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چكيده
سرماية اجتماعی يكی از مفاهيم جديد در حوزة اجتماعی و جامعهشناسی است کهه هه طهور
گسترده توسّط محقّقان و پژوهشگران در رشتههاي مختلف مورد استقبال قرار گرفتهه اسهت.
سرماية اجتماعی ا مؤلّفههايی ،همچون :اعتماد ،مشارکت ،انسجام و آگاهی مرتبط است و هه
پيوندها و ارتباطات ميان اعضاي يک شبكه ه عنوان منبع اارزشی اشهاره دارد کهه ها له
هنجارها و اعتماد متقا ل ،موجب تحقّ اهداف میشود و زمينة مناسبی راي هرهوري سرماية
انسانی و فيزيكی و راهی راي نيل ه موفّقيت ايجاد میکند .روش تحقي توصيفی  -تحليلهی
است و جمعآوري اطّالعات ا استفاده از روش ميدانی و پرسشنامه صورت گرفته اسهت .هراي
آزمون فرضيات از آزمونهاي  tو رگرسيون استفاده شده است .نتايج آزمونها نشان میدههد
ميانگين سرمايه اجتماعی در سطح  21روستاي مورد مطالعه را ر ا  1/13اسهت؛ هه عبهارت
ديگر سطح سرماية اجتماعی در دهستان اسالم در سطح متوسّطی قرار دارد .ميانگين سرماية
اجتماعی در زنان  1/223و در مردان  1/112است؛ يعنی ميانگين دو جامعه ا هم را ر است و
تفاوتی در ميانگين سرماية اجتماعی ين زنان و مردان وجود ندارد .االترين اثر ر شكلگيري
سرماية اجتماعی در ين مؤلّفهها ،مر وط ه مشارکت اجتماعی ا ميزان  0/744 ،Betaاست؛ ه
عبارت ديگر اين مؤلّفه  74/4درصد تغييرات سرماية اجتماعی را تبيين میکند؛ در عين حهال
کمترين ميزان را آگاهی اجتماعی ا  0/271داراست.

