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در خانوارهاي روستاییهاو پایداري آنمعیشتهاي سرمایهبررسی وضعیت 
(مورد مطالعه: بخش مرکزي شهرستان دنا)

1و اسماعیل کرمی دهکردي*مهدي نوري پور،زینب شریفی

)19/07/96؛ پذیرش: 10/04/96(دریافت: 
چکیده
روستاییفقرکنیریشهوکاهشهدفباوروستاییيتوسعهمبحثدرجدیدرویکردیکعنوانبه،1980يدههدرپایدار،معیشت

باشد. بر این نمیامکان پذیرروستاهادرمعیشتهاي سرمایهوهاداراییبهتوجهبدونروستایی،پایداربه معیشتدستیابی.شدمطرح
رهاي روستایی بخش مرکزي شهرستان دنا و پایداري آن در بین خانوامعیشتهاي سرمایهبررسی وضعیت ،تحقیق حاضرهدف اساس 

2500آماري تحقیق يجامعه. بودپیمایشنوعاز،هادادهيآورجمعچگونگیلحاظازوکاربردي،هدفلحاظتحقیق حاضر ازاست.بوده 
خانوار تعیین 300نمونه يازهسرپرست خانوارهاي روستایی بخش مرکزي شهرستان دنا بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان، اند

اي ساختارمند و محقق ساخته بودها در این تحقیق، پرسشنامهابزار گردآوري داده.اي انتخاب شدندتصادفی خوشهیريگنمونهو از طریق 
ونباخ تأیید شد.آلفا کريمحاسبهآن باپایاییورشته توسعه روستایی دانشگاه یاسوجمتخصصانگروهی ازتوسطآنروایی صوريکه 

ي فیزیکی از نظر پایداري در حد ي انسانی و سرمایهي اجتماعی، سرمایهسرمایه3،ي معیشتسرمایه5در بین کهنشان دادتحقیق نتایج 
.رندداي مالی و طبیعی در وضعیت ناپایداري بالقوه (ضعیف) قرار سرمایه2متوسط و 

.اري معیشت، خانوار روستایی، شهرستان دنامعیشت، پایدي هاسرمایه: کلیدييهاواژه

تـرویج، گـروه دانشـیار ایران ویاسوج،یاسوج،شگاهدانروستایی، دانشکده کشاورزي،توسعهمدیریتدانشیار گروهبه ترتیب، دانش آموخته دکتري و1
.ایرانزنجان،زنجان،دانشگاهروستایی، دانشکده کشاورزي،توسعهوارتباطات

mnooripoor@yu.ac.irمسئول مکاتبات، پست الکترونیک:*
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مقدمه
يگستردهينظریهبسترازپایدارمعیشترویکرد
extensive rural development(روستاییيتوسعه

theory(1980يدههدررویکرد،این . استبرخاسته،
وروستاییيتوسعهمبحثدرجدیدرویکردیکعنوانبه
این. شدمطرحروستاییفقرکنیریشهوکاهشهدفبا

وفقرکاهشپیرامونمنسجموجامعتفکربررویکرد
سرعتبهوکردهتأکیدروستاییيتوسعهدستیابی به 

توسعهاندرکاراندستومحققانمیاندرزیاديمحبوبیت
پایدارمعیشت).1391کیومرث،وپورجمعه(آورددستبه

مشکلداردسعیکهاستاییرویکردهجملهازروستایی،
انسانمحوریتبرراخانوارهاپذیريآسیبروستایی وفقر
رویکرد).1390همکاران،ولنگروديمطیعی(کند حل

کهکندمیکمکتوسعههايفعالیتبهپایدارمعیشت
پاسخگو،)فقیرمردمهاياولویترويتمرکز(محورمردم

معیشتیهايویتاولبهپاسخودادنگوش(مشارکتیو
سطحیچند،)فقیرمردمخودسويازشدهشناسایی

با(شدههدایت،)فقرکاهشبرايمختلفسطوحدرکار(
پاسخ(پویا،)خصوصیودولتیهايبخشکمک

ایجاد(پایدارو) گوناگونشرایطدرمردمبهپذیرانعطاف
زیستواجتماعیپایداريونهادياقتصادي،توازن

در . )1390همکاران،ولنگروديمطیعی(شندبا) محیطی
افرادهايسرمایهوضعیت شناختپایدارمعیشترویکرد

اختیاردرمعاشامراربرايکههاییفقیر، استراتژي
پذیريیبآسبسترهستند وخواستارکهنتایجیگیرند،می
جزءهاسرمایه.استاساسی،کنندمیفعالیتآندرکه

. باشندمیفقیرقشرفراد به خصوص امعیشتاساسی از
اهداف بهتاندهستمتفاوتهايسرمایهاینمندنیازمردم

در .)1391کیومرث،وپورجمعه(برسندشانشدهتعریف
پایدارمعیشتمرکزييهسته،معیشتهايسرمایهواقع، 

بنیاديعواملیمحلیفقیرجوامعبرايودهدشکل میرا
).1394ي معصوم و همکاران، رود (قدیرمیشماربه

اصلیيمؤلفه5شاملپایدار روستایی،معیشتالگوهاي
است ی مالوفیزیکیطبیعی،اجتماعی،انسانی،يسرمایه

تلقیپایدارمعیشتبهدستیابیيالزمههاآنبهبودکه
). به بیان دیگر،1394شود (عبداهللا زاده و همکاران، می

بهتوجهبدونروستایی،پایداربه معیشتی دستیاب

باشد نمییرپذامکانروستاهادرمعیشتهاي سرمایه
.)1395(سجاسی قیداري و همکاران، 

و تأثیر گذارترین بسترهاي پیشبرد اهداف ینترمهماز 
خصوص در کشورهاي در بهتوسعه در نواحی روستایی

خانوارها و میزان معیشت، شناخت وضعیت حال توسعه
است (بریمانی و معیشتهاي به سرمایهها دسترسی آن

دستیابیوایجادبرايبه بیان دیگر،. )1395همکاران، 
دربایستمیپایدار،معاشیکخانوارهاي روستایی به

گیردقراردقیقبررسیومطالعهموردوضعیت موجودابتدا
هايدیدگاهونظراتنقطهبایستمیاین بررسیدرو

(نوروزي و حیاتی، گرددلحاظا،خانوارهسرپرستان این
هاي استان شهرستان دنا یکی از شهرستان).1394

کهکیلویه و بویراحمد است که جمعیت روستایی آن بر 
درصد75که يطوربه،جمعیت شهري غلبه کرده است

از طرف دیگر، مناطق باشد. جمعیت آن روستایی می
استان روستایی شهرستان دنا در بین مناطق روستایی این 

(کرمی و همکاران، ي کشاورزيي توسعهدرجهاز نظر هم 
توسعه یافتگی در رتبه کلی از نظر طوربهو هم )1395

بنابراین ؛ )1390(کرمی و عبد شاهی،اندگرفتهآخر قرار 
روستاییان این معیشتهاي سنجش وضعیت سرمایه

این منطقه گام اول در دستیابی به اهداف توسعه روستایی 
با هدف حاضرتحقیقباشد. بر این اساس،میه منطق

و پایداري آن در بین معیشتهاي سنجش میزان سرمایه
خانوارهاي روستایی بخش مرکزي شهرستان دنا انجام 

.گرفته است
در رویکرد معیشت پایدار، که اشاره شدطورهمان

يسرمایهاصلیيمؤلفه5شاملمعیشتهاي سرمایه
باشد که در میفیزیکیوطبیعیانی،مالی، انساجتماعی،
شود.ها پرداخته میهریک از آنتشریحادامه به 

منابعاجتماعی،يسرمایهازمنظور:اجتماعیيسرمایه)1
باطریق پیوندازاجتماعاتوافرادکهاستهایییهسرماو

آنبهتوانندیمارتباطات،ازخصوصیبهنوعدریکدیگر،
. )1393شند (شاهینی و همکاران، باداشتهدسترسی

اجتماعی عبارت از هنجارها و ي سرمایههمچنین 
ها و هاي روابط جمعی انسجام بخش میان انسانشبکه

که توانایی اکتساب منافع جمعی را ایجاد استهاسازمان
ي کلی سرمایهطوربه).1389قاسمی و همکاران، کند (می
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ان اعتماد افراد به زمیي اجتماعی در هر گروه نشان دهنده
یکدیگر و انسجام موجود در جامعه است (نوري پور و 

5اجتماعی شامل يسرمایهبنابراین ؛ )1391نوري، 
اعتماد اجتماعی، شبکه اجتماعی، انسجام يمؤلفه

اجتماعی، هنجار اجتماعی و مشارکت اجتماعی است که در 
نیوتن هاز دیدگاشوند.میپرداختههر یک عریفادامه به ت

که دیگران، در بدترین استاین باور در فرد وجود ،اعتماد
رسانند؛ و در نمیآسیبی شرایط، آگاهانه و عامدانه به او 
شود باعث میکنند. اعتمادبهترین شرایط، به نفع او عمل می

