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  :چکیده

دهد. لذا توجه به اقتصاد و پایداري معیشت روستا و از امروزه زیر ساختار توسعه ملی را توسعه روستایی شکل می  

هاي فرهنگی بر دهد که مفهوم سنتشود. مطالعات نشان میروستا به طور روز افزونی حس میبین بردن فقر در 

هاي داري دارد. با توجه به این موضوع هدف این پژوهش بررسی نقش سنتتاثیر معنی روستاییمعیشت پایدار 

هاي این پژوهش به تحلیلی بوده و داده –فرهنگی در معیشت پایدار روستایی است. روش این پژوهش توصیفی 

گردیده است. جامعه آماري پژوهش روستاییان اي) جمع آوري اي و میدانی (پرسشنامهکتابخانهصورت مطالعه 

باشد. براي محاسبه حجم نمونه آماري این جامعه از فرمول کوکران نفر می 74536شهرستان اردبیل با جمعیت 

نفر  358حجم نمونه  نمونه روستاها مورد توجه قرار گرفتند و معیار تعداد خانوار براي تعیین حجم و استفاده شد

مورد تایید قرار  و دانشگاه تبریز به وسیله اساتید دانشگاه محقق اردبیلی نیز روایی صوري پرسشنامه .برآورد شد

و در بخش معیشت  79/0هاي فرهنگی چنین با استفاده از آلفاي کرونباخ پایایی سواالت در بخش سنتگرفت. هم

. باشند توان گفت سواالت مطرح شده از ضریب پایایی قابل قبولی برخوردار میکه می به دست آمد 78/0پایدار 

هاي آماري همبستگی انجام شد و از آزمون Spss 21نرم افزار  استفاده از هاي این پژوهش باتجزیه و تحلیل داده

بین متغیر  63/0رگرسیون استفاده گردید که نتایج نشان داد همبستگی مثبت و معناداري با ضریب  و پیرسون

هاي همچنین ضریب بتا نشان داد که سنت .هاي فرهنگی و معیشت پایدار در مناطق روستایی وجود داردسنت

    کند.بینی میه معیشت پایدار روستاییان را پیشاز تغییرات مربوط ب 63/0فرهنگی 

  هاي فرهنگی، معیشت پایدار، توسعه روستایی، شهرستان اردبیل.سنت: هاواژه کلید
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 مسالهبیان  -1- 1

 روستایی هايبخش و هاروستا به توجه توسعه، به رسیدن الزمۀ که است شده روشن مسئله این امروزه    

 روستایی هايبافت و مناطق در جهان فقیر جمعیت عمدة که این به توجه با. است پایه بخش عنوان به

 در موضوعات تریناساسی و ترینمهم از یکی فقر ؛)34:1390، احمدي ،پور جمعه( کنندمی زندگی کشور

 طریق از را روستایی شرایط تا اندکرده تالش متخصصان درحالی .شودمی محسوب روستایی توسعۀ حیطۀ

 در اما بخشند، بهبود رفتهپیش هايوريفنا و ارضی اصالحات خاك، خیزيحاصل بهبود مانند هاییرویکرد

  ).28 :1384 ،پور جمعه( اندنیافته دست چندانی موفقیت به زمینه این

 دارد وجود توافق این المللیبین توسعه عمده هايسازمان و نویسندگان از بسیاري بین دیگر عبارت به     

 و اندنداشته فقر کاهش ضرورت در موفقیتی حال و گذشته هايرهیافتروستایی  جوامع توسعه براي که

 روي بر تمرکز ،در روستا پایداري نمودن عملی جهت هاتالش جمله از .است ضروري رویکرد در تغییر

 از رفاه، و زندگی کیفیت درك وسیله عنوان به معیشت روي بر تمرکز و تفکر است؛ روستاییان معیشت

و مک  1(مرس است توسعه حال در جوامع در توسعه بهینه راهبرد انتخاب جدید هايرهیافت

 که است روستایی توسعۀ زمینۀ در جدید تحلیلی هايرویکرد از پایدار معیشت رویکرد .)06: 2،2013نامارا

  . است گرفته قرار توجه مورد فقر کاهش و روستایی توسعۀ منظور به اخیر هايسال در

 انسانی،( اصلی هايسرمایه و هادارایی بر اتکا اصلی، هدف روستایی، پایدار معیشت رویکرد در    

 معاش تأمین اساسی و اولیه منابع عنوان به روستا در موجود) فیزیکی و نهادي طبیعی، مالی، اجتماعی،

 عنوان به ،1980 دهۀ در پایدار معیشت رویکرد). 197: 1394همکاران،  و سجاسی( است روستایی

