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شود. اعتماد، انسجام  سرمايه اجتماعي در جوامع روستايي يكي از عوامل كليدي توسعه محسوب مي
و مشاركت اجتماعي از عناصر مهم سرمايه اجتماعي روستايي است. هدف پژوهش حاضر، بررسي 

چهار محال و بختياري است. اين  هاي سرمايه اجتماعي روستايي در روستاي يانچشمه استانمولفه
 روستايي و پرسشنامه  توسعه  دو پرسشنامه مورد استفاده عبارت از  پژوهش، پيمايشي است. پرسشنامه

سال به باالي ساكن روستاي  93اجتماعي هالپرن است. جامعه آماري پژوهش، كليه افراد   سرمايه
جدول تعيين نمونه كرجسي و مورگان،  نفر است. بر اساس  9990است كه  8030يانچشمه در سال 

 ميان  گيري تصادفي ساده انتخاب و پرسشنامه نفر انتخاب شد كه اين تعداد به شيوه نمونه 090تعداد 
هاي اجتماعي در بعد مشاركت و انسجام در  بر اساس نتايج پژوهش، بين سرمايه آنان توزيع گرديد.

ساله به باال و انسجام در افراد  03در پاسخگويان  سنين مختلف تفاوت معنادار وجود دارد. مشاركت
اجتماعي   تر است. بر اساس نتايج ، مشاركت زنان بيشتر از مردان است. سرمايه ساله، بيش 03-03

در بعد مشاركت و انسجام  بر حسب قوميت، تفاوت معنادار دارد. مشاركت در پاسخگويان ترک و 
اجتماعي در بعد اعتماد بر  حسب   چنين بين سرمايههم تر است. انسجام در پاسخگويان فارس بيش

تحصيالت تفاوت معنادار وجود دارد. اعتماد اجتماعي در پاسخگوياني كه باالي ديپلم هستند بيشتر 
 اجتماعي متفاوت نيست.-ميزان ابعاد سرمايه اجتماعي روستايي بر حسب پايگاه اقتصادي است.

اجتماعي، انسجام اجتماعي، اعتماد  -وستايي، پايگاه اقتصادي ر اجتماعي  سرمايه 
 اجتماعي، مشاركت اجتماعي.
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ويژه جوامع اجتماعي جوامع معاصر به-ثيرگذار در توسعه اقتصاديأهاي مهم تيكي از سرمايه
 روستايي براي توسعه محلي، سرمايه اجتماعي است. تركيب مشاركت، انسجام و اعتماد اجتماعي،

گيري شود. روابط اجتماعي در روستا باعث شكلگيري سرمايه اجتماعي ميمنجر به شكل
هاي اجتماعي كنش عمومي و جمعي روستاييان براي توسعه است كه كمتر در ايران شبكه

شرط ضروري براي اجتماعي عامل كليدي و پيش  سرمايه مورد توجه قرار گرفته است.
ست و تأكيد اصلي آن روي تقويت ابعاد نرم افزاري و ي روستايي ا دستيابي به توسعه

هاي مهم اجتماعي  (. از مؤلفه35: 8039انگيزشي توسعه روستايي است )عينالي و همكاران، 
را نام برد كه در كنار دو عامل سرمايه مالي و  "سرمايه اجتماعي"توان  توسعه محلي مي

د و خمير مايه اصلي توسعه است ده انساني، ركن سوم دستيابي به توسعه را تشكيل مي
تري در ميان (. امروزه سرمايه اجتماعي روستايي نقش مهم890:  8030)قرباني و همكاران، 

كند. اين سرمايه، انسجام ها مانند سرمايه فيزيكي و انساني در جوامع ايفا مي ساير سرمايه
و گروهي است. اين هاي ارتباط جمعي  ها و شبكهها با سازمانبخش روابط ميان انسان

هاي انساني، فيزيكي و راهي براي موفقيت  برداري سرمايه سرمايه، بستر مناسبي براي بهره
 (.0 :8038به نقل از علي بيگي و همكاران، 8010 بناي،شود )صديقيک جامعه محسوب مي

اي از منابع ارزشمندي است كه به صورت بالقوه در روابط  سرمايه اجتماعي مجموعه
  هاي نخستين، ثانوي و در سازمان اجتماعي جامعه وجود دارد. امروزه سرمايه اعي گروهاجتم

سازي در  ي پايدار، يكي از ابزارهاي ظرفيت ها و توسعه اجتماعي را يكي از اجزاي ثروت ملت
اجتماعات، تدبيري براي پيشگيري و كاهش مشكالت اجتماعي و عاملي براي موفقيت 

اجتماعي،   دانند. بدون سرمايه اجتماعي مي عي و ارتقاء سالمت فردي وهاي رفاه اجتما برنامه
  هاي توسعه و تكامل فرهنگي و اقتصادي، ناهموار و دشوار است. سرمايه پيمودن راه
شود. سرمايه  عنوان يک اصل محوري براي دستيابي به توسعه محسوب مياجتماعي به

هاي انساني آن روستا است و براي هر  يلبخشي از پتانس  كنندهاجتماعي يک روستا بيان
اجتماعي آن نيز مورد بررسي قرار   منظور توسعه الزم است كه سرمايهريزي به گونه برنامه

 (.09 -00:  8013گيرد )ميري و همكاران، 



 
 
 

  

–  

  

سرمايه اجتماعي از نظر كلمن عبارت از ارزش آن جنبه از ساختار اجتماعي است كه به 
گيرد تا بتوانند به اهداف و منافع خود دست پيدا كنند ر اعضا قرار ميعنوان منابعي در اختيا

 (.53: 8030؛ به نقل از برقي و همكاران، 8033)خسرواني و همكاران، 

هاي اجتماعي نظير اعتماد،  هاي گوناگون سازمان از نظر پاتنام سرمايه اجتماعي، ويژگي
هماهنگ، كارايي جامع را با تسهيل  هاست كه با ايجاد و تسهيل اقدامات هنجارها و شبكه

توان  (. سرمايه اجتماعي را مي05: 8035كنش تعاوني  بهبود بخشند )ميرفردي و همكاران، 
اجتماعي دانست كه موجب ارتقاء سطح همكاري اعضاي در   اي از هنجارهاي نظام مجموعه

 (883: 8030شود )متفكرآزاد و همكاران،  روستاها و جامعه مي

تماعي روستايي به عنوان منبع مهمي كه فراتر از آگاهي و دانش نسبت به سرمايه اج
اجتماعي است و شامل هنجارهاي اعتماد، هنجارها و يا « كنش جمعي»امور عمومي 

كنند و عناصر ساختاري هاي اجتماعي عمل مي رفتارهاي معامله متقابل كه در درون شبكه
به نقل از 8010اشد )ناطقپور و فيروز آبادي، ب هاي رسمي و غيررسمي مي ها و مشاركت شبكه

 ها آن ساختن پايدار و يكديگر با تماس برقراري (. با0: 8038علي بيگي و همكاران، 
 به توانند مي آنها بين پيوندهايي ايجاد طريق از و هم با همكاري قادر به جامعه اعضاي
 اكتساب قابل سختي به يا آورند دستبه توانستندنمي فردي به صورت كه چيزهايي كسب
 تمايل و شوندمي متصل بهم ها شبكه از ايمجموعه طريق ها ازانسان آيند. نايل اند بوده
 اين بگذارند. اشتراک به ها شبكه اين اعضاي ساير را با مشتركشان هايارزش كه دارند
 رمايهس نوعي دهنده شكل عنوان به بايستمي دهند و مي دارايي را نوعي تشكيل ها شبكه
 ساير در تواندمي است، مفيد خود اوليه زمينه در قدر كه همان سرمايه اين شوند. تلقي

