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  چكيده

 مطالعه مورد هيناح حاضر، پژوهش در. است روستايي جمعيت ماندگاري در حياتي پايدار عاملي اقتصاد امروزه،

 اشتغال، يهافرصت كمبود اقتصادي، يهاتيفعالدر  تنوع عدم ناپايدار، و محدود درآمد همچون تيمشكال با

روستا مواجه است.  محدود اقتصادي منابع بر روستايي و فشار يهامهاجرتآن، تبع به و بيكاري و فقر گسترش

 ريتأثيداري اقتصادي تلقي شده و ترين راهبردهاي پايكي از مهم عنوانبهاقتصاد نواحي روستايي سازي  متنوع

تحليلي بوده  _كاربردي، روش تحقيق توصيفي  هدف ازنظربسزايي در اقتصاد منطقه دارد.. پژوهش حاضر 

برابر با  1395است. جامعه آماري تحقيق، دهستان ورزق شهرستان فريدن در استان اصفهان است كه در سال 

)9288N=(  طبق فرمول كوكران  ؛ كها دارا بوده استخانوار ر 3757نفر جمعيت در قالب) 370تعدادn= (

نمونه مورد مطالعه از طريق پرسشنامه مورد ارزيابي قرار گرفت. جهت تعيين ضريب اعتبار  عنوانبه خانوار

نظران درباره محتواي پرسشنامه و تأييد نظرسنجي از اساتيد و صاحب بر اساسنامه پس از تدوين آن، پرسش

 SPSSافزار آزمون اوليه مورد پرسشگري قرار گرفته كه با استفاده از نرم صورتبهنفر  30تعداد  ايشان، ابتدا

به روش كمي انجام پذيرفت ها داده ليوتحلهيتجز .شدمحاسبه  873/0خ براي كل پرسشنامه ميزان آلفا كرونبا

ي تك ت اي اسپريمن،ي رتبههاآزموناستنباطي از  آزمونتوصيفي شناسايي شد و براي تحليل  هايژگيوو 

از اين قرار است كه متنوع سازي مشاغل  جينتا گرديد. استفاده ريمساي، همبستگي رگرسيون و تحليل نمونه

روستايي با اقتصاد پايدار منطقه رابطه معنادار وجود دارد. بيشترين اثرات متنوع سازي مربوط به شاخص افزايش 

 .باشدي) م008/0( ي اوليه با ميزانهارساختيزثرات كلي به شاخص بهبود و كمترين ا )576/0درامد با ميزان (

  يي ارائه گرديد.هاشنهاديپبا توجه به نتايج تحقيق  و

  گان: متنوع سازي، دهستان ورزق، اقتصاد پايدار،كليد واژه
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  مقدمه و بيان مسئله

ي مانند نفت يكي از محصولتكامروزه موضوع پايدار بودن اقتصاد روستايي و عدم وابستگي به اقتصاد 

 ترينمهم از يكي عنوانبه روستايي مناطقتوسعه روستايي است. پس  خصوصاًي بسيار داغ توسعه هابحث

كارخانه  اوليه مواد جمعيت، غذاي تأمين نيازهاي مّلي، ناخالص توليد در توانندمي كشور، هاي اقتصاديقطب

ايفا  ايبرجسته نقش كشور، اقتصادي توسعهو  رشد در توانيم تيدرنهاي براي كشور و ارزآورجات ديگر، 

  كند.

 ينحاصل از آن و همچن يهاو درآمد يبر كشاورز يدشد يكشور به علت اتكا يروستاهامضاف بر اين  

منابع  نيتأم ينبنابرا؛ ندارد يچندان يدرآمد يشامكان افزا ي،از كشاورز يرغ يو درآمد ينداشتن منابع اشتغال

 ييبه اقتصاد روستا ياقتصاد يبخشتنوعها و موانع هر منطقه از كشور، جهت با توجه به توان يگرد يدرآمد

 رسديبه نظر م يضرور ييروستا يتجمع يداريپا ي،و به عبارت ييروستا يتتوان نگهداشت جمع يشافزا يبرا

، زيستيطبه مح يجد يبدر معرض آس بخش كشاورزي كهييازآنجالذا  ).2:1387و همكاران،  پور ي(احمد

 يمشكالت اقتصاداين دارد.  قرار فراوان يمشكالت اقتصاد يجهنت كشاورزان، مهاجرت و در يكاري، بيآبكم

 يازحال حاضر ن در ييتواند رفع شود و مناطق روستاينم ييبه تنها يبا توسعه بخش كشاورز ييروستا ينواح

از سوي ديگر اهميت تنوع  )102: 2016يتر،(ر دارند يفراتر از توسعه كشاورز يدو تحول جد يكردرو يكبه 

 گردديم آشكار) زماني بيشتر Piramoon, 2014:712ي جهان امروز (هاچالشيكي از  عنوانبهاقتصادي 

 يبخشتنوع ). پسChristiaensen et al, 2013:4هستند (درصد از فقراي جهان روستايي  70كه بدانيم 

