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 ةمطالع :يدگاه مردم محلياز د ييروستا ةتوسع تيريمدبهبود عوامل 

  شهر نيشهرستان مشگ موردي

  ∗∗∗∗ساربان يدريل حيوک
  ۳/۹/۱۳۹۴: تاريخ پذيرش  ۲۴/۶/۱۳۹۳: تاريخ دريافت

  چکيده 

دگاه ياز د شهرشهرستان مشگين ييروستا ةت توسعيريعوامل بهبود مدنخست،  در پژوهش حاضر، 
نفر از ساکنان  ۳۵با  شد؛ بدين منظور، ييافته شناسايساختارمهين ةا استفاده از مصاحبب ينخبگان محل

 ي، بـرا سـپس  جداگانه بـه عمـل آمـد؛    يها مصاحبه کاردانیحداقل  يالت دانشگاهيتحص بامنطقه 
 ۴۱نخسـت،   ةج مرحليآنها با نتا يزان توافق نظريو م ييدگاه اجتماعات روستايل ديشناخت و تحل

 پـژوهش آمـاري   ةجامعـ . قرار گرفـت  کرتيپرسشنامه به روش ل يطراح يشده مبنايياعلت شناس
د بــو ۱۳۹۳در ســال  شــهر مشــگينشــامل کــل روســتاييان ســاکن در منــاطق روســتايي شهرســتان 

)۹۰۳۵۹=N(  ـ     رابطـة نفر با اسـتفاده از   ۱۹۷تعداد  ،ن ميانآکه از آمـاري   ةکـوکران بـه عنـوان نمون
 کـه  نتايج اين مـدل نشـان داد   ؛از مدل تحليل عاملي استفاده شد ،ها دادهتحليل  براي .انتخاب شدند

ـ تقو(لفـه  ؤشامل شـش م  يدگاه مردم محلياز د ييروستا ةت توسعيريعوامل بهبود مدترين  مهم ت ي
ـ  ي، تقويشناخت يها تيظرف بـه منـابع و    يل دسترسـ ي، تسـه يت نظارت و استقالل عمل مـردم محل
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و  ،يشـغل  يمنـد تيو رضـا  يسـاز  توسـعه، اعتمـاد   يـي گرا ي، بـوم ياقتصـاد  يهـا  شاخص يارتقا
ايـن شـش     از طريـق شـده  ر واريانس و واريانس تجمعي تبيـين که مقدا بوده، )مطلوب ييحکمروا
  .ارائه شد نيز يکاربرد هايشنهاديپ ،قيج تحقيت، بر اساس نتايدر نها .است ٩٣/٨٩عامل 

  .)شهرستان( شهر ، مشگينييروستا ة، توسعيمحل ة، توسعييت روستايريمد :هاواژهکليد

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  
  مقدمه

 الت مناسـب يت و تشـک يريوجود نظـام مـد   که دهد ينشان م ييمتون توسعه روستا يبررس
گر عوامل، با توجـه بـه   يرود و در کنار د يشمار مبه ييدر توسعه روستا مؤثراز عوامل  يکي

اهـداف توسـعه در    دن بهيجامعه، روند توسعه و رس يو فرهنگ ي، اجتماعيت اقتصاديوضع
نشان  داريات توسعه پايادب ؛ همچنين،)۲۹۹: ۱۳۷۹ ،يعماد( کند يرا آسان م ييروستا ينواح

 يشامل سه رکـن دولـت، مـردم و نهادهـا     جانبهی چندنديفرآ ييت روستايريمدکه دهد  يم
ـ بـا مشـارکت مـردم و از طر    ،نـد ين فرآيـ در ا .است يعموم  يهـا  الت و سـازمان يق تشـک ي
د و تحـت نظـارت و   شـو  ين و اجرا مـ يتدو ييتوسعه روستا يها ها و طرح نامهبر ،ييروستا
بــا  بايــداره وهمــ ييت روســتايريو مــد ،)۸: ۱۳۸۶نســب، بهزاد(رد يــگ يقــرار مــ يابيارزشــ
شـده همـراه   حسـاب  يگذار استيو س يکارآمد، قدرت عمل، ابتکار در سازندگ يهاراهبرد
  .)۲۳۰-۲۲۹: ۱۳۸۲، يلنگرود يعيمط(باشد 
ان ييروسـتا  يو اقتصـاد  ياجتمـاع  يتـوان بهبـود زنـدگ    يرا م ييتوسعه روستا يمش خط  

تـاکنون   .)۲۳ :۱۳۸۴، نجفـی کـافی   و يمهـدو (کارآمـد اسـت    يتيريازمند مـد يدانست که ن
ت يريمـد  ،)۱۳۷۶(بـه بـاور طالـب     .ارائـه شـده اسـت    ييت روستايرياز مد تعاريف متعدد

ـ از طر ييط روسـتا يمحـ  و ت جامعـه ي، هـدا يدهند سازمانيفرآ عبارت است از ييروستا ق ي
ـ  مثابـه ن، روستا بهيافزون بر ا .دادن به سازمان و نهادها شکل ادامـه بقـا    يبـرا  ک سـاخت ي

در ارتبـاط بـا    کننده نييمهم و تع یت، بخشيريوسته است و مديپهمعناصر به ييايازمند پوين
ـ . )۸: ۱۳۹۰، يشـال  يو صـفر  يپور گتاب بيحب(شود  ين عناصر شناخته ميا اسـت در   يگفتن
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ــدتر ييشناســا ،در حــال توســعه يکشــورها ــرا يتيريمــد ين الگــويکارآم ــه ياداره به يب ن
نـد توسـعه   يدر مجموعـه عوامـل اثرگـذار بـر فرآ     يديکل يو عامل ييروستا يها گاه سکونت

 دهـد  ياسناد نشان مـ  يبررس .)۲۵۸: ۱۳۹۲سبکبار و همکاران،  يفرج( است ييدار روستايپا
دگاه، قـدرت  يـ ک ديـ در  ؛دگاه عمده وجود دارديروستاها سه د يمون کنترل اجتماعرايپ که
در  ساالریديواناز گسترش نظام  يدگاه دوم، قدرت ناشياست؛ در د ياز ساختار سنت يناش

دگاه نخسـت  يـ در د. است ياز مشارکت مردم ي، قدرت ناشسوم دگاهيدر دو ؛ ستروستاها
ـ بـر ا  ييشناسان روستا است، جامعه يقدرت سنت بارةدرماکس وبر  هایهيبر نظر يکه مبتن ن ي

