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  چکیده

هـا  نآ نمـودن آور بر تاب ،پذیري روستاییسیبآوستایی به جاي تمرکز بر روي ریزي ر برنامه ۀامروزه در عرص
ثر بـا  ؤاز اقـدامات مـ   یگردد. در این راستا نیز یکها تاکید میگرانه با بحرانشگیرانه و مقابلهاري پیبه عنوان راهک
 سـت سازي اقتصاد روستاهاوعپذیري باالي نواحی روستایی، متندر آسیب هاي اقتصادي و نقش آنتوجه به ضعف

 بخشی تنوعنقش  ،پژوهش کاربردياین ر ، دبدین منظور .زا حذف گردنداي آسیبهعوامل و زمینه ترتیبتا بدین 
آوري آنها ان کردستان بر روي بهبود سطح تابهاي سروآباد و مریوان در استنواحی روستایی شهرستان دبه اقتصا

 ،اسـنادي و در بخـش میـدانی    بـا منـابع   ،آوري اطالعـات در بخـش نظـري   گرفته است. جمـع  رمورد مطالعه قرا
روسـتاهایی از   ،یـن پـژوهش  آماري اۀ . جامعاستمه و مصاحبه با مردم محلی نامبتنی بر توزیع پرسش ؛پیمایشی
 سـروآباد اورامـان و دزلـی در شهرسـتان    هـاي  دهستانار در شهرستان مریوان و بید و زرآباهاي خاوومیردهستان
 بـه ونه که ند. تعداد سرپرستان خانوار روستاهاي نمدار خود هاي متنوع اقتصادي در روستاهايفعالیت که هستند

نـوان  سرپرست خانوار بـه ع  260 کوکرانخانوار بوده که با اعمال فرمول  3358کشی تعیین گردیدند  روش قرعه
هـاي  تجزیـه و تحلیـل داده   ها به صورت تصادفی ساده در میان آنها توزیع گردید.حجم نمونه تعیین و پرسشنامه

یلکاکسون و تحلیل مسیر) نشـان  اي، وتک نمونهدو، تییي آمار استنباطی(خهاشده با استفاده از آزمونگردآوري
و با میـانگین برابـر    0,001داري در سطح معنیاست اقتصادي موجود در منطقه توانسته تنوع ،که در مجموع داد
اقتصادي  آوريعد تابب گردد. در این میان، آوري روستاهاي مورد مطالعهموجب بهبود و ارتقاي سطح تاب، 3/45

کالبـدي بـا    –آوري محیطـی  تـاب عـد  بو  45/3عد اجتماعی با میانگین برابر، ب44/3شده برابر انگین محاسبهبا می
بیشـترین تـاثیر در بهبـود سـطح      داراي /442بارکلی  باآوري اقتصادي عد تابب اند کهبهبود یافته 42/3میانگین 

هـاي  در برابـر بحـران   پذیري مـردم محلـی  سیبین، میانگین آهمچن؛ استبودهآوري روستاهاي مورد مطالعه تاب
در  58/3بخـش  قبل به میـانگین رضـایت   ةدور 74/2 از میانگین نامطلوب انشطبیعی و انسانی وارده بر معیشت

 است. کاهش یافتهبعد از تنوع اقتصادي در منطقه  ةدور
  

 ریوان و سروآباد.هاي متانآوري، تنوع اقتصاد روستایی، روستاهاي شهرستاب :کلیديهاي  هواژ
  

  1 مقدمه
محققـان   1990خصوص از دهه هبو  1980 ۀاز ده

علوم اجتماعی به نقد رویکرد علوم طبیعی در مدیریت 
پــذیري  پرداختنـد و معتقـد بودنـد کـه آسـیب      بحـران 

هاي جمعـی   ارتخصوصیت اجتماعی نیز دارد و به خس
رفتــه شــود. از آن پــس رفتــه و فیزیکــی محــدود نمــی

                                                             
 saadi@pnu.ac.ir نده مسئول:نویس*

غالـب مـدیریت   جهـت تغییـر در پـارادایم    هایی  تالش
ب از تمرکز که دیدگاه غالطوريبحران صورت گرفته به

آوري پذیري به افزایش تابصرف بر روي کاهش آسیب
آوري  تـاب  اسـت.  تغییر پیـدا کـرده   ها بحراندر مقابل 

پایداري نظام روستایی اسـت.   ةدهند تحققعامل اصلی 
جهــانی،  ب ســرخ ســازمان صــلی  ،در ایــن ارتبــاط 

 ةدهنـد  تحقـق عنوان عنصر حیـاتی   پذیري را به انعطاف
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 Pain and( کنـد  المللی معرفی میبین ۀیداري توسعپا

Levine, 2013:3(.   
بـه   هـدف مهمـی اسـت، اول    به دو دلیل آوري تاب

ــل غیر ــدلی ــیشل قاب ــی پ ــیب  بین ــودن آس ــذیري  ب پ
کـه مـردم و   و فنـی و دوم ایـن  هاي اجتمـاعی   سیستم
آور در برابر فشارها  ع تابیشتی در جوامهاي مع سرمایه

هــاي فاقــد ســازگاري و  بــه مکــان هــا نســبت و شـوك 
هاي غیرعادي به یقین پایدارتر  آوري در برابر ضربه تاب

  ).  3:1395(سلمانی و همکاران،  هستند
بـا قبـول    و نگـري  آیندهرویکرد آوري با  مفهوم تاب

معیشـت   هـا و تغییـرات مـداومی کـه     تهدیدها، شـوك 
ــا آن روبــرو رو ــر پویــایی معیشــت  اســت،ســتاییان ب ب

 با ایـن تغییـرات،   روستاییان و لزوم سازگاري مداوم آن
در  ).Marschke and Berkes, 2006:2( متمرکز اسـت 

این رویکرد، توانمندسازي روستاییان فقیـر بـه منظـور    
یابد که سـطح   شان تا جایی ادامه می هاي یتقویت دارای

آل قـرار   فقر و تا شـرایط ایـده   طزندگی آنها باالتر از خ
که تنها در این  ) چرا106 :1391(فیروزآبادي، گیرد می

هـا   توانند در برابر شوك وستاییان میصورت است که ر
لـــی و خـــارجی مقاومـــت کـــرده و و فشـــارهاي داخ

و در راسـتاي   )Morse, 2013:21( پذیر باشـند  انعطاف
اقتصادي هاي  سازي فعالیت بر متنوعتحقق این امر نیز، 

 ;Chandima, 2010:2( شـود  روستاها بسیار تاکید می

DFID, 2008:2 .(دن به معیشت روستاییان بخشی تنوع
 هـاي کـه خانوار  اسـت   شـده یندي تعریف آبه عنوان فر

هـاي   هـاي مختلفـی از فعالیـت    داراي گزینـه  ،روستایی
زنــدگی  اقتصــادي و درآمــدي، جهــت بهبــود کیفیــت

ادي روستا با رفع هاي اقتص عالیتفبودن هستند. متنوع
روســتایی یعنــی فقــر، منجــر بــه  ۀمـانع اصــلی توســع 

پـذیري   که انعطاف چرا ؛شود ظام روستایی میپایداري ن
آوري بیشتر روستاییان در مواجهـه بـا رونـدهاي     و تاب

بـه  را ناگهانی و فشارهاي اقتصادي، اجتماعی و طبیعی 
د قتصـا دن بـه ا بخشـی  تنـوع همراه دارد. به طـور کلـی   

هاي بیشتري را جهت تغییر  ها و امکان روستایی، زمینه
ــدار و در حــال زوا ــدار و شــرایط ناپای ــا شــرایط پای ل ب

   .)Ellis,1999:4( آورد ها فراهم می افزایش فرصت

ر واقـع حرکـت   دن به اقتصاد روستاها دبخشی تنوع
کـه بـه    چـرا  ؛انسـانی اسـت   ۀدر مسیر رویکـرد توسـع  

آوري  وسـتاییان و تـاب  ب رافزایش و آزادي قدرت انتخا
دلیـل اصـلی   . )Morse, 2013:24( گـردد  آنها ختم می

که وضعیت معیشـتی روسـتاییان در سـطح نـازلی     این
شان  هاي انایی آنها در دفاع و حفظ داراییعدم تو ،است

سـت و ایـن امـر مسـتلزم تـدارك و      ا ها در برابر بحران
 )Krug, 2013:6( ایجاد منابع جدید امرار معاش اسـت 

سـازي اقتصـادي    هـاي متنـوع   برنامـه  به همین دلیـل، 
زیــادي در ســطح روســتاهاي کشــور طراحــی و اجــرا  

مـورد مطالعـه    ۀگردیدند. در این میان وضـعیت منطقـ  
بـه  و سـروآباد  شهرستان مریوان  نواحی روستایییعنی 

کـه بـه   هاي مرزي و محروم کشور  عنوان یکی از بخش
ستاییان ساکن در بودن، رو دلیل دورافتاده و در حاشیه

را نیـز   آن داراي سطح نازل معیشت بـوده و بازتـاب آن  
هاي گسـترده و تخلیـه و کـاهش     توان در مهاجرتمی

ریزان  هاي قبل دید، مسئوالن و برنامه لجمعیت در سا
توسعه را مجاب نمود که در راسـتاي تحـول معیشـت    
روسـتاییان اقـداماتی را انجــام دهنـد. در یکـی از ایــن     

یعنـی مـرزي    همنطق ةتوجه به پتاسیل عمد بااقدامات 
 و هاي مرزي پرداختند یجاد بازارچهسیس و اأبودن به ت

گذران دیگـر معیشـت،   در کنار این امر، پویاشدن منبع
 آوري هرهاي جمعسازي زمینه راهمیعنی دامداري؛ با ف

هـاي  ارگـان  گیرد. شیر از سطح روستاها انجام می ةوزر
ازي اقتصــادي منطقــه مــوثر ســنیــز در متنــوع ذیـربط 

ها به روستاییان جهـت   اي که با آموزش گونههب ،اند بوده
پرورش زنبورعسل، تشویق بـه باغـداري بـا در اختیـار     

هاي یکپارچـه   آوردن زمینهادن تسهیالت و فراهمقرارد
سازي اراضی و کشت محصوالت کارگربر و سودآور بـه  

در  بـه اقتصـاد کشـاورزي    بخشـی  تنوعرونق مشاغل و 
. رونق مشاغل خـانگی همچـون   اندمنطقه کمک نموده

منظـور فـروش بـه     و تهیه صـنایع دسـتی بـه    قالیبافی
سـازي   هم یکی دیگر از راهکارهـاي متنـوع   گردشگران

کـه هـم    اسـت اقتصادي در سطح روسـتاهاي منطقـه   
 شـده اکنون نیز با استقبال زیاد زنـان روسـتایی روبـرو    

و رونق گردشـگري  همچنین با تخصیص امکانات  ،است 
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مناطق روستایی مـورد مطالعـه بـه     ،روستایی در کشور
سـطح   ازعنوان یکی از مقصدهاي گردشگري روستایی 

ــی، مــورد اســتقبال قرارگرفتــه محلــی  ــا مل ــد ت کــه  ان
رونـق مشـاغل خـدماتی از جملـه      ،این امـر  هايپیامد

گــذاري در  داري و حتــی ســرمایه  اننــدگی، مغــازه ر
ــت ــهر  فعالی ــودآور ش ــاي س ــتاییان  ي ه ــوي روس از س

ن آور نمـود  کـه تـاب  جـه بـه ایـن   بـا تو  حـال  .باشد می
هاي توسعه در عصـر  روستاها هدف اصلی اجراي برنامه

شده در قالـب   بررسی ارتباط اقدامات انجام حاضر بوده،
 آوري تـاب به اقتصاد منطقه با تغییر سـطح   بخشی تنوع

که در راسـتاي   استپژوهش این هدف اصلی  ،روستاها
هـایی بـه شـرح زیـر     پرسـش  ،تیابی به این امر نیـز دس

  :ندشو میمطرح 
اقتصادي ایجاد شده چـه تغییراتـی در    بخشی تنوع -

تاهاي مورد مطالعه بـه وجـود   روس آوري تابسطح 
 است؟ آورده

بـه دنبـال    آوري تابکدامیک از ابعاد مورد سنجش  -
به اقتصاد منطقه بیشـترین تـاثیر را در    بخشی تنوع

روسـتاهاي مـورد مطالعـه     آوري بتـا تغییر سـطح  
 ؟است داشته

ــا  - ــوعب ــادي  بخشــی تن ــدهاقتص ــعیت  ،ایجادش وض
مطالعـه   هـاي روسـتایی مـورد    پـذیري نظـام   آسیب

