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 چکیده

محور در راستای توسعةة پایعدارِ جوامعح مح عی      ها و رویکردهای توانمندسازیِ اجتماع یِ برنامهنیازهای اساس سرمایة اجتماعی یکی از پیش
این پژوهش با هدف ارزیابی موقةیت کنشعررا  و  . بوده و همة الزاماتی را که در مدیریت مشارکتی ضروری است، در خود جای داده است

های توسةة مح عی در بشعش کعورین از توابعح      ها و پروژه ی مشارکت در برنامهنفةا ، برای بررسی میزا  آمادگی برا سرمایة اجتماعیِ ذی
جامةعة آمعاری   . پیمایشی اسعت  -پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی، و به لحاظ روش، توصیفی .شهرستا  زاهدا  انجام گرفته است

براسعا   . رکتیِ بنیاد برکت گرفته شده استخانوار ساکن در دهستا  سَرجنرل است که در آ  تصمیم بر اجرای طرح مشا 167پژوهش، 
و  میعانرین  توصعیفی،  بشعش در  دادههعا  وتح یعل  تجزیعه  بعرای . نفر از سرپرستا  خانوار برآورد شد 471فرمول کوکرا ، نمونة پژوهش، 

هعا نشعا  داد وضعةیت     یافتعه  .کار گرفتعه شعد   به ی مکررها اندازهآزمو  و  با ارزش ثابت تی،آزمو  اسعتنباطی  بششو در  مةیار انحراف
های اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و آگاهی اجتماعی، نامط وب، و وضةیت مؤلفة انسجام اجتماعی در سطح قابل قبول  موجود مؤلفه
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 مقدمه

بر  یمبتن یمشارکت تیریمد کردیرو ،یجوامع محل یِدر توانمندساز کردهایرو نیتر از موفق یکی

 ،یجوامع محل داریپا تیریبه مد یابیدست یبرا .استشده  دیآن تأک یمحتوا براست که   یسازگار

در جامعه وجود  ریثتأتحت  افرادِ همةو منافع  قیو عال یجز درنظرگرفتن مالحظات اجتماع یراه

در  ،نیهمچن. بود میخواه ریناگز ینظام اجتماع یها یدگیچیپ لیو تحل ییاز شناسا ن،یبنابرا. ندارد

 یها پروژه یو اجرا یریگ میتصم ندیدر فرا یان محلنفع بر جلب مشارکت ذی کرد،یرو نیا

 ندیفرا نیآن، ا یِکیو اکولوژ یشده است که در هر منطقه، با توجه به بافت اجتماع دیتأک یتیریمد

  (.Bodin & Prell, 2011, p.48) شود یم ییاجرا

 تأکید نآ بر نظران صاحب از ای که در این چرخش از پارادایم سنتی به جدید، بسیاری مقوله

 عرصة در مدنی نهادهای و ها انجمن حضور و  «یسطوح محل» نقش اهمیت و تقویت ،اند کرده

 اقدامات و ها فعالیت عرصة در ها آن واقعیِ مشارکت و شهروندان نقش بر تأکید با گیری تصمیم

 ستزی محیط ،بیشتر اجتماعیِ عدالت دنبال به اگر ،فریدمن دیدگاه از بنابراین،. است روزمره

 تعریف این و بیان کنیم ریزی برنامه از جدیدی تعریف باید ،هستیم بیشتری فرهنگیِ تنوع و تر سالم

(.  2، ص 93 رضازاده و سلسله، )است  ریزی برنامه مفهوم در یادیبن رییتغ کی نیازمند شک بی

ری و مشارکت سرمایة اجتماعی یا بعد معنویِ اجتماع، از طریق تشویق افراد به همکادر این میان، 

تواند به حل میزان بیشتری از معضالت موجود در آن اجتماع  در تعامالت اجتماعی، ضمن آنکه می

پذیر کند،  سوی رشد و توسعة شتابان اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را امکان فائق آید و حرکت به

بانی و همکاران، قر)باشد  محور یا مشارکتی نیز می گیریِ مدیریت اجتماع ساز و مبنای شکل زمینه

 (. 9 ، ص931 

های  عنوان یک متغیر، و عامل مهم در پیوند بخش گیری سرمایة اجتماعی به سنجش و اندازه

                                                           
1. Co-management 

2. Local levels 
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گزینی برای های مختلف اجتماعی و جای مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگیِ درون شبکه

ورد توجه سیاسی و اقتصادی، موضوعی است که در دو دهة اخیر مهای امنیت اجتماعی،  شاخص

گرفته  نتایج مطالعات انجام. قرار گرفته است های مختلف علوم انسانی و تأکید اندیشمندان شاخه

های اجتماعی، اقتصادی و سیاسیِ جوامع  نشان داده است سرمایة اجتماعی، آثار فراوانی بر جنبه

تواند  تماعی، میشده برای تقویت سرمایة اج ریزی گذاری کافی و برنامه بنابراین، سرمایه. دارد

ریزیِ جامع در این زمینه،  بنابراین، اولین گام برای برنامه. جانبه را فراهم کند موجبات رشد همه

، 931 محمدیان منصور و همکاران، )شناساییِ سطح سرمایة اجتماعی در مناطق مختلف است 

 (. 55-54ص

 بیان مسئله

ة اجتماعی روستاییانی است که به صورت توجهی به سرمای های توسعة روستایی، بی یکی از چالش

اند و شناخت این سرمایه قطعاً  فرهنگ در پهنة جغرافیایی کشور ایران گسترده شده هزاران خرده

کند و مشارکت  ریزی برای توسعة روستایی را برای متخصصان مربوطه تسهیل می روند برنامه

از سویی، (. 2 ، ص921 سلمانی و همکاران، )ها به همراه دارد  روستاییان را در اجرای بهتر برنامه

 یا عمده یچالش و تنگنا ،توسعه ندیحضور در فرا یبرا یجوامع محل نییپا یِو توانمند تیظرف

 نیدر ای اجتماعة یتوجه به سرمابر همین اساس، . است ربطیذ یِدولت یمسئوالن و نهادها یفرارو

