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ABSTRACT 

 

A holistic approach to the system of healthy, secure, accessible, and cost - effective village is 

defined as an effective and cost - effective approach that results in sustainable development. 

Therefore, the purpose of this study was to analyze the effects of microfinance on the biomass of 

rural households.  The statistical population of the study consisted of all members of the rural 

microfinance facilities of the Sorkh Qhaleh Rural district. The sample size was calculated using the 

Cochran sampling formula of 512 individuals. The sampling method was stratified randomly. Data 

analysis was performed with SPSS25 and LISREL8.8 software. In order to study the fitting of the 

livability structure measurement model, the collected data were analyzed with LISREL software by 

the second factor confirmatory factor analysis. The results showed that among livability 

indicators, association and place attachment were in better condition than other indicators. In 

addition, It was as well found out that absoulte fit indices (GFI= 0.92, AGFI= 0.91), adjusted 

goodness of fit (CFI= 0.92, NNFI= 0.91), and parsimony (X2/df=2.899, RMSEA= 0.076) altogether 

confirmed the high goodness of fit of the model measuring constructs of livability with observed 

data. The results show that “Association and place attachment” is as potentiional indicator of 

livability. So, Association and place attachment is a basic factor for others relation to livability. 

 

Keywords: Environmental condition, Collaboration and solidarity, Association and place 

attachment, Livability, Sorkh Qhaleh. 

 

Objectives 
Today, living beyond economic and income issues is an important part of human life, the 

permanence of which is very effective in the stability of family life and its well-being. People in 

developing regions and third world countries will shape their livelihoods through a set of assets and 

assets, and it will be possible to know their livelihoods through this framework. Given that half of 

the world's population lives in rural areas, this trend of rapid population growth is due to physical, 

social, economic and environmental challenges such as insecurity, unemployment, declining 

natural resources, pollution, and facilities. Inadequate and unbalanced distribution of services has 

led to a decline in viability. Many theorists and theorists believe that sustainable development is not 

possible without the active participation of the people in the political, social and economic spheres. 

Meanwhile, sustainability can be seen as a step towards sustainable development; Because 

sustainable development is an ideal with a long-term perspective, to achieve it, realistic approaches 

with short-term strategies must be used to meet the needs, pay attention to equality and improve the 

quality of the living environment. Finally, as a result of its definitions, it can be said that 

bioavailability refers to a healthy, safe, accessible system that brings high quality of life and an 

attractive environment for citizens. The basic tenets of this concept include access, equality, and 

participation, on the basis of which the concepts of bioavailability are formed; Which bring 

together the parameters and characteristics of physical and social well-being in order to strengthen 

and preserve a human existence perspective in a fruitful and meaningful way. 

 

Methods 

https://ijaedr.ut.ac.ir/issue_9885_10056.html
https://ijaedr.ut.ac.ir/article_76563.html
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In terms of the nature of survey research, the present study is based on the purpose of applied 

research, in-field data collection, and based on method, causal causality. The statistical population 

includes all members of rural micro-credit credit funds in Sorkh Qhaleh village, Qhale Ganj city in 

the south of Kerman province. The sample size was calculated using Cochran's sampling formula. 

512 questionnaires were distributed and completed among the members of the statistical 

population, which were determined by the appropriate assignment method (a type of class sampling 

method in which the method is determined according to the volume of each class, sample size in 

that class). The criteria for selecting classes were villages with microcredit funds at the Sorkh 

Qhaleh village level, as well as fund members in each village. The research tool used in this 

research was to collect information and data. The questionnaire consisted of three parts: the first 

part of individual characteristics, the second part; Investigating the dimensions of viability 

(employment and income, housing, infrastructure facilities and services, partnership and solidarity, 

cohesion and spatial affiliation and environmental quality) were within the 5-point Likert scale (1- I 

completely disagree with 5- I completely agree) designed. 

 

Results 
The findings include two descriptive and analytical categories. First, the descriptive characteristics 

of the questionnaire in terms of the number of respondents in Sorkh Qhaleh village, age, gender, 

marital status, job groups, level of education and length of stay, and in the second part to explain 

the status of answering the main research questions in the form of components. Bioavailability was 

addressed in terms of respondents. The results of Table 5 show that according to the people studied, 

the variables "increase the investment of people outside the village in various economic activities 

of the village (agriculture, industry, tourism, etc.)" and "new job opportunities In the village, it has 

been established that “they have the first and second priority, respectively, and they have a greater 

impact on their employment and living income than other variables. In terms of habitat, the 

variable "I want to upgrade my home's heating and cooling system" was the first priority and had 

the most importance and impact. After that, the variable "I want to increase the area of my house" 

was also given the second priority (Table, 5). According to the results of Table 5, in terms of 

infrastructure facilities and services, the variables "access to the surrounding villages have 

improved" and "the quality of the access to the city has improved" are the first and second 

priorities, respectively. They are more effective than other variables in terms of livelihood facilities 

and infrastructure. In terms of participation and solidarity, the variables "promoting teamwork 

among the villagers" and "when implementing a development project, the villagers are self-help 

and provide financial assistance," he said. They have a greater impact on this dimension than other 

variables. 

 

Discussion 
Participation in various activities has an effective role in rural development, therefore, rural men 

and women must be empowered in various fields to be able to play their role in society. One of the 

best ways to get them involved is to set up organizations such as microfinance funds, which make it 

possible to integrate human resources and create jobs and income, as well as sustainability in 

various dimensions. The purpose of this study was to analyze and validate the dimensions of 

habitability of members of rural microcredit funds of Qhale Ganj city in Sorkh Qhaleh rural 

district. Employment and income, participation and solidarity, and housing status have been 

examined. According to the mentioned results, the following can be suggested to increase the 

viability in the mentioned villages: 1- Improving the housing situation of the villages by organizing 

the heating and cooling system and rebuilding the dilapidated and destroyed houses. 2- Improving 

the spirit of participation and cooperation between Members of rural micro-funds and strengthening 

the social capital of the villagers. 3- Improving livelihood and improving the level of income 

through the development of sustainable businesses in the villages and creating a production value 

chain based on comprehensive studies of development and progress in the target villages. 4- 

Capacity building and holding training and skills courses in order to establish industries. 

Transformation in agriculture and animal husbandry and emphasis on added value to increase the 

income level of rural residents. 
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 محلی پذیری جامعۀتحلیل اعتبارسنجی ابعاد زیست
 رستان قلعه گنج، استان کرمان()منطقۀ مورد مطالعه: شه 

 
 مهدی قربانی

 ایراندانشگاه تهران، کرج، ، دانشیار گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی

 (6/8/98تاریخ تصویب:   -30/2/98)دریافت:  

 

 چکیده 

 
 صرفهبهمقرون و مناسب دسترسی با امن، سالم، روستای سیستم به پذیریزیست رویکرد

 پایدار توسعه نظریه از منتج رویکردی و شده موجب را زندگی باالی کیفیت که شودمی اطالق
پذیری زیست بر ابعاد اعتبار مالی خرد اثرات تحلیل پژوهش حاضر هدف لذا،. گرددمی تلقی

های خرد اعضای صندوق کلیة شامل آماری پژوهش . جامعهاستروستایی  خانوارهایی
. حجم نمونه با استفاده از فرمول بودخ قلعه در شهرستان قلعه گنج روستایی دهستان سر

. صورت گرفتای تصادفی صورت طبقهگیری بهنفر محاسبه شد و روش نمونه 512کوکران 
منظور بهانجام شد.  LISREL.و  SPSSافزارهای  ها با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل داده

های گردآوری شده با استفاده از پذیری، دادهبعاد زیستگیری سازه ابررسی برازش مدل اندازه
های داد شاخصها نشانیافته مرتبه دوم انجام شد.به روش تحلیل عاملی تاییدی  لیزرل افزارنرم

های مشاهده شده، پذیری را با دادهگیری ابعاد زیستنیکویی برازش عالی و مدل تحقیق، اندازه
-ترین شاخص زیستعنوان قویبه "وستگی و تعلق مکانیپی"عامل  ،تایید نمود. همچنین

 پایه حتی و زیربنایی عامل پیوستگی و تعلق مکانی فرهنگ ،پذیری شناسایی شد. بر این اساس

