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  دهيچک

ـ پژوهش حاضر ارز هدف. شود يمشناخته  آن اصلياز ابعاد توسعه پايدار بعد اجتماعي  ـ پا يابي  يداري
ـ لوياسـتان کهگ  در شهرستان چـرام  يهادهستان ييروستا ينواح ياجتماع  نـوع  .بـود  راحمـد يبوه و ي

 و يا خانـه کتاب صورت به اطالعات يگردآور بوده،تحليلي  - توصيفي آن نيز و روش يپژوهش کاربرد
ـ بـا   و يفاز يدلف يها روشاطالعات با استفاده از  ليلو تح  هيتجز. انجام پذيرفت يدانيم  يريگکـار  هب

ـ گ نمونـه روش  حجـم نمونـه بـا اسـتفاده از     .صـورت گرفـت   يس فازيتاپس شيوة  ۲۸۵ کـوکران  يري
هاي ذهني پايـداري  که وضعيت مجموع شاخص داد نتايج نشان .شدن ييتع ييخانوار روستاسرپرست 

خوشـة   ايـ ن عليالغچـ و روستاي  استدر خوشة پايدار واقع  انيبرد و ابيسرفاراجتماعي روستاهاي 
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 يتوسـعه متـوازن نـواح    رو، ؛ از ايـن دهنـد مربوط به پايين ترين سطح پايداري اجتماعي را شکل مـي 
ع يـ ص منابع و امکانـات، توز يدر تخصربط  مسئوالن ذی يمستلزم بازنگردر شهرستان چرام  ييروستا

  .است ييروستا ين نواحيکاهش فاصله ب يراستادر  خدمات يفيک يها و ارتقابرابر فرصت

کهگيلويه  ،روش دلفي فازي، شاخص ذهني ،روستايي پايداري اجتماعي، پايداري: ها دواژهيکل
   .)استان( راحمديبوو 

***  

  مقدمه

عـي، اجتمـاعي و   انسـاني، طبي ی هـا اساسـي بـر حفـظ سـرمايه     با تمرکزمفهومي  »پايداري«

اصـطالح   ).۱۳۸۹ و همکـاران،  يطـاهر پور(نسـلي اسـت    بـين  راستای عـدالت در  اقتصادي

 قـرن  يهـا  سالاز نخستين  ،ة پايدارتوسع ةگان سهيکي از ابعاد  در قالب ،»پايداري اجتماعي«

نسـترن و  ( قـرار گرفـه   توجـه  مـورد بهبـود شـرايط زنـدگي جامعـه      هدف باو  ميکو بيست

به زندگي سـالم از راه رفـع    يابيدست ، و هدف آن در مناطق روستايي)۱۵۶ :۱۳۹۲، همکاران

ت يـ فيک بـا روستايي با لحاظ کـردن کيفيـت زنـدگي و همگـام      ةجامع آحادازهاي اساسي ين

 به بـاالترين سـطح رضـايت از زنـدگي     يابيدستاقتصادي براي  يها نظامبا  و مرتبطمحيطي 

 اجتماعي پايداري نقش پايدار، توسعة فرايند در). ۱۳۹۰:۲۸، و همکارانطاهر پور(بوده است 

 یپايداري نظام اجتماعي به معنـي ارتقـا   ،در واقع .است اهميت حائز بسيار اهداف تحقق در

تواني نظام اجتماعـات محلـي بـراي    خود ،کيفيت زندگي و توسعة منابع انساني و در نهايت

ها و مسائل درونـي و واکـنش در برابـر تغييـرات بيرونـي و مـديريت حفـظ        غلبه بر چالش

در  ،اجتمـاعي  پايـداري ابعـاد   ،ترتيـب  بـدين  ).۱۳۸۹طاهري و همکاران، رپو( هاست ارزش

 آن مـوزون  كليت و بخشد می قوام را پايدار توسعة ي،شناخت بو و اقتصادي ابعاد ساير با تعامل

بحث در مورد پايداري اجتماعي بر همه ابعاد اجتمـاعي و   در حال حاضر، .دهد يم را شكل

از جمله فراهم بودن امکانات آموزشي، خدمات بهداشـتي و  هاي جمعيت روستايي نيازمندي

درماني، دسترسي مناسب به امکانات فرهنگي و هنري و ساير امکانـاتي کـه الزمـه زنـدگي     
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 يابيدست ،يکل طور به). Lyall et al., 2005: 111(دارد است، داللت امروزی اجتماعي انسان 

 ةدهنـد  ليتشـک  يهـا  مؤلفهو  ها شاخصهبود به پايداري اجتماعي در مناطق روستايي از راه ب

اجتماعي سـاکنان روسـتايي    يها تيظرفساز ارتقاي  نهيزم، بر آن مؤثرعوامل  ،آن و همچنين

و بهينـه از منـابع طبيعـي، اجتمـاعي      يبـردار  بهرهشود و توانايي جامعه روستايي را براي  يم

). ۶۶ :۱۳۹۲ ،و همکـاران حي فتـا (سـازد   يممتناسب با اهداف توسعه پايدار فراهم  ياقتصاد

توانـد چالشـگاه   نبود پايداري اجتماعي و عدم گسترش کمي و کيفـي تـأمين اجتمـاعي مـي    

 يطـ يمح ستيزتوسعة پايدار، ثبات سياسي، توسعة اقتصادي، همبستگي اجتماعي و سالمت 

  . شمار آيد به

ق محـروم و  منـاط  از ر احمـد يه و بـو يـ لويشهرستان چرام واقع در استان کهگ يهادهستان

ضعف دانـش   و زان فقريچون باال بودن م يبا مشکالت و شوند یممحسوب برخوردار کشور  کم

 يروسـتاها  يريـ گ ه روسـتاها و شـکل  يـ ت و تخليـ کاهش رشد جمع هکه ب اند، مواجه يعموم

 ياجتمـاع  يداريـ ت پايشناخت وضع. انجاميده استت يجمع يباال يت و سالخوردگيجمع کم

 يهـا تا بتوانند اهداف طرح مسئوالن فراهم کرده است ياز منطقه را براامکان شناخت مناسب 

  . دکننارائه  ييدار روستايند توسعه پايل فرايتسه يرا در راستا ييروستا

مقاله حاضر سعي دارد تا با نگرشي نو به مفهوم توسعة پايدار روستايي، بـه تبيـين و ارزش  

سـنجش  با  و همچنين، کيفي و ذهني بپردازدهاي آن در حيطة اجتماعي از بعد گذاري شاخص

، روشـي مناسـب   هاي شهرستان چرامهاي روستايي دهستانسطح پايداري اجتماعي سکونتگاه

و  يفـاز  يمراتبي دلف تحليل سلسله شيوة دو بندي مراکز روستايي با استفاده از ترکيبرتبه برای

انـد   عبـارت پـژوهش   اهداف اساسی ين،بنابرا .ددهآل فازي ارائه  دهيبه گزينة ا )تشابه( شباهت

 و» هاي شهرسـتان چـرام  هاي روستايي دهستانسکونتگاه ياجتماع يداريسنجش سطح پا«: از

تحليـل   دو شـيوة بندي مراکـز روسـتايي بـا اسـتفاده از ترکيـب      رتبه برایروشي مناسب ارائه «

  .»مطمئندر شرايط غيرآل فازي  هت به گزينة ايدهو شبا يفاز يسلسله مراتبي دلف
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  مباني نظري

وسـط انسـان مـورد    در پاسخ به تخريب محـيط ت  ۱۹۷۲سال  مفهوم پايداري براي اولين بار در

 ای گونـه  بـه » پايـداري «واژه  ،امـروزه ). Sumner, 2005(و عموميت يافـت   استفاده قرارگرفت

ن توأمـا  هاي طبيعي و انسانينظام ،كه در آنشود كار گرفته مي به توصيف جهاني رایگسترده ب

، در دهـة گذشـته  ). ۱۳۸۹فرجي سبکبار و همکاران، (اي دور ادامه حيات دهند بتوانند تا آينده

