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 چکيده
 دهستان میاندة شهرستان فسا موردتوجه روستایی مناطق در کیفیت زندگی با پایدار کشاورزی ارتباط پژوهش این درهدف: 

 است.

-آوری گردیدههای میدانی جمعو پیمایشی است که آمار و اطالعات ازطریق روش تحلیلی -روش تحقیق از نوع توصیفی روش:

اند. جامعة آماری این تحقیق سرپرستان خانوارهای روستایی دهستان میانده شهرستان فسا هستند که با استفاده از فرمول 

ها طالعه شدند. برای تشخیص پایایی پرسشنامهنفر انتخاب شد و با ابزار پرسشنامه م 233ای به حجم ها نمونهکوکران، از بین آن

 بودن ابزار پژوهش است.دهندة مناسبضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردیده است که نشان

دهد که بین توسعة پایدار کشاورزی با دست آمده است، نشان میهای آماری بهوتحلیلنتایج حاصل که ازطریق تجزیه ها:يافته

ها( های جزئی برازش )نسبت بحرانی و سطح معناداری آنثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، شاخصکیفیت زندگی ارتباط م

(؛ درنتیجه، بین متغیرهای مکنون P < 0.05دهند که همة بارهای عاملی دارای تفاوت معناداری با صفر هستند ) نشان می

بعاد اجتماعی، اقتصادی، محیطی و کیفیت آموزشی، سالمت و گر )اتوسعة پایدار کشاورزی و کیفیت زندگی با متغیرهای مشاهده

 ها، اوقات فراغت و امنیت( رابطة مثبت و معناداری وجود دارد.درآمد، کیفیت سکونتگاهی، کیفیت محیطی، زیرساخت

 نیافتن به اطالعات دقیق درزمینة کشاورزی و کیفیت زندگی از مشکالت این پژوهش است.دستها: محدوديت

های تحقیق لزوم توجه بیشتر مسؤوالن به کیفیت زندگی مردمی که در مناطق روستایی با توجه به یافتهارهاي عملي: راهک

کنند، از اولویت خاصی برخوردار است؛ مثالً  وجود مشکالتی درزمینة مسکن، آب آشامیدنی و برق، ایجاد اشتغال و زندگی می

 ناپذیر در مناطق روستایی هستند.ها از ضروریات اجتنابدرآمد، آسفالت جاده

درزمینة ارتباط بین کیفیت زندگی و کشاورزی تحقیقاتی کمی انجام شده است که این پژوهش در نوع خود اصالت و ارزش:  

  شود.نوآوری تلقی می

 ا.توسعة پایدار، کشاورزی پایدار، کیفیت زندگی، مناطق روستایی، دهستان میانده شهرستان فس ها:واژهکليد

                                                            
 h@gmail.comm.r.boshag mail:E  :نویسندة مسؤول *
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 . مقدمه 1
 . طرح مسئله1. 1

ترین چالش جهان امروز، امنیت غذایی و تأمین این مهم 

(. نبود تعادل بین 3، ص. 2003اسیت، نیاز اولیة انسان است )

توسعه را با رشد جمعیت و تولیدات کشاورزی، کشورهای درحال

رو ساخته است و فشار روزافزون جمعیت و چالشی جدی روبه

ی ذخیرة غذایی توجه جهانی را به تحقیق دربارة هامحدودیت

محیط، غذا و تغذیه جلب کرده است )بورک، هودا، حمزه، و 

 که معتقد هستند از محققان (. برخی30، ص. 2005اعظم، 

 کشورهای در آن، تخریب و محیطیزیست مسائل هایریشه

 در دارند. تفاوت هم با سوم جهان کشورهای و صنعتی

 پیشرفت از ناشی عمده طوربه مسائل این صنعتی، کشورهای

 شدنمدرنیزه و تولیدی سرمایة تراکم تکنولوژی، فزایندة

 مسائل کهدرحالی  (؛3، ص. 3332است )التیری،  کشاورزی

 هایویژگی از ناشی توانمی را سوم جهان در محیطیزیست

 و مسکن کمبود غذایی، هایمانند نارسایی هاآن نیافتگیتوسعه

 اجتماعی -اقتصادی دوگانگی و فزایندة جمعیت رشد ،انرژی

 کشورها این در زیست محیط آلودگی کهطوریدانست؛ به هاآن

(. 320، ص.3335اند )فطرس، دانسته فقر به وابسته را آلودگی

-معرفی می مبهم و پیچیده بسیار را ناپایداری علل هارینگتون

نظر او، به د.شونمی بندیطبقه مختلفی هایبه صورت که کند

 های ملیسیاست و ملی منابع مالکیت حق جمعیت، رشد فقر،

، 3335دهند )هارینگتن، تشکیل می را ناپایداری علل ترینمهم

 روستایی نقاط در زندگی کیفیت امروز، دنیای (. در12ص. 

