
Winter 2022. Vol 12. Num 4

848

* Corresponding Author:
Seyyed Eskandar Seidaiy, PhD
Address: Department of Geography and Rural Planning, Faculty of Geographical Sciences and Planning, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
Tel: +98 (913) 1098975
E-mail: s.seidaiy@geo.ui.ac.ir

Research Paper
The Analysis of Socio-Economic Sustainability of Rural Areas in Ilam Province

1. PhD Student, Department of Geography and Rural Planning, Faculty of Geographical Sciences and Planning, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
2. Associate Professor, Department of Geography and Rural Planning, Faculty of Geographical Sciences and Planning, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

Sakineh Karamshahi1, *Seyyed Eskandar Seidaiy2

The developments in rural society over the past decades indicate instability and the existence of major 
socio-economic challenges in the process of sustainable development of rural areas. The neglect of di-
versity and continuous change in the socio-economic conditions of country rural communities and ne-
glect of socio-economic infrastructure of rural society has added to the problems and challenges of rural 
development. Therefore, it is necessary to pay attention to socio-economic sustainability for planning 
and managing rural areas. The purpose of doing this study is to analyze the socio-economic stability of 
rural areas in Ilam province using GIS. For sampling, out of 378 villages with more than 20 households, 37 
villages were selected as a sample and 250 questionnaires were completed by the villagers. The research 
method in this article is descriptive-analytical and for data collection two methods of field study and ¬ 
library study were used. Also, data analysis was performed using one-way analysis of variance, factor 
analysis, and multiple regression analysis. The results of a one-way analysis of variance show that there 
is a significant difference between economic and social sustainability indicators in different dimensions. 
Also, the results of factor analysis show that the number of indicators that indicate the factors affecting 
the sustainability of villagers are reduced to 12 special factors and the results of multiple regression 
analysis indicate that social components (0.217) have the greatest effect and economic components 
(0.042) have the least effect on the sustainability of villages in the study area. 
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Extended Abstract

1. Introduction

n the current situation, paying attention 
to social and economic sustainability, 
taking into account the challenges and 

grievous bottlenecks of developing countries, becomes 
more necessary, and in the meantime, rural areas face 
many problems. A significant share of rural instabilities 
goes back to socioeconomic instability, which in addi-
tion to deteriorating employment, income, inequality of 
opportunity, access to services, basic needs, and the like, I
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also has a negative impact on environmental sustainabil-
ity. Due to these instabilities, rural areas are experiencing 
consequences such as urban-rural inequalities, population 
evacuation, migration, and environmental degradation. 
Economic sustainability and social sustainability are two 
inseparable components because individual welfare is not 
separate from the welfare of society and the existence of 
social cohesion, empathy, and tolerance leads to an atmo-
sphere in which people feel more responsible and believe 
that a fairer distribution of resources in the long run plays 
a key role.

2. Methodology

In this article, the type of research is applied and in terms 
of nature and method, it is descriptive-analytical. The sta-
tistical population of this research uses GIS for sampling 
out of 378 villages with more than 20 households, and 37 
villages were selected as a sample and 250 questionnaires 
were calculated and randomly completed by the villagers 
in the period 2020-2020. To assess the validity (with ac-
cess to various internal and external sources) and reliabil-
ity in compiling and adjusting the questionnaire, Cron-
bach's alpha method was used in SPSS software which 
indicates that the data are satisfactory for the research. 
The results are listed for economic and social indicators 
with 0.928, respectively.

3. Results

For the situation of rural settlements in the case area, 
in terms of socio-economic stability, the analysis of vari-
ance test has been used. The test results show that the 
significance level is less than 0.05 (0.00= sig). Therefore, 
the difference between the average social and economic 
dimensions in the levels of rural settlements is accepted. 
Also, to determine the most important socio-economic 
factors effective in achieving sustainability, factors whose 
specific value is greater than 1 have been accepted. Ac-
cordingly, 12 factors were extracted, which their specific 
value was greater than 1, that is, the larger the value, the 
greater the importance and effectiveness of the factor. 
The survey of regression fitting model shows the posi-
tive effect of socio-economic factors in the sustainability 
of rural areas by 0.99. The use of a multiple regression 
model with the effects of socio-economic factors on the 
stability of sample villages was identified. As the results 
indicate, the 18 socio-economic dimensions are quite sig-
nificant and among the 18 indicators studied, sustainabil-
ity in the sample villages had the most impact on social 
components (0.217) and the least impact on economic 
components (0.042) on sustainability of villages in the 
study area.

4. Discussion

One of the important issues related to rural settlements 
is socio-economic sustainability. These two components, 
due to more attention to the components of environmental 
sustainability, have been largely overshadowed by it and 
have been less independently studied. Social sustainabili-
ty means a healthy life by meeting the basic needs of rural 
people, taking into account the quality of life, while main-
taining the quality of the environment and related eco-
nomic systems to achieve the highest level of life satisfac-
tion. Also, economic sustainability means strengthening 
the foundations of the economy and achieving economic 
security in terms of access to sustainable livelihoods, con-
tinuous and stable affairs, useful employment and reliable 
financial resources, and finally, appropriate technology in 
line with the environment and human resources. In this 
paper, social sustainability was discussed with two com-
ponents of social capital and social welfare, and economic 
sustainability with three components of economic justice, 
economic stability, and economic welfare.

5. Conclusion

Socio-economic sustainability is taken into consider-
ation with the aim of improving the standard of living of 
people in rural areas and reducing the gap between rural 
and inter-urban inequalities, paying attention to socio-
economic infrastructure such as social participation, so-
cial trust, security, increasing employment, increasing 
production, increasing income, etc. According to the re-
sults of each statistical test, it can be concluded that social 
and economic stability in rural areas of Ilam province has 
a significant difference according to the mentioned crite-
ria. Thus, economic stability has more fluctuations than 
social stability. Therefore, it can be said that the economic 
dimension of sustainability (including increasing employ-
ment, increasing income, saving, creating conditions for 
increasing rural investment, increasing production, etc.) 
in the study area needs more attention. Therefore, proper 
land planning and management are necessary to prevent 
the instability of rural areas.
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تحوالت جامعه روستایی طی دهه های گذشته حاکی از عدم پایداری وجود چالش های عمده اجتماعی، اقتصادی درروند توسعه پایدار 
نواحی روستایی هست. غفلت از تنوع و تحول مستمر در شرایط اجتماعی - اقتصادی جوامع روستایی و بی توجهی به زیرساخت های 
اجتماعی - اقتصادی توسعه در جامعه روستایی بر مسائل و چالش های توسعه روستایی افزوده است. ازاین رو توجه به پایداری اقتصادی-

اجتماعی جهت برنامه ریزی و مدیریت مناطق روستایی ضروری است. هدف از انجام این تحقیق تحلیل وضعیت پایداری اقتصادی- 
اجتماعی مناطق روستایی استان ایالم هست که با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی جهت نمونه گیری، از بین 378 روستای 
باالی ۲0 خانوار، 37 روستا به عنوان نمونه انتخاب و ۲50 پرسشنامه توسط روستائیان تکمیل شده است. روش تحقیق در این مقاله، 
توصیفی - تحلیلی است و جهت گردآوری اطالعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده  شده است. همچنین تجزیه وتحلیل اطالعات 
با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه، تحلیل عاملی و تحلیل رگرسیون چندگانه انجام شده است. نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه 
نشان می دهد که تفاوت معناداری بین شاخص های پایداری اقتصادی و اجتماعی در ابعاد مختلف وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل عاملی 
نشان می دهد، از تعداد شاخص هایی که بیانگر عوامل مؤثر بر پایداری روستائیان هستند به 1۲ عامل ویژه تقلیل می یابند و نتایج تحلیل 
رگرسیون چندگانه حاکی از آن است که مؤلفه های اجتماعی )0/۲17( داراي بیشترین میزان تأثیر و مؤلفه های اقتصادی )0/۴۲( کمترین 

میزان تأثیر را در پایداری روستاهای منطقه موردمطالعه داشته اند.

