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 پايداري اجتماعي در مناطق روستايي.  کنندهواکاوي عوامل تبيين

 مطالعه موردي: شهرستان چرداول 
 

 1، عليرضا جمشيدي1داوود جميني*
 ريزي روستايي دانشگاه اصفهانبرنامهدانشجوي دکتراي جغرافيا و 1

 12/7/1333 ؛ تاريخ پذيرش: 11/3/1333تاريخ دريافت: 

 دهیچک
( يطيمحستيو ز ي، اجتماعي)اقتصادابعاد مختلف توسعه  يداريمنوط به پا ييدار روستايپا توسعه

 يهابا چالش ييتادار روسيپا يک از ابعاد مذکور، توسعهيدر هر  يداريبدون تحقق پاکه يطوربه است؛
 ييو هدف غا ياز سه رکن اساس يکي ياجتماع يداريپا ،انين ميدر امواجه خواهد شد.  يمتعدد
امل عو نيآن و همچن يت کليوضع يبوده که محققان در پژوهش حاضر به دنبال بررسدار يپا يتوسعه

که بر پژوهش حاضر را  يجامعه آمار. هستند ييروستاجوامع ن يدر ب ياجتماع يداريپا يکنندهنييتب
شهرستان  ييمناطق روستا يهاسرپرستان خانوار يهي، کلاست يفيروش توصو  يهدف کاربرد يمبنا

خاب تعنوان نمونه ان نفر به 162 ،کوکرانفرمول با استفاده از دهد که يل مي( تشکN=  3127چرداول )
 يد دانشگاهياسات مراجعه بهآن با  ييوامحقق ساخته بوده که ر نامهپرسش ،پژوهش يابزار اصلاند. شده

ک ينامه در پرسش سي ،قيابزار تحق ييايپا يبررس يبرا. شده استد ييتأت الزم او انجام اصالح
ابعاد  يبرامحاسبه شده کرونباخ  يب آلفايضر ود شل يمکتورد مطالعه م يخارج از محدوده يروستا

به اهداف  يابيدست برايق بود. يابزار تحق يتبار باالاعت اعتماد و يقابل دهندهنشان، نامهمختلف پرسش
 يداريسطح پا که پژوهش نشان دادج ينتاد. شر استفاده يل مسيتحل و يفيتوص يهااز آزمون ،پژوهش
 هاآندرصد  16ن يدر بف، يار ضعيف و بسيدرصد افراد مورد مطالعه در سطح ضع 51ن يدر ب ياجتماع

ر يل مسيج مدل تحلينتا. استاد يار زياد و بسيصد افراد، در سطح زدر 11ن يتوسط و در بمدر سطح 
 يميمستق يرابطه ،(771/2) يت زندگيفي( و ک236/2(، عدالت )737/2ت )يامنر يسه متغ که نشان داد

رات ييدرصد از تغ 1/61د تواننيو در مجموع مدارد ان شهرستان چرداول ييروستا ياجتماع يداريبا پا
 بيني کنند. را پيش پايداري اجتماعي

 
 1ر، شهرستان چرداول.يل مسي، تحلياجتماع يداري، پاييروستا دار، توسعهيپا توسعه :واژگان کلیدي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مقدمه و طرح مسأله

چند  درژه يوبه مردم يزندگ يـو کاهش سطح عموم يدر سطح جهان يطيمحستيعات زيبا بروز ضا

ستم مطرح و يآخر قرن ب يموضوع روز دهه را داريپا يافت توسعهيرهسازمان ملل، گذشته،  يدهه

 ي)کاظم کردن ييتع يو محل يا، منطقهيالمللنيکم در سطوح بيوستيعنوان دستور کار قرن ببه

 توسعه که موضوعيطوربه (.Vouvaki & Xepapadeas, 2008: 473 و 17: 1371، ييو شکو يمحمد

 و گذارانسياست هايترين دغدغهمهم از يکي ه، ب1331در سال  ريو کنفرانس از پس، پايدار

، آن از متفاوت هايو برداشت پايدار يتوسعه مفهوم به مختلف هاينگاه با وجود. شد تبديل ريزانبرنامه

است  توافق همگان مورد اقتصادي و اجتماعي، محيطيبعد زيست سه ميان يو برابر تعادل اصل

 (.Brandon & Lombardi, 2005: 12 و 175: 1331پور، )جمعه

قرن  يهان ساليدار، از نخستيپا توسعه يگانهاز ابعاد سه يکيعنوان به ياجتماع يدارياصطالح پا

( و 156: 1331جامعه مورد توجه قرار گرفت )نسترن و همکاران،  يط زندگيو با هدف بهبود شرا 11

 آحاد جامعه ياساس يازهايرفع نسالم از راه  يبه زندگ يابي، دستييهدف آن در مناطق روستا

 يبرا ياقتصاد يهاو مرتبط با نظام يطيت محيفيو همگام با ک يت زندگيفيبا لحاظ کردن ک ييروستا

(. در حال حاضر 17: 1332و همکاران،  ي)پورطاهر است يت از زندگين سطح رضايبه باالتر يابيدست

ار فراتر يبس ييروستا يهاگاهت از سکونتيجمع از موضوع خروج ياجتماع يداريپا دربارهقلمرو بحث 

از جمله  ييت روستايجمع يهايازمنديو ن يابعاد اجتماع بر همه ياجتماع يداريرفته است و مبحث پا

و  يمناسب به امکانات فرهنگ ي، دسترسيو درمان ي، خدمات بهداشتيفراهم بودن امکانات آموزش

 ,.Lyall & et al)انسان مدرن است، داللت دارد  ياجتماع يزندگ يکه الزمه ير امکاناتيو سا يهنر

2005: 111.)  

