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The objective of this study is to investigate spatial relationships analysis of the concepts of life quality, social capital, 
and rural entrepreneurship in Dezful County, which was done through the descriptive and analytical methodology 
and data collection by field and survey methods. To pursue the issue, 147 target villages were selected based on 
the Cochran formula from 238 in-habited rural areas in Dezful County. The principal research tool is a researcher-
made questionnaire containing 250 manifest variables extracted from 23 latent variables in triple concepts. The 
statistical population consists of 30,032 household heads in the target villages, and questionnaires were randomly 
distributed among 379 of them based on Cochran's formula and multi-stage sampling method. The statistical 
population consists of 30,032 heads of households in the villages of this county. Ques-tionnaires were randomly 
distributed based on Cochran's formula and multi-stage sampling method among 379 family heads in the target 
villages in eleven rural districts of this county. In this research, the analysis of pairwise and general relationships 
between concepts was done through structural equation modeling (SEM) and investigating the situation of the 
Dezful's villages in relationships between structures utilizing gray relationship analysis (GRA) and fuzzy analysis. 
The results showed that the paired relationships of the concepts had a significance level lower than the assumed 
error rate of 0.05 evaluated as direct and positive. The highest and lowest relation-ships of the constructs belong 
to the relationship between life quality and social capital and the linkage of life quality and rural entrepreneurship 
with path coefficients of 0.949 and 0.875. Based on the layers combination of GRA and fuzzy analysis, the nearly 
two-thirds situation of the target villages is inappropriate in the general relationships of research concepts.
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Extended Abstract

1. Introduction

ife quality shows society's awareness 
about the comfort and feeling of satis-

faction from the living conditions concerning the goals, 
expectations, laws, and standards. Meanwhile, social 
capital guarantees dynamism, making structural changes, 
and recreating social and economic situations. Social cap-
ital can improve life quality and the flow of information, 
resources, support, skills, ideas, and innovations through L
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developing networks, interactions, institutions, aware-
ness, and trust. In societies where the economic systems 
are weak and dependent, life quality is improved through 
the access of social capital elements to the tools and guid-
ance of entrepreneurship development. Promoting an en-
trepreneurship culture is one of the main factors in reduc-
ing poverty, empowering people, and growing the local 
and regional economy. Although most rural settlements 
benefit from favorable social capital status, they face in-
adequate life quality, funds, infrastructure, education, and 
entrepreneurship. Nowadays, by moving towards sustain-
able development and connecting this flow with social 
capital dimensions, opportunities for entrepreneurship, 
improving systems, and livelihood support mechanisms 
can be used to diversify the rural economy. 

This study raises the following questions about spatial 
relationship analysis between the three concepts of life 
quality, social capital, and rural entrepreneurship in Dez-
ful County. First, is there a relationship between life qual-
ity and social capital in the villages of Dezful? Second, is 
there a relationship between the concepts of life quality 
and rural entrepreneurship in the county? Third, is there 
a relationship between social capital and rural entrepre-
neurship in the county? Fourth, what is the state of rural 
areas in terms of spatial relations between concepts?

2. Methodology

The present research is an applied study based on a de-
scriptive-analytical method and is considered a field and 
survey research. To pursue the issue, 147 target villages 
were selected based on the Cochran formula from 238 
inhabited rural areas in Dezful County. The principal re-
search tool is a researcher-made questionnaire containing 
250 manifest variables extracted from 23 latent variables 
in triple concepts. The statistical population consists of 
30,032 household heads in the target villages, and ques-
tionnaires were distributed randomly among 379 of them 
based on Cochran's formula and multistage sampling 
method. The statistical population consists of 30,032 
heads of households in the villages of this county. Ques-
tionnaires were randomly distributed based on Cochran's 
formula and multistage sampling method among 379 
family heads in the target villages in eleven rural districts 
of this county. 

3. Results

In convergent validity, T-value for all factor loadings 
showed a higher amount than 5.43 in 99% confidence. 
Factor loadings of all latent variables in the concepts are 
higher than 0.50. The average variance extracted (AVE) 

in research concepts was more than 0.50, which is smaller 
than their composite reliability (CR). This value is 0.75 in 
life quality, 0.71 in social capital, and 0.86 in rural entre-
preneurship. Therefore, the concepts of the model have 
convergent validity. In validity's divergent through the 
Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT), all the properties of 
the constructs showed a value lower than 0.90. So that the 
value of HTMT showed for examining the concepts of 
life quality and social capital at 0.70, life quality and rural 
entrepreneurship at 0.48, and social capital and rural en-
trepreneurship at 0.54. The reliability of the questionnaire 
through Cronbach's alpha coefficients and composite reli-
ability (CR) for all dimensions of the constructs showed 
a value equal to 0.99, which indicates the high internal 
consistency and reliability of measurement tools. Coef-
ficient alpha's and CR for concepts of life quality are 0.84 
and 0.87, the social capital at 0.94 and 0.95, and rural en-
trepreneurship at 0.98. Alpha coefficients and compound 
reliability are less and above 0.90, respectively, in the life 
quality and the two concepts of social capital and rural 
entrepreneurship, indicating the degree of adaptation to 
the suitable level of these concepts.

The results of the structural model showed that the 
paired relationships of the concepts with a significance 
level lower than the assumed error rate of 0.05 evaluating 
as direct and positive. The highest and lowest relation-
ships of the constructs belong to the relationship between 
life quality and social capital and the linkage of life quali-
ty and rural entrepreneurship by path coefficients of 0.949 
and 0.875. The findings showed that 9.86% of the target 
villages in Dezful County are very appropriate, 11.22% 
are suitable, 19.39% are relatively intermediate, 20.75% 
are unsuitable, and 38.78% are muchly unappropriated.

4. Discussion

In line with the significance of the mentioned assump-
tions and considering that the path coefficient in all paired 
relationships between the concepts was more than 0.850, 
the first linkage confirmed the direct and positive relation-
ship between life quality and social capital, the findings 
of this section agrees with the results of studies by Glatz 

and Fernandez (2020), Kim et al. (2019), Naeimi et al. (2019), 
Khademi et al. (2018), and Chen et al. (2018). For the second 
linkage, which confirmed the direct and positive relation-
ship between the concepts of life quality and rural entre-
preneurship, the findings of this section agree with the re-
sults of the studies of Woodside et al. (2020), Nikolaev et al. 

(2020), Abreu et al. (2019), and Sadeghloo et al. (2017). For 
the third linkage, which confirmed the direct and positive 
relationship between the concepts of social capital and 
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rural entrepreneurship, the findings of this section agree 
with the results of studies by Mahfud et al. (2020), Lang and 

Fink (2019), Williams et al. (2018), Barghi et al. (2018), and 
Ghadiri-Masoum et al. (2017).

5. Conclusion

The objective of this study was to investigate spatial 
relationships analysis of the concepts of life quality, so-
cial capital, and rural entrepreneurship in Dezful County. 
This study confirmed the existence of significant relation-
ships between the research's concepts. Based on the layers 
combination of GRA and fuzzy analysis, the nearly two-
thirds situation of the target villages is inappropriate in the 
general relationships of research concepts. The favorable 
and very favorable situation in the general relationships of 
concepts for the villages of the southern part of the county 
is probably due to the linkage of these villages with the 
surrounding urban centers such as the Dezful, Safi Abad, 
Dezab, and Mianrud.

Acknowledgments

This research did not receive any specific grant from 
funding agencies in the public, commercial, or not-for-
profit sectors.

Conflict of Interest

The authors declared no conflicts of interest



زمستان 1401 . دوره 13. شماره 4

673

* نویسنده مسئول:
دکتر حمید برقی

نشانی: اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی.
تلفن: 3048134 )913( 98+

 h.barghi@geo.ui.ac.ir :پست الکترونیکی

مطالعه حاضر با هدف تحلیل روابط فضایی میان مفاهیم کیفیت زندگی، سرمایه اجتماعی و کارآفرینی روستایی در شهرستان دزفول انجام 
شده است. این تحقیق به لحاظ روش شناسی، توصیفی و تحلیلی و نیز از حیث گردآوری داده ها، به طریقه میدانی و پیمایشی صورت 
پذیرفت. برای بررسی موضوع از بین 238 آبادی دارای سکنه شهرستان دزفول، تعداد 147 مورد روستای هدف بر مبنای فرمول کوکران 
انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق، پرسش نامه محقق ساخته است که حاوی 250 متغیر آشکار و 23 متغیر نهان در سازه های سه گانه 
است. جامعه آماری پژوهش را سرپرستان خانوار روستاهای این شهرستان به تعداد 30032 نفر تشکیل داده که مطابق فرمول کوکران 
و روش نمونه گیری چندمرحله ای، پرسش نامه ها به طور تصادفی بین 379 نفر از سرپرستان خانوار روستاهای هدف توزیع گردید. در این 
پژوهش، برای تحلیل روابط زوجی و کلی میان مفاهیم از مدل سازی معادالت ساختاری و جهت بررسی وضعیت روستاهای شهرستان 
 SPSS دزفول به لحاظ روابط بین سازه ها، از تکنیک تحلیل رابطه خاکستری و تحلیل فازی استفاده شد. این تحلیل ها در برنامه های
Amos،SmartPLS ،Excel و ArcGIS صورت گرفت. نتایج نشان داد، روابط زوجی مثبت و مستقیم مفاهیم با سطح معناداری کمتر از 
خطای مفروض 0/05 مورد تأیید است. بیشترین سهم روابط سازه ها مربوط به حلقه کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی با ضریب مسیر 
0/949 و کمترین سهم مربوط به حلقه کیفیت زندگی و کارآفرینی روستایی با ضریب مسیر 0/875 است. با ترکیب الیه های تحلیل رابطه 

خاکستری و تحلیل فازی، وضعیت نامناسب نزدیک به دو سوم روستاهای منطقه در جریان روابط کلی مفاهیم پژوهش مشخص شد.

کلیدواژه ها: 
تحلیل روابط فضایی، 

کیفیت زندگی، سرمایه 
اجتماعی، کارآفرینی 

روستایی، دزفول

تاریخ دریافت: 13 مرداد 1401
تاریخ پذیرش: 07 آذر 1401

مقدمه

و  آسایش  از  جامعه  افراد  شناخت  سطح  زندگی1  کیفیت 
احساس رضایتمندی نسبت به وضع معیشت در ارتباط با اهداف، 
 (Pinto et al., 2017: انتظارات، قوانین و استانداردها را بیان می کند
(7. معیشتی که در آن سرمایه اجتماعی ضامن پویایی، ایجاد 

تحوالت ساختاری وسیع و بازآفرینی موقعیت های نوین اجتماعی 
و اقتصادی است (Rastegar et al., 2017: 110). سرمایه اجتماعی2 
که بر رشد شبکه ها، تعامل ها، نهادها، آگاهی ها و اعتمادسازی ها 
استوار بوده، می تواند در ارتقای کیفیت زندگی مفید واقع شده و 
به تقویت جریان اطالعات، منابع، حمایت ها، مهارت ها، ایده ها و 
نوآوری ها کمک شایانی نماید (Wentink et al., 2018: 539). در 

1. Life Quality (LQ)
2. Social Capital (SC)

جوامع با نظام های اقتصادی ضعیف یا وابسته، افزایش کیفیت 
و  ابزار  به  اجتماعی  سرمایه  عناصر  دسترسی  ازطریق  زندگی 
 (Solano & Rooks, هدایت گری توسعه کارآفرینی عملیاتی می شود
(281 :2018. ترویج فرهنگ کارآفرینی، از عوامل اصلی کاهش فقر، 

توانمندسازی مردم بومی و رشد اقتصاد محلی و منطقه ای است 
بیشتر سکونتگاه های روستایی   .(Bhuiyan & Ivlevs, 2019: 625)

علیرغم آنکه از وضعیت سرمایه اجتماعی مناسبی سود می برند، با 
سطح پایینی از کیفیت زندگی، سرمایه ها، زیرساخت ها، آموزش و 
کارآفرینی روبه رو هستند (Deller et al., 2019: 30). البته، امروزه با 
حرکت به سمت توسعه پایدار و اتصال این جریان با ابعاد سرمایه 
اجتماعی، فرصت ها برای کارآفرینی معین شده تا با بهبود کارایی 
سیستم ها و مکانیسم حمایت معیشتی، امکان تنوع بخشی به 
 .(Shucksmith & Brown, 2018: 165) اقتصاد روستایی را رقم زد

1- دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
2- دانشجوی دکتری، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
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با توجه به آنکه تشکیل روابط کارآفرینی روستایی3 و سایر مفاهیم 
اجتماعی4 جهت دستیابی به منافع توسعه فروملی از مباحث مهم 
به شمار می آید (Mottiar et al., 2018: 77)، اهتمام دولت ها در 
وضع سیاست های پشتیبانی از روش های کارآفرینانه و همکاری 
بازیگران اجتماع محلی به این امر معطوف شده، تا روستاها از راه 
 (Barnett et کارآفرینی نیز به اهداف توسعه خویش دست یابند

.al., 2019: 12)

روستایی جهت  کارآفرینی  محرکه  موتور  از  ایران  در  دولت 
کسب وکار،  مناسب  فضای  ایجاد  محلی،  ظرفیت های  توسعه 
بازتولید هویت و کارکرد چندمنظوره و مبتنی بر عرضه روستا، 
بهبود سطح زندگی و نیز دسترسی کشور به رشد و پیشرفت 
اقتصادی استفاده می کند (Rezaei & Izadi, 2019: 523). دزفول از 
مناطق با سهم باالی زراعت، دامپروری و صنایع دستی در استان 
خوزستان و کشور است. شرایط هیدرواقلیمی مناسب به دلیل عبور 
رودخانه های دز و کرخه از این شهرستان سبب شده تا در بخش 
کشاورزی بیشتر فرآورده ها نظیر گندم، جو، برنج، دانه های روغنی، 
چغندر، مرکبات، گیاهان زینتی و صیفی جات و نیز پرورش انواع 
دام، ماکیان و آبزیان به شیوه مدرن انجام شود، به طوری که قریب 
به هفتاد محصول در این شهرستان پرورش و تولید می یابند. اضافه 
بر این، بیست گونه مختلف مرکبات و ده گونه از گیاهان زینتی 
پرورش و تولید شده و مجموع میزان تولیدات منطقه بیش از دو 
میلیون تن است. ازنظر صنایع دستی، مناطق روستایی شهرستان 
با کپوبافی، نمدمالی، گلیم بافی، قلم زنی، خراطی و محصوالت 
چوبی، گیوه بافی و تولید خوراکی های مختلف به ویژه کلوچه های 
سنتی شهرت دارد. با توجه به موارد یاد شده و بررسی وضعیت کیفی 
اقتصاد شهرستان می توان استنباط نمود که منطقه زمینه های 
موردنیاز برای ترویج فرهنگ و توسعه کارآفرینی روستایی را دارد. 
اما با وجود این زمینه ها، کیفیت زندگی در شرایط آثار منفی 
نوسانات شدید اقتصادی بر درآمد، مصرف و بهزیستی خانوارهای 
روستایی، سهم پایین نرخ اشتغال روستاهای شهرستان و استان 
نسبت کشور، افزایش نزدیک به سه درصدی مهاجرت های درون 
کوچی روستائیان شهرستان نسبت به استان و افزایش قریب به 
پنج درصدی مهاجرت های برون کوچی روستائیان منطقه نسبت 
به کشور در یک دهه اخیر، تخلیه روستاهای غیرتولیدی و تشکیل 
شهرک های صنعتی جدید، خشکسالی و ضعف در مدیریت ذخایر 
آبی و امثال آن ها دچار تغییرات وسیع شد. البته، در این شهرستان 
شکاف های ناشی از ضعف کیفیت زندگی با ابعاد سرمایه اجتماعی 
نظیر عضویت و حضور فعال در شبکه های اجتماعی، برقراری 
روابط فردی و گروهی، مشارکت در امور روستایی، ایجاد اعتماد و 
انسجام بین بازیگران اجتماع محلی، آگاه سازی نسبت به وظایف، 
اختیارات، ایده ها، فناوری های روز، تجارب مناطق دیگر و احترام 
و سنت ها  فرهنگ ها  از  حفاظت  نیز  و  روستایی  ارزش های  به 

3. Rural Entrepreneurship (RE)
4. Social Concepts

قابل بهبود است.

