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The present is carried out aimed at developing a plan for development and sustainable rural livelihoods 
with an emphasis on Baghdan village in Nikshahr county. Accordingly, a  participatory rural appraisal 
(PRA) method is used to collect the research data. Data analysis is also performed using the Seven Capital 
and the Radar Models. The participants of the study consist of 23 experts who are selected purposefully. 
The findings of the research showed that Baghdan village has appropriate natural and social capital, and 
its human capital is increasing. At the same time, it is found that the village does not have good spatial 
capital. However, according to the existing context and the demand of the villagers, implementing the 
scenario of relocating the village in the proposed location will create new spatial and employment op-
portunities for the village and villagers. There are also some weaknesses in the infrastructural capitals of 
the village that they can be addressed by implementing the relocation scenario. Besides, there also some 
weaknesses in the institutional capital of the village in terms of legal documentation. The development 
plans for tourism and agriculture have some problems in terms of the coordination of inter-organization-
al programs, and the effectiveness of the programs for job creation and livelihoods is also under ques-
tion. Finally, according to the radar model and based on the opportunities available in each of the seven 
capitals of the village, the future development and employment plan of Baghdan village is elaborated.
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Extended Abstract

1. Introduction

oday, the development of sustainable 
rural employment programs is the basis 
for the economic development of rural 

areas. Baghdan village is an oasis village in the north of 
Nikshahr country in Sistan and Baluchestan province. 
Despite natural opportunities (in the past) and spatial po-
tentials (especially after the construction of the Bam-Cha-
bahar transit axis) exist in the village, it has not succeeded 
in acquiring its potential opportunities, and suffers from 
economic poverty. Accordingly, the central issue of the T
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present study is to deal with how to prepare an economic 
and employment plan for the village based on a compre-
hensive model which captures all opportunities.

2. Methodology

The present research does not use quantitative methods 
and relies on qualitative and participatory approaches that 
reflect field realities. Data collection is done with the help 
of local elites and is based on participatory rural appraisal 
(PRA) approaches such as social structure analysis, infra-
structural and economic needs measurement matrix, rural 
workflow, tree designing, and organizational structure 
mapping with the Ven diagram. The statistical data are 
obtained based on the implementation of the 7th capital 
model, which has not yet been used in other studies.

The present research added two capitals of spatial and 
institutional to the five capitals suggested in the 5th capi-
tal.

Statistical and sample population

The statistical population consisted of people of Bagh-
dan village located in the northwestern Lashkar village 
of Lashar district in Nikshahr country. It is located 16 km 
from the city of Spectra in the provinces of Sistan and 
Baluchestan province. Its longitude is 60 degrees and 17 
minutes, and its latitude is 26 degrees and 46 minutes.  
There are 49 households in the village, and its population 
is about 189 people. The participants of this study were 23 
males and females who were selected purposefully.

3. Results

The results of the PRA and the 7th capital models 
showed that:

1- The natural capital of the village is strong because 
there are permanent freshwater sources that can be ex-
tracted without pumping costs. The village soil is fertile, 
and its moisture is naturally high. The relative and com-
petitive advantages of the village are high for the produc-
tion of dates, pomegranate, and lime (4.5 points out of 5)

2- The social capital of the village is, to some extent, 
high because it is a tribe, and there is no difference. The 
area also has many potentials in gardening, animal hus-
bandry, and housing. Nevertheless, addiction is the only 
problem, and it affects more than 30% of residents.

3- The spatial capital of the village is very poor in the 
current status, but in the case of displacing the village, 

this capital can be substantially improved. However, as 
the village is still in its primary location, the spatial op-
portunities are wasted, and the village is in isolation and 
deprived (score 2.1).

4- The human capital of the village is low due to the lack 
of educated,  technical and skilled people and  there is no 
rationale for the displacement of young people for labor-
intensive and straightforward works (score 2.6)

5- The infrastructural capital of the village is fragile. 
The village's infrastructure response to 80% of the popu-
lation. The village is not connected to the drinking water 
network. The village's school is located in the courtyard 
and beside the riverside river below the forest. Due to 
the blind spot position of the village in the current status, 
solving the problem of the internet (which is the main oc-
cupational and marketing need in the present) is of value 
(score 1.6).

6- The institutional capital of Baghdan is weak because 
of a lack of legal documents such as transfer plans, guide 
plans, tourism plans, etc. Organizational institutions im-
plementing institutional laws and documents are not ac-
tive, and their performance  is not integrated (score 3.1)

7. The economic capital of Baghdan village is weak, and 
its livelihoods is depended on informal activities (score 
1.1).

4. Discussion

The existing economic capital of Baghdad has two pos-
sible ways to create new businesses: first, the branding of 
businesses, especially handicrafts and raw materials and 
products. Second, the supply chain, in particular, the date 
product. Based on the findings of the research, it can be 
concluded that since the hidden opportunities of the 7th 
capital model are not activated, stable employment and 
continued production of Baghdad's financial capital are 
not achieved. Currently, we can predict the needs and 
drivers of employment in Baghdad, and then develop the 
rural employment program for a perspective of 10-years. 

5. Conclusion

According to the results of the matrix of Economic 
Needs Assessment in Baghdad, the infrastructural priori-
ties of the village in the economy are as bellow:

1- Changing the location of the village and the imple-
mentation of the guideline and the organization of resi-
dence; 2. Creation of a large backup pool for storing extra 
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water of Qanats in winter for irrigation of gardening in 
summer; 3- Date and livestock processing; 4. The facili-
tation and support facility (B.D.S) for social motivation, 
supply chain, and the creation and completion of a value 
chain. 5- Executing the droplet plan.

Finally, based on the summarizing of the 7th model, 
based on the advantages and limitations of the village 
of Baghdan, an employment package was proposed to 
achieve a sustainable economy in Baghdad. It involves 
the creation of promoters and simultaneous reinforcement 
of the 7th funds.
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پژوهش حاضر با هدف تدوین برنامه توسعه و اشتغال پایدار روستایی با تأکید بر روستای بغدان شهرستان نیکشهر انجام شد. گردآوری 
داده ها با استفاده از مدل های ارزیابی مشارکتی )PRA( و با بهره گیری از تحلیل ساختار اجتماعی و ساختار سازمانی با نمودار Ven، گردش 
روستایی، ترسیم درخت مشکالت و ماتریس زوجی نیازسنجی صورت گرفته و تحلیل داده ها نیز با استفاده از مدل هفت سرمایه و مدل 
رادار انجام شده است. عالوه بر بررسی های میدانی پژوهشگران و بهره گیری از دیدگاه صاحب نظران دانشگاهی، مشارکت کنندگان این 
پژوهش به طور خاص 23 نفر از مردان و زنان صاحب نظر روستا بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. نتایج حاصل از تحلیل یافته ها 
نشان داد روستای بغدان دارای سرمایه  طبیعی و اجتماعی مناسبی است و سرمایه انسانی آن در حال افزایش است. درعین حال نتایج 
تحلیلی حاکی از آن است که در شرایط فعلی این روستا سرمایه فضایی - مکانی مناسبی ندارد، اما در صورت اجرای سناریوی جابه جایی 
پیشنهادی مکان روستا با توجه به زمینه های موجود و خواست روستاییان؛ موقعیت فضایی - مکانی جدید، فرصت های مناسب اشتغال زایی 
برای روستا و روستاییان ایجاد خواهد کرد. سرمایه زیرساختی روستا هم ضعیف است که البته با اجرای سناریوی جابجایی، این سرمایه 
روستایی نیز ارتقا خواهد یافت. عالوه بر این سرمایه نهادی روستا ازنظر مستندات قانونی و طرح های توسعه گردشگری و کشاورزی و هم 
ازنظر هماهنگی برنامه های بین سازمانی و اثربخشی برنامه ها جهت ایجاد اشتغال و معیشت ضعیف است. درنهایت به کمک مدل رادار و 
برحسب فرصت های موجود در هر یک از سرمایه های هفت گانه روستا؛ برنامه توسعه آتی و اشتغال زایی روستای بغدان تبیین و تدوین شد. 