 يهالفهها و مؤاز راه بهبود شاخص ييدر مناطق روستا ياجتماع يداريبه پا يابيدست يکلطوربه

ساکنان  ياجتماع يهاتيظرف يساز ارتقا نهيعوامل مؤثر بر آن، زم نيآن و همچن يدهندهليتشک

و  ي، اجتماعيعينه از منابع طبيبه يبرداربهره برايرا  ييروستا يجامعه ييو توانا شوديم ييروستا

 (. 66: 1331و همکاران،  يسازد )فتاحيدار فراهم ميپا متناسب با اهداف توسعه ياقتصاد

ت آن در يـدرصـد از جمع 63کشـور اسـت کـه حـدود  يياز مناطق روستا يکي ،شهرستان چرداول

بـا درصـد ن شهرسـتان يـا ينيدرصـد روستانشـاس يـن در قيبنـابرا .کننـديمـ يزندگ ييروستا ينواح

ن کـرد کـه ن عنـوايتوان چنيمدرصد(،  37)حدود الم يدرصد( و استان ا 5/17)در کشور  ينيروستانش

بـا  ين نقـاطيدر چنـ اين با وجود .اندساکن ييروستا ينواح درن شهرستان يات ياز جمع يبزرگ يسهم

 نگهداشـت...، و ي، آموزشـي، بهداشتياعم از اقتصاد ،مختلف توسعه يهانهيدر زم فيوجود امکانات ضع

 ،يدار )ابعـاد اقتصـاديـپا يتوسـعه يصـلابعـاد اتوجه بـه  نيبنابرا. استدشوار  يامر ييت روستايجمع
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 يضـرور ي، امرداريپا توسعه ينوان رکن اساسع به ياجتماع يداريژه پايو( بهيطيمحستيو ز ياجتماع

چنـدان دور شـاهد مهـاجرت نـده نـهيآن مهـم، در يبه ا يتوجهبيرا در صورت يز ؛استر يناپذاجتنابو 

با توجه به مطالـب مـذکور، محققـان در پـژوهش م بود. يخواه يمتعدد يهاان و چالشييروستا هيرويب

امـل عو يواکـاو، بـه دنبـال ييدر توسـعه جوامـع روسـتا ياجتمـاع يداريـت پايـحاضر با توجه به اهم

و  ييشناسـا زيـرا .هسـتند شهرسـتان چـرداول يين ساکنان روستايدر ب ياجتماع يداريپا کنندهنييتب

 يداريـپا آن، توسـعه يو در پـ ياجتمـاع يداريـت پايـتقو بـرايم هـار ميبسـ يگـام ،ن عواملين اييتب

 .يادشده استشهرستان  هايروستا

 

 تحقیق پیشینه
اند. اما مطالعات ي پايدار از نظر سه بعد اصلي پرداختهعهمطالعات متعددي به ارزيابي کلي توس

طور ويژه توجه کرده، آن را بررسي کرده باشد. توان يافت که به بعد پايداري اجتماعي بهاندکي را مي

رغم اين مهم، اکثر مطالعات صورت گرفته مربوط به نواحي شهري بوده و در ارتباط با پايداري علي

ايداري اجتماعي در نواحي روستايي، مطالعات اندکي انجام گرفته است که در ادامه به ويژه پاجتماعي به

 شود.موضوع پژوهش پرداخته مي بارهصورت گرفته در نتايج چندين مطالعه

سـنجش پايـداري اجتمـاعي زنـان روسـتايي »( در پژوهشـي بـا عنـوان 1332همکـاران )سالمي و 

ند که وضعيت اجتماعي زنان روستايي شهرستان سنقر در سـطح ابه اين نتيجه رسيده« شهرستان سنقر

در  ،پايداري قرار ندارد. به اين صورت که وضعيت زنان شش دهستان از هشـت دهسـتان مـورد بررسـي

سطح نيمه پايدار و زنان دو دهستان به لحاظ وضعيت اجتماعي در سطح ناپايـداري قـرار دارنـد. نتـايج 

« بررسي پايداري اجتماعي در بين محـالت شـهر تهـران»(، با هدف 1331پژوهش تيموري و همکاران )

گانه شهرداري تهـران در شـرايط مسـاعدي  11نشان داد که وضعيت پايداري اجتماعي در بين محالت 

( در پژوهشـي، پايـداري اجتمـاعي را در روســتاهاي 1331قـرار نـدارد. همچنـين فتـاحي و همکــاران )

اند. نتـايج پـژوهش نشـان داد کـه پايـداري ستان دلفان بررسي کردهدهستان خاوه شمالي واقع در شهر

 تر از حد متوسط قرار دارد.اجتماعي در روستاهاي دهستان خاوه شمالي پايين

(، در ارتباط با پايداري اجتماعي محالت قديمي و 1331آبادي و همکاران )شاه نتايج پژوهش زارع

ت از محله، رضايت از مسکن، مشارکت اجتماعي و سن در جديد شهر يزد نشان داد که متغيرهاي رضاي

 مورد مطالعه سهم بسزايي دارد. يمحدودهتبيين پايداري اجتماعي در 

(، با عنوان تغييرات کشاورزي و پايداري اجتماعي در 1227) 1نتايج پژوهش کامرون و همکاران

ترين تأثير را بر گذشته، بيش هنواحي روستايي نيوزيلند نشان داد که تغييرات کشاورزي در چند ده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Cameron et al 
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پويايي اجتماعي و در نتيجه مفاهيم پايداري اجتماعي نواحي روستايي نيوزيلند داشته است. همچنين 

کشاورزي بر پايداري  هاي بخشاثرات سياستبه بررسي  اي(، در مطالعه1211) 1و همکاران مأنوس

هاي مذکور، نتايج پژوهش نشان داد که سياستاند. پرداخته اجتماعي در مناطق روستايي شمال يونان

به دليل مهاجرت جوانان و کاهش اشتغال زنان  را مشکالت اجتماعي از جمله پيري جمعيت روستايي

 به دنبال داشته است. 

عوامل تأثيرگذار بر پايداري اجتماعي در مناطق روستايي »با عنوان  (، در پژوهشي1211) 1لو و همکاران

مورد مطالعه در وضعيت  محدوده کلي منطقه طوراند که بهه اين نتيجه رسيدهب« نبخش گنزي در چي

ي اقتصادي، اقدامات مساعدي به لحاظ پايداري اجتماعي قرار دارد. همچنين نتايج نشان داد که سطح توسعه

ر پايداري امنيتي، اختالفات قومي و قبيلگي و مذهبي بين روستاييان و عدالت، از عوامل تأثيرگذاري ب

کشور چين نشان داد که  ( در1212) 3ي نايتاجتماعي در بخش گنزي چين است. همچنين نتايج مطالعه

افزايش نيافتن درآمد، نابرابري اقتصادي، فقدان امنيت اقتصادي و سوء مديريت، از تهديدات مهم پايداري 

ژوهشي به بررسي عوامل پ ( در1212) 2اجتماعي در بين شهروندان چيني است. جميني و همکاران

اند. نتايج پژوهش نشان داد که پنج متغير پايداري اجتماعي در بين زنان روستايي ايران پرداخته کنندهتبيين

