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چکیده
شناسایی چالشهای عمده توسعه روستایی ،پیش شرطی برای تدوین سیاستها و ارائه الگویی انعطاف پذیر برای دستیابی به توسعه پایدار روستایی است.
هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت چالشهای توسعه روستایی در روستاهای شهرستان اسالمشهر است .پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به
لحاظ روش انجام کار ،توصیفی -تحلیلی است .جامعه آماری پژوهش را دو گروه روستاییان و کارشناسان تشکیل میدهد؛ در گروه اول با استفاده از فرمول
کوکران تعداد  380نفر به عنوان حجم نمونه به صورت تصادفی سهمیه بندی انتخاب شده است .در گروه کارشناسان نیز  20نفر به عنوان نمونه انتخاب
شدند .جهت تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش از نرمافزار اس.پی.اس.اس و آزمون تی تک نمونهای استفاده و در نهایت برای رتبه بندی روستاهای مورد
مطالعه از نظر چالشهای توسعه روستایی از تکنیک تاپسیس فازی استفاده شده است .نتایج پژوهش نشان داد که چالشهای اقتصادی ،کالبدی -فیزیکی
و مدیریتی مهمترین چالشهای روستاهای شهرستان اسالمشهر است .همچنین نتایج تاپسیس فازی نشان داد که روستای سیمون با ضریب  0/912در
رتبه اول و روستای گلدسته با ضریب  ،0/000در رتبه آخر قرار گرفتهاند .به عبارتی دیگر روستای سیمون با چالشهای بیشتر روستای گلدسته با چالش-
های کمتری روبرو بوده است.
کلیدواژه :توسعه ،توسعه روستایی ،توسعه پایدار روستایی ،چالشهای توسعه ،شهرستان اسالمشهر.

مقدمه
اخیرأ موضوع توسعه روستایی یکی از پربحثترین موضوعات است؛ که
دارای معانی مختلفی میباشد و مفهوم آن نه تنها در زمینههای مختلف
بلکه در طول زمان در حال تغییر بوده است؛ و در قرن حاضر یکی از
دغدغههای برنامهریزان توسعه ،دولتها و سیاستمداران است؛ که از
سیاستهای کلی توسعه کشور تاثیر میپذیرد .به علت اهمیت فراوان
توسعه روستایی ،از آن به عنوان ستوان فقرات توسعه اقتصادی
هرکشوری نام برده میشود (فرهمند .)6 :1394 ،پسوند پایدار زمانی به
صورت مشخصه توسعه پایدار روستایی به کار میرود که با محیطگرایی
و رویکرد زیست محیطی به توسعه آمیخته شود .رابطه توسعه پایدار و
محیط زیست ،یک رابطه دونفره است و غفلت از محیط زیست ،مانع
دستیابی به اهداف توسعه میشود .توسعه پایدار ،یعنی توسعهای که از
نظر زیست محیطی غیرمخرب ،از نظرفنی مناسب ،از نظر اقتصادی
ماندگار و از نظر اجتماعی قابل پذیرش باشد (وثوقی و ایمانی:1389 ،
 .)27برنامههای توسعه پایدار روستایی جزئی از برنامههای توسعه هر
کشوری است که برای دگرگون سازی ساخت اجتماعی -اقتصادی

جامعه روستایی بکار میرود و اهداف آن عموما به چهار دسته اقتصادی،
اجتماعی ،طبیعی و سیاسی تقسیم میشوند (توکلی نیا و همکاران،
 .)18 :1394توسعه پایدار یک فرآیند پایدار تغییرات اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و محیطی به منظور ارتقاء و رفاه و خوشبختی
طوالنی مدت کل اجتماع است؛ به سخن دیگر ،این فرایندی چندبعدی
است که به گونهای پایدار در صدد وحدت اهداف اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و محیطی است .براین اساس ،توسعه پایدار میتواند به مثابه
فرآیند تغییرات چندبعدی موثر بر جامعه روستایی تعریف شود که رشد
اقتصادی ،بهبود شرایط محیطی و حفظ ارزشهای محیطی به گونهای
همساز ،از مشخصههای مهم آن است (فالح تبار.)190 :1396 ،
یکی از موضوعاتی که همیشه روستاها و روستانشینان را میرنجاند
مشکالت و موانع پایداری روستاهاست که در ابعاد محیطی ،اقتصادی و
اجتماعی قابل دستهبندی است و افت وخیزهای فضائی و دوام و نابودی
روستاها در این رابطه قرار دارند .در حال حاضر وضعیت روستاهای کشور
مناسب نبوده و بعضی از روستاها محروم از توسعه می باشند که باعث

132

مجله علوم جغرافیایی(جغرافیای کاربردی) ،دوره ،16شماره  ،32بهار و تابستان  ،1399حیدرپور و همکاران ،تبیین چالشهای عمده توسعه...