ها به که اینحفظ شودیزآمصلحروابط اجتماعی محکم و 
هاي جمعی و همکاريي خود، پایه و اساس رفتارهاي نوبه

اجتماعی يشبکه). 1388همکاران،وپورسازنده است (علی
هاي فردي و سازمانی است که در آن متشکل از گروه

(یدالهی ها وجود دارد پیوندهایی حاصل از وابستگی آن
انسجام اجتماعی بر توافق جمعی ). 1391فارسی و رضوي، 

کلتی انسجام درعباربه.میان افراد یک جامعه داللت دارد
هاگروهکنشگران،بینمتقابليرابطهالگويومیزانبهناظر

واصفهانیشیريگل(است یافتههاي تمایزفرهنگو خرده
عملیککنترلحقاجتماعیهنجارهاي).1388همکاران،

اجتماعیطریقازداده وانتقالدیگرانبهکنشگریکازرا
در. شوندمیآموختهجامعهافرادبهمجازاتوهاتشویق، شدن

خطرمشارکتهايشبکهوقويهنجارهايجوامع،ازبسیاري
(شادي طلب و حجتی رساندمیحداقلبهراشکنییمانپ

ازدستهآنبهنیزاجتماعیمشارکت). 1387کرمانی، 
یکاعضايهاآنطریقازکهداردداللتي ارادهايفعالیت
صورتبهوکردهشرکتروستاورشهامور محله،درجامعه

اجتماعیحیاتدادنشکلدرمستقیمغیریامستقیم
).1389(شیخ حسنی و مهماندوست، دارندمشارکت

ي انسانی سرمایه) Becker(از نظر بکر :انسانیيسرمایه)2
باشند که هاي ذاتی و قابل اکتساب یک فرد میدارایی
گیرند ي را در بر میهاي وها، توانایی و قابلیتمهارت

معتقد است با) Lucas(). لوکاس1390(امیرخانی و آغاز، 
دست ي انسانیسرمایهبهتوانمیماهر،نی انسانیرويتربیت
جامعهافرادکهاستزمانیمدتيسایهدرامراینویافت
طوربه).1388(ربیعی، نمایندمیش دانوعلمتحصیلصرف

اعم از آموزش، تخصص، مهارت، ،کلی ویژگی کیفی انسان
رود (بریمانی و ي انسانی به شمار میسرمایه،دانش و نوآوري

ي انسانی رمایهستوان گفت میبنابراین ؛ )1395همکاران، 

باشدي کار، سالمت، مهارت و دانش افراد میشامل نیرو
).1391(کرمی دهکردي و انصاري، 

کهاستحیاصطالطبیعیيسرمایه:طبیعیيسرمایه)3
منابعهايجریانورودمیکاربهطبیعیمنابعموجوديبراي

هوا،کیفیتها،جنگلآب،زمین،مانند(مفیدخدماتو
براي) غیرهوتغییرنرختنوع،درجهفرسایش،حفاظت
Kollmair(اندشدهمشتقآنازمعیشت & Gamper,

ناصري ي طبیعی منابع و عسرمایه،به عبارت دیگر؛ )2002
خاك، آب، معادن و دیگر منابع طبیعی و به بیانی دیگر نظیر

هاي کشاورزي، مالکیت زمینمانندمنابع و اراضی طبیعی 
هاي کشاورزي، جنگل و مالکیت زمینمانندبیعی اراضی ط

شود مراتع، مالکیت آب و صنایع معدنی و غیره را شامل می
برايیژهوبهطبیعیيسرمایه).1395(بریمانی و همکاران، 

هايفعالیتازرامعیشتشانازبخشییاهمهکهکسانی
یکاست. اهمیت؛ حائزگیرندمیطبیعیمنابعبرمبتنی
يزمینهوطبیعیيسرمایهبیننزدیکیبسیاريرابطه
برايمخربهايشوكازبسیاريوداردوجودپذیريآسیب

فرآیندهاي)،لرزهزمینسیل،آتش،مثال،عنوانبه(معیشت 
کنندمیویرانراطبیعیيسرمایهکههستندطبیعی

)Kollmair & Gamper, 2002(.
هاي زیرساختبهفیزیکیيسرمایه:فیزیکیيسرمایه)4

وابزارهاویرسانآبهايکانالوجادهماننداساسی
قبیلازهاییماشیناي (مانندسرمایهوي کاالهاي تولید

نیازموردمعیشتازپشتیبانیبرايکهغیره)وتراکتور
محیطبهفیزیکیيهسرمایهمچنین،.کندمیاشارهاست،

هايمکانمسکونی،منازلدارد کهاشارهايساخته شده
راهاپناهگاهوهالنگرگاه، سدهاها،پلصنایع،عمومی،

شامل امکاناتهمچنین،سرمایهاین.شودمیشامل
کلی طوربهد. شومیگازوتلفن،آببرق،نظیرحیاتی،
ظرفیتمنابع ایجادینترمهمازیکیفیزیکیيسرمایه
ایجاد برايواستپایداري معیشتتوسعهبرايجامعه

فرآیندتسهیلدر،خصوصبهجامعهدرصحیحساختارهاي
درموجودهايداراییسایروهاظرفیتازاستفاده
جاسی قیداري و (ساستالزمهاي روستایی،محیط

.)1395همکاران، 
مالی (مانندمنابعبهمالیيسرمایه:مالیيسرمایه)5

حقوقجاري،هايداراییبانکی،هايحسابپول نقد،
مالی) کهارسالیوجوهوهاکمکوهابازنشستگی، مقرري
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درافراد،معیشتکردنبهتریاحاضرحفظ معیشتبراي
استممکنهادارایی. اینشودمیهستند، اطالقدسترس 

؛ باشدفقیراقشاربرايداراییتریندر دسترسوینترمهم
مردمکهدارداشارهاقتصاديمنابعبهمالی ي هسرمایبنابراین،

منابعاینکنند.میاستفادههاآناززندگی خودگذرانبراي
شود می،اعتباروهاگذاريیهسرما، درآمد،اندازهاپسشامل
در ادامه به برخی .)1395اسی قیداري و همکاران، (سج

هاي معیشت پرداخته ي سرمایهمطالعات انجام شده در زمینه
شود.می

سطح) به سنجش1395سجاسی قیداري و همکاران (
معیشترویکردباروستاییمناطقدرمعیشتیهايدارایی
اییدارسهمها نشان داد هاي تحقیق آنپرداختند. یافتهپایدار

هايداراییاز دیگر59/3يارتبهمیانگینبااجتماعی
فیزیکی،داراییترتیباست. سپس بهبودهبیشتر،معیشت
باانسانیداراییي آخر،هرتبدرونهاديداراییمالی،دارایی

بریمانی و همکاران گرفت.قرار11/1ي هرتبمیانگین
بر مؤثرایی ) در تحقیق خود به تحلیل عوامل جغرافی1395(

قصر هاي روستایی در شهرستان معیشت خانوار در سکونتگاه
پرداختند. نتایج واقع در استان سیستان و بلوچستان قند

)59/3ي اجتماعی با میانگین (سرمایهپژوهش آنان نشان داد
ي و بیشترین میزان سرمایهبوده) 3باالتر از حد متوسط (

ده است. در مقابلوي مورد مطالعه بمعیشت در محدوده
کمتر از داريیمعنطوربه) 48/1ي مالی با میانگین (سرمایه

ي معیشت در میزان سرمایهینو کمترحد متوسط بوده 
ي کلی، به غیر از سرمایهطوربه.ي مذکور بوده استمنطقه

از حد داريیمعنطوربههاي معیشت اجتماعی، سایر سرمایه
) به 1394صوم و همکاران (قدیري معمتوسط کمتر بودند.

هاي معیشتی در روستاهاي گردشگري سرمایهيبندسطح
)مورد: دهستان باال طالقان در شهرستان طالقان(کوهستانی 

هاي معیشتی وضعیت سرمایهپرداختند. نتایج نشان داد 
هاي گردشگري در روستاهاي مورد روستائیان ناشی از فعالیت

) در 1394اده و همکاران (عبداهللا ز.مطالعه مساعد نیست
تحقیق خود به بررسی تأثیر گردشگري بر معیشت پایدار 

نان آروستایی در استان گلستان پرداختند. نتایج تحقیق 
گروهدودرگانه5معیشتهايسرمایهکهنشان داد

ومتوسطحدازکمترروستاهاي گردشگري و غیر گردشگري
که دادنشانتایجبود. با این وجود ننامناسبوضعیتدر

درهاسرمایهکلومالیفیزیکی،هايسرمایهمیانگین

بیشتريگردشگریرغروستاهايازگردشگريروستاهاي
است.

