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  )انجمن جغرافياي ايرانالمللي  بينفصلنامه (جغرافيا   

  1392 پاييز، 38سال يازدهم، شماره دوره جديد، 

  

  سرمايه اجتماعي بر ارتقاي توسعه روستاييسرمايه اجتماعي بر ارتقاي توسعه روستايي  ةةلفلفؤؤمم  تأثيرتأثير

  ))دهستان گودين، شهرستان كنگاوردهستان گودين، شهرستان كنگاور: : مورد مطالعهمورد مطالعه((
  

  3و احمد ملكان 2، دكتر مجتبي قديري معصوم1خاني دكتر فضيله
  

  چكيده

هاي اقتصادي و اجتماعي جوامع مدرن مطرح سرمايه اجتماعي از جمله مفاهيم نويني است كه امروزه در بررسي

توان در دو كلمه نظريه سرمايه اجتماعي به طور ذاتي بسيار ساده است ايده محوري آن را مي.  است شده

به اين معني كه افراد با برقراري تماس با يكديگر و پايدار ساختن آنها اعضاي . اهميت روابط خالصه كرد

ند به كسب چيزهايي كه به صورت توانجامعه قادر به همكاري با هم و از طريق ايجاد پيوندهايي بين آنها مي

  .توانستند به دست آورند، نائل شوندفردي نمي

جامعه آماري در اين تحقيق دهستان گودين از توابع شهرستان كنگاور كه از نظر توسعه در سطوح مختلفي قرار 

به توسعه و  رويافته،  توسعه( بندي روستاها به سه سطح دارند انتخاب شد در اين راستا  با استفاده از خوشه

هدف از . ورد شدآخانورا بر 292بندي شد و با استفاده از فرمول كوكران حجم نمونه  طبقه) نيافته كمتر توسعه

اين پزوهش نيز اين بود كه آيا  اختالف بين روستاها ريشه در برخورداري بيشتر از سرمايه اجتماعي در 

  .تر دارد روستاهاي توسعه يافته

ها و نهادهاي اي، سازمانهاي مورد نظر از روش كتابخانه و داده استتحليلي  - حقيق توصيفيروش پژوهش در اين ت

و استنباطي ) ميانگين( هاي توصيفيآوري شد و در نهايت براي تحليل از دو دسته آزمونمربوطه و روش ميداني جمع

به  ،در نهايت.  كرديمام به گام استفاده ها از رگرسيون گمؤلفه تأثيرهاي آماري همبستگي پيرسون و به منظور آزمون

را  تأثيرهاي سرمايه اجتماعي و توسعه رابطه مثبت و معناداري وجود دارد و بيشترين لفهؤاين نتيجه رسيديم بين م

 28شود كه كند و در مرحله بعد تعهد با مشاركت مطرح ميبيني مي درصد از تغييرات توسعه را پيش23تعهد كه 

  .كندبيني مي ات توسعه را پيشدرصد از تغيير

  .سرمايه اجتماعي، اعتماد، انسجام، تعهد، مشاركت، دهستان گودين: واژگانكليد

                                                 
   دانشيار گروه جغرافيا، دانشگاه تهران.  1

 استاد گروه جغرافيا، دانشگاه تهران.  2

  نويسنده مسئول  دانشگاه تهران، ريزي روستايي د جغرافيا و برنامهكارشناسي ارش آموخته انشد.  3

rural_malekan@yahoo.com  
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  مقدمه و بيان مسئله

 حال در كشورهاي در محققان ذهني هايدغدغه مهمترين از روستايي جوامع توسعه همواره

 عديچندب فرايندي توسعه كه آنجا از. است شده بررسي مختلف هايجنبه از و بوده توسعه

 اين بر. است شده تعريف خاص هايديدگاه بر مبتني زماني مختلف هايبرهه در است،

 از مواردي( اقتصادي هايديدگاه بر اصلي تأكيد توسعه، مفهوم گيريشكل آغاز در اساس،

. بود...)  و فيزيكي سرمايه بيكاري، رفع سرانه، رشد فقر، كاهش ملي، ناخالص توليد رشد قبيل

 ويژگي كه گرفت شكل  توسعه مفهوم به جديد نگرشي زماني، مقطع اين شدن سپري از پس

 1960 دهه در راستا اين در. بود اقتصادي رشد به معطوف هايشاخص از گذر آن عمده

 1980 هايسال از و كرده مطرح را انساني سرمايه ايده بكر و شولتز همچون هايينئوكالسيك

 ايجامعه هر توسعه و رشد بنيادين هايشاخصه از يكي عنوان به اجتماعي سرمايه مفهوم نيز

 شهرها، كالن اجتماعي -اقتصادي توسعه روستايي، توسعه جمله از متفاوتي هايحوزه كه

  .گرديد مطرح گيرد،مي دربر را...  و مختلف هايزمينه در مديريت بهبود

 سطح در مالي و فيزيكي سرمايه از سوم جهان در ويژه به روستايي مناطق اكثريت كه آنجايي از

 اجتماعي سرمايه رو اين از هستند، برخوردار طبيعي منابع با ارتباط در هاييمحدوديت و پايين

. باشدمي مؤثر بسيار توسعه هايبرنامه كارگيري هب و پذيرش راستاي در سرمايه يك عنوان به

 هاي كاستي و باشد اقتصادي و مالي هايسرمايه براي مناسبي مكمل تواندمي اجتماعي سرمايه

 كاهش و امنيت ارتقاي تواندمي و است ناپذير پايان و هزينه كم بسيار زيرا نمايد جبران را آن

 عوامل همين اساس، اين بر. بياورد ارمغان به روستايي جامعه براي را اجتماعي انحرافات

 به باال( متمركز ريزيبرنامه يعني متداول رويكرد تا داشت آن بر را روستايي توسعه محققان

