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 25/9/1399پذیرش نهایی:       8/8/1399تاریخ دریافت: 

 چکیده

های انسانی هستند پذیرین گروهمسئله فقر در جوامع بشری حاکی از آن است که روستاییان از فقیرترین و آسیببررسی 

به عبارتی، . نمایدهای انسانی را دو چندان یافتگی در سکونتگاهعدم توسعهتواند میو عدم توجه به وضعیت معیشتی آنان 

شالوده اصلی  کهاست  آناندر سرنوشت فردی و اجتماعی روستاییان اساس توانمندی و دخالت  های معیشتی سرمایه

های  سنجش وضعیت سرمایهروش توصیفی ـ تحلیلی به  باپژوهش حاضر  ،رود. از ایننده توسعه جوامع را شکل می

-هپرسشنامپژوهش . ابزار پرداختدهستان کوهشاه بخش احمدی با رویکرد معیشت پایدار کوهستانی معیشتی روستاهای 

مورد  را های معیشتی روستاها سرمایهآوری و ها را جمعداده اساس چارچوب معیشت پایداربربود که ( 92/0)با پایاییای 

هاى مختلف انسانى، مالى،  زمینه معیشتی دردارایى و سرمایة  که میزان ها نشان دادیافته .دادتحلیل و بررسی قرار 

در طی مختلف  هاى پذیرى در زمینه و به دلیل آسیب مورد مطالعه متفاوت استدر روستاهای  طبیعى، اجتماعى فیزیکى،

های اجتماعی و انسانی افزوده  و بر میزان دارایی کاسته شدههای فیزیکی، مالی و طبیعی  داراییمیزان  از های اخیر سال

سرمایه مالی و فیزیکی با ، نبودههای معیشتی یکسان  پایداری سرمایه که حاکی از آنستهمچنین نتایج  .است شده

پایدارترین بعد  25/3و  68/3 و انسانی با میانگین ، و سرمایه اجتماعیهاجزو ناپایدارترین سرمایه 46/2و  41/1 میانگین

 مطلوبدر روستاهای کوهستانی های معیشتی  سرمایه ،بر طبق نتایج ،بنابراین. بودندمعیشت در روستاهای مورد مطالعه 

خروج ایجاد روستاهای مطلوب و براى  به عبارتیفراهم نموده است. منطقه و این امر زمینه ناپایداری را در  بودهن

با یك باید بلکه  توجه نمود )اقتصادی( به یك بعدتوان  میتنها نرسیدن به پایداری در منطقه، و فقر  ساکنین از چرخة

اقدام  (محیطیزیست انسانى، مالى، فیزیکى، و)از زوایاى مختلف  یهای معیشتسرمایهبه تقویت نگر و سیستماتیك نگاه کل

 و عمل نمود.
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(بادکو و همکاران).... های معیشتی روستاهای مناطق کوهستانی با سنجش سرمایه  

 
 

