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چکیده
اهداف :پژوهش حاضر با هدف تحلیل جایگاه سازمان های محلی اجتماع محوور بور
سرمایة اجتماعی  ،تأثیر انجمن های اعتبار و پس انداز را بر مؤ لفه های سرمایة اجتماعی
در ناحیة روستایی بخش بندپی شرقی شهرستان بابل بررسی کرده است.
روش :پژوهش از نظور هودف ،کواربردی و از حیو

روردروری داده هوا  ،توصویفی –

پیمایشی و از لحاظ نوع داده ،کمی است  .اعضای انجمن هوا جامعوة رمواری پوژوهش
هستند که مطابق با فرمول کوکران  240 ،نفر به عنوان نمونه انتخاب شو دند و داده هوا
از طریق پرسش نامه رردروری شده است .داده ها با استفاده از تحلیل عواملی تأییو دی
مرتبة اول و دوم و رزمون رماری فریدمن در چه ارچوب نرم افزارهوای بسوته رمواری
برای داده های اجتماعی و مدل سازی معادلات ساختاری تجزیه وتحلیل شده است.
یافتهها  /نتایج  :بیشت رین تأ ثیر انجمن ها بر سرمایة اجتماعی مربوط بوه بعود حمایوت
می شود که نمرة میانگین رن برابر با  1/90است  .پس از رن  ،ابعا د رراهی  ،مشوارکت،
 .4این مقاله مستخرج از رسالة دکتری رقای مرتضی مهرعلی تبار فیروزجائی به راهنمایی دکتر حمید جلالیان ،دکتر فرامرز بریمانی و مشاورة دکتر
وحید ریاحی در دانشگاه خوارزمی است.
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انسجام و اعتماد به ترتیب بوا نمورات میوانگین  9 /09 ، 9 /34 ، 1 /4 ، 1 /2بوه ترتیوب در
رتبه های دوم تا پنجم قرار ررفته اند .همچنین  ،یافته ها نشان می دهد که الگوی نظری
تأیید شده قابلیت تبیین  13درصد از تغییرات متغیر مشارکت 25 ،درصد از تغییورات
متغیر انسجام 03 ،درصد از متغیر رراهی 10 ،درصد از متغیر حمایت و  05درصد ا ز
تغییرات متغیر اعتماد را دارا است.
نتیجهگیری  :سازمان های محلی اجتماع محوور الگووی مناسوبی بورای تولیود سورمایة
اجتماعی در نواحی روستایی هستند .رنان با ایجاد بسوتر ارتبواط جمعوی عینوی  ،بور
مصادیق سرمایة اجتماعی همچوون ررواهی ،حما یوت ،اعتمواد ،مشوارکت و انسوجام
جامة عمل پوشانده اند .در نهایت  ،پیشنهاد می شود که با توجه بوه تأ کیود رویرردهوای
اجتماع محور د ر برنامه ریزی های توسعة روستایی  ،این نهادها می توانند ابزار مناسوبی
برای تقو یت سرمایة اجتماعی باشند.
کلید واژهها  :سازمان اجتماع محور ،انجمن اعتبار و پس انداز ،سرمایة اجتماعی  ،بندپی -
شرقی ،شهرستان بابل
 .7مقدمه

امروزه ،در مباح

توسعه بهطور عام و توسعة روستایی بوهطوور خوا ،،اهمیوتدادن بوه

مقولة سرمایة اجتماعی بسیار مهم تلقی میشود (ولراک و ناریان 2555 ،4الف؛ اُبرایان2555 ،2؛
لیتو2554 ،9؛ هراتوز2550 ،1؛ ماجودی و لهسواییزاده4900 ،؛ شوادیطلوب و کرموانی4902 ،؛
ماجدی و لهساییزاده4900 ،؛ میوری ،جووان ،افراختوه ،ولوایتی و شوایان4903 ،؛ شویروانیان و
نجفووی4935 ،؛ خووانی ،قوودیریمعصوووم و ملرووان4932 ،؛ افراختووه ،عزیووزی و مهرعلووی-
تبارفیروزجایی)4939 ،؛ ازاینرو ،بسیاری از کارشناسان توسعة روستایی ،ارتقای سطح سورمایة
اجتماعی را بهعنوان یری از راهبردهای توسعة روستایی موردتوجه قرار دادهاند؛ اما ،سؤال این
است که با توجه به اهمیت سرمایة اجتماعی ،چگونه میتوان سطح رن را در نوواحی روسوتایی
ارتقا داد؟ درواقع ،بح

دربارة شناخت منابع فراهمکننودة سورمایة اجتمواعی و تقویوت رنهوا

1. Woolcock & Narayan
�2. O
Brien
3. Lehto
4. Herath
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و دیگور نهادهوای رموزشوی،

اصناف و مشاغل ،نهادهای مدنی و اجتماعات محلی یواد مویکننود کوه منوابع یادشوده همگوی
اهمیت بسزایی در ایجاد سرمایة اجتماعی دارند؛ اما ،اهمیوت نهادهوای مودنی یوا سوازمانهوای
اجتماعمحور بیشتر از دیگر منابع است (ولرواک و نارایوان2555 ،؛ رروتوارت و وان باسوتلر،4
2552؛ پاتنام4905 ،2؛ کلانتری و همراران .)4900 ،در کشور ایران ،بواوجود سوابقة فرهنگوی-
تاریخی طولانی ،زمینة مساعدی برای تشریل تشرلهای مردمی در زمینههای رونوارون فوراهم
شده است؛ بهصورتیکه این تشرلها بوهصوورت هوزاران خوردهفرهنو

در پهنوة جغرافیوایی

درسراسر کشور ظهور یافتهاند (سلمانی ،تقیپور ،رمضوانزادهلسوبوئی ،پراونوه جلیلوی،4902 ،
 .)24 .،ازجمله این سازمانها ،سازمانهای مالی اجتماعمحور هستند که متشورل از افورادی
همگون هستند که برای مواجهه با مشرلات مشترک تشریل میشوند که میتوان نووع خاصوی
از رنها را با عنوان انجمنهای اعتبار و پسانداز روستایی نام برد که افراد عضو رنهوا ترغیوب
میشوند ،بهصورت مرتب پسانداز کننود و علواوهبر بهدسوتروردن انضوباط موالی در فراینود
عضویت در شبرهها از وام رنها نیز برخوردار میشوند .مصادیقی از این تشرلها که در پهنوة
جغرافیایی بخش بندپیشرقی شهرستان بابل وجود دارند ،از سابقه طولانی برخوردار هسوتند و
ریشة عمیقی در فرهن

و تاریخ این منطقه دارند؛ ازاینرو ،درراسوتای بررسوی فورص اصولی

پژوهشگر؛ یعنی ،تأثیر سازمانهای اجتماعمحور بر توسعة سرمایة اجتماعی روسوتاییان ،هودف
پژوهش حاضر این است که بررسی کند مؤلفههای رونارون سرمایة اجتماعی به چوه میوزان از
اینرونه سازمانها متاثر میشوند .بهعبارتدیگر ،پژوهش حاضر بهدنبال پاسوخروویی بوه ایون
پرسش است که ریا سازمانهای محلی اجتماعمحور در شرل انجمنهای اعتبار و پسانوداز در
نواحی روستایی مورد مطالعه ،توانستهاند موجب ارتقای سطح سرمایة اجتماعی شوند یا خیر؟
 .2پیشینة تحقیق

