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Assessment and Measurements of Social Capital Status; a 
Case Study of Zakhiroyeh District Villages
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Introduction and Background Attention to social capital can play an important role in improving 
the process of planning for rural development, relevant professionals and facilitating the participation 
of villagers in the better implementation of the program. The present research pursues two main 
objectives: a) Assessment and measurement of the status of social capital in the villages of Zakheryeh 
rural districts. B. Determining the extent of the impact of the three main dimensions of social capital 
(trust, participation and cohesion) on the status of social capital. 
Methodology Research method is descriptive-analytical. According to the statistical population (3382 
people); the sample size was determined using the Cochran formula which is 345 people. In this research 
social capital was evaluated using 20 variables in the form of a questionnaire. Descriptive and inferential 
statistics were used for analysis using T-Test, Spearman and Path Analysis. 
Findings Among the research variables, only Social Participation has a direct impact on social capital. 
The other two variables of research (trust and social cohesion) have direct and indirect effects on social 
capital.
Conclusion Social participation has a direct impact on social capital (0.624 unit). The most favourable 
status of social capital was related to Mazraeh, Pahn, Cham Koor and Pir Gheyb respectively. 
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  چکيده

تواند نقش مهمی در بهبود اجتماعی میهای توجه به سرمایهها: اهداف و زمینه
ریزی توسعه روستایی برای متخصصان و تسهیل مشارکت روستاییان روند برنامه

هدف ارزیابی و سنجش با در اجرای بهتر برنامه داشته باشد. پژوهش حاضر 
کردن میزان مشخصو وضعیت سرمایه اجتماعی در روستاهای دهستان زاخرویه 

  مشارکت و انسجام در وضعیت سرمایه اجتماعی انجام شد.اثرگذاری اعتماد، 
ها . جمع آوری دادهاستتحلیلی ‐روش انجام این پژوهش توصیفیشناسی: روش

نامه انجام شد. جامعه و اطالعات به روش اسنادی و میدانی از طریق پرسش
نفر) بود.  ۳۳۸۲آماری پژوهش سرپرستان خانوار روستاهای دهستان زاخرویه (

نفر برای نمونه مطالعه انتخاب شدند. سرمایه  ۳۴۵ا استفاده از فرمول کوکران، که ب
سئوالی مورد بررسی قرار گرفت. برای انتخاب ۲۰نامه اجتماعی در قالب پرسش

گیری تصادفی در سطح روستاهای منطقه متناسب با تعداد ها از روش نمونهنمونه
های آماری ها از آزموندادهجمعیت ساکن استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل 

	ای و تحلیل مسیر استفاده شد.نمونهتک Tاسپیرمن، 
در بین متغیرهای پژوهش تنها متغیر مشارکت اجتماعی دارای اثر  ها:یافته

 ،یو انسجام اجتماع اجتماعی دو متغیر اعتمادبود و مستقیم بر سرمایه اجتماعی 
  .بودنداجتماعی  دارای اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر سرمایه

 زانیبه م یاجتماع هیبر سرما میاثر مستق یدارا یمشارکت اجتماع گیری:نتیجه
ترتيب، مربوط به به یاجتماع هیسرما تیوضع نیتراست. مطلوب ۶۲۴/۰

  است. بیرغیکور و پمزرعه پهن، چم یروستاها
سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی،  :هاکلیدواژه

  روستاهای دهستان زاخرویه
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  مقدمه
 اجتماعی اقتصادی، توسعه فرایندهای در روستاها جایگاه نقش و

پیامدهای  و المللیبین و ایمنطقه محلی، هایمقیاس در سیاسی و
 جوامع و روستاها به توجه موجب روستایی مناطق نیافتگی توسعه
	Barghi]است  گردیده شهری جوامع بر آن تقدم حتی و روستایی

&	Zolfaghari,	2018]. ای فرا رشته مفهوم یک اجتماعی سرمایه
 شدهمطرح روستایی جوامع با مرتبط هاتحلیل در که است؛ برزمان و
 به و شودمی محسوب پایدار توسعه هاشاخص از یکی از طرفی و

 توجهیبرطرف کرد. بی را جامعه ینیازها از بسیار توانآن می وسیله
 با شود ومی محسوب توسعه رو پیش هاچالش از سرمایه این به

تسهیل  مردم بیشتر مشارکت با را یریزهابرنامه توانمی آن شناخت
 توجه توسعه، به رسیدن مهالز  .[2016	Shams,	&	Yazdani] کرد
	World]عنوان بخش پایه است روستایی به بخش و روستاها به

Bank,	  معیشت و روستایی فضاهای توجهی بهبی .[2008
توجهی به توان و امکانات تولیدی نواحی روستایی و بی روستاییان

 توسعه روستایی است. توسعهاز مشکالت اساسی در دستیابی به 
 که شودمی هرکشور محسوب های توسعهبرنامه از جزئی روستایی
به  روستایی جامعه اقتصادی-اجتماعی سازی ساختدگرگون برای
های ترین چالشیکی از مهم [2015	al,	et	Maleki] میروند کار

توجهی به سرمایه اجتماعی این مناطق در توسعه روستایی، کم
دیگر توجه به عبارتیشدن معیشتشان است؛ بهمتنوعراستای 
زی ریتواند نقش مهمی در بهبود روند برنامههای اجتماعی میسرمایه

صان مربوطه و تسهیل و برای توسعه روستایی را برای متخص
 مشارکت روستاییان در اجرای بهتر برنامه، به همراه داشته باشد

[Yeganeh	et	al,	2017].  د معیشت پایدار سرمایهبراساس رویکر-
ها برای بهبود بخشی به شرایط محل زندگی خود های خانواده

های طبیعی، فیزیکی، انسانی، دربرگیرنده طیف وسیعی از سرمایه
 دیگر همچون اجتماعی هاجتماعی و مالی است؛ بنابراین سرمای

 میسر را ایویژه اهداف به نیل و پربار است بسیار سرمایه، هایشکل
 .[2014	al,	et	Ghahhari] نیست پذیرامکان آن بدون كه سازدمی
 از یکی عنوان به اجتماعی سرمایه کنونی، اجتماعی نظام در

 است. اینح مطر  ایجامعه هر و توسعه رشد بنیادین هایشاخصه
توسعه  روستایی، توسعه جمله از متفاوتی هایحوزه مفهوم

 هایهزمین در مدیریت بهبود شهرها،کالن اجتماعی -اقتصادی
. گیردمی بر در را غیرهو  و کالن خرد مختلف سطوح و مختلف

-سرمایه اجتماعی، یکی از شروط الزم برای پیشرفت و توسعه همه
جانبه جامعه، گسترش انسجام اجتماعی، بسط مشارکت اجتماعی 

	,al	et	Afrakhteh] دولت است -جامعه -و اعتماد متقابل فرد

ها و اجتماعی را یکی از اجزای ثروت ملت سرمایهامروزه  .[2014
سازی در اجتماعات، تدبیری پایدار، یکی از ابزارهای ظرفیت توسعه

برای پیشگیری و کاهش مشکالت اجتماعی و عاملی برای موفقیت 
د داننهای رفاه اجتماعی و ارتقاء سالمت فردی و اجتماعی میبرنامه

