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 چکیده

آن  تبع  بههای ایجاد تحول در کارکرد، کالبد، اشتغال و ترین روشبرای شهرها و مناطق مرزی مبادالت اقتصادی از مهم

اد درآمد و ثبات آن برای افراد جامعه بعدون  از ایج عبارت استبنا به تعریف، پایداری اقتصادی ایجاد امنیت پایدار است. 

 هایمؤلفهسنجش میزان پایداری اقتصادی شهر مرزی سردشت و  منظوربه این پژوهش ها و ذخایر.کاهش و زوال سرمایه

حجعم   حلیلی و با استفاده فرمول تعیین حجم کعوکران ت - یکاربردی و روش توصیف باهدف است. شدهانجامبر آن  مؤثر

تعی تع    ) یآمعار هعای  و آزمون SPSSافزار از نرم نامهپرسشنتایج  لیوتحلهیتجز منظوربه آمد. به دستنفر  939نمونه 

نتایج تحقیق نشان داد که شهر سردشت از پایداری  است. شدهاستفادهای، همبستگی اسپیرمن، رگرسیون خطی ساده( نمونه

بعه  تعر  که از میزان میانه نظری پایین شدهارزیابی 3/2این شهر  میزان پایداری کهطوریبهاقتصادی ضعیفی برخوردار است 

-در سعط  معنعی   318/0آمد، نتایج آزمون همبستگی نشان از همبستگی قوی بین متغیرهای مقیاس و کارآفرینی با  دست

دی در شهر سردشت کارآفرینی بر پایداری اقتصا مؤلفهزیاد  تأثیراز  نشان زینوده است، نتایج آزمون رگرسیون ب 00/0داری 

 داشته است.

  .شهرهای مرزی، سردشت ،یپایداری اقتصاد ،قتصاد شهریا ها:کلیدواژه
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 مقدمه .6

خانوارهعا و   ینع یگزمکعان ه در آن سعاختار فضعایی شعهر و    خعرد اسعت کع   ای از اقتصاد علم اقتصاد شهری شاخه

هعای  را به یکدیگر پیوند داده و به بررسی انتخعا   شود. اقتصاد شهری، اقتصاد و جغرافیااقتصادی مطالعه می مؤسسات

اقتصعاد   دیگعر عبعارت به. پردازدهای حداکثر کننده سود میجغرافیایی یا مکانی خانوارها حداکثر کننده مطلوبیت و بنگاه

های تخصصی اقتصاد اسعت کعه در آن اقتصعاددانان بعا اسعتفاده از ابزارهعای اقتصعادی، مسعا ل و         شهری یکی از رشته

توجعه بعه   (. 08ص. ،9910واعظعی و مهربعانی،   دهنعد ) و ارزیابی قرار می یمورد بررسمشکالت ی  منطقه شهری را 

در توسععه و   ایبرجسعته خاص از اهمیت و جایگعاه   به صورتعام و شهرهای مرزی  به صورتاقتصاد مناطق مرزی 

هعای ایجعاد تحعول در    تعرین روش از مهم برای شهرها و مناطق مرزی مبادالت اقتصادیامنیت کشور برخوردار است. 

اقتصاد مناطق مرزی نقشعی اساسعی در پیشعرفت     درمجموعآن ایجاد امنیت پایدار است.  تب بهکارکرد، کالبد، اشتغال و 

نواحی مرزی؛ بهبود استانداردهای زندگی مردم، کاهش فقر، توزی  مناسب درآمد را به همراه دارد )رومینعا و همکعاران،   

مفهوم پایعداری اقتصعادی در منعاطق معرزی جعزر ضعروری مطالععات جهعت          بر این مبنا، بررسی (.9009ص. ،9911

تعوان   انعدازه است. پایداری ریشه در ی  اصل اکولوژیکی دارد؛ بر اساس این اصل اگر در هعر محیطعی بعه    ریزیبرنامه

ماند و اسعتفاده معا   پایدار باقی می به طوروری انجام شود، اصل سرمایه برداری یا بهرهزیست، بهرهطبیعی فراروی محیط

عنعوان  توانعد بعه  (. ارزیابی پایعداری معی  08ص. ،9913مخدوم، ) اندازه آن توان تولیدی، همیشه پایدار استاز محیط به

گیعری اثعرات اقتصعادی، اجتمعاعی و     ای برای شناسایی و سنجش احتمال و میعزان تغییعر سیاسعت و یعا انعدازه     وسیله

و  رانیع گمیتصعم ارزیعابی پایعداری ابعزاری اسعت کعه       درواقع   (9ص. ،2001، 9جعور  ) عریف شودمحیطی تزیست

سازد تا اقدامات مناسب برای پایدارسعازی هرهعه بیشعتر جامععه را انجعام دهنعد. هعدف از        گذاران را قادر میسیاست

، 9و آنانعدل  2پعو  ) شعود  ان حاصعل ها در توسعه پایدار اطمینع ارزیابی پایداری آن است که از سهم بهینه طرح و فعالیت

پایداری نظام اقتصادی به معنی تقویت مبانی اقتصاد و دستیابی به امنیعت اقتصعادی از منظعر     نیبنیدرا .(015ص. ،2008

اتکعا و درنهایعت، فنعاوری     دسترسی به معیشت پایدار، در امور مستمر و باثبات، اشتغال سعودمند و منعاب  معالی قابعل    

بنعا بعه    (.90ص. ،9931، قعدیری معصعوم و همکعاران   ) برداری از مناب  انسانی اسعت محیط با بهره مقتضی و همساز با

هعا و  تعریف، پایداری اقتصادی عبارت است از ایجاد درآمد و ثبات آن برای افراد جامعه بدون کعاهش و زوال سعرمایه  

بیعی، اجتماعی و انسعانی آسعیب وارد نکنعد.    های طذخایر؛ به سخن دیگر اقتصاد زمانی پایدار است که به پایداری نظام

وری اسعت کعه در پعی دسعتیابی بعه دو هعدف اصعلی در        همچنین، پایداری اقتصادی بنیانی اخالقی در طرز تفکر بهره

هعای  هعا و نسعل  عدالت بعین انسعان   -2ها، های فردی انسانارضای نیازها و خواسته -9استفاده از مناب  کمیا  است: 

هعای زمعانی درازمعدت و    منظعور تنظعیم روابعط انسعان و طبیععت در دوره     دالت نسبت به طبیعت بعه حال و آینده و ع

                                                                 
1. George 

2. Pope 

3. Annandale 
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بعه  از شهرهای کشعور   توجهی قابلدر حال حاضر پایداری تعداد (. 881ص. ،2090، 2و کوآس 9باومگارتنر) نامشخص

در خصعوص   تغییروتحعول ت و است بنابراین هرگونه راهبرد، سیاس خوردهگره هاآنمستقیم با موقعیت مرزی  صورت

 گعذارد معی  تعأثیر از شعهرهای معرزی کشعور     تعوجهی قابعل بر بخعش   غیرمستقیممستقیم و  به صورتمرزهای کشور 

از فضعای جغرافیعایی بالفصعل خطعوز معرزی بعا        عبعارت اسعت  منطقه مرزی (. 5.ص ،9910خسروی و همکاران، )

شعهرهای معرزی کعه     ؛ و(19ص. ،9915پعرور،  جعان ) رندیگمستقیم مرزها قرار می تأثیرهای متفاوت که تحت وسعت

 شعوند  یمنتهع المللعی  بعه مرزهعای بعین    طعرف ازیع  کعه  شهری ی هافضا از اندعبارتجزوی از مناطق مرزی هستند 

، شهر مرزی، شهری اسعت کعه در منطقعه معرزی قعرار داشعته و       گرید انیبه ب (.90ص. ،9910، آبادیزنگیموسوی و )

تعرین  یکعی از مهعم   .شعود معی به فراسوی مرزها متناسب به بسته یا باز بعودن مرزهعا کشعیده    و نفوذش  ملکردشعاع ع

-ای معی هعای ناحیعه  های فضایی رفاه اجتماعی است، این نعابرابری ، نابرابرینیافتهتوسعههای لتم -ت های دولویژگی

 ،9939پعور،  )کریمعی  ی مهیعا سعازند  منیتی انجامیده و بستری بعرای تکعوین نعواحی بحرانع    ا - یثباتی سیاستواند به بی

مناطق مرزی، ارتباز مستقیمی با عدم تعادل بعین منعاطق معرزی و مرکعزی یع  کشعور دارد.        نیافتگیتوسعه(. 20ص.