 :8030به نقل از افراخته و همكاران،  8011باشد )غفاري و رمضاني،  مفيد نيز ها مجموعه
 (.  همچنين سرمايه اجتماعي روستايي اصطالحي است كه گاه در معناي وسيع به كار08
 آيد و گاه در فضاي محدود، اجتماعي و يا حتي درآمد اجتماعي از آن بر مي رود و ثروتمي

 شود. سرمايه اجتماعي روستايي آنمنابع و تجهيزات غير فردي و غير خصوصي را شامل مي
گيرد، نظير  چيزي است كه با سرمايه جامعه پديد آمده است و مورد استفاده همگان قرار مي

 (.08: 8030نتقال پيام و ... . )افراخته و همكاران، هاي ارتباطي، تجهيزات ا راه



 
 
 
 

 

 فوكوياما سرمايه اجتماعي روستايي را خير عمومي هم براي اقتصاد و هم براي كل
 داند. اعتماد نقش مهمي را در مفهوم فوكوياما از سرمايه اجتماعي روستايي بازيجامعه مي

هايي كه شبكة اجتماعي در مكان كنند كه( بيان مي839: 8010كند. توكلي و تاجبخش )مي
اند و از تري وجود دارد و مردم نيز دستخوش تغييرات زندگي تجار ي و صنعتي نشدهقوي

 تر است. يک بافت روستايي برخوردارند، سرماية اجتماعي قوي

اي قابل تبيين و مشاهده  نمودها و مصاديق سرمايه اجتماعي روستايي در هر جامعه
ها، احترام ت مذهب و زبان مشترک، آيين و رسوم خاص، اعياد و عزادارياست. ايران، به عل

ها و ... داراي عناصري از اعتماد، انسجام و مشاركت اجتماعي عامه مردم به اصول و ارزش
ها شركت ها و نمازجمعهها و راهپيمايياست. مردم خصوصاً بعد از انقالب، در تظاهرات

اند. در  و زلزله و سقوط هواپيما و ... همگي يک حس داشته مسائلي نظير سيل اند، در داشته
مسائلي نظير حضور ايران در جام جهاني يا قهرماني ورزشكاران و ... نيز اين حس مشترک 

)مهدوي  كه نماد و نمودي از سرمايه اجتماعي روستايي است، به روشني قابل مشاهده است
 (.930 :8011ان، به نقل از صيدايي و همكار 8013و برخورداري، 

تواند به عنوان يک عامل مؤثر در افزايش و كارآيي ساير  سرمايه اجتماعي روستايي، مي
اي را ايفا نمايد  اشكال سرمايه شامل سرمايه انساني، اقتصادي و كالبدي نقش برجسته

(. سرمايه اجتماعي 0: 8038به نقل از علي بيگي و همكاران،  8013)ذكايي و روشنفكر، 
در صورت  .يي، تأثير تعيين كننده بر روند توسعه و مديريت روستايي اجتماع محور داردروستا

، تأثير مضاعف بر توسعه روستايي خواهد داشت. توجه سرمايه اجتماعي  تقويت اين سرمايه
در مباحث توسعه اي، به ويژه توسعه كشاورزي و روستايي حايز اهميت است. در  روستايي

توجهي قرار گرفته  كنون در كشور ما از سوي پژوهشگران مورد كمصورتي كه اين مهم تا
است. در اين پژوهش بر اساس ضرورت توجه به سرمايه اجتماعي روستايي، اين سرمايه 
مورد بررسي قرار گرفته است. از آنجايي كه روستاي يانچشمه با توجه به جمعيت و امكانات 

انجام نشده است، براي بررسي و مطالعه  از روستاهايي است كه مطالعات اجتماعي در آن
هاي سرمايه اجتماعي روستايي در انتخاب شده است. هدف پژوهش حاضر بررسي مولفه

 روستاي يانچشمه است.



 
 
 

  

–  

  

 ترين سواالت اين پژوهش:مهم

هاي محلي( بر حسب  آيا ابعاد سرمايه اجتماعي )اعتماد، مشاركت، انسجام، شبكه -8
سن تفاوت دارد؟

 هاي اجتماعي بر حسب جنس تفاوت دارد؟ عاد سرمايهآيا اب -9

 هاي اجتماعي بر حسب قوميت تفاوت دارد؟ آيا بعاد سرمايه -0

 هاي اجتماعي بر حسب تاهل تفاوت دارد؟ بعاد سرمايهاآيا  -0

هاي محلي( بر حسب  آيا ابعاد سرمايه اجتماعي )اعتماد، مشاركت، انسجام، شبكه -3
 تحصيالت تفاوت دارد؟

اجتماعي تفاوت دارد؟ -يا ابعاد سرمايه اجتماعي بر حسب پايگاه اقتصادي آ -5

رابطة سرماية اجتماعي با كنش "( با عنوان 8011زاده ) نتايج پژوهش ماجدي و لهسايي
هاي سرماية اجتماعي، اعتماد  دهد كه از ميان شاخص نشان مي "جمعي در مناطق روستايي

كنش جمعي داشته است. نتايج پژوهش نشان داد كه متغيرهاي تعداد  باالترين تأثير را بر
اعضاي خانوار، سطح تحصيالت سرپرست، شاخص ثروت، مالكيت منزل مسكوني، تعلق به 

 دار با سرماية اجتماعي داشته است مكان، توانمندي، ارتباطات و نوع روستا رابطة معنا
نقش »اي با عنوان  كاران در مطالعه(. ميري و هم808: 8011 زاده، )ماجدي و لهسايي

سه « ي پشت آب سيستان( ي اجتماعي در توسعه روستايي )مطالعه موردي: منطقه سرمايه
ي  ها را در ارتباط با سنجش سرمايهشاخص مورد توجه پاتنام يعني اعتماد، مشاركت و شبكه

در بين ابعاد سرمايه اند. نتايج نشان داد كه باالترين ميزان واريانس  اجتماعي بكار گرفته
اجتماعي روستايي مربوط به بعد شبكه بوده است و در مجموع بين سرمايه اجتماعي 

: 8013)ميري و همكاران،  روستايي و توسعه روستايي، رابطه معناداري وجود داشته است
 اجتماعي سرماية وضعيت» با عنوان  8033(. نتايج پژوهش كالنتري و همكاران در سال 93

بر  نشان داد كه« آن با مرتبط و عوامل كوهدشت شهرستان توليد روستايي هاينيتعاو در



 
 
 
 

 

 تحت اراضي كل ميزان درآمد، سطح تأهل، تحصيالت، وضعيت اساس متغيرهاي جنسيت،
 هايفعاليت در مشاركت تعاوني، از اصول شناخت تعاوني، در عضويت سابقة مالكيت،
 توسط شده برگزار آموزشي هاي در دوره تشرك و گيري تصميم جلسات در شركت توليدي،

دارد  وجود پايين و باال سرماية اجتماعي با گروه دو بين ايمالحظه قابل هايتفاوت تعاوني
 (.893: 8033)كالنتري و همكاران، 

اثرات سرمايه "تحت عنوان  8030همچنين نتايج پژوهش حيدري ساربان در سال 
 دهد مي نشان "مطالعه موردي: شهرستان مشگين(اجتماعي روستايي در مناطق روستايي )

