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غالمرضا امینینژاد و یاسر زندهبودی

پژوهش حاضر به ارزیابی و تحلیل شاخصهای توسعه پایدار روستایی در مناطق روستایی شهرستان
تنگستان پرداخته ،بر اساس هدف ،از نوع کاربردی و به لحاظ روش ،توصیفی -تحلیلی است .جامعه
آماری پژوهش دربرگیرندة  ۲۹روستا با  ۶۷۴۵۱خانوار بود .در پژوهش حاضر ،با بهرهگیری از منابع،
 ۲۹معرف در قالب یازده شاخص و سهم هر کدام در توسعه در نظر گرفته شد .در این راستا ،بررای
سنجش پایداری شاخصها ،از روش استانداردسازی خطی و تقسریمبنردی پرسراا آلرن و بررای
محاسبه درجه توسعهیافتگی ،از روش  Z-SCOREو همچنین ،برای اولویرتبنردی شراخصهرا ،از
روش محاسبه درجه بحرانی استفاده شد .بر اساس نتایج پژوهش ،هجرده درصرد از شراخصهرای
بررسیشده در وضعیت پایدار و  ۹۹درصد در وضعیت ناپایدار و بد قرار داشتند .بر اساس یافتههرا،
در زمینه برنامهریزی و سرمایهگذاریهای هدفمند در سطح شهرستان تنگستان ،دهستانهای باغر ،
اهرم ،دلوار و بوالخیر بهترتیب اولویتهای اول تا چهارم را به خود اختصاص دادند.
* بهترتیب ،استادیار گروه جغرافیا و برنامهریرزی روسرتایی ،دانارگاه پیرام نرور ،تهرران ،ایرران؛ و نویسرندة مسرلول و
داناجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،داناگاه پیام نور ،تهران ،ایران (.)yaser.z63@yahoo.com
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کلیدواژه ها :ارزیابی ،توسعة پایدار ،تقسیی بنیدی پرسیاات لنی  ،درجیة بحرانیی ،تنگسیتان
(شهرستان) ،بوشهر (استان).


در ایران ،پس از انقالب اسالمی ،مهاجر های گسترده روستایی رخ داده است .بره روایرت
آمار ،نسبت جمعیت روستایی به کل جمعیت کاور از  ۵۹درصد در سال  ۶۰۱۱به کمترر از
 ۹۱درصد در سال  ۶۰۲۷کاهش یافته است (.)۰۴
بهطور کلی ،الگوهای توسرعهای کره نتواننرد رابطرهای متعرادل برین بخرشهرای مختلر
اقتصادی ،اجتماعی ،منابع و فرصتهای جامعه برقرار و پیامدهای حاصل را برهطرور متناسرب
توزیع کنند ،نمیتوانند اهداف آرمانی توسعه یعنی ،انسانی بودن و پایداری را به همرراه داشرته
باشند ( .)۶۷نقش و جایگاه روستاها در فرایندهای توسرعه اقتصرادی ،اجتمراعی و سیاسری در
مقیراس محلری ،منطقرهای ،ملری ،برینالمللری و پیامردهای توسرعهنیرافتگی منراطق روسرتایی
همچررون فقررر گسررترده ،نررابرابری فراینررد رشرررد سرررریع جمعیرررت ،بیاررراری ،مهرراجر  ،و
حاشیهناینی شهری موجب توجه به توسعه روسرتایی و حتری تقرردم آن نسربت بره توسررعه
شرهری شرده است ( .)۷شراخصهرای توسرعه روسرتایی برهعنروان جزئری از شراخصهرای
اقتصادی -اجتماعی و زیستمحیطی ،پدیدههای گوناگون اندازهگیری نظام اطالعراتی را بررای
تاریح نظام ساونتگاهی فراهم میسازند ( .)۶۵تمام ترالش توسرعه متعرادل منطقرهای برر آن
است که بهترین شرایط و اماانا

را برای توسعه جامع همه نواحی فراهم آورد ،تفراو هرای

توسعه بین مناطق روستایی را به حرداقل برسراند و درنهایرت ،آن را از میران برردارد .اهمیرت
تحقیق حاضر در این است که با شناخت دقیق ابعاد و زوایرای گونراگون وضرعیت موجرود و
شناسایی شاخصهای بحرانی ،توجه مدیران و برنامهریزان را به در پیش گرفتن سیاسرتهرا و
برنامههایی بهمنظور دستیابی به توسعه پایردار و کراهش نرابرابریهرای منطقرهای جلرب کنرد.
شناسایی وضعیت موجود مناطق روستایی از لحاظ شاخصهرای توسرعه پایردار و چگرونگی
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توزیع آنها در مقایسه با دیگر شاخصها میتواند نخستین مرحله در برنامرهریرزی بررای رفرع
نابرابریها و عدم تعادلهرا باشرد .از زمرانی کره پسروند پایرداری بررای توسرعه مطررد شرد،
دیدگاههایی تازه در زمینه توسعه شال گرفت که در بخشهایی با عناوین توسعه پایردار منرابع
آب ،توسعه پایدار کااورزی ،توسعه پایدار جنگرلهرا ،شرهرها و روسرتاها نرام گرفتره اسرت.
بهطور کلی ،رویاردها و راهبردهای توسعه روستایی را میتوان بدین شرد بیان کرد:
 -۶رویارد کالبدی شامل راهبرد بهبود زیرساختها؛
 -۹رویارد اقتصادی شامل راهبردهای انقالب سربز ،اصرالحا

ارضری ،صرنعتی شردن و

نیازهای اساسی؛
 -۰رویارد اجتماعی -فرهنگی شامل راهبردهای توسعه جامعهای و ماارکت مردمی؛ و
 -۴رویارد فضایی ناحیهای و منطقهای شامل راهبردهای تحلیل ماانی ،اگروپلیتن ،یروفرد،
نظام سلسلهمراتبی ساونتگاهها ،توسرعه یاپارچره ناحیرهای ،و توسرعه زیسرتناحیره و
توسعه پایدار (.)۹۷
رویارد توسعه پایدار آخرین رویارد مورد قبول در عرصه برنامهریزی روستایی اسرت .در
راستای رسیدن به توسعه پایدار ،چالشهای زیادی وجود دارد که مانع از تحقق توسرعه پایردار
میشود .این چالشها شامل چالشهای مدیریتی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فیزیای و کالبدی اسرت.
از اینرو ،در برنامهریزی توسعه پایدار ،باید تمامی مؤلفهها در چهار نظام محیطری ،اجتمراعی-
فرهنگی ،اقتصادی و کالبدی مورد توجه قرار گیرد .بر این اساس ،در مطالعا

و برنامرهریرزی

توسعه پایدار ،باید نگرش سیستمی مورد توجه باشد .البته باید توجه داشت که تحقرق توسرعه
پایدار مستلزم رعایت پیششرطهرایی نیرز مریباشرد کره مهرمتررین آنهرا مارارکت مردمری،
فعالیتهای آموزشی و تقویت نقش تاالهای مردمی در فرایند توسعه پایدار است (.)۶۶
از این رو ،هدف نخست برنامه ریزی توسعه روستایی کاهش نابرابریهای بخای و ایجاد
تعادل فضایی بین مناطق روستایی است .صرفاً با تحقق این اهداف است که شررایط توقر
مهاجر

