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 چکیده

 تدوین شده است. انییروستا تنوّع معیشت پایدار در یاجتماع یةسرما ارزیابی اثراتپژوهش حاضر با هدف  هدف:

دشت بالغ بر نیدهستان زر خانوارهای ساکن در ،قیتحق یآمار ةجامعاست.  یلیتحل-یفیتوص تیماهاز نظر  و یپژوهش از نظر نوع کاربرد نیا روش:

العزات بزه اطّ گزردآوری ابززار و روش. شد انتخاب خانوار 257 کوکران فرمول از استفاده با نامهپرسش لیالزم جهت تکم ةخانوار و تعداد نمون 2535

تز   ی)آزمزون تز یو آمار استنباط یفیها از آمار توصداده لیتحلوهی. جهت تجزاست ده و مصاحبه(نامه، مشاهمیدانی )پرسشو  ایخانهصورت کتاب

 ( استفاده شده است.بستگی و تحلیل مسیرضریب هم ای،نمونه

نزاداری وجزود دارد و دهد، بین افزایش سرمایة اجتماعی و تنوّع معیشت پایدار در منطقة مورد مطالعه، رابطة مع: نتایج تحقیق نشان میهایافته

   دشت داشته است.ترین تأثیر را بر پایداری معیشت دهستان زرینمؤلّفة مشارکت اجتماعی بیش

های مربوطه به گویی به سؤاالت و پرسشو پاسخ محلّین والؤکاری با مستمایل به همبودن پایینترین محدودیت این تحقیق، عمده :هامحدودیت

 است. دالیل مختلف

 های دهندة رابطة مستقیم بین سرمایة اجتماعی و تنوّع معیشتی است، توسعة زیرساختهای تحقیق که نشانبا توجّه به یافتهکارهای عملی:  راه

-اشتغال هایبرنامه ه بهتوجّ، مومی در روستاهاع خدمات اجتماعی و رفاهی ةتوسع های معیشتی خانوارها،ها و انتخاببخشی به فرصتارتباطی، تنوّع 

 کارهایی برای توسعة معیشت پایدار این مناطق است.             از جمله راه زایی و فقرزدایی

 دشت است.کارهایی در جهت توسعة تنوّع معیشتی مناطق روستایی دهستان زرریننوآوری مقاله در ارزیابی عوامل مؤثّر و ارائة راه اصالت و ارزش:

 ، مشارکت اجتماعی، تنوّع معیشت، استان ایالمتوسعة روستاییها: کلیدواژه
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 مه مقدّ .1
 لهأ. طرح مس1. 1

ه به روستاها و بخش روسزتایی توسعه، توجّ رسیدن به ةالزم

عزدم  (.9، ص. 2008، 1)بان  جهزانی به عنوان بخش پایه است

 هی به معیشت روسزتاییان وتوجّبه فضاهای روستایی، بی هتوجّ

از و امکانززات تولیززدی نززواحی روسززتایی  هی بززه تززوانتززوجّبززی

 روسززتایی اسززت ةیابی بززه توسززعمشززکالت اساسززی در دسززت

، ص. 1391)مطیعی لنگرودی، نوربخش، اکبرپور سراسزکانرود، 

 ةهای توسزعبرنامزه از بسزیاری شکسزت دالیزل جملزه از (.1

 در اجتمزاعی ةسزرمای مفهزوم بزه هتوجّ عدم ،ایران در اییروست

افراخته، عزیزی، مهرعلی تبزار ) ها استبرنامه این گوناگون ابعاد

 پایزدار، معیشزت رویکزرد براساس(. 2، ص. 1393 فیروزجایی،

 زنزدگی شزرای  محزل به بهبودبخشی برای خانوار هایایهسرم

 فیزیکزی، بیعی،ط هایسرمایه از وسیعی طیف ةدربرگیرند خود

؛ 2، ص. 1999، 2دی اف ای دی) است و اجتماعی مالی انسانی،

هزای ترین چالش(. یکی از مهم11، ص. 2011، 3ریتچی و گیل

اجتماعی این منزاطق در  ةتوجهی به سرمایکم ،روستایی ةتوسع

ه بزه توجّ ،به عبارت دیگر است؛شدن معیشتشان عراستای متنوّ

ی در بهبزود رونزد انزد نقزش مهمّزتوهای اجتمزاعی مزیسرمایه

 و روستایی را برای متخصصان مربوطزه ةریزی برای توسعبرنامه

راه به هم ،تسهیل و مشارکت روستاییان را در اجرای بهتر برنامه

. (3، ص. 1393 ,عینززالی، فراهززانی، جعفززری) داشززته باشززد

کنزد ایی کم  میهای قوی اجتماعی به جوامع روستزیرساخت

 ،4کیلپاتریز ) فزق باشزنداجتمزاعی موّ ةتا با شزرکت در توسزع

 منظزور بزه یاجتمزاع ةسزرمای یزتاهمّ امروزه. (4، ص. 2003

 از یبسزیار رشزدروبه موضزوع ،یروسزتای ةتوسزع بزه رسزیدن

زاده پزور، رمضزانتقزیسلمانی، )است  اخیر سالیان در مطالعات

 (.3، ص. 1389 جلیلی پروانه، و لسبویی

 کزه اسزت عواملی جمله از بیکاری افزایش و جمعیت ازدیاد

 از تزربیش درآمد و معیشتی عتنوّ موضوع به تربیش ،شده باعث

، ص. 1998، 5الزی ) دشو پرداخته کشاورزی محصوالت طریق

 تعریزف فرآینزدی قالزب در روستایی ع معیشتتنوّ ،واقع در .(7

 و منزافع کسزب بزه روسزتایی ةجامعز آن، طریق از که شودمی

 بقزا برای اجتماعی پشتیبانی توانایی پرداخته، عمتنوّ درآمدهای

 سزازدفزراهم مزی ،روستاییان زیستی استانداردهای بهبود نیز و

 تزریبیش هتوجّز باید ،در واقع(. 5، ص. 2012، 6و روی )خاتون

 افزراد توانزایی باالرفتن باعث که مختلفی فرآیندهای و عوامل به

 اقتصززادی، لحززا  از پایززدار زنززدگی یزز  سززاختن بززرای فقیززر

، ص. 2001، 7کرنتزز) پرداخزت شود، اجتماعی محیطی وزیست

 ةتوسززع و انسززانی ةسززرمای یارتقززا راسززتای در از ایززن رو،(.  2

 اجتمزاعی ةسرمای دبای روستایی، مناطق فیزیکی هایزیرساخت

 گیزرد قزرار نظزر مزدّ همواره تأثیرگذار و مهم ایسازه عنوانه ب

 هایدیزدگاه در .(13، ص. 1388حسین محمزدی و حیزاتی، )

