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چکیده

توســعۀ همهجانبــۀ روســتایی ،در واقــع از یــک ســو بــر مشــارکت ســاکنان محلــی ،از طریــق مذاکــره ،مشــورت و
تعامــل اســتوار اســت کــه درکــی از ســهم هــر یــک از ســاکنان را در فراینــد توســعه فراهــم م ـیآورد و از ســوی

دیگــر ،شناســایی امتیــاز نســبی هــر ناحیــه را بــرای طراحــی راهبردهــای توســعه ،مــورد توجــه قــرار میدهد .بــا توجه

بــه اهمیــت موضــوع ،پژوهــش حاضــر بــا اســتفاده از روش میدانــی ،تکنیــک پیمایــش ،ابــزار تحقیــق پرسشــنامه و

نرمافزارهــای  SPSSو  AMOSو بــر اســاس نظریههــای پاتنــام ،گیدنــز ،راجــرز و پاکســتون بــه بررســی ارتبــاط

بیــن ابعــاد مختلــف ســرمایۀ اجتماعــی و توســعۀ روســتایی از دیــدگاه روســتاییان بــه عنــوان هــدف اصلــی پرداخت.
جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش ،شــامل افــراد  18ســال بــه بــاالی ســاکن در روســتاهای شهرســتان ایــام بــود کــه
بــر اســاس فرمــول کوکــران ،تعــداد  368نفــر از آنهــا بــه عنــوان حجــم نمونــه مــورد بررســی قــرار گرفــت .نتایــج
تحقیــق ،حاکــی از آن اســت کــه بیــن اعتمــاد اجتماعــی ( ،)P =0/35انســجام اجتماعــی ( ،) P =0/31مشــارکت

اجتماعــی ( ،) P =0/42آگاهــی اجتماعــی ( ) P =0/23و تعامــل اجتماعی ( ) P =0/18با توســعۀ روســتایی از دیدگاه

روســتاییان ،ارتبــاط مثبــت ،مســتقیم و معنــاداری وجــود دارد .نتایج حاصــل از مــدل معادلۀ ســاختاري  AMOSنیز

نشــان داد کــه ســرمایۀ اجتماعــی بــر نگــرش روســتاییان به توســعۀ روســتایی ،تأثیــر متوســط رو بــه بــاال ( )0/49دارد.

واژگان کلیدی :ســرمایۀ اجتماعی ،توســعۀ روســتایی ،اعتماد اجتماعی ،انســجام اجتماعی ،مشــارکت اجتماعی،

آگاهــی اجتماعی.
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مقدمه و بیان مسئله
دانشــمندان اقتصــادي تــا چنــد دهــۀ اخیــر ،رشــد و توســعۀ اقتصــادي یــک کشــور را مرهــون منابــع طبیعــی
میدانســتند .پــس از آن و طــی نیــم قــرن اخیــر ،بــا ظهــور نئوکالســیکها ،تشــکیل ســرمایۀ انســانی 1نیــز مــورد
نظــر قــرار گرفــت؛ امــا کمتــر بــه تعامــات اجتماعــی و نقــش ارزشهــا و فرهنــگ و بــه طــور کلــی ،نهادهــاي

رســمی و غیررســمی در اقتصــاد توجــه شــد .بــا بــه وجــود آمدن مکتــب «نهادگرایــان جدیــد» به نقــش نهادها و
بخصــوص ســرمایۀ اجتماعــی 2در رشــد و توســعۀ یــک کشــور توجــه بیشــتر شــد؛ به طــوري که بانــک جهانی
از ایــن نــوع ســرمایه ،بــا عنــوان «ثــروت نامرئــی» یــاد کــرد .اگر روابــط متقابــل اجتماعی کــه فرهنــگ ،آداب و
رســوم ،هنجارهــا ،نهادهــا ،شــبکههاي اجتماعــی و  ...در چگونگــی تشــکیل آن نقــش دارنــد ،در جهــت مثبت،
رشــد و تکامــل یافتــه باشــد ،میتوانــد در تعامــات و مبــادالت اقتصــادي ،باعــث کاهــش هزینههــاي مبادالتــی
شــود و بــر ســایر انــواع ســرمایه و در نهایــت بــر رشــد کشــور تأثیــر بگــذارد (صفــدری و دیگــران.)39 :1387 ،
در همیــن راســتا امــروزه ،ســرمایۀ اجتماعــی بــه یــک مفهوم بســیار مرســوم ،مبدل شــده و به صورت شــعار
روز سیاســتمداران و نخبــگان دانشــگاهی درآمــده اســت .ســرمایۀ اجتماعــی ،مفهومــی چنــد بعــدی در علــوم
اجتماعــی و تأثیرگــذار در بســیاری از حوزههــای جامعــه اســت کــه «امــروزه در کنــار ســرمایههای انســانی،
اقتصــادی و فیزیکــی ،از آن نــام بــرده میشــود .توجــه بــه ایــن نــوع ســرمایه کــه در بررس ـیهای اقتصــادی
و اجتماعــی جوامــع مطــرح شــده اســت ،نقطــۀ عطفــی در رویکــرد نظــری در مطالعــات توســعه میباشــد»
(ناطقپــور و فیروزآبــادی .)59 :1384 ،ســرمایۀ اجتماعــی همچــون مفاهیــم ســرمایۀ فیزیکی 3و ســرمایۀ انســانی
(ابــزار و آموزشهایــی کــه بهــرهوری فــردی را افزایــش میدهنــد) ،بــه ویژگیهــای ســازمان اجتماعــی ماننــد
شــبکهها ،هنجارهــا و اعتمــاد اشــاره دارد کــه هماهنگــی و همــکاری بــرای کســب ســود متقابــل را تســهیل
میکننــد« .ایــن نــوع ســرمایه ،ســود ســرمایهگذاری در زمینــۀ ســرمایۀ فیزیکــی و ســرمایۀ انســانی را افزایــش
میدهــد .همــواره در جامعـهای کــه از نعمــت ســرمایۀ اجتماعــی چشــمگیری برخــوردار میباشــد ،همــکاری
آســانتر اســت .امــروز مســلم اســت که رســیدن بــه توســعه ،جامعــۀ مدنــی ، 4معیارهای جهان شــمول و بســتری
مناســب بــرای زیســت اجتماعــی ،بــدون وجــود ســرمایۀ اجتماعــی ممکــن نیســت» (شــارعپور و حســینیراد،
 .)132 :1387امــروزه ،بــر جامعهشناســان ثابــت شــده اســت کــه ســرمایۀ اجتماعــی یکــی از شــاخصهاي رشــد
و توســعۀ جوامــع بــه شــمار میآیــد و در غیــاب آن ،پیمــودن راه توســعه دشــوار میشــود .یکــی از حوزههایــی
کــه میتوانــد متأثــر از ســرمایۀ اجتماعــی باشــد ،توســعه؛ بهویــژه توســعۀ روســتایی اســت .توســعۀ روســتایی
در ابعــاد عینــی بیشــتر ناظــر بــر باالبــردن ســطح زندگــی عمومــی از طریــق ایجــاد شــرایط مطلــوب و بهینــه در
زمینههــای فقرزدایــی ،تغذیــه ،بهداشــت ،اشــتغال ،آمــوزش و چگونگــی گــذران اوقــات فراغــت میباشــد.
1. Human Capital
2. Social Capital
3. Physical capital
4. Civil Society
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پــس بــرای تحقــق توســعۀ روســتایی که بــه دنبال بهبــود بخشــیدن به وضعیــت اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگی
افــراد یــک جامعــه اســت ،شــکلگیری و تقویــت ســرمایۀ اجتماعــی الزم میباشــد .در جوامــع روســتایی
امــروز ،بــا وجــود ســرمایههای فیزیکــی ،اقتصــادی و انســانی فــراوان ،کندی در روند توســعۀ روســتایی مشــهود
اســت کــه بــه نوعــی ،خــأ ســرمایۀ اجتماعــی را نشــان میدهــد (محســنی تبریــزی و آقامحســنی.)148 :1389 ،
توســعۀ روســتایی بــه عنــوان یکــی از ابعــاد توســعه ،بــا شــیوۀ زندگی افــراد یــک جامعه ،پیونــد تنگاتنگــی دارد
و بــه دنبــال ایجــاد بهبــود در وضعیــت اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی یــک جامعه اســت کــه بــرای تحقق آن
نیــز شــکلگیری و تقویــت ســرمایۀ اجتماعــی مــورد نیــاز میباشــد .توســعۀ روســتایی عبــارت اســت از ارتقــاي
ســطح زندگــی افــراد از ابعــاد مختلــف در جهــت دســتیابی همــۀ ســاکنان بــه زندگی بهتر کــه الزمۀ تحقــق آن،
میتوانــد شــکلگیري و تقویــت ســرمایۀ اجتماعــی باشــد.
کارشناســان توســعۀ روســتایی بــر ایــن باورنــد کــه کارکــرد این ســرمایه بــه انــدازۀ ســرمایهگذاري فیزیکی
اهمیــت دارد .در مقابــل ،سیاسـتهایی از دولــت کــه بــراي رشــد و آبادانــی مناطــق روســتایی ،جایگاه ســرمایۀ
اجتماعــی را نادیــده میگیرنــد ،همیشــه بــا مشــکالت جــدي مواجــه بودهانــد و گاه بــه اســم توســعۀ مالــی،
صنعتــی یــا کشــاورزي کیفیــت شــبکههاي اجتماعــی ســنتی را در هــم ریختــه و بازدهــی بســیار پایینــی از روند
توســعه را شــاهد بودهانــد (مطیعــی لنگــرودی و دیگــران)5 :1391 ،؛ بنابرایــن و بــا توجــه بــه اهمیــت ســرمایۀ
اجتماعــی و تأثیــر آن بــر توســعۀ روســتایی ،نگارنــدگان ایــن مقالــه بــه دنبال یافتن پاســخی بــه این ســؤال اصلی
برآمدنــد کــه آیــا بیــن ابعــاد مختلــف ســرمایۀ اجتماعــی و توســعۀ روســتایی در روســتاهای شهرســتان ایــام
ارتبــاط وجــود دارد؟ شهرســتان ایــام بــه عنــوان یکــی از نقــاط دارای قدمــت تاریخــی و همچنین اســتراتژیکی
در ایــران ،روســتاهایی دارد کــه از پتانســیلهای بالقــوۀ زیــادی بــرای توســعه و توســعۀ پایــدار برخوردارنــد؛ امــا
متأســفانه ایــن پتانســیلها در بســیاری از زمینههــا بــه فعلیــت نرســیدهاند؛ بنابرایــن بایــد بــا شــناخت و توجــه بــه
عوامــل تأثیرگــذار بــر آنهــا اقدامــات مناســب را بــرای توســعۀ روســتایی انجــام داد.
مبانینظریتحقیق
 .1سرمایۀ اجتماعی
جيمــز كلمــن ،ســرمايۀ اجتماعــي را در شــركت مجريــان در ســاختارهاي اجتماعــی قــرار داد .او بــه ســرمايۀ
اجتماعــي بــه عنــوان مورثــي ســاختن روابــط بيــن مجريــان در يــك جامعــه نظــر دارد كــه بــه بعضيهــا ســود
ميرســاند و بــه بعضيهــا نيــز ســودي نميرســد .ســرمايۀ اجتماعــي يــك واحــد منفــرد نيســت؛ امــا طيفــي از
واحدهــاي متفــاوت اســت كــه دو شــاخص مشــترك دارنــد :همــۀ آنهــا شــامل جنبههايــي از يــك ســاختار
اجتماعــي هســتند و بــه مجريــان خاصــي كمــك ميكننــد كــه در داخــل ســاختار هســتند.
توســعۀ ســرمايۀ اجتماعــي بــه جنبههــاي قابليــت اعتمــاد ،التزامــات و هنجارهاي مؤثــری گفته میشــود كه
بــه وســيلۀ شــركتكنندگان در شــبكهها نگهــداري ميشــود و بــه حفــظ فرصتهــا و منابــع در حــال پيشــرفت
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بســتگي دارد .كلمــن ،تشــكيل و تخريــب ســرمايۀ اجتماعــي و اثــرات آن بــر ایجــاد روابــط داخــل گروههــاي
شــبكهاي را مــورد نظــر دارد .او همچنيــن جوانــب ســاختارهاي اجتماعــي در ايدئولوژيهــاي مختلــف و نقــش
فراوانــي و كمــك دولتــي در توســعۀ ســرمايۀ اجتماعــي را مــورد ارزيابــي قــرار داد .تعريــف كلمــن از ســرمايۀ
اجتماعــي هنــوز بــر كار جامعهشــناختي اخيــر برتــري دارد؛ اگرچــه پژوهشــگران در آن تجديــد نظــر كردهانــد
(ســلمانی و دیگــران.)25 :1389 ،
پاتنام )56 :2000( 1مدعی اســت که شــرکت در اجتماع مانند شــبکههای رســمی و شــبکههای غیررســمی
جامعــه ،مرکــز اصلــی مفهــوم ســرمایۀ اجتماعــی اســت .وی میگویــد« :همــكاري داوطلبانــه در جامعـهاي كــه
ســرماية اجتماعــي عظيمــي را در شــكل هنجارهــاي عمــل متقابــل و شــبكههای مشــاركت اجتماعــي بــه ارث
بــرده اســت ،بهتــر صــورت ميگيــرد» (پاتنــام .)138 :1390 ،شــبكههای اجتماعــي ،مــردم را بيشــتر بــه همكاري
و اعتمادپذيــري تشــويق ميكنــد تــا شــرايط انفــرادي ناشــي از پيجويــي نفــع شــخصي (تاجبخــش:1384 ،
 .)12ســرماية اجتماعــي برخــاف ســرماية اقتصــادي ،يــك كاالي عمومــي اســت؛ شــايد بــه هميــن دليل اســت
كــه اغلــب كـمارزش تلقــي میشــود و تــاش زيــادي بــراي افزايــش آن بــه عمــل نميآيــد .پاتنــام ،ســرمایۀ
اجتماعــی را بــه عنــوان همبســتگی اجتماعــی محلــی حاصــل شــده ،دارای ویژگیهــای ذیــل میدانــد:
 .1وجود مجموعهای متراکم از سازمانها و شبکههای اجتماعی محلی؛
 .2وجود سطوح باالی تعهد مدنی یا مشارکت در شبکههای اجتماعی محلی؛
 .3داشتن هویت محلی قوی و مثبت و نیز احساس تجانس و برابری با اعضای اجتماع محلی؛
 .4وجود هنجارهای تعمیمیافته مربوط به اعتماد و کمک متقابل بین اعضای اجتماع محلی و اینکه آیا آنها
یکدیگر را به لحاظ شخصی میشناسند یا خیر؛
 .5وجــود شــبکههای مشــارکت مدنــی تجســم و همکاریهــای موفقیتآمیــز گذشــته کــه میتواننــد
همچــون الگویــی فرهنگــی برای همــکاری آتی عمل کنــد (ازکیــا و غفــاری278 :1383 ،؛ برگرفته از محســنی
تبریــزی و آقامحســنی.)149 :1389 ،
شــاخصهاي ســرماية اجتماعــي در نظــر پاتنــام ،اعتمــاد ،هنجارهــا و شــبكههای مشــاركت اجتماعــي
هســتند كــه بــا تســهيل كنشهــا ،كارايــي جامعــه را بهبــود ميبخشــند .وی معتقــد اســت داشــتن روابــط متقابل
ميــان منابــع ســرماية اجتماعــي؛ يعنــي :اعتمــاد ،هنجارهــا و شــبكههای مشــاركت كــه خــود تقويتكننــده و
خــود افزاينــده هســتند ،از ويژگيهــاي جامعــۀ مدنــي اســت .بــا نبــود ايــن ويژگيهــا ،عهدشــكني ،بیاعتمادي،
فريــب ،بهرهكشــي ،انــزوا و بينظمــي ،يكديگــر را در حفــظ دورههــاي باطــل توســعهنيافتگي تشــديد ميكنند
(شــادیطلب و حجتــی کرمانــی.)37 :1387 ،
بوردیــو در دهــۀ  1970تــا  1980مفهــوم ســرمایۀ اجتماعــی را توســعه داد؛ امــا ایــن کار او نســبت بــه
1. Putnam
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بررسی ارتباط بین ابعاد مختلف سرمایۀ اجتماعی و ...

