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Extended abstract 

1. INTRODUCTION 

urrently, the discussions on social 

sustainability have exceeded the 

previous focus on the outgo of 

population from rural residences. In 

fact, social sustainability covers all 

the social dimensions and needs of 

the rural population, such as access to educational 

facilities, healthcare facilities, high access to 

cultural and arts resources, and other facilities 

which are necessary for the social life of modern 

man. Generally, achieving social sustainability in 

rural regions through improving its constituent 

indices and components as well as the factors 

affecting it, provides the ground for promoting the 

social capacities of villagers. This sustainability 

would enable the rural community to optimally use 

natural, social and economic resources in line with 

the goals of sustainable development.  

2. Theoretical Framework 

In general, social sustainability refers to the move 

towards a context in which all society members 

could fulfill their basic needs (e.g. reaching a 

reasonable level of peace, having a meaningful and 

purposeful life, living with passion, having access 

to equal and fair opportunities in education and 

healthcare for everyone). In order for social 

sustainability to become an ultimate objective, it 

has to be defined in a clear, controllable, 

recognizable and assessable manner. To this end, it 

seems vital to outline the major indices of social 

sustainability. The main indices for assessing 

social sustainability are as follows: dynamicity of 

population, empowerment, social unity and 

solidarity, social health and security, quality of 

employment and income, education, quality of 

services, housing and environment, quality of 

access to information, social participation, quality 

of national-institutional structures, optimism 

towards the future, satisfaction with the place of 

living and place belongingness, divorce and crime 

rates, equality, capability for adaptability, 

coexistence, social responsibility, being hopeful 

towards the future, feeling of happiness, 

extroversion and social interaction, social trust, 

fear of the spread of social anomalies, feeling of 

deprivation, satisfaction with the performance of 

social institutions, satisfaction with access to 

services, feeling happy, participation in cultural 

and recreational activities, participation in religious 

activities, participation in local activities, 

interpersonal trust, civil or institutional trust, and 

social justice. 

3. METHODOLOGY  

This study is functional in nature and descriptive-

analytical in its purpose. The main purpose is to 

assess social sustainability and its spatial 

distribution in the rural regions of Iran, focusing on 

Barzak District of Kashan city, Iran. The 

population of this study covers all the householders 

in 11 villages with more than 20 households in 

Barzak District (N=2452). Due to the large size of 

the population and the time and financial 

limitations of the researchers, it was not possible to 

include all the householders in the study. 

Therefore, using Cochran’s sample size technique, 

240 subjects were selected. In order to distribute 

the questionnaires in the villages under study, 

stratified sampling technique was employed. 

Considering the number of householders in each 

village, a number of questionnaires were prepared 
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and then randomly distributed among the 

householders.  

4. DISCUSSION  

Overall, six variables had a significant correlation 

with the dependent variable of the study, namely 

household (negative correlation), income level, 

distance from police station (negative correlation), 

access to essential vehicles, job, and access to 

internet. It has to be mentioned that except two 

cases (household and distance from police station) 

which had a negative correlation with the 

dependent variable, the other independent variables 

were all positively correlated with the social 

sustainability of villagers in Barzak District, 

Kashan, Iran. In order to promote social 

sustainability among the villagers investigated in 

this study, special attention has to be focused on 

the constituting components of the indices with 

undesirable status: 

1. Job satisfaction index (diversifying job opportunities, 

allocating special credits and facilities for villagers in 

order to promote their job satisfaction, increasing 

wages and supporting the productions of villagers) 

2. Satisfaction with access to services (developing and 

strengthening educational, healthcare, fundamental 

and communicational services) 

3. Satisfaction with the trustee institutions (more 

attention on the part of trustees of rural issues, 

including councils, housing foundations, 

agricultural organization, etc. to the requirements 

and needs of villagers) 

One of the main reasons for the difference of social 

sustainability among different villages of the area 

under study is the differences in enjoying the 

indices of social sustainability, including social 

interaction, being hopeful towards the future, 

security, job satisfaction, satisfaction with access 

to services, etc. Investigation of social 

sustainability in the villages of Barzak District 

indicated that the southern and northern parts of 

this district enjoyed a higher-than-average level of 

social sustainability. On the contrary, the eastern, 

central, and western parts of this district had an 

average and less-than-average social sustainability 

index. These differences may be attributed to 

variations in social sustainability indices and the 

independent variables related to social 

sustainability.  

5. CONCLUSION 

The results of this study indicated that the mean 

value of social sustainability index among the 

villagers of Barzak District in Kashan was 3.24, 

which is higher than the basic value of 3. 

Therefore, it is considered to be higher than 

average. The results of investigating the 

prioritization of social sustainability indices in the 

area under study indicated that social interaction, 

being hopeful towards the future, responsibility, 

social anomalies and security had the highest 

impact on social sustainability. 

Also, the conditions of social sustainability in the 

villages of Barzak District indicated a significant 

difference among the villages under study with 

regards to social sustainability. In other words, 

there is a gap and inequality among the villages of 

this district in terms of the social sustainability 

index. 
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 چکیده

یی بخاش بارز  یداری اجتمااعی در ناواحی روساتاپژوهش حاضر با هدف سنجش پایداری اجتماعی و شناسایی متغیرهای مرتبط با توزیع فضایی پا هدف:

 شهرستان کاشان تدوین شده است. 

رز  بروستای بخش  11سرپرست خانوار ساکن در  2452باشد، جامعۀ آماری پژوهش را می تحلیلی-این پژوهش کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی روش :

، به نسبت جمعیت هر روساتا، از سرپرستان خانوار به عنوان نمونه محاسبه و براساس اصل تسهیم نفر 242دهد. با استفاده از فرمول کوکران کاشان تشکیل می

گرفتن از نظرات کارشناسان به تأیید نهایی رسید. جهت نامه بوده که روایی آن با بهرهها در بین سرپرستان خانوار توزیع شد. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامهپرسش

 ( محاسبه شد.793/0اخ )نامه تکمیل شد که ضریب آلفای کرونبپرسش 30بررسی پایایی تعداد 

شاخص  15باشد. همچنین، در بین یمدر وضعیت باالتر از متوسط  24/3نتایج پژوهش نشان داد پایداری اجتماعی در محدودة مورد مطالعه با میانگین ها: یافته

هاای صتارین شااخمهم ،216/0، 215/0، 202/0پذیری به ترتیب با ضریب تغییرات و مسؤولیتپایداری اجتماعی سه شاخص تعامل اجتماعی، امید به آینده 

نتاایج تسات  وی وجود دارد پایداری اجتماعی در بین روستاییان بخش برز  هستند. در بین روستاهای مورد مطالعه به لحاظ پایداری اجتماعی تفاوت معنادار

 09/4ای ستای ازران با میانگین رتبهترین رتبه و رودر پایین 26/2ای بندی کرد که روستای ویدوجا با میانگین رتبهقهدانکن، روستاهای منطقه را در سه گروه طب

 در باالترین جایگاه قرار گرفته است. 

ایان  گرش جامعۀ روساتایی دربودن موضوع پایداری اجتماعی و وجود تعاریف و نظرات متنوع در این زمینه. همچنین، محدودبودن ن: چندبعدیهامحدودیت

 د. باشقبولی می زمینه. نمایش فضایی توزیع پایداری اجتماعی نیز نشان داد در قسمت شمالی و جنوبی بخش، وضعیت پایداری اجتماعی در سطح قابل

ن باار در وضوع تحقیق برای اولیمن آن که باشد؛ ضم: ارزش این تحقیق داشتن نگاه متفاوت به دو موضوع پایداری اجتماعی و توزیع فضایی میاصالت وارزش

 منطقه مورد نظر انجام شده است. 

