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 اریبس ییروستا هایسکونتگاه یبرا گذاریاستیو س یزریدر گستره برنامه ییروستا داریپا یریپذستیز یواکاو

 یاریدارد. در بس نیادیننقش ب یراشهریپ هایدر سکونتگاه ژهیوبه ییتوسعه روستا هایبرنامه شبردیارزشمند است. در پ

نشده است.  دهیو سنج ییشناسا ییروستا داریپا یریپذستیزمؤثر بر  یهنوز، عوامل اجتماع کشور مااز مناطق 

 یرپذیستیبر ز مؤثر یدر نظر دارد عوامل اجتماع ،یشکاف مطالعات نیبردن ا نیاز ب یپژوهش حاضر برا ن،یبنابرا

 ارمبنا، با ابز نیاقراردهد. بر یو مورد وارس ییرا شناسا رفتیدر شهر ج پیراشهری ییروستا یهاسکونتگاه داریپا

 یرپذیستیثر بر زعوامل مؤ یخانوار نمونه تصادف 400روستا و  30در   یلیـ تحل یفیو توص یپرسشنامه و به روش کم

 کیگراف موسیا افزارنرمو با  یمدل معادالت ساختار قطری از هاداده لیوتحلهیتجزشد.  یبررس ییروستا داریپا

مثبت و  یثرگذارا انگریب هاافتهیرا آشکار ساخت.  ییروستا داریپا یرپذیستیانجام شد که عوامل اثرگذار بر  ز

 یریپذستیزبر  ،یتماعاعتماد، انسجام، شبکه و روابط، تشکل و مشارکت اج ،یهمچون؛ آگاه یدار عوامل-یمعن

 یعامل روابط اجتماع ،یریپذستیز هایشاخص انیآشکار ساخت که از م هاافتهی ن،یاست. همچن ییروستا داریپا

اختصاص داده است  را به خود نیانگیم نیشتریب 40/3با مقدار یو عامل تشکل اجتماع 67/2معادل  نیانگیم نیمتربا ک

 نیدرمان کمتر شاخص خدمات بهداشت و ییروستا یهاسکونتگاهدر  داریپا یریپذستیز یهاشاخص انیو در م

 ن،یت. بنابرابه خود اختصاص داده اس را نیانگیم نیشتریب 21/3و شاخص مشارکت با مقدار  75/2معادل نیانگیم

 هاییبه رفع نابرابر اندتویم ییروستا داریپا یریپذستیز ندفرای در هادادن به آن تیو اهم یتوجه به عوامل اجتماع

 کمک کند. ییمناطق روستا یریپذستیزبهبود و ارتقاء سطح  جهیدرنتو  یاجتماع
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 مقدمه
یک رویکرد بنیادین  مثابهبه پیراشهریدر روستاهای  ژهیوبههای روستایی  پذیری پایدار سکونتگاهامروزه زیست

 ،هاچالشاست. یکی از این  روروبهزیادی  یهاچالشروستایی با  یهاسکونتگاهپایداری ، رونیازااست.  شدهشناخته

در پهنه جغرافیایی کشور  فرهنگخردههزاران  صورتبهعدم توجه به عوامل اجتماعی در بین روستاییانی است که 

را برای دستیابی به پایداری روستایی تسهیل  یزیربرنامهروند  توانیم، وامل اجتماعیکه با شناخت این ع اندقرارگرفته

شرط ، رونیازا(. Van Regen et al., 2013: 112روستاییان را به دنبال دارد) ترفعالمشارکت بیشتر و  ،نمود که این امر

گسترش ، ایجاد روابط ،جانبههمهشهری، توسعه  -روستایی پیرا یهاسکونتگاهبخصوص  یاجامعهالزم برای پیشرفت هر 

: 1383سعیدی، )دولت( است ،جامعه، فرد)اعتماد متقابل  ترمهمبسط مشارکت اجتماعی و از همه  ،انسجام اجتماعی

تشکل و مشارکت اجتماعی از ارکان ، شبکه و روابط، انسجام ،اعتماد ،همچون: آگاهی ،عوامل اجتماعی ،(. بنابراین11

پنهان  یهاتفاوتشناخت این عوامل به درک  ،رونیازا. روندیمپایدار روستایی به شمار  یریپذستیزمهم قابلیت 

 یریپذستیزارتقاء ،کهیطوربه(.Siradon, 2016:12)کندیمشهری کمک ی پیراهاسکونتگاهپایدار  یریپذستیز

 یاعتمادساز، اجتماعی یهاشبکهو  وابط متقابلر ،انسجام اجتماعی ،فزایش آگاهی اجتماعیاز طریق اپایدار روستایی 

 دروستاها تأثیر بسزایی دار یریپذستیزاقتصادی و اجتماعی ، یطیمحستیز یهابرنامهو جلب مشارکت روستاییان در 

(Berken, 2000:199.) نیتریادیبنالزم برای مشارکت و یکی از  یهاشرطیکی از  ،آگاهی اجتماعی ،براین بنیان 

ی هاسکونتگاه یریپذستیزهای عوامل اجتماعی است که بستر مناسبی را برای مشارکت روستاییان در انجام برنامه

هایی سکونتگاه ،های زیست پذیرسکونتگاه ،بنابراین (.Bradford، 2016:751سازد )شهری فراهم میروستایی پیرا

یابند. زیرا، پایداری و گسترش می گرفتهشکلبرابری و مشارکت  ،عواملی همچون؛ قابلیت دسترسی هستندکه به کمک

غذا،  ،بهداشت ،آب آشامیدنی ،ارتباطات ،ونقلحملهمانند  ،هاها به زیرساختزیستی روستاییان به میزان دسترسی آن

آموزش و خدمات  ،تنوع فرهنگی ،بخششغل رضایت ،هافضای سبز و پارک ،مسکن مناسب ،هوای پاک و سالم

گیری پذیری پایدار یک سکونتگاه به میزان مشارکت ساکنان آن در فرایند تصمیمبستگی دارد. به سخن دیگر؛ زیست

ها ، با بهبود شاخصنبنابرای. (Timmer et al., 2010: 4در راستای فراهم کردن نیازهایشان همبسته است) یزیربرنامهو 

روستایی پیراشهری، اعتماد و مشارکت روستاییان در   یهاسکونتگاه داریپا یریپذستیزمؤثر بر و عوامل اجتماعی 

را به اشتراک مادی و غیرمادی منابع  دسترسی بهدانش و  خواهند کرد همکاری باهم ،افتهیشیافزاها ها و برنامهفعالیت

 یریپذستیزها  در راستای شرایط مشارکت آند و وشای درک میگسترده طوربهو مهارت افراد  خواهند گذاشت

در راستای ارتقای روستاییان  میان تریمناسبجریان  ،براینافزون (.Larice, 2005: 105) شودمی فراهمروستایی پایدار 

 & Tsimpo)گیردشکل می های روستایی پیراشهریبرای پایداری سکونتگاه یطیمحستیزاقتصادی و  ،ابعاد اجتماعی

Wodon, 2018: 75)کند که روستایی تحقق پیدا می یهاسکونتگاهپایدار هنگامی در  یریپذستیز ،. به سخن دیگر

باعث  زیرا، این امرMay, 1996: 6). د)فردی و اجتماعی ایجاد شو ازلحاظتغییراتی در شرایط زندگی روستاییان 

 ،خود را حفظ کنند و برای رسیدن به اهداف مشترک خود تالش نمایند و همچنین یکپارچگیشود تا افراد وحدت و می

پایدار روستایی فراهم  یریپذستیزهای ها و فعالیتزمینه مناسب برای افزایش مشارکت روستاییان در برنامه