قســمتهای دیگــر نظریــۀ اجتماعـیاش توجه کمتــری را جلب کــرد (فیلــد 44 :2003 ، 1و  .)45یکی از ســنگ
بناهــای نظــری جامعهشناســی بوردیــو ،در نظــر گرفتــن جامعــه بــه مثابــه تکثــری از حوزههــای اجتماعی اســت.
از نظــر او شــکلهای ســرمایه (اقتصــادی ،فرهنگــی و اجتماعــی) ،بــه عنــوان عواملــی اساســی ،تعریفکننــدۀ
موقعیتهــا و امکانــات کنشــگران گوناگــون در هــر حــوزهای هســتند (سیســمن 75 :2000 ، 2و )76؛ در ایــن
میــان ،شــکل اقتصــادی ســرمایه بالفاصلــه تبدیــل بــه پــول میشــود؛ ماننــد :داراییهــای منقــول و ثابــت یــک
ســازمان .ســرمایۀ فرهنگــی ،نــوع دیگــر ســرمایه اســت کــه در یــک ســازمان وجــود دارد؛ ماننــد :تحصیــات
عالــی اعضــای ســازمان کــه ایــن نــوع ســرمایه نیــز در برخــی مــوارد و تحــت شــرایطی قابــل تبدیــل بــه ســرمایۀ
اقتصــادی اســت .ســرمایۀ اجتماعــی نیــز به ارتباطــات و مشــارکت اعضای یــک ســازمان توجــه دارد و میتواند
ابــزاری بــرای رســیدن بــه ســرمایههای اقتصــادی باشــد (رحمانــی و کاوســی.)133 :1387 ،
بوردیــو اعتقــاد دارد کــه عضویــت در گروههــا و درگیــر بــودن در شــبکههای اجتماعــی کــه در
گروههــا حاصــل میشــود؛ همچنیــن روابــط اجتماعــی حاصــل از عضــو بــودن میتوانــد بــرای بهبــود
موقعیــت اجتماعــی کنشــگران در حوزههــای متفــاوت و گوناگــون بــه کار بــرده شــود .انجمنهــای
داوطلبانــه ،اتحادیههــای تجــاری ،احــزاب سیاســی و انجمنهــای ســری ،نمونههایــی جدیــد از ســرمایۀ
اجتماعــی بــه شــمار میرونــد (همــان).
فرانســیس فوکویامــا 3ســرمایۀ اجتماعــی را در چارچوبــی اقتصــادی مطــرح میکنــد .وی بــا بهرهگیــری
از مفهــوم ســرمایۀ اجتماعــی یــک نظریــۀ اعتمــاد اجتماعــی تدویــن مینمایــد .او معتقــد اســت کــه قــدرت و
کارایــی ســرمایۀ اجتماعــی در جامعــه به میــزان پایبنــدی اعضــای آن جامعه به هنجارهــا و ارزشهای مشــترک
و توانایــی آنهــا بــرای چشمپوشــی از منافــع شــخصی در راســتای خیــر و ســعادت همگانــی بســتگی دارد
(محســنی تبریــزی و آقامحســنی.)150 :1389 ،
 .2توسعۀ روستایی
توســعۀ همهجانبــۀ روســتایی ،در واقــع از یک ســو بر مشــارکت ســاکنان محلــی ،از طریــق مذاکره ،مشــورت و
تعامــل اســتوار اســت کــه درکــی از ســهم هــر یــک از ســاکنان را در فراینــد توســعه فراهم مـیآورد و از ســوی
دیگــر ،شناســایی امتیــاز نســبی هــر ناحیــه را بــرای طراحــی راهبردهــای توســعه ،مــورد توجــه قــرار میدهــد.
در یــک حالــت کلــی ،توســعۀ همهجانبــۀ روســتایی را میتــوان بــه افزایــش تولیــد ،بهبــود ســطح دانــش
و انگیــزش ،ارائــۀ خدمــات گوناگــون ،بهبــود و اصــاح شــبکۀ ارتباطــی و حمــل و نقــل ،بهســازی مســکن
روســتایی ،تنوعبخشــی بــه امکانــات اشــتغال ،اصــاح و انتظــام شــبکۀ مکانــی  -فضایــی ســکونتگاههای
روســتایی بــه صــورت توأمــان مشــروط دانســت (قلفــی.)67 :1384 ،
1. Field
2. Sisaman
3. Francis Fukuyama
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تجربــۀ تاریخــی فراینــد توســعه در کشــورهاي توســعهیافته و پیشــرفته ،این امر را روشــن ســاخته اســت
کــه توســعۀ روســتایی ،یــک ضــرورت بنیــادي بــراي توســعۀ ملــی اســت .بررســی رویکردهــاي توســعۀ
روســتایی نشــان میدهــد کــه رویکــرد و پارادایــم کالســیک ،توســعهیافتگی روســتایی یــا اثربخشــی
فعالیتهــاي توســعۀ روســتایی را بــا رویکردهــاي ســختافزاري توضیــح میدهــد (شــیفرد1998 ،؛
بــه نقــل از افتخــاری .)1388 ،توســعهگران بــراي بهبــود فعالیتهــاي توســعۀ روســتایی ،بــر افزایــش
منابــع مالــی ،بهبــود فضاهــاي کالبــدي ،تجهیــز نظــام کشــاورزي بــه ماشــین آالت و  ...تأکیــد میکننــد؛
هرچنــد بــا رویکــرد مدیریتــی بــراي افزایــش بهــرهوري ســازمانهاي کاري ،بایــد دروندادهــاي نظــام
توســعۀ روســتایی را تقویــت کــرد و افرایــش داد و بــا اینکــه بــراي تحقــق توســعۀ روســتایی و کشــاورزي
نمیتــوان ضرورتهــاي ســختافزاري را نادیــده گرفــت؛ امــا پیشنیــاز اساســی توســعۀ روســتایی،
توجــه بــه رویکــرد نرمافــزاري اســت (همــان) .در رویکــرد نرمافــزاري ،بــه وجــود و تقویــت انگیــزه،
روحیــۀ مشــارکت و شــبکهها بــه عنــوان نیــروي محــرک توســعۀ روســتایی در راســتاي نهادینــه کــردن
حــق توســعهیافتگی و داشــتن زندگــی شــرافتمندانه تأکیــد میشــود (اســکاپ.)2 :1996 ، 1
رويكردها و راهبردهاي توسعۀ روستايي
كشــورها و مناطــق مختلــف جهــان ،متناســب بــا شــرايط و اولويتهــا ،رويكردهــا و اســتراتژيهاي متفاوتــي را
بــرای توســعۀ روســتايي در پيــش گرفتهانــد .بیگمــان بــدون در نظــر گرفتــن تجربيــات جهانــي در ايــن زمينه و
بــا تمركــز صــرف بــر اشــتغالزايي در روســتاها (بــدون در نظــر گرفتــن اســتراتژي توســعۀ روســتايي) نميتــوان
توفيــق چندانــي بــه دســت آورد (كــه پايــدار و مانــدگار نيز باشــد)؛ چــون اشــتغالزايي و كارآفرينــي در فضايي
مســتعد رخ ميدهــد و بــدون وجــود آن فضــا عم ـ ً
ا نميتــوان متوقــع موفقيتــي پايــدار بــود .رويكردهــا و
اســتراتژيهاي توســعۀ روســتايي را ايــن گونــه ميتــوان تقســيمبندي کــرد:
الف) رويكرد فيزيكي  -كالبدي:
 استراتژي توسعه و بهبود زيرساختهاي روستاييب) رويكردهاي اقتصادي:
 استراتژي انقالب سبز استراتژي اصالحات ارضي اســتراتژي صنعتــي کــردن روســتاها (اســتعالجی .)252 :1381 ،در ايــن راســتا بايــد اقدامــات ذيــلصــورت پذيــرد:
 .1ايجاد مشاغل غيرزراعي و فعاليتهاي درآمدزا
 .2رواج مراكز روستايي دست پايين؛ اهداف عمدۀ اين استراتژي را ميتوان اين گونه برشمرد:
1. Escap
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 ايجاد اشتغال غيركشاورزي براي روستاييان بيكار يا نيمهبيكار در يك منطقه همياري در جلوگيري از جريان مهاجرت به مراكز شهري تقويت پايههاي اقتصادي در مراكز روستايي استفادۀ كامل (بیشتر) از مهارتهاي موجود در يك ناحيه فرآوري توليدات كشاورزي محلي تهيــۀ نهادههــاي اساســي و كاالهــاي مصرفــي بــراي كشــاورزان و ديگــر افــراد محلــي (فتحــی،.)207 :1391
ج) رويكردهاي اجتماعي  -فرهنگي:
 .1استراتژي توسعۀ اجتماعي
 .2استراتژي مشاركت مردمي
محورهاي اصلي اين استراتژي عبارتند از:
 تأكيد بيشتر بر نيازهاي مردم افزايش مشاركت مردم و تشويق آنها در هر مرحله از فرايند برنامهريزي بسط و ترويج سرمايهگذاريهاي كوچك كه مردم قادر به اجراي آن باشند كاهش هزينههاي مردم و افزايش درآمدهاي آنان تشــويق مــردم در جهــت تــداوم و نگهــداري پروژههــاي توســعه (افزايــش آگاهيهــاي مــردم و كاهــشزمــان و هزينــۀ طرحهــا و پروژههــا) (فتحــی.)207 :1391 ،
د) رويكردهاي فضايي ،منطقهاي و ناحيهاي:
.1استراتژيهايتحليلمكاني
 .2استراتژي توسعۀ روستا  -شهري
 .3استراتژي يوفرد
 .4استراتژي نظام سلسله مراتبي سكونتگاهها و برنامهريزي مراكز روستايي
 .5استراتژي توسعۀ یكپارچۀ ناحيهاي
مهمترين داليل رويآوردن به اين استراتژي؛ عبارتند از:
 استفادۀ بهتر از سرمايه ،نيروي انساني و عوامل توليد استخراج و بهكارگيري بهينۀ منابع محلي مشاركت آزادانۀ مردم در سطح ناحيه تجانس بيشتر در ناحيه به علت كوچكي نسبت به منطقه همكاري بهتر سازمانهاي مختلف درگير در امر برنامهريزيهدفازايناستراتژي،يكپارچهسازيكليۀامورتوسعهدرناحيهاست(فتحیومطلق 50:1389،و.)51
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پیشینۀپژوهش
 .1تحقیقاتداخلی
علیایــی ( )1394در پژوهشــی بــا عنــوان «تحليلــي بــر رويکــرد مشــارکت اجتماعــي روســتایيان در
برنامههــاي توســعۀ پايــدار روســتايي بــا تأکيــد بــر جامعــۀ روســتايي ايــران» بــه ایــن نتایــج دســت یافــت
کــه متأســفانه جلــب مشــارکت اجتماعــي روســتایيان ،بــه دليــل تغييــر در تفکــر دولتهايــی کــه بــر
ســر کار آمدهانــد ،بــا تغييــر رويکــرد مواجــه بــوده و برنامههــاي پيشبينــي شــده نیــز بــا دانــش و
بينــش جامعــۀ روســتايي ،هماهنگــي الزم را نداشــته اســت .ايــن رونــد باعــث شــده اســت کــه توســعۀ
روســتايي بــا چالشهــاي هماننــدي ،مهاجــرت ،بيــکاري ،تخليــۀ روســتاها و  ...مواجــه گــردد .عليرغــم
هزينههــاي هنگفتــي کــه توســعۀ روســتايي بــراي دولــت داشــته و امکانــات رفاهــي چنديــن برابــری کــه
نســبت بــه گذشــته بــراي روســتاها در نظــر گرفتــه شــده اســت ،رونــد مهاجــرت بــه شــهرها؛ بهويــژه در
میــان جوانــان رو بــه فزونــي نهــاده اســت.
موســوی و دیگــران ( )1391در پژوهشــی بــا عنــوان «تحلیــل فضایــی رابطــۀ ســرمایۀ اجتماعــی و توســعۀ
پایــدار شــهری (نمونــۀ مــورد مطالعــه :شــهرهای اســتان آذربایجــان غربــی)» نشــان دادنــد کــه از بیــن ابعــاد
پنجگانــه ســرمایۀ اجتماعــی ،مشــارکت اجتماعــی بــا بیشــترین تأثیــر ( ،)0/395عالقــۀ فــراوان بــه جامعــه ،تعاون
و همیــاری و روابــط خانوادگــی و دوســتان ،رابطــۀ معنــاداری بــا توســعه دارنــد و تنهــا مؤلفــۀ اعتمــاد اجتماعــی،
دارای رابطــۀ معنــادار بــا توســعه نیســت؛ بــه طور کلــی رابطۀ میــان ســرمایۀ اجتماعی و توســعۀ پایدار شــهری در
آذربایجــان غربــی بــه میــزان  0/67در ســطح اطمینــان  0/99معنــادار اســت.
محســنی تبریــزی و آقامحســنی ( ،)1389پژوهشــی از نــوع پیمایشــی بــا عنــوان «بررســی نقــش ســرمایۀ
اجتماعــی در توســعۀ شــهری (مــورد پژوهــی :شــهر محــات)» بــا هــدف بررســی تأثیــرات ابعــاد ســرمایۀ
اجتماعــی بــر توســعۀ شــهری انجــام دادنــد .نتایــج پژوهــش آنــان نشــان داد کــه بیــن متغیرهــای مســتقل
ســرمایۀ اجتماعــی ،اعتمــاد اجتماعــی ،مشــارکت اجتماعــی و درجــۀ دینــداری بــا توســعۀ شــهری ،رابطــۀ
معنــاداری وجــود دارد؛ همچنیــن بیــن متغیــر انســجام اجتماعــی و توســعۀ شــهری ،رابطــۀ معکــوس و
معنــاداری مشــاهده میشــود.
میــری ( )1389در پژوهــش خــود بــا عنــوان «نقش ســرمایۀ اجتماعی در توســعۀ روســتایی (مطالعۀ مــوردی:
منطقــۀ پشــت آب سیســتان)» ،بــرای ســنجش ســرمایۀ اجتماعــی ،ســه شــاخص اعتماد ،مشــارکت و شــبکهها را
در نظــر گرفــت و رابطــۀ آنهــا را بــا توســعۀ روســتایی مــورد ســنجش قــراد داد .نتایج به دســت آمــده از پژوهش
وی نشــانگر وجــود ارتبــاط معنــادار بیــن ســرمایۀ اجتماعــی و توســعۀ روســتایی اســت و اینکــه بیشــترین ارتباط
مربــوط بــه بعــد شــبکۀ اجتماعــی بوده اســت.
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 .2تحقیقاتخارجی
در مطالعــۀ فالــک و کیلپاتریــک ( )1999کــه در رابطــه بــا پروژههــاي توســعۀ روســتایی در اســترالیا صــورت
گرفتــه ،بــه توســعۀ فراینــد یادگیــري در راســتاي افزایــش مشــارکت اجتماعــی بــه عنــوان یکــی از ابعاد ســرمایۀ
اجتماعــی توجــه خاصی شــده اســت.
پومــکاو )2006( 2در پژوهــش خــود کــه در زمینــۀ ســرمایۀ اجتماعــی و توســعۀ روســتایی در تایلنــد انجــام
1

