
 7931 زمستان ،71 شمارة محيط، پايداري و جغرافيا

 9۳-11 صص.

  روستایی هایمحیط اجتماعی پایداری بندیاولویّت و تحلیل

 داراب( شهرستان بیابانقلعه دهستان موردی: مطالعة)

 ایرانشیراز، ، شیراز دانشگاهریزی روستایی، و برنامه جغرافیا استادیار - *رونیزی اکبریان سعیدرضا

 ایرانشیراز، ، شیراز دانشگاه ،هریشریزی جغرافیا و برنامه استادیار - بیگلو شیخ نارع

 

 45/7/4934 پذيرش:  52/4/4934 وصول:

 چکيده
 تحقّق  در اجتماعی پايداري عدبُ آنها بين در که است مختلفی ابعاد داراي روستايی پايدار توسعة

 هاينيازمنقدي تعيقين ،پايقداري از بعقد ايقن اسقت. اهمّيّت حائز بسيار توسعة روستايی اهداف

 در جامعقه عملکقرد روي پقيش هقايچالش شناسايی و مدّتتوسعة بلند براي حداقلی اجتماعی

 و شقناتت نيازمند ،روستايی نواحی در اجتماعی پايداري به دستيابی .کندمی دنبال را مدّتبلند

 سنجش، هدف با حاضر پژوهش ،ساسا همين بر است. روستاها اجتماعی پايداري وضعيّت تحليل

 پايقداري لحقا  از داراب( )شهرستان بيابانقلعه دهستان روستايی نواحی بندياولويّت و تحليل

 ابقزار از اسقتفاده بقا ،پژوهش اين در نياز مورد هايداده و اتاطاّلع است. يافته تدوين اجتماعی

 02 بقایي روستاي 1 در ساکن يتانوارها پژوهش تحليل واحد است. شده آوريجمع پرسشنامه

 هقايداده شقدند. انتخقاب نمونقه تقانوار عنقوان به تانوار( 78۳) آنها درصد 72 که است تانوار

 آزمقون و طرفهيک واريانس تحليل اي،نمونهتک T آماري هايآزمون از استفاده با شدهگردآوري

 مقورد روسقتاهاي بنقدياولويّت ايراست در و تحليل و تجزيه ،مکرّر گيرياندازه واريانس حليلت

 روستايی نواحی که دهدمی نشان حاصله نتايج .است شده استفاده RALSPI تکنيک از مطالعه

 ايقن از معنقاداري تفاوت البتّه که دارند قرار توسّطم حد از بایتر اجتماعی پايداري لحا  از داراب

 لحقا  از کقه شقد مشخّص RALSPI مدل اساس بر ؛ همچنيندارد وجود روستاها بين در لحا 

 قرار رتبه ترينپايين در وبنگلبيخ روستاي و رتبه بایترين در بادآفتح روستاي اجتماعی پايداري

 رضقايت معيقار نيقز و تقدمات و امکانقات ،جمعيّت معيارهاي گرديد، مشخّص اينکه نهايتاً دارد.

   دارند. اهاروست اجتماعی پايداري ميزان بایبودن در يمؤثّر نقش زيستی

 .بيابانقلعه دهستان ،RALSPI مدل روستا، اجتماعی پايداري ،پايدار توسعة :کليدي واژگان
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 مهمقدّ
 کده مفهدومی بده محیطیزیسد  شددت  به نگرش یک از آن مفهوم زمان، مرور به توسعة پایدار شدنمطرح  با

 و انسدانی بهزیسدتی دسترسدی، برابدری که مفهومی .تغییر یاف  اس  طبیعی منابع به دسترسی برابری شامل
: 4335) 4یونگ (.458 :4987 )رضوانی، کندمی توزیع را (محیطیزیس  و اقتصادی ماعی،اجت )منافع هاهزینه

 .گیدرد نظدر در را فرهنگدی اجتماعی و اقتصادی ،محیطیزیس  ابعاد باید کامل پایدار توسعة دارد اعتقاد (92
 توسعة پایدار دی،اقتصا و اجتماعی مسائل حلت بدون و نیس  محیطی هایسیاس  بر مبتنی تنها توسعة پایدار

 و اجتمداعی محیطدی، توسدعة هایسیاسد  بده نگراندهکل نگرش نیازمند امر این همچنین شد. نخواهد قمحقت

 از گسدترده نظدام یدک عندوان بده طبیعی محیط چراکه؛ (82 :4334 ،5)اینسکیپ اس  یکپارچگی و اقتصادی
 آن هددایظرفی  بدده توجتده بددا دیگددر یطرفد از و نمددوده فددراه  را انسدان بددرای زندددگی اوتلیتدة شددرایط طرفدی

 بسدتری کده اس  گرفته شکل اجتماعی محیط طبیعی، محیط بستر در نماید.می ایجاد نیز را هاییمحدودی 
   (.5555 ،9)بیرکمن رودمی شمار به انسان نیازهای ناءغا جه  اقتصادی زیرنظام برای

 و نگرکددل ریزیبرنامده -4 :نمایدددمی عندوان پایددداری بدرای ار ویژگدی چهددار مدا مشددتر  آیندد  گدزارش

 تندوت  و بشدری میدرا  از  حماید -9 حیداتی؛ اکولدويیکی فرآیندهای از محافظ  -5 راهبردی؛ گیریتصمی 
 زمینده در موجدود ادبیدا  بده توجته با (.5553 ،4)لندورف بماند پایدار نیز زمان طول در که رشدی( 4 زیستی؛

 هددف سه محققین اکثر پایداری، متفاو  معانی و مختلف هایرهیاف  و ونگوناگ تعاریف و هادیدگاه پایداری،
 هبد کده گیرنددمی نظدر در اقتصادی بازدهی و اجتماعی انسجام محیطی، پذیریمسئولی  شامل پایداری برای

   (.5545 ،2رسچرن) پذیرندمی تأثیر یکدیگر از و هستند ارتباط در یکدیگر با ایپیچیده طور

 توسدعة از اساسدی ایهمؤلتفد عندوان به اخیر، هایسال در که اس  آن اجتماعی بعد پایداری، ابعاد جمله از
 پایدداری (.5558 ،6نیدوونتکال) اسد  کدرده بداز جدا پایددار جوامدع گفتمان در و گرفته قرار توجته مورد پایدار

 کدرد. تعریف آتی و علیف هاینسل رفاه بخشیدن بهبود و حفاظ  صور  به توانمی عام معنای در را اجتماعی
 بهداشد ، جملده )از کلیددی خددما  بده دسترسدی برابدری شدرایط ایدن (5554) 7کنزیمک مطالعا  طبق

 کده معندا بددین آمیزد.می دره  را هانسل بین برابری همچنین و تفریحا ( و مسکن نقل، و حمل تحصیال ،

