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Abstract
The present study was conducted in order to formulate livability scenarios of rural areas based on the
principles of futures studies of villages in Eslamabad-e-Gharb County. This study was appliedtheoretical and descriptive-analytical in terms of the purpose and the nature based on the approach of
futures studies. The scope of this research was rural villages of Eslamabad-e-Gharb and the statistical
population included 30 experts in the field of the livability issue who were selected purposefully. The
Delphi method, the Micmac software, and the Scenario Wizard software have been used for data
analysis. The results of the research showed that 30 items were effective in the livability of villages in
Eslamabad-e-Gharb. Because all values obtained from the T test in different dimensions were
significantly lower than the error level of 5%, a collective agreement was reached among the experts
on the proposed items with a 95% confidence level. The results of the Micmac software showed that
11 factors played a key role in the livability. Subsequently, using the scenario analysis, 42 probable
scenarios were designed for 14 key factors. After analyzing possible situations using the Scenario
Wizard software, 3 strong scenarios, 2,818 poor scenarios, and 25 believable scenarios have been
obtained. Among these three scenario groups, 25 believable scenarios have been selected as desirable
scenarios for the livability planning of villages in Eslamabad-e-Gharb. This scenario has been
analyzed using the inductive method and was divided into three scenarios: golden, believable, and
catastrophic.
Key words: Livability, Futures Studies, Scenario, Rural Development, Eslamabad-e-Gharb County.
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تدوين سناريوهای زيستپذيری مناطق روستايی براساس اصول آيندهپژوهی
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چکیده
پژوهش حاضر بهمنظور تدوين سناريوهاي زيستپذيري روستاهاي شهرستان اسالمآباد غرب براساس اصول آيندهپژوهي
انجام شده است .اين پژوهش ازلحاظ هدف ،کاربردينظري و ازنظر ماهيت و روش ،توصيفيتحليلي و مبتني بر رويکرد
آيندهپژوهي است .قلمرو پژوهش ،روستاهاي شهرستان اسالمآباد غرب و جامعة آماري آن 03 ،نفر از کارشناسان مرتبط با
مبحث زيستپذيري است که بهصورت هدفمند انتخاب شدند .براي تجزيه و تحليل دادهها از روش دلفي ،نرمافزار ميکمک
و سناريو ويزارد استفاده شد .يافتههاي پژوهش نشان ميدهد  03گويه در زيستپذيري روستاهاي شهرستان اسالمآباد غرب
اثرگذار است .به دليل اينکه تمامي مقادير بهدستآمده از آزمون  Tدر ابعاد مختلف در سطح معنادار کوچکتر از سطح
خطاي  5درصد بودهاند ،با سطح اطمينان  35درصد توافق جمعي بين کارشناسان در زمينة گويههاي پيشنهادي حاصل شد.
نتايج حاصل از نرمافزار ميکمک نشان ميدهد  88عامل بهمثابة عوامل کليدي در زيستپذيري اثرگذار است .در ادامه با
استفاده از تحليل سناريونويسي 44 ،وضعيت محتمل براي  84عامل کليدي طراحي شد .پس از تحليل وضعيتهاي احتمالي
با استفاده از نرمافزار سناريو ويزارد 0 ،سناريوي قوي 4181 ،سناريوي ضعيف و  45سناريوي باورکردني به دست آمد .از
بين اين سه گروه سناريو 45 ،سناريوي باورکردني بهمثابة سناريوهاي مطلوب براي برنامهريزي زيستپذيري روستاهاي
شهرستان اسالمآباد غرب انتخاب شد .اين سناريو با استفاده از روش استقرايي تحليل و به سه سناريوي طاليي ،باورکردني و
فاجعه تقسيم شد.
واژههای کلیدی :زيستپذيري ،آيندهپژوهي ،سناريو ،توسعة روستايي ،شهرستان اسالمآباد غرب.
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مقدمه

ميکند ()Argent et al., 2009: 15؛ بنابراين داشتن

فراهمآوردن فرصتهاي زندگي در روستاها به

برنامهريزي کارآمد براي توسعة روستاهاي ايران

ايجاد ثبات در معيشت آنها منجر ميشود؛ به گونهاي

مستلزم شناخت و درک عميق وقايع و لحاظکردن آنها

که در مواجهه با شوکها و استرسهاي خارجي،

در تدوين برنامههاست (تقيلو و همکاران.)0 :8035 ،

زيستپذير و مقاوم ميشوند؛ بنابراين تواناييها و

سابقة آيندهنگري به برنامههاي پنجسالة کشور

داراييهاي حال حاضر و آينده ،به روستاها امکان

برميگردد و سند چشمانداز توسعة کشور در افق

بهرهوري طوالنيمدت از منابع طبيعي ميدهد و

 ،8434نخستين سند تفکر راهبردي و آيندهنگاري

فرصتهاي زيستپذيري را تقويت ميکند ( Faiz et

است که براساس آن ،محورهاي توسعة کشور در

 .)al., 2012: 3با زيستپذيرکردن نواحي روستايي

بخشهاي مختلف تدوين شده است و با تقسيم کار،

ميتوان به اهداف توسعه و تحقق پايداري دست

هريک از استانها و زيربخشهاي آنها ،عهدهدار

يافت؛ بهمثابة آرماني که برنامهريزان توسعة روستايي

مسئوليتهايي براساس قابليتهاي خود براي تحقق

بهدنبال آن هستند (.)Gough, 2015: 147

آيندة مطلوب کشور شدهاند (زالي.)04 :8011 ،

مفهوم زيستپذيري ،شاخصهايي از محيط

چشمانداز آيندة جامعة روستايي به نيروي کار

ساختهشده ،رفاه ،ثبات اجتماعي ،عدالت و ...را

انعطافپذير و آموزشديده ،دسترسيداشتن به فناوري

دربرميگيرد که کيفيت زندگي جامعه را افزايش

و سرمايه و بسياري مسائل ديگر در روستاها بستگي

ميدهد ( )Aulia, 2016: 336و هدف اصلي آن،

دارد (تقيلو .)14 :8030 ،اين رويدادها و عوامل

رضايت از سکونت و کيفيت محيط است؛ زيرا سطح

براساس شرايط مکاني و زماني در راستاي مواجهه با

رضايت وابسته به اولويت نياز شهروندان است

آينده به کار برده ميشوند و اساساً برمبناي وضع

()Nadim, 2012: 32؛ بنابراين زيستپذيري در تالش

موجود و وقايع گذشته است و دغدغة اصلي مديران و

است ديدگاههاي بلندمدت را با انگيزة کوتاهمدت از

برنامهريزان به شمار ميآيد (زالي)04 :8033 ،؛ زيرا

قابليت زيستن ترکيب کند (.)Leach et al., 2017: 82

تدوين چنين سناريوهايي ،اين امکان را فراهم ميکند

داشتن نگرش نو به روستاها و مسائل آن در پيوند

تا مسئوالن از آينده و مشکالت احتمالي درک درستي

با منابع قابل برداشت و امکانات زيربنايي و توليدي در

بيابند (رهنما و معروفي.)847 :8030 ،

قالب سياستهاي کالن و اهداف مشخص در بستر

امروزه به دليل مسائل گوناگون اجتماعي ،اقتصادي

آيندهنگري ،اين قابليت را دارد که مسائل و مشکالتي

و محيطي ،زيستپذيري روستاها با چالشهاي

را حل کند که جامعة روستايي با آن درگير است

گستردهاي مواجه است که در همة ابعاد بر تقاضاي

(موسوي و همکاران)4 :8030 ،؛ زيرا در وضعيت

شهروندان براي برخورداري از محيط مناسب و

امروزي ،وجود عوامل اجتماعي ،اقتصادي و طبيعي،

باکيفيتتر تأثير ميگذارد (صالحيفرد و عليزاده،

عالوه بر آنکه بقا و پايداري روستاها را تضمين

 .)43 :8016بديهي است سکونتگاههاي روستايي ايران

ميکند ،به ماندگاري و جذب جمعيت آن نيز کمک

نيز با مشکالت و مسائل بيشماري روبهرو هستند و

تدوين سناريوهای زيستپذيری مناطق روستايی براساس اصول آيندهپژوهی

بهرام ايمانی

درک نيازهاي ساکنان روستاها و شناسايي آنها باعث

استانداردهاي الزم زندگي ،نامطلوببودن زندگي،

بهبودبخشيدن کيفيت زندگي در نواحي روستايي

کمبود فعاليتهاي خدماتي و نبود زيرساختهاي

ميشود و دستيابي به توسعة پايدار را در مناطق

مناسب اقتصادي و کمي ميزان بهرهوري در کشاورزي،

روستايي امکانپذير ميسازد (عيسيلو و همکاران،

قابليت زيستپذيري مناطق روستايي اين شهرستان را با

.)831 :8030

مشکل مواجه کرده و ايجاد اشتغال پايدار و در پي آن

واقعيتهاي

زيستي

مناطق

روستايي
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در

توسعة روستاها را تا حدي غيرممکن ساخته است.

