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 چكيده

( موجود های اصلی )انسانی، اجتماعی، مالی، طبیعی، نهادی و فیزیکیها و سرمایهدر رویکرد معیشت پایدار روستایی، هدف اصلی، اتکا بر دارایی هدف:
هاای معیشاتی و در روستا به عنوان منابع اولیه و اساسی تأمین معاش روستایی است. بر این اساا،، هادف ایان تق،یان، سانجش سااي دارایای

 باشد. های معیشت پایدار میهای دشت تایباد و کرات با هدف برخورداری از شاخصبندی روستاهای دهستاناولویت

ای و میدانی استفاده شده است. خانهها از ماالعات کتابتقلیلی بوده و برای گردآوری داده -ش مورد استفاده، توصیفینوع تق،ین کاربردی، رو روش:
ن،اة روستا بوده  16خانوار در  94خانوار روستایی بود که حجم جامعة نمونة مورد ماالعه با استفاده از فرمول کوکران  5079حجم کل جامعة آماری 

 های آماری و همچنین، مدل ویکور استفاده شده است. ها از روشخانوار افزایش یافت. برای تقلیل داده 162صالح تعداد آن به است که پس از ا

های معیشتی تفااوت معنااداری وجاود دارد. دهد که بین روستاهای مورد ماالعه از نظر برخورداری از دارایینتایج به دست آمده نشان می ها:يافته
هاا در باین روساتاهای ماورد در م،ایسه با سایر دارایی 3.59دهد که سهم دارایی اجتماعی با میانگین رتبة نتایج آزمون فریدمن نشان میهمچنین، 

پارچگی، همبستگی و انسجام اجتماعی در بین روستاهای مورد ماالعه است. دارایی انسانی نیز باا میاانگین رتباة ماالعه بیشتر است که نشان از یک
ها باه ترتیاب اهمیات، شاامل دارایای باشد. سایر داراییهای فعال و جوان روستایی میگیرد که نشان از مهاجرت نیروی، در رتبة آخر قرار می1.11

ساتاهای بنادی روگیری ویکور با هادف اولویتفیزیکی، دارایی طبیعی، دارایی مالی، دارایی نهادی و دارایی انسانی است. در نهایت، نتایج مدل تصمیم
های معیشتی نشان داد که روستای پشته و روستای رهنه از مجموعه روستاهای دهستان کرات در م،ایسه با مورد ماالعه از لقاظ برخورداری از دارایی

 های معیشتی به ترتیب، در رتبة اول و رتبه آخر قرار گرفتند. سایر روستاهای مورد ماالعه از نظر برخورداری از دارایی

 های اصلی تق،ین بوده است.تنوع معیشتی در مناطن روستایی و نبود آمارهای رسمی از مقدودیت ها/ راهبردها:ديتمحدو

بودن معیشت روستاییان است. راهکار بعدی، ت،ویت بعدیریزان و مدیران روستایی به چندترین راهکارها، تأکید برنامهیکی از مهمراهكارهاي عملي: 
  باشد. ها در روستاها میهای استفاده از داراییهای مختلف است. راهکار سوم، ت،ویت نقوه و روشیان در زمینههای روستایدارایی

 سازی مناطن روستایی مؤثر باشد. های معیشتی در مناطن روستایی است که می تواند در پایدار: نوآوری ماالعه در بررسی و تقلیل داراییاصالت و ارزش

 های معیشتی، توسعة روستایی، مدل ویکور، شهرستان تایباد.معیشت پایدار، دارایی :هاواژهکليد
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 طرح مسأله. 1. 1
ریزی، در جواماع های برناماهترین چالشامروزه یکی از بزرگ

ویژه جوامااع روسااتایی کااه کااانون تمرکااز ف،اارا در ی، بااهانسااان

، 1اند، تااأمین معیشاات اساات )نزایاادکشااورهای در حااال توسااعه

رویااه و هااای بیبرداری(؛ زیاارا در برخاای از مااوارد بهره2002

بارداری وری مناسب در بهرهغیراصولی و در موارد دیگر، عدم بهره

و غیاره( سابب  از منابع موجود در روساتاها )مانناد آب، و خاا 

هاایی در مقایب باه عناوان مشکالت معیشتی و ایجاد ناپایاداری

منبع اصلی معیشت روستایی شده است. از این رو، ضروری اسات 

هاای تولیاد و باه وجاود گرفته در شیوهمتناسب با تغییرات شکل

های معیشات روساتایی آمدن بازارهای رقابتی، تغییراتی در شیوه

ه لقااظ معیشاتی توساعه یافتاه و پایادار انجام شود تا روستاها ب

هااایی (؛ زیاارا روسااتاها مقیب1992، 2شااوند )چمباارز و کااانوی

هستند که دارای منابع متعدد بوده و روستاییان نیاز برخاوردار از 

دهندة ها و منابع شکلهایی هستند که مجموعة این داراییدارایی

د، هااا ماای باشااد؛ امااا در اغلااب مااوارشاایوه و نقااوة معیشاات آن

تار از بردای ناقص است و باا ناآگااهی از مناابع بسایار مخرّببهره

رویة صنعتی، هماراه اسات. باه هماین دلیال، های بیبرداریبهره

امروزه ف،ر روستایی به جهت فشار مضااعف بار مناابع، خاود باه 

گیاری از مناابع باه شامار عنوان یکی از عوامل ناپایداری در بهره

(. 2، ص. 1392دقلو و پااالو ، رود )سجاساای قیااداری، صاااماای

بنابراین، کمک واقعی برای ف،رای روستایی، دستگیری حمایتی از 

هاسات. بارای آن شييوه معيشيتها نیست؛ بلکه تقاول در آن

کاااهش مشااکالت فااوری معیشااتی در مناااطن روسااتایی، بایااد 

دهی های جدیاد ساازماناقداماتی زیربنایی در جهت تدوین روش

نگری برداری از منابع با رویکرد آیندهی و بهرهها، تنوع شغلفعالیت

صااورت گیاارد؛ زیاارا کااه جوامااع روسااتایی امااروزی عماادتا  بااا 

هااای پااایین، فرهناا  هااای ماننااد ف،اار اطالعاااتی، مهارتویژگی

رو هساتند باهای روهای قومی و قبیلهکارآفرینی ضعیف و نابرابری

رد. باه هماین هاا داسزایی در ناپایاداری معیشاتی آنکه تأثیر به

های راهبردی عمده پیش روی این جوامع در جهت جهت، چالش

بخشای معیشاتی، رسیدن به معیشت پایدار روستایی شامل: تنوع

هاای معیشاتی در منااطن برقراری ترکیب مناسب باین سارمایه

روستایی، تقلیل منابع معیشتی و اناباق شیوة فعالیات باا تاوان 

ی مقاایب زیساات پااریرمقاایب زیساات، تقلیاال ساااي آساایب

هایی، تنها باا (. برای حلّ چنین چالش56، ص.2002، 3است)کان

ویژه توسعة روساتایی و اساتفاده از یاک گرا به توسعه، بهنگاه کل

 توسيعۀ معيشيتشناسی خاص حل مسأله بارای تق،ان روش

ساازی ، باا تبعیات از توانمندساازی و يرفیتپايدار روسيتايي

و مادیریت روساتایی، بایاد از  ریزیجامعة روستایی بارای برناماه

توانند باه داخل خود جامعة مقلّی شروع کرد و عوامل بیرونی می

گر، ایفای ن،ش کنند. در این راستا، الگوی معیشات عنوان تسهیل

پایدار به عنوان یکی از رویکردهای توسعة روستایی نوین در اواخر 

هااای آن، ترکیااب عواماال مااارح شااد کااه از ویژگی 1980دهااة 

شاتی جامعاة روساتایی باا توسااعة پایادار باود؛ زیارا توسااعة معی

هاا و نهادهاای توساعة اقتصاادی، اقتصادی عالوه بر تغییار ارزش

-مستلزم تقوالت ساختاری و معیشتی جامعه، متناساب باا تاوان

مقیای و توان بال،وه است. از این رو، برای رسیدن به های زیست

( نیازمناد 21، ص. 1385توسعة پایدار روستایی )زاهدی و نجفی، 

حرکت سريع از الگوهاي معيشيتي سينتي بيه الگوهياي 

در جامعة روستایی است که متناسب با نیازهای  معيشتي پايدار

یابی باه هاای مقیاای باشاند. دساتجامعة اماروزی و يرفیات

های هاا و سارمایهمعیشت پایدار روستایی، بدون توجه باه دارایی

باشاد. تاا کناون ماالعاات نمیپاریر معیشتی در روساتاها امکان

متعددی در زمینة معیشت پایدار روستایی صاورت گرفتاه اسات 

 (.1)جدول 
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 سوابق تحقيق در زمينۀ معيشت پايدار روستايي -1جدول 
 1394یم بر اسا، منابع در دستر،، : تنظمأخر

 محقق/ سال عنوان پژوهش نتايج پژوهش
اسا، یة ووردا در جنوب اتیوپی پرداخته است. برتقلیل وضعیت معیشت روستایی ناحوبه تجزیه

های دولتی دهد که سازمانهای اقتصادی، اجتماعی در ناحیة ووردا نتایج نشان میتقلیل مکانیسم
کردن نیازهای جامعة ووردا تالش کنند تا بتوانند معیشت پایدار و داران باید برای برطرفو سهام

 نند.توسعة روستایی را در ووردا ایجاد ک

های تقلیل موقعیت معیشت روستایی و پویایی
اقتصادی برای توسعة پایدار روستایی:  -اجتماعی

 5ماالعة موردی: بخش لگقیدا وردا

، 4کبد کاسا و زودو اشتو
2014 

 

تقوالت معیشت روستایی ناحیة یانگو در فالت لس چین را از طرین کارهای کشاورزی مورد 
دهد که به دلیل انجام کارهای کشاورزی، ناحیة یانگو در بازة نشان میبررسی قرار داده است. نتایج 

را در درآمد سرانة خود تجربه کند. همچنین، اثرات مثبت و معنادار  %159سال، رشدی  6زمانی 
 ها است.کشاورزی نوین در معیشت مردم این ناحیه، شاهدی بر وابستگی کم آنها بر درآمد یارانه

معیشت پایدار: دگرگونی های کشاورزی و شیوه
 7روستایی در لو، پالتئو، چین

 

کوین تان ، سان بنت، 
، 6یون  خی و یان  لی

2013 
 

ن،ش سیستم پرورش مرغ و ماهی در تأمین امنیت معیشت پایدار روستایی در ناحیة اوتاراکند 
رش مرغ و دهد که سیستم پروهندوستان را مورد تجزیه و تقلیل قرار داده است. نتایج نشان می

مندسازی تواند به طور مؤثر مسائل مربوط به پایداری و امنیت معیشت و همچنین، توانماهی می
 زنان روستایی را تأمین کند.