 اجتماعی ابزاری برای ستایی سرمایهمناطق رو و در ارتباط با توسعه
ارتقاء درآمد، کاهش فقر، مدیریت پایدار منابع، ارتقاء انگیزش، 

های سالمت، گیری، ارتقاء شاخصمشارکت فعال در تصمیم
	Heydari] شودمحسوب می غیره توانمندسازی و Sarban,	

امروزه اهمیت سرمایه اجتماعی به منظور رسیدن به توسعه  .[2014
رشد بسیاری از مطالعات در سالیان اخیر روستایی، موضوع روبه 

های متعدد نشان داده است که جوامع پیشرفته از است؛ پژوهش
، یسطوح باالتر سرمایه اجتماعی از قبیل اعتماد، مشارکت، همبستگ

برخوردارند، اما سرمایه اجتماعی و رابطه آن با توسعه  غیرهثبات و 
در ایران به طور کامل شناخته نشده است. با توجه به اینکه بیشتر 

های توسعه روستایی در کشور قبل و بعد از انقالب به موفقیت برنامه
اند، لزوم توجه به واکاوی ابعاد مختلف این عدم کامل دست نیافته

توان گفت که از جمله ت الزم و ضروری است. بدون تردید میموفقی
های توسعه روستایی در ایران عدم دالیل شکست بسیاری از برنامه

توجه به مفهوم سرمایه اجتماعی در ابعاد گوناگون است و این امید 
برای بسیاری از کارشناسان توسعه ایجاد گردیده که با استفاده از آن 

ماندگی بویژه در سطح روستا رهایی ل عقبشاید بتوان دور باط
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	Dadvar]یافت Khani	 et	 al,	 عالوه براین، سرمایه  .[2013
اجتماعی، وجود گوناگون سازمان اجتماعی نظیر اعتماد، هنجارها و 

یی جامعه را اکردن اقدامات هماهنگ، کار که با آسان هاستشبکه
های امروز یکی از چالش .[2011	al,	et	Ellison]بخشد بهبود می

توجهی به سرمایه اجتماعی روستاییانی است روستاهای ایران، بی
فرهنگ در پهنه جغرافیایی ایران گسترده که به صورت هزاران خرده

ریزی برای توسعه اند. شناخت این سرمایه، قطعًا روند برنامهشده
 کند و مشارکت روستاییانروستایی را برای متخصصان تسهیل می

 .[2013	al,	et	Farahani] ها به همراه داردی بهتر برنامهرا در اجرا
سرمایه  بدون امروز دنیای در که است آن تحقیق این ضرورت
 نخواهد انجام بهینه طور به هاسرمایه از دیگر استفاده اجتماعی

 محوری اصل عنوان یک به اجتماعی سرمایه موضوع روگرفت. ازاین
 قلمداد موفق مدیرانی و شدهمحسوب توسعه به دستیابی ایبر 
 سرمایه توسعه و تولید به جامعه با ارتباط در بتوانند که شوندمی

شوند. همچنین امروزه سرمایه اجتماعی به  لینا بیشتری اجتماعی
یکی تر از سرمایه فیزعنوان زیربنای توسعه پایدار، نقشی بسیار مهم

جمعی انسجام های روابط کند و شبکهو انسانی در جوامع ایفا می
	,Amirantakhaby] ها استها و سازمانبخش میان انسان

با توجه به اهمیت موضوع سرمایه اجتماعی و اثرات آن بر  .[2017
های مختلف زندگی یک جامعه، در این پژوهش روستاهای جنبه

 توجه بادهستان زاخرویه با توجه به همگونی اجتماعی، قومیتی و 
 به فضایی و قابلیت آشکار کشاورزی -مطلوب مکانی به موقعیت

-و همچنین داشتن چالش استان هایقطب ترینمهم از یکی عنوان
کردن پژوهش مشخص اند. هدف اصلیهای یکسان انتخاب شده

  . بود وضعیت سرمایه اجتماعی در روستاهای دهستان زاخرویه
ارزیابی و سنجش سرمایه اجتماعی در سطح روستاها  هدر زمین

ای انجام شده است که راهنماهای مناسبی برای این رزندهمطالعات ا
در  [2013	al,	et	Farahani]و همکاران  فراهانی اند.پژوهش بوده

 توسعه در اجتماعی سرمایه نقش ارزیابی«پژوهش خود با عنوان 
 شهرستان میقان مشهد دهستان موردی؛ روستایی مطالعه نواحی
 باالرفتن و اجتماعی سرمایه افزایش نشان دادند که؛ بین» اراك
 دارد؛ وجود معناداری کامالً  و مثبت روستایی رابطه توسعه
 بین در سرمایه اجتماعی میزان افزایش با دیگر عبارتبه

 کالبدی و اجتماعی ابعاد در بویژه روستایی توسعه پاسخگویان،
	Afrakhteh]همکاران  و افراخته دهد.می نشان را تحول بیشتری

et	al,	2014]  بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر توسعه روستایی با
 بین سطح معناداری اند که رابطهدهستان چهار دانگه بیان داشته

 هایمؤلفه آن در که دارد وجود روستایی توسعه و اجتماعی سرمایه
 مدل هستند. نتایج کنندهتعیین عوامل اعتماد و مشارکت، آگاهی

 اعتماد مشارکت، متغیرهای که است دهنده ایننشان عصبی شبکه
 نقش کهدرحالی توسعه دارند، روند در را تأثیر بیشترین آگاهی و

و  ایمانی. است محدودتر اجتماعی شبکه و اجتماعی انسجام
در پژوهش خود با عنوان بررسی  [2016	al,	et	Imani]همکاران 

و ارزیابی تأثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی در مناطق 

 ٤٩آباد غرب) از بین روستایی (مطالعه موردی: شهرستان اسالم
روستا در سطح  ٥های سرمایه اجتماعی، لحاظ شاخص روستا از

بسیار خوب و یک روستا در سطح بسیار ضعیف قرار دارد. همچنین 
ترین مؤلفه سرمایه اجتماعی) مشارکت اجتماعی (مهم مؤلفه

 یزدانی و شمسبیشترین تأثیر را بر کیفیت زندگی دارد. 
[Yazdani1	 &	 Shams,	 ضمن استفاده از رویکرد  [2016

ایه نامه به بررسی اثرات سرمتحلیلی و استفاده از پرسش -توصیفی
وان ریمحیطی روستاییان شهرستان مزیستاجتماعی بر رفتارهای 

 رفتار متوسطی در حد روستاییان %٨٢ مشخص شد که ،اندپرداخته
 و اعتماد، انسجام سطح هستند. دارا را زیستی محیط حفاظت
موردمطالعه در حد  روستاییان اکثریت دید از اجتماعی مشارکت

 رفتارها و اجتماعی سرمایه مؤلفه سه هر متوسط است. بین
طوالبی  دارد. وجود دارمعنی و مثبت روستاییان رابطه محیطیزیست
با مطالعه اثرات  [2018	al,	et	Nejad	Toulabi]و همکاران  نژاد

سرمایه اجتماعی بر رفاه خانوارهای روستاهای دهستان میانکوه 
اند که میزان سرمایه اجتماعی خانوارهای روستایی شرقی نشان داده