میاندرروستاییپایدارمعیشتبررسیبه) 1393(شهرکی
پژوهشهايیافته. پرداختزاهدانشهرستانپرورانيآبز
پرورانيآبزبینمعیشتهايداراییوضعیتدادنشانوي
هايداراییفیزیکی،هايداراییانسانی،هايداراییترتیببه

. استبودهطبیعیهايداراییوماديهايداراییاجتماعی،
هايداراییسطوحتحلیلبه) 1393(همکارانوزادهصادق

هایافته. اندپرداختهرشتشهرستانشالیکارينظامپایداري
فیزیکی،(پایدارمعیشتيسرمایهپنجمیاندردادنشان

درانسانیيسرمایه) طبیعیومالیاجتماعی،انسانی،
بههمچنین. استبرخوردارسطحباالترینازرشتشهرستان

درطبیعیومالیاجتماعی،فیزیکی،هايسرمایهترتیب
به) 1390(همکارانوسلمانی.گرفتندقراربعديسطوح
معیشتدرکارنیرويفصلیمهاجرتنقشبررسی

کردستاناستانسروآبادشهرستانروستاییخانوارهاي
هايسرمایهدادنشانهاآنتحقیقهايیافته. اندپرداخته
دروبیشترمهاجریرغخانوارهايمیاندراجتماعیوطبیعی
خانوارهايمیاندرمالیوانسانیفیزیکی،هايسرمایهمقابل
خانواردرنیزکلیيسرمایهنگینمیاواستباالترمهاجر
نتیجهبنابراین؛ استمهاجرغیرخانوارهايازباالترمهاجر

برمثبتیاثرروستاییخانوارهايفصلیمهاجرتگرفتند
داشتهفصلیمهاجردارايخانوارهايايیهسرماهايدارایی

کاهشخانوار،معیشتهايداراییرفتنباالآنينتیجهکه
.استبودهروستاییخانوارهايپذیريآسیبکاهشوفقر

بررسیبهپژوهشیدر) 1390(همکارانولنگروديمطیعی
ساکنانمعیشتبهبوددرروستاهابهمهاجرانبازگشتتأثیر

) در استان گلستانقالآقشهرستان: موردييمطالعه(
ماهرمهاجرانبازگشتدادنشانهاآنهايیافته. اندپرداخته

فیزیکی،مالی،انسانی،هايسرمایهيمؤلفهدرستاهاروبه
ودادي. استداشتههمراهبهمثبتیتأثیرطبیعیواجتماعی

کشاورزانپذیريیبآستحلیلبهپژوهشیدر) 1390(
هايمعیشتچارچوبازاستفادهباکاریفیصوسبزي

واقع در استان همداناسدآبادشهرستاندرپایدارروستایی
انسانی،مالی،هايسرمایهکهدادنشاننتایج. استتهپرداخ

ازوبودهمتفاوتیکدیگرباکشاورزاناقتصاديوطبیعی
بیشتردسترسیولیباشند،میباالنسبتاًاجتماعیلحاظ

.نیستباالچندانبیرونیهايمؤسسهخدماتبههاآن
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Huaو همکاران (هوا et al., سی برر) در تحقیق خود به2017
راهبردهاي مناسب معیشتمعیشت در هايییدارانقش 

هاي انسانی، داراییها نشان دادهاي آن. یافتهپرداختند
در راهبردهاي معیشت تأثیر یتوجهقابلطوربهطبیعی، مالی 

Fangفانگ و همکاران (د.ندار et al., وهشی را ژ) پ2014
ي معیشت به سرمایهراهبردسنجش حساسیت منظوربه

ي مین باالدست رودخانهمعیشت در مناطق کوهستانی
داد ها نشان انجام دادند. نتایج آنجیانگ در کشور چین

همبستگی مثبتی با راهبرد طبیعی و انسانی يهاسرمایه
هاي مالی وسرمایه، در حالی که معیشت مزرعه دارد

هاي خارج از مزرعه بودند.فعالیتي اجتماعی تسریع دهنده
,Bhandari(بهاندري یريگاندازهاي خود بدر مطالعه)2013

به بررسی انتقال هاي مختلف معیشت سرمایهدسترسی به 
نپال پرداخت. نتایج نشان معیشت در مناطق روستایی فقیر

انسانی، طبیعی، اقتصادي و يداد که ابعاد مختلف سرمایه
معیشت در مناطق تغییربه گیريیمتصممنابع جامعه بر 

همکارانومتشالفکواست.یرگذارتأثنپالتایی فقیرروس
)Motsholapheko et al., روستاییمعیشتبررسیبه) 2011
بوستواناکشوراکاوانگودلتايدرسیلبهخانوارسازگاريو

بهمردمدسترسیکلیطوربهدادنشانهایافته. اندپرداخته

فیزیکی،،مالیيسرمایهچهاراماباالطبیعیيسرمایه
شرستاواودایاکیومارا. بودپاییناجتماعی،وانسانی

)Udayakumara & Shrestha, بررسیبهدر تحقیقی )2011
و 1988در دو مقطع زمانی (خانوادهمعیشتسطحپویایی
دو دههطیدرکهبوداینبیانگرنتایج.پرداختند) 2008
وسانیانفیزیکی،يسرمایهیعنی،معیشتهايدارایی

هايسرمایهبهدسترسیکهحالیدریافته،افزایشاجتماعی،
سوینی.استیافتهکاهشتوجهیقابلطوربهمالیوطبیعی

)Soini, وکشاورزيسیستمتغییريمطالعهبه) 2005
تحلیلنتایجپرداخت.کنیادرتایتاهايتپهدرمعیشت

مالیيسرمایهتنهادادنشانخطیچندگانهرگرسیون
طبیعیيسرمایه. داردپیامدباداریمعنمثبتيرابطه
. نیستداریمعنآماريلحاظازولیداردمثبتيرابطه

ندارند.يارابطهمعیشتپیامدباانسانیواجتماعیيسرمایه
است در اغلب مطالعات اشاره شده به سنجش ذکرقابل

اما به هاي معیشت در روستا پرداخته شده است سرمایه
ها پرداخته نشده است که در بررسی وضعیت پایداري سرمایه

بر این تحقیق هر دو موارد مطرح شده مورد توجه بوده است. 
ق چارچوب مفهومی تحقی،اساس مبانی نظري بررسی شده

.نشان داده شده است1نگارهدر 

تحقیقمفهومیچارچوب-1نگاره
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هاي معیشت اضر سنجش میزان سرمایههدف کلی تحقیق ح
و پایداري آن در بین خانوارهاي روستایی بخش مرکزي 
شهرستان دنا بوده است. اهداف اختصاصی تحقیق شامل 

هاي اجتماعی، اقتصادي، انسانی، سنجش میزان سرمایه
در منطقه و تعیین وضعیت پایداريطبیعی، فیزیکی

طبیعی، فیزیکی هاي اجتماعی، اقتصادي، انسانی،سرمایه
بر این اساس این تحقیق به دنبال پاسخ به این دو باشد. می

است:سؤال
معیشت يگانهپنجهاي ) میزان هر یک از سرمایه1

ي (اجتماعی، اقتصادي، انسانی، طبیعی، فیزیکی) در منطقه
مورد مطالعه چقدر است؟

ي معیشت (اجتماعی، هاي پنج گانه) هر یک از سرمایه2
ي مورد مطالعه دي، انسانی، طبیعی، فیزیکی) در منطقهاقتصا

از لحاظ پایداري در چه وضعیتی قرار دارند؟
پژوهشروش 

چگونگیلحاظازوکاربردي،هدفلحاظتحقیق حاضر از
. بوده استپیمایشنوعازآزمایشیغیر،هادادهيآورجمع

سرپرست خانوارهاي روستایی 2500آماري تحقیق يجامعه
ش مرکزي شهرستان دنا بودند که بر اساس جدول بخ

Krejcie)کرجسی و مورگان & Morgan, ، اندازه (1970
تصادفی یريگنمونهو از طریق خانوار تعیین شد300نمونه 
اي انتخاب شدند. بر این اساس از بین دو دهستان این خوشه

روستا 8روستا از دهستان دنا و 12بخش، بر حسب تصادف 
در هر روستا هانمونهان توتنده انتخاب شدند و تعداد از دهست

ها ابزار گردآوري دادهانتساب متناسب تعیین شدند.صورتبه
اي ساختارمند و محقق ساخته بود. در این تحقیق، پرسشنامه

تعیین روایی پرسشنامه در این پژوهش از روایی منظوربه
گروهی از ییدتأمورد پرسشنامه واستصوري استفاده شده

یک انجامبا پرسشنامه نیزپایاییمتخصصان واقع شد.
و مطالعهمورديدر خارج از منطقهي راهنمامطالعه

سنجشکلی،طوربهتأیید شد.ي آلفا کرونباخمحاسبه
مالی،اجتماعی،ي سرمایه5در قالبمعیشتهايسرمایه

ي سنجش انجام گرفت که نحوهفیزیکیوطبیعینسانی،ا
نشان داده شده است.1ها در جدول آن
گانهپنجهاي ي میزان پایداري سرمایهمحاسبهمنظوربه

ها، ابتدا ي سنجش آنمعیشت با توجه به متفاوت بودن نحوه
هاي براي استاندارد سازي استفاده شد و شاخص1ي از رابطه

