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 چکیده

،اقتصادیاست.ایندومعیار-پایداریاجتماعیةهایروستاییمقولیکیازمباحثمهمدرارتباطباسکونتگاه

طورآنقرارگرفتهوکمتربهۀهایپایداریمحیطی،تاحدزیادیدرسایهوسیطرعلتتوجهبیشتربهمؤلفهبه

معیارهایمؤثربرپایداریاجتماعیواندکوشیدهپژوهشحاضرنگارندگاندر،رو.ازایناندهشدمستقلبررسی

رتبه ارزیابیو مناطقروستاییرا بررسیکننبندیاقتصادیدر تاکنونانجامهاید. آناستکه بیانگر گرفته

 اینحوزه کاملیدر انجامتحقیقجامعو و رتبهبهگردآوریمعیارفقطنگرفته و شدهها اکتفا بندیروستاها

مطلوبةاست.ایندرحالیاستکهبدونتوجهبهمیزاناهمیتوتأثیرآنبرپایداریامکانرسیدنبهنتیج

بندیمراتبیبهتحلیلورتبهگیریازطراحیساختارسلسلهتحقیقحاضربابهرهبنابراین،درفراهمنخواهدشد.

ازنظرمیزاناهمیتپرداختهرمعیا برایناساسشدهها منابععلمیمعتبرداخلیوخارجیو،است. مرور با

د.بهشبندیهمچنینمصاحبهباکارشناسانسازمانبنیادمسکنانقالباسالمی،اینمعیارهاشناساییودسته

پذیری،رضایتازاشت،فراغت،مسئولیتدهزیرمعیارامنیت،ایمنی،آموزش،مشارکت،جمعیت،بهد،اینترتیب

به،خدمات مکانی تعلق کشاورزی،و بیمة بیکاری، نرخ زیرمعیار ده و اجتماعی پایداری زیرمعیارهای عنوان

اقتصادی تنوع دامی، سرانة درآمد، میانگین مکانیزاسیون، تکفل، بار قیمت، نوسان بازار، به و،دسترسی

برایپایدارسرمایه مناطقروستاییایرانشناساییگذارینیز براساسشیاقتصادیدر و ادامه در آراید.

برنامه و توسعه کارشناسان و وشریزیروستاییمشخصمتخصصان معیارهایاجتماعی تأثیر میزان که د

هاوجودوتفاوتچندانیدرمیزاناهمیتآناستیکسانهایروستاییتقریباًاقتصادیبرپایداریسکونتگاه

ترتیبمؤثرترینزیرمعیارهایپایداریاجتماعیوندارد.ازطرفیدیگر،زیرمعیارهایآموزشونرخبیکاریبه

 .ندهایروستاییکشورپایداریاقتصادیدرسکونتگاه
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 مقدمه
 أ، روستا واحد مبد1362مراتب تقسیمات کشور، مصوب مجلس شورای اسالمی در سال  در تعریف رسمی از سلسله

و دارای حوزه و قلمرو است و اقتصادی همگن  ،اجتماعی، فرهنگی وضع طبیعی، تقسیمات کشوری است که از لحاظ 

و ، است اعم از متمرکز یا پراکنده ،خانوار یا صد نفربیست  حداقل تعداد خانوار در روستا معین ثبتی یا عرفی مستقل است.

طور اعم و  داری به داری، باغ کشاورزی، دام های طور مستقیم یا غیرمستقیم به یکی از فعالیت دائمی آن به اکثریت ساکنان 

(. 1362های مجلس شورای اسالمی،  )مرکز پژوهش اند ها مشغول فعالیت این  صنایع روستایی و صید و یا ترکیبی از

شود که مراکز  ن میبیاهای روستایی در ایران اشاره شد، در مفهومی دیگر  طورکه به تعریف رسمی از سکونتگاه همان

نفر  1000تواند تا  نوسان جمعیت آن می ة. دامناند ریزی برنامه ةمراتب فضایی در مقول ترین سطوح از سلسله روستایی پایین

(. طبق آخرین 50 :1393حداکثر شعاع دسترسی در روستا نیز حدود یک کیلومتر است )زیاری،  ةدر نوسان باشد و دامن

نفر از  79926270از تعداد  ،انجام گرفت 1395آمار از وضعیت سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار ایران که در سال 

نفر شامل گروه جنسی مردان  10630549. از این تعداد، اند اکننفر در مناطق روستایی س 20730625کل جمعیت ایران، 

براین، تعداد خانوارهای روستایی )انواع سکونت( برابر با  نفر شامل گروه جنسی زنان است. عالوه 10100076و تعداد 

قد سواد و فا نفر بی 3909431دهد که تعداد  . وضعیت آمار تحصیلی در روستاهای کشور نشان میاست 6054939

نفر است. براساس  735583ساله و بیشتر در این مناطق  دهاین در حالی است که جمعیت بیکار  اند؛ های ابتدایی آموزش

در ارتباط با یکی از  اند. دهکرنفر از روستاهای کشور مهاجرت  736253 جمعاً 1395تا  1390های  آمار مذکور، طی سال

توان به نوع مصالح  ن در ارتباط است، میااقتصادی ساکن -عیت اجتماعیکه با وض ،های کالبدی مناطق روستایی مؤلفه

 928151فلزی و  ةخانه با ساز 801300خانه، تعداد  5377937کاررفته در مسکن روستایی کشور اشاره کرد که از تعداد  به

خانه از مصالحی مانند آجر و آهن یا سنگ  3648486تعداد  دهد که حدوداً . این آمار نشان میاستبتنی  ةخانه نیز با ساز

چوب، خشت و   تمامآجر یا سنگ و آجر،  تمامو آهن، آجر و چوب یا سنگ و چوب، بلوك سیمانی )با هر نوع سقف(، 

 چوب، خشت و گل و سایر مصالح ساخته شده است.