گرفــت ،بــه ایــن نتیجــه دســت یافــت کــه مؤلفههــاي ســرمایۀ اجتماعــی از قبیــل صداقــت و همــکاري ،بــه
افزایــش ســطح مشــارکت و توســعه در جامعــه منجــر میشــود.
گریــپ )2007( 3موضــوع مهاجــرت روســتا  -شــهري را بــا دیــدگاه ســرمایۀ اجتماعــی بررســی کــرده
اســت .او معتقــد اســت کــه ســطوح توزیــع منابع ســرمایۀ اجتماعــی به تغییــر در پویایــی اقتصــادي -اجتماعی و
جمعیتــی مناطــق روســتایی منجر شــده اســت.
گروتــارت )1999( 4در مطالعـهای کــه در خصــوص ســرمایۀ اجتماعــی و رابطــۀ آن بــا رفــاه خانوادگــی
و فقــر شــهری در اندونــزی انجــام داد ،بــه ایــن نتیجــه رســید کــه مشــارکت در انــواع تشــکلها و انجمنهــا
میتوانــد تأثیــرات مثبتــی بــر وضــع رفاهــی و معیشــتی خانوادههــا داشــته باشــد.
در تحقیقــی کــه نارایــان )2000( 5و نارایــان و بریــج ( )1999دربــارۀ  1400خانــوار و  87شــهر کوچــک و
روســتا در سراســر تانزانیــا انجــام دادنــد ،شــاخصی از ســرمایۀ اجتماعــی در ســطوح خانــوار و اجتمــاع تعریــف
شــد کــه در برگیرنــدۀ تراکــم و خصوصیــات گروههــای غیررســمی و شــبکهها بــود .ابعــاد ایــن شــاخص
عبــارت بودنــد از :اقــام کارکــرد گروهــی ،کمــک مالــی و خصوصیــات گروههــای غیررســمی و شــبکهها.
ایــن واحدهــا نشــان میدادنــد کــه ســرمایۀ اجتماعــی در واقــع هــم ماهیــت اجتماعــی دارد و هــم ســرمایه اســت
و ســودی کــه ایجــاد میکنــد ،افــزون از ســود ســرمایۀ انســانی اســت.
همانطــور کــه مشــاهده شــد پژوهشهایــی کــه تاکنــون انجــام شــده ،در مــورد توســعۀ روســتایی یــا ارتباط
ســرمایۀ اجتماعــی یــا بعضــی از شــاخصهای آن در ارتبــاط بــا توســعۀ روســتایی بــوده اســت .ایــن پژوهشهــا
نیــز بــا ابعــاد بســیار محــدود بــه بررســی ارتباط بیــن متغیرهــا پرداختــه و ســرمایۀ اجتماعــی را در ابعــاد محدودی
در نظــر گرفتهانــد؛ امــا پژوهــش حاضــر بــه بررســی ارتبــاط ســرمایۀ اجتماعــی و توســعۀ روســتایی در ابعــاد
مختلفــی میپــردازد و شــاخصهای مختلــف ســرمایۀ اجتماعــی؛ همچــون :اعتمــاد ،انســجام ،مشــارکت،
آگاهــی و تعامــل را مــورد بررســی قــرار میدهــد؛ لــذا ایــن پژوهــش نــه تنهــا ارتبــاط هــر یــک از متغیرهــای
مذکــور بــا ســرمایۀ اجتماعــی را مــد نظــر قــرار میدهــد؛ بلکــه میتواند مقایسـهای میــان شــاخصهای مختلف
ســرمایۀ اجتماعــی از نظــر میــزان تأثیرگــذاری باشــد؛ چنانکــه میتوانــد نشــان دهد کــدام یــک از ابعاد ســرمایۀ
1. Falk & kilPatrick
2. Pomkau
3. Garip
4. Grootaert
5. Narayan
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اجتماعــی دارای تأثیرگــذاری بیشــتری بــر نگــرش توســعۀ روســتایی اســت و ایــن مســئلهای اســت که در ســایر
پژوهشهــا کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه شــده اســت.
چارچوب نظری و تجربی پژوهش
در پژوهــش حاضــر بــر اســاس نظریههای بوردیــو ،پاتنــام ،فوکویاما و کلمن ،ســرمایۀ اجتماعی با شــاخصهای
اعتمــاد ،انســجام ،مشــارکت ،آگاهــی و تعامــل اجتماعــی ســنجیده شــده اســت؛ بدین صــورت که هر کــدام از
ایــن شــاخصها در نظریههــای مذکــور مطــرح شــدهاند .بــه عقیــدۀ پاتنــام ،شــبكههای مشــاركت مدنــي كــه
شــكافهاي اجتماعــي را دور ميزننــد ،موجــب همــكاري گســتردهتري میشــوند؛ بديــن ترتيــب ،انــواع
شــبكههای مشــاركت اجتماعــي ،بخــش مهمــي از ذخيــرة ســرماية اجتماعــي يــك جامعــه را تشــكيل ميدهند
(شــادیطلب و حجتــی کرمانــی.)37 :1387 ،
بــه اعتقــاد آنتونــي گيدنــز ،اعتمــاد و تأثيــر آن بر فرايند توســعه ،زيربنــا و زمينهســاز اصلي توســعه در جوامع
مــدرن اســت و هــر جــا ســطح اعتمــاد اجتماعــي (بــه عنــوان یکــی از شــاخصهای اصلــی ســرمایۀ اجتماعــی)
باالتــر باشــد ،مشــاركت و هميــاري مــردم در عرصههــاي اجتماعــي ،بيشــتر و آســيبهاي اجتماعــي ،كمتــر
اســت (اکبــری .)11 :1383 ،راجــرز نيــز بــه مفهــوم اعتمــاد ،توجــه ويــژهاي دارد؛ در واقــع مســئلۀ اعتمــاد يكــي
از عناصــر مهــم خردهفرهنــگ دهقانــي اســت كــه او مطــرح ميکنــد .راجــرز عــدم اعتمــاد متقابــل ،بدگمانــي
و حيلهگــري در روابــط شــخصي را از ويژگيهــاي جوامــع دهقانــي ميشــمارد و بیاعتمــادی در روابــط
شــخصي در ميــان دهقانــان را بــه مثابــه ســدي بــراي ســازمانهاي تعاونــي و اكثــر برنامههــاي توســعۀ روســتايي
ميدانــد؛ زيــرا معتقــد اســت کــه يكــي از پايههــاي اساســي توســعۀ روســتايي بــر تعــاون و همــكاري دهقانــان
اســتوار اســت و فقــدان ايــن روحيــه از داليــل عــدم موفقيــت بســياري از برنامههاي توســعۀ روســتايي در جوامع
دهقانــي ميباشــد (همــان.)14 :
«بــه نظــر پاكســتون ( ،)1999ســرمايۀ اجتماعــي دو مؤلفــۀ پيوســتگيهاي عينــي بيــن افــراد بــه عنــوان شــبكۀ
عينــي كــه افــراد را در يــك فضــاي اجتماعــي بــه يكديگــر پيونــد ميدهــد و نوعــي پيونــد ذهنــي كــه موجــب
شــكلگيري روابــط مبتنــي بــر اعتمــاد متقابــل و روابــط عاطفــي مثبــت اعضــاي جامعــه نســبت بــه يكديگــر
ميشــود را شــامل ميگــردد .ســرمايۀ اجتماعــي ،نوعــي انــرژي بالقــوه و تســهيلكنندۀ كنــش اســت كــه ميتواند
در ســطوح مختلــف ســاختار اجتماعــي (خــرد ،ميانــي و كالن) مــورد اســتفاده قــرار گيــرد .این بعــد از ســرمایه در
انديشــۀ فوكويامــا و پاتنــام ،بــه عنــوان يــك پديــدۀ جامعهشناســي كالن لحــاظ شــده اســت .بــه نظــر آنهــا ملتها
ميتواننــد از ســطوح متفاوتــي از ســرمايۀ اجتماعــي برخــوردار باشــند تــا فرصــت را بــراي تحقــق دموكراســي يــا
صنعتــي شــدن آنهــا فراهــم ســازد؛ بنابرایــن در شــرايط وجــود ســرمايۀ اجتماعي ،شــاهد بســط و گســترش فرايند
مشــاركت در حوزههــاي مختلــف اقتصــادي ،اجتماعــي ،سياســي و فرهنگــي و نيــز بســط انجمنهــاي داوطلبانــه
خواهيــم بــود؛ فراينــدي كــه ميتوانــد ســاز و كار مؤثــري بــراي نيــل بــه توســعه باشــد (ازکیــا و غفــاری:1383 ،
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)279؛ بنابرایــن از نظریههــای پاتنــام ،گیدنــز ،راجــرز و پاکســتون ،فرضیــۀ اصلــی زیــر اســتخراج میشــود:
 بین سرمایۀ اجتماعی در ابعاد مختلف و توسعۀ روستایی ارتباط وجود دارد.غفــاری ( ،)1380میــری ( ،)1389ایشــام و کاهکوئــن ( ،)1999فالــک و کیلپاتریــک ( )1999و پومــکاو
( )2006نیــز در پژوهشهــای خــود بــه بررســی ارتبــاط بیــن ســرمایۀ اجتماعــی و توســعۀ روســتایی پرداختهانــد
کــه پژوهشهــای آنــان تشــکیلدهندۀ چارچــوب تجربــی پژوهــش حاضــر اســت.
اعتماد
فرهنگی
انسجام

