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The purpose of this study is to measure the social stability and its influencing factors among the residents 
of rural areas especially in rural Javanrood Township. The study population composed of all the heads 
in ahouse in villages (rural households over 20 households) of Javanrood Township (N=4484). Given the 
constraints facing, researchers have chosen not to examine the entire population using Cochran formula, 
rather 253 peoplewho were the representatives of the township were considered for their opinions by 
means of random sampling. The main research instrument was a questionnaire whose validity was con-
firmed by experts and academics and its reliability was checked in a pilot study with a total of 30 ques-
tionnaires outside the study area. TheCronbach’s alpha coefficients were obtained for the different sec-
tions of the questionnaire. The results reveal in good condition is social stability in the rural area with an 
average of 3.86. It is also indicated in the results between the different indicators of social sustainability, 
social sustainability highest impacts in rural area are five indicators of accountability, future, happiness, 
social interaction and community involvement, with coefficients of variation 0.276, 0.282, 0.292, 0.296 
and 0.306. Multiple regression results demonstrated a significant relationship with the dependent vari-
able of 10 variables (social sustainability) and have described a total of 4.73% of the variance Javanrood 
Township rural social stability. In the order of importance, are the most important variables affecting 
social stability areincome, family size, supplies, education and land ownership.
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Extended Abstract

1. Introduction

he term social stability, as one of the three 
dimensions of sustainable development, be-
gan to receive attention since the early years 
of the 21st century with the aim of improving 
living conditions in the society (Nastaran, 

Ghasemi, & Hadizadeh Zargar, 2013). In rural areas, the 

purpose of social stability is to help develop healthy living 
by providing the basic needs of the rural community by 
considering the quality of life consistent with the quality of 
the environment and based on economic systems in order to 
achieve the highest degree of life satisfaction (Pourtaheri, 
Zal, & Rokneddin Eftekhari, 2012). 

Discussion on social stability has currently gone beyond 
the issue of the population’s abandonment of urban residenc-
es, and the subject of social stability now covers all dimen-
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sions of the social life and the needs of the rural community 
such as educational facilities, health and treatment services, 
appropriate accessibility to art and cultural facilities, and 
other facilities which are necessary in people’s social life. 
In general, achievement of social stability in rural areas by 
improving its components and indicators as well as the fac-
tors influencing it lays the foundation to develop the social 
capacities of rural residents and to enhance the ability of the 
rural community to make optimal use of natural, social and 
economic resources consistently with the objectives of sus-
tainable development.

In the process of rural sustainable development, social in-
stability plays a pivotal role in the achievement of the ob-
jectives of rural development. Proof for this fact is that the 
emergence of instability in its environmental dimensions lies 
in mismanagement; and economic instability whose concrete 
representations are evident in inducing economic instability, 
inequality, poverty and unemployment in rural communities 
is due to the lack or neglect of social stability in rural areas. 
Hence, emphasis on social stability directs attentions to its 
role and position in the process of rural sustainable develop-
ment more than ever (Pourtaheri, et al., 2012). 

However, social stability is a difficult concept to imple-
ment, and instability in human societies generally refers to 
stability along time. Therefore, this concept is not easy to 
measure. If social stability is to turn from a general descrip-
tion into an ultimate goal, it is necessary to define it in a clear, 
distinguishable, controllable and measurable way. Hence, it 
is essential to design social stability indicators. 

The main indicators for measuring social stability include 
population dynamism; empowerment; social cohesion and 
unity; health and social security; quality of employment and 
income; quality of education, services, housing, and envi-
ronment; quality of information accessibility; community 
involvement; quality of institutional-national structures; op-
timism about the future; satisfaction with the place of living 
and place attachment; rates of crime and divorce; equality; 
compatibility; co-existence; social accountability; hope for 
the future; sense of happiness; extroversion and social inter-
action; social trust; fear of prevalence of social abnormali-
ties; sense of deprivation; satisfaction with the performance 
of institutions; satisfaction with the quantity of service acces-
sibility; satisfaction with the quality of service accessibility; 
place attachment; exhilaration in life; participation in cultural 
and recreational activities; participation in religious activi-
ties; participation in local activities; interpersonal trust; civil 
or institutional trust; and social justice 

(Salemi, Hamzeh’ee, & Mirakzadeh, 2011; Teimouri, 
Farhudi, Rahnemaei, & Gharakhlu, 2012; Pourtaheri et 
al, 2012; Fatahi, Bayat, Amiri, & Nemati, 2013; Nastaran, 
et al., 2013). 

In addition, the indicators of social stability also include so-
cial networks, the right to choose one’s life and occupation, 
accessibility to equal opportunities, democracy, social inno-
vations, concrete basic needs, mental basic needs, concrete 
social resources, mental social resources, equal concrete op-
portunities, equal mental opportunities, cultural variety, cul-
tural heritage, and equal accessibility to welfare (Osmann & 
Spangenberg, 2002; Glasson & Wood, 2009; Colantonio, 
Dixon, Ganser, Carpenter, & Ngombe, 2009). Therefore, 
considering the various indicators of social stability, the re-
searchers chose indicators, each containing various variables. 

2. Methodology

The study is descriptive. The study sample composed of 
all heads of households in villages (rural households over 
20 households) Javanrood Township (N=4484). Given the 
constraints faced, researchers have chosen not to examine 
the entire population using Cochran formula. About 253 
subjects who were representatives were considered for 
their opinions by means of random sampling. The main 
research instrument was a questionnaire that was validity 
and confirmed by experts and academicians. Its reliability 
was checked using in a pilot study with a total of 30 ques-
tionnaires outside the study area. 

3. Results

Sustainable development and its three dimensions (eco-
nomic, social and environmental) constitute the main foun-
dation of the current discussions. Social stability as the most 
important principle of sustainable development has greater 
significance than the two other factors since the ultimate goal 
of the two economic and environmental aspects is achieve-
ment of social stability and social welfare in human societies, 
and all human activities are in one way or another directed 
toward achieving social stability in human societies in the 
current condition and in future. One of the paramount discus-
sions relating to the social stability is research on the level of 
social stability and factors affecting it among rural, which 
can play a significant role in enhancing their social stability. 

4. Discussion

Showed results in good condition is social stability in the 
rural area with an average of 3.86. It is also indicated in the 
results between the different indicators of social sustainabil-
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ity, social sustainability highest impacts in rural area are five 
indicators of accountability, future, happiness, social interac-
tion and community involvement, with coefficients of varia-
tion 0.276, 0.282, 0.292, 0.296 and 0.306. Multiple regres-
sion results have demonstrated a significant relationship with 
the dependent variable of 10 variables (social sustainability) 
and have described a total of 4.73% of the variance Javan-
rood Township rural social stability. In order of importance, 
are the most important variables affecting social stability, in-
come, family size, supplies, education and land ownership.

Generally, to reinforce social stability in the study area, 
considering the weaknesses identified, in each of the 15 in-
dicators and in each of the components of these indicators, 
priority must be given to weak indicators and components 
(especially the indicators of job satisfaction and service ac-
cessibility) in future planning. Besides, paying attention to 
and providing the means of better access to variables of so-
cial stability, especially those with greater correlation with 
social stability (particularly personal income and occupa-
tion) will surely help enhance social stability among villag-
ers Javanrood Township.

5. Conclusion

Sustainable development and its three dimensions (eco-
nomic, social and environmental) constitute the main 
foundation of the current discussions. Social stability as 
the most important principle of sustainable development 
has greater significance than the two other factors since the 
ultimate goal of the two economic and environmental as-
pects is achievement of social stability and social welfare 
in human societies, and all human activities are one way 
or another directed toward achieving social stability in hu-
man societies in the current condition and in future. One 
of the paramount discussions relating to social stability is 
research on the level of social stability and factors affect-
ing it among rural Society as half of the assiduous and de-
prived Regional population, which can play a significant 
role in enhancing their social stability.
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 امروزه باوجود ارتباطات درهم تنیده و متقابل بین ارکان اصلی توسعه پایدار )پایداری اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی( و اهمیت 
حفظ جایگاه هریک از عناصر یادشده در راستای رسیدن به توسعه پایدار، از پایداری اجتماعی به عنوان رکن اصلی توسعه یاد می شود. 
پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است. هدف از این پژوهش، سنجش پایداری اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بین ساکنان نواحی 
روستایی شهرستان جوانرود است. جامعه آماری را 4هزار و 484 نفر از سرپرستان روستاهای باالی 20 خانوار تشکیل می دهد، که 253 
نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش پرسش نامه محقق ساخته  است. نتایج نشان می دهد پایداری اجتماعی در بین 
روستاییان شهرستان جوانرود با میانگین 3/86، در وضعیت مناسبی قرار دارد. همچنین در بین شاخص های مختلف پایداری اجتماعی، 
پنج شاخص مسئولیت پذیری، امید به آینده، احساس خوشبختی، تعامل اجتماعی و مشارکت اجتماعی به ترتیب با ضریب تغییرات 0/276، 
0/282، 0/292، 0/296 و 0/306، بیشترین تأثیر را در پایداری اجتماعی روستاییان شهرستان جوانرود داشته اند. نتایج رگرسیون چندگانه 
نشان داد 10 متغیر رابطه معناداری با متغیر پایداری اجتماعی داشته اند و درمجموع 73/4درصد از واریانس پایداری اجتماعی روستاییان 
شهرستان جوانرود را تبیین کرده اند. مهم ترین متغیرهای مؤثر در پایداری اجتماعی به ترتیب اهمیت عبارت اند از: درآمد، بُعد خانوار، وسایل 

ضروری، تحصیالت و مالکیت اراضی.