 و اجتماعي سرمايه قالب در توسعه فرايند در بومي عناصر براي و گذاشته كنار را) پايين

 در روستايي توسعه مفقوده حلقه عنوان هب را آن و شوند قائل بيشتري اهميت و وزن انساني،

  .بگيرند نظر

هاي بنيادين در نظام اجتماعي كنوني، سرمايه اجتماعي به عنوان يكي از شاخصه ،از اين رو

هاي متفاوتي از جمله توسعه حوزه اين مفهوم. اي مطرح استرشد و توسعه هر جامعه

هاي مختلف و شهرها، بهبود مديريت در زمينهاجتماعي كالن -روستايي، توسعه اقتصادي 

يكي از شروط الزم براي پيشرفت و توسعه . گيرددربر مي را... سطوح مختلف خرد و كالن و
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 ـ جانبه جامعه، گسترش انسجام اجتماعي، بسط مشاركت اجتماعي و اعتماد متقابل فرد همه

هاي متعدد نشان داده است كه جوامع پژوهش). 7: 1387زاده،رستمعلي( دولت است -جامعه 

... قبيل اعتماد، مشاركت، همبستگي، ثبات و پيشرفته از سطوح باالتر سرمايه اجتماعي از 

برخوردارند، اما سرمايه اجتماعي و رابطه آن با توسعه در ايران، به ويژه نواحي روستايي 

هاي توسعه روستايي در كشور قبل از آنجايي كه بيشتر برنامه. طور كامل شناخته نشده است به

زوم توجه به واكاوي ابعاد مختلف اين عدم اند لو بعد از انقالب به موفقيت كامل دست نيافته

بدون ترديد مي توان گفت كه از جمله داليل شكست بسياري . موفقيت الزم و ضروري است

هاي توسعه روستايي در ايران عدم توجه به مفهوم سرمايه اجتماعي در ابعاد گوناگون از برنامه

 شدهياري از كارشناسان توسعه ايجاد ، و اين اميد براي بس)5، 1383:اكبري( ها است اين برنامه

 ويژه در سطح روستا رهايي يافت ماندگي به كه با استفاده از آن شايد بتوان از دور باطل عقب

  ). 244، 1389:قاسمي و همكاران (

هاي سرمايه اجتماعي و توسعه لفهؤا بين مآيدر همين راستا سوال اين پژوهش اين است كه 

 تأثيروجود دارد؟ تا با  سنجش متغيرهاي مختلف سرمايه اجتماعي روستايي ارتباط معناداري 

ها بررسي تحليل و نقش آن را در پيشبرد طرح و برنامه آن را در توسعه روستايي بررسي،

بر اين اساس ابتدا بايد جايگاه سرمايه اجتماعي را در روستاهاي مورد نظر را تعيين . نمايد

  . آن بر ارتقاي توسعه دست يافت تأثيريعني نمود تا بتوان به اهداف مورد نظر 

  

  ايمباني نظريه

هاي اقتصادي و اجتماعي سرمايه اجتماعي از جمله مفاهيم نويني است كه امروزه در بررسي

براي نخستين بار از سوي جامعه  1990اين مفهوم از سالهاي . است شدهجوامع مدرن مطرح 

  .مطرح گرديد...) و، كلمن، پاتنام وتوكويل، بوردي(شناسان فرانسوي و آمريكايي

به اين صورت كه افراد با . چگونگي روابط خالصه كرد توان درايده محوري آن را مي

برقراري تماس با يكديگر و پايدار ساختن آنها اعضاي جامعه قادر به همكاري با هم و از 

رت فردي توانند به كسب چيزهايي كه به صوطريق ايجاد پيوندهايي بين يكديگر مي

اين سرمايه تشكيل . اند نايل آيندتوانستند به دست آورند يا به سختي قابل اكتساب بوده نمي

تواند در ساير قدر كه در زمينه اوليه خود مفيد است، مي كند كه هماننوعي دارايي را ايجاد مي
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پردازان  ريهترين نظ طور خالصه برجسته به). 76-77، 1385: غفاري( ها نيز مفيد باشدمجموعه

  : سرمايه اجتماعي را در جدول زير ارائه شده است

  

  پردازان سرمايه اجتماعي معرفي نظريه: 1جدول

  هامؤلفه  تعريف  پردازان نظريه

  

  رابرت پاتنام

  

هاي سازمان اجتماعي از جمله اعتماد، ويژگي

ها كه همكاري و هماهنگي را براي منفعت شبكه

  . كندمتقابل تسهيل مي

مجموع پاتنام سرمايه اجتماعي را اعتماد، در 

هاي افقي تعامل هنجارهاي روابط متقابل و شبكه

باشند كننده و خود افزون مي داند كه خود تقويتمي

كه ويزگي بازتوليدي آن منجر به تعامل با سطح 

... بااليي از همكاري، اعتماد، مشاركت مدني و 

ملكرد توانيم شاهد عگردد و به دنبال آن ميمي

، 1385:الواني و شيرواني( بهتر نهادهاي مدني باشيم

28-26.(  

باشد و معتقد است محور اصلي نظريه پاتنام مي: هاشبكه - 1

گيرند كه به هم اعتماد كنند و كه افراد با تعامالت مكرر ياد مي

اين عمل به نوبه خود منجر به ايجاد هنجارهاي اجتماعي و 

  ).Putnam: 2004,56-60. (شوداعتماد مي

باشد كه به نوع اولين جزء سرمايه اجتماعي مي: اعتماد -2

شود، كه رابطه تنگاتنگي با ارتباط بين افراد مربوط مي

و ). 43، 1383: شارع پور( ارتباط متقابل تعميم يافته دارد

دراني و ( توان آن را واگذاري منابع به ديگران دانستمي

  )13، 1387: رشيدي

اين هنجارها در جامعه ): اجتماعي( همياريهنجارهاي  -3

حق كنترل يك عمل را از يك بازيگر به ديگران انتقال 

ها در دهد و از طريق اجتماعي شدن و نيز مجازات مي

  )19، 1385: حجتي كرماني( شودجامعه تلقين و تثبيت مي

  