سیستم کشاورزی یکپارچة ماکیان و ماهی برای 
های کومائون امنیت معیشت پایدار روستایی در تپه

 9اوتاراخاند

گانگوا، ساندپ ساران و 
 2013، 8سروش کومار

سالی در دلتای اوکاوانگو در به بررسی معیشت روستایی و سازگاری خانوارهای روستایی با خشک
های معیشتی خانوارهای سالی فعالیتدهدکه خشکبوتسوانا پرداخته است. نتایج نشان می

سالی شامل تعویض روستایی را تقت تأثیر قرار داده است و واکنش خانوارها به پدیدة خشک
 تر و حفر چاه بوده است.جایی دام به مناطن مرطوببهبخشی معیشتی، جادیم، تنوع زراعت

معاش روستایی و انتباق خانوار با خشکی در 
 11اوکاوانگو دهلی، بتسورانا

موزکی، موتشلوفاکو، 
کورنیلس واندر پست و 

 2012، 10دونالد کگاتی

وسب جامعة مقلّی و دولتی در چین اسا، مدیریت منابع جنگلی تبهبود پایداری معیشت را بر
دهد که تقت همکاری دولت و ساکنان جامعة مقلّی، ها نشان میتقلیل کرده است. یافتهوتجزیه

توسعة هماهن ، بهبود معیشت پایدار و حفايت از منابع جنگلی، روندی مهم در آینده خواهد بود 
 شود.که باعث تغییر در وضعیت معیشت و بهبود آن می

پایدار و مدیریت اجتماع مقور منابع  معیشت
 13جنگلی چین: تغییر و بهبود

هایان چن، گانیش 
شیواکوتی، تین  زو و 

 2012، 12داوید مادوکس

این ماالعه ارتباط بین امرار معاش و گردشگری را بررسی کرده و از نیاز به توسعة دانش جدید در 
دن منافع حاصل از گردشگری برای ف،رای مورد معیشت پایدار و گردشگری برای به حداکثر رسان

یابی به توسعة روستایی پایدار به وسیلة گردشگری را به عنوان یک استراتژی روستایی و دست
 شود.معیشتی یادآور می

ارتباط رویکردهای معیشت و گردشگری: مروری بر 
 15ادبیات با اندیشه پیوندی

شن، فوجون، هوگی و 
 2009، 14سیمونز

های معیشتی مردم روستای زیارت مورد بررسی قرار داده ها و فعالیتری را بر داراییتأثیر گردشگ
دهدکه گردشگری در روستای زیارت نتوانسته است ن،ش مؤثری در معیشت است. نتایج نشان می

ها مؤثر نبوده است. با پایدار روستاییان ایجاد کند و آثار مثبت گردشگری جز در بعضی شاخص
های ها و داراییتوان از قابلیتریزی مناسب میدهد که با برنامهایج تق،ین نشان میوجود این، نت

 معیشتی مردم در جهت گسترش گردشگری به مثابه استراتژی مناسب بهره برد.

های ها و فعالیتبررسی اثرات گردشگری بر دارایی
معیشتی مردم در چارچوب معیشت پایدار 

 ی زیارت(گردشگری )ماالعة موردی: روستا

جمعه پور و کیومرث، 
1391 

ها نشان تأثیر گردشگری را بر معیشت پایدار روستایی روستای برغان تبیین کرده است. یافته
چه گردشگری در روستای برغان باعث ایجاد اشتغال و درآمد و همچنین، منجر به دهند که اگرمی

ه است؛ اما این تأثیر بسیار مقدود های روستایی مانند باغداری و خدمات شدرشد برخی فعالیت
گیرد و به علت نبود نهاد مقلّی و متخصص گردشگری، است و تنها برخی از خانوارها را در بر می

منافع عمومی حاصل از گردشگری برای کل جامعة مقلّی مق،ن نشده است. همچنین، بر مسائل 
و در مواردی تأثیر منفی داشته  مقیای و نهادی تأثیر چندان مثبتی نداشته استاجتماعی، زیست

 است.

تأثیر گردشگری بر معیشت پایدار روستایی )ماالعة 
 موردی: روستای برغان، شهرستان ساوجبالغ(

جمعه پور و احمدی، 
1390 

بندی راهبردهای توسعة معیشت پایدار روستاهای شهرستان خدابنده پرداخته است. به اولویت
ه به تمرکز راهبردهای اول، دوم و سوم حاصل از تلفین نظرات هر دهد که با توجها نشان مییافته

های ماالعاتی، راهبرد کانونی برای اقدام توسعة راهبردهای معیشت پایدار، راهبرد دوگروه نمونه
 تهاجمی است.

بندی راهبردهای توسعة معیشت پایدار اولویت
فازی  -تاپسیس -روستایی با مدل ترکیبی سوات

 شهرستان خدابنده( )ماالعة موردی:

سجاسی قیداری و 
 1392همکاران، 

تقلیل وهای مرزنشینان را بر معیشت پایدار روستاهای شهرستان سراوان مورد تجزیهتأثیر تعاونی
یابی اعضا به های شهرستان سراوان در دستدهد که تعاونیقرار داده است. نتایج نشان می

اند و به جز دو روستا که در حالت به دست نیاوردههای معیشت پایدار، موف،یت چندانی شاخص
 پایدار و ناپایدار قرار دارند.معیشتی پایدارتری قرار دارند، سایر روستاهای نمونه در حالت نیمه

های مرزنشینان بر معیشت پایدار تقلیل تأثیر تعاونی
 روستایی

 1390آلبا، 

با معیشات پایادار  شده در راباهکه، ماالعات انجاماما نکتة مهم این

های روستایی عمدتا  به صاورت کلای باوده و کمتار باه ابعااد و زمیناه

دهندة آن توجه و تأکیاد شاده اسات؛ زیارا هادف و ایادة اصالی شکل

های موجود در مناطن ها و سرمایهمعیشت پایدار استفاده از منابع، دارایی

ها و داراییباشد. بر این اسا،، رسانی به مقیب میروستایی بدون آسیب

یابی باه اهاداف گارار اصالی دساتتواناد پایههای روستایی میسرمایه

معیشت پایدار روستایی باشد. بر این اسا،، در این ماالعه تالش شاده 

هاای روساتاییان پرداختاه شاود. ها و داراییاست تا به بررسی سارمایه

 های معیشتی در روستاهایتق،ین حاضر به دنبال سنجش ساي دارایی

های دشت تایباد و کرات شهرستان تایباد بوده و در پی پاسخ به دهستان

ایان ساؤاالت اساات کاه آیاا برخااورداری روساتاهای ماورد ماالعااه از 

هااای هااای معیشااتی متفاااوت استدسااهم کاادام یااک از داراییدارایی
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معیشتی در روستاهای مورد ماالعه بیشتر استد و در آخر، کدام یک از 

 تری دارددها، وضعیت مالوبرخورداری از داراییروستاها از نظر ب

 شناسي تحقيق . روش2
های توصیفی و روش مورد استفاده در این پژوهش، ترکیبی از روش

نامه( ای )اسنادی( و میدانی )پرسشخانهتقلیلی با استفاده از شیوة کتاب

هاا، م،ااالت و ای با کمک اسناد موجود )کتابخانهاست. در شیوة کتاب

ها( به بسب و تبیین نظری مسأله پرداخته و در نهایت، لیستی از گزارش

ها و متغیرهای تق،ین، اساتخرا  شاد کاه در مرحلاة ماالعاة شاخص

نامه در ساااي خااانوار روسااتا و یااک میاادانی از طریاان یااک پرسااش

های روستاهای مورد ماالعه در چاارچوب نامه در ساي دهیاریپرسش

است. به طور کلای، بارای سانجش سااي طیف لیکرت، عملیاتی شده 

های معیشاتی از دیادگاه جامعاة نموناه ابتادا ابعااد مرباوط باه دارایی

بعد اجتماعی، انسانی، طبیعی، فیزیکی، ماالی،  6های معیشتی در دارایی

 (. 2شاخص مشخص شدند )جدول  23و نهادی و 

 ر روستاهاي مورد مطالعههاي معيشتي ددارايي ۀکنندها و متغيرهاي تبيينشاخص -2جدول 

 1394های پژوهش، افته: یمأخر
 متغیر شاخص ابعاد

عی
تما
 اج
یی
دارا

 

 مشارکت اجتماعی
 -های اجرایی در روستاگیری و فعالیتمندی به مشارکت در تصمیمعالقه -های همیاری با سایر روستاییانمشارکت در فعالیت

 -هاو غیره(های صنفی )تعاونیمشارکت در تشکل -ی با روستاییانهای اقتصادی مشارکتمندی به انجام فعالیتعالقه
 مندی به در اختیار قرار دادن تجربة کاری برای روستاییانعالقه

 بستگی و انسجام اجتماعیهم
وجود ارتباطات خانوادگی فامیلی در  -وجود روحیة تعاون و همکاری با روستاییان -پارچگی اجتماعی در بین روستاییانیک

 بودن ساي اختالف اجتماعی در روستاپایین -بین روستاییان

 امنیت اجتماعی
ها ای گروههای قومی و قبیلهبودن درگیریپایین -گراریبودن روستا به لقاظ مقیب سرمایهناامن -بودن جرم در روستاپایین

 در روستا

 تعلن خاطر به روستا
کار در روستا واندازی کسبترجیي راه -تمایل باال به ماندگاری در روستا -ردادن زندگی در مقیب روستا نسبت به شهترجیي

 نسبت به شهر

نی
سا
ی ان
ارای
د

 

 (90-85نرخ رشد جمعیت در پنج سال اخیر ) -تعداد جمعیت جوان روستا -تعداد جمعیت روستا نیروی انسانی
 ارزان وکارآمد در روستاکاروجود نیروی  -جمعیت شاغل روستایی -جمعیت فعال روستایی نیروی کار
 های دامداریوجود افراد با ساب،ة فعالیت -های کشاورزیوجود افراد با ساب،ة فعالیت افراد باتجربه
 درصد باسوادی در ساي روستا -کرده به کل جمعیت زناننسبت زنان تقصیل -نسبت افراد دانشگاهی در روستا افراد باسواد

عی
طبی
ی 
ارای
د

 

 مساحت کل ارضی باغی روستا به هکتار -مساحت کل اراضی روستا به هکتار -خیز کشاورزیهای حاصلوجو زمین زیزمین کشاور
 های سنگین در روستاتعداد دام -های سبک در روستاتعداد دام -ها در روستاتعداد دامپروری دامپروری

 های مکانی برای توسعة فعالیتنبود مقدودیت -آسان و گسترده به آبدسترسی  -دسترسی آسان و گسترده به زمین دسترسی به منابع طبیعی
 امکان دفن و دفع زباله و پسماند راحت -های مقیای )صوتی(نبود آلودگی بهداشت مقیای

 و منظر در مقیب روستابودن افن دید باز -وجود هوای صاف و آسمان آبی در مقیب روستا –وجود فضای سبز روستایی اندازهای متعدد طبیعیوجود چشم
کی
یزی
ی ف
ارای
د

 

