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مقدمه 
فقر یکی از مهمترین چالشهایی است که بشر با آن مواجه است (بانک جهان .)0441 ،یکی از فقیرترین و
آسیبپذیرترین گروههای موجود در جوامع ،بهویژه در جهان سوم ،روستاییان هستند (طالب و همکاران.)00 :7913 ،
بهنظر میرسد فقر در بیشتر موارد به منابع مالی مربوط است؛ درحالیکه به منابع دیگری مانند سرمایههای طبیعی،
انسانی و طبیعی نیز بستگی دارد (همان .)00 ،میتوان گفت فقر و ناپایداری معیشت از چالشهای اساسی توسعة مناطق
روستایی است که منجر به بروز پیامدهای ناگوار اقتصادی و اجتماعی مانند مهاجرت و بیکاری شده است (اعظمی و
همکاران)191 :7931 ،؛ از اینرو یکی از بزرگترین چالشهای برنامهریزی در جوامع انسانی ،بهویژه جوامع روستایی که
کانون تمرکز فقرا در کشورهای درحالتوسعه محسوب میشود ،تأمین معیشت است (زید.)0440 ،
یکی از راههای پیشرفت و جلوگیری از افزایش فقر روستاییان ،توجه به وضعیت معیشتی خانوار روستایی است (نوروزی و
حیاتی)7930 ،؛ از اینرو معیشت از دهة  7314بهعنوان رویکردی جدید در توسعة روستایی با هدف کاهش و ریشهکنی فقر
روستایی مطرح (کارنی )7331 ،و بیشتر با فعالیتهای چمبرز شناخته شد (سلمانی و همکاران .)771 :7934 ،معیشت شامل
تواناییها و فعالیتهای مورد نیاز برای زندگی است (بایوا و استرونزا191 :0474 ،؛ سی .اچ .اف .)3 :0440 ،در این رهیافت
توسعه ،معیشت اجتماعات در کانون توجه بوده و معیشت بهطور گسترده دربرگیرندة همة اجزا و عناصر مختلفی است که مردم
از آنها استفاده میکنند یا در تولید و خلق ابزارها و وسایل گذران زندگی (نهتنها فعالیتهای درآمدزا) برای خود و خانوادة خود،
از آنها تأثیر میپذیرند (فوریسر0447 ،؛ دی .اف .آی .دی .)7333 ،به باور الیس ،معیشت با تأکید بیشتر بر دسترسی به دارایی و
فعالیتهای متأثر از روابط اجتماعی (جنسیت ،سواد ،طبقه ،نژاد ،قومیت و اعتقادات) و نهادها شکل میگیرد (چمبرز و کانوی،
 .)1 :7330بر مبنای رویکرد معیشتی ،سرمایههای معیشتی روستایی (سرمایة فیزیکی ،طبیعی ،انسانی ،مالی ،اجتماعی) اساس
توانمندی و قدرت دخالت روستاییان در سرنوشت فردی و اجتماعی آنان هستند؛ زیرا سرمایههای مذکور تعیینکننده و
جهتدهندة ادراک ،انتظارات و فعالیتهای افراد و خانوادهها در روند زندگی در نواحی روستایی بهشمار میآیند (بریمانی و
همکاران .)11 :7930 ،این داراییها در مرکز چارچوب معیشت پایدار قرار دارند ،بر راهبردهای معیشتی روستاییان تأثیر
میگذارند و نقش مهمی در گذران زندگی و پایداری معیشت دارند .براساس تعریف معیشت پایدار از دیدگاه چمبرز و کانوی،
معیشت هنگامی پایدار است که بتواند با فشارها و شوکها سازگار شود و بهبود یابد ،قابلیتها و داراییهای خود را تقویت یا
حفظ کند و فرصت معیشت پایدار را برای نسل بعد فراهم آورد .همچنین منافع خالصی را برای معیشت دیگران در سطوح
محلی یا ملی و در کوتاهمدت و بلندمدت ایجاد کند (چمبرز و کانوی .)7330 ،با باالبردن سطح دسترسی به انواع داراییهای
وابسته به معیشت و کنترل آنها ،فقرا قادرند نیازهای اولیة خود را بهخوبی فراهم آورند و گزینههای معیشتی مختلفی را ایجاد
کنند (سینگ و گیلمن .)0444 ،این داراییها تشکیلدهندة بدنه معیشت مورد نیاز هستند (وارنر .)0440 ،برایناساس داراییهای
معیشتی نقش مهمی در پایداری معیشت دارند؛ زیرا اگر داراییهای معیشتی جامعه یا افراد در حد مطلوب نباشند ،یا دسترسی به
آنها با مشکالتی مواجه باشد ،احتمال آسیبپذیری معیشت آنها بیشتر خواهد بود و این مسائل بر توسعه و توسعة پایدار
روستایی تأثیراتی منفی خواهد گذاشت؛ زیرا هدف و ایدة اصلی معیشت پایدار استفاده از منابع ،داراییها و سرمایههای مناطق
روستایی بدون آسیبرسانی به محیط است .با توجه به آنچه گفته شد ،خانوارهای روستایی شهرستان بوئینزهرا بهدلیل کمبود
بارندگیهای اخیر ،فرسایش خاک بهعلت کشت چندبارة زمین در سال ،پایینرفتن سطح چاههای آب و نبود تنوع معیشتی
بهدلیل حمایت نکردن دولت و ...دچار مشکالتی در تأمین معیشت هستند؛ از اینرو بیشتر جوانان برای تأمین معیشت مهاجرت
را انتخاب کردهاند و به همین دلیل بیشتر روستاها خالی از نیروهای خالق و جوان هستند .این موضوع بر دارایی معیشتی
خانوارها و روستاها ،همچنین دسترسی خانوارها به داراییها تأثیر گذاشته و سبب شده است خانوارها در دسترسی به معیشت
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پایدار با مشکل مواجه باشند .همانطور که پیشتر ذکر شد ،این داراییها و دسترسی به آنها نقش مهمی در مقابله با فشارها و
شوکها دارد؛ برایناساس پژوهش حاضر به بررسی سرمایه و داراییهای روستاییان پرداخته و بهدنبال تحلیل توزیع فضایی
داراییهای معیشتی در روستاهای شهرستان بوئینزهرا است .هدف این پژوهش پاسخگویی به این پرسشهاست که توزیع
فضایی داراییهای معیشتی در روستاهای مورد مطالعه چگونه است؟ داراییهای معیشتی در روستاهای شهرستان بوئینزهرا در
چه سطحی قرار دارند؟ آیا برخورداری روستاهای مورد مطالعه از داراییهای معیشتی متفاوت است؟ سهم کدامیک از داراییهای
معیشتی در روستاهای مورد مطالعه بیشتر است؟

مبانینظری 
معیشت عبارت است از فعالیتها ،داراییها و دسترسیهایی که بهطور مشترک ،منابع کسب درآمد فرد یا خانوار روستایی
را تعیین میکنند (دیویس و حسین7 :0440 ،؛ پادل خاتیوادا و همکاران .)0471 ،معیشت به معنای زندگی و زندهبودن،
تواناییها ،داراییها و فعالیتهایی است که برای زیستن مورد نیاز است (چمبرز .)0 :0440 ،معنای دیگر معیشت ،تفکر
دربارة دسترسی به داراییها و مدیریت برای حفظ آن است (دییردن و همکاران.)1 :0440 ،
راهبرد معیشت پایدار در اواخر دهة  7314در کمیسیون جهانی محیطزیست و توسعه 7با هدف پیشرفت و برای فقرزدایی
از اجتماعات روستایی بهوجود آمد .براساس تعریف مؤسسه محیطزیست استکهلم ،معیشت پایدار یعنی ایجاد شرایطی که در
آن ،نظامهای انسانی ،طبیعی و اقتصادی حامی توسعة پایدار باشند و منابع و فرصتهای نسل آتی را حفظ کنند .همچنین
افراد با استفاده از امکانات الزم برای تأمین غذا ،سرپناه و ...زندگی مقبول خود را فراهم کنند (تریق0447 ،؛ بلگیس.)0440 ،
براساس تعریف مؤسسة بینالمللی توسعة پایدار ،معیشت پایدار امکانات و ظرفیتهای مردم را برای انجام و حفظ شیوههای
مناسب زندگی بهکار میگیرد و ضمن توجه به رفاه نسل آنها ،به نسلهای آینده نیز توجه میکند .این امکانات مشروط به
وجود و دردسترسبودن گزینههای بومشناختی ،اجتماعی-فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی و مبتنی بر مساوات ،مالکیت منابع و
نظام تصمیمسازی مشارکتی است .تعریف عملی از معیشت پایدار به اهمیت توانمندسازی افراد و حفظ استقالل و کرامت
آنها در برآوردهکردن نیازهایشان اشاره دارد (سینگ7331،؛ پستور0447 ،؛ هوآ و همکاران.)0471 ،
به اعتقاد برخی صاحبنظران ،رویکرد معیشتی راه تفکر مبتنی بر فقر و آسیبپذیری زندگی است .همچنین به فعالیتهای
توسعه کمک میکند که دارای این ویژگیها باشد :مردممحور (تمرکز بر اولویتهای مردم فقیر) ،پاسخگو و مشارکتی
(گوشدادن و پاسخ به اولویتهای معیشتی شناساییشده از سوی مردم) ،چندسطحی (کار در سطوح مختلف برای کاهش فقر)،
هدایتشده (بهکمک بخشهای دولتی و خصوصی) ،پویا (پاسخ انعطافپذیر به مردم در شرایط گوناگون) ،پایدار (ایجاد توازن
اقتصادی ،نهادی و پایداری اجتماعی و زیستمحیطی) (سی .اچ .اف .)3 :0440 ،رویکرد معیشت پایدار میتواند چارچوبی برای
درک و تحلیل بهتر نقش مردم دربارة توسعة نواحی روستایی باشد؛ زیرا بر واقعیتهای زندگی مردم تأکید دارد (سلمانی و
همکاران .)771 :7934 ،براساس مطالعات صورت گرفته ،مشهورترین مدل مفهومی از رویکرد معیشت پایدار را ادارة توسعة
بینالمللی ( )DFIDترسیم و ارائه کرده است (کارنی( )7333 ،شکل .)7
پنج مؤلفه در چارچوب معیشت پایدار وجود دارد که هنگام تحلیلهای معیشت ،با توجه به شرایط مورد نظر بررسی
میشوند و برای فهم چارچوب معیشت ضروری هستند .این مؤلفهها شامل آسیبپذیری ،داراییهای معیشت ،راهبردهای
معیشت ،فرایندها و ساختارهای سازمانی و درنهایت پیامدهای معیشتی هستند (ام .سی .دونیج و بانینگ0443 ،؛ دی .اف.
آی .دی0444 ،؛ اسکونز7333 ،؛ شن0443 ،؛ الیس.)0444 ،
)1. World Commission on Environment and Development (WCED
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شکل.5چارچوبمعیشتپایدار()DFID
منبع،دی.اف.آی.دی5333،