کشعور منتقعل    کعل بعه مستقیم و بالفاصله  به طوردر مناطق مرزی، نتایج آن  نیافتگیتوسعهترش ناامنی و سهمچنین با گ

تصعادی، فرهنگعی، سیاسعی،    هعای اق ناامنی در معرز قعادر اسعت در سیسعتم     هرگونه(. 9ص. ،9930عندلیب، شود )می

-میعان بحعران   یوندیپهمی   ارتبازدراین(. 2ص. ،9910)اسکندری،  اجتماعی و نظامی داخل کشور اخالل ایجاد کند

 ینسعبی اقتصعاد   ومیعت اس محرسگیرد، بدین معنی که با بروز احشکل می یاژ وپلیتی  منطقه یهابحران ملی و یها

بعاالترین سعط  خواهنعد     آفرینعی در نقش یکاندیدا یمرز ی، شهرهاضو ریشه دواندن احساس تبعی یدر نواحی مرز

یکعی از شعهرهای معرزی کشعور و      عنعوان بهدر این میان شهر سردشت نیز  (.990ص. ،9911)عبدی و همکاران،  بود

همعواره   هعا آنویعژه پایعداری   است و توسعه و به قرار گرفتهمرزی موقعیت  تأثیرغربی، همواره تحت ذربایجان استان آ

ن در روابط و تعامالت کشعورهای ایعران و ععراب( بعوده     ااورهای فبه دلیل فراز و نشیب) هاآنتابعی از موقعیت مرزی 

هعدف تحقیعق    طق،اقتصاد پویا و پایدار در تحوالت این منعا  تأثیرشهرها و  ویژهبهاهمیت مناطق مرزی  بهباتوجه است.

اقتصادی به معنی تقویت مبعانی اقتصعاد و   پایداری  .است سردشت مرزیرو سنجش میزان پایداری اقتصادی شهر پیش

، اشعتغال سعودمند و منعاب  معالی     باثباتدسترسی به معیشت پایدار، در امور مستمر و  ازنظردستیابی به امنیت اقتصادی 

نای  ریعزی صع  کمیته برنامعه ) استبرداری از مناب  انسانی مساز با محیط با بهره، فناوری مقتضی و هدرنهایتو  اتکاقابل

هعای مختلعف   های اقتصعادی را از دیعدگاه  توان پایداری فعالیت(. می90ص. ،9932تبدیلی و تکمیلی توسعه روستایی، 

آن، . در اهش نیابعد ت جامععه در طعول زمعان کع    موقعیتی را پایعدار گوینعد کعه در آن، مطلوبیع     – 9هنین تشری  کرد: 

در  .تولید و رشد اقتصادی همچنان برای آینده پایعدار بعاقی بمانعد    هایفرصتباشد که  ایگونهبهمدیریت مناب  طبیعی 

باشعد کعه عملکعرد     گونعة مدیریت مناب  طبیععی بعه    .جریان رشد و توسعه اقتصادی، ذخایر سرمایه طبیعی کاهش نیابد

                                                                 
1. Baumgartner 

2. Quaas 
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شورهای که درگیعر نعاامنی در منعاطق معرزی خعود هسعتند،       ک (.990ص. ،9938یلیان، خل) نیابدکاهش  کاررفتهبهمناب  

)شعماعی و   اسعت  هعا آن نیعافتگی توسععه ، فقر فرهنگعی و فقعر اقتصعادی ناشعی از     یترین عامل ناامناند که مهمدریافته

یامعدها و اثعرات   توانعد پ هگونگی تعریف نقش و کارکرد برای مرزها در سط  وسیعی می (.928ص. ،9911همکاران، 

ععاملی بازدارنعده و یعا دارای نقشعی      عنوانبهبنابراین بسته به اینکه مرز  ؛الشعاع خود قرار دهدای مرزها را تحتتوسعه

کعه در حالعت نخسعت،    یطوربهتواند دو پیامد ملموس متفاوت و متضاد را به دنبال داشته باشد. باشند، می دهندهارتباز

جعدا   فراملعی شوند که از جریان کالن توسعه ملعی و  ای و پیرامونی قلمداد میضاهای حاشیهف عنوانبهی زشهرهای مر

متکی شعدن اقتصعاد    ،موردنیازها و خدمات تیفعال وجودآمدنبههای الزم برای آستانه شکل نگرفتن درنتیجهو اند افتاده

 معرز  کعه درصعورتی امعا   ؛خواهعد شعد  رامونی شهرهای مرزی یت پیوضع تشدید درنهایتسنتی و  هایفعالیتشهر بر 

بعه   درنهایعت  و شوندتوسعه ملی و فراملی ادغام می باشد، شهرهای مرزی در جریان کلی دهندهارتبازدارای کارکردی 

)رفیعیعان و همکعاران،    منجعر خواهعد شعد    توسعه شهری دیگرعبارتبهرامونی شهرهای مرزی و یا یت پیوضع ارتقای

تواند نقش اساسی در ترقعی و پیشعرفت توسععه اقتصعادی نعواحی      اد مناطق مرزی میاقتص درمجموع (.09ص. ،9919

مرزی، بهبود استانداردهای زندگی مردم، کاهش فقر و توزی  مناسب درآمد، ایجاد روابعط دوسعتی و آشعنایی بیشعتر و     

امع  سعکونتگاهی   جو. (91ص. ،2029جعانپرور و همکعاران،   ) های بیشتر بین نواحی مرزی داشعته باشعد  تسری  همکاری

های مختلفی هستند؛ روستاها، شهرها هرکدام متعلق به ی  نوع نظام اقتصعادی هسعتند درنتیجعه ارزیعابی     دارای اقتصاد

هعای معؤثر   . برخی از شاخص(992ص  ،2029پرور و همکاران، )جانمتفاوت با بقیه است هاآنپایداری در هرکدام از 

هعای  مدیریت جوام ، تنوع اقتصادی و شغلی: درجه تنوع اشعتغال در بخعش  بر پایداری اقتصادی نواحی شهری شامل؛ 

تنعوع و تخصعص نیعروی کعار شعهری:       .گیعرد محور را در برمیهای دانشاقتصادی معموالً باثبات و اشتغال در بخش

بعازار   روی کیفیت سرمایه انسانی، نقش مهاجرت در هموار کردن تقاضا برای نیروی کار محلعی و کعارکرد معؤثر    تأکید

یعابی شعوند،   های محیطی مکانپتانسیل بهباتوجههای اقتصادی های اقتصادی: فعالیتکار محلی است، سازگاری کاربری