 عواملی به و پیدا کرده است مکان کیفیت به بیشتری وابستگی

 منابع به دیگر،عبارتیبه یا مزارع و مراتع ها،جنگل اقلیمی،

(. دهستان 235، ص. 2003وابسته است )پارکر و مور،  طبیعی

میاندة شهرستان فسا ازجمله مناطقی است که دارای شرایط 

عنوان منبع باشد و کشاورزی بهمناسب اقلیمی و جغرافیایی می

های شغلی، بستر مناسبی را اصلی تأمین درآمد و فرصت

-پیش وجود آورده است.سعة روستاهای منطقه بهدرراستای تو

منجر به ارتقای کیفیت  که است این پایدار توسعة اصلی فرض

-زیست تداوم برای الزمی گردد و زدودن فقر شرطزندگی می

 کشاورزی پایداری موضوع مقاله این رو، دراست؛ ازاین محیطی

کیفیت زندگی در مناطق روستایی دهستان  با آن ارتباط و

یانده در ابعاد مختلف موردبررسی قرار گرفته و سعی شده م

 و ارتباط کیفیت زندگی تبیین برای مدلی مفهومی است که

 شود. ارائه پایداری

 شناسي تحقيق. روش2
 قلمرو جغرافيايي تحقيق .1. 2

که مرکز آن شهر  استشهرستان فسا از توابع استان فارس      

 35درجه و  51دقیقه تا  33درجه و  53باشد و  بین فسا می

 21درجه و  23قه تا یدق 33درجه و  23طول شرقی و  ةدقیق

 1دقیقة عرض شمالی واقع شده است. این شهرستان دارای 

دهستان . آبادی دارای سکنه است 332 و دهستان 3بخش، 

خانوار است  2353باشد که دارای می میانده جزو بخش شیبکوه

 (.3330)سالنامة آماری استان فارس،

 
 قلمرو جغرافيايي تحقيق  .1شکل  

 3333مأخذ: استانداری فارس، 
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 روش تحقيق .2. 2
باشد و روش بررسی در آن تحقیق حاضر از نوع کاربردی می

تحلیلی و پیمایشی است. ابزار اصلی پژوهش حاضر،  -توصیفی

ای است که روایی محتوایی آن با کسب نظرات پرسشنامه

اورزی، آبیاری و زراعت در مدیریت جهاد متخصصان ترویج کش

کشاورزی شهرستان فسا و چند تن از اساتید دانشگاه و اعمال 

اصالحات الزم، به تأیید نهایی رسیده است. سرپرستان 

خانوارهای مناطق روستایی دهستان میاندة شهرستان فسا 

دهند. نفر( جامعة آماری تحقیق حاضر را تشکیل می 2353)

به حجمی منطقی از نمونه از فرمول کوکران  یابیبرای دست

بردار صفت تحقیق )بهره استفاده شده است که با توجه به

با درنظرگرفتن سطح اطمینان حجم جامعة آماری،  کشاورزی( و

 %33و  %33ترتیب اعداد به qو  p و برای tبرای  2رقم ، 5/35

وان عنسرپرست خانوار به 233ترتیب، اینشد؛ به درنظر گرفته

های پرسشنامه تعیین گویی به سؤالحجم نمونه برای پاسخ

 گردیدند.
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صورت تکمیل آوری اطالعات بهاقدام به جمع ،سسپ     

گیری تصادفی پرسشنامه گردید. در پژوهش حاضر روش نمونه

بوده است که با توجه به حجم سرپرست خانوار و به تناسب در 

در پرسشنامه براساس  ستا لحاظ شده است. همة سؤاالتهر رو

(، 2(، کم )3اند که از خیلی کم )طیف لیکرت سنجیده شده

بندی شدند. جدول ( رتبه5( و خیلی زیاد )1(، زیاد )3متوسط )

 دهد:( اسامی روستاهای منتخب را نشان می3)

 

 شدهگيرياسامي روستاهاي منتخب و تعداد نمونه .1جدول 

 3330: سالنامة آماری فارس، مأخذ

 درصد حجم نمونه حجم جمعيت تعداد خانوار نام روستا دهستان

 

 

 

 

 ميانده

 5/36 36 5530 3333 میانده

 31 30 3331 132 نصیرآباد

 5/32 23 333 235 گهراب

 5/33 25 333 203 ابوذرآباد

 30 22 333 363 بیدزرد

 5/33 25 633 313 آبادرحیم

 3 33 132 33 ردزبیشه

 5/5 32 221 53 سده

 2 5 313 30 آبادسعادت

 5/1 30 330 30 احمدآباد

 2 5 336 26 آبادحسین

 2 1 63 33 شهربانو

 300 233 33133 2303 جمع

درنهایت، برای رعایت اصول و تکنیک کار و سنجش میزان      

رونباخ در پایایی در تدوین و تنظیم پرسشنامه، از روش آلفای ک

استفاده گردید که نتایج حاصل از آن در جدول  SPSSافزار نرم

ها عالوه بر در ادامه برای تحلیل داده ( نشان داده شده است.2)

سازی معادالت ساختاری افزار مدلاز نرم SPSSافزار نرم

(Amos.استفاده گردیده است ) 

 هاي تحقيقشاخص .3. 2
اب گردند که برای ساکنان محلی ای انتخگونهها باید بهشاخص

فراری،  کروبیره نیکولیر،) ها را درک کنندو بتوانند آن اشندآشنا ب
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های مناسب (. استفاده از شاخص233، ص. 2003ژملین، و ژولیت، 

        اقدامات مؤثرتر ازطریقانجام بهتر و  گیریمنجر به تصمیم

      ت به اطالعاتسازی و تبدیل انبوهی از اطالعاشفاف ،سازیساده

، 2003سازمان ملل، )شود گیرندگان میتصمیم برایاستفاده قابل

های مورداستفاده در این تحقیق در شاخص ،ترتیبیناهب ؛(3ص. 

