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  چكيده

توسعه پايدار به معناي مديريت و حفاظت منابع طبيعي پايه و جهت بخشيدن به تحوالت تكنولوژي و نهادي، به  

ترتيبي كه نيازهاي نسل هاي كنوني و آينده بشريت را به صورت مستمر و پايدار تامين نمايد به عنوان يكي از جنبه 

يژه اي از استقرار و معيشت انسان و جلوه بارزي روستا نشيني شكل وهاي رشد و توسعه ي روستايي مطرح است. 

از حيات اقتصادي و اجتماعي در ايران مي باشد كه با نظامي كم و بيش پايدار در طي قرون متمادي تداوم يافته است. 

توسعه روستايي از جمله مباحث مهم در توسعه هر كشور محسوب مي شود. از اين رو اولويت آن در برنامه هاي 

 اجتماعي بسيار مهم است. در اين مطالعه با بررسي عوامل تاثير گذار در توسعه روستايي استان البرز-تصاديتوسعه اق

، شاخص هاي توسعه روستايي تعيين و داليل عدم توسعه يافتگي ( عوامل اقتصادي، سياسي و نهاد هاي برنامه ريزي)

بر اساس نتايج مطالعه ي پرسشنامه مطرح خواهد شد.  و از طريقتحليلي -روستاهاي استان البرز، با روش توصيفي

و امور  ياسيس ياستان البرز، مولفه اقتصاد ييدر مورد موانع توسعه روستاحاضر، از ميان شاخص هاي مورد مطالعه 

  .بوده است يرتاث يشترينب يدارا يزيبرنامه ر

  كليدي هايواژه

  .عه، روستاهاي استان البرزتوسعه پايدار، موانع توسعه روستايي، شاخص هاي توس 
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  روستايي و مديريت . توسعه1

توسعه به وضعيتي معين و جاري در جامعه و روند هاي دگرگون ساز آن باز مي گردد. در جنبه ي نظري، توسعه 

بتوانند اهداف ملي را با انتخابي يافتگي به اين معناست كه افراد يك كشور قادر به تعيين سرنوشت خويش شوند و 

آگاهانه به پيش ببرند. البته چنين جامعه اي آرماني بوده و بايد دانست تا كنون هيچ جامعه اي به اين توسعه ناب دست 

  )154-1379:153نيافته است(سعيدي:

طريق اعمال روش ها و  در راستاي دستيابي به توسعه پايدار روستايي، برنامه ريزي روستايي به عنوان يك ابزار، از

مدل هاي گوناگون و متناسب با شرايط خاص محيطي در نواحي گوناگون روستايي و در كشورهاي مختلف ايقاي 

نقش مي كند. اهداف توسعه روستايي اساسا در بسترهاي گوناگون و بر اساس شرايط عيني جوامع تعريف و تعيين 

مفاهيمي است كه تعاريف زيادي براي آن ارايه شده است. گروهي  ). توسعه ي روستايي از1379:6(رضاييان:مي شود.

توسعه روستايي را مترادف با عمران اجتماعي مي دانند، برخي توسعه روستايي را به عنوان يك راهبرد جهت اصالح 

ت هاي تلقي نموده اند. ميسرا، توسعه ي روستايي را طيف وسيعي از فعاليو بهبود وضع زندگي اقتصادي و اجتماعي 

گوناگون و بسيج انساني مي داند كه مردم را به ايستادن روي پاي خود و از ميان برداشتن ناتواني هاي ساختاري 

   ).112-111:1387موجود غالب سازد(صيدايي:

مديريت را به طور عام، علم و هنر و فن به كارگيري منابع جهت دستيابي به اهداف مي توان دانست، از طرفي مديريت 

به منظور استفاده بهينه در قلمروهاي ه روستايي، فرآيندي منطقي جهت به كارگيري كليه منابع مادي و انساني توسع

). روش هاي مديريت توسعه روستايي 1387:112جغرافيايي روستايي براي تحقق اهداف مورد نظر دانست(صيدايي:

فاوت است كه در نهايت تفاوت چهره ها و بر حسب شرايط محيطي، منطقه اي و از يك كشور تا كشورهاي ديگر مت

  مناظر حاصل از فرايند توسعه روستايي را به دنبال دارد.

