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Extended abstract 

1. INTRODUCTION 

evelopment is a multi-dimensional 

process which is investigated 

through a variety of perspectives. In 

many definitions, development 

includes themes such as the 

intellectual maturity of rural 

residents in identifying and solving problems 

related to themselves and their society. As a 

result, meeting the essential needs of development 

with the aim of achieving a better quality of life 

as well as healthcare is regarded as equal for 

everyone and it is based on the public 

participation of people, the orientation of which is 

determined by themselves with focus on 

intersectional cooperation. Given the sustainable 

life approach as a strategy for rural development, 

it has become a desirable pattern for the 

empowerment and capacity building in rural 

regions parallel to changing lifestyle in 

development theories and it is considered as a 

significant means to achieve sustainable 

development. 

2. THEORETICAL FRAMEWORK 

Livelihood is considered sustainable when it is 

capable of resisting against unexpected pressures 

and damages along with restoring itself without 

harming natural resources as well as improving its 

assets and capabilities in the future. Hence, the 

major topic of LTEC is providing for rural 

entrepreneurs who are interested in development 

and present their entrepreneurial theories to the 

market and attempt to realize them; consequently, 

rural communities have requirements similar to 

those of urban societies which need to be 

addressed and analyzed. In this case, 

“requirement” is considered as a situation in 

which the status quo is far from the desired 

condition. In essential requirements approach, it 

is attempted to specify an absolute minimum of 

the required resources aimed at long-term 

physical welfare. The notion of poverty line is 

derived from this very idea and includes the 

amount of income required for meeting the 

essential needs. This approach is particularly 

useful in the area of developmental cooperation 

and indicates what a society needs in order to 

survive and maintain their existence. 

Furthermore, it determines the actions that should 

be taken in order to help the poor reach above the 

poverty line. The theory of essential requirements 

does not emphasize on investing in effective 

economic activities, whereas the sole survival of 

the society is emphasized exclusively. In this 

regard, in Maslows’ hierarchy of needs theory, 

the notion of “fulfillment” is considered 

synonymous to “fulfilling, providing, and meeting 

the needs”. Fulfilling the needs involves a set of 

states such as strength, agility, pleasure, and 

reward. Following the fulfillment of a single level 

of requirements, the needs in other levels become 

important which may dominate one’s behavior 

until the lowest hierarchy is reached. 
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3. METHODOLOGY  

The present inquiry is an applied, descriptive-

analytical study which is conducted using the 

survey method as well as questionnaires. The 

population of the study includes the rural 

communities in Charam city; according to a 2011 

census, there are 81 populated and 21 

unpopulated villages which entail more than 8076 

people (1966 families). In this study, 10 villages 

were selected through spot sampling as this 

method is majorly used for studying the 

phenomena and features of geographical locations 

and regions. In these chosen regions, villages 

have been formed mostly due to the natural 

geographical environment (such as the type of 

land, vegetation species, minor climates, the 

quantity and quality of water, and so on) as well 

as human phenomena (population, economic 

activities, etc.). The total population of these 10 

villages included more than 1725 families which 

according to the Cochran formula and 0.5 margin 

of error, 272 questionnaires were provided and 

distributed randomly among the people. 

Accordingly, in order to examine the needs of 

rural residents in line with sustainable livelihood, 

simple random sampling was used. Following 

data collection and their processing in software 

settings such as SPSS, data were analyzed at the 

regional level. Additionally, for this investigation, 

19 indices and 60 variables were provided for the 

questionnaire according to the Likert scale; 

descriptive and inferential statistics was used for 

analyzing the data. In general, the reliability and 

validity of all the indices were obtained as 0.852 

which denotes the satisfaction and sustainability 

of the index among the rural areas of the study.  

 

 

 

4. DISCUSSION & CONCLUSION 

Given the significance of livelihood approach in 

human development activities particularly in 

underdeveloped areas, the present study was 

conducted with the purpose of analyzing the 

needs of rural residents as well as explaining the 

effective factors in line with achieving sustainable 

livelihood in Sarfariab region, Charam city. The 

results of the study showed that through factor 

analysis of the views given by 272 rural residents, 

14 factors were extracted and nominated as the 

effective factors in rural requirements 

corresponding to sustainable livelihood. The first 

factor, rural infrastructural needs (facilities and 

equipment) was introduced as the most important 

one involving more than 13% of the whole 

variance. Factors including the needs for 

healthcare, housing, passages, rural residents’ 

credits, income generation and employment, 

cooperatives, industrial and manufacturing 

factories, dispute resolution centers and 

associations, leisure time, sociocultural, 

technology, sports, business, and environmental 

education described 4.81, 3.78, 3.36, 2.94, 2.89, 

2.80, 2.68, 2.56, 2.43, 2.38, 2.31, and 2.17% of 

the whole variance for the effective variables on 

the requirements in line with rural sustainable 

livelihood, respectively; in total, these factors 

describe 52.433% of the variance for all variables. 

Key words: LTEC Model, sustainable livelihoods, 

livelihood development, Charam County. 
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 چکیده

متد بويراح و چرام(، استتان کهگیوويته پايدار در بخش سرفارياب )شهرستان معیشت در راستای های روستايیاننیازمندی هدف از اين پژوهش، بررسی اهداف:

 دارند؟ اولويت ستايیانرو هاینیازمندی کدام پايدار معیشت به دستیابی راستای گويی به اين سؤال کویدی است که: دردنبال پاسخاست و به

ه روستا بالغ بر دی اين تحقیق، جامعۀ آمارها از روش میدانی استفاده شد. در اين راستا، روش مورد استفاده توصیفی و تحویوی است و برای گردآوری داده روش:

صورت تصادفی بین مردم روستاها پخش و توزيع شده نامه به دست آمده و بهشپرس 272 ،5/0خانوار بوده است که براساس فرمول کوکران و با خطای،  1725

 ها از آزمون تحویل عاموی استفاده شد. وتحویل دادهو برای تجزيه است

منظور برقراری معیشت تايی بههای روسعنوان عوامل مؤثر در نیازمندیعامل به 14نفر از روستايیان به  272های نتايج تحویل عاموی از ديدگاه ها/ نتایج:یافته

تجهیزات( و عوامل نیازهای بهداشتی و درمانی روستايی  و تأسیسات)نايی زيرب -زيرساختی که عامل اول و دوم، نیازهایگذاری شد؛ به طوریپايدار استخراج و نام

-جاری و نیازهتای آمتوزش زيستتهای ورزشی و تمعرفی شد و عاملترين عامل عنوان مهمد از کل واريانس بهدرص 4و  13ترتیب با تبیین بیش از هر کدام به

-ايینها در راستايی معیشت پايداری روستايی را تبیین کردند و در سطح پدرصد از کل واريانس متغیرهای مؤثر بر نیازمندی 17/2و  31/2محیطی، هر کدام با 

 ها قرار گرفتند.ترين عامل

 .توسعۀ معیشتی، شهرستان چرام شت پايدار،معی ،ال تی ای سی مدلها: کلیدواژه

 
)مطالعۀ موردی: بخش  شت پايدارهای روستايیان برای دستیابی به معینیازمندی(. 1396. )، سمقدمیيرومیانی، ا.، سجاسی قیداری، ح.، شايان، ح. و سنا ارجاع:

 .203-183(، 4)6ريزی روستايی، مجوه پژوهش و برنامه. شهرستان چرام( -سرفارياب
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  مقدمه .1

 لهأطرح مس .1. 1
ی رو ضترو عنوان بخت  اههتهامروزه توجه به روستاهاه بته

جمعیت فقترای جاتهن  ر  ۀزهرا عمد ؛است ار کشوری ۀتوسع

توستعه زدتد ی هی کشتوراهی  راه اهی روساهمنهطق و بهفت

تغییراتتی  .(21، ص. 1392هنی، دمادوی و شمس ال) کنندمی

قترن اییتر رد  ا ه و رایهفتت عمده  ر تفکر روساههی  ر دیم

طور بتتتهلقوه  ر کشتتتوراهی معیشتتتت اههتتتدار روستتتاههی بتتته

طرح شتده توسعه  ر تالش برای کها  فقر روساههی، م راه 

  سارستی ادفبه ، توسعه اسهسی دیهزاهی رفع بنهبراهن،. است

هکستهن  امته بترای معیشتتحقق  به باار کیفیت و زدد ی به

 استت استاوار اهو  ولت مر م مشهرکت ۀاهه برشو  و تلقی می

 بین اهیو امکهری شده تعیین مر م یو  توسط آن جات که

، 1385فتداهی و زااتدی، )  اتدرا مور  توجه قرار متی بخشی

-رایهفتت تعتدا ی از اههدارمعیشت  روهکر  رو،ازاهن (.14 ص.

 اتهرایهفتت اهتن ترکیت  بته و کنتدمتی اسافه ه مافهوت اهی

بته . آور متی وجتو  به اههدار معیشای اهجه  برای را ایسهمهده

 معیشتت  ر استافه ه مور  اهیرایهفت از کدام ار اهن ترتی ،

بلکته  ر  ؛آوردددمی وجو  به را ایدایجه چنین تناههیبه اههدار

محیطی، رانگتتی، زهستتتف -ابعتته  اقادتته ی، اجامتتهعیقهلتت  

 محقتتق یوااتتد شتتدجهمعتته  اتتهارزشکهلبتتدی، آمتتوزش و 

 (.2009 موکرجی،)

به اهتن  تهًتوسعه عمداه رهزان کشوراهی  رامروزه بردهمه 

ادد که بررسی دیهزاتهی متر م روستاههی دقت  مطل  ای بر ه

اهتن امتر ه مامی  ر بابو  معیشت اههدار اهفه کر ه استت و بت

 اردد که بابو   سارسی جوامتع روستاههی بته یتدمهت شهره ا

ای بته منطقته ۀبخشیدن بته توستعابزار مام  ر شاهب ،اسهسی

بته  (.36 ص. ،1393 عنهبستاهدی و جوادشتیری،) رو شمهر متی

دیهزمنتتداهی   وهی بتتهاهستت  ردظر تترفان اامیتتت و دقتت  

 کته به  دبه  یوااتد  اشتت مین معیشت اههدارأت ،هنیروساهه

وری درد اشاغه   ر بین جوامع روساههی و موج  افزاه  باره

و هت  معتهش  زدتد ی ۀهیان دیهزاتهی اولیتستتوادههی برآور ه

توجه به اهن موضوع ضروری به امین  لیل،  یوااد شد.اههدار 

شنهسهن را بته رهزان و جهمعهدظران، بردهمهتوجه صها  است و

 یو  ایادهص  ا ه است.

