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 چکيده

های اخير به منظور توسعه روستايی و رويکرد معيشت پايدار يکی از رويکردهای تحليلی جديد در زمينۀ توسعه روستايی است كه در سال

بقرای  . باشقد ان سققز مقی  هدف اين پژوهش تحليل وضعيت پايداری معيشت روستاييان در شهرست. كاهش فقر مورد توجّه قرار گرفته است

گروه جمعيّتی تقسيم شدند و سپس بقر اسقاس فراوانقی روسقتاها در هقر طبققه        0مشخص نمودن روستاهای مورد مطالعه ابتدا روستاها به 

 312با استفاده فرمول كوكران . روستا به عنوان نمونه انتخاب شد 02جمعيتی تعداد روستاهای هر طبقه مشخص گرديد كه در مجموع تعداد 

 Tهقای توصقيفی و آزمقون    نتايج حاصل از يافته. ها پرسشنامه تکميل گرديدخانوار به عنوان حجم نمونه تحقيق انتخاب گرديد و بوسيله آن

همچنقين  . باشقد دهد كه وضعيت پايداری معيشت در همه ابعاد معيشت پايدار در سطح منطقه مورد مطالعه پايين میای نشان میتک نمونه

های معيشت پايدار وجود دارد و از ميان دهد كه رابطه مستقيم و معناداری ميان مؤلفهاز آزمون همبستگی و رگرسيون نشان می نتايج حاصل

همچنين نتايج حاصل از آزمون تحليقل واريقانس و   . بيشتری بر معيشت پايدار ساكنان دارد تأثيرهای اقتصادی و فيزيکی ها دارايیاين مؤلفه

های شهرستان سقز به لحاظ پايداری معيشت وجقود دارد و بخقش مركقزی بقه     دهد كه تفاوت معناداری ميان بخشمی آزمون توكی نشان

 .ها داردتری نسبت به ساير بخشلحاظ پايداری معيشت وضعيت  مناسب
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 مقدمه

های روستايی به عنقوان قاعقدن نظقام و فعاليّقت     اساساً حوزه

كنند، اگر در جريان اقتصادی نقش اساسی در توسعه ملّی ايفا می

ای ايجقاد شقود آثقار و    پيشرفت و توسعه فضاهای روستايی وقفه

های روستايی، بلکه مناطق شقهری و  پيامدهای آن نه تنها حوزه

؛ 0323رضقوانی، )ت كليّت سرزمين را در برخواهد گرفقت  در نهاي

در سقاختار اقتصقاد نقواحی روسقتايی     (. 0351جوان و همکقاران، 

كشورهای مختلف بويژه كشورهای در حقال توسقعه، كشقاورزی    

-آيد و در اغلقب برنامقه  محور اساسی تأمين معيشت به شمار می

های توسقعه نيقز كشقاورزی مهمتقرين و تنهقا ركقن اقتصقادی        

چنقين سقاختار   (. 0375طاهرخقانی،  )آيقد  وستاها به شقمار مقی  ر

ها عدم تنوع در ترين آنهای فراوانی دارد و مهماقتصادی ويژگی

های شغلی و محدوديت منابع درآمدی به كشاورزی و زيقر  زمينه

هر چند چنين ساختاری در گذشقته بقا   . های آن خواهد بودبخش

تاها و روستائيان قابليقت  های روستوجه به اقتصاد بسته و ويژگی

انکار ناپذير  تأثيردوام و ادامه حيات داشت ولی با گسترش بازار و 

های موجود در ابعاد مختلقف  آن بر فضاهای روستايی و ناپايداری

طبيعی، اقتصادی و اجتماعی، بويژه در كشورهای توسعه نيافتقه،  

رها نخواهد توانست معيشت پايدار را در نواحی روستايی اين كشو

گيقری چنقين   شقکل (. 0351جقوان و همکقاران،  )تضمين نمايقد  

ساختار اقتصادی در نواحی روستايی مسائل خاصقی را بقه دنبقال    

توان به انعطاف كمتقر در مقابقل نوسقانات    داشته كه از جمله می

كوتققاه مققدت آب و هققوايی، نوسققان قيمققت محصققول در زمققان 

حصققول، هققای بازاريققابی و بازاررسققانی م برداشققت، محققدوديت

برداران به خارج از روستا، وجود بيکقاری آشقکار و    وابستگی بهره

پنهققان، كققاهش بققازده سققرمايه، تخريققب منققابع پايققه طبيعققی،  

ثباتی منابع درآمدی، نداشقتن   پذيری اقتصاد روستايی و بی آسيب

امنيت شقغلی، پقايين بقودن سقطح كيفيقت زنقدگی ودر نهايقت        

شهرسقتان  (. 0377يدی،سقع )معيشت ناپايدار روستايی شده است 

پوشقش   ريق نظ یبارز ی طبيعیها یژگيو با وجود دارا بودن سقز 

، عيدر گسقتره وسق   یسطح ی، وجود منابع آبیمتنوع و غن یاهيگ

 یقطب دامپرور مطرح بودن بعنوان بوده و مناسب یمياقل طيشرا

درصققد از خانوارهققای روسققتايی ايققن   0/14 از شيبققی، و زراعقق

بقر ايقن اسقاس هقدف     . كننقد دگی میشهرستان زير خط فقر زن

در مقؤثر  عوامقل  پژوهش حاضر در درجه اول مشقخص نمقودن   

سقطح پايقداری ناحيقه    و سپس  بوده پايداری معيشت روستاييان

 . گردد مشخص میمورد مطالعه 

كنونی در تمام كشقورها   دوره مشکالت از يکی روستايی فقر

 عمده واملع از .رود می بويژه كشورهای در حال توسعه به شمار

 شقغلی،  كشقاورزی،  اقتصقادی،  عوامل به توانروستاييان می فقر

ميقان   در .كقرد  اشاره اقتصادی مشاركت ميزان و روابط اجتماعی

 خانوار نقش هایدارايی كاهش نيز و تکفل بار افزايش كشاورزان،

 بقه سقاير   نسقبت  خقانوار  فقير شقدن  احتمال افزايش در بسزايی

 مسقئله  همقين  كقه  كنند،می ايفا يايیجغراف و جمعيتی متغيرهای

 مادامی كقه  .دهدمی قرار تهديد مورد را خانوار روستايی معيشت

 نبقود حقداقل   پقی  در فققر  چقالش  بقا  روسقتايی  خقانوار  زنقدگی 

او تحقت   زنقدگی  ابعقاد  تمام شود، مواجه زندگی برای استانداردها

 دارپاي معاش يک برقراری به توجه رو ازاين .گيردقرار می الشعاع

. گيقرد  ققرار  ایويقژه  اولويقت  در بايقد  روسقتايی  سطح خانوار در

معيشت پايقدار، يقک روش تفکقر در زمينقه توسقعه روسقتايی و       

همچنين يک تفکر يکپارچه برای كاهش فقر است كه بر خالف 

وری رويکرهای مرسوم به كاهش فققر از طريقق افقزايش بهقره    

و  فيليققپس)كنققد  مققی تأكيققدهققای خققارجی  محصققول و كمققک

، در (0550) 3چمبيققرز و كققانوی (. 0،0110؛ چمبققرز0،0113پققوتر

دهنقد،  ها مقی ای به قابليتتعريف معيشت پايدار، اهميّت برجسته

كنند توانايی، تنها بودن و انجام دادن نيست بلکه ها اظهار میآن

                                                                                           
1 - Phillips and Potter 

2 - Chambers  
3 - Chambers and Conway 
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هقای   همچنين توانايی مربوط به شناخت و ترميم كقردن شقو   

