
 
 
 
 
 

  :جايگاه زنان روستايي در فرايند توسعه پايدار
  *مطالعه موردي استان چهارمحال و بختياري

 **سيد رامين غفاري و سيد هدايت اهللا نوري
 

  چكيده
 اقتصادي متفاوتي در فرايند -زنان روستايي ايران از ديرباز به داليل گوناگون، از جايگاه اجتماعي

زنان روستايي استان چهارمحال وبختياري نيز از اين قاعده کلي . دان توسعه پايدار برخوردار بوده
 .مستثني نيستند

بندي  مقاله پيش رو با طي مراحل علمي چندي همچون تکميل پرسشنامه، تعريف و طبقه
 اقتصادي زنان روستايي و نيز متغيرهاي توسعه روستايي با -متغيرهاي معرف جايگاه اجتماعي

فشار، وضعيت موجود و «هاي اصلي و اقتباس از مدل  جزيه به مؤلفهاستفاده از مدل آماري ت
 .سعي در تبيين جايگاه زنان روستايي در فرايند توسعه پايدار دارد» واکنش

دهد جايگاه اجتماعي ـ اقتصادي زنان روستايي در شرايط محيطي موجود  نتايج نشان مي
ختارهاي مکاني ـ فضايي حاکم  بر هر از سويي تحت تأثير سا) به لحاظ ميزان پايداري توسعه(

» کوهستاني ـ ايلياتي«و» دشتي ـ دهقاني«هاي  شده، يعني حوزه هاي همگن تعريف يک از حوزه
هاي عمومي و  قرار دارد، و از سوي ديگر با عواملي چون ميزان برخورداري از مهارت

 .تطور معناداري مرتبط اس دسترسي يا کنترل بر منابع و عوامل توليد به
هاي مختلف آموزشي ـ ترويجي، و  از اين رو، ارتقاء سطح تحصيالت، و برگزاري دوره

 توليدفراهم ساختن زمينه افزايش دسترسي،کنترل وحتي تملک زنان روستايي بر منابع و عوامل 
 

  

ا و با همين عنوان در رشتة جغرافي مقالة حاضر برگرفته از پايان نامة دکترای آقاي سيد رامين غفاري* 
اهللا نوری، دکتر  اصفهان است که با راهنمايي و مشاورة آقايان دکتر سيد هدايت ريزی روستايي دانشگاه برنامه

 . انجام شده است۱۳۸۵ -۸۶سيدحسن حسيني ابری و دکتر سيروس شفقي در سال تحصيلي 
 نور، واحد شهركرد  دانشگاه پيامبه ترتيب استاديار گروه جغرافياي دانشگاه اصفهان و استاديار گروه علوم انساني **
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هاي  از طريق راهکارهايي چون عرضه تسهيالت بانکي ارزان قيمت، ايجاد وگسترش تعاوني
هاي غير دولتي زنان، و مانند آن، با توجه به استعدادهاي هر حوزه همگن، از  توليد و تشّکل

 اقتصادي زنان -جتماعيرود در زمينه ارتقاء جايگاه ا جمله پيشنهادهايي است که انتظار مي
در فرايند توسعه پايدار يا در بستري پايدارتر به لحاظ  روستايي استان چهارمحال وبختياري

 .توسعه مؤثر واقع گردد

چهارمحال و بختياري /مطالعه موردي/توسعه پايدار روستايي/زنان روستايي: ها  كليد واژه
 .مناطق روستايي)/استان(
 

* * * 
 

  مقدمه
شمن، در روزگاران نخستين در سراسر مشرق زمين حوزه فعاليت زنان به گفته گير

هاي اجتماعي و  محدود به خانه و خانواده نبود و آنها همچون مردان در فعاليت

درطول تاريخ ايران، ). ۱۱: ۱۳۷۲گيرشمن،(اند اقتصادي جامعه مشارکت فعالي داشته

مندي ازجايگاه اجتماعي ـ اقتصادي زنان همواره به عنوان نيمي از جامعه انساني با بهره 

در اين بين و در فرايند توسعه پايدار، . اند هايي متعدد و متنوع بوده متفاوت ايفاگر نقش