   (.5544 ،8پیکا  و )مایکل بینندنمی آسیب حاضر نسل هایفعتالیت  واسطة هب آتی ایهنسل

 شناسدایی و مددت توسدعة بلند بدرای حداقلی اجتماعی هاینیازمندی تعیین هدفش که پایداری از بعد این

 رفداه تعدالی انسدان، و انسان رابطة به (5555 ،3ر ا)بی اس  مدت بلند در جامعه عملکرد روی پیش هایچالش
 فقدر رفدع و برابدری و مختلف هایفرهنگ ةتوسع آموزشی، خدما  بهداش ، و سالم  به دسترسی بهبود فرد،

 روابدط ماهید  بیدانگر و داشته اشاره جوامعکیفیت   به اجتماعی پایداری (.96 :4986 )زاهدی، شودمی مربوط

 بده منجر بعد این به پرداختن برای هاتالش بنابراین ؛(5552 ،45گریسر و جلیتی) اس  جوامع درونی و اجتماعی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Young  

2- Inskeep 

3- Birkmann 
4- Landorf 

5- Schorner 

6- Colantonio 

7- McKenzie 

8- Michael & Peacock 

9- Biart 

10- Littige & Grieser 



 61 داراب( شهرستان بيابانقلعه دهستان موردي: مطالعة) روستايی هايمحيط اجتماعی پايداري بندياولويّت و تحليل
 

 خددما  کدافی تددار  نیدز و توزیدع در عددال  آن، نتیجدة که شودمی اجتماعی لحاظ از یدارپا سیست  یک

   (.5557 ،4فروستل و )آسفا اس  اجتماعی

 مورد توسعة روستایی جمله از توسعه، نو  هر برای بنیادین رویکردی عنوان هب پایداری ،اخیر هایسال در

 یدک هدر کده سیاسی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، وناگونگ هایعرصه از روستایی سکونتگاه هر اس . توجته

 بده توجتده بدا روسدتایی فضای ،اساس این بر .شودمی تشکیل اس  اجتماعی زندگی هایجنبه از یکی نمایانگر

 گویای که اس  یمعیتن ساختار دارای خود اقتصادی - اجتماعی خصوصیتا  و اکولويیکی و محیطی هایویژگی

 فضدایی سدازمان تکامدل و توسعه روند در هرگاه اس . آن بالفعل و هبالقوت استعدادهای و یبنیاد هایتوانمندی

 بده منجدر کده یددآمدی وجود به هایینابسامانی سازمان این عملکرد و منظا در شود، ایجاد ایوقفه هاسکونتگاه

 رپایددا منظدور بده هیسدکونتگا نظدام در دخال  شرایطی چنین در .شودمی روستایی هایسکونتگاه ناپایداری

 نزولدی روندد بدا داشد  توجته باید ؛ همچنین(4935 ،همکاران و )شایان اس  ضروری آن سازیبهینه و نمودن

 عددم بیکداری، و فقدر گسترش شهرها، به انروستایی گسترد  هایمهاجر  و جاییجابه روستا، اقتصاد وضعیت 

 روسدتایی پایددار توسدعة به دستیابی جه  ریزیبرنامه ..و. حاشیه در جمعیت  عمد  گرفتن قرار غذایی، امنتی 

 (.4935 ،همکاران و )عنابستانی اس  ضروری و الزم

 روسدتایی جوامع سطح در اجتماعی پایداری شناخ  مبنای یتعدتدم هایهمؤلتف که دهدمی نشان هابررسی 

 هایزمینه در پایدار توسعة کلیدی ثمباح اقتصادی، همکاری و توسعه سازمان راستا، این در .اندبوده شهری و

 بده دسترسدی قابلیتد  مانندد اجتمداعی؛ رفداه و زندگیکیفیت   :الف بخش دو در ویژهبه را فرهنگی و اجتماعی

 سداختار تغییدر ،جمعیتد  تدراک  شدامل شدناختی؛ جمعیتد  ب: ؛درآمد و مسکن آموزشی، و بهداشتی خدما 

 ،همکداران و )فتداحی اسد  کدرده مطدرح فرهنگدی، مباحدث و رشه و روستا میان مهاجر  الگوهای ،جمعیت 

4935.)   

 اسد . اهمتیت  حائز بسیار توسعة روستایی اهداف تحقتق در اجتماعی پایداری نقش ،پایدار توسعة فرآیند در

 و توسدعه انتخداب، قددر  افزایش ،توانمندسازی چون مضامینی بر ،پایدار توسعة راهبردی اهداف در ،رو این از

 رفداه و پذیریمسدئولی  اجتمداعی، امنتید  نهدادی، سدازیظرفیت  زندگی،کیفیت   ارتقای مشارک ، رشگست

 بده دسدتیابی ،لتأمتد قابدل ةنکت میان، این در (.4935 ،همکاران و )پورطاهری اس  شده تأکید بسیار اجتماعی

 نیدز و پایدداری میدزان شسدنج بده نیداز ایجامعده هر در منظور بدین که اس  روستاها در اجتماعی پایداری

 در  بدا باشدد. گیدرانتصمی  و ریزانبرنامه پیشروی هنماییار تواندمی موضو  این که اس  آن در مؤثتر عوامل

 پایددار توسدعة بده نیدل بدرای مناسدبی بسدتر اجتمداعی منظرگداه از موجود هایچالش و هانارسایی از درس 

 و اجتمداعی پایدداری انمیز سنجش ضمن تا س ا آن بر ضرحا پژوهش ،اساس همین بر .گردد فراه  روستایی

 :الدف :دهدد پاسدخ زیدر اصدلی هدایپرسدش بده داراب( )شهرستان بیابانقلعه دهستان روستاهای بندیاولویت 

 بدین معنداداری تفداو آیدا  :ب داد؟ قدرار سدطحی چده در مطالعه مورد روستایی نواحی در اجتماعی پایداری

 وجدود اجتماعی پایداری لحاظ از روستایی نواحی میان تفاوتی چه :ج دارد؟ وجود اعیاجتم پایداری معیارهای

 کدرد، توجتده بعد سه از توانمی اجتماعی پایداری به داش  توجته باید هاپرسش به پاسخگویی راستای در دارد؟

 بعدد ایدن در ندد.کمدی اقددام پایدداری راسدتای در و بطمرت هایشاخص و هاروش از استفاده به که عملی بعد

 رفداه، دسترسدی، قابلیتد  مشارک ، جامعه، افراد توانمندسازی نظیر هاییشاخص و موضوعا  ها،روش پایداری

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Assefa & Frostell 
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 بعدد .کننددمی تعیدین را زنددگی استانداردهای که اس  نظر مدت هاییشاخص سایر و امنتی  سالمتی، تغال،اش

 اصدول این آیا که صور بدین کندمی ارزیابی اهداف و اصول اساس بر و اس  هاسیاس  پایداری به مربوط مدوت