هقای كليقدی   نها به عنوان ويژگقی باشد كه آها میبالقوه و تنش

در ميقان تعقاريف مختلقف، تعريفقی كقه      . پايداری مطرح هستند

از معيشت پايدار دادند بقه عنقوان يقک    ( 0550)چمبيرز و كانوی 

تعريف اساسی و پايه در نظر گرفته شد، و منجر به اين شقد كقه   

هقای   المللی و سقازمان  های بين تعدادی از ادارات دولتی، سازمان

المللققی توسققعه در   دپارتمققان بققين )، بققرای ملققال  0ولتققیغيرد

، هر كدام خود 3(UNDP)، برنامه توسعه سازمان ملل (0انگلستان

انقد رويکردهقايی را بقرای    به يک دركی از معيشت پايدار رسقيده 

انقد  تسهيل و كمقک بقه تجقارب توسقعه روسقتايی بکقار بسقته       

-رنقده دارايقی  معيشت پايدار دربرگي(. 4،0114بيومگارتنير و هاگر)

فيليقپس و  )باشقد   های انسانی، اجتماعی، اقتصادی و فيزيکی می

معيشققت پايققدار مقايسققه كارهققايی كققه در زمينققه (. 0،0113پققاتر

های مختلف انجام شده است نشان معيشت پايدار توسط سازمان

-های به كار گرفته شده بسيار شبيه بهقم مقی   دهد كه روشمی

های عمليقاتی بقاهم   ی از جنبهباشند هر چند ممکن است در برخ

در ميان اين رويکردهقا، چقارچوب پقنج    . های داشته باشندتفاوت

يکقی از  ( 0555)المللقی انگلسقتان    ضلعی دپارتمان توسقعه بقين  

ها است، و بسياری بر اين باورند كه نترين آترين و مهم برجسته

اين چارچوب به خوبی توانسته است  مفقاهيم اصقلی معيشقت را    

اين چارچوب دارای رويکرد مردم محقوری   0جدول .  دهدنشان 

 .گيرداست، و بر اساس پنج ويژگی كليدی قرار می

ها را بقرای   تعدادی از پژوهشگران انواع مختلفی از استراتژی

در سقال   1اسقکانس . انقد  معيشت پايدار روستايی در نظقر گرفتقه  

 ، سه نوع استراتژی را مشخص نموده است كقه عبارتنقد از  0552

. مهقاجرت -3سقازی معيشقت و    متنقوع  -0كشاورزی فشرده  -0

                                                                                           
1- NGOs  
2 - Department for International Development (DFID) 

3- United Nations Development Programme  
4 -Baumgartner and  Hogger   
5 - Phillips and Potter 

6- Scoones  

الگققوی معيشققت پايققدار، مققردم را در حققال فعاليّققت در بسققتری  

؛كاواتاسقی و  7،0101ليپر و همکقاران )گيرد پذير در نظر می آسيب

در حاليکه كه درون اين بستر اختياراتی بقرای  (. 2،0100همکاران

تواند به آنهقا در  كه میهای خاصی دارند استفاده كردن از دارايی

ساختارها و فرايندهای نهادی وجود دارند . كاهش فقركمک نمايد

-گذارند و در آن مداخله مقی می تأثيركه بر معيشت مردم محلی 

ها به شکلی معنادار، بايد بقا آنهقا   كنند و مردم برای تبديل دارايی

گذاشتن و دسترسی  تأثيرهايی كه مردم برای روش. درگير شوند

كنند، استراتژی معيشقتی  ه اين ساختارها، و فرايندها استفاده میب

ها در رسيدن به نتقايج معيشقتی   دهند، كه به آنآنها را شکل می

به طور كلقی،  (. 0351پور و احمدی، جمعه)كند مطلوب كمک می

چققارچوب معيشققت پايققدار، مبنققايی تحليلققی را بققرای شققناخت   

رويکقرد مقذكور سقبب     .دهدپيچيدگی معيشت روستايی ارائه می

گردد تا به صورت سيستماتيک، فقط با تمركز بر يقک يقا دو   می

توسقعه روسقتايی را مقورد    -جنبه از مسئله كاهش فقر روسقتايی 

به بيان ديگر رويکرد مذكور ما را از تفکقری  . بررسی قرار ندهيم

چند بخشی به سمت ديدگاهی جامع در زمينه معيشقت و توسقعۀ   

چهقارچوب   0همانگونقه كقه شقکل    . دكنق روستايی هقدايت مقی  

دهد پنج ضلع اساسی معيشقت پايقدار از   معيشت پايدار نشان می

يکديگر مستقل نيستند بلکه با هم تعامل دارند، بر اسقاس مقدل   

معيشت پايدار اشلی و كرنی، پنج ضلع اساسی معيشت پايقدار در  

در . باشقند هقا و رونقدها مقی   شو  تأثيرمناطق روستاييان تحت 

كه ساختارها و فرايندهای مناسبی برای مقابلقه بقا ايقن     صورتی

هقای  ها و روندها طراحی شقود يقا بقه عبقارتی اسقتراتژی     شو 

هقا را كقاهش و   پذير توان آسيبمعيشتی مناسبی طراحی شود می

اين رويکرد همچنين در پيوند . به درآمد و رفاه بيشتر دست يافت

سطوح خرد و روزمقره  دادن روندها در سطح كالن با واقعيّات در 

 (.0117، 5اشلی و كرنی)زندگی افراد مؤثر است 

 

                                                                                           
7- Lipper et al  

8 - Cavatassi et al    

9- Ashley and Carney  
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 مهمترين مفاهيم اصلی معيشت. 1جدول

 0هادارايی
 فقير اقشار معيشت اساسی های اجتماعی تشکيل شده است و جزءسرمايه و انسانی سرمايه اجتماعی، فيزيکی، طبيعی، هایها  از انواع سرمايهاين دارايی

 .باشندمی

 آسيب هایزمينه
 0پذيری

 بر تواندمی عامل اين. باشدمی گرايی فصلی و هاروند ،(صدمات)ها شو  نظير مواردی عامل اين. است پايدار معيشت در كليدی موضوع يک پذيری آسيب
 .هستند منفی هاپذيری آسيب همه چه اگر بگذارد، منفی تأثير معيشت آنان انتخاب و فقرا هایدارايی

 (پيامدها) 3نتايج
 برای مسير  يک عنوان به هميشه نتايج. باشدمی آنها به رسيدن دنبال به پايدار معيشت رويکرد كه هستند اهداف و ها موفقيت از بازتابی معيشت نتايج

 .باشدمی برخوردار زيادی اهميت از معيشت، پايداری ارزيابی

 .باشد داشته را زيستن توان خانوار آنها بوسيله كه هستند ابزارهايی توليد برای شده گرفته بکار هایفعاليّت معيشتی هایاستراتژی  4هااستراتژی

 (70110؛ تويگ0112و همکاران،1؛ شين0،0110اشلی و كرنی)منبع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.7002اشلی و كرنی، )، منبع داريپا شتيچهارچوب مع. 1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
1- Assets  
2- Vulnerability context  
3- Outcomes  
4- Strategies  
5 -  Ashly and Carney  

6 - Shen  

7 - Twigg 

 

های معيشت پايدارسرمايه  

چارچوب آسيب 
 پذيری

هاشو   

 روندها
 

P = سرمايه طبيعی 
F = يه مالیسرما

S =سرمايه اجتماعی  
  F= سرمايه فيزيکی

H =سرمايه انسانی  

-استراتژی

های 
 معيشت

 

 

 

 

 فرايندها

هاسياست  

 