 دسترسی به اینترنت، تلفن، تلفن همراه -برخورداری روستا از امکانات اولیه )آب، برق، گاز( برخورداری از زیر ساخت های اساسی
 شتی )خانة بهداشت(دسترسی به خدمات بهدا -دسترسی به خدمات آموزشی )ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان( برخورداری از خدمات اجتماعی

 سهولت دسترسی
رسانی تولیدات و امکان آسان به بازار -دسترسی آسان به روستاهای اطراف وشهر -های ارتباطی و جادة مناسبوجود راه

 جاییبهن،ل و جاودسترسی راحت به وسایل حمل -مقصوالت روستایی
 آالتوجود تعمیرگاه ماشین -در روستا وجود ادوات کشاورزی برخورداری از ابزارهای اولیه فعالیت

 وجود فضای مسکونی مناسب
 -ها به زندگی خانوارعدم مزاحمت فعالیت -زمان(بودن فضای مسکونی )امکان انجام چند فعالیت به صورت همکارکردیچند

 امکان مقیب کار در کنار مقیب زندگی

لی
 ما
یی
دارا

 

 دسترسی به سرمایه
 -القسنه از اقوام و دوستان در روستاامکان دریافت وام قرض -وار در ساي روستا )میلیون تومان(های خانمیانگین دارایی
 درصد افرا دارای ماشین در روستا -درصد افراد دارای مسکن شخصی در روستا -اندازهای ن،دی خانوار روستامیانگین پس

 دسترسی به تسهیالت مالی
های متفاوت برای دریافت تسهیالت اعتباری در وجود زمینه -مات بانکی و اعتباریدهی به روستاییان در ارایة خداولویت

 های دریافت اعتبارات بانکی با سود پایینوجود فرصت -روستا
 وجود تنوع مقصوالت تولیدی در روستا -دسترسی به زمین و آب ارزان در روستا دسترسی به منابع تولید

 های اقتصادی مناسبوجود فرصت
های اولیه بودن هزینهارزان  -های شغلی متنوع در روستاوجود زمینه -های شغلی مناسب برای جوانان در روستاود فرصتوج

 های اقتصادی در روستا )زمین، آب، نیروی کار(فعالیت

ی
هاد
ی ن
ارای
د

 

 نهادهای دولتی
ات بانکی و اعتباری،تشوین دولت به انجام دادن به روستاییان در ارایة خدماولویت -های روستاییحمایت دولت از مقیب

 های اقتصادی در روستافعالیت

 نهادهای مقلّی
کار جدید واندازی کسبهمراهی اعضای خانواده در صورت راه -های اقتصادیحمایت مدیریت مقلّی)دهیاری، شورا( از فعالیت

 های مقلّی روستایی.وجود تعاونی -کار جدیدوکسبهای اجتماعی در روستا در صورت راه اندازی نبود مخالفت -در روستا
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تان از اسااتید  14نامه، به منظور اطمینان از روایی پرساش

ن جهااد کشااورزی شهرساتان امتخصص دانشاگاهی و مهندسا

نظارات خاود  ،نامههای پرسشالؤعمین س ةتایباد پس از ماالع

ظار، را اعالم کردند که پس از بقث و بررسی و اصالحات مورد ن

بارای بررسای پایاایی، از  ،نامه تأیید شد. همچنینروایی پرسش

نامه آلفای کرونباخ استفاده شده است. پایایی کلی پرساش ةشیو

 است.  0.884برابر 

های روسااتایی گاهآماااری مناباان باار سااکونت ةجامعاا

 )دشات تایبااد و کارات( اسات های شهرساتان تایبااددهستان

ه خانوارهای روساتایی اسات. با(. واحد تقلیل روستا و 4 )شکل

خانوار روساتایی سااکن در روساتاهای ماورد  5079 ،طور کلی

روستا( بودناد کاه باا اساتفاده از فرماول کاوکران  16ماالعه )

د که پس از اصالح تعاداد شخانوار تعیین  94ای به حجم نمونه

خانوار افزایش یافات. بارای انتخااب نموناه از روش  162آن به 

هاا ای استفاده شده اسات کاه در انتخااب آنهگیری طب،نمونه

عالوه بر معیاار جمعیات، پراکنادگی جغرافیاایی روساتاها نیاز 

 (.3 )جدول نظر بوده استمد

 روستاهاي مورد بررسي در قلمرو پژوهش -3جدول 
 1385، آمار سرشماری نفو، و مسکنمأخر: 

 اصالحیه نمونه تعداد خانوار نمونه تعداد خانوار نام آبادی اصالحیه نمونه تعداد خانوار نمونه تعداد خانوار نام آبادی
 10 5.05 273 فرزنه 12 11.65 583 پشته
 10 7.81 422 بهلول آباد 10 7.23 391 آب،ه
 10 1.90 103 تونه 10 2.51 136 قلعه نو
 10 8.14 440 پل بند 10 3.53 191 کرات
 10 10.19 551 خیر آباد 10 7.99 433 فرمان آباد
 10 3.79 205 پساوه 10 7.93 429 اسد آباد دربند
 10 5.40 292 چاربرجی 10 6.42 347 رهنه
 10 2.33 126 سمنگان 10 2.94 158 کوه آباد

 
 محدوده و روستاهاي مورد مطالعه ۀنقش -4 شكل

 1394های پژوهش، مأخر: یافته

شاده باا توجاه باه هاای گردآوریتقلیل دادهوبه منظاور تجزیاه

داف و سؤاالت پژوهش، از آماار توصایفی )جادول توزیاع فراوانای، اه

درصد فراوانی، درصد فراوانی تجمعای و میاانگین( و آماار اساتنباطی 

( و Tطرفاه و )ضرایب همبستگی و آزمون های فریدمن، واریانس یک

بندی )مدل ویکور( و همچناین، باه ایان منظاور، از های اولویتمدل

  (. 4ه شد )جدول استفاد Spss20افزار نرم
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هاي تحليل دادهوهاي به کار رفته در تجزيهآزمون -4جدول 

 هاي معيشتيدارايي
 1394های پژوهش، افته: یمأخر

 هدف هاي به کار رفتهآزمون رديف

 نامهتعیین پایایی پرسش آلفای کرونباخ 1

2 
ای، تک نمونه tآزمون 

 طرفهواریانس یک

های ری از داراییکردن تفاوت در برخوردامشخص

 معیشتی در میان روستاهای مورد ماالعه

 آماره فریدمن 3
های معیشتی برتر در میان روستاهای تعیین دارایی

 مورد ماالعه

 های معیشتیکردن راباه در بین داراییمشخص آزمون همبستگی 4

 های دارایی معیشتیدهی به شاخصوزن مدل آنتروپی شانون 5

 مدل ویکور 6
بندی روستاهای مورد ماالعه به لقاظ ویتاول

 برخورداری از دارایی معیشتی

 . مباني نظري 3
رویکرد معیشت پایدار، از بستر و نظریاة توساعة روساتایی ناوین 

برخاسته است و به عنوان یکی از رویکردهای نظریة توساعة پایادار از 

ماورد توجاه جادی قارار گرفتاه  2000مارح و در دهة  1980دهة 

نظریة توسعة روستایی، پس از اواسب قرن بیساتم از ساه بدناة  است.

فکری اصلی؛ یعنی مدل جمعیات و تکنولاو،ی، توساعة کشااورزی و 

( و باه 2000، 16های اقتصاد سیاسی عبور کارده اسات )الایسنظریه

رویکردهای جدیدی مانند معیشت پایدار، حکمرانای خاوب، کااهش 

(. در ایان 2001، 17گسف،ر و غیره متمرکز شاده اسات )الایس و بای

میان، رویکرد معیشت پایادار باه عناوان یکای از رویکردهاای جدیاد 

ای باارای اندیشاایدن و تااالش باارای توسااعة پایاادار روسااتایی، شاایوه

با هادف پیشارفت  1980یابی به توسعه است که در اواخر دهة دست

و در جهت ف،رزدایی از اجتماعات روستایی به وجود آمد و تمرکاز بار 

کاه د معیشت پایدار روستایی به سه دلیل اهمیت یافت: اول اینرویکر

کاه شارط الزم نیاز برای ب،ای جمعیات انساانی اسات. دوم اینپیش

کاه ابازاری باشد و سوم اینبرای کشاورزی خوب و مدیریت پایدار می

برای پیشگیری از فرآیند مهاجرت شهری از روستاها اسات )وی سای 

 (.1)شکل ( 4-3، صص. 1987، 18ای دی

 
 معيشت پايدار روستايي -1 شكل

 52، ص.2008، 19مأخر: شن، هوگی و سیمونز

ثیر شامار زیاادی از أکنون رویکرد معیشات پایادار تقات تا تا

ده است. زمانی کاه رویکارد فاوق در شانشعابات موضوعی واقع 

-ای درکمیسایون جهاانی مقایبت منصفه مشاورهأگزارش هی

د، مفهاوم معیشات شامارح  1987در سال  20زیست و توسعه

ییاد اندیشامندان أای ماورد تصادین و تپایدار، به طور گسترده

رویکرد معیشت پایادار باا  ،توسعه قرار گرفت. در گزارش مرکور

هاای کشااورزی نیازهای اساسی انسان، امنیت غارایی، فعالیات

پارچاه پایدار و ف،ر پیوند داده و از آن به عنوان یک مفهاوم یک

به این سو، مباحثه   (2000) 21گزارش امنیت غرایییاد شد. از 

بخشی های معیشتی روستا و تنوعبر روی ف،ر، پایداری، سیستم

کید بر فرآینادهای مشاارکت و ماهیات ف،ار، أها و تمرکز و تآن

، 2002، 22کااهن) دشامنجر به رسمیت رویکرد معیشت پایدار 

ریرش (. بر این اسا،، رویکرد معیشات پایادار ماورد پا11ص. 

هااای دولتاای، غیردولتاای و چندجانبااه بساایاری نظیاار سااازمان

،  24سازمان ملل ةهای توسع، برنامه23المللی توسعهدپارتمان بین

روساتایی قارار  ةبه عناوان اساا، تق،ی،اات و اقادامات توساع

و  (1999، 26()دی اف آی دی2001، 25)فورسر و لیمیتادگرفته

 ه شده است:یراتا کنون تعاریف مفهومی متعددی از آن ا

( در تعریف خود از معیشت پایدار معت،د اسات 2000) 16الیس

-که معیشت با تأکید بیشتر بر روی دسترسی باه دارایای و فعالیات

هایی که تقت تأثیر روابب اجتماعی )جنسیت، سواد، طب،ه، ناژاد و 

گیارد و هرگوناه قومیت و اعت،ادات( و نهادها قرار دارند، شاکل مای

، 2000، 16کناد )الایسها را مستثنی میاری یا تواناییاشاره به پاید

شده از معیشت پایادار، یکای (. با وجود تعاریف مختلف ارایه16ص. 