جايگاه اجتماعي ـ اقتصادي زنان روستايي بيش از ديگر زنان اين سرزمين مرهون 

در . ست چندي تأثير پذيرفته ا)۱(شرايط محيطي بوده و از عوامل وعناصر جغرافيايي

در فضاي روستايي باعث شده ) عقب ماندگي(هاي ناپايداري مواقعي استيالي شاخص

هاي روزانه، همواره به  است كه آنها علي رغم گستردگي مشارکت خود در فعاليت

اي از محروميت شامل بي قدرتي، ضعف جسماني و  پذير، در تله عنوان اقشاري آسيب

 اقتصادي -حروميتي که بالطبع جايگاه اجتماعي؛ م)۱۴۴: ۱۳۷۶چمبرز،(فقرگرفتار آيند

در شرايط رجحان . آنها را در فرايندتوسعه پايدار به شدت تنزل بخشيده است

بر مکان وفضاي جغرافيايي روستا و زدايش برخي از ) ۲(هاي توسعه پايدار شاخص

تر جهت  باورهاي نادرست عاميانه در تعريف جايگاه زنان روستايي، بستري مناسب

 .هاي مذکور فراهم شده است تقاء شأن ومنزلت اين زنان و رهايي از محروميتار



 ۷۵ جايگاه زنان روستايي در فرآيند توسعه پايدار
 

بر اين اساس، درمقاله پيش رو با توجه به اصل عليت در چهارچوب يک مطالعه 

 توصيفي، ضمن سطح بندي وضعيت توسعه پايدار در نقاط روستايي منتخب -تحليلي

ي زنان در شرايط محيطي  اقتصاد-استان چهارمحال و بختياري، جايگاه اجتماعي

مشخص گرديده و همبستگي بين برخي از ) به لحاظ ميزان پايداري توسعه ()۳(موجود

 . عوامل مؤثر در ارتقاء شأن ومنزلت آنها به محک آزمون نهاده شده است

  
   اقتصادي زنان روستايي-جايگاه اجتماعي

 اقتصادي را -تماعي در فرهنگ علوم اجتماعي خود جايگاه يا پايگاه اج)۴(آلن بيرو

کند و نيز وضع يا   اقتصادي اشغال مي-داند که هر کس در ساخت اجتماعي جايي مي

اي که در آن زندگي  اعتباري مي داند که معاصران فرد به او به طور عيني در بطن جامعه

 ).۳۸۱: ۱۳۷۵بيرو، (دارند  كند تفويض مي مي

: اند از  عبارت)۵( اقتصادي-ه اجتماعيبه اعتقاد برخي از انديشمندان، متغيرهاي جايگا

، )۸(، وجهه شغلي)۷( يا ديگرخواسته)۶(سطح درآمد، آموزش، طبقه اجتماعي خودخواسته

تواند بر مشارکت داوطلبانه افراد در  مالکيت خانه و اموال فيزيکي ديگري که مي

ت بين در تعهدا). ۸۵:۱۹۷۳ردي و همکاران، (ها تأثير به سزايي داشته باشد  فعاليت

، مواردي همچون شناخت نقش زنان، دسترسي و کنترل ۲۱المللي، از جمله دستورکار

بر منابع، فقرزدايي از زنان با آموزش و کار، و سازماندهي و قدرتمند کردن آنها به 

 ).WEDO, 2004:3(عنوان عوامل مؤثر در تحکيم جايگاه زنان برشمرده شده است 

  
  توسعه پايدار روستايي

با اين .  به اين سو تعاريف ومفاهيم گوناگوني از توسعه پايدار ارائه شده است۱۹۶۰از دهه 

کميسيون توسعه ومحيط زيست ۱۹۸۷حال، توسعه پايدار به طور رسمي در گزارش سال 

برانتلند به مفهوم تغيير نگرش رايج درمورد تأمين منافع بخشي محدود به سوي نگرشي 
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  معرفي منطقه مورد مطالعه

  هاي کيلومتر مربع بين عرض۱۶۵۳۳ با مساحتي معادل استان چهار محال وبختياري
َ۹/ْ۳۱ َ َ   شمالي، وطول۳۲ْ/۴۸ و َ ۴۹ْ/۲۸هاي  شرقي از حوزه جغرافيايي ۵۱ْ/۲۵ و

اين استان که ). ۲: ۱۳۸۲ريزي، سازمان مديريت وبرنامه(زاگرس مياني قرار گرفته است 

وبويراحمد، از مغرب از شمال ومشرق به استان اصفهان، از جنوب به استان کهگيلويه 

مشتمل ) ۱نقشه (گردد  به استان خوزستان و از شمال غرب به استان لرستان محدود مي

 آبادي داراي سکنه به مرکزيت ۹۱۵دهستان و۳۹بخش،۱۷شهر،۲۵ شهرستان، ۶بر 

 ).  منبع قبل(باشد  شهرکرد مي

پارامترهاي مبتني بر (براساس مطالعات ميداني و اسنادي، دريک ارزيابي چند عامله 

و نيز باعنايت به سيماي عمومي منطقه، پهنه مورد نظر به دو حوزه ) طبيعي و انساني

 ايلياتي قابل تفکيک - جنوبي يا کوهستاني- دهقاني و غربي-همگن شرقي يا دشتي
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  اهداف پژوهش
 :ترين اهداف اين پژوهش به شرح زير است به طور کلي مهم

 تعيين وضعيت توسعه پايدار در نقاط روستايي منتخب ومستقر در قلمروي جغرافيايي تحقيق؛) الف

ري در سطوح  اقتصادي زنان روستايي چهارمحال و بختيا-تبيين جايگاه اجتماعي) ب

 . متفاوت پايداري وعوامل مؤثر بر آن
  

  پرسش پژوهش
 اقتصادي زنان -جايگاه اجتماعي: اين مقاله درصدد پاسخگويي به اين پرسش است 

به لحاظ ميزان پايداري (روستايي استان چهارمحال و بختياري در شرايط محيطي موجود 

 پذيرد؟ چگونه است و از چه عواملي تأثير مي) توسعه
  

  روش پژوهش
، )۱۰(هاي اسنادي  ها از روش آوري داده در اين پژوهش به منظور دستيابي به اطالعات وجمع

 استفاده شده است، ضمن اينکه مدل آماري تجزيه به )۱۲(اي  و مشاهده)۱۱(اي پرسشنامه

 الگوي معمول در طبقه )۱۴( و مدل فشار، وضعيت موجود و واکنش)۱۳(هاي اصلي مؤلفه

 .ها بوده است ل دادهبندي وتحلي

 ۵۶۴ در سنين فعاليت و ساکن در)۱۵( زن روستايي۸۶۱۹ جامعه آماري اين پژوهش را 

تعيين حجم .  خانوار استان چهارمحال وبختياري تشکيل مي دهد۱۵نقطه روستايي باالي 

بندي شده و طي مراحل زير  گيري احتمالي طبقه نقاط و خانوارهاي نمونه به روش نمونه

 .رفته استانجام گ
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 درصد، ۹۵ و با سطح اطمينان )۱۶(گيري از رابطه آماري کوكران با بهره: مرحله اول 

 خانوار مستقر در دو ۱۵ زن روستايي از نقاط روستايي باالي ۴۵۷اي معادل  حجم نمونه

استان انتخاب ) ايلياتي  ـ  کوهستاني(و غربي ـ جنوبي )  دهقانيـ  دشتي(حوزه همگن شرقي 

 ).۱نقشه (شده است 

با توجه به وسعت قلمرو مورد مطالعه، تعداد و تراکم نقاط روستايي و : مرحلة دوم 

، )۱۳۸۳:۱۳۸نيا،    و حافظ۱۳۷۷:۱۱۳دالور، : از جمله(با استناد به برخي منابع علمي 

 ۱۵ نقطة روستايي از بين مجموعه نقاط روستايي باالي ۵۶ درصد يا ۱۰اي معادل  نمونه

 . انتخاب شده استخانوار استان 

هاي همگن از حجم  ، نخست سهم هر يک از حوزه۳طبق جدول : مرحلة سوم 

نمونه منتخب درمراحل اول ودوم، به نسبت تعداد نقاط روستايي باالي پانزده خانوار و 

نيز زنان روستايي خانوارهاي ساکن درنقاط نمونه هرحوزه تعيين شده است وسپس 

اصي زنان روستايي به طور تصادفي، ازبين نقاط پرسشنامة عمومي روستا واختص

 .وخانوارهاي مختلف، تكميل گرديده است
 

 
 هاي همگن روستايي  نقاط و خانوارهاي منتخب به تفکيک حوزه-۱جدول 

نمونه از  تعداد زنان

 هر خانوار

تعداد 

 خانوار

تعداد نقاط 

 نمونه

نقاط باالي  هاي همگن  حوزه

  خانوار۱۵ روستايي

 ۲۰۹۳ ۱۱۱ ) دهقاني-دشتي(شرقي  ۱۱۲ ۱۱

 جنوبي -غربي

 ) ايلياتي-کوهستاني(
۴۵۲ ۳۴۶ ۶۵۲۹ ۴۵ 

۸۶۲۲ ۴۵۷ ۵۶ ۵۶۴ 

 

