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جایگاه سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار سکونتگاههای روستایی
(مطالعه موردی :بخش بیضاء ،شهرستان سپیدان)
پگاه مریدسادات *  ،1مسلم زارع خلیلی  ،2ولی ا ...فرهادی

3

-9استادیار گروه جغرافياي انسانی ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی
-9دانشجوي کارشناسیارشد جغرافيا و برنامهریزي روستایی ،دانشگاه شهيد بهشتی
-3دانشجوي کارشناسیارشد جغرافيا و برنامهریزي روستایی ،دانشگاه شهيد بهشتی
پذیرش مقاله9327/6/95 :
تأیيد نهایی مقاله9325/2/98 :
چکیده
در دو دهه اخير مفهوم سرمایه اجتماعی به واسطه ارتباطش با مؤلفههاي بنيادین اجتماعی شامل آگاهی،
مشارکت ،اعتماد ،انسجام و شبکه اجتماعی در راستاي توسعه پایدار جوامع بهویژه جوامع روستایی مورد تاکيد
قرار گرفته است .لذا براي رسيدن به توسعه پایدار روستایی ،برخورداري از سرمایه اجتماعی از ضروریات میباشد.
بر این اساس هدف اصلی مطالعه حاضر بر پایه تبيين نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار سکونتگاههاي
روستایی بخش بيضا استوار میباشد .این تحقيق پيمایشی با روش توصيفی -تحليلی و ابزار آن پرسشنامه است.
جامعه آماري پژوهش ،جمعيت ساکن در  85آبادي بخش بيضاء شهرستان سپيدان فارس ( 36434نفر) بودند
که از این ميان  922نفر از روستایيان ساکن در  44روستاي داراي جمعيت بيش از سه خانوار در بخش بيضا،
مبتنی بر فرمول کوکران ،به شيوه انتساب متناسب و به صورت تصادفی ساده ،بهعنوان نمونه انتخاب شدند .براي
توصيف دادهها از آمارههاي ميانگين ،واریانس و انحراف معيار و براي تحليل آنها از ضریب همبستگی کندال تائو
بی و رگرسيون چندگانه استفاده شد .مطابق یافتهها ارتباط معناداري در سطح  22درصد بين سرمایه اجتماعی
با توسعه پایدار سکونتگاههاي روستایی وجود دارد .همچنين مولفههاي آگاهی ،مشارکت ،انسجام و اعتماد با
تبيين  85/3درصد واریانس به عنوان متغيرهاي پيشبينی کننده توسعه پایدار روستاهاي بخش بيضا تعيين
شدند.
واژههای كلیدی :سرمایه اجتماعی ،توسعه پایدار ،سکونتگاههاي روستایی ،بخش بيضا سپيدان.

* -نویسنده مسئول12994697929 :

Email: p_moridsadat@sbu.ac.ir
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مناطق روستایی ،وجود و سطح برخورداري آنها از
سرمایه اجتماعی ،به ویژه آگاهی اجتماعی ،انسجام
و اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و توسعه
شبکهها و نهادهاي محلی در این جوامع میباشد
(غفاري9321 ،؛ رکن الدین افتخاري و همکاران،
9327؛ آدام و رانسویک9193 ،؛ ژائو9193 ،؛
گلومسر .)9199 ،بهرهمندي جوامع روستایی از
سرمایه اجتماعی و برنامهریزي اثربخش براي ارتقا
روز افزون آن ،با افزایش سطح آگاهی اجتماعی
روستایيان ،انسجام و اعتماد اجتماعی در جامعه
آنها ،توسعه شبکههاي اجتماعی و بهبود مشارکت
اجتماعی ایشان در اقدامات توسعهاي ،موجب
میشود تا جوامع روستایی به صورت موثرتر و
کاراتري اهداف مشترکشان را تعقيب و محقق
نمایند و با تنوع بخشی به اقتصاد روستایی،
مشارکت درحوادث غيرمترقبه ،توزیع بهينه منابع و
امکانات،کاهش هزینههاي توليد ،افزایش بهرهوري
نيروي کار وکاهش بيکاري و حفاظت و احياي منابع
طبيعی روستا نقش مهمی در توسعه پایدار مناطق
روستایی ایفا نماید (بارت .)9118 ،در واقع سرمایه
اجتماعی بهعنوان یک عامل انسجام بخش ،نقش
مهمی در تسریع و تسهيل توسعه ساختارهاي شبکه
محلی ایفا میکند که در نهایت منجر به توسعه
روستایی میشود (ایلوارد )9112 ،و شبکه بين
سازمانی و ذينفعان را قادر میسازد تا با استفاده از
روابط موجود به بهبود دسترسی به اطالعات مهم به
عنوان یک مزیت رقابتی دست یابند (الو و توماس،
 .)9117در این چارچوب تحليل رابطه بين سرمایه
اجتماعی و توسعه روستایی با در نظر گرفتن
مباحثی از قبيل کارایی برنامهریزي ،حکمروایی،
مشارکت مدنی ،توسعه شبکههاي مبتنی بر
همکاري متقابل محلی و نظایر آن ،میتواند بستر
مناسبی براي توسعه پایدار جوامع روستایی مهيا
سازد (اسنلگرو و همکاران .)9112 ،رکن الدین

مقدمه
اهميت توسعه پایدار روستایی و جایگاه آن در
توسعه کشورها و به ویژه در کشورهاي در حال
توسعه که هنوز بخش زیادي از جمعيت آنها در
مناطق روستایی ساکن میباشند و نقش حياتی در
ابعاد اقتصادي ،اجتماعی و محيط زیستی کل جامعه
به ویژه از طریق سهم داشتن در توليد ناخالص ملی،
امنيت و سالمت غذایی جامعه ،تامين مواد خام
اوليه و ارتباط مستقيم با منابع طبيعی و محيط
زیست و بهرهبرداري از آن دارند ،بر هيچ کس
پوشيده نيست .در این راستا به باور صاحب نظران
امر ،توسعه بيش از هر چيز در گرو برخورداري از
سرمایه مناسب است .در دیدگاه سنتی مدیریت
توسعه ،سرمایههاي اقتصادي ،فيزیکی و انسانی به
عنوان نقش آفرینان اصلی فرایند توسعه مطرح
بودهاند .امروزه در کنار این سرمایهها ،جایگاه
سرمایه اجتماعی ،به عنوان مکمل سرمایههاي
طبيعی و انسانی ،به عنوان یک اصل محوري که
ارتباطی دوسویه و همافزا با فرایند توسعه به طور
عام و توسعه روستایی به طور خاص دارد؛ مورد
تاکيد قرار گرفته است .از این رو جامعهاي در مسير
تحقق توسعه موفق است که بتواند درک درستی از
اهميت و کارکرد سرمایه اجتماعی داشته باشد و در
راستاي شناخت وضعيت و توسعه این مهم گام
بردارد .سرمایه اجتماعی حاصل ارزشها و
هنجارهاي جامعه ،استحکام تعهدات متقابل بين
افراد و گروهها و تا حدود زیادي مشارکت اجتماعی
است که در چارچوب آن مولفههاي اعتماد ،انسجام،
مشارکت ،آگاهی و شبکههاي اجتماعی مطرح شده-
اند .این سرمایه حافظ جامعه و گروههاي اجتماعی
در بحرانهاي سياسی ،اقتصادي و اجتماعی است و
میتواند از توقف جوامع در مرحله عقبماندگی
جلوگيري کرده و آنها را به سمت توسعه پيش برد.
بر این اساس یکی از عوامل مهم اثرگذار بر توسعه
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توسعهاي ،تخریب منابع طبيعی به ویژه آب و خاک
(با توجه به اقتصاد غالب منطقه مبتنی بر
کشاورزي) ،استفاده از شيوههاي سنتی کشاورزي و
توسعه نيافتگی فناوريها در راستاي کشاورزي
پایدار ،عدم مشارکت دهی مردم در برنامهریزيها و
تصميمگيريهاي مربوط به خودشان ،کاهش
جمعيت روستاها و پير شدن جمعيت آنها از جمله
مسائل توسعهاي است که در بررسیهاي ميدانی و
مشاهدات به عمل آمده از روستاهاي این بخش به
وضوح خودنمایی مینمایند .مطالعه کردوانی و نيکو
( ،)9385مسائل توسعهاي مرتبط با روستاهاي این
بخش را از منظر مدیران محلی ،در  92اولویت
دستهبندي نموده است که از این جمله میتوان به
مواردي چون فقر فرهنگی در انجام کار گروهی،
ضعف مدیریت صحيح در روستا ،عدم مشارکت ذي-
نفعان با دولت و مردم محلی ،فناوريهاي نامناسب
کشاورزي ،کمبود فضاي آموزشی براي جوانان ،فقر
مردم ،بيکاري ،از بين رفتن جنگلها و مراتع و ...
اشاره داشت .قرارگيري این بخش در زمره مناطق
محروم و کمتر توسعه یافته در سند "تصویب نامه
در خصوص تعيين مناطق محروم و کمتر توسعه
یافته" مصوب هيات وزیران (مورخ ،)9388/9/91
رسماً تایيد کننده این مساله میباشد (مرکز
پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی .)9325 ،بر این
اساس ضرورت توسعه پایدار روستاهاي این بخش
به منظور بهرهمندي ساکنان آن از مواهب توسعه و
به تبع بهبود شرایط محيطی منطقه امري غير قابل
انکار است .نظر به اینکه مناطق روستایی مختلف از
شرایط متفاوتی برخوردارند لذا نمیتوان به پيچيدن
یک نسخه توسعهاي واحد اکتفا نمود و الزم است تا
برنامهریزيها و اقدامات توسعه متناسب با هر
منطقه صورت پذیرد .الزمه این امر انجام مطالعات
علمی گسترده در هر منطقه ،در زمينه شناخت و
تحليل تاثير عوامل متعددي است که در ادبيات