مطالعه حاضر با هدف گذاری بر تحلیل روابط فضایی بین مفاهیم 
سه گانه کیفیت زندگی، سرمایه اجتماعی و کارآفرینی روستایی 
در شهرستان دزفول، سؤاالت کلیدی روبه رو را مطرح می کند. 
نخست، آیا میان سازه های کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی در 
روستاهای شهرستان دزفول رابطه معناداری وجود دارد؟ دوم، آیا 
بین مفاهیم کیفیت زندگی و کارآفرینی روستایی در شهرستان 
آیا میان سازه های سرمایه  برقرار است؟ سوم،  رابطه معناداری 
اجتماعی و کارآفرینی روستایی در شهرستان رابطه معنادار است؟ 
چهارم، وضعیت مناطق روستایی شهرستان ازنظر روابط فضایی 

بین مفاهیم چگونه است؟

مروری بر ادبیات موضوع

کیفیت زندگی

پیگو5 )1920(، اولین بار واژه کیفیت زندگی را در کتاب اقتصاد 
 (Bruni & Porta, 2016: 174; Glatzer et al., 2015: و رفاه ارائه نمود
(2. از دهه 1930، پژوهشگران بسیاری به بررسی ابعاد متنوع 

 .(Agudelo et al., 2019: 2; Sinha, 2019: 7) این عبارت پرداختند
در سال 1955، انجمن جهانی مطالعات کیفیت زندگی6 وظیفه 
 (Greco et al., 2018: 271; Uysal سنجش این مفهوم را عهده دار بود
(et al., 2016: 245. در ادبیات علمی، کیفیت زندگی در جنبش 

عوامل اجتماعی و توسعه7 و انتشار اثر با مضمون مزبور توسط 
 (Macekura, شد  برنامه ریزی  حوزه  وارد   ،1966 سال  در  بوئر8 
(273 :2019. تا آن زمان، مفهوم کیفیت زندگی شامل معرف های 

 (Di Bella et al., 2018; اجتماعی مبتنی بر داده های سازمانی بود
عینی  محیط  توصیف  بر  فعالیت ها  عمده  و   ،Michalos, 2017)

زندگی اشاره می کرد (Awad & Voruganti, 2016: 84). پس ازاین 
ابعاد عینی، گزاره  دوره و هم زمان با رشد تحقیقات مربوط به 
ابعاد ذهنی (Tonon, 2015: 135; Ghafari et al., 2013: 115) که 
روان شناختی  رفاه  و  معیشتی  استانداردهای  بیان کننده سطح 
بود، مطرح گردید (Mousteri et al., 2018: 146). با توسعه عوامل 
عینی و ذهنی تا پایان قرن بیستم (Anderson, 2015: 139)، نظرها 
به سمت اندازه گیری این محتوا در متن نظام های سکونتگاهی 
معطوف شد (Zeng et al., 2020: 239). سازمان جهانی بهداشت، 
کیفیت زندگی را درک فرد از وضعیت کنونی، فرهنگ و نظام 
بر  اضافه  که   ،(Hu & Das, 2019: 144) کرده  معرفی  را  ارزشی 
سالمت جسمی، روانی، مادی، معنوی و محیطی نیز پیچیدگی 
 (Kale & Gedik, 2020: پیوندهای فردی و جمعی را شامل می گردد

.107; Sánchez et al., 2018: 699)

5. Pigou
6. International Society for Life Quality Studies
7. Social Indicators Movement and Development
8. Bauer
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سرمایه اجتماعی

برقراری روابط افراد جامعه که به عنوان ارزش و سنگ بنای کلی 
 (Roccas & Sagiv, 2017: مفهوم سرمایه اجتماعی تلقی می شود
 (Himanshu et al., 147، نه تنها عامل بهبود سطح زندگی بوده)

(15 :2019، بلکه به ایجاد فضایی بهتر، شادتر و سالم تر، احساس 

امنیت و تعلق بیشتر، مدیریت جدی تر و اعتالی اقتصادی سریع تر 
کمک می کند (Edrisi et al., 2019: 24). درواقع، چهارچوب کلیدی 
سرمایه اجتماعی با هدف گذاری بر ماهیت و شیوه ایفای نقش 
منابع پنهان یا روابط، سعی در یافتن موفقیت های عرصه فعالیت، 
 (Rivera et al., 2019: 66; Menon et al., اجتماع و خانواده است
تا   )1916( هانیفان9  به  مربوط  مطالعات  مرور  با   .2018: 159)

پاتنام10 )1994(، خواهیم دریافت که عبارت سرمایه اجتماعی 
 (Folland & معنای مغایر و کاملی نسبت به گذشته پیدا کرده
تحلیل  بر  خود  اولین  قالب  در  اما   ،Nauenberg, 2018: 26)

پایداری شبکه ای از ویژگی های نظام اجتماعی، تنظیم و بهبود 
 .(Auer et al., 2020: 168) دارد امور داللت  و هماهنگی  کارایی 
این تعریف بر بنیان ابعاد ساختاری و شناختی پایه ریزی شده 
است (Hasan et al., 2020: 2). در قلمروی ساختاری، فعالیت های 
عامه مردم حجتی بر افزایش روابط، مشارکت، حمایت و اقدام 
جمعی است و در حوزه شناختی نیز آنچه مردم احساس می کنند 
دلیل اشتراک اطالعات، بسط فضای اعتماد، همیاری و انسجام 
به بیان دیگر،   .(Strange et al., 2015: 160) بود  خواهد  گروهی 
شبکه های  و  متقابل  هنجارهای  از  مرکب  اجتماعی  سرمایه 
 (Gannon & Roberts, 2020: است  جمعی  تعامل های  تسهیلگر 
(Hunter et al., 2019: 547 ;899. اهمیت این مفهوم زمانی فزون 

یافته که جوامع حاضر در عصر جهانی شدن تغییرات تکنولوژی 
ارتباطی و اشتغال، به سرمایه اجتماعی در حکم تنها پشتیبان 
و دارایی واقعی می نگرند (Harrison et al., 2019: 183). ثروت این 
سرمایه برخاسته از همسازی دو سرمایه انسانی و طبیعی است 
که اعضای جامعه را به تقویت هنجارها و شبکه های اجتماعی توانا 
ساخته و رونق سرمایه گذاری، رفع موانع توسعه و دسترسی به 
 (Simon et al., 2018: رفاه و بهزیستی اجتماعی را به همراه دارد
(3. سرمایه اجتماعی همانند سایر اشکال سرمایه یک تولیدکننده 

است و به تبع مقاصد گویایی را رهگیری نموده که منزلت آن ها 
 (Koutsou et در تحرک چرخه اقتصاد و اشتغال نمودار می شود

.al., 2014: 204)

کارآفرینی روستایی

یکی از مظاهر اصلی تحقق خواسته های این سرمایه اجتماعی 
نزد کارآفرینی بوده که در ایجاد روحیه رقابت و نوآوری میان 
اثرگذاری  اقتصادی جوامع  توانمندسازی آن ها و توسعه  مردم، 

9. Hanifan
10. Putnam

 (Galvão et al., 2020: 169; Basson & Kwasie, 2019: مستقیم دارد
(77. با عنایت به محور تمرکز اندیشه کارآفرینی بر استفاده نوآورانه 

از منابع و کشف فرصت های موجود برای پاسخ گویی پایدار به 
 (Olinsson, 2017: 225; Haugh & Talwar, یک اقتضای اجتماعی
پایه کاهش فقر، محرومیت و  بر  این نگرش  نهاد   ،2016: 643)

 ،(Morris et al., 2020: 377) نابرابری های اجتماعی شکل گرفته
و می توان آن را الگوی پیش نیاز بهبود رفاه و آسایش مادی و 
 (Sutter et al., 2019: معنوی افراد، گروه ها و جوامع محلی دانست
(Talmage et al., 2019: 339 ;197. در این راستا، سابقه پیدایش 

پیروی  محلی  اجتماعات  شرایط  از  کارآفرینی  مفهوم سازی  و 
کارآفرینی  رویکرد   .(Muñoz & Kimmitt, 2019: 842) می نماید 
زمینه ها  این  خصایص  مهم  نشانه های  تشریح  به  روستایی 
نشانه ها،  این   .(Gaddefors & Anderson, 2019: 159) می پردازد 
برایند برقراری ارتباط مستمر و مؤثر افراد با نقش ها و فرصت های 
مختلف هستند (Shahraki & Heydari, 2019: 10). به این صورت 
که افراد، روابط را با اعضای شبکه های اجتماعی ازطریق قبول 
و   ،(Westlund et al., 2014: 974) کرده  دنبال  متنوع  نقش های 
فرصت ها را پس از بازشناسی و ارزشیابی، بهره گیری و توسعه 
می دهند (Block et al., 2017: 61)، تا با ترویج اشتغال، متنوع سازی 
 (Zhang et al., 2019: 9; روستاها  در  درآمد  تولید  و  کسب وکار 
(Cueto et al., 2015: 1230، نویدبخش بهبود سرمایه اجتماعی، 

 (Khazami et مشارکت، عاملیت و توسعه پایدار روستایی باشند
(al., 2020: 4. این شکل کارآفرینی را می توان رهیافتی نوین در 

و  سرمایه گذاری ها  افزایش  که  نمود  معرفی  توسعه  نظریه های 
ارزش گذاری ها در جوامع روستایی از ثمرات آن به حساب می آید 
(Khani & Mousavi, 2016: 3). کارآفرینی روستایی در قالب رویکرد 

پدیدار  تحقیق  ادبیات  در  برجسته  موفقیت  با  دهه 1980  در 
گردید (Zhu et al., 2015: 17). گرایش ها به انجام مطالعات در این 
حوزه از فزونی معرفت نسبت به نقش همیار توسعه روستایی 
 (Izadi & Barzegar, 2014: رهیافت مزبور سرچشمه گرفته است
(902. کارآفرینی با تولید مشاغل جدید می تواند اثر خوشایندی بر 

جریانات اقتصادی و بهزیستی در جوامع روستایی به جای گذارد 
انجام شده  از تحقیقات  اگرچه بسیاری   .(Stoica et al., 2020: 2)

در این حیطه متوجه بخش کشاورزی است، لیکن مقصود به 
انحصار مفهوم کارآفرینی روستایی نزدیک بخش خاص نبوده، 
 (Pato & Teixeira, بلکه فعالیت های بسیاری را نیز پوشش می دهد
تفاوت های  یافتن  اهمیت  با  گذشته،  سال  چند  در   .2016: 5)

میان مناطق روستایی و شهری، اقتصاد معیشتی به موضوعیت 
 (Freire & پژوهش های جدید کارآفرینی روستایی تبدیل گردید
(Nielsen, 2014: 139. به عالوه مباحث مجزا و چندرشته ای نوینی 

وارد ادبیات کارآفرینی روستایی شده که از اعتبار باالیی برای 
 .(Clausen, 2020; Dias et al., 2019: 114) تحقیق برخوردار هستند
لذا می توان مضامین تشکیل دهنده مبانی فکری نیم قرن پیش 
رویکرد کارآفرینی روستایی را شناسایی کرده و ازطریق آن، وجوه 
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 (Reuber et al., ارتباط و اشتراک با دیگر مفاهیم را آشکار نمود
.2017: 412)

با مرور ادبیات موضوع شایسته است که اصالت این نوشتار 
که  فراگیری  و  مستقل  پژوهش  تاکنون  گیرد.  قرار  موردبحث 
ماهیت آن تحلیل روابط مفاهیم کیفیت زندگی، سرمایه اجتماعی 
و کارآفرینی در حوزه علوم انسانی باشد، انجام نشده است. منتها 

برخی مطالعات به تحلیل رابطه های زوجی بین مفاهیم پرداختند. 
در ادامه، سابقه و آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه روابط 
بین مفاهیم کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی )جدول شماره 
1(، کیفیت زندگی و کارآفرینی روستایی )جدول شماره 2( و 
را   )3 شماره  روستایی )جدول  کارآفرینی  و  اجتماعی  سرمایه 

بررسی خواهیم کرد.

جدول 1. پیشینه تحقیق میان رابطه مفاهیم کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی.

یافته هانویسندگان و سال انتشارنوع اثر

اولین مطالعه مستند در باب رابطه کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی در مجله تحقیقات معیارهای اجتماعی به چاپ رسید.Requena, 2003مطالعه خارجی

Sun et al., 2017مطالعه خارجی
بین سرمایه اجتماعی فردی و ابعاد کیفیت زندگی قشر سالمند روستایی نظیر سالمت جسمی و روانی ارتباط مثبت و 

مستقیم برقرار است.
برقراری رابطه مستقیم مفاهیم نام برده به سبب افزایش امنیت، رضایت شغلی و بهبود معیارهای زندگی تحقق یافته است.Chen et al., 2018مطالعه خارجی
ارتباط میان سازه ها را معنی دار تبیین کرده که اساس بهبود کیفیت زندگی ازطریق ابعاد ساختاری سرمایه اجتماعی است.Khademi et al., 2018مطالعه داخلی

Karimi et al., 2018مطالعه داخلی
ابعاد سرمایه اجتماعی دارای رابطه مثبت با متغیر کیفیت زندگی سالمت روان زنان عضو صندوق های اعتبارات روستایی و 

عشایری است.

Naeimi et al., 2019مطالعه داخلی
رابطه مفاهیم را دوسویه اعالم کرده که افزایش اعتماد به دولت و مشارکت در برنامه های توسعه محلی از ثمرات آن تلقی 

می شود.
روابط سازه ها را مفید ارزیابی کرده و آن را جریانی برای بهبود وضعیت معیشتی و اختصاص اعتبارات به ذی نفعان دانستند.Kim et al., 2019مطالعه خارجی
اثر مثبت برخی از ابعاد سرمایه اجتماعی همچون اعتماد، مشارکت و حمایت اجتماعی بر کیفیت زندگی را آشکار ساخت.Glatz & Fernandez, 2020مطالعه خارجی
بین سرمایه اجتماعی و ابعاد تشکیل  دهنده آن و کیفیت زندگی سالمندان رابطه معنی داری و مستقیم برقرار است.Kaveh et al., 2020مطالعه داخلی
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جدول 2. پیشینه تحقیق رابطه میان مفاهیم کیفیت زندگی و کارآفرینی.