روستا گریزی و مهاجرتهای روستائیان به شهرها شده و شرایط نامطلوب
حاشیه نشینی در اطراف شهرها و ناهنجاریهای ناشی از آن را به دنبال
آورده است ،اما با ارتقاء سطح زندگی و امکانات رفاهی در روستاها می
توان شرایط را برای ادامه زندگی و رفع مشکالت موجود ،مساعد ساخت
(توکلی نیا و همکاران .)14 :1395 ،البته میزان قوت و شدت ابعاد
مذکور در یک حد و اندازه نیست بلکه برحسب موقعیت مکانی روستا و
براساس زمان از یکنواختی برخوردار نمی باشد یعنی زمانی مسائل
محیطی و گاه عوامل اقتصادی و مقاطعی عوامل اجتماعی نقش نافذ
دارند و عوامل دیگر به لحاظ درجه اثرگذاری در مراتب دوم و سوم
واقعاند و این مسائل شرایط استمرار حیات روستا یا روستاها را دچار
تزلزل میکند و حرکت توسعه را کند و گاه متوقف میسازد (جمینی و
همکاران.)73 :1395 ،
فرآیند توسعه در کشورهای توسعه ،این امر را معلوم ساخته که توسعه
روستایی ضرورتی بنیادین برای توسعه ملی است و میباید در اولویت
برنامههای توسعهای قرار گیرد .به دلیل اهمیت توسعه پایدار و همچنین
اهمیت روستاها در توسعه ملی تحقیقات مختلفی در این زمینه صورت
گرفته است .با این وجود ،مطالعه متون و ادبیات موجود نشان میدهد
تاکنون در زمینه چالشهای توسعه روستایی در دست یابی به توسعه
پایدار در سطح روستاهای شهرستان اسالمشهر صورت نگرفته است.
بنابراین بدیهی است که با شناخت چالشهای توسعه روستایی در
روستاهای مورد مطالعه گامی در جهت توسعه پایدار روستایی برداشته و
دالیل عدم توسعه یافتگی این روستاها را مورد بررسی قرار داد بنابراین
پرداختن به این موضوع ضرورت و اهمیت دوچندانی پیدا میکند .این
موضوع در مورد روستاهای اسالمشهر به لحاظ موقعیت ارتباطی روستا
برحسب جایگاه مکانی و اندازه و میزان دسترسی روستانشینان به فضاها
میشد و نوع فعالیت روستا نیز میتواند مصداق داشته باشد این مطالعه
تالش دارد این امر را در محدوده روستاهای اسالمشهر بررسی نماید و با
شناسایی چالشها و معظالت پیش رو برای دستیابی به توسعه پایدار
روستایی نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نماید .بنابراین این پژوهش در
پی پاسخ به این سوال است که وضعیت چالشهای عمده پیش روی
روستاهای اسالمشهر جهت دستیابی به توسعه پایدار روستایی کدامند؟
و آیا روستاهای این شهرستان ازنظر چالشهای توسعه روستایی در یک
سطح قرار دارند؟
پیشینه تحقیق
دانیالی ( )1397به بررسی چالشهای توسعه پایدار با بهرهگیری از
فناوری اطالعات و ارتباطات پرداخته است و به این نتیجه رسیده است
که که روستاهای یل آباد و قردین با وجود پتانسیلهای باال در زمینه
توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات ،از پتانسیلهای این فناوری بهره
چندانی نبرده و ساختارهای ناپایدار روستایی آنها مجال این توسعه این
فناوری را به آن نمیدهد .رئیسی ( )1396به تحلیل توانمندیها و