 . مقدمه1

پیشرفت و جلوگیری از افزایش فقر  های از راه کیی

روستائیان، توجه به وضعیت معیشتی خانوارهای روستایی 

(. برمبنای رویکرد 24: 1394است )نوروزی و حیاتی، 

های معیشتی روستایی )فیزیکی، طبیعی،  معیشتی، سرمایه

انسانی، مالی و اجتماعی( اساس توانمندی و قدرت دخالت 

ی و فردی آنها است زیرا روستائیان در سرنوشت اجتماع

های مذکور تعیین کننده و جهت دهنده ادارک،  سرمایه

ها در روند زندگی در  های افراد و خانواده انتظارات و فعالیت

آیند )بریمانی و همکاران،  نواحی روستایی به شمار می

ها در مرکز معیشت پایدار قرار دارند  (. این دارایی86: 1395

قیداری  و ی تاثیرگذار است )سجاسیو بر راهبردهای معیشت

 (.204:  1395همکاران،  

ها یا آنچه روستاییان در  واژه سرمایه به مجموعه دارایی

کند، بدین صورت که ماهیت تلقی از  اختیار دارند اشاره می

پذیری محتمل هر سیستم در قبال آنها  ها و آسیب آن دارایی

رویکرد  1980دهه  در(. 3: 2000، 1چگونه است )گرن

فلسفه جامع و یکپارچه برای ک به عنوان ی معیشت پایدار

نژاد و پایدار، توسعه روستایی پیشنهاد شده است )طوالبی

رویکرد معیشت پایدار برگرفته از نگاه انسان (. 202: 1397

محوری به توسعه، نگاهی جامع و یکپارچه به توسعه با توجه 

در این رویکرد با تاکید بر ها دارد.  ه همه داراییبخاص 

های  مردم محوری، جامعیت، پویایی، نقاط قوت و ظرفیت

ذاتی، پایداری و پیوندهای سطح خرد و کالن، رفع 

محرومیت و فقرزدایی را به عنوان گام اول برای توسعه 

گیرد  شود. مسئله اصلی از اینجا شکل می یافتگی قلمداد می

و ایجاد توسعه پایدار  که برای ایجاد یکپارچگی و هماهنگی

ای وجود دارد و چگونه این  چه ظرفیت، دارایی و سرمایه

توانند در خدمت توسعه و رفع محرومیت و  ها می سرمایه

                                                           
1 Geran 

حاضر به دنبال سنجش  تحقیق رار گیرد؟فقرزدایی ق

منطقه کوهستانی کوهشاه  معیشتی در روستاهای های سرمایه

تان هرمزگان آباد اسدر بخش احمدی در شهرستان حاجی

سطح که آیا  سواالت استاین  و در پی پاسخ بهاست 

های معیشتی  مورد مطالعه از داراییرداری روستاهای وبرخ

های معیشتی در  متفاوت است؟ کدام نوع از سرمایه

های معیشتی  روستاهای مورد مطالعه بهتر است ؟ و آیا سرمایه

ری جامعه روستاها از منظر معیشت پایدار به توسعه و پایدا

 شود؟ محلی منتج می

 تعریف مختلفی نویسندگان توسط معیشت مفهوم

کسب  وسیله» را معیشت تعریف؛ است. مهمترین شده

. در یک تعریف کلی، (148: 2016، 2)لیو داند می «زندگی

های های مالی و اجتماعی، قابلیت معیشت به کلیه دارایی

زمانی پایدار شود و مورد نیاز یک شیوه زندگی اطالق می

ها را در زمان حال و ها و داراییخواهد بود که این قابلیت

؛ بطوری که منابع طبیعی پایه را پیدا کندآینده حفظ و بهبود 

را  ها جلوگیری و آنها و استرساز بین نبرد و از بروز شوک

ها، دارایی ها و  فعالیتد. معیشت عبارت است از کنمدیریت 

 یا ر مشترک، منابع کسب درآمد فردطو به هایی که دسترسی

حسنی و همکاران، )حاجیکنند  روستایی را تعیین میخانوار 

(. معیشت به معنای زندگی و زنده بودن، 695: 1398

هایی است که برای زیستن  ها و فعالیت ها، دارایی توانایی

اهداف معیشت عبارتند (. 5: 2005 ،3مورد نیاز است )چمبرز

حمایت اجتماعی، مقابله با طرد اجتماعی، فقر،  از کاهش

که  ارتقاء حقوق بشر و حتی محافظت از منابع طبیعی است

را تشکیل  فقیربنیان معیشت بسیاری از مردم در کشورهای 

، ها زنده بودن ،توانایی دهد. معیشت به معنی زندگی و می

بودن  برای زندگی و زنده هایی است که ها و فعالیت دارایی

                                                           
2 Liu and Liu 
3 Chambers 
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 در (.4: 1394)قدیری معصوم و همکاران،  ز استمورد نیا

و  محققان توسط زیادی رویکردهای گذشته، دهه چند

 ،1ملل متحد سازمان توسعه برنامه مانند) مختلف مؤسسات

 سازمان توسعه و 2ملل سازمان کشاورزی و غذا سازمان

 گردید. در انجام معیشت پایداری تحلیل ( برای3المللیبین

به  معیشت پایدار رویکرد اساس بر مطالعات این همه

اند. رویکرد معیشت پایدار  پرداخته خانوارها معیشت بررسی

 در روستایی پایدار توسعه از رویکردهای یکی عنوان به

 اجتماعات فقرزدایی و پیشرفت هدف با 1980 دهه اواخر

: 1395 همکاران، و قیداریآمد )سجاسی به وجود روستایی

هنگامی پایدار است که بتواند با فشارها ک معیشت ی(. 202

های  ها و داراییها سازگار شود و بهبود یابد، قابلیت و شوک

های معیشت پایدار را خود را تقویت یا حفظ کند و فرصت

برای نسل بعد نیز فراهم آورد و نیز اینکه منافع خالصی را 

برای معیشت دیگران در سطوح محلی یا ملی و در کوتاه یا 

ها و دمدت ایجاد کند. این تعریف مبنای کار دولتبلن

-المللی متعددی مانند دپارتمان توسعه بینهای بینسازمان

و سازمان   5، برنامه توسعه سازمان ملل، آکسفام 4الملل

، در توسعه الگوهای  6المللیتعاونی کمک و رفاه بین

ن برای آمعیشت پایدار خاص، همراه با عناصر معیشتی 

کمک به توسعه روستایی و در نهایت کاربرد عملی  تسهیل و

 «ییبقاء روستا راهبرد»رویکرد  این آن بوده است. چارچوب

. به اعتقاد برخی (203: همان منبع) شود می نامیده

نظران، رویکرد معیشتی راه تفکر مبتنی بر فقر و  صاحب

های توسعه  پذیری زندگی است. همچنین به فعالیت آسیب

 ها باشد: ه دارای این ویژگیکمک می کند ک

                                                           
1
United Nations Development Programme (UNDP) 

2
Food and Agriculture Organization of the United 

Nations (FAO) 
3
Department for International Development (DFID) 

4
UNDP 

5
Oxfam 

6
CARE 

؛ های مردم فقیر تمرکز بر اولویت مردم محور:

های  گوش دادن و پاسخ به اولویتپاسخگو و مشارکتی: 