 و هداتئدوری اجتمداعی پایدداری مسدوت بعدد رد هسدتند؟ آن راسدتای در و پایدداری مقولة با متناسب اهداف و

 اصدول مبندای بدر هدارهیافد  و هانظریته ها،تئوری آیا که شودمی بررسی موضو  این و شدهارزیابی  هارهیاف 

 عملدی بعدد از روستاها اجتماعی پایداری ،پژوهش این در (.4935 ،همکاران و )سالمی اند؟شده تدوین پایداری

 اس . گرفته قرار سنجش مورد

 هاروش و مواد
 در کده اسد  فدارس( )استان داراب شهرستان ( جنت بخش) اناببیقلعه دهستان ،تحقیق مطالعة مورد محدود 

 اسداس بدر  جنتد بخدش دهسدتان دو از یکدی بیابانقلعه .(4 شکل) ددار قرار داراب شهر کیلومتری 95 فاصلة

 مجمدو  از اسد . جمعیتد  نفدر 7589 و خدانوار 4394 سدکنه، دارای آبادی 55 دارای 4935 سال سرشماری

 عشدایر، شدهدای نوایگدان، ،بیابدانقلعده) بیشدتر و خانوار 55 دارای روستا 7 ،دهستان این مسکونی هایآبادی

؛ انددشدده انتخداب پدژوهش روسدتاهای عندوان هبد کده هسدتند شکاری( و بنگل و بیخ نوایگان، غدیر ،آبادفتح

 45 نمونده، روسدتاهای در سداکن خدانوار 4826 مجمو  از که هستند ساکن یهاخانوار تحلیل واحد همچنین

 انتخداب پرسشنامه تکمیل جه  تصادفی صور  هب و آماری نمونة عنوان هب خانوار( سرپرس  482) آنها درصد

 و دهنددمدی تشدکیل زندان را درصدد 98 و مدردان را درصد 65 مطالعه، مورد پاسخگویان مجمو  از .گردیدند

 دارای درصدد( 4/94) آنهدا بیشترین تحصیال  سطح لحاظ از اس . سال 7/53 برابر پاسخگویان سنی توستطم

 دارند. فعتالیت  خدما  بخش در درصد 2/46 شغلی وضعیت  لحاظ از و باالتر و دیپل فوق تحصیال 

 گیری( انتخاب و برای اندازه4جدول ) عمده شاخص 49 قالب در نماگر 66 تعداد اسنادی مطالعا  اساس بر   

 محاسبه 886/5 برابر کرونباخ آلفای با پرسشنامه پایایی اس  ذکر قابل اس . شده استفاده لیکر  طیف از آنها

 
 مطالعه مورد روستاهاي و محدوده موقعيّت .7 شکل



 63 داراب( شهرستان بيابانقلعه دهستان موردي: مطالعة) روستايی هايمحيط اجتماعی پايداري بندياولويّت و تحليل
 

 برای RALSPI تکنیک از نظر مورد اهداف به دستیابی و هاداده تحلیل و تجزیه منظور به ؛ همچنیناس  شده

 دادن نشدان برای ،SPSS افزارنرم در آماری یهاآزمون از نیز و اجتماعی پایداری لحاظ از روستاها بندیاولویت 

 تحلیدل از معیارهدا همگدونی میدزان بررسدی بدرای ای،موندهنتک T آزمون از معیار هر اجتماعی پایداری سطح

 تحلیدل آزمدون از اجتماعی پایداری سطح لحاظ از روستاها بین تفاو  بررسی برای و مکرتر هایاندازه واریانس

 الگوریت  ورودی عنوان به وزن بردار RALSPI روش در اینکه به توجته با اس . شده استفاده طرفهیک واریانس

 شد. استفاده هاشاخص وزن تعیین برای آنتروپی روش از شود،می گرفته نظر در
 

 و شايان ؛7932 همکاران، و سالمی ؛7983 همکاران، و طاهريپور) اجتماعی پايداري سنجش نماگرهاي و هاشاخص .7 جدول

 (7930 همکاران، و فتاحی ؛7932 همکاران،
 نماگر شاخص

 و ییگرابرون

 پذیریتعامل

 تعامدل و همکداری به اعتقاد حرکا ، و رفتار در صبر و نفس به اعتماد گروهی، هایفعتالیت  و کارها نجاما به تمایل

 هافعتالیت  از بردن لذت  نشاطی، با و سرزنده به اعتقاد عمومی، جلسا  و مجالس در شرک  ان،روستایی میان

 مسکن از رضای 
 بدودن بهداشدتی و تمیدز از رضدای  طبیعدی، سوانح برابر در امنیت  احساس معماری، در جدید الگوهای از رضای 

 مسکن موقعیت  از رضای  ها،اتاق تعداد و خانواده افراد تعداد تناسب از رضای  مسکن،

کیفیت   از رضای 

 خدما  به دسترسی

 خددما  از رضدای  ،هابانک اعتباری و مالی خدما  از رضای  انتظامی، و پاسگاهی خدما  به دسترسی از رضای 

 از رضای  ارتباطی، خدما  از رضای  درمانی، و بهداشتی خدما  آموزشی، خدما  از رضای  عمومی، نقل و حمل

  آشامیدنی آب از رضای  کشاورزی، جهاد و ترویجی خدما 

 عملکرد از رضای 

 نهادها
 بخشداری از رضای  دهیاران، از رضای  روستا، اسالمی شورای از رضای  دول ، عملکرد از رضای 

 مکان به تعلتق
 تفریح به عالقه روستا، در تحصیل به عالقه خویشاوندان، و اقوام کنار در زندگی به عالقه روستا، در زندگی به عالقه

 روستا در ازدواج به عالقه روستا، در اشتغال داشتن به عالقه روستا، در فراغ  اوقا  گذران و

 و همبستگی مشارک ،

 اجتماعی تعامل

 هدایفعالی  در عمدومی مشدارک  روسدتا، امدور در زنان مشور  و همفکری روستا، عمومی هایجلسه در شرک 

 خویشان، و اقوام از بازدید به اهمتیت  کدخدامنشانه، صور  هب اختالفا  حل مردم، میان یکرنگی و همدلی عمرانی،

 لیم مراس  و مذهبی هایمناسب  در شرک  فردی، به جمعی هایمسافر  ترجیح

 اجتماعی اعتماد
 بده اعتمداد دولتدی، مدأمورین بده اعتماد کاری، محیط در شرکا به اعتماد کشاورزی، مروجین هایتوصیه به اعتماد

  گذاشتن، وثیقه قبال در همسایه

 شیو  از ترس

 اجتماعی هایناهنجاری

 مخددر، مدواد مصدرف ی،روسدتای جامعده در مذهب شدن رنگک  شهری، جامعه فرهنگی هایجنبه از برخی تأثیر