 المللـي هـاي بـين  هاي ملي و چه در سياسـت وجه به تأثير پايداري در توسعه چه در سياستت

هـا  هاي دولت هستة اصلي سياست به پايداري ،ي که امروزها گونه ، بهبوده رو به افزايش پيوسته

ــروژه ــا  از پ ــه ت ــاتي دانشــگاهي گرفت ــدل شــده اســتهــاي ســازماني راهبردهــاي تحقيق  مب

)Cornelissen et al., 2007: 173 .(در  ۱۹۷۰دهـه   ليـ در اوا رانگـارة توسـعة پايـدا    ،در واقع

ــد چشــمگير بحــران  ــه رش ــاعي و زيســت پاســخ ب ــاي اجتم ــعة  ه ــي از توس ــي ناش محيط

هـاي روشـنفکري و   يک تغيير رويکرد از انديشه ،واقع در ،اين ايده. د آمدپديافسارگسيخته 

بـه   توسـعه پايـدار   ،امـروزه  ).Sneddon et al., 2006(عملي به مشکالت زمانه بود  یپاسخ

؛ امـا پايـداري   ، اقتصـادي و اجتمـاعي اسـت   يطـ يمح ستيزبرقراري تعادل بين ابعاد  مغهوم

و پايـان توسـعه پيونـد    ) Colantonio, 2009:4(پايـدار  بين ابعاد مختلف توسـعه   اجتماعي

با توجه به تعاريف و مضـامين توسـعة پايـدار،     ).Assefa and Frostell, 2007( کند يمبرقرار 

پيشرفت اقتصادي، رفاه اجتماعي، کيفيت محيطي اند از  عبارتاجزاي اساسي اين توسعه همانا 

، در )Overton, 1999: 7-8( اورتـون  ).Gulland and Akcakaya, 2001( و حکمروايي خوب

توسـعه پايـدار    يها تياولومردم را از  يازهاينن يتأمد بر عدالت اجتماعي، يتأکبا  ،۱۹۹۹سال 

 ريسهـ . بـود نخواهنـد   پايـدار نيـز   ،محـور نباشـند   ؛ به گفتة وی، جوامعي کـه عـدالت  دانست

)Harris, 2000( ،ةرنـد يدربرگين نتيجـه رسـيد کـه پايـداري اجتمـاعي      دمطالعات خود ب طي 

 ييگـو  پاسخيتي، سن خدمات اجتماعي نظير آموزش و بهداشت، برابري جنيتأماهيم برابري، مف

، بـا  )Atkisson and Hatcher, 2001: 5( و هچر آتيکسون. استسياسي و مشارکت اجتماعي 



   ١٤٩  �٢ة ، شمار٢٠روستا و توسعه، سال  ةامفصلن                ...بندی پايداری اجتماعی در نواحی  سطح

بسط مفهوم شاخص رفاه در تعريف پايداري، چارچوبی نو از پايداري را ترسيم کـرد؛ در ايـن   

 .شـود  يمـ ار از چهار رکن اصلي طبيعت، اقتصاد، جامعه و رفاه تشـکيل  ، توسعه پايدچارچوب

کند کـه  به چهار رکن اصلي اشاره مي ،ياجتماع يداريپادر تعريف  ،)Murphy, 2012( مورفي

ـ بـر ا عـالوه  . همبسـتگي اجتمـاعي   عدالت، مشارکت، آگاهي براي پايداري و از اند عبارت  ،ني

 مناسـبات و يـا   روابـط دهنـده ماهيـت   اره دارد و نشـان به کيفيت جوامع اش ياجتماع يداريپا

توان چنين نتيجـه گرفـت    يم شده ارائهاز تعاريف  ).Littig and Griesler, 2005(جامعه است 

است که مفاهيمي همچون تنـوع، عـدالت، برابـري،     يداري اجتماعي واجد تعاريف متعددکه پا

مظاهر فرهنگي و مشارکت عمـومي در  گويي سياسي، تکريم  ، پاسخها فرصتانصاف در توزيع 

   ).Polese and Stern, 2000( يردگ میدربررا  يريگ ميتصم
 که در پی، به برخی از آنها اشاره شـده  صورت گرفته راستاهمين در ايران نيز مطالعاتي در 

مسـکن   ياجتماعتحليلي بر پايداري «عنوان  بادر پژوهشي  ،)۱۳۹۱(و همکاران بسحاق  .است

دند کـه پايـداري اجتمـاعي    يرسـ ين نتيجـه  ، بد»شهرستان ازنا مطالعه موردروستايي  در مناطق

 بـه بررسـی   )۱۳۹۲(فتـاحي و همکـاران   . اسـت  کن روستايي منطقه در شرايط نـامطلوب مسا

 پرداختنـد و پايداري اجتماعي در روستاهاي دهستان خاوه شـمالي واقـع در شهرسـتان دلفـان     

. تر از حد متوسط استپايين روستاهااين ايداري اجتماعي در که پ نشان داد آنها نتايج پژوهش

ارزيابي پايداري اجتمـاعي در  «با عنوان  ای در مطالعه ،)۱۳۹۰(و همکاران  يطاهرپور همچنين،

، بـدين نتيجـه رسـيدند کـه مـدل      »بيد استان فـارس  طق روستايي روستاهاي شهرستان خرممنا

در  ،)۱۳۹۱(تيمـوري و همکـاران   . تجربـي اسـت  شده مبين تطبيق کامل با مشـاهدات   انتخاب

نتيجـه   ، چنـين »ارزيابي پايداري اجتماعي با استفاده از منطق فازي در تهران«با عنوان  پژوهشی

   .وجود داردنابرابري در پايداري اجتماعي ميان مناطق شهر تهران، ند که گرفت

 تـوان بـه مطالعـة    ، میبوده است حاضر مطالعات خارجي که مورد توجه تحقيق ديگر از

تغييـرات کشـاورزي و پايـداري    « ، بـا عنـوان  )Cameron et al., 2007(کامرون و همکاران 
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در چنـد  نشـان داد کـه    ، اشاره کرد؛ نتايج اين مطالعه»اجتماعي در نواحي روستايي نيوزيلند

هيم مفـا بـر   ،تغييرات کشاورزي بيشترين تأثير را بر پويايي اجتماعي و در نتيجه دهه گذشته،

در ، )Luo et al., 2011(لـو و همکـاران    .نواحي روستايي داشته است در پايداري اجتماعي

گذار بر پايداري اجتماعي در مناطق روستايي بخش گنزي در عوامل تأثير«پژوهشي با عنوان 

بـه لحـاظ    ی مسـاعد شده در وضعيت يبررسمنطقه  ،يطورکل بهين نتيجه رسيدند که ، بد»چين

کـه   چين نشـان داد  در) Knight, 2014(نايت  مطالعة ،همچنين. اعي قرار داردپايداري اجتم

مديريت از تهديـدات   صادي، فقدان امنيت اقتصادي و سوءافزايش نيافتن درآمد، نابرابري اقت

  . مهم پايداري اجتماعي در بين مردم چين است

ند توسـعه  يفرا در ياژه مطالعات منطقهيگاه ويضمن روشن ساختن جا ،شدهاديمطالعات 

شـده   انجام يهاسازد که اکثر پژوهشيوضوح روشن م ت را بهين واقعي، ايمل يزير و برنامه

ن مطالعات بـا  يشتر ايکه باند، چنانق بودهيکرد جامع در پرداختن به مسئله تحقيک رويفاقد 

 ديـ کأق انجـام شـده و ت  يـ چندان دق نه يهاخاص و گاه روش يارهايا معيبر شاخص  مرکزت

 ،ديد و شـا يـ چنـان کـه با   انـد آن نتوانسته رو، داشته و از اينن يذهن يهاشاخص يرو ياديز

امـد آن را  يرا فـراهم سـازند، کـه پ    ييق مقوله توسـعه در حـوزه روسـتا   ين دقييتب های نهيزم

ـ از زوا يل تنهـا برخـ  يـ و تحل يبعـد  تـک  يهاتوان نگاه يم  ياز سـو  ييتوسـعه روسـتا   ياي