 27از پراستنادترین تعاریف معیشت پایدار، متعلن به چمبرز و کانوی

هاا )انبارهاا، هاا، دارایایمعیشت از قابلیت»کنند: است که بیان می

هاا( الزم بارای های )شغلنابع( و فعالیتمنابع و حن دسترسی به م

گرران معاش تشکیل شده است؛ به عبارتی دیگر، معیشت هنگاامی 

هاا ساازگار شاده و بهباود پایدار است که بتواند با فشارها و شاو 

ها و منابع طبیعی خاود را ت،ویات یاا حفا  ها، دارایییافته، قابلیت

ناده نیاز فاراهم های معیشت پایدار را بارای نسال آیکند و فرصت

آورده و همچنین، منافع خالصی را برای معیشت دیگران در ساوح 

)چمبارز و « مادت ایجااد کنادملّای یاا مقلّای و در کوتااه یاا بلند

 زیساات مقاایب مؤسسااة تعریااف (. طباان6، ص. 1992، 27کااانوی

 کاه شارایای ایجااد :از است عبارت پایدار نیز، معیشت 28استکهلم

 پایادار توساعة که حامی اقتصادی طبیعی و انسانی، هایسیستم در

 حفايات آتای هاینسل هایفرصت و منابع حال، از عین در و بوده

 ناوعی زنادگی و سارپناه غارا، تاأمین بارای را الزم امکانات کرده و
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( 2001، 29آورد )تاریااکماای فااراهم افااراد، خااود توسااب م،بااول

توساعة  المللایبین مؤسساة در تعریفی دیگر، .(2004، 30)بالگیس

هاای يرفیت و امکاناات واقع، در پایدار معیشت :کرده بیان 31پایدار

 کاار باه مناساب زنادگی هاایشیوه حف  و انجام درجهت را مردم

 مالحظاه ماورد نیاز را های آینادهنسل ها،آن رفاه ضمن و گیردمی

 باودن دساتر، در و وجاود باه امکانات مشاروط دهد. اینقرار می

 باوده و سیاسای اقتصادی فرهنگی، اجتماعی های اکولو،یکی،گزینه

 مشاارکتی ساازیتصمیم نظام مالکیت منابع و مساوات، بر مبتنی و

وکساب  افاراد مندسازیتوان اهمیت به فوق باشد. تعریف عملیمی

دارد  هاا اشاارهآن نیازهاای شدندر برآورده هاآن و کرامت است،الل

 ایجااد معنایهم اساساا  پایادار معیشات ایجاد .(1996، 32)سین 

 باه ماالی کاافی مناابع درکسب افراد در آن، که است هاییمعیشت

 مساکن و لباا، همچاون غارا، خود اساسی نیازهای تأمین منظور

 زنادگی داشاتن یاک باه ماردم ایان فرآیناد، در هستند، مندتوان

بناابراین، معیشاتی  .هستند موفن پایداری، در راستای و آبرومندانه

هاا و فشاارها م،ااوم باوده و قابلیات برابر شاو پایدار است که در 

هاای ها و دارایایبازسازی خود را داشته و توانایی حفايت از توانایی

( بااادون 4، ص. 1998، 33خاااود در حاااال و آیناااده را )کاااارنی

( داشاته 5، ص. 1998، 34بردن منابع طبیعای پایاه )اساکونزتقلیل

هاا، ر برابار تانشباشد. بنابراین، معیشت، زمانی پایدار اسات کاه د

ها م،ابله کرده و خود را بازیابی کند. همچنین، باا ها و شو استر،

هاای خاود در حاال و آیناده، هاا و داراییحف  و یا افزایش توانایی

شدن نجات دهد )فارینگتون، کاارنی، منابع طبیعی پایه را از تضعیف

 (. این تعاریف باه عناوان مبناای23، ص. 1999، 35آشلی و تورتون

المللای هاای غیرانتفااعی، چنادملیّتی و باینها و سازمانکار دولت

الملال، برناماة توساعة ساازمان متعددی مانند دپارتمان توسعة بین

، در 38المللای، سازمان تعااونی کماک و رفااه باین37، آکسفام36ملل

توسعة الگوهای معیشت پایدار همراه با عناصار معیشاتی آن بارای 

روستایی و در نهایت، کاربرد عملای قارار  تسهیل و کمک به توسعة

 (. 1، ص. 1999، 26گرفته است )دی اف آی دی

 چهارچوب معيشت پاييدارهای اخیر آنچه به عنوان در دوره

هاای شود، شاامل مولفاهو به عنوان راهبرد ب،اء روستایی نامیده می

ساارمایه انسااانی)آموزش، مهااارت و بهداشاات خانوارهااا(، ساارمایه 

یاازات کشاااورزی و نظااایر آن(، ساارمایه اجتماااعی فیزیکاای )تجه

هاای های اجتماعی و مشارکت مردمی در طول آن(، سرمایه)شبکه

های طبیعای )مناابع اناداز، اعتباارات و غیاره( و سارمایهماالی)پس

ای شود. بنابراین، راهبردهای معیشت، مرکاب از دامناهطبیعی( می

هاا و اساتفاده از آن ها، هم در زمینة دسترسی باه دارایایاز فعالیت

ها را به واسااة فاکتورهاای اجتمااعی )رواباب توان آناست که می

هاای بیرونای )نظیار گیاریهاا(، جهاتاجتماعی، نهادها و سازمان

هااا و رویاادادهای هااا و روناادهای اقتصااادی( و شااو گیریجهاات

،  39سالی، سیالب، آفات و غیره( تعبیر کرد )پاساتورمقیای )خشک

( که برقراری ارتباط و پیوند بین عناصر به صاورت 5-4، ص. 2001

دهندة چااارچوب مفهااومی اساات. از ایاان رو، منا،اای، شااکل

ای از عناصار در رویکارد های مفهومی بر پایاة مجموعاهچهارچوب

-معیشت پایدار شکل گرفته و روابب بین ایان عناصار را ارایاه مای

پایادار ترین مادل مفهاومی از رویکارد معیشات شدهکنند. شناخته

المللای ترسایم و ارایاه شاده اسات توسب دپارتماان توساعة باین

 (.2( )شکل 1999، 33)کارنی

 
 چهارچوب معيشت پايدار -2شكل 

 1999 ،33مأخر: کارنی
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در این میان، چارچوب پنج جزئی معیشت پایادار دپارتماان 

مخاطاب ترین و پر، یکی از مهم1999الملل در سال بین ةتوسع

(. این چاارچوب دارای 11، ص. 2009، 40شن) ستها اترین آن

تواند منجر به ها میکه ترکیب مناسب آن استمتعددی  یاجزا

گیری دگرگونی فرآیندها و سااختارها شاده و برآیناد آن شاکل

دی اف ) راهبردهای معیشت پایدار در منااطن روساتایی اسات

ثیرگارارترین أتارین و ت(. یکی از مهم13، ص. 1999، 26آی دی

هااا و گیری راهبردهااای معیشاات پایاادار داراییجاازا در شااکلا

. رویکرد معیشت بر ایان اساا، کاه استهای معیشتی سرمایه

هاای پایش ای برای در  گزینهدارایی اقشار ف،یر روستایی پایه

هاای باشاد، اساتراتژیها برای اشتغال و درآمدزایی میروی آن

 ،همچناین هاا ویابی به معیشات مامائن و ماالباات آندست

-باشند، تعریف میها، با آن مواجه میهایی که در فعالیتآسیب

المللی پنج بین ة(. دپارتمان توسع41، ص. 2000، 16الیس) دشو

های اجتمااعی، گروه از دارایی و سرمایه را تقت عناوین سرمایه

، 1998 ،33کاارنی) ندکه مییطبیعی، انسانی، فیزیکی و مالی ارا

 (. 3 )شکل (17ص. 

 
 معيشت پايدار ضلعيپنج -3شكل

 1394های پژوهش، مأخر: یافته

)مانناد پاول  مالی به منابع مالی ةسرمایهاي مالي: دارايي

های جاری، ح،وق بازنشساتگی و های بانکی، دارایین،د، حساب

هاا و وجاوه ارساالی ماالی( کاه بارای حفا  ها و کمکم،رری

 ،دساتر، هساتند کردن معیشت افراد درمعیشت حاضر یا بهتر

تاارین و در هااا ممکاان اساات مهمشااود. ایاان داراییاطااالق می

 ةترین دارایی برای اقشار ف،یار باشاد. بناابراین، سارمایدستر،

مالی به منابع اقتصادی اشاره دارد که مردم برای گرران زنادگی 

انادازها، کنناد. ایان مناابع شاامل پسها استفاده میخود از آن

شااود. مشااارکت عاماال ها و اعتبااار مایگااراریدرآماد، ساارمایه

آوری در جامعاه مسات،یما  مرباوط باه اقتصادی در ایجااد تااب

ها و جواماع بارای جارب افزایش توانایی و يرفیت افراد یا گروه

ه با بنابراین،شود. تأثیرات خار و تسریع روند بازیابی جامعه می

بع و توان بیان کرد که میزان دسترسی افراد به مناطور کلی می

های اقتصاادی معیشات ثیرگارار در جنباهأهای ماالی تسرمایه

های بسایار یکی از جنباه ،باشد. بر این اسا،فردی و خانوار می

هاا ثیرگرار در پایداری معیشت روستاییان، دسترسای آنأمهم ت

د گونااگون ناوع و میازان و اکه از ابعا استهای مالی به سرمایه

هاا یر قارار داده و ف،ادان آنثأها را تقت تامعیشت آن ،ماهیت

کاه  باعث شاودتواند عامل زوال معیشتی را برای روستاییان می

ف،اار در  ،پریری و در نهایااتافاازایش ساااي آساایب ،نتیجااه آن

 . استروستایی  ةجامع

: دارایای اجتمااعی یکای از نهادي -هاي اجتماعيدارايي

ایای برانگیز بوده و دارای تعاریف متعددی است. دارمباحث بقث

اجتماعی به عنوان منابع اجتمااعی کاه افاراد بارای کماک باه 

تعریف شاده اسات. ایان  ،گیرندها کمک میمعیشت خود از آن

هاا های اجتماعی، عضویت در گروهنوع پشتیبانی، معموال  شبکه

 ،گیارد. تق،ی،ااتو روابب مت،ابال و حاس اعتمااد را در بار می

اجتمااعی باه  ةرمایکاه ساآن است که با وجود این ةدهندنشان

اند، توجاه اصالی روی سااختار، های مختلفی تعریف شادهشیوه

آوری هاای اجتمااعی کاه عمال جماعاعتبار، هنجارها و شابکه

، 41گرین و هااینزدهند، متمرکز شده است )سرمایه را انجام می

اجتمااعی باه عناوان خصوصایت یاک  ة(. مفهوم سارمای2002

جارهااا، اعتبااار و اتقاااد هاا، هنساازمان اجتماااعی نظیاار شاابکه

 اسات؛ها برای رسیدن به منافع مشاتر ، همکاری این سازمان

چرا که در این صاورت  ؛ها مفید استمثال  اتقاد جوامع و شبکه

های جمعی خاود را اباراز شود که نگرانیبه افراد اجازه داده می

توانناد منباع خاارجی های اجتماعی، همچنین میکنند. شبکه

 ةماؤثر باشاد. سارمای ،تواند در روناد توساعهمی فراهم کنند که

-ها، میاجتماعی به عنوان منبع اتقاد جوامع و کارآیی بهتر آن

هااای های غیرانتفاااعی، کانونتوانااد بااه کمااک برخاای سااازمان

های ورزشای و های مرهبی، مشارکت و باشگاهداوطلب، سازمان

 ةسارمایگیری شاود. بناابراین، تفریقی موجود در جامعه، اندازه

هایی نظیر مشارکت در امور عماومی، اجتماعی از طرین فعالیت

گیاری ها یا معامالت غیررسمی اندازهجلسات عمومی و معاشرت

هااای اجتماااعی ماننااد مناااطن در مقیب از ایاان رو،شااود. ماای

، اساتتر روستایی که تعل،ات اجتماعی نسبت به شهرها پررنا 

یابی به معیشات پایادار های اجتماعی برای دستاهمیت دارایی

زیرا بخش قابل تاوجهی از  است؛روستایی بسیار اساسی و مفید 
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های ر از وابسااتگیثّأمتاا ،هااای روسااتاییمعیشاات در مقیب