 :اندنشان داده شده (1)و  (3)جداول 

 شدهمقدار آلفاي کرونباخ مشاهده .2جدول

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

هاتعداد گويه عنوان  مقدار آلفاي کرونباخ 

363/0 6 پايداري اقتصادي  

333/0 3 پايداري اجتماعي  

333/0 30 پايداري محيطي  

613/0 3 کيفيت آموزشي  

333/0 3 سالمت و درآمد  

هيکيفيت سکونتگا  5 633/0  

633/0 6 کيفيت محيطي  

هازيرساخت  3 321/0  

336/0 3 اوقات فراغت  

632/0 3 امنيت  
 

 هاي کشاورزي پايدارشاخص .3جدول

 3332های پژوهش،  مأخذ: یافته
 هاشاخص عنوان

 
 پايداري اجتماعي

کردن های روستا، رضایت از آیندة شغلی، میزان تمایل به بیمهرضایت از شغل کشاورزی، تعلق مکانی، میزان مشارکت اجتماعی در فعالیت
 های ارتباطیاستفاده از کانال های آموزشی و ترویجی، میزاناراضی، میزان مشارکت در کالس

 
 پايداري اقتصادي

گذاری در امور کشاورزی، کشاورزی، سرمایه محصوالت بازار آالت کشاورزی، دسترسی بهها، دسترسی به ماشیندسترسی به انواع کود
 ها و اعتبارات بانکیدسترسی به انواع بذرها، دسترسی به وام

 
 

 پايداري محيطي

نکردن از سموم شیمیایی، میزان استفاده از آیش، استفاده از کود حیوانی برای تقویت خاک، تلفیقی دام و گیاه، استفادهگیری از روش بهره
جامانده از برداشت محصول، اجرای تناوب زراعی، مصرف کودهای ریز مغذی، محافظت بهتر کمی و کیفی از آب، نسوزاندن کاه و کلش به

 ایی، استفاده از مبارزة تلفیقینکردن از کودهای شیمیاستفاده

 هاي کيفيت زندگيشاخص .4جدول 

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته
 شاخص ها عنوان

 مدارس. در مناسب آزمایشگاهی تجهیزات وجود باتجربه، و خوب داشتن معلمان مناسب، کیفیت با مدارس دارابودن کيفيت آموزشي

 سالمت و درآمد

 )خانة بهداشتی و درمانی خدمات از بهرمندی برنامة غذایی، در و سبزیجات میوه هفتگی مصرف غذایی، برنامة رد پروتئینی مواد هفتگی مصرف

-پس فعالیت، داشتن انجام برای جسمانی سالمتی درآمد، داشتن از روستایی، رضایت بیمة از مندیبهره ها(،این مانند و درمانگاه، حمام بهداشت،

 مناسب. انداز

 اهيکيفيت سکونتگ
حمام(،  سرویس بهداشتی، گرمایشی، )سیستم مسکونی واحدهای در مناسب تسهیالت وجود مناسب، با کیفیت و بادوام و نوساز هایخانه وجود

 ها.خانه در کافی روشنایی و نورگیری وجود مسکونی، رضایت از معماری مسکن، واحدهای ساخت در مقاوم مصالح و مواد کارگیریبه

 کيفيت محيطي
 رضایت و خطرناک، دارشیب اراضی در هاخانه ساخت از پرهیز فاضالب، دفع و آوریجمع بهداشتی هایروش از استفاده زباله، دفن جایگاه جودو

 روستا. محیط پاکیزگی از رضایت میزان های سطحی،آب دفع از رضایت میزان ولگرد، و مزاحم حیوانات ازنظر روستا محیط از

 هازيرساخت 
 آشامیدنی آب از مندیشهر، بهره به دسترسی برای محدود زمانی کردن فاصلةطی مناسب، ونقلحمل وسائل به مناسب، دسترسی تباطیار راه

 ارتباطی. هایفناوری کارگیریاعتباری، به مالی و خدمات به دسترسی سوختی، مواد توزیع جایگاه وجود سالم،

 خانواده. همراه به رفتن ساالنه مسافرت توان به در روستا، فرهنگی مناسب امکانات وجود شگاه و زمین ورزشی(،ورزشی )با مناسب امکانات وجود اوقات فراغت