را به یک چتر تشبیه کرده که گستره  یریپذستیزمفهوم  ،از پژوهشگران یاپاره (.Janmaat., 2011: 56شود)

پایداری و  ،کیفیت محیط زندگی و محل سکونت ،رضایت ساکنان ،گوناگونی از مفاهیم همچون؛کیفیت مکان
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 ،رونیازا .(178: 1390و همکاران،  نیالدشمس)روندبه کار می باهمسرزندگی همپوشانی داشته؛ و بیشتر در ارتباط 

مشارکت ، راستا این در(. 2: 1397ها بیانگر پایداری آن سکونتگاه است)آروین و همکاران، سکونتگاه یریپذستیز

پایدار در  یریپذستیزباعث بهبود ابعاد  ،اکولوژیک -اجتماعی ـ اقتصادی و محیطی یهاتیفعالروستاییان در 

 بنیادیننقش توان گفت؛ عوامل اجتماعی براین بنیان می(. Leach et al., 2017: 80)شودهای روستایی میسکونتگاه

 همه آرمان بایسته گمانیبکه شهری دارند؛ روستایی پیرا یهاسکونتگاهپایدار در  یریپذستیزسطح  افزایشدر 

ایجاد تعادل زیستی برای جمعیت یک سرزمین)مطیعی  ریزان، برنامه آرمان ترینبنیادی  ،کهیطوربه .است هایزیربرنامه

پذیر  زیست هایوجود آوردن محیط و اجتماعی، به اقتصادی یهابرنامهدر اجرای  ،و همچنین ،(101: 1390لنگرودی، 

پذیری پایدار روستایی شناخته بلیت زیستافزایش قا ان بنیادینکر، از اگفت؛ عوامل اجتماعی توانیم ،رونیازا .است

اثرگذار  روستایی یریپذستیزو ذهنی  بر ابعاد عینی یرمستقیم غمستقیم و  طوربهتوانند میکه چون شوند.می

-پایدار سکونتگاه یریپذستیزیک اصل بنیادین در  مثابهبهعوامل اجتماعی  ،بنابراین(. Rahman etal,2003:45)باشند

در  ژهیوبههای روستایی سکونتگاه ،(. براین شالوده75: 1395، زادهحسن)دیآیبشمار مهای روستایی پیراشهری 

باالی جمعیت،  هایی همچون؛ فقر، نابرابری در توزیع خدمات و امکانات، تراکماز نگاه چالش پیراشهریفضاهای 

کمبود فضاهای آموزشی بایسته است  ،ارتباطی یهاراهکمبود  ،دسترسی نداشتن به آب بهداشتی سالم و فاضالب

توسعه و تحول روستایی قرار گیرند)مؤمنی و همکاران  اندرکاراندستمسئوالن و همچنین  ،برنامه ریزان موردتوجه

متمرکز  یگذاراستیسو  یزیربرنامهون ایران برمبنای ویژگی نظام همچ توسعهدرحالهای (. اما در کشور194: 1399

شود. پذیری پایدار روستایی  نادیده انگاشته میبسیاری از عوامل  و ابعاد اجتماعی اثرگذار بر زیست ،«1حکومت ـ مبنا»و 

در این راستا از سوی  استانداردشدههای نظری و  شاخص ،برمبنای ادبیات و چارچوب مفهومی موضوع ،بنابراین

های روستایی در سکونتگاه آنچهباید باشد و  آنچهپذیری شکاف و چالشی که میان اجتماعی و زیست پردازانهینظر

سازد. شود؛ ارزشمندی و ضرورت این پژوهش را آشکار میدر پیرامون شهر جیرفت هست و مشاهده می شهریپیرا

پذیری پایدار روستایی پرسشی است اثرگذاری عوامل اجتماعی بر زیست نهیدرزمها چالش وارسی چگونگی ،همچنین

 تا کندمی ایجاب بنابراین، ارزشمندی و ضرورت موضوعواکاوی کرد.  هیهر ناحتوان پاسخ آن را در درون که می

شهری پیراتایی های روسپایدارسکونتگاه یریپذستیزعوامل اجتماعی مؤثر بر به اثرگذاری  ژرفاتری و علمی شناخت

نابرابری و کاهش ، فقر و مهاجرت کاهش تواند بهمی شناخت نوع این ،آوریم. چون دست به موردمطالعهدر ناحیه 

بنیادین پژوهش  سؤال ،بدین ترتیب نماید. پذیری پایدار روستایی دراین ناحیه کمکو همچنین بهبود زیست عدالتیبی

روستایی  هایسکونتگاهپایدار  یریپذستیزهای حاضر به شرح زیر است: عوامل اجتماعی با چه ابعادی بر شاخص

 اثرگذار بوده است؟ موردمطالعهدر ناحیه  پیراشهری

روستایی است که کیفیت زندگی را در مناطق روستایی  یزیربرنامهاز مفاهیم جدید در حوزه  پذیریزیست

 ژاکوبین »توسط  1995برای اولین بار در سال  ،این مفهوم .(Progordo Madrid, 2007: 253)دهدیمقرار  موردتوجه

ملزومات یک  نیتأمرا بستگی به درجه  پذیریزیستمفهوم  ،وی .در مطالعات کیفیت زندگی مطرح شد« 2وینهوون

که زیست پذیر نباشد به  یاجامعه ،افراد آن جامعه دانسته است و براین باور است یهاتیظرفجامعه بر مبنای نیازها و 
                                                           
1 State -led 

2 Jacobine Veenhoven, 1995 
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(. اگرچه، تعاریفی 80: 1391قائل نیست)خراسانی،  هاآنبوده و ارزشی برای  اعتنایبتأمین نیازهای افراد جامعه خود 

 توانیمگاه دیگر ناهمسان است. ولی، است از یک اجتماع و سکونتگاه به اجتماع و سکونت شدهارائه پذیریزیستکه از 

پذیری زیست ،که امروزهریزی اجتماعی کمک گرفت. چونپذیری از اهداف برنامهبرای ایجاد معیارهای بومی زیست

زمینه را برای ، زیادی از عوامل اجتماعی اثرپذیراست. به سخن دیگر، بهبود عوامل اجتماعی پایدار روستایی تا اندازه

 ,.Schmaal et al)سازدپذیری پایدار روستایی فراهم میمناسب در راستای زیست زندگیمکانات ا دستیابی به

 یاهیناحدر هر  پایدار روستایی پذیریزیستد در فراگر یمؤثر اجتماعتوجه به عوامل و ابعاد  براین مبنا،. (408 :2020

ادی اقتص، ابعاد اجتماعی میانبه ناهماهنگی  بهبود این عوامل بدون روستایی پذیریزیست ،چون ؛است ضروری امری

 Tsimpo:75)ساخت روبرو خواهدرا با چالش  روستاییپذیری زیستروند  ،. بنابراینانجامدیماکولوژیک ـو محیطی

& Wodon, 2018)های مشترکی که آن را تعبیر ابعاد گوناگون اجتماع و تجربه یبرا شتریبپذیری . مفهوم زیست

پذیری برروی تجربه انسان از مکان تمرکز نموده و این زیست ،رونیازاگیرد. قرار می مورداستفاده ،کنندمی یزیریپ

 پذیریزیست ،. به سخن دیگر(Liu, 2017:99 )دهدیمقرار  موردتوجهتجارب را در ظرف زمانی و مکانی مشخص 

کیفیت زندگی  ،رونیازاتواند بسیار گسترده و یا محدود باشد. می ،شودای که در آن  نگریسته میبراساس بستر و زمینه