 کل استان
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 هاي تحقيق يافته :  مأخذ
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 هاي همگن  ـ تقسيمات کشوري و پراکنش نقاط روستايي نمونه درحوزه۱نقشه 
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 مؤلف:                 مأخذ
 

  و متغيرهاي پژوهشها  شاخص
ها و متغيرهاي معرف ميزان توسعه پايدار و جايگاه زنان روستايي که مبناي  شاخص

گفتني . شود  ديده مي۳ و ۲هاي مورد نياز قرارگرفته است، در جداول  تنظيم پرسشنامه

هاي مربوط به هر پرسش در پرسشنامه عمومي روستا، با توجه به  است كه پاسخ

يي،  در قالب سه يا چهارگزينه تنظيم شده است که هر يک  فضا-مقتضيات مکاني

و واکنش ) نيمه پايداري(، وضعيت موجود )ناپايداري(معرف يکي از شرايط فشار 

 اقتصادي زنان روستايي -همچنين متغيرهاي معرف جايگاه اجتماعي. است) پايداري(

وستايي درج شده اي در پرسشنامه اختصاصي زنان ر هاي چند گزينه نيز در قالب پرسش

است که پاسخ به هر گزينه گوياي سطوح سه گانه باال، متوسط و يا پايين  درجايگاه 

 .باشد  اقتصادي آنها در فرايند توسعه پايدار مي-اجتماعي

 
 هاي ساختاري معرف توسعه پايدار روستايي    متغيرها و شاخص-۲جدول 
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 در قلمروي تحقيق

هداشتيمحي زيست ب-طي    اقتصا دي-اجتماعي

 متغير/شاخص رديف متغير فردي
 متغير رديف متغير رديف

  اقتصادي زنان روستايي در -  متغيرهاي معرف جايگاه اجتماعي- ۳جدول 
  قلمروي تحقيق

 

  فرايند اجراي مدل
هاي پژوهش، در  ها و تفکيک و ترکيب علمي متغيرها وشاخص به منظور پردازش داده

راستاي تعيين سطوح پايداري حاکم بر نقاط روستايي منتخب و نيز تعيين وتمايز 

  روستاكيفيت واحدهاي مسكوني  ۱ نرخ رشد جمعيت ۱

 ۱ سطح تحصيالت ۶  و درآمد مستقل در اجتماع شغلداشتن

هاي سط نحوه دفع آب ۲
وابستگي به خانواده يا (اي هتعلقات طايف

 ۲ هل أ تيتوضع حي تغال ش انرخ ۲  ...)اي پولدار،سرشناس و طايفه

۳ 
ورزي  مهم اترين ش  منبع آب ك

 )کميت وکيفيت(
نحوه دفع فاضال ۳
  )متوسط درآمد ماهانه(

  ب

۷ 

۸ 

 

  خانواروضع اقتصادي
 ۳ سرپرستي خانوار

نحوه جم ۴
 ، آب،زمين(منابع وعوامل توليدبر مالكيت

  ...)، دام وابزار
 منبع ترين  آب شرب مهم

۴ 
 )کميت وکيفيت(

 ۹ ۴ ميزان سن  آوري و دفع زباله ع

اه واحدب غالع  برداري  بهرهياوان  كيفيت آب شرب ۵ ۵
 ترويجي -هاي آموزشي شركت در كالس

 ..و
 نحوه نگهداري دامنوع و  ۶ داريبر ه بهرهاي متوسط واحد ۶

 رزندانف تعداد
 ۱۰ ۵ ) دختر- پسر(

سنتي، نيمه  (ساختار كشاورزي

 )مکانيزه، کامًال مکانيزه
 ۷ ۷ برداري از مراتع نحوه بهرهنوع و 

 جنگليهاي  رصهازع برداري نحوه بهرهنوع و 

 
 ۸  دسترسي به خدمات عمومي ۸

فاقد قابليت، (گردشگري قابليت 

 )اي، ملي محلي،منطقه
 ۹ روستا به لحاظ توسعه  عموميچشم انداز ۹
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درگام نخست، نظر به پرسش پژوهش و به منظور تعيين ميزان توسعه پايدار در نقاط 

که توسط  » واکنش- وضعيت موجود-فشار«روستايي منتخب، با اقتباس از مدل 

عنوان ابزاري براي   به۱۹۵۵سازمان ملل متحد در سال ) ۱۷(کميسيون توسعه پايدار

هاي توسعه پايدار  دهي اطالعات موجود، تکميل، اصالح، تحليل وارائه شاخص سازمان

، به تعيين و تفکيک متغيرها )Jackson and Roberts, 2000:25-29(تدوين شده است 

هاي محيطي معرف توسعه پايدار وتنظيم پرسشنامه عمومي روستا در ابعاد  وشاخص

ايدار، نيمه پايدار و پايدار مبادرت  اقتصادي و زيست محيطي درسه سطح ناپ-اجتماعي

ها و متغيرهاي فشار معادل آن  همچنين برمبناي مدل مذکور، شاخص. گرديده است

اند که اغلب اثراتي منفي  هايي منظورشده هاي انساني، فرايندها وطرح دسته از فعاليت

 . جامندان مي»  توسعهيناپايدار«گذارند يا به تعبيري به  برتوسعه پايدار بر جاي مي

ها و متغيرهاي وضعيت موجود، به وضعيت موجود توسعه پايدار به لحاظ  شاخص

. دهند را نشان مي» نيمه پايداري«کمي و کيفي يا شرايط گذار اشاره دارند، واغلب حالت 

ها و متغيرهايي منظور  ها و متغيرهاي واکنش معادل آن دسته از شاخص سرانجام، شاخص

هاي اتخاذشده جهت هدايت وضعيت موجود به سمت  مشي اند که معرف خط شده

 )۱۸(.هستند» توسعه پايدار«وضعيت مطلوب يا 

هاي  هاي اصلي، نخست پاسخ گيري از مدل آماري تجزيه به مؤلفه درگام دوم با بهره

هايي  عنوان گويه به(هاي مطروحه در پرسشنامه عمومي  مربوط به هر يک از پرسش

، )فشار(که هر يک معرف يکي از شرايط توسعه ناپايدار  )۱۹()برخوردار از اوزان متفاوت

باشند به  در نقاط روستايي منتخب  مي) واکنش(و پايدار ) وضعيت موجود(پايدار  نيمه

سازي زمينه تبديل متغيرهاي کيفي به کمي، وضعيت  اند كه ضمن فراهم اي طرح شده گونه

سپس از ترکيب آماري . نشان دهندساختاري روستا را به لحاظ ميزان پايداري توسعه 
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هاي اصلي، با استناد به   شايان ذکر است که طي فرايند مذکور در مدل تجزيه به مؤلفه