چالشهای مناطق روستایی بخش سیوان به منظور توسعه پایدار
گردشگری پرداخته است و چنین نتیجه گرفته است که از نظر
کارشناسان و ساکنان مهمترین ظرفیت و توانمندی بخش سیوان جاذبه-
های طبیعی است .فالح تبار ( )1396به بررسی چالشهای توسعه
روستایی از دیدگاه توسعه پایدار پرداخته است و چنین نتیجه گرفته
است که در چارچوب سلسله مراتبی ،فضاهای روستایی میباید ضمن
پایداری در اجزای تشکیل دهنده آن ،یعنی محیط اکولوژیک ،محیط
انسانی و محیط فعالیتی ،سهم و نقش خود را در نظام سکونتی تا سطح
ملی به منصهی ظهور برساند .همچنین نتایج نشان داد که توسعهی
پایدار و یکپارچهی ملی ،ارتباط تنگاتنگ با توسعه پایدار در سطح
منطقهای ،شهری و روستایی دارد و نمیتوان به هیچ وجه توسعه پایدار
روستایی را از آن جدا یا از نظر دور ساخت .توکلینیا و همکاران ()1395
به ارزیابی چالشهای اجتماعی ناشی از بحران خشکسالی بر توسعه
پایدار روستایی در شهرستان فسا پرداختند و چنین نتیجه گرفتند .در
تجزیه وتحلیل دادهها با استفاده از تحلیل عاملی ،چالشهای اجتماعی
ناشی از بحران خشکسالی در پنج عامل اثرات عمومی اجتماعی ،امنیت،
کیفیت زندگی ،آموزش وپرورش ،سالمت و تندرستی قرارگرفتهاند که
کل مجموعه چالشهای اجتماعی قادر است  57/19درصد از کل
واریانس چالشهای اجتماعی در مناطق روستایی دهستان میانده را
تبیین کند .کامرانیفر و همکاران ( )1395به تحلیل چالشهای توسعه
گردشگری فرهنگی در نواحی روستایی بینالود پرداخت و چنین نتیجه
گرفت که مهمترین چالشهای توسعه گردشگری فرهنگی در نواحی
روستایی شهرستان بینالود ،چالشهای مدیریتی ،فراساختاری و چالش-
های قانونی است .فرهمند ( )1394به تحلیل چالشهای کالبدی-
فیزیکی توسعه در روستاهای کوهستانی شهرستان کامیاران پرداخته
است و به این نتیجه رسیده که روستاهای مورد مطالعه از نظر شدت
چالشهای کالبدی -فیزیکی ،و میزان عملکرد نهادها در توسعه کالبدی-
فیزیکی اختالف معناداری با یکدیگر دارند .همچنین بر اساس آزمون
تحلیل واریانس یک طرفه وضعیت نامناسب شبکه معابر در بروز و
تشدید چالشهای کالبدی -فیزیکی روستاهای مورد مطالعه بیشتر از
سایر عوامل میباشد.
گومارس و همکاران ( )2013به بررسی چالشهای توسعه روستایی در
کشور پرتغال پرداختند و نتیجه گرفتند که ارتباط متقابلی بین سیستم-
های بوم شناسی ،اجتماعی و اقتصادی در آن مناطق وجود دارد که
ارتباط متقابل این سه رکن میتواند تاثیر بسزایی در توسعه منطقه
گردد .نامی ( )2011به بررسی چالشهای مدیریت توسعه روستایی در
سریالنکا پرداخته است و نتیجه گرفت که تغییرات زمانی و مکانی
سیاستهای توسعه و برنامههای بازسازی در هنگام ارزیابی آسیبپذیری
مردم در یک مکان خاص تاثیر دارد .ضرورت و اهمیت انجام تحقیق از
این جهت میتواند توجیهات علمی برای انجام تحقیق را مطرح نماید،
بسیار مهم است .سیفرید و بوجوروا ( )2011به بررسی مشکالت و
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چالشهای دستیابی توسعه روستایی پرداختند و نتیجه گرفتند که مهم-
ترین چالشهای توسعه کالبدی -فیزیکی روستا را مواردی از جمله
وجود مشکالت مالی و پایین بودن سطح آگاهی و شناخت روستاییان در
خصوص طرحها و پروژههای عمرانی ذکر کردهاند .پساکارنیس و
مالینه( )2010نقش یکپارچه سازی اراضی در تحقق توسعه پایدار در
مرکز و شرق اروپا را مورد بررسی قرار دادند .نتایج این تحقیق بیانگر
نقش مهم یکپارچه سازی اراضی در بهینه نمودن استفاده از منابع وجود
و رسیدن به توسعه پایدار روستایی می باشد .کینلیساید و تاکر()2010
علل اصلی کاهش جمعیت روستایی در کشورهای اروپایی را در مشکالت
و فشارهای اقتصادی از جمله کمبود درآمد و بیکاری و مسائل زیست
محیطی همچون خشکسالی دانسته و برنامه های ملی توسعه روستایی
زیر عنوان راهبردهای ملی توسعه پایدار را برای کشورهای اتحادیه اروپا
در راستای جلوگیری از این مسئله پیشنهاد میکند .کیم ( )2009به
بررسی چالشهای پیش روی جوامع روستایی و دور افتاده در چین
پرداخته و نتیجه گرفته است که عدم دسترسی ساکنان به وسایل
ارتباطی و ویژگیهای جغرافیایی منطقه از چالشهای اصلی جوامع
روستایی در این ناجیه است.
مبانی نظری
توسعه از لحاظ لغوی در فرهنگ لعت دهخدا به معنای فراخی و وسعت
آمده که به اشکال توسعه دادن ،توسعه پیدا کردن و توسعه یافتن مورد
استفاده قرار میگیرد اما از لحاظ مفهوم هر فردی در تصور خود معنا و
مفهوم متفاوتی از توسعه داشته و در زمانها ،مکانها و فرهنگهای
مختلف معانی و تعابیر متفاوتی از توسعه ارائه شده است (کیانی:1393 ،
 .)22-23توسعه صرفاً پدیده ای اقتصادی نیست ،توسعه جریانی چند
بعدی است که مستلزم تجدید سازمان و تجدید جهتگیری مجموعه
نظامهای اقتصادی و اجتماعی کشور است ( Maleki et al,2010:
 .)63فرایند توسعه روستایی یک سیستم منسجم است & (Straka
)  .Tuzova,2016: 502توسعه روستایی باعث رهایی جوامع از فقر
می شود ) .(Eziyi & Krothapalli,2014: 1493توسعه روستایی
به عنوان استراتژی اصلی توسعه در بسیاری از کشورها ،به ویژه در
کشورهای در حال توسعه ،که اکثر جمعیت در مناطق روستایی زندگی
می کنند ،تأکید شده است (موسوی .)154 :2015،توسعه روستایی به
مثابه یک پدیده راهبردی است که برای اصالح وضع زندگی اقتصادی و
اجتماعی یک گروه ویژه روستایی یعنی ،فقرا و مستمندان مناطق
روستایی طراحی میشود (احمدی .)2 :1395 ،عبیدااهلل خان معتقد
است نابودی فقر و باال بردن سطح کیفیت زندگی توده های فقیر ،هدف
اصلی و اساسی توسعه میباشد (قبادی .)24 :1392 ،در نظریه گاندی
روستا یک واحد مستقل بود که محور خود اتکایی کشور محسوب می-
شود .روستا و کشاورزی اساس توسعه مورد نظر گاندی بوده است.
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گاندی خواهان تحول روستاها از طریق توسعه درونی آنها و تبدیل آن-
ها به مکانهای قابل زیست و متناسب با رشد و ترقی بود (ثانیحیدری،
 .)20 :1396ویتز میگوید توسعه ثمره مجموعهای از فعالیتها است که
توسط افراد داوطلبی که از امکانات شخصی خویش استفاده میکنند و
توسط دولتها که به وسیله اعمال قانون از امکانات عمومی استفاده می-
کنند آغاز میشود؛ از نظر وی هدف کلی از توسعه روستایی در ممالک
در حال توسعه قبل از هرچیز ارتقای پایگاه اجتماعی خود است (قبادی،
.)25 :1392
توسعه پایدار مهم ترین مفهوم نسل فعلی است (Veselonska,2017:
) .474مفهوم توسعه پایدار در طول دو قرن گذشته مطرحشده و اهمیت
فراوانی پیداکرده اسـت (حاجی و همکاران .)197 :1395،توسعه پایدار
به عنوان یک مفهوم نه تنها یک رویکرد برای جهان و مشکالت جدید
آن است بلکه مجموعهای از دستورالعملها برای حل چالشهای
مختلفی است که در حال حاضر جهان با آن روبر است
( .)Veselonska,2017: 474نقطه شروع مفهوم توسعه پایدار
دستیابی به هدف تلفیق مسائل زیست محیطی با سیاست گذاری های
اقتصادی بود؛ در واقع این هدف تالشی بود به منظور اینکه نظریات
طرفداران محیط زیست در مرکز خط مشی ها و سیاست هایی قرار
گیرند که در جهان پیشرفته ماهیت اقتصادی دارند .این مسائل موجب
بروز زمینه ای شد که مسائل زیست محیطی مورد توجه قرار گیرند
(شوقی .)23 :1391،توسعه پایدار توسعهای است که بتواند نیازهای
کنونی بشر را تامین کند بدون آن که توانهای محیطی و زیستی نسل-
های آینده را در تامین نیازهایشان به مخاطره اندازد .هدف اصلی توسعه
پایدار ،تامین نیازهای اساسی ،بهبود و ارتقا سطح زندگی برای همه،
حفظ و اداره بهتر اکوسیستمها و آیندهای امنتر و سعادتمندانهتر است
(جهان آبادی.)16 :1395 ،مناطق روستایی برای توسعه با مشکالت و
چالشهایی روبرو هستند که شناخت آنها باعث میشود مسولین
استراتژی مناسب جهت توسعه را برای روستاها انتخاب کنند .در اسناد
برنامههای پنج ساله و برخی مطالعات ملی در زمینه برنامهریزی و توسعه
مناطق روستایی در کشور از جمله سند بخشی و فرابخشی توسعه
روستایی در برنامه سوم و چهارم توسعه کشور و نیز مطالعات طرح
توسعه کالبدی مناطق روستایی کشور مهمترین چالشهای توسعه
روستایی عبارتنداز :چالشهای محیط طبیعی ،چالشهای اجتماعی،
چالشهای اقتصادی ،چالشهای کالبدی و زیربنایی و چالشهای نظام
مدیریتی و نهادی (کیانی.)33 :1393 ،
روش تحقیق
پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش انجام کار،
توصیفی -تحلیلی است .روش جمع آوری دادهها از پرسشنامه محقق
ساخته استفاده شده است .جامعه آماری پژوهش را دو گروه روستاییان و
کارشناسان تشکیل میدهد؛ در گروه اول  24روستای شهرستان
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اسالمشهر که براساس سرشماری سال  1395برابر با  36346نفر برابر
معادل  11051خانوار بوده است با استفاده از فرمول کوکران تعداد 380
نفر به عنوان حجم نمونه به صورت تصادفی سهمیه بندی انتخاب شده
است .در گروه کارشناسان نیز  20نفر به صورت تخمین شخصی به
عنوان نمونه آماری انتخاب شدهاند( .جدول .)1بنابراین پس از این که
اعتبار و روایی پرسشنامه با استفاده از نظر اساتید و متخصصین جغرافیا
و برنامهریزی روستایی تایید شد ،برای سنجش میزان پایایی پرسشنامه
از روش آلفای کرونباخ استفاده شد (جدول .)2در ادامه ،جهت تجزیه و
تحلیل دادههای پژوهش از نرمافزار اس.پی.اس.اس و آزمون تی تک
نمونهای استفاده و در نهایت برای رتبه بندی روستاهای مورد مطالعه از
نظر چالشهای توسعه روستایی از تکنیک تاپسیس فازی استفاده شده
است .الزم به ذکر است که به منظور وزن دهی شاخصهای پژوهش
پس از گرفتن نظرات  20نفر از کارشناسان مربوطه (به روش تخمین
شخصی) از تحلیل سلسله مراتبی فازی ) (AHPاستفاده شده است؛
همچنین متغیرهای مورد استفاده در پژوهش حاضر در قالب پنج چالش
اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی ،فیزیکی -کالبدی و مدیریت و
برنامه ریزی طبقهبندی شدند (جدول.)3
معرفی منطقه مورد مطالعه
شهرستان اسالمشهر یکی از شهرهای استان تهران ،درجنوب غربی شهر
تهران بر سر راه ارتباطی تهران-ساوه قرار گرفته و از طریق بزرگراههای
قدیم و جدید تهران-ساوه به جنوب کشور و سایر استانهای همجوار
ارتباط دارد .فاصله آن تا مرکز شهر تهران حدود 19کیلومتر است .لزوم
ارائه خدمات به جمعیت نسبتاً زیادی که در این شهرستان ساکن
هستند و برنامه ریزی در جهت توسعه فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی آن
باعث شد در سال 1373از سوی وزارت کشور جمهوری اسالمی به
عنوان یکی از شهرستانهای تابعه استان تهران اعالم شود .وسعت
شهرستان در حدود 245کیلومتر مربع است که از نظر مختصات
جغرافیایی با اندکی تفاوت نسبت به مرکز تهران در 51درجه و 10
دقیقه طول شمالی تا  51،22،30و در عرض 34،42،30تا
35،27،30عرض شرقی از نصف النهار گرینویچ قرارگرفته است .این
شهرستان در منطقه دشت آبرفتی جنوب تهران واقع شده و ارتفاع آن از
سطح دریا در حدود 1150متر است (فرزین.)48 :1394 ،