 اتتهیزدتتد ی یهدواراتتهی روستتاههی بتته چتتهل  جهکتتهنآاز 

کمبو  دیهزاه  ر ای دبتو  اتداقل استاهددار اه  مهدند ماعد ی

 بترای منهست  اقادته ی بستاراهی  ندبو، آمته هبرای زدد ی

جتهدبی  ر  صتنههع و سههر اهزهرسهیت  ر  ذاریسرمههه جذب

بو ن سطح سوا ، تخره  منتهبع کنهر تولیدات کشهورزی، اههین

موجتتت   ،ای و غیتتترهطبیعتتتی و مستتتهیل قتتتومی و قبیلتتته

 .یوااتد شتد اتهقرار رفان تمهم ابعته  زدتد ی آنالشعهعتحت

یهن  ر مستهیل اقادته ی، هزاتهی روستاهتوجه بته دیهبنهبراهن، 

توجتته بتته  و استتتاجامتتهعی، سیهستتی و روادتتی از ضتترورههت 

یهدواراهی روساههی بههتد  حه  معیشت اههدار  ر سط یبرقرار

ازارجرهبتی و صتفری شتهلی، ) ای قترار  یتر وهتهه لوهت ر او

 .(7، ص. 1388

تحقیتق و بررستی  ۀنیو ایشت به توجه به اامیتت موضتوع 

 جهمعته کهمتل  ۀتوستع»و مطهلعهت اولیه، مه ه  مفاوم  دیهزاه

هرچوب برای طترح ا  اعنوان ه  چرا به «مد  دسل معیشای

 اتد مد  مفاومی توضیح میاهن  .اهم هکرتی ای سی مطرح 

 طور مدایالت به اهجه  ه  ا  تی ای سی  ر ه  روساههکه چ

رانگتتی، اجامتتهعی تکنولتتو هکی و بتته تغییتترات اجامتتهعی ف

کیفیت زدد ی  ۀاجامهعی اقاده ی مطلوب که مور  دیهز توسع

روابتط  ۀکنندشو . اهن امر روشتنترکی  میاست، روساههیهن 

ور  متداههج  بو ه و ایاهی مدایلهماقهبل بین دیهزاه، اساراتهی

اداظهر و ادف اهوا  اهضر به دمتهه  برقتراری ارتبتهی بتین 

ر   هتتفهوت اهن مطهلعته بته  هگتر مطهلعت ،. بنهبراهناست اهآن

اتهی اهن است که ضمن معرفی مد  دسلی معیشای و فتهکاور

 اتتر از ،متتیمعیشتتت اههتتدار،  ر بتتین روستتاهاهی متتور  دظتتر 

ی یهن را از  هد هه مر م محلی متور  بررستهدیهزمنداهی روساه

ت  ولای را  ر جات داه اهین و قرار  ا ه است و توجه مسئوال

یهن  ر راستاههی معیشتت هاهی روستاهاهسخگوهی به دیهزمندی

عنوان و بته  ا ه استتاه مور  بررسی و ارزههبی قترار نآاههدار 

 هه روستاههی قترار راابر ی  ر راساهی تقوهت اههدار ستکودت

  یر .
 قرار ترفان  ر بته  لیتل ،اهن اهوا  مطهلعۀمور  ۀمنطق

 رکتزا تر،، فهصتله از م دته و ز ۀکشیدفل سربه یاهکوه بین

بو ن اتههینو  بین روساهاه یادزوای جغرافیه، شارساهن شار و

رو بو ه استت زهه ی روبه تبه مشکال زاهیسطح شغلی و  رآمد

اتهی رفتهای و یهن بته زهرستهیتهدیهز روستاه ،و از طرف  هگر
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زمینته و غیره  و دقلی ، ارتبهطیسیسهت(أ)تجایرات و تیدمهتی

مور  مطهلعه فراام کر ه  ۀموضوع  ر منطق را برای بررسی اهن

 اتهیادف از اهتن اتهوا  بررستی دیهزمنتدی ،است. بنهبراهن

متور   ۀ ر منطقت اههتدار معیشتت به  سایهبی برای یهنهروساه

 :  رکه است تاالؤساهن  دبه  اهسخگوهی به و به است مطهلعه

اتتهی کتتدام دیهزمنتتدی رراستتاهی  ستتایهبی بتته معیشتتت اههتتدا

 ن اولوهت  اردد؟یههروساه

 . پیشینه تحقیق2. 1
 ر  ادتدکیمطهلعتهت  ،اههتداری اامیتت رغمعلتی بنهبراهن،

بته  (1) جدو  معیشت اههدار صورت  رفاه است که  ر ۀزمین

 شده است.اه اشهره نآاز  یتعدا 
 

 ناطق روستاییمعیشت پایدار در م لگرفته در زمینورتمطالعات ص ۀخالص -1 جدول

 1395اهی تحقیق، مأید: ههفاه
 داههج ۀیالص عنوان محقق

 کیومرثاور و جمعه

)1383( 

اه و بررسی اثرات  ر شگری بر  اراهی

اهی معیشای مر م  ر فعهلیت

چاهرچوب معیشت اههدار  ر شگری 

 (مور ی: روساهی زههرت ۀمطهلع)

و  ها اراهی ۀهدا معیشت، ۀ ربهر تحقیقهت کلیدی مفهایم از هکی  ا  وا  دشهنداههج اهن اه

- اراهی یتوضع شنهیت که استشده  بنه فرض اهن بر اههدار معیشت روهکر . است اهسرمههه

 معهش امرار برای که اههیاساراتهی اه،آن روی ای  ممکن یاهاداخهب شنهیت برای اهی افرا 

می فعهلیت آن  ر که اذهریآسی  بسار و اساند یواساهر که داههجی  یردد،می  ر ایایهر

 اموری اسهسی است ،کنند

کرمی  اکر ی و 

 (1391) اددهری

 اری و اهی مرتعثیر طرحأت

آبخیز اری بر معیشت اههدار 

هدواراهی روساههی  ر شارساهن ی

 زدجهن

 شاه است. اکمی اه اثرات مثبت طورکلی اجرای اهن ارو هبه ا  داههج اهن اهوا  دشهن 

 فیزهکی هلی وماهی که سرمهههاهی طبیعی و اجامهعی بیشار بو ه است،  راهلیافزاه  سرمههه

ادد، دهکهر ماضرر شثیر قرار دگرفاه هه به کها  اراضی  هم یهدواراهی  همأتحت ت هًبمر م تقره

مد آ ر و اضیاراه سطح و عملکر  ارهبع آبی موج  شده بریی یهدوافزاه  من هًهبارچند تقر

 .اه افزاه  ههبد ر شگری آن

علی بیکی و موسوی 

 (1392) مطلوب

بخ  کشهورزی  ر  ۀدق  توسع

کها  فقر و معیشت اههدار 

 روساههیهن

یدوص  ر برای کها  فقر بهعنوان موتور محرک کشهورزی بهوا  دشهن  ا ، هداههح اهن ا

ه ر است کبریو ا یاههتوسعه مور  مالاظه قرار  رفاه است و از چنین قهبلیتکشوراهی  راه 

نهس  ماهی یممتد به اتخه  ،توادد شکوفههی اقاده ی و اجامهعی را به ارمغهن آور . امچنینمی

عی، جامهمین اأرش تثری  ر راساهی اشاغه  اههدار و  ساؤتوان  هم مبرای اهن بخ  می

 .اذهری و معیشت اههدار روساههی بر اشتسی آکها  فقر و 

، سجهسی قیداری

 (1392)صه قلو و اهلوچ 

 ۀبندی راابر اهی توسعاولوهت

معیشت اههدار روساههی به مد  

هزی ف -هاسیست -ترکیبی سوات

 (مور ی: شارساهن یدابنده ۀمطهلع)

-توّهعنی ق ؛بر ( -بر : )تاهجمی اهن اهوا  دشهن  ا  که توجه به تمرکز راابر اهی او  داههج

اهی دهدمو هرو اهصل از تلفیق دظرات ار  و  اه و تادهداه()ضعف ،  وم و سوماهاه و فرصت

 مطهلعهتی، راابر  کهدودی برای اقدام، راابر  تاهجمی است

 زا هشرهفشارکی و 

(1394) 

اروری  ر ارزههبی جههگهه آبزی

معیشت اههدار روساههی کشهورزان 

 شارساهن زاادان

 و یادسهد عی،اجامه اهی اراهی اههداری بیشار موج  اروریآبزی داههج اهن اهوا  دشهن  ا 

-هههفا برمبنهی .بو ه است  هگر  روه  و به مقههسه  ر فعه  ارورآبزی کشهورزان معیشای مه ی

 فعه  شده ارورآبزی کشهورزان معیشت اههداری وضعیت بابو  سب  اروریآبزی اهوا ، اهی

 است

 

 تحقیق شناسیروش .2
 . محدودۀ مورد مطالعه2. 2

اهی شارساهن چترام استت بخ  سرفهرههب هکی از بخ 

 55′تته  30° 27′طتو  شترقی و  51° 9′ته  50° 18′که بین 

ماتری از ستطح  رهته قترار  850هع ارتفت به عرض شمهلی، °30

  ار . اهن بخت   ر شتمه  غربتی شارستاهن چترام قترار  ار 

روستاه  ارای ستکنه و  72که بخ  سرفهرههب  ارای  (1شکل)

 ارای  1390 ستته  کتته  ر روستتاه یتتهلی از ستتکنه استتت 21

 بهشتد )مرکتزیتهدوار( می 5846و  ارای ) دفر جمعیت 13087

  (.1390 مهر اهران،آ
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 نقشۀ محدودۀ مورد مطالعه در کشور، استان و شهرستان -1شکل 

 1395اهی اهوا ، مأیذ: ههفاه

 

 روش تحقیق  .1. 2
 ،روش متتور  استتافه ه و کتتهربر یاهضتتر، دتتوع تحقیتتق 

تحلیلتتی استتت کتته بتته روش ایمههشتتی و بتته ابتتزار -توصتتیفی

تحقیتق  ر  ناهت آمتهری ۀدهمه ادجهم شتده استت. جهمعتارس 

سطح جمعیت روساهاههی شارساهن چرم قرار  رفاه است کته 

 ارای  ،1390 سته  سرشمهری براسه، تعدا  جمعیت روساهاه

کته  استتروساه یهلی از ستکنه  21 روساه  ارای سکنه و 81

 ر . بهشدیهدوار( می 1966و  ارای ) دفر جمعیت 8076بهلغ بر 

 مکتهدی یتری دمودهصورت را به روساه 10محقق  ،اهن اهوا 

هتتن روش زهتترا ا ؛بتترای تحقیتتق یتتو   ر دظتتر  رفاتته استتت

 اتهمکهن اهىوهه ى و اهادهده ۀ یرى بیشار براى مطهلعدموده

  ر بنتهبراهن، یتر . دوااى جغرافیههى مور  اسافه ه قترار مى و

 طییعی فضهى جغرافیههى کهمور  مطهلعه به  لیل اهن ۀمحدو 

اه، کمیت و کیفیت اقلیمهاهن، یر هاهى  یجنس زمین،  وده)

اتهى جمعیتت، فعهلیت) ادستهدی یاهادهتده( و آب و دظههر آن

 یری روساهاه بیشارهن دق  را  ر شکل (اقاده ى و دظههر آن

اداختهب  ،. از طرفتیادتدبه اهن  الهل اداخهب شده ، اشاه است

  یتریدمودته از استافه ه بته روساهاه به اهن صتورت بتو ه کته

 متور  روستاهی 81 از هت  اتر بته( کشیقرعه روش) یتده ف

  ر را اتهآن و شتد  ا ه ماره ه   ر کدی  اساهن  ر مطهلعه

 کتر ه یهرج هکیهکی را اهماره سپس و رهخاه ایکیسه  ایل

 ؛دمودته اجتم تعتدا  بته تته کر هم هه  اشت را اهآن ۀشمهر و

 از کته ایماتره ار  یریدموده اهن  ر .برسیم روساه 10 هعنی

 ۀمار  وبهره ،روساه دهم کر نهه  اشت از اس شد، یهرج کیسه

 و دمودته بتین دستبت تته شتد بر ر ادتده کیسه به شدهاداخهب

 اهتن روستاههی، تکتراری اداخهب صورت  ر .دکند یریتغ جهمعه

 .شتد بر ر ادتده کیسه  ایل به ماره و شده تدور اوچ اداخهب

 اتد کته تشتکیل میآمتهری اهتن تحقیتق را  ۀجهمع ،بنهبراهن

یتهدوار  1725اهن  ه روساه بهلغ بر  1390براسه، سرشمهری 

، 0 5براسته، فرمتو  کتوکران و یطتهی،  برآور  شده است و

بین متر م تده فی صورت  ست آمده و بهه دهمه بارس  272

اطالعهت جمعیای  2جدو  ده است. شروساهاه اخ  و توزهع 

 دموده  ر روساهاهی مور  مطهلعه را دشهن می  اد. و تعدا 
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 نامهها از پرسشتعداد خانوارهای مورد مطالعه و سهم آن -2 جدول
 1395، اهی تحقیقید: ههفاهأم