اجتماعی

سرمایۀ
توسعۀ روستایی

اجتماعی

مشارکت

آگاهی
اقتصادی
تعامل
شکل شمارۀ ( .)1مدل نظری پژوهش

فرضیههایپژوهش
 بین میزان اعتماد اجتماعی و توسعۀ روستایی از دیدگاه روستاییان ،ارتباط وجود دارد.فرضیههای پژوهش
 بین میزان انسجام اجتماعی و توسعۀ روستایی از دیدگاه روستاییان ،ارتباط وجود دارد. بین میزان اعتماد اجتماعی و توسعۀ روستایی از دیدگاه روستاییان ،ارتباط وجود دارد. بین میزان مشارکت اجتماعی و توسعۀ روستایی از دیدگاه روستاییان ،ارتباط وجود دارد. بین میزان انسجام اجتماعی و توسعۀ روستایی از دیدگاه روستاییان ،ارتباط وجود دارد.دارد.
 بین میزان آگاهی اجتماعی و توسعۀ روستایی از دیدگاه روستاییان ،ارتباط وجود بین میزان مشارکت اجتماعی و توسعۀ روستایی از دیدگاه روستاییان ،ارتباط وجود دارد.دارد.
 بین میزان تعامل اجتماعی و توسعۀ روستایی از دیدگاه روستاییان ،ارتباط وجود بین میزان آگاهی اجتماعی و توسعۀ روستایی از دیدگاه روستاییان ،ارتباط وجود دارد.-

بین میزان تعامل اجتماعی و توسعۀ روستایی از دیدگاه روستاییان ،ارتباط وجود دارد.