افتخاري و همکاران ( ،)9327در بيان اهميت
سرمایه اجتماعی و ضرورت آن در تحقق توسعه
پایدار روستایی بيان میدارند که توسعه سرمایه
اجتماعی از طریق ارتقا مشارکت مردم محلی،
همبستگی اجتماعی ،عضویت در انجمنها و شبکه-
ها ،هنجارها ،ارزشها و باورها و نيز پيوندها و
تعامالت از طریق ظرفيتسازي ،توانمندسازي و
توسعه نهادي و درچارچوب برنامهریزي راهبردي
مشارکتی ،تعاملی و ارتباطی منجر به شکلگيري
جامعهاي نهادگرا ،غيرمتمرکز ،مشارکتی ،تعاملی و
ارتباطی میشود که در نتيجه آن توسعه پایدار
روستایی تحقق مییابد .بر این اساس سرمایه
اجتماعی بهعنوان یک ابزار تئوریکی بسيار مهم
براي تحليل نقش متغيرهاي اجتماعی در توسعه
پایدار روستایی مطرح میباشد .از این رو در حال
حاضر توجه اندک به شناخت سرمایه اجتماعی به
عنوان وسيلهاي که روند برنامهریزي براي توسعه
پایدار روستایی را براي متخصصان مربوطه تسهيل
میکند و مشارکت روستایيان را در تصميم گيريها
و اجراي برنامههاي توسعه ارتقا میدهد ،بهعنوان
یکی از چالشهاي پيش روي توسعه پایدار روستایی
مطرح میباشد (رکن الدین افتخاري و همکاران،
9327؛ سلمانی و همکاران9382 ،؛ لی و همکاران،
9115؛ یوکویاما .)9116 ،بر این اساس شناخت
وضعيت موجود سرمایه اجتماعی و مولفههاي آن و
جایگاهشان در توسعه جوامع مختلف روستایی ،به
منظور برنامهریزي مناسب و متناسب ،مبتنی بر
ویژگیهاي زمانی و مکانی هر یک از این جوامع،
براي توسعه سکونتگاههاي روستایی امري ضروري
است .در پژوهش حاضر ،سکونتگاههاي روستایی
بخش بيضا در شهرستان سپيدان واقع در استان
فارس ،که از گذشته تا به امروز محروميت و توسعه
نيافتگی گریبانگير آنهاست ،مورد مطالعه قرار
گرفتند .ضعف دسترسی مناسب به خدمات
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پلی ميان رشتههاي جامعه شناسی ،اقتصاد ،برنامه-
ریزي و سياست ،زمينهساز مطالعات بين رشتهاي
متعددي شده است .به زعم کولمن ،سرمایه
اجتماعی یک کاالي عمومی و دارایی جمعی است
که در بلندمدت انباشته میشود و از طریق ارتقا
کارایی و ظرفيت افراد و گروهها و تسهيل هماهنگی
در اقدامات در مسير اهداف ،براي دستيابی به
اهداف نهایی توسعه را تسریع مینماید و در مقابل
فقدان آن منجر به بروز محدودیتهایی در فرآیند
توسعه در سطوح مختلف میشود (خان9199 ،؛
فراهانی و همکاران  9329،و  .)9329در سطح
محلی ،سرمایه اجتماعی به عنوان بخشی از دارایی-
هاي متعلق به جامعه محلی ،به عنوان شبکههایی
از اعتماد ،انسجام و روابط متقابل بين اعضاي
جامعه ،مشارکت و همکاري بين آنها و ميزان
پذیرش تصميمات نهادي حائز اهميت ،مطرح
میباشد که توانایی محلی براي پاسخگویی به
چالشها در چارچوبی با تغييرات سریع را افزایش
میدهد و به اعضا ،براي تبدیل داراییهاي اجتماعی
خود به داراییهاي اقتصادي ،اجتماعی و محيط-
زیستی کمک میکند و میتواند مسير جوامع محلی
را در رسيدن به توسعه پایدار فراهم نماید (رکن
الدین افتخاري9382 ،؛ جردن و همکاران9191 ،؛
گلومسر و همکاران9199 ،؛ تزانسکی .)9193 ،از
منظر پاتنام ( ،)9119چهار خصيصه سرمایه
اجتماعی شامل  )9وجود شبکههاي اجتماعی)9 ،
مشارکت مدنی )3 ،هویت محلی ،مشارکت و تعامل
با دیگر اعضاي اجتماع و  )7اعتماد ،حمایت و کمک
دو طرفه ،میباشند .بنابراین سرمایه اجتماعی در
نقش خرد جمعی و مسئوليت پذیري مدنی ظاهر
میشود و جامعه را به چيزي بيشتر از مجموعه افراد
و قابليتهاي آن تبدیل میکند و با تواناسازي
جوامع روستایی براي مدیریت و پاسخ به چالشهاي
اقتصادي ،اجتماعی و زیست محيطی به عنوان

توسعه ،به عنوان عوامل اثرگذار بر توسعه پایدار
جوامع معرفی شدهاند .در این ميان سرمایه
اجتماعی به عنوان یکی از مفاهيم نسبتا نوظهور که
بر توسعه پایدار جوامع تاثير دارد ،از جمله مواردي
است که باید در مطالعات توسعهاي مناطق مختلف
مورد توجه قرار گيرد تا مبتنی بر شناخت وضعيت
کنونی سرمایه اجتماعی و مولفههاي آن در منطقه
هدف و شدت اهميت هر یک از این مولفههاي در
توسعه پایدار حال حاضر آن منطقه ،برنامهریزيهاي
مناسب براي منطقه صورت پذیرد .بر این اساس
هدف مطالعه حاضر بر پایه مطالعه وضعيت سرمایه
اجتماعی و توسعه پایدار روستاهاي بخش بيضا و
تعيين ميزان تاثير مولفههاي سرمایه اجتماعی در
توسعه پایدار روستاهاي این بخش استوار گردید .در
این راستا سواالت زیر مطرح میباشند)9 :
سکونتگاههاي روستایی بخش بيضا از نظر سرمایه
اجتماعی و توسعه پایدار در چه وضعيتی قرار دارند؟
 )9رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه پایدار
روستاهاي بخش بيضا چگونه است و کدام مولفه-
هاي سرمایه اجتماعی از اهميت باالتري براي
توسعه پایدار روستاهاي این بخش برخوردارند؟
بی شک توجه سياستگذاران و برنامهریزان امر
توسعه به نتایج این پژوهش و مطالعات مرتبط ،در
مناطق مختلف و همچنين مطالعات متعدد صورت
پذیرفته در حوزههاي مختلف توسعه ،زمينه برنامه-
ریزي اثربخش تر براي توسعه پایدار روستایی را در
چارچوب رویکردهاي مشارکتی ،مبتنی بر دیدگاه
مردم و همچنين شرایط هر منطقه ،فراهم خواهد
نمود.
مبانی نظری

سرمایه اجتماعی به عنوان برون داد و درون داد
توسعه (ازکيا و غفاري )9382 ،یکی از جدیدترین
مفهوم پردازيهاي علوم اجتماعی است که بهعنوان
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نيز پيوندها و تعامالت از طریق ظرفيتسازي،
توانمندسازي ،نهادسازي یا توسعه نهادي و در
چارچوب برنامهریزي راهبردي مشارکتی ،تعاملی و
ارتباطی با پارادایم فضایی در سطوح ملی ،منطقهاي
و محلی منجر به شکلگيري جامعهاي نهادگرا،
غيرمتمرکز ،مشارکتی ،تعاملی و ارتباطی همراه با
عدالت فضایی میشود که در نتيجه آن توسعه پایدار
روستایی تحقق مییابد .در خصوص تبيين جایگاه
سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار از جمله در
مناطق روستایی ،در چند دهه اخير ،مطالعات
زیادي انجام پذیرفته است و لذا الگوهاي نظري
مختلفی متشکل از ابعاد و مولفههاي متعدد در این
خصوص ارائه شده است .خان ( ،)9199در مطالعه
خویش به تلخيص برخی از این موارد در کشورهاي
مختلف پرداخته است (جدول.)9