 ساکنان، داشتن امنیت عمومی. میان کشمکش و نبود نزاع و انسجام و اتحاد وجود لحظات اضطراری، در پلیس و پاسگاه به دسترسی امنيت
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 تحقيق مباني نظري. 3
ای است که درزمینة مسائل وسعة پایدار رویکرد گستردهمفهوم ت   

های مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی ناشی از فعالیت

(. ریشة این مباحث از 3، ص 3333مولر، انسان مطرح گردید )

نشأت « آیندة مشترک ما»گزارش کمیسیون برانت لند با عنوان 

ة پایدار نیز در همین ترین تعریف دربارة توسعشدهگیرد. شناختهمی

داند ای میگزارش ارائه گردید. این کمیسیون توسعة پایدار را توسعه

های آنکه از توانایی نسلکه نیازهای زمان حال را برطرف سازد؛ بدون

آینده برای ارضای نیازهایشان مایه بگذارد )سیوار، محمودول الم، 

، ص. 2002ایلر )عقیدة ت(. به330، ص 2003وحید موراد، و االمین، 

( مفهوم توسعة پایدار مرحلة مهمی در نظریة محیطی است؛ زیرا 2

دهی کند. در ایالت کند جامعه چگونه باید خودش را سازمانثابت می

دانند که در نتیجة برخورد ای میاسترالیای غربی پایداری را پدیده

-های کنونی و آینده ازطریق یکپارچگی حفظ محیطنیازهای نسل

گردد ت، پیشرفت اجتماعی و موفقیت اقتصادی حاصل میزیس

سوی سطحی (؛ بنابراین، تحول به21، ص. 2003)نیومن و روو، 

پایدار از توسعه غالباً برآمده از روابط دینامیکی پیچیده بین 

، 2030موضوعات محیطی، اجتماعی و اقتصادی  است )کریال و تائو، 

(؛ 3333، ص. 2003رگان، ؛ دودی، کارنی، بری، مولز، و ا233ُص. 

دهد، توسعة پایدار را ( نشان می2طورکه شکل )اساس، همانبراین

 توان دارای سه بعد اصلی اقتصادی، اجتماعی و محیطی دانستمی

 
 پايدار ةابعاد توسع .2شکل 

 552 .، ص2032مرادی، و نیا، بسحاق، افضلیمأخذ: 
 

پایدار است.  کشاورزی پایدار، توسعة در مهم هاینبهج از یکی    

اساساً تعریف واحدی برای کشاورزی پایدار وجود ندارد )ساداتی، 

لیمون و  -؛ گومز122، ص. 2030شعبانعلی فمی، اسدی، و ساداتی، 

؛ دکویجر، ووسینک، استریک، و رنکما، 3315، ص. 2003ریسگو، 

های ای از روشطیف گسترده(. این اصطالح دربرگیرندة 3، ص. 2002

هایی نوسازی و دگرگونی اساسی در کشاورزی صنعتی پیشرفته تا روش

-های سازگار با کشاورزی متداول است )رضاییمشتمل بر تکنولوژی

 اکولوژیک از دید متخصصان از (. برخی13، ص. 3333مقدم و حیاتی، 

 از فراتر را اصطالح دیگر، این برخی نگرند ومی پایدار کشاورزی به

-جنبه دربرگیرندة را آن دانند واکولوژیک صرف می هایجنبه تضمین

دانند می نیز روستایی جوامع و نهادها پایداری پایدار، اخالق، رشد های

(. دسیلوا و همکارانش معتقد 56، ص. 3335مقدم و کرمی، )رضایی

هستند که کشاورزی پایدار رویکردی برای تضمین پایداری اقتصادی، 

اجتماعی و اکولوژیک است که براساس یک الگوی برابر نامیده شده 

رو، یک (؛ ازاین223، ص. 2033دسیلوا، مان، و هایرول ازریل، است )

محیطی مزرعة پایدار باید به اهداف اقتصادی و نیز به اهداف زیست

های اجتماعی مانند خانواده، رفاه ای از جنبهدادن جنبهبدون ازدست

یت زندگی، سالمتی انسان، نیروی کار، مدیریت موردنیاز و جامعه، کیف

(. تاتلیدیل، 313، ص. 2000غیره دست یابد )دن بیگالر و سوودی، 

( نیز اشاره کردند که پایداری از راه 3032، ص. 2003بوز، و تاتلیدیل )

توسعه ازطریق سه بعد اقتصادی، اجتماعی و  سازی فرایندیکپارچه

اجرا برای که به حفاظت و مدیریت قابل آیددست میمحیطی به

تضمین پایداری محیطی از منابع طبیعی، اشتغال بلندمدت و ثبات 

درآمد درراستای رسیدن به پایداری اقتصادی و مشارکت قوی ازسوی 

 جامعه کشاورزی برای رسیدن به پایداری اجتماعی منجر خواهد شد. 