 مطمئنو  هزینه کم روشهایاز  یکی اجتماعی سرمایةاز  بهرهگیری. داردفراوان  تیاهم کرد،یرو

و  تبییندر  سرمایه این باالی کاراییو  قابلیت. است محور اجتماع محلیِ توسعة به دستیابی برای

. میکند فراهم پایداری به نیل برایرا  زمینه ،بشری جامعة روی پیشِ مشکالتِو  مسائل حل

 سرمایة انباشتو  همگانی مشارکت با پایداری، به دستیابیو  محیط سالمتی ،پایدار توسعة بنابراین،

بر همین اساس، مؤسسات و (.  ، ص 93 ، همکارانو  یموسو)میشود  امکانپذیر اجتماعی

محور را اساس  المللیِ بسیاری، ترویج توسعه با رویکرد مشارکتی و اجتماع های ملی و بین سازمان

گسترده و  ةو بلوچستان، پهن ستانیس استانین میان، در ا. اند های خود قرار داده ها و فعالیت برنامه

های  در بسیاری از شاخصفراوان،  یاستعدادها برخالفدر جنوب شرق کشور است که  یمستعد
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منطقة  نیا ی بالقوةها تیقابل نشناختن رسد یبه نظر م. تر است ای از میانگین کشوری پایین توسعه

 ینفر 5 1142  تیجمع از. شود یماستان محسوب  یِافتگین مهم در روند توسعه یعاملمرزی، 

( خانوار 1  913)نفر   199 5 ی عنیدرصد،   5/4، معادل 934 سال  یسرشماربا استان مطابق 

 ییاکثر مناطق روستا ،یافتگی توسعه یها که البته از لحاظ شاخص ،ساکن هستند ییدر مناطق روستا

 ،ییروستا بافتکرة یزدن به پ عالوه بر ضربه تیوضع نیا. ستندیبرخوردار ن یمطلوب تیاز وضع

در  طور عمده، بهو  وندروانة شهرها ش انییروستا نیاز ا یاریبس ،باعث خواهد شد در گذر زمان

 های پتانسیلرفتن  نیعالوه بر ازب زا، آسیبمهاجرت  نیا امدیپ. نندیگز یسکن یمناطق شهرة یحاش

شهرها ة یدر حاش زین یمتعدد یو فرهنگ یاجتماع های بحران جادیبالقوة مولد در روستاها، باعث ا

تواند ضمن  محور در این منطقه می بنابراین، حضور فعال رویکردهای اجتماع. خواهد شد

شماری که در منطقه وجود دارد، به همراستایی و همراهیِ جامعة  های بی کردن توانمندی بالفعل

ر همین رویکرد، ر طی سالیان گذشته، بنیادهای مبتنی ب. های دولتی نیز منجر شود محلی در پروژه

ترِ استان، شروع  های توسعه با رویکرد اجتماعی و مشارکتی، در مناطق محروم فعال در حوزة طرح

توان به پروژة منارید در سیستان و پروژة بنیاد برکت در  اند، که از این میان، می به فعالیت کرده

زودی  از آنجا که پروژة بنیاد برکت به. اشاره کردبخش کورین از توابع شهرستان زاهدان 

اجتماعی خود را در روستاهای بخش کورین شهرستان زاهدان آغاز  -ای  های توسعه فعالیت

خواهد کرد، باید متولیان پروژه از سطح فعلیِ سرمایة اجتماعی آگاهی یابند تا ضمن استفادة بیشتر 

ر منطقة مورد نظر را با راهکارهای مؤثر رفع کنند تا های سرمایة اجتماعی د از نقاط قوت، کاستی

ضمن اینکه براساس نتایج این . برداری از پروژه با سودمندیِ بیشتری همراه باشد روند اجرا و بهره

در . پژوهش، میزان سرمایة اجتماعی بعد از پروژه نیز ارزیابی و آثار اجتماعی آن بررسی شود

 :ند ازا گویی به آن است، عبارت حاضر به دنبال پاسخ هایی که پژوهش همین زمینه، پرسش

 محور موجود متغیر سرمایة اجتماعی در راستای توانمندسازیِ اجتماع وضعیت :پرسش اصلی

 ساکنان منطقة مورد پژوهش چگونه است؟

 .های فرعی به شرح زیر است و پرسش
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ساکنان  محور تماعوضعیت موجود شاخص اعتماد اجتماعی در راستای توانمندسازیِ اج.  

 منطقة مورد پژوهش چگونه است؟

ساکنان  محور در راستای توانمندسازیِ اجتماع یاجتماع مشارکتموجود شاخص  تیوضع.  

 منطقة مورد پژوهش چگونه است؟

ساکنان  محور در راستای توانمندسازیِ اجتماع یاجتماع آگاهیموجود شاخص  تیوضع. 9

 منطقة مورد پژوهش چگونه است؟

ساکنان  محور در راستای توانمندسازیِ اجتماع یاجتماع انسجامموجود شاخص  تیوضع .5

 منطقة مورد پژوهش چگونه است؟

 مبانی نظری 

 پساتوسعه گفتمانو  توسعه مباحثدر  اخیر اساسیِ محورهایاز  یکی محور توانمندسازی اجتماع

 باال، به پایینرا از  توسعه ،یردولتیغ های سازمانو  قراردادن مردم محور با رویکرد این. است بوده

 جملهاز  محلی مردمو  غیردولتی های سازمان ،گرایی محلی. برد می پیش به جامعهو از درون 

 غیردولتیِ های سازمان دولت برخی رویکرد، ایندر . هستند مردمی توسعة متغیرهای ترین مهم

در  توسعه بردن پیش به دار دهعه تا کند توانمندسازی میرا غیردولتی  نهادهایو  محور مردم

 دولتی، فرستادگان بعضی طریقاز  محلی مردم با تعامل. شوند ای منطقهو  محلی مختلفِ های زمینه

 دیگراز  ها، نآ توانمندکردنو  متقابل پویایی یک براساس... و اقتصاددانان ،کشاورزان ،مهندسان مثل

 یها در طول سالاز همین رو، (. Seyfang & Smith, 2007, p.585)توسعة مردمی است  محورهای