ها و فرايندهاتبديل سازه  

 ساختارها

 سطوح دولت 

 شبخ 

 خصوصی

 

 قوانين

 فرهنگ

 نهادها

 
 
 

 درآمد بيشتر
 رفاه

 كاهش آسيب پذيری
 افزايش امنيّت غذايی

بيشتر در پايداری 
استفاده از منابع 
(طبيعی NR( 

 خروجی معيشت

 برای
به   

دست 
و  تأثير آوردن

 دسترسی
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رويکققرد هققای متنققوعی بققرای نشققان دادن از گققراف 0كِققری

ريقزی ايقن   اصقول اساسقی برنامقه   . معيشت استفاده نموده است

اين شکل بقر ماهيّقت   . نشان داده شده است 0رويکرد در شکل 

-می تأكيدريزی و همچنين اهميّت يادگيری پويای فرايند برنامه

شقود  كند بطوريکه تمركز بر امنيّت معيشقت خقانوار باعقی مقی    

کرد گقام بقه گقام توسقط     يک روي. برنامه كلی كيفيت بهتر شود

های زير اسقت، شناسقايی   شده است كه شامل گام كری پذيرفته

های ثانويه كه بقالقوه بقا فققر    نواحی جغرافيايی با استفاده از داده

پذير ومشکالت معيشقتی   های آسيب شناسايی گروه. روبرو هستند

تحليلقی  )هقای تحليلقی   جمقع آوری داده . كه با آن روبرو هستند

نشان داده شده  0كری در شکل  توسط مدل معيشتینگر كه كل

دهد اين مدل جريانات را در طول زمان مورد توجّه قرار می. است

هايی كه بايد مقورد ارزيقابی ققرار بگيرنقد، را     و همچنين شاخص

ای از جوامقع بقرای مشقاركت در    انتخاب دسته. كندمشخص می

يشقت، يقادگيری   همانند ارزيقابی مع )ای برنامه كری ابزارات ويژه

برای رويکقرد معيشقت توسقعه    ( مشاركتی، آموزش توانمندسازی

پذيری از ابزارهقای متنقوع موجقود     امّا استفاده انعطاف. داده است

هقدف آن  . كندهای سريع مشاركتی از معيشت میهمانند ارزيابی

استفاده از ابزارهای متنوع است تا ديدگاهی چند بعدی از معيشت 

پذيرترين افراد به لحاظ معيشقتی   ناسايی آسيببدست آيد تا به ش

كرنقی  )كند بيشتر از خانوارهای آسيب پذير كمک می. كمک كند

 (.0555، 0و همکاران

بر اين اساس مطالعات مختلفقی در ايقن زمينقه در داخقل و     

هقا بقه   خارج كشور شده است كه نتايج تعدادی از ايقن پقژوهش  

 :صورت اجمالی مورد اشاره قرار گرفته است

 هایسازه» در پژوهشی به بررسی( 0354)نوروزی و حياتی 

 اسقتان  كشقاورزان  ديقدگاه  از روسقتايی  پايقدار  معيشقت  بر مؤثر

                                                                                           
1 - Care 

2- Carney et al  

-دهد كه سقازه نتايج اين پژوهش نشان می. پرداختند« كرمانشاه

-های زيست محيطقی، سقازه  های معيشت پايدار عبارتند از سازه

های انسانی و سازه هایهای اقتصادی، سازههای اجتماعی، سازه

 . فيزيکی

در پژوهشی با عنوان ( 0353)الدين افتخاری و همکاران  ركن

 روسقتايی در  خانوارهای آوری درتاب معيشتی تنوع نقش تحليل»

 خشکسقالی  معرض در مناطق :موردی خشکسالی مطالعۀ شرايط

 تنوع رويکرد اتخاذ به اين نتايج دست يافتند كه« اصفهان استان

 خشکسقالی  شرايط در خانوارها بيشتر آوری تاب به رمنج معيشتی

 شقديدتری  خشکسقالی  معقرض  در روستاهايی كه در .است شده

 .خورد می چشم به بيشتر معيشتی تنوع اين داشتند، قرار

معيشقت ناپايقدار   » در پژوهشی تحت عنقوان  (0100) 3ژانکو

به اين نتايج دسقت يافقت كقه موقعيقت      «روستايی و فقر در غنا

، آمققوزش و (جمعيتققی)خققانوار، فاكتورهققای دمققورافيکی فضققايی 

تقرين عوامقل   كننقده از مهقم   مصقرف –تفاوت قيمت توليدكننده 

باشد و بايستی كننده معيشت پايدار خانوارهای روستايی می تعيين

های كارآفرينی خانوارهای روستايی برای ايجاد تنوع امرار مهارت

  .ارتقاء يابد معاش

در پژوهشققی تحققت ( 0104) 0ركاركققبو كارما 4رامشققاندانی

عقب افتاده  هایامنيت معيشت پايدار روستايی در بخش» عنوان

به ايقن نتقايج دسقت يافتنقد كقه      « هندوستان 1استان ماهاراشترا

ها و دستيابی به معيشت پايدار در اين سازی فعاليت رويکرد متنوع

 ای است كه در برگيرنقده نواحی شامل مجموعه اقدامات يکپارچه

های كشاورز، توسقعه دامقداری،   چون بهبود شيوههايی همفعاليّت

-های مبتنی بر استفاده از جنگلداری می توسعه منابع آب و طرح

 .باشد

 

                                                                                           
3- Dzanku  
4- Ramchandani  
5- Karmarkar  
6- Maharashtra  
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 های معيشت پايدار، منبع كریسرمايه. 7شکل 
 (.Carneyand etal,2009:4: )منبع 

ميقدانی بققه   درپژوهشققی( 0103) 0امبقی بققو  و اوليوكمقايی  

هقای روسقتايی    های معيشتی و رفاه خانوادهتنوع فعاليّت»بررسی 

نتايج بدست آمده در ايقن پقژوهش نشقان    . پرداختند« در نيجريه

هققای بخققش دهققد كققه تققرويج و توسققعه اشققتغال فعاليققت مققی

غيركشاورزی را به عنوان يک استراتژی خقوب و مکمقل بقرای    

رشد عاد نه روسقتايی  افزايش درآمد كشاورزان و همچنين حفظ 

 .كندو دستيابی به معيشت پايدار پيشنهاد می

توان گفقت كقه   با مطالعه تحقيقات داخلی صورت گرفته، می

سقازی   ها به طور مشخص بقه مقولقه نققش متنقوع    اين پژوهش

عليرغم چنقد  . اندهای اقتصادی در معيشت پايدار نپرداختهفعاليّت

                                                                                           
1- Abimbola and Oluwakemi   

ت ايقن تحقيققات فاققد    تقوان گفق  بعدی بودن معيشت پايدار می

رويکردی يکپارچه هستند و عمدتاً به صورت تک بعدی و بقدون  

هقای اقتصقادی در منقاطق مقورد     توجه به تبيين ساختار فعاليّقت 

 .مدل مفهومی پژوهش است 3شکل . اندمطالعه انجام شده

 

 هامواد و روش

های كمّی و از نظقر  رويکرد كلی اين پژوهش از نوع پژوهش

اسقنادی و  -ایهای كتابخانهها مبتنی بر دادهی دادهشيوه گردآور

هقا و  نخسقت بقرای شناسقايی شقاخص    .  پيمايش ميدانی اسقت 

ويقژه بقر منقاطق روسقتايی از      تأكيدنماگرهای معيشت پايدار با 

بر اين اسقاس  . گيری شدمطالعات مرتبط با حوزه تخصصی بهره

 منابع طبيعی
هازيرساخت  

سياسی، محيط  
 اقتصادی و فرهنگی

 