برنامهريزيهاي روستايي سالهاي گذشته در ارتباط

نتيجة اين امر ،گسترش مهاجرت از روستاهاي اطراف

با تحوالت سياسي ،اقتصادي و اجتماعي کالن ملي و

به مرکز استان و خارج از استان است؛ به گونهاي که

جهاني مدنظر قرار نگرفته است؛ تحوالتي که نقش

تعداد روستاهاي خالي از سکنه يا روستاهاي با جمعيت

مهمي در بازساخت آيندة فضاي زيست دارند .در اين

موقت اين شهرستان رو به افزايش و درنتيجه جمعيت

زمينه توجه به آينده در قالب رويکرد زيستپذيري

مناطق روستايي در حال کاهش است و روستاها را با

ازجمله ابزارهاي مهم برنامهريزي محسوب ميشود که

چالش ناپايداري و آيندهاي مبهم مواجه کرده است؛

برنامهريزان را به ارزيابي نتايج اجراي برنامهها در

بنابراين لحاظکردن آيندة زيستي اين مناطق با توجه به

محدودة جغرافيايي در آينده قادر ميسازد؛ در صورتي

سرعت تغييرات و تحوالتي که در تمامي عرصههاي

که اين رويکرد بهطور منطقي مدنظر قرار گيرد،

جامعه ايجاد ميشود ،از الزامات است تا از اين راه

ضعفها و قوتهاي برنامهريزي را نمايان ميکند و

بتوان بر مشکالتي غلبه کرد که در عرصة زيستي اين

نحوة مناسب توزيع امکانات و خدمات با بررسي

مناطق وجود دارد؛ زيرا با وجود پيوستگي گذشته ،حال

تطبيقي شاخصهاي اقتصادي و اجتماعي و

و آينده ،فقط در حال ميتوان آينده را تغيير داد.

زيستمحيطي در مناطق مختلف مشخص ميشود؛
زيرا اين رويکرد ،روشي جديد و مکمل براي
محيطزيست پايدار محسوب ميشود ( Mauriz et al.,

 )2017: 2تا با توجه به فرايندهاي اجتماعيفضايي و
توسعة آنها ،زيستپذيري را تضمين ( Satu et al.,

 )2014: 2و بهطور گستردهاي فرايند طراحي ،مدلهاي

با توجه به ماهيت پژوهش ،اين پژوهش درصدد
پاسخگويي به پرسشهاي زير است:
 .8عوامل اصلي مؤثر بر آيندة زيستپذيري در
مناطق روستايي کداماند؟
 .4آيندة محتمل و مطلوب مناطق روستايي
شهرستان کدام است؟

زمانبندي و تغييرات اساسي را فراهم کند ( Kashef,

.)2016: 241
شهرستان اسالمآباد غرب از توابع استان کرمانشاه
با داشتن 06درصد جمعيت روستايي ازجمله

پیشینة پژوهش
در روند بررسي منابع اسنادي ،پژوهشهاي
انجامشده در حوزة زيستپذيري بررسي شد.

شهرستانهاي محروم است که کيفيت کم زندگي،

«تبيين ميزان زيستپذيري و کيفيت زندگي در

گسترش فقر ،بيکاري شديد و کمبود و نبود

روستاهاي پيرامون شهري» ،عنوان پژوهش جمعهپور و
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طهماسبي ( )8034است .آنها دريافتند سطح کيفي

شهرستان مريوان ارزيابي کردند .نتايج بيانکنندة ارتباط

زندگي و زيستپذيري روستاها پايين است و افراد

مستقيم ،مثبت و معنادار بين زيستپذيري و تابآوري

ميزان کيفيت زندگي و زيستپذيري را در تمام ابعاد

روستاها در قالب توزيع خوشهاي لکههاي داغ بود؛

اجتماعي ،اقتصادي و محيطي کم ارزيابي کردند.

همچنين بعد اقتصادي و شاخص توانايي و سازگاري

عيسيلو و همکاران ( )8030در پژوهش خود
شاخصهاي جوامع روستايي زيستپذير و وضع

و انطباق با تهديدات از عوامل اصلي تبيينکنندة
متغيرهاي پژوهش بود.

موجود سکونتگاههاي روستايي بخش کهک قم را

علويزاده و همکاران ( )8031نيز با هدف بررسي

شناسايي و بررسي کردند .آنها دريافتند بعضي روستاها

و تحليل زيستپذيري سکونتگاههاي روستايي در

با وجود جمعيت ،خدمات و امکانات بيشتر ،ازلحاظ

شهرستان کاشمر به اين نتيجه رسيدند که روستاها در

زيستپذيري در سطح پاييني قرار دارند.

بعد محيطزيست قابليت بيشتري نسبت به ساير ابعاد

در پژوهش خراساني و همکاران ( )8034با عنوان
«تأثير شاخصهاي فردي بر ادراک و زيستپذيري در

دارند؛ همچنين روستاييان از بين عوامل زيستپذيري،
از فضاي عمومي راضيتر بودند.

روستاهاي پيرامون شهرستان ورامين» ،اين نتيجه

ونگ )4334( 8در پژوهشي بهمنظور بررسي

حاصل شد که افراد نگرشهاي يکساني به

شاخص زيستپذيري مناطق روستايي  83استان چين،

برطرفشدن نيازهاي زيستي دارند و افراد کمسواد و

دريافت اين سيستم ارزيابي قابليت اطمينان زيادي

بيسواد نيز به حقوق شهروندي خود آگاه هستند.

دارد و هنگام بهبود استانداردهاي زندگي و کاهش

سجاسي قيداري و همکاران ( )8035در پژوهشي

شکاف منطقهاي ،دولت محلي بايد براساس مناطق

با عنوان «اثرهاي طرحهاي هادي روستايي بر

مختلف ،سياستهاي متفاوتي اتخاذ و به توسعة

زيستپذيري جوامع محلي در دهستانهاي گيلوان و

متعادل در هر جنبه از زيستپذيري توجه کند؛ زيرا

چورزق استان زنجان» دريافتند بيشترين اثر طرحهاي

فقط از اين راه سطح زندگي روستاييان بهبود مييابد.

هادي ازنظر زيستپذيري بر جوامع روستايي بر بعد
کالبدي است.
محمدي و همکاران ( )8037در پژوهشي بهمنظور
بررسي تأثير بازارچة مرزي بر وضعيت زيستپذيري

فيض و همکاران )4384( 4در سنجش ميزان
زيستپذيري

سکونتگاههاي

روستايي

دريافتند

شاخصهاي سرماية اجتماعي ،انساني ،مالي و طبيعي
و فيزيکي و سياسي مهم هستند.

فضاي محيطي و کالبدي مناطق روستايي استان

آپادياي )4387( 0نيز زيستپذيري و چالشهاي

کردستان ،دريافتند تأسيس بازارچة مرزي بر ابعاد

گردشگري روستايي را بهمنظور پيشبيني توسعة پايدار

محيطي و کالبدي روستاهاي مدنظر نسبتبه دورة

در نپال بررسي کرد .نتايج نشان داد برنامهريزي و

پيش از تأسيس ،تأثير مثبت و معناداري داشته است.

اجراي مؤثر براي پايداري اقتصادي ،اجتماعي و

در پژوهشي ديگر ،محمدي و منوچهري ()8036
ارتباط زيستپذيري و تابآوري را در روستاهاي

1

Wang
2
Faiz et al
3
Upadhyay
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تدوين سناريوهای زيستپذيری مناطق روستايی براساس اصول آيندهپژوهی
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محيطي يک مقصد و صنعت گردشگري روستايي

و اين پژوهش در نوع خود نخستين پژوهش به شمار

ضروري است.

ميرود.

ريوزا و کروزمترا )4386( 8تأثير رشد اقتصادي را
بر زيستپذيري مناطق روستايي بررسي کردند .آنها

مبانی نظری پژوهش

دريافتند روند عملکرد در فضاي روستايي به رشد

اهميت روزافزون زيستپذيري ناشي از افزايش

اقتصادي کمک کرده و رشد اقتصادي بهشدت متأثر از

آگاهي دربارة الگوي ناپايدار زندگي و مصرف شهري

کيفيت حکومت محلي و آمادگي ساکنان محلي براي

است که در درازمدت موجب کاهش توان منابع

فعاليت فعال ،نوآورانه و همهجانبه است.

محيطي براي حمايت از جمعيت کرة زمين ميشود

بساني و فريرا )4386( 4نيز در بررسي قابليت

(خراساني و رضواني .)4 :8034 ،ورگوسنت)4330( 4

زيستپذيري دسترسي به انرژي در مناطق روستايي

براي زيستپذيري روستايي چهارچوبي را معرفي

برزيل دريافتند استفاده از منابع تجديدپذير در مناطق

ميکند که در آن زيستپذيري حاصل تعامل ميان

روستايي موفق بوده است ،ولي چالش اصلي در منطقة

عوامل ساختارشناختي ،ساکنان محلي و شيوة زندگي

آمازون در حال گسترش است .آنها دسترسي به انرژي

است؛ در اين بين ،شيوة زندگي اهميت بيشتري دارد

کامل را براي جمعيت روستايي با بررسي منابع

(بوذرجمهري و همکاران37 :8037 ،؛ خراساني و

مختلف مانند آب در مقياس کوچک ،زيست توده از

همکاران.)878 :8034 ،

راه فرم اختصاصي و بهرهبرداري از انرژي باد و
خورشيد پيشنهاد ميدهند.