 ،امنیت ،که بیشتر تراکمگیرد در مرکز توجه این مفهوم قرار دارد که معیارهای بسیار پرشماری را در برمی ،در هر مکان

های اجتماعی و گروه،(. در این راستاHammer, 2016:135)دهندیمو پایداری اجزای ثابت آن را تشکیل  ونقلحمل

. کنندیمبیشتر به بررسی مکان توجه  پذیریزیستهای شوند. شاخصپذیری را شامل میدو سوی مفهوم زیست ،مکان

(. بر Larice, 2005: 105دچار تغییر شده و دارای تحرک مکانی هستند) ،زمان در طول ،های اجتماعیکه گروهچون

و آرمان  هاخواسته ،های مناسب و گوناگونی داشته باشنددسترسی به گزینه ،هااجتماعی که در آن افراد و گروه ،این مبنا

-مناسب یهامکانرا به  های اجتماعیو این گروه ؛(Setijanti et al., 2015: 204)خواهد بود یابیدستقابل یآسانبهآنان 

 ،اجتماعی است که مسکن مناسب ،اجتماع زیست پذیر ،براین بنیان. کنندیمزندگی و رفع نیازها تبدیل  ،تری برای کار

. این شرایط آوردیمآموزش و تنوع فرهنگی را فراهم  ،کافی ونقلحمل یهانهیگزاجتماعی و  یهاتیحماخدمات و 

 ,Hu, Roberts, Azevedo, & Milnerاستقالل فردی و مشارکت مدنی و اجتماعی ساکنان را در پی دارد) ،درمجموع

عوامل اجتماعی است که  ازجملهشبکه و روابط و مشارکت  ،اعتماد ،توان گفت که آگاهیمی ،. بنابراین(65 :2021

نقش بارزی در افزایش زیست و  ،پذیری پایدار روستایی فراهم نماید. همچنینبستر مناسبی را برای زیست ،قادرند

افزایش رضایتمندی  ،پذیریزیستبر این باور است که « سانگ» (.Robert, 2016: 67)اجتماعات انسانی بر عهده گیرند

 ،کرامت ،و اصول بنیادین آن دربرگیرنده: عدالت دهدیمقرار  موردتوجهفیزیکی و اجتماعی ساکنان خود را  ،ذهنی

 های بنیادینمایهبنیکی از  ،بیترت نیبد (.Song, 2011: 3) شود مشارکت و توانمندسازی می ،تعامل ،دسترسی

متأثر از میزان بهبود و افزایش  مشارکت مثبت و سازگار روستاییان ،پایدار روستایی پذیریزیستبهبود ابعاد  ٔ  نهیدرزم

از دانش  گیریبهره ،همچنینو ، با گسترش مشارکت و آگاهی  ،زیرا (.Pumcave, 2016: 67)استاجتماعی  عوامل

میان روستاییان به وجود  شیازپشیبزمینه را برای ارتباط  ،هاتشکلگیری نهادها و و شکل ،روستاییانبومی 

 پذیریزیستکاهش فقر و بهبود کیفیت زندگی و زمینه مناسبی را برای  ،این موضوع(. Portney, 73:1120)آوردیم

به معنای توانایی یک مکان یا یک  پذیریزیست ،براین مبنا (.Abdul-Hakim, 2010:556)سازدیمروستایی فراهم 

 ،از این رو(. 129: 1395ناحیه بر حفظ و بهبود کیفیت زندگی و ظرفیت زیست آن ناحیه است)قنبری و همکاران، 

https://scholar.google.com/citations?user=aQyNoYAAAAAJ&hl=en&oi=sra
https://scholar.google.com/citations?user=aQyNoYAAAAAJ&hl=en&oi=sra
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 ،تندرستی ،که سالمت شودیمو اجتماعی فراگیر منجر  صرفهبهمقرون ،ریپذانعطاف ،امن ،به سیستم سالم پذیریزیست

کیفیت باالی زندگی و محیطی جذاب را برای مکان به همراه دارد و هدف آن  ،هاانتخابو  هافرصتتنوع 

و کیفیت زندگی برای همه  ستیزطیمح ،مختلف برای بهبود استانداردهای زندگی یهابخشدر  یگذارهیسرما

 مانند متغیرهایی بر ، عوامل اجتماعیبراین بنیان .(40: 1397بابایان، )باشدیمحومه و روستا  ،اجتماعات اعم از شهر

، افزایش آگاهی ،(. بنابراینOhmar, 2021: 201)اثربخشی مثبت دارند زندگی کیفیت و پایداری، پذیریزیست

 ;Sallyshortall, 2008)بخشدیمروستایی بهبود  هایسکونتگاهرا در  پذیریزیستفرآیند  ،مشارکت و اعتماد

Cahyo, 2019: 69 .) تایلند حاکی از آن است که از  ،هند ،گوناگون در کشورهایی همچون؛ کانادا یهاپژوهشنتایج

روستاییان به مشارکت در  ،در جوامع روستایی هادهیا یشکوفاسازطریق بهبود عوامل اجتماعی و ایجاد خالقیت و 

روستاییان را افزایش داده  نفساعتمادبهکه ایجاد خالقیت در جامعه روستایی  یاگونهبه شوندیمتشویق  هابرنامهاجرای 

برای  ،رونیازا. کندیمروستایی کمک  هایسکونتگاه پذیریزیستو به توانمندی روستاییان در ارتقاء ابعاد و شاخص 

 و مشارکت از اهمیت بسیاری  پذیریزیست ،تایی عوامل اجتماعیتحول جامعه روس

( نشان داد که عوامل 1392) فراهانی و همکاراننتایج تحقیقات (. Fikret Szzbilir, 2018: 135د)برخوردار هستن

 یریپذزیستی و نقش زیادی در توسعه روستای، شدن اعتماد و روابط در داخل جامعه یاشبکهبا تأکید بر اجتماعی 

عوامل سنجش تأثیر  عنوانبه( در پژوهشی 1394)پور و همکاران نیک با شهر دارد. شدهادغامو روستاهای  هاسکونتگاه

 یهاروشگویه استفاده کردند و با استفاده از  27مؤلفه و  2مکان بابلسر از پایدار کیفیت محیط ء ر ارتقااجتماعی د

و هنجارگرایی در وضعیت مطلوبی  یریپذتعاملاجتماعی از منظر  عوامل نمونه، جامعه ازنظرآماری نتیجه گرفتند که 

. نتایج مطالعات شودیمسرمایة اجتماعی تبیین  عواملکمک  به یطیمحستیزدرصد تغییرات کیفیت  32قرار دارد و 

 دهدیمشت نشان روستایی پیرامون کالنشهر ر هایسکونتگاه پذیریزیست( در مورد 1400)همکارانعلینقی پور و 

 موردمطالعهروستاهای  پذیریزیستشاخص پیوستگی و تعلق مکان بیشترین و شاخص گردشگری کمترین تأثیر را بر 

 پذیریزیست ،خیلی مطلوب پذیریزیستدر پنج سطح  موردمطالعهداشته است و بر اساس درصد اهمیت روستاهای 

خیلی نامطلوب قرار دارد. نتایج پژوهش نجفی  پذیریزیستنامطلوب و  پذیریزیست ،متوسط پذیریزیست ،مطلوب

اقتصادی  ،اجتماعی یهاشاخصبا  آبادخرمشهری در فضاهای پیرا پذیریزیست( نشان داد که میزان 1399و همکاران)

 اساس برروستاها  یبندرتبه»بانام یامقاله( در 1398ارتباط معناداری دارد. سجاسی قیداری و همکاران) یطیمحستیزو 