پرسشنامه اختصاصي زنان روستايي، جايگاه اجتماعي ـ اقتصادي زنان روستايي نيز تعيين 

 . بندي شده است و طبقه

 در تعيين ميزان پايداري توسعه در سه سطح پايدار، نيمه پايدار و ناپايدار و نيز 

، متوسط و پائين، پس از بندي جايگاه و نقش زنان روستايي در سطوح سه گانه باال طبقه

 و سرانجام )۲۰(اي هرگويه در وزن تعيين شده ها، با ضرب نمودن رايانه موزون ساختن گويه

 )۲۱(.  عمل گرديد۴تعيين شاخص مرکب، طبق روابط آماري مندرج در جدول شماره 

 

  روابط آماري تعيين طول طبقات، وضعيت پايداري -۴جدول 
 و جايگاه زنان

 جايگاه زنان طبقه ماريرابطه آ

 روستايي

 

 وضعيت

 توسعه

 3
minmax XXXr −

 طول طبقه =

][ پايدار باال XrXX +minmin, طبقه اول 

][ نيمه پايدار متوسط XrXXrX 2min,min  طبقه دوم ++

][ ناپايدار پايين max,2min XXrX  طبقه سوم +

 

 http//en.Wikipedia.org/wiki/Principal_Component_Analysis  هاي تحقيق يافته: مأخذ  و   

  تبيين وتحليل نتايج پژوهش
  نقطه روستايي ۴۵دهد كه از مجموع    نشان مي۶ و۵ها در جداول  تحليل فراواني داده

 درصد در ۳۸ ايلياتي استان، - جنوبي يا کوهستاني-مورد مطالعه در سطح حوزه غربي

 درصد در شرايط ناپايدار به سر ۳۳وضعيت نيمه پايدار و درصد در ۲۹وضعيت پايدار، 
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 دهقاني - نقطه روستايي منتخب در حوزه شرقي يا دشتي۱۱همچنين از مجموع 

 درصد در ۲۷ درصد در شرايط نيمه پايدار و۵۵ درصد درشرايط پايدار، ۱۸استان، 

و متغيرهاي مربوط ها  اين ارقام گوياي غلبه شاخص. وضعيت ناپايدار به سر مي برند

وعدم وقوع تحوالت مثبت در درصد بااليي از ) شرايط نيمه پايدار(به وضعيت موجود

از مجموع نقاط منتخب، در شهرستان شهرکرد . باشد نقاط منتخب حوزه مذکور مي

در حالي که در  درصد ناپايدار هستند، ۱۴ درصد نيمه پايدار و۷۱درصد پايدار،۱۴

 ).۵ جدول( درصد ناپايدارند ۵۰پايدار و  درصد نيمه۲۵ايدار، درصد پ۲۵شهرستان بروجن 
هاي  مندي بيشتر از شاخص تر و بهره  اجتماعي مناسب-هاي اقتصادي وجود زيرساخت

توسعه پايدار به داليلي چون ايفاي نقش مرکزيت دهستان در برخي از نقاط منتخب، 
هاي توريستي،  ابليتاستقرار درحاشيه محورهاي ارتباطي اصلي، برخورداري از ق

، )به ويژه کويت(درآمدهاي حاصل از کارهاي فصلي در کشورهاي حاشيه خليج فارس
برداري، نزديکي يا دسترسي بهتر  مندي از منابع آب وخاک سرشار و قابل بهره بهره

مندي بيشتر از خدمات شهري، از جمله  ها و در نتيجه بهره تر به مراکز شهرستان وآسان
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مجموع نقاط  منتخبميزان پايداري توسعه در نقاط روستايي 

 ناپايدار نيمه پايدار پايدار 

 درصد درصد درصد
 شهرستان حوزه

تع
داد شهرستان حوزه داد

تع
داد شهرستان حوزه 

تع
 حوزه 

شهر

 ستان

داد
تع

صد 
در

 

 ۴۹ ۱۰ ۵۹ ۴۵ ۶ ۴۶ ۲۷ ۶ ۴۰ ۲۷ ۲۲ لردگان

ناپايداري توسعه در برخي از نقاط روستايي منتخب در حوزه شرقي را  بايد ناشي از 

فاصله نسبتًا زياد از مراکز توسعه؛ محدوديت منابع آب وخاک؛ فقدان : عوامل زير دانست

ي؛ ضعف ونارسايي منابع درآمدي؛ تخريب ساختار سني وجنسي جمعيت هاي شغل فرصت

ترين مراکز شهري استان مانند شهرکرد  به دليل مهاجرت روزافزون جمعيت فعال به اصلي

هاي عمومي وخصوصي به توسعه امکانات زيربنايي و  وبروجن؛ و عدم تمايل بخش

 ).۱۶۶:۱۳۸۵غفاري،(ن صرفه اقتصادي هايي چون فقدا روبنايي، ايجاد اشتغال وغيره به بهانه
  ميزان پايداري توسعه در نقاط روستايي منتخب -۵جدول 

 به تفکيک حوزه وشهرستان
 
 

 نتايج حاصل از پرسشنامه عمومي روستا: مأخذ
 

 اقتصادي -ن اجتماعيبه هنگام برقراري ارتباط موضوعي بين مقوله جايگاه يا شأ
هاي  ، تحليل)۱۳۸۱:۳۵۲،مشاورآبان(زنان روستايي و توسعه پايدار، براساس مطالعات 