 و جامع تفکري بر رویکرد این .) Carney,1998: 20( شد مطرح روستایی توسعۀ مقولۀ در جدید رویکرد
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 میان در زیادي محبوبیت سرعت به و است کرده تاکید روستایی توسعۀ و فقر کاهش دربارة منسجم

   .)DFID 3 ،1999المللیبین توسعۀ دپارتمان( آورد دست به توسعه اندرکاراندست  و محققان

 اثر روستایی پایدار معیشت روي که اصلی عوامل تا کندمی تالش پایدار معیشت رهیافت واقع در    

 وسیع نظریۀ و بستر از پایدار، معیشت رویکرد. کند شناسایی را موثر عوامل این بین روابط و گذارندمی

 شود،می استناد آن به فراوان که تعاریفی از یکی پایدار، معیشت مقولۀ در. است برخاسته روستایی توسعۀ

 براي الزم هايفعالیت و هادارایی ها،قابلیت از معیشت،: کنندمی بیان که است کانوي و چمبرز به متعلق

 سازگار هاشوك و هافشار با بتواند که بود خواهد پایدار هنگامی معیشت. است شده تشکیل معاش گذران

 نیز بعد نسل براي را پایدار معیشت هايفرصت و کند حفظ یا تقویت را خود هايدارایی و هاقابلیت و شود

 کوتاه در و ملی یا محلی سطوح در دیگران معیشت براي را خالصی منافع که این دیگر و ؛آورد فراهم

  . Chambers & Conway,1992:6)( کند ایجاد مدت بلند یا مدت

 در موجود فقر رفع آن الزمۀ که است الزامی روستایی بخش توسعۀ توسعه، به رسیدن براي بنابراین     

 از رهایی مشخص طور به را توسعه هدف اگر واقع، در. است روستاییان معیشت نمودن پایدار و روستا

 حداقل تأمین روستایی، و شهري تهیدستان براي اشتغال، ایجاد طریق از آن سطح کاهش و فقر چنگال

 طبقات و جغرافیایی هايحوزه بین بیشتر تعادل ،وريبهره بردن باال همه، براي قبول قابل اساسی نیازهاي

 ملی و جمعی نفس به اعتماد بر تاکید ،گیريتصمیم در مردم مداخله و زدایی تمرکز اقتصادي، و اجتماعی

 براي مهم هايکانون از یکی روستایی مناطق و جامعه کنیم، تعریف زندگی محیط کیفیت بهبود و توازن و

 توسعه کلی اهداف به یابیدست در بسیاري سهم روستایی توسعه و بود خواهد اهداف این ساختن برآورده

  ).1384:50: پور جمعه( داشت خواهد ملی سطح در

 جوامع بر فقر و است توسعه آغازین مرحلۀ در که ایران همچون کشورهایی براي است الزم لذا     

 از. گیرد صورت روستاییان معیشت پایداري زمینۀ در ايگسترده تحقیقات است، حاکم آن روستایی

 در موجود فرهنگی هايسنت باشد داشته روستایی پایدار معیشت بر مثبت تأثیر تواندمی که عواملی
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 و پیچیده مقوالت از یکی فرهنگی هايارزش. به این مهم کمتر پرداخته شده است تاکنون که روستاست

 این در مطالعه مورد موضوع. کنند ایفا را مهمی بسیار نقش تواندمی توسعه هايفرایند در که است مهمی

 مناطق روستایی ساکنان دیدگاه از روستایی پایدار معیشتبر  فرهنگی هايسنت تاثیر بررسی مقوله

  . است اردبیل شهرستان

 معیشت بهبود هاآن نبود که دارند دخالت روستایی پایدار معیشت بهبود در تردیدبی گوناگونی عوامل    

 هايسنت عناصر شناسایی اساس همین بر. سازدمی مواجه ايعدیده هايچالش با را روستایی پایدار

 جهت در اساسی هايشرط پیش از که روستایی پایدار معیشت بهبود عوامل از یکی عنوان به فرهنگی

 راهبردي ریزيبرنامه در باالیی نقش تواندمی رودمی شمار به ملی توسعۀ و روستایی توسعۀ ریزيبرنامه

 که است آن از حاکی گرفته صورت مطالعات و بررسی چنین هم. باشد داشته روستایی مناطق در هادولت

. دارد قرار پایینی سطح در اردبیل شهرستان روستایی مناطق در ساکن روستاییان پایدار معیشت میزان

 و آداب: از اندعبارت باشند داشته تاثیر روستایی پایدار معیشت بر تواندمی که فرهنگی هايسنت عناصر

 به کدام هر کهو هنجارهاي سنتی، معنویت و هویت  هاارزشهاي سنتی، و مهارت هادانش، باورها، رسوم