وری: تشعخیص  های اقتصادی نیز بتوانند تغییر یابند، کارآفرینی و بهعره قابلیت تغییر: با دگرگونی شرایط افکار و فعالیت

مقیعاس و نزدیکعی، اثعرات ناشعی      واکنش به شرایط اقتصادی در حال تغییر را دارد.اهمیت پایه تجارت پویا که توانایی 

تجعار محلعی( بعه    ) را کعه سعاکنان   درجعة تر و بازارهای نیروی کعار و  های بزرگهای تجم  مربوز به اقتصاداز صرفه

کت بعا  افعت مشعار  یره و مشعارکت اقتصعادی شعهروندان اسعت     کنعد های دیگر دسترسعی دارنعد، بررسعی معی    صرفه

 ینعه مناسعب  ی، زمید، خدمات و بازرگعان یهای مختلف تولدر بخش یان اطالعاتیجاد جریو ا یبستر همکار آوردنفراهم

 بعه باتوجعه بنعابراین   ؛(9918 ،و عبدالشعاه  اثونعد یغ) آوردبه وجود می یینظام اقتصاد روستا یداریرا جهت استمرار و پا

هعا و ابزارهعای ارزیعابی و سعنجش پایعداری اقتصعادی       متعددی از شیوه هایبندیطبقهتاکنون  گرفتهصورتمطالعات 

کعه دارای   اسعت هعا، ارزیعابی پایعداری اقتصعادی جوامع  محلعی       هعا و ارزیعابی  است. یکی از این شیوه گرفتهصورت

 :استزیر  هایمؤلفه



  5...                                       یمرز یشهرها یاقتصاد یداریسنجش عوامل مؤثر بر پا                             سال هفتم            

 

ر و نیعروی انسعانی،   طبق نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی ههارمین منب  اقتصادی پس از زمعین و کعا   مدیریت:

اند کعه در اختیعار معدیران    و تجربه کشورها نشان داده است که سه عامل اول فقط هنگامی سودمند افتاده استمدیریت 

 (.980.ص ،9911، پور خلیلی) باشندتوانمند 

 تعوان از مشعکالت  شغلی، وجود بیکاری و همچنین فقعر را معی   هایفرصتامروزه نبود  تنوع اقتصادی و شغلی: 

 و شعهرها  بعرای  را مشعکالتی  امر این و شده منجر شهری هایبرشمرد که به مهاجرت کوه  کشور شهرهایاساسی 

 تعوان معی  آورده، وجعود  به شهرها در هامهاجرت این که مشکالتی ازجمله. است آورده فراهم کشور کل برای ،درواق 

اجتماعی اشعاره کعرد. بیکعاری     هایبزهکاریو  نایتج و جرم افزایش شهرها، در بیکاری نرخ افزایش ،نشینیحاشیه به

نابرابری بین عرضه و تقاضای نیروی کار و یا بازار کار در شهرهای کوهع  اسعت.    جةینتشغلی،  هایفرصتو کمبود 

شهرهای کوه  و نیعز کعاهش شعاغالن آن، ایعن واقعیعت را       در اطرافاز سوی دیگر، کاهش رشد بخش کشاورزی 

صعنعت و خعدمات اسعت.     هعای بخش توسعة در گروینده، افزایش اشتغال در این نواحی، بیشتر که در آ دهدمینشان 

ه کوه  و کعارا نمعودن آن از را   اقتصاد شهرهایتوسعه، به متنوع سازی  راهبردهایبه همین دلیل بیشتر کارشناسان در 

 .کنندمی تأکید، اقتصاد هایفعالیتایجاد انواع 

داشعتند   تأکیعد شولتز و پیروانش در قالب نظریه سرمایه انسانی بر این نکته  کار(:نیروی انسانی )تخصص نیروی  

شود، امروزه تمام کشعورها بعه   گذاری در سرمایه انسانی حاصل میکه نقش بهبود کیفیت نیروی کار که از طریق سرمایه

نیعروی کعار    در گروکیفیت باالتر، تنها زیرا معتقدند که تولید بیشتر و  ؛باشنددنبال ارتقای کیفیت نیروی انسانی خود می

هعای مسعتمر سعبب    یابد و آمعوزش آموزش توسعه می تأثیرهای نیروی کار تحت دانیم که قابلیتاست. می باصالحیت

و  عمعادزاده ) درآورد «سعرمایه انسعانی  » بعه صعورت  ها و قدرت تولید نیروی کار ارتقا یافته و آن را شود که مهارتمی

 (.8.ص ،9911همکاران، 

نظارت بر نحوه اسعتفاده از زمعین    منظوربهفضایی  - یریزی مکانکاربری زمین یکی از ارکان مهم برنامهسازگاری: 

اسعت کعه بعه هگعونگی      شعهری زمینترین معیارهای کاربری های زندگی است. سازگاری یکی از مهمو کاهش هزینه

 یکعدیگر های ناسعازگار از  کنار هم و جداسازی کاربری های سازگار و هماهنگ در بستر محیط و درقرارگیری کاربری

 (.915ص. ،9918 )شماعی و لطفی مقدم، توجه دارد

را باید از ضروریات هعزاره جدیعد دانسعت. عصعری کعه بعه جامععه اطالععاتی و هنگامعه           کارآفرینی کارآفرینی:

شعتابنا    روتحعول ییتغنوظهعور،   هایموسوم است و دربردارنده پیامدهای مهمی همچون فراگیری مهارت شدنجهانی

عامعل رشعد و    مثابعه بعه است، در هنین فضایی کارآفرینی  وکارکسبدر عرصه مبادالت بشری و رقابت شدید در عالم 

و  کیعا کجعوری  ) شعود ای یاد معی مطلو  هر جامعه اندازهشمدر رصد کردن  تأثیرگذارهای توسعه و یکی از شاخص

 (.9ص. ،9919همکاران،
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مال  عملی برای تشعخیص درجعه رقابعت     عنوانبههای مقیاس بسیاری از اقتصاددانان از صرفه دیکی:مقیاس و نز

 (.9ص. ،9935، خداداد کاشیکنند )یا انحصاری بودن بازارها استفاده می

رهیعافتی کارآمعد، نقعش مهمعی در دسعتیابی بعه معیشعت پایعدار و          عنوانبهامروزه مشارکت  مشارکت اقتصادی:

بسعتر همکعاری و ایجعاد     آوردن فراهمرهیافت مشارکت با  درواق کند. ر اقتصادی در جوام  ایفا میاام پایدبرقراری نظ

مناسعبی را جهعت اسعتمرار و پایعداری نظعام       نةیزمهای مختلف تولید، خدمات و بازرگانی، جریان اطالعاتی در بخش

 (.10ص. ،9919شایان و همکاران: ) آوردوجود میاقتصاد جوام  به

اسعت. در   داده تولیعد انبعوه   خعود را بعه   پذیر جایتولید انعطاف بیستم قرن در پایان :(پذیریانعطاف) تغییروتحول

 دارد کعه  متفعاوت  ایپذیر فلسعفه انعطاف تولید خواهد شد. دگرگون زندگی تولید، ههره هایبا تغییر شیوه عصر کنونی

 شود مشعکل می گفته است. متفاوت گذشته با تفکرات گردد کهمی و سود برقرار قیمت، تعداد، کیفیت بین رابطه در آن

 در محعیط  و رقعابتی  نسعبی  مزیت خلق پذیر است. تواناییتولید انعطاف سیستم گیریشکل از دالیل یکی کمبود زمین

 توسعط  کعه  اسعت  جدیعدی  نسعبتاً  پعذیر سیاسعت  انعطعاف  تولیعد  اسعت.  ارزش یع   امروزی صنعت تحول پرپویا و 