زاي معیشت و بحـران  ةنسبت به عوامل تهدیدکنند
  است؟ چه تغییري یافته منطقه

  
  مبانی نظري پژوهش

ــاب ةواژ ــار در  ت ــتین ب ــال آوري نخس در  1973س
). Griffiths, 2016:1( کار رفـت هژیکی بمطالعات اکولو

به مرور زمـان ایـن مفهـوم وارد علـوم دیگـر از جملـه       
شـناختی، مطالعـات اقتصـادي و    فیزیک، مطالعات روان

مـورد اسـتفاده    ،اجتماعی شد و با مفاهیم متعدد دیگر
به  آوري تابتفکر و مباحث  1990قرار گرفت. در دهه 

محـیط   ةزورت جدي و علمی توسط متخصصان حـو ص
بـه عنـوان    آوري تـاب زیست و مهندسی مطرح گردید. 
ــار   ــاتی و ک ــوم عملی ــک مفه ــاامن و  در م آی ــاطق ن ن

ایـن   ).Vaitla, 2012:3( اسـت  پذیر مطرح شـده  آسیب
 عاملیپذیري و تک تغییر نگاه از واکنش ،رادایم جدیدپا

رویکردي چنـد   و به بازدارندگی و مشارکت است بودن
ت نزدیک به چهار دهه از مطـرح  با گذشاي دارد.  رشته

کپارچـه و واحـدي   شدن این مفهوم، هنوز هم تعریف ی
هاي موجود نیز  است. بسیاري از تفاوت از آن ارائه نشده
هـاي گونـاگون و    آوري بـه دلیـل روش   در تعاریف تـاب 

اي مطرح شـده  ههنیادین موجود در دیدگاهاي بتفاوت
    .)1394:74 پور، (داداش در این حوزه است

ه مفهوم بازگشت بـه گذشـته   آوري اغلب ب تاب ةاژو
 اسـت   شـده گرفتـه   Resilioرود که از ریشـه   کار میهب
)Mayunga, 2007:2(. پذیري اشاره به ظرفیت  انعطاف

یـا دفـع    یک فرد یا جامعه جهـت مقابلـه، سـازگاري و   
هـانی اقتصـادي،   هـاي ناگ  هـا و تکانـه   ها، شوك استرس

 ).Pisano, 2012:8( اجتمــاعی، طبیعــی و روانــی دارد
پـذیري ایـن مطلـب     هدف اصلی از طرح مفهوم انعطاف

توانند جریان توسـعه و   ها نمی ها و شوك که تنش است
مطلوبیت معیشت فضاهاي روستایی را تهدیـد کـرده و   

  ). Pain and Levine, 2013:3( از بین ببرند
ــاب ــوع     ،آوري ت ــک ن ــا ی ــطراري و ی ــنش اض واک

بینـی   هـاي غیرقابـل پـیش    در برابـر بحـران   پیشـگیري 
بستگی به قدرت سـازگاري   ،عوري جوامآ تابباشد.  می

جهــت تطبیــق و بازســازي پــس از هایشــان  و ظرفیـت 
بـه حـداقل    تاکید اصلی بر ،آوري دارد. در تاب ها بحران

هـاي یـک فاجعـه، بازگشـت بـه حالـت        هرساندن هزین
مطلوب قبلی و انجام این امر در مـدت زمـان کوتـاهی    

 ,Walsh, 2013:17; Mitchell and Harris( اسـت 

2012:1; Sadeka, 2013:96.( آوري بــه  قابلیــت تــاب
هاي معیشتی جهت  هاي مردم محلی یا سیستم ظرفیت

مقابله، آمـاده شـدن جهـت رویـارویی، پاسـخ و حتـی       
کوتــاه توقــف و رکــود بعــد از  بازســازي و طــی دوران

 ,Carleson؛Tierney, 2003; 3( هـا اشـاره دارد   بحران

عنوان نهـادي   به ECHO سازمان همچنین، ؛)2012:13
را  آوري تـاب  ،مینه امنیت کشاورزي و مواد غـذایی در ز

در نـواحی  هاي کمبـود غـذایی    حرانتنها راه مبارزه با ب
سازمان  )FAO( . در این ارتباطروستایی اعالم می کند

 معیشـت  آوري تـاب غذا و کشاورزي سازمان ملل نیـز،  
مقابله  پذیري و کاهش سطح آسیب روستاییان را جهت

هت ج ،و هدفی روشن و صریح اولویتی مهم،با تهدیدها



 23-44 :صفحات/  1400بهار / نهم و  سی مسلسل شماره/  یازدهم سال/  فضا جغرافیایی آمایش مجله                                                           26

المللـی بیـان   هاي بین ها و سازمان فعالیت خود، شرکت
با توجه  ).Pain, 2012:3; Walsh, 2013:16( است کرده

رویکردهـاي مفهـومی متفـاوتی در    به تعاریف مختلف، 
ه آنها اشـاره  مطرح هستند که در زیر ب آوري تاب ةحوز
  :  است  شده

عنوان پایداري: رویکرد پایداري نسـبت   آوري به تاب
آوري را بـه   از مطالعات اکولوژیکی که تاب آوري تاببه 

کنـد،   عنوان توانایی بازگشت به حالت قبل تعریف مـی 
را بـه صـورت    آوري تـاب  ،بسط یافته است. این رویکرد

به حالـت   کهنمقدار اختاللی که یک سیستم قبل از ای
اند تحمل یـا جـذب نمایـد،    تو دیگري منتقل شود، می

  . کند تعریف می
 دررویکـرد بازیـابی    عنـوان بازیـابی:   آوري بـه  تاب
در ارتباط با توانایی جامعه براي بازگشت بـه   آوري تاب

از تغییر یا عامل فشار و برگشت به حالـت   قبل گذشته
بـه  در اینجـا معیـاري اسـت کـه      آوري تاباولیه است. 

بازیـابی از  عنوان زمان صرف شـده یـک جامعـه بـراي     
آور، قـادر بـه   تـاب  ۀشـود. جامعـ   تغییر اندازه گیري می

 گشت سریع به وضعیت قبلی است.  باز
عنـوان   بـه این رویکرد  عنوان دگرگونی: آوري به تاب

ه تغییر و شکل سازگارانه ظرفیت جامعه براي واکنش ب
بـل  به حالـت ق  شود که به جاي بازگشت ساده بیان می

تواند به معناي تغییر به حالت جدید که در محـیط   می
پذیرد کـه   باشد. این رویکرد می ،ایدارتر استموجود، پ

تغییر غیرقابـل اجتنـاب اسـت. ایـن رویکـرد تعـامالت       
انســان اکوسیســتم را پذیرفتــه و مســیرهاي چندگانــه 

-39:1394 ،و همکـاران  رضایی( واکنشی را قبول دارد
معیشتی در برابر و مخـالف  هاي  سیستم وريآ تاب). 36

که  قرار دارد، چرا ها پذیري آنها در برابر بحران با آسیب
هـاي   پـذیري جوامـع و یـا سیسـتم     هرچه سطح آسیب

ر باشـند بـه همـان    پـذیرت طبیعی بیشتر باشد و آسیب
ی یابـد و خیلـ  آوري آنهـا کـاهش مـی    اندازه قدرت تاب

در واقـع در   .ردنـد گ سریع دچار اختالل و فروپاشی می
 ،پـذیري زیـادي وجـود دارد   ی که سطح آسـیب شرایط

هاي جهت مقابله، تحمـل  بدین معنی است که ظرفیت
و بازسازي بعد از خطـر، بحـران و تهدیـدها در سـطح     

ــت  ــازلی اس  439-2002:438؛Van Kien, 2012:2( ن
Folke,(.     

انی و معیشـت  هاي انسـ آوري سکونتگاه میزان تاب
وارده که در جریـان   يها و شوك ها بحرانآنها در برابر 

 گـردد متفـاوت خواهـد    آنها وارد مـی  بر همواره هسعتو
در شـکل   )2012(1طور که میشل و هـاریس همان بود،

 ،هـا دهند پس از اعمال فشـارها و شـوك   نشان می )1(
کننـد یـا    هاي سکونتگاهی بدین شـیوه عمـل مـی   نظام
که با و یا این توانند به مسیر توسعه بازگشته که میاین

افـول   تري نازلکاهش سطح توسعه و عملکرد به سطح 
هـا تـوان    که ایـن سیسـتم  و در نهایت نیز این کنند می

ایــداري، تخریــب و انحــالل بازگشــت نداشــته و بــه ناپ
قابلیـت   ،کیـد أعنصـر اصـلی مـورد ت   شوند.  کشیده می

قبـل از بحـران و طـی رونـد     بازگشت به شرایط عادي 
شـود اعمـال    ینطور کـه مشـاهده مـ   ، همـا استتوسعه 
ترین زمـان و در واقـع   گرایانه در کم هاي مقابله واکنش

در کمترین زمـان  هاي الزم جهت اقدام  داشتن ظرفیت
ــران  ــس از بح ــن پ ــا ممک ــلی ،ه ــل اص ــاب عام آوري  ت

  .استي انسانی سکونتگاهها
اي که در نواحی روستایی به دلیل  هاي عمده ضعف

 ،اجتمـاعی وجـود دارد  ضعف سـاختارهاي اقتصـادي و   
اي فقر و موجب گسترش فقر روستایی گردیده به گونه

عنوان موانع اصـلی تحقـق توسـعه و عوامـل      بیکاري به
پـذیري در نـواحی روسـتایی مطـرح      اصلی ایجاد آسیب

هـاي رفـع آن از   اند. حل موضوع فقـر و اسـتراتژي   شده
مورد توجـه واقـع    ،در مطالعات جغرافیایی 1970 ۀده

هـاي مهـم    سیاسـت کـه   چرا )Kaag, 2012:1( گردید
که متکـی بـر    1960و  1950 ۀروستایی در ده ۀتوسع

انقالب سبز و گسترش فناوري در نواحی روستایی بـود  
ــراي   ــدان شــد و فق ــافع آن متوجــه ثروتمن عمــدتا من

 تـوجهی قـرار گرفتنـد   مورد بی ،روستایی بیش از پیش
)Carney, 2012:2(. ر نگرش، ها به تغیی این بحث ۀادام

روستایی و ظهور رویکردهـاي جدیـد    ۀنسبت به توسع
انـدوزي از رویکردهـاي قبلـی    روستایی با تجربه ۀتوسع

انجامید که تمرکز اصـلی آن بـر روي فقـر روسـتاییان     
سازي اقتصاد  متنوع، است. یکی از این رویکردهاي مهم

                                                             
1. Mitchell and Harris 
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هاي جدیـد اقتصـادي    روستاها و تاکید بر ایجاد فرصت
شـالوه و اسـاس ثبـات و     ،تنوعیی بود. در نواحی روستا

آیـد و  پایداري است و پایداري فقط هنگامی پدید مـی 
ماند که سیستم داراي تنوع در اجزا باشد و در  باقی می

تنوع کارکردي خود را در جهـت ثبـات، حفـظ     ،نهایت

هـا را   گـی ذاتـی سیسـتم   پیچیـد  ،نماید. افزایش تنـوع 
هاي آن را ینــدآدهــد و از ایــن طریــق فر افــزایش مــی

تز ناپایداري؛ ایجـاد  توان گفت، آنتیکند، میتقویت می
    ).246:1393 (جوان و قاسمی، تنوع است

  

  
    ،با توسعه و طی روند آن ي انسانیسکونتگاهها آوري تاب: ارتباط سطوح مختلف 1شکل 

  .)Mitchell and Harris, 2012:1( منبع:
  

ی تالش تنوع در اقتصاد و معیشت روستایی به معن
جهت ایجاد منـابع جدیـد    ،افراد و خانوارهاي روستایی

ها، جهـت کـاهش    درآمدي و اشتغال و افزایش انتخاب
 استي اقتصادي، اجتماعی و محیطی ها بحرانتاثیرات 

)Assan, 2014:2.( رتی ها ضـرو داشتن تنوع در فعالیت
هـا را فقـط در یـک     است و نبایـد تمـامی دارایـی    یکل

ـ   ار بـرد. در ایـن راسـتا یکـی از     کـ هفعالیت مشـخص ب
ها در زمان حال هاي مهم افزایش و بهبود استراتژيراه

د بـه سـوي   و آینده انتقال از یک نوع سـرمایه و درآمـ  
(کریمــی و  ســازي آن اسـت انـواع دیگـر آن یــا متنـوع   