تالشی براي تضمين توسعه پایدار روستایی ،عملکرد
توسعهاي جامعه را براي یک دوره زمانی طوالنی
تحتتاثير قرار میدهد (سچی9197 ،؛ موناسيب و
جردن .)9199 ،براین اساس بسياري از طراحان و
برنامهریزان ،سرمایه اجتماعی را به عنوان یک منبع
با مالکيت جمعی متعلق به مناطق ،بخشها ،شهرها،
روستاها و محالت دانسته که به عنوان ابزاري مهم
زمينه رفاه و توسعهاي همگانی ،کلگرا و پایدار در
ابعاد محيطی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادي را
فراهم میآورد .لذا سرمایه اجتماعی و توسعه
پایدارازجنبههاي مختلف مکمل و مرتبط به هم
معرفی شده است (رکن الدین افتخاري.)9327 ،
سرمایه اجتماعی از طریق مشارکت مردم محلی
(روستایيان) ،همبستگی اجتماعی ،عضویت
درانجمنها و شبکهها ،هنجارها ،ارزشها و باورها و

جدول  :9شاخصهاي سنجش سرمایه اجتماعی در برخی کشورها (خان)9199 ،
محقق

خصيصههاي کليدي رهيافت

شاخصهاي اندازهگيري سرمایه اجتماعی

کشور

گروتارت9222 ،

تمرکز بر روي عضویت کنشگران در روابط
و ساختار اجتماعی براي منافع متقابل؛
بررسی سرمایه اجتماعی در سطوح کالن،
ميانی و خرد

تراکم عضویت؛ شاخص همگنی؛ حضور در
جلسات؛ شاخص تصميم گيري؛ مشارکت
اعضا؛ گرایش اجتماع

اندونزي

نارایان و پریتيچت،
9224

سرمایه اجتماعی به عنوان زندگی گروهی و
هنجارهاي اجتماعی

اعضاي گروهها؛ فراوانی اعضا؛ شاخص
زندگی جمعی روستا

تانزانيا

اسپيلربرگ9119 ،

سرمایه اجتماعی به عنوان رابطه بين
کنشگران؛ اندازهگيري وجود رابطه اجتماعی
و کيفيت آن

رفتارها؛ نگرشها و ارزشها؛ گروههاي
جمعيتی؛ سازمانها

نيوزیلند

الیبراکی و
پاراسکووپولوس،
9119

بعد فرهنگی(اعتماد اجتماعی)...،؛ بعد
ساختاري (عضویت در انجمنها و تعهدات
مدنی)

مشارکت داوطلبانه؛ اعتماد اجتماعی

یونان

هارپر و کلی،
9113

سرمایه اجتماعی شامل شبکهها ،هنجارها،
ارزشها ،ادراک و گروههاي مشترک

مشارکت اجتماعی؛ مشارکت مدنی؛ شبکه
اجتماعی؛ حمایت اجتماعی؛ تعامل؛ اعتماد

بریتانيا

ونمن و همکاران،
9116

تفاوت بين ارتباط رسمی /نهادي شده و
شبکه غير رسمی و تفاوت بين پيوند
هدفمند بين مردم با نهادها و موسسات و
احساس ذهنی آنها درباره پيوندشان

شبکههاي اجتماعی؛ عضویتهاي گروهی؛
اعتماد در نهادها؛ اعتماد در مردم
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اندازهگيري سرمایه اجتماعی مبتنی بر دو
بعد هستهاي آن:
استون9199 ،





ساختار روابط شبکه اجتماعی؛
کيفيت روابط-هنجار اجتماعی

روابط انواع شبکه؛ اندازه و ظرفيت شبکه؛
شبکههاي محلی و جهانی؛ شبکههاي باز و
بسته؛ شبکههاي متراکم و پراکنده؛ شبکه-
هاي همگن و ناهمگن؛ روابط عمودي و
افقی شبکه؛ اعتماد؛ تعامل

استراليا

مقالهاي با عنوان"سرمایه اجتماعی و اعتماد
اجتماعی در بریتانيا "به بررسی سرمایه اجتماعی
در شبکههاي اجتماعی غير رسمی از طریق پانل
خانوارها به منظور مفهومسازي و اندازهگيري سه
نوع سرمایه اجتماعی شامل همبستگی همسایهها،
شبکه اجتماعی و مشارکت مدنی پرداختهاند.
ایشان همچنين تحليل تاثير عوامل اجتماعی-
فرهنگی سه نوع سرمایه بر اعتماد اجتماعی را انجام
دادهاند .مبتنی بر یافتههاي این پژوهش شرایط
اجتماعی و فرهنگی باعث ارتقا سرمایه اجتماعی
میشود .ایشان همچنين دریافتند سرمایه اجتماعی
بر شرایط اجتماعی-فرهنگی افراد تاثير دارد و ضمنا
شبکههاي اجتماعی غير رسمی به ویژه داشتن
ارتباط مناسب با همسایگان در مقایسه با عضویت
در نهادهاي مدنی رسمی تاثير بيشتري بر ارتقاي
اعتماد افراد داشته است .یوکویاما ( ،)9116در
مطالعهاي با عنوان "پتانسيل سرمایه اجتماعی براي
توسعه جوامع :آموزههاي حاصله و چالشهاي پيش
رو" به بررسی تاثير سرمایه اجتماعی بر رفاه از
طریق تسهيل فعاليتهاي جمعی در جوامع
روستایی  91کشور شامل ژاپن ،تایوان ،مالزي،
تایلند ،اندونزي ،هند ،ایران و  ...پرداخته است .وي
سرمایه اجتماعی را در مفهومی گسترده مشتمل بر
نهادها ،ارتباطات ،نگرشها و ارزشهایی که تعامل
ميان مردم را هدایت میکند و در توسعه اقتصادي
و اجتماعی نقش میآفریند ،مورد توجه قرار داده
است .از منظر وي سه نوع تاثيرات سرمایه اجتماعی
شامل افزایش دسترسی به اطالعات و کاهش هزینه
آن ،تسهيل تصميم و عمل جمعی و کاهش

در این چارچوب مطالعات دیگري انجام شده است
که در ادامه برخی از آنها مطرح شده است .پاتنام
( )9119در مطالعهاي تحت عنوان "سرمایه
اجتماعی :سنجش و پيامدها" به تعریف ،اندازه-
گيري و معرفی برخی از شواهد پيامدهاي سرمایه
اجتماعی پرداخته است .وي مجموعهاي از شاخص-
ها چون عضویت رسمی و مشارکت در بسياري از
شکلهاي متفاوت شبکههاي غيررسمی ،اعتماد
اجتماعی و مشارکت را در قالب مولفههاي اعتماد
اجتماعی ،مشارکت و شبکهها مطرح نموده است
(پاتنام .)9119 ،در سند تهيه شده براي اقدام بانک
جهانی ،در خصوص سنجش سرمایه اجتماعی در
سطح خانوار ،چهارچوب مفهومی متشکل از شش
بعد براي سرمایه اجتماعی ارائه شده است .این ابعاد
شامل گروهها و شبکهها (ماهيت و گستره شبکه-
هایی که اعضاي خانوار در آن مشارکت دارند)؛
اعتماد و انسجام (اعتماد به همسایگان ،تامين
کنندگان کليدي خدمات ،غریبهها)؛ فعاليتهاي
جمعی و تعاونی (فعاليت اعضاي خانوار با سایر افراد
جامعه در پروژهها و یا واکنش در برابر بحرانها)؛
اطالعات و ارتباطات (دسترسی به اطالعات،
ارتباطات و زیرساختها)؛ انسجام اجتماعی (اشکال
تعامالت اجتماعی روزمره)؛ توانمندسازي و اقدامات
سياسی(گستره کنترل اعضاي خانوار بر نهادها و
اقداماتی که مستقيما بر رفاه ایشان تاثير دارد،
احساس خوشبختی اعضاي خانوار ،ظرفيت تاثير-
گذاري بر وقایع محلی و در سطحی وسيعتر
بروندادهاي سياسی) میباشند (گروتارت و
همکاران .)9117 ،لی و همکاران ( ،)9115در
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موجب افزایش توانمندسازي اقتصادي و اجتماعی
آنان بوده است .ميري و همکاران ( ،)9382در
مطالعه خود مبتنی بر شاخصهاي اعتماد ،مشارکت
و شبکهها ،به وجود رابطه معنادار بين سرمایه
اجتماعی و توسعه یافتگی روستاهاي مورد مطالعه
خود پی بردند .فراهانی و همکاران ( ،)9329در
مطالعهاي با عنوان "ارزیابی اثرات سرمایه اجتماعی
در توسعه نواحی روستایی با تاکيد بر کيفيت زندگی
(مطالعه موردي :دهستان مشهد ميقان شهرستان
اراک)" در ارتباط با سنجش سرمایه اجتماعی ،سه
شاخص اعتماد ،مشارکت و شبکهها را مدنظر قرار
دادهاند .مبتنی بر یافتههاي ایشان بين افزایش
سرمایه اجتماعی و کيفيت زندگی رابطه وجود دارد
و مولفه انسجام اجتماعی بيشترین تاثير را بر آن
داشته است .فراهانی و همکاران ( ،)9329در
مطالعهاي با عنوان " ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی
در توسعه نواحی روستایی ،مطالعه موردي؛ دهستان
مشهد ميقان شهرستان اراک" دریافتند بين افزایش
سرمایه اجتماعی و باال رفتن توسعه روستایی رابطه-
اي کامال مثبت و معنادار وجود دارد و با افزایش
سرمایه اجتماعی بين پاسخگویان ،توسعه روستایی
به ویژه در ابعاد اجتماعی و کالبدي تحول بيشتري
را نشان میدهد .رکن الدین افتخاري و همکاران
( ،)9327مبتنی بر برخی تجارب جهانی و سياست-
ها و برنامهریزي هاي توسعه انجام شده ،مدل
سرمایه اجتماعی متشکل از  8مولفه ،از جمله
سازماندهی دانش و آگاهی روستایيان ،انسجام و
همبستگی اجتماعی جوامع روستایی ،عضویت در
انجمنها ،سازمانها و نهادهاي محلی و  ...و
همچنين الگویی در چارچوب رویکرد سيستمی که
برخی از دروندادهاي آن اعتماد ،مشارکت ،هنجارها
و باورها و پيوندها و تعامالت بوده و طی فرایند
ظرفيتسازي ،توانمندسازي ،نهادسازي و برنامه-
ریزي به ارتقا شاخصهاي اقتصادي ،اجتماعی و