کليدواژهها :سرماية اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،آگهاهی
اجتماعی ،دهستان اسالم.
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مقدّمه
در کنار مفاهیم مهم در نظام اجتماعی ،سرمایة اجتماعی مفهومی جدید ،پیچیده و مهم استت کته امترو ه بته
عنوان یکی ا مهمترین شاخصههای رشد و توسعه در هر جامعهای مطتر استت شتر ال م بترای پیشترفت
جامعه ،توسعة همهجانبه ،ایجاد روابط گرم ،گسترش انسجام اجتمتاعی ،بستط مشتارکت اجتمتاعی و اعتمتاد
متقابل (فرد ،جامعه ،دولت) سرمایة اجتماعی است؛ این در حالی است که افول بیش ا حدّ سترمایة اجتمتاعی
در هر جامعه و کشوری به حتم جامعه را با مشکالت فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی روبهرو میسا د کته نهایتت
آن ،فروپاشی اجتماعی است سرمایة اجتماعی ،منابع موجود در تعامالت اجتماعی و نظام هدفمند همکتاری و
همیاری میان اعضای جامعه است که باعث ایجاد شبکههای روابط معقوالنه ،حسّ اعتماد و مشارکت بین افراد
هر جامعه میگردد و در حدّ نهایت ،جامعه را در دسترسی به هدف مشترك و حفظ جامعه و همبستگی در آن
کمک میکند سرمایة اجتماعی به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه ،به عنوان منبع بتاار ش اشتاره
دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل ،موجب تحقّق اهداف اعضا میشود (رنجبریان)707 :7905 ،
سرمایة اجتماعی ،بستر مناسبی برای بهرهوری سرمایة انسانی و فیزیکی و راهتی بترای نیتل بته موفّقیتت
قلمداد میشود ا سوی دیگر سرمایة اجتماعی ،به ندگی فرد معنی و مفهوم میبخشد و ندگی را ستادهتتر و
لذّتبخشتر میسا د در غیاب سرمایة اجتماعی ،سایر سرمایهها ،اثربخشی خود را ا دست متیدهنتد بتدون
سرمایة اجتماعی پیمودن راههای توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار میشود در عصر حاضر،
برای توسعه ،بیشتر ا آنکه به سرمایة اقتصادی ،فیزیکی و سرمایة انسانی نیا مند باشیم ،به سرمایة اجتمتاعی
نیا مندیم؛ یرا بدون این سرمایه ،استفاده ا دیگر سرمایههتا بته طتور بهینته انجتام نخواهتد شتد (عظیمتی و
همکاران)1 :7905 ،
مهمترین سا و کار بُعد اجتماعی مترتّب بر توسعة روستتایی کته مینتهستا تحتوّالت کالبتدی ،گستترش
امکانات و تسهیالت رفاهی است ،سرمایة اجتماعی است سرمایة اجتماعی همچون مفاهیم سرمایة فیزیکتی و
سرمایة انسانی به ویژگیهای سا مان اجتماعی ا قبیل شبکهها ،هنجارها و اعتماد اشاره دارد که همتاهنگی و
همکاری برای سود متقابل را تسهیل میکند سرمایة اجتماعی ،سود سرمایهگذاری در مینة سرمایة فیزیکی و
سرمایة انسانی را افزایش میدهد (موسوی و همکاران)1 :7937 ،؛ بنابراین سرمایة اجتماعی به عنوان منبعتی
با مالکیّت جمعی ،متعلّق به محلّات ،شهرها و روستاها ،مناطق و بخشهاست که میتواند مینة رفتاه و توستعة
همگانی را فراهم نماید امرو ه بسیاری ا طرّاحان و برنامهریزان ،سرمایة اجتماعی را به عنوان ابزاری مهم برای
توسعة پایدار ا ابعاد محیطی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی میدانند و توجّه خاصّی روی این موضوع دارند و
عمالً سرمایة اجتماعی و توسعة پایدار را ا جنبههای مختلف ،مکمّل و مرتبط به هم متیداننتد (ستراگیلدین و
همکاران )88 :1888 ،7این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سؤاالت است :میزان سرمایة اجتماعی در سطح
روستاهای دهستان اسالم چگونه است؟ در سطح سرمایة اجتماعی در بین جامعة نمونه ا نظر جنسیت تفاوتی
وجود دارد؟ کدامیک ا مؤلّفههای سرمایة اجتماعی در شکلگیری آن تأثیر بیشتری دارد؟
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1- Sergageldin et al.
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سرماية اجتماعی
توستط
سرمایة اجتماعی یکی ا مفاهیم جدید در حو ة اجتماعی و جامعهشناسی است کته بته طتور گستترده ّ
محقّقان و پژوهشگران در رشتههای مختلف مورد استقبال قرار گرفته است سرمایة اجتمتاعی بتا مؤلّفتههایی،
همچون :اعتماد ،مشارکت ،انسجام و آگاهی و به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شتبکه بته عنتوان منبتع
باار شی اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقّق اهداف میشود (کریمی )7938 ،و مینة
مناسبی برای بهرهوری سرمایة انسانی و فیزیکی و راهی برای نیل به موفّقیت قلمداد متیشتود (متور:1885 ،7
 )81کارکرد اصلی سرمایة اجتماعی را تسهیل همکاری و مشارکت گروهی برای تحقّق اهداف و منابع فردی و
جمعی و کمک به توسعة اقتصادی  -سیاسی و فرهنگی میدانند (فوکویاما )1379 ،به طور دقیتقتتر ،سترمایة
اجتماعی کمکدهندة رفتار جمعی است؛ یعنی هزینههای تخطّی ا رفتار جمعی را افتزایش ،معیارهتای ختوب
دو طرفه را تقویت ،جریان گردش اطّالعات را که شامل اطّالعات مربو به خودشناسی فعّاالنه استت ،تستریع،
موفّقیّتهای گذشتة فعّالیّتهای جمعی را نمایان و همانند چارچوبی برای همکاری بیشتر آینده عمل میکنتد
(بلنچاد و هوران .)789 :1888 ،1بانک جهانی ،سرمایة اجتماعی را پدیدهای میداند که حاصل تتأثیر نهادهتای
اجتماعی ،روابط انسانی و هنجارهای بر روی کمّیّت و کیفیّت تعامالت اجتماعی استت و تجتارب ایتن ستا مان
نشان داده است که این پدیده تأثیر قابل توجّهی بتر اقتصتاد و توستعة کشتورها مختلتف دارد؛ ا طترف دیگتر
افزایش آن میتواند موجب پایین آمدن جدّی سطح هزینههای ادارة جامعه و نیز هزینههای عملیتاتی ستا مان
گردد (الوانی و همکاران)71 :7905 ،
سرمایة اجتماعی تراکمی ا منابع بالفعل یا بالقوّه است که فرد را با یک شبکة پایدار ا روابتط کتم و بتیش
نهادینهشده پیوند میدهد این سرمایه ،غیر قابل تقلیل به روابط عینتی نزدیتک در فضتای فیزیکتی یتا حتّتی
فضای اجتماعی و اقتصادی است (بوردیو )183 :7907 ،به نظر کلمن سرمایة اجتماعی ترکیبی ا ساختارهای
اجتماعی است که تسهیلکنندة کنشهای معیّنی ا کنشگران در دوران این ساختارهاستت (ا کیتا و غفتاری،
)701 :7909؛ ا این رو سرمایة اجتماعی عنصری مطلوب برای انجام همکاریهای درونگروهی است و هرچته
میزان آن باالتر باشد ،دستیابی گروه به اهداف خود با هزینة کمتری انجام میگیرد اگر در گروهتی بته ستبب
نبود ویژگیهایی مانند اعتماد و هنجارهای مشوّق مشارکت و سرمایة اجتماعی به انتدا ة کتافی فتراهم نباشتد،
هزینة همکاری افزایش خواهد یافت و تحقّق عملکرد ،به برقراری نظامهای نظارتی و کنترل هزینه بستگی پیدا
خواهد کرد در مقابل ،وجود سرمایة اجتماعی به میزان کافی و مناستب ،ستبب برقتراری انستجام اجتمتاعی و
اعتماد متقابل میشود و هزینههای تعامالت و همکاریهای گروهی کاهش مییابد و در نتیجه عملکرد گروهی
بهبود مییابد (شاهحسینی)81 :7907 ،
در واقع سرمایة اجتماعی ،هنجارها و شبکههایی است کته کتنش جمعتی را بترای منتافع متقابتل و ایجتاد
اعتماد تسهیل مینماید؛ ا این رو باالند معتقد است کته در ستایة تقویتت سترمایة اجتمتاعی ،نیتروی عظتیم
همافزایی ایجاد میشود و این نیروها بستر را برای حمایت برنامههای رشد و توسعة روستتایی فتراهم متیکنتد
(باالند )78:1885،9در این راستا بارت نیز معتقد است که سرمایة اجتماعی ،نقش مهمّتی در تنتوّعبخشتی بته
اقتصاد روستایی ،مشارکت در حوادث غیرمترقّبه ،تو یع بهینته منتابع و امکانتات ،کتاهش هزینتههتای تولیتد،
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1- Moore
2- Blanchad and Horan
3- Baland
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افزایش بهرهوری نیروی کار و کاهش بیکاری روستایی دارد (بَرِت .)71-78 :1880 ،7متیتتوان گفتت سترمایة
اجتماعی شر ال م برای توسعة هر سیستم اجتماعی و مقدّمة ایجاد جامعة مدنی است (غفاری)781 :7938،
شکل شمارة ( )7چارچوب مفهومی برای ابزار ار یابی سرمایة اجتماعی 1را نشان میدهد در این چتارچوب
سرمایة اجتماعی به دو سطح تقسیم شده است :سطح کالن و سطح خرد سطح کالن به محتتوای نهتادی کته
سا مانها در آن عمل میکنند ،اشاره دارد این سطح کالن شامل روابتط رستمی و ستاختارها ماننتد مقترّرات
حقوقی ،چارچوب های قانونی ،حکومت سیاسی ،میزان عدم تمرکز و میزان مشارکت در فرایند تدوین سیاستت
است (باین و هیکس )85 :7330 ،9سطح خرد اشاره به استتعداد همکتاری دارد کته در ستا مانهتای افقتی و
شبکههای اجتماعی برای توسعه ایجاد میشود در سطح خرد دو نوع سرمایة اجتماعی وجود دارد :شتناختی و
ساختاری جنبة کمتر محسوس سرمایة اجتماعی اشاره بته ار شهتا ،عقایتد ،گترایشهتا ،رفتتار و هنجارهتای
اجتماعی دارد که در اینجا سرمایة اجتماعی شناختی نامیده میشود ایتن ار شهتا شتامل اعتمتاد ،انستجام و
عمل متقابل است که میان اعضای جامعه مشترك هستند و شرایطی ایجتاد متیکننتد کته تحتت آن ،جوامتع
میتوانند برای منفعت عموم با هم کار کنند سرمایة اجتماعی ستاختاری شتامل ترکیتب (ستاخت) و عملیتات
(روشها) نهادهای سطح محلّی ،هم رسمی و غیررسمی استت کته بته عنتوان ابزارهتای توستعة جامعته عمتل
میکنند این ساختار ا طریق سا مانهای افقتی و شتبکههتایی کته فراینتد تصتمیمگیتری جمعتی و شتفاف،
پاسخگویی رهبران و روشهای عمل جمعی و مسئولیتپذیری متقابل دارند ،ایجاد میشود (همان)58 :