:امنيت  

 غذا
 نيترژن
 سالمت
 آب
 مسکن
 آموزش

 مشاركت جامعه
 امنيت شخصی

 هايیدارا

 سرمايه انسانی

های قابليت)
(معيشت  

اجتماعیسرمايه   

مطالبات و )
(هادسترسی  

سرمايه 
 اقتصادی

(ذخاير و منابع)  

 

 خانوار

 اشتغال زايی
های و فعاليّت

 درآمدزايی

های فعاليّت
 مصرفی

هاپردازش فعاليّت  

هازمينه  خروجی معيّشت استراتژی معيّشت 

ها و شو 
هااسترس  
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ر گرفقت و  های معيشت پايدار مورد شناسايی ققرا ها و گويهمؤلفه

مبنای طراحقی پرسشقنامه بقه عنقوان ابقزار اصقلی پقژوهش در        

بقرای افقزايش روايقی از روش يقا     . مطالعات ميدانی قرار گرفقت 

تکنيک روايی محتوايی و صوری اسقتفاده شقد و در ايقن راسقتا     

روايققی ابققزار پققژوهش بققه تأييققد تعققدادی از متخصصققان حققوزه 

رای سقنجس  تخصصی رسيد، سپس از تکنيک آلفای كرونباخ بق 

دست آمد، كقه بيقانگر   به 510/1ابزار پژوهش استفاده شد و عدد 

بققرای مشققخص نمققودن . پايققايی مناسققب ابققزار پققژوهش اسققت

 01-01گروه جمعيتی  0روستاهای مورد مطالعه ابتدا روستاها به 

خققانوار،  000-011خققانوار،  010-001خققانوار،  00-01خققانوار، 

پققس از . تقسققيم شققدندخققانوار  000-011خققانوار و  001-010

مشخص شدن روستاهای نمونه بر اساس فرمول كوكران تعقداد  

بقه  . خانوار انتخاب به صورت تصادفی انتخاب شدند شقدند  312

 .مقياسی استفاده شد 0منظور طراحی پرسشنامه از طيف ليکرت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل مفهومی پژوهش.  3شکل

های اقتصادی در منطقه مورد مطالعهعدم تنوع فعاليّت  

عدم  
مشاركت در 

-گيریتصميم

 ها
پايه   

عدم مشاركت 
هادر تشکل  

عدم ثبات 
 شغلی

شغلی   

عدم تمايل 
به ماندگاری 
 در روستا

نداشتن انگيزه 
 پيشرفت

عدم 
دسترسی به 
 زيرساخت ها

عدم پس 
 انداز

های ناپايداری دارايی
 طبيعی

 

-ناپايداری دارايی

 های اجتماعی
 

 هایناپايداری دارايی
 فيزيکی

 معيّشت ناپايدار

 راهبرد متنوع سازی 

داشتن انگيزه 
 پيشرفت 

داشتن ثبات 
 شغلی

 

دسترسی به 
هازيرساخت  

مشاركت 
هادرتشکل  

مشاركت در 
هاگيریتصميم  

پايه   

تمايل به 
ماندگاری در 
 روستا

عدم 
دسترسی به 
 تسهيالت

دسترسی به 
تسهيالت 
 انداز

های پايداری درايی
یفيزيک  

 

های پايداری دارايی
 طبيعی 

های پايداری دارايی
 مالی

 

 معيّشت پايدار

های ری دارايیاناپايد

 انسانی

 

-ناپايداری دارايی

 مالی
 

عدم دسترسی 
به منابع آب و 

 خا 

دسترسی به 
 منابع آب و خا 

داشتن پس 
 انداز

-پايداری دارايی

 های اجتماعی
 

 

-پايداری دارايی

 های انسانی
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 روستاهای مورد مطالعه. 7جدول

 جمعيت روستاها دهستان خشب رديف

0 

 زيويه 

 000 خوشه دره صاحب
 421 قلعه كهنه صاحب 0
 034 اسالم آباد صاحب 3
 014 رحيم آباد گل تپه 4
 105 قيالنتلو گل تپه 0
 301 باشبالغ گل تپه 1

7 

 
 بخش امام

 540 سنته امام
 000 احمدمرده تيلکوه 2
 053 فره بغره خورخوره 5
 075 دره تقی ورهخورخ 01
 010 مالسا ر تيلکوه 00
 010 ايوب تيلکوه 00
 025 مو ن آباد خورخوره 03

04 

 سرشوی

 343 رنگه ريژان ذوالفقار
 307 سماقلو ذوالفقار 00
 077 خورده لوكی ذوالفقار 01
 003 دره زيارت سفلی ذوالقار 07

02 

 مركزی

 211 ميرده ميرده
 020 سياه دره ميرده 05
 000 ميتو تموغه 01
 131 ترجان ترجان 00
 122 تموغه تموغه 00
 211 مرخز سرا 03
 024 آلتون عليا سرا 04
 001 كنده سوره ميرده 00
 051 فشالق صالح تموغه 01
 00 قاقل آباد ترجان 07
 040 عرب اوغلوی سرا  02

 

 منطقه مورد مطالعه

واققع در شهرسقتان سققز    محدوده مکانی تحقيق روستاهای 

شهرسقتان سققز بقه مركزيقت شقهر سققز در اسقتان        . باشقد می

 سققز ارتقفقاع . باشدكيلومترمربع می 2/4451كردستان با وسعت 

شهرستان سقز از  .باشقد مقتقر مقی 0474 برابر بااز سقطقح دريا 

غربی، از غقرب بقا شهرسقتان بانقه، از      شمال با استان آذربايجان

ن مريققوان و كشققور عققراق و از شققرق بققا  جنققوب بققا شهرسققتا

شهرستان سققز دارای آب  . های ديواندره هم مرز استشهرستان

هققای سققازمان و هققوايی بسققيار سققرد اسققت و بققر اسققاس داده 

درجه سانتيگراد يکی از سقردترين   -40هواشناسی، با ثبت دمای 

، (سققز و صقاحب  )شهر  0اين شهرستان دارای . نقاط ايران است

سرا، گل تپه، )دهستان  00، (زی، زيويه و سرشيومرك)سه بخش 

ذوالفقار، امام، تيلکوه، خورخوره، ميرده، تموغه، صاحب، ترجان، و 

طبققق .  آبققادی دارای سقکنه اسققت  070، (چهقل چشققمه غربقی  

ايقن شهرسقتان    0351سرشماری عمومی نفوس و مسکن سقال 

 خانوار بوده 03557نفر جمعيّت و  001201دارای جمعيّتی معادل 

نفقر سقاكن نققاط روسقتايی و      01405كه از ايقن تعقداد   .  است

بقا وجقود اينکقه    . باشقند نفر ساكن نققاط شقهری مقی    041017
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پوشقش   ريق نظ یبقارز  ی طبيعقی ها یژگيو دارایشهرستان سقز 