کلیدواژه ها: 
مناطق روستایی، پایداری 

اقتصادی، پایداری 
اجتماعی، شاخص های 

پایداری، استان ایالم
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مقدمه

جوامع روستایی در طول چند دهه اخیر با چالش های متعددی 
ازجمله کاهش جمعیت روستایی، کاهش درآمد، کاهش سطح 
مواجه  کار  نیروی  مهاجرت  و  زراعی  تولیدات  کاهش  اشتغال، 
شده اند (Galani-Moutafi, 2013). به دالیل ذکرشده، تعداد زیادی 
ناپایداری  جهان،  سراسر  در  دولت ها  و  اجتماعی  پیشگامان  از 
موجود در جهان را درک کرده اند و تمایل دارند فعالیت های خود 
را به سمت پایداری تغییر دهند (Missimer et al., 2010). در شرایط 
کنوني توجه به پایداري اجتماعي و اقتصادي با در نظر گرفتن 
چالش ها و تنگناهاي گریبان گیر کشورهاي درحال توسعه ضرورت 
بیشتري می یابد و در این  بین عرصه های روستایي با مشکالت 
عدیده ای مواجه اند. سهم درخور توجهي از ناپایداری های روستایي 
به ناپایداري اجتماعي - اقتصادي بازمی گردد که عالوه بر وخامت 

وضعیت اشتغال، درآمد، نابرابري فرصت ها، دسترسي به خدمات، 
نیازهاي اساسي و نظایر آن بر پایداري محیطي نیز بازخورد منفي 
دارند. عرصه های روستایي با توجه به این ناپایداري ها پیامدهایي 
چون نابرابري هاي شهري - روستایي، تخلیه جمعیتي، مهاجرت و 
 (Shabirchima & Randinli, تخریب محیط زیست را تجربه مي کنند
(1994. به  جرئت می توان گفت شکاف ها و فواصل درون نسلي 

دیگر  سوي  از  سکونتگاهي  و  ناحیه ای  نابرابري های  یک سو  از 
بیش ازپیش نواحي روستایي کشور و فرایند توسعه پایدار روستایي 
در آن ها را متأثر ساخته و از این رهگذر ضرورت و اولویت توجه 
به پایداري اجتماعي و اقتصادي را در برنامه ریزی توسعه پایدار 
روستایي گوشزد می نماید. برنامه ریزی که قبل از هر چیز مستلزم 
روستایي  پایداري سکونتگاه های  میزان  و  ناپایداری ها  شناخت 
است تا بر پایه آن بتوان اقدامات هماهنگ و مناسب را در جهت 

.(Tavakoli, 2014) پایداري آن ها انجام داد

1- دانشجوی دکتری، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
۲- دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

تحلیل پایداری اقتصادی - اجتماعی مناطق روستایی در استان ایالم
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نفر   17513۴ داراي  ایالم  استان  در  موردمطالعه  محدوده 
جمعیت روستایي هست که ازلحاظ پایداري اجتماعي - اقتصادي 
با چالش هایی ازجمله ضعف در زمینه های اشتغال، عدم تنوع در 
اشتغال، کمبود فرصت های شغلي، ضعف در زمینه های بهداشتي، 
آموزشي، فرهنگي، باال بودن میزان فقر، ضعف دانش عمومي، عدم 
توسعه انسانی به خصوص سرمایه اجتماعی و ابعاد آن و... مواجه 
با مشکل  را در مناطق روستایي  نگهداشت جمعیت  است که 
مواجه نموده است. از این  رو شناخت وضعیت پایداري اجتماعي- 
اقتصادي از طریق شناسایي شاخص های متناسب و بررسي آن ها 
می تواند راهي فراروي مسئوالن و برنامه ریزان محلي و منطقه ای 
قرار دهد تا بتوانند اهداف طرح های روستایي را از توجه محض 
به مسائل کالبدي به سمت وسوی اهداف اقتصادي - اجتماعي 
هدایت کنند و نارسایی ها و مشکالت موجود در این زمینه را درراه 
دستیابي به توسعه پایدار و پایداري روستایي فراهم نماید. تحقیق 

حاضر در پاسخگویی به سؤال های زیر تدوین شده است:

1-وضعیت سکونتگاه هاي روستایي محدوده موردمطالعه ازنظر 
پایداري اجتماعي - اقتصادي چگونه است

۲- مهم ترین عوامل اجتماعي - اقتصادي مؤثر در دستیابي به 
پایداري کدام اند؟

3- کدام یک از عوامل اجتماعي - اقتصادي بیشترین تأثیر را بر 
پایداري نواحي روستایي دارند؟

مروری بر ادبیات موضوع

امروزه رویکرد توسعه پایدار به عنوان چهارچوبی برای تحلیل 
سکونتگاه های روستایی از ارزش و اعتبار باالیی برخوردار است 
(Maleki & Bigdeli Rad, 2017)؛ امروزه موضوع پایداري سرلوحه 

تمامي فعالیت ها و برنامه هاي توسعه، از جمله توسعه روستایي 
است. البته نکته درخور تأمل این است که براي بررسي پایداري 
اهمیت بسیاري دارد.  در هر زمینه، داشتن دیدگاه همه جانبه 
بر همین اساس، در اغلب مطالعات پایداري، با در نظر گرفتن 
این نکته، جنبه هاي مختلفي براي پایداري به طور اعم و پایداري 
روستایي به طور اخص مطرح شده اند که عمدتاً شامل سه جنبهي 
اجتماعي - فرهنگي، اقتصادي - فني و زیست محیطي مي شوند 

 .(Nouripour & Shah Vali, 2011)

در ادبیات توسعه پایدار که عمدتاً از جنبش زیست محیطی 
پایداري  اقتصادي  و  اجتماعي  جنبه های  است،  گرفته  ریشه 
کمتر موردتوجه قرارگرفته و عموماً به عنوان ابزاري کمک کننده 
براي رسیدن به توسعه پایدار در نظر گرفته می شوند. در حالی 
و  اجتماعي  ابعاد  در  آن که  مگر  نمی شود  حاصل  پایداري   که 
اقتصادي نیز به سطحي پایه و قابل قبول از پایداري رسیده باشیم 
(Mckenzie, 2004). پایداری اجتماعی یکی از سه رکن اساسی 

و هدف غایی توسعه پایدار بوده است که بیشتر با ابعاد کیفی 

زندگی انسانی همراه است و با مفاهیمی چون مشارکت، انسجام، 
عدالت اجتماعی، کیفیت زندگی و امید به آینده همراه بوده و بر 
آن ها تأکید دارد. همچنین در چهارچوب رویکرد توسعه پایدار 
روستایی، پایداری اقتصادی در بقای سکونتگاه های اهمیت فراوانی 
دارد و توجه به آن نیز در سکونتگاه های روستایی همانند مناطق 
شهری از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ به طوری که امروزه فقر 
و نابرابری ها مهم ترین چالش جامعه بشری محسوب می شوند 
(Bigdeli Rad & Maleki, 2020). مسائل 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 بیفزایند و در پرتو باال بردن ظرفیت ها و توانایی ها، اقتصاد 

 .(Alavizadeh, 2007) قدرتمند داشته باشند

یو و ژان1 )۲017( در پژوهشي به بررسي معیشت پایدار و 
پایداري روستایي ازنظر امنیت زیست محیطی، اقتصادي کارآمد و 
عدالت اجتماعي در چین پرداخته اند. نتایج نهایي نشان می دهد 
که سیاست هایی براي بهبود پایداري و امنیت معیشت روستاییان 

با توجه به شرایط منطقه ای و محلي پیشنهادشده است.