 آن دنبال به تحقیق این خاطر این به. باشند داشته تاثیر روستاییان معیشت بهبود بر توانندمی خود نوبه

 روستایی پایدار معیشت بر فرهنگی هايسنت آیا که دهد قرار کاوش و بررسی مورد را سؤال این که است

  دارد؟ داريمعنی تأثیر
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  :پژوهش تیاهمضرورت و  -2- 1

 چه آن انجام از و شود انجام باید چرا که گرددمی بر پژوهش آن ماهیت به پژوهش هر ضرورت اصوالً    

 و مطالعه ضرورت بنابراین ؛سازدمی مرتفع را مشکلی چه تحقیق آن انجام و شودمی حاصل فوایدي

 تمامی سرلوحه پایداري، موضوع امروزه که شودمی ناشی آنجا از پایدار معیشت خصوص در تحقیق

 از پایدار معیشت رویکرد اساس این بر. است روستایی توسعه جمله از توسعه، هايبرنامه و هافعالیت

 توسعه منظور به اخیر هايسال در که است روستایی جوامع توسعه زمینه در ها،رویکرد ترینجدید

 رهیافت واقع در. است گرفته قرار جدي توجه مورد روستایی هاينابسامانی و فقر کاهش و روستایی

 این بین روابط و هستند اثرگذار روستایی معیشت بر که اصلی عوامل تا نمایدمی تالش پایدار معیشت

 ثروت و روزي و رزق ایجاد تضمین براي که است الگویی پایدار معیشت. نماید شناسایی را مؤثر عوامل

 که داشت امید توانمی رویکرد این اتخاذ با. شودمی گرفته نظر در فقر نابودي و منطقه یک افراد براي

 در متعددي مطالعات تاکنون. بود خواهند پایدار شغلی هايفرصت داراي آتی هاينسل و منطقه مردم

 روستا در موجود فرهنگی هايسنت تأثیرو  نقش به اما است گرفته صورت روستایی پایدار معیشت زمینه

 شناسایی پی در و منظور همین به حاضر نامهپایان. کمتر پرداخته شده است روستایی پایدار معیشت بر

  .است روستایی پایدار معیشت بر فرهنگی هايسنت تاثیر

  پژوهش هدف اصلی -3- 1

  . استهاي فرهنگی در معیشت پایدار روستایی کلی پژوهش بررسی نقش سنت هدف     

  پژوهش فرعیاهداف  -4- 1

  در معیشت پایدار روستایی. رسوم و آداببررسی نقش  - 1

  بررسی نقش باورها در معیشت پایدار روستایی. - 2

  معیشت پایدار روستایی.هاي سنتی در و مهارت هادانشبررسی نقش  - 3

  و هنجارهاي سنتی در معیشت پایدار روستایی. هاارزشبررسی نقش  - 4

  بررسی نقش معنویت در معیشت پایدار روستایی. - 5
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  بررسی نقش هویت در معیشت پایدار روستایی. - 6

  هاي پژوهش) سؤال( سؤال -5- 1

  فرعی طرح گردید. سؤال 6اصلی و  سؤال 1پژوهش حاضر  براي    

  اصلی پژوهش سؤال - 5-1- 1

  دارد؟ داريمعنی تأثیرمعیشت پایدار روستایی  بر هاي فرهنگیآیا سنت - 1

  هاي فرعی پژوهشسؤال - 5-2- 1

  دارد؟ داريمعنی تأثیرمعیشت پایدار روستایی بر  رسوم و آدابآیا  - 1

  دارد؟ داريمعنی تأثیرمعیشت پایدار روستایی  برآیا باورها  - 2

  دارد؟ داريمعنی تأثیر روستایی معیشت پایدار برسنتی هاي و مهارت هادانشآیا  - 3

  دارد؟ داريمعنی تأثیرمعیشت پایدار روستایی  برو هنجارهاي سنتی  هاارزشآیا  - 4

  دارد؟ داريمعنی تأثیرمعیشت پایدار روستایی  برمعنویت آیا  - 5

  دارد؟ داريمعنی تأثیرمعیشت پایدار روستایی  برهویت آیا  - 6

  پژوهش) هايفرضیه(فرضیه  - 6- 1

  فرضیه فرعی مطرح گردید. 6فرضیه اصلی و  1پژوهش حاضر  براي    

  فرضیه اصلی پژوهش - 1- 6- 1

  دارد. داريمعنی تأثیرمعیشت پایدار روستایی  برهاي فرهنگی سنت - 1

  فرعی پژوهش هايفرضیه -2- 6- 1

  دارد. داريتاثیر معنیمعیشت پایدار روستایی  بر رسوم و آداب - 1

  دارد. داريمعنی تأثیرمعیشت پایدار روستایی  برباورها  - 2

  دارد. داريمعنی تأثیرمعیشت پایدار روستایی بر  هاي سنتیو مهارت هادانش - 3

  دارد. داريمعنی تأثیرمعیشت پایدار روستایی  برو هنجارهاي سنتی  هاارزش - 4
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  دارد. داريمعنی تأثیرمعیشت پایدار روستایی  برمعنویت  - 5