کشور و همچنین با عنایت به مسائل و مشکالتی متوازن  ةروستایی در توسع ةبه جایگاه و نقش جامع باتوجه ،امروزه

رسد )اشرفی و همکاران،  نظر می که این جامعه با آن مواجه است، اهتمام بر توسعة پایدار روستایی امری ضروری به

آن بر  هایها مانند نرخ مهاجرت و اثر های روستایی بر دیگر بخش (. به عبارتی دیگر، تأثیرگذاری سکونتگاه51 :1393

خوردن توازن  واسطة کاهش محصوالت ارگانیک کشاورزی، برهم و مقصد مهاجرت، تهدید امنیت غذایی به أمبد

دهد  کشی بیش از اندازه از زمین و بسیاری دیگر نشان می بهره هایآگاهی از خطرنادلیل  محیطی و منابع طبیعی به زیست

 دربر خواهد داشت. ناپذیری سکونتگاهی حساس تبعات جبران ةتوجهی به این پهن که کم

ها و فواصل  توان گفت شکاف ت میئشده، به جر به آمارهای ارائه باتوجه ،کند می بیان( 73 :1393در پژوهشی، توکلی )

یند اای و سکونتگاهی از سوی دیگر بیش از پیش نواحی روستایی کشور و فر های ناحیه نسلی از یک سو و نابرابری درون

ثر ساخته و از این رهگذر ضرورت و اولویت توجه به پایداری اجتماعی و اقتصادی را در أتوسعة پایدار روستایی را مت

ریزی قبل از هر چیز مستلزم  . وی در ادامه بر این باور است که برنامهکند ریزی توسعة پایدار روستایی گوشزد می برنامه

آن بتوان اقدامات هماهنگ و مناسب را در  ةپای های روستایی است تا بر ها و میزان پایداری سکونتگاه شناخت ناپایداری

 ها انجام داد. جهت پایداری آن
ها و ایجاد تعادل فضایی در مناطق روستایی و همچنین  ریزی روستایی کاهش نابرابری برنامهاز براین، هدف  عالوه

 ،محور است. بنابراین های خدمات برنامههای معطوف به افزایش تولید و درآمد روستاییان و  برقراری تناسب بین برنامه
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باید شناخت  نخست ،ین منظوردفراگیر و پایدار روستایی است. ب ةهای روستایی توسع ریزی وضعیت مطلوب در برنامه

پذیر خواهد بود. بنابراین، تعیین  دست آید که براساس نگرشی سیستمی امکان ای از وضعیت موجود به جانبه دقیق و همه

شمار  ای به های منطقه ریزی ها در مناطق روستایی امری ضروری در برنامه بندی آن اسی توسعه و اولویتنیازهای اس

صراحت شامل ابعاد  دهند به هایی که مناطق روستایی را هدف قرار می (. سیاست685 :1393آید )کریمی و احمدوند،  می

بندی  حال، تمرکززدایی، زیرساخت، منطقه شده است. درعینکه تمایز بین روستا و شهر درهم آمیخته  درحالی اند؛ سرزمینی

این نیازهای شهری هستند که  ،گیرد. درواقع می انجاممدت به موازات تعمیم مدل شهری  های کوتاه کشاورزی، برنامه

 (.655  :1394 دهند )تور و والت، های روستایی را شکل می های سکونتگاه فعالیت

 ةعلت ناکارآمدی راهبردهای سنتی و تمرکزگرا، بیش از پیش به توسع به ،گرفت که امروزهتوان نتیجه  می ،طور کلی  به

عد فضایی نگر، تحقق عدالت است که از بُ شود. یکی از اهداف توسعة پایدار در چارچوبی سیستمی و جامع پایدار توجه می

های  و سکونتگاه ،ای، نواحی محلی قههای گوناگون سرزمین اعم از سطوح منط هماهنگ و متوازن عرصه ةمستلزم توسع

ریزی غیرمتمرکز و  های توسعة پایدار و برنامه بر رعایت چارچوب عالوه ،یابی به این هدف روستایی و شهری است. دست

 (.231 :1393ریزی است )توکلی و همکاران،  ها و نواحی هدف برنامه سکونتگاه ةمستلزم شناخت میزان توسع ،آمایشی

 تحقیقةپیشین
معیارهای مؤثر بر پایداری اجتماعی و اقتصادی در مناطق روستایی  ةگرفته در زمین انجامبا بررسی مطالعات و تحقیقات 

منظور  به هدف تحقیق حاضر، به رو و باتوجه مختلفی وجود دارد. ازاین آرایتوان دریافت که در این حوزه  ایران می

های  هایی از نتایج و یافته اقتصادی در مناطق روستایی ایران، نمونهشناسایی معیارهای مؤثر بر پایداری اجتماعی و 

 د.شو مطالعات پیشین ارائه می

های روستایی منطقة اورامانات استان  های پایداری اجتماعی در سکونتگاه در پژوهشی با عنوان توزیع فضایی شاخص

های آن و  پایداری اجتماعی و شاخص( انجام گرفت، وضعیت 148: 1395)و همکاران کرمانشاه که توسط صفری 

شاخص  15به  های روستایی منطقة اورامانات، باتوجه نمایش فضایی پایداری اجتماعی در سکونتگاه همچنین

پذیری، امید به آینده، احساس خوشبختی، تعامل اجتماعی، مشارکت اجتماعی، رضایت شغلی، تعلق مکانی،  مسئولیت

همبستگی، عدالت، پویایی، رضایت از نهاد متولی، امنیت، رضایت از دسترسی به خدمات های اجتماعی،  اعتماد، ناهنجاری

 .شدارزیابی 

بندی پایداری اجتماعی با  با عنوان تحلیل و اولویت ،(43 :1394 ،در پژوهشی دیگر )اکبریان رونیزی و شیخ بیگلو

پذیری، رضایت از مسکن،  گرایی و تعامل شاخص بروناز سیزده موردی دهستان قلعه بیابان شهرستان داراب،  ةنمون

رضایت از دسترسی به خدمات، رضایت از عملکرد نهادها، تعلق مکانی، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، ترس از 

احساس و پذیری،  های اجتماعی، رضایت از شغل و درآمد، احساس خوشبختی، امید به آینده، مسئولیت شیوع ناهنجاری

 سی و ارزیابی پایداری اجتماعی در این مناطق بهره گرفته شده است.برربرای محرومیت 

های  های روستایی دهستان اقتصادی سکونتگاه -در پژوهشی با عنوان سنجش پایداری اجتماعی ،ها عالوه بر این

های گوناگون جمعیتی،  شاخص در چارچوب مؤلفه، شش (89 :1393، توکلی) خاوه شمالی و جنوبی استان لرستان

موضوع،  ةبر استفاده از پیشین عالوه ،ها د که در تعریف شاخصشو تولید تدوین  ،موزشی، اجتماعی، خدماتی، اشتغالآ