بنابراین براساس مطالعه میدانی نگارنده در منطقه مورد مطالعه مشخص
شد که عدم اشتغال زنان و جوانان ،کمبود فرصتهای شغلی ،بیکاری
فصلی کشاورزان ،بیکاری فصلی کشاورزان ،فقدان اشتغال زایی بخش
کشاورزی ،فقدان مکانیزاسیون بخش کشاورزی ،فقدان ثبات و امنیت
شغلی ،کاهش قدرت خرید مردم ،کاهش پس انداز مردم ،عدم سرمایه
گذاری دولت ،عدم تمایل و انگیزه سرمایه گذاری بخش خصوصی ،عدم
تمایل و انگیزه بومیان برای سرمایهگذاری ،کمبود و یا عدم وجود صنایع
وابسته به کشاورزی و فقدان راهبرد مناسب برای توسعه صنایع
مهمترین چالشهای اقتصادی موجود در این روستاهاست که مانع از
پایداری اقتصادی در این روستاها شده است.
چالشهای فیزیکی -کالبدی
جهت بررسی وضعیت روستاهای شهرستان اسالمشهر از نظر چالشهای
فیزیکی -کالبدی از آزمون تی تک نمونهای استفاده شده است .نتایج
آزمون نشان میدهد که گویه خدمات زیرساختی با میانگین ،2/849
گویه پایداری سکونتگاههای روستایی با میانگین  2/756و کاربری اراضی
با میانگین 2/893پایینتر از میانگین مطلوب ( )3ارزیابی شدهاند.
بنابراین براساس مطالعه میدانی نگارنده در منطقه مورد مطالعه مشخص
شد کمبود امکانات و خدمات ورزشی ،کمبود امکانات تحصیلی ،کمبود
امکانات رفاهی و پارک ،ضعف زیرساخت ها در دسترسی به مراکز
دهستانها ،کمبود زیرساخت های ارتباطی ،کمبودزیرساخت های
عمومی ،کمبودزیرساخت های بهداشتی ،عدم اجرای طرح هادی و
بهسازی داخلی روستا ،عدم وجود سازههای عمرانی کنترل سیالب،
محدودیت در توسعه فیزیکی سکونتگاه انسانی ،آسیب پذیری باال
سکونتگاهها در مقابل بالیای طبیعی ،نامقاوم بودن سکونتگاهها به دلیل
عدم کاربردمصالح نامرغوب ،عدم ساماندهی فضای سکونتگاه ،متراکم
بودن سکونتگاهها ،شناسایی و نگهداری از بافت باارزش ،مکان یابی
اصولی خدمات ،مکان یابی آرامستان و توسعه فیزیکی ،وجود اراضی بایر
جهت گسترش ،تخریب کاربری کشاورزی ،فراوانی صنایع تبدیلی و
تکمیلی ،تناسب بین جمعیت و کاربری اراضی و تداخل کاربری
کشاورزی با مسکونی مهمترین چالشهای فیزیکی -کالبدی در
روستاهای شهرستان اسالمشهر است.
چالشهای اجتماعی

یافتههای پژوهش
بررسی وضعیت روستاهای مورد مطالعه از نظر چالشهای توسعه
چالشهای اقتصادی

جهت بررسی وضعیت روستاهای شهرستان اسالمشهر از نظر چالشهای
اقتصادی از آزمون تی تک نمونهای استفاده شده است .نتایج آزمون
نشان میدهد که گویه اشتغال با میانگین  2/823و گویه رشد اقتصادی
با میانگین  2/892پایینتر از میانگین مطلوب ( )3ارزیابی شدهاند.

