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 چکیده
طور  توجه به اقتصاد و پایداری معیشت روستا به داده و  روستایی شکل    ملی را توسعه    امروزه زیرساخت توسعه  

های فرهنگی بر معیشت پایدار روستایی  دهد که مفهوم سنت شود. مطالعات نشان می می احساس  زونی  روزاف 
هیای فرهنگیی در معیشیت پاییدار  بررسیی نقیش سینت مقاله  هدف این    اساس، براین داری دارد.  معنی   تأثیر 

ای و مییدانی  خانیه کتاب  لعیه  صورت مطا به  ها تحلیلی بوده و داده ی توصیفی استفاده شده روستایی است. روش 
آماری پیووهش روسیتاییان شهرسیتان اردبییل بیا جمعییت    آوری گردیده است. جامعه  ای( جمع )پرسشنامه 

بیرای تعییین    . آماری این جامعه از فرمول کوکران استفاده شید   حجم نمونه   . برای محاسبه  است نفر  74536
نفر بیرآورد شید. رواییی    358و حجم نمونه  ت  گرف مورد توجه قرار    معیار تعداد خانوار ،  روستاها   حجم نمونه  

قرار گرفت. با اسیتفاده    تأیید اساتید دانشگاه محقق اردبیلی و دانشگاه تبریز مورد   توسط صوری پرسشنامه نیز 
  0/ 78و در بخیش معیشیت پاییدار    0/ 79هیای فرهنگیی  ت در بخش سینت سؤال از آلفای کرونباخ پایایی 

.  هسیتند شیده از ریریپ پاییایی قابیل قبیولی برخیوردار  طرح م  ت سیؤال تیوان گفیت میی  دست آمد کیه به 
های آماری همبسیتگی  انجام شد و از آزمون   SPSS21افزار  با استفاده از نرم مقاله های این تحلیل داده و تجزیه 

بین متغییر  0/ 63پیرسون و رگرسیون استفاده گردید که نتایج نشان داد همبستگی مثبت و معناداری با رریپ  
هیای  نشان داد کیه سینت نیز رریپ بتا  . یدار در مناطق روستایی وجود دارد ی فرهنگی و معیشت پا ها سنت 

بیا  بخش پایانی مقاله  و در  کند بینی می از تغییرات مربوط به معیشت پایدار روستاییان را پیش  0/ 63فرهنگی 
 توجه به تحلیل نتایج، پیشنهادات کاربردی ارائه شد. 

 روستایی، اردبیل   ت پایدار، توسعه  هنگی، معیش های فر سنت  : ها کلیدواژه 
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 . مقدمه 1
بخییش پایییه اسییت. بییا   عنوان به های روستایی ها و بخش لزمۀ رسیدن به توسعه، توجه به روستا 

هییای روسییتایی کشییور زنییدگی  توجه به این که عمدۀ جمعیییت فقیییر جهییان در منییاطق و بافت 
ترین مورییوعات  ترین و اساسییی از مهم  فقر یکی (، 34، 1390 احمدی،  و  پور جمعه کنند ) می 

انیید تییا شییرایط  متخصصان تالش کرده  که شود. درحالی در حیطۀ توسعۀ روستایی محسوب می 
یکرد  خیییزی خییاص، اصییالحات اررییی و  هییایی ماننیید بهبییود حاصییل روستایی را از طریییق رو

انیید  ته اف نی های پیشرفته بهبییود بخشییند، امییا در اییین زمینییه بییه موفقیییت  نییدانی دسییت  فناوری 
یسییندگان و سییازما  ، دیگر عبارت به  (. 28 ، 1384پور، )جمعه    هییای عمییده  ن بین بسیییاری از نو
جوامییع    بییرای توسییعه    هییای گتشییته و حییال رهیافییت   المللی این توافق وجود دارد که بین   توسعه  

یکییرد رییروری اسییت. از  نداشییته مییوفقیتی روستایی در ررورت کاهش فقر  اند و تغییییر در رو
  . نمودن پایداری در روستا، تمرکز بر روی معیشت روستاییان اسییت ها جهت عملی الش جمله ت 

هییای جدییید  درص کیفیییت زنییدگی و رفییاه از رهیافییت   عنوان وسیییله  معیشت بییه بر  و تمرکز  تفکر  
(.  60 ، 2013 ، 1)مرس و مک نامارا توسعه است  توسعه در جوامع درحال   بهینه   راهبرد انتخاب 

یکرد معیشت پایدا  یکرد رو لیلی جدید در زمینۀ توسعۀ روستایی است کییه در  های تح ر از رو
اییین    در .  منظور توسعۀ روسییتایی و کییاهش فقییر موردتوجییه قییرار گرفتییه اسییت های اخیر به سال 

یکرد، هدف اصلی، اتکا بر دارایی  های اصلی )انسانی، اجتماعی، مالی، طبیعی،  ها و سرمایه رو
منابع اولیه و اساسی تأمین معییاش روسییتایی اسییت    عنوان به   نهادی و فیزیکی( موجود در روستا 

یکییرد  197  ، 1394،  فرد لو و شییکوری ، صادق )سجاسی  ،  1980معیشییت پایییدار در دهییۀ  (. رو
یکرد جدید در مقولۀ توسعۀ روستایی مطرح ش  عنوان به  یکرد  ( 20،  1998  ، 2)کارنی د  رو . این رو

کید روستایی  بر تفکری جامع و منسجم دربارۀ کاهش فقر و توسعۀ  سییرعت  کییرده اسییت و به  تأ
بیت زیادی در میان محققییان و دسییت  توسییعۀ  دسییت آورد )دپارتمییان اندرکاران توسییعه به محبو

شود،  در مقولۀ معیشت پایدار، یکی از تعاریفی که فراوان به آن استناد می . ( 1999، 3المللی بین 
های  ها و فعالیت ها، دارایی قابلیت  کنند: معیشت، از متعلق به  مبرز و کانوی است که بیان می 

ی  ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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های فرهنگی  نقش سنت 

 ...    در معیشت پایدار 

. معیشت هنگامی پایدار خواهیید بییود کییه بتوانیید بییا  لزم برای گتران معاش تشکیل شده است 
هییای خییود را تقویییت یییا حفیی  کنیید و  هییا و دارایی ها سییازگار شییود و قابلیت ها و شییوص فشییار 

را    ن کییه منییافع خالصییی های معیشت پایدار را برای نسل بعد نیز فراهم آورد؛ و دیگر اییی فرصت 
) مبییرز    مدت یا بلند مدت ایجاد کند   برای معیشت دیگران در سطوح محلی یا ملی و در کوتاه 

و    برای رسیدن به توسعه، توسعۀ بخش روسییتایی الزامییی اسییت   ، بنابراین   . ( 6،  1992  ، 1و کانوی 
واقع، اگر هییدف    لزمۀ آن رفع فقر موجود در روستا و پایدار نمودن معیشت روستاییان است. در 

مشخص رهایی از  نگال فقر و کاهش سطح آن از طریق ایجاد اشتغال، بییرای   طور به توسعه را 
قبول بییرای همییه، بییالبردن  تهیدستان شهری و روستایی، تأمین حییداقل نیازهییای اساسییی قابییل 

ایییی و  های جغرافیایی و طبقات اجتماعی و اقتصادی، تمرکززد تعادل بیشتر بین حوزه  وری، بهره 
کید گیری،  مداخله مردم در تصمیم  نفس جمعی و ملی و تییوازن و بهبییود کیفیییت    بر اعتماد به   تأ

هییای مهییم بییرای بییرآورده  محیط زندگی تعریف کنیم، جامعه و مناطق روستایی یکییی از کانون 
یابی بییه اهییداف کلییی  سهم بسیاری در دسییت   توسعه  روستایی واهد بود و  ساختن این اهداف خ 

 (. 50،  1384  ، ر پو خواهد داشت )جمعه سطح ملی    توسعه در 
که در مرحلییۀ آزییازین توسییعه اسییت و فقییر بییر    ، لزم است برای کشورهایی همچون ایران 

ای در زمینۀ پایییداری معیشییت روسییتاییان  جوامع روستایی آن حاکم است، تحقیقات گسترده 
سییتایی داشییته باشیید  مثبییت بییر معیشییت پایییدار رو  تأثیر تواند صورت گیرد. از عواملی که می 

داختییه شییده اسییت.  فرهنگی موجود در روستاست که تاکنون به اییین مهییم کمتییر پر  های سنت 
توانیید  های توسییعه می فراینیید های فرهنگی یکی از مقولت پیچیده و مهمی است که در  ارزش 

های  سیینت  تییأثیر نقش بسیار مهمی را ایفا کنند. موروع موردمطالعییه در اییین مقولییه بررسییی 
 دار روستایی از دیدگاه ساکنان مناطق روستایی شهرستان اردبیل است. ی بر معیشت پای فرهنگ 

هییا  آن  فقییدان عوامل گوناگونی در بهبود معیشت پایدار روستایی دخالت دارند که تردید بی 
  ، اسییاس سییازد. برهمین ای مواجییه می هییای عدیییده بهبود معیشت پایدار روستایی را بییا  الش 

یکی از عوامل بهبود معیشت پایدار روسییتایی کییه    عنوان به های فرهنگی  شناسایی عناصر سنت 
رود  شمار مییی ریزی توسعۀ روستایی و توسعۀ ملی به های اساسی در جهت برنامه شرط از پیش 

ی  ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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هییا در منییاطق روسییتایی داشییته باشیید.  ریزی راهبییردی دولت تواند نقش بییالیی در برنامییه می 
کییه میییزان معیشییت پایییدار  ه حییاکی از آن اسییت فت گر بررسی و مطالعییات صییورت  ، همچنین 

روستاییان ساکن در مناطق روسییتایی شهرسییتان اردبیییل در سییطح پییایینی قییرار دارد. عناصییر  
انیید از:  داشییته باشییند عبارت   تییأثیر تواند بر معیشت پایدار روسییتایی  های فرهنگی که می سنت 
معنویییت و    ها و هنجارهای سیینتی، های سنتی، ارزش ها و مهارت رسوم، باورها، دانش   و   آداب 