توانيم سه گروه از  ، مي)۱۶۴:۱۳۸۵غفاري،(هاي تحقيق  هاي موردنظر و يافته آماري مدل

 ۴ ۲ ۰۰ ۰۰ ۰ ۰۰ ۰۰ ۰ ۱۰۰ ۱۲ ۲ فارسان

 ۲۴ ۱۱ ۳۶ ۲۷ ۴ ۳۶ ۳۱ ۴ ۲۷ ۱۷ ۳ اردل

  جنوبي-غربي

 -کوهستاني(

 )ايلياتي
 ۲۳ ۲ ۱۲ ۲۰ ۳ ۲۳ ۳۰ ۵ ۳۳ ۵۰ ۱۰ کوهرنگ

۱۰ - ۴۵ مجموع ۱ - ۱۰ ۱۳ - ۱۰۰ ۱۷ ۱۰۰ 

 شرقي ۶۴ شهرکرد ۱ ۵۰ ۱۴ ۵ ۸۳ ۷۱ ۱ ۳۳ ۱۴ ۷

 ۳۶ ۱ ۵۰ ۲۵ ۱ ۱۷ ۲۵ ۲ ۶۷ ۵۰ ۴ بروجن )دهقاني    ـ دشتي(

۱۰ مجموع ۱۰- ۳ - ۶ - ۱۰۰ ۲ ۱۱ ۱۰۰ 
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اي  ساز وقوع توسعه نقاطي كه وجود پويايي و تحوالت مثبت اقتصادي درآنها زمينه) الف
اين پويايي وقدرت اقتصادي بستري مناسب جهت ايجاد تحوالت . نسبتًا پايدار بوده است

 مقايسه با ديگر نقاط اي نسبتًا پايدار در  فرهنگي نيز فراهم كرده وسرانجام توسعه-اجتماعي
هاي حاصلخيز خانميرزا،  نقاط روستايي مستقر در دشت. روستايي به وجود آورده است

هاي لردگان و شهرکرد و برخي از نقاط روستايي  رود در شهرستان ارمند وحاشيه زاينده
هاي فارسان و اردل از جمله اين نقاط هستند؛ گروه اول به واسطه  مستقر در شهرستان

 وباغداري پر رونق و گروه دوم به واسطه درآمدهاي حاصل از کارهاي فصلي زراعت
 .اند هاي اقتصادي نيرومندي برخوردار شده درکشورکويت از بنيان
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 هاي همگن  مقايسه وضعيت توسعه پايدار روستايي به تفکيک حوزه-۲ نقشه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مؤلف: مأخذ 



 ۸۹ جايگاه زنان روستايي در فرآيند توسعه پايدار
 

 فرهنگي درآنها مبنا و محور -مثبت اجتماعينقاطي كه وجود پويايي و تحوالت ) ب

نقاط روستايي مستقر در حوزه . اي نسبتًا پايدار بوده است اصلي حصول توسعه

 -هاي استان تحت تأثير تعامالت فرهنگي استحفاظي شهرها و به ويژه مراکز شهرستان

) نويمادي ومع( اجتماعي-هاي فرهنگي اجتماعي با  نقاط شهري پيرامون خود از بنيان

اند و فرايند حصول توسعه پايدار را با سهولت و سرعت  نسبتًا مناسبي برخوردار شده

 . اند بيشتري به انجام رسانده

ـ فرهنگي درآنها  نقاطي كه وجود پويايي و تحوالت مثبت اقتصادي و نيز اجتماعي) ج

جه ممكن در بهترين و(اي نسبتًا پايدار بوده است  مبنا و محور اصلي دستيابي به توسعه

 . شود چنين شرايطي در مواقعي خاص وبعضًا استثنايي حادث مي). توسعه پايدار

 نيز پيداست، آن دسته از نقاط روستايي که ۲و۱ و نمودارهاي ۷ چنانكه ازجدول 

قرار مي گيرند، هر چند به لحاظ امتياز نهايي در زمره نقاط روستايي » الف«درگروه 

اما اين توسعه به دليل ماهيت مردساالرانه آن . گيرند قرار ميبرخوردار از توسعه پايدار 

 فرهنگي و حقوقي زنان، نتوانسته است با -و عدم اهتمام جدي به مسائل اجتماعي

 .  فرهنگي آنها توأم باشد-ارتقاي جايگاه اجتماعي

استان، )  ايلياتي-كوهستاني( جنوبي -بر اين اساس، نقاطي را در سطح حوزه غربي

كنيم كه با وجود  هاي لردگان و فارسان، مشاهده مي ه در قلمروي شهرستانبه ويژ

هاي  استقرار در وضعيتي نسبتًا پايدار، زنان روستايي به دليل نقش محوري برنامه

از جايگاه متوسط و نازلي ) با ماهيتي عمدتًا مردساالر(محيطي  اقتصادي و زيست

 نقطه روستايي پايدار، ۱۷ين از مجموع همچن). ۸۰:۱۳۸۱،آل ابراهيم(برخوردار هستند 

 درصد موارد از جايگاه ۲۹ درصد موارد از جايگاه متوسط و در ۵۳زنان روستايي در

 ).۷جدول (نازلي برخوردارند 

تري جهت ارتقاي  بستر مناسب» ج« و به ويژه» ب«نقاط روستايي مشمول بندهاي 

اند، به  وسعه پايدار فراهم نمودهجايگاه اجتماعي ـ اقتصادي زنان روستايي در فرايند ت
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اي، برخي از  هاي کتابخانه از سوي ديگر، بر اساس مطالعات ميداني و بررسي

 اقتصادي  زنان روستايي را در نقاط -عواملي که گاه زمينه ارتقاي جايگاه اجتماعي

 :روستايي برخوردار از توسعه نيمه پايدار وناپايدار فراهم نموده است به قرار زير است 

به دليل استقرار در ( فرهنگي با جوامع شهري -افزايش تعامالت اجتماعي )۱

با کاهش ).  از جمله گردشگران(وافراد غير بومي ) ي عملکردي شهرهاها حوزه

) تر يافته هاي شهري توسعه به عنوان کانون(هاي استان  فاصله از مراکز شهرستان

اي که در مجموع،  يابد، به گونه  اقتصادي زنان روستايي ارتقاء مي-جايگاه اجتماعي

وردار از جايگاه بااليي هستند در  درصد از نقاطي که زنان روستايي درآنها برخ۵۶

 درصد در ۵ کيلومتري و ۷۰ تا ۳۰ درصد درفاصله ۳۹ کيلومتري و کمتر،۳۰فاصله 

 .هاي استان مستقر مي باشند  کيلومتري و بيشتر از مراکز شهرستان۷۰فاصله 
بيني شهري در تعريف        در توجيه اين مطلب مي توان به آستانه تأثيرگذاري جهان

