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ABSTRACT
Introduction: Major changes in rural development thinking have occurred in the last half century and in
developing countries, the approach of sustainable rural livelihood has been proposed in an effort to reduce
rural poverty.
Objectives: The purpose of this study is to analyze the livelihood foundations of rural settlements with a
spatial approach.
Methodology: This research is a applied study and its method is descriptive-analytical. Data collection
was done by document and field studies (survey method based on questionnaire). The statistical
population includes the villages of Dashtvil District, from which 12 villages have been selected based on
spatial sampling. The sample size was determined by Cochran's formula and applying it to 133
households. One-sample t-test was used to compare differences and Friedman test was used to rank the
indicators. Also, the TOPSIS model was used to analyze and rank the villages, and finally, the Kriging
spatial analysis method has been used to show the spatial pattern of the foundations of livelihood. Finally,
the Kriging spatial analysis method has been used to show the spatial pattern of the foundations of
livelihood.
Result and Discussion: The results showed that the five dimensions of livelihood capital in general are in
an unfavorable situation in the studied villages. Out of these five dimensions, the dimensions of natural
capital and social capital are in good condition. The results of the ranking based on Friedman test showed
that the dimension of livelihood capital is in the first place, and in the ranking of indicators, vegetation is
in the first place. According to the results of TOPSIS model, Chelgasar village was ranked first. The
results of Kriging spatial analysis indicate that there is a spatial difference in the villages of Dashtvil
district, so that the villages located in the eastern space zone are in a good condition and the villages
located in the western space zone are disadvantaged.
Conclusion: There is a lack of physical, human and financial capital in the livelihood of mountain
villages located in Dashtvil district. In examining the causes of this shortcoming, we can point to reasons
such as limited livelihood options, earning money and living through traditional methods (dependence on
livestock, limited agriculture, single-product economy).
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چکیده
مقدمه :تغییراتی عمدهای در تفکر توسعه روستایی در نیم قرن گذشته رخ داده و در کشورهای درحال توسعه رهیافت معیشت پایدار روستتایی
در تالش برای کاهش فقر روستایی مطرح شده است.
هدف :هدف این پژوهش ،تحلیل بنیانهای معیشتی سکونتگاههای روستایی با رویکرد فضایی است.
روششناسی :اين پژوهش از نوع كاربردي و روش آن توصيفي-تحليلي است .گردآوري اطالعات با روشهاي كتابخانهاي و ميداني (روش پيمايش مبتنيي
بر پرسشنامه) صورت گرفتهاست .جامعه آماري شامل روستاهاي دهستان دشتويل است كه از بيين آنهيا  12روسيتا بير اسيام نمونيهگيري مکياني انتخيا
شدهاست .حجم نمونه با فرمول كوكران و اعمال روش تصحيح آن ،تعداد  133خانوار تعيين شد .از آزمون تي تک نمونهاي بيراي ماايسيه تفاوتهيا و آزميون
فريدمن براي رتبهبندي شاخصها استفاده شد .همچنين از مدل تاپسيس براي تحليل و رتبهبندي روستاها و در نهاييت ،از روش تحلييل فیيايي كريجيني
براي نمايش الگوي فیايي بنيانهاي معيشتي استفاده شده است.
یافتهها :نتایج پژوهش نشان داد که پنج بُعد سرمایههای معیشتی مورد بررسی به طور کلی در روستاهای مورد مطالعه دارای وضعیت نتامطلو
هستند .از میان این پنج بُعد ،ابعاد سرمایه طبیعی و سرمایه اجتماعی در وضعیت مطلوبی هستند .نتتایج حاصتل از رتبهبنتدی براستاآ مزمتون
فریدمن نشان داد بُعد سرمایه معیشی در جایگاه اول بوده و در رتبهبندی شاخصها ،پوشش گیاهی در رتبه اول قترار میگیترد .براستاآ نتتایج
مدل تاپسیس ،روستای چلگاسر در رتبه نخست جای گرفت .نتایج حاصل از تحلیل فضایی کریجینگ حاکی از این است که اختتالف فضتایی در
روستاهای دهستان دشتویل وجود داشته به طوری که روستاهای واقع در پهنه فضایی شرق در وضتعیت برختوردار و روستتاهای واقتع در پهنته
فضایی غر نابرخوردار (محروم) هستند.
نتیجهگیری :در بنیان معیشتی روستاهای کوهستانی واقع در دهستان دشتویل خال سرمایه های فیزیکی ،انسانی و مالی وجود دارد .در بررستی
علل وجود این نقصان میتوان به دالیلی همچون محدود بودن گزینههای معیشتی ،کسب درممد و گتذران زنتدگی از طریتو روش هتای ستنتی
(وابستگی به دام ،کشاورزی محدود ،اقتصاد تکمحصولی) اشاره کرد.

کلیدواژه ها:

روستا ،سرمایههای معیشتی ،مدل تاپسیس ،روش کریجینگ
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مقدمه
سکونتگاههای روستایی به صورتهای گوناگون برپا شده ،شکل میگیرند و از نظر مکانی به نحوی متنوع توزیع میشوند ،عوامل جغرافیایی
متعددی بر تشکیل سکونتگاههای روستایی و معیشت ساکنان تأثیر میگذارند .عوامل مؤثر بر شکلپذیری مکان سکونتگاههای روستایی و
معیشت ساکنان محلی را عوامل طبیعی (اشکال ناهمواری ،نحوه دسترسی به منابع و خدمات) و عوامل محیط فرهنگی و اجتماعی (دسترسی
به امکانات آموزشی ،درمانی و ارتباطی ،عوامل جمعیتی و اقتصادیمانند درآمد ،نرخ اشتغال ،انواع مالکیتها و غیره) تشکیل می دهند (سعیدی
و حسینی .)۱۳۰ :۱۳۸۸ ،تفاوت در برخورداری و یا عدم برخورداری از امکانات ،حتی در بین روستاها نیز دیده میشود .به طوری که از نظر
ریختشناسی روستایی ،روستاهای مستقر در نواحی کوهستانی ،با محدودیتهای شدیدتری نسبت به روستاهای دشتی مواجه بوده و مشکالت
معیشتی در این روستاها دارای ابعاد بیشتری است (مطیعی لنگرودی.)2 :۱۳۸4 ،
الزمه توسعه ،توجه به روستاها به عنوان بخش پایه است ،زیرا عمده جمعیت آسیب پذیر در مناطق و بافتهای روستایی کشورهای در حال
توسعه زندگی می کنند .تغییراتی عمده در تفکر روستایی در نیم قرن گذشته رخ داده و رهیافت معیشتپایدار روستایی به طور بالقوه در
کشورهای درحال توسعه در تالش برای کاهش فقر روستایی ،مطرح شدهاست (نوروزی و حیاتی .)۱2۸ :۱۳94 ،در رویکرد معیشت پایدار
شناخت وضعیت سرمایههای افراد فقیر ،استراتژیهایی که برای امرار معاش در اختیار میگیرند ،نتایجی که خواستار هستند و بستر آسیب
پذیری که در آن فعالیت میکنند ،اساسی است .سرمایهها جزء اساسی از معیشت افراد به خصوص قشر فقیر هستند (جمعهپور و کیومرث۱۳9۱،؛
نوریپور و دهکردی .)۱۳96 ،خانوارهای روستایی میتوانند مجموعهای از فعالیتهای معیشتی نظیر تولید محصوالت کشاورزی ،کارگری،
دامداری ،و بنایی را به منظور ایجاد یا تکمیل نیازهای مربوط به درآمد و امرارمعاش با یکدیگر ترکیبکنند (رکنالدین افتخاری و همکاران،
 .)644:۱۳9۳از آنجا که زندگی خانوارهای روستایی با چالش های متعددی مانند نبود حداقل استانداردها برای زندگی ،آماده نبودن بسترهای
اقتصادی مناسب برای جذب سرمایهگذاری در زیرساختها و سایر صنایع جانبی در کنار تولیدات کشاورزی ،پایین بودن سطح سواد ،تخریب
منابع طبیعی و مسائل قومی قبیله ای و غیره ،موجب تحتالشعاع قرار گرفتن تمام ابعاد زندگی آنها خواهد شد .بنابراین ،توجه به نیازهای
روستاییان در مسائل اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و روانی از اهمیت باالیی برخوردار است و توجه به برقراری یک معیشت پایدار در سطح
خانوارهای روستایی باید در اولویت قرار گیرد (هزارجریبی و صفری شالی.)7:۱۳۸۸ ،
روستاهای کوهستانی واقع در دهستان دشتویل به دلیل دوری از مرکز شهرستان (رودبار) و به طور کلی ضعف زیرساختها در وضعیت نابسامان
معیشتی قرار دارند و مساله حائز اهمیت این منطقه فقر و به دنبال آن ،مهاجرت گسترده روستاییان ،برای اشتغال در شهرها است .پژوهش حاضر
بدنبال این است که بنیانهای معیشتی در بین روستاهای کوهستانی این دهستان را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد تا از این طریق شناخت
جامعی از وضع موجود معیشت روستاییان منطقه به دستآید .این شناخت می تواند زمینه ساز اتخاذ راهکارهای عملی جهت حرکت در مسیر
پایداری معیشت روستاییان باشد .پژوهش حاضر بدنبال پاسخگویی به این پرسشها است :بنیانهای معیشتی در روستاهای محدوده مورد مطالعه
کداماند و در چه سطحی قرار دارند؟ کدامیک از عوامل (شاخصها) در پایداری معیشتی روستاهای مورد مطالعه سهم بیشتری دارند؟
در چند دهه گذشته ،رویکردهای زیادی توسط محققان و مؤسسات مختلف (مانند برنامه توسعه سازمان ملل متحد ،۱سازمان غذا و کشاورزی
سازمانملل 2و سازمان توسعه بینالمللی )۳برای تحلیل پایداری معیشت مورد استفاده قرار گرفته است .در همه این مطالعات براساس رویکرد
معیشتپایدار به بررسی معیشت خانوارها پرداختهاند .رویکرد معیشت پایدار به عنوان یکی از رویکردهای توسعه پایدار روستایی در اواخر
دهه ۱9۸۰با هدف پیشرفت و فقرزدایی اجتماعات روستایی به وجود آمد(سجاسی قیداری و همکاران .)2۰2:۱۳95 ،رویکرد معیشتپایدار ،از
بستر و نظریه وسیع توسعه روستایی برخواستهاست .نظریه توسعه روستایی ،خود پس از میانه قرن بیستم از سه بدنه فکری اصلی ،یعنی مدل
جمعیت و تکنولوژی ،توسعه کشاورزی و نظریههای اقتصاد سیاسی عبور کرده است ( .)Ellis, 2001در مقوله معیشت پایدار ،یکی از تعاریفی
که فراوان به آن استناد می شود ،متعلق به چمبرز و کانوی 4است که بیان می کنند :معیشت ،از قابلیتها ،داراییها (انبار ،منابع و حق دسترسی
به منابع) و فعالیتهای (مشاغل) الزم برای گذران معاش تشکیل شده است :معیشت هنگامی پایدار است که بتواند با فشار و شوکها سازگار
شود و بهبود یابد ،قابلیتها و داراییهای خود را حفظ یا تقویت کند ،و فرصتهای معیشت پایدار را برای نسل بعد نیز فرآهم آورد .دیگر اینکه
منابع خالصی را برای معیشت دیگران در سطوح محلی یا ملی در کوتاهمدت یا بلندمدت ایجاد کند (.)Chambers & Conway,1992: 6
