
بررسی مطلوبیت فضاهای گذران اوقات فراغت ...

بررسی ارتباط بین ابعاد مختلف سرمایۀ اجتماعی و توسعۀ روستایی از 
دیدگاه روستاییان

)مورد مطالعه: روستاهای شهرستان ایالم(
نوذر قنبری 1
هابیل حیدرخانی 2
مسلم رستمی 3

چکیده
توســعۀ همه جانبــۀ 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 مــی آورد و از ســوی 
دیگــر، شناســایی امتیــاز نســبی هــر ناحیــه را بــرای طراحــی راهبردهــای توســعه، مــورد توجــه قــرار می دهد. بــا توجه 
بــه اهمیــت موضــوع، پژوهــش حاضــر بــا اســتفاده از روش میدانــی، تکنیــک پیمایــش، ابــزار تحقیــق پرسشــنامه و 
نرم افزارهــای SPSS و AMOS و بــر اســاس نظریه هــای 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 18 ســال بــه بــاالی ســاکن در روســتاهای شهرســتان ایــام بــود کــه 
بــر اســاس فرمــول کوکــران، تعــداد 368 نفــر از آنهــا بــه عنــوان حجــم نمونــه مــورد بررســی قــرار گرفــت. نتایــج 
تحقیــق، حاکــی از آن اســت کــه بیــن اعتمــاد اجتماعــی )P =0/35(، انســجام اجتماعــی )P =0/31 (، مشــارکت 
اجتماعــی )P =0/42 (، آگاهــی اجتماعــی )P =0/23 ( و تعامــل اجتماعی )P =0/18 ( با توســعۀ روســتایی از دیدگاه 
روســتاییان، ارتبــاط مثبــت، مســتقیم و معنــاداری وجــود دارد. نتایج حاصــل از مــدل معادلۀ ســاختاري AMOS نیز 
نشــان داد کــه ســرمایۀ اجتماعــی بــر نگــرش روســتاییان به توســعۀ روســتایی، تأثیــر متوســط رو بــه بــاال )0/49( دارد.

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 
می دانســتند. پــس از آن و طــی نیــم قــرن اخیــر، بــا ظهــور نئوکاســیک ها، تشــکیل ســرمایۀ انســانی1  نیــز مــورد 
نظــر قــرار گرفــت؛ امــا کمتــر بــه تعامــات اجتماعــی و نقــش ارزش هــا 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 اجتماعــی2  در 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، شــبکه هاي اجتماعــی و ... در چگونگــی تشــکیل آن نقــش دارنــد، در جهــت مثبت، 
رشــد و تکامــل یافتــه باشــد، می توانــد در تعامــات و مبــادالت اقتصــادي، باعــث کاهــش هزینه هــاي مبادالتــی 
شــود و بــر ســایر انــواع ســرمایه و در نهایــت بــر رشــد کشــور تأثیــر بگــذارد )صفــدری و دیگــران، 1387: 39(.

 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 
ــار ســرمایه های انســانی،  اجتماعــی و تأثیرگــذار در بســیاری از حوزه هــای جامعــه اســت کــه »امــروزه در کن
ــوع ســرمایه کــه در بررســی های اقتصــادی  ــن ن ــه ای ــرده می شــود. توجــه ب ــام ب اقتصــادی و فیزیکــی، از آن ن
و اجتماعــی جوامــع مطــرح شــده اســت، نقطــۀ عطفــی در رویکــرد نظــری در مطالعــات توســعه می باشــد« 
)ناطق پــور و فیروزآبــادی، 1384: 59(. ســرمایۀ اجتماعــی همچــون مفاهیــم ســرمایۀ فیزیکی3  و ســرمایۀ انســانی 
)ابــزار و آموزش هایــی کــه بهــره وری فــردی را افزایــش می دهنــد(، بــه ویژگی هــای ســازمان اجتماعــی ماننــد 
شــبکه ها، هنجارهــا و اعتمــاد اشــاره دارد کــه هماهنگــی و همــکاری بــرای کســب ســود متقابــل را تســهیل 
می کننــد. »ایــن نــوع ســرمایه، ســود ســرمایه گذاری در زمینــۀ ســرمایۀ فیزیکــی و ســرمایۀ انســانی را افزایــش 
می دهــد. همــواره در جامعــه ای کــه از نعمــت ســرمایۀ اجتماعــی چشــمگیری برخــوردار می باشــد، همــکاری 
آســان تر اســت. امــروز مســلم اســت که رســیدن بــه توســعه، جامعــۀ مدنــی4 ، معیارهای جهان شــمول و بســتری 
مناســب بــرای زیســت اجتماعــی، بــدون وجــود ســرمایۀ اجتماعــی ممکــن نیســت« )شــارع پور و حســینی راد، 
1387: 132(. امــروزه، بــر جامعه شناســان ثابــت شــده اســت کــه ســرمایۀ اجتماعــی یکــی از شــاخص هاي رشــد 
و توســعۀ جوامــع بــه شــمار می آیــد و در غیــاب آن، پیمــودن راه توســعه دشــوار می شــود. یکــی از حوزه هایــی 
کــه می توانــد متأثــر از ســرمایۀ اجتماعــی باشــد، توســعه؛ به ویــژه توســعۀ روســتایی اســت. توســعۀ روســتایی 
در ابعــاد عینــی بیشــتر ناظــر بــر باالبــردن ســطح زندگــی عمومــی از طریــق ایجــاد شــرایط مطلــوب و بهینــه در 
زمینه هــای فقرزدایــی، تغذیــه، بهداشــت، اشــتغال، آمــوزش و چگونگــی گــذران اوقــات فراغــت می باشــد. 

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 
ــتایی  ــع روس ــت ســرمایۀ اجتماعــی الزم می باشــد. در جوام ــه اســت، شــکل گیری و تقوی ــک جامع ــراد ی اف
امــروز، بــا وجــود ســرمایه های فیزیکــی، اقتصــادی و انســانی فــراوان، کندی در روند توســعۀ روســتایی مشــهود 
اســت کــه بــه نوعــی، خــأ ســرمایۀ اجتماعــی را نشــان می دهــد )محســنی تبریــزی و آقامحســنی، 1389: 148(. 
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 شــکل گیری و تقویــت ســرمایۀ اجتماعــی مــورد نیــاز می باشــد. توســعۀ روســتایی عبــارت اســت از ارتقــاي 
ســطح زندگــی افــراد از ابعــاد مختلــف در جهــت دســتیابی همــۀ ســاکنان بــه زندگی بهتر کــه الزمۀ تحقــق آن، 

می توانــد شــکل گیري و تقویــت ســرمایۀ اجتماعــی باشــد.
کارشناســان توســعۀ روســتایی بــر ایــن باورنــد کــه کارکــرد این ســرمایه بــه انــدازۀ ســرمایه گذاري فیزیکی 
اهمیــت دارد. در مقابــل، سیاســت هایی از دولــت کــه بــراي رشــد و آبادانــی مناطــق روســتایی، جایگاه ســرمایۀ 
ــه اســم توســعۀ مالــی،  ــا مشــکات جــدي مواجــه بوده انــد و گاه ب اجتماعــی را نادیــده می گیرنــد، همیشــه ب
صنعتــی یــا کشــاورزي کیفیــت شــبکه هاي اجتماعــی ســنتی را در هــم ریختــه و بازدهــی بســیار پایینــی از روند 
توســعه را شــاهد بوده انــد )مطیعــی لنگــرودی و دیگــران، 1391: 5(؛ 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 پتانســیل های بالقــوۀ زیــادی بــرای توســعه و توســعۀ پایــدار برخوردارنــد؛ امــا 
متأســفانه ایــن پتانســیل ها در بســیاری از زمینه هــا بــه فعلیــت نرســیده اند؛ بنابرایــن بایــد بــا شــناخت و توجــه بــه 

عوامــل تأثیرگــذار بــر آنهــا اقدامــات مناســب را بــرای توســعۀ روســتایی انجــام داد.

مبانی نظری تحقیق
1. سرمایۀ اجتماعی

جیمــز کلمــن، ســرمایۀ اجتماعــي را در شــرکت مجریــان در ســاختارهاي اجتماعــی قــرار داد. او بــه ســرمایۀ 
اجتماعــي بــه عنــوان مورثــي ســاختن روابــط بیــن مجریــان در یــک جامعــه نظــر دارد کــه بــه بعضي هــا ســود 
مي رســاند و بــه بعضي هــا نیــز ســودي نمي رســد. ســرمایۀ اجتماعــي یــک واحــد منفــرد نیســت؛ امــا طیفــي از 
واحدهــاي متفــاوت اســت کــه دو شــاخص مشــترك دارنــد: همــۀ آنهــا شــامل جنبه هایــي از یــک ســاختار 

اجتماعــي هســتند و بــه مجریــان خاصــي کمــک مي کننــد کــه در داخــل ســاختار هســتند.
توســعۀ ســرمایۀ اجتماعــي بــه جنبه هــاي قابلیــت اعتمــاد، التزامــات و هنجارهاي مؤثــری گفته می شــود که 
بــه وســیلۀ شــرکت کنندگان در شــبکه ها نگهــداري مي شــود و بــه حفــظ فرصت هــا و منابــع در حــال پیشــرفت 
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بســتگي دارد. کلمــن، تشــکیل و تخریــب ســرمایۀ اجتماعــي و اثــرات آن بــر ایجــاد روابــط داخــل گروه هــاي 
شــبکه اي را مــورد نظــر دارد. او همچنیــن جوانــب ســاختارهاي اجتماعــي در ایدئولوژي هــاي مختلــف و نقــش 
فراوانــي و کمــک دولتــي در توســعۀ ســرمایۀ اجتماعــي را مــورد ارزیابــي قــرار داد. تعریــف کلمــن از ســرمایۀ 
اجتماعــي هنــوز بــر کار جامعه شــناختي اخیــر برتــري دارد؛ اگرچــه پژوهشــگران در آن تجدیــد نظــر کرده انــد 

