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 چکيده
عبور از موانع و رفع معضالت آن است. توسعه پایدار بدون  و ضروری توسعه پایدار نخستگام 

 ژهیوبهپذیر نیست. سوز محرومیت امکانحل مناسب برای پدیده خانمان راهکرسیدن به ی

وستاها زندگی ی از جمعیت در رتوجهقابلمحرومیت روستایی، با در نظر گرفتن اینکه بخش 

 هر جامعهکنند و این روستاها هستند که نقش مهمی در تولید مواد غذایی و امنیت غذایی می

ریزی جهت رفع را در اولویت برنامه هاآنکاست بلکه  هاآندارند. لذا نباید از نقش و اهمیت 

اگر بتوان . ریشه مشکالت شهرهای امروزی جامعه کشور در روستاها است. قراردادها محرومیت

را رفع کرد جمعیت در روستا پایدار  هاآنهای مختلف مشکالت روستاها و روستائیان و محرومیت

رود. در این پژوهش سعی شده محرومیت غالب می وفصلحلماند و مشکالت شهری رو به می

، Ahpهای مقایسات زوجی ی غربی شهرستان خرمشهر با ابزار و مدلدر سطح دهستان حومه

Topsis  افزارنرمو با استفاده از Expert Choice ،Exsel،Spss وGis  شناخته شود و میزان

مندی روستائیان از عملکرد سازمان منطقه آزاد اروند در رفع محرومیت در سطح دهستان رضایت

بارزترین  ۴۴۴/۰سنجیده گردد. نتایج حاکی از آن است که محرومیت اقتصادی با بیشترین وزن 

 رضع یمفتروستائیان از عملکرد سازمان منطقه آزاد اروند راضی نیستند. روستای محرومیت و 

 باشد.و روستای سرحانیه بهترین شرایط در بین روستاهای دهستان را دارا می نیترمحروم

 .ی غربی، محرومیت، منطقه آزاد اروندخرمشهر، دهستان حومه: واژگان کليدي
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 3علی ربيحاوي، 2مجيد گودرزي، 1مرتضی نعمتی

 .یا دانشگاه شهید چمراناستاد راهنما هیات علمی گروه جغراف 1

 .استاد مشاور هیات علمی گروه جغرافیا دانشگاه شهید چمران 2
 .دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه شهید چمران ۴

 
  نام نویسنده مسئول:

 علی ریبحاوي

مندي ي آن با ميزان رضایتتحليل ابعاد محروميت و سنجش رابطه

 از عملکرد سازمان منطقه آزاد اروند

 ي غربی شهرستان خرمشهر ()مطالعه موردي دهستان حومه
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 مقدمه
عریف در . بهترین تباشدچیزی میدستی و بیمفهوم نسبی است و با گرسنگی تفاوت دارد در لغت به معنی تهی محرومیت یا نابرابری

دانست که دسترسی کافی به غذا، لباس،  محروم توانمردمی را می»ایشان  ازنظراست.  1انگلیسی پیتر تاونسند شناسجامعهاین زمینه تعریف 

 دیتائو یا حداقل مورد  ها و امکانات معمولو شرایط اجتماعی، فعالیت کار ،وپرورشآموزشوب، مطل ستیزطیمحامکانات مسکن، سوخت، 

های اجتماعی و مادی که وضعیت آسیب» عنوانبهمحرومیت  (Townsend,1987:140« )به آن تعلق دارند را نداشته باشند که یاجامعه

 .(Abu-Al Sondos el al,2009:8)«شودمییک جامعه اثر دارد تعریف  ایو بر روی فرد یا خانواده 

 کلیدی هایویژگی از برخی است. شهری محرومیت از متفاوت بسیار روستایی مناطق یهایژگیو و ماهیت دلیل به ییروستا محرومیت

 شود.تقسیم می طبقههسبه  دانندمی محرومیت کنندهتیتقو اصلی عوامل عنوانبه را هاآن محققان که روستایی مناطق در ژهیوبه محرومیت

 .مناسب و کافی فقدان مسکن و کم درآمد نمونه برای منابع از محرومیت

 .فراغتی و تفریحی آموزشی، بهداشتی، خدمات به دسترسی عدم شامل هافرصت از محرومیت

توان از را میومیت محر (Haase and walsh, 2012:8).مناسب ونقلحمل نظام فقدان نمونه برای جابجایی یا تحرك از محرومیت

 یگختیگسازهم ،جمعیت تعداد زیاد ،نامناسب و محقر یهازندگی در خانه ،افراد غیر ماهر ،ناقص تیتعلیم و ترب ،روی عالماتی مثل درآمد کم

 ازجمله باشد تهداش قرار تواندمی آن یدامنه در ایگسترده مفاهیم لیکن است اقتصادی پدیده یک محرومیت درواقع. خانواده و... شناخت

. آمد خواهد هاتیمحروم ریاقتصادی، سامحرومیت  دنبال به محروم مناطق در ...اقتصادی و ،بهداشتی ،آموزشی فرهنگی محرومیت

 یدر روستاهای دهستان حومه ،مؤثرغالب و ه دنبال مشخص کردن محرومیت بنوشتار  این الذکربا توجه به مطالب فوق .(1:1۴:1برنگی،)

ی موردمطالعه در حوزه یبندی کند. محدودهو سپس روستاها را به ترتیب محرومیت طبقه استبخش مرکزی شهرستان خرمشهر غربی از 

ذیل آمده، ماده  خرمشهر( به شرح –صنعتی اروند )آبادان –و در اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاریجغرافیایی منطقه آزاد اروند قرارگرفته 

 دارد: انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی،ه اهداف سازمان را به این شرح اعالم میفصل دوم این اساسنام ۵

د ای تولیی و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد و تنظیم بازار کار و کاال، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقهگذارهیسرما

 (.www.arvandfreezone.com) باشدی خدمات عمومی میو تبدیلی و ارائه و صادرات کاالهای صنعتی

 

 ي پژوهشپيشينه
های مدنی نکته در تحلیل خشونت نیترمهم( با بررسی محرومیت نسبی به این نتیجه رسیده است که 11۴۱) 2آقای تدرابرت گر

میت اجتماعی به این نتیجه رسیده است که محرومیت اجتماعی ( در پژوهش خود در رابطه با محرو2۰۰2) ۴باشد. تورنزمحرومیت نسبی می

های محرومیت فردی ( اقدام به مطالعه شاخص2۰1۰) ۴. پامپیلون(Tnorns,2002:153)در سطوح مختلف ممکن است خود را نشان دهد.

( در 2۰1۲) ۱چین را بررسی کرده. ریبروهایی، محرومیت روستاهای ای با استفاده از شاخصمطالعه ( در2۰1۴) ۵و وو وانی در کانادا کرده.