اتقاد اجتماع، همبستگی اجتماعی، امنیت اجتماعی،  اجتماعی،

کااه بااه صااورت مساات،یم و  اساات غیاارهمشااارکت اجتماااعی و 

زیرا  ؛دهندثیر قرار میأتقت ت مست،یم معیشت روستاییان راغیر

هاای در روستایی که فاقد دارایی اجتماعی باشاد، وجاود دارایی

بارداری و بارای بهرهرا مالی مفهومی نداشته و یا امنیت مناسب 

یابی ترین معیارهاای دساتیکی از مهم بنابراین،. ندارداستفاده 

های یبه معیشت پایدار روستایی، برخورداری روستاییان از دارای

 . استاجتماعی 

ها متناسب با شرایب موجود در مقیبهاي انساني: دارايي

کاه یکاای از  هساتندهاای متعاددی هاا، برخاوردار از داراییآن

های انساانی هام . داراییاستهای انسانی ها داراییترین آنمهم

)تعداد افراد و تعداد نیروی کاار( و هام از  افزاریبه جهت سخت

کردگاان، سااي ساواد( دارای )تعداد تقصایل افزاریجهت مغز

ند. انسان با توجه به قدرت تع،ال و تفکار هستاهمیت فراورانی 

برداری از که او را در بهره است های متعددیدارای توانایی ،خود

)سارمایه(  دارایای ،کند. بر ایان اساا،منابع مقیای کمک می

ردن کاه در کها، بهداشت مناسب و توانایی کارانسانی به مهارت

های معیشتی مختلف ها و فعالیتکردن استراتژیدنبال ،مجموع

 ،ساازدیابی به اهداف معیشتی را برای افاراد ممکان میو دست

 ة(. اقتصادانان مفهوم سارمای60، ص. 2009، 40شن) اشاره دارد

شااده و یااا هااای دروناای مشتنانسااانی را بااه عنااوان توانایی

نی )شااغل( در جامعاه تعریاف سا ةشدة موجود در دامنانباشته

ثر باا ؤدهد به نقاوی ماانسانی اجازه می ةکنند که به سرمایمی

کار کند تا تولید اقتصادی را تقات حفايات  ،دیگر انواع سرمایه

انسانی به آموزش اشاره دارد و شاامل  ةقرار دهند. اغلب، سرمای

 دادنو  شااده در کسااب آمااوزشهااای انباشتهدانااش و مهااارت

انساانی باه ساالمت جمعیات  ةشود. سارمایبه میتجر آموزش،

ن معنی است که بادون ه آشاغل در جامعه هم اشاره دارد. این ب

ها نیستند. داشتن سالمتی، افراد قادر به استفاده از دیگر سرمایه

های روستایی نیاز نیاروی انساانی باه عناوان دارایای در مقیب

هویات و هاای روساتایی آید کاه باه مقیبشمار میه انسانی ب

 ،باارداری از زمااینهای بهرهپویااایی بخشاایده و از طریاان شاایوه

متناسب با تلفین دانش بومی و دانش نوین، معیشت خاود را در 

هاای در مقیب ،کناد. بناابراینمین میأهای روساتایی تامقیب

روستایی بدون وجود انساان باه عناوان یکای از عناصار اصالی 

گیری معیشات های جغرافیاای روساتایی، امکاان شاکلمقیب

باید توجه داشت که شیوه، نوع، م،یاا،  ،وجود ندارد. همچنین

هاا ها و ترکیب بین آنبرداری انسان از سایر داراییو شدت بهره

هاای بودن یاا نباودن معیشات در مقیباست که گویای پایدار

 . استروستایی 

 ةهااای روسااتایی، بااه واسااامقیبهيياي طبيعييي: دارايي

قلماارو  ةهاای جغرافیاایی ویاژه در عرصاقرارگیاری در موقعیت

سرزمینی، بیشترین ارتباط را با مقیب و مناابع طبیعای دارناد. 

مقیب طبیعی به عنوان دارایی اصلی روستاییان برای زنادگی و 

های اقتصادی و معیشاتی آید و اغلب فعالیتشمار میه معاش ب

روستاییان به صورت مست،یم مرتبب با مقیب و منابع مقیاای 

طبیعی به منابع طبیعی اشااره دارد  ةسرمای . بر این اسا،است

تواند توساب ماردم روساتایی بارای رسایدن باه اهاداف که می

زماین، آب و  ،به عنوان مثاال ؛ها به کار گرفته شودمعیشتی آن

طاور کلای اصااالح ه شوند. بجنگل منابع طبیعی مقسوب می

به منابع طبیعی نظیر آب، مواد معادنی و نفات،  طبیعی ةسرمای

آب، هاوا و آب و هاوای بادون تغییار،  ةزمین، اکوسیستم، تهیا

طبیعی در حفايت از اناواع زنادگی، شاامل  ةاشاره دارد. سرمای

های انسان، اغلب موجاب از اما فعالیت ؛زندگی انسان، الزم است

یت آب و شود. کیفبین رفتن سرمایه و کیفیت منابع طبیعی می

هاا د کارخانهیها و مواد زازمین ممکن است، در اثر ریختن زباله

ای توساب خاناهو منازل در آب، پایین بیاید. انتشار گازهای گل

ترکیبات شیمیایی هوا را تغییر  دتوانمی ،هاها و اتومبیلکارخانه

اساتفادة  ،شدن کرة زماین شاود. بناابراینترداده و موجب گرم

 ،ع غیرقابل بازیافت فوالد و پالساتیک و همچناینمجدد از مناب

ها و صید آبزیان بارای تولیادات نظیر جنگل ؛منابع قابل بازیافت

برای پایداری جامعاه الزم هساتند. در ماورد  ،آینده و در نتیجه

آوری در م،ابل بقران، مناابع طبیعای نظیار ناواحی مفهوم تاب

ا در حفايت ن،ش مهمی ر ،های کاشت سبزیجاتتاالبی و مکان

نظیر طوفاان  ؛از نواحی ساحلی در م،ابل مخاطرات آب و هوایی

تواند از طرین طبیعی می ةسرمای ،کنند. بنابراینو سیل، ایفا می

کیفیت آب، کیفیت هوا، کیفیت خا ، نواحی تاالبی )مردابای(، 

 گیری شود. ی اندازهی و مقلّهای ملّها و پار جنگل

های فیزیکای باه زیرسااخت ةسرمایهاي فيزيكي: دارايي

رساانی و ابزارهاا و کاالهاای های آباساسی مانند جاده و کانال

( غیره هایی از قبیل تراکتور وای )مانند ماشینتولیدی و سرمایه

کناد. اشااره می ،که برای پشتیبانی از معیشت مورد نیااز اسات

اشااره دارد  ایشادهفیزیکی به مقیب ساخته ةسرمای ،همچنین
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-های عمومی، صنایع، سدها، لنگرگااهنازل مسکونی، مکانکه م

شاامل،  ،شود. این سرمایه همچناینمیرا شامل ها گاهها، و پناه

 ؛هاای حیااتیامکانات حیاتی، نظیر برق، آب، تلفن و زیر ساخت

نشاانی و پلایس و های آتشها، مدار،، ایستگاهنظیر بیمارستان

تارین مناابع فیزیکای یکای از مهم ةشود. سرمایها میآسایشگاه

ماثال   اسات؛معیشات پایادار  ةایجاد يرفیت جامعه برای توساع

هاا ها، سدها و لنگرگااهها، پلهای فیزیکی نظیر جادهساختزیر

ن،اال باارای ایجاااد وهااای ارتباااط و حملبااه همااراه سیسااتم

در تساهیل فرآیناد  ،خصاوصساختارهای صقیي در جامعاه به

هاای هاای موجاود در مقیبها و سایر داراییاستفاده از يرفیت

هاای روستایی، الزم هستند. باه طاور کلای، کمباود زیرسااخت

فیزیکی یا امکانات حیاتی، ممکن است موجب ایجاد تأثیر منفی 

هااای معیشااتی شااود. روی يرفیاات اسااتفاده از سااایر دارایی

سااااخت در هاااای انساندارایی هاااای فیزیکااای عمااادتا دارایی

 ةکنندکننده و تساریعکاه تساهیل هستندوستایی های رمقیب

 ها هستند. برداری از سایر داراییکارگیری و بهرههب

طبیعای،  ةند از: سارمایهای معیشتی عبارتبنابراین، دارایی

 ةاجتمااعی و سارمای ةانسانی، سارمای ةاقتصادی، سرمای ةسرمای

به اساسی معیشت قشر ف،یر هستند. مردم  وها جزنهادی دارایی

خاود  ةشددارند تا به اهداف تعریفنیاز های متفاوت این سرمایه

اند و دیگار وابساتهدست یابند. این پنج دارایی معیشاتی باه هم

هاا تاالش ها را کامال کناد. تقلیلتواند دیگر دارایییک میهر

باه  ایکنند تا متوجه شوند که فرد یا خانوار چاه دسترسایمی

ته، چگونه با تغییارات در مقایب یاا ها داشانواع مختلف دارایی

کناد و چگوناه ها نیاز تغییار میفرد، دسترسی به ایان سارمایه

ها و جواماع مختلاف متفااوت اسات. دسترسی میان افراد، گروه

هاا کاه بایاد باه آن اشااره مهم دیگر در مورد دارایی ةلأیک مس

حان دسترسای و مشاکالت مرباوط باه دسترسای  ةلأکرد، مس

از ایان های مختلف است. ها و سرمایهه داراییف،رای روستایی ب

ریزان روسااتایی از گراران، مادیران و برناماهاطاالع سیاسات رو،

های موجااود در مناااطن هااا و ساارمایهمیاازان و کیفیاات دارایی

ها بارای ریزیکنناده باه شایوه و سااي برناماهکمک ،روستایی

ای هاآگااهی از دارایی ،به عباارت دیگار است؛مناطن روستایی 

گرا را ریزی در سااختارهای واقعیاتمعیشتی روساتایی، برناماه

های ها و سارمایهدارایی ةماالع ،سازد. به همین جهتفراهم می

هاا و تواناد در شاناخت يرفیتی روساتایی میی و غیرماادّمادّ

های مختلاف های منااطن روساتایی در ابعااد و زمیناهپتانسیل

 باشد.  کنندهکمکای سرمایه

 هاي تحقيقته. ياف4
 ةهای توصایفی تق،یان حااکی از آن اسات کاه نمونایافته

 15سانی  ةآماری مورد ماالعه بر حسب گروه سنی، در مقدود

نشاان  (5) طوری کاه جادولساال قارار دارناد. هماان 75الی 

 29الای  20بیشترین تعداد نموناه در گاروه سانی که دهد می

هنده را ماردان دسال قرار دارناد. بیشاترین تعاداد افاراد پاساخ

دهندگان پاساخ %87 ،نفر( که در مجموع141) دهندتشکیل می

دهندگان را زنااان شااوند و تعااداد کماای از پاسااخرا شااامل می

دهندگان پاساخ %13نفر( که در مجماوع  21) دهندتشکیل می

آماری مورد  ةنفر نمون 162 از میان ،همچنین. شوندرا شامل می

( 38.9نفار ) 63ساواد هساتند،یدرصد( ب 6.8) نفر 11ماالعه، 

نفااار  29اناااد و درصاااد در م،ااااع ابتااادایی تقصااایل کرده

درصاد( در  26.5) نفار 43درصد( در م،اع راهنماایی و 17.9)