آسیبپذیری بیانی از ناامنی در رفاه افراد ،خانواده و جامعه در رویارویی با تغییرات محیطی است .مفهوم آسیبپذیری
در معیشت ،شامل فصلیبودن (نوسانات قیمتها و تولیدها و فرصتهای شغلی) ،شوکهای ناگهانی (درگیریها ،جنگ،
بیماریها ،سیل ،طوفان ،خشکسالی ،آفتها ،زمینلرزه ،آتشسوزی ،سرقت) و روندهای بحرانزای پیشبینیشدنی
(کمبودهای فصلی ،افزایش جمعیت ،کاهش حاصلخیزی ،خاک ،آلودگی هوا) است (چمبرز و کانوی00 :7337 ،؛ دهقانی
پور و همکاران .)0471 ،7راهبردهای معیشتی ترکیبی از فعالیتها هستند که مردم برای دستیابی به اهداف خود که همان
امرارمعاش است انتخاب میکنند (سی .اچ .اف .)0440 ،نتایج معیشت میتواند شامل درآمد بیشتر ،افزایش رفاه زیستی،
کاهش آسیبپذیری ،کاهش نابرابری ،بهبود امنیت غذایی و پایداری محیطزیست با استفادة پایدار از منابع طبیعی باشد
که سبب بهبود ارزش و منزلت انسانی

میشود (سررات.)0 :0441 ،

یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین اجزا در شکلگیری راهبردهای معیشت پایدار داراییها و سرمایههای معیشتی است
(سجاسی و همکاران .)040 :7930 ،واژة سرمایه به مجموعة داراییها یا آنچه روستاییان در اختیار دارند اشاره میکند؛
بدینصورت که ماهیت تلقی از آن داراییها و آسیبپذیری محتمل هر سیستم در قبال آنها چگونه است (گرن9 :0444 ،؛
دش و همکاران .)0471 ،رویکرد معیشت براساس اینکه دارایی اقشار فقیر روستایی ،پایهای بهمنظور درک گزینههای
پیشروی آنها برای اشتغال و درآمدزایی و همچنین راهبردهای دستیابی به معیشت مطمئن و مطالبات آنها و آسیبهایی
است که در فعالیتها با آن مواجه هستند ،تعریف میشود (الیس .)07 :0444 ،دپارتمان توسعة بینالمللی پنج گروه از دارایی
و سرمایه را با عناوین سرمایههای اجتماعی ،طبیعی ،انسانی ،فیزیکی و مالی ارائه میکند (کارنی( )71 :7331 ،شکل .)0
میتوان گفت داراییهای معیشتی عوامل داخلی مؤثری هستند که نقش مهمی در فرایند تصمیمگیری خانوار برای انتخاب
راهبردهای معیشتی در جهت تأمین معیشت ایفا میکنند (فنگ و همکاران0470 ،؛ وو و همکاران .)0471 ،با توجه به شکل
 ،0داراییهای معیشتی ستونهای معیشت پایدار هستند و نقش اصلی در معیشت پایدار روستاییان دارند.


عنوانستونهایمعیشتپایدار 

ونقشآن 
هابه

شکل.5سرمایههایمعیشتی
منبع:نگارندگان 5334،
1. Dehghani Pour et al
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شکل.3
منبع:سووشنگ534:5455،

رویکرد معیشتی بهدنبال به دست آوردن درک دقیق و واقعبینانه از قوتهای افراد (داراییها) و چگونگی تالش برای
7