 است. پذیریزیست ضروری بسترهای اساس سایر و
 

-زیستکیفیت محیطی، مشارکت و همبستگی، پیوستگی و تعلق مکانی، های کلیدی: واژه

 هستان سرخ قلعه.پذیری، د
 

 مقدمه

 و  اقتصادی  موضوعات  از فراتر امرارمعاش، امروزه،

 دوام که است هاانسان زندگی از مهمی بخش درآمدی،

 .است مؤثر بسيار آن رفاه و خانوادگی زندگی در ثبات آن

 سوم، جهان کشورهای و پيشرفت درحال نواحی در مردم

سرمايه و هارايیدا از ایمجموعه ميان از را خود  معيشت

 طريق از آنها معيشت شناخت و دهندمی شکل ها

 Aazami etبود ) خواهد امکانپذير اين چارچوب شناخت

al., 2018). کره جمعيت از که نيمیبا توجه به اين 

 روند اين و کنندمی زندگی روستايی مراکز در زمين

 اجتماعی، کالبدی، هایجمعيت چالش شتابان رشد

 کاهش بيکاری، ناامنی، مانند محيطیيستز و اقتصادی

 توزيع و نامناسب تسهيالت ها،طبيعی، آلودگی منابع

 افت به منجر و داشته دنبال به را خدمات نامتعادل

(. Eremia et al., 2017است ) شده پذيریزيست

 مشکالت آن تبع به و جمعيت با افزايش ،بنابراين

 زندگی کيفيت افت و اجتماعی و اقتصادی کالبدی،

 جديدی هایچالش با را روستايی ريزانساکنان؛ برنامه

 عنوانبه پايدار توسعه راستا اين در .استنموده مواجه

 عدالت و اقتصاد محيط، يکپارچگی در آلراهکاری ايده
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 ,.Islam et al)شود می توصيف کالبدی -اجتماعی

2012.)  

ورند نظران بر اين باپردازان و صاحببسياری از نظريه

که دستيابی به توسعه پايدار بدون مشارکت فعال مردم 

پذير های سياسی، اجتماعی و اقتصادی امکاندر عرصه

-به توانمی پذيری رازيست ،ميان اين درنيست. 

 تلقی پايدار توسعه به رسيدن جهت در گامی عنوان

انداز بلندچشم با رمانیآ پايدار توسعه که چرا کرد؛

 از بايد آن به دستيابی یبرا که است مدتی

 استفاده مدتکوتاه راهبردهای با واقعی رويکردهای

 ارتقا و برابری به نيازها، تامين که ضمن نمود

 Anabestaniدهد ) نشان توجه زندگی محيط کيفيت

et al., 2018). الزمۀ که شده آشکار لهامس اين امروزه 
 بخش و روستاها به توجه توسعه، به رسيدن

 (World Bank, 2008) پايه بخش عنوانهب روستايی

 ملی توسعه هایبرنامه در ایويژه جايگاه ازهستند و 
 طريق از همواره هابرخوردارند. از طرفی دولت

 پی در و مرتبط اهداف با هابرنامه در سياستگذاری
 شرايط به دستيابی جهت تحول و ايجاد تغيير

 انسانی هایسکونتگاه در محيطیزيست مطلوب
 عمده رو، هدفاين از. (NDRII, 2007) هستند

 رفاه و زندگی کيفيت بهبود توسعه روستايی،
 اقتصادی اجتماعی زندگی بهبود ويژه به روستاييان

 باشدمی فقير روستاييان يعنی مردم از گروه خاصی
.(Smith, 2003) صاحبنظران، و محققان از بسياری 

 بعد پنج شامل را روستايی توسعه فعاليت حوزه
 توسعه امور زيربنايی، طبيعی، منابع مديريت اساسی
 انسانی، توسعه منابع مديريت روستاها، فيزيکی
است  غيرکشاورزی و کشاورزی هایفعاليت

(Langarodi & Yari, 2010.)  
 در اخير هایدر سال موضوع، اهميت به توجه با

متعددی طراحی و اجرا  هایکشور طرح روستايی مناطق

 مطالعات نتايج اما (Borzoo et al., 2013).شده است 

 روستايی عمل مناطق در است که آن از حاکی مختلف

 باشدرو میبهرو متعددی مشکالت با کشور مختلف

(Fezoni ardakani & Hayati,, 2011و ) به ه،نتيج در 

 بينیپيش مثبت تغييرات است نتوانسته مناسبی شکل

بيشتر  هنوز که طوریبه نمايد، ايجاد را روستاها در شده

 مطلوبی سطح در کشور روستاهای در توسعه هایشاخص

 زندگی معيشت بر داریمعنی تأثير و ندارد قرار

 Azizpour & Hoseiniاست ) نگذاشته روستاييان

Hasel, 2008 .) 

 تنگنای با روستاها، در مردم از بسياری از سوی ديگر،

 جمعيت، چشمگير رشد درآمد، کاهش شغلی، هایفرصت

 اقتصادی فقر و جوانان برای ويژه به بيکاری باالی نرخ

 امنيت خطر با را هاآن مشکالت اين که هستند مواجه

 هایسال (. درUNWTO, 2004کند )مواجه می معيشتی

 رويکردی به نياز روستايی، اقتصاد مطالعه در گذشته،

 روستاييان بين عمومی در رضايت ايجاد برای فراگيرتر

 ديگر آن رشد و ای که کشاورزیگونهشد؛ بهمی احساس

 شواهد بلکه نيست، روستايی توسعه موتور تنها عنوانبه

 در کشورهای هم و پيشرفته در کشورهای هم روزافزون

 توسعه فرايندهای در که دهدمی نشان پيشرفت حال

-خانواده راهبردهای رفاه و زندگی گذران به بايد روستايی

 متمرکز روستايی اقتصاد اندازهایشمچ در روستايی های

 بايد شودمی اجرا روستايی مناطق در که هايیطرح و شد

(. در اين Rocchi, 2009) باشد اصل بر همين مبتنی

 اعتباری نهادهای 1980 و1970 دهه اواخر درراستا، 

 طريق از اساساً توسعه، به رو کشورهای تمام در خرد

 دولتی، که و خيريه الیم اعتباری هایبرنامه از تعدادی

  عمرانی  و  مالی  نياز  دو  هر  شناسايی  برای تالش در

 Salehiيافت )  توسعه  و  اند، ايجادبوده مشتريانشان

Chegeni et al., 2018اخير، تامين مالی  (. در سه دهه

عنوان راهکاری مناسب جهت مقابله با فقر خرد به

در اين رمينه به رخی کشورها روستاييان مطرح شده و ب

 ,Saei & Ziaeeاند )های چشمگيری دست يافتهتموفقي

 محققان و نوآوران ريزان،برنامه روندی، چنين با (.2016

 ابعاد به را ابداعات که کنندمی تحقيق مسائلی روی بر

 همگون زندگی سياسی و اجتماعی فنّاورانه، فيزيکی،

ای شهری و همحيط ايجاد آنها هدف که زيرا .دهند پيوند

 و آورتاب پايدار، کارآمد، عملکرد مناسب، روستايی با

 . Bricker et al., 2017)است ) پذيرترزيست

 يک پذيریزيست که است معتقد ساوتورث مايکل

 صورت به افراد گوناگون توسط که است ابهام دارای ارزش
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 شده ارائه تعاريف کلی، طورشود. بهمی تفسير متفاوتی