کار در  ؛چندسطحی؛ معیشتی شناسایی شده از سوی مردم

به کمک  ؛هدایت شده، سطوح مختلف برای کاهش فقر

پذیر به مردم  پاسخ انعطاف ؛پویا، بخش دولتی و خصوصی

نهادی  ایجاد توازن اقتصادی، ؛پایدار، در شرایط گوناگون

حسینی و  محیطی )حاجیو پایداری اجتماعی و زیست

توان  رویکرد معیشت پایدار می (.287: 1397همکاران، 

چارچوبی برای درک و تحلیل بهتر نقش مردم درباره توسعه 

های زندگی مردم  عیتنواحی روستایی باشد، زیرا بر واق

این رویکرد (. 117: 1390تاکید دارد )سلمانی و همکاران، 

 پنج دسته شاملاست و گانه معیشتی  های پنجمبتنی بر سرمایه

 پایدار منجر معیشت به نهایت در کهاز سرمایه هستند 

 انسانی، طبیعی، فیزیکی،) :از عبارتند این پنج دسته شود می

ها، مهارت سرمایه انسانی:؛ (اجتماعی سرمایه و مالی

 ی:سرمایه طبیع؛ دانش، توانمندی برای کار و سالمتی

موجودی منابع طبیعی کارآمد برای معیشت )مانند زمین، 

شالوده بنیادی  (؛)فیزیکی سرمایه مادی؛ جنگل، آب(

؛ )حمل و نقل، آب، انرژی و ارتباطات( و ابزار تولید

منابع مالی که در اختیار مردم است )شامل  سرمایه مالی:

سرمایه ؛ انداز، ایجاد اعتبار، پرداخت منظم و درآمد(پس

ها، عضویت تکنیکی )شبکه -منابع اجتماعی اجتماعی:

های ها، روابط اعتمادی، دسترسی به زیرساختگروه

به  (.320: 1395)اصغری سراسکانرود،  تر اجتماعی(گسترده

ی متعددی از رویکرد معیشت پایدار ها طور کلی برداشت

عنصر پنج  شامل  وجود دارد. یک سیستم معیشت پایدار

ساختارها و فرآیندهای  های معیشتی، کلیدی یعنی، سرمایه

ها  نتایج معیشتی و استراتژی، ها پذیری آسیب در حال تحول،

های  سرمایه صرفاً مقالهشود. در این  عالیتهای معیشتی میفیا 

. گیرد عنوان چارچوب مورد بررسی قرار میمعیشتی به 
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( در پژوهشی با عنوان 1395خسروزادیان و همکاران )

برداری کشاورزان بهبهان بر های بهرهبندی نظاماولویت

های آنها اساس الگوی معیشت پایدار مطابقت دارد یافته

دهد که سرمایه انسانی بیشترین سهم در پایداری نشان می

کشاورزی را دارا است همچنین پژوهش  بردارینظام بهره

(، در مقاله تحلیل سطوح 1393زاده و همکاران )صادق

کاری شهرستان رشت و های پایداری نظام شالیدارایی

( در تحلیل فضایی 1397پژوهش دربان آستانه و همکاران )

های معیشتی کشاورزان روستای شهرستان شازند سرمایه

ی در مناطق مورد مطالعه از دنشان دادند که سرمایه انسان

وضعیت بهتری برخوردار است و سرمایه فیزیک یو مالی 

های معیشتی آنها کشاورزان جزو ناپایدارترین سرمایه

زاده  های شهرکی و شریفشود. همچنین یافتهمحسوب می

های معیشتی دهد که میانگین سرمایه( نیز نشان می1394)

انسانی باالتر از سایر  های اجتماعی وکشاورزان در سرمایه

(، الگوی رویکرد معیشت 1شکل )ها بوده است.  سرمایه

افزایی و افزایش توان  دهد. به منظور توانپایدار را نشان می

های معیشتی با رویکرد پایداری،  جامعه محلی در سرمایه

 کم منطقه 14 در ایی هقطرح پیشرفت و آبادانی منط

 چون اهدافی با ها طرح نای. شده است اجرا کشور برخوردار

 فرهنگی، و اقتصادی توانمندسازی و محرومیت رفع

 و ها قابلیت بر تکیه و مردم اجتماعی توانمندسازی

مناطق اجرایی شده است. در  طبیعی و بومی های توانمندی

ها به منظور افزایش و ارتقاء سطح توانمندی جوامع  این طرح

جامعه هدف از های معیشتی  محلی سنجش سطح سرمایه

شود. بر این اساس مقاله حاضر به  مراحل اولیه محسوب می

های جامعه محلی در منطقه کوهشاه بخش  بررسی سرمایه

 احمدی پرداخته است.

 1396منبع: آسمان، ، معیشت پایدار. الگوی رویکرد 1شکل 

 . روش تحقیق2

 تحقیقـات  در معمـول  روش این تحقیق از اجرای برای

 هـای  نـام  به روستایی توسعه و شناسی جامعه و اجتماعی علوم

. استفاده شده اسـت ( پیمایشی) میدانی روش و روش اسنادی

از  تحقیـق،  چـارچوب نظـری   تدوین جهت اسنادی روش در

در  روستایی توسعه و شناسی جامعه نظریات و قبلی مطالعات

های معیشتی و معیشت پایدار بهره گرفته شـده   سرمایه تحلیل

 موضوع با مرتبط نظریات و تحقیقات از ارزیابی پس و است

 بـه تـدوین   جامعـه  فعلـی  وضـعیت  شـناخت  و طـرف  یک از

شد. روش بررسـی در   پرداخته تحقیق متغیرهای و ها شاخص

تحلیلـی اسـت کـه بـه      -های از نوع توصیفی ارزیابی شاخص

روش پیمایش میدانی انجام پذیرفته اسـت. ابـزار گـردآوری    
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مطالعـات میـدانی و بکـارگیری    اطالعات این تحقیـق شـامل   

ی آور جمـــعپرسشـــنامه اســـت در تحقیـــق حاضـــر جهـــت 

ی اصــلی پرسشــنامه هــا اطالعــات، تحلیــل و بررســی ســرمایه

اعتبـار صـوری(   ) یـی روا اسـت؛ بـرای سـنجش    شـده  یاحطر

 توسـط  ، نامـه  پرسـش تحقیق حاضر، پـس از تهیـه     نامه پرسش

ــوم انســانی و اجتمــاعی و    خبرگــان و متخصصــان حــوزه عل

ی قـرار  بررسـ  مـورد اعضای هیـات علمـی جهـاد دانشـگاهی     

نیز از طریق آلفـای کرونبـاب برابـر     نامه پرسشگرفت. پایایی 

آمــده اســت کــه گویــای روایــی و پایــایی  دســت بــه 928/0

 مناسب پرسشنامه است. 