 های پایداری اجتماعی، شهرستان کاشان.توسعۀ پایدار، توسعۀ روستایی، پایداری اجتماعی، شاخص ها:کلیدواژه
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 مقدمه . 1
آل که به طاور کلای از آن باه تحقق شرایط مطلوب و ایده

ریازی شاود، در نظاام برناماهیاافتگی یااد مایعه و توسعهتوس

-یافته و یا در حال توسعه، از جایگاه ویاژهاعم از توسعه ؛جوامع

ای برخوردار است. ارتقاای ساطح زنادگی افاراد، هادف  اایی 

-اجتماعی به شمار می-اقصادی ۀهای توسعها و برنامهسیاست

با  .(31، ص. 2002، 1معیت سازمان ملل متحدصندوق ج) آید

هاای متعادد توساعه در ناواحی روساتایی، وجود اجرای برنامه

 ۀشواهد حاکی از آن است جوامع روستایی در طول چناد دها

هااای متعااددی از جملااه کاااهش جمعیاات اخیاار، بااا چااالش

روستایی، کاهش درآمد، کاهش سطح اشتغال، کاهش تولیدات 

اند و به طور کلای باه وی کار مواجه شدهزراعی و مهاجرت نیر

محیطای سمت ناپایداری در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیسات

(. بااه 103، ص. 2013، 2مااوتفی-گاااالنیدر حرکاات هسااتند )

 ۀپااذیری و تااوان مقابلااجهاات باااالبردن انعطاف ،هماین دلیاال

 ۀای باه توساعوجه ویاژهروستاییان در برابر فشارهای موجود، ت

ماذکور بیشاتر از ناوع  ۀروستایی معطوف شاده اسات. توساع

باشد که مبتنی ( میbottom-upهای پایین به باال )استراتژی

محلای باا تشاری   ۀمند محلای باوده و جامعابر اجتماع توان

دهنااد ینااد را تشااکیل ماایآهااای ایاان فرمساااعی خااود، پایااه

نیازهاای (. یکی از پیش420، ص 2014 ،و همکاران 3و رولب)

تقویت اجتماعاات محلای، تقویات پایاداری اجتمااعی و ابعااد 

 مختلف آن در باین روساتاییان اسات. پایاداری اجتمااعی باه

، 4م ،پیباا پایادار ) ۀتوسع ۀگانهای سهعنوان یکی از ستون

 ۀمساتحکم باین ابعااد مختلاف توساع(، رابطی 2، ص. 2011

 ۀدر حاالی کاه توساع ،پایدار بوده و هدف نهایی آن نیز اسات

پایادار و ۀ محیطای هار دو از اهاداف توساعاقتصادی و زیست

یابی به پایداری اجتماعی محساوب وسیله و ابزاری برای دست

، 5انگامبااه کااارپنتر، گنساار، دیکسااون، کوالنتونیااو،شااود )ماای

 (.4، ص. 2009

قلمرو بحث پیرامون پایاداری اجتمااعی از  ،در حال حاضر

های روستایی بسیار فراتار گاهموضوع خروج جمعیت از سکونت

ابعاد اجتمااعی و  ۀرفته است و مبحث پایداری اجتماعی بر هم

باودن امکاناات های جمعیت روستایی از جمله فراهمنیازمندی

مات بهداشاتی و درماانی، دسترسای مناساب باه آموزشی، خد

زنادگی  ۀامکانات فرهنگی و هنری و ساایر امکانااتی کاه الزما

، 2005، 6تایات لیال،اجتماعی انسان مدرن است، داللت دارد )

یابی باه پایاداری اجتمااعی در طور کلی، دسات به (.111ص. 

هااای لفااهؤهااا و ماخصمناااطق روسااتایی از راه بهبااود شاا

سااز آن و همچنین عوامال ماؤ ر بار آن، زمیناه ةدهندتشکیل

شاود و هاای اجتمااعی سااکنان روساتایی مایارتقای ظرفیت

برداری بهینه از مناابع روستایی را در جهت بهره ۀتوانایی جامع

پایدار  ۀسعطبیعی، اجتماعی و اقتصادی را متناسب با اهداف تو

 ، ص.1392، نعمتای امیاری، بیاات، فتااحی،ساازد )فراهم می

های روستایی واقع در بخش برز  شهرساتان گاهسکونت(. 66

فرد خاود، از جملاه با تولیدات زراعی و با ی منحصر بهکاشان 

، نقش بسازایی را در  یرهتوت، بادام و گردو و تولید گالب، شاه

 ۀبه واساط ،دارند و همچنیناقتصاد شهرستان کاشان بر عهده 

گاری در ایان مکاان هاای گردشصنایع دستی و وجود جاذبه

گران زیادی در طاول ساال از ایان منطقاه جغرافیایی، گردش

کننااد. حفاات و تقویاات کارکردهااای اقتصااادی و دیاادن ماای

ماذکور در گارو تقویات  ةاجتماعی ناواحی روساتایی محادود

باشاد. از ها مایآنپایدار و ارتقای وضعیت  ۀهای توسعشاخص

شده و اهمیت پایداری اجتماعی بیانبا توجه به مطالب  ،رو این

پایادار  ۀآن در توساعه و توساع ةدهندهاای تشاکیلو شاخص

تبیاین پاژوهش حاضار باه دنباال محقق در جوامع روستایی، 

هاای وضعیت پایاداری اجتمااعی و شااخص است:االت زیر ؤس

به چه خش برز  کاشان آن در بین روستاهای ب ةدهندتشکیل

باه مورد مطالعه  ةمحدود؟ آیا میان روستاهای باشدمیصورتی 

 تارینلحاظ پایداری اجتماعی تفاوت معناداری وجود داد؟ مهم

مطالعااتی  ةدر محادودمتغیرهای مرتبط با پایداری اجتمااعی 

 ند؟اکدام

  تحقیق نظریادبیات . 2
باه ساوی طور کلی، پایداری اجتماعی باه معناای نیال  به

افراد جامعه قادر شوند نیازهای ضروری ۀ وضعیتی است که هم

یافتن به سطح منطقی از آراماش، داشاتن یا  خود را )دست

ردن، دسترسای کامند و با عالقه زندگی زندگی معنادار و هدف

برای هماه(  های برابر و عادالنه در بهداشت و آموزشبه فرصت

(. 56 ، ص.1390، زادهمیار و  ایهمزه سالمی،برآورده کنند )

در تعریف پایداری اجتماعی بر خواست مردم بارای زنادگی در 

ی  مکان معین اشاره داشته و بار تواناایی در جهات اساتمرار 

. کنادچنین روندی هم در حال حاضر و هم در آینده تأکید می
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داشاتن  تداوم استقرار مردم در ی  مکان مشاخص و ،بنابراین

حق انتخاب مکاان بارای زنادگی، در ایان تعریاف از الزاماات 

 (.5، ص. 2003،  7النگپایداری اجتماعی است )

 توصایف ی  از پایداری اجتماعی باشد قرار صورتی که در

 هادف ایان اسات الزم، شاود تبادیل نهایی ی  هدف به کلی

 سانجش تعریاف قابال و ترلکن قابل، تشخیص قابل روشنیبه

 پایاداری اجتمااعی هاایتدوین شاخص جهت، همین به. شود

و  بارومن رابارت، میسایمر،رساد )امری ضروری به نظری مای

هااای تاارین شاااخص. از مهاام(109، ص. 2010، 8 اسااوردرا 

هاای پویاایی تاوان باه شااخصسنجش پایداری اجتماعی می

بستگی اجتماعی، ساالمتی مندسازی، اتحاد و همتوانجمعیت، 

و امنیت اجتماعی، کیفیت اشتغال و درآمد، آماوزش، کیفیات 

خدمات و مسکن و محایط، کیفیات دسترسای باه اطالعاات، 

ملاای، -مشااارکت اجتماااعی، کیفیاات ساااختارهای نهااادی

بینی به آینده، رضایت از محال زنادگی و تعلاق مکاانی، خوش

زیساتی، ، براباری، قابلیات ساازگاری، هممیزان طالق و جارم

بختی، پذیری اجتماعی، امید به آینده، احساس خوشولیتؤمس

گرایی و تعامل اجتماعی، اعتماد اجتماعی، ترس از شایوع برون

هااای اجتماااعی، احساااس محرومیاات، رضااایت از ناهنجاااری

عملکرد نهادها، رضایت از میزان دسترسی به خدمات، رضاایت 

ترسی به خدمات، تعلق مکانی، نشاط در زنادگی، از کیفیت دس

هااای فرهنگاای و تفریحاای، مشااارکت در مشااارکت در فعالیت

هاای محلای، اعتمااد های مذهبی، مشارکت در فعالیتفعالیت

ساالمی، بین فردی، اعتماد مدنی یا نهادی، عدالت اجتمااعی )

زارع بیاادکی، و  زادهحاااجی ،آبااادیشاااه زارع؛ 59 ، ص.1390

، 1392قرخلو،  رهنمایی، فرهودی، یموری،؛ ت116 ، ص.1392

 ، صاص.1390، الدین افتخاریرکنو  زال پورطاهری،؛ 23 ص.