یت که هرکدام به  به  هو داشته باشند. بییه اییین   تأثیر توانند بر بهبود معیشت روستاییان خود می  نو
دنبال آن است کییه اییین سییؤال را موردبررسییی و کییاوش قییرار دهیید کییه آیییا  به   مقاله این    ، خاطر 
 رد؟ داری دا معنی  تأثیر های فرهنگی بر معیشت پایدار روستایی سنت 

 
 نظری مبانی    .2

انسییانی، عییدالت  امروزه مفهوم توسییعه از رشیید اقتصییادی فراتییر رفتییه و بییا مفهییوم توسییعه  
های فضایی پیونیید خییورده اسییت. در اییین راسییتا، اجتماعی، بهبود توزیع امکانات و تعادل

اجتماعی یهای توسییعه اقتصادیها و برنامییهسطح زندگی افراد، هدف نهایی سیاست ءارتقا
قرن بیستم از  روستایی، پس از میانه  ه  توسع نظریه   . (45، 2002 ،1کاران)دییردن و همت اس

اوری، توسییعه   سه بدنه   های اقتصییادی کشییاورزی و نظریییه اصلی یعنی مدل جمعیییت و فنییی
یکردهای جدیییدی ماننیید معیشییت به  ( و 63، 2000 ،2)الیس سیاسی عبور کرده است رو

، 2002، 3)الیییس و بیییگسقر و زیره متمرکز شده اسییت پایدار، حکمرانی خوب، کاهش ف
یکرد معیشت پایدار440 بییا هییدف پیشییرفت و  1980که در اواخر دهۀ  ،(. در این میان، رو

 نخست،به سه دلیل اهمیت یافت:  ،وجود آمددر جهت فقرزدایی از اجتماعات روستایی به
 کشییاورزی خییوب و شییرط لزم بییرای ،دوم  ؛ نیاز بییرای بقییای جمعیییت انسییانی اسییتپیش

مهاجرت شییهری از روسییتاها  فرایندابزاری برای پیشگیری از  ،و سوم  ؛ مدیریت پایدار است
 (. 1شماره  شکل. )(20، 1987 ،4ای دیاست )وی سی 

ی  ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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 یی دار روستایشت پایمع  (. 1شماره )  شكل
 2009، هوگی و سیمونز، منبع: شن

 
یکرد معیشت پایییدار ریی ، در واقع  های فقیییر و تهیدسییت،  ن من هییدف قییرار دادن انسییا رو

کارگیری منابع موجود محلی است. تییاکنون تعییاریف مفهییومی  محور با به مردم  دنبال توسعه  به 
معیشت به مفهوم تفکییر  ند از:  ا متعددی از معیشت و معیشت پایدار ارائه شده است که عبارت 

ها است. معیشت به معنی زندگی و  ی آن ها و مدیریت برای نگهدار در مورد دسترسی به دارایی 
بودن مییورد نیییاز  هایی است کییه بییرای زنییدگی و زنییده ها و فعالیت ها، دارایی بودن، توانایی زنده 

ها، منییابع و  هییا )فروشییگاه معیشت شامل توانایی ،  دیگر   عبارت به  (.  5،  2005   مبرز، )   است 
،  1اسییت )مبییایوا و اسییترونزاب ز زندگی  های مورد نیاز برای استفاده ا میزان دسترسی( و فعالیت 

دهنیید تییا گییتران زنییدگی  معیشت شامل همه کارهایی است که افراد انجام می   . ( 637  ، 2010
هییایی کییه درآمییدی را بییرای  در واقییع معیشییت فقییط فعالیت   (. 93،  2009  ، 2تائو و وال کنند ) 

نواری،  شییود، بلکییه نهادهییای اجتمییاعی، روابییط فراخییا کنیید شییامل نمی خییانوار تولییید می 
، خییداداد  د )اسمعیلی گیر می   در بر نیز  کل زندگی را  سازوکارهای دسترسی به منابع از طریق سی 

هییا و  هییا، دارایی معیشییت عبییارت اسییت از فعالیت   ، افییزون بییر اییین   (. 4  ، 1395،    و نخعییی 
  کننیید مشترص، منابع کسپ درآمیید یییا خییانوار روسییتایی را تعیییین می  طور به هایی که دسترسی 

یس و )  (. مردم عمومًا در عملکردهای رایییج اقتصییادی، سیاسییی و  300، 2004 ، 3هاسین داو
بلکییه در   ، صییورت فییردی محیطی در ورعیت نامطمئن و سختی بوده و معیشت خود را نییه به 

هییای نییوادی  جتمییاع روسییتایی و گروه تری مثییل خییانوار و ا  ار وب شرایط اجتماعی وسیییع 
ی  ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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کسفورد، وسیله دهند. معیشت پایدار در فرهنگ سازمان می  شده که تنهییا  ای حمایتی تعریف آ
ذخایر کافی   عنوان به معیشت  ای برای زندگی ایمن است. وسیله برای درآمد و مصرف نیست و 

اند. برخییی  ی رییروری و جریانی از زتا و پول تعریف شده است که برای تأمین نیازهای اساس 
  ، و پییول نقیید های زتا ایه و جریان یک سطح از ثروت، سرم  عنوان به محققان معیشت پایدار را 

اند  که برای رفاه فیزیکی و اجتماعی و امنیت و جلوگیری از فقیر شدن لزم است، تعریف کرده 
،  زیسییت اسییتکهلم طبییق تعریییف مؤسسییۀ محیط   (. 150  ، 1394زاده و همکییاران،  )عبداللییه 

بیعییی و  های انسییانی، ط معیشت پایدار عبییارت اسییت از: ایجییاد شییرایطی کییه در آن سیسییتم 
های آتییی  های نسییل حییال، از منییابع و فرصییت ار بییوده و در عین اقتصادی حامی توسییعه پاییید 

حفاظت کرده و امکانات لزم را برای تأمین زتا، سرپناه و نوعی زنییدگی مقبییول توسییط خییود  
 (.  89، 2004 ، 1بالگیس آورد ) افراد، فراهم می 

هییای  ات و ظرفیییت دار در واقع، امکان پایدار، معیشت پای  المللی توسعه  بین  مؤسسه  از نظر 
گیرد و رمن توجه به رفییاه  کار می های مناسپ زندگی به مردم را در راستای انجام و حف  شیوه 

دهیید. تعریییف عملییی فییوق بییه اهمیییت  های آینده را نیییز مییورد مالحظییه قییرار می ها، نسل آن 
هییا اشییاره دارد  هییای آن نیاز شدن ها در برآورده توانمندسازی افراد و کسپ استقالل و کرامت آن 

یکرد معیشت پایییدار در جییوامعی   ، در نهایت . 175، 2003 ، 2سبوری سال )  از نظر  مبرز، رو
جییای یییک  هییای  ندگانییه بییه شایع است که در آن افراد ورعیت معیشتی خییود را بییا فعالیت 

رنیید  دا هییا دور نگییه می پتیری ها و آسیییپ کنند و بدین طریق خود را از شوص فعالیت حف  می 
یسی و مرادزاده،  ت پایییدار معتقیید اسییت کییه  در تعریییف خییود از معیشیی (. الیس 3 ، 1395)و

کید معیشت با  روابییط   تییأثیر هییایی کییه تحییت بیشتر بر روی دسترسییی بییه دارایییی و فعالیت  تأ
گیرد  قومیت و اعتقادات( و نهادها قرار دارند، شکل می  ، اجتماعی )جنسیت، سواد، طبقه، نواد 

بییا وجییود  (. 16 ، 2000کنیید )الیییس، می هییا را مسییتثنا به پایییداری یییا توانایی  و هرگونه اشاره 
شده از معیشت پایدار، یکی از پراستنادترین تعییاریف معیشییت پایییدار،   تعاریف مختلف ارائه 

هییا )انبارهییا،  هییا، دارایی کنند: »معیشییت از قابلیت متعلق به  مبرز و کانوی است که بیان می 
ی  ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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شییده  ها( لزم برای گتران معاش تشییکیل  های )شغل منابع( و فعالیت   منابع و حق دسترسی به 
ها سییازگار  عبارتی دیگر، معیشت هنگامی پایدار است که بتوانیید بییا فشییارها و شییوص به  . است 

هییا و منییابع طبیعییی خییود را تقویییت یییا حفیی  کنیید و  هییا، دارایی قابلیت   یابیید و شده و بهبییود  
منافع خالصی را بییرای معیشییت  و    آینده نیز فراهم آورد های معیشت پایدار را برای نسل  فرصت 

) مبییرز و کییانوی،  ر سطوح ملی یا محلی و در کوتییاه یییا بلنیید مییدت ایجییاد کنیید  دیگران د 
های خود در حال و آینییده، منییابع طبیعییی  ها و دارایی با حف  و یا افزایش توانایی  و  ( 6 ، 1992

(. ایجییاد  23 ، 1999، 1رتون رنی، اشلی و تو )فارینگتون، کا شدن نجات دهد پایه را از تضعیف 
هایی است که در آن، افراد در کسپ منابع مییالی  معنی ایجاد معیشت اساسًا هم معیشت پایدار 

منظور تأمین نیازهای اساسی خود همچون زتا، لبییاس و مسییکن توانمنیید هسییتند، در  کافی به 
از    . ی پایییداری، موفییق هسییتند داشتن یییک زنییدگی آبرومندانییه و در راسییتا   در ، مردم  فرایند این  

های معیشییتی  به این سو، مباحثه بر روی فقر، پایداری، سیستم (  2000گزارش امنیت زتایی ) 
کید ها و تمرکز و بخشی آن روستا و تنوع  های مشییارکت و ماهیییت فقییر، منجییر بییه  فراینیید بر  تأ

یکرد معیشت پایدار شد یافتن رسمیت  یکر ( 45، 2009 شن، ) رو د معیشییت  بر این اساس، رو
بسیییاری نظیییر دپارتمییان   زیردولتییی و  ندجانبییه  های دولتییی، د پییتیرش سییازمان پایدار مییور 