همچنین بین در منطقه موردمطالعه در سطح مطلوبی قرار دارد. 
سرمایه اجتماعی و رفاه خانوارها در منطقه موردمطالعه رابطه 

های سرمایه اجتماعی، مشارکت معناداری وجود دارد و از میان مؤلفه
بیشترین تأثیر و انسجام اجتماعی کمترین تأثیر را بر رفاه خانوارهای 

در  [2018	Sharifinia,] نیاشریفیاند. همچنین روستایی داشته
 هایهش خود با عنوان ارزیابی سرمایه اجتماعی در سکونتگاهپژو

روستایی (مطالعه موردی: دهستان گنج افروز شهرستان بابل) چنین 
های سرمایه اجتماعی در دهستان میانگین داده گیرد که؛نتیجه می

تر از حد متوسط قرار دارد. همچنین رابطه گنج افروز در سطح پایین
جتماعی و جمعیت وجود دارد به این معنی معکوسی میان سرمایه ا

که روستاهای با جمعیت کمتر از سرمایه اجتماعی باالتری نسبت 
	به روستاهای با جمعیت بیشتر برخوردارند. 

ای هها پژوهش بیانگر آن است که همواره در محدودهبررسی پیشینه
مورد مطالعه اختالف فراوانی بین روستاها به لحاظ وضعیت سرمایه 

تماعی وجود دارد و در بسیاری از موارد وضعیت کلی سرمایه اج
های مربوط اجتماعی در حد متوسط است. همچنین در اکثر پژوهش

به سرمایه اجتماعی در روستا تنها وضعیت روستاها به لحاظ سرمایه 
اجتماعی بررسی شده است و به میزان اثرگذاری و همبستگی ابعاد 

ه تک متغیرهای سرمایه اجتماعی سرمایه اجتماعی و وضعیت تک ب
 ترین جنبه نوآوری پژوهشچندان اشاره نشده است؛ بنابراین مهم

کردن وضعیت سرمایه اجتماعی و ابعاد آن در سطح عالوه بر بررسی
کردن میزان همبستگی و روستاهای دهستان زاخرویه، مشخص

 اثرگذاری هر کدام از ابعاد سرمایه اجتماعی با استفاده از ضریب
  پیرسون و تحلیل رگرسیون است.

 در امروزه که است نوینی مفاهیم جمله اجتماعی از سرمایه
  است. گردیده مطرح مدرن اجتماعی جوامع و اقتصادی هایبررسی

 هانی توسط میالدی ١٩١٦سال  در بار سرمایه اجتماعی نخستین
بر این اعتقاد است که  کلمن .[2000	Putnam,] شد مطرح فان
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سرمایه اجتماعی چیز واحدی نیست، بلکه چیزهای گوناگونی است 
ای از که دو ویژگی مشترک دارند: اول اینکه همه آنها شامل جنبه

های معین افراد را که در یک ساخت اجتماعی هستند و دوم کنش
	Mohammad]کننددرون ساختارند تسهیل می Nia	 et	 al,	

سازمان  هایویژگی برخی به را اجتماعی سرمایه پاتنام  [2018
های اجتماعی، هنجارها و اعتماد نسبت قبیل شبکه اجتماعی از

عواملی هستند که هماهنگی،  دهد و معتقد است که اینهامی
همکاری و مساعدت جمعی را به منظور دستیابی به منافع مشترک 

	&	Jenks]کند تسهیل می Jones,	 به  امافوکویاز نظر  .[2010
توان سرمایه اجتماعی را به عنوان مجموعه معینی از سادگی می

های غیررسمی تعریف کرد که اعضای گروهی که هنجارها یا ارزش
شان مجاز است در آن سهیم هستند همکاری و تعاون میان

[Barimani	 et	 al,	  را اجتماعی سرمایه اصلی مفهوم [2018
 ایجاد هستند. با مهم ارتباطاتداشت:  بیان کلمه سه در توانمی

 یا تنهاییبه که زنندمی کارهایی به یکدیگر، مردم دست با ارتباط
 خواهند فراوانی مشکالت آن انجام برای یا نیستند آن انجام به قادر

 و اندارتباط در هم با هاشبکه از ایمجموعه از طریق داشت. مردم
 این که طوریبه دارند، مشترکی هایارزش هاشبکه اعضای دیگر با

 سرمایه نوعی آنها آیدمی نظر به که کنندمی ایجاد ها منبعیشبکه
 سرمایه بنابراین .[2015	al,	et	Agdam	Babaei]اند کرده دایجا

گستره  بلکه نیست عاطفی و گرم احساسات شامل فقط اجتماعی
 کنش اعتماد، که شودمی شامل را کیفی خاص اختیارات از وسیعی
 ارتباطات پیامدهای از تواندتعاون می و یابیاطالع متقابل،
 ایجامعه هر پیشرفت برای الزم باشد. همچنین شرط اجتماعی

 بسط اجتماعی، گسترش انسجام روستایی، جوامع خصوصبه
متقابل (افراد و دولت)  اعتماد تر،مهم همه از و اجتماعی مشارکت
 آیندمی شمار به اجتماعی سرمایه هایمؤلفه از هاسازه این است که

[Farahani	et	al,	2013].   
  

 است تأثیراتی به دلیل روستایی جوامع در اجتماعی سرمایه اهمیت
می توسعه برای دهیجهت سازمان در روستاییان استعداد بر كه

ارتباط متقابل برای ایجاد  -١اند از: گذارد. این تأثیرات عبارت
ا؛ هبسیج منابع و اعمال مدیریت در آن -٢ها هماهنگی بین فعالیت

 ارایه -٤یابی لهئاعمال مشارکت عمومی و ارزیابی آرا و مس -٣
 سرمایه كه است تأثیراتی كار راهکارهای حل مشکالت. این چهار

 روند و دهدمی انجام روستاها توسعه دهیروی سازمان بر اجتماعی
است  اییروست جوامع عمومی رفاه به رسیدن جهت آن در

[Heydari	Sarban	et	al,	2016].	  
  

 متناسب که است فراوانی هایمؤلفه و ابعاد دارای اجتماعی سرمایه
 در مشارکت اعتماد، چون هاییمؤلفه است؛ جامعه فرهنگ با

 دیگران، مناسب با ارتباطات خیریه، مؤسسات و مدنی نهادهای
 هویت احساس و گروهی کار روحیه و همکاری مسئولیت، و تعهد
 مشارکت هایمؤلفه وجودبا این  است. مدنظر هزمین این در جمعی

 رابطه یک در که اجتماعی انسجام  و اجتماعی اعتماد اجتماعی،
 است از یدیگر  کنندهتقویت هرکدام و قرارگرفته هم با متعامل

	Babaei] شوندمی محسوب اجتماعی سرمایه اصلی هایمؤلفه

Agdam	et	al,	2015]. های سرمایه اجتماعی مشارکت، شاخص
   	.[2011	Asl,	Najafi	&	Taleb]اعتماد و انسجام اجتماعی است

 درگیری معنای به لغوی حیث از مشارکت مشارکت اجتماعی: واژه
 را آن اصلی جوهره توانمی و خاص است منظوری برای تجمع و