درصد( نیاز مادر   9.9) نفر 16اند. م،اع دیپلم تقصیل کرده

تاوان گفات دیپلم و باالتر دارند. با توجه باه ایان اطالعاات، می

مااری مااورد ماالعاه، تقصاایالت قاباال آ ةدرصاد از نموناا 63.6

 سواد هستند. سواد و کمبیو توجهی ندارند 

هاي عمومي جامعۀ نمونه برحسب جنسيت، ويژگي -5جدول 

 سطح تحصيالت و گروه هاي سني
 1394های پژوهش، افته: یمأخر

ویژگی 

 عمومی
 گروه ها

فراوانی مالن 

 هر گروه

درصد 

 فراوانی

 جنسیت

 %87 141 مرد

 %13 21 زن

 %100 162 جمع

ساي 

 تقصیالت

 6.8 11 بی سواد

 38.9 63 ابتدایی

 17.9 29 راهنمایی

 26.5 43 دیپلم

 9.9 16 دیپلم و باالتر

 %100 162 جمع کل

گروه های 

 سنی

 4.3 7 سال و کمتر 20

20 – 29 69 42.6 

30- 39 64 39.5 

 10.5 17 سال 49تا 40

 3.1 5 سال 49بیشتر از 

 %100 162 جمع

هاا االت مارح شده در زمیناه سانجش داراییؤبرای پاسخ به س

های مختلف آماری استفاده شد. در پاساخ باه معیشتی از آزمون

ال اول کااه آیااا بااین روسااتاهای مااورد پااژوهش از لقاااظ ؤساا
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داری وجاود دارد یاا خیارد ها تفاوت معنیبرخورداری از دارایی

اساتفاده شاد کاه  tهاا از آزماون دهبودن دایید نرماالأبعد از ت

 (.6)جدول های حاصل از آن به شرح زیر استیافته

 هاآمارۀ لون براي تعيين تفاوت روستاها از نظر برخورداري از دارايي -6جدول 

 1394های پژوهش، افته: یمأخر

 ساي معناداری df1 df2 لون آماره 

3.083 15 142 000. 

هدکاه باین روساتاهای ماورد دنتایج این آزماون نشاان می

تفاوت وجاود  ،های معیشتیماالعه از نظر برخورداری از دارایی

شاده در باین دهد که تفاوت مشاهدهدارد. این جدول نشان می

که سااي معنااداری است روستاها معنادار است و به این دلیل 

طاور این ،هاطور کلی از یافتاهه ب ،باشد. بنابراینمی 0.05کمتر 

تفااوت در  42لاون شود کاه ابتادا از طریان آزماونمی استنباط

بعاد از طریان  ةها مشخص شاد و در مرحلابرخوردای از دارایی

هاا در باه معنااداری ایان تفاوت 43آنوا طرفهآزمون واریانس یک

 (.7 )جدول ساي روستاهای مورد ماالعه پی برد

 هااز نظر برخورداري از دارايي طرفۀ تعيين تفاوت معنادار روستاهاآزمون واريانس يک -7جدول 
 1394های پژوهش، افته: یمأخر

 ساي معناداری F میانگین مجرورات درجة آزادی مجموع مجرورات 

 .000 21.730 20.165 15 302.482 درون گروهی

   .928 142 131.778 بین گروهی

    157 434.259 کل

بعااد ( در تماام اsigداری )کاه سااي معنایبا توجه به این

تاوان گفات کاه در در نتیجه می است، 0.05کمتر از  ،هادارایی

هاای بین روستاهای مورد ماالعه از نظار برخاورداری از دارایی

یاک از روساتاهای تفاوت معنااداری وجاود دارد و هر ،معیشتی

هااای معیشااتی ماورد ماالعااه بااه فراخاور تواناییشااان از دارایی

ی در ساي روساتاها متفااوت این برخوردار ،برخوردارند و البته

 (.8 )جدول است

 هانظر برخورداري از دارايي تحليل تفاوت معناداري روستاهاي مورد مطالعه ازوتجزيه -8 جدول
 1394های پژوهش، افته: یأخرم

 Tنمره هامؤلفه
درجة 

 آزادی

ساي 

 معناداری
 اختالف میانگین

 درصد 95با فاصلة اطمینان 

 باالکران  کران پایین

 63.8024 60.2100 62.00617 .000 161 68.173 فیزیکی

 -1.0662 -4.9338 -3.00000 .005 15 -307.3 انسانی

 25.7670 23.9243 24.84528 .000 161 53.255 طبیعی

 31.3988 29.5950 30.49689 .000 160 66.781 مالی

 52.2728 49.1612 50.71698 .000 158 64.385 اجتماعی

 18.8096 17.1533 17.98148 .000 161 42.877 نهادی

کردن این نکته که سهم کدام یاک از در ادامه برای مشخص

های معیشتی در روستاهای مورد ماالعه بیشاتر از ساایر دارایی

از آزمون فریدمن استفاده شد. با توجه به آزماون  ،هاستدارایی

ي کاه سااتوان نتیجه گرفت کاه باا توجاه باه اینمی ،فریدمن

رابااه معناادار اسات و قابلیات  اسات، 0.05معناداری کمتر از 

 (.9 )جدول تعمیم به روستاهای مورد ماالعه را دارد

 بنديآمارۀ فريدمن براي رتبه -9جدول 

 هاي معيشتي در بين روستاهاي مورد مطالعهدارايي 
 1394های پژوهش، افته: یأخرم

 کای اسکوئر 422.801

 درجة آزادی 4

ي معناداریسا .000  
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دهاد کاه در میاان روساتاهای نشان می (10)نتایج جدول 

از  3.59سهم دارایی اجتماعی باا میاانگین رتباه  ،مورد ماالعه

 ةدهندکااه نشااان اسااتبیشااتر  ،هااای معیشااتیدیگاار دارایی

بستگی و انسجام اجتمااعی در باین اجتماعاات پارچگی، همیک

ابتادا دارایای  ،یات. به ترتیاب اهماستروستاهای مورد ماالعه 

 ةاجتماعی، دارایی فیزیکی، دارایی مالی، دارایی نهادی و در رتبا

 گیرند. قرار می 1.11 ةدارایی انسانی با میانگین رتب ،آخر

هاي معيشتي در بين روستاهاي بندي داراييرتبه -10جدول

 مورد مطالعه
 1394های پژوهش، افته: یأخرم

ميانگين  

 رتبه

هاي دارايي

 معيشتي

ميانگين 

رتبه   

هاي دارايي

 معيشتي

 دارایی اجتماعی 3.59 دارایی مالی 2.93

 دارایی فیزیکی 3.62 دارایی نهادی 1.13

 دارایی طبیعی 3.37 دارایی انسانی 1.11

همبستگی در بین روساتاهای  ةبرای اطمینان از وجود رابا

از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده اسات.  ،مورد ماالعه

هاای ماالی و فیزیکای از ابتدا بین دارایی ،ا توجه به جدول باالب

آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است که باا توجاه باه 

همبساتگی  ةراباا ،شده باین ایان دو دارایایهای انجامبررسی

کاه سااي  وجاود دارد و باا توجاه باه ایان (0.456) متوسای

بسااتگی ایاان هماساات، ( 0.05( کمتاار از )0.000معناااداری )

های اجتماعی بین دارایی ،باشد. سپسمعنادار و قابل تعمیم می

توجاه باه  بستگی گرفته شاده اسات کاه بااو نهادی آزمون هم

 بساتگیهم ةراباا ،متغیار دو ایان شاده باینهای انجامبررسی

 قابال و معناادار همبساتگی ایان دارد و وجود( 0.118) ضعیف

بااین  ،ترتیااب بااه (0.139) تعماایم نیساات. ساااي معناااداری

های اجتماعی با انسانی، دارایی فیزیکی با انسانی، دارایای دارای

مالی با انسانی، دارایی نهادی با انسانی سااي معنااداری کمتار 

بساتگی هم ةراباا ة( کاه نشاان0.05ساي معناداری کمتار از )

هاا باشد، همبستگی سایر داراییها میضعیف در بین این دارایی

 (.11 )جدول ود راباه در بینشان داردبا هم نشان از وج

 هاي معيشتيآزمون همبستگي بين دارايي -11 جدول
 1394های پژوهش، افته: یأخرم

 دارايي انساني دارايي نهادي دارايي مالي دارايي فيزيكي دارايي طبيعي دارايي اجتماعي  متغيرها

