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ABSTRACT 
 

     The study of livelihood strategies plays an important role in the analysis of poverty reduction policies 
and the development of livelihood assets. This study aimed to investigate the factors affecting the choice 
of livelihood strategies in rural areas of Zharai District, Kandahar province, Afghanistan. The required 
data were gathered from 384 heads of household within 11 villages. The data collection tool was a 
questionnaire that included questions to measure the types of livelihood assets and livelihood strategies. 
The results of the one-sample t-test showed only social capital is in a favorable condition. The results of 
factor analysis lead to the classification of livelihood strategies and the extraction of four livelihood 
groups including "livelihood strategy based on agriculture and natural resources", "livelihood strategy 
based on self-employment", "wage-based livelihood strategy" and "external aid-based livelihood 
strategy". The multinominal logit model was estimated in three models. In the first model, the results 
showed that the likelihood of choosing livelihood based on agriculture and natural resources (as 
opposed to livelihoods based on external aid) increases with the improvement in natural capital. In the 
second model, the results indicated that the likelihood of choosing self-employed livelihood (as opposed 
to external aid-based livelihoods) increases with improvement in human, social and physical capitals. In 
the third model, the results showed that the likelihood of choosing a wage-based livelihood (as opposed 
to livelihood based on external aid) increases with the improvement in social capital. The development 
of various agricultural processing industries is proposed as alternative livelihood strategies. 

 

Keywords: Sustainable livelihoods, livelihood assets, livelihood trends, livelihood impacts. 
 

Extended Abstract 

Introduction and Objectives 
    the choice of livelihood strategies is influenced by livelihood assets includes; human, 

social, physical, natural and financial (Hua et al., 2017). Examining livelihood strategies 

plays an important role in analyzing poverty alleviation policies and maintaining livelihood 

assets. Additionally, identifying existing livelihood strategies and their determinants in the 

local context of less developed countries leads to a better practical understanding of the 

processes by which rural families construct a diverse portfolio of activities and social 

support capabilities in their struggle for survival in order to improve their standards of 

living (Ellis, 2000). In poverty stricken areas, rural people mainly rely on natural capital 

for their livelihoods. This study focuses on Afghanistan as one of the poorest countries in 

the world, seeks to examine livelihood strategies and quantitatively explored the effects of 

livelihood assets on livelihood strategies, to identify the key factors affecting livelihood 

strategies. Political and partisan conflicts, ethnic tensions, weak security and lack of social 

institute caused many challenges to achieve and acceptable standard of living for local 

people in Afghanistan (Kantor and Pain, 2012). Traditional agricultural production, drug 
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trafficking, increasing activity of terrorist groups, lack of diverse business opportunities in 

the industry and services sectors, poor access to basic needs are the main socio-economic 

characteristics of Afghanistan, which pose considerable thereat to achieve sustainable 

livelihoods (Pain and Huot, 2017). Moreover, the inability of the central government to 

provide security and raise investment for the development of employment opportunity and 

production, along with population pressure have caused a severe constraint facing the 

majority of rural households to meet livelihood strategies. Identifying different types of 

livelihood strategies and examining their connection with livelihood assets by quantitative 

techniques is critical to design poverty alleviation and rural development strategies (Jiao et 

al., 2017). This article explores factors affecting the choice of livelihood strategies in rural 

areas of Zharai District, Kandahar province, Afghanistan by utilizing the sustainable 

livelihoods framework (SLF).  

 

Methods 

    The target population of the study is all heads of households living in rural areas of 

Zharai District, Kandahar province. Samples were randomly selected from 11 villages. The 

data collection tool was a questionnaire that included questions to measure the types of 

livelihood assets, livelihood strategies and livelihood trends and shocks. After 

standardization of indicators, the composite index of five livelihood capitals was 

calculated. Data were analyzed using one-sample t-test, Friedman test, factor analysis, and 

multi-nominal logit model. 

 

Findings 
    The results of Friedman test showed that the activities related to agriculture and sale of 

farm crops, horticulture and sale of horticultural products, animal husbandry and sale of 

livestock and daily wage are among the dominant livelihood strategies in the study area. 

The results of the one-sample t-test showed that human, physical, natural and financial 

capital is not in a favorable condition and only social capital is slightly above average. The 

results of factor analysis lead to the classification of livelihood strategies and the extraction 

of four livelihood groups including "livelihood strategy based on agriculture and natural 

resources", "livelihood strategy based on self-employment", "wage-based livelihood 

strategy" and "external aid-based livelihood strategy". The multinominal logit model was 

estimated in three models. In the first model, the results showed that the probability of 

choosing livelihood based on agriculture and natural resources (compared to livelihoods 

based on external aid) increases with the improvement in natural capital. In the second 

model, the results indicated that the likelihood of choosing self-employed livelihood 

(compared to external aid-based livelihoods) increases with improvement in human, social 

and physical capitals. In the third model, the results showed that the probability of 

choosing a wage-based livelihood (compared to a livelihood based on external aid) 

increases with the improvement in social capital. 

 

Conclusion 
    Based on these findings, it can be concluded that in traditional society of Afghanistan, 

strategies based on agriculture and natural resources are still the predominant way of life due 

to greater access to natural and human capita and there is a need to transfer to livelihoods 

based on industry and services. 
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 چکیده

 

های معیشت های ضد فقر و توسعه داراییراهبردهای معیشت در تحلیل سیاست مطالعه
انتخاب راهبردهای معیشت در بررسی عوامل موثر بر  این تحقیق نقش مهمی دارد. هدف

نفر از  384اطالعات مورد نیاز از  .بود نواحی روستایی ولسوالی ژری والیت قندهار افغانستان
ای بود که ها پرسشنامه. ابزار گردآوری دادهگردآوری شدروستا  11 درسرپرستان خانوار 

 t تی بود. نتایج آزمونراهبردهای معیش و های معیشتیشامل سواالتی برای سنجش انواع دارایی
نتایج تحلیل عاملی  است. در وضعیت مطلوبیاجتماعی  ای نشان داد که فقط سرمایهتک نمونه

راهبرد معیشت »بندی راهبردهای معیشتی و استخراج چهار گروه معیشتی شامل منجر به دسته
راهبرد معیشت »، «راهبرد معیشت مبتنی بر خوداشتغالی»، «مبتنی بر کشاورزی و منابع طبیعی

شد. مدل لوجیت چندگانه « های بیرونیراهبرد معیشت مبتنی بر کمک»و « مبتنی بر دستمزدی
نتایج نشان داد که احتمال انتخاب شیوه معیشت مبتنی بر  ،در سه مدل برآورد شد. در مدل اول

افزایش  های بیرونی( با بهبود وطبیعی )در مقایسه با معیشت مبتنی بر کمککشاورزی و منابع
نتایج بیانگر این بود که احتمال انتخاب شیوه  ،یابد. در مدل دومدر سرمایه طبیعی افزایش می

های بیرونی( با بهبود و معیشت مبتنی بر خوداشتغالی )در مقایسه با معیشت مبتنی بر کمک
ن داد نتایج نشا ،یابد. در مدل سومافزایش در سرمایه انسانی، اجتماعی و فیزیکی افزایش می

های که احتمال انتخاب شیوه معیشت مبتنی بر دستمزدی )در مقایسه با معیشت مبتنی بر کمک
توسعه انواع صنایع تبدیلی و یابد. بیرونی( با بهبود و افزایش در سرمایه اجتماعی افزایش می

 شود.عنوان راهبردهای جایگزین معیشت پیشنهاد میتکمیلی بخش کشاورزی به
 

معیشتی، پیامدهای  راهبردهایهای معیشتی، معیشت پایدار، داراییدی: های کلیواژه

 .معیشتی

 