)ســلمانی و دیگــران، 1389: 25(.
پاتنام1  )2000: 56( مدعی اســت که شــرکت در اجتماع مانند شــبکه های رســمی و شــبکه های غیررســمی 
جامعــه، مرکــز اصلــی مفهــوم ســرمایۀ اجتماعــی اســت. وی می گویــد: »همــکاري داوطلبانــه در جامعــه اي کــه 
ســرمایۀ اجتماعــي عظیمــي را در شــکل هنجارهــاي عمــل متقابــل و شــبکه های مشــارکت اجتماعــي بــه ارث 
بــرده اســت، بهتــر صــورت مي گیــرد« )پاتنــام، 1390: 138(. شــبکه های اجتماعــي، مــردم را بیشــتر بــه همکاري 
و اعتمادپذیــري تشــویق مي کنــد تــا شــرایط انفــرادي ناشــي از پي جویــي نفــع شــخصي )تاجبخــش، 1384: 
12(. ســرمایۀ اجتماعــي برخــاف ســرمایۀ اقتصــادي، یــک کاالي عمومــي اســت؛ شــاید بــه همیــن دلیل اســت 
کــه اغلــب کــم ارزش تلقــي می شــود و تــاش زیــادي بــراي افزایــش آن بــه عمــل نمي آیــد. پاتنــام، ســرمایۀ 

اجتماعــی را بــه عنــوان همبســتگی اجتماعــی محلــی حاصــل شــده، دارای ویژگی هــای ذیــل می دانــد:
1. وجود مجموعه ای متراکم از سازمان ها و شبکه های اجتماعی محلی؛

2. وجود سطوح باالی تعهد مدنی یا مشارکت در شبکه های اجتماعی محلی؛
3. داشتن هویت محلی قوی و مثبت و نیز احساس تجانس و برابری با اعضای اجتماع محلی؛

4. وجود هنجارهای تعمیم یافته مربوط به اعتماد و کمک متقابل بین اعضای اجتماع محلی و اینکه آیا آنها 
یکدیگر را به لحاظ شخصی می شناسند یا خیر؛

ــد  ــه می توانن ــته ک ــز گذش ــای موفقیت آمی ــم و همکاری ه ــی تجس ــارکت مدن ــبکه های مش ــود ش 5. وج
همچــون الگویــی فرهنگــی برای همــکاری آتی عمل کنــد )ازکیــا و غفــاری، 1383: 278؛ برگرفته از محســنی 

تبریــزی و آقامحســنی، 1389: 149(.
ــي  ــارکت اجتماع ــبکه های مش ــا و ش ــاد، هنجاره ــام، اعتم ــر پاتن ــي در نظ ــرمایۀ اجتماع ــاخص هاي س ش
هســتند کــه بــا تســهیل کنش هــا، کارایــي جامعــه را بهبــود مي بخشــند. وی معتقــد اســت داشــتن روابــط متقابل 
میــان منابــع ســرمایۀ اجتماعــي؛ یعنــي: اعتمــاد، هنجارهــا و شــبکه های مشــارکت کــه خــود تقویت کننــده و 
خــود افزاینــده هســتند، از ویژگي هــاي جامعــۀ مدنــي اســت. بــا نبــود ایــن ویژگي هــا، عهدشــکني، بی اعتمادي، 
فریــب، بهره کشــي، انــزوا و بي نظمــي، یکدیگــر را در حفــظ دوره هــاي باطــل توســعه نیافتگي تشــدید مي کنند 

)شــادی طلب و حجتــی کرمانــی، 1387: 37(.
ــه  ــبت ب ــن کار او نس ــا ای ــعه داد؛ ام ــی را توس ــرمایۀ اجتماع ــوم س ــا 1980 مفه ــۀ 1970 ت ــو در ده بوردی

1. Putnam

نوذر قنبری - هابیل حیدرخانی - مسلم رستمی



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

40

فصلنامه علمي- ترويجي

قســمت های دیگــر نظریــۀ اجتماعــی اش توجه کمتــری را جلب کــرد )فیلــد1 ، 2003: 44 و 45(. یکی از ســنگ 
بناهــای نظــری جامعه شناســی بوردیــو، در نظــر گرفتــن جامعــه بــه مثابــه تکثــری از حوزه هــای اجتماعی اســت. 
از نظــر او شــکل های ســرمایه )اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعــی(، بــه عنــوان عواملــی اساســی، تعریف کننــدۀ 
موقعیت هــا و امکانــات کنشــگران گوناگــون در هــر حــوزه ای هســتند )سیســمن2 ، 2000: 75 و 76(؛ در ایــن 
میــان، شــکل اقتصــادی ســرمایه بافاصلــه تبدیــل بــه پــول می شــود؛ ماننــد: دارایی هــای 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 می تواند 

ابــزاری بــرای رســیدن بــه ســرمایه های اقتصــادی باشــد )رحمانــی و کاوســی، 1387: 133(.
ــه در  ــی ک ــبکه های اجتماع ــودن در ش ــر ب ــا و درگی ــت در گروه ه ــه عضوی ــاد دارد ک ــو اعتق بوردی
ــود  ــرای بهب ــد ب ــودن می توان ــط اجتماعــی حاصــل از عضــو ب ــن رواب ــا حاصــل می شــود؛ همچنی گروه ه
ــای  ــود. انجمن ه ــرده ش ــه کار ب ــون ب ــاوت و گوناگ ــای متف ــگران در حوزه ه ــی کنش ــت اجتماع موقعی
ــد از ســرمایۀ  ــی جدی ــه، اتحادیه هــای تجــاری، احــزاب سیاســی و انجمن هــای ســری، نمونه های داوطلبان

ــان(. ــد )هم ــه شــمار می رون ــی ب اجتماع
فرانســیس فوکویامــا3  ســرمایۀ اجتماعــی را در چارچوبــی اقتصــادی مطــرح می کنــد. وی بــا بهره گیــری 
از مفهــوم ســرمایۀ اجتماعــی یــک نظریــۀ اعتمــاد اجتماعــی تدویــن می نمایــد. او معتقــد اســت کــه قــدرت و 
کارایــی ســرمایۀ اجتماعــی در جامعــه به میــزان پایبنــدی اعضــای آن جامعه به هنجارهــا و ارزش های مشــترك 
ــتگی دارد  ــی بس ــعادت همگان ــر و س ــتای خی ــخصی در راس ــع ش ــی از مناف ــرای چشم پوش ــا ب ــی آنه و توانای

)محســنی تبریــزی و آقامحســنی، 1389: 150(.

2. توسعۀ روستایی
توســعۀ همه جانبــۀ 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 مــی آورد و از ســوی 
دیگــر، شناســایی امتیــاز نســبی هــر ناحیــه را بــرای طراحــی راهبردهــای توســعه، مــورد توجــه قــرار می دهــد. 
ــش  ــطح دان ــود س ــد، بهب ــش تولی ــه افزای ــوان ب ــتایی را می ت ــۀ روس ــعۀ همه جانب ــی، توس ــت کل ــک حال در ی
و انگیــزش، ارائــۀ خدمــات گوناگــون، بهبــود و اصــاح شــبکۀ ارتباطــی و حمــل و نقــل، بهســازی مســکن 
ــی ســکونت گاه های  ــی - فضای ــات اشــتغال، اصــاح و انتظــام شــبکۀ مکان ــه امکان روســتایی، تنوع بخشــی ب

روســتایی بــه صــورت توأمــان مشــروط دانســت )قلفــی، 1384: 67(.
1. Field
2. Sisaman
3. Francis Fukuyama
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تجربــۀ تاریخــی فراینــد توســعه در کشــورهاي توســعه یافته و پیشــرفته، این امر را روشــن ســاخته اســت 
کــه توســعۀ روســتایی، یــک ضــرورت بنیــادي بــراي توســعۀ ملــی اســت. بررســی رویکردهــاي توســعۀ 
ــی  ــا اثربخش ــتایی ی ــعه یافتگی روس ــیک، توس ــم کاس ــرد و پارادای ــه رویک ــد ک ــان می ده ــتایی نش روس
فعالیت هــاي توســعۀ روســتایی را بــا رویکردهــاي ســخت افزاري توضیــح می دهــد )شــیفرد، 1998؛ 
ــش  ــر افزای ــتایی، ب ــعۀ روس ــاي توس ــود فعالیت ه ــراي بهب ــعه گران ب ــاری، 1388(. توس ــل از افتخ ــه نق ب
منابــع مالــی، بهبــود فضاهــاي کالبــدي، تجهیــز نظــام کشــاورزي بــه ماشــین آالت و ... تأکیــد می کننــد؛ 
ــام  ــاي نظ ــد درونداده ــازمان هاي کاري، بای ــره وري س ــش به ــراي افزای ــی ب ــرد مدیریت ــا رویک ــد ب هرچن
توســعۀ روســتایی را تقویــت کــرد و افرایــش داد و بــا اینکــه بــراي تحقــق توســعۀ روســتایی و کشــاورزي 
ــتایی،  ــعۀ روس ــی توس ــاز اساس ــا پیش نی ــت؛ ام ــده گرف ــخت افزاري را نادی ــاي س ــوان ضرورت ه نمی ت
ــزه،  ــت انگی ــود و تقوی ــه وج ــزاري، ب ــرد نرم اف ــان(. در رویک ــت )هم ــزاري اس ــرد نرم اف ــه رویک ــه ب توج
ــه کــردن  ــوان نیــروي محــرك توســعۀ روســتایی در راســتاي نهادین ــه عن ــۀ مشــارکت و شــبکه ها ب روحی