 در تغيير ضرورت اهميت به با توجه ربيشت تاکنون

 روزافزون نيازهای سمت به ريزی،برنامه هایاولويت

 کيفيت و تسهيالت جستجوی در و جامعه فراصنعتی

 به پذيریمفهوم زيست که حالی است. در بوده زندگی

است.  يافته رشد زندگی کيفيت کنندهتهديد اهميت دليل

 اراضی هشکا شهرنشينی، رشد سريع مانند عواملی

 نابرابری رشد مسکن، کمبود باز، فضاهای و زراعی

 زندگی و مکانی محلی، هويت تزايد به رو اجتماعی، ضعف

 پذيری اجتماعزيست برای جدی تهديدهای اجتماعی،

 (.Kotkin, 2001; Inglehart, 1990شوند )می محسوب

در اين ميان، دهستان سرخ قلعه در شهرستان قلعه 

 چون افت یهايان کرمان دارای پديدهدر است گنج واقع

زمين،  کاربرد برنامه بدون دگرگونی محيطی، شتابان

داده نشده و  پاسخ نيازهای و خدماتی شديد کمبودهای

 هايیدارای ويژگی منطقه اين روستاهای اسکان محل

 روستاها، آميختگی یهتوسع مانند مهاجرپذيری،

 خطرات و ماتصد ،روهستند. از اين قوميّتی و اجتماعی

 اين تمامی توان برآيندمی را نامناسب شرايط از ناشی

 اجتماعی، -اقتصادی نابرابری گيریشکل مشکالت،

-زيست سطح افت ،نهايت در و پايين زندگی کيفيت

 در است. آنچه روستاهای اين منطقه دانست در پذيری

 و مردم از پرسش بر تأکيد دارد، قرار مدّنظر تحقيق اين

 و نحوه از ديدگاهشان مورد در ايشان از ازخوردب دريافت

 روستا تبديل جهت در شانپذيریزيست تأمين وضعيّت

 .زندگی است و کار برای مطلوب و مناسب محفل به

-سازه تحليل اعتبارسنجی تحقيق، اين از هدف ،بنابراين

های اعتبار خرد اعضای صندوق پذيریزيست های

-از دهستان يکی وانعن سرخ قلعه به روستايی دهستان

 باشد.شهرستان قلعه گنج استان کرمان می در واقع های

 مروري بر ادبيات موضوع

 بررسی مبنای بر بار اولين برای پذيریزيست نظريه

Abraham Maslow (1945 )انسانی نيازهای درباره 

 فارغ انسانی هر .(Sasanpour et al., 2018گرفت ) شکل

 به دستيابی پی در زندگی کند، روستا يا شهر در اينکه از

 برای طبيعتاً و بخش استرضايت و مطلوب زندگی

 و هازمينه پرمعنی، و بخشرضايت مطلوب، زندگی داشتن

 و آسايش آن پايه بر انسان بتواند که است الزم عواملی

 نمايد فراهم و اجتماعش خود برای را درازمدتی رفاه

(Rostamalizadeh & Saliani, 2011) .ابراين، بربن 

رفع  برای اول درجه در انسانها مازلو، هرم اساس

 اليه نيازهای برای رفع ،سپس و خود ایپايه احتياجات

 (.Sasanpour et al., 2018کنند )می تالش باالتر

هنکس  نانسی توسط 1979 سال در اين راستا، در

(Nancy Hanksرئيس ) هنری، اموال ملی اوقاف 

 داده تشکيل پذيرزيست جوامع رایشرکا ب نام با سازمانی

 که ارزشی عنوانبه را جهان "پذيریزيست" تا شد

 بتوانند خصوصی و عمومی های بخشتالش آن توسط

 شهروندان تمامی برای بهتر جوامعی شدن فراهم موجب

 22 (. طیSasanpour et al., 2018شود ) متضمن گردد،

 و بلند هایگام سازمان اين )سازمان( شرکا، عمر سال

 و برداشته پذيرزيست جوامع از حمايت جهت در کوتاهی

 .است داده انجام جامعه پيشرفت با رابطه در اقداماتی

 کشورهای از بسياری در پذيریزيست مفهوم آن از پس

 ,Rostamalizadeh & Salianiيافت گسترش جهان

2011; Jome’e pour et al., 2013) ) . 

های ديدگاه از برخی رورم با بخش اين در رو،اين از

با  ارتباط در تا شودتالش می پذيرزيست جوامع با مرتبط

پذيری زيست ويژهبه و پذيرزيست جوامع هایمشخصه

زيست .يافته شود دست نظر اجماع يک روستايی به

 ارتقاء به که گرددمی اطالق سيستمی به پذيری

 توسعه ساکنانش و فيزيکی و اجتماعی ذهنی، خوشبختی

 دسترسی، کرامت، عدالت، آن کليدی اصول و دارد توجه

(. Song, 2011) باشدمی توانمندسازی و مشارکت تعامل،

 دارد، مکان حس با نزديک ارتباط که مفاهيمی از يکی

با  و اخير هایدهه در که است پذيرزيست جوامع مفهوم

 از بسياری که اين از عمومی هایآگاهی آمدن وجود به

بسيار  کنند؛نمی برآورده را معيار اين ما زیامرو جوامع

(. Jome’e pour et al., 2013است ) بوده بحث مورد

متفاوتی  معانی گوناگون افراد برای پذيریزيست مفهوم

 مفهوم به خود کلی و اصلی معنای در پذيریدارد. زيست

 همان ،واقع و در است زندگی قابليت به دستيابی

است  پايدار مکان ريزیبرنامه کيفيت به دستيابی

(Sasanpour et al., 2014.) 

 پذيریزيست از معقول تعريف يک اوصاف اين با

 کهطوریبه شده، هاراي "وبستر مريام" نامهتوسط لغت
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 انسانی زندگی برای مناسب مکانی عنوانبه پذيریزيست

 (. امروزهMerriam-Webster, 2016است )معنا شده

 زندگی، کيفيت پايداری، جمله زا گوناگونی هایرهيافت

 مواجهه برای پذيریزيست و نوشهرگرايی رشد هوشمند،

 مفهوم متون بيشتر است. در شده مطرح باال لمسايبا 

 بيان مترادف صورتبه زندگی کيفيت با پذيریزيست

 وجود اين با (.Sasanpour et al., 2014) است شده

 قرار مفهوم اين مرکز توجه در مکان هر در زندگی کيفيت

 متنوعی بسيار گيریاندازه قابل نماگرهای شامل و دارد

 پايداری، و امنيت نقل، و حمل تراکم، معموالً، که است

 & Aliakbariدهند )می تشکيل را آن ثابت اجزای

Akbari, 2016; Perogordo Madrid, 2007.) 

-زيست مفهوم از واحدی و روشن تعريف تاکنون

در  (Leby & Hashim, 2010).ت اس نشده هپذيری اراي

 پذيریزيست مفهوم که معتقدند بای و اين راستا، کندی

معرف  و شودمی تعريف جامعه، رفاه: مانند هايیبا عبارت

کند می تبديل جايی به را مکان يک که است هايیويژگی

کنند  زندگی آن در دارند تمايل مردم، همواره که

(Kennedy & Buys, 2010زيست .)در بردارنده ذيریپ 

 با همراه طراحی ارتباط با در چندبعدی موضوعاتی

-تحرک زيست، از محيط حفاظت زمين، کاربری جامعه،

 و عمومی سالمت بهداشت و پذيری،دسترسی و پذيری

 به پذيری،زيست مفهوم ن،باشد. بنابرايمی اقتصادی رفاه

 افراد مناسب زندگی برای نياز مورد از شرايط ایمجموعه

 موجبات که شودمی اطالق معين، يک محدوده در

 زمان مدت برای را ساکنانش رضايتمندی رفاه و آسايش،

 (.Leby & Hashim, 2010کنند )می طوالنی فراهم

می آن تعاريف از گيرینتيجه عنوان به ،نهايت در

 با امن، سيستمی سالم، به پذيریزيست که گفت توان

 باالی کيفيت هک شودمی اطالق مناسب دسترسی

-می ارمغان به برای شهروندان جذاب محيطی و زندگی

 و برابری دسترسی، شامل مفهوم اين اساسی اصول آورد.

 بر پذيریزيست به مربوط مفاهيم که است مشارکت

 هایويژگی و پارامترها که گيرند؛می شکل مبنای آن

 يک حفظ و تقويت برای را اجتماعی و فيزيکی رفاه

 گرد هم پرمعنا و پربار صورت به انسان وجودی منظر

 . سازندمی يکپارچه و آورده

 

 پیشینه تحقیق

Sajasi gheydari et al. (2019)  در تحقيق خود

بندی روستاها بر اساس شاخص های تحت عنوان رتبه

آباد شهرستان پذيری در روستاهای دهستان نظامزيست

، بعد اجتماعی، اقتصادی 4اسالم شهر، به بررسی 

پذيری اين کالبدی و محيطی در ارتباط با بررسی زيست

بندی جوامع پرداختند و روستاها طبق مدل ويکور رتبه

گرديدند. نتايج نشان داد که سطح زيست پذيری 

تر که جمعيت بيشتری دارند و به شهر روستاهای بزرگ

 و راه ارتباطی اصلی نزديک هستند، باالتر است. 

Mohammadi & Manuchehri (2019)  در پژوهش

پذيری و تاب خود تحت عنوان تحليلی بر ارتباط زيست

آوری جوامع روستايی، به بررسی ابعاد اجتماعی، 

نتايج نهايی اقتصادی، محيطی و کالبدی پرداختند. 