پژوهشهای متعدد نشان میدهد که سازمانهوای اجتمواعی موردمنهواد ،سورمایة اجتمواعی را پدیود
میرورند و دستیابی به بسیاری از هدفهای توسعه را از مسیر کمهزینهتر برای جامعه فوراهم مویکننود

1. Grootaert & van Bastelaer
2. Putnam
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(کرمب2551 ،4؛ کلمن4922 ،؛ احمدیفیروزجایی ،صدیقی و محمودی .)4900 ،برخوی بور ایون اعتقواد
هستند که توسعة سازمانهای مردمنهاد و شبرههای اجتماعی در مناطق شهری و روستایی هموان سورمایة
اجتماعی است که باع شرلریری اعتماد ،همرواری ،حمایوت و انسوجام مویشوود (پاتنوام )4339 ،و
همچنین ،اینرونه سازمانها بر افزایش مشارکت ،حمایت و رراهی اعضای رنها مؤثر بودهاند (پرمچاندر و
همراران2552 ،2؛ راتینام .)2545 ،9سازمانهای موالی اجتمواعمحوور بوا فوراهمسواختن بسوتر مشوارکت
روستاییان احسا

مسئولیت و انسجام و اتحاد روستاییان را در رفع موانع و مشرلات رنها فراهم کردهاند

(کولین ،1مورداچ ،0روترفورد 1و روتون .)2553 ،2بهعبارتدیگر ،افوزایش اعتمواد بوین روسوتاییان دراثور
سازمانهای محلی روستایی باع به اشتراکرذاری اطلاعات ،اعتماد و کاهش رفتارهوای فرصوتطلبانوه
میشود و از این رهگذر ،موجب سهولت در تصمیمریریهای جمعی و ارتقای سرمایة اجتماعی میشود
(یوسف ،0ام جایا 3و جیجایا .)2553 ،45دراینراستا ،میتوان اذعان داشت که سازمانهای مردمنهاد نظیور
انجمنهای محلی ،تعاونیها ،تشرلها و غیره ،بهلحاظ دار بودن ظرفیت همواهنگی و ایجواد شوبرهای از
روابط اجتماعی برای مشارکت درجهت رشد اجتماعی همراه با عدالت ،بهعنوان بهتورین سوازوکار بورای
ارتقای سطح سرمایة اجتماعی محسوب میشوند (سیمونز و بیرچال .)2550 ،44تعاونیها و تشورلهوای
اجتماعمحور با رسترش مشارکت و تعامل اعضا و همچنین ،افزایش رراهی و توانهای فردی و اجتماعی
موجب تقویت سرمایة اجتماعی در سطوح محلی و منطقهای میشووند (هونو

و اسورورلدر.)2552 ،42

افزونبراین ،اینرونه سازمانها بر ارائة فرصتهای اجتماعی به افراد برای عضویت در رروههای اجتماعی
بیشتر ،ارائة فرصتهای اجتماعی برای بسط روابط اجتماعی و شبرة شخصی افوراد ،ارائوة فرصوتهوای
اجتماعی برای ابراز عقیده و پیشنهاد راهحل در عرصة عمومی و ارائة فرصت اجتماعی برای مشوارکت در
تصمیمریریهای عمومی تأثیر مثبت دارند (شارعپور .)4905 ،در ارتباط با رابطة بوین نهادهوای مردموی و
1. Cramb
2. Premchander
3. Ratinam
4. Collins
5. Morduch
6. Rutherford
7. Ruthven
8. Yusuf
9. Ijaiya
00. Ijaiya
11. Simmons & Birchall
22. Hong & Sporleder
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درمان اعتیاد ،نتایج یک مطالعه نشان میدهد که سازمانهای اجتماعمحور فوراهمکننودة اعتمواد رسومی و
غیررسمی ،مشارکت و احسا تعلق رسمی هستند که با تقویوت سورمایة اجتمواعی بور اهوداف مودنظر
جامةعمل میپوشانند (رحیمی ،اسماعیلی ،نوری و مهدوی.)4935 ،
در ادامه ،درراستای ارائة پیشینة پژوهشهای مربوط به نقش سازمان اجتماعمحور بور توسوعة سورمایه
اجتماعی ،میتوان به تأثیر اینرونه سازمانها بر اعتماد ،مشارکت ،افزایش اطلاعات ،رراهی ،درک متقابل و
رضایت از زندری (کلانتری و همرواران ،)4900 ،مشوارکت در اجتمواع محلوی ،عمولررایوی در بافوت
اجتماعی ،احسا

اعتماد ،پیوندهای همسایگی ،پیوندهای خانوادری ،ظرفیت پذیرش تفاوتها (رستمی،

علیربادی و بقائی  ،)4932همیاری ،اعتماد و تعامل (شیری و مرشدی ،)4903 ،جلوب مشوارکت محلوی،
شفافسازی و پاسخرویی ،انسجام و یررارچگی ،اعتماد و همبسوتگی (رریوانپوور )4902 ،و اعتمواد بوه
غریبهها ،اعتماد بینافردی ،مبادلة اطلاعات ،تعاون اجتماعی و شبرة روابط غیررسمی (علیبیگی و جعفری-
نیا )4903 ،اشاره کرد که همگی تأییدکنندة تأثیر سازمانهای اجتماعمحور بر مؤلفههای سورمایه اجتمواعی
هستند .درنهایت ،با بررسی پیشینة پژوهش چنین میتوان رفت که سازمانهوای اجتمواعمحوور بوا ایجواد
همدستی و همدلی میان افراد عضو ،از رهگذر ارتقای میزان مؤلفههایی نظیور مشوارکت ،ررواهی ،اعتمواد،
حمایت و انسجام موجب شرلیابی سرمایة اجتماعی در رن جامعه میشوند (شرل :)4

شکل  - 7مدل نظری پژوهش
مأخذ :نگارندران4930 ،
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 .3روششناسی تحقیق
 .7 .3روش تحقیق

پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و ازحی رردروری دادهها ،توصویفی – پیمایشوی و ازلحواظ،
نوع داده کمی است .دراینراستا ،مطابق با فرمول کوکران ،از جامعة رماری متشورل از  129نفور 240 ،نفور
بهعنوان افراد نمونه انتخاب شدند و مطابق با شیوة نمونهریری طبقهای ،پرسشنامههای محققساخته توزیع
شدند ( pو  qبرابر با  5/0و با سطح اطمینان  5/33درصد) .جامعة رماری پژوهش انجمونهوای اعتبوار و
پسانداز روستایی روستاهای منطقة بندپیشرقی هستند که با توجه به عدم ثبت رنها در نهادهای قانونی و
رسمی ،پژوهشگر توانست بهصورت میدانی در مدت انجام پژوهش 21 ،مورد از رنها را شناسایی کند که
از تعداد اعضای متفاوت تشریل شدهاند (جدول :)4
جدول –7جامعة آماری پژوهش
مأخذ :نگارندران4930 ،
نام روستای دارای