 مقدمه

نیافته که با شرايط افغانستان کشوري فقیر و توسعه

ناامنی در بیشتر مناطق حساس و استراتژيک کشور 

هاي گیري گروهمواجه است. ضعف دولت مرکزي و قدرت

اي و شیههاي تروريستی، به خصوص در مناطق حاشبه

ساز مشکالت سیاسی، اقتصادي و امنیتی زمینه روستايی

 ,Kantor & Pain) براي دولت اين کشور شده است

دولت مرکزي در تأمین امنیت و به تبع  . ناتوانی(2012
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براي توسعه اشتغال و تولید به همراه  آن جذب سرمايه

-هاي فزايندهتوانمندي ضعیف مردم محلی باعث کاستی

فاه و معیشت بیشتر جمعیت در اين کشور شده اي در ر

هاي است. تولید سنتی در کشاورزي، فقدان فرصت

هاي اقتصاد، درآمد متنوع کسب و کار در ساير بخش

اندک مردم محلی، دسترسی ضعیف به نیازهاي اولیه و 

ترين مشخصه اقتصادي اجتماعی معیشت ناپايدار، عمده

-عضالت و نابسامانیرا براي م اين کشور است که زمینه

هاي تروريستی، مهاجرت، هايی چون عضوگیري گروه

تولید و قاچاق مواد مخدر در اين کشور فراهم کرده 

هايی در پیشرفت ،(. در حال حاضرPain, 2012است )

دسترسی به خدمات اساسی وجود دارد، ولی امنیت 

 & Painمعیشت براي اکثريت مردم کاهش يافته است )

Huot, 2017.)  هر چند تأمین معیشت در سرتاسر افغانستان

اما بیشتر است. همانند پهنه جغرافیايی اين کشور متنوع 

متکی به  یيهاي تأمین معیشت در نواحی روستاروش

از  (. ,.2005Allison et alزراعت، باغداري و دامداري است )

هاي فقیر که به داليل طرفی الزم است که براي خانواده

ی کافی درکشت، عدم ينداشتن توانامختلف مانند 

ی در تهیه لوازم زراعی، زمین و دارايی ندارند يا به يتوانا

مقدار کافی ندارند، راهبردهاي معیشتی ديگري مبتنی 

هاي معیشتی در دسترس قرار بر بخش خدمات يا کمک

(. چنین وضعیتی در بیشتر FEWZNET, 2010گیرد )

قندهار و يکی از  نواحی کشور از جمله در استان جنوبی

هاي افغانستان نیز رايج است. شهر بزرگترين استان

قندهار )عمدتًا پشتون و دومین شهر بزرگ کشور با 

میلیون نفر( در تاريخ  5/0جمعیت تخمینی حدود 

سیاسی افغانستان مرکزيت داشته است و زمانی نیز مرکز 

در هاي دور، حکومت طالبان بوده است. در گذشته

جمعیتی هاي تجاري با کشور هند توسط الیتقندهار فع

منعکس  جريان داشت که اين موضوعاز تاجران هندو 

در  کننده اهمیت راهبردهاي معیشتی مبتنی بر تجارت

هم علیرغم برخورداري از بود. در حال حاضر  منطقه

، کشاورزي و باغداريو قابلیت فراوان براي  منابع آب

ع ديگر براي تأمین بیشتر مردم فاقد راهبردهاي متنو

 .( 2017Pain,  &Huot) معیشت خود هستند

بررسی راهبردهاي مختلف معیشت و تعیین 

هاي مختلف معیشت در فرآيند چگونگی تأثیر سرمايه

سزايی دارد و ريزي توسعه و رفاه جمعیت اهمیت ببرنامه

هاي توسعه ها و برنامهه طرحينوعی ضرورت جهت ارا

تصوير  ،(. از طرفیRezvani, 2007شود )محسوب می

روشنی از تفاوت در برخورداري و يا عدم برخورداري از 

عنوان متغیر کلیدي در شرايط اين شرايط امنیت به

کشور، بر انتخاب راهبردهاي معیشتی در دسترس نیست 

 که در تحقیق حاضر مورد توجه قرار گرفته است.

تحلیل راهبردهاي معیشت در شرايط  ،کلیطوربه

امنیت در تحقیقات مختلف مورد تأکید قرار گرفته  ضعف

(. طبق چارچوب Kantor and Pain, 2012است )

-( که توسط وزارت توسعه بینSLF) 1معیشت پايدار

هاي ( ابداع شده است، دارايیDFID) 2المللی انگلستان

معیشتی و تغییرات ساختاري و نهادي دو عامل مهم در 

 ,Ashley and Carneyتأمین معیشت پايدار هستند )

1999; Carney and Britain, 2003ها بر (. تأثیر دارايی

انتخاب راهبردهاي معیشتی، اغلب با ساختارها و 

هاي سازمانی و نهادي که زا، زمینهفرآيندهاي تحول

کنند، هاي معیشتی را تعیین میدسترسی به اين دارايی

، (. بنابراينAshley and Carney, 1999مرتبط است )

هاي معیشتی و ظرفیت تفاوت در مواهب دارايی

دسترسی به آنها در يک زمینه نهادي خاص، انتخاب 

دهد. راهبردهاي معیشتی خانوارها را تحت تأثیر قرار می

هاي معیشتی از طرفی به دلیل عدم دسترسی به دارايی

هاي وارهاي فقیر قادر به انجام فعالیتــخاص، خان

 Ellis, 2000; Babulo etتر نیستند )اقتصادي با بازده باال

al., 2008هاي با توجه به اهمیت دارايی ،(. بنابراين

معیشتی در تعیین راهبرد معیشت، کاربرد چارچوب 

عنوان ابزاري مناسب براي مطالعات تحلیل معیشت به

 معیشت موثر است.

سال گذشته  20اندازهاي معیشتی طی گرچه چشم

روستايی مسلط بوده است  هاي توسعهبر تفکر و رويه

(Jiao et al., 2017اما اخیراً به ،) دلیل عدم ابتکار و

نوآوري در تحلیل رويکرد معیشت مورد انتقاد قرار 

 ,De Haan & Zoomers, 2005; Scoonesاند )گرفته

(. زيرا غالب تحقیقات چارچوب معیشت پايدار را 2009

                                                                                  
1.  Sustainable Livelihood Framework 

2.  British Department for International Development 
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-حلیل میمورد استفاده قرار داده و وضعیت موجود را ت

کننده انتخاب وامل تعیینــکنند و اغلب مواردي مانند ع

ل فوري مانند يهاي معیشتی و پرداختن به مساهگزين

صادهاي روستايی مورد غفلت قرار گرفته ــتغییر در اقت

-در انتخاب گزينهامنیت عامل مهمی  فاست. از طرفی

اندازي کسب و کار ه ابتکار براي راهيهاي معیشت و ارا

ت که در بیشتر تحقیقات کمتر مورد تأکید قرار اس

(. مطالعه اين عامل Kantor & Pain, 2012گرفته است )

در شرايط کشور افغانستان که مشکالت امنیتی زيادي 

ی دارد حائز اهمیت توجه يبه ويژه در مناطق روستا

افغانستان با توجه  در بیشتر مناطقاست. جوامع محلی 

، سطح هاي فرديويژگی، هاي محیطیمحدوديت به

و ضعف  رفاهی مندي، فقدان امکاناتعائلهسواد پايین، 

طبیعی جهت وابستگی نسبتاً زيادي به منابع  درآمدي

( که الزم Larvae, 2020تأمین معیشت خود دارند )

است انواع مختلف راهبردهاي معیشتی ديگر هم بررسی 

و  هامطالعات اندکی تأثیر کلیه شاخص ،عالوهبهشود. 

هاي معیشتی را بر انتخاب اجزا تشکیل دهنده دارايی

اند که در تحقیق حاضر هاي معیشتی بررسی کردهگزينه

در اين تحقیق پاسخ به  ،بر اين اساس مورد نظر است.