ــردي، ــوع ).349:1394 دهکـ ــی تنـ ــادي،  بخشـ اقتصـ
هـاي   عیشتی روستاییان را در برابر شوكهاي م سیستم

ي طبیعـی مقـاوم   ها بحرانتصادي، روندهاي فصلی و اق
ــیب  ــوده و آس ــی   نم ــاهش م ــا را ک ــذیري آنه ــد پ    ده

)Ellis and Allison,2004:1.(   
آور بـوده و توانـایی    معیشتی پایدار اسـت کـه تـاب   

مقابلـه و حفـظ عملکـرد خــود را بعـد از رویـارویی بــا      
 هـا و ي طبیعـی و انسـانی بـا حفـظ قابلیـت     هـا  بحـران 

ایـن   ۀده  دارد و الزمـ حاضر و آینـ  زمانا در هپتانسیل
هــاي  هــاي روسـتاییان و سـرمایه  ش دارایـی افـزای  ،امـر 

اقتصـادي   بخشـی  تنـوع معیشتی روسـتاییان از طریـق   
آوردن تنوع معیشـتی و روي  ).Morse, 2013:22( است

به منابع جدید معیشتی یکی از استراتژي هاي مهم در 
کیفیــت  خانوارهــاي روســتایی جهــت افــزایش ســطح

به دنبال تهدیدهاي وارده بر  معیشت زندگی و بازسازي
ــتی ــام معیش ــی نظ ــان م ــد ش  ).Assan, 2014:1( باش

 ؛اســت  شــدهنشــان داده  2طــور کــه در شــکل  همــان
ه داراي تنوع نبـوده و در واقـع   هاي معیشتی کسیستم

 اســت،محصـولی و مبتنــی بـر کشــاورزي صـرف     تـک 
یعـی و انسـانی وارده   ي طبهـا  توانند در برابر بحران نمی

توانـایی   ،پـذیري زیـاد  دلیـل آسـیب   نموده و به مقاوت
  هاي خود را نخواهند داشت. حفظ دارایی

بخشی به اقتصـاد روسـتایی کـه هـم      بنابراین تنوع
ــوع  ــامل تن ــم     ش ــاورزي و ه ــاد کش ــه اقتص ــی ب بخش
، راهکاري مطمئن و کـارآ در جهـت   استغیرکشاورزي 

سـکونتی روسـتایی    هـاي آوري نظام افزایش قدرت تاب
چراکه فقر و بیکاري را به عنـوان عوامـل اصـلی     ؛است

زا و تهدیدکننده پایداري نظام روسـتایی از بـین   آسیب
 ،هـاي معیشـتی روسـتاییان   برده و بـا افـزایش دارایـی   

زیسـت در   ساز ایجاد محیطـی بـا نشـاط و قابـل    زمینه
تـوان  د. تایید این مطلب را مـی گردمی نواحی روستایی

المللـی  هایی که در سطح ملی و بـین نتایج پژوهشدر 
) آورده 1اي از آنها در جدول زیر( انجام گرفته و خالصه

  است؛ مشاهده نمود.  شده
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   ها،از دست دادن دارایی ۀشتی به واسطپذیري نظام هاي معیو آسیب ها بحران: ارتباط بین وقوع 2 شکل

  .)Sadeka, 2013:98( منبع:
   

  هاي پیشیناي از پژوهش صه: خال 1 جدول
  (ان)، محقق

  نتایج  عنوان پژوهش  سال پژوهش

 مدي و منوچهريحم
)1396(  

آوري با تاکید بر نواحی  تبیین مفهوم تاب
  روستایی

آوري روستاها از طریق ظرفیت سازي و افزایش قدرت سازگاري  افزایش قدرت تاب
زیست و معیشتی پایدار  در روستاها راه حل مطمئنی در راستاي ایجاد فضایی قابل

  براي روستاییان خواهد بود.

و همکاران  کریم زاده
)1395(  

ها در پایداري بخشی به فعالیت نقش تنوع
(مطالعه موردي:  اقتصاد روستایی
آباد میانی، شهرستان دهستان مرحمت

  میاندوآب)

 مورد مطالعه به دنبال کاهش ۀهاي اقتصادي که در منطق بخشی به فعالیت تنوع
سطح آب دریاچه ارومیه به صورت خودجوش اتفاق افتاده است؛ موجب افزایش 

هاي اشتغال، انگیزه جهت بهبود وضعیت کار و افزایش هاي شغلی، زمینه فرصت
  گردیده است. گذاري و کاهش مهاجرت هاسرمایه

 کریمی و دهکردي
)1394(  

سازي برداري از مراتع و لزوم متنوعبهره
  معیشت روستایی

  طالعه موردي: شهرستان ماهنشان)(م

باغداري، زنبورداري و آبزي پروري از طریق آموزش و ترویج روستاییان، راهکارهاي 
ها و معیشت هاي دامپروري براي ارتقاي سطح داراییجایگزین و یا مکمل فعالیت

باشد و رهیافت این امر نیز، کاهش فشار بر منابع  روستاییان منطقه مورد مطالعه می
  هاي معیشتی و طبیعی است. یعی و جلوگیري از هدررفت سرمایهطب

رکن الدین افتخاري و 
  )1393( همکاران

آوري  نقش تنوع معیشتی در تاب
خانوارهاي روستایی در شرایط 

خشکسالی، مورد: مناطق در معرض 
  خشکسالی استان اصفهان

شرایط خشکسالی آوري بیشتر خانوارها در  اتخاذ رویکرد تنوع معیشتی منجر به تاب
است. در روستاهایی که در معرض خشکسالی شدیدتر قرار داشتند، این تنوع  شده

  معیشتی بیشتر به چشم می خورد .

صادقلو و سجاسی 
  قیداري

)1393(  

آوري  پذیري برتاببررسی رابطه زیست
اي روستایی در برابر هسکونتگاه

دهستان مراوه  (مورد: مخاطرات طبیعی
  )تپه و پالیزان

پذیر بودن  آوري، با افزایش زیست تاب باامتیازهاي سطح زیست پذیري  ۀمقایسبا 
یافته است، بنابراین ارتباط آوري نیز ارتقاء  میزان تاب ،سکونتگاههاي روستایی

  باشد. مستقیمی میان این دو شاخص برقرار می

صادقلو و سجاسی 
  )1393( قیداري

بندي عوامل موثر بر افزایش اولویت
وري کشاورزان در برابر مخاطرات آ تاب

 (با تاکید بر خشکسالی) محیطی
  کشاورزان شهرستان ایجرود

آوري کشاورزان در برابر مخاطره خشکسالی،  بیشترین عامل تاثیر گذار در تاب
توسعه بیمه محصوالت کشاورزي بوده، در رتبه دوم ایجاد سیستم پایش و پیش 

اشته و متغیر توجه به دانش بومی در آگاهی خشکسالی و ارزیابی خسارت قرار د
  رتبه سوم قرار دارد.

هاي اجتماعی در آوري و سازمان تاب  )2016( 1گریفیس
  نواحی روستایی میانمار

پذیري  ه اجتماعی باالتري بودند از آسیبنواحی روستایی که داراي سازماندهی و سرمای
سازمان اجتماعی مطلوبتر کمتري برخوردار هستند. از لحاظ معیشتی، روستاهاي داراي 

داراي بهداشت بهتر، سطح تحصیالت، وضعیت آموزش و درآمد باالتري هستند که زمینه 
  است.  آوري بیشتر این دسته از روستاها شده ساز ایجاد سطح تاب

  2)2011ون کین(
نقش سرمایه اجتماعی، تنوع معیشت و 

 مقابل آوري خانوارهاي روستایی در تاب
  امسیل ساالنه ویتن

هاي  سیل، اثرات متفاوتی بر خانوارهاي روستایی با توجه به نوع دسترسی به دارایی
دارد و خانوارهاي فقیر، داراي سطح آسیب پذیري باالتري در برابر وقوع سیل 

هاي اجتماعی خانوارهاي  هاي اجتماعی و پیوندها و حمایت هستند. سرمایه
نایی مقابله و واکنش و در نتیجه روستایی از همدیگر، نقش مهمی در افزایش توا

  .آوري آنها نسبت به مخاطره سیل دارد تاب
سازمان توسعه 

روستایی اتحادیه اروپا 
)2014(  

تشویق به متنوع سازي اقتصاد روستایی 
  در اتحادیه اروپا

سازي اقتصاد روستایی در توسعه روستاها نیاز است جهت اثرگذاري مطلوب متنوع
پیش نیازهاي این امر مانند: آموزش مردم محلی، افزایش  که در ابتدا بسترها و

هاي بازاریابی و فروش سواد اطالعاتی و فناوري اطالعات روستاییان، آموزش
  .و... انجام گیرد محصوالت

                                                             
1. Griffiths 
2. Van Kien 
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  روش تحقیق
بـه لحـاظ هـدف کـاربردي و از حیـث       پژوهشاین 

ــیفی  ــی  –روش توص ــتتحلیل ــردآوري  اس ــت گ . جه
از منــابع اســنادي و در  بخــش نظـري  اطالعـات آن در 

ــع   ــر توزی بخــش میــدانی از روش پیمایشــی مبتنــی ب
وضع موجـود و مصـاحبه    ةنامه و سپس مشاهدپرسش
هـاي آنهـا بـه     تاییان در ارتباط با چگونگی پاسخبا روس
آمـاري   ۀجامعـ . اسـت  هاي خواسـته شـده  هايپرسش

 ان وهــاي مریــو روســتاهایی از شهرســتان ةدربرگیرنــد
باشد کـه داراي منـابع    ن کردستان میسروآباد در استا

 بـر  اقتصادي متنوع کشاورزي و غیرکشاورزي هسـتند. 
ــا ــن مبن ــدگاه    ای ــه دی ــه ب ــا توج ــدف ب ــتاهاي ه روس

کارشناسان و متخصصان آگاه بر شرایط منطقه انتخاب 
دو روسـتا از   34برابـر   گردید که تعـداد ایـن روسـتاها   

د و هاي خاوومیرآبـا  شهرستان بودند که شامل دهستان
هـاي دزلـی و    یوار در شهرستان مریـوان و دهسـتان  زر

 مجموع تعـداد  باشند. در شهرستان سروآباد می اورامان
 3358سرپرستان خانوار ساکن در ایـن روسـتاها برابـر    

خانوار بـه   260خانوار بوده که با اعمال فرمول کوکران 
عنوان حجـم نمونـه انتخـاب شـدند. سـپس بـه دلیـل        

صد تعداد کل روستاها یعنـی  در 20گستردگی منطقه 
در تعیین و  ،روستا به عنوان تعداد روستاهاي منتخب7

دهسـتان   هـر هـدف  با توجه به تعداد روستاهاي  ادامه
درصد از  40ترتیب دهستان خاوومیرآباد با دارا بودن به

روستا، دهستان زریـوار بـا دارا    3، نظرروستاهاي مورد 
هـاي   دهسـتان روسـتا و   2درصد از روستاها،  26بودن 

درصـد از   12بـا داراي بـودن    دزلی و پیرشالیار هریک
کشی از میـان   روستا به روش قرعه 2 ،هدف روستاهاي

هـا بـه    نامـه هاي هر دهسـتان انتخـاب و پرسـش   روستا
صورت تصادفی ساده در میان سرپرسـتان خـانوار ایـن    

م هر روستا از تعـداد  پس از مشخص شدن سهروستاها 
 نسـبت سـهم یـا   اسـتفاده از روش   باها نامهکل پرسش

منظـور   بـه  .)2 (جـدول  توزیع گردیـد  ،اي طبقهتقسیم 
مطالعــه آوري روســتاهاي مورد ســنجش وضــعیت تــاب

عـد اقتصـادي،   اقتصـادي سـه ب    اثرگذاري تنوع ۀواسط هب
 45 شاخص و 8کالبدي در قالب  -اجتماعی و محیطی

روایی ابزار  ).3 (جدول متغیر مورد سنجش قرارگرفتند
گیري با تاییـد کارشناسـان و آگاهـان متخصـص      اندازه

تحقیقاتی مشابه بودند  آشنا به شرایط منطقه که داراي
و پایایی نیز با محاسـبه ضـریب آلفـاي کرونبـاخ برابـر      

ل جهـت تجزیـه و تحلیـ    مورد تایید قرارگرفـت.  0,78
ــز از   داده ــردآوري شــده نی ــاي گ ــونه ــار  آزم ــاي آم ه

 و اي، تحلیـل مسـیر   ونـه تـک نم  تی دو،خی( استنباطی
  .است  شدهویلکاکسون) بهره گرفته 

