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   چکیده

بور  محوورمحلی اجتماع هایپژوهش حاضر با هدف تحلیل جایگاه سازماناهداف: 

اجتماعی  های سرمایةلفهبر مؤرا انداز های اعتبار و پسانجمن ثیرتأ، اجتماعی سرمایة

 است.  کردهشرقی شهرستان بابل بررسی روستایی بخش بندپی ناحیةدر 

 –توصویفی  ،هواحیو  روردروری دادهکواربردی و ازنظور هودف، ازپژوهش  روش:

پوژوهش رمواری  هوا جامعوة. اعضای انجمناستلحاظ نوع داده، کمی پیمایشی و از

هوا دادهو  دندعنوان نمونه انتخاب شونفر به 240، با فرمول کوکران هستند که مطابق

 یدییوتأتحلیل عواملی ها با استفاده از داده رردروری شده است.نامه طریق پرسشاز

افزارهوای بسوته رمواری ارچوب نرمهچدر  فریدمن رماری رزموناول و دوم و  مرتبة

 . است شده وتحلیلتجزیهسازی معادلات ساختاری های اجتماعی و مدلبرای داده

بوه بعود حمایوت مربوط اجتماعی  سرمایة ها برثیر انجمنرین تأبیشت :/ نتایجهایافته

، مشوارکت، د رراهیابعا ،رناز  . پساست 90/1میانگین رن برابر با  شود که نمرةمی

                                                           
ایی دکتر حمید جلالیان، دکتر فرامرز بریمانی و مشاورة دکتر . این مقاله مستخرج از رسالة دکتری رقای مرتضی مهرعلی تبار فیروزجائی به راهنم4

 وحید ریاحی در دانشگاه خوارزمی است.
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ترتیوب در بوه 09/9 ،34/9، 4/1، 2/1 ترتیب بوا نمورات میوانگینانسجام و اعتماد به

نظری دهد که الگوی ها نشان میهیافت ،اند. همچنینقرار ررفته پنجمدوم تا  هایرتبه

درصد از تغییورات  25 درصد از تغییرات متغیر مشارکت، 13شده قابلیت تبیین تأیید

ز درصد ا 05درصد از متغیر حمایت و  10درصد از متغیر رراهی،  03متغیر انسجام، 

 تغییرات متغیر اعتماد را دارا است.

 مناسوبی بورای تولیود سورمایة یومحوور الگوهای محلی اجتماعسازمان :گیرینتیجه

، بور ارتبواط جمعوی عینویهستند. رنان با ایجاد بسوتر  اجتماعی در نواحی روستایی

یوت، اعتمواد، مشوارکت و انسوجام اجتماعی همچوون ررواهی، حما مصادیق سرمایة

کیود رویرردهوای شود که با توجه بوه تأپیشنهاد می ،نهایتاند. درعمل پوشاندهجامة

 یمناسوب توانند ابزارمیاین نهادها  ،روستایی های توسعةریزیر برنامهمحور داجتماع

  .باشنداجتماعی  یت سرمایةتقوبرای 

-بندپی، اجتماعی سرمایةانداز، انجمن اعتبار و پسمحور، اجتماعسازمان :هاواژهکلید

 شهرستان بابلشرقی، 

 مقدمه. 7

دادن بوه خوا،، اهمیوت طوورهایی بوروست عام و توسعة طورهمباح  توسعه ب در ،امروزه

؛ 2555، 2برایاناُ ؛الف 2555 ،4ولراک و ناریان) شودبسیار مهم تلقی میاجتماعی  سرمایة مقولة

؛ 4902طلوب و کرموانی، ؛ شوادی4900زاده، ماجودی و لهسوایی؛ 2550، 1هراتوز ؛2554، 9لیتو

؛ شویروانیان و 4903یان، ؛ میوری، جووان، افراختوه، ولوایتی و شوا4900زاده، ماجدی و لهسایی

-عزیووزی و مهرعلووی ،فراختووه؛ ا4932معصوووم و ملرووان، ؛ خووانی، قوودیری4935نجفووی، 

، بسیاری از کارشناسان توسعة روستایی، ارتقای سطح سورمایة روایناز (؛4939 تبارفیروزجایی،

سؤال این  ،اما اند؛توجه قرار دادهعنوان یری از راهبردهای توسعة روستایی مورداجتماعی را به

 در نوواحی روسوتاییرا  رنتوان سطح ونه میچگاجتماعی،  با توجه به اهمیت سرمایةکه  است

هوا رنو تقویوت اجتمواعی  کننودة سورمایةمنابع فراهمشناخت  ، بح  دربارةواقعدر داد؟ ارتقا

                                                           
1. Woolcock & Narayan   

2. O’Brien 

3. Lehto  

4. Herath  
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 رموزشوی، دیگور نهادهوای و مودار  پژوهشگران از منابعی نظیر خانواده، ،راستادراین .است

همگوی  یادشوده منوابع کننود کوهمحلی یواد موی اجتماعات و مدنی نهادهای مشاغل، و صنافا