بر جامعه اختصاص  یمبتن ةتوسع یها دالر به برنامه ونیلیب 24حدود  ی، بانک جهان333 -  2 

 (.Mansuri & Rau, 2013, p.15)ه است داد

دوجانبه « قدرت سیاسیِ»عنوان یک رویکرد  در حالی که بسیاری از محققان بر توانمندسازی به

عنوان ساختاری  ای، توانمندسازی را به طور فزاینده روند اخیرِ تحقیقات، به اند، متمرکز شده

 ,.Boley et al)اند  شناختی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در نظر گرفته چندبعدی، با ابعاد روان

2014; Strzelecka et al., 2017.)  ،چهار بُعد توانمندسازیِ ( 22 -332 ) شیونزدر همین راستا ،
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 شناختی، اجتماعی و سیاسی معرفی کرده است محور را توانمندسازی اقتصادی، روان اجتماع

(Dangi & Jamal, 2016, p.10.) 

در این میان، سرمایة اجتماعی به دلیل ایجاد انسجام اجتماعی، تقویت مشارکت محلی، ارتقای 

در ای کننده تعییننفعان، نقش  آگاهی اجتماعی و افزایش اعتماد متقابل از رهگذر تعامل بین ذی

 بر اجتماعی های سازمان ایجاد طریقاز  این سرمایه. محور داردسازیِ رویکردهای اجتماع نهادینه

در  هماهنگی تسهیل طریقرا از  کارایی که گیرد می شکل ای شبکه روابطو  هنجارها ،اعتماد پایة

 تسهیل نهایی هدافا به دستیابی بررا  ها گروهو  افراد های ظرفیتو  بخشد می بهبود اقدامات

منجر در سطوح مختلف  توسعه فراینددر  هایی محدودیت بروز به آن فقدان ،بالعکس ،کند می

ها  است که درون گروه یها و روابط تیموقع ،این نوع از سرمایه (.Ho & Phi, 2011, p.11)شود  می

ذ اطالعات، ها، قدرت و نفو هینظر ،یشغل یها به فرصت یامکان دسترس ،یاجتماع یها و شبکه

 است داده شیرا افزا یرخواهیو خ یاحساس تیحما ،یاعتماد و همکار ،یمالة یها، سرما ییراهنما

(Ogada, 2013, p.7; Ramazanpour et al., 2014, p.599)،  اند از آن عبارتابعاد مهم  یبرخو 

تعاون  ،یماعانسجام اجت ،یها و هنجار مشترک، اعتماد اجتماع شبکه ،یو همدل یمشارکت اجتماع

 (. 9، ص931 ، همکارانو  نیمت یزارع)ی جمع تیمتقابل و هو یو همکار

ها و  مهارت نیمتضمن تعامل ب ییروستا های مشارکتدر  یاجتماعة یسرما رسد میبه نظر 

تر اجتماعی از  گسترده های شبکهو ارتباطات  یاجتماع یها یژگیسو و و کیافراد از  یرفتارها

های مختلف با تأکید بر  زمینه، پژوهش نیدر ا(. Angela & Sarah, 2016, p.102)سوی دیگر است 

دانند  گیریِ سرمایة اجتماعی می ها را منوط به شکل سازی برای ایجاد اجتماعات، توسعة آن ظرفیت

نیازِ فرایند توسعة اجتماعات محلی خواهد  کنند که سرمایة اجتماعی، پیش و به این مهم اشاره می

های اجتماعی را  سرمایة اجتماعی، در ساختار روابط میان کنشگران نهفته است، کنشزیرا . بود

های رسمی و غیررسمی را برای اجرای  ، و قابلیت(  ، ص925 تاجبخش، )تسهیل کرده است 

 (.Nilson et al., 2016, p.93)کند  فراهم می محور مؤثرِ سازوکارهای توانمندسازیِ اجتماع

سرمایة  مبانیاز  محور صلحو  دموکراتیک فرهنگو  اجتماعی کتمشار ،اعتماد ،آگاهی

 مشارکت برایرا  اقشار همة حضور که جوامعی. آیند می حساب به دموکراتیک جوامعدر  اجتماعی
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آن در  های مؤلفهو  اجتماعی سرمایة افزایش به توسعه، پیشبرد بر عالوه ،کنند فراهم جامعهدر 

خواهند  فراوانی کمک دموکراتیک، فرهنگو  اجتماعی مشارکت ،اعتماد ،آگاهی جملهاز  جامعه

 باعث اجتماعی، سرمایة بهدرون آن  انسانیِ ساختارو  مدنی جامعة وثیقِ ربط حال، هر به. کرد

 ,Willis & Stoeker) شود برای سبک توسعة مردمی می بومیو  دموکراتیک وجودآوردن مناسبات به

2013, p.455.) 

نیاز دارد و مشارکت مردمی بهترین عاملِ «  گرا های مردم رهیافت»وانایی به گیری از این ت بهره

های مشارکتی  گیری از رهیافت هایی که مشوق بهره به این ترتیب، به دنبال سیاست. نیل به آن است

،  «خوداتکایی»های مرتبط را باید در تشویق  در توسعة روستایی هستند، نقش اصلی سازمان

عابدی سروستانی، )وجو کرد  در روستاها جست  «خودیار»های  اجرای برنامهو   «خودمختاری»

 (.  1 ، ص 93 

 پیشینة پژوهش

شدن به جریان  ها فعالیت و مداومت، رویکرد پژوهشیِ مبتنی بر جامعه، در حال تبدیل بعد از دهه

 Hall) های اجتماعی در سراسر جهان است اصلی در بسیاری از مؤسسات آموزش عالی و سازمان

et al., 2015, p.68 .) گرفته در راستای پژوهش حاضر بیان  های انجام ، پیشینة پژوهش در جدول

 .شده است

نة یشیو پ ینظر یمبان اساسو بر یقیبه صورت تلف ،یاجتماعة یسرما ظرفیت یِابیمنظور ارز هب

فرد و  زپوریعز؛ 935 ، همکارانو  یاحمداز جمله ) پژوهشگران ریپژوهش و مطالعات سا یتجرب