 اشخاص را دانست. مشارکتی تأثیرپذیر  و فعالیت درگیری،
باشند.  پذیرمسئولیت خود گروه هایکوشش در تا انگیزدبرمی

بینانه و جدی یک دیدگاه واقع دارد باید مردم را ازبیان می شوماخر
به حساب آورد. چرا باید مردم را به حساب آوریم؟ زیرا مردم منبع 

اند؟ اگر مورد غفلت قرار گیرند، اگر آلت اصلی و نهایی هرگونه ثروت
ریزان خودرأی قرار گیرند دیگر دست کارشناسان خودمختار و برنامه

خوبی بیانگر به هیچ تالشی ثمر واقعی نخواهد داشت. این جمله
 باعث اینكه بر عالوه مشارکت مردمی و اهمیت آن است. مشاركت

شود، می شانتنظیم خود و خودگردان هایدر فعالیت مردم موفقیت
 است، مشاركت محصول نهایی كه را مردم و دانش هااعتماد، مهارت

	Abu] دهدمی افزایش Samah	&	 Aref,	  ترینو مهم [2009
	et	Amado]است  آینده شهرهای تحول توسعه و فرآیند در مقوله

al,	2009]. در اشخاص رفتاری و عاطفی ذهنی، مشارکت فعالیت 
 به دستیابی برای انگیزدمی بر را که آنان است گروهی شرایط
 امور مسئولیت در و کنند را کمک یکدیگر مشترک، هایهدف
  شوند. شریک

 عناصر ترینمهم از یکی عنوان به اعتماد اجتماعی: اعتماد اجتماعی
 کلیدی و الزامات شرایط از اجتماعی سرمایه دهندهتشکیل

 اجتماعی مسائل حل برای و شدهمحسوب جامعه هر موجودیت
 و امنیت آرامش پیدایش باعث که طوریبه رسد؛می نظر به ضروری
 از اعتماد سطحی .[2017	al,	et	Kakavand] گرددمی روانی

 است برخوردار آن از دیگری با رابطه در فرد یک که است اطمینان
 ارایه بینیپیش قابل و اخالقی منصفانه، آن رفتاری اساسر ب و
 اعتماد که شامل است بعدی چند ساختار یک دارای اعتماد کند.می
 اعتماد سازمانی، بین سازمانی، گروهی، نفر، دو بین فردی، بین

 ارشد بین اعتماد کار، محل در همکار اعتماد به اجتماعی، سیاسی،
اعتماد  .[2000	Nyhan,] است موارد دیگر و کار محل در زیردست و

بینی پیش حاصل و بوده تقویت همكاری برای ضروری از عناصر
آشنایی  طریق از كوچك جامعه یك در كه دیگران است رفتار پذیری
برای  الزم شرط این، بر شود. عالوهمی حاصل دیگران با نزدیكان
 اعتماد و اعتقاد جامعه، وجود شدنفلج و ومرجهرج از جلوگیری
عنوان  به اعتماد کلی طور به .[2004	Sabine,] است افراد میان
 برهم از بخشی به عنوان و دیگران قبال در فرد از واکنش بخشی
 احتمال عقالنی یک اعتماد است. کارگزاران اجتماعی بین کنش
 کارگزاران و هاگروه دیگر با رابطه در کنشگر یک آن براساس که است
 را براساس خود فعالیت و بینیپیش آن وقوع از را قبل آنها رفتار
  	.[2007	Larson,] کندمی طراحی آن

شناسانی است که از اولین جامعه امیل دورکیمانسجام اجتماعی: 
مفهوم انسجام و همبستگی اجتماعی را مورد مطالعه قرار داده است 
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به نقل از جاناتان ترنر داند. ای الزم میو وجود آن را برای هر جامعه
دهد که عواطف افراد به گوید: انسجام وقتی رخ میدورکیم می

فراد متصل به وسیله نمادهای فرهنگی تنظیم شوند، جایی که ا
ها تنظیم شده و به جماعت و اجتماعی شده باشند، جایی که کنش

ها قانونی اند و جایی که نابرابریوسیله هنجارها هماهنگ شده
 حاصل که جامعه یک اعضاء میان جمعی توافق . باشودتصور می
 وجود و جامعه یک هنجاری و ارزشی کردن نظامدرونی پذیرش،
 جامعه آن میان افراد در ها،تعامل وجود از تراکمی و جمعی تعلق
	,Coleman] شودمی بیان  بر داللت اجتماعی انسجام .[2007
 انسجام عبارتی دارد. به جامعه یک اعضای میان جمعی توافق
 هاگروه کنشگران، بین متقابل رابطه الگوی و بر میزان ناظر درکل،
 در انسجام اجتماعیاست بنابراین  یافته تمایز هایفرهنگ خرده و

 بین کند. پیوندمی پیدا معنا و شکل معین تعاملی حوزه یک
است. زیرا  اهمیت حائز نیز اجتماعی مشارکت و اجتماعی انسجام
 هایشرط پیش از یکی دارد وجود تعامل دو، نوعی این بین

با  داشتنتعامل و ارتباط برای متقابل هایظرفیت قابلیت مشارکت،
 به جهت این به اجتماعی تعامالت و هنجارها ایناست.  دیگران
که  گردندمی تعریف اجتماعی سرمایه قالب در و سرمایه یک عنوان
 هستند اجتماعی هایسیستم در مهمی اقتصادی کارکردهای دارای

[Bahrami,	2018].  
  

  شناسی روش
 و ماهیت براساس و کاربردی هدف، براساس پژوهش انجام روش
است. براین اساس با استناد به  بوده تحلیلی -توصیفی نوع از روش،

ی و های میدانتحلیلی و بر مبنای مطالعات و بررسی-روش توصیفی
 پیمایشی، روستاهای دهستان زاخرویه مورد بررسی و ارزیابی قرار

نامه و مصاحبه با های میدانی با استفاده از پرسشگرفت. بررسی
انجام شد که این روش امکان ثبت های میدانی ساکنین و برداشت

مشاهدات را برای پژوهشگر فراهم ساخت. همچنین برای 
نامه، از ابزار آماری و وتحلیل اطالعات حاصل از پرسشتجزیه

تک  	tهای آماری اسپیرمن،و آزمون SPSSو   EXCELگرافیکی 
  ای و تحلیل مسیر استفاده شده است. نمونه
ضر شامل دو قسمت بوده است: نامه مربوط به پژوهش حاپرسش

قسمت اول اطالعات توصیفی مربوط به سرپرستان خانوار (سن، 
جنس، وضعیت اشتغال و ...) بررسی شده است و در قسمت دوم 
اطالعات مربوط به سرمایه اجتماعی در سه بخش اعتماد اجتماعی 

و در نهایت انسجام  ٧متغیر؛ مشارکت اجتماعی شامل  ٧شامل 
واالت مربوط به سنجش ئمتغیر بوده است. س ٦ اجتماعی شامل

سئوال بوده است که  در این از سئواالت  ٢٠سرمایه اجتماعی شامل 
ای از طیف کامالً مخالف تا کامالً موافق (برای سئواالت گزینه ٥

منفی برعکس است) (طیف لیکرت) استفاده شده است. در تحلیل 
 اعتماد ندارم (اصالً اصالً  ١ارزش داده شده است، عدد  ٥آماری نیز 

