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چکیده
توسعه پایدار علاوه بر حفاظت از منابع آب و خاک ،برداشتی نو از توسعه و رشد
اقتصادی است ،رشدی كه بدون برهم زدن تعادل زیست محیطی ،عدالت و امکانات
زندگی را برای جامعه فراهم می آورد .هدف از این تحﻘیق ،شناســایﻰ مﺆلفه هاﻯ
بازدارنده توســعه پایدار روستایی از دیدگاه روستائیان و بررسی میزان برخورداری
روستاهای دهستان هق می باشد .شاخصهای برخورداری شامل :شاخصهاﻯ اقتصادﻯ،
اجتماعﻰ ،فرهنگی ،زیربنایی ،زیست-محیطـی و بهداشتی-درمانی از سالنامه آماری
فرهنگ آبادی ها استخراج شد .پس از تهیه بانک اطلاعاتی ،ماتریسی از داده ها با 81
ردیف (روستاها) و  18ستون (متغیرها) تنظیم شد .با استفاده از تکنیک آماری تحلیل
مولفه های مبنا( )PCAسطح برخورداری روستاهای مذكور و تغییرات آن طی سالهای
 8911-8931ارزیابی شد .بر اساس حجم جامعه( )N=591در جدول مورگان و با استفاده
از نمونه گیری خوشه ای هدفمند 845 ،پرسﺸنامه ساختارمند و محﻘق اصلاح شده بین
افراد گروه سنی مردان 93تا  44ساله سه روستای صوفیان ،هق و بیمضرته توزیع شد.
روایی محتوایی آن بر اساس نظرات كارشناسان اصﻼح گردید .ﺿریﺐ اعتبارسنجی نیز با
استفاده از آزمون آلفای كرونباﺥ  3/18به دست آمد .نتایج حاصل از تحﻘیق نﺸان داد كه
 44روستای واقع در طبﻘه نسبتاً كم برخوردار و كم برخوردار طی دهه  8911-8931هیچ
ارتﻘایی پیدا نکرده اند .چالش های محیطی و اكولوژی( 55/5درصد) و چالش های
اجتماعی( 44/4درصد) به ترتیﺐ كمترین و بیﺸترین نﻘش را در فرآیند دستیابی به
پایداری توسعه روستایی سطح دهستان هق دارند.

كلیدواژگان:

پایداری ،توسعه روستایی ،تحلیل مولفه های مبنا ،دهستان هق اشنویه

 .1نویسنده مسئول :دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی.
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امروزه اکثر محققان بر این مورد باورند که مفهوم توسعه روستایی فراتر از توسعه کشاورزی است و
دربرگیرنده اهمیت اقتصادی و پتانسیل های درآمدزا در موضوعات متنوعی از قبیل فعالیت های
غیرزراعی ،گردشگری روستایی ،صنایع دستی ،فعالیت های بیرون از مزرعه ،توسعه زیرساخت های
فیزیكی و اجتماعی می باشد(ریورا و کامار .)14 :3113 ،1معنای توسعه پایدار تنها حفاظت از محیط
زیست و منابع طبیعی نیست ،بلكه برداشتی نو از توسعه و رشد اقتصادی است ،رشدی که بدون
تخریب منابع طبیعی و برهم زدن تعادل زیست محیطی ،عدالت و امكانات زندگی را برای همه مردم و
نه فقط قشرهایی محدودی از جامعه فراهم آورد(ازکیا و غفاری .)15 :1314 ،توسعه روستایی را می
توان ناشی از ترکیب عوامل فیزیكی ،تكنولوژیكی ،اقتصادی و عوامل مختلف اجتماعی و فرهنگی و
نهادی دانست .توسعه پایدار هر کشوری وابسته به پایداری نظام کشاورزی است .در کشورهایی که
وابسته به اقتصاد روستایی هستند ،توسعه پایدار کشاورزی و دامداری به دلایل اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و سیاسی از اهمیت زیادی برخوردار است .در مجموع ،توسعه روستایی فرایندی است که با
هدف بهبود افزایش استاندارد زندگی مردم در مناطق روستایی همراه است .در اصل ،برنامه ریزی
توسعه روستایی نیازمند استفاده از شاخص های مناسب و مدلها و روشهای کارآمد و پیشرفته آماری
است .انتخاب روش آماری مناسب برای توسعه روستایی هر منطقه ،نیازمند بررسی مقایسه روشهای
متفاوت و انتخاب مناسب ترین روش و مدل منطبق با واقعیت وضع موجود است .تحلیل مولفه های
مبنا( )PCAیكی از روشهای مهم و معمول برای بررسی شاخصهای توسعه روستایی است.
تعاریف متعددی از توسعه روستایی تاکیدی بر طبیعت چند بعدی آن است .شاخص های متنوعی
برای اندازه گیری سطح توسعه روستایی در یک جامعه استفاده می شود .در واقع انتخاب تعداد و
مقیاس شاخص ها با استفاده از داده های موجود تعیین می شود .شاخص های ارزیابی شرایط در
حال تغییر در مناطق روستایی ،نیاز به بررسی دقیق و مكرر دارد (رایمر .)1 :3113 ،3با وجود این،
دسترسی به امكانات زیربنایی رضایت بخش ترین معیار این ارزیابی ها است .زیرا وجود این امكانات
نشان می دهد تا چه حد یک جامعه از امكانات اجتماعی برخوردار است .از طرفی ،اهمیت
زیرساختها ،ظرفیتی برای کمک به حفظ فعالیت های روزانه ،کیفیت زندگی ،تجارت و اقتصاد
مناطق روستایی است (هالسس و رایسر .)11 :3116 ،3وجود تغییرات فضایی در دسترسی به
زیرساخت های روستایی نتیجه نابرابری فضایی در استانداردهای زندگی در داخل و بین مناطق و
1 . Rivera & Qamar
2 . Reimer
3 . Halseth & Ryser
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محلات است(هندرسون و همكاران .)13 :3111 ،1بنابراین وجود تفاوت در استانداردهای زندگی
باعث می شود تجزیه و تحلیل از الگوهای از توسعه روستایی به منظور شناسایی مناطق محرومیت
ضرورت پیدا کند .تنها از طریق چنین تحلیلی می توان به عدم تعادل در دستیابی به توسعه
روستایی رسید.
اما پایداری توسعه روستایی به معنای مدیریت منابع آب و خاک به گونه ای است که فرصت
تولید و رشد اقتصادی برای آینده همچنان پایدار باقی بماند .عدم اطمینان به آینده مورد انتظار
خود و فرزندان در روستا ،مهمترین عوامل مختل کننده توسعه پایدار روستایی است .نبود
فرصتهای شغلی مناسب ،پایین بودن درآمد سرانه روستائیان ،وجود اشكالات قانونی کشور در
توزیع نامتعادل امكانات رفاهی در شهر و روستا ،رشد طبیعی بالای جمعیت و عدم تناسب
جمعیت و منابع موجود در روستاها و میل به پیشرفت سریع و علاقمندی شدید روستائیان
جهت دسترسی به ج اذبه های و فرصتهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی شهری ازجمله
موانع پایداری روستایی و تشویق روزافزون مهاجرتهای روستایی و کاهش تعداد خانوار روستاها
و تغییرات در ساختار گروه های سنی در بافت جمعیتی روستاهاست.
با توجه به پیچیدگی فرآیند توسعه روستایی و پایداری آن ،همواره بررسی تغییرات برخورداری
روستائیان و مدلهای مختلف مورد تاکید بوده و همیشه این سوال در ذهن باقی بوده که جایگاه و
وضعیت برخورداری روستاهای یک منطقه طی دو دوره مختلف چگونه است؟ آیا هیچگونه علائم
پایداری در توسعه روستایی دهستان هق مشاهده می شود؟
با این رویكرد ،در این مطالعه سعی بر آن است که نتایج حاصل از اعمال مدل تحلیل مولفه های
مبنا را برای بررسی وضعیت برخورداری توسعه روستایی دهستان انزل هق از توابع شهرستان اشنویه
بررسی گردد و نتایج آن با بررسی میدانی تحلیل شود و در راستای روشن شدن ابعاد مختلف
پایداری توسعه منطقه مذکور گام کوچكی برداشته شود .زیرا اغلب مطالعات موجود که در ادامه به
آنها اشاره خواهد شد صرفا بر انتخاب یک مدل تمرکز داشته اند و شاید همین موضوع باعث شده که
نتایج حاصل برای برنامه ریزان و تصمیم گیران همیشه با شک و تردید و ابهام همراه باشد و چنین
مطالعاتی نتوانند برنامه ریزان توسعه روستایی را برای اتخاذ تصمیمات قاطع در فرآیند توسعه یک
منطقه به حصول اطمینان برساند .از طرفی ،با توجه به اشرافیت کامل محققین بر روستاهای منطقه
و لزوم تلاش در راستای پر کردن خلاء تحقیقات تطبیقی و ارائه پیشنهاداتی با حصول اطمینان
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مبانی نظری
در سال  1۹11برای اولین بار خانم گروهالم برونتلند اصطلاح توسعه پایدار را در مفهومی جزئی
نگر در متنی به نام "آینده مشترک ما" مطرح کرد .مفهوم جدید توسعه پایدار ،کلی نگر است و
شامل تمام ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی و دیگر نیازهای بشری است .به عبارتی،
مهمترین جذبه توسعه پایدار ،همانا جامع نگری آن است .ابعاد نگرش کامل و جامع در مورد پایداری
عوامل زیادی را شامل می شود و اتفاق نظر گسترده ای وجود دارد که این عوامل باید بتواند سه
عنصر محیطی ،اقتصادی و اجتماعی را با هم ترکیب کند .شكل( .)1اصطلاح مذکور در سالهای پایانی
قرن  31به عنوان یک بحث محوری جهان را تقریباً در همه عرصه های حیات بشری از قبیل فقر،
نابرابری ،آموزش و بهداشت ،محیط زیست ،حقوق کودکان و زنان ،آزادی ملتها و همكاریهای بین
المللی در زمینه صنعت ،سیاست و اقتصاد تحت تاثیر قرار داد و با داعیه پاسخ به معضلاتی که چرخه
حیات و طبیعت و نوع بشر را به مخاطره می افكند در عصر جدید مطرح شده است .به طور کلی،
مفهوم توسعه پایدار بسیار گسترده و در شرایط مختلف زمانی و مكانی در جوامع مختلف فرق می
کند و از این لحاظ امكان تسری و برداشت واحد و خاصی از پایداری وجود ندارد(بدری و افتخاری،
 .)11 ،1313این تفاوت به حدی است که گفته می شود توسعه پایدار کاملا نسبی و وابسته به زمان
است.
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بیشتر برای توسعه روستایی یک منطقه ،دلیل محكم و قانع کننده ای برای اهمیت انجام این تحقیق
بود و ضرورت مضاعف انجام چنین مطالعه ای را بر همگان آشكار می کند.
با این توصیف ،در راستای موضوع تحقیق ،بررسی و ارزیابی وضعیت توسعه روستایی و میزان
برخورداری  11روستای دهستان هق اشنویه با تأکید بر ارزیابی  11شاخص مختلف شاخصهاى
اقتصادى ،زیربنایی ،اجتماعى ،فرهنگی ،زیست-محیطـی و بهداشتی-درمانی با استفاده از روش
آماری پیشرفته تحلیل مولفه های مبنا( )PCAو تحلیل پرسشنامه نظرسنجی از روستائیان،
مهمترین اهداف این تحقیق می باشد تا براساس حصول نتایج منطبق بر واقعیت ،جهت پایداری
توسعه روستایی دهستان هق ،برنامه ریزی بهتر و تصمیمات صحیح تری توسط مسئولین امر گرفته
شود و با انتخاب رویكرد جامعی بویژه راهبردهای توسعه پایدار ،نسبت به برنامه ریزی توسعه
یكپارچه روستایی منطقه اقدامات لازم انجام گردد .بنابراین فرضیات ذیل مطرح است:
 )1به نظر می رسد نزدیكی مراکز روستا به شهر در وضعیت رتبه برخورداری آن موثر است.
 )3به نظر می رسد نزدیكی روستا به جاده بین شهری در وضعیت برخوردارترین روستاها نقش
آفرین است.
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تعارض
دارایی