  مؤلفه چهار شامل روستايي مناطق توسعه در اجتماعي سرمايه تأثيرگذار متغيرهاي ترينمهم
 (.0: 8030)حيدري ساربان،  محيطي است و متقابل كنش اقتصادي، مشاركتي،

 وضعيت يفيك ارزيابي»با عنوان  8033حسيني و همكاران در سال  نتايج پژوهش ملک
 شهرستان آبباريک، دهستان مطالعه: مورد) بنياني نظرية كارگيري به با اجتماعي سرماية

 مشاركت ها،تفاوت پذيرش ظرفيت و امنيت، نشان داد كه احساس اعتماد« كليائي( و سنقر
هنجارپذيري،  مدني، مشاركت زندگي، ارزش همكاري، عملگرايي اجتماعي، اجتماعي،
حسيني و  دارند )ملک قرار متفاوتي هاي وضعيت در اجتماعي، حمايت و كاري پيوندهاي

 .(933: 8033همكاران، 

اثرات سرمايه اجتماعي »( در مقاله با عنوان 8033نوري و همكاران )نتايج پژوهش 
حاكي از آن است « روستايي بر توسعه پايدار كشاورزي در روستاهاي دهستان آباده طشک

داري اعي روستايي با يكديگر و توسعه پايداركشاورزي رابطه معنيكه بين ابعاد سرمايه اجتم
وجود دارد و در بين ابعاد سرمايه اجتماعي روستايي مشاركت بيشترين تأثير را بر پايداري 

بررسي و سنجش »نتايج پژوهش درستكار و ودايع تحت عنوان  كشاورزي داشته است.
بيانگر رابطه  «شهرستان گرگان( -تان قرق ميزان سرمايه اجتماعي در نواحي روستايي )دهس

همبستگي ميان متغيرهاي شركت در كارهاي گروهي، اعتقاد به كارهاي گروهي، اعتماد به 
هاي اجتماعي، تمايل به ن در اجراي وظايف، عضويت در شبكههمسايگان، اعتماد به مسئوال

جتماعي در جامعه آماري فعاليت يكپارچه در چارچوب سه مولفه اعتماد، مشاركت و انسجام ا
 (.8: 8030)درستكار و ودايع،  مورد مطالعه است



 
 
 

  

–  

  

گيري سرماية اجتماعي در پنج منظور اندازه( در تحقيقي كه به8331بولن و انيكس )
هاي اعتماد و قابليت اعتماد، مشاركت اجتماعي، مشاركت ايالت استراليا انجام دادند شاخص

ا براي سنجش سرمايه اجتماعي در نظر گرفتند. مدني، احساس امنيت و ارزش زندگي ر
اي  (. همچنين در مطالعه800: 8033به نقل از كالنتري و همكاران،  8331)بولن و انيكس، 

كه توسط كريشنا و شرودر براي اندازة سرماية اجتماعي معيارهايي صورت گرفت، معيارهاي 
ان سرماية اجتماعي مورد اعتماد، همياري، همكاري و انسجام اجتماعي براي سنجش ميز

 (. 800:  8033به نقل از كالنتري و همكاران،  9333استفاده قرار گرفتند )كريشنا و شرودر، 

سرمايه اجتماعي روستايي: سنجش و "( با عنوان 9335پژوهشي توسط رابرت پاتنام )
ايي، به انجام رسيده است. هدف اصلي اين مطالعه، تعريف سرمايه اجتماعي روست "پيامدها

گيري سرمايه اجتماعي روستايي و معرفي برخي از شواهد پيامدهاي سرمايه اجتماعي  اندازه
پردازد: عضويت رسمي و ها ميروستايي است كه به توصيف يک مجموعه از شاخص

هاي غيررسمي، اعتماد اجتماعي و مشاركت.  هاي متفاوت شبكهمشاركت در بسياري از شكل
 (.08: 8030نقل از افراخته و همكاران، به  9335)رابرت پاتنام، 

 پرداختند تعاون و اعضا مشاركت اجتماعي، سرمايه بررسي ( به9383لينگ و همكاران )
 هاي نشست در اعضا مشاركت و اجتماعي سرمايه ابعاد بين مثبت رابطه دادند كه نشان و

 اجتماعي سرمايه ابعاد از يک هر بر گفت توان مي كه است برقرار مجامع عمومي و آموزشي
؛ 9383دارد  )لينگ و همكاران،  وجود تعاوني عملكرد اقتصاد در قابل توجهي و مثبت تأثير

 (.30: 8030به نقل از برقي و همكاران، 

 مواردي ،هستندسرمايه اجتماعي شناختي  سازنده كه باورهايي و ها نگرش ها، ارزش هنجارها،

معتقد  كنند. آپهوف قابل احترام مي و منطقي را تعاون و ريهمكا بر مبتني رفتار كه هستند
سرمايه  بدون را ساختاري توانيم سرمايه اجتماعي انتزاعي مي طور به هرچند كه است

 هم بدون دو اين گرفتن نظر در عمل در عكس، ولي بر و شويم متصور شناختي اجتماعي

 (.800: 8011زاده، لهسايي به نقل از ماجدي و 9333است )آپهوف،  مشكل و نامحتمل



 
 
 
 

 

بحث سرمايه اجتماعي  در اصلي محور پرداز،نظريه ترينبرجسته عنوان ( به9335پاتنام )
 مردم است، جمعي هاارزش اين داند.مي اجتماعي هاي شبكه از حاصله هايرا ارزش روستايي

 تعامالت، در و دهرسان ظهور به را آنها اجتماعي روابط در دارند تمايل و آشنا هستند آن با

 عاطفي و گرم احساسات شامل فقط بنابراين سرمايه اجتماعي روستايي بكارگيرند. را آنها

 كنش اعتماد، كه شودمي شامل را كيفي خاص اختيارات از گستره وسيعي بلكه نيست

تواند از پيامدهاي ارتباطات اجتماعي باشد )اخترمحققي، تعاون مي و يابي اطالع متقابل،
( بورديو نيز سرمايه اجتماعي روستايي را، 08: 8030به نقل از افراخته و همكاران، 8013

اي با دوام از روابط كمابيش نهادينه داند كه حاصل از شبكهجمع منابع واقعي يا بالقوهاي مي
است. اين  وسيله عضويت در يک گروههيا به بيان ديگر، ب -شده، آشنايي و شناخت متقابل

اعضاي خود را از پشتيباني سرمايه جمعي برخوردار كرده و آنان را مستحق  شبكه هريک از
 (.800: 8033زاده و فيروزآبادي، به نقل از  رستمعلي 8013سازد )بورديو،  اعتبار مي

بورديو اعتقاد داشت كه حجم سرمايه اجتماعي روستايي در تملک يک فرد، وابسته به 
)اقتصادي، فرهنگي يا نمادين( در تصرف كساني كه حجم و اندازه شبكه و به حجم سرمايه 

وي با آنان مرتبط و اعضاي شبكه هستند، دارد. منافع حاصل از عضويت در يک گروه يا 
سازد اما اين به معني شبكه باعث ايجاد همبستگي شده و راه رسيدن به منفعت را ممكن مي

شوند چرا كه اين نبال ميآن نيست كه منافع به شكل آگاهانه و به معني دقيق كلمه د
اي اجتماعي جمع شده و از اين طريق  اند تا سرمايه ها عمدتاٌ براي آن سازماندهي شدهگروه