  دارد. داريمعنی تأثیرمعیشت پایدار روستایی  بر هویت - 6

  هاي پیشین در ایرانپژوهش - 7- 1

 روستاي روستایی پایدار معیشت بر را گردشگري تأثیر«)، در پژوهشی 1390جمعه پور و احمدي (     

 اشتغال ایجاد باعث برغان روستاي در گردشگري اگرچه که دهندمی نشان هایافته. اندکرده تبیین »برغان

 این اما است؛ شده خدمات و باغداري مانند روستایی هايفعالیت برخی رشد به منجر همچنین، و درآمد و

 متخصص و محلی نهاد نبود علت به و گیردمی بر در را خانوارها از برخی تنها و است دودحم بسیار تأثیر

 بر همچنین،. است نشده حققم محلی جامعه کل براي گردشگري از حاصل عمومی منافع گردشگري،

 داشته منفی تأثیر مواردي در و است نداشته مثبتی چندان تأثیر نهادي و محیطیزیست اجتماعی، مسائل

  است. 

 و ها دارایی بر گردشگري اثراتبررسی « عنوان)، در پژوهش خود تحت 1391( کیومرث و پور جمعه    

 بر را گردشگري تأثیر» پایدارگردشگري معیشت چارچوب در روستاي زیارت مردم معیشتی هايفعالیت

 که دهدمی نشان نتایج. اندداده قرار بررسی مورد زیارت روستاي مردم معیشتی هايفعالیت و هادارایی

 آثار و کند ایجاد روستاییان پایدار معیشت در مؤثري شقن است نتوانسته زیارت روستاي در گردشگري

 با که دهدمی نشان قیحقت نتایج این، وجود با. است نبوده مؤثر هاشاخص بعضی در جز گردشگري مثبت

 به گردشگري گسترش جهت در مردم معیشتی هايدارایی و هاقابلیت از توانمی مناسب ریزي برنامه

  . برد بهره مناسب راهبرد مثابه

 توسعۀ راهبردهاي بندي اولویت« عنوانتحت  دیگر )، در پژوهشی1392( همکاران و قیداري سجاسی    

 بندياولویت به» در شهرستان خدابنده فازي تاپسیس و سوات ترکیبی مدل با روستایی پایدار معیشت

 با که دهدمی نشان هایافته .است پرداخته خدابنده شهرستان روستاهاي پایدار معیشت توسعه راهبردهاي

 ،مطالعاتی هاينمونه گروه دو هر نظرات قتلفی از حاصل سوم و دوم اول، راهبردهاي تمرکز به توجه

  .است تهاجمی راهبرد پایدار، معیشت راهبردهاي توسعه اقدام براي کانونی راهبرد
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ارزیابی جایگاه آبزي پروري در معیشت «)، در پژوهشی تحت عنوان 1393( زادهشریفو  شهرکی     

به بررسی جایگاه کشاورزي چند کارکردي در معیشت پایدار » پایدار روستایی کشاورزان شهرستان زاهدان

 هايدارایی بیشتر پایداري موجب پروري آبزي که داد نشان پژوهش این نتایج. اندپرداختهروستایی 

 بنابر. است بوده دیگر گروه دو با مقایسه در فعال پرور آبزي کشاورزان معیشتی مادي و انسانی اجتماعی،

 شده فعال پرور آبزي کشاورزان معیشت پایداري وضعیت بهبود سبب پروري آبزي پژوهش، هايیافته

  .است

نقش خانوادگی و قشربندي روستایی بر  تأثیر)، به بررسی 1394محرابی و همکاران (پژوهشی دیگر  در    

 و خانوادگی نقش میان داد نشان تحقیق نتایج .اندپرداختهپایداري سطح معیشت روستاییان خرده پا، 

 تحلیل نتایج .دارد وجود داريمعنی و مثبت رابطه معیشت سطح پایدارسازي بر روستائی قشربندي

 متغیر بینیپیشبه قادر ،خانوادگی نقش ،روستائی قشربندي ،پایدارسازي متغیرهاي داد نشان رگرسیون

 سهم و است اهمیت بیشترین داراي ،پایدارسازي عوامل متغیرها این بین در .هستند روستائی معیشت

 و روستائی قشربندي عوامل ترتیب به آن از پس و دارد معیشت سطح وابسته متغیر تبیین در بیشتري

است  این هاي داخلیدر خصوص پژوهش مهم نکتۀ. است داشته را واریانس تبیین توان خانوادگی نقش

آن بر  داابع فرهنگ وثیر ات به کمتر روستاییپایدار  معیشت با رابطه در شده انجام مطالعاتدر  که،

  معیشت پایدار روستایی، پرداخته شده است.