 دموده تعدا   رصد جمعیت تعدا  یهدوار دهم روساه ر هف

 134 45 9 850 سرفهرههب  1

 7 2 43 45 تیرآبگون  2

 10 3 51 65 مشهه () اسالم آبه  3

 8 2 7 50 اه ه 4

 48 16 47 305 مندان 5

 38 13 01 241 سواری 6

 8 2 80 52 آب مهای 7

 5 1 78 33  لی سوار  8

 3 1 18     رگ 9

 10 3 56 66  وشه  10

 272 100 1725 10 جمع

 

 یهن  ر راستتاهیهستتاهودیهزاتتهی ر بتترای بررستتی ،بنتتهبراهن

  ری  یری تده فی مور  ارس دمودهصورت اههدار، به معیشت

اته  ر نو اتر ازش آ اه ا هآوری قرار  رفاند. اس از جمع

ای اه  ر سطح منطقته ا ه ،SPSSافزاری مهدند اهی درممحیط

به منظور شتنهیت بااتر و  ،مور  مطهلعه تحلیل شددد. بنهبراهن

اتهی اهی جغرافیههی  ر سطوح و زمینتهتر وضعیت مکهن قیق

-شتده از مکتهنلف،  سارسی به اطالعهت کهمل و ار ازشمخا

بترای اهتن بررستی  که رسدضروری به دظر می ،اهی مور  دظر

اقتدام بته تایته و  ،(3جدو  )به شرح ماغیر  59شهیص و 19

بترای  استت و شتدهدهمه مطهبق به طیف لیکترت تدوهن ارس 

 توصیفی و اسانبهطی باره  رفاه ۀراه از آمهتحلیل  ا هوتجزهه

صتتورت کلتتی  ر تمتتهم رواهتتی و اهاتتههی  ا ه به ،بنتتهبراهن .شتتد

 ستت ه ب 0 852، کرودبهد یبه اسافه ه از آزمون الفه اهشهیص

رضههت و اههداری شتهیص  ر بتین   اندۀآمده است که دشهن

 مور  مطهلعه بو ه است.  یروساهاه

 

 رد استفاده در تحقیقها و متغیرهای موشاخص -3جدول 
 1395 یذ: دگهردد هن،أم

 ماغیر شهیص بعد 

قل
اس
ی م
راه
اغی
م

 

دیهز یدمهتی 

 روساههیهن

 دیهز باداشای
 فع  ووری آ سارسی به یدمهت باداشای و مرکز باداشت، آب آشهمیددی سهلم، مراکز جمع

 ، باداشت محیطسالمای و  رمهدی برای کهر ۀزبهله، بیم

 ورزش، زمین بهزی، یدمهت ورزشی سهلن دیهز ورزشی

 فروشی، بهزاراهی غیر ایمی مراکز تجهری محلی و یر ه دیهز تجهری

دیهزاهی زهرسهیای 

 روساههیهن

 سیسهتأدیهز ت
ه سارسی برق،  و ب بریو ار از تلفن ،کشیبریو ار از  هز لوله ،کشیبریو ار از آب لوله

 ( )یهکی، شنی، آسفهلاه ودقل،کیفیت راهامل

 ابزار تولید آب، ۀای، سیسام تدیفجه ه ارتبهطی اهیزهرسهیت ۀتوسع دیهز تجایزات

دیهزاهی مهلی 

 روساههیهن
 زاهیدیهز  رآمدزاهی و اشاغه 

 شغلی هیافرصت  رآمدزاهی، اهجه  اهیفرصت و تنوع  رآمد، افزاه  افزاه ادداز، اس

  جدهد، کها  بیکهری
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 3ادامه جدول 

 ماغیر یصشه بعد 

قل
اس
ی م
راه
اغی
م

 

دیهزاهی مهلی 

 روساههیهن
 دیهز اعابهرات

 انجبر رایب مهلی منهبع اهی جهری و مدرفی، تأمینبهدکی، تأمین ازهنه  سارسی به شع 

 هلی،م نهبعم به  سارسی اهی  ولای، افزاه  مقدار وام،کم  بالعوض توسط داه  یسهرات،

 اعابهر اهجه 

دیهزاهی اجامهعی و 

 انگی روساههیهنفر

 اهاهرک کننده، محیط آرام و امنسر رم تفرهحی امکهدهت تفرهح و سر رمی، اهرک روساههی، دیهز اوقهت فراغت

  سارسی به مراکز آموزشی، اهجه  مؤسسهت آموزشی ارتقهی سوا  و ماهرت، ارورشودیهز آموزش

 دههیکاهب ااداث یهدۀ عهلم، یهدۀ قرآن، تکهاه، مسهجد(،ند ) سارسی به امکهدهت مذابی مهد اهی فرانگیدیهز به کهدون

دیهزاهی تکنولو هکی 

 روساههیهن

 هتطهارتب تکنیکی، -اجامهعی منهبع از اوش  امواج را هوهی و تلوهزهودی، اهناردت، بریور اری اهی مجهزیدیهزاهی به شبکه

 و تکیملی سای، صنههع تبدلی  کهراهی صنههع دیهزاهی کهر های صنعای

دیهزاهی کهلبدی 

 روساههیهن

 دیهز مسکن
سکن، نهی ممسهات و زهرب مشامل بر تسایالت منز  و اوشهک، روشنههی معهبر،انهاگهه، 

 اهدهیه وسهزید به روساههیهن کهررفاه  ر مسکن، تشوهقمدهلح به اهی وااد مسکودی،اتهق

 دیهز به شبکۀ معهبر

 هتسهزی معهبر، رعههبهمعهبر، ز به  سارسی دهد، دحوۀج معهبر وآمد، ااداثساولت رفت

 اهیهارهم را رعههت و منهس  منهس ، شی  تعرهض) معهبر  ر مور  طرح فنّی ضوابط

 روساههی(.

دیهزاهی زهست 

 محیطی روساههیهن

 دیهز اههدار محیط
افظ  افظ منهبع طبیعی )زمین، ادر ی، آب(، اسافه ه منطقی از منهبع سهیت بشر،

 اهی اایهی آن، وسیسام و ااهدسیلاک

 محیطیدیهز آموزشی زهست
 اهیدسل برای مراتع افظ روساه، آ های  ر مور   ر محیط سبز فضهی آ های  سارش

 آهنده، آ های و کها  تخره  محیط، آ های  ر مور  افظ منهبع آب

دیهزاهی داه ی و 

 سیهسی روساههیهن

 اعامه ی طرواب اه، روه عضوهت اه،، شبکه(NGO)اهی  رون محلی مهدند هناهجه  سهزم دیهزاهی ادجمنی و بسیج

 اهی تعهودی،هه، فروشگتعهودی کشهورزی ،تعهودی تولید روساههی زراعی، ساهمی اهیشرکت دیهزاهی تعهودی

 امنیت،اهی اداظهمی، اهجه  اههگهای اجامهعی برای اهجه  شورا، اهسگهه اهی ال ایاالفدیهز به کهدون

اه
بس
ر وا
اغی
م

 

 معیشت اههدار

 زاهیاشاغه 
-فعهلیت ۀیدمهت و توسع ، شیالت،هتی، بهغاهی کشهورزی،  امداراهجه  اشاغه   ر فعهلیت

 اهی کهرآفرهنی

 زاهی   رآمدافزاهبخشی به منهبع  رآمدی یهدوار، تنوع زاهی رآمد

 روساهاه  یاذهرماهجروههه جوادهن، هن بهکها  ماهجرت سهکن کها  ماهجرت

 مشهرکت و امکهری
میهری ااهی عمومی، مین ازهنهأ ذاری  ر امور روساه، مشهرکت  ر تامکهری برای سرمههه

 امه و اعنیت  ذاران، اماهی یدمهت، امدلی  ر میهن ااهلی روساه به سرمهههمین ازهنهأ ر ت

 کهربری کنار 
ه و ا امنه اه  ریتعدا  قطعهت زمین(، تغییرات کهربر)آبی،  هم، بهغهت، اهی زمین اتریتغی

 بهفت روساه ۀمراتع محدو 

 سهزییدوصیمسکن، تجایزات بابو   اهی ارتبهطی،بابو  راه اهزهرسهیت

 محیطی کنار 
  اه، تخره  اوش امداری ۀ لیل توسعه کها  تنوع اوش   یهای ب ییزی منهبع،اهصل 

 مسهکنوسهز و سهیت ی لیل یهکبر اره  یهای ب
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 3ادامه جدول 

 ماغیر شهیص بعد 

اه
بس
ر وا
اغی
م

دار 
 اهه
ت
یش
مع

 

 اه، توادههی تغذهه، سطح رضههت از تغذههنتهمین دیهزاهی باداشای و  سارسی به آ باداشت و تغذهه

 توادههی یرهد اوشهک، سطح رضههت از اوشهک اوشهک

 اهیوآورسهده، سطح رضههت از  سارسی به اطالعهت،  سارسی به دآ های از ایبهر و ر  سارسی به اطالعهت

 اهی اموزشیسطح رضههت از مدار،، توادههی ازهنه آموزش

 

 تحقیق مبانی نظری .3
 (LTEC) ال تی ای سی .1. 3

اهی متهلی  اراهی ۀمعیشت به کلی ، ر ه  تعرهف کلی

 ۀواهی مور  دیتهز هت  شتیاه و فعهلیتو اجامهعی، قهبلیت

شو  و زمهدی اههدار یوااد بو  کته اهتن زدد ی اطالق می

اه را  ر زمهن اه  و آهنده افظ و بابو  اه و  ارهیقهبلیت

که منهبع طبیعتی اههته را از بتین دبتر  و از طوریهب ؛ اد

اته را متدهرهت اه جلتو یری و آناه و اسارا،بروز شوک

. رایهفتتت (2009 ،المللتتی کتتهرزمهن بینفتتهیو و ستته)کنتتد

معیشت اههدار به لحهظ جهمعیت و توجه به اصل اههداری، 

کهراههی را اته و منتهبع ستهزوبه تلفیق منهس  اهن  اراهتی

آور  جات اشاغه  و  رآمد مطمئن و غیرمخرب فراام می

اهی اذفی و محدو کننده، جوامع و به کنهر ذاشان روش

بر اری باینه از منهبع طبیعی سوق همحلی را به سمت بار

(. 112 ص. ،1391  اکر ی و اددتهری،کرمی) یوااد  ا 

معیشت انگهمی اههتدار استت کته باوادتد  ر مواجاته بته 

 ه و یتو  را کره مقهومت باهی غیرمارقفشهراه و یسهرت

، که به منهبع طبیعتی آستی  وار  کنتدآند و بیکنترمیم 

 اتهی یتو  را  ر آهنتده ارتقته بخشتداه و سترمهههقهبلیت

 .(3. ص ،1388توکلی، )