 سؤاالت زير مورد نظر است:

هاي معیشتی در منطقه مورد مطالعه انواع دارايی

 کدام است و در چه وضعیتی قرار دارد؟ 

هبردهاي غالب معیشت در منطقه مورد مطالعه را

 چیست؟

هاي هاي معیشتی چگونه بر انتخاب راهبرددارايی

 معیشت تأثیر دارد؟

مطالعات مختلفی بررسی کمی  ،طورکلیبه

راهبردهاي معیشت و عوامل موثر بر آن را مورد توجه 

صورت کیفی اند و بیشتر مطالعات موجود بهقرار داده

 ;Mushongah & Scoones, 2012)انجام شده است 

Wiggins, 2000; Jiao et al., 2017 و تحلیل کمی در ،)

هاي تجزيه و سطح خانوار به دلیل کمبود داده و تکنیک

قرار گرفته است. برخی تحلیل اغلب کمتر مورد توجه 

هاي راهبرد معیشت و عوامل طور کمی گزينهمطالعات به

صورت کمی را نیز بهکننده آنها در سطح خانوار تعیین

 Van den Berg, 2010; Walelign etاند )بررسی کرده

al., 2017 و ساير مطالعات مرتبط با راهبرد معیشت )

مدت با متمرکز بر راهبرد مقابله و سازگاري کوتاه

(. گروه Scoones, 2009اند )تغییرات معیشتی بوده

ديگري از مطالعات پويايی معیشت روستايی و فقر 

ايی را بدون هیچ تمرکز خاصی بر راهبرد معیشت روست

 ,Dartanto & Nurkholisاند )روستايی مطالعه کرده

2013; Dhamija & Bhide, 2013; Haddad & 

Ahmed, 2003; Krishna, 2010; Naschold, 2012; 

Nega et al., 2010.) 

به بررسی کمی پويايی  Jiao et al. (2017)مطالعه 

بندي راهبردهاي نوار، طبقهراهبردهاي معیشت خا

معیشت روستايی، روند آنها و عوامل موثر بر اين 

فرآيندها و تغییرات پرداخته است. با استفاده از چارچوب 

هاي هاي پانل براي سالراهبرد معیشت پويا و داده

روستاي  15خانوار در  464اطالعات  2012و  2008

رد کامبوج تحلیل شده است. اين مطالعه پنج راهب

معیشت خانوار شامل کشاورزي معیشتی با الگوي کشت 

آوري محصوالت در طبیعت، متنوع، دامداري و جمع

کارگران مزدي و کارگران مهاجر، کشاورزان در مقیاس 

متوسط و صاحبان کسب و کار و کشاورزان بزرگ 

مقیاس را در مناطق مورد مطالعه شناسايی کردند. نتايج 

رصد از خانوارها در پاسخ به د 70نشان داد که بیش از 

هاي در حال تکامل، ها و فرصتفشارها، مشوق

دهند. راهبردهاي معیشتی را با گذشت زمان تغییر می

هاي اين مطالعه متغیرهايی مانند آموزش، مالکیت دارايی

کند ها را مشخص میفیزيکی و دسترسی به زيرساخت

کل هاي مربوط به راهبردهاي معیشتی را شکه گزينه

هاي با استفاده از داده Walelign et al., 2017دهند. می

خانوار در نپال پويايی راهبرد معیشت خانوارها در  427

بررسی کردند. اين مطالعه هفت گروه  را طی زمان

زيادي  سطح درآمد که تفاوتراهبرد متمايز معیشت 

ترين آنها کشاورزي، شناسايی کرد. مهم داشتند را

هاجرت و ارسال پول بود. به عالوه نتايج تجارت خرد و م

بیانگر تغییر راهبرد معیشت در طول زمان بود به نحوي 

که بیشتر خانوارها طی دو دوره سه ساله حداقل يک بار 

 اند.راهبرد معیشت خود را تغییر داده

تأثیر طوفان بر  Van den berg. (2010)در مطالعه 

ر نیکاراگوئه راهبردهاي معیشتی خانوارهاي روستايی د

ارزيابی شد. اين مطالعه راهبردهاي معیشت را در چند 

بندي کرد. الف( کشاورزي با تمرکز بر گروه رفاهی دسته
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کشت محصوالت ساالنه و اشتغال در مزرعه که درآمد 

کمی دارد، در حالی که ب( اشتغال غیرکشاورزي و 

 دامداري به عنوان راهبرد دوم درآمد نسبتاً بااليی دارد.

ج( کشاورزي با تمرکز بر کشت محصوالت چند ساله، و 

د( خوداشتغالی خارج از بخش کشاورزي وضعیت 

نتايج اين  ،کلیطورکنند. بهمعیشتی متوسطی ايجاد می

تحقیق نشان داد که راهبردهاي رفاهی درآمدزا نیازمند 

گذاري است و خانوارهاي فاقد اين سطح باالئی از سرمايه

حال، مزمن گرفتار هستند. با اين راهبردها در فقر

طور فعال بین راهبردهاي مختلف بسیاري از خانوارها به

رفاهی در حال تغییر هستند. اين نشان می دهد که هیچ 

چند که هیچ راهبرد آستانه فقر مطلقی وجود ندارد، هر

شده نیست. به عالوه معیشتی نسبتاً سودآور نیز تضمین

تواند افرادي را که گر میطوفان يا هر خطر طبیعی دي

داراي معاش نسبتاً کمتري هستند ترغیب کند تا 

راهبردهاي دفاعی بیشتري براي زنده ماندن اما در سطح 

 تر از قبل انتخاب کنند.رفاه دائمی پايین

 Adimssu et al. (2013) از با استفاده ايمطالعه در 

 ارتباط و معیشت تغییر بررسی به متغیره چند رگرسیون

 اين به خته ودپرا اتیوپی در زمین پايدار مديريت با آن

 تغییر عامل ترينمهم اقلیمی تغییرات که رسیدند نتیجه

 .Tang et al باشد.می روستايی خانوارهاي معیشت

در  معیشت پايدارتحوالت کشاورزي و  هايروش (2013)

را بررسی کردند. نتايج نشان داد که به  فالت يانگو چین

کشاورزي، ناحیة يانگو در بازة  هايفعالیتجام دلیل ان

را در درآمد سرانة درصدي 159  سال، رشدي 6زمانی 

خود تجربه کرده است. همچنین، اثرات مثبت و معنادار 

کشاورزي نوين در معیشت مردم اين ناحیه، شاهدي بر 

 .Huber et alها بود. وابستگی کم آنها بر درآمد يارانه

 به لوجیت مدل از استفاده با ايمطالعه در  (2014)

 غربیدر جنوب روستايی جوامع در معیشت تنوع بررسی

 هايفعالیت ترکیب که داد نشان نتايج پرداختند. چین

 منابع از برداريو بهره مزرعه، از خارج اشتغال معیشتی،

باشد. می معیشت پذيريانعطاف در مهم عوامل طبیعی

Loison et al. (2015) روش از با استفاده ايهمطالع در 

 کشورهاي در روستايی معیشت تنوع بررسی به مروري

 رسیدند نتیجه به اين و اندپرداخته آفريقا صحراي جنوب

 و خشکسالی بازده،کم کشاورزي طبیعی، مخاطرات که

 معیشت خانوارهاي در تغییر الگوي موثر عوامل سیل

 باشد.می روستايی

Liu and Liu. (2016) از استفاده با ايعهمطال در 

 در موثر عوامل و بررسی خصوصیات لوجیت به مدل

 چین شرق ساحلی منطقه در روستايی معیشت انتقال

 تحصیالت، سرمايه، که نتیجه رسیدند اين به و پرداخته

 متغیرهاي مزرعه از خارج اشتغال محصوالت، قیمت

 Walelign et al. (2016)باشند. می زمینه اين در اثرگذار

 به نگرگذشته هاي پانلداده از استفاده با ايمطالعه رد

 شناسايی براي هادارايی خانوارها و درآمد ترکیب بررسی

 نپال در روستايی خانوارهاي معیشتی راهبردهاي

 ترکیبی هايکه فعالیت رسیدند نتیجه اين به و پرداختند

باشد. می روستايی خانوراهاي معیشتی راهبرد مهمترين

Busse et al. (2017)  به مشارکتی روش از با استفاده 

 اتیوپی در روستايی معیشت بر موثر عوامل بررسی

 فرهنگی، پويايی و تنوع داد که نشان نتايج پرداختند.

