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Paying attention to social capital in the management of environmental resources by people and partici-
pation in various development programs are the important elements of rural management and develop-
ment. These elements can solve socioeconomic problems and optimally distribute services and facilities 
to increase welfare and comfort. However, the importance of social capital and participation of villagers 
is not properly recognized. In this regard, the role of the people and their participation in accelerating de-
velopment processes is not taken into consideration. This research aims at the relationship between the 
improvement of the social capital of villagers and their participation in sustainable rural development on 
one hand and the environmental, physical, economic and cultural mediating roles of villagers perceived 
through the implementation of programs and plans in Tehran Province. The study is of a descriptive-
survey type conducted with a questionnaire as the data collection tool. The research sample consisted of 
400 households in 33 villages. The results indicated the positive effect of social capital on villagers’ par-
ticipation in rural development programs. In other words, through the improvement of social awareness, 
social trust and social networks in connection to the implementation of community-based programs and 
projects by local managers, it is possible to enhance the participation of villagers in projects, social activi-
ties, and investment in rural areas. This, in turn, leads to improved sustainable development of villages.
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Extended Abstract

1. Introduction

o far, many definitions have been pro-
posed for social capital. What is usually 
emphasized in most of them is the abil-
ity of community members to cooperate 

with each other so as to achieve productivity. The concept 
of social capital has been taken into consideration by poli-
cymakers, social policy officials and local governments 
in the process of globalization and the weakening of the 
role of national governments as an effective solution at 
the level of local communities to cope with development 
problems (Warner, 1999). In a community located in a cer-
tain geographical region, social capital can be promoted S
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through the promotion of social awareness, social solidar-
ity, social networks, and social trust. This ultimately leads 
to the formation of social groups and their collective part-
nership. These come through providing norms that enable 
social organizations to help one another to achieve their 
goals (Coleman, 1998; Putnam and Gass, 2002). Therefore, 
the main issue in this research is to respond the question 
‘what is the effect of social capital on the participation of 
villagers in rural socio-economic activities for sustainable 
rural development?’.

2. Methodology 

The present research is  an applied study in terms of 
purpose, a descriptive survey in terms of data collection 
method and quantitative in terms of nature. Indeed, a 
descriptive-analytic method was used to accurately deal 
with the research question and hypothesis, to provide 
a meaningful framework on the status of local govern-
ments in promoting the indices of rural social capital, 
and to evaluate the perceived ecological, physical, social, 
cultural, economic and environmental impacts on the par-
ticipation in sustainable development programs. Also, a 
field survey method was used to collect field data on the 
significant indices in the promotion of social capital indi-
cators and participation in plans and projects for sustain-
able rural development. The statistical population of the 
study consisted of the villages around Tehran metropolis 
with semi-formal institutions (e.g. village councils) and 
independent local managers.

3. Results

In order to investigate the effect of social capital on the 
perceived ecological, environmental, socio-cultural, eco-
nomic and physical conditions in rural plans and projects, 
multivariate linear regression was done in a step-by-step 
approach. Only after the first variable, namely social 
awareness, was considered, the model could predict the 
order of 33.7, 22.8, 37.1 and 40.9 percent of change in 
the plans and projects of the sustainable rural develop-
ment process. To investigate the effect of social capital 
on sustainable rural development in the context of the 
perceived dimensions of the villagers, multivariate linear 
regression was performed in a step-by-step manner. The 
results showed that, after the social awareness variable 
was introduced in the model, it alone could account for 
26.1% of the variations of sustainable rural development. 
The multivariate linear regression analysis which was 
done to explain the effects of the perceived dimensions 
of plans and projects for participation in sustainable rural 
development programs showed that, the perceived eco-

logical environment variable alone could predict 26.66% 
of rural participation changes in the process of sustainable 
rural development.

4. Discussion

This study was done to investigate the effect of promot-
ing social capital on the participation of villagers in the 
plans and projects of sustainable development in some 
rural areas of Tehran Province. The study also evaluated 
the mediating roles of ecological, environmental, socio-
cultural, economic and physical variables. In this regard, 
six hypotheses were tested. In the first four hypotheses, 
the relationship between the improvement of social capi-
tal on one hand and how effective those mentioned vari-
ables would be in rural plans and projects was examined. 
The results showed that there is a positive and direct re-
lationship between social capital and ecological, environ-
mental, socio-cultural, economic and physical parameters 
involved in rural development programs. In the fifth hy-
pothesis, social capital affected by the local government 
function proved to have a significant positive role in sus-
tainable rural development. As to test the sixth hypoth-
esis, the role of improving social capital and involving 
villagers in rural development plans was examined in 
connection with the mediating roles of ecological, envi-
ronmental, socio-cultural, economic and physical param-
eters. The results confirmed the presence of relationships 
in this regard. Based on these results, all the hypotheses of 
the research were approved. 

5. Conclusion

This research is devoted to the concept of social capital 
as a tool for sustainable rural development. If social capi-
tal is considered as an infrastructure for sustainable rural 
development, the negative impacts of implementing de-
velopment plans and projects can be reduced. Therefore, 
appropriate plans to increase social capital can contribute 
to the process of sustainable rural development. Accord-
ing to the literature and the results of this research, social 
capital is necessary for sustainable rural development. It 
is also found that sustainable development serves as a 
factor contributing to the creation of social capital. This 
two-way relationship makes it important enough to pay 
attention to the collaboration of management and the local 
community in sustainable rural development processes.
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توجه به مقوله سرمایه اجتماعی در مدیریت منابع محیطی توسط مردم و مشارکت در برنامه های مختلف توسعه به مثابه یکی از عناصر 
مهم مدیریت و توسعه روستایی است؛ که در رفع مشکالت اجتماعیـ  اقتصادی و توزیع بهینه خدمات و امکانات، به منظور افزایش رفاه و 
آسایش روستاییان مؤثر است. بااین وجود، اهمیت و جایگاه سرمایه اجتماعی و مشارکت روستاییان به درستی تشخیص داده نشده است. 
بدین ترتیب، ایفای نقش مردم و مشارکت آن ها در جهت تسریع فرآیند توسعه آن چنان که باید موردتوجه قرار نگرفته است. بر این شالوده، 
این پژوهش رابطه بین بهبود سرمایه اجتماعی روستاییان و مشارکت آن ها در برنامه های توسعه روستایی با نقش میانجی اثرات محیطی 
ـ اکولوژیک، فیزیکی، اقتصادی و اجتماعیـ  فرهنگی ادراک شده از اجرای برنامه ها و طرح ها توسط روستاییان در روستاهای استان تهران 
را آشکار می سازد. یافته های پژوهش حاضر که به روش توصیفی ـ پیمایشی و مبتنی بر ابزار پرسشنامه در 400 خانوار نمونه و در 33 
روستای نمونه انجام شد، بیانگر تأثیر مثبت سرمایه اجتماعی بر مشارکت روستاییان در برنامه های توسعه روستایی است؛ به سخن دیگر با 
بهبود آگاهی اجتماعی، اعتماد اجتماعی و شبکه های اجتماعی نسبت به اجرای برنامه ها و طرح های اجتماعیـ  اقتصادی توسط مدیریت 
محلی، مشارکت روستاییان در اجرای طرح ها و شراکت در فعالیت های اجتماعی و سرمایه گذاری اقتصادی در روستاها افزایش یافته که 

درنتیجه موجب بهبود میانگین ابعاد توسعه پایدار روستایی شده است.

کلیدواژه ها: 
برنامه های توسعه 
روستایی، سرمایه 

اجتماعی، اعتماد، مشارکت 
روستاییان، توسعه پایدار
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مقدمه

تعاریف بسیاری از سرمایه اجتماعی وجود دارد؛ اما، معموالً در 
اکثر تعاریف بر »توانایی اعضای جامعه برای همکاری با یکدیگر 
که منجر به فعالیت تولیدی می شود«، تأکید شده است. بوردیو، 
سرمایه اجتماعی را مجموعه ای از منابع موجود یا بالقوه ناشی از 
تملک شبکه های پایدار و نهادینه شده در روابط مبتنی بر توافق 
 .(Bourdieu & Wacquant, 1992) می داند  دوطرفه  شناخت  و 
همچنین، کلمن، سرمایه اجتماعی را منبعی شامل سرمایه انسانی 
و مالی تلقی کرده است. از دیدگاه او، سرمایه اجتماعی جنبه هایی 
از ساختار اجتماعی را در برمی گیرد و اقدامات کنشگران را تسهیل 

 .(Coleman, 1988) می کند

به ویژه  و  توسعه، کیفیت عملکرد مدیریت  ادبیات  اساس  بر 
با شرایط نوین جوامع همچون  مدیریت محلی و همراهی آن 
توجه به مقوله سرمایه اجتماعی، به فرآیند رشد و توسعه پایدار 