سودي از بركت تكثيري مستتر در تمركز و انباشت به دست آمده و منافع اعضا تضمين 
شبكه  گردد. بورديو تأكيد دارد كه اتصاالت نياز به كار دارند و تنها زماني در داخل

 8015آيد كه عضويت باعث ايجاد سود مادي و يا نمادي گردد )فيلد، همبستگي به وجود مي
 (.800 :8033زاده و فيروزآبادي، به نقل از رستمعلي

جيمز كلمن در مطالعات خود نشان داد كه برخالف باور بورديو سرمايه اجتماعي 
واند مزاياي زيادي براي اجتماعات تهاي قدرتمند نيست؛ بلكه ميروستايي محدود به انسان

اي داشته باشد. از اين نظر سرمايه اجتماعي روستايي منبعي است كه در  فقير و حاشيه
اي را كه  هاي گسترده رود و شبكه بردارنده انتظار عمل متقابل است و از سطح افراد فراتر مي
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قرار دارد را در  هاي مشترک ها تحت حاكميت درجه بااليي از اعتماد و ارزش روان آن
گيرد. كلمن سعي داشت كه مفاد سرمايه اجتماعي روستايي را در چارچوب انتخاب  برمي

عقالني قرار دهد. نظريه انتخاب عقالني در اين عقيده با اعتقاد كالسيک مشترک است كه 
رفتارهاي افراد ناشي از تالش براي كسب عاليق فردي است و بنابراين به كشش متقابل به 

: 8033به نقل از متفكر آزاد و همكاران،  9333)ميستال،  شود ان نوعي مبادله نگاه ميعنو
حلي براي اين موضوع بوده است كه چرا (. براي كلمن سرمايه اجتماعي روستايي راه889

 كنندشود، با هم همكاري ميافراد حتي هنگامي كه منافع آنان با رقابت بهتر تأمين مي
 (.889:  8033به نقل از متفكر آزاد و همكاران،  9333)هينز و استرانک، 

كلي سرمايه اجتماعي منابعي در دسترس هستند. اين منابع و كاالها درون  طوربه
هاي شغلي، سرمايه هاي مالي، قدرت و اند. اطالعات، فرصتهاي روابط قرار گرفتهشبكه

(، 503: 8033نقل از كياني، به  8315) هاي احساسي و اعتماد. از نظر بورديونفوذ، حمايت
شان و از هاي نسبين در عرصه اجتماعي با توجه به مقدار و ميزان سرمايهجايگاه عامال

 شود.كنند، مشخص ميهاي خاصي كه براي دستيابي به اهداف شان اتخاذ ميطريق استراتژي
باشد. مي اجتماعي كنشگران –يكي از عوامل مرتبط با سرمايه اجتماعي، پايگاه اقتصادي 

دارد و با  اجتماعي به موقعيت نهايي فرد در سلسله مراتب اجتماعي اشاره -پايگاه اقتصادي 
 -شود. پايگاه اقتصاديگيري ميدرآمد( و تحصيالت اندازههاي شغل، ثروت )شاخص

(. ماكس وبر، مفهوم گروه منزلت 8333، )گريتز اجتماعي يک مفهوم چند بعدي است
وجه به عوامل اقتصادي، فرهنگي و ذهنيت افراد مورد توجه قرار داد )گيدنز: )پايگاه( را  با ت

 (.503: 8033به نقل از كياني،  900: 8019

خرد،  سطحي سه چارچوب يک اجتماعي  سرمايه گيريشكل علل تحليل براي هالپرن
 شخصيت، و بيولوژي مانند مواردي به وي خرد سطح نمايد. در مطرح مي را كالن و ميانه
نمايد. در  مي اشاره دين و شخصي مصارف تلويزيون، كار، آموزش، طبقه، خانواده، سن،

جامعه،  و مدرسه انجمني، هايفعاليت و مدني  جامعه مانند عواملي ميانه سطح
محيط  و آمد، و رفت و نقل و حمل اجتماعي، تحرک اجتماعي، و قومي هاي ناهمگني
فرهنگ،  مانند عواملي به كالن سطح در و ،مطرح وي جانب از شهري طراحي و فيزيكي



 
 
 
 

 

كار،  نيروي بازار اقتصادي، نابرابري مراتب، سلسله نظام و اجتماعي ساختار نهادها، اقتصاد،
نمايد. در  هاي فردي و انتخاب سبک زندگي اشاره مي اندازه و ماهيت دولت رفاه، و ارزش

اجتماعي تحت تأثير عواملي شكل   هباشد، سرماي واقع مدل در نظر گرفته شده بسيار ساده مي
شود،  دست آوردهايي منجر ميي اجتماعي با محتوايي كه دارد به گرفته و اين سرمايه

هايي كه براي كنش جمعي  ها و انگيزه همچنين اين سرمايه اجتماعي از طريق محرک
ي و به نقل از ماجد 9333، 8باشد )هالپرن آورد بر روي دست آوردها مؤثر مي فراهم مي

 (.809: 8011زاده، لهسايي

در پژوهش حاضر با استفاده از نظريه هالپرن سه دسته عوامل به عنوان منابع يا 
اند. خصوصيات جمعيتي )سن، ميانگين  هاي سرمايه اجتماعي در نظر گرفته شده كننده تعيين

 تحصيالت،اجتماعي )شاخص ثروت، درآمد ماهيانه، -تعداد افراد خانواده(، خصوصيات اقتصادي
مالكيت منزل مسكوني، ميزان تحصيالت افراد خانواده، نوع روستا، شغل سرپرست، تعداد 

هاي شخصيتي )ارتباطات، توانمندي و تعلق به مكان( سه دسته  ن خانواده( و ويژگيشاغال
اجتماعي در نظر گرفته   هاي سرمايه كنندهعواملي هستند كه براي تحليل تجربي تعيين

اجتماعي نيازمند مدلي از   گيري سرمايهكننده بر شكليابي تأثير عوامل تعييناند. ارز شده
كننده را در نظر گرفته شود، هم در ي اجتماعي است كه هم نقش عوامل تعيين سرمايه
ي اجتماعي را بر نتايج و دست آوردها  عناصر آن باشد و هم بتواند تأثير سرمايه  بردارنده

 .(803 :8011 زاده،ي)ماجدي و لهساي مشخص كند

مدل نظري اين پژوهش با توجه به مباحث مطرح شده و بررسي پيشينه نظري و تجربي 
 پژوهش، شكل گرفت.

                                                           
1- Halpern 
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 .ميزان ابعاد سرمايه اجتماعي روستائيان، برحسب سن آنها ، متفاوت است -8

 .يه اجتماعي روستائيان، برحسب جنس آنها ، متفاوت استميزان ابعاد سرما -9

 هاي اجتماعي روستاييان بر حسب قوميت، متفاوت است. ميزان ابعاد سرمايه -0

 ميزان ابعاد سرمايه اجتماعي  روستاييان بر حسب تاهل، متفاوت است. -0

 ميزان ابعاد سرمايه اجتماعي روستاييان بر حسب تحصيالت متفاوت است. -3

 اجتماعي متفاوت است.-ميزان ابعاد سرمايه اجتماعي روستاييان بر حسب پايگاه اقتصادي -5

هاي  روش اين پژوهش پيمايشي است. ابزار گردآوري اطالعات، پرسشنامه است. پرسشنامه
  سرمايه  روستايي و پرسشنامه  توسعه  مورد استفاده در اين پژوهش عبارتند از دو پرسشنامه