کلیدواژه ها: 
برنامه ریزی توسعه، اشتغال 

پایدار، ارزیابی مشارکتی 
)PRA(، مدل هفت 

سرمایه، روستای بغدان

تاریخ دریافت: 06 اسفند 1397
تاریخ پذیرش: 21 شهریور 1398

مقدمه 

و شش  انقالب  از  قبل  توسعه  برنامه  پنج  قالب  در  تاکنون 
برنامه توسعه بعد از انقالب اسالمی در ایران، سعی شده مسائل 
مربوط به اشتغال و الزامات اقتصاد روستایی مدنظر باشد که در 
چارچوب این برنامه ها انواعی از طرح و پروژه ها برای کمک به 
اشتغال و اقتصاد روستایی اجرا شده است. بااین وجود متأسفانه 
برنامه های  زمینه  در  نتوانسته  کشور  اقتصادي  بخشهاي  هنوز 
و محلي  منطقه ای  ملي،  توسعه  موجبات  اجتماعي   - اقتصادي 
را در محدوده هدف خود فراهم کند (sharifzadegan, 2003). در 
این برنامه ها؛ استراتژی های متفاوت نظیر سیستم های مالیاتی، 
رژیم های یارانه ای، فعالیت های ترویجی، طرح های چون بنگاه های 
زودبازده و غیره و اجرای پروژه های فقرزدایی و حمایت کاالیی و 
جیره ای اجرا گردیده، لیکن کماکان مشکالت رفع نشده است! 
اقتصاد و اشتغال و  زیرا تاکنون راهبرد و سیاست یکپارچه بر 

درنتیجه فقرزدایی روستاییان حاکم نبوده است. بعضي محققین 
خدمات  به  توجه  یعني  یکسونگري  سیاست  را  امر  این  علت 
روستایي در قالب تأمین رفاه روستایی با کارکرد سکونتي، بدون 
روستاها  تولیدي  اقتصادي-  کارکرد  به  کم توجهي  با  یا  توجه 
از کارکرد  برنامه ریزان  دانسته اند (Molaei hashjin, 2007). درواقع 
اقتصادي روستا غافل مانده و بعضي نیز، عدم موفقیت برنامه های 
توسعه روستایي در ایران را بخشي بودن و متمرکزبودن برنامه ها، 
و عدم رعایت اصول صحیح برنامه ها دانسته اند که موجب شده 
 (Rezaei برنامه های توسعه روستایي نتواند جایگاه خود را پیدا کند
(Sartzhnisy & Pejman, 2003. شاید بتوان گفت الگوهاي به کاررفته 

براي توسعه روستایي به دلیل عدم سنخیت با ساختار جغرافیایی 
روستاها و همچنین عدم شناخت کافي برنامه ریزان نسبت به انواع 
فرصت های متفاوت موجود در هر یک از روستاهای کشور، موجب 
 .(Rasekhi, 2003) ناکارآمدی برنامه های توسعه روستایی شده است
به عبارتی حاکمیت دیدگاه کارشنا س محور بر تهیه برنامه های 

1- استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
2- استاد، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

3- استادیار، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

برنامه ریزی توسعه اشتغال پایدار روستایی با رویکرد PRA مبتنی بر مدل هفت سرمایه )موردشناسی: 
روستای بغدان شهرستان نیکشهر(

*حسین ابراهیم زاده آسمین1، عیسی ابراهیم زاده2، ابوذر پایدار3 
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توسعه اقتصادی و ارائه راهکارها و برنامه های از باال به پایین منجر 
به تضعیف جنبه مشارکتی برنامه های اشتغال و عدم انطباق این 
برنامه ها با واقعیت های حاکم بر فعالیت و معیشت روستائیان در 
مناطق کشور شده است. این در حالی است که اقتصاد روستاها 
و معیشت مردم در حال حاضر به مأموریت اصلی مسئولین و 
برنامه ریزان تبدیل شده است و انواعی از طرح های اشتغال زایی 
در قالب سامانه کارا، بنگاه های زودبازده، طرح های توانمندسازی 
اقتصادی- اجتماعی و غیره در حال فعالیت و اجرایی شدن است. 
از این رو اکنون که سازمان های دولتی و غیردولتی )تشکل های 
مردمی، خیرین و غیره مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد برکت، بسیج 
سازندگی، بهزیستی و ...( به طور مستقیم و غیرمستقیم به اقتصاد 
روستاها ورود کرده و با اختصاص بودجه هایی به اجرای برنامه های 
اقتصادی  برنامه  تهیه  نیازمند  ضرورتاً  آورده اند،  روی  اشتغال 
واحدی هستیم که به روش علمی تهیه شده و همه فرصت های 
ممکن و استعدادهای یک روستا را در خود لحاظ کرده باشد. زیرا 
دغدغه اصلی سازمان های دولتی مسئول اعم از جهاد کشاورزی، 
اداره عشایری، صنعت و معدن، میراث فرهنگی و غیره این است 
که در چارچوب یک برنامه واحد علمی حرکت کنند و مشاغلی 
را ایجاد کنند و یا توسعه دهند که منطبق بر قابلیت های درونی 
را  شغلی  نوع  هر  اینکه  نه  باشد  روستا  بیرونی  فرصت های  و 
برای اهالی روستاها تائید و پشتیبانی کنند، زیرا نتیجه چنین 
روندی ورشکستگی خواهد بود. اینک بنا به ضرورت های فوق و 
به منظور عملیاتی نمودن مصوبه برنامه ششم توسعه کشور )جزء 
1 بند الف ماده 27(، برنامه های توسعه اقتصادی و اشتغال زای 
روستایی هم اینک در تمامی استان های کشور در دستور کار و 
بلوچستان  در دست تهیه قرار گرفته است. استان سیستان و 
با بیش از 6 هزار روستا نیز یکی از استان های کشور است که 
مقرر شده برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی برای روستاهای 
آن تهیه شود و هم اینک برای بیش از 872 روستا این برنامه 
تهیه و تدوین گردیده است. این استان با روستاهایی از تیپ های 
مختلف "ساحلی، مرزی، دشتی، کوهستانی، واحه ای، پایکوهی، 
حاشیه شهری  و غیره" دنیای رنگارنگی از سکونتگاه ها را در خود 
جای داده؛ و البته ساختار زندگی و معیشت هر روستا نسبت به 
دیگری متفاوت است. این در حالی است که به دلیل ماهیت نظام 
متمرکز برنامه ریزی در ایران، تاکنون فضاهای روستایی استان یا 
توسط مسئولین محلی و کارشناسان عمیقاً مطالعه نشده اند و 
شناخت عمیقی از آن ها در دست نیست یا باتوجه به اینکه نظام 
تصمیم گیری و بودجه ریزی، اجرا و نظارت؛ اساساً باال به پایین 
درنتیجه  ندارند،  برنامه ها  در  نقشی  روستاییان  و  روستا  است، 
رنگارنگی روستاهای استان و تنوع جغرافیایی آن ها در برنامه ریزی 
توسعه اقتصادی عماًل مدنظر نبوده است. روستای بغدان از تیپ 
روستاهای واحه ای در بخش الشار شمالی شهرستان نیکشهر 
که  روستاهاست  این  از  یکی  بلوچستان  و  استان سیستان  در 
علیرغم فرصت های طبیعی )از گذشته تاکنون( و فضایی - مکانی 

)پس از احداث محور ترانزیتی بم- چابهار( نتوانسته فرصت های 
بالقوه خود را بالفعل کند و بر اساس چرخه حیات همچنان در 
مرحله فقر اقتصادی قرار دارد. اینک از این منظر؛ مسئله محوری 
تحقیق حاضر این است که برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی 
برای روستای بغدان در قالب یک مدل پاسخگو، چگونه و با چه 
تهیه  حاضر  تحقیق  هدف  رو  این  از  شود؟  تدوین  مکانیسمی 
برنامه ای به کمک مدل هفت سرمایه است که قابلیت دارد انواع 
فرصت های موجود را در فضای روستایی شناسایی و تحلیل کند 
و مبنایی برای تهیه برنامه اشتغال روستایی با راهکارهای شغلی 

متناسب، سازگار و پاسخگو فراهم نماید.