کلیدواژه ها: 
توسعه پایدار، پایداری 

اجتماعی، توسعه 
روستایی، شهرستان 

جوانرود

تاریخ دریافت: 29 اردیبهشت 1395
تاریخ پذیرش: 2 خرداد 1395

1. مقدمه

 براساس گزارش بانک جهانی 1/4 میلیاد نفر در جهان با درآمد 
کمتر از 1/24 دالر در روز زندگی می کنند. درحال حاضر نقض 
حقوق بشر، فساد، سوء استفاده از کارگران، تبعیض، نرخ باالی 
ایدز، دسترسی نداشتن به امکانات آموزشی و ...، از ویژگی های 
این   .(United Nations, 2009) کشورهاست  از  بسیاری  اصلی 
چالش ها سبب شده اند دانشمندان علوم مختلف درباره این امر 
که »جامعه کنونی دوره طوالنی ناپایداری را طی می کند«، با هم 

 .(Steffen, et al., 2004) توافق عمومی داشته باشند

جوامع روستایی نیز از این مشکالت مستثنی نیستند و در طول 
چند دهه اخیر با چالش های متعددی ازجمله کاهش جمعیت 
روستایی، کاهش درآمد، کاهش سطح اشتغال، کاهش تولیدات 
 (Galani-Moutafi, شده اند  مواجه  کار  نیروی  مهاجرت  و  زراعی 
(2013. به دالیل  ذکرشده، تعداد زیادی از پیشگامان اجتماعی 

و دولت ها در سراسر جهان، ناپایداری موجود در جهان را درک 

پایداری  به سمت  را  خود  فعالیت های  دارند  تمایل  و  کرده اند 
 (Missimer, Robèrt, Broman, & Sverdrup, 2010). دهند  تغییر 
باالبردن  برای  به عنوان مثال، در بیشتر کشورهای توسعه یافته 
انعطاف پذیری و توان مقابله روستاییان در برابر فشارهای ناشی 
از وابستگی به دولت ها و فشارهای اقتصاد جهانی، توجه ویژه ای 
به توسعه روستایی معطوف شده است. توسعه مذکور بیشتر از 
نوع استراتژی های پایین به باال و مبتنی بر اجتماع توانمند محلی 
اتحاد، پایه های این فرایند را  با تعاون و  است و جامعه محلی 

 .(Wellbrock, et al, 2014) تشکیل می دهند

یکی از پیش نیازهای دستیابی به این اهداف، تقویت پایداری 
اجتماعی و ابعاد مختلف آن در بین روستاییان است. پایداری 
 (Mak & اجتماعی به عنوان یکی از ستون های سه گانه توسعه پایدار
(Peacock, 2011، رابطه محکمی بین ابعاد مختلف توسعه پایدار و 

هدف نهایي آن است. درحالي که توسعه اقتصادي و زیست محیطي 
هردو از اهداف توسعه پایدار و ابزاري براي دستیابي به پایداري 

اجتماعي محسوب مي شود. 

1. استادیار، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسالمی، مرودشت، ایران.
2. دانشجوی دکترا، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالمی، سنندج، ایران.
3. دکترا، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

سنجش و تحلیل پایداری اجتماعی در مناطق روستایی )مطالعه شده: شهرستان جوانرود(

علی شمس الدینی1، *داود جمینی2، علیرضا جمشیدی3
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هدف پایداری اجتماعی در مناطق روستایي، دستیابي به زندگي 
سالم از راه رفع نیازهاي اساسي تمام جامعه روستایي با لحاظ کردن 
با نظام هاي  با کیفیت محیطي و مرتبط  کیفیت زندگي همگام 
اقتصادي براي دستیابي به باالترین سطح رضایت از زندگي است 
.(Pourtaheri, et al., 2012) درحال حاضر قلمرو بحث پیرامون پایداري 

اجتماعي از موضوع خروج جمعیت از سکونتگاه هاي روستایي بسیار 
فراتر رفته است و بر همه ابعاد اجتماعي و نیازمندي هاي جمعیت 
روستایي ازجمله فراهم بودن امکانات آموزشي، خدمات بهداشتي 
و درماني، دسترسي مناسب به امکانات فرهنگي و هنري و دیگر 
امکاناتي که الزمه زندگي اجتماعي انسان مدرن است، داللت دارد 

.(Jamini & Jamshidi, 2015)

باتوجه به وسعت روزافزون قلمرو پایداری اجتماعی و اهمیت آن در 
دستیابی جوامع به توسعه پایدار و همچنین اهمیت شناسایی عناصر 
تعیین کننده پایداری اجتماعی در ارتقای سطح آن، مطالعه درزمینه 
سکونتگاه های  در  به ویژه  روستایی  نواحی  در  اجتماعی  پایداری 
مروری  است.  برخوردار  بسزایی  اهمیت  از  مرزی کشور  روستایی 
بر اسناد و مدارک موجود نشان می دهد سکونتگاه های روستایی 
شاخص های  از  برخورداری  به لحاظ  جوانرود  مرزی  شهرستان 
بهداشتی و درمانی ،(Seydaei, Jamini, & Jamshidi, 2014) آموزشی و 
فرهنگی (Jamini, Jamshidi, Komasi, & Aryanpour, 2015)، اشتغال 
 (Ghadermarzi, Jamini, و کالبدی و خدماتی (Ghadermarzi, 2015)

(Jamshidi, & Cheraghi, 2013 در بین شهرستان های استان کرمانشاه 

در جایگاه بسیار ضعیفی قرار دارد. همچنین، نتایج سرشماری نفوس 
و مسکن شهرستان جوانرود نشان می دهد سهم جمعیت روستانشین 
این شهرستان طی دهه های گذشته، روند نزولی داشته است؛ به این 
صورت که جمعیت روستانشین شهرستان از حدود 37درصد کل 
جمعیت در سال 1375، به حدود 30درصد در سال 1385 و حدود 

28درصد در سال 1390 کاهش یافته است.

با استناد به مطالب ذکرشده که نشان دهنده وضعیت نامساعد 
به لحاظ شاخص های  سکونتگاه های روستایی شهرستان جوانرود 
مذکور است، پرداختن به بررسی وضعیت پایداری اجتماعی و عوامل 
مؤثر بر آن در میان ساکنان روستایی این شهرستان مرزی، امری 
ضروری و مهم به نظر می رسد. بنابراین پرسش هایی که محققان 
وضعیت  از:  عبارت اند  هستند  آن  دنبال  به  حاضر  پژوهش  در 
روستایی  ساکنان  بین  در  آن  شاخص های  و  اجتماعی  پایداری 
پایداری  با  مرتبط  متغیرهای  است؟  چگونه  جوانرود  شهرستان 
اجتماعی روستاییان شهرستان جوانرود کدامند؟ مهم ترین عناصر 

تعیین کننده پایداری اجتماعی در محدوده مطالعه شده کدام اند؟ 

 مبانی نظری پژوهش 

توسعه،  سنتی  رویکردهاي  حاکمیت  بعد  به  دهه 1980  از 
پیامدهاي  و  بخشی  برنامه ریزي  متمرکز،  اداري  سیاسی  نظام 
منفی آن موجب شد که چارچوب اصول توسعه بازتعریف شود 

ناحیه اي،  ملی،  گوناگون  سطوح  در  توسعه  برنامه ریزي  به  و 
محلی، شهري و روستایی توجه شود. ناکامی های مذکور موجب 
پایدار  توسعه  عنوان  با  توسعه  از  جدیدی  رویکرد  شکل گیری 
شد. توسعه پایدار برای اولین بار به عنوان الگوی توسعه فراگیر 
 (Boggia, Rocchi, در گزارش برانت لند در سال 1987 معرفی شد

Paolotti, Musotti, & Greco , 2014).