پرسشنامه بـا کمـک تسـهیلگران جامعـه محلـی جهـت       

از سرپرســتان خانوارهـــای   ازیـــن مــورد تکمیــل اطالعـــات  

روستاهای دهستان کوهشاه توزیع و تکمیـل گردیـد. جامعـه    

روستای هدف طرح در منطقه کوهستانی  16آماری پژوهش 

هـا بـه    هرمزگان اسـت کـه پرسشـنامه    کوهشاه بخش احمدی

روش طبقه بندی متناسب بـر اسـاس جمعیـت در هـر روسـتا      

ــور     ــه منظ ــد. ب ــع گردی ــتجزتوزی ــوتحل  هی ــات از  لی اطالع

 افـزار  نـرم ی آمار توصیفی و اسـتنباطی بـا اسـتفاده از    ها روش

SPSS است. جامعه آماری پـژوهش سرپرسـتان    شده  استفاده

طقه کوهشاه بوده که از طریـق  خانوارهای جامعه محلی در من

فرمــول کــوکران و فرمــول تعــدیل آن بــرای جامعــه آمــاری 

 نظر گرفته شـد.  ( درn=341برابر )با حجم نمونه نفر(  5271)

هـای مـورد    ها براساس جمعیـت روسـتاها در نمونـه    پرسشنامه

همچنـین بـر    مطالعه بر اسـاس جـدول زیـر تکمیـل گردیـد.     

ــداری    ــت پای ــژوهش و رویکــرد معیش ــات پ اســاس ادبی

های مورد بررسـی و   متغیرهای زیر در هر یک از سرمایه

 .پرسش قرار گرفت

 ها در روستاهای هدف توزیع فراوانی پرسشنامه . 1جدول 

 تعداد نام روستا ردیف تعداد نام روستا ردیف

 16 گل پرک 9 17 باغ چنار 1

 13 بندان 10 45 چاله مورت 2

 15 شیخ عالی 11 22 چاله الیاس 3

 28 حسن آباد 12 19 چک چک 4

 17 گیشاب 13 18 چاه بنه 5

 16 رزدر 14 14 آبید 6

 19 احمد آباد 15 12 بیدوئیه کوجین 7

 39 مازگرد 16 31 جغان 8

 1399منبع: نگارندگان، 

 محدوده مورد مطالعه. 1. 2

نقطه  92بخش احمدی در شهرستان حاجی آباد دارای 

روستایی است، این بخش دارای دو دهستان، احمدی و 

ای و  دهستان احمدی در بخش جلگهکوهشاه است، 

قرار دهستان کوهشاه در منطقه کوهستانی این بخش 

دارای روستاهای کوچک با فعالیت . این دهستان دارد

دامداری و باغداری است، در دهستان کوهشاه بالغ بر 

قرار دارد نفر  2969با جمعیت بالغ بر نقطه روستایی  34

نقطه روستایی در طرح توان افزایی بنیاد  18که تعداد 

علوی انتخاب شدند، مالک انتخاب این روستاها تعداد 

نفر(  150خانوار و جمعیت بیش از  20)باالی جمعیت 

. این دهستان فاقد راه ارتباطی آسفالته است و بود

دسترسی به روستاها از طریق راه خاکی با کیفیت 
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گیرد، همچنین ارتباطات موبایل  نامطلوبی صورت می

پذیرد و از حداقل  در برخی روستاها به ندرت انجام می

ر است. مرکز این ها برخوردا امکانات و زیرساخت

دهستان روستای مازگرد یکی از بزرگترین روستاهای 

 منطقه و دهستان است.

 در پژوهش های مورد بررسی متغیرهای و گویه .2جدول 

 سرمایه مولفه و بعد های سنجشگویه

مشکالت، میزان اعتماد به دهیاری، میزان میزان رضایت از روستا، میزان مراجعه مردم به یکدیگر در حل 

 اعتماد به شورا
 اعتماد اجتماعی

سرمایه 

 اجتماعی

میزان مشورت اهالی با یکدیگر، میزان روابط صمیمانه اهالی، میزان کمک مالی به یکدیگر، میزان پایبندی 

 به آداب و رسوم
 انسجام اجتماعی

های  های عمرانی، میزان همکاری در فعالیت فعالیت میزان مشارکت در کارهای جمعی، میزان مشارکت در

 های جمعی ها و تصمیم گیری اقتصادی، عضویت در تعاونی های فعال، میزان مشارکت در تشکل
 مشارکت اجتماعی

سطح تحصیالت، درصد افراد ماهر، درصد افراد با توانایی انتقال مهارت، درصد افراد بیش از یک نوع 

 مهارت
 مهارت

سرمایه 

و باغداری، تمایل به تولید محصول جدید، بکارگیری  کشاورزی جدید در جرای روشهای یل به اتما انسانی