 های منطقه و شرایط محلی نیز درنظر گرفته شد. ها با ویژگی انطباق آن
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طق روستایی با در بحث پایداری اقتصادی در مناطق روستایی، پژوهشی با عنوان ارزیابی پایداری اقتصادی در منا

: 1392، عنابستانی و همکارانش)تخصیص خطی در بخش جعفرآباد شهرستان قم  ةگیری چندمعیار استفاده از فن تصمیم

های گوناگون رفع فقر، سازگاری با محیط، کاهش  شاخص در چارچوب مؤلفهاز هفت ، انجام شد. در این پژوهش( 132

 .شدو دسترسی به خدمات استفاده  ،وری بخشی، کارایی، بهره پذیری، تنوع آسیب

آن با  ةبا عنوان پایداری اقتصادی و رابط ،(21: 1389، قدیری معصوم و همکارانش)در پژوهشی دیگر  ،همچنین

شش معیار اصلی رفع فقر، سازگاری با  ،فضایی در روستاهای دهستان کوهین شهرستان کبودرآهنگ -های مکانی ویژگی

. در ادامه نیز برخی دیگر از مطالعات شدوری ارزیابی و بررسی  و بهره ،بخشی، کارایی عپذیری، تنو  محیط، کاهش آسیب

 د.شو ارائه می 1شده در قالب جدول  انجام

هایپژوهششاخصةپیشین.1جدول

 منابع هایمورداستفادهدرپژوهششاخص

رضایت شغلی، مشارکت پذیری اجتماعی، اعتماد اجتماعی، رضایت از خدمات، تعلق مکانی،  مسئولیت

اجتماعی، امنیت، رضایت از نهاد متولی، پویایی اجتماعی، عدالت اجتماعی، تعادل اجتماعی، احساس 

 های اجتماعی، همبستگی اجتماعی. خوشبختی، امید به آینده، ناهنجاری

 (496 :1395الدینی و همکاران ) شمس

، امید به آینده، اعتماد اجتماعی، مشارکت های اجتماعی احساس محرومیت، رضایت از درآمد، ناهنجاری

 اجتماعی، رضایت از خدمات، رضایت از مسکن، همبستگی اجتماعی.
 (173 :1395ایمانی و همکاران )

مساحت اراضی باغی، نسبت زنان شاغل به مردان، رضایت شغلی، درصد اشتغال، درصد بیکاری، تمایل 

 رضایت از درآمد.گذاری، میانگین اراضی کشاورزی،  به سرمایه
 (65 :1393محمدی یگانه و والیی )

 (7 :1395فراهانی و همکاران ) تمایل به مهاجرت، میزان مهاجرت، میزان رضایت از شغل و درآمد، میزان ثبات شغلی.

 (112 :1394افراخته و همکاران ) عدالت اقتصادی، ثبات اقتصادی، رفاه اقتصادی.

 نظری مبانی
منظور بررسی وضعیت پایداری اجتماعی و اقتصادی در  ن کرد که بهبیاتوان چنین  بیان شده می با استناد به مطالب

، باید درك درستی از اند ویژه در مناطق روستایی که دارای نقش اساسی در پایداری این مناطق های انسانی به سکونتگاه

و تعاریف مرتبط با پایداری اجتماعی و اقتصادی در به اهداف تحقیق، مفهوم  باتوجهبنابراین، مفهوم این دو واژه داشت. 

 گیرند.  ها در ادامه موردتوجه و بررسی قرار می مناطق روستایی و همچنین معیارهای مؤثر بر آن
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و  ،اجتماعی، اقتصادی تنیده و متقابل بین ارکان اصلی توسعة پایدار )پایداری با وجود ارتباطات درهم ،امروزه

محیطی( و اهمیت حفظ جایگاه هر یک از عناصر یادشده در راستای رسیدن به توسعة پایدار، از پایداری اجتماعی  زیست

محیطی هر دو از اهداف توسعة پایدار و  اقتصادی و زیست ةکه توسع درحالی ؛شود عنوان رکن اصلی توسعه یاد می به

های اخیر  در سال(. 489 :1395الدینی و همکاران،  شوند )شمس داری اجتماعی محسوب مییابی به پای ابزاری برای دست

رسمیت شناخته شده است. پایداری  ای به یندهاشکل فز عنوان یکی از اجزای اصلی توسعة پایدار به پایداری اجتماعی به

مع پایدار گنجانده شده است. از نظر و در دستور کار جواشده تدریج پذیرفته   اجتماعی از نظر سیاسی و ساختاری به

مردم فراهم سازد. از آنجا  ةاجتماعی، توسعه هنگامی پایدار خواهد بود که شرایط زندگی با کیفیت و رضایت را برای هم

 ،ای ای، ناحیه های ملی، منطقه و سیاسی در مقیاس ،اقتصادی، اجتماعی ةدلیل تأثیرگذاری بر توسع که مناطق روستایی به

توان توسعة روستایی را یکی از اهداف الینفک در توسعة پایدار در هر کشوری درنظر  ، میاند ی دارای جایگاه مهمیو محل
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عنوان چارچوبی برای تحلیل  رویکرد توسعة پایدار به ،به عبارتی دیگر، امروزه(. 83: 1395)ملکی و بیگدلی راد، گرفت 

محیطی  و زیست ،برخوردار است و دارای ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی های روستایی از ارزش و اعتبار باالیی سکونتگاه

است که در این بین پایداری اجتماعی یکی از سه رکن اساسی و هدف غایی توسعة پایدار بوده است که بیشتر با ابعاد 

امید به آینده و ی، کیفی زندگی انسانی همراه است و با مفاهیمی چون مشارکت، انسجام، عدالت اجتماعی، کیفیت زندگ

 (.167 :1395کید دارد )ایمانی و همکاران، أها ت همراه بوده و بر آن

شده، نواحی روستایی کشورهای در حال توسعه در قیاس با مناطق شهری از نظر  های انجام براساس اغلب پژوهش

های اجتماعی در روستاها  ابی شاخصتوجه به ارزی بنابراین،تری قرار دارند.  معیارهای پایداری اجتماعی در سطح پایین

پایداری اجتماعی یکی از مفاهیم مرتبط با توسعة پایدار است که از  (.762 :1393تیغ،  راستی و جهاناهمیت زیادی دارد )

ها و جایگاه آن در  دلیل عدم اجماع بر سر مؤلفه اما به ،کشورهای مختلف وارد شد ةهای توسع به بعد در برنامه 1960 ةده