  
  ايبه روش طبقهها در بین آنها نامهروستاهاي نمونه و توزیع پرسش: 2 جدول

 هاي تعلق گرفتهتعداد پرسشنامه تعداد خانوار اسم روستا
 25 273 ساوجی
 8 87 سعداباد
 18 198 برده رشه
 22 244 دره تفی

 60 656 نی
  62 688 دزلی
  65  711  اورمان
 260 2857 مجموع

 



 23-44 :صفحات/  1400بهار / نهم و  سی مسلسل شماره/  یازدهم سال/  فضا جغرافیایی آمایش مجله                                                           30

  نواحی روستایی بواسطه تنوع اقتصادي ایجاد شده آوري تابها و متغیرهاي مورد سنجش تغییر وضعیت  : ابعاد، شاخص3جدول

اب
ت

 
ري

آو
 

ي 
رو

اها
وست

ر
  

  متغیرها  ها شاخص  ابعاد

  اجتماعی
  

  .یمور جمعی، تشکیل نهادهاي مردم، مشارکت در اتمایل کمک مالی به یکدیگر  تعاون و همکاري
  .هاو بازگشت مهاجرکرده عدم تمایل به مهاجرت، جذب مهاجرین از روستاهاي اطراف  دلبستگی به مکان

خدمات و 
  هاي اجتماعی حمایت

هاي  امکانات، حمایت از گروهسطح تحصیالت، تحصیالت زنان، بیمه هاي اجتماعی، برابري در توزیع 
احساس فقر، امید به آینده، رضایت از وضعیت فعلی نسبت بـه گذشـته، بهبـود     پذیر، کاهشآسیب

  ، رضایت از زندگی، تغییر موقعیت اجتماعی.یه، توانایی تامین نیازهاي اساسیوضعیت بهداشت و تغذ

  اقتصادي

ش اشـتغال زنـان، افـزای   شـغل جدیـد،   تـوان راه انـدازي و یـافتن     تعداد افراد شاغل، امنیت شغلی،  اشتغال
  ها. گذاري سرمایه

  اندازمد و پسدرآ
، هاي خانوار، میـزان پـس انـدازخانوار   منابع درآمدي، توان تامین هزینه کیفیت درآمد حاصله، تنوع

 ها)، برداشت از زمین هاي زراعی کشاورزي و رونق محصوالت باغی، رونق دامداري(تعداد و تنوع دام
  ارت هاي ناشی از مخاطرات محیطی.توان تامین هزینه هاي ناگهانی و جبران خس

 -کالبدي
  محیطی

زیرساخت هاي 
  خدماتی و ارتباطی

هاي مواصالتی بـه روسـتاها و مرکـز    برق،گاز و..)، کیفیت و کمیت راه دسترسی به منابع انرژي(آب،
تعمیرگاه، نانوایی، قصابی امدادي، افزایش مراکز خدماتی( شهرستان، دسترسی به مراکز بهداشتی و

  .افزایش ماشین آالت(کشاورز و شخصی) ، کیفیت بهداشت شبکه معابر،و...)

هــا، ســاخت و ســازها، افــزایش ارزش زمــین اســتحکام مســاکن، کیفیــت ســیما و منظــر، افــزایش  زمین و مسکن
  چندکارکردي شدن مساکن.

هـا، دفـع    ري زبالـه آو، ، بهداشت محیطی(جمع، عدم تخریب اراضی طبیعیروستاانداز زیبایی چشم  محیط طبیعی
  .ها و..)فاضالب

  45  8  3  مجموع
 .)28:1392 زاده، زیاري و رمضان ؛3951:205 ؛ دربان آستانه و محمودي،1392:30 رضایی، ؛1395:41 ،و همکاران ؛ رضایی1394:79 پور، (داداش منابع

  
  محدوده و قلمرو پژوهش

کشـور و  مریوان در غـرب   هاي سروآباد و شهرستان
مـرزي و همجـوار بـا     ۀکردسـتان در نقطـ  غرب استان 

شهرسـتان  جمعیـت روسـتایی   کشور عراق قراردارنـد.  
درصـــد کـــل جمعیـــت  28( نفـــر 46711 مریـــوان

  هستند. دهستان ساکن  6که در  استشهرستان) 

 
  : نمایش موقعیت مناطق روستاهایی مورد مطالعه در کشور، استان و شهرستان ها 3شکل

  )1396(نویسندگان، منبع:
  

 44865از سویی دیگر در شهرستان سـروآباد نیـز   
درصــد جمعیــت شهرســتان) در    90(معــادل   نفــر

جـاي   ،دهسـتان  8کننـد کـه در    روستاهاي زندگی می

در آنهــا هــاي مـورد مطالعـه کـه     دهسـتان  انـد.  گرفتـه 
هـاي اقتصـادي متنـوعی در جریـان اسـت، در      فعالیت

انــد. علــت انتخــاب ایــن شــکل زیــر نشــان داده شــده
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آوري شیر هاي مرزي و جمعها فعالیت بازارچه اندهست
و رونـــق دامـــداري و کشـــاورزي در ســـه دهســـتان 
خاوومیرآباد و زریـوار از شهرسـتان مریـوان و دزلـی از     
شهرستان سروآباد و از سوي دیگـر، هـدف گردشـگري    
روستایی بـودن دهسـتان اورمـان در سـطح منطقـه و      

ر ایـن  هاي دیگـ کشور است که این شرایط در دهستان
دو شهرستان وجود نـدارد و عمومـا کشـاورزي سـنتی     
تنها راه امرار معاش روسـتاییان اسـت کـه همـین امـر      

 گیري سطح کیفیت نازل زندگی آنها شدهموجب شکل
  است.

  
  هاي پژوهشافتهیبحث و 

  آوري اقتصاديتاب
هــاي  ســنجش وضــعیت شــاخص: اشــتغالشــاخص 

ســازي  عپــذیري آنهـا از متنــو اشـتغال و وضــعیت تاثیر 
ه در سـطح روسـتاهاي منطقـه کـه     شداقتصادي انجام

ه آورد 4 هاي روستاییان به این وضعیت در جدول پاسخ
مقـدار   در تمامی متغیرهـا که  دهد نشان می؛ است شده

 0,001سـبه شـده در سـطح آلفـاي     آماره خی دو محا
ــی ــده معن ــرد   دار محاســبه ش ــار ک ــوان اظه ــا بت ــد ت ان

بـه دلیـل   ي آورده شـده  متغیرهـا  روستاییان بر بهبـود 
بیشترین  اقتصادي معتقدند. بخشی تنوعاز تاثیرپذیري 

بــا میــانگین  شــاغلمیــانگین بــه متغیــر تعــداد افــراد 
اختصاص یافته و در کنار این  3,88محاسبه شده برابر 

می به لحاظ کیفی نیز، روستاییان با میانگین افزایش کّ
ــر   ــده براب ــبه ش ــداکثري    3,59محاس ــخ ح  55و پاس

 ،هاي زیاد و خیلی زیـاد  به گزینه نفري) 146( رصديد
کـه   معتقد به افزایش امنیت شغلی خود هسـتند چـرا  

هم اکنون عالوه بر کشاورزي بـه عنـوان منبـع شـغلی     
ســنتی و پرآســیب اقتصــاد روســتایی، روســتاییان بــه  

مشغول هستند. در متغیر اشـتغال   ،مشاغل دیگري نیز
معتقد به بهبـود   3,31 زنان روستاییان با میانگین برابر

نســبی اشــتغال زنــان هســتند در ایــن ارتبــاط رونــق  
 هـاي کشـاورزي   گردشگري در کنار فعالیت و دامداري
بیـان   ،هاي موثر در اشـتغال زنـان   عمده عامل ،کارگربر

بـه افـزایش    3,42ابر شدند. روستاییان با میانگین بر می
ها در سـطح روسـتاهاي منطقـه معتقـد      گذاري سرمایه

هاي کنونی نیز در بخـش   گذاري مایهعمده سر ،دهستن
(مکـانیزه نمـودن    گردشگري و سپس رونق کشـاورزي 

 کــارگیري روســتاییان بــه عنــوان کــارگرانهکشــت، بــ
زم به ذکـر  ال گردد. .) و دامداري مشاهده می..روزمزد و

روســتاییان  گـذاران نیــز،  اسـت کــه بیشـترین ســرمایه  
محیطی قابـل  منطقه هستند که رونق اقتصادي منطقه 

ـ    اد و پرانگیزه را براي سرمایهاعتم رد گـذاري هرچنـد خُ
روسـتاییان بـا   همچنـین   ؛روستاییان فراهم آورده است

انـدازي  به توانایی راه 3,24شده برابر  همیانگین محاسب
در سـطح روسـتاهاي   یافتن مشـاغل جدیـد   سهولت و 

نـد  توان د ایـن متغیرهـا مـی   . بهبواند منطقه پاسخ گفته
روسـتاییان   آوري و قدرت مقابلۀ هاي افزایش تاب زمینه

همـواره بـا نوسـانات    را در برابر بحـران اقتصـادي کـه    
شـوند   بر معیشت روستاییان وارد مـی اقتصادي موجود، 

  .افزایش دهد را
  

  متغیرهاي شاخص اشتغال تغییرات : سنجش اعتقاد روستاییان در ارتباط با اثرگذاري تنوع اقتصادي بر 4 جدول

   )1396منبع: (نویسندگان،
 

ــد و پــس ــدازشــاخص درآم بررســی وضــعیت : ان
روسـتاییان، نشـان    ۀرآمد و هزینمربوط به د متغیرهاي

و  69/3بخـش   که با میانگین مطلوب و رضایت دهد می
هـاي زیـاد و    نفـر) بـه گزینـه    159( درصدي 61خ پاس

خیلی   عاداب
  خیلی  کم  متوسط  زیاد  زیاد

  کم
ارزش 
  میانگین  داري معنیی  خی دو

  88/3  /000  3/131  %2  %11  %15  %41  31%  تعداد افراد شاغل
  59/3  /000  26/61  %5  %13  %27  %30  %25  امنیت شغلی

  24/3  /000  57/51  %8  %17  %31  %29  %15  توان راه اندازي و یافتن شغل جدید
  31/3  /000  23/47  %7  %16  %33  %25  %19  اشتغال زنان

  42/3  /000  69/42  %7  %15  %29  %27  %22  ها گذاري افزایش سرمایه
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سـازي اقتصـادي    زیاد، روستاییان، به تاثیر متنوعخیلی 
 ایش درآمدهاي خانوارهـاي روسـتایی  ایجاد شده در افز

ــطح  ــدر سـ ــی دو  001/0 داري یمعنـ ــون خـ در آزمـ
و  50/3محاسبه شده برابر  همچنین میانگین ؛معتقدند
تاییان بـه  روس اعتقاد نشان از 4ها برابر گزینه  مد پاسخ

افزایش تنوع منابع درآمـدي روسـتاها در سـطح زیـاد     
 هاي مر نیز، افزایش توان تامین هزینهدارد. برآیند این ا

در  34/3بخـش  خانوار اسـت کـه بـا میـانگین رضـایت     
تاییان مــورد ، از سـوي روسـ  001/0 داري یمعنـ سـطح  

همچنین افزایش درآمد به دلیل  ،تایید قرارگرفته است
انداز خانوارهاي رآمدي موجب شده تا پسنوع منابع دت

بخـش  با میـانگین رضـایت   به صورت نسبی و روستایی
 001/0 داري یمعنـ در سـطح   23/3محاسبه شده برابر 

هـاي  وضعیت دو متغیـر برداشـت از زمـین    بهبود یابد.
زراعی و رونـق محصـوالت بـاغی و رونـق دامـداري در      

هـاي   نگینسطح روستاهاي مـورد مطالعـه نیـز بـا میـا     
بــا  43/3و  38/3ترتیــب برابــر   محاســبه شــده بــه  

در دلیل است. یافته به اقتصاد منطقه بهبود بخشی تنوع
تبیین این امر، روستاییان افزایش درآمـد را عـاملی در   

کـارگیري آنهـا در   هجهت خرید ابزارآالت کشاورزي و ب
ــ ــود  ۀزمین ــت و بهب ــد زراع ــاغی و  تولی ــوالت ب محص
جدیـد آبیـاري و محافظـت از    هـاي   گیري از روش بهره

و هزینـه آنهـا از    باشند میکه هزینه بر هم  ،محصوالت
شـاغل دیگـر تـامین    راه افزایش درآمدي خانوارهـا از م 

، فروش مستقیم محصوالت بـه  کردند شود، بیان میمی

نقــش  در روســتاهاي هــدف گردشــگري، گردشــگران
ش همچنـین افـزای   ،ثري در این بهبود وضـعیت دارد مؤ