آيد زاري براي سرعت بخشيدن به توسعه اقتصادي در سطوح مختلف به شمار مياب عنوانبهاقتصاد روستايي، 

 يدارمهم توسعه پا يهايكرداز رو يكي ياقتصاد يهايتفعال يبخشتنوع درواقع). 1: 1394(ياسوري و جوان، 

و كاهش  يريپذانعطاف يشموجب افزا ييدر اقتصاد روستا يتواند با كاهش همگنيم يرااست ز ييروستا

جوان،  ي،(قاسم ها) گرددينو مانند ا ، مشكالت بازارهايسالخشك(يروني ب يهادر برابر تكانه يريپذيبسآ

هاي روستايي هاي اقتصادي در پايداري اقتصادي سكونتگاهتنوع فعاليتعنوان كرد كه  توانيمپس  ).237،1393

دي بيشتر باشد، نشانگر پايداري اقتصادي باالتري هاي اقتصاميزان تنوع فعاليت هراندازهاثر دارد، بدين معني كه 

  .)126: 1393است (رياحي و نوري، 

ي اقتصادي هاتيفعالي متناسب با پتانسيل روستاهاي منطقه در بخشتنوعبنابراين اگر در جريان موضوع اقتصاد، 

كشور از اقتصاد  در اكثر مناطق آمدههاي آبي به وجود انجام بپذيرد و جامعه روستايي با توجه به تنش
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ي متنوع سازي گام بردارد باعث افزايش هويت دار شدن و برند سوبهي كشاورزي خارج شود؛ و محصولتك

. در مناطق روستايي شهرستان فريدن و بخصوص دهستان ورزق شوديمشدن كاالهاي روستا و مناطق روستايي 

شهرستان اصفهان  نينشهيحاشقسمت  ي شهرهاي اطراف و بخصوصسوبهي اگستردهي هامهاجرتاغلب با 

كه اين عامل در  ي شغلي جديد بوده استهافرصتناشي از كاهش سطح درامد به جهت نبود  ؛ كهبوده است

اصلي اين پژوهش  هدف ي داشته است.پررنگي روستايي منطقه مورد مطالعه نقش هاسكونتگاهناپايداري 

جهت نيل به اقتصاد پايدار خانوارهاي روستايي دهستان و تحليل نقش متنوع سازي مشاغل روستايي  بررسي

  بوده است. ورزق شهرستان فريدن، اصفهان

  مباني نظري

شود. ي بهينه از امكانات طبيعي و فرهنگي ميسر ميتوسعه اقتصادي مناطق روستايي، اغلب از طريق استفاده

ذابيت يك منطقه مانند مواد خام براي انواع هاي تاريخي براي جها و يا مكاناندازها، كوهامكاناتي نظير چشم

هاي تجاري، هاي مناسب در ارتباط با امكانات به همراه فعاليتبنابراين، سياست؛ هاي اقتصادي نام بردفعاليت

گذاري در مناطق روستايي را توانند رشد سرمايهمرتبط، مي يكشاورز ريغهاي كشاورزي و شامل فعاليت

و منجر به توسعه اقتصادي مناطق روستايي شوند. اقتصاد روستايي اصول  )55: 1393حمايت كنند (رضواني، 

به عبارت ديگر اقتصاد روستايي عبارت است ؛ كندمسائل اقتصادي را در محدوده جغرافيايي روستا مطرح مي

وستائيان به رفاه ر نيتأمهاي فردي و اجتماعي كه در محيط روستا به منظور گذراندن زندگي و از كليه فعاليت

هاي اخير نشان دهنده وجود اقتصاد روستايي ايران متكي بر كشاورزي و رشد باالي آن در سال. پيونددوقوع مي

حال  ).1: 1394هاي بالقوه زياد در اين بخش براي افزايش توليد ملي و توسعه بيشتر است (كريم، ظرفيت

و از لحاظ تاريخي  باشنديمستقالل و خودمختاري گفت، جوامع روستايي داراي پروتكل خودكفايي ا توانيم

ساكنين جوامع روستايي هميشه در برابر ركود اقتصادي، بالياي طبيعي و تغييرات جمعيتي مقاومت و قدرت 

ي هافرصتبه همين جهت تنوع بخشي به اقتصاد و درامد نيز  )Fleming et al,2018:117( انددادهنشان 

از طريق نوسعه  توانديمي ضروري بوده كه امر كشاورزي بيشتر است، شغلي روستايي در مناطقي كه

رويكردهاي ايجاد تنوع در  نيترمهمي غير زراعي و توسعه صنايع روستايي عملياتي شود. لذا از هاتيفعال

به مواردي از قبيل: توسعه صنايع روستايي تبديلي و تكميلي،  توانيمي اقتصادي مناطق روستايي هاتيفعال

ي غير هاتيفعالي كه از ديدگاه صاحب نظران، توسعه صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي و ساير طورهب

ي در توسعه باارزشنقش  توانديمكشاورزي در مناطق روستايي از طريق ايجاد تغييرات ساختاري نه تنها 