منطقه ای  پایداری  پژوهشی  در   )۲017( همکاران  و  باکو۲ 
زیست محیطی  و  اجتماعی  اقتصادی،  ابعاد  در  را  بلغارستان 
موردمطالعه قرار داده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که مناطق 
روستایی بلغارستان در سطح کالن پایداری خوبی دارند و نیاز به 
تمرکز بیشتر در سطح پایداری اجتماعی و زیست محیطی دارند 
و تحقیقات بیشتری برای ارزیابی ابعاد پایداری در سطح میکرو 
موردنیاز است تا مسائل عمده را در مناطق روستایی مطرح کند.

مانوس3 و همکاران )۲013( در مطالعه ای به رتبه بندی نواحی 
روستایی اتحادیه اروپا بر پایه شاخص های اجتماعی و شناسایی 
روستایی  جوامع  پایداری  بر  تأثیرگذار  اجتماعی  مؤلفه های 
مشارکت  همچون  مؤلفه هایی  که  داد  نشان  نتایج  پرداخته اند. 
اجتماعی، سرمایه های اجتماعی و محرومیت های اجتماعی در 
پایداری  قالب ۲۴ شاخص، معیارهای مناسبی جهت سنجش 

نواحی روستایی هستند.

شناسایی  به  پژوهشی  در   )۲0۲0( ملکی  و  راد  بیگدلی 
معیارهای مؤثر بر پایداری اجتماعی و اقتصادی در مناطق روستایی 
پرداخته اند و با بهره گیری از طراحی ساختار سلسله مراتبی به 
تحلیل و رتبه بندی معیارها ازنظر میزان اهمیت پرداخته  شده 
است. در ادامه و با بررسی آرای متخصصان و کارشناسان توسعه 
و برنامه ریزی روستایی مشخص شد که میزان تأثیر معیارهای 
اجتماعی و اقتصادی بر پایداری سکونتگاه های روستایی تقریباً 

1. You & Zhang
2. Bachev
3. Manos
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جدول 1. فهرست معیارهای پایداری اجتماعی - اقتصادی.

شاخص مؤلفه بعد

مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، امنیت اجتماعی، عملکرد نهادهای محلی و دولتی، 
تعلق مکانی، امید به آینده سرمایه اجتماعی

پایداری اجتماعی
آموزش، مسکن، بهداشت، ارتباطات، حمل ونقل، امکانات و خدمات رفاه اجتماعی

اشتغال، سرمایه گذاری دولتی، دسترسی اقتصادی عدالت اقتصادی

تنوع، سرمایه گذاری روستائیان، میزان تولید، آسیب پذیریپایداری اقتصادی ثبات اقتصادی

هزینه - درآمد، مخارج غیرضروری، پس انداز رفاه اقتصادی

 Bigdeli Rad & Maleki (2020); Dolatyarian et al. (2020); Bakhshi et al. (2019); Chehrazi et al. (2019); Barzegar et al. (2019); Amir Entekhi et :منبع
al. (2017); Karimzadeh et al. (2016); Shams Al-Dini et al. (2016); Afrakhteh et al. (2015); Mokhtari Malekabadi et al. (2014); Sojasi Gheidari et 
al. (2014); Einali (2014); Mohammadi Yeganeh & Valaei (2014); Riahi & Nouri (2014); Farahani et al. (2013); Yarehesar et al. (2013); Badri et al. 
(2012); Khosrow Beigi et al. (2011); Javadan & Rokanuddin Eftekhari (2010); Portaheri et al. (2010); Ghadiri Masoom et al. (2010); Rokanuddin 

Eftekhari & Aghayari Hir (2007)                                                                                              فصلنامه پژوهش های روستایی

یکسان است و تفاوت چندانی در میزان اهمیت آن ها وجود ندارد. 
از طرفی دیگر، زیر معیارهای آموزش و نرخ بیکاری به ترتیب 
مؤثرترین زیر معیارهای پایداری اجتماعی و پایداری اقتصادی در 

سکونتگاه های روستایی کشورند.

و  سنجش  به  پژوهشي  در   )۲016( همکاران  و  نصرآبادي 
ارزیابي پایداري اجتماعي - اقتصادي نواحي روستایي با تأکید بر 
محصول غالب کشاورزي پرداخته اند. این پژوهش ازلحاظ هدف 
کاربردي - نظري و ازلحاظ ماهیت توصیفي - تحلیلي است. نتایج 
به دست آمده نشان داد که پرورش گل محمدي به عنوان فعالیت 
کشاورزي غالب، در پایداري اجتماعي - اقتصادي برخي از نواحي 

روستایي دهستان گالب شهرستان کاشان تأثیرگذار بوده است 

شناخت  باهدف  پژوهشی  در   )۲015( همکاران  و  افراخته 
پایداری اقتصادی سکونتگاه های روستایی شهرستان رضوانشهر، در 
پی تشخیص تفاوت های اقتصادی ناحیه ای در زمینه شاخص های 
بوده اند. درنهایت  اسنادی و میدانی  با روش  اقتصادی  پایداری 
این تحقیق برای پایداری اقتصادی محدوده موردمطالعه، رویکرد 
متنوع سازی معیشت را با تأکید بر مشاغل خانگی، گردشگری و 
توریسم، کشت دوم و صنایع تبدیلی و تکمیلی را ارائه داده اند. 
اکبریان رونیزی و شیخ بی گلو )۲016( در پژوهشی به تحلیل 
و اولویت بندی پایداری اجتماعی دهستان قلعه بیابان شهرستان 
داراب پرداخته اند که از سیزده شاخص برون گرایی و تعامل پذیری، 
از  به خدمات، رضایت  از دسترسی  از مسکن، رضایت  رضایت 
عملکرد نهادها، تعلق مکانی، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، 
ترس از شیوع ناهنجاری های اجتماعی، رضایت از شغل و درآمد، 
احساس خوشبختی، امید به آینده، مسئولیت پذیری و احساس 
محرومیت برای بررسی و ارزیابی پایداری اجتماعی در این مناطق 
استفاده کرده اند. توکلي )۲01۴( در پژوهشي به سنجش پایداري 

لرستان  استان  روستایي  سکونتگاه های  اقتصادي   - اجتماعي 
پرداخته اند. روش تحقیق توصیفي - تحلیلي است. شش شاخص 
در چهارچوب مؤلفه های گوناگون جمعیتی، آموزشی، اجتماعی، 
خدماتی، اشتغال و تولید تدوین شد که در تعریف شاخص ها، 
عالوه بر استفاده از پیشینه موضوع، انطباق آن ها با ویژگی های 
و  عنابستانی  شد.  گرفته  نظر  در  نیز  محلی  شرایط  و  منطقه 
اقتصادی  پایداری  ارزیابی  به  پژوهشی  در   ،)۲01۲( همکاران 
در مناطق روستایی با استفاده از فن تصمیم گیری چندمعیاره 
تخصیص خطی در بخش جعفرآباد شهرستان قم پرداخته اند. در 
این پژوهش، از هفت شاخص در چهارچوب مؤلفه های گوناگون 
رفع فقر، سازگاری با محیط، کاهش آسیب پذیری، تنوع بخشی، 

کارایی، بهره وری و دسترسی به خدمات استفاده شد.