الندري )8366( 5نيز زيستپذيري روستايي را به
گونهاي متفاوت بررسي کرده است .وي  3معيار مؤثر

پژوهش آياندا و همکاران )4381( 0با موضوع

دسترسي ،ايمني و امنيت ،تراکم مفيد جمعيت ،هويت

بررسي زيستپذيري مناطق و محالت در نيجريه

و تمايز ،خالقيت ،ارتباط و تشريک مساعي ،ظرفيت

نشان داد زيستپذيري با عوامل مهمي مانند ضريب

سازماني و رقابت را برشمرده و به شکل موضوعي

اقتصادي ،امنيت ،امکانات محلي و ويژگيهاي واحد

مسئله را ارزيابي کرده است ( Lotfi & Koohsari,

مسکوني همبستگي دارد و عوامل اقتصادي بيشترين

.)2009: 135

تأثير را بر زيستپذيري محالت نشان ميدهد.

از ديدگاه ديگر ،روستاي زيستپذير ،مکاني براي

بررسي پيشينة پژوهش نشان ميدهد در حوزة

گفتوگو ،ارتباط و زندگي اجتماعي است و به

زيستپذيري مناطق روستايي پژوهشها محدود بوده

طراحي فضاي عمومي و خلق محيط سکونت و

است؛ اما دربارة زيستپذيري براساس اصول

فعاليت به گونهاي معطوف است که زمينة حضور

آيندهپژوهشي تاکنون هيچ پژوهشي انجام نشده است

ساکنان را در قلمرو عمومي فراهم ميکند
(.)Omar, 2010: 1062

1

Rivza& Kruzmetra
Bassani& Ferreira
3
Iyanda et al
2

4

Vergunst
5
Lineberry
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درنهايت زيستپذيري به ظرفيتهاي پاسخگويي

يکي از روشهايي که در آيندهنگاري و بررسي

يک جامعه يا يک مکان به نيازهاي شهروندان فعلي

عدمقطعيتها در آينده گرايش زيادي به آن وجود

خود بدون به خطر انداختن نيازهاي نسل آينده اشاره

داشته ،برنامهريزي سناريو است .سناريوها برمبناي

ميکند که به مفهوم پايداري نزديک است .اين مفهوم از

اطالعات مربوط به احتماالت و روندهاي متنوع،

درهمتنيدگي ابعاد مختلف تشکيل ميشود که بايد براي

تصويري از درون سازگار و باورپذير از آينده ايجاد

پيشگيريکردن از تکبعدي و تقليلگرايانهشدن آن،

ميکنند که هدف آن ،ايجاد فضايي از ممکنهاست که

شبکهاي از روابط بين معيارهاي مربوط به قلمروهاي

در آن کارايي سياستهاي اتخاذشده دربرابر

گوناگون زيستپذيري را نيز براي آن در نظر گرفت

چالشهاي موجود آينده در بوتة آزمايش قرار ميگيرد

(خراساني و همکاران .)13 :8034 ،اين امر نيازمند

(دلانگيزان و همکاران .)534 -538 :8037 ،پورتر

4

کسب اطالعات از هر دو تجربة گذشته و دانش دربارة

( )8315معتقد است هدف سناريو ،عريضکردن طيف

آينده است (.)Aggestam & Wolfelehner, 2018: 21

بديلها و گسترش تفکر دربارة آينده است (رهنما و

آينده و توجه به آن در تمام ملتها ،اقوام و جوامع

همکاران .)844-840 :8036 ،سناريوها براي مديريت

اهميت زيادي دارد .تالش براي اثرگذاري بر

پيچيدگي و بررسي عدم قطعيتها در طول دورههاي

رويدادهاي در حال شکلگيري و انديشه دربارة آينده،

طوالني کاربرد دارند که به پژوهشگران اجازه ميدهد

امري جهاني است و به نگرش ويژه يا گروهي خاص

امکانات آينده را دقيقتر درک کنند ( Denherder et

تعلق ندارد و ريشة آن به آغاز زندگي بشر روي زمين

 .)al., 2014: 3اين امر مستلزم توجه به يک

بازميگردد.

چهارچوب است که براساس آن تمام مسائل مربوط به

از نخستين نظريهپردازان حوزة آيندهپژوهي ،بن

امور اجتماعي ،اقتصادي و زيستمحيطي مدنظر قرار

مارتين )4333( 8است .وي آيندهپژوهي را تالشي

گيرد؛ به گونهاي که براساس ترجيهات و تجربيات

نظاممند براي نگاه بلندمدت در آينده به فناوري ،اقتصاد،

گذشته ايجاد شود و بر دانش موجود تأثير بگذارد

محيطزيست و اجتماع تعريف کرد که هدف آن ،ارتقا و

(.)Bradfield et al., 2016: 57

بهبود پژوهشهاي راهبردي و فناوريهاي نوظهور با
بيشترين منافع اقتصادي و اجتماعي است ( Kameoka

روش پژوهش

 .)et al., 2004: 250گسترش و حفظ بهروزي و

پژوهش حاضر ازلحاظ هدف ،کاربردينظري و از

افزايش ظرفيتهاي ادامة حيات توأم با رفاه انسانها،

نظر ماهيت ،تحليلي و اکتشافي است که با بهکارگيري

هدف اصلي آيندهپژوهان است که بهمنظور يافتن

ترکيبي از مدلهاي کمّي و کيفي با تأکيد بر رويکرد

انتخابهاي متنوع براي آينده ،آن را با کاوشهاي منظم

آيندهپژوهي انجام شده است .شيوة گردآوري اطالعات،

بررسي ميکنند (محمودزاده و خزايي.)61 :8034 ،

کتابخانهاي و ميداني بوده است .از روش کتابخانهاي
براي گردآوري اطالعات مربوط به مباني نظري و

Ben Martin

1

porter

2
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شاخصهاي پژوهش و از روش ميداني براي گردآوري

دانشگاه بوده است که بهصورت غيراحتمالي هدفمند

دادهها با بهرهگيري از پرسشنامة پژوهشگرساخته و

انتخاب شدهاند .شاخصهاي استفادهشده در اين
پژوهش،

مصاحبه با کارشناسان استفاده شده است.
جامعة آماري پژوهش 03 ،نفر از کارشناسان مرتبط
با حوزة زيستپذيري در سازمانهاي مختلف و
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03

گويه

در

پنج

بعد

اقتصادي،

فرهنگياجتماعي ،زيرساختي ،محيطي و آموزشي است.
در جدول ( ،)8اين شاخصها نشان داده شده است.

جدول  .8شاخصها و عوامل مؤثر بر زيستپذيری روستاهای اسالمآباد غرب
بعد

متغیر

اقتصادي

مسکن ،اشتغال ،کيفيت محيط ،پسانداز سرانه ،معيشت

فرهنگياجتماعي

منبع
) lau leby & hashim‚ (2010؛ علياکبري و
اکبري8035 ،

امنيت اجتماعي ،شيوة زندگي ،جرائم ،حس تعلق به مکان ،حس مشارکت

علياکبري و اکبري8035 ،؛ خراساني و

و همبستگي ،اماکن تاريخي و فرهنگي

همکاران8034 ،

حملونقل عمومي ،سيستم دفع فاضالب ،زيرساختهاي آموزشي ،مراکز
زيرساخت

تفريحي و اوقات فراغت ،کيفيت راههاي ارتباطي ،آب شرب ،دسترسي به

علياکبري و اکبري8035 ،؛ خراساني و

شبکة لولهکشي گاز ،فروشگاههاي خواربار روستايي ،کيفيت خدمات

همکاران8034 ،؛ خراساني و همکاران8038 ،؛

تعاوني روستايي ،خدمات و تجهيزات ورزشي ،معماري بناها و

حيدري و همکاران8037 ،

ساختمانها ،امکانات پزشکي و بهداشتي در سطح روستا
محيطي
آموزشي

حفاظت از محيطزيست ،آلودگي هوا ،چشمانداز طبيعي ،فضاي سبز،

علياکبري و اکبري8035 ،؛ حيدري و همکاران،

کيفيت محيط

8037

مدارس مقاطع مختلف ،دسترسي دانشآموزان به مدارس شهر مجاور،
آموزش عمومي

خراساني و همکاران8034 ،

براي تجزيه و تحليل دادهها از تکنيکهاي

روش براي پويش محيطي در نظر گرفته ميشود؛

آيندهپژوهي مانند پويش محيطي ،روش دلفي ،نرمافزار

ازجمله تشکيل گروهي از کارشناسان ،استفاده از

ميکمک و نرمافزار سناريو ويزارد و SPSS

مقاالت برخط (آنالين) رايانهاي ،مرور نوشتارهاي

(آزمون  )Tاستفاده شده است .روش استقرايي نيز

منتشرشده و درخواست از کارشناسان براي انتشار

براي تحليل سناريوها به کار رفته است.