مروری بر ادبیات موضوع 

اشتغال و معیشت پایدار دربردارنده ابعاد اقتصادی، اجتماعی، 
زیست محیطی و دیگر جنبه هایی است که بر رفاه مردم تأثیر 
می گذارد (Hall et al., 2009). در رویکرد معیشتی، منابع موردنیاز 
تحقق معیشت پنج بخش هستند: سرمایه انسانی )مهارت، آموزش 
و سالمتی(، سرمایه فیزیکی )کاالهای  تولیدی، ساختمان ها، ابزار 
طبیعی  سرمایه  پس اندازها(،  و  )پول   مالی  سرمایه  جاده ها(  و 
)زمین، آب، درخت، دام و غیره( و سرمایه اجتماعی )شبکه ها 
فوق  دسته بندی  کنار  در   .(Salmani et al., 2011) اتحادیه ها(  و 
که منابع موردنیاز برای تحقق معیشت مردم را در پنج دسته 
قرار داده است، می توان دیگر علل مؤثر بر کارکردهای اقتصادی، 
معیشت و اشتغال مردم را در نظریات توسعه روستایی جستجو 
کرد. به طورکلی چهار دیدگاه مرتبط با توسعه اقتصاد روستایی 
وجود دارد؛ یکی دیدگاه ناامیدانه )طرفدار دور تسلسل( که معتقد 
است فقر اقتصادی و اجتماعی در روستاها دایره خبیثه فقر را 
تقویت می کند )منابع مالی عامل اصلی در تحقق رشد و توسعه 
اقتصادی و کاهش فقر اقتصادی(. دوم دیدگاه برونگرا؛ که عوامل 
خارجی و بیرونی را مقصر عقب ماندگی اقتصاد روستاها می داند. 
مناطق  است  معتقد  که  است  وابستگی  دیدگاه  سوم،  دیدگاه 
حاشیه ای در تجارت با مناطق مرکز همواره خود را وابسته به 
آن ها کرده و در تجارت و صنعت بازنده شده اند )سطوح روابط 
فضایی- مکانی و تأثیرات آن بر دیگر سرمایه ها و ابعاد را عامل 
مؤثر بر کیفیت اقتصاد و معیشت اهالی می داند(. چهارم دیدگاه 
کل نگر؛ عقب ماندگی اقتصاد روستاها را هم نتیجه عوامل خارجی 
و هم عوامل داخلی به ویژه سرمایه انسانی و اجتماعی می داند 
(olyaei, 2011). از این منظر پیرامون اشتغال، معیشت و توسعه 

اقتصادی روستاها و منابع موردنیاز برای تحقق اشتغال و معیشت 
تحقیقات متعددی انجام شده؛ ازجمله برخی از آن ها به شرح 

ذیل است: 

افتخاری و آقایاری )2008( بر تغییرات فرآیندهای مؤثر بر 
توسعه روستایی من جمله ابعاد نهادی و فضایی تأکید داشته و 
بیان داشته اند فرآیندهاي اقتصادي، اجتماعي، اکولوژیکي، نهادي 

»حسین ابراهیم زاده آسمین و همکاران. برنامه ریزی توسعه اشتغال پایدار روستایی با رویکرد ARP مبتنی بر مدل هفت سرمایه«
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و فضایي به عنوان مهم ترین ابعاد مسائل توسعه روستایي در جهت 
حصول به توسعه پایدار از طریق مدیریت و کنترل محیط هاي 
همکاران    و  رضوانی   .(Eftekhari, 2008) هستند  روستایي 
)2008( در تحقیق خود با عنوان »بررسي و تحلیل زمینه های 
بر  روستایي«  نواحي  توسعه  فرآیند  در  روستاییان  کارآفریني 
نقش سرمایه انسانی تأکید داشته و نشان دادند جذب نیروي 
انساني جوان، متخصص و ماهر در نواحي روستایي و فعالیت های 
کشاورزي راهکار اصلي ایجاد و تقویت کارآفریني این نواحي در 
راستاي توسعه پایدار است. قدیری معصوم و همکاران )2010( 
در مقاله ای تحت عنوان »پایداري اقتصادي و رابطه آن با ویژگي 
مکاني هاي - فضایي: مطالعه موردي روستاهاي دهستان کوهین 
شهرستان کبودرآهنگ« به ارائه و ارزیابی شاخص های مربوطه 
پرداخته و مؤلفه هایی چون توپوگرافی، فاصله روستا از مکان ها 
و فضاهای شهری و روستایی و همچنین جمعیت را در قسمت 
تحلیل فضایی - مکانی به کار گرفته و ارزیابی نموده اند. افتخاری 
و همکاران )2010( در تحقیق خود با عنوان »راهبردهاي توسعه 
کارآفریني کشاورزي در مناطق روستایي مطالعه موردي روستاهاي 
و  داشته  تأکید  نهادی  سرمایه  نقش  بر  خدابنده«  شهرستان 
آستانه  منطقه،  باالي  ظرفیت های  و  توانمندی ها  دادند  نشان 
نوآوری و خالقیت در بخش کشاورزي مناطق روستایی نیازمند  
بازنگري  و ارائۀ سیاست های مناسب برای رفع محدودیت هاست. 
با عنوان  )2011( در تحقیق خود  و همکاران  فرجی سبکبار 
»اولویت بندی توسعه کارآفریني در مناطق روستایي با استفاده از 
تکنیک پرومتی در استان زنجان« بر ظرفیت سازی تأکید داشته 
و نشان دادند کارآفریني روستایي راهکاري جدید در نظریه های 
توسعه براي توانمندسازي و ظرفیت سازي در مناطق روستایي با 
هدف کاهش شکاف بین شهر - روستا، ایجاد برابري اقتصادي، 
همکاران  و  دوست  علی  است.  نهادي  و  محیطي  اجتماعي، 
)2012(، در تحقیق خود با عنوان »اولویت بندی موانع توسعه 
کارآفریني زنان روستایي شهرستان گرمسار« بر سرمایه مالی و 
انسانی تأکید داشته و نشان دادند موانع اقتصادي و آموزشي به 
از  این قشر  کارآفریني  توسعه  موانع در مسیر  ترتیب مهم ترین 
با  و همکاران )2010( در تحقیق خود  جامعه است. جینتي1 
عنوان »نقش کارآفریني اجتماعي در میان کشاورزان کنیایي« 
دادند موفقیت  نشان  و  تأکید داشته  نهادی  و  انسانی  بر عامل 
کارآفریني تا حدودي مرتبط به خود فرد و رهبري است. فراهانی 
و همکاران )2014( در تحقیق خود با عنوان »عوامل اثرگذار 
سرمایه  دادند  نشان  روستایي«  نواحي  در  کارآفریني  رشد  بر 
اثرگذارترین عامل بر اشتغال روستاهای  زیرساختي و اجتماعي 
شهرستان آبدانان است. راسخی و همکاران )2018( در مقاله ای 
تحت عنوان »تحلیل عوامل مؤثر بر موفقیت کارآفرینان کشاورزی 
شهری و روستایی استان کرمانشاه« بیان داشتند شرایط فضایی- 
تأثیری  از طریق  بودن کارآفرینان(  مکانی )شهری و روستایی 

1. Jeanette

که بر وضعیت سرمایه انسانی کارآفرینان می گذارد در کمیت و 
کیفیت فعالیت های اقتصادی متقاضیان و فعاالن اقتصادی مؤثر 
است. شاهمرادی و همکاران )2019( در تحقیق خود با عنوان 
»واکاوی چالش های فراروی عملیاتی کردن ایده های کسب وکار 
از دیدگاه زنان روستایی کرمانشاه« به عامل نهادی )بستر نهادی 
هموار و فرصت جوی، مجوزهای موردنیاز فعالیت های اقتصادی 
و سرمایه اجتماعی اهالی برای برقراری پیوندهای الزم و جلب 
حمایت و پشتیبانی از نهادهای دولتی و غیردولتی مسئول( و 

نقش آن در محقق شدن ایده های کسب وکار اشاره کرده اند.

اینک می توان گفت طبق مطالعات پیشین؛ آنچه در روستاها 
عمومیت دارد، نبود فرصت شغلي است که از چالش های مهم 
پایداري روستاهاست؛ درعین حال هر روستایی فرصت های  خاصی 
 برای اشتغال  دارد. از این رو توسعه فعالیت های معین به لحاظ 
وسعت و کیفیت باید متناسب با شرایط و مقتضیات جغرافیایی 

روستاها باشد. 