ترین ی نیروی انسانی مهماقتصادی، فیزیکی و حتّ ةسرمای تیسنّ

اجتماعی که مبتنی  ةا سرمایامّ ؛کردندنقش را در توسعه ایفا می

تواند زمینه را فرهنگی جامعه است، می-جتماعیهای ابر ویژگی

)بهنزداری،  کنزد فزراهم هزاسزرمایه سزایر از بهتر ةبرای استفاد

 (.137، ص. 2010، 8اوکادا، یوکماتسیو، ایکیا

 :دهستان مورد مطالعه دارای مشزکالت متعزددی از جملزه

 ،بیکزاریو  سزوادیبزی نسزبت باالبودن خانوارها، ةهزین کسری

 اعتمادی بین روستاییانر، بیخانوا بعد باالبودن ،روستاها ةتخلی

 سزر بر را موانعی ،مشکالت و مسائل این کهاست  مواجه غیره و

 شناختد. انآورده وجود دهستان به این در روستایی ةتوسع راه

 جهزت مناسزب کارهزایراه ةارائز و مسائل این وتحلیلتجزیه و

ه جملز از ریآثزا هزاآن کردنرنز کم حزداقل یزا دنکربرطرف

 نزواحی هزایپتانسزیل از بهینه ةاستفاد کشاورزی، یبخشرونق

روسزتایی بزر  ةهزای توسزعبه تأثیر مشارکت در برنامه روستایی

در  و نزواحی ایزن در جمعیزت تثبیزت رفاه، امنیزت اجتمزاعی،

 .دارد دنبزال در دهستان مربوطزه را بزه روستایی ةتوسع ،نهایت

 رفزاه تزر، افززایشبیش مزددرآ شزامل توانزدمزی معیشت نتایج

 امنیزت بهبزود نزابرابری، کزاهش پذیری،آسیب کاهش زیستی،

 طبیعی از منابع پایدار ةاستفاد با زیست محی  پایداری غذایی،

  .شودمی انسانی منزلت و ارزش بهبود باعث که باشد

ع اجتمززاعی در تنززوّ ةه بززه نقززش سززرمایبززا توجّزز ،بنززابراین

گویی تحقیق حاضر در پزی پاسزخ ،معیشتی خانوارهای روستایی

 : استهای زیر الؤبه س

ع معیشتی وجود اجتماعی و تنوّ ةچه ارتباطی بین سرمای .1

 دارد؟

اجتماعی بزر روی کزدام یز  از  ةترین اثرات سرمای. بیش2

 ؟استابعاد معیشت پایدار 
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 . پیشینۀ نظری تحقیق2. 1
 پیشینۀ نظری تحقیق -1جدول 

 1393ش، های پژوهمأخذ: یافته

 نتایج پژوهش تحقیقعنوان  روش مورد استفاده گر و سالپژوهش

 (1391فراهانی )

ای و میدانی، روش خانهکتاب

تحلیلی، -تحقیق توصیفی

 ی و کیفیوتحلیل کمّتجزیه

اجتماعی در  ةارزیابی نقش سرمای

نواحی روستایی با تأکید بر  ةتوسع

 کیفیت زندگی

اجتماعی و افزایش کیفیت زندگی  ةافزایش سرمایدهد، بین نتایج تحقیق نشان می

انسجام اجتماعی  ةفلّؤکاماًل معناداری وجود دارد و م ةمورد مطالعه رابط ةدر منطق

 ترین تأثیر را بر روی کیفیت زندگی دهستان مشهد میقان داشته است.بیش

الدین افتخاری رکن

(1393) 

 ای و میدانیخانهکتاب

)مصاحبه(، روش تحقیق 

تحلیلی، -صیفیتو

 یوتحلیل کمّتجزیه

ع معیشتی در تحلیل نقش تنوّ

آوری خانوارهای روستایی در تاب

 ةسالی )مطالعشرای  خش 

موردی: مناطق در معرض 

 سالی استان اصفهان(خش 

آوری ع معیشتی منجر به تابدهد که اتخاذ رویکرد تنوّهای تحقیق نشان مییافته

سالی شده است. در روستاهایی که در معرض تر خانوارها در شرای  خش بیش

 خورد.شم میچتر به ع معیشتی بیشاند، این تنوّسالی شدیدتری قرار داشتهخش 

 الی  )1999(
ای و اسنادی، خانهکتاب

وتحلیل کمی و کیفیتجزیه  

 در معیشت روستایی عتنوّ

:کشورهای در حال توسعه شواهد  

 و الزامات سیاستگذاری

های سیاست برای رسیدن به معیشت دهد که هدفحقیق نشان میهای تیافته

ع تنوّمهای مثبت پذیر و پایدار، نه تنها نیازمند شناخت ویژگیروستایی انعطاف

ع در مورد ماهیت متفاوت تنوّ هاییبلکه تمایز؛ یابی به این اهداف استبرای دست

اقتصادی هم وجود دارد. تر اجتماعی وهای بزرگها و عرصهدر بین افراد و خانواده  

 (2000) الی 
ای و اسنادی، خانهکتاب

 روش تحقیق توصیفی

معیشت  عتنوّ ةکنندعوامل تعیین

کشورهای در حال  در روستایی

 توسعه

ت ی و درازمدّ جدّ ةلأع معیشتی ی  مسدهد که تنوّنتایج تحقیق نشان می

درآمد است. مک ةحال توسع های مربوط به کاهش فقر در کشورهای درسیاست

ع به جای مهار آن، با بهبود کردن تنوّسیاست است که به منظور تسهیل ةوظیف

های کسب الیتبردن کنترل بر فعّالعات، کاهش موانع ورود و ازبیناطّ ةک، ارائتحرّ

 ع معیشتی کم  کند.)خصوصی(، بر تنوّ و کار در مقیاس کوچ 

، کارل و وینتر

 گاردیل

(2001) 

 و میدانیای خانهکتاب

، روش تحقیق )مصاحبه(،

 توصیفی

و  معیشت روستایی استراتژی

 یدر امریکا اجتماعی ةسرمای

های پروژهپیامدها برای  :التین

 روستایی ةتوسع

روستایی به تأثیر  ةهای توسعدهد که برای پروژههای تحقیق نشان مییافته

های به استراتژیالزم است  ،ماندگاری آن بر اقتصاد روستایی به عنوان ی  کل

ها برای بهبود کردن تالشها باید به هماهن ه شود. دولتروستایی توجّ ةتوسع

ل های خرد و کالن که مکمّهای روستایی از طریق سیاستجایگاه خانواده

 کم  کنند. ،روستایی است ةهای توسعسیاست

 اسمیت 

(2001) 

 ای و میدانیخانهکتاب

ی و کیفی، )مصاحبه(، کمّ

-تحقیق توصیفیروش 

 تحلیلی

 :در اوگاندا مین معاشأع تتنوّ

 در دو تغییر عوامل الگوها و

 دهستان

تفاوت منطقه را از نظر اجتماعی و تاریخی  کومی و راکایبین دو دهستان  ةمقایس 

 ةکنندتعیین عاملگذاری به عنوان سطوح سرمایه ،چنیندهد و همنشان می

 ه است.ص شدمشخّ یع معیشتسطوح مختلف تنوّ

 لیاما 

(2008) 