ی توسعة پایدار همواره هایکی دیگر از مسائلی که در راستای بحث    

گیری باشد. شناخت، اندازهمطرح بوده است، مبحث کیفیت زندگی می

ها ریزان و دولتو بهبود کیفیت زندگی از اهداف عمدة محققان، برنامه

در چند دهة اخیر بوده است. این عرصة علمی و تحقیقاتی موردتوجه 

ناسی، اقتصاد، ششناسی، روانها ازجمله جامعهتعداد زیادی از رشته

 محيطي

 

 اجتماعي اقتصادي

وامبا د قابل زیست  

 برابری
 پايداري
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کیفیت زندگی  3360علوم محیطی، جغرافیا، پزشکی و ... است. از دهة 

به یکی از موضوعات موردعالقة علوم اجتماعی تبدیل شده است؛ زیرا، 

در این دهه مشخص شد که رشد و توسعة اقتصادی لزوماً منجر به 

(. 233، ص. 2003شود )داس، بهبود زندگی مردم یک کشور نمی

 چون دربرگیرندة ابعادی که است چندبعدی مفهومی ندگیز کیفیت

 و شخصی باورهای شرایط اقتصادی، روانی، سالمت بدنی، سالمت

 زندگی (. کیفیت3336است )کار، تامسون، و کیروان،  محیط با تعامل

 به توجه نماید. بامی تعریف را بشری زندگی وضعیت که است مفهومی

 معموالً  است، انعکاسقابل ویژگی و عامل چند با وضعیت این اینکه

 شکوفایی، زندگی، رضایت امکانات، رفاه، با مترادف زندگی کیفیت

 انسانی، فقر فقر، ها،قابلیت توسعة زندگی، قدرت نیازها، تحقق

، ص. 2003گیلواری، رود )مکمی کاربه توسعه و زندگی استانداردهای

 ند که کیفیت( معتقد هست3، ص. 2030(. زلینیسکا و دزیرا )36

فینویک و  .کندمی منعکس را انسان نیازهای تحقق سطح زندگی

دانند که خود همکارانش کیفیت زندگی را مفهومی اجتماعی می

کالدس و دانه، بخشند )معنای واقعی ندارد؛ بلکه افراد به آن معنا    می

 (،33، ص. 2005پال و کومار ) (. براساس دیدگاه116، ص. 3333

 شدن نیازهایبرآورده میزان سنجش برای معیاری یزندگ کیفیت

 از زمینه این در و گردیده است تعریف جامعه مادی و روانی -روحی

به مفهوم چگونگی شرایط و وضعیت  نیز روستایی کیفیت زندگی

های روستایی یاد شده است. مطالعة کیفیت زندگی بررسی خانواده

های مردم دگی و شادیعوامل مؤثر در احساس خوب داشتن، مفهوم زن

باشد. درواقع، نظریة کیفیت زندگی، ترویج و توسعة مفاهیم کیفیت می

ها فراهم های زیستی برای آنمحیط زندگی مردم است تا بهترین شیوه

(؛ 551، ص. 2030گرجی، زیمبرک و تارتینک، مارکوینا، و جورا، شود )

برای این است  بنابراین، هدف غایی مطالعة کیفیت زندگی و کاربرد آن

که طوریکه مردم  قادر به داشتن یک زندگی با کیفیت باال باشند؛ به

، ص. 2003بخش باشد )پارکر و مور، این زندگی هدفمند و نیز لذت

قبول جهانی برای این مفهوم وجود، هنوز یک تعریف قابل(. بااین36

که کیفیت ارائه نشده است؛ زیرا، بسیاری از محققان بر این باور هستند 

های زندگی مفهومی چندوجهی، نسبی، متأثر از زمان، مکان، ارزش

وسیلة نیروهای بیرونی مرتبط فردی و اجتماعی است. کیفیت زندگی به

ها، روابط های اجتماعی مثل تکنولوژی تولید، زیرساختبا افراد یا گروه

 وسیلةها، نهادهای جامعه، محیط طبیعی و همچنین بهبا سایر گروه

های شخص یا نیروهای درونی مثل تعامالت درون جامعه و ارزش

 (.233، ص. 2003داس، شود )جامعه تعیین می

برای  منطقی و دقیق چارچوب یک دلیل نبودبه طورکلی،به     

 نقاط در زندگی کیفیت یا رفاهی و وضعیت شرایط ارزیابی و سنجش

که  است کرده زندگی کیفیت مؤسسة تحقیقات سنجش روستایی،

اند از: بهداشت، تغذیه، محیط طبیعی، اوقات فراغت، امنیت، عبارت

ملل  اجتماعی (. توسعة333، ص. 3333ویلیام، آموزش و درآمد )

با توجه این به  برای جهانی سطح در هاییمقیاس تعریف به اقدام متحد

( 3توان کیفیت زندگی را در ابعادی به صورت شکل )توضیحات می

 نشان داد:
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کیفیت آموزشی

 
 سالمت 

 و درآمد

 

 امنیت

 

 

 

 

 

کیفیت 

 سکونتگاهی

 

 کیفیت محیطی

 اوقات

فراغ   

 زیر 

 ساخت ها

 

