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و  SLF افتیا استفاده از رهب ييجوامع روستا شتیمع دينامیک وضعیتارزيابي 

شهر()موردِمطالعه: روستاهای شهرستان دره CIPP یاز الگو مندی بهره
 

 2دهکردی ، مهدی کرمی 1زینب رحیمی

00/20/2311تاریخ پذیرش:          21/00/23111تاریخ دریافت:   

 دهیچک

الی، اجتماعی و غیره( موجود در روستا ی اصلی )انسانی، مها هیسرماو  ها ییدارایی بر روستا داریپارویکرد معیشت 

اساس هدف اصلی این مطالعه، ارزیابی بر این معاش روستایی تأکید دارد.  نیتأممنابع اولیه و اساسی  عنوان به

شهر از دیدگاه جوامع محلی است. نوع تحقیق کاربردی بوده و  وضعیت معیشتی خانوارهای روستایی شهرستان دره

خانوار بود که حجم نمونۀ  24200جامعۀ آماری شامل . است شده  استفادهاز شیوۀ میدانی  ها دادهآوری  برای جمع

مندی از  آماری با بهره یها روشاز  ها دادهنفر تعیین شد. برای تحلیل  310با استفاده از فرمول کوکران  مطالعهموردِ

بین روستاهای  که دهد یمنشان  آمده دست بهنتایج  است. شده  استفاده Vensim و SPSS ،Excell هایافزار نرم

وجود دارد. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان  دار یمعنهای معیشتی تفاوت برخورداری دارایی ازنظر مطالعهموردِ

ی انسانی، اجتماعی، ها ییداراو سهم  بیشتر است مطالعهموردِی طبیعی در روستاهای ها ییداراکه سهم  دهد یم

تبیین روابط  منظور به ها شنهادیپ. در قسمت است 31/3، 33/2، 01/3، 30/3، 31/3ترتیب بهطبیعی، فیزیکی و مالی 

 گانه چارچوب معیشت پایدار استفاده شد. های پنج افزار ونسیم در بخش معلولی از نرم-علّی

 شهر.ی معیشتی، معیشت پایدار، شهرستان درهها ییدارا، cippالگوی  :واژگان کلیدی
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Abstract 
The sustainable rural livelihood approach relies on the main assets and capital 

(human, financial, social, etc.) in the village as the primary and basic sources of rural 

livelihood. Accordingly, the main purpose of this study is to assess the living 

conditions of rural households in Darrehshahr city from the perspective of local 

communities. The type of research is applied and field method has been used to 

collect data. The statistical population included 16140 households and the sample size 

was determined using Cochran's formula of 380 people. Statistical methods using 

SPSS, Excell and Vensim software were used to analyze the data. The results show 

that there is a significant difference between the studied villages in terms of 

subsistence assets. Also, the results of Friedman test show that the share of natural 

assets is higher in the studied villages, the share of natural assets in the studied 

villages is higher and the share of social assets. , Natural, physical and financial are 

3.39, 3.30, 3.59, 1.33, 3.39, respectively. Cause and effect models show that the 

impact of livelihood dimensions in the studied villages in terms of currency through 

tourism, private sector investment in the region according to the region's capacities, 

creating handicraft fairs, reducing migration to cities, creating entrepreneurial 

opportunities, reducing labor outflows and creating revenue can be effective. 

Key words: pattern CIPP, living assets, livelihoods sustainable, Darrehshahr county. 
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 مقدمه و طرح مسئله
بخش پایه، الزمۀ  عنوان بهه که توجه به روستاها و بخش روستایی امروزه این مسئله آشکار شد

اینکه اکثر فقرای جهان در مناطق و  به باتوجه(. 10012رسیدن به توسعه است )بانک جهانی، 

ی جلوگیری ها راه)همان(، یکی از  کنند یمزندگی  توسعه درحالِهای روستایی کشورهای بافت

: 2312 )نجفی و حیاتی، استمعیشتی خانوارهای روستایی  از فقر روستاییان توجه به وضعیت

 سوم دو( و 1001نک جهانی، بخش پایۀ تولید بوده )با عنوان بهاینکه منابع روستا  به (، باتوجه 73

ی روستایی کشورهای ها بافت( در مناطق و 37: 2370جمعیت محرومان جهان )سعدی، 

ترین وضعیت سازگاری انسان (؛ یافتن مطلوب1001 کنند )بانک جهانی،زندگی می توسعه درحالِ

پایدار با آن رابطۀ معناداری دارد، موردِتوجه اندیشمندان توسعۀ روستایی  و طبیعت که معیشت

یکی از رویکردهای  عنوان به(. معیشت پایدار 03: 2312 ی و نقوی،پورطاهرقرار گرفته است )

پیشرفت در جهت فقرزدایی )سجاسی  باهدف 2110جدید توسعۀ پایدار روستایی در اواخر دهۀ 

جدید درزمینۀ توسعۀ روستایی و یکی از رویکردهای تحلیلی ( 100: 2310قیداری و همکاران،  

است و  قرارگرفته توجهموردِ توسعۀ روستایی و کاهش فقر منظور بهی اخیر ها سال در است که

ی خانوارها را بر محوریت ریپذ بیآسرویکردهایی است که سعی دارد مشکل فقر و  ازجمله

 1(.247 :1003 پوترن، و پسیلیف)انسان حل کند 

از: سرمایۀ فیزیکی، طبیعی، انسانی، مالی و عبارتندمعیشت پایدار شامل پنج بخش است که 

:1024اجتماعی )ونگ و همکاران، 
(. چارچوب این رویکرد راهبرد بقای روستایی نامیده 3210

و شامل ادغام چهار مجموعه بر بسترهای ( 217: 2310ران، شود )سجاسی قیداری و همکامی

ی معیشتی است. از این مفهوم تغییر ها یاستراتژهای معیشتی، ساختارها و پذیری، داراییآسیب

(. 2140: 1023 معین است )بندری، زمان  کهای معیشت در ی تغییر در استراتژی اساساًمعیشت 

است و تخریب زمین، فرسایش خاک و تغییرات  در مناطق روستایی، تغییرات معیشتی کم

ی عوامل مختلفی در طورکل ه( ب20 :1027اقلیمی موانعی برای بهبود معیشت است )ورکیوکاسی، 

توان به درآمد خانوار، سن،  ( که می0074 :1024تغییر معیشت روستاییان وجود دارند )هیلسون، 
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 :1023آدیماسو و همکاران، سطح سواد سرپرست خانوار و قیمت محصوالت کشاورزی )

(، سرمایۀ فیزیکی 210: 1024( اشاره کرد. موارد دیگر سرمایۀ انسانی )ونگ و همکاران، 1112

های اجتماعی و مشارکت(، سرمایۀ )تجهیزات کشاورزی و نظایر آن(، سرمایۀ اجتماعی )شبکه

)سجاسی قیداری و های طبیعی )منابع طبیعی( انداز، اعتبارات و غیره( و سرمایهمالی )پس

 .  ( هستند217 :2310همکاران، 

های الگوی معیشت پایدار، ترکیب عوامل معیشتی جامعۀ روستایی با توسعۀ پایدار از ویژگی 

ها و نهادهای توسعۀ اقتصادی، مستلزم تحوالت بر تغییر ارزش است؛ زیرا توسعۀ اقتصادی عالوه

برای  رو نیازا محیطی و توان بالقوه است.زیست هایساختاری و معیشتی جامعه، متناسب با توان

نیازمند حرکت سریع از الگوهای  (00: 2310  رسیدن به توسعۀ پایدار روستایی )زاهدی و نجفی،

معیشتی سنتی به الگوهای معیشتی پایدار در جامعۀ روستایی بوده که متناسب با نیازهای جامعۀ 

ستیابی به معیشت پایدار روستایی، بدون توجه به های محیطی باشند. درواقع دامروزی و ظرفیت

: 2310 )سجاسی قیداری و همکاران،  ستینپذیر های معیشتی در روستاها امکانها و سرمایهدارایی

، نوع و شیوه و کارآمدهای فرهنگی، ساختارهای اجتماعی متنوع توانمندی باوجود(. روستاها 217

هایی چون خودکفایی و توانمندسازی قادر هستند ضمن روستایی و با خصلت فرد منحصربهزندگی 

باشند  مؤثرای، در تحقق فرایند توسعۀ ملی کشورها نیز ایجاد ثبات اجتماعی، فرهنگی و منطقه

برداری از منابع را برای زیرا اشتغال، کاهش اضطراب اجتماعی و بهره (،02: 2312 بیگی،)فاضل

 (. 2310، آورند )هاشمیوری عظیم فراهم میبهره

وری پایین رسان به معیشت روستاییان، محدودیت منابع محیطی، بهرهاز عوامل مهم آسیب

1باالدای و همکاران،)جری
: 1024های کشاورزی )کافلی، عدم حاصلخیزی زمین (،41 :1021 

(، کشاورزی 2000 :1027ی )لیو و همکاران، سال خشک(، رویدادهای تغییر اقلیمی مانند سیل و 103

(، تخریب زمین و فرسایش خاک )ورکیوکاسای و 2000 :1024بازده )الیو و همکاران، کم

های ضعیف، انزوای اجتماعی، بیکاری افراد ساخت(، محدود بودن زمین، زیر42: 1027همکاران، 
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 (،102: 21142( منابع اعتباری کم )ریاردون و همکاران، 2: 2311خانواده )کشاورز و همکاران، 

که تنوع و پویایی فرهنگی،  است ( 2371 ت،یریمد سازمان)تغال و نازل بودن درآمد فقدان اش

 واقع شود )پنگ و مؤثرتواند بر معیشت روستاییان ی میطیمح ستیزاجتماعی، اقتصادی و 

در شیوۀ تولید،  گرفته شکلرو، ضروری است متناسب با تغییرات  ینازا(. 2701: 1027 همکاران،

و  افتهی توسعهلحاظ معیشتی  ها بهتولید و معیشت روستایی انجام شود تا روستاتغییراتی در نحوۀ 

هایی هستند که دارای منابع (؛ زیرا روستاها دارای محیط1143: 2111پایدار شوند )چمبرز وکانوی، 

ها و منابع، های هستند که مجموعه این داراییاز دارایی برخوردارمتعدد بوده و روستاییان نیز 

-برداری ناقص بوده و با نا، اما در اغلب موارد بهرهاست ها آنۀ شیوه و نحوۀ معیشت دهند شکل

رویۀ صنعتی است. به همین دلیل، امروزه فقر های بیبرداریتر از بهرهآگاهی از منابع، بسیار مخرب

گیری از یکی از عوامل ناپایداری در بهره عنوان بهدلیل فشار مضاعف بر منابع، خود  روستایی به

 (.21: 2311رود )سجاسی قیداری و همکاران، شمار می منابع به

های لرستان و چهارمحال و بختیاری،  درصد پس از استان 30/00استان ایالم با نرخ فالکت 

آید که در  دست می های تورم و بیکاری به در ردۀ سوم قرار دارد. این شاخص از مجموع نرخ