رابطه  این  در   .(Popovych, 2018) رساند  خواهد  مدد  روستایی 
به عنوان  ویژگی های مدیریت محلی  است که  این  بر  استدالل 
انگیزه ای در بین اعضا برای پیروی از اهدافشان محسوب می شود. 
به طوری که درک انتظارات مردم ازلحاظ نتایج برنامه ها و طرح ها، 
و  شخصی  منافع  گرفتن  نظر  در  و  روستاییان  رضایت  کسب 
جمعی به طور مستقیم با ویژگی های مدیریت محلی در رابطه 
زندگی  وضعیت  بهبود  دیگر،  سخن  به   .(Bezzina, 2000) است 
و ابعاد توسعه پایدار روستایی از طریق توجه به مقوله سرمایه 
اجتماعی، و به طورکلی نظریه های اجتماع محور امکان پذیر بوده؛ 
و سرمایه اجتماعی به مثابه شبکه، روابط و هنجارهایی تلقی شده 
که به روستاییان کمک می کند که با هماهنگی و برقراری رابطه 
با یکدیگر، با مشکالت اجتماعی و اقتصادی راحت تر روبه رو شوند 

 .(Putnam, 1995)

اگرچه مطالعات مختلفی به بررسی سرمایه اجتماعی در توسعه 
پایدار روستایی پرداخته اند؛ بااین حال، مطالعات کمی به ارتباط بین 

1- استادیار، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
2- کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

تأثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت روستاییان دربرنامه های توسعه روستایی با نقش میانجی اثرات 
ادراک شده ازبرنامه ها و طرح ها
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بهبود ابعاد سرمایه اجتماعی متأثر از اثرات محیطیـ  اکولوژیک، 
فیزیکی، اجتماعی ـ فرهنگی و اقتصادی ادراک شده از برنامه ها 
و طرح ها توسط روستاییان برای مشارکت در برنامه های توسعه 
پایدار روستایی به صورت همزمان پرداخته اند. به منظور برطرف 
کردن این شکاف مطالعاتی و باتوجه به این پژوهش به بررسی 
برنامه های  در  روستاییان  مشارکت  بر  اجتماعی  سرمایه  تأثیر 
توسعه روستایی با نقش میانجی اثرات ادراک شده از برنامه ها و 

طرح ها در روستاهای استان تهران پرداخته است.

بنابراین مسئله اصلی در این پژوهش این است که بهبود سرمایه 
اجتماعی متأثر از اثرات محیطیـ  اکولوژیک، فیزیکی، اجتماعی 
برنامه ها و طرح ها توسط  از  ادراک شده  اقتصادی  و  ـ فرهنگی 
فعالیت های  در  روستاییان  بر مشارکت  تأثیری  روستاییان چه 
اجتماعی و اقتصادی روستا در فرآیند توسعه پایدار روستایی دارد؟ 
در راستای مسئله اصلی، سؤال های فرعی مقاله به این شرح است:

سرمایه اجتماعی متأثر از عملکرد مدیریت محلی چه تأثیری بر 
مشارکت روستاییان در برنامه ها و طرح های توسعه روستایی دارد؟ 
و باالخره تأثیر سرمایه اجتماعی با نقش میانجی اثرات محیطی  
ـ اکولوژیک، فیزیکی، اجتماعیـ  فرهنگی و اقتصادی ادراک شده 
در  مشارکتشان  برای  روستاییان  توسط  طرح ها  و  برنامه ها  از 
فعالیت های اجتماعی و اقتصادی روستا در فرآیند توسعه پایدار 

روستایی چگونه است؟ 

مروری بر ادبیات موضوع

اساسی  عنصر  سه  از  اجتماعی  سرمایه  سنتی،  دیدگاه  از 
تشکیل می شود: اعتماد، همکاری متقابل و شبکه های اجتماعی 
که به مثابه مزیتی است که جامعه و افراد به وسیله آن بتوانند از 
مشارکت و همکاری متقابل و اعتماد به یکدیگر بهره مند شوند 
(Currie & Stanley,2008). مفهوم سرمایه اجتماعی با توجه به روند 

راه حلی  به عنوان  جهانی شدن و تضعیف نقش دولت های ملی، 
اجراشدنی در سطح اجتماعات محلی برای حل مشکالت توسعه، 
موردتوجه سیاست گذاران، مسئوالن سیاست اجتماعی و مدیریت 
محلی قرار گرفته است (Warner, 1999). همچنین، متناسب با 
شکل پذیری روابط اجتماعی، اعتماد بین فردی و تعهدات افراد 
جامعه، توانایی بهبود همکاری بین افراد جامعه و هماهنگی در 

  .(Liu et al, 2014) روند توسعه جامعه محور را دارد

بر این شالوده، در هر واحد جغرافیایی، مقوله سرمایه اجتماعی 
از طریق ارتقاء آگاهی اجتماعی، انسجام اجتماعی، روابط متقابل 
شکل پذیری  باعث  اجتماعی  اعتماد  و  اجتماعی،  شبکه های  و 
اجتماعی  گروه های  جمعی  شراکت  و  اجتماعی  تشکل های 
می شوند؛ و شامل هنجارهایی است که سازمان های اجتماعی 
را قادر می سازند تا یکدیگر را برای رسیدن به اهدافشان یاری 
اجتماعی  سرمایه  شاخص های  ارتقاء  دیگر،  سخن  به  رسانند. 
به وسیله مدیریت و نهاد های محلی، اثرات محیطی ـ اکولوژیک، 

اجتماعی، اقتصادی، و محیط فیزیکی ادراک شده توسط روستاییان 
را در فرایند توسعه پایدار روستایی بهبود می بخشد. این تعریف 
توسط بسیاری از محققان توسعه جامعه که ادعا می کنند جوامع 
با سرمایه اجتماعی باال شانس بیشتری برای دستیابی به توسعه 
 .(Coleman, 1988؛ Putnam & Goss., 2002) دارند، تأیید شده است
اجتماعی،  توسعه  اثرات  دارای  اجتماعی  ترتیب، سرمایه  بدین 
اقتصادی و محیطی ـ اکولوژیک ادراک شده در مناطق روستایی 
است که به مثابه کلیدی در بهبود کیفیت زندگی روستاییان در 

فرآیند توسعه پایدار روستایی قلمداد می شود.

از ابتدای دهه 1990میالدی جامعه جهانی تمایل به برانگیختن 
مشارکت محلی در میان سازمان های غیردولتی، مدیران دولتی 
و نهادهای علمی و دانشگاه را گسترش داده است. امروزه این 
رهیافت برای کاستن از محدودیت های برنامه ریزی و مدیریت 
به طوری که  (Ericsson, 2004)؛  پایین طراحی می شود  به  باال  از 
نظارت مردم محلی بر مسائل مربوط به محل خود، یکی از عناصر 
مهم مدیریت و توسعه روستایی است و این به معنای کمک به 
افزایش  و  تصمیم گیری  امور سیاسی،  در  برای مشارکت  آن ها 
 (Saleh Nasab, مهارت های مربوط به چگونگی رفع مشکالت است
(1992. بدین ترتیب، یکی از ابزارهای مهم در جهت دستیابی به 

توسعه روستایی، ایفای نقش مردم و مشارکت آن ها در این زمینه 
از طریق نظام مند کردن مدیریت محلی است. 

در رابطه با بهبود سرمایه اجتماعی روستاییان متأثر از اثرات 
محیطی ـ اکولوژیک، فیزیکی، اجتماعی ـ فرهنگی و اقتصادی  
برای  روستاییان  توسط  طرح ها  و  برنامه ها  از  ادراک شده 
مشارکتشان در فرآیند توسعه پایدار روستایی، تجربه پنجاه سال 
در  به ویژه  مدیریت  عملکرد  محدودیت های  و  امکانات  گذشته 
بهبود فرآیند توسعه پایدار به روشنی نشان داده است؛ که عامل 
تعیین کننده در این زمینه، به رغم تجربه های متفاوت، کارآمد 
بودن مدیریت محلی در اجرای برنامه ها و طرح ها است. به سخن 
دیگر، تجربه های توسعه پیام های متفاوتی را به ما می دهد؛ که 
اثرات ادراک شده از اجرای طرح ها  و پروژه ها توسط روستاییان در 
فرآیند مدیریت و توسعه اجتماعیـ  اقتصادی نقش محوری دارد. 
بااین حال، نه به عنوان فراهم کننده مستقیم رشد، بلکه به مثابه یک 
 (World Bank, شریک، عامل تسهیل کننده در روند توسعه است
(2000. در کشورهایی مانند هلند و اسکاندیناوی، تأکید اساسی 