 الزم به ذكر است كه ).106:1393اقتصادي آنها ايجاد كند، بلكه منجر به اقتصاد خود رانشي نيز شود (عينالي،
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به اقتصاد روستايي از طريق توسعه پايدار نياز است كه ابتدا اين آگاهي در ذهن مردم  يبخشتنوعدر راستاي 

ها متعلق به خودشان بوده و آنان در اين اقتصاد مشاركت دارند؛ دوم، ايجاد شود كه اقتصاد محلي آن

توان اقتصاد محلي را تقويت كرد؛ سوم، ضروري است كه اري آن ميهايي كه به يمند راهنظام ليوتحلهيتجز

يكي از رويكردهايي ). 45-46: 1388ساختارهاي نهادي اقتصاد محلي توسعه پيدا كند (افتخاري و همكاران، 

است. » اقتصادي يهاتيفعال يمتنوع ساز«، رويكرد باشديمكه در چارچوب توسعه پايدار روستايي مطرح 

گردد،  ترمتنوعسيستمي  هراندازهبر اين است كه تنوع، شالوده و اساس ثبات و پايداري است و  اعتقاد كلي

دروني، بلكه در مقابل  يهاتنشمختلف نه تنها در مقابل  يامكانهپايداري و پويايي آن در طول زمان و در 

كه اقتصاد  ييروستا ير نواحاقتصادي د تنوع ).1:1391(قاسمي و همكاران، گردديمبيروني نيز حفظ  يهاتنش

جهت جلوگيري  ).224: 1387 يمي،و ابراه يزدي يدارد (پاپل يشتريب يتبر كشت واحد است، اهم يها متكآن

 يهاتيفعالسازي  از ناپايداري روستاها در ابعاد مختلف و در چارچوب الگوي توسعه پايدار روستايي، متنوع

  ).18:1390همكاران، ولويت اساسي است (جوان واقتصادي داراي ا

 ريغ يهاي شغلاست كه موجب بهبود فرصت يلدل ينامر هم به ا ينلزوم توجه به ا گفت كه توانيمدر پايان 

 دارد و كاهش فقر )33: 2010(دمارگر، در رفاه يمهم ريتأث ينشود و همچنيم ييدر مناطق روستا يكشاورز

  پردازد.در رابطه با موضوع پرداخته شده است مي ) به پژوهشهايي كه1. در جدول ()270: 2012مات، ي(چ

  هاي انجام شده): پژوهش1جدول (

  شدهگرفتهنتايج   نام تحقيق  نام پژوهشگر و سال انجام پژوهش

ي به اقتصاد روستاها جهت تحقق بخشتنوع  )1393( ييواالمحمدي يگانه و 

  توسعه پايدار

بين تنوع اقتصادي روستاها و ميزان پايداري 

 شيافزارابطه وجود دارد به طوري كه با  آنها

ا تنوع اقتصادي ميزان پايداري نيز افزايش پيد

  كرده است

ي اقتصاد روستايي بر بخشتنوعاثرات   )1397سجاسي قيداري و همكاران (

  ي معيشت روستاييانآورتاب

ي اقتصادي و هايژگيومتغير وابسته 

تنوع شغلي داراي  مستقلاجتماعي با متغير 

اما به شدت ضعيف بوده  ه مستقيم استرابط

ي اقتصادي آورتابي اشاخصهبين  است و

 معنادار رابطهي با متغير تنوع شغلي اجتماعو 

  وجود دارد.
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ي اقتصادي هاتيفعالي بخشتنوعرابطه  نينب  )1393قاسمي و جوان (

  و توسعه پايدار روستايي

نشان داد كه رابطه بين پايداري و  هايبررس

درصد بوده و  77/0تقيم به ميزان تنوع مس

باعث  توانيمي بخشتنوعي قوشدت  ازنظر

  ي روستايي گردد.هاسكونتگاهپايداري 

Wolfgang Rid, Ikechukwu O. 
Ezeuduji, Ulrike Pröbstl-Haider 

(2014)  

Segmentation by motivation for 
rural tourism activities in The 

Gambia (Article)  

استراتژي  توانديمي در گامبيا گردشگر

ي اقتصاد نواحي بخشتنوعمهمي براي 

روستايي باشد و با كاهش تنش اقتصادي 

  .آوردتوسعه اقتصادي روستايي را به ارمغان 

Edward Olale, Spencer 

Henson(2013)  
The impact of income 
diversification among fishing 
communities in Western Kenya 

(Article) 

ر ي بدرآمدي منابع بخشتنوع ريتأثبه بررسي 

 تنوع .پردازديمجوامع ماهيگير غرب كنيا 

ي سبب افزايش درامد درآمدمنابع 

ي استراتژي بخشتنوعماهيگيران شده و 

  موفقي در كاهش فقر بوده است

  .1397ي پژوهش،هاافتهمنبع: ي

  يشناسروش

 پيمايشي -ي فيمطالعه، توصاين در  مورداستفاده قيروش تحق. است يكاربرد هدف ازلحاظحاضر  قيتحق 

و سپس با استفاده از مشاهدات ميداني، مصاحبه و ابزار  شدهانجاماي كتابخانه –ابتدا مطالعات اسنادي است. 