ـ ا گـر اسـت؛  يد يرخـی از سـوی برخـ   قدرت متضمن اجبار ب باورند که از  ين اجبـار ناشـ  ي
ز معتقد باشـند کـه   يش بدانند و شهروندان نيفرمان دادن را حق خو يا است که عده ياعتقاد

همـواره   ،رنـد يگ يکار مدرت را بهکه ق کسانی ،ن نظاميدر ا. ن اوامرنديموظف به اطاعت از ا
را در جامعـه   ييهـا  ارزش رو،؛ از ايـن وجود آورندهت سلطه را بيمان به مشروعيکوشند ا يم

ان شـود  ييروسـتا  سویرش آن از يت سلطه و پذيدهند که موجب مشروع يرواج م ييروستا
) اقتـدار ( گسترش قدرت مشـروع  ةدگاه دوم، بحث درباريدر د .)۲۶۷: ۱۳۸۴، يگليترنر و ب(

، هر هنجـار  يدر اقتدار ادار ساالری است؛ديواندر چارچوب نفوذ نظام  ييدر جامعه روستا
ـ ا تغيـ د و يوجود آبه عملح يک دستوراليب صحيتصو بسا باچه يقانون  رو،از ايـن . ابـد ير يي

 از سـوی  ين زمـان يقـوان  است؛ بدين معنی،عمل دستورال يک بر اعتقاد به يمبتن يسلطه قانون
در . ندباشـ شـود،   يف مـ يمناسب تعر ةويانجام آنچه ش مجبور بهابد که ي يت ميدم مشروعمر

 يرسد وقتـ  يدهند، به نظر م ين را انتشار ميکه قوان يدگاه، رهبران محلين ديا ناطرفدارباور 
کـه   دسـت آورده باشـند  بـه  يزيـ ت خود را بر اساس آن چيحق عمل دارند که مقام و موقع

دگاه سـوم، قـدرت از راه   يـ در د) همان منبـع (شود  يم تلقی يعملرالدستوح يصح يها وهيش
ـ ا بر پايـة . شود يمشارکت عامه مردم در روستاها اعمال م مـردم در   دگاه کـه معمـوالً  يـ ن دي

ـ     کننـد و مـي   اقدام به مشارکت مـي  يجوامع کـه از  دسـت گيرنـد   هکوشـند ابتکـار عمـل را ب
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 يسـنت  يهـا  کننـد کـه هـم در نظـام     ياحساس ماند و  به ستوه آمده يو ادار يسنت يها کنترل
ـ از دو نظام سلطه در نها کدامچينها ظلم شده و هداب ساالرديوان يهاسلطه و هم در نظام ت ي

مسـتقل  مـه ين يهاند گروهيبرآ يطور کلقدرت عموماً به ،ن نظاميدر ا. نبوده است هابه نفع آن
 ننـد ک يمشـارکت مـ   يجتمـاع در کنتـرل ا  يطـور جمعـ  شـده بـه  همبسـته  يها است و گروه

، بـروز ابتکارهـا،   يد درک توسـعه محلـ  يبا ييد روستايت جديريو مد ،)۱۳۸۸زاده،  ييلهسا(
، يل مشـکالت اقتصـاد  يـ و مشارکت را در دستور کار قرار دهد و قـادر بـه تحل   ييراگ  جمع

تـاکنون   .)۲۳۰: ۱۳۸۲، يلنگـرود  يعيمط( باشد ييروستا يفضاها يطيحمستيو ز ياجتماع
ـ از د ييت توسـعه روسـتا  يريعوامل بهبـود مـد  رامون يپ يالعات اندکمط  يدگاه مـردم محلـ  ي

  .شود ياز آنها اشاره م يا به پاره پی،صورت گرفته که در 
ن وجـود افـراد مطلـع و آگـاه،     يکه ب ندافتيدر) Miller and Bently, 2001( و بنتلیلر يم

رابطـه   ييت روسـتا يريت مـد يموفق زا و ت درونيت با ماهيريوجود نظام کارآمد کنترل و مد
شـناخت و  «بـا عنـوان    يا ، در مقالـه )۱۳۹۲(سبکبار و همکاران  يفرج .وجود دارد دار يمعن
، يساالر ستهيضعف در شا ،»يدگاه مردم محلياز د ييت روستايريمد يل علل ناکارآمديتحل

، ضـعف در  يبـر منـافع جمعـ    يو قـوم  يح منـافع شخصـ  ي، تـرج يرسـان  ضعف در اطـالع 
و  ينگـر  نـده ي، ضـعف در آ يا و بودجـه  يت مـال ي، محـدو يو انسـان  ياجتمـاع  يها هيماسر

مطالعـات  . داننـد  يمـ  ييت روسـتا يريمـد  ياز علل ناکارآمـد  را ييو اجرا يت قانونيمحدود
ـ ا يايـ گو) Singh, 2004( نگيسـ  و  يت اسـت کـه وجـود سـاختار مناسـب ادار     يـ ن واقعي
ان و به بطن کشـانده  ييروستا يزان آگاهيو م يالت آموزشي، وجود امکانات و تسهيالتيتشک

 ييروسـتا  توسعه تيريمد بهبودبر  مؤثر يو فرهنگ ياز عوامل اجتماع ييشدن جامعه روستا
ه يـ مشارکت کل يبرا يساز، بستر)Walker and Lowes, 1997( و لووس کربه باور وا. است
ـ    ييند توسعه روستايان در فرآييروستا نـد توسـعه   يدر فرآ يوم، تمرکز بـر عناصـر و منـابع ب
بـه خـدمات و    يياجتماعات روسـتا  ي، دسترسيو اجتماع يه انسانيدر قالب سرما ييروستا
 يريـ گ ج شـکل ي، تـرو ييجوامع روسـتا  ييبه نفس و خوداتکا  ت اعتماديد، تقويتول ينهادها
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بهبـود  ذار در گـ تأثير يرهـا ياز متغ يمحلـ  يارات به واحـدها تيض اخيو تفو يمدن ينهادها
 ي، توانمندسـاز )Ray, 2002( يرا عقيـدة بـه  . شـوند  يم محسوب ييت توسعه روستايريمد

