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Inter-regional and intra-regional disparities are a major problem in 

the regional development of developing countries.These inequalities 

are the result of polar growth policies and these inequalities are 

contrary to the principles of sustainable, balanced and justice-

oriented development.The main concern of these countries has 

always been to achieve a balanced development. Contrary to regional 

development policies in Iran Based on reducing the gap between 

different regions and creating a balance in regional development, 

there are still some regions and districts They suffer from a lack of 

basic services and facilities. The purpose of this study was to 

investigate the effect of social and cultural gaps caused by 

unbalanced development In the Makran coastal area, a researcher-

made questionnaire is designed and then calculated Reliability and 

its narrator among the statistical sample of 484 women and men 

living in Makran region with 88761 people was distributed. 

Keywords: Social and cultural gaps, unbalanced development, 

Makran coastal region 
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2880-2903، صص1400،(تابستان 14پياپي(جامعه شناسي سياسي ایران، سال چهارم ، شماره دوم)مقاله علمي ـ پژوهشي(فصلنامه علمي 

 از توسعه نامتوازن  يناش يو فرهنگ  ياجتماع یهااثر شکاف   زانيم يبررس

کرامت اهللا راسخ3

دهیچک

 یابزرگ در توسهههعه منطقه  یعنوان مشهههک به ،یاو درون منطقهه یامنطقهه  نیب  یهاینابرابر

به   یرشهد طط   یهااسه  یسه   جیاز نتا  هاینابرابر نیتوسهعه وجود دارد  ادرحال  یکشهورها

و متوازن و عدال  محور اسه     داریمخالف اصهول توسهعه  ا  هاینابرابر نیو ا  رودیشهمار م

توسههعه متعادل بوده اسهه   بر  ف   کیبه  دنیهمواره رسهه   شههورها،ک  نیا  یدغدغه اصهه 

مناطق مخت ف و   انیکه بر اسها  کاه  شهکاف م  رانیدر ا  یاتوسهعه منطقه  یهااسه  یسه 

از کم ود  هدمهاو و    یمنهاطق و نواح  یهنوز هم بر   ،یاتعهادل در توسهههعهه منطقهه  جهادیا

ی ها اثر شهههکاف زانیم  ی  هدف از  ژوه  حاضهههر بررسههه برندیرنج م یاهی ا   ویتسههه 

منظر  نیاز توسهعه نامتوازن در منطقه سهواحم مکران اسه  که بد  یناشه  یو فرهنگ  یاعاجتم

نمونه   انیآن در م  یو راو  ییای ا زانیو  س از محاسه ه م ی رسهشهنامه محقق سها   طراح

 نفر 88761زنان و مردان سههاکن در منطقه مکران با  تعداد    هینفر از ک  484که تعداد   یآمار

، یعام   یبارها  ب یکه شهامم ضهر  ییایابتدا  ا  ،یشهد  در طسهم  آمار اسهتن اط عیاسه  توز

یی اسهتخرا  شهده و روا  انسیوار نیانگیهمگرا شهامم م  ییو روا  ی یترک   ییایآلفاکرون اخ،  ا

ی گرف  در ادامه به براز  مدل سها تار طرار   یواگرا شهامم رو  فورنم وررکر موردبررسه 

مدل از   یبراز  ک   یبه بررسهه     یشههد و درن ا یبررسهه  Q^2اریو مع R^2اریمع قیاز طر

 یآن با توجه به الفا  ییایو  ا دی رسهشهنامه توسهس اسهات یی ردا ته شهد  روا GOF  اریمع قیطر

، نظام  یزیربرنامه  یهااسههه  ینشهههان داد سههه  قیتحق  جیطرار گرف   نتا دییکرون اخ مورد تا

ی اجتماع  یهابر شهکاف یتیجمع  یهااسه  یو سه   یگذارهی، سهرما ی، سها تار ادار  یبندبودجه

از توسعه نامتوازن در منطقه سواحم مکران  اثرگذار اس   یناش  یو فرهنگ

 توسعه نامتوازن، منطقه سواحم مکرا  ،یو فرهنگ  یاجتماع یهاها:  شکاف  دواژهیک 

 دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی، گروه علوم اجتماعی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسالمی 1

 دکتری جامعه شناسی سیاسی، استادیار گروه علوم اجتماعی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسالمی2

واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسالمیدکتری جامعه شناسی سیاسی، دانشیار گروه علوم اجتماعی، 3

حسن حاجی زاده میشی1         
                                                                                                                      تاریخ دریافت :1399/11/06

مجیدرضا کریمی(نویسنده مسئول) 2                 تاریخ پذیرش:  1400/02/24                
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 مقدمه

 یابزرگ در توسهههعه منطقه  یعنوان مشهههک به ،یاو درون منطقهه یامنطقهه  نیب  یهاینابرابر

به   یرشهد طط   یهااسه  یسه   جیاز نتا  هاینابرابر نیتوسهعه وجود دارد  ادرحال  یکشهورها

و متوازن و عدال  محور اسه     داریمخالف اصهول توسهعه  ا  هاینابرابر نیو ا  رودیشهمار م

توسههعه متعادل بوده اسهه   بر  ف   کیبه  دنیهمواره رسهه   شههورها،ک  نیا  یدغدغه اصهه 

مناطق مخت ف و   انیکه بر اسها  کاه  شهکاف م  رانیدر ا  یاتوسهعه منطقه  یهااسه  یسه 

از کم ود  هدمهاو و    یمنهاطق و نواح  یهنوز هم بر   ،یاتعهادل در توسهههعهه منطقهه  جهادیا

  برندیرنج م  یاهی ا  ویتس 

 مسئ ه طرح

  به   «توسعه»  ممف و   یشینه  دی،طتصاا  وبیادر اد «شدواژه »ر  ایبرچند صهدسهاله   سابقه  باوجود

  د یجاو ا  زیسازبا  وروضر   گرددیبرم  دیمی   1950  ههدوم و عمهدتهاد د  ج انی  جنگاز    بعد

رهاشههده از    یهارکشو در     یشرف  و   زینوساو   سههو کیاز   جنگ  یگرد  یهارکشو در   هفار

:  1984ر،ی)جرالهد مس  ا  دهبو   مؤثرآن    یجوترو    ممف و   ینا    ق  رد  ،یگرد  یسو از    رستثماا

  کثر ا  دیطتصاا  یههادر برنهامهه  فهد  یکعنوان  بهه  «توسعه»  وو،متفا  یههازهیبهاانگ  رونی( ازا39

  گرف   ارطر  ی یگیر ردمو   جم ه ان«یراز »ا  هارکشو 

  ردار بر و  تکامم  ج   در   زمر لتحو از   ارههمو  ،گذشته طرنمیدر ن  «ی واه»توسههعه  ه دید

، 1975تا   1950: دوره اول از یدر سهه دوره زمان توانیرا م رتطو  ینا  کهیطور  بهس  ا  دهبو 

  تز، یکرد)ژوزف اسهتگ   یبندمیتاکنون تقسه  1995و دوره سهوم از  1995از  تا  1975دوره دوم

1999 :87 ) 

 نظریه  اههههه ب  م،سو   نج ا  یهارکشو   یافتگیناتوسههعه  ع   (،1950-1975)  نخس  ره در دو 

  تس سم   یناز ا  و رهه    راه دیگردیم تح یم  فقر  مهه باطدور      هدهه  دی(، و 1954کسرو هه ن)

درصد در اطتصاد   7تا  5در حد  یرشد میو تحص  هیسرما    هههه ن اشا «،توسعه» به  ستیابیو د

رشههد متوازن  با   یهامدل د،طتصادر ا یشدر  چنین  تحقق  ج   در    رونی  ازاشههدیم یمعرف

مدل حداطم   زی( و ن1958)شهمنی( و رشهد نامتوازن آل رو هر1957رودن)-نیروزنشهتا هینظر

  افته یدس    یهارکشو   دممر  نچو  اما دی(مطرح گرد1986)نیاشتا   نیل یاز سو    یت   بحران

و    مددر درآ  «ط قاتی  فاص ه»  انعنو   با  ییگرد  ه دید  با  باطماز دور    رگذ  ضمن  ،شدر  ینا  به

  ای بر  یترکهامهم  ممف و توسهههعهه از     ردازانهیه دوم نظر  نسم  رونیازا  ،شدند  جهامو   فمصر

عادرنه بود که عمدتاد در دوره    عیتوز با  اههمر دیطتصاا شدو آن ر  نددنمو   دهستفاا «عههه توس»

  ی ها ارائه برداشهه    ی  ربه بعد و د 1995طرار گرف  اما از سههال  دیمورد تأک  1995-1975

  1993،1985،1981)اسنیهمچون آمارت  یشرط   ردازانهیازنظر یاز توسعه توسس بر   یمتفاوت
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(، 2002)یمهاتهاه  نیو همچن  1998نوبهم سهههال   زهیجها یهنهد  ری(، اطتصهههاددان شههه 1983و  

  دیمطرح گرد  یعنوان توسعه انساناز توسعه را به دی( مدل جد2002(، فوکودا)2001)و یف 

  حتی   وو،ثر  تولیدو   دیطتصاا شدفقس رنه که  شههودیم  لستدرا توسعهاز  جدید  ش  دابر در

کننده  ها و فراهمانسان   ختیهه  وشو    هفار مینهز  کنندهنیتأم  ییتن ابه نیز ووثر رنهدعا  یعزتو 

  توانند یم دنبو  تمندوثر به  توجه  باها انسهان  کهیطوربه ،نیس    یبشر  معاجو در   «عههههه توس»

  ای بر  توسعه  ،تیاسنرما(  ازنظر آ28:  2004)آنهانهد،باشند  شتهدا  هفار  معدو    بدبختی   حساا