اته  ر ستطوح اهوا   ر متور  ا بیتهت و تجربتهاهن 

 اتداقل افتتمه را بر آن  اشت ته بهور کنیم که  ،ایرهشه

روستاههیهن را  ر مقهبتل فشتهراهی  فهکاور وجو   ار  کته

 . اتدقرار متیتأثیر اذهری و تحت آسی و بیرودی  رودی 

از  ،شتودد و امچنتینزمهدی که از امنیتت دستبی آزا  می

 ذشاه به سمت ر هم توادمندستهزی جدهتد  «اهیجعبه»

 :شودد که شهملآزا  می

اه،  اد ، توادمنتدی بترای ماهرت انسانی: ۀسرمای .1

 کهر و سالمای

متد آموجتو ی منتهبع طبیعتی کهر طبیعی: ۀسرمای .2

 برای معیشت )مهدند زمین، جنگل، آب(

شهلو ه بنیه ی )امتل و  )فیزیکی(: مادی ۀسرمای .3

 دقل، انهاگهه، آب، ادر ی و ارتبهطهت( و ابزار تولید

استت منهبع مهلی که  ر ایایهر مر م  مالی: ۀسرمای .4

 (ادداز، اهجه  اعابهر، ار ایت منظم و  رآمد)شهمل اس

کنیکتتی ت -یمنتتهبع اجامتتهع اجتمررا:ی: ۀسرررمای .5

 اه، روابط اعامه ی،  سارسی بهاه، عضوهت  روه)شبکه

 تر اجامهعی(اهی  سار هزهرسهیت

کتته  ر متتور   فاکتورهررای فرهن رری اجتمررا:ی: .6

و مربتوی بته  فرانگتی بتو ه -شنهستی اجامتهعیادسهن

 اتهی ادستهدیاه بین جمعیتتمشکالت تفهوت و شبهات

-بع اهفه متیبر اری از منهکه دقشی ایهتی  ر باره است

 کند.

که بر روابط ماقهبل بین  اجتما:ی:-فاکتورهای تکنیکی

کند و ار  و شتراهط تکنیکتی و آالت بحث میادسهن و مهشین

وری  اد کته  ر آن ادستهدیت و باترهاجامهعی کهر را شکل می

 (.2009موکرجی، )  هگر را ر  کر دده 

 کامل/ مدل نسل معیشتی ۀعجامۀ توسع .2. 3

 هت  عنوانبته ،1980 ۀ ات  ر اههدار معیشت روهکر 

 کها  ادف به و روساههی ۀتوسع مبحث  ر جدهد روهکر 

اور و جمعتته) شتتد مطتترح روستتاههی فقتتر کنیرهشتته و

 تفکتر طرز ه  بر روهکر  اهن .(91 ص. ، 1391 کیومرث،

 روستاههی توستعۀ و فقتر کتها   ربتهرۀ منسجم و جهمع

 محققتهن میهن  ر زهه ی محبوبیت سرعتبه و کر ه کیدأت

 ۀتوستع  اهرتمتهن) آور   ست به توسعه اددرکهران ست و
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 تعهرهف معیشت اراسانه ترهن از هکی (.1999 ،1المللبین
 بیتهن کته است (1992) 2کهدوی و چمبرز به ماعلق ،اههدار
 ادبهراته،( اته اراهتی اته،قهبلیت  از معیشت ه »کنند می

 برای (اهشغل) اهفعهلیت و (منهبع به  سارسی اق و منهبع
 ص. ،1391 اور،جمعته) استت شتده تشکیل معهش  ذران

 فشتهراه به باواددکه  است اههدار انگهمی معیشت ه  (.91
 اهی اراهی و اهقهبلیت ههبد، بابو  و شو  سهز هر اهشوک و

 را اههتدار معیشت اهیفرصت و کند افظ هه را تقوهت یو 
 را یهلدی منهفع کهاهن و دیز آور  فراام دیز بعد دسل برای
هته  کوتهه  ر و ملی هه محلی سطوح  ر  هگران معیشت برای

 اهن (.6 ص. ،1992 ی،دوهبرز و کچم) کند اهجه  بلندمدت
 المللتیبتین اتهیستهزمهن و اته ولتت کتهر مبنهی تعرهف

 ۀتوستع ۀبردهمت الملتل،بین ۀتوسع  اهرتمهن مهدند ماعد ی
 ستهزمهن و  )Oxfam( 5آکستفهم ،)UNDP ( 4ملل سهزمهن
 ۀتوستع  ر ، )CARE( 6المللتیبتین رفتهه و کمت  تعهودی

 معیشتای عنهصتر به امراه یهص، 7اههدار معیشت گواهیال
  رداههتت و روستاههی ۀتوستع بته کم  و تسایل برای آن

 ،1391 کیتومرث، اور وجمعه) است بو ه آن عملی کهربر 

 (. 91 ص.

ا  تتتی ای ستتی تتتأمین کهرآفرهنتتهن  ۀموضتتوع عمتتد

منددتتد و دظرهتتهت هکتته بتته توستتعه عالق استتتروستتاههی 

فرهنی یو  را به بهزار ارایه  ا ه و بته واقعیتت تبتدهل آکهر

ثر برای اهن کهر، بررسی متد  ارمتی ؤکنند. ه  راه ممی

ای  ر متتور  ستترانهه و ستتنکهلپه کتته هتت  متتد  توستتعه

توادد بته دستل معیشتت که می است اهی ادر یتکنولو ی

ر امههی به ا  تی ای سی  ر   ،اههدار کم  کند. بنهبراهن

مرکتز  ،اتهی تجدهداتذهر و امچنتینمرکز آموزش ادر ی

 و ایشتناه   که بته  دبته  آنکند سهیامهن امکهری می

به شترکت  به شرح زهر اسایم کهاهی بو جه ادس برای آ

اعضهی ایاالف مه، برای اهجه  مراکز تربیاتی متوار   ۀفعهالد

 :(4  جدو) شو زهر اهجه  می

 

 

 های تکنیکی معیشتیسرویس -4 جدول

 2009 موکرجی، یذ:أم
 عنوان ایشناه  اهوا  تعلیم و ادف آموزش

مرکز آموزش »برای اهجه  ه  

که امکهدهت  «تکنولو ی سرانهه

و اهجه  سرانهه  ۀمعیشت را  ر زمین

-ی به آن اهجه  میوبریدمهت م

 کند.

اههی را و تکنولو ی کهر ههآموزش 

اهی مربوی به برای اداشهر تکنولو ی

سرانهه اههدار و سهز هر به محیط 

 ا ه اداقه    هگر منهطق به زهست

 شو 

مرکز آموزش »برای سهیت ه  

که امکهدهت  «اهی تجدهداذهرادر ی

اهجه  ادر ی  ۀمعیشت را  ر زمین

ی به آن اهجه  میوبریدمهت م

 کند.

ی مشارک  ر روساهی کهر ۀبردهم

کننده برای عنوان ه  مد  اثبهتبه

اهی امنیت ادر ی روساههی و بردهمه

 بهشد. آموزشی، براسه، اساهددار

 

معیشت روزاده بستیهری از فقترای روستاههی بته متدهرهت 

)بته مهلکیتت مشتارک( و  اتهی عمتومیموفق منتهبع و  اراهتی

از لحتهظ  دبههت و ثیرات دهشی از اهتن متدهرهت وابستاه استتأت

هرچوب اچ بنهبراهن،اقاده ی، اجامهعی و محیطی اههدار بهشد. 

اته و داه اتهی طور  ستار ه توستط ستهزمهنمعیشت اههدار به

المللی مور  اسافه ه قرار  رفاه است. اهتن توسعه  ر سطح بین

اهی فقر،  سارستی افترا  بته منتهبع، چاهرچوب مفاومی، علت

  ادمیقرار اه را مور  تحلیل اهی معیشای و روابط آنفعهلیت

 اشاغه ، و  رآمد اهجه  و فقر کها  ۀلأمس .(2007 موکرجی،)
 روستاههی ۀتوستع مبحتث  ر مسهیل ترهنو کلیدی ترهنمام از

 ،مشتخص طوربه را ادف توسعه ا ر شو .  رواقع،می محسوب
 اهجه  اشتاغه  طرهق از آن سطح کها  و فقر چنگه  از راههی
 دیهزاتهی اتداقل تتأمین روستاههی، و شتاری تایدساهن برای

 بیشتار تعته   وری،باره بهالبر ن امه، قبو  برای قهبل اسهسی
 اقادته ی، و طبقتهت اجامتهعی و جغرافیتههی اتهیاتوزه بین

 اعامه  به بر کیدأت  یری،تدمیم  ر مر م مدایله و ز اهیتمرکز
 زدتد ی محتیط کیفیتت بابتو  و زنتتوا و ملی و جمعی دفس
 ماتم اهیکهدون از هکی روساههی و منهطق جهمعه کنیم، تعرهف
 روستاههی ۀتوستع بو  و یوااد ااداف اهن سهیانبرآور ه برای
ملتی  سطح  ر توسعه کلی ااداف به ههبی ست  ر بسیهری سام

 (.56 ص. ،1384 اور،جمعه)  اشت یوااد

 اۀای  ر مواج ر تالش برای تحلیل مسهیل رهشه ،بنهبراهن 

را اههی رکلی روساههی، فهکاو ۀ ر طرح توسع مشکالت روساهاه

 (2) شتکل  ر ،شتو متیاهی اههتدار  ر روستاه ۀکه مهدع توسع
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شتده  ر ای دقلراهتج رهشته ۀلأ ه مس  ر اهن شکل است.آمده 

صتورت شتکلی به شتکل ا ه شده است. اهتن توضیح  روساهاه

ای  ر اتر  دده بر روابط مترتبط و مستهیل شتبکهچرد ۀزدجیر

 الهتل بستیهری از  ،کنتد. امچنتین ار تأکید متیلهأمس ۀدهای

اته بته کته چترا اهتن مکتهنرا  روساههی و اهن ۀمشکالت توسع

طور که زمتهدی کته کند. امهنایشناه  می ،ادداههداری درسیده

شو ، قطتهر جه میاه جهبهایچیده از میهن تمهم شبکه ۀشبکاهن 

اههی که به  . برای تمهم آنشودهچهر ماوقف می دده دیز بهچرد

بنتدی کنند، ار  دده بههتد کتهمالً شتبکهطرف جلو ارکت می

اهتن  کتهطوریبه ؛روساههی اههدار کم  کنتدۀ شده و به توسع

همع تأکید کتر ه و چندبخشی ج شکل بر دیهز برای ه  روهکر 

کنتد. هت  بخشتی را بیتهن متی ۀ لیل شکست مشکالت توسع

وههه تحدیالت اباداهی هه فقتدان او  تحدیالت و به ،امچنین

اجامتتهعی  -آن را مشتتکل اصتتلی و  وم وضتتعیت اقادتته ی

 ادتد کته هت  روساههیهن را دهشی از فقدان معیشت اههتدار می

روستاههی  ۀمشکل  ر امهانگی  ر اتر هت  از مستهیل توستع

بته منتهطق روستاههی معیشت اههدار مشکالت مربوی به  .است

 .(2009 موکرجی،) شرح زهر دمهه   ا ه شده است
 

 
 در مناطق روستایی معیشت پایدار مشکالت -2 شکل

 2009 موکرجی، :یذأم
 

تأثیر معیشتت اههتدار بتر مشتکالت  ۀ انداهن شکل دشهن

اهی بیرودی و  رودی  دده. چرداستمربوی به منهطق روساههی 

 دتواای ۀأثیر آن را بتر مشتکالت عمتدال معیشت اههدار تراه

ارتبهطهت، سرانهه و ادر ی امراه به تأثیرش بتر ستالمای دشتهن 

وههه آمتوزش اباتداهی هته بته ، اد. از طرف  هگتر، آمتوزشمی

کتتهدون تمتتهم مشتتکالت روستتاههیهن جاتتهن استتت.  کمبتتو  آن،
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بهعتتث  محیطتتی، جنستتیای، سیهستتی و زهرستتهیایمشتتکالت 

شتو  کته دهتوادی روساههیهن برای تغییر شراهط زدد ی یو  می

 ر اهتن تحقیتق  ،بنتهبراهن  .استتهکی از داههج آموزش ضعیف 

 اتهی محالتف ابعته  ر زمینتها  تی ای سی از موکرجی مد  

محیطتتی و کهلبتتدی فرانگتتی، زهستتت-هعی)اقادتته ی، اجامتت

اه اهی آنیهن و دیهزمندیهمشکالت معیشای روساه و شنهسههی

 مد دظر قرار  رفاه است.