 طالق افزایش احشام، و اموال سرق 

 درآمد و شغل از رضای 
 با درآمد تناسب شغل، اجتماعی موقعیت  از رضای  فعلی، شغل از رضای  زندگی، هزینه از رضای  درآمد، از رضای 

 فرزندان توستط شغل ادامه رضای  و شغلی امنیت  احساس شده، متحمل زحم  میزان

 شبختیخو احساس
 بدودن پیشدرف  بده رو روسدتا، در موجود هایسرگرمی و تفریحا  از رضای  روستا، در زندگی از افراد خوشبختی

 روستا در خوشبختی بودن یافتنیدس  زندگی،

 آینده به امید
 و روحدی لحاظ از بودن تأمین و کهنسالی دور  از ترس عدم آینده، در خوب زندگی یک شدن فراه  به بینیخوش

 بهتر زندگی یک تأمین برای شهر به مهاجر  وانی،ر

 پذیریمسئولی 
 احساس کار، انجام در پذیریمسئولی  خانوادگی، امور انجام در خاطر رضای  روستا، امور انجام در پذیریمسئولی 

 روستا قبال در مسئولی 

 محرومی  احساس
 احساس شهرها، نسب  به روستاها از دول  مای ح برخورداری عدم شهری، و دولتی مراکز به روستا دسترسی عدم

 مناطق سایر به نسب  روستاها بودن تنوت  فاقد و تکراری شهری، انسان یک برابر در بینیخودک 

 یافتگیتوسدعه سدطح سدنجش و هداگزینده ارزیدابی بدرای جدید هایروش از یکی روش این :RALSPI روش

  مجموعده منددنظدام گدزینش بدر تأکیدد -4 :اسد  شدرح دینبد آن هدایویژگی ترینمه  که هاس سکونتگاه

 و مسدتقل جایگاه گرفتن نظر در -5 هاشاخص از یمراتبسلسله ساختار ةارائ الزام دلیل به انتخابی هایشاخص
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 از یدک هدر بدرای توسدعه مختلدف هدایگدروه تعریف طریق از مطالعه مورد هایشاخص تمامی برای تأثیرگذار

 بنددیرتبده و ارزیدابی امکدان -4 هداشداخص از یدک هر برای اهمتیت  ضریب یا وزن مالعا -9 یکلت هایبخش

 مراحدل .هداشداخص امتیداز بودن جبرانی و جانشینی خصل  تقلیل -2 کلی هایبخش تفکیک به هاسکونتگاه

 (.4935 بیگلو، شیخ و )تقوایی اس  شده داده نمایش 9 شکل در RALSPI روش انجام

 

 (4935 بیگلو، شیخ و تقوایی) RALSPI مدل فرايند .9 شکل



 17 داراب( شهرستان بيابانقلعه دهستان موردي: مطالعة) روستايی هايمحيط اجتماعی پايداري بندياولويّت و تحليل
 

 نتايج

 کده شده انجام اینمونهتک T آزمون از استفاده با نمونه روستاهای در اجتماعی پایداری سطح تحلیل و تعیین

 و یدیگرابدرون معیارهدای در پایدداری که س ا آن بیانگر شدهمشاهده میانگین و توستطم حد به توجته با نتایج

 شدیو  از تدرس نبدود اجتمداعی، اعتمداد اجتماعی، تعامل و همبستگی مشارک ، مکان، به تعلتق ،پذیریتعامل

طم حد از باالتر خوشبختی احساس و محرومی  احساس عدم پذیری،مسئولی  اجتماعی، هایناهنجاری  توسدت

 میدانگین هرچند گرددمی مالحظه رابطه همین در .اس  وضعیت  این معناداری بیانگر P value مقدار که اس 

 نشدان نتدایج ؛ همچندیننیسد  معندادارامتا  شده محاسبه توستطم حد از باالتر مسکن از رضای  معیار پایداری

طم حدد از تدرپایین دیگر معیار 4 پایداری که دهدمی   نشدان را آن معنداداری P value مقددار کده بدوده توسدت

 حد نیز و (65/549) شدهمشاهده میانگین مقدار و شده محاسبه (P value <0.05) مقدار به طور کلتی دهد.می

 حدد از بداالتر مطالعه مورد روستایی نواحی در اجتماعی پایداری که س ا آن بیانگر مجمو  در (438) توستطم

 .(5 جدول) داد قرار توستطم

 مدورد کدرترم هدایانددازه واریدانس تحلیدل آمداری آزمون با اجتماعی پایداری معیار 49 بین تفاو  بررسی 

 اثدر آزمدون دو هدر در P value مقادیر دهدمی نشان آماری آزمون این از حاصله نتایج اس . گرفته قرار تحلیل

 هداآزمودنی بین و درون اثرا  هایآزمون نتایج به توجته با همچنین اس ؛ 52/5 از کمتر ویلکز ایالند و پیالی

 داشد  اذعدان تدوانمی ،اس  شده محاسبه 52/5 از کمتر که آزمون دو هر در معناداری سطح به توجته با نیز و

؛ (9 جددول) دارد وجدود اجتمداعی پایدداری معیارهدای از یک هر برای شدهکسب نمرا  بین معناداری تفاو 

 بدر مطالعداتی معیارهدای در روسدتاها بدین تفداو  وجود عدم یا و وجود به مربوط تحلیلی هاییافته همچنین

 گدرددمدی مالحظده شدده محاسبه P value مقدار به توجته با (4 جدول) طرفهیک ریانسوا تحلیل روش مبنای

 بدین در معناداری تفاو  معیارها دیگر در اس ، 52/5 از بزرگتر معناداری سطح که مکان به تعلتق معیار در جز

  (.P value<0.05) دارد وجود روستاها

 اينمونهتک T آزمون اساس بر پژوهش تحليلی نتايج .0 جدول

 توسّطم حد معناداري سطح ميانگين T آماره معيار

 48 554/5 64/54 57/49 پذیریتعامل و ییگرابرون

 42 458/5 46/42 64/4 مسکن از رضای 

 54 554/5 44/48 -68/8 خدما  به دسترسیکیفیت   از رضای 

 45 549/5 97/44 -254/5 نهادها عملکرد از رضای 

 48 554/5 74/54 423/45 مکان بهتعلتق 

 54 554/5 54/58 358/44 اجتماعی تعامل و همبستگی مشارک ،

 45 554/5 42/49 73/2 اجتماعی اعتماد

 45 554/5 97/47 95/54 اجتماعیهای ناهنجاری شیو  از ترس نبود

 48 554/5 46/46 -465/2 درآمد و شغل از رضای 

 45 554/5 32/45 392/9 خوشبختی احساس

 3 655/5 35/8 -434/5 آینده به امید

 45 554/5 85/44 58/46 پذیریمسئولی 

 45 554/5 3/49 652/3 محرومی  احساس عدم

 438 554/5 65/549 59/3 کل
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 اجتماعی پايداري معيارهاي تفاوت تبيين در واريانس تحليل آزمون نتايج .9 جدول