روستاي  11 است. جامعه آماري پژوهش خانوارهاي روستايي شدهپرداختهنامه به گردآوري اطالعات پرسش

سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال  در رود، دهستان ورزق، از توابع شهرستان فريدن است.زنده بخش 

خانوار  370طبق فرمول كوكران تعداد  ؛ كهخانوار روستايي بود 3757نفر جمعيت و  9288برابر با  1395

. ن خانوار توزيع شدو ميان سرپرستا نمونه مورد مطالعه از طريق پرسشنامه مورد ارزيابي قرار گرفت عنوانبه

نظران درباره نظرسنجي از اساتيد و صاحب بر اساسنامه پس از تدوين آن، جهت تعيين ضريب اعتبار پرسش

نفر به صورت آزمون اوليه مورد پرسشگري قرار گرفته كه با  30محتواي پرسشنامه و تأييد ايشان، ابتدا تعداد 

نشان دهنده پايايي محاسبه شد كه  873/0براي كل پرسشنامه  خميزان آلفا كرونبا SPSSافزار استفاده از نرم

ي توصيفي شناسايي هايژگيوبه روش كمي انجام پذيرفت و ها داده ليوتحلهيتجزنامه است. قابل قبول پرسش

تي  آزموني متغيرها از هانيانگيماي اسپريمن و براي مقايسه رتبه آزموناستنباطي از  آزمونشد و براي تحليل 
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رگرسيون و تحليل مسير استفاده  آزمونو وابسته از  مستقلي و براي شناسايي ميزان همبستگي متغير انمونهك ت

  گرديد.

  ): روستاهاي دهستان مورد مطالعه و حجم نمونه2جدول (

  حجم نمونه  جمعيت  خانوار  روستا  دهستان  بخش

  14  380  125  درختك  ورزق  زنده رود

  24  630  207  دهق  ورزق  زنده رود

  23  622  205  قودجانك  ورزق  زنده رود

  40  1137  380  ازونبالغ  ورزق  زنده رود

  13  325  109  حصور  ورزق  زنده رود

  27  742  220  نهرخلج  ورزق  زنده رود

  32  891  298  گنجه  ورزق  زنده رود

  94  2533  847  خانهچهل  ورزق  زنده رود

  3  87  29  خلج  ورزق  زنده رود

  7  178  60  قوهك  ورزق  زنده رود

  93  2285  755  بادجان  ورزق  زنده رود

  370  9288  3757  11  مجموع

  .1398هاي پژوهش،منبع: يافته

 منطقه مورد مطالعه

قسمت غرب اين شهرستان  دهستان شهرستان فريدت در استان اصفهان است كه در 5دهستان ورزق يكي از 

شهرخوانسار از جهت جنوب  شمال بافريدن واقع شده است. از جهت غرب يا شهرستان بوئين مياندشت از 

نفر جمعيت و  9288كل كشور داراي  1395دهستان طبق سرشماري  نيا با شهرستان چادگان همسايه است.
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. اين منطقه به عنوان قطب كشاورزي استان اصفهان باشديمروستاي كوچك و بزرگ  11خانوار و داراي  3757

ساكنان روستايي  ي پياپي و تنش آبي شديدهايسالخشكدليل به  خصوصاًي اخير هامهر و موم. در باشديم

نياز نبودن به نيروي  خصوصاً؛ كه ناشي از بيكار پنهان و اندشدهاين منطقه با كاهش شديد درامد نسبي مواجه 

همين منظور دليل مردم اين منطقه به جهت جلوگيري از مهاجرت  به ي كشاورزي است.هاتيفعالكار بيشتر در 

ي اطراف اقدام به متنوع سازي مشاغل روستايي در سطح هاشهرستانروستا و بخصوص جوانان منطقه به  اهالي

هستند بسياري از  زبانترك اكثراًدر روستايي مانند ازونبالغ كه  مثالً. اندكردهروستاهاي منطقه مورد مطالعه 

غول به فعاليت هستند. به همين خاطر ي و فروش لوازم خانگي به روستاهاي اطراف مشگرددورهاهالي در شغل 

ي بسيار بزرگ و لوكس در سطح اين روستا ايجاد شده است و حتي روستاييان اطراف نيز جهت هافروشگاه

ي نانواها اكثراًروستايي مانند قوهك كه  اي .كننديمخريد جهيزيه و مايحتاج لوازم خانگي به اين روستا مراجعه 

ان و خود شهرستان فريدن و حتي اطراف فريدن و باز خود استان اصفهان موجود در سطح روستاهاي شهرست

) تعدادي از مشاغل كه در روستاهاي منطقه مورد مطالعه جهت 3. در جدول شماره (باشنديمساكن اين روستا 