جيمز ساموئل 

  كلمن

  

  

  

ترين جامعه شناسي است كه مظريه سرمايه  برجسته

وي سرمايه انساني را . باشداجتماعي مديون وي مي

هدف غايي و سرمايه اجتماعي را ابزاري براي 

كند و از يك سو حصول سرمايه انساني مطرح مي

بخشي از ساختار اجتماعي و از سوي ديگر شكل 

كه ... اي از هنجارها و دهنده تعهدات، مجموعه

 جبلي( كندانواع معيني از رفتار را تشويق مي

اينكه سرمايه اجتماعي  نهايتاً). 29، 1390: سينكي

هاي متفاوت داند، بلكه جنبهرا شيء واحدي نمي

گيرد كه كنش جمعي ساختار اجتماعي را دربر مي

و دستيابي . )(Rosenfeld,2001: 284كندرا ترويج مي

هاي معيني را كه در نبودن آن دستيافتني به هدف

، 1390: مظفرپور( دسازپذير مي نخواهد بود امكان

27-25(  

هنجارها و بايد و نبايدهايي كه : هنجارهاي اجتماعي) الف

شوند بديهي است كه اين هنجارها مانع جرم و جنايت مي

حجتي ( كندوظيفه دولت را در حفظ امنيت تسهيل مي

  ).14، 1385: كرماني

دو عنصر سطح  مؤلفهدر اين : تعهدات و انتظارات) ب

اعتماد و محيط اجتماعي كه بازپرداخت تعهدات را كه 

كند و در نهايت منجر به احساس برعهده دارد تعيين مي

 :Spellerberg شودهاي مشترك و هويت مشترك ميارزش

نكته قابل توجه اين است كه نظام تعهدات از . )(11 ,2001

 باعث ايجاد همبستگي و از سوي ديگر باعث ،يك سو

-1386،97: عطار( گرددقرينگي در خدمت و پاداش مي بي

96.(  

جزء ذاتي سرمايه اجتماعي : ظرفيت بالقوه اطالعات) ج

اي براي كنش اهميت باشد كه در فراهم ساختن شالودهمي

  )21- 22، 1388: ارشادي( كندپيدا مي
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  رابطه سرمايه اجتماعي و توسعه روستايي

باشد كه با زندگي افراد رابطه تنگاتنگي دارد و ناظر بر باال بردن توسعه از جمله مفاهيمي مي

تر مباحثي همچون  باشد كه در بعد وسيعسطح زندگي از طريق ايجاد شرايط مطلوب و بهينه مي

حال از ). 47، 1384: ازكيا(باشد عدالت و سرمايه اجتماعي از موضوعات اساسي توسعه مي

باشند، توسعه روستايي بخش ر مناطق روستايي ميآنجايي كه بخش عظيمي از جمعيت د

از اين رو، اين مهم بيش از هر چيزي در ). 172، 1385: خاني(ناپذير توسعه ملي است  اجتناب

: آقا نصيري(باشد  مي) از طريق مشاركت، همياري، تعهد و اعتماد(گرو توسعه سرمايه اجتماعي 

به سرمايه اجتماعي نياز دارند  چرا كه روابط جوامع روستايي براي مديريت ريسك ).  17، 1389

اين قيود غيررسمي و هنجارهاي سنتي سبب ايجاد . چهره است به روستايي معموال بسته و چهره

شود روستاييان درآمد خود را هم خطر شده و اين امر موجب مي خطر و بي شبكه ارتباطي كم

رو، باالند معتقد است  ، از اين)46، 1390 :توكلي و همكاران(تراز با تغييرات فصلي تنظيم كنند 

شود و اين نيروها بستر را افزايي ايجاد ميكه در سايه تقويت سرمايه اجتماعي نيروي عظيم هم

، در اين )(Bland: 2005,10كند هاي رشد و توسعه روستايي فراهم ميجهت حمايت برنامه

ي در تنوع بخشي به اقتصاد روستايي، راستا بارت نيز معتقد است كه سرمايه اجتماعي نقش مهم

هاي توليد، مشاركت در حوادث غيرمترقبه، توزيع بهينه منابع و امكانات و منابع، كاهش هزينه

، كه به دنبال ) (Barret: 2008,12-14 وري نيروي كار و كاهش بيكار روستايي دارد  افزايش بهره

اقتصادي ساكنان باشيم كه در نهايت، توانيم شاهد افزايش سطح زندگي، بهبود وضعيت آن مي

). Falk & Kilpatrick,) 1999,20-30 شود منجر به تثبيت جغرافيايي در مناطق روستايي مي

توان گفت سرمايه اجتماعي شرط الزم براي توسعه هر سيستم اجتماعي و طور خالصه مي به

آنتوني گيدنز معتقد است  ، تا جايي كه)147، 1390: غفاري(باشد مقدمه ايجاد جامعه مدني مي

هنگامي كه سرمايه اجتماعي كاهش پيدا كند تبعيض، نابرابري، مهاجرت، فقدان اعتماد عمومي، 

كاهش مشاركت اجتماعي، كاهش امور خيريه، افزايش انحرافات و اعتياد و شكاف بين نسلي 

جام بخش ميان توان سيمان انسبنابراين اين سرمايه را مي). Arbab: 2011,25(خواهيم بود 

تلقي كرد ) ها با انسان و حتي در سطوح بين الملليها با همديگر، سازمانانسان(سطوح گوناگون 