شكل  .2چارچوب مفهومی :سطوح و انواع سرماية اجتماعی

منبع( :باین و هیکس)58 :7330 ،
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1- Barret
)2- Social Captal Assessment Technique (SCAT
3- Bain and hicks

سنجش مؤلّفههاي مؤ ّثر بر سرماية اجتماعی در سکونتگاههاي روستايی

41

مؤلّفههاي سرماية اجتماعی
اعتماد اجتماعی
اعتماد ا پیششر های ضروری برای وقوع سرمایه اجتماعی است (پیران و همکاران )71 :7905 ،و به عنتوان
یک جزء ذاتی ،هنجارهایی را که در نتیجة شبکههای اجتماعی به وجود میآیند ،ارائه متیکنتد (فیلتد:7901 ،
)15؛ در واقع منظور ا اعتماد ،انتظارات و تعهّدات اکتسابی و تأیید شده بته لحتاا اجتمتاعی استت کته افتراد
نسبت به یکدیگر ،سا مانها و نهادهای مرتبط با دارنتدگی اجتمتاعیشتان دارنتد (اونتق )05 :7908 ،اعتمتاد
اجتماعی ایجادکنندة تعاون و همیاری است و فقط در این حالت است که در عین وجود تفاوتها قادر بته حتلّ
مشکالت و انجام تعهّدات اجتماعی میشود اعتماد اجتماعی برگرفته ا عدالت ،برابری و امنیّت اجتمتاعی نیتز
اییدة آنهاست آنتونی گیدنز ،اعتماد و تأثیر آن بر فرایند توسعه را یربنا و مینهسا اصلی در جوامتع نتوین
میداند؛ هر جا که سطح اعتماد اجتماعی باالست ،مشارکت و همیاری مردم در عرصههتای اجتمتاعی بیشتتر و
آسیبهای اجتماعی کمتر است (اکبری)77 :7909 ،
انسجام اجتماعی
امیل دورکیم ا اوّلین جامعهشناسانی است که مفهوم انسجام و همبستگی اجتماعی را مورد مطالعته قترار داده
و وجود آن را برای هر جامعه ال م دانسته است انسجام اجتماعی ناظر بر میزان و الگتوی رابطتة متقابتل بتین
کنشگران ،گروهها و خردهفرهنگهای تمایز یافته است انسجام اجتماعی داللت بر توافق جمعی میتان اعضتای
هر جامعه دارد و حاصل پذیرش و درونی کردن نظام ار شی و هنجارهای آن جامعته و وجتود تعلّتق جمعتی و
تراکمی ا وجود تعامل در میان افراد آن جامعه است (ا کیا و همکاران)771 :7901 ،
ا دیدگاه جامعهشناختی ،انسجام و همبستگی ،پدیدهای است که بر اساس آن «در سطح یک گروه یا یتک
جامعه ،اعضا به یکدیگر وابسته و به طور متقابل نیا مند یکدیگر هستند این امر مستتلزم طترد آگتاهی و نفتی
اخالقی مبتنی بر تقابل و مسئولیت نیست؛ بلکه دعوت به احرا و کسب این ار شها و احستاس التزام متقابتل
است» (بیرو )888 :7918 ،انسجام اجتماعی داللت بر توافق جمعتی میتان اعضتای جامعته دارد؛ بته عبتارتی
«انسجام در کل ناظر به میزان و الگوی رابطة متقابل بین کنشگران ،گروهها و خردهفرهنگهتای تمتایز یافتته
است» (افروغ )788 :7910 ،انسجام یا همبستگی اجتماعی معموالً مفهومی را میرستاند کته بتر پایتة آن در
سطح گروه یا جامعه ،اعضا به یکدیگر وابستهاند و به طور متقابل نیا مند یکدیگر انسجام اجتمتاعی همچنتین
نوعی احساس ارتبا  ،گرایش و تعامل با دیگران است و منظور ا آن «احساس مسئولیت متقابل بین چند نفتر
یا چند گروه است که ا آگاهی و اراده برخوردار باشند» (بیرو )888 :7911 ،انسجام اجتماعی در این معنا ،در
واقع احساس همبستگی ،پیوند و تعهّد عاطفیای است که اعضای جامعته نستبت بته یکتدیگر دارنتد (و یتری،
)770 :7909
مشارکت اجتماعی
مفهوم مشارکت قدمتی به درا ی تاریخ ندگی اجتماعی بشتر دارد و در طتول حیتات طتوالنی ختود ،رونتدی
تکاملی را پشت سر گذاشته است مشارکت به آن دستته ا فعّالیّتهتای داوطلبانته و ارادی داللتت دارد کته ا
طریق آنها اعضای هر جامعه در امور محلّه ،شهر و روستا شرکت و در مناسبت حیات اجتماعی خود مشارکت
میکنند این نوع مشارکت در قالب انجمنهای داوطلبانه ،سا مانهای غیردولتی و اتّحادیهها به منظور دخالتت
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و تأثیرگذاری بر تصمیمگیتری و سیاستتهتای عمتومی صتورت متیگیترد (غفتاری و همکتاران)19 :7901 ،
مشارکت ،نوعی کنش هدفمند و با قصد و نیّت است که در فرایند آگاهانتة تقستیم قتدرت و منتابع کمیتاب و
فراهمسا ی فرصت برای ردههای کنش متقابل بین انسانها و محتیط اجتمتاعی او در جهتت نیتل بته اهتداف
معیّن و ا پیش تعریف و تعیین شده نمود پیدا میکند (محسنی تبریتزی و همکتاران )783 :7903 ،ستا مان
بینالمللی کار مشارکت را سهم افراد و گروههای سا مانیافته و جمعیّت فعّتال ،ا لحتاا اقتصتادی در تستریع
اقتصادی و اجتماعی بیان مینمایند (اکبری)13 :7909 ،؛ در واقع مشارکت مردمی به معنای کوشش و تتالش
جمعی در یک چارچوب سا مانی است که اعضای آن با ائتالف منابع ،درصتدد دستتیابی بته اهتداف خودشتان
هستند؛ در نتیجه ،مشارکت فرایندی فعّال است که هر یک ا مشتارکتکنندگان بته واستطه ،تأمّتل و نظتارت
فعّالیّتشان به اقدام و عمل مشارکتی ترغیب میشوند
آگاهی اجتماعی
آگاهی و شناخت بویژه در دنیای نوین ،نقش فوقالعادّهای در ندگی بشر ایفا میکند امرو ه دانایی و اطّالعتات
به عنوان سرمایة عظیم در تحوّالت اجتماعی نقشآفرین شده و رو به رو ابعاد گستتردهای پیتدا متیکنتد تتا
جایی که کسب آگاهی به عنوان یکی ا عوامل مهمّ دستیابی جوامع بته سترمایة اجتمتاعی قلمتداد متیشتود
آگاهی اجتماعی پیششر شناختی ضروری و شکل فعّالتر مسئولیت متدنی استت کته باعتث عالقهمنتدی و
دلنگرانی میشود نقطة مقابل آگتاهی ،وضتعیّت شتناختی چشتمپوشتی ،بتیاعتنتایی و شتکلگیتری نگترش
فرصتطلبانه است (فیرو آبادی )10 :7908 ،دانیل لرنر معتقد است مهمترین عواملی که در ظهتور نتوگرایی و
آمادگی انسانها برای نو شدن مؤثّر است ،عبارت است ا عناصری چون سوادآمو ی و ارتقای سطح تحصیالت،
گسترش رسانههای گروهی ،شهرنشینی و مشارکت ا نظر لرنر ،فرد نوگرا که برختوردار ا ستواد ،شهرنشتینی،
وسایل ارتبا جمعی و همدلی است ،باالترین میزان و درجة فکر و اندیشة نتوگرایی را داراستت (ا کیتا:7908 ،
)58