  .ديكنيمتنوع بخشه به فعاليت اقتصادي ايجاد شده است را مشاهده 

  جديد در روستاها نمونه مورد مطالعهو مشاغل  هاتيفعال). مجموعه 3جدول (

  و مشاغل جديد در روستاها نمونه مورد مطالعه هاتيفعال  روستا

  نانوايي، قصابي، ارايشگري، مواد غذايي،  درختك

  يچيساندو ي، سوپرماركت، قصابي،جوشكاري، گرختهيرارايشگري، نانوايي،   دهق

  مواد غذايي، باشگاه ورزشي، نانوايي،  قودجانك

نعتي،  ي، نانوايي صــ فروشــ وهيمي، مشــاور امالك، گاز كشــي،   ســاز قطعهلوازم خانگي، جوشــكاري،    نبالغازو

صالح  ش م سوپر ماركت،      فرو سنتي،  صنعتي و  ساختماني، نانوايي  ست ي، لوازم  ش د ي، خياطي،  نجار ي،فرو

  ي فروشي.نيريش ي.تزافروشيپي، روغنضيتعو ي زنانه و مردانه،شگريآرا

  نانوايي، مواد غذاييي، شگريآرا  حصور

غذايي،   ، موادسوپرماركت  الحسنه، نانوايي، باشگاه ورزشي، مصالح ساختماني، لوازم خانگي،      بانك قرض  نهر خلج

ــوهيم ــگريآراي، خياطي، ، نجاريفروش ــ ي زنانه و مردانه،ش ــابي، تلفنيتاكس ي، تعميرگاه،  زنبلوكي، قص

  ي،روغنضيتعو

ساختماني، لوازم خان     گنجه صالح  ش وهيم، مواد غذايي، سوپرماركت  گي،م شاورزي، فرو ي، مرغ  صاب ق ي، بانك ك

  ، شيريني فروشي،رگاهيتعم ي،تلفنيتاكسي، نجاري، زنبلوكفروشي، 
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ي،  گرختهيري، ي، سوپرماركت، مشاور امالك، جوشكاري، نجار   تلفنيتاكس ي، باسكول،  باربري، فروش وهيم  انهخچهل

  يدارچوبي. زنبلوكي، قصاب تلفني، ي، كپسول فروشي، وانتابزارفروش

  گلخانه و توليد گياهان دارويي،  خلج

  نانوايي  قوهك

ــ  بادجان ــاور امالك، جوشـــكاري، نجاري، لوازم ســـاختماني، لوازم خانگي، تلفنيتاكسـ   ي، ســـوپرماركت، مشـ

  ي،زنوكبل، ي، قصابي ابزارفروش ي، بانك كشاورزي، مصالح فروشي،    فروش وهيم، مواد غذايي، سوپرماركت 

  يدارچوبي، دفتر زيارتي، شيريني فروشي. تزافروشيپ

  .1398ي پژوهش،هاافتهمنبع: ي

  

  نقشه روستاهاي منطقه مورد مطالعه (دهستان ورزق)
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  ).4جدول (اقتصاد پايدار روستايي (متغير وابسته)  نهيدرزم هامؤلفهو  هاشاخص

  هاگويه  شاخص  ابعاد

  ي جديدهاشغل واسطهبهافزايش درآمد   افزايش درامد  اقتصاد پايدار

  درامد حاصل از توليدات دامي

  ي زراعي و فروش زمينانهيزمتغير كاربري 

  ي كشاورزيانهيزم نددارشارزش  

  ياگلخانهافزايش درامد حاصل از توليدات 

  ،...هاي شغلي خدماتي آرايشگري، خياطي، گسترش اشغال در زمينه  بهبود اشتغال

  هاي جوشكاري،ايجاد كارگاه 

  سازي چوبي پنجرهكارگاه در و 

  كارگاه نجاري

  هاخانوادهتعداد افراد شاغل در 

  يفروشمصالح

توسعه 

  يگذارهيسرما

  هاي مالي در روستاها،ايجاد موسسه

  و انجام كار گروهي صنعتي توسط اهالي روستاها، اندازپسافزايش  

  ،هارساختيزبهبود  واسطهبه زودبازدهي هابنگاهي بخش خصوصي و گذارهيرماسافزايش 

  ي و محليدستعيصناي در گذارهيسرما

  ي،بندماستكارگاه 

  ي توليد پولك نباتيهاكارگاه 

افزايش توليد مواد 

  اوليه

    افزايش توليدهاي روستايي دامي و غيره

    افزايش حجم مبادالت تجاري

    ي و دالليخرسلفشغل  آمدنافزايش توليد و به وجود  
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    تكنولوژي باال رفتن واسطهبهافزايش كيفيت توليد   گسترش تكنولوژي