 دارایی اجتماعی
R 

 
0.639 0.519 0.448 0.118 0.061- 

Sig 0.000 0.000 0.000 0.139 0.824 

 دارایی طبیعی
R 

 
0.575 0.306 0.128 0.049- 

Sig 0.000 0.000 0.103 0.857 

 دارایی فیزیکی
R 

 
0.456 0.113 0.059 

Sig 0.000 0.151 0.082 

 دارایی مالی
R 

 
0.221 0.251- 

Sig 0.05 0.348 

 دارایی نهادی
R 

 
0.191 

Sig 0.479 

 R نسانیدارایی ا
 

Sig 

بندی روستاهای ماورد ماالعاه در بندی و رتبهبرای اولویت

هاااای معیشاااتی از مااادل ها و داراییبرخاااورداری از سااارمایه

استفاده شاده  (2007، 44)اوپریکویک و تزن بندی ویکوراولویت

ه شده است. راه یریزی تواف،ی ارااسا، برنامهاست. این روش بر

آل نزدیاک ایاده ای موجه را که به راه حلّهحلتواف،ی، راه حلّ

 ةشااده توسااب اعتبااارات ویااژبااوده، بااه عنااوان توافاان ایجاد

 هایی کاه باه راه حالّکناد. گزیناهگیرندگان تعیاین میتصمیم

آل دورتر هستند، هایی که از ایدهبر آن ،تر هستندآل نزدیکایده

ره ارزیابی اسا، چند تابع معیامعیارها بر ارجقیت دارند. معموال 

بنادی و کیاد ایان روش بار رتبهأشاوند. تبنادی میشده و رتبه

های تاواف،ی بارای حلای گزینه و تعیین راهانتخاب از مجموعه

ای اسات تواف،ی گزیناه . راه حلّاستله یا معیارهای متضاد أمس

تر است. شااخص ادغاام باه عناوان معیاار آل نزدیککه به ایده

ود. مزیت اساسی مادل ویکاور از شسنجش نزدیکی شناخته می

اسا، که بر است هاتوجه به توافن گروهی و اکثریت در شاخص

اسا، شاخص و میزان توافن گروهی و بر S, R, Qهای شاخص

V یاک  ،واقاعوزن یا حداکثر مالوبیت گروهای سانجیده و در

، فرجی سبکبار، جااودان و )بدری شودآستانه برای آن لقاظ می
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 اسات:های متعددی (. این مدل دارای گام7 ، ص.1391، شرفی

. در ایان مااتریس، است گیریگام اول: تشکیل ماتریس تصمیم

هااا نیااز هااا، معیارهااای مااورد اسااتفاده و در ردیاافدر سااتون

 .(12)جدول  روستاهای مورد ماالعه قرار دارند
 هابندي روستاها بر حسب داراييماتريس تصميم مكاني اولويت -12جدول

 1394های پژوهش، افتهی :أخرم

 

 انسانیارایی د نهادیارایی د مالیارایی د فیزیکیدارایی  طبیعیارایی د اجتماعیارایی د

 1.77 1.2 1.9 2.8 3 2.9 بهلول اباد

 1.68 1 2.8 3 3 3 خیراباد

 1.64 1 2 3 2.2 2.8 فرمان اباد

 1.58 1 1.9 2.3 2.6 2.75 فرزنه

 1.63 1 2 1.9 2.4 2.6 تونه

 1.62 1 2.55 3 2.6 3 دربند

 1.77 1 2 1.9 1.9 1.9 چاربرجی

 1.55 1 1.9 1.9 2.1 2.88 کوه اباد

 1.44 1 2 2.5 2 2 کرات

 1.1 1 2 2 2.2 2.5 اب،ه

 1.15 1 2.2 2.8 2 2.3 پلبند

 1.11 1 1.5 1.8 1.3 1.5 رهنه

 1.22 1 2 2.33 2.16 2.83 پشته

 1.33 1 2 2.27 2.09 2.54 قلعه نو

 1.66 1 2.1 2.5 2.7 2.8 سمنگان

 1.43 1 2.36 2.72 2.81 3 پساوه

گیری ساازی مااتریس تصامیمبعدی نرمال ةمرحل گام دوم:

 آید:به دست میکه از فرمول زیر است 

(1) 

 
گام سوم: تعیین بهترین و بدترین م،ادار بارای هماة تواباع 

ت( باشاد، دهندة سود )مثبکه اگر تابع معیار نشان استمعیارها 

 شود:اسا، راباة زیر مقاسبه میبهترین و بدترین م،ادیر بر

(2) 

 
دهندة هزینه )منفی( باشد، بهتارین و و اگر تابع معیار نشان

 شود:اسا، راباة زیر مقاسبه میبدترین م،ادیر بر

(3) 

 
تاوان بهتارین و بادترین م،اادیر را بارای ین ترتیب، میه اب

 معیارها مشخص کرد.

. بارای استهارم: تعیین وزن و درجة اهمیت شاخص گام چ

هاا و معیارهاا، بایاد وزن نسابی بیان اهمیت نسبی خصوصایت

ها را تعیین کرد. در پژوهش حاضر، از روش آنتروپای شاانون آن

ها استفاده شده اسات. وزن معیارهاای برای تعیین وزن شاخص

تعیاین و  ،تان از کارشناساان مارتبب 21پیشنهادی نیز توسب 

)جادول  و به هر شاخص تخصیص داده شده استشده مقاسبه 

13).

 معيار آل منفي براي هرآل مثبت و ايدهها و مقادير ايده. تعيين وزن13جدول
 1394های پژوهش، افته: یأخرم 

 انسانيارايي د نهاديارايي د ماليارايي د فيزيكيدارايي  طبيعيارايي د اجتماعيارايي د 

080. 0.09 0.71 وزن ها  0.05 0.01 0.06 

f+ 0.073 0.081 0.077 0.084 0.074 0.075 

f- 0.036 0.035 0.046 0.045 0.062 0.046 
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 .برای هر معیار سفأتعیین سودمندی و تگام پنجم: 

را در  (R) سافأو ت (S) اپریکویک دو مفهومی اساسی سودمندی

گر بیاان (S)مقاسبات ویکور مارح کارده اسات. م،ادار ساودمندی

گر بیاان  (R)آل و م،ادار تأسافایاده ةام از ن،اi ة نسبی گزین ةفاصل

اسات. تعیاین آل ایاده ةام از دوری از ن،ااi  حداکثر ناراحتی گزیناه

 آید:م،دار سودمندی و تأسف از راباة زیر به دست می

(4) 

 
  m2, 1  =i ,… ,وایکور برای  Qiگام ششم: مقاسبة م،دار 

 شود:زیر مقاسبه میاز طرین راباة   Qiم،دار 

(5) 

 
 که در آن:

 
 

(6) 

 

 
وزن راهبرد )اکثریات معیارهاا( یاا حاداکثر مالوبیات  vو 

آل مثبات ایاده میزان فاصاله از راه حالّ گروهی است. 

دهنادة نشان به دیگر سخن،  ؛دهدام را نشان می iگزینة 

در صورتی  ،ام است iگزینة آل منفی برای ایده فاصله از راه حلّ

دارای حااداکثر توافاان و زمااانی کااه  Qi، شاااخص 5/0vکااه 

5/0vدهندة حداکثر نگرش منفی است. در ، این شاخص نشان

 به معنی توافن گروهی برابر است. v=5/0کل، 

  .Qiاسا، م،ادیر ها بربندی گزینهگام هفتم: رتبه

م مقاسابه ها که در مرحلاة ششاگزینه Qiاسا، م،ادیر بر

هاای دارای ها پرداخت. گزیناهبندی گزینهتوان به رتبهشد، می

 Qi گیرند و م،اادیر تر قرار میبیشتر در اولویت پایین Qiم،دار 

 (.14 تر به معنی رتبة باالتر است )جدولکوچک

 براي هر روستا Qسف و أمقدار سودمندي و ت ۀمحاسب -14 جدول

 1394های پژوهش، افته: یأخرم

 رتبه (Q)مقدارويكور Si Ri روستا رتبه (Q)مقدارويكور Si Ri وستار

 13 0.470 0.1 0.626 کرات 10 0.113 0.053 0.100 بهلول اباد

-0.457 0.01 0.027 خیراباد  11 0.190 0.1 0.445 اب،ه 7 

 12 0.252 0.1 0.485 پلبند 15 0.760 0.1 0.195 فرمان اباد

-0.112 0.1 0.25 فرزنه  16 1.035 0.1 0.991 رهنه 2 

-0.094 0.1 0.262 پشته 8 0.042 0.1 0.35 تونه  1 

-0.403 0.1 0.062 دربند  9 0.112 0.1 0.395 قلعه نو 6 

-0.197 0.1 0.195 سمنگان 14 0.567 0.1 0.689 چاربرجی  4 

-0.117 0.1 0.247 کوه اباد -0.358 0.1 0.091 پساوه 3   5 

ه لقااظ برخاورداری از شاود باطور کاه مشااهده میهمان

اول و روساتای  ةروساتای پشاته در رتبا ،های معیشاتیدارایی

طور کاه بندی قرار گرفتند. هماانآخر این اولویت ةرهنه در رتب

دهاد بیشاتر روساتاهای های جادول فاوق نشاان میبندیرتبه

 برتر در مجموعه دهستان دشات تایبااد قارار دارناد ةدارای رتب

اد، تونه، بهلول آباد( کاه ایان دهساتان )سمنگان، پساوه، خیرآب

کمتری نسبت به شهرساتان  ةنسبت به دهستان کرات در فاصل

روستاهای واقع در این دهستان  ،به همین علت وتایباد قرار دارد

طور بیان کارد از امکانات بیشتری برخوردارند و شاید بتوان این

 ،های معیشتی در مجموعه روساتاهای ایان دهساتانکه دارایی

. این نزدیکای باه شاهر استبیشتر از روستاهای دهستان کرات 

باعاث شاده تاا  ،برای مجموعه روستاهای دهستان دشت تایباد

های معیشتی نیز در ایان روساتاها بیشاتر از روساتاهای دارایی

دهستان کرات باشد. روستاهای مقدودی از روستاهای دهستان 

 ؛مین هستندأی تهای معیشتکرات وجود دارند که از نظر دارایی

برتار  ةمثل روستاهای پشاته، فرزناه، کاوه آبااد کاه دارای رتبا

بودن دالیاال متعااددی دارد کااه یکاای از هسااتند. ایاان مقاادود

 دور از شااهر ةتاارین آن قرارگیااری ایاان روسااتاها در فاصاالمهم

 .است 
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  گيريبحث و نتيجه. 5
نیازمناد  ،معیشت پایادار روساتایی ةتوسعه و تسهیل توسع