 :1394زاده و همکاران،  )واعظ ای بسیار متفاوت با آن برخورد شده است گونه میان سایر اجزای توسعة پایدار در عمل به

که در  ترین مباحثی یکی از مهماند که  بیان کرده( در پژوهش خود 176 :1395براین، ایمانی و همکارانش ) عالوه (.45

عد پایداری خود نموده است مباحث مربوط به توسعة پایدار روستایی و بُسالیان اخیر توجه متخصصان توسعه را مجذوب 

عد دیگر از ابعاد توسعة پایدار است که دو بُ ةها بر این باورند که پایداری اجتماعی شالود آن ،. همچنیناست اجتماعی آن

د )ایمانی و شو  ن باز میویژه در مناطق روستایی به آ از ناپایداری کشورهای در حال توسعه به هیبخش درخور توج

توسعة پایدار روستایی دارای که ند ا بر آن( 41 :1394اکبریان رونیزی و شیخ بیگلو ) ،(. همچنین176 :1395همکاران، 

عد پایداری اجتماعی در تحقق اهداف توسعة روستایی بسیار حائز اهمیت است و این ها بُ ابعاد مختلفی است که در بین آن

روی عملکرد   های پیش بلندمدت و شناسایی چالش ةهای اجتماعی حداقلی برای توسع تعیین نیازمندیعد از پایداری بُ

یابی به پایداری اجتماعی در نواحی روستایی نیازمند شناخت و  دست ،براین کند. عالوه جامعه در بلندمدت را دنبال می

یند ورود مفهوم افر (57 :1394اده و همکاران )ز واعظتحلیل وضعیت پایداری اجتماعی روستاهاست. در پژوهشی دیگر 

دانند و بر این  المللی این مفهوم می بین ةزمان و همگام با توسع هم ایران را تقریباً ةهای توسع پایداری اجتماعی در برنامه

وامل اما به مرور سهم ع است،سهم محیط زیست بسیار زیاد  نخستالمللی توسعة پایدار  باورند که در گفتمان بین

گاه  ایران هیچ ةهای توسع تر شد و در ایران نیز این فرایند دنبال شد، اما اهمیت عامل اقتصاد در برنامه اجتماعی برجسته

اما برخی رویکردها قائل  ،شود رویکردها در میان جوامع مختلف مهم تلقی می ةرنگ نشده است. درواقع، اقتصاد در هم کم

دانند، اما  و آن را عامل پایداری توسعه می اند های اجتماعی انبه از طریق تقویت زیرساختج به نیل به توسعة پایدار و همه

بنابراین، چالش اساسی در ارتباط با پایداری  خوبی درك نشده است. رسد اهمیت این عوامل به نظر می در ایران به

 :1395الدینی و همکاران،  )شمس گیری اهمیت معیارهای پایداری اجتماعی است به سنجش و اندازه یتوجه بیاجتماعی 

490.) 
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روستاییان به شهرها، گسترش فقر و بیکاری، عدم  ةهای گسترد جایی و مهاجرت روند نزولی وضعیت اقتصاد روستاها، جابه

دهد که روستاهای کشور در  و مواردی از این دست نشان می ،جمعیت روستایی در حاشیه ةرگرفتن عمدامنیت غذایی، قرا

تا  کند گذاران را قادر می گیران و سیاست ارزیابی ابزاری است که تصمیم ،وضعیت ناپایدار اقتصادی قرار دارند. بنابراین

 ةدهند. هدف از ارزیابی پایداری آن است که از سهم بهین اقدامات مناسب برای پایدارسازی هر چه بیشتر جامعه را انجام

 (.93: 1394ها در توسعة پایدار اطمینان حاصل شود )افراخته و همکاران،  طرح و فعالیت
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منظور توسعة روستایی  های اخیر بسیاری از کشورها به های مهم که در دهه رد، یکی از استراتژیابه این مو باتوجه

اخت معیارهای توسعة پایدار است. در چارچوب رویکرد توسعة پایدار روستایی، پایداری اقتصادی در اند شن کار گرفته به

ها  امروزه فقر و نابرابریکه  طوری به ؛(15 :1395)ملکی و بیگدلی راد،  های آن اهمیت فراوانی دارد بقای سکونتگاه

 (.18 :1388د )زیاری، شون  بشری محسوب می  ةترین چالش جامع مهم

و  ،مین حد کافی نیازهای اساسی انسان در سطح خانواده تعریف کنیم، سه نوع فقر ذهنی، نسبیأاگر فقر را ناتوانی ت

(. به دید 80 :1377های خاصی وجود دارد )زیاری،  مطلق قابل تعریف خواهد بود که برای سنجش هر یک تکنیک

ینده، مهاجرت، اای و محلی، بیکاری فز های منطقه ریمشکالت از جمله فقر، نابراب  ةهم  ةاندیشمندان توسعه، ریش

مناطق روستایی آن  ةتوجه به توسع ،رو های اجتماعی در مناطق روستایی قرار دارد. ازاین و در آخر ناهنجاری ،نشینی حاشیه

این  ةعمد توان دلیل می ،حل بسیاری از مشکالت جوامع بشری باشد. با اندکی بررسی تواند راه صورت پایدار می هم به

یکی از ابعاد توسعة پایدار  بنابراین،مشکالت را در ضعف و نزول اقتصادی روزافزون در مناطق روستایی تشخیص داد. 

های روستایی همانند مناطق شهری از اهمیت فراوانی  مباحث مربوط به اقتصاد پایدار است و توجه به آن نیز در سکونتگاه

 (.11 :1395 )ملکی و بیگدلی راد، برخوردار است

های فضایی روستایی، شناخت دقیق ادبیات این حوزه  گام در ارزیابی نابرابری ریزی، نخستین از هر اقدام و برنامه پیش

(. در پژوهشی 165: 1396های توسعة پایدار روستایی است )مرادی مسیحی و طالبی،  و به تبع آن تبیین و تحلیل شاخص

بر ها  . آناستدوام و پایداری هر روستا در گرو پویایی و دوام اقتصاد آن بیان کردند که ( 113 :1393ریاحی و نوری )

های اخیر  و جنگل طی دهه ،های اقتصادی سنتی در مناطق روستایی مانند کشاورزی، معدن ند که تضعیف فعالیتا آن

های اقتصادی در مناطق  الیتبخشی به فع های اقتصادی و تنوع جوی راهکارهای جدید را برای تقویت پایهو جست