 های تحقیقیافته .4
 های فردی پاسخ ویان. ویژگی1. 4

 رصتتتد  85 2 ،یتتتهدوار ۀ انداهستتت  دفتتتر 272 از بتتتین

  رصتد 37 6ادتد.  رصتد زن بتو ه 14 8 اند هن مر  و اهس 

 سه  را  ارا بتو ه کته بیشتارهن 40ته 31اهسخگوههن سن بین 

از دظتر ستطح  اتد. را دشتهن متی فراوادی طبقتهت ستنی عد 

 رصتد  3 2 رصتد  ارای دوشتان و یودتدن،  0 36تحدیالت 

 رصتد  ارای راانمتههی و  34 8 رصد اباداهی،  0 14بیسوا ، 

 ردظتاز . است رای تحدیالت  هپلم و بهالتر بو ه رصد  ا 0 12

 5 2،  امتداری رصد  ر  16 8زراعت،   ارای رصد  5 2شغلی 

 رصد  ارای زراعت و  امداری و  66 8بهغداری و  ارای رصد  

از دظر تعدا   ،امچنین  ر سههر موار  اشاغه   اردد. رصد  0 6

 4تته  3 رصد بتین  8 8دفر،  دفر  ارای یهدوا ه  و 7 2یهدوار، 

دفتر  7 رصتد بتهالتر از  0 76و  دفر 7ته  5 رصد بین  0 8دفر، 

 .(5جدو  ) نداسا
 

اطال:اتی توصیفی پاسخ ویان -5 جدول  

1395 یذ: دگهردد هن،أم  
  رصد تجمعی  رصد فراوادی ماغیر شهیص

 جنس
 85 2 85 2 213 مر 

 100 14 8 37 زن

 سن

 0 0 0 20کمار از 

 2 7 7 2 18 30ته20

 44 8 37 6 94 40ته31

 56 6 20  52 50ته41

 100 34 4 86 به بهال 50

 تحدیالت

 3 2 3 2 8 بیسوا 

 39 2 36 0 90 یواددن و دوشان

 53 2 14 0 35 اباداهی

 88 0 34 8 87 راانمههی

 100 12 0 30  ایلم به بهال

 شغل

 5 2 5 2 13 زاعت

 22 0 5 2 42 بهغدار

 27 2 16 8 13  امداری

 94 0 66 8 167 زراعت و  امداری 

 100 6 0 15 سههر

 تعدا  یهدوار

 7 2 7 2 18 دفر 2

 16 0 8 8 22 دفر 4ته  3

 24 0 8 0 20 دفر 7ته  5

 100 76 0 190 دفر 7بی  از 
 

بته توجتته  یهنهاهی روساهدیهزمندیعوامل مؤثر بتر  ربهرۀ 

استافه ه از بتته ) ادیبته داتههج مترور منتهبع و مطهلعتهت میتتد

 ۀمحتدو بهز هتتداهی میتتدادی  ر روستتاهاهی دهمه( و ارس 

یهن هاتهی روستاهشنهسههی دیهزمنتدیمنظتور بته ،مور  مطهلعه

یهن  ر هاهی روستاهماغیر برای بررسی دیهزمندی 59 لیسای از

دی و بیرودتی مترتبط و ر قهل   ر اهنآی معیشت اههدار راساهه
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د. بترای شتاستاخراج  (6) جتدو ه شترح به دواای روساههی بت

سنج  میزان اامیت ار کدام از عوامل فوق و تعیتین میتزان 

ی روستاههیهن از  هتد هه اهدق  ار ه  از عوامل  ر دیهزمندی

 ر  ه،مدآ ستتد. داههج بهشاز طیف لیکرت اسافه ه  روساههیهن

شهاده طوری که  ر جدو  م ده است. امهنشذکر  (6) جدو 

کیفیت شهمیددی سهلم، افزاه  آشو ، ماغیراهی دیهز به آب می

، دیهز به یتدمهت  سارسی مر م به آر  و دهن مرغوب  ر روساه

 اتهی باداشتای و  رمتهدی،و امکهدهت باداشای، دیهز به امههت

رسهدی بته ) هزرسهدی(، دیهز به برق  سارسی به سویت و ادر ی

اهی کشهورزی، سطح اوش  امواج را هتوهی و روساهاه و زمین

آب  ۀتلوهزهتتودی  ر روستتاه، دیتتهز روستتاه بتته سیستتام تدتتفی

شهمیددی، دیهز به یدمهت ارتبهطی و کیفیت )تلفتن، موبههتل(، آ

جزء اولوهت او  ته  اتم را بته  تعدا  فضهاهی آموزشیافزاه  

 ادد.یو  ایادهص  ا ه
 

 معیشت پایدار ۀیان در راستا توسعیهای روستانیازمندی بندی متغیرهایلویتوا -6 جدول
 1395، اهی تحقیقیذ: ههفاهأم

 میهدگین ماغیراه
ادحراف 

 معیهر

ضره  

 راتیتغی
 اهرتبه

 1 0 18 0 720 4 0 شهمیددی سهلمآدیهز به آب 

 2 0 108 0 497 4 56 کیفیت  سارسی مر م به آر  و دهن مرغوب  ر روساهافزاه  

 3 0 110 0 483 4 37 دیهز به یدمهت و امکهدهت باداشای

 4 0 158 0 626 3 95 اهی باداشای و  رمهدیدیهز به امههت

 5 0 163 0 610 3 74 ) هزرسهدی(  سارسی به سویت و ادر ی

 6 0 180 0 728 4 03 اهی کشهورزیو زمین رسهدی به روساهاهدیهز به برق

 7 0 186 0 743 3 99 هوهی و تلوهزهودی  ر روساهسطح اوش  امواج را 

 8 0 192 0 788 4 09 شهمیددیآآب  لدیهز روساه به سیسام تدفی

 9 0 197 0 844 4 27 دیهز به یدمهت ارتبهطی و کیفیت )تلفن، موبههل(

 10 0 201 0 794 3 94 تعدا  فضهاهی آموزشیافزاه  

 11 0 202 0 805 3 97 (غیرهسفهلت، وسههل دقلیه و آ)یهکی،  اهی ارتبهطی سارسی به کیفیت راه

 12 0 204 0 796 3 89  ر روساه  ذاری(فرش، جدو )سنگمعهبر  ۀتسطیح و توسع

 13 0 204 0 816 4 0 زاهی جوادهن ذاری بخ   ولای و غیر ولای و اهجه  اشاغه دیهز به سرمههه

 14 0 213 0 861 4 04 ارورش مهای وت کشهورزی و  امداری و بهغداری برای تولیدا بهدکی اهیوام و مهلی منهبع به دیهز

 15 0 215 0 902 4 19  امداری صنعای و سنای ۀ ذاری  ر توسعدیهز به سرمههه

 16 0 215 0 824 3 82 روساههی ۀدیهز به جرههن منهبع اقاده ی )او ، کهال( به  ایل دهای

 17 0 226 0 866 3 82  ذاری تولیدی  ر روساهسرمههه دیهز به

 18 0 234 0 854 3 64 اهجه  افزاه  تنوع شغلی  ر سطح روساه

 19 0 237 0 905 3 81 کشیشهمیددی لولهآدیهز به آب 

 20 0 239 0 821 3 43 منهس   سارش ییهبهن و میه هن اهجه 

 21 0 244 0 990 4 05 کیفیت سطح باداشت و دظهفت  ر روساهآوری زبهله و افزاه  دیهز به جمع

 22 0 244 0 905 3 70 امههت  ولت برای بریور اربو ن از مسکن شخدی

 23 0 245 0 903 3 68  ر روساهودقل عمومی  سارسی به یطوی امل

 24 0 247 0 989 3 99 ای  ر سطح روساهبه زهرسهیت جه هدیهز مر م 

 25 0 248 0 962 3 87 وسهزکنند هن  ولای  ر سهیتدیهز به امههت

 26 0 250 0 868 3 47 سهزی معهبر  ر روساهدیهز به زهبه

 27 0 254 0 980 3 85 )رعههت عرض، شی ، ارهم( دیهز به رعههت اصو  فنی ااداث معهبر
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 6ادامه جدول 

 میهدگین ماغیراه
ادحراف 

 معیهر

ضره  

 تغییرات
 اهرتبه

 28 0 256 0 997 3 88 عهودیاهی ت ا ن امکهدهت  ولت  ر تعهودی کشهورزی و فروشگهه

 29 0 257 0 972 3 77 زاهی غیزکشهورزی  ر روساهاهی اشاغه کر ن زمینهفراام

 30 0 257 0 977 3 79 زاهی  ر روساهاهادداز و  رآمدکر ن زمینۀ اسفراام

 31 0 258 1 027 3 98 اهی صنههع  سای  ر بین روساهاهاهجه  کهر هه

 32 0 258 0 942 3 65 اهی ساهمی زراعیر شرکتدیهز به امههت  ولت  

 33 0 260 0 990 3 80 دیهز به امههت  ولای  ر تعهودی تولیدی روساههی

 34 0 261 0 962 3 68 افزاه  سطح صنههع تبدهلی  ر روساهاه

 35 0 273 1 079 3 95 وجو  کهرآهی اهسگهه و دیرواهی اداظهمی

 36 0 273 1 104 4 03 برای امنیت  ر روساه اهی اجامهعیوجو  و کهرآهی اههگهه

 37 0 275 1 01 3 67 اهی عمومییهده سارسی به امهکن مذابی و کاهب

 38 0 287 1 097 3 82  سارسی به بهزار محلی و غیره  ایمی برای رفع دیهز روزاده

 39 0 290 1 059 3 64  سارسی به فنهوری اطهعهت و ارتبهطهت )اهناردت، تلفن، موبههل(

 40 0 293 1 057 3 60 بهزی سارسی به سهلن ورزشی و زمین

 41 0 298 1 165 3 77 دیهزاه به امکهدهت و یدمهت ورزشی

 42 0 301 1 049 3 48 بریور اری از منهبع اجامهعی و تکنیکی

 43 0 301 1 126 3 74 دیهز به امکهدهت تفرهحی و ورزشی عمومی

 44 0 302 1 117 3 48 اهی سطحی  ر روساه فع فهضالب و آبۀ شبک کر ن مر م  رههکر ن زمینۀ مشهرکت و آ فراام