کاهش جمعیت روستایی در کشور، در  باوجودنشان داده است. مناطق روستایی خود را بیشتر 

بر اساس گزارش  (.2310% است )مرکز آمار ایران، 34ی حدود نیروستانشاستان ایالم میزان 

میزان کالری مصرفی ایالم،  استان دردرصد افراد روستایی  40های مجلس در میان  مرکز پژوهش

، مجلس یها پژوهش مرکز) است یکالر 1200ز خوراکی در سبد خانوار کمتر ا ۀو یا هزین

بر نبود  عالوهی استان ایالم روستاها(، که نشان از ناتوانی در تهیه منابع معیشتی است. 2311

 هستند.  مواجه...  با کمبود امکاناتی مثل آب آشامیدنی، جاده، مراکز و تجهیزات درمانی و ،شغل

دلیل کمبود منابع درآمدی و عدم توجه به  به نامروز زنگ خطر مهاجرت در روستاهای این استا

زایی هدفمند وجود  های اشتغال شود. در اکثر این روستاها طرح بیشتر شنیده می مباحث معیشتی

ی زیادی مثل ها تیقابلنفر دارای  01011 شهر با جمعیت . بخش مرکزی شهرستان درهندارد

اد تنوع در تولیدات کشاورزی و دامداری، ، منابع آبی، قابلیت ایجکشت  قابلِوسعت زیاد اراضی 

ی، باال بودن نرخ بیکاری، محدود سواد یباست، اما با مشکالتی مثل  و مراتع مناسب ها جنگل
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ی موجود در منطقه، ها لیپتانسی معیشتی، ناتوانی بالفعل در تولید، عدم استفاده از ها نهیگزبودن 

مطلوب کشاورزی و  چندان نهوضعیت  عدم بازاریابی محصوالت کشاورزی، بیکاری فصلی،

ی توسعۀ ها برنامهی چندانی ندارد؛ همچنین ور بهرهو  ی سنتی انجامها روشدامداری که با 

شهرستان را با مشکالت و  نیا نبوده است و زیآم تیموفقچندان  روستایی نیز در این استان

ه به شهرهای بزرگ شده رو کرده است که باعث مهاجرت روستاییان این منطق یی روبهها چالش

 ازپیش ضرورت دارد. یشبای در منطقه  به این موارد، ضرورت انجام چنین مطالعه است. باتوجه

هدف کلی از دهندۀ چارچوب معیشت پایدار،  یلتشکگانه  به پویایی عناصر پنج باتوجه

 و SLF رهیافت از استفاده با روستایی جوامع معیشت وضعیت دینامیک پژوهش حاضر ارزیابی

ضمن بررسی وضع موجود منطقۀ  است کهشهر  در شهرستان دره CIPP الگوی از یمند بهره

 ها شنهادیپ، به تبیین راهبردهای معیشتی در داریپا شتیمعگانۀ  با محوریت عناصر پنج مطالعهموردِ

 پرداخته خواهد شد. 

  تحقیق پیشینه

گذاری ل مؤثر بر سرمایهبررسی عوام»( در پژوهشی با عنوان 2311شاکری و موسوی )

درازمدت  روابط و برآورد یانباشتگ هم روش قیطر از ،«خصوصی و دولتی در بخش کشاورزی

 متغیرهایعنوان  )به شده ییشناسا متغیرهایخطا(  حیتصح روش قیطر ازمدت )و کوتاه

ین نتیجه به ا (،وابسته یرهایمتغ عنوان به) خصوصیو  یدولتی گذار هیسرما ی( و تقاضاتأثیرگذار

گذاری خصوصی در بخش بر سرمایه درازمدتۀ بخش کشاورزی در افزود ارزشرسیدند که 

به مدل برآورد شده و  موجودی سرمایۀ دورۀ قبل، باتوجه نیهمچنی ندارد. ریتأثکشاورزی 

 مثبت دارد. تأثیرگذاری خصوصی در بخش کشاورزی ، بر سرمایهآمده دست بهضریب 

گردی و آثار آن در بررسی نقش طبیعت»( در تحقیقی با عنوان 2312مهر و همکاران ) دانش

 ،«اورامان تخت یروستا یمورد ۀمطالع sowt یلیاستفاده از مدل تحل بامناطق روستایی  توسعۀ

روستا  فرد منحصربهاندازهای زیبا و چشم مؤلفه، مطالعهموردِبه این نتیجه رسیدند که در منطقۀ 

ریزی و ترین نقطه قوت بوده است. مؤلفه فقدان برنامهبز، مهمها و فضای سبه همراه باغ

آن، مؤلفه توجه بیشتر مسئوالن به  ضعف نقطهترین گذاری دولتی در این منطقه، عمده سرمایه

ترین فرصت بیرونی و سرانجام نبود مدیریت آگاه به گذاری در منطقه مهمریزی و سرمایهبرنامه
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ن تهدید خارجی بوده است. بر همین اساس بدل ساختن هر تریاکوتوریستی عمده موضوعات

تواند به افزایش اشتغال و درآمد به ها می به قوت و نیز تبدیل تهدیدها به فرصت ضعف نقطه

 توسعۀ پایدار منطقه منجر شود. تیدرنهازیست و همراه حفظ محیط

عت گردشگری تحلیل اثر صن»( در پژوهشی با عنوان 2312غالم سریزدی و حسنی ) حاجی

 ،«یک عامل کشنده در توسعۀ اقتصادی و اشتغال با استفاده از رویکرد سیستم دینامیک عنوان به

 –یاقتصاد دهیچیپ های سیستممطالعه  آنو هدف  ودهب سازی مدلبر  یمبتنتفکر  وهیبه ش که

ده یک عامل کشن عنوان به تواند یم، به این نتیجه رسیدند که صنعت گردشگری است یاجتماع

های ای در رشد کشورها داشته باشد، زیرا این صنعت با ایجاد یک سلسله فعالیتنقش ارزنده

، این گرید عبارتِ بههای اقتصادی خواهد شد.  جدید در جامعه، موجب فعال شدن سایر بخش

 و القایی نیز در اقتصادهای ملی دارد. میرمستقیغصنعت آثار 

گردشگری روستایی بر  تأثیرلعه مطا»ا عنوان ( در پژوهشی ب2313شکوری و بهرامی ) 

 داریپا شتیمع ،«نو و کلین شهرستان ریی قلعهروستاهاکاهش فقر از منظر معیشت پایدار: مورد 

 ،یاقتصاد عدبُ پنج شاملدر نظر گرفتند که  ایتانیبر الملل نیب ۀعدپارتمان توس فیتعر طبق را

 یۀ)سرما داریپا شتیمع یها در کنار مؤلفه ود شویم یو نهاد یطیمح ستیز ،یفرهنگ ،یاجتماع

مطالعه در نظر گرفته   نیا یبرا یعنوان چارچوب ( بهیانسان و یاجتماع ،یمال ،یکیزیف ،یعیطب

شده  یآورجمع یفیک و یکمّ یها روش از استفاده با پژوهش ازینموردِ اطالعاتشده است. 

در دو  .است 10دهه  یزمان ۀدر باز نیکلنو و قلعه یروستاها یخانوارها ،یآمار ۀاست. جامع

خانوار از هر روستا  30 یریگخانوار وجود دارد که با استفاده از نمونه 171مطالعه موردِ یروستا

 با یبرف گلوله یریگنمونه از استفاده با زین یفیک روش در. شدند ییشناسا قیتحق نمونهعنوان  به

به این نتیجه  . محققانمطالعه مصاحبه انجام شدموردِ یروستاها نیمطلع و مسئول افراد از نفر 23

و ترتیب بیشترین  نو نسبت به روستای کلین که بهرسیدند که اغلب افراد نمونه در روستای قلعه

بیشتر گردشگری بر معیشت پایدار  تأثیرکند به میزان گردشگر را در طی سال جذب می نیکمتر

 ی آن اعتقاد داشتند.ها مؤلفهو 

تحلیل عوامل مؤثر بر معیشت روستایی »( در پژوهشی با عنوان 2313) همکاران و توکلی 

بر  یو مبتن یلیتحل –یفیتوص یکردیبا رو ،«شهرستان سردشت یبررسی موردی روستاها

به این نتیجه رسیدند که در  ی،شیمایو پ یدانیم یها برداشت زیو ن یا و کتابخانه یمطالعات اسناد
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ی ها تیفعالاز شرایط تحمیلی محیطی،  متأثرمعیشت  نیتأمعوامل  نیتر یاصلاین روستاها، 

ی بین عوامل جغرافیایی همانند شیب زمین، دسترسی طورکل بهکشاورزی و مبادالت مرزی است. 

سطح آموزشی، نزدیکی به نوار مرزی و الگوی معیشت روستاییان منطقه، رابطۀ معناداری وجود 

 ای روستاییان منطقه ایجاد کرده است.دارد که الگوی معیشتی خاص را بر

های معیشتی سنجش سطح دارایی»( در تحقیقی با عنوان 2310سجاسی قیداری و همکاران )  

این  به ،«بادیتا شهرستان یروستاها یمورد لعهمطا داریپادر مناطق روستایی با رویکرد معیشت، 

 تفاوت یشتیمع یهاییاز دارا یرمطالعه ازنظر برخورداموردِ یروستاها نینتیجه رسیدند که ب

ی اجتماعی با ها ییدارانتایج آزمون فریدمن نشان داد که سهم  نیهمچنی وجود دارد. داریمعن

بیشتر است که  مطالعهموردِدر بین روستاهای  ها ییدارادر مقایسه با سایر  01/3میانگین رتبه 

 ین روستاها است.دهندۀ یکپارچگی، همبستگی و انسجام اجتماعی در بین ا نشان

های مؤثر بر معیشت پایدار روستایی از هساز»( در پژوهشی با عنوان 2310) حیاتی ی ونوروز

ی با پایداری نوع بهدسته سازه  پنجهر  که، به این نتیجه رسیدند «دیدگاه کشاورزان استان کرمانشاه

ی و عداتخاذ نگرشی چندبُ این مطالعه لزوم. نتایج اند داشتهمعیشت از دیدگاه کشاورزان، رابطه 

 منظور ارتقا و به یروستایی و کشاورز ۀهای توسعمجریان برنامه و ریزانهتوسط برنام گرایانه تمام

 .دهدقرار می دیعنوان یک ضرورت مورد تأک کشاورزی را به ۀمعیشت جامع کردنپایدار 

عیشت پایدار گردشگری بر م تأثیر»( در پژوهشی با عنوان 2310پور و احمدی ) جمعه 

 یلیتحل  چارچوب کمک با، «روستایی، مطالعه موردی روستای برغان شهرستان ساوجبالغ

 ۀمطالع از استفاده با و یفیک و یکمّ لیتحل یها روش از یبیترک و یگردشگر داریپا شتیمع

برغان  ییروستا ۀدر توسع داریپا شتیمع یعنوان استراتژ به یگردشگر یراتنقش و تأث ،یمورد

چه باعث به وجود آمدن محققان به این نتیجه رسیدند گردشگری اگر. دادندقرار  یبررسموردِرا 

های روستایی درآمد مرتبط با گردشگری و نیز کمک به رشد برخی از فعالیت جهیدرنتاشتغال و 