ها اثربخشي خود را از دست داده و پيمودن راه توسعه بسيار دشوار و با فقدان آن ساير سرمايه
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  ).69، 1390: ملكان و ملكان(شودمي

  

  محدوده مورد مطالعه

اليه شرقي اين استان،  توابع بخش مركزي شهرستان كنگاور است كه در منتهي دهستان گودين از

اي كه از سه طرف توسط استان همدان در مجاورت استان همدان قرار گرفته است، به گونه

و  1، 1374: پور تقي(يابد احاطه شده است و تنها از سمت غرب با استان كرمانشاه ارتباط مي

  ).20، 1372: حكمتي

  
  موقعيت محدوده مورد مطالعه: 1شكل

  

  روش پژوهش

كه  استها  در يك مقطع زماني خاص روش پژوهش كمي مبتني بر توصيف و تحليل داده

آوري اي جمعها نيز از طريق بررسي ميداني و پيمايش  و مطالعات اسنادي و كتابخانهداده

  .شده است
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  جامعه آماري

گيري، سعي در  هاي نمونهاستفاده از تكنيك استقرايي و باگيري از رويكرد  اين پژوهش با بهره

جامعه آماري اين پژوهش روستاهاي . استتعميم نتايج حاصله از اين تحقيق به جامعه 

جامعه نمونه اين پژوهش با توجه . دهستان گودين و واحد تحليل نيز سرپرست خانوار است

 . خانوار برآورد شده است 292به فرمول كوكران، 

منظور پايايي پرسشنامه از  به. چنين به نسبت جمعيت هر سطح، پرسشنامه تهيه و توزيع شدهم

براي سنجش روايي ابزار تحقيق نيز . دست آمد هب/. 78آماره آلفا كرونباخ استفاده شد كه عدد 

هاي آماري از دو دسته آمار توصيفي و  در راستاي تحليل داده. از نظر متخصصين استفاده شد

  .استفاده مي گردد... ستنباطي و آمار ا

  

  )هاي توصيفييافته(هاي تحقيق يافته

نتايج سنجش اين . هاي مختلفي مورد سنجش قرار گرفت اين متغير از طريق گويه: اعتماد

  .ارائه شده است )2(شماره متغير در روستاهاي مختلف  به تفكيك در جدول 

در زمينه اعتماد اجتماعي به مسئولين و ساير نتايج بيانگر آن است كه اهالي روستاي كارخانه 

روستاهاي . اهالي از موقعيت بهتري برخوردارند و يا بعبارتي اعتماد بيشتري به يكديگر دارند

  . هاي بعدي قرار دارند آباد دوم در رده آباد اول و علي گودين، قارلق، علي
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  وضعيت اعتماد در روستاها: 2جدول

ها گويه آباد اول علي كارخانه قارلق گودين  آباد دوم علي   

 2.53 2.79 3.50 2.90 3.05 .توان به آنان اعتماد كردبه نظر من در دوستي با روستاييان مي

 2.53 3.11 3.35 2.95 2.85 .توان روي قول و قرارهاي اهالي روستا حساب كردبه نظر من مي

 2.53 3.11 3.45 3.05 3.40 .دهندهمسايگانم به نظر من در امور مختلف اهميت مي

 2.93 2.84 3.10 2.30 3.45 .از وضعيت اقتصادي و فرهنگي اهالي روستا و همسايگانم خبر دارم

 2.60 2.68 2.70 3.60 3.65 .هاي خودم را با همسايگانم يكپارچه كنمحاضرم زمين

 3.27 2.79 2.65 3.05 3.20 .كنندبه نظر من همسايگانم حق مالكيت آب و زمين را رعايت مي

 2.73 3.37 2.65 3.20 3.05  .براي گرفتن حقوق خودم بايد شخصا با روستاييان روبرو شوم

 2.47 2.84 2.70 2.65 3.30 .وضعيت من براي روستاييان اهميت دارد

هاي اهالي روستا از جمله قرض گرفتن  توانم به حمايتدر موارد مورد نياز مي

 .پول دلگرم باشم
2.80 3.35 3.75 2.26 2.60 

توانم از سايرين قرض در صورت ضرورت وسايل مورد نياز كشاورزي را مي

 .بگيرم
3.40 3.55 3.40 2.79 1.93 

 2.87 3.00 3.50 2.75 2.05 .كننداهلي روستا در مواقع ضروري از جمله دريافت وام مرا ضمانت مي

 3.00 2.63 3.40 3.20 2.65 .انتخاب كنمدهم از اهالي روستا براي ازدواج فرزندان خود ترجيح مي

توانم نگهداري اموال خود را براي مدتي به ساير در صورت غيبت از روستا مي

 .اهالي واگذار كنم
3.75 3.90 3.75 3.11 2.87 

 3.73 2.37 2.35 1.90 3.25 .دهدبه نظر من دهياري نقش خود را به خوبي انجام مي

 2.67 3.47 4.55 4.85 4.35 .توانند بهتر از اين عمل كنندبه نظر من شوراهاي اسالمي مي

 2.80 2.21 3.05 2.50 2.60 .دهندهاي من اهميت ميمديران اجرايي روستا  به نيازها و درخواست

به نظر من مديران روستا به امور همه اهالي روستا را به طور يكسان و عادالنه 

  .كنندرسيدگي مي
2.35 1.90 2.15 2.05 2.87 

 2.67 2.37 2.90 1.70 2.05 .به نظر من مسئولين روستا جزء منتخبين واقعي مردم هستند

  

رنگ بودن تعهد اجتماعي نشان از كم مؤلفههاي مربوط به  ميانگين كلي گويه: تعهد اجتماعي

نشان داده شده، توافق بر  2همانطور كه در جدول شماره . آن در روستاهاي مورد مطالعه دارد