های اصلی پایداری  عنوان یکی از استراتژی های اساسی ثبات است و به روستایی ضرورت بخشیده است. تنوع یکی از پایه

( بر این 19 :1394یاسوری و جوان ) ،اقتصادی در ارتقای رفاه و امنیت اقتصادی منطقه جایگاه بسزایی دارد. همچنین

 ؛آید شمار می اقتصادی در سطوح مختلف به ةبخشیدن به توسع اقتصاد روستایی ابزاری برای سرعت بخشی باورند که تنوع

های روستایی ایران تلقی شده و تأثیر  ترین راهبردهای توسعه و پایداری اقتصادی سکونتگاه این رویکرد یکی از مهم

های مختلف اقتصاد در نواحی روستایی  ب بخشترکیب مطلو زیرابسزایی در ارتقای رفاه و امنیت اقتصاد منطقه دارد، 

 .کند  های تولیدی با افزایش مواجه می زمینه همةوری را در  کارایی و بهره

بودن  یان به شهرها، پایینئینده کمبود درآمد، مهاجرت روستاابه عبارتی دیگر، یکی از عوامل بسیار مؤثر در بیکاری فز

های روستایی است. این امر در  های اقتصادی سکونتگاه تنوع در فعالیت و فقدانبع، بهینه از منا ةمیزان تولید، عدم استفاد

شناخت معیارهای پایداری اقتصادی  ،رو (. ازاین34 :1394 ،)یاسوری و جوانناپایداری اقتصادی روستاها نقش اساسی دارد

یافتگی یا  که در میزان سنجش توسعهبرآن در فرایند توسعة روستایی بسیار ضروری و مؤثر است، زیرا این امر عالوه

های روستایی به کمک  ریزی برای رفع مشکالت و بهبود سکونتگاه ماندگی نواحی روستایی مؤثر است، در برنامه عقب

 (.12 :1395)ملکی و بیگدلی راد، ریزان توسعة روستایی خواهد شتافت  برنامه



 روستایی مناطق در اقتصادی و اجتماعی پایداری سنجش معیارهای

ریزی و  روست و بدون سنجش و برنامه های فراوانی روبه با چالش ،عنوان یکی از مباحث توسعه به ،توسعة روستایی ،امروزه

عنوان ابزار  د. سنجش پایداری بهشو  گیری بهینه و فرایند بازخورد توسعة پایدار حذف می گیری، پویایی از تصمیم تصمیم

های  ة پایدار و بهبود اقتصادی، اجتماعی، و محیطی زندگی انسان همواره با پیچیدگییابی به توسع کارآمد برای دست
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 ةزندگی انسانی درگیر است. این پیچیدگی ناشی از تعامل عناصر موردمطالعه با یکدیگر و با محیط است. براساس نظری

دهد  دست نمی یی شناخت درستی را بهتنها محیطی به و زیست ،های اجتماعی، اقتصادی هر یک از پدیده ةمطالع ،ها سیستم

های  ند. از آنجا که مدلشوبوم مطالعه  ها در کنش متقابل با همدیگر و با سایر اجزای زیست و الزم است تا این پدیده

ای استفاده  گیری چندمعیاره های تصمیم گیری متعارف برای تبیین این معیارها کارایی الزم را ندارند، از مدل تصمیم

آورند و در تبیین دقیق  گیرنده را با معیارها و اهداف گوناگون فراهم می زمان چندین تصمیم ه امکان ورود همشود ک می

(. 151 :1389گیری برای سنجش نواحی روستایی قابلیت الزم را دارند )فرجی سبکبار و همکاران،  های تصمیم مدل

گیری از  ها با بهره ز میزان محرومیت و برخورداری آنیافتگی نواحی روستایی و آگاهی ا شناخت و تبیین سطوح توسعه

های  کند. در این زمینه، بررسی شاخص ریزی توسعة روستایی ایفا می های کمی و آماری نقش مهمی در برنامه روش

تواند در تدوین راهبردهای توسعه  ها می گوناگون اجتماعی و اقتصادی و تعیین وضعیت روستاها به کمک این شاخص

( بر این باورند که برای 17 :1393براین، پورطاهری و همکاران ) (. عالوه213 :1393باشد )توکلی و همکاران، مؤثر 

ریزی گام نخست بررسی و شناخت واقعی از وضع موجود و سطح  عنوان هدف غایی برنامه یابی به توسعة پایدار به دست

 حصول به توسعه است. ةعنوان مقدم برخورداری مناطق به

هاست.  توان چنین نتیجه گرفت که برای نیل به اهداف توسعة پایدار نیاز به معیارها یا ترکیبی از آن می ،نهایتدر 

ها  یابی به انتخاب منظور دست ریزان و کارشناسان امر توسعة پایدار به توانند ابزاری مهم برای برنامه این معیارها می ،لیکن

رو، معیارهای پایداری اجتماعی و اقتصادی در مناطق  ازاین(. 82-81 :1396اد، )ملکی و بیگدلی رد نمتناوب و بهتر باش

 ریزی روستایی توسعه و برنامهگیری از نظر متخصصان  روستایی براساس مرور مقاالت معتبر در این زمینه و با بهره

اهمیت پایداری اجتماعی و اقتصادی با درنظرگرفتن الزم است که ذکر این نکته د. شو  ارائه می 2و  1های  ترتیب در شکل به

صورت کمی و  ها در هر دو بخش اجتماعی و اقتصادی به های روستایی و در جهت بهبود این وضعیت سعی شده است که این شاخص سکونتگاه

 صورت کمی بررسی خواهند شد. پایداری اجتماعی معیار امنیت کیفی و جمعیت به ةدر مقول الً،ند. مثشوکیفی استفاده 
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:1395ملکیوبیگدلیراد،؛1394:30یاسوریوجوان،؛1396:541حصاروهمکاران،یاری؛1395:172)ایمانیوهمکاران،

(1394:51زادهوهمکاران،واعظ؛1394:39اکبریانرونیزیوشیخبیگلو،؛15

 پژوهش روش
توان  هنگامی می ،انتخاب روش تحقیق بستگی به اهداف و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. بنابراین

درمورد روش تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش و همچنین اهداف و وسعت آن مشخص باشد )عزیزی و 

مراتبی است. فرایند تحلیل  (. روش تجزیه و تحلیل اطالعات در این تحقیق براساس مدل تحلیل سلسله33 :1388خلیلی، 