هاي خصوصيات جمعيتي )سن، ميانگين تعداد افراد خانواده(،  اعي هالپرن شامل شاخصاجتم
اجتماعي )شاخص ثروت، درآمد ماهيانه، تحصيالت، مالكيت منزل  -خصوصيات اقتصادي 

ن خانواده( مسكوني، ميزان تحصيالت افراد خانواده، نوع روستا، شغل سرپرست، تعداد شاغال
طات، توانمندي، و تعلق به مكان(. بنا بر محاسبه به عمل آمده هاي شخصيتي )ارتبا و ويژگي

 سن 

 تحصيالت

 اعتماد

 مشاركت

 نسجاما

شبكه 
 محلي

 قوميت

 جنس

 تاهل

پايگاهاقتصادي 
 اجتماعي -



 
 
 
 

 

بدست آمد. اين پرسشنامه  1/3، ضريب پايايي پرسشنامه برابر با SPSSافزار  با استفاده از نرم
جهت تعيين روايي محتوايي و صوري به چند تن از اساتيد و كارشناسان داده شد. پس از 

ها مجدداً مورد بازبيني قرار گرفت و نهايتاً با  رسشنامهمطالعه و ارائه نظرات توسط آنها، پ
ها مورد استفاده قرار  آوري دادهتأييد روايي محتوايي و صوري پرسشنامه جهت جمع

سال به باالي ساكن در روستاي  93گرفت.جامعه آماري پژوهش حاضر را كليه افراد 
 د. باشننفر مي 9990اند كه  تشكيل داده 8030يانچشمه در سال 

چشمه روستايي است در شهرستان بِن استان چهارمحال و بختياري كه البته قبال بخشي  يان
شمسي با تصويب هيئت  8038از شهرستان چادگان و استان اصفهان بوده است. در سال 

به با توجه به عنوان مركز بخش شيدا تصويب گرديد. اين مصوچشمه به دولت روستا يان
مصوبه دولت در خصوص ارتقاء بخش بن به شهرستان صورت گرفت. اين روستا در كنار 

رود و درياچه پشت سد زاينده رود قرار گرفته است به همين جهت موقعيت مناسبي زاينده
ها دارد. مردم اين شهر به لهجه مختص  براي گردشگري و پذيرش توريست در تابستان

 باشند امامي مي غرب از تُركي اوغوز سخن گفته و شيعه دوازده جنوب هاي خويش از گويش
 (.0: 8038)بانک اطالعاتي روستاهاي ايران، 
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نفر براي پژوهش مناسب به  090بر اساس جدول تعيين نمونه كرجسي و مورگان، تعداد 
هاي مورد نظر  مهگيري تصادفي ساده انتخاب و پرسشنا نظر آمد كه اين تعداد به شيوه نمونه

 در ميان آنان توزيع گرديد. 

اي كه فرد در مقياس سرمايه اجتماعي روستايي از پرسشنامه نمره 
 آورد.دست ميسرمايه اجتماعي روستايي به

 اعتماد روستاييان به نهادهاي دولتي 

 دشوار بودن مديريت روستا

 اعتماد به افراد غريبه مقيم در روستا

 اعتماد به مسافرين روستا

 اعتماد روستاييان به نهاد دهياري

 اعتماد به عملكرد شوراها در روستا

 اعتماد به مراكز خدمات روستايي

 روستااعتماد به تعاوني 

اعتماد به نهاد هاي اجتماعي )بسيج، هيات امناي 
 مسجد و...(

 مشاركت در امور روستا

 ها گيري مشاركت در تصميم

 مشاركت در اجرا

 مشاركت در مراسمات اجتماعي و مذهبي

 مشاركت با شوراهاي روستا

 هاي مالي ي كمک مشاركت در زمينه

 بات و راهپيماييمشاركت در انتخا

 مشاركت داوطلبانه در كارهاي عمراني روستا

 تعامالت روستاييان با يكديگر 

 وضعيت درگيري و نزاع در روستا

 براي حل مشكالت در روستا  وجود گردهمايي

 مشاركت در مراسم شادي و عزاداري

 هاي مشترک روستا مثل  از بين رفتن ارزش



 
 
 
 

 

 زيستي ساده

 دوستي حسن وطن

 اي بودن ازدواج طايفه

 داشت مساعدت به اهالي روستا بدون چشم

 ها به صورت داوطلبانه آوري زباله جمع

 رابطه دوستانه با اعضاي خانواده

 تعريف كارهاي روزانه براي خانواده

 كمک مالي به خويشاوندان

 ي خويشاوندان رفت و آمد به خانه

 حضور در بازار جهت خريد

 رفت و آمد با دوستان

 حضور در مسابقات ورزشي

 هاي محلي تقويت نهاد

 

اجتماعي، تحصيالت، قوميت، درآمد... -ايگاه اقتصادياجتماعي: پ-هاي اقتصاديويژگي
 باشد.هاي مورد بررسي در اين پژوهش مياز ويژگي

هاي اقتصادي و منظور از پايگاه اجتماعي اقتصادي، ويژگي
كننده پايگاه اجتماعي شامل درآمد خانواده، سطح تحصيالت و منزلت شغلي است كه تعيين

در جامعه است. بر اين اساس افراد در سه طبقه پايگاه پايين، متوسط و باال قرار گرفتند. فرد

% از  3/1باشد.  %  زن مي 1/05% از پاسخگويان  مرد و  9/30در نمونه اين پژوهش 
%  8/5% داراي تحصيالت ديپلم،  0/00% ابتدايي و سيكل،  5/00سواد،  پاسخگويان بي
% داراي تحصيالت دكتري 0% تحصيالت ليسانس و 3/3ت فوق دبپلم، داراي تحصيال

داراي سطح تحصيلي ابتدايي و  ترين فراواني مربوط به پاسخگويان باشند. بنابراين بيش مي
 سيكل و با فاصله بسيار كم تحصيالت ديپلم است.
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93-90 31 0/80 

93-93 800 3/08 

03-00 00 0/80 

03-03 93 3/1 

 8/80 35 سال 03باالي 

 833 090 مجموع

ساله،  93- 93%  0873ساله،  90-93% از پاسخگويان 8070(، 0براساس نتايج جدول )
 ساله هستند. بنابراين 03% باالي 80ساله و  03-03 3/1ساله،  00-03% از افراد 0/80

 اند. خود اختصاص دادهترين فراواني را به ساله بيش 03 -93  پاسخگويان

% 3/3% از پاسخگويان، ترک، 9/03% از پاسخگويان فارس، 83دهد كه  نتايج نشان مي
% افراد نيز لر هستند. قوميت ترک، بيشترين فراواني را به خود اختصاص  3/3از افراد كرد و 

 اند.  % از آنان متاهل 51 د و% از پاسخگويان مجر09داده است.