 F ارزش اثر آزمون 
 یآزاد درجه

 فرضیه
Sig 

Partial 

Eta 

Squared 

 چند آزمون

 همتغیتر

368/5 پیالی اثر آزمون  245/445  (a) 45 554/5  368/5  

595/5 ویلکز الندای آزمون  245/445  (a) 45 554/5  368/5  

 آزمون
 مجمو  iv نو 

 مجذورا 

 میانگین

 مجذورا 
F Sig 

Partial 

Eta 

Squared 

 درون اثرا  آزمون

 آزمودنی

544/26833 شدهپذیرفته کروی   654/4744  459/459  554/5  637/5  

544/26833 دامنه کمترین  544/26833  459/459  554/5  637/5  

 بین اثرا  آزمون

 آزمودنی
Intercept 7/643453  7/643453  44/42356  554/5  383/5  

2/7255 خطا مقداره  772/45     

 معيارها تفکيک به روستاها بين تفاوت واريانس تحليل آزمون .1 جدول

 معيار
 سطح

 معناداري

 مجذورات ميانگين مجذورات جمع

 گروهیدرون گروهیبين گروهیدرون گروهی بين

 823/45 247/24 872/5588 459/953 554/5 پذیریتعامل و ییگرابرون

 657/49 555/66 545/5455 54/936 554/5 مسکن از رضای 

 87/47 67/39 92/9484 554/265 554/5 خدما  به دسترسیکیفیت   از رضای 

 677/45 469/58 296/4355 377/468 548/5 نهادها عملکرد از رضای 

 986/59 8/94 638/4465 84/435 599/5 مکان به تعلتق

 55/55 84/49 44/9233 86/565 548/5 اجتماعی تعامل و همبستگی مشارک ،

 392/6 44/46 98/4594 68/38 594/5 اجتماعی اعتماد

 58/3 58/34 733/4647 74/247 554/5 اجتماعی هاینجاریناه شیو  از ترس نبود

 6/55 855/459 882/9666 354/655 554/5 درآمد و شغل از رضای 

 554/3 96/24 537/4644 469/956 554/5 خوشبختی احساس

 558/9 434/52 359/298 464/424 554/5 آینده به امید

 535/2 582/44 329/344 244/84 547/5 پذیریمسئولی 

 552/6 648/97 293/4454 7/552 554/5 محرومی  احساس عدم

 روش از مطالعده مدورد روسدتاهای در اجتمداعی پایدداری بنددیرتبده منظور به گردید بیان که گونههمان 

RALSPI ابتددا در اسد  الزم مدذکور روش در شد. استفاده هاشاخص جانشینی خصل  میزان کاهش دلیل به 

 شود. گرفته نظر در الگوریت  ورودی عنوان به و محاسبه معیارها دهیوزن هایروش از کیی طریق از وزن بردار

 بیشدترین درآمدد و شدغل از رضدای  معیدار که دهدمی نشان آنتروپی روش از استفاده با معیارها وزن محاسبه

 (.2 جدول) اندداده اختصاص خود به را وزن کمترین پذیریمسئولی  معیار و وزن

 بده دسترسدیکیفیتد   از رضای  و آینده به امید درآمد، و شغل از رضای  مطالعه، مورد معیارهای نمیا در 

 نیدز مکدان بدهتعلتق  وپذیری مسئولی  معیارهای اند.داده اختصاص خود به را وزن بیشترین ترتیب به خدما 

 اختیدار در مسدتلزم RALSPI روش درها گزینده بنددیرتبه شد، ذکر کهطور همان اند.شده وزن کمترین حائز

 روش بدا شدده محاسدبه هدایوزن رو، ایدن از ؛اسد  مربوطده الگوریت  ورودی عنوان به هاشاخص وزن داشتن

 گرف . قرار مطالعه مورد روستاهای بندیرتبه مال  آنتروپی،

 



 16 داراب( شهرستان بيابانقلعه دهستان موردي: مطالعة) روستايی هايمحيط اجتماعی پايداري بندياولويّت و تحليل
 

 آنتروپی روش در اجتماعی پايداري معيارهاي وزن .۳ جدول

 5496/5 پذیریتعامل و ییگرابرون 5973/5 اجتماعی اعتماد

 4472/5 خدما  به دسترسیکیفیت   از رضای  5353/5 مسکن از رضای 

 5339/5 نهادها عملکرد از رضای  4653/5 درآمد و شغل از رضای 

 5546/5 مکان به تعلتق 4447/5 خوشبختی احساس

 5543/5 اجتماعی تعامل و همبستگی مشارک ، 4932/5 آینده به امید

 5439/5 ذیریپمسئولی 
 5732/5 اجتماعی هایناهنجاری شیو  از ترس عدم

 5259/5 محرومی  احساس عدم

 تعددادی در نظدر مدورد هدایشداخص دهدیسازمان RALSPI مدل انجام در مرحله یناوتل اینکه به توجته با 

سدرمایة  املشد گدروه چهدار در آنها مفهومی قراب  برحسب مطالعه مورد معیار 49 اس ، کلی بخش یا خوشه

 معیارهدای که صور  این به شد، بندیدسته محیطی عامل و امکانا  از برخورداری زیستی، رضای  ،اجتماعی

 تحد  نهادهدا عملکدرد از رضای  و پذیریمسئولی  اجتماعی، تعامل و همبستگی مشارک ، اجتماعی، اعتماد

 بده امیدد خوشدبختی، احسداس درآمدد، و شدغل از رضای  معیار چهار گرفتند. قرار اجتماعی ةسرمای ةمجموع

 ةمجموعد بدرای گردیدندد. معرفدی زیسدتی رضدای  معیارهدای گدروه در پدذیریتعامدل و یدیگرابرون و آینده

 احسداس عددم و خدما  به دسترسیکیفیت   از رضای  مسکن، از رضای  معیار سه نیز امکانا  از برخورداری

 مکان به تعلتق و اجتماعی هایناهنجاری شیو  از ترس عدم ارمعی دو نهای ، در و شد گرفته نظر در محرومی 

 کلتدی هدایگروه از یک هر که اس  4 برابر (k) هاخوشه تعداد بنابراین، ؛شدند داده نسب  محیطی عامل به نیز

 از اسدتفاده بدا آنهدا عددی مقادیر ها،شاخص دهیسازمان از پس باشند.می معیار 5 و 9 ،4 ،4 دارای ترتیب به

 حالد  در شداخص هدر برای روش سوم ةمرحل طبق طرفی از گردیدند. استاندارد فازی، سازی مقیاسبی روش

 بدا گردید. مشختص هاشاخص قراردادی امتیازا  اساس بر توسعه مختلف هایگروه و شد تعریف سطح سه کلتی