جمعیت فعال و توسعه و رونق اقتصرادی -اجتمراعی در منراطق روسرتایی فرراهم
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خواهد شد ( .)۹۹موفقیرت برنامرههرای توسرعه نیازمنرد شرناخت نیازهرا ،تروان و رفیرت
گروههای هدف ،تدوین برنامهریزی نظاممند و مدیریت دقیق است .بنابراین ،بهمنظور تدوین
زیربنای علمی و منطقی برای سیاست گذاری توسعه ،الزم است ارزیابی جامعی از وضرعیت
موجود مناطق از نظر شراخصهرای مختلر

توسرعه انجرام شرود .ترثییر برالقوه اسرتفاده از

شاخصها این است که تصمیمگیران را با اولویت موضوعا
تدوین خطمای ،ارتباطا
موضوعا

آشرنا مریسرازد و افرزون برر

را آسان و گسترده میکنرد و افارار عمرومی را بره سرمت درک

اصلی سوق می دهد تا با دیدی تازه ،فعالیتها را انجام دهند ( .)۹۰بهطور کلری،

کاربرد اصلی شاخصها را میتوان چنین برشمرد :کم

به هدفگذاری برنامهها بر حسرب

معیارهای کمی ،اماان ارزشیابی و اندازهگیری اهرداف کمری تعیرینشرده ،تحلیرل موقعیرت
اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی منطقة مورد مطالعره و تنظریم سیاسرتهرای مناسرب و
کارآمد ( .)۰۲شاخصهای توسعه روسرتایی بره عنروان جزئری از شراخصهرای اقتصرادی-
اجتماعی و زیستمحیطی ،پدیدههای گوناگون اندازهگیری نظام اطالعراتی را بررای تارریح
نظام ساونتگاهی فراهم میسازند ( .)۶۵اهمیت تحقیق حاضر در این است کره برا شرناخت
دقیق ابعاد و زوایای گوناگون وضعیت موجرود و شناسرایی شراخصهرای بحرانری ،توجره
مدیران و برنامهریزان را به پیش گرفتن سیاستها و برنامههایی بهمنظور دستیابی بره توسرعه
پایدار و کاهش نابرابریهای منطقهای جلب کند.
موضوع توسعه پایدار از سال  ۶۰۵۱بهتدریج وارد ادبیا داناگاهی ایرران شرد .تراکنون
در زمینرره نابرابریهای منطقهای و شناسررایی مناطررق عقبمانده و رتبهبندی و سطحبندی
آنها در سطود مختلرر جغرافیایرری ،مطالعررا متعرردد داخلی و خارجی با نگرشهرای
مختلرر انجام گرفته اسررت کرره در پی ،به پارهای از نتایج آنها اشرراره میشررود.
شارما ( ،)۰۱در بررسی مناطق مختل

ایالت براهماپوترای هند ،ناان داد که تفراو

در

بهره وری نیروی انسانی عامل اصلی بروز نابرابریهای منطقهای اسرت .الحسرن ( )۶نیرز برا
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بررسی نابرابری هرای منطقرهای در کارور غنرا در دوره  ،۹۱۱۱-۶۲۲۱ناران داد کره رشرد
اقتصادی منجر به کاهش فقر عمومی در کاور شده است؛ امرا ازآنجاکره در ایرن دوره ،ایرن
رشد عمدتاً ناشی از صادرا

کااورزی بوده و به افزایش شااف توسعه مناطق شمالی (کره

توان رقابت عرصه کااورزی را نداشتهاند) و مناطق جنوبی انجامیده است .حیدری ( )۶۰در
مطالعهای با عنوان «سنجش درجه توسعهیافتگی دهستانهای شهرستان آمل بهمنظرور تعیرین
اولویت های توسعه با استفاده از مدل تاکسرونومی» ،بردین نتیجره رسرید کره دهسرتانهرای
شهرستان آمرل از سرطح توسرعه یرافتگی همگرن برخوردارنرد .تقروایی ( ،)۰۷در تحلیرل و
طبقه بندی مناطق روستایی استانهای کاور بر اساس شراخصهرای توسرعه انسرانی ،بردین
نتیجه رسید که استانهای کردستان و سیستان و بلوچستان از نظر شاخصهای توسعه بسریار
محروم و استانهای فارس ،تهران و اصفهان استانهای برخوردار کاور برهشرمار مریرونرد.
همچنین ،یازده استان یا  ۴۰/۹۷درصد استانها جزو استانهای محروم ،هات استان یا ۰۰/۰
درصد استان ها با داشتن شاخص  HDIقوی از جمله استانهای توسعهیافته و سیزده اسرتان
با  ۷۴/۶۴درصد ازنظر شاخص  HDIجزو استانهای محروم و بسیار محروم بودهاند .بردری
و همااران ( )۵نیز در تعیین سطود توسعهیافتگی نواحی روستایی شهرستان کامیاران ،چنین
نتیجه گرفتند که ضریب توسعهیافتگی بین دهستانهای شهرستان کامیراران متفراو

بروده و

دارای اختالف و نابرابری است ،بهگونهای که از میان هفرت دهسرتان ایرن شهرسرتان ،یر
دهستان توسعهیافته ،پنج دهستان در حالتوسعه و ی
همچنین ،زارع و زندی ل

دهستان نیز توسعهنیافته بروده اسرت.

( )۴۹در پژوهای ،با استفاده از روش آماری ،بره مطالعره رابطره

سطح توسعهیافتگی اقتصادی -اجتماعی با میرزان جررائم خارن در برین اسرتانهرای ایرران
پرداختند و بدین نتیجه رسیدند که رابطهای مثبت و نسبتاً ضرعی

برین توسرعه اقتصرادی-

اجتماعی و ابعاد آن با میزان جرائم خان وجود دارد که متثیر از خردهفرهنگهاست .رئیسی
و رئیسی ( )۹۱هم در مقالة «جستاری در سنجش توسعهیافتگی نواحی شرهر شریراز» ،ناران
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دادند که بافت تاریخی -فرهنگی حاشیه جنوب ،شرق و شمال شررقی شریراز دارای سرطح
پایین توسعهیافتگی است و بین نواحی مختل

