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نقش سنتهای فرهنگی در معیشت پایدار روستایی؛ مورد
مطالعه ،شهرستان اردبیل
وکیل حیدری ساربان ،1وحید خاجوی
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پذیرش1398/09/16 :

چکیده

امروزه زیرساخت توسعه ملی را توسعه روستایی شکل داده و توجه به اقتصاد و پایداری معیشت روستا بهطور
روزافزونی احساس میشود .مطالعات نشان میدهد که مفهوم سنتهای فرهنگی بر معیشت پایدار روستایی
تأثیر معنیداری دارد .برایناساس ،هدف این مقاله بررسیی نقیش سینتهیای فرهنگیی در معیشیت پاییدار
روستایی است .روش استفاده شده توصیفییتحلیلی بوده و دادهها بهصورت مطالعیه کتابخانیهای و مییدانی
(پرسشنامهای) جمعآوری گردیده است .جامعه آماری پیووهش روسیتاییان شهرسیتان اردبییل بیا جمعییت
 74536نفر است .برای محاسبه حجم نمونه آماری این جامعه از فرمول کوکران استفاده شید .بیرای تعییین
حجم نمونه روستاها ،معیار تعداد خانوار مورد توجه قرار گرفت و حجم نمونه  358نفر بیرآورد شید .رواییی
صوری پرسشنامه نیز توسط اساتید دانشگاه محقق اردبیلی و دانشگاه تبریز مورد تأیید قرار گرفت .با اسیتفاده
از آلفای کرونباخ پایایی سؤالت در بخش سینتهیای فرهنگیی  0/79و در بخیش معیشیت پاییدار 0/78
بهدست آمد کیه مییتیوان گفیت سیؤالت مطرحشیده از ریریپ پاییایی قابیل قبیولی برخیوردار هسیتند.
تجزیهوتحلیل دادههای این مقاله با استفاده از نرمافزار  SPSS21انجام شد و از آزمونهای آماری همبسیتگی
پیرسون و رگرسیون استفاده گردید که نتایج نشان داد همبستگی مثبت و معناداری با رریپ 0/63بین متغییر
سنتهای فرهنگی و معیشت پایدار در مناطق روستایی وجود دارد .رریپ بتا نیز نشان داد کیه سینتهیای
فرهنگی  0/63از تغییرات مربوط به معیشت پایدار روستاییان را پیشبینی میکند و در بخش پایانی مقاله بیا
توجه به تحلیل نتایج ،پیشنهادات کاربردی ارائه شد.
کلیدواژهها :سنتهای فرهنگی ،معیشت پایدار ،توسعه روستایی ،اردبیل
ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ی ی
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 .2کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران


 .1مقدمه

لزمۀ رسیدن به توسعه ،توجه به روستاها و بخشهای روستایی بهعنوان بخییش پایییه اسییت .بییا
توجه به این که عمدۀ جمعیییت فقیییر جهییان در منییاطق و بافتهییای روسییتایی کشییور زنییدگی
میکنند (جمعهپور و احمدی ،)34 ،1390 ،فقر یکی از مهمترین و اساسیییترین مورییوعات
در حیطۀ توسعۀ روستایی محسوب میشود .درحالیکه متخصصان تالش کردهانیید تییا شیرایط
روستایی را از طریییق رویکردهییایی ماننیید بهبییود حاصییلخیییزی خییاص ،اصییالحات اررییی و
فناوریهای پیشرفته بهبییود بخشییند ،امییا در اییین زمینییه بییه موفقیییت نییدانی دسییت نیافتهانیید
(جمعهپور .)28 ،1384 ،به عبارت دیگر ،بین بسیییاری از نو یسییندگان و سییازمانهییای عمییده
توسعه بینالمللی این توافق وجود دارد که رهیافییتهییای گتشییته و حییال بیرای توسییعه جوامییع
روستایی در ررورت کاهش فقر مییوفقیتی نداشییتهاند و تغییییر در رویکییرد رییروری اسییت .از
جمله تالشها جهت عملینمودن پایداری در روستا ،تمرکز بر روی معیشت روستاییان اسییت.
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تفکر و تمرکز بر معیشت بییهعنوان وسیییله درص کیفیییت زنییدگی و رفییاه از رهیافییتهییای جدییید

انتخاب راهبرد بهینه توسعه در جوامع درحالتوسعه است (مرس و مک نامارا.)60 ،2013 ،1

رویکرد معیشت پایدار از رویکردهای تحلیلی جدید در زمینۀ توسعۀ روستایی است کییه در
سالهای اخیر بهمنظور توسعۀ روسییتایی و کییاهش فقییر موردتوجییه قیرار گرفتییه اسییت .در اییین
رویکرد ،هدف اصلی ،اتکا بر داراییها و سرمایههای اصلی (انسانی ،اجتماعی ،مالی ،طبیعی،
نهادی و فیزیکی) موجود در روستا بهعنوان منابع اولیه و اساسی تأمین معییاش روسییتایی اسییت
(سجاسی ،صادقلو و شییکوریفرد .)197 ،1394 ،رویکییرد معیشییت پایییدار در دهییۀ ،1980

بهعنوان رویکرد جدید در مقولۀ توسعۀ روستایی مطرح شد (کارنی .)20 ،1998 ،2این رویکرد
بر تفکری جامع و منسجم دربارۀ کاهش فقر و توسعۀ روستایی تأ کید کییرده اسییت و بهسییرعت
محبو بیت زیادی در میان محققییان و دسییتاندرکاران توسییعه بهدسییت آورد (دپارتمییان توسییعۀ

بینالمللی .)1999 ،3در مقولۀ معیشت پایدار ،یکی از تعاریفی که فراوان به آن استناد میشود،
متعلق به مبرز و کانوی است که بیان میکنند :معیشت ،از قابلیتها ،داراییها و فعالیتهای
ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ی

لزم برای گتران معاش تشکیل شده است .معیشت هنگامی پایدار خواهیید بییود کییه بتوانیید بییا
فشییارها و شییوصها سییازگار شییود و قابلیتهییا و داراییهییای خییود را تقویییت یییا حفی کنیید و
فرصتهای معیشت پایدار را برای نسل بعد نیز فراهم آورد؛ و دیگر ای ن کییه منییافع خالصییی را
برای معیشت دیگران در سطوح محلی یا ملی و در کوتاه مدت یا بلند مدت ایجاد کند ( مبییرز

و کانوی .)6 ،1992 ،1بنابراین ،برای رسیدن به توسعه ،توسعۀ بخش روسییتایی الزامییی اسییت و
لزمۀ آن رفع فقر موجود در روستا و پایدار نمودن معیشت روستاییان است .در واقع ،اگر هییدف
توسعه را بهطور مشخص رهایی از نگال فقر و کاهش سطح آن از طریق ایجاد اشتغال ،بیرای
تهیدستان شهری و روستایی ،تأمین حییداقل نیازهییای اساسییی قابییلقبول بیرای همییه ،بییالبردن
بهرهوری ،تعادل بیشتر بین حوزههای جغرافیایی و طبقات اجتماعی و اقتصادی ،تمرکززدایییی و
مداخله مردم در تصمیمگیری ،تأ کید بر اعتماد به نفس جمعی و ملی و تییوازن و بهبییود کیفیییت
محیط زندگی تعریف کنیم ،جامعه و مناطق روستایی یکییی از کانونهییای مهییم بیرای بییرآورده
ساختن این اهداف خواهد بود و توسعه روستایی سهم بسیاری در دسییتیابی بییه اهییداف کلییی
توسعه در سطح ملی خواهد داشت (جمعهپور.)50 ،1384 ،
لزم است برای کشورهایی همچون ایران ،که در مرحلییۀ آزییازین توسییعه اسییت و فقییر بییر
جوامع روستایی آن حاکم است ،تحقیقات گستردهای در زمینۀ پایییداری معیشییت روسییتاییان
صورت گیرد .از عواملی که میتواند تأثیر مثبییت بییر معیشییت پایییدار روسییتایی داشییته باشیید
سنتهای فرهنگی موجود در روستاست که تاکنون به اییین مهییم کمتییر پرداختییه شییده اسییت.
ارزشهای فرهنگی یکی از مقولت پیچیده و مهمی است که در فراینییدهای توسییعه میتوانیید
نقش بسیار مهمی را ایفا کنند .موروع موردمطالعییه در اییین مقولییه بررسییی تییأثیر سیینتهای
فرهنگی بر معیشت پایدار روستایی از دیدگاه ساکنان مناطق روستایی شهرستان اردبیل است.
بیتردید عوامل گوناگونی در بهبود معیشت پایدار روستایی دخالت دارند که فقییدان آنهییا
بهبود معیشت پایدار روستایی را بییا الشهییای عدیییدهای مواجییه میسییازد .برهمیناسییاس،
شناسایی عناصر سنتهای فرهنگی بهعنوان یکی از عوامل بهبود معیشت پایدار روسییتایی کییه
از پیششرطهای اساسی در جهت برنامهریزی توسعۀ روستایی و توسعۀ ملی بهشمار میییرود
ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ی
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نقش سنتهای فرهنگی
در معیشت پایدار ...