 قدرت خالقیت و نواوری
 نوآوری

متوسط هزینه خانوار، میزان درآمد خانوار، متوسط پس انداز خانوار، میزان سرمایه خانوار، میزان 

 گذاری سرمایه
 درآمد

سرمایه 

دریافت وام، امکان تأمین ضامن، امکان تهیه سرمایه مورد نیاز، وجود فرصت جهت دریافت امکان  مالی

 اعتبارات

دسترسی به وام و 

 اعتبارات

سرمایه  زمین و آب میزان دسترسی با آب و مقدار زمین در اختیار، کیفیت آب، دسترسی به مرتع

 باغ و نخیالت باغ، تعداد اصله نخلمیزان باغ مورد بهره برداری و تحت مالکیت، مساحت  طبیعی

سرمایه  کمیت و کیفیت مسکن درصد مالکین متوسط زیربنا، مصالح بادوام، میزان استفاده از خدمات بهداشتی

 های عمومی زیرساخت دسترسی به راه ارتباطی، دسترسی به بازار فروش، دسترسی به تفن و اینترنت، دسترسی آسان به شهر، فیزیکی

  1398منبع: نگارندگان، 
 

 

 

 

 

 

 
 ؛به تفکیك روستاها آباد هرمزگان. موقعیت جغرافیایی روستاهای کوهستانی کوهشاه در شهرستان حاجی2شکل 

 1395مرکزآمار ایران،  منبع: 
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 های تحقیق . یافته3

وضــعیت منطقــه مــورد مطالعــه در هــر یــک از تحلیــل 

ــورت    ســرمایه ــه ص ــاه ب ــتی در روســتاهای کوهش ــای معیش ه

توصیفی و استنباطی انجام پذیرفت، تحلیـل توصـیفی بیـانگر    

وضعیت نمونه مـورد بررسـی و خصوصـیات جامعـه آمـاری      

های کمی تحقیق به صـورت   است و تحلیل استنباطی به یافته

 تحلیل پرداخته است.

 های توصیفی یافته

هـای مـورد بررسـی     در این پـژوهش یکـی از شـاخص   

جنسیت جامعه آماری بود نتایج نشان داد که جامعـه آمـاری   

درصد پاسخگویان را مرد و  69.5پژوهش در منطقه کوهشاه 

 (.3)جدول  دهند درصد پاسخگویان را زنان تشکیل می6/29

که در بررسی سن پاسخگویان جامعه آماری بیانگر آن است 

سال  35تا  21درصد آنها در رده سنی  1/43بین پاسخگویان 

درصـد بیشـترین    5/32سال با  45 -36قرار دارند و رده سنی 

 (.4)جدول  فراوانی و درصد را دارا است

دهد که بیشترین  سطح تحصیالت پاسخگویان نشان می

درصـد و در   9/29 افراد پاسخگو دارای تحصیالت دیـپلم بـا  

درصــد قــرار دارنــد  5/23 صــیالت ابتــدایی بــارده بعــدی تح

همچنین افراد دارای تحصیالت عالی و کارشناسی و باالتر با 

ــل تــوجهی را دارد کــه نشــان درصــد ت6/19 ــده عــداد قاب دهن

 . (5)جدول  سرمایه انسانی خوبی در منطقه است

 پژوهش بررسی وضعیت جنسیت جامعه آماری. 3جدول 

 درصد فراوانی جنس

 5/69 237 مرد

 6/29 101 زن

 8/0 3 بدون پاسخ

 100 341 جمع

 1398منبع: نگارندگان، 

 بررسی وضعیت سنی جامعه آماری پژوهش. 4جدول 

 درصد تعداد رده سنی درصد تعداد رده سنی

20-15 2 5/0 56-65 19 5/5 

 5/3 12 سال 65باالی  1/43 147 35 -21

 2/0 1 بدون پاسخ 5/35 111 45 -36

 100 341 جمع 3/14 49 46-55

 1398منبع: نگارندگان، 

 بررسی وضعیت تحصیلی و سطح سواد جامعه آماری پژوهش .5جدول 

 درصد فراوانی سطح تحصیالت درصد فراوانی سطح تحصیالت

 9/7 27 کاردانی 6/2 9 بیسواد

 6/19 67 کارشناسی و باالتر 5/23 80 ابتدایی

 7/97 333 جمع 5/13 46 راهنمایی

 2/3 8 بدون پاسخ 6/0 2 دبیرستان

 100 341 جمع 9/29 102 دیپلم

 1398منبع: نگارندگان، 

بررسی وضعیت شغلی پاسخگویان نشان داد که گـروه  

درصد باالترین نوع اشتغال منطقـه را  5/42باغدار و دامدار با 

دارا بوده است و سایر مشاغل در منطقه کوهشاه که عبارتنـد  

ــدن ــهرهای    از مع ــارگری )در ش ــاورزی خرد،ک ــاری، کش ک
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درصد  1/18آباد، بندرعباس و یا ارزوئیه( و... است با  حاجی

دار  در گروه بعدی اشتغال قرار دارد و گروه بعدی زنان خانـه 

داری به کارهای باغـداری و گیاهـان    هستند که در کنار خانه

دارویی مشغول هستند. جدول و نمودار زیر فراوانی و درصد 

 پاسخگویان بر حسب شغل را نشان می دهد.