 یی پرداخته است.و روستاهای محرومیت شهری پژوهشی در پرتغال به بررسی شاخص

 بین فضایی تعادل ایجاد و بخشی هاینابرابری کاهش برسی محرومیت پرداخته و به این نتیجه رسیده که با ( به1۴۲۲) زاده سلمان

شده و محرومیت فراهم روستایی مناطق در اجتماعی-اقتصادی رونق و توسعه فعال، جمعیت جرتمها توقف شرایط .است روستایی مناطق

میزان احساس محرومیت در یک قوم بیشتر  هرقدر که این نتیجه رسیده به( به بررسی محرومیت پرداخته و 1۴:۰)قیم  .زدوده خواهد شد

ورسوم قومی رهنگ و آدابفض و استحاله قرارگرفته است گرایش به حفظ هایش مورد تعرارزش رهنگ و زبان وفشود و آن قوم احساس کند 

( به بررسی 1۴:2)محمدرضا رضوانی  .دیگرایو به خشونت م صورت قوم مداری متجلیشود که در حالت افراطی بهها تشدید میدر آن

ای از محرومین در و بخش عمده شدهور محسوب محرومیت از مشکالت مهم کش قر وفکه امروزه  این نتیجه رسیده محرومیت پرداخته و به

ایران با ورود  که درهای محرومیت پرداخته و به این نتیجه رسیده ریشه ( به بررسی1۴:۴)رضا غفاری کنند. غالمروستایی زندگی می ینواح

های محروم قبل از مهاجرت به گروههای محروم سر برآوردند این در شهرها گروه ینینشهیطبقات کارگری و حاش یریگصنایع جدید و شکل

هایی رغم تالشجه رسیده که علییو به این نت( به بررسی محرومیت پرداخته 1۴1۵مهدوی ) داوود روستاها نیز محروم بودند. طیشهرها در مح

 ر سطح روستاها هستیم.دمحرومیت ولی هنوز شاهد  صورت گرفته بردن نابرابری و محرومیت در مناطق روستایی نیکه تاکنون در جهت از ب

                                                           
1 Townssend 
2 Ted.Robert.Gr 
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 هاي پژوهشفرضيه
 .استپژوهش به شرح زیر  در شدهمطرح هایفرضیه

 محرومیت اقتصادی است. یغرب یترین شکل محرومیت در دهستان حومهو شایع نیتررسد مهممی به نظر -1

 .رومیت راضی هستندع محفغربی از عملکرد سازمان منطقه آزاد در ر یرسد روستائیان دهستان حومهه نظر میب-2

 

 ی پژوهششناسروش
محرومیت  ابعاداین نوشتار به دنبال تعیین  .باشدیم تحلیلی –توصیفی  روش،و به لحاظ کاربردی -نظری ،حاضر به لحاظ هدف پژوهش

 .مندی از عملکرد منطقه آزاد اروند است به همین دلیل روش تحقیق از نوع همبستگی استو رابطه آن با میزان رضایت

 

 مبانی نظري
شناخت سطح  منظوربهمیزان برخورداری از امکانات و خدمات گوناگون  ازنظری موجود میان مناطق روستایی هاتفاوتشناخت و درك 

ی چندبعد(. توسعه و رفع محرومیت فرایندی پیچیده و 1:1۴:۵است )تقوایی، ریناپذاجتنابای، ضرورتی ی منطقههاینابرابرمحرومیت و کاهش 

 کنشهیرو مستلزم اعمال تغییرات در ساخت اجتماعی، طرز تفکر و تلقی مردم و نهادهای ملی و تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و  است

است  هاآنهای روستایی ساماندهی عرصه درگرو( رشد و توسعه بسیاری از کشورها ۴۵:1۴۲۱کردن محرومیت است )آسایش،

 مناطق شناسایی مهم، این به دستیابی یالزمه که است ایمنطقه تعادل به رسیدن ای،منطقه ریزینامهبر اهداف ازجمله(. 1:1۴۲۲)سعیدی،

 (۵۵:1۴۲۵عسل فروش،باشد )می ماندهعقب و محروم

در  را باطلی دور و داشته همراه به را هاآن بیشتر محرومیت گسترده و مهاجرت چون پیامدهایی مناطق بین نابرابر و نامتوازن توسعه 

 تعابیر و تعاریف که است پیچیده مفاهیم از یکی محرومیت (۱:1۴1۴پورطاهری،) است نموده ایجاد مهاجرت محرومیت، بین مناطق نیا

 که زیرا؛ ندارد وجود باشد، همه موردتوافق کهآن از تعریفی و شدهارائه آنان اهداف به توجه با مختلف محققان سوی از آن برای گوناگونی

 از گوناگونی تعاریف (.:2۴:1۴۲است )کاللی مقدم، ذهنی آن از مردم تلقی اوقات اغلب حتی و نسبی شدتبه کیفی، ایقولهم محرومیت

 تعدادی بهذیل  در جدول که است شدهارائه محروم یهاگروه و افراد مناطق، شناسایی باهدف ایمنطقه ریزانبرنامه ژهیوبه و محققان سوی

 .است دهشاشاره تعاریف این از

 (۴:13۳3 پورطاهري،) تيمحروم(: تعاریف 1شماره جدول )

 
 

 ابعاد محروميت

 است. متعددیو  چندگانه ابعاد دارای روستایی محرومیت ژهیوبه محرومیت و 
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 یتمحروم و کندمی عمل خانوارها و افراد درآمد سطح در که شودیم محسوب بعد آشکارترین محرومیت از شکل این :یاقتصاد ابعاد

محرومیت اجتماعی : اجتماعی و فرهنگی ابعاد(. ۱:1۴1۵کوه بنایی،شود )یم شامل را سالمت و آموزش خدمات، سرپناه، غذا، به دسترسی از

اندیشمندان اجتماعی، اقتصادی سیاسی بوده. در دنیای مدرن و امروزی اگر از محرومیت اجتماعی  موردتوجهواقعیتی جدید همواره  عنوانبه

و جود احزاب و  شامل مواردی چون مشارکت مردم کهآنی فرا مادباشد و نه ابعاد های مادی آن مدنظر میآید بیشتر جنبهمیان می حرفی به

های گروهی نیرومند، دسترسی به منابع قدرت و منزلت اجتماعی، داشتن زندگی معیشتی ها، جامعه مدنی، آموزش، مطبوعات و رسانهگروه

 (.۴:1۴:۴حقوق شهروندی و...)غفاری،مستقل، شغل مناسب، 

 

 محروميت در مؤثر عوامل

 که شودمی دیده معمولی بررسی یک درجمعیتی،  عامل سیاسی، اقتصادی، عامل اجتماعی، عامل فرهنگی، عامل طبیعی، عامل عامل

 طبقه بین فاصله توانمی ابزارها این از استفاده با عنیی شود؛می محرومیت ایجاد از مانع اجتماعی وجه و قدرت– دارایی عامل سه داشتن

در میان  ۲گرایش به وندالیسم احساس محرومیت در ابعاد مختلف و نقش آن در ریتأث. (De Haan,2001:22) کرد کمتر را هفمر و محروم

 عمومی، اموال ارادی خریبت یا وندالیسمقرار گیرد.  لیوتحلهیتجزی و موردبررسجوانان امری بسیار مهم و باید  خصوصاًجامعه و شهروندان 