 45 0 303 1 118 3 68 افزاه  سطح صنههع تولیدی  ر روساهاه

 46 0 303 1 084 3 57 افزاه  سطح صنههع تبدهلی  ر روساهاه

 47 0 311 1 126 3 61 ارشدن امالک  ر روساه تثبیت و سند

 48 0 312 1 167 3 74  ر سطح روساه  سارش فضهی سبز

 49 0 314 1 109 3 53  اراناه و  کهنفروشی مغهزهاه بر  راندظهرت صنف

 50 0 318 1 193 3 75 دیهز به مراکز تجهری برای فروش محدوالت  امی و کشهورزی

 51 0 320 1 117 3 49 دیهز به امنیت جهدی و مهلی  ر روساهاه

 52 0 323 1 263 3 90 موزشی برای جوادهن و دوجوادهن  ر روساهاهبر زاراهی کالسی آ

 53 0 324 1 174 3 62 دیهز به وجو  و کهرآهی شورای روساههی

 54 0 330 1 289 3 90 دیهز وجو  و کهرآهی شورای ال ایاالف  ر روساه 

 55 0 330 1 169 3 54 اهسخگوهی مسؤوالن به به دیهزاهی اجامهعی و فرانگی مر م

 56 0 337 1 254 3 72  سارسی به امکهدهت تفرهحی )اهرک، شار بهزی(

 57 0 339 1 173 3 46 میاهی یهدگی و فضوالت  اسهزی رو یهده به تخلیۀ زبهلهزمینۀ مشهرکت مر م  ر آلو ه

 58 0 342 1 159 3 38 دیهز مشهرکت و امدلی ااهلی روساه  ر برقراری امنیت و آرام 

 59 0 358 1 261 3 52 وسهز مسهکن روساههیماندسهن  ر سهیت دیهز به دظهرت
 

 هالفهؤها از ماستخراج :امل .2. 4
به منظور کها  تعدا  ماغیراهی تحقیق به عوامل کمار و 

اتهی زمین دیهأاته  ر تتستام اتر هت  از عهمتل ،کنندهتعیین

تترهن اه و تعیین مامیهن  ر راساههی معیشت اههدار آنهروساه

ثر بر اهن معیشت اههتدار از تحلیلتی عتهملی استافه ه ؤل معوام

 ۀماغیر مور  مطهلعه، به توجه به بررسی و مرور  ستار 59 شد.

-به بر اشتت اهوا  و دیز اضور ۀی دظری  ر ایطاهوا اه

بته جاتت  .اهی میدادی از قلمرو اهوا  اساخراج شده بو دتد

رای اته بتبو ن  ا هتعیین ادسجهم  رودتی و تشتخیص منهست 

باتره  رفاته  KMOتحلیل عهملی از آزمون بهرتلت و شتهیص
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 رصتد و  99 اری آزمون بهرتلت  ر سطح اطمینتهن شد. معنی

امبستاگی و  اندۀ دشتهن( 7 جتدو ) KMO مقدار منهست 

 ماغیراهی مور  دظر برای ادجهم تحلیل عهملی بو . بو ننهس م
 

 ت در سطح معناداریآزمون بارتل -7 جدول
 1395، اهی تحقیقیذ: ههفاهأم

 سطح معنی  مقدار بهرتلت KMOمقدار  مجموع مور  تحلیل 

 0 000 4318 930 0 729 هنیاهی روساههثر دیهزمندیؤعوامل م

 

  ارای عهمل 14 ثر،ؤم اهیلفهؤم به توجه به اهوا  اهن  ر

راستاهی   ر عوامتتل متؤثر بتترای هتت  از بتهالتر ۀوهته مقتدار

 عوامتتل تعتدا  (8) جتدو   ر. شتتد استاخراجمعیشتت اههتدار 

  رصتد اته،آن از هت  اتر ۀمقتدار وهه بته امراه شدهاساخراج

 وارهتتهدس  رصتد تجمعتی فراوادی و عوامل از ه  ار وارههدس

 کتل از عهمتل اتر ستام بیتهدگر وههه مقدار. است عوامتل آمده

 بهشتد، تترآن بزرگ مقتتدار اترچتته و است یراهماغ وارههدس

 او  عهمتتل. استت عهمتل آن بیشار تأثیر و اامیت ۀ انددشهن

 کل تبیین  ر سام کمارهن اهدز ام عهمتل و ستام بیشتارهن

 ادتدتوادستاه متذکور عهمتل 14  رمجمتوع و  اردتد را ماغیراه

 .ندکن تبیین را ماغیراه وارههدس کل از  رصد 52 43

 

شده همراه با ارزش ویژه، درصد واریانس و درصد تجمعی واریانس:وامل استخراج -8 جدول  

 1395، اهی تحقیقیذ: ههفاهأم

اهعهمل ر هف  
 مجموع مجذور بهراهی اساخراجی

  رصد وارههدس تجمعی  رصد وارههدس مقدار وههه

13 986 10 662 عهمل او  1  986 13  

4 815 3 671 عهمل  وم 2  801 18  

2 883 عهمل سوم 3  781 3  582 22  

2 567 عهمل چاهرم 4  368 3  949 25  

2 494 عهمل انجم 5  271 3  220 29  

2 247 عهمل ششم 6  948 2  168 32  

2 899 2 210 عهمل افام 7  068 35  

2 142 عهمل اشام 8  809 2  788 37  

2 048 عهمل دام 9  686 2  562 40  

1 954 عهمل  ام 10  564 2  126 43  

2 435 1 857 عهمل ههز ه 11  562 45  

1 821 عهمل  واز ه 12  389 2  950 47  

1 763 عهمل سیز ام 13  312 2  262 50  

1 655 عهمل چاهر ام 14  171 2  433 52  

 

 هاچرخش :امل. 3. 4
 ر اهوا  اهضر برای چتری  عتهملی از روش رهمتهکس 

چتری ، ماغیراتههی کته  ۀاسافه ه شده استت. بعتد از مرالت

د. شودصورت ساودی مشخص میی به ار عهمل اساند، بهمربو

معیشتت ثر بترای ؤدگر عوامل مهاس از ار ازش ماغیراهی دمهه

اتر  (9جتدو  ).  ر  تذاری شتددهمآمده  ستاههدار، عوامل به

آن عهمتل امتراه بته بتهر  بته ه  از عوامل و ماغیراهی مربتوی

  ده است.شاه ذکر آن ۀهدنداهی اوشعهملی و  وهه

 یماغیراتهه (9جتدو  )به توجته بته محاتوای  ::امل اول

 سارستی بته ستویت و  کشی،چون دیهز به آب آشهمیددی لوله
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 اتتهی ارتبتتهطی) هزرستتهدی(،  سارستتی بتته کیفیتتت راه ادتتر ی

سفهلت، وسههل دقلیته(، دیتهز بته یتدمهت ارتبتهطی و آ)یهکی، 

 اتهی ارتبتهطی سارسی به کیفیت راهفیت )تلفن، موبههل(، کی

دقل و سارسی به یطوی املسفهلت، وسههل دقلیه(، آ)یهکی، 

اتتهی رستتهدی بتته روستتاهاه و زمتتینبرق ، ر روستتاهعمتتومی 

ای  ر ستطح زهرستهیت جته ه ۀکشهورزی، دیهز روساه به توسع

یراه دشهن  یردد. بهر عهملی اهن ماغروساه  ر عهمل او  قرار می

 اد که اهن ماغیراه به اهن عهمل امبساگی مثبت و بهالهی می

ماغیراتههی کته  ر اهتن عهمتل قترار  تبه توجه به مهایت . اردد

( کته از 10 662آن) ۀاهن عهمل به توجه به مقدار وهه ،ادد رفاه

 رصتد از  13 986بتی  از  ،اهی  هگر بیشار استتبقیه عهمل

تتوان د. از مبهاتث متذکور میکنتن متییکل وارهتهدس را تبیت

 دیهزاتتهی زهرستتهیای عوامتتل  کتته ماغیراتتهی کتتراستتاناهج 

سیسهت و تجایزات( اهن  روه  ارای امبساگی بو ه است و أ)ت

طهلعه به مور  م ۀمعیشت اههدار  ر محدو  ۀ ر توسع آن برآهند

  .شومیطور آشکهر مشهاده 

یتهز ماغیراهی قرار رفاه  ر اهن عهمل شتهمل د ::امل دوم

آوری زبهلته و افتزاه  به یتدمهت و امکهدتهت باداشتای، جمتع

اهی و دیهز به امههت کیفیت سطح باداشت و دظهفت  ر روساه

 ، بتهر شومی طوری که مالاظه. امهناستباداشای و  رمهدی 

ی ماغیر است و تمتهم 0 606ته  0 705عهملی اهن ماغیراه بین 

دتد. بته توجته بته ماغیراهی به عهمل  وم امبساگی مثبتت  ار

دیهزاتهی باداشتای و » انده، دتهم اامیت ماغیراتهی تشتکیل

ن آ ۀده است که به مقدار وههشبرای اهن عهمل اداخهب  « رمهدی

ن ی رصتتد از وارهتتهدس کتتل را تبیتت 4 815 ،  رمجمتتوع3 671

 دیواز عوامل  ر اهیشهیصکند. ماغیراهی اهن عهمل مام می

ت ثری  ر یتدمهؤتوادد دق  م یر  که میروساهاه را  ر بر می

 یهن بته  دبته   اشتاههاهی روساهباداشای و  رمهدی دیهزمندی

 بهشد.

 ر اهن عهمل ماغیراهی مهدند امههتت  ولتت  ::امل سوم

کنند هن برای بریور اربو ن از مسکن شخدی، دیهز به امههت

 ارشدن امالک  ر روستاه تثبیت و سند وسهز، ولای  ر سهیت

 یردد که به توجه به مهایتت ماغیراتهی ی می ر اهن عهمل جه

-دهمیده می «دیهزاهی مسکودی» عنوانبه ثیر ذار، عهمل سوم أت

 3 781، و  رمجمتوع، 2 888 ۀشو  که اهن عهمل به مقدار وهته

ذکتر استت کته  شهههن. کندن مییوارههدس کل را تبی ز رصد ا

مسهکن روساهاهی مور  مطهلعه بیشار از  ل و چوب و سنگ و 

ن  ولاتی و امههتت از الؤوادد کته توجته مستآجر شکل  رفاه

دقت  مامتی  ر معیشتت اههتداری  دتوادمسهکن روساههی می

متور  مطهلعته بته  ۀاهی روساههی  ر محدو  ههمنهطق سکودت

  دبه   اشاه بهشد.