جهت بررسی وضعیت روستاهای شهرستان اسالمشهر از نظر چالشهای
اجتماعی از آزمون تی تک نمونهای استفاده شده است .نتایج آزمون
نشان میدهد که گویه جمعیت با میانگین  2/686پایینتر از میانگین
مطلوب ( )3و گویه امنیت اجتماعی و روانی با میانگین  3/121و گویه
انسجام اجتماعی با میانگین 3/212باالتر از میانگین مطلوب ( )3ارزیابی
شدهاند .بنابراین براساس مطالعه میدانی نگارنده در منطقه مورد مطالعه
مشخص شد میزان جمعیت ،کاهش نرخ رشد جمعیت ،تغییر در تعداد
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افراد خانوار ،تغییر در میزان و نسبت جنسی ،تغییر در ترکیب جمعیتی
اقوام ،کاهش انگیزه و تمایل به ماندگاری جمعیت در روستا ،تغییر در
نرخ باسوادی و کاهش سطح مدارج تحصیلی مهمترین چالشهای
اجتماعی در سطح روستاهای شهرستان اسالمشهر است.
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چالشهای مدیریت و برنامه ریزی
جهت بررسی وضعیت روستاهای شهرستان اسالمشهر از نظر چالشهای
مدیریت و برنامهریزی از آزمون تی تک نمونهای استفاده شده است.
نتایج آزمون نشان میدهد که گویه سیاست و تصمیم گیری با میانگین
 2/895پایینتر از میانگین مطلوب ( )3ارزیابی شدهاند .بنابراین براساس
مطالعه میدانی نگارنده در منطقه مورد مطالعه مشخص شد پایین طرح
های ظرفیت سازی ،عدم مشارکت مردم در تعاونیها و تشکل های
محلی ،عدم مشارکت افراد در اجرا و پشتیبانی طرح های عمرانی و
هادی ،کمبود میزان توجه ارگان های مختلف به توسعه پایدار ،عدم
هماهنگی برنامه ها و سیاست های ارگان های مختلف در سطح محلی،
مداخله سازمان های مختلف دولتی در برنامه های توسعه روستایی،
نسبت پایین قابلیت مشارکت عمومی ،فقدان توجه به دانش بومی در
برنامه های توسعه ،نسبت پایین آمادگی مقابله با بالیای طبیعی ،نسبت
پایین آگاهی و اطالعات عمومی ،دخالت های نامناسب مسولین محلی،
تصمیمات بدون پشتوانه علمی ،تصمیمات سلیقه ای ،باندبازی و عدم
شایسته ساالری و متخصص نبودن تصمیم گیران مهمترین چالشهای
مدیریت و برنامهریزی در سطح روستاهای شهرستان اسالمشهر است.

چالش زیست محیطی
جهت بررسی وضعیت روستاهای شهرستان اسالمشهر از نظر چالش
های زیست محیطی از آزمون تی تک نمونهای استفاده شده است .نتایج
آزمون نشان میدهد که گویه کشاورزی پایدار با میانگین  2/885پایین
تر از میانگین مطلوب ( )3و گویه مخاطرات طبیعی با میانگین  3/216و
گویه سموم و مواد شیمیایی با میانگین 3/089باالتر از میانگین مطلوب
( )3ارزیابی شدهاند .بنابراین براساس مطالعه میدانی نگارنده در منطقه
مورد مطالعه مشخص شد باالبودن سهم زمینهای زیرکشت آبی ،کمبود
و کاهش مراتع ،بهره برداری بی رویه از زمین های کشاورزی ،نسبت
باالی اتالف آب در کشاورزی و نسبت پایین اراضی تحت آبیاری مکانیزه
مهمترین چالشهای زیست محیطی در سطح روستاهای شهرستان
اسالمشهر است.

جدول  .1تعداد و درصد پرسشنامه اختصاص یافته به هر روستا (منبع :مرکز آمار ایران 1395 ،و محاسبات نگارنده)1398 ،
تعداد پرسشنامه

روستا

خانوار

جمعیت

درصد پرسشنامه

علی آباد قاجار

469

1607

4

15

ترشنبه

27

90

0/25

1

نصیر آباد

12

44

0/12

1

گلدسته

2594

7602

21

80

شمس آباد

64

235

1

4

فیروز بهرام

356

1103

3

11

علی آباد طپانچه

352

1259

3

11

حسین آباد

1075

3899

11

42

سیمون

63

222

1

4

کرک اینکچه

36

119

0/33

1

لهک

18

46

0/13

1

نظام آباد

305

1061

3

11

حسین آباد سیاه آب

19

61

0/17

1

عباس آباد

285

985

3

11

بهرام آباد

566

1889

5

19

شاطره

2183

7150

20

76

ملک آباد

161

306

1

4

مهران آباد

86

254

1

4

حسن آباد خالصه

817

3568

10

38

رضی آباد

105

292

1

4

علی آباد

10

35

0/10

1

ایرین

556

1822

5

19

بهمن آباد

146

41

0/11

1

چیچکلو

782

2656

7

27

جمع

11051

36346

100

380
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جدول .2بررسی وضعیت پایایی شاخصهای پژوهش بر اساس آلفای کرونباخ (منبع :یافتههای پژوهش)1398 ،
شاخص