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اجزای اصلی چارچوب تجزیه و تحلیل معیشت جامعه ،داراییهای سرمایهای ،آسیب پذیریها و ساختارهای درحال تحول (سطوح مختلف
سازمانهای هر دو بخش خصوصی و دولتی) و فرآیندها (قوانین ،سیاستها ،انگیزهها) است که بر استراتژیهای معیشتی که اتخاذ می کنند
تأثیر میگذارد و آن را شکل می دهد ( .)Fouracre, 2001چارچوب معیشت پایدار بر این فرض بنا شده که مردم براى رسیدن به اهداف
معیشتى خود نیازمند استفاده و بهرهگیرى از گروه وسیعى از داراییها هستند و هیچ نوع از دارایىها به تنهایى براى رسیدن به همه خواستههاى
مردم کفایت نمیکند .اگرچه مردم فقیر دسترسى محدودى به دارایىها دارند ،لیکن آنها به دنبال راه و روشهایى هستند که بتوانند این
دارایىهاى محدود را با هم ترکیب کنند و به صورت مبتکرانهاى زندگى خود را ادامه دهند .دارایىهای معیشت پایدار به روش هاى گوناگون
از سوى نویسندگان مختلف طبقه بندى شدهاست ،اما دستهبندى اصلى آنها شامل سرمایههاى انسانى ،اجتماعى ،طبیعى ،فیزیکى ،مالى و
سیاسی است (صرافی و شمسایی .)۱۳9۳ ،اهداف معیشتپایدار عبارتنداز :کاهش فقر ،حمایت اجتماعی ،مقابله با طرد اجتماعی ،ارتقاء حقوق
بشر و حتی محافظت از منابع طبیعی است که بنیان معیشت بسیاری از مردم در کشورهای جنوب را تشکیل میدهد .معیشت به معنی زندگی
و زنده بودن ،۱تواناییها ،2داراییها و فعالیتهایی ۳است که برای زندگی و زنده بودن مورد نیاز است (مطیعی و همکاران .)6۳:۱۳9۰ ،در
راستای تحلیل بنیانهای معیشتی پژوهشهای زیادی انجام شدهاست که به تعدادی از آنها در ادامه اشاره میشود:
حیدری ساربان و عبدپور ( ،)۱۳9۸در پژوهشی به عوامل بهبود معیشت پایدار روستایی از دیدگاه ساکنان محلی در شهرستان اردبیل
پرداختند .نتایج نشان داد مهمترین عوامل بهبود معیشت پایدار از دیدگاه روستاییان در منطقه مورد مطالعه شامل چهار مؤلفه (کارآفرینی و
تقویت زیرساخت اقتصادی ،حمایت از طرف عرضه و اقدام مداخلهای دولت ،تقویت سرمایه اجتماعی و توانمندسازی اجتماعی و مدیریت
زیست محیطی و تقویت زیرساخت فیزیکی) است که مقدار واریانس و واریانس تجمعی تبیین شده توسط این چهار عامل  6۰/66است.
اسحاقی میالسی و محمودی ( )۱۳97به ارزیابی و اولویتبندی معیارها و شاخصهای معیشت پایدار روستایی ایران با استفاده از روش دلفی
پرداختند .یافتههای پژوهش آنها نشان داد گروه معیار اقتصادی با دارا بودن باالترین ضریب اهمیت ( )۰/۳۳۸مهمترین گروه معیار شناسایی
شده است .دو معیار درآمد و هزینه و منابع آبی با ضرایب اهمیت نرمال شده  ۰/72و  ۰/7۰نسبت به سایر معیارها دارای اولویت و پس از آن
معیار اشتغال و بهداشت و سالمت جامعه در رتبههای بعدی قرار دارند .در بین شاخصهای معیشتپایدار ،شاخص درآمد خانوار با ضریب
اهمیت نرمال شده  ۰/۸4در رتبه اول قرار دارد و دو شاخص داراییها و هزینه خانوار با ضریب اهمیت یکسان ( )۰/۰۰۸۱در رتبه دوم قرار
گرفتهاند .نوریپور و دهکردی ( )۱۳96به بررسی وضعیت سرمایههای معیشت و پایداری آنها در خانوارهای روستایی مورد مطالعه :بخش
مرکزی شهرستان دنا پرداختند نتایج پژوهش نشان داد که در بین  5سرمایه معیشت۳ ،سرمایه اجتماعی ،سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی از
نظر پایداری در حد متوسط و 2سرمایه مالی و طبیعی در وضعیت ناپایداری بالقوه (ضعیف) قرار دارند .سجاسی قیداری و همکاران ( )۱۳95به
سنجش سطح داراییهای معیشتی در مناطق روستایی با رویکرد معیشت پرداختند .یافتههای پژوهش آنها نشان داد سهم دارایی اجتماعی
با میانگین رتبه ای  ۳/59از دیگر داراییهای معیشت ،بیشتر بودهاست .سپس به ترتیب دارایی فیزیکی ،دارایی مالی ،دارایی نهادی و در رتبهی
آخر ،دارایی انسانی با میانگین رتبهای ۱/۱۱قرار گرفت .موکیزا  4و همکاران ( )2۰2۰در پژوهشی به ارزیابی سرمایههای معیشتی پایدار جامعه
برای اجرای فن آوریهای جایگزین انرژی در اوگاندا پرداخته است نتایج نشان داد که در حال حاضر سرمایه اجتماعی و سرمایه مالی به
ترتیب با ضرایب  ۰/4۸2و  ۰/46۰توسعه یافتهترین سرمایههای معیشتی پایدار در اوگاندا هستند .ایمی 5کوانتی ( )2۰۱۸در پژوهشی به
سنجش تابآوری معیشت با رویکرد تابآوری معیشت خانوارها پرداخته است .نتایج نشان داد که با استفاده از ارائه روش ها و الگوهای کارآمد
و اثرگذار ،یکی کردن تفکرات و مفاهیم در رابطه با تابآوری معیشت ،توجه به خانوارها و در مقیاس کوچکتر از کل جامعه ،ارائه روشهای
تحلیل و تفسیر نتایج اقدامات تابآوری معیشت و برجسته کردن دسترسی به داراییها می توان به تابآوری معیشت خانوارها کمک کرد.
هوا 6و همکاران ( )2۰۱7در پژوهشی به بررسی نقش داراییهای معیشت در راهبردهای مناسب معیشت پرداختند .یافتههای آنها نشان داد
داراییهای انسانی ،طبیعی ،مالی به طور قابل توجهی در راهبردهای معیشت تأثیر دارند .اکسو 7و همکاران ( )2۰۱5در پژوهشی به بررسی
راهبردهای معیشت خانوار وابسته به کشاورزی در سکونتگاههای کوهستانی پرداختند .نشان داد که متغیرهای تحصیالت ،تعداد اعضای خانوار،
سن سرپرست خانوار و تعداد کارگران خانوار و شبکههای اجتماعی رسمی و غیر رسمی تاثیر معناداری بر معیشت خانوار داشتهاست.