بر تفاوت و تنوع در عملکرد سیستم و زمینه های سیاسی، ملی 
و منطقه ای آن ها، و درجه تأثیر در کار نهادها و تشکل ها بوده؛ 
و درنتیجه نقش رهبران در پیشرفت سازمان و تشکل ها متفاوت 

 .(Day and Sammons, 2016) است

از سوی دیگر، توجه به سرمایه اجتماعی برای مدیریت منابع 
دارد؛  دیرینه  سابقه ای  مردم،  توسط  نیز  طبیعی  و  محیطی 
خانواده های کشاورز و روستایی به صورت جمعی در فعالیت های 
مختلف همچون مدیریت آب و حفظ مراتع و اراضی کشاورزی 

»ناصر شفیعی ثابت و همکاران. تأثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت روستاییان دربرنامه های توسعه روستایی با نقش میانجی اثرات ادراک شده ازبرنامه ها و طرح ها«
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پژوهش های  در  همچنین،   .(Pretty, 1995) می کردند  همکاری 
متعددی مشخص شد که از دست دادن گروه های محلی، تخریب 
منابع طبیعی را به همراه داشته است. در مقابل، مشارکت در 
گروه ها و انجمن های محلی در بهبود سرمایه ها و منابع طبیعی و 
انسانی  مؤثر بوده است (Pretty and Ward., 2001). در این راستا، 
بسیاری از محققان سرمایه اجتماعی را به عنوان حلقه مفقوده 
 (Butler et al, 2009؛ Dhesi, توسعه پایدار روستایی قلمداد کرده اند
بین  روابط  در  موفقیت  به طوری که  (Grootaert, 1998 ؛2000 

طبقات مختلف جامعه مبتنی بر آموزشی است که می تواند منجر 
 (Bourdieu, ثبات اجتماعی شود ایجاد  و  پایداری ساختارها  به 
(2018. به سخن دیگر، سرمایه اجتماعی برای جامعه یک وسیله 

و یک نتیجه است . به عنوان وسیله ازاین جهت مطرح است که 
نتایجی همچون دارایی های  به  به واسطه آن روابط و مشارکت 
متعلق به جامعه منجر خواهد شد. همچنین ازاین جهت به عنوان 
یک نتیجه تلقی می گردد که روابط و شبکه هایی که اقدام مدنی 
را در خود تقویت می کنند، با افزایش همکاری میان افراد عملکرد 

 .(Cavaye, 2004) سازمان و تشکل ها را بهبود می دهند

و  دبرین  و   )2007( بولن1  مانند  محققانی  این  شالوده،  بر 
توسعه  فرآیندهای  برای  را  اجتماعی  سرمایه   )2013( گوتز2 
جامعه ضروری می دانند. منظور از توسعه جامعه در اینجا به روند 
شناسایی اولویت ها و حل مسائل محلی توسط دولت های محلی و 
 .(World Bank, 2014؛ Tirmizi, 2005) سایر مؤسسات حمایتی است
این موضوع شامل اعضای جامعه است تا با استفاده از بسیج اعضا، 
ساختارهایی را برای اقدامات الزم جهت پاسخگویی به نیازهای 
 (Mendes, کنند  فراهم  مردم  گروهی  ساختن  توانمند  و  خود 
(2009. در این راستا، با مطرح شدن مفهوم سرمایه اجتماعی، 

شیوه های مدیریتی در چهارچوب فرآیند توسعه پایدار، رویکردی 
مشارکتی پیدا کرد. به طوری که مدیریت محلی با رهیافت فضایی 
با تأکید بر شاخص هایی مثل سنجش سرمایه اجتماعی، پایداری، 
هر  آن  در  که  گرفت  شکل  بودن  مشارکتی  و  انعطاف پذیری 
سرزمین و سکونتگاه در اعمال سیاست های توسعه پایدار همراه 
زیادی شد  آزادی عمل  دارای  نظر گرفتن مزیت نسبی،  با در 

 .(Svendsen,2000)

در این راستا، با توجه به زمینه ها و فرصت های مطرح شده برای 
تولید و تحقق سرمایه اجتماعی و نیز توجه به محدودیت های 
مطرح شده در قالب نهادهای اصلی جامعه در مقیاس های خرد، 
میانی و کالن می توان با بهره گیری از سرمایه اجتماعی، امکان 
دستیابی به توسعه پایدار را فراهم نمود (Eftekhari et al, 2015)؛ 
به عبارت دیگر، سرمایه اجتماعی هم فرآیند توسعه را تحت تأثیر 
 (Ghaffari, تأثیر می پذیرد توسعه  فرآیند  از  قرار می دهد و هم 
(2011. در این رابطه، سرمایه اجتماعی درون گروهی نقش مؤثری 

1. Bullen
2. Debertin and Goetz

بر تصمیم گیری بهتر، اعمال مدیریت تولید به نحو مطلوب تر و 
افزایش میزان مشارکت های تولیدی را بر عهده دارد، به طوری که 
این شعاع اعتماد درون گروهی همراه با اعتماد و هنجارهای متقابل 
بین گروهی در سطح طایفه، بستر مناسبی برای برنامه ریزی و 
سیاست گذاری توسعه ای و تشکل های تولیدی در بعد ارشادی، 
 (Azkia & Firoozabadi, ترویجی و خدماتی را فراهم نموده است
به تنهایی  آنکه  به جای   محلی  مدیریت  اساس  این  بر   .2008)

مسئولیت کامل اداره جوامع را بر عهده گیرد، باید با استفاده از 
سرمایه اجتماعی در کنار مردم به عنوان یکی از نهادهای مسئول 
اداره جامعه محسوب شود و برای جلب مشارکت و همیاری تمام 
همگرایی  جایگزین  روستایی  جامعه  حیات  در  مؤثر  نیروهای 
.(Rezvani & Darban Astaneh, 2012) به جای تفرق و واگرایی شود

فرآیند  در  مهم  بسیار  چالش های  از  نیز  ایران  در  بنابراین، 
روستایی،  پایدار  توسعه  شاخص های  بهبود  برای  برنامه ریزی 
میزان توجه و سهم شراکت جمعی روستاییان و ذینفعان محلی 
در فرآیند برنامه ریزی و مدیریت درزمینه طرح ها و پروژه های 
اجتماعی و اقتصادی روستایشان است. ازاین رو، نهادهای محلی 
)نهاد شورای اسالمی روستایی( و مدیریت روستایی )دهیاری( 
در ایران تنها نهادهایی هستند که محور مشارکت مردم در امور 
مدیریت  و  نهادها  بنابراین،  می شوند.  محسوب  محلی  توسعه 
محلی در بهبود سرمایه اجتماعی روستاییان برای مشارکت در 
فعالیت های اجتماعی و اقتصادی در فرآیند توسعه پایدار روستایی 
از طریق اثرات ادراک شده از طرح ها و برنامه ها؛ و ارزیابی نظرات 
مردم در این زمینه، عالوه بر اینکه به بهبود زندگی اجتماعی، 
اقتصادی، محیطی ـ اکولوژیک مردم روستایی مدد می رساند؛ 
سرمایه  محلی،  حکومت  وظایف  شرح  میان  ارتباط  اهمیت 
اجتماعی و بهبود شاخص ها در فرایند توسعه پایدار روستایی 
را نیز در منطقه موردمطالعه آشکار می سازد. از همین رو، در 
سال های اخیر، بحث توجه به مقوله سرمایه اجتماعی و مشارکت 
مردمی برای مواجهه با چالش های اجتماعی و اقتصادی موجود و 
پیش رو، به صورت گسترده در سطح جامعه و محافل آکادمیک و 
سازمان های اداری ایران مطرح شده؛ و بااهمیت قلمداد شده است.

برای بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت روستاییان 
در برنامه های توسعه روستایی با نقش میانجی اثرات محیطی ـ 
اکولوژیک، فیزیکی، اجتماعیـ  فرهنگی و اقتصادی ادراک شده از 
برنامه ها و طرح ها با مرور ادبیات تحقیق، تصویر شماره 1 به عنوان 
متغیرهای  میان  روابط  نمودن  مشخص  برای  کلی  چارچوبی 
تحقیق مدل سازی شد. این مدل شامل متغیر مستقل سرمایه 
اجتماعی و ابعاد آن برای مشارکت روستاییان در فعالیت اجتماعی 
ـ اقتصادی در فرآیند توسعه پایدار روستایی به عنوان متغیر وابسته 
در نظر گرفته شده است. همچنین، متغیر میانجی در این مدل 
شامل اثرات محیطی ـ اکولوژیک، فیزیکی، اجتماعی ـ فرهنگی 
و اقتصادی ادراک شده برنامه ها و طرح ها توسط روستاییان است.  
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 فرضیه های پژوهش

مورد  زیر  فرضیه های  پژوهش  اهداف  و  سؤال ها  راستای  در 
آزمون و تحلیل قرار می گیرند:

H1: سرمایه اجتماعی بر مشارکت روستاییان در برنامه ها و 
طرح های توسعه روستایی تأثیر مثبت دارد.