کنم و اعتماد ندارم (مشارکت نمی ٢کنم و...)، عدد مشارکت نمی
اعتمادم در حد متوسط است (در حد متوسط مشارکت  ٣	...) ، عدد

کنم و ...) و اعتماد زیادی دارم (مشارکت می ٤کنم و...)، عدد می
میل  دهنده اعتماد خیلی زیاد است (با کمالنشان ٥در نهایت عدد 
 ٥تا  ١کنم و...). بنابراین میانگین امتیازات عددی بین مشارکت می
به عنوان امتیاز حد متوسط است. اگر پاسخ افراد  ٣است و عدد 

طوری باشد که میانگین امتیازات آنها باالتر از امتیاز حد متوسط 
باشد در آن صورت گفته  ٠٥/٠باشد و سطح معناداری هم کمتر از 

آن متغیر به طور معناداری باالست و بالعکس اگر  شود که سطحمی
تر از حد متوسط باشد گفته پایین ٠٥/٠داری کمتر از در سطح معنی

شود که به طور معناداری سطح متغیر باالتر از حد متوسط است. می
نامه با استفاده از نظرات كارشناسان و پایایی آن با روایی پرسش

خ، مورد سنجش قرار گرفت میزان استفاده از ضریب آلفای كرونبا
آلفای کرونباخ به دست آمده برای اعتماد اجتماعی؛ مشارکت 

و  ٨٢/٠؛ ٧٨/٠اجتماعی و انسجام اجتماعی به ترتیب برابر است با 
است پایایی  ٧/٠؛ بنابراین چون مقادیر به دست آمده بیشتر از ٨٠/٠

تا  ١٣٩٧شود. این پژوهش از سال سه متغیر پژوهش تأیید می
تک  tترین شرایط برای انجام انجام شد. همچنین یکی از مهم ١٣٩٨
ها است که در این پژوهش آزمون بودن دادهای نرمالنمونه

اسمیرنوف نشان داد که اطالعات مربوط به محدوده -کولموگروف
مورد مطالعه ما نرمال است زیرا مقدار معناداری به دست آمده 

	 است. ٠٠٥/٠) بیشتر از ٤٩٣/٠(
 هدف جامعه روی بر مطالعه از حاصل نتایج از اطمینان منظور به 
کلیه افراد ساکن در  بررسی و مطالعه امکان عدم به توجه با و

 گردیده آماری نمونه تعیین به اقدام روستاهای دهستان زاخرویه،
روستاهای  ساکنین شامل تحقیق این در آماری جامعه است.

روستا  ٩خانوار که شامل  ٢٥دهستان زاخرویه (روستاهای باالی 
 در  نفر جمعیت است)، ٦٦٨با  مزرعه پهنترین روستا بوده؛ بزرگ
 جهت پژوهش این نفر) است. در ٣٣٨٢مطالعه ( مورد محدوده
 نفر ٣٤٥ نهایتاً  و شده کوکران استفاده روش از نمونه حجم برآورد
). همچنین با توجه ١اند (جدول شده انتخاب نمونه عنوان حجم به

بودن جامعه آماری؛ اطالع از وضعیت سرپرستان خانوار به مشخص
ها بین نامهمنظم پرسش در روستاهای مورد مطالعه و توزیع

	Rahimi	&	Pour	Safaei]گیری تصادفی سرپرستان خانوار نمونه

Chamkhani,	2018]  با ذال است.پژوهش از نوع تصادفی ساده 
 حجم خانوار تعداد براساس و کوکران فرمول براساس اینکه به توجه
 تعداد هایافته تعمیم و کیفیت برای باالبردن است مورد ٢٨٠ نمونه

 ٣٤٥و تعداد  نفر) ٣٣٨٢است ( شده گرفته نظر در کلی جمعیت
 همچنین شده است. پخش خانوار سرپرستان بین نامهمورد پرسش

 خانوارها انتخاب روستا؛ هر در خانوار تعداد بودنمشخص به توجه با
 صورت به کامالً  و شده داده خانوار هر به که بوده ایشماره براساس
اند. معیار ورود و خروج کامل شده هانامهپرسش و انتخاب تصادفی

خانوار و تمامی  ٢٥به پژوهش حاضر شامل روستاهای باالی 
سال است و در  ١٨که سن آنها باالتر از  هستندسرپرستان خانوار 

نامه در خانه حضور صورتی که سرپرستان در زمان تکمیل پرسش
 ١٨نامه توسط یکی از اعضای خانواده که باالی اند؛ پرسشنداشته



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداداله بهمند ــــــ ۳۱۸

   ۱۳۹۸ تابستان، ۳، شماره ۳۴دوره                                     نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

شده است. همچنین در پژوهش حاضر تمام موارد  سال بوده تکمیل
مربوط به مربوط به مالحظات اخالقی از جمله (رضایت آگاهانه 

نامه؛ آگاهی سرپرستان کردن پرسشسرپرستان خانوار در تکمیل
خانوار و دیگر افراد از فواید مربوط به این پژوهش؛ دادن جواب 

ای به تمام سئواالت افراد درگیر در پژوهش؛ عدم اجازه از کنندهقانع
ایت اند و...) رعورود افرادی که نسبت به تحقیق اطالعات الزم نداشته

  ه است.شد

  
دهستان  -های انتخابی مربوط به روستاهای بخش افزرتعداد نمونه) ۱جدول 
  زاخرویه

 تعداد نمونه خانوار ۱۳۹۵جمعیت  نام دهیاری
 ۴۲ ۱۲۲ ۴۰۹ پیر غیب

 ۲۱ ۶۲ ۲۰۶ تنكویه سفلی
 ۵۱ ۱۷۱ ۵۰۳ تنگویه علیا
 ۳۳ ۹۲ ۳۲۴ چم كور
 ۳۶ ۱۰۰ ۳۵۰ زاخرو باال

 ۳۷ ۱۱۲ ۳۶۱ زین آباد زاخرویه
 ۲۱ ۶۲ ۲۰۱  سرچاه
 ۳۶ ۱۰۴ ۳۶۰ شارده

 ۶۸ ۲۰۵ ۶۶۸ مزرعه پهن
  ۳۴۵  ۱۰۳۰  ۳۳۸۲  جمع کل

  
  ها یافته

 از ارزیابی همبستگی میان متغیرهای سرمایه اجتماعی: یکی
جهت تحلیل میان متغیرها، ضریب همبستگی  مناسب ابزارهای

. استپیرسون است که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته 
های پرکاربرد جهت تعیین میزان ضریب همبستگی پیرسون از روش

نشان داده  rگردد و با عالمت دو متغیر محسوب می رابطه بین
شود. بررسی همبستگی میان متغیرهای سرمایه اجتماعی (که می

های مربوط به هر متغیر است) نشان داد، که بین از جمع مؤلفه
ی مثبتی وجود دارد. به این معنا متغیر سرمایه اجتماعی همبستگ

اهش یابد و با ککه با افزایش هر متغیر، متغیر دیگر نیز افزایش می
یابد. ارزیابی همبستگی هر متغیر؛ متغیر دیگر نیز کاهش می