یافته هانویسندگان و سال انتشارنوع اثر

نخستین سند علمی معتبر در باب رابطه مفاهیم کیفیت زندگی و کارآفرینی در نشریه آکادمی مدیریت به چاپ رسید.Pennings, 1982مطالعه خارجی
با تشخیص روابط معنادار میان سازه ها، توجه به ظرفیت های جوامع محلی را پیشران توسعه کارآفرینی کشاورزی بیان کردند.Sadeghloo et al., 2017مطالعه داخلی
بین کارآفرینی و کیفیت زندگی برای افرادی که دوره قبل از بازنشستگی را به سر می برند، رابطه مثبت و مستقیم برقرار است.Kautonen et al., 2017مطالعه خارجی
روابط سازه های اجتماعی را معنادار توصیف کرده که این امر سبب افزایش رضایت شغلی و خوداشتغالی ساکنان شده است.Abreu et al., 2019مطالعه خارجی

Wiklund et al., 2019مطالعه خارجی
به تعیین روابط کیفیت زندگی و کارآفرینی در مطالعات مختلف پرداخته و ایجاد پیوند مستقیم برای تمامی آن ها را نتیجه 

گرفتند.
روابط سازه ها را مستقیم عنوان کرده و بهبود کیفیت زندگی ناشی از کارآفرینی را منوط به تقویت روحیه نوآوری دانستند.Woodside et al., 2020مطالعه خارجی
با تعیین رابطه مثبت بین مفاهیم، ارتقای کیفیت زندگی را برآیند اهتمام به توسعه مشاغل نوآورانه و توسعه کارآفرینی دانستند.Nikolaev et al., 2020مطالعه خارجی

Aguirre et al., 2021مطالعه خارجی
بین ابعاد کارآفرینی و کیفیت زندگی رابطه معنادار و مثبتی برقرار بوده که ناشی از وجود سرمایه گذاری های ملی در این امر 

است.

,Malekian & Baradaran مطالعه داخلی
2021

بین متغیرهای  روحیه کارآفرینی و کیفیت زندگی کاری کارشناسان ترویج کشاورزی رابطه مثبت و معنی داری برقرار است.
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روش شناسی تحقیق

محدود موردمطالعه

قلمرو جغرافیایی پژوهش را مناطق روستایی شهرستان دزفول 
تشکیل می دهند. این شهرستان در محدوده 48 درجه و 20 دقیقه 
تا 48 درجه و 31 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و 29 
درجه و 58 دقیقه تا 32 درجه و 75 دقیقه شمالی از خط استوا 
قرار دارد. دزفول در شمال استان خوزستان از طرف شمال شرقی 
با استان لرستان، در جهت غربی با شهرستان اندیمشک، از سمت 
شرقی با دو شهرستان اندیکا، اللی و گتوند و در جهت جنوبی با 
دو شهرستان شوشتر و شوش همسایه است. بر اساس تقسیمات 
اداری کشور در سال 1395، این منطقه از چهار بخش، یازده 
دهستان، 11 شهر و 238 روستا دارای سکنه تشکیل شده که 
مرکز آن شهر دزفول است. به لحاظ مساحت 4665 کیلومترمربع 
دارد که دومین شهرستان بزرگ استان محسوب شده و 7/32 
درصد مساحت کل خوزستان را تشکیل می دهد )تصویر شماره 
1(. روستاهای دزفول، با جمعیت 117919 نفر، حدود 10/23 
با بعد خانوار  درصد جمعیت روستایی استان را شامل شده و 
باسوادی  نرخ  و  بستگی 0/35 درصد  نسبت  نفر،  حدود 3/93 
روستایی معادل 79/70 درصد، مرتبه اول به نظر فراوانی جمعیت 
مشارکت  نرخ  مزبور،  شهرستان  در  است.  استان  در  روستایی 
در  روستائیان  اشتغال  میزان  درصد،  روستایی 0/34  اقتصادی 
بخش کشاورزی حدود 16/40 درصد، بخش صنعت معادل 40 

درصد و بخش خدمات نیز برابر 43/60 درصد است.

روش تحقیق

رویکرد حاکم بر تحقیق از حیث هدف گذاری در حوزه مطالعات 
کاربردی، ازنظر روش شناسی و امکان کنترل متغیرها در مجموعه 
مقاالت توصیفی و تحلیلی و نیز به لحاظ طریقه گردآوری داده ها 
و قابلیت تعمیم یافته ها به صورت میدانی و پیمایشی انجام شده 
است. برای بررسی موضوع، نخست تمامی آبادی های مسکونی 
شهرستان دزفول، واقع در نیمه شمالی استان خوزستان، به تعداد 
238 روستا در سال 1395 به عنوان جامعه هدف انتخاب شده و 
سپس از این میزان تعداد 147 روستا و یا 62 درصد آبادی های 
منطقه بر مبنای فرمول کوکران به عنوان روستاهای هدف پژوهش 

مشخص شدند. 

 250 حاوی  محقق ساخته  پرسش نامه  مطالعه،  اصلی  ابزار 
پرسش یا متغیر آشکار مستخرج از 23 بعد یا متغیر نهان معرف 
مفاهیم پژوهش )جدول شماره 5(، با مقیاس پنج طیفی لیکرت 
بسیار زیاد )5( تا بسیار کم )1( است. جهت بررسی روایی ظاهری، 
پرسش نامه پیش از توزیع در اختیار خبرگان دانشگاهی و سازمانی 
جدا از هر نوع مشکل ویرایشی، نمایشی، نگارشی و امثال آن ها 
مورد بازبینی قرار گرفت. روایی محتوایی در چهارچوب تکنیک 
دلفی و با استفاده از فرم های متعلق به شاخص روایی محتوا11 و 
ضریب نسبی روایی محتوا12 نیز توجه به نظرات حدود بیست 
مصاحبه شونده،  شخص  پنج  شامل  کارشناسان  پانل  از  نفر 
سه تن از اعضای هیئت علمی و سه نفر از دانشجویان مقاطع 

11. Content Validity Index (CVI)
12. Content Validity Ratio (CVR)

جدول 3. پیشینه تحقیق رابطه میان مفاهیم سرمایه اجتماعی و کارآفرینی.

یافته هانویسندگان و سال انتشارنوع اثر

اولین بار نگاشته علمی در باب مفاهیم سرمایه اجتماعی و کارآفرینی برای مجله مدیریت گروه و سازمان منتشر شد.Chung & Gibbons, 1997مطالعه خارجی

,.Ghadiri-Masoum et al مطالعه داخلی
2017

برقراری روابط مفاهیم را برگرفته از تقویت حس تعلق به مکان، روحیه خطرپذیری و مشارکت جوانان روستایی عنوان کردند.

روابط مفاهیم را معنادار ارزیابی کرده و تقویت سرمایه اجتماعی و رشد سرمایه گذاری را با توجه به کارآفرینی ممکن دانستند.Williams et al., 2018مطالعه خارجی
ارتباط مثبت ایجادشده میان سازه های مزبور را بسترساز بهبود مشارکت ساکنان، فرهنگ سازی و آموزش به حساب آوردند.Barghi et al., 2018مطالعه داخلی

,Rahmanian & Zarei مطالعه داخلی
2018

سرمایه اجتماعی، هنجارهای ذهنی، حمایت خانواده، باور به خودکارآمدی و نهادگرایی با توسعه کارآفرینی رابطه مثبت دارند.

Lang & Fink, 2019مطالعه خارجی
برقراری روابط مستقیم سازه ها را دلیل کسب مقبولیت کارآفرینان و دسترسی به منافع حاصل از پیوند سرمایه اجتماعی 

دانستند.

Mahfud et al., 2020مطالعه خارجی
 روابط مثبت مفاهیم سرمایه اجتماعی و کارآفرینی را برخاسته از نقش میانجیگر سرمایه روان شناختی می دانند، صورت 

پذیرفت.

,.Pérez-Macías et al مطالعه خارجی
2020

سرمایه اجتماعی شناختی و ابعاد کارآفرینی ازطریق نقش کاتالیزور سرمایه اجتماعی ساختاری رابطه مستقیمی برقرار کرده 
است.

Rezaei et al., 2021مطالعه داخلی
بین سرمایه اجتماعی و گرایش به کارآفرینی رابطه مثبت و معنی داری وجود داشته که در این جریان تقویت هوش فرهنگی 

اثرگذار است.
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تحصیالت تکمیلی علوم جغرافیایی دانشگاه شهید چمران اهواز، 
چهار بخشدار شهرستان و پنج نفر از آزمودنی ها جهت افزودن، 
تعدیل و یا اصالح پرسش ها بررسی شد. فرم شاخص روایی محتوا 
نشان داده که تمامی پرسش های مربوط به متغیرهای پژوهش 
ازنظر سادگی، صراحت بیان و همبستگی با موضوعات از شرایط 
مناسبی برخوردارند. مقدار این ضریب برای کلیه سؤاالت باالتر از 
0/79 مشخص شد. با توجه به اینکه ضریب نسبی روایی محتوا در 
کل سؤاالت بیشتر از 0/62 حاصل آمده، نیاز به حذف هیچ یک 
از پرسش ها نبود. به موازات واحدهای تقسیمات سیاسی و اداری 
در سطح شهرستان دزفول، جامعه آماری پژوهش از جمعیت 
روستایی سرپرست خانوار به تعداد 30032 نفر انتخاب شد. بر 
چندمرحله ای،  نمونه گیری  روش  نیز  و  کوکران  فرمول  اساس 
پرسش نامه ها به طور تصادفی بین تعداد 379 نفر از سرپرستان 
توزیع  شهرستان  این  دهستان  یازده  هدف  روستاهای  خانوار 
گردید. جدول شماره 4، ترکیب حجم نمونه در روستاهای هدف 

را نشان می دهد.  

یافته های  بخش  پرسش نامه،  داده های  تحلیل  اقتضای  به 
و  پاسخ گویان  فردی  ویژگی های  بررسی  به  پژوهش  توصیفی 
یافته های  بخش  همچنین  می پردازد.  تحقیق  مفاهیم  توصیف 

استنباطی که در قالب مدل سازی معادالت ساختاری1313 انجام 
می شود، از چند سطح جهت تبیین مدل اندازه گیری متغیرها، 
تبیین مدل ساختاری پژوهش و تحلیل روابط فضایی بین مفاهیم 
استفاده می کند. برای تبیین مدل اندازه گیری متغیرها چند مرحله 
نظیر بررسی روایی سازه و پایایی، برآورد مدل اندازه گیری ابعاد 
اثرگذار بر مفاهیم، توصیف متغیرهای نهان ازطریق متغیرهای 
آشکار، اندازه گیری روابط میان متغیرهای نهان به تناسب سازه ها 
و تعیین اعتبار معرف های سنجش مفاهیم با شاخص های برازش 
ساختاری  مدل  تبیین  جهت  همچنین،  می شود.  دنبال  مدل 
پژوهش مراحلی نظیر بررسی روابط زوجی سازه ها، ارزیابی برازش 
برازش  ارزیابی  مفاهیم،  زوجی  روابط  ساختاری  مدل  نیکویی 
نیکویی مدل ساختاری کلیت روابط مفاهیم و ترسیم روابط میان 
مفاهیم انجام می گیرد. بخش پایانی تحقیق، به تحلیل فضایی و 
پهنه بندی روستاهای هدف شهرستان دزفول ازنظر روابط زوجی 
و کلی مفاهیم و نیز رتبه بندی روستاهای مزبور مطابق روابط کلی 
میان سازه ها می پردازد. در این پژوهش، به منظور انجام تحلیل های 
آماری از برنامه های SPSS، Amos، SmartPLS و Excel استفاده 
شد و برای نمایش الیه های روابط کلی و زوجی بین مفاهیم از 
ابزارهای تحلیل فضایی سیستم اطالعات جغرافیایی بهره گیری 

به عمل آمد. 

13. Structural Equation Modeling (SEM)

جدول 4. نحوه توزیع پرسش نامه ها.

حجم نمونهروستاهای هدفجمعیتخانوارروستاهادهستانبخش

چغامیش
13332712193823چغامیش

12297811288721خیبر

مرکزی
257079256681644قبله ای

15632924810926شمس آباد

سردشت
162739114201029ماهوربرنجی

36107443822252سردشت

شهیون

2565624561640شهی
2325010901436سیدولی الدین

3638316902249دره کاید
7141612417سیدمحمود
3057124571942احمدفداله
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جدول 5. مفاهیم، ابعاد و گویه های پژوهش به همراه بارهای عاملی ابعاد.

سازهمتغیر نهانمتغیر آشکاربار عاملی

0/96

تمایل به یافتن دوستان جدید، تمایل به فعالیت های گروهی، توانایی برای مراقبت از خانواده خود، تمایل جمعیت به ماندگاری در روستا، توانایی 
مسافرت رفتن ساالنه با خانواده، انگیزه برای بهبود وضع کار، تمایل به افتخارآفرینی در زندگی، تمایل به دوری از شلوغی، ترافیک و آلودگی های 

محیطی، دسترسی به افکار، اطالعات، ایده ها، نوآوری ها، کاالها و تجربیات شهرها، رضایت از کیفیت برنامه های فرهنگی، جشنواره ها، مناسبت ها و 
اعیاد، توجه مسئوالن به ایده های رفع مشکالت و ارتقای سطح زندگی، تمایل به مقابله با فقر، محرومیت ها و نابرابری های اجتماعی، برخورداری از 

ارزش های فردی و معیارهای رفتاری و اعتقادی

اجتماعی

گی
زند

ت 
یفی

ک

0/94

داشتن زندگی عاری از خشونت، خشنودی از جایگاه اجتماعی خود، برخورداری از حس آرامش و خشنودی در زندگی، داشتن احساس شادابی، 
سرزندگی و امیدواری نسبت به آینده، داشتن حس وابستگی و تعلق به اجتماع، برخورداری از سالمت روحی و روانی، برخورداری از سالمت جسمی 
و بهداشت فردی، تمایل به وساطت در حل مشکالت دیگران، داشتن حس نوع دوستی و دوری از انانیت و غرور، اعتقاد به دوری از نابهنجار های 

اجتماعی، داشتن حس خوش بینی و دوری از حسادت و چشم وهم چشمی، رضایت خاطر از بازخورد مسئولین نسبت به عرضه نظرات مردمی، 
برخورداری از تعادل  رفتاری به هنگام وقوع رویدادهای خوشایند و ناخوشایند

بهزیستی

0/95

دسترسی به فرصت های اقتصادی، رضایت از کیفیت اشتغال روستایی، توانمندی جهت کنترل پول و دارایی ها، رضایت از سطح درآمد و پس انداز، 
دسترسی به خدمات اعتباری و بانکی، رضایت از کیفیت کاالهای موردنیاز روزانه، رضایت از فضاهای مربوط به فعالیت های تولیدی، سطح اشتغال 

نیروی کار روستایی در اقتصاد و بازار شهرها، استطاعت مالی و قدرت خرید ساکنان در شرایط متغیر اقتصادی، سرمایه گذاری در بخش زمین و مسکن 
شهری برای مقاصد گوناگون

اقتصادی

0/92

رضایت از کیفیت خدمات علمی و آموزشی، رضایت از کیفیت خدمات رفاهی، رضایت از کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی، رضایت از کیفیت خدمات 
شبکه برق، رضایت از کیفیت خدمات شبکه آب رسانی، رضایت از کیفیت راه ها و وسایل حمل ونقل، رضایت از دسترسی به بانک ها و خودپردازها، 
رضایت از کیفیت خدمات شبکه سوخت رسانی، رضایت از کیفیت خدمات مراکز دینی و فرهنگی، رضایت از کیفیت خدمات عمومی ارائه شده در 

خواربارفروشی ها و نانوایی ها

زیرساختی

0/89

رضایت از نظافت و زیبایی روستا، اهتمام به تدابیر و مقررات مقابله با مخاطرات محیطی، تمایل به حفاظت زیستگاه های طبیعی و جانوری روستا، 
خشنودی از سازگاری کاربری های هم جوار روستایی، رضایت از کیفیت پارک ها و فضای سبز روستا، رضایت از کیفیت خدمات شبکه دفع فاضالب و 
آب های سطحی، رضایت از کیفیت خدمات شبکه تفکیک از مبدأ، جمع آوری و دفع زباله ها، رضایت از عملکرد نهادهای دولتی برای جبران خسارات 

مخاطرات محیطی روستا

کالبدی

0/92

تناسب بازار مسکن در روستا، رضایت از معماری و منظر بیرونی سازه و مسکن، دوام سقف و اسکلت سازه ها و واحدهای مسکونی، رضایت از کیفیت 
مواد و مصالح سازه ها و واحدهای مسکونی، رضایت از تعداد اتاق ها و وسعت واحدهای مسکونی، استفاده از مصالح بومی استاندارد در سازه ها و 

واحدهای مسکونی روستا، رضایت از کیفیت روشنایی و نورگیری واحدهای مسکونی روستایی، رضایت از سیستم های گرمایشی و سرمایشی ابنیه و 
واحدهای مسکونی روستایی

سازه ای

0/93
بازاریابی برای محصوالت کشاورزی، دسترسی به کودهای ارگانیکی نوین، دسترسی به بازارهای محصوالت کشاورزی، رضایت از کیفیت ادوات 

کشاورزی، تجهیز اراضی به سامانه های پیشرفته آبیاری ، دسترسی به بذرهای اصالح شده و مقاوم، رضایت از اشتغال کشاورزی، رضایت از مالکیت 
زمین کشاورزی

کشاورزی
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ادامه جدول 5. مفاهیم، ابعاد و گویه های پژوهش به همراه بارهای عاملی ابعاد.