تعداد

صندوق

اعضا

4

زربوت

40

45

2

فیروزجاه ثابت

41

44

فک

9

راوزنمحله

24

42

کوهرایهسرا

43

1

چالرز

25

49

لمسوکلا

40

22

0

پرمینا و شمیون

42

41

هلیبن

41

29

ویشگون

1

دهچر

41

40

تورسو

3

21

خلیلکلا

41

2

جلیرود

43

41

چاسرکا

42

20

مرتع بلررون

43

0

میرملک

21

42

ویتله

22

21

اسبو

45

3

کربن

43

40

کملچوسر

44

ردیف

مجموع

ردیف

نام روستای

تعداد

دارای صندوق

اعضا

سماکوشمحله

42

43

22

25

هشتری

24

اری

21

درازکش

22
43

تعداد کل انجمنها21 :

ردیف

نام روستای

تعداد

دارای صندوق

اعضا

کریستو

40
42

تعداد کل اعضا129 :

پرسشنامة تدوینشده برای رردروری دادهها مطابق با ادبیات نظری ،دربرریرندة پنج متغیر و  20رویه
است .برای سنجش پنج متغیر حمایت ،مشارکت ،اعتماد ،انسجام و رراهی ،بهترتیب  0 ،1 ،1 ،0و  2رویه
مدنظر قرار ررفتهاند که شرح تفصیلی رویهها بههمراه نمرات رنها در جدول شمارة ( )1نمایش داده شده
است .مقیا

اندازهریری براسا

طیف پنجرزینهای لیررت است که رزینههوای رن از کاملوا مخوالف توا

کاملا موافق است .تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش با استفاده از مدلیابی معادلوات سواختاری در رویرورد
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حداقل مربعات جزئی انجام شده است؛ ازاینرو ،تحلیل دادهها در این شیوه مبتنیبر طی دو مرحله ارزیابی
مدل اندازهریری (روایی و پایایی) و ارزیابی مدل ساختاری اسوت؛ بنوابراین ،در بخوش تحلیول یافتوههوا،
بهتفصیل روایی و پایایی پژوهش تبیین میشود .نرمافزار بستة رماری برای دادههای اجتماعی 4و مدلسازی
معادلات ساختاری (حداقل مربعات جزئی) 2ابزار تحلیل دادهها هستند.
 .3منطقة موردمطالعه

محدودة جغرافیایی مورد مطالعه ،روستاهای کوهستانی – جنگلی بخش بندپیشرقی شهرسوتان بابول
است .این بخش بین  90درجه و  01/0دقیقه تا  91درجه و 29/2دقیقة عرص شومالی و بوین  02درجوه
و 94دقیقه تا  02درجه و 11/4دقیقة طول شرقی واقع شده است (رفیعیوان ،درویوشصوفت و نمیرانیوان،
 .)4900بخش بندپی شرقی ،ازلحاظ توپوررافی شامل بخشهای جلگهای ،جنگلوی و کوهسوتانی اسوت.
این بخش از شهرستان بابل با بخشهای رتاب ،بخش بندپیغربی ،بخش بابلکنار ،بخش لفور شهرسوتان
سوادکوه و بخش هراز شهرستان رمل همجوار اسوت و دارای دو دهسوتان فیروزجواه بوا وسوعت 119/2
کیلومترمربع و سجادرود با مساحت  402/2کیلومترمربع است که در پژوهش حاضور ،تموامی روسوتاهای
دارای سرنة دائمی دهستان فیروزجاه و تعدادی از روستاهای دهستان سجادرود؛ یعنی ،روستاهایی کوه در
مناطق جنگلی واقع شدهاند ،مدنظر قرار ررفته شدهاند (شرل :)2

شکل  - 2موقعیت جغرافیایی بخش بندپیشرقی در شهرستان بابل
مأخذ :نگارندران4930 ،
1. spss
2. smart ˚ PLS
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 .9مبانی نظری تحقیق

فوکویاما 4معتقد است که سرمایة اجتماعی مجموعة هنجارهای موجود در سازمان اجتماعی است کوه
موجب ارتقای سطح همراریهای اعضای رن میشود و از این طریق هزینههای ارتباطات و مبادلات بوین
اعضا را کاهش میدهد (فوکویاما .)0 .، ،4923 ،وی در تعریف سرمایة اجتماعی ،از وجود ارزشهوا و
هنجارهای غیررسمی در یک سازمان سخن میروید و معتقد است کوه سورمایة اجتمواعی را بوهسوادری
میتوان بهعنوان وجود مجموعة معینی از هنجارها یا ارزشهای غیررسمی یک سازمان تعریوف کورد کوه
اعضایی که همراری و تعاون میانشان مجاز است ،در رن سهیم هستند (قالیبافوان .)00 .، ،4934 ،پاتنوام
سرمایة اجتماعی را بهعنوان اعتماد ،هنجار و شبرههای پیوند تعریف میکنود و اشورال کونش جمعوی و
همراریهای مشارکتی بین افراد را بهعنوان تقویتکننده و منابع سرمایة اجتماعی میپندارد (وینتر،2555 ،2
 )249 .،که میتوانند با ایجاد و تسهیل امرانات هماهن  ،کارایی جامعه را افزایش دهند .بوه نظور وی،
سرمایة اجتماعی در رروههای مدنی و دینی ،پیوندهای خانوادری ،شبرههای اجتماعی غیررسمی ،دوستان
و خویشاوندان ،هنجار عمل متقابل ،داوطلبشدن و اعتماد نهفته است (پاتنام .)204 .، ،4905 ،به عقیدة
نارایان ،9استفاده از شرل رستردة تعاونیها و سازمانهای مردمنهاد در جامعه ،بهعنوان تقویت بنیوانهوای
سرمایة اجتماعی است؛ زیرا ،سرمایة اجتماعی به سرمایهای اطلاق میشود که ازطریق ایجواد ارتبواط قووی
بین اعضای یک رروه باع بهوجود رمدن پیامدهایی نظیر انتقال دانش و فناوری ،کسب اطلاعات و تلاش
برای حل مشرلات مشترک میشود که این ویژریهوا را مویتووان در سوازمانهوای موردممحوور یافوت
(سرهردوست و زمانیشبخانه .)494 .، ،4932 ،همچنین ،بوردیو 1سورمایة اجتمواعی را مجمووع منوابع
بالقوه و بالفعلی میداند که نتیجة مالریت شبرهای از روابط نهادیشودة بوین افوراد و بوهعبوارتسوادهتور،
عضویت در یک رروه برای دستیابی به منابع رن رروه است؛ البته ،سورمایة اجتمواعی مسوتلزم شورایطی
بهمراتب بیش از وجود صرف شبرهها و سازمانهای ارتباط جمعی است .درواقع ،سوازمان فوراهمکننودة
ارتباط جمعی باید از نوع خاصی باشد که دارای ویژریهای مثبت و مبتنیبر اعتماد باشد (موسوی،4900 ،
 .)25 .،از دیدراه بوردیو ،منابع سرمایة اجتماعی موقعیتها ،روابط در رروهها و شوبرههوای اجتمواعی
هستند که دسترسی به فرصتها ،اطلاعات ،منابع مادی و موقعیت اجتماعی را برای افراد افزایش مویدهود
1. Fukuyama
2. Winter
3. Narayan
4. Bourdieu
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(باقری .)03 .، ،4900 ،کلمن 4معتقد است که سازمانهای اجتمواعمحوور ،سورمایة اجتمواعی را پدیود
میرورند؛ بهطوریکه عضویت در اینرونه سازمانها معیاری برای سرمایة اجتماعی محسووب مویشوود.
درواقع ،هر زمان یک جامعه بتواند مشارکت اعضای خود را برای دستیابی به مسئلة خاصی جلب کنود،
رفته میشود که رن جامعه دارای سرمایة اجتماعی است (رحیمی و همراران .)12 .، ،4935 ،در ارتباط
با همراریهای داوطلبانة اعضا در سازمانهای اجتماعمحور ،اوسلانر 2بر این اعتقاد است که اعضوایی کوه
در چنین سازمانهای فعالیت میکنند ،از رفتارهای مدنیای برخووردار هسوتند کوه بوا بسترسوازی بورای
رفتارهای داوطلبانه ،رشد سرمایة اجتماعی فراهم میشود (فیروزربادی .)00 .، ،4901 ،هالررن 9نیز برای
تحلیل علل شرلریری سرمایة اجتماعی یک چهارچوب سه سطحی خرد ،میانه و کلان را ارائه میکند که
در سطح خرد به مواردی مانند ویژریهای بیولوژیک ،شخصیت ،سون ،خوانواده ،طبقوه ،رمووزش ،کوار،
تلویزیون ،مصارف شخصی و دین اشاره میکند .در سطح میانه ،عواملی مانند جامعة مدنی و فعالیتهای
انجمنی ،مدرسه و جامعه ،ناهمگنیهای قومی و اجتماعی ،تحرک اجتماعی ،حملونقول و رفتورمود و
محیط فیزیری و طراحی شهری قرار دارند .هالررن ،در سطح کلان به عواملی مانند فرهن  ،اقتصاد ،نهادها،
ساختار اجتماعی و نظام سلسلهمراتب ،نابرابری اقتصادی ،بازار نیروی کوار ،انودازه و نقوش دولوت رفواه