 کيفيت زندگي

 ابعاد کيفيت زندگي .3شکل 

 3332 های پژوهش،مأخذ: یافته
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 ي تحقيقها. يافته4
های اولیه وارد مدل عاملی در اولین گام پژوهش شاخص

پایدار کشاورزی و کیفیت  ترتیب که ابعاد توسعةاینهب شدند؛

عاملی گردیدند. محاسبات صورت جداگانه وارد تحلیل هزندگی ب

ایدار پ دهد که در هر دو بخش توسعةشده نشان میانجام

تر بزرگ زندگی یک عامل دارای مقادیر ویژة کشاورزی و کیفیت

  باشد.می 3از 

مجموع درصد  ،( نشان داده شده است5که در جدول )طورهمان

 د اجتماعی، اقتصادی و محیطی توسعةسه بع واریانسی که

اشد که درصد بمی %35، حدود دنکناورزی تبیین میپایدار کش

کیفیت  شدةاستخراج ( عامل6جدول ). در بسیار باالیی است

سی که عامل زندگی نشان داده شده است. مجموع درصد واریان

 .باشدمی %10، حدود کندکیفیت زندگی تبیین می

 

  کشاورز پايدار توسعة ابعاد واريانس تبيين درصد و ويژه مقادير شده،¬استخراج عامل .5 جدول

 3332 پژوهش، های¬یافته: مأخذ

 
 عوامل

 ب عواملاستخراج مجموع ضراي اوليه ير ويژةمقاد

 تجمعي% % واريانس مجموع تجمعي % %  واريانس مجموع

       1 533/2 623/31 623/31 533/2 623/31 623/31 

2 213/0 253/3 335/32  

3 233/0 335/3 000/300  

 

 يفيت زندگيعامل استخراج شده، مقادير ويژه و درصد تبيين واريانس ابعاد ک .6جدول 

 3332، های پژوهشمأخذ: یافته

 

 عوامل

 ب عواملاستخراج مجموع ضراي اوليه مقادير ويژة

 تجمعي% واريانس% مجموع تجمعي % واريانس % مجموع

       1 335/2 323/33 323/33 335/2 323/33 323/33 

2 331/0 363/32 633/52  

 

 

3 330/0 123/32 320/65 

4 352/0 311/30 363/35 

5 

 
 

620/0 
 

 
 

362/3 
 

325/31 

6 532/0 
 

153/3  333/33 

7 
 

133/0 322/6  000/300 

 312/864Bartlett's Test =  

000/0  Sig =  

656/0   KMO= 
 

 ل تحقیق مبنی بر ارتباط بین توسعةپس از این مرحله، مد     

نتاایج جادول پایدار کشاورزی با کیفیت زندگی طراحی گردید. 

های برازش مادل در شارایط نسابتاً ( نشان می دهد شاخص3)

( در CMIN/DFخوبی قارار دارناد. شااخص بارازش مطلاق )

را  3تاا  2ین ن مقاادیر بایط مطلوبی قرار دارد. اغلب محققاشرا

ص. ، 3333)قاسامی،  داننادقباول مایبرای این شاخص قابال

( و نیکاویی بارازش GFIهای نیکاویی بارازش )(. شاخص330

-( در شرایط خوبی هستند. ازنظار شااخصAGFIشده )اصالح
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( مدل در شرایط NFI ،RFI ،IFI ،TLI ،CFIهای تطبیقی )

، PNFIهاای بارازش مقتصاد )قباولی قارار دارد. شااخصقابل

PCFIین دوم میاانگ ( نیز وضعیت خوبی دارند. درنهایت، ریشة

( اسات کاه  =033/0RMSEA)  بامربعات خطای برآورد برابر

.قباولی برخاوردار اساتدهاد مادل از بارازش قابالنشان مای

 

 هاي برازش مدلشاخص -7جدول 

 3332پژوهش، های یافتهمأخذ: 
 

CMIN DF CMIN/DF GFI AGFI NFI RFI IFI TLI CFI PNFI PCFI RMSEA 

331/36  31 350/2  333/0  331/0  333/0  333/0  321/0  333/0  323/0  633/0  633/0  033/0  

 

( 5استاندارد و شکل )تحقیق با ضرایب غیر ( مدل1شکل )     

دهد. نتایج را نشان میشده مدل تحقیق با ضرایب استاندارد

ن است که بین کیفیت زندگی و توسعة پایدار حاکی از آ

وجود دارد. ارتباط بین این دو  کشاورزی همبستگی مثبت

. در ابعاد کیفیت زندگی بیشترین نقش استدرصد  33/0متغیر 

شده گردد. ضریب محاسبهمشاهده میمت و درآمد در بعد سال

بین متغیر پنهانی کیفیت زندگی با سالمت و درآمد با  در رابطة

ضریب  بیشترین و با کیفیت آموزشی با 63/0 یضریب الندا

آمدن کیفیت وجودهابعاد در ب کمترین است. همة 15/0الندای 

درآمد  اما بعد سالمت و ؛زندگی در مناطق روستایی نقش دارند

بیشترین تأثیر را در متغیر پنهان کیفیت زندگی داشته است. 