سازهمتغیر نهانمتغیر آشکاربار عاملی

0/96

اطالع جمعی نسبت به امور روستا، خرید و مطالعه کتب و نشریات، دسترسی به اینترنت و پست، استفاده از رادیو و تلویزیون، اطالع از مزایای 
مشارکت فردی در جامعه، استفاده از رایانه و موبایل، اطالع از رویدادهای ملی و جهانی، اطالع از حقوق شخصی نظیر حق تصرف در دارایی خود، 
حضور بخش خصوصی در برنامه های فرهنگی و آموزشی، اطالع از فعالیت های اجتماعی، دینی و خیریه در روستا، موفقیت آموزش های عمومی در 

افزایش سطح آگاهی مردم، اطالع از مسئولیت و اختیارات سازمان ها، اطالع از حقوق اجتماعی مانند حق زندگی در محیطی سالم و حقوق شهروندی، 
برگزاری دوره های آموزشی در مراکز تجمع ساکنان روستا، استقبال از برنامه های فرهنگی و آموزشی نهادها در روستا، استقبال مردم از برنامه های 

بهداشتی و زیست محیطی سازمان ها در سطح روستا

آگاهی

عی
تما

ه اج
رمای

س

0/93

اعتماد روستائیان به مردم منطقه، اعتماد کشاورزان به یکدیگر، اعتماد به مرکز خدمات روستایی، اعتماد به شرکت تعاونی روستا، اعتماد به نهاد های 
اجتماعی روستا، اعتماد به آشنایان نزدیک و همسایگان، تمایل به ضمانت مالی دوستان و خویشاوندان، اعتماد به دهیاری و شورای اسالمی روستا، 
تمایل به ماندگاری در روستای محل زندگی خود، اعتماد به دولت جهت سرمایه گذاری در روستا، اعتماد به تسهیلگران و مروجان جهاد کشاورزی، 

اعتماد به اخبار اعالم شده از سوی رسانه های ملی و عمومی، اعتماد به بخش خصوصی جهت اجرای طرح های توسعه، اعتماد به مسافران، گردشگران، 
غریبه ها و مهاجران غیر روستایی 

اعتماد

سطح امنیت مالی، سطح امنیت جانی، سطح امنیت روانی، سطح امنیت شغلی، سطح امنیت غذایی، سطح امنیت زیست محیطی و کالبدی، وجود 0/91
امنیتتجهیزات امنیتی

0/96

همدلی میان اهالی، توجه به هویت محلی، انسجام و همبستگی قومی، درگیری و نزاع میان اهالی، گردهمایی و جلسات در روستا، پایبندی به اصول 
و قوانین محلی، توجه به وحدت و هماهنگی محلی، حل مشکالت به وسیله خود اهالی، پذیرش و انجام وظایف اجتماعی، روابط صمیمانه با اقوام و 

خویشاوندان، تعهد به کمک دیگران در مواقع گرفتاری، داشتن روحیه مسئولیت پذیر، پذیرش و سازگاری با تغییر ارزش ها، اثرگذاری رسانه های جمعی 
در حفظ انسجام اجتماعی

انسجام 

0/94
رفت وآمد با همسایگان، رفت وآمد با آشنایان نزدیک، ارتباط و تعامل با شورای اسالمی و دهیاری، ارتباط با مروجان و تسهیلگران کشاورزی، راهنمایی 

دادن افراد خانواده هنگام دعوا، نقش شورا و دهیاری روستا در برقراری ارتباط بین مردم، نقش شورا و دهیاری در برقراری ارتباط میان مردم و 
سازمان های روستایی

تعامل

0/95

عضویت در تشکل های مدنی روستا، عضویت در شبکه های دولتی و خصوصی، قابلیت برای تسهیل فرآیند بازاریابی محصوالت تولیدی، عضویت 
در گروه آشنایان جهت تأمین نیازهای مالی یکدیگر، وجود شبکه های ذی نفعان جهت توانمندسازی محلی، توان شورا در ایجاد پیوستگی بین 

محالت، وجود شبکه های بانوان روستایی برای توانمندسازی محلی، شرکت در جلسات نهادهای روستایی، مراجعه به شهر و سایر روستاها، استفاده از 
پیام رسان های داخلی و خارجی

شبکه

0/94

همکاری مادی، معنوی و فکری، اهتمام به مشارکت در انتخابات سراسری، مشارکت در تصمیم گیری های محلی، آمادگی جهت مشارکت بدون 
دستمزد، شرکت در نماز جماعت و نماز جمعه، مشارکت در طرح های عمرانی روستایی، مشارکت کشاورزان در مسائل محله، اراده جمعی برای حل 
مسائل و مشکالت روستایی، ارتباط و مشارکت با اعضای شورای اسالمی روستایی، مشارکت در اتحادیه ها و اصناف بر مبنای نوع فعالیت، تمایل 
بانوان به حل مشکالت روستا، مشارکت در فعالیت های خیریه و عام المنفعه، مشارکت در حفظ، پاک سازی و سالم سازی محیط، مشارکت نهادهای 

کشوری و لشکری برای مقابله با بحران ها، تمایل مردم در به اشتراک گذاری اطالعات، افکار، تجارب، ایده ها و نوآوری ها با یکدیگر، استقبال شورا و 
دهیاری از مشارکت خودجوشانه مردم در امور روستا، مشارکت در گردهمایی ها، مراسم ها، جشنواره ها، مناسبت ها و اعیاد، موفقیت نهادهای روستایی، 

شورا و دهیاری برای ایجاد بسترهای نوآوری در میان ساکنان

مشارکت 

0/94

توانایی نهادها در شناسایی نیازها و عرضه تسهیالت عمومی به روستائیان، برخورداری مسئولین روستایی از روحیه پیشرفت و نوگرایی، رضایت 
از عملکرد نهادهای محلی در عرضه خدمات، برخورداری مسئولین روستایی از حس تعلق به مکان، توجه به ارائه اطالعات و تجارب شخصی در 
نهادهای روستایی، دسترسی نهادهای روستایی به تجهیزات و اعتبارات مناسب، کارایی همیاری های روستایی برای پیشبرد امور و حل مشکالت، 

رضایت از عملکرد نهادهای دولتی و غیردولتی در امور روستایی، رضایت از سازمان ها در شناسایی روستائیان و کشاورزان خالق، رضایت از 
سازمان های مرتبط با بخش های ترویج و توسعه کشاورزی، نقش سازمان های مردم نهاد در ارتقای روحیه مشارکت روستائیان، جذب کارشناسان و 

نیروی انسانی متخصص در مدیریت روستایی، توانایی نهادهای دولتی و غیردولتی در ایجاد انگیزه برای مشارکت ساکنان، استقبال نهادهای محلی از 
تحقیقات، طرح ها و رساله ها برای حل مسائل روستا

نهاد

0/94

حمایت خانوادگی و فامیلی، برخورداری از مشوق های قانونی، برخورداری از معافیت هایی مالیاتی، حفاظت از حقوق مالکیت مادی و معنوی افراد، 
دسترسی به سازمان های حمایت کننده از کسب وکار روستایی، دسترسی به زیرساخت های ایجاد کسب وکار، دسترسی به داده ها و ابزارهای الزم در امر 
تصمیم گیری، پشتیبانی جامعه از ریسک پذیری و خالقیت کارآفرینان روستایی، حمایت نهادها از مشاغل کوچک روستایی، شرکت در نمایشگاه های 
جهانی جهت عرضه محصوالت محلی و کشاورزی، آشنایی با تسهیالت سازمان های داخلی حمایت کننده از شرکت های کارآفرین روستایی، احترام 
و اعتماد نهادهای دولتی به کارآفرینان روستایی و سهولت برقراری ارتباط با رویه های اداری، توجه مسئوالن به برگزاری رویدادهای استارتاپی در 

پشتیبانی از کسب وکارهای روستایی

پشتیبانی

یی
ستا

 رو
نی

فری
کارآ

0/96
توجه به تغییرات محیط اطراف، انگیزه تغییر سبک زندگی، توجه به محدودیت های استفاده از منابع، داشتن روحیه ایستادگی و پشتکار، داشتن طرح 
و برنامه مناسب در فعالیت های خود، توانایی در تضمین آینده مطلوب برای خانواده، امیدواری در ثبت افکار و ایده های خالقانه و پول ساز برای رونق 

کسب وکار آینده
آینده نگری

0/93

توانایی چانه زنی، توانایی ورود به بازار، آشنایی با بازارهای جدید، شناخت بازارهای محلی، دسترسی به بازارهای جهانی، آگاهی از نرخ محصوالت 
موجود در بازار، توانایی تولید و بهره وری باال، آشنایی با بازارهای منطقه ای و ملی، اطالع نسبت به نیازها و خواسته های مصرف کنندگان، توانایی 
شناسایی کانال های خریدوفروش، قابلیت در پیش فروش کردن محصوالت، توانایی تحلیل جریان عرضه و تقاضا، توانمندی در فروش مستقیم و 

بی واسطه محصوالت خود

بازارشناسی

»حمید برقی و همکاران. تحلیل روابط فضایی میان مفاهیم کیفیت زندگی، سرمایه اجتماعی و کارآفرینی روستایی«
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ادامه جدول 5. مفاهیم، ابعاد و گویه های پژوهش به همراه بارهای عاملی ابعاد.

سازهمتغیر نهانمتغیر آشکاربار عاملی

0/94

داشتن روحیه اعتمادبه نفس و خوداتکایی، آمادگی در انجام وظیفه و فعالیت، توانایی یافتن منابع جدید، داشتن روحیه گروه گرایی، داشتن روحیه 
خودکارآمد، اشتیاق در انجام کارهای بزرگ، توان برای ایجاد کسب وکار جدید، تمایل به خوداشتغالی و فعالیت، داشتن استقالل فردی در امور، داشتن 
روحیه فرصت گرا، داشتن روحیه ریسک پذیری اقتصادی، توان برای ایجاد شبکه های گوناگون تعاون روستایی، توانایی برای ایجاد ارتباطات و شبکه 

اجتماعی گسترده با مردم

خودباوری

یی
ستا

 رو
نی

فری
کارآ

0/95

تمایل و انگیزه نوخواهی و روزآمد شدن، توانایی برای تنوع بخشی به محصوالت روستایی و کشاورزی، توان برای تولید ابزارهای تسهیل انجام در 
فعالیت ها، توان تنوع بخشی به اقتصاد و کسب وکار روستایی، استقبال مردم از روش ها و تکنولوژی های جدید و هوشمند در بخش های صنعتی و 

کشاورزی، استفاده از نهاده های جدید کشاورزی نظیر سموم و بذر اصالح شده متناسب با شرایط روستا، داشتن مکانی مناسب به منظور خلق و رشد 
ایده های اشتغال ساز در روستا

نوآوری

0/87

توانایی کشت و برداشت ماشینی محصوالت کشاورزی، قابلیت در تجاری سازی ایده ها و محصوالت روستایی، توانایی در تولید و پخش گیاهان 
دارویی، قابلیت در ایجاد صنایع دستی و کوچک روستایی، توانایی در بسته بندی و انبار کردن محصوالت روستایی و کشاورزی، توانایی برای تأسیس 
فست فودها، کافه تریاها و مراکز عرضه غذاهای محلی و خانگی در روستا، قابلیت در ایجاد تأسیسات گردشگری و اقامتگاه های بوم گردی مناسب 

برای مناطق روستایی

تجاری

0/96
رضایت از میزان پس انداز شخصی، سرمایه گذاری ها در  بیرون روستا، برخورداری از زمین کشاورزی، داشتن سرمایه مالی کافی برای راه اندازی 

کسب وکار جدید، برخورداری از ماشین آالت نوین کشاورزی، برخورداری از نیروی انسانی متخصص و تحصیل کرده در خانواده، رضایت از وضعیت 
مسکن روستایی

دارایی

0/93

مشارکت در دوره های آموزشی کارآفرینی روستایی، توانایی در به کارگیری نیروی متخصص روستایی، استقبال از مشاورت های آشنایان، استقبال از 
ارتباط با افراد موفق و کارآفرین در سطح ملی و بین المللی، تجربه ایجاد کسب وکار جدید در روستا، استفاده از مشاوره و خدمات حمایتی روستایی، 

استقبال ساکنان از توصیه های فنی کارشناسان و مروجان، به اشتراک گذاری ایده ها و تجارب روستایی با دیگران، دسترسی به دانش فنی و 
شیوه های نوین در فعالیت ها، توان آموزش و بسط ابتکارت و تجارب روستایی، اهتمام نهادها به امر مهارت آموزی جهت توان افزایی روستائیان، 

برخورداری روستائیان از آمار و اطالعات دقیق اقتصادی و بازاریابی محصوالت محلی، رضایت ساکنان از رسانه های جمعی فعال در جامعه محلی 
به منظور آموزش و ترویج فرهنگ کارآفرینی روستایی 

مهارت آزمایی

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: بررسی نگارندگان، 1401                                                                                                  

یافته ها

توصیف خصوصیات جمعیت شناختی و سازه های پژوهش

توزیع ویژگی های فردی پاسخ گویان نشان داد، فراوانی گروه های 
سنی سرپرستان خانوار در چهار دسته تعریف شده که برای دسته 
پایین تر از 30 سال حدود 60 نفر یا 15/9 درصد، دسته بین 31 
تا 40 سال تعداد 96 نفر یا 25/4 درصد، دسته 41 تا 50 سال 
حدود  136 نفر یا 36 درصد و دسته 51 سال به باال نیز حدود 
86 نفر یا 22/8 درصد اختصاص یافت. در ادامه، بر اساس فراوانی 
جنسیت از مجموع پاسخ دهندگان تعداد 307 نفر یا 81/2 درصد 
مرد و حدود 71 نفر یا 18/8 درصد زن بودند. مضاف بر این، از 
منظر تحصیالت تعداد 141 نفر یا 37/3 درصد از پاسخ گویان 
دارنده مدرک ابتدایی به پایین، 100 نفر یا 26/5 درصد دارای 
مدرک راهنمایی، 85 نفر یا 22/5 درصد دارنده مدرک دبیرستان 
و پیش دانشگاهی و تعداد 52 نفر یا 13/8درصد دارای مقاطع 
مختلف دانشگاهی هستند. از حیث تأهل حدود 332 نفر یا 87/8 
درصد پاسخ دهندگان متأهل و تعداد 46 نفر یا 12/2 درصد مجرد 
بودند. به لحاظ اشتغال از کل پاسخ گویان تعداد 94 نفر یا 24/9 
درصد در حوزه تولید محصوالت زراعی، 48 نفر یا 12/7 درصد در 
امر تولیدات باغی، 72 نفر یا 19 درصد در بخش تولیدات دامی، 
104 نفر یا 27/5 درصد در صنایع دستی و کارگاه های تولیدی 

صنایع 60 نفر یا 15/9 درصد در حوزه تولیدات ساختمانی فعالیت 
داشتند. در امر مسکن، تعداد 337 نفر یا 89/2 درصد دارا و 41 

نفر یا 10/8 درصد فاقد این امکان بودند. 