پایدار
محافظت از محیط

محافظت محیط

رشد و اثربخشی اقتصادی

شکل( .)8رسالت نظریه پایداری :برقراری توازن میان ابعاد و اهداف متعارض توسعه
منبع :وزارت جهاد کشاورزی1316 ،

توسعه پایدار با بكارگیری چهار اصل "یكپارچگی ،برابری ،انطباق و پذیرش محدودیت ها" متضمن
دستیابی به کیفیت زندگی در ابعاد مختلف برای همه است(بوند .)111 ،3111 ،1امروزه موضوع
پایداری سرلوحه تمامی فعالیتها و برنامه های توسعه روستایی است(نوری پرور و شاه ولی،13۹1 ،
 .)64و در نتیجه این فرآیند ،تعادل و توازن نسبی بین دو فضای شهری و روستایی ایجاد می گردد.
سنجش و ارزیابی پایداری
ارزیابی وسیلهای برای بررسی ارزش یا میزان یک ایده و وسیله ای برای سنجیدن می باشد.
ارزیابی می تواند بینشی را آشكار کند که منجر به افزایش آگاهی و در نهایت دگرگونی اجتماعی
شود و ضرورتی انكارناپذیر برای توسعه پایدار است( تروتمن .)4 ،3115 ،3واژه »پایداری« امروزه به
طور گسترده ای به منظور توصیف جهانی که در آن نظا مهای طبیعی و انسانی توأم ًا بتواند تا آینده ای
دور ادامه حیات دهند ،به کار گرفته می شود .پیوند بین ارزیابی و پایداری به گونه ای است که
پایداری درقالب هدفی اندازه گیری شدنی درآید .به همین منظور ،پایداری گاه به عنوان هدف درنظر
گرفته می شود .ارزیابی و توسعه پایدار عمدت ًا دو رکن جدایی ناپذیر قلمداد می شوند که با همكاری
یكدیگر در حل مشكلات اجتماعی و اقتصادی و منابع مهمی که بخش عمده ای از سكونتگاه های

1. Bond
3. Tosun
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ابعاد پایداری
نگرش کامل و جامع در مورد پایداری باید عوامل زیادی را شامل شود .این عوامل باید سه عنصر
اصلی پایداری شامل :محیط ،اقتصاد و اجتماع را با هم ترکیب کند .آنچه باعث پیشرفت در مفاهیم
مدرن پایداری شد مسایل مربوط به محیط و بوم شناسی بود .یكی از این ایده ها به رسمیت شناختن
و به هم پیوستگی تمام طبیعت است .در بسیاری از فرهنگها ،این مفهوم از زمانهای دیرینه بنیان
بسیاری از تجارب و فلسفه زندگی بوده است .زیست شناسان در اوایل قرن نوزدهم و با سرعت
بیشتری ،در نیمه دوم قرن بیستم با نگرش علمی تری به بررسی و تشریح روابط بین انسان و محیط
پرداختند .امروزه جامعه جهانی به طور فزاینده ای نسبت به این مسأله آگاه شده است که استمرار
فعالیت انسانی بیشتر با الگوی استثمار طبیعت همراه است نه با تشریک مساعی و کمک به طبیعت.
مسایل اقتصادی نیز در گسترش ایده های مدرن پایداری نقش برجسته ای دارند .توسعه اقتصادی
برای بیشتر کشورهای جهان هدفی آرمانی است .همه کشورهای عقب مانده تمایل دارند بر ظرفیت و
توان مادی ،انسانی و معنوی خود بیفزاید و در پرتو بالا بردن ظرفیت ها و توانایی ها ،اقتصاد قدرتمند
داشته باشند(علوی زاده.)1۹1 ،1316 ،
سرزمینی را می توان توسعه یافته قلمداد کرد ،که از نظر اجتماعی_فرهنگی به سطح توسعه یافتگی
رسیده باشد .بنابراین ،اگر به توسعه با دید اجتماعی_فرهنگی توجه بنماییم ،می توان گفت که توسعه
یافتگی همان راهیابی به سوی عدالت در بعد اجتماعی ،برخی از ارزشهای اجتماعی ،مقبولیت جهانی
یا اجتماعی است(مطیعی لنگرودی.)311 ،1311 ،
مادو )111 :3111(3با توجه به ماهیت چند بُعدی توسعه ،بیان می کند که توسعه روستایی محیط
فرهنگی-اجتماعی روستا را بهبود می بخشد و باعث تقویت توانایی افراد برای کسب درآمد و رفاهی
پایدار می شود .ایشان توسعه روستایی را ابزاری برای کمک به مردم روستایی می داند تا نیازهایشان
را به واسطه نهادهای بومی و مؤثر اولویت بندی کنند .نظریه توسعه پایدار از دهه  11میلادی به بعد،
به دلیل بحران های شدید زیست محیطی مورد توجه مجامع جهانی قرار گرفت .تاکنون تحقیقیات
زیادی در رابطه با توسعه روستایی و بكارگیری مدل های مختلف توسعه از جمله مدلهای
تاکسونومی عددی و تحلیل مولفه های مبنی ( )PCAانجام شده است و متخصصین رشته های
1. Di Kostri
2 . Madu