اسییاس تحقیقییات و اقییدامات   عنوان بییه ، 3های توسعۀ سازمان ملل برنامه  و  2المللی توسعه بین 
 (.  1999، 5و دی اف آی دی ؛ 2001، 4)فورسیر  توسعۀ روستایی قرار گرفت 

یکییرد معیشییت پایییدار، راه پتیری زنییدگی اسییت و بییه  آسیییپتفکییر مبتنییی بییر فقییر و    رو
یتکنید کیه مردمهای توسیعه کمیک میفعالیت هیای میردم فقییر(،  محیور )تمرکیز روی اولو

یتو مشارکتی )گوش  گوپاسخ شیده از سیوی خیود  های معیشتی شناساییدادن و پاسخ به اولو
شیده )بیا کمیک  هدایتمردم فقیر(،  ندسطحی )کار در سطوح مختلف برای کیاهش فقیر(، 

یا )پاسخ انعطافبخش پتیر به مردم در شرایط گونیاگون( و پاییدار  های دولتی و خصوصی(، پو
ی  ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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  ،1سیی ا  افباشیند )محیطیی( )ایجاد توازن اقتصادی، نهادی و پایداری اجتماعی و زیسیت 
یکرد 2005 اه  معیشت پایدار با کار رابرت  مبرز و مؤسسیه مطالعیات توسیعه در دانشیگ(. رو

یکرد ساس یوگی میان طوربهکس آزاز شد. این رو بخشی و  ندشیغلی را در  یار وب  بالقوه و
که در حال تالش برای کاهش فقیر در منیاطق   ،درآمدمعیشت پایدار روستایی در کشورهای کم

اهیداف معیشیت پاییدار  (. 448، 2002 )الییس و بییگس، داندرا مجاز می ،روستایی هستند
ابلیه بیا طیرد اجتمیاعی، ارتقیاء حقیوق بشیر و حتیی  یت اجتماعی، مقکاهش فقر، حما شامل 

محافظت از منابع طبیعی است کیه بنییان معیشیت بسییاری از میردم در کشیورهای جنیوب را  
یکرد معیشیت پاییدار، از بسیتر و  (.  14 ،1393دهد )قدیری معصوم و همکاران، میتشکیل  رو

برای شناخت بهتر نتیایج و معیانی   ،دیگررت عباه است؛ بهنظریۀ وسیع توسعۀ روستایی برخاست
یکرد و  ار وب معیشت پایدار، نمی تیوان ایین  حاصل از معیشت پایدار و درنتیجه جایگاه رو

(.  8، 2009 شین و همکیاران،)یعنی توسعه، در نظر گرفیت  ،تر آنمفهوم را جدا از بستر وسیع
شیت پاییدار از  سیت. راهبیرد معیمعیشیت اسیتوار ااقتصادی بر  انسانی و توسعه   اساس توسعه  

ای را برای ایجیاد  ها سامانهکند و با ترکیپ این رهیافتهای متفاوت استفاده میتعدادی رهیافت
های متعیارف در  آورد. معیشت پاییدار کیه از طرییق تغیییر دییدگاهمعیشتی پایدار به وجود می

بیه مییزان زییادی میورد   سیتاییتوسیعه  روباحث پایدار گرفته در م زمینه فقر، مشارکت و توسعه  
یکی از پیامدهای اصیلی   عنوانبهمثال، ناامنی معیشت  طوربهکه نحویتوجه واقع شده است به

شیده کیه فقیرای  پتیری نشیان داده فقر روستایی شناخته شده اسیت و ییا در مطالعیات آسییپ
بلکیه در مقابیل  ی قیرار دارنید، های محیطی میزان بیشیتری در معیرش شیوص تنها بهروستایی نه

همیین امیر ریرورت بررسیی   . پتیری کمتیری برخوردارنیدهای معیشتی نیز از بازگشیتشوص 
(.  3 ،1391سیازد )کشیاورز و کرمیی، میپایداری معیشت در جوامیع روسیتایی را محسیوس 

تیوجهی نداشیته باشید بیا موفقییت   روسیتاییانرد فقری که به روسیتاها و مسیائل های برنامه
ب  توجه بیه سیطح درآمید    عمده در روستاها متمرکز است و با  طوربهفقر  بود؛ زیرا  رو نخواهد هرو

های اصلی کیاهش  پتیری آنان در مقابل نوسانات درآمدی و قیمتی، سیاستو آسیپ روستاییان
منظور امیروزه  بالتر باشد. بدینفقر باید مبتنی بر توانمند کردن فقیران روستایی برای درآمدهای  

ی  ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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آید. با توجه بیه مشیکالت موجیود در  شمار مییکی از اهداف مهم کشورها به یتوسعه  روستای
حید از منیابع   از برداری بییشوری پائین در کشاورزی و بهره روستاها مانند بیکاری، فقر و بهره 

بیا   (. 75 ،1393 ،و همکاران )توکلیطبیعی، توجه به معیشت پایدار روستاییان رروری است 
یکرد م های شیغلی  های آتی دارای فرصتردم منطقه و نسل توان امید داشت که میاتخاذ این رو

مبنیای کیار   عنوانبیهتعیاریف معیشیت پاییدار  (. 4 ،1393زاده، بیود )ایمیانیپایدار خواهند 
تی و بینها و سازماندولت المللیی متعیددی ماننید دپارتمیان توسیعه  های زیرانتفاعی،  ندملیی

کسفام، سازمان تعیاونی کمیک و رفیاه بینالملل، برنامۀ توسعۀ سبین المللیی، در  ازمان ملل، آ
  الگوهای معیشت پایدار همراه با عناصر معیشیتی آن بیرای تسیهیل و کمیک بیه توسیعۀتوسعۀ 

  (. 1999ت )دی اف آی دی، روستایی و در نهایت، کاربرد عملی قرار گرفته اس
راهبرد بقاء روستایی  عنوانبهو   ار وب معیشت پایدار عنوانبههای اخیر آنچه دورهدر 

های سرمایه انسانی )آموزش، مهییارت و بهداشییت خانوارهییا(، شود، شامل مؤلفهنامیده می
های اجتمییاعی اجتماعی )شییبکه فیزیکی )تجهیزات کشاورزی و نظایر آن(، سرمایه   سرمایه  

ره( و انییداز، اعتبییارات و زییی های مییالی )پییسو مشییارکت مردمییی در طییول آن(، سییرمایه
بخشی دپارتمان  ار وب پنج ،دیگرعبارت شود؛ بههای طبیعی )منابع طبیعی( میسرمایه

یکردهییا دربییاره  1999ل الملل بریتانیا در ساتوسعۀ بین معیشییت پایییدار  ، یکی از بهترین رو
بی همانند ابزار تحلیلی و راهنمای عملی به(. 1 ،2009 ،)شن است کارگیری  نین  ار و

احی روستایی، رروری بییه  توسعه   تر در زمینه  های اجتماعی مناسپو اجرای سیاست در طری
بنییایی تحلیلییی را بییرای شییناخت  ییار وب معیشییت پایییدار، م ،کلیطوربییهرسد. نظر می

یکرد وصف شده سبپ میپیچیدگی معیشت روستایی ارائه می صییورت گردد تییا بهدهد. رو
توسعه  یستاییدو جنبییه از مسییئله کییاهش فقییر روو نه فقط با تمرکز بییر یییک یییا  ،مندسامان

یکرد مییتکور مییا  ،به بیان دیگر (. 35، 1998 ،1اسکونز)را مورد توجه قرار دهیم  روستایی رو
معیشییت و توسییعۀ را از تفکری  ندپاره و  ندبخشییی بییه سییمت نگییاهی جییامع در مییورد 

عامییل  پیینج، در اییین  ییار وب (. 74، 1999 ،2اشییلی و کییارنی) کندروستایی هدایت می
ی  ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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یکرد در پیوند  اصلی مستقل از یکدیگر نیستند، بلکه با هم تعامل دارند. این  ار وب و رو
سطوح کالن با واقعیات در سطوح خرد و روزمرۀ زندگی افییراد مییؤثر اسییت  دادن روندها در

  . (12، 2009 شن،)
یکرد معیشیت پاییدار در دسیتور کیار برنامیهنهادینه های مانریزی سیاز شدن تدریجی رو

 عنوانبیهروسیتایی و ه  ای توسیعتواند همچون اساس و مبنیایی بیرتوسعه در سراسر جهان می
در  ار وب میتکور، (. 112 ،1391کیومرث،  و  پور جمعهحامی فقرا، مورد توجه قرار گیرد )

یکیردی مردم  یکیرد معیشیت پاییدار، بیر رو کییدمحیور بر اساس پنج جزء رو اسیت شیده  تأ
ها در زمینیۀ ای از فعالیتبنابراین، راهبردهای معیشت مرکپ از دامنه (. 15، 2008، 1)سرات

فاکتورهیای اجتمیاعی  واسطه  ها را بهتوان آنها است که میدارایی و استفاده از آندسترسی به 
هییا و گیری هیای بیرونیی )نظییر جهتگیری ها( جهت)روابیط اجتمیاعی، نهادهیا و سیازمان

یدادهای محیطی )خشکسالی، سییالب، آفیات و زییره( روندهای اقتصادی( و شوص  ها و رو
صیورت منطقیی، برقراری ارتباط و پیوند بین عناصر به( که 4–5 ،2001 ،2کرد )پاساتور تعبیر 
ای از های مفهومی بر پایۀ مجموعیهرو،  ار وب ازاین.  ار وب مفهومی است دهنده  شکل 

یکرد معیشت پاییدار شیکل  کننید. روابیط بیین ایین عناصیر را ارائیه میگرفته و عناصر در رو
گر ارتباط فقر، مدیریت منیابع طبیعیی و بیان ( 3)اس آر ال  ار وب معیشت پایدار روستایی

های گتشیته ایین  یار وب جهیت تعییین نیازهیای معیشت روستایی است. در طیول دهیه
معیشیت گری لزم برای کاهش فقر، توسیعه یافتیه اسیت. ییک  یار وب سیاستی و مداخله