آگاهی

مشارکت

اجتماعی

اجتماعی

سرماية
اجتماعی
اعتماد

انسجام

اجتماعی

اجتماعی

شكل  .1مؤلّفههاي سرماية اجتماعی
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تحقیقات بسیاری دربارة سرمایة اجتماعی صورت گرفته است .پژوهشتگران در تحقیقتی بتا عنتوان بررستی
عوامل مؤثّر بر سرمایة اجتماعی (اعتماد ،انسجام و مشارکت اجتماعی) دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع)
به این نتیجه رسیدند که عواملی چون تعلّقات تاریخی ،تعهّتدات فرهنگتی و میتزان اعتقتاد بته دیتن ،ا جملته
عواملی هستند که در میزان انستجام ،اعتمتاد و مشتارکت اجتمتاعی دانشتجویان تأثیرگذارنتد (نعمتتاللهتی و
دیگران)715 :7931 ،
یافتههای ارائه شده در مقالة «تأثیر مؤلّفة سرمایة اجتماعی بر ارتقای توسعة روستایی» نشان متیدهتد کته
بین مؤلّفههای سرمایة اجتماعی و توسعه ،رابطة مثبت و معناداری وجود دارد و عامل تعهّد ،بیشترین تأثیر (19
درصد) را در این خصوص داراست و در مرحلة بعد تعهّتد تتومم بتا مشتارکت  10درصتد ا تغییترات توستعه را
پیشبینی میکند یافتههای مقالة تحقیقی «تحلیل تطبیقی فا ی سرمایة اجتماعی و توسعة روستایی» نشتان
میدهد که دادههای تجربی ،ناظر بر رابطة فا ی دو مجموعة سرمایة اجتماعی و توسعة روستایی است شتاخ
سا گاری بین این دو مجموعه برابر  8/071است این ار ش نشان میدهد که فقط  82درصد روستاهای متورد
مطالعه این ادّعا را تأیید میکنند که سرمایة اجتماعی شر ال م برای توسعة روستایی است بر این اساس ،بتا
95درصد اطمینان میتوان گفت کته سترمایة اجتمتاعی شترطی همیشته ال م بترای توستعة روستتایی استت
(موسوی.)7 :7937 ،
رنجبر و همکاران در مقالهای بتا عنتوان «ستنجش سترمایة اجتمتاعی در بتین اعضتای تعتاونیهتای تولیتد
کشاور ی استان مرکزی» نشان داد که در کل ،اعضای تعاونیهای تولید کشتاور ی استتان مرکتزی ا سترمایة
اجتماعی در حدّ متوسّط برخوردارند؛ همچنین یافتههای حاصل ا تحلیتل عتاملی تأییتدی مؤلّفتههای سترمایه
اجتماعی نشان داد که مؤلّفتههای تبتادل اطّالعتات و مشتارکت اجتمتاعی ،تأثیرگتذارترین مؤلّفتههای سترمایة
اجتماعی در بین اعضای تعاونیهای تولید کشتاور ی استتان مرکتزی هستتند (رنجبتر و همکتاران)7 :7937 ،
پژوهشگران در تحقیقی با عنوان برآورد روند سرمایة اجتماعی در استانهای ایران به این نتیجته رستیدند کته
باالترین میانگین سرمایة اجتماعی برای کلّ کشور در سال  1387و کمترین مقدار میانگین سترمایة اجتمتاعی
در سال  1381بوده است مطالعة میانگین سرمایة اجتماعی نشان میدهد در دورة  10ساله مورد نظر ،تهتران
دارای کمترین و خراسان جنوبی دارای باالترین مقدار میانگین سرمایة اجتماعی بودهاند (مهرگتان و همکتاران،
)5 :7937