ـ  محیطی  اثرات  میانجی  نقش  با  اجتماعی  سرمایه   :H2
اکولوژیک، فیزیکی، اجتماعی ـ فرهنگی و اقتصادی ادراک شده 
از برنامه ها و طرح ها توسط روستاییان برای مشارکت ایشان در 

فرآیند توسعه پایدار روستایی تأثیر دارد.

موقعیت محدوده موردمطالعه

برای سنجش اثرات سرمایه اجتماعی بر مشارکت روستاییان 
در برنامه های توسعه روستایی با نقش میانجی اثرات محیطی ـ 
اکولوژیک، فیزیکی، اجتماعی ـ فرهنگی و اقتصادی ادراک شده 
از برنامه ها و طرح ها روستاهای استان تهران انتخاب شد )تصویر 

شماره 2(.

روش شناسی تحقیق

تحقیق حاضر با توجه به هدف از نوع کاربردی و با توجه به 
نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفیـ  پیمایشی است و برحسب 
ماهیت داده ها از نوع تحقیقات کمی است. به لحاظ موضوعی 
اثرات سرمایه اجتماعی )با قبول  از نوع مطالعات  این پژوهش 
تأثیرپذیری از عملکرد مدیریت محلی( بر مشارکت روستاییان 
در  سال1396  در  که  است  روستایی  توسعه  برنامه های  در 
سکونتگاه های روستایی استان تهران انجام شد. براي تبیین دقیق 
سؤال ها و فرضیه های پژوهش حاضر از روش  توصیفیـ  تحلیلی؛ و 
براي جمع آوري داده هاي میداني از روش پیمایش میداني استفاده 

شد. جامعه آماری پژوهش حاضر روستاهای استان تهران است. 
با توجه به گستردگی جامعه آماری روش نمونه گیری خوشه ای 
دومرحله ای بوده است. در ابتدا، روستاها در درون خوشه ها )بر 
اساس محدوده شهرستان( به صورت تصادفی انتخاب شدند. تعداد 
کل روستاهای نمونه تصادفی در این مرحله 33 روستا بر اساس 
قضیه حد مرکزی و نرمال بودن وضعیت نمونه ها در صورت بیشتر 
از تعداد 30 نمونه، تعیین شد (Van Voorhis et al, 2007). سپس 
در درون خوشه روستاهای انتخابی، خانوارهای نمونه تصادفی بر 
اساس روش نسبت به اندازه خانوارهای موجود )بر اساس داده های 
مرکز   1395 سال  مسکن  و  نفوس  عمومی  سرشماری  نتایج 
آمار ایران( انتخاب شدند و در درون آن ها نمونه گیری به صورت 

تصادفی ساده انجام شد. 

و  »کوکران3«  روش  اساس  بر  تصادفی  نمونه های  حجم 
به صورت  که   (Rex, 2013) کیفی  متغیرهای  در  نمونه گیری 
رتبه ای طیفی لیکرت از مقدار 1 خیلی کم تا مقدار 10خیلی 
زیاد طبقه بندی شده است؛ با سطح اطمینان 95 درصد و دقت 
احتمالی مطلوب 5 درصد و پیش برآورد واریانس 0/25 و بر اساس 
تطابق با جدول مورگان، تعداد 372 خانوار نمونه تصادفی محاسبه 
شد. برای دقت بیشتر و تکمیل پرسشنامه بیشتر در روستاهایی 
که حدنصاب نمونه ها بر اساس روش نسبت به اندازه کمتر از 10 
پرسشنامه می شد، حجم نمونه تصادفی ابتدا به 384 پرسشنامه 
و سپس تا 400 نمونه افزایش یافت تا پوشش بهتری در جامعه 
آماری داشته باشد. در هر یک از روستاهای نمونه تصادفی بافت 
روستاها بر اساس نقشه آن ها به 4 بلوک تقسیم شد و در هر 
بلوک بر اساس حجم نمونه تصادفی، منازل مسکونی برای تکمیل 
شدند  انتخاب  تصادفی  به صورت  خانوار  سرپرست  پرسشنامه 

)جدول شماره 1(. 

3. Cochran
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 1. چارچوب مفهومی مؤلفه ها و شاخص های اثرگذار و اثرپذیر پژوهش. مأخذ: یافته های تحقیق، 1396
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تصویر 2. روستاهای موردبررسی در منطقه موردمطالعه. 
 Based on digital maps of National Cartographic Center of Iran, 2017 :فصلنامه پژوهش های روستاییمأخذ

جدول 1. تعداد خانوار نمونه تصادفی به نسبت خانوار روستاهای موردمطالعه.

تعداد نمونهتعداد خانوارنام روستاردیفنام شهرستان

ری
و

تهران

۳۶۱۱۲عشق آباد۱
۱۷۸۷دولت آباد قیصریه۲
۱۳۹۷خانلق۳
۹۲۷مرجان آباد4
۱۲۷۷عماد آور5
۱۰5۷نجم آباد۶
۳۶۸۱۳همه سین۷
۲۸۶۱۰درسن آباد۸
۶54۱۷تورقوز آباد۹
4۶4۱۲سنگان۱۰
۱۷۱۹جعفرآباد۱۱
۱۸۰۹چاله طرخان۱۲

پاکدشت

5۳۳۱۸ارمبویه۱۳
۶۳۲۱۸جیتو۱4
۹55۲5قلعه نو امالک۱5
۲۶۱۱۱قشالق حاجی آباد۱۶
۶۹۲۲۲کریم آباد۱۷
۷۱۷عباس آباد۱۸

اسالمشهر

۳5۶۱۲فیروز بهرام۱۹
4۶۹۱۶علی آباد قاحار۲۰
۳5۲۱۲علی آباد طپانچه۲۱
۲۸5۱۰ده عباس۲۲
5۶۶۱۸بهرام آباد۲۳
۱۰5۷رضی آباد۲4

شهریار
و

رباط کریم

۲۸۸۱۰اصغرآباد۲5
55۶۱5ایرین۲۶
5۷۶۱۶آدران۲۷
۱۰5۸یقه۲۸
۳۸۳۱۳الورد۲۹
۶۷5۱۷کرد امیر۳۰
۳5۸۱۰کاظم آباد۳۱
۱۶5۸نوده۳۲
۳5۷۱۰دهشاد پایین۳۳

۱۱۸۶54۰۰جمع
فصلنامه پژوهش های روستایی                                                                 based on the data of the general census in 2016 by Statistical Center of Iran :مأخذ
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برای جمع آوری داده های میدانی از ابزار پرسشنامه استفاده 
اساس  بر  مختلف  مطالعات  از  پرسشنامه  طراحی  برای  شد. 
شرایط و موقعیت جامعه ایران استفاده شد. در این رابطه برای 
ابعاد سرمایه اجتماعی تعداد 77 سؤال مطابق جدول شماره 3 
استفاده شد. برای متغیر مشارکت در برنامه ها و طرح ها در فرآیند 
توسعه پایدار روستایی تعداد 26 سؤال مطابق جداول شماره 2 

و 3 استفاده شد.

آلفای  از روش  پایایی شاخص ها  بررسی  برای  این،  بر  عالوه 
کرونباخ استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره 4 آمده است. 
به سخن دیگر، تعداد 31 نمونه به صورت پیش آزمون برای تعیین 
روایی و پایایی پرسشنامه جمع آوری شد. نتایج نشان از روایی و 

پایایی مناسب پرسشنامه دارد.

»ناصر شفیعی ثابت و همکاران. تأثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت روستاییان دربرنامه های توسعه روستایی با نقش میانجی اثرات ادراک شده ازبرنامه ها و طرح ها«

جدول 2. متغیرهای مکنون و آشکار سرمایه اجتماعی روستاییان.