، عيدر گسقتره وسق   یسطح ی، وجود منابع آبیمتنوع و غن یاهيگ

 یو زراعق  یعنوان قطب دامپرورهب بوده و مناسب  یمياقل طيشرا

، نبود صنايع تبديلی كشاورزی و دامی برای فقراوری  مطرح است

شود عمده توليقدات  محصو ت در اين بخش است كه باعی می

به صورت خام و كمترين ارزش افزوده از روسقتاهای شهرسقتان   

عرضقه محصقو ت    ینبود بازار مناسب برا همچنين. خارج شود

مشقکل بخقش    نيتقر از مهقم  یکق ي یدامق  ژهيق بقه و  یكشاورز

كه باعی شده است واسطه گران  استشهرستان سقز  یكشاورز

جقوار محصقو ت   های همها و استانو د  ن از ساير شهرستان

دامی و زراعی را از كشاورزان و دامداران با قيمقت بسقيار پقايين    

-ديگر كقه مقی   موجود یها مشکالت و خالء از. خريداری نمايند

 یكققم سققواد شققاره نمققودبققه آن ا یدر بخققش كشققاورز تققوان

ی، وقوع مخاطرات مختلقف از جملقه   برداران و عدم توان مال بهره

سيل، خشکسالی و زلزله اشاره نمود كه خسارات بسياری زيقادی  

به محصو ت كشاورزی روستاييان وارد نموده و معيشت پايدار و 

ققرار داده اسقت    تقأثير ها را بقه شقدت تحقت    كيفيت زندگی آن

 و ريقزی برنامقه  كردسقتان معاونقت   نداریكشقور اسقتا   وزارت)

موقعيت روستاهای مورد مطالعه را نشان  3شکل (. 0353اشتغال،

 .دهدمی

 

 نتایج 

تقريباً برابقر   های مورد مطالعهميانگين سنی روستاييان نمونه

درصقد دارای   3/07سقواد،  درصد بقی  7/03. باشدسال می 01با 

 3/00دارای ديپلم و  درصد 7/31تحصيالت ابتدايی و راهنمايی، 

بيشترين تعقداد  . باشنددرصد دارای تحصيالت با تر از ديپلم می

نفر  3كنند اعضاء همکار خانوارها كه در كار كشاورزی كمک می

 0باشد، حداقل و حداكلر تعداد افراد شاغل در خانوار برابقر بقا   می

 . باشدنفر می 2نفر و 

 

 
 منطقه مورد مطالعه. 3شکل
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 روستايی خانوارهای ديدگاه از معيشت پايداری ميزان. 3جدول 

  گويه
خيلی 

 زياد
 ميانگين هيچ كم متوسط زياد

 شود؟ بهتر درآمديتان وضعيت آينده سالهای در كه هستيد اميدوار حد چه تا
 71 010 23 00 04 فراوانی

33/0 
 3/00 34 7/07 3/2 7/4 درصد

 تان در آينده باشيد؟تان جوابگوی نيازهای خانوادهتوانيد با وضعيت معيشت فعليتا چه حد می
 010 003 11 03 3 فراوانی

25/0 
 7/33 40 01 3/4 0 درصد

 تان را در طو نی مدت تأمين ميکند؟تا چه اندازه فعاليتهای كشاورزی شما نياز خود و خانواده
 013 000 07 04 0 فراوانی

55/0 
 3/34 3/41 05 7/4 7/0 درصد

 باشد؟تان كافی میاندازه ميزان درآمد فعلی برای امرارمعاش شما و خانوادهتا چه 
 001 25 77 01 4 فراوانی

11/0 
 7/31 7/05 7/00 7/1 3/0 درصد

ی كه بر روی ميزان توليدتان دارد در يک زمان طو نی، تا چه تأثيربا تغييرات شديد آب و هوايی و 
 تأمين كنيد؟تان را توانيد نيازهای اساسیحد می

 57 015 20 1 1 فراوانی
10/0 

 3/30 3/31 3/07 0 0 درصد
تواند نيازهای معيشتی شما را تأمين درآمد از راههايی به غير از كشاورزی چقدر می به نظر شما 

 نمايد؟
 5 00 15 74 001 فراوانی

50/3 
 3 3/7 03 7/04 40 درصد

ما را نسبت به كسب درآمد مطمئن از كشاورزی چه ميزان بيمه محصو ت كشاورزی توانسته ش
 ياری دهد؟

 50 71 27 31 01 فراوانی
34/0 

 3/31 3/00 05 01 3/0 درصد
تعداد دام شما تا چه حد برای تأمين نياز معيشتی شما در آينده مناسب  /اندازه زمين كشاورزی 

 است؟
 012 20 14 01 00 فراوانی

31/0 
 31 07 3/00 7/2 7 درصد

كنيد تا چه حد سياستهای دولت طوری هست كه آينده شما را در حرفه كشاورزی تضمين کر میف
 كند؟

 003 017 00 03 0 فراوانی
12/0 

 00 7/30 3/2 3/4 7/1 درصد

 ها می تواند به نفع تأمين درآمدتان در آينده باشد؟تا چه اندازه اجرای طرح هدفمندی يارانه
 004 54 10 04 1 فراوانی

14/0 
 32 3/30 7/01 2 0 درصد

 تواند در زمينه كسب درآمد بيشتر و پايدارتر به شما ياری رساند؟عضويت در تعاونی تا چه حد می
 00 20 017 41 07 فراوانی

10/0 
 07 3/02 7/30 3/03 7/0 درصد

 )دامپروری(های كشاورزیبه نظرتان با وضعيت منابع آب در دسترس تان تا چه حد ميتوانيد فعاليت

 در آينده را ادامه دهيد ؟ 
 45 71 17 11 40 فراوانی

50/0 
 3/01 3/00 3/00 00 04 درصد

 به چه ميزان در حال حاضر به غذای كافی، مناسب و سالم دسترسی داريد؟
 40 51 50 42 31 فراوانی

72/0 
 7/03 31 3/31 01 01 درصد

  تان بوده است؟ ی خانوادهبه چه ميزان درآمد شما پاسخگوی خدمات درمان
 002 22 12 00 4 فراوانی

50/0 
 7/40 3/05 7/00 4 3/0 درصد

 تان بوده است؟امسال درآمد شما به چه ميزان جوابگوی مخارج خانواده
 000 010 01 01 3 فراوانی

57/0 
 3/32 3/03 7/02 7/1 0 درصد

تواند در آينده جوابگوی تان مید فعلیتوجه به افراد تحت تکفلتان آيا فکر می كنيد كه درآم
 نيازهای آنها باشد؟

 013 02 17 1 1 فراوانی
72/0 

 3/04 3/05 3/00 0 0 درصد
-توانيد روی درآمد كشاورزیتا چه حد می)فرسايش، (تان به نظرتان با وضعيت فعلی خا  مزرعه

 تان در آينده حساب كنيد
 001 57 44 37 1 فراوانی

11/0 
 7/32 3/30 7/04 3/00 0 درصد

تواند روی درآمدتان كنند تا چه حد میبه نظرتان با وضعيت فعلی مراتع كه در آن دامهايتان چرا می
 از نگهداری دام در آينده حساب كنيد؟

 000 55 10 02 01 فراوانی
10/0 

 37 33 7/01 1 3/3 درصد

 

ل های غير كشاورزی كه روسقتاييان اشقتغا  مهمترين فعاليّت

 3/2درصقد خقدماتی و    7/00درصقد كقارگری،    41دارند شقامل  

درصد نيز فاقد فعاليّت غيقر كشقاورزی    33درصد صنايع دستی و 

 0هقای خقانوار دارای   درصقد از سرپرسقت   01/1. اندديگری بوده

درصقد دارای   3/1فعاليّقت و فققط    0درصد دارای  7/37فعاليّت، 

خانوارهای روسقتايی از   درصد از 07. باشندبيش از دو فعاليّت می
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درصد از تسهيالت غير  3/04اند، تسهيالت رسمی استفاده نموده