 ،یو واحد ی؛ باباخان 93 ، همکارانو  آبادی شاه ؛ زارع939  ،یو زارع یی؛ رضا939 ، همکاران

 ،یانیجوان و هاد ییسرگلزا؛ 934 ، همکارانساربان و  یدری؛ ح931 ، همکارانو  کاوند؛ کا931 

                                                           
1. People-oriented 

2. Self-reliance 

3. Self-determination 

4. Self-help 
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؛ 1 2 ران، ؛ لینگژو و همکا1 2 ؛ کریستوفر و همکاران، 9 2 ؛ جوآن، 221 ؛ پومکا، 934 

که  یاجتماعة یسرما های مؤلفهاساس،  نیبر هم. شد نییتع هایی مؤلفه( 1 2 اماکیلی و همکاران، 

و  اجتماعی یآگاه ،یمشارکت اجتماع ،یشامل اعتماد اجتماع ارزیابی شدند، حاضر در پژوهش

 .است یانسجام اجتماع
 

 گرفته  های انجام پیشینة پژوهش. 1جدول 

 ها یافته موضوع پژوهش پژوهشگران/پژوهشگر

اللهی و  رحمت

 (934 )همکاران 

کاهش سرمایة اجتماعی؛ دولت و 

 مشارکت مردم

انتقال قدرت به شهروندان، منجر به تقویت سرمایة 

 .شود اجتماعی می

حسینی و  ملک

 (934 )همکاران 

ارزیابی کیفی وضعیت سرمایة اجتماعی 

 کارگیری نظریة بنیانی با به

مایة اجتماعی از قبیل احساس بررسی عناصر سر

 گرایی اجتماعی و همکاری اعتماد، مشارکت، عمل

هادربادی و همکاران 

( 934) 

 ةشبک یاجتماعة یسرما یابیارز

 یتوانمندساز یراستا نفعان در ذی

 ییجوامع روستا

محور  تأثیر سرمایة اجتماعی و توانمندسازی اجتماع

 بر رفاه اجتماعیِ روستاییان

 آبادی و حسن

 (931 )همکاران 

شبکة  یاجتماعة یسرما یابیارز

 داریتوسعة پا ینفعان در راستا ذی

 یمحل

پس از  یاجتماعة یاعتماد، مشارکت و سرما زانیم

 .است افتهی شیافزا RFLDL  پروژة یاجرا

 (  2 )کاسپر 
در  یاجتماعة یانباشت سرما یریگ اندازه

 ییمناطق روستا

 زشیاز انگ ییاالسطح ب ،یمال یفراتر از ابزارها

 .شود یم یاجتماعة یسرما شیمنجر به افزا

کریستوفر و همکاران 

( 2 1) 

ها  اعتماد و انطباق آن ،یاجتماعة یسرما

از مناطق  یشواهد: یمیاقل راتییبا تغ

 ییروستا

 به یوپیات ییِدر مناطق روستا یاجتماعة یسرما

 .ه استشد ی منجرهمکار شیافزا

 (1 2 )تو چی 
محور و سرمایة  ماعتوسعة اجت

 شواهدی از مراکش: اجتماعی

گرایی، باعث افزایش  از تمرکزگرایی به محلی رییتغ

 .به جامعه شده استافراد  پذیری مسئولیت

 

                                                           

 یافت تخریب جنگلی اراضی ایاحی هدف با محلی جوامع توانمندسازیِ المللی بین ةپروژ.  
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 روش پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی ظرفیت سرمایة اجتماعی با رویکرد توانمندسازی 

از این رو، ماهیت . ع شهرستان زاهدان بوده استمحور در ساکنان دهستان سرجنگل از تواب اجتماع

 -ها، پیمایشی بوده و به لحاظ هدف نیز، از نوع کاربردی پژوهش، توصیفی و شیوة گردآوری داده

آماری پژوهش را همة ساکنان دهستان سَرجنگل که تصمیم بر اجرای طرح  ةجامع. ای است توسعه

خانوار   42جامعة آماری شامل . دهند کیل میمشارکتیِ بنیاد برکت در آن گرفته شده است، تش

نفر از  1  ساکن در دهستان سَرجنگل است که براساس فرمول کوکران، نمونة مورد پژوهش، 

ارزیابی سرمایة »ساختة  ها پرسشنامة محقق ابزار گردآوری داده. سرپرستان خانوار برآورد شد

و « آگاهی اجتماعی»، «مشارکت اجتماعی»، «اعتماد اجتماعی»که با توجه به چهار بعد « اجتماعی

بعد اعتماد اجتماعی هفت پرسش دارد که اعتماد را هم در . ، طراحی شده است«انسجام اجتماعی»

در واقع، میزان اعتماد روستاییان به خود و دیگران با . کند سطح اجتماعی و هم نهادی بررسی می

پرسش دارد، که میزان حضور و تمایل بعد مشارکت اجتماعی هفت . شود این شاخص سنجیده می

. کند های رسمی و همچنین، داوطلبانه و اجتماعی را بررسی می روستاییان به مشارکت در فعالیت

دارد و میزان آگاهی روستاییان از  سومین بعد سنجش، آگاهی اجتماعی است که پنج پرسش

در نهایت، آخرین بعد . کند های توسعة روستا را ارزیابی می مسائل، مشکالت، نیازها و چالش

سرمایة اجتماعی، انسجام اجتماعی است که سطح انسجام محلی در قالب داشتن احساس 

های سرمایة اجتماعی  بر این اساس، برای سنجش قابلیت. سنجد مسئولیت نسبت به یکدیگر را می

ی بهره پرسش 1 ای  در دهستان سرجنگل از توابع بخش کورین شهرستان زاهدان از پرسشنامه

و  2 های  البته با حذف پرسش)دست آمد  به 11/2گرفته شد که ضریب آلفای کرونباخ آن برابر با 

 .و روایی آن نیز با روایی سازه بررسی شد ،(شدند که باعث کاهش پایایی می 5 و    و  2 

های اصلی، ساختار عاملی  برای این منظور با تحلیل عاملی اکتشافی و روش تحلیل مؤلفه

و نتیجة آزمون بارتلت با درجة  11/2گیری برابر  شاخص کفایت نمونه. رسشنامه بررسی شدپ