روششناسیتحقیق
ـاس نــوع دادههــاي جمـعآوري و تحليلشــده ،كمــي اســت و از لحــاظ نــوع برخــورد
شناسیـر اسـ
حاضــر بـ
تحقیق
تحقيــقروش
در ایــن پژوهــش نیز
ـتفاده
ـورد اسـ
تکنیازــک
کمیـت.
ـي اسـ
ميدانـ
آوریهواي
دادهــههایآن،جمعمطالعـ
ورود ب
بررســي و
ـورد
بــا مســئلۀ مـ
مسئلۀ
برخورد با
لحاظمـنوع
است و
شده،
تحلیل
اساس نوع
حاضر بر
تحقیق
یمایشـنامه اســتفاده شــد.
پژوهشابزارنیز پپرسشـ
ـوردایننیاز از
اطالعــات
میدانیجمـ
ـی،ایبــرای
مطالعــۀآن،میدانـ
موردیباشـ
پیمایــش م
استفادهمـدر
آوری مورد
است.ع تکنیک
مطالعه
ـد.ودرورود به
بررسی
اس.ـ پیش
استفادهــاشد
نیاز از
آوری
ـنامۀجمع
پرسشـبرای
ـش،میدانی،
مطالعۀ
ـاز .در
باشد
ـتفادهازاز نتایــج به دســت
پرسشنامهــت و ب
ابزارــرار گرف
اولیــه ق
موردـون
اطالعاتآزمـ
ـی ،مــورد
ابتدایـ
پیمایـ
پیــش ازمیآغـ
دست
گرفت و با
ـنامۀ اولیه
آزمون
ابتدایی،و مورد
پرسشنامۀ
پیمایش،
آمده ،اطمینــان از اعتبار
جهــت
نتایجرابطبهــه،
استفادهدر ایازــن
گردیــد.
قرارتنظیــم
نهایــی
پرسشـ
برطــرف
موجــود،
آغازــص
آمــده ،نقای
الزم،
اطمینان
جهت
گردید .در این
تنظیم
برطرفـ و
ـتبهپایایــی پرسشــنامه
اعتبارجهـ
ـدام ازشــد.
ـوط اقـ
رابطه،مربـ
کارشناســان
ـاتید و
نهاییاسـ
پرسشنامـۀـرات
ـری از نظ
موجود،بهرهگی
نقایصـاوره و
الزم ،بــه مشـ
نیــز از آزمــون آلفــای کرونبــاخ اســتفاده گردیــد .بـ13ـر اســاس ضریب آلفــا ،ضریب پایایــی تمامی متغیرهــا باالتر
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از  7درصــد اســت.
جامعــۀ آمــاری ایــن مطالعــه ،کلیــۀ شــهروندان  18ســال بــه بــاالی روســتاهای شهرســتان ایــام اســت کــه
تعــداد آنهــا بــر اســاس سرشــماری ســال  1390در حــدود  35000نفــر میباشــد .از آنجــا کــه بــه طــور طبیعــی،
امــکان مطالعــۀ دیدگاههــای تمامــی ســاکنان وجــود نداشــت ،بــرای تبییــن نظــرات افــراد مــورد مطالعــه از
شــیوۀ نمونهگیــری اســتفاده شــد و بــر اســاس فرمــول کوکــران ،تعــداد  368نفــر از افــرادی کــه معــرف جامعــۀ
آمــاری تشــخیص داده شــدند ،بــه عنــوان نمونــه انتخــاب گردیدنــد .روش نمونهگیــری در ایــن پژوهــش نیــز
نمونهگيــري دو مرحلــهاي بــا اســتفاده از نمونهگيــري خوشـهای؛ ســپس نمونهگیــری تصادفــی ســاده میباشــد؛
بدیــن صــورت کــه تعــدادی از روســتاهای شهرســتان ایــام ،انتخــاب شــد و از هــر روســتا تعــدادی از افــراد
ســاکن ،مــورد بررســی قــرار گرفتنــد .روســتاهای مــورد مطالعــه نیــز عبــارت بودنــد از :انــارک ،شــانکبود،
بــان زیــارت ،بــانویــزه ،چمســار ،گنجــوان و قبلــه از توابــع بخــش چــوار و بانقــان ،حیدرآبــاد ،هفتچشــمه،
حســینآباد و جعفرآبــاد از توابــع بخــش مرکــزی .تجزیــه و تحلیــل دادههــا پــس از گــردآوری آنهــا با اســتفاده
از نرمافــزار آمــاری  SPSSو  AMOSانجــام گرفــت؛ در ایــن رابطــه بــرای آزمــون فرضیههــا ،تس ـتهای
آمــاری متناســب بــا هــر فرضیــه بــه کار گرفتــه شــد.
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تعریفمتغیرهایپژوهش

جدول شمارۀ ( .)1تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق
موجیری ( )9 :1997معتقد است که توسعۀ روستایی ،عبارت است از ارتقای سطح
تعریف

زندگی روستا از ابعاد مختلف در جهت دستیابی همۀ ساکنان به زندگی بهتر ،به نحوی

مفهومی

که پایداری اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و کالبدی روستا فراهم آید و ابعاد مختلف
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی ارتقا پیدا کند.
در این پژوهش ،توسعۀ روستایی هم بر اساس تعریف موجیری از آن ،از سه بعد توسعۀ
فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی ،سنجیده شده و هم از دیدگاه مردم ،مورد بررسی قرار
گرفته است؛ به عبارتی نگرش مردم به توسعۀ فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی روستا مد
نظر است.
توسعۀ فرهنگی ،بر اساس شاخصهای یونسکو و با گویههایی همچون :نگرش به

توسعۀ

فرهنگ روستاهای همجوار ،پذیرش فرهنگ سایر مناطق ،مقابله با سنتها و بدعتهای

روستایی

اشتباه گذشته ،تعامل با دیگر فرهنگها ،باور به آزادی بیان ،عقلگرایی و میزان اهمیت
دادن به عقل ،میزان استفاده از رسانهها و میزان مطالعۀ افراد سنجیده شده است.
تعریف

توسعۀ اجتماعی نیز با شاخصهایی همچون :انسجام اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،نبود

عملیاتی

باورهای فرهنگی مرتبط با جنسیت ،مشارکت اجتماعی ،عدالت اجتماعی ،شهروند
محوری و احساس امنیت اجتماعی بررسی شده است.
توسعۀ اقتصادی هم با شاخصهایی همچون :میزان درآمد خانوار ،میزان داراییهای
ملکی خانوار ،وضعیت شغلی افراد ،پتانسیلهای درآمدزایی در روستا و وجود قدرت
خرید خانوار سنجیده شده است.
اصطالح سرمایۀ اجتماعی به سرمایههایی چون :اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی،
هنجارها و شبکههایی که مردم برای حل مشکالت عمومی ترسیم میکنند ،گفته میشود.
این بعد از سرمایه با مفاهیمی از قبیل :مشارکت ،اعتماد ،حمایت و ارتباطات اجتماعی
پیوند یافته است (آدام و رنسویچ .)155-183 :2003 ،1از دیدگاه بوردیو ،سرمایۀ

تعریف

اجتماعی دو شاخص اساسی دارد :اعتماد و پیوند .پاتنام ( )56 :2000نیز مدعی است که

مفهومی

شرکت در اجتماع ،مانند شبکههای رسمی و شبکههای غیررسمی جامعه ،مرکز اصلی
مفهوم سرمایۀ اجتماعی است .وی سه بعد اعتماد ،آگاهیهای اجتماعی و مشارکت
اجتماعی را برای سرمایۀ اجتماعی قائل میشود.

سرمایۀ

سرمایۀ اجتماعی در این پژوهش بر اساس نظریههای بوردیو ،پاتنام و آدام و رنسویچ با

اجتماعی

شاخصهای اعتماد ،انسجام ،مشارکت ،آگاهی و تعامل اجتماعی مورد بررسی قرار
گرفته است.
1
فامیل،
andافراد
خانواده،
اعتماد اجتماعی نیز در سطح اعتماد غیررسمی (اعتماد بین اعضای
. Adam
Roncevic

آشنایان و افراد محل) ،اعتماد تعمیمیافته (شامل اعتماد به غریبهها و اکثر مردم) و اعتماد
15

تعریف
عملیاتی

رسمی (اعتماد به گروهها و سازمانها) سنجیده شده است.
انسجام اجتماعی هم در این پژوهش با دو شاخص اصلی انسجام درون خانواده و
انسجام درون جامعه (بیرون از محیط خانواده) سنجیده شده است.
مشارکت اجتماعی نیز در این پژوهش با شاخصهایی چون :شرکت در انتخابات ،ارتباط
نزدیک با شورا ،مشارکت مالی در توسعۀ روستا و همکاری در اجرای پروژههای توسعۀ
روستا سنجیده شده است.
آگاهی اجتماعی شهروندان در این پژوهش با شاخصهایی چون :میزان مطالعه ،نحوۀ
اطالع از اخبار و رویدادهای مهم روستا و ارائۀ راهکار برای حل مسائل روستا سنجیده
شده است.
تعامل اجتماعی نیز با شاخصهایی چون :شرکت در مراسم دیگران ،شرکت در مجالس
عمومی ،مشورت و روابط صمیمانه با همسایگان و  ...سنجیده شده است.
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تجزیه و تحلیل دادهها
 .1آمار توصیفی
آمار توصیفی مربوط به متغیر جنس ،تحصیالت و سن
نتایــج فراوانــی متغیــر جنــس نشــان ميدهــد کــه  52/5درصــد از افــراد مــورد مطالعــه را مــرد و  47/5درصد
ديگــر را زن تشــکيل دادهانــد .نتایــج فراوانــی متغیــر تحصیــات نیــز نشــان میدهــد کــه  20درصــد از
پاســخگویان ،ســواد ابتدایــی 7 ،درصــد مــدرک ســیکل 20 ،درصــد مــدرک دیپلــم 18 ،درصــد مــدرک
کاردانــی 29 ،درصــد مــدرک کارشناســی و  6درصــد مــدرک کارشناســی ارشــد و باالتــر دارنــد .نتایــج
فراوانــی متغیــر ســن نیــز نشــان میدهــد کــه ســن  20درصــد از پاســخگویان  18تــا  20ســال 21 ،درصــد 25
تــا  29ســال 15 ،درصــد  30تــا  35ســال 17 ،درصــد  35تــا  40ســال 15 ،درصــد  40تــا  49ســال 9 ،درصــد
 50تــا  60ســال و  3درصــد  60ســال بــه بــاال اســت.
آمار توصیفی مربوط به متغیر توسعۀ روستایی
جدول شمارۀ ( .)2آمار توصیفی متغیر توسعۀ روستایی
شاخصهای توصیفی
متغیرهای پژوهش

وضعیت مؤلفه

انحراف

خیلی

معیار

کم

توسعۀ اجتماعی

3/19

0/91

35

65

توسعه فرهنگی

3/18

0/87

34

77

98

توسعۀ اقتصادی

2/84

0/92

75

80

93

میانگین

نمرۀ کل توسعۀ
روستایی

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

جمع کل

118

90

60

368

101

58

368

70

50

368

3/07

یافتههــا نشــان میدهــد کــه در بیــن شــاخصهای توســعۀ روســتایی ،توســعۀ اجتماعــی دارای بیشــترین میانگین
یافتهها نشان میدهد که در بین شاخصهای توسعۀ روستایی ،توسعۀ اجتماعی دارای بیشترین میانگین
( )3/19و توســعۀ اقتصــادی دارای کمتریــن میانگیــن ( )2/84اســت؛ همچنیــن وضعیــت کلی مؤلفههای توســعۀ
( )3/19و توسعۀ اقتصادی دارای کمترین میانگین ( )2/84است؛ همچنین وضعیت کلی مؤلفههای توسعۀ
روســتایی نشــان میدهــد کــه در همــۀ مؤلفههــا از نظــر پاســخگویان ،توســعۀ روســتایی در روســتاهای ایــام در
روستایی نشان میدهد که در همۀ مؤلفهها از نظر پاسخگویان ،توسعۀ روستایی در روستاهای ایالم در
حــد متوســط ( )3میباشــد .نمــرۀ کل توســعۀ روســتایی ،بیانگــر ایــن امــر اســت کــه میــزان توســعۀ روســتایی،
حد متوسط ( )3میباشد .نمرۀ کل توسعۀ روستایی ،بیانگر این امر است که میزان توسعۀ روستایی ،مقدار
مقــدار بســیار ناچیــزی بیــش از حــد متوســط ( )3/07میباشــد.
بسیار ناچیزی بیش از حد متوسط ( )3/07میباشد.