Downloaded from jgs.khu.ac.ir at 2:50 IRDT on Sunday August 19th 2018

شهری و روستایی جهان را درگیر کرده اند ،نقشی تاثیرگذار بر عهده دارند(دیاکوستریا،3113 ،1
.)34
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مختلف ،موضوعات متفاوتی را با استفاده از مدلهای مذکور بررسی کرده اند .زیرا نتیجه و ماحصل
همه این مدلها رسیدن به اصل وحدت در حین کثرت و به حداکثر رساندن وحدت و تجانس درون
گروهی و عدم تجانس برون گروهی موضوعات و موارد مختلف جغرافیایی است .از آنجمله کارهای
ارزشمند زنگ ،)3113(1اوندا و همكاران ،)3113(3جامپاپ و ساروگلو ،)3113(3ایمران و
همكاران ،)3114(4لوستر ،)3114(5خی و همكاران ،)3115(6هروبكووا و لوستر ،)3115(1حسین و
همكاران )3115(1و هروبكووا و همكاران  )3116(۹قابل ذکر است .در تحقیق سوارس جوا و
همكاران )134 :3113(11که طبقه بندی نواحی روستایی کشور پرتغال بر اساس  33شاخص
اقتصادی و اجتماعی با استفاده از روش های تحلیل عاملی و خوشه ای انجام شد ،مناطق
روستایی این کشور به  4سطح برخورداری و توسعه یافتگی طبقه بندی شد .بعلاوه نتایج نشان
داد که ،عولامل جغرافیایی نقش مهمی در بهبود سطح توسعه مناطق روستایی دارند .قادری و
هندرسون )41 :3113(11در مطالعه گردشگری پایدار روستایی چشم اندازی از روستاهای
هورامان تخت را ارزیابی کردند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که گردشگری در روستای هورامان
به دلیل شرایط سخت طبیعی فعلا دارای شاخص های پایداری نیست .زیرا در برنامه های
گردشگری ،هیچگونه منافع مردم محلی در نظر گرفته نشده است
در ادبیات علمی ایران تاکنون مطالعات مهمی توسط محققانی همچون مشایخی و
همكاران( ،)13۹3ساروخانی و همكاران( ،)13۹3افراخته و همكاران( ،)13۹3کریمی و احمدوند
( ،)13۹3عاشری( ،)13۹4اصغری لفمجانی و همكاران( ،)13۹4رضوانی و همكاران(،)13۹4
علیائی( ،)13۹4قاسمی( ،)13۹5برقی و محمودصالحی( ،)13۹5حلاجیان( ،)13۹5نظم فر و
همكاران( )13۹5و ارغان( )13۹6انجام شده است.
اشرفی و همكاران( )61 :13۹3بر اساس بررسی آمار و اطلاعات جهاد کشاورزی و جمعآوری
 111پرسشنامه از تولید کنندگان و  14پرسشنامه از کارشناسان در منطقه برای سالهای
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روش تحﻘیق
دهستان هق شامل  11روستای دائمی با جمعیت  11۹6نفر در جنوب غربی شهرستان اشنویه
واقع شده است.جدول( .)1از نظر موقعیت جغرافیایی ،مرکز منطقه مورد مطالعه در  45درجه و 14
دقیقه و  16ثانیه طول جغرافیایی و  36درجه و  51دقیقه و  44ثانیه عرض جغرافیایی واقع شده
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زراعی  1316-11الی  13۹1-۹1توسعة پایدار کشاورزی در مناطق روستایی با تأکید بر
رهیافت اقتصادی روستاهای شهرستان کاشمر تحلیل شد .روستاهای منطقه از نظر پایداری به
سه گروه پایدار ،نسبت ًا پایدار و ناپایدار طبقهبندی شدند .برای بررسی پایداری در این مطالعه از
شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی استفاده شد .بعد از محاسبة شاخصها و دادن
وزن به هر شاخص از رهیافت برنامهریزی توافقی برای رتبهبندی روستاها در هر دهستان
استفاده شد .نتایج نشان داد ،طی سالهای مورد بررسی ،شاخصهای توسعة پایدار در روستاها
بهبودیافته و روستاها به سمت توسعة پایدار پیش رفتهاند.
تحلیل عوامل موثر بر توسعه پایدار روستایی با تاکید بر کارآفرینی توسط ولائی و همكاران،
( )61 :13۹4بررسی شد .در روش کار مطالعه مذکور از تحلیل عاملی و به شیوه اکتشافی
استفاده شد .تعداد  13۹خانوار دهستان مرحمتآباد شمالی از طریق فرمول اصلاح شده کوکران
برای انجام تحقیق انتخاب شدند .انتخاب خانوارها در سطح هر روستا ،به صورت تصادفی ساده
انجام گرفت تا اصل فرصت برابر به منظور انتخاب خانوارها رعایت شده باشد .سطح پایایی
پرسشنامه تحقیق با استفاده از روش آلفای کرونباخ  1/616بدست آمد است .نتایج تحقیق
نشان داد ،مهم ترین عاملی که موجب توسعه پایدار روستایی شده است ،عامل اقتصادی و فردی
میباشد .به طوریکه با بالا رفتن میزان تسهیلات دریافتی از قبیل وامهای خود اشتغالی ،منابع
مالی لازم و کافی ،تنوع شغلی موجب افزایش انگیزه و روحیه فردی در جهت توسعه و گسترش
کارآفرینی در محدوده مورد مطالعه شده است .همچنین ،عامل زیرساختی کمترین تاثیر را در
بین عوامل هشت گانه در توسعه کارآفرینی منطقه داشته است.
در مجموع ،غالب مطالعات مذکور با رویكردهای مختلف عمدتا به سطح بندی میزان برخورداری
استانهای کشور و یا شهرستانهای یک استان و یا دهستانها و مناطق روستایی پرداخته اند و
هیچكدام نتایج سطح بندی و فرآیند توسعه مكانهای جغرافیایی را نسبت به تغییرات زمان بررسی
نكرده اند و اشاره چندانی به بحث مقایسه مدلها و کارایی و انطباق مدلهای مورد استفاده با واقعیت
وضع موجود نكرده اند .شاید دلیل این امر گستردگی و بررسی در سطوح میانی و کلان منطقه بوده
است.
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جدول ( .)8اسامی روستاهای واقع در دهستان هق
روستا
سنگان
مامدان
کانی کسیل
بتریان
پی قلعه
کلاتیان