 اولین تعریفی که از توسعه پایدار ارائه شد، چنین بود: »توسعه ای 
که نیازهای امروزی ما را بدون کاستن از توانایی های نسل های 
آینده بکاهد«. تاکنون بیش از 300 تعریف با دیدگاه های گوناگون 
از توسعه پایدار صورت گرفته است. باوجود این مشکل اساسی، 
 (Ihuah, فعلیت یافتن و تحقق توسعه پایدار به مفهوم اصلی آن است
پایدار  توسعه  ادبیات  در  کلی،  به طور   .Kakulu, & Eaton, 2014)

به جنبه هاي  از جنبش زیست محیطی ریشه گرفته،  که عمدتاً 
پایداري اجتماعی کمتر توجه شده است و عموماً به عنوان ابزاري 
کمک کننده براي رسیدن به توسعه پایدار درنظر گرفته می شود. 
پایداري حاصل نمی شود مگر آنکه در ابعاد اجتماعی به سطح پایه 

 .(Tavakkoli, 2014) و قابل قبول از پایداري رسیده باشیم

اجتماعی  پایداری  به  راه های رسیدن  پیداکردن  این  باوجود 
میسر نیست. دیدگاه ها، مفاهیم، روش ها و ابزارهای متعددی برای 
حل مشکالت اجتماعی باتوجه به ماهیت پیچیده آن ها ازجمله 
بهداشت،  امنیت،  کیفیت،  اقتصاد،  مدیریت  سیستم های  انواع 
محیط زیست و آب وهوا و جوامع مشارکتی )اجتماعات صنفی( 
رویکردها،  اصطالحات،  تعاریف،  بین  اختالف  است.  شده  ارائه 
روش ها و ابزار سردرگم کننده است و باعث رشد فزاینده نیاز به 
درک این مهم می شود که چگونه این مفاهیم پراکنده منجربه 
 (Missimer, ارتباط هستند پایداری می شوند و چگونه باهم در 

 Robèrt, Broman, & Sverdrup, 2010).

بنابراین، باوجود اهمیت پایداری اجتماعی در توسعه پایدار جوامع 
بشری، چالشی اساسی در ارتباط با پایداری اجتماعی و مشکالت 
مربوط به سنجش و اندازه گیری پایداری اجتماعی است. گزارش 
پایداری اجتماعی  برای سنجش  پایدار  دستورالعمل های توسعه 
چهار شاخص نحوه فعالیت و دستیابی به شغل ایدئال، حقوق بشر، 
از آن ها زیربخش هایی  را که هرکدام  جامعه و مسئولیت پذیری 

ازجمله امنیت، نوع دوستی، بهداشت و ... دارد، شامل می شود. 

باوجود این همه ابعاد پایداری اجتماعی با هم ارتباط زنجیروار 
 .(Mota., Isabel Gomes, Carvalho, & Barbosa-Povoa, 2015) دارند
همچنین هاتچینز و ساترلند برای بررسی پایداری اجتماعی از 
مؤلفه های درآمد، رضایت شغلی، عدالت، بهداشت، دسترسی به 
خدمات بهداشتی، خدمات آموزشی، آب آشامیدنی، میزان جرم، 
کرده اند  استفاده  زندگی  از  رضایتمندی  و  جمعیتی  تغییرات 

 .(Hutchins & Sutherland, 2008)

از دیگر شاخص هاي پایداري اجتماعي می توان به شاخص هاي 
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مشاغل،  ترکیب  زندگي،  انتخاب  حق  اجتماعي،  شبکه هاي 
دسترسي به فرصت هاي برابر، دموکراسي، نوآوري هاي اجتماعي، 
نیازهاي اساسي عیني و ذهني، منابع اجتماعي عیني و ذهني، 
فرصت هاي برابر عیني و ذهني، مشارکت عیني، تنوع فرهنگي، 
 (Osmann .میراث فرهنگي و عدالت در دسترسي به رفاه اشاره کرد
(Glasson & Wood, 2009 ؛Spangenberg, 2002 &. پس از تعیین 

وضعیت نسبی شاخص های تشکیل دهنده پایداری اجتماعی، در 
بخش پیشینه پژوهش  براساس مطالعات انجام گرفته، شاخص های 
نهایی تشکیل دهنده پایداری اجتماعی و ارتباط آن با متغیرهای 

مختلف در جوامع روستایی بررسی خواهد شد. 

2. مروری بر ادبیات موضوع

باتوجه به اهمیت مبحث پایداری اجتماعی در توسعه پایدار 
انجام  جوامع بشری، تاکنون تحقیقات متعددی در این زمینه 
گرفته است که در ادامه به بررسی نتایچ این مطالعات پرداخته 
می شود. قرخلو و همکاران )2009(، برای سنجش پایداری در 
سکونتگاه های غیررسمی در سنندج از سه شاخص درصد باسوادی 
و بُعد خانوار و اوقات فراغت استفاده کرده اند. نتایج پژوهش نشان 
داد وضعیت پایداری اجتماعی در محدوده مطالعه شده در وضعیت 

بسیار ضعیفی است. 

هدف  با  پژوهشی  در   ،)2010( همکاران  و  سبکبار  فرجی 
فسا،  شهرستان  در  روستایی  نواحی  پایداری  میزان  سنجش 
پایداری اجتماعی روستایی را با استفاده از چهار شاخص امنیت 
رواني )تعامل و امید به آینده و احساس خوشبختي(، سرمایه 
اعتماد(،  و  همبستگي  مشارکت،  )مسئولیت پذیري،  اجتماعي 
خدمات )آموزش و بهداشت و انتظامي( و تعلق مکاني )احساس 
تعلق به سکونتگاه( ارزیابی کرده اند. نتایج این پژوهش نشان داد 
به دلیل هم پیوندي میان شاخص ها و معیارهای پایداری اجتماعی، 
برای سنجش دقیق پایداري اجتماعی، توجه به گروه ها و ابعاد 
مختلف پایداري به صورت مستقل از یکدیگر، همچنین استفاده از 

نظرسنجي ها ازجمله پرسش نامه الزامي است. 

شفیعا و همکاران )2012(، در پژوهشی رابطه توسعه پایدار 
واقع در شهر  اجتماعی در محله شمیران  و سرمایه  اجتماعی 
تهران را بررسی کرده اند. نتایج پژوهش نشان داد رابطه مثبت 
و معناداری بین پایداری اجتماعی و مؤلفه های پایداری اجتماعی 
مانند اعتماد و ناهنجاری و مشارکت وجود دارد و این متغیرها 
تأثیر بسزایی را در ارتقای سطح پایداری اجتماعی در محدوده 

مطالعه شده ایفا می کنند.

پایداری  میزان  سنجش  هدف  با   ،)2013( همکاران  و  وارثی 

سنجش و تحلیل پایداری اجتماعی در مناطق روستایی )مطالعه شده: شهرستان جوانرود(

تصویر 1. مدل مفهومی پژوهش.

پایداری
 اجتماعی

رضایت ازامنیت
نهاد متولی

پویایی
اجتماعی

عدالت 
اجتماعی

تعادل 
اجتماعی

احساس 
خوشبختی

امید به آینده

ناهنجاری های 
اجتماعی

همبستگی 
اجتماعی

اعتماد
اجتماعی

تعلق
مکانی

رضایت 
شغلی

مشارکت
اجتماعی

رضایت 
از کیفیت 
دسترسی 

خدمت

مسئولیت
پذیری 
اجتماعی



492

فصلنامه پژو  هش های روستاییپاییز 1395. دوره 7. شماره 3

استان  توابع  از  اصالندوز  دهستان  روستایی  نواحی  در  اجتماعی 
اردبیل، نشان دادند روستاهای محدوده مطالعه شده به لحاظ پایداری 
اجتماعی در وضعیت متوسط و باالتر از حد متوسطی هستند. نتایج 
پژوهش زارع شاه آبادي و همکاران )2013(، در ارتباط با پایداري 
اجتماعي محله های قدیمي و جدید شهر یزد نشان داد متغیرهاي 
رضایت از محله، رضایت از مسکن، مشارکت اجتماعي و سن در 
تبیین پایداري اجتماعي در محدوه مطالعه شده سهم بسزایي را دارند. 