 اجتمداعی، ةسدرمای بدرای ا،هشاخص ةچهارگان هایگروه از یک هر تح  گرفته قرار هایشاخص تعداد به توجته

 و گردیدد تعریدف توسدعه گدروه 2 و 7 ،3 ،3 ترتیدب به محیطی عامل و امکانا  از برخورداری زیستی، رضای 

 شدد محاسبه توسعه هایگروه از یک هر برای ممکن حداقل و حداکثر مقادیر و هاخوشه ایطبقه امتیاز سپس،

 (.6 جدول)

 مطالعه مورد کلّی معيارهاي در توسعه هايگروه نممک مقادير حداقل و حداکثر .6 ولجد

 محيطی عامل امکانات از برخورداري زيستی رضايت سرماية اجتماعی گروه
g PmaxSg PminSg g PmaxSg PminSg g PmaxSg PminSg g PmaxSg PminSg 

4 45 4784/5 4458/5 45 4277/5 9664/5 3 5657/5 5455/5 6 4545/5 5853/5 

5 44 4746/5 4453/5 44 4483/5 9479/5 8 5259/5 4743/5 2 5368/5 5274/5 

9 45 4755/5 5699/5 45 4923/5 5928/5 7 5966/5 4465/5 4 5359/5 5479/5 

4 3 4644/5 5243/5 3 4492/5 4345/5 6 5485/5 5889/5 9 5744/5 5458/5 

2 8 4278/5 5995/5 8 9826/5 4545/5 2 4342/5 5443/5 5 5256/5 5555/5 

 ددد ددد ددد 5565/5 4666/5 4 5357/5 9294/5 7 5564/5 4259/5 7 6

 ددد ددد ددد 5555/5 4944/5 9 5943/5 9432/5 6 5424/5 4983/5 6 7

 ددد ددد ددد ددد ددد ددد 5548/5 5777/5 2 5536/5 4435/5 2 8

 ددد ددد ددد ددد ددد ددد 5555/5 5588/5 4 5555/5 5835/5 4 3
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 تفکیدک بده هداسدکونتگاه از یدک هر امتیاز توسعه، هایگروه ممکن مقادیر حداکثر و حداقل تعیین از پس 

 امتیداز بداالترین حائز عشایر شهر  اجتماعی، ةسرمای معیارهای گروه در شد. محاسبه مطالعه مورد هایخوشه

 گدروه این امتیاز کمترین دادند، اختصاص خود به را سوم و دوم هایرتبه نوایگان و آبادفتح روستاهای و گردید

 بدا بیابانقلعه و نوایگان آباد،فتح روستاهای زیستی رضای  معیار نظر از .اس  بنگل و بیخ شهر  به مربوط نیز

 و بدیخ شدهر  گرفتندد؛ قدرار سدوم تا اوتل جایگاه در ترتیب به روستاها، سایر به نسب  امتیاز بیشترین کسب

 بیشدترین نیدز امکاندا  از برخورداری شاخص نظر از دارد. را وضعیت  ترینامناسبن نیز معیار این نظر از بنگل

 در روسدتاها وضدعیت  ارزیدابی از حاصدل ةنتیجد گرف . تعلتق بیابانقلعه و نوایگان آباد،فتح روستاهای به امتیاز

 غددیر شدهر  و عشدایر شدهر  شکاری، منطقه روستاهای ترِمطلوب وضعیت  از حاکی محیطی عامل خصوص

  .اس  روستاها سایر به نسب 

 بدا روسدتاها نهدایی امتیداز چهارگانده، کلتدی معیارهدای از یک هر نظر از روستاها وضعیت  شدن مشختص با 

 امتیداز کسدب اینکده بده توجتده با گردید. محاسبه RALSPI روش هشت  ةمرحل در شدهارائه فرمول از استفاده

 بددین مطالعده مدورد روسدتاهای در اجتمداعی پایداری وضعیت  مطلوبی  ،اس  روستاها بهتر ةرتب بیانگر باالتر

 بنگدل و بدیخ شدهر  و شکاری منطقه غدیر، شهر  ،بیابانقلعه عشایر، شهر  نوایگان، آباد،فتح :اس  ترتیب

 .(7 جدول)

 بحث
 اجتمداعی ایهدظرفیت  ارتقدای سداززمینه آن کنندد تبیدین هایشاخص مداوم بهبود راه از اجتماعی پایداری

 و اجتمداعی طبیعی، منابع از بهینه برداریبهره جه  در را روستایی جامعه توانایی و شودمی روستایی ساکنان

 اجتماعی پایداری لحاظ از داد نشان حاضر پژوهش .سازدمی فراه  پایدار توسعة اهداف با متناسب را اقتصادی

 (4934) همکداران و سدالمی نتایج با موضو  این که دارد ودوج مطالعاتی محدوده در متفاوتی و نابرابر وضعیت 

 همسدویی اجتماعی پایداری ایمنطقه درون هایینابرابر و تفاو  وجود بر مبنی (4935) همکاران و فتاحی و

 یروسدتای یهاسدکونتگاه پایداری بر مختلفی عوامل که داش  توجته باید نابرابری این چرایی با ارتباط در دارد.

 روسدتاها، اجتمداعی پایدداری در مدؤثتر عوامدل از .یرگذارنددتأث اخدص طدور هب اجتماعی پایداری و عام رطو هب

 خددما  و امکانا  استقرار و جذب در مؤثتر و مه  عاملی تبع به که اس  روستاها جمعیت  میزان نیز و خدما 

 بدا اجتمداعی پایدداری میدزان بین همبستگی بررسی ارتباط همین در آید.می بشمار اس  روستایی نواحی در

 ؛اسد  52/5 از کمتدر سطح در و 765/5 برابر همبستگی با آماری مستقی  معنادار رابطة بیانگر جمعیت  تعداد

  و فراهدانی ؛4935 همکداران، و شدایان ؛4983 همکداران، و )پورطداهری پیشین هاییبررس هاییافته بنابراین
 

 RALSPIروش  بر اساس کلّیبه تفکيک معيارهاي . امتياز روستاهاي مورد مطالعه 1 جدول
 رتبه امتياز کل محيطیعامل  امکانات زيستی رضايت اجتماعی ةسرماي روستا

5442/5 نوایگان  4263/5  4693/5  5293/5  4465/5  5 

5545/5 غدیر شهر   5378/5  5864/5  5645/5  5665/5  2 

5544/5 شکاری منطقه  5525/5  5434/5  5664/5  4424/5  6 

5242/5 آبادحفت  9664/5  4675/5  5567/5  2342/5  4 

5463/5 بیابانقلعه  4268/5  5394/5  5548/5  5748/5  4 

5359/5 عشایر شهر   5623/5  5656/5  5625/5  5828/5  9 

5545/5 بنگل و بیخ  5558/5  5938/5  5525/5  5435/5  7 



 14 داراب( شهرستان بيابانقلعه دهستان موردي: مطالعة) روستايی هايمحيط اجتماعی پايداري بندياولويّت و تحليل
 