    اينترنتي روستاها افزايش سرعت اينترنت و كارهاي

    افزايش فروش محصوالت از طريق اينترنت 

   Ictافزايش دفاتر 

بهبود 

ي هارساختيز

  اقتصادي

  هارساختيزبهبود  واسطهبهزايش توليد اف

  توسعه گردشگري با توجه به زيرساخت مناسب

  به صنعتي شدن روستاها با توجهگرفتن منابع دولتي 

بهبود كيفيت 

  زندگي

  افزايش درآمد، واسطهبهافزايش كيفيت زندگي 

  و چند شغله شدن، هاشدنمتنوع  واسطهبهافزايش كيفيت زندگي 

  بود كيفيت به واسطه افزايش درامدبه

  بهبود كيفيت به واسطه افزايش تنوع غذايي

  .1398ي پژوهش،هاافتهمنبع: ي

  ).5متنوع سازي اقتصاد روستايي جدول ( نهيدرزمي تحقيق هامؤلفهها و شاخص

  هاگويه  شاخص  ابعاد

ي هاتيفعالمتنوع سازي اقتصاد در   متنوع سازي اقتصادي

  زيغير از كشاور

  ي تلفني...)،ناكس ،هاسوپرماركت ،هافروشگاهافزايش تعداد مراكز رفاهي (

  ي غير از كشاورزي مستقيمهاشغلي در گذارهيسرماافزايش 

  توايد بلدرچين)مختلف (ي ابخشهايجاد درآمد از 

  هارساختيزبهبود  واسطهبهافزايش گردشگري روستايي 

  ي. كوچك)،صنعتمهينعتي و صن( يديتولافزايش واحدهاي 

  ي فعال در بخش غير كشاورزيديتولافزايش تعداد واحدهاي 

  بيكاري پنهان در روستاها، واسطهبهايجاد فرصت جديد اشتغال 

  ي بخش خصوصيگذارهيسرما واسطهبهايجاد فرصت جديد اشتغال 
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  ساخت ايزار آالت كشاورزي و غير كشاورزي

  يفروشروغنتعويض روغني و 

  سازيي قطعههاكارگاه

  ي گياهان داروييبندبستهي هاكارگاهايجاد 

  افزايش بنگاهاي خريد و فروش زمين و مستغالت

 هانيشهرنش بهبود اقتصاد و تشويق واسطهبهي دوم روستايي هاخانهساخت 

  به بازگشت

  ينيرزميزي هاآبصنعتي شدن روستاها و برداشت كمتر 

  ي و فروش به اهالي شهرسنتايجاد واحدهاي نانوايي 

  

  ي پژوهشهاافتهو ي هاليتحل

سال و باالتر  30مدت اقامت اهالي در روستا بيشترين درصد به  ازلحاظاست كه  آني توصيفي حاكي از هاافتهي

زن بودند.  18/0 مرد و دهندگانپاسخ 82/0جنسيت سرپرستان خانوار  ازلحاظدرصد تعلق گرفت.  43با درصد 

درصد تعداد افراد خانوار خود  49به خواندن و نوشتن پاسخ گفتند و  32/0بررسي ميزان سواد به نحوي بود كه 

 38/0سال اعالم كردند كه برابر با  65تا  50به پرسشنامه سن خود را  دهندگانپاسخنفر اعالم كردند. اكثر  5را 

 2 نيراباز سرپرستان خانوار درآمد حاصل از متنوع سازي مشاغل درصد  2/43ي درآمدبود. از نظر ميانگين 

  تومان اعالم كردند. ونيليم 5/2 تاونيليم

ي افزايش درآمد با اشاخصهي نتايج حاصل از محاسبه انمونهتك  T آزمونبا استفاده از  تحليل ميانگين عددي

 گويه)، 3گويه)، افزايش توليد مواد اوليه با ( 6ي با (گذارهيسرماتوسعه  )،هيگو 6گويه)، بهبود اشتغال با ( 5(

)، مبين اين هيگو 4) و كيفيت زندگي با (هيگو 3)، بهبود زيرساخت اوليه با (هيگو 4گسترش تكنولوژي با (

بود است. با نگاه به جدول  50/2باالتر از حد مطلوب يعني عدد  هاشاخصموضوع بود كه ميانگين عددي همه 

ميانگين  نيترنييپاو  )14/3باالترين ميانگين عددي به شاخص افزايش توليد مواد اوليه با ( ميكنيم) مشاهده 6(

ي اشاخصههمه  ؛ واست افتهياختصاص پژوهش) در اين 2/ 33ي اوليه با عدد (هارساختيزبه شاخص بهبود 

 هاشاخصي اثرگذاراز نشان  بودن داريمعنكه اين  باشنديم داريمعنو  5/0كمتر از آلفاي  پژوهشدر اين 
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 روزبهنيز روز  پايدار خانوارهاي روستايي اقتصاد ،مشاغل روستاييي كه با افزايش متنوع سازي طوربه هست

  شكوفاتر خواهد شد.