  س مثابه آزادی ابه توسعه  و اسههاسههاد  ردیگ یم  شکمآزادی    به  ءبتناا  با ادفرا  طاب ی    شکوفایی

توسعه، گرچه، در ظاهر امر،    یعدم توازن الگوها  ای(  بحث از توازن و 66:  1382،ی)محمود

مسه س    یوهیعنوان شه به  یدارهیسهرما  یریگ شهکم  یاسه ، از ابتدا  سهالهصه  شه  یطدمت یدارا

به آن  نیمخت ف موردبحث و جدال متفکران مدرن بوده اسه   ا یهمواره و به انحا یدیتول

  توجه ینسه   به موضهوت توازن ب  کسهرهی  یسهنت  یهادر تمدن شهمندانیکه اند  سه  یمعنا ن

  ی توازن« برا یکه در ضهمن آن »مسهئ ه یبسهتر نیرتم م ،ی، ول(280:  1357 ،یاند)اسهمبوده

عدم توازن گسهترده   یِبروز عم   اف ،ییم  یوجه کانون یبه نحو معنادار  یمتفکران متقدم غرب

 یختگیردرهم  گریدع هاروبود  بهه  کهایدر ارو ها و آمر  یدارهیه سهههرمها  یریگ نضهههج  یاز ابتهدا

  ی دار هیگسهترده که در طول چند سهده بعد از ظ ور سهرما  یِو بروز شهکاف اطتصهاد  یاجتماع

  ی افتگ یه و ارتقها    یبسهههتر معنهادار  نیتربود، م م  ییکهایو آمر  ییجوامع ارو ها  ریگ همواره دامن

  شودیط مداد م ینس   به متفکران سنت یمتفکران غرب یشهیتوازن« در بطن اند  ی»مسئ ه

  ن یعدم توازن شههدند و به هم  یمسههئ ه ریدرگ  یمدرن به ع م مخت ف  شههمندانیاند  حالنیباا

  ی توج  طهابهم  فیدر ط  زیحوزه ن  نیدر ا  شهههانیا  ی رداز  فکر  یو نحوه    یه فی هاطر ک 

بر وجود   دیبا تأک    یعصههر  و   یع م  اویمطابق با ادب    یشههده اسهه   آدام اسههم راکنده

و  (   15:  1391،  یو شهههال  ایه ن  ی)توک یرمولهد اطتصهههادیمولهد و غ  یههابخ   انیه م  یدوگهانگ

:  1394،یو ج هار  یمهانهده)عربشهههاهو عقهب   شهههرفتههی   یکشهههورهها  نیعهدم توازن ب  نیچنهم

 یدوره و در   نیکرده اسه   در هم فایسهترگ ا  اویادب نیا  یریگ در شهکم ییسه م بسهزا(47

و   دیجد  یش رها  نیابشده بودند و عدم توازن م  داریش رها  د  سمیفئودال  یجیتدر  یفرو اش

دو   نیبود  بعدها هم  یاز موضههوعاو موردتوجه روشههنفکران اجتماع یکی  یسههنت  یشهه رها

اندام عرض یبرا  یمحم  ستمینوظ ور توسهعه در طرن ب یآن در الگوها یهاموضهوت و درل  

 توسعه بود درحال  یبه کشورها  یاطتصاد  یهاهیتوص

دو    ن،جریادو    نمیا  ار ایدو    تجربی  یههاو تفهاوو  اوتمایز  یمقولهه  همردر ز  فشکا  ممف و 

  ی هادر تقابم  رداو ئالیستیکیدو شکم  به که  ییهاو تفاوو اوتمایز  شودیم  معنا هغیرو   رفتار

 ،یخیرتاو    فرهنگی،جتماعیا  رسا تا  یکدر    ینکها  یگرو د  کندیم  ا ید  وزبر جتماعیا-سیاسی

 ط قاتی  فشکاو    نس ی  فشکا،نیسمرمدو    سنّ    فشکا)سهههازنهدیم  ننمایاد را   و    اصی
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و   وومتفا  وتجربیارغم به نس ی  یحدهاوا ،ینکها  اوتمایز ینا  یژگیو و  حیو   (  در توضههه 

  یک   به نک    یههایوسهههتگی   باو    ص ا  جتماعیا-فرهنگی  ک ی    یکبهاهم، در  دمتضا  حتی

:  1392و همکار،  ی)ارجمند ردازندیم  یکدیگر  با(  رضتعا  یا  فقاتو )  تعامم  به  مشخص  رسا تا

30 ) 

  توان یکهه م  چنهانس  ا  متنوعیو    دمتعد  دبعاا  نس ی  بسروا  یمقولهه  به  دموجو   یهادیکررو

  یی هارا در طالب  جامعهو       معرفتیو   فرهنگی  ،جتماعی، ا  سیاسی،   دیطتصاا ،یهاشههکاف

  ن میا  فشکا،مانهز  ومقتضیاو    مس س  نگفتما  نمیا  فشکاو مهدرن،    سن    نمیا  فشکا  نچو 

نسهم جوان و نسهم گذشهته   یتقاضا  نمیا فشکا  ،غنیو  فقیر  نمیا فشکا دم،مرو   حاکمی  

:  1381ک،ی)تاجدیکشهه  ریبه تصههو   افتهینو توسههعه  افتهیمنطقه توسههعه انیشههکاف م یحت  ای

شهتا     نیا ل ته  ادگیر  وشد  جامعه تغییر هنگآ که  شهودیم  وتشر مانیز  ی(شهکاف نسه 265

ا مهحصهههول  درون  ریکازوسا  لمحصو   رانیه در  به هکههه  نه هوده  اجهتهمههاعه   بهر هوردزا    ینهظههام 

 یابزرگ در توسهههعه منطقه  یعنوان مشهههک به ،یاو درون منطقهه یامنطقهه  نیب  یهاینابرابر

اسه  و   یرشهد طط   یهااسه  یسه   جینتا  هاینابرابر نیتوسهعه وجود دارد  ادرحال  یکشهورها

(   101: 1394و همکاران،   یو متوازن و عدال  محور)عارط داریمخالف با اصههول توسههعه  ا

توسهعه   انیکه بر اسها  کاه  شهکاف م رانیدر ا یاتوسهعه منطقه  یهااسه  یبر  ف سه 

از   یمناطق و نواح  یاسه ، هنوز هم بر   یاتعادل در توسهعه منطقه  جادیمناطق مخت ف و ا

  برندیکم ود  دماو و توسعه نامتوازن رنج م

  ، ی اجتمهاع  یامهدههایه کشهههور    یمشهههک و فع   نیتراز م م  یکیمثهابهه  نهامتوازن بهه  توسهههعهه

  ی به دن ال داشههته اسهه   دسههترسهه  یو م  یدر ابعاد مح  یمنف  یتیو امن  یاسهه یسهه  ،یاطتصههاد

از   یریگ  یو ضهرورو    کسهانیو  دماو    ویشه روندان مناطق مخت ف به امکاناو، تسه 

به همراه ضههرورو اسههتفاده از    یتیامن  -یاسهه یو سهه   یعاجتما ،یاطتصههاد مینام   یبسههترها

سه ب   یجان ه و متوازن م توسهعه همه  یکشهور در مناطق مخت ف در راسهتا  یطیمح  یهاتوان

از گذشهته احسها  شهود  در   یضهرورو توسهعه مناطق مخت ف ب یفع  ۀشهده اسه  تا در ده

کشهور طرار دارند، در  یرزو م یرامونیراسهتا توسهعه مناطق محروم که عمدتاد در مناطق   نیا

 رگرفته اس  طرا  ربسیذ  یدستور کار دول  و ن ادها

با ط م    سههیمقاغالب مناطق کشهور طابم    یوضهع ،یدهه از انق   اسه م  نیدر چ ارم  اگرچه

بر وردار    یاز مناطق، شه روندان از  دماو مناسه   یاریاما همچنان در بسه   سه  یاز انق   ن

چر ه باطم، هم   کیرا به وجود آورده که در  یدیموضهوت مشهک و جد نیو هم سهتندین

دول  به وجود    یرا برا یمناطق شهده و هم مشهک ت نیدر ا  یافتگینتوسهعه  دیتولمنجر به باز

  ن یدارد  ا یفردمنحصههربه    یمناطق، جنو  شههرک کشههور وضههع نیا  انیآورده اسهه   در م
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:  1393،ی)طن ربردیرنج م  ییایجغراف  یو انزوا  یمی ود از  سه  اط   یرغم گسهتردگ منطقه به

12 ) 

  9منطقه   یعنیو ب وچسهتان، هرمزگان و کرمان   سهتانیسه  یهادرون منطقه مکران که اسهتان در

  ی ا گونهندارند، به  یمناس    یتوسعه وضع یهاغالب شا ص رد،یگ  یکشور را دربرم یشیآما

  ن یا م،یو بزرگ اسهتان کرمان و مرکز و غر  هرمزگان را مسهتثنا کن یشهمال  یکه اگر شه رها

  ی منطقهه در حهال نیا    یه منطقهه کشهههور اسههه   محروم  نیترمهانهدهن و عقهب یترمنطقهه محروم

عمان،   یایمجاورو با در  میبه دل  ،یمیو  سه  اط   یطیمح  یها  یرغم محدوداسه  که به

  ی ها   ی ود طاب   یگسهتردگ  نیو همچن ایجنو  آسه   یبا کشهورها  یگیهند و همسها  انو یاط

و   ردیمنطقهه طرار گ  نیا  ۀجان ه توسهههعهه همهه  یم نها تواندیکه مدارد  یفراوان  یبالقوه اطتصهههاد

ن فته در   یها  یظرف رونیکمک کند  ازا زین یمنطقه، به توسهعه م     یع وه بر ب  ود وضهع