هیای موردنییاز مطالبیات( و فعالیتها، منیابع و ها )اندوختیهها، داراییدربرگیرندۀ توانمندی
یکرد معیشت پایدار، توسط دپارتمیان شدهبرای زندگی است. شناخته ترین مدل مفهومی از رو

 (. 2شماره   المللی ترسیم و ارائه شده است )شکل توسعۀ بین
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 دار یشت پایچارچوب اصلی مع (. 2) ره شما شكل 
 ( 2007 ،1تیمالسینا )منبع: 

 
پتیری، پنج مفهوم حیاتی برای فهییم  ییار وب معیشییت پایییدار شییامل مفهییوم آسیییپ

ها، راهبردهییای معیشییتی و پیامییدهای مؤسسییهها، گتاریهییای معیشییتی، سیاسییتدارایی
یوه ار وب مییردم بییهدر مرکز اییین  یی (. 105، 2009 ،2مک دونا و بانینگمعیشتی است ) و

گیرنیید شان قرار دارند و دور تا دور آن عواملی قییرار میهای معیشتیداراییهمراه افراد فقیر به
طبیعییی،  اند از سییرمایه  های معیشتی متشییکلها مؤثر است. داراییکه بر رزق و معیشت آن

مییالی  ایه  اجتمییاعی پشییتیبان و سییرم سطح مهارت، علم، سالمتی، تحصیالت افراد، شبکه  
های معیشتی است و های داراییطبیعی یکی از ستون سرمایه  بینیم که جا میها. در همینآن

 در خطر قرار گرفتن آن، تزلزلی اساسی به معیشت فرد وارد خواهد کرد.  
مند شوند وابسته به عواملی است های معیشتی خود بهره این که افراد  ه مقدار از دارایی

ع، اقتصییاد ملییی و گیرنیید: رونییدها )جمعیییت، منییابپتیری جییای میکییه در بافییت آسیییپ
ها )بهداشییت انسییان، طبیعییت، اقتصییاد، منازعییات و المللی، نهادی و فناوری(، شییوصبین

ی  ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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های کار( عییواملی بودن )قیمت، تولید، سالمت و فرصتبهداشت محصول و دام( و فصلی
رو است که هبتا، با انواع خطرات روکنند. کشاورزی در روسپتیر میهستند که فضا را آسیپ

رین آن شامل خطرات اقتصادی، خطرات اجتماعی، خطرات طبیعی و خطییرات بییازار تمهم
بی و همکاران، است ) در الگوی معیشت پایدار جایگییاه افییراد در صییدر (. 92 ،1389یعقو

دم برسیید. بییا ای مدیریت شوند که نفع آن به مرگونهها و تهدیدها باید بهاست و تمام فرصت
توان با  شمانی بازتر به جنگ با فقر رفییت و در راه ایجییاد می نگاهی به مفاهیم این مدلنیم

شمولی و صییرفًا مشازل پایدار برای اقشار گوناگون قدم برداشت. البته این مدل ادعای جهان
 صورت  راغ راهنمای مقدماتی باید مدنظر باشد. در اییین میییان،  ییار وب پیینج جزئیییبه

تییرین و ، یکییی از مهم1999ر سییال الملییل دمعیشییت پایییدار دپارتمییان توسییعۀ بین
متعددی است از  ء ار وب دارای اجزا (. این 11 ،2009است )شن، ها ترین آنپرمخاطپ

افزارهایی مثابۀ سختزا که در آن ساختارها بههای تحول فرایندها، ساختارها و جمله: دارایی
دادن به ر شکلمی را دهای مهگیرند و نقشصوصی را دربرمیهستند که بخش عمومی و خ

هییا پتیری آسیییپ . کننییدها و نتایج معیشتی در درون سیستم معیشت پایییدار ایفییا میدارایی
پتیری آسیییپ . منفی داشته باشد تأثیرهای معیشتی قشر فقیر ها و انتخابتواند بر داراییمی

ها و شییرایط یدار است کییه اشییاره بییه پیچیییدگییکی از مفاهیم اساسی مربوط به معیشت پا
هییا ممکیین اسییت پتیری گتار بر زندگی مردم فقیر دارد، هر ند که همییه آسیییپتأثیرسخت 

عامییل اصییلی  پیینجدر اییین  ییار وب، (. 205، 2014 ،1)کاسییا و اشییتوو منفی هم نباشند
یکییرد دمستقل از یکدیگر نیس ر پیونیید دادن تند، بلکه با هم تعامل دارند. این  ار وب و رو

 )شیین، ح خرد و روزمره زندگی افراد مؤثر اسییتروندها در سطوح کالن با واقعیات در سطو
ر نهایت باید توجه داشت که معیشت در بسییترهای اجتمییاعی، اقتصییادی و د(. 12، 2009

ت ممکیین اسییت مییوانعی در امرارمعییاش سیاسی شکل گرفته است که تغییرات زمینه معیش
توانیید می ءهای جدیدی را خلق کند. ترکیپ مناسپ این اجزا یا فرصتموجود ایجاد کرده و 

گیری راهبردهییای معیشییت پایییدار در و برآیند آن شییکلرا دگرگون کند ها و ساختارها فرایند
گتارترین اجییزا در تأثیرترین و (. یکی از مهم1999)دی اف آی دی، مناطق روستایی است 
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یکییرد های معیشییتی هییا و سییرمایهاییگیری راهبردهای معیشییت پایییدار دارشکل اسییت. رو
ای بییرای درص دارایییی اقشییار فقیییر روسییتایی پایییهشییود: تعریییف میمعیشت بر این اساس 

های دستیابی به معیشییت راهبرد و  ها برای اشتغال و درآمدزایی استروی آنهای پیشگزینه
)الیییس،  باشییندمی هییا بییا آن مواجییههایی کییه در فعالیتها و آسیییپطالبات آنمطمئن و م

ین توسعۀ بین(. دپارتمان 41 ،2000 المللی پنج گییروه از دارایییی و سییرمایه را تحییت عنییاو
( 17 ،1999)کییارنی، کنیید های اجتماعی، طبیعی، انسانی، فیزیکی و مالی ارائه میسرمایه
 (. 3شماره   )شکل
 
 

 
 عیشت پایدارگیری مهای مؤثر در شكلدارایی  (. 3شمارهٔ )  شكل

 1394سجاسی قیداری،نقل از کارنی بهمنبع: 

 
 . هییا را کامییل کنییدتوانیید سییایر داراییمیاند و هر یک این پنج دارایی به همدیگر وابسته
های در دسترس معیشییت رییروری ها برای درص گزینهشناسایی و فهم انواع مختلف دارایی

یکرد معیشت پایدار بر اییین  دم هستند. معیشت مر بدنه   دهنده  ها تشکیلاست. این دارایی رو

های دارایی 
 معیشتی 

سرمایه 
 انسانی 

سرمایه 
 فیزیکی 

سرمایه 
 مالی

سرمایه 
 اجتماعی
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هییای های افراد فقیر بییرای شییناخت انتخابفرش بنا شده است که شناخت ورعیت دارایی
گیرنیید، نتییایجی کییه هایی که برای امرارمعییاش در اختیییار میراهبرد ها، روی آنممکن پیش

این  ار وب  . اساسی استکنند پتیری که در آن فعالیت میخواستار هستند و بستر آسیپ
کنند مورد شناسایی قییرار دو گروه متفاوت از راهبردها که راهبردهای معیشت را مدیریت می

آییید )رونییدها، ها بییه وجییود میپتیری است که در آن داراییسطح آسیپنخست، دهد. می
ی نییدفرایساختار و  ،دوم  ؛ گتارد(می تأثیرها، عملیات فرهنگی و محلی که بر معیشت شوص
ها )دولییت و بخییش کنیید. سییاختارها شییامل سییازمانمعیشییت را تعریییف می هایینهکه گز

ها اسییت. دسترسییی، کنتییرل و ها، قییوانین و مشییوقها شییامل سیاسییتفرایندخصوصی( و 
های فراینییدها، ساختارها و گیرند و داراییمی تأثیرها فرایندها از ساختار و کارگیری داراییهب

هییا به دستاوردها و پیامییدها بییرای بهبییود دارایی ت که منجردهای معیشراهبر موجود توسعه  
ن این ادیگر محققعبارت به (. 76، 1391 زاده،)عربیون و عبداللهکند شوند را هدایت میمی

یکرد معتقدند که مردم در نواحی درحال توسعه و کشورهای جهان سوم، معیشت خییود را رو
هییا از دهنیید و شییناخت معیشییت آنها شکل میهها و سرمایدر میان این مجموعه از دارایی

یکرد فقر را فراتییر از ناکییافی بییودن پتیر اسها امکانطریق شناخت این  ار وب  ت. این رو
(.  5، 2003 ،1ودینگتونداند )میدرآمد 

هییا باییید اشییاره کییرد، مسییئله حییق دسترسییی و در مورد دارایی مهم دیگر که یک مسئله  
ای ها و ابعاد گسیتردههاست. فقر علتای روستایی به داراییمشکالت مربوط به دسترسی فقر

نیدرت در دانند. حق رأی فقرا بهگتاری میتأثیرفقر را کمبود قدرت و ترین علت دارد، اما مهم
طورکیه ذکیر آن م یکی از ابعاد و اثرات فقر است. همانشود که این هها دیده میگیری تصمیم

یکرد معیشتی، منیابع بی  شیود کیه اعضیای خیانوار بیه آن میورد تقسییم می پینج ه رفت در رو
 . 2؛ انسیانی )مهیارت، آمیوزش، سیالمتی( سیرمایه   . 1دسترسی داشته یا مالیک آن هسیتند: 

 سیرمایه   . 3 ؛ هیا و ...(بزار، جادهها، اای تولیدی، ساختمانفیزیکی )کالهای سرمایه سرمایه  
ها و اجتمییاعی )شییبکه سییرمایه   . 4 ؛ انییدازها، دسترسییی بییه وام و قییرش(مییالی )پییول، پس