 .(8ص.، 9919)فرهمند و همکاران،  شودمی گرفته کار به رقابت و افزایش توسعه برای موفق هایشرکت

 

                                  
 اقتصادیابعاد پایداری  .6شکل 
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 متدلوژی .9

 قتحقی روش و مواد. 6 .9

به دنبعال پاسعب بعه ایعن     این پژوهش  است. گرفتهانجام یحلیلت - یکاربردی و روش توصیف باهدف تحقیق حاضر

که پایداری اقتصادی شهر مرزی سردشت در هه سطحی قرار دارد؟ بنابراین برای رسیدن بعه جعوا  ایعن     است سؤال

بعر پایعداری اقتصعادی شعناخته      مؤثرعوامل  ،بررسی مقاالت و مناب  مختلف در ارتباز با موضوع تحقیق ا، ابتدا بسؤال

پذیری، مقیاس و نزدیکعی، کعارآفرینی، سعازگاری،    انعطاف مؤلفه 3عاد پایداری در پس از مطالعه مناب  مختلف اب ند.شد

از  هرکعدام ، سعپس بعرای   انتخا  شدندنیروی انسانی ماهر، مشارکت اقتصادی، مدیریت بومی، تنوع شغلی و اقتصادی 

طراحعی شعد و در اختیعار     گویه 29متغیر و  3با  یانامهپرسش درنهایتهای مختلفی در نظر گرفته شد و متغیرها گویه

جامععه نمونعه )جمعیعت شعهر      تععداد کعل   کعوکران  نمونعه  با استفاده از فرمول تعیین حجم جامعه هدف قرار گرفت.

 نیع از ا .تحقیعق پاسعب داده شعد    نمونهتوسط جامعه  نامهپرسش 230تعداد  اند کهنفر بوده 932 هزار نفر( 53سردشت 

به مشعارکت در پاسعخگویی    هاآنمشارکت کم زنان به دلیل عدم تمایل زنان ) درصد را 98 درصد را مردان و 35 تعداد

کعه   اسعت سعال   90تعا   20 در محدوده سعنی  شوندگانپرسشاند. بیشترین محدوده سنی تشکیل داده بوده( سؤاالتبه 

 ددرصع  29دارای تحصعیالت لیسعانس و    شعوندگان پرسعش درصد  5/00شود. درصد جامعه آماری را شامل می 5/00

 روایعی سنجش میعزان   منظوربهدر قسمت اول تحقیق  .باشندمیدیپلم بیشترین محدوده سط  تحصیالت جامعه آماری 

هعای  توسعط نگارنعدگان و نیعز آزمعون     شدهساخته نامهپرسش در تحقیق(، مورداستفادهروش و ابزارهای  تأیید) قیتحق

گرفعت، در قسعمت    راراسعاتید مربوطعه قع    تأییعد معورد   (تی تست، رگرسیون هندگانه، همبستگیمورداستفاده )آماری 

، در بخعش بععدی از تحلیعل    هعا اسعت  مطلوبیت پاسب دهندهنشانبه دست آمد که  191/0پایای تحقیق به مقدار بعدی 

بعا جامععه( بعه بررسعی میعزان       آمعده دستبهنمونه  میانگینسنجش ) یات  نمونه Tآزمون آماری تحقیق با استفاده از 

است، در این آزمون سط  پایداری اقتصادی سیستم بعه دلیعل اسعتفاده از     پرداخته شدهتصادی شهر سردشت پایداری اق

 9از  آمعده دسعت بعه اگر مقدار میانگین  روازایناست،  شدهگرفتهدر نظر  9عدد  نامهپرسشای در گزینه 0طیف لیکرت 

ر از این عدد باشد، به معنی ناپایعداری سیسعتم اقتصعادی    تباالتر باشد به معنی پایدار بودن کلی سیستم است و اگر پایین

  پعارامتر  یع افعزایش  تا هه میزان ) گریهمدتحقیق با  هایمؤلفهسنجش میزان همبستگی  منظوربه. استشهر سردشت 

 شمعورد سعنج  تحقیعق   مؤلفه 3(، کلیه همراه است کاهش پارامتر دیگر کاهش آن پارامتر با و نیز با افزایش پارامتر دیگر

)تغییعر متغیعر   گیعری از آزمعون رگرسعیون خطعی     های تحقیق با بهعره آماری دادهقرار گرفتند. در قسمت آخر از تحلیل 

بررسعی   هعا مؤلفعه از  هرکعدام  اثرگعذاری (، مقدار کلی رگرسعیون و میعزان   گذاردمیبر متغیر وابسته  تأثیریهه مستقل 

 شدند.
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 آزمون کرونباخ. 6جدول 

 (هالفهمؤابعاد ) میزان آلفا

 کل() یاقتصادپایداری  191/0

 بومی مدیریت 512/0

 اقتصادی و شغلی تنوع 321/0

 نزدیکی و مقیاس 390/0

 کارآفرینی 192/0

 مشارکت 181/0

 تغییروتحول 539/0

 انسانی نیروی 522/0

 سازگاری 193/0

 (9913های پژوهش، مأخذ: )یافته

 

 موردمطالعه محدوده .9 .9

اسعت.   شعده واقع  در جنو  غربی استان آذربایجان غربعی   کیلومترمرب  9899 بربالغبا وسعتی شهر سردشت 

است. شهر سردشت از شمال به شهر پیرانشعهر، از شعمال غربعی بعه      برگرفتهمساحت استان را در  1/9شهر این 

 گعردد. راب منتهی معی مهاباد، از شرب به بوکان، از جنو  به استان کردستان و کشور عراب و از غر  به کشور ع

نفعر بعوده اسعت؛ از     21909کل شاغلین در سه بخش اقتصادی شهر سردشت برابر بعا   9910سال  آمار نامةطبق 

نفر اشتغال دارنعد؛ و در بخعش    8092، در بخش صنعت دارندنفر در بخش کشاورزی فعالیت  90985این تعداد 

تعداد شاغلین در سعه بخعش اقتصعادی     بهباتوجه .(9910سایت آمار، سرشماری سال اند )شاغل 92120خدمات 

کعه لعزوم    اسعت های صعنعتی  شهر؛ پایین بودن تعداد شاغلین بخش صنعت در این استان ناشی از کمبود فعالیت

گذاری بیشتر در بخعش کشعاورزی   های اقتصادی و سرمایهبه فعالیت بخشیتنوعتوجه بیشتر به این بخش جهت 

 .استضروری  به دلیل وجود بسترهای طبیعی
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 موردمطالعهمنطقه  .9شکل 

 هایافته .9

 محاسبه پایداری اقتصادی شهر سردشت. 6 .9

بررسعی نتعایج   ، ای اسعتفاده گردیعد  تع  نمونعه   Tبررسی میزان پایداری اقتصادی شهر سردشت از آزمون  منظوربه

 اسعت  شعده ارزیعابی صعفر   داریعنیدر سط  م 2833دهد که میزان پایداری اقتصادی شهر سردشت نشان می Tآزمون 

میعزان پایعداری    دیگعر  عبعارتی بعه ، بعوده اسعت.   اسعت  9از میانه نظری پژوهش که عدد  ترپایین آمدهدستبهنتیجه  که

خیلی دور از انتظار هم نبعوده زیعرا ایعن     آمدهدستبهنتیجه است.  شدهارزیابیاقتصادی شهر سردشت در حد نامطلو  