متغیرها بیانگر آن است که بین متغیر اعتماد اجتماعی و مشارکت 
کمترین رابطه بیشترین رابطه وجود دارد و  ٥٨١/٠اجتماعی با نمره 

میان متغیرهای مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی با نمره 
است. همچنین رابطه بین سایر متغیرهای به این صورت  ٣٥٩/٠

بیانگر رابطه میان اعتماد اجتماعی با انسجام  ٤٥٦/٠بوده: نمره 
بیانگر رابطه بین اعتماد  ٣٨٤/٠اجتماعی است؛ همچنین نمره 

  ماعی است.اجتماعی و انسجام اجت
: در این روش چهار اجتماعی سرمایه متغیرهای برای مسیر تحلیل

ایم، اعتماد اجتماعی، مشارکت متغیر را مورد بررسی قرار داده
اجتماعی، انسجام اجتماعی و حاصل جمع این سه متغیر که سرمایه 

شود. در مرحله اول سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر اجتماعی می
غیر دیگر به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شد؛ وابسته و سه مت

مشارکت اجتماعی با میزان بتای  ٢بنابراین با توجه به نتایج جدول 
اثرگذاری را بر متغیر سرمایه اجتماعی داشته؛ بیشترین میزان  ٦٢٤/٠

متغیر مشارکت  در استاندارد انحراف یک نتیجه این براساس
انحراف  ٦٢٤/٠ا به میزان اجتماعی، میزان سرمایه اجتماعی ر 

دهد؛ برعکس کاهش یک انحراف استاندارد در استاندارد افزایش می
انحراف استاندارد  ٦٢٤/٠متغیر مشارکت اجتماعی، موجب کاهش 

شود. همچنین نمره بتای مربوط به در متغیر سرمایه اجتماعی می
و  ٣١١/٠ترتیب  متغیرهای اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی به

است. در مرحله دوم مشارکت اجتماعی به صورت متغیر  بوده ١٨٤/٠
وابسته در نظر گرفته شد و دو متغیر اعتماد و انسجام اجتماعی به 
عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شدند. متغیر اعتماد اجتماعی با 

بیشترین اثر را بر متغیر مشارکت اجتماعی  ٦٣٥/٠ضریب بتای 
مربوط به متغیر انسجام اجتماعی برابر با داشته؛ همچنین نمره 

بوده است. در مرحله آخر متغیر اعتماد اجتماعی را به صورت  ٣٧٢/٠
متغیر وابسته و متغیر انسجام اجتماعی به عنوان متغیر مستقل در 
نظر گرفته شد؛ میزان عامل اثرگذاری و بتای انسجام اجتماعی 

جتماعی داشته است. بوده که بیشترین اثر را بر اعتماد ا ٨٦٢/٠
  ).٢(جدول 

  

  بررسی رابطه متغیرهای پژوهش) ۲جدول 
مدل رگرسیون 

 پژوهش
  ضرایب استاندارد شده  ضرایب استاندارد نشده

B  Std.	Error  Beta  T  Sig.  

متغیر وابسته (سرمایه 
	اجتماعی)

				

(Constant)  ۲۶۲/۰  ۱۰۱/۰     ۹۸۳/۲  ۱۴۲/۰  
اعتماد 
  اجتماعی

۱۵۳/۰  ۰۲۸/۰  ۳۱۱/۰  ۵۶۲/۴  ۰۰۰/۰  

مشارکت 
  اجتماعی

۰۶۸/۰  ۰۱۶/۰  ۶۲۴/۰  ۹۷۳/۱  ۰۰۰/۰  

انسجام 
  اجتماعی

۱۵۹/۰  ۰۱۸/۰  ۱۸۴/۰  ۷۶۲/۴  ۰۰۰/۰  

  متغیر وابسته (مشارکت اجتماعی)

(Constant)  ۱۶۴/۰  ۰۹۴/۰     ۹۳۲/۱  ۲۸۴/۰  
اعتماد 
  اجتماعی

۱۷۶/۰  ۰۱۱/۰  ۶۳۵/۰  ۳۰۶/۱۰  ۰۰۰/۰  

انسجام 
  اجتماعی

۲۶۲/۰  ۰۱۶/۰  ۳۷۲/۰  ۹۷۱/۸  ۰۰۰/۰  

  متغیر وابسته (اعتماد اجتماعی)    

(Constant)  ۲۸۱/۴  ۳۹۷/۰     ۸۰۴/۶  ۱۴۶/۰  
انسجام 
  اجتماعی

۴۱۲/۰  ۰۷۴/۰  ۸۶۲/۰  ۴۷۲/۹  ۰۰۰/۰  

  

  بندی نتایج تحلیل مسیر در مراحل مختلفجمع
پس از اینکه نتایج تحلیل مسیر در باال که در قالب جداول و تفسیر 

نمودارهای نهایی تحلیل مسیر با ضرایب بتا را نشان داده شد، 
ایم؛ از طریق این نمودار اثرات مستقیم و غیر مستقیم نمایش داده

متغیرهای مستقل بر متغیرها وابسته اصلی به دست آورده شد 
  ).١(شکل 
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  نمودار نهایی تحلیل مسیر همراه با ضرایب بتا) ۱شکل 

  

متغیر مشارکت اجتماعی تنها متغیری بوده است که توانسته است 
بر سرمایه اجتماعی تأثیر بگذارد. میزان تأثیر به طور مستقیم 

بیشترین میزان  ٦٢٤/٠مستقیم مشارکت اجتماعی با میزان بتای 
 نتیجه این اثرگذاری را بر متغیر سرمایه اجتماعی داشته؛ براساس

غیر مشارکت اجتماعی، میزان سرمایه مت در استاندارد انحراف یک
انحراف استاندارد افزایش داده؛ برعکس  ٦٢٤/٠اجتماعی را به میزان 

کاهش یک انحراف استاندارد در متغیر مشارکت اجتماعی، موجب 
انحراف استاندارد در متغیر سرمایه اجتماعی شده  ٦٢٤/٠کاهش 

 ماعی واست. همچنین نمره بتای مربوط به متغیرهای اعتماد اجت
. با توجه به نتایج است ١٨٤/٠و  ٣١١/٠انسجام اجتماعی به ترتیب 

حاصل از تحلیل رگرسیون دو متغیر اعتماد و انسجام اجتماعی هم 
به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم بر سرمایه اجتماعی 

اند. تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم برای متغیر اعتماد تأثیر گذاشته
بوده؛ همچنین میزان این  ٧٠٧/٠و  ٣١١/٠ترتیب برابر با اجتماعی به 

بوده  ٠٢٦/١و  ١٨٤/٠تأثیرات برای انسجام اجتماعی به ترتیب برابر با 
است؛ بنابراین اثرگذارترین متغیر بر سرمایه اجتماعی متغیر 
مشارکت اجتماعی بوده که تأثیر مستقیم داشته و متغیر انسجام 

 قیم را بر روی سرمایه اجتماعی داشتهاجتماعی بیشترین اثر غیرمست
  است.