 امکانات شدن خارج دسترس از به اجتماعی، مشکل این .هستند آن مستعد شهری یهاطیمح که است کاریبزه و انحراف اشکال از یکی

 عمومی نارضایتی و شهروندی احساس بیشتر هرچه تضعیف نیز و شهروندان به رسان خدمات یهاارگان بر مالی فشارهای تحمیل عمومی،

 (.::1۴::ی معناداری بین احساس محرومیت و میزان رفتارهای وندال وجود دارد )قیس، ی خانم قیس نشان داده که رابطههایبررسانجامد یم

 

 منديرضایت

نیازهای شهروندان در جهت ایجاد انگیزه برای باال بردن کیفیت  نیتأم موردتوجهدر حیطه مدیریت منابع انسانی یکی از موضوعات 

های عمرانی مرتبط به روستا است توجه به این امر بیانگر و برنامه هاتیفعالگیری هرچه بیشتر از نیروی انسانی، در زندگی و بهرهمحیط 

 هانآباشند و سعی در جذب رضایت های ارزشمند قائل مییکی از سرمایه عنوانبهبرای نیروی انسانی  هاسازمانی هاتیریمداهمیتی است که 

مندی افراد از زندگی در های محیطی برای سنجش و ارزیابی رضایتر این راستا کیفیت محیط و چگونگی آن، بخشی از قابلیتددارند. 

در فرهنگ . (1۰:1۴1۴مندی افراد یکی از عوامل ادراکات فردی از کیفیت محیط است )صیدایی،بنابراین رضایت؛ های مختلف استمحیط

 جهیدرنتاند. ایجاد حالت شادمانی، خشنودی و مطلوبیتی که معنا کرده «دن یا مایه خشنودی و ارضاء شدنبرآورده کر»مندی را لغت رضایت

مندی شود، رضایتایجاد می کنندگانمراجعهخدمت در  کنندهارائهتوسط  کنندهمراجعهنیازها و برآورده کردن تقاضاها و احتیاجات  نیتأم

(. ۴۲۵:11:۴شود )هوریان،ارزیابی می موردمطالعهپرسش از جامعه آماری  لهیوسبهمندی وزه رضایت(. امر2۴:1۴:۲شود )فرهادنژاد،گفته می

ی آماری در چهارچوب نامه پیشنهادی از جامعهمندی روستائیان از عملکرد منطقه آزاد در پرسشدر پژوهش پیشرو برای سنجش میزان رضایت

شناخت مسئله، سنجش کیفیت و ارزیابی  ریزان اولین گاماز طرفی برای برنامه عالم کنند.که میزان رضایت خود را ا شدهخواستهطیف لیکرت 

سازد آورد و آن را بر اساس اولویت مشخص میمندی است، زیرا زمینه شناخت مشکالت پیش روی افراد را در محیط روستایی فراهم میرضایت

(Enosh and et al,1984:132)های روستایی، کاهش اشتغال و درآمد ی وابسته است. در مقیاس سکونتگاهمندی به عوامل زیاد. رضایت

ی هااستیسنامناسب و ناکارآمد عدم اجرای  ونقلحملهای ارتباطی و شبکه در بخش کشاورزی، فاصله زیاد و انزوای جغرافیایی روستاها، راه

(. به حداقل رساندن نارضایتی و Bullock,2004:22است )کرده  رتدهیچیپالزم برای بهبود کیفت زندگی و رفع محرومیت روستائیان آن را 

سازمان منطقه آزاد اروند اهمیت بسزایی دارد. بدیهی است رضایت  خصوصاًو  هاسازمانمندی شهروندان، برای به حداکثر رسیدن رضایت

اید ب هاسازمانآید مدیریت شکوفایی آن به شمار میدر کارهای زیربنایی، نقش اساسی دارد و عامل اصلی رشد و  هاآنشهروندان، در مشارکت 

 آورندعملهای مقتضی را به و مداخله هااقدامبر آن را شناسایی کنند تا بر آن اساس،  رگذاریتأثوجوه و ابعاد این پدیده و عوامل 

 کرده تعریف کرد، یعنی رضایتی مینیبشیپ قبالًتوان دستیابی به هدفی که را می رجوعارباب(. رضایت مشتری یا همان 2:1۴12)جعفرنژاد،

طرفی، امروزه مشارکت و همکاری مردم و  از .(Martenson,2007:120) مشتری از محصوالت و خدماتی که از قبل در ذهن داشته

. (Sleeter,2008:76)شود ی یا دموکراسی شناخته میساالرمردمیکی از ارکان اساسی،  مثابهبهشهروندان در امور مختلف مربوط به خود، 

دی مناین مهم دست نایافتنی است مگر که شهروندان از عملکرد نهادهای عمومی، رضایت نسبی داشته باشند، بنابراین سنجش رضایت

 هاسازمانمندی مردم از عملکرد شهروندان برای تحقق این امر مهم است. شش دلیل خوب و جامع برای سنجش میزان رضایت

(Gattis,2010:80) 1-  ارزیابی -۵ ایجاد ارتباط با شهروندان-۴مدت کوتاهریزی برنامه-۴بلندمدت ریزی برنامه-2شناسایی نیازهای جامعه

                                                           
7 Vandalism 
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ی برای آن شده است، اعتماد توجهقابلی هاتالشی، موضوعی است که اعتمادسازی حمایتی. از طرفی، هااستیستعیین -۱شده انجامخدمات 

ای از یک اعتقاد راسخ است به اینکه سازمان شود. افزایش اعتماد، نتیجهحاصل می هاسازمانورده شده افراد از ای از انتظارات برآاز مجموعه

. به عبارتی، یک شخص باور کند که شخص یا سازمانی، نیازهای او ) (Park et al.2013:46باشد ، صادق و خیرخواه میاعتمادقابلمتولی، 

 Kim and)خدمات دارد  کنندگانافتیدری بر احساسات توجهقابل. اعتبار اثر مثبت (Liu et al.2011:178)را برآورده خواهد کرد 

Lennon,2013:123) .و مفید به نظر برسند  نانیاطمقابلکنند که هایی اعتماد میی، مردم به سازمانطورکلبه

(Fullerton,2011:137). خود خدمات بازخورد نیازمند روستایی مناطق در ژهیوهب یرسانخدمات برای ی،رسانخدمات متولی یهاسازمان 

 مندیرضایت دهند. میزان کاهش روستایی ساکنان هایدرنظرگرفتن خواسته با را خدماتی هایشکاف طریق نای از تا هستند زمانی درروند

 حاصل آن واقعی تیفیباک دماتخ کیفیت از اولیه انتظارات سهیمقا طریق از هاآن رضایت احساس و خدمات از کنندگاناستفاده

 دیگر تجربه و افراد نیاز فرد، خود تجربیات چون عواملی به خدمات از مندیرضایت احساس(Krivobokova, 2009: 365-368).شودمی

 است پایین دسوا سطح با مشتریان از بیشتر دارند باالتری سواد سطح که مشتریانی نیدر ب خدمات از مندیرضایت میزان .است وابسته افراد

(Saleh and Al-Marzouqi,2014:142). 