رفتارهاي فرصت طلبانه اعضاي جامعه میباشد.
متغيرهاي وابسته به عنوان شاخصهاي رفاه در
سطح فردي در این مطالعه شامل بهرهوري
کشاورزي (عملکرد ،فروش ناخالص سرانه ،درآمد یا
هزینه ،وضعيت سالمت و جنسيت میباشند.
شاخصهاي اجتماع محور براي توضيح سرمایه
اجتماعی در این مطالعه بيشتر مرتبط با تالشهاي
توسعهاي نظير عملکرد فعاليتهاي مختلف جامعه
(کشاورزي ،مدیریت آبياري ،نگهداري جاده ،تبادل
اجتماعی شهر –روستا ،کسب و کارهاي کشاورزي
روستا محور) ،عملکرد برنامههاي دولت و وضعيت
توسعه روستا بودند .نومال و همکاران ( )9118در
مطالعه خود ،درخصوص رابطه ترکيب مشارکت
اجتماعی و اعتماد (سرمایه اجتماعی) با امتيازي که
افراد مسن در نواحی شهري و روستایی فنالند به
سالمت خود میدادند به این نتيجه دست یافتند
که گروهی که سرمایه اجتماعی باالتري دارند ،از
سطح سالمت باالتري برخوردارند .انتيکو
ماجکوسکی ( )9191در مطالعهاي تطبيقی در مورد
نقش سرمایه اجتماعی در توسعه اقتصادي و
کارافرینی اجتماعی جامعه ،براي تعيين جایگاه
سرمایه اجتماعی در دستيابی به ماموریتهاي
سازمانی ،سه مولفه شبکهها ،اعتماد و تعامل را براي
سنجش سرمایه اجتماعی مورد توجه قرار داده
است .مبتنی بر یافتههاي وي شبکه باعث تسهيل
تغييرات اجتماعی میشود .همچنين قویتر بودن
حس اعتماد در افزایش کسب منابع مالی ،فيزیکی
و دانش بنيان توسط شبکهها تاثير داشته است.
ميترا و کاندو ( )9199در مطالعهاي با هدف ارزیابی
توانمندسازي زنان بنگال غربی از طریق ایجاد
سرمایه اجتماعی ،دریافتند سرمایه اجتماعی به-
عنوان یکی از مولفههاي اصلی توانمندسازي زنان
مطرح میباشد .نتایج یافتههاي این مطالعه داللت
بر آن داشت که عضویت در گروههاي خودیار زنان
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ابعاد منفی (کمتر از حد مطلوب) ارزیابی شده است
و بين ابعاد اعتماد و مشارکت و توسعه پایدار
روستایی رابطه مثبت ،بين بعد نهادهاي محلی و
توسعه پایدار روستایی رابطه منفی و بين بعد
انسجام اجتماعی و توسعه پایدار رابطهاي وجود
ندارد .در نهایت بر اساس مبانی نظري و ادبيات
کاوي موضوع ،مدل مفهومی پژوهش حاضر در
شکل  9ارائه شده است.

محيط زیستی و در نتيجه توسعه پایدار روستایی
دست مییابد ،ارائه دادهاند .روميانی و همکاران
( ،)9327در پژوهشی کاربردي به منظور تحليل
اثرات سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار روستایی
دهستان رومشگان غربی ،شهرستان کوهدشت ،با
ابزار پرسشنامه ،دریافتند بين مولفههاي سرمایه
اجتماعی بعد اعتماد باالترین ميانگين را داشته
است .همچنين وضعيت توسعه روستایی در همه

شکل  :9مدل مفهومی جایگاه سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار روستایی

 .)9385این بخش داراي سه دهستان به نامهاي
بانش ،بيضاء (مرکزي) و کوشک هزار است که بر
اساس سرشماري نفوس و مسکن سال  9321مرکز
آمار ایران ،تعداد آباديهاي در این بخش  85پارچه
است که بيش از  34درصد آباديهاي شهرستان را
شامل میشود .از این ميان این آباديها 44 ،روستا
داراي سکونت میباشند .همچنين جمعيت این
بخش  36434نفر بوده است که  7919درصد از
جمعيت شهرستان سپيدان را شامل میشود .از این
ميان  98648نفر ( 51187درصد) مرد و 98152
نفر ( 72/96درصد) زن میباشد .تعداد خانوار در
این بخش برابر با  91954خانوار میباشد .به لحاظ
وضعيت اشتغال بخش بيضا در سال  9321داراي
 6939نفر شاغل در بخش کشاورزي ،صنعت و
خدمات بوده است .که بيشترین ایشان در بخش

محدوده مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه در پژوهش حاضر ،بخش بيضا
واقع در جنوب شرقی شهرستان سپيدان در استان
فارس میباشد .از نظر موقعيت جغرافيایی بخش
بيضا در عرض جغرافيایی  784 922تا ً784 952 31
شمالی و طول جغرافيایی ً 594 42 31تا ً594 42 34
شرقی قرار دارد .مرکز بخش بيضا ،شهر هرابال بوده
که از مرکز شهرستان یکصد کيلومتر فاصله دارد و
این درحالی است که فاصله مرکز بخش تا مرکز
استان ،شهر شيراز 75 ،کيلومتراست .این بخش
دشت نسبتا وسيعی است که از طرف شمال ،جنوب
و غرب توسط ارتفاعات محصور شده و شرق آن به
دشت مرودشت متصل است .مساحت این بخش
 297کيلومتر مربع است که برابر با  37/88درصد
از مساحت شهرستان است (کردوانی و نيکو،
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خدمات اشتغال داشتهاند (مرکز آمار ایران،
شناسنامه آباديهاي کشور ،استان فارس)9321 ،
(شکل .)9

کشاورزي شاغل بودهاند .بهطوري که در بخشهاي
مختلف اقتصاد 7154 ،نفر در بخش کشاورزي،
 9972نفر در بخش صنعت و  295نفر در بخش

شکل  :9موقعيت جغرافيایی منطقه مورد مطالعه

مواد و روشها
انتخاب شدند تا شانس انتخاب برابر براي همه افراد
وجود داشته باشد .به منظور سنجشپذیر نمودن
مفاهيم سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار روستایی،
مبتنی بر واکاوي اسنادي ،سرمایه اجتماعی با 5
مولفه (آگاهی اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،شبکه
اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،اعتماد اجتماعی) و 75
شاخص و توسعه پایدار روستایی در سه بعد
اقتصادي ،اجتماعی و محيطی با  76شاخص تعریف
عملياتی شدند که این ابعاد و مولفهها و تعداد
شاخصهاي مرتبط با هر یک از آنها در جدول 9
آمده است .ابزار پژوهش حاضر پرسشنامهاي در
قالب طيف ليکرت ( )9بسيار کم )9 ،کم)3 ،
متوسط )7 ،زیاد )5 ،بسيار زیاد) بوده است که براي
شاخصهاي منفی از کدگذاري معکوس ( )5بسيار
کم )7 ،کم )3 ،متوسط )9 ،زیاد )9 ،بسيار زیاد)
استفاده شد.