های مربوط به متغیرهای سرمایه اجتماعی و وضعیت بررسی گویه
  سرمایه اجتماعی در روستاها مورد مطالعه

بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی روستاهای دهستان ه در زمین
آمده است.  ٣گویه مطرح شد که نتایج آن در جدول  ٢٠زاخرویه، 

گویه مربوطه به سرمایه  ٢٠های این جدول از میان براساس یافته
: انداجتماعی، روستاییان تنها از یک مورد رضایت کافی نداشته

بوده  ٧٨/٢اعتماد به نهادهای اجرایی دولتی و غیردولتی با میانگین 
؛ زیرا میانگین به دست آمده در بررسی این گویه کمتر از حد متوسط 

ان روستا بیشترین اعتماد را نسبت ) بوده است. ساکن٣حد متوسط=(
بوده؛ که باالتر از حد  ٢٢/٤اند زیرا میانگین این مورد به هم داشته

آمده است.  ٣ست. نتایج سایر موارد در جدول ا) ٣متوسط (
وضعیت سرمایه اجتماعی در روستاهای  هها در زمینهمچنین یافته

وستاهای مورد مطالعه نشان داد که وضعیت سرمایه اجتماعی در ر
سرچاه، شارده و زاخرو باال در حد متوسط بوده؛ همچنین بهترین و 

ترین وضعیت سرمایه اجتماعی مربوط به روستایی مزرعه مطلوب

ترین وضعیت بوده و بعد از این روستا مطلوب ٨٠/٣پهن با میانگین 
	).٣مربوط به روستاهای چم کور و پیرغیب بوده است (جدول 

  
بررسی  های مربوط به متغیرهای سرمایه اجتماعی وبررسی گویه) ۳جدول 

  وضعیت سرمایه اجتماعی در روستاهای مورد مطالعه
های مربوط به متغیرهای گویه

  سرمایه اجتماعی
	Test  میانگین

Value 
T  Sig  

			  اعتماد اجتماعی

  ۰۰۰/۰  ۱۸۹/۱۶  ۳  ۲۲/۴  اعتماد به مردم روستا
  ۰۰۱/۰  ۲۰۹/۱۱  ۳  ۳۷/۳  اعتماد به شورای اسالمی روستا

اعتماد به نهادهای اجرایی دولتی و 
  غیردولتی

۷۸/۲  ۳  ۳۸۱/۴-  ۰۰۰/۰  

  ۰۱۲/۰  ۵۷۴/۶  ۳  ۰۱/۳  اعتماد به دهیار
اعتماد همسایگان به نظر شما در 

  امور مختلف
٠  ٣٠٦/٨  ٣  ١٧/٣  

  ۰۰۰/۰  ۳۹۹/۱۴  ۳  ۴۱/۳ اعتماد به نهادهای اجتماعی روستا
  ۰۰۰/۰  ۰۸۲/۱۵  ۳  ۹۲/۳  اعتماد به اقوام و خویشاوندان

          مشارکت اجتماعی
  ۰۰۰/۰  ۶۰۷/۱۶  ۳  ۰۱/۴  مشارکت در امور روستا

  ۰۰۰/۰  ۰۰۶/۹  ۳  ۳۹/۳  ارتباط با شورای اسالمی روستا
کمک فکری و مالی به روستاییان 

  و دهیاری 
۰۷/۳  ۳  ۶۹۰/۴  ۰۳۰/۰  

های عمرانی مشارکت در پروژه
  روستا

۷۲/۳  ۳  ۱۲-Feb  ۰۰۱/۰  

ها  و جلسات هماییگردهشرکت در 
  روستا

۱۲/۳  ۳  ۸۴۳/۱  ۰۰۲/۰  

های ها و تشکلعضویت در تعاونی
  روستایی 

۰۱/۳  ۳  ۷۴۸/۰  ۰۰۴/۰  

تمایل  به پیگیری امور و مشکالت 
  روستا

۵۹/۳  ۳  ۰۰۴/۱۰  ۰۰۰/۰  

          انسجام اجتماعی
پایین بودن میزان درگیری و نزاع 

  بین روستاییان
۸۷/۳  ۳  ۱۴۹/۱۴  ۰۱۶/۰  

  ۰۰۹/۰  ۱۲۴/۱۲  ۳  ۸۰/۳ میزان همرنگی و یکدلی بین اهالی
روابط بین همسایگان و انجام 

  وظایف اجتماعی
۶۱/۳  ۳  ٠  ٥٧٩/١١  

حل اختالف بین مردم به صورت 
  کدخدامنشانه 

٠١٠/٠  ٠٥٠/٩  ٣  ٥٦/٣  

  ٠١٨/٠  ٠٠٢/١  ٣  ٠٧/٣  اهمیت دادن به مشکالت دیگران 
میزان (کم) اختالف سیاسی بین 

  روستااهالی 
٠٠٠/٠  ٨٨١/١٠  ٣  ٦٠/٣  

در  یاجتماع هیسرما تیوضع
  هاروستا

        

 ۰۰۰/۰ ۸۱۴/۷ ۳ ۴۸/۳ پیرغیب

 ۰۰۰/۰ ۳۱۲/۶ ۳ ۳۲/۳ تنكویه سفلی
 ۰۰۸/۰ ۲۷۱/۲ ۳ ۱۰/۳ تنگویه علیا
 ۰۱۰/۰ ۳۰۹/۹ ۳ ۵۶/۳ چم كور
 ۰۰۰/۰ ۷۸۳/۰ ۳ ۰۴/۳ زاخروباال
 ۰۰۹/۰ ۱۹۳/۳ ۳ ۱۲/۳ آباد زاخرویهزین

 ۰۱۱/۰ ۳۴۱/۰ ۳ ۰۱/۳ سرچاه
 ۰۰۵/۰ ۴۲۸/۰ ۳ ۰۲/۳ شارده

 ۰۰۰/۰ ۵۱۲/۱۱ ۳ ۸۰/۳ مزرعه پهن 
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   ۱۳۹۸ تابستان، ۳، شماره ۳۴دوره                                     نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

  بحث
 و شناسانجامعه از بسیاری تأکید مورد راهبردهای از یکی امروزه،
 پایدار توسعه در اجتماعی سرمایه به نقش توجه توسعه، ریزانبرنامه

 به توانرا می اجتماعی سرمایه هایشاخص است. اصوالً  روستایی
 و مشارکت روستاها و در دولتی هایپروژه اجرای برای ابزاریه مثاب

 بر حاکم نظام و نهادها در روستایی محروم هایدادن بخشدخالت
 در بتواند هاییچنین رهیافت که مادامی گرفت. نظر در آنها زندگی
 انگیزه ایمنطقه و محلی سطح در هایفعالیت برای کشورها برخی
-سیاست و هابرنامه اجرای و طراحی در توانست کنند، خواهند ایجاد
ه ریزان توسعشوند؛ بنابراین برنامه گرفته کار به روستایی هتوسع های

روستایی اگر بخواهند به توسعه دست یابند و به نتایج پایداری 
ترین وجوه آن توجه به منابع انسانی بویژه دست یابند، یکی از مهم

گیری کافی و متناسب از این منبع در عی و بهرههای اجتماسرمایه
  روستاها است.