 

 آزاد مناطق

. اندشدهلیتشک میالدی 1۱ قرن از مختلفی انواع در که هستند ترپایین یهااتیمالپرداخت  نظیر ویژه اقتصادی مزایای با مناطقی

 واقع بندر یک مجاورت یا داخل در غالباً که است ینیمع قلمرو آزاد، تجاری منطقه» :کرد تعریف توانیم گونهنیا را آزاد مناطق یطورکلبه

 این از گمرکی عوارض و حقوق پرداخت بدون توانمی را است، کاالها شدهشناخته مجاز جهان مناطق سایر با آزاد تجارت آن، در و گردیده

با وسعت  (طقه آزاد ایران )بعد از منطقه آزاد قشممن نیتربزرگ عنوانبهمنطقه آزاد اروند (. 1:1۴1۵عباسی،«)نمود وارد آن به یا خارج منطقه

، فعالیت خود را رسماً آغاز ۴:/۴/۵پس از طی مراحل قانونی و تصویب مجلس محترم شورای اسالمی در تاریخ  1۴:2هکتار در سال  ۴۲۴۰۰

 کشور مشترك با مرز دارای و است قعوا و کارون اروندرود رودخانه دو تالقی محل در فارسجیخل غربی شمال در اروند آزاد منطقه نمود.

 باشد.برخوردار می ایویژه اهمیت از هوایی و دریایی ریلی، ای،جاده ونقلحمل قبیل از ظرفیتی داشتن با منطقه این است. عراق

 

 موردمطالعهموقعيت جغرافيایی منطقه 
خوزستان را به خود اختصاص داده  درصد مساحت استان ۱/۴معادل  لومترمربعیک :221شهرستان خرمشهر با وسعت حدود 

درجه عرض جغرافیایی در شمال خط استوا  ۴1لغایت  ۵۴،:۴۰،1این شهرستان مابین  (۴1ی استان:زیربرنامهاست.)گزارش سازمان مدیریت و 

مات کشوری آخرین تقسی اساس(. برwww.moi.ir) است شدهواقع مبدأ النهارنصفشرقی نسبت به  ۴۴،:2،:۴درجه لغایت  ۰1،۵2،:۴و 

حاشیه کارون و دهستان  ی شرقی،غربی، حومه یحومه ی دهستانهانامشهرستان خرمشهر به دو بخش مرکزی و مینو و چهار دهستان به 

ی ( از توابع بخش مرکزی، از شرق به دهستان حومهموردمطالعه)دهستان  غربی یدهستان حومه (.1۴1۵شود )وزارت کشور،مینو تقسیم می

 اروندروداست. این دهستان تنها در نواحی جنوبی آن در مجاورت با سواحل  افتهیگسترشی ایران و عراق المللنیبز غرب تا مرز شرقی و ا

آبادی بزرگ و کوچک بوده که قبل از جنگ تحمیلی  :2آبادی دارد و بخش اعظم شمالی آن خالی از سکنه است این دهستان مشتمل بر 

هزار  1۴ی وسیع، در طی جنگ تحمیلی از بین رفتند و تنها ده آبادی با جمعیتی در حدود هانخلستانرسبز و همگی آباد و دارای باغات س

 نفر تعیین گردید. ۴۰۰است. با استفاده از فرمول کوکران جامعه آماری پژوهش  ماندهیباقنفر 
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 خرمشهري غربی شهرستان (: پراکندگی جغرافيایی روستاهاي دهستان حومه1شماره نقشه )

 

 ي شده استگذارعالمتکه با ستاره  موردمطالعهو محدوده  (: نقشه منطقه آزاد اروند2 شمارهنقشه )

 

 

http://www.rassjournal.ir/


 733 -725  ، ص7318، بهار 71رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 هاي توصيفی پژوهشیافته

 جنس

 (.۴ شمارهنقشه )دهد ( را زنان تشکیل می٪1۴نفر ) ۵۱( مرد و ٪۱:نفر ) ۴۴۴از کل جامعه آماری پژوهش  

 

 ی آماری پژوهشدرصد مشارکت زنان در جامعهالگوی فضایی  (: نقشه۴شماره نقشه )

 ميزان تحصيالت
ی محرومیت خارج کند اهمیت و نقش تحصیالت برکسی پوشیده نیست یکی از معدود شاخصهایی که می تواند افراد را از دام وتله

فصل  یابد درز در پی آن افزایش میهمین تحصیالت است چرا که در جامعه ثابت و مسلم است که با افزایش میزان تحصیالت میزان درآمد نی

پرداخته  ی آمار پژوهشپیش در این رابطه به شکل مفصل مطالبی بیان گردید. اما در این فصل به تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده از جامعه

 خواهد شد .

 ي آماري: فراوانی و درصد ميزان تحصيالت جامعه(2شماره جدول)

 
 

ی آماری پژوهش را تشکیل جامعه ٪۱1ی آماری نفر از جامعه 2۴۴متوجه این حقیقت تلخ می شویم که ( 2با توجه به جدول )شماره

از کل مشارکت کنندگان در طرح  ٪1:/۵نفر یعنی ۴۴1دهند تحصیالتی کمتر از سوم راهنمایی)سیکل( دارند. و در سطح دهستان می

 (1از آن می باشند، نمودار آن نیز ترسیم شده) نمودار شماره  مطالعاتی مدرك تحصیلی و میزان سواد آنها دیپلم و پایینتر
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 ي آماري(:  هيستوگرام درصد ميزان تحصيالت در جامعه1نمودار )شماره 

 (: فراوانی ميزان تحصيالت به تفکيک روستاها3جدول)شماره 

 
 

( 2نفر در مرتبه دوم قرار دارد حال به نمودار )شماره 1:ی آماری با ( روستای جدیده از لحاظ جامعه۴با توجه به اطالعات جدول )شماره

ی آمار جامعه ٪۵1نفر دیپلم وباالتر، در سطح دهستان باالترین نسبت را به خود اختصاص داده در این روستا  ۴1توجه کنید همین روستا با

 باشد . تحصیالت آنها دیپلم و باالتر از آن  می
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 ن تحصيالت به تفکيک روستاها(:  هيستوگرام ميزا2نمودار)شماره

 

 ي آماري پژوهشالگوي فضایی درصد مدرک تحصيلی دیپلم و باالتر در جامعه (: نقشه۴نقشه)شماره

 

 محروميت اقتصادي در دهستان حومه غربی

 عمل خانوارها و افراد درآمد سطح در که شودمی محسوب بعد آشکارترین محرومیت از شکل این»با توجه به مبانی نظری این پژوهش 

دهد که محرومیت نتایج پژوهش نشان می .«شودمی شامل را سالمت و شیآموز خدمات، سرپناه، غذا، به دسترسی از محرومیت و کندیم