شیراز اختالف زیادی به لحاظ توسعهیافتگی

وجود دارد.
با توجه به آنچه گفته شد ،هدف پژوهش حاضر سطحبندی منراطق روسرتایی شهرسرتان
تنگستان از نظر مریزان توسعهیافتگی است .بنابراین ،تحقیق حاضر بر آن است که با اسرتفاده
از رویارد توسعه پایدار و با مالحظه شاخصرههرای توسرعه پایردار ،سرطح توسرعه منراطق
روستایی نمونه را بدین شرد ماخص سازد:
 -۶تعیین سطود پایداری شاخصهای توسعه در دهستانهای شهرستان تنگستان؛
 -۹تعیین نابرابریهای دهستانهای شهرستان تنگستان در ارتباط با شاخصهای توسرعه پایردار؛
و
 -۰تعیین درجه بحرانی بودن شاخصهای توسعه پایدار و اولویتبندی آنها در شهرستان.
شهرستان تنگستان از لحاظ رفیتهرای توسرعه نیازمنرد مطالعره برر اسراس شررایط و
اولویت بندی شاخصها و نیازهای توسعه اسرت ،چراکره  ۰۶/۱۲درصرد از جمعیرت آن در
مناطق روستایی زندگی میکنند (.)۰۴

در تعری

توسعه روستایی ،باید احاام توسعه در یر

ماران مارخص کره روسرتا نامیرده

میشود ،رعایت شود .به تعبیری دیگر ،با توجه به سراختارهای روسرتا برهویرژه روسرتاهای
ایران که اغلب به لحاظ اقتصادی و فرهنگی فقیر هستند ،بایرد باعرب بهبرود وضرع موجرود
شود و شامل راهبردی ماخص در این زمینه باشد .در اوایل  ،۶۲۲۱توسعه روسرتایی تقریبراً
مترادف با توسعه کااورزی بود و مفهوم آن نیز برا اشراره ضرمنی بره عمرران کلری منراطق
روستایی ،با تمرکز بر اصالد کیفیت زندگی روستاییان همراه بود .در چارچوب این مفهروم،
توسعه روستایی موضوعی جامع و چندبعدی برهشرمار مریرفرت کره توسرعه کاراورزی و
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فعالیت های وابسته بدان در مناطق روستایی را دربرمیگرفت ( .)۹همچنین ،اهرداف توسرعه
روستایی ،از منظر نظری -علمی ،قاعدتاً ارتقای فرهنگی -اجتمراعی ،اقتصرادی -سیاسری و
کالبدی -فضایی روستاها برای قابل زیست کردن ایرنگونره سراونتگاههرا و در یر کرالم،
بسترساز ،برای اعتالی شثن و منزلت انسان روستایی است؛ و از منظر عملری -اجرایری نیرز
اهداف توسعه روستایی با توجه به گرایش هرای غالرب سیاسری -اقتصرادی و رویاردهرای
جاری به مقوله برنامهریزی تبیین و تعیین مریشرود ( .)۹۵برهطرور کلری ،توسرعه روسرتایی
عبار

است از فرآیند توسعه و بهرهگیری از منرابع طبیعری و انسرانی ،فنراوری ،تسرهیال

زیربنایی ،نهادها و سازمانها ،سیاستهای دولت و برنامههرا در راسرتای تارویق و تسرریع
رشد اقتصادی در مناطق روستایی بهمنظور اشتغال و بهبود کیفیرت زنردگی روسرتایی بررای
ادامه زندگی .این جریان ،افزون بر رشد اقتصادی درگیر تغییرا
موارد ،حتی شامل تغییرا

و اعتقادا

در عادا

در طرز تلقی و در بسیاری

مردم است ،زیرا به نظر میرسد که جریان

نظام اجتماعی روستایی از شرایط زندگی نامطلوب به سوی شرایط مطلوب حرکت مریکنرد
( .)۹۲بنابراین ،با توجه به تعاری

و دیدگاههای مختل

در مورد توسعه روستایی ،میتروان

بر این ناته تثکید کرد که باید توسعه روستایی دارای خصوصیا

زیر باشد:

 -۶تغییری در راستای بهبود شرایط برای اکثریت مردم باشد؛
 -۹مردمی که از توسعه سود میبرند ،باید بیش از مردمی باشند که متضرر میشوند؛
 -۰دست کم مردم را نسبت به تثمین حداقل نیازهای زندگی یا نیازهرای ضرروری زنردگی
مطملن سازد؛
 -۴باعب تاویق خوداتاایی شود؛
 -۷با نیازهای مردم هماهنگی و مطابقت داشته باشد؛
 -۱بهبود طوالنی و مستمر را به ارمغان آورد؛ و
 -۵باعب تخریب محیط زیست طبیعی ناود (.)۶۱
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مفهوم توسعة پایدار
به دلیل بروز ضایعا

زیستمحیطی و کاهش سطح عمومی زندگی مردم برهویرژه در جوامرع

شهری ،رهیافت توسعه پایدار طی دو دهه گذشته از سوی سازمان ملل مطرد شده اسرت (.)۰
کمیسیون جهانی محیط زیست و توسرعه ،توسرعه پایردار را ایرنگونره تعریر

کررده اسرت:

توسعههایی در چارچوب پایداری قرار میگیرند که نیازهای کنونی را بدون آناه مخراطرهای
برای توانایی نسلهای آینده در تثمین نیازهایاان داشرته باشرند ،محقرق سرازد ( .)۰۵تحقرق
توسعه پایدار کاور در گرو برنامه ریزی توسعه در همه ابعاد ،در مناطق شهری و روسرتایی-
عاایری است که کمتوجهی و بیتوجهی بدان ،موجب فاصله گرفتن کاور از فرآیند عملری
توسعه از طریق افزایش شااف شهری و روستایی ،بروز مااال

زیستمحیطی ،اقتصادی،

اجتماعی و فرهنگی در مناطق روستایی و نیز منراطق شرهری برهعنروان کرانونهرای جرذب
جمعیت خواهد بود که طی چند دهه اخیر در کاور اتفاق افتراده اسرت ( .)۹۹مقبرولتررین
رهیافت برای اندازه گیری توسعه روستایی بهکارگیری شاخصهاست .شاخصهرا برهعنروان
ابزار اندازهگیری پیارفت به سوی توسعه در سطود مختل

ملی ،منطقهای و محلری مرورد

استفاده قرار می گیرند ()۰۹؛ به همین منظور ،در پژوهش حاضرر ،بررای تردوین چرارچوبی
منظم و منطقی از شاخصها که بیانگر ویژگیهای توسعه روستایی در منطقره مرورد مطالعره
باشند ،بر اساس تجارب ،ادبیا

موضوع و بررسی اطالعا

موجود ،شاخصهای کلیردی و

ایرگذار در وضعیت توسعه روستایی شناسایی و با توجه به رویارد نظاممند انتخاب شردند.
توسعه پایدار را میتوان حالتی از تعادل و تروازن برین ابعراد مختلر