ی مکنون
متغیرها

منابع
متغیرهای
 آشکار

Putnam
 &

 Goss., 2002

Colem
an., 1998

Svendsen., 2000

Bezzina., 2000

W
orld Bank., 2000

Cavaye., 2004

Tirm
izi, 2005

Barrett., 2008

Currie &
 Stanley., 2008

M
endes., 2009

Bourdieu., 2018

Popovych., 2018

جمع کل 

آگاهی اجتماعی

آگاهی دادن روستاییان نسبت به حقوق 
۲  خود

آگاهی دادن روستاییان نسبت به مزایای 
۳   مشارکت درزمینه اجتماعی 

آگاهی دادن روستاییان نسبت به مزایای 
۳   مشارکت  در زمینه اقتصادی

انسجام اجتماعی

۶      همبستگی مردم روستا با یکدیگر
همبستگی و همکاری مردم روستا با مردم 

4    روستای مجاور
همبستگی و همکاری مسئولین و مدیران 

۳   محلی با روستاییان

شبکه روابط 
اجتماعی

۳   ایجاد شبکه های اجتماعی رسمی 
۳   ایجاد شبکه های اجتماعی غیررسمی 

روابط و تعامل اجتماعی و اقتصادی مثبت 
4    بین روستاییان

هنجارهای اجتماعی

حفظ و پایبندی به ارزش ها و باورهای 
4    اجتماعی

۲  رعایت نظم و انضباط اجتماعی
صداقت و راست گویی بین مردم با مسئولین 

۲  و برعکس

اعتماد اجتماعی

۳   اعتماد نسبت به یکدیگر
۱ اعتماد و رضایت از محل زندگی

۲  اعتماد به نهادهای اجتماعی و سازمان ها-  تشکل و گروه های 
اجتماعی

4    شکل دهی و گسترش تشکل 

۳   انجام کارهای گروهی

مشارکت 
اجتماعی

مشارکت در فعالیت های مختلف اجتماعی 
۸        و اقتصادی 

5     مشارکت در تصمیم گیری های محلی 
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»ناصر شفیعی ثابت و همکاران. تأثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت روستاییان دربرنامه های توسعه روستایی با نقش میانجی اثرات ادراک شده ازبرنامه ها و طرح ها«

جدول 3. فرآیند شاخص سازی مفهوم  مشارکت در برنامه های توسعه روستایی.

ی مکنون
متغیرها

منابع

Putnam
 &

 Goss., 2002

Colem
an., 1998

Bezzina., 2000

W
orld Bank., 2000

Pretty, 1995

Pretty and W
ard.,2001

Cavaye., 2004

M
endes., 2009

Horlings &
 Padt., 2013

Day and Sam
m

ons., 2016

Bourdieu., 2018

Popovych., 2018

جمع کل

متغیرهای
آشکار

اثرات ادراک شده از اجرای برنامه ها و طرح ها، 
موجب:

ک شده
ک ادرا

ابعاد محیطی- اکولوژی

۲ بهبود کمیت و کیفیت زمین های کشاورزی می شود.
۲ بهبود  پوشش گیاهی و مرتعی می شود.

۱ بهبود وضع آ ب های سطحی و زیرزمینی می شود.
۱ موجب حفاظت از خاک می شود

۲ حفاظت از منابع طبیعی می شود.

ک شده
ابعاد اجتماعی- فرهنگی ادرا

ارتقاء کیفیت زندگی از طریق فرصت ها برای 
4تحصیالت، آموزش، خدمات و... می شود

4راحتی بیشتر زندگی می شود
۱کاهش مهاجرت روستاییان می شود.

۶بهبود وضعیت تشکل های محلی در روستا می شود.
۳بهبود مشارکت روستاییان )شراکت جمعی( می شود.

4ارتقاء فرهنگ بومی می شود.
۳تقویت غرور فرهنگی روستاییان می شود.

4گسترش فعالیت های متنوع فرهنگی می شود.
۲بهبود و رفع فقر روستاییان می شود.

ک شده
ابعاد اقتصادی  ادرا

4    بهبود کارایی  روستاییان می شود.
4    منافع اقتصادی  را برای روستاییان فراهم می سازد.

۱ بهبود نرخ پس انداز در بانک می شود.
۱بهبود سطح  درآمد روستاییان می شود.

بهبود  کمیت  و کیفیت اشتغال و درآمدزایی 
4 می شود.

بهبود سرمایه گذاری کشاورزی و غیر کشاورزی 
4 می شود.

ک شده
ابعاد فیزیکی  ادرا

۱ بهبود مسکن می شود 
4بهبود خدمات زیرساختی و رفاهی می شود.

۳بهبود کاربری های آموزشی می شود. 
۱بهبود کاربری های تجاری می شود.

بهبود دسترسی به بازارها برای فروش محصوالت 
۱می شود.

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: یافته های تحقیق، 1396                                                                                                  



268

فصلنامه پژو  هش های روستایی تابستان 1398 . دوره 10. شماره 2

پرسشنامه،  از  حاصل  نتایج  بر  عالوه  پژوهش  این  داده های 
درزمینه شاخص های توسعه پایدار روستایی و دیگر شاخص ها 
که آمار رسمی در این زمینه وجود داشت، با نتایج سرشماری 
و   1395 سال  در  ایران  آمار  مرکز  مسکن  و  نفوس  عمومی 
داده های سازمان های متولی روستایی بر اساس روستاهای نمونه 
موردبررسی مقایسه شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از روش های 
آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در بخش آمار توصیفی 
و  استفاده شد؛  استاندارد  انحراف  و  میانگین  فراوانی،  از درصد 
در بخش آمار استنباطی آزمون رگرسیون چند متغیره به روش 

گام به گام با استفاده از نسخه SPSS23 صورت گرفت .

یافته ها

یافته های توصیفی

توزیع پاسخگویان برحسب ویژگی های فردی

بر اساس یافته های پرسشنامه پژوهش، حدود 57/22 درصد 
تشکیل  زنان  را  درصد  میزان 42/78  و  مردان  را  پاسخگویان 

می دهند. 

وضعیت تحصیالت نشان می دهد که بیشتر پاسخ گویان دارای 
مدرک تحصیلی دیپلم هستند و در مقابل کمترین فراوانی متعلق 
با  ارتباط  در  ویژگی ها  سایر  است.  باالتر  و  لیسانس  مدرک  به 
مدت زمان سکونت در روستا و سن پاسخ گویان در جدول شماره 

5 مشخص است.

بر اساس یافته های پژوهش، درعین حال که میانگین کل سرمایه 
اجتماعی برابر  4/71 از 10 است؛ اما نسبت میانگین در میان ابعاد 

مختلف تشکیل دهنده این متغیر برابر نیست. همچنین، درحالی که 
»مشارکت اجتماعی« باالترین شدت پاسخ ها را به خود اختصاص 
داده است، دو بعد »آگاهی و انسجام اجتماعی« کمترین شدت 
پاسخ ها را در میان پاسخ گویان دارا است. همچنین، میانگین کل 
ابعاد مشارکت روستاییان در برنامه ها و طرح های توسعه روستایی 
متأثر از ابعاد ادراک شده از ط اجرای برنامه ها و طرح های توسعه 
روستایی 5/06 از 10 است؛ که بیشترین میانگین مشارکت در 
ابعاد مذهبی و سیاسی بوده است. عالوه بر این، میانگین کل 
ابعاد ادراک شده از  طرح ها و برنامه های  توسعه روستایی معادل 
4/68 از 10 است. درحالی که ابعاد »اجتماعیـ  فرهنگی« باالترین 
شدت پاسخ ها را به خود اختصاص داده است، ابعاد »اقتصادی« 
کمترین شدت پاسخ ها را در میان پاسخ گویان دارا است )جدول 

شماره 6(.

یافته های استنباطی

انتخاب  و  داده ها  توزیع  بهنجاری  وضعیت  تعیین  به منظور 
آزمون  یافته ها،  استنباطی  تحلیل  برای  مناسب  آزمون های 
آزمون  نتایج  گرفت.  قرار  مورداستفاده  اسمیرنف4  کولموگروف 
در خصوص کلیه ابعاد سرمایه اجتماعی و مجموع آن ها، ابعاد 
روستایی   توسعه  طرح های  و  برنامه ها  در  روستاییان  مشارکت 
در  روستایی  توسعه  برنامه های  و  از طرح ها  ادراک شده  ابعاد  و 
سطح 5 درصد معنادار نشد )جدول شماره 7(. ازاین رو توزیع 
داده ها نرمال بوده و درنتیجه برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون 

پارامتریک استفاده شد.

4. Kolmogorov Smirnov

»ناصر شفیعی ثابت و همکاران. تأثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت روستاییان دربرنامه های توسعه روستایی با نقش میانجی اثرات ادراک شده ازبرنامه ها و طرح ها«

جدول 4. ضریب آلفای کرونباخ  ابعاد مقوله اثرگذار و اثرپذیر پژوهش.