ـ با عنا. وهشگران دانستسسات، نهادها، و پژؤم قـات  يموجـود در تحق  يهـا يت بـه کاسـت  ي

تر، به جامع يمتعدد در چارچوب يهاريشده، مطالعه حاضر بر آن است تا با سنجش متغ انجام

  .بپردازد ييروستا ياجتماع يداريپا يابيارز

  روش تحقيق

يمايشي و که به روش پ بوده،تحليلي  -توصيفي استفاده موردروش  نوع پژوهش کاربردي و

نفر از  پانزدهبا کسب نظر  پژوهشي اروايي محتوآزمون  .است شده انجامبا ابزار پرسشنامه 

سرپرستان خانوارهاي روستايي باالي شمار  .صورت گرفتروستايي  يزير متخصصان برنامه
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قالـب   درنفـر   ۶۰۴۰راحمـد  يبوه و يـ لوياسـتان کهگ  شهرستان چرام يها دهستاننفر  پانصد

ل يـ و تحل ه يتجزبراي . دهند يمتحقيق حاضر را تشکيل  آماري جامعه ر بود، کهخانوا ۱۱۱۳

تـا   شـدند  يبررسـ  هـاي روسـتايي  مرتبط با پايداري اجتمـاعي در محـيط   ابتدا منابع ،هاداده

 بدين ترتيب،. شودکه در اين باره بايد مورد توجه قرار گيرد، تعيين  ييها ها و شاخص روش

  ).۱جدول ( گردآوري شد ط با پايداري اجتماعياصلي در ارتبا يها شاخص

  ذهني يها پايداري اجتماعي بر اساس شاخص کننده نييتب يها شاخص -١جدول 

 مآخذ شاخص  شاخص

 :CSIR, 2003: 3-4; Somper and Tim, 2003  اجتماعي يها يترس از رواج ناهنجار

1-24  
  Bryden, 2002: 5  رضايت شغلي

 Countryside Agency Eurostat, 2002: 1-3  رضايت از کيفيت دسترسي به خدمات، خدماترضايت از ميزان دسترسي به 

  European Commission, 2001: 12  ،تعامل اجتماعي، احساس عدم محروميت ،يريپذ گريزي و تعامل برون

  United Nations, 2003: 1-3  رضايت از مسکن

رضـايت از   ،رضايت از درآمد، احساس خوشبختي ،مشارکت اجتماعي

  عملکرد نهادها
SFSO, 2002: 5  

  Pepperdine, 2002: 2-8  تعلق مکاني، همبستگي اجتماعي ،اميد به آينده ،اجتماعي يريپذ تيمسئول

  های پژوهش يافته: مأخذ

 مرحلـه در  هـا  نمونهمحدود کردن تعداد  پانصد نفر ساکنعلت انتخاب روستاهاي باالي 

داليل  جمله ازتوان  يمبوده که  ها نمونهشرايط  يساز گنهم ،سو و از سوي ديگر کياول از 

تـر از دهسـتان نيـز اشـاره      نييپااين نوع انتخاب، به مرکز دوم بودن اين روستاها در سطوح 

کوکران براي مجموع جمعيت کل روسـتاها و   رابطةحجم نمونه با استفاده از  سرانجام،. کرد

نظـر گـرفتن فرضـية حـداكثر نـاهمگني      بـا در   ،درصـد و همچنـين   ۹۵با ضـريب اطمينـان   

)۵/۰p=q= (ابتـدا   ؛در دو مرحلـه صـورت پـذيرفت    يريـ گ نمونـه  .برآورد شـد  ۲۸۵ با برابر

مطالعه، مشخص كـردن اختصاصـات و    منظور توزيع متناسب نمونه در سطح جامعه مورد به



  ... ي، سروش سنايی مقدم، رسول بالغ                         ٢ة ، شمار٢٠روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ١٥٢

بنـدي   قهگيري طب هاي كلي جامعه، از روش نمونه هاي كلي جامعه و تأثير دادن ويژگي ويژگي

 .تصـادفي اسـتفاده شـد    يريـ گ از روش نمونه ،بعددر مرحله  و شد استفاده) علمي(احتمالي 

نحوة توزيـع و   .ليکرت صورت پذيرفت يا نهيگز ها با استفاده از طيف پنج داده يگذار ارزش

  :ده استآم ۲از روستاهاي نمونه در جدول  کدامها در هر  فراواني تعداد پرسشنامه

  ها در روستاهاي نمونه اني توزيع پرسشنامهفراو -۲جدول 
  حجم نمونه  تعداد خانوار  حجم جمعيت  هاي نمونهروستا  ها دهستان

 ٧٠ ٢٢٨ ١٧٤٥  سرفارياب  سرفارياب

  الغچين
 ٤٨ ١٨٩ ٩٥٧  برديان

 ٣٣ ١١٠ ٥٧٢  الغچين عليا

  چرام
  شيخ حسين
  کره شهبازي

  فشيان

٤٢ ١٥٢ ٨٣٧ 

٣٨ ١٢١ ٧٢٧ 

٣٢ ١١٨ ٦٧٩ 

 ٢٢ ٩٥ ٥٢٣  مندان  زياليي پشته

 ٢٨٥ ١١١٣ ٦٠٤٠  جمع

  های پژوهش يافته: مأخذ

از روش دلفـي فـازي اسـتفاده     ،شده روي هدف معين ها منظور ارزش گذاري شاخص به

 هاآنشدة خبرگان در روش دلفي بر اساس صالحيت فردي هاي اتخاذ از آنجا که تصميم .شد

. ي اعداد قطعي با اعداد فازي نمايش داده شـوند جا ها به بهتر است داده ،شدت ذهني است و به

 کـدام در ارتباط با اهميت هر  تااز متخصصان خواسته شد  ،در جريان تنظيم پرسشنامة خبرگان

  .ندکنتعيين  ،ده استآم ۳از معيارهاي منتخب، ارزشي را متناسب با آنچه در جدول 

  هاي زباني و عددي براي تعيين وزن معيارها ارزش -۳جدول 
  تعريف مقدار عددي  متغير زباني  تعريف مقدار عددي  تغير زبانيم

 ۷  با اهميت ۱  اهميت خيلي کم

 ۹  با اهميت بسيار ۳  اهميت کم

  ۸، ۶، ۴، ۲  هاي بينابين اهميت ۵  تفاوت بي

  های پژوهش يافته: مأخذ
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 گـردآوري  ٤ جـدول  مطـابق  اجتماعي پايداري با ارتباط در اصلي يها شاخص بنابراين،

  .استشده 

  ها منظور سنجش شاخص کاررفته به به يها سنجه -۴جدول 

  ها سنجه  ها شاخص

و  ييگرا برون

  يريپذ تعامل

نفس و صبر در رفتار و حرکات، اعتقـاد   گروهي در روستا، اعتمادبه يها تيانجام کارها و فعال

د بـه  به همکاري و تعامل ميان روستاييان، شرکت در مجالس و جلسات عمومي روستا، اعتقـا 

  ها تيسرزنده و بانشاط بودن افراد روستا، لذت بردن از فعال

 يريپذ تيمسئول

  اجتماعي

در انجام امور روستا، انجام امور خانوادگي، انجام کار، احساس مسـئوليت در   يريپذ تيمسئول

  قبال روستا، اينکه آيا در همه امور منتظر دولت بايد بود يا خير؟

  اميد به آينده

 فراهم شدن زندگي خوب در آينده، عدم ترس از کهولت سني و تأمين بـودن از  به ينيب خوش

لحاظ روحي و رواني، مهاجرت به شهر براي تأمين زندگي بهتـر، رضـايت از ميـزان شـيريني     

  زندگي گذشته

  احساس خوشبختي

موجود در روسـتا،   يها يخوشبختي افراد از زندگي در روستا، رضايت از تفريحات و سرگرم

در روسـتا،   يزنـدگ  بـودن خوشـبختي بـا    يافتنيـ  بودن زندگي در روستا، دسـت  شرفتيپ روبه