 فتااحی؛ 1388 ،صادقلو سجاسی قیداری، ،پورطاهری؛ 35-34

، زاده زرگارهادی، قاسمی نسترن،؛ 70 ، ص.1392، و همکاران

اشاااره کاارد. در  (9، ص. 1999، 9هااارتموت؛ 162 ، ص.1392

کنااون تحقیقااات  جش پایااداری اجتماااعی، تاااارتباااط بااا ساان

متعددی صورت گرفته است که در ادامه به نتایج چند پژوهش 

 د. شوصورت گرفته اشاره می

بارای سانجش  (1388)قرخلو، عبادی و زنگناه شاهرکی 

هاای  یررسامی در سانندج از گاهسنجش پایداری در سکونت

ی، بعد خانوار و اوقات فرا ت استفاده سه شاخص درصد باسواد

اند. نتایج پژوهش نشان داد وضعیت پایداری اجتماعی در کرده

مورد مطالعه در وضعیت بسایار ضاعیفی باوده اسات.  ةمحدود

 ،ساطح پاایین ةدهنادهمچنین، نتایج تحقیقات متعددی نشان

-ری اجتمااعی در مکااناپایدو تفاوت مکانی وضعیت نامساعد 

، و همکااران پورطااهریباشاد )غرافیاایی مایهای مختلاف ج

؛ 1392، و همکاران تیموری؛ 1390، و همکاران سالمی؛ 1390

و  الادین افتخااریرکن محماودی،؛ 1392، و همکااران فتاحی

 (. 1392، پورطاهری

در ارتباط  (1392)و همکاران  آبادیشاهزارعنتایج پژوهش 

قدیمی و جدید شهر یزد نشاان  هایهبا پایداری اجتماعی محل

داد متغیرهای رضایت از محلاه، رضاایت از مساکن، مشاارکت 

ماورد  دةدر تبیین پایداری اجتماعی در محدو اجتماعی و سن

باشند. همچنین، نتایج مطالعات مطالعه سهم بسزایی را دارا می

( 1392 ،نسترنو  زارده زرگرهادی؛ 1392، ترن و همکاراننس)

جتماعی بیشاترین نشان داد عدالت اجتماعی، امنیت و تعامل ا

 اند.تأ یر را بر پایداری اجتماعی داشته

 پایاداری باا هادف سانجش (1393توکلی )نتایج پژوهش 

 خاوه هایروستایی دهستان هایگاهسکونت اقتصادی-اجتماعی

لرستان نشاان داد اکرار روساتاهای  جنوبی دراستان و شمالی

اقتصاادی در -اجتماعی ه لحاظ پایداریمورد مطالعه ب ةمحدود

 باشند. پایداری )متوسط( میوضعیت نیمه

 (2010) 10م  نیل کوکربن، برت، کمرون،نتایج پژوهش )

با عنوان تغییارات کشااورزی و پایاداری اجتمااعی در ناواحی 

 دهاۀروستایی نیوزیلند نشان داد تغییرات کشااورزی در چناد 

گذشاته بیشاترین تاأ یر را بار پویاایی اجتمااعی و در نتیجااه 

مفاهیم پایداری اجتمااعی ناواحی روساتایی نیوزیلناد داشاته 

در پژوهشای باا  (2011) 11 لیاو، لای و افیاواست. همچناین، 

عنااوان عواماال تأ یرگااذار باار پایااداری اجتماااعی در مناااطق 

 اند کاه باهین به این نتیجه رسیدهروستایی بخش گنزی در چ

مورد مطالعه در وضعیت مساعدی باه لحااظ   ۀطور کلی منطق

پایداری اجتماعی قرار دارد. همچنین، نتاایج نشاان داد ساطح 

اقتصادی، اقدامات امنیتی، اختالفاات قاومی قبیلگای و  ۀتوسع

ماذهبی بااین روسااتاییان و عادالت از عواماال تأ یرگااذاری باار 

باشااند. ی در بخااش گناازی در چااین ماایپایااداری اجتماااع

در کشور چاین نشاان  (2014) 12نایتهمچنین، نتایج مطالعه 

داد عادم افازایش درآماد، نااابرابری اقتصاادی، فقادان امنیاات 
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اقتصادی و سوء مدیریت از تهدیدات مهم پایداری اجتماعی در 

 باشند.بین شهروندان چینی می

در پژوهشاای بااه  (2014) جمشاایدیو  نظااری جمیناای،

پایاداری اجتمااعی در باین زناان  ةکننادبررسی عوامل تبیین

اند. نتایج پژوهش نشان داد پنج متغیار روستایی ایران پرداخته

هاای  انویاه، ساطح درآمد شخصی، شغل، همکااری باا گاروه

 ر در تبیاین ؤوامال ماتحصیالت و درآمد سرپرست خانوار از ع

 باشند.پایداری اجتماعی در بین زنان روستایی ایران می

گرفته در ارتبااط باا پایاداری مروری بر مطالعاات صاورت

دهد بیشتر این مطالعات مربوط باه جواماع اجتماعی نشان می

ای به بررسی پایداری اجتمااعی شهری بوده و در کمتر مطالعه

ساتایی پرداختاه شاده اسات. و توزیع فضایی آن در نواحی رو

گرفتاه، شده و تحقیقاات انجامانبیبنابراین، با توجه به مطالب 

محققان در پژوهش حاضر جهت بررسی پایداری اجتمااعی در 

 ر استفاده ؤشاخص م 15بین روستاهای بخش برز  کاشان از 

هاا اشااره آنباه تفصیل اند که در قسمت روش تحقیق بهکرده

تااوان در ماادل مفهااومی زیاار را ماای ،در مجمااوع شااده اساات.

های پایداری اجتماعی و عوامل مارتبط باا آن خصوص شاخص

 (. 1شکل د )کرترسیم 

 

 
 مدل مفهومی پژوهش -1شکل 

 1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 

 تحقیق شناسیروش. 3
 .  قلمرو جغرافیایی تحقیق1. 3

طول جغرافیاایی  ن کاشان دربخش برز  از توابع شهرستا

درجاه و  33و عرض جغرافیاایی دقیقه شرقی  31درجه و  51

واقاع کاشاان شهرساتان جنوب  ربای  دقیقه شمالی و در 47

شده است. بخش ماذکور باه لحااظ تقسایمات سیاسای از دو 

روستا تشکیل شده است و در  11دهستان بابا افضل و گالب و 

وار( دارد )مرکاز آماار خاان 2452نفر جمعیت ) 7836مجموع، 

های فاراوان، از نظار (. این بخش با وجود پتانسیل1390ایران، 

تولیدات زراعی درشهرستان کاشان رتبۀ اول را دارد. شغل اکرر 

های دامداری و ساکنان آن زراعت بوده و در کنار آن به فعالیت

تارین مناابع درآمادی پردازناد. از مهمصنایع دساتی نیاز مای

 70گیاری اسات و حادودین بخش، صانعت گالبروستاییان ا

درصد گالب شهرستان کاشاان مرباوط باه ایان بخاش اسات 

موقعیات  (2شاکل )(. در 1393بخشداری شهرستان کاشان، )

جغرافیایی بخش برز  در شهرستان کاشان، استان اصافهان و 

 است. کشور نمایش داده شده
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 موقعیت جغرافیایی بخش برزک در شهرستان کاشان، استان اصفهان و کشور -2شکل 

 1393فرمانداری شهرستان کاشان، مأخذ: 

 

 . روش تحقیق2. 3
پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات کاربردی و 

یلای باوده و هادف تحل-از نظر هدف، از نوع تحقیقات توصیفی

آن سنجش پایداری اجتماعی و توزیاع فضاایی آن در منااطق 

روستایی ایران است که به صورت موردی در روستاهای بخاش 

آمااری  ۀبرز  شهرستان کاشاان انجاام گرفتاه اسات. جامعا

ر خاانوا 20روستا بااالی  11سرپرستان خانوار  ۀپژوهش را کلی

جاه باه حجام (. باا توN=2452دهد )بخش برز  تشکیل می

-هاای نگارنادگان )محادودیتآماری و محدودیت ۀباالی جامع

سرپرساتان خاانوار  ۀهای زمانی و مالی(، امکاان بررسای کلیا

گیااری فرماول نمونااهاز ، بااا اسااتفاده بناابراینوجاود نداشاات. 