ــکاپ1 ، 1996: 2(. ــود )اس ــد می ش ــرافتمندانه تأکی ــی ش ــتن زندگ ــعه یافتگی و داش ــق توس ح

رویکردها و راهبردهاي توسعۀ روستایي
کشــورها و مناطــق مختلــف جهــان، متناســب بــا شــرایط و اولویت هــا، رویکردهــا و اســتراتژي هاي متفاوتــي را 
بــرای توســعۀ روســتایي در پیــش گرفته انــد. بی گمــان بــدون در نظــر گرفتــن تجربیــات جهانــي در ایــن زمینه و 
بــا تمرکــز صــرف بــر اشــتغال زایي در روســتاها )بــدون در نظــر گرفتــن اســتراتژي توســعۀ روســتایي( نمي تــوان 
توفیــق چندانــي بــه دســت آورد )کــه پایــدار و مانــدگار نیز باشــد(؛ چــون اشــتغال زایي و کارآفرینــي در فضایي 
ــا و  ــود. رویکرده ــدار ب ــي پای ــع موفقیت ــوان متوق ــاً نمي ت ــا عم ــود آن فض ــدون وج ــد و ب ــتعد رخ مي ده مس

اســتراتژي هاي توســعۀ روســتایي را ایــن گونــه مي تــوان تقســیم بندي کــرد: 
الف( رویکرد فیزیکي - کالبدي: 

- استراتژي توسعه و بهبود زیرساخت هاي روستایي
ب( رویکردهاي اقتصادي: 

- استراتژي انقاب سبز
- استراتژي اصاحات ارضي

- اســتراتژي صنعتــي کــردن روســتاها )اســتعاجی، 1381: 252(. در ایــن راســتا بایــد اقدامــات ذیــل 
صــورت پذیــرد:

1. ایجاد مشاغل غیرزراعي و فعالیت هاي درآمدزا 
2. رواج مراکز روستایي دست پایین؛ اهداف عمدۀ این استراتژي را مي توان این گونه برشمرد:

1. Escap
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- ایجاد اشتغال غیرکشاورزي براي روستاییان بیکار یا نیمه بیکار در یک منطقه 
- همیاري در جلوگیري از جریان مهاجرت به مراکز شهري 

- تقویت پایه هاي اقتصادي در مراکز روستایي 
- استفادۀ کامل )بیشتر( از مهارت هاي موجود در یک ناحیه 

- فرآوري تولیدات کشاورزي محلي 
ــراي کشــاورزان و دیگــر افــراد محلــي )فتحــی،  ــۀ نهاده هــاي اساســي و کاالهــاي مصرفــي ب - تهی

.)207 :1391
ج( رویکردهاي اجتماعي - فرهنگي:

1. استراتژي توسعۀ اجتماعي
2. استراتژي مشارکت مردمي

محورهاي اصلي این استراتژي عبارتند از:
- تأکید بیشتر بر نیازهاي مردم

- افزایش مشارکت مردم و تشویق آنها در هر مرحله از فرایند برنامه ریزي
- بسط و ترویج سرمایه گذاري هاي کوچک که مردم قادر به اجراي آن باشند

- کاهش هزینه هاي مردم و افزایش درآمدهاي آنان
- تشــویق مــردم در جهــت تــداوم و نگهــداري پروژه هــاي توســعه )افزایــش آگاهي هــاي مــردم و کاهــش 

زمــان و هزینــۀ طرح هــا و پروژه هــا( )فتحــی، 1391: 207(.
د( رویکردهاي فضایي، منطقه اي و ناحیه اي:

1. استراتژي هاي تحلیل مکاني
2. استراتژي توسعۀ روستا - شهري

3. استراتژي یوفرد
4. استراتژي نظام سلسله مراتبي سکونتگاه ها و برنامه ریزي مراکز روستایي

5. استراتژي توسعۀ یکپارچۀ ناحیه اي
مهمترین دالیل روي آوردن به این استراتژي؛ عبارتند از:

 - استفادۀ بهتر از سرمایه، نیروي انساني و عوامل تولید
- استخراج و به کارگیري بهینۀ منابع محلي

- مشارکت آزادانۀ مردم در سطح ناحیه
- تجانس بیشتر در ناحیه به علت کوچکي نسبت به منطقه

- همکاري بهتر سازمان هاي مختلف درگیر در امر برنامه ریزي
هدف از این استراتژي، یکپارچه سازي کلیۀ امور توسعه در ناحیه است )فتحی و مطلق، 1389: 50 و 51(.
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پیشینۀ پژوهش
1. تحقیقات داخلی

ــتاییان در  ــي روس ــارکت اجتماع ــرد مش ــر رویک ــي ب ــوان »تحلیل ــا عن ــی ب ــی )1394( در پژوهش علیای
برنامه هــاي توســعۀ پایــدار روســتایي بــا تأکیــد بــر جامعــۀ روســتایي ایــران« بــه ایــن نتایــج دســت یافــت 
ــر  ــی کــه ب ــر در تفکــر دولت  های ــل تغیی ــه دلی ــتاییان، ب ــب مشــارکت اجتماعــي روس کــه متأســفانه جل
ــش و  ــا دان ــز ب ــده نی ــي ش ــاي پیش بین ــوده  و برنامه ه ــه ب ــرد مواج ــر رویک ــا تغیی ــد، ب ــر کار آمده ان س
بینــش جامعــۀ روســتایي، هماهنگــي الزم را نداشــته اســت. ایــن رونــد باعــث شــده اســت کــه توســعۀ 
روســتایي بــا چالش هــاي هماننــدي، مهاجــرت، بیــکاري، تخلیــۀ روســتاها و ... مواجــه گــردد. علي رغــم 
هزینه هــاي هنگفتــي کــه توســعۀ روســتایي بــراي دولــت داشــته و امکانــات رفاهــي چندیــن برابــری کــه 
نســبت بــه گذشــته بــراي روســتاها در نظــر گرفتــه شــده اســت، رونــد مهاجــرت بــه شــهرها؛ به ویــژه در 

میــان جوانــان رو بــه فزونــي نهــاده اســت. 
موســوی و دیگــران )1391( در پژوهشــی بــا عنــوان »تحلیــل فضایــی رابطــۀ ســرمایۀ اجتماعــی و توســعۀ 
ــن ابعــاد  ــد کــه از بی ــی(« نشــان دادن ــۀ مــورد مطالعــه: شــهرهای اســتان آذربایجــان غرب ــدار شــهری )نمون پای
پنج گانــه ســرمایۀ اجتماعــی، مشــارکت اجتماعــی بــا بیشــترین تأثیــر )0/395(، عاقــۀ 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 0/67 در ســطح اطمینــان 0/99 معنــادار اســت. 
محســنی تبریــزی و آقامحســنی )1389(، پژوهشــی 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 
ــوس و  ــۀ معک ــهری، رابط ــعۀ ش ــی و توس ــجام اجتماع ــر انس ــن متغی ــن بی ــود دارد؛ همچنی ــاداری وج معن

ــود.  ــاهده می ش ــاداری مش معن
میــری )1389( در 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 شــبکه ها 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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2. تحقیقات خارجی
در مطالعــۀ فالــک و کیل پاتریــک1  )1999( کــه در رابطــه بــا پروژه هــاي 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.
پومــکاو2  )2006( در پژوهــش خــود کــه در زمینــۀ ســرمایۀ اجتماعــی و توســعۀ روســتایی در تایلنــد انجــام 
گرفــت، بــه ایــن نتیجــه دســت یافــت کــه مؤلفه هــاي ســرمایۀ اجتماعــی از قبیــل صداقــت و همــکاري، بــه 

افزایــش ســطح مشــارکت و توســعه در جامعــه منجــر می شــود.
ــا دیــدگاه ســرمایۀ اجتماعــی بررســی کــرده  گریــپ3  )2007( موضــوع مهاجــرت روســتا - شــهري را ب
اســت. او معتقــد اســت کــه ســطوح توزیــع منابع ســرمایۀ اجتماعــی به تغییــر در پویایــی اقتصــادي-  اجتماعی و 

جمعیتــی مناطــق روســتایی منجر شــده اســت. 
گروتــارت4  )1999( در مطالعــه ای 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 تشــکل ها و انجمن هــا 

می توانــد تأثیــرات مثبتــی بــر وضــع رفاهــی و معیشــتی خانواده هــا داشــته باشــد.
در تحقیقــی کــه نارایــان5  )2000( و  نارایــان و بریــج )1999( دربــارۀ 1400 خانــوار و 87 شــهر کوچــک و 
روســتا در سراســر تانزانیــا انجــام دادنــد، شــاخصی از ســرمایۀ اجتماعــی در ســطوح خانــوار و اجتمــاع تعریــف 
ــن شــاخص  ــاد ای ــود. ابع ــات گروه هــای غیررســمی و شــبکه ها ب ــدۀ تراکــم و خصوصی شــد کــه در برگیرن
عبــارت بودنــد از: اقــام کارکــرد گروهــی، کمــک مالــی و خصوصیــات گروه هــای غیررســمی و شــبکه ها. 
ایــن واحدهــا نشــان می دادنــد کــه ســرمایۀ اجتماعــی در واقــع هــم ماهیــت اجتماعــی دارد و هــم ســرمایه اســت 