نوشتارهايي دربارة موضوعات و مسائل مهم مدنظر.
 روش دلفی :اين روش بهمنظور برقراري تعاملي

تکنیکهای تجزيه و تحلیل

درست بين نظرات واقعي افراد طراحي شده است.

 پويش محیطی :پويش محيطي ،ابتداييترين روش

دلفي از گردآوري نظرات کارشناسان در دفعات متعدد

براي فهم و تفسير تغييرات ،هشداري سريع و زودهنگام

با استفادة متوالي از پرسشنامهها به دست ميآيد و

دربارة تغييرات مهم و کشف ضعفها و نشانة لزوم

براي نماياندن همگرايي نظرات و تشخيص اختالف

اصالح طرح است (مجدرحيمآبادي و فتحاللهي:8016 ،

عقايد يا واگرايي آرا به کار ميرود .هر تکرار ،يک

 .)77براساس طرحهاي آيندهپژوهي گروه آينده ،چهار

دوره را تشکيل ميدهد (همان.)77 ،
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نرمافزارهای تجزيه و تحلیل

براساس تصميمگيري گروهي ،طوفان مغزها و نظر

 نرمافزار میکمک :نرمافزار ميکمک براي انجام

متخصصان انجام ميشود .در اين روش ،مالک،

محاسبات پيچيدة ماتريس تحليل اثر متقاطع طراحي

گروهبنديهايي است که متغيرها و پيشرانهاي اصلي

شده است (طوراني )50 :8035 ،و اين امکان را فراهم

را بهصورت منطقي و براساس نظر گروه تصميمگيري

ميکند که با کمکگرفتن از ارتباط ماتريسي همة

شامل شود (.)Mercer, 2011: 33

مؤلفههاي اصلي يک سيستم را تشريح کند .با بررسي
اين ارتباط ،روش مربوط ،امکان آشکارسازي

يافتههای پژوهش
در اين پژوهش براي بررسي ميزان زيستپذيري

متغيرهاي اصلي را براي ارزيابي سيستم ارائه ميدهد
(تيموري.)15 :8035 ،

روستاهاي شهرستان اسالمآباد غرب از نظرات

 نرمافزار سناريو ويزارد :سناريونگاري ،روشي منظم

 03کارشناس مرتبط با زيستپذيري بهره گرفته شد.

و منضبط است که از آن براي کشف نيروهاي پيشران

براساس يافتههاي حاصل از پرسشنامة دلفي و بررسي

کليدي در بافت تغييرات شتابان محيط ،پيچيدگيهاي

وضعيت

درصد

فوقالعاده و عدم قطعيتهاي متعدد استفاده ميشود.

پاسخگويان ،مرد و  40/0درصد آنها ،زن و بيشترين

درواقع نرمافزاري است که با کمک آن ،سناريوهاي

تعداد پاسخدهندگان در گروه سني  08تا  43سال

حاصل از سناريونگاري استخراج و بررسي ميشود.

( 43درصد) بودهاند .بيش از  43درصد اعضاي پانل را

جنسي

76/6

پاسخدهندگان

روش استقرايی :اين رويکرد در زمانهايي کاربرد

افراد دانشگاهي و حدود  07/6درصد از آنها را

دارد که عوامل کليدي در يک جهت هستند و از

دانشجويان دکتري تشکيل ميدادند .جدول ( ،)4نتايج

روشهاي مرسوم در تعيين منطق سناريو است که

توصيفي حاصل از پنل دلفي را نشان ميدهد.

جدول  .5مشخصات توصیفی جامعة آماری پژوهش
مشخصات نمونة پژوهش
جنسيت

سن

تعداد

درصد

مشخصات نمونة پژوهش

مرد

40

76/6

کارشناسي

3

زن

6

40/0

ميزان

کارشناسي ارشد

7

43

 03 -43سال

5

87/6

تحصيالت

دکتري

4

80/0

 43 -08سال

84

43

دانشجوي دکتري

88

07/6

 53 -48سال

3

03

دانشگاه

84

43

دهياري

0

83

 53سال به باال

4

80/0

شهرداري

3

03

بخشداري

7

43

سازمان

تعداد

درصد
03

منبع :يافتههاي پژوهش8031 ،

با توجه به اينکه از شاخصهاي مختلفي براي

استفاده شده ،براي بررسي نظر و ميزان توافق

بررسي زيستپذيري روستاهاي اسالمآباد غرب

کارشناسان دربارة عوامل مؤثر بر زيستپذيري منطقة
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پژوهش ،آزمون  Tتکنمونه در دو مرحلة دلفي به کار

همچنين ميانگين همة ابعاد بيش از  0بوده که از حد

رفته است .براساس نتايج حاصل از آزمون  ،Tبه علت

وسط ليکرت (عدد  )0بزرگتر است .اين امر

استفاده از طيف ليکرت در پرسشنامه ،عدد  0بهمثابة

نشاندهندة آن است که خبرگان دربارة گويهها در هر

حد واسط و ممتنع براي انتخاب متغيرهاي نهايي و

دو دور توافق نظر داشتهاند و در اين مرحله (دور

توافق نظر بين کارشناسان در نظر گرفته شده است.

دوم) به پنل دلفي خاتمه داده شده است .براساس

نتايج نشان ميدهد متغيرهاي پيشنهادي از سوي

نتايج حاصل از آزمون  Tدر دور دوم و نهايي روش

کارشناسان (جز دو متغير که امتيازي کمتر از  0را به

دلفي 03 ،گويه در پنج بعد مختلف (اقتصادي

خود اختصاص داده و از دور دلفي حذف شدهاند) با

 5شاخص ،اجتماعيفرهنگي  7شاخص ،زيربنايي

متغيرهاي ارائهشده در پرسشنامه يکسان است.

 84شاخص ،محيطي  4شاخص و عوامل آموزشي

براساس جدول ( ،)0انحراف معيار در دور اول و دوم

 0شاخص) شناسايي شده است .جدول ( ،)0نتايج

در ابعاد مختلف اختالف زيادي با هم نداشته است؛

حاصل از روش  Tرا نشان ميدهد.

جدول  .5شاخصها و عوامل مؤثر بر زيستپذيری روستاهای اسالمآباد غرب
ابعاد

دور اول

تعداد
نمونه

میانگین

انحراف
معیار

T

دور دوم
کرانةپايین کرانة باال میانگین

sig

انحراف
معیار

T

sig

کرانة
پايین

کرانة باال

محيطي

03

414

31436

3/333 871855

81341

810583

41336

31330

81341 3/333 881470

810583

زيرساختي

03

41835

31833

3/333 831857

31110

810466

41334

31836

31110 3/333 831857

810466

03

41834

31888

3/333 831643

31376

814448

41334

31848

31376 3/333 831643

814448

03

41850

31331

3/333

31371

810438

41350

31337

31371 3/333

810438

اجتماعي-
فرهنگي
اقتصادي

8416

8416
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پس از انتخاب عوامل اوليه ،در ادامه براي شناسايي

اسالمآباد غرب 74/44 ،درصد است .اين عامل بيانکنندة

عوامل کليدي مؤثر بر زيستپذيري روستاهاي اسالمآباد

آن است که بيش از  74درصد از متغيرهاي مدنظر بر

غرب از نرمافزار ميکمک استفاده شده است .براي اين

يکديگر تأثير داشتهاند؛ همچنين از مجموع  753رابطة

کار عوامل مؤثر بر زيستپذيري در ماتريسي ()03*03

قابل ارزيابي در ماتريس مدنظر 44 ،درصد کل حجم

تنظيم شده و در اختيار اعضاي پانل دلفي قرار گرفته

ماتريس را عدد صفر به خود اختصاص داده است؛ به

است تا ميزان تأثيرگذاري هرکدام از عوامل را بر يکديگر

اين معنا که عوامل بر همديگر تأثير نداشته و از يکديگر

با اعداد  3تا  :3( 0بيتأثير؛  :8تأثير ضعيف؛  :4تأثير

تأثير نپذيرفتهاند 05/01 .درصد کل حجم ماتريس را عدد

متوسط؛  :0تأثير زياد) ارزيابي کنند .براساس نتايج

يک 03/50 ،درصد کل حجم ماتريس را عدد دو و

حاصل از نرمافزار ميکمک ،درجة پرشدگي ماتريس

درنهايت  48/54درصد کل حجم ماتريس رابطه را عدد

عوامل مؤثر بر زيستپذيري روستاهاي شهرستان

سه به خود اختصاص داده است.
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درنهايت براساس ميزان تأثيرگذاري و تأثيرپذيري

تحصيلي و حفاظت از محيطزيست ،بيشترين امتياز را

عوامل (شکل  ،)8از بين  03عامل اوليه 88 ،عامل

کسب کرده و براي برنامهريزي و بهبود وضعيت

مسکن ،اشتغال ،حملونقل عمومي ،سيستم دفع

زيستپذيري روستاهاي شهرستان اسالمآباد و بهمثابة

فاضالب ،کيفيت راههاي ارتباطي ،آب شرب ،دسترسي

عوامل کليدي برگزيده شدهاند .در شکل ( ،)8مشخصات

به شبکة لولهکشي گاز ،امکانات پزشکي و بهداشتي در

کلي ماتريس خروجي ميکمک آورده شده است.