 سرپرست خاانوار باه 240(، d=  06/0؛ p & q= 5/0کوکران )

 علت ایان به استر ذکشایان دست آمد.  آماری به ۀعنوان نمون

 ،عادد باود 3نامه مرباوط باه روساتای ناابر که تعداد پرساش

ا نامه را در این روستپرسش 5محققان جهت تعمیم بهتر نتایج 

نامه را در پرساش 242تعاداد  ،اناد و در مجماوعتکمیل کارده

 اند. مورد مطالعه تکمیل کرده ةمحدود

که در دو ساخته بوده محقق ۀنامابزار اصلی پژوهش پرسش

گویاان و بخاش دوم بخش )بخش اول اطالعات شخصی پاسا 

د. شا ها و متغیرهای پایداری اجتماعی( طراحایشامل شاخص

جهاات بررساای روایاای )روایاای صااوری( اباازار مااورد اسااتفاده، 

دانشاگاهی اساتفاده  انادتمحققان از نظرات کارشناسان و اسا

ققاان هاا، محنامهد. به این صورت که پس از طراحی پرسشش

دانشاگاهی قارار داده و  انادتآن را در اختیار کارشناسان و اسا

د. شها تأیید نامهشده، روایی پرسشپس از رفع اشکاالت مطرح

راهنماا در  ۀجهت بررسی پایایی ابزار مورد استفاده ی  مطالعا

مورد مطالعه انجاام گرفات  ةیکی از روستاهای خارج از محدود

( نشاان داد ابازار 896/0شده )که ضریب آلفای کرونباخ حاصل

 شاایانمورد استفاده پایایی الزم را جهت انجام پژوهش دارناد. 

ها در قالب طیاف پانج قسامتی لیکارت نامهذکر است پرسش

( 5، خیلای زیااد=4، زیااد=3، متوساط=2، کام=1)خیلی کام=

شاخص  15اند و جهت سنجش پایدار اجتماعی از طراحی شده

 (. 1جدول د )شگویه استفاده  109و 

مورد  ةها در بین روستاهای محدودنامهجهت توزیع پرسش

باه ؛ ای استفاده شاده اساتی طبقهیرگروش نمونهمطالعه، از 

این صورت که به تناسب تعداد سرپرست خانوار سااکن در هار 

نامه باه هار روساتا تعلاق گرفتاه و در روستا، تعدادی پرساش

هااا بااه صااورت کااامال  تصااادفی در میااان نامهپرسااش ،نهایاات

توزیاع  ةنحاو (2)جادول در اناد. سرپرستان خانوار توزیع شده

مورد مطالعه نشان داده شاده اسات.  ةها در محدودنامهپرسش
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ها از آمار توصایفی )جادول وتحلیل دادههمچنین، برای تجزیه

راف معیار، ضریب تغییرات( و آماار توزیع فراوانی، میانگین، انح

مسااتقل، تحلیاال  tای و نمونااهاسااتنباطی )آزمااون تاای تاا 

 SPSSافزار واریانس، آزمون دانکن و پیرسون( با استفاده از نرم

و جهت نماایش فضاایی وضاعیت پایاداری اجتمااعی در باین 

 Arc GISافاازار مااورد مطالعااه، از ناارم ةروسااتاییان محاادود

 استفاده شد.

 

 

 نامههای مختلف پرسششده برای بخشها، تعداد متغیرها و ضریب آلفای کرونباخ محاسبهمعرفی شاخص -1ول جد
 1395های تحقیق، مأخذ: یافته

 آلفای کرونباخ متغیرها تعداد متغیر شاخص

 6 پذیریولیتؤمس
 امور انجام رد ولیتؤسشخصی، احساس م امور انجام در لیتؤواحساس مس ،روستا امور انجام در پذیریولیتؤمس

 عاجتما در ولیتؤسم داشتن به روستا و تمایل قبال در ولیتؤمس کار، احساس انجام در پذیریلیتؤوخانوادگی، مس
819/0 

 7 امید به آینده

 ی  شدنفراهم هب بینیبرای خود و سایر اعضای خانوار در آینده، خوش مطلوب زندگی ی  شدنفراهم به بینیخوش

 جرتروانی، مها و وحیر لحاظ از بودجه تأمین و سالمندی ةدور از ترس برای روستاییان در آینده، عدم بمطلو زندگی

ن اشت مهاجرستا و بازگبهتر، تمایل به ماندگاری فرزندان در روستا، ماندگاری جمعیت در رو زندگی ی  برای شهر به

 به روستا در آینده

736/0 

احساس 

 بختیخوش
8 

ه ستا، روبدر رو های موجودبختی افراد از زندگی در روستا، رضایت از تفریحات و سرگرمیخوشاحساس مفیدبودن، 

لم و ه، سابختی در روستا، احساس آرامش در انجام امور روزمریافتنی بودن خوشپیشرفت بودن زندگی، دست

 بودن مردم روستا و با اراده و مصمم بودن مردم روستاتندرست

884/0 

 6 یتعامل اجتماع

 های جمعی به فردی،اهمیت به بازدید از اقوام و آشنایان، ترجیح مسافرت

 ومگانی ههای های مذهبی، نگرش شخص به نهادها و تشکیالت دولتی، نگرش شخص به رسانهشرکت در مناسبت

 سیاسی آگاهی

732/0 

 9 مشارکت اجتماعی

های ایتدر فع ستا، استفاده از مشارکت عمومیفکری و مشورت در امور روهای عمومی روستا، همشرکت در جلسه

تایی، خرد روس عتباراتها، عضویت در صندوق اهای از سوی سازماندادن روستاییان در برنامهعمرانی، میزان مشارکت

تخابات در ان های مذهبی، شرکت در انتخابات محلی و شرکتهای روستایی، مشارکت در فعالیتعضویت درتعاونی

 ملی

871/0 

 8 ضایت شغلیر

ه ادامه بضایت رشده، احساس امنیت شغلی، رضایت از موقعیت اجتماعی شغل، تناسب درآمد با مقدار زحمت متحمل

وانایی ندگی و تخارج ززایی، توانایی تأمین مهای اشتغالبودن زمینهشغل از سوی فرزندان، وجود تنوع شغلی، فراهم

 گذاری  انداز و سرمایهپس

723/0 

 10 کانیتعلق م

ت در روستا، قات فرا ان اوعالقه به زندگی در روستا، زندگی در کنار اقوام و آشنایان، تحصیل در روستا، تفریح و گذر

وضعیت  ۀستا، مقایر روسداشتغال در روستا، رضایت از مسکن روستایی، رضایت از محیط روستا، میزان عالقه به ازدواج 

 شورن و کوضعیت روستای خود با دیگر روستاهای استا ۀن و مقایسروستای خود با دیگر روستاهای شهرستا

896/0 

 7 اعتماد
د به ی، اعتمایط کارهای مروجان کشاورزی، اعتماد به شرکا در مح، اعتماد به توصیهاعتماد به کاالی ساخت داخل

 ن و اعتماد به اهالی روستاوالؤاعتماد به وعده مسمأموران دولتی، اعتماد به همسایه، 
795/0 

 7 ناهنجاری اجتماعی
ض ومی، تبعیهای قافزایش طالق، نزاع ، افزایش جرم و جنایت، مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی، افزایش سرقت

 جنسیتی و مدگرایی
787/0 

 6 بستگیهم

-لت ریشدخاز اه استفاد رنگی بین مردم روستا، حل اختالفات بارنگی بین اقوام و آشنایان، همدلی و ی همدلی و ی 

-دهو خانوا ز افراددیگر و حمایت ادادن به وضعیت همکار هم بودن هنگام مشکالت و گرفتاری، اهمیتکم سفیدان، 

 دیدههای مصیبت

802/0 

 7 عدالت
فاوت تخدمات،  ابر بههای شغلی، دسترسی برآزادی شخصی، اختیار در انجام کارهای روزمره، دسترسی برابر به فرصت

 وستا شتراکی رنابع اها، دسترسی برابر به منابع آب و دسترسی برابر به ممردان در دسترسی به فرصت بین زنان و
912/0 
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 1ادامه جدول 
 آلفای کرونباخ متغیرها تعداد متغیر شاخص

 6 پویایی
ه بایش ، گرعالی نوآوری در روستا، مهاجرت از روستا به شهر، مهاجرت از شهر به روستا، گرایش به تحصیالت