و  میانگین  آماره های  تحقیق،  سازه های  توصیف  بخش  در 
سازه  برای  شد.  استخراج  مفهوم  هر  به تناسب  معیار  انحراف 
در  و 1/13،  برابر 2/96  ترتیب  به  آماره ها  این  زندگی  کیفیت 
سرمایه اجتماعی این مقادیر برابر 3/07 و 1/18 و برای کارآفرینی 
روستایی برابر 2/92 و 1/12 به دست آمد. ازآنجاکه آماره میانگین 
سازه ها، بر مبنای آرای سرپرستان خانوار به مقدار متوسط طیف 
لیکرت یعنی سه نزدیک بوده، وضعیت سه سازه برای روستاهای 
منطقه ضعیف ارزیابی شد. البته چنانچه مشاهده شد بیشترین و 
کمترین میانگین برای سرمایه اجتماعی و کارآفرینی روستایی 
بود. نظر به اطالعات توصیفی فوق، منطقه پیش از آنکه از کیفیت 
زندگی مناسبی برخوردار باشد و کارآفرینی روستایی فعالی داشته 
باشد، حداکثر می تواند از مواهب سرمایه اجتماعی برای بهبود 

سایر سازه های اجتماعی استفاده کند.

تبیین مدل اندازه گیری متغیرها

اضافه بر دو روایی ظاهری و محتوایی در این مطالعه، روایی 
سازه و پایایی نیز پس از گردآوری داده های پژوهش در قالب یک 
مدل اندازه گیری ارزیابی شدند. روایی سازه با نوع هم گرا و واگرا 

»حمید برقی و همکاران. تحلیل روابط فضایی میان مفاهیم کیفیت زندگی، سرمایه اجتماعی و کارآفرینی روستایی«
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بررسی شد. در روایی هم گرا، ضرایب معناداری آماره تی برای 
کلیه بارهای عاملی مقدار باالتر از 5/43 با اطمینان 99 درصد 
معناداری را نشان داد. همچنین، تمامی مقادیر بارهای عاملی 
ابعاد در سازه ها باالتر از 0/50 معین شد )جدول شماره 5(. برای 
مفاهیم پژوهش، میانگین واریانس استخراجی14 بیشتر از مقدار 
0/50 حاصل آمد که از معیار پایایی ترکیبی15 آن ها کوچک تر 
است. به شکلی که 0/75 سهم سازه کیفیت زندگی، 0/71 سهم 
مفهوم سرمایه اجتماعی و 0/86 سهم سازه کارآفرینی روستایی 
بود. لذا روایی هم گرای مفاهیم مدل مورد تأیید قرار گرفت. مضاف 
بر این، آماره مزبور نسبت به ابعاد سازه ها بررسی شد. در مفهوم 
کیفیت زندگی، ابعاد کشاورزی و زیرساختی به ترتیب با مقادیر 
0/98 و 0/94، باالترین و پایین ترین میزان را به دست آوردند. 
برای سازه سرمایه اجتماعی، ابعاد امنیت و مشارکت به ترتیب 
با مقادیر 0/99 و 0/97، بیشترین و کمترین سهم را حائز شدند. 
به  نوآوری  و  بازارشناسی  ابعاد  روستایی،  کارآفرینی  مفهوم  در 
ترتیب با مقادیر 0/98 و 0/95، باالترین و پایین ترین میزان را 
ویژه خود کردند. از این لحاظ، با بررسی دامنه مقادیر بیشینه 
و کمینه میانگین واریانس استخراجی که گویای مقادیر باالتر از 
0/50 است، روایی هم گرای ابعاد سازه های مدل هم مورد تأیید 
قرار گرفت. در روایی واگرا، آزمون نسبت چندخصیصه16 نقطه 
برش مطلوب برای تمامی خصیصه های بررسی سازه ها را پایین تر 
از 0/90 اندازه گیری نمود. از جهتی که مقدار 0/70 به تناسب 
اجتماعی،  سرمایه  و  زندگی  کیفیت  مفاهیم  بررسی  خصیصه 
مقدار 0/48 به تناسب خصیصه مطالعه مفاهیم کیفیت زندگی 
و کارآفرینی روستایی و مقدار 0/54 به تناسب خصیصه بررسی 
سازه های سرمایه اجتماعی و کارآفرینی روستایی به دست آمد. به 
این دلیل، روایی واگرا برای تمامی مفاهیم پژوهش مناسب ارزیابی 
شد. همچنین، آماره مزبور نسبت به ابعاد سازه ها محاسبه شد. در 
سازه کیفیت زندگی، خصیصه بررسی ابعاد کالبدی و کشاورزی با 
مقدار 0/76 و دو خصیصه مطالعه متغیرهای اجتماعی و اقتصادی 
و بررسی ابعاد اجتماعی و بهزیستی به صورت یکسان با مقدار 
0/86، کمترین و بیشترین سهم را دریافت نمودند. در مفهوم 
سرمایه اجتماعی، خصیصه بررسی ابعاد امنیت و نهاد با مقدار 
0/78 و خصیصه مطالعه متغیرهای آگاهی و انسجام با مقدار 
0/88، پایین ترین و باالترین میزان را متعلق خود کردند. برای 
سازه کارآفرینی روستایی، خصیصه بررسی ابعاد تجاری و مهارت 
آزمایی با مقدار 0/75 و خصیصه بررسی ابعاد آینده نگری و دارایی 
با مقدار 0/89، کمترین و بیشترین سهم را تصاحب کردند. نظر به 
بررسی دامنه مقادیر بیشینه و کمینه آزمون نسبت چندخصیصه 
که مبین مقادیر کمتر از 0/90 است، روایی واگرای ابعاد سازه های 
مدل هم مناسب ارزیابی شد. پایایی پرسش نامه با ضرایب آلفای 

14. Average Variance Extracted (AVE)
15. Composite Reliability (CR)
16. Heterotrait Monotrait Ratio (HTMT)

به نسبت  آماره ها  این  تعیین شد.  ترکیبی  پایایی  و  کرونباخ17 
تمامی ابعاد سازه ها مقداری برابر 0/99 را نشان داد که گویای 
میزان سازگاری درونی عالی و نیز پایایی ابزار سنجش است. اضافه 
بر این، ضریب آلفای کلی و پایایی ترکیبی مفاهیم به ترتیب برای 
کیفیت زندگی حدود 0/84 و 0/87، در سرمایه اجتماعی معادل 
0/94 و 0/95 و برای کارآفرینی روستایی به صورت یکسان برابر 
0/98 است. ضرایب آلفا و پایایی ترکیبی کمتر و باالتر از مقدار 
0/90، به ترتیب برای سازه کیفیت زندگی و دو مفهوم سرمایه 
اجتماعی و کارآفرینی روستایی، نشان از میزان سازگاری در حد 

مناسب و عالی مفاهیم مذکور دارد.

در ادامه، برآورد مدل اندازه گیری توصیف ابعاد سازه ها با گویه ها 
ازطریق تحلیل عاملی تأییدی و ضرایب رگرسیونی استاندارد18 
زندگی  کیفیت  مفهوم  برای  مدل  این  نتایج  شد.  پیگیری  آن 
نشان داد که در متغیر اجتماعی، گویه تمایل به یافتن دوستان 
جدید با وزن 0/988 و گویه تمایل به مقابله با فقر، محرومیت ها 
و نابرابری های اجتماعی با ضریب 0/949، در میان سیزده گویه 
توصیف کننده این متغیر به ترتیب بیشترین و کمترین ارزش ها 
اعتقاد به  را به دست آوردند. برای متغیر بهزیستی، گویه های 
دوری از نابهنجار های اجتماعی با وزن 0/984 و گویه خشنودی 
از جایگاه اجتماعی خود با ضریب 0/961، در بین سیزده گویه 
پایین ترین  و  باالترین  ترتیب  به  نام برده  متغیر  توضیح دهنده 
ارزش ها را کسب نمودند. در متغیر اقتصادی، رضایت از فضاهای 
رضایت  گویه  و  وزن 0/988  با  تولیدی  فعالیت های  به  مربوط 
از سطح درآمد و پس انداز با ضریب 0/969، در میان ده گویه 
توصیف کننده متغیر مذکور به ترتیب بیشترین و کمترین مقادیر 
را متعلق خود کردند. برای متغیر زیرساختی، گویه رضایت از 
کیفیت خدمات شبکه آب رسانی با وزن 0/979 و گویه رضایت 
گویه  ده  بین  در  با ضریب 0/958،  رفاهی  کیفیت خدمات  از 
توضیح دهنده این متغیر به ترتیب باالترین و پایین ترین مقادیر 
را صاحب شدند. در متغیر کالبدی، گویه خشنودی از سازگاری 
کاربری های هم جوار روستایی با وزن 0/988 و گویه اهتمام به 
تدابیر و مقررات مقابله با مخاطرات محیطی با ضریب 0/953، در 
میان هشت گویه توصیف کننده متغیر مزبور به ترتیب بیشترین 
و کمترین ارزش ها را به دست آوردند. برای متغیر سازه ای، دو 
گویه رضایت از سیستم های گرمایشی و سرمایشی ابنیه واحدهای 
مسکونی روستایی و رضایت از معماری و منظر بیرونی سازه و 
مسکن با ضریب یکسان 0/992 و گویه رضایت از تعداد اتاق ها 
و وسعت واحدهای مسکونی با وزن 0/973، در بین هشت گویه 
توضیح دهنده متغیر نام برده به ترتیب باالترین و پایین ترین مقادیر 
را دریافت کردند. در متغیر کشاورزی، دو گویه رضایت از اشتغال 
کشاورزی و تجهیز اراضی به سامانه های پیشرفته آبیاری با ضریب 

17. Cronbach’s Alpha
18. Standardized Regression Weight
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یکسان 0/994 و گویه رضایت از مالکیت زمین کشاورزی با وزن  
0/977، در میان هشت گویه توصیف کننده این متغیر به ترتیب 

بیشترین و کمترین ارزش ها را تصاحب کردند. 

مدل اندازه گیری گویه های مؤثر بر ابعاد مفهوم سرمایه اجتماعی 
بیان می دارد که در متغیر آگاهی، سه گویه استقبال از برنامه های 
فرهنگی و آموزشی نهادها در روستا، اطالع از مسئولیت و اختیارات 
سازمان ها و موفقیت آموزش های عمومی در افزایش سطح آگاهی 
ساکنان با وزن یکسان 0/992 و گویه اطالع جمعی نسبت به 
امور روستا با ضریب 0/819، در بین شانزده گویه توضیح دهنده 
متغیر مزبور به ترتیب باالترین و پایین ترین مقادیر را متعلق خود 
کردند. برای متغیر اعتماد، گویه اعتماد به مرکز خدمات روستایی 
با وزن 0/988 و گویه اعتماد روستائیان به مردم منطقه با ضریب 
0/826، در میان چهارده گویه توصیف کننده این متغیر به ترتیب 
بیشترین و کمترین ارزش ها را به خود اختصاص دادند. در متغیر 
امنیت، دو گویه سطح امنیت شغلی و سطح امنیت زیست محیطی 
و کالبدی با وزن برابر 0/864 و گویه سطح امنیت جانی با ضریب 
0/799 نیز در بین هفت گویه توضیح دهنده متغیر نام برده به 
ترتیب باالترین و پایین ترین مقادیر را به دست آوردند. برای متغیر 
انسجام، گویه حل مشکالت به وسیله خود اهالی با وزن 0/992و 
گویه همدلی میان اهالی با ضریب 0/876 نیز در بین چهارده 
بیشترین و کمترین  ترتیب  به  این متغیر  گویه توصیف کننده 
مقادیر را کسب نمودند. برای متغیر تعامل، گویه نقش شورا و 
دهیاری در برقراری ارتباط میان مردم و سازمان های روستایی نیز 
با وزن 0/884 و گویه رفت وآمد با همسایگان با ضریب 0/803، 
در میان هفت گویه توضیح دهنده متغیر مزبور به ترتیب باالترین 
و پایین ترین ارزش ها را اخذ کردند. در متغیر شبکه، توان شورا 
در ایجاد پیوستگی بین محالت با وزن 0/992 و گویه عضویت 
در تشکل های مدنی روستا با وزن 0/834، در بین دوازده گویه 
توصیف کننده این متغیر به ترتیب بیشترین و پایین ترین مقادیر 
مشارکت  گویه  سه  مشارکت،  متغیر  برای  کردند.  دریافت  را 
کشاورزان در مسائل محله، تمایل بانوان به حل مشکالت مختلف 
روستا و مشارکت در حفظ، پاک سازی و سالم سازی محیط با 
ضریب یکسان 0/995 و گویه همکاری مادی، معنوی و فکری با 
وزن 0/784، در میان هجده گویه توضیح دهنده متغیر ذکر شده 
به ترتیب باالترین و پایین ترین ارزش ها را به خود اختصاص دادند. 
در متغیر نهاد، دو گویه نقش سازمان های مردم نهاد در ارتقای 
روحیه مشارکت روستائیان و توانایی نهادهای دولتی و غیردولتی 
در ایجاد انگیزه برای مشارکت ساکنان با وزن یکسان 0/994 و 
گویه توانایی نهادها در شناسایی نیازها و عرضه تسهیالت عمومی 
به روستائیان با ضریب 0/849، در بین چهارده گویه توصیف کننده 
متغیر مزبور به ترتیب بیشترین و پایین ترین مقادیر را در اختیار 

خود قرار دادند.