نشان از ارتباط مثبت، مستقيم و معنادار وضعيت 

شده  آوری روستاها در منطقۀ مطالعهپذيری و تابزيست

های استنباطی، بعد با توجه به يافته ،همچنين .دارد

اقتصادی و شاخص توانايی سازگاری و انطباق با 

پذيری و های اصلی ميزان زيستکننده تهديدات، تبيين

 .اندشده آوری در منطقۀ مطالعهتاب

 Jomepour & Tehrani (2013) با خود پژوهش در 

 رد زندگی کيفيت و پذيریزيست ميزان تبيين عنوان

 مرکزی بخش موردی مطالعه(شهری  روستاهای پيرامون

 سطح دست يافتند که نتيجه به اين ) شهريار شهرستان

 در روستاهايی که در پذيریزيست و کيفيت زندگی

 و زندگی کيفيت ميزان افراد و دارند قرار پايينی سطح

 و اقتصادی اجتماعی، ابعاد تمامی در پذيری رازيست

-می ارزيابی پايين معناداری، رتصوبه محيطی،زيست

 و پذيریزيست ميزان از نظر نيز تفاوت معناداری. کنند

 وجود تحقيق منطقۀ در واقع روستاهای در زندگی کيفيت

 دارد. 

 Bandarabad (2011) هایمؤلفه نشان داد نتايج 

 مديريت هایسياست شامل شهر شکل تغيير بر تأثيرگذار

 اقتصاد فعاليت ريخی،الگوی تا طبيعی، بستر شهری،

-بنيان عنوانبه فرهنگی و اجتماعی هایارزش و شهری

شناسايی  پذيراز يک شهر زيست کنندهپشتيبانی های

 .اندشده
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Rostamalizadeh & Saliani (2011) مطالعه  در

ه اراي را روستايی نواحی در بهزيستی مدل گسترده نظری

روستايی  بهزيستی سنجش بررسی اين در نمودند. ايشان

بهداشتی( و  اقتصادی، )اجتماعی، فردی سطح دو در را

 نموده بهداشتی( معرفی اقتصادی، )اجتماعی، اجتماعی

معيارهای  زير و معيارها دارای سطوح اين از که هريک

 هاشار هاآن به تفصيل به ،1 جدول در که باشندمی خاصی

  .است شده

Rezvani et al. (2009) ضعيت و ارزيابی در پژوهشی

اخير  سال 10 طی که را روستايی هایسکونتگاه زندگی

مسکن،  نظير هايیشاخص طريق از اندشده تبديل شهر به

و  اطالعات مشارکت، فردی، بهزيستی سالمت، آموزش،

و  ثروت و درآمد کار، فراغت، اوقات و تفريح ارتباطات،

 دانند.می پذيرامکان محيط کيفيت

نتايج برخی از تحقيقات ای از ( خالصه1) جدول در

 ه شده است.اراي پذيریها و ابعاد زيستدر زمينه شاخص

 
 پذيریها و ابعاد زيستای از نتايج برخی تحقيقات در زمينه شاخص. خالصه1جدول 

 ها(نتايج )ابعاد و شاخص محقق )سال(

 (Rezvani et al., 2009)  ،اوقات و تفريح ارتباطات، و عاتاطال مشارکت، فردی، بهزيستی سالمت، آموزش، مسکن 

 محيط کيفيت ثروت، و درآمد کار، فراغت،

(Rostamalizadeh & Saliani, 

2011) 

 

 :فردی سطح -الف

 اجتماعی، حمايت اجتماعی، رضايت شادکامی، رهبری، آموزش، ميزان :اجتماعی -1

 اوقات تماعی،اج تعلق اعتماد، خريد، قدرت کيفيت زندگی، شغلی، رضايت اجتماعی، فعاليت

 و فراغت

 فردی. مالی سالمت عالی، آموزش به دستيابی درآمد، سطح اشتغال، بيکاری، :اقتصادی -2

 ....و روانی ارزيابی فردی، سالمت :بهداشتی -3

 اجتماعی: سطح -ب

 و تفريح جمعيتی، تغييرات اجتماعی، حمايت مشارکت، اجتماعی، شبکه: اجتماعی -1

 . سرگرمی

 مددرآ اقتصادی:2-

 فقر بيکاری گذاری، سرمايه اشتغال،

 روزهای تعداد نقل، و حمل تراکم،جمعيت امکانات، زندگی، شرايط از رضايت :بهداشتی3-.

 هوا دارای

 ....و محل در پاک
Omuta, 1988 / Lau Leby et al., 

2010 
 پايدار درآمد و اشتغال

Omuta, 1988/ Visser et al., 

2005 
 مناسب مسکن

Brittne, 2009/ Vancouver 

Municipality, 2004 
 خدمات زيرساختی و عادالنه امکانات توزيع

Holt-Jensen, 2001/ American 

Institute of Architects, 2005 
 و همبستگی حس مشارکت ايجاد

American Institute of 

Architects, 2005/ Victoria 

Transportation Policy Institute, 

2008 

 مکانی تعلق وستگی وپي افزايش

Wheeler, 2001/ American 

Institute of Architects, 2005/  

Victoria Transportation Policy 

Institute, 2008/ Holt-Jensen, 2001/ 

Balsas, 2004/ Wheeler, 2001 

 کيفيت محيطی )زيست محيطی(

 (1397)منبع: نويسندگان تحقيق، 
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 در استفاده مورد یهاشاخص و ابعادطی چند گام 

 با مرتبط هایپژوهش . انتخاب1انجام شد. ابتدا  پژوهش

 و هاپژوهش شناسیروش کيفيت . ارزيابی2و  موضوع

 تناسب بررسی پس از مطالعات. سپس پژوهشگران

 آن در که بودند هايیحفظ پژوهش دنبال به مقاالت

-دسته و شده روستاها مطرح پذيریبر زيست مؤثر عوامل

 اين اساس بر .بودند داده انجام عوامل اين از هايیبندی

سرخ دهستان  برای ترمناسب و مؤثرتر عوامل و ابعاد

 و ارزيابی و متخصصين توسط خبرگان و شناسايی ،قلعه

مبانی نظری و پيشينه  با بررسی .است شده نهايی

مدل  نظرات متخصصين نقطه اعمال از پس تحقيق و

 .(1ست )شکل، ا ه شدهمفهومی پژوهش اراي

 
 

 

 . مدل مفهومی تحقيق1شکل 

 

 شناسی تحقیقروش

 تحقيقات نوع از ماهيت نظر حاضر از پژوهش

 در های کاربردی،پژوهش نوع از هدف براساس پيمايشی،

 علی نوع از براساس روش، و ميدانی هاداده گردآوری

-کليۀ اعضای صندوق آماری شامل جامعه .است ارتباطی

سرخ قلعه، روستايی دهستان های اعتباری خرد 

 است. حجم شهرستان قلعه گنج در جنوب استان کرمان

 .شد محاسبه کوکران گيریفرمول نمونه استفاده با نمونه

و  توزيع آماری جامعه اعضای بين پرسشنامه 512 تعداد

انتساب متناسب )نوعی روش  روش به شد که تکميل

حجم هر به تناسب ای که در آن روش گيری طبقهنمونه

حجم  (دگردطبقه، حجم نمونه در آن طبقه تعيين می

نمونه در هر روستا مشخص گرديد. مالک انتخاب 

طبقات، روستاهای دارای صندوق اعتباری خرد در سطح 

ها در هر اعضای صندوق ،دهستان سرخ قلعه و همچنين

 برای پژوهش اين در کاربردی روستا بوده است. ابزار

 از بود. پرسشنامه ها پرسشنامهادهد و اطالعات گردآوری

 فردی، هایويژگی اول شد: بخش تشکيل بخش سه

پذيری )اشتغال و درآمد، دوم؛ بررسی ابعاد زيست بخش

مسکن، امکانات و خدمات زيرساختی، مشارکت و 

همبستگی، پيوستگی و تعلق مکانی و کيفيت محيطی( 

کامال  -1ای ليکرت )درجه 5بود که در چارچوب طيف 

کامال موافقم( طراحی شد. روايی  -5مخالفم تا 

 پيشنهادهای و هاپرسشنامه با استفاده از ديدگاه

 و ترويج هایرشته علمی هيئت اعضای و کارشناسان

طبيعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه روستايی توسعه

آمد.  دست به آنان اصالح انجام از دانشگاه تهران پس

 آلفای ضريب آزمون از پژوهش ابزار پايايی برآورد برای

 30با انجام مطالعه مقدماتی )شد.  استفاده کرونباخ

پرسشنامه خارج از نمونه اصلی ولی درون جامعه آماری( 

و محاسبه ضريب آلفای کرونباخ برای شاخص ترکيبی 

دست هپذيری، پايايی ابزارتحقيق بسنجش ابعاد زيست

 انجام برای را ابزار مناسب پايايی که( 2آمد )جدول، 

 دهد.می نشان پژوهش
 

 پذيری دهستان سرخ قلعه. پايايی ابعاد زيست2جدول 

 مسکن اشتغال و درآمد پذيریابعاد زيست
امکانات و خدمات 

 زيرساختی

همبستگی و 

 مشارکت

پيوستگی و تعلق 

 مکانی

کيفيت 

 محيطی

 94/0 92/0 87/0 66/0 60/0 89/0 آلفای کرونباخ

 (1397تحقيق، های )منبع: يافته
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استنباطی با  توصيفی و بخش دو در هاداده تحليل