 ضعیت شغلی جامعه آماری پژوهشبررسی و .6جدول 

 درصد فراوانی  نوع اشتغال درصد فراوانی  نوع اشتغال

 1/18 62 سایر مشاغل 9/12 44 بیکار

 69/2 32/8 جمع 5/42 145 باغدار و دامدار

 83/0 13 بدون پاسخ 0/17 58 خانه دار

 100 341 جمع 5/5 19 کارمند

1398نگارندگان، منبع: 

 استنباطیهای  یافته

جش نرح شـده در زمینـه سـ   طـ برای پاسخ به سؤاالت م

هـای مختلـف آمـاری اسـتفاده      معیشتی از آزمونهای  سرمایه

هــای  سـطح سـرمایه  آیـا  پاسـخ بـه سـوال اول اینکــه    شـد. در  

بعـد از  ؟ روستاهای مورد مطالعه یکسان است معیشتی در بین

ــا ــد نرم ــودن دادهل تأیی ه کــاســتفاده شــده  tاز آزمــون هــا  ب

  .است 7جدول های حاصل از آن به شرح  یافته

 های معیشتی آزمون لون برای تعیین تفاوت روستاها از نظر برخورداری از سرمایه .7جدول 

 داریسطح معنی df1 df2 آماره لون

074/3 15 142 000/0 

1398منبع: نگارندگان، 

 دهدکه بین روستاهای مـورد  نتایج این آزمون نشان می

معیشـتی، تفـاوت    هـای  سـرمایه العه از نظر برخـورداری از  طم

شده  دهد که تفاوت مشاهده دارد. این جدول نشان می وجود

 طحروستاها معنادار است و به این دلیل اسـت کـه سـ    در بین

باشــد. بنــابراین، بــه طــور کلــی از  یمــ 05/0کمتــر  معنـاداری 

طریق ازمون لون تفـاوت  شود که ابتدا از  ها، استنباط می یافته

مرحلـه بعـد از   هـا مشـخص شـد و در     در برخورداری سرمایه

طریق آزمون واریانس یـک طرفـه آنـوا بـه معنـی داری ایـن       

 (.8)جدول  ها در سطح روستاها مورد مطالعه پی برد تفاوت

 های معیشتیمایهآزمون واریانس یك طرف تعیین تفاوت معنا دار روستاها از نظر برخورداری از سر .8جدول 

 سطح معناداری f میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات 

 000/0 731/21 165/20 15 345/312 گروهیدرون

   928/0 142 478/127 گروهیبین

    157 834/439 کل

 1398منبع: نگارندگان، 

ــا ــه ب ــه توج ــه ب ــاداری  اینک ــطح معن ــاد   س ــام ابع در تم

 کـه  گفـت  تـوان می نتیجه در است،05/0  از کمتر ها، سرمایه

ــین ــتاهای در ب ــورد روس ــه م ــر از مطالع ــورداری نظ  از برخ

 یـک  هر و دارد وجود معناداری تفاوت معیشتی،های  سرمایه

 از مطالعه به فراخور موقعیت و تواناییشـان  روستاهای مورد از

 برخـورداری  ایـن  البتـه،  و معیشـتی برخوردارنـد   هـای دارایی

 سطح روستاها متفاوت است.
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 های معیشتی تجزیه و تحلیل تفاوت معناداری روستاهای مورد مطالعه از نظر برخورداری از سرمایه .9جدول 