نتایج مدل اندازه گیری گویه های اثرگذار بر ابعاد سازه کارآفرینی 

روستایی نشان داد که در متغیر پشتیبانی، دو گویه حمایت نهادها 
از مشاغل کوچک روستایی و برخورداری از مشوق های قانونی 
نیز با وزن یکسان 0/991 و گویه دسترسی به داده ها و ابزارهای 
الزم در امر تصمیم گیری با ضریب 0/960، در میان سیزده گویه 
توضیح دهنده این متغیر به ترتیب باالترین و پایین ترین ارزش ها 
را به دست آوردند. برای متغیر آینده نگری، گویه داشتن طرح و 
برنامه مناسب در فعالیت های خود با وزن 0/988 و گویه توانایی 
در  ضریب 0/965،  با  خانواده  برای  مطلوب  آینده  تضمین  در 
بین هفت گویه توصیف کننده متغیر مذکور به ترتیب بیشتری 
و کمترین مقادیر را دریافت کردند. در متغیر بازارشناسی، دو 
گویه توانایی ورود به بازار و توانایی تحلیل جریان عرضه و تقاضا 
با وزن  باال  بهره وری  و  تولید  توانایی  و گویه  با ضریب 0/995 
به  نام برده  توضیح دهنده متغیر  0/973، در میان سیزده گویه 
ترتیب باالترین و پایین ترین مقادیر را اخذ نمودند. برای متغیر 
خودباوری، گویه تمایل به خوداشتغالی و فعالیت با وزن 0/993 
و گویه آمادگی در انجام وظیفه و فعالیت با ضریب 0/957، در 
بین سیزده گویه توصیف کننده این متغیر به ترتیب بیشترین و 
کمترین ارزش ها را به خود اختصاص دادند. در متغیر نوآوری، 
گویه استفاده از نهاده های جدید کشاورزی نظیر سموم و بذر 
اصالح شده متناسب با شرایط روستا با وزن 0/985 و گویه توان 
تنوع بخشی به اقتصاد و کسب وکار روستایی با ضریب 0/955، در 
بین هفت گویه توضیح دهنده متغیر مزبور به ترتیب باالترین و 
پایین ترین ارزش ها را به دست آوردند. برای متغیر تجاری، قابلیت 
در ایجاد صنایع دستی و کوچک روستایی با وزن 0/987 و گویه 
قابلیت در تجاری سازی و عرضه ایده ها و تولیدات روستایی با 
ضریب 0/957، در میان هفت گویه توضیح دهنده متغیر مذکور 
نیز به ترتیب بیشترین و کمترین ارزش ها را متعلق خود کردند. 
در متغیر دارایی، گویه برخورداری از ماشین آالت نوین کشاورزی 
با وزن 0/987 و گویه سرمایه گذاری ها در بیرون روستا با ضریب 
0/963، در بین هفت گویه توصیف کننده این متغیر به ترتیب 
متغیر  برای  نمودند.  کسب  را  مقادیر  پایین ترین  و  باالترین 
مهارت افزایی، گویه دسترسی به دانش فنی و شیوه های جدید در 
فعالیت ها با وزن 0/992 و گویه استقبال از مشاورت های آشنایان 
با ضریب 0/951، در میان هفت گویه توضیح دهنده متغیر یادشده 

به ترتیب بیشترین و کمترین ارزش ها را ویژه خود کردند.

متغیرهای  توصیف  بیرونی  اندازه گیری  مدل  تحلیل  از  پس 
نهان مفاهیم با متغیرهای آشکار، ضریب کوواریانس و ضریب 
به روابط بین  نرمالیزه مربوط  یا کوواریانس  همبستگی درونی 
متغیرهای نهان به تناسب سازه ها تحقیق موردبررسی قرار گرفت 

)جدول شماره 6(. 
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جدول 6. ضرایب کوواریانس و همبستگی درونی ابعاد به تناسب هر مفهوم.

روابط متغیرهای نهانسازه
مقادیر کوواریانس

ضریب همبستگی
سطح معناداریخطای استانداردنسبت بحرانیآماره کوواریانس

گی
زند

ت 
یفی

ک

1/1738/2020/1430/0000/955بهزیستیبااجتماعی
1/3128/2370/1590/0000/959اقتصادیبااجتماعی
0/9928/0300/1150/0000/923زیرساختیبااجتماعی
0/9307/9350/1170/0000/907کالبدیبااجتماعی
1/1558/0730/1430/0000/927سازه ایبااجتماعی
1/2778/1690/1560/0000/942کشاورزیبااجتماعی
1/2328/1000/1520/0000/938اقتصادیبابهزیستی
0/8817/9690/1110/0000/919زیرساختیبابهزیستی
0/8697/7820/1120/0000/883کالبدیبابهزیستی
1/0867/9430/1370/0000/907سازه ایبابهزیستی
0/1867/9840/1490/0000/910کشاورزیبابهزیستی
0/9707/9360/1220/0000/908زیرساختیبااقتصادی
0/9577/7490/1230/0000/873کالبدیبااقتصادی
1/2348/0450/1530/0000/926سازه ایبااقتصادی
1/3808/1870/1690/0000/951کشاورزیبااقتصادی
0/7347/9110/0930/0000/917کالبدیبازیرساختی
0/8717/8580/1110/0000/895سازه ایبازیرساختی
0/9467/8740/1200/0000/893کشاورزیبازیرساختی
0/8647/6980/1120/0000/866سازه ایباکالبدی
0/9307/6720/1210/0000/855کشاورزیباکالبدی
1/2027/9780/1510/0000/909کشاورزیباسازه ای

عی
تما

ه اج
رمای

س
1/1216/6570/1680/0000/865اعتمادباآگاهی
0/4933/8580/1280/0000/368امنیتباآگاهی
1/3427/1040/1890/0000/954انسجامباآگاهی
0/4874/0830/1190/0000/395تعاملباآگاهی
1/0536/5940/1600/0000/837شبکهباآگاهی
1/3736/6700/2060/0000/927مشارکتباآگاهی
1/2846/9150/1860/0000/923نهادباآگاهی
0/6545/2910/1240/0000/569امنیتبااعتماد
1/0256/8000/1510/0000/850انسجامبااعتماد
0/6425/4890/1170/0000/608تعاملبااعتماد
0/9126/6460/1370/0000/846شبکهبااعتماد
0/9926/2530/1590/0000/781مشارکتبااعتماد
0/9716/5880/1470/0000/814نهادبااعتماد
0/5974/7730/1250/0000/478انسجامباامنیت
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ادامه جدول 6. ضرایب کوواریانس و همبستگی درونی ابعاد به تناسب هر مفهوم.

روابط متغیرهای نهانسازه
مقادیر کوواریانس

ضریب همبستگی
سطح معناداریخطای استانداردنسبت بحرانیآماره کوواریانس

عی
تما

ه اج
رمای

س

0/9206/3950/1440/0000/841تعاملباامنیت
0/7405/8120/1270/0000/663شبکهباامنیت
0/3292/7680/1190/0060/250مشارکتباامنیت
0/5274/3630/1210/0000/427نهادباامنیت
0/6275/2190/1200/0000/547تعاملباانسجام
1/0166/8940/1470/0000/868شبکهباانسجام
1/1816/6560/1770/0000/856مشارکتباانسجام
1/2257/2080/1700/0000/946نهادباانسجام
0/7346/0240/1220/0000/715شبکهباتعامل
0/3373/0500/1100/0020/279مشارکتباتعامل
0/5674/8800/1160/0000/500نهادباتعامل
0/9896/3490/1560/0000/802مشارکتباشبکه
1/0156/8310/1490/0000/876نهادباشبکه

1/1866/6150/1790/0000/870نهادبامشارکت

یی
ستا

 رو
نی

فری
کارآ

1/2300/1020/1520/0000/943آینده نگریباپشتیبانی
1/2098/0030/1510/0000/913بازارشناسیباپشتیبانی
1/1537/9480/1450/0000/925خودباوریباپشتیبانی
1/1298/0600/1400/0000/955نوآوریباپشتیبانی
0/9897/5970/1300/0000/850تجاریباپشتیبانی
1/1778/0870/1460/0000/956داراییباپشتیبانی
1/0768/0400/1340/0000/952مهارت آزماییباپشتیبانی

1/2458/1360/1530/0000/928بازارشناسیباآینده نگری
1/1888/0800/1470/0000/941خودباوریباآینده نگری
1/1558/1660/1410/0000/965نوآوریباآینده نگری
1/0137/6950/1320/0000/859تجاریباآینده نگری
1/2258/2660/1480/0000/984داراییباآینده نگری
1/0577/9830/1320/0000/925مهارت آزماییباآینده نگری
1/2568/2820/1520/0000/979خودباوریبابازارشناسی
1/1137/9860/1390/0000/916نوآوریبابازارشناسی
1/0357/7530/1330/0000/864تجاریبابازارشناسی
1/1828/0910/1460/0000/934داراییبابازارشناسی
1/0457/9040/1320/0000/899مهارت آزماییبابازارشناسی
1/0637/9390/1340/0000/929نوآوریباخودباوری
1/0037/7760/1290/0000/890تجاریباخودباوری
1/1308/0420/1410/0000/984داراییباخودباوری
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تمامی روابط  برای  آماره کوواریانس   ،6 طبق جدول شماره 
زوجی میان ابعاد در هر مفهوم مثبت گزارش شده است. مقادیر 
مثبت در این آماره مبین  وجود ارتباط مستقیم بین دو متغیر 
است. مضاف بر این، سطح معناداری کمتر از 0/01 برای کلیه 
روابط زوجی ابعاد با توجه به نمونه بزرگ انتخابی، اطمینان واقعی 
بودن روابط مزبور را تصدیق می کند. ازنظر جهت، میزان و شدت 
ابعاد، بزرگی ضرایب همبستگی یا کوواریانس استاندارد  روابط 
برای اکثر روابط زوجی به نسبت باالیی اشاره دارد. به شکل کلی، 
در سازه کیفیت زندگی این ضریب برای تمامی روابط ابعاد باالی 
0/850 به دست آمد. در مفهوم سرمایه اجتماعی به استثنای هفت 
رابطه قرار گرفته در بین دامنه 0/245 تا 0/550، سایر روابط نیز 
مقادیر باالیی را کسب کردند. در سازه کارآفرینی روستایی کلیه 
روابط ابعاد، ضریبی باالتر از 0/840 را نشان داد. به طور تفصیلی، 
برای مفهوم کیفیت زندگی بیشترین میزان رابطه بین متغیرهای 
اجتماعی و اقتصادی با ضریب 0/959 و کمترین میزان رابطه 
میان دو متغیر کالبدی و کشاورزی با مقدار 0/855 تعیین شد. در 
سازه سرمایه اجتماعی باالترین شدت رابطه میان دو بعد آگاهی و 
انسجام با ضریب 0/954 و پایین ترین شدت رابطه بین ابعاد امنیت 
و مشارکت با مقدار 0/250 نیز گزارش شد. در مفهوم کارآفرینی 
روستایی بیشترین میزان رابطه بین دو متغیر دارایی و آینده نگری 
با ضریب 0/984 و کمترین میزان رابطه میان متغیرهای تجاری 

و مهارت آزمایی با مقدار 0/842 مشخص گردید.

برای خروجی نهایی از تبیین مدل اندازه گیری، اعتبار معرف های 
سنجش کیفیت زندگی، سرمایه اجتماعی و کارآفرینی روستایی 
ازطریق ده شاخص برازش مدل بررسی شد. در حقیقت این بخش، 
مطلوبیت برازش مدل اندازه گیری را با مقادیر سازه ها و مالک های 
مورد انتظار می سنجد. جدول شماره 7، مقادیر بعضی از مهم ترین 
شاخص های نیکویی برازش به تفکیک مفاهیم را همراه با مقادیر 
معیار یا مورد انتظار برای تصمیم گیری نشان می دهد. همان طور 
که مالحظه می شود، شاخص کای اسکوئر بهنجارشده در سازه 

کیفیت زندگی، مقداری پایین تر از سه و برای سازه های سرمایه 
اجتماعی و کارآفرینی روستایی مقداری در دامنه سه تا پنج را 
نمایان می سازد، که این مقادیر با توجه به مالک مورد انتظار به 
ترتیب بیانگر برازش مطلوب و قابل قبول مدل اندازه گیری تحقیق 
است. کلیه سازه ها در دو شاخص برازش مطلق همچون نیکویی 
برازش و نیکویی برازش تعدیل یافته و نیز سه شاخص برازش 
تطبیقی نظیر برازش افزایشی، برازش تطبیقی و نرمال برازندگی 
مقادیری باالتر از 0/90 را کسب نمودند که با توجه به مالک مورد 
انتظار، برازش مدل اندازه گیری مطلوب ارزیابی شد. همچنین، در 
این پژوهش برای برازش مقتصد از چهار شاخص استفاده شد. در 
شاخص اول که به برازش تطبیقی مقتصد اشاره می کند، مفاهیم 
کیفیت زندگی و کارآفرینی روستایی مقداری کمتر از 0/90 و 
برای سازه سرمایه اجتماعی مقداری باالتر از 0/90 احراز شد که 
این مقادیر با توجه به مالک پیشنهادشده به ترتیب مبین برازش 
مطلوب و قابل قبول مدل اندازه گیری است. در شاخص دوم که به 
نسبت صرفه جویی اشاره می کند، تمامی مقادیر سازه ها در دامنه 
مالک مورد انتظار یعنی بین صفر و یک قرار دارند که این نسبت، 
برازش مطلوب مدل اندازه گیری را منعکس کرد. در دو شاخص 
میانگین مربعات خطای برآورد و ریشه میانگین مربعات باقیمانده، 
مقادیر سازه ها در دامنه مالک 0/05 تا 0/08 قرار داشته که در 
شد.  احراز  اندازه گیری  مدل  قابل قبول  برازش  شاخص ها،  این 
درمجموع، شاخص های نام برده در جدول، اعتبار و برازش مطلوب 
و یا قابل قبول مدل اندازه گیری را با داده های گردآوری شده تأیید 
کرده و لذا، زمینه برای تدوین مدل اصلی تحقیق فراهم آمده 

است. 

تبیین مدل ساختاری پژوهش

پس از برازش مدل اندازه گیری و اطمینان از مناسبت مقیاس ها 
برای تعریف مفاهیم، جهت بررسی روابط بین سازه های مدل و 
نیز آزمون فرضیات تحقیق به نتایج بخش ساختاری مدل مراجعه 

ادامه جدول 6. ضرایب کوواریانس و همبستگی درونی ابعاد به تناسب هر مفهوم.

روابط متغیرهای نهانسازه
مقادیر کوواریانس

ضریب همبستگی
سطح معناداریخطای استانداردنسبت بحرانیآماره کوواریانس

یی
ستا

 رو
نی

فری
کارآ

1/0037/8790/1270/0000/917مهارت آزماییباخودباوری
0/9217/6300/1210/0000/862تجاریبانوآوری
1/0898/0910/1350/0000/965داراییبانوآوری
0/9617/9040/1220/0000/927مهارت آزماییبانوآوری
0/9697/6920/1260/0000/871داراییباتجاری
0/8607/5270/1140/0000/842مهارت آزماییباتجاری
1/0218/0070/1280/0000/946مهارت آزماییبادارایی
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واریانس  تعیین،  ضریب  تی،  آماره  بتا،  یا  مسیر  ضریب  شد. 
مفاهیم  زوجی  روابط  نسبت  به  معناداری  و سطح  تبیین شده 
بین  یافته ها نشان داد، روابط  در جدول شماره 8 آمده است. 
سازه های پژوهش با مقدار تی بزرگ تر از 2/58 معنادار و مستقیم 
هستند. همچنین، برای هرکدام از سه پرسش یا فرضیه نخست 
از میزان خطای  مطرح شده در تحقیق، سطح معناداری کمتر 
مفروض 0/05 گزارش شد. مضاف بر این، باالترین میزان تبیین 
واریانس با مقدار 0/578 در رابطه بین کیفیت زندگی و سرمایه 
اجتماعی و نیز پایین ترین میزان با مقدار 0/445 در رابطه کیفیت 
زندگی و کارآفرینی روستایی به دست آمد. بیشترین سهم روابط 
میان مفاهیم مربوط به حلقه کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی با 
ضریب بتا یا مسیر 0/949 و کمترین سهم از روابط سازه ها متعلق 
به حلقه کیفیت زندگی و کارآفرینی روستایی با ضریب مسیر 
0/875 است. ازآنجاکه ضرایب تعیین کلیه روابط در دامنه 0/33 

تا 0/67 واقع بوده، این شاخص متوسط ارزیابی شد. 