ي (صفر و یک) قرار گرفتند (شاهرخی، استاندارد شده در بازه
1392 .(
: استاندارد سازي1رابطه 

xij ارزش نماگر :i،ام
ام، i: کمینه 

.ام استi: بیشینه نماگر 
تکتکبرايآمدهدستبههاي استاندارددادهازسپس
آمدعملبهگیريیانگینمگانهپنجابعادیک ازهردرهامعرف

ابعادیک ازهردرشاخص پایداريعنوانبهشده حاصلعددو
نیزکیفیمقادیربهکمیتبدیل محاسباتگردید. برايمنظور

گردیده،ارائه2جدول درکهآلنپرسکاتگانهپنجطبقاتاز
).1389است (افتخاري و همکاران، شدهاستفاده

هاي سنجش آنپایدار و نحوهمعیشتگانهپنجايهسرمایه-1جدول 
سنجشينحوههابخشسرمایه

ایه
سرم

ي 
عی

تما
اج

اعتماد اجتماعی
اعتمادمیزانخود،همسایگانبهاعتمادمیزانخود،خانوادهاعضايبهاعتمادمیزانمردم،بودناعتمادقابلگویه (میزان7
دیگرانبهدادنقرضمیزاندیگران،بهخودکاروسایلامانتمیزانخود،آشنایانواقوامبهاعتمادمیزانخود،دوستانبه
.)زیادومتوسطکم،(ايگزینهسهلیکرتطیفمقیاسقالبتوانایی) درصورتدر

شبکه اجتماعی

در هنگام داشتن هاکمک همسایهمیزان حساب رويها،فعالیتانجامدرهمسایگانگویه (میزان امکان کمک گرفتن از8
وقتکردنسپريمیزانخانواده،اعضايباروزانههمسایگان، میزان سپري کردن وقتباآمدومیزان رفتمالی،مشکل
میزان مهمانی کردن دوستان، میزان مالی،در هنگام داشتن مشکلکمک دوستاندوستان، میزان حساب رويباروزانه

.)زیادومتوسطکم،(ايگزینهسهلیکرتطیفمقیاسقالبمالی) درن مشکلدر هنگام داشتکمک خانوادهحساب روي

انسجام اجتماعی
وبگومیزانروستا،اهالیبینخطیوسیاسیهاياختالفمیزانروستا،درايیفهطاهايکشیدستهونزاعگویه (میزان5

میزانروستا،اهالیبیندریکدیگراحوالازجووپرسوآمدورفتمیزانجزئی،مسائلازبرخیسربرروستااهالیمگو
.)زیادومتوسطکم،(ايگزینهسهلیکرتطیفمقیاسقالبگرفتاري) درمواقعدریکدیگربهروستااهالیکمک



1396/ 2/ شماره 13علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد 

57

1ادامه جدول 
ي سنجشنحوههابخشسرمایه

ایه
سرم

ي¬
عی

تما
اج

هنجار اجتماعی
ودیگرروستاییانبرايمزاحمتعدمروستا،نظافترعایتقبیلازروستادرموجودقوانینبهاحترامگویه (میزان3

پوشیدنمحلی،رسوموآدابقبیلازهاسنتبهاحتراممیزانروستا،ایندرروستاعرفینظامبهالتزاممیزانغیره،
.)زیادومتوسطکم،(ايگزینهسهلیکرتطیفمقیاسقالبروستا) درایندرغیرهومحلیلباس

مشارکت 
اجتماعی

میزانغیره،وخیابانوکوچهبهسازيبرايگیريیمتصممانندمحلههايگیريیمتصمدرشرکتگویه (میزان7
عزاداري،مراسمدرشرکتمیزانمحلی،محصوالتيعرضههاينمایشگاهنظیرمختلفهاينمایشگاهازبازدید
میزانغیره،وآبیاريهايشبکهوهاکانالالیروبینظیرگروهیکارهايدررکتشمیزانغیره،وشاديهايجشن

ومسجدمدرسه،ساختبهکمکمانندخیریههايانجمندرشرکتمیزانمذهبی،مراسموهاتأهیدرشرکت
مقیاسقالبرشوند) دمیاجراروستاسطحدرکههاییپروژهکارنیرويیاهزینهتأمیندرمشارکتمیزانغیره،
.)زیادومتوسطکم،(ايگزینهسهلیکرتطیف

ایه
سرم

الی
ي م

میزان درآمد حاصل از شغل اصلی و فرعیدرآمد

وامبهدسترسی
کسبایجادبرايوامازاستفادهوام، میزانبازپرداختتواناییبانکی، میزاناعتباراتووامبهدسترسیگویه (میزان3
.)زیادومتوسطکم،(ايگزینهسهلیکرتطیفیاسمققالبکار) درو

ایه
سرم

انی
انس

ي 

اعضاي خانواده داراي مدرك دیپلم به باالهاي تحصیل، تعدادتعداد سالتحصیالت

سؤال36قالبحیطه در8درراسالمتبهوابستهزندگیکه کیفیتSF-36استانداردپرسشنامهاستفاده ازسالمت
).1384و همکاران، سنجد (منتظريمی

مهارت
، میزان توانایی و مهارت براي انجام شغل خود (مثالً ياحرفههاي آموزشی فنی گویه (میزان شرکت در دوره4

کشاورزي)، میزان توانایی انتقال توانایی و مهارت خود به دیگران نظیر فرزندان، دوستان یا آشنایان، میزان عالقه به 
.اي (کم، متوسط و زیاد)د) در قالب مقیاس طیف لیکرت سه گزینههاي جدییادگیري مهارت

نوآوري
گویه (میزان عالقه به انجام کارهاي جدید، میزان لذت بردن از ساختن چیزهاي جدید، میزان ابتکار در ساخت 4

اي (کم، زینهچیزهاي مختلف، میزان عالقه به انجام کارهاي جدید و غیر معمول) در قالب مقیاس طیف لیکرت سه گ
.متوسط و زیاد)

ایه
سرم

عی
طبی

ي 

وضعیت زمین زراعی و باغ تحت مالکیتزمین

خاك

آبمیزانباغات،درشیمیاییکودازاستفادهمیزانزراعی،هايزمیندرشیمیاییکودازاستفادهگویه (میزان8
میزانکشاورزي،هايفعالیتدرحیوانیودکازاستفادهمیزانباغی،وزراعیهايزمینهايخاكفرسایشوشویی
،)خاكبهکلشوکاهبرگرداندنوگیاهیبقایايباهمراهزمینشخم(حفاظتیشخمانجامبهروستاییانتوجه
کشاورزانتوسطزراعیتناوبرعایتاراضی،تسطیحوسازيیکپارچههايپروژهبهکشاورزانتوجهواستقبالمیزان

سهلیکرتطیفمقیاسقالبشیب) دربرعمودشخمازاستفادهمیزان،)محصولیکسرهمشتپسالدونکاشتن(
.)زیادومتوسطکم،(ايگزینه

گویه (میزان دسترسی به آب زیرزمینی و چاه، میزان دسترسی به آب رودخانه و چشمه، میزان آلودگی آب) در3آب
.)زیادومتوسطکم،(ايگزینهسهلیکرتطیفمقیاسقالب

پوشش گیاهی
چوبازاستفادهآن، میزاندرمتنوعومختلفگیاهانوجودومراتعجملهازمنطقهدرگیاهیپوششگویه (تنوع4

وعلوفهبرايمراتعازاستفادهدارویی میزانگیاهانيآورجمعبرايمراتعازاستفادهسوخت، میزانبرايدرختان
.)زیادومتوسطکم،(ايگزینهسهلیکرتفطیمقیاسقالبدام) درچراي

ایه
سرم

کی
یزی

ي ف

کمیتوکیفیت
مسکن

قالبکف) درسقف، جنسمصالح، جنسمالکیت، جنسساخت، نوعيعامل مربوط به کیفیت مسکن (نحوه5
.اسمیمقیاس

امکاناتوجزئیات
درموجود

واحدهاي
مسکونی

منزل) در قالب مقیاس درکافیسرمایشی، اتاقبهداشتی، امکاناترویسعامل مربوط به امکانات مسکن (حمام، س4
.اسمی دو وجهی (دارد، ندارد)
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1ادامه جدول 
ي سنجشنحوههابخشسرمایه

ایه
سرم

کی
یزی

ي ف

ضروريوسایل
زندگی

.)نداردارد،د(وجهیدواسمیمقیاسقالب، فرش) درگازاجاقي ضروري (یخچال و فریزر، بخاري، نوع وسیله4

وسایلبهدسترسی
نقلیه

مقیاسقالب) درسواريیلاتومبباري، ، اتومبیلیکلتموتورس، و االغي نقلیه (دوچرخه، اسب و قاطر نوع وسیله5
.)ندارددارد،(وجهیدواسمی