تبدیل قدرت به نتایج مثبت معیشت است (دکورن  .)0447 ،شکل  9داراییهای معیشتی و ارتباط مهم داراییهای
مختلف را نشان میدهد.
داراییهای معیشتی عبارتاند از:
داراییانسانی:محیطها متناسب با شرایط ،داراییهای متعددی دارند که یکی از مهمترین آنها داراییهای انسانی است
(سجاسی و همکاران .)040 :7930 ،انسان با توجه به قدرت تعقل و تفکر خود ،از تواناییهای متعددی برخوردار است که او را در
بهرهبرداری از منابع محیطی یاری میکند (شن14 :0443 ،؛ گاتمن و آندرسن .)0471 ،0برایناساس ،دارایی (سرمایه) انسانی
شامل مهارتها ،دانش ،توانایی ،کار و سالمتی است که مردم را در تعقیب راهبردهای معیشتی متفاوت و دستیابی به اهداف
معیشتیشان یاری میکند؛ از اینرو مردم دسترسی بیشتری به مراکز آموزشی -فرهنگی مانند مدارس ،کتابخانه ،کانونها و
انجمنهای فرهنگی-ورزشی و مانند دارند (دی .اف .آی .دی .)7333 ،بهطورکلی دارایی شامل این موارد است :سطح دانش و
مهارت عملی (شاهولی و الچینی ،7911 ،گالیور و گیبن0447 ،9؛ نوپل و همکاران )0443 ،0وضعیت سالمت معیشت (اریکسن،
 0441ب؛ المو0470 ،0؛ لی و همکاران0479 ،؛ حداد و گیل اسپای )0447 ،و وضعیت سالمت و بهداشت مواد غذایی (اریکسن،
 0441آ؛ اریکسن 0441 ،ب؛ حداد و گیل اسپای0447 ،؛ بانک جهانی0441 ،؛ المو )0470 ،که بر پایداری خانوارها تأثیر مستقیم
دارند .دانش و مهارت (لی و همکاران ،)0479 ،بازده اقتصاد نیروی کار (اریکسن 0441 ،ب) و تراکم نیروی کار (ماکس دورئو،
 )7910از جمله مهمترین شاخصهای دارایی انسانی هستند.
دارایی اجتماعی-نهادی :دارایی اجتماعی یکی از مباحث بحثبرانگیز است که تعاریف متعددی دارد .این مقوله
بهعنوان ذخیرة اجتماعی که مردم را در تعقیب منافع معیشتیشان یاری میرساند ،پذیرفته شده است که شامل اعتماد
اجتماعی (تورتن0444 ،؛ رنزائو و ملر0474 ،؛ اریکسن 0441 ،ب؛ مارتین و همکاران ،)0440 ،1انسجام اجتماعی ،مشارکت
اجتماعی ،شبکههای اجتماعی (تورتن0444 ،؛ رنزائو و ملر0474 ،؛ اریکسن 0441 ،ب) عضویت در گروهها (رنزائو و ملر،
0474؛ گالیور و گیبن ژ0447 ،؛ لی و همکاران ،)0479 ،توانمندی سیاسی و جامعهپذیری است که از مهمترین مؤلفههای
سرمایة اجتماعی خانوارها هستند .در محیطهای اجتماعی مانند مناطق روستایی که تعلقات اجتماعی از شهرها پررنگتر
است ،اهمیت داراییهای اجتماعی برای دستیابی به معیشت پایدار روستایی بسیار اساسی و مفید است؛ زیرا بخش
قابلتوجهی از معیشت در محیطهای روستایی ،متأثر از وابستگیهای اجتماعی ،اتحاد اجتماع ،همبستگی اجتماعی ،امنیت
1. Dercon
2. Gautam and Andersen
3. Gulliver and Gibbon
4. Knuepple et al
5. Elemo
6. Martin et al
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اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و ...است که بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بر معیشت روستاییان تأثیر قرار میدهند؛ زیرا
روستایی که دارایی اجتماعی نداشته باشد ،وجود داراییهای مالی مفهومی ندارد و امنیت مناسب برای بهرهبرداری و استفاده
مشاهده نمیشود (سجاسی و همکاران .)040 :7930 ،سرمایة نهادی تعریفشده بهعنوان فراهمکنندهای برای دسترسی
مردم به بازارها ،سهیمشدن در منافع و دسترسی و مشارکت در فرایند سیاستگذاری ،در حدی که رضایت مردم درگیر در
تصمیمگیریها را برای دسترسی به نتایج معیشتی بهتر منعکس کند که این گزینه بهترین تغییری است که در پنج گوشة
سرمایه دپارتمان توسعه بینالمللی  DFIDتحلیل آمده است (شن0443 ،؛ فانگ و همکاران0470 ،؛ وو و همکاران.)0471 ،
دارایی طبیعی :محیطهای روستایی ،بهدلیل قرارگیری در موقعیتهای جغرافیایی ویژه در عرصة قلمرو سرزمین،
بیشترین ارتباط را با محیط و منابع طبیعی دارند .دارایی طبیعی اصطالحی است که برای ذخیرة منابع طبیعی نشئتگرفته از
جریانها و خدمات منابع مفید (مثل مواد غذایی و جلوگیری از فرسایش خاک) برای معیشتها استفاده میشود .زمین ،آب و
منابع بیولوژیکی مانند چراگاهها و جنگلها مهمترین منابع یا سرمایة طبیعی قلمداد میشوند .براساس نتایج مطالعات مختلف،
دسترسی به این منابع یا سرمایهها بر سطح پایداری خانوارها تأثیر بسزایی دارد؛ چراکه معیشت بیشتر روستاییان کشاورزی
است و آنها برای گذران معیشت به سرمایة طبیعی وابسته هستند (تورتن0444 ،؛ رنزائو و ملر0474 ،؛ پنگ و همکاران،
0471؛ اریکسن 0441 ،ب؛ آلیس0444 ،؛ یانگ0447 ،7؛ گالیور و گیبن)0447 ،؛ بنابراین میتوان دارایی طبیعی را بهکمک
کیفیت هوا ،کیفیت خاک ،نواحی تاالبی (مردابی) ،جنگلها و پارکهای ملی و محلی اندازهگیری کرد.
دارایی مالی :سرمایة مالی به منابع مالی (مانند پول نقد ،حسابهای بانکی ،داراییهای جاری ،حقوق بازنشستگی،
مقرریها و کمکها و وجوه ارسالی مالی) (شن )0443 ،اطالق میشود که برای حفظ معیشت حاضر یا بهترکردن معیشت افراد
دردسترس است و کمکها و حمایتهای مالی مانند وجود بانکها ،مؤسسات اعتباری و صندوقهای اعتباری خرد در منطقه و
سازوکارهای دسترسی به وام و کمکهای مالی را شامل میشود (ریدون و همکاران0440 ،0؛ النگ و هیسمن0440 ،9؛
اریکسن 0441 ،ب؛ دیکسن و گیبن0447 ،؛ مهارجن و جوشی0477 ،0؛ فریان و ام .سی .کودیک .)0470 ،0این داراییها ممکن
است مهمترین و نزدیکترین دارایی برای اقشار فقیر باشد .بهطورکلی میتوان گفت میزان دسترسی افراد به منابع و
سرمایههای مالی ،در جنبههای اقتصادی معیشت فردی و خانوار تأثیرگذار است (سجاسی و همکاران.)040 :7930 ،
دارایی فیزیکی :شامل زیرساختهای بهداشتی-درمانی ،اقتصادی-حمایتی ،عمران و آموزشی–فرهنگی است که
بیشتر به زیرساختهای تضمین سالمت و بهداشت مواد غذایی و تقاضای خانوار شامل فراهمبودن زیرساختهای
دسترسی به آب لولهکشی بهداشتی ،دسترسی به حمام بهداشتی و دسترسی به خانة بهداشت و مراکز خدمات درمانی
مربوط است (رنزائو و ملر0474 ،؛ اریکسن 0441 ،ب؛ فریان و ام .سی .ام کوردیک .)0470 ،همچنین شامل ابزارها و
کاالهای تولیدی و سرمایهای (مانند ماشینهایی از قبیل تراکتور و )...است برای پشتیبانی از معیشت نیاز است .سرمایة
فیزیکی یکی از مهمترین منابع ایجاد ظرفیت جامعه برای توسعة معیشت پایدار محسوب میشود .بهطورکلی کمبود
زیرساختهای فیزیکی یا امکانات حیاتی ،ممکن است موجب ایجاد تأثیر منفی بر ظرفیت استفاده از سایر داراییهای
معیشتی شود (سجاسی قیداری و همکاران.)041 :7930 ،
با توجه به مبانی نظری ،سرمایهها یا داراییها از مهمترین اجزای چارچوب معیشت پایدار هستند .معیشت نیز با
1. Young,2001
2. Reaedon et al
3. Lang and Heasman
4. Maharjan and Joshi
5. Frayne and McMCodic
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سرمایهگذاری در تواناییهای دارایی معیشت پایدار پشتیبانی میشود (زنتنو و همکاران .)7 :0479 ،تعامل مین سرمایههای
مختلف معیشت ،کلیدی برای ایجاد درکی عمیقتر از معیشت پایدار است (فانگ .)111 :0479 ،بر مبنای رویکرد معیشتی
سرمایههای پنجگانة معیشت روستایی اساس توانمندی و قدرت دخالت روستاییان در سرنوشت فردی و اجتماعیشان را تشکیل
میدهند (بریمانی و همکاران .)11 :7930 ،این پنج دارایی معیشتی به یکدیگر وابستهاند و هریک میتوانند دیگر داراییها را
کامل کنند (دی .اف .آی .دی7333 ،؛ آلیس )71 :0444 ،به عبارت دیگر ،اگر هرکدام از داراییهای معیشتی در سطح مطلوبی
نباشند ،سایر داراییهای کارایی الزم را نخواهند داشت و افراد و خانوارها به معیشت پایدار دست نخواهند یافت .برایناساس
میتوان گفت برای نیل به معیشت پایدار ،باید نگاهی جامع به داراییهای معیشتی داشت و از توجه به یک دارایی اجتناب شود.

پیشینةپژوهش 
تاکنون مطالعات متعددی در زمینة معیشت و معیشت پایدار روستایی صورت گرفته است .در جدول  ،7به مطالعات
صورتگرفته در این زمینه اشاره شده است.
پژوهشگر 

پژوهشهایمرتبطبامعیشتومعیشتپایدارروستایی 

جدول.5پیشینة
نتایجپژوهش 
عنوانپژوهش 

یو و ژانگ ()0471

معیشت پایدار و پایداری روستا در چین:
امنیت زیستمحیطی ،بهرهوری اقتصادی یا
عدالت اجتماعی

زانکو ()0470

معیشت ناپایدار روستایی و فقر در غنا

هرمن و فاکس ()0470

ارزیابی معیشت روستایی در جنوب غرب
چین بر اساس شاخصهای زیستمحیطی،
اقتصادی و اجتماعی

کاسا و اشتو ()0470

سجاسی قیداری و همکاران ()7930

تحلیل موقعیت معیشت روستایی و
پویاییهای اجتماعی-اقتصادی برای توسعة
پایدار روستایی :مطالعة موردی :بخش لگحیدا
7
ووردا
سنجش سطح داراییهای معیشتی در
مناطق روستایی با رویکرد معیشت پایدار
(مطالعة موردی :روستاهای شهرستان تایباد)

توکلی و همکاران ()7930

تحلیل عوامل مؤثر بر معیشت روستایی
(مطالعة موردی :روستاهای شهرستان
سردشت)

بریمانی و همکاران ()7930

تحلیل عوامل جغرافیایی مؤثر بر معیشت
خانوار در سکونتگاههای روستایی
(موردشناسی :شهرستان قصر قند)

سجاسی قیداری و همکاران ()7930

اولویتبندی راهبردهای توسعة معیشت پایدار
روستایی با مدل ترکیبی سوات-تاپسیس-
فازی؛ مطالعة موردی :شهرستان خدابنده

مطیعی لنگرودی و همکاران ()7934

تأثیر بازگشت مهاجران به روستاها در بهبود
معیشت ساکنان؛ مطالعة موردی :شهرستان
آققال