 بهبـود بـر   مؤثراز عوامل  هدفمند يزير برنامهو ان و آموزش مستمر، نظارت مستمر، ييروستا
ضـعف   )۱۳۸۶(و همکـاران   ين افتخـار يالـد  رکـن . اسـت  ييدار روسـتا يت توسعه پايريمد

در  مـؤثر را از عوامل  ييت روستايريند مديزار بر فرآان و سلطه دولت و باييمشارکت روستا
ت يريمـد  يشناسـ  بي، در آسـ )۱۳۸۹( يشهباز. دانند يم ييروستا توسعه تيريمد بهبودعدم 
کشـور   ييت روسـتا يريمهـم مـد   يهـا  بيآسـ  ازرا  يدار و رابطه ييگرا شاوندي، خوييروستا

نـه را  يداند که زم يم ييهاتيحدودرا از جمله م يباز يزعم عامه، پارتو به قلمداد کرده است
ران روسـتا  يمـد  ييمشکالت اجرابه سازد و  يفراهم م» ضوابط«مخل » روابط« يبرقرار يبرا

روسـتا،   ينشان داد که توسـعه اقتصـاد   )Saraceno, 2000( مطالعات ساراسنو. زند يدامن م
و عـدم رواج   يابيو بازار يمناسب بازاررسان يها ، روشياقتصاد يها تيبه فعال يبخشتنوع
توسـعه  ت يريمـد بهبود کوچک با  يها مساحت دارای يکشاورز يو تعدد اراض يمالک خرده
ـ با توجه به مرور ادب ،قيتحق ي، چارچوب نظرسرانجام .نددار دارمعنی رابطة ييروستا ات و ي

  .ده استآم ۱موضوع و بر اساس اهداف پژوهش، در شکل  يها نگاشته شيپ
آبادي که نزديـک   ۶۵۰۰۰دهد که ايران با داشتن بيش از  نشان مي بررسي اسناد و مدارک  
 ةانـد، در زمـر   درصد منابع و ذخاير زيسـتي و طبيعـي کشـور را در خـود جـاي داده      ۸۵به 

توسعه شهري و توسـعه   ،دنبال آنو به يابي به توسعه روستاييدست کشورهايي است که براي
پوررجـب،   و ايمـاني جـاجرمي  ( سـت تاهاقـوي در روس  م مـديريتي نظـا ملي نيازمند ايجاد 

سعي شده است تا عوامل بهبود مديريت توسعه روستايي از ديدگاه  ة حاضر،در مقال). ۱۳۸۹
ة چنـين، مطالعـ  هم. شـود شـهر مطالعـه و بررسـي    نمردم محلي در محدوده شهرستان مشگي

ت توسعه عوامل بهبود مديري« در زمينة اين پرسش است کهدنبال بررسي و کنکاش حاضر به
 گيرد میمباني نظري مديريت روستايي مورد بحث قرار  رو، نخست،؛ از اين»ند؟روستايي کدام

    .شود میعوامل بهبود مديريت توسعه روستايي بررسي  ،با ارائه مدل مفهومي ،سپسو 
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  هاي پژوهشيافته: مأخذ

  پژوهش يوب نظرچارچ -۱ شکل

عوامل بهبود 

مديريت توسعه 

 روستايي

عوامل 

 نهادي

 

عوامل 

 محيطي

 

  عوامل

 اجتماعي

عوامل 

 روانشناختي

 

 عوامل

 آموزشي

 عوامل

 اقتصادي

  پذيرش تغيير و نوآوري

  تقويت اعتماد به نفس

  تقويت انگيزش مديران محلي

  رضايت شغلي مديران محلي

جلب اعتماد روستاييان به 

 مجريان توسعه روستايي

  ترويج نهادهاي مدني

نيروهاي توانمند  کارگيریبه

  روستايي

  ارتقاي آگاهي مردم

  آموزش مداوم و مستمر

  وجود امکانات آموزشي

 

  داشتن منابع مالي مستقل

هاي  بخشي به فعاليت تنوع

  اقتصادي

  سب بازاريابيهاي مناروش

مديريت توليد در مناطق 

  روستايي

رضايت از زندگي و کار 

دسترسي اجتماعات روستايي 

هاي  و نهادهبه خدمات 

  توليدي

  

  گيري مربوط به امور روستا مشارکت دادن مردم در تصميم

  ندگي در روستاگسترش امکانات ز

  استقالل عمل مردم محلي و شوراي روستا در انتخاب مدير اجرايي 

  هاي مديريت روستايي دائمي و مستمر بودن فعاليت

  کند شدن آهنگ مهاجرت روستاييان

 زانظام کارآمد کنترل با ماهيت درونوجود 

 

  تمرکز بر منابع بومي

  امکانات زندگي روستا

ترجيح امور جمعي و 

  عمومي بر منافع شخصي

حمايت کافي از افراد خالق 

 آورو نو

 

  هاي دولتي عدم تداخل وظايف سازمان

  مشخص بودن دقيق شرح وظايف مديران محلي

  بهبود روش و اقدامات بر اساس دانش جديد

  هاي محلي و مرکزي هماهنگي و تفويض ميان سازمان

  گويي مديريت روستايي تقويت نظام پاسخ

  رات به واحدهاي محليتفويض اختيا

  ميزان پايبندي روستاييان به قوانين و مقررات وضع شده 

  



  ٩٧  �٤ة ، شمار١٨روستا و توسعه، سال  ةفصلنام                   ... عوامل بهبود مديريت توسعة روستايی

  

  قيتحقروش 

شهرسـتان   ييت توسـعه روسـتا  يريعوامـل بهبـود مـد    يبررسـ  حاضـر  حقيـق هدف کلـي ت 
ـ يترک يهـا  پژوهش حاضر از نـوع پـژوهش   .استشهر  مشگين اسـت کـه بـا اسـتفاده از      يب
ت توسـعه  يريعوامل بهبـود مـد  در مرحله نخست، . انجام شده است يو کم يفيک يها شيوه

ا اســتفاده از مصــاحبه بــ يدگاه نخبگــان محلــيــاز د در محــدوده مــورد مطالعــه ييروســتا
الت يتحصـ  ينفر از ساکنان منطقه که دارا ۳۵، با دين منظورب شد؛ ييافته شناسايساختار مهين

. جداگانه به عمـل آمـد   يها پلم بودند، مصاحبهيفوق د يليبا حداقل مدرک تحص يدانشگاه
 يريـ گ نمونـه  شـيوة ک يکه  يگلوله برف يريگ روش نمونهه، شوندانتخاب افراد مصاحبه براي