  بودن افراد نسل گذشته و نسل حاضربين خوشبخت  سهيمقا

  تعامل اجتماعي

جمعـي بـه فـردي، شـرکت در      يهـا  اهميت به بازديد از اقوام و خويشان، تـرجيح مسـافرت  

به نهادها و تشکيالت دولتـي، اينکـه    نسبتمذهبي و مراسم ملي، ديدگاه شخص  يها مناسبت

  گرو تعامل و همکاري است آيا پيشرفت امور روستا در

  مشارکت اجتماعي

عمومي روستا، همفکري و مشـورت زنـان در امـور روسـتا، مشـارکت       يها شرکت در جلسه

عمراني و ميزان تأثيرگذاري روستاييان بر کارهايي که از طرف سازمان  يها تيعمومي در فعال

  شود يالغ ماب

  همبستگي اجتماعي
انـد،   صـورت موقـت در روسـتا سـاکن     نوع رفتار مردم روستا با افراد مهاجر و عشايري که به

  صورت کدخدامنشانه همدلي و يکرنگي ميان مردم، حل اختالفات به

  رضايت شغلي
شـده،   تناسب درآمد با ميزان زحمت متحمـل رضايت از شغل فعلي، موقعيت اجتماعي شغل، 

  فرزندان توسطساس امنيت شغلي و رضايت از ادامه شغل اح
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  ها سنجه  ها شاخص

  اعتماد اجتماعي
مروجان کشاورزي، اعتماد بـه شـرکا در محـيط کـاري، اعتمـاد بـه مـأموران         هياعتماد به توص

  دولتي، اعتماد به همسايه در قبال وثيقه گذاشتن و ديدگاه مردم در قبال مشکالت ديگران

  تعلق مکاني

روستا، عالقه به زندگي در کنار اقوام و خويشـان، عالقـه بـه تحصـيل در     عالقه به زندگي در 

روستا، عالقه به تفريح و گذران اوقات فراغت در روستا، عالقه به کار در روسـتا، عالقـه بـه    

  ازدواج در روستا

ترس از رواج 

 يها يناهنجار

  اجتماعي

در جامعـه روسـتايي،   رنگ شـدن مـذهب    فرهنگي جامعه شهري، کم يها تأثير برخي از جنبه

  مصرف مواد مخدر، سرقت اموال و احشام، افزايش طالق

  احساس محروميت
شهري  يها در برابر انسان ينيب عدم دسترسي روستا به مراکز دولتي و شهري، احساس خودکم

  و تکراري و فاقد تنوع بودن روستاها در مقايسه با ساير مناطق

  رضايت از مسکن
ـتايي، احسـاس امنيـت در برابـر سـوانح طبيعـي،         ن از الگويارضايت ساکن جديد در معمـاري روس

  ها موقعيت مسکن در محيط روستا، تميز و بهداشتي بودن و تناسب تعداد افراد خانواده و تعداد اتاق

  رضايت از درآمد
وسايل فرسوده منـزل، تـأمين    جايگزينی، )خوراک، پوشاک و نظاير آن(تأمين نيازهاي اساسي 

  تحصيل فرزندان در سطوح مختلف تحصيلي نهيمسافرت، تأمين هز يها نهيهز

  دهياري و رضايت از عملکرد دولت، شوراي اسالمي روستا  رضايت از نهادها

رضايت از ميزان 

  دسترسي به خدمات

هـا،   دسترسي به خدمات پاسگاهي و انتظامي، خدمات مالي و اعتباري بانـک ميزان  از رضايت

خدمات آموزشي، خدمات بهداشتي و درماني، خدمات ارتبـاطي،   ونقل عمومي، خدمات حمل

خدمات ترويجي و جهاد بخش، شرکت تعـاوني روسـتايي، آب آشـاميدني، بـرق و خـدمات      

  مراکز فرهنگي

رضايت از کيفيت 

  دسترسي به خدمات

هـا،   دسترسي به خدمات پاسگاهي و انتظامي، خدمات مالي و اعتباري بانککيفيت  از رضايت

ونقل عمومي، خدمات آموزشي، خدمات بهداشتي و درماني، خدمات ارتبـاطي،   حملخدمات 

خدمات ترويجي و جهاد بخش، شرکت تعـاوني روسـتايي، آب آشـاميدني، بـرق و خـدمات      

  مراکز فرهنگي

  ٢٠: ١٣٨٩و همکاران،  يطاهرپور: مأخذ
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ـ    مـد  طـور مسـتقيم   نظرهاي خبرگان به ،)(براي محاسبه اعداد فازي  . ديـر گ ينظـر قـرار م

صـورت   بـه  ،شده اسـت  ها نشان دادهتابع عضويت آن در اينجا، داد فازي مثلثي کهمحاسبه اع

   :شود يروابط زير تعريف م

 

  روش دلفي فازي ها در تابع عضويت مثلثي ارزش -۱ نمودار

 
 

 
 

 
 

 

 متخصـص،  kاز ديـدگاه    jپـارامتر   بر iدهنده اهميت نسبي پارامتر  نشان  باال،در روابط 

ميـانگين نظرهـاي    و  ،شـوندگان  حد بـاال و پـايين نظرهـاي پرسـش     ،ترتيب به و  

کـه   انـد  شـده  فيتعر يا گونه عدد فازي به يها بديهي است که مؤلفه. استشوندگان  پرسش

  .برقرار باشد  شرط
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  :شود يشرح رابطه زير تشکيل م ماتريس مقايسة زوجي فازي بين پارامترهاي مختلف به در ادامه

  

از روابـط زيـر    )(نسـبي پارامترهـا   فـازی  وزن پس از تشکيل ماتريس مقايسـه زوجـی،   

  :شود يمحاسبه م

 

در روش شـباهت بـه   . شود می شرح دادهآل فازي  ايده نهيتشابه به گز شيوةابتدا  ادامه، در
اسـتفاده کـرد    تـوان  يها و معيارهاي عيني و ذهني مـ  زمان از شاخص صورت هم به ،آل ايده ينهگز
که مـدل تاپسـيس بهتـرين نتيجـه را در ارتبـاط بـا        ازآنجا همچنين،و ) ۱۱۴: ۱۳۸۹، يپورطاهر(

 يبنـد  اين روش بـراي سـطح   ،)۸۱: ۱۳۸۸، يفرجي سبکبار و رضاعل( دهد يدست م به يبند رتبه
آل فـازي روشـي    ايـده  ينـه تشابه به گز .شد پايداري اجتماعي روستاهاي منتخب مناسب شناخته

 شـوند،  يصورت فازي بيان م متعلق به هر شاخص به يها عناصر ماتريس يا وزن ،است كه در آن
زيـرا  (هـا   شـاخص  يگـذار  روش دلفي فازي در ارزش يريکارگ که خود برهاني است بر علت به

بـراي انجـام عمليـات تاپسـيس بـه      ). دهد يدست م صورت فازي به روش دلفي فازي نتايج را به
شـده   آنهـا روش وضـع   ينتـر  متفاوت بهره گرفت كه از متداول يها از روش توان يفازي، م يوهش

از نيـز   حاضـر  پـژوهش  رو، در ؛ و از اين)Sun and Lin, 2008: 3(است » چن و هوانگ« توسط
  .در پی آمده استمراحل انجام  ، کهاستفاده شدهوش اين ر

عملکـرد    ،در ايـن مـاتريس   :گيري يمتشکيل ماتريس تصم -مرحله اول
 .است) j= 1, 2, …, n( jدر رابطه با معيار ) i )i= 1, 2, …, mگزينة 
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غير  يا زهدر با ي واقعها مقادير شاخص: سازي مقياس کردن ماتريس تصميم بي -مرحله دوم
سازي  مقياس نحوه بي ؛)۴۱۹: ۱۳۸۷اکبري و زاهدي، ( دنشو يمقياس م بي صفر و يکاز بازة 

  :استصورت تابع زير  به
مثبت                                           يها شاخص   

منفي                                           يها شاخص

              

 
 

 

مراتبـي دلفـي    از طريق روش تحليل سلسله ماتريس وزن: تعيين ماتريس وزن -مرحله سوم
 .آمده است دست به فازي

 