با استفاده از روش جامع فازی ،سطح امنیت معیشت پایدار کشاورزان چین و سه جزء آن یعنی امنیت زیستمحیطی ،بهرهوری
اقتصادی و عدالت اجتماعی بررسی شده است .شاخص امنیت معیشت پایدار مبنا قرار گرفته و از روش وزندهی آنتروپی برای
تعیین وزن شاخصها و تجزیه و تحلیل توزیع فضایی استفاده شده است .براساس نتایج ،شاخصهای امنیتی معیشت پایدار و
اجزای آن میان مناطق استان متفاوت است .برایناساس سیاستهایی که برای بهبود امنیت معیشت پایدار کشاورزان طراحی
میشود ،باید با توجه به شرایط منطقهای محلی باشد.
با استفاده از دادههای پیمایشی استدالل میشود غیر از کشاورزی بسیاری از گزینههای معیشت اقتصادی روستایی ناپایدار
هستند؛ زیرا شکاف بزرگی میان فعالیتهای معیشتی و توسعة مشاغل حرفهای وجود دارد .عالوهبراین اثر رفاه خانوار بر گذرابودن
تنوع معیشتی مطالعه شده است .یافتهها نشان میدهد موقعیت فضایی خانوارها ،عوامل جمعیتی ،آموزش و تفاوت قیمت
تولیدکننده -مصرفکننده از مهمترین عوامل تعیینکنندة رفاه خانوار روستایی هستند.
بسیاری از مناطق روستایی با توجه به توسعة روستایی و حفاظت از طبیعت با افزایش درگیریها مواجه هستند که دلیل آن
تجاریکردن سریع کشاورزی و ساختوساز و بهبود جادههاست .در ایکسشانگ بانا ،یونان و جنوب غرب چین این نتایج توسعه
در تغییر کاربری اراضی بسیار مشهود است .با استفاده از سیستم مدلسازی ترکیبشده ،چارچوب نابان ،مدلسازی چارچوب کار
و پروژة تحقیقی میانرشتهای  LILAKمیتوان محاسبات سناریوها را براساس وضعیت فعلی کاربری اراضی و تأثیرات
اقتصادی و زیستمحیطی ارائه داد
به تجزیه و تحلیل وضعیت معیشت روستایی ناحیه ووردا در جنوب اتیوپی پرداختهشده است .براساس تحلیل مکانیسمهای
اقتصادی ،اجتماعی در ناحیه ووردا ،سازمانهای دولتی و سهامداران باید برای برطرفکردن نیازهای جامعة ووردا تالش کنند تا
بتوانند معیشت پایدار و توسعة روستایی را در ووردا ایجاد کنند.
با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به سنجش سطح داراییهای معیشتی و اولویتبندی روستاها پرداخته شد .نتایج نشان
میدهد دارایی اجتماعی در مقایسه با سایر داراییها در میان روستاهای مورد مطالعه بیشتر است و یکپارچگی ،همبستگی و
انسجام اجتماعی میان روستاها را نشان میدهد.
با دادههای پیمایشی و روش توصیفی-تحلیلی ،عوامل مؤثر بر معیشت روستایی شهرستان سردشت تحلیل شده است .براساس
نتایج پژوهش اصلیترین عوامل تأمین معیشت متأثر از شرایط تحمیلی محیطی ،فعالیتهای کشاورزی و مبادالت مرزی است.
همچنین میان عوامل جغرافیایی ،مانند شیب زمین ،دسترسی سطح آموزشی ،نزدیکی به نوار مرزی و الگوی معیشت روستاییان
منطقه رابطة معناداری وجود دارد که برایناساس الگوی معیشتی خاصی برای روستاهای منطقه ایجاد شده است.
به روش توصیفی -تحلیلی ،ضمن ارزیابی سرمایههای معیشتی در نواحی روستایی به تحلیل عوامل جغرافیایی مؤثر بر آن
پرداخته شده است .نتایج کلی پژوهش حاکی از سطح پایین معیشت در نواحی روستایی و بیانگر ضعف در زیرساختها و
سرمایههای معیشتی (بهجز سرمایة اجتماعی) است .همچنین براساس نتایج ،عوامل مکانی-فضایی (شکل استقرار ،موقعیت
ارتباطی ،نوع راه دسترسی ،فاصله از مراکز نافذ) بر سطح معیشت روستاییان تأثیرگذارند.
با استفاده از مدل راهبردی سوات ،عوامل بیرونی و درونی مؤثر در دستیابی به معیشت پایدار روستایی شناسایی شده و بهکمک
برنامهریزی راهبردی و تدوین راهبردهای کانونی برای این مسئلة کلیدی چارهجویی شده است .تحلیل یافتهها نشان میدهد با
توجه به تمرکز راهبردهای اول ،دوم و سوم حاصل تلفیق دیدگاههای هر دو گروه نمونههای مطالعاتی ،راهبرد کانونی برای اقدام،
راهبردی تهاجمی است.
به روش توصیفی-تحلیلی ،مهاجرت بازگشتی با تأکید بر معیشت پایدار روستایی و بررسی آثار آن بر سرمایههای انسانی ،مالی،
فیزیکی ،اجتماعی و طبیعی مهاجران بازگشته و پیامدهای پس از بازگشت افراد مهاجر و تنوع فعالیتهای اقتصادی در نواحی
روستایی تحلیل شد .براساس نتایج ،مهاجرت موقت نیروی جوان روستایی ،مهمترین راهبرد استفاهشده برای ادارة زندگی است.
همچنین پس از کسب مهارت و بازگشت به نواحی روستایی ،تفاوت چشمگیری در سرمایههای انسانی ،مالی ،فیزیکی ،اجتماعی
و طبیعی افراد بازگشته رخ داده است.

منبع:نگارندگان 5333،
)1. Legehida Woreda (District
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روششناسیپژوهش 

پژوهش حاضر کاربردی و توصیفی-تحلیلی است که برای گردآوری دادههای آن از روش اسنادی (کتابها ،مقاالت و
گزارشها) و پیمایش میدانی (پرسشنامه ،مشاهده و مصاحبه) استفاده شده است .در شیوة کتابخانهای ،بهکمک اسناد موجود
به بسط و تبیین نظری مسئله پرداخته شد .درنهایت پس از استخراج فهرستی از شاخصها و متغیرهای پژوهش ،در مرحلة
مطالعة میدانی بهکمک پرسشنامه در سطح خانوار روستاهای مورد مطالعه در چارچوب طیف لیکرت عملیاتی شد .جامعة
آماری پژوهش حاضر ،خانوارهای روستاهای شهرستان بوئینزهراست .شهرستان بوئینزهرا در سال  ،7930دارای 11.370
نفر جمعیت روستانشین 04.991 ،خانوار 3 ،دهستان و  777روستای دارای سکنه بوده است .برای انتخاب روستاهای نمونه از
میان  777روستای این شهرستان ( 94درصد روستاها)  90روستا انتخاب شده است که برای افزایش دقت ،تعداد آنها به 04
روستا افزایش یافت .در ادامه و برای انتخاب این روستاها ،این مناطق از نظر درصد خانوار ساکن در چهار گروه (کمتر از 744
خانوار 944-047 ،044-747 ،و بیشتر از  944خانوار) دستهبندی شدند .سپس با توجه به تعداد خانوار هر طبقه سهم هر
طبقة خانوار و دهستان مشخص شد .تعیین حجم نمونة خانوارها بهکمک فرمول کوکران 7صورت گرفت .با توجه به اینکه
خانوارهای روستاهای انتخابشده  74.491خانوار هستند ،با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونة  914خانوار برای منطقة
مورد مطالعه مشخص شد ،اما برای افزایش دقت و با توجه به اینکه حداقل حجم نمونه در هر روستا نباید کمتر از  74خانوار
باشد ،برای افزایش حجم نمونة روستاهایی که کمتر از  74خانوار داشتند ،حجم نمونه به  090خانوار افزایش یافت .بهمنظور
توزیع نمونهها در سطح روستاهای مورد مطالعه نیز از روش تناسب استفاده شد.
در پژوهش حاضر ،روستاهای مورد مطالعه با استفاده از نمونهگیری احتمالی انتخاب شدند (جدول  .)0بررسی روایی
صوری پرسشنامه بهکمک استادان صاحبنظر و یک مرحلة پیشآزمون صورت گرفت و پس از اعمال اصالحاتی تأیید
شد .همچنین ارزیابی پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ در نرمافزار

SPSS

صورت گرفت و ضریب

محاسبهشده  4/11در حد بسیار خوب تأیید شد.
نزهرا 
دهستانهایشهرستانبوئی 

یهایجمعیتی
جدول.5ویژگ 
بخش 
رامند
شال

مرکزی

دشتابی

تعداد

جمعیتسال

جمعیتسال

خانوارسال

خانوار سال

سهمازنمونة

سهم

روستا 

 5334

 5331

 5334

 5331

روستا 

پرسشنامه 

ابراهیمآباد

3

0043

0019

7091

7933

0

00

رامند جنوبی

3

0111

0714

7909

7141

9

01

زینآباد

1

0990

0719

7710

7730

9

91

قلعة هاشمخان

0

9340

9110

7700

7731

0

09

زهرای باال

73

70.041

70.409

0910

0904

1

10

زهرای پایین

79

3007

3001

0009

0139

0

14

سگزآباد

79

0011

0190

7104

7140

0

00

دشتابی شرقی

04

3144

74.074

0133

9413

1

11

دشتابی غربی

04

74.004

3371

0300

9409

1

00

777

11.934

11.370

73.413

04.991

04

090

دهستان 

شهرستان بوئینزهرا

منبع:مركزآمارایران 5331،

1.
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ییهایمعیشتیخانوارهایروستایی...
تحلیلفضاییدارا 