كننده  هاي مربوط به تقويتهاي اجتماعي بسيار پايين و حتي با مقوله پذيرفتن مسئوليت

انجام كار براي ”براي مثال ميانگين پاسخ به گويه . سرمايه اجتماعي نيز مخالفت وجود دارد

است كه نشانگر  2.88در حدود  “ديگران وقتي بدانيد كه انجام آن براي شما سودي ندارد

دهندگان معتقدند كه انجام كار براي  عبارت ديگر پاسخ هر اين زمينه است بكمبود توافق د

به نظر من اين كه افراد ” هاي منفي مانند در زمينه گويه. ديگران مستلزم دريافت سود است
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روستا در اماكني مثل مسجد جمع شوند و در مورد مشكالت صحبت كنند، هيچ دردي را دوا 

دهندگان با عدم  فايده تجمع در اماكن عمومي  براي حل  و پاسختوافق وجود داشته  “كندنمي

 .در جدول زير نتايج پژوهش به تفكيك روستاها ارائه شده است .مشكالت موافقند

  

  وضعيت تعهد در روستاها: 3جدول

ها گويه آباد اول علي كارخانه قارلق گودين  آباد دوم علي   

آن براي شما انجام كار براي ديگران وقتي بدانيد انجام 

  سودي ندارد
3.30 3.05 3.20 2.89 2.00 

حاضرم اداره مزرعه ديگر اهالي روستا را وقتي اتفاقي 

  .براي يكي از آنها بيفتد را برعهده بگيرم
3.80 3.95 3.55 2.97 2.67 

هاي ترويجي  حاضر به همكاري در جهت انجام فعاليت

  .مانند تسطيح اراضي هستم
2.95 3.75 3.70 2.60 2.00 

به نظر من اين كه افراد روستا در اماكني مثل مسجد 

جمع شوند و در مورد مشكالت صحبت كنند، هيچ 

  .كنددردي را دوا نمي

2.20 3.35 2.85 4.21 4.93 

ها و ها، تعاونيكنم عضويت در انجمنمن فكر مي

شوراها موجب دردسر است و بهتر است آدم خود را 

  .كنار بكشد

2.55 2.85 2.95 3.26 3.80 

باشد به نظر من هر كس مسئول كار و زندگي خودش مي

  و نه مسئول كار و زندگي ديگران
2.60 2.20 2.55 3.21 3.40 

  

آباد دوم  از نظر عدم تعهد اجتماعي نماييد روستاي عليهمانطور كه در جدول  مالحظه مي

آباد اول،گودين، قارلق، و  عليپذيري در جايگاه اول قرار داشته و روستاهاي  افراد و مسئوليت

  .هاي بعدي قرار دارندكارخانه در رتبه

اين مؤلفه در فرايند توسعه از چنان جايگاهي در تعاريف نظري  برخوردار است كه : مشاركت

طبق گزارش توسعه انساني، توسعه بايد توسط مردم جريان يابد و نه مردم به دور توسعه، به 

جب توانمندسازي و تفويض اختيار به افراد و گروهها شود و نه اي كه  توسعه بايد مو گونه

  .نيز از طيف ليكرت استفاده نموديم منظور سنجش اين مؤلفه به). 30، 1390: رضوي(تضعيف آنها 
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  وضعيت مشاركت در روستاها: 4جدول

  ها گويه

  اولويت

  كارخانه گودين  قارلق
آباد  علي

 اول

آباد  علي

 دوم

 1 2 3 4 5 كنممربوط به شورا و ساير انتخابات مشاركت ميدر انتخابات 

 2 1 3 5 4 در مديريت روستاي محل سكونت خود مشاركت دارم

 4 2 3 5 1 كنمدر جلسات شوراي روستاي خود شركت مي

 2 1 5 3 4 براي مشاركت مالي در امور روستا آمادگي دارم

روستا جهت انجام هاي اداري خارج از تمايل مراجعه به سازمان

 امور مربوط به روستا را دارم
4 3 5 1 2 

حاضرم بدون دريافت دستمزد در ساخت امكانات آموزشي و 

 رفاهي روستا همكاري كنم
1 5 4 3 2 

 1 2 3 5 4 حاضرم جهت ساخت جاده روستاي خود مبلغي را پرداخت كنم

 1 2 5 4 3 سازي بافت فيزيكي روستا مشاركت در مقاوم

 2 1 5 3 4 هاي عمراني روستابه مشاركت و كمك جهت انجام پروژه تمايل

 1 2 4 5 3 كمك به منظور توسعه خدمات زيربنايي

 1 2 4 5 3 مشاركت در برگزاري مراسم مذهبي و اعياد

 3 4 2 5 1 ها و شوراها و دهياريداوطلب براي عضويت در انجمن

 3 2 5 1 4 روستاصرف وقت و هزينه براي بهبود شرايط زندگي 

 1 2 3 4 5 همكاري براي حفظ و نگهداري منابع طبيعي در روستا

 1 2 5 4 3 رفت و آمد با مردم روستا و همسايگان

 2 1 5 4 3 احساس رضايت از كار كردن با ساير روستاييان

 1 2 3 5 4 مشورت در برخي از امور مربوط به كار و خانواده با همسايگان و ساير اهالي

هاي مربوط به ساخت و ساز از جمله، تكيه، مساجد، حسينيه همكاري در طرح

  و غيره
1 3 4 2 5 

ها را كامال دولت بايد انجام دهد و ما هيچ ساخت و ساز مساجد و حسينيه

 .مشاركتي نكنيم
3 5 4 1 2 

 1.94 1.84 3.94 4.10 3.15  ميانگين امتيازات

  

كه از نظر توسعه شرايط بهتري دارند، به دليل اينكه تعهد دهد كه روستاهايي ها نشان مييافته