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي ،به لحاظ بازه
زمانی تک مقطعی و مبتنی بر بهرهگيري از روش
توصيفی -تحليلی بوده و به منظور گردآوري
اطالعات مورد نياز از بررسیهاي اسنادي و ميدانی
استفاده شده است .جامعه آماري پژوهش
حاضرکليه جمعيت ساکن در  85آبادي در بخش
بيضا هستند که مبتنی بر سرشماري عمومی نفوس
و مسکن  ،9321داراي  36434نفر جمعيت می-
باشند .تعيين حجم نمونه با استفاده از فرمول
کوکران (منصورفر ،)9389 ،مبتنی بر تکميل 31
پرسشنامه بهعنوان پيش آزمون و واریانس حاصله
برابر با  1/65محاسبه و پس از گرد کردن اعشارها
به سمت باال ،تعداد آن  922نفر تعيين شد .در
انتخاب روستاها همه  44روستاي داراي سکونت
بيش از سه خانوار در بخش بيضا مورد مطالعه قرار
گرفتند و تعداد افراد نمونه در روستاها مبتنی بر
روش انتساب متناسب و به صورت تصادفی ساده،
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جدول :9مولفهها/ابعاد و شاخصهاي سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار روستایی
مفهوم

سرمایه

مولفه/بعد

شاخص

آگاهی
اجتماعی

-9ميزان آگاهی از حقوق فردي (حق تصرف در دارایی خود)-9 ،ميزان آگاهی از حقوق اجتماعی (حق
زندگی در محيطی سالم)-3 ،ميزان آگاهی از وظایف سازمانهاي دولتی و غير دولتی-7 ،ميزان آگاهی از
مزایاي مشارکت در جامعه-5 ،ميزان اگاهی از فعاليتهاي مذهبی ،اجتماعی و خيریه در روستا

مشارکت
اجتماعی

-9ميزان مشارکت در فعاليتهاي خيریه روستا-9 ،ميزان مشارکت در برنامههاي تسهيل گري – ترویجی،
-3ميزان مشارکت در پروژههاي عمرانی روستا از طریق ارائه کمکهاي مالی-7 ،ميزان مشارکت در
پروژههاي عمرانی روستا از طریق ارائه کمکهاي غيرمالی-5 ،ميزان آمادگی جهت مشارکت در امور
روستا بدون دریافت دستمزد-6 ،ميزان مشارکت درحفظ و سالمسازي محيط روستا-4 ،ميزان مشارکت
در تصميمگيريهاي محلی با ارائه کمک فکري-8 ،ميزان مشارکت عملی در امور روستا بدون دریافت
دستمزد

شبکه
اجتماعی

-9ميزان رفت و امد با آشنایان نزدیک (خانواده و اقوام و دوستان)-9 ،ميزان رفت و امد با همسایگان،
-3ميزان عضویت در گروه آشنایان براي تامين نيازهاي مالی یکدیگر (صندوقهاي قرضالحسنه دوستانه
غير رسمی) -7 ،ميزان راهنمایی اعضاي خانواده هنگام نزاع و دعوا از سوي افراد دیگر-5 ،ميزان شرکت
در جلسههاي نهادهاي روستایی (بسيج ،شورا ،انجمن اوليا)-6 ،ميزان مشارکت در انتخابات (به ویژه
شوراي اسالمی روستا)-4 ،ميزان ارتباط و تعامل با مروجان و تسهيل گران کشاورزي-8 ،ميزان ارتباط و
تعامل با شورا -2 ،ميزان ارتباط و تعامل با دهياري

انسجام
اجتماعی

 -9ميزان نبود اختالف ،درگيري و نزاع در روستا-9 ،ميزان همدلی ميان مردم روستا-3 ،ميزان نبود چند
دستگی و اختالف بين طایفهاي-7 ،ميزان احترام مردم روستا به یکدیگر-5 ،ميزان احترام مردم روستا به
ریش سفيد-6 ،ميزان احترام مردم روستا به اعضاي شورا-4 ،ميزان احترام مردم روستا به دهيار-8 ،ميزان
همبستگی و کمک به یکدیگر در مواقع مشکل و گرفتاري

اعتماد
اجتماعی

-9ميزان اعتماد به آشنایان نزدیک (خانواده و اقوام و دوستان)-9 ،ميزان اعتماد به همسایگان-3 ،ميزان
اعتماد به عموم مردم روستا-7 ،ميزان اعتماد به مسافران (گردشگران روستا) -5ميزان اعتماد به مهاجرین
وارد شده به روستا-6 ،ميزان اعتماد به غریبهها-4 ،ميزان اعتماد به اخبار و اطالعات ارائه شده از رسانه
ملی (رادیو و تلویزیون)-8 ،ميزان اعتماد به دولت-2 ،ميزان اعتماد به شوراي اسالمی روستا-91 ،ميزان
اعتماد به شوراي حل اختالف-99 ،ميزان اعتماد به دهياري-99 ،ميزان اعتماد به شرکت تعاونی روستایی،
-93ميزان اعتماد به نهادهاي اجتماعی روستا (بسيج ،هياتامنا مسجد و-97 ،)..ميزان تمایل به ضمانت
مالی دوستان و خویشان-95 ،ميزان رضایت از روستاي محل زندگی خود

اقتصادي

-9وضعيت عملکرد توليد محصوالت کشاورزي غالب -9 ،وضعيت سرمایهگذاري روستایيان در فعاليتهاي
کشاورزي-3 ،وضعيت سرمایهگذاري روستایيان درفعاليتهاي کشاورزي توليد محصول سالم-7 ،وضعيت
سرمایهگذاري روستایيان درصنایع تبدیلی کشاورزي-5 ،وضعيت بهرهمندي روستایيان از بيمه محصوالت
کشاورزي-6 ،وضعيت بهرهمندي روستایيان ازمنابع درآمدي غيرکشاورزي-4 ،وضعيت بهرهمندي
روستایيان از وام و تسهيالت کشاورزي-8 ،وضعيت اشتغال روستایيان در روستاي محل سکونت-2 ،
وضعيت ثبات و امنيت درآمد روستایيان-91 ،وضعيت فعاليت زنان در فعاليتهاي کشاورزي-99 ،
وضعيت فعاليت زنان در فعاليتهاي غيرکشاورزي-99 ،ميزان خرد بودن قطعات اراضی زراعی روستایيان
(منفی)-93 ،ميزان مناسب بودن تعداد دامهاي روستایيان با هدف توليد براي بازار-97 ،ميزان مناسب
بودن مساحت اراضی کشاورزي تحت مالکيت روستایيان با هدف توليد براي بازار-95 ،وضعيت بهرهمندي
روستایيان از فناوريهاي کشاورزي (سيستمهاي آبياري نوین؛ ماشين آالت جدید؛ ابزار مبارزه
بيولوژیک -96 ،)...وضعيت کيفيت (سالم و نو بودن؛ به روز بودن) فناوريهاي کشاورزي در دسترس
روستایيان

اجتماعی

توسعه
پایدار
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اجتماعی

-9وضعيت دسترسی به وسایل حمل ونقل عمومی در روستا-9 ،وضعيت دسترسی به امکانات بهداشتی
و درمانی در روستا-3 ،وضعيت دسترسی به آموزشهاي عمومی پایه (دبستان و راهنمایی)-7 ،وضعيت
دسترسی به دبيرستان در روستا-5 ،وضعيت دسترسی به آب آشاميدنی سالم در روستا-6 ،وضعيت
دسترسی به خدمات ارتباطی (تلفن ،تلفن همراه ،اینترنت)-4 ،وضعيت دسترسی به آموزشهاي ترویجی،
-8وضعيت دسترسی مناسب روستایيان براي تامين آسان مایحتاج روزانه زندگی خود در روستا-2 ،
وضعيت همکاري با مسوولين محلی در انجام امور روستا-91 ،وضعيت همکاري با سایر مردم روستا براي
انجام امور روستاي محل سکونت-99 ،وضعيت بهرهمندي روستایيان از بيمه درمانی روستایی-99 ،ميزان
تمایل روستایيان براي مهاجرت به شهر-93 ،ميزان اهميتدهی روستایيان به حفظ منابع براي آینده،
-97ميزان مداخله گري روستایيان درتصميمگيريهاي روستا-95 ،ميزان احساس رضایت کلی روستایيان
از زندگی در روستا-96 ،وضعيت امنيت انتظامی درروستا (نبود سرقت ،جرم و جنایت)

محيطی

-9وضعيت به کارگيري روشهاي تلفيقی مبارزه با آفات توسط روستایيان-9 ،ميزان بکارگيري روشهاي
مبارزه شيميایی با آفات و بيماريها در مزارع (منفی)-3 ،ميزان مصرف کودهاي شيميایی توسط
روستایيان براي تقویت خاک اراضی کشاورزي(منفی)-7 ،وضعيت رعایت زمانبندي بهينه براي مبارزه
شيميایی با آفات توسط روستایيان-5 ،ميزان تبدیل اراضی منابع طبيعی (مراتع و جنگلها) به زمينهاي
کشاورزي/باغ (منفی)-6 ،اهميت دهی روستایيان به بهداشت عمومی روستا به لحاظ جمعآوري بهداشتی
زباله-4 ،وضعيت روستا از نظر بهرهمندي و توسعه فضاي سبز-8 ،وضعيت روستا از نظر چشمانداز روستایی
و زیباسازي محيط-2 ،اهميتدهی روستایيان به پرهيز از آلودگی منابع آب روستا-91 ،اهميتدهی
روستایيان به پرهيز از اقدامات موثر بر آلودگی و فرسایش خاک (شخم بیرویه؛ مصرف بیرویه کودها و
سموم شيميایی و-99 ،)...اهميتدهی روستایيان به حفظ گونههاي گياهی قلمرو روستا-99 ،اهميتدهی
روستایيان به حفظ گونههاي جانوري قلمرو روستا وحفاظت از آنها در برابر حوداث-93 ،وضعيت روستا
از نظر مقاومسازي مساکن روستایی-97 ،وضعيت روستا از نظر الیروبی جويها و نهرها.