�

ارزشهای فردی و انتخاب سبک زندری اشاره میکند (ماجدی و لهساییزاده.)421 .، ،4900 ،
 .5یافتههای تحقیق
 .7 .5یافتههای توصیفی تحقیق

بررسی یافتههای توصیفی پژوهش نشان میدهد که از  240نمونة رماری ،ازلحاظ جنسیت ،همة رنهوا
مرد و سرپرست خانوار و متأهل بودهاند .درزمینة توزیع فراوانی پاسخرویان بحسب سن ،بررسیها نشوان
داد که بیشتررنها در ردة سنی  15-05سال قرار داشتند .همچنین ،کمترین تعداد پاسوخرویان بوهترتیب در
ردههای سنی کمتر از  95سال و بیشتر از  15سال بودند (جدول :)2

1. Coleman
2. Oslaner
3. Halpern
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جدول  - 2توزیع فراوانی پاسخگویان بحسب سن
مأخذ :نگارندران4930 ،
ردة سنی

تا سی سال

سی تا چهل سال

چهل تا پنجاه سال

پنجاه تا شصت سال

بالای شصت سال

جمع

فراوانی

0

24

04

19

42

240

درصد

9/22

99/52

92/12

25

0/00

455

ادامة بررسی دادههای حاصل از پرسشنامه بیانگر این است که ازلحاظ سطح تحصیلی ،افراد نمونه در
سطوح مختلفی قرار دارند؛ بهطوریکه از کل پاسخرویان 0 ،نفر بیسواد 93 ،نفر پنجم ابتدایی 02 ،نفر توا
سوم راهنمایی 15 ،نفر از سوم راهنمایی تا زیر دیرلم 24 ،نفر دیرلم و  95نفر بالاتر از دیرلم بودند .همچنین،
بررسی دادهها ازلحاظ متغیر شغل حرایت از این دارد کوه  400نفور از افوراد پاسوخروو دامودار 41 ،نفور
کشاورز 1 ،نفر راننده 42 ،نفر کارمند 42 ،نفر کاررر روزمزد و  1نفر نیز سایر مشواغل را داشوتند (جودول
شمارة :)9
جدول  - 3توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تحصیلات و نوع شغل
مأخذ :نگارندران4930 ،
سطح تحصیلات

فراوانی

درصد

نوع شغل

فراوانی

درصد

بیسواد

0

9/22

دامدار

400

22/53

تا پنجم ابتدایی

93

40/49

کشاورز

41

1/04

از پنجم ابتدای تا سوم راهنمایی

02

22/41

کارمند

42

2/3

از سوم راهنمایی تا دیرلم

15

22/3

کاررر روزمزد

42

2/3

دیرلم

24

3/21

راننده

1

2/23

بالاتر از دیرلم

95

49/30

سایر

1

2/23

جمع

240

455

جمع

240

455

در ادامة بیان یافتههای پژوهش ،نخست توصیفی از وضعیت رویههای مربووط بوه ایون بخوش ارائوه
میشود و سرس ،سنجش برازش الگوی اندازهریری مطرح میشود .میانگین ،انحرافمعیار ،کوچکتورین
و بزرگترین نمرة رویههای مربوط به سنجش سرمایة اجتماعی در انجمونهوا بهصوورتی اسوت کوه در
جدول شمارة ( )1ارائه شده است .همانطورکه مشاهده میشود ،بالاترین میانگین متعلق به رویوة شومارة
( )4است که مقدار رن برابر با  1/13است و پایینترین میانگین مربوط به شمارة ( )20اسوت کوه رقوم رن
برابر با  9/44میباشد (جدول :)1

سال پانزدهم
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جدول  - 9توصیف گویههای مربوط به سنجش سرمایة اجتماعی در انجمنها
مأخذ :نگارندران4930 ،

9/33

5/10

9

0

1/29

5/10

1

0

1/44

5/12

2

0

9/33

5/02

2

0

9/11

5/11

2

0

9/03

5/91

4

0

9/00

5/10

2

0

9/91

5/31

9

0

1

5/0

9

0

44

صندوق بر اعتماد روستاییان به همدیگر در خریدوفروش تأثیررذار میباشد.

1

5/0

1

0

42

صندوق بر اعتماد افراد در پول قرصدادن و ضامنشدن تأثیررذار میباشد.

1/22

5/91

2

0

49

صندوق بر میزان اعتماد بین شوراهای روستا و روستاییان تأثیررذار میباشد.

1/91

5/02

4

0

41

صندوق ما را نسبت به مسائل و مشرلات روستا حسا

کرده است.

9/31

4./4

2

0

40

صندوق بر کاهش درریری و نزاع بین افراد عضو تأثیررذار بوده است.