و   )2013( همکاران  و  نسترن  مطالعات  نتایج  همچنین، 
هادی زاده زرگر و نسترن )2014( نشان داد عدالت اجتماعی و 
امنیت و تعامل اجتماعی بیشترین تأثیر را بر پایداری اجتماعی 
داشته اند. نتایج پژوهش توکلی )2014( با هدف سنجش پایداري 
خاوه  دهستان هاي  روستایی  سکونتگاه هاي  اجتماعی اقتصادي 
شمالی و جنوبی در استان لرستان نشان داد، اکثر روستاهای 

در  اجتماعی اقتصادي  پایداري  به لحاظ  مطالعه شده  محدوده 
وضعیت نیمه پایدار )متوسط( هستند. 

همچنین، نتایج تحقیقات نشان دهنده سطح پایین و وضعیت 
نامساعد پایداری اجتماعی در مکان های مختلف جغرافیایی است 
 (Pourtaheri, et al., 2012; Salemi, et al., 2011; Teimouri, et al.,

 2012; Fatahi, et al., 2013; Mahmoodi, Rokneddin Eftekhari, &

.(Pourtaheri, 2014 نتایج پژوهش جمینی و همکاران )2015(، 

باهدف شناسایی تعیین کننده های پایداری اجتماعی روستاییان 
دهستان بدر واقع در شهرستان روانسر نشان داد متغیرهای درآمد، 
بُعد خانوار، شغل، همکاري با گروه هاي ثانویه، سطح تحصیالت و 
فاصله از جاده اصلی و شهر توانسته اند حدود 60درصد واریانس 

پایداری اجتماعی روستاییان مطالعه شده را تبیین کنند.

تصویر 2. موقعیت جغرافیایی شهرستان جوانرود در استان کرمانشاه و کشور

جدول 1. نحوه توزیع پرسش نامه ها در بین روستاهای محدوده مطالعه شده.

پرسش نامه توزیع شدهتعداد خانوارروستاپرسش نامه توزیع شدهتعداد خانوارروستا

338بانی میران15939شروینه

6817چشمه زیالن7218علی آباد ساسل

5213چمنزار علیا297گل باغی

4712نهراب ده رش8321دهتوت سفلی

10125یاری10125کالش هوش

287کانی گوهر6416دولتا

7117سررود علیا318گویله

328ساروخان4712مله رش

مجموع: 16 روستا و 253 پرسش نامه

منبع: یافته های تحقیق، 1394.
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جدول 2. ضریب آلفای کروباخ محاسبه شده برای بخش های مختلف پرسش نامه.

آلفای متغیرهاشاخص
آلفای متغیرهاشاخصکرونباخ

کرونباخ

مسئولیت پذیری
)6 متغیر(

در  مسئولیت  احساس  روستا،  امور  انجام  در  مسئولیت پذیری 
انجام امور شخصی و امور خانوادگی، مسئولیت پذیری در انجام 
کار، احساس مسئولیت درقبال روستا، تمایل به داشتن مسئولیت 

در اجتماع

0/876
اعتماد 
اجتماعی
)7 متغیر(

توصیه های  به  اعتماد  داخل،  ساخت  کاالي  به  اعتماد 
کاری،  محیط  در  شرکا  به  اعتماد  کشاورزی،  مروجان 
اعتماد به مأموران دولتی، اعتماد به همسایه، اعتماد به 

وعده مسئولین، اعتماد به اهالي روستا

0/829

امید به آینده
)7 متغیر(

خود  برای  مطلوب  زندگی  یک  فراهم شدن  به  خوش بینی 
فراهم شدن  به  خوش بینی  آینده،  در  خانوار  اعضای  دیگر  و 
زندگی مطلوب برای روستاییان در آینده، نداشتن ترس از دوره 
سالمندی و تأمین بودجه ازلحاظ روحی و روانی، مهاجرت به 
شهر برای زندگی بهتر، تمایل به ماندگاری فرزندان در روستا، 
در  روستا  به  مهاجرین  بازگشت  روستا،  در  ماندگاری جمعیت 

آینده

0/812
مشارکت 
اجتماعی
)9 متغیر(

شرکت در جلسه های عمومی روستا، هم فکری و مشورت 
در امور روستا، استفاده از مشارکت عمومی در فعایت های 
از  برنامه ها  در  روستاییان  میزان مشارکت دادن  عمرانی، 
خرد  اعتبارات  صندوق  در  عضویت  سازمان ها،  سوی 
روستایی، عضویت درتعاونی های روستایی، مشارکت در 
فعالیت های مذهبی، شرکت در انتخابات محلی، شرکت 

در انتخابات ملی

0/765

احساس 
خوشبختی
)8 متغیر(

احساس مفیدبودن، خوشبختی افراد از زندگی در روستا، رضایت 
از تفریحات و سرگرمی های موجود در روستا، روبه پیشرفت بودن 
زندگی، دست یافتنی بودن خوشبختی در روستا، احساس آرامش 
در انجام امور روزمره، سالم و تندرست بودن مردم روستا، بااراده 

و مصمم بودن مردم روستا

0/796
همبستگی 

اجتماعی
)6 متغیر(

و  همدلی  آشنایان،  و  اقوام  بین  یکرنگی  و  همدلی 
از  استفاده  با  اختالفات  حل  روستا،  مردم  بین  یکرنگی 
دخالت ریش سفیدان، کمک به یکدیگر هنگام مشکالت 
و گرفتاري، اهمیت دادن به وضعیت همدیگر، حمایت از 

افراد و خانواده های مصیبت دیده

0/796

تعامل اجتماعی
)6 متغیر(

اهمیت به بازدید از اقوام و آشنایان، ترجیح مسافرت های جمعی 
شخص  نگرش  مذهبی،  مناسبت های  در  شرکت  فردی،  به 
رسانه های  به  نگرش شخص  دولتی،  تشکیالت  و  نهادها  به 

همگانی، آگاهی سیاسی

0/843
عدالت 
اجتماعی
)7 متغیر(

انجام  در  اختیار  زندگی،  در  اجبار  آزادی شخصی، وجود 
شغلی،  فرصت های  به  برابر  دسترسی  روزمره،  کارهای 
دسترسی برابر به خدمات، تفاوت بین زنان و مردان در 

دسترسی به فرصت ها، دسترسی برابر به منابع آب

0/801

ناهنجاری 
اجتماعی
)7 متغیر(

غالب شدن فرهنگ شهری، ضعیف شدن امور مذهبی، مصرف 
مواد مخدر و مشروبات الکلی، افزایش طالق، نزاع های قومی، 

تبعیض جنسیتی، مدگرایی
0/861

پویایی 
اجتماعی
)6 متغیر(

به شهر، مهاجرت  از روستا  نوآوری در روستا، مهاجرت 
بین  در  عالی  تحصیالت  به  گرایش  روستا،  به  شهر  از 
تنظیم خانواده،  از اصول  استفاده  به  روستاییان، گرایش 

گرایش به کاهش تعداد فرزندان

0/765

رضایت شغلی
)8 متغیر(

رضایت از موقعیت اجتماعی شغل، تناسب درآمد با مقدار زحمت 
شغل  ادامه  به  رضایت  شغلی،  امنیت  احساس  متحمل شده، 
زمینه های  فراهم بودن  شغلی،  تنوع  وجود  فرزندان،  سوی  از 
اشتغال زایی، توانایی تأمین مخارج زندگی، توانایی پس انداز و 

سرمایه گذاری

0/887

رضایت از 
نهادهای 

متولّی
)9 متغیر(

رضایت از شورای اسالمی روستا، رضایت از دهیار، رضایت 
از شرکت های خدماتی در روستا، رضایت از تعاونی های 
روستایی، رضایت از شورای حل اختالف، رضایت از طرح 
از  رضایت  روستا،  در  اجراشده  دیگر طرح های  و  هادی 
عملکرد کارشناسان و متولیان جهاد کشاورزی، رضایت 
از  از عملکرد کارشناسان و متولیان بخشداری، رضایت 

عملکرد کارشناسان و متولیان بنیاد مسکن

0/762

تعلق مکانی
)10 متغیر(

اقوام و  عالقه به زندگی در روستا، عالقه به زندگی در کنار 
آشنایان، عالقه به تحصیل در روستا، عالقه به تفریح و گذران 
اشتغال در روستا، رضایت  به  فراغت در روستا، عالقه  اوقات 
از مسکن روستایی، رضایت از محیط روستا، عالقه به ازدواج 
روستاهای  دیگر  با  خود  روستای  وضعیت  مقایسه  روستا،  در 
با دیگر روستاهای  شهرستان، مقایسه وضعیت روستای خود 

استان و کشور

0/904

رضایت از 
دسترسی 
به خدمات
)9 متغیر(

حمل  خدمات  از  رضایت  ارتباطی،  خدمات  از  رضایت 
از خدمات  رضایت  آموزشی،  از خدمات  رضایت  نقل،  و 
نشریات،  و  روزنامه  به  دسترسی  درمانی،  و  بهداشتی 
رضایت از خدمات مالی و اعتباری بانک ها، رضایت از آب 
آشامیدنی و برق، رضایت از دسترسی به خدمات انتظامی، 

رضایت از خدمات شرکت تعاونی روستایی

0/767

امنیت
)4 متغیر(

دسترسی مناسب و آسان به پاسگاه و نیروی انتظامی، میزان 
سرقت )دزدی( در روستا، میزان جرم و جنایت در روستا، میزان 

احساس امنیت در روستا
0/773

مجموع 
 109(
متغیر(

0/856

منبع: یافته های تحقیق، 1394.