 tنمره  مولفه
درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

اختالف 

 میانگین

 درصد 95با اطمینان 

 کرانه باال کرانه پایین

 597/64 248/61 045/63 000/0 145 982/65 فیزیکی

 641/77 896/75 000/3 005/0 15 587/76 انسانی

 458/27 754/25 056/26 000/0 161 325/41 طبیعی

 842/36 874/34 547/35 000/0 160 524/68 مالی

 365/60 482/58 684/59 000/0 159 384/75 اجتماعی

1398منبع: نگارندگان، 

 کـدام  سـهم  که نکته این مشخص کردن برای ادامه در

 بیشـتر  مطالعه مورد روستاهای در معیشتی های یک از سرمایه

 بـا . شـد  اسـتفاده  فریـدمن  آزمـون  از ها است،سایر سرمایه از

 به توجه با که گرفت نتیجه توانمی آزمون فریدمن، به توجه

اسـت، رابطـه معنـادار     05/0  از کمتـر  اینکه سطح معنـاداری 

 مطالعه را دارد. است و قابلیت تعمیم به روستاهای مورد

 آزمون فریدمن برای رتبه بندی . 10جدول 

 کای اسکوئر 712/431

 درجه آزادی 4

 سطح معناداری 000/0

 1398منبع: نگارندگان، 

در ادامه برای سنجش معیشت پایـدار جامعـه محلـی بـا     

های موجود در روستاها به ارزیـابی پایـداری    توجه به سرمایه

های معیشتی پرداخته شد، نتایج نشان داد که میـانگین   سرمایه

سرمایه مالی، فیزیکـی و طبیعـی از حـد متوسـط پـایین تـر و       

تر است. میانگین سرمایه اجتماعی و انسانی از حد متوسط باال

مهمترین عامل پایین بودن شاخص سرمایه مالی می توانـد بـه   

درآمد اندک اکثر خانوارهای دامـدار و باغـدار اشـاره کـرد     

که در کنار ناچیز بودن درآمد، پس انداز و تـوان وام گیـری   

آنها نیز کاهش پیدا کـرده اسـت. از آنجـا کـه پاسـخ هـا در       

)خیلی زیـاد(   مقیاس طیف لیکرت از یک )خیلی کم( تا پنج

کدگذاری شدهو حد متوسط سه بیانگر گزینـه بـدون تغییـر    

هـا از   لحاظ شده است. اگر میانگین امتیاز هر کدام از سرمایه

مقدار سه بیشتر باشد نشان دهنده میل به افزایش و به تبع آن، 

شود. و اگر میانگین امتیاز سرمایه از  پایداری سرمایه تبیین می

باشـد وضـعیت سـرمایه بـه سـمت      حد متوسـط و سـه کمتـر    

کــاهش و ناپایــداری تمایــل دارد. در حالــت کلــی میــانگین  

حاصل شده است که اندکی 56/2های معیشتی برابر با  سرمایه

کمتر از متوسط است و در واقع مجموع کل آزمـودنی هـای   

هــا ناپایــدار اســت. تحلیــل میــانگین عــدد حاصــل از  ســرمایه

، مبین پـایین بـودن   tز آزمون عیشتی با استفاده اهای م سرمایه

های مالی، طبیعی و فیزیکی در محدوده مورد مطالعـه   سرمایه

است این در حالی است که بر اساس سطح معنـی داری ایـن   

 آزمون سرمایه اجتماعی و انسانی میل به پایداری دارد.

 های معیشتی بررسی شاخص میانگین و انحراف معیار در هر یك از سرمایه .11جدول 

 داریسطح معنی Tآماره  انحراف معیار میانگین شاخص

 000/0 -341/13** 727/0 41/1 سرمایه مالی

 000/0 684/5** 554/0 25/3 سرمایه انسانی

 000/0 -958/7** 712/0 68/2 سرمایه طبیعی

 000/0 -238/5** 754/0 46/2 سرمایه فیزیکی

 000/0 978/8** 647/0 68/3 سرمایه اجتماعی

 000/0 -897/2** 587/0 56/2 سرمایه معیشتی کل

  1398، منبع: نگارندگاندرصد،  99** معنی داری در سطح اطمینان 
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 گیری. بحث و نتیجه4

پایـداری روسـتاهای در   در رویکرد معیشتی، توسـعه و  

ارتقای هر یک از پنج سرمایه معیشتی قلمداد مـی شـود و بـا    

دیدگاهای توسـعه ای فراتـر از    ،تاکید بر پنج سرمایه معیشتی

توسعه اقتصادی و اجتماعی مطرح مـی شـود. تحقیـق حاضـر     

با تاکید بر معیشت پایدار، به بررسـی وضـعیت سـرمایه هـای     

ــه کوه  ــتاهای منطق ــتی در روس ــدی  معیش ــش احم ــتان بخ س

پرداخت. این منطقه که از شرایط طبیعـی و اقلیمـی ویـژه ای    

برخودار است با سایر روستاهای بخش به لحاظ توپوپرافی و 

اجتماعی متفاوت است. رهیافت معیشت پایـدار بـه پایـداری    

 روستاهازا منظر توسعه همه جانبه پنج سرمایه اتکا دارد. 

و تحلیـل وضــعیت  در ایـن مقالـه بررســی پـنج ســرمایه    

تـک   t سرمایه های معیشتی روستاییان بـا اسـتفاده از آزمـون   

هـا   ای و ارزیابی میزان تاثیرگذاری هر کـدام از سـرمایه   نمونه

در معیشت پایـدار نشـان مـی دهـد کـه در مجمـوع، سـرمایه        

معیشتی کل از شرایط و وضعیت مطلـوبی برخـوردار نیسـت.    

روسـتییان بـا    بررسی وضعیت موجـود سـرمایه هـای معیشـتی    

هـای   ای نشان داد کـه سـرمایه   تک نمونه tاستفاده از آزمون 

مــالی، طبیعــی و فیریکــی روســتاییان کــاهش یافتــه اســت و  

های اجتماعی و انسانی میل به افزایش دارد. به عبارت  سرمایه

های مالی، طبیعی و فیزیکی با وضعیت ناپایدار  دیگر، سرمایه

عی و انسانی میل بـه پایـداری   روبه رو هستند و سرمایه اجتما

دارند. در منطقه کوهسـتانی کوهشـاه بـه دلیـل غلبـه فعالیـت       

دامــداری و باغــداری، فعالیــت روســتائئیان بــه منــابع طبیعــی  

بـرداری از ایـن منـابع بـر پایـداری       وابسته است و نحوه بهـره 

روستاها و معیشت تاثیرگذار است. تحلیل عـددی حاصـل از   

این نکته است که بیشتر شاخص هـا بـه   ها نشان دهنده  سرمایه

لحاظ پایـداری از شـرایط مناسـب برخـوردار نبـوده و نتـایج       

ها بیانگر آن است که تنها میـانگین عـددی دو شـاخص     یافته

)اجتماعی و انسانی( باالتر از مطلوبیت عددی آزمون بـوده و  

 آماره آزمون نیز مثبت است. 