9/00

5/33

2

0

41

برادری و همراری را در بین اعضا تقویت کرده است.

9/34

5/31

2

0

1

5/13

4

0

9/33

5/22

9

0

ردیف

میانگین

انحرافمعیار

کوچکترین

بزرگترین

1/13

5/92

2

0

4
2
9
1
0
1
2
0
3
45

42
40

گویهها

اعضای صندوق در مواقع مشرلات و سختی پشتیبان هم میشوند و در
برطرفکردن مشرلات روزمره میکوشند.
در مواقعی که فردی مصیبتی دیده است ،اعضا دستبهدست هم میدهند تا
ازنظر مالی و عاطفی ،فشار کمتری بر او وارد شود.
اعضای صندوق با رذاشتن پول روی هم موجبات کمک مالی در ربادی روستا
را فراهم میکنند.
این صندوق بر کمکهای مالی روستاییان به همدیگر هم تأثیررذار میباشد.
اعضای صندوق در مواقعی که کمک یدی و فیزیری برای ررهرشایی از
مشرلات روستاییان لازم باشد ،پای کار میریند.
صندوق موجب شد ما در کارهای عمران و ربادی مربوط به روستا شرکت
کنیم.
صندوق موجب شده با شورا و دهیار درمورد مسائل روستا همفرری کنیم.
صندوق موجب شده است که مشارکت مالی ما در زمانی که پولی برای افراد
روستایی یا خود روستا نیاز باشد ،بیشتر شود.
صندوق موجب شده تا اعضای رن در مسائل اجتماعی روستا مثل امنیت
بیشتر درریر شوند.
صندوق سوءظن ماها را نسبت به هم کم کرده و موجب شده ما حرفهای
هم را بیشتر باور کنیم.

صندوق احسا

صندوق موجب شده است هریک از اعضا در مشرلات احسا
صندوق بر احسا

تنهایی نرنند.

تعلقخاطر و دلبستگی افراد به روستا و افراد فامیل
تأثیررذار بوده است.
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ادامه جدول 9

1/44

5/11

2

0

9/02

5/01

9

0

22

صندوق بر کسب رراهیهای ما درزمینة حفظ محیط جنگل تأثیررذار میباشد.

1/2

5/24

4

0

29

صندوق بر کسب رراهیهای ما درزمینة خدمات دامرزشری تأثیررذار میباشد.

9/00

5/11

2

0

21

صندوق بر رشنایی ما با وظایف مسئولان محلی تأثیررذار میباشد.

1/20

5/99

2

0

20

صندوق بر کسب رراهی دربارة مسائل سیاسی کشور تأثیررذار میباشد.

9/44

5/10

9

0

ردیف

میانگین

انحرافمعیار

کوچکترین

بزرگترین

1/22

5/91

2

0

43
25
24

گویهها

صندوق بر کسب رراهیهای ما درزمینة فروش محصولات دامی و کشاورزی
تأثیررذار میباشد.
صندوق بر کسب رراهیهای ما در نگهداری از دام و کشت محصولات
کشاورزی تأثیررذار میباشد.
صندوق بر کسب رراهیهای ما درزمینة بهداشت و سلامتی ما تأثیررذار می-
باشد.

 .2 .5یافتههای تحلیلی

طبق روال معمول مدلسازی معادلات ساختاری ،ابتدا اعتبار سنجههوای انتخوابی بورای انودازهریوری
متغیرهای مرنون بررسی میشود .برای این منظور ،از تحلیل عاملی تأییدی مرتبة دوم استفاده میشوود .در
این پژوهش ،برازش الگوی اثربخشی انجمنها بر سرمایة اجتماعی ،در سه بخش پایایی شاخص ،روایوی
همگرا و روایی واررا ارائه میشود.
در بخش پایایی شاخصها ،معیار سنجش بارهای عاملی رویهها یری از معیارهای انتخابی اسوت کوه
حد مجاز رن ،مقادیر بالاتر از  5/0است .همانطورکه در جدول شومارة ( )0مشواهده میشوود ،در سوطح
تحلیل عاملی تأییدی مرتبة اول ،تمامی رویههای مربوط به مؤلفة سرمایة اجتماعی (به غیر از رویة شومارة
 )20دارای بار عاملی بالاتر از  5/0هستند .درنتیجه در تحلیل نهایی ،همة رویهها غیور از رویوة شومارة 20
وارد مدل نهایی میشوند .در سطح تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم نیز مقدار بار عاملی برای متغیر حمایت
 ،5/159مشارکت  ،5/299اعتماد  ،5/120انسجام  5/022و رراهی  5/153است که در ایون سوطح ،مقودار
مقادیر بار عاملی بیانگر برازش مناسب مدلاندازهریری در سطح دوم از تحلیل عاملی است.
رلفای کرونباخ معیار دیگری است که در این قسمت ،بهعنوان معیواری بورای ارزیوابی درسوتی مودل
اندازهریری بهکار ررفته شده است که حد مجاز برای رن  5/2است .تحلیلها نشان میدهد که مقادیر ایون
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معیار برای متغیر حمایت  ،5/241مشارکت  ،5/211اعتماد  ،5/000انسجام  5/355و ررواهی 5/011اسوت.
همچنین ،در سطح تحلیلی مرتبة دوم ،این مقدار برای سرمایة اجتماعی 5/015است؛ ازایونرو ،در هور دو
مرتبة تحلیل عاملی تأییدی برازش ،الگوی مودنظر ازمنظور معیوار رلفوای کرونبواخ از پایوایی قابولقبوولی
برخوردار است .معیار پایانی در این بخش ،پایایی مرکب 4است که همانند رلفای کرونباخ رقم بالاتر از 5/2
برای رن قابلقبول است؛ بنابراین ،با توجه به خروجی نتایج حاصل از محاسبات در چهارچوب نورمافوزار
مدلسازی معادلات ساختاری (حداقل مربعات جزئی) ،در سطح اول تحلیل عواملی تأییودی ،مقودار CR

برای متغیر حمایت  ،5/2مشارکت  ،5/201اعتماد  ،5/242انسجام  5/220و رراهی  5/302است .در سطح
تحلیلی مرتبة دوم نیز این مقدار برای سرمایة اجتماعی  5/199است که بوا توجوه بوه مقوادیر مسوتخرج از
تحلیلهای رماری برازش مناسبِ الگو ازمنظر معیار پایایی ترکیبی تأیید میشود.
در بخش روایی همگرا از معیار میانگین واریانس استفاده شده است .این معیوار نشواندهندة میوانگین
واریانس بهاشتراکرذاشتهشده بین هر سازه با شاخصهای خود است و میزان این شاخص بایود بالواتر از
 5/05باشد .با توجه به نتایج جدول شمارة ( ،)0در مرتبوة اول تحلیول عواملی تأییودی شواخص متوسوط
واریانس استخراج شده 2برای متغیر حمایت  ،5/199مشوارکت  ،5/299اعتمواد  ،5/120انسوجام  5/222و
رراهی  5/153است .همچنین ،در مرتبة دوم تحلیل عاملی تأییدی ،مقدار میانگین واریوانس بورای سورمایة
اجتماعی 5/000است که این مقادیر بر مناسببوودن بورازش الگووی مودنظر ازمنظور شواخص متوسوط
واریانس استخراج شده صحه میرذارد.
جدول  – 5بارهای عاملی ،آلفای کرونباخ ،پایایی مرکب و میانگین واریانس الگوی تدوینشده
مأخذ :نگارندران4930 ،
تحلیل عاملی تأییدی مرتبة اول
مؤلفه