ای و میدانی، خانهکتاب

 ی و کیفیتحلیل کمّوتجزیه

، درآمد ع معیشتیهای تنوّاستراتژی

 خاک های مدیریتو استراتژی

 (، کنیادره کریو :موردی ةمطالع)

ها از سهم درآمد براساس بندی خانوادهدهد که طبقههای تحقیق نشان مییافته

ر ا مؤثّامّ ؛های دام و غیرکشاورزی ی  روش نسبتأ سادهتالیهای مختلف، فعّمحصول

 های معیشتی و برای مدیریت پایدار محی  زیست است.برای بررسی استراتژی

 کاتان و روی

(2012) 

ای و میدانی، روش خانهکتاب

 تحلیلی،-تحقیق توصیفی

 ی و کیفیوتحلیل کمّتجزیه

در غرب  معیشت روستایی عتنوّ

 حدودیتمعوامل و : بنگال

ع ویژه برای تسهیل تنوّهها باستراتژی ةبرای توسع، دهدنتایج تحقیق نشان می

های الیتجامع از جمله افزایش آزادی عمل برای فعّ ةطرح توسع ،معیشتی

 داند.مانده را ضروری میغیرکشاورزی، برای مناطق عقب

 (2015کی روری)
ای و میدانی، روش خانهکتاب

 توصیفی و تحلیلی

سیاست  اجتماعی و ةمایسر

 معیشت روستاییمورد  :عمومی

اجتماعی باالتری هستند  ةخانوارهایی که دارای سرمای ،دهدنتایج تحقیق نشان می

برای باالبردن  ،در نتیجه .از جمله تولید محصول برخوردارند ؛از معیشت بهتری

ماعی های اجتسطح شبکه یاستانداردهای زندگی خانوارهای روستایی به ارتقا

 روستایی نیاز است. 
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 شناسی تحقیق. روش2
 . قلمرو جغرافیایی تحقیق1. 2

آباد از توابزع دشت با مرکزیت روستای دشزتدهستان زرین

استان ایزالم اسزت کزه از در بخش مرکزی شهرستان دره شهر، 

سززیمره و از طززرف جنززوب بززه ارتفاعززات  ةشززمال بززه رودخانزز

ینی و از شزر  بزه دهسزتان کبیرکوه، از غرب به دهستان هندم

 ارمو محدود شده است. 

 

 
 موقعیت سیاسی دهستان زرین دشت -1شکل 

 1393های پژوهش، مأخذ: یافته
 

طزول شزرقی و  22′وº47ایزن دهسزتان در موقعیزت مرکز 

º33عرض شمالی قزرار دارد و ارتفزاع آن از سزطح دریزا،  19′و

باشزد. کیلومتر مربزع مزی 50/437ت آن متر است و وسع 700

 24گرفته ایزن دهسزتان دارای طبق آخرین سرشماری صزورت

)معاونزت برنامزه ریززی اسزتان ایزالم،  آبادی دارای سکنه است

دشت را نشان موقعیت سیاسی دهستان زرین (1) (. شکل1390

 دهد. می

 . روش تحقیق2 .2
بزرای تحلیلی اسزت. –پژوهش حاضر از نظر هدف توصیفی 

هززا از روش اسزنادی و پیمززایش میزدان )شززامل گزردآوری داده

مزوردی )دهسزتان  ةنامزه، مشزاهده، مصزاحبه( در نمونزپرسش

آمزاری تحقیزق حاضزر  ةدشت( استفاده شده است. جامعززرین

که دارای  استدشت از توابع شهرستان دره شهر دهستان زرین

خانوار  2535دارای  1390روستایی و طبق آمار سال  ةنقط 25

طبزق فرمزول کزوکران، . اسزت نفر جمعیت 9665روستایی و با 

 ( و50/0) p میزان و ر استخانوا 333شده محاسبه ةحجم نمون

q (50/0) ةشزدکزه از فرمزول اصالح اسزت در نظر گرفته شده 

الزم جهززت تکمیززل  ةکززوکران اسززتفاده شززده و تعززداد نمونزز

 انتخززاب ،چنززینهم .دسززت آمززده خززانوار بزز 257نامه پرسززش

تزا  اسزتخانوارها در سطح هر روستا، به صورت تصادفی سزاده 

اصل فرصت برابر به منظور انتخاب خانوارها رعایت شزده باشزد. 

 العزات هزم از آمزار توصزیفی )فراوانزی،تحلیل اطّوجهت تجزیه

ای، تز  نمونزه tمیانگین، انحزراف معیزار( و آمزار اسزتنباطی )

 تفاده شده است.بستگی و تحلیل مسیر( اسضریب هم
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 های تحقیقرها و شاخص. متغی3ّ. 2
 ع معیشزتیتنزوّاجتمزاعی و  ةجهت بررسی وضعیت سزرمای

اسزتفاده  (3و  2)هزای مورد مطالعه، از شاخص جزدول ةمحدود

اجتماعی در چهار بعزد و  ةها برای سرمایاین شاخص .شده است

طیف و با استفاده از  گویه 23، برای معیشت پایدار در گویه 31

 ةنامپرسزش احی شده است. سطح پایزایی( طر5ّتا  1لیکرت )از 

دست آمد که ه ب 88/0تحقیق با استفاده از روش آلفای کرونباخ 

ر مسزتقل تحقیزق حاضزر، . متغیّاستگر ضریب اعتماد باال بیان

در  معیشزت پایزدارتحقیق نیز  ةر وابستاجتماعی و متغیّ ةسرمای

 نظر گرفته شده است

. 

 معیشت پایدار هایگویه -2جدول 

 1393های پژوهش، مأخذ: یافته

 

 گویه

 

 

گویه 
ت پایدار

ی معیش
ها

 

 زانیم ،اندازکردنپ  ییتوانا ،مسکن از تیرضا زانیم، هینقل ةلیوس ارزش ،شغل از تیرضا زانیم ،درآمد از تیرضا زانیم

 ،محصوالت کشاورزی ةبیم، اندازپ  زانیم از تیرضا سطح ،اعتبارات کردنپرداخت توان،(وام) اعتبارات به یدسترس

ی )مانند خدمات آموزشی(، رضایت از وجود رضایت از قیمت خدمات محلّ اینترنت، ةوسیله ب العاتیاطّ منابع با آشنایی

های آموزشی مرتب  با مندی جهت شرکت در کالس، عالقه(شغلی ای وهای حرفهمثأل آموزش) آموزشی هایفرصت

مانند منابع آب و خاک، رضایت از  ؛ی، وجود منابع غنی طبیعیمحلّ ناساکن برای تفریحی سهیالتت احداث ،شغل

 به منتهی هایجاده رضایت از روستا، درون معابرة بهبود شبک ونقل عمومی،سیستم روشنایی، رضایت از سیستم حمل