آلفای کرونباخابعاد اصلیمتغیر

سرمایه اجتماعی محلی )روستایی(

۰/۸۷۹آگاهی اجتماعی

۰/۸4۱

۰/۷۹5انسجام اجتماعی
۰/۸۱۱شبکه روابط اجتماعی
۰/۸۱۸هنجارهای اجتماعی

۰/۸۰۹اعتماد اجتماعی
۰/۷44تشکل و گروه های اجتماعی

۰/۷۶۳مشارکت اجتماعی

ابعاد ادراک شده از  طرح ها و برنامه های توسعه روستایی

۰/۸۶۶ابعاد محیطی- اکولوژیک ادراک شده

۰/۸۸۷ ۰/۸۰۱ابعاد اجتماعی- فرهنگی ادراک شده
۰/۸55ابعاد اقتصادی ادراک شده
۰/۸۶۸ابعاد فیزیکی ادراک شده

مشارکت در برنامه ها و طرح های توسعه روستایی

۰/۷۶۷اجتماعی

۰/۷۸۱ ۰/۷۲۳اقتصادی
۰/۸۶۹مذهبی
۰/۸۰۱سیاسی

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: یافته های تحقیق، 1396                                                                                                  



269

تابستان 1398 . دوره 10. شماره 2فصلنامه پژو  هش های روستایی
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جدول 5. توزیع درصدی پاسخ گویان بر اساس ویژگی های فردی.

درصدمتغیر

جنس
5۷/۲۲مرد
4۲/۷۸زن
۱۰۰جمع

مدت زمان سکونت

۱5/۸۱ تا ۹ سال
۱۰۱۹/۱۲تا ۱۹ سال
۲۰۲۶/۱۹ تا ۳۰ سال
4۸/۸۸بیشتر از ۳۰سال

۱۰۰جمع

وضعیت تأهل
۱5/۱4مجرد
۸4/۸۶متأهل
۱۰۰جمع

تحصیالت

۱5/۸۲ابتدایی
۲۰/۲۱راهنمایی
۳۱/۳۳دبیرستان
۱۹/۱۸فوق دیپلم

۱5/4۷لیسانس و باالتر
۱۰۰جمع

سن

۱۸۱۱/۱۸ تا ۲4 سال
۲5۲4/۲۹ تا ۳4 سال
۳54۰/5۶ تا 5۰ سال
5۰۲۳/۹۷ و بیشتر

۱۰۰جمع
فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: یافته های تحقیق، 1396                                                                                                  

جدول 6. میانگین و انحراف معیار ابعاد سرمایه اجتماعی، مشارکت روستاییان در برنامه ها و طرح ها متأثر از ابعاد ادراک شده از  طرح ها و برنامه های توسعه روستایی.

انحراف استاندارد تبه میانگین ابعاد سرمایه اجتماعی
۷ ۲/۱۹ 4/4۶ آگاهی اجتماعی
۲ ۲/۳4 4/۷۳ انسجام اجتماعی
5 ۲/۳5 4/5۳ شبکه روابط اجتماعی
۱ ۲/۲۹ 4/۷۸ هنجار اجتماعی
4 ۲/۲۸ 4/۶۱ اعتماد اجتماعی
۶ ۲/۳4 4/5۱ تشکل و گروه های اجتماعی
۳ ۲/۳۱ 4/۶۶ مشارکت اجتماعی

۲/۱۹ 4/۷۱ مجموع
رتبه انحراف استاندارد میانگین ابعاد مشارکت روستاییان در برنامه ها و طرح های توسعه روستا
۳ ۲/44 4/۹۹ اجتماعی
4 ۲/۲۲ 4/۸5 اقتصادی
۱ ۲/۱۹ 5/4۹ مذهبی
۲ ۲/۲۳ 5/۱ سیاسی

۲/۱۸ 5/۰۶ مجموع
انحراف استاندارد تبه میانگین ابعاد ادراک شده از  طرح ها و برنامه های  توسعه روستایی
۲ ۲/5۷ 4/۶۹ ابعاد محیطی- اکولوژیک ادراک شده
4 ۲/۷۰ 4/4۶ ابعاد اجتماعی- فرهنگی ادراک شده
۳ ۲/۷۱ 4/5۶ ابعاد اقتصادی ادراک شده
۱ ۲/۶۶ 4/۷۳ ابعاد فیزیکی ادراک شده

۲/۶4 4/۶۸ مجموع
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تبیین  برای  متغیره  چند  خطی  رگرسیونی  تحلیل 
بر مشارکت روستاییان در  ابعاد سرمایه اجتماعی  تأثیر 

برنامه های توسعه روستایی 

برای بررسی تأثیر  ابعاد سرمایه اجتماعی بر مشارکت روستاییان 
در برنامه های توسعه روستایی متأثر از اثرات ابعاد موردبررسی 
ادراک شده  توسط روستاییان، از رگرسیون خطی چند متغیره 
به شیوه گام به گام استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره 8 

ارائه شد.

برای  که  مستقل  متغیرهای  گام به گام  رگرسیونی  مدل  در 
تبیین مشارکت روستاییان در برنامه های توسعه صورت گرفته، 
نتایج به دست آمده نشان می دهد که در مدل شماره )1( پس از 
ورود متغیر آگاهی اجتماعی، این مدل به تنهایی توانسته است 
میزان25/6 درصد از تغییرات مشارکت روستاییان در برنامه های 

توسعه را پیش بینی کند. مدل های 2 تا 5 نشان می دهد پس 
از اضافه شدن متغیر انسجام اجتماعی، تشکل و گروه ها، شبکه 
روابط، هنجار و اعتماد اجتماعی این مقدار به ترتیب به حدود 
است  یافته  افزایش  درصد   40/1  ،41/2  ،38/1  ،34/8  ،27/3

)جدول شماره 8(. 

نهایی  مدل  تأثیر  ضرایب  نشان دهنده   9 شماره  جدول 
متغیرهای مستقل تبیین کننده مشارکت روستاییان در برنامه های 
توسعه  روستایی صورت گرفته است. در مدل نهایی متغیر اعتماد 
اجتماعی )0/491( و متغیر انسجام اجتماعی )0/186( به ترتیب 
بیشترین و کمترین تأثیر را بر متغیر وابسته مذکور دارد. باید 
اضافه نمود که از بین شش متغیر واردشده به معادله رگرسیونی، 
تمامی متغیرها در معادله باقی مانده است. الزم به ذکر است 
که تأثیر تمام متغیرها بر متغیر وابسته مشارکت روستاییان در 

برنامه های توسعه روستایی صورت گرفته مثبت است.

جدول 7. آزمون کولموگروف اسمیرنوف براي بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش.

ابعاد سرمایه اجتماعی
مشارکت
اجتماعی

تشکل و
هنجار اجتماعی گروه ها شبکه روابط انسجام اجتماعی آگاهی اجتماعی مجموع

 ابعاد
Z ۰/۲۸۸ ۰/۱۹۸ ۰/۲5۸ ۰/۲۶۹ ۰/۳۱۲ ۰/۱۱۱ ۰/۳۲۲

sig ۰/۱۰۱ ۰/۰55 ۰/۰5۳ ۰/۰5۸ ۰/۰۶۱ ۰/۰5۷ ۰/۰۶۶
ابعاد مشارکت روستاییان در برنامه ها و طرح های توسعه روستا

----- ----- سیاسی مذهبی اقتصادی اجتماعی مجموع ابعاد
Z ----- ----- ۰/۳۲۳ ۰/۳4۳ ۰/۲۸۶ ۰/۳۲۶ ۰/۳۲۸

sig ----- ----- ۰/۰۹۹ ۰/۱۰۳ ۰/۰5۸ ۰/۰۶۱ ۰/۰۸۶
ابعاد ادراک شده از  طرح ها و برنامه های توسعه روستایی

----- ----- ابعاد فیزیکی 
ادراک شده

ابعاد اقتصادی 
ادراک شده

ابعاد اجتماعی- فرهنگی 
ادراک شده

ابعاد محیطی- اکولوژیک 
ادراک شده مجموع ابعاد

Z ----- ----- ۰/۳4۳ ۰/۲۹۸ ۰/۲۱۳ ۰/۲۸۱ ۰/۲۷5
sig ----- ----- ۰/۱۱۱ ۰/۰۸۱ ۰/۰54 ۰/۰۶۹ ۰/۰5۶
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جدول 8. مدل رگرسیونی برای تبیین تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر مشارکت روستاییان در برنامه های توسعه روستایی.

ضریب همبستگی ابعاد اصلی
)R( چندگانه)R2( ضریب تعیین تعدیل شدهضریب تعیین)F( آنوا)Sig.( سطح معناداری

۰/۳۸۶۰/۲5۶۰/۲۶۳5۲۰/4۱۶۰/۰۰۰آگاهی اجتماعی
۰/۳۹۸۰/۲۷۳۰/۲۶۸4۳۹/۹۲۱۰/۰۰۰انسجام اجتماعی

۰/5۱۳۰/۳4۸۰/۳۳۹4۲۱/۷۱۱۰/۰۰۰شبکه روابط  اجتماعی
۰/4۹۹۰/۳۸۱۰/۳۸۶4۱۱/۶۰۱۰/۰۰۰هنجارهای اجتماعی

۰/5۱۱۰/4۱۲۰/۳۶۹۳۳5/۲۰۱۰/۰۰۰اعتماد اجتماعی
۰/5۰۸۰/4۰۱۰/4۱۳۲۸۹/۸۸۷۰/۰۰۰تشکل و گروه های اجتماعی
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جدول 9. ضرایب تأثیر مدل نهایی متغیرهای مستقل برای  مشارکت روستاییان در برنامه های توسعه روستایی.