هاي ثانويه، سطح تحصيالت و درآمد سرپرست خانوار از عوامل مؤثر درآمد شخصي، شغل، همکاري با گروه

 ايي ايران است.در تبيين پايداري اجتماعي در بين زنان روست

 

 ها و مبانی نظري مفاهیم، دیدگاه
شود که يمشخص م 1362ل سال يتا اوا 1322گذشته از سال  يهاروند توسعه در دهه يبا بررس

ها بوده است. البته مورد توجه دولت يد ناخالص مليداشته و تول ياقتصاد ف از توسعه تنها جنبهيتعر

 يشد و اقدامات ساختار يديوارد فاز جد يستياليدن تفکرات سوسو با مطرح ش 1362 ن روند از دههيا

 ين وصف، رشد اقتصاديع مجدد منابع و درآمدها مورد توجه قرار گرفت. با اي، از جمله توزيمهم

و  ين افتخاريالدرکن ؛7-2: 1372، يآبادماند )خاتون يند توسعه باقين هدف در فرايترهمچنان مهم

 (. 7و  6: 1332، يداريق يسجاس

وسته يبه هم پ يک شبکهي ين توهم شده بودند که جامعه به منزلهيدر ابتدا اقتصاددانان دچار ا

 يرات مطلوبييتغم، ير دهييآن را تغ يرو هرگاه نظام اقتصادنياز ا .قرار دارد آن است و اقتصاد در کانون

ن تصور ي، باطل بودن ايدشود. پس از چنيجاد ميا ياسيفرهنگ و نظام سدر آن نظام از جمله در 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Manos et al 
2- Luo et al 
3- Knight 
4- Jamini et al 
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د و بالعکس، شمنجر ن ياجتماع يهار عرصهيرات مطلوب در ساييبه تغ يتحوالت اقتصاد ؛دشمشخص 

(. تا 13: 1377، ييداياز خود مقاومت نشان داد )ص يرات اقتصاديياز جوامع در برابر تغ يفرهنگ برخ

 ديتجد افت. در واقعيگسترش  يغربمرفه  ياهبا الهام از دولت ياساس يازهايکه در ادامه، توجه به ننيا

الخره ار و بيمردم فقژه يوت، بهيجمع ياساس يازهايت به نياولو يتوسعه بر مبنا يهانظر در برنامه

ب يفقر، تخر کنندهر آثار نگرانيتحت تأث يداريتوسعه با توجه به مفهوم پا يکردهايد در رويتحول جد

  (.1332، يرضوانسبز رخ داد ) يهاگروه به موسوم ييهاست و فشار گروهيزطيمح

کرد و نگرش يش رويدايبه پ ،1372 يل دههيرغم تحوالت آن از اوايتوسعه عل يبعدروند تک

شود، مفهوم يدار شناخته ميپا عنوان توسعه ن که بايکرد نوين رويد. اشند توسعه منجر يبه فرا ينينو

د. گزارش شزمان ملل بوده و در گزارش برانت لند مطرح سا يدر راهبرد حفاظت جهان ياديو بن ياصل

مات، يتصم يرا آشکار کرد و تمام يت و زندگيحاکم يوهيش يبارهدر ينيضرورت بازب ،برانت لند

( با در يطيمحستيو ز ي، اقتصاديدار )اجتماعيپا يتوسعه يدر سه بعد اصل يياجرا يها و کارهابرنامه

(. Breidlid, 2009: 142) مد نظر قرار داده است يآت يهاها بر نسلآن رينظر گرفتن زمان حال و تأث

گذاران استيس دار را پوشش دهد و مورد توافق همهيپا يکه ابعاد توسعه اييتاکنون توافق عمومالبته 

از  يفين وصف، تعريبا ا (.Colantonio, 2008: 3)رفته است يدار باشد، صورت نپذيپا يدر مباحث توسعه

، ياقتصاد ياصل يسه حوزه يرندهيدر برگت باشد، يمورد توافق اکثر يدار که به نحويپا يسعهتو

 (. Mak & peacock, 2011: 2) است يطيمحستيو ز ياجتماع

 :Colantonio, 2008)دار مطرح بوده ين ابعاد مختلف توسعه پايب يعنوان رابطبه ياجتماع يداريپا

ر دو از ـه ،يطيمحستيو ز يادـاقتص يکه توسعه يـ. در حالاستدار ـيپا يهـتوسع يـيدف نهاـو ه( 4

 Assefa)شود يمحسوب م ياجتماع يداريبه پا يابيدست يبرا يله و ابزاريدار و وسيداف توسعه پاـاه

and Frostell, 2007: 66 .)نسبت به نسل  ندهيآ يهان است که نسليا ياجتماع يداريپا يهدف اصل

  .(Mak & peacock, 2011: 2)داشته باشند  يبه منابع اجتماع يترشيا بيکسان و ي يدسترس کنوني،

را جزء  ي، مباحث اجتماع1222سبون و در سال ياروپا در ل يهين بار اتحادينخست يبرا

 ژه مورد توجه قرار گرفتيبه صورت و ياجتماع يداريف کرد و پايتوسعه تعر يهامدل ريناپذييجدا

(Colantonio & Lane, 2007: 3; Samuelsson et al., 2004 .) بعد به مباحث مربوط ،اينبا وجود 

ها و يگذاراستيدار در سيپا يتوسعه يطيو مح يسه با ابعاد اقتصاديدر مقا ياجتماع پايداري

تر رنگل کميدل يمکنز(. Woodcraft, 2012: 29)قرار گرفته است  تر مورد توجهکم ،يياجرا يهابرنامه

 ياجتماع يداريداند و معتقد است بعد پايآن م يکم يريگرا مشکل اندازه ياجتماع يداريبعد پابودن 

ابعاد  يکم يريگاندازه رونيدهد و از ايرا در کانون توجه قرار م يجوامع انسان يفيک يهايژگيتر وشيب

 (. Mc Kenzie, 2004: 7)رتر است يپذتر و امکانآسان ،يداريپا يستيزطيو مح ياقتصاد
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است که همه افراد جامعه قادر شوند  يتيوضع يل به سوين يبه معنا ياجتماع يداري، پاطورکليبه

معنادار و هدفمند  يک زندگياز آرامش، داشتن  يافتن به سطح منطقيخود را )دست  يضرور يازهاين

 همه( يزش برابرابر و عادالنه در بهداشت و آمو يهابه فرصت يردن، دسترسک يو با عالقه زندگ