و ســودی کــه ایجــاد می کنــد، افــزون از ســود ســرمایۀ انســانی اســت.
همانطــور کــه مشــاهده شــد پژوهش هایــی کــه تاکنــون انجــام شــده، در مــورد توســعۀ روســتایی یــا ارتباط 
ســرمایۀ اجتماعــی یــا بعضــی از شــاخص های آن در ارتبــاط بــا توســعۀ روســتایی بــوده اســت. ایــن پژوهش هــا 
نیــز بــا ابعــاد بســیار محــدود بــه بررســی ارتباط بیــن متغیرهــا پرداختــه و ســرمایۀ اجتماعــی را در ابعــاد محدودی 
در نظــر گرفته انــد؛ امــا پژوهــش حاضــر بــه بررســی ارتبــاط ســرمایۀ اجتماعــی و توســعۀ روســتایی در ابعــاد 
ــارکت،  ــجام، مش ــاد، انس ــون: اعتم ــی؛ همچ ــرمایۀ اجتماع ــف س ــاخص های مختل ــردازد و ش ــی می پ مختلف
آگاهــی و تعامــل را مــورد بررســی قــرار می دهــد؛ لــذا ایــن پژوهــش نــه تنهــا ارتبــاط هــر یــک از متغیرهــای 
مذکــور بــا ســرمایۀ اجتماعــی را مــد نظــر قــرار می دهــد؛ بلکــه می تواند مقایســه ای میــان شــاخص های مختلف 
ســرمایۀ اجتماعــی از نظــر میــزان تأثیرگــذاری باشــد؛ چنانکــه می توانــد 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 مســئله ای اســت که در ســایر 
پژوهش هــا کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه شــده اســت.

چارچوب نظری و تجربی پژوهش
در پژوهــش حاضــر بــر اســاس نظریه های بوردیــو، پاتنــام، فوکویاما و کلمن، ســرمایۀ اجتماعی با شــاخص های 
اعتمــاد، انســجام، مشــارکت، آگاهــی و تعامــل اجتماعــی ســنجیده شــده اســت؛ بدین صــورت که هر کــدام از 
ایــن شــاخص ها در نظریه هــای مذکــور مطــرح شــده اند. بــه عقیــدۀ پاتنــام، شــبکه های مشــارکت مدنــي کــه 
ــواع  ــب، ان ــن ترتی ــوند؛ بدی ــترده تري می ش ــکاري گس ــب هم ــد، موج ــي را دور مي زنن ــکاف هاي اجتماع ش
شــبکه های مشــارکت اجتماعــي، بخــش مهمــي از ذخیــرۀ ســرمایۀ اجتماعــي یــک جامعــه را تشــکیل مي دهند 

)شــادی طلب و حجتــی کرمانــی، 1387: 37(. 
بــه اعتقــاد آنتونــي گیدنــز، اعتمــاد و تأثیــر آن بر فرایند توســعه، زیربنــا و زمینه ســاز اصلي توســعه در جوامع 
مــدرن اســت و هــر جــا ســطح اعتمــاد اجتماعــي )بــه عنــوان یکــی از شــاخص های اصلــی ســرمایۀ اجتماعــی( 
باالتــر باشــد، مشــارکت و همیــاري مــردم در عرصه هــاي اجتماعــي، بیشــتر و آســیب هاي اجتماعــي، کمتــر 
اســت )اکبــری، 1383: 11(. راجــرز نیــز بــه مفهــوم اعتمــاد، توجــه ویــژه اي دارد؛ در واقــع مســئلۀ اعتمــاد یکــي 
از عناصــر مهــم خرده فرهنــگ دهقانــي اســت کــه او مطــرح مي کنــد. راجــرز عــدم اعتمــاد متقابــل، بدگمانــي 
ــط  ــادی در رواب ــمارد و بی اعتم ــي مي ش ــع دهقان ــاي جوام ــخصي را از ویژگي ه ــط ش ــري در رواب و حیله گ
شــخصي در میــان دهقانــان را بــه مثابــه ســدي بــراي ســازمان هاي تعاونــي و اکثــر برنامه هــاي توســعۀ روســتایي 
مي دانــد؛ زیــرا معتقــد اســت کــه یکــي از پایه هــاي اساســي توســعۀ روســتایي بــر تعــاون و همــکاري دهقانــان 
اســتوار اســت و فقــدان ایــن روحیــه از دالیــل عــدم موفقیــت بســیاري از برنامه هاي توســعۀ روســتایي در جوامع 

دهقانــي مي باشــد )همــان: 14(.
»بــه نظــر پاکســتون )1999(، ســرمایۀ اجتماعــي دو مؤلفــۀ پیوســتگي هاي عینــي بیــن افــراد بــه عنــوان شــبکۀ 
عینــي کــه افــراد را در یــک فضــاي اجتماعــي بــه یکدیگــر پیونــد مي دهــد و نوعــي پیونــد ذهنــي کــه موجــب 
شــکل گیري روابــط مبتنــي بــر اعتمــاد متقابــل و روابــط عاطفــي مثبــت اعضــاي جامعــه نســبت بــه یکدیگــر 
مي شــود را شــامل مي گــردد. ســرمایۀ اجتماعــي، نوعــي انــرژي بالقــوه و تســهیل کنندۀ کنــش اســت کــه مي تواند 
در ســطوح مختلــف ســاختار اجتماعــي )خــرد، میانــي و کان( مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. این بعــد از ســرمایه در 
اندیشــۀ فوکویامــا و پاتنــام، بــه عنــوان یــک پدیــدۀ جامعه شناســي کان لحــاظ شــده اســت. بــه نظــر آنهــا ملت ها 
مي تواننــد از ســطوح متفاوتــي از ســرمایۀ اجتماعــي برخــوردار باشــند تــا فرصــت را بــراي تحقــق دموکراســي یــا 
صنعتــي شــدن آنهــا فراهــم ســازد؛ بنابرایــن در شــرایط وجــود ســرمایۀ اجتماعي، شــاهد بســط و گســترش فرایند 
مشــارکت در حوزه هــاي مختلــف اقتصــادي، اجتماعــي، سیاســي و فرهنگــي و نیــز بســط انجمن هــاي داوطلبانــه 
خواهیــم بــود؛ فراینــدي کــه مي توانــد ســاز و کار مؤثــري بــراي نیــل بــه توســعه باشــد )ازکیــا و غفــاری، 1383: 
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279(؛ بنابرایــن از نظریه هــای پاتنــام، گیدنــز، راجــرز و پاکســتون، فرضیــۀ اصلــی زیــر اســتخراج می شــود: 
- بین سرمایۀ اجتماعی در ابعاد مختلف و توسعۀ روستایی ارتباط وجود دارد. 

غفــاری )1380(، میــری )1389(، ایشــام و کاهکوئــن )1999(، فالــک و کیل پاتریــک )1999( و پومــکاو 
)2006( نیــز در پژوهش هــای خــود بــه بررســی ارتبــاط بیــن ســرمایۀ اجتماعــی و توســعۀ روســتایی پرداخته انــد 

کــه پژوهش هــای آنــان تشــکیل دهندۀ چارچــوب تجربــی پژوهــش حاضــر اســت.

13 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مدل نظری پژوهش(. 1شکل شمارۀ )

 

 
 های پژوهشفرضیه

 .ارتباط وجود دارد ،از دیدگاه روستاییان توسعۀ روستاییو میزان اعتماد اجتماعی  بین -
 .دارد وجود ارتباط ،روستاییان دیدگاه از توسعۀ روستایی و اجتماعی انسجام میزان ینب -
 .دارد وجود ارتباط ،روستاییان دیدگاه از توسعۀ روستایی و اجتماعی مشارکت میزان بین  -

 .دارد وجود ارتباط ،روستاییان دیدگاه از توسعۀ روستایی و اجتماعی آگاهی میزان بین -
 .دارد وجود ارتباط ،روستاییان دیدگاه از توسعۀ روستایی و اجتماعی تعامل میزان بین  -
 
 تحقیق شناسیروش

 ۀمسئل با برخورد نوع از لحاظ و است کمی شده،تحلیل و آوریجمع یهاداده نوع اساس بر حاضر تحقیق
یمایش پ نیز تکنیک مورد استفاده در این پژوهش .است میدانی ایمطالعه، آن به ورود و بررسی مورد

پیش از  .اطالعات مورد نیاز از ابزار پرسشنامه استفاده شد آوریجمعمیدانی، برای  ۀدر مطالع .دباشمی
مورد آزمون اولیه قرار گرفت و با استفاده از نتایج به دست آمده،  ،ابتدایی ۀآغاز پیمایش، پرسشنام

به  ،جهت اطمینان از اعتبار الزم ،در این رابطه .گردیدنهایی تنظیم  ۀبرطرف و پرسشنام ،نقایص موجود

 