ها،  ترین عامل برای تعیین مناسب. دست آمد به 2/ 2، در سطح معناداری صفر برابر 1  آزادی 
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های ویژه،  بودن متغیرها، انجام گرفت و با توجه به ارزش چرخش متمایل، با فرض همبسته

ها، ارزش  های ویژه، همة عامل با توجه به ارزش. ، استخراج شدند دشده در جدول های یا عامل

 . کنند درصد از واریانس سرمایة اجتماعی را تبیین می  3رفته،  هم داشتند که روی 1/2باالتر از 

اند با توان باال، خطای پایین و به صورت معنادار،  شده توانسته بنابراین، چهار عامل مشاهده

های نیکویی  پس از برازش الگوی عاملی، شاخص. گیری کنند را اندازه متغیر سرمایة اجتماعی

ها نشان داد ابزار پژوهش، با توان مناسبی متغیر سرمایة اجتماعی را  برازش بررسی شد و یافته

 . گیری کرده است اندازه
 

 های نیکویی برازش های ابزار پژوهش و شاخص گذاری عامل های ویژه و نام ارزش. 2جدول 

 درصد تجمعی مقدار ویژه املع شمارة عامل

X1 51/91 51/91 مشارکت اجتماعی 

X2 54/14 2 /32 آگاهی اجتماعی 

X3 14/25 3 /2  اعتماد اجتماعی 

X4 22/3 59/1 انسجام اجتماعی  

 
 های نیکویی برازش شاخص. 3جدول 

 ها مقادیر شاخص های نیکویی برازش شاخص

 1  /   دو خی

   سطح معناداری

 1   درجة آزادی

 2/ 4 دو به درجة آزادی نسبت خی

 222/2 تقریب رشتة میانگین مجذور خطا

 31/2 (GFI)نیکویی برازش 

 31/2 (AGFI)شده  نیکویی برازش تعدیل

   (CFI)ای  برازش مقایسه
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 1 شاخص و های اصلی و فرعی برازندگی، چهار  ها و با توجه به میزان شاخص براساس یافته

شده بار عاملی مطلوبی  در مدل برازش   و  4 ، 5 ، 3، 2، 1، 1های  پرسش. پرسش تأیید شد

.نداشتند که در نهایت، حذف شدند

 
 های سرمایة اجتماعی معناداری شاخص. 1شکل 
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 ها یافته

ون آزماسـتنباطی  بخشو در  معیار انحرافو  میانگیناز  توصیفی بخشدر ها،  برای تحلیل داده

های پارامتریک  کارگیری آزمون قبل از به. انجام گرفت ی مکررها اندازهآزمون و  با ارزش ثابت تی،

 1  )با توجه به قضیة حد مرکزی و تعداد باالی حجم نمونه . ها تأیید شود بودن داده باید نرمال

 .ها نرمال در نظر گرفته شد توزیع داده( نفر

آزمون سرمایة اجتماعی، از دیدگاه روستاییان،  های صبه منظور بررسی وضعیت موجودِ شاخ

، عددی که ها ی محاسبة ارزش ثابت شاخصبراین آزمون ادر  .گرفته شد با ارزش ثابت تی

های هر  یهگوهای پرسشنامه را داشتند، در تعداد کل  ی پرسشبراشده  یینتعین ارزش باالتر

ثر امتیاز پرسشنامه است، منهای حداقل شده که حداک یاز حاصلامتیت، نهاشاخص ضرب شد و در 

تقسیم شد، در نهایت، عدد پایانی، به عالوة   ، بر عدد حاصلامتیاز پرسشنامه شد، سپس، عدد 

 . یازات حاصل شودامتحداقل امتیاز پرسشنامه شد تا نمرة حد وسط 
 

 تی با ارزش ثابت اعتماد، مشارکت، آگاهی و انسجام اجتماعی، آزمونهای  وضعیت موجود شاخص. 4جدول 

اعتماد، مشارکت توان دریافت میانگین  شود، می مشاهده می 5های جدول  طور که در داده همان

فاوت میانگین با ارزش ثابت در سطح از مقدار ارزش ثابت کمتر است و ت و آگاهیِ اجتماعی

 در حد یادشده گانةهای سه وضعیت موجود شاخصبنابراین، . معنادار است 24/2 تشخیص

از مقدار ارزش ثابت بیشتر است و تفاوت میانگین  اجتماعی انسجاماما میانگین  .باشد مطلوبی نمی

اجتماعی  انسجامت موجود وضعیبنابراین، . معنادار است 24/2 با ارزش ثابت در سطح تشخیص

 .مطلوبی است در حد

 تعداد ریمتغ
 میتقس نیانگیم

 ها گویهبر 
 نیانگیم

انحراف 

 اریمع

ارزش 

 ثابت

مقدار 

 تی

درجة 

 آزادی

 یدارامعن

 (دودامنه)

تفاوت 

 میانگین

 -2/ 1 222/2 1   -99/4 4   /92 5 /2   /24 1   اعتماد اجتماعی

 -9/ 4 222/2 1   -9/12    244/2 51/2  /   1   مشارکت اجتماعی

 -24/4 222/2 1   -2  /9 3 19/2 35/9  / 9 1   آگاهی اجتماعی

  /11 222/2 1    1/ 9    2/ 5 9 /11 55/9 1   انسجام اجتماعی
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با ارزش  تیآزمون به منظور بررسی وضعیت موجود سرمایة اجتماعی، از دیدگاه روستاییان، 

ین آزمون، مانند آنچه بیان شد، ارزش ثابت این متغیر محاسبه شد نمرة ادر  .در نظر گرفته شد ثابت

 . حاصل شد 52یازات پرسشنامه امتحد وسط 
 

 سرمایة اجتماعی، آزمون تی با ارزش ثابت وضعیت موجود. 5 جدول

 تعداد ریمتغ
 میتقس نیانگیم

 ها گویهبر 
 نیانگیم

انحراف 

 اریمع

ارزش 

 ثابت

مقدار 

 تی

درجة 

 آزادی

 معناداری

 (دودامنه)