مانند   یراه رد  یهااسههه  یه سههه   یموجود و بر   یها  یه رفع محروم یمنطقهه، ت   برا نیا

توسعه   ریا  انیسال رسه ب شهده اسه  د  فار ،جیبه     رانیا  یکاسهتن از وابسهتگ یت   برا

اثر   زانیاسه  که م نیا قیتحق  ی  سهوال اسهاسه ردیمنطقه مکران در دسهتور کار دول  طرار گ 

از توسهعه نامتوازن در منطقه سهواحم مکران چقدر  یناشه  یو فرهنگ  یاجتماع  یهاشهکاف

 اس ؟

 ینظر میمفاه فیتعر

 یاجتماعیشکاف امف وم 

  میبپرداز  یاجتماع یهاالزام اسه  که در ابتدا به مف وم شهکاف یاز ورود به بحث اصه   ی 

به چند   یتیاسه  که جامعه را ازنظر جمع  یعوامم گسهسهت  یاجتماع  یهامنظور از شهکاف

ها  ممکن اس  تشکم هایبندگروه  نی(  و اLipset,1967:98)  کندیم  میگروه متفاوو تقس

 طوط رطاب  و منازعه بر    یاجتماع  یهاشهکاف  گر،یدانیبکند  به دای   یاسه یسه   یهاو سهازمان

:  1374ه،یریهسهتند)بشه   یها، شهأن و منزل ، اطتدار و     اجتماعسهر هنجارها، باورها، ارز 

  ن یشههکاف دارند  ا دیتول یبرا  یشههتریاسههتعداد ب ران،ی(  جوامع در حال گذار همچون ا99

  ی ها باردار شههکاف  گریبوده و از طرف د  یسههنت عهجام  یهاوامدار شههکاف  یجوامع از طرف

  ی هاسهه  با تعدد و تراکم شههکاف  یاجامعه ران،یجامعه ا  نی  بنابراباشههندیجامعه مدرن م

را از    یو ط قات  یتیجنسه   ،ینسه   یهاو شهکاف  ،یرا از جامعه سهنت  یکه شهکاف طوم  یاجتماع

  میانتخا  کرد  یبررس یجامعه مدرن برا

  یشکاف طوم 



 

2885 

صلنامه علمی  
ف

)
مقاله علمی ـ پژوهشی

(
جامعه شناسی سیاسی ایران، سال چهارم ، شماره دوم 

)
پیاپی

14
،(تابستان 

1400
 

و    یدر چ ار حوزه مذهب، زبان، آدا  طوم   یجمع  ریو سها  ها  یطوم نیوجود گسهسه  ب به

اطوام ترک، کرد، لر، ب وچ،    ،یدیچ ار شههها ص ک  نیا  هیاشهههاره دارد  بر  ا یخیحافظه تار

  ی کی  سهتندیفار  زبان مشهترک ن    یها با اکثراز شها ص یکیکم درترکمن و عر ، دسه  

نس      یتیطوم  یهاتوسعه در استان نییدارد، سطح  ا ییافزاهم  یکه با شکاف طوم یاز مسائ 

  ی   آمارهاشهودیم ادی یاکشهور اسه  که از آن تح  عنوان شهکاف منطقه  یهااسهتان  ریبه سها

گذشهته نشهان داده که کشهور از عدم تعادل   انیموجود و مطالعاو گسهترده محققان در سهال

   اد یمحروم و نسهه تاد محروم، تقر  یهاسههتانو ا بردیرنج م  یااف منطقهو وجود شههک  ییفضهها

و    یتراکم شهکاف طوم یعنی نیدر آنجا وجود دارد  ا  یهسهتند که شهکاف طوم یهمان مناطق

 ( 121) همان: یاشکاف منطقه

  یشکاف نس  دهی   د3

 ندیاگر در فرآ   شهودیمربوط م  گریبه نسهم د یجامعه از نسه   کیتداوم فرهنگ    یچگونگ به

به   یاز نسهه   یجامعه تا حد مط وب  کیکردن کودکان، نوجوانان و جوانان، فرهنگ   یاجتماع

اشههتراک   زانیم رد،یبه نحو احسههن انجام  ذ یفرهنگ دیمنتقم شههود، و بازتول گرینسههم د

  در دیآیدو نسهم به وجود نم نیب  یو ا ت ف فاحشه  رودیبار م  اریدو نسهم بسه  نیب  یفرهنگ

طور  دچهار مشهههکهم شهههود و بهه  یو  هارج  یکردن بهه ع هم دا    یاجتمهاع  نهدیاگر فرآ  مقهابهم،

  ی به نسم بعد منتقم نشود، تداوم فرهنگ یو فرهنگ جامعه در حد مط وب  رد،یناطص انجام  ذ

  معمورد فاص ه  افتدیفاصه ه و شهکاف م میدو ط دینسهم جد  نیو ب  شهودیجامعه دچار مشهکم م

به ا ت ف و    یطورک ها هنجارها، بهدو نسههم در تجربه، ارز  نیبه ا ت فاو م م ب ینسهه 

را فرهنگ آکسهفورد،   ی  مث د فاصه ه نسه شهودیدو نسهم گفته م نیتوجه بطابم یشهکاف فرهنگ

کرده    فیجوانهان و افراد مسهههن تعر  نین ودن تفهاهم و درک متقهابهم ب  ایه ا ت ف در نگر   

گسهسه    ایهرگونه شهکاف   صیدر تشهخ  یمتعدد یهامؤلفه  Oxford,1998: 2اسه ) )

نسهم بال  و جوان، ا ت ل  انیم یمشهاهده اسه ، ازجم ه موارد کاه  ارت اط ک مطابم  ینسه 

گروه مرجع جوانهان،    رییتغ ن،یکهامهم فرزنهدان از والهد    یه و عهدم ت ع  یهمهاننهدسهههاز  نهدیدر فرآ

و    ینابردبار ن،یشه یعدم تع د به فرهنگ نسهم   ،ینسه  انیم یعاطف  یهافصهم مشهترک    کاه

 ها نسم  انیکاه  تسامح، تساهم و تحمم م

   رشد متوازن و نا متوازن4

درآمد   یبه منظور افزا 1970و  1960و  1950  یاز اطتصههاددانان توسههعه در دهه ها  یبر 

  ها و رو  ،یآن ا به توسعۀ اطتصاد یابیدس       یدر حال توسعه و در ن ا  یسهرانه کشهورها

  ی  صههوص به دو دسههته ک  نیارائه شههده در ا  یها  هیرا ارائه کردند  نظر یمخت ف  یالگوها

 هیدو نظر نیاسه   ا دهیگرد میرشهد نامتوازن تقسه   ۀیو نظر  متوازنرشهد  ۀینظر  نیتح  عناو
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باور بودند که   نیمطرح شههده اند که طدرو در دسهه  دول  بود و اغ ب بر ا یطیدر شههرا

بر نق  دول ( از دهۀ  دی)تأک  میدل نیاسهه   به هم  ریتوسههعه تن ا توسههس دول  امکان  ذ

:  1381 ،یزدی یشههد ) ا   دهیرشههد متوازن و نامتوازن به چال  کشهه  هیبه بعد دو نظر 1980

58-54) 

 یموضوت و نوآور  نهیشی 

 رشد متوازن ۀینظر

هههه رودن، نورکس و ن سهون    نیتوسهس روزن اشهتا 1950دهۀ   میرشهد متوازن در اوا ۀینظر

متقابم   وندی   ای  یو وابسهتگ  ی ارج  یها  ییوجود صهرفه جو  ۀیبر  ا  هینظر  نیمطرح شهد  ا

مجموعه    ی ارج  ییشههکم گرف   منظور از صههرفه جو   یمخت ف اطتصههاد  یبخ  ها نیب

گروه   کی ایفرد   کی( یمصرف ایو  یدی)تول    یاس  که به طور نا واسته در اثر فعال یمنافع

 ندارند   ینقش  چیه   یشود که درآن فعال یم  یگروه ایفرد   ب یبنگاه، نص کی  ایو 

مث   حاصم   یاثراو جان  اینا واسته و  یفرع داویتول ،ی ارج یها ییواطع صرفه جو   در

رهگذر به طور نا واسههته   نیاسهه  که در ا یمشههخص اطتصههاد یها    یفعال یانجام بر 

  ی رشههد متوازن معتقدند که برا  ۀیشههود  طرفداران نظر یجامعه م  یبخ  ها  ریسهها ب ینصهه 

بخ    ۀیدر ک  یت   همه جان ه ا دیرکود و فقر با زاطتصهاد جوامع در حال توسهعه ا ییرها

 یدیطدرو تول   یها و افزابخ    ریرشهد سها نۀیامر زم  نیو ا  ردیصهورو گ   یاطتصهاد یها

 آورد   یآن ها را فراهم م

  ی گذار  هیسههرما دیبا یفقر و عقب ماندگ  رةیاز دا ییرها  یرشههد متوازن برا ۀینظر  براسهها 

بخ  ها با   نیانجام شهود تا ا یمخت ف اطتصهاد یبه طور همزبان در بخ  ها یعیوسه  یها

را فراهم  گریجذ  محصههورو همد یبازار رزم برا گر،یکدی داویتول یتقاضهها برا جادیا

بر وردار اسه     یادیز   یکارها از اهم  یو وجود تقاضها برا  بازارنق    هینظر نیآورند  در ا

وجود بازار مناسههب و   ،یدر بخ   صههوصهه   ژهیبه و یگذار هیهرگونه سههرما  زهیانگ رایز

ههههه رودن،   نیروزن اشهتا او،یاسه   در ادامۀ نظر یدیمحصهورو تول  یبرا  یکاف  یتقاضها