توسرعه دانسرت (.)۹

توسعه پایدار ،فرآینردی اسرت برهمنظرور دسرتیابی بره دیردگاهی آینرردهنگررر و جررامع و
رضایتمندی مستمر از طریق شناخت روابط میران انسانها و محیط زیست و مداخلهگرری
عقالنی بهمنظور بهبود این روابط ،برهکرارگیری تلفیقری فناوری جدید ،دانش بومی و تثکیرد
بر حقوق آحاد بار ( .)۴توسعه پایدار سه بعد اقتصادی ،اجتماعی و محیطی را دربرمیگیرد،
که این ابعاد دارای ساختار ماخص و نظام سلسلهمراتبی است .بنابراین ،توسعه پایدار صرفاً
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مبتنی بر سیاستهای محیطی نیست و بدون حل مسائل اجتماعی و اقتصادی ،توسعه پایردار
محقق نخواهد شد .توسعه پایدار نیازمند دیدی کلنگرانه در سیاستهرای توسرعه محیطری،
اجتماعی و اقتصادی و ایجاد یاپارچگی در این سه بعد است .در تبیین نظری مفهوم توسعه
پایدار کره برر تعامرل ابعراد سرهگانره توسرعه اقتصرادی ،اجتمراعی و محیطری تثکیرد دارد،
رویاردهایی چون حفا ت گرایی ،محیطگرایی و جامعهگرایی شال گرفتهاند .هردف غرایی
توسعه اقتصادی رسیدن به رشد اقتصرادی پایردار ،بره حرداکثر رسراندن منرافع ،حفا رت و
بازیافت منابع ،و کاهش ضایعا

است؛ و در توسعه اجتمراعی ،رضرایتمنردی از نیازهرا و

افزایش خوداتاایی معنا یافتهاند ( .)۹۱طبق نظر کمیسیون جهانی محیط زیسرت و توسررعه،
اهداف کارکردی توسعه پایدار عبار اند از -۶ :افزایش رشد اقتصادی -۹ ،تغییر کیفیت رشد
اقتصادی؛  -۰رفع نیازهای ضروری بررای اشرتغال ،غرذا ،انرر ی ،آب و بهداشرت -۴ ،کنتررل
جمعیت در حرد پایردار -۷ ،حفا رت و نگهرداری منرابع -۱ ،دگرگرونی فنراوری -۵ ،توجره
همزمان به محیط زیست و اقتصاد در تصمیمگیرریهرا -۹ ،دگرگرونسرازی روابرط اقتصرادی
بینالمللی ،و  -۲ماارکتی کردن توسعه (.)۴۱

نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی در آن توصیفی– تحلیلی بوده و با توجره بره موضروع
تحقیق ،شیوة گردآوری آمار و اطالعا

مورد نیاز کتابخانهای -اسنادی و میردانی اسرت .در

پژوهش حاضر ،مطالعه و ارزیابی شاخصهای توسرعه پایردار برا سره فرضریه بردین شررد
صور

گرفته است :اول ،سطح پایداری توسعه در دهستانهای شهرستان تنگستان نامطلوب

است؛ دوم ،ضریب توسعهیافتگی بین دهستانهای شهرستان تنگستان متفاو

است؛ و سوم،

شاخصهای توسعه پایدار در دهستانهرای شهرسرتان تنگسرتان از نظرر درجره (وضرعیت)
بحرانی متفاو

است.
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در پژوهش حاضر ،به سیاق مطالعرة رکرنالردین افتخراری و آقایراری هیرر ( ،)۶۱بررای
سنجش پایداری شاخصهای مورد مطالعه ،از روش استانداردسرازی خطری و تقسریمبنردی
پرساا

آلن بهره گرفته شده است.
جدول  -۶مقادیر عددی وضعیت پایداری
معادل
۱ – ۱/۴
۱/۴ - ۱/۱
۱ /۱ – ۶

وضعیت پایداری
بد یا ناپایدار
متوسط یا بینابین
پذیرفتنی یا پایدار

مثخذ :رکنالدین افتخاری و آقایاری هیر ()۶۱

برررای استانداردسررازی ،از روش خطرری و برررای تحلیررل دادههررا و محاسرربه درجرره
توسعهیافتگی ،از روش  Z-SCOREو همچنرین ،برای اولویتبندی شاخصها و برنامهریرزی،
از روش محاسبه درجه بحرانی استفاده شد.
در پژوهش حاضر ،بهمنظور تردوین چررارچوبی مررنظم و منطقرری از شراخصهرا کره
بیرانگر ویژگیهای توسعه پایدار روستایی باشند ،بر اساس بررسی مطالعا

گذشته (،۶۱ ،۱

 ،۰۱ ،۹۱ ،۹۴ ،۶۲ ،۶۹ ،۶۴ ،۶۹و  ،)۴۶شاخصهای اصرلی و ایرگرذار در وضرعیت توسرعه
پایدار روستایی شناسایی و با رویارردی نظاممند ،بهشرد جدول  ۹انتخاب شدند.
ناته درخور توجه این است که آستانه جمعیتی بعضی از روستاها در حدی نیست که از
همه خدما

و شاخصهای توسعه ارائهشده از سوی دولت بهرهمنرد شروند؛ از ایرنرو ،برا

توجه به ضوابط و استانداردهای عرضه خدما

(سطح مطلوب دسترسی بره شراخصهرای

توسعه) ،عدد شاخص روستاهای کاور ( ،)۹۶اگر فاصله روستایی بریش از حرداکثر فاصرله
دسترسی باشد ،صفر میشود و عدد شاخص روسرتاهایی کره در آسرتانه پرایین و براال قررار
میگیرند ،بر اساس تابع عضویت و استانداردسازی به روش فازی ماخص میشود.

ارزیابی شاخصهای توسعة پایدار روستایی ...
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جدول  -1شاخصها و معرفها
معرف

شاخص
جمعیت

کل جمعیت ،نسبت مردان و زنان باسواد به جمعیت مردان و زنران ،نسربت شراغالن بره کرل جمعیرت،
نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت ،نسبت محصالن مرد و زن به جمعیت مردان و زنان
روستامهد ،دبستان ،مدرسه راهنمایی شبانه روزی پسرانه ،مدرسه راهنمایی شبانه روزی دخترانره ،مدرسره

آموزشی

راهنمایی پسرانه ،مدرسه راهنمایی دخترانه ،مدرسره راهنمرایی مخرتلط ،دبیرسرتان شربانهروزی پسررانه،
دبیرستان شبانه روزی دخترانه ،دبیرستان نظری پسررانه ،دبیرسرتان نظرری دخترانره ،دبیرسرتان کراردانش
پسرانه ،دبیرستان کاردانش دخترانه ،هنرستان فنی و حرفهای پسرانه ،هنرستان فنی و حرفهای دخترانه

فرهنگی

بوستان روستایی ،کتابخانه عمومی ،زمین ورزشی ،سالن ورزشی

مذهبی

مسجد ،امامزاده ،سایر اماکن مذهبی مسلمانان ،اماکن مذهبی سایر ادیان ،مدرسه علمیه ،دارالقرآن ،خانه عالم

سیاسی-
اداری
آب و ...