درصد هم از تسهيالت رسمی و تسهيالت غير رسقمی   0رسمی، 

درصد نيز از هقي  تسقهيالتی اسقتفاده     7/01اند و استفاده نموده

 75دهقد كقه   ها نشان مقی همچنين نتايج تحليل يافته .اندننموده

باشقند انتخقاب الگقوی    ستائيانی كه دارای زراعت میدرصد از رو

ها بر اساس تنوع كشت بوده اسقت و فققط   كشت محصو ت آن

اند كه الگوی كشت آنها بر اسقاس  ها اظهار كردهدرصد از آن 00

چنين بر اسقاس نظقرات پاسقخگويان كقه     هم. باشدنياز بازار می

 7/10انقد  دههای كشاورزی، باغداری و دامداری بقو دارای فعاليّت

هقا از طريقق   درصد از آنها نحوه عرضه يا فروش محصو ت آن

اند كه درصد اظهار كرده 00بوده است و فقط ( د  ن)ها واسطه

هقای  محصو ت خود را طريق خريد تضمينی دولت و يا شقركت 

های مورد بررسقی در  يکی ديگر شاخص. اندتعاونی عرضه نموده

توليد بقه لحقاظ خقود معيشقتی      روستاهای مورد مطالعه وضعيت

هقا نشقان   باشقد يافتقه  بودن توليد و يا تجاری بودن محصول می

درصد  30ها جنبه خودمعيشتی، درصد توليد آن 3/00دهد كه می

درصد به صورت تركيبی يعنی هم بقرای   7/00توليد برای بازار و 

بقه منظقور   . باشقد مصرف شخصی و هم بقرای توليقد بقازار مقی    

گويقه در غالقب    02داری معيشت روستاييان از سنجش سطح پاي

سقنجيده  ( طيف كامالً ناپايدار تا پايداری كامقل )طيف ليکرت از 

دهقد در اكلقر   های توصيفی نشقان مقی  گونه كه يافتههمان. شد

. ها وضعيت پايداری كم و بسقيار كقم ارزيقابی شقده اسقت     گويه

ز درصقد ا  3/02قابقل مشقاهده اسقت     0همانگونه كه در نمودار 

گويان وضعيت معيشقتی خقود را در سقطح بسقيار ناپايقدار      پاسخ

درصقد در   3/05درصد در سطح ناپايقدار،   3/34. اندارزيابی نموده

درصقد در سقطح پايقدار     0درصد پايدار و فققط   1سطح متوسط، 

دهد كه بيش از نيمی از ها نشان میيافته. اندكامل ارزيابی نموده

اند كه معيشقت  لعه بر اين باور بودهروستاييان در منطقه مورد مطا

درصقد   2آنها در وضعيت ناپايدار و بسيار ناپايدار قرار دارد و فقط 

ها وضعيت معيشتی خقود را پايقدار و بسقيار پايقدار قلمقداد      از آن

 (. 3جدول)اند كرده

 

 
 ی روستايیتوزيع فراوانی متغير پايداری معيشت خانوارها. 1نمودار

 

همانگونه كه در ادبيات تحقيق عنقوان شقد معيشقت پايقدار     

هققای هققای انسققانی، دارايققیدارايققی)اصققلی  دارای چهققار مؤلفققه

. باشقد مقی ( های فيزيکیهای اقتصادی و دارايیاجتماعی، دارايی

هقای  ای به سنجش اين مؤلفقه تک نمونه Tبا استفاده از آزمون 

 Tنتقايج آزمقون   . نمونه پرداخته شقد معيشت پايدار از ديد جامعه 

ها دهد، در همه دارايیای از ديد جامعه نمونه نشان میتک نمونه

ققرار دارد،  ( 3)تر از حد متوسط يعنقی  وضعيت جامعه نمونه پايين

هقای انسقانی   اما با اين وجود با ترين ميانگين مربوط بقه دارای 



 1931، بهار 1، شماره 6جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی،      04

دهقد كقه   ارزيابی شده است و اين امر نشان مقی  50/0است كه 

های معيشقت پايقدار از   وضعيت اين دارايی نسبت به ساير دارايی

بقدترين وضقعيت از   . تقری دارد ديد جامعه نمونه وضعيت مناسب

هقای اقتصقادی اسقت كقه     ديد جامعه نمونه مربقوط بقه دارايقی   

 (.  4جدول)باشد می 4/0ميانگين محاسبه شده برای آن 

 

 های معيشتی ساكنانسطح معناداری ارزيابی دارايی. 4جدول

 ميانگين Tآماره   مؤلفه هاپهنه
سطح 

 معناداری
 حد متوسط

انحراف 

 استاندارد

های معيشت دارايی
 پايدار

 107/1 3 111/1 4/0 -100/01 فيزيکی
 042/1 3 101/1 51/0 -040/0 اجتماعی
 222/1 3 370/1 50/0 -254/1 انسانی
 741/1 3 111/1 04/0 -143/03 اقتصادی

 .6931های نگارندگان،یافته: منبع

 

-به منظور بررسی رابطه ميان متغير پايداری معيشت و مؤلفه

های فيزيکی،اجتماعی، اقتصقادی و انسقانی   های آن يعنی دارايی

نتايج آزمون همبستگی . از آزمون همبستگی پيرسون استفاده شد

دهد، ميان پايداری معيشقت  نشان می 0پيرسون بر اساس جدول 

يعنقی  . های آن رابطه ملبت و معناداری وجقود دارد همۀ مؤلفهو 

هقا  اينکه از ديگاه جامعه نمونه افزايش هقر كقدام از ايقن مؤلفقه    

گونه كقه نتقايج   اما همان. شودمنجر به پايداری معيشت آنها می

های پايداری معيشت دهد از ديد جامعه نمونه بين مؤلفهنشان می

ول ميان مؤلفه اقتصادی با ضريب با ترين همبستگی در درجۀ ا

بعد از اين مؤلفه بقا ترين ضقريب   . وجود دارد 200/1همبستگی 

 712/1همبستگی ميان  مؤلفه انسقانی  بقا ضقريب همبسقتگی     

و  742/1های فيزيکقی بقا ضقريب همبسقتگی     مؤلفه. وجود درد

 . های بعدی قرار دارنددر رتبه 172/1اجتماعی با 

 

 های فيزيکی،اجتماعی، اقتصادی و انسانی پيرسون ميان متغير پايداری معيشت و دارايیضريب همبستگی . 5جدول

 معيشت پايدار انسانی اقتصادی اجتماعی فيزيکی  هاارزش هامؤلفه

 742/1** 307/1** 717/1** 142/1** 0 همبستگی پيرسن فيزيکی
 111/1 111/1 111/1 111/1 1 سطح معناداری

 311 311 311 311 311 تعداد
 172/1** 307/1** 434/1** 0 142/1** همبستگی پيرسن اجتماعی

 111/1 111/1 111/1 1 111/1 سطح معناداری
 311 311 311 311 311 تعداد

 200/1** 307/1** 0 434/1** 717/1** همبستگی پيرسن اقتصادی
 111/1 111/1 1 111/1 111/1 سطح معناداری

 311 311 311 311 311 تعداد
 712/1** 0 441/1** 402/1** 307/1** همبستگی پيرسن انسانی

 111/1 1 111/1 111/1 111/1 سطح معناداری
 311 311 311 311 311 تعداد

 0 712/1** 200/1** 172/1** 742/1** همبستگی پيرسن پايداری معيشت
 1 111/1 111/1 111/1 111/1 سطح معناداری

 311 311 311 311 311 تعداد
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گذاری متغيرهای معيشت پايدار تأثيربه منظور بررسی ميزان 