اقتصادی

اجتماعی

زیست محیطی

فیزیکی کالبدی

مدیریت و برنامه ریزی

آلفای کرونباخ

0 / 769

0 / 808

0 / 788

0 / 821

0 / 799

تعداد گویه

13

22

22

15

15

جدول .3متغیر ،شاخص و گویههای تحقیق (منبع :یافتههای پژوهش)1398 ،
بعد

شاخص

گویه

رشد اقتصادی

عدم اشتغال زنان و جوانان -کمبود فرصت های شغلی -بیکاری فصلی کشاورزان -بیکاری فصلی کشاورزان -فقدان اشتغال زایی بخش
کشاورزی -فقدان مکانیزاسیون بخش کشاورزی -فقدان ثبات و امنیت شغلی

اشتغال

کاهش قدرت خرید مردم – کاهش پس انداز مردم -عدم سرمایه گذاری دولت -عدم تمایل و انگیزه سرمایه گذاری بخش خصوصی-
عدم تمایل و انگیزه بومیان برای سرمایه گذاری -کمبود و یا عدم وجود صنایع وابسته به کشاورزی -فقدان راهبرد مناسب برای توسعه
صنایع

خدمات زیرساختی

کمبود امکانات و خدمات ورزشی -کمبود امکانات تحصیلی -کمبود امکانات رفاهی و پارک -ضعف زیرساخت ها در دسترسی به مراکز
دهستان ها -کمبود زیرساخت های ارتباطی -کمبودزیرساخت های عمومی -کمبودزیرساخت های بهداشتی -عدم اجرای طرح هادی و
بهسازی داخلی روستا -عدم وجود سازههای عمرانی کنترل سیالب

پایداری سکونتگاههای
روستایی

محدودیت در توسعه فیزیکی سکونتگاه انسانی -آسیب پذیری باال سکونتگاه ها در مقابل بالیای طبیعی -نامقاوم بودن سکونتگاهها به
دلیل عدم کاربردمصالح نامرغوب -عدم ساماندهی فضای سکونتگاه -متراکم بودن سکونتگاه ها

کاربری اراضی

شناسایی و نگهداری از بافت باارزش -مکان یابی اصولی خدمات -مکان یابی آرامستان و توسعه فیزیکی -وجود اراضی بایر جهت
گسترش -تخریب کاربری کشاورزی -فراوانی صنایع تبدیلی و تکمیلی -تناسب بین جمعیت و کاربری اراضی -تداخل کاربری کشاورزی
با مسکونی

جمعیت

کاهش میزان جمعیت -کاهش نرخ رشد جمعیت -تغییر در تعداد افراد خانوار -تغییر در میزان و نسبت جنسی -تغییر در ترکیب
جمعیتی اقوام -کاهش انگیزه و تمایل به ماندگاری جمعیت در روستا-تغییر در نرخ باسوادی -کاهش سطح مدارج تحصیلی

اقتصادی

فیزیکی-
کالبدی
توسعه

اجتماعی

زیست
محیطی

مدیریت و
برنامه ریزی

امنیت اجتماعی و
روانی

کاهش عملکرد نهادهای محلی -افزایش نزاع و اختالفات طایفهای بین روستاییان

انسجام اجتماعی

کاهش تعلق خاطر نسبت به محل زندگی -تغییر الگوهای فرهنگی بومی -کاهش انگیزه سکونت در روستا -کاهش اعتماد روستاییان به
یکدیگر -کاهش اعتماد روستاییان به مسولین منطقه -عدم مشارکت در امور عمرانی و خدماتی -عدم شرکت در تصمیم گیری و
همکاری در فعالیت های جمعی -عدم مشارکت در انتخابات -عدم وجود انجمن های داوطلبانه -عدم وجود حس همکاری متقابل -عدم
مشارکت در امور اقتصادی و مالی -عدم مشارکت در امور عام المنفعه ،مراسمات و غیره

مخاطرات طبیعی

افزایش آسیب پذیری نسبت به بالیای طبیعی -افزایش آسیب پذیری زمینهای کشاورزی -آسیب پذیری سکونتگاه های انسانی -آسیب
پذیری محصوالت در نتیجه طوالنی بودن سرما

کشاورزی پایدار

باالبودن سهم زمینهای زیرکشت آبی -کمبود و کاهش مراتع -بهره برداری بی رویه از زمین های کشاورزی -نسبت باالی اتالف آب در
کشاورزی -نسبت پایین اراضی تحت آبیاری مکانیزه

سموم و مواد شیمیایی

افزایش سرانه دور ریز خانگی -افزایش هزینه جمع آوری و دفع زباله-عدم وجود سیستم بازیافت و استفاده مجدد زباله -محدودیت در
مکانیابی دفع زباله و فاضالب -افزایش مسمومیت های حاد ناشی از مواد شیمیایی -مصرف باالی سموم شیمیایی و آفت کشها در
کشاورزی

سیاست و تصمیم
گیری

نسبت پایین طرح های ظرفیت سازی -عدم مشارکت مردم در تعاونیها و تشکلهای محلی -عدم مشارکت افراد در اجرا و پشتیبانی
طرح های عمرانی و هادی -کمبود میزان توجه ارگان های مختلف به توسعه پایدار -عدم هماهنگی برنامه ها و سیاست های ارگان های
مختلف در سطح محلی -مداخله سازمان های مختلف دولتی در برنامه های توسعه روستایی -نسبت پایین قابلیت مشارکت عمومی-
فقدان توجه به دانش بومی در برنامه های توسعه -نسبت پایین آمادگی مقابله با بالیای طبیعی -نسبت پایین آگاهی و اطالعات عمومی-
دخالت های نامناسب مسولین محلی -تصمیمات بدون پشتوانه علمی -تصمیمات سلیقه ای -باندبازی و عدم شایسته ساالری-
متخصص نبودن تصمیم گیران
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شکل .1نقشه موقعیت سیاسی منطقه مورد مطالعه

جدول .4بررسی وضعیت چالشهای اقتصادی روستاهای شهرستان اسالمشهر با استفاده از آزمون تی تک نمونهای (منبع :یافتههای پژوهش)1398 ،
Test value=3
گویهها