 يبر خواست مردم برا ياجتماع يداريپا فيدر تعر . النگ(56: 1332و همکاران،  يسالمبرآورده کنند )

هم در حال حاضر  ،ين رونديدر جهت استمرار چن يين اشاره داشته و بر توانايک مکان معيدر  يزندگ

ک مکان مشخص و يار مردم در تداوم استقردر اين تعريف، ن يبنابرا .کنديد ميتأک ،ندهيو هم در آ

 (.Long, 2003: 5است ) ياجتماع يداري، از الزامات پايزندگ يداشتن حق انتخاب مکان برا

 الزم، شود تبديل يينها يک هدف به کلي توصيف يک از ياجتماع يپايدار باشد قرار صورتي که در

تدوين  جهت، نهمي به. شود سنجش تعريف و کنترل، تشخيص قابل به روشني هدف اين است

ن يتر(. از مهمMiler, 2007: 5رسد )يبه نظر م يضرور يامر ،ياجتماع يپايدار هايشاخص

، اتحاد و يت، توانمندسازيجمع ييايپو يهاتوان به شاخصيم ياجتماع يداريسنجش پا يهاشاخص

دمات و ت خيفيت اشتغال و درآمد، آموزش، کيفي، کيت اجتماعيو امن ي، سالمتياجتماع يهمبستگ

، يـ مل ينهاد يت ساختارهايفي، کيبه اطالعات، مشارکت اجتماع يت دسترسيفيط، کيمسکن و مح

ت ي، قابليزان طالق و جرم، برابري، ميو تعلق مکان يت از محل زندگينده، رضايبه آ ينيبخوش

و  ييگرا، برونينده، احساس خوشبختيد به آي، امياجتماع يريپذتي، مسئوليستي، همزيسازگار

ت از يت، رضاي، احساس محرومياجتماع يهايوع ناهنجاري، ترس از شي، اعتماد اجتماعيتعامل اجتماع

، مشارکت در ي، نشاط در زندگي، تعلق مکانبه خدمات يزان دسترسيت از ميعملکرد نهادها، رضا

، يمحل يهاتي، مشارکت در فعاليمذهب يهاتي، مشارکت در فعاليحيو تفر يفرهنگ يهاتيفعال

و  يآبادشاه زارع؛ 53: 1332، ي، )سالميع، عدالت اجتمايا نهادي ي، اعتماد مدنين فردياعتماد ب

؛ 32-35: 1332و همکاران،  ي؛ پورطاهر13: 1331و همکاران،  يموري؛ ت116: 1331همکاران، 

و  161: 1331؛ نسترن و همکاران، 72: 1331و همکاران،  ي؛ فتاح1377و همکاران،  يپورطاهر

Hartmut, 1999: 9) .اشاره کرد  

به  يـدسترس ،ب مشاغلـيو ترک يدگـ، حق انتخاب زنياجتماع يهاشبکه يهاشاخص نيهمچن

منابع ، يذهن ياساس يازهاين ،ينيع ياساس يازهاين ،ياجتماع يهاينوآور ،يبرابر، دموکراس يهافرصت

 ،ينيمشارکت ع ،يبرابر ذهن يهارصتف ،ينيبرابر ع يهافرصت ،يذهن يمنابع اجتماع ،ينيع ياجتماع

 ;Osmann & Spangenberg, 2004: 16به رفاه ) يعدالت در دسترس، يراث فرهنگيم ،يتنوع فرهنگ

Glasson & Wood, 2009: 284; Bramley et al., 2006: 11; Weingaertner, 2011; Colantonio, 

2008b) ،بارهبا توجه به مطالب ارائه شده در نيبنابرا .است ياجتماع يداريپا يهاگر شاخصياز د 
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در  ياجتماع يداريثر بر پاؤن عوامل مييتب براير يز يآن، مدل مفهوم يهاو شاخص ياجتماع يداريپا

 (.1)شکل د شويان شهرستان چرداول ارائه ميين روستايب

 

 
 

  یاجتماع يداریپا ثر برؤن عوامل مییتببراي ق یتحق یمدل مفهوم -3شکل 

 ان شهرستان چرداولییروستا

 

 

 يناهنجار

 تيامن

 عدالت

 تيرضا

 مشارکت

 يداریپا

 یاجتماع

 

ت يفيک

 يزندگ
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 روش تحقیق

 - پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقيقات کاربردي و به لحاظ ماهيت از نوع تحقيقات توصيفي

سرپرست خانوار نقاط روستايي شهرستان چرداول تشکيل  3127آماري پژوهش را  است. جامعهتحليلي 

مورد مطالعه، محققان اماکن فرصت بررسي  اي مالي، زماني و وسعت منطقههد. با توجه به محدوديتدهمي

(، d ،5/2 =q ،5/2 =p= 26ي سرپرستان خانوار اين شهرستان را نداشته و با استفاده از فرمول کوکران )کليه

-محاسبه شد. در ادامه با استفاده از روش نمونه( n)عنوان حجم نمونه ( به1 رابطهخانوار ) سرپرست 162

ها در بين سيزده روستاي شهرستان چرداول توزيع شد. نامهگيري احتمالي از نوع تصادفي ساده، پرسش

ي اختصاص داده شده به هر هانامهها و تعداد پرسشو اسامي آن 1پراکنش فضايي روستاهاي نمونه در شکل 

ق ساخته بوده که در دو محق نامهنمايش داده شده است. ابزار اصلي پژوهش، پرسش 1روستا، در جدول 

)رضايت شغلي، مشارکت، امنيت،  گويان و متغيرهاي پايداري اجتماعيهاي شخصي پاسخقسمت ويژگي

 ناهنجاري، عدالت و کيفيت زندگي( طراحي شد. 

روايي ابزار تحقيق با کسب نظرات اساتيد دانشگاهي و پس از انجام اصالحات الزم در چند مرحله 

نامه در روستاي کارزان )از توابع آزمون، با تعداد سي پرسشپيشانجام يک  تأييد شد. محققان با

ي ضريب آلفاي کرونباخ، پايايي ابزار مورد استفاده را سنجيده و قابليت شهرستان سيروان( و محاسبه

(. براي ساختن شاخص کلي پايداري اجتماعي، با 1اعتماد و اطمينان ابزار تحقيق تأييد شد )جدول 

ها، شاخص مختلف محاسبه و با اعمال وزن هر يک از گويه گويه 13وزن  ،تحليل عاملي فنه از استفاد

واني، درصد اتجزيه و تحليل اطالعات از آمارهاي توصيفي )فر برايپايداري اجتماعي ساخته شد. 