آمار توصیفی مربوط به متغیر سرمایۀ اجتماعی
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آمار توصیفی مربوط به متغیر سرمایۀ اجتماعی
جدول شمارۀ ( .)3آمار توصیفی متغیر سرمایۀ اجتماعی
شاخصهای توصیفی
متغیرهای پژوهش

میانگین

وضعیت مؤلفه

انحراف

خیلی

معیار

کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی
زیاد

جمع کل

اعتماد

3/50

0/97

12

27

91

123

115

368

انسجام

3/63

0/87

34

31

68

131

104

368

مشارکت

3/57

0/94

20

25

155

60

108

368

آگاهی

3/38

0/93

15

60

129

95

69

368

تعامل

3/25

0/92

28

59

118

116

47

368

میانگین کل

3/47

سرمایۀ اجتماعی

یافتههــا نشــان میدهــد کــه از بین شــاخصهای ســرمایۀ اجتماعی ،انســجام اجتماعــی ،دارای بیشــترین میانگین
یافتهها نشان میدهد که از بین شاخصهای سرمایۀ اجتماعی ،انسجام اجتماعی،
میانگینــرمایۀ
بیشترینههای س
دارایکلی مؤلف
وضعیت
( )3/63و تعامــل اجتماعــی ،دارای کمتریــن میانگیــن ( )3/25اســت؛ همچنین
مؤلفهها
وضعیتدرکلی
همچنین
میانگینپاس(ـ)3/25
نش/ـ)3
ـی63
اجتماعـ (
ـتاهاییایــام،
روسـ
اجتماعــی
است؛ســرمایۀ
ـخگویان،
کمتریناز نظــر
دارایمؤلفههــا
اجتماعی،همــۀ
تعاملـد کــه در
ـان مویدهـ
روستاهای
هاـ از
میانگیــن
اجتماعیاسـدرـت کــه
سرمایۀایــن امــر
پاسخگویان،بیانگــر
نظراجتماعــی،
ـرمایۀ
مؤلفهس
همۀمیــزان
دهدنمـکهـرۀدرکل
میــد.
نشانیباش
اجتماعی( )3م
سرمایۀمتوســط
بیــش از حــد
سرمایۀ اجتماعی ،بیانگر این امر است که میانگین
نمرۀ کل
حدباشد.
ـش(3از) می
متوسط
ـی ،ازبسـحد
بیش
ســرمایۀ ایالم،
میزاناســت.
()3/47
متوســط
ـیار و بیـ
اجتماعـ
سرمایۀ اجتماعی ،بسیار و بیش از حد متوسط ( )3/47است.

 .2آمار استنباطی
استنباطی
بررسی .2
توزیع دادهها براي استفاده از آزمونهاي پارامتريک
آمارنرمال
وضعیت
اي کلموگــروف ـ اســميرنف
تــک نمونــه
آزمــون
هــا از
عامل
بــودن
بررســي
جهــت
پارامتریک
آزمونهای
استفاده از
برای
دادهها
نرمــالتوزیع
وضعیت نرمال
بررسی
اســت:
نرمال بودن عاملها از آزمون تک نمونهای کلموگروف ـ اسمیرنف استفاده شده است:
شــدهبررسی
اســتفادهجهت
نرمالبرخوردارند.
توزیعنرمال
توزيع
دادهاز
دادهها
برخوردارند.
ها از
:H:Ho
o
نيستند.
برخوردار
نرمال
توزيع
از
ها
ه
داد
:H1
 :H1دادهها از توزیع نرمال برخوردار نیستند.

18
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جدول شمارۀ ( .)4آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن متغیرهای پژوهش
خرده مقیاسها
شاخصها

اعتماد

انسجام

مشارکت

آگاهی

تعامل

368

368

368

368

368

3/50

3/63

3/57

3/38

3/25

تعداد
پارامترهای
نرمال

میانگین
انحراف
معیار

مقادیر کلموگروف-
اسمینرف
سطح معناداری (دو دامنه)

0/93

0/87

0/94

0/93

0/92

2/65

2/92

2/88

2/63

2/36

0/21

0/25

0/07

0/08

0/13

بــا توجــه بــه جــدول شــمارۀ ( ،)3مقاديــر ســطح معناداري کليــۀ متغيرهــاي پژوهش ،بيشــتر از  0/05اســت و
با توجه به جدول شمارۀ ( ،)3مقادیر سطح معناداری کلیۀ متغیرهای پژوهش ،بیشتر از  0/05است و این
ايــن نرمــال بــودن توزيــع دادههــا را ميرســاند و نشــان میدهــد کــه ميتــوان در تحليــل فرضيههــاي پژوهــش،
نرمال بودن توزیع دادهها را میرساند و نشان میدهد که میتوان در تحلیل فرضیههای پژوهش،
آزمونهــاي پارامتريــک را بــه کار گرفــت.
آزمونهای پارامتریک را به کار گرفت.

آزمونفرضیهها
 بیــن ابعــاد مختلــف ســرمایۀ اجتماعــی (اعتمــاد ،انســجام ،مشــارکت ،آگاهــی و تعامــل) و توســعۀ روســتایی بین ابعاد مختلف سرمایۀ اجتماعی (اعتماد ،انسجام ،مشارکت ،آگاهی و تعامل) و توسعۀارتبــاط وجــود دارد.
روستایی ارتباط وجود دارد.
جهــت بررســی فرضیههــای پژوهــش ،مبنــی بــر ارتبــاط بیــن ابعــاد مختلــف ســرمایۀ اجتماعــی (اعتمــاد،
جهت بررسی فرضیههای پژوهش ،مبنی بر ارتباط بین ابعاد مختلف سرمایۀ اجتماعی (اعتماد ،انسجام،
انســجام ،مشــارکت ،آگاهی و تعامل) و توســعۀ روســتایی ،از آزمون ضریب همبســتگی پیرســون اســتفاده شــد
مشارکت ،آگاهی و تعامل) و توسعۀ روستایی ،از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که
کــه یافتههــای آن بــه شــرح جــدول زیــر اســت.
آزمون فرضیهها

یافتههای آن به شرح جدول زیر است.

جدول شمارۀ ( .)5همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابستۀ تحقیق
توسعۀ روستایی

نام متغیر

ضریب همبستگی

سطح معناداری

اعتماد اجتماعی

0/35

0/000

انسجام اجتماعی

0/31

0/000

مشارکت اجتماعی

0/42

0/000

آگاهی اجتماعی

0/23

0/001

0/18

0/002

0/30

0/000

شاخصها

سرمایۀ اجتماعی

تعامل اجتماعی

19

میزان کل سرمایۀ اجتماعی

دورة هیجدهم  ،شمارۀ  54و 55؛ بهار و تابستان 1396

یافتهها حاکی از آن است که بین تمامی ابعاد سرمایۀ اجتماعی؛ همچنین میزان کل سرمایۀ اجتماعی با
توسعۀ روستایی از دیدگاه روستاییان ،رابطۀ مثبت ،مستقیم و معناداری وجود دارد .در این میان ،رابطۀ

فصلنامهعلمي-ترويجي

52

بررسی ارتباط بین ابعاد مختلف سرمایۀ اجتماعی و ...

یافتههــا حاکــی از آن اســت کــه بین تمامــی ابعاد ســرمایۀ اجتماعی؛ همچنین میــزان کل ســرمایۀ اجتماعی
بــا توســعۀ روســتایی از دیــدگاه روســتاییان ،رابطــۀ مثبت ،مســتقیم و معنــاداری وجــود دارد .در این میــان ،رابطۀ
بیــن مشــارکت اجتماعــی و توســعۀ روســتایی ،دارای بیشــترین ضریــب همبســتگی ( ) P =0/42و رابطــۀ بیــن
تعامــل اجتماعــی و توســعۀ روســتایی ،دارای کمتریــن ضریــب همبســتگی ( )P=0/18اســت؛ همچنیــن رابطــۀ
بیــن اعتمــاد اجتماعــی ( ،)P=0/35انســجام اجتماعــی ( )P=0/31و آگاهــی اجتماعــی ( )P=0/23بــا توســعۀ
روســتایی از دیــدگاه روســتاییان ،دارای ضریــب همبســتگی مثبــت و معنــادار میباشــد؛ بنابراین میتــوان گفت
کــه هرچــه میــزان گرایــش بــه ســرمایۀ اجتماعــی ( )P=0/30و ابعاد آن ،بیشــتر شــود ،میزان توســعۀ روســتایی از
دیــدگاه روســتاییان نیــز بیشــتر میشــود و تمامــی فرضیههــای پژوهــش حاضــر تأییــد میگــردد.
مدل معادلۀ ساختاری
بــه منظــور تعیین شــدت و جهت تأثیر ســرمایۀ اجتماعی بر توســعۀ روســتایی در روســتاهای شهرســتان ایــام در
وضعیتهــای مختلــف از یــک مــدل معادلــۀ ســاختاری بهــره گرفتــه شــد کــه خــود از دو نــوعمــدل و انواعــی
از متغیرهــا تشــکیل شــده اســت .دو نــوع مــدل تشــکیلدهندۀ مــدل معادلــۀ ســاختاری ،عبارتنــد از: .1مــدل
اندازهگیــری؛  .2مــدل ســاختاری.
مــدل اندازهگیــری ،جزئــی از مــدل ســاختاری اســت کــه نحــوۀســنجش یک متغیــر پنهــان را با اســتفاده از
که تعداد متغیرهای مشاهدهشده برای یک متغیر پنهان تا چه حد تحت تأثیر متغیر پنهان مورد نظر
مدل ،ومشتاــخص
دو یــا تعــداد بیشــتری متغیــر مشاهدهشــده تعریــف میکنــد؛ همچنیــنمیتــوان گفــت در ایــن
چه حد تحت تأثیر متغیر خطا است .در این مدل 8 ،متغیر مشاهدهشده وجود دارد که متغیرهای
میشــود کــه تعــداد متغیرهــای مشاهدهشــده بــرای یــک متغیــرپنهــان تــا چــه حــد تحــت تأثیــر متغیــر پنهــان
ـودشدۀ
مشاهده
متغیرهای
اجتماعی و
متغیر
متغیـوـرH5
H3ـ،ـرH4
،H2
شد
دارد کــه
ـده وجـ
مشاهدهشـ
سرمایۀ 8متغیــر
پنهان مــدل،
در ایــن
معرفـت.
خطــا اسـ
ـت تأثی
،H1تحـ
ـهۀحــد
مشاهدهچـ
مــورد نظــر و تــا
نماد وخطای
ـرمایۀ zو d
خطای
متغیرهای
هستند.
متغیرهــای،F1
متغیرهــای
اجتماعــی
ـان سـ
متغیــر پنهـ
ف
روستاییـر 
توسعۀ H5معـ
پنهان H4و
متغیر،H3
معرف،H2
،H1F3
F2هشوــدۀ
مشاهد
متغیر
گیری 8
هستند.پنهــان توســعۀ روســتایی هســتند .متغیرهــای خطــای  zو  dنمــاد
شدهمتغیــر
ف
مشاهده 
 F3معــر
 F2و
اندازه،F1
مشاهدهشــدۀ
خطــای اندازهگیــری  8متغیــر مشاهدهشــده هســتند.
جدول شمارۀ ( .)6متغیرهای موجود در مدل

