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دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
تاریخ دریافت مقاله 6931/ 06 / 01 :تاریخ پذیرش مقاله139 6/ 08 / 22 :

چکیده
موفقیت سازمانهای مردمی در کاهش فقر روستایی میتواند بیش از نهادهای غیر مردمی باشد .در این راستا انتظاررر م ممیرود ک اب ه   
سرمایه اجتماعی موجود در سکونتگاهها و اجتماعات روستایی قادر به کاهش فقر و افزایش رفاه جام .میشاب هع    است هیولیگهک نا    و
ینماینددد
بویراحمد یکی از استانهای محروم کشور میباشد که درصد قابل توجهی از جمعیت یگدنز ییاتسور قطانم رد نآ       م مم 
بنابراین سرمایه اجتماعی میتواند بهعنوان راهکاری جهت برونرفت از معضل فقر در این منطقه باشد .ب  ر اای  ساسا ن ه یلک فد     
تحقیق حاضر بررسی نقش سرمایه اجتماعی در کاهش فقر خانوارهای روستایی است .سؤالی که در این زمینه م م حرط یی یییش نیا دو   
است :که آیا سرمایه اجتماعی توانسته است در کاهش فقر خانوارهای روستایی منطقه مورد مطا عل ه مؤثر باشددد؟ شهوژپ

هب رضاح    

لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی -تحلیلی است .جامعۀ آماری تحقيق ،خانوارهای روست یا ی ناتسهد    
پشته زیالیی شهرستان چرام در استان کهگیلویه و بویراحمد است .ابزار گ وآدر ررری اطالعاتتت ،کتابخانهههای و می ییدانی (پرسش و همان
مشاهده) است .روایی پرسشنامهها با کسب نظر اساتید دانشگاهی و پس از انجام اصالحات الزم در چند مرحله تأیید و س حط پایایی
پرسشنامه نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/ 85بهدستآمد که بیانگر ضریب اعتماد باال میباشد .به منظور تحلیل دادهها ا از
آمار توصیفی (میانگین ،انحراف معیار و )...و استنباطی ( Tتک نمونهای ،همبستگی ،تحلیل واریانس و تحلیل مسیر) استفاده گردید.
نتایج ژپ وهش نشان میدهددد ،ب ببین گست شر

مؤلفهههها ای س و یعامتجا هیامر

راد دوجو یرادانعم هطبار ناییاتسور رقف شهاک ددد ددد دد ددددددددد،

بهطوریکه مؤلفههای شبکه محلی با توجه به ارزش همبستگی بهدستتتآمدهه ب  نازیم ا (( (((  )0/ 535بیشت طبار نیر ه رقف شهاک رد ار      
خانوارهای روستایی و مؤلفه مشارکت اجتماعی با میزان (  )0/4 35کمترین رابطه را در محدوده مورد مطا عل ه داشته است.

واژگان کلیدی :سرمایه اجتماعی ،فقر ،توسعه روستایی ،استان کهگیلویه و بویراحمد
 -1سروش سنایی مقدم (نویسنده مسئول) Seroushsanaei7@gmail.com
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مقدمه
یش تیعمج .دو   
امروزه فقر و محرومیت از مشکالت مهم کشور محسوب م مم 

لت جو هههی از فق  ار ووو مح رد نیمور
قابل ل

نواحی روستایی زندگی میکنند و عمدتًاًا شامل کشاورزان خردهپا ،ک ارگرا ننن کش یزروا
حهاای فقرزدایی
بنابراین توجه به روستاها در کانون برنامهها و طر 

و دیگ نتسه ناتسدیهت ر د دد دددد؛

و رفععع محرومی ارق ت ر راد  دد دددRezvani, 2003( .

 .)263فقر همواره بهمثابه یک مسئله جهانی مطرح بوده اما از اواخر دهه هفتاد بهویژه با آغاز دهه هشتاد م هب ،یدالی   
دلیل پذیرش برنامه اصالحات ساختاری ،آزادی سازی و خصوصیسازی از سوی بسیاری از کشورها ،فقر و حمایت
بپذیر بیشازپیش در کانون توجه ق  تفرگ رار
از گروههای آسی 

(( (((.)Baniasadi etal,2013:2 & 2002 al, Kashi et

باای 
یکه در
نحال فقر در کل و بهویژه در جوامع روستایی ،بهشدت افزایشیافته است ( .)Ghafran et al,2003بهطور 
واکنش به همین شرایط ،در ایران همچون بیشتر کشورهای درحالتوسعه ،برنامهه هب ییاتسور فلتخم یا

تمس

    

کاهش فقر جهتگیری شد ( .)Tennysonand Zingari,2006با این شرایط در ايران نيز اگرچ مادقا ه ا هب طوبرم ت

   

تأمين اجتماعي و حمايت از فقرا و آسیبپذیران روستا يي سابقهای دستکم  40ساله دارد اما دستاوردهاي برنامههههاا
بپذیری درآمدي در نقاط روستا يي
از حيث کاهش فقر و آسی 

کشور درخور توجه نيس  ت ( ( Zahedimazandarani,

ث کارشناس وب نا د هه ههه و
موردبحث ث

 .)2005:99ازاینرو همواره جستجوی راهکاره ودز تهج یا د نن ننن فقررر از مق تالو

بهعنوان بخشی از اهداف اصلی توسعه روستایی تلقی گردیده است ( .)Sadeghi,2011:108در همین راس تیوقت ات   
س مر اایهه  یعامتجا یا یکی زا 

کهار ا هر ا ک ی ا عماوج رد رقف شه رو رامش هب ییاتس

   

یرود ( Ali baegi et
      م مم 

 .)al,2012:102بهطوریکه سرمایه اجتماعی در قالب تشکلهای محلی قادر به ک رقف شها    و افزاایش رفاهه جامعههه
یباشد ()Shirvaniyan etal,2011:25؛ و همچنین ،تقویت سرمایه باع تکراشم ث   
م

ط ف  اب در ا ارف د رگید      
و ارت اب ط ط

یشود ،این امر بهنوبه خود ،نقش مهمی در کاهش فقر روستاییان دارد .)Abdul Hakimi et al,2010:565( .اس دافت هه
م
از سرمایه اجتماعی بهعنوان راهی برای توانمندسازی جوامع محلی ،برای غلبه بر ازخودبیگانگی ،افزایش فقر و ضرر
اجتماعی بسیار مهم م 
یباشد ( .)Alston, 2001:8ازآنجاکه استان کهگیلویه و بویراحمد یک زا ی اس ات نننهاای مح مور
کشور میباشد و درعینحال؛ جمعیت قابلتوجهی از این استان در نقاط روستایی زندگی میکنند ،س مر اایه اجتم یعا
میتواند بهعنوان راهکاری جهت برونرفت از معضل فقر در این منطقه باشد .بر این اساس هدف کلی تحقیق حاضر
ف اختصاصی
بررسی نقش سرمایه اجتماعی در کاهش فقر خانوارهای روستایی است .در این راستا مهمممترررین اهداف ف
پژوهش حاضر شامل .بررسی میزان همبستگی ابعاد سرمایه اجتماعی با ک ناخ رقف شها وو ووواره یسررب ؛ییاتسور یا    
وضعیت سرمایه اجتماعی و ابعاد آن در سطح خانوارهای مورد مطالعه و بررسی اث میقتسم تار    و غیرمس اعبا میقت د   
سرمایه اجتماعی در کاهش فقر خانوارهای روستایی میباشد .اهداف مذکور در راس لاؤس نیا هب ییوگخساپ یات      
تدوینشده است که چه رابطه معناداری میان مؤلفههای سرمایه اجتماعی و کاهش فقر در ب ببین خانوارهاای روس یات ی
منطقه مورد مطالعه وجود دارد؟
مبانی نظری
پدیده فقر همواره با زندگی بشر همراه بوده است .این واقعیت که دستگیری و حمایت از فقرا ،یکی از تعالللیم همه
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ادیان است ،خود دلیل محکمی بر قدمت زیاد فقر و مسئلهساز بودن آن برای نظم اجتم لوط رد عماوج یعا     تاررریخ
است ( .)Zahedimazandarani,2005:289فقر واقعيتي اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي و سياسي است ک زا ه دیرب بباز از
بزرگترین مشکالت انسان بوده است و در حال حاضر نيز جامعه بشري ،علیرغم تح هک يميظع رايسب تالو
ت و پنجههه ن مر
یداده است ،با اين پديده شوم دس 
زمینههای مختلف علوم رو 

رد

  

م مم 
یکند  .)Cavendish,2000: 1405( ( .