  هاي پیشین در جهانپژوهش- 8- 1

فرهنگ، سنت و معیشت پایدار «)، در پژوهشی دیگر تحت عنوان 2009( 4داسکون و تونی بینز    

عنوان یک بخش حیاتی در پایداري جامعه و تواند به نشان دادند که پذیرش فرهنگ سنتی می» روستایی

هاي فرهنگی اندازه کافی به نقش سنتاما متأسفانه رویکردهاي معیشت پایدار به فرآیندهاي توسعه باشد؛

  کنند. توجه نمی

                                                             
1 - Tony Binns  
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روستاهاي هاي فرهنگی در معیشت پایدار نقش سنت«)، در تحقیقی تحت عنوان 2010( 5داسکون    

هاي فرهنگی بر پایداري معیشت روستاییان این ناحیه پرداخته تأثیر سنتبه بررسی » کندیان سریالنکا

نقش داشته  تواندمیمعیشت  پذیريانعطافهاي فرهنگی در ایج تحقیق نشان داده است که ارزشاست. نت

هاي فرهنگی خود براي تقویت امنیت و پایداري معیشت دهد که مردم چگونه از سنتمیباشد و نشان 

  کنند. میاستفاده 

به این نتیجه » فرهنگ و معیشت پایدار« )، در پژوهش خود تحت عنوان 2010( 6تائو و همکاران    

 مانند فرهنگ، با مرتبط هايفعالیت از وسیعی طیف و هنجارها رسوم، و آداب باورها، ،هادانشرسیدند که 

 جوامع پایداري به کمک و مردم روزمره زندگی در مهمی نقش تواندمی موسیقی، و دستی صنایع هنر،

هاي فوق در این است که آنان در مطالعات خود در تفاوت پژوهش حاضر با پژوهش .کند ایفا انسانی

روستایی به بررسی تاثیر هویت و عناصر معنوي بر معیشت پایدار روستایی خصوص معیشت پایدار 

  اند.نپرداخته

 در خشکی با خانوار باقطان و روستایی معاش«)، در پژوهشی تحت عنوان 2012( 7موزکی و همکاران    

 در خشکسالی با روستایی خانوارهاي سازگاري و روستایی معیشت بررسی به» 8بتسوانا دهلی، اوکاوانگو

 خانوارهاي معیشتی هايفعالیت خشکسالی که دهدمی نشان نتایج. اندپرداخته بتسوانا در اوکاوانگو دلتاي

 دیم، زراعت تعویض شامل خشکسالی پدیده به خانوارها واکنش و است داده قرار تأثیر تحت را روستایی

  چاه بوده است.  حفر و ترمرطوب مناطق به دام جابجایی معیشتی، بخشیتنوع

: پایدار معیشت و کشاورزيهاي شیوه«)، در پژوهشی تحت عنوان 2013( 9و همکاران کوین تانگ    

 را چین لس فالت در یانگ ناحیه روستایی معیشت والتحت» 10چین پالتئو، سلو در روستایی دگرگونی

 کارهاي انجام دلیل به که دهدمی نشان نتایج. اندداده قرار بررسی مورد کشاورزي کارهاي قطری از

                                                             
1 - Daskon  
2- Tao et al 
3 -Moseki et al   
4 - Okavango Delhi, Botswana  
5 - Qing Tang et al 
6 - Loees Plateau, China 
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. کند تجربه خود سرانه درآمد در را %159 رشدي سال، 6 زمانی بازة در توانسته یانگ ناحیه کشاورزي،

 کم وابستگی بر شاهدي ناحیه، این مردم معیشت در نوین کشاورزي معنادار و مثبت اثرات همچنین،

  ها است. یارانه درآمد بر هاآن

 و روستایی معیشت موقعیت لیلحت« در پژوهشی تحت عنوان، )2014( 11اشتو دو زو و کاسا کبد    

 تحلیل و تجزیه به» 12رداوو یداحلگ بخش روستایی پایدار توسعۀ براي اقتصادي -اجتماعی هايپویایی

 هايسازوکار لیلحت اساس بر. اندپرداخته اتیوپی جنوب در ووردا ناحیه روستایی معیشت وضعیت