  

  ييروستا ضرورت توسعه . 2

اقتصاد كشورهاي جهان سوم از جمله كشور ما اغلب بر توليدات كشاورزي متكي است. لذا از يك طرف براي بهبود  

بخشيدن به روش هاي سنتي توليدات كشاورزي و بهره برداري بهينه از زمين و منابع توليد محصوالت كشاورزي و 

دي، اجتماعي، فرهنگي و كالبدي روستاها با عنايت به از بين بردن فقر، و از طرف ديگر به منظور نوسازي ابعاد اقتصا

و اصل مكمل بودن مكان ها و ضرورت جهت گيري انساني توسعه و تعادل بخشي به روابط متقابل سكونت گاه ها 

). مي توان ضرورت توجه 1377هاي سياسي، اهميت توسعه روستايي آشكار مي گردد(عبدالرضا ركن الديني افتخاري:

  ):1375:24تايي را ناشي از عوامل زير دانست( حسين اسايش:به توسعه روس

 عدم تناسب رشد بخش كشاورزي با ساير بخش ها •

 عدم توزيع بهينه جمعيت در سرزمين و تشديد مهاجرت •

 عدم استفاده از ظرفيت هاي توليدي روستا •

 عدالت اجتماعي، رفع فقر و محدوديت هاي اجتماعي •
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 توسعه نظام اكولوژيكي در فضاهاي زيستي شهري و روستايي.ضرورت نگاه يكپارچه به  •

 

  نظريه توسعه پايدار. 1,2

واژه توسعه پايدار به صورت گسترده اي در مباحث توسعه اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي به كار مي رود. بر 

تامين مي نمايد، بلكه  اساس ديدگاه هاي موجود، توسعه پايدار، توسعه اي است كه نه فقط نيازهاي نسل حاضر را

خود را مسئول و متعهد به حفظ منابع و نيازهاي آينده نيز مي داند. بديهي است، اين تعهد در محورهاي منابع طبيعي، 

در  1987منابع انساني و زيرساخت هاي مصنوعي انسان ريشه دارد. توسعه پايدار را اولين بار برانت لند در سال 

توسعه اي كه نيازهاي نسل امروز  "ود. وي توسعه پايدار را اين چنين تعريف مي كند:گزارش آينده مشترك مطرح نم

). سازمان ملل 1993(چوگول:"را بدون محدود كردن امكانات نسل هاي آينده براي رفع نيازهايشان پاسخگو باشد

توسعه ي پايدار چنان سياستي سياست  "توسعه ي پايدار را به اين صورت تعريف كرده است: 1991متحد نيز در سال 

است كه در نتيجه ي اعمال آن منافع مثبت حاصل از مصرف منابع طبيعي بتواند براي زمان هاي قابل پيش بيني در 

  .آينده تداوم داشته باشد

  

  فرصت ها و تنگناهاي توسعه روستايي و ارتباط آن با مديريت روستايي. 2,2

و واگذاري وظايف و فعاليت هاي جديد به مديريت روستايي نگاهي نوين، گسترش و توسعه ي روز افزون روستاها  

عالمانه و جامع به اين مقوله را مي طلبد و بدون شك اين حوزه ي وسيع بدون استفاده از تجارب ديگران در زمينه 

تايي رويكرد مطلوب براي برنامه ريزي توسعه ي روس .هاي نظري و عملي به موفقيت كامل دست نخواهد يافت

كشور، رويكرد جامع و راهبرد مناسب در اين زمينه، راهبرد توسعه همه جانبه و پايدار روستايي مي باشد. اجزاي 

  اساسي اين رويكرد و راهبرد عبارتند از:

 حفاظت و بهره برداري بهينه و متوازن از منابع پايه در جهت حركت به سوي كشاورزي پايدار •

 توانمند نمودن اقشار آسيب پذير جامعه روستايي به ويژه زنان و جوانانافزايش قدرت انتخاب مردم و  •

توسعه و گسترش مشاركت موثر و همه جانبه مردم و نهادهاي محلي در فرايند تصميم سازي و برنامه ريزي  •

  ).45:1381در راستاي دستيابي به موسسات محلي پايدار(موسسه توسعه ي روستايي ايران، 

  را مي توان به ترتيب زير معرفي نمود:پيش شرط هاي مهم توسعه پايدار روستايي 

 نگرش فرايندي به آموزش •

 اولويت دادن به مردم، قانون، حقوق افراد و منافع آن ها •

 امنيت •

 پايداري از طريق خود اتكائي •
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  معرفي منطقه و روش مورد مطالعه. 3