جمعیت
۹۹4
1۹3
135
364
3۹4
61

روستا
تاژان دره
پوش اباد
باب خالداباد
خورشت
کانی رش
دورود

جمعیت
11۹3
۹63
11
3۹5
361
411

روستا
کانی سرخ
شیخان
صوفیان
بمزورته
هق
میراباد

جمعیت
114
14
361
13۹
111
446

شکل( .)5موقعیت جغرافیایی دهستان هق از توابع شهرستان اشنویه

جهت حصول اطمینان ،داده های جمع آوری شده از نظر کمی و کیفی کنترل شد و نواقص
آماری با استفاده از اطلاعات نزدیک ترین خانه بهداشت روستای تحت پوشش برطرف گشت.
سپس ،همچنانكه از مدل مفهومی تحقیق شكل( )3پیداست ،به منظور طبقه بندی و درجه
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است .این دهستان از طرف غرب با کشور عراق همسایه و یكی از مناطق مهم دامپروری و تولید
محصولات کشاورزی سیب در سطح استان است .ارتفاع متوسط منطقه حدود  1611متر از سطح
دریا است و مساحت آن حدود  341/3کیلومترمربع می باشد .شكل(.)3
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𝑗𝑝𝑊𝑝𝑋𝐹𝑗=Σ𝑋𝑖𝑊𝑖𝑗=𝑋1𝑊1𝑗+𝑋2𝑊2𝑗+⋯+

رابطه ()1
که در آن  Wها بیانگر ضرایب نمره عاملی و  Pمعرف تعداد متغیرها است.
در این تحقیق ،ابتدا  11متغیر مهم مربوط به شاخصهای سطح برخورداری از امكانات
زیربنایی ،اقتصادی و سطح برخورداری اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی از سالنامه آماری سال
" 13۹1فرهنگ آبادیها" استخراج و تلخیص گردید .این اطلاعات مختص به  11روستای واقع
در دهستان هق از توابع شهرستان مرزی اشنویه بود(جدول.)3

شکل( .)9مدل مفهومی تحﻘیق
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بندی میزان ب رخورداری هر روستا از روش تحلیل مولفه های مبنا ( )PCAاستفاده شد و نهایتا،
پیشنهادات لازم برای توسعه روستایی دهستان هق اشنویه داده شد.
تحلیل مولفه های مبنا ،اصطلاحی است کلی برای تعدادی از تكنیكهای ریاضی و آماری
مختلف اما مرتبط با هم به منظور تحقیق درباره ماهیت روابط بین متغیرهای یک مجموعه معین.
تحلیل مولفه های مبنا از جمله روشهای چند متغیره است که در آن ،متغیرهای مستقل و
وابسته مطرح نیست زیرا این روش جزء تكنیكهای هم وابسته محسوب میگردد و کلیه متغیرها
نسبت به هم وابسته اند .تحلیل عاملی ،برخلاف رگرسیون چندگانه ،تحلیل تشخیصی یا
همبستگی کانونی(که در آنها تعداد زیادی متغیر مستقل و یک یا چند متغیر وابسته وجود دارد(
روشی هم وابسته است که در آن کلیه متغیرها به صورت همزمان مدنظر قرار می گیرند .اصولاً
مولفه مبنا ،متغیر جدیدی است که از طریق ترکیب خطی نمره های اصلی متغیرهای مشاهده
شده بر پایه صورت رابطه( )1برآورد می شود:
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رابطه ()3

i  1,2,..., 5

Yi  i  i1F1  i 2 F2  ...  i 5 F5  ei

2
که در آن فرض میشود )  ei  N (0,  iهستند Yi .متغیر  iام i ،متوسط متغیر  iام
F

برای  11روستاست ij .ضریب ارتباط متغیر  iام با عامل  jام j ،عاملهای مؤثر بر متغیرها

هستند ei .هم جملات خطا میباشند که فرض میشود از یكدیگر و از عاملهای موجود
مستقلاند(شرکت آمارپردازان .)335 ،1۹۹5 ،در مجموع ،جهت طبقهبندی روستاهای واقع در
دهستان انزل شمالی و جنوبی ارومیه مراحل زیر طی شد:
الف) ماتریس داده ها با در نظر گرفتن هدف این مطالعه در حالت  M-Modeبه ابعاد 11
ردیف(روستاها) در  11ستون(متغیرها) تنظیم شد.
ب) ماتریس همبستگی بین داده ها محاسبه شد .نتیحهی این مرحله ،تهیهی ماتریس
ضرایب همبستگی یا ماتریس واریانس-کواریانس بین متغیرهاست .بنابراین ،در اینجا ماتریس
همبستگی از طریق کواریانس به صورت رابطه( )3محاسبه شد.
رابطه ()3

)  ( xi  x)( yi  y
N

CO xy 

ج) روش آماری تحلیل عاملی بر روی ماتریس مذکور انجام شد .قبل از شروع انجام تجزیه
و تحلیل عاملی اعتبارسنجی تجزیه عاملی از طریق محاسبهی دترمینان ضرایب همبستگی بین
متغیرها و محاسبه معیار کایزر -مییر -آلكاین آزمون گردید.
د) ماتریس بارگویه ها محاسبهی و عاملها انتخاب گردید.
ه) به منظور محاسبه فاصله برخورداری روستاهای واقع در دهستان هق از همدیگر بر اساس
پنج عامل بدست آمده ،با استفاده از فرمول حداقل فاصله اقلیدوسی زیر فواصل بین روستاها بر
اساس رابطه  4محاسبه شد.
n