بررسی ادبیات فقر حاکی از آن است که تاکنون تعاریف متعددی از فقر بسته به شرایط مکانی و زمانی مختلف ،بی نا
وبر اساس آن معیارهای گوناگونی برای سنجش فقر ارائهشده است .در تعریف فقر همواره اختالفنظرهاای فراوانی
بنظران وجود دارد .در جدول  1برخی از تعاریف ارائهشده از فقر بیانشده است.
بین صاح 
جدول  :1دیدگاههای مختلف در تعریف فقر
دیدگاه
آدام اسمیت

تعریف فقر
1

یشود".)Habib poor et al,1996:61( .
"فقر بهعنوان نیازهاست و این نیازها وسیله عادتها و رسوم جامعه تعیین م 

بانک جهانی) 1995 ( 2
تاون سند 1960 ( 3و ) 1970

و شرایط و امکانات معمول زندگی مواجه باشند (.)Townsend, 1985: 660

فقر را باید بهصورت محرومیت از قابلیتهای اساسی در نظر گرفت و نه صرفًاًا "پایین بودن درآمدها که ضابطه متع هتبلا تسا رقف ییاسانش فرا      

سن) 1981 ( 4
بانک توسعه آسیا

"ناتوانی در دستیابی به استاندارد زندگی حداقل"
افراد ،خانوارها و گروههای جمعیتی رازمانی میتوان فقیر بهحساب آورد که با فقدان منابع برای کسب انواع رژیمهای غذایی ،مشارکت در فعالیتهاا

محرومیت ،خود مفهومی نسبی است که ممکن است در مکانها و زمانهای مختلف ،تعاریف متفاوتی داشته باشد (.)sen,1983:155
5

یباشد (.)Arzroum chiller,2005:67
تهایی است که هر فرد مستحق آنها م 
فقر محرومیت از داراییها و فرص 

Source: Arzroum, 2005:67

سرمایه اجتماعی ازجمله مفاهیم نوین در مباحث توسعه است که در دهه  1990از سوی جامعهشناسان فرانسوی و آمریک یا ی

(توکویل ،6بوردیو ،7کلمن ،8پاتنام 9و )...مطرح گردید ( .)Afrakhteh et al,2014:31سرمایه اجتماعی اشاره به پتانسیلللها
ت مش یتکرا
لها و تواناییهایی دارد که افراد در زمان فعالیت بهههص رو ت ت
پتانسی 

و جمع ععی ب م تسد ه

یآورند  Sabour et (( .
ییی ییی

 .)al,2014:96تقویت سرمایه اجتماعی باعث مشارکت و ارتباط فرد با افراد دیگر میشود و نق هب رد یمهم ش ب تیفیک دو     

ت ،اعتم ،دا
صهای کلید  یعامتجا هیامرس ی ع :زا دنتراب کراشم تتتتت تتتتت
زندگی دارد ( .)Abdul Hakim et al,2010:565شاخ 

انسجام و شبکه.
مشارکت اجتماعی :به معنی شرکت فعاالنه (مستقیم و غیرمستقیم) انسانها در حیات سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی و بهطورکلی
تمام ابعاد زندگی ()Taleb et al,2010:89

ت
اعتماد اجتماعی :داللت بر انتظارات و تعهدات اکتسابی و تأییدشده به لحاظ اجتماعی دارد که افراد نسبت به یکدیگر و نسبت ت
یش نراد نا ددددد .اعتمادد دارای دو بعد یراکمه راظتنا ،یصخش تینما        و سود د متقابل
به نهادهای مربوطه به زندگی اجتماع 
(.)Kiyani et al,2009:132

انسجام اجتماعی :با توافق جمعی میان اعضاء یک جامعه که حاصل پذیرش ،درونی کردن نظم ارزشی و هنجارهای یک جامعه

و وجود تعلق جمعی و تراکمی از وجود تعاملها ،در میان افراد آن جامعه بیان میشود (.)Kolman,2007:37

1

Adam Smith
The World Bank
3
Townsend
4
sen
5
Asian Development Bank
6
Tocqueville
7
Bourdieu
8
Coleman
9
Putnam
2
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شبکههای محلی :سرمایهگذاری در روابط توسط افراد و دستیابی به پیوندهای اجتماعی مختلف که دسترسی به من عبا
حمایتی و ابزاری متنوعی را فراهم میآورد.)Iin, 1999:29( .
اکنون در کشورهای درحالتوسعه ،طرحها و برنامههای روستایی کاهش فقر در کنار مطالعات و پژوهشهای جلب
تهای مردمی در طراحی و اجرای آن صورت م 
مشارک 
یت ناو
یگیرد ( .)Gharani arani,2014:469درمجموع نیز م مم 
مدل مفهومی تحقیق را بهقرار شکل شماره ( )1ترسیم نمود.

شکل  :1مدل مفهومی تحقیق Source: research findings, 2016

پیشینه
فقر با ابعاد پیچیده خود در تاریخ بشر قدمت زی ب هجوت اب دراد یدا ه شقن تبثم

هعسوت رد یعامتجا هیامرس          

ی جوامع ع
اقتص دا ییی -اجتم عا ی ی
ع ،نهادهاای مختل متجا رد نآ حطس شیازفا هغدغد ف ا ر ع اا ااا اااااا دارند ( ( Ali bagei et
یباشد.
شهای انجام یافته در سالهای اخیر به شرح جدول  2م 
 .)al,2011:70بر این اساس ،مهمترین پژوه 
لهای اخیر
جدول  :2مطالعات انجامشده درزمینه سرمایه اجتماعی و فقر در سا 
روش پژوهش

یافتهها
نشان میدهد که مشارکت روستاییان میتواند جنبههای مادی و معنوی فقر را هد ارق ف ر   
دهد و به کاهش آن کمک کند

توصیفی –تحلیلی

نویسنده و سال
) Behroz Gharani arani(2015بررس سس ی کم شقن ی     
برنامهریزی مشارکتی در کاهش فقر روس یات ی روم  دد ددد :شهرس ات ننن
فیروزکوه ،روستای لزور

بین گسترش مؤلفههای سرمایه اجتماعی و کاهش فقر روستاییان رابطه معن ادا ررری وج دو
دارد ،در این میان سرمایه اجتماعی با میزان (  )0/ 598بیشترین تأثیر و مؤلفه اعتماد با میزان

توصیفی –تحلیلی

(  )0/ 197کمترین تأثیر را در کاهش فقر اقتصادی در محدوده موردمطالعه داشته است.
ل گ ی ری
یدهد که عوامل اقتصادی در مقایسه با عوامل اجتماعی نقش بیشتری در شک 
نشان م 
فقر در منطقه موردمطالعه دارد؛ که مجموع عوامل اقتصادی در تحلیل روابط  54/5درصد
تغییرات و عوامل اجتماعی نیز درمجموع  14 /5درصددد تغیی ار رقف صخاش تار

هیجوت     

توصیفی –تحلیلی

) Abdollahi et al (2013ارزیابی اثرات سرمایه اجتماعی در
کاهش فقر روستایی ،روستای قپچاق ،شهرستان میاندوآب
)Portaher et al (2011
تحلیل عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر کاهش فقر روستایی
با تأکید بر فقر غذایی ،بخش خلجستان استان قم

یکنند.
م
نشان میدهد که خانوارها بهطور میانگین در  2/ 355تشکل محلی عضویت دارند .س هیامر
اجتماعی موجود ،نقش بسیار کمرنگی در کاهش فقر خانوارهای نمونه موردمطالعههه دارد.