 استفاده از اصول تنظیم خانواده و تقویت هویت ملی
785/0 

رضایت از نهاد 

 متولی
9 

های ز تعاونیضایت اهای خدماتی در روستا، ررضایت از شورای اسالمی روستا، رضایت از دهیار، رضایت از شرکت

ضایت از رده در روستا، های اجراشروستایی، رضایت از شورای حل اختالف، رضایت از طرح هادی و سایر طرح

ز رضایت ا اری وعملکرد کارشناسان و متولیان جهاد کشاورزی، رضایت از عملکرد کارشناسان و متولیان بخشد

 عملکرد کارشناسان و متولیان بنیاد مسکن

824/0 

 4 امنیت
نایت در جو رم جدسترسی مناسب و آسان به پاسگاه و نیروی انتظامی، میزان سرقت )دزدی( در روستا، میزان 

 روستا و میزان احساس امنیت در روستا
856/0 

رضایت از 

دسترسی به 

 خدمات

9 

بهداشتی  ونقل، رضایت از خدمات آموزشی، رضایت از خدماترضایت از خدمات ارتباطی، رضایت از خدمات حمل

برق،  وشامیدنی آز آب ا ها، رضایتو درمان، دسترسی به روزنامه و نشریات، رضایت از خدمات مالی و اعتباری بان 

 رضایت از دسترسی به خدمات انتظامی و رضایت از خدمات شرکت تعاونی روستایی،

793/0 

 874/0 109 109 مجموع

 

 شده در هر روستاتکمیل ةناماسامی روستاها، تعداد خانوار و تعداد پرسش -2جدول 
 1395های تحقیق، مأخذ: یافته

 شدهتوزیع ۀنامتعداد پرسش ارخانو روستا دهستان بخش شهرستان

 9 93 سادیان مرق باباافضل برز  کاشان

 39 399 مرق باباافضل برز  کاشان

 5* 30 نابر باباافضل برز  کاشان

 6 64 ارنجن گالب برز  کاشان

 35 361 ازران گالب برز  کاشان

 29 299 ازوار گالب برز  کاشان

 6 60 پنداس گالب برز  کاشان

 9 94 تجره گالب  برز کاشان

 23 230 ورکان گالب برز  کاشان

 46 470 ویدوج گالب برز  کاشان

 35 352 ویدوجا گالب برز  کاشان

 242 2452 11 2 1 مجموع

  .دش نامه تکمیلپرسش 5عدد بود که جهت تعمیم بهتر نتایج در این روستا  3شده به این روستا دادهاختصاص ۀشنام* تعداد پرس

 

 های پژوهشفتهیا. 4
 گویانهای شخصی پاسخویژگی. 1. 4

نتایج توصیفی در رابطه با افراد مورد مطالعه نشان داد کاه 

 2/10را ماردان و حادود سرپرستان خانوار درصد  8/89حدود 

دهناد. میاانگین درصد افراد مورد مطالعه را زنان تشاکیل مای

 ساال 79/41 بخش بارز  کاشاانسنی افراد مورد مطالعه در 

سال واقاع  45تا  35دهندگان در گروه سنی بوده و اکرر پاس 

اند. نتایج مربوط به بعد خانوار افراد مورد بررسی نشان داد شده

 24نفار،  6تا  4درصد خانوارها دارای بعد خانوار  67که حدود 

 3ن دارای بعاد خاانوار ادرصد ساکن 9نفر و  6درصد بیشتر از 

درصد  3/9همچنین، نتایج نشان داد اند. نفر و کمتر از آن بوده

 2/22ساواد، افراد مورد مطالعه، از نظر ساطح تحصایالت، بای

درصد دارای تحصیالت  4/55ی و یدرصد دارای تحصیالت ابتدا

اناد. درصد دارای تحصیالت دانشاگاهی باوده 1/33متوسطه و 

بخاش نتایج بررسی وضعیت اشتغال بین افراد مورد مطالعه در 

درصاد افاراد ماورد مطالعاه بیکاار باوده،  15د، نشان دا برز 
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 47مشااا ل آزاد و  3/20درصااد دارای مشااا ل دولتاای،  7/11

فقاط در درصاد  6درصد دارای مشا ل مرتبط با کشااورزی و 

در رابطه با میزان درآمد حدود  اند.خانه مشغول به فعالیت بوده

تاا  300درصد ساکنان معتقد بودند که درآمد ماهیانه بین  56

همراه باا هزار  700تا  500درصد بین  2/27هزار تومان،  500

درصاد  8/4هزار و حدود  900تا  700از  بیشتردرصد  12، هم

اناد. همچناین، هزار تومان داشته 900درآمد ماهیانه بیشتر از 

نتایج نشان داد حد متوسط مالکیت اراضی در میان افراد مورد 

 باشد. هکتار می 9/3مطالعه 

رسی وضعیت پایدار اجتماعی در بین روستاییان بر. 2. 4

 بخش برزک کاشان
روساتاییان  ناجتماعی در بی ینتایج بررسی وضعیت پایدار

ساطح (، 4و  3جادول دهاد )بخش برز  کاشاان نشاان مای

ار درصاد افاراد در ساطح بسای 5/26پایداری اجتماعی در بین 

درصد در ساطح متوساط و در  3/27ضعیف و ضعیف، در بین 

زیااد و بسایار ورد مطالعاه در ساطح مادرصد افراد  2/46بین 

نشاان ای نموناهتا  tهمچنین، نتایج آزماون باشد. زیادی می

گین فرضاای ان(، از میاا24/3شااده )دهااد میااانگین محاسبهماای

)حاد هاای اطمیناان فاصلهبودن ( بیشتر بوده که مربت3)عدد

. (4جادول ) مهام اسات تأییادی بار ایان ۀشاننباال و پایین(، 

کرد که  بیانتوان چنین مطالب مذکور می هبا توجه ب ،بنابراین

مااعی در باین روساتاییان بخاش بارز  توضعیت پایداری اج

وضاعیت مناساب پایاداری  ه اسات.دتوساط باومباالتر از حد 

تااوان در بررساای مااورد مطالعااه را ماای ةاجتماااعی در محاادود

هاای پایاداری اجتمااعی و همچناین عوامال وضعیت شاخص

هاای بعادی تشاریح جو کرد که در بخشومرتبط با آن جست

  شده است.

 
 کاشان کبخش برزپایداری اجتماعی در بین روستاییان فراوانی، درصد فراوانی و درصد فراوانی تجمعی  -3جدول 

 1395حقیق، های تمأخذ: یافته

 وانی تجمعیافردرصد  وانیادرصد فر وانیافر سطح

 9/2 9/2 7 بسیار ضعیف

 5/26 6/23 57 ضعیف

 7/53 3/27 66 متوسط

 6/92 8/38 94 زیاد

 100 4/7 18 بسیار زیاد

 - 100 242 مجموع

 

 بخش برزک کاشانای برای بررسی وضعیت پایداری اجتماعی روستاییان مونهنتک tنتایج حاصل از آزمون  -4جدول 

 1395های تحقیق، مأخذ: یافته

 پایداری اجتماعی

Test Value = 3 

t انحراف از میانگین میانگین سطح معناداری درجۀ آزادی 
 درصد 95فاصلۀ اطمینان 

 حد باال حد پایین

828/3 241 000/0 24/3 224/0 12/0 37/0 

 

های پایداری اجتمااعی در باین بررسی وضعیت شاخص

 روستاییان بخش برزک کاشان
ری اوضااعیت کلاای پایااد نشااددر ادامااه پااس از مشخص

روستاییان بخش بارز ، محققاان یا  گاام  ناعی در بیاجتم

هاای تر آمده و سعی دارند باه بررسای وضاعیت شااخصپایین

ماورد مطالعااه  ةددر محادوپایاداری اجتماااعی  ةدهندتشاکیل

 ۀگانا15هاای تایج حاصل از بررسی وضعیت شااخصنبپرازند. 

ماورد مطالعاه  ةپایداری اجتماعی در بین روساتاییان محادود

هاای رضاایت باه اساترنای شااخص( 5جدول )دهد نشان می

رضاایت از نهادهاای رضایت از دسترسی به خادمات و شغلی، 

و انحاراف از  7/2و  43/2، 28/2باا میاانگین  متولی به ترتیب

کااه دارای میااانگینی  ،298/0و  -566/0، -719/0میااانگین 
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هاای اند، دیگار شااخص( بوده3کمتر از میانگین فرضی )عدد 

ر از متوساط تبااالوضاعیت پایداری اجتماعی در  ةدندهتشکیل

 تاوانشده مایهای حاصلبا توجه به یافته ،بنابراین .قرار دارند

 ةکرد که وضعیت کلی پایداری اجتماعی در محدود بیانچنین 

مورد مطالعه به استرنای سه شاخص رضایت شغلی، رضایت از 

دسترسی به خدمات و رضایت از نهادهای متاولی در وضاعیت 

ریازی منساجم و باا درنظرگارفتن مناسبی قرار دارد. با برناماه

ساه  تاوان وضاعیتعوامل مرتبط باا پایاداری اجتمااعی، مای

  شاخص مذکور را نیز بهبود بخشید.