متغیر

سرمایۀ اجتماعی

توسعۀ روستایی
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شاخصها

نمادهای ترسیمی در مدل

اعتماد اجتماعی

H1

انسجام اجتماعی

H2

مشارکت اجتماعی

H3

آگاهی اجتماعی

T1

تعامل اجتماعی

T2

توسعۀ اجتماعی

F1

توسعۀ فرهنگی

F2

توسعۀ اقتصادی

F3

توسعۀ روستایی

توسعۀ فرهنگی

F2

توسعۀ اقتصادی

F3
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شکل شمارۀ ( .)1مدل معادالت ساختاری

جهت پیکانها از سمت متغیر پنهان به سمت متغیر مشاهدهشده که معرف آن متغیر پنهان است ،بیانگر

ـده کــه معــرف آن متغیــر پنهان اســت،
مشاهدهشـ
متغیــر
شکلبــه سـ
جهــت پیکانهــا از ســمت متغیــر پنهــان
ساختاری
معادالت
ـمت مدل
شمارۀ (.)1
این نکتۀ روششناختی است که نمرۀ هر پاسخگو در متغیر مشاهدهشده ،تحت تأثیر وضعیتی است که آن
بیانگــر ایــن نکتــۀ روششــناختی اســت کــه نمــرۀ هــر پاســخگو در متغیــر مشاهدهشــده ،تحــت تأثیــر وضعیتــی
پاسخگو در متغیر پنهان زیربنایی مرتبط با متغیر مشاهدهشده دارد؛ چنانکه در این مدل ،متغیر پنهان،
 21بــا متغیــر مشاهدهشــده دارد؛ چنانکــه در ایــن مــدل،
اســت کــه آن پاســخگو در متغیــر پنهــان زیربنایــی مرتبــط
سرمایۀ اجتماعی و شاخص مشاهدهشدۀ آن ،اعتماد اجتماعی ( )H1است؛ به عبارت دیگر ،وزن ،H1
متغیــر پنهــان ،ســرمایۀ اجتماعــی و شــاخص مشاهدهشــدۀ21آن ،اعتمــاد اجتماعی ( )H1اســت؛ به عبــارت دیگر،
 H4 ،H3 ،H2و  H5در مدل پژوهش ،تعیینکنندۀ میزان سرمایۀ اجتماعی پاسخگوست.
وزن  H4 ،H3 ،H2 ،H1و  H5در مــدل پژوهــش ،تعیینکننــدۀ میــزان ســرمایۀ اجتماعــی پاسخگوســت.
متغیر وابسته و پنهان در این مدل ،توسعۀ روستایی از دیدگاه روستاییان و شاخصهای مشاهدهشدۀ آن؛
متغیــر وابســته و پنهــان در ایــن مــدل ،توســعۀ روســتایی از دیــدگاه روســتاییان و شــاخصهای مشاهدهشــدۀ
یعنی :توسعۀ اجتماعی با بار عاملی  ،0/49توسعۀ اجتماعی با بار عاملی  0/38و توسعۀ اقتصادی با بار
آن؛ یعنــی :توســعۀ اجتماعــی بــا بــار عاملــی  ،0/49توســعۀ اجتماعــی بــا بــار عاملــی  0/38و توســعۀ اقتصــادی بــا
عاملی  0/27است؛ به عنوان مثال ،در متغیر وابستۀ توسعۀ روستایی ،اثر توسعۀ روستایی بر روی  F1با
روی F1
بــار عاملــی  0/27اســت؛ بــه عنــوان مثــال ،در متغیــر وابســتۀ توســعۀ روســتایی ،اثر توســعۀ روســتایی بــر
بار عاملی  ،0/49به این معنی است که متغیر پنهان توسعۀ روستایی ،بیشترین توان تحلیل  F1یا
بــا بــار عاملــی  ،0/49بــه ایــن معنــی اســت کــه متغیــر پنهــان توســعۀ روســتایی ،بیشــترین تــوان تحلیــل  F1یــا
گویههایی که مستقیم به توسعۀ اجتماعی فرد مربوط میشوند با باالترین ضریب
مشارکتــارکت
ضریـراـبداردرا ودارد و مش
گویههایــی کــه مســتقیم بــه توســعۀ اجتماعــی فــرد مربــوط میشــوند بــا باالتریــن
اجتماعی با ضریب  0/60بیشترین توان تحلیل متغیر پنهان سرمایۀ اجتماعی را داراست .در کل ،اثر متغیر
اجتماعــی بــا ضریــب  0/60بیشــترین تــوان تحلیل متغیر پنهــان ســرمایۀ اجتماعــی را داراســت .در کل ،اثر متغیر
باشد.
ـزان0/49
میزان
توسعۀ
اجتماعی بر
مستقل سرمایۀ
باشــد.
میی
 0/49م
روستاییبــهبه میـ
روســتایی
توســعۀ
اجتماعــی بــر
مســتقل ســرمایۀ
برازش مدل

برازش مدل
جدول شمارۀ ( .)7شاخصهای برازندگی مدل
شاخصها

مقدار

شاخصها

مقدار

شاخصها

مقدار

CMIN

223/08

GFI

0/82

NNFI

0/80

ρ ,df

0/00 ،38

AGFI

0/81

NFI

0/79

CMIN/DF

13/15

CFI

0/83

RMSEA

0/064

بــرای بررســی بــرازش مــدل از شــاخصهای بــرازش اســتفاده میشــود .ایــن شــاخصها مقادیــری آمــاری را
برای بررسی برازش مدل از شاخصهای برازش استفاده میشود .این شاخصها مقادیری آماری را
ـاخبهصهای
بــه دســت میآورنــد کــه محقــق را در تشــخیص یــا انتخــاب مــدل مناسـبتر یــاری میکننــد .شـ
برازش
های
ـنترحـیاری
مناسب
تشخیصـ یا
امــارا در
محقق
آورند که
ـادی می
بــرازش زیـدست
ـایر شــاخصها
شاخصسـ
کنندو .اســاس
میــه
ـال ،پای
مدلدر عیـ
انتخابکــه
ـن آنهــا
پرکاربردتری
دارنــد؛
وجــود
شاخصها
پایه
عینــجحال،
ـمارۀکه در
پرکاربردترینشـآنها
دارندـ؛ اما
محسوبمعادلــۀ
ـرای مــدل
سایرــۀ اول بـ
اساس مرتب
ـل وعاملــی
تحلیـ
( ،)7نتای
ـت .در جــدول
وجود χ2اس
زیادیــود،
محســوب میش
2
عاملی مرتبۀ اول برای مدل معادلۀ ساختاری نشان
تحلیل
نتایج
،
)
7
(
شمارۀ
جدول
در
.
است
χ
،
شود
ســاختاریمی
نشــان داده شــده اســت کــه مقــدار مناســبی اســت.
داده شده است که مقدار مناسبی است.
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بررسی ارتباط بین ابعاد مختلف سرمایۀ اجتماعی و ...