  :تشکيل ماتريس وزني -مرحله چهارم
 

  :صورت زير خواهد بود دار به ماتريس تصميم فازي وزن ،بنابراين

 

 

  ):¯FPIS,A( آل فازي حل ضد ايده و) *FPIS,A( آل فازي يافتن حل ايده -مرحله پنجم

 

 

از بـين تمـام    iبـدترين مقـدار معيـار     و  هـا  نـه ياز بين تمـام گز  iبهترين مقدار معيار  
  .ستها نهيگز
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براي محاسبه فاصله بين دو عدد فازي  :ها ينهمحاسبه فواصل مثبت و منفي گز -مرحلة ششم
   .ميبر ياز رابطه زير بهره م در نوع اعداد فازي مثلثي،

 :صورت مقادير فرضي زير در نظر بگيريم را دو عدد فازي به Bو  A که يدرصورت

 

 

  :دست خواهد آمد فاصله بين آنها چنين به

 

آل منفـي   آل و ضـد ايـده   ترتيب براي حل ايده از روابط زير به ،ضمن آنکه در اين مرحله
 :استفاده خواهد شد

 

 

  :محاسبه شاخص شباهت -مرحله هفتم

 

 .با شاخص شباهت بيشتر شرايط بهتري دارند ها ينهگز: ها ينهگز يبند رتبه -مرحله هشتم
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ليکـرت اسـتفاده و    يا نـه يگز از طيف پنج ،پرسشنامهاز طريق ها  گردآوري داده در جريان
دهنـده ميـزان بسـيار کـم      اننشـ  ۱شده که امتيـاز   ها اختصاص داده به پاسخ ۵تا  ۱ يها رتبه

 رو، ؛ از ايـن دهنده بيشترين حد پايـداري اجتمـاعي اسـت    نشان ۵پايداري اجتماعي و امتياز 
 يمنـد  تيميانگين امتياز ميزان رضـا  وها انتخاب  نظري پاسخ انهيعنوان م به توان يرا م ۳عدد 

ن منـاطق  ابحـث بـراي سـاکن    ميانگين امتياز شانزده شاخص مـورد . مقايسه کرد ۳را با عدد 
، بـدون در نظـر گـرفتن وزن    دهسـتان پشـته زياليـي   نفـر جمعيـت    پانصـد روستايي باالي 

 سـرفارياب ، روسـتاي  يبررسـ  نقطه روستاي مورد هفتکه در بين  دهد ينشان م ها شاخص
حـد پايـداري اجتمـاعي     نيتر نييپا بوده و ۲۴/۳داراي ميانگين باالتر از حد ميانه با ميانگين 

تعيـين ميـزان پايـداري اجتمـاعي منـاطق      . اسـت ) ۴۷/۲( الغچين علياز مربوط به روستاي ني
 يهـا  مجتمـع  يزيـ ر برنامـه  بر اسـاس نظـرات کارشناسـان    ،نفر ساکن پانصدروستايي باالي 

بـا   ،ن هـر روسـتا  اگردآمده از سـاکن  يها بحث و داده مورد يها زيستي در ارتباط با شاخص
  . فازي صورت گرفت لآ هديا نهيزروش شباهت به گ يريکارگ به

  و بحث نتايج

روي هـدف   هـا  گـذاري شـاخص   منظـور ارزش  بـه که در روش تحقيق گفته شد، گونه  همان

هـاي   از آنجـا کـه تصـميم    ،الزم بـه ذکـر اسـت    .از روش دلفي فازي استفاده شد ،شده معين

بهتر  ،است شدت ذهني و به هاآنشدة خبرگان در روش دلفي بر اساس صالحيت فردي اتخاذ

مـاتريس  محاسـبه  تيجـه  ن .جاي اعداد قطعي با اعداد فازي نمـايش داده شـوند   ها به است داده

  .استآمده  ۵جدول  درجي فازي بين پارامترهاي مختلف مقايسة زو
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  ماتريس ترکيبي مقايسات زوجي بر اساس نظرات ده متخصص با مقادير فازي مثلثي -۵جدول 

  کيفيت خدمات  اميد به آينده  تعلق مکاني  رضايت شغلي  ياحساس خوشبخت  اعتماد اجتماعي  خدمات به سيدستر  ميزان مشارکت معيارها

 (١.٣,١.٩,٣) (٠.٦,١.١,١.٦) (١,١.٣,١.٨) (٠.٧,٠.٠,٠.٨) (٠.٦,١,١.٥) (٠.٦,٠.٩,١.٣) (٠.٦,١,١.٢) (١,١,١)  ميزان مشارکت

 (١.٢,٢.١,٣.٥) (٠.٧,١.١,١.٤) (١.١,١.٤,١.٨) (٠.٧,١.٢,١.٨) (٠.٨,١,١.٥) (٠.٨,٠.٩,١.٢) (١,١,١) (٠.٨,١.١,١.٦)  دسترسي به خدمات

 (١.٥,٢.٣,٤) (٠.٩,١.٣,١.٨) (١.١,١.٥,٢.٣) (٠.٩,١.٣,١.٨) (٠.٨,١.٢,١.٨) (١,١,١) (٠.٩,١.١,١.٣) (٠.٨,١.٢,١.٦)  اعتماد اجتماعي

 (١.٣,٢,٤) (٠.٦,١.١,١.٨) (٠.٨,١.٤,١.٨) (٠.٧,١.٢,١.٨) (١,١,١) (٠.٦,٠.٩,١.٣) (٠.٧,١,١.٣) (٠.٧,١.١,١.٦)  احساس خوشبختي

 (٠.٨,١.٨,٢.٥) (٠.٦,١,١.٢) (٠.٦,١.٢,١.٨) (١,١,١) (٠.٦,٠.٩,١.٥) (٠.٦,٠.٨,١.٢) (٠.٦,٠.٩,١.٤) (٠.٦,١,١.٤)  رضايت شغلي

 (٠.٨,١.٥,٣) (٠.٦,٠.٨,١.٢) (١,١,١) (٠.٦,٠.٩,١.١) (٠.٦,٠.٨,١.٣) (٠.٤,٠.٧,٠.٩) (٠.٦,٠.٨,٠.٩) (٠.٦,٠.٨,١)  تعلق مکاني

 (٠.٨,١.٩,٠.٧) (١,١,١) (٠.٨,١.٣,١.٨) (٠.٨,١.١,١.٦) (٠.٦,١,١.٦) (٠.٦,٠.٩,١.٢) (٠.٧,٠.٩,١.٤) (٠.٦,١,١.٦)  اميد به آينده

 (١,١,١) (٠.٤,٠.٦,١.٢) (٠.٣,٠.٧,١.٢) (٠.٤,٠.٦,١.٢) (٠.٣,٠.٥,٠.٨) (٠.٣,٠.٥,٠.٧) (٠.٣,٠.٥,٠.٩) (٠.٣,٠.٦,٠.٨)  کيفيت خدمات

 (٠.٥,١,١.٥) (٠.٣,٠.٦,١.٤) (٠.٤,٠.٧,١.٤) (٠.٣,٠.٦,١.٢) (٠.٣,٠.٥,٠.٨) (٠.٢,٠.٥,٠.٨) (٠.٣,٠.٥,١) (٠.٣,٠.٥,٠.٩)  يريپذ تيئولمس

 (١,١.٦,٢.٧) (٠.٦,٠.٩,١.٤) (٠.٥,١.١,٢) (٠.٦,٠.٩,١.٢) (٠.٤,٠.٨,١.٣) (٠.٤,٠.٧,١.٣) (٠.٤,٠.٨,١.٦) (٠.٥,٠.٩,١.٤)  رضايت از مسکن

 (١.٥,٢.٤,٣.٥) (١,١.٣,١.٨) (١.١,١.٦,١.٨) (١,١.٣,١.٨) (٠.٩,١.٢,٢.٣) (٠.٨,١.١,١.٣) (٠.٩,١.٢,١.٥) (١,١.٣,١.٦)  اعيهمبستگي اجتم