 

 بخش برزک کاشانای برای بررسی وضعیت پایداری اجتماعی روستاییان نمونهتک tنتایج حاصل از آزمون  -5جدول 
 1395های تحقیق، مأخذ: یافته

 

Test Value = 3 

t آزادی ۀدرج 
سطح 

 معناداری
 میانگین

انحراف از 

 میانگین

 رصدد 95اختالف با فاصله 

 حد باال حد پایین

810/0 81/3 000/0 241 308/15 پذیریولیتؤمس  71/0 91/0 

087/0 09/3 044/0 241 024/2 امید به آینده  00/0 17/0 

186/0 19/3 002/0 241 065/3 بختیاحساس خوش  07/0 31/0 

095/0 10/3 029/0 241 200/2 تعامل اجتماعی  01/0 18/0 

132/0 13/3 035/0 241 116/2 مشارکت اجتماعی  01/0 26/0 

-719/0 28/2 000/0 241 -296/9 رضایت شغلی  87/0- 57/0- 

314/0 31/3 000/0 241 213/4 تعلق مکانی  17/0 46/0 

306/0 31/3 000/0 241 533/4 اعتماد  17/0 44/0 

475/0 48/3 000/0 241 696/7 ناهنجاری اجتماعی  35/0 60/0 

318/0 32/3 000/0 241 164/4 بستگیهم  17/0 47/0 

161/0 16/3 009/0 241 620/2 عدالت  04/0 28/0 

388/0 39/3 000/0 241 869/5 پویایی  26/0 52/0 

-298/0 70/2 002/0 241 -192/3 متولی هایرضایت از نهاد  48/0- 11/0- 

025/1 02/4 000/0 241 795/13 امنیت  88/0 17/1 

-566/0 43/2 000/0 241 -132/7 رضایت از دسترسی به خدمات  72/0- 41/0- 

 

های پایداری اجتماعی در بین بندی شاخصاولویت. 3. 4
 روستاییان بخش برزک

هاای خصاو شاوضعیت پایداری اجتمااعی  بررسیپس از 

هاای بنادی شااخصن، محققان در اداماه باه دنباال اولویاتآ

روسااتاییان بخااش  نپایااداری اجتماااعی در بای ةدهندتشاکیل

های با اهمیات بیشاتر در زیرا شناسایی شاخص ؛دانز  بودهبر

شادن نباه روشنوعی های پایاداری اجتمااعی، باهشاخص نبی

یابی ، جهات دساتبنابراینموضوع کم  بیشتری خواهد کرد. 

اناد. باا به این مهم محققان از ضریب تغییارات اساتفاده کارده

 یاارانحاراف مع،غییراتتضاریب  ۀکاه در محاساب این هتوجه ب

دخالات  نگینر میاادهاا( پراکنادگی داده ةدهندنشاان) هاداده

ضاریب تغییارات در مقایساه باا حاصل از شود، نتایج داده می

مطلوبیات یانگین، دارای تاوان و م ۀشده از محاسبنتایج حاصل

ی اهاشااخصبنادی یاتنتاایج حاصال از اولوری اسات. تبیش

دهاد مای ماورد مطالعاه نشاان ةدر محادودپایداری اجتماعی 

تعامال اجتمااعی، امیاد باه آیناده، هاای شااخص(، 6جدول )

ترتیاب باا  ، ناهنجاری اجتمااعی و امنیات باهپذیریولیتؤمس

، 286/0و  276/0، 216/0، 215/0، 202/0ضااریب تغییاارات 

اناد. در مقابال ن ا ر را بار پایاداری اجتمااعی گذاشاتهیبیشتر

هااای دهااد شاااخصنتااایج نشااان ماایذکور، مااهااای شاااخص

 ترضایت از نهادهای متولی، رضایت شاغلی، رضاایبستگی، هم

باه ترتیاب باا ضاریب از دسترسی به خدمات و تعلاق مکاانی 

کمتاارین ، 350/0و  506/0، 527/0، 537/0، 658/0تغییاارات 

اناد. ا ر را بر پایداری اجتماعی روستاییان بخش بارز  داشاته
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مورد مطالعاه باه  ةودیت قابل قبول محدبا وجود وضع بنابراین،

هاای ضاعیف تقویت شااخص ولحاظ پایداری اجتماعی، توجه 

یان بین روساتای بدون تردید وضعیت پایداری اجتماعی درآن، 

ترین گام در این شاید مهم ارتقا خواهد بخشید.را بخش برز  

 ةوددزمینه توجه به عوامل مرتبط با پایداری اجتمااعی در محا

العه باشد که در بخاش بعادی باه آن پرداختاه شاده مورد مط

 است.

 

 در بین روستاییان بخش برزک کاشانهای پایداری اجتماعی شاخص بندیاولویتو نمایش توزیع درصد فراوانی  -6جدول 
 1395 های تحقیق،مأخذ: یافته

 رتبه راتضریب تغیی انحراف معیار میانگین  بسیار زیاد زیاد متوسط ضعیف بسیار ضعیف شاخص

 3 216/0 823/0 81/3 1/21 8/43 2/30 3 2 پذیریولیتؤمس

 2 215/0 667/0 09/3 4/1 2/24 4/57 5/13 4/3 امید به آینده

 6 295/0 944/0 19/3 2/6 2/32 1/40 9/16 5/4 بختیاحساس خوش

 1 202/0 627/0 1/3 7/1 7/22 1/59 11 5/5 تعامل اجتماعی

 9 310/0 972/0 13/3 7 5/29 1/39 4/19 5 مشارکت اجتماعی

 13 527/0 203/1 28/2 6/6 7/8 4/24 9/26 5/33 رضایت شغلی

 11 350/0 16/1 31/3 5/14 36 4/24 9/16 3/8 تعلق مکانی

 10 318/0 04/1 27/3 2/16 7/22 5/40 8/15 8/4 اعتماد

 4 276/0 961/0 48/3 7/15 6/32 4/36 14 2/1 ناهنجاری اجتماعی

 15 658/0 189/1 32/3 8/17 7/27 5/33 7/10 3/10 بستگیهم

 7 302/0 957/0 16/3 5 6/37 5/28 4/26 5/2 عدالت

 8 303/0 03/1 39/3 1/16 9/28 1/35 4/15 5/4 پویایی

 14 537/0 45/1 7/2 1/16 2/18 2/13 8/24 7/27 رضایت از نهاد متولی

 5 286/0 15/1 02/4 3/46 7/27 12 3/10 7/3 امنیت

 12 506/0 23/1 43/2 9/9 3/10 5/16 7/39 6/23 ضایت از دسترسی به خدماتر

 

بررسی تفاوت مکانی پایاداری اجتمااعی در باین . 4. 4
 روستاهای بخش برزک کاشان

 11عی در باین انی پایداری اجتماوت مکااجهت بررسی تف

شان، ابتدا با استفاد از تحلیل واریاانس اروستای بخش برز  ک

(ANOVA)باا (. 7جادول د )شااوت بین روستاها بررسی ، تف

 01/0آمده کمتار از دساتداری بهمعنیسطح که  توجه به این

روساتاهای بخاش  نتوان نتیجاه گرفات کاه بایبوده، پس می

درصد اطمینان  99در سطح برز  به لحاظ پایداری اجتماعی 

اساتفاده از تحلیال  اماا تنهاا باا ؛اداری وجاود داردنوت معاتف

  ها بین کدام ید که این تفاوتکرتوان مشخص واریانس نمی

، در ایاان مطالعااه باارای از ایاان روباشااد. ماای روسااتاهااز 

های مورد مطالعاه از نظار روستاشدن اختالفات سطح مشخص

دانکان  ازآزماونبخاش بارز ، روساتاییان  پایداری اجتماعی

 . (8جدول استفاده شد )

 