نشان  1همانگونه كه جدول. از رگرسيون چند متغيره استفاده شد

بقه  )های معيشت پايقدار  دهد ميزان همبستگی پايداری مؤلفهمی

در يک تركيب خطی با متغيرهای وارده شده برابقر بقا   ( طور كلی

بقين  با   نسبتاً دار نشان دهنده رابطهاين مق باشد كهمی 110/1

 .متغيرهای مستقل و متغير وابسته است

 

 های مؤثر بر معيشت پايدارخالصه مدل مؤلفه. 6جدول

 (R)ضريب همبستگی چندگانه  مدل
 ضريب تعيين

(R2) 

 ضريب تعيين

 تعديل شده
 خطای معيار

0 110/1 440/1 431/1 33010/1 

 

رگرسيون به منظور بررسقی   حاوی تحليل واريانس 7جدول 

آزمقون   Fمققدار  . قطعيت وجود رابطه خطی بين دو متغير اسقت 

گونقه كقه در   همقان . دهقد معناداری، ضريب تعيين را نشان مقی 

 10/1ر سقطح  بدسقت آمقده د   Fشقود كقه   مشاهده می 7جدول 

باشد و به اين معنی اسقت كقه در هقر مقدلی      دار می درصد معنی

 .تبيين متغير وابسته نقش داردحداقل يکی از متغيرها در 

 

 (فيزيکی،اجتماعی و اقتصادی، انسانی)های مؤثر بر معيشت پايدارآناليز واريانس مؤلفه. 2جدول

 سطح معناداری F ميانگين مربعات df مجموع مربعات مدل

 111/1 070/171 000/2 3 030/00 رگرسيون
   001/1 054 001/30 باقيمانده
    057 700/07 كل

 

هقای  دهقد از ميقان مؤلفقه   نشان مقی  2همانگونه كه جدول 

معيشت پايدار از ديد جامعه نمونه بعد اقتصقادی بقا ضقريب بتقا     

سپس بعد . را بر معيشت پايدار داشته است تأثيربيشترين  007/1

 375/1و بعد كالبدی با ضريب بتقا   472/1اجتماعی با ضريب بتا 

بيشقترين    347/1بتقا    و در انتها بعد زيست محيطی با ضقريب 

 .را در پايداری معيشت داشته است تأثير

 

 محاسبه ضرايب معادله خط و برآورد معناداری هر يک از متغيرهای مستقل بر متغير وابسته.  8جدول

 مدل
 ضرايب رگرسيونی

(B) 

 ضرايب رگرسيونی استاندارد 

(Beta) 
 مقدار خطای استاندارد

t 

 سطح

 داریانمع

متغير 
 وابسته

530/1  101/1 345/1 111/1 

 111/1 715/04 115/1 433/1 332/1 فيزيکی
 117/1 304/00 110/1 030/1 030/1 اجتماعی
 111/1 115/02 110/1 007/1 417/1 اقتصادی
 112/1 114/00 114/1 331/1 050/1 انسانی
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1 2 3 40.932 0.338 0.231 0.467 0.291Y X X X X      
های شهرسقتان سققز   آيا ميان بخش به منظور بررسی اينکه

به لحاظ سطح پايداری تفقاوت معنقاداری وجقود دارد از آزمقون     

نتقايج حاصقل از آزمقون    . تحليل واريانس يک طرفه استفاده شد

 10/1دهد كه در سقطح آلفقا   نشان می 5تحليل واريانس جدول 

 . های مورد مطالعه وجود داردتفاوت ميان بخش

 

 های شهرستان سقزس تفاوت سطح پايداری معيشت در بخشتحليل واريان.  9جدول

 F سطح معناداری بعد
 ميانگين مجذورات جمع مجذورات

 بين گروهی درون گروهی بين گروهی درون گروهی

 7 195/0 743/1 518/59 185/3 071/0 سطح پايداری

 

هقای  پس از مشخص شدن وجود تفاوت معنادار ميان بخش

ظ پايداری معيشت از آزمقون تقوكی بقرای    شهرستان سقز به لحا

نتقايج حاصقل از   . های مورد مطالعه استفاده شدبندی بخشطبقه

دهد به لحاظ پايداری معيشت نشان می( 01جدول )آزمون توكی 

باشد بعد از بخقش  بيشترين پايداری مربوط به بخش مركزی می

سرشوی بيشترين پايداری معيشت مربقوط بقه بخقش سرشقوی     

در نهايت كمترين پايداری معيشت مربوط بقه بخقش    باشد ومی

 .باشدزيويه می

 

های شهرستان سقز بر اساس ميزان سطح بندی بخش.  10جدول

 پايداری معيشت

 05/0معناداری طبقات در سطح آلفا  بخش
 0 0 3 

   000/0 زيويه
  054/0  سرشوی
 07/0   مركزی

 

 گيرینتيجه

صقادی بقر معيشقت پايقدار     اساس توسعه انسانی و توسعه اقت

هقای  يکی از راه. معيشت چيزی فراتر از شغل است. استوار است

ناگزير پيشرفت و جلوگيری از افزايش فقر روستاييان توجّه و بقه  

های پذيری فعاليّت دليل آسيببه. باشدها میوضعيت معيشتی آن

هقا و در  ها و آسقيب ها، شو اقتصادی روستاييان در مقابل تنش

هقا يکقی از راهبردهقای    ه متأثر شدن وضعيت معيشقتی آن نتيج

زيقرا  . باشقد ها مقی های اقتصادی آناساسی متنوع سازی فعاليّت

معيشت زمانی پايقدار اسقت كقه خانوارهقای روسقتايی درمقابقل       

هقای محيطقی، اقتصقادی و اجتمقاعی تقوان      هقا و آسقيب  شو 

 .مقاومت داشته باشند

 4ن خقانوار در قالقب   در اين پژوهش نقطه نظرات سرپرسقتا 

مؤلفه فيزيکی، اجتماعی، اقتصادی و انسانی بقه عنقوان عناصقر    

بر اسقاس  . اصلی معيشت پايدار مورد تحليل و بررسی قرار گرفت

های حاصل از پژوهش به طور كلی وضعيت معيشقتی آنهقا   يافته

دهد وضعيت نتايج پژوهش نشان می. در سطح ناپايدار وجود دارد

های خقانوار روسقتاهای مقورد    از سرپرست درصد 1/10معيشتی 

 3/05مطالعه در سطح ناپايداری كامقل و ناپايقداری وجقود دارد،    

ها در سقطح متوسقط ققرار    درصد از آنها نيز وضعيت معيشتی آن

انقد در  درصقد از سرپرسقتان خقانوار اظهقار نمقوده      2دارد و فقط 

طبعققاً چنانچققه . وضقعيت پايققداری كامققل و پايقداری وجققود دارد  

كشاورزان با چنين نگرشی در روستاها زنقدگی نماينقد در اولقين    

فرصتی كقه پقيش آيقد روسقتاها را تقر  نمقوده و بقه شقهرها         

مهاجرت خواهند نمود و در شهرها به دنبال يک شغل و معيشت 

همچنين در تأييد نتايج توصيفی بدسقت آمقده   . پايدارتری هستند

ای تک نمونه Tبرای سنجش وضعيت پايداری معيشت از آزمون 

دهد كه ميانگين محاسبه نتايج اين آزمون نشان می. استفاده شد
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تر از های معيشت از ديد جامعه نمونه پايينشده برای همۀ مؤلفه