 رضایت از وجود منابع آب کافی روستا،

 

 عیاجتما ۀهای سرمایشاخص -3 جدول
 1393های پژوهش، مأخذ: یافته

 

 گویه شاخص

ابعاد
 

ی
سرمایه اجتماع

 

 اعتماد

 قصد که روستا به واردشده ةبیغر افراد به روستا مردم اعتماد زانیم، روستا تیریمد و اداره جهت مردم ییتوانا ،گرید ی به مردم اعتماد زانیم

 یهابان  در اندازپ  به اعتماد زانیم، (گرانگردش) نامسافر به روستا مردم اعتماد نزایم ،نامهاجر به مردم اعتماد زانیم ،دارند دائم اقامت

 بورس در اندازپ  به مردم اعتماد زانیم ی،خصوص

 مشارکت
 و یمال یهاکم  در مشارکت زانیم ی،اسالم یشورا با ارتباط زانیم ی،عمران یهاپروژه در مشارکت زانیم ،روستا امور در مشارکت زانیم

 روستا  یمح یسازسالم و حفظ در مشارکت ی،محلّ یهاگیریدرتصمیم مشارکت ،مزددست افتیدر بدون مشارکت ی،فکر

 انسجام
-هم زانیم شیافزا ی،اجتماع فیوظا انجام ،هایمحلّهم و گانیهمسا با شما رواب  بودندوستانه و صمیمت ،روستا در جلسات و ییگردهما

 روستا یاهال انیم یدل

 ها و نهادهاشبکه
 گسترش و جادیا ،گانیهمسا و دوستان با آمدورفت و تعامل ،دیخر جهت بازار در حضور زانیم ،مردم با هاسازمان و نهادها یکارهم زانیم

 جوارهم یروستاها نیب ارتباط ایجاد در هایاریده نقش، شورا با هاسازمان و نهادها یکارهم، دیجد یمحلّ ینهادها

 مبانی نظری تحقیق .3
 اجتماعی ۀسرمای. 1. 3

یم نزوینی اسزت کزه امزروزه در هاز مفزا 9اجتمزاعی ةسرمای

 ده استشهای اقتصادی و اجتماعی جوامع مدرن مطرح بررسی

بهنزداری، اوکزادا، یوکماتسزیو،  ؛27 ص. ،1385)اختر محققی، 

 ة(. بانز  جهزانی از آن بزه عنزوان حلقز138، ص. 2010ایکیا، 

تزوان فقزر را مزی ،کند که در صورت وجود آنیاد می ایشدهگم

، ص. 2000، 11؛ لیززون11، ص. 1999، 10)گروتززرت کززاهش داد

شناسی بزه را نخستین بار جامعه« اجتماعی ةسرمای»عنوان (. 9

)فوکویامزا،  مطزرح کزرده 1916در سال  12نام لیدا جی.هانیفان

 ةایعمززده در بززاب سززرم ةلززین نظریززا اوّامّزز ؛(57، ص. 1379

)شزجاعی  ارائزه شزد 1988در  13  جیمز کلمزناجتماعی توسّ

بخش اجتمززاعی انسززجام ةسززرمای. (139، ص. 1387 بززاغینی،

های ارتبزاط جمعزی و ها و شبکهها با سازمانرواب  میان انسان

ها اثربخشی خود را از گروهی است که در نبود آن، سایر سرمایه

مززل فرهنگززی و هززای توسززعه و تکادسززت داده و پیمززودن راه

علزی آبزادی،  زن،پزا ) اقتصادی، ناهموار و دشوار خواهزد بزود
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زاده خمززر، اسززماعیل ؛2-3. ص، صزز1390زاده قنززواتی، عباسززی

اجتماعی را شامل  ةسرمای کلمن (.2ص.  ،1390کواکی، براتپور،

دانزد گران مزیاب  واقعی کنشای از ساختار اجتماعی و روجنبه

گیزری از اجتماعی اندازه ة. سرمای(10، ص. 2001، 14لبریجاسپ)

هزای اجتمزاعی ال در شزبکهسطح اعتماد اجتماعی و رواب  فعّز

 16پوتنزام(. 7، ص. 1997، 15)لزن و دورفمزن ی  جامعه اسزت

جتماعی، مانند اصلی سازمان ا یاجتماعی را شامل اجزا ةسرمای

توانند کزارایی اجتمزاعی را هایی که میاعتماد، هنجارها و شبکه

 کنزدتعریزف مزی های هماهنز ، بهبزود دهنزدبا تسهیل کنش

به عنوان ی  منبع جزامع  ،چنینهم (.5ص.  ،2003، 17)فیلیزم

توانزد ها، هنجارها و اعتماد مشاهده شده اسزت کزه میاز شبکه

 بززرای توسززعه ترسززیم شززودجهززت ارتقززای ظرفیززت جامعززه 

اجتماعی شزامل  ة. در واقع، سرمای(2، ص. 2003 کیلپپاتری ،)