 عوامل تريناز مهم محیطیزيست و اقتصادي اجتماعی،

 در  Peng et al. (2017). باشندمی معیشت بر موثر

 راهبردهاي بررسی به پروبیت مدل از استفاده با ايمطالعه

 چینيی روستا در نواحی بر آن آن عوامل موثر و ،معیشت

 جغرافیايی، موقعیت که رسیدند نتیجه اين به و پرداختند

 نیروي کار، و کیفیت خانواده، ساختار طبیعی، سرمايه

در  معیشت راهبردهاي انتخاب بر موثر عوامل مهمترين

استفاده از  اب Hua et al. (2017) .است کشاورزان بین

هاي یينقش دارا روش ارزيابی مشارکتی روستايی،

 را بررسی کردند. معیشت در انتخاب راهبرد معیشت

خانوار در باالدست حوضه آبريز  357 الزم از اطالعات

 دست آمد. بهو در فالت تبت شرقی چین  رودخانه داد

 شاملاصلی معیشت  هايراهبرد نشان داد کهنتايج 

اي يا هاي کشاورزي و غیر مزرعهیبی از فعالیتترک

هاي دارايی بین میزان ،همچنینمشاغل آزاد است. 

آنها رابطه معیشتی و نوع راهبرد  معیشتی خانوارها

هاي انسانی، طبیعی و . دارايیداري وجود داشتمعنی

سزايی در راهبردهاي معیشت دارند و مالی تأثیر به

جه به نوع دارايی معیشتی انتخاب راهبرد معیشت با تو

عالوه، با پیشرفت در ظرفیت کار خانوار متفاوت است. به

و سرانه درآمد نقدي، راهبردهاي معیشتی خانوارهاي 

غیرکشاورزي ممکن است از کشاورزي فاصله بگیرد، در 
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هاي زير کشت، سرانه حالی که افزايش در سرانه زمین

خانوارها را  درآمد نقدي و ظرفیت کار خانوار ممکن است

به اتخاذ راهبردهاي معیشتی وابسته به کشاورزي تشويق 

 کند.

هاي کشاورزي در کشور افغانستان سیاست ،در نهايت

کنند که اتخاذ راهبردهاي معیشتی اخیر تأکید می

تواند باعث ايجاد اشتغال، افزايش وابسته به کشاورزي می

يت کاهش مندي فقرا و در نهاوري نیروي کار و بهرهبهره

(. Huot and Pain, 2017ی شود )يفقر در مناطق روستا

انجام شده است نشان  Pain (2010) تحقیقی که از سوي

دهد که از هر پنج خانوار که زندگی آنها بهبود يافته می

است دو خانوار از طريق راهبردهاي مبتنی بر بخش 

اي اند. در مطالعهکشاورزي وضعیت خود را بهبود داده

تأکید شده که رشد کشاورزي در افغانستان براي  ديگر

حمايت از رشد فراگیر و کاهش فقر الزم است و بهبود 

رفاه يک خانواده مستقیمأ ازطريق درآمد حاصل از 

 (.Huot et al., 2016شود )کشاورزي انجام می

بندي مطالعات پیشین بیانگر اين است که جمع

، يکرد معیشتاصوالً مطالعات انجام شده مبتنی بر رو

گانه معیشتی متمرکز هاي پنجبر سنجش سرمايه بیشتر

عالوه ساير عناصر رويکرد معیشت پايدار مانند اند. بهشده

اند يا به کمتر مورد توجه قرار گرفته راهبردهاي معیشتی

اند. اغلب مطالعات پیشین صورت توصیفی بررسی شده

و  هافاقد يک تحلیل منطقی از رابطه بین سرمايه

راهبردهاي معیشتی هستند که در اين تحقیق مورد 

 توجه قرار گرفته است. 
 

 روش تحقیق

اين تحقیق از لحاظ هدف، کاربردي و از لحاظ نحوه 

 ،از نوع تحقیقات میدانی است. همچنین هادادهگردآوري 

توان در یمدلیل استفاده از پرسشنامه تحقیق حاضر را به

ي کرد. در تحقیق بندطبقههاي پیمايشی نیز رده تحقیق

گیري متغیرها، ها و اندازهحاضر ابزار گردآوري داده

پرسشنامه بوده است که با توجه به چارچوب معیشت 

پايدار تدوين شد. بدين ترتیب پرسشنامه در سه بخش 

هاي معیشتی و هاي فردي، دارايیاصلی شامل، ويژگی

ی در هاي معیشتراهبردهاي معیشتی تنظیم شد. دارايی

هاي انسانی، اجتماعی، طبیعی، ي سرمايهمؤلفه 5قالب 

سرمايه فیزيکی و مالی مورد بررسی قرار گرفت. مولفه 

هاي دانش، مشارکت اقتصادي انسانی شامل شاخص

خانوار و تغذيه و بهداشت؛ سرمايه اجتماعی شامل 

هاي مشارکت، اعتماد، تعامل و همبستگی شاخص

مايه فیزيکی شامل اجتماعی و شاخص امنیت؛ سر

هاي مسکن، کیفیت محیط سکونت، دسترسی به شاخص

آالت؛ سرمايه خدمات و امکانات و دسترسی به ماشین

هاي زمین، دام و دسترسی به طبیعی شامل شاخص

-منابع طبیعی و در نهايت سرمايه مالی شامل شاخص

انداز، بدهی و اشتغال و کیفیت اشتغال هاي درآمد، پس

 & DFID, 1999; Udayakumara)است و درآمد 

Shrestha, 2011 راهبردهاي معیشتی که شامل انواع .)

هاي درآمدزا در جامعه محلی است از برخی فعالیت

 ,.Koeberlein, 2003; Mahdi et alتحقیقات پیشین  )

برخی اصالحات با توجه  ،( گرفته شد و سپس2009

از ماهیت جامعه مورد مطالعه با توجه به تجارب يکی 

نفر از  5مصاحبه با  ،نويسندگان در منطقه و همچنین

خبرگان محلی آشنا به اشتغال منطقه در آن انجام شد.  

 ,UNDPبا استفاده از روش شاخص توسعه انسانی )

هاي ( شاخص2( يا )1( و با استفاده از رابطه )2007

سازي شدند. ها استانداردانفرادي هر کدام از سرمايه

رود که يک شاخص رابطه کار میی به( زمان1رابطه )

که مثبت با سرمايه مورد نظر دارد داشته باشد در حالی

شود که يک شاخص با ( زمانی استفاده می2رابطه )

 سرمايه مورد نظر رابطه منفی داشته باشد. 

                         (  1رابطه)

 

 (2رابطه )  

                          

 

به عنوان مقدار واقعی شاخص  dSکه در اين روابط 

به ترتیب  maxSو  minSمورد نظر براي هر پاسخگو و 

 کمترين و بیشترين مقدار آن شاخص هستند. 

هاي سازي هر کدام از شاخصپس از استاندارد

-دار هر کدام از شاخصانفرادي، ترکیب خطی غیروزن

( محاسبه شده تا 3ز رابطه )هاي انفرادي با استفاده ا

اصلی به دست  شاخص ترکیبی هرکدام از پنج سرمايه

 آيد: 
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             (                   3رابطه )

 
 

يکی از پنج سرمايه اصلی  dMکه در اين رابطه 

هاي بیانگر شاخص d ،sdiIndexمعیشت براي پاسخگوي 

تعداد  nها و يهانفرادي نرمال شده هر کدام از سرما

براي  ،در نهايت هاي انفرادي در هر سرمايه است.شاخص

شیوه کسب درآمد که  16بررسی راهبردهاي معیشتی از 

 در منطقه مرسوم بود، استفاده شد. 