 د.ش واني تجمعي( و تحليل مسير استفادهافراواني، درصد فر
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 هر روستا اياختصاص داده شده بر نامهاسامی روستاهاي منتخب و تعداد پرسش -3جدول 

 ي اختصاص يافتهنامهپرسش تعداد خانوار نام روستا

 31 377 کل کل

 5 57 پيامن عليا

 13 156 صيدنظري

 17 135 زنجيره سفلي

 11 121 جانجان

 12 122 شله کش

 13 153 طاق گاورين

 6 76 ره سفليبالوه ت

 12 111 مهديه

 72 323 شباب

 5 52 کلنگبر

 12 171 شيراوند

 12 163 سامان

 162 3267 مجموع

 (1333و نگارندگان،  1332سرشماري نفوس و مسکن، ) مأخذ

 

 ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي متغیرهاي پژوهش -2جدول 
 ضریب آلفاي کرونباخ تعداد گویه متغیر

 772/2  11 ي رضايت شغل

 721/2  16 مشارکت

 771/2  11 امنيت

 761/2  3 ناهنجاري

 773/2  17 عدالت

 723/2  11 کيفيت زندگي

 (1333نگارندگان، ) مأخذ
 

 پژوهش و قلمرو حدودهم
، از شهرستان شيروان و 1331الم است که در اوايل سال ياز توابع استان اشهرستان چرداول 

 پنجدو بخش،  ،شهرستانن يآمده است. ا ورت يک شهرستان مستقل درصچرداول جدا شده و به

نفر  37371ن تعداد، يبوده که از انفر  55115. جمعيت شهرستان چرداول دارددهستان و دو شهر 

 يزندگ ييخانوار، در نقاط روستا 3127در قالب  ت شهرستان(يدرصد جمع 63ها )معادل حدود آن
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در را ي اين شهرستان ي، موقعيت جغرافيا1شکل (. 1333داول، شهرستان چر يفرماندار)کنند يم

 دهد.استان ايالم و کشور نشان مي

 

 
 موقعیت جغرافیایی شهرستان چرداول -2شکل 

 

 بحث اصلی

 انیگوپاسخ یشخص يهایژگیو
 ،افراد مورد مطالعه يسن يهندام که ج نشان داديان، نتايگوپاسخ يشخص يهايژگيدر ارتباط با و

سطح  بارهدر. استسال  6/25 ،هاآن ين سنيانگيم ني. همچناست انسال در نوس 63 تا 11ن يب

درصد در  3سواد، يافراد مورد مطالعه بدرصد  13حدود  که ج نشان دادينتا ،انيگوپاسخالت يتحص

پلم و يدرصد در سطح د 13، ييدر سطح راهنمادرصد  15، ييدرصد ابتدا 16شتن، دن و نونسطح خوا

ان نشان يگون پاسخيدر بت اشتغال يوضع يبررس .دارند يالت دانشگاهيتحصنيز درصد  12وسطه و مت

مشغول به  يدامدارو  يباغداراعم از زراعت،  يها در مشاغل مرتبط با بخش کشاورزاکثر آن که داد
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 يانهين درآمد ماهيانگيمکه ج نشان داد يان نتايگوپاسخ يت درآمديوضع يبارهدر. هستندت يفعال

  .استنفر  3/2بعد خانوار حدود هزار تومان بوده و  372سرپرستان خانوار حدود 

 

 ان شهرستان چرداولیین روستایدر ب یاجتماع يداریت پایوضع یبررس
دهد )جدول ينشان مان شهرستان چرداول يين روستايدر ب ياجتماع يداريت پايوضع يج بررسينتا

 ميانف، در يار ضعيدر سطح بس يدرصد افراد مورد بررس 11 انميدر  ياجتماع يداريسطح پا ( که3

درصد در سطح  11 مياندرصد افراد در سطح متوسط، در  16 ميانف، در يدرصد در سطح ضع 31

در  ياجتماع يداريت پايوضع يطورکلبه. استاد يار زيان در سطح بسييدرصد روستا 12 ميان در واد يز

 .استتر از متوسط نيير سطح پاان شهرستان چرداول ديين روستايب
 

 ان شهرستان چرداولیین روستایدر ب یاجتماع يداریت پایوضع یبررس -1جدول 

يپا
دار

 ي
اع

تم
اج

 ي

 يتجمع يدرصد فراوان درصد يوانافر سطح

 11 11 52 فيار ضعيبس

 51 31 71 فيضع

 77 16 67 متوسط 

 32 11 32 اديز

 122 12 17 اديار زيبس

 - 122 162 کل

 (1333نگارندگان، ) مأخذ
 

 پژوهش يرهایمتغ میان رابطه
طور رسون استفاده شد. همانيپ يپژوهش، از آزمون همبستگ يرهايمتغ ميان يرابطه يبررس براي

 يت زندگيفيمشارکت، عدالت و ک يرهايبا متغ يت شغليرضار ي(، متغ2جدول دهد )يج نشان ميکه نتا

 يرابطه يبررس ني. همچندارد يمعنادار يرابطه ،يناهنجار ت ويامن يرهاير مشارکت با متغيو متغ

 يرداي، عدالت و پايناهنجار يرهايت با متغير امنيمتغکه دهد يپژوهش نشان م يرهايمتغ ميان

ر يو متغ يت زندگيفير کير عدالت با متغيمتغ، يت زندگيفير کيبا متغ ينجارهر نايمتغ، ياجتماع

 دارند.  يمعنادار يرابطه ،ياجتماع يدارياپر يبا متغ يت زندگيفيک

 



 39/سال چهارم /شماره مسلسل سيزدهم/ پاييز  آمايش جغرافيايي فضا مجله                                                           751

 قیتحق يرهایمتغ یب همبستگیس ضرایماتر -4جدول 

 رهايمتغ
ت يرضا
 يشغل

 يت زندگيفيک عدالت يناهنجار تيامن مشارکت
 يداريپا

 ياجتماع

 1 يت شغليرضا
**352/2 
(23/2) 

Ns212/2 
(737/2) 

Ns13/2- 
(111/2) 

*231/2 
211/2 

*226/2 
(217/2) 

Ns313/2 
(27/2) 

 1  مشارکت
*375/2 

(235/2) 

**611/2- 

(221/2) 

Ns136/2- 

137/2 

Ns121/2 

(277/2) 