ابداع آن را  1970 ةگیری چندشاخصه است که توماس ال ساعتی در ده ترین فنون تصمیم مراتبی یکی از معروف سلسله

تواند مفید باشد  روست، می هگیری روب یمگیری با چند گزینه و شاخص تصم د. این روش هنگامی که عمل تصمیمکر

اساسی وجود  ةپنج مرحل ،ارزیابی ةمراتبی در حل مسئل کارگیری روش سلسله (. برای به63-62 :1391)دلبری و داوودی، 

تعیین  .4 ؛ها تعیین ضریب اهمیت گزینه .3 ؛تعیین ضریب اهمیت معیارها و زیرمعیارها .2 ؛مراتب تشکیل سلسله .1دارد: 

(. از طرفی دیگر، برای 33 :1388ها )عزیزی و خلیلی،  بررسی سازگاری در قضاوت .5؛ ها( نهایی )اولویت گزینه امتیاز

شوند. مبنای قضاوت در این امر  معیارها و زیرمعیارها دو به دو با یکدیگر مقایسه می ،تعیین ضریب اهمیت )وزن(

 معیار  نسبت به iبه هدف بررسی شدت برتری معیار  که براساس آن و باتوجه( است 2کمیتی )جدول  های مقیاس نُ مقایسه

jشود. می تعیین 

(1387:85کمیتیساعتیبرایمقایسةدودوییمعیارها)ساعتی،همقیاسنُ.2جدول

)شدتاهمیت(  توضیحات تعریف 

 .دارند اهمیت مساوی معیار هدف دو تحقق در اهمیت مساوی 1

 است. jبیشتر از  iدهد که برای تحقیق هدف اهمیت  تجربه نشان می بیشتراندکی اهمیت  3

 است.j از  بیشتر iاهمیت  که دهد می نشان تجربه اهمیت بیشتر 5

 است.j از  بیشتر خیلیi اهمیت  که دهد می نشان تجربه خیلی اهمیت بیشتر 7

 اثبات رسیده است. طور قطعی به به jنسبت به  iبیشتر  اهمیت خیلی اهمیت مطلق 9

8و  6، 4، 2  های میانه وجود دارد. هنگامی که حالت - 
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مراتبی از سطوح است. بدین  تصمیم با چندین شاخص به سلسله ةلئمراتبی نیازمند شکستن مس فرایند تحلیل سلسله

گیری  شود که از چهار سطح تشکیل شده است: سطح اول شامل هدف کلی از تصمیم از درخت تصمیم استفاده می ،منظور

گیرد. در سطح سوم و چهارم نیز  می انجامها  گیری براساس آن است. در سطح دوم معیارهای کلی قرار دارند که تصمیم

الزم است که سطح چهارم در ذکر این نکته (. 63 :1391ودی، گیرند )دلبری و دا ها قرار می ترتیب زیرمعیارها و گزینه به

 ةدهند نشان 3شکل  ،. بر این اساسشدمعیارها و زیرمعیارها ارزیابی خواهد  فقطزیرا  ،پژوهش حاضر موردنظر نیست

 اجتماعی و اقتصادی در مناطق روستایی ایران است. مراتبی معیارهای مؤثر بر پایداری ساختار سلسله

 

 

معیارهایمؤثربرپایداریاجتماعیواقتصادیدرمناطقروستایی مراتبیسلسله ساختار.3شکل

ثر بر پایداری اجتماعی و اقتصادی در مناطق روستایی ؤمعیارهای م شناسایی
 ایران

 امنیت

پایداری 

 اجتماعی

 ایمنی

 آموزش

 مشارکت

 جمعیت

 بهداشت

 فراغت

پذیریمسئولیت  

 تعلق مکانی

رضایت از 

 خدمات

 نرخ بیکاری

 بیمه کشاورزی

 دسترسی به بازار

 نوسان قیمت

تکفل بار  

 مکانیزاسیون

 میانگین درآمد

 سرانه دامی

گذاریسرمایه  

 تنوع اقتصادی

پایداری 

 اقتصادی

ار
عی
 م

زیرمعیار

 ها

 هدف

زیرمعیار

 ها

ار
عی
 م
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 هابحثویافته
نامه با نظر  پرسش 20 ،د. سپسششده طراحی  ای براساس معیارهای گردآوری  نامه ابتدای این تحقیق پرسشدر 

های  در ادامه به بررسی یافته ،رو . ازاینشدآوری و تحلیل  ریزی روستایی جمع متخصصان و کارشناسان امر توسعه و برنامه

 پژوهش پرداخته خواهد شد.



 نسبی وزن ةمحاسب

ها، بیشتر از روش بردار ویژه استفاده  شود. از میان این روش های مختلفی استفاده می وزن نسبی از روش ةبرای محاسب

گیر خواهد بود،  مقادیر و بردارهای ویژه طوالنی و وقت ةمحاسب ،ها زیاد باشند شده است، اما در صورتی که ابعاد ماتریس

ـ  چهار روش ةمک گرفته شود. به همین دلیل، پروفسور ساعتی به ارائای برای حل آن ک افزارهای رایانه مگر اینکه از نرم

پردازد که در این پژوهش از روش  می ـ میانگین هندسی .4 ؛میانگین حسابی .3 ؛مجموع ستونی .2؛ مجموع سطری .1

 (.86 :1387)ساعتی، میانگین هندسی بهره گرفته شده است 



 زوجی هایمقایسه

ها را نسبت به یکدیگر تعیین  و امتیازات آن دهند میهایی را بین معیارها و زیرمعیارها انجام  در این مرحله خبرگان مقایسه

میانگین هندسی اهمیت نسبی معیارهای اصلی، زیرمعیارهای مؤثر بر  ةدهند ترتیب نشان ، به5، و 4، 3های  کنند. جدول می

. اند کارشناسبیست ؤثر بر پایداری اقتصادی در مناطق روستایی از دیدگاه و زیرمعیارهای م ،پایداری اجتماعی

؛ دهد های اصلی را نشان می ماتریس میانگین هندسی اهمیت میزان تأثیر هر یک از معیار 3که بیان شد، جدول   گونه همان

براساس  9تا  1ی بین اعداد متخصصان با یکدیگر مقایسه و امتیازآرای که ابتدا هر یک از معیارها براساس  طوری به