سطح روستا ،امنيت اجتماعي ،مدارس مقاطع مختلف

شکل  .8گراف تأثیرگذاری و تأثیرپذيری عوامل مؤثر بر زيستپذيری روستاهای شهرستان اسالمآباد غرب

همانطور که گفته شد 88 ،عامل در زيستپذيري

فاضالب و نورگيري مناسب است؛ به همين دليل در

روستاهاي شهرستان اسالمآباد غرب نقشي کليدي

اين پژوهش کارشناسان مسکن را بهمثابة يکي از عوامل

داشتهاند که در ادامه چند نمونه از آنها توضيح داده

کليدي در زيستپذيري روستاها برگزيدهاند.

ميشود.

 .4از سويي توسعة روستايي و زيستپذيرکردن آن

 .8بسياري از روستاهاي شهرستان به دليل کيفيت

فقط با توسعة زيرساختهاي عمراني و ارائة خدمات

کم مسکن روستايي و پايينبودن شاخصهاي بهداشتي

اجتماعي به روستاييان محقق نميشود؛ بلکه نيازمند

در آنها با مهاجرت گستردة جمعيت از اين مکانها به

اشتغالزايي براي روستاييان است؛ به بياني دليل

شهرهاي اطراف روبهرو بودهاند .درواقع مسکن مناسب

مهاجرت حدود  73درصد از روستاييان به شهرها،

در روستاها زمينهساز امنيت و آرامش در برابر سوانح

نبود شغل مناسب براي فرزندان تحصيلکردة

طبيعي ،آسايش و آرامش روحي و رواني و افزايش

دانشگاهي و درآمد ناکافي خانوارهاست که خود به

کيفيت بهداشت واحد مسکوني نظير دفع مناسب

تدوين سناريوهای زيستپذيری مناطق روستايی براساس اصول آيندهپژوهی

توجه جدي نياز دارد .اين عامل باعث شده است شغل
بهمثابة ديگر عامل کليدي اين پژوهش انتخاب شود.
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 .7از ديگر زيرساختهاي مهم مناطق روستايي
شهرستان ،مسئلة آب شرب آنهاست .اين مسئله با توجه

 .0از سوي ديگر ،يکي از مهمترين راههاي رشد

به اهميت آن در زندگي انساني ،نقشي اساسي در حفظ

فزايندة روستاها ،موضوع حملونقل آنهاست که خود

سالمت افراد ،بهبود کارايي ساکنان روستايي و کاهش

باعث رشد اقتصادي و اجتماعي جامعة روستايي

ميزان مهاجرت روستاييان خواهد داشت .در اين زمينه

ميشود؛ بنابراين يکي از نيازهاي حياتي جامعة

بسياري از روستاهاي شهرستان با کمبود سيستم

روستايي ،مسئلة حملونقل آن بهويژه حملونقل

لولهکشي آب شرب يا فرسودهشدن تأسيسات آبرساني

عمومي به دليل امنيت زياد و همچنين مقرون به صرفه

روستاها روبهرو هستند؛ به همين دليل اين عامل بهمثابة

بودن آن نسبت به وسايل نقلية شخصي براي

ديگر عامل کليدي اثرگذار انتخاب شده است.

گردشگران ،محصالن و شاغالن روستايي در مناطق

 .6يکي ديگر از زيرساختهاي مهم در روستاها،

اطراف است .اين عوامل باعث شده است حمل نيز

دسترسي به شبکة لولهکشي گاز است که خود

بهمثابة ديگر عامل کليدي تأثيرگذار بر زيستپذيري

جايگزين مناسبي براي سوختهاي فسيلي است .در

روستاهاي شهرستان انتخاب شود.

اين زمينه گازرساني به روستاها به افزايش و بهبود

 .4عامل مهم ديگر در کنار سيستم حملونقل

رفاه در مناطق روستايي کمک خواهد کرد و با توجه

عمومي ،کيفيت راههاي ارتباطي و توسعة مسيرهاي

به افزايش کيفيت روستايي و فراهمشدن شرايط

ارتباطي است؛ زيرا به دليل کيفيت کم راههاي ارتباطي

زندگي مناسبتر در اين مناطق ،يکي از عوامل

بيشتر روستاهاي شهرستان براي جابهجايي کاال و مواد

مهاجرت معکوس به شمار ميآيد.

غذايي مورد نياز و افراد با مشکالت زيادي روبهرو

 .1ديگر عامل مکمل توسعه در ابعاد مختلف

هستند .در اين زمينه ساخت و توسعة جادههاي

اقتصادي ،فرهنگي ،اجتماعي و ،...امنيت در مناطق

ارتباطي و بهبود مسيرهاي ارتباطي بين روستاها،

روستايي شهرستان است که نبود آن ،مانعي براي رشد

شهرها و اتصال بخشهاي مختلف شهرستان به مرکز

فرهنگي و مشارکت عمومي در مناطق روستايي است

شهرستان در بهبود شرايط و کمک به کشاورزان در

و در زيستپذيري روستاها تأثير بسيار مهمي بر جاي

انتقال محصوالت کشاورزي و همچنين بهبود زندگي

ميگذارد.

روستايي تأثير مهمي دارد.

براي تعيين سناريوهاي پژوهش ،گام اول ،تعريف

 .5يکي ديگر از عواملي که بر بهبود کيفيت

وضعيتهاي محتمل است .با بررسيهاي نظري و

زندگي ،حفاظت از محيطزيست ،ارتقاي سطح

بهرهگيري از نظرات کارشناسان با روش دلفي ،براي

بهداشت عمومي و زيستپذيرکردن روستاها تأثير

هرکدام از عوامل کليدي 0 ،تا  4وضعيت در طيفهاي

مهمي دارد ،سيستم دفع فاضالب روستايي است.

بسيار مطلوب تا بحراني تعريف شده است که

بيشتر روستاهاي شهرستان اسالمآباد غرب با کمبود يا

درمجموع اين  88عامل با  44وضعيت محتمل در افق

کيفيت کم سيستم دفع فاضالب روبهرو هستند.

 8434روبهرو هستند (جدول .)4
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جدول  .4وضعیت احتمالی پیش روی عوامل کلیدی زيستپذيری روستاهای شهرستان اسالمآباد غرب در هرکدام از
عوامل کلیدی
عامل کلیدی وضعیت

مسکن

خيلي

اجراي طرح بهسازي و نوسازي مسکن

مطلوب

روستايي

مطلوب

مطلوب

بحراني
مطلوب
عمومي

ايستا
بحراني

کيفيت راههاي
ارتباطي

مطلوب

پزشکي و
بهداشتي در
سطح روستا

کمتوجهي به مقاومسازي و بهکارگيري مصالح
افزايش تعداد وسايل حملونقل عمومي و
دسترسي راحت به اين وسايل
ادامة روند موجود
استفادهنکردن از وسايل نقلية عمومي در

مطلوب
ايستا

فاضالب

ايستا

ادامة وضعيت موجود درزمينة اشتغال

افزايش کيفيت راههاي دسترسي به روستاها و

ايجاد خانة بهداشت در تمامي روستاها
امنيت
اجتماعي

بيتوجهي به امکانات و خدمات بهداشتي در

مطلوب

خيلي
مطلوب

به مدارس در روستاهاي اطراف

مطلوب

بحراني

فضاي آموزشي مناسب و کافي در سطح

حفاظت از

مدارس

محيطزيست

ادامة روند موجود
بيتوجهي به کيفيت ساختمانها و تجهيزات
آموزشي مدارس

دسترسي به آب شرب لولهکشي در همة
روستاها

افزايش ميزان روشنايي در سطح روستا
افزايش امنيت تردد پياده و امنيت زنان طي
شبانهروز

ايستا
بحراني

سطح روستاها

رهاسازي فاضالب در سطح روستا

بحراني

ساخت مدارس در روستاها و دسترسي راحت

ايستا

ادامة روند موجود

عدم آبرساني به روستاهاي شهرستان

خيلي

مطلوب

روستاها

ايستا

مطلوب

ادامة روند موجود

جدولکشي و تعبية جويهاي فاضالب در

ادامة روند موجود

خيلي

بهداشت روستايي

شهر

ايستا

مطلوب
آب شرب

افزايش کيفيت خدمات و ساعات کار خانة

کاهش اشتغال در روستا و افزايش مهاجرت به

بحراني

روستاها
شهرهاي اطراف

مطلوب

مطلوب
سيستم دفع

افزايش ميزان فرصتهاي شغلي در روستا
امنيت شغلي و افزايش ميزان درآمد

بحراني

کمدوام در ساختوساز مساکن

بحراني
مطلوب

اشتغال

ادامة روند موجود

نداشتن راه ارتباطي با شهرهاي اطراف

مدارس مقاطع
تحصيلي

مقاومت مصالح و کيفيت ساختماني

ايستا

بحراني

مختلف

تقويت تکنيکهاي ساختوساز و افزايش

ادامة روند موجود

خيلي
امکانات

سناريو

وضعیت
خيلي

ايستا

حملونقل

عامل کلیدی

سناريو

مطلوب

ادامة روند موجود
افزايش ميزان جرائم در سطح روستا بهصورت
پخش مواد مخدر ،سرقت و...
استفادة بهينه از خاک ،آب ،کشت محصوالت
ارگانيک و تشويق به استفادة کمتر از سموم و
کودهاي شيميايي
محيط طبيعي پاکيزه و چشماندازهاي متنوع و
برنامهريزيشده