 (٠.٨,١.١,٢) (٠.٤,٠.٦,١.٢) (٠.٦,٠.٨,١.٢) (٠.٤,٠.٧,١) (٠.٤,٠.٦,٠.٨) (٠.٤,٠.٥,٠.٧) (٠.٤,٠.٦,٠.٩) (٠.٥,٠.٦,٠.٨)  يريپذ تعامل

 (١,٢.٣,٤) (٠.٨,١.٢,١.٦) (٠.٨,١.٥,٢) (١,١.٢,١.٦) (٠.٧,١.٢,٢.٣) (٠.٧,١,١.٣) (٠.٧,١.١,١.٦) (٠.٧,١.٢,١.٦)  رضايت از درآمد

 (٠.٨,١.٦,٣) (٠.٦,٠.٩,١.٦) (٠.٦,١.١,١.٦) (٠.٧,٠.٩,١.٣) (٠.٦,٠.٨,١.٥) (٠.٤,٠.٧,٠.٩) (٠.٥,٠.٨,١.٢) (٠.٦,٠.٩,١.٤)  رضايت از نهادها

 (٠.٧,١.١,١.٧) (٠.٤,٠.٦,١.٢) (٠.٣,٠.٨,١.٣) (٠.٤,٠.٦١) (٠.٣,٠.٦,١) (٠.٢,٠.٥,٠.٨) (٠.٣,٠.٦,١) (٠.٣,٠.٦,١)  احساس محروميت

 (٠.٨,١.٥,٢) (٠.٦,٠.٨,١.٢) (٠.٦,١,١.٥) (٠.٧,٠.٨,١) (٠.٥,٠.٨,١.٢) (٠.٥,٠.٧,١) (٠.٦,٠.٨,١.٢) (٠.٦,٠.٨,١.٢)  عدم ترس و نگراني
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  نظرات ده متخصص با مقادير فازي مثلثيماتريس ترکيبي مقايسات زوجي بر اساس  - ۵جدول ادامة 

  يريپذ تيمسئول  معيارها
رضايت از 
  مسکن

همبستگي 
  اجتماعي

  يريپذ تعامل
رضايت از 
  درآمد

رضايت از 
  نهادها

  احساس محروميت
عدم ترس و 
  نگراني

 (٠.٨,١.٣,١.٨) (١,٢,٣.٥) (٠.٧,١.٣,١.٨) (٠.٦,٠.٩,١.٥) (١.٣,١.٧,٢) (٠.٦,٠.٨,١) (٠.٧,١.٣,٢) (١.١,٢.١,٣.٥)  ميزان مشارکت
دسترسي به 
  خدمات

(١,٢.٣,٣.٥) (٠.٦,١.٤,٢.٣) (٠.٧,٠.٩,١.١) (١.٢,١.٩,٢.١) (٠.٦,١,١.٥) (٠.٩,١.٣,٢) (١,٢.١,٣.٥) (٠.٨,١.٤,١.٨) 

 (١,١.٥,٢) (١.٢,٢.٣,٤.٥) (١.١,١.٥,٢.٣) (٠.٨,١.١,١.٥) (١.٥,٢,٢.٧) (٠.٨,١,١.٣) (٠.٨,١.٥,٢.٧) (١.٣,٢.٥,٤.٥)  اعتماد اجتماعي
احساس 
  خوشبختي

(١.٣,٢.٢,٣) (٠.٨,١.٤,٢.٧) (٠.٤,٠.٩,١.١) (١.٣,١.٨,٢.٣) (٠.٤,١,١.٥) (٠.٧,١.٣,١.٨) (١,٢.١,٤) (٠.٨,١.٤,٢) 

 (١,١.٢,١.٥) (١,١.٨,٢.٥) (٠.٨,١.٢,١.٥) (٠.٦,٠.٨,١) (١,١.٧,٢.٣) (٠.٦,٠.٨,١) (٠.٨,١.٢,١.٨) (٠.٩,١.٩,٣)  رضايت شغلي
 (٠.٧,١.١,١.٦) (٠.٨,١.٦,٣) (٠.٦,١,١.٦) (٠.٥,٠.٢,١.٣) (٠.٨,١.٤,١.٧) (٠.٦,٠.٧,٠.٩) (٠.٥,١.١,٢) (٠.٧,١.٧,٢.٧)  تعلق مکاني
 (٠.٨,١.٣,١.٦) (٠.٨,١.٩,٢.٥) (٠.٦,١.٢,١.٨) (٠.٦,٠.٩,١.٣) (٠.٨,١.٨,٢.٧) (٠.٦,٠.٨,١) (٠.٧,١.٢,١.٨) (٠.٧,٢.١,٣)  اميد به آينده
 (٠.٥,٠.٧,١.٢) (٠.٦,١,١.٥) (٠.٣,٠.٧,١.٢) (٠.٣,٠.٥,١) (٠.٥,١,١.٣) (٠.٣,٠.٥,٠.٧) (٠.٤,٠.٧,١) (٠.٧,١.١,٢)  کيفيت خدمات

 (٠.٤,٠.٧,١.٢) (٠.٥,١,١.٥) (٠.٣,٠.٦,٠.٩) (٠.٢,٠.٥,١) (٠.٥,٠.٩,١.٣) (٠.٢,٠.٤,٠.٨) (٠.٤,٠.٧,١) (١,١,١)  يريپذ تيمسئول
 (٠.٨,١.١,١.٤) (١.٢,١.٥,٢.٥) (٠.٥,١,١.٦) (٠.٤,٠.٨,١) (٠.٨,١.٥,٢.٧) (٠.٤,٠.٧,١.١) (١,١,١) (١,١.٧,٢.٥)  رضايت از مسکن
همبستگي 
  اجتماعي

(١.٣,٢.٦,٤.٥) (٠.٩,١.٦,٢.٣) (١,١,١) (١.٥,٢.٢,٣) (١.١,١.٥,٢.٣) (١.١,١.٥,٢.٣) (١.٤,٢.٤,٣.٥) (١.٢,١.٦,٢.٣) 

 (٠.٥,٠.٨,١) (٠.٦,١.٢,٢) (٠.٤,٠.٧,١) (٠.٣,٠.٦,٠.٩) (١,١,١) (٠.٣,٠.٥,٠.٧) (٠.٤,٠.٨,١.٣) (٠.٨,١.٢,٢)  يريپذ تعامل
 (١.٢,١.٥,٢.٣) (١.٢,٢.٢,٤) (٠.٩,١.٤,٢) (١,١,١) (١.٢,٢.١,٣) (٠.٧,٠.٩,١.١) (١,١.٥,٢.٧) (١,٢.٤,٤.٥)  رضايت از درآمد
 (٠.٨,١.١,١.٥) (١,١.٤,٣.٣) (١,١,١) (٠.٥,٠.٨,١.١) (١,١.٥,٢.٣) (٠.٤,٠.٧,٠.٩) (٠.٦,١.١,٢) (١.١,١.٧,٣)  رضايت از نهادها
 (٠.٤,٠.٧,١) (١,١,١) (٠.٣,٠.٧,١) (٠.٣,٠.٥,٠.٩) (٠.٥,١,١.٧) (٠.٣,٠.٥,٠.٧) (٠.٤,٠.٧,٠.٩) (٠.٧,١.١,٢)  احساس محروميت
عدم ترس و 
  نگراني

(٠.٩,١.٦,٢.٥) (٠.٧,١,١.٣) (٠.٤,٠.٧,٠.٩) (١,١.٤,٢) (٠.٤,٠.٧,٠.٩) (٠.٧,١,١.٣) (١,١.٥,٢.٥) (١,١,١) 

  های پژوهش يافته: مأخذ
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 پايداري اجتمـاعي  يها براي شاخصوزن نسبي فازي  تشکيل ماتريس مقايسه زوجی،ز پس ا

وزن نسبي فـازي   نتايج. مورد استفاده قرار گرفت تحقيق محاسبات برای سايرو  شد  محاسبه