 شود    یم  ینورکس و ن سون بررس

 رشد نامتوازن ۀینظر

رشههد   یاسههتراتژ  یریرغم به کارگ   یکه ع  دیمشههاهده گرد 1950شههدن دهه  یاز سههپر  س

رشهد  ۀینظر میدل نیبود  به هم  نییدر حال توسهعه هم چنان  ا  یمتوازن، نرخ رشهد کشهورها

   دیگرد  ایرشههد نامتوازن م  ۀیمطرح شههدن نظر  یبرا نهیتقاد طرار گرف  و زممتوازن مورد ان

  ی کشهورها  هیاند که با توجه به مشهکم کم ود سهرما دهیعق  نیبرا نرشهد متواز  ۀینظر نیمنتقد
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  ع یوسه  یها  یگذار هیسهرما ازمندیبر رشهد متوازن که ن یم تن یدر حال توسهعه، توسهعۀ اطتصهاد

همزمان    یرسههد  به ع وه، با اجرا یاطتصههاد اسهه ، به سههرانجام نم یو در همه بخ  ها

و ممکن اسه    دیآ یبه وجود م یزیر  همخت ف مشهکم برنام یها و طرح ها یگذار  هیسهرما

  ن یاز منابع ت ف شهوند  از ا  یارینادرسه  منابع، بسه  صیو تخصه  یزیدر اثر اشهت اه در برنامه ر

ا تصهاص دادکه    یعیصهنا  ایموجود در دسهتر  را به بخ  ها  یاه  هیسهرما  سه  یبا یرو، م

بناها و   ریمعنا که ز نیکنند  بد فایا  عیصهنا  ایبخ  ها  ریسها  یرا برا  و یبتوانند نق  لوکوموت

توسههس منافع حاصههم از   گر،ید  عیصههنا  ایدر بخ  ها  یگذار  هیسههرما  یرزم برا یها نیزم

صههرفه   قیطر  نیمنتخب فراهم شههود و از  ای  شههتازی   عیدر بخ  ها و صههنا یگذار  هیسههرما

   دیبه دس  آ یها و توسعۀ اطتصاد  ییجو 

رشهد  ۀینظر روانیو روسهتو، از    نیاسهترت رشهمن،یبرگر، ه ندلیک   گر،یچون سهن یاطتصهاددانان

 اتشان یبا توجه به نظر ردالیو م سیاز اطتصاددانان مانند لوئ گرید  ینامتوازن هسهتند  ال ته بر 

  ی رویعرضهه نامحدود ن" ۀیبا ارائه نظر سیهسهتند  چرا که لوئ هینظر نیاز طرفداران ا  ییگو 

حم دو   ردال،یو برعکس او، م  دیریگ  یصهههنع  را به عنوان موتور توسهههعه در نظر م  ،"کار

داند  به هر حال در  یم  یم مسهائم کشهاورزرا در گرو ح  یافتگیمشهکم اشهتغال و توسهعه ن

رشههد نامتوازن را در اوا ر   ۀیاسهه  که نظر یاطتصههاددان نیاول  رشههمنیافراد نام رده، ه انیم

کرده    انیب  "یتوسهعۀ اطتصهاد  کیاسهتراتژ"در کتا   ود با عنوان  کیسهتماتیبه طور سه  1950

 شود    یاکتفا م یبه ارائه نظراو و  نجایرو، در ا نیاس   از ا

 مورد مطالعه منطقه

عرض   قهیدط 29درجه و  31تا   قهیدط 3درجه و  25    یو ب وچسهتان در موطع  سهتانیسه   اسهتان

طرار گرفته اسههه      یطول شهههرط قهیدط 19درجه و  63تا   قهیدط 47درجه و  58و   ،یشهههمال

و    سههتانیمربع آن مربوط به سهه    ومتریک  8117مربع اسهه ، که     ومتریک   187502وسههع  آن  

درصههد کم مسههاح    11اسههتان،  نیمربع آن متع ق به ب وچسههتان اسهه   ا   ومتریک  179389

اسه      یتیکشهور به لحا  جمع یاسهتان ها نیاز کم تراکم تر یکیو   ردیگ  یکشهور را در بر م

از شههمال به    ،یمرز  اک    ومتریک  1800و  یمرز آب   ومتریک  300اسههتان با داشههتن حدود  نیا

عمان و از مشهرک به  اکسهتان و    یای راسهان و افعانسهتان، از غر  به کرمان، از جنو  به در

  16بخ ،   29شه رسهتان، اسه  که مجموعا   7  یاسهتان دارا نی  اشهودیافغانسهتان محدود م

 )فصههه نهامهه مطهالعهاو ردیگ یسهههکنهه را در بر م  یدارا یآبهاد  6038دهسهههتهان و    92شههه ر،  

 (1381،یم 

درصد   2 48  نیش رنش   ینفر بوده که جمع 000 219 2استان    ی، جمع1382اسا  آمار   بر

درصد  نی، ا8 64متوسس   یعنی  ،یش ر    یجمع  ی  با توجه به نُرم کشوردادیم  میآن را تشک



 

2888 

رس
بر

یم ی
ان
ز

 
ف
کا
 ش
اثر

ها
 ی

اع
تم
اج

 ی
نگ
ره
و ف

 ی
اش
ن

 ی
زن
توا
نام
ه 
سع
تو
از 

 

 
  ی درصهد و شا ص با سواد  01 68سهال به بار،  6    یجمع  یباسهواد زانیاسه   م  نیی ا  اریبسه 

نفو  و    یاسههه  )سهههرشهههمار 68 59و  37 76 ب یبه ترت  ،ییو روسهههتا  یدر نقا  شههه ر

مشک و  میبه دل کنیاس  ل  یو دامدار  یعمده ساکنان منطقه، کشاورز شهی(  1385مسکن،

ز  ا  یاریبسهه    ،یو به ع وه رشههد شههتابان جمع  هیکم ود سههرما  ،یکیضههعف تکن ،یعیط 

به سهم  طاچاک مواد   ای ند،یآیاند به شه رها محداطم معا  بازمانده  نیکه از تام  انییروسهتا

کنند با    دای   یتا کار شهوندیفار  م  جی    هیحاشه   یهانینشه خیشه  یراه ای روند،یمخدر م

دارد  از    رانیرا در کم ا    ینرخ رشههد جمع نیاسههتان بارتر نی، ا25 2    ینرخ رشههد جمع

کشهور، رت ه دهم را به  ود ا تصهاص داده      یدرصهد کم جمع 1 3با داشهتن    ،یلحا  جمع

سرباز و  کش ر،ین  رانش ر،یاسهتان، شهامم زاهدان، زابم،  ا ، سهراوان، ا  یاسه   شه رسهتان ها

درصهد  4 11با   رانیاسهتان ا  نی  ناورتر سهتان،یچاب ار و زاهدان مرکز اسهتان اسه   اسهتان سه 

  دیآ یح  کشور به حسا  مکم مسا

 قیو مدل تحق ینظر  چارچو 

  ر ی از آرا بطور ا تصهار که منجر به توسهعه نامتوازن شهده و در سها یبخ  مجموعه ا نیا در

 قیآورده شههده و مدل تحق قیتحق یمقارو و کتب مورد توجه طرار گرفته اند بعنوان راهنما

 گردد  یم نیآن تدو  یبرم نا

 در روند توسعه: رگذاریتاث  یاسیس  عوامم

 رانیدر ا یزی نظام برنامه ر1

طور  که به یاز اهداف  یکی  گذردیتوسههعه در کشههور م  یزیرشهه  دهه از نظام برنامه  ادیتقر

 یاشده، توجه به تعادل و توازن منطقهبدان اشاره  یزیرش  دهه برنامه نیدر طول ا یحیت و 

مرت س با روند توسههعه    یزیرنظام برنامه  یهاچال  نیتردر کشههور بوده اسهه ا اما از م م

  «، یبخشههه   یزیربرنامه    یه »حاکم  «،یامنطقهه  یزیربه »ضهههعف تفکر برنامه توانینامتوازن م

اشهههاره کرد     «یزیر»ضهههعف بهانهک جهامع اط عهاو و آمهار« و »متمرکز بودن نظهام برنهامهه

  ن یشهده به اارنده انجامها توسهس نگکه با آن  ییهادر مصهاح ه زیکارشهناسهان سهازمان برنامه ن

توسهعه    یهابرنامه یو اجرا  نیدر تدو  کپارچهینگاه ک ن و  انموضهوت اشهاره داشهتند که »فقد

از    یمندو ب ره  ییک ن در حوزه اجرا ینگر یدر سهطح مناطق کشهور موجب شهده تا بخشه 

 میو تنظ  هیها در ت نگر، اسههتان ینظام بخشهه  نیمنابع و امکاناو غالب شههده اسهه  و در ا

با   مدوانیم  یهااند  برنامهنداشهته  افتهیو سهازمان یتوسهعه کشهور مشهارک  جد  یهابرنامه

 یبندمیها و مناطق از منابع برنامه  س از تقس  س م استانشوندیم یبندجمع یبخش کردیرو

 ( 5: 1393  ،یاطی) اشتشود«یمنابع حاصم م
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 ی نظام بودجه بند2

اسه ، ناطص و ناکارآمد اسه     رانیا یزیکه مشهخصهه سها تار بودجه ر  یسهنت یزیر  بودجه

ها کمتر موردتوجه طرار  شهود و سهتا ده یم دیداده ها تأک   ایها  نهیبر هز  شهتریرو ، ب نیدر ا

  ی ها    یاز مز یکارآمد یو ارتقا  یکار  یاز مواز زی ره ،یاطتصاد  ییاما صرفه جو  رندایگ یم

 یدول  ت ق یکار  یاز برنامه ها  یکیاسه   ط م از آن که بودجه،    یاتیعم  یزیم م بودجه ر