هییایی روش  (. 5، 2003 الیس،)طبیعی )زمین، آب، درخت و ...(  سرمایه   . 5و  ؛ ها(اتحادیه
ی  ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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های معیشییتی  راهبرد کنند، ها استفاده می گتاشتن و دسترسی به این سرمایه  تأثیر که مردم برای 
 . کند کمک می ها به آن دهند که در رسیدن به نتایج معیشتی مطلوب ها را شکل می آن 

-های فرهنگی در معیشت پایدار روستایی میییحارر بررسی نقش سنت مقاله  موروع  
توانیید بییر معیشییت پایییدار روسییتایی نقییش داشییته می که ،های فرهنگیعناصر سنتباشد. 
هییا و هییای سیینتی، ارزش هییا و مهییارت و رسییوم، باورهییا، دانشاند از: آداب عبارت  ،باشند

یتهنجارهای سنتی، م یت و هو با توجه به نقش و جایگاهی کییه روسییتاییان و  ،بنابراین . عنو
های رنیید بییازنگری در شیییوه ای دا محلییی، ملییی و منطقییه مناطق روستایی در رشد و توسعه  
ها در جهت رسیدن به یک گیری از نقاط قوت و رعف آنمعیشت روستایی و تحلیل و بهره 

ناپییتیر اسییت. بررسییی تحقیقییات اجتناب رهیافت بهینه معیشت پایییدار امییری رییروری و
داری در معنییی تییأثیرهای فرهنگی بییر معیشییت پایییدار دهد که سنتگرفته نشان میصورت 

   . دارد  ین مهما تأیید
پتیری معیشییت بییا تقویییت هییای فرهنگییی در طییول آسیییپارزش  1بییه بییاور داسییکون

ود. بییه بییاور اییین شیی پتیری جوامییع روسییتایی میهای تطبیقی و مؤثر موجپ انعطافراهبرد 
شییود و هییای مییردم در برابییر تغییییرات میییهای فرهنگی موجپ افزایش توانامحقق ارزش 

دهیید. هییای جدیییدی بییرای انجییام امییور افییزایش میهییا را بییرای پیییدا کییردن راهتوانییایی آن
دیگر از محققینی است که به بحث در رابطه (، یکی 2004) 2شناس فرانسوی بوردیوجامعه

این مفهوم با اقتصاد پرداختییه ه  رابط تحلیلوتجزیهفرهنگی پرداخته و بعد از آن به  با سرمایه
سازنده منجر  طوربههای سنتی های دانشو رسوم و سیستمهای مردمی، آداب است. ارزش 

یت دارایی و بهبود معیشت می یت از طریییق (. 1081، 2010 ون،داسکشود )به تقو این تقو
گیییرد شییود صییورت مییای سنتی که از نسلی به نسل دیگر منتقل مهاتخاذ مهارت و دانش

 3. داسییکون و بینییزهای معیشت روستایی نیییز بسیییار مهییم هسییتندکه برای پایداری سیستم
صییراحت انداز فرهنگی و اهمیت آن در معیشت، به شم تحلیلوتجزیه(، در مورد 2009)

یک منبع برای پایییداری معیشییت در  نوانعبهتواند های فرهنگی میکنند که ارزش اعالم می
ی  ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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گراوال هییا، هییا، ارزش ، مهارت هییا( معتقد است که دانش2004) 1جوامع روستایی باشد. آ
های معیشییت حیییاتی اسخ به آسیپتواند در پمدت میهنجارها و تجربیات زندگی طولنی

کردن سییجمدهند کییه کییار بیشییتر در ترکیییپ و مننشان می(، 2010) 2تریسا و جفری باشد. 
یا با توجه بییه تییاریخ و واقعیییت کنییونی، می تأثیریک  عنوانبهفرهنگ  توانیید بییرای قاعییدۀ پو

توانیید زمینییه سازند که اختالط فرهنگ میخاطرنشان می و معیشت پایدار بسیار مفید باشد
بررسییی و ه  پایدار را فراهم سازد که در رابطه با جوامع بییومی شایسییت حف  معیشت و توسعه  

دست آوردن درص بهتییر از تالش مصمم برای به  1990ه  وتحلیل بیشتری است. از دهیهتجز
یتو ا توسعه  روستاییهای راهبرد معیشت روستایی و  هییا بیشییتر شییده اسییت. بنییدی آنولو

یکرد معیشت پایدار اند فییاش کافی درص نشده طوربهابعاد جوامع روستایی را که تاکنون 3رو
انحصاری بر روی انییواع  طوربهست که جوامعی وجود دارند که کرده است. جای تعجپ نی

های ها، نظامشیوه  و رسوم سنتی، های سنتی، آدابهای نامشهود مانند دانش، مهارت دارایی
کریشنبالتت و کنند )اعتقادی و نهادهای اجتماعی تکیه کرده و از معیشت خود حمایت می

 های فرهنگی، خاصی کند که سنتمیتدلل (، اس2008) 5. بریگز(55، 2004 ،4همکاران
دارد کییه یابیید؛ و بیییان میییراحتی در فضییای جغرافیییایی انتقییال نمییک محییل اسییت و بییه

متمییایز بییرای جوامییع در نظییر گرفییت و آن را  یک سرمایه   عنوانبههای فرهنگی را باید سنت
پییتیری معیشییت و ها به اهمیت فرهنییگ در رابطییه بییا انعطافرسمیت شناخت. این یافتهبه

کییردن نقییش بسیییار ارزشییمند نسبت به فرهنگ بییه سییمت درص حرکت از یک ذهنیت منفی 
های فرهنگییی در ارتبییاط بییا از طریق کییاوش در سیینت ،دیگرعبارت به  . فرهنگ اذعان دارد 

های فرهنگییی  گونییه دهیید کییه سیینتگرفته نشییان میمعیشت پایییدار، تحقیقییات صییورت 
 . پایییدار گنجانییده شییود ری شناخته شود و در بحث توسییعه  ع پایدا یک منب عنوانبهتواند می

تییاکنون کننیید. می تأییییدت شییدی تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته است این امییر را به
ی  ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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ست که مطالعات  ندی درخصوص معیشت پایدار در سطح کشور و جهان صورت گرفته ا
  :شودمیها اشاره از آن ایبه پاره

گردشییگری بییر معیشییت پایییدار  تییأثیر» (، در پووهشییی1390مییدی )پور و احجمعییه
دهنیید کییه ها نشان میاند. یافتهتبیین کردهرا   روستای برزان شهرستان ساوجبالغ روستایی

اگر ه گردشگری در روستای برزان باعث ایجاد اشتغال و درآمد و همچنین، منجر به رشد 
سیییار ب تییأثیرامییا اییین  ،مات شییده اسییتهای روستایی مانند بازداری و خییدبرخی فعالیت

گیییرد و بییه علییت نبییود نهییاد محلییی و محدود است و تنهییا برخییی از خانوارهییا را دربرمییی
محلییی محقییق  متخصص گردشگری، منافع عمومی حاصل از گردشگری برای کل جامعییه  

تی  ندان مثب تأثیرمحیطی و نهادی بر مسائل اجتماعی، زیستتنها نه، عالوه بهنشده است. 
منفی داشته است.  تأثیرنیز  در مواردیبلکه است نداشته 

یت(، 1392سجاسی قیداری و همکاران ) بنییدی در پووهشی دیگر تحییت عنییوان »اولو
راهبردهای توسعة معیشت پایییدار روسییتایی بییا مییدل ترکیبییی سییوات و تاپسیییس فییازی در 

یت ر روستاهای شهرسییتان بندی راهبردهای توسعه معیشت پایدا شهرستان خدابنده  به اولو
دهد که با توجییه بییه تمرکییز راهبردهییای اول، دوم و ها نشان میرداخته است. یافتهخدابنده پ

های مطالعییاتی، راهبییرد کییانونی بییرای اقییدام سوم حاصل از تلفیق نظرات هر دو گروه نمونه
در ( 1393زاده )شهرکی و شییریف توسعه راهبردهای معیشت پایدار، راهبرد تهاجمی است. 

پییروری در معیشییت پایییدار روسییتایی کشییاورزان جایگییاه آبزیعنوان »ارزیابی  باپووهشی 
شهرستان زاهدان  به بررسی جایگاه کشاورزی  ند کارکردی در معیشت پایییدار روسییتایی 

 یهییاییییشییتر دارا یب یداریپروری موجپ پان پووهش نشان داد که آبزییج ایاند. نتاپرداخته
گییر یپرور فعال در مقایسییه بییا دو گییروه دیکشاورزان آبز یشتیمع یمادو  ی، انسانیاجتماع

شییت یمع یدارییی ت پایپییروری سییبپ بهبییود ورییعهای پووهش، آبزیبوده است. بنابر یافته
های داخلی اییین اسییت مهم درخصوص پووهش ه  نکت پرور فعال شده است. یکشاورزان آبز

 هییایسیینت تییأثیر بررسییی به دار روستاییشده در رابطه با معیشت پایکه در مطالعات انجام
 شده است. نو ابعاد آن بر معیشت پایدار روستایی، پرداخته  یفرهنگ
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(، در پووهشی دیگر تحت عنوان »فرهنییگ، سیینت و معیشییت 2009داسکون و بینز )  
یک بخش حیاتی در  عنوانبهتواند پایدار روستایی  نشان دادند که پتیرش فرهنگ سنتی می

یکردهای معیشت پایدار بهفرایندمعه و پایداری جا  انییدازه  های توسعه باشد؛ اما متأسفانه رو
عنوان بییا( در تحقیقییی 2010) 1کننیید. داسییکوننگی توجه نمیهای فره کافی به نقش سنت

 تییأثیرهای فرهنگی در معیشت پایدار روستاهای کندیان سریالنکا  به بررسییی »نقش سنت
اسییت. نتییایج تحقیییق  شت روستاییان این ناحیه پرداختییههای فرهنگی بر پایداری معیسنت

تواند نقش داشته باشد معیشت میپتیری های فرهنگی در انعطافنشان داده است که ارزش 
های فرهنگی خود برای تقویییت امنیییت و پایییداری دهد که مردم  گونه از سنتو نشان می

 کنند.  معیشت استفاده می
عنوان »فرهنیگ و معیشیت پاییدار  بیه ووهش خود تحت (، در پ 2010) 2تائو و همکاران