 روستاهای بخش برزک کاشانشده با استفاده از تحلیل واریانس برای مقادیر محاسبه -7جدول 
 1395های تحقیق، مأخذ: یافته

 F sig میانگین مربعات df مجموع مربعات واریانس هاشاخص

 پایداری اجتماعی

 110/10 10 102/101 بین گروهی

 587/0 231 514/135 درون گروهی 000/0 234/17

  241 616/236 مجموع
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 11در باین (، 8جادول )دهاد تایج تست دانکن نشان مین

ی ها، روساتابه لحاظ پایاداری اجتمااعی ورد بررسیمروستای 

ای و ازران باا میاانگین رتباه 26/2ای گین رتباهنویدوجا با میا

اناد. و باالترین رتبه قرار گرفتاهترین یب در پایینت، به تر09/4

روستاهای ویدوجا، ورکان، تجره  دهدنتایج نشان می همچنین،

تاری را نسابت باه دیگار ی پااییناو ویدوج که میانگین رتباه

روستای ازوار با میاانگین  ند در سطح اول،اروستاها کسب کرده

روساتایی ساادیان مارق،  شاشو  دومدر سطح  05/3ای رتبه

ارنجن، پنداس و ازران در سطح سوم )سطح باالتر از  مرق، نابر،

 اند.قرار گرفته سطوح اول و دوم(

 

 پایداری اجتماعیاساس های همگن بردر گروه مورد مطالعهروستاهای بندی طبقه -8جدول 

 1395های تحقیق، مأخذ: یافته
تعداد  پایداری اجتماعی

 نامهپرسش

 05/0معناداری طبقات در سطح آلفای  

1 2 3 

   26/2 35 ویدوجا

   61/2 23 ورکان

   67/2 9 تجره

   83/2 46 ویدوج

  05/3  29 ازوار

 67/3   9 سادیان مرق

 77/3   39 مرق

 80/3   5 نابر

 83/3   6 ارنجن

 85/3   6 پنداس

 09/4   35 ازران

 

نمایش فضایی پایداری اجتماعی در نقاط روستایی . 5. 4

 اشانبخش برزک ک
هاای پایداری اجتماعی و شااخصسنجش وضعیت پس از 

ماورد  ةوت مکانی روستاهای محدودابررسی تف، نو همچنین آ

در اداماه مطاابق باا نتاایج مطالعه به لحاظ پایداری اجتماعی، 

بار در سه سطح  ورد مطالعهم ة، روستاهای محدودنتست دانک

-ذکر است همان شایان (.3شکل روی نقشه نمایش داده شد )

پایاداری وضعیت کلای  ،های بعدی اشاره شدطور که در بخش

 .باشادمطالعاتی در سطح قابل قبولی مای ةاجتماعی در محدود

بین روستاهای بخش برز ، به لحاظ برخورداری  ،با این وجود

هاایی وجاود دارد. هاای پایاداری اجتمااعی تفااوتاز شااخص

و جناوبی دهد در قسمت شامالی نشان می طور که نتایجهمان

ی روستای تجره( وضعیت پایاداری اجتمااعی ابخش )به استرن

دهاد باشد. همچنین، نتایج نشاان مایدر سطح قابل قبولی می

های شرقی و  ربی ت مرکزی بخش برز  و در قسمتمدر قس

متوساط و این واحد جغرافیایی، پایاداری اجتمااعی در ساطح 

برای تقویات هرچاه بیشاتر پایاداری  ده است.تر از آن بوپایین

هاا باه لحااظ اجتماعی در روستاهایی کاه وضاعیت نسابی آن

باشد، تر میهای پایداری اجتماعی ضعیفبرخورداری از شاخص

های رضایت از نهادهای متولی، رضایت شغلی و تقویت شاخص

 ،رضایت از دسترسی به خدمات در اولویت قرار دارد. همچناین

غیرهای مرتبط باا پایاداری اجتمااعی کاه در بخاش تقویت مت

 رسد. نظر می اند، ضروری و منطقی بهبعدی ذکر شده
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 نمایش فضایی سطح پایداری اجتماعی در روستاهای بخش برزک کاشان -3شکل 

 1395های تحقیق، تابستان مأخذ: یافته
 

متغیرهای مستقل پژوهش با پایداری  ةبررسی رابط. 6. 4
 اعیاجتم

ماورد مطالعاه باه لحااظ  ةپس از بررسی وضعیت محادود

عی و نمایش تفاوت مکانی آن در بین روستاییان اپایداری اجتم

باین متغیرهاای  ۀبخش برز ، محققان به دنبال بررسی رابطا

اناد. اعی( باودهماجت یپژوهش با متغیر وابسته پژوهش )پایدار

ن، تحلیال هاای پیرساوباا اساتفاده از آزماونهاا نتایج بررسی

 9در باین (، 9جادول دهاد )نشاان مایمساتقل،  tس و نواریا

فاصاله از متغیر بعد خانوار، سطح درآمد،  6 متغیر مورد بررسی

پاسگاه، دسترسی باه وساایل ضاروری، شاغل و دسترسای باه 

اند بسته پژوهش بودهادارای رابطه معناداری با متغیر و اینترنت

متغیرهاای ماورد بررساای باا پایادار اجتمااعی رابطااه  دیگارو 

در بااین اساات کااه ایاان نکتااه الزم معناااداری ندارنااد. ذکاار 

متغیرهای دارای رابطه با متغیر وابسته پژوهش، دو متغیر بعاد 

منفاای بااا پایااداری  ۀفاصااله از پاسااگاه دارای رابطااخااانوار و 

ای به این معناا کاه باا افازایش تعاداد اعضا ؛انداجتماعی بوده

های انتظاامی، ساطح پایاداری گرفتن از پاسگاهخانوار و فاصله

 یابد و برعکسورد مطالعه کاهش میم ةاجتماعی در محدود

. 

 پایدار اجتماعیبا پژوهش متغیرهای مستقل ةرابطبررسی  -9جدول 
 1395، های تحقیقیافته: مأخذ

 داریسطح معنی F t بستگی پیرسونضریب هم هامؤلفه

 747/0 - - 020/0 سن

 011/0 - - -162/0 * بعد خانوار

 751/0 - - 020/0 مالکیت اراضی

 047/0 - - 128/0 * سطح درآمد

 005/0 - - -179/0*  پاسگاهفاصله از 

 000/0 - - 358/0** دسترسی به وسایل ضروری

 279/0 - 278/1 - تحصیالت

 009/0 - 496/3*  - شغل

 000/0 902/3*  - - دسترسی به اینترنت
 درصد 95داری سطح معنی *درصد،  99داری سطح معنی **
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 گیری نتیجه بحث و .5
پایدار باوده و  ۀپایداری اجتماعی یکی از ارکان اصلی توسع

در ناواحی روساتایی پایادار  ۀبه توسع نشرط الزم برای رسید

تحقق پایداری اجتمااعی در ناواحی روساتایی،  ۀباشد. الزممی

آن و شناسایی عوامل مرتبط  ةدهندی تشکیلهاتقویت شاخص

سنجش  ،با آن در بین روستاییان است. هدف از پژوهش حاضر

پایداری اجتماعی و عوامل مرتبط باا آن و همچناین، بررسای 

افتراق مکانی پایداری اجتماعی در بین روستاهای بخش برز  

نتااایج پااژوهش نشااان داد وضااعیت پایااداری کاشااان اساات. 