محدودة مورد مطالعه
شهرستان تالش در شمال غترب استتان گتیالن در  80درجته و  91دقیقته تتا  83درجته و  89دقیقتة طتول
جغرافیایی (شرقی) و  91درجه و  99دقیقه تا  90درجه و  71دقیقة عتر

جغرافیتایی (شتمالی) واقتع شتده

است یکی ا بخشهای این شهرستان بخش اسالم است که در شرق این شهرستتان واقتع شتده استت بختش
اسالم دارای سه دهستان (اسالم ،خرجگیل و خالهسرا) است (سا مان برنامه و بودجة گیالن)19 :7901 ،
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شكل  .1نقشة روستاهاي مورد مطالعه در دهستان اسالم

مواد و روشها
ا روشهای آماری برای تجزیه و تحلیل اطّالعات استفاده شتده استت ابتزار اصتلی ایتن پتژوهش ،پرسشتنامة
محقّقساخته به صورت بستة پاسخ (در قالب طیف لیکرت) بوده است آ مون مقدّماتی بترای بته دستت آوردن
پایایی پرسشنامه انجام گرفت و ا ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برابر  8/089است که نشتان
ا پایداری درونی باالی بین گویهها دارد .در این پژوهش برای پاسخهای پرسشنامه ا طیف لیکترت شتامل 5
طیف -7 :خیلیکم  -1کم  -9متوسط  -8یاد  -5خیلی یاد استفاده شده است که روایی آن با کستب نظتر ا
استادان و کارشناسان در حو ة برنامهریزی روستایی و در نهایت اعتبار صتوری بتا حتذف و اصتال تعتدادی ا
گویهها به دست آمد جامعة آماری پژوهش ،ساکنان  75روستای دهستان اسالم هستتند تعتداد نمونتههتا بتر
اساس روش نمونهگیری کوکران  183نفر تعیین گردید که در جدول شمارة ( )1تعتداد جمعیّتت و نمونتة هتر
یک ا روستاهای مورد مطالعه آورده شده است برای بترآورد اعتبتار ستا های پرسشتنامههتا ا تحلیتل عتاملی
استفاده شد معنیداری مقدار آ مون بارتلت ( )Sig = 0/001و نتایج مقدار کایزرمتایر ( )KMO = 0/84نشتان
میدهد که تحلیل عاملی برای گویههای مورد نظر ،امکانپذیر است عتالوه بتر انجتام تحلیتل عتاملی ،تحلیتل
پایایی در مورد هر یک ا عاملها و متغیّرهای مربو به عدم اجرای طر بر اساس روش پایتداری درونتی و بتا
استفاده ا تکنیک آلفای کرونباخ نشان میدهد که هر یک ا عوامل مطتر شتده ،دارای ضتریب پایتایی قابتل
قبولی بودهاند در این بررسی برای تجزیه و تحلیتل دادههتا و آ متون فرضتیّات ا روشهتای آمتار توصتیفی و
استنباطی مانند تو یع فراوانی ،ضریب همبستگی ،آ مون  tو رگرسیون بتا استتفاده ا نرمافتزار  SPSSاستتفاده
شده است
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جدول  .1تعداد جمعيّت و حجم نمونه روستاهاي مورد مطالعه

االده

نارنجدول

اولكري

گيلک محلّه

جنگ ميره

وارده سرا

چخره محلّه

کله سرا

ارشاد محلّه

ميانده

11

18

79

کريم سرا

79

18

70

0

75

79

شهباز محلّه

تعداد نمونه

585 2379

847

400

181

296

528 1089 849

ترک محلّه

انوار
جمعيّت

غريب محلّه

524

127

203

93

39

77

196

253

136

28

110

هرام محلّه

موارد

85

44

63

43

134

495

338

194

253

174

1

77

79

3

71

0

منبع :مرکز آمار سال 7905
جدول  .1شا صهاي سنجش سرماية اجتماعی در جامعه
شا صها

مؤلّفهها

اعتماد اجتماعی

خوشقولی  -امانتداری  -قر دادن پول – روراستی  -داشتن اعتماد  -توجّه بته نظریّتات یکتدیگر -
امانت دادن وسایل کار  -احساس مسئولیت نسبت به یکدیگر

انسجام اجتماعی

کمک در مواقع گرفتاری  -جویای احوال شدن  -کمک در امتور کشتاور ی  -اختتالف بتر ستر مستائل
کشاور ی  -اختالف مذهبی – حسادت  -احترام بزرگتر  -نصیحتپذیری  -ذکر خوبیها