با مدل ویکور به این نتیجه رسیدند که روستاهایی با دسترسی بیشتر به « پیرامون آزادشهر پذیریزیست یهاشاخص

 پذیریزیستتحقیق خود با عنوان تحلیل "( در 1398باالیی دارند. علوی زاده و همکاران) پذیریزیست ،خدمات

 پذیریزیست یطیمحستیزبعد  ازنظربه این نتیجه دست یافتند که روستاها  "روستایی شهرستان کاشمر هایسکونتگاه

باالترین  دهندگانپاسخ ازنظرشاخص تفریح و اوقات فراغت  ،بعد اجتماعی ازنظرباالتری نسبت به سایر ابعاد دارند و 

ومی بیشتر از سایر از فضای عم دهندگانپاسخنیز در درجات مختلف مؤثر بودند.  هاشاخصرتبه را داشت و سایر 

 راضی بودند. هاشاخص

ای در چارچوب جغرافیای اجتماعی گونههای پیشین هر یک بهپژوهش ،چه که گفته شدبرمبنای آن ،بنابراین

های کم شماری پژوهش ،اند. ولیرا همبسته با مقوله توسعه پایدار و یا مکان وارسی کرده پذیریزیستجداگانه مقوله 

این پژوهش  ،اند. بنابراینبررسی نموده ،روستایی هایسکونتگاهپایدار  پذیریزیستعوامل اجتماعی را در ارتباط با 
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واکاوی عوامل اجتماعی  ،های نوین دراین راستابرای پرکردن شکاف مطالعاتی در این زمینه و پاسخگویی به پرسش

 ،ادر این راستزمان واکاوی کرده است. هم یاگونهبه پیراشهریروستایی  هایسکونتگاهپایدار  پذیریزیستمؤثر بر 

 .(1زیر است)شکل  شرحمفهومی پژوهش به  چارچوب ش،ادبیات و پیشینه پژوه وارسی براساس

 
 . چارچوب مفهومی پژوهش1شکل

 

 شناسیروش
 برحسبهای پیمایشی و شیوه اجرای پژوهش، در زمره پژوهش ازنظرهدف کاربردی و  ازلحاظپژوهش حاضر 

های اثرگذار و اثرپذیر پژوهش بر شاخصها و های کمی است. در این پژوهش مؤلفهها، از نوع پژوهشماهیت داده

تحلیلی مورد واکاوی قرار گرفت. همچنین روش گردآوری  ـها و چارچوب مفهومی به روش توصیفی اساس سؤال

ای و میدانی است. به سخن دیگر، برای تدوین مبانی نظری و پیشینه پژوهش و ها و اطالعات به دو شیوه کتابخانهداده

های مؤلفه اثرگذار ، گویههاشاخصمیدانی در ارتباط با  یهاداده یآورجمعو برای  یاکتابخانهادبیات موضوع از روش 

روستای دارای  178شامل  میدانی بهره گرفته شد. جامعه آماری پژوهش –و مؤلفه اثرپذیر پژوهش از روش پیمایشی 

)نتایج سرشماری مرکزآمارایران، سال شودیمخانوار است،  3601سکنه بخش مرکزی شهرستان جیرفت که شامل 

روستا  30پرسشنامه در سطح روستا تعداد  پر کردندر این پژوهش برای تعیین حجم نمونه تصادفی برای (. 1395

در درون روستاهای انتخابی، خانوارهای نمونه تصادفی بر اساس  و انتخاب شد. سپس یبندطبقهتصادفی  صورتبه

  عوامل اجتماعی اثرگذار

 اشتغال و درآمد_

 حمل و نقل-

 مسکن -

 مانیبهداشتی در-

 آموزش-

 مشارکت -

 امنیت -

انسجام   اعتماد اجتماعی  تشکل اجتماعی

 اجتماعی

آگاهی   روابط اجتماعی مشارکت اجتماعی 

 اجتماعی

 ابعاد زیست پذیری پایدار روستایی

کولوژیکا -محیطی    اقتصادی اجتماعی  

شاخص های 

زیست پذیری 

  روستاییپایدار 

  

 شهریروستایی  پیرا هایهسکونتگا پایدار زیست پذیری

 چشم انداز_ 

 آلودگی_

 اوقات فراغت _

 زیرساخت ها-



 
 
 

 211 

 

  8 یاپی، پ1401تان سزمو  ییزاپ، مودچهارم، شماره  دوره                  مجله توسعه فضاهای پیراشهری                    

برای روستاییان بر  شدهمحاسبه، حجم نمونه ارتباطنیدرا( انتخاب شدند. P.P.S)1روستاهاخانوار  اندازهبهروش نسبت 

* 5/0) 25/0درصد و پیش برآورد واریانس  95با سطح اطمینان  (1-245: 1393)سرایی، « 2کوکران»اساس فرمول 

تعداد نمونه پرسشنامه در تعدادی از  ازآنجاکهخانوار محاسبه شد.  352درصد، تعداد  5( و دقت احتمالی مطلوب 5/0

پیدا نکرد. الزم را برای تکمیل پرسشنامه  حدنصاب( P.P.Sخانوار روستاها ) اندازهبهروستاها، با توجه به روش نسبت 

-ویژگی لیوتحلهیتجزخانوار افزایش یافت. همچنین، برای  400نمونه تصادفی به  های خانواربنابراین، تعداد پرسشنامه

در چارچوب نظری از  شدهانیبها و روابط ها برای ورود به مدل، و تحلیل سازههای جمعیت شناختی و تجمیع پرسش

پژوهش و برای سنجش عوامل مؤثر بر  برای تبیین دقیق سؤال ارتباطنیدراگرافیک استفاده شد.   3وسایم افزارنرم

پایدار روستایی، از  پذیریزیست یهاشاخصشهری و همچنین، پیرا روستایی هایسکونتگاهپایدار  پذیریزیست

های پیشین برگرفته از پژوهش یهاسؤالانطباق از  منظوربهمطالعات پژوهشگران گوناگون بهره گرفته شد. در این راستا، 

ها با روستاهای ناحیه ها و انطباق آنبا متغیرهای پژوهش، و برای مشخص شدن روایی صوری)اعتبار( این شاخص

ریزی دانشگاهی در گستره برنامه نظرانصاحبو درجه اهمیت مؤلفه اثرگذار و اثرپذیر پژوهش، توسط  موردمطالعه

قرار گرفت.  موردسنجششهید بهشتی و خوارزمی تهران و دانشگاه شهید باهنرکرمان  یهادانشگاهر سطح روستایی د

حذف  تیاهمکمهای ها، کارهای اصالحی در پرسشنامه صورت گرفت. تعدادی از سؤالپس از دریافت نظرات آن

خیلی زیاد بود و برای  5خیلی کم تا مقدار 1ای طیفی لیکرت از های رتبهها به شکل گزینهشد. سنجش این شاخص

پژوهش از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد)آشتیانی،  یهاپرسشنامه یهادادهبودن  اعتمادقابلبررسی پایایی و 

کرونباخ  توزیع و با توجه به آلفای موردنظرتایی از پرسشنامه در جامعه  30(. بنابراین، ابتدا یک نمونه 1389:1

، ویرایش نهایی پرسشنامه صورت گرفت و در نمونه مربوط، توزیع شد. سرانجام، برای پژوهش حاضر آمدهدستبه

 است. اعتمادقابلنزدیک است.  1به عدد  آمدهدستبهبه دست آمد. مقدار آلفای  829/0مقدار آلفای کرونباخ 