سنجش و تحلیل پایداری اجتماعی در مناطق روستایی )مطالعه شده: شهرستان جوانرود(
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لو و همکارن1 )2011(، در پژوهشي با عنوان »عوامل تأثیرگذار 
بر پایداري اجتماعي در مناطق روستایي بخش گنزي در چین« 
به این نتیجه رسیده اند که محدوده مطالعه شده به لحاظ پایداري 
اجتماعي در وضعیت مساعدي قرار دارد. همچنین، نتایج نشان 
داد عوامل اقتصادي، اقدامات امنیتي، اختالفات بین روستاییان، 
اختالف مذهبي بین روستاییان و عدالت از عوامل تأثیرگذار بر 

پایداري اجتماعي در بخش گنزي چین هستند. 

چین  کشور  در   ،)2014( نایت2  مطالعه  نتایج  همچنین، 
نشان داد افزایش نیافتن درآمد، نابرابري اقتصادي، نبود امنیت 
اقتصادي و سوء مدیریت از تهدیدات مهم پایداري اجتماعي در 
و  انجام گرفته  مطالعات  باتوجه به  است.  چیني  شهروندان  بین 
متون مرتبط با پایداری اجتماعی، محققان در پژوهش حاضر با 
نگاهی جامع به شاخص ها و ابعاد پایداری اجتماعی، برای سنجش 
پایداری اجتماعی در محدوده مطالعه شده یک مدل مفهومی را 

به کار برده اند )تصویر شماره 1(.

مروری بر مبانی و سوابق پژوهش نشان می دهد که پایداری 
اجتماعی از شاخص های متعددی تشکیل می شود و با متغیرهای 
متعدد اقتصادی و اجتماعی و محیطی در ارتباط است. محققان 
در پژوهش حاضر ضمن ارائه نمایی کلی و جامع از مؤلفه های 
اصلی تشکیل دهنده پایداری اجتماعی، سعی دارند به شناسایی 
روستایی  مطالعات  در  که  اجتماعی  پایداری  تعیین کننده های 

1. Luo
2. Knight

کمتر به آن توجه شده است، بپردازند.

قلمرو تحقیق

شهرستان جوانرود در بین طول های شرقی 45درجه، 55دقیقه 
و 17ثانیه تا 46درجه، 34دقیقه و 27ثانیه و همچنین، در بین 
تا 35درجه،  و 11ثانیه  عرض های شمالی 34درجه، 45دقیقه 
5دقیقه و 42ثانیه واقع شده است )تصویر شماره 2(. جمعیت 
شهرستان جوانرود 71هزار و 325 نفر است که حدود 28درصد 
در نواحی روستایی سکونت دارند. ازنظر تقسیمات سیاسی، این 
شهرستان شامل چهار دهستان )بازان، شروینه، پلنگانه و کالشی( 
و 89 روستای با سکنه است که از این میان 59 روستا جمعیت 
بیش از 20 خانوار دارند. بررسی وضعیت شاخص های عینی و 
)شاخص های  مطالعه شده  محدوده  در  روستایی  توسعه  ذهنی 
آموزشی، بهداشتی، مسکن، اشتغال، کیفیت زندگی و ...( نشان 
می دهد شهرستان جوانرود ازجمله محروم ترین شهرستان های 
 (Jamini, Azizian, & است  اورامانات  منطقه  و  کرمانشاه  استان 

 .Mirzaei, 2016)

3. روش شناسی تحقیق

روش،  ازنظر  و  کاربردی  ماهیت،  به لحاظ  حاضر  پژوهش 
توصیفی تحلیلی است، که باهدف بررسی سطح پایداری اجتماعی 
و عوامل تبیین کننده آن در بین روستاییان شهرستان جوانرود 
انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را تمام سرپرستان خانوار 
روستاهای بیش از 20 خانوار )N=4484( واقع در چهار دهستان 

جدول 3. میانگین و انحراف معیار متغیرهاي توصیفي تحقیق.

کمترینبیشتریننماانحراف معیارمیانگینمتغیرها

46/1711/39396526سن )سال(

672-4/54تعداد اعضاي خانوار
271--سطح سواد*

100--2/5مالکیت اراضي )هکتار(

8152-8/46فاصله تا نزدیک ترین پاسگاه )کیلومتر(

2251-7/67فاصله تا نزدیک ترین جاده اصلي )کیلومتر(

12253-14/79فاصله تا نزدیک ترین شهر )کیلومتر(

3001500320-541درآمد ماهیانه )هزار تومان(
7103--وسایل ضروری **

منبع: یافته های تحقیق، 1394.

* 1. بي سواد، 2. ابتدایي، 3. راهنمایي، 4. دبیرستان، 5. دیپلم، 6. فوق دیپلم، 7. لیسانس و باالتر؛

** ماشین لباس شویی، جاروبرقی، یخچال فریزر، ماشین، مبل، گاز پخت وپز، کولر، کامپیوتر، ماهواره، تلویزیون، موبایل، تلفن، آبگرمکن.
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و 59 نقطه روستایی شهرستان جوانرود تشکیل می دهد. 

باتوجه به مشکالت متعددی ازجمله حجم باالی جامعه آماری 
و محدودیت های زمانی و مالی، امکان پرسش از تمام سرپرستان 
خانوارهای روستایی برای محققان فراهم نشد. لذا، محققان با 
از فرمول کوکران،  بهره گیری  با  و  آماری  از روش های  استفاده 
خانوارهای  سرپرستان  از  نفر   253  ،)d=0/06 )p & q=0/5؛ 
روستایی را به عنوان نمونه آماری برآورد کردند. باتوجه به بنیان های 
جغرافیایی )فاصله از مرکز دهستان و شهر جوانرود، جمعیت، 
معیشت و...( از میان 59 روستای شهرستان جوانرود، 16 روستا 
را انتخاب کردند و متناسب با تعداد سرپرستان خانوار هر روستا 
با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای با انتساب متناسب، 
تعدادی پرسش نامه ها به هر روستا اختصاص داده شد )جدول 
شماره 1(. درنهایت پرسش نامه ها با استفاده از روش احتمالی 

ساده در میان سرپرستان خانوار هر روستا توزیع و تکمیل شد. 

ابزار اصلی پژوهش، پرسش نامه محقق ساخته بوده که روایی آن 
را کارشناسان مربوطه و اساتید دانشگاهی )پس انجام اصالحات 

الزم( تأیید کردند. برای سنجش پایایی ابزار مورد استفاده، یک 
مطالعه راهنما با تعداد 30 پرسشنامه در یکی از روستاهای خارج 
از حوزه مطالعاتی )در روستای بدرآباد واقع در شهرستان روانسر( 
انجام  گرفت. ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده برای بخش های 
مختلف پژوهش نشان داد ابزار استفاده شده پایایی الزم را برای 
ادامه مراحل پژوهش دارند )جدول شماره 2(. پرسش نامه در دو 
بخش اصلی طراحی شد؛ بخش اول شامل ویژگی های شخصی 
پاسخ دهندگان و بخش دوم دربرگیرنده ابعاد مختلف پانزده گانه 
پایداری اجتماعی بود که درقالب 109 متغیر و در طیف پنج 
قسمتی لیکرت )1= بسیارکم، 2=کم، 3=متوسط، 4= زیاد، 5= 
با استفاده  بسیارزیاد(، طراحی شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها 
و  مرکزی  شاخص های  از  استفاده  عالوه بر   ،SPSS نرم افزار  از 
پراکندگی، از آمارهای توصیفی و تحلیلی )آزمون t تک نمونه ای 
و t مستقل، تحلیل واریانس، همبستگی اسپیرمن و رگرسیون 

چندمتغیره( استفاده شد.