شورای اسالمی روستا ،دهیار ،پاسگاه نیروی انتظامی ،شورای حل اختالف ،شرکت تعاونی روستایی
شباه سراسری برق ،موتور برق دیزلی ،انر ی نو (خورشیدی ،بادی و  ،)...گاز لولهکای ،آب لولهکاری،
سامانه تصفیه آب
حمام عمومی ،مرکز بهداشرتی درمرانی ،داروخانره ،خانره بهداشرت ،پایگراه بهداشرت روسرتایی ،مرکرز

بهداشت

تسهیال

زایمان ،پزش

خانواده ،پزش  ،دندانپزش

یا بهداشرتکرار دهران و دنردان ،دنردانپزشر

تجربی یا دندانساز ،بهیار یرا مامرای روسرتایی ،بهرورز ،دامپزشر  ،تانسرین دامپزشرای ،آزمایارگاه و
رادیولو ی ،غسالخانه ،سامانه جمعآوری زباله

بازرگانی و
خدما
ارتباطا
و ..
مسان
کااورزی

پایگاه آتش ناانی ،نمایندگی پخش نفت سفید ،نمایندگی پخش سیلندر گراز ،فروشرگاه تعراونی ،بقرالی،
نانوایی ،گوشتفروشی ،قهوهخانه ،بان  ،تعمیرگاه ماشینآال  ،جایگاه سوخت
صندوق پست ،دفتر پست ،دفتر مخابرا  ،دفتر فناوری اطالعا

و ارتباطا

روستایی ،دسترسی عمومی

به اینترنت ،دسترسی به روزنامه و مجله ،دسترسی به وسیله نقلیه ،دسترسی به راهآهن
نسبت مسان بادوام (اسالت بتنی و فلزی) به کل ،نسبت مسان بادوام به کل خانوار ،تعداد کل مسران
به تعداد خانوار
تعداد واحدهای خدماتی و پاتیبانی ماشینهای کاراورزی و تجهیرزا
تعداد انواع ماشینها و ادوا

کااورزی

مآخذ ،۰۱ ،۹۱ ،۹۴ ،۶۲ ،۶۹ ،۶۴ ،۶۹ ،۶۱ ،۱( :و )۴۶

آبیراری ،منرابع آب کاراورزی،
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محدوده پژوهش
تنگستان یای از شهرستانهای دهگانه استان بوشهر است و وسعتی معرادل  ۷/۶۲۹۱کیلرومتر
مربع دارد .این شهرستان در فاصله  ۷۷کیلومتری جنوب شرق مرکز استان بوشهر واقع شرده
و از شمال و شرق به شهرستان دشتستان ،از جنوب شررقی بره شهرسرتان دشرتی ،از شرمال
غربی ،به شهرستان بوشهر و از غرب و جنوب غربی ،به خلیج فارس محردود شرده اسرت.
بخش مرکزی این شهرستان دارای دو شهر به نرامهرای «اهررم» و «آبراد» و بخرش سراحلی،
دارای ی

شهر به نام «دلوار» است (شال .)۶
جدول  -9جمعیت روستایی در محدوده پژوهش

بخش
مرکزی
ساحلی
جمع

نام دهستان
اهرم
باغ
بوالخیر
دلوار

تعداد روستا
۹۴
۹۵
۶۷
۹۱
۲۹

تعداد جمعیت
۹۱۵۹
۶۹۴۷۹
۶۶۱۱۴
۹۱۴۰۷
۷۰۷۱۲

مثخذ :مرکز آمار ایران ()۰۴

شال  -1وضعیت توسعهیافتگی دهستانها در سطح شهرستان

تعداد خانوار
۹۷۲۴
۰۱۴۵
۰۰۵۹
۷۹۷۵
۶۷۴۵۱

ارزیابی شاخصهای توسعة پایدار روستایی ...
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وضعیت شاخصهای توسعه از نحاظ پایداری
استانداردسازی :در این مرحله ،پس از احصای مقادیر عرددی شراخصهرای مرورد مطالعره،
بیمقیاسسازی آنها به روش خطی انجام شد (جدول .)۴
جدول  -4وضعیت شاخصهای توسعه از نحاظ پایداری و فاصله از وضع مطلوب
شاخص

میانگی ارزش پایداری

فاصله از وضع مطلوب

وضعیت

جمعیت

۱/۶۱

-۱/۹۴

بد یا ناپایدار

آموزشی

۱/۹۷

-۱/۵۷

بد یا ناپایدار

فرهنگی و ورزشی

۱/۹۶

-۱/۵۲

بد یا ناپایدار

مذهبی

۱/۰۹

-۱/۱۹

بد یا ناپایدار

سیاسی و اداری

۱/۰۵

-۱/۱۰

بد یا ناپایدار

آب ،برق ،و گاز

۱/۵۶

-۱/۹۲

پذیرفتنی یا پایدار

بهداشت و درمان

۱/۹۴

-۱/۵۱

بد یا ناپایدار

۱/۹۷

-۱/۵۷

بد یا ناپایدار

۱/۰۱

-۱/۵۱

بد یا ناپایدار

مسان

۱/۱۱

-۱/۴۱

پذیرفتنی یا پایدار

کااورزی

۱/۱۶

-۱/۲۲

بد یا ناپایدار

بازرگانی و خدما
ارتباطا

و حملونقل

مثخذ :یافتههای پژوهش

ارزیابی شاخصهرای متعرارف توسرعه از لحراظ پایرداری :پرس از استانداردسرازی مقرادیر
شاخصها ،ارزش استانداردشده و مقادیر عددی آنها ،مطابق یافتههرای جردول  ،۴وضرعیت
شاخصهای متعارف توسعه در مناطق روستایی شهرسرتان تنگسرتان از لحراظ پایرداری ،برا
توجه به سطحبندی پایداری پرساا

آلن ،ارزیابی شد؛ بر این اساس ،از شاخصهای مرورد

مطالعه ،دو شاخص (هجده درصد) در سطح پایدار و نُه شاخص ( ۹۹درصد)  ،در سطح برد
یا ناپایدار قرار گرفتند.

  ۶۴فصلنامة روستا و توسعه ،سال  ،۹۶شمارة ۴

غالمرضا امینینژاد و یاسر زندهبودی

یافتهها ناان می دهد که بهجرز دو شراخص «آب ،بررق ،و گراز» و «مسران» ،وضرعیت
شاخصهای دیگر در سطح ناپایدار قرار دارند .از آنجا که شراخصهرا برا اسرتفاده از روش
خطی بیمقیاس شدند ،قابلیت جمعپذیری دارند .نتایج جدول  ۴نااندهندة میزان فاصله هر
کدام از شاخصها از وضعیت مطلوب است .نتایج سرنجش شراخصهرا از لحراظ پایرداری
گویای آن است که بهطور کلی ،مناطق روستایی مورد مطالعه از لحراظ شراخصهرای مرورد
بررسی در وضعیت ناپایدار قرار دارند.
افزون بر سنجش پایداری مناطق روستایی شهرسرتان تنگستان برهتفایر

شراخصهرای

توسعه پایدار ،دادههای بهدستآمده در هر کدام از ابعاد یادشرده برهتفایر

دهستانهرا نیرز

در جدول  ۷محاسبه شده است .همانطور که پیداست ،وضعیت دهسرتان بروالخیر از لحراظ
ابعاد توسعه پایدار و کل نظام از سه دهستان دیگر مناسبتر است.
جدول  -۵مقایسه دهستانهای شهرستان تنگستان از نحاظ ابعاد توسعه پایدار
دهستان
شاخص
جمعیت
آموزشی
فرهنگی ورزشی
مذهبی
سیاسی اداری
آب برق گاز
بهداشت
بازرگانی و خدما
ارتباطا و حمل و نقل
مسان
کااورزی
کل
واریانس