 شهریروستایی پیرا هایسکونتگاهیدار پا پذیریزیستعوامل اثرگذار بر  یهاشاخص.1جدول

اختصاری  عالئم

 در مدل
 گویه ها

عوامل اجتماعی 

 اثرگذار

AQ1 آگاهی روستاییان نسبت به حقوق خود 
 

 آگاهی اجتماعی
AQ2  دولتی و غیر دولت یهاسازمانآگاهی روستاییان نسبت به 

AQ3  مذهبی، اجتماعی و خیریه یهاتیفعالآگاهی روستاییان نسبت به 

ZQ1  یاحرفهو فنی  وپرورشآموزشمیزان اعتماد روستاییان به مدارس  

 یاعتماد اجتماع

 

 

ZQ2  محله یامنائتیهمذهبی و  یهائتیهمیزان اعتماد روستاییان به روحانی مسجد و 

ZQ3  آموزش اجتماعی یهاسازمانمیزان اعتماد روستاییان به مرکز خدمات کشاورزی و 

EQ1  اختالف و نزاع و درگیری میان روستاییانکاهش میزان 

 و مشکالت با روستای مجاور هایگرفتارهمبستگی و همکاری مردم روستا هنگام  EQ2 انسجام اجتماعی

EQ3 میزان روحیه گذشت و فداکاری میان مردم روستا 

RQ1  ورزشی یهاگروهفعالیت در  

                                                           
1 Probability Proportional to Size 

2 Cochran 
3 Amos 
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RQ2  شبکه و روابط  الحسنهقرضمیزان فعالیت مردم روستا در صندوق

 میزان فعالیت مردم روستا در نهاد فرهنگی بسیج RQ3 اجتماعی

YQ1  مختلف در روستا یهاسازمانمختلف توسط  یهاتشکل یدهشکلپیگیری برای 
 تشکل و

 های اجتماعیگروه
YQ2 دهی تشکل تولید کشاورزی در روستاشکل 

YQ3  سیاسی همچون؛ بسیج، انجمن اسالمیی هافعالیت تشکلایجاد یا گسترش 

GQ1  مشارکت دوستان و همسایگان یهامراسممشارکت روستاییان در کارهای گروهی، جشن و 

 کشاورزی و غیر کشاورزی یهاتیفعالمشارکت روستاییان در  GQ2 اجتماعی

 1400: بر مبنای واکاوی ادبیات و پیشینه نظری پژوهش سالمنبع

 

 ییروستا داریپا پذیریزیستهای و گویه هاشاخص.2جدول

 گویه ها
اختصاری    عالئم

 در مدل
 ابعاد هاشاخص

 اندازچشمو  هاابانیخمعابر و  اندازچشم -، معماری بناهاهاساختمان اندازچشمبهبود 

 –تنوع زیستی در پیرامون روستا  –از جنگل  یبرداربهرهوضعیت  -فضای سبز

 روستا طیمحسبزینگی 

 

K1 اندازچشم  

 

 

 -محیطی 

سطحی از  یهاآب یآورجمع -زباله از سطح روستا  و انتقال زباله یآورجمعبهبود  اکولوژیک

 پاکیزگی محیط محله-سطح روستا

K2 آلودگی 

 کیفیت خدمات -مراجعه محل یا روستا کتابخانه وسعت و خدمات بهبود کیفیت

 تاریخی و فرهنگی اماکن

K3  تفریحات و

 اوقات فراغت

 شرب آب بهبود کیفیت -خدمات و تجهیزات سالن ورزش روستا یا محل مراجعه

 دسترسی به روستاهای اطراف و شهر یهاراهروستا  معابر و میادین و 

K4  خدمات

 زیرساختی

 –دسترسی به خدمات بهداشتی  -بهبود امکانات و فضای خدمات بهداشتی و درمانی

 -درمانی

K5  بهداشتی– 

 درمانی

 
 
 
 
 
 
 

 اجتماعی

رضایت از  -مدارس و تجهیزات آموزشی مدارس یهاساختمان بهبود کیفیت

 رضایت از معلمان روستا -هاکالسبرگزاری 

K6 آموزش 

بهبود تمایل   -در بین مردم روستا زندگی شرایط و بهبود روحیه کار گروهی امیدواری

 و تمایل به اشتغال در روستا یگذارهیسرمابه 

K7 مشارکت 

 

بهبود امنیت تردد  -روزشبانهو امنیت تردد زنان در طی  جرائمبهبود میزان  عدم وقوع 

 پیاده و سواره در شب

K8  امنیت

 اجتماعی

برگزاری  – هایامحلههمارتباط با همسایگان و  -به روستا یبستگدلحس تعلق و 

 مذهبی در روستا یهاجشن

K9  هویت و حس

 تعلق مکان

کیفیت امنیت  K10 تیفیباکدسترسی به مواد غذایی  -رضایت از کیفیت غذایی خانواده

 غذایی

شغلی و درآمد  یهافرصتبهبود تعدد  -اندازپسامنیت شغلی و رضایت از میزان 

 موجود در روستا

K11  اشتغال و

 درآمد

 
 
 
 
 

 هینقل وسایل بهبود  تعداد -وسایل نقلیه کار عمومی و ساعات هینقلبهبود تعداد وسایل 

 نقلیه وسایل کار ساعات و عمومی

K12 ونقلحمل 
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داری از بهبود برخور -و استحکام بنای مسکن کافی روشنایی از برخورداری  بهبود

رداری از سیستم گرمایش و سرمایش بهبود  برخو -حمام مناسب و بهداشتی در مسکن

 دفع فاضالب سیستم از ریو برخوردا

K13  

 مسکن

 اقتصادی

 1400: بر مبنای واکاوی ادبیات و پیشینه نظری پژوهش سالمنبع

ستان کرمان ا( و در نیمه جنوبی 1395، مساحت)مرکز آمار ایران لومترمربعیک 13،799دارای ، شهرستان جیرفت

 شدهواقعدقیقه  41درجه و  28دقیقه و عرض جغرافیایی  44درجه و  57است و بین طول مختصات جغرافیایی  شدهواقع

د و فاریاب از از جنوب به شهرستان عنبرآبا ،متر است و از شمال به شهرستان کرمان 690است و ارتفاع متوسط آن 

خش مرکزی، ب 5باشد. شهرستان جیرفت شامل یشرق به شهرستان بم و از غرب به شهرستان رابر و ارزوئیه مشرف م

دی است که دارای سکنه آبا 1228این شهرستان  یهایآبادباشد. تعداد کل اسماعیلیه، ساردوئیه، جبالبارز و اسفندقه می

 (. 1395دائمی هستند)براساس سرشماری مرکز آمار ایران، 

 

 های پژوهشیافته

 ،موردمطالعهدر نقاط روستایی  خانوار 400 مجموعاز حاضر،  های پرسشنامه پژوهشبر اساس یافته

ن دارای سطح سواد هم بیشترین میزان پاسخگویا ازنظر. انددرصد زن بوده4/41درصد مرد و درحدود 6/58حدود

 2/31، میزانکشاورز دهندههای پاسخخانوار درصد 7/56حدود  نوع شغل، ازلحاظ از کاردانی بودند. ترنییپاتحصیالت 

 (.3)جدولانددرصد صنعتگر بوده1/12درصد کاسب و حدود 

 موردمطالعه. ویژگی جمعیت شناختی پاسخگویان در ناحیه 3جدول

 درصد فراوانی شرح درصد فراوانی شرح

 جنس

 

 

 زن

 

 
163 4/41 

 تحصیالت

 2/16 62 ابتدایی

 7/19 80 راهنمایی 

 4/21 90 دبیرستان 

 6/58 237 مرد

 4/21 90 کاردانی 

 5/16 61 کارشناسی

کارشناسی ارشد و 

 باالتر
17 6/4 

 مجموع

 
400 

100 

 