. شد استفاده 8.8lisrel و 25SPSS افزارهاینرم از استفاده

 درصد، فراوانی، از توصيفی آمار بخش منظور در بدين

 زا استنباطی نيز آمار بخش در انحراف معيار و ميانگين

 .شد گرفتهبهره تحليل عاملی تاييدی مرتبه دوم

 

 هایافته

 ها شامل دو دسته توصيفی و تحليلی است. دريافته

د های توصيفی پرسشنامه را از لحاظ تعداابتدا ويژگی

، سن، جنس، وضعيت سرخ قلعهپاسخگويان در دهستان 

 وهای شغلی، ميزان تحصيالت و مدت اقامت تاهل، گروه

در قسمت دوم به تشريح وضعيت پاسخگويی به سواالت 

پذيری از نظر های زيستحقيق در قالب مولفهاصلی ت

 پاسخگويان پرداخته شد.

 هاي توصيفیيافته -الف

ه ، ابتدا به مقايس3های توصيفی جدول مطابق يافته

 بين تعداد پاسخگويان در روستاهای دهستان سرخ قلعه

های اختصاصی پرداخته شده است و در ادامه ويژگی

 اند. مورد تحليل قرار گرفته

يج تحقيق حاکی از آن است که از مجموع افراد نتا

درصد( زن بودند.  6/43نفر ) 286مورد بررسی تنها 

-سن اعضای صندوقدهد که ها نشان میيافتههمچنين 

سال  73تا  15های مورد بررسی در محدوده سنی 

 087/10، انحراف معيار 109/31متغير بود )ميانگين: 

سال و  30گروه سنی نفر( در  286سال( و بيشتر افراد )

نفر( در  13ها )درصد و کمترين آن 4/55کمتر از آن با 

درصد قرار داشتند  7/2سال به باال با  61گروه سنی 

دهد (، نشان می4براين، نتايج جدول )(. عالوه4)جدول، 

درصد از افراد مورد مطالعه ديپلم  بوده و  9/30که سواد 

خود اختصاص داد  نفر( را به 153اکثريت جامعه آماری )

-ها نيز دارای تحصيالت ابتدايی میدرصد آن 2/17و 

درصد دارای تحصيالت سيکل،  21باشند. همچنين 

ديپلم و باالتر بوده درصد نيز دارای تحصيالت فوق 9/15

نفر( دارای سواد  5و تنها يک درصد از پاسخگويان)

بر اين (. عالوه4باشند )جدول، خواندن و نوشتن می

ها نشان داد که مدت سکونت تجزيه و تحليل داده نتايج

باشد سال متغير می 73تا  1 افراد مورد مطالعه نيز بين

 سال(. 300/11، انحراف معيار 764/26)ميانگين 

 
. توزيع فراوانی روستاهای مورد مطالعه دهستان 3جدول 

 قلعهسرخ
 جامعه آماری حجم نمونه روستا

 235 46 الزمانشهرک صاحب

 261 51 آباديلوک

 81 16 کرت

 245 48 متينريگ

 66 13 زردوکی

 168 33 گلو

 250 49 آهوان

 527 103 مازگیچاه

 163 32 برجک حسن

 87 17 اميرالمومنينشهرک

 143 28 هزارشاه

 250 49 2بند بری 

 138 27 حسين آباد

 2614 512 کل

 (1397های تحقيق، )منبع: يافته
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 قلعه دهستان سرخ ایحرفه -های فردیفراوانی پاسخگويان بر اساس ويژگی . توزيع4جدول 
 درصد تجمعی درصد فراوانی جنسيت

 6/43 85/55 286 زن

 4/99 55/43 223 مرد

 100 6/0 3 بدون پاسخ

 - 100 512 کل

 درصد تجمعی درصد فراوانی های سنی)سال(گروه

 4/56 4/55 286 و کمتر 30

 2/84 3/27 141 40تا  31

 2/96 8/11 61 50تا  41

 2/98 9/2 15 60تا  51

 0/100 7/2 13 60بيشتر از 

  100 512 کل

 درصد تجمعی درصد فراوانی ميزان تحصيالت

 7/14 7/14 73 بی سواد

 8/15 0/1 5 خواندن و نوشتن

 9/32 2/17 85 يیابتدا

 9/53 0/21 104 سيکل

 8/84 9/30 153 ديپلم

 100 2/15 75 االترو ب پلميفوق د

  100 512 کل

 (1397های تحقيق، )منبع: يافته

 

پذيري جامعه آماري مورد بندي ابعاد زيستاولويت -

 مطالعه بر حسب ضريب تغييرات

دهد که از نظر افراد مورد ، نشان می5نتايج جدول 

افراد  یگذارهيسرما زانيم شيافزا"مطالعه متغيرهای

مختلف روستا  یاقتصاد یهاتيخارج از روستا در فعال

 یهافرصت"و  "و ..( یصنعت، گردشگر ،ی)کشاورز

به ترتيب  "شده است جاديدر روستا ا یديجد یشغل

اولويت اول و دوم را به خود اختصاص دادند و نسبت به 

ساير متغيرها دارای تاثير بيشتری در بعد اشتغال و 

 باشند.شان میپذيریدرآمد زيست

دارم  ليتما"پذيری نيز متغير ستدر بعد مسکن زي

 "منزل خود را ارتقا دهم شيو سرما شيگرما ستميکه س

اولويت اول را داشت و دارای بيشترين اهميت و تاثير 

 منزل مساحت که دارم تمايل"بود. پس از آن متغير 

نيز در اولويت دوم قرار گرفت  "دهم افزايش را خود

 (.   5)جدول، 

امکانات و خدمات عد ، در ب5طبق نتايج جدول

پذيری از نظر افراد مورد مطالعه ی زيسترساختيز

 اطراف روستاهای به دسترسی راه کيفيت"متغيرهای

 شهر به دسترسی راه کيفيت " و" است کرده پيدا بهبود

ترتيب اولويت اول و دوم را به ، به "است کرده پيدا بهبود

 خود اختصاص دادند و نسبت به ساير متغيرها دارای

 یرساختيامکانات و خدمات زتأثير بيشتری در بعد 

 باشند.ی میرپذيستيز

پذيری از نظر ی زيستمشارکت و همبستگدر بعد 

 یکار گروه هيروح ءارتقا"افراد مورد مطالعه متغيرهای 

پروژه  کي یهنگام اجرا"و  "مردم روستا انيدر م

 یمال هایکمک هيو ارا یاريمردم روستا به خود ،یعمران

نسبت به ساير متغيرها دارای تأثير  ".کنندیقدام ما

 باشند.بيشتری در اين بعد می

در صورت "از نظر افراد مورد مطالعه متغيرهای 

 گذاریهيدر روستا سرما ،یگذار هيداشتن توان سرما

 یمکان برا نتريروستا را مناسب نيا"و  "خواهم نمود
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ويت اول و به ترتيب اول" .دانمیخود در منطقه م یزندگ

دوم را به خود اختصاص دادند و نسبت به ساير متغيرها 

ی و تعلق مکان یوستگيپدارای تاثير بيشتری در بعد 

 باشند.پذيری میزيست

 پذيری نيز ازبه عالوه، در بعد کيفيت محيطی زيست

 انداز چشم بهبود"نظر افراد مورد بررسی متغيرهای 

در  طيمح بهداشت تيبهبود وضع"و " روستا طبيعی

به ترتيب اولويت اول و دوم را داشتند و نسبت " روستا

-به ساير متغيرها دارای تأثير بيشتری در اين بعد می

 باشند.
 