 توسعۀ روستایی

 فرهنگی

 اجتماعی
سرمایۀ 
 اجتماعی

 آگاهی

 مشارکت

 انسجام

 اعتماد

 تعامل

 اقتصادی

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

روش شناسی تحقیق
تحقیــق حاضــر بــر اســاس نــوع داده هــاي جمــع آوري و تحلیل شــده، کمــي اســت و از لحــاظ نــوع برخــورد 
بــا مســئلۀ مــورد بررســي و ورود بــه آن، مطالعــه اي میدانــي اســت. تکنیــک مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش نیز 
پیمایــش می باشــد. در مطالعــۀ میدانــی، بــرای جمــع آوری اطاعــات مــورد نیاز از ابزار پرسشــنامه اســتفاده شــد. 
پیــش از آغــاز پیمایــش، پرسشــنامۀ ابتدایــی، مــورد آزمــون اولیــه قــرار گرفــت و بــا اســتفاده از نتایــج به دســت 
آمــده، نقایــص موجــود، برطــرف و پرسشــنامۀ نهایــی تنظیــم گردیــد. در ایــن رابطــه، جهــت اطمینــان از اعتبار 
الزم، بــه مشــاوره و بهره گیــری از نظــرات اســاتید و کارشناســان مربــوط اقــدام شــد. جهــت پایایــی پرسشــنامه 
نیــز از آزمــون آلفــای کرونبــاخ اســتفاده گردیــد. بــر اســاس ضریب آلفــا، ضریب پایایــی تمامی متغیرهــا باالتر 

بررسی ارتباط بین ابعاد مختلف سرمایۀ اجتماعی و ...
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از 7 درصــد اســت.
جامعــۀ آمــاری ایــن مطالعــه، کلیــۀ شــهروندان 18 ســال بــه بــاالی روســتاهای شهرســتان ایــام اســت کــه 
تعــداد آنهــا بــر اســاس سرشــماری ســال 1390 در حــدود 35000 نفــر می باشــد. از آنجــا کــه بــه طــور طبیعــی، 
ــه از  ــورد مطالع ــراد م ــن نظــرات اف ــرای تبیی امــکان مطالعــۀ دیدگاه هــای تمامــی ســاکنان وجــود نداشــت، ب
شــیوۀ نمونه گیــری اســتفاده شــد و بــر اســاس فرمــول کوکــران، تعــداد 368 نفــر از افــرادی کــه معــرف جامعــۀ 
آمــاری تشــخیص داده شــدند، بــه عنــوان نمونــه انتخــاب گردیدنــد. روش نمونه گیــری در ایــن پژوهــش نیــز 
نمونه گیــري دو مرحلــه  اي بــا اســتفاده از نمونه گیــري خوشــه ای؛ ســپس نمونه گیــری تصادفــی ســاده می باشــد؛ 
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: انــارك، شــان کبود، 
بــان زیــارت، بــان  ویــزه، چمســار، گنجــوان و قبلــه از توابــع بخــش چــوار و بانقــان، حیدرآبــاد، هفت چشــمه، 
حســین آباد و جعفرآبــاد از توابــع بخــش مرکــزی. تجزیــه و تحلیــل داده هــا پــس از گــردآوری آنهــا با اســتفاده 
ــا، تســت های  ــون فرضیه ه ــرای آزم ــن رابطــه ب ــت؛ در ای ــاری SPSS و AMOS انجــام گرف ــزار آم از نرم اف

آمــاری متناســب بــا هــر فرضیــه بــه کار گرفتــه شــد.
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تعریف متغیرهای پژوهش
جدول شمارۀ )1(. تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق

15 
 

 
 

توسعۀ 
 روستایی

تعریف 
 مفهومی

 سطح ارتقای از است عبارت ،توسعۀ روستایی( معتقد است که 9: 1997موجیری )
 نحوی به بهتر، زندگی به ساکنان ۀهم دستیابی جهت در مختلف ابعاد از روستا زندگی

آید و ابعاد مختلف  فراهم روستا کالبدی و سیاسی اقتصادی، اجتماعی، پایداری که
  .اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ارتقا پیدا کند

 
 
 
 

تعریف 
 عملیاتی

 ۀتوسع بعد سه از، آنبر اساس تعریف موجیری از  هم توسعۀ روستایی ،در این پژوهش
مورد بررسی قرار  ،و هم از دیدگاه مردم سنجیده شده ،اقتصادی و اجتماعی فرهنگی،

 فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی روستا مدتوسعۀ ش مردم به نگر ؛ به عبارتیگرفته است
  .نظر است
نگرش به  :هایی همچونبا گویهی یونسکو و هاشاخصبر اساس  ،فرهنگیتوسعۀ 

های ها و بدعتفرهنگ روستاهای همجوار، پذیرش فرهنگ سایر مناطق، مقابله با سنت
گرایی و میزان اهمیت بیان، عقلها، باور به آزادی تعامل با دیگر فرهنگاشتباه گذشته، 

 .افراد سنجیده شده استۀ ها و میزان مطالعمیزان استفاده از رسانه دادن به عقل،
 نبودانسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی،  ی همچون:یهاشاخصاجتماعی نیز با توسعۀ 

باورهای فرهنگی مرتبط با جنسیت، مشارکت اجتماعی، عدالت اجتماعی، شهروند 
 .و احساس امنیت اجتماعی بررسی شده استمحوری 
های میزان درآمد خانوار، میزان دارایی ی همچون:یهاشاخصبا هم اقتصادی توسعۀ 

های درآمدزایی در روستا و وجود قدرت ملکی خانوار، وضعیت شغلی افراد، پتانسیل
 .خرید خانوار سنجیده شده است

 
 
 
 
 
 

سرمایۀ 
 اجتماعی

 
 

تعریف 
 مفهومی

مشارکت اجتماعی،  اجتماعی، اعتماد چون: هاییسرمایه به سرمایۀ اجتماعی اصطالح
. دشومی گفته ند،کنمی ترسیم عمومی مشکالت حل برای مردم که ییهاشبکه و هنجارها

 اجتماعی ارتباطات و مشارکت، اعتماد، حمایت :قبیل از مفاهیمی با سرمایه این بعد از
سرمایۀ  ،از دیدگاه بوردیو .(155-183 :2003 ،1رنسویچ و آدام) است یافته پیوند

مدعی است که نیز  (56: 2000) پاتنام. پیوندو اعتماد  :دو شاخص اساسی دارد اجتماعی
جامعه، مرکز اصلی  غیررسمیی هاشبکهی رسمی و هاشبکهمانند  ،شرکت در اجتماع

مشارکت ی اجتماعی و هاآگاهیوی سه بعد اعتماد،  .است سرمایۀ اجتماعیمفهوم 
 .دشومیقائل  سرمایۀ اجتماعیاجتماعی را برای 

 
 

ی بوردیو، پاتنام و آدام و رنسویچ با هانظریهدر این پژوهش بر اساس سرمایۀ اجتماعی 
و تعامل اجتماعی مورد بررسی قرار  آگاهی ،مشارکت ،انسجام ،ی اعتمادهاشاخص

                                                           
1. Adam and Roncevic 
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تعریف 
 عملیاتی

 .گرفته است
 فامیل، افراد خانواده، اعضای بین اعتماد) غیررسمی اعتماد سطح در نیز اجتماعی اعتماد

 اعتماد و( مردم اکثر و هاغریبه به اعتماد شامل) یافتهتعمیم اعتماد ،(محل افراد و آشنایان
 .شده است سنجیده( هاسازمان و هاگروه به اعتماد) رسمی
 و خانواده وندر انسجام اصلی شاخص دو با پژوهش این درهم  اجتماعی انسجام
 .است شده سنجیده( خانواده محیط از بیرون) جامعه درون انسجام

 ارتباط انتخابات، در شرکت :چون ییهاشاخص با پژوهش این درنیز  اجتماعی مشارکت
 توسعۀ یهاپروژه اجرای در همکاری و توسعۀ روستا در مالی مشارکت شورا، با نزدیک
 .شده است سنجیده روستا

 ۀنحو مطالعه، میزان :چون ییهاشاخص با پژوهش این در شهروندان یآگاهی اجتماع
 سنجیده روستا مسائل حل برای راهکار ۀارائ و روستا مهم رویدادهای و اخبار از اطالع

 .شده است
 مجالس در شرکت مراسم دیگران، در شرکت :یی چونهاشاخصتعامل اجتماعی نیز با 

 .شده است سنجیده.. . و ایگانهمس با صمیمانه روابط و مشورت عمومی،

 
 هادادهتجزیه و تحلیل 

 آمار توصیفی .1
 آمار توصیفی مربوط به متغیر جنس، تحصیالت و سن

درصد دیگر  5/47مرد و  را افراد مورد مطالعه از درصد 5/52د که دهمینتایج فراوانی متغیر جنس نشان 
سواد از پاسخگویان،  درصد 20د که دهمینشان  نتایج فراوانی متغیر تحصیالت نیز .اندرا زن تشکیل داده

مدرك  درصد 29مدرك کاردانی،  درصد 18مدرك دیپلم،  درصد 20درصد مدرك سیکل،  7ابتدایی، 
 د کهدهمینشان  نیز وانی متغیر سننتایج فرا .دارندمدرك کارشناسی ارشد و باالتر  درصد 6کارشناسی و 

 17سال،  35تا  30 درصد 15سال،  29تا  25 درصد 21، سال 20تا  18پاسخگویان  از درصد 20 سن
سال به باال  60 درصد 3سال و  60تا  50 درصد 9سال،  49تا  40 درصد 15سال،  40تا  35درصد 

 .است
 

  توسعۀ روستاییآمار توصیفی مربوط به متغیر 

بررسی ارتباط بین ابعاد مختلف سرمایۀ اجتماعی و ...
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تجزیه و تحلیل داده ها
1. آمار توصیفی

آمار توصیفی مربوط به متغیر جنس، تحصیات و سن
نتایــج فراوانــی متغیــر جنــس نشــان مي دهــد کــه 52/5 درصــد از افــراد مــورد مطالعــه را مــرد و 47/5 درصد 
ــز نشــان می دهــد کــه 20 درصــد از  ــات نی ــر تحصی ــی متغی ــج فراوان ــد. نتای دیگــر را زن تشــکیل داده ان
پاســخگویان، ســواد ابتدایــی، 7 درصــد مــدرك ســیکل، 20 درصــد مــدرك دیپلــم، 18 درصــد مــدرك 
کاردانــی، 29 درصــد مــدرك کارشناســی و 6 درصــد مــدرك کارشناســی ارشــد و باالتــر دارنــد. نتایــج 
فراوانــی متغیــر ســن نیــز نشــان می دهــد کــه ســن 20 درصــد از پاســخگویان 18 تــا 20 ســال، 21 درصــد 25 
تــا 29 ســال، 15 درصــد 30 تــا 35 ســال، 17 درصــد 35 تــا 40 ســال، 15 درصــد 40 تــا 49 ســال، 9 درصــد 

50 تــا 60 ســال و 3 درصــد 60 ســال بــه بــاال اســت.