و  نظریات  پایدار روستایی  اشتغال  زمینه تحقق  بنابراین در 
مدل های متفاوتی مطرح است. رویکرد توانمندسازی به معنای 
مشارکت افراد در تصمیم گیری هایی است که بر فعالیت آن ها 
مؤثر است؛ یعنی اینکه فضایی برای افراد فراهم شود تا بتوانند 
کنند.  تبدیل  عمل  به  را  آن ها  و  بیافرینند  را  خوبی  ایده های 
اما  است؛  شخصي  نفع  کارآفریني  خالقانه  کوشش های  انگیزه 
)روستا(،  کارآفریني در سطح محلي  براي  مناسب  ایجاد فضاي 
 .(Faraji et al., 2011) منافع منطقه اي و ملي را نیز به دنبال دارد
درواقع توانمندسازی به معنی گسترش فرصت ها برای بهبود کار، 
تحصیل، امنیت، آزادی و عزت از طریق توسعه درست و پایدار 
است (Larsen, 2015). دیدگاه توسعه ظرفیتی که در چارچوب 
توسعه انسانی مطرح است تأکید دارد توانمندسازی پیش شرط 
مستلزم  توانمندسازی  و  است  توسعه  در  مردم  نقش آفرینی 
 (Hedarian این است که فرد قدرت دانایی را کسب کرده باشد
توسعه  دربرگیرنده  دیدگاه ظرفیت سازی،   .Sarban, 2013: 157)

نهادی، مالی، سیاسی - اجتماعی و سایر منابع از قبیل فن آوری 
است (Bethke, 1997). از این رو باید گفت ظرفیت سازی اجتماعی 
به معنای فعالیت هایی است که توانایی فردی و جمعی را برای 
 (Hidary & Majnooni, رسیدن به رشد و توسعه افزایش می دهد
(2017. طبق مدل دیاموند الزمه ایجاد و پایداری مشاغل چهار 

چیز است؛ عوامل تولید، شرایط تقاضا، صنایع مرتبط )زنجیره 
پیشین( و حمایت کننده )زنجیره پسین(، درعین حال ساختار و 
استراتژی شرکت ها و رقابت موجود داخلی. در این میان عوامل 
و  فنی  مالی،  انساني،  فیزیکــي،  سرمایه  از:  عبارت اند  تولید 
زیرساختی (Naghavi & babaei, 2013). طبق مدل پنج سرمایه؛ 
سرمایه  نوع  چهار  تحقق  بدون  درآمد(  و  )شغل  مالی  سرمایه 
)مشارکت،  اجتماعی  آگاهی(،  و  دانش  )سواد،  انسانی  دیگر، 
همکاری  و اراده جمعی(، زیرساختی )ابزار و تأسیسات فیزیکی(، 
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 (Sayyed ایجاد نمی شود )و طبیعی )حفاظت و تقویت منابع پایه
(Alipoor & paidar, 2014. البته مجموع پنج سرمایه فوق بدون 

لحاظ نمودن شرایط فضایی- مکانی محقق نخواهد شد، از این 
رو به نظر نویسندگان، با لحاظ نمودن شرایط فضایی- مکانی 
به عنوان سرمایه ششم و نهایتاً با فراهم شدن شرایط نهادی )اعم 
نهادهای مردمی و سنتی و درعین حال قوانین و مقررات و  از 
کارکردهای اداری و سازمانی( به عنوان سرمایه هفتم، می توان 
 به صورت  جامع ومانع  و کامل با مدل هفت سرمایه، زمینه توسعه 
اقتصادی و اشتغال زایی  پایدار روستایی را فراهم  کرد. چارچوب 
شکلی این مدل در قسمت نتیجه گیری تحقیق حاضر آورده شده 

است. 

روش شناسی تحقیق

نظر به اینکه امروزه علم جغرافیا در ایران متأثر از انقالب کمی 
و  ریاضی  بیش ازحد روش های کمی )مدل های  کاربرد  و  است 
آزمون های آماری( در روش تحقیق؛ تا حد زیادی سبب رخت 
داده های  احتمال  افزایش  عمقی نگری،  واقعیت نگری،  بستن 
غیرواقعی و خالصه عددی شدن نتایج تحقیقات به عنوان آفت 
تحقیقات جغرافیایی گردیده، به گونه ای که نتایج اغلب تحقیقات 
یا با واقعیت های میدانی و خواسته های جامعه هدف فاصله داشته 
و قابل اجرا نیست یا اینکه برای مجریان قابل درک نیست. از این 
رو تحقیق حاضر عالوه بر روش های کمی؛ با تأکید بر روش های 

کیفی و مشارکتی و بر انعکاس واقعیت های میدانی تکیه دارد. 
منطقه موردمطالعه؛ دربرگیرنده روستای بغدان واقع در دهستان 
الشار شمالی و بخش الشار از توابع شهرستان نیکشهر است که 
در 16 کیلومتری جنوب شرق شهر اسپکه در استان سیستان و 
بلوچستان قرار دارد )تصاویر شماره 1 و 2(. طول جغرافیایی آن 
60 درجه و 17 دقیقه، و عرض جغرافیایی آن 26 درجه و 46 
دقیقه است. در سرشماری 1395؛ جمعیت بغدان 189 نفر در 
قالب 49 خانوار است. به لحاظ توپوگرافی از نوع کوهستانی  و به 
لحاظ فضایی- مکانی از تیپ روستاهای واحه ای، به لحاظ آمایشی 
و توسعه ای از تیپ روستاهای پاسبان محیط )لکه حیات( و به 
لحاظ کارکردی از تیپ روستاهای با فعالیت کشاورزی و دامداری 
معیشتی با دو محصول خرما و دام سبک است. گردآوری داده ها 
به کمک مدل های ارزیابی مشارکتی )PRA( و با تحلیل ساختار 
گردش  اقتصادی،  و  زیرساختی  نیازسنجی  ماتریس  اجتماعی، 
روستایی، ترسیم درخت مشکالت و ترسیم ساختار سازمانی با 
نمودار Ven با کمک نخبگان علمی و محلی انجام گرفته است. 
عالوه بر بررسی های میدانی و بهره گیری از دیدگاه صاحب نظران 
دانشگاهی، مشارکت کنندگان خاص این پژوهش 23 نفر از مردان 
و زنان صاحب نظر ساکن روستاي بغدان بودند که عضو گروه های 
توسعه روستا در قالب طرح توانمندسازی اقتصادی اجتماعی و 
حفاظت منابع طبیعی روستا )پروژه ترسیب کربن بغدان( نیز 

هستند و درواقع به صورت هدفمند انتخاب شدند. 

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 1. موقعیت روستای بغدان در استان، شهرستان، بخش و دهستان. مأخذ: نویسندگان، 1397
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 2. موقعیت فضایي- مکانی روستاي بغدان نسبت به روستاهای مجاور و مرکز شهرستان. مأخذ: نویسندگان، 1397

داده های آماری بر اساس اجرای مدل هفت سرمایه به دست آمده؛ 
مدلی که تاکنون در تحقیق دیگری به کار نرفته و ابداعی محققین 
این پژوهش است. طبق مدل هفت سرمایه؛ سرمایه اجتماعی 
چون  مؤلفه هایی  ازنظر  روستائیان  اجتماعی  توانمندی  یعنی 
مشارکت مردم در جامعه همچون مشارکت مسئولین محلی، 
دهیار و شورا در امور اجتماع به ویژه کارآفرینی، و آگاهی مردم از 
منافع جمعی و منافع کارآفرینی (Hashemi et al., 2011) مدنظر 
و  مهارت ها  کاری،  تجربه  آموزش،  شامل  انساني  است. سرمایه 
تخصص هایي که در طي زمان احراز شده است و همچنین شامل 
خودآگاهي، عزت نفس و شخصیتي که افراد براي تبدیل دانش 
خود به عمل نیاز دارند (Foong & Yorston, 2003). شاخص های 
فضایی - مکانی شامل اندازه جمعیتی، فاصله، موقعیت نسبی و 
 (Anabestani & Ahmadzadeh, مطلق و کیفیت راه ارتباطی است
(2012. سرمایه زیرساختی ازاین جهت ارزشمند است که بستر 

الزم را برای دسترسی به منابع مالی، انسانی، دانشی، فناوری، 
 (Hosseininia & Fallai, انرژی، ساختاری و مدیریتی تأمین می کند
(2017. سرمایه طبیعی بر انواع منابع فیزیکی و پتانسیل های بستر 

جغرافیایی تأکید دارد. سرمایه مالی بر دارایی منقول و غیرمنقول 
و کاالیی صدق می کند که قابل تبدیل به شغل جدید باشد و یا 
بتوان با ایجاد زنجیره های پیشین و پسین برای آن؛ زمینه اشتغال 
جدیدی ایجاد نمود. درواقع تحقیق حاضر عالوه بر سرمایه هایی 
که از مدل پنج سرمایه استخراج شده اند؛ سرمایه فضایی - مکانی و 
سرمایه نهادی را نیز افزوده است و آن را به هفت سرمایه ارتقا داده 
است . به عبارتی در پژوهش حاضر اساساً همان مدل پنج سرمایه 
به کار گرفته شده، اما آن مدل بسط داده شده و جنبه فضایی و 
جغرافیایی و همچنین جنبه نهادی و سازمانی در آن پررنگ شده 