منطقـه کوهشـاه   های معیشتی  نتایج کلی ارزیابی سرمایه

دهد که سـرمایه مـالی ناپایـدارترین مولفـه شـاخص      نشان می

هـای ایـن پـژوهش بـا      معیشت پایدار در روستاها است. یافتـه 

-، صـادق (1395وهش خسروزادیان و همکاران )ژهای پ یافته

( 1397(، دربـان آسـتانه و همکـاران )   1393زاده و همکاران)

زان روسـتای  در تحلیل فضایی سرمایه هـای معیشـتی کشـاور   

نتایج این پژوهش بـا  همچنین  .شهرستان شازند مطابقت دارد

کـه  مطـابق دارد   ( نیز 1394زاده ) های شهرکی و شریفیافته

ــدنشــان  ــانگین ســرمایه دادن هــای معیشــتی کشــاورزان در می

هـا بـوده    های اجتماعی و انسانی باالتر از سایر سـرمایه سرمایه

رسی های میدانی موارد است. براساس مشاهدات میدانی و بر

 زیر در منطقه مورد مطالعه در پنج سرمایه قابل بررسی است:

در سرمایه انسانی مهارت نیروی کار به ویژه در بخـش  

ــداری و ــب از   باغ ــتفاده مناس ــدم اس ــی و ع ــاورزی و دام کش

نمود بارزی دارد بـه همـین دلیـل    التحصیالن دانشگاهی  فارغ

نــوآوری در جامعــه محــدود وری نیــروی کــار پــائین و  بهــره

است. از سوی دیگر فقر و محرومیت منطقـه باعـش شـده تـا     

ز به شدت آسیب سالمت و بهداشت فردی و محیط جامعه نی

آوری جامعه در برابر نامالیمـات طبیعـی   پذیر گردیده و تاب

 پایین باشد. 

ــا و    ــه نهادهـ ــاد بـ ــدم اعتمـ ــاعی، عـ ــرمایه اجتمـ در سـ

توانمنـدی  د بارزی داشت اما و دولتی نموساختارهای اداری 

 خوب ،در کارگروهی به دلیل سرمایه اجتماعیجامعه محلی 

در سـرمایه  هـا  افزایـی توانمنـدی   باشـد. بـدین ترتیـب هـم     می

تقویـت شـده    جمعـی کارهـای  یافتـه اسـت و  اجتماعی تحقق

 رسد.  به نظر می باالاست. از این رو مشارکت اجتماعی 

توانمندی اقتصـادی  سرمایه اقتصادی و مالی: ضعف در 

و کار در معـادن  و دامداری  باغداریو اتکای بیش از حد به 
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پایدار زمینـه  نا و خاک و تاثیرپذیری این فعالیت از منابع آب

را برای فقر و محرومیت بیشتر فراهم کـرده اسـت. در نتیجـه    

سرمایه مـالی و تـوان اقتصـادی محـدود بـوده و قابـل توجـه        

ای تزریـق شـده بـه منطقـه نیـز در       نیست. منابع مالی و سرمایه

نبود نیروی توانمند مـدیریتی درسـت و بهینـه اسـتفاده نشـده      

 است. در نتیجه فقر و محرومیت ثمره این فرایند بوده است. 

منطقـه مشـخص گردیـد کـه      سرمایه فیزیکـی در بحش 

بخصوص در بحش راه ارتباطی و دسترسی ها زیرساخت نبود

شهرهای اطـراف باعـش عـدم     نقاط روستایی به یکدیگر و به

نبـــود . عـــالوه بـــر توســـعه و فـــرار از منطقـــه شـــده اســـت

نیز بـه  فناوری نوین ، زیرساخت های ارتباطی های زیرساخت

دلیل شرایط منطقه و کوهستانی بودن نتوانسـته اسـت توسـعه    

دسترسـی بـه    روسـتایی هنـوز در برخـی از نقـاط    پیدا کنـد و  

به سختی امکان پـذیر   و حتی شبکه موبایل اطالعات اینترنتی

  است.

 تقدیر و سپاسگزاری

پژوهش حاضر برگرفتـه از  بنا به اظهار نویسنده مسئول، 

افزایـی روسـتاهای   و مطالعات میدانی طرح تـوان های  از یافته

 هدف بخش احمدی استان هرمزگان است که به کارفرمـایی 

انجام شده  1398و  1397بنیاد علوی در سال و حمایت مالی 

 است.
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Abstract 

Study of the problem of poverty in human society's shows that villagers are among the poorest and most 

vulnerable human groups and ignoring to regard their living conditions can double the lack of development in 

human settlements. In other words, livelihood capital is the basis of empowerment and involvement of villagers 

in their individual and social destiny, which form the main foundation of community development. Therefore, 

the present study used a descriptive-analytical method to assess the livelihood capital status of mountain villages 

in Kouhshah Rural District in Ahmadi District with a sustainable livelihood approach. The research tool was a 

questionnaire (with reliability of 0.92) that collected data based on the framework of sustainable livelihood and 

analyzed the livelihood capital of villages. Findings showed that the amount of property and livelihood capital in 

different fields of human, financial, physical, natural, social in the studied villages is different and due to 

vulnerability in recent years the amount of physical, financial and natural assets have been decreased, and on the 

other hand, the amount of social and human assets have been increased. The results also show that the 

sustainability of livelihood capital is not the same, financial and physical capital with an average of 1.41 and 

2.46 are among the most unstable capital, and social and human capital with an average of 3.68 and 3.25 are the 

most stable dimension of livelihood in the investigated rural areas. Therefore, according to the results, livelihood 

investments in mountainous villages are not desirable and this has provided the basis for instability of the region. 

In other words, in order to create desirable villages and get the residents out of the cycle of poverty and achieve 

stability in the region, one can not only pay attention to one dimension (economic) but applying different 

perspectives a holistic and systematic view, other dimension of financial, physical, and environmental need to be 

supported.  
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