میتواند نقش بییالیی در برنامییهریزی راهبییردی دولتهییا در منییاطق روسییتایی داشییته باشیید.
همچنین ،بررسی و مطالعییات صییورتگرفته حییاکی از آن اسییت کییه مییزان معیشییت پایییدار
روستاییان ساکن در مناطق روسییتایی شهرسییتان اردبیییل در سییطح پییایینی قیرار دارد .عناصییر
سنتهای فرهنگی که میتواند بر معیشت پایدار روسییتایی تییأثیر داشییته باشییند عبارتانیید از:
آداب و رسوم ،باورها ،دانشها و مهارتهای سنتی ،ارزشها و هنجارهای سیینتی ،معنویییت و
هو یت که هرکدام بهنو به خود میتوانند بر بهبود معیشت روستاییان تأثیر داشته باشند .بییه اییین
خاطر ،این مقاله بهدنبال آن است کییه اییین سییؤال را موردبررسییی و کییاوش قیرار دهیید کییه آیییا
سنتهای فرهنگی بر معیشت پایدار روستایی تأثیر معنیداری دارد؟
 .2مبانی نظری

امروزه مفهوم توسییعه از رشیید اقتصییادی فراتییر رفتییه و بییا مفهییوم توسییعه انسییانی ،عییدالت
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اجتماعی ،بهبود توزیع امکانات و تعادلهای فضایی پیونیید خییورده اسییت .در اییین راسییتا،
ارتقاء سطح زندگی افراد ،هدف نهایی سیاستها و برنامییههای توسییعه اقتصادی یاجتماعی
است (دییردن و همکاران .)45 ،2002 ،1نظریه توسعه روستایی ،پس از میانه قرن بیستم از
سه بدنه اصلی یعنی مدل جمعیییت و یفنیاوری ،توسییعه کشییاورزی و نظریییههای اقتصییادی
سیاسی عبور کرده است (الیس )63 ،2000 ،2و به رو یکردهای جدیییدی ماننیید معیشییت
پایدار ،حکمرانی خوب ،کاهش فقر و زیره متمرکز شده اسییت (الیییس و بیییگس،2002 ،3
 .)440در این میان ،رو یکرد معیشت پایدار ،که در اواخر دهۀ  1980بییا هییدف پیشییرفت و
در جهت فقرزدایی از اجتماعات روستایی بهوجود آمد ،به سه دلیل اهمیت یافت :نخست،
پیشنیاز بیرای بقییای جمعیییت انسییانی اسییت؛ دوم ،شییرط لزم بیرای کشییاورزی خییوب و
مدیریت پایدار است؛ و سوم ،ابزاری برای پیشگیری از فرایند مهاجرت شییهری از روسییتاها
است (وی سی ای دی( .)20 ،1987 ،4شکل شماره .)1
ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ی

(

)

معیشت روستایی

معیشت
پایدار
روستایی

توسعه پایدار

شكل شماره ( .)1معیشت پایدار روستایی
منبع :شن ،هوگی و سیمونز2009 ،

ر من هییدف قیرار دادن انسییانهای فقیییر و تهیدسییت،
در واقع ،رویکرد معیشت پایییدار ی
بهدنبال توسعه مردممحور با بهکارگیری منابع موجود محلی است .تییاکنون تعییاریف مفهییومی
متعددی از معیشت و معیشت پایدار ارائه شده است که عبارتاند از :معیشت به مفهوم تفکییر
در مورد دسترسی به داراییها و مدیریت برای نگهداری آنها است .معیشت به معنی زندگی و
زندهبودن ،تواناییها ،داراییها و فعالیتهایی است کییه بیرای زنییدگی و زنییدهبودن مییورد نیییاز
است ( مبرز .)5 ،2005 ،به عبارت دیگر ،معیشت شامل تواناییهییا (فروشییگاهها ،منییابع و
میزان دسترسی) و فعالیتهای مورد نیاز برای استفاده از زندگی اسییت (مبییایوا و اسییترونزاب،1
 .)637 ،2010معیشت شامل همه کارهایی است که افراد انجام میدهنیید تییا گییتران زنییدگی
کنند (تائو و وال .)93 ،2009 ،2در واقییع معیشییت فقییط فعالیتهییایی کییه درآمییدی را بیرای
خییانوار تولییید میکنیید شییامل نمیشییود ،بلکییه نهادهییای اجتمییاعی ،روابییط فراخییانواری،
سازوکارهای دسترسی به منابع از طریق سیکل زندگی را نیز در بر میگیرد (اسمعیلی ،خییداداد
و نخعییی  .)4 ،1395 ،افییزون بییر اییین ،معیشییت عبییارت اسییت از فعالیتهییا ،داراییهییا و
دسترسیهایی که بهطور مشترص ،منابع کسپ درآمیید یییا خییانوار روسییتایی را تعیییین میکننیید
ً
(داویس و هاسین .)300 ،2004 ،3مردم عموما در عملکردهای رایییج اقتصییادی ،سیاسییی و
محیطی در ورعیت نامطمئن و سختی بوده و معیشت خود را نییه بهصییورت فییردی ،بلکییه در
ار وب شرایط اجتماعی وسیییعتری مثییل خییانوار و اجتمییاع روسییتایی و گروههییای نیوادی
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سازمان میدهند .معیشت پایدار در فرهنگ آ کسفورد ،وسیلهای حمایتی تعریف شده که تنهییا
برای درآمد و مصرف نیست و وسیلهای برای زندگی ایمن است .معیشت بهعنوان ذخایر کافی
و جریانی از زتا و پول تعریف شده است که برای تأمین نیازهای اساسی رییروریاند .برخییی
محققان معیشت پایدار را بهعنوان یک سطح از ثروت ،سرمایه و جریانهای زتا و پییول نقیید،
که برای رفاه فیزیکی و اجتماعی و امنیت و جلوگیری از فقیر شدن لزم است ،تعریف کردهاند
(عبداللییهزاده و همکییاران .)150 ،1394 ،طبییق تعریییف مؤسسییۀ محیطزیسییت اسییتکهلم،
معیشت پایدار عبییارت اسییت از :ایجییاد شیرایطی کییه در آن سیسییتمهای انسییانی ،طبیعییی و
اقتصادی حامی توسییعه پایییدار بییوده و در عینحییال ،از منییابع و فرصییتهای نسییلهای آتییی
حفاظت کرده و امکانات لزم را برای تأمین زتا ،سرپناه و نوعی زنییدگی مقبییول توسییط خییود
افراد ،فراهم میآورد (بالگیس.)89 ،2004 ،1
از نظر مؤسسه بینالمللی توسعه پایدار ،معیشت پایدار در واقع ،امکانات و ظرفیییتهییای
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مردم را در راستای انجام و حف شیوههای مناسپ زندگی بهکار میگیرد و رمن توجه به رفییاه
آنها ،نسلهای آینده را نیییز مییورد مالحظییه قیرار میدهیید .تعریییف عملییی فییوق بییه اهمیییت
توانمندسازی افراد و کسپ استقالل و کرامت آنها در برآوردهشدن نیازهییای آنهییا اشییاره دارد

(سالسبوری .175 ،2003 ،2در نهایت ،از نظر مبرز ،رویکرد معیشت پایییدار در جییوامعی
شایع است که در آن افراد ورعیت معیشتی خییود را بییا فعالیتهییای ندگانییه بییه جییای یییک
فعالیت حف میکنند و بدین طریق خود را از شوصها و آسیییپپتیریهییا دور نگییه میدارنیید
ش ت پایییدار معتقیید اسییت کییه
(ویسی و مرادزاده .)3 ،1395 ،الیس در تعریییف خییود از معی ی
معیشت با تأ کید بیشتر بر روی دسترسییی بییه دارایییی و فعالیتهییایی کییه تحییت تییأثیر روابییط

اجتماعی (جنسیت ،سواد ،طبقه ،نواد ،قومیت و اعتقادات) و نهادها قرار دارند ،شکل میگیرد
و هرگونه اشاره به پایییداری یییا تواناییهییا را مسییتثنا میکنیید (الیییس .)16 ،2000 ،بییا وجییود
تعاریف مختلف ارائه شده از معیشت پایدار ،یکی از پراستنادترین تعییاریف معیشییت پایییدار،
متعلق به مبرز و کانوی است که بیان میکنند« :معیشییت از قابلیتهییا ،داراییهییا (انبارهییا،
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منابع و حق دسترسی به منابع) و فعالیتهای (شغلها) لزم برای گتران معاش تشییکیل شییده
است .بهعبارتی دیگر ،معیشت هنگامی پایدار است که بتوانیید بییا فشییارها و شییوصها سییازگار
شده و بهبییود یابیید و قابلیتهییا ،داراییهییا و منییابع طبیعییی خییود را تقویییت یییا حفی کنیید و
فرصتهای معیشت پایدار را برای نسل آینده نیز فراهم آورد و منافع خالصی را بیرای معیشییت
دیگران در سطوح ملی یا محلی و در کوتییاه یییا بلنیید مییدت ایجییاد کنیید ( مبییرز و کییانوی،
 )6 ،1992و با حف و یا افزایش تواناییها و داراییهای خود در حال و آینییده ،منییابع طبیعییی
پایه را از تضعیفشدن نجات دهد (فارینگتون ،کارنی ،اشلی و تورتون .)23 ،1999 ،1ایجییاد
ً
معیشت پایدار اساسا هممعنی ایجاد معیشتهایی است که در آن ،افراد در کسپ منابع مییالی
کافی بهمنظور تأمین نیازهای اساسی خود همچون زتا ،لبییاس و مسییکن توانمنیید هسییتند ،در
این فرایند ،مردم در داشتن یییک زنییدگی آبرومندانییه و در راسییتای پایییداری ،موفییق هسییتند .از
گزارش امنیت زتایی ( )2000به این سو ،مباحثه بر روی فقر ،پایداری ،سیستمهای معیشییتی
روستا و تنوعبخشی آنها و تمرکز و تأ کید بر فراینییدهای مشییارکت و ماهیییت فقییر ،منجییر بییه
رسمیتیافتن رویکرد معیشت پایدار شد (شن )45 ،2009 ،بر این اساس ،رویکرد معیشییت
پایدار مییورد پییتیرش سییازمانهای دولتییی ،زیردولتییی و ندجانبییه بسیییاری نظیییر دپارتمییان