رزی کشور است که همچون سایر شهرهای مرزی ایعران وضععیت اقتصعادی نعامطلوبی را بعه      شهرهای م ازجملهشهر 

 بعه باتوجعه شعهرهای معرزی    درواقع  اقتصادی و خصوصی این شهرها دارنعد،   یبر نهادهادلیل مدیریت متمرکز دولتی 

د کعه  هسعتن در خعود دارا  باشند قابلیت بالقوه مناسبی برای توسععه تجعارت و اقتصعاد را    موقعیت جغرافیایی که دارا می

شعده کعه در آن اقتصعاد قاهعاب      ضععف نقطعه این قابلیت تبدیل به ایران  ویژهبهدر اکثر کشورهای جهان سوم  متأسفانه

بستر طبیعی مناسعب، بعه دلیعل     رغم وجودروا  بیشتری از اقتصاد رسمی دارد، بر همین مبنا در شهر سردشت نیز علی

   شکوفا نشده است. اقتصاد آنو صنای  تبدیلی کشاورزی هنوز  کشاورزی امکانات مناسب اقتصادی برا نبود
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 برای پایداری اقتصادی T. نتایج آزمون 9جدول 
 متغیر تعداد میانگین داریسطح معنی انحراف معیار انحراف از استاندارد کرانه پایین کرانه باال

 پایداری اقتصادی 230 33/2 00/0 08001/0 99100/0 59/2 92/9

 (9913های پژوهش، مأخذ: )یافته

 

شعهروندان در میعان معیارهعای پایعداری در شعهر       مشاارکت اقتصاادی   مؤلفعة بیانگر آن است که  2نتایج جدول 

 نسعبتاً اینکه شهر سردشت جزو شعهرهای معرزی و دارای جمعیتعی     بهباتوجهسردشت بیشتر از همه نمود داشته است، 

مشعارکت اقتصعادی را در    ،باشند سبب گردیده که مردم این شهرتحصیالت میجوان است و بیشتر جوانان شهر دارای 

و ارا عه مشعاوره بعه فععالین     هعای اقتصعادی   ارا عه طعرح   ازجملعه های اقتصادی که به طرب مختلف قالب افکار و ایده

 .گذاری انجام دهندهای مختلف برای سرمایهزمینه دراقتصادی 

 اسعت در پایعداری اقتصعادی    تأثیرگعذار ، این متغیر که از عوامل کارآفرینی مؤلفهدر  شدهمطرحهای گویه به باتوجه 

هعای مختلعف   زیاد وجود تنوع شعغلی در بخعش   تأثیر، به عبارتی مردم از در شهر سردشت مورد استقبال مردم بوده که

معالی بعرای شعهروندان    داشتند، اما به دلیل ععدم پشعتیبانی مناسعب     خودآگاهیپایداری اقتصادی در محیط اقتصادی بر 

بعه دلیعل ععدم    گعذار  تنوع شغلی مناسبی برای مردم در این شهر وجود ندارد و در صورت وجود مناب  مالی و سعرمایه 

متغیر دیگری که بعر روی پایعداری اقتصعادی در شعهر      گذار به دیگر مناطق شده است.بسترسازی منجر به فرار سرمایه

. صعنای   مقیااس و نزدیکای  یعا   اسعت قرارگیری صنای  تبعدیلی در شعهر    است تأثیرگذارسردشت از دیدگاه شهروندان 

میعزان   درنتیجعه و  یافتعه کعاهش و نگهداری معواد   ونقلحملهای ناشی از تواند هزینههای مختلف میتبدیلی در بخش

صعنای  تبعدیلی   میزان بارش زیاد و وجود باغات فراوان، ایجعاد   بهباتوجهشهر سردشت صنای  باالتر رود. در  سوددهی

بسزایی در ثبعات و پایعداری اقتصعادی ایعن شعهر       تأثیرتواند می گیریمیوهآ های در بخش کشاورزی همانند کارخانه

اسعت،   تغییروتحعول متغیر  موردمطالعهبر روی پایداری اقتصادی در منطقه  تأثیرگذار هایمؤلفهیکی دیگر از  د.ایایفا نم

شهر سردشت به دلیل عدم وجود اشعتغال مناسعب   . در استمصرف فرهنگ کار و  های وجوداین متغیر که شامل گویه

معردم بعه    آوردنیروبرای ساکنین شهر منجر به مهاجرت به مناطق مرکزی کشور شده و در بعضی معوارد نیعز سعبب    

رجی گرایی کاالهعای خعا  بوده سبب روا  فرهنگ مصرفو قاهاب  فروشیدستو  یکوله برهای کاذ  همانند اشتغال

در این مناطق نسبت به سایر منعاطق کشعور اسعت، همچنعین بعه دلیعل        آن نییپادر این مناطق شده که ناشی از قیمت 

، آورنعد یروناشی از آن در منطقه باعث شده که مردم بیشتر به سمت ایعن اشعتغال    یدرآمدهابودن قاهاب و  زودبازده

خواهعد شعد کعه الزم اسعت اقعداماتی جهعت بیشعتر شعدن          بلندمدتنتیجه اینکه باعث افت فرهنگ کار و تالش در 

نیاروی  متغیرهعای   صرف شعود.  گراییمصرفمیزان فرهنگ کار و عدم  باالبردنهای رسمی در این شهر جهت اشتغال

کمتعر از میعانگین نظعری     Tدر تحقیعق در آزمعون    مورداسعتفاده در بعین متغیرهعای    مدیریت باومی و  انسانی متخصص

کمعی   تعأثیر ابععاد پایعداری اقتصعادی    بعر   مورد پعژوهش محدوده  اند و از دیدگاه شهروندانردهآو به دسترا  پژوهش
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طعی تحقیقعی    .اندشدهبررسیدارند باهم به هم  موردمطالعهمتغیر ارتباز نزدیکی در منطقه اینکه این دو  بهباتوجهدارند، 

در ی هستند امعا بعه دلیعل ععدم تخصعص کعافی       اند اکثریت مدیران شهر بومکه نگارندگان در شهر سردشت انجام داده

وضععیت   بهباتوجهکاری خود رغبتی به استفاده از نیروی متخصص در حوزه کاری خود ندارند، بر همین اساس  زمینه

 اند.نظر مساعدی نداشته شدهمطرحفعلی شهروندان نسبت به این دو متغیر 

 

 برای متغیرهای تحقیق Tنتایج آزمون  .9جدول 

 متغیرها تعداد میانگین انحراف معیار انحراف از استاندارد داریسطح معنی

 بومی مدیریت 230 21/2 208/0 930/0 00/0

 اقتصادی و شغلی تنوع 230 02/2 820/0 289/0 00/0

 نزدیکی و مقیاس 230 28/9 090/0 020/0 00/0

 کارآفرینی 230 99/9 091/0 090/0 00/0

 رکتمشا 230 92/9 090/0 020/0 00/0

 تغییروتحول 230 90/9 200/0 980/0 00/0

 انسانی نیروی 230 00/2 883/0 203/0 00/0

 سازگاری 230 29/9 080/0 020/0 00/0

 (9913های پژوهش، مأخذ: )یافته

 

 سازنده آن یارهایک معیساکنان محدوده به تفک ازنظر سردشت شهر اقتصادی پایداریزان یت میوضع. 9 .9

مرتبط با پایداری اقتصادی با امتیاز کلی پایداری اقتصادی هر سردشعت مقایسعه    هایمؤلفهو  االتسؤدر این بخش 

دارای پایعداری متوسعط و امتیعاز     8-9های به معنای پایداری ضعیف، میانگین 9امتیازات میانگین زیر آن )اند و در شده