مشارکت اجتماعی مشارکت با شوراها  -مشارکت با دهیار  -مشارکت در انتخابات  -مشارکت در امور اجرایی روستا
آگاهی اجتماعی

استفاده ا تلویزیون  -رادیو  -اینترنت  -مطالعة کتاب ،رو نامه و مجلّه

نتايج و حث
ميانگين سرماية اجتماعی در سطح دهستان اسالم
سطح سرمایة اجتماعی ا شاخ های مؤلّفههای چهارگانة سرمایة اجتماعی مطابق جدول شمارة ( )9به دست
آمده است:
این میزان با توجّه به نتایج طیف  5گزینهای پرسشتنامه (خیلتی یتاد =  ،5یتاد =  ،8متوستط =  ،9کتم = ،1
خیلیکم =  )7بوده است به منظور سنجش سرمایة اجتماعی ا دید جامعتة نمونته ،ا آ متون  tتتکنمونتهای
استفاده شده است همانگونه که جدول ( )8نشان میدهد ،میانگین سرمایة اجتماعی برابر است با  9/13و حدّ
متوسّط یا  test valueما برابر است با 9؛ بر این اساس میتوان گفت که سرمایة اجتماعی در جامعتة نمونته در
سطح متوسّط قرار دارد شکل شمارة ( )8نمودار میانگین سرمایة اجتماعی در سطح  75روستای مورد مطالعته
را نشان میدهد که برابر با  9/13است بر این اساس ،میانگین سرمایة اجتماعی در روستاهای کلهسرا و چختره
محلّه با  9/08و  9/13باالترین سطح را داراست و روستاهای ارشاد محلّه و غریب محلّته بته ترتیتب بتا  9/17و
 9/31پایینترین سطح سرمایة اجتماعی را دارا هستند
جدول  .7آزمون  Tتکنمونهاي ميانگين سرماية اجتماعی
Test Value = 3

سرماية اجتماعی

T

df

)Sig. (2-tailed

Mean
Difference

915/7

180

8/8888

8/290248

95% Confidence Interval
of the Difference
Upper
Lower
8/36258
8/21798
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جدول  .1آمار گروهی ميانگين سرماية اجتماعی

سرماية اجتماعی

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

183

3/2902

8/53012

8/03667

شكل  .7نمودار ميانگين سرماية اجتماعی در سطح روستاهاي نمونه

تفاوت ميانگين سرماية اجتماعی ر اساس جنسيّت
جدول شمارة ( )1میانگین سرمایة اجتماعی در بین مردان و نان را نشان میدهد برای تحلیل فرضتیة وجتود
تفاوت سرمایة اجتماعی بین مردان و نان ،ا آ مون  tدو گروه مستقل استفاده گردید همانگونته کته جتدول
شمارة ( )1نشان میدهد ،میانگین سرمایة اجتماعی در نان  9/713و در مردان  9/991است بتر ایتن استاس
میتوان ذکر نمود که به لحاا میانگین تفاوت معناداری میان آنها وجود ندارد؛ ا طرفی همانگونه که آمارة t
در جدول ( )1نیز نشان میدهد ،مقدار  Sigبرابر است با  8/111که این رقم باالتر ا  0/05است؛ یعنتی فتر
برابری واریانسها را نمیتوان رد نمود؛ به عبارت دیگر میانگین دو جامعه با هم برابر است
جدول  .2آمار گروهی سرماية اجتماعی در ين زنان و مردان

سرماية اجتماعی

جنسيّت

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

مرد

151

3/3367

0/53365

0/04343

زن

58

3/1693

0/50546

0/06637

جدول  .4آزمون  ،Tدر دو نمونة مستقل
Levene's Test for
Equality of Variances

سرماية اجتماعی

ا فرض را ري واريانس
ا عدم فرض را ري واريانس

F

Sig

t

Sig
)(2-tailed

Mean Difference

1/476

111/8

2/059

0/041

0/16735

2/110

0/037

0/16735
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نتايج رگرسيون چند متغيره (تأثير و اهمّيّت نسبی مؤلّفه)
همانگونه که جدول شمارة ( )0نشان میدهد ،با توجّه به اینکه در گام ( 8روش گام به گام) میتزان ضتریب R

تعدیل شده (اصال شده)  7است ،ا این رو میتوان گفت که باالترین میتزان سترمایة اجتمتاعی تحتت تتأثیر
متغیّرهای مستقلّ مؤلّفة چهارگانه (انسجام ،اعتماد ،آگاهی و مشارکت) است
جدول  .8مدل الصهشدة رگرسيون
Change Statistics

Model

R

R
Square

Adjusted
R Square

Std. Error
of the
Estimate

R Square
Change

F Change

7

8/859a

8/7388

8/7378

8/2718

8/7388

583/801

8/8888

1

8/964b

8/9298

8/9298

8/1418

8/1918

557/271

8/8888

9

c

8/9798

8

d

8/989
1/000

1/000

8/9798
1/000

8/0778
8/8888

8/0508
8/0218

486/293

Sig. F
Change

8/8888
8/8888

9/624

a. Predictors: (Constant), trust
b. Predictors: (Constant), trust, participation
c. Predictors: (Constant), trust, participation, cohension
d. Predictors: (Constant), trust, participation, cohension, awareness

جدول شمارة ( )3میزان اثرگذاری مؤلّفههای چهارگانه (انسجام ،اعتماد ،آگاهی و مشارکت) بتر متغیّتر وابستته
(سرمایه اجتماعی) بر اساس میزان  Betaرا نشان میدهد که بر اساس آن باالترین اثر بر شتکلگیتری سترمایة
اجتماعی در بین مؤلّفهها را ،مشارکت اجتماعی با میزان  8/811 ،Betaو کمترین میزان را آگاهی اجتمتاعی بتا
 8/785دارد؛ به عبارت دیگر مشارکت اجتماعی  81/1درصد ا تغییرات سرمایة اجتماعی را تبیین میکند
جدول  .3ضرايب رگرسيونی مؤلّفههاي چهارگانه
Model
گام 2

گام 1

گام 1

گام 7

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

B

Std. Error

Beta

t

Sig.