باشاد. باه ثیرگارار در آن میأهای تلفاه و شااخصؤاز مآگاهی 

لقاظ نظری، با اتکا باه دو رهیافات نظاری اصالی در ماالعاات 

معیشت پایادار  ةبسترهای الزم را برای توسعتوان می ،روستایی

 ةهاا شاامل توانمندساازی و توساعفراهم سااخت. ایان رهیافت

هاای و يرفیتها توانایی ةکنندتواند ت،ویتکه می استيرفیتی 

کارگیری در هبال،وه و بالفعل موجود در نواحی روستایی بارای با

که  ییجااز آن ،اما باید توجه داشت ؛معیشت پایدار باشد ةتوسع

پایدار شکل گرفته  ةاسا، رویکرد نظری توسعمعیشت پایدار بر

یابی باه معیشات پایادار دسات است،و متشکل از ابعاد مختلف 

ثیرگاارار در معیشاات أهای تجنبااه ةلیابادون درنظاار داشااتن ک

ثیرگارار در أهای تلفاهؤ. بناابراین، از منظار میساتپریر نامکان

معیشاات پایاادار روسااتایی بایااد تااالش شااود در فرآینااد 

ریزی و ماادیریت روسااتایی بااه صااورت گراری، برنامااهسیاساات

ساو زیارا از یک ؛دشاو ها توجهلفهؤگرا و به هم پیوسته به مکل

باشاد وستایی امروزه دارای ابعااد متعاددی میمعیشت ر ةتوسع

 ،ند و از ساوی دیگارهساتکه عوامل گونااگونی در آن اثرگارار 

گرا باه سابب نگااه کال ،ضرورت پایدارسازی معیشت روستایی

 ةهای توساعلفاهؤم ،سازد. بر این اساا،معیشت را ضروری می

ثر در ؤهای مختلف مادارایی ةتوان در زمینمعیشت پایدار را می

های روستایی کشورمان معیشت پایدار در نظر گرفت. در مقیب

یابی به اهداف معیشت پایدار روستایی، ضروری نیز، جهت دست

هاای معیشات پارچه به داراییزمان و یکاست که به صورت هم

در ایان ماالعاه باه  ،د. بر این اساا،شوتوجه  ،پایدار روستایی

 یبنادی روساتاهاهای معیشتی و اولویتبررسی سنجش دارایی

های دشت تایبااد و کارات شهرساتان مورد ماالعه در دهستان

های معیشت پایدار پرداختاه تایباد از نظر برخورداری از شاخص

بودن روستاها از نظر برخورداری شدن متفاوتشد. برای مشخص

های ( برای فهم داراییANOVA) و آنوا t ها از آزموناز دارایی

فریادمن و بارای  ةاز آماار ،ای مورد ماالعهبرتر در بین روستاه

برای  ،بستگی و در نهایتها از آزمون همبین دارایی ةتبیین رابا

هاا از بندی روستاها از نظر برخورداری حاداکثر از داراییاولویت

 t ها آزماونگیری ویکور استفاده شده اسات. یافتاهمدل تصمیم

ای مورد ماالعه دهد که تفاوت معناداری میان روستاهنشان می

هاا وجاود دارد. آزماون فریادمن به لقاظ برخاورداری از دارایی

 3.59سهم دارایی اجتماعی با میانگین رتبه که مشخص ساخت 

 ةدهنددارایای برتاار در بااین روساتاهای مااورد ماالعااه و نشااان

بستگی و انسجام اجتمااعی در باین اجتماعاات پارچگی، همیک

ارایی انساانی باا میاانگین رتباه . داستروستاهای مورد ماالعه 

دارایی ضعیف در میان روستاهای مورد ماالعاه شاناخته  1.11

 نظار جمعااه پاور و احماادی ةکننادییدأت ،شاود. ایان نتااایجمی

های معیشاتی در روساتاها ( مبنی بر عدم برابری دارایی1390)

گیری ویکااور بااا هاادف نتااایج ماادل تصاامیم ،. در نهایااتاساات

ای ماورد ماالعاه از لقااظ برخاورداری از بندی روساتاهاولویت

های معیشتی نشاان داد کاه روساتای پشاته و روساتای دارایی

رهنه از مجموعه روستاهای دهستان کرات در م،ایسه باا ساایر 

هااای از نظاار برخااورداری از دارایی ،روسااتاهای مااورد ماالعااه

 ،باه ترتیاب .آخار قارار گرفتناد ةاول و رتبا ةمعیشتی در رتبا

آخار ایان  ةاول و روستای رهناه در رتبا ةرتبدر ته روستای پش

های ناشای از یافتاه ،بندی قرار گرفتناد. بار ایان اساا،اولویت

 دهندةهای معیشتی نشاانبندی روستاها به لقاظ داراییاولویت

های از وجود تفاوت میان ن،اط روستایی در برخورداری از دارایی

 آلباا ةماالعا کاه ایان نتاایج در راساتای نتاایج استمعیشتی 

( بوده و گویای تفاوت در پایاداری معیشات باین ن،ااط 1390)

تاوان گفات کاه باا توجاه باه می ،باشاد. بناابراینروستایی می

های مدل ویکور به روستاهای مورد ماالعاه از لقااظ بندیرتبه

هاا در که کدام یک از روستاها از نظار برخاورداری از داراییاین

روسااتاهای  ةوان گفاات کااه مجموعااتاامی ،اولویاات قاارار دارنااد

نزدیاک  ةداشاتن در فاصالدهستان دشت تایبااد باه علات قرار

شهرسااتان تایباااد و برخااورداری از امکانااات، سااهم بیشااتر و 

های برتر را نسبت به مجموعه روستاهای دهستان کارات از رتبه

 ،های معیشتی را دارند. بر ایان اساا،نظر برخورداری از دارایی

 اداتی را به صورت زیر بیان کرد:توان پیشنهمی

هاای ها و داراییریزان باه سارمایهلزوم توجه برنامه (1

ریزی موجود در منااطن روساتایی در فرآیناد انجاام برناماه

 روستایی ةبرای توسع

بخشی به روستاییان نسبت باه رسانی و آگاهیاطالع (2

ی ی و غیرماادّهای ماادّها و سارمایهارزش و اهمیت دارایی

روساتایی،  ةهاا در توساعثیرگراری آنأر روستا و تموجود د

 یمنا،ه و ملّ

برآوردن نیازهای اقتصادی افاراد سااکن و فعاال در  (3

هااا و تنااوع بخشاای فعالیتنااواحی روسااتایی از طریاان تنوع

های درآمادزایی و تشاوین بیشاتر در ایان زمیناه باه روش
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های شاغلی گونااگون و ایجااد ساختن فرصاتمنظور فراهم

خصاوص هب ،هبود استانداردهای زندگی روساتاییانثروت و ب

آن دسته از افرادی که فعالیت غالب معیشتیشان کشااورزی 

 است.

روساتایی از طریان  های مراکز زیساتبهبود قابلیت (4

سازی و مندامکانات و خدمات رفاهی، و بهداشتی، توان یةارا

پریری، ولیتؤهااای مسااروش ةهااا و توسااعيرفیت ةتوسااع

بسااتگی اد احسااا، اعتماااد مت،اباال و هممشااارکت، ایجاا

روساتایی  ةهای توسعاجتماعی به منظور مشارکت در برنامه

و معیشتی که ضامن پایداری اجتماعی و پایاداری معیشات 

 است.

های طبیعی و مراقبت ها و پتانسیلنگهداری قابلیت (5

اندازها و فضاهای بکر، تنوع زیستی و حف  کیفیات از چشم

برداری بهینه از مقیب از طریان عادم همقیای روستا و بهر

هاای درآمادی فشار بر منابع مقیای که ضامن بهبود روش

 است. هاروستاییان و نیز پایداری معیشتی آن

 هايادداشت
1. NZAID 

2. Chambers & Conway 

3. Cahn 

4. Kebede Kassa and Zewdu Eshetu 

5. Situation Analaysis of Rural Livelihoods and 

Socioeconomic Dynamics for Sustainable Rural 

Development: The Case of 

Legehida Woreda (District) 

6. Qing Tang, Sean J. Bennett, Yong Xu, Yang Li 

7. Agricultural Practices and Sustainable Livelihood: 

Rural Transformation Within the Loees Plateau, China 

8. Gangwar, Sandeep Saran and Sarvesh Kumar 

9. Integrated Poultry-Fish Farming System for 

Sustainable Rural Livelihood Security in Kumaon Hills 

of Uttarakhand 
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Extended Abstract 
1. INTRODUCTION 

Rural areas are environments that consist of 

different multiple sources and villagers use many 

assets and resources that shape their livelihood 

procedure. However, in most cases, incomplete and 

unconscious usage of sources is more destructive 

than uncontrolled industrial exploitation. For this 

reason, nowadays, rural poverty due to excessive 

pressure on resources, is considered as one of the 

unsustainable factors in the use of resources. 

Therefore, supporting poor villagers should not be 

the only main way for helping them meaning that 

their life style should be changed. In this regard, 

rural assets and capital could be the basic founders 

for achieving the goals of sustainable rural 

livelihood. Therefore, in this study, it had been tried 

to investigate and address the villagers’ assets and 

belongings. This research tries to measure the level 

of livelihood in rural areas of Taybad flat and Karat 

Dehestans of Taybad Countys and also find the 

answer for the following questions: are rural 

peoples' asserts and capital similar in all parts of the 

case study area or not? Which part of asserts has 

more share in rural livelihood? And finally, which 

one of the villages has a better situation compared to 

others? 

2. METHODOLOGY 

The methods used for this study is a combination of 

descriptive and analytical methods including the 

library (documents) and field study (questionnaire) 

methods. Therefore, generally, in order to measure 

the level of livelihood assets from rural 

communities’ perspective, in the first step, the 

livelihood assets dimensions have been determined 

which include social, human, natural, physical, 

financial, and institutional dimensions. Moreower, 

23 indicators were identified for these dimensions. 

In next step, these dimensions and indicators had 

been inserted into a Likret scale questionnaire 

designed for householders and rural local managers. 

In order to measure the questionnaire's reliability, 

Cronbach's formula was used. The total reliability of 

the questionnaire is 0.884. Statistical community 

had been chosen from rural of Taybad flat and Karat 

Dehestans of Taybad Countys. The unit of analysis 

is rural points and rural households. Totally, 94 

households were determined as a samples size of 

5079 households from 16 villages by using of 

Cochran formula. However, after modifying the 

share of each rural point, the sample increased to 

162 households. A stratified sampling method used 

for selecting the samples. In this method, in addition 

to population, rural point geographic distribution 

had also been considered as a criterion. In order to 

analyze the gathered data based on research 

questions and goals, descriptive and inferential 

statistics had been used and VIKOR as a multi 

criteria decision making technique for ranking the 

rural point had also been applied. 

3. DISCUSSION 

The results of the study indicated that there is a 

significant difference between the villages in terms 

of their assets. Results of Friedman statistical test 

showed that social capital with a mean rating of 

3.59 is the superior asset in the case study area, 

which is the sign of high integrity, solidarity, and 

social cohesion among rural communities. Human 

assets with a low average rating (mean= 1.11), are 

known as weak assets in the case study area. These 

results confirmed the results of Jome Poor and 

Ahmadi (1390) study about inequality of rural 

livelihood assets. Finally, the VIKOR decision 

making techniques for ranking the case study 

villages based on livelihood assets showed that 

Poshte and Rahne villages are in a better condition 

in comparison with the other villages; Poshte and 
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Rahne villages were ranked in the first and last 

positions, respectively. 

4. CONCLUSION 
The results indicate inequality and lack of balance 

between rural livelihoods in terms of their assets. 

The findings of prioritization of rural livelihoods in 

terms of assets represent the difference between 

assets in rural areas. These results are similar to 

Alba's (1390) results and represent the difference in 

sustainable livelihoods between rural areas. Hence, 

according to the rankings of VIKOR in terms of 

assets regarding the studied areas, it can be 

concluded that Taybad villages share more assets 

and were ranked in the top positions because of 

being close to Taybad and using more facilities. 

Thus, it is crucial to consider the present differences 

in assets and investments in the planning process for 

these villages. In addition, major efforts should be 

done in order to strengthen other weak assets. 

Key words: Livelihood assets, rural development, 

sustainable livelihood, Taybad County, VIKOR 

technique.
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