آرای ها اختصاص داده شده است و در گام بعدی میانگین هندسی نتایج حاصل از  ( به آن1کمیتی )جدول  همقیاس نُ

 ه است.  دارائه ش 3ریزی و توسعة روستایی در جدول  کارشناس برنامهبیست 

قروستاییماتریسمیانگینهندسیمعیارهایمؤثربرپایداریدرمناط.3جدول

 اقتصادی اجتماعی معیارهایاصلی

 8/2 1 اجتماعی

 1 35/3 اقتصادی

 

ماتریس میانگین هندسی اهمیت زیرمعیارهای مؤثر بر پایداری اجتماعی در مناطق  4این در حالی است که جدول 

صورت زوجی )دو به  متخصصان بهآرای که ابتدا هر یک از زیرمعیارها براساس  طوری دهد. به روستایی ایران را نشان می

ها اختصاص داده شده است و در گام بعدی میانگین هندسی  به آن 9تا  1دو( با یکدیگر مقایسه و امتیازی بین اعداد 

 ه است.دارائه ش 4در جدول  ریزی و توسعة روستایی حاصل از آرای بیست کارشناس برنامهنتایج 

. کند ن هندسی اهمیت زیرمعیارهای مؤثر بر پایداری اقتصادی را بیان مینیز ماتریس میانگی 5جدول ، از طرفی دیگر

که توسط بیست کارشناس مقایسه و میانگین هندسی است این معیار نیز همانند پایداری اجتماعی دارای ده زیرمعیار 

 ارائه شده است. 5ها محاسبه و در جدول  آن
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ربرپایداریاجتماعیدرمناطقروستاییماتریسمیانگینهندسیزیرمعیارهایمؤث.4جدول

 فراغت بهداشت جمعیت مشارکت آموزش ایمنی امنیت زیرمعیارها
 مسئولیت

 پذیری

رضایتاز

 خدمات

تعلق

 مکانی

 25/3 55/3 9/4 25/5 5/3 45/4 5/5 4/4 8/2 1 امنیت

 8/2 65/2 5/3 8/4 3/3 8/2 8/3 55/3 1 35/2 ایمنی

 6/2 3/2 6/6 7/6 2/5 2/6 6/6 1 1/6 1/5 آموزش

 35/2 25/2 55/2 95/2 65/2 15/2 1 15/3 9/2 3/2 مشارکت

 9/2 8/2 35/2 35/3 55/2 1 45/2 3/3 65/2 9/2 جمعیت

 75/3 35/3 4/2 45/4 1 45/3 9/3 9/3 15/3 95/2 بهداشت

 9/1 85/1 75/1 1 95/1 9/1 1/2 7/1 2/2 2/2 فراغت

 25/2 2/2 1 45/2 1/2 95/1 2/2 1/2 2/2 35/2 پذیری مسئولیت

 55/2 1 2/6 25/6 45/5 1/6 15/6 2/2 4/5 25/5 رضایت از خدمات

 1 35/2 1/6 15/6 9/4 75/5 9/5 3/2 9/4 8/4 تعلق مکانی

ماتریسمیانگینهندسیزیرمعیارهایمؤثربرپایداریاقتصادیدرمناطقروستایی.5جدول

 زیرمعیارها
نرخ

 بیکاری

بیمة

 کشاورزی

دسترسی

 بهبازار

نوسان

 قیمت
 مکانیزاسیون بارتکفل

میانگین

 درآمد

سرانة

 دامی

تنوع

 اقتصادی

گذارسرمایه

 ی

 15/3 95/2 6/6 4/2 3/6 1/6 2/5 1/5 8/2 1 نرخ بیکاری

 9/2 8/2 6/5 2/2 9/4 65/4 9/3 85/3 1 4/3 بیمة کشاورزی

 4/3 35/2 7/4 65/2 15/4 8/3 55/3 1 8/2 25/3 دسترسی به بازار

 3/3 9/2 5/2 55/2 45/2 3/2 1 35/3 2/2 15/2 نوسان قیمت

 2/3 6/2 5/2 1/2 35/2 1 1/2 95/2 9/1 9/1 بار تکفل

 95/2 25/2 25/2 9/1 1 1/2 95/1 45/3 8/1 8/1 مکانیزاسیون

 55/2 4/2 25/6 1 6/5 25/5 45/4 4/4 3/2 15/2 میانگین درآمد

 3/2 2/2 1 95/1 15/2 75/1 8/1 1/3 9/1 7/1 سرانة دامی

 7/2 1 2/5 15/2 7/4 15/4 8/3 8/2 4/2 6/2 تنوع اقتصادی

 1 55/2 8/4 1/2 35/4 15/4 8/3 55/3 65/2 9/2 گذاری سرمایه

 

وزن نهایی هر یک از معیارها و زیرمعیارها جهت  ةمنظور محاسب به 5و  ،4، 3های  در ادامه نتایج حاصل از جدول

براساس روش تحلیل ، رو . ازاینشدها استفاده خواهد  میزان تأثیر یا درواقع میزان اهمیت هر یک از آن کردن مشخص

سازی و سپس وزن نهایی هر یک از معیارها و زیرمعیارها نسبت  آمده نرمال دست های هندسی به مراتبی، میانگین سلسله

ارائه شده است  6قایسة معیارهای پایداری که در جدول نتایج حاصل از م ،ند. بر همین اساسشو به یکدیگر محاسبه می

 ند؛به یک میزان بر پایداری روستاهای ایران تأثیرگذار پایداری اجتماعی و اقتصادی تقریباً ةحاکی از آن است که دو مؤلف

 هرچند که اهمیت پایداری اقتصادی اندکی بیشتر ارزیابی شده است.