هـاي سـبک و سـنگین    روستاییان در خرید دام توانایی
آوري ایش درآمدهاي آنها، همراه بـا جمـع  افز ۀواسطه ب

مستقیم و منطقه و درآمدزایی  يشیر از سطح روستاها
ها نیز عامل دیگري بوده کـه بـر    ثر آنها براي خانوادهؤم
تـا بـدین ترتیـب،     شـده هـا افـزوده   نـوع و تعـداد دام  ت

ــوان شــغل فر  ــه عن ــراي بســیاري از  دامــداري ب ــی ب ع
روستاییانی که زمانی دامداري را به دلیل عدم کفایـت  

ن معیشـت  درآمد حاصل از آن به عنوان تنهـا راه تـامی  
یکی از متغیرهاي  دادند، مطرح گردد. خانوار انجام نمی

ــزایش تــوان ســازگ  ــمهــم کــه موجــب اف  ۀاري و مقابل
تـوان آنهـا در جبـران     ،گـردد  ها می روستاییان با بحران

رات از مخـاط  ناشـی اگهـانی  هـاي ن  ها و خسـارت  هزینه
مورد مطالعه نیز بـه دلیـل    ۀکه در منطق استمحیطی 

ی و اقلیمــی، منطقـــه در وضـــعیت  تنــوع توپـــوگراف 
پذیر و خطرناك به لحاظ در معـرض قرارداشـتن    آسیب

رار دارد، روسـتاییان  ي طبیعی قـ ها بحراندر برابر انواع 
ادي موجـود در منطقـه   اند که تنوع اقتصـ  اظهار داشته
هـاي   هـاي بحـران  ا جهت مقابله با خسـارت توان آنها ر

بـه صـورت نسـبی و در سـطح      طبیعی و جبـران آنهـا  
تایید ایـن مطلـب میـانگین     است کردهبیشتر  متوسطی

 3هاي برابـر گزینـه   ، مد پاسخ19/3 محاسبه شده برابر
شـده  اسـبه داري مح و مقـدار معنـی   (شرایط متوسـط) 

 .  است 001/0ي کمتر از آلفا
  

    درآمد و هزینه شاخص هايمتغیرتغییرات : سنجش اعتقاد روستاییان در ارتباط با اثرگذاري تنوع اقتصادي بر  5 جدول

خیلی   ابعاد
  خیلی  کم  متوسط  زیاد  زیاد

  کم
ارزش 
  میانگین  داري یمعن  خی دو

  69/3  000/0  88/65  %5  %14  %20  %29  %32  کیفیت درآمد حاصله
  50/3  000/0  46/85  %6  %10  %32  %34  %18  درآمدي تنوع منابع

  34/3  000/0  26/31  %10  %18  %21  %32  %19  هاي خانوارتوان تامین هزینه
  23/3  000/0  03/15  %13  %20  %20  %27  %20  میزان پس اندازخانوار

  38/3  000/0  61/65  %8  %11  %33  %31  %17  هاي زراعی و رونق محصوالت باغیبرداشت از زمین
  43/3  000/0  7/59  %10  %15  %20  %37  %18  ها) (تعداد و تنوع دام دامداري رونق

هاي هاي ناگهانی و جبران خسارتتوان تامین هزینه
  19/3  000/0  06/20  %12  %18  %28  %25  %17  ناشی از مخاطرات محیطی

 )1396منبع: (نویسندگان،
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عد اجتماعیب  
بررسی وضعیت تغییـرات  : شاخص تعاون و همکاري

عـد اجتمـاعی   ب شـاخص تعـاون و همکـاري    هايتغیرم
به دنبال متنوع  ،روستاییان در آزمون خی دو آوري تاب

 دهـد کـه  نشـان مـی   6شدن اقتصاد منطقه در جـدول 
و مـد   3,20شـده برابـر   روستاییان با میانگین محاسـبه 

بـه افـزایش    در سـطح متوسـطی معتقـد    3گزینه  برابر
گر هسـتند کـه   تمایل کمک مالی روستاییان بـه یکـدی  

انـدازهاي  افـزایش منـابع درآمـدي و پـس     ،ر مسـلم قد
اشاره شـد، عوامـل    که در قسمت قبلی به آنها هاخانوار

. از سـوي  اسـت خوردن این تغییر مثبت اثرگذار در رقم
و  34/3ین محاسبه شده برابر روستاییان با میانگ دیگر،
 هاي زیـاد و خیلـی زیـاد   هاي حداکثري به گزینهپاسخ

 001/0 داري یمعنــ  ) در ســطح5و  4هــاي  ه(گزینــ
ت روسـتاییان در امـور جمعـی بـه     کرمعتقدند که مشا

ي ایـن  هـا نمونه ،است شدهدنبال تنوع اقتصادي بیشتر 
شـرکت در  هـاي یکـدیگر،   امر را نیز، شرکت در مراسم

هاي روستا، انجام امور عمرانـی و عمـومی    گیريتصمیم
یه در روسـتاها  کارهاي خیرو افزایش  مزد بدون روستا

ـ   .کردند بیان می ویـژه در هنگـام    هبهبود این شـاخص ب

هـاي   هاي ناگهانی محیطـی و بحـران   مواجهه به بحران
توانـد   ) مـی .(تورم و گرانی، بیکاري و..اقتصادياي  دوره

به افزایش قـدرت مقابلـه روسـتاییان منجـر گـردد. از      
سویی دیگر نیز، متغیـري کـه روسـتاییان بـا میـانگین      

و مد پاسخ هاي برابـر گزینـه    01/3شده برابر  همحاسب
بر بهبود نسـبی آن در سـطح روسـتاهاي بخـش در      3

اند، متغیر تشـکیل نهادهـاي   خی دو پاسخ گفته آزمون
اثرگذاري بسیار مطلـوب و   ،. این امرباشد میمردم نهاد 
 باشـد  میاقتصاد روستایی منطقه  بخشی تنوعچشمگیر 

شـده   عنوان حلقه گـم  بههاي مردم نهاد که انجمن چرا
سـعه و تحقـق   هـاي تو  مشارکت روسـتاییان در برنامـه  

م وجـود ایـن   شـوند و قـدر مسـل   پایداري آنها تلقی می
جهت آمادگی  ها بحرانقبل از  ۀنهادها در هر سه مرحل

به منظور سـامان دادن بـه    ها بحرانمردم محلی، حین 
وضع بحرانی و نیز بعد از بحران به منظـور بازسـازي و   
بازگشت سریع روستاییان و نظام روستایی بـه شـرایط   

مورد مطالعـه   ۀدر منطق. ضروري است ،مطلوب پیشین
هـاي محیطـی و   زمینـه  درنهادهاي مردم نهاد بیشـتر  

خیریه مشغول به فعالیـت هسـتند کـه نمـود آنهـا در      
  .باشد میبیشتر ، مانااور یقه روستایمنط

  

  تعاون و همکاري  شاخص متغیرهايتغییرات : سنجش اعتقاد روستاییان در ارتباط با اثرگذاري تنوع اقتصادي بر  6جدول

خیلی   ابعاد
  خیلی  کم  متوسط  زیاد  زیاد

  کم
ارزش 
  میانگین  داري معنیی  خی دو

  20/3  000/0  96/35  %10  %18  %33  %21  %18  تمایل کمک مالی به یکدیگر
  34/3  000/0  34/34  %14  %16  %14  %33  %23  مشارکت در امور جمعی

  01/3  000/0  34/65  %11  %20  %38  %18  %13  تشکیل نهادهاي مردم نهاد
 )       1396منبع: (نویسندگان،

  
در ایـن شــاخص،  : شـاخص دلبســتگی بــه مکــان 

ــالم رضــایت ،نوضــعیت از ســوي روســتاییا  بخــش اع
ــ اســت شــده ــه هب ــه  گون ــر 174( درصــد 66اي ک ) نف

و  76/3بخـش  تاییان با میانگین مطلوب و رضـایت روس
) به دنبـال ایجـاد   5( ها برابر گزینه خیلی زیادمد پاسخ

کـه   دهنـد  میمشاغل متنوع در سطح روستاها ترجیح 
ــین  ؛باشــندداشــته در روســتاي خــود ســکونت همچن
 ريدا یمعنـ در سطح  68/3میانگین محاسبه شده برابر 

نشان از اعتقاد روستاییان به بازگشت مهاجران  001/0
معیت روستاهاي مورد مطالعـه  به روستا و نیز جذب ج

ــ ــهاز روس ــر ب ــادي دارد دل تاهاي دیگ ــق اقتص ــل رون  ،ی
دهـد   که بازدیـدهاي میـدانی نیـز نشـان مـی     همچنان

بسیاري از خانوارهـاي روسـتایی کـه زمـانی بـه دلیـل       
نـازل زنـدگی از سـطح    فقدان شغل و درآمد و کیفیت 

مهاجرت کرده بودنـد  روستاها بخش به شهرهاي دیگر 
شی در فروردهانجام مشاغلی مانند خُ با هاو در این شهر

کردند هم اکنون بـه   شرایط سختی گذران معیشت می
هـاي شـغلی و    دنبال تنـوع اقتصـادي و ایجـاد فرصـت    

درآمدي در سطح روستاها به مساکن خـود بازگشـته و   
ــیار  ــی بس ــدي را    حت ــاکن جدی ــز، مس ــراد نی ي از اف
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ــاخته ــد.  س ــش    ان ــتاهاي بخ ــر در روس ــن ام ــود ای نم
بیشـتري قابـل مشـاهده     شدتخاوومیرآباد و زریوار با 

ــتاها  .اســت ــدر مســلم روس ــت يق ــم جمعی داراي  ،ک
تر  بیشتري نسبت به روستاهاي پرجمعیتپذیري  آسیب

خواهند بود از سـویی   ،که داراي رونق اقتصادي هستند

ریـزي   تر در نظام برنامه روستاهاي پرجمعیت ،نیزدیگر 
ــت     ــتري را دریاف ــات بیش ــدمات و امکان ــور خ کش

و قدرت مقابله  آوري تابو در نتیجه سطح  نمایند می
  یابد.  افزایش میآنها 

  
  مکان متغیرهاي شاخص  دلبستگی بهتغییرات سنجش اعتقاد روستاییان در ارتباط با اثرگذاري تنوع اقتصادي بر  :7 دولج

خیلی   ابعاد
  خیلی  کم  متوسط  زیاد  زیاد

  کم
ارزش 
  میانگین  داري معنیی  خی دو

  76/3  000/0  61/89  %11  %9  %13  %27  %40  عدم تمایل به مهاجرت
جذب مهاجرین از روستاهاي اطراف و بازگشت 

  68/3  000/0  50/77  %6  %12  %20  %22  %40  مهاجرکرده ها

  )1396منبع: (نویسندگان،
  

طور همان: هاي اجتماعی و حمایت شاخص خدمات
به لحاظ  دهند مینشان  8 ها در جدول که توزیع پاسخ

بـراي شـاخص سـطح     32/3هـاي  تحصیالت، میـانگین 
براي شاخص باسوادي زنان، نشـان  ، 25/3تحصیالت و 

، مورد مطالعـه دهد که وضعیت تحصیلی روستاهاي  می
ان به تو ست که در تبیین دلیل این امر، میابهبود یافته
هـاي  داخت مخارج تحصیلی(به ویژه سرویستوانایی پر

رفت و برگشـت) و کمتـر شـدن نیـاز بـه نیـروي کـار        
 افزایش درآمد روستاییان اشاره کـرد.  ۀواسطهفرزندان ب

از سویی دیگر نیـز، در روسـتاهایی کـه گردشـگري در     
آنها رواج دارد روستاییان در اثر تعامل با گردشگران به 

ــی  ــاعی بلحـــاظ فرهنگـ ــاي اجتمـ ــیاري از باورهـ سـ
نـان را تغییـر داده و کنـار    کننده در ارتباط بـا ز محدود
اند. به همین دلیل اشـتغال و تحصـیالت زنـان     گذاشته

روستاییان با میانگین محاسبه شده افزایش یافته است. 
به بهبود سـطح   001/0 داري یمعندر سطح  48/3برابر 

مـورد   ۀنطقتغذیه خانوارهاي روستایی در مبهداشت و 
انـداز و در نتیجـه   طالعه به دلیل افزایش درآمد و پسم

هــاي  تــامین هزینــهتــوان روســتاییان در اختصــاص و 
بهبــود بهداشــت و درمــان خانوارهــا، معتقــد هســتند. 