)(Constant

1/347

8/083

-

16/305

8/888

اعتماد اجتماعی

8/478

8/020

8/859

24/162

8/888

)(Constant

8/976

8/046

-

21/300

8/888

اعتماد اجتماعی

8/360

8/011

8/648

31/525

8/888

مشارکت اجتماعی

8/254

8/011

8/485

23/607

8/888

)(Constant

8/449

8/035

-

12/998

8/888

اعتماد اجتماعی

8/244

8/008

8/438

29/766

8/888

مشارکت اجتماعی

8/253

8/006

8/482

42/951

8/888

انسجام اجتماعی

8/263

8/012

8/307

22/052

8/888

)(Constant

3/013

8/888

-

8/045

8/964

اعتماد اجتماعی

8/250

8/888

8/450

2/129

8/888

مشارکت اجتماعی

8/250

8/888

8/477

2/966

8/888

انسجام اجتماعی

8/250

8/888

8/293

1/462

8/888

آگاهی اجتماعی

8/250

8/888

8/145

9/995

8/888
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شكل  .5ميزان تأثير مؤلّفهها ر سرماية اجتماعی (درصد)

نتيجهگيري و ارائة پيشنهادها
پیشبرد برنامههای توسعهای در هر کشوری به داشتن پشتوانههتای اجتمتاعی برنامتههتا بستتگی دارد؛ یعنتی
موفّقیت همة برنامههای توسعه ،متأثّر ا ساخت فرهنگی ،اجتماعی و نظتام ار شتی هتر نظتام استت ارتبتا
فرهنگ ،اجتماع و توسعه در نظریات اندیشمندانی چون کلمن ،پاتنام ،بوردیو ،فوکویاما و گیدنز مطر گردیتد
که به نظریة سرمایه اجتماعی شهرت یافت .نظریة سرمایة اجتماعی به طور ذاتی بستیار ستاده استت؛ اندیشتة
محوری آن را میتوان در دو کلمة اهمّیّت روابط خالصه کرد اعضای جامعه بتا برقتراری تمتاس بتا یکتدیگر و
پایدار ساختن آنها قادر به همکاری با هم هستند و ا طریق ایجاد پیوندهایی بین آنها میتواننتد بته کستب
چیزهایی که به صورت فردی نمیتوانستند به دست آورند یا به سختی قابل اکتساب بودند نائل آیند انسانهتا
ا طریق مجموعهای ا شبکهها به هم متّصل میشوند و تمایل دارنتد کته ار شهتای مشترکشتان را بتا ستایر
اعضای این شبکه به اشتراك بگذارند به میزانی که این شبکهها تشکیل نتوعی دارایتی را متیدهنتد ،بایتد بته
عنوان شکلدهندة نوعی سرمایه تلقّی شوند در دو دهة اخیر ،سرمایة اجتماعی به عنوان یکی ا کتانونیتترین
مفاهیم ،ظهور و برو یافته است باوجود این ،نگرشها ،دیدگاهها و انتظارات گوناگونی را نیز دامتن ده استت
افزایش حجم قابل توجّه پژوهشها در این حو ه ،بیتانگر اهمّیّتت و جایگتاه سترمایة اجتمتاعی در ستههرهای
متفاوت اجتماعی است .با توجّه بته اهمّیّتتی کته سترمایة اجتمتاعی در دنیتای امترو دارد ،همتواره نیتا بته
اندا هگیری سرمایة اجتماعی و شناخت مؤلّفهها و شاخ های آن در جوامع وجود داشته است در این مطالعه
نیز به دنبال آن بودیم تا با استفاده ا مباحث نظتریِ سترمایة اجتمتاعی و روشهتای آمتاری ،میتزان سترمایة
اجتماعی و میزان تأثیرگذاری مؤلّفههای آن بر شکلگیری سرمایة اجتماعی را مورد سنجش قرار دهیم؛ ا ایتن
رو ،با استفاده ا  15شاخ  ،میزان سرمایة اجتماعی در سطح روستاهای دهستان استالم متورد ستنجش قترار
گرفت نتایج آ مونها نشان میدهد ،میانگین سرمایة اجتماعی در سطح  75روستتای متورد مطالعته برابتر بتا
 9/13است؛ به عبارت دیگر سرمایة اجتماعی در دهستان اسالم در سطح متوسّطی قرار دارد میانگین سترمایة
اجتماعی در نان  9/713و در مردان  9/991است؛ یعنی میانگین دو جامعته بتا هتم برابتر استت و تفتاوتی در
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میانگین سرمایة اجتماعی بین نان و مردان وجود ندارد باالترین اثر بر شکلگیری سترمایة اجتمتاعی در بتین
مؤلّفهها را ،مشارکت اجتماعی با میزان  8/811 ،Betaیعنی  81/1درصد تغییرات سرمایة اجتمتاعی داراستت و
کمترین میزان را آگاهی اجتماعی با  8/785دارد اکثر سکونتگاههای روستایی در ایران ا سرمایة مالی پتایینی
برخوردارند؛ لذا سرمایة اجتماعی به عنوان یک سرمایه در راستای دستیابی به توسعة پایدار روستایی میتوانتد
نقشآفرینی کند؛ بنابراین ال م است شرایطی برای افزایش سطح سرمایة اجتماعی در این سکونتگاههتا فتراهم
گردد؛ بدین منظور این پژوهش چند راهکار به شر ذیل ارائه میدهد:
 اطّالعرسانی دقیق در ارتبا با مسائل روستایی برای باال بردن سطح آگاهی و اطّالعات مردم و ایجاد