دهد که بر این  ارهای پایداری اجتماعی را از دیدگاه کارشناسان نشان میوزن نهایی معی 7از طرفی دیگر، جدول 

اساس زیرمعیار آموزش باالترین تأثیر را بر پایداری اجتماعی در مناطق روستایی داراست. پس از آن نیز زیرمعیار رضایت 

پذیری نیز از کمترین  مسئولیتدوم قرار دارد. این در حالی است که زیرمعیارهای فراغت و  ةاز خدمات روستایی در رتب

 های روستایی برخوردارند. تأثیر در روند پایداری اجتماعی سکونتگاه

ترتیب  دهد که به نشان می 8اما در ارتباط با میزان تأثیرگذاری معیارهای پایداری اقتصادی در مناطق روستایی، جدول 

زیرمعیارهای سرانة دامی و ، باشند. همچنین ارا مینرخ بیکاری و میانگین درآمد بیشترین تأثیر را د زیرمعیارهای

 مکانیزاسیون از کمترین اثرگذاری بر پایداری اقتصادی روستایی در ایران برخوردارند. 
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وزننهاییمعیارهایاصلی.6جدول

 شدههاینرمالوزن معیارهایاصلی

 515/0 پایداری اقتصادی

 485/0 پایداری اجتماعی

زیرمعیارهایپایداریاجتماعیوزننهایی.7جدول

 آموزش معیارها
رضایتاز

 خدمات

تعلق

 مکانی
 مشارکت جمعیت بهداشت ایمنی امنیت

 مسئولیت

 پذیری
 فراغت

های  وزن

 شده نرمال
144/0 129/0 124/0 113/0 101/0 095/0 086/0 079/0 068/0 061/0 

وزننهاییمعیارهایپایداریاقتصادی.8جدول

 معیارها
نرخ

 بیکاری

میانگین

 درآمد

بیمة

 کشاورزی

دسترسی

 بهبازار

تنوع

 اقتصادی

 سرمایه

 گذاری

نوسان

 قیمت
 مکانیزاسیون بارتکفل

سرانة

 دامی

های  وزن

نرمال 

 شده

132/0 119/0 116/0 109/0 108/0 103/0 089/0 079/0 076/0 069/0 

 

 نرخناسازگاری

ها پرداخته خواهد شد. مکانیزمی که  ناسازگاری آن میزانهای زوجی معیارها و زیرمعیارها، به بررسی  پس از مقایسه

نرخ ضریبی به نام  ةها درنظر گرفته است محاسب ( برای بررسی ناسازگاری در قضاوت93 :1387پروفسور ال ساعتی )

تر  شود. چنانچه این ضریب کوچک بودن حاصل می صادفیقسیم شاخص ناسازگاری به شاخص تکه از ت ناسازگاری است

د. کرها تجدیدنظر  باید در قضاوت ،در غیر این صورت ؛است پذیرفتنیها  باشد، سازگاری در قضاوت 1/0یا مساوی 

 و زیرمعیارهای پایداری اقتصادی محاسبه ،رو، سه نرخ ناسازگاری معیارهای اصلی، زیرمعیارهای پایداری اجتماعی ازاین

 دند.ش

و زیرمعیارهای اقتصادی  ،در این پژوهش نرخ ناسازگاری مقایسة زوجی دو معیار اصلی، زیرمعیارهای اجتماعی

ها  مقایسه ةریزی روستایی کلی است و این بدان معنی است که متخصصان توسعه و برنامه 034/0و ، 025/0ترتیب صفر،  به

های آنان درمورد مقایسة معیارهای اصلی صفر و همچنین در خصوص  و تناقض میان پاسخ اند داده انجامدقت  به را

 پوشی است. مقایسة زیرمعیارهای اجتماعی و اقتصادی بسیار ناچیز و قابل چشم

 گیرینتیجه
های  مؤلفه، نمیاشوند. در این  مؤثر بر توسعة پایدار شناخته میة محیطی سه مؤلف و زیست ،پایداری اجتماعی، اقتصادی

عد توسعة پایدار از اهمیت و جایگاه دلیل اهمیت و تأثیرگذاری بر یکدیگر و همچنین بر دیگر بُ اجتماعی و اقتصادی به

های شهری و روستایی به  دارند. این دو مؤلفه همواره در سکونتگاهرهای کالن و خرد هر کشور برخو ریزی مهمی در برنامه

به اینکه طبق آمار مراکز رسمی و مطالعات علمی، مناطق روستایی در  واهند بود. باتوجهیک اندازه مهم و مؤثر بوده و خ

، این پژوهش به دنبال شناسایی و ارزیابی میزان تأثیر هر اند اجتماعی و اقتصادی ةایران همواره دارای مشکالت عدید

ریزی روستایی در ایران است.  و برنامه کارشناسان توسعهآرای های پایداری اجتماعی و اقتصادی براساس  یک از مؤلفه
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گیری از نظر متخصصان و  این زیرمعیارها با بررسی مطالعات مختلف علمی معتبر داخلی و خارجی و همچنین با بهره

امنیت، ایمنی، آموزش، ـ  ده زیرمعیار، کارشناسان بنیاد مسکن انقالب اسالمی گردآوری شده است. بر این اساس

های پایداری  عنوان زیرمعیار به ـ و تعلق مکانی ،پذیری، رضایت از خدمات داشت، فراغت، مسئولیتمشارکت، جمعیت، به

نرخ بیکاری، بیمة کشاورزی، دسترسی به بازار، نوسان قیمت، بار تکفل، مکانیزاسیون، میانگین ـ  اجتماعی و ده زیرمعیار

عنوان زیرمعیارهای مؤثر بر پایداری اقتصادی در مناطق  نیز بهـ  گذاری و سرمایه ،درآمد، سرانة دامی، تنوع اقتصادی

ریزی روستایی به روش  متخصصان توسعه و برنامهآرای روستایی ایران شناسایی شدند. در ادامه این معیارها براساس 

روستایی  ها بر پایداری اجتماعی و اقتصادی مناطق بندی میزان تأثیرگذاری آن ند و رتبهشدمراتبی ارزیابی  تحلیل سلسله

به یک  پایداری اجتماعی و اقتصادی تقریباً ةهای پژوهش بیانگر آن هستند که دو مؤلف ایران تعیین گردید. تحلیل یافته

هر دو مؤلفه را  ةریزی روستایی توسع و این بدان معنی است که کارشناسان برنامه ندمیزان در روستاهای ایران تأثیرگذار

متوازن روستایی خود راهبردی مناسب در پایداری  ةرو توسع . ازاینکنند کشور پیشنهاد می به موازات یکدیگر در روستاهای

آمده از پژوهش بیانگر آن است که زیرمعیار آموزش  دست هبر موارد مذکور، سایر نتایج ب شود. عالوه  روستایی محسوب می

عد اقتصادی نیز ن تأثیر بر آن قرار دارد. در بُدر باالترین میزان تأثیر بر پایداری اجتماعی و فراغت در کمترین میزا

 اند.  آخر تأثیرگذاری را به خود اختصاص داده ةاول و سرانة دامی رتب ةزیرمعیار نرخ بیکاری رتب
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