است. زیرا اقتصاد ملی، منطقه ای و محلی به شدت به این دو 
بُعد وابسته است. بنابراین ازآنجایی که هدف پژوهش این بود که 
رسالت جغرافیایی در تحقیقات مربوط به اقتصاد روستایی بیشتر 
مدنظر قرار گیرد، بُعد فضایی - مکانی با مؤلفه های دسترسی 
و پیوندهای فضایی و مکانی بیشتر موردتوجه قرار گرفت و لذا 
عناصری چون خطوط فیزیکی برای دسترسی فضایی، ارتباطات 
مجازی، پیوندهای شهری و روستایی و غیره مدنظر قرار گرفت. 
زیرا سه عنصر فضایی )خطوط، نقاط و پهنه های فضایی( درواقع 
به صورت یک مجموعه که محیط زندگی را شکل می دهند و 
اقتصاد و معیشت پیوندی ناگسستنی با آن دارد، عمل می نمایند. 
به بیانی ساده تر اینکه در یک روستا مشاغل خدماتی و بازاری و 
حتی مشاغل کارگاهی و صنعتی در صورتی موفق خواهد بود که 
مؤلفه های ارتباطات فضایی- مکانی، مرکزیت فضایی - مکانی و 
سلسله مراتب را بیشتر در نظر داشته باشیم. چنانکه مثاًل مغازه ای 
که در مسیر خطوط فضایی یا محورهای ارتباطی نباشد یا در 
مکانی که مرکزیت فضایی ندارد و یا جمعیت کافی نداشته باشد 
ورشکست خواهد شد و شغل پایدار شکل نمی گیرد و در عوض 
یا کارخانه و کارگاهی که در  ورشکستگی هم رخ خواهد داد. 
روستایی ایجاد شود اما به اندازه کافی روستاهای پیرامونی نداشته 
باشد که مواد اولیه موردنیاز را تأمین کنند یا بازار مصرف تولیدات 
کارگاهی را تأمین کنند یا اینکه ارتباطات برای حمل مواد اولیه 

و تولیدشده ضعیف باشد احتمال ورشکستگی آن زیاد می شود. 

فرصت های  دربرگیرنده  درواقع  نهادی  سرمایه  درعین حال 
قانونی - سندی و سازمانی محرک اشتغال است. از این رو سرمایه 
نهادی بر دو عامل؛ مستندات نهادی و عملکرد سازمانی تأکید 
دارد. مانند نقش نهادها در ایجاد مزیت رقابتي ملي یا منطقه اي، 
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طریق؛  از  دایاموند  مدل  تعیین کننده  عوامل  بر  تأثیرگذاشتن 
سرمایه،  بازارهای  سیاست های  آموزش،  سیاست هاي  یارانه ها، 
 .(Naghavi & babaei, 2013) محلي  مقررات  و  استانداردها  ایجاد 
بُعد نهادی اگرچه در دل بُعد اجتماعی مستتر است )ابعاد سیاسی، 
فرهنگی و نهادی می تواند در قالب بُعد اجتماعی تحلیل شود و 
جداگانه هم می تواند بررسی و تحلیل شود(، اما در پژوهش حاضر 
به دلیل اهمیت مؤلفه های نهادی در اقتصاد روستا سعی شد 
بُعدی جداگانه تحت عنوان بُعد نهادی با مؤلفه های نقش نخبگان 
)مولوی، معتمد، شورا و دهیار،  محلی، نقش مسئولین محلی 
مستندان نهادی اعم از طرح و برنامه ها، آیین نامه ها و غیره(، و 
نقش نهادهای سازمان های اجرایی در اجرای مقررات و برنامه ها 
)مستندات نهادی( بررسی و تحلیل شده است )تصویر شماره 3(. 
اینک نتایج مدل هفت سرمایه در قالب مدل رادار تحلیل و بر این 

اساس برنامه اقتصادی بغدان تدوین شد.  

یافته ها

نتایج تحلیل "سرمایه اجتماعی" بغدان به کمک ترسیم هرم 
اجتماعی نشان داد بافت طایفه ای روستا همگن و یکدست است 
و طبقات اجتماعی وضعیت سلسله مراتبی ندارد. هیچ برخورد 
تاریخی یا فعلی که ناشی از مسائل طایفه ای باشد در روستا رخ 
نداده است. همه اهالی از طایفه بلوچ زهی بوده و سیستم طایفه ای 
موجود یکپارچه است. دو ریش سفید روستا یکی درمحمد بلوچ 
اداری است و  و  اقتصادی، اجتماعی  زهی است که خود فعال 
سرمایه بزرگی برای اثرگذاری بر مردم و بسیج اجتماع محلی برای 
اجرای برنامه اشتغال است. دیگری خیرمحمد بلوچ زهی است که 
اکنون در روستای هریدوک ساکن شده و در امور روستا تقریباً 

غیرفعال است )تصویر شماره 4(. 

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 3. مدل هفت سرمایه- مبنایی برای تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زای روستایی. مأخذ: نویسندگان، 1397

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 4. مثلث طبقات اجتماعی برحسب نفوذ و اعتبار اجتماعی. مأخذ: نویسندگان، 1397

سرمایه نهادیسرمایه نهادی

سرمایه اجتماعی

سرمایه طبیعی

سرمایه انسانی

سرمایه مکانی فضایی

سرمایه زیرساخت

سرمایه مالی
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 5. مثلث طبقات مردم روستای بغدان برحسب درآمد. مأخذ: نویسندگان، 1397

طبقات جامعه برحسب وضعیت اقتصادی نیز شامل صاحبان 
مشاغل کشاورزی معیشتی و دامداری خرد، کارگران و بیکاران 
یارانه بگیر است که تقریباً درمجموع همگن هستند و در سطح 
زیر  شکل  در  درآمد  برحسب  اهالی  ترتیب  دارند.  قرار  پایین 
به گونه ای است که هر چه به رأس هرم نزدیک می شویم درآمد 
بیشتر می شود )تصویر شماره 5(. مثاًل درآمد کارگران مهاجر 
از کشاورزان و عشایر روستا )فعالیت های کشاورزی و دامداری 

معیشتی( تا حدودی بیشتر است. 

تحلیل مهاجرت روستا نیز نشان داد در 5 سال اخیر 96 نفر از 
اهالی روستا )50 درصد جمعیت( مهاجرت های موقتی و دائمی 
داشته اند که از این میان؛ 71 نفر براثر ازدواج و تحصیل بوده و 18 
نفر برای کارگری در مزارع کشاورزی مهاجرت کرده اند. از تجارب 
مثبت و موفق همکاری مردم روستا با ادارات همکاری با اداره آب و 
فاضالب در احداث بند خاکی در باالدست روستا، همکاری اجرایی 
در ساخت مخزن آب شرب روستا، همکاری در قالب پیمانکار 
با منابع طبیعی جهت اجرای 2 پروژه احداث  امانی و مردمی 
هاللی در شمال روستا در اراضی ملی محور بم - چابهار، همکاری 
اجرایی در زمینه احداث سکوهای ویژه پاتوق و اسکان گردشگران 
در باغات روستا، همکاری اجرایی )و تا حدی مالی( در زمینه 
نصب آب گرم کن های خورشیدی با اجرای اداره منابع طبیعی و 
همکاری مردم با یکدیگر در زمینه استخر آب کشاورزی و الیروبی 
منظم سالیانه قنات و چاهک های آب روستا است. عالوه بر این 
روستا دارای صندوق توسعه پایدار روستایی و عضو تعاونی توسعه 
پایدار روستایی و منابع طبیعی الشار است که هدف آن توانمندی 
اقتصادی - اجتماعی اهالی بوده و اهالی ماندگار در روستا تحت 
پوشش آن هستند. در سه سال اخیر کارکردهایی چون تشکل 
سازی اجتماعی، آموزش فنی و کاربردی به اهالی در 6 حوزه؛ 

ترویج و نوآوری در مشاغل؛ فرآوری خرما؛ خیاطی؛ سکه دوزی؛ 
پلیواردوزی؛ و عرق گیری؛ همچنین تعداد 4 وام اشتغال زایی خرد؛ 

و جلب حمایت های خیرین داشته است. 