بینالمللی توسعه 2و برنامههای توسعۀ سازمان ملل ،3بییهعنوان اسییاس تحقیقییات و اقییدامات
توسعۀ روستایی قرار گرفت (فورسیر2001 ،4؛ و دی اف آی دی.)1999 ،5
رو یکییرد معیشییت پایییدار ،راه تفکییر مبتنییی بییر فقییر و آسیییپپتیری زنییدگی اسییت و بییه
فعالیتهای توسیعه کمیک میکنید کیه مردممحیور (تمرکیز روی اولو یتهیای میردم فقییر)،
پاسخگو و مشارکتی (گوشدادن و پاسخ به اولو یتهای معیشتی شناساییشیده از سیوی خیود
مردم فقیر) ،ندسطحی (کار در سطوح مختلف برای کیاهش فقیر) ،هدایتشیده (بیا کمیک
بخشهای دولتی و خصوصی) ،پو یا (پاسخ انعطافپتیر به مردم در شرایط گونیاگون) و پاییدار
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(ایجاد توازن اقتصادی ،نهادی و پایداری اجتماعی و زیسیت محیطیی) باشیند (سیی ا اف،1
 .)2005رو یکرد معیشت پایدار با کار رابرت مبرز و مؤسسیه مطالعیات توسیعه در دانشیگاه
ساسکس آزاز شد .این رو یکرد بهطور بالقوه و یوگی میانبخشی و ندشیغلی را در یار وب
معیشت پایدار روستایی در کشورهای کمدرآمد ،که در حال تالش برای کاهش فقیر در منیاطق
روستایی هستند ،را مجاز میداند (الییس و بییگس .)448 ،2002 ،اهیداف معیشیت پاییدار
شامل کاهش فقر ،حمایت اجتماعی ،مقابلیه بیا طیرد اجتمیاعی ،ارتقیاء حقیوق بشیر و حتیی
محافظت از منابع طبیعی است کیه بنییان معیشیت بسییاری از میردم در کشیورهای جنیوب را
تشکیل میدهد (قدیری معصوم و همکاران .)14 ،1393 ،رو یکرد معیشیت پاییدار ،از بسیتر و
نظریۀ وسیع توسعۀ روستایی برخاسته است؛ بهعبارتدیگر ،برای شناخت بهتر نتیایج و معیانی
حاصل از معیشت پایدار و درنتیجه جایگاه رو یکرد و ار وب معیشت پایدار ،نمیتیوان ایین
مفهوم را جدا از بستر وسیعتر آن ،یعنی توسعه ،در نظر گرفیت (شین و همکیاران.)8 ،2009 ،
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اساس توسعه انسانی و توسعه اقتصادی بر معیشیت اسیتوار اسیت .راهبیرد معیشیت پاییدار از
تعدادی رهیافتهای متفاوت استفاده میکند و با ترکیپ این رهیافتها سامانهای را برای ایجیاد
معیشتی پایدار به وجود میآورد .معیشت پاییدار کیه از طرییق تغیییر دییدگاههای متعیارف در
زمینه فقر ،مشارکت و توسعه پایدار گرفته در مباحث توسیعه روسیتایی بیه مییزان زییادی میورد
توجه واقع شده است بهنحویکه بهطور مثال ،ناامنی معیشت بهعنوان یکی از پیامدهای اصیلی
فقر روستایی شناخته شده اسیت و ییا در مطالعیات آسییپپتیری نشیان داده شیده کیه فقیرای
روستایی نهتنها بهمیزان بیشیتری در معیرش شیوصهای محی یط ی قیرار دارنید ،بلکیه در مقابیل
شوصهای معیشتی نیز از بازگشیتپتیری کمتیری برخوردارنید .همیین امیر ریرورت بررسیی
پایداری معیشت در جوامیع روسیتایی را محسیوس میسیازد (کشیاورز و کرمیی.)3 ،1391 ،
برنامههای رد فقری که به روسیتاها و مسیائل روسیتاییان تیوجهی نداشیته باشید بیا موفقییت
رو بهرو نخواهد بود؛ زیرا فقر بهطور عمده در روستاها متمرکز است و با توجه بیه سیطح درآمید
روستاییان و آسیپپتیری آنان در مقابل نوسانات درآمدی و قیمتی ،سیاستهای اصلی کیاهش
فقر باید مبتنی بر توانمند کردن فقیران روستایی برای درآمدهای بالتر باشد .بدینمنظور امیروزه
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توسعه روستایی یکی از اهداف مهم کشورها بهشمار میآید .با توجه بیه مشیکالت موجیود در
روستاها مانند بیکاری ،فقر و بهرهوری پائین در کشاورزی و بهرهبرداری بییش از حید از منیابع
طبیعی ،توجه به معیشت پایدار روستاییان رروری است (توکلی و همکاران .)75 ،1393 ،بیا
اتخاذ این رو یکرد میتوان امید داشت که مردم منطقه و نسلهای آتی دارای فرصتهای شیغلی
پایدار خواهند بیود (ایمیانیزاده .)4 ،1393 ،تعیاریف معیشیت پاییدار بیهعنوان مبنیای کیار
ی
ندملیتی و بینالمللیی متعیددی ماننید دپارتمیان توسیعه
دولتها و سازمانهای زیرانتفاعی،
بینالملل ،برنامۀ توسعۀ سازمان ملل ،آ کسفام ،سازمان تعیاونی کمیک و رفیاه بینالمللیی ،در
توسعۀ الگوهای معیشت پایدار همراه با عناصر معیشیتی آن بیرای تسیهیل و کمیک بیه توسیعۀ
روستایی و در نهایت ،کاربرد عملی قرار گرفته است (دی اف آی دی.)1999 ،
در دورههای اخیر آنچه بهعنوان ار وب معیشت پایدار و بهعنوان راهبرد بقاء روستایی
نامیده میشود ،شامل مؤلفههای سرمایه انسانی (آموزش ،مهییارت و بهداشییت خانوارهییا)،
سرمایه فیزیکی (تجهیزات کشاورزی و نظایر آن) ،سرمایه اجتماعی (شییبکههای اجتمییاعی
و مشییارکت مردمییی در طییول آن) ،سییرمایههای مییالی (پییسانییداز ،اعتبییارات و ز ی ره) و
سرمایههای طبیعی (منابع طبیعی) میشود؛ بهعبارت دیگر ،ار وب پنجبخشی دپارتمان
توسعۀ بینالملل بریتانیا در سال  ،1999یکی از بهترین رو یکردهییا دربییاره معیشییت پایییدار
است (شن .)1 ،2009 ،بهکارگیری نین ار و بی همانند ابزار تحلیلی و راهنمای عملی
در ی
طراحی و اجرای سیاستهای اجتماعی مناسپتر در زمینه توسعه روستایی ،رروری بییه
نظر میرسد .بییهطورکلی ،ییار وب معیشییت پایییدار ،مبنییایی تحلیلییی را بیرای شییناخت
پیچیدگی معیشت روستایی ارائه میدهد .رو یکرد وصف شده سبپ میگردد تییا بهصییورت
سامانمند ،و نه فقط با تمرکز بییر یییک یییا دو جنبییه از مسییئله کییاهش فقییر روستایی یتوسعه

روستایی را مورد توجه قرار دهیم (اسکونز .)35 ،1998 ،1به بیان دیگر ،رو یکرد مییتکور مییا
را از تفکری ندپاره و ندبخشییی بییه سییمت نگییاهی جییامع در مییورد معیشییت و توسییعۀ
روستایی هدایت میکند (اشییلی و کییارنی .)74 ،1999 ،2در اییین ییار وب ،پیینج عامییل
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اصلی مستقل از یکدیگر نیستند ،بلکه با هم تعامل دارند .این ار وب و رو یکرد در پیوند
دادن روندها در سطوح کالن با واقعیات در سطوح خرد و روزمرۀ زندگی افیراد مییؤثر اسییت
(شن.)12 ،2009 ،
نهادینهشدن تدریجی رو یکرد معیشیت پاییدار در دسیتور کیار برنامیهریزی سیازمانهای
توسعه در سراسر جهان میتواند همچون اساس و مبنیایی بیرای توسیعه روسیتایی و بیهعنوان
حامی فقرا ،مورد توجه قرار گیرد (جمعهپور و کیومرث .)112 ،1391 ،در ار وب میتکور،
بر اساس پنج جزء رو یکیرد معیشیت پاییدار ،بیر رو یکیردی مردممحیور تأ کیید شیده اسیت
(سرات .)15 ،2008 ،1بنابراین ،راهبردهای معیشت مرکپ از دامنهای از فعالیتها در زمینیۀ
دسترسی به دارایی و استفاده از آنها است که میتوان آنها را بهواسطه فاکتورهیای اجتمیاعی
(روابیط اجتمیاعی ،نهادهیا و سیازمانها) جهتگیریهیای بیرونیی (نظییر جهتگیریهییا و
روندهای اقتصادی) و شوصها و رو یدادهای محیطی (خشکسالی ،سییالب ،آفیات و زییره)
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تعبیر کرد (پاساتور )4–5 ،2001 ،2که برقراری ارتباط و پیوند بین عناصر بهصیورت منطقیی،
شکلدهنده ار وب مفهومی است .ازاینرو ،ار وبهای مفهومی بر پایۀ مجموعیهای از
عناصر در رو یکرد معیشت پاییدار شیکلگرفته و روابیط بیین ایین عناصیر را ارائیه میکننید.
ار وب معیشت پایدار روستایی (اس آر ال )3بیانگر ارتباط فقر ،مدیریت منیابع طبیعیی و

معیشت روستایی است .در طیول دهیههای گتشیته ایین یار وب جهیت تعییین نیازهیای
سیاستی و مداخلهگری لزم برای کاهش فقر ،توسیعه یافتیه اسیت .ییک یار وب معیشیت
دربرگیرندۀ توانمندیها ،داراییها (اندوختیهها ،منیابع و مطالبیات) و فعالیتهیای موردنییاز
برای زندگی است .شناختهشدهترین مدل مفهومی از رو یکرد معیشت پایدار ،توسط دپارتمیان
توسعۀ بینالمللی ترسیم و ارائه شده است (شکل شماره .)2

ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ی

داراییهای سرمایهای
\دگرگونی ساختارها
پیامدهای
معیشتی
درآمد بیشتر
افزایش رفاه
کاهش
آسیپپتیری
بهبود امنیت
زتایی
استفاده پایدارتر
از منابع طبیعی

و فرایندها
ساختارها
سطوح دولتی
به منظور استراتویهای
معیشتی
دستیابی
به

بخش خصوصی

تأثیرات و
دسترسیها

فرایندها

طبیعی
زمینههای
سیاسی
فیزیکی
آسیپپتیری
شرکتها
مالی روندها
اجتماعی
فصلی بودن
انسانی

قوانین
سیاستگتاریها
فرهنگ
نهادها

شكل شماره ( .)2چارچوب اصلی معیشت پایدار
منبع( :تیمالسینا)2007 ،1

پنج مفهوم حیاتی برای فهییم ییار وب معیشییت پایییدار شییامل مفهییوم آسیییپپتیری،
داراییهییای معیشییتی ،سیاسییتگتاریها ،مؤسسییهها ،راهبردهییای معیشییتی و پیامییدهای

معیشتی است (مک دونا و بانینگ .)105 ،2009 ،2در مرکز اییین ی ار وب مییردم بییهو یوه

افراد فقیر بههمراه داراییهای معیشتیشان قرار دارند و دور تا دور آن عواملی قیرار میگیرنیید
که بر رزق و معیشت آنها مؤثر است .داراییهای معیشتی متشییکلاند از سییرمایه طبیعییی،
سطح مهارت ،علم ،سالمتی ،تحصیالت افراد ،شبکه اجتمییاعی پشییتیبان و سییرمایه مییالی
آنها .در همینجا میبینیم که سرمایه طبیعی یکی از ستونهای داراییهای معیشتی است و
در خطر قرار گرفتن آن ،تزلزلی اساسی به معیشت فرد وارد خواهد کرد.
این که افراد ه مقدار از داراییهای معیشتی خود بهرهمند شوند وابسته به عواملی است
کییه در بافییت آسیییپپتیری جییای میگیرنیید :رونییدها (جمعیییت ،منییابع ،اقتصییاد ملییی و
بینالمللی ،نهادی و فناوری) ،شییوصها (بهداشییت انسییان ،طبیعییت ،اقتصییاد ،منازعییات و
ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ی
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بهداشت محصول و دام) و فصلیبودن (قیمت ،تولید ،سالمت و فرصتهای کار) عییواملی
هستند که فضا را آسیپپتیر میکنند .کشاورزی در روستا ،با انواع خطرات روبهرو است که
مهمترین آن شامل خطرات اقتصادی ،خطرات اجتماعی ،خطرات طبیعی و خطیرات بییازار
است (یعقو بی و همکاران .)92 ،1389 ،در الگوی معیشت پایدار جایگییاه افیراد در صییدر
است و تمام فرصتها و تهدیدها باید بهگونهای مدیریت شوند که نفع آن به مردم برسیید .بییا
نیمنگاهی به مفاهیم این مدل میتوان با شمانی بازتر به جنگ با فقر رفییت و در راه ایجییاد
ً
مشازل پایدار برای اقشار گوناگون قدم برداشت .البته این مدل ادعای جهانشمولی و صییرفا
بهصورت راغ راهنمای مقدماتی باید مدنظر باشد .در اییین میییان ،ییار وب پیینج جزئییی
معیشییت پایییدار دپارتمییان توسییعۀ بینالملییل در سییال  ،1999یکییی از مهمتییرین و
پرمخاطپترین آنها است (شن .)11 ،2009 ،این ار وب دارای اجزاء متعددی است از
جمله :داراییها ،ساختارها و فرایندهای تحولزا که در آن ساختارها بهمثابۀ سختافزارهایی
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هستند که بخش عمومی و خصوصی را دربرمیگیرند و نقشهای مهمی را در شکلدادن به
داراییها و نتایج معیشتی در درون سیستم معیشت پایییدار ایفییا میکننیید .آسیییپپتیریهییا
میتواند بر داراییها و انتخابهای معیشتی قشر فقیر تأثیر منفی داشته باشد .آسیییپپتیری
یکی از مفاهیم اساسی مربوط به معیشت پایدار است کییه اشییاره بییه پیچیییدگیها و شیرایط
سخت تأثیرگتار بر زندگی مردم فقیر دارد ،هر ند که همییه آسیییپپتیریهییا ممکیین اسییت
منفی هم نباشند (کاسییا و اشییتوو .)205 ،2014 ،1در اییین ییار وب ،پیینج عامییل اصییلی
مستقل از یکدیگر نیستند ،بلکه با هم تعامل دارند .این ار وب و رو یکییرد در پیونیید دادن
روندها در سطوح کالن با واقعیات در سطوح خرد و روزمره زندگی افراد مؤثر اسییت (شیین،
 .)12 ،2009در نهایت باید توجه داشت که معیشت در بسییترهای اجتمییاعی ،اقتصییادی و
سیاسی شکل گرفته است که تغییرات زمینه معیشت ممکیین اسییت مییوانعی در امرارمعییاش
موجود ایجاد کرده و یا فرصتهای جدیدی را خلق کند .ترکیپ مناسپ این اجزاء میتوانیید
فرایندها و ساختارها را دگرگون کند و برآیند آن شییکلگیری راهبردهییای معیشییت پایییدار در
مناطق روستایی است (دی اف آی دی .)1999 ،یکی از مهمترین و تأثیرگتارترین اجیزا در
ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ی

شکلگیری راهبردهای معیشییت پایییدار داراییهییا و سییرمایههای معیشییتی اسییت .رو یکییرد
معیشت بر این اساس تعریییف میشییود :دارایییی اقشییار فقیییر روسییتایی پایییهای بیرای درص
گزینههای پیشروی آنها برای اشتغال و درآمدزایی است و راهبردهای دستیابی به معیشییت
مطمئن و مطالبات آنها و آسیییپهایی کییه در فعالیتهییا بییا آن مواجییه میباشییند (الیییس،
 .)41 ،2000دپارتمان توسعۀ بینالمللی پنج گییروه از دارایییی و سییرمایه را تحییت عنییاو ین
سرمایههای اجتماعی ،طبیعی ،انسانی ،فیزیکی و مالی ارائه میکنیید (کییارنی)17 ،1999 ،
(شکل شماره .)3
سرمایه
انسانی
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شكل شمارهٔ ( .)3داراییهای مؤثر در شكلگیری معیشت پایدار
منبع :کارنی بهنقل از سجاسی قیداری1394،

این پنج دارایی به همدیگر وابستهاند و هر یک میتوانیید سییایر داراییهییا را کامییل کنیید.
شناسایی و فهم انواع مختلف داراییها برای درص گزینههای در دسترس معیشییت رییروری
است .این داراییها تشکیلدهنده بدنه معیشت مردم هستند .رو یکرد معیشت پایدار بر اییین
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فرش بنا شده است که شناخت ورعیت داراییهای افراد فقیر بیرای شییناخت انتخابهییای
ممکن پیشروی آنها ،راهبردهایی که برای امرارمعییاش در اختیییار میگیرنیید ،نتییایجی کییه
خواستار هستند و بستر آسیپپتیری که در آن فعالیت میکنند اساسی است .این ار وب
دو گروه متفاوت از راهبردها که راهبردهای معیشت را مدیریت میکنند مورد شناسایی قیرار
میدهد .نخست ،سطح آسیپپتیری است که در آن داراییها بییه وجییود میآییید (رونییدها،
شوصها ،عملیات فرهنگی و محلی که بر معیشت تأثیر میگتارد)؛ دوم ،ساختار و فراینییدی
که گز ینههای معیشییت را تعریییف میکنیید .سییاختارها شییامل سییازمانها (دولییت و بخییش
خصوصی) و فرایندها شییامل سیاسییتها ،قییوانین و مشییوقها اسییت .دسترسییی ،کنتییرل و
بهکارگیری داراییها از ساختار و فرایندها تأثیر میگیرند و داراییها ،ساختارها و فراینییدهای
موجود توسعه راهبردهای معیشت که منجر به دستاوردها و پیامییدها بیرای بهبییود داراییهییا
میشوند را هدایت میکند (عربیون و عبداللهزاده .)76 ،1391 ،بهعبارتدیگر محققان این
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رو یکرد معتقدند که مردم در نواحی درحالتوسعه و کشورهای جهان سوم ،معیشت خییود را
در میان این مجموعه از داراییها و سرمایهها شکل میدهنیید و شییناخت معیشییت آنهییا از
طریق شناخت این ار وبها امکانپتیر است .این رو یکرد فقر را فراتییر از ناکییافی بییودن

درآمد میداند (ودینگتون.)5 ،2003 ،1

یک مسئله مهم دیگر که در مورد داراییهییا باییید اشییاره کییرد ،مسییئله حییق دسترسییی و
مشکالت مربوط به دسترسی فقرای روستایی به داراییهاست .فقر علتها و ابعاد گسیتردهای
دارد ،اما مهمترین علت فقر را کمبود قدرت و تأثیرگتاری میدانند .حق رأی فقرا بهنیدرت در
تصمیمگیریها دیده میشود که این هم یکی از ابعاد و اثرات فقر است .همانطورکیه ذکیر آن
رفت در رو یکرد معیشتی ،منیابع بی ه پینج میورد تقسییم میشیود کیه اعضیای خیانوار بیه آن
دسترسی داشته یا مالیک آن هسیتند .1 :سیرمایه انسیانی (مهیارت ،آمیوزش ،سیالمتی)؛ .2
سرمایه فیزیکی (کالهای سرمایهای تولیدی ،ساختمانها ،ابزار ،جادههیا و )...؛  .3سیرمایه
مییالی (پییول ،پسانییدازها ،دسترسییی بییه وام و قییرش)؛  .4سییرمایه اجتمییاعی (شییبکهها و
اتحادیهها)؛ و  .5سرمایه طبیعی (زمین ،آب ،درخت و ( )...الیس .)5 ،2003 ،روشهییایی
ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ی