 100 400 مجموع

 شغل

 7/56 231 کشاورزی

    2/31      137 کاسبی

 1/12 32 صنعت

 

 مجموع
400 100 

 1400پژوهش، سال  یهاافتهیمنبع: 

های پژوهش استفاده شد. با برای بررسی فرض نرمال بودن داده« 1کولموگروف ـ اسمیرنوفآزمون »همچنین، از 

( است، 05/0از سطح آزمون ) تربزرگتوجه به این آزمون چون سطح معناداری برای همه متغیرهای مستقل و وابسته 

 (.4ها نرمال است)جدول بنابراین توزیع داده

                                                           
1 Kolmogorov–Smirnov test 
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  یموردبررسنرمال بودن متغیرهای  آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای.4جدول

آماره آزمون  عامل

 -کولموگروف

 اسمیرنوف

سطح 

 معناداری

 آماره آزمون عامل

 -کولموگروف

 اسمیرنوف

سطح 

 معناداری

 938/0 29/0 اندازچشممیزان بهبود  705/0 29/0 رساختیزخدمات 

 257/0 32/0 ونقلحملخدمات  267/0 33/0 درمان -خدمات بهداشت 

 321/0 28/0 امنیت غذایی 923/0 27/0 آموزشی خدمات

 369/0 31/0 آگاهی اجتماعی 273/0 36/0 میزان بهبود مسکن

 371/0 37/0 اعتماد اجتماعی 369/0 36/0 میزان درآمد و اشتغال

 922/0 25/0 انسجام اجتماعی 374/0 38/0 حس تعلق به مکان

 269/0 32/0 اجتماعیروابط  577/0 31/0 میزان بهبود امنیت اجتماعی

 706/0 28/0 تشکل اجتماعی 217/0 37/0 اوقات فراغت

 234/0 38/0 مشارکت اجتماعی 922/0 25/0 میزان مشارکت

 1400پژوهش، سال  یهاافتهی :منبع

شهری در روستایی پیرا هایسکونتگاهپایدار  پذیریزیستوضعیت عوامل اثرگذار بر  نهیدرزمپژوهش  یهاافتهی

و  67/2از دیدگاه پاسخگویان بیانگر آن است که عامل روابط اجتماعی با کمترین میانگین معادل  موردمطالعهناحیه 

بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده است و نسبت به دیگر عوامل از وضعیت  40/3عامل تشکل اجتماعی با مقدار

خدمات  روستایی شاخص هایسکونتگاهپایدار در  پذیریزیست یهاشاخصبهتری برخوردار است. همچنین در میان 

بیشترین میانگین را به خود اختصاص  21/3و شاخص مشارکت با مقدار  75/2بهداشت و درمان کمترین میانگین معادل

 (.5داده است جدول)

 کرونباخ، میانگین، واریانس و انحراف معیار یآلفا .5جدول

 انحراف معیار واریانس میانگین آلفای کرونباخ هامؤلفه متغیرهای پژوهش

 

عوامل اجتماعی 

اثرگذار بر 

 پایدار پذیریزیست

 

 588/0 341/0 86/2 81/0 آگاهی اجتماعی

 652/0 547/0 11/3 72/0 اعتماد اجتماعی

 661/0 555/0 81/2 77/0 انسجام اجتماعی

 565/0 334/0 67/2 79/0 شبکه و روابط اجتماعی 

 646/0 642/0 40/3 75/0 تشکل اجتماعی

 688/0 603/0 71/2 80/0 مشارکت اجتماعی

 

 

 

 

 

 یهاشاخص

 پایدار پذیریزیست

 551/0 361/0 83/2 75/0 خدمات زیرساخت

 653/0 539/0 75/2 71/0 درمان -خدمات بهداشت 

 659/0 544/0 80/2 73/0 خدمات آموزشی

 672/0 337/0 10/3 80/0 میزان بهبود مسکن

 562/0 644/0 76/2 74/0 میزان درآمد و اشتغال 

 686/0 606/0 87/2 79/0 میزان بهبود امنیت اجتماعی

 680/0 549/0 12/3 77/0 اوقات فراغت

 642/0 540/0 21/3 74/0 میزان مشارکت

 622/0 543/0 89/2 74/0 اندازهاچشممیزان بهبود 
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 689/0 587/0 92/2 71/0 ونقلحملخدمات 

 598/0 613/0 24/3 79/0 حس تعلق به مکان

 631/0 543/0 10/3 77/0 امنیت غذایی

 1400پژوهش، سال  یهاافتهیمنبع: 

 

شد. تحلیل مسیر راهی برای ارزیابی میزان تناسب و گذاری مدل  مفهومی این پژوهش، بر مبنای استدالل نظری پایه

، ساختن مدل پیش از هر نوع تحلیل آماری الزم است. گریدعبارتبهها با مدل است. ای از دادههمخوانی مجموعه

های پیچیده، جای استدالل نظری محکم را ها و تحلیلدهد. آمارهسازی را انجام نمیچون، تحلیل آماری، کار مدل

 یهادادهدل با هستند. بنابراین، منظور از برازش مدل این است که تا چه حد یک م گیرند، بلکه خود بر آن متکینمی

تا از  شودیممربوط سازگاری و توافق دارد. براین مبنا، در این مبحث به ارزیابی برازش مدل مفروض پژوهش پرداخته 

پژوهش استنتاج شود. واکاوی برازش  یهاسؤالپژوهش اطمینان حاصل شود و سرانجام پاسخ  یهادادهسازگاری آن با 

مدل؛ و دوم ارزیابی برازش بخش  یریگاندازهست، ارزیابی برازش بخش مدل مفهومی در دو گام انجام شد. نخ

 ساختاری مدل، که به شرح زیر است: 

 
 معادالت ساختاری  یسازمدلتحلیل 

 هااسیمق: تحلیل عاملی تأییدی و سنجش اعتبار یریگاندازه یهامدل

عامل)آگاهی، اعتماد، انسجام، شبکه و روابط، تشکل و مشارکت  6( برای ایجاد و سنجش CFA)ابتدا دو مدل تحلیل عاملی تأییدی

روستایی، در   پذیریزیستبر  مؤثرشاخص  13روستایی و همچنین هایسکونتگاه پذیریزیستعوامل اثرگذار بر  عنوانبهاجتماعی( 

جزئی از مدل معادله ساختاری است که نحوه  یریگاندازهمدل ترسیم و تحلیل شدند. براین مبنا، یک  Amos Graphic افزارنرممحیط 

 یهاشاخصعوامل اثرگذار و  نجایاکه در  کندیمسنجش یک متغیر پنهان را با استفاده از دو یا تعداد بیشتری متغیر مشاهده تعریف 

 یریگاندازهمستقیم  طوربه. بنابراین متغیر پنهان متغیری است که باشندیمپنهان  یرهایمتغپایدار روستایی،   پذیریزیستمؤثر بر 

)آگاهی، اعتماد، انسجام، شبکه و روابط، تشکل و مشارکت اجتماعی( شدهمشاهده، بلکه با استفاده از دو یا تعدادی متغیر شودینم

متغیر پنهان سنجیده  هاآنکه با و متغیرهای آشکار همان سؤاالت پرسشنامه هستند  رندیگیمقرار  موردسنجشمعرفی و 

عامل  6 ترقیدق سنجش برای براین بنیان،(.  1389برای متغیر آشکار است)قاسمی،  یریگاندازه( هم میزان خطای eو) . شودیم

 بـین متغیرها با استفاده از  ارتبـاط ترقیدق تعیـین برای پایدار روستایی و پذیریزیست یهاشاخصاثرگذار اجتماعی بر 