جدول 4. وضعیت اشتغال افراد مطالعه شده.

درصدفراوانيوضعیت شغلي

3211/1بیکار

6020/8کشاورز

227/6شغل دولتي

3211/1خانه دار

5519/1کارگر ساده

3110/8راننده

113/8بّنا

103/5مغازه دار

253100جمع

منبع: یافته های تحقیق، 1394.

جدول 5. بررسی وضعیت پایداری اجتماعی در بین روستاییان شهرستان جوانرود.

درصدفراوانیسطح

72/7بسیارضعیف

145/6ضعیف

5923/3متوسط

8634زیاد

8734/4بسیارزیاد

منبع: یافته های تحقیق، 1394.

سنجش و تحلیل پایداری اجتماعی در مناطق روستایی )مطالعه شده: شهرستان جوانرود(
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4. یافته  ها

ویژگی های توصیفی پاسخ دهندگان

سني  وضعیت  بررسي   ،3 شماره  جدول  داده های  براساس 
تا  بین 26  پاسخ دهندگان  دامنه سني  داد،  نشان  پاسخ دهندگان 
65 سال در نوسان بوده و میانگین سني پاسخ دهندگان 46/17 
ابتدایی  تحصیالت  سطح  مطالعه شده  افراد  بیشتر  است.  سال 
)مد 2=ابتدایی( داشتند. نتایج نشان داد بُعد خانوار در بین افراد 
روستایی  خانوارهای  متوسط  به طور  و  بود  نفر   6 مطالعه شده 
مطالعه شده 7 وسیله ضروری داشتند. همچنین، نتایج نشان داد 
میانگین فاصله روستاهای مطالعه شده تا نزدیک ترین پاسگاه و جاده 
اصلی و شهر به ترتیب 8/46، 7/67 و 14/79 کیلومتر است. در ارتباط 
با دو متغیر میزان مالکیت اراضی و درآمد ماهیانه هر خانوار، میانگین 
به ترتیب 2/5 هکتار و 541هزار تومان در ماه است. بررسی جنسیت 
افراد مطالعه شده نشان داد حدود 83درصد در گروه مردان و حدود 
دسترسی  وضعیت  درباره  جای گرفته اند.  زنان  گروه  در  17درصد 
به اینترنت نتایج نشان داد حدود 13/4درصد خانوارها به اینترنت 

دسترسی داشته اند و حدود 86/6درصد دسترسی نداشته اند.

بررسی وضعیت شغلی سرپرستان خانوار روستایی شهرستان نشان 

می دهد حدود 11درصد سرپرستان خانوار بیکار، 21درصد کشاورز، 
8درصد با شغل دولتی، 11درصد خانه دار، 19درصد کارگر، 11درصد 

راننده، 4درصد بّنا و 10درصد مغازه دار هستند )جدول شماره 4(.

بررسی وضعیت پایداری اجتماعی در بین روستاییان مطالعه شده

نتایج حاصل از بررسی سطح پایداری اجتماعی روستاییان شهرستان 
جوانرود نشان می دهد پایداری اجتماعی در میان 8/3درصد از افراد 
مطالعه شده در سطح ضعیف و بسیارضعیف، 23/3درصد در سطح 
متوسط و 68/4درصد در سطح زیاد و بسیارزیاد هستند )جدول 
شماره 5(. همچنین، نتایج حاصل از آزمون t تک نمونه ای در ارتباط 
شهرستان  روستاییان  بین  در  اجتماعی  پایداری  سطح  بررسی  با 
جوانرود نشان می دهد میانگین پایداری اجتماعی از عدد مبنا )عدد 
3( بیشتر بوده است. بنابراین باتوجه به نتایج جداول 4 و 5 می توان 
چنین عنوان کرد که پایداری اجتماعی در بین روستاییان شهرستان 

جوانرود باالتر از حد متوسط است. )جدول شماره 6(.

اولویت بندی شاخص های تشکیل دهنده پایداری اجتماعی در 
بین روستاییان

پایداری  کلی  سطح  مشخص شدن  از  پس  تحقیق  این  در 

جدول 6. نتایج حاصل از آزمون t تک نمونه ای برای بررسی وضعیت پایداری اجتماعی روستاییان.

پایداری اجتماعی

Test Value=3

tانحراف از میانگینسطح معناداریدرجه آزادی
میانگین

اختالف با فاصله 95درصد

حد باالحد پایین

11/9742520/0003/860/8620/721/00

منبع: یافته های تحقیق، 1394.

جدول 7. اولویت بندی متغیرهای تشکیل دهنده پایداری اجتماعی روستاییان مطالعه شده.

ضریب انحراف معیارمیانگینشاخص
ضریب انحراف معیارمیانگینشاخصرتبهتغییرات

رتبهتغییرات

3/771/1020/29233همبستگی3/741/0340/27641مسئولیت پذیری

3/381/2140/359111عدالت3/431/120/32659امید به آینده

3/161/2120/383513پویایی3/21/0360/32377احساس خوشبختی

2/881/1740/407614رضایت از نهاد متولی3/531/1150/31586تعامل اجتماعی

3/381/1020/32608امنیت3/581/0110/28242مشارکت اجتماعی

3/121/1960/383312رضایت از دسترسی به خدمات2/521/2830/509115رضایت شغلی

4/030/9570/30675ناهنجاری اجتماعی3/881/320/340210تعلق مکانی

---3/86پایداری اجتماعی3/431/0160/29624اعتماد

منبع: یافته های تحقیق، 1394.
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استفاده  با  محققان  جوانرود،  شهرستان  روستاییان  اجتماعی 
پایداری  بر  اثرگذار  شاخص های  مهم ترین  تغییرات،  ضریب  از 
نتایج  را در محدوده مطالعه شده، شناسایی کرده اند.  اجتماعی 
پایداری  تشکیل دهنده  شاخص  پانزده  بین  در  می دهد  نشان 
اجتماعی،  مشارکت  مسئولیت پذیری،  شاخص های  اجتماعی، 
به ترتیب  اجتماعی  ناهنجاری  و  اعتماد  اجتماعی،  همبستگی 
با ضریب تغییرات 0/276، 0/282، 0/292، 0/296 و 0/306، 
بین  در  اجتماعی  پایداری  بر  اثرگذار  شاخص های  مهم ترین 
روستاییان شهرستان جوانرود هستند. همچنین، شاخص های 
اجتماعی  پویایی  و  متولّی  نهادهای  از  رضایت  شغلی،  رضایت 
به ترتیب با ضریب تغییرات 0/509 و 0/407 و 0/383، کمترین 
محدوده  روستاییان  اجتماعی  پایداری  وضیعت  در  را  اهمیت 

مطالعه شده داشته اند. )جدول شماره 7(. 

پایداری  با  پژوهش  مستقل  متغیرهای  بین  رابطه  بررسی 
اجتماعی در بین روستاییان 

برای بررسی رابطه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته پژوهش، 
باتوجه به وضعیت هر متغیر از آزمون متناسب با آن استفاده شد. 
به این صورت که برای آزمون همبستگی، بین متغیر دسترسی 
به اینترنت و پایداری اجتماعی از آزمون t مستقل استفاده شد. 
نابرابری  یا  برابری  وضعیت  مشخص شدن  برای  آزمون  این  در 
واریانس های دو گروه، از تست لون استفاده شد. نتیجه تست لون 
در ارتباط با متغیر دسترسی به اینترنت نشان داد که دو گروه 

 .)Sig.=0/661 ،F=192( مطالعه شده واریانس برابر دارند

بنابراین از نتایج آزمون t برای وایانس های برابر که در جدول 
نشان  نتایج  است.  شده  استفاده  می شود،  مشاهده   8 شماره 
می دهد بین دو متغیر دسترسی به اینترنت و پایداری اجتماعی 
می توان  را  آن  اصلی  دلیل  که  ندارد  وجود  معناداری  رابطه 
دسترسی محدود روستاییان به اینترنت عنوان کرد؛ زیرا از 253 
خانوار مطالعه شده، تنها 34 خانوار به اینترنت دسترسی داشته اند. 
باوجود دسترسی محدود روستاییان به اینترنت، اکثر خانوارهایی 
ازجمله سرعت  دالیلی  به  داشته اند،  دسترسی  اینترنت  به  که 
پایین، گران بودن تعرفه ها، قطعی اینترنت و...، از دسترسی محدود 

به اینترنت ابراز نارضایتی کرده اند.