 لدذا گیدرد.مدی قدرار دتأیید مدورد یروستای مناطق پایداری میزان در جمعیت  نقش بر ینمب (4934 همکاران،

 و امکاندا  از روسدتاها بیشدتر چده هدر برخدورداری جهد  در تدالش و شرایط بهبود صور  در رودمی انتظار

 هدایسدکونتگاه در جمعیتد  نگهداشد  مسدئله محیطی، و اجتماعی اقتصادی، هاینیازمندی تأمین و خدما 

 در را اجتمداعی پایدداری خصوصداً پایدداری ابعاد و گردد محقق زیادی حد تا فرستی مهاجر کاهش و روستایی

 موضدوعاتی دیگدر از روستاها اجتماعی پایداری بندیاولویت  و شناخ  در ، فرآیند در .دهد ارتقاء نواحی این

 تکنیدک کداربرد خصدوص در گیدرد.مدی قدرار اسدتفاده مدورد کده اسد  روشی و تکنیک اس ، توجته مورد که

RALSPI محققدان سدوی از استفاده مورد یهامدل دیگر مانند مدل این که اس  ذکر شایان پژوهش، این در 

 ؛4983 ،همکداران و پورطداهری هدای)یافتده نمایدد ارائده را روسدتایی نواحی واقعی  توانسته خصوص، این در

 هدایفتدهیا کده طدوری بده (.4935 ،همکاران و عنابستانی ؛4935 ،همکاران و فتاحی ؛4935 ،همکاران و پورطاهری

 روسدتایی یهاسدکونتگاه موجود هایواقعی  با ارتباط در نگارندگان میدانی مشاهدا  با خوبی به مدل این از حاصل

 امکاندا  و جمعیتد  از کده روسدتاهایی چراکده .اسد  منطبق روستاها از یک هر اجتماعی پایداری وضعیت  پیرامون

 ایدن در شدود،مدی دیدده بیشدتر آنها محلتی ساکنان در تماعیسرمایة اج و زیستی رضای  نیز و برخوردارند بیشتری

 ،مدؤثتر روشدی عندوان به تواندیم مدل این لذا بالعکس. و برخوردارند باالتری اجتماعی پایداری وضعیت  از مدل

 سدوی از پایدداری ابعداد از یدک هدر لحاظ از روستایی نواحی بندیاولویت  و تحلیل شناخ ، در کارآمد و مفید

 روش مهد  هدایویژگی از یکی ینکها به توجته با اس  ذکر قابل گیرد. قرار استفاده مورد پژوهشگران و نمحققا

 هداشداخص جانشدینی خصل  کاهش مطالعه، مورد روستاهای ایمقایسه مطلوبی  سنجش برای شده استفاده

 فرایندد در اندد،گرفتده قرار مطالعه مورد پژوهش این در که اجتماعی پایداری ابعاد از یک هر مستقل اثر ،اس 

 سدبب مسدئله ایدن اسد ؛ شدده پیشگیری ابعاد سایر توستط بُعد هر احتمالی همپوشانی از و شدهحفظ ارزیابی

  گردد. تلقتی پذیرش قابل زیادی حد تا آمده دس  به کلتی نتایج اعتبار شودمی

 گيرينتيجه
 ندواحی در یژهوبده پایددار توسدعة تحقتدق در آن حظدهمال قابدل نقش و اجتماعی پایداری مقوله اهمتیت  به نظر

 پرداختده بیابدانقلعده دهستان روستایی نواحی پایداری سطح تحلیل و سنجش به حاضر پژوهش در روستایی،

 آینده به امید و مسکن از رضای  جز به هاشاخص همه در پایداری که س ا آن بیانگر آمده دس  هب نتایج شد.

 هدر برای شدهکسب نمرا  بین معنادار تفاو  وجود از حاکی نیز واریانس تحلیل از حاصل نتایج .اس  معنادار

 پایدداری لحداظ از مطالعده مدورد روسدتاهای بین تفاو  خصوص در .اس  اجتماعی پایداری معیارهای از یک

 روسدتاها بدین در ریمعنادا تفاو  معیارها دیگر در مکان، به تعلتق معیار در جز که داد نشان هایافته اجتماعی،

 بده مربدوط وزن بیشدترین کده داد نشدان پدژوهش هایشاخص وزن با ارتباط در ،شدهحاصل نتایج دارد. وجود

 اسد . اختصداص خددما  بده دسترسدیکیفیت   از رضای  و آینده به امید درآمد، و شغل از رضای  معیارهای

 بیدانگر چهارگانده ابعاد تفکیک به مطالعه مورد روستایی نواحی اجتماعی پایداری بندیاولویت  وضعیت  بررسی

 ترینیینپدا و بداالترین در ترتیدب بده بنگل و بیخ روستای و عشایر شهر  سرمایة اجتماعی بعد در که بود آن

 در آخدر، رتبده در بنگدل و بدیخ روسدتای و اوتل رتبة در آبادفتح روستای محیطیزیس  رضای  معیار در رتبه،

 در نیدز و دارندد قدرار رتبده تریننیپای و باالترین در ترتیب به شکاری منطقه و آبادفتح ایروست امکانا  معیار

 اختصداص خدود بده را آخدر ةرتبد بیابدانقلعه روستای و اوتل ةرتب شکاری منطقه روستای محیطی عامل معیار

 مدورد روستاهای در ماعیاجت پایداری وضعیت  مطلوبی  شده محاسبه نهایی امتیاز مبنای بر نهای  در .اندداده
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 غددیر، شهر  ،بیابانقلعه عشایر، شهر  نوایگان، آباد،فتح گردید: بندیاولویت  و مشختص ترتیب بدین مطالعه

 اجتمداعی پایدداری لحداظ از کده داشد  آن از نشدان نتایج کلتیبه طور  بنگل. و بیخ شهر  و شکاری منطقة

 در اجتمداعی پایداری سطح ،کلتی نگاه در هرچند .دارد وجود عهمطال مورد روستاهای بین در مشهودی نابرابری

 شدغل از رضدای  و خدما  به دسترسیکیفیت   همچون هاییشاخص درامتا  اس  توستطم حد از باالتر روستاها

 بدا ارتبداط در اجتمداعی عددال  مه  نقش به توجته با لذا .اس  توستطم حد از ترپایین پایداری سطح درآمد، و

 و امکاندا  ةعادالن توزیع البتته و ایجاد ،درآمد وضعیت  اشتغال، کیفی و کمی ةتوسع به توجته اجتماعی، یپایدار