روش شناسی تحقیق

این پژوهش در راستای شناخت وضعیت پایداري اقتصادي- 
اجتماعي از طریق شناسایي شاخص های متناسب و بررسي آن 
است. لذا نوع تحقیق، کاربردی و ازنظر ماهیت و روش توصیفی- 
تحلیلی است. در انجام تحقیق، ابتدا اطالعات موجود در مورد 
موضوع و منطقه از کتب، اسناد، مجالت، نقشه پایه، آمارنامه ها 
جمع آوری و سپس داده های موردنیاز طریق مطالعات میدانی 
شامل مشاهده، پرسشنامه، مشخصه فردی ویژگی های خانوارها 
پایداری  بررسی وضعیت  به منظور  بنابراین  قرار گرفت؛  مدنظر 
مقاالت  مرور  اساس  بر  روستایی  مناطق  اجتماعی   - اقتصادی 
معتبر در این زمینه و با بهره گیری ازنظر متخصصان توسعه و 
برنامه ریزی روستایی از معیارهای ذکرشده در جدول شماره 1، 
اقدام به تهیه و تدوین پرسشنامه مطابق با طیف لیکرت )1 خیلی 

کم، 5 = خیلی زیاد( شده است.
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جهت سنجش روایی پرسشنامه ابتدا پرسشنامه ای که حاوی 
و  شد  تدوین  بود،  اجتماعی   - اقتصادی  پایداری  شاخص های 
پژوهشگرانی  و  دانشگاهی  )اساتید  علمی  خبرگان  اختیار  در 
که در حوزه پایداری روستایی فعالیت داشته اند( قرار گرفت و 
روایی ابزار تحقیق سنجیده شده و شاخص ها و گویه های نهایی 
استخراج گردید. پرسشنامه تدوین شده در این مرحله در منطقه 
موردمطالعه مورد پیش آزمون قرار گرفت و پس از تأیید اعتماد 
یا پایایی پرسشنامه جهت انجام مراحل میدانی تحقیق تدوین 
نهایی گردید. برای تجزیه وتحلیل اطالعات از روش های آماری 
چند  رگرسیون  و  عاملی  تحلیل  واریانس،  )تحلیل  استنباطی 
متغیره( بهره گرفته شد. جامعه آماری این تحقیق با استفاده از 
سیستم اطالعات جغرافیایی جهت نمونه گیری )با استفاده از رستر 

الیه های هم جواری با رودخانه های دائمی استان، تراکم آبادی، 
تراکم جمعیت روستایی، فاصله از راه، فاصله از نزدیک ترین شهرها، 
الیه اراضی استان، شیب و ارتفاع و هم پوشانی آن ها در رستر 
نهایی و قرار دادن کل استان در سه کالس  باال، متوسط، پایین و 
انتخاب روستاها با توجه به  قرار گرفتن آن ها در رستر نهایی(، از 
بین 378 روستای باالی ۲0 خانوار، 37 روستا )جدول شماره ۲، 
تصویر شماره ۲( به عنوان نمونه انتخاب و ۲50 پرسشنامه در بازه 
زمانی 1398-1399 توسط روستائیان تکمیل شده است. پایایی 
پرسشنامه، از طریق آلفاي کرونباخ در نرم افزار SPSS، سنجیده 
شد، که نشان از رضایت بخش بودن داده ها براي انجام تحقیق 
هست. نتایج حاصل از آن به ترتیب برای شاخص ها اقتصادی و 

اجتماعی با 0/9۲8 ذکرشده است.

جدول 2. روستاهای موردمطالعه استان ایالم.

وضعیت طبیعیخانوارجمعیتآبادیوضعیت طبیعیخانوارجمعیتآبادی

دشتی338104داروند سرتنگجنگلی واقع در کوهستان901225انجیره وتیشهکند
دشتی532150کالندشتی8727دشت آباد سفلی

کوهستانی1573436گنبد پیرمحمدجنگلی واقع در کوهستان702186کلم باال
کوهستانی375117میان تنگدشتی942216شهرک ولیعصر

دشتی3349920شهرک اسالمیهکوهستانی1494383مهدی  آباد
دشتی675182ساماندشتی1509433شهرک نبوت

دشتی777215خرده چشمهکوهستانی21461چماب
کوهستانی586159کلی کلیدشتی866267جانجان

دشتی469127چم شیرکوهستانی25972لرنی سفلی)جدید(
دشتی1322330آب انارکوهستانی1608454هفت چشمه

دشتی712200شیخ مکاندشتی1202351چم کبود
کوهستانی772202تلخابکوهستانی24275هاشم آباد
دشتی671156عینخوشدشتی1695455عباس آباد
کوهستانی2237621جعفرآبادجنگلی واقع در کوهستان1444409زرانگوش
دشتی37395ترنکوهستانی848247ابهرپایین

کوهستانی1468371قلعه جوقکوهستانی937279شهرک وحدت
دشتی1600458کهرهکوهستانی440105زراب

کوهستانی739197سراب کالنجنگلی واقع در کوهستان1037276پاگل گراب
کوهستانی973260چشمه کبود

فصلنامه پژوهش های روستایی                                                                  Management and Planning Organization of the country, (2017) :منبع
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 1. موقعیت سیاسی استان ایالم. منبع: بازترسیم نگارندگان، 1399

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 2. نقاط روستایی موردمطالعه. منبع: بازترسیم نگارندگان، 1399

درصد   1/۲ مساحت،  کیلومترمربع   ۲0133 با  ایالم  استان 
مساحت کشور را دارا هست و به شکل یک متوازي االضالع و 
کشیدگي خاص مرزي در گوشه جنوب غربي کشور واقع شده 
است. این استان بین ۴5 درجه و ۴0 دقیقه تا ۴8 درجه و 3 
و ۲  درجه  تا 3۴  دقیقه  و 3  درجه  و 3۲  دقیقه طول شرقي 
دقیقه عرض شمالي استقرار یافته است. استان ایالم از جنوب 
با خوزستان، از شرق با لرستان و از شمال با کرمانشاه همسایه 
است و از سمت غرب نیز داراي ۴30 کیلومتر مرز مشترک با 
کشور عراق است. طبق سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال 
1395 جمعیت استان ایالم 580 هزار و 158 نفر است که 68 
و 3۲ درصد  آن جمعیت شهري  نفر(  هزار   390/۲63( درصد 
نفر( جمعیت روستایي و 159 هزار و 310  )۴۴۴/ 18۴ هزار 
خانوار است )۴9 هزار و ۴58 خانوار روستایي( و همچنین داراي 
10 شهرستان، ۲6 بخش، ۴9 دهستان، ۲0 شهر و 107۲ آبادي 
 (Management and Planning Organization of the country, هست
(2017. محدوده موردمطالعه مناطق روستایی استان ایالم هست 

باالي ۲0  آبادي  داراي 378  که طبق سرشماري سال 1395 

خانوار با ۴7579 خانوار و 17513۴ نفر جمعیت هست )تصویر 
شماره 1(.

یافته ها

با توجه به اینکه متغیرهای تحقیق از ترکیب شاخص هایی در 
طیف لیکرت حاصل شده اند، مقیاس رتبه ای به مقیاس فاصله ای 
تغییریافته است (Asgharpour Masouleh, 2013). به منظور بررسی 
نرمال بودن توزیع صفات شاخص ها و متغیرها از خطای استاندارد 
ضرایب چولگی و کشیدگی استفاده شد. بدین صورت که اگر مقدار 
این خطا کوچک تر از ۲- و یا بزرگ تر از ۲+ باشد، در آن صورت 
 (Habibpour Gatabi & Safari فرض نرمال بودن توزیع رد می شود
(Shali, 2016. همچنین چنانچه ضرایب چولگی و کشیدگی بین 

1٫5- و 1٫5+ باشد توزیع شاخص ها و متغیرهای تحقیق نرمال 
هست؛ بنابراین با توجه به نرمال بودن داده ها آزمون ها تحلیل 
استفاده شده  واریانس، رگرسیون چند متغیره و تحلیل عاملی 

است.
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توصیف متغیرهای پژوهش

در این بخش از پژوهش، به توصیف وضعیت متغیرها در نمونه 
موردبررسی پرداخته شده است. با توجه به اینکه برای اندازه گیری 
متغیرها از طیف پنجتایی لیکرت استفاده شده است، میانگین 
متغیرها با عدد 3 که حد متوسط طیف است، مقایسه می شود. 
با توجه به جدول شماره 3، میانگین متغیرهای پژوهش در بازه 
3/16-1/61 قرار دارد. انحراف معیار متغیرها نیز در بازه 0/8۴-

0/۴۴ قرار دارد. بیشترین میانگین مربوط به متغیر مشارکت با 
مقدار 3/16 و کمترین میانگین مربوط به متغیر سرمایه گذاری 

دولتی با مقدار 1/61 است.