  )6جدول (ي انمونهتك  T آزموننتايج حاصل از 

  50/2مطلوبيت عددي آزمون=

درجه  Tآماره   ميانگين  هامؤلفه

  آزادي

ز تفاوت ا  معناداري

  ميانگين

  95/0فاصله اطمينان 

  كران باال  كران پايين

  63/12  12/12  37/12  000/0  369  56/94  97/2  افزايش درآمد

  72/14  04/14  38/14  000/0  369  70/82  81/2  بهبود اشتغال

  93/15  21/15  57/15  000/0  369  90/84  01/3  يگذارهيسرماتوسعه 

  16/7  71/6  94/6  000/0  369  95/60  14/3  افزايش توليد مواد اوليه

  39/8  93/7  16/8  000/0  369  63/70  66/2  گسترش تكنولوژي

  81/4  43/4  62/4  000/0  369  67/48  37/2  بهبود زيرساخت اوليه

  03/8  60/7  81/7  000/0  369  22/70  57/2  بهبود كيفيت زندگي

  .1398ي پژوهش،هاافتهمنبع: ي

پايدار از آزمون  اقتصادي اشاخصهي مشاغل روستايي و متنوع ساربين در ادامه اين پژوهش براي تحليل رابطه 

بايد  هامؤلفهحاكي از اين است رابطه دو متغير در تمامي  نتايج ؛ وي همبستگي اسپريمن بهره گرفته شدارتبه

ي مشاغل روستايي و متنوع ساربين  99/0 احتمالبهعنوان كرد كه  توانيمدرصد خطا مثبت شده است و 

  )7ي وجود دارد. جدول (داريمعنپايدار خانوار روستايي در منطقه مورد مطالعه رابطه مثبت و  قتصادا
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  )7جدول ي اسپريمن. (ارتبهنتايج حاصل از آزمون 

ير
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گي

ند
 ز

ت
يفي

د ك
بو

  

متنوع سازي 

  اقتصادي

همبستگي 

  اسپريمن

793/0  363/0  307/0  543/0  223/0  342/0  255/0  

  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  سطح معناداري

  .1398ي پژوهش،هاافتهمنبع: ي

ر در سطح خانوارهاي در اقتصاد پايدا رگذاريتأثي اشاخصهاين قسمت از پژوهش مدل برازش رگرسيوني  در .

 ريتأثدرصد  869/0روستايي منطقه مورد مطالعه نشان از اين موضوع است كه متنوع سازي مشاغل روستايي 

  مثبت و مفيد در اقتصاد پايدار روستاييان محدوده مورد مطالعه داشته است. 

  )مدل برازش رگرسيوني8جدول (

 R  ضريب تعيين  شدهحيتصحضريب تعيين   اشتباه معيار

5982/2  867/0  869/0  932/0  

 .1398ي پژوهش،هاافتهمنبع: ي

در اقتصاد پايدار  رگذاريتأثي اشاخصهو با استفاده از واريانس خطي، عوامل و  SPSS افزارنرمبا بهره گرفتن از 

بعاد منطقه مورد مطالعه (دهستان ورزق) مورد ارزيابي قرار گرفت و نتايج بدست آمده از اين قرار است كه كل ا

 توانيماست و نتيجه اينكه  داريمعن) و منطقه مورد مطالعه 9مورد استفاده در اين پژوهش (طبق جدول 

  رگرسيون را ادامه داد.
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  ).9نتايج واريانس خطي جدول (

 يداريمعن  F  ميانگين مربعات  يآزاددرجه   مجموع مربعات  هامؤلفه

  000/0  74/343  58/2320  7  12/16244  اثر رگرسيوني

      75/6  362  86/2443  باقيمانده

        369  98/18689  كل

  . 1398ي پژوهش،هاافتهمنبع: ي

) در ادامه رگرسيون و تحليل همبستگي (متغير مستقل) با عنوان متنوع سازي مشاغل روستايي و (متغير وابسته

وابسته نيز تغيير خواهد  متغير مستقل، متغيردر صورت تغير عنوان اقتصاد پايدار خانوار روستايي است كه  با

 متغير وابسته بايد از مقادير بتا نينبدر  مستقلي متغير هامؤلفهبراي برآورد سهم و نقش هر يك از  حال كرد.

)Beta امكان مقايسه و تعين  توانديم باشديمبه اين كه مقدار بتا استاندارد شده  با توجه) استفاده كرد، حال

جدول گويا اين موضوع است كه متغير افزايش درآمد با  جينتا ا فراهم سازد.سهم نسبي هر يك از متغيرها ر

)، 008/0ي و متغير بهبود زيرساخت اوليه با ضريب بتاي (اثرگذار) و بيشترين 576/0بيشترين ضريب بتا يعني (

  )10جدول را در اقتصاد پايدار خانوار روستايي منطقه مورد مطالعه داشته است ( ريتأثكمترين ضريب 

  )10جدول (تحليل رگرسيون 

  )Pمقدار (   )Tمقدار (  راستاندارديغضريب   ضريب استاندار  متغيرها

BETA  استاندارد خطاي  B 

  008/0  674/2  654/2  989/0 ......  مبدأعرض از 

  000/0  312/21  628/1  076/0  576/0  افزايش درآمد

  000/0  053/10  465/0  046/0  219/0  بهبود اشتغال

  035/0  117/2  122/0  057/0  060/0  يگذارهيرماستوسعه 

  000/0  925/10  823/0  075/0  253/0  فزايش توليد مواد اوليه

  210/0  254/1  108/0  086/0  034/0  گسترش تكنولوژي

  715/0  365/0  032/0  089/0  008/0  بهبود زيرساخت اوليه
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  139/0  434/1  109/0  073/0  033/0  بهبود كيفيت زندگي