هقای  اما با ترين ميانگين مربوط بقه دارای . باشدحد متوسط می

دهقد  اين امر نشان می. ارزيابی شده است 50/0انسانی است كه 

-تواند نقش مهمهای انسانی میتان خانوار دارايیكه ديد سرپرس

همچنقين نتقايج   . تری در دستيابی به معيشت پايدار داشته باشقد 

دهقد كقه ميقان    حاصل از آزمون هبستگی پيرسقون نشقان مقی   

های آن رابطه مستقيم و معناداری وجقود  پايداری معشت و مؤلفه

های ارايیبيشترين رابطه مستقيم ميان پايداری معيشت و د. دارد

اقتصادی وجود دارد، يعنی هر چقدر منقابع اقتصقادی روسقتاييان    

بقا تر باشقد   غيقره   اعم از درآمد، ثبقات اشقتغال تنقوع درآمقد و    

 .دستيابی بيشتری به معيشت پايدار دارند

، (0111)0هققای داويققس نتققايج ايققن پققژوهش بققا يافتققه    

سقی  برر. مطابققت دارد ( 0354)و نوروزی و حياتی ( 0100)0فريد

های سرپرستان خانوارها در منطققه مقورد مطالعقه نشقان     ديدگاه

های مالی دولقت ازطريقق ارائقه    دهد كه از ديگاه آنها حمايتمی

انقداز و منقابع مقالی     تسهيالت مناسب به كشاورزان، وجود پقس 

مناسب كشاورزان، خريد تضقمينی محصقو ت زراعقی، بقاغی و     

حقذف  .. آفرينی وهقای توسقعه كقار    دامی، حمايت دولت از طقرح 

ها هنگام فقروش محصقو ت، افقزايش سقطح آگقاهی و      واسطه

گذاری را بقر  تأثيرتواند بيشترين دانش مردم از مشاغل جانبی می

 . های اقتصادی داشته باشندسازی فعاليّت متنوع

 3همچنين اين يافته نتايج تحقيقق ريدراسقميت و همکقاران   

های روستايی بيشتر گروهزيرا . دهدرا مورد تأييد قرار می( 0111)

به دليل عدم دسترسی به آموزش و مهارت كقافی، پقايين بقودن    

هقای كقافی بقا موانقع     ها، نبود زيرسقاخت ميزان سرمايه و دارايی

تواننقد  ها میدر نتيجه در اين زمينه دولت. متعددی روبرو هستند

با تشويق بخش خصوصی يقا ارائقه تسقهيالت مناسقب و آمقاده      

-همان. ها به روستاييان كمک نمايندز زيرساختسازی بسياری ا

                                                                                           
1- Davis  
2 - Fred 

3-Rider Smith  

-گونه كه در بخش ادبيات نظری اشاره شد هر كدام از اين مؤلفه

های ذكر شده قادرند كه پايقداری معيشقت روسقتاييان، اثرگقذار     

توانقد از  هقا مقی  ولی نوع و يا وجود و يقا عقدم وجقود آن   . باشند

-بر اساس يافتقه  در واقع. ای به جامعه ديگر، متفاوت باشدجامعه

گيقری نمقود كقه در    گونه نتيجقه توان اينهای اين پژوهش، می

جامعه روستايی مورد مطالعه سطح پايداری معيشقت و همچنقين   

در اين زمينه بقا  . باشدهای اقتصادی پايين میسطح تنوع فعاليّت

های گوناگون طبيعی های فراوان منطقه در حوزهتوجّه به قابليت

چققون هققای اقتصققادی هققمين سققاير فعاليّققتو انسققانی و همچنقق

دامققداری، پققرورش طيققور در ايجققاد اشققتغال و افققزايش درآمققد  

روستاييان در كنار ارائه تسهيالت مناسب و اقدامات زير سقاختی  

هققای بققه منظققور بققا  بققردن سققطح دارايققی    . اقققدام شققود 

اقتصادی،اجتماعی و فيزيکی در مناطق مورد مطالعه پيشقنهاداتی  

 :شودارائه می به شرح زير

شقود  های اجتماعی پيشنهاد مقی به منظور بهبود دارايی( الف

هايی نظير جهاد كشاورزی از طريق افزايش ارتباطات كه سازمان

اجتماعی با كشاورزان پيشرو و فعال، تعامقل و گقرايش ملبقت را    

اين اقدام موجب آشقنايی كامقل آنهقا بقا     . ميان آنها افزايش دهد

گقردد و همچنقين باعقی    های انجام شقده مقی  يکديگر و فعاليّت

-تقويت همبستگی بين آنان شده تا ضمن آگاهی رسانی، زمينقه 

های اعتمادسازی، آموزش حقين فعاليّقت و ارتققای دانقش فنقی      

 . فراهم گردد

هقای  در ميان روسقتاييان منطققه مقورد مطالعقه دارايقی     ( ب

رد كقه  های اقتصقادی كمتقرين مققدار را دا   فيزيکی بعد از دارايی

های فيزيکی از قبيل دسترسی نداشقتن  ناشی از ضعف زيرساخت

به راه ارتباطی مناسب، عدم دسترسی بقه ابقزارآ ت كشقاورزی،    

.. عدم دسترسی به انبار و سقردخانه بقرای فقروش محصقو ت و    

ربقط بايسقتی    شقود نهادهقای ذی  از اين رو پيشنهاد می. باشدمی

-ورد مطالعه توجّه ويقژه برای بهبود وضعيت معيشتی در منطقه م

هقای اققدامات در   ای به اين امر داشته باشند و درواقع از اولويت
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 . دست انجام باشد

-گونه اشاره شد در روستاهای مورد مطالعقه دارايقی  همان( ج

های معيشقتی بقه   های اقتصادی كمترين مقدار را از ميان دارايی

صادی و ترين مشکالت اقتيکی از مهم. خود اختصاص داده است

گيری تسلسل فقر به دليل پايين بقودن  معيشتی روستاييان شکل

نوسققانات قيمققت محصققو ت . سققرمايه در ايققن منققاطق اسققت 

پذيری بقا ی محصقو ت كشقاورزی در برابقر      كشاورزی، آسيب

گران و د  ن در بازار و عقواملی   مخاطرات طبيعی، وجود واسطه

ستاها محدود و پايين اند كه سرمايه در رواز اين دست باعی شده

باشد در نتيجه روستاييان فاقد سرمايه  زم برای ايجاد تحقول و  

تغييرات و يا حتی ارتقاء و بهبود تجهيزات كشاورزی و همچنقين  

ايجققاد نققوآوری در فراينققد كاشققت، داشققت، برداشققت و فققروش  

شقود كقه   لقذا پيشقنهاد مقی   . محصو ت خقود را نداشقته باشقند   

نه  زم برای ارئقه تسقهيالت مناسقب از    های مرتبط زميسازمان

 .جمله وام به روستاييان منطقه فراهم آورند
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    Abstract 

The concept of sustainable livelihoods is one of the new analytical approaches to rural 

development that has been considered in recent years for rural development and poverty 

alleviation. The purpose of this study is to analyze the stability of rural livelihood in the 

city of Saqez. In order to sample the villages to be studied, villages were first divided into 

five groups of population and then the number of villages in each class was determined 

based on the number of villages in each population class. In total, thirty villages were 

selected as samples. Using the Cochran formula, three hundred and eight families were 

selected as the sample size and they were asked to complete the questionnaire. The results 

of descriptive findings and one-sample T-test show that the sustainability of livelihood in 

all aspects of sustainable livelihoods is low in the study area. Also, the results of 

correlation and regression analysis show that there is a direct and meaningful relationship 

between the various parts of the city in terms of and the central section of the city in 

relation to livelihood stability. The central part of the city is in better condition than the 

rest of the city in terms of sustainable livelihood and this has an impact on the sustainable 

livelihood of the residents.  

Keywords: Sustainable livelihoods, livelihoods, Dimension Sustainable, villages in 

Saqez city, Kurdistan province 
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