و برآورد استاندارد  دهدیممتغیر را نشان  2مسیر این ( نمودار 4و3)که شکل یاگونهبهانجام شد،  (CFA)دو تحلیل

دامنه ، های برازندگیشاخص( آمده است؛ که بر اساس 8،7،6)یهاجدولاز این دو متغیر در  هرکدامضرایب مسیر 

حاکی از آن است؛ ضرایت مسیر عوامل  هاافتهی. است شدهارائه (6)در جدول برازش یهاشاخصپذیرش هریک از 

 پایدار روستایی دارای برازش مطلوب  است.  پذیریزیست یهاشاخصاثرگذار اجتماعی و 
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 برآورد استاندارد بارهای مدل عاملی تأییدی برای اعتبار سنجی .3شکل

 1400پژوهش، سال،  یهاافتهی:منبع

 برازندگی مدل یهاشاخص .6جدول

شاخص 

 برازندگی

 مقتصد برازش  یهاشاخص تطبیقی برازش یهاشاخص مطلق برازش یهاشاخص 

𝜒2

𝑑. 𝑓
 

Chi 
Square 

GFI AGFI NFI IFI CFI AGFI RFI PNFI CMIN/df RMSEA 
 

دامنه 

 پذیرش

2< 05/0< 90/0< 90/0< 90/0< 0-1 09/0< 90/0< 09/0< 05/0< 1-3 05/0< 

 1400تحقیق،  یهاافتهیمنبع:

 روستایی پذیریزیستهای عوامل اثرگذار اجتماعی و شاخص یریگاندازه مدل برازش یهاشاخص.7جدول
 تفسیر مالک میزان ضریب استاندارد اختصار نام شاخص

 برازش مطلوب 90/0بیشتر از  AGFI 904/0 شدهلیتعد برازش نیکویی شاخص

 مطلوببرازش  90/0بیشتر از  GFI 95/0 شاخص نیکویی برازش 

 برازش مطلوب 05/0بیشتر از  Chi Square 610/0 شاخص سطح پوشش کای رو

 برازش مطلوب 1-0بین  IFI 84/0 فزاینده برازش شاخص

 برازش مطلوب 90/0بیشتر از  RFI 95/0 نسبی برازش شاخص

 برازش مطلوب 90/0بیشتر از  CFI 95/0 تطبیقی برازش شاخص

 برازش مطلوب 90/0بیشتر از  NFI 97/0 شده هنجار برازش شاخص

 برازش مطلوب 3-1بین  CMIN/df 16/2 شده بهنجار مربع کای

 برازش مطلوب 05/0بیشتر از RMSEA 721/0 برآورد خطای مربعات میانگین ریشه

 برازش مطلوب 05/0بیشتر از  PNFI 523/0 شده هنجار مقتصد برازش شاخص

 1400تحقیق،  یهاافتهیمنبع: 
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 اثرگذار برهای ضرایب مسیر در مدل ساختاری نهایی عوامل اثرگذار اجتماعی و شاخص راستانداردیغبرآوردهای  .4شکل

 پذیری پایدار روستاییزیست
 1400پژوهش، سال یهاافتهی: منبع

 پایدار روستایی پذیریزیستهای عوامل اجتماعی و شاخص یریگاندازهبرازش مدل  یهاشاخص  .8جدول

 تفسیر مالک میزان اختصار نام شاخص

 برازش مطلوب 90/0بیشتر از  AGFI 922/0 شدهلیتعد برازش نیکویی شاخص

 برازش مطلوب 05/0بیشتر از  Chi Square 945/0 شاخص سطح پوشش کای دو

 برازش مطلوب 1-0بین IFI 48/0 شاخص برازش فزاینده

 برازش مطلوب 90/0بیشتر از  RFI 95/0 شاخص برازش نسبی

 برازش مطلوب 90/0بیشتر از  CFI 97/0 شاخص برازش تطبیقی

 برازش مطلوب 90/0بیشتر از  NFI 93/0 شاخص برازش هنجارشده

 برازش مطلوب 3-1بین CMIN/df 14/2 کای مربع بهنجار شده

 برازش مطلوب 05/0بیشتر از  RMSEA 625/0 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

 برازش مطلوب 05/0بیشتر از PNFA 423/0 شدهشاخص برازش مقصد هنجار 
 1400تحقیق،  یهاافتهی منبع:

ارزیابی برازش مدل از  یهاشاخص نیترمهم، شدهیطراح یریگاندازهبراین بنیان، برای بررسی برازش کلیت مدل 

با  شدهمحاسبه( و مقادیر 2008، 1؛ الی و لین1395و جمینی،  ینیالدشمس؛ 1389منابع مستند استخراج شد)قاسمی، 

 توانیممعیارهای پیشنهادی تطابق داده شد. وضعیت کلیه معیارهای برآورد شده با مقادیر مطلوب همخوانی دارد و 

شهری پیرا هایسکونتگاهپایدار  پذیریزیستواکاوی عوامل مؤثر بر در ارتباط با  شدهمیترس یریگاندازهگفت که مدل 

 یهاشاخصجهت تأثیر عوامل اجتماعی بر  نکهیباوجودا جیرفت، از اعتبار الزم برخوردار است. بنابراین، در شهر

پایدار  پذیریزیست یهاشاخصپایدار روستایی مثبت و معنادار بوده است. ولی همچنان، میزان بهبود  پذیریزیست

 موردمطالعهبه عوامل اجتماعی روستاییان را  در ناحیه  شود که این امر، توجه بیشترروستایی در سطح پایینی ارزیابی می

 طلبد.می
                                                           
1 Lai & Lin 
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 ارزیابی و کارایی مدل

، حالنیباانبودن کای دو مشخص کرد.  داریمعنتوان از ها، ارزیابی و کارایی مدل را میای زماندرمجموع، در پاره

باشد، مدل مناسب  2آزادی کمتر از است که اگر نسبت بین کای دو و درجه  یک قاعده کلی وجود دارد و آن این

𝜒2است: )

𝑑.𝑓
<  است. پس  36ی آزادی و درجه 71.20 ی کای دو(.  در این پژوهش مقدار آماره2

𝜒2

𝑑. 𝑓
=

71.20

36
=    1/97777 < 2 

، )شاخص NFIو  CFIکه در زیر آمده است، همخوانی دارد.  شدهحاصلهای بنابراین، مدل برازش یافته با داده

 هادادهکند بین به مدل مستقل )که فرض می شنهادشدهیپهایی هستند که برازش مدل هنجارشده( شاخص برازندگی

و  9/0مقدارهای  کهنیاهستند. با توجه به  921/0و 910/0و به ترتیب در مدل برابر سنجدیموجود ندارد( را  یارابطه

 مدل هستند. قبولقابلنیز نمایانگر برازش  هااندازههستند، این  قبولقابلباالتر 

RMSEA  نمونه و  شدهمشاهدهکوواریانس ی بین همبستگی/هاماندهیباقتقریبی( متوسط  ماندهیباق)ریشه مجذور

 08/0مقدار کمتر از« لوهلین»بنابر توصیه  ،است 071/0مدل مورد انتظار برآورد شده از جامعه است که در این پژوهش 

 یاگونهبهها را ها و کوواریانس)شاخص نکویی برازش( نیز مقدار نسبی واریانس GFIبه معنای برازش خوب است. 