متغیرها
ضرایب تأثیر

ضریب استانداردضریب غیراستاندارد
سطح معناداریمیزان T محاسبه شده

Bβخطای استاندارد

مدل 
نهایی

۰/۱۱4۱/۸۶۳۱۹/۲۱۳۰/۰۰۰مقدار ثابت 
۰/۰۱۶۰/۳۶۳۰/۳۸۸۱۸/۸۹۱۰/۰۰۰آگاهی اجتماعی
۰/۰۲۲۰/۲۹۸۰/۱۸۶۱۲/۶۲۲۰/۰۰۰انسجام اجتماعی

۰/۰۲4۰/۲5۳۰/۳۱۲۱۰/۱۲4۰/۰۰۰ تشکل و گروه های اجتماعی
۰/۰۲۳۰/۲45۰/۲۶۷۹/۶۶۸۰/۰۰۰شبکه روابط اجتماعی

۰/۰۲4۰/۲۱۹۰/۲۱۱۸/۶۰۲۰/۰۰۰هنجار اجتماعی
۰/۰۲۰۰/۲۰۳۰/4۹۱۶/4۱۶۰/۰۰۰اعتماد اجتماعی
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جدول 10. مدل رگرسیونی برای تبیین اثرات ابعاد موردبررسی ادراک شده از برنامه ها و طرح ها متأثر از سرمایه اجتماعی روستاییان برای مشارکت در برنامه های 
توسعه روستایی.

ابعاد اصلیمدل
)اثرات ادراک شده(

ضریب همبستگی چندگانه 
(R)(R2) ضریب تعیین ضریب تعیین

سطح معناداری آنوا (F)تعدیل شده
(Sig.)

۰/4۸۸۰/۲۶۶۰/۲۶5۱5۳/۱۷۷۰/۰۰۰ابعاد محیطی- اکولوژیکمدل ۱
۰/4۹۱۰/۲۶۸۰/۲۶۶۱۳۰/۷۰۲۰/۰۰۰ابعاد اجتماعی- فرهنگیمدل ۲
۰/4۹۹۰/۲۷۱۰/۲۶۹۱۱۱/۱۱4۰/۰۰۰ابعاد اقتصادی مدل ۳
۰/5۰۲۰/۲۷۶۰/۲۷5۱۰۲/۱۲۸۰/۰۰۰ابعاد فیزیکیمدل 4
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تحلیل رگرسیونی خطی چند متغیره برای تبیین اثرات 
برای  و طرح ها  برنامه ها  از  ادراک شده  موردبررسی  ابعاد 

مشارکت  روستاییان در برنامه های توسعه روستایی

فیزیکی،  اکولوژیک،  ـ  محیطی  اثرات  رابطه  بررسی  برای 
اجتماعی ـ فرهنگی و اقتصادی ادراک شده از برنامه ها و طرح ها 
متأثر از متغیر سرمایه اجتماعی توسط روستاییان برای مشارکت  
در برنامه های توسعه روستایی از رگرسیون خطی چند متغیره به 
شیوه گام به گام استفاده شد که نتایج آن در جداول شماره10 و 

11 ارائه شد.

برای  که  مستقل  متغیرهای  گام به گام  رگرسیونی  مدل  در 
تبیین اثرات محیطی ـ اکولوژیک، فیزیکی، اجتماعی ـ فرهنگی 
و اقتصادی ادراک شده از برنامه ها و طرح ها متأثر از متغیر سرمایه 
اجتماعی توسط روستاییان برای مشارکت  در برنامه های توسعه 
که  می دهد  نشان  به دست آمده  نتایج  گرفته،  صورت  روستایی 
اکولوژیک  ـ  محیطی  متغیر  ورود  از  پس   )1( شماره  مدل  در 
ادراک شده، این مدل به تنهایی توانسته است میزان 26/6 درصد 
از تغییرات مشارکت روستاییان در برنامه های توسعه روستایی 
را پیش بینی کند. مدل های 2 تا 3 نشان می دهد پس از اضافه 

شدن متغیر اجتماعی ـ فرهنگی و اقتصادی ادراک شده توسط 
روستاییان، این مقدار به ترتیب به حدود 26/8 و 27/1 درصد 
با اضافه شدن  افزایش یافته است. سرانجام در مدل شماره 4 
است  داشته  افزایش  درصد  به27/6   رقم  این  فیزیکی،  متغیر 

)جدول شماره 10(.  

نهایی  مدل  تأثیر  ضرایب  نشان دهنده   11 شماره  جدول 
متغیرهای مستقل تبیین کننده بعد فیزیکی ادراک شده از برنامه ها 
برنامه های توسعه روستایی است. در مدل نهایی  و طرح ها در 
متغیر ابعاد اقتصادی )0/377( و متغیر ابعاد محیطیـ  اکولوژیک 
)0/199( به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را بر متغیر وابسته 
مذکور دارد. باید اضافه نمود که از بین چهار متغیر واردشده به 
معادله رگرسیونی، تمامی متغیرها در معادله باقی مانده است. 
الزم به ذکر است که تمام متغیرهای ادراک شده موردبررسی بر 
متغیر وابسته مشارکت روستاییان در برنامه ها و طرح های توسعه 
نقش  با  اجتماعی  سرمایه  ترتیب،  بدین  دارد.  تأثیر  روستایی 
میانجی اثرات محیطیـ  اکولوژیک، فیزیکی، اجتماعیـ  فرهنگی 
و اقتصادی ادراک شده از برنامه ها و طرح ها توسط روستاییان برای 

مشارکتشان در برنامه های توسعه روستایی تأثیر دارد. 
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بحث و نتیجه گیری

بهبود شاخص های سرمایه اجتماعی می تواند از طریق اثرات 
محیطی ـ اکولوژیک و اجتماعی ـ اقتصادی ادراک شده توسط 
روستاییان از اجرای برنامه ها و طرح های روستایی زمینه مناسب  
برای مشارکتشان در فرآیند توسعه پایدار روستایی فراهم سازد. 
بر این شالود، این تحقیق، با هدف بررسی نقش بهبود سرمایه 
اجتماعی و تأثیر آن بر مشارکت روستاییان در اجرای برنامه ها 
و طرح ها در برنامه های توسعه روستایی، با نقش میانجی اثرات 
محیطی ـ اکولوژیک، اجتماعی ـ فرهنگی، اقتصادی و فیزیکی 
اجرای برنامه ها و طرح ها در روستاهای استان تهران انجام شد. 
در این راستا، دو فرضیه مورد آزمون قرار گرفت. در فرضیه اول  
سرمایه اجتماعی دارای تأثیر معنادار بر مشارکت روستاییان در 
برنامه های توسعه روستایی است. این نتایج با یافته های محققانی 
مانند بولن )2007( و دبرین و گوتز )2013( و بانک جهانی5 
)2014( که سرمایه اجتماعی را زمینه ای برای حل مسائل محلی 
توسط دولت های محلی و سایر مؤسسات حمایتی قلمداد می کنند 
که بر  مشارکت روستاییان در برنامه ها و طرح های توسعه محلی 
و بهبود ابعاد توسعه پایدار جامعه ضروری است، مطابقت دارد. 
همچنین، همسویی دارد با یافته های گولدنر و ریتچی6 )2007( 
داخل  روابط  در  اجتماعی  بهبود سرمایه  می گیرند؛  نتیجه  که 
نیز مشارکت  ارتباطات و ترجیحات شخصي و  ایده ها،  جامعه، 
اجتماعی ـ اقتصادی آن ها نیز تحوالتی ایجاد مي کند؛ و اثرات 
منفی فعالیت انساني بر طبیعت را نیز کاهش می دهد و به تبع آن 
برداشت انسان از منابع و ویژگي هاي منحصربه فرد محیط طبیعی 

را نیز دستخوش تغییر مي سازد.