درآمد بیشترین تأثیر را در متغیر پنهان کیفیت  ،در بین ابعاد

پایدار کشاورزی هر سه  توسعةزندگی داشته است. در بین ابعاد 

در ایجاد  بعد اجتماعی، اقتصادی و محیطی تقریباً به یک اندازه

شده در این اند. ضریب الندای محاسبههمتغیر پنهان نقش داشت

، 33/0 با ترتیب ابعاد اجتماعی، اقتصادی و محیطیابعاد به

 .است 30/0و  36/0

 

 
مدل تحقيق با ضرايب غيراستانداردشده. 4شکل   

 3332های پژوهش،مأخذ: یافته
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مدل تحقيق با ضرايب استانداردشده .5شکل   

 3332 های پژوهش،مأخذ: یافته

نسبت بحرانی و سطح ) شاخص های جزئی برازش     

تفاوت بارهای عاملی  دهند که همةها( نشان میمعناداری آن

، بین متغیرهای نتیجهدر (؛P < 0.05)معناداری با صفر دارند 

 )ابعاد گرایدار کشاورزی و متغیرهای مشاهدهپ پنهانی توسعة

جود مثبت و معناداری و اجتماعی، اقتصادی و محیطی( رابطة

، بین متغیر پنهانی کیفیت زندگی با متغیرهای همچنین دارد.

شده )کیفیت آموزشی، سالمت و درآمد، کیفیت مشاهده

ت و ها، اوقات فراغسکونتگاهی، کیفیت محیطی، زیرساخت

امنیت( با توجه به اینکه همة بارهای عاملی تفاوت معناداری با 

:(3)جدول  دداری وجود دارصفر دارند، رابطة مثبت و معنا
 

 کنندة مدل پژوهشهاي تبيينبرآوردهاي غيراستاندارد عامل .8جدول 

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

 Estimate S.E. C.R. P متغيرها

000/3 کيفيت زندگي ---> کيفيت آموزشي     

132/3 کيفيت زندگي ---> سالمت و درآمد  260/0  310/5  000/0  

زندگيکيفيت  ---> کيفيت سکونتگاهي  333/3  233/0  502/5  000/0  

063/3 کيفيت زندگي ---> کيفيت محيطي  233/0  033/5  000/0  

هازيرساخت 003/3 کيفيت زندگي --->   203/0  335/1  000/0  

033/3 کيفيت زندگي ---> اوقات فراغت  206/0  323/5  000/0  

303/0 کيفيت زندگي ---> امنيت  365/0  332/1  000/0  

000/3 توسعة پايدار کشاورزي ---> بعد اجتماعي     

303/0 توسعة پايدار کشاورزي  ---> بعد اقتصادي  012/0  365/36  000/0  

333/0 توسعة پايدار کشاورزي ---> بعد محيطي  050/0  333/33  000/0  

 گيري. بحث و نتيجه5
شدة کیفیت زندگی ج حاکی از بررسی متغیرهای مشاهدهنتای   

یت زندگی متغیرها تأثیر مثبتی بر کیفدهد که تمامی نشان می

حدود  ندهست اند این متغیرها قادردر نواحی روستایی داشته

از واریانس کیفیت زندگی را در مناطق روستایی تبیین  10%

ترین نقش را در کنند. در این راستا متغیر سالمت و درآمد بیش

، زیمبرک و . گرجیکیفیت زندگی ساکنان روستا داشته است

در تحقیق خود نشان دادند ( 2030نک، مارکوینا، و جورا )تارتی
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ترین مواردی که باعث کاهش رضایت زندگی و که یکی از مهم

 و مهاجرت در مناطق روستایی کرواسی شده است، امکانات

 درمانی و بهداشتی و اجتماعی خدماتپایین و نیز  درآمد

د یکی اینکه سالمت و درآمتوجه به روستاها است.  در ترضعیف

تواند نقش مهمی در ، میباشدترین نیازهای انسانی میاز پایه

این  ناطق روستایی ایفا کند؛ اگرچه همةکیفیت زندگی م

وستایی نقش متغیرها در تعیین کیفیت زندگی در نواحی ر

ها ضروری ریزیدارند و توجه به همة این متغیرها در برنامه

زی هر سه بعد نسبت پایدار کشاور در بین ابعاد توسعة است.