 

 

 
  

 0/05 893 پايين

 9/08 839 باال

 8/09 833 مركز

 833 010 مجموع

ز % ا9/08% از پاسخگويان پايين روستا،  0/05دهد كه  نتايج جدول نشان مي
% از آنان در مركز روستا ساكن هستند. افرادي كه در پايين 8/09پاسخگويان باالي روستا و 

 اند. روستا ساكن هستند، بيشترين فراواني را به خود اختصاص داده



 
 
 
 

 

 

 
  

 58353/80 9013/13 سرمايه اجتماعي روستايي )نمره كل(

 33931/0 0938/90 اعتماد

 83831/0 8083/83 مشاركت

 53153/0 0003/98 انسجام

 39013/9 3033/83 هاي محلي شبكه

، اعتماد 9013/13دهد ميانگين نمره كل سرمايه اجتماعي برابر  نتايج جدول نشان مي
اين ميانگين  باشد، بنابر مي 3033/83هاي محلي و شبكه8083/83مشاركت  ،0938/90
 باشد. مي 0938/90ها مربوط به بعد اعتماد با   ترين نمرات از ميان مقياس بيش

.ميزان ابعاد سرمايه اجتماعي روستائيان، برحسب سن آنها ، متفاوت است  -8
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 F Sig T  ميانگين سن 
درجه 
 آزادي

Sig 
تفاوت 
 هاميانگين

خطاي معيار 
 تفاوت

سطح اطمينان 
33% 

 حد پايين
 د باالح

 

93-93 
93-03 
03-03 
03-03 
 باالبه03

9075300 
9079880 
9073010 

9071598 
9073830 

.058 .810 .546 830 315/3 .39177 .71804 
8739000-    
8713030 

 

93-93 
93-03 
03-03 
03-03 
 به باال 03

8175130 
8379000 
8179303 
8373809 
8370098 

87530 .935 -.390 830 30/3 -.31009 .50310 
8710810-    
3755500 



 
 
 

  

–  
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93-93 
93-03 
03-03 
03-03 
 به باال 03

9878930 
9875011 
9978013 
9979353 
9873915 

.303 .038 
-

87338 
830 30/3 -.33180 .33053 

8753183-     
3730818 

 

93-93 
93-03 
03-03 
03-03 
 به باال 03

8370033 
9373300 
9373095 
9370191 
8375308 

97538 .830 -.015 830 591/3 -.90800 .00509 
8780883-     
3703190 

اجتماعي در سنين مختلف نشان   مستقل براي بررسي تفاوت ابعاد سرمايه tنتايج آزمون 
نسجام در سنين مختلف تفاوت معنادار وجود اجتماعي در بعد مشاركت و ا  داد كه بين سرمايه

تر  ساله بيش 03-03ساله به باال و انسجام در پاسخگويان  03دارد. مشاركت در پاسخگويان 
 است.

.، متفاوت استروستائيان، برحسب جنس آنهاميزان ابعاد سرمايه اجتماعي  -9
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 F Sig T  ميانگين جنس
درجه 
 آزادي

Sig 
تفاوت 
 هاميانگين

خطاي 
 معيار تفاوت

 %33سطح اطمينان 

 حد پايين   حد باال

 
 مرد
 زن

9070001 
9073850 

37833 37538 37000- 093 000/3 3780838- 3733351 
8780    

   3710883 

 
 مرد
 زن

8170933 
8373119 

837959 37338 87135- 093 33/3 3713103- 3703919 
87003-   

  3730901 

 
 مرد
 زن

9873930 
9873993 

37353 37038 87335 093 083/3 3703308 3703330 
370100-    

8781398 

 

 مرد
 زن

8370308 
9378805 

37015 37005 87339- 093 080/3 370903 3709033 
373593     

 3708935 



 
 
 
 

 

اجتماعي در مردان و زنان نشان   مستقل براي بررسي تفاوت ابعاد سرمايه tنتايج آزمون 
اجتماعي در بعد مشاركت در زنان و مردان تفاوت معنادار وجود دارد. بعد   داد كه بين سرمايه

 مردان است.تر از  مشاركت در زنان بيش

 هاي اجتماعي بر حسب تاهل تفاوت دارد. ابعاد سرمايه -0
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 F Sig T  ميانگين تاهل
درجه 
 آزادي

Sig 
تفاوت 
 هاميانگين

خطاي 
معيار 
 تفاوت

سطح اطمينان 
33% 

 حد پايين   حد باال

 
 مجرد
 متاهل

9073901 
90705 

.001 .001 .901 030 01/3 .85018 .31339 
3733533- 
8709058 

 
 مجرد
 متاهل

8378550 
8378000 

87381 .850 -.380 030 33/3 -.33550 .39300 
8730800- 
87381 

 
 مجرد

 تاهلم
9873333 
9873350 

.333 .390 -.033 030 30/3 -.00080 .03350 
8793855- 

.33000 

 

 مجرد
 متاهل

9373030 
8371113 

87001 .810 .030 030 533/3 .80510 .00033 
3731133- 

.11933 

اجتماعي در وضعيت تاهل نشان   مستقل براي بررسي تفاوت ابعاد سرمايه tنتايج آزمون 
اجتماعي در بعد انسجام بر تاهل تفاوت معناداري وجود دارد. انسجام در   د كه بين سرمايهدا

 تر است. پاسخگويان كه متاهل هستند بيش

 اجتماعي بر حسب قوميت تفاوت دارد.  . ابعاد سرمايه0



 
 
 

  

–  

  

 

 

 

 

t  

 F Sig T  ميانگين قوميت
درجه 
 آزادي

Sig 
تفاوت 
 هاميانگين

خطاي 
 معيارتفاوت

سطح اطمينان 
33% 

 حد پايين   حد باال

 

 فارس
 ترک
 كرد
 لر

9073135 

90703300 

9970000 
9075550 

.300 .101 .950 083 301/3 .80801 .53933 
8788830-    
870309 

 

 فارس
 ترک
 كرد
 لر

8170330 
8379030 

81 
81 

.330 .335 -.000 083 30/3 -.00335 .31880 
8733909-    
375300 

 

 فارس
 ترک
 كرد
 لر

9979009 
9875001 

93 
9370000 

87330 .850 87908 083 39/3 .59308 .38880 
3700591-    
8750333 

 

 ارسف
 ترک
 كرد
 لر

8371083 
8373105 

83 
83 
 

87800 .911 -.903 083 30/3 -.88033 .08001 
3739511-    
375330 

اجتماعي بر حسب قوميت نشان   مستقل براي بررسي تفاوت ابعاد سرمايه tنتايج آزمون 
رد. اجتماعي در بعد مشاركت و انسجام بر قوميت تفاوت معنادار وجود دا  داد كه بين سرمايه

 تر است. مشاركت در پاسخگويان ترک و انسجام در پاسخگويان فارس بيش

 ابعاد سرمايه اجتماعي بر حسب تحصيالت تفاوت دارد. -3



 
 
 
 

 
 

 

  

t  

درجه  F Sig T  ميانگين تتحصيال
 آزادي

Sig  تفاوت
 هاميانگين

خطاي معيار 
 تفاوت

 %33سطح اطمينان 

 حد پايين   حد باال

 زير ديپلم 
 باالي ديپلم

0/90 
0038/90 

97910 .800 .330 833 30/3 .03030 .30313 8705030-     
8703051 

 زير ديپلم 
 باالي ديپلم

8370033 
8373300 

.390 .108 -.390 833 33/3 -.39003 .11183 3703083-     
8373030 

 زير ديپلم 
 باالي ديپلم

9873505 
9870098 

87910 .931 .803 833 311/3 .80030 .03083 87933    3710933 

 

 زير ديپلم
 باالي ديپلم

9373303 
8373991 

.033 .030 .933 833 30/3 .81133 .53803 3708315-    
3731005 

اجتماعي در تحصيالت مختلف   مستقل براي بررسي تفاوت ابعاد سرمايه tنتايج آزمون 
اجتماعي در بعد اعتماد بر تحصيالت تفاوت معنادار وجود دارد.   نشان داد كه بين سرمايه

 تر است. اعتماد در پاسخگوياني كه باالي ديپلم هستند بيش

اجتماعي -يه اجتماعي روستاييان بر حسب پايگاه اقتصاديميزان ابعاد سرما .1
 متفاوت است.