ن روستاییان بخش برز  شهرستان کاشاان باا اجتماعی در بی

 ،( باوده و بناابراین3، بیشتر از عدد مبناا )عادد 24/3میانگین 

 ۀآمده باا نتیجادساتباه ۀباشد. نتیجاباالتر از حد متوسط می

وضعیت مساعد  ةدهندکه نشان( 2011، لیو، لی و افیومطالعه )

اطق روستایی بخش گنازی در کشاور پایداری اجتماعی در من

و همکااران  قرخلاوچین، مطابقات دارد و باا نتاایج مطالعاات 

 و همکااران ساالمی؛ (1390) و همکااران پورطاهری؛ (1388)

 و همکاااران فتاااحی؛ (1391) و همکاااران تیمااوری؛ (1390)

گار وضاعیت که نشاان (1392) و همکاران محمودی؛ (1392)

باشاند، نامساعد نواحی مختلف به لحاظ پایداری اجتماعی مای

 ۀگانا15هاای بررسای وضاعیت شااخصدر تضاد است. نتاایج 

ماورد مطالعاه  ةپایداری اجتماعی در بین روساتاییان محادود

نشان داد سه شاخص رضایت شغلی، رضاایت از دسترسای باه 

خدمات و رضایت از نهادهاای متاولی باه ترتیاب باا میاانگین 

و  -566/0، -719/0و انحااراف از میااانگین  7/2و  43/2، 28/2

 (3، دارای میانگینی کمتار از میاانگین فرضای )عادد -298/0

های ماذکور را اند. از دالیل اصلی وضعیت نامساعد شاخصبوده

شاده در توان به عدم تناسب میان ساود و زحمات متحملمی

ویژه در بخش زراعت، تواناایی اناد  در به ،های روزمرهفعالیت

تأمین مخارج زنادگی، رضاایت ضاعیف افاراد خاانوار از شاغل 

-اشاتغالبودن بساترهای الزم جهات سرپرست خانوار، ضعیف

های خادماتی انداز مالی اند ، ضعف زیرساختزایی، توان پس

، عملکارد ضاعیف  یرهاز جمله آموزشی، بهداشتی، ارتباطی و 

نهادهای متولی امور روستایی در بین روستاهای بخاش بارز  

از جمله دهیاری، بنیاد مسکن، جهااد کشاورزی، بخشاداری و 

 ، نسبت داد.  یره

های پایاداری اجتمااعی ی شاخصبندنتایج بررسی اولویت

هااای تعاماال مااورد مطالعااه نشااان داد شاااخصة در محاادود

پذیری، ناهنجاری اجتمااعی ولیتؤاجتماعی، امید به آینده، مس

اناد. و امنیت بیشاترین ا ار را بار پایاداری اجتمااعی گذاشاته

و  زاده زرگارهاادی؛ 1392 و همکااران، نساترنطور که همان

در  (2014) نایاات؛ (2011) لیااو، لاای و افیااو؛ 1392 ،نسااترن

 ر ؤهای ماعنوان شاخص های فوق بهمطالعات خود به شاخص

ق باا یج فاوانتا ،بناابراین .اناددر پایداری اجتماعی اشاره کرده

 باشد.سو میهای اخیر همهای پژوهشیفت

در ادامه نتاایج بررسای وضاعیت تفااوت مکاانی پایاداری 

اجتماعی در بین روستاهای بخش برز  کاشان، نشان داد بین 

مورد مطالعه به لحااظ پایاداری اجتمااعی  ةروستاهای محدود

به لحاظ وضعیت  ،به عبارتی دیگر ؛تفاوت معناداری وجود دارد

ری اجتماااعی بااین روسااتاهای بخااش باارز  شااکاف و پایاادا

شااده بااا نتااایج مطالعااات حاصل ۀنااابرابری وجااود دارد. نتیجاا

؛ (1390) و همکااران ساالمی؛ (1390) و همکااران پورطاهری

؛ (1392) و همکاااران فتاااحی؛ (1391) و همکاااران تیمااوری

کااه نشااان  (1393تااوکلی )، (1392) و همکاااران محمااودی

د در باین نقااط مختلاف باه لحااظ پایاداری اجتمااعی ناداده

ز علل اصلی تفااوت نابرابری و شکاف وجود دارد، مطابقت داد. ا

ماورد  ةمکانی پایداری اجتمااعی در باین روساتاهای محادود

توان به تفاوت بین نقاط روستایی در برخاورداری و مطالعه می

های پایاداری اجتمااعی از جملاه تعامال مندی از شاخصبهره

اجتماعی، امید به آیناده، امنیات، رضاایت شاغلی، رضاایت از 

کارد. بررسای وضاعیت  ، اشااره یاره دسترسی باه خادمات و

پایداری اجتماعی در بین روستاهای بخش برز  کاشان نشاان 

داد در قسمت شامالی و جناوبی بخاش بارز  )باه اساترنای 

روسااتای تجااره( وضااعیت پایااداری اجتماااعی باااالتر از حااد 

هاای شامالی و جناوبی متوسطی بوده است. بارخالف قسامت

و  ربی  بخش برز ، نتایج نشان داد در قسمت شرقی، مرکزی

بخش بارز  وضاعیت پایاداری اجتمااعی در حاد متوساط و 

توان باه تفااوت تر از آن بوده است. دالیل این مهم را میپایین

های پایاداری روستاهای مورد بررسی به لحاظ وضعیت شاخص

اجتماعی و همچنین، وضاعیت روساتاها نساب باه متغیرهاای 

 مستقل مرتبط با پایداری اجتماعی نسبت داد. 
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نتایج پاژوهش نشاان داد شاش متغیار بعاد  ،این رابطهدر 

منفای(، ساطح درآماد، فاصاله از پاساگاه  ۀخانوار )دارای رابط

منفی(، دسترسای باه وساایل ضاروری، شاغل و  ۀ)دارای رابط

معناداری باا متغیار وابساته  ۀدسترسی به اینترنت دارای رابط

و  نساترنتاایج مطالعاات نفاوق باا  ۀتیجاناناد. پژوهش باوده

و  لیاو؛ (1392) نساترنو  زاده زرگارهادی؛ (1392) همکاران

و همکااااران  جمینااایو  (2014) نایااات ؛(2011همکااااران )

عنوان عوامل  نوعی به متغیرهای فوق بهکه هرکدام به (2014)

باشاد. ساو مایاناد، هممرتبط با پایداری اجتماعی اشاره کارده

ذکر است در نوع ارتباط متغیرهای مستقل پژوهش، باه  شایان

استرنای دو متغیر بعاد خاانوار و فاصاله از پاساگاه کاه دارای 

هاای ماورد باشاند، دیگار متغیربستگی از نوع معکوس مایهم

مربت و معنااداری باا پایاداری اجتمااعی  ۀبررسی دارای رابط

اناد. در راساتای تقویات پایاداری روستاییان بخش برز  بوده

هاای لفاهؤماجتماعی در بین روستاهای بخش برز  توجه باه 

پایااداری هااای بااا وضااعیت نامساااعد شاااخص ةدهندتشااکیل

خص شاان بخاش بارز  از جملاه اییااجتماعی در بین روسات

تخصایص  هاای شاغلی،فرصات سااختنرضایت شغلی )متنوع

یاژه باه روساتاییان در راساتای تقویات واعتبارات و تسهیالت 

رضااایت شااغلی روسااتاییان، افاازایش دسااتمزدها و حمایاات از 

رضایت از دسترسی باه خادمات شاخص تولیدات روستاییان(، 

ایی، وزشاای، بهداشااتی، زیربنااآمخاادمات و تقویاات )توسااعه 

)توجاه  رضایت از نهادهاای متاولی( و شاخص  یرهو ارتباطی 

بیشااتر متولیااان امااور روسااتایی از جملااه دهیاااران، شااوراها، 

، به مطالبات و  یرهبخشداری، بنیاد مسکن، جهاد کشاورزی و 

 ای قرار گیرد. ههای روستاییان( مورد توجه ویژخواسته

 ر بر پایاداری ؤهای مهای شاخصلفهؤهمچنین، توجه به م

تماااعی از جملااه تعاماال اجتماااعی، امیااد بااه آینااده، اج

پذیری، ناهنجاااری اجتماااعی و امنیاات در تقویاات ولیتؤمساا

جهات تقویات  ،همچناین ر خواهند بود. ؤپایداری اجتماعی م

هاای ماورد مطالعاه بایاد زمیناه ةپایداری اجتماعی در محدود

متغیرهای مرتبط با پایداری اجتمااعی از جملاه ساطح  ارتقای

و دسترسی  وضعیت شغلیدسترسی به وسایل ضروری،  درآمد،

و در  همچنین، با کاهش بعد خانوارها د.کربه اینترنت را فراهم 

تارل جمعیات و نهاای کتکفال از طریاق سیاسات نتیجه باار

 افزایش دسترسی روستاییان به خدمات امنیتی از پیشنهادهای

تحقیق حاضر جهت تقویت پایداری اجتماعی در بخش بارز  

ذکار اسات بایاد در جهات تقویات پایاداری  شاایانباشد. می

 مورد مطالعاه، بایاد اولویات را باه نقااط ةاجتماعی در محدود

روستایی داد که به لحاظ پایداری اجتمااعی نسابت باه دیگار 

 تری قرار دارند.روستاها در وضعیت ضعیف

 تشکر و قدردانی

پژوهش حاضی حامی مالی نداشته و حاصل فعالیت علمای 
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