 قلعه برحسب ضريب تغييرات های خرد روستايی دهستان سرخپذيری اعضای صندوقابعاد زيست یبنداولويت .5 جدول
 اولويت ب تغييراتضري انحراف معيار ميانگين هاگويه ابعاد 

اشتغال و درآمد
 

14/2 است افتهي شيدر آمد مشاغل موجود در روستا افزا  97/0  45/0  3 
28/2 شده است جاديدر روستا ا یديجد یشغل یفرصت ها  01/1  44/0  2 

48/2 است افتهي شيدر روستا افزا یو باغ یمحصوالت زراع ديتول زانيم  69/1  68/0  6 
 یاقتصاد یها تيافراد خارج از روستا در فعال یگذار هيسرما زانيم شيافزا

 ..(و  یصنعت، گردشگر ،یکشاورز) روستا مختلف
47/2  99/0  40/0  1 

51/2 است افتهي شيدرآمد من از شغلم افزا  12/1  45/0  4 
38/2 شده است جاديمن ا یدر شغل مناسب در روستا برا تيامکان فعال  13/1  47/0  5 

ن
مسک

 

97/2 است افتهي شيدر خانه ام افزا یمن از زندگخاطر  نانياطم  09/1  37/0  3 
21/3 منزل خود را ارتقا دهم شيو سرما شيگرما ستميدارم که س ليتما  10/1  34/0  1 
28/3 دهم شيدارم مساحت منزل خود را افزا ليتما  14/1  35/0  2 

37/3 دهم شيمنزل خود را افزا یدارم تعداد اتاق ها ليتما  77/1  53/0  4 

ت 
ت و خدما

امکانا
ی

زيرساخت
 

15/3 کرده است دايبه شهر بهبود پ یراه دسترس تيفيک  09/1  36/0  2 

26/3 کرده است داياطراف بهبود پ یبه روستاها یراه دسترس تيفيک  02/1  33/0  1 
79/2 است افتهيقطع برق در روستا کاهش  زانيم  08/1  38/0  4 
72/2 است. افتهيهمراه در روستا کاهش  قطع و اختالل در شبکه تلفن زانيم  07/1  38/0  3 
68/2 است افتهيآب شرب روستا بهبود  تيفيک  10/1  41/0  5 
57/2 است افتهيروستا بهبود  نياديمعابر و م تيفيک  19/1  47/0  6 

ی
ت و همبستگ

مشارک
18/3 روستا عمومی امور در جوانان و نوجوانان مشارکت افزايش ميزان   16/1  35/0  4 

49/3 روستا مردم ميان در گروهی کار ارتقا روحيه  77/1  30/0  1 
16/3  دهيار و اسالمی شورای اعضای با روستا مردم شدن ارتباط بهتر  20/1  35/0  5 

کمک ارايه و خودياری به روستا مردم عمرانی، پروژه يک اجرای هنگام
 .کنندمی مالی اقدام های

23/3  47/2  30/0  2 

19/3 روستا مهم امور در مردان مانند همفکری زنان  21/1  51/0  6 
30/3 روستا آبادانی برای بيشتر اهالی دلسوزی  14/1  32/0  3 

ی
ق مکان

ی و تعل
پيوستگ

 

40/0 48/2 17/3 روستا در کار و زندگی به جوانان تمايل افزايش ميزان  5 
55/0 03/1 96/2 .باشد روستا در کارم محل دهممی ترجيح  7 
38/0 14/1 15/3 بگذرانم روستا در را خود فراغت اوقات شهر، جای به دهممی ترجيح  6 
71/0 00/1 46/3 هستم روستا آبادانی و توسعه و زندگی شرايط بهبود به اميدوار  8 

38/0 02/1 27/3 روستا در زندگی به من دلبستگی و افزايش عالقه  4 
35/0 12/1 44/3 نمود خواهم گذاریسرمايه روستا در ری،گذا سرمايه توان داشتن صورت در  1 
 در دهممی ترجيح هم باز شهر در زندگی و کار شرايط وجود صورت در

 .زندگی کنم روستا
32/3 05/1 78/0  9 

35/0 18/2 90/3 .دانممی منطقه در خود زندگی برای مکان ترينمناسب را روستا اين  2 
 محيط و خاک و آب منابع حفظ به نسبت ردمم حساسيت و افزايش توجه

  روستا زيست
59/3 20/2 36/0  3 

ط
ت محي

کيفي
 

 

47/0 13/1 40/2  اطراف هایزمين و روستا در سيالب وقوع کاهش ميزان  6 
40/0 01/1 50/2 روستا در محيط بهداشت بهبود وضعيت  2 
51/0 37/1 71/2  روستا در سيالب وقوع از ناشی آلودگی کاهش ميزان  7 
38/0 07/1 82/2  روستا طبيعی انداز بهبود چشم  1 

41/0 10/1 68/2  آن اطراف و روستا گياهی پوشش وسعت افزايش  3 
46/0 06/1 31/2 روستا فرهنگی آثار تخريب کاهش ميزان  5 
45/0 18/1 64/2  روستا زيرزمينی و سطحی آب منابع آبدهی افزايش ميزان  4 

 (1397ای پژوهش، ه)منبع: يافته 
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پذيري هاي مؤثر در زيستتحليل  اهميت مؤلفه -

 قلعه هاي خرد روستايی دهستان سرخاعضاي صندوق

 گيري متغيرهاي پژوهشاندازه بررسی مدل -

 مه وای پرسشنامنظور بررسی اعتبار سازهبه ،در ادامه

-تابعاد زيس"گيری مربوط به سازه برازش الگوی اندازه

های خرد روستايی دهستان سرخ ای صندوقپذيری اعض

 و افزار ليزرلهای گردآوری شده به کمک نرم، داده"قلعه

ل حليبا استفاده از تحليل عاملی تاييدی مورد تجزيه و ت

 قرار گرفتند. اين روش در پی آن است که تعيين کند؛

ساس اگيری شده با آن چه بر های اندازهآيا تعداد عامل

-رفت، انطباق دارد. بهی انتظار میتئوری و مدل نظر

 نوايی بينعبارت ديگر، به آزمون ميزان انطباق و هم

-دهنده و سازه تجربی تحقيق میمتغيرهای تشکيل

 .پردازد

های موثر برای ارزيابی نقش شاخص ،در اين مرحله

های پذيری اعضای صندوقابعاد زيستگيری در شکل

ی دوم تبهاز روش تحليل عاملی مر خرد روستايی

ی دوم استفاده شد. دليل استفاده از تحليل عاملی مرتبه

-به نوع اثرات علی در مدل انتزاعی تحقيق مربوط می

توان ديد که ساختارهای شود. در مدل طراحی شده می

گانه، يک ساختار عاملی مجزا را در سطح عاملی شش

دهند. براساس مدل تحقيق، اين مدل در دوم تشکيل می

سازی شده و مدل تحليل عاملی زار ليزرل پيادهافنرم

 دست آمد.مرتبه دوم قابل قبولی اجرا و به

 t(، مقادير 6دست آمده در جدول )براساس نتايج به

دست آمده برای تمامی متغيرهای مورد مطالعه از به

روابط اين متغيرها با  ،بزرگتر بوده و در نتيجه 96/1

عبارت ديگر، است. بهدار شده های مربوطه معنیعامل

دهد که تمامی نشانگرهای می های اين بخش نشانيافته

پذيری اعضای ابعاد زيستانتخابی برای سنجش 

از دقت  های خرد روستايی دهستان سرخ قلعهصندوق

توان بيان می ،رواز اين .اندالزم و کافی برخوردار بوده

های استفاده شده، با زيربنای نظری کرد که شاخص

  دهند.تحقيق تطابق قابل قبولی را نشان می
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 گيریدر قالب مدل اندازههای خرد روستايی ( اعضای صندوقVIABپذيری )زيست های.  بارهای عاملی نشانگرها و سازه6جدول 