 .آمده است ۶در جدول   ها از شاخص کدامشده براي هر  محاسبه

  ها ز شاخصا کدامشده براي هر  وزن نسبي فازي محاسبه -۶جدول 

  
  معيارها

  
  معيارها

يريپذ تيمسئول (٠.٣٦١,٠.٦٣٩,١.٠٦٨) (٠.٠١,٠.٠٤,٠.١٠)  (٠.٠٣,٠.٠٧,٠.١٦) (٠.٨٠٧,١.٢٣٣,١.٧٦٢) 
ميزان 

 مشارکت

(٠.٠٢,٠.٠٦,٠.١٤) (٠.٥٩٧,١.٠١٨,١.٥٨١) 
رضايت از 

 مسکن
(٠.٠٣,٠.٠٨,٠.١٧) (٠.٨٤٧,١.٣١١,١.٨٥٩) 

دسترسي 

 به خدمات

(٠.٠٤,٠.٠٩,٠.١٩) (١.٠٨٢,١.٥٣٠,٢.١٣٤) 
همبستگي 

 اجتماعي
(٠.٠٤,٠.٠٨,٠.١٩) (٠.٩٧٤,١.٤٤٦,٢.٠٩٣) 

اعتماد 

 اجتماعي

يريپذ تعامل (٠.٤٨٣,٠.٧٢٣,١.٠٧١) (٠.٠٢,٠.٠٤,٠.١٠)  (٠.٠٣,٠.٠٨,٠.١٧) (٠.٧٧٢,١.٣٠٠,١.٩٠٣) 
 احساس

 خوشبختي

(٠.٠٣,٠.٠٨,٠.١٩) (٠.٨٦٨,١.٤٠١,٢.٠٧٣) 
رضايت از 

 درآمد
(٠.٠٣,٠.٠٧,٠.١٤) (٠.٧٢٥,١.١٤٦,١.٥٦١) 

رضايت 

 شغلي

(٠.٠٣,٠.٠٦,٠.١٣) (٠.٦٧٢,٠.٩٩٧,١.٤٧٠) 
رضايت از 

 نهادها
(٠.٠٢,٠.٠٦,٠.١٣) (٠.٦٢٩,٠.٩٧٢,١.٤٦٧) 

تعلق 

 مکاني

(٠.٠٢,٠.٠٤,٠.١٠) (٠.٣٨٢,٠.٦٩٦,١.٠٨٤) 
س عدم احسا

  محروميت
(٠.٠٣,٠.٠٧,٠.١٥) (٠.٧١٩,١.١٩٨,١.٦٨١) 

اميد به 

 آينده

(٠.٠٣,٠.٠٦,٠.١٢) (٠.٦٦٢,٠.٩٥٣,١.٣٢٩) 
عدم ترس و 

 نگراني
(٠.٠٢,٠.٠٤,٠.١٠) (٠.٣٨٨,٠.٦٧٥,١.٠٥٣) 

کيفيت 

 خدمات

  های پژوهش يافته: مأخذ

 در اسـت، فـازي   يهـا  فازي، نياز به داده يها در انجام تحليل بر اساس روش که آنجا از

ـ ، بشـود  يشان داده مـ ن ۲نمودار صورتي که در  عدد فازي مثلثي براي تحليل به ،باره نيا  اني



   ١٦٣  �٢ة ، شمار٢٠روستا و توسعه، سال  ةفصلنام                ...بندی پايداری اجتماعی در نواحی  سطح

 ،)گانه عوامل شانزده(ها  ، در ارتباط با شاخص)روستاها( ها نهيگز سهيمنظور مقا به. است  شده

کدام در نمودار  درجه عضويت هر که ،شده مربوط به هر روستا استفاده ةگردآمد يها از داده

  . شده است نشان داده ۲

  

  

  
ن در حالت فازي ااعي روستاها از ديدگاه ساکناجتم نمايش گرافيکي پايداري -  ۲نمودار 

  مثلثي

صورت منفک براي  در ارتباط با معيارهاي مختلف در نواحي روستايي به ،تر ساده بيانبه 

در نظـر   و ميانگين نظـرات   ، بيشترين ميزان رضايت هر روستا کمترين ميزان رضايت 

   .شده است گرفته

 رحلـه پرهيز از اطاله سخن، از آوردن محاسبات و جداول مربوط به هـر م  در اينجا، برای

با استفاده از روش  شده يگردآور يها خروجي نتايج حاصل از تحليل داده وشده خودداري 

امتيـاز نهـايي سـطح     ،بر اساس نتـايج  .آمده است ۷ آل فازي در جدول ايده نهيشباهت به گز

پايداري قابـل  (، در سه سطح هاي شهرستان چرامواحي روستايي دهستانپايداري اجتماعي ن

 ،ترتيــب بــه ،بنــابراين. تشــخيص داده شــد) و پايــداري ضــعيف ،قبــول، پايــداري متوســط

پايداري اجتمـاعي بـا سـطح    در  يتعضو برديان و سرفاريابسکونتي روستايي  يها مجتمع
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 ،ترتيـب  بـه  ،)پايداري متوسـط ( تماعيسطح دوم پايداري اج ؛ دردهند يقابل قبول را شکل م

 نيتـر  نييپـا  قرار دارند؛ و سرانجام، در مندان، شيخ حسين، کره شهبازي و فشيانروستاهاي 

آن شناسايي شده که سطح پايداري اجتمـاعي   الغچين علياروستاي  سطح پايداري اجتماعي،

  .استپايين تر از حد متوسط 

نفر ساکن  پانصدتماعي نواحي روستاهاي باالي اجنتايج نهايي امتياز پايداري  -۷جدول 

   روش تاپسيس فازی با استفاده ازشهرستان چرام  يها دهستان

  سطح رضايت نسبي  شاخص شباهت  آل حل ضد ايده  آل حل ايده  روستا

 ٤٥٣٩/٠ ٣١/١ ٥٧/١ سرفارياب
 قبول رضايت قابل

 ٤٤٢٩/٠ ٢٨/١ ٦١/١ برديان

 ٤٣٨٢/١ ٢٧/١ ٦٣/١ مندان

 سطرضايت متو
 ٤٣٣٥/٠ ٢٧/١ ٦٤/١ شيخ حسين

 ٤٢٧٠/٠ ٢٣/١ ٦٤/١ کره شهبازي

 ٤٢١٢/٠ ٢١/١ ٦٧/١ فشيان

 رضايت پايين ٤١٨٧/٠ ١٩/١ ٦٥/١ الغچين عليا

  های پژوهش يافته: مأخذ

  و پيشنهاد يريگ جهينت

در  هاپايـدارترين روسـتا  و برديـان   سـرفارياب ي هاروسـتا  کـه  دهـد  ينشان مـ  تحقيق نتايج
 شـش در  ،مطالعـه  شاخص مـورد  شانزدهاز که روند  شمار می به اي شهرستان چرامهدهستان

احساس خوشبختي، دسترسي به خدمات، احساس عدم محروميت، تعلق مکـاني،  (شاخص 
. انـد  ديگر داشـته  يها نهيميانگين را در بين گز نيباالتر ،)و رضايت شغلي ،رضايت از درآمد

انـدکي از   يهـا  فاصـله  نيز با هبازي، فشيان و مندانکره ش شيخ حسين،روستاهاي  ،ترتيب به
نيـز  الغچين عليا روستاي . اند شده دهستان واقع ي متوسطدر گروه پايدار سرفاريابروستاي 
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 شـده  ييشناسـا  مطالعـه  موردهاي دهستان دارترين روستاييناپا ،پايداري اجتماعي ينهزم در
هـاي  ن ناپايـدارترين روسـتاي دهسـتان   عنـوا  بـه  الغچين عليـا بايد افزود که  ،همچنين. است

احساس خوشبختي و اميد به آينده و رضايت از (در ارتباط با چهار شاخص  شهرستان چرام
ساير روسـتاها  . استآمده  دست داراي کمترين ميانگين به) درآمد و احساس عدم محروميت

مطالعات ميـداني در   يجنتابر پاية ، يادشده افزون بر نکات .اند شده نيز در حالت بينابين واقع
ـ    مطالعه، روش ارائه موردمنطقه روستايي  يها سطح سکونتگاه  اشده در پـژوهش پـيش رو ب