ي جديد معرف جايگاه زنان اشاره كرد، چنانكه با جايگزيني برخي از متغيرهاي متغيرها

جديد به جاي متغيرهاي سنتي و دسترسي بهتر و بيشتر زنان روستايي ساکن در شعاع 

عملکردي شهرها به متغيرهاي مذکور، همچون سطح تحصيالت باالتر، اشتغال و درآمد 

 اقتصادي -امکان ارتقاي جايگاه اجتماعي... مستقل از مردان، تسلط بر فّناوري روز و

 .آنها در فرايند توسعه پايدار بيش از گذشته فراهم شده است
هاي  هاي ضربتي کوتاه و ميان مدت، همچون برگزاري دوره اجراي برنامه )۲

هاي فردي، خانوادگي  آموزشي مختلف در زمينه كسب مهارت و رفع نيازمندي

 .ي اقتصادي زنان روستاي-واجتماعي



 ۹۱ جايگاه زنان روستايي در فرآيند توسعه پايدار
 

 فرهنگي،)۳ -هاي غير دولتي زنان  در ابعاد اجتماعي ها و تشکل ايجاد تعاوني 

 ... .محيطي و اقتصادي، سياسي، حقوقي، زيست
مهاجرت مردان روستايي به ديگر مناطق کشور وحتي سايرکشورهاي همجوار  )۴

براي اشتغال به کار و در نتيجه امکان دسترسي بيشتر زنان روستايي بر منابع 

چنانكه ضريب همبستگي . وليد و کنترل و مديريت بهتر آن درغياب مردانوعوامل ت

دهد، بين جايگاه زنان  پيرسون درتعيين ارتباط آماري متغيرهاي مذکور نشان مي

دسترسي آنها به منابع و عوامل توليد يا کنترل   و ميزان  روستايي منطقه مورد مطالعه

 .وجود دارد) ۵۶۴/۰(معناداري  آن، رابطه
 

  رابطه همبستگي بين جايگاه زنان روستايي با مالکيت يا دسترسي -۶دول ج
 به منابع وعوامل توليد

 

 سطح معناداري ضريب همبستگي )نمونه حجم(فراواني  متغير

 مالکيت يا دسترسي به منابع 

 و عوامل توليد

 های تحقيق يافته: مأخذ 

۴۵۷ ۵۶۴/۰ ۰۵/۰x< 

اي ظاهرًا بعيد امّا واقعيتي مسّلم،جايگاه باالي  تهاز ديگرنتايج قابل تعمق تحقيق، نک

 اقتصادي زنان روستايي در درصدي از نقاط ناپايدار و بعضًا نيمه -اجتماعي

بر اساس اين نتايج عواملي چون، غلبه . هاي همگن استان است پايدارمستقردرحوزه

لق به خانواده تعداد فرزند پسر بيشتر، تع(باورها و متغيرهاي سنتي، عرفي وعاميانه 

هايي از حوزه   جنوبي و بخش-که هنوز در بخش اعظمي از حوزه غربي...) تر و بزرگ

 . خورد، در اين امر دخيل است شرقي استان به چشم مي

در حال توسعه و نسبتًا (در همين حال، در بسياري از نقاط روستايي نيمه پايدار و پايدار 

 و سنتي معرف جايگاه زنان به تدريج رنگ باخته ها و متغيرهاي عرفي شاخص) يافته توسعه
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 درصد نقاط نمونه آن ۵۵همچنين از مجموع نقاط نيمه پايدارمستقردر در حوزه شرقي که 

 . درصد جايگاه نازلي دارند۱۷ درصد جايگاه باال و در ۸۳دهند، زنان در حوزه را تشکيل مي

 نقطه روستايي ناپايدار مستقر در ۱۵  پيداست، از ۷عالوه بر اين، چنانكه از جدول شماره 

 درصد ازکل نقاط منتخب ۳۳استان که درمجموع )  ايلياتي-کوهستاني( جنوبي -حوزه غربي

 درصد داراي ۷۳ درصد داراي جايگاه باال و در ۲۷ درآن حوزه را تشکيل مي دهد، زنان

 ۲۷استان که ) دشتي ـ دهقاني(جايگاه متوسط ونازلي هستند، در حالي که در حوزه شرقي 

 درصد از جايگاه ۳۳باشند، زنان در  درصد از مجموع نقاط نمونه آن داراي توسعه ناپايدار مي

 .اعي ـ اقتصادي متوسط و نازلي برخوردارند درصد باقيمانده از جايگاه اجتم۶/۶۶باال و در 
 

  جايگاه اجتماعي ـ اقتصادي زنان روستايي در سطوح پايداري متفاوت-۷جدول 
                    

 



 ۹۳ جايگاه زنان روستايي در فرآيند توسعه پايدار
 

 ومي روستا و پرسشنامه اختصاصي زنان روستاييمحاسبات حاصل از نتايج پرسشنامه عم:   مأخذ       
شود، در تعيين ارتباط آماری بين جايگاه   ديده مي۸در نهايت، چنانكه در جدول 

زنان روستايی استان چهارمحال و بختياری با ميزان پايداری توسعه بايد خاطرنشان 

متغير در دو  رابطه بين اين دو در تعيين) ۲۲()(ساخت كه ضريب همبستگی الندا 
 جنوبی يا -تر از حوزه غربی افزون )۵/۰با ضريب (حوزه شرقی يا دشتی ـ دهقانی 

بنابراين، در مجموع جايگاه . باشد می) ۱۸/۰با ضريب ( ايلياتی استان -کوهستانی

جنوبی از ـ  ان در حوزه شرقی بيش از حوزه غربی اقتصادی زنان روستايی است-اجتماعی

 .شرايط محيطی موجود به لحاظ ميزان پايداری توسعه متأثر بوده است

λ

=λ

=λ

 
 
 
 
 
 

 
 

  اقتصادي-جايگاه اجتماعي 

 مجموع
 نقاطوضعيت  هاي حوزه

 پايين متوسط باال روستايي توسعه همگن
 درصد تعداد

50 ۳۸ ۱۷ ۵ ۹ ۳ دادتع
 پايدار

 - ۱۰۰ ۲۹ ۵۳ ۱۸ درصد

 ۲۹ ۱۳ ۴ ۶ ۳ تعداد
ني مه پايدار

- ۴۶ ۲۳ درصد ۳۱ ۱۰۰  

 ۷ ۴ ۴ تعداد
23

۱۵ ۳۳ 

  جنوبي-غربي
 ) ايلياتي-کوهستاني(

 