مجدد ثروو در دسه  مج س اسه  )به نقم از نوبخ ،    عیتوز  یکنترل برا   هیوسه  کیشهود،  

1392 :5   ) 

 یمشارکت  کردی  توسعه رو3

 یبرنامه ها بدون در نظر گرفتن سطح یو اجرا یگر  یبر تصد  رانیسا تار دول  در ا  دیتأک 

اس  که در سا تار دول    ییها  ب یاز آس  یو جامعه مدن  یمشارک  بخ   صوصاز ج ب  

چون    ییمنهابع در بخ  هها  یهها    یه دوله  بها توجهه بهه محهدود  کههیوجود دارد  درصهههورت

منابع     یریمنابع، مد  جیبسه   یرا برا یدرون    یسه  ظرفیبا-یم ،یا  هیو سهرما  یانسهان یروین

  همان گونه که در مصههاح ه ها با  دیتوسههعه صههرف نما ریها در مسهه  ی س مشهه  نییو تع

برنامه    یعنوان متولسهازمان برنامه مشه ود بوده اسه  سهازمان برنامه به  رانیکارشهناسهان و مد

  ن یبا کمتر  یحکمران کهییمواجه اسهه   ازآنجا  یشههمار یلحا  با مشههک و ب نیاز ا زیر

امم نخ گان، سهازمان ها و  اسه  لذا بسهتر تع  یو جامعه مدن  یج ب مشهارک  بخ   صهوصه 

در تعارض با دول  با   نیا  س  یاز دول  فراهم ن  رونیسا تار دول  با بخ  ب    یدر کم ک 

 ( 99: 1394راد،   یتوسعه گرا اس  )فرج    یظرف

 یگذار  هی  سرما4

  ه ی در سهرما  یگر برنامه ها اسه   بخ   صهوصه    یو نه هدا یدول  مجر رانیدر ا متأسهفانه

  ی گذار  هیسهرما رایتوسهعه کشهور ندارد ز یدر برنامه ها  یگاهیجا یدیتول یطرح ها یگذار

  ی برنهامهه هها  ینیب  یدر    مهانهدهیعنوان بهاطبخ  صهههرفهاد بهه  نیا  یافزوده طرح ههاهها و ارز 

در   یو اشهتغال بخ   صهوصه  دیتول  ،یگذار-هیسهرما  یابی  مکان اسه  حسها  آمده توسهعه به

اسهتان تابع انتخا    ایسهاله کشهور  توسهعه  نج یاز برنامه ها   یت ع  یجابه ران،یا  نی  نه سهرزم

   ، یامن  ،یمالک  نیاسه  تضهم  یگذاران بخ   صهوصه   هیو سهرما  نانیکارآفر یابیمکان   یها

تواند موردتوجه   یم  افتهیکمتر توسعه  یاسهتان ها راسه  که د  یاز موارد  یرطابت  یفضها جادیا

 (81:  1388)نوبخ ،  ردیدول  طرار گ   شتریب

 یتیجمع یها  اس  ی س5



 

2890 

رس
بر

یم ی
ان
ز

 
ف
کا
 ش
اثر

ها
 ی

اع
تم
اج

 ی
نگ
ره
و ف

 ی
اش
ن

 ی
زن
توا
نام
ه 
سع
تو
از 

 

 
در چنهد     یه مخت ف موجب شهههده تا م هاجرو و تمرکز جمع یدر امکهاناو از انحها  ینابرابر

اسهه   تراکم    افتهی دیرخ دهد که در طول زمان هم امکان بازتول  یاز  یاسههتان کشههور ب

شههده که   ینخسهه  شهه ر دهیآمدن  د  دیشهه رها موجب  د یدر بر   یتیجمع  یاز  یب

   یجذ  جمع یها   یکه ظرف یمناطق  ریو سا  مناطق نیهم ا یبرا  یمنف یامدهای     یدرن ا

 میطدرو تنظ نیعنوان م م ترشههود به همراه داشههته اسهه  دول  به یم دهیدر آن ها کمتر د

در بسهج منابع    ییو توانا  یگذاراسه  یسه   ،ییاجرا   یاز ظرف  دیبا  ینیدر عرصهه سهرزم  یکنندگ 

  ی ها  اسه  یدهد  سه  رییتغ راکه مشهمول باز ورد مث   شهده  یاسهتفاده کرده و معادرو فع 

اسه  که در سها تار    ییراه ردها نیاز اول یاجتمات مح  یو توانمندسهاز  یتیحما ،یقیتشهو 

 ( 35: 1388شود)نوبخ ،    یاتیتواند لحا  و عم  یدول  م

 

 هافرضیه

از توسهعه    یناشه  یو فرهنگ  یاجتماع  یبر شهکاف ا  رانیدر ا  یزیبرنامه ر  یاسهت ایسه   1

 اس   رگذارینامتوازن در منطقه سواحم مکران تاث

از توسههعه نامتوازن در   یناشهه   یو فرهنگ  یاجتماع  یبر شههکاف ا ینظام بودجه بند  2

 اس    رگذاریمنطقه سواحم مکران تاث

از توسهعه نامتوازن در منطقه  یناشه   یگو فرهن  یاجتماع  یبر شهکاف ا  یسها تار ادار  3

 اس    رگذاریسواحم مکران تاث

از توسههعه نامتوازن در   یناشهه  یو فرهنگ  یاجتماع  یبر شههکاف ا  یگذار  هیسههرما  4

 اس    رگذاریمنطقه سواحم مکران تاث

از توسهعه نامتوازن در  یناشه   یو فرهنگ  یاجتماع  یبر شهکاف ا  یتیجمع  یاسهت ایسه   5

 اس    رگذاریمنطقه سواحم مکران تاث

 قیتحق رو 

  ن یاسههه  که در ا  ی یتح   -یبا هدف ع   یشههه یمای ژوه  حاضهههر از نوت   قیتحق رو 

 قیتحق ینظر یاط عاو و م ان یبه جمع آور ی ژوه  ابتدا با اسههتفاده از رو  کتابخانه ا

 رسهشهنامه محقق سها   داده   کی  هیبر ا  یمایو سهپس با اسهتفاده از رو    می رداز یم

زنان و    هیتحق حاضهر ک  ی  جامعه آمارمیینما یم یجمع آور یرا ازجامعه آمار قیتحق یها

نفر اسهه  و حجم نمونه با اسههتفاده از   88761مردان سههاکن در منطقه مکران که تعداد آن ا  

شههود  به   یم عیآن ا توز  انیشههد که  رسههشههنامه در م نیینفر تع 480فرمول کوکران برابر با 
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اسهتفاده   PLSبا اسهتفاده از نرم افزار   یارداده از رو  معادرو سها ت  میو تح  هیمنظور تجر

 ه اس  شد

 یسازمانده

 یا  نهیزم یرهای: متغ 1 جدول

 نیانگیم درصد یفراوان یا  نهیزم ریمتغ

 0000 3 0/ 54 264 مرد   یجنس

  45/ 0 220 زن 

 0000 3 0  1 سال 25کمتر از  سن

  0 21 105 سال   26-35 

  0 44 214 سال 45تا 36 

  0 33 164 به بار 45 

 0640 3 0 2 11 پ میکمتر از د  ویتحص

  0 25 125 پ مید 

  0 35 170 سانسیل 

  0 36 178 و بارتر سانسیفوک ل 

 0000 3 0 7 36 ریمد سم  

  1 3 15 کارشنا  

  0 26 127 یمال 

  0 52 254 کارشنا  ارشد 

  0 10 52 ریسا 

 

  ژوه  یهاداده  یآمار استن اط میتح 

 نرمال بودن آزمون
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اسههتفاده    رنوفیاسههم  -از آزمون کولموگروف قیتحق یرهاینرمال بودن متغ  یبررسهه   ج   

و   باشهداینرمال م ریباشهد متغ  شهتریدرصهد ب 5از  یسهطح معنادار  کهیاسه   درصهورت  دهیگرد

  ستندینرمال ن رهایدرصد باشد متغ 5کمتر از  یاگر سطح معنادار

 : آزمون نرمال بودن2 جدول

ادار یگذار  هیسرما یتیجمع  یاست ایس یاجتماع یفرهنگ  یشکاف ا ی سهههها ههتههار 

 رهایمتغ یزیبرنامه ر  یاست ایس ینظام بودجه بند 

 167  246  199  190  154  148 Kolmogorov- Smirnov z 

 یسطح معنادار 000  000  000  000  000  000 

  د ینرمال( اسه   س با  ریدرصهد )غ 5کمتر از  رهایمتغ  عیتوز یسهطح معنادار نکهیتوجه به ا  با

  ر یافزار به نرمال و غنرم  نیاسهتفاده نمود چراکه ا میتح   یال ا  برا یاسهمارو  افزار از نرم

کوچک    یهانمونه یرو ، برا  نیا یبرتر میدل نیترها حسها  اسه   م منرمال بودن داده

    اس  ذکرشده  

 یعام   یبارها  ب یضر

شهده اسه   اسهتفاده  یها، از آزمون بار عام معرف  ییای ا  یبررسه  ی: برایعام  یبارها  ب یضهر

کمتر از    یکه بار عام   ی/  باشهد )سهؤارت4بارتر از  دیها بامعرف  یآزمون بار عام   نیکه در ا

  ی ادیز ییهمگرا  ییروا گریآن سههؤال با سههؤارو د  کهنیحذف شههوند مگر ا دی/  دارند با4

 ( س  یصورو محقق مجاز به حذف سؤال ن نیدر ا شدداشته با

  ژوه  یهامعرف هیاول  یعام   یبارها  ب ی: ضر2  شکم

مج ور به    م،ی/  بر ورد4کمتر از   یبا بار عام   یمدل، به سؤارت ی س از اجرا که¬یدرصورت