که مردم برای تأثیر گتاشتن و دسترسی به این سرمایهها استفاده میکنند ،راهبردهای معیشییتی
آنها را شکل میدهند که در رسیدن به نتایج معیشتی مطلوب به آنها کمک میکند.
موروع مقاله حارر بررسی نقش سنتهای فرهنگی در معیشت پایدار روستایی مییی-
باشد .عناصر سنتهای فرهنگی ،که میتوانیید بییر معیشییت پایییدار روسییتایی نقییش داشییته
باشند ،عبارتاند از :آداب و رسییوم ،باورهییا ،دانشهییا و مهییارتهییای سیینتی ،ارزشهییا و
هنجارهای سنتی ،معنو یت و هو یت .بنابراین ،با توجه به نقش و جایگاهی کییه روسییتاییان و
مناطق روستایی در رشد و توسعه محلییی ،ملییی و منطقییهای دارنیید بییازنگری در شیییوههای
معیشت روستایی و تحلیل و بهرهگیری از نقاط قوت و رعف آنها در جهت رسیدن به یک
رهیافت بهینه معیشت پایییدار امییری رییروری و اجتنابناپییتیر اسییت .بررسییی تحقیقییات
صورتگرفته نشان میدهد که سنتهای فرهنگی بییر معیشییت پایییدار تییأثیر معنیییداری در
تأیید این مهم دارد.

بییه بییاور داسییکون 1ارزشهییای فرهنگییی در طییول آسیییپپتیری معیشییت بییا تقویییت

راهبردهای تطبیقی و مؤثر موجپ انعطافپتیری جوامییع روسییتایی میشی ود .بییه بییاور اییین
محقق ارزشهای فرهنگی موجپ افزایش تواناییهییای مییردم در برابییر تغیییرات میشییود و
توانییایی آنهییا را بیرای پیییدا کییردن راههییای جدیییدی بیرای انجییام امییور افیزایش میدهیید.
جامعهشناس فرانسوی بوردیو ،)2004( 2یکی دیگر از محققینی است که به بحث در رابطه
با سرمایه فرهنگی پرداخته و بعد از آن به تجزیهوتحلیل رابطه این مفهوم با اقتصاد پرداختییه
است .ارزشهای مردمی ،آداب و رسوم و سیستمهای دانشهای سنتی بهطور سازنده منجر
به تقو یت دارایی و بهبود معیشت میشود (داسکون .)1081 ،2010 ،این تقو یت از طریییق
اتخاذ مهارت و دانشهای سنتی که از نسلی به نسل دیگر منتقل میشییود صییورت میگیییرد
که برای پایداری سیستمهای معیشت روستایی نیییز بسیییار مهییم هسییتند .داسییکون و بینییز

3

( ،)2009در مورد تجزیهوتحلیل شمانداز فرهنگی و اهمیت آن در معیشت ،بهصیراحت
اعالم میکنند که ارزشهای فرهنگی میتواند بهعنوان یک منبع برای پایییداری معیشییت در
ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ی
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جوامع روستایی باشد .آ گراوال )2004( 1معتقد است که دانشهییا ،مهارتهییا ،ارزشهییا،
هنجارها و تجربیات زندگی طولنیمدت میتواند در پاسخ به آسیپهای معیشییت حیییاتی

باشد .تریسا و جفری ،)2010( 2نشان میدهند کییه کییار بیشییتر در ترکیییپ و منسییجمکردن
فرهنگ بهعنوان یک تأثیر پو یا با توجه بییه تییاریخ و واقعیییت کنییونی ،میتوانیید بیرای قاعییدۀ
معیشت پایدار بسیار مفید باشد و خاطرنشان میسازند که اختالط فرهنگ میتوانیید زمینییه
حف معیشت و توسعه پایدار را فراهم سازد که در رابطه با جوامع بییومی شایسییته بررسییی و
تجز یهوتحلیل بیشتری است .از دهه  1990تالش مصمم برای به دست آوردن درص بهتییر از
معیشت روستایی و راهبردهای توسعه روستایی و اولو یتبنییدی آنهییا بیشییتر شییده اسییت.

رو یکرد معیشت پایدار3ابعاد جوامع روستایی را که تاکنون بهطور کافی درص نشدهاند فییاش
کرده است .جای تعجپ نیست که جوامعی وجود دارند که بهطور انحصاری بر روی انییواع
داراییهای نامشهود مانند دانش ،مهارتهای سنتی ،آداب و رسوم سنتی ،شیوهها ،نظامهای
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اعتقادی و نهادهای اجتماعی تکیه کرده و از معیشت خود حمایت میکنند (کریشنبالتت و
همکاران .)55 ،2004 ،4بریگز ،)2008( 5استدلل میکند که سنتهای فرهنگی ،ی
خاص
یک محییل اسییت و بییهراحتی در فضییای جغرافیییایی انتقییال نمییابیید؛ و بیییان میییدارد کییه
سنتهای فرهنگی را باید بهعنوان یک سرمایه متمییایز بیرای جوامییع در نظییر گرفییت و آن را
بهرسمیت شناخت .این یافتهها به اهمیت فرهنییگ در رابطییه بییا انعطافپییتیری معیشییت و
حرکت از یک ذهنیت منفی نسبت به فرهنگ بییه سییمت درصکییردن نقییش بسیییار ارزشییمند
فرهنگ اذعان دارد .به عبارت دیگر ،از طریق کییاوش در سیینتهای فرهنگییی در ارتبییاط بییا
معیشت پایییدار ،تحقیقییات صییورتگرفته نشییان میدهیید کییه سیینتهای فرهنگییی گونییه
میتواند بهعنوان یک منبع پایداری شناخته شود و در بحث توسییعه پایییدار گنجانییده شییود.
ی
تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته است این امییر را بهشییدت تأیییید میکننیید .تییاکنون
ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ی

مطالعات ندی درخصوص معیشت پایدار در سطح کشور و جهان صورت گرفته است که
به پارهای از آنها اشاره میشود:
جمعییهپور و احمییدی ( ،)1390در پووهشییی «تییأثیر گردشییگری بییر معیشییت پایییدار
روستایی روستای برزان شهرستان ساوجبالغ را تبیین کردهاند .یافتهها نشان میدهنیید کییه
اگر ه گردشگری در روستای برزان باعث ایجاد اشتغال و درآمد و همچنین ،منجر به رشد
برخی فعالیتهای روستایی مانند بازداری و خییدمات شییده اسییت ،امییا اییین تییأثیر بسیییار
محدود است و تنهییا برخییی از خانوارهییا را دربرمیییگیییرد و بییه علییت نبییود نهییاد محلییی و
متخصص گردشگری ،منافع عمومی حاصل از گردشگری برای کل جامعییه محلییی محقییق
نشده است .بهعالوه ،نهتنها بر مسائل اجتماعی ،زیستمحیطی و نهادی تأثیر ندان مثبتی
نداشته است بلکه در مواردی نیز تأثیر منفی داشته است.
سجاسی قیداری و همکاران ( ،)1392در پووهشی دیگر تحییت عنییوان «اولو یتبنییدی
راهبردهای توسعة معیشت پایییدار روسییتایی بییا مییدل ترکیبییی سییوات و تاپسیییس فییازی در
شهرستان خدابنده به اولو یتبندی راهبردهای توسعه معیشت پایدار روستاهای شهرسییتان
خدابنده پرداخته است .یافتهها نشان میدهد که با توجییه بییه تمرکییز راهبردهییای اول ،دوم و
سوم حاصل از تلفیق نظرات هر دو گروه نمونههای مطالعییاتی ،راهبییرد کییانونی بیرای اقییدام
توسعه راهبردهای معیشت پایدار ،راهبرد تهاجمی است .شهرکی و شییریفزاده ( )1393در
پووهشی با عنوان «ارزیابی جایگییاه آبزیپییروری در معیشییت پایییدار روسییتایی کشییاورزان
شهرستان زاهدان به بررسی جایگاه کشاورزی ند کارکردی در معیشت پایییدار روسییتایی
پرداختهاند .نتایج این پووهش نشان داد که آبزیپروری موجپ پایداری بیشییتر داراییییهییای
اجتماعی ،انسانی و مادی معیشتی کشاورزان آبزیپرور فعال در مقایسییه بییا دو گییروه دیگییر
بوده است .بنابر یافتههای پووهش ،آبزیپییروری سییبپ بهبییود ورییعیت پای داری معیشییت
کشاورزان آبزیپرور فعال شده است .نکته مهم درخصوص پووهشهای داخلی اییین اسییت
که در مطالعات انجامشده در رابطه با معیشت پایدار روستایی به بررسییی تییأثیر سیینتهییای
فرهنگی و ابعاد آن بر معیشت پایدار روستایی ،پرداخته نشده است.
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داسکون و بینز ( ،)2009در پووهشی دیگر تحت عنوان «فرهنییگ ،سیینت و معیشییت
پایدار روستایی نشان دادند که پتیرش فرهنگ سنتی میتواند بهعنوان یک بخش حیاتی در
پایداری جامعه و فرایندهای توسعه باشد؛ اما متأسفانه رو یکردهای معیشت پایدار بهانییدازه
کافی به نقش سنتهای فرهنگی توجه نمیکننیید .داسییکون )2010( 1در تحقیقییی بییاعنوان
«نقش سنتهای فرهنگی در معیشت پایدار روستاهای کندیان سریالنکا به بررسییی تییأثیر
سنتهای فرهنگی بر پایداری معیشت روستاییان این ناحیه پرداختییه اسییت .نتییایج تحقیییق
نشان داده است که ارزشهای فرهنگی در انعطافپتیری معیشت میتواند نقش داشته باشد
و نشان میدهد که مردم گونه از سنتهای فرهنگی خود برای تقویییت امنیییت و پایییداری
معیشت استفاده میکنند.
تائو و همکاران ،)2010( 2در پووهش خود تحت عنوان «فرهنیگ و معیشیت پاییدار بیه
این نتیجه رسیدند که دانشها ،باورها ،آداب و رسوم ،هنجارها و طیف وسیعی از فعالیتهیای
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مرتبط با فرهنگ ،مانند هنر ،صنایع دستی و موسیقی ،میتواند نقش مهمی در زندگی روزمیره
مردم و کمک به پایداری جوامع انسانی ایفا کند .تفاوت مقاله حارر با پووهشهیای فیوق در
این است که آنان در مطالعات خود درخصوص تأثیر سنتهای فرهنگیی بیر معیشیت پاییدار
روستایی به بررسی تأثیر هو یت و عناصر معنوی بر معیشت پایدار روستایی نپرداختهاند.
 .3روش تحقیق