 براي آزمون فرضيه باال از تحليل واريانس استفاده شده است.

levene 

903/3 0 383/3 

ها و درجه  ون وسط درجه آزادي بين گروهو دو ست leveneدر ستون اول مقدار آماره 
شود. با توجه به سطح معناداري كه مقدار باالي آن داللت  آزادي درون گروهي مشاهده مي

  .ها برابر است پذيريم كه واريانس گروه كند و مي ييد فرض ميأبر ت



 
 
 

  

–  

  

ANOVA

 F 

107053  
530007503 
530037030 

0  
099  
095  

303/98 
083/810 

.880 31/3 

فيشر سنجيده است. مجموع   آناليز واريانس را با آماره ANOVAخروجي باال با عنوان  
شود. ميانگين مربعات  ها و كل مشاهده مي گروه ها و درون مربعات و درجات آزادي بين گروه

 33/3ماره فيشر نيز در جدول باال آمده است. با توجه به مقدار سطح معناداري كه باالي و آ
 عبارت ديگر ميزان ابعاد سرمايهها را بپذيريم. به هاي گروه است بنابراين فرض برابري ميانگين

 اجتماعي متفاوت نيست. –اجتماعي روستايي بر حسب پايگاه اقتصادي 

دف بررسي مولفه هاي سرمايه اجتماعي روستايي در روستاي يانچشمه اين پژوهش با ه
استان چهار محال و بختياري با روش پيمايش انجام شد. نتايج نشان داد كه بين 

هاي اجتماعي در بعد مشاركت و انسجام در سنين مختلف تفاوت معنادار وجود دارد.  سرمايه
ساله  03-03و انسجام در پاسخگويان  ساله به باال 03مشاركت اجتماعي در پاسخگويان 

سال، از بعد مشاركت  03 است. روابط اجتماعي و خانوادگي روستاييان باالي تر بيش
هاي روزمره، شكل گرفته است. تالش براي  اجتماعي، رفت و آمدهاي خانوادگي و فعاليت

تايج با با حفظ موقعيت اجتماعي و خانوادگي، منجر به مشاركت اجتماعي بيشتر است. اين ن
( همسو است. 895: 8033(، قرباني و همكاران )8: 8030نتايج  پژوهش درستكار و ودايع )

بر اساس نتايج، مشاركت زنان بيشتر از مردان است. در محيط روستايي، زنان تعامالت 
  كنند، اكثر كارهاي روزمره غيررسمي بيشتري بايكديگر دارند، بيشتر يكديگر را مالقات مي

شناسند و... به همين دليل مشاركت در زنان روستايي شترک است، همه يكديگر را ميآنان م
 بيشتر از مردان گزارش شده است.

ها و يتـشود، بلكه موقعيـيک ويژگي انتسابي محسوب نم راد، صرفاًـجنسيت اف
ها و خورد و دسترسي به شانسهايي است كه در جامعه براي زنان و مردان رقم ميفرصت



 
 
 
 

 

كند. مورو معتقد  صت هاي متفاوت بر اساس زن بودن و مرد بودن را براي افراد فراهم ميفر
است كه بسياري از قوانين مربوط به شبكه در بين زنان و مردان متفاوت هستند. به 

ها و  شوند، مهارت ها به واسطة پيوندهاي مؤثر مشخص مي خصوص در جايي كه شبكه
ها در حوزة  نبع مهم هستند كه به دليل تمركز خانمكاالهاي داراي ارزش عاطفي يک م

به نقل از  033، 8333تر باشد )مورو،  خصوصي، ممكن است براي آنها خيلي قابل دسترس
 (.553: 8033كياني، 

اجتماعي در بعد انسجام بر حسب تاهل تفاوت    عالوه بر آن نتايج نشان داد كه سرمايه
تر است. افراد متاهل در جريان زندگي مشترک ياد  يشهل، بأدارد. انسجام در پاسخگويان مت

ها و تصميمات را به صورت مشترک انجام دهند. به همين  گيرند، كه بسياري از فعاليت مي
 هل داراي انسجام بيشتري نسبت به افراد مجرد هستند.أدليل است كه افراد مت

ر حسب قوميت تفاوت اجتماعي در بعد مشاركت و انسجام ب  نتايج نشان داد كه سرمايه
تر است. در  دارد.  مشاركت در پاسخگويان ترک و انسجام در پاسخگويان فارس بيش

روستاي مورد مطالعه، اكثريت روستاييان داراي قوميت ترک هستند. همانطور كه در نتايج 
درصد از افراد داراي قوميت ترک هستند، طبيعي 9/03هاي توصيفي نيز نشان داده شد،  داده

ها بيشتر است.  كه مشاركت و هماهنگي ميان ترک زبانان نسبت به ديگر قوميتاست 
اند، از  درصد از حجم نمونه را تشكيل داده 83همچنين پاسخگويان داراي قوميت فارس كه 

دهنده آن است كه اقليت فارس، براي نانسجام بااليي برخوردارند. اين يافته پژوهش نشا
 هايها،  انسجام درون گروهي را باال برده است. شبكه ر قوميتحفظ موقعيت خود در ميان ديگ

 شناسنداجتماعي شخصي كوچک معموال همگن و متراكم هستند و همه يكديگر را مي
ها با نتايج پژوهش كالنتري و (. يافته553 :8033به نقل از كياني،  53، 8333 )ولمن،

 باشد.  همسو مي( 893: 8033همكاران )

اجتماعي در بعد اعتماد بر حسب تحصيالت متفاوت است.   ج، سرمايهبر اساس نتاي
تر است. در روستاي مورد  اعتماد اجتماعي در پاسخگوياني كه باالي ديپلم هستند بيش

مطالعه، پاسخگوياني كه باالي ديپلم هستند، بايستي براي ادامه تحصيل به نقاط خارج از 
دهند. روابط  خارج از محيط روستا ادامه ميو تحصيالت خود را در  روستا مهاجرت كنند



 
 
 

  

–  

  

يابد. با افزايش روابط اجتماعي، اعتماد اجتماعي  اجتماعي پاسخگويان روستايي گسترش مي
پاسخگوياني كه داراي تحصيالت باالي ديپلم هستند نسبت به نيز افزايش خواهد يافت. 
اين نتايج با نتايج پژوهش تر از اعتماد بيشتري برخوردارند كه  افراد با تحصيالت پايين

 باشد.  ( همسو مي893 :8033كالنتري و همكاران )

اجتماعي متفاوت -ميزان ابعاد سرمايه اجتماعي روستايي بر حسب پايگاه اقتصادي
اجتماعي و موقعيت افراد مورد مطالعه بر اساس ميزان و سطح -نيست. پايگاه اقتصادي

نابع كمياب شبكه، در شكل و تركيب شبكه روابط تحصيالت و درآمد و دسترسي به ميزان م
اجتماعي و پيوندهاي رسمي و غيررسمي اعضاي شبكه، در ميزان اعتماد آنان موثر است. به 

كنند. دسترسي اجتماعي فرد، شانس هاي زندگي او را تعيين مي-تعبير وبر، پايگاه اقتصادي
گوناگون و در نتيجه تعيين ميزان هاي متنوع معادل دسترسي آنان به منابع افراد به شبكه

باشد. سرمايه اجتماعي آنان مي

هاي سرمايه اجتماعي روستايي رسمي مردم نهاد يكي از مؤلفهغيرهاي گسترش شبكه
 ها دولتي هستند و تا زماني فعاليت مي كنند كه از دولت كمکاست، اما در ايران اين شبكه