منبع :رکن الدین افتخاري و همکاران9327 ،؛ فرجی سبکبار و همکاران9327 ،؛ عنابستانی9323 ،؛ مریدسادات9323 ،؛
رضایی و زارعی9323 ،؛ خانی و همکاران9329 ،؛ خوش فر و همکاران9329 ،؛ فراهانی و همکاران9329 ،؛ مطيعی
لنگرودي و همکاران9329 ،؛ ميري و همکاران9382 ،؛ رنانی و همکاران9385 ،؛ پاتنام9119 ،؛ گروتارت و همکارام،
9117؛ لی و همکاران9115 ،؛ خان9199 ،؛ عيسی نژاد.9197 ،

هاي توسعه پایدار و سرمایه اجتماعی ،با در نظر
گرفتن مجموع شاخصهاي آنها که در جدول 9
آمده است ،براي  31پرسشنامه اوليه مورد تایيد
واقع شد (جدول.)3

روایی صوري (اعتبار) ابزار پژوهش ،مبتنی بر نظرات
خبرگان امر ( 99نفر از اساتيد دانشگاه و دانشجویان
دکتري ذيربط) و پایایی پرسشنامه با استفاده از
ضریب آلفاي کرونباخ براي هر یک از ابعاد و مولفه

جدول  :3مقدار ضریب آلفاي کرونباخ در راستاي تعيين پایایی ابزار پژوهش
مفهوم

سرمایه اجتماعی

توسعه پایدار

بعد/مولفه

اقتصادي

اجتماعی

محيطی

آگاهی
اجتماعی

مشارکت
اجتماعی

اعتماد
اجتماعی

انسجام
اجتماعی

شبکه
اجتماعی

مقدار آلفا

1/836

1/882

1/478

1/426

1/418

1/416

1/468

1/436
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از لحاظ وضعيت تحصيالت بيشترین فراوانی (43
نفر) مربوط به افرادي در سطح بیسواد و ابتدایی و
کمترین آن ( 6نفر) مربوط به طبقه فوقليسانس و
باالتر بود .همچنين وضعيت شغلی پاسخگویان
بيانگر آن است که کشاورزان از بيشترین فراوانی
( 82نفر) معادل  92/8درصد برخوردار بودند
(جدول .)7

بحث و نتایج
مطابق یافتههاي توصيفی پژوهش حاضر ،از مجموع
 922نفر پاسخگو 69/9 ،نفر مرد و  34/5درصد را
زنان تشکيل میدهد که به لحاظ سنی کمترین
فراوانی برابر با  35نفر ( 99/6درصد) در رده سنی
 91-95سال و بيشترین آنها معادل  999نفر (34/5
درصد) در گروه سنی باالتر از  71سال قرار دارند.

جدول  :7فراوانی و درصد تحصيالت و شغل پاسخگویان
ویژگی

تحصیالت

شغل

فراوانی

درصد

بیسواد و ابتدایی

43

97/7

راهنمایی

65

99/4

دبيرستان

69

91/4

فوقدیپلم

61

91/9

ليسانس

33

99/1

فوقليسانس و باالتر

6

9/1

کشاورز

82

92/8

دامدار

41

93/7

مشاغل خدماتی

67

99/7

مشاغل اداري

39

91/4

بازنشسته

97

8/1

سایر موارد

91

6/4

بعد محيطی نسبت به دو بعد دیگر در وضعيت
بهتري ارزیابی شده است با این حال همچنان در
سطح پایينی قرار دارد .یافتههاي درج شده در
جدول  5بيانگر آن است که وضعيت کلی سرمایه
اجتماعی در روستاهاي بخش بيضا ،با ميانگين
 9/19پایينتر از حد متوسط و در سطح ضعيفی
قرار دارد و به همين ترتيب توسعه پایدار روستایی
در بخش بيضا با ميانگين  9/48نيز در وضعيت
نامساعدي قرار دارد (جدول.)5

یافتههاي پژوهش در خصوص وضعيت مولفههاي
سرمایه اجتماعی در روستاهاي مورد مطالعه ،از
منظر پاسخگویان ،بيانگر آن است که مولفه آگاهی
اجتماعی کمترین ميانگين معادل  9/77و شبکه
اجتماعی بيشترین ميانگين برابر با  3/41را داشته
و از وضعيت بهتري در مقایسه با سایر مولفهها
برخوردار بوده است .در همين راستا ،در ميان ابعاد
توسعه پایدار روستایی بعد محيطی بيشترین
ميانگين برابر با  9/15و بعد اقتصادي کمترین
ميانگين معادل  9/52را داشته است .البته اگر چه
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جدول  :5آمارههاي توصيفی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار روستایی در روستاهاي مورد مطالعه
مفهوم

میانگین

انحراف معیار

سرمایه اجتماعی

9/19

1/787

توسعه پایدار روستایی

9/48

1/349

آن ،نشان داد که این آزمون در تمامی موارد در
سطح  5درصد معنادار بوده و بدین لحاظ توزیع
نرمال نيست و الزم است تا جهت تحليل از آماره-
هاي ناپارامتریک استفاده گردد (جداول  6و .)4

به منظور انتخاب آزمونهاي مناسب براي تحليل
یافتهها ،آزمون کولموگروف اسميرنف مورد استفاده
قرار گرفت که نتایج حاصله براي هر دو متغير
سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار و ابعاد و مولفههاي

جدول  : 6آزمون کولموگروف اسميرنوف براي بررسی نرمال بودن دادههاي متغير سرمایه اجتماعی و مولفههاي آن
متغیر

سرمایه اجتماعی

آگاهی

مشاركت

اعتماد

انسجام

شبکه

ميانگين

9119

9177

9155

9147

9167

3141

انحراف معيار

1133

1172

1172

1138

1174

1169

 Zکولموگروف اسميرنوف

9142

3199

9177

9126

9148

9159

sig

11113

11111

11111

11119

11113

11191

جدول  :4آزمون کولموگروف اسميرنوف براي بررسی نرمال بودن دادههاي متغير توسعه پایدار و ابعاد آن
متغیر

توسعه پایدار

اقتصادی

اجتماعی

محیطی

ميانگين

9148

9152

9141

9115

انحراف معيار

1137

1135

1135

1196

 Zکولموگروف اسميرنوف

9126

9129

9129

9133

sig

11111

11111

11111

11111

بيضا است .لذا با ارتقا سطح این مولفهها توسعه
پایدار سکونتگاههاي روستایی مورد مطالعه افزایش
خواهد یافت .در عين حال بين مولفه شبکه
اجتماعی با توسعه پایدار روستاهاي مورد مطالعه
رابطهاي مشاهده نشد (جدول .)8

نتایج حاصل از تحليل رابطه بين مولفههاي سرمایه
اجتماعی و توسعه پایدار روستاهاي مورد مطالعه،
حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار در سطح 22
درصد بين مولفههاي آگاهی ،مشارکت ،اعتماد و
انسجام اجتماعی با توسعه پایدار روستاهاي بخش
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جدول  :8رابطه بين مولفههاي سرمایه اجتماعی با توسعه پایدار روستایی در بخش بيضا
متغیر مستقل

متغیر وابسته

میانگین

انحراف معیار

Kendal's tau-b
ضریب همبستگی معناداری

وجود رابطه

1/588

**

1/111

دارد

1/591

**

1/111

دارد

9/47

1/38

1/783

**

1/111

دارد

انسجام اجتماعی

9/67

1/74

1/592

**

1/111

دارد

شبکه اجتماعی

3/41

1/69

-1/135

1/984

ندارد

آگاهی اجتماعی

9/77

1/72

مشارکت
اجتماعی

9/55

1/78

اعتماد اجتماعی

توسعه پایدار
روستایی

** معناداري در سطح  22درصد

استتت .از این رو با ارتقا ستتطح ستترمایه اجتماعی
ستتتطح پتایتداري در ابعاد اقتصتتتادي ،اجتماعی و
محيطی روستتتتتاهتاي مورد مطالعه بهبود خواهد
یافت (جدول )2

در همين راستتتتتا ،بررستتتی رابطه بين ستتترمایه
اجتماعی با ابعاد ستهگانه توستعه پایدار روستاهاي
مورد مطالعه ،داللت بر وجود رابطه مثبت و معنادار
در ستطح  22درصتد بين سرمایه اجتماعی و ابعاد
اقتصادي و اجتماعی و محيطی توسعه پایدارداشته

جدول  :2رابطه بين ابعاد اقتصادي ،اجتماعی و محيطی و کالبدي توسعه پایدار روستایی با سرمایه اجتماعی در بخش
بيضا
متغیر مستقل

سرمایه اجتماعی

متغیر وابسته

میانگین

انحراف معیار

Kendal's tau-b
معناداری
ضریب همبستگی

وجود رابطه

پایداري اقتصادي

9/52

1/35

1/787

**

1/111

دارد

پایداري اجتماعی

9/41

1/72

1/599

**

1/111

دارد

پایداري محيطی

9/15

1/98

1/772

**

1/111

دارد

** معناداري در سطح  22درصد

 .)91بر این استاس با ارتقا سطح سرمایه اجتماعی
در این روستتتتاها ،پایداري این ستتتکونتگاهها ارتقا
خواهد یافت.