هیای ها، باورها، آداب و رسوم، هنجارها و طیف وسیعی از فعالیتاین نتیجه رسیدند که دانش
تواند نقش مهمی در زندگی روزمیره مرتبط با فرهنگ، مانند هنر، صنایع دستی و موسیقی، می

هیای فیوق در حارر با پووهش مقاله  تفاوت نی ایفا کند. مردم و کمک به پایداری جوامع انسا
معیشیت پاییدار  های فرهنگیی بیرسنت تأثیر این است که آنان در مطالعات خود درخصوص 

یت و عناصر معنوی بر معیشت پایدار روستایی نپرداخته تأثیرروستایی به بررسی   اند.هو
 

 روش تحقیق  .3
تحلیلی و بیه روش یطالعیه، توصیفیحارر از نظر ماهییت، کیاربردی و از لحیاو نیوع م مقاله  

 نامه و مصیاحبه بیوده اسیت.ها پرسشابزار مورد استفاده برای گردآوری داده .پیمایش انجام شد
های فرهنگیی و سینت نامیههیای پیووهش از دو نیوع پرسیشمنظور بررسی ارتباط بیین متغیربه

قیرار  تأییدل متخصصان مورد نامه توسط پانستفاده گردید. روایی صوری پرسشمعیشت پایدار ا
هیا و هیا، دانشو رسیوم، باورهای فرهنگی به سنجش متغیرهیای آداب نامه سنتگرفت. پرسش

یت و عناصر معنوی میهای سنتی، ارزش مهارت -پیردازد؛ و پرسیشها و هنجارهای سنتی، هو
ی  ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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ی طبیعیی، غیرهیای داراییی اجتمیاعی، داراییی انسیانی، دارایی نامه معیشت پایدار به سنجش مت 
هیای نامه از مقییاسپردازد. برای طراحی پرسشی نهادی میدارایی فیزیکی، دارایی مالی و دارای

اسمی مانند جنس، سن و ... و مقیاس ترتیبی در قالپ طیف لیکرت استفاده گردیید بیر اسیاس 
نج های طرح شده بودند. ایین طییف از پی کی از گزینهیان ناگزیر به انتخاب یگوپاسخاین طیف 

در تبییین  دهد.کم را نشان میزیاد تا خیلییقسمت مساوی تشکیل شده است که از گرایش خیل
شیرحی کیه در ادامیه کننیده بههای فرهنگی با معیشت پایدار، فضای مفهومی تعیینسنته  رابط
یهمی  اند.  ی شدههای مناسپ عملیاتآید تعریف و از طریق گو

امعه، طبقه و یا گیروه ط و قواعد رفتاری است که در هر جای از روابو رسوم، مجموعهآداب 
و رسوم بستگی زییادی گردد. آداب رود و نماد تربیت و هنجار محسوب میها میانتظار انجام آن

یابنید. آداب تعیادل میبه فرهنگ و زمان مربوط به آن دارند و در درون فرهنگ تکامل و ییا حتیی 
 آور باشد. رهنگ دیگر ناپسند و یا تعجپمناسپ در یک فرهنگ ممکن است در ف

که ما  یزی را راست و درسیت شود میدر فلسفه ذهن مدرن، کلمه باور برای حالتی اطالق 
ییک فیرد بیال  و  .دانیم. در این معنی، باور به  یزی نیازمند تأمیل در میورد آن  ییز نیسیتمی

تواند حضور ذهن داشیته ها میاز آنلی از میان تعداد زیادی از باورهایش تنها به  ند مورد معمو
 اند.ها باور داریم اموری کاماًل روزمرهبسیاری از  یزهایی که ما بدان باشد. در بیان ساده،

آییید و ثروتییی اسییت کییه حفیی  و شییمار میهای گتشته بههای سنتی، میراث نسلدانش
قی ارزش گییاه حقییوکییاهش فقییر و نییابرابری در پییی خواهیید داشییت. از نظرحراسییت از آن 

توانیید جهییت میلکیت قییرار داده و از ایناقتصادی دانش سنتی آن را مشمول قواعد مال و ما
 موروع قراردادها و عقود باشد. 

هایی هستند که از گتشتگان بیه ارث رسییده و بیا تمیرین میداوم های سنتی، تواناییمهارت
ی هیازنیدگی، افیزایش تواناییرو شدن با مسیائل روزانیه بهیابند و شخص را برای رویپرورش م

 کند.جدید آماده می کنند و افراد را برای زیستن در هزاره  روانی، اجتماعی و بهداشتی آماده می
 ییه مطلییوب، هییای انسییانی دربییارۀ آنهای سنتی عقایدی هستند که افراد یا گروه ارزش 

بییرای مییردم شییود کییه کلی بییه امییوری اطییالق می طوربهبد است؛ دارند.  مناسپ، خوب یا
 شوند. مشترص مردم تلقی میاهمیت دارند و آرمان 
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شود که از گتشته مرسوم بوده و روابییط هنجارهای سنتی، به یک الگوی رفتاری گفته می
اننیید و دکنیید، اکثریییت جامعییه خییود را بییه آن پایبنیید میهای اجتماعی را تنظیم میو کنش

 کند.  مجازات می که شخصی آن را رعایت نکند، جامعه او را درصورتی
شود که به حقیقت نهییایی یییا زیرمییادی عناصر معنوی، به آن دسته از عناصری گفته می

هییا و ترین ارزش اشاره دارد. راهی درونی که شخص را قادر به کشف ماهیت هستی یا عمیق
 سازد. معانی زندگی مردم می

یت به یوگیمجموعه نگرش  هو وی را از دیگییران  که یک فرد و آنچییه یها و روحیاتها، و
 شود. کند، گفته میمتمایز می

برانگیز بییوده و دارای تعییاریف متعییددی اسییت. یکی از مباحث بحییث دارایی اجتماعی
ها کمییک منابع اجتماعی که افراد برای کمک به معیشت خود از آن عنوانبهدارایی اجتماعی 

یت در  هایرند تعریف شده است. این نوع پشتیبانی معموًل شییبکهگیمی اجتمییاعی، عضییو
 گیرد. د را دربرمیها و روابط متقابل و حس اعتماگروه 

افزاری )تعداد افراد و تعییداد نیییروی های انسانی هم شامل سختدارایی انسانی، دارایی
شود. دارایییی انسییانی ن( میکردگاکار( و هم شامل مغز افزاری )سطح سواد، تعداد تحصیل

هییا و راهبرد کردن کییه درمجمییوع دنبییال ،توانایی کار کردن ها، بهداشت مناسپ وبه مهارت 
سییازد، یابی به اهداف معیشتی را برای افراد ممکن میهای معیشتی مختلف و دستفعالیت

 اشاره دارد. 
توانیید توسییط مییردم سرمایه طبیعی به منابع طبیعییی اشییاره دارد کییه می یا دارایی طبیعی

 کار گرفته شود. ها بهنروستایی برای رسیدن به اهداف معیشتی آ
رسییانی و ابزارهییا و های آبهای اساسی مانند جاده و کانالبه زیرساخت دارایی فیزیکی

که برای پشییتیبانی  ،هایی از قبیل تراکتور و زیره(ای )مانند ماشینکالهای تولیدی و سرمایه
 کند. از معیشت مورد نیاز است، اشاره می

هییای جییاری، ، داراییهای بییانکیانند پییول نقیید، حسییابدارایی مالی به منابع مالی )م
که برای حف  معیشت حارر یییا بهتییر  ،ها و وجوه ارسالی مالی(حقوق بازنشستگی، کمک

 شود. کردن معیشت افراد در دسترس هستند، اطالق می



 

 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران 
 

 
 

157 
های فرهنگی  نقش سنت 

 ...    در معیشت پایدار 

گتاری های سییرمایهشییرکتها اشییاره کرد:توان بییه اییین نمونییهمی دارایی نهادینمونه از 
های بیمه عمر که اندوختییه اعضییا را بییه کتگتاری محدود، شرهای سرمایهرکتمشترص، ش

دلیل حجییم گتاران بهکنند. این دسته از سرمایهشکل سبد سهام و اوراق قرره نگهداری می
دهند همواره نقش بییه سییزایی در عملکییرد بییازار و بهبییود انجام میبالی داد و ستدهایی که 

ادی در بییازار اوراق بهییادار پیامییدهای گتاران نهیی سییرمایه دارنیید. زیبییتعهییده معیشییت به
   ناپتیری در پی خواهد داشت. جبران

سیال سیاکن در منیاطق روسیتایی   15آماری تحقیق حارر شامل روستاییان بیالی ه  جامع
بیا  ه اسیت. نامه صیورت گرفتی پرسش 358روی  و مطالعه )یل است )شهرستان اردب

، پاییایی  افیزار آلفیای کرونبیاخ در نرم  از فرمیول وییوه  سیتفاده شیده و اهای کسپداده
ن پووهش جهیت  یدر ادست آمد. ( به 78/0( و )79/0نامه تحقیق )های مختلف پرسشبخش
د.  یی ( استفاده گرد یا) ندمرحله یاق از روش طبقهیه تحقیبا توجه به اهداف و فرر ی ریگنمونه

دسیت آمید سیپس روسیتاها  اول تعداد خانوار روستاها به رحله  گیری در مبرای انجام این نمونه
  ،در ادامه جهت تعیین روسیتاهای منتخیپ. بندی شدندطبقه دسته 5برحسپ تعداد خانوار در 

ن حجیم  یییتع یار تعداد خانوار برا یمع انتخاب شدند. جمعیتی  از هر طبقه   روستاهای موردنظر
بیرای تعییین حجیم نمونیه از فرمیول کیوکران اسیتفاده   و اندروستاها مورد توجه قرارگرفته نمونه  

های آمیار  دست آمده با استفاده از شیوه اطالعات به دست آمد. هنفر ب 358 حجم نمونه   و گردید
هیر ییک از   تیأثیرقیرار گرفیت. بیرای تعییین  تحلیل وتجزییهسیتنباطی میورد توصیفی و آمیار ا