ايستا

ادامة روند موجود

بحراني

جمعآوري زبالهها و دفن اصولي و مناسب آنها

دسترسي به

مطلوب

تجهيز روستاهاي شهرستان به شبکة لولهکشي گاز

شبکة

ايستا

ادامة روند موجود

لولهکشي گاز

بحراني

عدم گازرساني به روستاهاي شهرستان
منبع :يافتههاي پژوهش8031 ،

تدوين سناريوهای زيستپذيری مناطق روستايی براساس اصول آيندهپژوهی
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پس از طراحي و تعيين وضعيتهاي احتمالي

( 50/45درصد) و  16وضعيت بحراني (08/74

زيستپذيري روستاهاي شهرستان اسالمآباد غرب،

درصد) است .در کل  08/74درصد وضعيتها،

يک ماتريس  44در  44ايجاد شد .اين ماتريس

شرايط نامطلوب و در مقابل  84/38درصد شرايط

بهصورت پرسشنامه در اختيار متخصصان قرار

مطلوب دارند.

گرفت و از آنها خواسته شد براساس پرسش «اگر
هريک از وضعيتهاي 44گانه در روستاهاي

تحلیل کیفی منطق سناريوها در انطباق با نتايج

شهرستان روي دهد ،چه تأثيري بر وقوع يا عدموقوع

سناريو ويزارد

ساير وضعيتها خواهد داشت؟» ،پرسشنامه را

در ادامه براي تحليل سناريوهاي با سازگاري زياد

تکميل و ميزان تأثيرگذاري هر عامل را بر

از روش استقرايي استفاده شده است .اين روش همة

زيستپذيري روستاهاي شهرستان اسالمآباد مشخص

عوامل کليدي ( 88عامل) را در شکلدهي سناريوها

کنند .پس از گردآوري پرسشنامهها ،امکان

دخيل ميداند و آنها را به دو بعد کلي دستهبندي

بهکارگيري نرمافزار سناريو ويزارد فراهم شد.

ميکند .اين دو بعد متفاوت از بعدهاي در نظر گرفته

براساس نتايج حاصل از نرمافزار سناريو ويزارد ،سه

شده در مراحل ابتدايي پژوهش (تعريف عوامل

سناريوي بسيار قوي 4181 ،سناريوي ضعيف و

کليدي) است و اين تفاوت در ابعاد ،ماهيت و پيامد

 45سناريوي با سازگاري زياد به دست آمد .به دليل

عوامل بهصورت کلي است .دو بعد در نظر گرفته

عملياتينبودن و دور از انتظار بودن نتايج سناريوهاي

شده در اين پژوهش با توجه به ماهيت و پيامد آنها

بسيار قوي نميتوان از آنها بهمثابة سناريوهاي برتر

شامل دو بعد اقتصادي و زيرساختي است؛ بدين

استفاده کرد .دربارة سناريوهاي ضعيف نيز به دليل

صورت که بعد اقتصادي شامل مسکن ،اشتغال،

منطقينبودن بررسي اين تعداد سناريو ،جزو

حفاظت از محيطزيست و بعد زيرساختي شامل

سناريوهاي مطلوب محسوب نميشود و نميتوان به

حملونقل عمومي ،کيفيت راههاي ارتباطي ،آب

آنها تکيه کرد؛ بنابراين سناريوهاي با سازگاري زياد

شرب ،دسترسي به شبکة لولهکشي گاز ،امکانات

به دليل اينکه حد واسط بين اين دو سناريو است،

پزشکي و بهداشتي در سطح روستا ،مدارس مقاطع

بهمثابة سناريوي پايه براي تحليلهاي بعدي در نظر

مختلف و امنيت اجتماعي است .با توجه به عوامل

گرفته شده است.

مطرحشده و براساس عوامل کليدي و دستهبنديهاي

براي تسهيل درک شرايط سناريوهاي با سازگاري

صورتگرفته در روش استقرايي ،سه سناريوي

زياد و گروهبندي آنها از طيف پنجگانه (بسيار

طاليي ،باورکردني و فاجعه براي زيستپذيري

مطلوب تا بحراني) بهره گرفته شده است .از تعداد

روستاهاي شهرستان اسالمآباد غرب در نظر گرفته

 465وضعيت محتمل براي سناريوهاي مدنظر87 ،

شده است (شکل .)4

وضعيت بسيار مطلوب (5/14درصد) 45 ،وضعيت
مطلوب ( 3/33درصد) 846 ،وضعيت ايستا
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شکل  .5شکلگیری منطق سناريو در بعد اقتصادی و زيرساختی درزمینة میزان زيستپذيری روستاهای شهرستان اسالمآباد غرب

سناريوی طاليی :افزايش میزان زيستپذيری

به وقوع پيوستن و توسعة سناريوهايي 8مانند اجراي

روستاهای شهرستان اسالمآباد غرب

طرح بهسازي و نوسازي مسکن روستايي ،افزايش

سناريوي طاليي يا افزايش ميزان زيستپذيري

ميزان فرصتهاي شغلي در روستا و افزايش ميزان

روستاهاي شهرستان اسالمآباد غرب ،دربرگيرندة

روشنايي در سطح روستا بود؛ همچنين در بعد

سناريوي اول و سوم و هفتم است که بهترين و

زيرساختي نيازمند افزايش تعداد وسايل حملونقل

مطلوبترين شرايط ممکن را براي روستاهاي

عمومي و دسترسي راحت به اين وسايل ،جدولکشي

شهرستان اسالمآباد شامل ميشود .در اين گروه بيشتر

و تعبية جويهاي فاضالب در روستاها ،افزايش

سناريوها شرايط مطلوب دارند و هيچکدام از آنها در

کيفيت راههاي دسترسي به روستاها و شهرهاي

شرايط ايستا يا بحراني جاي نگرفتهاند .اين شرايط

اطراف ،دسترسي به آب شرب لولهکشي در همة

مطلوب زماني محقق ميشود که عوامل اقتصادي و
زيرساختي روند رو به رشدي داشته باشند .براي به
وقوع پيوستن اين سناريو در بعد اقتصادي بايد شاهد

8

عوامل مطرح شده شامل زيرمجموعة سناريوهاي اول ،سوم و هفتم

است .اين عامل دربارة دو سناريوي فاجعه و باورکردني نيز صدق
مي کند؛ با اين تفاوت که در دو سناريوي يادشده ،زيرمجموعة
سناريوهاي نامبرده در هرکدام از اين دو دسته بيان شده است.

تدوين سناريوهای زيستپذيری مناطق روستايی براساس اصول آيندهپژوهی

بهرام ايمانی

روستاها ،ايجاد خانة بهداشت در تمامي روستاها،

افزايش مهاجرت به شهر ،استفادهنکردن از وسايل

ساخت مدارس در روستاها و دسترسي راحت به

نقلية عمومي در روستاها ،ادامة روند موجود درزمينة

مدارس در روستاهاي اطراف ،محيط طبيعي پاکيزه و

حملونقل عمومي ،ادامة روند موجود درزمينة سيستم

چشماندازهاي متنوع و برنامهريزيشده است .با بهبود

دفع فاضالب ،رهاسازي فاضالب در سطح روستا،

اين عوامل و برنامهريزي و سرمايهگذاري در

ادامة روند موجود درزمينة کيفيت راههاي ارتباطي،

ميزان

نداشتن راه ارتباطي با شهرهاي اطراف ،دسترسي به

زيستپذيري افزايش و کيفيت زندگي در روستاهاي

آب شرب لولهکشي در همة روستاها ،ادامة روند

شهرستان اسالمآباد غرب بهبود مييابد.