این است که به حجم نمونه بستگی ندارد. دامنه  GFIویژگی خاص شاخص  .کندمشترک از راه مدل ارزیابی می

 تربزرگرابر یا در این پژوهش که ب آمدهدستبهبین صفر و یک است. بنابراین، مقدار  پذیریزیستتغییرات شاخص 

 است؛ بنابراین، نشانگر برازش مطلوب است. 920/0برابر GFI،  نمایانگر برازش مطلوب است. چون مقدار 90/0از

AGFI  آمد که نمایانگر برازش مطلوب است.  به دست 910/0( نیز در این پژوهش شدهلیتعد)شاخص نیکویی برازش

در  CMIN/DF؛ TLI؛ شاخص توکرـ لویس LFI؛ شاخص برازندگی افزایشی LFIهمچنین شاخص برازندگی تطبیقی 

آمد، که نمایانگر برازش مطلوب مدل است. براین اساس،  به دست  970/1، 99/0، 910/0، 920/0این پژوهش به ترتیب 

تار عاملی مدل آماری با ساخ ازلحاظ هادادهکه  شودیمبرازندگی، مشاهده  یهاشاخصگفت؛ باتوجه به مقدار  توانیم

معادالت ساختاری متغیرهای پژوهش تطابق دارند. بنابراین، مدل معادالت ساختاری پژوهش از برازش مناسب و قابل 

مؤثر بر  یهاشاخصگفت؛ که عوامل اثرگذار اجتماعی در بهبود و ارتقاء  توانیمقبولی برخوردار است. براین مبنا، 

 ـاست و این امر موجب بهبود ابعاد محیطی  مؤثر بودهشهری ایی پیراروست هایسکونتگاهپایدار  پذیریزیست

محققانی  یهاافتهیاین نتایج با شده است.  موردمطالعهدر ناحیه  پذیریزیستاکولوژیک، اجتماعی و اقتصادی 

که  ، )Field  & Baron،Periodicals); 2018. (،Putnam& Robert); 2019( 2019و )  ،Setini et al.( 2020)مانند

اکولوژیک، جهت دستیابی به  -اجتماعی و محیطی -ی اقتصادیهاتیفعالمشارکت روستاییان در با  :اندگفته

همخوانی دارد. همچنین، همسویی دارد با . شودروستایی فراهم می هایسکونتگاهپایدار در  پذیریزیست

، پایدار پذیریزیستهای شناخت ظرفیت :اندگفتهکه   ،.Lestarin( 2018و) ،.Tony and Hankint (2012)یهاافتهی

اکولوژیک است و  ـهای اجتماعی، اقتصادی و محیطی در برنامه مشارکتکردن  ضمانت اجرایی بهتر برای فراهم

 ، همسویی دارد. کندیمهای روستایی ایجاد سکونتگاهبرای ی مناسبی را  شرایط زیست

 

 

 

https://scholar.google.com/citations?user=3rsvboIAAAAJ&hl=en&oi=sra
https://scholar.google.com/citations?user=O46yySwAAAAJ&hl=en&oi=sra
https://scholar.google.com/citations?user=O46yySwAAAAJ&hl=en&oi=sra
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 گیرینتیجه
 پذیریزیستنقش مهمی در تبیین کیفیت زندگی و  ،روستایی هایسکونتگاهدر  هاآنعوامل اجتماعی و چگونگی 

 یهاگروه یهاتیظرفعوامل اجتماعی در تسهیل و هماهنگی اقدامات و ارتقاء  ،پایدار روستایی دارند. به سخن دیگر

 ،کتمشار ،بدون آگاهی یاتوسعهزیرا؛ هیچ  ،کنندیمروستایی ایفا  پذیریزیستبه توسعه و  یابیدستروستایی در 

پایدار روستایی برای  پذیریزیستواکاوی  ،. براین مبناکندینماجتماعی متقابل تحقق پیدا  واعتمادرضایتمندی 

توسعه روستایی نقش مهم و اساسی را به دنبال دارد.  یهابرنامهبه اهداف توسعه پایدار و همچنین، در پیشبرد  یابیدست

شهری روستایی پیرا هایسکونتگاهپایدار  پذیریزیستمقاله حاضر به واکاوی عوامل اجتماعی مؤثر بر ، در این راستا

عوامل   از یک هر وضعیت بررسی مبنای بر و هاداده لیوتحلهیتجز در آنچه اساس بر ،براین بنیانجیرفت پرداخته است. 

شد آشکار  ،گرفت صورت موردمطالعهمؤثر بر آن در ناحیه  یهاشاخصروستایی و  پذیریزیستاجتماعی اثرگذار بر 

از  موردمطالعهدر ناحیه  پیراشهریروستایی  هایسکونتگاهپایدار  پذیریزیستعوامل اجتماعی اثرگذار بر  از میان که

 40/3و عامل تشکل اجتماعی با مقدار 67/2عامل روابط اجتماعی با کمترین میانگین معادل   ،دیدگاه پاسخگویان

بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده است و نسبت به دیگر عوامل از وضعیت بهتری برخوردار است. همچنین در 

و درمان کمترین میانگین  خدمات بهداشت شاخص ،روستایی هایسکونتگاهپایدار  پذیریزیست یهاشاخصمیان 

ها روشنگر یافته ،سرانجام بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده است. 21/3و شاخص مشارکت با مقدار  75/2معادل

روستایی  هایسکونتگاههای مؤثر بر آن در و شاخص پذیریزیستتأثیر مثبت عوامل اثرگذار بر  باوجودآن است که 

های رو به پایینی ارزیابی شد که این امر توجه بیشتر به عوامل اجتماعی را در سکونتگاه ، در سطح متوسط وپیراشهری

تشکل و روابط  ،انسجام ،اعتماد ،توجه به عوامل اجتماعی همچون؛ آموزش و آگاهی ،طلبد. براین مبناروستایی می

های تواند به رفع نابرابرییی میپایدار روستا پذیریزیستها در فرایند مشارکت و اهمیت دادن به آن ،اجتماعی

به کمک نماید.  پیراشهریهای روستایی سکونتگاه پذیریزیستبهبود  ابعاد  جهیدرنتکاهش مهاجرت و  ،اجتماعی

را در  پذیریزیستبهبود ابعاد  ،افزایش میزان عوامل اجتماعی به کمک روستاییان و نهادهای روستایی ،سخن دیگر

مالی و انسانی خود را به  ،های طبیعیافراد سرمایه پذیریزیستبا بهبود ابعاد  کهیطوربهبه همراه دارد.  هاسکونتگاه

هر چه میزان آگاهی روستاییان توان گفت می ،. براین مبناشوندیماشتراک گذاشته و باعث بهبود عوامل اجتماعی نیز 

اجتماعی و محیطی اکولوژیک نیز افزایش خواهد  ،اقتصادی یهاتیفعال نهیدرزممشارکت روستاییان  ،افزایش پیدا کند

 برای بایسته سرآغازی اجتماعی عواملکه  شد آشکار پژوهش این ندیآ یپ و موضوع ادبیات ادیبر بن ،ساننیبدیافت. 

 ،یاجتماع فشارهایو پاسخ به  یریتمد برای روستاها تواناسازی در و است روستایی پایدار پذیریزیست ابعاد بهبود

 هاگروه دهیشکل با توانیم، ینکارساز است. بنابرا روستایی تحول و توسعه یجهنت درو  یکاکولوژـ یطیو مح یاقتصاد

 مشارکتو  ،هایاریدهشوراها و  یاز سو یگروه یهاتیفعال یبا برگزار ینکوچک در روستاها و همچن یهاکانون و

های یی در سکونتگاهروستا یدارپا پذیریزیستبهبود ابعاد  جهیدرنتو  یاجتماعتقویت عوامل باعث  ییانروستا یشترب

 شد. شهریپیرا
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