ــاي اساســی    ــامین نیازه ــوان ت ــاي ت وضــعیت متغیره
و برابري در توزیـع منـافع و    68/3خانوارها با میانگین 
از سوي روستاییان بـه دنبـال    58/3امکانات با میانگین

. اسـت  شـده تنوع اقتصادي روستاهاي منطقـه ارزیـابی   
ایجـاد برابـري و عـدالت فضـایی در سـطح روسـتاهاي       

نواحی شهري  کیفیت زندگی با ۀو کاهش فاصل منطقه
آوري روسـتایی خواهـد بـود     هدف مهمی در بحث تاب

چراکه عدم تعادل در برخـورداري از منـافع توسـعه در    
ن نواحی روسـتایی بـا همـدیگر و از سـوي دیگـر بـا       بی

هاي انسانی و  بحران ةکننداز عوامل اصلی ایجادشهرها 
تخلیـه و   ،که در نهایت باشند میآنها  ةنیز تشدیدکنند

ر د ناپایــداري روســتاها را بــه دنبــال خواهنــد داشــت.
آوردن هـا و روي شاخص تحت حمایت قرارگرفتن بیمه

ن یکی از متغیرهاي مهم در بحث ها نیز به عنوابیمهبه 
 20/3میانگین محاسـبه شـده برابـر     ،ها بحرانمقابله با 

گیـري   رهاییان به بهنشان از افزایش توان و تمایل روست
بیشتر روسـتاییان   اي دارد. در این ارتباط بیمه عاز مناف

 ، تولیدات کشاورزيبازنشستگی ،ها عمر به افزایش بیمه
شـدن  روستاییان متنـوع  ند.مساکن تاکید داشت ۀو بیم

ود و در نتیجـه افـزایش درآمـد و    اقتصاد روستاهاي خـ 
انداز ناشی از آن را عامل اصلی کاهش احساس فقر پس

مـد  و  77/3در میان روسـتاییان بـا میـانگین مطلـوب     
 ،اند. قـدر مسـلم   دانسته ،زیادها برابر گزینه خیلیپاسخ

 ر روستاهاپذیري د قر یکی از موانع اصلی ایجاد آسیبف
پـذیري آنهـا    و بین فقر روستاییان و سطح آسـیب  بوده

بنــابراین در  ،ارتبـاط متقابــل و مســتقیمی وجــود دارد 
طح مورد مطالعه کاهش فقر به معنی کاهش سـ  ۀمنطق

ــران آســیب ــتاهاي در بح ــذیري روس ــا  پ ــیه ــد م . باش
نتـایج   ،بـه صـورت نسـبی    19/3 گینروستاییان با میان

ر اقتصـاد منطقـه را عـاملی د    یبخش تنوعشده از  ایجاد
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شان به  ن و منزلتأشتغییر موقعیت اجتماعی و افزایش
 ،داننــد تاییــد ایــن مطلــب عنــوان یــک روســتایی مــی

 19/3 در این شـاخص، برابـر   هامیانگین پاسخمحاسبه 
. اسـت دو در آزمـون خـی   001/0 داري یمعنـ در سطح 

ان تغییر دیدگاه بـه روسـتایی   ،روستاییان در این ارتباط
از دید افراد فقیر و وابسته به افرادي داراي قدرت مالی 

نشاط و فعال که  محیطی بادید به روستاها به عنوان و 
از سـویی   کردنـد.  ی، بیان مـ باشد میمحل تولید درآمد 

در بررسی اصل رضایت به عنوان یکـی از عوامـل    دیگر

ن که وضعیت مهم ایجاد بهزیستی ذهنی براي روستاییا
آور شدن روانی و قدرت مقابله منجر به تابمطلوب آن 

بیشتر روستاییان با فشارهاي عصـبی و روانـی خواهـد    
به رضـایت از   85/3بود، روستاییان با میانگین مطلوب 

امیـد بـه    وضعیت فعلی نسبت به وضعیت قبلی شـان، 
پاسـخ   51/3تـر بـا میـانگین    شـن اي رو زندگی و آینده

ضایت کلی روستاییان از یز راند تا برآیند این امر ن گفته
در سـطح   20/3شان با میانگین رضـایت بخـش    زندگی

  باشد.   001/0 داري یمعن
  

  شاخص حمایت ها و خدمات اجتماعیتغییرات : سنجش اعتقاد روستاییان در ارتباط با اثرگذاري تنوع اقتصادي بر 8 جدول

خیلی   ابعاد
  خیلی  کم  متوسط  زیاد  زیاد

  کم
ارزش 
  میانگین  داري معنیی  خی دو

  33/3  000/0  31/28  %11  %13  %28  %26  %22  سطح تحصیالت
  25/3  004/0  34/15  %13  %15  %24  %26  %22  تحصیالت زنان

  48/3  000/0  34/59  %7  %13  %29  %33  %18  بهبود وضعیت بهداشت و تغذیه
  23/3  000/0  42/53  %6  %25  %31  %14  %24  بیمه هاي اجتماعی

  68/3  000/0  23/77  %10  %10  %14  %35  %31  توانایی تامین نیازهاي اساسی
  58/3  000/0  76/72  %8  %12  %18  %38  %24  برابري در توزیع امکانات
  19/3  000/0  03/42  %11  %20  %22  %34  %13  تغییر موقعیت اجتماعی

  77/3  000/0  73/99  %6  %15  %9  %30  %38  کاهش احساس فقر
  85/3  000/0  5/109  %6  %13  %10  %33  %38  رضایت از وضعیت فعلی نسبت به گذشته

  51/3  000/0  76/44  %11  %9  %26  %29  %25  امید به آینده
  34/3  000/0  03/45  %9  %17  %25  %32  %17  حمایت از گروه هاي آسیب پذیر

  30/3  000/0  61/58  %12  %8  %35  %25  %20  رضایت از زندگی
  )     1396منبع: (نویسندگان،

  
محیطی -عد کالبديب  

در : ي خـدماتی و ارتبـاطی  شاخص زیرساخت ها
وضــعیت  ،شــاخص دسترســی بــه خــدمات و امکانــات

هاي ارائه شده از سوي روسـتاییان بـدین ترتیـب    پاسخ
هــاي بــه بهبـود راه  25/3هــا بـا میـانگین   کـه آن  اسـت 

ــه روســتاها و مراکــز شهرســتان  ــد  ،مواصــالتی ب معتق
 که داشتند روستاییان اظهار می ،هستند. در این ارتباط

هـا موجـب بهبـود     اي دسترسی به بازارچهتکمیل راهه
شـده کـه در    هاي مواصالتی به روسـتاهایی کیفیت راه

دسترسـی   ،اند از سویی دیگر نیـز  مسیر آنها قرار داشته
به خودروهاي شخصی و مشغول شدن افـراد بیشـتري   

تاثیرگـذار   و ببه شغل رانندگی از جمله مـوارد مطلـو  
ــوع ــل     متن ــث حم ــادي در مبح ــازي اقتص ــل س و نق

همچنـین رونـق    ؛رونـد  روستاهاي منطقه به شمار مـی 
آوري  و اهتمام نهادهاي مسـئول بـه فـراهم   شگري گرد

عامل مهمی در بهبـود   ،نیزهاي مرتبط با آن  زیرساخت
هــدف گردشــگري  بــه روســتاهاي هـاي مواصــالتی راه

(آب  بهبود دسترسی بـه انـواع منـابع انـرژي     .است بوده
اییان بـا میـانگین   لوله کشی، برق، گاز) از سوي روسـت 

 اسـت  شـده محاسبه  001/0داري  در سطح معنی 46/3
تـوان   دولت و نیـز  ۀلبته در این ارتباط همکاري و توجا

هـا و خودیـاري جهـت     روستاییان در پرداخـت هزینـه  
عامل بهبود و افزایش کیفیت  ،هاي مذکور تکمیل طرح
شـد.   در روستاهاي مورد مطالعه بیـان مـی  منابع انرژي 

داري محاسبه شـده   یز مقدار معنیها نشاخصدر دیگر 
ــاي   ــطح آلف ــود وضــعیت    001/0در س نشــان از بهب
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تنـوع اقتصـادي در    دنبـال روستاهاي مورد مطالعه بـه  
ــتی و   ــز بهداشـ ــه مراکـ ــی بـ ــا   دسترسـ ــدادي بـ امـ

ــانگین ــز خــدماتی20/3می ــزایش مراک ــاه،  ، اف (تعمیرگ
، کیفیت بهداشـت  3,29میانگین  نانوایی، قصابی و...) با

 آالت و افـزایش ماشـین   55/3بـا میـانگین    معابر ۀبکش
(کشاورزي و شخصی) با میانگین محاسـبه شـده برابـر    

تـوان بـه    ها، مـی  در دالیل تبیین این یافتهدارد.  27/3

و افــزایش تعــداد گردشــگران و   افــزایش جمعیــت  
ــودن ایجــاد مشــاغل خــدماتی، مراکــز   توجیــه ــذیر ب پ

ــزایش درآمــد رو ــه بهداشــتی و امــدادي، اف ســتاییان ب
آالت  ر خرید خـودروي شخصـی و خریـد ماشـین    منظو

و در نهایــت اجــراي  و پرداخــت خودیــاري کشــاورزي
همزمـان بـا تنـوع اقتصـادي      ،هاي هادي منطقـه طرح

  ایجاد شده اشاره کرد. 
  

  ي خدماتی و ارتباطیشاخص زیرساخت هاتغییرات  آوري تاباعتقاد روستاییان در ارتباط با اثرگذاري تنوع اقتصادي بر  :9 جدول

خیلی   ابعاد
  خیلی  کم  متوسط  زیاد  زیاد

  کم
ارزش 
  میانگین  داري معنیی  خی دو

  46/3  000/0  15/36  %8  %14  %24  %29  %25  (آب، برق،گاز و..) دسترسی به منابع انرژي
کیفیت و کمیت راه هاي مواصالتی به روستاها و 

  مرکز شهرستان
13%  30%  23%  23%  11%  03/36  000/0  25/3  

  20/3  000/0  42/63  %10  %14  %35  %28  %13  دسترسی به مراکز بهداشتی وامدادي
  افزایش مراکز خدماتی

  (تعمیرگاه، نانوایی، قصابی و...)
15%  27%  39%  11%  8%  50/83  000/0  29/3  

  55/3  000/0  11/50  %6  %16  %20  %30  %28  کیفیت بهداشت شبکه معابر
  27/3  000/0  07/37  %13  %11  %31  %25  %20  افزایش ماشین آالت(کشاورزي و شخصی)

   )1396منبع: (نویسندگان،
 

ــکن ــین و مس ــع : شــاخص زم ــا توزی روســتاییان ب
در شاخص  است شدهارائه  10 هایی که در جدول پاسخ

بهبـود وضـعیت آنهـا بـه دنبـال      مساکن روسـتایی بـه   
هاي  طور که یافتهتصادي معتقدند. همانسازي اقمتنوع

دهند در شاخص کیفیت اسـتحکام   میارائه شده نشان 
باشد کـه   می 60/3انگین محاسبه شده برابر می ،مساکن

کــه بــه نمــود ایــن امــر در مســاکن نوســاز مهــاجرانی 
، توانـایی تـامین   اسـت تـر   انـد؛ واضـح   روستاها بازگشته

عامل مهمـی در   ،گیري از مصالح مقاوم هاي بهره هزینه
ــزایش اســتحکام مســاکن روســتایی مــورد مطال  ــه اف ع

اکن قـدیمی نیـز   اي که بسیاري از مسبگونه ؛است ودهب
تـا بـدین    اند و بهسازي شده ن نوسازياتوسط روستایی

ترتیــب ســیما و منظــر مســاکن روســتایی نیــز بهبــود 
؛ ایـن بهبـود   )37/3یابد(میانگین محاسـبه شـده برابـر    

پذیري طبیعی  اي که به لحاظ آسیب وضعیت در منطقه
ــته ــ در دس ــاطق پرخط ــدي من ــتان  بن ــتان کردس ر اس

هـاي   ییکی از ویژگ .استبسیار امیدوارکننده  ،قراردارد
اقتصـاد روسـتایی و    بارز مساکن روستایی که بازتابی از

چنـدکارکردي بـودن مسـاکن     ،باشـد  معیشت آنها مـی 

روستایی است، تفاوت بارز مساکن روستایی نسبت بـه  
مساکن شهري در اقتصادي بودن آنها و چنـدکارکردي  

تاییان با میانگین که در این ارتباط روس استان شبودن
اقتصـادي در  دلیـل تنـوع    داشتند که بهاظهار می 20/3

ز اکنون وجـود دارد بسـیاري ا  منطقه و مشاغلی که هم
(انباري، طویلـه و..)  هاي روستایی فضاهاي قدیمی خانه

ي دوباره با رونق دامداري و زراعت، باغداري و گردشگر
انـد و  گرفتـه داري قرار ی، مورد بهرهو تولید صنایع دست

این چنین فضـاهایی   حتی بسیاري از مساکن نوساز نیز
روستاییان با میانگین محاسـبه شـده   اند.  را تعبیه کرده

اثرگذاري تنـوع  ، 5ها برابر گزینه و مد پاسخ 79/3ابر بر
ــادي در ــین   اقتص ــادي زم ــزایش ارزش اقتص ــاي اف ه

را در سـطح   هکشاورزي و مسـکونی روسـتاهاي منطقـ   
طـور کـه در   انـد. همـان  زیـادي ارزیـابی نمـوده   خیلی 

ــق اقتصــادي   قســمت ــز آورده شــد، رون ــاي قبــل نی ه
ا در اختیــار روســتاها، منــافع اقتصــادي مناســبی ر   

کـه شـرط   بـا توجـه بـه ایـن     ،استروستاییان قرار داده
ــم در  اصــلی بهــره ــافع، ســکونت دائ ــن من منــدي از ای

بازگشـت مهـاجرین   روستاها اسـت؛ ایـن امـر، موجـب     
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 زیادي به روستاها شده که در برخی روستاها هـم کـه  
 .تو زریوار، بیشتر اسنمود آن در دهستان خاوومیرآباد 

هـاي کشـاورزي و   روسـتاییان، قیمـت زمـین    ۀبه گفتـ 
ایـن امـر    ،مسلمقدر اراضی مسکونی چند برابر گردید. 