تفاوت 

 میانگین

 -1/ 4 222/2 1   -95/  52 14/9 51/52  / 4 1   سرمایة اجتماعی

از مقدار ارزش ثابت کمتر است و تفاوت میانگین  سرمایة اجتماعیگین ، میان4براساس جدول 

وضعیت موجود سرمایة اجتماعی در بنابراین، . معنادار است 24/2 با ارزش ثابت در سطح تشخیص

 .باشد مطلوبی نمی حد

 گیری نتیجه

های  وژهیکی از عناصر اساسیِ توانمندسازیِ جامعة محلی، سرمایة اجتماعی است که نبود آن، پر

نفعان،  های مرتبط با ارزیابی سرمایة اجتماعیِ ذی در پژوهش. کند ای را با مشکل مواجه می توسعه

رویکرد ارزیابی »و « رویکرد ارزیابی سرمایة اجتماعی قبل از اجرای پروژه». دو رویکرد وجود دارد

ا میزان سرمایة در رویکرد اول، تالش بر این است ت. «سرمایة اجتماعی بعد از اجرای پروژه

های ترمیمیِ مناسبی در برای ارتقای میزان  اجتماعی سنجیده شود و با شناخت سطح آن، برنامه

محور بر میزان تغییرات  های اجتماع در رویکرد دوم، آثار پروژه. سرمایة اجتماعی انجام گیرد

رویکرد اول،  در پژوهش حاضر، مبتنی بر. شود سرمایة اجتماعی در مناطق مورد نظر بررسی می

بنیاد . از توابع شهرستان زاهدان بررسی شد« دهستان سرجنگل»میزان سرمایة اجتماعیِ ساکنان 

وانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و تمحور و مشارکتی و در راستای های اجتماع برکت مبتنی بر مدل

ستانداری سیستان را با ا مشارکت با جوامع محلی و روستایینامة  ، تفاهمزدایی کمک به محرومیت

توانمندسازیِ جامعة محلی، یکی از اهداف اصلیِ اجرای  کهاز آنجا . و بلوچستان منعقد کرده است
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جامعة محلی برای کارآمدترکردن این قبیل  یاجتماع یاست، بررسیِ سطح آمادگ یادشده یها پروژه

به خود یا دیگران، روحیة مشارکت، میزان اعتماد مردم  اگر. رسد ها ضروری به نظر میپروژه

های  روند اجرا با چالشینی باشد، یدر سطح پا آگاهی اجتماعی و نیز انسجام اجتماعی بین ساکنان

این اساس، در پژوهش حاضر، ظرفیت سرمایة اجتماعیِ موجود در بر . خواهد بود هزیادی همرا

یِ منطقه، ضمن تقویت بین ساکنان منطقه بررسی شود، تا متولیان با درک مناسبی از اوضاع اجتماع

 .نقاط مثبت، به رفع نواقص و کمبودهای احتمالی بپردازند

های اعتماد، مشارکت و آگاهی اجتماعی در  های تحقیق، مشخص شد سطح مؤلفه مبتنی بر یافته

اما مؤلفة انسجام اجتماعی از وضعیتی مطلوب . شود ساکنان این منطقه مطلوب ارزیابی نمی

که در ارزیابی این پژوهش، از موقعیت  ای گانه سههای  اساس، تقویت مؤلفه بر این. برخوردار است

در همین زمینه، در  .رسد مطلوبی برخوردار نیستند، قبل از اجرای پروژه، ضروری به نظر می

، احمدی و همکاران (931 )، کاکاوند و همکاران (931 )باباخانی و واحدی های  پژوهش

اللهی و  رحمت، (934 )همکاران حسینی و  ملک، (931 ) همکارانآبادی و  ، حسن(935 )

جوان و  ، سرگلزایی(934 )و همکاران  ساربان، حیدری (931 ) نمامیان و میر، (931 )همکاران 

، موسکاردو و همکاران (2 2 )، ماتسوکاوا و تاتسوکی (2 2 )، تران و همکاران (934 )هادیانی 

میت تقویت سرمایة اجتماعی در توانمندسازی جوامع ، بر اه(2 2 )، و النگ و فینک (2 2 )

در رابطه با نتایج پژوهش حاضر، . ای تأکید شده است های توسعه محلی و موفقت در برنامه

تری نسبت به سایر  ة انسجام اجتماعی، که وضعیت مطلوبگونه استنباط کرد که مؤلف توان این می

متأثر از ساختار اجتماعی در مناطق عه دارد، های سرمایة اجتماعی در منطقة مورد مطال لفهؤم

طور عمده، مبتنی بر مناسبات قومی،  این ساختار، به. روستاییِ استان سیستان و بلوچستان است

بدین مفهوم که اکثر زیرمعیارهای این . ای و متأثر از بافت فرهنگی و باورهای محلی است یفهطا

روستایی وجود دارند و قرارگرفتن اکثر افراد هر روستا طبیعی در میان ساکنان مناطق  طور بهمؤلفه، 

. به انسجام اجتماعیِ بیشتر در این مناطق منجر شده است« قوم»در ذیلِ پایگاه اجتماعیِ 

هم ریزی توسط  به صورت عمده، حاصل عواملی است که با برنامه ها، بودن سایر مؤلفه ضعیف



 415                                                         نفعان محلی ارزیابی ظرفیت سرمایة اجتماعیِ ذی: محور توانمندسازیِ اجتماع

   

 

های غیردولتی امکان تقویت  دهای مدنی و سازمانگران غیردولتی و نها سیستم دولتی و هم تسهیل

مؤلفة مشارکت اجتماعی، اگرچه در بُعد محلی و در بین ساکنان منطقه وجود . ها وجود دارد آن

فرهنگ مشارکت در . رنگ است ای کم های توسعه دارد، اما در بُعد همکاری و مشارکت در برنامه

در اموری از قبیل کشاورزی، ازدواج جوانان و ساخت ویژه  های دور، به بین روستانشینان از گذشته