توصیفی –تحلیلی

همچنین از ایفای نقش مؤثر در بهبود رفاه این خانوارها ناتوان است.
یدهد
باال بودن سطح سرمایه اجتماعی خطر فقر را چه ازلحاظ پولی و غیر پولی کاهش م 
یگردد.
گسترش سرمایه اجتماعی در خانوارهای نمونه موجب کاهش فقر آنان م 

) Shirvaniyan et al(2011بررسی نقش سرمایه اجتم یعا
بر رفع کاهش فقر در مناطق روستایی ،محدودهی شبکهی آبیاری
و زه کشی درود زن

ت ج رب ی
ت ج رب ی

ی در
بپ ریذ ی ی
) Nicolas(2006سرمایه اجتم یعا  ،،فق آ و ر سس سسسی 
ماداسگار
) Asadi et al(2008اثرات سرمایه اجتماعی در فقر روستایی
در نیجریه
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گسترش سرمایه اجتماعی در کالنشهر  Minnaموجب کاهش فقر شهرنشینان شده است

)Mukal et al(2012س مر اایه اجتم یعا

ت ج رب ی

Source: research findings, 2016

و ک ها ششش فق رد ر

نیجریه مطالعه موردی کالنشهر Minna

روش
ی -تحلیل یرامآ ۀعماج .تسا ی     
پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع توص فی ی ی
تحقيق ،خانوارهای روستایی دهستان پشته زیالیی شهرس ات ننن چ ب و هیولیگهک ناتسا رد مار و تسا دمحاری     

کههه در

سرشماری سال  ،0931دارای  21روستای دارای سکنه و  5 421نفر جمعیت و  1134خانوار بوده است .با اس زا هدافت
روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد  5روستا انتخاب شدند که در مجموع دارای  067خانوار میباشند .در مرحله
 5روس یات

شنامههههاا در ب نی
بعد با استفاده از فرمول کوکران تعداد  110خانوار بهعنوان نمونه انتخاب شدند و پرس 
عشد (جدول .)3
دهستان توزی 
جدول  :3طبقهبندی جمعیتی روستاهای موردمطالعه
نام روستا

تعداد خانوار

تعداد جمعیت

شنامه توزیعی
تعداد پرس 

مندان

353

1075

42

سواری

256

389

30

آب ماهی

58

215

15

د ل گر گ

36

6 15

10

گو ش ه

57

236

13

جمع

067

5662

110

Source: research findings, 2016

روایی ابزار تحقیق با کسب نظر اساتید دانشگاهی و پس از انجام اصالحات الزم در چند مرحله تأیید و دش 

حطس    

پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/ 85بهدستآمد که بیانگر ضریب اعتماد باال میباشد .جهت
ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی در کاهش فقر روستایی ،از شاخصهای جداول شماره  4و  5در قالب طیف لیکرت و
در مقیاسهای ترتیبی و فاصلهای استفاده شده است .الزم به یادآوری است که در تحقیق حاضر ،برای محاسبه می ناز
فقر از روش میانگین  05درصد استفادهشده است .بدین صورت که ابتدا از جدول هزینه کرد مرب رامآ زکرم هب طو     
ایران ،شاخصهای میزان کاال و خدمات مصرفی استخراج (جدول شماره  )5گردید و س نازیم هبساحم تهج سپ     
فقر نسبی از روش اندازهگیری خط فقر بر اساس  ٥٠درصد ميانگين مخارج خانوارها استفادهشده است .در اين روش
که بر پايه مفهوم فقر نس يب استوار است؛ ابتدا ميانگين مخارج محاسبه ميشود ،سپس در مرحلهی بعد ٥٠ ،يا  ٦٦درصد
یشود که در تحقیق حاضر  05درصد مخارج مصرفی بهعنوان
ميانگين مخارج بهعنوان خط فقر نسبی در نظر گرفته م 
خط فقر در نظر گرفتهشده است.
جدول  :4گويه هاي موردبحث درزمینه مؤلفههای سرمايه اجتماعي
ابعاد

گویه ها
اعتماد روستاییان به یکدیگر ،اعتماد روستائیان به نهادههای دولتی ،دشوار بودن مدیریت روستا ،اعتماد به افراد غریبه که قصد اقامت دائم در روس دنراد ار ات ،،، ،،

اعتماد

اعتماد به مسافرین واردشده به روستا ،اعتماد روستاییان به نهاد دهیاری ،اعتماد به عملکرد شوراها در روستا ،اعتماد به مراک خ ز دددددمات روس یات ی ،،اعتم هب دا   
تعاونی روستا ،اعتماد به نهادهای اجتماعی (بسیج ،هیئتامنای مسجد و)...

مشارکت

مشارکت در امور روستا ،مشارکت در تصمیمگیری ،مشارکت در اجرا ،مشارکت در مراس  یعامتجا تام وو ووو م یبهذ  ،،مش اتسور یاروش اب تکرا  ،،،،، ،،،،مش تکرا
کهای مالی مشارکت در انتخابات و راهپیمایی ،مشارکت داوطلبانه در کارهای عمرانی روستا و...
درزمینهٔٔٔ کم 
تعامل روستاییان با یکدیگر ،وضعیت درگیری و نزاع در روستا ،وجود گرده هم یا ی اتسور رد تالکشم لح یارب   ،،،،،، ،،،،،تعل درم تکراشم ،ینامزاس ق م رد 

انسجام

  

مراسمات شادی و عزاداری ،از بین رفتن ارزشهای مشترک روستا مثل ساده زیستی ،حسن وطندوستی و.طایفهای بودن ازدواج ،مساعدت به اهالی روستا در
عآوری زباله بهصورت داوطلبانه و...
موقع نیاز از روی هیچ چشمداشتی ،جم 

ش کب ههه هها    

رابطه دوستانه با اعضای خانواده ،تعریف کارهای روزانه برای خانواده ،کمک مالی به خویشاوندان ،رفت آمد ب ادنواشیوخ هناخ ه ن یاهداهن اب یراکمه        ،

محلی

(دهیار و شورا) حضور در بازار جهت خرید ،رفت آمد با دوستان ،حضور در مسابقات ورزشی ،تقویت نهادهای محلی و ...
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)Abdollahi et al(2013)،Eenali et al, (2013) ،Farahani et al, (2012) ،Source: Mohamadi yaghaneh (2013