هاي روستاییان در برابـر تـورم و    به معنی حفظ سرمایه
هاي روستایی کاهش ارزش زمینجلوگیري از ی و گران

در شرایط امروزي که تمایل بیشتر بـه اراضـی شـهري    
  .باشد میاست، 

  
  متغیرهاي شاخص زمین و مسکنتغییرات : سنجش اعتقاد روستاییان در ارتباط با اثرگذاري تنوع اقتصادي بر 10جدول

خیلی   ابعاد
  خیلی  کم  متوسط  زیاد  زیاد

  کم
ارزش 
  میانگین  داري نییمع  خی دو

  60/3  000/0  50/65  %5  %17  %17  %35  %26  استحکام مساکن
  37/3  000/0  53/51  %8  %18  %21  %35  %18  کیفیت سیما و منظر

  66/3  000/0  50/66  %5  %11  %26  %29  %29  افزایش ساخت و سازها
  79/3  000/0  89/78  %6  %12  %17  %31  %34  افزایش ارزش زمین ها

  20/3  000/0  00/53  %14  %10  %35  %24  %17  کنچندکارکردي شدن مسا
 )1396منبع: (نویسندگان،

  

نتـایج آزمـون خـی دو در    : شاخص محـیط طبیعـی  
محیط  آوري تابارتباط با اعتقاد روستاییان بر تغییرات 

. اسـت شـرح  ایـن  هـا بـه    در برابـر بحـران  طبیعی آنها 
بـه   21/3روستاییان با میـانگین محاسـبه شـده برابـر     

ــ  ــاهش تخری ــی م ک ــیط طبیع ــوي  ب مح ــه از س نطق
تـوان بـه   اند در این ارتبـاط مـی   روستاییان پاسخ گفته

کاهش فقر که موجب پرداختن بـه مشـاغلی همچـون    
فروش چوب و تهیه زغال از درختان جنگلی بود و نیـز  
رونق گردشگري به دلیل طبیعت زیباي منطقه و لمس 
 منافع اقتصادي آن از سـوي روسـتاییان، اشـاره نمـود.    

بـا میـانگین محاسـبه     هبود بهداشت محیطی روستاهاب

هاي هـادي و نیـز    به دلیل اجراي طرح 29/3شده برابر
افزایش دلبستگی محیطی روستاییان بـه روسـتاها کـه    

است، که قدر مسـلم  قبل اشاره شد، صورت پذیرفتهدر 
هاي  کاهش آلودگی آبو  موجب کاهش امراضاین امر 
در نهایـت نیـز،    اسـت. هشدزیرزمینی روستاها جاري و 

انـداز روسـتاها بـا    که زیبایی چشـم  توان اظهار کرد می
ــانگین ــطح  3,36می ــدر س ــد  001/0 داري یمعن برآین

بهبود بهداشـت محیطـی، افـزایش جمعیـت روسـتاها،      
فقـر و   ساخت مساکن با کیفیت و نوساز، زدودن چهره

  .استعدم تخریب اراضی طبیعی 

  

  متغیرهاي شاخص محیط طبیعی غییرات ط با اثرگذاري تنوع اقتصادي بر تان در ارتبا: سنجش اعتقاد روستایی  11جدول

خیلی   ابعاد
  خیلی  کم  متوسط  زیاد  زیاد

  کم
ارزش 
  میانگین  داري یمعن  خی دو

  21/3  000/0  6/47  %10  %18  %26  %33  %13  عدم تخریب اراضی طبیعی
ها  ها، دفع فاضالبآوري زباله(جمع بهداشت محیطی

  39/3  000/0  03/36  %10  %15  %22  %32  %21  و..)

  63/3  000/0  42/52  %8  %14  %17  %26  %35  زیبایی چشم انداز روستا
  )1396منبع: (نویسندگان،

  
تـک   tطور که نتـایج آزمـون   در مجموع نیز، همان

ــه ــدول نمون ــی 12اي در ج ــد نشــان م ــدده امی ر تم
توجـه بـه مقـدار     آوري با هاي مورد بررسی تابشاخص

و نیـز   001/0ز آلفـاي  شده کمتـر ا  داري محاسبه معنی
ر از مطلوبیـت عـددي مـورد آزمـون     هاي بیشت میانگین

درصد بر بهبود آنهـا بـه دنبـال     99توان با اطمینان  می
 سـه برد. در به اقتصاد روستاهاي منطقه پی بخشی تنوع

ــی  ب ــورد بررس ــد م ــابع ــز،   آوري ت ــام روســتایی نی نظ
آوري  ، تـاب 45/3برابـر   اجتماعی با میـانگین  آوري تاب

ــر   ــانگین براب ــا می ــد و ب 44/3اقتصــادي ب ــابع  آوري ت
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کالبـدي بـا میـانگین محاسـبه شـده برابـر        – محیطی
هـاي بیشـتر از مطلوبیـت عـددي      یعنی میانگین 42/3

بـه دسـت    001/0 داري یمعنـ مورد آزمـون در سـطح   
اند تا بدین ترتیب و در مجموع بتوان با توجـه بـه   آمده

، مقــدار 45/3جمــوع محاســبه شــده برابــر میــانگین م

، مثبت بـودن آمـاره هـر دو حـد بـاال و      tمطلوب آماره 
ــا اطمینــان  001/0 داري یمعنــپــایین در ســطح   99ب

درصد عنوان کـرد تنـوع اقتصـادي در منطقـه موجـب      
ي روسـتایی آن  سـکونتگاهها  آوري تـاب افزایش سـطح  

  .است شده
  

  روستاها آوري تابباط با اثرگذاري تنوع اقتصادي بر سنجش دیدگاه روستاییان در ارت :12جدول
  3مطلوبیت عددي مورد آزمون=

تفاوت از   آوري هاي تابشاخص
  حدمطلوب

درجه 
  آماره آزمون  داري معنی  آزادي

T 
  باالتر  پایین تر  نتیجه  درصد 95فاصله اطمینان   میانگین

  تایید  /288  /080  18/3  49/3  001/0  259  /184  تعاون و همکاري
  تایید  /871  /589  72/3  20/10  000/0  259  /730  دلبستگی به مکان

هاي  خدمات و حمایت
  تایید  /555  /408  46/3  89/12  000/0  259  /468  اجتماعی

  تایید  /560  /370  45/3  64/9  000/0  259  /457  آوري اجتماعی تاب
  تایید  /561  /420  49/3  78/13  000/0  259  /490  اشتغال

  تایید  /508  /387  40/3  58/13  000/0  259  /405  اندازدرآمد و پس 
  تایید  /515  /423  44/3  05/20  000/0  259  /469  آوري اقتصادي تاب

هاي خدماتی و زیرساخت
  تایید  /419  /270  33/3  14/9  000/0  259  /338  ارتباطی

  تایید  /594  /449  52/3  20/14  000/0  259  /525  زمین و مسکن
  تایید  /502  /320  41/3  91/8  000/0  259  /411  محیط طبیعی

  تایید  /473  /378  42/3  70/17  000/0  259  /421  کالبدي-آوري محیطی تاب
  تایید  /490  /417  45/3  41/24  000/0  259  /453  آوري) (تاب مجموع

  )1396منبع: (نویسندگان،
  

مراتبـی  ر سلسـله نتایج آزمون تحلیل مسی ۀدر ادام
آن بـا   غیرمسـتقیم مسـتقیم و   که با ترسیم مسیرهاي

گیري از دیدگاه کارشناسـان مربوطـه کـه سـابقه      بهره
ــتن   ــه را داش ــابه در منطق ــات مش ــطح  دمطالع و در س

و نتـایج   4، انجام گرفت بر پایه شکل005/0 داري یمعن

این بعـد اقتصـادي اسـت    نشان داد که 13آن در جدول
 بیشترین تاثیر را در445/0که با دارا بودن بارکلی برابر 

ي روسـتایی مـورد   هـا  سکونتگاه آوري تابي سطح ارتقا
بـه اقتصـاد    بخشـی  تنـوع مطالعه بواسطه اثرپـذیري از  

  .دارا استروستاهاي منطقه 

 
   ي اقتصاد بخشی تنوع از روستاها بواسطه اثرپذیري آوري تاببر بهبود سطح  آوري تاب: مدل نهایی وضعیت عملکرد ابعاد 4 شکل

  )1396منبع: (نویسندگان،

 اجتماعی

ياقتصاد  

 - محیطی 
 کالبدي

آوري  تاب
 روستایی

/241 

0,352 

/405 

/218 

/101 
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  اقتصادي بخشی تنوعواسطه هروستاهاي منطقه ب آوري تابمستقیم و کلی هر یک از ابعاد تاثیرگذار بر : اثر مستقیم، غیر13 جدول
 کلیبار مستقیماثر غیر اثر مستقیم  آوري تابابعاد 

 /445 /093 /352 اقتصادي
 /405 --- /405 اجتماعی

 /241 --- /241 محیطی -کالبدي
  )1396منبع: (نویسندگان،

  
زاي  یبهاي آس زمینه تر،قگیري دقی منظور نتیجه به
ضعیت هاي روستایی منطقه شناسایی و و بر محیط موثر

فعلی روستاییان در ارتباط بـا تـوان مقابلـه بـا آنهـا بـا       
ه وضعیت گذشته مورد بررسی قرارگرفت. همـانطور کـ  

در ســطح  دهــد نتـایج آزمــون ویلکاکسـون نشــان مـی   
روستاییان در  پذیري آسیب میانگین 001/0داري  معنی

زا بـر معیشـت    ها و تهدیدهاي آسیبانواع زمینه مقابل
-قبل از متنـوع  ةدور 74/2نامطلوب  منطقه از میانگین

در دوره بعـد   58/3بخـش  سازي بـه میـانگین رضـایت   
 آوري تـاب است و این به معنـی افـزایش قـدرت    رسیده

ن و نظام روستایی در برابر تهدیدهاي معیشتی روستاییا
  .استموجود در منطقه 

  
  پذیري روستاهادر کاهش سطح آسیبشدن اقتصاد منطقه : بررسی نقش متنوع14جدول

قدرت مقابله میانگین 
رتبه   داري  یمعن  آوريو تاب

  منفی
رتبه 
  مثبت

رتبه 
  برابر

آماره 
z  

  هاي روستایی منطقهزا بر محیطهاي آسیبزمینه

 74/2 وره قبل:د
00/0 48 131 71 7,4- 

تورم، گرانی، مسـاکن فرسـوده و نامقاوم،سـرمازدگی محصـوالت،     
مواصـالتی در   هايایی فروش محصوالت، بسته بودن راهعدم توان

فقـر و   هاي فصلی و دائمـی نیـروي کـار،    فصل زمستان، مهاجرت
 بیکاري و...