، در اموری از این قبیل با (شاید به دلیل قرابت فامیلی)و روستاییان  است خانه وجود داشته

از )های دیگر  اما مشارکت این ساکنان در زمینة ساخت و توسعة پروژه. یکدیگر همکاری دارند

این  ی،یاز سو. گیر نیست چشم...( گی، ورزشی وهای فرهن قبیل ساخت مدرسه، کتابخانه، مکان

برای مثال، برای ارتقای مشارکت اجتماعی، نیاز به تقویت . اند نوعی با یکدیگر در تعامل ها به مؤلفه

باید به این باور و اعتقاد برسند که ساکنان محلی . ستا ها اعتماد اجتماعی در مراحل آغازین برنامه

ها بر  تر باشد، آثار درازمدت این طرح ای مستحکم های توسعه ا طرحها ب هرچه فرایند همراهی آن

برای ارتقای اعتماد . شخصی و بهبود رفاه اجتماعی در محیط پیرامونی بیشتر خواهد بودزندگی 

ها، ضروری به  ریزی قبل از اجرای طرح گیری و برنامه ها در فرایند تصمیم کردن آن اجتماعی، سهیم

با توجه به نفوذ و اثرگذاری معتمدهای محلی در این قبیل جوامع، که ضمن این. رسد نظر می

فعالیت  برخالف. بهره گرفتسازی و هم ایجاد اعتماد  ها هم برای آگاه توان از ظرفیت آن می

ساخت مدرسه، )های توسعه در منطقه  گستردة مؤسسات و نهادهای غیردولتی برای بهبود شاخص

ویژه متمولین  تأسفانه، ضریب مشارکت مستقیم ساکنان محلی و به، م...(زا و های اشتغال پروژه

شده و از  شناسایی هیسرمااگر در هر منطقه، افراد متمول و صاحب . بومی، بسیار پایین است

، این فرهنگ به مرور زمان، شودها بهره بیشتری گرفته  ها برای ایجاد و توسعة پروژه ظرفیت آن

ست و تمایل به مشارکت در سطح اجتماع عمومی ارتقا خواهد بیشتر در منطقه نهادینه شده ا

 . یافت

 .شود با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهادهای کاربردی زیر بیان می

 .گیری یمتصمدر فرایندهای  ای ی توسعهها طرحنفعان  و ذی برداران بهرهمشارکت  -

 .جامعة محلی ادامة کار و تقویت روحیة همکاری در سطح برایتربیت تسهیلگران محلی  -

 .از جامعة روستایی براساس مالحظات خود مردم محلی ها انتخاب نمایندگان و یا رابط -
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 .اهداف پروژة مورد نظر زمینةها در  رهبران محلی و توجیه آن شناسایی -

 .ریزی شهرستان حضور خبرگان و نمایندگان جامعة محلی در جلسات شورای برنامه -

ها و  اندازیِ انجمنمیِ روستاها برای تشکیل و راهها و شوراهای اسال اهتمام دهیاری -

 .های مختلف در سطح روستاها و تقویت نهادهای موجود تعاونی

ریزی،  المنفعه و ترغیب مردم به مشارکت و همکاری در برنامههای عام تشریح مزایای پروژه -

 .هااجرا و حفظ و نگهداری از آن

ه نتایج پژوهش حاضر، برای مناطقی که در آغاز راهِ در پایان، باید به این نکته اذعان کرد ک

ی ا جامعهزیرا وقتی در . ، قابلیت کاربرد بیشتری داردهای ترویجی و مشارکتی هستند توسعة پروژه

ی توانمندی در ها شاخصتواند منجر به ارتقای  یماین فرایند به مرحلة بلوغ و تکامل برسد، خود 

ی سرمایة ها مؤلفهشود ضمن ارزیابیِ  یمه محققان آتی پیشنهاد بنابراین، ب. ی مختلف شودها حوزه

ترویجی بر ارتقای سرمایة اجتماعی و توانمندسازیِ  های اجتماعی در سایر مناطق، آثار پروژه

 .جوامع محلی در ابعاد مختلف بررسی شود
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 منابع و مآخذ

 یابیسنجش و ارز .(935 ) حداهللا ،یفتاح ،میابراه فه،یخل ،اسری نژاد، رمضان ،حسن ،یاحمد . 

مطالعة ) یفاز یبند رتبه کیبا استفاده از تکن ییروستا یها در سکونتگاه یاجتماعة یسرما

 فحات، ص4 ، شمارة 4، دورة فضا ییایجغراف شیمجلة آما .(دهستان اسالم یروستاها: یمورد

 22-34. 

 موفقیت میزاندر  اجتماعی یةسرما تأثیر بررسی. (931 ) مرجان ،یو واحد ،اصغر ،یباباخان . 

 .49-13 فحات، ص  ، شمارة 1سال  ،یتعاون و کشاورزة ینشر .ایالم استان شیالت تعاونیهای

انتشارات نشر و : ، تهرانو توسعه یاعتماد، دموکراس: یاجتماعة یسرما. (925 ) انیتاجبخش، ک .9

 .رازهیپژوهش ش

 یاجتماعة یسرما یابیارز(. 931 )مسعود علیزاده، احمد، و حیدروند،  آبادی، داوود، حاج حسن .5

،  ، شمارة 12، دورة نشریة مرتع و آبخیزداری. یمحل داریتوسعة پا ینفعان در راستا شبکة ذی

 . 1-21صفحات 

 یها لفهؤم ریو تأث یابیارز. (934 ) دیحور، وح یطالع ، والیباختر، سه ،لی، وکی سارباندریح .4

شهرستان  ان،یدهستان ش: یمطالعة مورد ؛ییروستازنان  یبر توانمندساز یاجتماعة یسرما

 .1 -42 فحات، ص5، شمارة 1، سال نامة زن و جامعه فصل .آباد غرب اسالم

کاهش سرمایة (. 934 )اللهی، حسین، آقامحمد، آقایی، احسان، و بالوی، مهدی  رحمت .1

حات ، صف9، شمارة 9، دورة مدیریت سرمایة اجتماعی. اجتماعی، دولت و مشارکت مردم

51 -594. 