»وضعیت سکونتگاه هاي روستایي محدوده موردمطالعه ازنظر 
پایداري اجتماعي - اقتصادي چگونه است؟«

محدوده  روستایی  سکونتگاه های  وضعیت  تحلیل  جهت 
موردمطالعه از نظر پایداری اجتماعی - اقتصادی از آزمون تحلیل 

واریانس استفاده  شده است. در ادامه با توجه به اینکه در جدول 
مجذورات  مجموع  از  بزرگ تر  باقی مانده  مجذورات  مقدار  آن  
رگرسیون است، نشان دهنده  قدرت تبیین پایین مدل در توضیح 
تغییرات متغیرها است؛ بنابراین ابعاد پایداری اجتماعی و پایداری 
اقتصادی برای وضعیت سکونتگاه های روستایی در نظر گرفته شد. 
نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه در جدول شماره ۴ نشان 
می دهد که تمامی ابعاد تحقیق به طور معناداری میزان پایداری 
در محدوده موردمطالعه را تحت تأثیر قرار می دهند یا به عبارتی 
بین ابعاد پایداری به لحاظ آماری تفاوت معناداری در سطح 95 
درصد وجود دارد چراکه معیار تصمیم در این ابعاد کمتر از 0/05 
)sig =0( هست؛ بنابراین تفاوت میانگین بعد اجتماعی و اقتصادی 
قرار  موردپذیرش  روستایی  سکونتگاه های  وضعیت  سطوح  در 
می گیرد. به عبارت دیگر تفاوت معناداری بین شاخص های پایداری 
اقتصادی و اجتماعی در ابعاد مختلف وجود دارد. این تفاوت در 
در  موردمطالعه،  روستاهای  بین  در  اقتصادی  بعد  شاخص های 

مقایسه با شاخص های بعد اجتماعی بیشتر است.

جدول 3. تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش.

انحراف میانگینبیشینهکمینهمتغیرها
انحراف معیارمیانگینبیشینهکمینهمتغیرهامعیار

14/292/480/59امکانات و خدمات1/664/272/730/44پایداری اجتماعی
1/284/212/340/50پایداری اقتصادی1/574/332/790/45سرمایه اجتماعی

0/724/441/990/67عدالت اقتصادی1/2953/160/71مشارکت
14/322/550/52ثبات اقتصادی153/140/69اعتماد بین فردی

1/134/332/490/53رفاه اقتصادی152/730/80اعتماد نهادی
14/332/170/75اشتغال14/572/970/58انسجام

151/610/82سرمایه گذاری دولتی1/54/632/610/58امنیت اجتماعی
052/190/77دسترسی اقتصادی152/240/72عملکرد نهادهای محلی

0/7552/150/73تنوع14/62/670/69تعلق مکانی
152/970/83سرمایه گذاری روستائیان152/820/83امید به آینده
04/22/370/67میزان تولید1/594/412/670/53رفاه اجتماعی

0/924/52/720/57آسیب پذیری14/672/760/63آموزش
14/62/930/59هزینه- درآمد1/2952/900/71مسکن
152/380/71مخارج غیرضروری1/634/882/960/60بهداشت
14/42/180/66پس انداز14/752/670/76ارتباطات
152/230/84حمل ونقل
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جدول 4. آزمون تحلیل واریانس یک طرفه وضعیت پایداری اجتماعی و اقتصادی سکونتگاه های روستایی.

FSigمیانگین مربعاتدرجه آزادیجمع مربعات

پایداری اجتماعی
21/671360/602بین گروهی

5/1040/000 25/123213درون گروهی
0/118

46/794249کل

پایداری اقتصادی
27/826360/733بین گروهی

5/8270/0 28/254213درون گروهی
0/133

56/80249کل
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به  در دستیابي  مؤثر  اقتصادي   - اجتماعي  عوامل  »مهم ترین 
پایداري کدام اند؟«

عوامل  کردن  دسته بندی  و  درونی  همبستگی  بررسی  برای 
منطقه  در  روستایی  پایداری  در  مؤثر  اقتصادی   - اجتماعی 
موردمطالعه در قالب چند عامل و تعیین مقدار واریانس تبیین 
شده توسط هرکدام از عامل ها، از تکنیک تحلیل عاملی استفاده 
شد. هدف از این کار، دستیابی به عامل هایی است که به صورت 
پنهانی در مجموعه گویه ها وجود دارد و به  آسانی قابل مشاهده 
نیستند. مقدار KMO برای عوامل مؤثر در دستیابی به پایداری 
0/789 به دست آمده که نشان دهنده وضعیت مناسب داده ها برای 
تحلیل عاملی است. همچنین مقدار بارتلت ۲۴77۲/866 به دست 
آمد که در سطح 0/000 اطمینان، معنادار بود )جدول شماره 5(.

عواملی  حاضر،  مطالعه  در  عوامل  تعیین  برای  همچنین 
موردپذیرش قرارگرفته اند که مقدار ویژه آن ها بزرگ تر از 1 باشد. 
بر این اساس تعداد 1۲ عامل استخراج شد که مقدار ویژه آن ها 
بزرگ تر از عدد 1 بود، یعنی هـرچـه مقـدار آن بزرگ تر باشد، 
اول  تأثیر بیشتر آن عامل است. عامـل  نشان دهنده اهمیت و 
بیشـترین سـهم و عامـل هفدهم کمترین سهم در تبیین کل 
متغیرها رادارند و درمجموع 1۲ عامل مذکور توانسته اند 7۲/۴5۴ 
درصد از کل واریانس متغیرها را تبیین نمایند. در جدول شماره 
6، تعداد عوامل استخراج شده، مقدار ویژه هر یک از آن ها، درصد 

واریانس هر یک از عوامل و فراوانی تجمعی درصد واریانس عوامل 
آورده شده است. مقدار ویژه بیانگر سهم هر عامل از کل واریانس 

متغیرها هست.

در این تحلیل با توجه به اینکه عامل اول به تنهایی 18/897 
عامل  مهم ترین  به عنوان  می دهد  توضیح  را  واریانس  از  درصد 
معرفی می گردد؛ چرا که با 10 نماگر که در جدول شماره 7 
بین 1۲ عامل  را در  تأثیر  بیشترین  بارگذاری شده و  آمده اند، 
ذکرشده دارد که نشان دهنده وجود رابطه معنادار بین نماگرهای 

قرارگرفته در این عامل است.