موجود درزمينة آب شرب ،عدم آبرساني به

بخشهاي

مختلف

عوامل

و

يادشده،
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روستاهاي شهرستان ،تجهيز روستاهاي شهرستان به
سناريوی

باورکردنی:

بهبود

تدريجی

میزان

زيستپذيری روستاهای شهرستان اسالمآباد غرب

شبکة لولهکشي گاز ،ادامة روند موجود در زمينة
دسترسي به شبکة لولهکشي گاز ،عدم گازرساني به

سناريوي باورکردني يا بهبود تدريجي ميزان

روستاهاي شهرستان ،ايجاد خانة بهداشت در تمامي

زيستپذيري روستاهاي شهرستان اسالمآباد غرب،

روستاها ،ادامة روند موجود درزمينة امکانات پزشکي

سناريوهاي ،43 ،83 ،81 ،86 ،87 ،85 ،3 ،1 ،7 ،5 ،4 ،4

و بهداشتي در سطح روستا ،ادامة روند موجود درزمينة

 44 ،40 ،44 ،48و  45را شامل ميشود و بيشترين

امنيت اجتماعي ،ادامة روند موجود درزمينة مدارس

تعداد سناريوهاي ايستا در اين گروه قرار دارد .اين

مقاطع مختلف تحصيلي ،بيتوجهي به کيفيت

روي

ساختمانها و تجهيزات آموزشي مدارس ،محيط

زيستپذيري روستاهاي شهرستان اسالمآباد غرب

طبيعي

و

است .اين سناريو در وضعيت نامطلوب زيرساختي و

برنامهريزيشده ،ادامة روند موجود در زمينة حفاظت

کمّي رو به بهبود (وضع موجود) عوامل اقتصادي روي

از محيطزيست ،جمعآورينکردن زبالهها و دفن

ميدهد .عوامل اقتصادي در اين سناريو ،وضعيتي رو به

غيراصولي و نامناسب آنها.

عامل

نشاندهندة

حالت

ايستاي

پيش

پاکيزه

و

چشماندازهاي

متنوع

مطلوب يا رشدي مثبت داشته است؛ بدين صورت که با
رشد اقتصادي بهينه در شروع اين سناريو روبهرو

سناريوی فاجعه :عدم زيستپذيری روستاهای

هستيم؛ بنابراين شاهد تأثيرات کوچکي در اين حيطهايم

شهرستان اسالمآباد غرب

که اگر اين تأثيرات کوچک باعث سوقدادن و تمايل

سناريوي فاجعه يا عدم زيستپذيري روستاهاي

محور اقتصادي ماتريس در جهت مثبت نشود ،اين

شهرستان اسالمآباد غرب شامل سناريوهاي ،88 ،83

سناريو به سمت سناريوي فاجعه خواهد رفت؛ بنابراين

 80 ،84و  84است و بيشترين سناريوهاي بحراني در

اين سناريو در شرايط زير محقق خواهد شد:

اين گروه قرار دارند .اين سناريو عکس سناريوي

ادامة روند موجود درزمينة مسکن ،ادامة وضعيت

طاليي است و در وضعيت نامطلوب عوامل اقتصادي

موجود درزمينة اشتغال ،کاهش اشتغال در روستا و

و زيرساختي روي خواهد داد؛ همچنين در شرايطي
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محقق ميشود که شاهد کمتوجهي به مقاومسازي و

نرمافزارهاي مرتبط با آن بهره گرفته شده است .بدين

بهکارگيري مصالح کمدوام در ساختوساز مساکن،

منظور عوامل اولية مؤثر بر زيستپذيري روستاها با

کاهش اشتغال در روستا و افزايش مهاجرت به شهر،

استفاده از تکنيک پويش محيطي و همچنين روش

استفادهنکردن از وسايل نقلية عمومي در روستاها،

دلفي استخراج شد و پس از شناسايي عوامل مؤثر با

رهاسازي فاضالب در سطح روستا ،ادامة روند

استفاده از روش پويش محيطي ،پنل خبرگان (روش

موجود ،نبود راه ارتباطي با شهرهاي اطراف،

دلفي) تشکيل شد .در دور اول اين پنل ،پرسشنامهاي

عدمآبرساني به روستاهاي شهرستان ،ادامة روند

در اختيار اعضاي پنل قرار داده و از آنها خواسته شد

موجود ،عدم گازرساني به روستاهاي شهرستان ،ادامة

که به هرکدام از عوامل ،امتيازي بين  8تا ( 5کمترين

روند موجود ،بيتوجهي به کيفيت ساختمانها و

اهميت تا بيشترين اهميت) با توجه به تأثير هرکدام از

تجهيزات آموزشي مدارس ،ادامة روند موجود،

عوامل بر زيستپذيري روستاها داده شود و در

جمعآورينکردن زبالهها و دفن غيراصولي و نامناسب

صورت امکان عوامل مدنظر را نيز به ليست اضافه

آنها باشيم .رخداد اين شرايط ،کاهش ميزان کيفيت

کنند .با جمعبندي پرسشنامة دلفي در مرحلة اول ،در

زندگي ،کاهش امنيت و زيرساختهاي مورد نياز در

مرحلة دوم  03عامل در قالب پرسشنامهاي ديگر

روستاها ،کيفيت نامناسب شبکة ارتباطي و ...را به

تنظيم و براي تأييد نهايي در اختيار اعضاي پنل قرار

دنبال دارد .اين شرايط درنهايت به افت کيفيت زندگي

داده شد .در اين مرحله با تأييد کارشناسان 03 ،عامل

و متروکهشدن روستاهاي شهرستان منجر ميشود.

در  5بعد شناسايي شد .در ادامه ،اين عوامل براي
بررسي و تجزيه و تحليل ،پس از پرکردن

نتیجهگیری

پرسشنامههاي مربوط وارد نرمافزار ميکمک شد .با

هر انساني براي داشتن زندگي رضايتبخش و

تحليلهاي صورتگرفته با نرمافزار ميکمک ،از

مطلوب در شهر يا روستا به عوامل و شرايطي نياز

مجموع  03عامل اوليه 88 ،عامل نسبتبه ديگر عوامل

دارد که برپاية آنها آسايش و رفاه طوالنيمدتي را براي

بيشترين امتياز را به خود اختصاص دادند و بهمثابة

خـود و اجتماع فراهم کند؛ با وجود اين

عوامل کليدي تأثيرگذار بر آيندة زيستپذيري

سکونتگاههاي روستايي در اين زمينه در سراسر جهان

روستاهاي شهرستان اسالمآباد غرب شناسايي شدند.

با مشکالت و مسائلي روبهرو هسـتند .با شناسايي و

اين عوامل عبارتاند از :مسکن ،اشتغال ،حملونقل

درک نيازهاي جمعيت روستايي و زيسـتپذيرکردن

عمومي ،سيستم دفع فاضالب ،کيفيت راههاي ارتباطي،

اين سکونتگاهها ،کيفيت زندگي در نواحي روستايي

آب شرب ،دسترسي به شبکة لولهکشي گاز ،امکانات

ارتقـا مييابد و پيرو آن امکان دستيابي به اهداف کلي

پزشکي و بهداشتي در سطح روستا ،امنيت اجتماعي،

توسعة پايدار روستايي فراهم ميشود .در اين زمينه

مدارس مقاطع مختلف تحصيلي و حفاظت از

براي شناسايي عوامل مؤثر بر زيستپذيري روستاهاي

محيطزيست.

شهرستان اسالمآباد غرب از رويکرد آيندهپژوهي و

تدوين سناريوهای زيستپذيری مناطق روستايی براساس اصول آيندهپژوهی

در ادامه براي هرکدام از عوامل کليدي بين  0تا 5
سناريو تعريف و با استفاده از نرمافزار سناريو ويزارد

بهرام ايمانی
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 افزايش اشتغال با بهرهگيري از نيروي کار بومي
در صنايع تبديلي کشاورزي؛

تجزيه و تحليل شد .براساس تحليلهاي کمّي نرمافزار

 کاهش محدوديت مالي حملونقل عمومي براي

سناريو ويزارد 0 ،سناريوي قوي 4181 ،سناريوي

توسعة آن و کاهش استفاده از اتومبيل شخصي براي

ضعيف و  45سناريوي باورکردني به دست آمد .از بين

حفظ محيطزيست روستاهاي شهرستان؛

اين سه گروه سناريو ،سناريوهاي گروه سوم يعني
سناريوي باورکردني بهمثابة سناريوهاي مطلوب

 جدولکشي روستاها براي دفع فاضالب و
جلوگيري از جاريشدن فاضالب در محيط آنها؛

انتخاب و با استفاده از روش استقرايي تحليل و

 آسفالت راههاي ارتباطي و افزايش کيفيت راهها

درنهايت به سه سناريوي طاليي ،ايستا (باورکردني) و

بهمنظور کاهش تصادفات جادهاي در مسير روستاهاي

فاجعه دستهبندي شدند.