رابطه ()4

 ( xij  xik )2

i 1

e jk 
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در این مطالعه پس از جمع آوری و انتخاب متغیرهای مربوط به شاخصهای بخشهاى مختلف
اقتصادى ،اجتماعى ،فرهنگى ،زیربنایى شامل :متغیرهای آموزشی ،اداری ،بهداشتی و درمانی،
فرهنگی_ مذهبی ،خدمات اجتماعی ،خدمات رفاهی ،نظامی و تاسیسات روستایی ابتدا ،مدل
تحلیل مولفه های مبنا انجام شد .به طور خلاصه ،فرمول تحلیل مولفه های مبنا که  11متغیر را
به پنج عامل تبدیل کرده است به صورت رابطه ( )3نوشته می شود:
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مقدار متغیر  iام روی عضو  jام بوده و xik

مقدار متغیر  iام روی عضو  kام بوده و  nهم

تعداد متغیرهای هر عضو است.
و) سپس تک تک روستاها بر اساس روش حداقل واریانس بین روستاها (روش وارد) بر
اساس رابطه ( )5با هم ادغام و در چهار گروه دسته بندی شدند و روستاهای واقع در هر خوشه
از نظر همگنی بررسی گردید.
Nk Nm
) ( x k  x m )t (x k  x m
Nk  Nm

رابطه ()5

Wkm 

در ن هایت ،در راستای بررسی فرضیات محقق ،نتایج حاصل از بررسی ارزیابی شده و پیشنهادات
لازم ارائه خواهد شد.
یافته های تحﻘیق
پس از تنظیم ماتریس داده ها جهت انجام روش تحلیل مولفه های مبنا ،از آنجا که خروجی
محاسبه ی دترمینان ماتریس ضرایب همبستگی برابر صفر بود ،انجام تحلیل عاملی مناسب
تشخیص داده شد .با اعمال تكنیک تحلیل عاملی بر روی ماتریس متغیرهای مربوط به 11
روستای مذکور ،پنج عامل در مجموع ۹4/33 ،درصد از کل واریانس داده ها را تبیین میکردند
استخراج شدند که نتایج حاصل از آن به صورت جدول( )3می باشد.
جدول( .)9مﻘادیر كل واریانس تبیین شده توسط عامل ها
عامل

ارزش ویژه اولیه
کل

تبیین مجموع مربعات بارگویه ها

%واریانس %تجمعی کل

چرخش مجموع مربعات بارگویه ها

%واریانس %تجمعی

کل

%واریانس %تجمعی

اول

11/۹11 11/۹11 41/31 11/۹11 11/۹11 41/31

51/141 51/141 36/131

دوم

5/413 3/155

5/413 3/155 14/314

14/314

13/164 33/133 11/333

سوم

4/613 3/311

4/613 3/311 1۹/156

1۹/156

15/۹35 13/161 6/55۹

چهارم

3/111 1/531

3/111 1/531 ۹3/156

۹3/156

۹1/۹11 5/145 3/513

پنجم

3/116 1/111

3/116 1/111 ۹4/333

۹4/333

۹4/333

3/363 1/664
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در این فرمول

e jk

فاصله بین مشاهده  jام و  kام در یک مجموعه از مشاهدات است.
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جدول( .)4ماتریس ﺿرایﺐ همبستگی عاملهای بدست آمده
پنجم

چهارم

سوم

دوم

اول

عامل

1

1

1

1

1

اول

1

1

1

1

1

دوم

1

1

1

1

1

سوم

1

1

1

1

1

چهارم

1

1

1

1

1

پنجم

نتایج حاصل از بكارگیری روش خوشه بندی سلسله مراتبی بر روی عاملها برای طبقه بندی
روستاهای واقع در دهستان هق نشان داد که در فاصله اقلیدوسی کمتر از  5واحد ،روستاهای
سطح دهستان را که از نظر شباهت و هماهنگی با هم می توان در پنج گروه تقسیم بندی کرد.
در این بین  33درصد روستاها در یک گروه (طبقه اول) واقع شده اند و با کمترین برخورداری
و امكا نات مشابه هم قابل تشخیص هستند .از جمله این روستاها بتریان ،تاژاندره و دورود را می
توان در این گروه مشاهده کرد که در فاصله دورتری از شهر قرار دارند و جزو روستاهای
هماهنگ و یكدست و کم برخوردارترین روستاها هستند .این در حالی است که روستاهای
صوفیان و میرآباد ه م در فاصله زیادی از شهر قرار دارند اما آنها جزو برخوردارترین روستای
سطح دهستان هستند .اشكال(4و .)5
جدول( )5مقایسه تغییرات برخورداری روستاهای دهستان هق را طی یک دهه نشان می
دهد .همچنانكه ملاحظه می شود 61 ،درصد از روستاها در سطوح کم برخوردار تا نسبت ًا
برخوردار طی دو دهه بدون هیچگونه جابجایی رتبه ،در همان سطح خودشان باقی مانده اند و
 31درصد از روستاها تنزل رتبه داشتند .تنها سه روستای خورشت ،شیخان و میرآباد ارتقاء
رتبه داشتهاند.
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همچنانکه از ارق ام ستون دوم پیداست ،ضرایب متغیرها روی عاملهای بدست آمده نشان می
دهد که ،میزان همبستگی بین اندازه متغیرها بویژه برای عامل اول ( )41/31بسیار بالاست.
بدین معنی که روستاهای سطح دهستان هق از نظر برخورداری از امكانات روستایی چندان
تفاوت معنی داری باهمدیگر ندارند .در این بین ،با توجه به اینكه عامل اول توانست به تنهایی
 11/۹1درصد کل واریانس دادهها را تبیین کند و عامل های استخراج شده همبستگی معنی
داری با هم نداشتند و میزان همبستگی آنها با هم برابر صفر بود و به عبارتی عاملها استقلال
کامل از همدیگر داشتند ،مدل مذکور پذیرفته شد .جدول(.)4
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شکل( .)1نمودار درخت خوشه بندی در 8931