در وهله اول به بررسی میزان  حاضر پژوهش در ارتباط همین در
اثرگذاری متغیرهای سرمایه اجتماعی (اعتماد، مشارکت و انسجام 

ه شد کردن وضعیت سرمایه اجتماعی پرداختهاجتماعی) در مشخص
سرمایه اجتماعی در روستاهای است و در وهله دوم وضعیت 

دهستان زاخرویه مشخص شده است. از میان متغیرهای سرمایه 
اجتماعی میزان اثرگذاری مشارکت اجتماعی بر سرمایه اجتماعی 

ای هبیشتر از دو متغیر دیگر است که این مورد با مطالعات و یافته
 حیدری ساربان؛ [2014	al,	et	Afrakhteh]و همکاران  افراخته

[Heydari	Sarban,	2014] و همکاران  فراهانی؛[Farahani	

et	al,	2013]  و همکاران  طوالبی نژادو[Toulabi	Nejad	et	al,	

کامالً همسو است. همچنین میزان تأثیر مستقیم مشارکت  [2018
بیشترین میزان اثرگذاری را بر متغیر  ٦٢٤/٠اجتماعی با میزان بتای 

سرمایه اجتماعی دارد؛ نمره بتای مربوط به متغیرهای اعتماد 
است. با  ١٨٤/٠و  ٣١١/٠اجتماعی و انسجام اجتماعی به ترتیب 

رسیون دو متغیر اعتماد و انسجام توجه به نتایج حاصل از تحلیل رگ
اجتماعی هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم بر 

 اند. تأثیرات مستقیم و غیرمستقیمسرمایه اجتماعی تأثیر گذاشته
است.  ٧٠٧/٠و  ٣١١/٠برای متغیر اعتماد اجتماعی به ترتیب برابر با 

رابر تیب بهمچنین میزان این تأثیرات برای انسجام اجتماعی به تر 
های مربوط است. همچنین بررسی وضعیت گویه ٠٢٦/١و  ١٨٤/٠با 

به سرمایه اجتماعی بیانگر آن است که روستاییان تنها از یک مورد 
رضایت کافی ندارند: اعتماد به نهادهای اجرایی دولتی و غیردولتی 

بابایی های است؛ که این مورد با نتایج پژوهش ٧٨/٢با میانگین 
	Babaei] کارانو هم اقدم Agdam	 et	 al,	 و  یگانه  [2015

	Yeganeh] همکاران et	 al,	  و امیرانتخابی [2017
[Amirantakhaby,	2017] جهت است. همچنین سرپرستان هم

خانوار بیشترین اعتماد را نسبت به هم دارند زیرا میانگین این مورد 
  ) است. ٣که باالتر از حد متوسط ( ٢٢/٤

 

بودن متغیر مشارکت اجتماعی و توجه به مهموهله اول با  در
اثرگذاری بیشتر آن نسبت به سایر ابعاد بر سرمایه اجتماعی 

پیشنهادهای زیر جهت افزایش میزان مشارکت اجتماعی در سطح 
  شود:روستاهای دهستان زاخرویه مطرح می

 تعاونی، هایشرکت مانند مشارکتی نهادهای تشکیل -١
 و همبستگی حس منظور افزایش به غیردولتی و مردمی نهادهای
روستاها؛ خصوصًا در روستاهای شارده،  سطح در جوییمشارکت

  سرچاه و زاخرویه باال.
 حمایتی بر مبنای کارگروهی و مشترک تسهیالت ارایه -٢
  روستاها. در
مشارکت با  فرهنگ باید دولت ایمداخله اقدامات با -٣

 آموزش روستاییانبه  جمعی هایرسانه طریق از های اجراییدستگاه
 باشند. برخوردار کافی آمادگی از مشارکت پذیرش برای تا شود داده

 مشارکت ارتقاء به متقابالً  و اجتماعی سرمایه تقویت به در نهایت
شود. این کار برای افزایش میزان مشارکت در تمامی  مساعدت

 تواند مفید باشد.روستاها می
متغیر پژوهش تنها  ٢٠ن که از میاندر وهله دوم با توجه به ای

نارضایتی سرپرستان خانوار مربوط به متغیر اعتماد به نهادهای 
اجرایی دولتی و غیردولتی است جهت افزایش میزان اعتماد به 

های زیر در سطح روستاهای نهادهای دولتی و غیردولتی پیشنهاد
  شود:دهستان زاخرویه مطرح می

های ا و برنامهههای فرهنگی نظری جشنبرگزاری برنامه -١
مناسبتی (اعیاد مذهبی) جهت تقویت شبکه روابط اجتماعی و ایجاد 

	های اجرایی.اعتماد بین مردم و دستگاه
ها روستا، دسترسی به ها و هزینهسازی برنامهشفاف -٢

مسئولین و جوابگویی آنها در راستای ارتقای اعتماد و مشارکت 
 مشکالت روستاها درروستایی، همچنین برگزاری جلسات مربوط به 

	مسجد روستا  برای در جریان قرار گرفتن تمام اهالی روستا.
نفس و خودباوری در كمك به ترویج فرهنگ اعتمادبه -٣

 هایهای روستایی) با ایجاد برنامهمیان مردم روستا (خصوصًا خانم
	توسعه روستا

طور یكسان در بین روستاییان و توزیع اطالعات به -٤
های رادیو و تلویزیون با طریق نشریات، برنامه كشاورزان منطقه از

گویش محلی به زبان محلی با هدف جلب اعتماد افراد به همدیگر 
	و به مسئولین دولتی، تأكید بر شاخص اعتماد اجتماعی.

طور مستقیم در روستا (از های ترویجی بهتشكیل كالس -٥
های انفرادی و ) جهت آموزشغیرهطریق بازدید، پخش فیلم و 

روهی، توسط شركت ترویجی خصوصی كه بودجه موردنیازشان از گ
طرف جهاد كشاورزی منطقه تأمین گردد؛ این امر عالوه بر ارتقاء 

های روستاییان باعث افزایش اعتماد اجتماعی در بین سطح آگاهی
	شود.ها مینآ

های پژوهش حاضر وجود مشکالت در همچنین محدودیت
وآمدهای مشکل رفت، طالعاتگردآوری او  های میدانیپژوهش

همکاری ناقص برخی و  مکرر روستاهای مورد بررسی
شوندگان و مخاطبان به علت سطح پایین شناخت و درک پرسش

	.بود ناکافی نسبت به اهمیت موضوع
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  گیرینتیجه
مشارکت اجتماعی دارای اثر مستقیم بر سرمایه اجتماعی به میزان 

ترتيب، بهه اجتماعی ترین وضعیت سرمایاست. مطلوب ٦٢٤/٠
  .  استکور و پیرغیب چم ،ی مزرعه پهنهامربوط به روستا

  
به 	جغرافیایی	تحقیقات	وزین	مجله	متصدیان	از تشکر و قدردانی:

  آید.می	عمل	به	قدردانی	و	تشکر	ارزنده	مساعدت	و	راهنمایی	لحاظ
  گزارش نشده است. هسندینو یاز سو یمورد تأییدیه اخالقی:
  فاقد هرگونه تعارض منافع است. تعارض منافع:

  )%۱۰۰داداله بهمند ( سهم نویسندگان:
مقاله به صورت مستقل و با هزینه شخصی نویسنده  منابع مالی:

 نگارش شده است.
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