در ادامه این بخش، ارزیابی برازش نیکویی مدل ساختاری روابط 
زوجی میان مفاهیم انجام گرفت. جدول شماره 9، مقادیر بعضی 
از مهم ترین شاخص های نیکویی برازش به تفکیک روابط بین 
سازه ها را همراه با مقادیر معیار برای تصمیم گیری نشان می دهد. 

بهنجارشده  اسکوئر  کای  شاخص  می شود،  مشاهده  چنانچه 
برای کلیه روابط زوجی میان مفاهیم مقداری در دامنه سه تا 
پنج را نشان می دهد، که این مقدار با توجه به مالک مورد انتظار، 
مبین برازش قابل قبول مدل ساختاری تحقیق است. کلیه روابط 
زوجی سازه ها برای چهار شاخص نیکویی برازش، نیکویی برازش 
تعدیل شده، برازش افزایشی و نرمال برازندگی مقادیری باالتر از 
0/90 را به دست آوردند که ازنظر مالک مورد انتظار، برازش مدل 
ساختاری مطلوب ارزیابی شد. همچنین، همه روابط زوجی سازه ها 
در دو شاخص برازش تطبیقی و برازش تطبیقی مقتصد، مقادیری 
مقادیر  این  که  دادند  نشان  را  تا 0/08  دامنه مالک 0/05  در 
به تناسب مالک مورد انتظار، برازش قابل قبول مدل ساختاری را 
احراز کرد. شاخص نسبت صرفه جویی، تمامی مقادیر روابط زوجی 
سازه ها را در دامنه مالک پیشنهادشده یعنی بین صفر و یک 
نشان داد که این نسبت برازش مطلوب مدل ساختاری را بیان 
می دارد. در دو شاخص میانگین مربعات خطای برآورد و ریشه 
میانگین مربعات باقیمانده، مقادیر روابط زوجی میان مفاهیم در 
دامنه مالک 0/05 تا 0/08 واقع شده اند که این مقادیر، برازش 
قابل قبول مدل ساختاری را بیان می کند. درمجموع، میزان تطابق 
مدل ساختاری روابط زوجی میان سازه های سه گانه پژوهش با 
شاخص های برازندگی، در حد مطلوب و یا قابل قبول گزارش شد.

جدول 7. نتایج میزان تطابق مدل اندازه گیری با شاخص های برازندگی.

معادلشاخص
مقادیر مفاهیم پژوهشمقادیر معیار

LQSCREقابل قبولمناسب

CMIN / DF52/8433/6783/105 – 33 <کای اسکوئر بهنجارشده
GFI0/9710/9560/948–0/900 >نیکویی برازش

AGFI0/9500/9290/932–0/900 >نیکویی برازش تعدیل شده
IFI0/9220/9370/934–0/900 >برازش افزایشی
CFI0/9000/9240/9010/906 – 0/9000/800 >برازش تطبیقی
NFI0/9180/9300/921–0/900 >نرمال برازندگی
PCFI0/9000/9150/8970/904 – 0/9000/800 >برازش تطبیقی مقتصد

PRATIO0/9690/9750/973–1 – 0نسبت صرفه جویی
RMSEA0/0800/0580/0740/072 – 0/0500/050 <میانگین مربعات خطای برآورد
SRMR0/0800/0330/0510/046 – 0/0500/050 <ریشه میانگین مربعات باقیمانده

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های پژوهش، 1401                                                                                                  

جدول 8. نتایج آزمون مدل ساختاری پژوهش.

نتیجهسطح معناداریواریانس تبیین شدهضریب تعیینآماره تیضریب مسیرروابط سازه ها

تأیید فرضیه0/9498/1030/5840/5780/000کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی
تأیید فرضیه0/8757/6750/4480/4450/000کیفیت زندگی و کارآفرینی روستایی

تأیید فرضیه0/8867/7510/5900/4980/000سرمایه اجتماعی و کارآفرینی روستایی
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برازش  ارزیابی  ساختاری،  مدل  تبیین  نهایی  خروجی  در 
نیکویی مدل ساختاری کلیت روابط مفاهیم پژوهش پیگیری شد. 
همان طور که در ستون آخر مشاهده می شود، در شاخص کای 
اسکوئر بهنجار شده، روابط کلی بین مفاهیم مقداری برابر 4/256 
را نشان داد که با توجه به دامنه مالک مورد انتظار، گویای برازش 
قابل قبول مدل نهایی ساختاری در این شاخص است. به عالوه، 
روابط کلی مفاهیم در شاخص های نیکویی برازش، نیکویی برازش 
تعدیل یافته، برازش افزایشی و نرمال برازندگی، مقادیری باالتر از 
0/90 را نشان دادند که با توجه به مالک مورد انتظار، برازش مدل 
ارزیابی شد. در دو  نهایی ساختاری در این شاخص ها مطلوب 
شاخص برازش تطبیقی و برازش تطبیقی مقتصد نیز روابط کلی 
مفاهیم مقداری در دامنه مالک 0/05 تا 0/08 را نشان دادند که 

این میزان با توجه به مالک مورد انتظار حاکی از برازش قابل قبول 
مدل نهایی ساختاری در این شاخص ها است. روابط کلی سازه ها در 
شاخص نسبت صرفه جویی، مقداری در دامنه مالک پیشنهادشده 
را نشان داده که این نسبت نشان از برازش مطلوب مدل نهایی 
ساختاری در این شاخص است. در شاخص های میانگین مربعات 
خطای برآورد و نیز ریشه میانگین مربعات باقیمانده، مقادیر روابط 
کلی مفاهیم در دامنه مالک 0/05 تا 0/08 قرار گرفته اند که این 
میزان، برازش قابل قبول مدل نهایی ساختاری را نشان می دهد. 
بدین ترتیب، میزان تطابق مدل نهایی ساختاری در روابط کلی 
مفاهیم پژوهش با شاخص های برازندگی، در حد مطلوب و یا 
قابل قبول ارزیابی گردید. تصویر شماره 2، مدل نهایی ساختاری 

میان روابط کلی سازهای تحقیق را نشان می دهد.

جدول 9. نتایج میزان تطابق مدل ساختاری با شاخص های برازندگی.

معادلشاخص
مقادیر روابط میان مفاهیم پژوهشمقادیر معیار

LQقابل قبولمناسب SCLQ RESC RELQ SC RE

CMIN / DF53/4253/7314/1664/256 – 33 <کای اسکوئر بهنجارشده
GFI0/9630/9420/9780/961–0/900 >نیکویی برازش

AGFI0/9450/9330/9250/957–0/900 >نیکویی برازش تعدیل شده
IFI0/9400/9520/9460/943–0/900 >برازش افزایشی
CFI0/9000/8980/8990/8920/899 – 0/9000/800 >برازش تطبیقی
NFI0/9120/9160/9290/904–0/900 >نرمال برازندگی
PCFI0/9000/8930/8980/8870/895 – 0/9000/800 >برازش تطبیقی مقتصد

PRATIO0/9590/9540/9620/975–1 – 0نسبت صرفه جویی
RMSEA0/0800/0760/0750/0780/079 – 0/0500/050 <میانگین مربعات خطای برآورد
SRMR0/0800/0590/0540/0620/068 – 0/0500/050 <ریشه میانگین مربعات باقیمانده

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های پژوهش، 1401                                                                                                  
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تحلیل فضایی روابط میان مفاهیم پژوهش

در این بخش برای تحلیل فضایی روابط میان سازه های تحقیق، 
ابتدا از روش تحلیل رابطه خاکستری19، به منظور تعیین وضعیت 
مناطق روستایی شهرستان دزفول ازنظر روابط زوجی بین مفاهیم 
استفاده شد. روش مزبور قادر است، شاخص ها یا روابط زوجی 
را با یکدیگر ترکیب نموده و یک رابطه جدید یا کلی برای هر 
گزینه یا روستاها ایجاد کند. در این حالت، با مقایسه گزینه های 
مختلف بر مبنای شاخص یا رابطه کلی محاسبه شده، بهترین 
گزینه انتخاب می شود. همانند سایر روش های تصمیم گیری برای 
محاسبه ضریب همبستگی خاکستری، الزم است تا نسبت به تهیه 
ماتریس تصمیم اقدام نمود. درایه های این ماتریس، حاصل آمده 
از میانگین نظرات پاسخ دهندگان به تفکیک ابعاد سازه ها، تعیین 
متوسط هر مفهوم از این میانگین ها و درنتیجه به دست آوردن 
مضرب متوسط سازه های زوجی است. با طی این پروسه برای 
تشکیل ماتریس تصمیم، طبق تابع شماره 1، باید به نرمال سازی 
ماتریس نام برده پرداخته شود. به دنبال تهیه ماتریس نرمال، یک 
ردیف مرجع مستخرج از بزرگ ترین مقادیر درایه ها در ستون ها 
طبق تابع شماره 2 ایجاد شده، تا از این طریق به محاسبه اختالف 
مقادیر ماتریس نرمال در ستون ها نسبت به مقادیر متناظر آن ها در 
ردیف مرجع و نیز تشکیل ماتریس میزان انحراف توالی طبق تابع 
شماره 3 اقدام کرد. با تهیه ماتریس مذکور، می توان به محاسبه 
رابطه  نمود. ضریب  مبادرت  خاکستری  رابطه  درجه  و  ضریب 
خاکستری که با تابع شماره 4 محاسبه شده، نزدیکی درایه های 
ماتریس میزان انحراف توالی به بیشترین مقدار ستون در این 
ماتریس را نشان می  دهد. در این تابع،  ضریب تمایز است و نوسانی 

19. Grey Relational Analysis (GRA)

بین صفر و یک را دارا بوده و برای گسترش یا محدودسازی دامنه 
ضریب رابطه خاکستری را مشخص می کند. همچنین، طبق تابع 
5 می توان به برآورد درجه رابطه یا همبستگی خاکستری برای 
هر یک از گزینه ها یا روستاها اقدام نمود. البته، در بسیاری از 
موارد جهت ارزیابی دقیق تر ماتریس تصمیم با استفاده از تکنیک 
تحلیل رابطه خاکستری به تعیین اوزان هر یک از معیارها یا 
روابط زوجی مفاهیم پرداخته و سپس نسبت به رتبه بندی داده ها 
اقدام می شود. در این پژوهش، اوزان روابط زوجی سازه ها ازطریق 
این حالت  در   .)8 شماره  آمد )جدول  به دست  ضریب مسیر 
همان طور که در جدول شماره 10 نشان می دهد، پس از محاسبه 
ضریب رابطه خاکستری و اوزان هر یک از روابط زوجی مفاهیم 
طبق تابع شماره 6 نسبت به محاسبه مجموع ضرایب توزین شده 
یا درجه همبستگی خاکستری و رتبه بندی گزینه ها یا نواحی 

روستایی شهرستان دزفول اقدام شد.

در گام بعد، جهت نمایش فضایی روابط زوجی و کلی مفاهیم 
از سیستم اطالعات جغرافیایی استفاده به عمل می آید. در این 
بخش، نخست با اتکا بر داده های ماتریس تصمیم گیری که پیشتر 
طریقه تشکیل آن بیان شد، نسبت به تهیه نقشه های وضعیت 
اقدام  سازه ها  زوجی  روابط  ازنظر  دزفول  شهرستان  روستاهای 
درجه  که   10 شماره  نتایج جدول  مبنای  بر  می شود. سپس، 
رابطه خاکستری وزین در هر یک از گزینه ها را نشان می دهد، 
به توصیف فضایی وضعیت روستاهای شهرستان ازلحاظ روابط 
کلی مفاهیم پرداخته می شود. پس از تهیه الیه تحلیل خاکستری 
روابط کلی مفاهیم تحقیق، به منظور تدقیق در تحلیل فضایی 
نتایج، اقدام به استخراج الیه فازی حاصل از همپوشانی نقشه های 

روابط زوجی میان سازه ها می گردد. 

جدول 10. توابع الگوریتم تکنیک تحلیل رابطه خاکستری.

تابعالگوریتمعنوان

استانداردسازی فازی ماتریس تصمیم گیریتابع )1(

استخراج ردیف مرجع از بزرگ ترین مقادیر درایه های ماتریس استاندارد در هر ستونتابع )2(

محاسبه اختالف مقادیر ماتریس استاندارد از مقادیر ردیف مرجع و تعیین میزان انحراف توالیتابع )3(

محاسبه ضریب رابطه خاکستریتابع )4(

برآورد درجه همبستگی خاکستری و رتبه بندی گزینه هاتابع )5(

محاسبه درجه همبستگی خاکستری وزین و رتبه بندی نهایی گزینه هاتابع )6(

فصلنامه پژوهش های روستایی                                                                                                   Li et al., 2020; Yang et al., 2021; Pour Taheri, 2021 :منبع
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فصلنامه پژوهش های روستایی

در تصویر شماره 3 مشاهده می شود، از کلیه روستاهای هدف 
در رابطه زوجی بین مفاهیم کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی، 
بسیار  وضعیت  از  منطقه  درصد   20/41 یا  روستا  سی  تعداد 
مناسب، تعداد سی و یک روستا یا 21/09 درصد شهرستان از 
موقعیت مناسب، حدود سی و دو روستا یا 21/77 درصد منطقه 
شهرستان  یا 12/24  روستا  هجده  تعداد  متوسط،  وضعیت  از 
از موقعیت نامناسب و نیز حدود سی و شش روستا یا 24/49 
درصد منطقه از وضعیت بسیار نامناسب برخوردار هستند. در 
از  روستایی  کارآفرینی  و  زندگی  کیفیت  مفاهیم  زوجی  رابطه 
کلیه روستاهای هدف، تعداد سی روستا یا 20/41 درصد منطقه 
از موقعیت بسیار مناسب، حدود سی و شش روستا با 24/49 
درصد شهرستان از وضعیت مناسب، تعداد بیست و هشت روستا 
یا 19/05 درصد منطقه از موقعیت متوسط، حدود نوزده روستا 
تعداد  نیز  و  نامناسب  وضعیت  از  شهرستان  درصد   12/93 یا 
34 روستا یا 23/13 درصد منطقه از موقعیت بسیار نامناسب 
برخوردار هستند. در رابطه زوجی بین سازه های سرمایه اجتماعی 
و کارآفرینی روستایی تعداد سی و دو روستا یا 21/77 درصد 
منطقه از وضعیت بسیار مناسب، حدود سی و دو روستا یا 21/77 
درصد منطقه از موقعیت مناسب، حدود بیست و هفت روستا 
تعداد شانزده  از وضعیت متوسط،  یا 18/37 درصد شهرستان 
روستا یا 10/88 درصد منطقه از موقعیت نامناسب و حدود چهل 

روستا یا 27/21 درصد شهرستان نیز از وضعیت بسیار نامناسب 
برخوردار هستند. 