جدول  :5شاخصهای هزینه کرد میزان کاال و خدمات
شاخصهای میزان کاال و خدمات
ن حی ناو ی ی
ی
نان (تعداد روزانه) ،گوشت قرمز (کیلو به ماهانه) ،گوشت سفید (کیلو به ماهانه) ،ماهی (کیلو به ماهانه) ،تخممرغ (تعداد به هفته) ،شیر (کیلو به هفته) ،پنیر (کیلو به هفتههه) ،روغن ن
(کیلو به ماهانه) ،روغن صنعتی (کیلو به ماهانه) ،میوه (کیلو به هفته) ،سبزیجات (کیلو به ماهانه) ،قند و شکر و عسل (کیلو به هفته) ،چای (تعداد بسته در ماه) ،نوشابه (تعداد در ماه) ،پوشاک
(ماهانه نبود ساالنه) ،آب و گاز و برق و تلفن ،هزینه مسکن (ماهانه نبود ساالنه) ،اجاره مسکن یا زمین ،بنزین (لیتر) ،بهداشت و درمان ساالنه ،هزینه تعمیر ماشینآالت و لوازمیدکی ،هزینه
تفریح ،هزینه آموزش ،برنج (کیلو در هفته) ،گازوئیل (لیتر) ،دخانیات (روانه) ،مسافرت به شهر (تعداد در هفته) ،خرید لوازمخانگی (ساالنه) ،کفش (تعداد در سال) ،آب و گاز و برق و تلفن
Source: Iran statistic center,2013

معرفی محدوده مورد مطالعه

شهرستان چرام بین  30 ° 9′تا  30 ° 18 ′عرض شمالی و  05° 18 ′تا  51 ° 9′طول شرقی ،با ارتفاع  850متر از س حط
70

دریا قرار دارد .بط ق تقسیمات کشوری سال  0931دارای  9 215 3نفر جمعیت و شامل دو بخ و ناتسهد هس ،ش
روستا میباشد .دهستان پشته زیالیی در شمال غربی شهرستان چرام قرار دارد این دهستان دارای  5 421نفر جمعیت

و مشتمل بر  11 34خانوار میباشد (استانداری کهگیلویه و بویراحمد .) 2011 ،دهستان پشته زیالیی جزووو دهس ات ننن-
های شهرستان چرام میباشد که از شرق به بخش سرفاریاب ،از شمال به کوه نیل ،از غرب به دهستان شیخ هابیل ،از
جنوب به تنگ پیرزال محدود میشود .ازنظر زمینشناسی دهستان پشته زیالیی در زون ساختمان زاگرس و در حیطه
واحد چینخورده زاگرس (زاگرس خارجی) واقع گردیده است؛ و قدیمترین رسوبات مربوط ب من ه ککککک ه یرس یا   
ی
ظ توپ فارگو ی ی
هرمز است که مشتمل سازند آسماری ،گچساران ،سازند گوربی آهک و شیل تشکیلشده است .ازلحاظ ظ
دهستان پشته زیالیی ،دارای موقعیت کوهپایهای میباشد .بیشتر روستاها در ارتفاعات  1300 - 1650متر قرارگرفتهاند؛
که نشان از کوه پایهای بودن روستاهای دهستان را نشان میدهد و دو روستای ده آب م یعافترا رد گرگلد و یها    
 1650 - 2120متر قرار دارد که در این روستاها به خاطر شرایط کوهستانی ،جمعیت زیادی ساکن نیس هاتسور .دنت ای   
دهستان پشته زیالیی اکثرًاًا درشیب  0- 20درصد مستقرشدهاند که این شیب معمو ًالًال برای سا خت و ساز و کشاورزی
و دامداری مناسب میباشد .وضعیت دما در دهستان پشته زیالیی بهگونهای است که در فصل زمس رد صوصخب نات   
دیماه موجب آسیب رساندن به محصوالت کشاورزی ،درختان میوه و همچنین موجب خسارت و تلفات زی هب یدا   
دامداران و کشاورزان منطقه میگردد .بهگونهای در فصل تابستان بهوی رد هژ تیرم بجوم ها   

کمممآب ببی و مش و تالک

درگیریهای برای کشاورزان و دامداران در منطقه میگردد .وضعیت بارندگی در دهستان پش یالیز هت ی ناتسهد رد     ،
زمان بارش بازمان حداکثر نیاز در منطقه مطابقت ندارد .بهگونهای که بیشترین بارشها در منطقه ،در آذرماه و دیم ها
است .در فصل تابستان و بخصوص در تیرماه که درختان میوهای به آب نیاز دارند در این ماه از سال در منطقه بارش
باران خیلی کمی میباشد .کشاورزان و دامداران با مشکالتی ناشی از کمآبی در منطقه مواجه میشوند .دهستان پش هت
زیالیی در ناحیهای کوهپایهای قرارگرفته که با توجه به ویژگیهای اجتماعی مردم اغل رما یزرواشک اب ب ا شاعمر     
میکنند که متأسفانه ازلحاظ وضعیت اقتصادی چندان وضعیت مطلوبی ندارند .عواملی چندی در این امر دخیل است
که یکی از این عوامل تأثیرگذار بر وضع اقتصادی مردم ،عوامل محیطی میباشد که ه سک رد م بببببوک آ را نننه رثؤم ا   
است و هم در خدماترسانی آن توسط دولت .ساخت مساکن در ای نآ یفارگوپوت یگژیو هب هجوت اب هقطنم ن     

  

بهگونهای است که اغلب در مناطق دامنه کوه قرارگرفتهاند در ساخت مسکن از خشت و گل بهههوفوررر اس دافت ه هشدهه

تحلیل اثرات سرمایه اجتماعی در کاهش فقر99 ...

است چراکه خشت عایق مناسبی برای ممانعت سرما و گرما از بیرون به داخل اس ینکاس و ت ن ار هناخ 

رد شیاسآ     

نگه میدارد .نوع اقلیم دهستان پشته زیالیی با توجه به تقسیمبندی آمبرژه دارای اقلیم نیمه مر م کشخ و بوط

ی-
ییی ییی

باشد؛ و دارای آبوهوای مدیترانهای برحسب تقسیمبندی اقلیمی دومارتن میباشد .این دهستان ازلحاظ تقسیمبندییی
اقلیمی در بط قه نیمه مرطوب و خشک قرار دارد که همین امر س بب

ت مس نکا
شد سا ه تت تت

ت
س تخا هههشدهه ازنظر بافت ت

ل ممکننن ک ها ششش داده
روستایی در این اقلیم متراکم و فشرده باشد و سطوح خارجی بنا نسبت به حجم آن بههه حد قا ل ل
میشد .تا تبادل حرارتی فضاهای بیرون و درون به کمترین میزان خود برسد .جهت

ت از
ی س مر اا و ممانعت ت
جل ریگو ی ی

فرار گرمای داخل به خارج الزم است تهویه بط یعی در این اقلیم در فصل زمستان به حداقل برسد.
بررسی وضعیت اقتصادی روستاهای موردمطالعه نشان میدهد ،این دهستان ازلحاظ اشتغال بیشتر پای شک ه اا اااورزی و
دامداری است؛ و در این دهستان عالوه بر کشاورزی و دامد نانز یرا    روس هات اا به صناایعدس نتسه لوغشم یت د    
صنایعدستی مثل (گلیمبافی ،جاجیمبافی ،بهون و )...مشغول هس .دنت ای  ناتسهد ن مم م ممممیتوانددد ب تادیلوت هب هیکت ا     
کشاورزی و دامی و ایجاد کارخانههای فراوری این محصوالت سود حاصل از آن را به نفع خ دنک هدافتسا دو     ولی
متأسفانه در این منطقه هیچگونه صنعتی وجود ندارد .معادن ای ناتسهد ن    تنه م گنس ندعم ا

یباشد هک     معمو ًالًالًالًال
یییی یییی

بهصورت موقت مردم دهستان در این معدن مشغول به کار هستند.
ازنظر ویژگیهای انسانی ،جمعیت دهستان ،در طی  40سال اخیر به علت کاهش سطح درآمدها ب تیعمج شهاک ا    
روبرو ،از  1697نفر در سال  1355به  5 421نفر در سال  0931رسیده است.
در محدوده موردمطالعه کلیه آبادیها دارای راه آسفالته و دارای خطوط انتق قرب لا

و همچن نی

از خد ام تتی چوننن،

بهورز و خانه بهداشت و درمانگاه در دو روستای سواری و مندان برخوردارند .ازنظررر خد ،یشزومآ تام    در مقطع
یباشنددد؛
ابتدایی دارای مدرسه ،در مقطع راهنمایی سه روستایی مندان ،سواری و آب ماهی دارای مدرسه راهنمایی می ی
و تنها روستای سواری دارای دبیرستان در دهستان میباشد.