در همين چارچوب ،بررستتتی رابطه بين ستتترمایه
اجتماعی با توستعه پایدار ستتکونتگاههاي روستایی
مورد مطالعه در بخش بيضتتا نشتتان از وجود رابطه
مثبت و معنادار در سطح  22درصد داشت (جدول

جدول  :91رابطه بين سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار روستایی در بخش بيضا
متغیر مستقل

متغیر وابسته

سرمایه اجتماعی توسعه پایدار روستایی

میانگین

9/21

انحراف معیار

1/37

** معناداري در سطح  22درصد

68

Kendal's tau-b
ضریب همبستگی معناداری

1/594

**

1/111

وجود رابطه

دارد
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میباشتتد و بيانگر آن استتت که ستترمایه اجتماعی
تغييرات در سطح توسعه یافتگی روستاها را تبيين
مینمتاید .در این خصتتتوص یافتههاي جدول 99
بيتتانگر همبستتتتگی بتتاال بتته ميزان  1/297بين
متغيرهاي مستتتقل و وابستتته بوده و همچنين بر
استتاس ضتتریب تعيين 85/3 ،درصتتد از واریانس
توستتعه یافتگی روستتتاهاي مورد مطالعه توستتط
سرمایه اجتماعی تبيين میشود.

به منظور تحليل و پيشبينی وضعيت تاثير سرمایه
اجتماعی بر توستعه پایدار ستکونتگاههاي روستایی
بخش بيضتتا و مشتتخص نمودن مولفههاي اصتتلی
اثرگذار ،از آزمون رگرستيون چندگانه توام استفاده
شتتتد .نتایج درج شتتتده در جداول  99 ،91و ،99
نشتتتاندهنتده تتاثيرگتذاري مولفههاي ستتترمایه
اجتمتاعی (متغير مستتتتقتل) بر توستتتعته پتایدار
سکونتگاههاي روستایی بخش بيضا (متغير وابسته)

جدول  :99نتایج رگرسيون مولفههاي اثرگذار سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار روستاهاي بخش بيضا
ضریب همبستگی چندگانه () R

ضریب تعیین ()R2

ضریب تعیین تعدیل شده

خطای استاندارد

1/297

1/853

1/859

1/931

معنتتاداري قتتادر بتته تبيين و پيشبينی تغييرات
متغيرهاي وابستتته ستتطح توستتعه پایدار روستتتایی
است.

همچنين مطتابق یتافتههاي درج شتتتده در جدول
 ،99براساس مقدار محاسبه شده براي  ،Fدر سطح
اطمينتان  22درصتتتد ،میتوان گفت که از دیدگاه
ستاکنين محلی ،ترکيب متغيرهاي مستقل به طور

جدول  :99معناداري رگرسيون مولفههاي اثرگذار سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار روستاهاي بخش بيضا
مجموع

درجه آزادی df

میانگین مربعات

F

سطح معناداری sig

اثر رگرسيون

98/884

7

4/999

794/946

**1/111

باقيمانده

7/262

927

1/194

کل

33/856

928

** معناداري در سطح  22درصد

اهميت برخوردار بوده است زیرا یک واحد تغيير در
انحراف معيار این مولفه موجب میشتتود تا انحراف
معيار متغير وابستتتته توستتتعه پایدار روستتتتایی به
ميزان  1/334تغيير نمتایتد .درحالی که یک واحد
تغيير در انحراف معيتار ستتتایر مولفتهها به ترتيب
تغييراتی بتته ميزان  1/932 ،1/952و  1/937در
انحراف معيار متغير وابسته را در پی خواهد داشت.

در نهایت ،ضترایب استتتاندارد درج شتتده در جدول
 ،93مبين اهميت نستتتبی متغيرهاي مستتتتقل در
پيشتگویی متغير وابسته میباشند .بر این اساس به
ترتيتب مولفههاي آگاهی ،مشتتتارکت ،انستتتجام و
اعتمتتاد اجتمتتاعی اهميتتت و نقش بيشتتتتري در
پيشتتگویی توستتعه پایدار روستتتاهاي بخش بيضتتا
برخوردارند .در این ميان متغير آگاهی از بيشترین
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جدول  :93ضرایب ميزان شدت اثرگذاري متغيرهاي مستقل بر متغيرهاي وابسته
ضریب استاندارد

ضریب غیر استاندارد

β

T

سطح معناداری

**95/545

1/111

**99/895

1/111
1/111

B

Std. Error

عرض از مبدا

1/584

1/138

آگاهی اجتماعی

1/334

1/196

1/721

مشارکت
اجتماعی

1/952

1/193

1/996

**6/848

اعتماد اجتماعی

1/937

1/139

1/959

**7/929

1/111

انسجام اجتماعی

1/932

1/199

1/929

**6/717

1/111

** معناداري در سطح  22درصد

در ارتبتاط با مولفههاي ستتترمایه اجتماعی عبارت
است از:

مبتنی بر این یافتهها ،تابع پيشبينی کننده توسعه
پایدار روستایی سکونتگاههاي روستایی بخش بيضا

توسعه پایدار سکونتگاههای روستایی =(1/334 +1/584آگاهی)(1/952 +مشارکت) (1/937+اعتماد) (1/932 +انسجام)

شکل  :3ضرایب ميزان شدت اثرگذاري متغيرهاي مستقل بر متغيرهاي وابسته از دیدگاه ساکنان

نتیجهگیری
از ضرورت ویژهاي برخوردار است و بهعنوان یکی از
عوامل ،زمينه دستيابی به هدف غایی توسعه پایدار
یعنی رفاه انسان و محيط براي نسل حاضر و آینده
را فراهم خواهد آورد .در این چارچوب در مطالعه
حاضر ،اقدام به شناخت وضعيت سرمایه اجتماعی و
توسعه پایدار در سکونتگاههاي روستایی بخش بيضا
شهرستان سپيدان گردید تا با شناخت وضعيت
موجود مولفههاي سرمایه اجتماعی و جایگاه هر یک
از آنها در توسعه پایدار این روستاها ،شناخت علمی
مبتنی بر دیدگاه مردم محلی ،براي برنامهریزي هاي

با توجه به تاکيدات به عمل آمده بر پایداري
اجتماعی ،مردم محور بودن توسعه ،تمرکززدایی و
توسعه نهادي در رویکردها و نظریههاي جدید
توسعه پایدار روستایی و به تبع آن اهميت یافتن
جایگاه سرمایه اجتماعی بهعنوان یکی از مهمترین
سرمایههاي توسعهاي در راستاي تحقق توسعه
پایدار سکونتگاههاي روستایی ،شناخت وضعيت
موجود سرمایه اجتماعی و توسعه آن در مناطق
روستایی به منظور شناخت الگوهاي توسعهاي
مبتنی بر شرایط مکانی و زمانی حاکم بر هر منطقه
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آگاهی ،مشارکت ،انسجام و اعتماد اجتماعی
روستایيان قرار گيرد .که در این ميان به ویژه ارتقا
آگاهی روستایيان ،با توجه به شدت اثرگذاري تقریبا
دوبرابر سایر مولفهها ،بایستی بسيار مورد توجه قرار
گيرد .وجود رابطه معنادار بين سرمایه اجتماعی با
توسعه پایدار در هر یک از سه بعد اقتصادي،
اجتماعی و محيطی روستاهاي مورد مطالعه تاکيد
مجددي بر ضرورت توجه به این مهم و پيشنهادهاي
مطرح شده است .نتایج فوق با نتایج مطالعات
افتخاري و همکاران ( ،)9327فراهانی و همکاران
( ،)9329ميري و همکاران ( ،)9382یوکویاما
( )9116و آنتيکو-ماچکفسکی ( )9191مطابقت
دارد .همچنين در مطالعه روميانی ( ،)9327مانند
تحقيق حاضر رابطه معناداري بين اعتماد و
مشارکت مشاهده شد در حالیکه برخالف تحقيق
حاضر ،رابطه معناداري بين مولفه انسجام اجتماعی
و توسعه پایدار روستایی وجود نداشت .از سوي دیگر
طبق یافتههاي این پژوهش بين مولفه شبکه
اجتماعی و توسعه پایدار روستایی رابطهاي مشاهده
نشد که این نتيجه بر خالف یافته آنتيکو-
ماجکوسکی ( )9191در خصوص نقش شبکهها در
تسهيل تغييرات اجتماعی است .با توجه به نتایج
حاصل از پژوهش حاضر پيشنهاد میشود تا
مطالعات تکميلی در آینده بهمنظور شناخت عوامل
و راهکارهاي موثر براي ارتقا آگاهی ،مشارکت،
انسجام و اعتماد اجتماعی در روستاهاي مورد
مطالعه صورت پذیرد تا با بهکارگيري نتایج و
رهنمودهاي این مطالعات بتوان روند دستيابی به
سطحی باالتر از سرمایه اجتماعی و به تبع آن
توسعه پایدار روستایی در بخش بيضا را تسریع
نمود.