 براي باید دارانسهام و دولتی هايسازمان که دهدمی نشان نتایج ووردا ناحیه در اجتماعی اقتصادي،

 ووردا در را روستایی توسعه و پایدار معیشت بتوانند تا کنند تالش ووردا جامعه نیازهاي کردن برطرف

  . کنند ایجاد

  روي پژوهشمشکالت و موانع پیش -9- 1

هاي مشکالتی وجود دارد. هر پژوهش با توجه به شرایط و ویژگیدر انجام هر تحقیق علمی مسائل و     

توان گفت تحقیقی وجود ندارد که در آن محقق با با مسائل و مشکالتی مواجه است و می خاص خود

از این امر مستثنی نیست و در فرآیند تهیه آن مشکالتی وجود نامه نیز مشکالتی مواجه نباشد، این پایان

وهش بوده، ژاي که تقریبا مشکل اساسی در انجام این پباشد. مسالهشرح می بدینداشته است که اهم آن 

ها از ترجمه مقاالت التین براي گردآوري داده و باشدکمبود منابع داخلی پیرامون موضوع تحقیق می

نامه شکل دیگري که وجود داشت عدم همکاري و محافظه کاري مردم در تکمیل پرسشم استفاده گردید.

  باشد.می

  پژوهش هاي جدید و نوآوريجنبه - 10- 1

شود که تاکنون مشاهده می روستایی با توجه به مطالعات صورت گرفته پیرامون معیشت پایدار    

 روستایی صورت نگرفته است؛ لذا اینهاي فرهنگی در معیشت پایدار پژوهشی در خصوص نقش سنت

                                                             
1 - Kebede Kassa and Zewdu Eshetu 
2 -Legehida Woreda   
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هاي آتی باشد، هم چنین نتایج تواند راهگشایی براي پژوهشپژوهش در نوع خود نو و جدید بوده و می

- گیران مناطق روستایی باشد تا از پتانسیلریزان و تصمیمتواند به عنوان راهنمایی براي برنامهپژوهش می

روستاها براي بهبود معیشت روستاها بهره گیرند که خود عاملی هاي فرهنگی هاي موجود در زمینه سنت

  براي ایجاد رفاه و ماندگاري روستاییان خواهد بود.

  :پژوهش روش و مواد - 11- 1

 پیمایش روش به و تحلیلی – توصیفی مطالعه، نوع لحاظ از و کاربردي ماهیت، نظر از حاضر پژوهش     

 یا رفتارها نظرات، باورها، ها،دیدگاه درباره اطالعاتی آوردن دستبه براي است روشی پیمایش. شد انجام

   .آماري جامعه یک اعضاي از گروهی مشخصات

  آماري جامعه -12- 1

 پژوهش آماري جامعه. دارند مشترك صفت چند یا یک که هستند افرادي از ايمجموعه آماري جامعه     

  .باشندمی اردبیل شهرستان روستاهاي سال 15باالي  ساکنین کلیه حاضر،

   نمونه حجم -13- 1

 شهرستان روستاییان معیشت پایدار برهاي فرهنگی سنت نقش بررسی پیرامون که حاضر پژوهش در     

 و پژوهش انجام براي آن، جمعیت بودن زیاد و آماري جامعه هايویژگی به توجه با ،است اردبیل

 358و تعداد نمونه این تحقیق  شد استفاده کرانکو فرمول از نمونه براي نیاز مورد اطالعات آوريجمع

 نفر به دست آمد.

  و تعیین حجم نمونه گیرينمونه روش - 14- 1

اي) اي(چند مرحلهاهداف و فرضیه تحقیق از روش طبقهگیري با توجه به جهت نمونه پژوهش این در   

 صفت نظر از که هاییطبقه در مطالعه مورد جامعه واحدهاي اي،طبقه گیرينمونه در .استفاده گردید

 از آن از پس. شود کمتر هاگروه درون در هاآن تغییرات تا شوند،می بندي گروه هستند، ترهمگن متغیر

 واحدهاي بندي طبقه براي معموال. شودمی انتخاب تصادفی صورت به نمونه تعدادي هاطبقه از یک هر

 داشته بستگی مطالعه مورد متغیر صفت با که شودمی گرفته نظر در مالك عنوان به متغیري جامعه،
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 افراد بین در طبقات نسبت که است این در دیگر هايگیرينمونه بر گیرينمونه این بزرگ مزیت .باشد

 افراد کل براي انتخاب شانس بودن یکسان شرایط و دارد تطابق آماري جامعه در طبقات نسبت با نمونه

    .کندمی پیدا تحقق جامعه

  هاداده گردآوري فن -15- 1

- پرسش( پیمایشی صورتبه تحقیق، سؤاالت به گوییپاسخ براي هاداده گردآوري روش تحقیق این در    