واریماکس  از روش  عاملی  برای چرخش  پژوهش حاضر  در 
استفاده شده است. بعد از مرحله چرخش، متغیرهایی که مربوط 
به هر عامل هستند، به صورت ستونی مشخص می گردند. پس 
از پردازش متغیرهای نمایانگر عوامل مؤثر در پایداری اجتماعی 
به دست آمده  عوامل  نام گذاری  به  نسبت  روستایی،  اقتصادی  و 
اقدام گردید. در جدول شماره 7 هر یک از عوامل و متغیرهای 
مربوطه آن عامل همراه با بار عاملی و گویه های پوشاننده آن ها 
ذکر گردیده و بار عاملی آن ها بزرگ تر از 0/۴0 دارند، معنادار 
شده اند. مقادیر بار عاملی بر اساس میزان همبستگی هر نماگر با 
عامل موردنظر محاسبه شده و مشابه مقادیر ضریب همبستگی 
تفسیرپذیر است. بنابراین مقادیر بار عاملی برای هر متغیر میزان 

اهمیت آن متغیر را بیان می کند.

جدول 5. آزمون بارتلت در سطح معناداري.

سطح معنيمقدار بارتلتمقدار KMOمجموع مورد تحلیل

0/78924772/8660/000مهم ترین عوامل اجتماعي - اقتصادي مؤثر در پایداری روستایی
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جدول 6. عوامل استخراج شده همراه با ارزش ویژه، درصد واریانس و درصد تجمعي واریانس.

عامل ها
مجموع مجذورهای استخراجي

درصد واریانس تجمعيدرصد واریانسمقدار ویژه

4/63618/89718/897عامل اول

3/9187/47626/372عامل دوم

3/4176/76233/135عامل سوم

3/4016/32839/463عامل چهارم

3/0655/69445/157عامل پنجم

2/6075/66150/818عامل ششم

2/4035/59856/417عامل هفتم

2/3144/84861/265عامل هشتم

1/9884/46665/731عامل نهم

1/7203/69469/425عامل دهم

1/5551/80871/232عامل یازده

1/1081/22272/454عامل دوازده
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جدول 7. متغیرهای هر یک از عوامل و میزان بارهای عاملی به دست آمده از ماتریس چرخش یافته.

بار عاملی )میزان ضریب(نماگرنام عامل

مشارکت 
اجتماعی

0/655میزان مشارکت در انتخابات شورای روستا

0/635میزان مشورت و هم فکری با زنان در امور روستا

0/596میزان مشارکت در طرح های عمرانی روستا مانند ساخت مسجد، طرح هادی روستا و...

0/721میزان مشارکت در انتخابات )محلی و ملی( و راهپیمایی تا

0/573میزان مشارکت در مراسم جشن و شادی روستا

0/630میزان مشارکت در مراسم مذهبی و عزاداری روستا

0/702میزان مشارکت در کارهای خیریه ای مثل جشن نیکوکاری

0/586میزان مشارکت با مردم روستا درباره مشکالت روستا

0/634میزان مشارکت با سایر اهالی جهت بهبود محل زندگی و محله

0/783میزان همکاری با نهادهای محلی و دولتی در کاهش مشکالت روستا

رفاه اجتماعی

0/645میزان رضایت از امکانات و خدمات آموزشی مدارس روستا )تعداد کالس، تعداد معلم، فضای مدرسه، گرمایش و سرمایش مدرسه(

0/643میزان رضایت از کیفیت آموزش در مدارس روستا )تدریس معلمان، رفتار مدیر و...(

0/616میزان رضایت از مساحت و تعداد اتاق مسکن

0/632میزان رضایت از معماری و ظاهر مسکن

0/547میزان برخورداری راه های منتهی به روستا از عالئم راهنمایی و رانندگی مناسب

0/621رضایت از کیفیت آسفالت راه های منتهی به روستا

0/584میزان پاسخگویی امکانات و خدمات روستا )نانوایی، مغازه، آرایشگاه و ...( به نیازهای روستائیان

0/561میزان پاسخگویی امکاناتی چون برق، آب لوله کشی، گاز لوله کشی و ... به نیاز روستائیان

0/768ترک روستا جهت تأمین نیازهای خود )خرید لباس، خوراک، وسایل کشاورزی و...(

0/694میزان رضایت از خدمات و امکانات بهداشتی روستا

0/651میزان رضایت از خدمات بیمه درمانی، تأمین اجتماعی، بیمه روستایی و...

0/729خارج شدن از روستا جهت انجام امور بهداشتی و پزشکی خود و خانواده )مراجعه به پزشک، واکسن زدن کودکان و...(
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ادامه جدول 7. متغیرهای هر یک از عوامل و میزان بارهای عاملی به دست آمده از ماتریس چرخش یافته.

بار عاملی )میزان ضریب(نماگرنام عامل

اعتماد اجتماعی

0/642میزان اعتماد به اهالی روستا

0/732میزان امانت وسایل کار به اهالی روستا

0/743میزان ضمانت مالی اهالی روستا

0/673میزان اعتماد به مدیران روستایی )شورا، دهیار(

0/636میزان اعتماد به سیستم ارائه خدمات حمل ونقل روستایی

0/700میزان اعتماد به نیروی انتظامی و مأموران آن در تأمین امنیت روستا

تنوع محصوالت

0/754فعالیت در سایر مشاغل در کنار شغل اصلی

0/543منبع درآمد دیگری غیر از درآمد شغل اصلی )کمیته امداد، بهزیستی، شغل دوم، کمک دیگران(

0/632تنوع در اراضی کشاورزی )آبی، دیم، باغات، زمین کشاورزی(

0/753تنوع در تولیدات و محصوالت شغلی

میزان تولید

0/576میزان فروش محصوالت و تولیدات

0/555میزان تولیدات غیر زراعی ) دامی، صنایع دستی و...(

0/735میزان توسعه و افزایش حجم مبادالت اقتصادی در روستا و خارج از روستا

0/567میزان محصوالت و تولیدات متناسب با نیازهای خانواده

0/521میزان تناسب تولید محصوالت کشاورزی با سطح زیر کشت

تعلق مکانی

0/749میزان سکونت جوانان روستا پس ازدواج در روستا

0/604میزان بازگشت جوانان بعد از پایان تحصیل به روستا

0/521میزان تمایل به سرمایه گذاری روی اراضی کشاورزی یا سایر فعالیت های تولیدی

0/602میزان عالقه به زندگی در کنار اقوام و آشنایان

0/563میزان عالقه به تحصیل در روستا

اشتغال

0/687میزان رضایت از شغل

0/552میزان تناسب درآمد به دست آمده با شغل

0/576میزان احساس امنیت در شغل

0/623میزان اشتغال اعضای خانواده به شغل مناسب و دلخواه

0/511میزان تأمین مخارج زندگی از طریق شغل

دسترسی اقتصادی

0/559دسترسی به بازار فروش محصوالت و تولیدات

0/642آموزش الزم جهت استفاده از ابزار وسایل جدید در زمینه اشتغال

0/651اطالع از قیمت محصوالت در بازار در زمان مناسب و به نحوی مناسب

0/557مهیا بودن شرایط استفاده از اعتبارات بخش های کشاورزی، مسکن و...