 ينا يستاس يحهال1388بهمن  12 يخدولت در تار يئتدر جلسه ه است. يراناستان ا  يكمينو  ياستان البرز س

 يشهر كرج شامل بخش ها يتشهرستان كرج به مركز فرستاده شد.  ياسالم يو به مجلس شورا يباستان تصو

و تنكمان ، شهرستان طالقان  يمركز يشهر نظرآباد شامل بخش ها يتو آسارا، شهرستان ساوجبالغ به مركز يمركز

شهر اشتهاراد بخش  يتطالقان، شهرستان اشتهارد به مركز و باال يمركز يشهر طالقان شامل بخش ها يتبه مركز

  .)1382، 1(نوذري، شماره باشد يو پلنگ آباد م يمركز يها

حاصل از سازمان  يجانت يفيو و با  آمار توص يدهگرد يجمع آور ياطالعات به روش پرسشنامه ا يقتحق ينا در

و  ياتو آزمون فرض يلبه تحل ياز روش آمار استنباط يريداده و با بهره گ يشرا به روش جداول نما يرربطذ يها

 يفيداده ها، توص يلتحل يوهو به لحاظ ش بردياز نوع كار يقپرداخته شده است. تحق ييرهامتغ ينروابط ب يچگونگ

  .مورد توجه قرار گرفت يمرحله اساس يق،سهتحق ياتبه سواالت و آزمون فرض ييپاسخ گو يبرا است. يليو تحل

مراجعه به منطقه مورد مطالعه و  يق،تحق ياتادب يقو مرور عم يا ي، كتابخانهاول شامل مطالعات اسناد مرحله

آزمون  يبرا ينمع يها يوهشده و به ش يجمع آور يداده ها يلو تحل يهدوم تجز مرحله .پرسشنامه بود يمتنظ يتانها

 يد،از كارشناسان،اسات يگر و مرحله سوم اين كه پرسش ورت گرفتص يزينامه ررو ب يريگ يجهو نت ياتفرض

  .يدگرد يعپرسشنامه توز50ينكارا يانجام شد.برا يليتكم يالتمقاطع تحص يانو دانشجو يرانمد

  

  . شاخص هاي تحقيق حاضر4

 ي تاكيد شدهاستان البرز بر دو بعد اصل يروستاها يافتگيحاضر جهت سنجش موانع توسعه  يقبخش از تحق يندر ا

در  يمطالعات انجام شده جهان ينبر آن بوده است كه بر اساس معتبرتر عيمضموم كه در وهله اول س ين.بد است

موضوع پرداخته شود و در  يندر ابعاد مهم ا يقبه مفهموم عام و خاص به تحق يشهر يزندگ يفيتارتباط با مفهوم ك

 يلعمل به دل ينا آنها اشاره گردد. يشده و به شاخص ها يوهله دوم به طور خاص مطالعات مربوط مختلف بررس

مطالعه به منطقه مورد  يتبعد با توجه به وضع يدر مرحله  مربوطه بوده است. يابعاد و شاخص ها  يمستند ساز

  .)1380(حسيني ابري، يممحله حصار پرداخت يزندگ يفيتك يبررس يبرا يشاخص ساز
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ييتوسعه روستا يمدل مفهوم ياگرامد. 1شكل   

  روايي و پايايي پژوهش حاضر. 5

اقتصادي از اهميت آزمون برازش داده ها و تعيين ميزان اعتماد يا پايايي و اعتبار يا روايي در تحقيقات اجتماعي و 

زيادي برخوردار است. زيرا اندازه گيري مطلوب آن است كه نتايج حاصل ازآن دقيق و صحيح باشد، يعني بيانگر 

تفاوت هاي حقيقي درواقعيت يا پديده مورد اندازه گيري باشد و ثانيا بيانگر صفاتي باشد كه مورد نظر محقق بوده 

پژوهش، از روش و تكنيك روايي محتوايي و صوري استفاده شده است است. در اين تحقيق براي افزايش روايي 

كه اين مرحله با قضاوت متخصصان (اساتيد دانشگاه) درباره سوال هايي پرسشنامه جهت مشخص كردن اين كه 

سواالت از نظر محتوايي و صوري تا چه ميزاني معرف محتوا و هدف هاي پژوهش مي باشد .براي پايايي محقق از 

  : )1376(طالب، ي روش ها يا ابزارهايي استفاده مي كند كه مهم ترين اين روش ها عبارتند ازيك سر