در تصویر شماره 4 مالحظه می شود، از مجموع روستاهای هدف 
شهرستان دزفول در روابط کلی میان سازه های سه گانه پژوهش بر 
مبنای تکنیک تحلیل همبستگی خاکستری، تعداد پانزده روستا 
حدود  مناسب،  بسیار  موقعیت  از  شهرستان  درصد  یا 10/20 
بیست و هفت روستا یا 18/37 درصد منطقه از وضعیت مناسب، 
تعداد سی و پنج روستا یا 23/81 درصد شهرستان از موقعیت 
متوسط، حدود بیست و شش روستا یا 17/69 درصد منطقه از 
وضعیت نامناسب و تعداد چهل و چهار روستا یا 29/93 درصد 
شهرستان از موقعیت بسیار نامناسب برخوردار هستند. همچنین، 
از کل روستاهای هدف شهرستان در روابط کلی مفاهیم بر پایه 
روش فازی، تعداد چهارده روستا یا 9/52 درصد منطقه از وضعیت 
بسیار مناسب، حدود شش روستا یا 4/08 درصد شهرستان از 
موقعیت مناسب، تعداد بیست و دو روستا یا 14/97 درصد منطقه 
از وضعیت متوسط، حدود سی و پنج روستا یا 23/81 درصد 
شهرستان از موقعیت نامناسب و تعداد هفتاد روستا یا 47/62 
درصد منطقه نیز از وضعیت بسیار نامناسب برخوردار هستند. بر 
اساس جدول شماره 11، روستاهای اسالم آباد و کدمه با درجه 
همبستگی خاکستری 0/521 و 0/017 به ترتیب رتبه های اول و 

آخر را در جریان روابط کلی مفاهیم به دست آوردند.

تصویر 3. پهنه بندی روستاهای شهرستان دزفول ازنظر روابط زوجی مفاهیم پژوهش. منبع: یافته های پژوهش، 1401
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جدول 11. رتبه بندی روستاهای هدف در روابط کلی میان سازه های پژوهش.

رتبهروستارتبهروستارتبهروستا

0/30942شوهان علیا0/21382تودو0/31640ابوالحسن
0/21579شوی0/134104توه مدد0/28947ابید

0/34328شهید بهشتی0/31141جاته0/34825احمدآباد
0/45213شهید کریمی0/122112جازستان پاره0/20888احمدفداله عمران

0/37918شهید مطهری0/090122چال تاک باال0/29645ازنک علیا
0/5104شهید منتظری0/16098چال روگه0/5211اسالم آباد

0/4908شیرین آب0/22174چال قاسم0/26957اشگفت خرما
0/32534عباس آباد اشرفی0/028141چال کنار0/5172المهدی

0/28551عباس آباد فخرایی211086چشمه شیرین0/46710امیرالمومنین
0/45114عدالت0/35024چغاسرخ0/4869انجیرک
0/17696علیعرب0/23169چگاه0/46711انقالب
0/33431فضیلی0/087123چلون0/026142اودلو

0/22870فیروزآباد0/021144چم چولیان0/27656ایسپره
0/105119فیالب0/26759چمبره0/19192آب بید سریدو

0/32038قلعه طوق0/22372حاج ساالر0/086126آب سوراخ
0/28649قلعه نو شمس آباد0/22173خرمیزان0/127107آب سیال

0/121113کارنج0/28155خوزینه باقر0/135103آب هرزهله
0/017147کدمه0/5076خیبر0/30643بازارگه

0/28748کوپیته0/105118دارزرد0/31839باغچه بان
0/33530کوثر0/23568دارک0/21184برآفتاب علیا

0/123108کول تاک دورک0/122109دارمدی0/23767برآفتاب مرزی
0/025143کول ترک0/21480داسمورت0/122110بردشمشیر
0/24665کول سیرا0/020145دره بهزاد0/043133بردمردازما
0/36220کهنک0/21975دره ابینه0/092121بردوربه
0/035135گامغل باال0/083130دره خشک حاتموند0/144101بزاب
0/34726گاومیر0/105117دشت گرگان0/45412بالدیه

0/35123گاومیش آباد شرقی0/21677دله چنار0/1699بلو
0/19786گچستان0/084128دلیپادیگوله0/34527بندبال باال
0/031139گرکندی0/040134ده زنون0/048131بندچولی

0/087124گل گنجان0/28254دهگاه تپی0/36021بنوارحسین
0/28946گوشه0/113115دیکودارخلک0/32336بنوارشامی
0/084127گویکنون0/21283دین راک0/32335بنوت باال
0/18893لباب0/22771دیونی0/32037بنه حاجات

0/19690لب سفید علیا0/26061رزگه0/39115بنه حسین کلولی
0/122111لطف آباد0/18095زاویه مشعلی0/28650بنه میرزا
0/21578لیوس0/21481زوره سالندکوه0/33332بهروزی
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ادامه جدول 11. رتبه بندی روستاهای هدف در روابط کلی میان سازه های پژوهش.

رتبهروستارتبهروستارتبهروستا

0/21776مازه پاریاب0/26958سبزاب0/29944بیشه بزان
0/018146مازه قال0/086125سربردلکال0/26160پامنار

0/131106ماشکار0/24166سربیشه0/139102پایتخت شامحمد
0/35722ماهوربرنجی سفلی0/109116سرسرداب علیا0/24964پایقلعه

0/5095محمدبن جعفر0/17597سزار0/18594پایکوه مالح
0/032138مرنگل0/5123سنجر0/083129پلو

0/19391ممیلی0/097120سه اشگفتان سبزی0/033137پهنه کرگاو
0/5027مهاجرین0/38816سیدعنایت0/28452پیروزی

0/21087میدان0/34229سیدنور0/045132ترک پیکه
0/034136نودر0/21185سیف آباد0/151100تله مال

0/132105نورآباد0/114114سیلو0/029140تنباکوکار
0/32533نهضت آباد0/37219شنگر علیا0/25862توت سفلی
0/38317وحدت0/25663شوهان سفلی0/28353توت علیا

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های پژوهش، 1401                                                                                                  
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بحث و نتیجه گیری 

بنیادی و سنگ پی در  به مثابه سلول های  مناطق روستایی 
نظام اجتماعی و اقتصادی هر کشور جهت توسعه نیازمند بهبود 
کیفیت زندگی اقشار آسیب پذیر جامعه محلی، تسهیل کارایی و 
سازمان یابی مناسب کنش های روستایی ازطریق تقویت سرمایه 
اجتماعی و نیز تواناسازی روستائیان با ایجاد فرصت های متنوع در 
اشتغال و درآمد و بهره برداری مطلوب از بروندادهای کارآفرینی 
است. مطالعه حاضر، با هدف تحلیل روابط فضایی بین سازه های 
سه گانه کیفیت زندگی، سرمایه اجتماعی و کارآفرینی روستایی 
در شهرستان دزفول انجام گرفت. در راستای دسترسی به این 
هدف، چهار پرسش مطرح شد و برای هرکدام از مفاهیم، ابعاد با 

گویه های مربوطه تعریف گردید. 

توسط  تکمیل  نیز  و  پرسش نامه  در  سؤاالت  تنظیم  با 
شهرستان،  هدف  روستاهای  خانوار  سرپرستان  از  مجموعه ای 
به بررسی روایی و پایایی تحقیق پرداخته شد. در روایی سازه 
هم گرا ضرایب معناداری آماره تی برای کلیه بارهای عاملی مقدار 
داد.  نشان  را  معناداری  درصد   99 اطمینان  با   5/43 از  باالتر 
تمامی مقادیر بارهای عاملی ابعاد در سازه ها باالتر از 0/50 معین 
شد. برای مفاهیم تحقیق، میانگین واریانس استخراجی بیشتر 
از مقدار 0/50 به دست آمد که از معیار پایایی ترکیبی آن ها 
کوچک تر است. به طوری که 0/75 سهم کیفیت زندگی، 0/71 
سهم سرمایه اجتماعی و نیز 0/86 سهم کارآفرینی روستایی بود. 
بنابراین، روایی هم گرای مفاهیم مدل مورد تأیید واقع گردید. در 
روایی سازه واگرا، آزمون نسبت چندخصیصه نقطه برش مطلوب 
برای کلیه خصیصه های بررسی سازه ها را پایین تر از مقدار 0/90 
اندازه گیری کرد. از جهتی که مقدار 0/70 به نسبت خصیصه 
بررسی مفاهیم کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی، مقدار 0/48 در 
خصیصه مطالعه سازه های کیفیت زندگی و کارآفرینی روستایی و 
مقدار 0/54 به تناسب خصیصه بررسی مفاهیم سرمایه اجتماعی 
و کارآفرینی روستایی به دست آمد. به این دلیل، روایی واگرا 
در تمامی مفاهیم پژوهش مناسب ارزیابی شد. میزان پایایی با 
ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تعیین شد. این آماره ها 
به نسبت تمامی ابعاد مفاهیم مقدار 0/99 را نشان داد که گویای 
میزان سازگاری درونی عالی و نیز پایایی ابزار سنجش است. اضافه 
بر این، ضریب آلفای کلی و پایایی ترکیبی مفاهیم به ترتیب 
برای کیفیت زندگی حدود 0/84 و 0/87، در سرمایه اجتماعی 
معادل 0/94 و 0/95 و برای کارآفرینی روستایی به شکل یکسان 
برابر 0/98 است. ضرایب آلفا و پایایی ترکیبی کمتر و باالتر از 
مقدار 0/90، به ترتیب برای کیفیت زندگی و دو مفهوم سرمایه 
اجتماعی و کارآفرینی روستایی، نشان از میزان سازگاری در حد 

مناسب و عالی مفاهیم مذکور دارد.

پس از مبحث روایی برای برآورد مدل اندازه گیری ابعاد اثرگذار 
بر سازه ها، توصیف ابعاد ازطریق گویه ها، سنجش روابط بین ابعاد 

به تناسب مفاهیم و بررسی اعتبار معرف های اندازه گیری سازه ها با 
شاخص های برازش مدل اقدام گردید. نتایج این بخش ها، مناسب 
ارزیابی شد. به دنبال بررسی روابط زوجی مفاهیم و ارزیابی برازش 
نیکویی مدل ساختاری روابط زوجی مفاهیم، عمل ارزیابی برازش 
نیکویی مدل ساختاری کلیت روابط بین سازه ها انجام گردید. 
نتایج ارزیابی برازش نیکویی مدل ساختاری کلیت روابط مفاهیم 
پژوهش حاکی از آن است که در شاخص کای اسکوئر بهنجار شده، 
روابط کلی بین مفاهیم مقدار 4/256 را نشان داده که با توجه به 
دامنه مالک مورد انتظار، برازش قابل قبول مدل نهایی ساختاری 
در این شاخص را نمایان کرد. به عالوه، روابط کلی مفاهیم در 
شاخص های نیکویی برازش، نیکویی برازش تعدیل یافته، برازش 
افزایشی و نرمال برازندگی، مقادیری باالتر از 0/90 را نشان دادند 
که مطابق مالک مورد انتظار، برازش مدل نهایی ساختاری این 
شاخص ها مطلوب گزارش شد. در دو معیار برازش تطبیقی و 
برازش تطبیقی مقتصد نیز روابط کلی مفاهیم مقداری در دامنه 
مالک 0/05 تا 0/08 را نشان دادند که این میزان مطابق مالک 
مورد انتظار مبین برازش قابل قبول مدل نهایی ساختاری در این 
شاخص ها است. روابط کلی سازه ها در شاخص نسبت صرفه جویی، 
مقداری حول دامنه مالک پیشنهادشده را نشان داده که این 
نسبت نشان از برازش مطلوب مدل نهایی ساختاری در این معیار 
است. در شاخص های میانگین مربعات خطای برآورد و نیز ریشه 
میانگین مربعات باقیمانده، مقادیر روابط کلی سازه ها در دامنه 
مالک 0/05 تا 0/08 واقع شده که این میزان، برازش قابل قبول 
مدل نهایی ساختاری را نشان می دهد. لذا، میزان تطابق مدل 
نهایی ساختاری در روابط کلی مفاهیم تحقیق با شاخص های 

برازندگی، در سطح مطلوب و یا قابل قبول ارزیابی شد.

داد،  نشان  ساختاری  معادالت  مدل سازی  نهایی  یافته های 
روابط بین مفاهیم پژوهش با مقدار تی بزرگ تر از 2/58 معنادار و 
مستقیم هستند. همچنین، برای هرکدام از سه پرسش یا فرضیه 
نخست تحقیق، سطح معناداری کمتر از خطای مفروض 0/05 
گزارش شد و بدین ترتیب فرضیات اول، دوم و سوم مورد تأیید 
قرار گرفتند. همگام با معنا داری فرضیات مذکور و نظر به آنکه 
ضریب مسیر در تمامی روابط زوجی میان مفاهیم بیشتر از مقدار 
0/850 به دست آمد، برای حلقه اول که رابطه مستقیم و مثبت 
بین مفاهیم کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی را تأیید نمود، این 
یافته از پژوهش نیز با نتایج مطالعات گالتز و فرناندز20 )2020(، 
کیم21 و همکاران )2019(، نعیمی و همکاران )2019(، خادمی 
و همکاران )2018( هم راستا است. برای حلقه دوم که رابطه 
و کارآفرینی  زندگی  و مثبت میان سازه های کیفیت  مستقیم 
روستایی را تأیید نمود، این نتیجه با یافته های مطالعاتی نظیر 

20. Glatz & Fernandez
21. Kim
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ودساید22 و همکاران )2020(، نیکالیو23 و همکاران )2020(، 
ابریو24 و همکاران )2019( و صادقلو و همکاران )2017( همسو 
است. در حلقه سوم که رابطه مستقیم و مثبت سازه های سرمایه 
اجتماعی و کارآفرینی روستایی را تأیید کرد، این نتیجه از پژوهش 
با یافته های مطالعاتی همچون ماهفود25 و همکاران )2020(، 
و   )2018( همکاران  و  ویلیامز27   ،)2019( فینگ26  و  النگ 
برقی و همکاران )2018( هم راستا است. پس از تحلیل معادله 
ساختاری اقدام به تحلیل فضایی و پهنه بندی روستاهای هدف 
نیز رتبه بندی روستاهای  ازنظر روابط زوجی و کلی مفاهیم و 
نام برده مطابق روابط کلی مفاهیم پرداخته شد. با تلفیق الیه های 
تحلیل رابطه خاکستری و تحلیل فازی ازطریق میانگین نسبت 
به تهیه نقشه نهایی روابط کلی سازه ها اقدام شد. یافته های این 
بخش نشان می دهد که از مجموع روستاهای هدف شهرستان 
مناسب،  بسیار  وضعیت  در  منطقه  درصد  دزفول حدود 9/86 
حدود 11/22 درصد شهرستان در موقعیت مناسب، حدود 19/39 
درصد محدوده در وضعیت متوسط، حدود 20/75 شهرستان در 
وضعیت نامناسب و حدود 38/78 درصد منطقه در موقعیت بسیار 
نامناسب قرار دارند. از این لحاظ، وضعیت نزدیک به دوسوم نواحی 
روستایی شهرستان در جریان روابط کلی و نهایی مفاهیم تحقیق 
از موقعیت نامناسب برخوردار بوده و سایر روستاهای منطقه در 
سطح مناسب و یا متوسط قرار دارند. لذا، فرضیه یا پرسش چهارم 
پاسخ داده شد. تمامی روستاهای دارای وضعیت مناسب و بسیار 
نیمه جنوبی  نهایی سازه ها در  و  روابط کلی  لحاظ  به  مناسب 

شهرستان قرار گرفته اند.

کلی  و  زوجی  روابط  می شود،  پیشنهاد  بعدی  مطالعات  در 
مفاهیم اجتماعی این پژوهش با سایر مفاهیم اجتماعی، اقتصادی، 
آمایشی، محیطی و کالبدی در بستر تحلیل ساختاری و تحلیل 
فضایی انجام شود. بدیهی است، در صورت تحلیل روابط فضایی 
بررسی  به  نسبت  وسیع تر  و  جامع تر  دید  به  می توان  مفاهیم 
وضعیت موجود و فراتر از نگرش تک یا چند سازه ای، صرفاً آماری 
و غیر فضایی به مباحث مربوط به مشکالت و وضعیت زندگی در 

جوامع روستایی نگریست.

تشکر و قدردانی

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