بینی تغیییرات مربیوط بیه متغییر وابسیته  پیشهای فرهنگی بر معیشت پایدار و متغیرهای سنت
متغییره و  نیدمتغیره اسیتفاده شید و جهیت تعییین  تقل از آزمون رگرسیون تکتوسط متغیر مس

. همییه عملیییات آمییاری بییا اسییتفاده از  شییدهمبسییتگی از رییریپ پیرسییون اسییتفاده    رابطییه  
   ار گرفته است:مورد آزمون قرزیر های در خاتمه فرریه وشد انجام  افزارنرم 

 داری دارد. معنی تأثیرهای فرهنگی بر معیشت پایدار روستایی سنت . 1
 داری دارد. معنی تأثیرو رسوم بر معیشت پایدار روستایی آداب . 2
 داری دارد. معنی تأثیرباورها بر معیشت پایدار روستایی . 3
 داری دارد. یمعن تأثیرهای سنتی بر معیشت پایدار روستایی ها و مهارت دانش. 4
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 داری دارد. معنی تأثیرها و هنجارهای سنتی بر معیشت پایدار روستایی ارزش . 5
یت بر معیشت پایدار روستایی . 6  داری دارد. معنی تأثیرمعنو
یت بر معیشت پایدار روستایی . 7  داری دارد. معنی تأثیرهو
 

 ها تحلیل داده وتجزیه  .4
توصیییفی نتییایج زیییر  ی و استنباطی انجام شد. در بخییشتحلیل در دو بخش توصیفوتجزیه

 حاصل شد:
 های توصیفی . یافته1-4

یوگی جییدول  کییه در طییورهمییانهای فردی نمونه  آمییاری مییورد مطالعییه، درخصوص و
مرد هستند  درصد 5/85و  306با فراوانی  یانگوپاسخبیشتر قابل مشاهده است، ( 1)شماره  

سییال قییرار دارنیید. بررسییی  30در گییروه سیینی زیییر  درصیید( 5/45) و بیشترین تعداد نمونه
 یانگوپاسییخدهیید کییه بیشییتر میزان تحصیالت نیز نشان میییرحسپ یان بگوپاسخورعیت 

دهیید کییه نیییز نشییان مییی تأهییلد. بررسییی ورییعیت دارای دیییپلم هسییتن درصیید( 9/39)
دهیید ان مینش هستند و بررسی میزان سکونت در روستا نیز تأهلیان مگوپاسخدرصد 5/64

 دارند. ا سکونت در روست است که سال 20بیشتر از درصد(  4/70) یانگوپاسخکه بیشتر 
 

 مشخصات فردی نمونه مورد مطالعه   . (1)شمارهٔ  جدول 

 درصد  فراوانی  جنسیت
 5/85 306 مرد
 5/14 52 زن

 100 358 جمع 
 درصد  فراوانی  سن
 5/45 163 سال  30 زیر
 9/29 107 سال 40- 30
 7/20 74 سال 50 -41

 9/3 14 سال 50 بالی 
 100 358 جمع 
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 درصد  فراوانی  تحصیالت  میزان 
 6/0 2 سواد  بی

 7/23 85 ابتدایی 
 9/39 143 دیپلم

 6/19 70 کاردانی 
 2/16 58 بالتر  و کارشناسی

 100 358 جمع 
 درصد  فراوانی  تأهل  وضعیت 

 5/64 231 متأهل
 5/35 127 مجرد
 100 358 جمع 

 درصد  فراوانی  روستا در ونتسك مدت
 2/2 8 سال  5 از کمتر

 7/11 42 سال   10 تا 5
 6/15 56 سال  20 تا 11

 4/70 252 سال   20 از بیشتر
 100 358 جمع 

 
میانگین آداب دهد که ( نشان می2) شماره   های توصیفی در جدولنتایج حاصل از یافته

هنجارهییای هییا و ، ارزش 82/3های سیینتی ها و مهارت ، دانش74/3 ، باورها99/3و رسوم 
یت 97/3سنتی  یت 78/4، معنو نتایج حاصل  . است 08/4های فرهنگی و سنت 18/4، هو

، دارایییی انسییانی 54/3میییانگین دارایییی اجتمییاعی  دهد کییه( نشان می3)شماره  از جدول 
، دارایییی نهییادی 41/3ی مییالی ، داراییی 89/3، دارایییی فیزیکییی 68/3، دارایی طبیعی 73/3
 است.   55/3و معیشت پایدار  06/3

 
 های فرهنگی ) متغیر مستقل(  و ابعاد آنار سنتین و انحراف معیانگیم . (2جدول ) 

 باورها رسوم و آداب آماره
 و هادانش

 هایمهارت
 سنتی

 و هاارزش
 هنجارهای

 سنتی
 هایسنت هویت  معنویت

 فرهنگی

 08/4 18/4 78/4 97/3 82/3 74/3 99/3 میانگین
 45/0 52/0 36/0 58/0 71/0 77/0 67/0 معیار انحراف
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 ار معیشت پایدار ) متغیر وابسته(  و ابعاد آن ین و انحراف معیانگیم   (3)شمارهٔ  دول ج 

  دارایی آماره 
 اجتماعی 

  دارایی
 انسانی 

   دارایی
 طبیعی 

  دارایی
 فیزیكی 

  دارایی
 ی مال

  دارایی
 نهادی 

  معیشت
 پایدار 

 3/ 55 3/ 06 3/ 41 3/ 89 3/ 68 3/ 73 3/ 54 میانگین 
 0/ 49 0/ 83 0/ 79 0/ 56 0/ 58 0/ 60 0/ 69 معیار انحراف

 
 های استنباطییافته. 2-4

داری خطای آزمون برای سییطح ( و با توجه به اینکه سطح معنی4) شماره   طبق نتایج جدول
ق نرمال است و یتحق یتوان گفت که توزیع متغیرهااست، می 05/0بیش از  95/0مینان اط

 های پارامتریک استفاده کرد. توان از آزمونیجهت تحلیل فرریات م
 

 ق یتحق یاسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن توزیع متغیرهاـنتایج آزمون کولمگروف (4)شمارهٔ  جدول 

 پایدار معیشت  های فرهنگی سنت آماره 
 0/ 90 0/ 85 اسمیرنوف   -کولموگروف  zمقدار 

 0/ 24 0/ 31 داری سطح معنی

 
ایج رییریپ همبسییتگی پیرسییون (، نتیی 5) شماره   با توجه به اطالعات مندرج در جدول

معیشییت پایییدار در سییطح های آن با مؤلفهو  های فرهنگیبین سنتدهد که رابطه نشان می
   . مثبت است 01/0اری دمعنی
 

ریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه بین دو متغیر  . (5)شمارهٔ  جدول   نتایج ض

ریب وابسته متغیر مستقل متغیر   نمونه  تعداد معناداری سطح پیرسون همبستگی ض
 
 
 هاینتس

 فرهنگی

 358 000/0 63/0 پایدار معیشت فرهنگی هایسنت
 358 000/0 49/0 پایدار معیشت رسوم  و آداب 

 358 000/0 58/0 پایدار معیشت باورها
 358 000/0 57/0 پایدار معیشت سنتی هایمهارت  و هادانش
 358 000/0 35/0 پایدار معیشت سنتی هنجارهای و هاارزش

یت   358 001/0 17/0 پایدار معیشت معنو
یت   358 000/0 54/0 پایدار معیشت هو
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 یآزمییون بییرا  یخطییا یدارینکه سطح معنیی یو با توجه به ا( 5شماره  )طبق نتایج جدول 
ن یبیی  در حالییت کلییی توان گفییت کییهین میبنابرا  . است 01/0کمتر از  99/0نان یسطح اطم

داری وجییود مثبت معنی معیشت پایدار روستایی رابطه   با آنهای مؤلفهو  های فرهنگیسنت
ریپ و رابطییه آداب و رسییوم بییا ریی  اسییت 63/0ر ییی ن دو متغیبیی  یهمبسییتگپ ی دارد و رییر

هییا و هنجارهییای (، ارزش 57/0هییای سیینتی )ها و مهارت (، دانش58/0(، باورها )49/0)
یت )35/0سنتی ) یت )17/0(، معنو ( با متغیر وابسته معیشییت پایییدار مثبییت 54/0( و هو

 شده است. 
رهییای دسییت آمییده متغیهب ارد استاند براساس بتایمتغیره درخصوص نتایج رگرسیون تک

ها و هنجارهای سنتی، معنویییت های سنتی، ارزش ها و مهارت آداب و رسوم، باورها، دانش
یت  متغیرهایی بودند کییه بیشییترین سییهم را در میییزان تغییییرات متغیییر وابسییته  عنوانبهو هو
و  و متغیرهییای آداب63/0هییای فرهنگییی در حالت کلییی سیینت کهنتایج نشان داد داشتند. 