مورد  ۳۵ دست آمده از به يها ل دادهيتحل يبرا همچنين، .کار گرفته شدبه است، ياحتمالريغ
 يهـا  داده ين روش، کدگـذار يـ و بـر اسـاس ا   باز استفاده شد؛ ياز روش کدگذار ،مصاحبه

ا متمرکـز انجـام   يـ سطح دوم  يا سطح اول و کدگذاريه ياول يمصاحبه در دو سطح کدگذار
 توسـعه  تيريمـد  بهبودگذار بر تأثير املع ۴۱دوم،  ح اول ووسط يدگذارپس از ک. پذيرفت
دگاه اجتماعـات  يـ ل ديـ شـناخت و تحل  يق، برايدر مرحله دوم تحق. شد ييشناسا ييروستا
 يشـده مبنـا  ييشناسـا  امـل ع ۴۱ج مرحله نخست، يآنها با نتا يزان توافق نظريو م ييروستا
است جامعه آماري مـورد مطالعـه در    يگفتن. قرار گرفت کرتيپرسشنامه به روش ل يطراح

 بـود شـهر  مشـگين شامل کل روستاييان ساکن در مناطق روستايي شهرسـتان   پژوهش حاضر
)۹۰۳۵۹=N(  ونه آماري کوکران به عنوان نم رابطةنفر با استفاده از  ۱۹۷تعداد  ،ن ميانآکه از

منطقه در سـه دسـته كلـي    از لحاظ اوضاع طبيعي در  هانوع روستاكه  از آنجا. انتخاب شدند
هـا    طـي بررسـي   ،كوهستاني قرار گرفته بودنـد  -اي جلگه ، واي، كوهستاني روستاهاي جلگه
 ١٤٤ اي، روسـتاي جلگـه   ٨١ ، در مجمـوع، شـهر  در سطح شهرستان مشگينکه مشخص شد 

بـر اسـاس شـاخص     .كوهستاني وجـود دارد  -اي روستاي جلگه ١٠٤و  ،روستاي كوهستاني
 اي روستا از نوع جلگه ، پنج)درصد ٤٥( روستا از نوع كوهستانينُه  تعداد ،وضعيت ارتفاعي

گيري  به شيوه نمونه) درصد ٣٠( كوهستاني -اي از نوع جلگهنيز روستا  ششو  ،)درصد ٢٥(
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که با توجه به اهداف  اي بود پرسشنامه ها ابزار گردآوري داده. اي انتخاب شدند تصادفي طبقه
. شـده اسـت  ييد أپانل متخصصان ت از سوی هم نامهصوري پرسش روايي. تحقيق طراحي شد

پرسشـنامه صـورت گرفـت و بـا      سی نسـخه  مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماري با
، پايـايي  SPSSافـزار  در نـرم کرونباخ  یآلفاويژه  رابطةاستفاده از  با ده ودست آم بههاي  داده

هـاي پـژوهش    تجزيه و تحليل داده. دست آمد هب ۸۱/۰ تا ۷۲/۰نامه هاي مختلف پرسشبخش
در . انجـام شـد   SPSS افزارو استنباطي و با استفاده از نرم حاضر در دو بخش آمار توصيفي

هايي نظير فراواني، ميانگين، انحراف معيار و ضـريب   با استفاده از آماره ،بخش آمار توصيفي
تـرين   مهـم  نيـز  خـش اسـتنباطي  و در ب هاي پژوهش پرداخته شـد؛  داده به توصيف ،تغييرات

متغيره است که هاي چند املي تحليل آماري از روشتحليل ع. بود تحليل عاملي روش آماري
وابسـته  هـاي هـم   مستقل و وابسته مطرح نيست، زيرا ايـن روش، از شـيوه   متغيرهاي ،در آن

شـود   د و تـالش مـي  نشـو  همه متغيرها نسبت به هـم وابسـته شـمرده مـي     ،است که در آنها
  .)۲۵۲: ۱۳۸۵، يکالنتر( دنمتغيرهاي بسياري در چند عامل خالصه شو

  ج و بحثينتا

  )ييت روستايريثر بر مدؤبندي عوامل ماولويت( توصيفيتحليل نتايج 

ان يياي نظر روستا ، ميانگين رتبهييروستاتوسعه ت يريمدبهبود ترين عوامل منظور تعيين مهم به
استفاده شده که يـک  ) CV( از ضريب تغييرات ،بندي ويتبراي اول. دشبندي  محاسبه و اولويت

کـه در   گونـه همـان . آورد شاخص نسبي است و امکان مقايسه متغيرهاي مختلف را فراهم مـي 
گذار در بهبود مديريت توسـعه روسـتايي از   تأثيرمتغيرهاي  جمله از ،شود مشاهده مي ۱ جدول

 يروهـا ين گيریکـار ، بهيدولت يها ازمانف سيعدم تداخل وظااند از  عبارتديدگاه مردم محلي 
مربـوط بـه    هـای  يريـ گ مي، مشارکت دادن مـردم در تصـم  يتيريدر مسائل مد ييتوانمند روستا

  .ديها و اقدامات بر اساس دانش جد بهبود روشو  ييان،روستا
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  در منطقه مورد مطالعه ييروستاتوسعه ت يريمد بهبودبندي عوامل اولويت -١ جدول

  نگينميا  گويه  نمره
انحراف 

  معيار
ضريب 
  تغييرات

  ۵/۴۱  ۷۵/۰  ۲۱/۵ يدولت يهاف سازمانيعدم تداخل وظا  ۱
  ۴/۴۲  ۶۷/۰  ۱۸/۵ روستا يتيريدر مسائل مد ييتوانمند روستا يروهاين گيریکاربه  ۲
  ۶/۳۱  ۸۵/۰  ۱۵/۵ ييانمربوط به روستا يهايريگميمشارکت دادن مردم در تصم  ۳
  ۴/۳۷  ۳۴/۰  ۱۱/۵ ديبر اساس دانش جدها و اقدامات بهبود روش  ۴
  ۵/۴۱  ۶۷/۰  ۰۲/۵ ند توسعه روستايدر فرآ يتمرکز بر عناصر و منابع بوم  ۵
  ۶/۵۱  ۵۸/۰  ۸۸/۴ يبر منافع شخص يو عموم يح امور جمعيترج  ۶
  ۲/۴۰  ۶۴/۰  ۷۵/۴  در عرصه عمل ييران روستايف مديق شرح وظايمشخص بودن دق  ۷
  ۲/۲۵  ۷۳/۰  ۶۲/۴ يمدن ينهادها يريگ ج شکليترو  ۸
  ۹/۳۹  ۹۱/۰  ۵۵/۴ يمحل يارات به واحدهايض اختيتفو  ۹
  ۶/۵۴  ۸۴/۰  ۴۶/۴ يدر برابر مردم محل ييت روستايريمد ييگوت نظام پاسخيتقو  ۱۰
  ۸/۳۴  ۴۶/۰  ۳۴/۴ کرده ليوجود افراد متخصص و تحص  ۱۱