متغیر

گویهها

بارعاملی q>0/5

α>0/7

آلفای کرونباخ

مرکبρc>0/7

پایایی

AVE>0/5

میانگین واریانس

بارعاملیq>0/5

α>0/7

آلفای کرونباخ

مرکبρc>0/7

حمایت

Q4

5/044

پایایی

Q3

5/032

AVE>0/5

Q2

5/299

5/241

5/255

5/190

5/159

5/015

5/199

میانگین واریانس

سرمایة اجتماعی

Q1

5/029

تحلیل عاملی تأییدی مرتبة دوم

5/000

1. Composite Reliability
2. AVE
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مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای
ادامه جدول 5
تحلیل عاملی تأییدی مرتبة اول

مؤلفه

متغیر

گویهها

بارعاملی q>0/5

مشارکت
اعتماد
سرمایة اجتماعی

انسجام
رراهی

Q18

5/044

Q19

5/151

Q20

5/259

Q21

5/155

Q22

5/219

Q23

5/144

Q24
Q25

*

α>0/7

Q17

5/133

آلفای کرونباخ

Q16

5/022

پایایی

Q15

5/044

مرکبρc>0/7

Q14

5/022

AVE>0/5

Q13

5/015

میانگین واریانس

Q12

5/153

بارعاملیq>0/5

Q11

5/191

5/000

5/242

5/055

α>0/7

Q10

5/140

آلفای کرونباخ

Q9

5/222

5/159

5/299

5/120

5/015
5/355

5/011

5/220

5/302

5/132

5/132

مرکبρc>0/7

Q8

5/254

5/211

5/201

5/045

پایایی

Q7

5/050

AVE>0/5

Q6

5/151

5/190

میانگین واریانس

Q5

5/033

5/241

5/255

تحلیل عاملی تأییدی مرتبة دوم

5/199

5/000

5/022

5/153

5/095
5/243

برای بررسی روایی تشخیصی 4یا واررای مدل اندازهریری ،در نرمافزار مدلسازی معادلات سواختاری
(حداقل مربعات جزئی) ،از رزمون فورنل -لارکر 2استفاده میشود .ایون معیوار بوهدنبوال ایون اسوت کوه
نشانگرهای هر سازه ،درنهایت تفریک مناسبی را بهلحاظ اندازهریری نسبت به سازههای دیگر مدل فراهم
کنند .بهعبارتسادهتر ،هر نشانگر فقط سازة خود را اندازهریری کند و ترکیب رنها بهرونهای باشد که تمام

1. Discriminant Validity
2. Fornell & Larcker
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سازهها بهخوبی از یردیگر تفریک شوند .برای بررسی روایی تشخیصی ،ریشوة دوم میوانگین واریوانس
استخراجشده بهکار برده شده است.
همانطورکه از خروجی تحلیلها برداشت میشود ،جذر میانگین واریانس استخراجشودة هور متغیور
پنهان ،بیشتر از حداکثر همبستگی رن متغیر پنهان با متغیرهای پنهان دیگر است که نشوان مویدهود روایوی
تشخیصی مدل اندازهریری موردبررسی مناسب است (جدول :)1
جدول  -6نتایج شاخص فورنل  -لارکر برای مدل اندازهگیری تأثیر انجمن بر سرمایة اجتماعی
مأخذ :نگارندران4930 ،
مشارکت

اعتماد

انسجام

مؤلفهها

حمایت

حمایت

5/002

مشارکت

5/124

5/311

اعتماد

5/920

5/290

5/02

انسجام

5/105

5/000

5/294

5/103

رراهی

5/101

5/432

5/122

5/113

آگاهی

5/252

درنهایت ،معیار ضریب تعیین بهعنوان معیار پایانی برای ارزیابی برازندری مودل انودازهریوری درنظور
ررفته شده است .اعدادی که در اشرال خروجیِ مدل معادلات سواختاری (حوداقل مربعوات جزئوی) در
درون سازه ارائه شدهاند ،بیانگر مقدار ضریب تعیین برای متغیرهای مرنون درونزا هستند .با توجه به ایون
اشرال ،مقادیر  R2متوسط و قابلتوجه است .چنین میتوان رفت که در سطح تحلیل عاملی تأییدی مرتبة
دوم 10 ،درصد از واریانس حمایت 13 ،درصد از واریانس مشارکت 05 ،درصد از واریانس اعتماد 25 ،از
واریانس انسجام و  05درصد از واریانس رراهی توسط رویههاشان تبیین میشووند .در اداموه ،محاسوبات
تصویری نرمافزار مدل معادلات ساختاری (حداقل مربعات جزئی) درخصو ،مودلهوای انودازهریوری
سنجش تأثیر انجمنها بر توسعة سرمایة اجتماعی نواحی روستایی به شرل ( )9است:
پس از کسب اطمینان از اینره سازههای موردنظر میتوانند چهوارچوب مناسوبی بورای انودازهریوری
مفاهیم تعریفشده باشند ،پژوهشگر وارد مرحلة بعد؛ یعنی ،تخمین معناداری میشود .در پژوهش حاضر،
برای بررورد معناداری مؤلفههای الگوی تدوینشده ،از روش بوت اسوترا  4در فضوای نورمافوزار مودل
معادلات ساختاری (حداقل مربعات جزئی) اسوتفاده شوده اسوت کوه ازطریوق شوبیهسوازی و بوه روش
بازنمونهریری از نمونة موردمطالعه ،معناداری مؤلفهها را موردرزمون قرار میدهد.
1. Bootstrap
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شکل  - 3آزمون مدل اندازهگیری مربوط به سنجش تأثیر انجمنها بر سرمایة اجتماعی
مأخذ :نگارندران4930 ،

 .3 .5تخمین معناداری اثربخشی انجمنها بر توسعة سرمایة اجتماعی نواحی روستایی براساس الگـوی
استاندارد

با اجرای دستور بوتاسترا در فضای نرمافزار مدل معادلات سواختاری (حوداقل مربعوات جزئوی)،
سطح معناداری 4برای تمامی مسیرهای مفروص در الگوی تدوین شده به نمایش دررمده اسوت .بررسوی
خروجی نشان میدهد که این مقدار برای تمامی مسیرها از میزان استاندارد قدر مطلق  4/31بیشوتر اسوت
(در سطح معناداری  )5/554و این یافته رواه این است که انجمنهوای اعتبوار و پوسانوداز روسوتایی بور
مؤلفههای سرمایة اجتماعی نواحی روستایی تأثیر معناداری دارند (شرل :)1
بررسیهای جزئیتر در ارتباط با تحلیل عاملی تاییدی مرتبة اول نشان میدهد که تمامی رویههایی که
دارای بار عاملی مناسبی بر متغیر مرنون مربوط به خود بودهاند ،با توجه به نمرة  tرنها در سطح معناداری
قرار دارند .بهعبارتدیگر ،مقدار  tمتناظر با هر بار عواملی ،بیشوتر از مقودار بحرانوی رن ( )4/31در سوطح
 5/554است؛ ازاینرو ،میتوان رفت که تأثیررذاری انجمنهای اعتبار و پسانداز روستایی بر تمامی رویة
متغیرهای سرمایة اجتماعی براسا