به  منظور بررسی رابطه بین متغیرهای سطح تحصیالت و شغل 
با متغیر وابسته پژوهش )پایداری اجتماعی(، از تحلیل واریانس 
)F( استفاده شد. نتایج جدول شماره 9 نشان می دهد بین دو 
با متغیر وابسته پژوهش تفاوت معناداری وجود  متغیر مذکور 
دارد. از آنجا که براي عامل هاي مطالعه شده، اختالف واریانس بین 
 )Sig( گروه ها و درون گروه ها بسیارزیاد است و سطح معناداري
آزمون F کوچک تر از 0/05 است، بنابراین مي توان نتیجه گرفت 
که نتایج )اختالف( برحسب تصادف نیست؛ یعني متغیرهای سطح 
تحصیالت و شغل بر روي متغیر وابسته مطالعه شده تأثیر دارند. به 
این معني که حداقل میانگین یکي از سطوح متغیرهای مستقل 
پژوهش در ارتباط با پایداری اجتماعی، از میانگین دیگر سطوح 
متغیرها متفاوت است. فقط با استفاده از تحلیل واریانس نمي توان 
مشخص کرد که این تفاوت ها بین کدام گروه ها )گروه های شغلی 
و تحصیلی( است. لذا، در این مطالعه براي مشخص شدن اختالفات 

جدول 8. آزمون t مستقل برای بررسی رابطه دو متغیر دسترسی به اینترنت و پایداری اجتماعی.

پایداری اجتماعی
تست لون

tانحراف از میانگینسطح معناداریدرجه آزادی
اختالف با فاصله 95درصد

tحد باالحد پایینسطح معناداری

0/1920/661-0/8522520/395-0/180-0/5960/236

منبع: یافته های تحقیق، 1394.

جدول 9. مقادیر محاسبه شده با استفاده از تحلیل واریانس براي شاخص هاي پایداری اجتماعی.

.FSigمیانگین مربعاتdfمجموع مربعاتواریانسشاخص ها

سطح تحصیالت

82/317613/719بین گروهي

13/6180/000 247/8412461/007درون گروهي

-330/158252مجموع

شغل

42/25676/037بین گروهي

5/1370/000 287/9022451/175درون گروهي

-330/158252مجموع

منبع: یافته های تحقیق، 1394.
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بین گروه های شغلی و تحصیلی ازنظر پایداری اجتماعی از آزمون 
دانکن نیز استفاده شد. 

افراد  تحصیالت،  سطح  ازنظر  داد  نشان  دانکن  آزمون  نتایج 
مطالعه شده در چهار گروه دسته بندی شده اند و پایداری اجتماعی در 
بین گروه های با سطح تحصیالت پایین تر، پایداری اجتماعی کمتر و 
در گروه های با سطح تحصیالت باالتر، پایداری اجتماعی بیشتر است؛ 
به عبارت دیگر، افراد بی سواد در ضعیف ترین میزان پایداری اجتماعی 
و افراد با سطح تحصیالت کارشناسی و باالتر، بیشترین میزان پایداری 
اجتماعی را دارند. دلیل این مهم را می توان به تأثیر تحصیالت و 
بین گروه های  در  داد. همچنین،  نسبت  بطن خانوارها  آموزش در 
شغلی نیز به لحاظ پایداری اجتماعی تفاوت هایی وجود دارد. به این 
صورت که به لحاظ پایداری اجتماعی گروه های مختلف شغلی در چهار 
گروه دسته بندی شده اند که در این میان افراد بیکار و شاغلین بخش 
دولتی به ترتیب کمترین و بیشترین میزان پایداری اجتماعی را در بین 

روستاییان شهرستان جوانرود داشتند. )جدول شماره10(.

نتایج جدول شماره 11 نشان می دهد هشت متغیر بررسی شده 
رابطه معناداری با پایداری اجتماعی دارند. باوجود این در نوع رابطه 
با پایداری اجتماعی تفاوت هایی مشاهده می شود. به این  متغیرها 
صورت که متغیرهای بُعد خانوار و فاصله تا پاسگاه با پایداری اجتماعی 
رابطه منفی دارند. در توجیه ارتباط این دو متغیر می توان چنین 
عنوان کرد که درصورت افزایش تعداد افراد خانوار، فشارهای ناشی 
از تأمین نیازهای اساسی )ازجمله خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش، 
بهداشت و...(، که بر عهده سرپرستان خانوار است، سبب کاهش سطح 

پایداری اجتماعی در میان سرپرستان خانوار خواهد شد. 

همچنین، باتوجه به اینکه شاخص امنیت و مؤلفه های مرتبط 
با آن از ابعاد اصلی تشکیل دهنده پایداری اجتماعی هستند، با 
افزایش فاصله از پاسگاه های انتظامی و دسترسی دشوار به مراکز 
امنیتی، سطح امنیت و به دنبال آن پایداری اجتماعی در بین 
روستاییان کاهش می یابد. همان طور که نتایج نشان می دهد دیگر 
متغیرهای بررسی شده نظیر سن، مالکیت اراضی، درآمد، فاصله تا 

جدول10. طبقه بندي دهستان هاي جوانرود در گروه هاي همگن  براساس مؤلفه هاي پایداری اجتماعی.

سطح تحصیالت
معناداري طبقات در سطح آلفا 0/05شغلمعناداري طبقات در سطح آلفا 0/05

12341234

3بیکار3بی سواد

3/28کارگر3/3ابتدایی

3/64کشاورز3/42راهنمایی

3/71راننده4متوسطه

3/73خانه دار4/05دیپلم

3/9مغازه دار4/26کاردانی

4بّنا4/5لیسانس و باالتر

4/1دولتی

منبع: یافته های تحقیق، 1394.

جدول 11.آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش.

ضریب متغیرها
همبستگی

سطح 
ضریب متغیرهامعناداری

سطح معناداریهمبستگی

0/012*0/158فاصله تا شهر* پایداری اجتماعی0/016*0/152سن* پایداری اجتماعی

0/001**0/200-فاصله تا پاسگاه* پایداری اجتماعی0/044*0/127 -بُعد خانوار* پایداری اجتماعی

0/008**0/166فاصله تا جاده اصلی* پایداری اجتماعی0/024*0/141مالکیت اراضی* پایداری اجتماعی

0/000**0/229وسایل ضروری* پایداری اجتماعی0/000*0/274درآمد* پایداری اجتماعی

* معناداری در سطح 5درصد، ** معناداری در سطح 1درصد.

منبع: یافته های تحقیق، 1394.
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شهر، فاصله تا جاده اصلی و وسایل ضروری موردنیاز خانوار، رابطه 
معنادار و مثبتی با متغیر وابسته پژوهش داشته اند؛ به این صورت 
که با کاهش و یا افزایش این متغیرها، سطح پایداری اجتماعی به 

تبعیت از آن ها کاهش و افزایش می یابد.

روستاییان  بین  در  اجتماعي  پایداری  تبیین کننده  متغیرهاي 
شهرستان جوانرود

در پژوهش حاضر براي تعیین سهم نسبي متغیرهاي مستقل در 
متغیر وابسته )پایداری اجتماعي روستاییان شهرستان جوانرود( از 
روش رگرسیون گام به گام استفاده شده است. نتایج به دست آمده 
بیانگر این است  که 10 متغیر به طور هم زمان بر میزان پایداری 
اجتماعي روستاییان تأثیر مي گذارند. ضریب همبستگي چندگانه 
 ،)Adjusted R Square=0/723 ،R Square=0/734 ،R=0/857(
نشان مي دهد که 73/4درصد از تغییرات واریانس متغیر وابسته، 
به وسیله متغیرهاي مستقل مطرح شده تبیین مي شوند (جدول 
شماره 12). باتوجه به نتایج، جدول معادله خطي حاصل از تحلیل 

رگرسیون به شکل زیر است:

152X188–0/4X813+0/3X888+0/2X-0/831+0/1=Y

441X731+0/9X618+0/8X876+0/7X333-0/6X302+0/5X+0/10 

به ترتیب: Y=پایداری اجتماعی، x1= درآمد، x2=وسایل ضروری، 

x3= سن، x4= فاصله تا شهر، x5= فاصله تا پاسگاه، x6= بُعد خانوار، 
X7= مالکیت اراضی، x8= تحصیالت، x9= فاصله تا جاده و x10= شغل.