1 Living
2 Capabilities
3

Activities
Nicholas Mukisa
5 Amy Quandt
6 Hua
7 Xu
4
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روش پژوهش
این تحقیق از نوع کاربردی و روش آن توصیفی-تحلیلی است .برای گردآوری اطالعات در بخش نظری از روش اسنادی و در بخش
میدانی از روش پیمایش مبتنی بر پرسشنامه بهره گرفته شدهاست .در بخش نظری به مرور منابع موجود از جمله کتب ،مقاالت ،گزارشهای
فارسی و التین پرداخته شد که در نهایت ابعاد و شاخصهای مورد استفاده در این پژوهش بدست آمد (جدول .)۱در بخش میدانی نیز
پرسشنامهای در طیف پنج گزینهای لیکرت در اختیار جامعه نمونه قرارگرفت.
جدول ۱

ابعاد و شاخصها به تفکیک سرمایههای پنجگانه معیشتپایدار
ابعاد

شاخص
سالمت

سرمایههای
انسانی

مهارت
نوآوری
مشارکت اجتماعی
انسجام اجتماعی
اعتماد اجتماعی

سرمایههای
اجتماعی

هنجار اجتماعی
شبکه اجتماعی

سرمایههای
مالی

درآمد و هزینه
دسترسی به وام
خدمات و امکانات

سرمایههای
فیزیکی

ماشینآالت
زمینهای کشاورزی و دامداری
مسکن

متغیر
امکانات و وسایل بهداشتی ،مصرف هفتگی مواد پروتئینی ،رضایت از وضعیت تغذیه ،توان تأمین و پرداخت هزینههای
بهداشت و درمان ،سالمت نیروی کار ،مصرف میوه و سبزیجات ،کیفیت بهداشتی مساکن ،دفع زباله و فاضالب
مهارت شغلی ،تنوع مهارتهای شغلی ،توان بازاریابی محصوالت ،سطح تحصیالت ،باسوادی زنان ،امکانات تحصیلی ،بهره
گیری از رسانهها و نوآوریهای جدید
عالقه به انجام کارهای جدید ،لذت بردن از ساخت چیزهای جدید ،ابتکار در ساخت
چیزهای مختلف ،عالقه به انجام کارهای غیرمعمول
همکاری در فعالیتهای عمرانی روستا ،مشارکت در تصمیم گیریهای روستا ،انجام فعالیتهای
اقتصادی مشترک ،انتقال تجربیات کاری به یکدیگر ،مشارکت در امور خیریه ،مشارکت در امور آموزشی و پرورشی
نزاع و دسته کشیهای طایفهای در روستا ،اختالفهای سیاسی و خطی بین اهالی روستا ،بگو و مگو اهالی روستا بر سر
مسائل جزئی ،رفت و آمد و پرس و جو از احوال یکدیگر در بین اهالی ،کمک به یکدیگر در مواقع گرفتاری
قابل اعتماد بودن مردم ،اعتماد به اعضای خانواده خود ،اعتماد به دوستان ،اقوام و آشنایان خود ،امانت وسایل کار خود به
دیگران ،قرض دادن به دیگران در صورت توانایی
احترام به قوانین موجود در روستا از قبیل رعایت نظافت روستا ،عدم مزاحمت برای روستاییان ،التزام به نظام عرفی روستا،
احترام به سنتها از قبیل آداب و رسوم محلی ،پوشیدن لباس محلی
امکان کمک گرفتن از همسایگان در انجام فعالیتها ،حساب روی کمک همسایهها در هنگام داشتن مشکل مالی ،رفت و آمد
با همسایگان ،حساب روی کمک دوستان در هنگام داشتن مشکل مالی ،حساب روی کمک خانواده در هنگام داشتن مشکل
مالی
میانگین درآمدهای خانوار از شغل اصلی و فرعی ،متوسط هزینه
دسترسی به وام و اعتبارات بانکی ،توانایی بازپرداخت وام ،استفاده از وام برای ایجاد کسب و کار
دسترسی به زیرساخت های حمل ونقل ،اسکان و اقامت و مراکز تفریحی ،دسترسی به امکانات
آموزشی ،مراکز و خانه بهداشت ها ،تعمیرگاه ،دسترسی به انواع انرژی(آب ،برق ،گاز) ،آنتن دهی موبایل و دسترسی به
اینترنت ،مغازه های فروش محصوالت
ماشین شخصی ،ابزارآالت کشاورزی(تراکتور ،کمباین ،موتوربرق و ،)...حاصلخیزی زمین های کشاورزی ،رونق دامداری

نحوهی ساخت ،نوع مالکیت ،جنس مصالح ،جنس سقف ،جنس کف
وضعیت زمین زراعی و باغ تحت مالکیت ،آب شویی و فرسایش خاک زمینهای زراعی و باغی ،استفاده از کود حیوانی در
فعالیتهای کشاورزی ،توجه روستاییان به انجام شخم حفاظتی ،استقبال و توجه کشاورزان به پروژههای یکپارچهسازی و
زمین
سرمایههای
تسطیح اراضی ،رعایت تناوب زراعی توسط کشاورزان ،استفاده از شخم عمود بر شیب
طبیعی
تنوع پوشش گیاهی در منطقه از جمله مراتع و وجود گیاهان مختلف و متنوع در آن ،استفاده از چوب درختان برای سوخت،
پوشش گیاهی
استفاده از مراتع برای جمع آوری گیاهان دارویی و چرای دام
دسترسی به آب زیرزمینی و چاه ،دسترسی به آب رودخانه و چشمه ،آلودگی آب
آب
برگرفته از; Belcher, 2012:5 :محمدی و همکاران۱۳97 ،؛ Ellis,1999؛ , Morse, 2013 , Turton, 2000نوری پور و دهکردی۱۳96 ،