۱۲  
به دولت در  يمستقل و عدم وابستگ يو اعتبار يداشتن منابع مال

 يمالامور 
۳۳/۴  ۳۷/۰  ۶/۳۹  

  ۴/۳۶  ۰۲/۱  ۲۹/۴ هاطرح و پروژه ييت کارآيرامون ماهيمردم پ يآگاه يارتقا  ۱۳
  ۴۳  ۱۹/۰  ۲۱/۴ ييان توسعه روستايان به مجرييجلب اعتماد روستا  ۱۴
  ۴۵  ۳۴/۰  ۱۹/۴ يو اعتبارات عمران يار داشتن بودجه کافيدر اخت  ۱۵
  ۵۱  ۴۶/۰  ۰۸/۴ روستا يران محليمد يت شغليرضا  ۱۶

۱۷  
 يير اجرايروستا در انتخاب مد يو شورا ياستقالل عمل مردم محل

  روستا
۹۹/۳  ۲۸/۰  ۳/۳۹  

  ۲/۳۱  ۰۱/۱  ۸۵/۳ يو مرکز يمحل يهاان سازمانيض ميو تفو يهماهنگ  ۱۸
  ۱/۴۱  ۶۱/۰  ۷۲/۳ ييت روستايريمد يها تيو مستمر بودن فعال يدائم  ۱۹
  ۳/۴۶  ۳۷/۰  ۶۵/۳ ير و نوآورييرش تغيپذ  ۲۰
  ۵/۴۰  ۲۲/۰  ۵۹/۳ ياقتصاد يها تيبه فعال يبخشتنوع  ۲۱
  ۸/۳۷  ۸۸/۰  ۴۸/۳  روستا ير کاربرييعدم تغ  ۲۲
  ۶/۳۵  ۶۹/۰  ۴۱/۳ يديتولمحصوالت  يابيبازار ييداشتن توانا  ۲۳
  ۳۳  ۳۹/۰  ۳۱/۳ ياراض يکپارچگيو حفظ  يمالکعدم رواج خرده  ۲۴
  ۵/۵۰  ۴۴/۰  ۲۵/۳ ييد در مناطق روستايت توليريمد  ۲۵
  ۸/۲۸  ۰۳/۱  ۲۴/۳ آموزش مداوم و مستمر  ۲۶
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  نگينميا  گويه  نمره
انحراف 

  معيار
ضريب 
  تغييرات

  ۵۱  ۸۴/۰  ۱۹/۳ آنها يايبا باال بردن حقوق و مزا يران محليزش مديت انگيتقو  ۲۷
  ۶/۳۴  ۴۶/۰  ۱۷/۳ از افراد خالق و نوآور يت کافيحما  ۲۸

۲۹  
برابر  يهابه فرصت يو دسترس و کار در روستا يت از زندگيرضا
 کسانيو 

۱۵/۳  ۱۳/۱  ۹/۴۵  

  ۵/۳۲  ۱۵/۱  ۱۱/۳ مدتو کوتاه يز از مسائل جارينگر و پره ندهيداشتن نگاه آ  ۳۰
  ۸/۴۳  ۰۴/۱  ۰۹/۳ ديتول يها به خدمات و نهاده يياجتماعات روستا يدسترس  ۳۱
  ۶/۴۱  ۶۶/۰  ۹۸/۲ نظارت مستمر  ۳۲
  ۸/۴۷  ۶۵/۰  ۸۴/۲ انييکند شدن آهنگ مهاجرت روستا  ۳۳

۳۴  
رامون يشده پن و مقررات وضعينقوا به انييروستا يبنديزان پايم
  ت روستايريمد

۸۳/۲  ۴۰/  ۳۵  

  ۴۰  ۰۱/۱  ۷۳/۳ يياتکات اعتماد به نفس و خوديتقو  ۳۵
  ۶/۳۴  ۳۱/۰  ۶۴/۳ در روستا يگسترش امکانات زندگ  ۳۶
  ۴/۳۱  ۹۹/۰  ۵۸/۳  روستا يصنعت يهاتيق بر فعاليارت دقنظ  ۳۷
  ۹/۳۲  ۹۵/۰  ۴۶/۳ زات درونيت با ماهيريوجود نظام کارآمد کنترل و مد  ۳۸
  ۳۶  ۷۳/۰  ۳۳/۳ يالت آموزشيوجود امکانات و تسه  ۳۹
  ۵/۳۹  ۷۱/۰  ۲۴/۳  هدفمند يزير برنامه  ۴۰
  ۸/۳۱  ۸۹/۰  ۲۱/۳ تيوجود امن  ۴۱

  پژوهشهاي يافته: أخذم

  استنباطيتحليل نتايج 

شـهر، از تحليـل    شهرسـتان مشـگين   ييروسـتا توسعه ت يريمدبهبود ترين عوامل  براي تعيين مهم
تعيين انسـجام درونـي    برایدهد که  نشان مي ۲شده در جدول محاسبات ارائه. عاملي استفاده شد

د و در ايـن  شـ اسـتفاده  و بارتلت  KMO ناز آزمو ،تحليل عاملي شيوةگيري از  ها براي بهره داده
توسـعه  ت يريمـد بهبـود   ن عواملييبارتلت براي تع ةو نيز آمار ۹۱/۰ با برابر KMO مقدار ،بخش
دار  معنـي  درصـد در سـطح يـک    دست آمد کـه به ۵۲۱/۱نيز برابر با  منطقه مورد مطالعه ييروستا
 .حليل عاملي مناسب تشخيص داده شده استهاي موجود براي ت داده ،بنابر اين بوده و
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  و آزمون بارتلت KMOمقدار  -٢ جدول