 -18 ۱۰۰ ۴۶ ۲۷ ۲۷ درصد ناپايدار

  ۱۰۰ ۴۵ ۱۶ ۱۹ ۱۰ تعداد

 - ۱۰۰ ۳۶ ۴۲ ۲۲ درصد مجموع حوزه

0 ۱۸ ۲ ۰ ۰ ۲ تعداد  پايدار
 - ۱۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰ درصد

 ۵۵ ۶ ۱ ۰ار ۵ تعداد
 نيمه پايدار

 - ۱۰۰ ۱۷ . ۸۳ درصد

 ۲۷ ۳ ۱ ۱ ۱ تعداد

 شرقي

 ) دهقاني–دشتي (
 

 - ۱۰۰ ۳/۳۳ ۳/۳۳ ۳/۳۳ درصد ناپايدار

  ۱۰۰ ۱۱ ۲ ۱ ۸ تعداد

 - ۱۰۰ ۱۸ ۹ ۷۳ درصد مجموع حوزه
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نمودار  1- جايگاه زنان روستايي حوزه غربي - جنوبي  در سطوح 

پايداري متفاوت  متفاوت پايداري  غربي ـ جنوبي در سطوح روستايي حوزه زنان  جايگاه-١نمودار 

نقاط پايدار نقاط نيمه پايد نقاط ناپايدار
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 های تحقيق يافته: مأخذ   
 

 
 



 ۹۵ جايگاه زنان روستايي در فرآيند توسعه پايدار
 

 ان  رابطه همبستگی بين جايگاه زنان روستايی با ميز-۸جدول 
 پايداری توسعه

 اجزاء رابطه

∑                      حوزه fiFdN    λ 

 ۵/۰ ۸ ۶ ۱۰ شرقی

 ۱۸/۰  جنوبی-غربی ۲۲ ۱۷ ۴۵
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نمودار 2-  جايگاه زنان روستايي حوزه شرقي در سطوح پايداري 

متفاوت

نقاط پايدار نقاط نيمه پايدار نقاط ناپايدار

 پايداري متفاوت  شرقي در سطوح ي در حوزهروستاي  جايگاه زنان-٢نمودار 
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 های تحقيق يافته:   مأخذ    



 ۹۷ جايگاه زنان روستايي در فرآيند توسعه پايدار
 

  جايگاه زنان روستايي استان چهارمحال و بختياري در -۳نقشه 
 نقاط روستايي منتخب

 روستايي استان چهارمحال و بختياري در نقاط روستايي منتخب

 

 

 مؤلف: مأخذ

  
  گيري نتيجه

 فضايي و -زنان روستايي استان چهارمحال و بختياري متناسب با مقتضيات مکاني

ول توسعه پايدار داراي جايگاه زماني حاکم در هرحوزه همگن  ودر فرآيند حص

هرگونه تحول کمي و کيفي در جايگاه اين زنان تأثيرات خود را به . باشند متفاوتي مي

گونه اي مستقيم يا غير مستقيم بر سطوح ساختاري گوناگون به لحاظ ميزان پايداري 

ن  جايگاه زنان-٣قشه 



 فصلنامة روستا و توسعه ۹۸
 
 

بر اين اساس الزم است تا در راستاي بسترسازي مناسب  . گذارد توسعه بر جاي مي

 اقتصادي زنان در نقاط و نواحي روستايي استان پيش از -هت ترفيع جايگاه اجتماعيج

هاي پايداري در نقاط نسبتًا پايدار و بسط  هر چيز، نسبت به تثبيت و تداوم شاخص

به منظور . هاي مذکوردر نقاط و نواحي نيمه پايدار و ناپايدار اقدام كرد واشاعه شاخص

 : گردد  هاي پژوهش پيشنهادهاي زير ارائه  مي به يافتهتحقق اين آرمان و با عنايت 

 زدودن برخي از افکار و باورهاي ناپسند عاميانه و  جايگزيني باورهاي صحيح و -۱

 .  اقتصادي زنان روستايي-منطقي در تعريف شأن و جايگاه اجتماعي

ستايي هاي توسعه پايدار درمناطق رو  تالش در جهت تثبيت، تداوم و ارتقاي شاخص-۲

هاي خصوصي  استان با جلب مشارکت و همياري زنان روستايي در قالب تشکل

 .ها و تعاوني) غيردولتي(

 اقتصادي زنان روستايي - جايگزيني متغيرهاي جديد در تعريف جايگاه اجتماعي-۳

اي و  هاي فني و حرفه استان از طريق بسط واشاعه امکانات آموزشي، مهارت

هاي محيطي در هر حوزه همگن و  ل پايدار و متناسب با قابليتسازي زمينه اشتغا فراهم

هاي فراتر از آستانه  هاي مربوطه، به ويژه درنقاط روستايي مستقر در پهنه شهرستان

هاي استان، با رهايي از بند باورهاي مبتني بر   فرهنگي مراکز شهرستان-خدماتي

 .گرايي در رشد قطب

هاي فردي به جاي متغيرهاي  استعدادها وشايستگي استفاده از متغيرهاي مبتني بر -۴

 -اي در تعريف شأن وجايگاه اجتماعي هاي خانوادگي ـ طايفه مبتني بر وابستگي

يافته مستقر در حوزه  هاي کمتر توسعه اقتصادي زنان روستايي، به ويژه در شهرستان

نگي و اقتصادي هاي اجتماعي ـ فره گيري از برنامه کوهستاني ـ ايلياتي استان با بهره

گوناگون و سازوكارهاي اجرايي خاصي که زنان روستايي در آنها از نقشي محوري 

 .برخوردار باشند



 ۹۹ جايگاه زنان روستايي در فرآيند توسعه پايدار
 

هاي اقتصادي زنان روستايي استان در   اجتماعي و توان-هاي فردي  شناخت قابليت-۵

 فضايي -وري شايسته ازآنها، متناسب با مقتضيات مکاني راستاي سازماندهي آنها و بهره

سازي زمينه اشتغال  هاي مربوطه، با هدف فراهم اکم بر هر حوزه همگن و شهرستانح

 . هاي اجتماعي پايدار،کسب درآمد مستقل از مردان، و ايجاد و توسعه تشّکل

 فقرزدايي از جامعه زنان روستايي درکليه نقاط و نواحي روستايي استان به طور عام -۶

هاي  هاي كوهرنگ، اردل و بخش قر در شهرستانو در نقاط ناپايدار ونيمه پايدار مست

طور خاص، با   ايلياتي استان به-جنوبي وغربي شهرستان لردگان از حوزه كوهستاني

مناسب و افزايش زمينه )  روش و ابزار-دانش(حمايت از دانش بومي، واگذاري فناوري

 . دسترسي آنها به منابع و عوامل توليد و كنترل آن

نه افزايش کنترل وحتي تملک زنان روستايي بر منابع وعوامل توليد از  فراهم ساختن زمي-۷