ی العادهافوق ریتأث هاآنی دیگر زندگی هابخشدرآمدی روستائیان ساکن در سطح این دهستان بر اقتصادی و درآمد اندك و در برخی موارد بی

را از دسترسی به بهداشت، درمان مناسب، از دسترسی به آموزش مناسب برای خود و فرزندانشان و از داشتن یک سرپناه مناسب  هاآنداشته، 

مصائب و مشکالت معیشتی  زودرشتیرپرده از دل بیمحروم کرده است. در طی بازدیدهای میدانی پژوهش روستائیان صادق و ساده درخورو 

درآمد ماهانه خانوار روستایان  موردسنجشی اشاخصهدارد. یکی از  هاآنرده و اغلب این مشکالت ریشه در محرومیت اقتصادی خود صحبت ک

درصد جامعه آماری تنها درآمد  ۴۰ که آمدهدستبهاین نتایج  spss افزارنرمها در پرسشنامه لیوتحلهیتجزاست با توجه به نتایج حاصله از 

اند با تومان اعالم کرده ونیلیمکی پانصدتادرصد درآمد خود را مابین  :2درصد کمتر از پانصد هزار تومان و  2۴ظهار داشته و خود را یارانه ا
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دهند و نشان از اوضاع نابسامان ی آماری پژوهش را تشکیل میدرصد کل جامعه 1:/۱درصد تراکمی این سه گروه چیزی در حدود  توجه به

ی آماری خانوارهایی درصد در جامعه 1۵با سطح اطمینان  آمدهدستبهنتایج  بر اساسادی در سطح این دهستان دارد. و محرومیت شدید اقتص

کمتر از پانصد هزار تومان با سطح  هاآنخانوارهایی که درآمد  درصد ۵/۴۴و حداکثر  ۱/2۵یارانه است بین حداقل  هاآنکه تنها منبع درآمدی 

تومان  ونیلیمکبین پانصد هزار و ی هاآنخانوارهایی که میزان درآمد  ؛ ودرصد است 1/2۲ حداکثر و :۲/1اقل بین حد درصد 1۵اطمینان 

ی آماری جامعه درصد 1۵درصدی حداکثر  1۵ ، با سطح اطمیناندرصد ۴۴حداکثر  و ۴/2۴درصد بین حداقل  1۵است با سطح اطمینان 

 (۴( و نمودار)شماره۴دارد. جدول)شماره  هاآنن از محرومیت اقتصادی درآمدی تومان دارند که نشا ونیلیمکدرآمدی کمتر از ی

 ي آماري پژوهشميزان درآمد جامعه درصد(: فراوانی ۴ شمارهجدول )

 

 

 (: نمودار خودگردان سازي شده ميزان درآمد خانوارها در سطح دهستان3شماره نمودار )

 مندي از عملکرد منطقه آزاد اروندرضایت

مندی به ای است که در آن مشغول به خدمت است. رضایتمندی جامعههای هر ارگان خدمت گذار رضایتسرمایه نیترمهماز یکی 

ی هارگانااداری،  سازوکاربا توجه به  متأسفانهای که ها شود نکتهادارات و ارگان زیآمتیموفقتواند باعث افزایش عملکرد ی میتوجهقابلمیزان 

از طرف منطقه به سطحی ارتقاء نیافته  شدهارائهخدمات  دهیگردپژوهش آشکار  نیدر اشود. مغفول مانده و توجهی به آن نمی کامالًدولتی 

ی سازمان منطقه آزاد در زمینه عمران و رفع محرومیت از سطح دهستان به هامشارکتکه برای اهالی روستا ملموس باشد و مکفی نیست. 

ء نیافته و روستائیان همراه با مسئولین محلی روستاها از عملکرد منطقه رضایت ندارند و با توجه به امکانات جلب رضایت روستائیان ارتقا

 یمؤثرترهای گام هاآناین روستاها و عمران و آبادانی  دهیکشرنجرود که در رفع محرومیت از چهره سازمان منطقه آزاد اروند توقع بیشتری می

ارند. اعالم د عملکرددی از عملکرد خود را به سطح قابل قبولی ارتقاء دهد و مردم با طیب خاطر رضایت خود را از این منبردارد تا بتوان رضایت

درصد  2/۱۴و حداکثر  2/۵۴حداقل  اندکردهدرصدی در این جامعه آماری کسانی که رضایت خود را خیلی کم اعالم  1۵با سطح اطمینان 
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 درصد ۴/2۲ و حداکثر 2/11درصدی بین حداقل  1۵اند با سطح اطمینان ی خود را کم اعالم کردهمندتیرضای که میزان و کسانباشند می

ی آزاد در سطح مندی خود را از عملکرد سازمان منطقهجامعه آماری رضایت درصد ۱/11حداکثر  درصدی 1۵که درمجموع با سطح اطمینان 

 ( توجه گردد.۴دار )شمار اند به نمودهستان مابین خیلی کم و کم اعالم کرده
 

 

 ي آزاد اروند در سطح دهستان(: نمودار خودگردان سازي شده درصد رضایتمندي از منطقه۴نمودار)شماره

 

 و آمار استنباطی پژوهش هاداده ليتحل و هیتجز

ر قالب ی دانامهپرسشبه تنظیم بیشتری بر جامعه و خانوار دارد اقدام  ریتأثدارای اهمیت و  هاتیمحروماز  کیکدامبرای تبیین اینکه 

شد که در این  درخواست هاآنگردید و در بین گروهی از استادان علوم اجتماعی و جغرافیای دانشگاه توزیع و از  Ahpمقایسات زوجی مدل 

و  استفاده Expert Choice و Excel افزارنرماز دو  هانامهپرسش لیوتحلهیتجزبرای  ؛ ونظرخواهی مشارکت و نظرات خود را بیان کنند

 هانآو محاسبه وزن نسبی  هاشاخصی مقایسات زوجی شده به هنجاراست. در گام نخست اقدام به تنظیم ماتریس  آمدهدستبهنتایج ذیل 

روشن ( این نکته را ۵دارد توجه به نمودار)شماره /حکایت۴۴۴با وزن  c1 یاقتصادآمد از برتری کامل محرومیت  به دستگردید و نتیجه 

 سازد.می

 

 Expert Choice افزارنرمي مقایسات زوجی توسط (: نمودار ماتریس به هنجار شده۵ شمارهنمودار )
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 بر اساس نظرات کارشناسان TOPSISها با استفاده از مدل (: کدگذاري، رتبه و وزن محروميت۵ شمارهجدول )

 

 نیمؤثرترو  نیترمهممثبت  آل دهیابه  کیو نزدتصادی با باالترین وزن ( محرومیت اق۵بر اساس نظرات کارشناسان محلی جدول )شماره

 در نمودار ذیل مجسم شده است. که رندیگیمدر مراتب بعدی قرار  هاتیمحرومو سایر  استمحرومیت در سطح دهستان 

 

 سانها در سطح دهستان با توجه به نظر کارشنااي نسبت محروميت(: نمودار دایره۶ شمارهنمودار )