.)نداردارد،د(وجهیدواسمیمقیاسقالبنوع انرژي (آب آشامیدنی سالم، برق، گاز) در3انرژيبهدسترسی
وسایلبهدسترسی
.)ندارددارد،(وجهیدواسمیمقیاسقالبدرخدماتی)تلویزیون، اینترنت، دفاتروي ارتباطی (رادیونوع وسیله3ارتباطی

دسترسی به 
وابزارآالت

آالتینماش
کشاورزي

.)ندارددارد،(وجهیدواسمیقیاسمقالب) درپاشسمکشاورزي (تراکتور، موتور آب، تیلر و ابزارآالتنوع 4

سطوح پایدارييبندطبقهپرسکات آلن جهت گانهپنجطبقات -2جدول
ارزشمعادلوضعیت
20-20/00-0ناپایدار

40-40/020- 20/0ناپایداري بالقوه (ضعیف)
60-60/040- 40/0متوسط
80-80/060- 60/0)خوب(بالقوهپایداري

100-00/180- 80/0پایدار
)1394رضوانی و همکاران، (منبع: 

و آمار SPSSافزارنرم19نسخهاز هادادهتحلیلوتجزیهبراي
tتوصیفی (میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون 

.استگردیدهتک نمونه استفاده

و بحثهایافته
نشان دادپاسخگویان یشناختیتجمعهاي ویژگیبررسی 

. اندبودهدرصد زن 0/3تنها مرد و پاسخگویان درصد 0/97
سال و انحراف 16/44همچنین میانگین سن پاسخگویان

يعمدهه بیان دیگر،بوده است. ب39/13معیار آن 
میانگین تحصیالت همچنین. اندبودهسالیانمپاسخگویان 
؛ بوده است01/5ف معیار آن سال و انحرا82/8پاسخگویان 
ر حدبیشتر پاسخگویان دتحصیالت ، توان گفتبنابراین می

. افزون بر این، میانگین بعد خانوار ستراهنمایی بوده ا
بوده است.14/2نفر و انحراف معیار آن 08/5پاسخگویان 

اجتماعیيسرمایه
ي اعتماد اجتماعی، شبکهيمؤلفهي اجتماعی با پنج سرمایه

تماعی، انسجام اجتماعی، هنجار اجتماعی و مشارکت اج
يسرمایهيهامؤلفهيبندرتبهاجتماعی سنجیده شد. نتایج

ي اعتماد اجتماعی در رتبه،نشان داد3اجتماعی در جدول 

اجتماعی، مشارکت اجتماعی و ياول قرار گرفت. شبکه
هاي دوم تا چهارم واقع شدند. انسجام اجتماعی در رتبه

آخر قرار گرفته است.ير اجتماعی در رتبههنجا
ي اجتماعی با سرمایهيهامؤلفهي میزان به منظور مقایسه

استفاده شد. پیش يانمونهتک t) از آزمون 2حد متوسط (
ها، در هاي این آزمون شامل نرمال بودن توزیع دادهفرض

ي معیار ها و وجود نمرهیا نسبی بودن دادهيافاصلهمقیاس 
باشد که میانگین را با آن مقایسه کرد؛ میبتوانثابتی که یا

نشان داد 4مورد توجه بوده است. نتایج این آزمون در جدول 
شامل اعتماد مؤلفه4سرمایه اجتماعی، مؤلفه5در بین 

اجتماعی، انسجام اجتماعی، هنجار اجتماعی و مشارکت 
دند. فزون از حد متوسط باالتر بوداريیمعنطوربهاجتماعی 

ي اجتماعی شبکهيمؤلفهنتایج تحقیق نشان داد ،بر این
بود. از طرف دیگر تریینپااز حد متوسط داريیمعنطوربه
داريیمعنطوربهي اجتماعی پاسخگویان کلی سرمایهطوربه

ي بریمانی و از حد متوسط باالتر بود که این نتیجه با یافته
در حالی که در تضاد با نتایج ) مطابقت دارد 1395همکاران (

باشد.) می1394عبداهللا زاده و همکاران (
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ي مالیسرمایه
ي مالی با میزان درآمد از شغل اصلی و فرعی و نیز سرمایه
دسترسی به وام سنجیده شد. نتایج توزیع درآمد يمؤلفه

5در جدول مطالعهموردحاصل از شغل اصلی و فرعی افراد
. از جمع دو درآمد حاصل از شغل اصلی نشان داده شده است

و فرعی درآمد کل محاسبه شد. میانگین درآمد کل (در ماه) 
هزار تومان با انحراف معیار 91/844براي افراد مورد مطالعه 

3000ي آن و بیشینه0ي درآمد بوده است. کمینه16/567
هزار تومان بوده است.

ه سنجیده شد دسترسی به وام با سه گویيمؤلفههمچنین 
) با 3تا 1ي میانگین بین (دامنه49/1که میانگین آن 

در يانمونهتک tبوده است. نتایج آزمون 52/0انحراف معیار 
يمؤلفهنشان داد با توجه به اینکه میانگین 6جدول 

کمتر از داريیمعناست و سطح 2دسترسی به وام کمتر از 
سی به وام پاسخگویان دستريمؤلفهباشد، بنابراین می01/0
بوده است که تریینپا) 2از حد متوسط (داريیمعنطوربه

) و عبداهللا زاده و 1395این یافته با نتایج بریمانی و همکاران (
طور کلی میانگین به) همخوانی دارد.1394همکاران (

ي آن آمد که با توجه به دامنهبه دست26/0مالی يسرمایه
بوده است.از حد متوسطترینیپا) 1(بین صفر تا 

اجتماعیيسرمایهيهامؤلفهيبندرتبهمیانگین، انحراف معیار، ضریب تغییرات و -3جدول
رتبهضریب تغییراتانحراف معیارمیانگینهامؤلفه

23/243/019/01اعتماد اجتماعی
88/137/019/02اجتماعیيشبکه

17/245/020/03مشارکت اجتماعی
25/248/021/04انسجام اجتماعی
25/256/024/05هنجار اجتماعی

.است3تا1بینمیانگینيدامنه* 

اجتماعیيسرمایهيمؤلفه5يانمونهتک tنتایج آزمون -4جدول 
انحراف از داريیمعنtمقدار میانگینابعاد

میانگین
ه اطمینانفاصل

حد باالحد پایین
23/226/9000/023/018/028/0اعتماد اجتماعی

- 07/0- 15/0- 000/011/0- 88/118/5اجتماعیيشبکه
25/225/9000/025/020/031/0انسجام اجتماعی
25/297/7000/025/019/032/0هنجار اجتماعی

17/251/6000/017/011/022/0مشارکت اجتماعی
12/211/7000/012/009/016/0اجتماعیيسرمایه

.است3تا1بینمیانگینيدامنه* 

افراد مورد مطالعه (بر حسب هزار تومان در ماه)حاصل از شغل اصلی و فرعیتوزیع درآمد-5جدول 
اف معیارانحرمیانگینبیشینه درآمدکمینه درآمددرآمد

0285086/73012/484درآمد حاصل از شغل اصلی
0166618/11519/239درآمد حاصل از شغل فرعی

0300091/84416/567درآمد کل

ي مالیدسترسی به وام مربوط به سرمایهيمؤلفهيانمونهتک tنتایج آزمون -6جدول 
انحراف از داريیمعنtمقدار میانگینمؤلفه

نگینمیا
فاصله اطمینان

حد باالحد پایین
- 44/0- 56/0- 000/050/0-49/166/16وامبهدسترسی

.است3تا1بینمیانگینيدامنه*
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انسانیيسرمایه
تحصیالت (میزان يمؤلفهي انسانی با چهار سرمایه

اعضاي خانواده داراي مدرك دیپلم به تحصیالت و تعداد 
بررسی .شدسنجش هارت و نوآوري م)، سالمت، باال

نشان 7تحصیالت پاسخگویان در جدول میزان وضعیت 
ي پاسخگویانها نشان داد عمدهاست. این یافتهشدهداده

و بعد از آن اندبودهداراي تحصیالت دیپلم درصد)5/36(
بوده پاسخگویان در حد ابتداییدرصد 3/30تحصیالت 
داراي تحصیالت چنین فراوانی افرادي کهاست. هم

تقریباً برابر بوده است.اندبودهراهنمایی و دانشگاهی 
داراي اعضاي خانواده توزیع پاسخگویان بر اساس تعداد 

تعداد آمده است. میانگین 8در جدول مدرك دیپلم به باال 
براي پاسخگویان اعضاي خانواده داراي مدرك دیپلم به باال 

ي این وده است. کمینهب88/1نفر با انحراف معیار 29/2
نفر بوده است. همچنین 10ي آن و بیشینه0صفرمتغیر 

ي پاسخگویان دهد عمدههاي این جدول نشان مییافته
خانواده با مدرك دیپلم به باال اعضاي درصد) فاقد 3/39(

نفر از اعضاي خانواده داراي مدرك دیپلم به 1یا اندبوده
باال بوده است.