-اری نظام کشاورزی را تبیین میتقریباً یکسانی از واریانس پاید

که درصد بسیار باالیی باشد می %35کنند. این نسبت حدود 

و  (2003های تحقیقات تاتلیدیل، بوز، و تاتلیدیل )است. یافته

 رسیدن به هدف ( نیز حاکی از آن است که برای3333)مولر 

های یابی به خواستهدست شاورزی باید برپایداری در بخش ک

های اقتصادی، ای در نظامدهصورت گسترموردنظر که به

 ،بنابراین؛ گرددتمرکز  ،اجتماعی و محیطی گسترش یافته است

پایدار  در توسعة بودن بعد اجتماعیاداربا توجه به معن

های تعاونی و مشارکتی فعالیت بیشترچههر گسترش ،کشاورزی

 تواند گاممی هاجلب مشارکت واقعی آنو  اورزانبین کشدر

اری نظام کشاورزی منطقه باشد. راستای پایدی درمفید

دار اپایدار کشاورزی معن ز در توسعةکه بعد اقتصادی نیییآنجااز

 بهرههای کموام پرداخت روند بوده است، توسعه و تداوم

 تضمینی قیمت راستای تشویق کشاورزان منطقه و تعییندر

-است که می های تولید یکی دیگر از مواردیهزینه با تناسبم

پایدار کشاورزی ایفا کند. بعد  در توسعة تواند نقش مؤثری

 که در توسعة مهم و اساسی است ابعادیکی دیگر از  محیطی

 ،شرایط ارضی و میزان آب پایدار کشاورزی نقش مهمی دارد.

 ؛باشندمیمهم در پایداری نظام کشاورزی  هر دو از مسائل

 بهبود با هدف کشاورزی اراضی سازییکپارچه ،روایناز

و  روستایی منابع مدیریت بهبود و کشاورزی مکانیزاسیون

-سرمایه عنوانبه آب و خاک منابع مدیریت ویژههب کشاورزی

مدیریت کارگیری تناوب زراعی مناسب، هب حیاتی و نیز های

ازجمله مواردی بز کاربرد کودهای حیوانی و س وتلفیقی آفات 

توانند در توسعة پایدار کشاورزی مؤثر باشند. هستند که می

 متغیرهای بین ارتباطات پیچیدگی خوبیبه پژوهش مدل

 را کیفیت زندگی در مناطق روستایی و توسعة پایدار کشاورزی

 به پژوهش این در شدهبررسی الگوی دهد. درواقع،می نشان

کیفیت  پایداری کشاورزی و دارمعنا و مستقیم وجود رابطة

ریزی در کشور نشان دارد. تجربة چند دهه برنامه تأکید زندگی

یت از خدمات و امکانات باعث رضا که صرف ارائةدهد می

شود. آنچه های روستایی نمیزندگی و جلوگیری از مهاجرت

است، روستایی  مروزه بیش از هر زمانی دیگر موردنیاز جامعةا

دهد ی این پژوهش نشان میهاار است. یافتهداشتن اشتغال پاید

در مناطقی که همچنان شرایط جغرافیایی و اقلیمی مناسبی 

شتن برای کشاورزی وجود دارد، توجه به بخش کشاورزی و دا

تواند در توسعة روستایی و نگاه بلندمدت به این بخش می

رفتن سطح کیفیت زندگی روستاییان نقش مهمی ایفا کند. باال

فضاهای  ست کها این ،وجه قرار دادن را موردتی که باید آانکته

ی نسبت به یکدیگر های متفاوتجغرافیایی شرایط و ویژگی

ستایی در ایران ه بدان معنی است که مناطق رودارند. این مسئل

-هب وع و متفاوتی برای توسعه هستند؛های متننیازمند استراتژی

، هیتی که آن فضا داردهر فضای جغرافیایی بنابر ما ،ترتیباین

در  ،بنابراین ریزی شود؛باید ارزیابی گردد و دربارة آن برنامه

ه به این بخش و مناطق با قابلیت مناسب برای کشاورزی توج

تواند  حتی ایجاد و توسعة صنایع تبدیلی و تکمیلی مرتبط می
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Abstract 

Purpose: In this study, the relationship between sustainable agriculture and the quality of life in rural 

areas is Miandeh Dehestan in Fasa County is examined. 

Methodology: This study is descriptive-analytic and a survey research method was employed. Data 

was collected through field studies. The research population of this study was the head of the rural 

families of Mianded in Fasa. Using the Cochran formula, a sample of 218 was selected and a 

questionnaire was given to them. Cronbach alpha coefficient was calculated to determine the 

reliability of the questionnaire. It indicated that it was a reliable research tool.  

Finding: The results of the statistical analysis indicate that the positive relationship between quality 

of life and sustainable development of agriculture was significant. The partial indices of fit (relative 

to the critical significance level) indicate that all of the factor loadings are significantly different from 

zero. Among the latent variables, the sustainable agriculture and the quality of life variables viewer 

(social, economic, environmental and quality of education, health and income, quality of habitat, 

environmental quality, infrastructure, leisure and security) have a significant positive relationship. 

Research limitation: The lack of access to information about agriculture and the quality of life 

brought some problems in this research.  

Practical implication: According to findings of this study, paying more attention to the quality of life 

for people who live in rural areas and their problems should be among the priorities of administrators.  

The problems such as such as housing, water, electricity, creating employment and income, and 

building the roads are among the inevitable necessities in rural areas.  

Original/ value: The value of this study lies in the fact that it is among the few studies focusing on 

the relationship between quality of life and agriculture. Furthermore, it can be considered as an 

innovation.  

Keywords: Sustainable development, sustainable agriculture, quality of life, rural areas, Miandeh 

Dehestan in Fasa County. 
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