اثربخش براي توسعه منطقه مورد مطالعه ،مطابق با
شرایط مکانی و زمانی آن ،حاصل گردد .در این
چارچوب یافتههاي مطالعه حاضر ،بيانگر پایين
بودن سطح سرمایه اجتماعی و همچنين توسعه
پایدار در روستاهاي بخش بيضا بودند که ضرورت
تالش جهت ارتقا سطح سرمایه اجتماعی و توسعه
پایدار روستاهاي بخش حاضر را مورد تایيد و تاکيد
قرار میدهد .توجه به نتایج بعدي مبنی بر نقش
آفرینی سرمایه اجتماعی بهعنوان یکی از عوامل
موثر در توسعه پایدار روستاهاي بخش ،که سهم
مناسبی از توسعه یافتگی روستاهاي مورد مطالعه
رو تبيين میکند ،بر ضرورت توجه به ارتقا سرمایه
اجتماعی در راستاي تحقق هدف توسعه پایدار این
روستاها میافزاید .همچنين نتایج مطالعه حاضر
داللت بر آن دارد که از  5مولفه سرمایه اجتماعی،
 7مولفه آگاهی ،مشارکت ،انسجام و اعتماد
اجتماعی رابطهاي مثبت و معنادار با توسعه پایدار
روستاهاي مورد مطالعه داشتند .بر این اساس با
ارتقا این مولفهها ،سطح توسعه پایدار روستاهاي
مورد مطالعه افزایش خواهد یافت .بنابراین پيشنهاد
میشود تا سياستگذاران و برنامهریزان توسعه در
این منطقه در اندیشه و عمل سياستگذاري و
برنامهریزي خویش ارتقا آگاهی اجتماعی روستایيان
(آگاهی از حقوق فردي و اجتماعی؛ آگاهی از
وظایف نهادهاي مختلف توسعهاي و )...و مشارکت
ایشان در اقدامات توسعهاي روستا از تصميمگيري
تا عمل را مورد توجه قرار دهند و همچنين جهت
ارتقاي انسجام و اعتماد اجتماعی در روستاها تالش
نمایند .در همين راستا با توجه به نتایج حاصل از
تحليل رگرسيون پيرامون شدت اثرگذاري هر یک
از این مولفهها پيشنهاد میشود ،تمرکز این
سياستگذاريها و برنامهریزيها ،به ترتيب بر ارتقا
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نظري ،مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم
انسانی) ،جلد بيست و یکم ،شماره  ،9ص -933
.959
روميانی ،ا ،.عنابستانی ،ع .و والئی ،م.9327 ،.تحليلی بر اثرات سرمایه اجتماعی بر روي توسعه
پایدار روستایی دهستان رومشگان غربی-شهرستان
کوهدشت ،فصلنامه فضاي جغرافيایی ،سال
پانزدهم ،شماره  ،59زمستان  ،9327ص .995-24
سلمانی ،م ،.تقیپور ،ف ،.رمضانزاده لسبویی ،م .وجليلی ،ز .9382 ،.تحليل شبکه سکونتگاهی با
تاکيد بر جریانهاي جمعيتی در شهرستان
فيروزکوه ،پژوهشهاي جغرافياي انسانی ،شماره
 ،47ص .82-45
فراهانی ،ح ،.عبدلی ،س .و چراعی ،م.9329 ،.ارزیابی اثرات سرمایه اجتماعی در توسعه نواحی
روستایی با تاکيد بر کيفيت زندگی (مطالعه موردي:
دهستان مشهد ،ميقان شهرستان اراک) ،فصلنامه
برنامهریزي منطقهاي ،سال دوم ،شماره  ،8پایيز
 ،9329ص .48-64
فراهانی ،ح ،.عينالی ،ج .و عبدلی ،س.9329 ،.ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه نواحی
روستایی ،مطالعه موردي ،دهستان مشهد ،ميقان
شهرستان اراک ،نشریه تحقيقات کاربردي علوم
جغرافيایی ،سال سيزدهم ،شماره  ،92تابستان،29
ص .51-94
عنابستانی ،ع.ا .9323 ،.تأثير سرمایه اجتماعی برفرایند اجراي طرحهاي هادي روستایی در
شهرستان خواف ،پژوهشهاي روستایی ،دوره ،5
شماره  ،9بهار  ،9323ص .921-952
غفاري ،غ .ر .9321 ،.سرمایه اجتماعی و امنيتاجتماعی ،چاپ اول ،انتشارات جامعه شناسان،
تهران.
فرجی سبکبار ،ح ،.رضایی ،ح .و غالمی ،ع.9327 ،.سطحبندي سکونتگاههاي روستایی با تأکيد بر

منابع
ازکيا ،م .و غفاري ،غ.ر .9382 ،.توسعه روستایی باتاکيد بر جامعه روستایی ایران ،چاپ سوم ،نشر نی،
تهران 398 ،ص.
خانی ،ف ،.قدیري معصوم ،م .و ملکان ،ا.9329 ،.تاثير مولفه سرمایه اجتماعی بر ارتقاي توسعه
روستایی (مورد مطالعه :دهستان گودین ،شهرستان
کنگاور) ،جغرافيا (فصلنامه بينالمللی انجمن
جغرافياي ایران) ،دوره جدید ،سال یازدهم ،شماره
 ،38پایيز  ،9329ص .959-933
خوش فر ،غ.ر ،.بارگاهی ،ر .و کرمی ،ش.9329 ،.سرمایه اجتماعی و پایداري شهري مطالعه موردي
شهر گرگان ،فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات
شهري ،شماره هشتم ،پایيز  ،9329ص .76-39
رضایی ،ر .و زارعی ،ش .9323 ،.بررسی دیدگاهزنان روستایی درباره تاثير مولفههاي سرمایه
اجتماعی بر توانمندسازي آنان (مورد مطالعه:
روستاي حسن خان ،شهرستان قروه) ،زن در توسعه
و سياست ،دوره  ،99شماره  ،9تابستان  ،9323ص
.317-984
رکنالدین افتخاري ،ع ،.محمودي ،س ،.غفاري ،غ.و پورطاهري ،م .9327 ،.تبيين الگوي فضایی
سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار روستایی مورد:
روستاهاي استان خراسان رضوي ،فصلنامه اقتصاد
فضا و توسعه روستایی ،سال چهارم ،شماره ،9
شماره  ،99بهار  ،9327ص .914-84
رکنالدین افتخاري ،ع ،.پورطاهري ،م ،.صادقلو ،ط.و سجاسی قيداري ،ح .9382 ،.تحليل عوامل موثر
در مدیریت مشارکتی سيل در مناطق روستایی
(مطالعه موردي روستاهاي سيل زده حوضه
گرگانرود استان گلستان) ،پژوهشهاي روستایی،
شماره  ،9ص .96-9
رنانی ،م ،.عمادزاده ،م .و موید فر ،ر.9385 ،.سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادي :ارائه یک الگوي
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 طراحی الگوي سياست.9323 ،. پ،مریدسادات:توسعه پایدار کشاورزي با رویکرد کارآفرینانه
 رساله دکتري،مطالعه موردي استان خوزستان
 دانشکده علوم،رشته جغرافيا و برنامهریزي روستایی
. ایران، تهران، دانشگاه تربيت مدرس،انسانی
 و. م. س، نوربخش،. ح. س،مطيعی لنگرودي نقش سرمایه.9329 ،. م،اکبرپورسراسکانرود
:اجتماعی در توسعه روستایی (مطالعه موردي
روستاي خورجستان از توابع بخش مرکزي
، همایش ملی توسعه روستایی،)شهرستان هشترود
: قابل دسترس در، دانشگاه گيالن،رشت

:مؤلفههاي سرمایه اجتماعی (مطالعه موردي
- فصلنامه برنامه.)دهستان تيرجرد شهرستان ابرکوه
 ص،19  و18  شماره، سال پنجم،ریزي منطقهاي
.996-919
- رتبهبندي آبادي.9385 ،. م، و نيکو. پ،کردوانی توان،هاي بخش بيضا براساس توان جمعيتی
اقتصادي و دسترسی به منظور برنامه ریزي توسعه
و بررسی مسائل و مشکالت روستاها به روش سریع
،56  شماره، پژوهشهاي جغرافيایی،)(روش چمبرز
.974-939  ص،9385 تابستان
 شناسنامه آباديهاي.9321 ،مرکز آمار ایران. مرکز آمار ایران، تهران،9321 کشور سال
.9325 ،مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمیتصویبنامه در خصوص تعيين مناطق محروم و
 سایت اینترنتی.کمتر توسعه یافته در امور حمایتی
 برگرفته،مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی
:از
شده
؛ تاریخhttp://rc.majlis.ir/fa/law/show/135738
.9325/7/97 :دریافت

http://www.civilica.com/PaperNCRURALDEV01NCRURALDEV01_116.html

 روشهاي آماري (چاپ.9389 ،. ک،منصورفر. انتشارات دانشگاه تهران، تهران،)ششم
،. ح، و شایان. س، والیتی،. ح، افراخته،. ر. غ،ميري نقش سرمایه اجتماعی در توسعه روستایی.9382
 مجله،) منطقه پشت آب سيستان:(مطالعه موردي
 بهار و، شماره چهاردهم،جغرافيا و توسعه ناحيهاي
.72-92 ص،9382 تابستان
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