مثخذ :یافتههای پژوهش

بوانخیر

دنوار

اهرم

باغک

کل

۱/۹۶
۱/۰۵
۱/۹۶
۱/۴۲
۱/۰۱
۱/۵۶
۱/۰۱
۱/۰۶
۱/۰۲
۱/۷۵
۱/۱۱۷
۱/۰۵
۱/۶۲

۱/۹۶
۱/۹۱
۱/۹۷
۱/۴۷
۱/۴۷
۱/۵۰
۱/۹۲
۱/۹۲
۱/۰۰
۱/۱
۱/۱۱۵
۱/۰۷
۱/۹۱

۱/۶۱
۱/۹۱
۱/۶۹
۱/۰۰
۱/۹۲
۱/۵۶
۱/۹۱
۱/۶۲
۱/۹۲
۱/۱۶
۱/۱۴۹
۱/۹۲
۱/۹۶

۱/۶۴
۱/۹۹
۱/۶۵
۱/۰۶
۱/۰۱
۱/۵۱
۱/۹۱
۱/۹۰
۱/۹۹
۱/۷۱
۱/۱۱۶
۱/۹۹
۱/۹۱

۱/۶۱
۱/۹۷
۱/۹۶
۱/۰۹
۱/۰۵
۱/۵۶
۱/۹۴
۱/۹۷
۱/۰۱
۱/۱۱
۱/۱۶
۱/۰۹
۱/۹۱

فصلنامة روستا و توسعه ،سال  ،۹۶شمارة ۶۷ ۴

ارزیابی شاخصهای توسعة پایدار روستایی ...

محاسبه درجه توسعهیافتگی دهستانها
برای محاسبه درجه توسعهیافتگی ،مقادیر گوناگون بررای هرر کدام از دهستانهرا از جردول
 ۷بهدست میآید و در سرتونی بره نرام سرتون

Z-SCORE

قررار داده میشود؛ برا در دسرت

داشتن میانگین و انحراف معیار هر ستون (جدول  ،)۷مقادیر  zمحاسبه میشود.
جدول  -۶درجه توسعهیافتگی دهستانهای شهرستان تنگستان
جمعیت

لموزشی

فرهنگی و ورزشی

مذهبی

سیاسی واداری

لب برق گاز

بهداشت درمان

بازرگانی و خدمات

ارتباطات و حمل

مسا

کشاورزی

Z-SCORE

اهرم

-۶/۰۴

-۱/۹۴

-۱/۵۲

-۱/۹۰

-۱/۹۹

-۱/۶۵

-۶/۱۰

-۶/۶۵

-۱/۹۱

۶/۹۵

۶/۷۹

-۴/۴۱

باغ

-۱/۷۱

-۱/۷۴

-۱/۲۴

-۱/۲۲

-۱/۵۱

-۱/۱۰

-۱/۲۷

-۱/۷۱

-۶/۰۰

-۱/۲۰

-۱/۰۹

-۹/۷۹

بوالخیر

۱/۹۵

۶/۷۹

۶/۱۹

۶/۱۴

۶/۱۱

۱/۶۶

۶/۱۷

۱/۹۷

۶/۶۷

-۱/۹۱

-۱/۹۴

-۵/۱۰

دلوار

۱/۵۹

-۱/۱۷

۱/۱۴

۱/۱۱

۱/۵۴

۱/۱۹

۱/۵۴

۱/۷۹

۱/۹۹

۱/۶۹

-۱/۶۷

۱/۰۷

شاخص
دهستان

مثخذ :یافتههای پژوهش

رتبهبندی دهستانها
در این مرحله ،رتبه دهستانها برر اسراس کمتررین امتیراز تعیرین مریشرود .بردین ترتیرب،
دهرستانی که کمترین امتیاز را در بین دهسرتانهرا دارد ،در اولویرتبنردی دارای رتبرره اول
برنامره ریرزی اسرت و آخرین رتبه نیز به برخوردارترین دهستان تعلق میگیرد .چنانکره در
جدول  ۵مااهده میشود ،درجه توسرعه یرافتگی دهرستان هرای بروالخیر و دلروار مثبرت و
درجه توسعه یافتگی دو دهرستان دیگر (اهرم و باغ ) منفی است .بنابراین ،می توان گفت

  ۶۱فصلنامة روستا و توسعه ،سال  ،۹۶شمارة ۴

غالمرضا امینینژاد و یاسر زندهبودی

که دو دهستان بروالخیر و دلروار نسربت بره دو دهسرتان دیگرر برخروردارتر و از درجره
محرومیت کمتری برخوردارند .از اینرو ،می توان بره وجرود ناهماهنگی و عدم تعرادل از
نظر توسعه بین دهستانهای شهرستان تنگستان پری برد.
جدول  -1تعیی درجه توسعهیافتگی دهستانهای شهرستان تنگستان
دهستان

اهرم

باغک

بوانخیر

دنوار

درجه توسعهیافتگی

-۴/۴۱

-۹/۷۹

۵/۱۰

۱/۰۷

مثخذ :یافتههای پژوهش

شال  -1وضعیت توسعهیافتگی دهستانها در سطح شهرستان

بر اساس رتبه توسعهیافتگی محاسبهشرده بررای دهسرتانهرا ،دهسرتان باغر

برهعنروان

محرومترین دهستان در اولویت اول برنامهریزی و پس از آن ،بهترتیب ،دهستانهای اهررم و
دلوار در رتبههای دوم و سوم جای دارند ،و دهستان بوالخیر نیرز برهعنروان برخروردارترین
دهستان در اولویت آخر قرار دارد.

فصلنامة روستا و توسعه ،سال  ،۹۶شمارة ۶۵ ۴

ارزیابی شاخصهای توسعة پایدار روستایی ...