  روش بازآمايي-1

  روش موازي -2

  روش دونيمه كردن-3

  روش كودر ريچاردسون-4

  ). 176،1382طاهريروش كرونباخ(-5 

مي باشند، اما به دليل اين كه استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ  SPSSبسياري از اين روش ها قابل محاسبه با نرم افزار 

   از عموميت بيشتري برخوردار است، لذا ما نيز در اين تحقيق از اين مدل استفاده نموده ايم.
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  . يافته هاي توصيفي  پژوهش حاضر6

به  ييو پاسخ گو يزندگ يفيتدرك مفهموم ك ييكه توانا يسن يگروه ها يتمامشده است از  يپژوهش سع يندر ا

درصد از كل نمونه مورد مطالعه 83 سال در حدود  60يال20يسن هراستا گرو ينر اد .يرددر برگ سواالت را داشته اند،

 يزسكونتگاه ن ينسالمندان ادرصد بوده اند و 12در حدود  سال)20يال15افراد جوان ( ينكها ي گيرند. ضمنرا در بر م

درصد  60,4درصد كل نمونه مورد مطالعه زنان و 39,4 يتيبه لحاظ جنس از  نظر غافل نماندند. يجهت پرسشگر

 يالتدرصد از كل نمونه مورد مطالعه، تحص40همچنين  .)2( مطابق با جدول  داده اند يلجامعه نمونه را مردان تشك

  و كمتر هستند. لميپد يزدرصد ن60دارند و  يدانشگاه
 

وضعيت سني نمونه مورد مطالعه. 1جدول   

 گروه سني درصد

20  21- 30  

30  31-45  

40  46-60  

10  +60  

  كل  100

 

 

. وضعيت جنسي مورد مطالعه2جدول   

 جنسيت فراواني درصد

 زن  41  80

  مرد  9  20

  كل  50  100

  

  مي باشد. 3تحقيق نيز مطابق اطالعات ارائه شده در جدول وضعيت اشتغال در ميان جامعه آماري مورد مطالعه در اين 

. وضعيت اشتغال نمونه  مورد مطالعه3جدول   

 اشتغال فراواني درصد

 اساتيد دانشگاه  15  30

  دانشجويان دكتري  25  50

  مديران ذيربط  10  20

  كل  50  100

  

  فته هاي تحليلي پژوهش حاضريا. 7

مورد  يقتحق ياتصورت گرفته از  ادب يمنطقه موردمطالعه، بر اساس شاخص ساز ييموانع و مشكالت توسعه روستا

 فضايي  يكالبد ي،فرهنگياسي،اجتماعي سي اقتصاد يك،اكولوژيطي موانعه در قالب چهار مولفه مح قرار گرفت. يبررس
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پرسش  استفاده شد. يتك نمونه ا Tاز آزمون  ساناز نظر كارشنا ينهر هرگزيتاث يزانسنجش م يبرا شده است. يلتحل

 يين،بدست آمده در جداول پا يها يانگينشد. بر اساس م يطراح يا ينهپنج گز يكرتل يفبر اساس  ط يزنامه ن

منطقه مورد مطالعه  يافتگيشاخص مورد نظردر عدم توسعه  يشترب يراز تاث يحاك، باشد يكترنزد 5 به يانگينهرچقدر م

فضايي مورد مطالعه در اين پژوهش در جدول -سياسي و كالبدي-اكولوژيكي، اقتصادي-شاخص هاي محيطي .دارد

  معرفي شده و ميانگين و سطح معناداري مربوط به هر پارامتر تعيين شده است. 4

پژوهشفضايي مورد مطالعه در اين -سياسي و كالبدي-، اقتصادياكولوژيكي-معرفي شاخص هاي محيطي. 4جدول   