هییا و هنجارهییای ، ارزش 57/0هییای سیینتی ها و مهییارت ، دانش58/0، باورها 49/0رسوم 
یت 35/0سنتی  یت  17/0، معنو مربوط به معیشت پایدار روستاییان از تغییرات  54/0و هو

تغیرهای دیگری نیز در میزان بهبود گر این است که م. رریپ تعیین بیاندنکنبینی میرا پیش
 گتار بوده اند که در مطالعه حارر بررسی نشده است.  تأثیرتاییان معیشت پایدار روس

 
ریب رگرسیون تك  . (6)شمارهٔ  جدول   های فرهنگی بر معیشت پایدار روستایی سنت  تأثیرمتغیره نتایج ض

 بین پیش متغیر
  غیر ضرایب

 استاندارد
  ضرایب

 استاندارد
 مقداره
 آزمون

 سطح
 معناداری

() 
ریب  تعیین  ض

ریب  یین تع ض
 شده تعدیل 

 40/0 40/0 000/0 69/15 63/0 04/0 69/0 فرهنگی هایسنت
 24/0 000/024/0 75/10 03/049/0 36/0 رسوم  و آداب 

 33/0 33/0 000/0 49/13 58/0 02/0 37/0 باورها
 32/0 32/0 000/0 17/13 57/0 03/0 39/0 سنتی هایمهارت  و هادانش
 12/0 12/0 000/0 13/7 35/0 04/0 29/0 سنتی رهایهنجا و هاارزش

یت   03/0 03/0 001/0 30/3 17/0 07/0 23/0 معنو
یت   29/0 29/0 000/0 28/12 54/0 04/0 51/0 هو
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ریب رگرسیون چندمتغیره 7)شمارهٔ  جدول   های فرهنگی بر معیشت پایدار روستایی سنت تأثیر(: نتایج ض

 بین پیش متغیر
 استاندارد ضرایب استاندارد  غیر ضرایب

93/028/029/3001/0 ثابت مقدار
02/040/003/050/061/0 رسوم  و آداب 

14/004/023/034/3001/0 باورها
17/004/026/099/3000/0 سنتی هایمهارت  و هادانش

یت  03/005/002/053/059/0معنو
یت 29/004/031/044/6000/0  هو

 
تییوان گفییت در دست آمده میه( و با توجه به ررایپ بتای ب7)شماره  طبق نتایج جدول 
زمان وارد معادله رگرسیون  ندمتغیره شییوند، هم طوربههای فرهنگی شرایطی که ابعاد سنت

،  26/0هییای سیینتی هییا و مهارت ، دانییش23/0باورهییا   ،03/0در آن صورت آداب و رسوم 
یت  یت  0/ 02معنو  ینیی یبشیرات مربوط به معیشت پایدار روسییتایی را پیی ییاز تغ 31/0و هو

دار کمکییی بییه معنییی طوربهها و هنجارهای سنتی با توجه به این که کنند. و متغیر ارزش یم
 کرد از مدل حتف شد. توان مدل نمی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

 معیشت پایدار 

54/0 49/0 

58/0 

57/0 
35/0 

17/0 
 باورها

 آداب و رسوم 

های ها و مهارتدانش
 سنتی 

یت   هو

ها و  شارز
 ی هنجارهای سنت

یت  معنو
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 گیری و پیشنهادات نتیجه   .5
هییای شده پیرامییون معیشییت پایییدار و سیینتهای ارائه پس از تعاریف و نظریه مقالهدر این 

سییزایی در هب تییأثیرتوانیید های فرهنگی مییافت که سنت توان به این مهم دستفرهنگی می
ووهش نشییان دادن هییدف اییین پیی  ،دیگرعبارت بییه پایداری معیشت روستاییان داشته باشیید. 

کید باشد. میهای فرهنگی بر پایداری معیشت جوامع روستایی سنت تأثیر گونگی  ن اییی  تأ
محلییی و  هییایآرمییانتوسییعه و معیشییت پایییدار، بییین هییای فرایندبر این است که در  مقاله

محلی و ظرفیت منابع محلی  اهنگی کامل وجود داشته باشد و نیازهاینتی همهای سارزش 
یت کیییدهییا مییورد ریزیو در برنامییه بنییدی شییونداولو کلی، پییووهش طوربییه. قییرار گیرنیید تأ

یکردهییای جدییید توسییعۀ انجام شده نیاز به تحقیقات بیشتر را در زمینییۀ ادزییام و ترکیییپ رو
یکرد معیشت پایدار با روستا سازد. از آنجا کییه های فرهنگی را روشن میسنتیی، مانند رو

های فرهنگی بر معیشت پایدار روستایی پرداخته شده است، اما سنت تأثیربه  کمتر در ایران
هییای فرهنگییی و معیشییت مروری بر آثار مکتوب تحقیقات سایر کشورها درخصوص سنت

توسعۀ روستایی و بررسی  منظورهای تحلیلی مورد توجه بهیکی از  ار وب  عنوانبهپایدار 
ای پیچیییده اسییت کییه بییا های فرهنگییی پدیییدهکند که سنتها، بیان میهای میان آنشکاف

ن شییک گتار باشد. بییدوتأثیرتواند در پایداری معیشت شدن، ابعاد آن میوجود نادیده گرفته
ی شییود تواند با پایداری معیشت منجر به توسعۀ روستاییکی از راهبردهای جایگزین که می

هییای فرهنگییی موجییود در و مکمییل سییایر راهکارهییای توسییعه اییین منییاطق باشیید، سیینت
توانیید آن را بییه محققین مزایای بسیاری دارد کییه میه  های فرهنگی به عقیدروستاست. سنت

های داری معیشت و از بین بردن فقر تبدیل کند. با توجه به اینکه پایییهثر برای پایؤیک ابزار م
تحولت اقتصاد روستایی در جهییان،  فراینددر روستاها کشاورزی است؛ در  آزازین اقتصاد

هییای اقتصییاد تنهایی توانایی ایجاد تعادل در شییاخصرسد که بخش کشاورزی بهبه نظر می
ته و لزوم پرداختن به سایر ابعییاد مییرتبط بییا اقتصییاد و روستاها و جمعیت این مناطق را نداش

سییوی بییه  ییکردن اقتصییاد روسییتاشود. متنییوعحساس میاز پیش امعیشت روستاییان بیش 
زیرکشییاورزی  یهییاتییی د به رشد فعالیتنها بامعناست که نهزیرکشاورزی، بدان یهاتیفعال

 یو زیرکشییاورزی و منییابع درآمیید یکشییاورز یهاتیش و تنوع فعالی، بلکه به افزا ییروستا
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د. رییرورت اسییتفاده از ابعییاد توجه کر ییهای روستاشت خانوادهیمع یمکمل در راهبردها
 یهییاحییلاز راه یکیی ی عنوانبییه، تجربه و مهییارت پیشییینیان، ییهای فرهنگی مثل تواناسنت

جرت به شییهرها و در از مها ی ریان، جلوگییش درآمد روستایجاد اشتغال، افزا یا یمناسپ برا 
 یشییاورزک یهییاتیاز جوانان روستاها،  ون فعال یتعداد یکشور است. برا ه  نهایت توسع

حرکت به سمت  یعنی، ین درآمد کند، َترك کشاورزیها تأمآن یبرا  یتواند به مقدار کافنمی
گرفته شییود. تحقیقییات صییورت مطرح می یاز زندگ یدیشروِع سبك جد یشهر و تالش برا 

کارآمییدی  دهنده  های فرهنگی بییا معیشییت پایییدار روسییتایی نشییاندرخصوص رابطه سنت
اییین  ساختن معیشت پایدار برای مردم بومی اسییت. مورییوع مهییمهمهای سنتی در فرا نظام

های سنتی که حاصل تییاریخ گتشییتگان های دولتی، در نبود تجربه و دانشکه سازمان است
اوری جدید نتوا  اند به آن دست یابند.  نستهبوده، حتی با فنی

بییین  63/0همبستگی مثبت و معناداری با رریپ آماری نشان داد که های نتایج تحلیل
های فرهنگی و معیشت پایدار در مناطق روستایی وجود دارد. رریپ بتا نشییان متغیر سنت

بینییی از تغییرات مربوط به معیشت پایدار روستاییان را پیش 63/0های فرهنگی داد که سنت
فرهنگییی بییر های دار سیینتمعنییی تییأثیراین پووهش مبنییی بییر های با توجه به یافتهکند. می

های سنت توسعه  روستاییهای که در برنامه ریزیگردد یدار روستایی پیشنهاد میمعیشت پا
گتار بر پایداری معیشت روستاییان، مییورد تأثیریکی از عناصر  عنوانبهفرهنگی بومی روستا 

کید یج و توسییعه   توصیه می شود که . قرار گیرند تأ ثر و پایییدار در سییطح ؤهییای میی راهبرد  ترو
باید به  توسعه  روستاییهای ریزیبرنامه و ها و دانش خود مردم باشدروستا براساس ظرفیت

ریزی بییرای مییردم برنامییه ،ردیگیی  عبییارت به  . سطوح داخلی و مردم محلی توجه داشته باشد
هنگییام  . های سنتی موجود در روستا را به رسمیت بشناسییدباشد و پتانسیل فرهنگ و ارزش 

ود معیشت روستاییان لزم اسییت کییه انطبییاق آنییان بییا های جدید برای بهبارائه فنون و روش 
ارایی در زیییر اییین صییورت کیی  ؛ های سنتی روستاییان مورد توجه قرار گیرد ها و دانشمهارت 

های سیینتی رد خواهنیید نخواهند داشت و بیشتر تبعات منفی خواهند داشت و به نفییع شیییوه 
ای پدیییده عنوانبییهفرهنگ باییید  توسعه و پایداری جامعه،ه  در زمین شود کهپیشنهاد می . شد

با توجییه بییه اییین  . ای محدودکننده و مغایر با توسعهپتیر تلقی شود نه پدیدهحامی و انعطاف
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پایییدار اسییت لزم اسییت کییه  که از بین بردن فقر و بهبود معیشت از اهداف اساسی توسییعه  
ه توسییعه پایییدار گنجانیید ه  گتار در این زمینه در مقولیی تأثیرهای یکی از مؤلفه عنوانبهفرهنگ 

گاهیاطالع . شود ریزی نسییبت بییه ارزش و بخشی به روستاییان و مسئولن برنامهرسانی و آ
، منطقه و توسعه  روستاییها در گتاری آنتأثیرهای فرهنگی موجود در روستا و اهمیت سنت

ی، ارتباط و پ ه  و اسییتفاد ییروسییتاه  و متصییدیان امییر توسییع ین مراکز علمیوند مناسپ بیملی
کردن اقتصاد روستاها و در تواند در متنوعمی یو دانشگاه یمراکز علم یدستاوردهانه از یبه

هایی که برای بهبییود معیشییت در تمامی برنامه و فا کندیی امؤثرنقش  یینقاط روستاه  توسع
یت آن برنامییهروستاییان در سطح روستا صورت می  . دهییا قییرار گیرنیی گیرد مردم فقیر در اولو

یکییی از  عنوانبییههییای فرهنگییی سیینته  د کییه در زمینیی نکنپیشنهاد مینگارندگان این مقاله 
تر و در زمان حارر، تحقیقییات گسییترده روستاییان گتار بر پایداری معیشتتأثیرهای مؤلفه
 تر صورت گیرد. عمیق
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