نزهراوروستاهایموردمطالعه 
شکل.7نقشةشهرستانبوئی 
منبع:نگارندگان 5334،

بهمنظور پهنهبندی فضایی داراییهای معیشتی و انجام تحلیلهای فضایی ،اطالعات گردآوریشده به نرمافزار

ARC

 GISمنتقل شد .نتایج اصلی این مطالعه در سطح خانوار است و اطالعات استخراجشده مندرج در جدولهای  0و  0به
بررسی وضعیت داراییهای معیشتی در سطح خانوارها میپردازد ،با توجه به اینکه در این مطالعه ،بخشی از پرسشها
مربوط به توزیع فضایی است ،برای توضیح و تبیین توزیعهای فضایی متغیر ،داراییهای معیشتی نیز به تفکیک روستاها
محاسبه شد .متغیرهای استفادهشده تنوع مقیاسی دارند؛ بنابراین برای هممقیاسسازی و امکان ایجاد شاخص ترکیبی،
دادهها بیمقیاسسازی شد .از آنجا که سنجش بخش عمدة متغیرهای تحقیق ترتیبی در بازة ( 7خیلی کم) تا ( 0خیلی
زیاد) صورت گرفت ،متغیرهایی با مقیاس نسبی مانند «جمعیت فعال روستایی» و «جمعیت شاغل روستایی» براساس نظر
پاسخگو در قالب طیف لیکرت و در بازة ( 7خیلی کم) تا ( 0خیلی زیاد) سنجیده شدند .به عبارت دیگر سنجش همة
متغیرها با مقیاس ترتیبی صورت گرفت.
در این مطالعه بهمنظور شناسایی خوشههای مطلوب و نامطلوب و سطحبندی فضایی داراییهای معیشتی از
استفاده شد.

مقدار*Gi

آمار*Gi

برای هر نقطه یا ناحیه مشخص میکند که نقطة مورد نظر بهصورت معناداری از نظر آماری در

کنار سایر نقاط ،که همة آنها مقادیر باالتر (برای مقادیر مثبت* ) Giیا پایینتر (برای مقادیر منفی* ) Giاز میانگین دارند،
قرار دارد یا خیر (متکان و همکاران .)3 :7911 ،گتیس و ارد 7آمارة * Giبرای شناسایی خوشههای محلی که در آنها
نواحی با مقادیر مشابه یا پایینتر از میانگین در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند ،مطابق رابطة زیر معرفی کردند که در نرمافزار
0

 ARC GISبا عنوان لکههای داغ صورت میگیرد.

در این رابطه Gi* ،مقدار شاخص  Getisبرای پلیگون  iام s ،انحراف معیار مقادیر نواحی n ،تعداد نمونهها xj ،مقدار
متغیر در ناحیة  ،jمیانگین متغیر در همة نواحی و  Wijوزن بهکاررفته برای مقایسة دو ناحیة  iو  jاست.
در بخش دیگر بهمنظور پهنهبندی داراییهای معیشتی از روش میانیابی به روش کریجینگ ( )krigingاستفاده شد.
بهطورکلی ،برای سنجش سطح داراییهای معیشتی و توزیع فضایی آنها از دیدگاه جامعة نمونه ،ابتدا ابعاد مربوط به
داراییهای معیشتی در شش بعد اجتماعی ،نهادی ،انسانی ،طبیعی ،فیزیکی ،مالی مشخص شد و  17شاخص مدنظر قرار
گرفت (جدول .)9

1. Getis and Ord
2. Hot Spot

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورۀ،15شمارۀ،3پاییز5331
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ییهایمعیشتیخانوارهایروستایی 
شاخصهایدارا 

جدول.3
مؤلفه 

شاخص 
نیروی انسانی

سرمایة
انسانی

سرمایة اقتصادی

گویه 

منبع

جمعیت روستا ،تعداد جوانان شاغل در فعالیتهای تولیدی (کشاورزی ،صنعت ،خدمات) در روستا ،تعداد زنان
شاغل در فعالیتهای تولیدی در روستا

مطیعی لنگرودی و همکاران7934 ،؛ قدیری معصوم و

نیروی کار

جمعیت فعال روستایی ،جمعیت شاغل روستایی ،نیروی کار ارزان و کارآمد مرتبط با کسبوکار شخص

همکاران7930 ،؛ عبداهللزاده و همکاران7930 ،؛

افراد باتجربه

تعداد افراد باتجربه و ماهر در حوزه کسبوکار شخص

نگارندگان7931 ،

تعداد افراد دانشگاهی شاغل در فعالیتهای تولیدی روستا ،وجود نیروی کار تحصیلکرده و ماهر در حوزة

;DFID, 1999a; Ellis, 1998; Ashley, 2000
;She, 2000; Mthembu, 2011; Njole, 2011
Snide, 2012; Braun, 2008; van Breuge
2013

افراد باسواد

کسبوکار شخص ،تعداد زنان تحصیلکرده

خالقیت و

بهکارگیری روستاییان از قدرت خالقیت و کارآفرینی برای کسب درآمد از فرصتهای جدید و متنوع ،تمایل

نوآوری

روستاییان به تولید محصوالت جدید

درآمد

درآمد ساالنة خانوارهای روستایی ،درآمدهای غیرکشاورزی خانوارها ،توان بازپرداخت اعتبارات و وامها

دسترسی به

اولویتدهی به روستاییان در ارائه خدمات بانکی و اعتباری ،وجود فرصتهای دریافت اعتبارات بانکی با سود

مطیعی لنگرودی و همکاران7934 ،؛ قدیری معصوم و

تسهیالت مالی

پایین برای ایجاد کسبوکار،

همکاران :7930 ،عبداهللزاده و همکاران7930 ،؛

دسترسی به

امکان دریافت وام قرضالحسنه از اقوام و دوستان (در حوزة کسبوکار شخص) در روستا ،میانگین پسانداز

سجاسی قیداری و همکاران7930 ،؛ نگارندگان7931 ،

سرمایه

نقدی خانوار (در حوزة کسبوکار شخص) ،میزان دارایی مرتبط با کسبوکار شخص

;DFID, 1999a; Ellis, 1998; Ashley, 2000
Shen, 2009, Mthembu, 2011; Njole,
2011; Snider, 2012; Braun, 2008; Van
Breugel, 2013

وجود
فرصتهای
اقتصادی مناسب

وجود فرصتهای شغلی مناسب برای جوانان در روستا ،وجود زمینههای شغلی متنوع در روستا ،ارزانبودن
هزینههای اولیة فعالیتهای اقتصادی در روستا (زمین ،آب ،نیروی کار)
مشارکت در فعالیتهای مشارکتی در روستا (از جمله سرمایهگذاری برای ایجاد کسبوکار و ،)...عالقهمندی

مشارکت

و مشارکت در تصمیمگیری و فعالیتهای اجرایی در روستا ،عالقهمندی به انجام فعالیتهای اقتصادی
مشارکتی با روستاییان (در حوزة کسبوکاری که دارند) ،مشارکت در تشکلهای صنفی (تعاونی)

تعامل و
سرمایة اجتماعی

همبستگی
اجتماعی
امنیت اجتماعی

سرمایة فیزیکی

عالقهمندی به در اختیار قراردادن تجربة کاری ،روحیة تعاون و همکاری در میان روستاییان ،پایبندی به
آدابورسوم قومی و مذهبی ،پایینبودن سطح اختالف اجتماعی در روستا

همکاران7930 ،؛ نگارندگان7931 ،

سطوح وقوع جرم و جنایت ،ناامنبودن روستا از نظر محیط سرمایهگذاری ،میزان وقوع درگیریهای قومی و
قبیلهای

تعلقخاطر به
روستا

روستا

;DFID, 1999a; Grootaert et al., 2004
;Ellis, 1998; Shen, 2009; Mthembu, 2011
;Njole, 2011; Snide, 2012; Braun, 2008
van Breugel, 2013

برخورداری از مسکن مقاوم ،سطح رضایت از مسکن ،چندکارکردی بودن فضای مسکونی (امکان انجام چند
فعالیت همزمان) ،امکان محیط کار در کنار محیط زندگی

مطیعی لنگرودی و همکاران7934 ،؛ قدیری معصوم و

میزان برخورداری محل کار از امکانات مورد نیاز (برق ،گاز و  )...میزان دسترسی به اینترنت در حوزه

همکاران :7930 ،عبداهللزاده و همکاران7930 ،؛

دسترسی به

کسبوکار هر شخص ،میزان دسترسی به تلفن و تلفن همراه ،شبکه حملونقل مناسب ،شبکه ارتباطات