0/609رضایت از نحوه انتقال محصوالت و تولیدات به بازار فروش

0/567رضایت از نحوه دسترسی به ابزار و امکانات و عوامل تولیدی ) مثاًل تراکتور، بذر،... یا سایر ابزار مربوطه(

امید به آینده

0/703میزان خوش بین بودن به فراهم شدن یک زندگی مطلوب برای خود و سایر اعضای خانواده در آینده

0/672میزان خوش بین بودن به فراهم شدن یک زندگی مطلوب برای همه روستائیان در آینده

0/748میزان تمایل به زندگی کردن فرزندان خود در روستا

0/612میزان امیدواری به ماندگاری جمعیت در روستا و بازگشت مهاجران به روستا در آینده

انسجام اجتماعی

0/668میزان گذشت، صداقت، امانت داری و کمک به دیگران در بین اهالی روستا

0/678میزان کمک اهالی روستا در فصل کار به همدیگر

0/556میزان اهمیت اهالی روستا به عقاید و نظرات دیگر اهالی
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کدام یک از عوامل اجتماعي - اقتصادي بیشترین تأثیر را بر 
پایداري نواحي روستایي دارند؟

در این بخش از تحقیق، براي بررسي دامنه عوامل اجتماعي- 
اقتصادي که بیشترین تأثیر را بر پایداري نواحي روستایي منطقه 
موردمطالعه دارند، با توجه به داده های گردآوری شده از طریق 
پرسشنامه، از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. این 
آزمون سطح معنادار بودن شاخص های به کار گرفته شده را نشان 
می دهد. در محاسبات رگرسیون خطی چندگانه این قابلیت وجود 
دارد تا سهم هر متغیر مستقل را بر روی متغیر وابسته به صورت 
جداگانه بسنجیم. لذا در این آزمون از داده پایداری استخراج شده 
به عنوان  اشاره شده  شاخص های  از  و  وابسته  متغیر  به عنوان 
متغیرهاي مستقل در تحلیل رگرسیون چندگانه مورداستفاده 
تأثیر  نشان دهنده  رگرسیوني  برازش  مدل  بررسي  گرفت.  قرار 
مثبت عوامل اجتماعی - اقتصادی در پایداری نواحی روستایی به 
میزان 0/999 است یا به عبارتی ضریب همبستگی چندگانه نشان 
می دهد که 0/999 درصد از تغییرات واریانس متغیر وابسته، به 
تبیین می شوند )جدول  متغیرهای مستقل مطرح شده  وسیله 

شماره 8(.

 sig اینکه  به  توجه  با  می دهد،  نشان   10 شماره  جدول 
به دست آمده کمتر از 5 درصد است، H0 رد می شود. یعنی بین 

متغیر وابسته و متغیرهای مستقل یک رابطه خطی وجود دارد. 
لذا با استفاده از مدل رگرسیوني چندگانه، اثرات عوامل اجتماعی 
می گردد.  مشخص  نمونه  روستاهاي  پایداری  در  اقتصادی   -
گانه   18 ابعاد  دارد  آن  از  حکایت  حاصله  نتایج  به طوری که 

اجتماعی - اقتصادی کاماًل معنادار هستند )جدول شماره 9(.

با توجه به جدول شماره 10 می توان فهمید که تأثیر کدام یک 
از شاخص ها بر پایداری اجتماعی - اقتصادی منطقه بیشتر است. 
این کار از دو طریق میزان Sig یا از طریق مقدار Beta امکان پذیر 
است، در صورتی که مقدار Sig هر متغیر کوچک تر از 5 درصد 
باشد یا مقدار Beta آن باالتر باشد، تأثیر آن متغیر بیشتر است. با 
توجه به یافته ها، از بین شاخص هاي 18 گانه موردبررسی پایداری 
اجتماعی  رفاه  اجتماعی،  مؤلفه های  در  نمونه  روستاهاي  در 
)0/175( و مشارکت )0/079( داراي بیشترین میزان تأثیر و امید 
به آینده )0/030( و عملکرد نهادها )0/0۲۲( کمترین میزان تأثیر 
و در مؤلفه های اقتصادی، آسیب پذیری با )0/0109( بیشترین 
تأثیر منفی بر پایداری اقتصادی منطقه را دارد و بعد دسترسی 
اقتصادی با )0/06۲( بیشترین میزان تأثیر مثبت و سرمایه گذاری 
دولتی )0/0۲1( و سرمایه گذاری روستائیان )0/0۲9( کمترین 
میزان تأثیر را در پایداری روستاهای منطقه موردمطالعه به دنبال 

داشته اند )جدول شماره 10(.

ادامه جدول 7. متغیرهای هر یک از عوامل و میزان بارهای عاملی به دست آمده از ماتریس چرخش یافته.

بار عاملی )میزان ضریب(نماگرنام عامل

هزینه – درآمد

0/615رضایت از درآمد ساالنه

0/505میزان کفاف بودن درآمد ساالنه با هزینه های زندگی

0/641میزان صرف درآمد جهت امور بهداشتی و پزشکی

0/628میزان صرف درآمد جهت رفت وآمد به خارج از روستا

0/666میزان صرف درآمد جهت تحصیل فرزندان

پس انداز

0/535میزان توانایی خانواده جهت پس انداز کردن )طال، زمین، مسکن و...(

0/561میزان تمایل به پس انداز کردن پول در بانک تا

0/523میزان پس انداز حاصل از فعالیت در بخش کشاورزی

0/563میزان پس انداز حاصل از فعالیت در بخش دامداری

0/640میزان پس انداز حاصل از فعالیت در سایر بخش تا ) باغداری، کارگری و...(
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جدول 8. مدل برازش رگرسیونی.

ضریب همبستگي چندگانه ضریب تعیین ضریب تعیین تصحیح شده اشتباه معیار

0/999 0/997 0/997 0/02225
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جدول 9. تحلیل واریانس مبتني بر وجود رابطه خطي بین میزان اثرات اجتماعی - اقتصادی بر پایداری روستایی.

سطح معناداريآماره آزمون Fمیانگین مربعاتدرجه آزاديمجموع مربعاتمؤلفه ها

45/170172/6575368/4610/000اثر رگرسیوني
0/1152320/000باقیمانده

45/285249کل
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جدول 10. ضرایب شدت روابط میان متغیرهاي اثرات اجتماعی - اقتصادی در پایدار روستایی.

ضرایب استانداردشدهضرایب غیراستانداردنام متغیر
Tسطح معني داري

عرض از مبدأ
BB خطايB بتا

-0/120/012--0/9340/351

0/0790/0030/13228/9030/000مشارکت
0/0590/0030/08517/8070/000اعتماد
0/0420/0030/05812/9970/000انسجام
0/0470/0030/06416/9100/000امنیت

0/0220/0030/0388/3190/000عملکرد نهادها
0/0490/0030/7915/8510/000تعلق مکانی
0/0300/0020/05913/2370/000امید به آینده
0/1750/0040/21741/7450/000رفاه اجتماعی

0/0580/0030/10221/5650/000اشتغال
0/0210/0030/0428/3040/000سرمایه گذاری دولتی
0/0620/0030/11117/9180/000دسترسی اقتصادی

0/0430/0030/07514/8070/000تنوع
0/0290/0020/05614/5770/000سرمایه گذاری روستائیان

0/0540/0030/08515.8470/000میزان تولید
0/1090/0030/14735.2650/000آسیب پذیری
0/0570/0030/07920/6030/000هزینه- درآمد

0/0610/0030/10421/9900/000مخارج غیرضروری
0/0560/0030/11520/4690/000پس انداز
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بحث و نتیجه گیری

یکی از مباحث مهم در ارتباط با سکونتگاه های روستایی مقوله 
پایداری اجتماعی - اقتصادی است. این دو مؤلفه، به علت توجه 
بیشتر به مؤلفه های پایداری محیطی تا حد زیادی در سایه و 
بررسی شده اند.  مستقل  به طور  کمتر  و  قرارگرفته  آن  سیطره 
پایداری اجتماعی به معنی زندگی سالم از طریق رفع نیازهای 
زندگی،  کیفیت  کردن  لحاظ  با  روستایی  جامعه  آحاد  اساسی 

همگام با حفظ کیفیت محیطی و مرتبط با نظام های اقتصادی 
برای دستیابی به باالترین سطح رضایت زندگی هست. همچنین 
پایداری اقتصادی به معنی تقویت مبانی اقتصاد و دستیابی به 
امنیت اقتصادی ازنظر دسترسی به معیشت پایدار، در امور مستمر 
و باثبات، اشتغال سودمند و منابع مالی قابل اتکا و درنهایت، فناوری 

مقتضی و همساز با محیط و بهره برداری از منابع انسانی هست.