میانگین

انحراف
معیار

مقدار تی()t

سطح معنا
داری

اختالف
میانگین

باضریب اطمینان95درصد
حدپایین

حدباال

اشتغال

2/823

0/889

-3/523

0/000

-0/177

-0/366

-0/088

رشد اقتصادی

2/892

0/812

-3/882

0/000

-0/108

-0/232

-0/067

جدول .5بررسی وضعیت چالشهای فیزیکی -کالبدی روستاهای شهرستان اسالمشهر با استفاده از آزمون تی تک نمونهای (منبع :یافتههای پژوهش)1398 ،
Test value=3
گویهها

میانگین

انحراف
معیار

مقدار تی()t

سطح معنا
داری

اختالف
میانگین

باضریب اطمینان95درصد
حدپایین

حدباال

خدمات زیرساختی

2/849

0/903

-3/767

0/000

-0/151

-0/274

-0/056

پایداری سکونتگاههای روستایی

2/756

0/843

-3/343

0/002

-0/244

-0/343

-0/107

کاربری اراضی

2/893

0/934

-4/237

0/000

0/077

-0/179

-0/056

جدول .6بررسی وضعیت چالشهای اجتماعی روستاهای شهرستان اسالمشهر با استفاده از آزمون تی تک نمونهای (منبع :یافتههای پژوهش)1398 ،
Test value=3
گویهها

میانگین

انحراف
معیار

سطح معنا
مقدار تی()t
داری

اختالف
میانگین

باضریب اطمینان95درصد
حدپایین

حدباال

جمعیت

2/686

0/798

-3/433

0/003

-0/314

-0/436

-0/242

امنیت اجتماعی و روانی

3/121

0/922

3/878

0/000

0/121

0/067

0/208

انسجام اجتماعی

3/212

0/956

4/176

0/000

0/212

0/117

0/287
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جدول .7بررسی وضعیت چالشهای زیست محیطی روستاهای شهرستان اسالمشهر با استفاده از آزمون تی تک نمونهای (منبع :یافتههای پژوهش)1398 ،
Test value=3
گویهها

میانگین

انحراف
معیار

مقدار تی()t

سطح معنا
داری

اختالف
میانگین

باضریب اطمینان95درصد
حدپایین

حدباال

3/216

0/933

4/454

0/000

0/216

0/107

0/353

کشاورزی پایدار

2/885

0/809

-3/528

0/003

-0/115

-0/269

-0/087

سموم و مواد شیمیایی

3/089

0/891

4/109

0/001

0/089

0/023

0/166

مخاطرات طبیعی

جدول .8بررسی وضعیت چالشهای مدیریت و برنامه ریزی روستاهای شهرستان اسالمشهر با استفاده از آزمون تی تک نمونهای (منبع :یافتههای پژوهش)1398 ،
گویهها

میانگین

2/895

سیاست و تصمیم گیری

Test value=3
انحراف معیار مقدار تی( )tسطح معنا
داری
0/792

-3/778

اختالف
میانگین
-0/105

0/001

باضریب اطمینان95درصد
حدپایین

حدباال

-0/213

-0/098

جدول .9اولویت بندی روستاهای مورد مطالعه از نظر چالشهای توسعه روستایی با استفاده از تاپسیس فازی (منبع :یافتههای پژوهش)1398 ،
روستا