بین  در  اجتماعی  پایداری  تبیین  در  متغیر  هر  سهم  درباره 
روستاییان شهرستان، باید به مقادیر بتا رجوع کرد؛ زیرا این مقادیر 
استاندارد هستند و امکان مقایسه و تعیین سهم نسبي هریک از 
متغیرها را فراهم مي سازند. براساس بتاي به دست آمده، متغیرهای 
اثرگذار بر پایداری اجتماعی روستاییان به ترتیب اهمیت عبارت اند 
از: درآمد )0/793(، بُعد خانوار )0/745-(، وسایل ضروری )0/691(، 
تحصیالت   ،)0/489( جاده  تا  فاصله   ،)0/600( اراضی  مالکیت 
)0/470(، فاصله تا شهر )0/317(، شغل )0/171(، فاصله تا پاسگاه 
)0/142( و سن )0/140(. همان طور که مشاهده می شود میزان 
بتای دو متغیر بُعد خانوار و فاصله با پاسگاه منفی است که پایداری 
اجتماعی روستاییان محدوده مطالعه شده را ضعیف نشان می دهند. 
برعکس، متغیرهای مستقل دیگر پژوهش اثر مثبتی بر پایداری 

اجتماعی روستاییان شهرستان جوانرود داشته اند.

5. بحث و نتیجه  گیری

مفهوم توسعه پایدار، بدون توجه به متغیرهایی مانند اعتماد، 
عدالت اجتماعی، مسئولیت پذیری اجتماعی و...، که از ارکان اصلی 
باتوجه به  لذا،  یافت.  نخواهد  تحقق  اجتماعی هستند،  پایداری 
اهمیت پایداری اجتماعی و شاخص های مختلف تشکیل دهنده 

جدول 12. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه.

.Sigآزمون tبتاضریب )B(متغیرها

2/7430/007--0/831-ضریب ثابت

0/7930/8887/8230/000درآمد

0/6910/8133/0600/002وسایل ضروری

0/1400/18811/8390/000سن

3/0210/003-0/152-0/142-فاصله تا پاسگاه

0/3170/33315/2380/000فاصله تا شهر

15/0430/000-0/876-0/745-بُعد خانوار

0/6000/61811/7480/000مالکیت اراضی

0/4700/73111/2870/000تحصیالت

0/4890/4418/6650/000فاصله تا جاده

0/1710/3027/3350/000شغل

R2=0/734R=0/857Sig=0/000

منبع: یافته های تحقیق، 1394.
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آن برای دستیابی به توسعه پایدار، پژوهش حاضر باهدف ارزیابی 
پایداری اجتماعی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن در بین روستاییان 
شهرستان جوانرود انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد 
پایداری اجتماعی در بین روستاییان شهرستان با میانگین 3/86 
در سطح مناسبی است. نتیجه به دست آمده با یافته های وارثی 
و همکاران )2013( و لو و همکاران )2011(، که نشان دهنده 
وضعیت مناسب پایداری اجتماعی روستاییان است، مطابقت دارد. 

و  قرخلو  مطالعات  نتایج  با  حاضر  پژوهش  نتیجه  همچنین، 
سالمي   ،)2012( همکاران  و  پورطاهري   ،)1388( همکاران 
و  فتاحي   ،)2012( همکاران  و  تیموري   ،)1391( همکاران،  و 
نشان  که   )2014( همکاران  و  محمودی  و   )2013( همکاران 
داده اند وضعیت پایداری اجتماعی در مناطق مطالعه شده در وضعیت 
نامناسبی بوده، در تضاد است. وضعیت مناسب پایداری اجتماعی در 
بین روستاییان شهرستان مطالعه شده را می توان به وضعیت مناسب 
همبستگی  اجتماعی،  مشارکت  مسئولیت پذیری،  شاخص های 
اجتماعی، اعتماد و پایین بودن میزان ناهنجاری اجتماعی در بین 
روستاییان شهرستان جوانرود نسبت داد. این عوامل در مطالعات 
 ،)2013( همکاران  و  زارع شاه آبادي   ،)2012( شفیعا  و  شفیعا 
نسترن و همکاران )2013(، هادی زاده زرگر و نسترن )2014( و لو 
و همکاران )2011(، از مهم ترین عوامل مؤثر بر پایداری اجتماعی 
بوده است. لذا، باوجود وضعیت مناسب محدوده مطالعه شده به لحاظ 
پایداری اجتماعی، باید ضمن تقویت عواملی که اثرگذاری بیشتری را 
بر پایداری اجتماعی محدوده مطالعه شده داشته اند، توجه ویژه ای به 
شاخص های ضعیف پایداری اجتماعی در بین روستاییان شهرستان 
جوانرود ازجمله رضایت شغلی، رضایت از نهادهای متولی، پویایی، 

دسترسی به خدمات و عدالت معطوف شود. 

مطالعات لو و همکاران )2011( و نایت )2014(، نشان می دهد 
از مهم ترین عواملی هستند که در راستای تقویت  این عوامل 

پایداری اجتماعی باید به آن ها توجه شود. 

از  شغلی  فرصت های  افزایش  ازجمله  اقداماتی  این،  باوجود 
طریق ترویج فرهنگ کارآفرینی و توسعه مشاغل خانگی در بین 
روستاییان، توجه به توانمندی های منطقه در راستای توسعه اشتغال 
و درآمدزایی باتوجه به مرزی بودن شهرستان، نیاز شدید کشور عراق 
به محصوالت تولیدی کشورمان به ویژه درزمینه کشاورزی و دیگر 
کاالی مصرفی، احداث صنایع تبدیلی و تکمیلی، توجه و رسیدگی 
بیشتر متولیان امور روستایی )ازجمله بخشداری، فرمانداری، جهاد 
کشاورزی، بنیاد مسکن و...( به خواسته های روستاییان و همکاری 
بیشتر با آن ها، فراهم کردن زمینه های دسترسی بیشتر روستاییان به 
خدمات رفاهی و زیرساختی و بهداشتی، مشارکت دادن روستاییان 
تقویت شاخص های ضعیف  در  ...، می تواند  و  روستایی  امور  در 

پایداری اجتماعی در محدوده مطالعه شده مؤثر واقع شود. 

نتایج بررسی متغیرهاي تبیین کننده پایداری اجتماعي در بین 

روستاییان شهرستان جوانرود نشان داد 10 متغیر درآمد، بُعد 
خانوار، وسایل ضروری، تحصیالت، مالکیت اراضی، فاصله تا جاده، 
فاصله تا شهر، شغل، سن و فاصله تا پاسگاه رابطه معناداری را با 
متغیر وابسته پژوهش داشته اند. متغیرهای ذکرشده روی هم رفته 
73/4درصد از واریانس پایداری اجتماعی را در بین روستاییان 
شهرستان پیش بینی می کند. یافته های پژوهش حاضر با نتایج 
زارع شاه آبادي و همکاران )2013(، نسترن و همکاران )2013(، 
هادی زاده زرگر و نسترن )2014( و  لو و همکاران )2011(، که 
هرکدام به نحوی به عوامل مذکور به عنوان عوامل مؤثر بر پایداری 

اجتماعی اشاره کرده اند، همسو است. 

دو  اجتماعی،  پایداری  با  مذکور  متغیرهای  ارتباط  نحوه  در 
متغیر بُعد خانوار و فاصله تا پاسگاه )برعکس هشت متغیر دیگر( 
با پایداری اجتماعی رابطه منفی داشته اند. به این صورت که با 
افزایش تعداد نفرات در سطح خانوارها و همچنین با فاصله گرفتن 
روستاها از مراکز امنیتی، پایدری اجتماعی در محدوده مطالعه شده 
روند نزولی خواهد داشت. به طور کلی باتوجه به وضعیت پایداری 
تقویت  جوانرود،  شهرستان  روستاییان  بین  در  اجتماعی 
شاخص های شناسایی شده ضعیف پایداری اجتماعی و همچنین، 
از  به دست آمده  اجتماعی  پایداری  بر  مؤثر  متغیرهای  به  توجه 
طریق مدل رگرسیون چندگانه، در تقویت هرچه بیشتر پایداری 
اجتماعی در بین روستاییان شهرستان جوانرود، مؤثر خواهند بود.

تشکر و قدردانی

نگارندگان برخود الزم می دانند از کلیه ساکنان روستاهای 
پرسشنامه  تکمیل  ویژه کسانی که در  به  شهرستان جوانرود  
و  تشکر  نهایت  اند،  داشته  ای  صادقانه  و  صمیمانه  همکاری 
قدردانی را به عمل آورند. همچنین از اهالی روستای بدرآباد  که 
در تکمیل پرسشنامه مربوط به پیش آزمون  محققان را یاری 
کرده اند، نهایت تشکر و قدردانی را دارند. اما مقاله توسط هیچ 

نهادی حمایت مالی نشده است.
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