  داری معنی  بارتلت آماره KMO      تحليل عاملي                   

 ٠٠٠/٠ ۵۲۱/۱ ۹۱/۰           ييروستا توسعه تيريمد عوامل بهبود

  هاي پژوهشيافته: مأخذ

اي  از نمـودار سـنگريزه   ،بـراي تعيـين عوامـل    آمده، ۲شکل  در که گونه همان ،پس از آن
عامل شناسـايي شـدند   ، شش بر اين اساس. شده استمقدار ويژه و درصد واريانس استفاده 

   .دنکن درصد از واريانس کل را تبيين مي ٩٣/٨٩، موعکه در مج
عامل داراي مقـدار ويـژه بـاالتر از يـک     شش  ، با توجه به مالک کيسر،حاضر در تحقيق

پـس از   وشـهر اسـتخراج    براي عوامل بهبود مديريت توسـعه روسـتايي شهرسـتان مشـگين    
يريت توسـعه  ريماکس، متغيرهاي مربـوط بـه عوامـل بهبـود مـد     اچرخش عاملي به روش و

  .بندي شدند عامل طبقه ششروستايي در

 
  هاي پژوهشيافته: مأخذ

 هااي براي تعيين تعداد عامل نگريزهس نمودار - ٢ شکل
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  ) ييت توسعه روستايريعوامل بهبود مدتحليل عاملي (گذاري آنها ها و نام چرخش عامل

هـا و سـاده کـردن     لبراي تسهيل در تفسير عامـ حاضر، پژوهش  ، درکه گفته شد گونههمان
، شـش  ۳جـدول  در  .از چرخش عاملي از نوع واريماکس استفاده شـده اسـت   ،ساختار آنها

. آمـده اسـت  از چـرخش   پـس شده همراه با مقادير ويژه و درصد واريـانس  عامل استخراج
عامـل اول بيشـترين سـهم    در تبيين واريـانس کـل متغيرهـا     ،شود که مالحظه مي گونه همان

  .را دارد) ۰۲/۹(عامل ششم کمترين سهم  و) درصد ۳۱/۲۰(

  از چرخش پسشده با مقادير ويژه و درصد واريانس عوامل استخراج -٣ جدول

 تجمعي واريانس درصد درصد واريانس مقدار ويژه املع

 ٣١/٢٠ ٣١/٢٠ ١٤/٩ عامل اول

  ٠٨/٤٠  ٧٧/١٩  ٨٩/٨  عامل دوم

  ٣٦/٥٥  ٢٧/١٥  ٨٧/٦  عامل سوم

  ١٢/٧٠  ٧٥/١٤  ٦٤/٦  عامل چهارم

  ٩١/٨٠  ٧٩/١٠  ٨٥/٤  عامل پنجم

  ٩٣/٨٩  ٠٢/٩  ٠٦/٤  عامل ششم

  هاي پژوهشيافته: مأخذ

داري و بيـان نقـش هـر متغيـر در عامـل مربـوط، در        براي تعيين سـطح معنـي   ،چنينهم  
نتـايج نشـان    نـد؛ فترنظر قـرار گ مد  ۴/۰ش از يببار عاملي  دارای متغيرهاي ،پژوهش حاضر

بـر   ،در نهايـت . انـد بـوده  ۴/۰ي واردشده داراي بار عاملي بـيش از  دهد که تمام متغيرها مي
گيرنـد،   قـرار مـي   يادشـده از چهـار عامـل    کدام، متغيرهايي که در هر ۴ اساس نتايج جدول

  :ند ازاعبارت

از جملـه   يمـدن  ينهادها يريگ ج شکليترو کرده و ليوجود افراد متخصص و تحص: عامل اول

ا ايـن  آنها ب يدهد که تمام يرها نشان مين متغيا يبار عامل. ندرومیشمار بهن عامل يامتغيرهاي 
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ـ تقو«عنـوان   ،ايـن عامـل   دارنـد کـه بـا توجـه بـه متغيرهـاي       عامل همبستگي مثبت و باال ت ي

کـه از  ) ۱۴/۹(آن  ةاين عامل با توجه به مقدار ويژ. برگزيده شد آنبراي » يشناخت يها تيظرف

  .کند درصد از کل واريانس را تبيين مي ۳۱/۲۰بيش از  هاي ديگر بيشتر است، تمامي عامل

ت بـا  يريوجود نظام کارآمد کنترل و مد اند ازعبارتاين عامل  متغيرهاياز جمله : عامل دوم

بـار   شـود،  که مالحظه مي گونههمان .انييکند شدن آهنگ مهاجرت روستا و زا، ت درونيماه

است و تمامي متغيرها با عامل دوم همبستگي  فاوتمت ۸۳/۰تا  ۴۳/۰عاملي اين متغيرها بين 

ت نظارت و استقالل عمـل  يتقو«دهنده، نام با توجه به ماهيت متغيرهاي تشکيل. مثبت دارند

درصـد   ۷۷/۱۹، ، در مجموع۸۹/۸ة که با مقدار ويژ شدبراي اين عامل انتخاب » يمردم محل

  . کند از واريانس کل را تبيين مي

از  يبه دولـت در امـور مـال    يمستقل و عدم وابستگ يو اعتبار يالداشتن منابع م :عامل سوم

گذار، عامـل  تأثيرند که با توجه به ماهيت متغيرهاي روشمار میبهاين عامل  جمله متغيرهای

، در ۸۷/۶ة بـا مقـدار ويـژ    ؛ ايـن عامـل  شـود  ناميـده مـي  » يرساخت اقتصاديت زيتقو« سوم

  . کند ن ميدرصد از واريانس کل را تبيي ۲۷/۱۵، مجموع

و ت، يـ وجود امن اند ازعبارتگيرند، يي که در اين عامل قرار ميمتغيرهااز جمله : عامل چهارم

برگزيده شده اسـت  براي اين عامل » توسعه ييگرا يبوم«عنوان  ،اساس اين بر ؛تمرکز بر عناصر

  .کند ن ميدرصد از واريانس کل را تبيي ۷۵/۱۴، ، در مجموع۶۴/۶ة با مقدار ويژ که اين عامل

ـ ، تقوير و نـوآور ييـ رش تغيپـذ انـد از  عبارتاين عامل  متغيرهاياز حمله : عامل پنجم ت ي

» يشـغل  يمنـد  تيو رضا ياعتمادساز«که بر اساس آنها، عنوان  يياعتماد به نفس و خوداتکا