شکل  :2موقعیت محدوده مورد مطالعه Source: research findings, 2016
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یافتههای توصیفی
نتایج حاصل از بررسی ویژگیهای فردی خانوارهای روستایی نشان میدهد که میانگین س وناخ ناتسرپرس ین ا د ر ر   
محدوده مورد بررسی  44 /7سال میباشد 87 /3 .درصد پاسخدهندگان مرد 12 /7 ،درصد دعب طسوتم و نز      خ راونا
 4/7نفر است .یافتههای پژوهش در زمینه بررسی وضعیت سواد نشان میدهد که  11 /8درصد از سرپرس راوناخ نات   
بیسواد 25 ،درصد دارای تحصیالت ابتدایی 15 ،درصد تحصیالت راهنمایی  93/1درصد و هطسوتم حطس رد 

9/1

درصد دارای تحصیالت دانشگاهی میباشند .بررسی زمینه فعالیت اقتص  رد لاغتشا و یدا ر یاهاتسو     م رو دد مطالعههه
نشان میدهد که بیشترین فراوانی اشتغال مربوط به بخش کشاورزی و دامداری با نرخ  80درصد اس .ت
دارای شغل دولتی 5/5،درصد از سرپرستان خانوار در بخش صنایع و خدمات مش تیلاعف هب لوغ    
درصد نیز اظهار نمودند که بیکار هستند .یافتههای حاصل از بررسی وض زا ییاتسور یاهراوناخ تیع

 6/4درصد

یباشنددد و 7/3
م مم 
مآرد رظن د      

نشان میدهد که  15 /5درصد خانوارها ،درآمد کمتر از  350هزار تومان در ماه دارند و تنه  دمآرد عبانم ا خخخ خ خخخخخود را از
محل دریافت یارانهها و کمکهای دولتی میدانند 40 .درصد از خانوارها بین  350تا  005ه اموت راز نن ننن 26 /4 ،درصددد
ک میلیون تومان در م و ها  7/3درصد
بین  0 55هزار تومان تا  007هزار تومان 10 /9 ،درصد بین  750هزار تومان تا ی 
کمیلیون تومان در ماه دارند (جدول .)6
خانوارها درآمدی بیشتر از ی 
جدول  :6وضعیت درآمد خانوارهای موردمطالعه
تعداد

درآمد ماهیانه (تومان)

درصد

فراوانی تجمعی

0000 35

17

15.5

15.5

000005-0000 35

44

40.0

55.5

000007-0000 55

29

26.4

81.8

0000001-0000 75

12

10.9

92.7

3. 7

.0 0 10

8

بیشت ر ا ز 0000001

Source: research findings, 2016

یافتههای استنباطی
جهت تحلیل رابطه بین شاخصهای سرمایه اجتماعی و فقر از ضریب همبستگی پیرسون استفادهشدهه اس جیاتن .ت   
ی
بهدستآمده از این آزمون نشان میدهد که بین مجموع ابعاد سرمایه اجتم وناخ رقف شهاک و یعا ا هر ا یاتسور ی یییی ی ییییی
(  )0/ 545رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد .بین ابعاد سرمایه اجتماعی (اعتماد ،انس و تکراشم ،ماج

کبش ههه ههههه یا

محلی) با کاهش فقر خانوارهای روستایی نیز رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد .به این معنی که اف هیامرس شیاز   
یگردد.
اجتماعی در منطقه مورد مطالعه موجب کاهش فقر در بین خانوارهای روستایی م 
جدول  :7سنجش میزان همبستگی بین فقر روستاییان و ابعاد سرمایه اجتماعی
ابعاد

همبستگی پیرسون

فقر

مجموع ابعاد سرمایه اجتماعی

ارزش همبستگی

**

سطح معناداری

0/ 000

ارزش همبستگی

**

سطح معناداری

0/ 000

ارزش همبستگی

**

سطح معناداری

0/ 000

ارزش همبستگی

**

سطح معناداری

0/ 000

ارزش همبستگی

**

اعتماد
ابعاد سرمایه اجتماعی

انسجام
مشارکت
ش کب ههه هه یا    

0/ 545
0/5 42
0/ 444
0/ 354
0/ 535

تحلیل اثرات سرمایه اجتماعی در کاهش فقر101 ...
محلی

0/ 000

سطح معناداری

**= meaningfulness correlation in level 0/1

Source: research findings, 2016

بهمنظور ارزیابی شاخصهای مربوط به سرمایه اجتماعی در کاهش فق زا ییاتسور یاهراوناخ ر آز کت یت نوم   

  

نمونهای نیز استفادهشده است .به دلیل این که متغيرهاي پژوهش با يط ف ليکرت سنجيده شدهاند عدد  3بهعنوان حد
ی
از ابعاد سرمایه اجتماعی با اين عدد ( )3سنجيده شدند .یافتههای ی

متوسط در نظر گرفتهشده است و دادههای هر کي

یباشد ..همچن نیا جیاتن نی    
به دست آمده نشان میدهد میانگین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن باالتر از حد متوسط می ی
آزمون نشان میدهد بین سرمایه اجتماعی و کاهش فقر خانوارهای روستایی رابطه معناداری وجود دارد (جداول  8و
. )9
جدول  :8نتایج آزمون  Tتک نمونهای تأثیر سرمایه اجتماعی در کاهش فقر روستایی در منطقه موردمطالعه
Test Value=3

شا خ ص

فاصله اطمینان اختالفات % 95

میانگین

 Tآماره

3/ 25

9/ 087

سطح معناداری

  

اخ زا فالت      
میانگین

سرمایه اجتماعی

0/ 255

0/000

Source: research findings, 2016

حد پایین

حد باال

0/ 199

0/ 311

جدول  :9نتایج آزمون  Tتک نمونهای تأثیر مؤلفهها و ابعاد سرمایه اجتماعی در کاهش فقر روستایی در منطقه موردمطالعه
مؤلفهها

Test Value=3
میانگین  Tآماره

اعتماد

3/ 53

15 / 75 0

س حط          

اخ زا فالت     

معناداری

میانگین

0/000

0/ 527

مشارکت

3/ 57

61/ 552

0/000

0/ 576

انسجام

2/ 95

-1/ 271

0/000

-0/ 45 0

شبکه

3/ 08

2/ 679

0/000

0/ 084

فاصله اطمینان اختالف تا

  

% 95
حد پایین

حد باال

0/ 458

0/ 596

0/705

Source: research findings, 2016

0/ 645

-1/6 11

0/6 14

0/ 021

0/6 14

بهمنظور ارزیابی تأثیر ابع مرس دا اا ااایه اجتم نومزآ زا ییاتسور یاهراوناخ رقف شهاک رب یعا سنایراو لیلحت
استفادهشده است .نتایج این آزمون نشان میدهد که در مجموع رابطه معناداری بین ابعاد سرمایه اجتم یعا