ی روستاها با توجه به محرومیت اقتصادی: مشخص گردید که محرومیت غالب در روستا محرومیت اقتصادی است در این مرحله بندرتبه

روستای مفتی عریض در تبه  .باشدیمگردیده و نتایج ذیل حاصل کار  TOPSISی روستاهای دهستان با استفاده از مدل بندرتبهاقدام به 

. سپس توزیع فضایی محرومیت اقتصادی در شدهگزارش لینمودار ذ ی سوم، دری دوم و شهرك سوم در رتبهض در رتبهاول و روستای عری

تر شود محرومیت روستا از طیف رنگ تیر و هرچه طیف رنگ روشن ترمحروم( به تصویر کشیده است. در این نقشه روستای ۵نقشه )شماره 

ای ترین و روستکه طیف رنگ آن تیره نیترمحرومی پژوهش روستای مفتی عرض هاافتهاساس ی گردد برکمتر می گریکددر مقایسه با ی

 (.۲باشد نمودار )شمارهترین طیف رنگ برخوردار است محرومیت آن در مقایسه با سایر روستاهای کمتر میسرحانیه که از روشن
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 کارشناسان ازنظرمحروميت اقتصادي با استفاده  بر اساس(: نمودار روستاهاي دهستان حومه غربی ۷ شمارهنمودار )

 

 هاي پژوهش(: نقشه توزیع فضایی محروميت اقتصادي در سطح دهستان بر اساس یافته۵ شمارهنقشه )

 ي پژوهشهاشاخص

 راننظصاحباست. الزم به ذکر است که بر طبق نظر  شدهاستفادههای متعدد محرومیت اقتصادی و گویه هاشاخصدر این پژوهش 

که به سهم خود در تشدید محرومیت  های دیگری مانند محرومیت آموزشی، بهداشتی، اجتماعی و سیاسی و نسبی نیز وجود دارندمحرومیت

ی محرومیت اقتصادی اشاخصهی داشته باشند. پس از انجام مقایسات زوجی نظرات کارشناسان در رابطه با مؤثرتوانند نقش اقتصادی می

 22۴/۰با وزن  CC1درآمد دارای بیشترین وزن و شاخص  ۴۴۵/۰با  CC4است. شاخص اشتغال  شدهگزارش( : دار )شمارهنتیجه آن در نمو

در رتبه  CC2پنجم و شاخص مالکیت  CC5چهارم، شاخص بهداشت  CC6، شاخص آموزش سوم CC3ها رتبه دوم و شاخص هزینه در

 گیرد.آخر اهمیت قرار می
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 ي مقایسات زوجی توسطار ماتریس به هنجار شده(: نمود۸ نمودار )شماره

  

 هاآنو تعيين همبستگی  هر شاخصها گویه ليتحل و هیتجز

ی محرومیت اقتصادی باهم مقایسه شوند و اشاخصه متعددهای با توجه به اینکه در این پژوهش قرار است که گویه هایبررسپس از  

 ندگانهچاستفاده از تحلیل رگرسیون خطی  های این گویهلیوتحلهیتجزترین شیوه برای در ایجاد محرومیت سنجیده شود مناسب هاآننقش 

یی که با هاپار امتها و شود که گویهآماره موجب میکنیم. این شوند از آماره تحمل استفاده میاست. زمانی که بیشتر از دو متغیر بررسی می

بیشتر باشد اگر از این میزان کمتر  ۴۰/۰رند مشخص گردند. میزان آماره تحمل باید از همبستگی ندارند یا کمتر همبستگی دا هاشاخصسایر 

همبستگی ندارد و باید اقدام به بازنگری این متغیر کرده و یا آن را از تحلیل حذف  هاشاخصشود به این معنی است که این شاخص با سایر 

 (.2۴1:1۴11 نمود )میزور، هاستآنای ارتباط و همبستگی با کرد و یا اقدام به ترکیب آن متغیر با متغیرهایی که دار

در ایجاد محرومیت اقتصادی  هاآنها به دلیل نقش اشتغال و هزینه دو شاخصی پژوهش فقط اشاخصه نیاز بجهت ایجاز در مقال 

درواقع بیانگر این خواهد بود که پژوهش در مسیر صحیح خود قرار دارد  هااثبات وجود همبستگی بین این گویه لیوتحلهیتجزشوند ذکر می

 است. آمدهدستبهبرای این کار از روش هم خطی چندگانه استفاده گردیده است و نتایج ذیل 

میزان  دهدهننشان( در این جدول نتایج ستون آماره تحمل که ۲ نتیجه و گزارش آماری شاخص اشتغال به این قرار است جدول )شماره

ست. در ا شدهنییتعها بیشتر از حد میزان آماره تحمل در بین گویه آمدهدستبهی و همبستگی متغیرهای مستقل است. مطابق نتایج هم خط

باشد بر  ۰۵/۰( آمده کمتر از ۱ در جدول )شماره کهآنداری گزارش این روش مالك اصلی سنجش آماره تحمل است اما اگر سطح معنا

ست. ا شدهنییتعها بیشتر از حد میزان آماره تحمل در بین گویه آمدهدستبهافزاید و قابل گزارش خواهد بود. مطابق نتایج ی آن میدارمعنا

 توانیم جهیدرنت( P >۰۰۲/۰است ) حدنصابها کمتر از داری گویهتوان گفت که چون سطح معنامی شدهحاصلداری با مشاهده سطح معنا

 هستند. رگذاریتأثا بر متغیر اشتغال هگفت این گویه

 (: جدول تحليل واریانس شاخص اشتغال۶ شمارهجدول )

 

 هاي شاخص اشتغال(: جدول ضرایب رگرسيون خطی چندگانه متغيرهاي مستقل گویه۷ شمارهجدول )
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 دهندهنشانن آماره تحمل که ( در این جدول نتایج ستو1 ها به این قرار است جدول )شمارهنتیجه و گزارش آماری شاخص هزینه

 شدهنییتعها بیشتر از حد میزان آماره تحمل در بین گویه آمدهدستبهی و همبستگی متغیرهای مستقل است. مطابق نتایج هم خطمیزان 

 است. قبولقابلاست و 

 ها(: جدول تحليل واریانس شاخص هزینه۸شماره جدول )

 
 

باشد می حدنصابها کمتر از داری گویهتوان گفت که چون سطح معنامی شدهحاصلری دا( با مشاهده سطح معنا:شمارهجدول )

(۰۰۰/۰< P )هستند. رگذاریتأثها بر متغیر هزینه گفت این گویه توانیم جهیدرنت 

 هاهاي شاخص هزینه(: جدول ضرایب رگرسيون خطی چندگانه متغيرهاي مستقل گویه۳ شمارهجدول )

 
 

هر گویه و شاخص که در  آمدهدستبههر روستا در سطح دهستان و وزن  از شدهیآورجمعهای آماری تفاده از دادهدر این مرحله با اس