آماري تحقیق کلیه سرپرستان خانوار ساکن  جامعه

. بودولسوالی ژري واليت قندهار  روستايیدر نواحی 

اليت )استان( دارد که هر کدام و 34کشور افغانستان 

داراي تعدادي ولسوالی )شهرستان( هستند. واليت 

قندهار که در جنوب کشور و در مرز با پاکستان واقع 

ولسوالی است که در اين تحقیق  17شده است داراي 

قريه )روستا( است براي  11ولسوالی ژري که خود داراي 

عبارت  مطالعه انتخاب شده است. اسامی اين روستاها

است پاشمول، سنگحصار، کدل، سنجري، اشوغه، 

نهرکاريز، ساچوي، نادي، نلغام، کولک و سلوغی. کل 

 نفر است. 100000ولسوالی ژري داراي جمعیتی حدود 

( حجم 1970با استفاده از جدول کرجسی و مورگان )

هاي به صورت تصادفی از تعیین شد. نمونه 384نمونه 

ري انتخاب شدند. تکمیل ولسوالی ژ روستاي 11بین 

پرسشنامه با استفاده از مصاحبه حضوري و تلفنی با 

سرپرستان يا يک فرد مطلع در خانواده به نمايندگی از 

منظور تضمین دستیابی به بهسرپرست خانواده انجام شد. 

ها، پس از بررسی اولیه و در صورت تعداد کافی نمونه

رد جايگزين هاي ناقص، از موامشاهده وجود پرسشنامه

استفاده شده تا تعداد متناسب با حجم جامعه آماري به 

روايی محتوايی و ظاهري پرسشنامه از طريق  دست آيند.

چهار نفر از اعضاي هیأت علمی دانشگاه در ايران و 

افغانستان مورد تأيید قرار گرفت. براي تعیین میزان 

اعتبار پرسشنامه پس از آزمون مقدماتی، ضريب آلفاي 

هاي مختلف پرسشنامه در محدوده ونباخ براي بخشکر

محاسبه شد که بیانگر پايايی مناسب  86/0تا  70/0

هاي آمار توصیفی شامل پرسشنامه است. عالوه بر روش

میانگین، انحراف معیار، فراوانی و درصد فراوانی، از 

 tهاي فريدمن، شامل آزمونهاي آمار استنباطی روش

نیز  (MNLM) 1یت چندگانهاي و مدل لوجتک نمونه

 .ها استفاده شدبراي تحلیل داده
 

 هایافته
 هاي پاسخگويانويژگی

درصد پاسخگويان، مرد و  4/98نتايج نشان داد که 

درصد  8/0درصد متأهل و  2/99درصد زن بودند.  6/1

سال بود و  6/40مجرد بودند. میانگین سنی پاسخگويان 

سال قرار  45-35 درصد در گروه سنی 8/25بیشتر آنان 

داراي سابقه سکونت بیشتر  ،بیشتر پاسخگويانداشتند. 

در شاخص  سال در روستاي محل زندگی بودند. 40از 

دانش، متغیر وضعیت تحصیل مطلوب نبود و میانگین 

سال محاسبه شد. در شاخص  6/5هاي تحصیلی سال

هاي مشورت مشارکت بیشترين میانگین متعلق به گويه

م با يکديگر، شرکت در انتخابات و در کارهاي مه

 نتايج محاسبه .بودهاي کشاورزي همکاري در فعالیت

ترين يکی از بزرگهم بیانگر اين بود که  شاخص امنیت

هاي تولیدي مشکالت که مانعی براي پیشبرد فعالیت

است نبود امنیت در خارج از مناطق مسکونی است. در 

دارد در حالی که  واقع امنیت در شهر بیشترين امتیاز را

گذاري انتخاري امنیت در تجمعات به علت خطر بمب

همیشه وجود دارد. حتی امنیت در کار کاشت، داشت و 

برداشت محصوالت کشاورزي و باغی که نقش مهمی در 

در شاخص  منطقه دارد نیز پايین است. روستايیاقتصاد 

درصد( در منزل پدري  1/39مسکن بیشتر پاسخگويان )

تند. وضعیت زير بناي منزل مسکونی بیشتر ساکن هس

متر بودند.  1000-500درصد( بین  3/63پاسخگويان )

درشاخص دسترسی به ماشین آالت بیشتر از همه 

 1/53درصد( و آسیاب گندم ) 7/61موتورسیکلت )

درصد( قرار داشت. در شاخص زمین، نتايج نشان داد که 

 هکتار است.  49/6میانگین زمین زراعی 

سه اهميت هر کدام از راهبردهاي معيشتی: نتايج مقاي

 آزمون فريدمن

براي مقايسه میزان اهمیت هر کدام از راهبردهاي 

معیشتی در منطقه مورد مطالعه از آزمون فريدمن 

( بیانگر اين است که فرض 1استفاده شد. نتايج جدول )

                                                                                  
1.  Multi-Nominal Logit Model (MNLM) 
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-شود و میبرابري اهمیت هرکدام از اين راهبردها رد می

اسکوير: بندي آنها اقدام کرد )کايبه رتبهتوان نسبت 

با توجه به جدول  (.000/0داري ، معنی74/2468

هاي زراعت و فروش شود که فعالیتمشاهده می

محصوالت زراعی، باغداري و فروش محصوالت باغی، 

دامداري و فروش محصوالت دامی و کارگري روزمزد به 

اند. در داده ترتیب رتبه اول تا چهارم را به خود اختصاص

واقع اينها راهبردهاي غالب معیشتی در منطقه مورد 

مطالعه هستند. مواردي مانند حقوق بازنشستگی، کمک 

آوري ها بستگان و جمعدريافتی از مهاجران، همسايه

منابع و گیاهان جنگلی کمتر به عنوان راهبرد معیشتی 

 رايج هستند.

 
 هبردهاي معیشتیبندي پاسخگويان بر حسب رارتبه -1جدول 

 رتبه ايمیانگین رتبه انحراف معیار میانگین حسابی راهبردهاي معیشتی

56/4 زراعت و فروش محصوالت زراعی  36/1  18/14 1 

53/4 باغداري و فروش محصوالت باغی  37/1  09/14 2 

70/3 دامداري و فروش محصوالت دامی  60/1  79/11 3 

38/3 کارگري روزمزد  56/1  12/11 4 

34/3 اغل خدماتی و تعمیراتیمش  22/1  72/10 6 

23/3 کارمندي  57/1  59/10 7 

20/3 فروشیداري و دستمغازه  12/1  97/10 5 

تولید و فروش محصـوالت خـانگی )ماننـد محصـوالت صـنايع غـذائی و 

 صنايع دستی(
07/3  20/1  18/10 8 

65/2 کمک وزارت صحت عامه به بیماران  53/1  83/8 9 

59/1 نکشاف دهات به فقراکمک وزرات ا  91/0  39/8 10 

52/2 کمک وزارت زراعت به کشاورزان و باغداران  52/1  45/6 13 

24/2 رانندگی و جابجايی مسافران داخل و بیرون شهر  31/1  73/6 12 

96/1 آوري منابع و گیاهان جنگلیجمع  22/1  67/5 14 

93/1 ها بستگانکمک دريافتی از مهاجران، همسايه  35/1  65/5 15 

65/1 اجاره منزل، مغازه و زمین  93/0  62/7 11 

32/1 حقوق بازنشستگی  71/0  38/5 16 

 000/0داري ، معنی74/2468اسکوير: ، کاي5تا  0میانگین 
 

 هاي معيشتی در منطقه ارزيابی سطح سرمايه

هاي در اين قسمت براي بررسی اينکه میزان سرمايه

 tاست از آزمون  معیشتی بیشتر از حد میانگین

-ابتدا شاخص ،ه است. بنابرايناي استفاده شدنمونهتک

 3تا  1ط ـها از طريق روابهـهاي ترکیبی کلیه سرماي

-محاسبه شدند و بعد از طريق آزمون کولموگرف

 ،ناسمیرنف نرمال بودن توزيع آنها ارزيابی شد. همچنی

 ( نشان2فرضیات زير تدوين شد که نتايج آن در جدول )

 .اده شده استد

هاي معیشتی کمتر و مساوي از فرضیه صفر: سرمايه

 5.0i: 0Hحد متوسط است )نامناسب(.    