تعیی وضعیت شاخصهای متعارف توسعه از نحاظ درجه بحرانی
در تعیین وضعیت شاخصها ،ابتدا درجه بحرانی هر کدام از شاخصها محاسربه شرد و برر
اساس آن ،شاخصها اولویتبندی شدند .طبق نتایج جدول  ، ۹شراخص بخرش کاراورزی
مهمترین شاخص بحرانی در منطقه مورد مطالعه و در اولویت اول برنامهریرزی بروده و الزم
است برنامهریزان توسعه روستایی توجه ویژه بدین شاخص داشته باشند.
جدول  -2وضعیت بحرانی و اونویتبندی شاخصهای متعارف توسعه در منطقه مورد مطانعه
شاخص

میانگی

جمعیت

۱/۶۱

۱/۱۴۱

آموزشی

۱/۹۷

۱/۱۵۹

۱/۹۹۹۱

فرهنگی و ورزشی

۱/۹۶

۱/۱۱۱

۱/۹۹۷۵

۹

مذهبی

۱/۰۹

۱/۶۱۲

۱/۹۹۱۹

۷

سیاسی و اداری

۱/۰۵

۱/۶۱۱

۱/۹۹۱۴

۵

آب ،برق و گاز

۱/۵۶

۱/۹۱۴

۱/۹۹۵۰

۴

بهداشت و درمان

۱/۹۴

۱/۱۱۲

۱/۹۹۵۷

۰

۱/۹۷

۱/۱۵۹

۱/۹۹۹۱

۹

۱/۰۱

۱/۱۹۱

۱/۹۹۱۱

۱

مسان

۱/۱۱

۱/۶۵۹

۱/۹۹۱۱

۱

کااورزی

۱/۱۱۰

۱/۱۱۱۰

۱/۰

۶

بازرگانی و خدما
ارتباطا

و حمل و نقل

وزن

درجه بحرانی

رتبه در کل (اونویت)

۱/۹۹۵۷

۰
۹

مثخذ :یافتههای پژوهش

در جدول  ،۲افزون بر سنجش وضعیت بحرانی شاخصهای متعارف توسرعه در منطقره
مورد مطالعه (شهرسرتان تنگستان) بهتفای شاخصها ،دادههای بهدستآمده در هر کردام از
ابعاد یادشرده برهتفایر دهستانها نیز آمده است.

  ۶۹فصلنامة روستا و توسعه ،سال  ،۹۶شمارة ۴

غالمرضا امینینژاد و یاسر زندهبودی

جدول  -3وضعیت شاخصهای متعارف توسعه پایدار از نحاظ درجه بحرانی در دهستانها
درجة بحرانی

وضعیت
شاخص

اهرم

باغک

بوانخیر

دنوار

جمعیت
آموزشی
فرهنگی و ورزشی
مذهبی
سیاسی و اداری
آب ،برق و گاز
بهداشت و درمان
بازرگانی و خدما
ارتباطا و حمل و نقل
مسان
کااورزی

۱/۰۶۹۱
۱/۰۶۹۷
۱/۰۶۹۹
۱/۰۶۹۴
۱/۰۶۹۴
۱/۰۶۹۰
۱/۰۶۹۷
۱/۰۶۹۶
۱/۰۶۹۴
۱/۰۶۹۹
۱/۰۶۶۲

۱/۰۰۹۱
۱/۰۰۲۶
۱/۰۰۹۹
۱/۰۰۲۱
۱/۰۰۲۱
۱/۰۰۹۲
۱/۰۰۲۱
۱/۰۰۹۵
۱/۰۰۲۶
۱/۰۰۹۲
۱/۰۱۱۱

۱/۹۴۰۹
۱/۹۴۰۷
۱/۹۴۰۵
۱/۹۴۰۵
۱/۹۴۰۷
۱/۹۴۰۵
۱/۹۴۰۵
۱/۹۴۰۷
۱/۹۴۰۱
۱/۹۴۰۵
۱/۹۴۱۱

۱/۹۷۹۱
۱/۹۷۹۷
۱/۹۱۴۱
۱/۹۷۹۵
۱/۹۷۹۵
۱/۹۷۹۱
۱/۹۷۹۱
۱/۹۷۹۱
۱/۹۷۹۷
۱/۹۷۹۵
۱/۹۷۵۶

مثخذ :یافتههای پژوهش

از مقایسه درجه وضعیت بحرانی شاخص های توسعهیافتگی دهستانهای شهرستان تنگستان
در جدول  ۲چنین برمیآید که وضعیت شاخصها در سطح دهستانها متفاو

است.

بررسی و تحلیل شاخصها
شاخص جمعیت
با توجه به نسبت بیاتر جمعیت به تعداد روستاها و تمرکرز ترراکم جمعیتری دهسرتانهرای
دلوار و بوالخیر ،این دو دهستان از لحاظ میانگین این شاخص در رتبره براالتری نسربت بره
سایر دهستانها قرار دارند .دهستان باغ به دلیرل درصرد آمرار بیارتر افرراد غیرمحصرل و
همچنین ،تعداد و پراکندگی بیاتر روستاها و دهستان اهرم به دلیل تعداد جمعیت کمترر بره
تناسب تعداد روستاهای آن ،از نظر درجه (وضعیت) بحرانی ،در رتبه باالتر و اولویرتهرای
اول و دوم برنامهریزی در زمینه جمعیت در سطح شهرستان قرار دارند.

ارزیابی شاخصهای توسعة پایدار روستایی ...

فصلنامة روستا و توسعه ،سال  ،۹۶شمارة ۶۲ ۴

شال  -9تحلیل فضایی وضعیت شاخصها و اونویت برنامهریزیها

  ۹۱فصلنامة روستا و توسعه ،سال  ،۹۶شمارة ۴

غالمرضا امینینژاد و یاسر زندهبودی

شاخص لموزشی
با توجه به ضرور و موجود بودن مدارس در مقاطع مختل

تحصیلی تا سطح پیشدانارگاهی،

دهستان بوالخیر به دلیل بعد مسافت از مرکز بخش سراحلی (دلروار) ،از نظرر درجره (وضرعیت)
بحرانی شاخص آموزشی ،در رتبه پایینتری نسبت به سایر دهستانها قرار دارد.
شاخص سیاسی و اداری
دهستانهای بوالخیر و دلوار به دلیل بعد مسافت از مراکز بخش و شهرستان و نیرز نزدیاری
به دریا و فعالیتهای تجاری بندری و همچنین ،با توجه به ضرور

و موجود بودن ادارا

و سازمان هایی همچون گمرک ،پاسگاه نیروی انتظامی و شورای حرل اخرتالف ،نسربت بره
سایر دهستانها در جایگاه باالتری قرار دارند.
شاخص بهداشت و درمان
دهستانهای دلوار و بوالخیر به لحاظ نسبت بیاتر جمعیت به تعداد روستاها و همچنین ،بره
دلیل بعرد مسرافت از مراکرز بخرش و شهرسرتان ،از اماانرا
برخوردارند و دهستانهای باغ

و اهرم ،عالوه بر پراکندگی روستاها و جمعیت کم متمرکز

در هر روستا و استفاده ماترک از اماانا
استفاده از اماانا

بهداشرتی و درمران بیارتری

بهداشتی و درمانی در سطح دهستان و همچنرین،

مرکز شهرستان و بعضاً از اماانا

مرکرز اسرتان بره جهرت نزدیاری بره

جادههای اصلی مواصالتی به مرکز استان ،به نسبت از اماانا

بهداشتی و درمرانی کمترری

در سطح دهستان برخوردارند.
شاخص کشاورزی
این شاخص در دهستان اهرم به دلیل وجود مزارع ،نخلستانهای زیراد و گسرترده ،ایسرتگاه
ماشین آال

کااورزی و چاه های نیمرهعمیرق کاراورزی و همچنرین ،فعالیرت عمرده ایرن

فصلنامة روستا و توسعه ،سال  ،۹۶شمارة ۹۶ ۴

ارزیابی شاخصهای توسعة پایدار روستایی ...