كنند و همين بيشتري نسبت به هم دارند، نسبت به هم احساس همدلي و همكاري بيشتري مي

. شود تا براي مشكالت و مسائل جامعه تالش بيشتر از خود نشان دهندعامل موجب مي
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فرايند مشاركت، بسترسازي الزم بايد همچنين ذكر اين نكته ضروري است كه به منظور انجام 

بسترسازي براي ( باشدعنوان نمونه در روستاهاي توسعه يافته شورا فعال مي انجام گيرد، به

نيافته شورا و ساير نهادهاي داوطلبانه، غيرفعال يا  ، اما در روستاهاي توسعه)تقويت مشاركت

  .ه مشاركت شودتواند موجب عدم  ترغيب مردم بباشد كه ميفعال مي نيمه

حمايت افراد جامعه از يكديگر و احساس پذيرش از سوي ديگر اعضاي جامعه  :انسجاممؤلفه

طور كلي تعلق جمعي ميان اعضاي جامعه  به واسطه احساس همساني و دگرخواهي اعضا و به

كه حاصل پذيرش و دروني كردن نظام ارزشي و هنجارهاي يك جامعه و وجود تعلق جمعي 

  .)Grootert & swany: 2005,30-40(است يان اعضاي جامعه و تعامل م

  

  وضعيت مؤلفه انسجام در روستاهاي مورد مطالعه: 5جدول

  هاي انسجاممؤلفه
نوع 

  شاخص
 كارخانه قارلق گودين

آباد  يلع

 اول

آباد  علي

 دوم

اهالي روستا تا چه حد اهل نزاع و 

 .درگيري هستند
 3.40 3.74 2.10 2.65 1.95 منفي

اهالي روستا در مسائل جزئي باهم بگو 

 .مگو دارند
 3.20  3.53 2.25 2.90 2.20 منفي

اهالي روستا داراي اختالفات مذهبي با 

 .يكديگر هستند
 2.53 1.74 1.30 2.55 1.40 منفي

اهالي روستا داراي اختالفات سياسي با 

 .يكدگير هستند
 2.60 1.53 1.60 3.75 2.05 منفي

روستا به صورت مور مربوط به 

  .شودمشاركتي انجام مي
 3.33 2.42 2.75 2.65 3.40  مثبت

توانند در امور روستا همه اهالي مي

  .نظرات خود را آزادانه بيان كنند
 2.67 2.95 2.90  2.60 2.95  مثبت

ها توسعه روستا مانند مشاركت در طرح

  .طرح هاي هادي و آبياري و غيره
 2.93 2.63 2.50 2.55 3.20  مثبت

براي حل مشكالت روستا همه اهالي 

  .كنندكمك مي
 2.73 2.42 2.75 2.45 3.15 مثبت
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. ندشو ها به دو دسته مثبت و منفي تقسيم مي در ارتباط با نظم و انسجام اجتماعي شاخص

هاي منفي از شرايط بهتري برخوردار بوده و  همانطور كه در جدول نشان داده شده شاخص

است كه در روستاهاي مورد مطالعه درگيري و نزاع، اختالفات مذهبي، سياسي دهنده آن  نشان

با اين وجود بين روستاها اختالف وجود دارد و در . در بين ساكنان اين روستاها وجود ندارد

اما در شاخص هاي مثبت وضعيت . يافته شرايط مطلوبتري وجود دارد روستاهاي توسعه

  .باشدر حد متوسط به پايين ميمتفاوت بوده و در همه روستاها د

ها يا ديگر يا سازمان(يك شبكه اجتماعي مجموعه افراد  :هاي اجتماعيروابط و شبكهمؤلفه 

است كه به يك مجموعه ارتباطات اجتماعي مرتبط است كه از جمله آن ) موضوعات اجتماعي

  ).56: 1388جان،  قليمرزبان و . (باشد رابطه دوستي، رابطه همكاري يا تبادل اطالعات مي

  

  ها و روابط اجتماعي در روستاهاي مورد مطالعهوضعيت مؤلفه شبكه: 6جدول

  كارخانه  قارلق  گودين  ها و روابط اجتماعي هاي شبكهگويه
آباد  علي

  اول

آباد  علي

  دوم

  2.50  2.63  3.90  3.60  3.50  رفت و آمد خانوادگي با خويشاوندان و آشنايان

  2.40  1.20  2.45  2.75  2.15  غيرخانوادگي و غير خويشاوندانمدهاي آو رفت

  2.40  1  2.85  3.20  2.10  مراجعه به خارج از روستا براي ديدن اقوام و دوستان

  1.70  1.80  2.45  1.80  2.60  ديدار با كارشناسان كشاورزي

شركت در جلسات ترويج كشاورزي ويا ساير جلسات 

  مربوط به توسعه روستايي
3  1.65  2  1.20  1.80  

شركت  و عضويت در انجمن هاي داوطلبانه مانند 

  ...بسيج، شورا و 
3.40  1.60  1.70  1.35  1  

  11.1  9.18  15.35  14.60  16.75  رتبه روستا

  

همانند امتيازات كلي آن از شرايط يكساني برخوردار بوده و بجز گويه  مؤلفههاي اين گويه

شايان ذكر است روستاهاي . ها از امتياز پاييني برخوردارندرفت آمدهاي خانوادگي ساير گويه

  . بدترين شرايط را دارا هستند مؤلفهعلي آباد دوم و علي آباد اول از نظر اين 

هاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي بر اساس مؤلفهبه منظور بررسي وضعيت توسعه نيز از 

  .طيف ليكرت استفاده نموديم
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  اجتماعي و اقتصادي توسعه در دهستانهاي بررسي مؤلفه: 7جدول

فه
ؤل

م
ي

اد
ص

قت
و ا

ي 
اع

تم
ج

ي ا
ها

  