 يهـا  افتـه يکـه   ای گونـه  کرده است، بهشرايط پايداري اجتماعي در منطقه را تبيين  یکارآمد
ه ؛ همچنين، تأييدی است بر اين واقعيـت کـ  شاهدات عيني همخواني بسيار داردپژوهش با م

 هـاي  ياسـت در صـورت نبـودن س   ،با افزايش جميعت در يک مجتمع سکونتي مثـل روسـتا  
حاضـر بـرخالف مطالعـات     مطالعه ،رو اين از .پايداري اجتماعي متزلزل خواهد شد ،مناسب

رياضـيات مـبهم    يهـا  روشاز  نـد، داد يم ارائهمقادير مطمئن  صورت بهرا  ها دادهپيشين که 
دامنـه   شـمرده، تا بتواند تمامي نظـرات را محتـرم    است ود بردهس ذهني يها دادهمتناسب با 

ميانگين  محاسبه يجا بهاوليه  يها دادهبيان  منظور به ،در اين روش. تغييرات را نيز مؤثر سازد
از سـه مقـدار    ،يـک مقـدار مطمـئن    يجـا  بـه  ،)که در رياضيات قطعي بسيار متداول اسـت (
عدد نزديک به واقعيـت و   عنوان بهميانگين  حاسبهمد که عالوه بر فازي استفاده ش صورت به

کـه مقـادير در آن طيـف     ييهـا  بـازه  عنـوان  بهن مقدار، اعداد حداقل و حداکثر را يتر محتمل
بـا   ة حاضـر، مطالع در آمده دست بهنتايج . کند يمتعريف ) حد باال و پايين( دارندامکان تغيير 

 يها دادهدليلي بر تأييد اين شيوه از نمايش  ،با واقعيات موجود در محيط  يهمخوانتوجه به 
ارزيابي پايداري  در زمينةنتايج پژوهش حاضر . است )فازي صورت به ها دادهنمايش (ذهني 
برخـی  نتايج  با )مناطقاين بين  تفاوت مبنی بر( ي در مناطق روستايي شهرستان چراماجتماع
همکـاران  افتخاري و  مطالعات: اند همسويی دارد، که از آن جمله ی مشابههاپژوهش ديگر از

نيـز  و ) ۱۳۹۱(همکـاران  ، تيموري و )۱۳۹۳(توکلي  ،)۱۳۹۲(همکاران زاده و  ، علي)۱۳۹۰(
   .)Luo et al., 2011(مطالعه لو و همکاران 
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 ياجتماع يداريبه پا يابيمنظور دست پژوهش و به يهاافتهيبا توجه به مجموعه  ،انيدر پا
   :دتواند راهگشا باشير ميز شرح هايی بهشنهاديپ ،عهدر سطح محدوده مورد مطال

o ؛ انيروستاي يت زندگيق وضعيق و عميشناخت دق 

o ـ  يدولتـ ريو غ يدولت یهاگسترش سازمان الت الزم برایيجاد تسهيا مشـارکت   منظـور  هب
 ؛ ييروستا يهاتيه فعاليان در کلييروستا

o بـه توسـعه    برای دستيابیرکت مشا زمينةبا مردم در  ارانيو ده ی روستاشوراها يهمکار
 ؛ ييدار روستايپا

o ؛ ييدار روستايتوسعه پا يان در قالب اعتبارات خرد و کالن در راستاييروستا ين ماليمأت 

o ـ از راه تقو ييت روسـتا يـ جمع يزه ماندگاريباال بردن انگ مـردم   يشـت يمع يهـا انيـ ت بني
  کار؛ يايافراد جوجوانان و  يجاد اشتغال مناسب برايژه بر ايد ويکأبا ت ،يمحل

o نيچنـ و هم يارتبـاط  وسـايل  هـا و سـکونتگاه  يهاساختريانواع ز يفيو ک يتوسعه کم ،
 ؛ مردم به انواع امکانات يدسترس ارتقای

o ؛يض و نابرابرياز راه رفع هرگونه تبع ياجتماع يسازتوانمند  

o و  ؛يوند توسعه محلر مردم  در يجاد مشارکت واقعيا 

o ژه در يـ و مورد مطالعـه بـه   يدر سطح روستاها يدمات اجتماعبه خ يتوسعه و توجه کاف
  . يو بهداشت يخدمات آموزش ةنيزم

  منابع

 ياجتمـاع  يداريبر پا يليتحل« ،)۱۳۹۱(داوود  ،ينيجم ؛ واسکندرديس، يدائيص ؛محمدرضابسحاق، 
 ،يا منطقه يزير برنامه .»شهرستان ازنا يروستاها :يمطالعه مورد ،ييمسکن در مناطق روستا

  .۱۱-۱صص  ،۵ شماره ،۲ سال
ـ و اولو يابيارز«، )۱۳۹۰( عبدالرضا ،ين افتخاريالدو رکن ؛زال، ابوذر ؛ي، مهديطاهرپور  يبنـد تي

ـ ب خرمشهرستان  يروستاها: يمطالعه مورد( ييدر مناطق روستا ياجتماع يداريپا د اسـتان  ي
  .۴۹-۱۹، صص ۳، شماره ۱۴سال ، روستا و توسعه .)فارس
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  .٣٢-١، صص ١، شماره ١، سال روستايي يها پژوهش
 يهـا دهستان ييروستا يهاسکونتگاه ياقتصاد -ياجتماع يداريسنجش پا«، )١٣٩٣( ، جعفريتوکل

ـ علـوم جغراف  يقـات کـاربرد  يتحق .»استان لرستان يو جنوب يخاوه شمال ، ١٤سـال  ، يياي
  .٩٢-٧١ صص ،٣٢ شماره

ـ ارز«، )١٣٩١(ي مهـد  ،و قرخلـو  ؛ي، محمـدتق ييرهنمـا  الـه؛  ، رحمتيفرهود ؛رجي، ايموريت  يابي
، رانيا يايفصلنامه انجمن جغراف .»)شهر تهران( يبا استفاده از منطق فاز ياجتماع يداريپا

  .٢٥-١٩ص ، ص٣٥، شماره ١٠سال 
ـ پا يبندتيسنجش و اولو«، )١٣٩٢( رضا ،ينعمت؛ و ي، عليريام ؛ات، ناصريب له؛، احدايفتاح  يداري

مطالعه (کور يو يريگميشهرستان دلفان با استفاده از مدل تصم ييدر مناطق روستا ياجتماع
  .٧٨-٦٥ صص ،١١ ه، شمار٣، سال يامنطقه يزير برنامه .»)يدهستان خاوه شمال: يمورد

 :مکـاني  تةگسسته و پيوس يها مدل سهيمقا« ،)١٣٨٨( ، منصوريعلعلي و رضا فرجي سبکبار، حسن
 يهـا  پـژوهش  .»محل واحدهاي توليـد روسـتايي بخـش طرقبـه     يابي مطالعه موردي مکان
  .٨٣-٦٩، صص ٦٧ ه، شمارجغرافياي انساني

 الـه  و شـرفي، حجـت   ؛حسـن علي؛ بدري، سـيدعلي؛ مطيعـي لنگـرودي، سيد    فرجي سبکبار، حسن
ناي مدل تحليل شبکه، با اسـتفاده از  سنجش ميزان پايداري نواحي روستايي بر مب« ،)١٣٨٩(

جغرافيـاي   يهـا  پـژوهش  .»)فسـا نواحي روستايي شهرسـتان  : نمونه موردي(تکنيک بردا 
  .١٥٦-١٣٥ ص، ص٧٢، شماره انساني

ـ ارز« ،)١٣٩٢(صـادق   زاده زرگـر،  يهادو  ؛ديوح ،يقاسم ؛نينسترن، مه ـ پا يهـا  شـاخص  يابي دار ي
ـ  جامعـه  .»)ANP(که شبل يند تحليبا استفاده از فرا ياجتماع  ،٢٤سـال  ، يکـاربرد  يشناس
  .۱۷۳-١٥٥ صص ،٣شماره 
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