 بسیار محدود بوده است. تأثیرمانند باغداری و خدمات شده است، این 

پذیری خانوارهای روستایی سیبآحلیل ت»پژوهشی با عنوان  ( در2314ان )همکار شریفی و 

که در بخش  ، به این نتیجه رسیدند«کاربرد چارچوب معیشت پایدار ،بخش مرکزی شهرستان دنا

 10پذیری حدود سیب، آدرصد در حد متوسط 00پذیری بیش از سیبآ یطورکل بهمعیشت 
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پذیری آسیب تیدرنهاو  بسیار زیاددرصد در حد  20پذیری حدود سیبآ ،درصد در حد زیاد

 .بوده است درصد پاسخگویان در حد بسیار کم 20حدود 

های مرزی بر معیشت تحلیل اثر بازارچه»( در تحقیقی با عنوان 2314ویسی و همکاران ) 

نتیجه  نیا به، «بخش خاو میرآباد شهرستان مریوان مطالعهموردِی روستایی، ها کرانه پسپایدار 

ی در ارتقای سطح معیشت روستاییان مؤثرهای مرزی نقش مثبت و بازارچه سیتأسرسیدند که 

بازارچه مرزی با کاهش  سیتأس نیهمچنها داشته است. های معیشتی آنبا افرایش سطح دارایی

افزایش پایداری  ساز نهیزمها و تنوع معیشتی، ها و شوکپذیری روستاییان در برابر بحرانآسیب

 شده است. معیشت روستاییان

بر  مؤثرشناسایی و تحلیل عوامل »پژوهشی با عنوان ( در 2314دربان آستانه و همکاران )

به این نتیجه رسیدند که وضعیت  ،«معیشت پایدار کشاورزان، مطالعۀ موردی شهرستان شازند

، ساختارها و فرایندها با عاملمعیشت پایدار خانوارهای روستایی مطلوب نبوده و از بین دو 

 در پایداری معیشت خانوارهای روستایی است. مؤثرترین عامل مهم 73/1یانگین م

سالی بر وضعیت  ارزیابی تأثیر خشک»( در تحقیقی با موضوع 2314فر )رینآ قنبری و 

، به این نتیجه رسیدند که «مشاع برداریهمعیشت خانوارهای روستایی در واحد بهر اقتصادی و

ماره آکه مقدار  یا گونه وضعیت معیشت خانوارها داشته است بهمنفی بر  راتیتأث یسال خشک
دار وضعیت از تفاوت معنی حاکی ،درصد عد در سطح خطای کمتر از نیمبرای چهار بُویلکاکسون 

 .است آن نسبت به قبل از یسال معیشت بعد از خشک
های عدم رکهای کشاورزی و محشوک»( در تحقیقی با عنوان 1021)2بیرسااویوز و همکاران  

های شوک تأثیر، به این نتیجه رسیدند که نوع جامعه «معاش در جوامع روستایی هند نیتأم
نوع جامعۀ روستایی منطقه دلتا  پنجاز  رایز ،دهد یمقرار  تأثیرکشاورزی بر معیشت را تحت 

ت. های کشاورزی داشته اسماهاندی هند، چهار مورد افزایش معیشت نامناسب را در هنگام شوک

 شوند.  های کشاورزی باعث عدم امنیت معیشت میهمچنین نتایج این تحقیق نشان داد که شوک

جایی و اسکان  معیشت جابه راتیتأث»( در تحقیقی با عنوان 1021) 1نیکیوزی و همکاران 

، به این نتیجه رسیدند که درک «مجدد در خانوارهای غیررسمی: مطالعۀ موردی از کیگالی

دهد که سازی کاملی را ارائه میجایی، مفهوم تی در هر دو مرحله قبل و بعد از جابهمعیش راتیتأث

                                                           
1. Berchoux & etal  

2. Nikuze & etal 
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های محروم در کل برای کاهش خطرات فقرزدایی و محافظت و بهبود وضعیت معیشت خانواده

 جایی الزم است. مراحل جابه

 چارچوب مفهومی پژوهش
فهومی تحقیق، مستخرج شد. عنوان چارچوب م به 2به پیشینه پژوهش، شکل شمارۀ   باتوجه

منظور ارزیابی معیشت پایدار جوامع  به شده یطراح 2چارچوب مذکور که بر اساس مدل سیپ

است. این چارچوب بر مبنای الگوی سیپ دارای چهار بخش اصلی   شهر درهروستایی شهرستان 

پژوهش،  نهیشیپها با بررسی  است. در بخش ورودی 0ها و خروجی 0، فرایند3ها، ورودی1زمینه

های شغلی که در مناطق روستایی قابلیت اجرا شدن دارد، شناسایی شد. در ادامه،  پتانسیل

گانۀ معیشتی  به عناصر پنج ( باتوجهContextشهر ) ( در روستاهای شهرستان درهInputها ) ورودی

به  های حاصل از این پردازش باتوجه ( قرار گرفت و در انتها یافتهProcessمورد پردازش )

عنوان  به ها شنهادیپو  ها سمیمکانها در منطقۀ موردِمطالعه، در قالب نتایج، راهبردها،  ورودی

 ( تلقی شد.  Productخروجی )

 
 . چارچوب مفهومی تحقیق1شکل 

                                                           
هدف آن بهبود عملکرد برنامه است. این الگو  نیتر مهمالگوی سیپ یک چارچوب جامع برای ارزشیابی بوده و  .2

نامه و در منظم، برنامۀ خود را در جریان اجرای بر طور بهی اطالعات آور جمعتا با  کند یمبه متصدیان برنامه کمک 
 پایان اجرای آن اصالح کنند.

2. context 
3. input 
4. process 
5. product 
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 شناسی تحقیق روش

 مطالعهموردِمعرفی منطقۀ 

است. این  شده عواقو رودخانه سیمره  کوهریکبنوار باریکی بین  صورت بهشهر شهرستان دره

 07دقیقه عرض شمالی و در  1درجه و  33شهرستان در حوزه جغرافیایی استان ایالم و در 

متر و دارای وسعتی  2200دقیقه طول شرقی گرینویچ و ارتفاع آن از سطح دریا  10درجه و 

است. این شهرستان از شمال و شمال شرقی به استان لرستان از جنوب  لومترمربعیک 117حدود 

، دو 01011به آبدانان و از غرب با ایالم همسایه است. این شهرستان دارای جمعیتی در حدود 

 روستا است. 40بخش، چهار دهستان و 

 قیتحق ابزار و یریگ نمونه

ها از نوع پیمایشی است. آوری دادهچگونگی جمع ازلحاظهدف کاربردی،  ازلحاظروش تحقیق 

 حجم کهشهر است ار روستایی ساکن شهرستان درهخانو 24200جامعۀ آماری تحقیق شامل 

تصادفی  صورت بهگیری  دست آمد. روش نمونه خانوار به 310نمونه بر اساس فرمول کوکران 

ساخته با استفاده از  ها در این پژوهش، پرسشنامۀ ساختارمند و محققآوری دادهساده و ابزار جمع

 کرونباختعیین پایایی از ضریب آلفای  ورمنظ بهبود.  2طیف لیکرت منطبق بر جدول شماره 

ها از داده لیوتحل هیتجزمنظور  ( و تعیین روایی از پنل متخصصین استفاده شد و به12/0)

 .شد  استفاده  Excellو  SPSS ،Vensimهای افزار نرم

  ی آماریها آزمون

ر توصیفی و ی آماری پارامتری و ناپارامتری مختلف در بخش آماها آزموندر این پژوهش از 

های میانگین، میانه، انحراف از معیار و استنباطی استفاده شد. در بخش آمار توصیفی از آماره

، همبستگی LSDطرفه، آزمون ی واریانس یکها آزمونضریب تغییرات و در بخش استنباطی از 

 اسکوئر استفاده شد. و کای 2پیرسون، کولموگروف اسمیرنوف، آنوا
  

                                                           
1. ANOWA 
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 مطالعهموردِ روستاهای در معیشتی یها ییدارا دۀکنن نییتب متغیرهای و ها شاخص. 1جدول 

 یها سازه
گانه  پنج

مؤثر بر 
 شتیمع
 داریپا

 ییروستا

 منابع مورد استفاده ها شاخص دارایی

 فیزیکی

ی غیرزراعی، ادوات و وسایل ها تیفعالزیرساخت 
آوری زباله، مکانیزاسیون کشاورزی، سیستم جمع

گذاری و هزینه تکمیلی، سرمایهصنایع تبدیلی و 
دولت در توسعۀ مشاغل، وضعیت به بازار رسانی 

ۀ لیوس  بهتولیدات و محصوالت، وضعیت دسترسی 
نقلیه، میزان خرد بودن و عدم یکپارچگی اراضی، 

ی، امکانات ریگ میتصمدوری نسبی از شهر و مراکز 
ی ها ستمیسهای گردشگری، وضعیت و زیرساخت

 ی زراعیها تیفعالت ارتباطی، زیرساخ

سجاسی قیداری و همکاران، 
2310 

 2310زاده و همکاران،  عبداهلل
 2314محمدی و همکاران، 
 2317بذرافشان و همکاران، 

 
 

 انسانی

ی فنی و عملی، دسترسی به ها مهارتوضعیت 
خدمات آموزشی، نرخ بیکاری در سنین مختلف،  

های آموزشی، ها و برنامهوضعیت دوره
های غیرکشاورزی، خلق ی در بخشگذار هیرماس

ی جدید و نو، نیروی انسانی ماهر و باسواد، ها روش
های نوین و صحیح کشت، وجود روحیه  شیوه تأثیر

 تعاون و همکاری

سجاسی قیداری و همکاران، 
2310 
 2313زاده،  شهرکی و شریف

 2310زاده و همکاران،  عبداهلل
 2314محمدی و همکاران، 

 2314، ویسی و همکاران
 2310بیگی و مهدی زاده،  علی

 مالی

فصلی بودن اشتغال، نوسانات قیمت، استفاده از 
های اقامتی، استفاده مکان عنوان بهی روستایی ها خانه

ی توسط گذار هیسرماهای اهدای وام، از برنامه
و منابع غیررسمی،  ها بانکدولت، بدهکاری به 

 گذاری تمایل بخش خصوصی به سرمایه

 2310پور و احمدی،  جمعه
سعیدی گراغانی و همکاران، 

2310 
سجاسی قیداری و همکاران، 

2310 
 2310زاده،  بیگی و مهدی علی

 اجتماعی

ها و ای، سطح استفاده از رسانهقبیله -اختالفات قومی
ی و ریگ میتصمهای اجتماعی، مشارکت در شبکه

ی اجرایی، خروج نیروی کار و مهاجرت ها تیفعال
 وکار کسب، گرایش روستاییان به زندگی شهری، جوانان

های زنان، وجود ارتباطات فامیلی، تشکل
(، تمایل جوانان به اشتغال در بخش NGOروستایی)
 کشاورزی