نتیجهگیريوپیشنهادات
همانطــور کــه ذکــر شــد ،امــروزه بــه جامعهشناســان ثابــت شــده اســت کــه ســرمایۀ اجتماعــی یکــی از
شــاخصهاي رشــد و توســعۀ جوامــع بــه شــمار میآیــد و در غیــاب آن ،پیمــودن راه توســعه دشــوار میشــود.
توســعۀ روســتایی بــه عنــوان یکــی از ابعــاد توســعه ،بــا شــیوۀ زندگی افــراد یــک جامعه ،پیونــد تنگاتنگــی دارد
و بــه دنبــال ایجــاد بهبــود در وضعیــت اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی یــک جامعه اســت کــه بــرای تحقق آن
نیــز شــکلگیری و تقویــت ســرمایۀ اجتماعــی مــورد نیــاز میباشــد .توســعۀ روســتایی عبــارت اســت از ارتقــاي
ســطح زندگــی افــراد از ابعــاد مختلــف در جهــت دســتیابی همــۀ ســاکنان بــه زندگی بهتر کــه الزمۀ تحقــق آن،
میتوانــد شــکلگیري و تقویــت ســرمایۀ اجتماعــی باشــد.
ســرمایۀ اجتماعــی ابعــاد مختلفــی دارد کــه تحلیــل و شــناخت آنهــا میتوانــد در ارائــۀ راهکارهــای الزم
در جهــت باالبــردن ابعــاد مختلــف توســعۀ روســتایی همچــون :توســعۀ اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی مؤثــر
باشــد؛ لــذا بــا توجــه بــه اهمیــت و ضــرورت بررســی رابطــۀ ســرمایۀ اجتماعــی و توســعۀ روســتایی ،در ایــن
پژوهــش بــه تحلیــل و بررســی ابعــاد مختلف ســرمایۀ اجتماعی؛ همچــون :اعتماد ،انســجام ،مشــارکت ،تعامل و
آگاهــی اجتماعــی بــه عنــوان متغیرهــای مســتقل و رابطۀ آنها با توســعۀ روســتایی در بین روســتاییان روســتاهای
شهرســتان ایــام بــه عنــوان متغیــر وابســته پرداخته شــد.
نتایــج ایــن تحقیــق ،نشــاندهندۀ رابطــۀ مثبــت ،مســتقیم و معنــادار بیــن تمامــی متغیرهــای مســتقل و
وابســتۀ پژوهــش اســت؛ بدیــن صــورت کــه هرچــه میــزان اعتمــاد اجتماعــی ( ،)P=0/35انســجام اجتماعــی
( ،)P=0/31مشــارکت اجتماعــی ( ،)P=0/42آگاهــی اجتماعــی ( )P=0/23و تعامل اجتماعــی ( )P=0/17در
بیــن شــهروندان بیشــتر باشــد ،تحقــق توســعۀ روســتایی ،بیشــتر امکانپذیــر میشــود .در ایــن میــان ،بیشــترین
شــدت همبســتگی بــا توســعۀ روســتایی را متغیــر مشــارکت اجتماعــی و کمتریــن شــدت همبســتگی را متغیر
تعامــل اجتماعــی دارد؛ همچنیــن بیــن میزان کل ســرمایۀ اجتماعــی ( )P=0/30و توســعۀ روســتایی از دیدگاه
روســتاییان ارتبــاط وجــود دارد.
یافتههــای پژوهــش حاضــر مبنــی بــر ارتبــاط بیــن ابعــاد مختلــف ســرمایۀ اجتماعــی و توســعۀ روســتایی
بــا یافتههــای پژوهشهــای غفــاری ( ،)1380میــری ( ،)1389فالــک و پاتریــک ( ،)1999اوبرایــن ( )2000و
پومــکاو ( )2006همخوانــی دارد .هرکــدام از پژوهشهــای مذکــور در یافتههــای خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند
کــه بیــن ابعــاد ســرمایۀ اجتماعــی و توســعۀ روســتایی ،ارتبــاط وجــود دارد و نتایــج آنهــا هماننــد نتایــج پژوهش
حاضــر اســت؛ بنابرایــن مشــاهده میشــود کــه ســرمایۀ اجتماعــی تأثیــر چشــمگیری بــر توســعۀ روســتایی دارد
و میتوانــد بــر اعتمادپذیــری و روحیــۀ همــکاری میــان نیروهــای انســانی بــرای رســیدن بــه اهــداف اقتصــادی
جامعــه تأثیــر مثبــت داشــته باشــد .ســرمایۀ اجتماعــی ،ضمــن شــکلدهی بــه مجموعــه قواعــد و قوانیــن اخالقی
و رفتــاری در مناطــق روســتایی ،بــه رفتــار افــراد نیــز شــکل میدهــد و کمــک میکنــد تــا ســرمایۀ انســانی و
ســرمایۀ مــادی و اقتصــادی بتواننــد بــا هــم و در تعامــل بــا یکدیگــر ،بــه رشــد و پویایی دســت یابنــد؛ همچنین با
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اســتفاده از همانندیهــا و همســانیهای افــراد روســتا از جهــات گوناگــون ،باعــث ایجــاد روحیۀ اعتمــاد متقابل،
مشــارکت و آگاهــی میشــود و در خدمــت منافــع اقتصــادی قــرار میگیــرد و بســتر و فضایــی ایجــاد میکنــد
کــه ضمــن کاهــش هزینههــای اســتفاده از نیروهــای انســانی ،تعامــل بیــن آنها نیــز افزایش یابــد؛ در نتیجــه باعث
افزایــش توســعۀ روســتایی میشــود.
با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر ،پیشنهادات زیر قابل بررسی است:
 توســعۀ امکانــات فرهنگــی و اجتماعــی در ســطح روســتاها ،جهــت باالبــردن روحیــۀ تعــاون و همــکاريروســتاییان بــه عنــوان یکــی از شــاخصهای اصلــی ســرمایۀ اجتماعــی کــه باعــث انســجام ،مشــارکت ،تعامل و
اعتمــاد میشــود.
 فعالیــت رســانههای جمعــی؛ بهویــژه شــبکۀ تلویزیونــی اســتانی ،جهــت باالبــردن ســرمایۀ اجتماعــیروســتاییان.
 توسعۀ خدمات رفاهی برای روستاییان. ایجــاد زمینههــای الزم جهــت افزایــش مشــارکت روســتاییان؛ بهویژه مشــارکت غیررســمی آنهــا در ابعادمختلف توســعۀ روستایی.
 اســتفاده از برنامههــا و راهکارهایــی کــه دیگــر روســتاهای توســعهیافته در راه توســعۀ خــود بــه کاربردهانــد و پیــاده کــردن آنهــا مطابــق بــا آداب و رســوم و ســنن روســتاهای مــورد نظــر.
 تقویت اعتماد ،انسجام و تعامل اجتماعی با توجه به فرهنگ و آداب و رسوم روستا. -تبادل اطالعات بین نهادها ،سازمانها و گروههاي دخیل در امر توسعۀ روستاها.
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بررسی ارتباط بین ابعاد مختلف سرمایۀ اجتماعی و ...

منابع و مآخذ
الف) فارسی
 ازكيا ،مصطفي و غالمرضا غفاري؛ ( ،)1383توسعۀ روستايي با تأكيد بر جامعۀ روستايي ايران ،تهران :نی. اســتعالجي ،عليرضــا؛ (« ،)1381بررســي و تحليــل رويكردهــا و راهبردهــاي توســعۀ روســتايي -ناحيـهاي» ،نشــریۀ جهــاد ،ســال ،22شــمارۀ  251 ،250و .252
 افتخاري ،عبدالرضا ركنالدين؛ ( ،)1388جايگاه توسعه در فرايند توسعۀ ملي ،تهران :مؤسسۀ توسعۀ روستايي ايران. اكبــري ،اميــن؛ ( ،)1383نقــش ســرمايۀ اجتماعــي در مشــاركت :بررســي تأثيــر ســرمايۀ اجتماعــي بــر مشــاركت سياســي اجتماعــي(مطالعــۀ مــوردي :روســتاي فارســنج از توابــع ســقز) ،پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد ،دانشــگاه تهــران ،دانشــکدۀ علــوم اجتماعــی.
 پاتنــام ،روبــرت؛ ( ،)1390دموکراســی و ســنتهای مدنــی ،ترجمــۀ محمدتقــی دلفــروز ،تهــران :دفتر مطالعات و تحقيقات سياســيوزارت کشور.
 تاجبخــش ،کیــان؛ ( ،)1384ســرمایۀ اجتماعــی (اعتمــاد ،دموکراســی و توســعه) ،ترجمــۀ افشــین خاکبــاز و حســن پویــان ،تهــران:شــیرازه.
 رحمانــی ،محمــود و اســماعیل کاوســی؛ ( ،)1387اندازهگیــری و مقایســۀ ســرمایۀ اجتماعــی در بخشهــای دولتــی و خصوصــی،تهــران :دانشــگاه آزاد اســامی ،معاونــت پژوهشــی دفتــر گســترش تولیــد علــم.
 ســلمانی ،محمــد ،فریــده تقیپــور ،مهــدی رمضــانزاده ،و زهــرا جلیلی پروانــه؛ (« ،)1389بررســی ابعاد ســرمایۀ اجتماعی در توســعۀروســتایی» ،فصلنامۀ علوم اجتماعی دانشــگاه آزاد شوشــتر ،ســال چهارم ،شــمارۀ .11
 شــادیطلب ،ژالــه و فرشــته حجتــی کرمانــی؛ ()1387؛ «فقــر و ســرمایۀ اجتماعــی در جامعــۀ روســتایی» ،فصلنامــۀ رفــاه اجتماعــی،ســال هفتــم ،شــمارۀ .28
 شــارعپور ،محمــود و علــی حســینیراد؛ (« ،)1387بررســی رابطــۀ بیــن ســرمایۀ اجتماعــی و مشــارکت ورزشــی (مطالعــۀ مــوردی:دانشــجویان  29-15ســال شــهر بابــل) ،نشــریۀ حرکــت ،شــمارۀ .37
 صفــدری ،مهــدی ،محمدحســین کریــم و محمدرســول خســروی؛ (تابســتان « ،)1387بررســی تأثیــر ســرمایۀ اجتماعــی بــر رشــداقتصــادی ایــران» ،فصلنامــۀ اقتصــاد مقــداری (بررس ـیهای اقتصــادی ســابق) ،دورۀ  ،5شــمارۀ .2
 علیایــی ،محمدصــادق؛ (« ،)1394تحليلــي بــر رويکــرد مشــارکت اجتماعــي روســتایيان در برنامههــاي توســعۀ پايــدار روســتايي بــاتأکيــد بــر جامعــۀ روســتايي ايــران» ،مطالعــات توســعۀ اجتماعــی ایــران ،دورۀ هفتــم ،شــمارۀ .3
 غفــاری ،غالمرضــا؛ ( ،)1380دولــت و مشــارکت اجتماعــی روســتاییان در کشــورهای در حــال توســعه بــا تأکیــد بــر ایــران ،اقتصــادکشــاورزی و توســعه ،شــمارۀ .35
 فتحــي ،ســروش و معصومــه مطلــق؛ (بهــار « ،)1389رویکــرد نظــری بــر توســعۀ پایــدار روســتایی مبتنــی بــر فنــاوری اطالعــات وارتباطــات» ،فصلنامــۀ علمــي -پژوهشــي جغرافيــاي انســاني ،ســال دوم ،شــمارۀ دوم.
 _________؛ (بهــار « ،)1391تحليلــي بــر نقــش ســرمايۀ اجتماعــي بــر توســعۀ روســتايي» ،فصلنامــۀ علمــي  -پژوهشــي جغرافيــا،ســال دوم ،شــمارۀ .2
 قلفی ،محمدوحید؛ (بهار « ،)1384نمایه مقاالت» ،اقتصادی کشاورزی و توسعه ،شمارۀ .49 ماجــدی ،سیدمســعود و عبدالعلــی لهســاییزاده؛ (« ،)1385بررســی رابطــۀ بیــن متغیرهــای زمینـهای ،ســرمایۀ اجتماعــی و رضایت ازکیفیــت زندگــی» ،فصلنامــۀ روســتا و توســعه ،ســال نهم ،شــمارۀ .4
 محســنی تبریزی ،علیرضا و مریم آقامحســنی؛ (پاییز و زمســتان « ،)1389بررســی نقش ســرمایۀ اجتماعی در توســعۀ شــهری (موردپژوهی :شــهر محــات)» ،مدیریت شــهری ،شــمارۀ .26
 مطیعی لنگرودی ،سیدحســن ،ســیدمرتضی نوربخش و محمد اکبرپور سراســکانرود؛ (« ،)1391نقش ســرمایۀ اجتماعی در توســعۀروســتایی (مطالعۀ موردی :روســتای خورجســتان از توابع بخش مرکزی شهرســتان هشــترود)» ،همایش ملی توســعۀ روســتایی.
 موســوی ،میرنجــف ،حکیمــه قنبــری و خالــد اســماعیلزاده؛ (تابســتان « ،)1391تحلیــل فضایــی رابطــۀ ســرمایۀ اجتماعــی و توســعۀپایــدار شــهری (نمونــۀ مــورد مطالعــه :شــهرهای اســتان آذربایجــان غربــی)» ،جغرافیــا و توســعه ،شــمارۀ .27
 میــری ،غالمرضــا؛ (بهــار و تابســتان « ،)1389نقــش ســرمایۀ اجتماعــی در توســعۀ روســتایی (مطالعــۀ مــوردی :منطقــۀ پشــت آبسیســتان)» ،مجلــۀ جغرافیــا و توســعۀ ناحیـهای ،شــمارۀ .14
 ناطقپــور ،محمدجــواد و ســیداحمد فیروزآبــادی؛ (« ،)1384ســرمایۀ اجتماعــی و عوامــل مؤثــر بر شــکلگیری آن در شــهر تهران»،مجلــۀ جامعهشناســی ایران ،دورۀ ششــم ،شــمارۀ .4
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