 ، یردتدماغیراههی که  ر اهن عهمل قرار می ::امل چهارم

-منهس ، دیتهز بته زهبته  سارش ییهبهن و میه هن شهمل اهجه 

 برسهزی معهبر  ر روساه، دیهز به رعههت اصو  فنی ااتداث معته

 ستنگ)معتهبر  ۀتسطیح و توستع )رعههت عرض، شی ، ارهم(،

چه  ر ماغیراهی که چنهن است  ر روساه ( ذاریفرش، جدو 

 انده فوق  قیق شوهم، یواایم ههفت که اهتن ماغیراته دشتهن

. اهن عهمتل استمور  مطهلعه  ۀ ر محدو ر عهمل  سارش معهب

  رصد از وارههدس کتل 3 368،  رمجموع 2 567 ۀبه مقدار وهه

 کند. ن مییرا تبی

 تذاری بخت  ماغیراتهی دیتهز بته سترمههه ::امل پنجم

 هبعمنت بته دیتهز زاهی جوادهن، ولای و غیر ولای و اهجه  اشاغه 

و بترای تولیتدات کشتهورزی و  امتداری  بهدکی اهیوام و مهلی

 ، بهغداری و ارورش مهای، دیهز به جرههن منهبع اقادته ی )اتو

 سارستی بته کمت  بالعتوض روساههی،  ۀکهال( به  ایل دهای

 . یردتد ر عهمل اتنجم جتهی متی  ولای برای جبران یسهرات

 اد که اهن ماغیراته مربتوی مهایت ماغیراهی فوق دشهن می

ستت. مقتدار  تذاری شتده ابه دیهزاهی اعابهرات روساههیهن دهم

 رصد از  3 271که  رمجموع  است 2 494اهن عهمل برابر ۀوهه

 ثر معیشت اههتدار را  رؤوارههدس کل ماغیراهی تحت بررسی م

 کند.دواای روساههی تبیین می

ماغیراههی مربوی به عهمل ششتم بته مقتدار  ::امل ششم

 رصد از کتل وارهتهدس 2 948 رمجموع، و  رصد  2 247 ۀوهه

 ۀ ذاری  ر توستعدیهز به سرمههه  اد. ماغیراهیرا تشکیل می

 ، امداری صنعای و سنای، افزاه  تنوع شغلی  ر سطح روساه

 تذاری تولیتدی  ر سترمههه یدوص برای جوادتهن، دیتهز بتههب

زاهتی غیرکشتهورزی  ر اتهی اشتاغه کر ن زمینه، فراامروساه

ایم د. به  قت  ر اهن ماغیراه یوادسهزروساه عهمل ششم را می

ی هتزازاهی و اشتاغه مدآدیهزاهی  راه مربوی به که اهن فامید

فتوق از دظتر  یاتهشتهیص ۀارچند که عمد است.روساهاه   ر

آمتهری  ۀمیهدگین دسبت به سههر ماغیراه از  هد هه جهمعت ۀرتب
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ادد ادد،  ارای ادسجهم و امبساگی بو هوضعیای منهسبی  اشاه

 .اددا به یو  ایادهص  ا هر 0 554ته 0 656و بهر عهملی بین 

کیفیتت  ر اهتن عهمتل ماغیراتهی افتزاه   ::امل هفتم

 ،  ا ن امکهدتهت سارسی مر م به آر  و دهن مرغوب  ر روستاه

 اتهی تعتهودی و دیتهز بته ولت به تعهودی کشهورزی و فروشتگهه

-افام را می لعهم ،لای  ر تعهودی تولیدی روساههیامههت  و

 2 899 ،، و  رمجمتتوع2 210متتل اهتتن عه ۀستتهز . مقتتدار وهتته

هن ا رصد از وارههدس را به یو  ایادهص  ا ه است. بهر عهملی 

ثری ؤتوادد دق  متکه می است 0 541ته  0 648ماغیراهی از 

  ر اههدار معیشت منهطق روساههی فراام کند.

اتهی صتنعای و ماغیراهی دیتهز بته کهر تهه ::امل هشتم

 ستای  ر بتین روستاهاه و اتهی صتنههع تولیدی، اهجه  کهر هه

-افزاه  سطح صنههع تبدهلی  ر روساهاه عهمل اشتام را متی

 2 809، ، و  رمجمتوع2 141اهن عهمل برابر ۀسهزدد. مقدار وهه

 رصد از وارههدس را به یو  ایادتهص  ا ه استت. اهتن عهمتل 

 ر  بیکتهریثر برای کتها  ؤ اد که هکی از عوامل مدشهن می

-توادد زمینته را بترای اشتاغه و می استمور  مطهلعه  ۀمنطق

ن ا تر  ر اهت ،. بنتهبراهنکنتدزاهتی و غیتره فتراام ،  رآمدزاهی

ت  ر اههتدار معیشت ،اهی بیشاری رواج ایدا کندمنطقه کهر هه

 شد.یوااد  واقع ثرؤهن میروساهه

 و وارهتهدس کتل  رصد2 682 ادو  عهمل اهن ::امل نهم

 بته بتهالهی بستاگیام عهمتل اهن. است 2 048 آن ۀوهه مقدار

دیتهز  ،هی اهستگهه و دیرواتهی اداظتهمیآوجو  کهر) ماغیر چاهر

 دیتهز بته وجتو  هی شورای ال ایاالف  ر روساه،آوجو  و کهر

 (9) جتدو  طبتق.  اتدمی را دشتهن روساههی یهی شوراآکهر

 هی اهستگهه وآوجو  کتهر ماغیر به عهمل اهن امبساگی بهالترهن

اهتن  بنتهبراهن،. است 0 689 به برابر که دیرواهی اداظهمی است

اهی اتل اه و کهدونادجمنوادت » توان ه  عهملعهمل را می

 دهمید. «ایاالف

ماغیراهی مور  اسافه ه  ر اهن عهمتل شتهمل  ::امل دهم

، دیهز به امکهدهت روساه محیط و اهاهرک  ر جهدی امنیت به دیهز

 ،  سارستی بته امکهدتهت تفرهحتیتفرهحی و ورزشتی عمتومی

ۀ  اد. مقتدار وهتهتشکیل میرا عهمل  ام  ،)اهرک، شار بهزی(

 رصد از کل وارههدس را  2 567 ،و  رمجموع 1 954اهن عهمل 

به یو  ایادهص  ا ه است. بهر عهمل اهن عهمل بین ماغیراه از 

 اد و زمینته را بترای امبستاگی را دشهن می0 569ته 0 658

 یراه  ر اهن عهمل فراام کر ه است. قوی بین ماغ

ماغیراهی مور  دظر  ر اهن عهمل افتزاه   :امل یازدهم:

ن بتته دیهزاتتهی الؤ، اهستتخگوهی مستتتعتتدا  فضتتهاهی آموزشتتی

اجامهعی و فرانگی مر م، بر زاراهی کالستی آموزشتی بترای 

 و متذابی امتهکن به  سارسیو  جوادهن و دوجوادهن  ر روساهاه

طور که سهز . امهنعهمل ههز ام را می ،یعموم اهییهدهکاهب

 0 517ته  0 567  ، بهر عهملی اهن ماغیراه بینشومالاظه می

ماغیر است و تمهمی ماغیراهی بته عهمتل هتهز ام امبستاگی 

دتهم  ، اندهمثبت  اردد. به توجه به اامیت ماغیراهی تشتکیل

ده شتبرای اهن عهمتل اداختهب  «دیهزاهی اجامهعی و فرانگی»

 رصتد از  2 435 ،  رمجموع1 857آن  ۀکه به مقدار وههاست 

کند. ماغیراهی اهن عهمتل ماتم اهتن وارههدس کل را تبیین می

- یر  که میدی روساهاه را  ر بر میوعهمل طیفی از عوامل  ر

 اجامتتهعی و فرانگتتیثری  رافتتزاه  آ تتهای ؤتوادتتد دقتت  متت

 یهن به  دبه   اشاه بهشد.هروساه

سطح اوش  امواج را هوهی و راهی ماغی ::امل دوازدهم

 تتلوهزهودی  ر روساه،  سارسی به فنهوری اطهعتهت و ارتبهطته

 و)اهناردت، تلفتن، موبههتل( و بریتور اری از منتهبع اجامتهعی 

 ه بینبهر عهملی اهن ماغیرا .سهز میرا عهمل  واز ام  ،تکنیکی

ماغیتر استت و تمتهمی ماغیراتهی بته عهمتل  0 513ته 0 567

 امبساگی مثبت  اردد. به توجه به اامیت ماغیراتهی واز ام 

بترای اهتن عهمتل « دیهزاتهی تکنولتو هکی»  انده، دهمتشکیل

، ،  رمجمتوع1 851 آن ۀده است که بته مقتدار وهتهشاداخهب 

 کند. ماغیراتهی اهتن رصد از وارههدس کل را تبیین می2 389

ر ودتی روستاهاه را  ر بترعهمل مام اهن عهمل طیفی از عوامل  

 افزاه  آ های اجامتهعی ثری  رؤتوادد دق  م یر  که میمی

 یهن به  دبه   اشاه بهشد.هو فرانگی روساه

عهمل سیز ام و چاتهر ام  ::امل سیزدهم و چهاردهم

ترتی  ، بته1 655و  1 763 ۀماغیر به مقدار وهته سهارکدام به 

دتتد. اکر هبیتتین  رصتتد وارهتتهدس کتتل را ت 2 171و  2 312

 ایمی بترای   سارسی به بهزار محلشهمل  سیز ام،ماغیراهی 

رفع دیهز روزاده، دیهز به مراکز تجهری بترای فتروش محدتوالت 

  امی و کشهورزی،  سارسی به ستهلن ورزشتی و زمتین بتهزی

را  «دیهزاهی ورزشتی و تجتهری»توان اهن عهمل را است که می

مشتهرمت متر م  ۀعهمل چاهر ام شهمل زمین ،. امچنینهمیدد
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اتهی یتهدگی و زبهلته ۀبته تخلیتغیره سهزی رو یهده و آلو ه ر 

 فتع  ۀشتبک کر ن متر م  رفضوالت  امتی، مشتهرکت و آ تهه

،  سارش فضتهی ستبز  ر اهی سطحی  ر روساهفهضالب و آب

دیهزاتهی آمتوزش »توان اهن عهمتل را است که می سطح روساه

 دهم داه . «محیطیزهست

 

 یافتهآمده از ماتریس چرخشدستمل و میزان بارهای :املی بهمتغیرهای هر یک از :وا -9 جدول

 1395، اهی تحقیقیذ: ههفاهأم
 بهر عهملی ماغیراه اهعهمل

ای
هی
رس
 زه
ی
زاه
دیه

تأ) 
 و 
ت
سه
سی
ا ت(

یزا
جا
ت

 

 0 716 کشیلوله شهمیددیآب آ دیهز به

 0 704 ) هزرسهدی(  سارسی به سویت و ادر ی

 0 631 سفهلت، وسههل دقلیه(آبهطی)یهکی، اهی ارت سارسی به کیفیت راه
 0 584 )تلفن، موبههل(و کیفیت  یدمهت ارتبهطی دیهز به

 0 554  ر روساهودقل عمومی  سارسی به یطوی امل
 0 531 اهی کشهورزیرسهدی به روساهاه و زمیندیهز به برق

 0 514 ای  ر سطح روساهزهرسهیت جه ه ۀدیهز روساه به توسع

یهز
د

ای
داش
 با
ی
اه

و  

دی
رمه
 

 

 0 705 دیهز به یدمهت و امکهدهت باداشای
 0 616 کیفیت سطح باداشت و دظهفت  ر روساهآوری زبهله و افزاه  دیهز به جمع

 0 606 اهی باداشای و  رمهدی دیهز به امههت

دی
کو
مس
ی 
زاه
دیه

 

 0 631 امههت  ولت برای بریور اربو ن از مسکن شخدی
 0 578 وسهز کنند هن  ولای  ر سهیتدیهز به امههت

 0 573 ارشدن امالک  ر روساه تثبیت و سند

هبر
 مع
 به
یهز
د

 

 0 655  منهس   سارش ییهبهن و میه هن اهجه 
 0 568 سهزی معهبر  ر روساهدیهز به زهبه

 0 555 )رعههت عرض، شی ، ارهم( دیهز به رعههت اصو  فنی ااداث معهبر
 0 533   ر روساه ( ذاریفرش، جدو سنگ)عهبر م ۀتسطیح و توسع

ت 
بهرا
اعا
ی 
زاه
دیه

هن
ههی
سا
رو

 

 0 645 زاهی جوادهن ذاری بخ   ولای و غیر ولای و اهجه  اشاغه دیهز به سرمههه

 0 590 رش مهایبرای تولیدات کشهورزی و  امداری و بهغداری و ارو بهدکی اهیوام و مهلی منهبع به دیهز