  اي بوده استکتابخانه مطالعه و) و مصاحبه نامه

  اطالعات تحلیل و تجزیه روش - 16- 1

 استفاده SPSS.21 آماري افزار نرم از ،هاپرسشنامه از آمده دستبه اطالعات تحلیل و تجزیه براي     

 توصیفی آمار بخش در گردید. ارائه استنباطی آمار و توصیفی آمار صورت دو به تحلیل نتایج و ؛شد

 و شد آورده معیار انحراف و میانگین قبیل از پراکندگی و يمرکز هايشاخص و نمودارها فراوانی، جداول

 آزمون منظور به. شد ارائه فرضیات آزمون نتیجه به مربوط هايیافته نیز استنباطی آمار بخش در

   .شد استفاده مرتبط هايآزمون از متغیر نوع به بسته تحقیق هايفرضیه

  براي انجام پژوهش نیاز موردل و ابزار یوسا - 17- 1

تواند اطالعات مورد نیاز را می هاآنگیري وسایلی هستند که محقق به کمک سنجش و اندازه ابزار    

منابع و ابزارهایی که در . آوري نمایدکشف حقیقت گرد تاًینها و مورد مطالعه هدیپد لیتحل و هیتجزبراي 

  باشند:شامل موارد زیر می گرفتاین تحقیق مورد استفاده قرار 

براي تکمیل مبانی نظري  التین ترجمه مقاالت فارسی و مقاالت ،کتب، مجالت، منبع اینترنتی- 1

  پژوهش.

  .هاي مربوطهآماري از سازمان يهاداده يگردآور - 2

  .Spss21 افزارنرم- 3

  درباره موضوع مورد مطالعه. شدهنیتدوپرسشنامه - 4

  براي ترسیم نقشه منطقه مورد مطالعه.  Arc Gis 10.3افزارنرم - 5
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  براي ترسیم نمودارها. Excelنرم افزار  - 6
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  مقدمه  -2-1

فشارها و  ،هاشوكخالصه شده است: پایداري معیشت در برابر  جمله معیشت پایدار در یک نظریۀ    

 گذشته هايدهه طی درهاي خود را حفظ کند. و قابلیت یافته بهبودکه  ايگونه، به هاآنسازگار شدن با 

 يتوسعه اصلی اهداف از یکی عنوان به و قرارگرفته زیادي توجه مورد روستایی مردم پایدار معیشت بهبود

و  معیشت روي بر تمرکز پایداري، نمودن عملی جهت تالش جمله از .است بوده مطرح روستایی پایدار

 بر تمرکز و تفکر. شوند مطرح توانندمی مردم آن با که دارد را مشخص مزیت این آن، و ؛پایداري آن است

 مردم آن با که آوردمی فراهم را منابعی رفاه، و زندگی کیفیت درك وسیله عنوان به معیشت روي

هدف از تدوین مبانی نظري در زمینه معیشت . ببرند لذت آن از و داده ارتقاء را خویش زندگی توانندمی

هاي سنت از آن پذیريتاثیر تبیین یف و در نهایتتعار، هادیدگاه ،هانظریهمکاتب،  ،اصول يمطالعه پایدار

  . استفرهنگی 

  مفاهیم و تعاریف  - 2-2

  معیشت پایدار و توسعه پایدار روستایی - 1- 2-2

 گسترش شهرها، به روستائیان گسترده هايمهاجرت و بجاییجا روستا، اقتصاد وضعیت نزولی روند با     

 دست این از مواردي و حاشیه در ییروستا جمعیت عمده گرفتن قرار غذایی، امنیت عدم بیکاري، و فقر

 است ضروري و الزم روستایی توسعه به دستیابی جهت روستا اقتصاد نظام تقویت جهت ریزيبرنامه

 شمار به اساسی مساله یک که روستایی پایدار معیشت به دستیابی براي ).6 :1389 همکاران، و قدیري(

 هاآسیب شناسایی بر عالوه بتوان تا گرفت بهره نگرآینده رویکردي با جدید شناسیروش از باید رودمی

  ). 90 :1392همکاران، و قیداري( قرارداد روستایی توسعه متولی نهادهاي اختیار در نیز را الزم راهکارهاي
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 بهبود اجتماعی، عدالت انسانی، توسعه مفهوم با و رفته فراتر اقتصادي رشد از توسعه مفهوم امروزه    

 هدف افراد، زندگی سطح ارتقاي راستا، این در. است خورده پیوند فضایی هايتعادل و امکانات توزیع

 ينظریه). Dearden et al. 2002:45( است اجتماعی -اقتصادي توسعه هايبرنامه و هاسیاست نهایی