مقاله حارر از نظر ماهییت ،کیاربردی و از لحیاو نیوع مطالعیه ،توصیفی یتحلیلی و بیه روش
پیمایش انجام شد .ابزار مورد استفاده برای گردآوری دادهها پرسشنامه و مصیاحبه بیوده اسیت.
بهمنظور بررسی ارتباط بیین متغیرهیای پیووهش از دو نیوع پرسیشنامیه سینتهای فرهنگیی و
معیشت پایدار استفاده گردید .روایی صوری پرسشنامه توسط پانل متخصصان مورد تأیید قیرار
گرفت .پرسشنامه سنتهای فرهنگی به سنجش متغیرهیای آداب و رسیوم ،باورهیا ،دانشهیا و
مهارتهای سنتی ،ارزشها و هنجارهای سنتی ،هو یت و عناصر معنوی میپیردازد؛ و پرسیش-
ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ی

نامه معیشت پایدار به سنجش متغیرهیای داراییی اجتمیاعی ،داراییی انسیانی ،دارای ی طبیعیی،
دارایی فیزیکی ،دارایی مالی و دارایی نهادی میپردازد .برای طراحی پرسشنامه از مقییاسهیای
اسمی مانند جنس ،سن و  ...و مقیاس ترتیبی در قالپ طیف لیکرت استفاده گردیید بیر اسیاس
این طیف پاسخگو یان ناگزیر به انتخاب یکی از گزینههای طرح شده بودند .ایین طییف از یپ نج
قسمت مساوی تشکیل شده است که از گرایش خیلیزیاد تا خیلیکم را نشان میدهد .در تبییین
رابطه سنتهای فرهنگی با معیشت پایدار ،فضای مفهومی تعیینکننیده بهشیرحی کیه در ادامیه
میآید تعریف و از طریق گو یههای مناسپ عملیاتی شدهاند.
آداب و رسوم ،مجموعهای از روابط و قواعد رفتاری است که در هر جامعه ،طبقه و یا گیروه
انتظار انجام آنها میرود و نماد تربیت و هنجار محسوب میگردد .آداب و رسوم بستگی زییادی
به فرهنگ و زمان مربوط به آن دارند و در درون فرهنگ تکامل و ییا حتیی تعیادل مییابنید .آداب
مناسپ در یک فرهنگ ممکن است در فرهنگ دیگر ناپسند و یا تعجپآور باشد.
در فلسفه ذهن مدرن ،کلمه باور برای حالتی اطالق میشود که ما یزی را راست و درسیت
میدانیم .در این معنی ،باور به یزی نیازمند تأمیل در میورد آن ییز نیسیت .ییک فیرد بیال و
معمولی از میان تعداد زیادی از باورهایش تنها به ند مورد از آنها میتواند حضور ذهن داشیته
ً
باشد .در بیان ساده ،بسیاری از یزهایی که ما بدانها باور داریم اموری کامال روزمرهاند.
دانشهای سنتی ،میراث نسلهای گتشته بهشییمار میآییید و ثروتییی اسییت کییه حفی و
حراسییت از آن کییاهش فقییر و نییابرابری در پییی خواهیید داشییت .از نظرگییاه حقییوقی ارزش
اقتصادی دانش سنتی آن را مشمول قواعد مال و مالکیت قیرار داده و از اینجهییت میتوانیید
موروع قراردادها و عقود باشد.
مهارتهای سنتی ،تواناییهایی هستند که از گتشتگان بیه ارث رسییده و بیا تمیرین میداوم
پرورش مییابند و شخص را برای روبهرو شدن با مسیائل روزانیه زنیدگی ،افیزایش تواناییهیای
روانی ،اجتماعی و بهداشتی آماده میکنند و افراد را برای زیستن در هزاره جدید آماده میکند.
ارزشهای سنتی عقایدی هستند که افراد یا گروههییای انسییانی دربییارۀ آن ییه مطلییوب،
مناسپ ،خوب یا بد است؛ دارند .بهطور کلی بییه امییوری اطییالق میشییود کییه بیرای مییردم
اهمیت دارند و آرمان مشترص مردم تلقی میشوند.
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هنجارهای سنتی ،به یک الگوی رفتاری گفته میشود که از گتشته مرسوم بوده و روابییط
و کنشهای اجتماعی را تنظیم میکنیید ،اکثریییت جامعییه خییود را بییه آن پایبنیید میداننیید و
درصورتیکه شخصی آن را رعایت نکند ،جامعه او را مجازات میکند.
عناصر معنوی ،به آن دسته از عناصری گفته میشود که به حقیقت نهییایی یییا زیرمییادی
اشاره دارد .راهی درونی که شخص را قادر به کشف ماهیت هستی یا عمیقترین ارزشهییا و
معانی زندگی مردم میسازد.
هو یت به مجموعه نگرشها ،و یوگیها و روحیاتی که یک فرد و آنچییه وی را از دیگیران
متمایز میکند ،گفته میشود.
دارایی اجتماعی یکی از مباحث بحییثبرانگیز بییوده و دارای تعییاریف متعییددی اسییت.
دارایی اجتماعی بهعنوان منابع اجتماعی که افراد برای کمک به معیشت خود از آنها کمییک
ً
میگیرند تعریف شده است .این نوع پشتیبانی معمول شییبکههای اجتمییاعی ،عضییو یت در
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

156

دوره ،12شماره 4
زمستان 1398
پیاپی 48

گروهها و روابط متقابل و حس اعتماد را دربرمیگیرد.
دارایی انسانی ،داراییهای انسانی هم شامل سختافزاری (تعداد افراد و تعییداد نیییروی
کار) و هم شامل مغز افزاری (سطح سواد ،تعداد تحصیلکردگان) میشود .دارایییی انسییانی
به مهارتها ،بهداشت مناسپ و توانایی کار کردن ،کییه درمجمییوع دنبییالکردن راهبردهییا و
فعالیتهای معیشتی مختلف و دستیابی به اهداف معیشتی را برای افراد ممکن میسییازد،
اشاره دارد.
دارایی طبیعی یا سرمایه طبیعی به منابع طبیعییی اشییاره دارد کییه میتوانیید توسییط مییردم
روستایی برای رسیدن به اهداف معیشتی آنها بهکار گرفته شود.
دارایی فیزیکی به زیرساختهای اساسی مانند جاده و کانالهای آبرسییانی و ابزارهییا و
کالهای تولیدی و سرمایهای (مانند ماشینهایی از قبیل تراکتور و زیره) ،که برای پشییتیبانی
از معیشت مورد نیاز است ،اشاره میکند.
دارایی مالی به منابع مالی (مانند پییول نقیید ،حسییابهای بییانکی ،داراییهییای جییاری،
حقوق بازنشستگی ،کمکها و وجوه ارسالی مالی) ،که برای حف معیشت حارر یییا بهتییر
کردن معیشت افراد در دسترس هستند ،اطالق میشود.

از نمونه دارایی نهادی میتوان بییه اییین نمونییهها اشییاره کرد:شییرکتهای سییرمایهگتاری
مشترص ،شرکتهای سرمایهگتاری محدود ،شرکتهای بیمه عمر که اندوختییه اعضییا را بییه
شکل سبد سهام و اوراق قرره نگهداری میکنند .این دسته از سرمایهگتاران بهدلیل حجییم
بالی داد و ستدهایی که انجام میدهند همواره نقش بییه سیزایی در عملکییرد بییازار و بهبییود
معیشییت بهعهییده دارنیید .زیبییت سییرمایهگتاران نهی ادی در بییازار اوراق بهییادار پیامییدهای
جبرانناپتیری در پی خواهد داشت.
جامعه آماری تحقیق حارر شامل روستاییان بیالی  15سیال سیاکن در منیاطق روسیتایی
شهرستان اردبیل است ((

و مطالعه روی  358پرسشنامه صیورت گرفیت ه اسیت .بیا

دادههای کسپشیده و اسیتفاده از فرمیول وییوه آلفیای کرونبیاخ در نرمافیزار

 ،پاییایی

بخشهای مختلف پرسشنامه تحقیق ( )0/79و ( )0/78به دست آمد .در این پووهش جهیت
نمونهگیری با توجه به اهداف و فرریه تحقیق از روش طبقهای ( ندمرحلهای) استفاده گردی د.
برای انجام این نمونهگیری در مرحله اول تعداد خانوار روستاها بهدسیت آمید سیپس روسیتاها
برحسپ تعداد خانوار در  5طبقه دستهبندی شدند .در ادامه جهت تعیین روسیتاهای منتخیپ،
روستاهای موردنظر از هر طبقه جمعیتی انتخاب شدند .معیار تعداد خانوار برای تعییین حجیم
نمونه روستاها مورد توجه قرارگرفتهاند و بیرای تعییین حجیم نمونیه از فرمیول کیوکران اسیتفاده
گردید و حجم نمونه  358نفر بهدست آمد .اطالعات بهدست آمده با استفاده از شیوههای آمیار
توصیفی و آمیار اسیتنباطی میورد تجزییهوتحلیل قیرار گرفیت .بیرای تعییین تیأثیر هیر ییک از
متغیرهای سنتهای فرهنگی بر معیشت پایدار و پیشبینی تغیییرات مربیوط بیه متغییر وابسیته
توسط متغیر مستقل از آزمون رگرسیون تکمتغییره و نیدمتغیره اسیتفاده شید و جهیت تعییین
رابطییه همبسییتگی از رییریپ پیرسییون اسییتفاده شیید .همییه عملیییات آمییاری بییا اسییتفاده از
نرمافزار