 حذف آن سؤال

ممکن اسه  باعث    یادیز می  درردیآن طرار نگ ریتح  تأث ارهایمع  ریسها  یتا بررسه   میهسهت

مشههکم شههوند ازجم ه نگار  نامناسههب و نامف وم سههؤارو،  اسههخ دادن  نیآمدن ا  ی 

  ن ای در     و دهنده¬ اسهخ  افراد اندک   ها،تعداد¬و بدون دط  افراد به  رسهشهنامه یسهرسهر

از  ژوه  حذف شهوند   باشهند¬ی/  م4کمتر از   یبار عام   یارارا که د یسهؤارت دیموارد با

از مدل حذف   دیبا  Q41, Q47, Q50, Q25, Q34, Q40  های¬وه  معرف ژ نیدر ا

   باشند¬ی/  م4کمتر از   یبار عام  یشوند که دارا

  ژوه  یهامعرف  یین ا  یعام   یبارها  ب ی: ضر3  شکم
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  ژوه   یعام  یبارها  یمعنادار  ب یضر

نشههان داده    یبار عام    هیوسهه مشههاهده بهطابم ری ن ان( و متغ ریعامم )متغ نیرابطه ب طدرو

  ی رهایمکنون و متغ یرهایمتغ  نیب یهم سههتگ  ب یضههر کی  ق  یدر حق  ی  بار عام شههودیم

مکنون چقدر از   ریکه متغ  کندیم  نییتع  ب یضههر نیاسهه   ا یریگ مدل اندازه کیآشههکار در 

  د یاسهه  با  یهم سههتگ  ب یضههر  کیو ازآنجاکه  کندیم  نییآشههکار را ت   یرهایمتغ انسیوار

  چون  شهودیم  یبررسه   t-value ی¬با آماره  یبار عام  یمعنادار باشهد  معنادار  یازنظر آمار

  ی عهام    یبهارهها  زانیاگر م  نیبنهابرا  شهههودیم  یبررسههه   0/ 05  یدر سهههطح  طها  یمعنهادار

و   سه  یتر محاسه ه شهود، رابطه معنادار نکوچک  1/ 96از   t-valueشهده با آزمون مشهاهده

 از  ژوه  حذف گردد   دیسؤال موردنظر با

  ژوه   یعام   یبارها یمعنادار  ب ی: ضر 4  شکم

  

 

 ی یترک   ییایکرون اخ،  ا آلفا

ها  سازه  یهم برا ییای ا دیبا شود،یاستفاده م یکه از رو  حداطم مربعاو جزئ  یقاتیتحق  در

   ون ید  ب یکرون اخ و ضهر  یآلفا  ب یدو ضهر   هیوسه ها بهسهازه  ییایها محاسه ه شهود   او معرف

دو   نیا یط ول برااند  مقدار طابمطرارگرفته  ی( موردبررسهه ی یترک   ب ی)ضههر  نیههههه گ داشههتا

  /  اس  7حداطم    ب یضر

 هاسازه  ییای:  ا4جدول

 ریمتغ آلفا کرون اخ    ی یترک   یای ا

 یاجتماع یفرهنگ  یشکاف ا 819596 0 91691 0

 یتیجمع  یاست ایس 984433 0 99226 0

 یگذار  هیسرما 963433 0 982044 0

 یسا تار ادار 828466 0 880364 0

 ینظام بودجه بند 8869 0 930006 0
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 یزیبرنامه ر  یاست ایس 704906 0 868264 0

 

 ییروا

اسهتخرا    انسیمحترم انجام گرف ، متوسهس وار دیکه با نظر اسهات  یصهور یی)روا  ییروا  جینتا

 واگرا: رو  فورنم ه ررکر(   ییشده، روا

 :یصور  ییروا

 ی موارد  یصور  ییاس   روا یصور  ییمحتوا، روا  ییو حداطم از روا  یشها ص مقدمات کی

ها ظاهر مف وم را    آندهد¬یکنند، نشههان م یرگی¬مف وم را اندازه کی  رود¬یرا که انتظار م

درواطع   یظاهر  ییدر روا  کنند¬یم  یرگی¬را اندازه  میمفاه  رسهد¬یو به نظر م سهنجند¬یم

را که از آن اسهتن اط    یزیکه ابزار همان چ  کنند¬یم دیتائ  نیمتخصهصه  ایکه آ  میکنیم یبررسه 

  د یمحترم )اسهات دیبا نظر اسهات  یصهور یی ژوه  روا نی  در اری  ای سهنجد¬یم شهود،¬یم

که  -شههد   س از آن دیتائ دیاسههات نینظر ا ریراهنما و مشههاور( انجام گرف  و  رسههشههنامه ز

طراردادند  رسهشهنامه در  دیمورد تائ  ییمحتواو   یمحترم  رسهشهنامه را از لحا  شهک  دیاسهات

   دیگرد عیتوز ینمونه آمار انیم

 استخرا  شده:  انسیهمگرا، متوسس وار  ییروا

  یی رواهمگرا و هم  ییهم روا  دیه بها  یحهداطهم مربعهاو جزئ  یههادر مهدل  ییروا  یابیه ارز  یبرا

محاسه ه    ی( براAVEاسهتخرا  شهده ) انسیواگرا را مورد محاسه ه طرار داد  از متوسهس وار

  رها یمتغ یتمام  یاسهتخرا  شهده برا انسیشهده اسه   مقدار متوسهس وارهمگرا اسهتفاده  ییروا

 ها اس  همگرا مناسب سازه  ییدهنده روانشان ه/  اس  ک 5بارتر از 

 سازه یی:  روا5 جدول

 ریمتغ استخرا  شده  انسیوار  متوسس

 یاجتماع یفرهنگ  یشکاف ا 846589 0

 یتیجمع  یاست ایس 984638 0

 یگذار  هیسرما 964722 0

 یسا تار ادار 597261 0

 ینظام بودجه بند 815919 0
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 یزیبرنامه ر  یاست ایس 767636 0

 

 R^2اریمع 

R یسههازمدل  یو بخ  سهها تار  یریگ متصههم کردن بخ  اندازه یاسهه  که برا  یاریمع 

  ر یمتغ کیزا بر برون ریمتغ کیدارد که   یریو نشهان از تأث رودیبه کار م  یمعادرو سها تار

  گذاردیزا مدرون

 R Squares اری:  مع6 جدول

R Squares ریمتغ 

 یاجتماع یفرهنگ  یشکاف ا 673573 0

 یتیجمع  یاست ایس 093172 0

 یگذار  هیسرما 856517 0

 یسا تار ادار 693014 0

 ینظام بودجه بند 645491 0

 یزیبرنامه ر  یاست ایس 733531 0

 نیانگیم / 5793

 Q^2اریمع

مدل را مشهخص   ینیب یشهد، طدرو   ی( معرف1975)  زریکه توسهس اسهتون  و گ  اریمع نیا

  د یط ول باشهند، باطابم  یبراز  بخ  سها تار یکه دارا  هایی¬مدل ها¬  به اعتقاد آنسهازدیم

 نیمدل را داشهته باشهند  بد  یزا-درون  یهامربوط به سهازه  های¬شها ص ینبی¬ ی     یطاب 

باشند، طادر  واهند بود    شدهفیتعر درستیبه  ها¬سازه نیروابس ب  ل،مد کیکه اگر در   یمعن

شوند     دییتأ یدرستبه  ها¬هیراه فرض نیگذاشته و از ا  گریکدی  های¬بر شا ص  یکاف ریتا تأث

باشهد   یآن از نوت انعکاسه   های¬مدل که شها ص زای¬درون  یها-سهازه  یتن ا برا Q2 اریمع

کمتر از صهفر  ایزا صهفر سهازه درون  کیدر مورد   آنمقدار  کهیو درصهورت  گردد¬یمحاسه ه م

  ن ییت   ی وبزا بهمدل و آن سهازه درون  گرید  های¬سهازه نیشهود، نشهان از آن دارد که روابس ب

( در مورد شههدو  2009به اصهه ح دارد  هنسهه ر و همکاران )  ا یمدل احت  جهینشههده و درنت

اند  نموده  نییرا تع  0/ 35و   0/ 15، 0/ 02زا سهه مقدار  درون  یهامدل در سهازه ینیب یطدرو  
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  ی ها سازه در ط ال شا ص  کی یمتوسس و طو   ف،یضع  ینیب ینشان از طدرو    ب یکه به ترت

مهدل   یزادرون  یرههایاز متغ  کیه هر    یرا برا  Q2  اریه مع  ریمقهاد  ریآن سهههازه دارد  جهدول ز

  دهدینشان م

 Q2 اری:  مع7 جدول

Q^2 سازه 

 یاجتماع یفرهنگ  یشکاف ا 561897 0

 یتیجمع  یاست ایس 090801 0

 یگذار  هیسرما 754491 0

 یسا تار ادار 39989 0

 ینظام بودجه بند 525765 0

 یزیبرنامه ر  یاست ایس 545793 0

طدرو  یمدل ارائه شهههده دارا  های¬مشهههخص اسههه  سهههازه 9-4که در جدول  همانطور

 هستند  یطو  ینبی¬ ی 

 GOF اریمع 

که توسهس   یمعن نیاسه   بد  یمعادرو سها تار  یهامدل  یمربوط به بخ  ک  GOF اریمع

مدل   یو بخ  سها تار  یریگ براز  بخ  اندازه ی س از بررسه  تواندیمحقق م ار،یمع نیا