درصد  ۷۹/۱۰، ، در مجموع۸۵/۴ة با مقدار ويژ ؛ اين عاملبراي اين عامل برگزيده شده است

  .کند انس کل را تبيين مياز واري
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ف يعدم تداخل وظـا  اند ازعبارتگيرند،  ي که در اين عامل قرار مييمتغيرهااز جمله : عامل ششم
در عرصه عمـل کـه بـر     ييران روستايف مديق شرح وظايمشخص بودن دق و يدولت يها سازمان

عامـل بـا مقـدار     اين ؛براي اين عامل برگزيده شده است» مطلوب ييحکمروا«اساس آنها، عنوان 
  .کند درصد از واريانس کل را تبيين مي ۰۲/۹، ، در مجموع۰۶/۴ة ويژ

  يافتهدست آمده از ماتريس دورانهاز عوامل و بار عاملي ب کداممتغيرهاي هر  -٤ جدول

  بار عاملي  متغير  نام عامل

  يشناخت يها تيت ظرفيتقو

  ٨٥/٠ کردهليوجود افراد متخصص و تحص
  ٨٢/٠ يمدن ينهادها يريگکلج شيترو

در مسائل  ييتوانمند روستا يروهاين گيریکاربه
 روستا يتيريمد

٩٢/٠  

  ٦٢/٠ هاطرح و پروژه ييت کارآيرامون ماهيمردم پ يآگاه يارتقا
  ٨٥/٠ آموزش مداوم و مستمر

  ٧٦/٠ يالت آموزشيوجود امکانات و تسه
  ٥٥/٠  هدفمند يزيربرنامه

و  يز از مسائل جاريگر و پرهنندهيداشتن نگاه آ
 مدت کوتاه

٥٩/٠  

ن و مقررات يان به قوانييروستا يبنديزان پايم
  شده وضع

٥٤/٠  

  
  
  

  يت نظارت و استقالل عمل مردم محليتقو

  ٦٧/٠ زا ت درونيت با ماهيريوجود نظام کارآمد کنترل و مد
  ٦٧/٠ انييکند شدن آهنگ مهاجرت روستا

  ٤٦/٠ نظارت مستمر
  ٤٩/٠ ياراض يکپارچگيو حفظ  يمالکرواج خردهعدم 
  ٦٩/٠ ييت روستايريمد يها تيو مستمر بودن فعال يدائم

روستا در انتخاب  يو شورا ياستقالل عمل مردم محل
  روستا يير اجرايمد

٨٠/٠  

  ٤٣/٠  روستا ير کاربرييعدم تغ
  ٧٧/٠  روستا يصنعت يها تيق بر فعالينظارت دق

مربوط به  يها يريگ ميم در تصممشارکت دادن مرد
 امور روستا

٨٣/٠  
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  بار عاملي  متغير  نام عامل

  
  

 يبه منابع و ارتقا يل دسترسيتسه
  ياقتصاد يها شاخص

 يمستقل و عدم وابستگ يو اعتبار يداشتن منابع مال
 يبه دولت در امور مال

٦٧/٠  

  ٥٩/٠ يو اعتبارات عمران يار داشتن بودجه کافيدر اخت
  ٦٣/٠ ياقتصاد يها تيبه فعال يبخشتنوع

  ٥٢/٠ يديتولمحصوالت  يابيبازار ييداشتن توانا
  ٥١/٠ ييد در مناطق روستايت توليريمد

به  يو کار در روستا و دسترس يندگزت از يرضا
 کسانيبرابر و  يها فرصت

٦٨/٠  

  ٥٥/٠ ديتول يها به خدمات و نهاده يياجتماعات روستا يدسترس

  توسعه ييگرا يبوم

  ٣٩/٠ تيوجود امن
  ٨٦/٠ ند توسعه روستايدر فرآ يکز بر عناصر و منابع بومتمر

  ٦٧/٠ در روستا يگسترش امکانات زندگ
  ٧٧/٠ يبر منافع شخص يو عموم يح امور جمعيترج

  ٥٩/٠ از افراد خالق و نوآور يت کافيحما

  يشغل يمندتيو رضا يسازاعتماد

  ٤٧/٠ ير و نوآورييرش تغيپذ
  ٦٦/٠ يياتکااد به نفس و خودت اعتميتقو

با باال بردن حقوق و  يران محليزش مديت انگيتقو
 آنها يايمزا

٨٧/٠  

  ٧٣/٠ روستا يران محليمد يت شغليرضا
  ٦٧/٠ ييان توسعه روستايان به مجرييجلب اعتماد روستا

  
  
  مطلوب ييحکمروا

  ٩٥/٠ يدولت يها ف سازمانيعدم تداخل وظا
 ييستاران رويف مديق شرح وظايمشخص بودن دق

  در عرصه عمل
٨٤/٠  

  ٨٩/٠ ديها و اقدامات بر اساس دانش جد بهبود روش
  ٧٦/٠ يو مرکز يمحل يها ان سازمانيض ميو تفو يهماهنگ
در برابر  ييت روستايريمد ييگو ت نظام پاسخيتقو

 يمردم محل
٧٦/٠  

  ٧٢/٠ يمحل يارات به واحدهايض اختيتفو

  هاي پژوهشيافته: مأخذ
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  شنهادهايو پ يريگجهينت

در منـاطق   ييت توسـعه روسـتا  يريبهبـود مـد  عوامـل  به بحث و بررسـي دربـارة    مقالة حاضر
ه کـه نتـايج توصـيفي تحقيـق نشـان داد      گونـه  ه و همانپرداختشهر  روستايي شهرستان مشگين

 و يدولتـ  يها ف سازمانيعدم تداخل وظا ،ييت توسعه روستايريعوامل بهبود مدن ياز ب است،
اول و دوم و  هـای در رتبـه  ،بيترت، بهيتيريدر مسائل مد ييتوانمند روستا يروهاين یگيرکاربه

ـ افـزون بـر ا  . ه اسـت آخر قرار گرفت ةت در رتبيعامل وجود امن  حاضـر، بـرای   ن، در تحقيـق ي
کـار   شـاخص بـه   ٤١ ،در منطقه مـورد مطالعـه   ييت توسعه روستايريعوامل بهبود مدشناخت 
شده است؛ و با توجـه بـه   ستفاده از مدل تحليل عاملي تجزيه و تحليل ها با ا داده و هگرفته شد