Ns1/2- 

(6/2) 

 1   تيامن
**711/2 

(222/2) 

**71/2 

(222/2) 

Ns165/2 

(373/2) 

**353/2 

(222/2) 

 1    يناهنجار
Ns173/2 

(136/2) 

*223/2 

(213/2) 

Ns217/2 

(312/2) 

 1     عدالت
*511/2 
(223/2) 

*333/2 
(211/2) 

 1      يت زندگيفيک
**736/2 

(222/2) 

Ns 21/2در سطح  يداري= معن *   / 52در سطح  يداريمعن*=      يداري= عدم معن  

 (1333نگارندگان، ) مأخذ

 

 ولاان شهرستان چردییروستا یاجتماع يداریمدل عوامل مؤثر پا يواکاو

 يل رابطهيتحل يبرا SPSSافزار ر با استفاده از نرميمس لياز تحل ،قيتحق يظرنبر اساس چارچوب 

ج نشان داد ي، نتاياجتماع يداريرها بر پايم متغيدر ارتباط با اثرات مستقرها استفاده شد. يمتغ ميان

ت يفي( و ک25/2P< ،236/2، عدالت )(25/2P< ،737/2) تيامن يهاريمتغ ( که5و جدول  3)شکل 

ن صورت که يبه ا دارند؛ق يوابسته تحق ريبا متغ يمثبت و معنادار يطهراب ،(25/2P< ،771/2) يزندگ

ان شهرستان يين روستايدر ب ياجتماع يداريپاها، آن يهالفهرها و مؤين متغياکاهش  ايش يبا افزا

ت يفير کيمتغکه دهد ين ماج نشينتا نيهمچن. کردخواهد  يطرا  ينزول اي يروند صعود ،چرداول

 . داردپژوهش  ير وابستهيبر متغ را ريتأثن يترشيب ،يزندگ
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    ان شهرستان چرداولیین روستایدر ب یاجتماع يداریثر بر پاعوامل مؤ -1شکل 
 (1333نگارندگان، ) مأخذ 

 

در  که (6جدول و  3دهد )شکل مينتايج نشان  ،متغيرهاي مورد بررسي غيرمستقيماثرات  درباره

شش متغير مورد بررسي، پنج متغير رضايت شغلي، مشارکت، امنيت، ناهنجاري و عدالت، ارتباط  ميان

، 622/2ا بتاي ناهنجاري بکه در اين ميان متغير  دارندداري با پايداري اجتماعي مثبت و معني

داول داشته است. ن چربر پايداري اجتماعي روستاييان شهرستا يرمستقيمغ طوربهبيشترين اثر را 

مورد  نتايج بررسي اثرات کلي متغيرهاي پژوهش بر پايداري اجتماعي روستاييان محدوده همچنين

ت يفيک

 يزندگ

771/2  

 مشارکت

223/2  
 

171/2 

 تيامن

ت يرضا

 يشغل

271/2  

ت يفيک

 يزندگ

771/2  

 مشارکت

223/2  

 تيامن

ت يرضا

 يشغل

271/2  

767/2  

 يناهنجار

253/2-  

236/2  

 يداریپا

 یاجتماع

 

763/2-  

171/0-  

 عدالت

233/2  

227/2-  
737/2  

177/2-  

171/2 

ت يفيک

 يزندگ

771/2  

 مشارکت

223/2  

 تيامن

ت يرضا

 يشغل

271/2  
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ترتيب با بتاي متغيرهاي امنيت، کيفيت زندگي و ناهنجاري به ( که7دهد )جدول مطالعه نشان مي

 اييان شهرستان چرداول دارند. ترين تأثير را بر پايداري اجتماعي روست، بيش622/2و  771/2، 313/2

 
ان شهرستان ییروستا یاجتماع يداریپا بر مؤثر عوامل مدل دررها یمتغمستقیم  اثرات يتجزیه -5جدول 

 چرداول

 ياجتماعيداريپا يت زندگيفيک عدالت يناهنجار تيامن مشارکت يشغلتيرضا رهايمتغ

 2 223/2 2 2 2 171/2 - يت شغليرضا

 2 2 2 2 271/2 - 2 مشارکت

 737/2 2 -227/2 2 - 2 2 تيامن

 2 -253/2 2 - 767/2 -763/2 2 يناهنجار

 236/2 -171/2 - 2 - 177/2 2 233/2 عدالت

 771/2 - 2 2 2 2 2 يت زندگيفيک

 (1333نگارندگان، ) مأخذ
 

ن شهرستتان اییروستتا یاجتماع يداریبر پا مؤثر عوامل مدل در متغیرها مستقیمغیر اثرات تجزیه -6جدول 

 چرداول

 ياجتماعيداريپا يزندگتيفيک عدالت يناهنجار تيامن مشارکت يشغلتيرضا رهايمتغ

 276/2 -221/2 232/2 2 275/2 2 - يشغل تيرضا

 373/2 235/2 -131/2 2 2 - -277/2 مشارکت

 231/2 275/2 2 2 - 2 -117/2 تيامن

 622/2 222/2 -176/2 - -212/2 -217/2 -173/2 يناهنجار

 227/2 121/2 - 2 221/2 232/2 2 عدالت

 2 - 2 2 2 2 2 يزندگتيفيک

 (1333نگارندگان، ) مأخذ
 

 ان شهرستان چرداولییروستا یاجتماع يداریبر پا مؤثر عوامل مدل رها دریکل متغ اثرات يتجزیه -7جدول 

 ياجتماعيداريپا يزندگتيفيک عدالت يناهنجار تيامن مشارکت يشغلتيرضا رهايمتغ

 276/2 221/2 232/2 2 275/2 171/2 - يشغل تيرضا

 373/2 235/2 -131/2 2 271/2 - -277/2 مشارکت

 313/2 275/2 -227/2 2 - 2 -117/2 تيامن

 622/2 -223/2 -176/2 - 223/2 -736/2 -173/2 يناهنجار

 122/2 213/2 - 2 -126/2 232/2 233/2 عدالت

 771/2 - 2 2 2 2 2 يزندگتيفيک

 (1333نگارندگان، ) مأخذ
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 پژوهش  متغیرهاي ییتوانا

 چرداولاجتماعی روستاییان شهرستان  يداریپا ینیبشیدر پ
ان ييروستا ياجتماع يداريپا ينيبشيمستقل در پ يرهايمتغ يين تواناييتع رايحاضر ب در مطالعه