جامعه آماری این پژوهش را سرپرستان خانوار روستاهای دهستان دشتویل شهرستان رودبار ،تشکیل می دهند .دهستان دشتویل طبق
آخرین سرشماری ( )۱۳95دارای  24روستا بوده که براساس نمونهگیری مکانی (این نوع نمونهگیری بیشتر برای مطالعه پدیدهها و ویژگیهای
مکانها و نواحی جغرافیایی مورد استفاده قرار میگیرد) و توجه به حجم جمعیت و موقعیت جغرافیایی (کوهستانی بودن) روستاها تعداد ۱2
روستا به عنوان نمونه انتخاب شد .در ادامه برای تعیین حجم نمونه ابتدا از فرمول کوکران و سپس با اعمال روش تصحیح ،از میان ۱۱۳5خانوار
(طبق سرشماری سال )۱۳95تعداد  ۱۳۳خانوار به عنوان حجم نمونه تعیین شدند .با مشخص شدن تعداد پرسشنامههای توزیعی هر روستا با
روش طبقهبندی ،پرسشنامهها به روش تصادفی ساده در میان سرپرستان خانوار روستاهای مورد مطالعه توزیع شد (جدول.)2
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تحلیل فضایی بنیانهای معیشتی سکونتگاههای / ...جاللیان و حجت شمامی

جدول2

ویژگیهای جمعیتی و تعداد نمونه در روستاهای مورد مطالعه
ردیف
۱
2
۳
4
5
6
7
۸
9
۱۰
۱۱
۱2

خانوار
59
۱42
۱۸2
5۱
46
۱4۱
94
۸5
2۳2
42
5۰
۱۱
۱۱۳5

نام روستا
استخرگاه
چره
چلگاسر
چلهبر
حاجیده
خاصهکول
دفراز
راجعون
رشی
الفندسرا
گنبک
مخشر

مجموع
منبع :مرکز آمار ایران۱۳95 ،

جمعیت
۱۸5
4۳۰
54۱
۱47
۱۰5
4۱۱
۳۰4
22۳
696
۱۰۱
۱42
۳4
۳۳۱9

تعداد نمونه
7
۱7
2۱
6
5
۱6
۱۱
۱۰
2۸
5
6
۱
۱۳۳

برای تعیین روایی صوری و محتوایی (اعتبار) ابزار پژوهش از طریق تأیید آگاهان ،کارشناسان و خبرگان استفاده شد و پایایی پرسشنامه نیز
از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برابر  ۰/7۱۱که نشان از پایایی قابل قبول پرسشنامهها و همبستگی درونی پاسخ ها داشت ،محاسبه
شد .جهت تحلیل ابعاد یا سرمایههای معیشتی از آزمون  Tتک نمونهای ،و به منظور رتبه بندی ابعاد و شاخصهای پژوهش در روستاهای
مورد مطالعه از آزمون فریدمن و اولویتبندی و رتبهبندی روستاها در برخورداری از سرمایههای معیشتی از مدل تاپسیس استفاده شده است.
جهت نمایش پراکندگی فضایی بنیانهای معیشتی روستاهای مورد مطالعه از روش تحلیل فضایی کریجینگ استفاده شده است .برای تحلیل
دادهها نیز از نرمافزار  SPSS ،Arc GISو  Excelاستفاده شدهاست.

قلمرو جغراف ی ا یی پژوهش
دشتویل نام یکی از دهستانهای بخش رحمتآباد و بلوکات شهرستان رودبار است که بین  ۳6درجه و  4۳دقیقه تا  ۳7درجه و  5دقیقه
عرض شمالی و  49درجه و  27دقیقه تا  49درجه و  42دقیقه طول شرقی از نصفالنهار گرینویچ واقع است .براساس سرشماری سال ۱۳95
این دهستان شامل  24روستای دارای سکنه بوده و دارای  4927نفر جمعیت است .ارتفاع سکونتگاههای این دهستان از سطح دریا از ۱45
متر تا  74۰متر متغیر است .با توجه به کوهستانی بودن منطقه شغل اصلی اکثر ساکنان روستاهای این دهستان دامداری است.