 2314محمدی و همکاران، 
 2317بذرافشان و همکاران، 

 2310زاده و همکاران،  عبداهلل
 2314محمدی و همکاران، 
 2314ویسی و همکاران، 

 یطبیع

ی و طبیعی، سطح فرهنگهای متنوع جاذبه
های ناسازگار بر حاصلخیزی اراضی، طرح

، منابع و محصوالت جنگلی، ستیز طیمح
سالی، ی، خشکنیپروتئسرمازدگی، مصرف مواد 

 ستیز طیمحسیل، منابع تجدید پذیر، حفاظت از 

 2310زاده و همکاران،  عبداهلل
 2317بذرافشان و همکاران، 

و همکاران،  سجاسی قیداری
2310 

 2314محمدی و همکاران، 
 2314ویسی و همکاران، 
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 روستاهای در معیشتی های ۀ داراییکنند نییتب متغیرهای و ها شاخص، نشانگر 2جدول شماره 

شود، با استناد به چارچوب مفهومی تحقیق،  یمطورکه مالحظه  . همانهست مطالعهموردِ

گانۀ معیشت  ی پنجها مؤلفهی، اجتماعی و طبیعی )بخش فیزیکی، انسانی، مال 0در  ها شاخص

ی مذکور با ها شاخصپرسشنامه تعیین شدند. گفتنی است،  سؤاالت عنوان بهپایدار( شناسایی و 

گانۀ کارآفرینی،  ی یازدهها بخشبررسی منابع متعدد معتبر داخلی و خارجی در زیر 

ذایی، تغییرات محیطی، ی، فرهنگی، اجتماعی، بهداشت و سالمت، امنیت غطیمح ستیز

در الگوی  (Input)2ورودی اطالعات عنوان به، ارتباطات، گردشگری و اقتصاد که ها رساختیز

 است. گرفته قرار نظرمدِّسیپ مطرح است، 

 ی تحقیقها افتهی
 یسن نیانگیماند.  مؤنث بوده 1/21و  4/14 مذکر انیپاسخگو درصد ق،یتحق یها افتهی به  باتوجه

 40 ۀباز به مربوط آن نیکمتر و 30 تا 14 یسن ۀدر محدود افراد شتریب و بوده سال 31 انیپاسخگو

 ازدرصد  1/20 کهنشان داد  ها افتهی نیاست. همچن 37/21آن  اریسال است که انحراف مع 10تا 

درصد از افراد  4/4و  1/20، 1/33، 0/27و حدود  هستند نوشتن و خواندن سواد دارای افراد

 .هستند باالتر و ارشد یو کارشناس یکاردان پلم،ید ،ییراهنما مدرک یدارا بیترت به ،مطالعهموردِ

 یلیتحص تیوضع و شغل ،یسن ۀباز ت،یبرحسب جنس انیپاسخگو یفراوان عیتوز. 2 جدول

 درصد فراوانی شغل نوع درصد فراوانی ۀ سنیباز درصد فراوانی تحصیالت

خواندن و 

 نوشتن
 3/70 14 آزاد 4/20 00 20-10 1/20 00

 1/2 7 دولتی 1/30 234 14-30 0/27 44 راهنمایی

 1/1 22 بازنشسته 4/32 210 34-00 1/33 211 دیپلم

 3/21 73 بیکار 3/1 34 04-00 1/20 00 کاردانی

 1/0 11 محصل و دانشجو 0/1 31 04-40 4/4 10 ارشد و باالتر

   70-44 22 0/3    

   10-74 0 3/2    

 

                                                           
1 Input 
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 مطالعهموردِ ۀاجتماعی در منطق های ارزیابی دارایی
شاخص مورد ارزیابی قرار گرفت. با استناد به  1با  مطالعهموردِسرمایۀ اجتماعی در منطقۀ 

 27/0گین ی مهاجرت جوانان برای شغل با میانها شاخص، 1ی تحقیق در جدول شماره ها افتهی

وجود های  بیشترین میانگین، و شاخص  20/0و گرایش روستاییان به زندگی شهری با میانگین 

و  ها رسانهو سطح استفاده از  3/1ی اجتماعی برای فعالیت زنان با میانگین ها مخالفتمیزان 

کمترین میانگین وزنی را به  10/2ی اجتماعی در خصوص مباحث معیشت با میانگین ها شبکه

میزان مهاجرت جوانان  گرفت که  شاخص جهینت توان یمی طورکل بهاند. ود اختصاص دادهخ

  پور و احمدی، برای یافتن شغل در بُعد اجتماعی بسیار باال بوده که نشانگر بیکاری باال )جمعه

و  ها رسانهاست. در مبحث سرمایۀ اجتماعی سطح استفاده از  مطالعهموردِ( در منطقۀ 2310

ی اجتماعی در خصوص مباحث معیشت نیز بسیار ضعیف )بذرافشان و همکاران، ها شبکه

 ( ارزیابی شد.2317
 مطالعهدر روستاهای موردِ سرمایۀ اجتماعی ۀکنند نییها و متغیرهای تب شاخص  .9 جدول

 
 های پژوهش یافتهمنبع: 

 tاز آزمون  ها ادهدی آن با فرض نرمال بودن ها مؤلفهمقایسه بین سرمایۀ اجتماعی و  منظور به

 مؤلفه 1که در بین  آن است( بیانگر 3ای استفاده شد. نتایج این آزمون )جدول شماره نمونه تک

 جهیدرنتضعیف هستند  ها مؤلفهمعیشت پایدار، همه  تأثیرسرمایه اجتماعی  جهت ارزیابی 

 0در سطح  وضعیت مطلوبی ندارد، این تفاوت موردمطالعههای اجتماعی در روستاهای سرمایه

 درصد معنادار است.
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 های زیرمجموعۀ آن . نتایج آزمون مقایسۀ میانگین بین سرمایۀ اجتماعی و شاخص2جدول 

 
 ی پژوهشها افتهیمنبع: 

                                                   مطالعهموردِ ۀدر منطق های انسانی ارزیابی دارایی
ی ها افتهشاخص مورد ارزیابی قرار گرفت. با استناد به ی 1با  طالعهمموردِسرمایۀ انسانی در منطقۀ 

و روحیه تعاون و  10/3ی میزان نرخ بیکاری در سنین مختلف با میانگین ها شاخصتحقیق، 

های میزان دسترسی به خدمات  بیشترین میانگین وزنی و شاخص 33/3همکاری با میانگین 

کمترین  70/2ی آموزشی با میانگین ها برنامهو  اه دورهوضعیت و  40/2آموزشی با میانگین 

میزان  گیری کرد که شاخصتوان نتیجهی میطورکل بهاند.  میانگین وزنی را به خود اختصاص داده

بسیار باال بوده که نشانگر بیکاری باال )ویسی و  10/3نرخ بیکاری در سنین مختلف با میانگین 

است. در  مطالعهموردِ( و نبود شغل در منطقۀ 2310پور و احمدی،  و جمعه 2314همکاران، 

مبحث سرمایۀ انسانی میزان دسترسی به خدمات آموزشی در خصوص معیشت بسیار ضعیف 

 ( ارزیابی شد.2310پور و احمدی،  )جمعه
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 مطالعهدر روستاهای موردِ سرمایۀ انسانی ۀکنند نییها و متغیرهای تبشاخص .2 جدول

 
 ی پژوهشها افتهیمنبع: 

 tاز آزمون  ها دادهی آن با فرض نرمال بودن ها مؤلفهمقایسه بین سرمایۀ انسانی و  منظور هب

 مؤلفه 1که در بین  آن است( بیانگر 0ی استفاده شد. نتایج این آزمون )جدول شماره ا نمونه تک

ضعیف هستند،  ها مؤلفهسایر  33/3روحیۀ تعاون و همکاری با میانگین  جز بهسرمایۀ انسانی 

ی سرمایۀ انسانی وضعیت مطلوبی ها مؤلفهروحیۀ تعاون و همکاری، سایر  مؤلفه جز به جهیرنتد

 درصد معنادار است. 0این تفاوت در سطح ندارند. 

 های زیرمجموعه آن . نتایج آزمون مقایسه میانگین بین سرمایه انسانی و شاخص2جدول 

 
 ی پژوهشها افتهیمنبع: 

 مطالعهموردِ ۀمنطق در های طبیعی ارزیابی دارایی

ی ها افتهشاخص مورد ارزیابی قرار گرفت. با استناد به ی 20با  مطالعهموردِسرمایۀ طبیعی در منطقۀ 

 تأثیرو  0و  سطح حاصلخیزی اراضی با میانگین  11/0ی با میانگین سال خشکی ها شاخصتحقیق، 
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ی ها یانرژمیزان استفاده از های  بیشترین میانگین و شاخص 33/3سیل اخیر در منطقه با میانگین 

 13/2با میانگین  ستیز طیمحو میزان توجه مدیران به حفاظت از  74/2تجدیدپذیر با میانگین 

 ی کرد که شاخصریگ جهینت توان یمی طورکل بهاند. کمترین میانگین وزنی را به خود اختصاص داده

و همکاران،  بذرافشانارندگی کم )بسیار باال بوده که نشانگر ب مطالعهموردِسالی در منطقۀ  خشک

 است. مطالعهموردِ( در منطقۀ 2317؛ دربان آستانه و همکاران، 2317

 مطالعهدر روستاهای موردِ طبیعی یها ییدارا ۀکنند نییها و متغیرهای تب شاخص. 7جدول 

 
 ی پژوهشها افتهیمنبع: 

 tاز آزمون  ها دادهل بودن ی آن با فرض نرماها مؤلفهمقایسه بین سرمایۀ طبیعی و  منظور به

 مؤلفه 20که در بین  آن است( بیانگر 7ی استفاده شد. نتایج این آزمون )جدول شماره ا نمونه تک

 جهیدرنتضعیف هستند.  ها مؤلفهمعیشت پایدار، همۀ  تأثیرمنظور ارزیابی  سرمایۀ طبیعی  به

 0د، این تفاوت در سطح وضعیت مطلوبی ندار مطالعهموردِی طبیعی در روستاهای ها هیسرما

 است. معناداردرصد 
 های زیرمجموعۀ آن . نتایج آزمون مقایسه میانگین بین سرمایۀ طبیعی و شاخص2جدول 

 
 ی پژوهشها افتهیمنبع: 
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 مطالعهموردِ ۀدر منطق فیزیکی های ارزیابی دارایی

ی ها افتهت. با استناد به یشاخص مورد ارزیابی قرار گرف 21با  مطالعهموردِسرمایۀ فیزیکی در منطقۀ 

ی ها رساختیزو  00/3ی با میانگین ریگ میتصمی دوری نسبی از شهر و مراکز ها شاخصتحقیق، 

وضعیت صنایع تبدیلی و تکمیلی در  های بیشترین میانگین و شاخص 3/ 00گردشگری با میانگین 

و  00/2با میانگین  ی و هزینه دولت در توسعۀ مشاغل گذار هیسرماو  00/2منطقه با میانگین 

و وضعیت به بازار رسانی تولیدات و  41/2ی زراعی با میانگین ها تیفعال رساختیزوضعیت 

اند. کمترین میانگین وزنی را به خود اختصاص داده 72/2محصوالت کشاورزی با میانگین 

با ی ریگ میتصمدوری نسبی از شهر و مراکز  ی کرد که شاخصریگ جهینت توان یمی طورکل به

باعث بهبود  تواند یمباال بوده که نشانگر این موضوع است که نزدیک شدن به شهر  00/3میانگین 