اكولوژيكي-محيطي شاخص ميانگين سطح معناداري  

 عدم توزيع بهينه جمعيت در سرزمين و تشديد مهاجرت  1  008

  وجود محدوديت هاي رشد صنعتي  2,1  078

  افزايش فرسايش و تخريب محيط زيست  2,5  000

  عدم حفظ توان محيط طبيعي و زيستي  2,3  000

  خشكسالي  3  009

  سياسي و برنامه ريزي-شاخص اقتصادي  ميانگين  سطح معتاداري

 عدم تناسب رشد بخش كشاورزي با ساير بخش ها  2,7  000

  عدم استفاده بهينه از ظرفيت هاي توليدي روستا  3,1  000

  عدم نگاه يكپارچه به توسعه  3,2  000

  عدم توسعه فرصت هاي شغلي  3,5  065

  كمبود منابع اعتباري  3,6  000

  نظام حقوقي و نهادي در فرايند توسعهعدم   2,6  000

  نبود نظام برنامه ريزي بلند مدت و تعهد نسبت به پيگيري هدف هاي اعالم شده  3,7  000

  ساختار برنامه ريزي و مديريتي بخش نگر  4,1  042

  مشكل در قوانين، مقررات و استانداردهاي پايه توسعه روستايي  4,2  000

  مديريت كالن توسعه روستاييعدم هماهنگي در   3,2  000

  فضايي -شاخص كالبدي  ميانگين  سطح معناداري

 عدم يكپارچه ديدن مسائل شهر و روستا  3  000

  عدم تامين حداقل خدمات عمومي  2,9  000

  دور افتادگي روستاها  1,6  033

  نگاه كالبد محور به طرح هاي توسعه روستايي  2,6  000

 يافتگيعامل عدم توسعه  ينبه عنوان مهم تر 3 يانگينبا م يخشكسال يك،اكولوژ-يطيمح يشاخص ها ياندر م

 يبخش يزي، ساختار برنامه ر4،2يانگينتوسعه با م يهپا ياستاندارد ها .منطقه مورد مطالعه انتخاب شده است يروستاها

منطقه مورد مطالعه  يروستاها يافتگي را در عدم توسعه يرتاث يشترينرا داشته اند كه ب يانگينم ينباالتر 4،1 يانگينبا م

در ميان شاخص هاي مربوط با شاخص هاي كالبدي و محيطي، عدم تامين حداقل خدمات عمومي با   داشته اند.

  بيشترين تاثير را داشته است.2،9ميانگين 
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چهارگانه يمولفه ها يمجموع شاخص ها يانگينم. 2شكل   

  

با توجه به پرسش گري هاي صورت گرفته از كارشناسان در مورد موانع توسعه روستايي استان البرز، مولفه اقتصادي 

به سياسي و امور برنامه ريزي داراي بيشترين تاثير بوده است و همچنين عوامل اقتصادي سياسي و برنامه ريزي 

  تاييد مي شود. عنوان مهم ترين دليل توسعه يافتگي روستاهاي استان البرز

  . نتيجه گيري8

در برنامه ريزي براي بخش روستايي نياز به اتخاذ يك رويكرد نا متمركز ويژه منطقه اي براي انتقال مسئوليت بيشتر 

در زمينه مديريتي و برنامه ريزي توسعه از قدرت هاي مركزي به سطوح پايين تر اجرايي مي باشد. تمركز زدايي، 

محلي تقسيم شود و ابزاري فراهم كند كه به وسيله آن بتوان  برنامه ريزي را قادر مي سازد كه به سطوح منطقه اي و

فعاليت هاي مختلف توسعه را در سطوح منطقه اي و محلي تقسيم شود و ابزاري فراهم كند، كه به وسيله آن بتوان 

فعاليت هاي مختلف توسعه را در سطوح آمايشي گوناگون بطور موثري با يكديگر هماهنگ كرد و برنامه ريزان را 

قادر مي سازد كه با حساسيت بيشتر نسبت به نيازها و مشكالت منطقه اي، آگاهي بيشتري داشته باشند.ب ه اين طريق 

تنظيم طرحها، برنامه ها و پروژه ها مطابق نيازهاي ويژه منلطق صورت مي گيرد و بنا بر اين واقعي تر و موثرتر انجام 

ي توسعه را به درون مناطق دور افتاده امكان پذير مي كند و مشاركت مي شود. تمركز زدايي، نفوذ و انتشار سياست ها

بيشترمردم را در برنامه ريزي و تصميم گيري ممكن مي سازد. بويژه وقتي هدف هاي توسعه عبات از ارتقاي رشد 

تصميم عادالنه تر اقتصادي و پاسخگويي به نياز هاي اساسي فقيرترين بخش هاي جمعيت باشد. مشاركت گسترده در 

گيري از ضرورت هاي فرايند و تمركز زدايي راهي براي انگيختن اين مشاركت است، اگرچه منافع بالقوه مديريت و 

برنامه ريزي نا متمركز آشكار است، اما بالفعل ساختن اين منافع كاري دشوار و سخت است.ب رنامه رزي منطقه اي 

آن منطقه اتخاذ شده باشد، وظيفه اصلي برنامه ريزي منطقه اي  زماني مفهوم مي يابد كه تصميمات ملي در ارتباط با
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اين است كه تخصيص عمودي موجود را به فعاليت هاي افقي تبديل كند. وقتي تصميمات برنامه ريزي حاصله گرفته 

در اين مطالعه  شد نيازآشكار شده به تطبيق محلي به برخي اصالحات جزئي در مورد تخصيصات منجر مي شود.