وزن تاپسیس

رتبه

علی آباد قاجار

0/327

19

ترشنبه

0/538

13

نصیر آباد

0/596

11

گلدسته

0/000

24

شمس آباد

0/495

15

فیروز بهرام

0/378

18

علی آباد طپانچه

0/757

6

حسین آباد

0/233

22

سیمون

0/912

1

کرک اینکچه

0/511

14

لهک

0/676

9

نظام آباد

0/859

3

حسین آباد سیاه آب

0/407

17

عباس آباد

0/788

5

بهرام آباد

0/697

8

شاطره

0/122

23

ملک آباد

0/466

16

مهران آباد

0/578

12

حسن آباد خالصه

0/276

21

رضی آباد

0/622

10

علی آباد

0/713

7

ایرین

0/811

4

بهمن آباد

0/891

2

چیچکلو

0/306
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اولویت بندی روستاهای مورد مطالعه از نظر چالشهای توسعه
روستایی
در ادبیات موضوع یکی از مشهورترین روشهای شناخته شده که به طور
گسترده برای حل مسائل تصمیم گیری چند معیاره استفاده میشود،
روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی است .از این روش در پژوهش-
های زیادی به منظور رتبه بندی و انتخاب گزینهها استفاده شده است.
یکی دیگر از این مدلها تاپسیس فازی است که برای اولین بار چن و
همکاران در سال 1992آن را مطرح کردند .دراین مدل ،وزنها
وماتریس تصمیمگیری به صورت اعداد فازی تعریف میشوند وهمانند
تاپسیس کالسیک براساس فاصله از ایدهآل مثبت و منفی رتبهبندی
میکند .در تحقیقات بسیاری از این روش بهرهگرفته شده است (شایان و
همکاران .)1063 :1397 ،برای اولویت بندی روستاهای شهرستان
اسالمشهر از نظر چالشهای توسعه روستایی از مدل تاپسیس فازی
استفاده شده است .نتایج تاپسیس فازی نشان میدهد که روستاهای
شهرستان اسالمشهر از نظر چالشهای توسعه در یک سطح متعادل قرار
ندارند .نتایج نشان میدهد که روستاهای سیمون با مقدار تاپسیس
 ،0/912بهمن آباد با مقدار تاپسیس  ،0/891نظام آباد با مقدار تاپسیس
 0/859و ایرین با مقدار  0/811به تربیت در رتبههای اول تاچهارم قرار
دارند و به ترتیب بیشترین چالشهای توسعه در این روستاها وجود دارد.
همچنین روستاهای گلدسته با مقدار تاپسیس  ،0/000شاطره با مقدار
تاپسیس  ،0/122حسین آباد با مقدار تاپسیس  0/233و حسی آباد
خالصه با مقدار تاپسیس  0/276به ته تریب در رتبههای  24تا  21قرار
گرفتهاند و به عبارتی کمترین چالشهای توسعه روستایی در این
روستاها بوده است .بررسیهای میدانی و مشاهدات یافتههای تاپسیس
فازی را تایید میکند .بنابراین تاپسیس فازی توانسته است روستاهای
مورد مطالعه را از نظر چالشهای توسعه روستایی به درستی رتبهبندی
کند.
نتیجهگیری
توسعه در معنای عام و توسعه روستایی در معنای خاص خود ،با توجه به
روح پویایی و نیز الزامات تشخیص داده شده برای آن ،باید از درون
جوامع شکل بگیرد و در این راستا ،از منابع و نهادهایی بهره گیرد که
امکان دسترسی به آنها مقدور و محتمل است .براین اساس است که
توسعه روستایی از نوع اقتباسی ،در طلیعه هزاره سوم به فراموشی سپرده
شده است و اکنون بر سازوکار درونی ،بومی و مردم محور تاکید میشود.
از این منظر ،اکنون از بعد نظری میتوان توسعه روستایی را در قالب
پایداری و چالشهای پیش روی آن مورد ارزیابی قرار داد .پژوهش حاضر
با هدف تبیین چالشهای عمده توسعه روستایی برای دستیابی به
توسعه پایدار در روستاهای شهرستان اسالمشهر صورت پذیرفته است.
نتایج پژوهش نشان داد که که عدم اشتغال زنان و جوانان ،کمبود
فرصتهای شغلی ،بیکاری فصلی کشاورزان ،بیکاری فصلی کشاورزان،
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فقدان اشتغال زایی بخش کشاورزی ،فقدان مکانیزاسیون بخش
کشاورزی ،فقدان ثبات و امنیت شغلی ،کاهش قدرت خرید مردم،
کاهش پس انداز مردم ،عدم سرمایه گذاری دولت ،عدم تمایل و انگیزه
سرمایه گذاری بخش خصوصی ،عدم تمایل و انگیزه بومیان برای
سرمایهگذاری ،کمبود و یا عدم وجود صنایع وابسته به کشاورزی و
فقدان راهبرد مناسب برای توسعه صنایع مهمترین چالشهای اقتصادی
در این روستاهاست؛ کمبود امکانات و خدمات ورزشی ،کمبود امکانات
تحصیلی ،کمبود امکانات رفاهی و پارک ،ضعف زیرساخت ها در
دسترسی به مراکز دهستانها ،کمبود زیرساخت های ارتباطی،
کمبودزیرساخت های عمومی ،کمبودزیرساخت های بهداشتی ،عدم
اجرای طرح هادی و بهسازی داخلی روستا ،عدم وجود سازههای عمرانی
کنترل سیالب ،محدودیت در توسعه فیزیکی سکونتگاه انسانی ،آسیب
پذیری باال سکونتگاهها در مقابل بالیای طبیعی ،نامقاوم بودن سکونتگاه-
ها به دلیل عدم کاربردمصالح نامرغوب ،عدم ساماندهی فضای سکونتگاه،
متراکم بودن سکونتگاهها ،شناسایی و نگهداری از بافت باارزش ،مکان
یابی اصولی خدمات ،مکان یابی آرامستان و توسعه فیزیکی ،وجود اراضی
بایر جهت گسترش ،تخریب کاربری کشاورزی ،فراوانی صنایع تبدیلی و
تکمیلی ،تناسب بین جمعیت و کاربری اراضی و تداخل کاربری
کشاورزی با مسکونی مهمترین چالشهای فیزیکی -کالبدی در
روستاهای شهرستان اسالمشهر است .میزان جمعیت ،کاهش نرخ رشد
جمعیت ،تغییر در تعداد افراد خانوار ،تغییر در میزان و نسبت جنسی،
تغییر در ترکیب جمعیتی اقوام ،کاهش انگیزه و تمایل به ماندگاری
جمعیت در روستا ،تغییر در نرخ باسوادی و کاهش سطح مدارج
تحصیلی مهمترین چالشهای اجتماعی در سطح روستاهای شهرستان
اسالمشهر است.
باالبودن سهم زمینهای زیرکشت آبی ،کمبود و کاهش مراتع ،بهره
برداری بی رویه از زمین های کشاورزی ،نسبت باالی اتالف آب در
کشاورزی و نسبت پایین اراضی تحت آبیاری مکانیزه مهمترین چالش-
های زیست محیطی در سطح روستاهای شهرستان اسالمشهر است.
پایین طرحهای ظرفیت سازی ،عدم مشارکت مردم در تعاونیها و تشکل
های محلی ،عدم مشارکت افراد در اجرا و پشتیبانی طرح های عمرانی و
هادی ،کمبود میزان توجه ارگان های مختلف به توسعه پایدار ،عدم
هماهنگی برنامه ها و سیاست های ارگان های مختلف در سطح محلی،
مداخله سازمان های مختلف دولتی در برنامه های توسعه روستایی،
نسبت پایین قابلیت مشارکت عمومی ،فقدان توجه به دانش بومی در
برنامه های توسعه ،نسبت پایین آمادگی مقابله با بالیای طبیعی ،نسبت
پایین آگاهی و اطالعات عمومی ،دخالت های نامناسب مسولین محلی،
تصمیمات بدون پشتوانه علمی ،تصمیمات سلیقه ای ،باندبازی و عدم
شایسته ساالری و متخصص نبودن تصمیم گیران مهمترین چالشهای
مدیریت و برنامهریزی در سطح روستاهای شهرستان اسالمشهر است.
همچنین نتایج آزمون تی تک نمونهای نشان داد که در چالشهای
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Explaining the major challenges of rural development to achieve sustainable
development: A case study of villages in Islamshahr

Abstract
Identifying the major challenges of rural development is a prerequisite for formulating policies and providing a flexible
model for achieving sustainable rural development. The purpose of this study is to investigate the challenges of rural
development in the villages of Islamshahr. The present research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in
terms of method of work. The statistical population of the study consists of two groups of villagers and experts; In the first
group, using the Cochran's formula, 380 people were randomly selected as the sample size. In the group of experts, 20
people were selected as a sample. To analyze the research data, SPSS software and one-sample t-test were used. Finally,
fuzzy TOPSIS technique was used to rank the studied villages in terms of rural development challenges. . The results
showed that economic, physical-physical and managerial challenges are the most important challenges in the villages of
Islamshahr. Also, the results of fuzzy TOPSIS showed that Simon village with a coefficient of 0.912 is in the first rank and
Goldasteh village with a coefficient of 0.000 are in the last rank. In other words, Simon village has faced more challenges
and Goldasteh village has faced less challenges.
Keywords: Development, Rural Development, Sustainable Rural Development, Development Challenges, Islamshahr