هایی از سزاختار اجتمزاعی اسزت کزه کزنش اجتمزاعی را جنبه

یابی مردم به اهدافشان در تسهیل کرده و منابعی را جهت دست

 19رتبززا (.13، ص. 2008، 18)چانزز  گززذاردهززا میاختیززار آن

 به بخشیعتنوّ در یمهمّ نقش اجتماعی ةسرمای که است معتقد

 ةبهینز توزیزع غیرمترقبه، حوادث مشارکت در روستایی، اقتصاد

-افززایش بهزره تولید، هایهزینه کاهش منابع، و امکانات ،منابع

 دارد روسزتایی منزاطق در بیکزاری کزاهش و کزار نیزروی وری

 شزاهد توانیممی آن ال( که به دنب12-14. ص، ص2008)بارت، 

 ساکنان اقتصادی وضعیت بهبود و زندگی کیفیت سطح افزایش

 در روسزتاییان جغرافیزایی تثبیزت به منجر ،نهایت در باشیم تا

در . (89،ص. 2000، 20و کیلپاتریز  )فالز  شودمی مناطقشان

شزود سه پارامتر اساسزی گنجانزده می ،اجتماعی ةتعریف سرمای

ر مهم اعتماد ی  متغیّ .استو اعتماد(  که شامل )هنجار، شبکه

گیزری در اجتماعی است که در سزطح کزالن بزه انزدازه ةسرمای

رهزای اعتمزاد اعتماد عمومی تمایل دارد، در سزطح خزرد متغیّ

گیزری ها و افزراد انزدازهها در میان گروهتر و در سازمانصمشخّ

 د،عتما. از نظززر پاتنززام، ا(7، ص. 2002، 21)اسززتاورن شززودمززی

ی  جامعه د در عتمااهرچه سطح و کند تسهیل میری را کاهم

ین ز اباد و هد بواخو تزربزیشهم  کزاریهمل حتما، اباالتر باشد

)نوابخش و فدوی،  کندمید یجاد را اعتماا ،دخو وبةبه ن کاریهم

مشارکت در جامعه به افراد فرصت بس  روابز   (.5، ص. 1387

هزای در موقعیزت، ه و آشزنایاناجتماعی با افرادی غیر از خانواد

درک درسزتی  کزه کنزددهد و به افزراد کمز  مزیمختلف می

نسبت به خزود و دیگزران پیزدا کننزد و از ایزن طریزق هویزت 

، 2007، کزارانو هم22سایکگنانی) اجتماعی خود را تقویت کنند

دانسزت مشارکت اجتماعی را عاملی می کلمن (.100-99. صص

-های انسانی افراد جامعزه مزیسرمایهکه باعث انتقال و افزایش 

وجزود انسزجام و 23. امیل دورکیم(165، ص. 1391)عطار،  شود

)منظور و  داندای الزم میبستگی اجتماعی را برای هر جامعههم

انسجام اجتماعی هم به توافق جمعزی  (.4، ص. 1387پور، یادی

یزز  جامعززه اشززاره دارد کززه حاصززل پززذیرش،  یمیززان اعضززا

ق نظام ارزشی و هنجاری ی  جامعزه و وجزود تعلّز کردندرونی

هزا، در میزان افزراد آن جامعزه جمعی و تراکمی از وجود تعامل

اجتمززاعی در نززواحی  ةسززرمای(. 37، ص. 1377)کلمززن، اسززت 

روستایی دارای پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مثبزت در رونزد 

 ،یکند. در جوامع روسزتاییافتگی نواحی روستایی ایفا میةتوسع

هزا شزرکت کزرده و بزا مزردم براسزاس ارزش الیزتمردم در فعّ

لنگزرودی، مطیعزی ) نزدکندریافتی و سزود واقعزی تعامزل مزی

وتحلیل تجزیزه (.8، ص. 1391نوربخش، اکبرپور سراسزکانرود، 

اجتماعی در مورد ارتباط آن با سازوکارهای مقابله نشان  ةسرمای

بردهزای م راهگونزه روابز  اجتمزاعی بزا تنظزیهدهزد کزه چمی

مناسبی که در اختیار خانوار قرار دارد، مانع تزأثیرات بحزران در 

 ةسززرمای ،(. در واقزع3، ص. 2000، 42)جزرن شززودخزانواده مزی

یابی بزه شرط ضروری برای دستاجتماعی عامل کلیدی و پیش

)محمدی یگانزه، چراغزی، سزعیدی،  پایدار روستایی بوده ةتوسع

افززاری و آن روی تقویت ابعاد نرم( و تأکید اصلی 4، ص. 1393

، 1385الزدین افتخزاری، )رکزن روستایی است ةانگیزشی توسع

 (.123ص. 

 25معیشت پایدار . 4.2
ع در میزان های معیشتی و درآمدهای متنزوّخاذ شیوهعلل اتّ

ا امّ ؛خانوارهای روستایی ممکن است ناشی از شرای  خاص باشد

هزا، فشزارها و ر برابر تنشمعیشت زمانی پایدار خواهد بود که د

بزا حفزظ و یزا  ،چنزینهم .ها مقابله و خود را بازیابی کنزدتکانه

ها در حال و آینده، از تضزعیف منزابع ها و داراییافزایش توانایی

، 26)فارینگتن، کارنی، اشلی، تزورتن طبیعی پایه پیشگیری شود

 در 1980 ةبرد معیشت پایدار در اواخر دهزراه (.23، ص. 1999

کمیسیون جهانی محی  زیست و توسعه با هدف پیشرفت و در 

)کنزری و  راستای فقرزدایی از اجتماعات روستایی به وجود آمد

؛ 17، ص. 1999؛ دی اف ای دی، 11، ص. 1988، 72لیتوینزززف

هزای مختلفزی . معیشزت پایزدار روی راه(6، ص. 2001، 28فورر

انتخزاب یابی به معزاش خزود متمرکز است که مردم برای دست

ویژه در جوامع فقیزر و روسزتایی کزه در آن هکنند. این امر بمی

های متعددی به جای داشتن یز  الیتافراد معاش خود را از فعّ
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، 2009، 92)تزاو و وال آورند، رایج اسزتدست میه ب ،شغل ثابت

محززور، پویززا و شززکاف بززین رویکززردی مردم ،در واقززع .(30ص. 

، 2009، 30)سیمپسزون ن اسزتهای خزرد و کزالالیتفعّ ةتوسع

تزرین تعزاریفی کزه از معیشزت پایزدار . یکی از معروف(44ص. 

کننزد: اسزت کزه بیزان مزی 31ق به چمپزرز و کزانویمتعلّ ،شده

ها )انبارها، منابع و حزق دسترسزی ها، داراییمعیشت، از قابلیت

هززای )شززغل( الزم بززرای گززذران معززاش الیززتبززه منززابع( و فعّ

عیشت هنگامی پایدار است کزه بتوانزد بزا م»شده است: تشکیل

-ها و دارایزیها سازگار شود و بهبود یابد، قابلیتفشارها و شوک

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

که منزافع خالصزی را بزرای برای نسل بعد نیز فراهم آورد و این

ت یزا مزدّی و در کوتزاهی یزا ملّزمعیشت دیگران در سطوح محلّ

 (.6، ص. 1992)چمبرز و کانوی،  «ت ایجاد کندبلندمدّ

سزال  در الملزلبین ةتوسزع دپارتمزان جزئیپنج ارچوبهچ

 بزر در خوبیبزه را پایزدار معیشت رویکرد اصلی ، مفاهیم1999

بزه عنزوان پذیری آسزیب(. 11، ص. 2009، 32)شن است گرفته

 .گیزردمزیه قزرار توجّ ی در ادبیات معیشت موردی  مفهوم کلّ

هززا بززر حسززب ظرفیززت پذیری ویژگززی افززراد یززا گروهآسززیب

بینی، رویارویی و مقابله، مقاومزت و بازیزابی از اثزرات یز  پیش

)بالیکززی، کززانن، داویزز ،  کنززدطبیعززی را بیززان می ةمخززاطر

ها به صزورت مسزتقیم و منفزی شوک(. 9، ص. 2005، 33ویسنر

ارات ایجادشزده دهند. خسزمعیشت روستا را تحت تأثیر قرار می

تواند بزرای معیشزت افزراد نقزش های شدید میشوک ةوسیله ب

؛ 25، ص. 1999)دی اف ای دی،  بی را داشته باشزدبسیار مخرّ

براسزاس الگزوی  :های معیشزتیدارایی (.14، ص. 2000الی ، 

های هزای معیشزتی از سزرمایهدارایی، المللبین ةسازمان توسع

 تشزکیل شزده اسزت، نی و مالیاجتماعی، انسا ،طبیعی، فیزیکی

پززنج دارایززی معیشززتی بززه  (.13 ، ص.2000)دی اف ای دی، 

 ها را کامل کندتواند دیگر داراییاند و هری  میدیگر وابستههم

 سزاختارها و فرآینزدها: (.7، ص. 1391پزور و کیزومرث، )جمعه
یندهای نهادی ی  ارتباط مهزم آدرک درستی از ساختارها و فر

)فزرد،  مقیاس میکرو های معیشتی در حال وقوع درالیتبین فعّ

هززای ای، دولززت و شززرکت)منطقززه خززانواده، جامعززه( و مززاکرو

، 2003، 34)بروکلزی و فیشزر کنزدمیخصوصی قدرتمند( فراهم 

ی را ل نقش مهمّزساختارها و فرآیندهای در حال تحوّ(. 10ص. 