نمرة  tدر سطح رلفای ( )P < 0.001موردتأیید اسوت .در ارتبواط بوا

تحلیل عاملی تأییدی مرتبة دوم ،برای همة شاخصهای سرمایة اجتماعی با توجه بوه مقودار توی میتووان
رفت که در این سطح از تحلیل نیز تمامی مقادیر ،معناداری بیشتر از  4/31را دارنود و معنواداری را تأییود
1. P-value

سال پانزدهم

02

الگوی تحلیلی اثربخشی سازمانهای محلی اجتماع محور بر...

میکنند .مقدار تی برای متغیر حمایت برابر با  ،0/431مشارکت برابور بوا  ،3/901اعتمواد برابور بوا ،0/423
انسجام برابر با  2/140و رراهی برابر با  0/440است (جدول :)2

شکل  - 9نمرات تی مربوط به مدل سنجش تاثیر انجمنها بر سرمایه اجتماعی
مأخذ :نگارندران4930 ،
جدول  – 1مقدار ضریب معناداری گویهها و مؤلفههای الگوی تدوینشده (سطح معناداری )0/007
مأخذ :نگارندران4930 ،
مؤلفه

متغیرها

حمایت
سرمایة اجتماعی

مشارکت

اعتماد

گویهها

تحلیل عاملی تأییدی مرتبة اول
مقدار t

نتیجه

Q1

9/504

تأیید

Q2

2/015

تأیید

Q3

0/223

تأیید

Q4

2/210

تأیید

Q5

1/110

تأیید

Q6

0/332

تأیید

Q7

9/242

تأیید

Q8

0/545

تأیید

Q9

3/441

تأیید

Q10

1/221

تأیید

Q11

1/113

تأیید

تحلیل عاملی تأییدی مرتبة دوم
مقدار تی

0/431

3/901

0/423

نتیجه

تأیید

تأیید

تأیید
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مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای
ادامه جدول 1
مؤلفه

متغیرها

اعتماد

انسجام
سرمایة اجتماعی
رراهی

گویهها

تحلیل عاملی تأییدی مرتبة اول
مقدار t

نتیجه

Q12

2/500

تأیید

Q13

2/403

تأیید

Q14

0/910

تأیید

Q15

9/011

تأیید

Q16

1/303

تأیید

Q17

9/944

تأیید

Q18

9/922

تأیید

Q19

0/403

تأیید

Q20

45/142

تأیید

Q21

2/941

تأیید

Q22

3/450

تأیید

Q23

1/252

تأیید

Q24

1/935

تأیید

تحلیل عاملی تأییدی مرتبة دوم
مقدار تی

2/140

0/440

نتیجه

تأیید

تأیید

 .9 .5رتبهبندی اثربخشی انجمنهای اعتبار و پسانداز بر مؤلفههای گوناگون سرمایة اجتماعی

برای رتبهبندی میزان اثربخشی انجمونهوا بور هریوک از ابعواد سورمایة اجتمواعی ،از رزموون رمواری
غیرپارامتری فریدمن 4استفاده شده است .نتایج حاصل از رزمون فریدمن در ارتباط بوا رتبوهبنودی اثرهوای
سازمانها بر ابعاد سرمایة اجتماعی بیانگر این موضوع است که بین اثربخشی سازمانها بور ابعواد توسوعه،
اختلاف معنادار وجود دارد و ادعای یرسانبودن رتبة ابعاد پذیرفته نیست؛ زیرا ،طبق محاسبات رماری ایون
رزمون سطح معناداری برابر با صفر و کمتر از  )Sig > 0/05( 5/05است (جدول .)0
بعد از تأیید معناداری تفاوتها بین ابعاد سرمایة اجتماعی ،اینک محاسبات رزمون فریدمن در ارتباط با
مقایسة میانگینها بین شاخصهای پنجرانة سرمایة اجتماعی ارائه میشود .نتوایج درزمینوة اولویوتبنودی
اثربخشی نشان میدهد که بیشترین تأثیر انجمنها به سرمایة اجتماعی نواحی روستایی ،بوه بعود حمایوت
مربوط میشود که نمرة میانگین رن برابر با  1/90است .بعد از این بعد از سرمایة اجتماعی ،بعد ررواهی بوا

1. Friedman test

سال پانزدهم
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نمرة میانگین  ،1/2بعد مشارکت با نمرة میانگین  ،1/4بعد انسجام با نمرة میوانگین  9/34و بعود اعتمواد بوا
نمرة میانگین  ،9/09بهترتیب از رتبة دوم تا رتبة چهارم قرار ررفتهاند (جدول :)0
جدول  – 8نتیجة آزمون فریدمن برای رتبهبندی اثربخشی انجمنها در سطح ابعاد توسعة روستایی
مأخذ :نگارندران4930 ،
ابعاد

میانگین رتبه

ترتیب اولویت

حمایت

1/90

اول

رراهی

1/2

دوم

مشارکت

1/4

سوم

اعتماد

9/09

پنجم

انسجام

9/34

چهارم

شاخصهای آزمون رتبهبندی فریدمن
تعداد نمونه

مقدار آمارة کایدو ()X2

درجة آزادی ()Df

ارزش پی ))P-Value

سطح خطا )(Sig

240

494/120

1

5/555

5/50

 .6نتیجهگیری

بررسی پیشینة نظری پژوهش ،چهارچوبی را برای سنجش تأثیر سازمانهای محلی اجتمواعمحوور بور
سرمایة اجتماعی ارائه میدهد که این الگوی سنجش ،در چهارچوب مدل ساختاری بوا رویرورد حوداقل
مربعات جزئی براسا