 است. شدهدادهدر قالب نقشه نشان  هاشاخصمراحل قبلی محاسبه گردیده، توزیع فضایی 
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 وهشهاي پژ(: توزیع فضایی شاخص اشتغال در سطح دهستان بر اساس یافته۶ نقشه )شماره

 

 هاي پژوهشها در سطح دهستان بر اساس یافته(: توزیع فضایی شاخص هزینه۷ شمارهنقشه )

 

 ي اولفرضيه آزمون

غربی محرومیت اقتصادی  یترین شکل محرومیت در دهستان حومهو شایع نیتررسد مهممی به نظر»مطرح است که  فرضیه اول در 

شود نتایج این ی آماری دهیاران و اعضای شورای اسالمی دهستان بررسی میتک نمونه جامعه Tآزمون این مرحله با استفاده از  در« است

میزان  ۰۵/۰آزمون سطح معناداری کمتر از  P-Value تک نمونه با توجه به T آزمونشود. با توجه به خروجی بدین شکل گزارش می آزمون

 شود.رد میو فرض صفر  دیتائاست فرض تحقیق  p < ۰۰۰/۰معناداری آن 
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 ياقتصاداي براي محروميت تک نمونه T(: جدول آزمون 1۱ شمارهجدول )

 

 

 آزمون فرضيه دوم

ع فغربی از عملکرد سازمان منطقه آزاد در ر یرسد روستائیان دهستان حومهه نظر میب»ذیل است  قراربهی دوم پژوهش هیفرض 

 شدهخواستهی آماری نامه از جامعهاست. در پرسش شدهاستفادهآزمون کای اسکوئر  یا رد این فرضیه از دیتائبرای « محرومیت راضی هستند

 میزان شدهگزارشبیان کنند. نتایج  (که میزان رضایت خود را بر اساس طیف لیکرت در پنج سطح )خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم

P-Value دهد.نطقه آزاد را نشان میداری عدم رضایت جامعه آماری از عملکرد مو سطح معنا 

 يمندتیرضاهاي تست کاي اسکوئر براي (: جدول مقایسه فراوانی11 شمارهجدول )

 

 يمندتیرضاکاي اسکوئر براي  مجذورجدول نتایج برازندگی  (:12 شمارهجدول )

 

 

دهد که از جنبه جذور کای نشان میگزارش این آزمون به این قرار است برازندگی مدر جداول فوق که خروجی تست کای اسکوئر است 

و فراوانی طبقات p  < ۰۰۰/۰و مورد انتظار تفاوت وجودارد. میزان معناداری  شدهمشاهدهفراوانی طبقات با یکدیگر متفاوت بوده و بین فراوانی 

در رفع محرومیت در سطح دهستان باشد که گویای عدم رضایت جامعه آماری از عملکرد منطقه آزاد بیشتر از سایر طبقات می ی کملیو خکم 

 است.
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 يريگجهينت
ویژه در مناطق روستایی به شمار ریزان دولتی و بهمحرومیت در بیشتر کشورهای جهان یکی از مسائل و مشکالت مهم برای برنامه

ی روستایی یکی از عهکش جامو زحمت غبارگرفتهی و کاهش درد و محنت محرومیت از چهره های محرومیتآید. لذا شناسایی شاخصمی

ی سیستم است. دوره تأملشود جای آن است اما اینکه تا چه میزان در این زمینه موفقیت حاصل می مرداندولتی هر دولت و هاتیاولو

ان بدون کمک ائیحاکم بوده گذشته، این اندیشه که روست مرداندولتریزی از باال به پایین که سالیان درازی است بر افکار فرهیختگان و برنامه

 ترزرگبکم بزرگ و البته اول روستا بوده که کم !اول روستا بوده یا شهر سؤالدیگران قادر به حل معضالت و مشکالت خود نیستند گذشته، 

و این  اندجدیدی به خود گرفته وبرقزرقو  شدهلیتبدو در قرن اخیر این روستاها بودند که به شهر  شدهافزودهو بر نقش و اهمیت آن 

بودند که به شهری تبدیل شدند و اصل و ریشه خود را فراموش کرده و به خود اجازه دادند که برای روستائیان بدون در نظر  هاروستازاده

مشکالت  برنداشته بلکه هاآنتنها مشکلی از روی دوش خسته ریزی کنند و نهبرنامه هاآنی دراز، برای هاسالها و تجربیات گرفتن نظرات و ایده

در روستا را نادیده بگیرم ولی خود روستائیان با  شدهانجامخواهم خیل عظیمی از کارهای بزرگ اند. نمیافزوده هاآندیگری بر روی مشکالت 

 توانندیمدیگران دانند، تنها نیاز به اندك کمکی از طرف دیگران این را بهتر از ما می حلراهدرد و رنج خود بهتر از من و دیگران آشنا هستند و 

م بخواهی هاآننپیچیم و از خود  هاآنی پیش از معاینه برای لذا نسخه و دولت باشند. هاارگانو  هاسازمانریزان، محققین، پژوهشگران، برنامه

یم و با استفاده از نظرات باش هاآنی خوبی برای درد و آالم ی مناسب خود را برای ما نقل و بازگو کنند و ما شنوندههاحلراهکه مشکالت و 

مندی و ی مشارکتی است و باعث افزایش رضایتهاطرحکه این خود بهترین  میقرار دهریزی را مالك عمل خود در تمام مراحل برنامه هاآن

د بود بلکه با این ی آزاد خواهدر سطح منطقه از عملکرد منطقه هاتنهنمندی بهترین مدل دمکراسی و مشارکت مردمی خواهد بود. این رضایت

مردان خود کمال مردان خواهد رسید و مردم از دولت و دولتمندی پا را فراتر از این خواهد گذاشت و به سطح دولت و دولتشیوه رضایت

اها در روستای از جمعیت : بخش عمدهاوالًباشند، رضایت را خواهند داشت. به چند دلیل عمده، مناطق روستایی مستلزم نگاه ویژه و دقیق می

میت : نابرابری بین شهر و روستا و محروثالثاً، انددادهیجاخودکفا و تمام منابع زندگی را در خود  باًیتقر: مناطق روستایی اًیثانکنند، زندگی می

ایی محرومیت روست ی اکثر کشورها برای رسیدن به توسعه، مسئله رفعشرویپی هااستیس نیترمهم. یکی از (1۴۱:1۴1۲نژاد،طوالبی) ییروستا

یک اصل مهم برای سیاست گذران باید  عنوانبهبنابراین شناخت محرومیت برای بهبود معیشت، افزایش سطح زندگی مناطق محروم ؛ است

 ی محرومیت اقتصادی درآمدی به تحلیل الگوی فضایی آناشاخصهبه این موضوع در این نگاره ضمن شناسایی  توجهدر اولویت قرار گیرد. با 

دهد که سطوح برخورداری نقاط روستایی نتایج نشان می لیوتحلهیتجزپس از  شدهیآورجمعهای داده بر اساساست. همچنین  شدهپرداخته

ی مذکور روستاهای مفتی عریض، عریض، شهرك هامدلبندی بر اساس گروه کهیطوربهبا یکدیگر دارای تفاوت معناداری است.  موردمطالعه