ي انسانی هستند سرمایهيهامؤلفهاز دیگر مهارت و نوآوري 
گویه سنجیده شدند. میانگین مهارت 4که هر کدام با 

و میانگین نوآوري 46/0با انحراف معیار 09/2پاسخگویان 
tبوده است. نتایج آزمون 42/0با انحراف معیار 51/2ها آن

با حد متوسط مؤلفهي این دو مقایسهمنظوربهيانمونهتک 
داريیمعندهد با توجه به سطح نشان می9در جدول ) 2(

مهارت و نوآوري پاسخگویان يمؤلفه2آمده، هر دستبه
از حد متوسط باالتر بوده است. به بیان داريیمعنطوربه

دیگر، مهارت و نوآوري پاسخگویان باالتر از حد متوسط 
ي تحقیق بریمانی و است. این یافته در تضاد با نتیجه

) 1394) و عبداهللا زاده و همکاران (1395ران (همکا
دستبه50/0طور کلی میانگین سرمایه انسانی باشد. بهمی

حد ) در1ي آن (بین صفر تا آمد که با توجه به دامنه
بوده است.متوسط

تحصیالتمیزان وضعیت اساسبرپاسخگویانتوزیع-7جدول
درصد معتبر فراوانی سطوح متغیر

3/30 83 ابتدایی
4/16 45 راهنمایی
5/36 100 دیپلم
8/16 46 دانشگاهی

- 26 بدون پاسخ
18بیشینه: 0کمینه: 98/4انحراف معیار:86/8میانگین:

اعضاي خانواده داراي مدرك دیپلم به باالتوزیع پاسخگویان بر اساس تعداد - 8جدول 
درصد معتبر فراوانی سطوح متغیر متغیر

3/39 113 نفر0-1

باالبهدیپلممدركداراياعضاي خانواده تعداد
9/38 102 نفر2-3

8/16 44 نفر4-5

0/5 13 باالترونفر6
10بیشینه:  0کمینه:  88/1انحراف معیار:  29/2: میانگین
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ي انسانیسرمایهيهامؤلفهيانمونهتک tنتایج آزمون -9جدول 
انحراف از داريیمعنtار مقدمیانگینمؤلفه

میانگین
فاصله اطمینان

حد باالحد پایین
09/236/3001/009/003/014/0مهارت
51/278/20000/051/046/056/0نوآوري

.است3تا1بینمیانگینيدامنه*

ها در هاي سالمت، میانگین و انحراف معیار آنحیطه
هاي سالمت حیطهآمده است. در بین10جدول 

ي عملکرد پاسخگویان، بیشترین میانگین مربوط به حیطه
و کمترین میانگین مربوط به 54/66جسمانی با میانگین 

محدودیت در ایفاي نقش به علت مشکالت جسمانی با 
کلی بررسی میانگین خالصه طوربهاست. 86/52میانگین 

سنجش سالمت جسمانی و خالصه سنجش سالمت روانی 
حاکی از آن است کهباشدیم49/57و 04/60ترتیب به

که وضعیت سالمت جسمانی پاسخگویان اندکی باالتر از 
ي باشد. همچنین با توجه به دامنهسالمت روانی آنان می

نمرات (صفر تا صد)، سالمت جسمانی و روانی پاسخگویان 
.باالتر از حد متوسط است

ي طبیعیسرمایه
باز میزان زمین زراعی و سؤالي طبیعی با دوسرمایه

خاك، آب و يمؤلفهنیز سه تحت مالکیت ومیزان باغ 
وضعیت میزان پوشش گیاهی مورد سنجش قرار گرفت. 

يمنطقهاراضی زراعی تحت مالکیت خانوارهاي روستایی
نشان داده شده است. بر 11مطالعه در جدولمورد

لکیت اساس جدول مذکور میانگین زمین زراعی تحت ما
هکتار با انحراف معیار 164/1خانوارهاي روستایی 

درصد) فاقد 8/32بوده است و اغلب پاسخگویان (859/1
وضعیت میزان باغ تحت . همچنیناندبودهزمین زراعی 

مطالعه در مورديمنطقهروستاییيخانوارهامالکیت 
دهد میانگین باغ تحت مالکیت نشان می11جدول

هکتار با انحراف معیار 363/0خانوارهاي روستایی
درصد) 7/47بوده است که اغلب پاسخگویان (686/0

.اندبودهفاقد باغ 
با انحراف معیار 00/2خاك يمؤلفههمچنین میانگین 

41/0با انحراف معیار 79/1آب يمؤلفه، میانگین 31/0
معیار انحرافبا 31/2پوشش گیاهی يمؤلفهو میانگین 

منظوربهيانمونهتک tد. نتایج آزمون آمبه دست40/0
خاك، آب و پوشش گیاهی با حد يهامؤلفهي مقایسه

يمؤلفهدهد در نشان می12) در جدول 2متوسط (
باشد، بنابراین می01/0بیشتر از داريیمعنخاك سطح 

با سطح متوسط ندارد در حالی که در داريیمعنتفاوت 
از داريیمعنطوربهآب و پوشش گیاهی يمؤلفه2هر 

حد متوسط متفاوت بوده است. با توجه به میانگین این 
داريیمعنطوربهآب يمؤلفهتوان گفت که میمؤلفهدو 

يمؤلفهاز حد متوسط بوده است. در مقابل، تریینپا
به باالتر از حد متوسط داريیمعنطوربهپوشش گیاهی 

ایه طبیعی طور کلی میانگین سرمبهآمده است.دست
ي آن (بین صفر تا آمد که با توجه به دامنهدستبه33/0
بوده است.از حد متوسطتریینپا) 1

ي فیزیکیسرمایه
شامل مؤلفهاستفاده از هفت باي فیزیکیسرمایه
درموجودامکاناتومسکن، جزئیاتکمیتوکیفیت

بهزندگی، دسترسیضروريمسکونی، وسایلواحدهاي
وسایلبهانرژي، دسترسیبهلیه، دسترسینقوسایل

کشاورزي سنجیده آالتماشینوارتباطی و ابزارآالت
شد.

ي ي کیفیت و کمیت مسکن بر اساس نحوهمؤلفه
ساخت، نوع مالکیت، جنس مصالح، جنس سقف و 

پاسخگویانتوزیع فراوانی جنس کف سنجیده شد. 
13جدول مسکن درکمیتوکیفیتمؤلفهبرحسب

ي یش داده شده است. بر اساس این جدول، نحوهنما
نفر 138ي پاسخگویان یعنی ساخت مسکن عمده

ي درصد) نسبتاً جدید و نوع مالکیت عمده9/47(
درصد) ملکی بوده 0/85نفر (243پاسخگویان یعنی 

218است. جنس مصالح مسکن اغلب پاسخگویان یعنی 
درصد) بلوك سیمانی، جنس سقف اغلب4/75نفر (

درصد) بتون و جنس 4/46نفر (136پاسخگویان یعنی 
3/55نفر (162ي پاسخگویان یعنی کف مسکن عمده

درصد) کاشی و سرامیک بوده است.
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هاهاي سالمت، میانگین و انحراف معیار آنحیطه-10جدول 
انحراف معیارمیانگینسالمتهايیطهح

54/6642/28عملکرد جسمانی
86/5200/31ي نقش به علت مشکالت جسمانیمحدودیت در ایفا

83/5471/31درد جسمانی
58/5644/21سالمت عمومی

55/6523/26نشاط
61/5915/28عملکرد اجتماعی

10/5531/33محدودیت در ایفاي نقش به علت مشکالت عاطفی
94/5346/23سالمت روان

04/6056/21خالصه سنجش سالمت جسمانی
49/5737/21سنجش سالمت روانیخالصه 

.استوضعیتبهترینيدهندهنشان100ينمرهوبدترین وضعیتيدهندهنشانصفرياست. نمرهمتغیرصدتاصفربیننمراتيدامنه* 

مطالعهمورديمنطقههاي روستاییتحت مالکیت خانوارو باغیوضعیت میزان اراضی زراعی- 11جدول 
ی معتبردرصد فراوان فراوانی سطوح متغیر متغیر

8/32 82 بدون زمین

میزان اراضی زراعی تحت مالکیت

4/22 56 هکتار5/0کمتر از 

4/18 46 هکتار1-5/0

4/24 61 هکتار5-1

0/2 5 هکتار5بیشتر از 

- 50 بدون پاسخ

هکتار15بیشینه:  0کمینه:  859/1انحراف معیار:  کتار       ه164/1میانگین: 

3/56 143 بدون زمین

میزان باغ تحت مالکیت

6/10 27 هکتار25/0کمتر از 

2/14 36 هکتار25/0- 5/0

2/12 31 هکتار1-5/0

7/6 17 هکتار1بیشتر از 

- 46 بدون پاسخ

هکتار5بیشینه  0کمینه:  686/0انحراف معیار:  هکتار363/0میانگین: 

ي طبیعیسرمایهيهامؤلفهيانمونهتک tزمون نتایج آ-12جدول 
انحراف از داريیمعنtمقدار میانگینمؤلفه