 58/3 دوره بعد:

 )1396منبع: (نویسندگان،
  

  گیرينتیجهبندي و جمع
تـوان  مـی  ،براساس مباحث بخش نظـري پـژوهش  

آوري بــه عنــوان رویکــردي نــوین، در گفــت کــه تــاب
اقــدامی پیشــگرانه در  ؛روســتایی ۀریــزي توســع برنامـه 

هاي ي وارده بر نظام معیشتی سکونتگاهمقابل تهدیدها
ــوده و ســطح مطلــوب آن تضــمین رو  ةکننــدســتایی ب

نهایـت پایـداري و اسـتمرار    پـذیري و در  کاهش آسیب
فرآیندهاي اثرگذار بـر تحقـق سـطح مطلـوب کیفیـت      

و در تاییان، ایجـاد محیطـی قابـل زیسـت     زندگی روس
آرمـان  پایدار روستایی بـه عنـوان    ۀنهایت تحقق توسع

روسـتایی و   ۀریـزان توسـع  سیاستمداران و برنامهاصلی 
تاي تحقق ایـن امـر نیـز،    . در راساستاي کشور منطقه
با توجه به شرایط و وضع موجود معیشت  اساسی،اصل 

زده و در بخشی به اقتصاد بحرانکشور، تنوعروستاهاي 
حال رکود روستاهاي کشور اسـت تـا ثمـرات و نتـایج     
مثبت این اقدام به عنوان محرکی موجب بهبـود سـایر   

کالبـدي روسـتاها    -شاخص هاي اجتماعی و محیطـی 
تـز  د روستاها آنتـی بخشی به اقتصاواقع، تنوع در گردد.

پذیر بودن اقتصاد روستاها و محـرك  ناپایداري و آسیب
ــاب  ــلی ت ــتاییان    آوراص ــتی روس ــام معیش ــودن نظ نم

پژوهش به بررسی نقش این باشد. در این راستا نیز،  می
و  آوري تـاب اقتصـاد روسـتایی بـر قـدرت      بخشـی  تنوع

هـاي  نـواحی روسـتایی پرداخـت. یافتـه     پذیري انعطاف
پژوهش مبتنی بر این اول  پرسشارتباط با پژوهش در 
اقتصــادي ایجــاد شــده چــه  بخشــی تنــوعمطلــب کــه 

طالعه به روستاهاي مورد م آوري تابتغییراتی در سطح 
مطـابق بـا    مجمـوع که در  نشان داد است؟ وجود آورده

ــژوهش ــایج پ ــاينت ــریم ه ــافیک ــی و من  آذرزاده، والی
ــردي)، 1395( ــی و دهکـ ــادقلو و)، 1394( کریمـ  صـ

 ،)Van Kien, 2011( کینون)، 1393( قیداريسجاسی
ــاب)Griffiths, 2016( گــریفیس آوري روســتاییان  ، ت

رونق اقتصادي ایجاد شده با میانگین محاسبه  ۀواسط هب
ــر  ــدر ســطح  45/3شــده براب ــا  و 001/0 داري یمعن ب

بهبـود وضـعیت   اسـت.  درصد بهبود یافتـه  99اطمینان 
ــاب ــتاییان  آوري ت ــاعی روس ــانگین   اجتم ــا می ، 3,45ب
 آوري تـاب و  44/3اقتصادي با میانگین برابـر   آوري تاب
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 42/3کالبدي روسـتاهاي نیـز بـا میـانگین      –محیطی 
شـاخص   ،اقتصـادي  آوري تـاب عـد  محاسبه شدند. در ب

ــا میــانگین  ــانگین  49/3اشــتغال ب داراي بیشــترین می
بهبــود  ،شــده و بــه عبــارتی دیگــر بیشــترین محاسـبه 
. اسـت به اقتصـاد منطقـه    بخشی تنوع ۀطبواس ،وضعیت

مطلـوب در راسـتاي هرچـه بیشـتر      این امر دستاوردي
شـود   تر نمودن روستاهاي مرزي محسـوب مـی  آور تاب

ــرا ــاطق  چ ــن من ــه ای ــواره ،ک ــدگاه   هم ــل دی ــه دلی ب
ریـزي کشـور در انـزواي     ر نظـام برنامـه  تمرکزگرایانه د

و  اقتصادي قرارگرفته و از منافع اقتصادي محروم بـوده 
بیکاري و فقري اسـت کـه در برخـی از     رواج نتیجه آن

تالش عمده را متوجه زنده مانـدن نمـوده    ،این مناطق
ــت و در نت ــاطق داراي   اسـ ــن منـ ــواره ایـ ــه همـ یجـ

نظـام   برپذیري باالیی در مقابل تهدیدهاي وارده  آسیب
اي در  توسـعه  ۀبنابراین هـر برنامـ   ؛اند هشان بودمعیشت

اول بایسـتی متوجـه    ۀوهلـ  مناطق روستایی مـرزي در 
نهـا باشـد و بتوانـد بـا ایجـاد      بهبود شرایط اقتصـادي آ 

هاي شغلی و درآمدي، فقـر را بـه عنـوان مـانع     فرصت
ین ببرد، اصلی که روستاییان از ب آوري تابلی تحقق اص

عـد  اسـت. در ب مـورد مطالعـه انجـام گرفتـه     ۀدر منطق
آوري اجتمـاعی، شـاخص دلبسـتگی بـه مکـان بـا        تاب

ـ  می و سـپس شـاخص    72/3ر انگین محاسبه شـده براب
 46/3هاي اجتماعی با میانگین برابـر   خدمات و حمایت

حاسبه شده هستند این امـر  داراي بیشترین میانگین م
 ،دهد که رونق اقتصادي منطقه توانسته اسـت نشان می

هـاي روسـتایی را   میل ماندگاري روستاییان به محـیط 
خدمات و امکانـات   افزایش دهد و افزایش دسترسی به

اجتماعی نیز موجب شده تا محیطـی قابـل زیسـت در    
ــرددروســتاها ای ــابعــد . در بجــاد گ ــدي آوري ت   -کالب

شاخص زمین و مسکن بـا میـانگین محاسـبه     ،محیطی
داراي بیشترین میانگین محاسبه شده  3,52شده برابر 
د بهبود وضـعیت مسـاکن و   طور که گفته شبود. همان

 ایجـاد محیطـی   ۀجـ یوسـتایی در نت هـاي ر  ارزش زمین
موجـب   ،ن امـر فعال به لحـاظ اقتصـادي بـوده کـه ایـ     

اول در  ۀپـذیري روسـتاییان در وهلـ   شود که آسیب می
ــال و    ــه فع ــن منطق ــی در ای ــدهاي محیط ــر تهدی براب

شده و از سویی دیگر نیز بـا   کمترکوهستانی  یخطرزای

ــزایش ارزش زي و هــاي کشــاور  اقتصــادي زمــین  اف
عنـوان   بـه  هـا روسـتاییان   دسته از دارایی مسکونی، این

مهـم در   هاي آنهـا کـه عـاملی    ترین دارایییکی از مهم
 آور و پایدار در شرایط کنونی است؛ ایجاد معیشتی تاب

حفـظ   ،که با نوسانات بسـیار اقتصـادي روبـرو هسـتیم    
ــردد.  ــگ ــه ۀدر ادام ــاي  یافت ــتاي  ه ــژوهش در راس پ

مطلـب کـه    ایـن  مبتنی بـر ، دوم پرسشپاسخگویی به 
بـه دنبـال    آوري تـاب کدامیک از ابعاد مـورد سـنجش   

بـه اقتصـاد منطقـه بیشـترین تـاثیر را در       بخشـی  تنوع
ــطح   ــر س ــابتغیی ــه   آوري ت ــورد مطالع ــتاهاي م روس

 آوري تـاب عد اقتصـادي  که این ب نشان داد؟ است داشته
 باشدمیمورد مطالعه هاي سکونتگاهی روستاهاي  نظام

بیشـترین نقـش را    ،ترین تاثیرکلیبودن بیش که با دارا
اثرپـذیري   هواسطهروستاها ب آوري تابدر ارتقاي سطح 

 ،عـد اقتصـادي  . باسـت  داشـته اقتصـادي   بخشی تنوعاز 
و به عنـوان   به صورت غیرمستقیم ،عالوه بر اثرمستقیم

با اثرگذاري بر بهبـود ابعـاد دیگـر یعنـی      محرکی موثر
ود سـطح  موجـب بهبـ   ،کالبـدي  –اجتماعی و محیطی 

در ایـن   .اسـت  شـده روستاهاي مورد مطالعـه   آوري تاب
عد اقتصادي بر روي ارتقـا و  بیشترین اثرگذاري ب ،میان

د درآمد و که ایجا چرا استعد کالبدي بهبود وضعیت ب
صـادي  اقت بخشـی  تنـوع بخش حاصـل از  منافع رضایت

ایجاد محیطی نمونه به لحاظ زیسـتی  به است   توانسته
بب جلـب توجـه و تقاضـاي بیشـتر     منجـر گـردد و سـ   

سکونت و فعالیت مردم به این مناطق روسـتایی گـردد   
ارزش اقتصادي  که پیامد این امر نیز، افزایش چشمگیر

ــین ــی     زم ــزایش دسترس ــکونی، اف ــی، مس ــاي زراع ه
اهمیت یافتن و حفظ روستاییان به خدمات و امکانات، 

 .اسـت  بـوده سـاخت مسـاکن نوسـاز    محیط طبیعـی و  
ویلکاسـون   آزمـون به سوال سوم پژوهش با  پاسخگویی

 اقتصادي ایجاد بخشی تنوعبا در راستاي این مطلب که 
هـاي سـکونتگاهی   پـذیري نظـام  وضعیت آسـیب  ،شده

 ةه نسبت بـه عوامـل تهدیدکننـد   روستایی مورد مطالع
مطابق با است؟ ام معیشتی منطقه چه تغییري یافتهنظ

ــژوهش ــایج پ ــدین    نت ــن ال ــ رک ــاري، موس وي و افتخ
روستاییان در سـطح  نشان داد که  )1393( پورطاهري

تقد به کاهش اثرگـذاري عوامـل   مع 001/0داري  معنی
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ــر وضــعیت معیشــتی زا و تهدآســیب شــان  یدکننــده ب
پـذیري   آسـیب  اي که میانگین نامطلوب نهگوههستند ب

در دوره بعـد از   58/3 میانگین بهدوره قبل  74/2برابر 
و ایـن بـه معنـی     اسـت دهرسـی اقتصادي  متنوع سازي

شان در ام معیشتظافزایش قدرت مقابله روستاییان و ن
تـوان  می ،در تبیین این امر. برابر تهدیدهاي موثر است

بــه اصــل اساســی در رویکــرد معیشــت پایــدار جهــت 
آور یشتی اشاره کرد که عامل اصـلی تـاب  مع آوري تاب

بـه اقتصـاد    بخشـی  تنـوع بودن معیشـت روسـتاییان را   
مـورد مطالعـه    ۀنطقاصلی که در م ،داند اییان میروست

تـوان گفـت کـه     ، مـی در نهایـت  است.به وقوع پیوسته
هاي سکونتگاه روسـتایی مـورد مطالعـه    آوري نظام تاب

است اما هبود وضعیت اقتصادي افزایش یافتهواسطه بهب
یـداري وضـعیت   جهـت پا  نیاز است که در ،در این بین

شـود   دیگر نیـز برداشـته  هایی  بخش کنونی گامرضایت

بیشـتر  هماهنگی هرچـه   به توان این ارتباط، می که در
مـدت توسـعه   انـداز بلند نهادهاي دولتی و ترسیم چشم

سـازي   هاي موجـود، زمینـه  وجه به پتانسیلمنطقه با ت
اقتصـاد   رسـمی  ۀتـر زنـان در عرصـ    جهت حضور فعال

اي هدف گردشـگري از طریـق   ویژه روستاه روستاها به
رنگ نمودن موانع و عقاید متعصبانه محلـی  کمحذف و 

از طریق آگاهان محلـی، مسـئولین دینـی و نهادهـاي     
و بهـره  هـاي کـم   اختصـاص وام غیردولتی در روستاها، 

زایی و کارآفرینی در محیط روسـتایی  بلندمدت اشتغال
هــدایت و کنتــرل میــل مصــرف روســتاییان  منطقــه، 

دهی و جهتزایش درآمد در وضعیت کنونی واسطه اف هب
هـاي  یا تعـاونی ها اد صندوقصحیح به آن از طریق ایج

انـدازهاي خـرد مـردم    ري از پـس گذاتولیدي و سرمایه
  محلی، اشاره کرد.
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