آمار توصیفی مربوط به متغیر توسعۀ روستایی 
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 (. آمار توصیفی متغیر توسعۀ روستایی2جدول شمارۀ )

 یفیهای توصشاخص وضعیت مؤلفه
 های پژوهشمتغیر

 کم متوسط زیاد خیلی زیاد جمع کل
خیلی 

 کم
انحراف 

 معیار
 میانگین

 توسعۀ اجتماعی 19/3 91/0 35 65 118 90 60 368
 توسعه فرهنگی 18/3 87/0 34 77 98 101 58 368
 توسعۀ اقتصادی 84/2 92/0 75 80 93 70 50 368

07/3 
توسعۀ  نمرۀ کل

 روستایی

 
دارای بیشترین میانگین  توسعۀ اجتماعی، توسعۀ روستاییی هاشاخصدهد که در بین ن میها نشایافته

توسعۀ های وضعیت کلی مؤلفه ؛ همچنیناست( 84/2دارای کمترین میانگین ) توسعۀ اقتصادی( و 19/3)
در  ایالم روستاهای در توسعۀ روستایی، پاسخگویاناز نظر  هادر همۀ مؤلفه کهدهد نشان می روستایی

مقدار  ،توسعۀ روستایی میزان بیانگر این امر است که ،توسعۀ روستایی نمرۀ کل .باشد( می3حد متوسط )
  .دباشمی( 07/3حد متوسط )بسیار ناچیزی بیش از 

 
 سرمایۀ اجتماعیآمار توصیفی مربوط به متغیر 

 
 
 
 
 
 
 
 

یافته هــا نشــان می دهــد کــه در بیــن شــاخص های توســعۀ روســتایی، توســعۀ اجتماعــی دارای بیشــترین میانگین 
)3/19( و توســعۀ اقتصــادی دارای کمتریــن میانگیــن )2/84( اســت؛ همچنیــن وضعیــت کلی مؤلفه های توســعۀ 
روســتایی نشــان می دهــد کــه در همــۀ مؤلفه هــا از نظــر پاســخگویان، توســعۀ روســتایی در روســتاهای ایــام در 
حــد متوســط )3( می باشــد. نمــرۀ کل توســعۀ روســتایی، بیانگــر ایــن امــر اســت کــه میــزان توســعۀ روســتایی، 

مقــدار بســیار ناچیــزی بیــش از حــد متوســط )3/07( می باشــد. 

نوذر قنبری - هابیل حیدرخانی - مسلم رستمی
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 (. آمار توصیفی متغیر سرمایۀ اجتماعی3جدول شمارۀ )

 ی توصیفیهاشاخص وضعیت مؤلفه
 های پژوهشمتغیر

 جمع کل
خیلی 
 زیاد

 کم متوسط زیاد
خیلی 

 کم
انحراف 

 معیار
 میانگین

 اعتماد 50/3 97/0 12 27 91 123 115 368
 انسجام 63/3 87/0 34 31 68 131 104 368
 مشارکت 57/3 94/0 20 25 155 60 108 368
 آگاهی 38/3 93/0 15 60 129 95 69 368
 تعامل 25/3 92/0 28 59 118 116 47 368

47/3 
میانگین کل 

 سرمایۀ اجتماعی

 
دارای بیشترین میانگین  ،اجتماعینسجام ، اسرمایۀ اجتماعیی هاشاخصبین  ازدهد که ها نشان مییافته

ی هامؤلفهوضعیت کلی  ؛ همچنین( است25/3دارای کمترین میانگین ) ،( و تعامل اجتماعی63/3)
روستاهای در  سرمایۀ اجتماعی ها از نظر پاسخگویان،که در همۀ مؤلفهدهد نشان می سرمایۀ اجتماعی

میانگین بیانگر این امر است که  ،سرمایۀ اجتماعیمیزان  نمرۀ کل .باشد( می3بیش از حد متوسط ) ،ایالم
  .است( 47/3بیش از حد متوسط )و بسیار  ،سرمایۀ اجتماعی

 
 آمار استنباطی .2

 های پارامتریکبرای استفاده از آزمون هاداده بررسی وضعیت نرمال توزیع
 :استفاده شده استای کلموگروف ـ اسمیرنف ها از آزمون تک نمونهجهت بررسی نرمال بودن عامل

oH: ها از توزیع نرمال برخوردارندداده. 
1H: ها از توزیع نرمال برخوردار نیستندداده. 

 
 
 

یافته هــا نشــان می دهــد کــه از بین شــاخص های ســرمایۀ اجتماعی، انســجام اجتماعــی، دارای بیشــترین میانگین 
)3/63( و تعامــل اجتماعــی، دارای کمتریــن میانگیــن )3/25( اســت؛ همچنین وضعیت کلی مؤلفه های ســرمایۀ 
اجتماعــی نشــان می دهــد کــه در همــۀ مؤلفه هــا از نظــر پاســخگویان، ســرمایۀ اجتماعــی در روســتاهای ایــام، 
بیــش از حــد متوســط )3( می باشــد. نمــرۀ کل میــزان ســرمایۀ اجتماعــی، بیانگــر ایــن امــر اســت کــه میانگیــن 

ســرمایۀ اجتماعــی، بســیار و بیــش از حد متوســط )3/47( اســت. 

2. آمار استنباطی
بررسی وضعیت نرمال توزیع داده ها براي استفاده از آزمون هاي پارامتریک

جهــت بررســي نرمــال بــودن عامل هــا از آزمــون تــک نمونــه اي کلموگــروف ـ اســمیرنف 
ــت: ــده اس ــتفاده ش اس

Ho: داده ها از توزیع نرمال برخوردارند.
H1: داده ها از توزیع نرمال برخوردار نیستند.

بررسی ارتباط بین ابعاد مختلف سرمایۀ اجتماعی و ...
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 برای تعیین نرمال بودن متغیرهای پژوهش آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف(. 4شمارۀ )جدول 
 هاخرده مقیاس

 تعامل آگاهی مشارکت انسجام اعتماد
 هاشاخص

 368 368 368 368 368 تعداد

پارامترهای 
 نرمال

 25/3 38/3 57/3 63/3 50/3 میانگین

انحراف 
 معیار

93/0 87/0 94/0 93/0 92/0 

 -مقادیر کلموگروف
 اسمینرف

65/2 92/2 88/2 63/2 36/2 

 13/0 08/0 07/0 25/0 21/0 سطح معناداری )دو دامنه(

 
این  و است 05/0بیشتر از  ،متغیرهای پژوهش ۀمقادیر سطح معناداری کلی ،(3) ۀبا توجه به جدول شمار
های پژوهش، توان در تحلیل فرضیهمیدهد که نشان میرساند و ها را مینرمال بودن توزیع داده

 .کار گرفته رامتریک را بهای پاآزمون
 

 هافرضیهآزمون 
توسعۀ  و)اعتماد، انسجام، مشارکت، آگاهی و تعامل(  سرمایۀ اجتماعیبین ابعاد مختلف  -

 .ارتباط وجود دارد روستایی
 انسجام، اعتماد،) سرمایۀ اجتماعی مختلف ابعادمبنی بر ارتباط بین  ،ی پژوهشهافرضیهجهت بررسی 

که  از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد ،توسعۀ روستایی و (تعامل و آگاهی مشارکت،
 .استبه شرح جدول زیر  ی آنهاافتهی

 
 
 
 

 

بــا توجــه بــه جــدول شــمارۀ )3(، مقادیــر ســطح معناداري کلیــۀ متغیرهــاي پژوهش، بیشــتر از 0/05 اســت و 
ایــن نرمــال بــودن توزیــع داده هــا را مي رســاند و نشــان می دهــد کــه مي تــوان در تحلیــل فرضیه هــاي پژوهــش، 

آزمون هــاي پارامتریــک را بــه کار گرفــت.