  دییکنترل نما زیرا ن  ی ژوه   ود براز  بخ  ک   یک 

 COMMUNALITY اری: مع8 جدول

 سازه   یاشتراک  ریمقاد

 یاجتماع یفرهنگ  یشکاف ا 846589 0

 یتیجمع  یاست ایس 984638 0

 یگذار  هیسرما 964722 0

 یسا تار ادار 597261 0

 ینظام بودجه بند 815919 0
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 یزیبرنامه ر  یاست ایس 767636 0

 نیانگیم 0/ 7030

را بر  R^2 ریسپس حاصم جمع مقاد  م،یبه دسه  آورد 15-4را که در جدول    R^2ریمقاد

 میرا جمع کرده و بر تعداد تقسه   COMMUNALITY ری  در ادامه مقادمیکنیم میتعداد تقسه 

حاصههم از   ریمقاد  یانی  در بخ   ادآی دسهه    به ̅(  COMMUNALITYتا مقدار )  میکنیم

(COMMUNALITY  )̅ و  (R^2  )̅  آمده را محاسه ه  دسه  هم کرده و جذر عدد به ربدرضه

  باشدیمدل  ژوه  م  یبراز  ک  زانیم  گرانیمحاس او ب نی  عدد حاصم از امیکنیم

GOF = √((COMMUNALITY) ̅× (R^2 )  ̅) 

5973   =   /GOF  =√ (7030× 5793) 

آمده برابر  دسه  به  GOFمقدار   م،یکنیرا محاسه ه م GOFط ق فرمول روبه رو مقدار    نیبنابرا

 مدل را دارد   یطو   ینشان از براز  ک  نیکه ا 0/ 5973اس  با  

  t-value یمعنادار  ب یضرا  یبررس 

 ±  1/ 96 ژوه  از دامنه   یاههیفرضه  نیب یمعنادار  ب یکه ضهر  دهدیمدل نشهان م  ی روج

در  %95  نانی ژوه  در سههطح اطم یرهایمتغ  یبدان معناسهه  که تمام نای و  اسهه     ار 

   شوندیم دییتأ ینمونه آمار

  ژوه   اویفرض یبرا t-value یمعنادار  ب ی: ضر5  شکم

  

 ریاستاندارشده مس  ب یضرا  یبررس

 ژوه ، حال نوب  آن اسه  که شهدو   یهاهیفرضه  نیمعناداربودن رابطه ب یاز بررسه   س

   میینما  یرا بررس  راویتاث نیا

 

 

 

 

 اول  ژوه   هیفرض

از توسههعه    یناشهه   یو فرهنگ  یاجتماع  یهابر شههکاف رانیدر ا  یزیربرنامه  یهااسهه  یسهه 

 اس   رگذارینامتوازن در منطقه سواحم مکران تأث
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 اول هیفرض value- t ی¬آماره  ر،یمس  ب ی: ضرا9جدول  

 آزمون جهینت آماره ریمس  ب یضر نامتوازن توسعه

13/ 302 0/ 669 یو فرهنگ  یاجتماع  یهاشکاف               یزیربرنامه  یهااس  یس

 هیفرض دییتأ 

 دوم  ژوه     هیفرض

از توسههعه نامتوازن در منطقه   یناشهه  یو فرهنگ  یاجتماع  یهابر شههکاف  یبندبودجه  نظام

 اس     رگذاریسواحم مکران تأث

 دوم هیفرض value- t ی¬آماره  ر،یمس  ب ی:  ضرا10جدول  

 آزمون جهینت آماره ریمس  ب یضر نامتوازن توسعه

3/ 064 0/ 170 یو فرهنگ  یاجتماع  یهاشکاف               یبندبودجه نظام

 هیفرض دییتأ 

 سوم  ژوه     هیفرض                   

از توسهعه نامتوازن در منطقه سهواحم   یناشه  یو فرهنگ  یاجتماع یهابر شهکاف یادار  سها تار

 اس   رگذاریمکران تأث

 سوم هیفرض value- t ی¬آماره  ر،یمس  ب ی: ضرا11 جدول

 آزمون جهینت آماره ریمس  ب یضر 3  هیفرض

  دیهههیههه تهههأ 16/ 192 0/ 776 یو فرهنگ  یاجتماع یهاشکاف               یادار  سا تار

 هیفرض

 چ ارم  ژوه     هیفرض

از توسهعه نامتوازن در منطقه سهواحم   یناشه   یو فرهنگ  یاجتماع  یهابر شهکاف  یگذارهیسهرما

 اس   رگذاریمکران تأث

 چ ارم هیفرض  value- t ی¬آماره  ر،یمس  ب ی: ضرا12جدول  

 آزمون جهینت آماره ریمس  ب یضر 4  هیفرض

  دیهههیههه تهههأ 2/ 163 0/ 241 یو فرهنگ  یاجتماع  یهاشکاف          یگذارهیسرما

 هیفرض
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  نجم  ژوه       هیفرض

از توسهعه نامتوازن در منطقه  یناشه   یو فرهنگ  یاجتماع  یهابر شهکاف یتیجمع  یهااسه  یسه 

 اس   رگذاریسواحم مکران تأث

  نجم هیفرض value- t ی¬آماره  ر،یمس  ب ی: ضرا13جدول

 آزمون جهینت آماره ریمس  ب یضر 5  هیفرض

2/ 951 0/ 307 یو فرهنگ  یاجتماع یهاشکاف          یتیجمع  یهااس  یس

 هیفرض دییتأ 

 

 یریگ  جهینت

  یی ایآلفاکرون اخ،  ا  ،یعام   یبارها  ب یکه شهامم ضهر  ییایابتدا  ا  ،یطسهم  آمار اسهتن اط در

واگرا شهامم رو     ییاسهتخرا  شهده و روا انسیوار  نیانگیهمگرا شهامم م  ییو روا  ی یترک 

 R^2اریمع قیاز طر  یطرار گرف  در ادامه به براز  مدل سا تار  یفورنم وررکر موردبررس

  GOF اریمع قیمدل از طر  یبراز  ک   یبه بررسهه     یشههد و درن ا  یبررسهه  Q^2اریو مع

  ردا ته شد 

دریای عمان ، یا بنا به تاکید ره ر انق   ، سواحم مکران ، عق ه منطقه   یج فار     سواحم

در برابر دشمنان فرامنطقه ای ایههههران به حسا  میآید اشراف و تاکید ره ر معظم انق   بر  

جایگاه استراتژیک دریا در توسعه و بسس اطتدار م ی، سابقه ای دس  کم سی ساله دارد   در 

، حضهرو آی  ا   امنه ای تاکید کردند که مسهئ ه آبادسهازی سهواحم مکران  93  سهال  هآذر ما

نیز جزو همهههین کارهای اساسی اس  که باید با همکاری دول  ، برنامه های مورد نظر در 

این منطقه بهها سههرع  بیشههتری دن ههال شههود  سههواحم مکران به عنوان یکی از نقاط ک یدی  

تاکنون از این ثروو عظیم  دادادی در این منطقه به  وبی   و  رودتوسهعه کشهور به شهمار می

اسههتفاده نشههده اسهه   اهمی    یج فار  را نمی توان نفی کرد اما ماندن در   یج فار   

ماندن در گذشهههته اسههه  و حرکههه  بهههه سوی توسعه ،  یشرف  و  امنی  در گرو توجه  

  ههیج فههار  دیگههر اتکایی    ههوزهویژه به سواحم مکران اس    بسههیاری از کشههورهای ح

به درآمدهای نفتی و گازی برای اداره کشههورهایشههان ندارند و بیشههتر اتکایشههان بههههههه  

یکی از   "گردشههگری، صههنع  هههوایی و تجههارو دریایی و بندری اس    سواحم مکران 

سواحم راه ردی جنو  تا جنو  شرک ایران اس  کههه در توسههعه اطتصههادی و سیاسی و    

م می دارد   لذا محققین در این مقاله با توجه به نق  بسهیار م م سهواحم مکران و        نق 

وجود کریههدور شههمال ، جنو  ا بر اهمی  توجه به این منطقه و تاکید بر نق  این منطقه 
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در ابعاد امنیتی ، دفههاعی و اطتصههادی و تههاثیر ایههن ابعههاد در  یشرف  و توسعه کشور تاکید  

 دارند 

سرع  ، تجارو و ترانزی  ، افزای  حجم م ادرو کالهها بههین هنههد و  اکسههتان و    افزای 

کشهههورهای حاشهههیه اطیهههانو  هنهههد بههها کشورهای روسیه و آسیای مرکزی، ب  ود وضع  

معیشهتی مردم شهرک کشهور از جم ه اسهتان سهیسهتان و ب وچسهتان و شه ر چاب ههههار از طریق  

غانسهتان ،  اکسهتان ، آسهیای میانه ( از طریق اتصهال  ) اف یهترانزی  کار به کشهورهای همسها

غههر  و همکاری مناسب بنادر ایرانی با بنادر روسیه و طزاطستان  -محههور ترانزیتههی شههرک  

(  ایههران در گذرگاه میانی  3،  1391می باشد )دانشگاه دریانوردی و ع وم دریههایی چاب ههار،

جنو  از طریق  اک ایران به روسهههههیه و  آزاد  یمسهیر این کریدور که از هندوسهتان و آب ا

شهههمال ارو ههها امتهههداد می یابد طرار دارد و از امکاناو حمم و نقم چند وج ی و م ادی  

جنو  گذرنده از    -دریایی بر هههوردار اسههه    کریهههدورهای رطیهههب کریهههدور شهههمال 