انگیزه در آنان جهت ایجاد حسّ همکاری و مشارکت بیشتر؛
 ایجاد مینة مناسب جهت تعامل بیشتر روستاییان و تبادل اندیشة آنان؛
 تقویت امکانات فرهنگی و اجتماعی در روستا جهت باال بردن روحیة تعاون و همکاری روستاییان؛
 فراهم کردن مینة افزایش مشارکت مردم در مینههای مختلف مدیریّت روستایی
منا ع
ا کیا ،مصطفی و غالمرضا غفتاری ،7908 ،ررسی را طة ين انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی سازمانيافتة
روستاييان در نواحی روستايی شهرستان کاشان ،اقتصاد کشاور ی و توسعه715-181 ،)91( 3 ،
ا کیا ،مصطفی و غالمرضا غفاری ،7901 ،جامعهشناسی توسعه ،تهران ،چاپ ششم ،انتشارات کیهان ،تهران
افروغ ،عماد ،7910 ،ردهفرهنگها ،مشارکت و وفاق اجتماعی ،مجموعتة اجتمتاعی و فرهنتگ عمتومی ،ستا مان
چاپ و انتشارات و ارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،تهران.
اکبری ،امتین ،7909 ،نقش سرماية اجتماعی در مشارکت :ررسی تأثير سرماية اجتماعی ر مشارکت سياسی
(مطالعة موردي روستا فارسنج از توا ع سقز) ،بته راهنمتایی غالمرضتا غفتاری ،دانشتکدة علتوم اجتمتاعی،
دانشگاه تهران
الوانی ،مهدی و علیرضا شیروانی ،7905 ،سرماية اجتماعی :مفاهيم ،نظريهها و کار ردها ،چاپ اوّل ،انتشارات مانی،
تهران
اونق ،نا محمتد ،7908 ،ررسی را طة ين سرماية اجتماعی و کيفيت زندگی (مطالعة موردي شهرستان گنبهد
کاووس) ،پایاننامة کارشناسیارشد دانشکدة علوم اجتماعی ،به راهنمایی غالمرضا غفاری ،دانشگاه تهران
بیرو ،آلن ،7918 ،فرهنگ علوم اجتماعی ،ترجمة باقر ساروخانی ،انتشارات کیهان ،تهران
پیران ،پرویز؛ میرطاهر موسوی و ملیحه شتیانی ،7905 ،کار :پاية مفهومی و مفهومسهازي سهرماية اجتمهاعی در
ايران ،فصلنامة رفاه اجتماعی3-71 ،)19( 1 ،
خانی ،فضیله؛ مجتبی قدیریمعصوم و احمد ملکتان ،7931 ،تأثير مؤلّفه سهرماية اجتمهاعی هر ارتقهاي توسهعة
روستايی :مورد مطالعه دهستان گودين ،شهرستان کنگاور ،فصلنامة جغرافیا799-751 ،)90( 77 ،
رنجبر ،ابوالفضل؛ خلیل کالنتری و علی اسدی ،7937 ،سنجش سرماية اجتماعی در ين اعضاي تعاونیهاي توليد
کشاورزي استان مرکزي ،تعاون و کشاور ی7-70 ،)8( 7 ،
رنجبریان ،رسول ،1385 ،سرمايه اجتماعی و توسعه ،مجموعه مقاالت همایش منطقهای سرمایة اجتماعی ،چالشهتا
و راهکارها ،معاونت پژوهشی دانشگاه آ اد اسالمی واحد دهاقان.
صادقی شاهدانی ،مهدی و حمیدرضا مقصودی ،7903 ،سنجش سرماية اجتماعی استانهاي کشور ا اسهتفاده از
روش تحليل سلسلهمراتبی ،دانش سیاسی15-13 ،)1( 1 ،
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عظیمی ،لیال و افسانه ادریسی ،1385 ،اعتماد اجتماعی :عاملی در پيشهرفت جامعهه ،مجموعته مقتاالت همتایش
منطقهای سرمایة اجتماعی ،چالشها و راهکارها ،معاونت پژوهشی دانشگاه آ اد اسالمی واحد دهاقان.
غفاری ،غالمرضا و محسن نیا ی ،7901 ،جامعهشناسی مشارکت ،نشر نزدیک ،تهران
غفاری ،غالمرضا ،7938 ،سرماية اجتماعی و امنيت انتظامی ،چاپ اوّل ،انتشارات جامعهشناسی ،تهران
فوکویاما ،فرانسیس ،7913 ،پايان نظم ،ترجمة غالم عبّاس توسلی ،جامعة ایرانیان ،تهران
فیرو آبادی ،ستیداحمد ،7908 ،سرماية اجتماعی و نقش آن در تشكّلهاي توليدي ،نامتة انجمتن جامعتهشناستی
ایران ،نشر آگاه ،تهران
فیلد ،جان ،7901 ،سرماية اجتماعی ،ترجمة غالمرضا غفاری و حسین رضایی ،انتشارات کویر ،تهران
کریمی ،فر انته ،7938 ،ررسی را طة ين سرماية اجتماعی و ميزان پهذيرش نهوآوري کشهاورزان از ديهدگاه
کشاورزان قروه ،پایاننامة کارشناسیارشد دانشکدة کشاور ی ،به راهنمایی محمتد چیتذری ،دانشتگاه تربیتت
مدرس
محسنی تبریزی؛ علیرضا و مریم آقامحستنی ،7903 ،ررسی نقش سرماية اجتمهاعی در توسهعة شههري :مهورد
پژوهشی شهر محالت ،فصلنامة مدیریّت شهری781-711 ،11 ،
مهرگان ،نادر؛ حسن دلیری و سارا شتهانوا  ،7937 ،رآورد روند سرماية اجتماعی در استانهاي ايهران ،فصتلنامة
پژوهشها و سیاستهای اقتصادی5-18 ،)18( 18 ،
موسوی ،میرنجف؛ افشار کبیری و علیاکبر تقیلو ،7931 ،تحليل تطبيقهی فهازي سهرماية اجتمهاعی و توسهعة
روستايی؛ موردشناسی :روستاهاي شهرستان مياندوآب ،جغرافیا و آمایش شهری  -منطقهای7-18 ،1 ،
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