آزمون فرضیه ها
- بیــن ابعــاد مختلــف ســرمایۀ اجتماعــی )اعتمــاد، انســجام، مشــارکت، آگاهــی و تعامــل( و توســعۀ روســتایی 

ارتبــاط وجــود دارد.
جهــت بررســی فرضیه هــای پژوهــش، مبنــی بــر ارتبــاط بیــن ابعــاد مختلــف ســرمایۀ اجتماعــی )اعتمــاد، 
انســجام، مشــارکت، آگاهی و تعامل( و توســعۀ روســتایی، از آزمون ضریب همبســتگی پیرســون اســتفاده شــد 

کــه یافته هــای آن بــه شــرح جــدول زیــر اســت.
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 تحقیق ۀهمبستگی بین متغیرهای مستقل و وابست .(5شمارۀ )جدول 
 نام متغیر

 هاشاخص                 
  توسعۀ روستایی

 سطح معناداری ضریب همبستگی

 
 

 سرمایۀ اجتماعی

 000/0 35/0 اد اجتماعیاعتم
 000/0 31/0 اجتماعی انسجام

 000/0 42/0 اجتماعی مشارکت
 001/0 23/0 اجتماعی آگاهی
 002/0 18/0 اجتماعی تعامل
 000/0 30/0 سرمایۀ اجتماعیمیزان کل 

 
با  ماعیسرمایۀ اجتهمچنین میزان کل  ؛سرمایۀ اجتماعیحاکی از آن است که بین تمامی ابعاد  هایافته

رابطۀ  ،در این میان .وجود دارد یمستقیم و معنادار ،مثبت ۀرابط ،از دیدگاه روستاییان توسعۀ روستایی
 رابطۀ بینو ( P=42/0)دارای بیشترین ضریب همبستگی  ،توسعۀ روستاییو اجتماعی  مشارکت بین

رابطۀ همچنین ؛ است( P=18/0)دارای کمترین ضریب همبستگی  ،توسعۀ روستاییو اجتماعی  تعامل
توسعۀ با ( P=23/0) و آگاهی اجتماعی (P=31/0)، انسجام اجتماعی (P=35/0)اعتماد اجتماعی  بین

 گفتتوان بنابراین می ؛دباشمیبت و معنادار دارای ضریب همبستگی مث ،از دیدگاه روستاییان روستایی
از  توسعۀ روستاییمیزان  ،شتر شودبی ،و ابعاد آن (P=30/0) سرمایۀ اجتماعیچه میزان گرایش به که هر

 .دگردمیپژوهش حاضر تأیید های فرضیهد و تمامی شومیبیشتر  نیز دیدگاه روستاییان
 

  ساختاری ۀمدل معادل
 ایالم روستاهای شهرستاندر  توسعۀ روستایی بر سرمایۀ اجتماعی ریشدت و جهت تأث نییبه منظور تع

از  یمدل و انواعاز دو نوع  خودبهره گرفته شد که  ساختاری معادلۀمدل  کیمختلف از  یهاتیدر وضع
مدل  .1 :از عبارتند ،معادلۀ ساختاریمدل  ۀدهندلیمدل تشک دو نوع .شده است لیتشک رهایمتغ

  .یمدل ساختار .2؛ یریگاندازه
 ایه از دو پنهان را با استفاد ریمتغ کیسنجش  ۀاست که نحو یاز مدل ساختار یئجز ،یریگمدل اندازه

شود مشخص می ،مدلاین گفت در  توانیم ؛ همچنینکندیم فیشده تعرمشاهده ریمتغ یشتریتعداد ب

نوذر قنبری - هابیل حیدرخانی - مسلم رستمی
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یافته هــا 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 =0/42 ( و رابطــۀ بیــن 
تعامــل اجتماعــی و توســعۀ روســتایی، دارای کمتریــن ضریــب همبســتگی )P=0/18( اســت؛ همچنیــن رابطــۀ 
ــا توســعۀ  بیــن اعتمــاد اجتماعــی )P=0/35(، انســجام اجتماعــی )P=0/31( و آگاهــی اجتماعــی )P=0/23( ب
روســتایی از دیــدگاه روســتاییان، دارای ضریــب همبســتگی مثبــت و معنــادار می باشــد؛ بنابراین می تــوان گفت 
کــه هرچــه میــزان گرایــش بــه ســرمایۀ اجتماعــی )P=0/30( و ابعاد آن، بیشــتر شــود، میزان توســعۀ روســتایی از 

دیــدگاه روســتاییان نیــز بیشــتر می شــود و تمامــی فرضیه هــای پژوهــش حاضــر تأییــد می گــردد.

مدل معادلۀ ساختاری 
بــه منظــور تعیین شــدت و جهت تأثیر ســرمایۀ اجتماعی بر توســعۀ روســتایی در روســتاهای شهرســتان ایــام در 
وضعیت  هــای مختلــف از یــک مــدل معادلــۀ ســاختاری بهــره گرفتــه شــد کــه خــود از دو نــوع  مــدل و انواعــی 
از متغیرهــا تشــکیل شــده اســت. دو نــوع مــدل تشــکیل دهندۀ مــدل معادلــۀ ســاختاری، عبارتنــد از:   1. مــدل 

اندازه گیــری؛ 2. مــدل ســاختاری. 
مــدل اندازه گیــری، جزئــی از مــدل ســاختاری اســت کــه نحــوۀ  ســنجش یک متغیــر پنهــان را با اســتفاده از 
دو یــا تعــداد بیشــتری متغیــر مشاهده شــده تعریــف می کنــد؛ همچنیــن  می تــوان گفــت در ایــن مدل، مشــخص 
می شــود کــه تعــداد متغیرهــای مشاهده شــده بــرای یــک متغیــر  پنهــان تــا چــه حــد تحــت تأثیــر متغیــر پنهــان 
مــورد نظــر و تــا چــه حــد تحــت تأثیــر متغیــر خطــا اســت. در ایــن مــدل، 8 متغیــر مشاهده شــده وجــود دارد کــه 
متغیرهــای مشاهده شــدۀ H4 ،H3 ،H2 ،H1 و H5 معــرف  متغیــر پنهــان ســرمایۀ اجتماعــی و متغیرهــای 
مشاهده شــدۀ F2 ،F1 و F3 معــرف  متغیــر پنهــان توســعۀ روســتایی هســتند. متغیرهــای خطــای z و d نمــاد 

خطــای اندازه گیــری 8 متغیــر مشاهده شــده هســتند. 

21 
 

پنهان مورد نظر و تا  ریمتغ ریپنهان تا چه حد تحت تأث ریمتغ کی یشده برامشاهده یرهایکه تعداد متغ
وجود دارد که متغیرهای ده شمتغیر مشاهده 8 ،در این مدل .استخطا  ریمتغ ریچه حد تحت تأث

 ۀشدمتغیرهای مشاهده و متغیر پنهان سرمایۀ اجتماعی معرف H5و  H1 ،H2 ،H3 ،H4 ۀشدمشاهده
F1 ،F2  وF3 متغیرهای خطای .هستند توسعۀ روستاییمتغیر پنهان  معرف z  وd  نماد خطای

  .شده هستندمتغیر مشاهده 8گیری اندازه
 

 جود در مدلمتغیرهای مو .(6شمارۀ )جدول 
 نمادهای ترسیمی در مدل هاشاخص متغیر

 سرمایۀ اجتماعی

 H1 اعتماد اجتماعی
 H2 اجتماعی انسجام

 H3 اجتماعی مشارکت
 T1 اجتماعی آگاهی
 T2 اجتماعی تعامل

 توسعۀ روستایی
 F1 توسعۀ اجتماعی

 F2 فرهنگی ۀتوسع

 F3 توسعۀ اقتصادی

 

  
 الت ساختاریمدل معاد(. 1شکل شمارۀ )

 

بررسی ارتباط بین ابعاد مختلف سرمایۀ اجتماعی و ...
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 الت ساختاریمدل معاد(. 1شکل شمارۀ )

جهــت پیکان هــا از ســمت متغیــر پنهــان بــه ســمت متغیــر مشاهده شــده کــه معــرف آن متغیــر پنهان اســت،  
بیانگــر ایــن نکتــۀ روش شــناختی اســت کــه نمــرۀ هــر پاســخگو در متغیــر مشاهده شــده، تحــت تأثیــر وضعیتــی 
اســت کــه آن پاســخگو در متغیــر پنهــان زیربنایــی مرتبــط بــا متغیــر مشاهده شــده دارد؛ چنانکــه در ایــن مــدل، 
متغیــر پنهــان، ســرمایۀ اجتماعــی و شــاخص مشاهده شــدۀ آن، اعتمــاد اجتماعی )H1( اســت؛ به عبــارت دیگر، 

وزن H4 ،H3 ،H2 ،H1 و H5 در مــدل پژوهــش، تعیین کننــدۀ میــزان ســرمایۀ اجتماعــی پاسخگوســت. 
متغیــر وابســته و پنهــان در ایــن مــدل، توســعۀ روســتایی از دیــدگاه روســتاییان و شــاخص های مشاهده شــدۀ 
آن؛ یعنــی: توســعۀ اجتماعــی بــا بــار عاملــی 0/49، توســعۀ اجتماعــی بــا بــار عاملــی 0/38 و توســعۀ اقتصــادی بــا 
  F1 بــار عاملــی 0/27 اســت؛ بــه عنــوان مثــال، در متغیــر وابســتۀ توســعۀ روســتایی، اثر توســعۀ روســتایی بــر روی
بــا بــار عاملــی 0/49، بــه ایــن معنــی اســت کــه متغیــر پنهــان توســعۀ روســتایی، بیشــترین تــوان تحلیــل F1 یــا 
گویه هایــی کــه مســتقیم بــه توســعۀ اجتماعــی فــرد مربــوط می شــوند بــا باالتریــن ضریــب را دارد و مشــارکت 
اجتماعــی بــا ضریــب 0/60 بیشــترین تــوان تحلیل متغیر پنهــان ســرمایۀ اجتماعــی را داراســت. در کل، اثر متغیر 

مســتقل ســرمایۀ اجتماعــی بــر توســعۀ روســتایی بــه میــزان 0/49 می باشــد. 