پایداری اجتماعی - اقتصادی باهدف بهبود استاندارد زندگی 
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بین  نابرابری های  فاصله  کاهش  و  روستایی  مناطق  در  مردم 
اجتماعی-  زیرساخت های  به  توجه  بین شهری،  و  روستایی 
امنیت،  اجتماعی،  اعتماد  اجتماعی،  مشارکت  مانند  اقتصادی 
افزایش اشتغال، افزایش میزان تولید، افزایش درآمد... موردتوجه 

قرار می گیرد.

سرمایه  مؤلفه  دو  با  اجتماعی  پایداری  حاضر  مقاله  در 
اجتماعی )شامل مشارکت، اعتماد، انسجام و امنیت اجتماعی، 
عملکرد نهاده ای محلی و دولتی، تعلق مکانی و امید به آینده( 
ارتباطات،  بهداشت،  مسکن،  آموزش،  )شامل  اجتماعی  رفاه  و 
سه  با  اقتصادی  پایداری  و  خدمات(  و  ارتباطات  و  حمل ونقل 
مؤلفه عدالت اقتصادی )شامل اشتغال، سرمایه گذاری دولتی و 
دسترسی اقتصادی(، ثبات اقتصادی )شامل تنوع، سرمایه گذاری 
روستائیان، میزان تولید و آسیب پذیری( و رفاه اقتصادی )شامل 
هزینه- درآمد، مخارج غیرضروری و پس انداز( موردبحث و بررسی 
قرار گرفتند که با تحقیقات افرادی چون بیگدلی راد و ملکی 
)۲0۲0(، دولتیاریان و همکاران )۲0۲0(، بخشی و همکاران 
)۲019( و سایر کسانی که پیشتر در مقاله به آن ها اشاره  شده، 

مطابقت دارد.

 برای وضعیت سکونتگاه های روستایی محدوده مورد، ازنظر 
پایداری اجتماعی - اقتصادی آزمون تحلیل واریانس استفاده  شده 
است. نتایج آزمون نشان می دهد که مقدار سطح معناداری کمتر 
از 0/05 است )sig =0/00( بنابراین تفاوت میانگین بعد اجتماعی و 
اقتصادی در سطوح وضعیت سکونتگاه های روستایی موردپذیرش 
قرار می گیرد. این نتایج با یافته های کیایی و درویشی )۲019(،  
صالح پور و جاللیان )۲017(، عزیزپور و همکاران )۲01۴( و 
مطابقت دارد. همچنین برای تعیین مهم ترین عوامل اجتماعی 
- اقتصادی مؤثر در دستیابی به پایدار، عواملی موردپذیرش قرار 
گرفته اند که مقدار ویژه آن ها بزرگ تر از 1 باشد. بر این اساس 
از  تعداد 1۲ عامل استخراج شد که مقدار ویژه آن ها بزرگ تر 
عدد 1 بود، یعنی هـرچـه مقـدار آن بزرگ تر باشد، نشان دهنده 
اهمیت و تأثیر بیشتر آن عامل است. عامـل اول بیشـترین سـهم 
و عامـل دوازدهم کمترین سهم در تبیین کل متغیرها رادارند 
و درمجموع 1۲ عامل مذکور توانسته اند 7۲/۴5۴ درصد از کل 
واریانس متغیرها را تبیین نمایند. بررسي مدل برازش رگرسیوني 
نشان دهنده تأثیر مثبت عوامل اجتماعی - اقتصادی در پایدار 
نواحی روستایی به میزان 0/99 است. با استفاده از مدل رگرسیوني 
چندگانه اثرات عوامل اجتماعی - اقتصادی در پایداری روستاهاي 
نمونه مشخص گردید. به طوری  که نتایج حاصله حکایت از آن 
دارد ابعاد 18 گانه اجتماعی - اقتصادی کاماًل معنادار است و 
از بین شاخص هاي 18 گانه موردبررسی پایداری در روستاهاي 
نمونه در مؤلفه های اجتماعی )رفاه اجتماعی( داراي بیشترین 
اقتصادی(  )دسترسی  اقتصادی  مؤلفه های  در  و  تأثیر  میزان 
را در  تأثیر  بیشترین و )سرمایه گذاری دولتی( کمترین میزان 

پایداری روستاهای منطقه موردمطالعه به دنبال داشته است. لذا 
با توجه به نتایج هر یک آزمون های آماری می توان به این نکته 
رسید که پایداری اجتماعی و اقتصادی در مناطق روستایی استان 
ایالم با توجه به معیارهای ذکرشده از تفاوت معناداری برخوردارند 
به این صورت که پایداری اقتصادی از نوسانات بیشتری نسبت به 
پایداری اجتماعی برخوردار است. این نتایج با یافته های حسینی 
و همکاران )۲0۲0(، شمس الدینی و همکاران )۲016( مطابقت 
)ازجمله  پایداری  اقتصادی  بعد  که  گفت  می توان  پس  دارد. 
افزایش اشتغال، افزایش درآمد، پس انداز، ایجاد شرایط افزایش 
سرمایه گذاری روستائیان، افزایش میزان تولید و...( در محدوده 
در  است.  نیازمند  بیشتری  رسیدگی  و  توجه  به  موردمطالعه 
کل با توجه به نتایج توصیفی و تحلیل پژوهش جهت کمک 
مناطق  در  پایدار  توسعه  اقتصادی   - اجتماعی  ابعاد  تحقق  به 
روستایی استان ایالم، ارتقاء شاخص های اجتماعی - اقتصادی 
می بایست در اولویت توجه قرار بگیرند؛ که نیازمند برنامه ریزی 
و مدیریت مناسب سرزمین جهت جلوگیری از ناپایداری مناطق 
روستایی است. با توجه به نتایج پژوهش به منظور ارتقاء پایداری 
اجتماعی - اقتصادی در محدوده موردمطالعه پیشنهادهایی بدین 
شرح ارائه می گردد: برنامه ریزی به منظور تأمین فرصت های الزم 
برای اشتغال، با تأکید بر شناسایی پتانسیل های محلی )به ویژه 
در بخش گردشگری طبیعی و فرهنگی و همچنین با تأسیس 
صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی(؛ فراهم کردن شرایط 
مشارکت هرچه بیشتر روستائیان در کلیه مراحل برنامه ریزی و 
مدیریت؛ آگاه سازی روستائیان، مدیران روستایی و دست اندرکاران 
توسعه در باب مسائل مختلف روستا )افزایش عملکرد نهادهای 
محلی و دولتی(؛ گسترش امکانات و خدمات در مناطق روستایی 
که به تبع آن شرایط برای ماندگاری و زندگی راحت روستائیان 
زمینه  در  دولت  سرمایه گذاری  می شود،  فراهم  روستاها  در 
خدمات رسانی و اشتغال متناسب با نیازها و جمعیت، فراهم کردن 
شرایط مناسب جهت سرمایه گذاری روستائیان در امور زندگی، 
فراهم کردن شرایط مناسبی که آسیب پذیری روستائیان را در 

برابر شرایط مختلف در امور تولید، اشتغال و... ایجاد کند.

تشکر و قدردانی

این مقاله مستخرج از رساله دکتری سکینه کرمشاهی تحت 
مناطق  اجتماعی   - اقتصادی  پایداری  فضایی  »تحلیل  عنوان 
مراتب  مقاله  این  تدوین  جهت  است.  ایالم«  استان  روستایی 
سپاس و قدردانی خود را از زحمات استاد ارجمندم جناب آقای 
دکتر سید اسکندر صیدایی که از راهنمایی های ارزشمند ایشان 

بهره مند گشتم، اعالم می دارم.
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