ریزی  های اجتماعی و برنامه بررسی رابطة سرمایه(.  93 )رضازاده، راضیه، و سلسله، علی  .1

 . 2-22 ، صفحات  9شمارة  نامة مدیریت شهری، فصل. توسعة محلة مبنا

 ریدر مورد تأث ییزنان روستا دگاهید یبررس .(939 ) مایش ،زارعی و اهلل، روح ،ییرضا .2

خان، شهرستان  حسن یروستا: مورد مطالعه)آنان  یبر توانمندساز یتماعاجة یسرما یها مؤلفه

 .21 -925 فحات، ص ، شمارة   دورة  ،استیزن در توسعه و سة ینشر .(قروه
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 زانیم ریتأث یبررس. ( 93 ) حهیمل ،یپور خراسان یمهد ، وبهروز یاسالم ،اکبر ،آبادی شاهزارع  .3

رفاه و توسعة  یزیر برنامهة ینشر .زدیشهر  یدیولت یها یتعاون تیدر موفق یاجتماعة یسرما

 .29 -5   فحات، ص  ، شمارة 9دورة  ،یاجتماع

ة یمولد سرما یاخالقة یسرما. (931 ) هیزاده، مرض بیاد و فاطمه، ،یحسن، شمس ن،یمت یزارع .2 

 .1 -55 فحات، ص ، شمارة 5دورة  ،یاجتماعة یسرما تیریمدة ینشر .یاجتماع

اسکان  یها محله یتوانمندساز سنجیِ امکان(. 934 )به، و هادیانی، زهره جوان، طی سرگلزایی .  

، نامة رفاه اجتماعی فصل. زاهدان رآبادیدر محلة ش یاجتماعة یسرما شیافزا قیاز طر یرسمریغ

 .24 -5  ، صفحات 19، شمارة 1 سال 

(. 921 )زهرا پروانه،  زاده لسبویی، مهدی، و جلیلی پور، فریده، رمضان سلمانی، محمد، تقی .  

در توسعة روستایی ( مشارکت مدنی، تعامل اجتماعی و اعتماد)بررسی ابعاد سرمایة اجتماعی 

مجلة جغرافیا و توسعة (. شهرستان فردوس –روستاهای باغستان و برون : مطالعة موردی)
 .9 -54، صفحات   ، شمارة ای ناحیه

و  جیترو یبرا ییتوسعه، کاربردهابه  یمشارکت یکردهایرو. ( 93 ) احمد ،یسروستان یعابد .9 

 . 1 -11  فحات، ص 9، شمارة راهبرد توسعهة ینشر .ییتوسعة روستا

ة یسرما ریتأث. (939 ) محمد ،یذریچ ، وسارا ،یآباد یعل یقباد ،اهلل فرد، فضل زپوریعز .5 

 ،ینامة تعاون و کشاورز فصل .دامداران شهرستان کوهدشت یها یتعاون تیدر موفق یاجتماع

 . -   فحات، ص  ، شمارة 9 دورة

 یاجتماعة یسرما لیتحل(. 934 )قربانی، مهدی، ساالری، فاطمه، و خراسانی، محمدامین  .4 

. (انیبسطاق شهرستان سرا یروستا: مورد)یی اعتبارات خرد روستا یها صندوق یاعضا

 .4  -51 ، صفحات 4 ، پیاپی  ، شمارة 4، سال نامة اقتصاد فضا و توسعة روستایی فصل

تحلیل خصوصیات ساختاری سرمایة (. 931 )قربانی، مهدی، راسخی، ساره، و کرمی، آزاد  .1 

شهرستان ریگان، استان : مورد مطالعه)اجتماعی در استقرار مدیریت اجتماع محور روستایی 

 . 9 -52 ، صفحات  ، شمارة 2، دورة های روستایی نامة پژوهش فصل(. کرمان
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گاة یجا یقیتطب یابیارز. (931 ) مرحی پور، هاشمو فاطمه،  ،یرعزا ،هیسم ،یآهن ،الهام کاکاوند، .1 

شهر : مطالعة موردی) AHP کیبا استفاده از تکن یدر ساختار محالت شهر یاجتماعة یسرما

 .4 -51 فحات، ص91، شمارة 2 دورة  ،طیمح شینامة آما فصل(. قزوین

در توسعة  اجتماعی سرمایةنقش  بررسی. (923 )تبریزی، علیرضا، و آقامحسنی، مریم  محسنی .2 

، صفحات 1 ، شمارة 2، دورة نامة مدیریت شهری فصل. شهر محالت: موردپژوهی؛ شهری

 1 - 51. 

گیری و بررسی  اندازه(. 931 )منصور، صاحبه، جعفری، محمد، و مهرگان، نادر  محمدیان .3 

، 4، دورة مدیریت سرمایة اجتماعی. های کشور سرمایة اجتماعی به تفکیک استانای  مقایسه

 .59-11، صفحات  شمارة 

ارزیابی (. 934 )ای، محمدرضا،؛ حیدری، حسین، و بینائیان، اکرم  حسینی، افسانه، همزه ملک .2 

باریک،  دهستان آب: مورد مطالعه)کارگیری نظریة بنیانی  کیفی وضعیت سرمایة اجتماعی با به

- 9 ، صفحات  ، شمارة 9ة ، دورنشریة مدیریت سرمایة اجتماعی(. شهرستان سنقر و کلیائی

 23. 

 سرمایةرابطة  فضایی تحلیل(.  93 )زاده، خالد  موسوی، میرنجف، قنبری، حکیمه، و اسماعیل .  

نشریة جغرافیا و . (غربی آذربایجاناستان  شهرهای: مورد) شهری پایدارو توسعة  اجتماعی

 . -1 ، صفحات 1 ، شمارة 2 ، دورة توسعه

 اهداف تحقق برای اجتماعی سرمایة بومی مدل ترسیم(. 931 )ی نمامیان، فرشید، و میر، عل .  

،  ، شمارة 5، دورة مدیریت سرمایة اجتماعی. بنیاد داده نظریة کیفی روش با اقتصاد مقاومتی

 .54-15صفحات 
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