برازش مدل
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 شده که معرف آن متغیر پنهان است، بیانگرها از سمت متغیر پنهان به سمت متغیر مشاهدهجهت پیکان
تحت تأثیر وضعیتی است که آن  ،شدههر پاسخگو در متغیر مشاهده شناختی است که نمرۀروش ۀاین نکت

 ،متغیر پنهان ،در این مدل چنانکه ؛شده داردپاسخگو در متغیر پنهان زیربنایی مرتبط با متغیر مشاهده
، H1 وزن ،به عبارت دیگر ؛( استH1)اجتماعی  اعتماد ،آن ۀشدو شاخص مشاهده سرمایۀ اجتماعی

H2 ،H3 ،H4  وH5 پاسخگوست سرمایۀ اجتماعیمیزان  ۀکنندتعیین ،در مدل پژوهش.  
آن؛  ۀشدی مشاهدههاشاخصو  اناز دیدگاه روستایی توسعۀ روستایی ،در این مدلمتغیر وابسته و پنهان 

با بار  توسعۀ اقتصادیو  38/0با بار عاملی  توسعۀ اجتماعی، 49/0عاملی  با بار توسعۀ اجتماعی :یعنی
 با  F1بر روی  توسعۀ روستاییاثر  ،توسعۀ روستایی ۀدر متغیر وابست ،به عنوان مثال؛ است 27/0عاملی 

یا  F1بیشترین توان تحلیل  ،توسعۀ روستاییر پنهان که متغی استاین معنی به  ،49/0 بار عاملی
مشارکت دارد و  را شوند با باالترین ضریبفرد مربوط می توسعۀ اجتماعیهایی که مستقیم به گویه

اثر متغیر  ،در کل .را داراستپنهان سرمایۀ اجتماعی  بیشترین توان تحلیل متغیر 60/0با ضریب  اجتماعی
  .دباشمی 49/0به میزان  توسعۀ روستاییبر  سرمایۀ اجتماعیمستقل 

 
 برازش مدل

 ی برازندگی مدلهاشاخص .(7شمارۀ )جدول 

 مقدار هاشاخص مقدار هاشاخص مقدار هاشاخص

CMIN 08/223 GFI 82/0 NNFI 80/0 

ρ ,df 38 ،00/0 AGFI 81/0 NFI 79/0 

CMIN/DF 15/13 CFI 83/0 RMSEA 064/0 

 
را به  مقادیری آماری هاشاخصاین  .شودی برازش استفاده میهاشاخصز برای بررسی برازش مدل ا

های برازش شاخص .کنندمییاری  ترآورند که محقق را در تشخیص یا انتخاب مدل مناسبدست می
محسوب  هاشاخصپرکاربردترین آنها که در عین حال، پایه و اساس سایر ؛ اما زیادی وجود دارند

نشان  ساختاری ۀمعادلمدل اول برای  ۀمرتب ینتایج تحلیل عامل ،(7شمارۀ )جدول در  .است 2χ ،شودمی
 .داده شده است که مقدار مناسبی است

بــرای بررســی بــرازش مــدل از شــاخص های بــرازش اســتفاده می شــود. ایــن شــاخص ها مقادیــری آمــاری را 
بــه دســت می آورنــد کــه محقــق را در تشــخیص یــا انتخــاب مــدل مناســب تر یــاری می  کننــد. شــاخص های 
بــرازش زیــادی وجــود دارنــد؛ امــا پرکاربردتریــن آنهــا کــه در عیــن حــال، پایــه و اســاس ســایر شــاخص ها 
محســوب می شــود، χ2 اســت. در جــدول شــمارۀ )7(، نتایــج تحلیــل عاملــی مرتبــۀ اول بــرای مــدل معادلــۀ 

ســاختاری نشــان داده شــده اســت کــه مقــدار مناســبی اســت.

نوذر قنبری - هابیل حیدرخانی - مسلم رستمی
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نتیجه گیري و پیشنهادات
ــی از  ــی یک ــرمایۀ اجتماع ــه س ــت ک ــده اس ــت ش ــان ثاب ــه جامعه شناس ــروزه ب ــد، ام ــر ش ــه ذک ــور ک همانط
شــاخص هاي رشــد و توســعۀ جوامــع بــه شــمار می آیــد و در غیــاب آن، پیمــودن راه توســعه دشــوار می شــود. 
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 شــکل گیری و تقویــت ســرمایۀ اجتماعــی مــورد نیــاز می باشــد. توســعۀ روســتایی عبــارت اســت از ارتقــاي 
ســطح زندگــی افــراد از ابعــاد مختلــف در جهــت دســتیابی همــۀ ســاکنان بــه زندگی بهتر کــه الزمۀ تحقــق آن، 

می توانــد شــکل گیري و تقویــت ســرمایۀ اجتماعــی باشــد.
ســرمایۀ اجتماعــی ابعــاد مختلفــی دارد کــه تحلیــل و شــناخت آنهــا می توانــد 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. 
ــی متغیرهــای مســتقل و  ــن تمام ــادار بی ــت، مســتقیم و معن ــق، نشــان دهندۀ رابطــۀ مثب ــن تحقی ــج ای نتای
وابســتۀ پژوهــش اســت؛ بدیــن صــورت کــه هرچــه میــزان اعتمــاد اجتماعــی )P=0/35(، انســجام اجتماعــی 
)P=0/31(، مشــارکت اجتماعــی )P=0/42(، آگاهــی اجتماعــی )P=0/23( و تعامل اجتماعــی )P=0/17( در 
بیــن شــهروندان بیشــتر باشــد، تحقــق توســعۀ روســتایی، بیشــتر امکان پذیــر می شــود. 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=0/30( و توســعۀ روســتایی از دیدگاه 

روســتاییان ارتبــاط وجــود دارد. 
یافته هــای پژوهــش حاضــر مبنــی بــر ارتبــاط بیــن ابعــاد مختلــف ســرمایۀ اجتماعــی و توســعۀ روســتایی 
ــن )2000( و  ــک )1999(، اوبرای ــک و پاتری ــری )1389(، فال ــاری )1380(، می ــای غف ــای پژوهش ه ــا یافته ه ب
پومــکاو )2006( همخوانــی دارد. هرکــدام از پژوهش هــای مذکــور در یافته هــای 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 می شــود کــه ســرمایۀ اجتماعــی تأثیــر چشــمگیری بــر توســعۀ روســتایی دارد 
و می توانــد بــر اعتمادپذیــری و روحیــۀ همــکاری میــان نیروهــای انســانی بــرای رســیدن بــه اهــداف اقتصــادی 
جامعــه تأثیــر مثبــت داشــته باشــد. ســرمایۀ اجتماعــی، ضمــن شــکل دهی بــه مجموعــه قواعــد و قوانیــن اخاقی 
و رفتــاری در مناطــق روســتایی، بــه رفتــار افــراد نیــز شــکل می دهــد و کمــک می کنــد تــا ســرمایۀ انســانی و 
ســرمایۀ مــادی و اقتصــادی بتواننــد بــا هــم و در تعامــل بــا یکدیگــر، بــه رشــد و پویایی دســت یابنــد؛ همچنین با 

بررسی ارتباط بین ابعاد مختلف سرمایۀ اجتماعی و ...
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اســتفاده از همانندی هــا و همســانی های افــراد روســتا از جهــات گوناگــون، باعــث ایجــاد روحیۀ اعتمــاد متقابل، 
مشــارکت و آگاهــی می شــود و در خدمــت منافــع اقتصــادی قــرار می گیــرد و بســتر و فضایــی ایجــاد می کنــد 
کــه ضمــن کاهــش هزینه هــای اســتفاده از نیروهــای انســانی، تعامــل بیــن آنها نیــز افزایش یابــد؛ در نتیجــه باعث 

افزایــش توســعۀ روســتایی می شــود.
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 همــکاري 
روســتاییان بــه عنــوان یکــی از شــاخص های اصلــی ســرمایۀ اجتماعــی کــه باعــث انســجام، مشــارکت، تعامل و 

اعتمــاد می شــود.
ــردن ســرمایۀ اجتماعــی  ــی اســتانی، جهــت باالب ــژه شــبکۀ تلویزیون ــت رســانه های جمعــی؛ به وی - فعالی

روســتاییان.
- توسعۀ خدمات رفاهی برای روستاییان.

- ایجــاد زمینه هــای الزم جهــت افزایــش مشــارکت روســتاییان؛ به ویژه مشــارکت غیررســمی آنهــا در ابعاد 
مختلف توســعۀ روستایی.

ــه کار  ــود ب ــعۀ خ ــعه یافته در راه توس ــتاهای توس ــر روس ــه دیگ ــی ک ــا و راهکارهای ــتفاده از برنامه ه - اس
ــورد نظــر. ــتاهای م ــا آداب و رســوم و ســنن روس ــق ب ــا مطاب ــاده کــردن آنه ــد و پی برده ان

- تقویت اعتماد، انسجام و تعامل اجتماعی با توجه به فرهنگ و آداب و رسوم روستا.
- تبادل اطاعات بین نهادها، سازمان ها و گروه هاي دخیل در امر توسعۀ روستاها.

نوذر قنبری - هابیل حیدرخانی - مسلم رستمی
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