ت توسـعه  يريعوامـل بهبـود مـد   باالتر از يک براي  ةعامل داراي مقدار ويژ ششمالک کيسر، 
عوامـل  ريماکس، متغيرهاي مربوط بـه  اپس از چرخش عاملي به روش و واستخراج  ييروستا

ـ تقو«عامـل اول بـا عنـوان    . بندي شدند بقهدر شش عامل ط ييت توسعه روستايريبهبود مد ت ي
ـ تقو«عامل دوم بـا عنـوان    ،درصد ۳۱/۲۰بيش از  ۱۴/۹ة با مقدار ويژ» يشناخت يها تيظرف ت ي

عامل سـوم   ،درصد ۷۷/۱۹ در مجموع ۸۹/۸ة با مقدار ويژ» ينظارت و استقالل عمل مردم محل
در  ۸۷/۶ة بـا مقـدار ويـژ   » يداقتصـا  يها شاخص يبه منابع و ارتقا يل دسترسيتسه«با عنوان 
در  ۶۴/۶ة بـا مقـدار ويـژ   » توسـعه  يـي گرا يبـوم «عامل چهارم با عنوان  ،درصد ۲۷/۱۵ مجموع
بـا مقـدار   » يشـغل  يمنـد تيو رضـا  ياعتمادساز«عامل پنجم با عنوان  ،درصد ۷۵/۱۴مجموع 

ار بـا مقـد  » مطلـوب  يـي حکمروا«عامل ششم با عنوان  ، ودرصد ۷۹/۱۰در مجموع  ۸۵/۴ة ويژ
عامـل   ،در ايـن ميـان   انـد؛ هدرصد از کل واريـانس را تبيـين کـرد    ۰۲/۹در مجموع  ۰۶/۴ة ويژ
» يشـغل  يمنـد تيو رضـا  ياعتمادساز«در باالترين رده و عامل » يشناخت يها تيت ظرفيتقو«

شده توسط اين شـش  ر واريانس و واريانس تجمعي تبيينمقدا ترين رده قرار گرفتند ودر پايين
 کـر وا، )١٣٩٢( و همکـاران  سبکبار يافته با مطالعات فرجين يا. شده استبرآورد  ٩٣/٨٩عامل

بـا   ،تيدر نها. مطابقت دارد) Singh, 2004( نگيو س )Walker and Lowes, 1997( و لووس
بهبـود  نه عوامـل  يدر زم يگسترش مطالعات پژوهشکه د شو يشنهاد ميپ ،قيج تحقياستناد به نتا
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ـ ن گيریکـار ، بـه يمـدن  ينهادهـا  يريـ گ ج شـکل يق ترويز طرا ييت توسعه روستايريمد  يروي
اعضـای   اران ويـ روسـتا، آمـوزش مـداوم و مسـتمر ده     يتيريدر مسـائل مـد   ييتوانمند روستا

د در يـ ت توليريزا، مـد  ت درونيـ ت با ماهيري، وجود نظام کارآمد کنترل و مدياسالم يهاشورا
، کسـان يبرابر و  يها به فرصت يو دسترسو کار در روستا  يت از زندگيرضا، ييمناطق روستا

 يشـغل  يمنـد  تيت رضـا يآنها، تقو يايبا باال بردن حقوق و مزا يران محليزش مديت انگيتقو
در عرصـه عمـل،    ييران روسـتا يف مـد يق وظايروستا، مشخص کردن شرح دق يران محليمد

 يمحلـ  يها نان سازمايض ميو تفو ي، هماهنگديها و اقدامات بر اساس دانش جد بهبود روش
ارات يض اختيو تفو يدر برابر مردم محل ييت روستايريمد ييگو ت نظام پاسخي، تقويو مرکز

ن و مسـئوال  يهـا  در سـرلوحه برنامـه   ييروسـتا توسـعه  ت يريرامون مـد يپ يمحل يبه واحدها
در  ييت روسـتا يريمـد بهبـود   مند دربـارة نظاممطلوب است نگرش . رديقرار گ ربطان ذیيمتول

ـ قرار گ ييت توسعه روستايريران و مسئوالن مرتبط با مديمل مددستور ع چنـين  کـه   ، چـرا ردي
ر ييـ جاد تغينه ايزم رهگذر،ن يت کمک کرده و از ايريده مديچيق ابعاد پيبه شناخت دق ينگرش

از  ييت روسـتا يريمـد  ينفعـان اصـل   يان به عنـوان ذ ييروستا ؛ همچنين،دشو يمطلوب فراهم م
ـ  يق مشـارکت آنهـا در فرآ  يـ شـوند کـه از طر   يم م محسوبنظا يارکان اصل ت يريمـد  ينـد کل

ا يـ مه ييدار مناطق روستايو توسعه پا ييشکوفا يتوان انتظار داشت بستر الزم برا يم ،ييروستا
ت يريو مـد  ينهـاد  - يسـاختار  يني، بـازآفر يدهـ  شود سـازمان  يه مين، توصيافزون بر ا .شود
کشور در سطح سـاختار کـالن    ييت روستايريمد يمتول يها ل سازمانيکشور با تشک ييروستا
در سـطح خـرد در    ييت توسـعه روسـتا  يريجاد واحد مسـتقل و خودمختـار مـد   يو ا يتيريمد

 تيريمـد  راهبردن يتر مهم در قالباالجرا  ف شفاف و مشخص و الزميکشور با وظا يروستاها
 ييهـا  شـود کـالس   يشنهاد مـ يپ سرانجام،و  رد؛يتوجه قرار گ در کانونکشور  ييروستاتوسعه 
ت يريمـد  يآنها در راستا ييه فردگرايمشارکت و کاهش روح يايان با مزاييروستا ييآشنا برای
  . دشوار برگزهر چه بهتر  ييروستا
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  نابعم

 ينيکـارآفر  يهـا  يژگـ يل ويـ سـنجش و تحل «، )۱۳۸۹(پيمان  ،رجبپورن و ي، حسيجاجرم يمانيا
شهرستان  ياران روستاهايده: يمطالعه مورد(ر آن ب مؤثر يا نهيد بر عوامل زميکأاران با تيده
  .۹۸-۶۷، صص ۱ة ، شمار۱، سال ييروستا يها فصلنامه پژوهش .»)اندوآبيم

 .زادهييلهسـا  يعبـدالعل  ةترجم .يشناخته جامعهيش نظريدايپ، )۱۳۸۴(. ال ،يگليو ب ترنر، جاناتان
  .نويد: رازيش
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