شکل( .)4نمودار درخت خوشه بندی در 8911

جدول( .)1تغییرات برخورداری روستاهای دهستان هق طی 8911-8931
ردیف

نام روستا

1315

13۹5

ردیف

نام روستا

1315

13۹5

1

سنگان

5

1

11

بمزورته

3

3

3

پی قلعه

3

1

11

صوفیان

4

4

3

خورشت

1

3

13

هق

4

4

4

شیخان

3

4

13

کلاتیان

1

1

5

کانی رش

3

1

14

مامدان

1

1

6

کانی کسیل

3

1

15

باب خالدآباد

1

1

1

میرآباد

3

5

16

بتریان

1

1

1

پوش آباد

3

3

11

تاژاندره

1

1

۹

کانی سرخ

3

3

11

دورود

1

1
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در این تحقیق برای اولویت بندی متغیرهای بازدارنده توسعه پایدار روستایی در سطح دهستان
هق از  31گویه استفاده شد .برای سنجش دیدگاه پاسخگویان نسبت به متغیرهای بازدارنده
توسعه پایدار روستایی از مقیاس لیكرت استفاده گردید که در رنج کاملا موافق(با فراوانی نسبی
 44/1درصد) ،موافق( 36/3درصد) و تقریب ًا موافق( 15/5درصد) ،مخالف( 3/5درصد) و کاملا
مخالف( )1/1رتبه بندی شده بودند.
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جدول( .)4خلاصه نتایج نظرات پاسخگویان درباره متغیرهای مهم بازدارنده توسعه پایدار روستایی
سوال

درصد فراوانی

درصد فراوانی

کاملا موافق متوسط

کاملا موافق متوسط

عدم اهتمام جدی مسئولین برای توسعه روستایی 5 14 16

عدم برنامه منسجم جهت توسعه اقتصادی 4 34 61

نبود پروژه های اقتصادی در سطح روستاها

5 13

 ۹نوسان شدید قیمت محصولات کشاورزی 4 11

عدم تناسب تخصیص بودجه بخش روستا

3 ۹1

 4عدم دسترسی کافی به امكانات زیربنایی 3 16 11

عدم دسترسی کافی به امكانات بهداشتی

 5 43 51پایین بودن سطح تحصیلات روستاییان 4 51 31

عدم دسترسی کافی به امكانات آموزشی

1 14 15

6 3۹ 53

نا آگاهی از معضلات زندگی در شهر

4

 4عدم اطمینان به برنامه ریزی مسئولین 4 33 61

عدم وجود امكانات رفاهی در روستا

3 1۹

نا امیدی به آینده فرزندان در روستا

3 13 11

عدم دسترسی به اشتغالات متنوع

4 31 63

ارزش افزوده کم مسكن در روستا

5 34 51

انتخاب مدیران ناآگاه و غیربومی

3 ۹1

6

میل به پیشرفت در روستائیان

1 66 35

محدودیت منابع آب

5 11

6

عدم پویایی اقتصاد روستایی

 1 54 31عدم رضایت ازموقعیت شغلی و اجتماعی 6 11 13

مهاجرت نخبگان روستایی

 5 51 41عدم دسترسی کافی به امكانات ورزشی 11 63 35

سرانه درآمد کم روستاییان

4 35 65

مازاد سرمایه در بخش کشاورزی

۹ 13 11

محدودیت منابع خاک

11 36 51

رشد بالای جمعیت روستایی

6 33 51

بیكاری و فقر بالا

1 11 16

اختلاف بین روستاییان

1 1۹ 1

ضریبهای مربوط به اختلاف بین روستاییان ،محدودیت منابع آب ،نوسان شدید قیمت
محصولات کشاورزی و انتخاب مدیران ناآگاه و غیربومی به ترتیب با  4% ، 5% ، 1%و  3%در رتبه
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بررسی ویژگیهای فردی پاسخدهندگان نشان داد که ،میانگین سنی این افراد برابر با 45/3
سال ،متوسط خانوار برابر با  4/1نفر ،از نظر سطح تحصیلات  61درصد افراد باسواد و  33درصد
بقیه بیسواد بودند .از نظر وضعیت فعالیت 6/1 ،درصد افراد شاغل در بخش دولتی و بقیه کشاورز
و شغل آزاد داشتند .جدول 6خلاصه نتایج نظرات پاسخگویان درباره متغیرهای مهم بازدارنده
توسعه پایدار روستایی را نشان می دهد .همچنان که پیداست ،شش متغیر مهم بازدارنده توسعه
پایدار روستایی به ترتیب شامل-1 :عدم اهتمام جدی مسئولین برای توسعه روستایی  -3نبود
پروژه های اقتصادی در سطح روستاها  -3عدم تناسب تخصیص بودجه بخش روستا  -4عدم
وجود امكانات رفاهی در سطح روستا  -5ناامیدی به آینده فرزندان در روستا  -6بیكاری و فقر
بالا می باشند .درصد پاسخ دهندگان به این گویه ها بالا  11درصد بود .این بدان معناست که
در صورت وجود بسته های حمایتی برای روستائیان نه تنها میل به مهاجرت کاهش پیدا می
کند بلكه ،متضمن پایداری روستائیان هم خواهد بود.
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جدول( .)8تعداد و درصد روستاهای مﺸترک واقع در هر طبﻘه
متوسط
برخوردار()3