سجاسی قیداری و همکاران7930 ،؛ نگارندگان7931 ،

خدمات و

مناسب جادهای در روستا ،دسترسی به خدمات آموزشی (ابتدایی ،راهنمایی و دبیرستان) دسترسی به خدمات

امکانات

آموزشی در حوزه کسبوکار ،میزان دسترسی به خانه بهداشت و درمانگاه ،دسترسی به خدمات دامپزشکی،

;DFID, 1999a
Ellis, 1998; Ashley,
;2000; Shen, 2009
;Mthembu, 2011
;Njole, 2011; Snider, 2012
Braun, 2008; Van Breugel,
2013; Mphande, 2016

دسترسی آسان به بازار ،دسترسی آسان به روستاها و شهرهای اطراف،
برخورداری از
ابزارهای اولیة
فعالیت

وجود ادوات کشاورزی (تراکتور ،کمباین و )...در روستا ،وجود تعدادی تعمیرگاه ماشینآالت در روستا و
شهرهای اطراف
وجود زمینهای حاصلخیز کشاورزی ،مساحت کل اراضی روستا به هکتار ،مساحت کل اراضی باغی روستا

مطیعی لنگرودی و همکاران7934 ،؛ قدیری معصوم و

به هکتار

همکاران :7930 ،عبداهللزاده و همکاران7930 ،؛

دسترسی به

دسترسی آسان و گسترده به زمین (در حوزة کسبوکار شخص) ،دسترسی آسان و گسترده به آب (در حوزة

سجاسی قیداری و همکاران7930 ،؛ نگارندگان7931 ،

منابع طبیعی

کسبوکار شخص) ،نبود محدودیتهای مکانی برای توسعة فعالیت (در رابطه با کسبوکار شخص)

;DFID, 1999a
Ellis, 1998; Ashley,
;2000; Shen, 2009
;Mthembu, 2011
Njole, 2011; Snider, 2012

زمین

سرمایة طبیعی

7930؛ عینالی ،فراهانی و رومیانی7930 ،؛ قدیری
معصوم و همکاران7930 ،؛ سجاسی قیداری و

ترجیحدادن زندگی در محیط روستا به شهر ،تمایل به ماندگاری در روستا ،میزان تعلقخاطر روستاییان به

مسکن

ربیعی و موسیوند7930 ،؛ موسوی ،کبیری و تقیلو،

دامپروری

تعداد دامهای سبک و سنگین در روستا

بهداشت

نبود آلودگیهای محیطی (مرتبط با کسبوکار شخص) ،امکان دفع و دفن زباله و پسماند راحت (در حوزة

محیطی

کسبوکار شخص)
امکان تهیة وام و حمایت دولت از روستاییان (در حوزة کسبوکار شخص) ،اولویتدادن به روستاییان در ارائة

نهادهای دولتی

خدمات بانکی و اعتباری (در حوزة کسبوکار شخص) ،تشویق دولت به انجام فعالیتهای اقتصادی در روستا
(در حوزة کسبوکار شخص)

سرمایة نهادی

حمایت مدیریت محلی (دهیاری و شورا) از فعالیتهای اقتصادی (در حوزة کسبوکار شخص) ،نبود
نهادهای محلی

مخالفتهای اجتماعی در روستا در صورت راهاندازی کسبوکار جدید ،وجود تعاونیهای محلی روستایی (در
حوزة کسبوکار شخص)

مطیعی لنگرودی و همکاران7934 ،؛ قدیری معصوم و
همکاران :7930 ،عبداهللزاده و همکاران7930 ،؛
سجاسی قیداری و همکاران7930 ،؛ نگارندگان7931 ،
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ییهایمعیشتیخانوارهایروستایی...
تحلیلفضاییدارا 

یافتهها 
بحثو 
بررسی ویژگیهای فردی پاسخگویان نشان میدهد میانگین سنی افراد  00/31سال است که از میان آنان  11/0درصد مرد
و بقیه زن هستند .از نظر سطح تحصیالت  99/7درصد پاسخدهندگان بیسواد 71/0 ،درصد ابتدایی 01/9 ،درصد راهنمایی و
متوسطه و  09/7درصد فوقدیپلم و لیسانس هستند .از نظر بعد خانوار ،میانگین تعداد اعضای خانوادهها  0/17و بیشترین
تعداد اعضا مربوط به تعداد اعضای  1-0نفر است .میانگین تعداد افراد تحصیلکرده باالتر از دیپلم نیز  4/3است که در این
مورد بیشترین تعداد افراد تحصیلکرده در هر خانواده به  7نفر تعلق گرفت و از  090خانوار بررسیشده 047 ،خانوار هیچ فرد
تحصیلکردة باالتر از دیپلم نداشتند .از نظر نوع فعالیت  71/0درصد کارمند 91/1 ،درصد کشاورز 71/1 ،درصد صنعتیکار،
 73/3درصد خدماتدهنده و  1/0درصد خانهدار هستند .مکان شغل  4/10درصد از افراد در روستا 99/1 ،درصد در شهرهای
نزدیک و  0/7درصد در روستاهای مجاور است .همچنین درآمد  77/ 1درصد از پاسخگویان  0-0میلیون تومان00/9 ،
درصد  74-0میلیون تومان و  00/3درصد بیشتر از  74میلیون در سال است .از نظر مالکیت زمینهای زراعی و باغی19/0 ،
درصد افراد مالک اراضی باغی و زراعی و  71/0درصد از داشتن این اراضی بیبهره هستند که از این تعداد  90درصد افراد
صاحب اراضی زراعی و باغی کمتر از  7هکتار و  1درصد صاحب بیشتر از  74هکتار هستند.
برای پاسخگویی به پرسش دوم پژوهش ،ابتدا تحلیلی توصیفی صورت گرفت .برایناساس ،پاسخدهندگان دارایی
اجتماعی روستاهای مورد مطالعه را با  99/41درصد در سطح خوب ارزیابی کردند .درمورد داراییهای فیزیکی و طبیعی
نیز وضع به همین منوال است و با  93/01درصد و  07/71درصد در سطح مطلوب ارزیابی شده است ،اما داراییهای
انسانی ،مالی و نهادی از نظر روستاییان با  91/31درصد 90/17 ،و  04/14درصد در سطح کم ارزیابی شده است.
ییهایمعیشتیخانوارهایروستاهایموردمطالعه 
جدول.7تحلیلدارا 
خیلیزیاد 

زیاد 

تاحدودی 

كم 

خیلیكم 

میانگین 

ستپذیری 
ابعادزی 
دارایی اجتماعی

درصد

1/00

99/41

09/03

03/13

0/01

9/00

دارایی فیزیکی

درصد

9/10

93/01

07/00

03/11

0/19

9/40

دارایی انسانی

درصد

0/17

00/91

01/41

91/31

3/11

0/14

دارایی مالی

درصد

0/19

00/39

01/00

90/17

1/00

0/13

دارایی طبیعی

درصد

7/13

07/71

00/09

94/00

0/00

9/43

درصد

0/00

07/40

00/01

04/14

74/99

0/10

دارایی نهادی
5

منبع:نگارندگان 5334،

در مرحلة بعد ،از آزمون  tتکنمونهای برای تحلیل استنباطی سطح داراییهای معیشتی خانوارهای روستاهای مورد
مطالعه استفاده شد .میانگین عددی حاصل از تحلیل داراییهای معیشتی نشان میدهد ،تنها دارایی اجتماعی در حد
مطلوب است و دارایی مالی و انسانی و نهادی حد مطلوبی ندارند .براساس این آزمون ،با احتساب دامنة طیفی که بین 7
تا  0براساس طیف لیکرت نوسان دارد ،این میانگین برای دارایی اجتماعی در حد مطلوب ( )9/7ارزیابی شده است .این
تفاوت در سطح آلفا  4/47صدم معنادار است و تفاوت آن با مطلوبیت عددی مثبت ارزیابی شده است .همچنین برای
داراییهای انسانی ،مالی و نهادی در سطح آلفای  4/47معنادار است؛ اما تفاوت آنها با مطلوبیت عددی منفی ارزیابی
شده است (جدول .)0

 .7منابع تمامی جداول در قسمت بحث و یافتهها این منبع است.
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نمونهای 

ییهایمعیشتیخانوارهایروستاهایموردمطالعهازدیدگاهروستاییانبراساسآزمونtت 
ک
جدول.1تحلیلدارا 
مطلوبیتعددی3/5:

مؤلفهها 


فاصلةاطمینان31درصد 

تفاوت
میانگین 

حدپایین 

حدباال 

4/741

4/041
4/471

میانگین 

آمارۀآزمون t

معناداری 

دارایی اجتماعی

9/00

1/41

4/444

4/701

دارایی فیزیکی

9/40

-7/90

4/711

-4/400

-4/749

دارایی انسانی

0/14

-70/91

4/444

-4/939

-4/001

-4/993

دارایی مالی

0/13

-74/11

4/444

-4/941

-4/910

-4/007

دارایی طبیعی

9/43

-4/411

4/301

-4/440

-4/417

4/401

دارایی نهادی

0/10

-1/10

4/444

-4/014

-4/994

-4/074

ییهایمعیشتی 
کطرفةتعیینتفاوتمعنادارروستاهاازنظربرخورداریازدارا 
جدول.3آزمونواریانسی 
مجموعمجذورات 