 باشد.  مطالعهموردِ( در منطقۀ 1397و همکاران،  بذرافشانمعیشت و درآمد  باال )

 مطالعهدر روستاهای موردِ فیزیکی یها ییدارا ۀکنند نییها و متغیرهای تب شاخص .1 جدول

 
 ی پژوهشها فتهایمنبع: 

 tاز آزمون  ها دادهی آن با فرض نرمال بودن ها مؤلفهمقایسه بین سرمایۀ فیزیکی و  منظور به

 مؤلفه 1که در بین  آن است( بیانگر 1ی استفاده شد. نتایج این آزمون )جدول شماره ا نمونه تک

ضعیف هستند  اه مؤلفهمعیشت پایدار، همۀ  تأثیرمنظور ارزیابی  سرمایۀ فیزیکی  طبیعی به

وضعیت مطلوبی ندارند. این تفاوت در  مطالعهموردِی فیزیکی در روستاهای ها هیسرما جهیدرنت

 است. معناداردرصد  0سطح 
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 های زیرمجموعۀ آن فیزیکی و شاخص ۀآزمون مقایسه میانگین بین سرمای . نتایج12جدول 

 
 ی پژوهشها افتهیمنبع: 

 مطالعهموردِدر منطقه  مالی های ارزیابی دارایی

ی ها افتهشاخص مورد ارزیابی قرار گرفت. با استناد به ی 7با  مطالعهموردِسرمایۀ مالی در منطقۀ 

و میزان  3/0ی میزان نوسانات مربوط به محصوالت کشاورزی با میانگین ها شاخصتحقیق، 

یزان تمایل مهای  بیشترین میانگین و شاخص 0ی با میانگین ررسمیغو منابع  ها بانکبدهکاری به 

ی و هزینه دولت در گذار هیسرماو میزان  01/2ی با میانگین گذار هیسرمابخش خصوصی به 

ی طورکل بهاند. کمترین میانگین وزنی را به خود اختصاص داده 10/2بخش اشتغال با میانگین 

میزان نوسانات مربوط به محصوالت کشاورزی با میانگین  ی کرد که شاخصریگ جهینت توان یم

 تأثیربسیار باال بوده که نشانگر  0ی با میانگین ررسمیغو منابع  ها بانکو میزان بدهکاری به  3/0

)ویسی و  مطالعهموردِدرآمد کشاورزی در معیشت مردم منطقه و بدهکاری مردم منطقۀ 

 ( است. 2314همکاران،
 مطالعهوردِدر روستاهای م مالی یها ییدارا ۀکنند نییها و متغیرهای تب شاخص .11جدول 

 
 ی پژوهشها افتهیمنبع: 
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 tاز آزمون  ها دادهی آن با فرض نرمال بودن ها مؤلفهمقایسه بین سرمایۀ مالی و  منظور به

 مؤلفه 7که در بین  آن است( بیانگر 22ی استفاده شد. نتایج این آزمون )جدول شماره ا نمونه تک

کمتر از حد متوسط هستند.  ها مؤلفهر، همۀ معیشت پایدا تأثیرمنظور ارزیابی  سرمایۀ اجتماعی به

وضعیت مطلوبی ندارند. این تفاوت در  مطالعهموردِی مالی در روستاهای ها هیسرما جهیدرنت

 .است معناداردرصد  0سطح 

 های زیرمجموعۀ آن . نتایج آزمون مقایسه میانگین بین سرمایۀ مالی و شاخص12جدول 

 
 ی پژوهشها افتهیمنبع: 

 های معیشتی یداری داراییارزیابی پا

 ،یمال یها ییشاخص دارا نیانگیم دهد ینشان م یشتیمع یها ییدارا یابیارز یفیتوص یها افتهی

از حد وسط  یکیزیو ف یانسان یها ییدارا نیانگیکمتر از حد متوسط و م یو اجتماع یعیطب

میزان  توان یا مر یمال ییبودن شاخص دارا نییعامل پا نیتر آمده است. مهم دست به باالتر

ی بخش خصوصی در گذار هیسرمای، میزان تمایل کم ررسمیغو منابع  ها بانکبدهکاری به 

 نکهیبه ا دانست. باتوجهی و هزینه دولت در بخش اشتغال گذار هیسرمامنطقه و میزان پایین 

 ها ییاز دارا کیهر  ازیامت نیانگیم که یدرصورت ،شده یکدگذار کرتیل فیط اسیها در مق پاسخ

و اگر  شود یم نییتب یداریتبع آن پا و به شیبه افزا لیم ۀدهند باشد نشان شتریب 3از مقدار 

 یداریبه سمت کاهش و ناپا ییدارا تیکمتر شود، وضع 3از حد متوسط  ییدارا ازیامت نیانگیم

از  یکشده که اند حاصل 13/1کل برابر  یشتیمع ییدارا ازیامت نیانگیم یدارد. در حالت کل لیتما

میانگین  لیاست. تحل داریناپا ها یکل آزمودن ییبوده و درمجموع شاخص دارا شتریحد متوسط ب

 یها ییاستیودنت مبین پایین بودن داراt  معیشتی با استفاده از آزمون یها ییعددی حاصل از دارا
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مطالعه است. این در حالی است که بر اساس سطح موردِ ۀدر محدودفیزیکی و اجتماعی 

 .طبیعی، مالی و انسانی میل به پایداری داردهای  داری این آزمون، دارایی نیمع

 یا نمونه تک tهای معیشتی به تفکیک با استفاده از آزمون  ارزیابی پایداری دارایی. 19جدول 

 (22/9استیودنت )مقدار آزمون=  tآماره  انحراف معیار میانگین نوع دارایی

 -010/33 0/0 10 31/1 فیزیکی

 002/2 0/0 17 00/3 طبیعی

 323/0 0/0 10 00/3 مالی

 323/0 0/0 10 00/3 انسانی

 -104/2 0/0 10 10/1 اجتماعی

   13/1 دارایی معیشتی کل

 ی پژوهشها افتهیمنبع: 

 های معیشتی تبیین رابطۀ همبستگی بین دارایی

 ها ییدارای در تمام ابعاد دار یمعنبیانگر آن است با توجه به اینکه سطح  20نتایج جدول شماره 

برخورداری  ازنظر موردمطالعهم که بین روستاهای بگویی میتوان یم جهیدرنتاست  0، 00کمتر از 

 ی معیشتی تفاوت معناداری وجود دارد.ها ییدارااز 

 مطالعهموردِهای معیشتی در منطقۀ  . تبیین رابطۀ همبستگی بین دارایی12جدول 

 اجتماعی انسانی مالی طبیعی فیزیکی 

 307/0   104/0         104/0      113/0 2 فیزیکی

           000         000               000   2 113/0 طبیعی

          000           000     2            000 104/0 مالی

 000   2            000            000 104/0 انسانی

 2             000            000           000 307/0 اجتماعی

 ی پژوهشها افتهیمنبع: 

 ها گیری کلی و پیشنهادنتیجه

که  شود یممعیشت پایدار روستاییان از مشکالت هر کشوری محسوب  نیتأمدر دنیای امروز 

باعث ایجاد مشکل برای روستاییان، بلکه باعث مشکل جدی  تنها نهعدم توجه به این موضوع 

کاهش فقر و معضالت  در درگذشته. رویکردهای سنتی شود یمبرای آن کشور محسوب 
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یک معضل بزرگ در روستا محسوب  عنوان بهنبوده و فقر روستایی همچنان  مؤثرستاییان رو

به کاهش فقر روستایی  تواند یمکه رویکرد معیشت پایدار  دارند اعتقادرخی محققان ب. شود یم

جزء اساسی )فیزیکی، اجتماعی، مالی، انسانی و طبیعی(  0کمک شایانی کند. این رویکرد شامل 

 ی معیشت پایدار وجود دارند.ها چارچوباکثر است که در 

ها و  به دینامیک بودن دارایی منظور تبیین چارچوب مفهومی تحقیق و باتوجه در ادامه به

گانۀ چارچوب  های پنج های کارکردی در هر یک از بخش محیط روستا، به تبیین مکانیسم

کلی با عنوان  مسئلهمنظور رفع  اقدام شد. به 2معیشت پایدار با محوریت روابط علّی و معلولی

افزار  ،از نرمی منطقهها تیظرفبه  بهبود وضعیت معیشت روستاهای شهرستان دره شهر باتوجه

 ونسیم استفاده شد.

ی پویا به دست آوردن درک و دیدگاهی در مورد روابط ها ستمیسی ساز مدلهدف از 

)شای و  قراردادی بررسموردِ ی ممکن برای بهبود سیستم راها یمش خطسیستم است، تا بتوان 

ی و بررسی عوامل یک سیستم و ساز مدلروشی برای  ها ستمیستفکر پویایی 1(.  1000جال، 

 (.2317مناسب است )دهنوی و دلشاد،  حل راهکردن  پیدا تیدرنها

                                                           
. نمودارهای علّت و معلولی ابزارهای میکن یمی علّی و معلولی بین متغیرها را ترسیم ها مفهوم حلقه در مرحلۀ  .2

( متغیرها: که همان 2: اند شدهتشکیل  مؤلفهها از سه مناسبی برای نمایش ساختار بازخوردی سیستم هستند. این نمودار
( عالمت پیکان: که جهت ارتباط را 3 دهند یم: که رابطۀ علّت و معلولی را نشان ها کانیپ( 1اجزای سیستم هستند 

 بیانگر این است که متغیر 1(. نمودار علّی شکل شماره 2312غالم سریزدی و زارع مهرجردی،  ) حاجی دهند یمنمایش 
A  علت وقوع متغیرB  )است و در سمت راست بین دو متغیر منفی است. یعنی افزایش )کاهش A  باعث افزایش

ی منفی )تعادلی( هستند ها حلقهی مثبت تقویتی و ها حلقهبه دو صورت  ها حلقه. این شود یم B)کاهش( نرخ 
 حلقه یک. سازند می را علّی های حلقه اًنهایت معلولی و علت (. روابط2312غالم سریزدی و زارع مهرجردی،  )حاجی

: 2311 همکاران،  و سنگه) گذارتد می اثر اولیه متغیر روی نهایتاً که است علّی روابط از ایی بسته زنجیره بازخوردی،
 است های دایره مثبت بازخور هستند.حلقه( تعادلی) منفی حلقه و( تقویتی) مثبت حلقه شکل دو به ها حلقه این(. 001

 به مثبت های حلقه کند می تقویت جهت آن در را تغییرات دایره شود داده تغییر جهت یک  آن در عامل یک گرا که
 یک اگر که است هایی دایره منفی، بازخور حلقه. شوند می افتد منجر می اتفاق سیستم در آنچه شدن بزرگ و تقویت
خنثی  نقش منفی های حلقه کند، می مخالفت جهت آن در عامل آن تغییر با دایره شود، داده تغییر جهت آن در عامل

 رشد به و هستند افزاینده خود تقویتی های حلقه دیگر، عبارتِ به(.  1000هستند )استرمن،  تغییر مخالف و داشته کننده 
 و جو هدف ساختارهای تعادلی بازخوردی های حلقه شوند منجر می زمان طول در افسارگسیخته تنزل یا نمایی