در فرضیه دوم، سرمایه اجتماعی با نقش میانجی اثرات محیطی 
ـ اکولوژیک، فیزیکی، اجتماعیـ  فرهنگی و اقتصادی ادراک شده 
در  مشارکتشان  برای  روستاییان  توسط  طرح ها  و  برنامه ها  از 
برنامه های توسعه روستایی سنجیده شد؛ که نتایج نشان از تأیید 

5. World Bank
6. Goeldner & Ritchie

این رابطه دارد. به سخن دیگر، این نتیجه نشان داد که سرمایه 
اجتماعی موجود در جامعه محلی موردمطالعه و با توجه به ادراک 
آن ها از اثرات محیطیـ  اکولوژیک، فیزیکی، اجتماعیـ  فرهنگی 
منطقه  در  روستایی  طرح ها  و  برنامه ها  اجرای  که  اقتصادی  و 
موردمطالعه ایجاد می کند؛ باعث می شود روستاییان از مشارکت 
در برنامه ها و طرح ها در فرآیند توسعه پایدار روستایی استقبال 

کنند. 

و   )2003( فالک7  و  کیلپاتریک  یافته های  با  نتیجه  این 
ساموئلسون و نوردهوس8 )2007( که سرمایه اجتماعی از طریق 
فرآیند اثرات ادراک شده ابعاد توسعه و یادگیری کسانی که در 
برنامه های توسعه سهیم بودند، ایجاد و مورداستفاده قرار می گیرد، 
مندس9  یافته های  با  دارد  همسویی  همچنین،  دارد.  مطابقت 
)2009( که نتیجه می گیرد جامعه محلی با استفاده از بسیج اعضا، 
ساختارهایی را برای اقدامات الزم جهت پاسخگویی به نیازهای 
خود و توانمند ساختن گروهی مردم فراهم می سازند. به طوری که 
با مطرح شدن مفهوم سرمایه اجتماعی، شیوه های مدیریتی در 
چارچوب فرآیند توسعه پایدار، رویکردی مشارکتی پیدا کرده؛ و 
مدیریت محلی با رهیافت فضایی و مشارکتی بودن شکل خواهد 
گرفت. بر این شالوده، اشکال مختلف سرمایه اجتماعی به عنوان 
مبنایی برای فعالیت های مولد یک جامعه بر اساس کیفیت روابط 
اجتماعی که شامل اعتماد، همبستگی، و اثربخشی اقدامات و 
یافته های  با  همچنین  می شود.  قلمداد  است،  جمعی  شراکت 
پوپوچ10، 2018 مطابقت دارد که سرمایه اجتماعی را به عنوان 
یکی از عوامل مهم برای مشارکت جامعه محلی در توسعه مناطق 

روستایی قلمداد کرده است.

بر این شالوده، تمامی فرضیه های این پژوهش مورد تأیید قرار 
می گیرند. شایان ذکر است؛ جهت تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه 
پایدار روستایی مثبت است. به این معنا که هرچه میزان سرمایه 

7. Kilpatrick & Falk
8. Samuelson & Nordhaus
9. Mendes
10. Popovych

جدول 11. ضرایب تأثیر مدل نهایی متغیرهای مستقل برای  ابعاد موردبررسی ادراک شده از برنامه ها و طرح ها برای مشارکت  روستاییان در برنامه های توسعه روستایی.

متغیرها 
)اثرات ادراک شده از بهبود(

ضرایب تأثیر
ضریب استانداردضریب غیراستاندارد

سطح معناداریمیزان T محاسبه شده
خطای استاندارد Bβخطای استاندارد

مدل نهایی

۰/۱۹۸۳/5۰۷۱4/۲۱۱۰/۰۰۰مقدار ثابت 
۰/۰۲۳۰/۳54۰/۳۷۷۱۲/۸۰۰۰/۰۰۰ ابعاد اقتصادی
۰/۰۲۷۰/۳۰۱۰/۲۹۲۹/۳۳۱۰/۰۰۰ابعاد فیزیکی

۰/۰۳۳۰/۲5۶۰/۲۶۱۷/۰۱۶۰/۰۰۰ ابعاد اجتماعیـ  فرهنگی
۰/۰۲۱۰/۲۱۳۰/۱۹۹5/۹۸۷۰/۰۰۰ ابعاد محیطی ـ اکولوژیک
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اجتماعی افزایش می یابد، میزان اثرات ابعاد محیطیـ  اکولوژیک، 
و  برنامه ها  اجرای  از  ادراک شده  فیزیکی  اقتصادی و  اجتماعی، 
طرح ها افزایش یافته و درنتیجه میزان مشارکت روستاییان در 
فرآیند توسعه پایدار روستایی نیز افزایش می یابد؛ و در مقابل 
با کاهش میزان سرمایه اجتماعی، میزان مشارکت روستاییان 
در اجرای برنامه ها و طرح ها در فرآیند توسعه پایدار روستایی  
نیز کاهش خواهد یافت. شایان ذکر است؛ تهران به عنوان یک 
کالن شهر با ورود روزافزون مهاجران مواجه است. در این رابطه 
سرریز جمعیت کالن شهر تهران به سمت روستاهای پیرامونی 
محسوب  تهران  کارکردهای  برای  تکمیلی  عرصه ای  به عنوان 
می شود. دراین ارتباط، اسکان خیل عظیمی از مهاجرین عمدتاً 
روستایی از سایر استان های کشور موجب شده تا دگرگونی های 
عمیقی در ساختار اجتماعی سکونتگاه های روستایی استان تهران 
ایجاد شود، و درنتیجه، احساس عدم تعلق، تعهد و پایبندی در 
اقتصادی،  فرهنگی،  اجتماعی،  مختلف  فعالیت های  و  برنامه ها 
آمدن  پایین  موجب  فرهنگی  و  اجتماعی  تضادهای  و  عمرانی 

میزان سرمایه اجتماعی و مشارکت در این روستاها شده است. 

در تحقیق حاضر، آشکار شد؛ درصورتی که سرمایه اجتماعی 
به عنوان زیرساختی برای توسعه روستایی در نظر گرفته شود، 
دهد.  کاهش  را  مقوله  این  با  مرتبط  منفی  تأثیرات  می تواند 
همچنین با برنامه ریزی های الزم و اجرایی برای افزایش میزان 
پایدار  توسعه  فرآیند  به  می توان  افراد  در  اجتماعی  سرمایه 
به سخن دیگر، زمانی که روستاییان در  روستایی کمک کرد. 
طرح های توسعه روستایی مشارکت داوطلبانه داشته باشند و یا 
به عوامل اجرایی آن طرح ها و همچنین به نتایج طرح ها اعتماد 
داشته باشند، می توان انتظار داشت که برنامه ریزی توسعه در ریل 
و مسیر توسعه روستایی قرار گرفته است .همان طور که یافته های 
رگرسیون خطی چند متغیره به شیوه گام به گام نشان داده است، 
متغیر اعتماد بیشترین تأثیر را بر توسعه پایدار روستایی داشته 
است. این مهم بدان معناست که اعتماد و عمل متقابل که یکی 
از ابعاد سرمایه اجتماعی قلمداد می شود؛ از اولین و اساسی ترین 
الزامات توسعه پایدار روستایی است. بنابراین، توجه بیش ازپیش 
به عملکرد جامعه محلی و شناسایی نوع و نحوه ارتقاء ابعاد سرمایه 
اجتماعی و ارائه راهکار علمی براي توانمندسازی و بهبود عملکرد 
فراگرد  در  اجتماعي  بهبود سرمایه  با  ارتباط  در  جامعه محلی 

توسعه پایدار روستایي مورد تأکید است.

دارد که  اهمیت  ازاین رو  افزایی محلی  توان  به سخن دیگر، 
می تواند در ایجاد چرخه های پایدار تواناساز مؤثر واقع شود. در 
اینجا فرایند توان افزایی محلی منجر به مشارکت آگاهانه و فعال 
روستاییان در اجتماع محلی می شود. این فرایند مانند بسیاری 
با  که  است  تدریجی  فرایندی  دیگر،  اجتماعی  فرایندهای  از 
تجربه های کوچک آغاز می شود. سرمایه اصلی در این تجربه های 
کوچک اعتماد مردم نسبت به یکدیگر است. روستاییان به تدریج 

فرا می گیرند، که گرد هم آمده و با هم درباره نحوه تأثیرگذاری 
در محیط گفتگو کنند. تجربیات خود را با هم در میان بگذارند 
و تالش کنند که با درک نیازها بر منابع مشترک، برنامه ای را 

به منظور بهبود وضع موجود طراحی کنند.

طبق ادبیات و نیز نتایج این تحقیق آشکار شد که ازیک طرف 
سرمایه اجتماعی خود الزمه توسعه پایدار روستایی است و از 
طرف دیگر توسعه پایدار روستایی از عوامل مؤثر در ایجاد سرمایه 
اجتماعی است .این رابطه دوسویه اهمیت و لزوم توجه به جامعه 
محلی و مشارکت و همکاری هرچه بیشتر آن ها را در فرآیند 

توسعه پایدار روستایی آشکار می سازد.

تشکر و قدردانی

بنا به اظهار نویسنده مسئول، مقاله حامی مالی نداشته است.
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