درجةآزادی 

میانگینمجذورات 

F

سطحمعناداری 


درونگروهی

70/11

1

7/17

0/417

4/444

بین گروهی

711/74

009

4/971

کل

711/33

097

برای بررسی تفاوت معناداری داراییهای معیشتی در میان دهستانهای شهرستان بوئینزهرا (پرسش سوم) بهکمک
آزمون واریانس یکطرفه ،معناداری این تفاوتها در سطح دهستانهای مورد مطالعه بررسی شد .یافتههای حاصل از
آزمون واریانس یکطرفه حاکی از آن است که میان دهستانهای مورد مطالعه از نظر برخورداری از داراییهای معیشتی،
تفاوت وجود دارد که این امر در میان روستاها کمتر از سطح  4/40و نشاندهندة معناداری این تفاوت است (جدول .)1
براساس یافتههای نتایج آزمون تعقیبی دانکن (( )Duncanجدول  )1درمجموع سه گروه شناسایی شدند .گروه اول
دهستان زینآباد با میانگین دارایی معیشتی پایین ( 0/17صدم) و دهستانهای دشتابی شرقی ،ابراهیمآباد ،زهرای پایین
با میانگین داراییهای معیشتی باال نسبت به زینآباد در گروه دوم و دهستانهای رامند جنوبی ،سگزآباد ،قلعه هاشم خان،
دشتابی غربی و زهرای باال با میانگین داراییهای معیشتی باالتر در گروه سوم قرار گرفتند .در این میان ،دهستان زینآباد
با میانگین  0/17صدم کمترین و دهستان زهرای باال با میانگین  9/09صدم در بهترین وضعیت قرار گرفتند.
نزهرا 
دهستانهایشهرستانبوئی 

ییهایمعیشتیبهتفکیک
جدول.4مقایسةمیانگیندارا 
Subset for alpha=4/41

دهستانها 

نام

تعدادروستا 

زینآباد

91

0/17

دشتابی شرقی

10

-

0/11

ابراهیمآباد

00

-

0/39

-

زهرای پایین

13

-

0/30

-

رامند جنوبی

01

-

9/440

9/440

سگزآباد

01

-

9/47

9/47

قلعة هاشمخان

00

-

9/40

9/40

دشتابی غربی

17

-

9/70

9/70

زهرای باال

13

-

-

9/09

5

5

3

-

-
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ییهایمعیشتیخانوارهایروستایی...
تحلیلفضاییدارا 

بهمنظور بررسی تفاوت معناداری داراییهای معیشتی در دهستانهای شهرستان بوئینزهرا ،بهکمک آزمون واریانس
یکطرفه به معناداری این تفاوتها در دهستانهای مورد مطالعه پرداخته شد .براساس یافتههای حاصل از این آزمون،
میان داراییهای معیشتی تفاوت وجود دارد که این تفاوت کمتر از سطح  4/40و معنادار است (جدول .)1
برای پاسخگویی به پرسش چهارم ،براساس نتایج آزمون تعقیبی دانکن (( )Duncanجدول  ،)3درمجموع چهار گروه
شناسایی شدند .دارایی انسانی با میانگین پایین در گروه اول ،داراییهای مالی و نهادی در گروه دوم ،داراییهای فیزیکی و
طبیعی در گروه سوم و دارایی اجتماعی با میانگین باالتر در گروه چهارم قرار گرفتند .در این میان ،دارایی انسانی با میانگین
 0/14صدم کمترین و دارایی اجتماعی با میانگین  9/00صدم در بهترین وضعیت در محدودة مورد مطالعه قرار گرفتند.
ییهایمعیشتی 
کطرفةتعیینتفاوتمعناداردارا 
جدول.1آزمونواریانسی 
مجموعمجذورات 

درجةآزادی 

میانگینمجذورات 

F

سطحمعناداری 


بین گروهی

704/73

0

00/491

09/01

4/444

درونگروهی

7090/97

9711

4/004

کل

7000/04

9737

ییهایمعیشتی(آزمون )Duncan
جدول.3مقایسهمیانگیندارا 
 Subset for alpha=4/41

ابعاددارایی 

تعداد 

انسانی

090

0/14

مالی

090

-

0/13

نهادی

090

-

0/10

-

فیزیکی

090

-

-

9/40

-

طبیعی

090

-

-

9/43

-

اجتماعی

090

-

-

-

9/00

5

5

3

7

-

-

-

-

-

تحلیلفضایی 
لکههایداغ 
شناسایی 

بایدی توجه داشت آزمون تجزیة واریانس یکطرفه تنها به بررسی اختالف میانگین داراییهای معیشتی در سطح
دهستانهای شهرستان میپردازد و تغییرات فضایی متغیر را در سطوح پایینتر در نظر نمیگیرد؛ از اینرو برای
سطحبندی و خوشهبندی فضایی متغیر مورد بررسی از آزمونهای موران و * Giاستفاده شد .نتایج تحلیل موران نشان
میدهد توزیع ارزشهای مربوط به شاخص داراییهای معیشتی در سطح شهرستان بوئینزهرا بهصورت خوشهای است.
به عبارت دیگر ،نواحی دارایی ارزشهای مشابه بهصورت معنادار در مجاورت یکدیگر قرار گرفتهاند (جدول .)74
ییهایمعیشتیدرمنطقةموردمطالعه 
جدول.54شاخصمورانبرایمتغیردارا 
متغیر 

Moran’s Index

Z

 P-value

داراییهای معیشتی

4/014

99/49

4/444

بهمنظور شناسایی محدوده و موقعیت خوشههای مکانی با ارزشهای باال یا پایین از شاخص * Giاستفاده شد .آمارة
* Giنوعی امتیاز

Z

است .برای امتیاز

Z

مثبت و معنادار از نظر آماری ،هرچه امتیاز بزرگتر باشد ،مقادیر باال به میزان

زیادی خوشهبندی میشوند و لکة داغ تشکیل میدهند .در مقابل ،برای امتیاز

Z

منفی و معنادار از نظر آماری ،هرچه
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امتیاز  Zکوچکتر باشد ،به معنای خوشهبندی شدیدتر مقادیر پایین و نشاندهندة لکههای سرد است (عسگری:7934 ،
 .)10نتایج این تحلیل نشان میدهد (شکل  )0نواحی دارای ارزشهای پایینتر از میانگین یا لکههای سرد در شمال شرق
(دهستان زینآباد و دشتابی شرقی) جنوب غربی (رامند جنوبی) و جنوب شرقی (زهرای پایین) پراکنده شدهاند .نواحی
دارای ارزشهای باالتر از میانگین نیز در بخشهای مرکزی شهرستان ،در دهستانهای زهرای باال ،سگزآباد و شمال
شهرستان (دشتابی غربی) قرار گرفتهاند.

نزهرا
ییهایمعیشتیدرشهرستانبوئی 
لکههایداغدارا 
شکل.1نقشة 
منبع:نگارندگان5334،

با توجه به اینکه در تحلیل * Giلکههای سرد و داغ احساس امنیت تنها برای نقاط محاسبه شدهاند ،از فن میانیابی
کریجینگ برای پهنهبندی و شناسایی داراییهای معیشتی در نواحی مختلف شهرستان استفاده شد که نتیجة آن در شکل
 1آمده است .در این نقشه ابتدا داراییهای معیشتی ،جداگانه تحلیل شدند .برایناساس دارایی انسانی در بخش مرکزی
(شرق محدوده) از سایر نواحی وضعیت مطلوبتری دارد .همچنین دارایی فیزیکی در نواحی مرکزی (از غرب تا شرق) و
شمال محدودة مورد مطالعه در سطح مطلوبی است ،اما بخش جنوب غربی از نظر دارایی فیزیکی در سطح پایینی قرار
دارد .از نظر دارایی مالی ،بهجز بخش جنوب غربی سایر نواحی از وضعیت مطلوبی برخوردارند .از نظر دارایی اجتماعی
بهجز نواحی جنوب شرقی و شمال شرقی سایر نواحی وضعیت مطلوبی دارند و شمال و شرق محدوده وضعیت
مطلوبتری از سایر نواحی دارند .محدودة شمالی (دهستان زینآباد) در دارایی نهادی وضعیت بسیار نامطلوبی دارد ،اما
سایر نواحی وضعیت مطلوبی دارند .بخشهای مرکزی شهرستان نیز از نظر دارایی اجتماعی وضعیت مطلوبتری از سایر
بخشها دارند .همچنین دارایی طبیعی در نواحی غرب و جنوب غرب و شرق وضعیت بسیار مطلوبی دارد ،اما نواحی
جنوب شرق و شمال شرق وضعیت نامطلوبی دارند .با توجه به نتایج شکل  1میتوان گفت بخشهای مرکزی
(دهستانهای زهرای باال ،سگزآباد ،ابراهیمآباد و قلعة هاشمخان) و شمال شهرستان بوئینزهرا (دهستان دشتابی غربی) از
نظر داراییهای معیشتی در وضعیت مطلوبی قرار هستند ،اما نواحی جنوب شرق (دهستانهای زهرای پایین) و جنوب
غرب (دهستان رامند جنوبی) وضعیت نامطلوبی دارند.