 ینظعر انگین یع مسعتقل نسعبت بعه م    یرهعا یت متغیعوضع  یدر بررسع (. اندشدهیابیارزبه باال به معنای پایداری قوی  8

نسعبت بعه    متعهدو همفکری شهروندان با فعالین اقتصادی به دلیل وجود نیروهای متخصص و  همکاریمعیار  (39/2)

را  تعأثیر بیشعترین   90/9توسعه شهر که سبب گردیده فعالین اقتصادی در شهر از مشاوران مناسبی بهره ببرند با میانگین 

 تعأثیر کمتعرین میعزان میعانگین و     52/9ی اقتصادی داشته است. وجود تنوع شغلی در بخش صنعت با میانگین بر پایدار

تعوان  می طورکلیبه، شود عنوان داشتهای صنعتی در منطقه میرا بر پایداری اقتصادی شهر به دلیل ضعف زیرساخت

 .درندا قرار یانگین نظریمتوسط و ضعیف نسبت به مها وضعیت گفت اکثر گویه
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 هاهیگو بهباتوجهپایداری اقتصادی زان یت میوضع .4جدول 
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 ضعیف 99/2 هستند یشهر بوم یاقتصاد رانیمد

 ضعیف 81/2 هستند یاقتصاد هایفعالیتتخصص الزم در خصوص  یشهر دارا یبوم رانیمد

 ضعیف 85/2 استبرخوردار  یدر بخش کشاورز یکاف یتنوع شغلسردشت از  شهر

 ضعیف 52/9 صنعت برخوردار است در بخش یکاف یسردشت از تنوع شغل شهر

 ضعیف 11/9 خدمات برخوردار است در بخش یکاف یسردشت از تنوع شغل شهر

 ضعیف 80/2 تخصص الزم را دارند یشهر سردشت در امر کشاورز کشاورزان

 ضعیف 95/2 شهر سردشت در امر صنعت تخصص الزم را دارند کارانصنعت

 متوسط 08/9 اقتصادی هایحوزهدر  دیدهآموزش یانسان یروینوجود 

 متوسط 09/9 قرار دارد یاقتصاد یداریپا بر پایهمصرف شهروندان سردشت  یالگو

 متوسط 90/9 فرهنگ کار وجود

 93/9 یکشاورز هایکاربری همسایگی

99 

 متوسط

 متوسط 91/9 یصنعت هایکاربری همسایگی

 متوسط 09/9 یدر بخش کشاورز یتنوع شغل وجود

 متوسط 90/9 در بخش صنعت یتنوع شغل وجود

 ضعیف 80/2 در بخش خدمات یتنوع شغل وجود

 ضعیف 95/2 یو خام در بخش کشاورز هیمناب  اول وجود

 متوسط 22/9 یدر بخش کشاورز یلیتبد  یصنا قرارگیری

 متوسط 93/9 و خام در بخش صنعت هیمناب  اول وجود

 متوسط 21/9 در بخش صنعت یلیتبد  یصنا وجود

 متوسط 90/9 یشهروندان در مسا ل اقتصاد خالقیت و نوآوری
 متوسط 90/9 یاقتصاد نیشهروندان با فعال یو همفکر یهمکار

 (9913های پژوهش، مأخذ: )یافته

 

 موردمطالعهبر پایداری اقتصادی در منطقه  مؤثرهای رمیزان همبستگی متغیجش سن. 9 .9

اسعپیرمن  بررسی میزان همبستگی و ارتبعاز میعان متغیرهعای تحقیعق از آزمعون همبسعتگی        منظوربهدر این مرحله 

 0هعای  جعدول  بر اساس .است شدهاستفاده (دارد هامؤلفهتری نسبت به سایر تر و مهمارتباز قوی هامؤلفهاز  ی کدام)

بیشعترین و معدیریت    و نزدیکعی  متغیعر مقیعاس   کهدهد که حاصل از نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان می 92الی 

یر نزدیکعی سعا   با تغییعر مقعدار مقیعاس    دیگرعبارتبه) بومی کمترین میزان همبستگی را با سایر متغیرهای تحقیق دارند

سعط    318/0. باالترین همبستگی بعین متغیعر مقیعاس و کعارآفرینی بعه میعزان       (کردخواهد تحقیق نیز تغییر  هایمؤلفه

و  185/0و متغیعر مشعارکت بعا همبسعتگی قعوی       310/0با متغیر سازگاری بعه میعزان   داری مناسب است، سپس معنی

ایر متغیرهعای  . متغیر مقیاس بعا سع  ای داردداری مناسب همبستگی قوینیز در سط  معنی تغییروتحولهمچنین با متغیر 

 بعا متغیعر   مقیعاس داری بعین  تبعاز معنعی  رای ندارد و نیعز ا تحقیق یعنی مدیریت، تنوع و نیروی انسانی همبستگی قوی
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و مشعارکت دارد   تغییروتحعول سعازگاری،  ای با سه متغیر قویداری کارآفرینی ارتباز معنیمتغیر مدیریت وجود ندارد. 

متغیرهای تنوع و نیروی انسانی همبستگی ضععیف و متوسعطی دارد.   یت دارد. با داری با متغیر مدیرو عدم ارتباز معنی

 ی بعا دار متوسعط ای با کارآفرینی، سعازگاری و مقیعاس دارد و همبسعتگی معنعی    دار قویارتباز معنی تغییروتحولمتغیر 

داری بعاز معنعی  بعا معدیریت ارت   تغییروتحعول دارد. بعین  و تنوع شغلی متخصص  متغیرهای مشارکت و نیروی انسانی

امعا   دار متوسعطی دارد مدیریت بومی با متغیرهای تنوع شغلی و نیروی انسانی متخصص ارتباز معنیمتغیر  وجود ندارد.

-. متغیر تنوع شغلی و اقتصادی با کلیه متغیرهای تحقیعق ارتبعاز معنعی   داری نداردبا سایر متغیرهای تحقیق ارتباز معنی

دار متعلق به نیروی انسانی متخصص است و کمتعرین ارتبعاز معنعی    512/0تباز آن با که بیشترین ار دار متوسطی دارد

 .را با کارآفرینی دارد

 

 بین متغیرهای تحقیق اسپیرمننتایج آزمون همبستگی . 5جدول 
 سازگاری نیروی متخصص تغییروتحول مشارکت مقیاس کارآفرینی تنوع مدیریت شاخص متغیر

 مدیریت

 بومی

 232/0 891/0 289/0 228/0 218/0 203/0 080/0 9 نهمبستگی اسپیرم

 095/0 00/0 091/0 009/0 091/0 019/0 00/0 00/0 داریسط  معنی

 230 230 230 230 230 230 230 230 تعداد نمونه

 (9913های پژوهش، مأخذ: )یافته

 

 نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای تحقیق .1جدول 

 سازگاری نیروی متخصص تغییروتحول مشارکت مقیاس کارآفرینی تنوع تمدیری شاخص متغیر

 تنوع

 983/0 512/0 859/0 950/0 919/0 991/0 9 080/0 همبستگی اسپیرمن

 002/0 00/0 00/0 00/0 009/0 002/0 00/0 00/0 داریسط  معنی

 230 230 230 230 230 230 230 230 تعداد نمونه

 (9913 های پژوهش،مأخذ: )یافته

 

 نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای تحقیق .7جدول 

 سازگاری نیروی متخصص تغییروتحول مشارکت مقیاس کارآفرینی تنوع مدیریت شاخص متغیر

 کارآفرینی

 398/0 951/0 105/0 551/0 318/0 9 991/0 203/0 اسپیرمنهمبستگی 

 00/0 009/0 00/0 00/0 00/0 00/0 002/0 08019 داریسط  معنی

 230 230 230 230 230 230 230 230 تعداد نمونه

 (9913های پژوهش، مأخذ: )یافته
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 نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن بین متغیر مقیاس با سایر متغیرهای تحقیق .1جدول 
 سازگاری نیروی متخصص تغییروتحول مشارکت مقیاس کارآفرینی تنوع مدیریت شاخص متغیر

 مقیاس

 398/0 820/0 195/0 185/0 9 318/0 919/0 218/0 گی اسپیرمنهمبست

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 009/0 091/0 داریسط  معنی

 230 230 230 230 230 230 230 230 تعداد نمونه

 (9913های پژوهش، مأخذ: )یافته

 

 رهای تحقیقنتایج آزمون همبستگی اسپیرمن بین متغیر مشارکت با سایر متغی. 0جدول 

 سازگاری نیروی متخصص تغییروتحول مشارکت مقیاس کارآفرینی تنوع مدیریت شاخص متغیر

 مشارکت

 599/0 932/0 583/0 9 185/0 551/0 950/0 228/0 همبستگی اسپیرمن

 00/0 009/0 00/0 00/0 00/0 00/0 009/0 009/0 داریسط  معنی

 230 230 230 230 230 230 230 230 تعداد نمونه

 (9913های پژوهش، مأخذ: )یافته

 

 با سایر متغیرهای تحقیق تغییروتحولنتایج آزمون همبستگی اسپیرمن بین متغیر  .69جدول 

 سازگاری نیروی متخصص تغییروتحول مشارکت مقیاس کارآفرینی تنوع مدیریت شاخص متغیر

 تغییروتحول

 122/0 055/0 9 583/0 195/0 105/0 859/0 289/0 همبستگی اسپیرمن

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 091/0 داریسط  معنی

 230 230 230 230 230 230 230 230 تعداد نمونه

 (9913های پژوهش، مأخذ: )یافته

 

 نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن بین متغیر نیروی متخصص با سایر متغیرهای تحقیق. 66جدول 
 سازگاری نیروی متخصص تغییروتحول مشارکت مقیاس رینیکارآف تنوع مدیریت شاخص متغیر

نیروی 

 متخصص

 899/0 9 055/0 932/0 820/0 951/0 512/0 891/0 همبستگی اسپیرمن

 00/0 00/0 00/0 009/0 00/0 009/0 00/0 00/0 داریسط  معنی

 230 230 230 230 230 230 230 230 تعداد نمونه

 (9913های پژوهش، مأخذ: )یافته
 

 نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن بین متغیر سازگاری با سایر متغیرهای تحقیق .69جدول 

 سازگاری نیروی متخصص تغییروتحول مشارکت مقیاس کارآفرینی تنوع مدیریت شاخص متغیر

 سازگاری

 9 899/0 122/0 599/0 310/0 398/0 983/0 232/0 همبستگی اسپیرمن

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 002/0 095/0 داریسط  معنی

 230 230 230 230 230 230 230 230 تعداد نمونه

 (9913های پژوهش، مأخذ: )یافته
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 متغیرهای تحقیق بر پایداری اقتصادی تأثیربررسی میزان . 4 .9

شعده بعرای متغیرهعای    خروجی تحلیل آماری رگرسیون خطی مشخص گردید که ضریب تعیعین تععدیل   بهباتوجه

درصعد از واریعانس و    31 اسعت کعه  است که بیانگر این مطلعب   (R square=0.893) دشده به مدل تحقیق برابر باوار

درصعد( از متغیرهعای    280تغییرات متغیر پایداری اقتصادی توسط متغیرهای موجود در معادله و معابقی ایعن تغییعرات )   

 .اسعت  مععروف  2e خطعا  تیع مک به مجذور هک است دآمدهیپد یرونیب یرهایمتغ و عوامل تأثیروابسته مربوز به علت 

 هنعین اضعی ایعن  یر لکشع  بعه  و استانداردشعده  به صعورت  توانرا می فوب یرهایمتغ هندگانه یونیرگرس لیتحل جینتا

پایعداری اقتصعادی شعهر     همعان  هک وابسته ریمتغ Y معادله نیا در Y= b0+X1b1+X2b2+X3b3+…+Xnbn نوشت:

است. در این مطالعه متغیرهای تنعوع شعغلی    مستقل یرهایمتغ ... ,X1. X2 ثابت و بیضر :b0 (i=0,1,2,…,n)است، 

(، 035/0(، نیروی متخصعص بعا )  2/0با ) تغییروتحول(، 218/0(، کارآفرینی با )991/0(، مقیاس و نزدیکی با )221/0با )

 در تعوان معی  هعا را شعاخص  نیا هک شدند پایداری اقتصادی شناخته بر رگذاریتأث عوامل عنوان(، به018/0سازگاری با )

داری و آمده از رگرسیون خطی بر اسعاس سعط  معنعی   دستطورکلی بر اساس نتایج بهکاربرد. به به ونیرگرس محاسبه

را با پایداری اقتصادی داشته است، به عبارتی بعا کعم و زیادشعدن     تأثیرضریب بتای استاندارد، متغیر کارآفرینی بیشترین 

تغییر خواهد یافت. سعپس متغیعر مقیعاس و نزدیکعی در     ر شهر سردشت، میزان پایداری اقتصادی هممیزان کارآفرینی د

، متغیر تنعوع شعغلی در جایگعاه سعوم تأثیرگعذاری بعر       قرار گرفتهجایگاه دوم از میزان تأثیرگذاری بر پایداری اقتصادی 

ایداری اقتصادی در شعهر سردشعت بعر اسعاس     را بر پ تأثیرنیز کمترین  تغییروتحولپایداری اقتصادی جا گرفت. متغیر 

انعد  نداشعته  تأثیریمدل رگرسیون داشت. متغیرهای سازگاری، نیروی متخصص در این مدل بر روی پایداری اقتصادی 

متغیعر وابسعته در    عنعوان بهآمده(. متغیر مشارکت در این بخش دستبه 0800که بیش از  هاآنداری )به دلیل سط  معنی

 است. شدهگرفتهنظر 
 

 . نتایج کلی مدل رگرسیون69جدول 
 تخمین انحراف استاندارد R شدهتنظیممقدار  R Squareمقدار  Rمقدار  متغیر

 19999/2 351/0 312/0 319/0 پایداری اقتصادی

 (9913های پژوهش، مأخذ: )یافته

 

 نتایج تفصیلی مدل رگرسیون .64جدول 
 داریسطح معنی T ضریب بتای استاندارد استاندارد ضریب خطای ضریب غیر استاندار بتا متغیرها

 00/0 93/1 221/0 203/0 09/9 تنوع شغلی

 00/0 22/5 991/0 298/0 99/9 مقیاس و نزدیکی

 00/0 93/0 218/0 251/0 93/9 کارآفرینی

 00/0 10/0 2/0 251/0 09/9 تغییروتحول

 20/0 91/2 035/0 223/0 088/0 نیروی متخصص
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 داریسطح معنی T ضریب بتای استاندارد استاندارد ضریب خطای ضریب غیر استاندار بتا متغیرها

 93/0 39/9 018/0 212/0 023/0 سازگاری

 (9913های پژوهش، مأخذ: )یافته

 بحث . 4

شعده اسعت و از میعان    نتایج پژوهش نشان داد که میزان پایداری اقتصادی شعهر سردشعت در حعد پعایین ارزیعابی     