میانگین
فاصله اطمینان

حد باالحد پایین
040/0- 004/223/0813/0004/0031/0خاك

- 153/0- 248/0- 000/0200/0- 799/132/8آب
31/239/13000/0312/0266/0358/0پوشش گیاهی

.است3تا1بینمیانگینيدامنه*
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مسکنکمیتوکیفیتيمؤلفهبر حسبپاسخگویانتوزیع فراوانی -13جدول 
درصد معتبرفراوانیهاگویهکمیت مسکنوکیفیت

ي ساختنحوه

899/30قدیمی
1389/47جدیدنسبتاً
612/21جدید

-12بدون پاسخ

مالکیتنوع
430/15استیجاري

2430/85ملکی
-14بدون پاسخ

جنس مصالح

209/6خشتوگل
2184/75سیمانیبلوك
243/8آجر

273/9بتون
-11بدون پاسخ

جنس سقف

790/27چوب
786/26تیرآهن

1364/46بتون
-7بدون پاسخ

جنس کف
121/4گل

1196/40سیمان
1623/55سرامیکوکاشی

-7بدون پاسخ

جزئیات و يمؤلفهبرحسبپاسخگویانتوزیع فراوانی 
14جدول مسکونی درواحدهايدرامکانات موجود

ترتیبه شده است. بر اساس این جدول، بهنمایش داد
278درصد)، 2/92نفر (273ي پاسخگویان یعنیعمده

. ندابودهدرصد) داراي حمام و سرویس بهداشتی 6/94(
درصد) داراي اتاق کافی در 6/67نفر (198همچنین 

برحسبپاسخگویانتوزیع فراوانی نتایج منزل بودند.
ه بنشان داد14جدول زندگی درضروريوسایليمؤلفه

درصد) 9/79(239ي پاسخگویان یعنیعمدهترتیب 
درصد) داراي 6/93نفر (278،داراي یخچال و فریزر

نفر 273و گازاجاقدرصد) داراي 2/91نفر (269، بخاري
هاي یافتههمچنین، درصد) داراي فرش بودند.6/91(

يمؤلفهبرحسبپاسخگویانتوزیع فراوانی مربوط به
بیانگر آن است که14جدول دسترسی به وسایل نقلیه در

درصد) فاقد 8/90نفر (267ي پاسخگویان یعنیعمده
،د اسب، قاطر و االغدرصد) فاق2/90نفر (266، دوچرخه

نفر 250، یکلتموتورسدرصد) فاقد 1/79فر (ن235
1/58نفر (172باري و درصد) فاقد اتومبیل0/85(

سنجش نتایج عالوه، هببودند.سواريیلاتومبدرصد) فاقد 
جدول نمایش داده شده دردسترسی به انرژي يمؤلفه

242ي پاسخگویان یعنی عمدهحاکی از آن است که14
نفر 292ودرصد) از نعمت آب آشامیدنی سالم0/82نفر (

. همچنین،اندبودهبرخوردار درصد) از نعمت برق 0/98(
درصد) انرژي گاز 9/91نفر (272اغلب پاسخگویان یعنی

برحسبپاسخگویانتوزیع فراوانی برخوردار بودند. 
نشان 14جدول دسترسی به وسایل ارتباطی دريمؤلفه

درصد) 6/93نفر (278ي پاسخگویان یعنی عمدهداد
ي پاسخگویان . همچنین، عمدهاندداشتهرادیو و تلویزیون 

نفر 188وبه اینترنت)درصد4/74نفر (223یعنی 
. اندنداشتهدسترسی درصد) به دفاتر خدماتی 7/63(

آالتینماشو ابزارآالتيمؤلفهسنجش نتایجسرانجام، 
ي پاسخگویان عمدهان داد نش14جدول کشاورزي در

. همچنین اندنداشتهتراکتور درصد) 3/96نفر (287یعنی
3/97نفر (288، موتور آبفاقد درصد) 6/95نفر (283

پاشسمفاقد درصد) 9/81(نفر 244تیلر و فاقد درصد) 
56/0فیزیکی يطور کلی میانگین سرمایهبه. اندبوده
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) 1ي آن (بین صفر تا که با توجه به دامنهآمد دستبه
بوده است.باالتر از حد متوسط

هاي معیشت روستاییانتعیین میزان پایداري سرمایه
هاي خانوارهاي روستایی در وضعیت پایداري سرمایه

که جدول طورهماننمایش داده شده است. 15جدول 
از 58/0ي ي اجتماعی با نمرهدهد سرمایهمذکور نشان می

ي وضعیت متوسط قرار دارد. نمرهلحاظ پایداري در 
دست آمد بنابراین از لحاظ به26/0ي مالی سرمایه

پایداري در وضعیت ناپایداري بالقوه (ضعیف) واقع شده 
از لحاظ 50/0ي ي انسانی نیز با نمرهاست. سرمایه

ي پایداري در وضعیت متوسط قرار گرفته است. سرمایه
در وضعیت 33/0ي پایداري طبیعی با کسب نمره

ناپایداري بالقوه (ضعیف) واقع شده است و در نهایت 
در وضعیت پایداري 56/0ي ي فیزیکی با نمرهسرمایه

15متوسط قرار گرفته است. همچنین نمرات جدول 
ي هاي معیشت، سرمایهبیانگر آن است که در بین سرمایه

اجتماعی بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است 
) 1395فته با نتایج سجاسی قیداري و همکاران (که این یا

همخوانی ) 1390() و ودادي1395و بریمانی و همکاران (
و صادق)1393(هاي شهرکیدارد. در حالی که با یافته

همخوانی ندارد که علت این عدم ) 1393(همکارانوزاده

ي مورد مطالعه تواند به علت تفاوت در جامعههمخوانی می
ترتیب در بین ي که در تحقیقات مذکور بهورطبهباشد 

ده است. همچنین در آبزي پروران و شالیکاران انجام ش
ي ي فیزیکی، سرمایهترتیب سرمایهتحقیق حاضر به
و در نهایت اندگرفتهي طبیعی قرار انسانی و سرمایه

ي مالی کمترین مقدار را به خود اختصاص داده سرمایه
ي سجاسی قیداري و با یافتهاست. این نتیجه در تضاد

ي بریمانی و همکاران ) و مطابق با یافته1395همکاران (
باشد.) می1395(

هاي خانوارهاي نیز وضعیت پایداري سرمایه1در نمودار 
روستایی به نمایش گذاشته شده است. این نمودار نیز 

ي اجتماعی و پایداري سرمایهي گویاي آن است که نمره
ی در وضعیت به عبارتیا 6/0کمتر از فیزیکی اندکی

ي ي پایداري سرمایهپایداري متوسط است. همچنین نمره
وضعیت درو5/0یعنی 6/0و 4/0انسانی در حد فاصل 

ي پایداري متوسط قرار گرفته است و در نهایت نمره
4/0و 2/0ي طبیعی و مالی نیز بین پایداري دو سرمایه

القوه (ضعیف) است.یعنی در وضعیت ناپایداري ب

ي فیزیکیسرمایهيهامؤلفهبرحسبپاسخگویانتوزیع فراوانی -14جدول 
داردنداردوضعیت

درصد معتبرفراوانی     درصد معتبرفراوانی
ت موجود در اجزییات و امکان

مسکونیواحدهاي
238/72732/92حمام

164/52786/94سرویس بهداشتی
898/302002/69امکانات سرمایشی

954/321986/67اتاق کافی در منزل

زندگیضروريوسایل

601/202399/79یخچال و فریزر
194/62786/93بخاري
268/82692/91گازاجاق
254/82736/91فرش

ي نقلیهوسیله

2678/90272/9دوچرخه
2662/90298/9و االغسب و قاطر ا

2351/79629/20یکلتموتورس
2500/85440/15بارياتومبیل

1721/581249/41سواريیلاتومب
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14ادامه جدول 
نداردوضعیت

درصد معتبرفراوانی
دارد

فراوانی     درصد معتبر

انرژيبهدسترسی
530/182420/82مآب آشامیدنی سال

60/22920/98برق
241/82729/91گاز

ارتباطیوسایلبهدسترسی
194/62786/93تلویزیونورادیو

2231/75749/24اینترنت
1887/631073/36خدماتیدفاتر

وابزارآالتبهدسترسی
کشاورزيآالتینماش

2873/96117/3تراکتور
2836/95134/4موتور آب

2883/9787/2تیلر
2449/81549/18پاشسم

هاي خانوارهاي روستاییسرمایهوضعیت پایداري -15جدول
وضعیت پایداريي پایدارينمرههایهسرما

متوسط58/0ي اجتماعیسرمایه
ناپایداري بالقوه (ضعیف)26/0ي مالیسرمایه

متوسط50/0ي انسانییهسرما
ناپایداري بالقوه (ضعیف)33/0ي طبیعیسرمایه
متوسط56/0ي فیزیکیسرمایه

متوسط44/0هاکل سرمایه

سرمایه ي اجتماعی

سرمایه ي مالی

سرمایه ي طبیعیسرمایه ي انسانی

سرمایه ي فیزیکی

نمره ي پایداري

و پیشنهادهاگیريیجهنت
که ي اجتماعی نشان دادابعاد سرمایهيبندرتبهي نتیجه

ي. سپس شبکهدارداول قرار يعتماد اجتماعی در رتبها
اجتماعی، مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی و در 

نشان داد در هایافتهنهایت هنجار اجتماعی واقع شدند.