ییهایمعیشتیخانوارهایروستایی...
تحلیلفضاییدارا 
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ییهایمعیشتیدرمنطقةموردمطالعهبهروشكریجینگ 
انیابیدارا 
شکل.3می 
منبع:نگارندگان 5334،

ییهابهروشكریجینگ
ییهایمعیشتیدرمنطقةموردمطالعهبهتفکیکدارا 
انیابیدارا 
شکل.4می 
منبع:نگارندگان 5334،

جهگیری 
نتی 
مطالعة حاضر با هدف تحلیل توزیع فضایی داراییهای معیشتی در روستاهای شهرستان بوئینزهرا انجام شد .براساس
نتایج این پژوهش ،داراییهای معیشتی روستاییان در سطح متوسط و پایین است .همچنین طبق آزمون  tتکنمونهای
(جدول  )0تنها دارایی اجتماعی از نظر روستاییان در حد مطلوب ارزیابی شده است .این نتایج تأییدکنندة یافتههای
مطالعات سجاسی قیداری و همکاران ( )7930و بریمانی و همکاران ( )7930مبنی بر پایینبودن داراییهای معیشتی بهجز
سرمایة اجتماعی در روستاهاست .برای مشخصشدن تفاوت روستاها از نظر داشتن داراییها از آزمون تحلیل واریانس
یکطرفه استفاده شد که نتایج آن نشان میدهد تفاوت معناداری میان دهستانهای مورد مطالعه از نظر برخورداری از
داراییها وجود دارد .براساس نتایج آزمون دانکن ،دهستان زینآباد کمترین دارایی معیشتی را دارد که دلیل آن ،نبود
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امکانات زیرساختی (بهدلیل جمعیت کم بیشتر روستاها) و تواناییهای طبیعی بهدلیل قرارگرفتن در زمینهای کم
حاصلخیز و نواحی خشک و کمآب (رونقنداشتن کشاورزی) و ...است .براساس گفتة روستاییان ،جوانان روستا بیشتر به
دالیلی که ذکر شد و برای تأمین معیشت به شهرها مهاجرت میکنند؛ از اینرو روستاها در طی زمان بهتدریج خالی از
سکنه میشوند.
بهمنظور دستیابی به تفاوت میانگین داراییها در روستاهای مورد مطالعه از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه استفاده
شد .براساس نتایج این آزمون ،دارایی اجتماعی در میان روستاهای مورد مطالعه از وضعیت بهتری برخوردار است ،اما
دارایی انسانی وضعیت نامطلوبی دارد .این مسئله نشان میدهد در میان اجتماعات روستاهای مورد مطالعه یکپارچگی،
همبستگی و انسجام اجتماعی وجود دارد ،اما دارایی انسانی که ضعیفترین دارایی در روستاهای مورد مطالعه است،
بهدلیل اهمیتندادن روستاییان به ادامة تحصیالت در مقاطع باالتر و کمبودن جمعیت جوان در روستاها ،سواد کم زنان،
نبود افراد باتجربه در روستاها و نبود تنوع شغلی در روستاهاست .این نتایج تأییدکنندة نظر جمعهپور و احمدی (،)7934
سجاسی قیداری و همکاران ( )7930و یو و ژانگ ( )0471مبنی بر نابرابری داراییهای معیشتی در روستاهاست.
نقشة میانیابی تولیدشده دربارة داراییهای معیشتی حاکی از آن است که بخش مرکزی شهرستان بوئینزهرا ،یعنی
محور شرقی -غربی و شمال منطقه وضعیت مطلوبی دارند .دلیل این امر نزدیکی به شهر بوئینزهرا در دهستان زهرای
باال و قرارگرفتن بیشتر روستاها در محور ارتباطی این شهر است؛ به همین دلیل این روستاها جمعیتپذیری باالیی دارند
و بهتبع آن از امکانات زیرساختی و تنوع شغلی باالیی برخوردارند ،اما نواحی جنوبی و جنوب شرقی و غربی از نظر
داراییهای معیشتی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند .از آنجا که جنوب شهرستان بوئینزهرا را کوههای رامند احاطه
کردهاند و روستاهای کمی در این منطقه وجود دارند ،اگر روستایی وجود داشته باشد ،بهدلیل شرایط سخت طبیعی و نبود
زیرساخت و امکانات مناسب برای زندگی جمعیت کمی دارد که برایناساس از نظر داراییهای معیشتی در وضعیت
نامطلوب قرار دارند .نقشة لکههای داغ نیز این موضوع را تأیید میکند .لکههای داغ در بخش مرکزی و لکههای سرد در
جنوب شرقی و جنوب غربی (بهطور کل جنوب شهرستان بوئینزهرا) قرار گرفتهاند.
براساس نتایج پژوهش پیشنهادهایی در این زمینه ارائه میشود:
بر اساس نتایج پژوهش مشخص شد ،دارایی اجتماعی روستاها در وضعیت مطلوبی قرار دارد و از همین دارایی
میتوان برای بهبود سایر داراییها بهره برد؛ زیرا با همکاری و مشارکت روستاییان میتوان طرحهای توسعة روستایی را
به نحو بهتری پیش برد و اجرا کرد .براساس نقشههای تولیدشده به روش کریجینگ برای روستاهای جنوب شرقی
(برخی روستاهای دهستان زهرای پایین) و روستاهای دهستان زینآباد ،ضروری است برنامههای ارتقای دارایی اجتماعی
بهکمک مشارکتدادن افراد در تصمیمگیری و اجرای طرحهای اشتغال ،همچنین فعالیتهای اجرایی روستا با استفاده از
دهیاری و شوراهای روستاها صورت بگیرد.
براساس نقشههای ارائهشده به روش کریجینگ در روستاهای مورد مطالعه و نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه،
دارایی انسانی در میان سایر داراییها در وضعیت نامطلوبی قرار دارد .این مسئله ضعف بسیار بزرگی در منطقه ،بهویژه در
مناطق شرقی و جنوبی شهرستان بوئینزهراست .در این زمینه باید برنامههایی بهکمک نهادهای مربوط از جمله آموزش
و پرورش و آموزش فنی و حرفهای استان با همکاری مدیریت محلی صورت بگیرد تا افراد در مشاغل مربوط به
کشاورزی و دامداری سواد و مهارت کافی داشته باشند .همچنین با برگزاری کالسهای کارآفرینی به افراد آموزش دهند
تا در زمینة مشاغل کشاورزی و دامداری که روش غالب تأمین معیشت روستاییان است ،خالقیت و نوآوری داشته باشند.
درنتیجه درآمد بیشتری کسب میکنند و روحیة کارگروهی را بهکمک برنامهها ارتقا میدهند تا با همکاری یکدیگر
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داراییهای معیشتی را افزایش دهند .براساس آزمون همبستگی ،داراییهای معیشتی همبستگی مثبتی با یکدیگر دارند
که تقویت و ارتقای هریک از آنها ،داراییهای دیگر را نیز ارتقا میدهد.
بهکارگیری افراد تحصیلکرده و باتجربه -که به دالیلی به شهرها مهاجرت کردهاند ،اما با پتانسیلها و نقاط قوت
روستاها آشنایی کامل دارند -در برنامهریزیها و تصمیمگیریها برای توسعة داراییهای معیشتی روستاها ،سبب میشود
برنامهها در جهت مطلوب اجرا شوند .همچنین آسیب کمتری به محیط وارد میشود و معیشت روستاییان برای نسلها
پایدار میماند.
در روستاهای جنوبی شهرستان بوئینزهرا که بیشتر کوهستانی هستند و در زمینة داراییهای معیشتی نیز وضعیت
مطلوبی ندارند ،میتوان با برنامهریزی برای توسعة گردشگری و افزایش امکانات و زیرساختها در این مناطق ،این
روستاهای کوچک و کمجمعیت را بهدلیل نبود امنیت معیشتی توسعه داد؛ زیرا این روستاها آبوهوای مطبوع ،مناظر
دلنشین و آرامش محیطی دارند .براساس بررسیهای مصاحبه مشخص شد افراد ساکن در این روستاها با توسعة
گردشگری بسیار موافق بودند .اهالی روستاهای کوهستانی اذعان داشتند در ایام تابستان آشنایان آنها برای گذران اوقات
فراغت به این مناطق میآیند و بسیار لذت میبرند؛ بنابراین باید با معرفی روستاهای دارای پتانسیل گردشگری بهکمک
برنامههای تلویزیونی و وبسایتها ،به توسعة گردشگری در این مناطق کمک کرد تا داراییهای معیشتی این مناطق نیز
افزایش یابد.
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