زمعون  مشارکت اقتصعادی شعهروندان بعا بیشعترین امتیعاز از ایعن آ       مؤلفه T های مؤثر بر پایداری بر اساس آزمونمؤلفه

در ایعن بخعش بعا نتعایج ربیکعا وایعت و آندرسعتایدینگ         آمعده دسعت بهمؤثرترین مؤلفه بر پایداری انتخا  شد، نتیجه 

ها حتی در شرایط سخت موجب تالش برای تولید درآمعد اجتمعاعی   که نشان دادند، مشارکت مردم با سازمان (2099)

کننعد مشعابه اسعت.    های پایداری را ایجاد میند و استراتژیدهروند بلندمدت را تشخیص می هاآنشود، و اقتصادی می

هعا  همچنین نتایج همبستگی بین معیارهای مؤثر بر موضوع پژوهش مؤلفه کارآفرینی همبستگی بیشتری با سعایر مؤلفعه  

 اسعت.  را بعر پایعداری اقتصعادی داشعته     تأثیرداشته است. نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که مؤلفه کارآفرینی بیشترین 

هعای شعهری   ( که وجود کارخانه2093و همکاران ) 9از این بخش نیز با تحقیقات ماکس جارسچی  شدهبرداشتنتایج 

هعا،  : اشتغال مولد، کعار شایسعته، رشعد اقتصعادی، ایجعاد زیرسعاخت      ازجملهبرای دستیابی به اهداف کلیدی در شهرها 

 2بعا نتعایج ایرنعی هاکنسعن     زیع ن ؛ وانعد ی دارد نتایج مشابهی داشعته مثبت بر پایداری اقتصاد تأثیر جهیدرنتنوآوری باال و 

شعود  ( که نشان دادند که نوآوری و کارآفرینی در هر محله از شهر موجب پیشرفت و پایداری اقتصعادی آن معی  2093)

و همچنعین  ( کعه نیعروی انسعانی و کعارآفرینی     2093و همکعاران )  9با تحقیقات رومانا را تعر  ؛ ونیز نتایج مشابهی دارد

انعد  ها و پایداری و نوآوری اقتصادی ی  منطقه مفید دانسعته ها برای شرکتهای غیردولتی و واسطههمکاری با سازمان

ریعزی بعاال بعه پعایین و     توان گفت شهرهای مرزی در ایران به دلیل نوع برنامعه به صورت کلی می نتایج مشابهی دارند.

به ویژه در شهر سردشت، امکان هر گونعه پایعداری اقتصعادی را از ایعن شعهر      رویکرد امنیتی به شهرها و مناطق مرزی 

هعای میعدانی نشعان    سلب نموده به عبارت دیگر وضعیت پایداری اقتصادی شهر سردشت همانگونه که در بخش یافته

نعابودی در   های نادرست بعه سعوی  سامان بوده و اقتصاد این شهر از اساس به دلیل سیاستداده شد دارای وضعیتی نابه

 حال حرکت است.  

 گیرینتیجه. 5

بعا منطقعه خودمختعار کردسعتان ععراب دارای یکعی از بهتعرین شعرایط بعرای           جواریهمشهر مرزی سردشت در 

توان دریافت که توجعه بعه ایجعاد    می خوبیبهصادرات انواع محصوالت است، با نگاهی به ارزش واحد پول دو منطقه 

                                                                 
1. Juraschek  

2. Håkansson  

3. Rauter  
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های طبیعی به بهای نعاهیز ضعروری اسعت،    سرمایه هدررفتیزان درآمدها و جلوگیری از صنای  تبدیلی برای افزایش م

و  بهعا گعران توان به توانایی این شهر در تولید انگور سیاه که روغن هسته این انگعور جعزو محصعوالت    می مثالعنوانبه

لیل عدم وجود صعنای  تبعدیلی   شود، اشاره کرد که به دکمیا  در داخل کشور و در منطقه کردستان عراب محسو  می

هعای  شود. مرزی بودن شهر سردشت منجر به عدم کشف توانعایی برداری درستی از این محصول نمیدر این شهر بهره

های زمسعتانی اسعت،   های کوهنوردی و ورزشتوریستی این شهر گشته، شهر سردشت جزو بهترین نقاز برای ورزش

موجود در ایعن منطقعه    شهریبرونو  شهریدرونهای نامناسب مراه با راهگردشگری ه یهامؤسسهها و کمبود شرکت

 شعده بیعان آید را محروم کرده، کلیه مطالعب  شغلی که از طریق توریسم به دست می از تنوعبه مقدار زیادی این شهر را 

گیعری  بعه شعکل  هعا منجعر   ها از این مناطق به سمت مناطق دیگر شده و ایعن مهعاجرت  منجر به افزایش دور مهاجرت

ساختار نامناسب فضایی و افزایش تضاد طبقاتی در جوام  میزبان و کاهش شعدید تعراکم جمعیعت در نعواحی مهعاجر      

تعرین  بنعابراین یکعی از مناسعب   ؛ فرست و نتایج امنیتی ناشی از این افت تراکم برای سیستم اداری کشعور شعده اسعت   

زایش مانعدگاری در نعواحی معرزی و محعروم از طریعق توجعه       ، تشویق مرزنشینان به افع بحرانکاهش این  یراهکارها

بیشتر اقتصادی به این مناطق است. در این تحقیق تالش شد کعه عوامعل معؤثر بعر پایعداری اقتصعادی معؤثر بعر شعهر          

 به بررسی میزان پایداری اقتصادی شهر سردشت پرداخت. هاآنسردشت شناسایی و بر اساس 

 نامهکتاب

 یفرهنگراثیم. ایالم: اداره نقش مهران در توسعه گردشگری جنعگ اسعتان ایعالم. (9910) .اسکندری، م .9

 . دستی و گردشگری استان ایالمصنای 

، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی(. ارزیابی پایداری: مفهوم و روش. 9932) .عالدین افتخاری، .، و رکنع بدری، .2

051 ،98-1. 

  https://iuea.ir .رانیا یهراقتصاد ش یرسانی انجمن علماطالع گاهیپا .9

. دهاقان: دانشگاه آزاد متقابل مدیریت و توسعه، همایش نقش مدیریت در توسعه تأثیر .(9911پور خلیلی، ح. ) .8

 اسالمی دهاقان.

قه موردمطالعه: شهر توسعه پایدار شهری و برخی عوامل مؤثر بر آن )منط (.9912) .اتقوایی، م.، و صفرآبادی،  .0

 .9-22(، 5)9، شناختی شهریمطالعات جامعهکرمانشاه(. 

ها(. ها  اول، تهران: انتشارات مفاهیم، اصول، نظریه) یمرز(. نگرشی نو به مطالعات 9915پرور، م. )جان .5

 انجمن ژ وپلیتی  ایران.

 .9-93، 30صادی، تحقیقات اقتهای مقیاس در اقتصاد ایران. (. صرفه9935) .فخداداد کاشی،  .1

سنجش میزان اثرپذیری پایداری شهری از (؛ 9910آبادی، ر. )اکبری، ا.، و مختاری مل خسروی،  .، و علی .3

 .0-95(، 20) فصلنامه مطالعات شهری،. مطالعه موردی: شهر مرزی مریوان موقعیت مرزی

 .999-981(، 21)1 شاورزی و توسعه،فصلنامه اقتصاد کها. (. توسعه پایدار و رفاه بین نسل9938) .صخلیلیان،  .1

https://iuea.ir/
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