  .1398ي پژوهش،هاافتهمنبع: ي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 تحليل مسير اثرات و نقش متنوع سازي مشاغل روستايي جهت نيل به اقتصاد پايدار خانوار روستايي

هاي مدل تحليل مسير بيانگر اين موضوع است كه اثرات مستقيم شاخص بهبود نتايج حاصل از يافته

را پايداري اقتصاد خانوار روستايي داشته است و شاخص افزايش درامد با  ريتأثاوليه كمترين  يهارساختيز

در منطقه مورد مطالعه داشته است. مضاف بر اين  پژوهشمستقيم را در اين  ريتأثدرصد بيشترين  576/0

يد مواد اوليه، گسترش ، فزايش توليگذارهيسرمابهبود اشتغال، توسعه  ياشاخصهبر همه  شاخص افزايش درامد

و نقش داشته است و بيانگر اين  ريتأثبهبود كيفيت زندگي  تكنولوژي، بهبود زيرساخت اوليه و در نهايت

بر اقتصاد پايدار  ميرمستقيغبه طور  هاشاخصموضوع است كه اين شاخص (افزايش درآمد) از مسير همه 

فزايش توليد مواد اوليه و ااشتغال بر شاخص بوده است. همچنين شاخص بهبود  اثربخشخانوار روستايي 

ايي بر اقتصاد پايدار نواحي روست هاشاخصمستقيم داشته است و از طريق تمامي  ريتأث يگذارهيسرماتوسعه 

  داشته است. ميرمستقيغ ريتأث
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  يريگجهينت

 يوع سازمتنهاي مهم است. در روستاها در حال حاضر يكي از موضوع يخوداشتغالو  وكاركسبايجاد 

اقتصادي در روستاها و كارآفريني نيروي محركه توسعه اقتصاد روستاهاست و در پايداري اقتصادي روستاها 

ي هاآبمجاز از  ازحدشيبي هابرداشتهاي اخير روستاهاي منطقه مطالعه به دليل سال در .دارد يمؤثرنقش 

نقاط به ميزان  شتريبونشست زمين در فر ابوبه باعث پايين رفتن سطح  زيرزميني براي مصاف كشاورزي

از حد  ترنييپا) در سطح 37/2( هياولشاخص بهبود زيرساخت  پژوهشي هاافتهي شده است. طبق يتوجهقابل

مطلوب آزمون قرار دارد و نشان از ضعف اساسي و كمك و نياز مبرم بخش دولتي در اين منطقه است. شاخص 

توسط خود اهالي ساكن در روستاها  پاخردهنشان از مشاغل كوچك و  ) ا01/3ي با ميانگين (گذارهيسرماتوسعه 

 موردمطالعهي مواد لبني در منطقه هاكارگاه) بيشتر به دليل توليد 14/3توليد مواد اوليه با ميانگين ( شيفزا دارد.

به نتايج  است كه به دليل قرارگرفتن روستاها در مسير غرب به شرق كشوراست. جهت بهبود اوضاع با توجه

  .گردديم ارائهيي هاشنهاديپپژوهش در منطقه 

مربوط به فزايش توليد مواد اوليه در روستاهاي منطقه است  هاشاخصبيشترين ميانگين  پژوهشطبق نتايج -1

ي دولتي افزايش پيدا هاوامكه  گردديم. لذا پيشنهاد باشديمو كوچك  پاخردهي دامداري هاتياز فعالكه ناشي 

  توسعه روستايي در برنامه ششم توسعه قرار بگيرد. اشتغالدهستان ورزق نيز در آمار صندوق  روستاهاو كند 

ي اوليه اشاره دارد كه ناشي از هارساختيزبه بهبود ها شاخصبا توجه به نتايج پژوهش كمترين ميانگين -2

 ديتولاهالي دارد الزم به ذكر است  نبود كارخانه مناسب جهت تبديل مواد اوليه به كاالي با سود بيشتر براي

(با برند معرف  ي گلپايگانهاشهرستاني هاكارخانهمناسب به  رساختيزشير اين منطقه به جهت نبود  الت

  .گردديمكارخانه مناسب با توجه به پتانسيل باالي منطقه پيشنهاد  بهايجاد  ؛ وشودپگاه) با قيمت ناچيزارسال مي

 اقتصادبه شكوفايي  توانديمدر صورت احداث  گذرديم آنكه چندين سال از مطالعه  ازنا -اصفهان آهنراه-3

كاالهاي  تواننديمكه  باشديميكي از مسيرهاي اصلي اين خط روستاهاي اين منطقه  چراكهاين منطقه كمك كند 

  خود را به همه جاي كشور صادر كنند.
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