، جدیده، سوره به نسبت همین روستاها دارای کمترین میزان محرومیت و هیسر حانبیشترین میزان محرومیت و روستاهای سادات دارای 

مندی، سازمان منطقه آزاد در سطح منطقه رضایت ازلحاظ اند؛ وقرارگرفتههای بینابینی روستاهای پل نو، دربند، مصالوی، ابوجذیع در رتبه

اما به نقل و گواهی کارشناسان ؛ هایی اجرا و یا در دست اجرا داردها و برنامهپروژه هاترجمانو با همکاری سایر هایی را متقبل شده هزینه

نرسیده و مکفی نیست و تا رسیدن به  قبولقابلی شد. به سطح نظرخواه هاآنمصاحبه گردید و از  هاآنی متولی امر که با هاسازمانارشد 

 ی آماری پژوهش مردمان شریفصله است و نتوانسته رضایت روستائیان را جلب کند. الزم به ذکر است که جامعهفا هافرسنگمطلوب  دئالیا

 هاآنی فتکلیبسطح ممکن است که دلیل بر نجابت و  نیترنییپادر  هاآنی هستند که و سطح توقعات توقعکمکش پاك و نجیب و زحمت

ارتقاء کلی همه نواحی روستایی مهم است، ولی توجه به نواحی روستایی محروم و کمتر  هرچندایی دارد. نظر به اینکه در فرایند توسعه روست

 تیدرنهااز اهمیت خاصی برخوردار است.  هاآنها در سطوح برخورداری نیازهای اساسی و همچنین تعدیل تفاوت نیتأمدر راستای  افتهیتوسعه

تواند با اقدامات خود بر آن است و انسان می شدهساختهومیت طبیعی نیست. توسط انسان فقر و محر ‹ »نلسون ماندال›بر اساس این گفته 

 ، این عمل از عدالت است، اینرخواهانهیخی سیاسی و هاژستطور واقعی بر فقر و محرومیت غلبه کرد نه با کن کند. باید بهغلبه و آن را ریشه

( نتیجه اینکه باید 2۰۰۵ ،لندن سخنرانی در میدان ترافالگار،«)ب و معقول استی مناسوزندگحفاظت از حقوق انسانی است، حق کرامت 

جوامع روستایی نیاز به حمایت واقعی دارند، برای کاهش محرومیت روستایی باید  اکنونهمواقعی بر محرومیت روستایی غلبه کرد،  صورتبه

ه به این دو بخش طرح نمود. به خانوارهای محروم روستایی ماهیگیری کشاورزی، دامداری و صنایع کوچک وابست نهیدرزم بلندمدتی برنامه

 یاد داد نه ماهی داد.
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 مراجعمنابع و 
 نور پیام انتشارات روستایی، ریزیبرنامه کارگاه ،(1۴۲۱) حسین آسایش، [1]

 پیشنهادات محرومیت از پیشگیری و مبارزه راهکارهای جامعه در محرومیت و فقر فاکتور بررسی(, 1۴:1) علیرضا, برنگی [2]

 محروم مناطق و بحران مدیریت دفتر کل اداره اجرایی،

 توسعه و فضا اقتصاد فصلنامه روستایی، مناطق سطح در محرومیت سنجش و ارزیابی(, 1۴1۴) مهدی, پورطاهری [۴]

 ،۴ شماره سوم، سال روستایی،

 از استفاده با کشور هایاستان روستایی مناطق در توسعه شاخصهای بررسی( 1۴:۵) شهره پور، ونیلی مسعود تقوایی، [۴]

 ۵۱ شماره 1۴ سال توسعه و کشاورزی اقتصاد اسکالوگرام، روش

-1۵) جوانان گرایش بر( خدماتی اجتماعی، اقتصادی،) محرومیت احساس شناختیجامعه بررسی( ::1۴) عادله قیس، [۵]

 تهران( س) الزهرا دانشگاه وندالیستی، رفتارهای به( سال 2۵

 تهران، شهرداری کارکنان و خدمات از تهرانی شهروندان مندیرضایت میزان سنجش ،(1۴12) محمدباقر نژاد، جعفر [۱]

 ۵ شماره شهری، مدیرت و اقتصاد فصلنامه

 آمایش و جغرافیا مجله زاهدان، مهر مسکن کیفیت از ساکنان مندیرضایت میزان سنجش ،(1۴1۴) مجتبی رفیعیان، [۲]

 12 ای،منطقه – شهری

 سال توسعه، و روستا فصلنامه دولت، اداری ساختار اصالح و روستایی توسعه میزگرد ،(1۴۲۲) سیروس زاده، سلمان [:]

 .چهارم و سوم هایمارهش سوم،

 تهران اول، چاپ سمت، انتشارات روستایی، جغرافیایی مبانی ،(1۴۲۲) عباس سعیدی، [1]

 شیپژوه علمی فصلنامه روستایی، مسکن محیطی کیفیت از ساکنین مندیرضایت ارزیابی ،(1۴1۴) اسکندر صیدایی، [1۰]

 2 شماره ،۵ سال ،(جغرافیا) فضایی ریزیبرنامه

 آمایش و ریزیبرنامه مجله روستایی، محرومیت ایمنطقه هایشاخص فضایی الگوی تحلیل( 1۴1۲) مهرشاد نژاد،طوالبی [11]

 121۲ پاییز ،۴ شماره دوم و بیست دوره فضا،

 دانشگاه مجله قائنات، روستاهای نیازها با زداییمحرومیت هایپروژه انطباق و ایبررسی ،(1۴۲۵) رضا فروش، عسل [12]

 مشهد فردوسی

 بلوچستان و سیستان استان فناوری و علم پارك تجاری، آزاد مناطق شناسیآسیب ،(1۴1۵) مهدی عباسی، [1۴]

 ،۴ سال اجتماعی، رفاه پژوهشی علمی نامهفصل اجتماعی، محرومیت هایمؤلفه شناسایی ،(1۴:۴) غالمرضا غفاری، [1۴]

 1۲ شماره

 11۲ شماره تدبیر، ماهنامه دولتی، هایسازمان در مراجعان مندیرضایت مدیریت( 1۴:۲) ایرانی حاجعلی نژاد، فرهاد [1۵]

 شهری اقتصاد مجله محرومیت،ارزیابیجدیدجهتشاخصهایارائه( :1۴1) ژیال مقدم،کاللی [1۱]

 شهری ریزیبرنامه و جغرافیا نامهفصل. نسبی محرومیت احساس بر مؤثر عوامل بررسی ،(1۴1۵) حمیدرضا بنایی، کوه [1۲]

 1۴1۱ بهار ۴1 شماره 1 رهدو زاگرس، اندازچشم

 همکاران، و شریفی پاشا حسن ترجمه ،(تفسیر و طرح) کاربردی متغیری چند پژوهش ،(1۴11) اس الورنس میزر، [:1]

 .رشد انتشارات: تهران
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