هاي معیشتی بیشتر از حد فرضیه مقابل: سرمايه

 5.0i: 1H متوسط است )مناسب(.

شود: براي تحلیل جدول زير به اين صورت عمل می

نده تأيید يا عدم تأيید فرض صفر، مقدار مرز مشخص کن

است. در اين سطح  %95آمار استاندارد در سطح 

؛ به اين معنی 96/1اطمینان آماره استاندارد برابر است با 

از  tهاي معیشتی که مقدار آماره که هر کدام از سرمايه

گیرد و قرار می 0Hکوچکتر باشد در محدوده  96/1

 96/1آن از  tار آماره هاي معیشتی که مقدسرمايه

توان گفت که است و می 1Hتر باشد، در محدوده بزرگ

 هاي معیشتی در حد مناسب است.سرمايه
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 هاي معیشتیاي براي ارزيابی میزان سرمايهنمونهتک tنتايج آزمون  -2جدول 

 داريمعنی tمقدار  میانگین معیارها
انحراف از 
 میانگین

رد/قبول  فاصله اطمینان
0H حدباال حدپايین 

 قبول -107/0 -129/0 -117/0 000/0* -04/23 383/0 سرمايه انسانی
 رد 029/0 -013/0 -022/0 000/0* 89/4 522/0 سرمايه اجتماعی

 قبول 051/0 -066/0 059/0 000/0* -48/14 441/0 سرمايه فیزيکی
 ولقب -043/0 -066/0 -055/0 000/0* -10/9 445/0 سرمايه طبیعی

 قبول -131/0 -147/0 -139/0 000/0* -61/32 361/0 سرمايه مالی
 قبول -066/0 -074/0 -069/0 000/0* -76/27 431/0 ها )دارايی معیشتی(کل سرمايه

 

شود که ( مشاهده می2با توجه به نتايج جدول )
مالی  هاي انسانی، فیزيکی، طبیعی وبراي سرمايه tمقدار 

فر فرض ص ،بنابراين .( است96/1ی )کمتر از مقدار بحران
ه توان نتیجشود و میها پذيرفته میبراي اين سرمايه

هاي معیشتی چهارگانه در در منطقه سرمايهگرفت که 
-مورد مطالعه در وضعیت مطلوبی نیست. مشاهده می

اجتماعی در در منطقه مورد  شود که فقط سرمايه
ب مطالعه کمی بیشتر از حد متوسط است و تقريباً مناس

-باشد. بررسی نتايج با توجه به شاخص کلی سرمايهمی

 ومقدار آن کمتر  هاي معیشتی نیز بیانگر اين است که
 مساوي حد متوسط است. 

 شناسی راهبردهاي معيشت )نتايج تحليل عاملی(گونه

ها و شناخت در اين بخش به منظور کاهش داده
راهبردهاي اصلی معیشت از تحلیل عاملی اکتشافی به 

هاي اصلی و چرخش واريماکس روش تحلیل مؤلفه
شاهده ( م3استفاده شد. با توجه به رديف آخر جدول )

و مقدار  841/0برابر است با  KMOشود که مقدار می
 01/0داري است که در سطح معنی 18/3257بارتلت 

 

قرار دارد. اين اطالعات بیانگر مناسب بودن همبستگی 
. با توجه به استمتغیرهاي وارد شده براي تحلیل عاملی 

شود که چهار گروه معیشتی قابل ( مشاهده می3جدول )
 31/70است که اين چهار عامل، در مجموع بندي دسته

عامل اول با نمايند. درصد کل واريانس را تبیین می
راهبرد معیشت مبتنی بر کشاورزي و منابع »عنوان 
درصد  44/20کننده تبیین 47/3با مقدار ويژة « طبیعی

. با توجه به ويژگی جامعة آماري اين بودواريانس کل 
غانستان( اين شیوه تحقیق )کشور توسعه نیافته اف

دارد.  روستايیمعیشت، نقش مهمی در بقاي جامعه 
راهبرد معیشت مبتنی بر »دوم با عنوان  عامل

کند. درصد واريانس را تبیین می 49/19« خوداشتغالی
راهبرد معیشت مبتنی بر »عامل سوم با عنوان 

کند. درصد واريانس را تبیین می 03/16که، « دستمزدي
-راهبرد معیشت مبتنی بر کمک»عنوان عامل چهارم با 

است که دريافت آن نقش مهمی در پر « هاي بیرونی
درصد  35/14کردن شکاف و کمبودهاي معیشتی دارد، 

 کنند.از کل واريانس را تبیین می

 يافتهمتغیرهاي مربوط به هر يک از عوامل و بار عاملی آنها در ماتريس چرخش -3جدول 

 ضرايب متغیرها نام عامل
معیشت مبتنی بر کشاورزي و منابع 

 طبیعی
و درصد واريانس:  47/3)مقدار ويژه: 

44/20) 

 861/0 زراعت و فروش محصوالت زراعی
 747/0 باغداري و فروش محصوالت باغی
 778/0 دامداري و فروش محصوالت دامی

 775/0 آوري منابع و گیاهان جنگلیجمع

 معیشت مبتنی بر خوداشتغالی )مقدار
 (49/19و درصد واريانس:  31/3ويژه: 

 900/0 مشاغل خدماتی و تعمیراتی 
 783/0 رانندگی و جابجايی مسافران داخل و بیرون شهر

 876/0 فروشیداري و دستمغازه

 813/0 تولید و فروش محصوالت خانگی )مانند محصوالت صنايع غذائی و صنايع دستی(

 معیشت مبتنی بر دستمزدي
و درصد واريانس:  73/2ويژه: )مقدار  

03/16) 

 734/0  اجاره منزل، مغازه و زمین
 794/0 کارگري روزمزد

 809/0 حقوق بازنشستگی
 644/0 کارمندي

 هاي بیرونیمعیشت مبتنی بر کمک
و درصد واريانس:  44/2)مقدار ويژه:  

35/14) 

 659/0 کمک وزارت زراعت به کشاورزان و باغداران
 781/0 انکشاف دهات به فقرا کمک وزرات

 762/0 کمک وزارت صحت عامه به بیماران

 550/0 کمک دريافتی از مهاجران، همسايه ها بستگان

KMO: 841/0            Bartlet test: 18/3257          Sig: 000/0  
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عوامل موثر بر انتخاب راهبردهاي معيشت )نتايج مدل 

 گانه(لوجيت چند

هاي تأثیر هر کدام از سرمايه ،قسمتدر اين 

معیشتی بر انتخاب هر کدام از راهبردهاي معیشتی 

چهارگانه که از فرآيند تحلیل عاملی استخراج شد 

شود. با توجه به اينکه متغیر وابسته بررسی می

)راهبردهاي معیشتی چهارگانه( اسمی چندوجهی است 

مدل  از مدل لوجیت چندگانه براي برآورد پارامترهاي

هاي برازش مدل ( شاخص4استفاده شده است. جدول )

دهد. در اين جدول نسبت احتمال در مدل را نشان می

نهايی و مدل صرف عرض از مبدأ )که در آن ضرايب 

پارامترهاي ديگر صفر است( را نشان می دهد. آماره 

در  log likelihoods 2-اسکوير برابر است با تفاوت کاي

که در آن همه ضرايب صفر در نظر  مدل نهايی و مدلی

اسکوير کمتر از داري آزمون کايگرفته شده است. معنی

دهد مدل نهايی بهتر از مدلی است که نشان می 05/0

است که در آن تمام ضرايب صفر لحاظ شده است. عالوه 

فادن بر اينها ضرايب کاکس و اسنل، نايجلکرک، مک

چنین، قدرت بیانگر برازش قابل قبول مدل است. هم

بخش درصد( نیز رضايت 4/76بینی مدل )حدود پیش

 است. 