دهستان در بخش کااورزی خصوصاً خرما و در محدودههایی ،بهویژه کات تنباکو ،لیمرو و
سایر محصوال

کااورزی ،باالترین میانگین در سطح شهرستان را داراسرت ،گرچره هنروز

هم با وضع مطلوب فاصله بسیار دارد .دهستانهای بوالخیر و دلوار به دلیل کمبود زمینهای
مناسب کااورزی ،خا سالی و همچنین ،عمده فعالیت اهالی منطقه کره در زمینره دریرا و
مااغل مرتبط با آن اشتغال دارند ،کمتر به فعالیت کااورزی میپردازند و از اینرو ،فعالیرت
در بخش کااورزی و به تبع آن ،میانگین شراخص کاراورزی در ایرن دو دهسرتان کراهش
یافته است و آنها در جایگاه بعد از دهستان اهرم قرار دارنرد .دهسرتان باغر

نیرز بره دلیرل

کمبود آب و خا سالی و همچنین ،تغییر فعالیت از کااورزی به اشتغال در سایر ماراغل،
در سالهای اخیر ،در کمترین رتبه از لحاظ میانگین شاخص کااورزی قرار دارد.
جدول  -21اونویت برنامهریزی شاخصهای متعارف توسعه پایدار در دهستانهای تنگستان
دهستان

اهرم

بوانخیر

دنوار

باغک

جمعیت

اول

سوم

چهارم

دوم

آموزشی

اول

چهارم

سوم

دوم

فرهنگی و ورزشی

دوم

چهارم

سوم

اول

مذهبی

اول

چهارم

سوم

دوم

سیاسی و اداری

اول

چهارم

سوم

دوم

آب برق گاز

سوم

دوم

چهارم

اول

بهداشت درمان

اول

چهارم

سوم

دوم

بازرگانی و خدما

اول

چهارم

سوم

دوم

دوم

چهارم

سوم

اول

مسان

چهارم

دوم

سوم

اول

کااورزی

چهارم

دوم

سوم

اول

شاخص

ارتباطا

و حملونقل

مثخذ :یافتههای پژوهش

  ۹۹فصلنامة روستا و توسعه ،سال  ،۹۶شمارة ۴
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هدف برنامهریزی روستایی ،بیش از هر چیز ،کاهش نابرابریهرا و ایجراد تعرادل فضرایی در
مناطق روستایی و همچنین ،برقراری تناسب بین برنامههرای معطروف بره افرزایش تولیرد و
درآمررد روسررتاییان و برنامررههررای خرردما محررور اسررت .بنررابراین ،وضررعیت مطلرروب در
برنامهریزیهای روستایی ،توسعه فراگیر و پایدار روستایی است .بدین منظور ،ابتدا بایرد بره
شناخت دقیق و همهجانبه از وضعیت موجود دست یافت ،که بر اسراس نگرشری نظراممنرد
اماانپذیر خواهد بود .بنابراین ،تعیین نیازهای اساسی توسعه و اولویتبندی آنها در منراطق
روستایی امری ضروری در برنامهریزیهای منطقهای بهشمار میآید .از مطالعره و بررسری و
تحلیل دادهها و متغیرهای  ۲۹گانه (یازده شاخص) مورد مطالعه در پرژوهش حاضر ،ناراتی
بهشرد زیر قابل استنتاج است:
 -۶با توجه به رتبه توسعه یافتگی دهستانهرای شهرسرتان تنگسرتان (جردول  ،)۵ماراهده
میشود که دهستان باغ

بهعنوان محرومترین دهسرتان ،در اولویرت اول برنامرهریرزی

قرار میگیرد؛ پس از آن ،بهترتیب ،دهستانهای اهرم و دلوار در رتبرههرای دوم و سروم
قرار دارند و دهستان بوالخیر نیز بهعنروان برخروردارترین دهسرتان رتبره چهرارم را در
اولویتبندی به خود اختصاص داده است .تقوایی ( )۰۷نیز در مطالعا خود ،به تحلیل
و طبقهبندی مناطق روستایی استانهای کاور پرداخته و آنها را بر اساس شاخصهرای
توسعه ،رتبهبندی کرده است.
 -۹با توجه به یافتههای پژوهش (جدول  ،)۹شاخصهای کااورزی ،آمروزش و بازرگرانی
و خدما

از شاخصهای دارای وضعیت بحرانی بیاتر در این منطقه بهشمار میرونرد.

چنانکه کریمی و احمدوند ( )۶۹نیز در پژوهش خود به نتایجی ماابه رسیدهاند.
 -۰در مجموع ،از آنجا که میزان توسعهیافتگی در دهستانهرای تنگسرتان پرایین اسرت ،ایرن
شهرستان یای از شهرستانهای محروم کاور محسوب میشود ،چنانکه تقوایی ( )۰۷نیرز
در مطالعا خود ،بدین نتیجه رسیده است که استان بوشهر یاری از اسرتانهرای محرروم
کاور است؛ و از لحاظ اماانا توسعهای ،در سطح بسیار محروم قرار دارد (.)۰۱

ارزیابی شاخصهای توسعة پایدار روستایی ...

فصلنامة روستا و توسعه ،سال  ،۹۶شمارة ۹۰ ۴

 -۴در نهایت ،بر اساس یافتههای پرژوهش حاضرر ،دهسرتانهرای باغر  ،اهررم ،دلروار و
بوالخیر در زمینه انجام برنامهریزی و سرمایهگذاریهای جهرتدار و هدفمنرد در سرطح
شهرستان تنگستان ،بهترتیب ،در اولویتهای اول تا چهارم قرار میگیرند.
با توجه به یافتههای پژوهش حاضر ،پیانهادهایی بهمنظرور توسرعه بیارتر منطقره مرورد
مطالعه بدین شرد ارائه میشود:
 -۶بهمنظور فراهمسازی زمینه توسعه کلی شهرستان تنگستان ،ضرور

دارد کره از منررابع

متعدد طبیعی و انسانی و نیز از متخصصان بومی و تفار علمری و همچنین ،از توانهای
قوی در این شهرستان بهرهگیری کافی صور
 -۹مبادر

گیرد.

دولت به سرمایهگذاری ،برنامرهریرزی و اقرداما

اساسری در راسرتای ارتقرای

جایگاه شهرستان تنگستان در ابعاد توسعه پایدار روستایی ضرور
 -۰نقاط ضع

حیاتی دارد.

شاخصهای بحرانی روستاهای توسعهنیافته شناسایی و بررسری شروند ترا

بینش و روشنگریهای الزم برای تقویت و تسریع محورهای توسعه در ایرن شهرسرتان
برای مسلوالن و برنامهریزان توسعه روستایی حاصل شود.
 -۴از آنجا که شاخصهای توسعه پایدار در منطقه مورد مطالعه در وضعیت بحرانی اسرت،
مسلوالن و سیاست گذاران شهرستان تنگستان باید توجه بیاتری بدین شاخصها داشته
باشند و آن را در اولویت برنامهریزی قرار دهند.
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