 در .اسد  الزامدی روسدتایی مناطق در ...و درمانی و بهداشتی تفریحی، ورزشی، گوناگون هایبخش در خدما 

 قابدل تفداو  وجدود طرفدی از و ارپایدد ةتوسع تحقتق جه  اجتماعی پایداری بسزای نقش به عنای  با مجمو 

  پایدار مختلف ابعاد معرف هایشاخص تقوی  اجتماعی، پایداری سطح نظر از مطالعه مورد روستاهای در مالحظه

 انددگرفتده قدرار تدرپدایین سطوح در شده انجام بندیرتبه در که روستاهایی ویژهبه روستاها ةهم در اجتماعی

  .اس  ضروری

  منابع
 در اجتمداعی پایدداری بنددیاولویت  و ارزیدابی (4935) الددینرکدن عبدالرضدا افتخاری، ابوذر؛ زال، ؛هدیم پورطاهری،

 (،42) 44 ،توسدعه و روسدتا ،فدارس اسدتان بیدد خرم شهرستان روستاهای موردی مطالعه :روستایی مناطق

 .43-43 صص.

 منداطق در اجتمداعی پایدداری بنددیهرتبد و سدنجش (4983) طداهره صدادقلو، حمداله؛ سجاسی، مهدی؛ پورطاهری،

 حومده دهسدتان مدوردی: )مطالعده فدازی آلایده حل به تشابه اساس بر بندیرتبه تکنیک بر تأکید با روستایی

 .4-94 صص. (،4) 4 ،روستايی هايپژوهش خدابنده(، شهرستان مرکزی بخش

 سنجش و هاگزینه ارزیابی جه  جدید مدلی :RALSPI مدل معرفی و ابدا  (4935) رعنا بیگلو،شیخ مسعود؛ تقوایی،

 .4-55 صص. (،46) 44 ،ايمنطقه و شهري هايپژوهش و مطالعات ،هاسکونتگاه ةتوسع سطح

( سدنجش و ارزیدابی پایدداری در 4935خسروبیگی، رضا؛ شایان، حمید؛ سجاسی قیدداری، حمدالده؛ صدادقلو، طداهره )

 5، هاي روسدتايیپژوهشتاپسیس،  -ه فازی متغیتریری چند مناطق روستایی با استفاده از تکنیک تصمی  گ

 .424-482(، صص. 4)

 دانشگاه انتشارا  ،اوتل چاپ ،پايدار گردشگري رويکرد با روستايی گردشگري توسعة (4987) محمدرضا رضوانی،

 .تهران تهران،

 تهران. سم ، انتشارا  ،اوتل چاپ ،پايدار توسعة (4986) السادا  شمس زاهدی،

 شهرسدتان روسدتایی زندان اجتمداعی پایداری سنجش (4935) اصغرعلی زاده،میر  محمدرضا؛ ای،همزه ؛مری  می،سال

 .22-76 صص. (،4) 3 ،زنان یشناختروان اجتماعی مطالعات ،سقز

 مدوردی: مطالعده توسدعة روسدتایی پایدداری ارزیدابی (4935) رضدا خسدروبیگی، سیدرضدا؛ زاده،حسین حمید؛ ،شایان

 .454-455 صص. (،54) 3 ،توسعه و جغرافيا ،کمیجان انشهرست

 پایدداری ارزیدابی (4935) ابوالفضدل زارعدی، اکبدر؛علدی تقیلدو، رضا؛ الدینی،شمس حمید؛ شایان، ؛اکبریعل ،عنابستانی

 بخدش موردی: )مطالعه خطی تخصیص معیاره چند گیریی تصم فن از استفاده با روستایی مناطق در اقتصادی

 .448-445 صص. (،4) 4 ،محيطی مطالعات و جغرافيا ،ق ( شهرستان ،دجعفرآبا



 11 داراب( شهرستان بيابانقلعه دهستان موردي: مطالعة) روستايی هايمحيط اجتماعی پايداري بندياولويّت و تحليل
 

 منداطق در اجتمداعی پایدداری بنددیاولویتد  و سدنجش (4935) رضا نعمتی، علی؛ امیری، ناصر؛ بیا ، احداله؛ فتاحی،

 ،شدمالی خداوه دهسدتان :مدوردی مطالعده ویکدور گیریی تصدم مددل از اسدتفاده با دلفان شهرستان روستایی

 .62-78 صص. (،44) 9 ،ايمنطقه يزيرامهبرن

 زعفدران تولید اقتصادی - اجتماعی پایداری تحلیل (4934) اسماعیل دهکردی، کرمی خدیجه؛ جوانی، حسین؛ فراهانی،

توسدعة  و فضدا اقتصداد ،حیدریده تربد  شهرسدتان والی  باال دهستان :مورد توسعة روستایی بر آن تأثیر و

 .32-445 صص. (،5) 4 ،روستايی

Assefa, G., Frostell, B. (2007) Social Sustainability and Social Acceptance in Technology 
Assessment: A Case Study of Energy Technologies, Technology in Society, 29 (1), pp.63-78. 

Biart, M. (2002) Social Sustainability as Part of the Social Agenda of the European Community, in 

Ritt, T. (Ed.): Soziale Nachhaltigkeit: Von der Umweltpolitik zur Nachhaltigkeit? 
Arbeiterkammer Wien, Informationen zur Umweltpolitik, 149, pp.5–10.  

Birkmann, J. (2000) Nachhaltige Raumentwicklung Im Dreidimensionalen Nebel, UVP-report, 3 

(2000), pp.164-167. 
Colantonio, A. (2008) Traditional and Emerging Prospects in Social Sustainability: 2008/02. Oxford 

Institute for Sustainable Development (OISD) - International Land Markets Group. 

Inskeep, E. (1991) Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development Approach, 

New York: Van Nostrand Reinhold. 
Landorf, C. (2009) Managing for Sustainable Tourism: a Review of Six Cultural World Heritage 

Sites, Sustainable Tourism, 17 (1), pp.53-70. 

Littig, B., Griessler, E. (2005) Social Sustainability: a Catchword between Political Pragmatism and 

Social Theory, International Journal of Sustainable Development, 8 (1), pp. 65-79. 
McKenzie, S. (2004) Social sustainability: Towards some definitions. Hawke Research Institute: 

Working Paper Series, Magill, Hawke Research Institute, 1, pp. 1-31. 
Michael, Y. M. A. K., Peacock, C. J. (2011) Social Sustainability: A Comparison of Case Studies in 

UK, USA and Australia. 17th Pacific Rim Real Estate Society Conference, Gold Coast, 16-

19 Jan 2011. 

Schorner, B. (2010) Sustainable Mountain Tourism Development Illustrated in the Case of 

Switzerland. SPNHA Review, 6 (1), pp.87-108. 
Young, M. D. (1992) Sustainable Investment and Resource Use. Great Britain: The Parthenon 

Publishing Group. 



 
 