 
 گانههاي برازش مدل رگرسیون لوجیت چندشاخص  -4جدول 

 2log likelihood Chi-square Sig. 2R- مدل

    Cox & Snell Nagelkerke McFadden 

 - - - - - 14/940 عرض از مبدأ

 194/0 445/0 406/0 00/0 31/121 83/818 نهايی

 درصد 4/76بینی صحیح: درصد پیش

 

-ه( نتايج برآورد پارامتر را به تفکیک گرو5جدول )

دهد. طبقه مرجع براي متغیر هاي معیشتی نشان می

هاي معیشت مبتنی بر کمک"وابسته عبارت است از 

 ست.که گروه آخر از بین طبقات متغیر وابسته ا "بیرونی

( نشان 28-4ر جدول )پارامترهاي مدل برآورد شده د

نشان  "B"داده شده است و ضريب هر متغیر در ستون 

داده شده است. در مدل اول يعنی برآورد براي گروه 

طبیعی احتمال معیشت مبتنی بر کشاورزي و منابع

انتخاب شیوه معیشت مبتنی بر کشاورزي و منابع 

هاي طبیعی )در مقايسه با معیشت مبتنی بر کمک

ش ود و افزايش در سرمايه طبیعی افزايبیرونی( با بهب

 (. تأثیر سرمايه001/0داري: يابد )سطح معنیمی

هاي انسانی و فیزيکی و مالی منفی و تأثیر سرمايه

 05/0اجتماعی مثبت و همگی در سطح خطاي 

 دار است.غیرمعنی

در مدل دوم يعنی برآورد براي گروه معیشت مبتنی 

ن شیوه معیشت )در بر خوداشتغالی احتمال انتخاب اي

ود هاي بیرونی( با بهبمقايسه با معیشت مبتنی بر کمک

 ايشو افزايش در سرمايه انسانی، اجتماعی و فیزيکی افز

عی طبی (. تأثیر سرمايه001/0داري: يابد )سطح معنیمی

 دار است.غیرمعنی 05/0و مالی مثبت و در سطح خطاي 

مبتنی در مدل سوم يعنی برآورد براي گروه معیشت 

بر دستمزدي احتمال انتخاب اين شیوه معیشت )در 

هاي بیرونی( با بهبود مقايسه با معیشت مبتنی بر کمک

يابد )سطح و افزايش در سرمايه اجتماعی افزايش می

(. تأثیر سرمايه انسانی، طبیعی و مالی 001/0داري: معنی

مثبت و تأثیر سرمايه فیزيکی منفی و همگی در سطح 

 دار است.غیرمعنی 05/0خطاي 
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 هاي بیرونی(هاي مختلف معیشتی )گروه مرجع: معیشت مبتنی برکمکچندگانه براي گروهبرآورد مدل لوجیت -5جدول 
 Exp (B) داريمعنی Wald (Bضريب ) هاي مستقلمتغیر

 

 معیشت مبتنی بر کشاورزي و منابع طبیعیبرآورد مدل براي گروه 

-497/0 عرض از مبدا  301/0  583/0   

198/0 سرمايه انسانی  611/1  204/0  219/1  

345/0 سرمايه اجتماعی  511/3  061/0  411/1  

- سرمايه فیزيکی 162/0  713/0  398/0  850/0  

473/0 سرمايه طبیعی  722/11  001/0  606/1  

- سرمايه مالی 089/0  398/0  528/0  915/0  

     

 یبرآورد مدل براي گروه معیشت مبتنی بر خوداشتغال

-751/4 عرض از مبدا  166/19  000/0   

725/0 سرمايه انسانی  127/17  000/0  065/2  

855/0 سرمايه اجتماعی  820/16  000/0  350/2  

554/0 سرمايه فیزيکی  105/7  008/0  740/1  

048/0 سرمايه طبیعی  102/0  750/0  049/1  

027/0 سرمايه مالی  032/0  859/0  028/1  

     

وه معیشت مبتنی بر دستمزديبرآورد مدل براي گر  

614/1 عرض از مبدا  496/2  114/0   

111/0 سرمايه انسانی  407/0  523/0  118/1  

669/0 سرمايه اجتماعی  589/10  001/0  953/1  

- سرمايه فیزيکی 101/0  225/0  635/0  904/0  

087/0 سرمايه طبیعی  328/0  567/0  091/1  

092/0 سرمايه مالی  352/0  553/0  096/1  

 

 گيرينتيجه

هاي انسانی، فیزيکی، سرمايهنتايج نشان داد که 

طبیعی و مالی در وضعیت مطلوبی نیستند و فقط 

اجتماعی کمی بیشتر از حد متوسط است. اين  سرمايه

هاي نتايج بیانگر اين است که وضعیت کلی دارايی

معیشتی مناسب نیست و نیازمند توجه بیشتر جامعه 

ستقر در اين کشور است. در جهانی و همچنین دولت م

هاي معیشتی در بیشتر مطالعات پیشین وضعیت دارايی

ی ايران و ساير کشورهاي در حال توسعه ينواحی روستا

 ,Juma Poor & Kiomarsنامطلوب ارزيابی شده است )

(. فقر گسترده و نامطلوب بودن شرايط معیشتی در 2012

انجام  کشور افغانستان در مطالعاتی که در اين کشور

 ,.Huot et alشده است مورد تأکید قرار گرفته است )

نتايج آزمون فريدمن براي بررسی اهمیت هر  (.2016

هاي کدام از راهبردهاي معیشتی نشان داد که فعالیت

زراعت و فروش محصوالت زراعی، باغداري و فروش 

محصوالت باغی، دامداري و فروش محصوالت دامی و 

ه راهبردهاي غالب معیشتی در کارگري روزمزد از جمل

منطقه مورد مطالعه هستند. نتايج تحلیل عاملی هم 

بندي راهبردهاي مؤيد نتايج پیشین بود و منجر به دسته

راهبرد »معیشتی و استخراج چهار گروه معیشتی شامل 

راهبرد »، «معیشت مبتنی بر کشاورزي و منابع طبیعی

یشت راهبرد مع»، «معیشت مبتنی بر خوداشتغالی

راهبرد معیشت مبتنی بر »و « مبتنی بر دستمزدي

ترين آن راهبردهاي شد که مهم« هاي بیرونیکمک

معیشتی واقع در گروه اول بود. در مطالعات پیشین در 

در کشور افغانستان تأکید شده که در مراحل اولیه 

توسعه الزم است اتخاذ راهبردهاي معیشتی وابسته به 

ت در اولويت قرار گیرد، به کشاورزي جهت بهبود معیش

همین علت تأکید بر رشد کشاورزي و جهت حمايت از 
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ی ضروت دارد يفقرا و تضمین درآمد در نواحی روستا

(Huot et al., 2016.) 

با توجه به اين که معیشت مردم متأثر از توسعه 

صنعت در اين منطقه نیست الزم است گسترش صنايع 

لی و تکمیلی بخش ، صنايع تبديروستايیکوچک محلی، 

ان روستايیکشاورزي براي ايجاد تنوع در منابع درآمدي 

يافتن صورت گیرد. اين موضوع بیانگر ظهور و اهمیت

مشاغل خارج از بخش کشاورزي و منابع طبیعی است 

تر است که الزمه گذار به يک اقتصاد مدرن و پیشرفته

(Rigg, 2005دسته .) بندي مشابهی از الگوهاي معیشت

 Jiao et کامبوج در مطالعه روستايیبین خانوارهاي  در

al. (2017)  وابستگی به طیفی از  ،عالوهشد. به ارايهنیز

راهبردهاي معیشتی بیانگر ضرورت تنوع معیشتی است 

 روستايیکه در مطالعات مختلف براي بقاي خانوارهاي 

 ,Ellis, 2000; Liu & Lan) ضروري ارزيابی شده است

 هايفعالیت تر مطالعات پیشین ترکیب(. در بیش2015

 شامل اشتغال مزرعه و روستايیمعیشتی در نواحی 

بیان شده  طبیعیمنابع از برداريو بهره مزرعه، از خارج

(.  ,.2018Zibaei,  &Ghazali ; 2014Huber et alاست )

سازي شیوه معیشت يک روش موثر براي در واقع تنوع

در شرايط غیرمطمئن کاهش فقر، افزايش درآمد و بقا 

 Zhang et al., 2008; Yan etاست ) روستايیهاي محیط

al., 2010.) 