 (.17: 1001میادوس،  )هستند  ثبات و پایداری منشأ و ها سیستم در کننده متعادل
 

2  . shi & Gill 
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 تعریف مکانیسم سرمایه انسانی
به اهداف  دهد یه اجازه ماست ک یسالمت کار و یروین ییها، دانش، توانا عبارت از مهارت هیسرما

کار  یروینی ها و سالمت مهارت ،یانسان یرویآموزش ن ،یانسان یۀشود و سرما افتهی  دست یشتیمع

مدل علّت و معلولی سیستم سرمایۀ انسانی را  3(. شکل شمارۀ 10002)آلیس،  شود یم شامل زیرا ن

را تقویت کرده و حلقۀ  همدیگر مثبتی ها حلقه. استکه شامل سه حلقۀ مثبت  دهد یمنشان 

که مشخص است اگر سازمان تعاون روستایی و طور همان. شود یممثبت باعث بهبود و رفع مشکل 

؛ 2314ی آموزش دهد )محمدی و همکاران، دست عیصنای ماهر در بخش ها یروینی به ا حرفهو فنی

زاده و علی  )مهدیی جدید و نو باشد ها وهیشبا  ها آموزش(، این 2313زاده،  بیگی و مهدی علی

اکبری و  ؛ صفری علی2310کانی و همکاران،  ؛ نجفی2313؛ فراهانی و همکاران، 2310بیگی،  

با بازاریابی مناسب از طرف این  که شود یمی جدید و نو ها روش( که باعث خلق 2310صادقی، 

چنین ایجاد و هم ها آن( به  2314ی بازاریابی مناسب )محمدی و همکاران، ها آموزشنهادها یا 

؛ سجاسی 2310بیگی،  زاده و علی ؛ مهدی2314 روحیۀ تعاون و همکاری )ویسی و همکاران،  

الدین  ( باعث کاهش بیکاری )رکن2310اکبری و صادقی،  ؛ صفری علی2310قیداری و همکاران، 

ازی ِدیگر با ایجاد نمایشگاه و بازاریابی در فضای مج . ازطرفشود ( می2312افتخاری و قادری، 

که با این کار تا حدودی از میزان  شود یمی منطقه، به ایجاد درآمد منجر دست عیصنااحیای ضمن 

 .شود یمکمبود خدمات آموزشی در خصوص اشتغال و معیشت کاسته 

 

 
 . مکانیسم سرمایۀ اجتماعی2شکل  . مکانیسم سرمایۀ انسانی9شکل 

                                                           
1.Elice 

میزان دسترسی به خدمات آموزشی در

خصوص معیشت و اشتغال پایین

سازمان فنی و حرفه ای

آموزش شیوه های جدید

و نو

ایجاد خلق روش های

جدید

بازاریابی

کاهش بیکاری

ایجاد درآمد

در نمایشگاه شرکت کردن

نیروی ماهر در رشته

های صنایع دستی

روحیه تعاون و همکاری

+

+

+
-

+

+

+

+
+

+

++

+

+

سطح استفاده از رسانه ها و شبکه+

های اجتماعی پایین

صدا و سیما

ایجاد شبکه های مجازی

خروج نیروی کار بر اثر

بیکاری

مهارت آموزی در شغل های که

نیاز منطقه است

سازمان فنی و حرفه ای

دادن تسهیالت کم بهره

فرصت کارآفرینی ایجاد

می شود

کاهش مهاجرت به

شهرها

کاهش بیکاری

تشکل های مردمی

ایجاد یک خوشه

ایجاد خوشه های جدید

+

+
+

-

-

+

+

+

+

+
++

-

+

+
+

+

+

+
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 تعریف مکانیسم سرمایۀ اجتماعی

 رو تعامل و ارتباطات جدید های شیوه به مردم زندگی، شدن صنعتی و علم ترشگس با امروزه

 گیری شکل مجال ای محاوره و تعاملی فضای داشتن دلیل به نیز مجازی های شبکه اند. آورده

 در طورکه همان(. 04: 2310همکاران،   و زاده علوی) اند آورده وجود به را جدید اجتماعات

 از استفاده سطح. است شده  تشکیل مثبت حلقۀ سه از نمودار این کنید می مشاهده 0 شماره شکل

 در (2317؛ بذرافشان و همکاران، 2310بیگی،  زاده و علی )مهدی اجتماعی های شبکه و ها رسانه

 های شبکه ایجاد و صداوسیما توسط باید که است پایین موردِمطالعه منطقۀ در معیشت خصوص

 برخوردار بیشتری آگاهی از اشتغال و معیشت خصوص در نروستاییا که شود تالش مجازی

 ای وحرفه فنی سازمان که است باال موردِمطالعه منطقۀ در بیکاری براثر کار نیروی خروج .شوند

 دادن با و دهد آموزش جوانان  به است منطقه نیاز که هایی رشته در و منطقه نیاز به باتوجه باید

؛ محمدی و همکاران،  2310اکبری و صادقی،   صفری علیبه افراد آموزش دیده ) تسهیالت

 کاهش باعث کار این با که شوند کارآفرینی ایجاد باعث ( 2310 بیگی، زاده و علی ؛ مهدی2314

 کاهش همچنین و (2314؛ محمدی و همکاران، 2312 الدین افتخاری و قادری،  مهاجرت )رکن

 ایجاد باعث روستاییان میان در NGO های گروه ایجاد و آموزش سوم حلقۀ در .شوند بیکاری

 و اشتغال افزایش باعث که شوند منجر می ها بنگاه ایجاد به ها خوشه این که شود می هایی خوشه

 (.2312الدین افتخاری و قادری،  شود )رکن بیکاری می کاهش

دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و  ی بهگذار هیسرمادر ایران  موضوع ریسک و 

بوده و به همین دلیل  رو روبهی قیمت آن و باال بودن ریسک، همواره با مشکالتی ثبات یب

ی شدیدی داشته است. در ها نوسانکشاورزی،  ازجمله مختلفی ها بخشی در گذار هیسرما

برداران،  ی و کمبود امکانات مالی اکثر بهرهساختارهای دلیل وجود تنگنا بخش کشاورزی به

(. بخش 20: 2310است )حجتی،  داشتهی نمود بیشتری گذار هیرماسمشکالت مربوط به 

دلیل ریسک باال و بازده پایین این بخش  ی کشاورزی بهها تیفعالی در گذار هیسرماخصوصی به 

ی گذار هیسرما کل بهی در مناطق روستایی نسبت گذار هیسرماتمایل چندانی ندارد. در کل سهم 

اکبری و  ؛ صفری علی2310بریان رونیزی و بدری، ؛ اک2313)محمدی یگانه و همکاران، 

مکانیسم  دیکن یممشاهده  0که در شکل شماره طور همان( کشور پایین است. 2310صادقی، 

ی بسیار گذار هیسرماو تمایل بخش خصوصی به  استسرمایۀ انسانی شامل یک حلقۀ مثبت 
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ی را افزایش داد. گذار هیسرما توان یمی منطقه و تبلیغات ها تیظرفپایین است که با شناسایی 

به  ( باتوجه2310  اکبری و صادقی، مدیران باید تالش کنند با حمایت از کارآفرین )صفری علی

ی به تسهیالت، تمایل بخش خصوصی را به ده جهتنیازهای منطقه و تبلیغ و همچنین 

 ی افزایش دهند.گذار هیسرما

 

 

 سرمایۀ طبیعی سممکانی .2 شکل مالی سرمایۀ مکانیسم .2 شکل

 تعریف مکانیسم سرمایۀ طبیعی

 توجهموردِگردشگری روستایی است که از نیمۀ دوم قرن بیستم  بحثموردِی ها بخشیکی از 

کاتالیزوری برای ترمیم و احیای  عنوان بهاست و امروزه در بسیاری از نقاط جهان  قرارگرفته

 ؛ حقی،1001ه است )پیر آلیس، اجتماعی مناطق روستایی شناخته شد –وضعیت اقتصادی 

شهر از تنوع طبیعی زیادی برای جذب گردشگر  (. گرچه روستاهای شهرستان دره1000

؛ صفری 2317)بذرافشان و همکاران،  ها رساختیزبرخوردارند، عدم توجه و عدم وجود 

 ی خدادادی استفاده نشود. حاشیۀها نعمت( باعث شده که از این 2310اکبری و صادقی،  علی

ی کافی و مناسب و ها رساختیزرودخانۀ سیمره و کبیرکوه تنوع طبیعی متنوعی دارد که با ایجاد 

ی سد کش کانالاز این ظرفیت استفاده کرد  همچنین با  توان یمایجاد فضای عمومی و مبلمان  

ی روستاهای حاشیۀ سد سیمره از آب اراضی کرد و هم ریجلوگکه هم از سیل  توان یمسیمره  

. در فصل تابستان چون هوای این منطقه گرم است با آگاهی دادن و شوند یمردار برخو

تمایل بخش خصوصی به

سرمایه گذاری پایین

شناسایی ظرفیت های

منطقه

حمایت از کارآفرین

تبلیغات

تالش مدیران در جذب

سرمایه

-+جهت دهی به تسهیالت

+

+

+

+

+

تنوع طبیعی حاشیه رودخانه

سیمره و کبیرکوه

ایجاد زیرساخت و فضای

عمومی و مبلمان
جذب گردشگر

خشک سالی و سیل

استفاده از انرژی خورشید

برای تولید برق

نیاز به فرهنگ سازی و تبلیغات

و پنل های رایگان

سه رودخانه سیکان ، سیمره

و سراب

کانال کشی

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

++
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برای تولید برق استفاده کرد که  دیخورشاز انرژی  توان یمهای رایگان ی و دادن پنلساز فرهنگ

 .شود یمتجدیدپذیر در منطقه  ها یانرژی روستاییان و استفاده از ها نهیهزیی در جو صرفهباعث 

 یسم سرمایۀ فیزیکیتعریف مکان

که در مقابل  شوند یمی تعریف دیتول یعنوان کاال به یکیزیف یها هیسرما ،یاصطالح اقتصاددر 

منابع و مواد  وانتقال نقلی ها نهیهزی در کاهش ا چندگانهراه آثار  مثالًکاالهای مصرفی است. 