        
و ک ها ششش

تآمده و سطح معناداری جدول  ، 10میتوان گفت که
فقر خانوارهای روستایی وجود دارد .با توجه به آماره  Fبهدس 
بهطورکلی سرمایه اجتماعی در محدوده موردمطالعه تأثیر مثبتی در کاهش فقر خانوارهای روستایی داشته است.
جدول  :01ارزیابی اثرگذاری ابعاد سرمایه اجتماعی در کاهش فقر خانوارهای روستایی ،با توجه به آزمون تحلیل واریانس
مؤلفهها

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

اثر رگرسیونی

890 / 775

4

222 / 694

باقیمانده

1878 / 216

501

17 / 888

کل

768 2/ 991

901

-

آماره آزمون f
12 / 449

سطح معناداری
0/000

-

-

-

-

Source: research findings, 2016
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جهت بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم مؤلفههای سرمایه اجتماعی بر کاهش فقر روستایی از مد ریسم لیلحت ل    
نیز استفادهشده است شکل ( .)3برای انجام تحلیل مسیر؛ در گام اول شاخص فقر بهههعن او ننن متغی و هتسباو ر

داعبا    

سرمایه اجتماعی (اعتماد ،انسجام ،مشارکت و شبکه) بهعنوان متغیر مستقل در نظر گرفتهشدند .در گام دوم ،هر یک
از شاخصهای سرمایه اجتماعی که بیشترین ضریب بتا ( )BETAرا به خود اختص ؛تسا هداد صا

   بهههعن او ننن متغیر

وابسته در نظر گرفته شدند که در این راستا ،شاخص شبکه محلی با بیشترین ض  اتب بیر (( (((  )0/ 383بهههعن او ننن متغیر
وابسته و سایر متغیرها بهعنوان متغیر مستقل در نظر گرفتهشدند .در گام آخر با رسم شکل ( )3آخرین مرحله تحلیل
مسیر انجام گردید.

Figure 3: Path analysis on the role of social assets dimensions in rural poverty reduction in poshte zielaie district.
Source: Authors, 2016

در ادامه برای محاسبه اثرات غیرمستقیم با ضرب کردن کلیه مسیرها به فاکتورهای م ظندرو ررر و درنهایت

عک در ننن
جمع ع

یدهددد از می نا
همه مسیرهای ضرب شده ،اثرات غیرمستقیم نیز محاسبه گردید .نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان م مم 
ابعاد سرمایه اجتماعی ،شبکه محلی ( )0/626بیشترین تأثیر را در کاهش فقر خانوارهاای روس یات ی هقطنم رد     م رو دد
یدهد.
مطالعه داشته است و بعد مشارکت ( )0/040کمترین اثر را در کاهش فقر روستایی منطقه موردمطالعه نشان م 
جدول  :11سنجش میزان اثرات مستقیم و غیرمستقیم و کلی متغیرها بر کاهش فقر روستایی منطقه
متغیرها

اثر مستقیم

انسجام

0/ 85 0

0/ 083

0/ 68

3

شبکه محلی

0/ 383

0/ 243

0/626

1

اعتماد

0/ 153

0/ 027

0/ 18

2

مشارکت

0/040

اثر غیرمستقیم

-

اث ر کل ی

0/040

Source: research findings, 2016

تب ن دی
اولوی 

4

در ادامه تأثیر سرمایه اجتماعی بر کاهش فقر خانوارهای روستایی در منطقه مورد مطالعه در قالب نقشههههاای ش هرام
( 4و  )5نشان داده شده است که با افزایش سرمایه اجتماعی ،کاهش فقر را در خانواره  رد ،ییاتسور یا ر یاهاتسو    
مورد مطالعه به همراه داشته است.

تحلیل اثرات سرمایه اجتماعی در کاهش فقر103 ...

شکل  :4وضعیت سرمایه اجتماعی در روستاهای مورد مطالعه Source: research findings, 2016

شکل  :5وضعیت فقر در خانوارهای روستایی ،روستاهای مورد مطالعه Source: research findings, 2016

بحث و نتیجهگیری
محرومیت اقتصادی و محرومیت اجتماعی همواره به عنوان یکی از موانع مؤثر در عدم دست یابی به توس حرطم هع   
بوده است .بدیهی است که فقر اقتصادی در صورت تداوم موجب انزوای گروهه اب هک یعامتجا یا ؛دنهجاوم نآ      
گردد .از آنجا که فقر در مناطق روستایی یک زا ی چ لا شششهاای اساس بوسحم هعسوت ی    

یگ در دد ل زا هدافتسا اذ   
م مم 

کاتالیزورهایی که موجب بازگشت گروههای فوق به جامعه گردد از اهمیت اساسی برخوردار است .سرمایه اجتماعی
ی ب شهاک ر   
در این راستا میتواند تسهیل گر و کاتالیزور بسیار مؤثری به شمار آید .امروزه اث عامتجا هیامرس تار ییی ییی
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ناهنجاریهای اجتماعی – اقتصادی در زمینههای متعدد بر کسی پوشیده نیست .ب سا نیا ر اس زا یکی ،

ی
   زمینههههای ی

یباشد چرا که سرمایهه یعامتجا یا    در
مداخله عامل سرمایه اجتماعی ،کاهش فقر به خصوص در مناطق روستایی م 
قالب تشکلهای محلی موجب مشارکت و ارتباط افراد با هم گردیده و درنتیجه به کاهش فقر و افزایش رفاه جامعه
کمک کند .در این راستا ،پژوهش حاضر به بررسی نقش سرمایه اجتماعی و مؤلفههای آن در کاهش فقر روستایی در
یدهد ک ایم تبثم هطبار ه نننن ننننن
دهستان پشته زیالیی استان کهکیلویه و بویر احمد میپردازد .یافتههای پژوهش نشان م 
سرمایه اجتماعی و کاهش فقر در روستاهای دهستان مورد مطالعه وجود دارد .برای درک کاملتر از چگونگی رابطه
میان سرمایه اجتماعی و فقر ،یافتههای پژوهش را در مؤلفههای سرمایه اجتماعی مورد کنکاش و دقت نظ یرتشیب ر   
قرار میدهیم به طوری که یافتههای حاصل از آزمون همبستگی ابعاد سرمایه اجتماعی و اثرات آنه رقف شهاک رب ا     
روستایی نشان میدهد که شبکه محلی با ضریب (  ،)0/ 535نشان دهنده وجود رابطه دوستانه خانوادههای روستایی با
ص انس بیرض اب ،ماج    
یکدیگر ،بهجا آوردن صلهرحم و کمک مالی به خویش تسار نیا رد .تسا نادنوا ا ش  ،اخ صصصصص صصصصص
(  )0/ 444نشان دهنده وجود انسجام اجتماعی باال در بین روستاییان است .البته بایستی اظهار نمود که علیرغم وج دو
تعامل زیاد میان روستاییان ،نزاع نیز در روستاهای مورد مطالعه وجود دارد .شاخص اعتماد ،با ضریب (  )0/5 42نش نا
از میزان اعتماد روستائیان به یکدیگر ،به نهادهای مدیریت روستایی (دهیاری و شورای اس نینچمه و )یمال    اعتمادد
به نهادهای دولتی است و در نهایت بررسی مؤلفه مشارکت با ضریب (  )0/ 354حاکی از آن است که میزان مش تکرا
روستاییان نسبت به سایر مؤلفههای سرمایه اجتماعی در سطح پایینتری ق .دراد رار ک ها ششش مش رد ناییاتسور تکرا   
پروژههای عمرانی ،اقتصادی و مالی و همچنین کاهش مشارکت در زمینههای فرهنگی  -مذهبی و کم کککهاای م یلا
میباشد .نتایج به دست آمده از آزمون تحلیل مسیر نیز نشان میدهد که شبکه محلی بیشترین تأثثیر کل  ی ( ( )0/626و
  