 سازه
نماد در 

 مدل
 -T بار عاملی متغيرها

Value 

 اشتغال و درآمد
EMPL 

E1 71/0 است افتهي شيدر آمد مشاغل موجود در روستا افزا - 

E2 37/16 79/0 شده است جاديدر روستا ا یديجد یشغل یهافرصت 

E3 57/9 46/0 است افتهي شيدر روستا افزا یو باغ یمحصوالت زراع ديتول زانيم 

E4 
 یاقتصاد یهاتيافراد خارج از روستا در فعال یگذار هيسرما زانيم شيافزا

 ..(و  یدشگرصنعت، گر ،یکشاورز) روستا مختلف
82/0 74/16 

E5 79/13 66/0 است افتهي شيدرآمد من از شغلم افزا 

E6 29/14 68/0 شده است جاديمن ا یدر شغل مناسب در روستا برا تيامکان فعال 

 مسکن
HOUS 

M1 57/0 است افتهي شيدر خانه ام افزا یخاطر من از زندگ نانياطم - 

M2 63/13 92/0 منزل خود را ارتقا دهم شيماو سر شيگرما ستميدارم که س ليتما 

M3 35/13 88/0 دهم شيدارم مساحت منزل خود را افزا ليتما 

M4 64/10 58/0 دهم شيمنزل خود را افزا یدارم تعداد اتاق ها ليتما 

امکانات و 
خدمات 

 زيرساختی
 

SUST 

Z1 79/0 کرده است دايبه شهر بهبود پ یراه دسترس تيفيک - 

Z2 17/19 84/0 کرده است داياطراف بهبود پ یبه روستاها یراه دسترس تيفيک 

Z3 53/17 76/0 است افتهيقطع برق در روستا کاهش  زانيم 

Z4 40/13 60/0 است. افتهيقطع و اختالل در شبکه تلفن همراه در روستا کاهش  زانيم 

Z5 27/5 25/0 است افتهيآب شرب روستا بهبود  تيفيک 

Z6 40/5 25/0 است افتهيروستا بهبود  نياديابر و ممع تيفيک 

مشارکت و 
 همبستگی

 
RECO 

MO1 62/0 روستا عمومی امور در جوانان و نوجوانان مشارکت افزايش ميزان - 

MO2 59/11 65/0 روستا مردم ميان در گروهی کار ارتقا روحيه 

MO3 35/11 63/0  اردهي و اسالمی شورای اعضای با روستا مردم شدن ارتباط بهتر 

MO4 
مالی  هایکمک ارايه و خودياری به روستا مردم عمرانی، پروژه يک اجرای هنگام
 .کنندمی اقدام

66/0 64/11 

MO5 68/7 39/0 روستا مهم امور در مردان مانند همفکری زنان 

MO6 32/12 71/0 روستا آبادانی برای بيشتر اهالی دلسوزی 

پيوستگی و تعلق 
 مکانی

 
 

COLO 

P1 74/0 روستا در کار و زندگی به جوانان تمايل افزايش ميزان - 

P2 06/11 51/0 .باشد روستا در کارم محل دهم می ترجيح 
P3 16/18 82/0 بگذرانم روستا در را خود فراغت اوقات شهر، جای به دهم می ترجيح 
P4 79/7 36/0 مهست روستا آبادانی و توسعه و زندگی شرايط بهبود به اميدوار 
P5 00/17 77/0 روستا در زندگی به من دلبستگی و افزايش عالقه 
P6 38/17 79/0 نمود خواهم گذاریسرمايه روستا در گذاری، سرمايه توان داشتن صورت در 

P7 
 روستا در دهممی ترجيح هم باز شهر در زندگی و کار شرايط وجود صورت در

 .زندگی کنم
37/0 96/7 

P8 41/14 66/0 .دانممی منطقه در خود زندگی برای مکان ترينمناسب را روستا اين 

P9 
 محيط و خاک و آب منابع حفظ به نسبت مردم حساسيت و افزايش توجه

  روستا زيست
61/0 37/13 

 کيفيت محيطی
 

QUEN 

K1 71/0  اطراف هایزمين و روستا در سيالب وقوع کاهش ميزان - 

K2 
 از ناشی هایآلودگی زباله، دفع (روستا در محيط شتبهدا بهبود وضعيت

 )هااين مانند و کارگاهی هایفعاليت
78/0 51/15 

K3 23/9 45/0  روستا در سيالب وقوع از ناشی آلودگی کاهش ميزان 
K4 01/12 59/0  روستا طبيعی انداز بهبود چشم 
K5 70/10 52/0  آن اطراف و روستا گياهی در پوشش وسعت افزايش 
K6 84/12 63/0 روستا ...( در و مذهبی تاريخی، آثار (روستا فرهنگی آثار تخريب کاهش ميزان 
K7 93/10 53/0  روستا زيرزمينی و سطحی آب منابع آبدهی افزايش ميزان 

 (1397های تحقيق، )منبع: يافته
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 حالت استاندارد پذيری درهای زيستمؤلفه گيری. ضرايب استاندارد مدل اندازه2تصوير 

 

( 7های برازندگی که در جدول )با توجه به شاخص

-توان بيان کرد که مدل اندازهنشان داده شده است، می

پذيری اعضای صندوق اعتبارات خرد گيری زيست

منظور برازش (، به3روستايی دهستان سرخ قلعه )شکل، 

ها معتبر ها و نشانگرهای مربوط به آنروابط بين شاخص

 باشد.ابل قبول میو ق

 
 پذيری اعضای صندوق اعتبارات خرد روستايیگيری زيستهای برازندگی مدل اندازه. شاخص7جدول 

 x 2/  df NFI NNFI CFI GFI AGFI RMSEA شاخص
معيار پيشنهاد 

 شده
3 ≤ ≤  90/0 ≤  90/0 ≤  90/0 ≤  90/0 ≤  90/0 08/0 ≤ 

مقدار گزارش 
 شده

899/2 91/0 92/0 93/0 91/0 90/0 075/0 

 (1397های پژوهش، ) منبع: يافته

 

، يکی از 6دست آمده از جدول بر اساس نتايج به

های برازش مدل، شاخص ميانگين ريشه شاخص

باشد. معيار پيشنهاد شده برای می (RMSEAمجذورات )

است. در مدل  08/0اين شاخص کوچکتر يا مساوی 

-شد که نشانبامی 075/0حاضر اين شاخص برابر با 

های دهنده برازش مناسب مدل مورد مطالعه با داده

شاخص ديگر، شاخص نيکويی  باشد.مشاهده شده می

( AGFIشاخص برازندگی تعديل يافته ) و (GFIبرازش )

ها هر چه به عدد يک نزديکتر باشد، است. اين شاخص

بيانگر برازش بهتر مدل است که در اينجا مقدار آن به 

دو نسبت خی ،باشد. همچنينمی 90/0و  91/0ترتيب 

= 899/2به درجه آزادی )
df

2  است که  3( نيز کمتر از

با  پژوهش گيریدهنده برازش عالی مدل اندازهنشان

 ,.Rezvani et alباشد )های مشاهده شده میداده

های برازش نيز برازش مناسب و (. ساير شاخص2009

با توجه به نتايج  ،دهند. بنابراينمی عالی مدل را نشان

-توان گفت که برازش کلی مدل اندازهدست آمده میبه

های مورد گيری در وضعيت مطلوب قرار داشته و با داده

کيفيت برازش  ،عبارت ديگراستفاده سازگاری دارد. به

 شود.گيری مطلوب سنجيده میکلی مدل اندازه

و جدول  3ل شده در شکطور که مدل برازشهمان

 پارامترهای و ضرايب معناداری دهد؛ قسمت( نشان می6)

پذيری اعضای زيست گيریاندازه مدل آمده بدست

 را سرخ قلعهصندوق اعتبارات خرد روستايی دهستان 

 يا 96/1 از بزرگتر معناداری عدد چنانچه دهد.می نشان

 پژوهش مدل در موجود باشد رابطه -96/1از  کوچکتر

 روابط کليه دهدمی نشان ،3شکل  بود. واهدخ معنادار

شوند. بر باشند و  تمامی فرضيات تاييد میمی معنادار

بخش  پذيریهای زيستتوان گفت مولفهاين اساس می
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پذيری اعضای صندوق زيستتوجهی از سازه قابل

نمايند و را تبيين میاعتبارات خرد روستايی موردمطالعه 

تا ششم را در تبيين اين سازه های اول به ترتيب اولويت

 اند.  به خود اختصاص داده
 

 
 داریپذيری در حالت معنیهای زيستمؤلفه گيری. مدل اندازه3تصوير 

 

ی های مرتبهبندی اثر شاخص(، رتبه8در جدول )

و  tی دوم، همراه با مقدار ی مرتبهاول در تشکيل سازه

ر ضريب گاما( ها )مقاديبارهای عاملی هر يک از سازه

توانند شدت نشان داده شده است. مقادير ضريب گاما می

ی دوم ی اول و عامل مرتبههای مرتبهی بين عاملرابطه

های ميدانی براساس داده ،را نشان دهند. در اين تحقيق

 و در ميان شش شاخص بررسی شده، عامل پيوستگی

ترين شاخص ( به عنوان قوی=79/0λمکانی ) تعلق

پذيری اعضای صندوق اعتبارات خرد با زيست مرتبط

روستايی دهستان سرخ قلعه شناسايی شده است. ساير 

پذيری نيز به ترتيب اهميت و ميزان های زيستشاخص

ضريب تاثير عبارتند از : امکانات و خدمات زيرساختی، 

کيفيت محيطی، اشتغال و درآمد، مشارکت و همبستگی 

 وضعيت مسکن. ،و در نهايت
 

 ( براساس بارعاملیVIABپذيری )ی مرتبه دوم زيستهای مرتبه اول در تشکيل سازهبندی اثر شاخصرتبه .8دول ج
 λ T-value sig نماد در مدل های مرتبه اولشاخص رتبه