طور که استفاده شد. همان گامهبگامره به روش يمتغ ون چنديرگرس يمارآاز آزمون شهرستان چرداول 

 يوارد معادلهسه گام  در ،يت زندگيفيت، عدالت و کير امنيسه متغ(، 7دهد )جدول يج نشان ميتان

ت و عدالت و يامن يرهايمتغ ،ت، در گام دوميامن ريمتغ ،ن صورت که در گام اوليبه ا ؛اندون شدهيرگرس

با توجه به اند. ون شدهيرگرس يدلهاوارد مع يندگت زيفيت، عدالت و کيامن يرهايمتغ ،در گام سوم

کنند. با  ينيبشيرا پ ياجتماع يداريرات پايياز تغ درصد 1/61رها در مجموع قادرند ين متغيا 2Rمقدار 

مورد  يرا در محدوده ياجتماع يداريپاتوان ير ميز يدلهابا مع ،رهيمتغ ون چنديتوجه به مدل رگرس

 ن زد.يمطالعه تخم

3x757/2 + 2x662/2 + 1x153/2 + 112/3- Y= 
 

 یاجتماع يداریپا يکننده ینیبشیپ يرهاین متغییتع رايره بیمتغ ون چندیرگرس -8 جدول

 t sigآزمون  بتا (Bضريب ) ريمتغ

 222/2 -366/13 - -112/3 ب ثابتيضر

 1X  153/2 136/2 775/6 222/2تيامن

 2X  622/2 671/2 122/15 222/2عدالت

 3X  757/2 312/2 326/12 222/2يزندگ تيفيک

617/2 =R 2=  611/2ل شده(     ي)تعدR             777/2  =R      222/2  =sig    277/173  =F 

 (1333نگارندگان، ) مأخذ

 

  يریگجهینتبندي و جمع
خود را به  ييروستا دان توسعهنشمياند توجه گذشته يهادهه درکه  ين موضوعاتيتراز مهم يکي

د ابعن ايتراز مهم يکياست.  ييدار روستايپا يمباحث مربوط به توسعه و توسعه ،جلب نموده است

 گر ابعاد توسعهيدارتباطات  ياصل شالودهبه عنوان  است که ياجتماع يداري، پاييدار روستايپا يتوسعه

. سازنديم متأثر آن هدگستر تيماه يواسطه به را ياجتماع يداريپا ،مختلفي عوامل .استر مطرح اديپا

شهرستان  ييدر نقاط روستا ياجتماع يداريکننده پانييعوامل تب يواکاو دنبال بهپژوهش حاضر 

 انجام گرفته است. چرداول 

مطالعه در سطح مورد  ان محدودهيين روستايدر ب ياجتماع يداريپا که ج پژوهش نشان دادينتا

و  ي(، فتاح1331و همکاران ) يموري(، ت1332و همکاران ) يلمسا جيج با نتاينتااين . يستن يمناسب
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در مناطق مختلف داللت  ياجتماع يداريت نامساعد پايبه وضع ي( که هر کدام به نحو1331همکاران )

ت مساعد يوضع يدهندهکه نشان (1211لو و همکاران ) يمطالعه يجهيدارند، همسو بوده و با نت

 يل اصليدالاز باشد. ي، در تضاد ماستن يدر چ يبخش گنز ييوستادر مناطق ر ياجتماع يداريپا

 يهاسنجه توان به ضعفيان شهرستان چرداول ميين روستايدر ب ياجتماع يدارين پاييپا سطح

 ن شهرستان اشاره کرد. يان ايين روستايبدر  ياجتماع يداريپا يدهندهليتشک

ن يـات يـتقو برايار مهم يبس يگام ،ياجتماع يداريپا کنندهنييتب يرهايشناخت متغ ،انين ميدر ا

ت، يـامن يرهـايمتغکـه ر نشـان داد يل مسيج تحلينتا ،ن مبناي. بر هماست داريپا ياز توسعه يبعد اصل

. دارنـد( ياجتماع يداريق )پايتحق ير وابستهيبا متغ يمثبت و معنادار يرابطه ،يت زندگيفيعدالت و ک

هـا ت از آنيـبـه تبعـ ياجتمـاع يداريـپا ،يادشده يرهايا کاهش سطح متغيو  ن صورت که با ارتقايبه ا

بـا  يمثبـت و معنـادار يرابطـه ،ر مـذکوريـن مهم که سـه متغيه ايدر توجابد. ييش مـش و کاهـيافزا

ان در يين روسـتايت در بـيـوجود احسـاس امنن عنوان کرد که يتوان چنيم دارنـد، ياجتماع يدارـيپا

بـه  يعـدالت در دسترسـ يگـر برقـراريک طـرف و از طـرف ديـکـاران از مان و بـزهن، مجريبرابر سارق

ت واهـا، نبـود تفـبـه فرصـت يدر دسترسـ يين اقشـار مختلـف روسـتايز بينبود تما ،يشغل يهافرصت

مناسب بـه امکانـات مختلـف از جملـه امکانـات  يدسترس نيو همچن يين جوامع روستايدر ب يتيجنس

ان شهرسـتان يين روسـتايدر بـ ياجتمـاع يداريـت پاي...، با تقوو نقلوحمل ،يرفاه، ي، بهداشتيآموزش

 يهـاژه بـه سـنجهيـجـه وو، تن راستايرسد. در اينظر م به يو جد يرضرو يامرچرداول همسو بوده و 

ت يـسـاز تقوتوانـد بستريمـ ،ياجتمـاع يداريم بر پايقن اثر مستيترشيبا وجود ب يت زندگيفيکر يمتغ

  در سطح منطقه باشد. ياجتماع يداريسطح پا

 که ان شهرستان چرداول نشان دادييروستا ياجتماع يداريرها بر پايمتغ غيرمستقيماثرات  يبررس

 ياجتماع يداريبر پا غيرمستقيماثر  ،و عدالت يت، ناهنجاري، مشارکت، امنيت شغليرضا يرهايمتغ

 اند.داشتهپژوهش  ر وابستهيبر متغرا اثر  نيترشيب ،و مشارکت ير ناهنجاريان دو متغين ميدر ا و دارند

 يداريبا پا يميارتباط مستق ،يناهنجارو  ، مشارکتيت شغليرضا ريسه متغ چند هردر مجموع 

 يداريپا اً برميمستق که ييرهايبر متغ يرگذاريتأث يبه واسطه يادشده يرهايمتغ ندارند، ياجتماع