بعد مشارکت کمترین تأثیر کلی ( )0/040را در کاهش فقر خانوارهای روستایی منطقه م رو دد مطالعههه داش .تسا هت
یافتههای مربوط به مشارکت دقیقًاًا تأییدی بر این دیدگاه است که بروز طرد اجتم يدارا ريغ تيمورحم ينعي ،يعا     

مردم از فرصت مشارکت در امور اجتماعي ،میتواند يکي از داليل اصلي عدم توفيق برنامههای توسعه در کاهش فقر
تلقي شود .به نظر میرسد ضعف مشارکت روستاییان در تصمیم گیریهای سازمانهای دولتی فعال در روستاها ،منجر
به طراحی و اجرای برنامهها و پروژههایی شده که کمک چندانی به بهبود وضعیت اقتصادی روستاییان ننموده است..
این یافته بیشتر یادآور نظرات پژوهشگرانی است که درجات متفاوتی را برای مشارکت قائل هس  دنت ( ( Shadi Talab

 .)and Hojjati Kermani, 2008: 52درواقع میتوان پیوستاری از مشارکت را در نظر داش تکراشم مدع زا هک ت     
یگ در د رت نیدب  .ت رد تکراشم بی
شروعشده و با گذشتن از درجات مختلف مشاوره به مش م متخ لماک تکرا یییی یییی

  

محدوده مورد مطالعه ،تنها از طریق کانالهای ارتباطی در اختیار افراد قرار میگیرد و آنها تنها از طری و تیوضع ق
یتوانند به شناخت نسبی از وظایف یکد تسد رگی   
همکاری با نهادهای دولتی و از طریق سهیم شدن در اطالعات م 
شهای انجام شده به وسیله محققان داخلی و خارجی آن چن نا
یابند .با توجه به یافتههای پژوهش حاضر ،سایر پژوه 
یدهد که نتایج پژوهش حاضر تأیید رب تسا ی     یافتههههاای
که در بخش بررسی پیشینه به آنها پرداخته شد؛ نشان م 
نیکوالس ( ،)6002اسدی ( ،)8002موکال (  ،) 2012عبداللهی (  ) 2013و قرن  ینارآ ی (( (((  ) 2015ک جو رب ه و هطبار د     
معنادار بین گسترش مؤلفههای سرمایه اجتماعی و کاهش فقر روستاییان تأکید دارند .همچنین این تحقیق یافتهههه یا

تحلیل اثرات سرمایه اجتماعی در کاهش فقر105 ...

  

پورطاهری و همکاران (  ) 2011مبنی ب یعت ر ی  لماوع ندوب هدننک ن ا ب هسیاقم رد یداصتق ا  لماوع  ا متج ا رد یع        

  

گ س در ار رقف شهاک رد یعامتجا هیامر
شکلگیری فقر؛ شیروانیان و همکاران (  ) 2011مبنی بر نقش بسیار کمرنگ گ

یتوان دستاورد علمی – پژوهشی مقاله حاضر را شامل موارد زیر دانست:
ینماید .در مجموع م 
م

ی می هیامرس ناز   
 شناخت میزان اثرگذاری ابعاد سرمایه اجتماعی بر روی فق قبط و ییاتسور یاهراوناخ ر هههه هههههبندی یاجتماعی و فقر خانوارهای روستاهای مورد مطالعه،
 -شناخت این موضوع که مشارکت ضعيف خانوارهای روستایی به دیگر خانوارها است كه اين مس لا ههه تأثثیر منف ييي

در كنش مشاركتي مردم داشته است .تحليل وضعیت محدوده مورد مطالعه نشاننن م ييي دهددد كههه پ وب نیئا د حطس ن    
سرمايه فرهنگي به عنوان متغیرتعدیل کننده بر كنش مشاركتي مؤثر است.

 شناخت این موضوع که وجود شبکههای محلی با شاخصهایی چون کمک مالی به خویشاوندان ،رفتتت آمددد بهههخانه خویشاوندان و به خصوص حضور در بازار جهت خرید در کاهش فقر خانوارهای روستایی مؤثر بوده است.
 شناخت این موضوع که خانوارهای روستاهای مورد مطالعه ساکن شهر با انگیزههای عاطفی ،اخالقی و اقتص یدا ،،روابط و پیوندهای خود با روستاهای زادگاهشان را حفظ و تقویت کردهاند و بهویژه از طریق وجوه ارسالی ،حفظظظ و
ی
تقویت امالک و سرمایهگذاری اقتصادی و عمرانی در روستاها ،نقش م رثؤ ییی در ایجادد اش اغت للل و توسعههه روس یات ی ی
داشته-اند و این خود در حفظ و گسترش شبکههای محلی مؤثر بوده است.
 -افزا شي

ميزان سرمايه اجتماعي با توجه به فرآيند باز توليد باع وناخ دمآرد شیازفا ث ا هر ا و هدش ییاتسور ی     

کاهش فقر را به همراه دارد.
یدهد.
 سرمایه اجتماعی با افزایش سطح کنش فقرا با ایجاد منابع متنوع درآمدی سطح رفاه فقرا را افزایش م  شناخت این موضوع که در منطقه مورد مطالعه مشارکتهایی از نوع ابزاری و از باال به پائین به عل ینوگمهان ت   یکند.
با ساختار اجتماعی روستاها تغییر چندانی در وضعیت فقر روستا ایجاد نم 
 شناخت این موضوع که دهیاری و شورای ده روستا در تعامل و همکاری با شاغلین و دیگر خانوارهای روس یات ییکند.
نقش مهمی در حفظ و ارتقای سرمای اجتماعی روستائیان ایفا م 
پیشنهادها و راهکارها
بر اساس یافتههای تحقیق همان طور که مشخص گردید مؤلفه مشارکت در بین سایر مؤلفههههاای س یعامتجا هیامر   
دارای پایینترین نمره است .با توجه به اینکه مشارکت ،رض درکن بلج ار ناییاتسور تیا هههه ههههه و در عم  ل وووض تیع
روستاییان و روستا را بهبود نداده است ،بنابراین ضروری است ک تاسلج رد ناییاتسور رتشیب تکراشم ناکما ه       
تصمیمگیری ،ارائه پیشنهادات و مشورت با آنه وش مهارف ا ددددددد و مس کهار ییاتسور یاهداهن نیلوئ ا هر ا بلج ی

    

مشارکت واقعی روستاییان را بهکارگیرند .همچنین فرهنگ مشارکت در تصمیمگیری از طریق رسانهه هب یعمج یا    
روستاییان آموزش داده شود تا برای پذیرش آن از آم روخرب یفاک یگدا دار تهج رد .دنشاب 

رف نیا تیوقت ای دن

یگردد:
پیشنهادات زیر ارائه م 
 برگزاری مسابقات فرهنگی ،ورزشی جهت افزایش ارتباط مسئوالن با روستاییان؛ -برگزاری گردهمایی و جلسات در روستا بهمنظور افزایش انسجام اجتماعی و همین طور مشارکت؛
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   نهادهاای اجتم وجوم یعا د در