 0 568 روساههی ۀهن منهبع اقاده ی )او ، کهال( به  ایل دهایدیهز به جره
 0 546  سارسی به کم  بالعوض  ولای برای جبران یسهرات

ی  
زاه
دیه

رآ
 و 
هی
دزا
م ه 
شاغ
ا

ی
زا

 

 0 656  امداری صنعای و سنای ۀ ذاری  ر توسعدیهز به سرمههه
 0 654 هنیدوص برای جوادهدیهز به افزاه  تنوع شغلی  ر سطح روساه ب

 0 578 سرمههه  ذاری تولیدی  ر روساه دیهز به

 0 554 زاهی غیر کشهورزی  ر روساهاهی اشاغه فراام کر ن زمینه

دی
عهو
ه ت
هز ب
دی

 اه

 0 648 کیفیت  سارسی مر م به آر  و دهن مرغوب  ر روساهافزاه  
 0 645 اهی تعهودی ا ن امکهدهت  ولت به تعهودی کشهورزی و فروشگهه

 0 541 دیهز به امههت  ولای  ر تعهودی تولیدی روساههی

به 
اه 
یهز
د

 هه
کهر

ی 
اه

ی
ید
تول
 و 
ای
صنع

 

 0 589 افزاه  سطح صنههع تولیدی  ر روساهاه
 0 547 اهی صنههع  سای  ر بین روساهاهاهجه  کهر هه

 0 523 افزاه  سطح صنههع تبدهلی  ر روساهاه

 زدیه
من
دج
ه ا
ب

ه و
ا

 

ون
کهد

اه
ل 
 ا
ی ف
اال
ای

 

 0 689 هی اهسگهه و دیرواهی اداظهمیآوجو  کهر
 0 589 هی شورای ال ایاالف  ر روساه آدیهز وجو  و کهر

 0 587 هی شورا روساههیآدیهز به وجو  و کهر
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 9ادامه جدول 
 بهر عهملی ماغیراه اهعهمل

ت 
وقه
ه ا
هز ب
دی

ت 
راغ
ف

 

 0 658 اهاه و محیط روسدیهز به امنیت جهدی  ر اهرک
 0 658 دیهز به امکهدهت تفرهحی و ورزشی عمومی

 0 569  سارسی به امکهدهت تفرهحی )اهرک، شاربهزی(

ی 
زاه
دیه

 و 
عی
امه
اج

ی 
نگ
را
ف

 

 0 567 تعدا  فضهاهی آموزشی افزاه  

 0 526 جامهعی و فرانگی مر م وهی مسؤوالن به به دیهزاهی ااهس 

 0 519 جوادهن و دوجوادهن  ر روساهاهبر زاراهی کالسی آموزشی برای 
 0 513 اهی عمومییهده سارسی به امهکن مذابی و کاهب

ی 
زاه
دیه

ی 
 هک
ولو
کن
ت

 

 0 567 سطح اوش  امواج را هوهی و تلوهزهودی  ر روساه

 0 545  سارسی به فنهوری اطهعهت و ارتبهطهت )اهناردت، تلفن، موبههل(

 0 513 تکنیکیبریور اری از منهبع اجامهعی و 

 و 
شی
ورز
ی 
زاه
دیه

ی
جهر
ت

 

 0 658  سارسی به بهزار محلی  ایمی برای رفع دیهز روزاده

 0 578 دیهز به مراکز تجهری برای فروش محدوالت  امی و کشهورزی

 0 518  سارسی به سهلن ورزشی و زمین بهزی

ش 
وز
 آم
ی
زاه
دیه

ت
هس
ز

طی
حی
م

 

 0 578 اهی یهدگی و فضوالت  امیه به تخلیۀ زبهلهسهزی رو یهدزمینه مشهرکت مر م  ر آلو ه

 0 547 اهی سطحی  ر روساه فع فهضالب و آب ۀشبک کر ن مر م  رمشهرکت و آ هه

 0 546  سارش فضهی سبز  ر سطح روساه

 

کته تمتهمی عوامتل متذکور  رمجمتوع قهبل ذکتر اهن ۀدکا

 کننتد و رصد وارهتهدس کتل ماغیراته را تبیتین متی 52 433

 مهدده مربوی بته ستههر عتواملی رصد از وارههدس بهقی 47 538

 ر ضتمن از میتهن  ؛ر دشده استساه میبینی آناست که ای 

ماغیر  ر تبتین عوامتل  50 ،ماغیر مور  بررسی  رمجموع 60

اته مهدده به اهن علت کته بتهر عتهملی آنبهقی و یهلت  اشاند 

یتل ه توجته بته تحلادد. بدهشتحلیل اذف از  ،بو  0 5کمار از 

 عنتوان بتهماغیتر متور  بررستی را  50تتوان  رفاه، میصورت

، باداشای (تجایزات و سیسهتأت) زهرسهیای دیهزاهی عهمل14

و  متدزاهیآ ر اعابتهرات روستاههیهن، و  رمهدی، مسکودی، معهبر،

اته نادجم اهی صنعای و تولیدی،اه، کهر هه، تعهودییزاهاشاغه 

 اجامتهعی و فرانگتی، اوقهت فراغت، الف،اهی ال ایاکهدون و

ورزشتتتی و تجتتتهری و دیهزاتتتهی آمتتتوزش  تکنولتتتو هکی،

  ذاری کر .محیطی دهمزهست

 گیری نتیجهبحث و  .5
ای به توجه به اامیت روهکر  معیشای  ر اقتدامهت توستعه

توستعه، اهتن اتهوا  بته اتدف وههه  ر منتهطق کمهب ،ادسهدی

دواای روستاههی و تبیتین  ر  یهنهاهی روساهدیهزمندیبررسی 

به معیشت اههدار  ر هکی  راساههی  سایهبی ثر آن  رؤعوامل م

داتههج شارساهن چرام ادجهم  رفتت.  -اهی سرفهرههب از بخ 

 ۀیهن  ر محتدو هاتهی روستاهتحقیق دشهن  ا  کته دیهزمنتدی

 یتر  کته براسته، متی دشأت مور  مطهلعه از عوامل مخالفی

 52 433اتدو   وه قترار  رفاته و  ر تر14هملی  ر تحلیل عت

تحلیل عتهملی ماغیراتهی  د.  رکن رصد وارههدس را تبیین می

دیهزاهی » ل او  به دهممیهن، عههاهی روساهثر برای دیهزمندیؤم

 13 986بی  از به تبیین  «سیسهت و تجایزات(أ)ت زهرسهیای

 .ترهن عهمل معرفی شتدعنوان اثربخ به رصد از کل وارههدس 

 کشتی،دیهز به آب آشهمیددی لولهاهی مرتبط به آن، ین  وههاز ب

) هزرسهدی(،  سارسی به کیفیتت   سارسی به سویت و ادر ی

ستفهلت، وستههل دقلیته(، یتدمهت آ)یتهکی،  اهی ارتبتهطیراه

اهی ارتبهطی و کیفیت )تلفن، موبههل(،  سارسی به کیفیت راه

بته یطتوی  سفهلت، وسههل دقلیه(،  سارسیآ)یهکی،  ارتبهطی

رستتهدی بتته روستتاهاه و ، برق ر روستتاهودقتتل عمتتومی امل

ای زهرسهیت جته ه ۀاهی کشهورزی و دیهز روساه به توسعزمین

 دد.شوترهن معرفی میعنوان دیهزمند ر سطح روساه به

عهمل  وم به دهم عهمل دیهزاهی باداشای و  رمهدی به تبیتین 

ترهن مام ،مل او  رصد از کل وارههدس بعد از عه 4 815ادو  
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دیهز به یدمهت و امکهدهت باداشای، دیتهز بته . دشعهمل معرفی 

کیفیت سطح باداشتت و دظهفتت  ر آوری زبهله و افزاه  جمع

عهمتل  ،.  رمجموعاستترهن ماغیراهی اهن عهمل از مام روساه

 رصد از کل وارهتهدس،  ر  18 801 او  و  وم به سامی معه  

  یتر .ه  ر بتهالترهن ر ه قترار متیشتدجاعهمل اساخر 14بین 

عهمتل دیهزاتهی  ،آمده ستتهوتحلیل بطبتق تجزهته ،امچنین

محیطی کمارهن عهمل را بته ورزشی و تجهری و آموزش زهست

اتهی یهن  ر اولوهتهادد که از  هد هه روساهیو  ایادهص  ا ه

  تری قرار  رفاه است.اههین

متور   ۀ  ر محتدو ا  تی ای سیمد   براسه، ،امچنین

توان اظاهر کر  که مشتکالت دهشتی  ر روستاهاهی مطهلعه می

ن اهمهدند چرد زدجیره است که به ام وابساه اساند و  ،دموده

بته کتل  ،ای  بیته  یی ر صورتی است که ا ر ه  مشکل جز

اهی متد  ا  تتی  هگر چردسیسام آسی  وار  یوااد شد و 

هی مخالتف از اتای سی از کهر افاه ه و مشتکالتی را  ر بخت 

یوااتد جنسیت و محیط روادی بته وجتو   سیهست، ارتبهطهت،

متور   ۀ ر محتدو  ا  ای ستی تتی به توجه به مد  مثالً ؛آور 

دتهت که توجه به دیهز یدمهت و امکهتوان اظاهر کر  میمطهلعه 

کیفیت ستطح باداشتت و آوری زبهله و افزاه  باداشای، جمع

ی هکت اهی باداشای و  رمهدیو دیهز به امههت دظهفت  ر روساه

ا رو  ومین عهمل مام  است هنیاز دیهزاهی اسهسی مر م روساهه

، به یو  ایادهص  ا ه است و از طرف  هگر ن ر بین روساههیه

کته بته  هگتر ماغیراتهی  استتهکی از اصو  اسهسی اهن مد  

د چترکته بته اه، انهاگهه، سیهست مرتبط است چون زهرسهیت

توادتد بتر اهتن استه،، متیبقت  اردد. مد  ا  تی ای سی مطه

اهضر را بته صتورت زهتر  ۀایشناه اهی داههی اهصل از مطهلع

 :ارایه کر 

 هاز جملت ؛هنیبندی دیهزاهی اولیه روستاههتوجه به اولوهت .1

کیفیتت  سارستی شتهمیددی ستهلم، افتزاه  آدیهز به آب 

، دیتهز بته یتدمهت و مر م به آر  و دهن مرغوب  ر روستاه

  سارستتی بتته ستتویت و ادتتر یاشتتای، امکهدتتهت باد

هن را تشتتکیل ی) هزرستتهدی( کتته عوامتتل ضتتروری روستتاهه

 ؛ ادمی

 ۀعنوان ه  اترو به طرح ا  تی ای سی کر ن مد مطرح .2

بته توجته کتتهرکر  و آن اصتتو  اجترای کتهربر ی و  کتهمالً

 ؛مور  مطهلعه ۀعمکر  آن  ر منطق
ن بته دیهزاتهی اجامتهعی و فرانگتی والؤاهسخگوهی مست .3

ی بندی دیهزاتهمطهلعه به توجه به اولوهت ۀ م  ر محدو مر

 ؛اهآن
جهمعته کهمتل   ۀتوستعن به اسافه ه از مد  والؤتوجه مس .4

هرچوب برای طرح ا  اعنوان ه  چمد  دسل معیشای به

  .مور  مطهلعه ۀبرای دقهی روساهاهی محدو  تی ای سی

 تشکر و قدردانی

لیت علمتی اهوا  اهضی اهمی مهلی دداشاه و اهصل فعه

 دوهسند هن است.
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