* تحلیل »سرمایه انسانی« روستای بغدان نشان داد به دلیل 
سابقه عشایری و دور بودن مردم از آموزش؛ انزوای جغرافیایی و 
دور بودن روستا از مراکز جمعیتی، دوری از راه ها تا 10 سال پیش 
و همچنین ضعف ارتباطات تاریخی اهالی با بیرون از منطقه، از 
مسئله پایین بودن سواد و مهارت در سطح تحصیالت عالی و 
دانش فنی تخصصی رنج می برد. اما بااین وجود در 5 سال گذشته 
به یمن گذر محور بم - چابهار از محدوده روستا، تحصیل در 
دانشگاه و دبیرستان شروع شده است. از طرف دیگر به خاطر 
حضور فعاالنه سازمان های میراث فرهنگی، منابع طبیعی و فنی 
و  فنی  آموزشی  نظام  در  اساسی  تحولی  روستا؛  در  و حرفه ای 
حرفه ای روستا توسط بعضی نهادهای مسئول ایجاد شده است. 
مهم ترین حوزه های آموزش فنی  و حرفه ای در سال های اخیر در 
روستای بغدان عبارت اند از؛ خیاطی؛ عرق گیری )پونه و نعناع(. 
سکه دوزی، سوزن دوزی و پریواردوزی. گرچه تاکنون متأسفانه 

درنتیجه این آموزش ها اشتغالی ایجاد نشده است. 

* تحلیل »سرمایه طبیعی« روستای بغدان نشان داد اقلیم 
روستا در تابستان نسبتاً گرم و خشک اما در پاییز تا بهار نسبتاً 
خنک است. پوشش گیاهی دره بغدان متراکم از کهور، کنار، چش 
و داز است و منظره زیبایی دارد. قله »کله قندی« زیبایی در 
مجاورت روستا به رنگ سفید و زرد وجود دارد که تماشای روستا 
و حتی منطقه اسپکه و دشت سیف آباد از باالی آن ممکن و 
بسیار جذاب است. روستا حتی در اوج خشکسالی ها از قنوات و 
چاهک های با آبدهی نسبتاً خوب و درمجموع حدود10 لیتر در 

ثانیه برخوردار است. 
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سرمایه  داد  نشان  زیرساختی«  »سرمایه  تحلیل  نتایج   *
زیرساختی روستای بغدان بسیار ضعیف است. طبق سرشماری 
سال 1395 و مشاهدات میدانی؛ همه 44 واحد مسکونی روستا 
فاقد اسکلت فلزی و بتنی است، همه مساکن دارای مساحت کمتر 
از 100 مترمربع بوده و تقریباً 98 درصد مساکن از چوب و گل و 
خشت و بلوک سیمانی ساخته شده است. تلفن همراه در روستا 
آنتن دهی آن ضعیف است و اغلب آنتن نمی دهد. اینترنت نیز آنتن 
ندارد و قابل دسترس نیست. مخزن آب شرب روستا و لوله کشی 
ایجاد شده اما چاه، تأسیسات و پمپاژ، و غیره فراهم نشده و شبکه 
آب شرب روستا فعال نیست. راه روستا از محور ترانزیتی شنی 
بوده و در بستر مسیل رودخانه طغیانی قرار دارد. مردم روستا 
بقیه خدمات شامل جایگاه سوخت بنزین، نفت و سیلندر گاز، 
صندوق پست، دفتر پیشخوان، پست بانک، و حتی خدمات بازاری 
و تأمین مایحتاج روزمره را از شهر اسپکه به عنوان مرکز بخش 
الشار دریافت می کنند. ازنظر خدمات خرده فروشی و مشاغل فنی 
و تأسیسات در روستا؛ تنها در بخش جدید روستا تنها 2 مغازه 
خواروبارفروشی برای رهگذران ایجاد شده است و در حدی نیست 
که نیازهای مصرفی اهالی را تأمین کند، همچنین یک خیاطی 
در بخش قدیم روستا به صورت پاره وقت به رفع نیازهای مردم 
نیز نشان داد ریشه  می پردازد. ترسیم درخت مشکالت روستا 
کمبود زیرساخت ها و ضعف سرمایه زیرساختی به کوهستانی بودن 
و منزوی بودن روستا، ضعف عملکردی سازمان هایی مانند آب و 
فاضالب )به خاطر عدم تکمیل شبکه آب رسانی( و ناهماهنگی 
منابع طبیعی و بنیاد مسکن در زمینه جابه جایی روستا از دل کوه 
و مجاورت مسیل  طغیانی به محل هموار و ایمن در مجاورت جاده 
 ترانزیتی برمی گردد. از این رو درمجموع زیرساخت های روستا 
ضعیف است. ریشه یابی هرکدام متفاوت است که به طور خالصه 

در تصویر شماره 6 ارائه شده است.

مکانی«   - تحلیل »سرمایه فضایی  نتایج  *بررسی و سپس 
روستای بغدان نیز نشان داد تا یک دهه قبل که محور ترانزیتی 
بم- چابهار ایجاد نشده بود روستا هیچ فرصتی ازنظر فضایی- 
مکانی نداشت و کاماًل منزوی بود. اما اکنون با فعال شدن محور 
ترانزیتی بم- چابهار؛ فرصت های فضایی - مکانی زیادی در اختیار 
روستا قرار گرفته است من جمله؛ با جابه جایی روستا به محل 
محدودیت  با  کوهستانی  و  ناهموار  از  روستا  توپوگرافی  جدید 
اراضی آن هم اراضی در خطر سیالب به توپوگرافی هموار، بدون 
محدودیت زمین آن هم اراضی مناسب و با تأثیرپذیری پایین از 
مخاطرات، موقعیت در دسترس هم به لحاظ ارتباطات فیزیکی 
و هم مجازی تغییر خواهد کرد، ارتباط بین روستا با فضاهای 
سایر  و  استان  کوچک  و  بزرگ  روستایی  و  جغرافیایی شهری 
عنصر  به کمک  که  فضایی  روابط  و  می شود  متحول  استان ها 
زیرساختی چون محور ترانزیتی ممکن شده فرصت های مناسبی 
پیش روی توسعه اقتصادی روستا قرار خواهد داد. به طوری که 
محور ترانزیتی؛ دسترسی فضایی روستا را محقق کرده و آن را 

از انزوای جغرافیایی خارج می کند. چنین فرصت فضایی امکان 
جابه جایی و رفع معضل محدودیت توسعه فیزیکی روستا را نیز 
فراهم خواهد. اماکن و فضاهای جدید امکان ایجاد بازارچه روستایی 
را فراهم نموده و مهم تر اینکه دسترسی روستا به بازارهای مصرف 
را فراهم کرده و در صورت جابه جایی و ساماندهی روستا در مکان 

جدید؛ شاهد رونق اقتصادی روستا خواهیم بود. 

داد  نشان  روستا  نهادی«  تحلیل »سرمایه  نتایج  و  *بررسی 
متوسطی  وضعیت  محلی  کارآفرینان  و  نخبگان  ازنظر  بغدان 
دارد. کارآفرینان محلی تاکنون نتوانسته اند مجوزهای بسته بندی 
و فرآوری محصوالت خرمایی را دریافت کنند. علی رغم تالش 
صندوق توسعه روستا اما هنوز برندسازی محصوالت صنایع دستی 
انجام نشده است. ثبت تعاونی توسعه روستایی الشار بعد از 2 سال 
انجام گرفته، اما مجموعه مدیریتی این تعاونی و صندوق توسعه 
پایدار روستا در کسب مجوزها و برندسازی محصوالت ناتوان است. 
افراد فعال اجتماعی روستا شامل نعیم بلوچزهی و غالم محمد 
الشاری هستند که پیگیر امور عمومی روستا هستند اما به نتایج 
اجرایی مشخصی نرسیده اند. همچنین وحیده بلوچزهی و سمینه 
ترویجی  و  فنی  آموزش های  روستا،  زنان  رهبری  در  گردهانی 
برای زنان و ارتباط با سازمان ها نقش آفرینی دارند. دو ریش سفید 
روستا یکی درمحمد بلوچ زهی است که هم فعال اقتصادی و 
هم فعال اجتماعی و اداری است. دیگری خیرمحمد بلوچ زهی 
فعالیتی در روستا  اکنون در هریدوک ساکن شده و  است که 
ندارد. روستا تحصیل کرده آکادمیک که در ادارات یا امور روستا 
حضور و فعالیت داشته باشد ندارد. تنها 2 دانشجو در دانشگاه 
زابل و نیکشهر دارند و امید آینده روستا هستند. نهادهای محلی 
و مردمی مانند شورا و دهیار نیز اقداماتی مرتبط با اشتغال روستا 
انجام نداده اند. نهادهای اسنادی مانند برنامه توسعه گردشگری 
روستا، طرح هادی، برنامه جابه جایی کالبد روستا، طرح ساماندهی 
بازار روستا و غیره تاکنون تهیه نشده است. عدم تهیه این طرح ها 
سبب گردیده ده ها فرصت شغلی که در استعداد بغدان نهفته 
است عماًل مغفول واقع شود و بی بهره بماند. درعین حال نهادهای 
سازمانی نیز در روستا اقدامات پراکنده ای )مفید و غیرمفید( انجام 
داده اند، اما چون در چرخه اقتصاد روستایی قرار نگرفته است 
می توان گفت سرمایه نهادی در روستا محقق نشده است. تحلیل 
نتایج برنامه های عمرانی و عملکرد سازمان ها نشان داد از 5 طرح 
عمرانی روستا تنها پروژه نصب آب گرم کن خورشیدی فعال بوده 
و دیگر پروژه ها چون سکوهای گردشگری در باغات دره بغدان، 
بند خاکی، استخر کشاورزی و شبکه آب شرب یا ناقص بوده، یا 
تخریب شده و مورد استفاده مفید قرار نگرفته است. درمجموع 
بستر نهادی روستا هموار نیست، مجوزهای موردنیاز فعالیت های 
اقتصادی کسب نشده و سرمایه اجتماعی اهالی اگرچه در بقیه 
و جلب  پیوندهای الزم  برقراری  زمینه  در  اما  باالست  حوزه ها 
حمایت و پشتیبانی از نهادهای دولتی و غیردولتی مسئول تاکنون 