ها بر انتخاب براي بررسی تأثیر هر کدام از سرمايه

راهبردهاي معیشت مدل لوجیت چندگانه در سه مدل 

برآورد شد. در مدل اول نتايج نشان داد که احتمال 

نابع انتخاب شیوه معیشت مبتنی بر کشاورزي و م

هاي طبیعی )در مقايسه با معیشت مبتنی بر کمک

بیرونی( با بهبود و افزايش در سرمايه طبیعی افزايش 

هاي سرمايه يابد. اين موضوع به اين علت که شاخصمی

طبیعی شامل زمین حاصلخیز و منابع آب کافی از 

هرگونه  ،عناصر اصلی تولید کشاورزي هستند. در واقع

س منابع معیشتی و شیوه استفاده الگوي معیشتی بر اسا

با وجود منابع آبی  ،روگیرد، از ايناز آنها شکل می

متفاوت و رودخانه ارغنداب در منطقه، الگوهاي معیشت 

طبیعی انتخاب و اولويت اول مبتنی بر کشاورزي و منابع

اي در چین هم تأثیر عوامل مختلفی از است. در مطالعه

 انتخاب طبیعی بر ايهسرم جغرافیايی، جمله موقعیت

است آشکار  کشاورزان معاش در بین امرار راهبردهاي

در مدل دوم نتايج  (.Peng et al., 2017شده است )

بیانگر اين بود که احتمال انتخاب شیوه معیشت مبتنی 

-بر خوداشتغالی )در مقايسه با معیشت مبتنی بر کمک

 هاي بیرونی( با بهبود و افزايش در سرمايه انسانی،

يابد. سرمايه انسانی که اجتماعی و فیزيکی افزايش می

هاي دانش و مهارت است و سرمايه شامل شاخص

اجتماعی که شامل شاخص امنیت و سرمايه فیزيکی که 

شامل دسترسی به ابزارآالت تولید هستند از عوامل 

مهمی هستند که به خوداشتغالی در زمینه خدمات و 

برداري از منابع رههاي خارج از بهصنعت و فعالیت

کنند. در ديگر مطالعات پیشین هم طبیعی کمک می

تواند هاي انسانی و مالی میتأکید شده که بهبود دارايی

راهبردهاي معیشت غیرکشاورزي را ارتقا دهد. براي 

 ,.Hua et alمثال در فالت تبت شرقی در کشور چین )

 ,.Ali et alمنطقه شمال شرقی پاکستان ) ،(2017

( اين Soltani et al., 2012منطقه زاگرس ايران ) ،(2007

موضوع مورد تأکید قرار گرفته است. در در اينجا تأکید 

بر اين است که خانوارهايی که ظرفیت کار بااليی دارند 

به احتمال زياد راهبردهاي معیشت غیر کشاورزي را 

در مدل سوم هم نتايج نشان داد که  کند.دنبال می

اب شیوه معیشت مبتنی بر دستمزدي )در احتمال انتخ

هاي بیرونی( با بهبود مقايسه با معیشت مبتنی بر کمک

يابد. اين الگو و افزايش در سرمايه اجتماعی افزايش می

هاي تأمین کمتر رايج است و در آينده با توسعه نظام

اجتماعی و پرداخت حقوق احتماالً گسترش خواهد يافت 

می از جامعه آماري تحقیق اما در حال حاضر درصد ک

وابسته به اين شیوه معیشت بودند. نتايج تحقیقات 

هاي انسانی، مالی، پیشین هم تأيید کرده است که دارايی

سزايی بر انتخاب فزيکی، اجتماعی و طبیعی تأثیر به

 (.Hua et al., 2017هاي معیشت دارد )راهبرد

 هاي تحقیق برخی پیشنهادها بهبا توجه به يافته

 شود.می ارايهشرح زير 

ها بیانگر اين است در جامعه سنتی افغانستان يافته

طبیعی همچنان راهبردهاي مبتنی بر کشاورزي و منابع

-شیوه غالب معیشت هستند و ضرورت انتقال به شیوه

هاي معیشت مبتنی بر صنعت و خدمات وجود دارد. 

هاي اساسی مثل حمل و گذاري در زيرساختسرمايه
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برداري از مزيت نسبی اين واليت به هت بهرهنقل ج

هاي مرزي جهت مرزهاي پاکستان و ايجاد بازارچه

 توسعه مبادالت مرزي ضروري است.

نتايج بیانگر ضعف در سرمايه مالی و فیزيکی در 

 شمولتشکیل دولت همه ،منطقه مطالعه بود. بنابراين

-جهت رسیدن به يک امنیت پايدار براي تضمین سرمايه

-هاي اساسی به ويژه بهرهاري خارجی در زيرساختگذ

 یلیبرداري از منابع معدنی، توسعه صنايع تبديلی و تکم

هاي پربازده کشاورزي و افزايش دسترسی به نهاده

 کشاورزي ضروري است. 

کلیت  ،آالت و همچنینشاخص دسترسی به ماشین

 الزمسرمايه فیزيکی در وضعیت مناسبی نبود بنابراين 

المللی هاي بینسط دولت، جامعه مدنی و کمکاست تو

هاي نوين کشاورزي مانند تمرکز بر گسترش فنآوري

یدي هاي تولهاي بهتر آبیاري و نهادهآالت، شیوهماشین

کشاورزي جهت تضمین رشد پايدار کشاورزي صورت 

 گیرد.

 ضعفنبود و  مناسبیوضعیت  سرمايه انسانی نیز در

المت سيژه مهارت نیروي کار و وهاي انسانی بهدارايی در

 به و بهداشت انسانی مانعی براي گذار از معیشت وابسته

ی کشاورزي به مشاغل مبتنی بر خوداشتغالی و کارآفرين

-ايهبه يک برنامه بلندمدت در سرم ،بنابراين .بوده است

براي گسترش  روستايیجانبه گذاري روستايی همه

 هاي روز بازار کار نیاز است. مهارت

نتايج نشان داد که راهبرد غالب براي تأمین معیشت 

 طبیعی است در حالی که اين دو بخشو منابع کشاورزي

ظرفیت کمی جهت ايجاد منابع مالی الزم براي توسعه 

هاي گسترده عالوه ضعف آن در پاسخ به ريسکدارد. به

بازار و اقلیم و طبیعت مانع خلق سرمايه در اين نواحی 

اعتبارات خرد با استفاده از تجارب  شود. گسترشمی

تواند نقش کلیدي در رونق کشورهاي همسايه می

کشاورزي پیشرفته، باغداري، دامپروري صنعتی و صنايع 

 وابسته به بخش کشاورزي ايفا کند.  روستايی

نتايج حاکی از وابستگی بیشتر به معیشت کشاورزي 

دهنده عدم تنوع در طبیعی بود که نشانو منابع

موارد زير براي  ،اهبردهاي معیشت است. بنابراينر

ايجاد  شود.هاي معیشتی پیشنهاد میتوسعه انتخاب

صنايع تکمیلی و تبديلی بخش کشاورزي، ايجاد 

سازي )انبار، سیلو و سردخانه( با تأسیسات ذخیره

منظور ايجاد هاي مناسب در مراکز عمده بهظرفیت

ويژه ها )بهازمنديامنیت و اطمینان عمومی در تأمین نی

ی يمقیاس روستا کعلوفه، گندم و گوشت(، صنايع کوچ

-هاي ريسندگی و بافندگی، تولید و بستهشامل کارخانه

-فعالیت هاي گوشتی، فرش، قالی، قالیچهبندي فرآورده

، باغداري هاي پیشرفته کشاورزي شامل ايجاد گلخانه

نوين، پرورش زنبورعسل، پرورش ماهی، قارچ، کاشت 

الزم است مورد گیاهان داروئی و فرآوري آنها در منطقه 

 .توجه قرار گیرد
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