به  یمتفاوت یآمددر یها فرصتکه  را ییها مکان نیراه حرکت مردم ب نیهمچنتولیدی دارد، 

(. سرمایۀ فیزیکی از هفت حلقۀ مثبت و یک حلقۀ 21112)آلیس،  کند یم لی، تسهآورد یوجود م

بیشتر )صفری  ونقل حملی به این دلیل است که منفاست. یک حلقۀ  شده  لیتشکمنفی 

بر از  و عالوه شود یم ستیز طیمح( باعث آلودگی بیشتر و تخریب 2310اکبری و صادقی،  علی

پ منفی است. لویک حلقه یا  علت نیا بهین بردن طبیعت و ایجاد خسارت، هزینه نیز دارد. ب

سازمان تعاون روستایی و جهاد کشاورزی با همکاری شورا و دهیاری و معتمدین محلی، برای 

، باید کنند یمحذف دالالن که محصوالت کشاورزی را به قیمت نازل از کشاورزان خریداری 

؛ 2310و آگاهی را در خصوص ایجاد تعاونی )سجاسی قیداری و همکاران،    ی الزمها آموزش

؛ 2310 ( بدهند و همچنین تسهیالت )سجاسی قیداری و همکاران، 2317بذرافشان و همکاران، 

( الزم را برای درست کردن انبار در اختیار آنان قرار دهد. با این کار 2313فراهانی و همکاران، 

یابی توسط بازارکه با انتخاب  دهند یممحصوالتشان تعاونی تشکیل کشاورزان برای فروش 

بازارهای هدف و بستن قرارداد بدون واسطه )محمدی  نیتر کینزدو پیدا کردن  رهیمد ئتیه

ی مرغوب کشاورزی و ها نیزمبه  ( دالالن حذف خواهند شد و باتوجه2313یگانه و همکاران، 

ی سد سیمره کشاورزان از کش کانالسیمره قرار دارند، با  رودخانهاینکه اکثر روستاها در حاشیۀ 

 .رود یمی بیشتری زیر کشت ها نیزمراحت و  بها آبدادن 

به اینکه کارخانۀ فرآوری گیاهان دارویی در منطقه وجود دارد و انواع گیاهان دارویی در  باتوجه

زی تالش کنند که این گیاهان ، ادارۀ منابع طبیعی و کارشناسان جهاد کشاوردیرو یممنطقۀ کبیرکوه 

ی کشاورزی کشت کنند که باعث اشتغال و درآمد برای مردم منطقه خواهد ها نیزمدارویی را در 

آباد، فرهادآباد، چم نمشت، ارمو،  شد. برخی روستاهای این شهرستان ) شیخ مکان، هاشم

                                                           
1. Ellice 
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متنوعی برخوردار هستند که ی طبیعی و آثار تاریخی ها جاذبهآباد، کل سفید و قلعه تسمه( از  الیاس

ی و جذب بیشتر گردشگر دست عیصناباید با تبلیغات گردشگران را جذب کرد و با ایجاد فروشگاه 

ی دولت در توسعۀ گذار هیسرماِدیگر،  برای زنان منطقه اشتغال ایجاد کرد. ازطرف توان یم

ت محلی باعث افزایش گردشگر و افزایش تقاضا برای محصوالت و خدما ها رساختیز

( و افزایش مراکز خدماتی بیشتر شده که باعث ایجاد درآمد 2312الدین افتخاری و قادری،  )رکن

. اما شود یم( برای مردم محلی 2314  ؛ ویسی و همکاران،2312الدین افتخاری و قادری،  )رکن

 ( نیاز دارد که این2312الدین افتخاری و قادری،  افزایش گردشگر به مشارکت محلی )رکن

اکبری و صادقی،  ایجاد اشتغال برای مردم و رفاه آنان و عدم مهاجرت )صفری علی باعثمشارکت 

بیشتر و  ونقل حملِدیگر )حلقه منفی( افزایش گردشگر باعث  . ازطرفشود یم( به شهرها 2310

ی و توجه مسئولین ساز فرهنگشد که به  خواهد ستیز طیمحآلودگی و تخریب  باعث جهیدرنت

 زیرا تبلیغات هزینه دارد. استد. اما جذب گردشگر به تبلیغات نیاز دارد که منفی نیاز دار

 
 . مکانیسم سرمایۀ فیزیکی7شکل 

( نگر کلسیستماتیک ) صورت بهاینکه رویکرد مطالعۀ حاضر متناسب با هدف پژوهش  به باتوجه

انۀ چارچوب معیشت گ های پنج در بخش شده  فیتعراست، لذا با استناد به روابط علّی معلولی 

 اقدام شده است.   1شماره  شکلپایدار، به طراحی روابط علّی و معلولی کل سیستم به شرح 

خرید محصول به قیمت

کم

حذف دالالن
سازمان جهاد کشاورزی و

تعاون روستایی

شورا، دهیاری و معتمدین

آموزش های الزم و آگاهی به

کشاورزان

ایجاد تعاونی

هیئت مدیره و مدیر عامل
انتخاب چند بازاریاب

پیدا کردن نزدیکترین

بازارهای هدف

بستن قرار داد بدون

واسطه

بازخورد اطالعاتی

+

+

-
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

ساختمان و وسایل نقلیه
زمین های مرغوب

کشاورزی
بومی کردن داروهای

گیاهی کبیرکوه

کارخانه تولید داروهای

گیاهی

کشت گیاهان دارویی

متناسب با منطقه
ایجاد اشتغال

تعداد گردشگران

نیاز به مشارکت محلی

رفاه جامعه محلیایجاد اشتغال محلی

عدم مهاجرت به شهرها

صنایع دستی

ایجاد فروشگاه صنایع

دستی

ایجاد شغل

سرمایه گذاری دولت در توسعه

زیر ساخت ها

ظرفیت پذیرش گردشگر

افزایش تقاصا برا ی محصوالت و

خدمات محلی
افزایش مراکز خدماتی

بیشتر
ایجاد درآمد

افزایش استاندارد زندگی

حمل و نقل بیشتر

فرهنگ سازی درآمد

+

+

+

-

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+ +

+

+

+

+

+ +

+

-

--

+

+

+

+

+

+

+

+

+

وزرارت نیرو و استانداری

سه رودخانه سراب، سیکان

و سیمره

کارخانه تولید ادویه جات و

صیفی جات سیمره

تبلیغات

آگاهی از جاذبه های

منطقه

+

+
+

آلودگی و تخریب محیط

زیست

-

+

-

-

کانال کشی

+

+

مواد اولیه
+ +

+

+
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 سیستم کل معلولی و علت نمودار .2 شکل

 معلولی و علت تصویرهای از استفاده با و دینامیک های سیستم از استفاده با پژوهش این در

 ابعاد پیامد ترین مهم شد.  پرداخته شهر دره شهرستان اهایروست در معیشت ابعادتأثیر بررسی  به

 ها اولویت ترین مهم از یکی معیشت است. منطقه مردم بر آن غیرمستقیم و مستقیم آثار معیشت

 مردم معیشت هرروز که است حالی در این شود. می محسوب کشوری هر یها یزیر در برنامه

 موردِتوجه مردم معیشت باید اها نیستیم. لذاروست در خوبی شرایط شاهد و شود می تر سخت

 مشاهده معلولی و علت های مدل در طورکه برای بهبود آن تالش شود. همان و قرار گرفته جدی

 گذاری گردشگری، سرمایه طریق از مسیر ارزآوری از روستاها در معیشت ابعادتأثیر شود  می

نمایشگاه،  ایجاد و دستی صنایع شمنطقه، فرو های ظرفیت به باتوجه منطقه در خصوصی بخش

شهرها،  به مهاجرت بیکاری، کاهش کاهش و اشتغال تجدیدپذیر، ایجاد های انرژی از استفاده

 واقع شود. مؤثرتواند  می درآمد جادیاکار و  نیروی خروج کارآفرینی، کاهش های فرصت ایجاد

و محصوالت  داتیتول یبه بازار رسان تینشان داد وضع ها افتهی یکیزیف یۀسرما خصوص در

است  یدر حال نیا .است فیضع یلیخ یزراع یها تیفعال یها رساختیز تیو وضع یکشاورز

مطالعات دربان  جی؛ که با نتاشود یم نیتأم یمطالعه از کشاورزموردِ یروستاها یاصل شتیکه مع

 مطابقت دارد. 2317آستانه و همکاران در سال 

تأثیر را بر  نیشتریب ریاخ یها یسال ن داد که خشکنشا ها افتهی یعیطب عوامل خصوص در

و  (2317)بذرافشان و همکاران  جیمطالعه داشته است که با نتاموردِ یروستاها یشتیمع تیوضع

  .مطابقت دارد (2317) دربان آستانه و همکاران

میزان دسترسی به خدمات

آموزشی پایین

ایجاد درآمد

سازمان تعاونی روستایی و

فنی حرفه ای

در نمایشگاه شرکت کردن

نیروی انسانی ماهر در رشته

های صنایع دستی
آموزش شیوه های جدید و نو

ایجاد خلق روش های جدید

ابی بازاری

کاهش بیکاری

روحیه تعاون و همکاری

شناسایی ظرفیت های منطقه

تمایل بخش خصوصی به

سرمایه گذاری پایین

تبلیغ

حمایت از کارآفرین

تالش مدیران درجذب
جهت دهی به تسهیالت

تنوع طبیعی حاشیه رودخانه

سیمره و کبیرکوه

ایجاد زیرساخت و فضای

عمومی

جذب گردشگر

سیل و خشک سالی

سه رودخانه سیمره و

سیکان و سراب

استفاده از انرژی خورشید

ولید برق برای ت

نیاز به فرهنگ ساری و پنل

های رایگان

کانال کشی

حذف دالالن

خرید محصول به فیمت کم

سازمان جهاد کشاورزی و

تعاون روستایی

شورا ، دهیاری و معتمدین

آموزش های الزم و آگاهی به

کشاورزان

هیئت مدیره و مدیرعامل

انتخاب چند بازاریاب

پیدا کردن نزدیکترین بازارهای هدف

بستن فرارداد بدون واسطه

بازخورد اطالعاتی

زمین های مرغوب کشاورزی

تعداد گردشگران
سرمایه گذاری دولت در توسعه

زیر ساخت

ظرفیت پذیرش گردشگر

افزایش تقاضا برای خدمات و

محصوالت مجلی

افزایش مراکز خدماتی بیشتر
افرایش درآمد

افزایش استاندارد زندگی

آگاهی از جاذبه های منطقه

ایجاد فروشگاه صنایع دستی

نیاز به مشارکت محلی

ایجاد اشتغال محلی

رفاه جامعه محلی

عدم مهاجرت به شهرها
حمل و نقل بیشتر

درآمد

آلودگی و تخریب محیط زیست
فرهنگ سازی

تبلیغات

سطح استفاده از رسانه ها و شبکه

های اجتماعی پایین

صدا و سیما
ایجاد شبکه های مجازی

NGO

ایجاد یک خوشه

ایجاد خوشه های جدید

کم شدن بیکاری

خروج نیروی کار بر اثر بیکاری

مهارت آموزی در رشته های

مورد نیاز منطقه

سازمان فنی و حرفه ای

دادن تسهیالت کم بهره

ایجاد فرصت کارآفرینی

کاهش مهاجرت به شهرها

-

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+ +

+
+

-

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

-

+

+

+

-

-+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

- +

+

+

+

+

سه رودخانه سراب و سیکان و سیمره
ایجاد کانال

وزارت نیرو و استانداری

کارخانه تولید ادویه جات و

صیفی جات سیمره

بومی کردن داروهای گیاهی کبیرکوه
کشت گیاهان دارویی متناسب با منطقه

کارخانه تولید گیاهان دارویی

ایجاد تعاونی

ایجاد اشتغال

مواد اولیه

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

++
+

+
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در  ینشان داد نوسانات مربوط به محصوالت کشاورز ها افتهی یمال عوامل خصوص در

اشتغال  جادیمنظور ا به یگذار هینشان داد سرما ها افتهی نیهمچن .داردبسیاری دم تأثیر مر یزندگ