  توسعه نيافته  توسعه يافته  گويه

  ميانگين  ميانگين  

  4  4  الحسنه وضعيت روستا از نظر تشكيل صندوق قرض

آوري اطالعات به منظور ارائه وضعيت روستا از نظر همكاري با نهادها جهت جمع

  خدمات بيشتر
3  2  

  2  3  آوري آمار و اطالعات الزمهمكاري با مركز بهداشت در زمينه جمع

  3  3  رضايت از امكانات زندگي در روستا

  3  4  امنيت رفت و آمد شبانه در روستا

  3  3  ميزان ارتباط روستاييان با يكديگر

  2  3  كمك به يكديگر در فصل كار

  3  2  سرقت وسايل در روستا

  4  3  از روستا تمايل شما به مهاجرت

  3  4  وضعيت روستا از نظر ساخت  راههاي ارتباطي

  3  4  سازي اراضي وضعيت روستا از نظر يكپارچه

  3  4  وضعيت روستا از نظر بازسازي مسكن و بافت كالبدي

  3  4  ها وضعيت روستا از نظر اليروبي نهرها و جوي

  2  4  شراكت در طرح هاي عمراني روستا

  3  4  نظر مقاوم سازي مسكن روستايي وضعيت روستا از
  

ها وضعيت روستاهاي مؤلفهكنيم در تمام مشاهده مي) 7(شماره گونه كه در جدول  همان

  .استتوسعه يافته به مراتب بهتر از روستاهاي توسعه نيافته 
  

  هاي كالبدي توسعه در روستاهاي مورد مطالعهوضعيت مؤلفه: 8جدول

  ميانگين-توسعه نيافته   ميانگينيافته ـ  توسعه  گويه  مؤلفه

  

  

  

  كالبدي

  3  4  وضعيت روستا از نظر ساخت  راههاي ارتباطي

  3  4  ها و معابر وضعيت روستا از نظر بازسازي كوچه

  3  3  سازي اراضي وضعيت روستا از نظر يكپارچه

  3  4  وضعيت روستا از نظر بازسازي مسكن و بافت كالبدي

  2  3  رضايت از وضعيت مسكن

  3  4  ها وضعيت روستا از نظر اليروبي نهرها و جوي

  2  4  هاي عمراني روستا شراكت در طرح

  3  4  سازي مسكن روستايي وضعيت روستا از نظر مقاوم
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هاي سرمايه اجتماعي در روستاهاي توسعه مؤلفهگونه كه در جداول گذشته نشان داديم،  همان

نسبت به توسعه نيافته دارا بودند و همين عامل موجب يافته و روبه توسعه شرايط مطلوبتري 

موجب  ،شود و در نهايتباالرفتن اعتماد و به دنبال آن تعهد افراد نسبت به يكديگر مي

شده كه همه افراد در آن مشاركت دارند و همين عامل  گيري يك جامعه سيستمي شكل

غه ذهني ايجاد كند و همگي شود كه مسائل و مشكالت جامعه براي همه افراد دغد موجب مي

كنيم كه اين دسته از روستاها نسبت به شوند، به اين دليل مالحظه ميبراي رفع آن بسيج مي

  .توسعه نيافته در مورد وضعيت توسعه شرايط بهتري دارند

  

  هاي استنباطييافته

ون هاي مختلف از جمله همبستگي و رگرسي هاي فوق، نتايج توسط آزمون با توجه به داده

  .آن در جدول زير آورده شده است هاي مورد سنجش قرار گرفت كه يافته

  

  هاي سرمايه اجتماعي و توسعه روستاييهمبستگي مؤلفه: 9جدول

  متغير
1  2  3  4  5  6  7  

R p-value  R p-value  R p-value  r p-value  R p-value  R p-value  r p-value  

                          -  -  يافتگي توسعه

                      -  -  >001/0  55/0  اجتماعي سرمايه

                  -  - >001/0  89/0  >001/0  44/0  مشاركت

              -  - >001/0  58/0 >001/0  78/0  078/0  18/0  اعتماد

          -  -  028/0  23/0 >001/0  53/0 >001/0  63/0  >001/0  48/0  تعهد

      -  -  >001/0  35/0  >001/0  55/0 >001/0  49/0 >001/0  66/0  376/0  09/0  انسجام

  -  -  047/0  20/0  003/0  30/0  008/0  27/0  003/0  30/0 >001/0  43/0  038/0  21/0  شبكه اجتماعي

  >001/0  36/0  001/0  34/0  005/0  28/0  001/0  40/0  001/0  35/0 >001/0  50/0  596/0  05/0  آگاهي

  

اجتماعي رابطه آماري مثبت معناداري  يافتگي و سرمايه ، بين توسعه)9(باتوجه به جدول شماره 

يافتگي  ، يعني با افزايش نمرات سرمايه اجتماعي، نمرات توسعه)>001/0p(گردد  مشاهده مي

هاي مشاركت، تعهد و شبكه اجتماعي  يافتگي و مؤلفه همچنين، بين توسعه. يابد افزايش مي

هاي مشاركت،  يعني با افزايش نمرات مؤلفه ،)>05/0p(رابطه آماري مثبت معناداري وجود دارد 

  . يابد يافتگي افزايش مي تعهد و شبكه اجتماعي، نمرات توسعه
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هاي اعتماد، انسجام و آگاهي وجود  ؤلفه يافتگي و م ين توسعهولي رابطه آماري معناداري ب

  ).<05/0p(ندارد 

  

  ها بر توسعه روستاييرگرسيون گام به گام  تأثير مؤلفه: 10جدول

  t p-valueآماره  F p-value R  R2  ß Betaآماره   متغيرهاي پيش بين  مدل

  >001/0  28/5  482/0  77/0  233/0  482/0  >001/0  87/27  تعهد  1

2  
  تعهد

63/17  001/0<  529/0  279/0  
553/0  346/0  29/3  001/0  

 017/0  43/2  255/0  164/0  مشاركت

− R  :،ضريب همبستگي چندگانه  

− R2 :،ضريب تعيين  

− ß : ،بتاي غيراستاندارد  

− Beta :،بتاي استاندارد  

− p-value :مقدار احتمال.  