يژه در وكت در اداره امور كشور بسيار پايين است بهدريافت مي كنند. در ايران تمايل به مشار
مسائل مالي و اين به علت عدم پرداختن به موضوع تغيير سرمايه درون گروهي به سرمايه 

اند، سرمايه اجتماعي  گروهي است. در جوامعي كه سير تكاملي از سنت به مدرنيته داشتهبرون
اي كه در مدت طوالني ايجاد گرديده، به روستايي به معناي قديمش از بين رفته و سرمايه

سرعت از دست رفته است. در ايران هم اين اتفاق افتاده و چيز جديدي به نام سرمايه مدرن 
 (.803: 8010موسايي و همكاران، شده است )جايگزين آن ن

 گيردرود، به تدريج شكل ميسرمايه اجتماعي روستايي عليرغم اينكه زود از بين مي
(. افزايش سطح تحصيالت روستاييان منجر به افزايش 803: 8010همكاران، موسايي و )

پاسخگوياني كه داراي آگاهي مي شود. از طرف ديگر بر اساس نتايج اين پژوهش، 
تر از اعتماد اجتماعي  تحصيالت باالي ديپلم هستند نسبت به افراد با تحصيالت پايين

ستايي يكي از بسترهاي افزايش سرمايه بيشتري برخوردارند. ترميم اعتماد اجتماعي رو
كننده روابط اجتماعي بناي تعامالت اجتماعي و تسهيلاجتماعي روستايي است. اعتماد سنگ



 
 
 
 

 

(. گيدنز جامعة سنتي را، زندگي مبتني بر ايمان و قطعيت مي داند. 555: 8033 )كياني، است
و لذا اعتماد او توأم با ولي انسان مدرن زندگيش بر احتماالت و عدم قطعيت استوار است 

 ( نوعي اضطراب و دلهرة دروني است. 519 ،به نقل از كياني 8331، )گيدنز

 است. "اعتمادسازي"رسد قابل اعتمادترين راهكار به نظر مي

اقتصادي،  الزم است -با توجه به اهميت سرمايه اجتماعي روستايي در توسعه اجتماعي
يش و ذخيره اين سرمايه انجام گيرد. برخي از اين اقدامات عبارتند ريزي به منظور افزا برنامه

 از:

بسترسازي افزايش سواد و تحصيالت روستاييان. بر اساس نتايج اين پژوهش،  .8
ترميم اعتماد اجتماعي روستايي كه يكي از بسترهاي افزايش سرمايه اجتماعي براي 

 روستايي است.

 هاي صنفي روستايي.گيري انجمنشكل .9

گيري نهادهاي مدني فعال و مستقل از دولت كه محرک مشاركت اجتماعي شكل .0
 است. 

  .هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي و اجتماعيگري دولت در بخشپرهيز از تصدي .0

هاي اعتماد بين  گسترش نهادهاي مردمي براي جلب مشاركت آنها و تقويت شبكه .3
 مردم. 

 

 



 
 
 

  

–  

  

در كاهش  يه اجتماعيل اثرات سرمايتحل( 8035) روش سنايي مقدمس بهروز محمدي يگانهمنيژه؛  احمدي- 
 . 830-30،  00شماره پياپي  (8)83. ييروستا يفقر خانوارها

ستايي بر ( نقش سرمايه اجتماعي رو8030تبار فيروزجاني، مرتضي )زي، اصغر؛ مهرعليافراخته، حسن؛ عزي -
 .(00)80 .توسعه روستايي دهستان چهاردانگه، 

هاي  گيري زمينه اجتماعي بر شكل  ( تبيين نقش سرمايه8030) برقي حميد، شايان محسن، اصالني بيتا -
 99 ؛.آفريني روستاييان )مورد مطالعه: بخش سيدان شهرستان مرودشت(. كار

(8:) 30-10. 

 ، ترجمه افشين خاكباز و حسين پويان، تهران: نشر تيراژه.( 8013بورديو، پير ) -

عي در مناطق شهري و ( بررسي و تحليل ميزان سرمايه اجتما8010) كاظم ،تاجبخش، مرتضي؛ توكلي -
  . 859-800، (9)88. روستايي مرزي سيستان. 

( اثرات سرمايه اجتماعي روستايي در مناطق روستايي )مطالعه موردي: 8030حيدري ساربان، وكيل ) -
 (.0)1، شهرستان مشگين(، 

جش ميزان سرمايه اجتماعي در نواحي روستايي بررسي و سن (8030) درستكار، احسان؛ ودايع، رقيه -
 (.0)93 ،شهرستان گرگان(،  -)دهستان قرق 

گيري نهادهاي  نقش سرمايه اجتماعي روستايي در شكل (8033اله؛ فيروزآبادي، احمد )ليزاده، ورستمعلي -
و براي توسعه روستايي، عنوان نهادهايي نهاي زادگاهي(، بهن )انجمناپايدار مهاجر

 ،0(8). 

هاي سرمايه  ( مدل ساختاري مؤلفه8038آبادي، وحيد؛ گراوندي، شهپر ) بيگي، اميرحسين؛ عليعلي -
كپذيري روستاييان: مطالعه كلزاكاران شهرستان كنگاور،  اجتماعي روستايي مؤثر بر ميزان ريس

 ،8(8). 

  ( ارزيابي نقش سرمايه اجتماعي در توسعه8039عينالي، جمشيد؛ فراهاني، حسين؛ رومياني، احمد ) -

 .(5)9 هاي دوم،  گردشگري روستايي با تأكيد بر خانه

 شارات كوير.، ترجمه غالمرضا غفاري و حسين رمضاني، تهران: انت( 8011فيلد، جان ) -

http://geography.journals.iau-garmsar.ac.ir/?_action=article&au=654395&_au=%D9%85%D9%86%DB%8C%DA%98%D9%87++%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
http://geography.journals.iau-garmsar.ac.ir/?_action=article&au=654395&_au=%D9%85%D9%86%DB%8C%DA%98%D9%87++%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
http://geography.journals.iau-garmsar.ac.ir/?_action=article&au=654396&_au=%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B2++%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C+%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
http://geography.journals.iau-garmsar.ac.ir/?_action=article&au=654399&_au=%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B4++%D8%B3%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlxerwhtDkAhUKaFAKHT9bAD0QFjAFegQICRAF&url=http%3A%2F%2Fgeography.journals.iau-garmsar.ac.ir%2Farticle_537239.html&usg=AOvVaw218Vd3E7-88r-ftCR16KRn
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlxerwhtDkAhUKaFAKHT9bAD0QFjAFegQICRAF&url=http%3A%2F%2Fgeography.journals.iau-garmsar.ac.ir%2Farticle_537239.html&usg=AOvVaw218Vd3E7-88r-ftCR16KRn
http://geography.journals.iau-garmsar.ac.ir/issue_115055_115056_.html


 
 
 
 

 
( تحليل سرمايه اجتماعي روستايي اعضاي 8030قرباني، مهدي؛ ساالري، فاطمه؛ خراساني، محمدامين ) -

هاي اعتبارات خرد روستايي. )مورد: روستاي بسطاق در شهرستان سرايان(،  صندوق
 ،3(8). 
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كالنتري، خليل؛ اسدي، علي؛ رحيميان، مهدي؛ محمدي، ياسر؛ انصاري، عليرضا؛ طرفي، عبدالحسن،  -
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 5(0،) 555 -515. 
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