 COLO 79/0 89/11 01/0 پيوستگی و تعلق مکانی 1

 SUST 74/0 20/14 01/0 امکانات و خدمات زيرساختی 2

 QUEN  73/0 77/12 01/0 طیکيفيت محي 3

 EMPL 69/0 34/12 01/0 اشتغال و درآمد 4

 RECO 61/0 52/11 01/0 مشارکت و همبستگی  5

 HOUS 59/0 55/9 01/0 مسکن  6
 (1397های پژوهش، )منبع: يافته

 

 گيريبحث و نتيجه

های مختلف در راستای توسعه مشارکت در فعاليت

رو، زنان و مردان ينروستايی نقش مؤثری دارد، از ا

های مختلف توانمند شوند تا از روستايی بايد در زمينه

اين طريق بتوانند نقش خود را در جامعه ايفا کنند. يکی 

کارگيری مشارکت هاز راهکارهای مناسب در جهت ب

های اعتبار خرد هايی از جمله صندوقآنان، ايجاد تشکل

و ايجاد  است که امکان يکپارچه کردن منابع انسانی

پذيری را در ابعاد اشتغال و درآمد و همچنين زيست

کنند. هدف از انجام اين پژوهش مختلف فراهم می
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پذيری اعضای تحليل و اعتبارسنجی ابعاد زيست

های اعتباری خرد روستايی شهرستان قلعه گنج صندوق

در دهستان سرخ قلعه بود که تعدادی از شاخص های 

بعد پيوستگی و تعلق مکانی،  5پذير در روستاهای زيست

امکانات زيرساختی، کيفيت محيطی، اشتغال و درآمد، 

مشارکت و همبستگی و وضعيت مسکن مورد بررسی 

 قرار گرفته است.

نتايج تحقيق حاکی از آن است که برازش کلی مدل 

پذيری در وضعيت مطلوب قرار داشته گيری زيستاندازه

طور که همان اری دارد.های مورد استفاده سازگو با داده

 اساس مقادير بر که داد نشان تحقيق مالحظه شد نتايج

دست به تحليل عاملی تأييدی مرتبه دوم هایشاخص

های های ميدانی در ميان شاخصداده از آمده

 79/0 پيوستگی و تعلق مکانیشده، عامل بررسی

پذيری اعضای ترين شاخص مرتبط با زيستعنوان قویبه

توان لعه شناسايی شده است. بر اين اساس میمورد مطا

 و زيربنايی پيوستگی و تعلق مکانی عاملی فرهنگگفت 

 پذيریزيست ضروری بسترهای اساس ساير و پايه حتی

 درگيرکردن و پذيریانعطاف واسطه به تواندمی که است

 هاقابليت بهبود گروهی، هایگيریدر تصميم اعضا تمامی

 تسهيل ارتباطات، و اعتمادسازی ،اعضا توانمندسازی و

های خرد روستايی صندوق اعضای ميان بيشتر انسجام

 کارآفرينانه ايجاد رفتارهای موجب کند. بنابراين ايجاد

 سمت کار گروهی به گرايش افراد که نحویبه شده است؛

 نظر صندوق اعتبار خرد در بنيادی هایارزش از يکی را

 American Institute of های پژوهشبگيرند. يافته

Architects (2005) ،Victoria Transportation Policy 

Institute (2008); Rostamalizadeh, V., Saliani 

پذيری دست به اهميت اين شاخص در زيست (2011)

 يافتند.

 عامل اهميت اين و تحقيق نتايج در نظرگرفتن با 

 ظيرن مواردی به توجه زمينه، اين در شودمی پيشنهاد

-ايده به آنها تشويق اعضا و جديد هایايده از پشتيبانی

 یتوسعه را برای  بستر الزم نو، فکرهای هاراي و پردازی

 کند. می ايجادصندوق اعتباری خرد  دراعضای کارآفرينی

امکانات نتايج پژوهش نشان داد بعد 

دومين درصد  74/0با ضريب مسير  زيرساختی

های يافتهباشد. میپذيری موثر در زيست سازه

Brittne (2009), Vancouver Municipality (2004) ،

Rezvani et al. (2009)، Jome’e Jomeepour & 

Tehrani (2013) ،Bandarabad (2011)  و

Rostamalizadeh & Saliani (2011)  نيز در تحقيق

خود آن را تاييد کردند. در زمينه شاخص 

مکانات فيزيکی و زيرساختی از طريق فراهم نمودن ا

تواند به عنوان گامی موثر در جهت مواد اوليه می

 شان باشد. پذيریارتقاء زيست

 73/0نيز با ضريب مسير  کيفيت محيطیبعد 

در اولويت و اهميت سوم قرار گرفت. با نتايج 
Wheeler (2001), American Institute of Architects 

(2005), Victoria Transportation Policy Institute 

(2008), Holt-Jensen (2001), Balsas (2004), 

Wheeler (2001)   که به اهميت اين بعد در

 باشد. پذيری دست يافتند همسو میزيست

 69/0ضريب مسير  نيز بااشتغال و درآمد بعد 

-پذيری قرار گرفت. يافتهدرصد در عامل چهارم زيست

 Jome’e pour &  Tehrani (2013), Bandarabad های

(2011), Rezvani et al. (2009) و Rostamalizadeh & 

Saliani (2011) نيز به اهميت اين عامل در زيست-

تواند وضعيت مناسب مادی میپذيری دست يافتند. 

ها شرايط زندگی خوبی برای روستائيان مهيا سازد و آن

را توانمند ساخته و زمينه ساز ارتقای کيفيت زندگی در 

اما  (Agostini & Fantini, 2008) وستايی باشندجوامع ر

الگوهای زيست پذيری از يک منطقه به منطقه ديگر و 

حتی ممکن است از يک نقطه به ديگر نقاط روستايی 

های آموزشی با هدف برگزاری کارگاه د.کامالً متفاوت باش

ی روستايی نسبت به ايجاد اشتغال در جامعه

صادی در راستای ارتقاء های اقتتوانمندسازی در تشکل

 شان. پذيریزيست

-گروهی می مشارکت و همبستگیعامل پنجم 

-درصد در اولويت پنجم زيست 61/0باشد که با ضريب 

پژوهش محققانی از  نتايج با يافته اينپذيری قرارگرفت. 

 ,Omuta (1988) ،Lau Leby et al (2010)جمله 

Rezvani et al. (2009), Jome’e pour & Tehrani 

(2013), Bandarabad (2011), Rostamalizadeh & 

Saliani (2011), Holt-Jensen (2001) و American 

Institute of Architects (2005) بر  خود مطالعات که در

 تأکيد پذيریزيست ابعاد  تشکيل اين مولفه در اهميت
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وضعيت  ،در نهايت دارد. همخوانیداشتند،  زيادی

درصد در اولويت ششم قرار  59/0با ضريب  مسکن

و  Visser et al. (2005)گرفت که با نتايج پژوهش 

Omuta (1988) باشد. همسو می 

توان موارد زير را جهت طبق نتايج ذکر شده می

افزايش زيست پذيری در روستاهای ذکر شده پيشنهاد 

 نمود:

مسکن روستاها از طريق  بهبود وضعيت -1

رمايش و بازسازی منازل ساماندهی سيستم گرمايش و س

 فرسوده و تخريب شده

ه مشارکت و همکاری در بين اعضای ارتقاء روحي -2

های خرد روستايی و تقويت سرمايه اجتماعی صندوق

 روستاييان. 

و ارتقاء سطح درآمد از طريق  بهبود معيشت -3

د توسعه کسب و کارهای پايدار در سطح روستاها و ايجا

 وساس مطالعات جامع آبادانی زنجيره ارزش توليد بر ا

 پيشرفت در روستاهای هدف 

ای آموزشی و هسازی و برگزاری دورهظرفيت -4

مهارتی در راستای استقرار صنايع تبديلی در بخش 

ال کشاورزی و دامداری و تاکيد بر ارزش افزوده جهت با

 بردن سطح درآمد ساکنين روستايی.

 تشکر و قدردانی

ی بنياد علوی به نمايندگی از اين مقاله با حمايت مال

بنياد مستضعفان انقالب اسالمی و معاونت پژوهشی 

دانشگاه تهران در قالب طرح کاربردی انجام تحقيقات و 

اجرای توان افزايی جوامع محلی شهرستان قلعه گنج 

های صورت گرفته تشکر انجام شده است، لذا از حمايت

 نماييم.می
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