نسبتا کم
برخوردار()3

کم
برخوردار()1

مجموع

نسبتا
زیاد
سطح برخورداری
برخوردار(کد )5برخوردار()4
1315

1

3

3

5

1

11

13۹5

1

3

3

3

11

11

اعضای مشترک

1

3

1

3

6

11

 %اعضای مشترک

1

11

6

11

33

61
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های آخر قرار داشتند .این بدین معناست که اولا هیچ حساسیتی بین روستائیان برای انتخاب
مدیران بومی یا غیربومی وجود ندارد .از طرفی ،نوسانات سالانه قیمت محصولات و عدم
محدودیت دسترسی به آب با توجه به فراوانی آن کمترین نقش را پایداری توسعه روستایی
منطقه دارد .بررسی دقیق تر به ضرایب پاسخ سوالات مبین این نكته است که روستائیان از
موقعیت شغلی و اجتماعی خودشان بسیار راضی و مفتخرند و مازاد سرمایه در بخش کشاورزی
هم باعث مهاجرت نبوده بلكه در خرید تجهیزات کشاورزی و امكانات رفاهی برای خانواده صرف
خواهد شد .به دلیل ارتباطات چهره به چهره و وجود ریش سفیدان و معتمدین مورد قبول همه
عمدتا دعواها و اختلاف بین روستاییان هم نقش بسیار کمی در عدم پایداری توسعه روستایی
دارد .علاوه بر این ،یافته های بررسی توزیع فراوانی نظرات روستائیان نشان داد که عوامل
اقتصادی  33/3درصد ،چالش های مدیریتی و برنامه ریزی  31/1درصد ،چالش های محیطی و
اکولوژی  33/3درصد ،چالش های اجتماعی با  44/4درصد و نیز چالش های کالبدی فیزیكی
با  31/1درصد جزو چالش های پیش رو در راستای رسیدن به پایداری توسعه روستایی
هستند.
ارزیابی نتایج حاصل از انجام روش مذکور و مشاهدات بصری وضعیت برخورداری روستاهای
واقع در سطح منطقه نشان داد که ،هیچ کدام از روستاهای سطح منطقه مورد مطالعه از نظر
برخورداری از امكانات روستایی وضعیت کاملا ایده آل مورد انتظار را نداشتند .نتیجه حاصل از
بررسی مقایسهای کلی مدلهای مذکور نشان داد که  61درصد از کل روستاهای واقع در طبقات،
دارای عضو مشترک بودند .در این بین 44 ،روستای واقع در طبقه نسبتاً کم برخوردار و کم
برخوردار بسیار شبیه به همدیگر بودند و طی دهه  1315-۹5هیچ ارتقایی پیدا نكرده اند .این
وضعیت برای روستاهای واقع در طبقه برخوردار بدون اشتراک عضوی بود .اما میزان اشتراک
اعضا در طبقه متوسط برخوردار به کمترین میزان خود یعنی  6درصد رسید.جدول(.)1
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پایداری توسعه روستایی مستلزم طی فرایند پیچیده ای است که با هدف بهبود استاندارد
زندگی مردم در مناطق روستایی و کاهش فاصله نابرابری های بین روستایی و بین شهری انجام
می گیرد .نتایــج این تحقیق با نتایج تحقیقــات کﻼنتــری وهمكاران( )1311در ارتباط با
تدوین و اعتبارســنجی شــاخص های توســعه پایدار مناطق روســتایی و کریم و
هاشــمی( )1311در خصوص شناســایی چالش های مربوط به آب و خاک و احمدی و
سجادی( )13۹1در ارتباط با مؤلفه هاى نظرى بازدارنده توسعه پایدار روستایى همخوانی و
مط ابقت دارد .در راستای بررسی فرضیات محقق ،نتایج حاصل از بررسی موقعیت مكانی
روستاهای سطح دهستان با استفاده از ابزار فاصله یابی 1در محیط جی آی اس نشان داد که،
روستاهای صوفیان و میرآباد در فاصله زیادتری از شهر قرار دارند .با این وجود ،آنها جزو
برخوردارترین روستای سطح دهستان هستند .بنابراین ،نزدیكی روستا به مرکز شهر نقش
موثری در وضعیت رتبه برخورداری آن در سطح دهستان هق ندارد و از اینرو فرض اول محقق
پذیرفته نشد .اما به نظر می رسد نزدیكی روستا به جاده بین شهری در وضعیت برخوردارترین
روستاها موثر و نقش آفرین بوده است .زیرا روستای صوفیان جزو روستاهای سر راه بین دو شهر
بوده و میرآباد نیز جزو روستاهای پر تردد برای اهالی منطقه و نقش تفرجگاهی دارد .از اینرو
می توان ادعا کرد که ،فرض دوم محقق قابل پذیرش است.
در مجموع ،پیشنهاد می شود که در تدوین مجموعه برنامه ها و اسناد توسعه ای شهرستان
بویژه توسعه روستایی دهستان هق و توزیع امكانات و تخصیص اعتبارات اشتغال زایی ،نتایج
حاصل از این تحقیق ،به عنوان ابزار دولت در تامین زیرساخت ها و توسعه سرمایه گذاری
روستایی مورد استفاده مدیران توسعه منابع آب و خاک منطقه قرار گیرد .بعلاوه ،در راستای
کاهش و تثبیت مهاجرتهای روزافزون روستائیان پیشنهاد می شود که ،به روستاهای صوفیان و
میرآباد رسالت بیشتر و نقش روستاهای مرکزی داده شود.

. Distance

1
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نتیجهگیری
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 .1احمدی ،ف .و سجادی ،ا .)13۹1( .بررسﻰ مﺆلفه هاﻯ بازدارنده توسعه پایدار روستایﻰ
از دیدگاه كارشناسان ،پژوهش هاى ترویج و آموزش کشاورزى ،شماره ،3پیاپی ،1۹
صص.6۹-11
 .3ارغان ،ع .)13۹6( .بررسی و اولویت بندی عوامل مﺆثر بر رﺿایت از زندگی در مناطق
روستایی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی )( (AHPمطالعه موردی
مناطق روستایی شهرستان سرخه)  ،مدیریت شهری و روستایی ،دوره  ،16شماره ،46
.33-53
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