شکل .۱نقشه موقعیت دهستان دشتویل در کشور ،استان گیالن و شهرستان رودبار
برگرفته از :سازمان برنامه و بودجه استان گیالن ()۱۳95
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ی افته ها و بحث
نتایج بدست آمده از آمارهای رسمی و همچنین مطالعه میدانی در راستای بررسی وضع موجود بنیانهای معیشتی در محدوده موردمطالعه،
به طور کلی نشان میدهد با توجه به شرایط جغرافیایی و این که اغلب نقاط روستایی در موقعیت کوهستانی و کوهپایهای واقع شدهاند،
فعالیتهای دامداری و کشاورزی عنصر اصلی تأمین معیشت مردم منطقه بوده به طوری که تعداد دامسنگین  ۱۱64۱راس ،دامسبک ۳629
راس ،ماکیان و طیور نیز  24۳۱5۰قطعه است ،سایر فعالیتهای کشاورزی همچون زراعت و باغداری نیز به عنوان عناصر مهم تامین معیشت
ساکنان محدوده مورد مطالعه است به طوری که طبق اطالعات و دادههای موجود از سرشماری کشاورزی ( )۱۳9۳مجموع زمینهای کشاورزی
دهستان دشتویل  ۱۸۱5هکتار است .فعالیت های یاد شده به علت عدم توجیه اقتصادی (افزایش هزینه های تولید و کاهش سودآوری) در
چند سال اخیر رو به افول بوده و انجام فعالیتهای خدماتی (فروشندگی ،کار روزمزد ،خدمات گردشگری) در حال افزایش است .در جریان
مصاحبه های صورت گرفته با ساکنین روستاهای مورد مطالعه مشخص شد درآمد حدودی آنها بین  ۱۰.۰۰۰.۰۰۰تا  2۰.۰۰۰.۰۰۰ریال
است که با توجه به باالرفتن هزینه های جاری و مخارج زندگی از نظر مالی دچار مشکالت عدیده ای هستند .از طرفی مسائل اقتصادی
باعث رونق بورس بازی زمین و فروش امالک و مستغالت روستاییان منطقه شده است ،رشد اقتصاد غیرمولد و درآمدزایی روستاییان منطقه
از این راه باتوجه به نابسامانی های موجود روبه افزایش است .ضعف زیرساخت ها(نامناسب بودن راه های دسترسی ،ضعف شبکه برق
سراسری ،کمبود آب آشامیدنی ،کمبود امکانات رفاهی و )...در منطقه مورد مطالعه نیز از جمله مسائل مشهود در روستاهای مورد مطالعه است.
در ادامه جهت تحلیل بنیانهای معیشتی روستاهای مورد مطالعه دهستان دشتویل و تحلیل تفاوت بین ابعاد معیشتپایدار از آزمون  Tتک
نمونهای استفاده شده است .میانگین حد متوسط در این آزمون برابر با  ۳است .لذا ابعاد دارای میانگین کمتر از  ۳در وضعیت نامطلوب و ابعاد
با میانگین باالتر از  ۳در وضعیت مطلوب قرار دارند .همچنین نتایج این آزمون در سطح اطمینان  95درصد معنیدار است .نتایج کلی آزمون
 tتک نمونهای و میانگین کل به دست آمده برای ابعاد (سرمایههای معیشتی) برابر با  2/۸6۳است .با توجه به کمتر بودن عدد بدست آمده از
مقدار میانگین ثابت تعیین شده ،میتوان بیان کرد که وضعیت کلی بنیانهای معیشتی روستاهای مورد مطالعه با توجه به ابعاد مورد بررسی
در وضعیت نامطلوب قرار دارد .همچنین تحلیل میانگین عددی براساس آزمون  tتک نمونه ای نشان داد که ابعاد سرمایه طبیعی و سرمایه
اجتماعی به ترتیب با میانگین  ۳/۳۱6و  ۳/۱7۸در وضعیت مطلوب و سایر ابعاد در وضعیت نامطلوب قرار دارند (جدول .)۳
جدول۳

نتایج آزمون  Tتک نمونهای برای تحلیل بنیان های معیشتی دهستان دشتویل
فاصله اطمینان 95درصد

ابعاد

میانگین

مقدار t

درجه آزادی

سطح معناداری

تفاوت میانگین

سرمایه طبیعی

۳/۳۱6

5۰/۰27

سرمایه فیزیکی

2/9۰۱

4۱/۳95

۱۳2
۱۳2

۰/۰۰۰
۰/۰۰۰

۳/۱9۰

کران پایین
۳/۰64

کران باال
۳/۳۱6

2/76۸

2/6۳6

2/9۰۱

سرمایه اجتماعی

۳/۱7۸

۳۰/۱5۱

۱۳2

۰/۰۰۰

2/9۸2

2/7۸7

۳/۱7۸

سرمایه انسانی

2/495

67/۰62

۱۳2

۰/۰۰۰

2/424

2/۳52

2/495

سرمایه مالی
جمع

2/42۳

۸۱/۸۱4
54/۰9۰

۱۳2

۰/۰۰۰

2/۳66

2/۳۰9

2/42۳

۱۳2

۰/۰۰۰

2/746

2/6۳۰

2/۸6۳

2/۸6۳

میانگین ثابت۳:

پس از بررسی تفاوت میانگینها از طریق آزمون  Tتک نمونهای در این بخش برای رتبه بندی ابعاد(سرمایه های معیشتی) و سهم هر یک
در روستاهای مورد مطالعه از آزمون فریدمن استفاده شده است .جدول  4نشان می دهد بین میانگین رتبهای ابعاد ،تفاوت معنیدار وجود دارد.
به عبارت دیگر چون سطح معناداری برابر با  ۰/۰۰شده که کوچکتر از سطح معنیداری  ۰/۰5است نتیجه میگیریم که بین سواالت
پرسشنامه به لحاظ اهمیت ،تفاوت معنیدار وجود دارد و از دیدگاه پاسخگویان ،این سواالت از ارزش و اهمیت یکسان برخوردار نیستند .در
این زمینه که داراییهای معیشتی در روستاهای مورد مطالعه برابر نیستند ،جمعهپور و احمدی ( ،)۱۳9۰سجاسیقیداری و همکاران (،)۱۳95
محمدی و همکاران ( )۱۳97نیز در پژوهش خود به نتایج مشابهی دست یافتند.
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جدول4

آماره فریدمن برای رتبه بندی سهم ابعاد (سرمایه های معیشتی) در روستاهای مورد مطالعه
کای اسکوئر
۱27/25

سطح معناداری
۰/۰۰۰

درجه آزادی
4

نتایج بدست آمده از رتبهبندی ابعاد حاکی از آن است که بعد سرمایه طبیعی با میانگین رتبهای  4/۱9بیشترین سهم را در بین روستاهای
مورد مطالعه داشته و در رتبه اول قرار دارد .پس از آن بعد سرمایه اجتماعی با میانگین رتبهای  ۳/۰9در جایگاه دوم و بعد سرمایه فیزیکی نیز
با میانگین رتبهای  ۳/۰2در جایگاه سوم قرار گرفته است .همچنین ابعاد سرمایه انسانی و مالی به ترتیب با میانگین رتبهای  2/42و  2/۳6در
رتبهای چهارم و پنجم قرارگرفتند.
جدول5

نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی سهم ابعاد (سرمایههای معیشتی) در روستاهای مورد مطالعه
بعد
سرمایه طبیعی
سرمایه فیزیکی
سرمایه اجتماعی
سرمایه انسانی
سرمایه مالی

میانگین
۳/۱9
2/76
2/9۸
2/42
2/۳6

حداقل
2/۱۱
۱/9۳
۱/5۸
۱/52
۱/6۳

میانگین رتبه ای
4/۱9
۳/۰2
۳/۰9
2/5۱
2/۱9

رتبه نهایی
۱
۳
2
4
5

حداکثر
5
۳/9
4/6
۳/۳
۳/۰2

در ادامه از آزمون فریدمن جهت رتبه بندی سهم هریک از شاخصها در بین روستاهای مورد مطالعه بهره گرفته شد که نتیجه آزمون
باتوجه به سطح معناداری بدست آمده نشان داد که رابطه معنادار است (جدول .)4
جدول6

آماره فریدمن برای رتبه بندی سهم شاخصها در روستاهای مورد مطالعه
کای اسکوئر
۱۰49/۳6

سطح معناداری
۰/۰۰۰

درجه آزادی
۱5

جدول7

نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی سهم شاخص ها در روستاها مورد مطالعه
شاخص
آب
هنجار اجتماعی
نوآوری
سالمت
پوشش گیاهی
خدمات و امکانات
دسترسی به وام
زمین
مسکن
ماشین آالت ،زمین کشاورزی و دامداری
انسجام اجتماعی
اعتماد اجتماعی
درآمد و هزینه
مشارکت اجتماعی
شبکه اجتماعی
مهارت

میانگین
2/6۳
2/62
2/۰4
2/۰۸
۳/۳5
2/۰9
۱/4۳
2/7۸
2/۱۰
2/25
2/۳9
2/4۰
۱/59
2/5۱
2/6۱
۱/9۸

میانگین رتبه ای
۱۱/67
۱۱/65
6/۱6
6/65
۱4/۸4
6/۸5
2/۰9
۱2/۰۳
6/۸5
۸/۳۰
9/2۸
9/57
2/6۸
۱۰/7۰
۱۰/4۰
6/27

کمترین
۱/۸۸
2/29
۱/5۰
۱/67
2/4۰
۱/۱7
۱
2
۱/5
۱
۱/5
۱/67
۱/2
۱/57
۱
۱

بیشترین
۳/۳۸
۳
2/25
2/67
4/4
۳
2/۸۰
۳/6
۳
۳/۳۳
۳/25
4/۳۳
۳
۳
4
۳

رتبه نهایی
۳
4
۱4
۱2
۱
۱۱
۱6
2
۱۰
9
۸
7
۱5
5
6
۱۳
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نتایج بدست آمده از رتبه بندی شاخصها حاکی از آن است که شاخص پوشش گیاهی با میانگین رتبهای  ۱4/۸4بیشترین سهم را در بین
روستاهای مورد مطالعه داشته و در رتبه اول قرار دارد .پس از آن شاخص زمین با میانگین رتبهای  ۱2/۰۳در جایگاه دوم و شاخص آب نیز با
میانگین رتبهای  ۱۱/67در جایگاه سوم قرار گرفته است .سایر شاخصها همانطور که در جدول  6به نمایش درآمده است در رتبههای چهارم
تا شانزدهم قرار گرفتند.
در ادامه جهت تجزیه و تحلیل دادههای بدست آمده و همچنین برای اولویتبندی و رتبه بندی روستاهای مورد مطالعه براساس سهم
هریک در برخورداری از بنیانهای معیشتی ،از مدل تاپسیس استفاده شد .نتایج نهایی بدست آمده در  ۱2روستای کوهستانی از لحاظ
برخورداری از سرمایههای معیشتی نشان داد که روستای چلگاسر با ضریب  ۰/7۱در جایگاه نخست بیشترین میزان برخورداری قرار دارد.
همبستگی باالی اجتماعی و برخورداری از سرمایه های طبیعی بالقوه در این روستا از علل برتر بودن نسبت به سایر روستاها است .همچنین
روستاهای خاصهکول و رشی با ضرایب  ۰/66 ،۰/6۸در رتبههای دوم و سوم قرار گرفتند .سایر روستاهای مورد بررسی همچون راجعون با
ضرایب  ،۰/6۳استخرگاه  ،۰/6۰دفراز  ،۰/59حاجی ده  ،۰/55چره  ،۰/5۳چله بر  ،۰/46الفندسرا  ،۰/۳7گنبک  ۰/۳۱و مخشر  ۰/25در رتبه
های چهارم تا دوازدهم قرار دارند (جدول .)6
جدول ۸

نتایج رتبه بندی روستاهای مورد مطالعه براساس سهم آن از بنیان های معیشتی با استفاده از مدل تاپسیس
روستا
دفراز
حاجیده
چره
راجعون
چلگاسر
مخشر
خاصهکول
استخرگاه
رشی
چلهبر
الفندسرا
گنبک