این روند پاسخگو نبوده است.  
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 6. ترسیم درخت مشکل زیرساختی روستای بغدان. مأخذ: نویسندگان، 1397

جدول 1. ظرفیت ها )فرصت ها و قوت ها( و مشکالت )ضعف ها و تهدیدها( طبق مدل هفت سرمایه.

الف – ظرفیت ها و مزیت های نسبی روستا برای ایجاد اشتغال )اعم از تولیدی و غیرتولیدی(:

1- آب قنوات و چشمه های روستا برای پرورش ماهی، 2- ساماندهی آب روستا و اصالح باغات روستا، 3- فرآورده های خرمایی برای انسان، دام سبک، بوقلمون و 
زنبورعسل، 4- گردشگری دره بغدان )اگروتوریسم و اکوتوریسم(، 5- مهارت های فنی زنان در زمینه عرق گیری، خیاطی، سکه دوزی، سوزندوزی و فراورده های خرمایی، 
6- بازارچه روستا در محل جدید در مجاورت محور ترانزیتی چابهار- بم، 7- کوهستان بکر و خلوت و مراتع باز برای پرورش زنبورعسل، 8- مراتع باز برای پرورش دام 

سبک بلوچی 9- مزیت نسبی روستا در تولید انار و لیموترش.

ب- مسائل پیش رو برای بالفعل کردن ظرفیت و مزیت های روستا و ورود آن ها به چرخه اشتغال:

1- نبود شبکه آبیاری منظم و کارآمد، 2- نبود استخرهای بزرگ و متعدد پشتیبان آبیاری و آبزیان، 3- ضعف زیرساخت های راه، آب شرب و اینترنت، 4- عدم تهیه و 
اجرای طرح ساماندهی روستا و بازار روستا در محل جدید، 5- عدم تهیه طرح اگروتوریسم و اکوتوریسم در روستا و انجام اقدامات پراکنده و ناکارآمد برای گردشگری، 
6- فقدان تسهیالت مالی هدفمند برای بازساخت اقتصاد روستا، 7- ضعف دانش کاربردی مردان روستا در زمینه اصالح نژاد دام و نوع محصول و بهبود ساختار مزارع.

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: بررسی های میدانی نگارندگان از ظرفیت ها و مزیت ها و مشکالت و محدودیت های زیرساختی روستای بغدان، 1397                         

*باالخره نتایج بررسی و تحلیل »سرمایه اقتصادی« روستای 
بغدان نشان داد اقتصاد روستای بغدان ازنظر تولیدی به باغات 
نخل و گله های کوچک دام سبک وابسته است. ازنظر غیرتولیدی 
نیز 90 درصد مردان در حال حاضر کارگر هستند و باغداری و دام 
سبک شغل جانبی آن هاست که به هنگام مهاجرت مردان برای 
کار؛ نیروی کار خانوادگی از دام و باغات مراقبت می کند. در روستا 
900 نخل آبی و 400 نخل دیم، 320 رأس بز، 15 رأس گوسفند، 
و تقریباً 100 درخت انار و مرکبات در روستا وجود دارد که در سال 
18 تا 25 تن خرما تولید شده و بازار فروش آن ها سردخانه داران 
هریدوک است. خرمای درجه 2 و 3 نیز به مصرف احشام می رسد. 
بازار دام های روستا نیز مصارف داخلی و فروش در بازار محلی در 
شهر اسپکه و روستاهای پیرامون است. سرمایه مالی اهالی ضعیف 
است. اراضی کشاورزی روستا در اطراف رودخانه به صورت طولی 

کشیده شده است و تقریباً 3 و نیم هکتار است. مردم روستا 
پس انداز بانکی ندارند چون منابع بانکی را ربا می دانند و تنها یک 
سری حساب های قرض الحسنه در قالب پس انداز اعتباری خرد 
تحت مدیریت صندوق توانمندسازی اقتصادی - اجتماعی بغدان 
در بانک کشاورزی اسپکه دارند و مبلغ آن ماهانه بین 5 تا 20 
هزار تومان است. به جز خیرمحمد بلوچ زهی بقیه اهالی در بیرون 
بغدان ملک و سرمایه ای ندارند و دارایی شان محدود به مساکن 
غیراستاندارد و باغات خرد و گله های کوچک دام است. درآمد 
اصلی شان از کارگری است. سرمایه اقتصادی موجود در روستا از 
دو نظر امکان ایجاد مشاغل جدید را دارد؛ یکی اصالح نژادی دام، 
کیفی سازی و برندسازی مشاغل به ویژه صنایع دستی و محصوالت 
خام و فرآورده خرمایی و دوم تأمین زنجیره ارزش به ویژه محصول 

خرما )جدول شماره 1(. 
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بحث و نتیجه گیری

اشتغال زایی  پروژه های  و  شغلی  بسته  ارائه  و  نتیجه گیری 
روستای بغدان

برحسب تحلیل یافته ها و جمع بندی از شاخص های مختلف، 
امتیاز هرکدام از سرمایه های هفت گانه در مدل رادار دربرگیرنده 

کارکردها و نتایج زیر است، )تصویر شماره 7(: 

1- سرمایه طبیعی روستا قوی هست زیرا منابع آب شیرین 
دائمی دارد که بدون هزینه پمپاژ قابل استحصال هستند. خاک 
روستا حاصلخیز است و رطوبت آن به طور طبیعی باالست. هوای 
روستا خنک است، منظره طبیعی جذابی دارد و مزیت نسبی و 
رقابتی روستا برای تولید خرما و انار و لیموترش باالست )نمره 

4/5 از 5(.

2- سرمایه اجتماعی روستا تا حدی باالست زیرا همه اهالی از 
یک طایفه هستند و هیچ اختالفی ندارند. مردم در امور عمومی 
عمرانی و هم در امور باغات و دامداری و مسکن همکاری زیادی 
دارند. تنها مشکل روستا اعتیاد است که بیش از 30 درصد مردان 
به آن دچار هستند به عبارتی طبق گفته شورا و دهیار روستا 
19 مرد دچار اعتیاد در روستا وجود دارد که با توجه به جمعیت 
96 نفری مردان 7 سال به باالی روستا 23/9 درصد و با توجه 
به جمعیت 63 نفری مردان 14 سال به باال؛ 30/2 درصد مردان 

روستا اعتیاد دارند.  

3- سرمایه فضایی - مکانی روستا در جایگاه فعلی روستا خیلی 
ضعیف است، اما در صورت جابه جایی روستا به محل پیشنهادی 
این پژوهش، این سرمایه نمره باالیی می گیرد. بااین حال چون 
فعاًل روستا در محل اصلی باقی مانده؛ فرصت های فضایی- مکانی 
هدر رفته و روستا در انزوا و محرومیت قرار دارد )نمره فعلی 2/1(. 
با جابه جایی روستا به محل جدید، توپوگرافی روستا از ناهموار و 
کوهستانی با محدودیت اراضی آن هم اراضی در خطر سیالب به 

توپوگرافی هموار، بدون محدودیت زمین آن هم اراضی مناسب و 
با تأثیرپذیری پایین از مخاطرات، همچنین موقعیت در دسترس 
هم به لحاظ ارتباطات فیزیکی و هم مجازی تغییر خواهد کرد، 
ارتباط بین روستا با فضاهای جغرافیایی شهری و روستایی بزرگ 
و کوچک استان و سایر استان ها نیز متحول می شود و روابط 
فضایی که به کمک عنصر زیرساختی چون محور ترانزیتی ممکن 
شده  فرصت های مناسبی پیش روی توسعه اقتصادی روستا قرار 

خواهد داد.