 با توجه به اینکه مردم روستا به نهادهای محلی اعتماد کامل ندارند؛ لزوم فعالیت-

 مدیران روستایی (شوراها و دهیاریها) در جهت گس شرت، هیئتامنای مسجد،روستا مانند پایگاههای مقاومت بسیج
.یگردد
 اعتماد روستاییان بیشتر احساس م

References
Abdollahi, A.; Valaei, M.; anvari, A.; (2013). Measuring impacts of social assets in rural poverty
reduction, case study: Ghepchagh County, MiandoAb Township, [In Persian], journal of spatial
economy and development, second year, No 4, pp. 133-152.
Abdul-Hakim, R.; Abdul-Razak, N. & Ismail, R.; (2010). Does social capital reduce poverty? A case
study of rural households in Terengganu, Malaysia, European journal of social.
Afrakhteh, h.; Azizi, A.; Mehrali Tabar Firouzjaei, m.; (2014). The role of social asset on rural
development in Chahar Daang district, [In Persian], journal of Geographic sciences functional
research magazine, year fourteenth, No 34, pp. 27-45.
Alibeige, A, Jaafari Nia, M.; Ghorbani, F.; Soleimani, A.; (2011). Relation between social asset and
job satisfaction of farmers in Kermanshah province, [In Persian], journal of regional planning, first
year, NO 3, pp. 69-80.
Alibeigi, A.; Aliabadi, V.; Garavandi, S.; (2013). Functional meddle of social asset components
effecting on level of risking among villagers, case study: colza planter of Kangavar city, [In
Persian], spatial economy and development seasonal magazine, NO 6, pp. 52-74.
Alston, M.; (2001). Social Capital in Rural Australia, Director, Center for Rural Social Research
Charles Sturt University.
Arzroum Chiller, N.; (2005). Different dimensions of poverty, [In Persian], collection of economic
projects of assessing and economic policies organization, NO 27.
Asadi, A. Akbari, M. Shabanali Fami, H.; Iravani, H.; (2008). Poverty Alleviation and Sustainable
Development: The Role of Social Capital, Journal of Social Sciences 4 (3): 202-215.
Bani asadi, M.; Varmazyari, H.; (2014). Assessing the factors effecting work force efficiency in
agriculture, distribution of income and poverty in rural areas in Iran, [In Persian], country and
development seasonal magazine, year seventieth, 2005 winter, pp. 1-33.
Brunie, A. (2009). Meaningful Distinctions within a Concept: Relational, Collective, and Generalized
Social Capital, Social Science Research, Vol. 38, Issue 2, pp. 251-65.
Cavendish, W.; (2000), Empirical Regularities in the Poverty-Environment Relationship of Rural
Households: Evidence from Zimbabwe, World Development, Vol. 23, No. 9, pp. 1495 -1506.
Chalabi, M.; (1996). Discipline Sociology, [In Persian], Tehran: Ney publication.
Einali, J.; farahani, H.; Roumiani, A.; (2014). Analysis on the role of social asset on rural development
with cansentration on second houses, case study: Hesar Valiasr County, [In Persian], tourism
planning magazine, second year, NO 6, pp. 52-74.
Farahani, H.; Abdoli, S.; Cheraghi, M.; (2012). Analysis of social asset in rural area development,
with concentration on life quality, case study: Mashhad district, Mighan, Arak city, [In Persian],
regional planning seasonal magazine, year 2, NO 8, pp. 67-78.
Ghafrani, H.; (2003). Human development, Report 2003, [In Persian] Tehran: Cultural institute of Ibne
Sina.
Gharani Arani, B.; (2014). Quantity analysis on operational planning in rural poverty reduction, case
study: Firuzkouh district, lazour county, [In Persian] journal of urban- regional geography and
logistic, No 15, pp. 467-488.
Habib pour, k.; (1996) vicious circle of rural poverty, [In Persian] Jihad, Vol. 238, pp. 61-78.
Jomeh pour, M.; (2005) systemic vision on rural areas and rural development, [In Persian], seasonal
magazine of country and development, year eighth, No 1, pp. 55-80.
Khodadad, F.; Bagheri, F.; Heidari, K.; khodadad, O.; (2002) Measuring the indicator of poverty in
Iran, [In Persian], usage of every kind of poverty lines, poverty gap, project design, Iran static
center, project group of economic statistics.

107 ...تحلیل اثرات سرمایه اجتماعی در کاهش فقر
Kiani, A.; Mirzapour, S.; (2009) assessing differences in spatial- local dimensions with emphasis on
social asset, case study: khorram Abad city, [In Persian], geographic, projection, scientific
magazine, ninth year, num 28, pp 125-147.
Kolman, J.; (1999) theoretical and social foundations, translated by Sabouri, m.; [In Persian], Tehran:
Ney publication.
Lin, N.; (1999), “Social capital” a theory of social structure and action, London: Cambridge university
press.
Mukaila. A.; Ijaiya, A.; Sakariyau, O.B.; Dauda, C.K; Paiko, I.I.; Zubairu, U.M.; (2012), Social
Capital and Poverty Reduction in Nigeria: A Case Study of Minna Metropolis, International
Journal of Business and Social Science, Vol. 3 No. 12.
Nicolas, S.; (2006), Social Capital, Poverty and Vulnerability in Madagascar, Research Associate,
Capability and Sustainability Centre, VHI – St Edmund’s College, University of Cambridge, CB1
0BN, England.
Pour Taheri, M.; Talebi, H.; Rokn Addin Eftekhari, A.; (2011) analysis on effective economic and
social factors on poverty reduction, with concerning food poverty, khalajestan district, Ghom
province, [In Persian], journal of planning and logistics of space, No.2, pp. 61-88.
Rezvani; M.; (2003) rural development and its importance in poverty reduction, [In Persian], Thought
of Howzeh, No.43 - 44, pp. 262-275.
Sabour, F.; Rezaei Moghaddam, K.; Monshizade, M.; (2014). Assessing the situation of social assets
among member and nonmember of agriculture committees, [In Persian], journal of cooperation and
agriculture, Vol. 3, No 11.
Sadeghi, H.; (2011). The effects of budget allocation to rural poverty by government, [In Persian],
seasonal of economic project and policies, Vol. 19, No 58, pp. 107-126.
Sen, A. (1983). Poor Relatively Speaking, Oxford Economic Papers, Vol.35, pp. 153-169.
Shadi Talab, J. Hojjati Kermani, F.; (2008). Poverty and social capital in rural society. Quarterly
Journal of Scientific Research Social Welfare, No.28, 35-56.
Shirvanian, A.; Najafi, B. (2011). assessing the role of social asset on wealth and rural poverty
reduction, case study: Doroudzan drainage and irrigation area, [In Persian], Journal of economic
agriculture, Vol. 5, No 3, pp. 25-53.
Taleb, M.; Najafi Asl, Z.; (2010). few advices on rural cooperation in Iran, [In Persian], Journal of
functional sociology, Vol. 21, No 37.
Tennyson, L.; Zingari, P.; (2006). Preparing for the Next Generation of Watershed Management
Programs and Projects. Proceedings of the International Conference, organized in collaboration
with the Italian Ministry for the Environment and Territory, Porto Cervo, Sassari, Sardinia, Italy.
Townsand, P. (1985). A Sociological Approach to the Measurement of Poverty: a Rejoinder to
Professor Amartya Sen”, Oxford Economic Papers, PP 659-668.
World Bank & UNDP (2002). Linking poverty reduction and environmental management. UNDP &
World Bank press.
Zahedi mazandarani, M.; (2005). Rural poverty, the process and measuring in Iran, [In Persian],
journal of social wealth, No 17, pp 289-326.