ضریب
۰/52
۰/6۸
۰/59
۰/62
۰/7۱
۰/25
۰/4۸
۰/55
۰/66
۰/4۱
۰/۳6
۰/29

رتبه نهایی
7
2
5
4
۱
۱2
۸
6
۳
9
۱۰
۱۱

باتوجه به یافتههای بدست آمده از آزمونهای آماری و مشخص شدن سهم هر یک از روستاها در بهرهمندی از سرمایههای معیشتی و
رتبهبندی روستاهای مورد مطالعه ،در این بخش برای تحلیلفضایی بنیانهای معیشتی در سطح نواحی روستایی دهستان دشتویل با استفاده
از روش دورنیابی کریجینگ اقدام شد .ضرایب بدست آمده از  ۱2روستای موردمطالعه براساس بعد فضایی به سایر پهنههای فضایی دهستان
دشتویل تعمیم داده شده است .و در نهایت وضعیت کلی بنیانهای معیشتی نواحی روستایی دهستان دشتویل مشخص شده است .طبق نتایج
بدست آمده از روش درون یابی کریجینگ بنیانهای معیشتی در روستاهای کوهستانی دهستان دشتویل در وضعیت متعادلی نبوده و پهنه
فضایی که در قسمتهای غربی این دهستان قرار گرفته عدم برخورداری را نشان می دهد .پهنه فضایی که در قسمتهای شرقی این دهستان
قرار گرفته است از نظر برخورداری از داراییهای معیشتی در وضعیت مناسبی قرار گرفته است .در این بین پهنههایی که به رنگ زرد هستند
نشان دهنده حد متوسطی از برخوداری است که باز هم در قسمت های غربی این دهستان بیشتر دیده می شوند .روستاهای چلگاسر و حاجی
ده که در پهنه فضایی جنوبی واقع شدهاند وضعیت مساعدی در زمینه برخورداری از سرمایههای معیشتی دارند و روستاهای رشی ،چره،
استخرگا ه ،دفراز و راجعون جز روستاهای نبستا برخوردار در این پهنه محسوب می شوند .روستاهای گنبک از پهنه فضایی جنوبی و روستای
خاصهکول در پهنه فضایی شمالی در وضعیت نیمهبرخودار هستند .روستاهای چله بر و الفندسرا در وضعیت نیمهبرخوردار و در نهایت روستای
مخشر در وضعیت عدم برخورداری قرار گرفته است (شکل .)2
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شکل .2نقشه پراکنش فضایی سرمایه های معیشتی در بین روستاها مورد مطالعه

نت ی جه گ ی ر ی
این پژوهش با هدف تحلیل فضایی بنیانهای معیشتی سکونتگاههای کوهستانی واقع در دهستان دشتویل در شهرستان رودبار انجام شده
است .نتایج آزمون  Tتک نمونهای نشان داد که ابعاد (سرمایه های معیشتی) در دهستان مورد مطالعه به طور کلی در وضعیت نامطلوب است.
از بین ابعاد مورد بررسی بعد سرمایه طبیعی و بعد سرمایه اجتماعی در وضعیت مطلوب قرار دارند .نتایج رتبهبندی ابعاد مورد استفاده در این
پژوهش با استفاده از آزمون فریدمن مشخص نمود که بعد سرمایهطبیعی در رتبه نخست و پس از آن بعد سرمایه اجتماعی و سرمایه فیزیکی
قرار دارند .نتایج رتبه بندی شاخصهای مورد مطالعه توسط آزمون فریدمن نیز حاکی از آن است که شاخص پوشش گیاهی ،آب و زمین در
رتبه های اول تا سوم هستند .اولویت بندی روستاهای مورد مطالعه طبق مدل تاپسیس هم منجر به این نتیجه شد که روستاهای چلگاسر،
حاجی ده و رشی در رتبه های اول تا سوم و در وضعیت بهتری نسبت سایر روستاها قرار دارند .در نهایت نتیجه حاصل از تحلیل فضایی
بنیانهای معیشتی در روستاهای مورد مطالعه با استفاده از روش کریجینگ نشان دهنده وجود اختالفات فضایی در توزیع داراییهای معیشتی
بین روستاهای مورد مطالعه بوده است .روستاهایی که در پهنه فضایی شرق دهستان دشتویل واقع شدهاند برخوردار هستند اما روستاهای واقع
در پهنه غرب این دهستان عمدتا در وضعیت عدم برخورداری و یا نیمهبرخورداری قرار دارند .که از دالیل این امر باتوجه به نتایج بدست آمده
از آزمون ها و همچنین مطالعات میدانی می توان به مطلوبیت وجود سرمایههای طبیعی و اجتماعی در این روستاها ،به واسطه غنای ذخایر
طبیعی ،انسجام و مشارکت اجتماعی باال ،قرار گیری در مسیر اصلی دشتویل به سمت برهسر و جمعیت باالی این روستاها نسبت به روستاهای
واقع در پهنه فضایی غربی دانست .با توجه به آنچه بیان شد میتوان نتیجه گرفت که در بنیانمعیشتی روستاهای کوهستانی واقع در دهستان
دشتویل خال سرمایه های فیزیکی ،انسانی و مالی وجود دارد .در بررسی علل وجود این نقصان میتوان به دالیلی همچون محدود بودن
گزینههای معیشتی ،کسب درآمد و گذران زندگی از طریق روش های سنتی (وابستگی به دام ،کشاورزی محدود ،اقتصاد تکمحصولی) اشاره
کرد .از طرف دیگر سیاستها و برنامههای اتخاذ شده در راستای توسعه نواحی روستایی واقع در کوهستان نیز چندان مساعد نبوده و در چرخه
زندگی و در نهایت تقویت بنیانهای معیشتی ساکنان آن موثر واقع نشده است .تداوم این روند ،تفاوتها در بنیانهای معیشتی را شدت
بخشیده و ماندگاری جمعیت را در این نواحی با مشکل روبهرو میسازد .از این رو ،توجه به برنامهریزی منطقی و سیستمی در جهت تقویت
بنیانهای معیشتی در این نواحی که در آن نگرشها بر اساس راهبردهای منطقی و علمی استوار باشد ،جهت دستیابی به معیشتپایدار در
سطح روستاهای این دهستان ،ضرورتی اجتنابناپذیر است.

منابع
اسحاقی میالسی ،فاطمه و محمودی ،بیت اهلل .)۱۳97( .ارزیابی و اولویتبندی معیارها و شاخصهای معیشت پایدار روستایی ایران با استفاده از روش
دلفی .راهبردهای توسعه روستایی.2۳2-2۱7 ،)2(5 ،
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صرافی ،مظفر و شمسایی ،مصطفی .)۱۳9۳( .چارچوب معیشت پایدار :راهبردی برای بقا و ارتقای خانوار در سکونتگاه های غیررسمی .صفه-79 ،)65(24 ،
.94
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