هاي  طريق راهکارهايي چون عرضه تسهيالت بانکي ارزان قيمت، ايجاد وگسترش تعاوني

 .هاي غير دولتي زنان با توجه به استعدادهاي آشکار و پنهان هر حوزه همگن توليد و تشّکل

جانبه زنان روستايي استان  ديد مشارکت همههاي ج  گسترش آگاهي و تعريف زمينه-۸

برداري و  ريزي، اجرا، بهره در کليه مراحل برنامه(در فرآيند حصول توسعه پايدار 

 .گيري از اطالعات و فناوري ارتباطات با بهره) هاي توسعه نظارت بر طرح

ز پيماني دولتمردان، مسئولين استاني و فعاالن جامعه زنان اعم ا  همراهي و هم-۹

هاي دولتي و غيردولتي در عمل به تعهدات بين المللي، از جمله اجراي دقيق مفاد  تشکل

به ) اجالس سران( اجالس زمين ۲۱مندرج در سومين بخش از متن نهايي دستورکار 

هاي  منظور ارتقاي جايگاه وتقويت نقش سازنده زنان و به ويژه زنان روستايي در فعاليت

 ).WEDO,2004(اجتماعي و اقتصادي 

گانه  سازي وجوه سه تحقق پيشنهادهاي مطروحه مستلزم طي فرايند اصالح و دگرگون

جامعه است، ) عيني ـ اجرايي(و كاركردي ...) قوانين، مقررات و(ساختاري ) ذهني(ادراكي 

تا بدين طريق فضاي جغرافيايي قلمرو تحقيق در تمامي ابعاد مرئي ونامرئي خود مستعد 
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 ۱۰۱ جايگاه زنان روستايي در فرآيند توسعه پايدار
 

  ها يادداشت

 . مشتمل برجميع عوامل وعناصر طبيعي و انساني-۱
2. Sustainable Development Index (SDI) 

شناختي،  ن، شامل محيط طبيعي ـ بوم شرايط عمومي حاکم برمکان و فضاي زيست انسا-۳
 .اجتماعي ـ اقتصادي وکالبدي

4. Alain Birou  

5. socio-economic status 

6. self-voted  

7. other voted 

8. occupational prestige 

9. Sustainable Rural Development 

10. documentary method  

11. questionnaire method 

12. observational method 

13. Principal Component Analysis (PCA)  

14. Pressure-State-Response (PSR)  

 . از هر خانوار يک زن روستايي-۱۵
16. Cochran 

17. Commission on Sustainable Development (CSD) 

توان هريک از سطوح سه گانه پايداري را   با توجه به ماهيت پوياي توسعه بالطبع نمي-۱۸
 . مري مطلق تلّقي نمودا

 وزن هر گويه با نظر کارشناسي و با توجه به شدت وضعف يا ميزان اهميت هر گويه -۱۹
 .گردد در فرايند توسعه تعيين مي) پاسخ(

 .  گويه برخوردار از وزن بيشتر حاكي از توسعه پايدارتر است-۲۰
. كنيم يشتر اجتناب مي پژوهشي مقاله، از ارائه جزئيات ب- با عنايت به ماهيت علمي-۲۱

توانند جهت کسب اطالعات بيشتر در خصوص فرايند اجراي اين مدل به اصل  عالقمندان مي
رساله دکتري آقاي سيد رامين غفاري در گروه جغرافياي دانشگاه اصفهان تحت عنوان جايگاه 

ختياري نقش زنان روستايي در فرايند توسعه پايدار مناطق روستايي استان چهار محال و ب و
 . مراجعه كنند
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های هر طبقه متغير مستقل                                                                جمع بيشترين فراواني =  در اين رابطه -۲۲ ∑ fi
Fd
N     

م

 بيشترين فراوانی کل متغير وابسته =                      
   تعداد کل متغيرها                                       =                       

))۱  
  

 منابع

ثر در مديريت و سازماندهي زنان روستايي ؤبررسي عوامل م ،)۱۳۸۱(آل ابراهيم دهكردي، بيژن 
 استان چهارمحال و هاي آنها در بخش كشاورزي اقتصادي كردن فعاليت به منظور
 .ريزي و وزارت جهاد كشاورزي مديريت و برنامه سازمان  طرح مطالعاتي،بختياري

 .سازمان انتشارات: ، ترجمه باقر ساروخاني، تهرانفرهنگ علوم اجتماعي، )۱۳۷۵(بيرو،آلن
، ۱۳۸۱آمارنامه سال، )۱۳۸۲(سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان چهارمحال وبختياري 

 .واحد آمار و اطالعات: شهرکرد
، ترجمه مصطفي ازکيا، اولويت بخشي به فقرا: توسعه روستايي، )۱۳۷۶(چمبرز، رابرت 

 .دانشگاه تهران: تهران
ه، )۱۳۸۳(حافظ نيا، محمدرضا    .سمت: ، تهراناي بر روش تحقيق در علوم انساني مقد

 وبختياري در فرايند جايگاه ونقش زنان روستايي استان چهار محال، )۱۳۸۵(غفاري، رامين
: ، پايان نامه دکتري در رشته جغرافيا وبرنامه ريزي روستايي، اصفهانتوسعه پايدار

 .دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبيات وعلوم انساني،گروه جغرافيا
 .ويرايش:  ، تهرانروش تحقيق در روانشناسي وعلوم تربيتي) ۱۳۷۷(دالور، علي 

شرکت انتشارات : ، ترجمه محمد معين، تهرانآغاز تا اسالمايران از ، )۱۳۷۲(گيرشمن، رومن 
 . علمي و فرهنگي

 بختياري، اي استان چهارمحال و طرح جامع توسعه ناحيه ،)۱۳۸۱(مهندسين مشاورآبان 
. شهركرد، سازمان مسکن و شهرسازي استان چهار محال  و بختياري، )مرحله اول(
 )منتشر نشده(
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