4- سرمایه انسانی روستا به دلیل ضعف دانش آکادمیک مردان 
و زنان، ضعف مهارت فنی مردان و جابه جایی جمعیت جوان برای 

کارهای ساده و کارگری؛ پایین است )نمره 2/6(

تنها  است.  ضعیف  بسیار  نیز  روستا  زیرساختی  سرمایه   -5
زیرساخت روستا برخورداری80 درصد اهالی از برق است. شبکه 
آب شرب وصل نشده. مدرسه روستا در کانکس و در کنار رودخانه 
طغیانگر در زیر جنگل قرار دارد. به دلیل موقعیت فعلی روستا در 
نقطه کور، هزینه رفع مشکل تلفن همراه و اینترنت )که از نیازهای 
اصلی اشتغال و بازاریابی در حال حاضر است( هزینه بر است، از 
این رو امتیاز این سرمایه در روستا بسیار پایین است )نمره 1/6(.  

6- سرمایه نهادی بغدان هم تا حدود زیادی ضعیف است چون 
هیچ نهاد و مستندات قانونی )سند توسعه چون طرح جابجایی، 
طرح هادی، طرح گردشگری و غیره( تهیه نشده و همچنین 
نهادهای سازمانی مجری قوانین و مستندات نهادی نیز عملکرد 

مؤثر و یکپارچه ای در روستا نداشته اند )نمره 3/1(. 

7- سرمایه موجود اقتصادی روستای بغدان از نوع کشاورزی 
معیشتی، کارگری و فعالیت های غیررسمی و لذا بسیار ضعیف 
است )نمره 1/1(. اما از دو نظر امکان ایجاد مشاغل جدید را دارد؛ 
یکی اصالح نژاد دام و کیفی سازی و برندسازی مشاغل به ویژه 
تأمین  فرآورده خرمایی دوم  و  و محصوالت خام  صنایع دستی 

زنجیره ارزش به ویژه محصول خرما.

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 7. نتایج مدل رادار بر اساس داده های حاصل از مدل هفت سرمایه در روستا. مأخذ: نویسندگان، 1397
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درواقع می توان نتیجه گرفت براثر بالفعل نشدن فرصت های 
پنهان در هفت سرمایه  فوق؛ اشتغال پایدار و تولید مستمر سرمایه 
مالی بغدان عمالً محقق نشده است. اکنون می توان پیش نیازها و 
پیشران های اشتغال بغدان را تبیین و سپس برنامه شغلی روستا 
را در یک چشم انداز10 ساله تدوین نمود. طبق نتایج ماتریس 
روستای  اقتصاد  زیرساختی  اولویت  های  اقتصادی؛  نیازسنجی 

بغدان به شرح ذیل قابلیت تحقق خواهند داشت: 

1- جابه جایی روستا و اجرای طرح هادی و ساماندهی  بازار 
روستا، 2- ایجاد استخر بزرگ پشتیبان برای ذخیره آب مازاد 
قنوات در زمستان برای آبیاری باغات در تابستان، 3- فرآوری 
 )B.D.S( خرما و محصوالت دامی، 4- طرح  تسهیلگری و پشتیبان
جهت انگیزش اجتماعی، تأمین زنجیره  پیشین و ایجاد و تکمیل 

زنجیره ارزش. 5- اجرای طرح آبیاری قطره ای. 

انطباق نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات پیشین نشان داد منابع 
و مؤلفه های موردنیاز و مؤثر بر اشتغال روستاییان که در مدل 
هفت سرمایه در این پژوهش ارائه شده، بعضاً در تحقیقات دیگر 
محققان هم تا حدودی وجود دارد، منتها یکپارچه نشده و هرکدام 
بر بعضی از ابعاد آن تأکید بیشتری دارند. چنانکه صاحب نظرانی 

چون افتخاری و آقایاری )2008(، رضواني و همکاران )2008(، 
رکنالدین   ،)2010( همکاران  و  معصوم  قدیری  مجتبی 
افتخاري و همکاران )2010(، بر نقش سرمایه نهادی، انسانی و 
فضایی تأکید داشته اند. درعین حال جینتي و همکاران )2010( 
و شهمرادی و همکاران )2019( بر نقش عامل نهادی و راسخی 
و همکاران )2018( بر عامل فضایی- مکانی در حوزه اشتغال، 

کسب وکار و کارآفرینی تأکید داشته اند. 

این  در  سرمایه  هفت  مدل  جمع بندی  اساس  بر  درنهایت 
بغدان  و محدودیت های روستای  اساس مزیت ها  بر  و  پژوهش 
بسته پیشنهادی مشاغل برای تحقق اقتصاد پایدار بغدان ارائه 
شده است. گرچه طبق سرشماری 1395؛ باتوجه به اینکه بیکاران 
روستا 6 نفر و شاغلین 35 نفر هستند، بررسی دقیق میدانی 
و با شاخص های اشتغال پایدار نشان داد تنها دو نفر از اهالی 
شغل با درآمد باالی700 هزار تومان دارند و بقیه فعالیت ها که 
برنامه  نیست.  درآمدزا  شده اند،  محسوب  شغل  سرشماری  در 
اشتغال پیشنهادی روستا در جدول شماره 2 ارائه شده و اقدامات 
مسئولین و مردم و بخش خصوصی برای منابع محیطی که در 
جدول شماره 3 آمده است، می تواند روستا را به اشتغال مطلوب 

برساند.  

جدول 2. طرح های پیشنهادی اشتغال زای روستای بغدان.

سرمایه گذاری موردنیازحجم فعالیتعنوان طرح
میزان اشتغال)میلیون تومان(

1060010 بابمغازه داری، نمایشگاه و بازارچه روستا

16016کل مزارعکشت تلفیقی و اصالح شده باغی، زراعی و دارویی 

3602 استخرپرورش آبزیان سردابی

10020طبق نیاز کارخانه های پوشاکصنایع دستی تلفیقی و بازارپسند

1301 واحد زنبورداری 40 کندوییزنبورداری

502نامحدودگردشگری

22کل خرمای درجه 3 و 4 روستافرآوری خرما، عرق گیری

181 واحد زنانه و 1 واحد مردانهخیاطی )محلی و تلفیقی با صنایع دستی(

2102 گله 50 رأسیپرورش بوقلمون

1301 گله 5 تا 10 نفریپرورش شتر
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فصلنامه پژو  هش های روستایی  پاییز 1398 . دوره 10. شماره 3

درنهایت برحسب نتایج تحقیق پلکان تحول مشاغل روستای 
بغدان در چشم انداز 10ساله ترسیم شد )تصویر شماره 8(. 

تشکر و قدردانی

و  اقتصادی  توسعه  »برنامه  طرح  از  مستخرج  مقاله  این 

که  است  بلوچستان«  و  استان سیستان  روستایی  اشتغال زایی 
سازمان  کارفرمایی  با  و  بلوچستان  و  سیستان  دانشگاه  توسط 
برنامه وبودجه استان اجرا شده و از تمامی کسانی که در انجام 
این پژوهش به نویسندگان کمک کرده اند نهایت سپاس و تشکر 

را دارم.  

جدول 3. اولویت بندی اقدامات سازمانی برای بهره برداری از منابع آب و حفاظت از محیط زیست روستای بغدان.

برنامه برای فاز 2 و اولویت دومبرنامه برای فاز 1 و اولویت یک

رعایت الگوی کشت و آبیاری مناسباصالح تخصیص ها توسط آب منطقه ای

ممانعت از برداشت غیرمجاز توسط پمپ و رعایت حریم بین چاه هاایجاد سازه های بومی جمع آوری و نگهداری آب

تبدیل کانال و نهرهای آب رسانی از خاکی به بتنی و انتقال آب با لولهتوسعه کشت های گلخانه ای

اصالح تخصیص ها توسط آب منطقه ایتوسعه نیروگاه های خورشیدی

گرایش از پرورش دام پرآب بر )گاو و گوساله( به کم آب بر )دام های سبک و 
استفاده تلفیقی پایدار از منابع آب های سطحی و زیرزمینیاصالح نژادشده(

گرایش از پرورش طیور پرآب بر )مرغ( به طیور کم آب بر )بلدرچین(-------------------
فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: دیدگاه کارشناسی نگارندگان مبتنی بر تحلیل یافته های پژوهش، 1397                                                                                                  
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