شهرستان؛

براي اجراييکردن سناريوها ،به روايي آنها توجه
شد .روايي سناريوها در اينجا به معناي احتمال تحقق
سناريوها در افق  8434است .بنا بر نظرات
کارشناسان ،دستيابي به سناريوي طاليي تا افق
پژوهش ،چون با محدوديتها و موانع زيادي همراه
است و تحقق آن به برنامهريزي منسجم ،تعهد و
مشارکت تمامي ذينفعان نياز دارد ،امکانپذير نيست.
وقوع سناريوي فاجعه نيز در اين فاصلة زماني بسيار

 تأمين آب شرب روستاها و تأمين منابع مالي
براي حفاظت از سيستم تصفيه و لولهکشي؛
 اجراي سيستم لولهکشي گاز در سراسر
روستاهاي شهرستان؛
 ايجاد درمانگاه در دهستانهاي مرکز براي
دسترسي روستاها به امکانات پزشکي مورد نياز؛
 مشارکت بين مردم براي آشنايي با فرهنگهاي
مختلف و در کنار آن حفظ سنت خاص هر روستا؛

بدبينانه به نظر ميرسد؛ بنابراين تمامي کارشناسان بر

 احداث مدارس شبانهروزي در بعضي روستاها

سناريوهاي مبتني بر وضعيت نامطلوب زيرساختي و

براي ادامه تحصيل دانشآموزان روستاهاي بدون

کمّي رو به بهبود (وضع موجود) عوامل اقتصادي

مدرسه در مقاطع مختلف؛

اتفاق نظر دارند که سناريوي مدنظر ،سناريوي

 جلوگيري از ورود فاضالب صنايع سنگين در

باورکردني (ايستا) است .اين سناريو با تغييرات شرايط

زمينهاي کشاورزي و جلوگيري از نابودي

چندسالة اخير ،قابليت تحقق زيادي ازنظر کارشناسان

محيطزيست.

دارد.
در پايان براي اجراييکردن سناريوي باورکردني يا
ايستا ،پيشنهادهاي راهبردي زير ارائه ميشود:
 استفاده از فناوري جديد ساختوساز و مصالح
مقاوم براي بهسازي مساکن روستايي؛

منابع
بوذرجمهري ،خديجه ،اسماعيلي ،آسيه ،رومياني،
احمد« .)8037( ،نقش دانش بومی روستايیان در
زيستپذيری مناطق روستايی؛ نمونة مطالعه:
روستاهای دوين و توکور شهرستان شیروان»،
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جغرافيا و آمايش شهريمنطقهاي ،دورة ،6
شمارة .883 -30 ،44

خراساني ،محمدامين ،رضواني ،محمدرضا.)8034( ،
«تحلیل ارتباط زيستپذيری روستاهای پیرامون

آيندة

شهری با برخورداری خدماتی؛ مطالعة موردی:

سکونتگاههای روستايی ايران» ،پژوهش و

شهرستان ورامین» ،برنامهريزي فضايي ،سال ،0

برنامهريزي روستايي ،سال  ،0شمارة .37 -10 ،5

شمارة .87 -8 ،0

تقيلو ،علياکبر،

(« .)8030سناريوهای

تقيلو ،علياکبر ،سلطاني ،ناصر ،آفتاب ،احمد،

خراساني ،محمدامين ،رضواني ،محمدرضا ،مطيعي

(« .)8035پیشرانهای توسعة روستاهای ايران»،

لنگرودي ،سيد حسن ،رفيعيان ،مجتبي.)8038( ،

برنامهريزي و آمايش فضا ،دورة  ،43شمارة ،4
.41 -8
تيموري ،راضيه« .)8035( ،الگوسازی ساختار
اکولوژيکی توسعة فضای سبز شهری با رويکرد
آيندهپژوهی؛ نمونة موردی :کالنشهر تبريز»،
رسالة دکتري تخصصي ،استاد راهنما :قرباني،
رسول ،دانشگاه تبريز ،دانشکدة علوم انساني و
اجتماعي.
جمعهپور ،محمود ،طهماسبي تهراني ،شهرزاد،
(« .)8034تبیین میزان زيستپذيری و کیفیت

«سنجش و ارزيابی زيستپذيری روستاهای
پیرامون شهری؛ مطالعة موردی :شهرستان
ورامین» ،پژوهشهاي روستايي ،سال  ،0شمارة ،4
.883 -15
خراساني ،محمدامين ،رضواني ،محمدرضا ،مواليي
قليچي ،محمد« .)8034( ،تحلیل تأثیر متغیرهای
فردی بر ادراک از زيستپذيری در روستاهای
پیرامون شهر؛ مطالعة

موردی :شهرستان

ورامین» ،جغرافيا و توسعة ناحيهاي ،سال ،80
شمارة .818 -853 ،4

زندگی در روستاهای پیرامون شهری؛ مطالعة

دلانگيزان ،سهراب ،کريمي ،محمدشريف ،نوروزي،

موردی :بخش مرکزی شهرستان شهريار»،

حسن« .)8037( ،آيندهنگاری توسعة منطقهای به

برنامهريزي کالبديفضايي ،سال  ،8شمارة ،0

روش شناسايی عدم قطعیتهای کلیدی؛ نمونة

.73 -43

مطالعه :استان کهگیلويه و بويراحمد ،مديريت

حيدري ،محمدتقي ،شماعي ،علي ،ساسانپور ،فرزانه،

شهري ،دورة  ،87شمارة .584 -436 ،41

سليماني ،محمد ،احدنژاد روشني ،محسن،

رهنما ،محمدرحيم ،شاکرمي ،کيان ،عباسي ،حامد،

(« .)8037تحلیل عوامل مؤثر بر زيستپذيری

(« .)8036شناسايی و تحلیل پیشرانهای مؤثر بر

بافتهای فرسودة شهری؛ نمونة مطالعه :بافت

توسعة منطقهای استان البرز با رويکرد

فرسودة بخش مرکزی شهر زنجان» ،فضاي

برنامهريزی

سرزمين،

جغرافيايي ،سال  ،86شمارة .45 -8 ،56

دورة  ،83شمارة .877 -803 ،8

سناريومبنا»،

آمايش

تدوين سناريوهای زيستپذيری مناطق روستايی براساس اصول آيندهپژوهی

رهنما ،محمدرحيم ،معروفي ،ايوب« .)8030( ،تحلیل
و بررسی سناريوهای توسعة فضايیکالبدی شهر
بوکان ،برنامهريزی و آمايش فضا» ،دورة ،81
شمارة .847 -845 ،0
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محمدرضا ،دانشگاه تبريز ،دانشکدة علوم انساني و
اجتماعي.
علويزاده ،سيد اميرمحمد ،کيومرث ،سمانه ،ابراهيمي،
الهام،

عليپور،

مرضيه،

(.)8031

«تحلیل

زالي ،نادر« .)8011( ،آيندهنگاری توسعة منطقهای با

زيستپذيری سکونتگاههای روستايی؛ مطالعة

رويکرد برنامهريزی سناريومبنا؛ نمونة موردی:

موردی :روستاهای شهرستان کاشمر» ،پژوهش و

استان آذربايجان شرقی» ،رسالة دکتري ،استاد

برنامهريزي روستايي ،دورة  ،1شمارة ،4

راهنما :پورمحمدي ،محمدرضا ،دانشگاه تبريز،

.884 -36

گروه جغرافيا و برنامهريزي شهري.

علياکبري ،علي ،اکبري ،مجيد« .)8035( ،مدلسازی

زالي ،نادر« .)8033( ،آيندهنگاری راهبردی و

ساختاریتفسیری عوامل مؤثر بر زيستپذيری

رويکرد

کالنشهر تهران» ،برنامهريزي و آمايش فضا،

سیاستگذاری

منطقهای

با

سناريونويسی» ،مطالعات راهبردي ،سال ،84
شمارة .54 -00 ،4

دورة  ،48شمارة .08 -8 ،8
عيسيلو ،علياصغر ،بيات ،مصطفي ،بهرامي ،عبدالعلي،

سجاسي قيداري ،حمداهلل ،رومياني ،احمد ،صانعي،

(« .)8030انگارههای زيستپذيری ،رهیافتی

سميه« .)8035( ،بررسی آثار اجرای طرحهای

نوين جهت ارتقای کیفیت زندگی در جوامع

هادی روستايی بر زيستپذيری جوامع محلی؛

روستايی؛ مطالعة موردی :شهرستان قم» ،بخش

مطالعة موردی :دهستانهای گیلوان و چورزق

کهک ،مسکن و محيط روستا ،دورة ،00

در استان زنجان» ،برنامهريزي فضايي ،سال ،7

شمارة .843 -836 ،847

شمارة .37 -65 ،4

مجد رحيمآبادي ،اميد ،فتحاللهي ،افسون.)8016( ،

صالحيفرد ،محمد ،عليزاده ،سيد دانا.)8016( ،

«معرفی آيندهنگاری؛ نیمنگاهی به تجربیات

«تحلیلی بر ابعاد اجتماعی و روانشناختی

آغازين ژاپن ،آلمان و ايران» ،فصلنامة تخصصي

فضاهای سبز در شهرها» ،مديريت شهري ،دورة

پارکها و مراکز رشد ،دورة  ،5شمارة ،86

 ،7شمارة .04 -83 ،48
طوراني ،علي« .)8035( ،آيندهنگاری توسعة يکپارچة
ناحیهای با تأکید بر پیوند روستا -شهری؛
مطالعة موردی :شهرستان مینودشت» ،رسالة
دکتري تخصصي ،استاد راهنما :پورمحمدي،

.63 -70
محمدي ،سعدي ،منوچهري ،سروان.)8036( ،
«تحلیلی بر ارتباط زيستپذيری و تابآوری
جوامع روستايی؛ مطالعة موردی :روستاهای
شهرستان مريوان» ،برنامهريزي فضايي ،سال ،1
شمارة .883 -13 ،4
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