 اشهند مهی   انکشور، کریدور دریایی سوئز و مسیر زمینی ع وری از کشورهای شرک ایهر

 جنو  مزایای زیادی دارد منجم ه :  -کریهدور شهمال   

 کاه  فاص ه و زمان سیر کار از ارو ا به حوزه   یج فار  و جنو  آسیا   

 دسترسی استراتژیک روسیه به آب ای آزاد اطیانو  هند  

 ایجاد زمینه مناسب برای همکاری بیشتر کشورهای مسیر   

 سیا به ترانزی  و تجارو از طریق کانال سوئز  کاه  وابستگی کشورهای جنوبی آ 

درجهه    70  45تها    60  50در جهه عرض جغرافیهایی و    37  10تها    23  20درمحهدوده     هاکسهههتهان

طول شهههرطی جغرافیهههایی واطهههع شهههده اس  و مدار را  السراطان از جنو  آن میگذرد  

ن و از طرف شمال  ازشمال با کشور افغانستان و از جنو  غربی با جم ههوری اسهه می ایههرا

شرک با کشور چین و از شرک با هندوستان همسایه اس    اکستان در منت یالیه بخ  جنوبی  

آسههیا و مشههرف بههه دریای عمان واطع شده و دسترسی به آن دریا و اطیانو  هند موطعی   

ویژه ای یرای این کشههور مههی اشههد  یوندهای دوسههتانه و سنتی دو کشور انگیزه ی  یدایی 

عمان شهده ، به گونه ای که ایجاد   یایگونه ای فضهای بدون تن  در کرانه های شهمالی در

مکهانیزم ههای بهایسهههتهه برای ادامهه ی این جهایگهاه و نگهه داری امنیه  شهههمهال دریهای عمهان از  

 سودهای ان ار )مشترک( دو کشهور در ایهن   نهه اس    

جزیره عربسهتان واطع اسه    این    نشهین عمان در منت یالیه شهرک و جنو  شهرطی شه ه  سه طان

سههرزمین بههه صههورو یههک کمربنههد ساح ی در حد فاصم بین ربع الخالی و دریای عر   

طرار دارد موطعی  جغرافیایی عمان شرایس ط یعههی  اصههی را بوجههود آورده اس    هوای  
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متنوت اسه  در سهواحم گرم و سهوزان می اشهههههد و   سهرزمیناین سهرزمین باتوجه به وسهع  

 همهراه بها رطوبه  اسه    

جنوبی که کوهسهتانی می اشهد، هوا معتدل وگرم اسه   سهرزمین عمان از دوطسهم     مناطق

جنوبی و شمالی تشکیم یافتههه اسهه    ش ه جزیره مسندم در شمال و ظفار در جنو  آن و  

 چندین جزیره کوچک در دهانه هرمز و چندجزیره در دریهای عهر  طهرار دارد 

 منابع

، »تاثیر صهههنع  ج انگردی بر متغیرهای اطتصهههادی، 1376ع دالحمید ،  ابراهیمی،  1

ایران«، مجموعهه مقهارو نخسهههتین همهای  ج هانگردی و   محیطی، فرهنگی و اجتمهاعی 

 ، کی  1جم وری اس می ایران، ج د 

توسهههعهه    یبرنهامهه م   یابیه بهازار  یبر راه ردهها  ی،نقهد1383،محمهد،یاحسههههان  2

  77-120،صص 44و راه رد،شماره    ،مج سیاسیع وم س  ،مج هیگردشگر

، م انی گردشهگری روسهتایی، انتشهاراو دانشهگاه ت ران،  1387محسهن،  اردسهتانی،  3

 ت ران 

تحمم     یو ظرف یچر ه عمر گردشههگر  می، کاربرد مفاه1382  د،یسههع  ،یاردکان  4

گاه ع مه ، دانشهه 2  ،شههمارهیفصهه نامه مطالعاو ج انگرد  ،یدر توسههعه گردشههگر یری ذ

  ،ت رانییط اط ا

در   ییروسههتا  یافتگیتوسههعه و توسههعه ن  ی،جامعه شههناسهه 1365،یا،مصههطفیازک   5

  ران،اط عاو،ت رانیا

  ی دوره کارشهناسه  یتوسهعه، جزوه درسه   یهاهینظر ،1386  رضها،یع  ،یاسهتع ج  6

 ارشد، ت ران 

ی اهری، سهم ،  ترجمه م دی بابای، ارت اطاو و فرهنگ،1379آلفرد جی ،  اسهمی ،  7

 ت ران 

در توسهعه   ی،نق  گردشهگر1381م،یاسهماع ،یطادر  ن،یرکن الد  ،ع دالرضهایافتخار  8

مدر  ،مج ه مدر ، دوره      ی(،دانشهگاه تربینظر یچ ارچو  ها می)نقد و تح ییروسهتا

 ،ت ران 1381،تابستان  2، شماره  6
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توسهههعهه   ی، راه کهارهها1384داوود،    ،یم هدو  ن،یرکن الهد  ،ع هدالرضهههایافتخهار  9

   ی:دهسهتان لواسهان کوچک،دانشهگاه تربSWOTبا اسهتفاده از مدل   ییروسهتا  یگردشهگر

 مدر ، ت ران 

مشهههارکه  در توسهههعهه    یهها  افه  یه ،ره1370د،یه و یمهارسهههدن، د  تر،ی   ،یاوک   10

مسههائم   یو بررسهه   قاویمرکز تحق ،یمنصههور محمدنژاد، ج اد سههازندگ   ،ترجمهییروسههتا

 ت ران   ،ییروستا

، اکوتوریسههم، ترجمه اسههماعیم ک رم، سههازمان حفاظ   1374ایندینگتن، جی ام ،  11

 زیس  محیس

 ریزی روستایی، دانشکده  یام نور  ا اصول و روش ای برنامه1374آسای ، حسین،   12

انتشاراو  ای بر اطتصاد روستایی ایران، ، مقدمه1385طن ری، نوذر،   حسین، آسای ،  13

 طاک بستان، کرمانشاه 

 ور  ترجمه م دی جمشیدیان و اک ر م دی ، مدیری  توریسم،1379الیوو، جیمز ،  14

 ، اصف ان عطاآبادی، انتشاراو مانی

، توریسهم روسهتایی  ایدار و محیس  1387ا   ،  زاده، رحم  ا   ، منشهیباسهره، روح  15

 روستا و حفاظ  از آن، ت ران زیس  روستا، اولین همای  م ی محیس زیس   

 ، جغرافیای مفصم ایران، انتشاراو اط ال، ت ران 1372بدیعی، ربیع ،  16

، مدیری  گردشهگری فرهنگی، ترجمه محمود ع دا   1380بونی فیس،  ریسهی  ،  17

 زاده، دفتر  ژوهش ای فرهنگی، ت ران 

توسهعه روسهتایی، انتشهاراو  ، درآمد بر فرهنگ جامع  1386ب زادنسهب، جانع ی،   18

 ط مستان هنر، ت ران 

، »نگر  نو بر آثار اطتصههادی توسههعه ج انگردی«،  1379بیک محمدی، حسههین ،  19

  157-58اطتصادی، شماره    -اط عاو سیاسی

های توسههعه روسههتایی،  ، نظریه1385 ا  ی یزدی، حسههین، ابراهیمی، محمدامیر ،   20

 انتشاراو سم ، ت ران

، 1390زدی، محمدحسهین، سهقایی، م دی، گردشهگری )ماهی  و مفاهیم(،  ا  ی ی  21

 انتشاراو سم ، ت ران 
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، »اثراو اطتصههادی و فرهنگی توریسههم«، مقارو برگزیده  1374 دریان، مرتضههی ،  22

های ایرانگردی و ج انگردی، اداره کم فرهنگ و ارشههاد اسهه می سههمینار اصههف ان و جاذبه

 اصف ان 

ریزی ج هانگردی«، مهاهنهامهه اط عهاو  ای بر برنهامهه، »مقهدمهه1373،   وریها،  یروز  23

  46-45اطتصادی، شماره    -سیاسی

،  »جغرافیها و ج  هانگردی در تمهدن اسههه می«، مجموعهه  1376 وریهانژاد، فرههاد ،  24

 مقارو نخستین همای  ج انگردی و جم وری اس می ایران، ج د سوم، کی ، اسنفدماه 

شهههنهاسهههی، ترجمهه محمهد ، مفهاهیم و کهاربردههای جهامعهه1378  اچ ،ترنر، جهانهاتهان  25

 انتشاراو موسسه آموزشی و  ژوهشی امام  مینی فوردی و محمد عزیز بختیاری،

، توسهعه اطتصهادی در ج ان سهوم، ترجمه غ مع ی فرجاد،  1368تودارو، مایکم،    26

 انتشاراو سازمان برنامه و بودجه ت ران

ها و  ریزی توسههعه روسههتایی: دیدگاهای بر برنامه، مقدمه1389، محمود  ور،جمعه  27

 ها، انتشاراو سم ، ت ران رو 

ای، مج هه  ، نق  گردشهههگری روسهههتهایی در توسهههعهه منطقهه1383جوان، جعفر،   28

 دانشکده ادبیاو و ع وم انسانی دانشگاه فردوسی مش د، شماره دوم،مش د 

مخت ف و   یدر نظام ها  یکشهاورز  یصهاداطت یها  اسه  ی،سه 1367 ادم آدم،ناصهر،  29

  ش رد،ت رانی  ران،نشریا

ا  یاعراب  دمحمهدیه ، ترجمهه سههه 1379راجر،    م،یه ودا   30    یه ریمهد  ،یزدیو داود 

 ت ران  ،یفرهنگ یهادفتر  ژوه و راه ردها،   یم ان  ،یج انگرد

، طرح مدیری  یکپارچه مناطق سههاح ی کشههور )راه طی 1384دانه کار، افشههین ،  31

تخصهصهی و تحقیقاتی بندر و دریا )ویژه نامه مناطق    انداز آینده(، مج ه ع می،شهده و چشهم

  127ساح ی یکپارچه کشور( سال بیستم، شماره  