مطالعه موردِ یدر روستاها یگذار هیسرما برای یبخش خصوص لیتما زانیتوسط دولت و م

 جیباال است که با نتا اریبس یررسمیها و منابع غ به بانک یبدهکار زانیاست و م نییپا اریبس

 مطابقت دارد. (2314) و همکاران یسیو قاتیتحق

در  یبه خدمات آموزش یدسترس زانینشان داد م ها افتهی یانسان عوامل خصوص در

ها و  دوره تیمختلف و وضع نیدر سن یکاریو اشتغال، نرخ ب شتیخصوص مباحث مع

 و پورجعمه قاتیتحق جیاست؛ که با نتا نییپا اریبس شتیدر ارتباط با مع یآموزش یها برنامه

 نیدر ب یلیو ارتباطات فام یتعاون و همکار یۀروح نیمطابقت دارد. همچن (2310) یاحمد

بذرافشان و  جیباال است که با نتا یشتیمع یها تیمطالعه در خصوص فعالموردِ یروستاها یاهال

 مطابقت دارد. (2317)همکاران 

و خروج  یشهر یبه زندگ انییروستا شینشان داد گرا ها افتهی یاجتماع عوامل خصوص در

پور و  جمعه قاتیتحق جیباال است که با نتا اریبس یکار و مهاجرت جوانان به مناطق شهر یروین

 اریبس یاجتماع یها ها و شبکه سطح استفاده از رسانه نیهمچن .دارد رتیمغا (2310) یاحمد

 .است نییپا

ارند که نبود ند نترنتیا یبرخوردار هستند ول یگردشگر تیاز ظرف که روستاها اکثر 

 توان یم نترنتیا جادیبا ا نیبنابرا شود یم محسوبدر جذب گردشگر  یخود مشکل نترنتیا

 .میباش یشتریشاهد جذب گردشگر ب

و آموزش  تیعدم خالق لیبه دل شود یم دیمنطقه تول نیکه توسط مردم ا یدست عیصنا

 یها وهیمنطقه ش یو گردشگر یفرهنگ راثیتوسط م دیهستند که با کنواختینو  یها وهیش

 ها آموزش داده شود. به آن یمجاز یها در شبکه یابیآموزش بازار نیچن و نو و هم دیجد

فروشگاه  جادیا شود یم دیکه توسط زنان منطقه موردمطالعه تول یدست عیتوجه به انواع صنا با

 .دگرد پیشنهاد می ها آن یو سامانده یمجاز یفضا در غیتبل و شهرستان در یدست عیصنا

منظور  به یکشاورز یگردشگر توسعه یکشاورز بخش در منطقه یها تیتوجه به قابل با

 از مزارع برنج و باغات منطقه. بازدید
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و بر اساس  شود یکه کشت م یبا محصوالت متناسب منطقه در یلیتکم و یلیتبد عیصنا

 شود. جادیا نمودار علت و معلولی باال

 منابع
ی برای جهان پیچیده. چاپ دوم. ساز مدلی سیستم تفکر سیستمی و شناس ییایپو(. 1000) نجااسترمن، 

 .11انتشارات ترمه. 

های روستایی با رویکرد توسعه (. توسعه کالبدی سکونتگاه2312پورطاهری، محمدرضا و نقوی، مهدی )

 .70 – 03، صص 237، شماره32پایدار. فصلنامه مسکن و محیط روستا، جلد

بر معیشت روستایی  مؤثر(. تحلیل عوامل 2313نیا، غریب )، شکوفه و فاضلتوکلی، مرتضی؛ احمدی

ریزی. پژوهشی جغرافیا و برنامه بررسی موردی: روستاهای شهرستان سردشت. نشریه علمی

 .12 – 41، صص  01، شماره2310زمستان

مطالعه  گردشگری بر معیشت پایدار روستایی. تأثیر(. 2310پور، محمود و احمدی، شکوفه )جعمه

، صص 2، شماره 2310های روستایی. بهارموردی: روستای برغان شهرستان ساوجبالغ. پژوهش

33 - 43. 

یک عامل  عنوان به(. تحلیل اثر صنعت گردشگری 2312حاجی غالم سر یزدی، علی و حسنی، علی )

 کشنده در توسعه اقتصادی و اشتغال با استفاده از رویکرد  سیستم داینامیک. 

 جزوه آموزشی..  هاستمیس ییای(. پو2310) ییحی ،یو زارع مهرجرد  علی ،یزدیسر المغ یحاج

ی. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه. گذار هیسرما(.  توسعه کشاورزی و امنیت 2310حجتی، محمود )

 .20 – 4 3سال نهم، صص 

معیارهای رفع انتظارات (. مدل پویایی سیستم جهت ارزیابی 2317دهقان دهنوی، حسن و دلشاد، زهرا )

 .30 – 10، صص 34مشتریان در سطح مدیریت کیفیت جامع. مجله مدیریت توسعه و تحول. 

ی و آثار آن در گرد عتیطب(. بررسی نقش 2313دانش مهر، حسین؛  کریمی، علیرضا و صفری، وریا )

رامان تخت. مطالعه موردی روستای او swotتوسعه مناطق روستایی با استفاده از مدل تحلیلی 

 . 100 – 120، صص 3ی روستایی. سال سوم، شماره ها پژوهش

(. شناسایی و تحلیل عوامل 2314لنگرودی، سیدحسن و قاسمی، فرزانه ) دربان آستانه، علیرضا، مطیعی

بر معیشت پایدار کشاورزان موردمطالعه : شهرستان شازند. مجله تحقیق روستایی.  مؤثر

 .317 - 310. صص 1، شماره2317تابستان
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های مدیریت در (. بسط مفهومی توسعه پایدار. پژوهش2310زاهدی، شمس السادات و نجفی، غالمعلی )

 .74 – 03، صص 00، شماره20ایران. دوره 

های (. سنجش سطح دارائی2310فرد، اسماعیل )سجاسی قیداری، حمداهلل؛ صادقلو، طاهره و شکوری

طالعه موردی: روستاهای شهرستان معیشت پایدار تایباد.  معیشتی در مناطق روستایی با رویکرد م

 .120 - 217، صص 23ریزی روستایی. شماره پژوهش و برنامه

(. تحلیل محتوایی 2311) افتخاری، عبدالرضا؛ سجاسی قیداری، حمداهلل و صادقلو، طاهره نیالد رکن

ی جغرافیای ها پژوهش.ی قبل از انقالب اسالمیها برنامهجایگاه توسعه پایدار روستایی در 

 . 31 -21، صص 3، شماره 00انسانی. دوره 

. رندهیادگو ابزارهای ایجاد سازمان ی ها یاستراتژ(. پنچمین فرمان در میدان عمل 2311سنگه، پیتر )

 .232 -230انتشارات آریانا قلم، صص 

 (. اولین گزارش توسعه ملی ایران .2371ریزی. )سازمان مدیریت و برنامه

، 213-211، شماره 24(. ترویج و نقش آن در توسعه روستایی. جهاد. سال 2370حشمت اله ) سعدی،

 .33 – 30صص 

پذیری خانوارهای روستایی (. تحلیل آسیب2314زاده، مریم )پور، مهدی و شریفشریفی، زینب؛ نوری

ات بخش مرکزی شهرستان دنا: کاربرد چارچوب معیشت پایدار. نشریه تحلیلی فضایی مخاطر

 .34 – 21، صص 1محیطی. سال چهارم، شماره

(. تعاون روستایی سرآغازی بر توسعه کارآفرینی. 2311بیگی، محمدمهدی و یاوری، غالمرضا )فاضل

 . 41 – 02، صص 100و  100، شماره10پژوهشی تعاون و کشاورزی. دوره –فصلنامه علمی 

سالی بر وضعیت اقتصادی و معیشت شکخ تأثیر(. ارزیابی 2314فر، وجیهه )قنبری، یوسف و آرین

برداری مشاع مطالعه موردی: شهرستان فسا. فصلنامه خانوارهای روستایی در واحدهای بهره

 .12 – 41، صص 1.  شمارهو توسعهروستا 

 از کشاورز خانوارهای پذیری (. آسیب2311) المحسینو زمانی، غ اهلل عزت.، کرمی، رضیهکشاورز، م

. شماره 4وردی استان فارس. علوم ترویج و آموزش کشاورزی. سال . مطالعه مسالی خشک

 .33 – 20 صص1

ی استان کردستان. رساله ا منطقه(. تحلیل اکوتوریسم و نقش آن در توسعه 2310کریم پناه، رفیق )

 کارشناسی ارشد جغرافیایی طبیعی به راهنمایی دکتر منوچهر فرج زاده. دانشگاه تربیت مدرس.

 .2311آبان  11 یاسالم یجمهور یمجلس، خبرگزار یها پژوهش مرکز
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: اعضاء دگاهید از برانآب یها تشکل عملکرد یابیارز(. 2312) اریوشد ،یاتیح و یباز ،ی قرقانینجف

 و جیترو علوم مجله. فارس درودزن بهشتیردا کانال برانآب یها تشکل هیاتحادموردمطالعه 

 .10 – 73، صص 2 شماره ، 1 جلد ی.کشاورز آموزش

بر معیشت پایدار روستایی از دیدگاه  مؤثرهای (. سازه2310نوروزی، مرضیه و حیاتی، داریوش )

 .200 – 217، صص 2کشاورزان. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران. شماره

های مرزی بر معیشت  (. تحلیل اثر بازارچه2314ویسی، فرزاد؛ صدیق قربانی، محمد و داستور، عدنان )

های  های روستایی موردمطالعه بخش خاو میرآباد شهرستان مریوان. فصلنامه پژوهش هکران پس

 .030 –021، صص 3.،  شماره 1روستایی. دوره 

شناسی، رهیافتی ی کارست برای حفاظت از میراث زمینباشناختیز(. رویکرد 2310هاشمی، سید مختار )

خاورمیانه.  مجموعه مقاالت نخستین ذخیره منابع آب کارستی  نیتر بزرگبل، برای نجات چشمه

 میراث فرهنگی و گردشگری . پژوهشگاههمایش میراث فرهنگی توسعه پایدار تهران. انتشارات 

گذاری خصوصی و دولتی  (. بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه2311شاکری، عباس و موسوی، میرحسین )

 . 203 -12، صص 00و 03 در بخش کشاورزی. اقتصاد کشاورزی و توسعه. سال یازدهم، شماره

گردشگری روستایی بر کاهش فقر از منظر معیشت  تأثیرلعه مطا(. 2313شکوری، علی و بهرامی، شقایق )

روستایی( ، دوره  –نو و کلین شهرستان ری. توسعه محلی ) شهری ی قلعهروستاهاپایدار: مورد 

 .10 -2، صص  2، شماره 4

(.  2310؛ محمود رضا مال نوروزی؛ معصومه و حسینی، نسیبه )علوی زاده، سید امیر؛ میر لطفی، احمد

ی مجازی اجتماعی بر بهبود عملکرد تولید کشاورزان مطالعه موردی: بخش ها شبکه تأثیرارزیابی 

،  0ی فضایی )جغرافیا(. سالزیر برنامهپژوهشی  –. فصلنامه علمی شابورینزیرخان شهرستان 

 .04 -31، صص 0شماره 
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