ها و نتزایج معیشزتی در سیسزتم معیشزت دادن داراییدر شکل

 زمینزه را بزه دو بخزشایزن پ  53کننزد. اسزکنزیدار ایفا میپا

تقسززیم «  هانهادهززا و سززازمان»و « بسززتر، شززرای  و رونززدها»

: بردهزززای معیشزززتیراه. (13، ص. 1998)اسزززکنز، کنزززد می

هزایی بزرای هایی هستند که برای ایجزاد ابزارهزا و روشالیتفعّ

و احمزدی، پزور )جمعزه شزوندکزار گرفتزه میه بقای خانوارها ب

اسکنز سه نوع از معاش روستایی را کزه شزامل  (.6، ص. 1390

)شزامل اشزتغال و  ع معیشزتتشدید یا گسترش کشاورزی، تنوّ

، ص. 1998)اسزکنز،  های روستایی( و مهاجرت ارائه دادشرکت

گر وضع موجود های معیشتی بیاناگر دارایی: نتایج معیشتی (.9

ختیار دارند(، نتزایج ممکزن چه که مردم اکنون در اهستند )آن

چزه کزه )آن است به عنوان وضعیت آینده در نظر گرفته شزوند

دست خواهنزد ه های معیشتی در آینده بالیتمردم از طریق فعّ

 تواندمی معیشت نتایج. (35، ص. 1999)دی اف ای دی ،  آورد

 پذیری،آسیب کاهش زیستی، رفاه افزایش تر،بیش درآمد شامل

 بزا زیست محی  پایداری غذایی، امنیت بهبود ،نابرابری کاهش

 و ارزش بهبزود باعزث کزه باشد طبیعی از منابع پایدار استفاده

 (.4، ص. 2008، 63سرت) شودمی انسانی منزلت

 مزردم،ی زندگ بهبود یا و بقا ،یروستای مناطق ازی بسیار در

 طیزف بلکزه اتخزاذ ؛نیست پذیرامکان یکشاورز بر تکیه با تنها

 ، ص.2006، 73)تزیم اسزت الزم یمعیشزت یبردهاراه از یوسیع

هزا و   وضزعیت اقتصزادی خانوادهع معیشتی اغلب توسّتنوّ (.5

هزای خزانوادگی، دسترسزی بزه زمزین، منزابع مزالی و موقعیت

 ةشزود. بزه طزور خزاص، سزرمایهای اجتماعی تعیین میدارایی

تزا کند اجتماعی از طریق رواب  مناسب با همسایگان کم  می

ی در مزورد العزات فنّزی و اطّخانوارهای روسزتایی دانزش محلّز

 ،های معیشتی را بزه اشزتراک بگذارنزد. بزا ایزن حزالاستراتژی

ها با شرای  اجتماعی و اجتماعی خانواده ةاشکال مختلف سرمای

 (.11، ص. 2011، 83)ون کین شوداقتصادی خانوارها تعیین می

 های تحقیق. یافته4
دهندگان مزرد پاسزخ درصزد 5/89و گپاسخنفر فرد  257از 

 4/51ی این افراد برابزر بزا اند. میانگین سنّدرصد زن بوده 5/10

تزرین نفزر و بیش 2،4میانگین تعداد افراد خانوار برابزر بزا ، سال

درصزد بزوده  4/28ابتزدایی بزا  ةسطح سواد هم مربوط بزه دور

 است. 

ای هزر ههای محاسزبه،گویهالعزات شزاخصه بزه اطّبا توجّز

دسزت آمزد: ه شاخص سنجیده شد و میانگین نظرات چنزین بز

، میززان مشزارکت مزردم 74/2میزان اعتمزاد اجتمزاعی مزردم 

 هزا وکاری شزبکه، میزان هم96/2، و میزان انسجام مردم 80/2
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میزانگین معیشزت  ،چنزینهم .ارزیابی شد 93/2نهادها با مردم 

 .(4 )جدول به دست آمد 75/2 پایدار

 
 

 دشتاجتماعی و معیشت پایدار دهستان زرین ۀبررسی سرمای -4 جدول
1393های پژوهش، مأخذ: یافته

 گویه فراوانی میانگین انحراف معیار

 اعتماد اجتماعی 257 2,74 46/0

 مشارکت اجتماعی 257 2,80 61/0

 انسجام اجتماعی 257 2,96 49/0

 ها و نهادهاشبکه 257 2,93 59/0

 یشت پایدار منطقهمع 257 75/2 43/0

اجتمززاعی و پایززداری  ةمیزان سززرمای ةجهزت بررسززی رابطزز

بسززتگی از ضززریب هم ،معیشززت در روسززتاهای مززورد مطالعززه

 ،آمده از ایزن رابطزهدسزتهپیرسون استفاده شده است. نتزایج ب

 ةمعنزادار و مثبزت میزان سزرمای کامالً ةوجود رابط ةدهندنشان

ه . با توجّاستی مورد مطالعه اجتماعی و معیشت پایدار روستاها

 ةآمزده و رابطز دسزت ه( بز596/0بسزتگی )به مقدار ضریب هم

تزوان گفزت میزان دو ، میاسزت درصزد 99معناداری در سطح 

بستگی وجزود دارد اجتماعی و معیشت پایدار هم ةر سرمایمتغیّ

جایی که جهت این رابطه نیز . از آناستبستگی مثبت و این هم

مستقیم بزین  ةوجود رابط ةدهندنشان ،ده استمثبت برآورد ش

-مزی ،. بنزابرایناستاجتماعی و معیشت پایدار  ةافزایش سرمای

اجتمزاعی، میززان  ةسزرمای توان گفت که با افزایش شاخص کلّ

 کنزدمعیشت پایدار خانوارهای روستایی نیزز افززایش پیزدا مزی

 .(5)جدول 

 

هدر روستاهای مورد مطالع ت پایدارمعیشاجتماعی و  ۀمیان سرمای ۀرابط -5جدول 
 01/0(معناداری همبستگی در سطح **. )1393های پژوهش، مأخذ: یافته

 معیشت پایدار اجتماعی ةسرمای 

 اجتماعی ةسرمای
 596/0** 1 پیرسونبستگی هم

 000/0 0 سطح معناداری

 معیشت پایدار
 1 596/0** بستگی پیرسونهم

 0 000/0 سطح معناداری

 

اجتمزاعی بزر معیشزت پایزدار  ةجهت تبیین اثزرات سزرمای

ای اسزتفاده شزده ت  نمونه tخانوارهای مورد مطالعه از آزمون 

 شزاخص هزر های محاسزبه،العات شزاخصه به اطّبا توجّاست. 