انجام شد و در خاتمه فرریههای زیر مورد آزمون قرار گرفته است:

 .1سنتهای فرهنگی بر معیشت پایدار روستایی تأثیر معنیداری دارد.
 .2آداب و رسوم بر معیشت پایدار روستایی تأثیر معنیداری دارد.
 .3باورها بر معیشت پایدار روستایی تأثیر معنیداری دارد.
 .4دانشها و مهارتهای سنتی بر معیشت پایدار روستایی تأثیر معنیداری دارد.
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 .5ارزشها و هنجارهای سنتی بر معیشت پایدار روستایی تأثیر معنیداری دارد.
 .6معنو یت بر معیشت پایدار روستایی تأثیر معنیداری دارد.
 .7هو یت بر معیشت پایدار روستایی تأثیر معنیداری دارد.
 .4تجزیهوتحلیل دادهها

تجزیهوتحلیل در دو بخش توصیفی و استنباطی انجام شد .در بخییش توصیییفی نتییایج زیییر
حاصل شد:
 .1-4یافتههای توصیفی

درخصوص و یوگیهای فردی نمونه آمییاری مییورد مطالعییه ،همییانطییور کییه در جییدول
شماره( )1قابل مشاهده است ،بیشتر پاسخگو یان با فراوانی  306و  85/5درصد مرد هستند
و بیشترین تعداد نمونه ( 45/5درصیید) در گییروه سیینی زیییر  30سییال قیرار دارنیید .بررسییی
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ورعیت پاسخگو یان برحسپ میزان تحصیالت نیز نشان میییدهیید کییه بیشییتر پاسییخگو یان
( 39/9درصیید) دارای دیییپلم هسییتند .بررسییی ورییعیت تأهییل نیییز نشییان میییدهیید کییه
64/5درصد پاسخگو یان متأهل هستند و بررسی میزان سکونت در روستا نیز نشان میدهیید
که بیشتر پاسخگو یان ( 70/4درصد) بیشتر از  20سال است که در روستا سکونت دارند.
جدول شمارهٔ ( .)1مشخصات فردی نمونه مورد مطالعه
جنسیت

فراوانی

درصد

مرد

306

85/5

زن

52

14/5

جمع

358

100

سن

فراوانی

درصد

زیر  30سال

163

45/5

40- 30سال

107

29/9

50 -41سال

74

20/7

بالی 50سال

14

3/9

جمع

358

100

میزان تحصیالت

فراوانی

درصد

بی سواد

2

0/6

ابتدایی

85

23/7

دیپلم

143

39/9

کاردانی

70

19/6

کارشناسی و بالتر

58

16/2

جمع

358

100

وضعیت تأهل

فراوانی

درصد

متأهل

231

64/5

مجرد

127

35/5

جمع

358

100

مدت سكونت در روستا

فراوانی

درصد

کمتر از  5سال

8

2/2

 5تا  10سال

42

11/7

 11تا  20سال

56

15/6

بیشتر از  20سال

252

70/4

جمع

358

100
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نتایج حاصل از یافتههای توصیفی در جدول شماره ( )2نشان میدهد که میانگین آداب
و رسوم  ،3/99باورها  ،3/74دانشها و مهارتهای سیینتی  ،3/82ارزشهییا و هنجارهییای
سنتی  ،3/97معنو یت  ،4/78هو یت  4/18و سنتهای فرهنگی  4/08است .نتایج حاصل
از جدول شماره ( )3نشان میدهد کییه میییانگین دارایییی اجتمییاعی  ،3/54دارایییی انسییانی
 ،3/73دارایی طبیعی  ،3/68دارایییی فیزیکییی  ،3/89دارای ی مییالی  ،3/41دارایییی نهییادی
 3/06و معیشت پایدار  3/55است.
جدول ( .)2میانگین و انحراف معیار سنتهای فرهنگی ( متغیر مستقل) و ابعاد آن
آماره

آداب و رسوم باورها

میانگین

3/99

3/74

انحراف معیار

0/67

0/77

دانشها و
مهارتهای
سنتی
3/82

ارزشها و
هنجارهای
سنتی
3/97

4/78

0/71

0/58

0/36

سنتهای
فرهنگی

معنویت

هویت
4/18

4/08

0/52

0/45
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جدول شمارهٔ ( )3میانگین و انحراف معیار معیشت پایدار ( متغیر وابسته) و ابعاد آن
دارایی
آماره
اجتماعی
3/54
میانگین
انحراف معیار 0/69

دارایی
انسانی
3/73
0/60

دارایی
فیزیكی
3/89
0/56

دارایی
طبیعی
3/68
0/58

دارایی
نهادی
3/06
0/83

دارایی
مالی
3/41
0/79

معیشت
پایدار
3/55
0/49

 .2-4یافتههای استنباطی

طبق نتایج جدول شماره ( )4و با توجه به اینکه سطح معنیداری خطای آزمون برای سییطح
اطمینان  0/95بیش از  0/05است ،میتوان گفت که توزیع متغیرهای تحقیق نرمال است و
جهت تحلیل فرریات میتوان از آزمونهای پارامتریک استفاده کرد.
جدول شمارهٔ ( )4نتایج آزمون کولمگروفـاسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق
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آماره

سنتهای فرهنگی

معیشت پایدار

مقدار  zکولموگروف -اسمیرنوف

0/85

0/90

سطح معنیداری

0/31

0/24

با توجه به اطالعات مندرج در جدول شماره ( ،)5نتی ایج رییریپ همبسییتگی پیرسییون
نشان میدهد که رابطه بین سنتهای فرهنگی و مؤلفههای آن با معیشییت پایییدار در سییطح
معنیداری  0/01مثبت است.
جدول شمارهٔ ( .)5نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه بین دو متغیر
متغیر مستقل

متغیر وابسته

ضریب همبستگی پیرسون

سطح معناداری

تعداد نمونه

سنتهای فرهنگی

معیشت پایدار

0/63

0/000

358

آداب و رسوم

معیشت پایدار

0/49

0/000

358

معیشت پایدار

0/58

0/000

358

دانشها و مهارتهای سنتی

معیشت پایدار

0/57

0/000

358

ارزشها و هنجارهای سنتی

معیشت پایدار

0/35

0/000

358

سنتهای باورها
فرهنگی

معنو یت

معیشت پایدار

0/17

0/001

358

هو یت

معیشت پایدار

0/54

0/000

358

طبق نتایج جدول شماره ( )5و با توجه به اینکه سطح معنی یداری خطییای آزمییون بیرای
سطح اطمینان  0/99کمتر از  0/01است .بنابراین میتوان گفییت کییه در حالییت کلییی بی ین
سنتهای فرهنگی و مؤلفههای آن با معیشت پایدار روستایی رابطه مثبت معنیداری وجییود
دارد و رییریپ همبسییتگی بی ین دو متغی ر  0/63اسییت و رابطییه آداب و رسییوم بییا ری ریپ
( ،)0/49باورها ( ،)0/58دانشها و مهارتهییای سیینتی ( ،)0/57ارزشهییا و هنجارهییای
سنتی ( ،)0/35معنو یت ( )0/17و هو یت ( )0/54با متغیر وابسته معیشییت پایییدار مثبییت
شده است.
درخصوص نتایج رگرسیون تکمتغیره براساس بتای استاندارد بهدسییت آمییده متغیرهییای
آداب و رسوم ،باورها ،دانشها و مهارتهای سنتی ،ارزشها و هنجارهای سنتی ،معنویییت
و هو یت بهعنوان متغیرهایی بودند کییه بیشییترین سییهم را در مییزان تغیییرات متغیییر وابسییته
داشتند .نتایج نشان داد که در حالت کلییی سیینتهییای فرهنگییی 0/63و متغیرهییای آداب و
رسوم  ،0/49باورها  ،0/58دانشها و مهییارتهییای سیینتی  ،0/57ارزشهییا و هنجارهییای
سنتی  ،0/35معنو یت  0/17و هو یت  0/54از تغییرات مربوط به معیشت پایدار روستاییان
را پیشبینی میکنند .رریپ تعیین بیانگر این است که متغیرهای دیگری نیز در میزان بهبود
معیشت پایدار روستاییان تأثیر گتار بوده اند که در مطالعه حارر بررسی نشده است.
جدول شمارهٔ ( .)6نتایج ضریب رگرسیون تكمتغیره تأثیر سنتهای فرهنگی بر معیشت پایدار روستایی
ضرایب غیر

ضرایب

مقداره

سطح

متغیر پیش بین

استاندارد

استاندارد

آزمون

معناداری

ضریب تعیین

( )

ضریب تعیین
تعدیل شده

سنتهای فرهنگی

0/69

0/04

0/63

15/69

0/000

0/40

0/40

آداب و رسوم

0/36

0/03

0/49

10/75

0/000

0/24

0/24

باورها

0/37

0/02

0/58

13/49

0/000

0/33

0/33

دانشها و مهارتهای سنتی

0/39

0/03

0/57

13/17

0/000

0/32

0/32

ارزشها و هنجارهای سنتی

0/29

0/04

0/35

7/13

0/000

0/12

0/12

معنو یت

0/23

0/07

0/17

3/30

0/001

0/03

0/03

هو یت

0/51

0/04

0/54

12/28

0/000

0/29

0/29
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جدول شمارهٔ ( :)7نتایج ضریب رگرسیون چندمتغیره تأثیر سنتهای فرهنگی بر معیشت پایدار روستایی
ضرایب غیر استاندارد