شامل اعتماد مؤلفه4اجتماعی، يسرمایهيمؤلفه5بین 
اجتماعی، انسجام اجتماعی، هنجار اجتماعی و مشارکت 

توسط باالتر بودند. در از حد مداريیمعنطوربهاجتماعی 
از حد داريیمعنطوربهشبکه اجتماعی يمؤلفهمقابل، 
بود.تریینپامتوسط 

۶/٠

۴/٠

٢/٠

٠

هاي خانوارهاي روستاییوضعیت پایداري سرمایه-1نمودار 
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روستایی نشان يخانوارهاي مالی همچنین بررسی سرمایه
میانگین درآمد کل (در ماه) براي افراد مورد مطالعه ،داد
بوده است. 16/567هزار تومان با انحراف معیار 91/844

دسترسی به وام يمؤلفهداداین، نتایج نشانافزون بر
بوده تریینپااز حد متوسط داريیمعنطوربهپاسخگویان 

است.
ي انسانی نتایج گویاي آن بود که در سنجش سرمایه

. اندبودهي پاسخگویان داراي تحصیالت دیپلم عمده
اعضاي خانواده داراي ي پاسخگویان فاقد همچنین عمده
ها مدرك نفر از آن1تنها یا اندبودهباال مدرك دیپلم به

2نتایج نشان داد ،افزون بر این.اندداشتهدیپلم به باال 
داريیمعنطوربهمهارت و نوآوري پاسخگویان يمؤلفه

8در بین عالوه، هبباالتر از حد متوسط بوده است. 
"عملکرد جسمانی"ي ي سالمت پاسخگویان، حیطهحیطه

محدودیت در ایفاي نقش به علت "گین و بیشترین میان
کمترین میانگین را به خود اختصاص "مشکالت جسمانی

کلی وضعیت سالمت جسمانی پاسخگویان طوربهو اندداده
ها بوده است.اندکی باالتر از سالمت روانی آن

طبیعی نشان داد میانگین زمین ي بررسی وضعیت سرمایه
هکتار با 164/1تایی زراعی تحت مالکیت خانوارهاي روس

و میانگین باغ تحت مالکیت 859/1انحراف معیار 
686/0هکتار با انحراف معیار 363/0خانوارهاي روستایی 

خاك در سطح متوسط بوده يمؤلفههمچنین بوده است. 
طوربهآب و پوشش گیاهی يمؤلفه2است، در حالی که 

که يرطوبهاز حد متوسط متفاوت بوده است. داريیمعن
از حد متوسط و در تریینپاداريیمعنطوربهآب يمؤلفه

از حد باالترداريیمعنطوربهپوشش گیاهی يمؤلفهمقابل، 
متوسط بوده است.

مسکن بیانگر آن بود که ي فیزیکیسرمایهسنجش وضعیت
، نسبتاً جدید، از نوع ملکی، جنس مصالح ي پاسخگویانعمده

قف از بتون و جنس کف از کاشی از بلوك سیمانی، جنس س
درموجودامکاناتواز نظر جزئیاتو سرامیک بوده است.

ي پاسخگویان داراي حمام، سرویس مسکونی عمدهواحدهاي
. اندبودهبهداشتی، امکانات سرمایشی و اتاق کافی در منزل 

زندگی (یخچال و ضروريي آنان از وسایلهمچنین، عمده
در مقابل، .اندبودهو فرش) برخوردار زگااجاقفریزر، بخاري، 

و ي نقلیه (دوچرخه، اسب و قاطر اکثر پاسخگویان فاقد وسیله
.اندبوده) سواريیلاتومبباري و ، اتومبیلیکلتموتورس، االغ

انرژي (آب آشامیدنی سالم، برق و گاز) ي آنان بهعمده
همچنین اگرچه اکثر پاسخگویان به.اندداشتهدسترسی 

اما اندداشتهتلویزیون دسترسی وارتباطی رادیويهوسیل
خدماتی ي آنان فاقد دسترسی به اینترنت و دفاترعمده
ي پاسخگویان فاقد دسترسی به افزون بر این، عمده.اندبوده

، تیلر و پاشسمکشاورزي (تراکتور، آالتینماشوابزارآالت
.اندبودهموتور آب) 

روستایی يخانوارهاهاي یهسرمابررسی وضعیت پایداري 
ي سرمایه3سرمایه، 5کلی از بین طوربه،نشان داد

ي فیزیکی در حد ي انسانی و سرمایهاجتماعی، سرمایه
ي مالی و سرمایهدوو اندشدهپایداري واقع متوسط از نظر

.اندگرفتهطبیعی در وضعیت ناپایداري بالقوه (ضعیف) قرار 
ي اجتماعی ، سرمایهمعیشتي سرمایه5همچنین در بین 

ي مالی کمترین مقدار را به خود بیشترین مقدار و سرمایه
پژوهشنتایجوهایافتهاساسبراختصاص داده است. 

:شودزیر ارائه میهايیشنهادپحاضر
از حد متوسط تریینپاي اجتماعی با توجه به اینکه شبکه
زم استالي اجتماعی پاسخگویان است براي بهبود شبکه

همسایگانودوستانخویشاوندان،خانواده،بینپیوندهاي
تقویت باورهاي مذهبی . این امر از طریق تقویت شود

مبنی بر لزوم وجود و ضرورت استحکام پیوندهاي بین
یرپذامکانهمسایگانودوستانخویشاوندان،خانواده،

است.
دسترسی به وام يمؤلفههمچنین با توجه به اینکه 

بوده تریینپااز حد متوسط داريیمعنطوربهاسخگویان پ
ي کم و اقساط هایی با بهرهوامشوداست، پیشنهاد می

در الحسنهقرضهاي طوالنی از طریق ایجاد صندوق
منطقه در اختیار خانوارهاي روستایی قرار گیرد.
از تریینپااز آنجا که وضعیت سالمت روانی روستاییان 

شودپیشنهاد میسمانی آنان بوده است، وضعیت سالمت ج
ي خدمات مشاوره و ارائهمنظوربهي رایگان مراکز مشاوره

ارتقاي سالمت روان خانوارهاي روستایی در منطقه ایجاد 
.شود

طوربهآب يمؤلفهي طبیعی با توجه به اینکه در سرمایه
بوده است، پیشنهاد تریینپااز حد متوسط داريیمعن
ا توجه به اینکه در منطقه رودخانه وجود دارد اما بشودمی

خانوارهاي روستایی دسترسی به آب رودخانه و همچنین آب 
امکان ربطيذچاه ندارند، بنابراین الزم است مسئولین 
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را از آب رودخانه و چاه ، دسترسی آنان به آب زیرزمینی
فراهم کنند.پمپاژ آنطریق 

ي پاسخگویان عمدهاین تحقیقهمچنین بر اساس نتایج 
بنابراین ؛ اندبودهخدماتی فاقد دسترسی به اینترنت و دفاتر

شود دفاتر خدماتی در روستاهاي منطقه ایجاد پیشنهاد می
شود. افزون بر این امکان دسترسی به اینترنت براي افراد 

بیشتري فراهم شود.

بهدسترسیيمؤلفهنتایج سنجش با توجه به اینکه
ي کشاورزي مربوط به سرمایهآالتینماشوابزارآالت

ي پاسخگویان فاقد عمدهفیزیکی حاکی از آن بود که 
کشاورزي (تراکتور، آالتینماشوابزارآالتدسترسی به 

شود ، پیشنهاد میاندبوده) ، تیلر و موتور آبپاشسم
هاي خدمات کشاورزي در منطقه تشکیل شود و تعاونی

شاورزي را در اختیار روستاییان کابزارآالتها این تعاونی
منطقه قرار دهند.
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Abstract
The sustainable livelihood was introduced in the 1980 as a new approach of alleviating the rural poverty in rural
development debate. Achieving sustainable rural livelihoods, regardless of livelihood assets in rural areas are
not possible. Accordingly, this study aimed to assess sustainable livelihood capitals in rural households of the
Central District of Dena County. This study was an applied research due to the aim of the study and non-
experimental survey in terms of the method of collecting data. The statistical population consisted of 2500 rural
households in the study area. The sample size was determined 300 ones based on the Krejcie and Morgan Table
and were selected through cluster random sampling. The data was collected by a structured researcher-made
questionnaire which its validity was confirmed by a group of rural development experts in Yasouj university and
its reliability was also confirmed by calculating Cronbach's alpha. The results showed that among the five
livelihood capitals, three capitals including social capital, human capital and physical capital were at average
level in terms of sustainability and two capitals including financial capital and natural capital were at potential in
sustainability (poor) level.
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