هاي مد نظر جهت پاسخگويي به اين سوال كه مهم ترين موانع رشد و توسعه ي روستايي در مورد روستاهاي  شاخص

استان البرز كدام است، با روش پرسشنامه اي مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت. نتايج مطالعه نشان مي دهد، در ميان 

زي بيشترين نقش را در جلوگيري از توسعه و شاخص هاي بررسي شده، عوامل اقتصادي سياسي و امور برنامه ري

  رشد روستاهاي استان البرز ايفا كرده است.

  

  . پيشنهادات9

در كليه كشور هاي در حال توسعه تكنولوژي يا فنون روستايي سنتي و فاقد اعتبار است، كه دليل عمده آن مي تواند 

صنعت باشد. بايد سعي شود موانع موجود بر سرراه منزوي بودن مناطق روستايي از مراكز شهري و كشاورزي از 

هماهنگي، جامع بيني و در كنار هم قرار دادن عناصر فوق الذكر شناسايي شوند و نياز كنوني پيشبرد، بهبود و ارتقاي 

ريزي  فني فعاليتهاي روستايي است كه در زمينه هاي غيرزراعي ايجاد اشتغال كند. بنابراين  نياز فزاينده اي به برنامه

منطقه اي در جهت ائتالف مناطق شهري و روستايي و نوسازي فني و اصالح كلي آنها حس  مي شود.  براي رسيدن 

  به توسعه روستايي در جهت اقدامات زير گام برداشته شود:

  به دليل عملي نشدن طرح تجميع در ايران بايد روستاها ي مركزي جهت ارائه خدمات بهتر شناسايي شود. �

ناسب در سيستم فضايي مناطق براي توزيع عادالنه حداقل امكانات و خدمات ضروري براي آحاد تعادل م �

  روستايي در نظر گرفته شود.

درمورد روستا هاي خيلي كوچك، در راستاي توسعه انساني و خدمات رساني نبايد فقط از ديد صرفا  �

  اقتصادي نگريسته شود.

چهارچوب برنامه ريزي ملي سراسري تالش شود و اقداماتي  در جهت درجهت تلفيق صنايع روستايي در  �

  تشويق صنايع جديد و كوچك مقياس در روستا صورت گيرد.

مشاركت تعاملي روستاييان در طرح، برنامه ريزي، اجرا و ارزشيابي برنامه ها جهت علمي شدن و موفقيت  �

  آميز بودن آنها ضروري است.

 ظر قبل از برنامه ريزي امري اجتناب ناپذير بايد باشد.نياز سنجي افراد منطقه مورد ن �
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  ييروستا يهاد
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  واحد اصفهان. يچاپ اول، جهاد دانشگاه يران،در ا ييروستا يزي.  برنامه ر1387يداسكندر،س يدايي،ص

  چاپ اول،؛ انتشارات دانشگاه تهران. يران،در ا ييروستا يريتمد .1376، يطالب، مهد

  1370و عدم تمركز، انتشارات قومس، تهران،  يمحل يابوالقاسم، حكومتها ي،طاهر
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و  مالي منابع. 1387، كشور يها ياريوده يها يسازمان شهردار يو مطبوعات ياطالع رسان ي،موسسه فرهنگ

  ها ياريسبز ده يكتابها يكشور، از سر يها ياريده يدرآمد

)يريتبرگرفته از كتاب مد(ارشد يدوره كارشناس يجزوه درس يي،روستا يريتمد .1381، مسعود ي،مهدو  

نهرادانشگاه ت يمي،محمد تسل يسازمان تحول . 
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. 53شماره  يايي،جغراف ي، پژوهش ها)يغرب يجاناستان آذربا هاي  

 1شماره  ها دهياري ماهنامه مصاحبه، متن روستايي، مديريت و ها دهياري .1382،  علي نوذرپور،

  

  