متغیر پیش بین
مقدار ثابت

0/93

0/28

ضرایب استاندارد
3/29

0/001

آداب و رسوم

0/02

0/40

0/03

0/50

0/61

باورها

0/14

0/04

0/23

3/34

0/001

دانشها و مهارتهای سنتی

0/17

0/04

0/26

3/99

0/000

معنو یت

0/03

0/05

0/02

0/53

0/59

هو یت

0/29

0/04

0/31

6/44

0/000

طبق نتایج جدول شماره ( )7و با توجه به ررایپ بتای بهدست آمده میتییوان گفییت در
شرایطی که ابعاد سنتهای فرهنگی بهطور همزمان وارد معادله رگرسیون ندمتغیره شییوند،
در آن صورت آداب و رسوم  ،0/03باورهییا  ،0/23دانییشهییا و مهارتهییای سیینتی ،0/26
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معنو یت  0 /02و هو یت  0/31از تغییرات مربوط به معیشت پایدار روسییتایی را پی یشبینی ی
میکنند .و متغیر ارزشها و هنجارهای سنتی با توجه به این که بهطور معنیییدار کمکییی بییه
توان مدل نمیکرد از مدل حتف شد.
آداب و رسوم

هو یت

0/54

0/49

معیشت پایدار

باورها

0/17

0/58

0/57
دانشها و مهارتهای
سنتی

0/35
ارزشها و
هنجارهای سنتی

شكل شمارهٔ ( .)4اهمیت نسبی متغیرهای مستقل در تبیین بهبود معیشت پایدار

معنو یت

 .5نتیجهگیری و پیشنهادات

در این مقاله پس از تعاریف و نظریههای ارائه شده پیرامییون معیشییت پایییدار و سیینتهییای
فرهنگی میتوان به این مهم دست یافت که سنتهای فرهنگی میتوانیید تییأثیر بهسیزایی در
پایداری معیشت روستاییان داشته باشیید .بییهعبارتدیگر ،هییدف اییین پی ووهش نشییان دادن
گونگی تأثیر سنتهای فرهنگی بر پایداری معیشت جوامع روستایی میباشد .تأ کید ای ن
مقاله بر این است که در فرایندهییای توسییعه و معیشییت پایییدار ،بییین آرمییانهییای محلییی و
ارزشهای سنتی هماهنگی کامل وجود داشته باشد و نیازهای محلی و ظرفیت منابع محلی
اولو یتبنییدی شییوند و در برنامییهریزیهییا مییورد تأ کییید قیرار گیرنیید .بییهطورکلی ،پییووهش
انجامشده نیاز به تحقیقات بیشتر را در زمینییۀ ادزییام و ترکیییپ رو یکردهییای جدییید توسییعۀ
روستایی ،مانند رو یکرد معیشت پایدار با سنتهای فرهنگی را روشن میسازد .از آنجا کییه
در ایران کمتر به تأثیر سنتهای فرهنگی بر معیشت پایدار روستایی پرداخته شده است ،اما
مروری بر آثار مکتوب تحقیقات سایر کشورها درخصوص سنتهییای فرهنگییی و معیشییت
پایدار بهعنوان یکی از ار وبهای تحلیلی مورد توجه بهمنظور توسعۀ روستایی و بررسی
شکافهای میان آنها ،بیان میکند که سنتهای فرهنگییی پدیییدهای پیچیییده اسییت کییه بییا
وجود نادیده گرفتهشدن ،ابعاد آن میتواند در پایداری معیشت تأثیرگتار باشد .بییدون شییک
یکی از راهبردهای جایگزین که میتواند با پایداری معیشت منجر به توسعۀ روستایی شییود
و مکمییل سییایر راهکارهییای توسییعه اییین منییاطق باشیید ،سیینتهییای فرهنگییی موجییود در
روستاست .سنتهای فرهنگی به عقیده محققین مزایای بسیاری دارد کییه میتوانیید آن را بییه
یک ابزار مؤثر برای پایداری معیشت و از بین بردن فقر تبدیل کند .با توجه به اینکه پایییههای
آزازین اقتصاد در روستاها کشاورزی است؛ در فرایند تحولت اقتصاد روستایی در جهییان،
به نظر میرسد که بخش کشاورزی بهتنهایی توانایی ایجاد تعادل در شییاخصهییای اقتصییاد
روستاها و جمعیت این مناطق را نداشته و لزوم پرداختن به سایر ابعییاد مییرتبط بییا اقتصییاد و
معیشت روستاییان بیش از پیش احساس میشود .متنییوعکردن اقتصییاد روسییتایی بییه سییوی
فعالیتهای زیرکشاورزی ،بدانمعناست که نهتنها باید به رشد فعالی تهییای زیرکشییاورزی
روستایی ،بلکه به افزایش و تنوع فعالیتهای کشییاورزی و زیرکشییاورزی و منییابع درآمییدی
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مکمل در راهبردهای معیشت خانوادههای روستایی توجه کرد .رییرورت اسییتفاده از ابعییاد
سنتهای فرهنگی مثل توانایی ،تجربه و مهییارت پیشییینیان ،بییهعنوان یکی ی از راهحییلهییای
مناسپ برای ایجاد اشتغال ،افزایش درآمد روستاییان ،جلوگیری از مهاجرت به شییهرها و در
نهایت توسعه کشور است .برای تعدادی از جوانان روستاها ،ون فعالیتهییای کشییاورزی
َ
نمیتواند به مقدار کافی برای آنها تأمین درآمد کند ،ترك کشاورزی ،یعنی حرکت به سمت
شهر و تالش برای شروع سبك جدیدی از زندگی مطرح میشییود .تحقیقییات صییورتگرفته
ِ
درخصوص رابطه سنتهای فرهنگی بییا معیشییت پایییدار روسییتایی نشییاندهنده کارآمییدی
نظامهای سنتی در فراهمساختن معیشت پایدار برای مردم بومی اسییت .مورییوع مهییم اییین
است که سازمانهای دولتی ،در نبود تجربه و دانشهای سنتی که حاصل تییاریخ گتشییتگان
بوده ،حتی با یفناوری جدید نتوانستهاند به آن دست یابند.
نتایج تحلیلهای آماری نشان داد که همبستگی مثبت و معناداری با رریپ  0/63بییین
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متغیر سنتهای فرهنگی و معیشت پایدار در مناطق روستایی وجود دارد .رریپ بتا نشییان
داد که سنتهای فرهنگی  0/63از تغییرات مربوط به معیشت پایدار روستاییان را پیشبینییی
میکند .با توجه به یافتههای این پووهش مبنییی بییر تییأثیر معنیییدار سیینتهای فرهنگییی بییر
معیشت پایدار روستایی پیشنهاد میگردد که در برنامه ریزیهای توسعه روستایی سنتهای
فرهنگی بومی روستا بهعنوان یکی از عناصر تأثیرگتار بر پایداری معیشت روستاییان ،مییورد
تأ کید قرار گیرند .توصیه می شود که ترو یج و توسییعه راهبردهییای می ؤثر و پایییدار در سییطح
روستا براساس ظرفیتها و دانش خود مردم باشد و برنامهریزیهای توسعه روستایی باید به
سطوح داخلی و مردم محلی توجه داشته باشد .به عبییارت دیگی ر ،برنامییهریزی بیرای مییردم
باشد و پتانسیل فرهنگ و ارزشهای سنتی موجود در روستا را به رسمیت بشناسیید .هنگییام
ارائه فنون و روشهای جدید برای بهبود معیشت روستاییان لزم اسییت کییه انطبییاق آنییان بییا
مهارتها و دانشهای سنتی روستاییان مورد توجه قرار گیرد؛ در زیییر اییین صییورت کی ارایی
نخواهند داشت و بیشتر تبعات منفی خواهند داشت و به نفییع شیییوههای سیینتی رد خواهنیید
شد .پیشنهاد میشود که در زمینه توسعه و پایداری جامعه ،فرهنگ باییید بییهعنوان پدیییدهای
حامی و انعطافپتیر تلقی شود نه پدیدهای محدودکننده و مغایر با توسعه .با توجییه بییه اییین

که از بین بردن فقر و بهبود معیشت از اهداف اساسی توسییعه پایییدار اسییت لزم اسییت کییه
فرهنگ بهعنوان یکی از مؤلفههای تأثیرگتار در این زمینه در مقولی ه توسییعه پایییدار گنجانییده
شود .اطالعرسانی و آ گاهیبخشی به روستاییان و مسئولن برنامهریزی نسییبت بییه ارزش و
اهمیت سنتهای فرهنگی موجود در روستا و تأثیرگتاری آنها در توسعه روستایی ،منطقه و
ی
ملی ،ارتباط و پیوند مناسپ بین مراکز علمی و متصییدیان امییر توسییعه روسییتایی و اسییتفاده
بهینه از دستاوردهای مراکز علمی و دانشگاهی میتواند در متنوعکردن اقتصاد روستاها و در
توسعه نقاط روستایی نقش مؤثری ایفا کند و در تمامی برنامههایی که برای بهبییود معیشییت
روستاییان در سطح روستا صورت میگیرد مردم فقیر در اولو یت آن برنامییههییا قیرار گیرنی د.
نگارندگان این مقاله پیشنهاد میکنند کییه در زمینی ه سیینتهییای فرهنگییی بییهعنوان یکییی از
مؤلفههای تأثیرگتار بر پایداری معیشت روستاییان در زمان حارر ،تحقیقییات گسییتردهتر و
عمیقتر صورت گیرد.
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