معیارهای برازش مدنظر تأیید شده است .مطابق با الگوی مطلوب سونجش توأثیر

سازمانهای محلی اجتماعمحور بر سرمایة اجتماعی ،بررسی یافتهها نشان داد که فرضیههای پایهای شرل-
دهنده به الگوی نظری پژوهش موردتایید قرار میریرند؛ بهنحویکه از یک دیودراه مویتووان رفوت کوه
سازمانهای محلی اجتماعمحور در نواحی روستایی ،بهواسطة ایجاد بستر همیاری و همراری بهخصو،
در مواقع اضطرار ،پشتوانة حمایتی مناسبی را فراهم میرورند .حمایتهایی کوه در تحلیولهوای پوژوهش
حاضر موردتأیید قرار ررفتهاند ،دربرریرندة حمایتهای مالی ،فیزیری ،عاطفی و حتی حمایوت در سوطح
سرونتگاه روستایی برای ررهرشایی از مشرلات روستا است که عدهای رن را حتی دلیول اصولی تشوریل
چنین سازمان محلیای بیان کردهاند .دراینراستا ،میتوان بوه نتوایج پوژوهشهوایی نظیور پاتنوام (،)4339
پرامچاندر ( )2552و راتینام و راچیمون ( )2545اشاره کرد که به نتایج مشابه با هموین نتیجوه رسویدهانود.
افزونبراین ،همانند نتایج پژوهشهای شارعپور ( ،)4905کلانتری و همراران ( ،)4900رستمی و همراران
( )4932و کرمب ( ،)2551نتایج بررسیهای حاضر نشان داد کوه بهوجودرمودن مشوارکت سوازمانیافتوه
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بهعنوان یری از مهمترین عناصر دستیابی به توسعة پایدار روستایی ،درنتیجة تشریل و تقویوت سوازمان
اجتماعمحور ازجمله کارکردهای مهم سازمانهای اجتماعمحور محلی بهحساب میرید .نتوایج مشواهدات
میدانی نشان داد که سازمانهای اجتماعمحور ،مشارکت را در سطوح مالی ،فرری و فیزیری بورای اعضوا
فراهم کردهاند و رنها را در حل مسائل فردی و اجتماعی بسیج کردهاند و بسوتر حضوور فعالانوة رنهوا را
امرانپذیر کردهاند .نتایج پژوهش نشان داد که از رهگذر مقولة ایجاد مشارکت در ابعاد رونارون در نواحی
روستایی ،شرایط برای ایجاد انسجام میان روستاییان فراهم شده است .در این مقوله میتووان بوه احسوا
مسئولیت بیشتر روستاییان نسبت به هم و نسبت به وقایع محیط پیرامون ،کاهش درریری و نزاع و افزایش
حس مسئولیت و همیاری و همراری اشاره کرد که در ذیل مقولة انسجام موردتأییود قورار ررفتوه اسوت.
همراستا با این یافتة پژوهش ،پژوهشهای هونو

و اسورورلدر ( ،)2552رریوانپوور ( ،)4902رحیموی و

همراران ( )4935و رستمی و همراران ( ،)4932ازجمله تحقیقاتی هستند که ایون نتیجوه را تأییود قورار
میکنند .سازمانهای اجتماعمحور روستایی در اکثراوقات نشانگر دستبهدستهمدادن روستاییانی اسوت
که نقصانی را درزمینة ارائة خدمات در فضای زندری خود احسا

کردهانود .درایونمیوان ،لازموة چنوین

اتحادی وجود اعتماد بین روستاییانی است که برای رفع مسئلة خاصی ررد هم میریند؛ ازاینرو ،سازمان-
های داوطلبانه و خودجوش محلی نیز متأثر از اعتماد و نیز تأثیررذار بر مقولوة اعتمواد اسوت .نتوایج ایون
پژوهش نشان داد که رفع سوءظن و باورکردن قول و قرارها در روابط متقابل بین روسوتاییان ،بوا تشوریل
تشرلهای محلی افزایش یافته است .افزونبراین ،بررسیها نشان داد که چنوین تشورلهوایی بور اعتمواد
متقابل بین روستاییان ،شوراها و دهیاریها افزوده و همچنین ،تسهیلکنندة مراودات موالی بوین روسوتاییان
بوده است که از ملزومات چنین مبادلات است .این یافتوه همسوو بوا پژوهشهوای یوسوف و همرواران
( ،)2553کلانتری و همراران ( ،)4900شیری و مرشدی ( )4903و رحیموی و همرواران ( )4935اسوت.
ازجمله موارد مفروص دیگر در پژوهش ،تأثیر میزان رراهی و اطلاعوات درنتیجوة تشوریل سوازمانهوای
اجتماعمحور بوده است که این تأثیر در جریان تحلیل یافتهها تأیید شده است .نتایج نشان داد کوه ررواهی-
های روستاییان درزمینة کشت محصولات ،نگهداری و پرورش دام و فوروش محصوولات افوزایش یافتوه
است و این رراهی بر مطلوبیت کسبوکار رنان افزوده است .افزایش رراهیها درزمینة بهداشت و سلامت
و صیانت از محیط پیرامون ازجملة دیگر نتایجی است که از یافتههای پوژوهش اسوتنتاج شوده اسوت .در
پژوهش حاضر ،رراهی مقولهای است که علاوهبر زمینههای یادشده شامل مواردی نظیر کسوب ررواهی در
زمینههای وظایف مسئولان محلی ،رراهیهوای سیاسوی و ررواهیهوایی درموورد خودمات دامرزشوری و
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نگهداری و پرورش درختان باغی و زراعی میشود .تأثیر سازمانهای اجتماعمحور روسوتایی بور ررواهی
روستاییان نتیجهای است که همراستا با نتایج پوژوهشهوای پاتنوام ( ،)4339کوولینز و همرواران (،)2553
کلانتری و همراران ( ،)4900علیبیگی و جعفرینیا ( )4903و شیری و مرشدی ( )4903اسوت .در اداموة
تحلیلهای پژوهش ،نتایج نشان داد که تأثیر سازمانهای اجتماعمحور بور مؤلفوههوای رونوارون سورمایة
اجتماعی تفاوت وجود دارد؛ بهنحویکه مولفة حمایت روستاییان از همدیگر بیشترین تأثیر را از سوازمان-
های اجتماعمحور محلی پذیرفته است و بعد از این مؤلفه ،بهترتیب مؤلفههای رراهی ،مشارکت ،اعتمواد و
انسجام در رتبههای بعدی قرار دارند.
درنهایت ،با توجه به اثرهای مثبت سرمایة اجتماعی ،بهنظر میرسد که درصورت توانمندسازی و رفع
ضعفهای اینرونه سازمانها و بهکارریری رنها در طورحهوای توسوعة روسوتایی ،ابوزار مناسوبی بورای
دستیابی به پایداری توسعه و تحقق توسعهای مشارکتی باشد.
کتابنامه
 .4احمدیفیروزجایی ،ع ،.صدیقی ،ح ،.و محمدی ،م .)4900( .مقایسة مؤلفههای سرمایة اجتماعی

کشاورزان عضو و غیرعضو تعاونیهای تولید روستایی .فصلنامة علمی – پژوهشی رفاه اجتماعی،
.39-444 ،)29(1
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انجمن جغرافیای ایران).24 - 19 ،)90(44 ،
 .2رحیمی ،ف ،.اسماعیلی ،م ،.نوری ،ا ،.و مهدوی ،ع .)4935( .بررسی سرمایة اجتماعی با تأکید بر
نقش سازمانهای مردمنهاد در پیشگیری از اعتیاد .پژوهشهای روانشناسی اجتماعی– 12 ،)1(4 ،
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 .3رفیعیان ،ا ،.درویشصفت ،ع ،.و نمیرانیان ،م .)4900( .تعیین تغییرات رستردة جنگلهای شمال
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اجتماعی (مشارکت مدنی ،تعامل اجتماعی و اعتماد) در توسعة روستایی (مطالعة موردی:
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