 توسعه ،فنّاوري و جمعیت مدل یعنی اصلی يبدنه سه از بیستم قرن میانه از پس خود روستایی، يتوسعه

 جدیدي رویکردهاي به و ؛)Ellis,2000:63( است کرده عبور سیاسی اقتصادي هاينظریه و کشاورزي

 2200 ،13بیگس و لیسا( است شده متمرکز غیره و فقر کاهش خوب، حکمرانی پایدار، معیشت مانند

 روستایی، پایدار يتوسعه جدید رویکردهاي از یکی عنوان به پایدار معیشت رویکرد میان، این در). 440:

 هدف با 1980 ۀده اواخر در که است توسعه به دستیابی براي تالش و اندیشیدن براي هاییشیوه

 پایدار معیشت رویکرد بر تمرکز و آمد وجود به روستایی اجتماعات از فقرزدایی جهت در و پیشرفت

 شرط اینکه دوم. است انسانی جمعیت بقاي براي نیازپیش اینکه اول: یافت اهمیت دلیل سه به روستایی

 مهاجرت فرآیند از پیشگیري براي ابزاري اینکه سوم و است پایدار مدیریت و خوب کشاورزي براي الزم

  ).1- 2شکل( .)1987:20 ،14دي اي سی وي( است روستاها از شهري

  

  

  

  

                                                             
1- Ellis & Biggs  
2- WCED: Western Cape Education Department.  
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   روستایی پایدار معیشت :1 -2شکل

  2009 سیمونز، و هوگی شن،: منبع

 

 از پایدار، یطیمح ستیز لحاظ از باید توسعه که کرد خالصه توانمی گونهنیا را پایدار توسعه اصول      

 جمعه( باشد سازگار نظر مورد جامعه با فرهنگی جنبه از و اکار اقتصادي نظر از عادالنه، اجتماعی جنبه

  ):158 :1388 کریم و هاشمی( است زیر هايجنبه رندهیدربرگ پایدار توسعه مفهوم ).31 :1386 پور،

  ماند؛نمی باقی زیست محیط تخریب جز راهی هاآن براي زیرا تهیدستان، به کمک. 1

  طبیعی؛ منابع هايمحدودیت چارچوب در خودي تفکر به توجه. 2

  سنتی؛ غیر و اقتصادي هايویژگی يریکارگبه با توسعه بودن مؤثر به توجه. 3

  و همه؛ براي مناسب مسکن و بهداشت فناوري، مهم موضوعات گرفتن نظر در. 4

  .محوري مردم انگیزه به نیاز بر مبنی واقعیتی درك. 5

 یدسترس قابل پایدار معیشت رویکرد يریکارگ به با روستاها، در و محلی  سطح در اهداف نیا    

 دنبال به تهیدست، و فقیر هايانسان دادن قرار هدف ضمن پایدار، معیشت رویکرد واقع در. باشندمی

 اتخاذ نیازمند پایدار معیشت به دستیابی. است محلی موجود منابع يریکارگ به با محور مردم توسعه

   بیرونی و درونی محیط موقعیت و شرایط گرفتن نظر در با يزیربرنامه مختلف هايدوره در راهبردهایی
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Abstract: 

Today, the infrastructure of national development is shaped by rural development. Therefore, 

increasing attention is paid to the economy and the sustainability of rural livelihoods and the 

elimination of poverty in the countryside. Studies have shown that the concept of cultural 

traditions has a significant effect on sustainable rural livelihoods. Regarding this issue, the 

purpose of this study is to investigate the role of cultural traditions in sustainable rural 

livelihoods. The method of this research is descriptive-analytic and the data of this research 

have been collected through a library and field study (questionnaire). The statistical population 

of the study is the rural population of Ardabil city with a population of 74536 people. To 

calculate the sample size of this society, Cochran formula was used and the family size 

criterion was used to determine the sample size of the villages and the sample size was 

estimated to be 358.  The face validity of the questionnaire was confirmed by the professors of 

Mohaghegh Ardebili University and Tabriz University. Also, using Cronbach's alpha, the 

reliability of questions in the cultural traditions section was 0.79 and in the sustainable 

livelihoods section of 0.78, which can be said that the questions presented have an acceptable 

reliability coefficient. The data were analyzed using Spss 21 software. Pearson correlation test 

and regression were used. Results showed that there is a positive and significant correlation 

with coefficient of 0.63 between cultural traits variable and sustainable livelihoods in rural 

areas. Also, the beta coefficient showed that 0.63 percent of cultural trends predict the changes 

in the sustainable livelihoods of villagers. 

Keywords: Cultural traditions, Sustainable livelihoods, Rural development, Ardabil County 
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