با  الًمث. مورد مطالعه مؤثر هستند محدودهدر  ياجتماع يداريسطح پا قايترار دارند، در يتأث ياجتماع

، يمت انجام شده، وجود مشاغل داييروزمره و تناسب درآمد با فعال يهاتيت فعاليت از وضعيرضا

کاهش ، ين اهاليش مشارکت بيروستا، افزاامور ل مرتبط با ايمسدر  ياريو هم يش سطح همکاريافزا

ن يمش در برات و آيان، وجود احساس امنييه سرقت اموال روستاژيوو به يکارزان جرم و بزهيم

ت شده و در يتقو ،دارند ياجتماع يداريبا پا يميمستق يکه رابطه اييـاصل يرهايمتغ..، ان و.ييروستا

 ان شهرستان چرداول بود. يين روستايدر ب ياجتماع يداريسطح پا ءتوان شاهد ارتقايجه مينت
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ان شهرستان چرداول يين روستايدر ب ياجتماع يداريپژوهش بر پا يارهيمتغ يکلاثرات  يبررس

که به  دارندپژوهش  ير وابستهيبر متغ ير مثبت و معناداريتأث ،يورد بررسمر يشش متغکه نشان داد 

(، مشارکت 622/2) ي، ناهنجار(771/2) يت زندگيفي(، ک313/2ت )يامنند از: عبارت تياهمب يترت

و  يآبادشاهج مطالعات زارعيحاصله با نتا يجهينت (.276/2) يت شغلي( و رضا122/2لت )ا(، عد373/2)

که به  (1212)و همکاران  يني( و جم1212نايت )(، 1211لو و همکاران ) ،(1331همکاران )

در مجموع با . استاشاره دارند، همسو  ياجتماع يداريرگذار بر پايتأث لعنوان عوام به يادشده يرهايمتغ

مورد مطالعه،  يان محدودهييروستا ياجتماع يداريبر پا يادشده گانهشش يرهايرات متغيتأثتوجه به 

 يداريبر پارها يمتغ مؤثرترينو هم در مجموع  اًميکه هم مستق يت زندگيفيت و کير امنيدو متغبايد به 

 د. شو ياژهيتوجه و هستند،ان ييروستا ياجتماع

ان ييروستا ياجتماع يداريپا ينيبشيمستقل در پ يارهيمتغ يين تواناييتع رايت بيدر نها

ت، ير امنيسه متغکه ج نشان داد يره استفاده شد. نتايمتغ ون چنديمورد بحث، از رگرس يمحدوده

 ينيبشيرا پ ياجتماع يداريرات پاييدرصد از تغ 1/61توانند يم رفتههميرو يت زندگيفيعدالت و ک

ق ياز طر( امنيت، عدالت و کيفيت زندگي) يادشده يرهايمتغکه به  دشويهاد منشيپ رو از اينکنند. 

 يوهاريفعال و محسوس نق حضور يت در منطقه از طريسطح امن ين و ارتقايتأماز جمله  ياقدامات

ع يتوز، ژه در فصل برداشت محصول، برخورد قاطعانه با مجرمانيوبه همنطق يدر سطح روستاها يتيامن

ش يافزا، يينقل روستاوت حمليبهبود وضع، در سطح روستاها يبهداشتو  يآموزش خدمات يعادالنه

 يدسترس، يشغل يهابرابر به فرصت يدسترس، همنطق يطيمح يهاد بر توانيبا تأک يشغل يهافرصت

و  ياجتماع يداريت سطح پايتقو براي...، و از جمله مرتع و آب انيياز روستايمورد ن ياصلبرابر به منابع 

 .شودژه يتوجه وشهرستان چرداول  يروستاها يجانبهدار و همهيپا يه توسعهجيدر نت

 

 منابع
 ياجتماع يداريپا يبندتيو اولو يابيارز .1332 .يرن افتخايالدرکنعبدالرضا  و زال ؛ ابوذري، مهديپورطاهر .1

، 12توسعه، سال ، روستا و (د استان فارسيبشهرستان خرم يروستاها :يمورد مطالعه) ييدر مناطق روستا
 .23 -13 صفحات، 3 يشماره

 يداريپا يبندتيسنجش و اولو .1377 طاهره صادقلو. و يداريق يسجاس ؛ حمداهللي، مهديپورطاهر .1

 )مطالعه يل فازآدهيبر اساس تشابه به حل ا يبندک رتبهي، با استفاده از تکنييدر مناطق روستا ياجتماع

، اول روستايي، سال هايپژوهش نامههرستان خدابنده(، فصلش يبخش مرکز ي: دهستان حومهيمورد

 .32-1 صفحات ،1 يشماره

با  ياجتماع يداريپا يابيارز .1331 و مهدي قرخلو. يمحمدتقي رهنماي ،يفرهود الهرحمت ،رجي، ايموريت .3

 .15 -13 صفحات، 35 ، شماره12ا، سال ي: شهر تهران(، جغرافيمورد ي)مطالعه ياستفاده از منطق فاز
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در  ياجتماع يداريتراکم و پا يرابطه يبررس .1331 عا.يشفسعيد و  ينجف ؛ غالمرضاپور، محمودجمعه .2

 .122-175 صفحات، 2 ي، شماره13، سال يطيمح يزيرا و برنامهيتهران، جغراف يمناطق شهردار

 يجهاد دانشگاهاصفهان،  .(شه تا کنشيدار )از انديپا ياز توسعه ييهاجنبه .1372 .داحمدي، سيآبادخاتون .5

 اصفهان. يدانشگاه صنعت

 .. تهران، انتشارات قومسرانيدر ا ييروستا يتوسعه يزيربرنامه .1332 .، محمدرضايرضوان .6

 ينيد بر کارآفريبا تأک ييروستا توسعه .1332 .يداريق يسجاسه حمدال، عبدالرضا و ين افتخاريالدرکن .7

 انتشارات سمت. تهران،. ات(يها و تجربدگاهيف، دي)تعار

 ياجتماع يداريسنجش پا .1331 .يدکيزارع بخديجه  و يمنديزاده ميحاجمسعود  .،، اکبريآبادشاه زارع .7

 صفحات، 7 ، شماره3، سال يشهر يشناختزد، مطالعات جامعهيد شهر يم و جديقد يهان محلهيدر ب

125- 132. 

 ييزنان روستا ياجتماع يداريسنجش پا .1332 .زادهرکيماصغر علي و يامزهح محمدرضا ،مي، مريسالم .3
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