آمده از ایزن دسزتهطبق نتایج ب .سنجیده شد tبراساس آزمون 

تزر ر پزاییناجتماعی و معیشت پایدا ةهای سرمایآزمون، شاخص

 01/0ایزن تفزاوت در سزطح  .انزد  ارزیزابی شزدهمتوسّز  از حدّ

ها از مطلوبیت عزددی مزورد آزمزون، بزه فهلّؤتفاوت ممعنادار و 

اجتماعی دهستان مورد  ةسرمای ،در نتیجه باشد.شکل منفی می

.(6 )جزززدولنیسزززت  مطالعزززه دارای وضزززعیت مطلزززوبی

 ایتک نمونه tاجتماعی و معیشت پایدار مبتنی بر آزمون  ۀابعاد سرمای -6 جدول
1393های پژوهش، مأخذ: یافته

 3مطلوبیت عددی مورد آزمون = 

 تفاوت میانگین معناداری آزادیة درج t آماره آزمون هافهلّؤم
 درصد 95اطمینان  ةفاصل

 ینیپا حدّ ینیپا حدّ

 -084/0 -190/0 -137/0 000/0 256 -128/5 سرمایة اجتماعی

 -191/0 -298/0 -244/0 000/0 256 -034/9 معیشت پایدار
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اجتمزاعی  ةهای سزرمایفهلّؤجهت بررسی میزان اثرگذاری م

بر روی معیشزت پایزدار در روسزتاهای مزورد مطالعزه، از مزدل 

اجتماعی  ةسرمای تحلیل مسیر استفاده شده است. در این میان،

نظر گرفته و بزا معیشزت پایزدار بزه ر مستقل در به عنوان متغیّ

 ةمحاسززببعززد از  .ه اسززتدر وابسززته سززنجیده شززعنززوان متغیّزز

اجتماعی بزه عنزوان  ةی سرمایهاشاخصگزینی هر ی  از جای

ر وابسززته و ر مسززتقل و معیشزت پایززدار بززه عنزوان متغیّززمتغیّز

اثرات مستقیم هزر  ةمحاسبی ، به هر تحلیل واریان   ةمحاسب

، در شزده اسزت اجتمزاعی پرداختزه ةرمایی سهاشاخصی  از 

 ةیزکردن کلّاثرات غیرمستقیم بزا ضزربة محاسبادامه هم برای 

 ةهمزکردن جمزع ،مسیرها بزه فزاکتور مزورد نظزر و در نهایزت

شده به فاکتور مورد نظر، اثرات غیرمستقیم نیز مسیرهای ضرب

نتزایج حاصزل از تحلیزل مسزیر نشزان  .(1د )شزکل شمحاسبه 

اجتمززاعی، مشززارکت  ةهای سززرمایفززهلّؤمیززان مدهززد، از می

ثیر را بزر پایزداری أتزرین تزبیش 449/0ی اجتماعی با اثرات کلّ

 معیشت خانوارهای روستایی دهستان مورد مطالعه داشته اسزت

 .(6)جدول 

 

 طالعهمورد م ۀاجتماعی و تأثیر آن بر پایداری معیشت محدود ۀرهای سرمایتحلیل مسیر عوامل و متغیّ -1 شکل
1393های پژوهش، یافته خذ:أم

 

مورد مطالعه ۀرها بر پایداری معیشت محدودسنجش اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیّ -6 جدول
1393های پژوهش، مأخذ: یافته

 بندیاولویت جمع غیرمستقیم اثر اثر مستقیم رهامتغیّ

 4 067/0 - 067/0 اعتماد اجتماعی

 1 449/0 151/0 298/0 مشارکت اجتماعی

 3 15/0 032/0 118/0 انسجام اجتماعی

 2 32/0 068/0 252/0 ها و نهادهای اجتماعیشبکه
 

 گیری. بحث و نتیجه5
ی )روسزتایی( در شاخص معیشت پایدار در اجتماعات محلّ

اجتمزاعی نزواحی روسزتایی  ةل با سزرمایمکمّ ارتباط متقابل و

یزد ؤق حاضزر نیزز مهای تحقیزنتایج حاصل از بافته .قرار دارد

 کزامالً ةرابط دهد،های تحقیق نشان مییافته. استهمین نکته 

اجتمززاعی و معیشززت پایززدار  ةمعنززادار و مثبززت میززان سززرمای

مشززارکت  ةفززروسززتاهای مززورد مطالعززه وجززود داشززته و مؤلّ

ترین تأثیر را بر روی پایداری معیشزت ( بیش449/0) اجتماعی

 دشت داشته است.دهستان زرین

دهزد، در کنزار افززایش های تحقیق حاضر نشان مزیتهیاف

ی نهادهزای محلّز های اجتماعی با یزاری خزود مزردم وسرمایه
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د ( نقزش و عملکزرغیزره ها، شورای اسالمی روسزتا ویاریده)

تواند راه را یمتأثیر باشد. دولت به نوعی تواند بیینمدولت نیز 

یی باز کند. در اجتماعی در نواحی روستا ةبرای باالرفتن سرمای

ولیت خود را بزه واحزدها و ؤتواند بخشی از مسیمکنار این امر 

و  هاانجمننیز با تکمیل  هاآنی غیردولتی بسپارد تا هاسازمان

اجتمزاعی  ةهای روستایی نیز به نوعی در افزایش سرماییتعاون

 ،در نواحی روستایی کم  کنند که حاصل این ارتباط دوطرفه

توانزد بزه یمع معیشتی جتماعی و افزایش تنوّا ةافزایش سرمای

 روستایی کم  کند. ةباالرفتن سطح توسع

و  اجتماعی از طریق ایجزاد همزاهنگی ةسرمای ،در حقیقت

های مزالی، از قبیزل سزرمایه ؛هاارتباط میان انواع دیگر سرمایه

ای از رواب  مبتنزی بزر اعتمزاد انسانی در قالب شبکه طبیعی و

یابی بزه میان افراد، زمینزه را جهزت دسزت متقابل و مشارکت

 ةآورد. در ایزن رابطزه کزاربرد سزرمایسود مشترک فراهم مزی

از اهمیّت ویزژه ای برخزوردار « مناطق روستایی»اجتماعی در 

کشاورزان ساکن در این مناطق جزء کشاورزان فقیر  زیرااست؛ 

شزوند و در ایزن زمینزه، نیازمنزد مالز  محسزوب می و خرده

ماننزد آمزوزش  ؛کشزاورزی ةهایی برای پیشرفت و توسعبرنامه

برداری صحیح، فنزون کشزت و آبیزاری صزحیح و فنون و بهره

 باشند. می غیره موقع وبه

های رشدن پیشرفت در هر ی  از زمینهمیسّ ،در این راستا

کشزاورزان در رونزد توسزعه  فو ، مستلزم حضور روسزتاییان و

مشارکت و  ةکه روحیمگر آن پذیر نیست،است و این امر امکان

بستگی اجتماعی را به شکلی مدرن و در اعتماد اجتماعی و هم

 هزاها، کانونهای دولتی و غیردولتی همانند انجمنلقالب تشکّ

های تولید روستایی و مراکز خزدمات روسزتایی ویژه تعاونیو به

 باال برد. 