  

اين متغير . معادله رگرسيون شده استدر مدل اول تنها مؤلفه تعهد وارد  10باتوجه به جدول 

يافتگي را تبيين كند كه اين مقدار به لحاظ آماري  درصد از تغييرات توسعه 23قادر است 

  ).>001/0p(معنادار است 

اين متغيرها قادرند . هاي تعهد و مشاركت وارد معادله رگرسيون شدند در مدل دوم مؤلفه

ي را تبيين كند كه اين مقدار به لحاظ آماري معنادار يافتگ درصد از تغييرات توسعه 28تقريباً 

كنندگي تعهد بيشتر از باتوجه به ضرايب بتاي استاندارد شده، قدرت تبيين). >001/0p(است 

  .مشاركت است

و . كندبيني مييافتگي را پيش تغييرات توسعه) مثبت(تعهد و مشاركت به صورت مستقيم 

دارند به عنوان نمونه اعتماد يكي از  تأثيرهاي ديگر به صورت غيرمستقيم در توسعه مؤلفه

شود همه افراد جامعه را به هم پيوند دهد و از پراكندگي كه موجب مي استترين عواملي مهم

با  كنند، وگيري افراد نسبت به هم تعهد پيدا ميكه بعد از شكل به يكپارچگي برساند

موجب  ،شود و در نهايتجامعه نظارت افراد بر امور و مسائل بيشتر مي گيري تعهد در شكل

  .كنندشود كه همه افراد براي بهبود آن تالش ميگيري يك جامعه پويا مي شكل
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  گيري و پيشنهادها نتيجه

توان در دو كلمه طور ذاتي بسيار ساده است ايده محوري آن را مي نظريه سرمايه اجتماعي به

با برقراري تماس با يكديگر و پايدار ساختن آنها اعضاي جامعه . خالصه كرداهميت روابط 

توانند به كسب چيزهايي كه به قادر به همكاري با هم و از طريق ايجاد پيوندهايي بين آنها مي

انسانها . اند نايل آيندتوانستند به دست آورند يا به سختي قابل اكتساب بودهصورت فردي نمي

هاي مشتركشان را شوند و تمايل دارند كه ارزشها بهم متصل مياي از شبكههاز طريق مجموع

ها تشكيل نوعي دارايي به ميزاني كه اين شبكه. ها به اشتراك بگذارندبا ساير اعضاي اين شبكه

قدر كه  اين سرمايه همان. دهنده نوعي سرمايه تلقي شوند عنوان شكل بايست بهدهند، ميرا مي

امروزه  ،از اين رو. ها نيز مفيد باشدتواند در ساير مجموعهليه خود مفيد است، ميدر زمينه او

سرمايه ) اعم از طبيعي، انساني و مادي( در جريان توسعه يك كشور در كنار انواع سرمايه

اهميت اين سرمايه در . آيدداد توسعه به شمار ميداد و برونعنوان درون اجتماعي هم به

كند، به مواجه است، نمود پيدا مي... هاي طبيعي، مادي و ي كه با محدوديتهاي روستايمحيط

هاي با فناوري پايين، سرمايه اجتماعي اغلب به كارايي بيشتر نسبت به اين دليل كه در  محيط

ها تواند مكمل ساير سرمايهشود و از سوي ديگر ميهاي هماهنگي رسمي منجر ميتكنيك

  .ينه از آنها شودباشد و موجب استفاده به

هاي سرمايه اجتماعي و توسعه روستايي همبستگي مؤلفهدهد بين هاي پژوهش نشان مييافته

هاي تعهد و مشاركت نمود بيشتري دارد مؤلفهاما اين ارتباط در رابطه با . معناداري وجود دارد

در  )9( جدول دارند، و  باتوجه به تأثيرها به صورت غيرمستقيم در توسعه مؤلفهولي ساير 

درصد از  23اين متغير قادر است . مدل اول تنها مؤلفه تعهد وارد معادله رگرسيون شده است

  ).>001/0p(يافتگي را تبيين كند كه اين مقدار به لحاظ آماري معنادار است  تغييرات توسعه

قادرند اين متغيرها . هاي تعهد و مشاركت وارد معادله رگرسيون شدند در مدل دوم مؤلفه

يافتگي را تبيين كند كه اين مقدار به لحاظ آماري معنادار  درصد از تغييرات توسعه 28تقريباً 

كنندگي تعهد بيشتر از باتوجه به ضرايب بتاي استاندارد شده، قدرت تبيين). >001/0p(است 

  .مشاركت است

در .كنندني ميبييافتگي را پيش تغييرات توسعه) مثبت(تعهد و مشاركت به صورت مستقيم 

نهايت نيز به منظور تقويت سرمايه اجتماعي به منظور ارتقاي توسعه روستايي پيشنهادات زير 
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  :شودارائه مي

به منظور درگير  ،هاي داوطلبانه در مناطق روستايي از يك سو تقويت نهادها و انجمن •

منظور  به ،كردن همه اهالي روستا در مورد مسائل و مشكالت روستا و از سوي ديگر

افزايش روابط چهره به چهره اهالي كه خود عامل مهمي در زمينه بيشتر شدن اعتماد در 

  .استميان جامعه 

برگزار كردن دورهاي آموزشي براي روستاييان به منظور باالرفتن سطح آگاهي جامعه،  •

 تواند عامل مهمي براي فعاليتهاي جمعي وبه اين دليل كه باالرفتن آگاهي در جامعه مي

  .شوداقدام بر اساس منافع عمومي مي
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