باالبردن سطح کیفیزت زنزدگی در منزاطق  ،از طرفی دیگر

های خززود را اعززم از شززود افززراد سززرمایهوسززتایی، باعززث میر

 ةطبیعی، مالی و انسانی به اشتراک گذاشته و به تقویت سزرمای

ة رسد که سرمایچنین به نظر می از این رو، .اجتماعی بپردازند

خزوب بزرای تبیزین پایزداری  ةکننزدبینیاجتماعی یز  پیش

ایزن فزاکتور معیشت در مناطق روستایی باشد کزه اسزتفاده از 

ریزان روستایی الزم و ضروری به نظزر برای متخصصان و برنامه

توانزد بزه اجتمزاعی می ةافزایش سرمای ،رسد. از طرف دیگرمی

 یافتگی روستاها نیز کم  اساسی کند.باالرفتن سطح توسعه

 شود:های تحقیق پیشنهادهای زیر ارائه میه به یافتهبا توجّ

ر مبنزای کارهزای گروهزی و تسهیالت حمزایتی بز ةارائ ●

 مشترک در روستاها

 خدمات اجتماعی و رفاهی عمومی در روستاهاة توسع ●

 زایی و فقرزداییهای اشتغاله به برنامهتوجّ●

هزای موجزود هزا و قابلیزتگیری مناسب از ظرفیتبهره ●

هزای الیزتبخشزی فعّعل و تنوّهزای مکمّزالیزتروستا بزرای فعّ

 معیشتی
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Extended abstract 
1. INTRODUCTION 
The area under study has several problems such as 

deficits in household spending, the high ratio of 

illiteracy and unemployment, the high number of 

children, the mistrust between villagers and so that 

these problems have created some obstacles on the 

way of rural development in the district. Identify 

and analyze the issues and introduce proper 

solutions to eliminating or at least blur of effects 

including a thriving agricultural sector, optimal use 

of the potential of rural areas, the effects of 

participation in rural development programs on 

welfare, social security, stabilizing population 

growth in these areas, and the rural development in 

the respective county to follow. Results livelihoods 

could include more income, increased well-being 

of life, reduce vulnerabilities, reduce inequality, 

improve food security, environmental sustainability 

with sustainable use of natural resources that will 

improve the value and human dignity. 

Considering the role of social capital in a variety of 

rural households living, the present study seeks to 

answer the following questions: 

1. What is the relationship between social capital 

and economic diversification? 

2. On which of the dimensions of sustainable 

livelihoods does the social capital have the most 

effects?  

2. THEORETICAL FRAMEWORK 

Social capital includes aspects of social structure 

that facilitate social action and resources at their 

disposal to achieve their goals affect people. 

Barrett believes that social capital plays an 

important role in the diversification of the rural 

economy, contributing to the disaster, the optimal 

distribution of resources and facilities and 

resources, reducing production costs, increasing 

labor productivity and poverty reduction in rural 

areas, which is followed by an increase in quality 

of life and improvement in the economic situation 

so that the inhabitants eventually led to 

geographical consolidation of the villagers in their 

areas. The basic parameters are included in the 

definition of social capital, which includes norms, 

networks and trust. Trust is an important variable 

of social capital at the macro level to measure 

public confidence tends; at the micro level, more 

specific variables and trust among groups and 

individuals in organizations is measured. Adoption 

of diverse ways of living and incomes among rural 

households may be due to certain circumstances, 

but that would be sustainable livelihoods when the 

stresses, pressures and shocks cope and recover. 

And assets now and in the future, be prevented 

from undermining the natural resource base. 

Strategy of sustainable livelihoods in the late 

1980s, the World Commission on Environment 

and Development in order to progress and poverty 

alleviation of rural communities came into 

existence. Sustainable Livelihoods focused on the 

different ways that people choose to achieve their 

livelihood. This is common especially in poor and 

rural communities where many people earn money 

to line by from different activities instead of 

having a steady job. 

3. METHODOLOGY 

The aim of this study is descriptive - analytic. To 

collect the data, documents and field surveys 

(including questionnaires, observation, interviews) 

in a sample (Zarrin Dasht Dehestan) is used. 

According to Cochran formula, sample of 257 

households was obtained. Also, selected households 

in each village, are random, to observe the 

principle of equal opportunity to be selected 

households. To analyze the data, descriptive 

statistics (frequency, mean, standard deviation) and 

inferential statistics (T single-sample correlation 

coefficients and path analysis) are used. To check 

the status of social capital in four dimensions and 
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31 questions, 23 questions for sustainable 

livelihoods and using the Likert scale (from 1 to 5) 

is designed. The reliability of study was calculated 

using Cronbach's alpha which indicates the high 

confidence factor is 88/0. The independent variable 

of this study, social capital and the dependent 

variable were also considered sustainable livelihoods. 

4. DISCUSSION 
Most frequent application vendors responded the male, 

the average age of the respondents is equal to 4.51 

years; average household size of 2.4 person and the 

highest literacy levels are related to the primary with 

28.4 percent. Statements of of each index such 

comments were measured, and the average amount of 

social trust people 74.2, 80.2 the turnout, and the 

cohesion of people 96.2, 93.2 evaluated the peer network 

with people and institutions, as well as sustainable 

livelihoods average was 75.2. To study the relation 

between social capital and sustainable livelihoods in the 

villages using Pearson correlation coefficient was used. 

The results of this relationship represents a significant and 

positive relationship between social capital and 

sustainable livelihoods villages of the study. Due to the 

correlation coefficient (0.596) and significant at 99% is 

obtained, we can say there is a correlation between the 

two variables of social capital and sustainable livelihoods, 

and this is a positive correlation. Since the of this 

relationship is positive estimate indicates there is a direct 

relationship between increased social capital and 

sustainable livelihoods. It can be said that the higher the 

total social capital, the sustainable livelihoods of rural 

households has also increased. 
5. CONCLUSION  
Our findings show that, alongside increasing their social 

capital with the help local people and institutions 

(Dehyariha, village Islamic Consultative, etc.) the role 

and function of government can have no effect. The 

government could somehow open the way to climb up 

the social capital in rural areas. Social capital through the 

establishment of coordination and communication 

between other types investments such as financial capital, 

Natural and humanin the form of a network of based 

relations mutual trust and partnerships among individuals, 

provides context to achieve common benefits. 

Key words: Rural development, community 

involvement, diversity of livelihoods, Ilam Province.
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