هوای سوازمان یوا مودنی نهادهوای اهمیوت اما، ؛دارند اجتماعی سرمایة ایجاد در سزاییب اهمیت

، 4رروتوارت و وان باسوتلر ؛2555ولرواک و نارایوان، ) بیشتر از دیگر منابع است محوراجتماع

 -فرهنگوی ، بواوجود سوابقةکشور ایراندر  (.4900، و همراران کلانتری ؛4905، 2پاتنام؛ 2552

فوراهم ون های رونوارهای مردمی در زمینهتشریل تشرلبرای مساعدی  ریخی طولانی، زمینةتا

فرهنو  در پهنوة جغرافیوایی صوورت هوزاران خوردهها بوهکه این تشرلصورتی؛ بهاست شده

، 4902، لسوبوئی، پراونوه جلیلویزادهپور، رمضوانلمانی، تقیاند )سسراسر کشور ظهور یافتهدر

ه متشورل از افورادی ک محور هستندالی اجتماعهای مسازمان ها،سازماناین جمله . از(24 ،.

نووع خاصوی توان شوند که میکه برای مواجهه با مشرلات مشترک تشریل می همگون هستند

هوا ترغیوب انداز روستایی نام برد که افراد عضو رنسهای اعتبار و پبا عنوان انجمنرا ها از رن

در فراینود  روردن انضوباط موالیدسوتهب برانداز کننود و علواوهصورت مرتب پسهب ،شوندمی

پهنوة در  که هااین تشرلمصادیقی از . شوندها نیز برخوردار میها از وام رنعضویت در شبره

ند و هسوت برخوردار سابقه طولانی از ،وجود دارندشرقی شهرستان بابل جغرافیایی بخش بندپی

راسوتای بررسوی فورص اصولی ، درروایناز ؛در فرهن  و تاریخ این منطقه دارند ریشة عمیقی

دف اجتماعی روسوتاییان، هو محور بر توسعة سرمایةهای اجتماعثیر سازمان؛ یعنی، تأپژوهشگر

اجتماعی به چوه میوزان از  سرمایة های رونارونلفهپژوهش حاضر این است که بررسی کند مؤ

روویی بوه ایون دنبال پاسوخدیگر، پژوهش حاضر بهعبارتشوند. بهها متاثر میرونه سازماناین

انوداز در های اعتبار و پسمحور در شرل انجمنهای محلی اجتماعریا سازمانست که پرسش ا

  خیر؟ یامایة اجتماعی شوند اند موجب ارتقای سطح سرتوانسته ،نواحی روستایی مورد مطالعه

 تحقیق پیشینة. 2

اجتمواعی را پدیود  یةنهواد، سورماهوای اجتمواعی موردمدهد که سازمانهای متعدد نشان میپژوهش

د نوکنتر برای جامعه فوراهم مویهزینههای توسعه را از مسیر کمیابی به بسیاری از هدفرورند و دستمی

                                                           
1. Grootaert & van Bastelaer 

2. Putnam 
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 (. برخوی بور ایون اعتقواد4900 ،یروزجایی، صدیقی و محمودیف؛ احمدی4922کلمن،  ؛2551، 4)کرمب

 طق شهری و روستایی هموان سورمایةهای اجتماعی در منانهاد و شبرههای مردمسازمان که توسعةهستند 

( و 4339شوود )پاتنوام، ریری اعتماد، همرواری، حمایوت و انسوجام مویاجتماعی است که باع  شرل

)پرمچاندر و  اندها مؤثر بودهافزایش مشارکت، حمایت و رراهی اعضای رنها بر رونه سازماناین ،همچنین

سواختن بسوتر مشوارکت محوور بوا فوراهمهای موالی اجتمواع(. سازمان2545، 9؛ راتینام2552، 2همراران

اند ها فراهم کردهدر رفع موانع و مشرلات رن روستاییان احسا  مسئولیت و انسجام و اتحاد روستاییان را

اثور روسوتاییان در بوینافوزایش اعتمواد  دیگر،عبارت(. به2553، 2روتون و 1، روترفورد0، مورداچ1ین)کول

طلبانوه رذاری اطلاعات، اعتماد و کاهش رفتارهوای فرصوتهای محلی روستایی باع  به اشتراکسازمان

 شوداعی میهای جمعی و ارتقای سرمایة اجتمریری، موجب سهولت در تصمیمشود و از این رهگذرمی

نهاد نظیور های مردمتوان اذعان داشت که سازمانمی ،راستا(. دراین2553، 45جایاجی و 3ام جایا ،0)یوسف

از ای بودن ظرفیت همواهنگی و ایجواد شوبره لحاظ دارها و غیره، بهها، تشرلهای محلی، تعاونیانجمن

ن سوازوکار بورای عنوان بهتوریالت، بهرشد اجتماعی همراه با عد جهتروابط اجتماعی برای مشارکت در

هوای ها و تشورل(. تعاونی2550، 44)سیمونز و بیرچال شونداجتماعی محسوب می ارتقای سطح سرمایة

های فردی و اجتماعی افزایش رراهی و توان ،و همچنین محور با رسترش مشارکت و تعامل اعضااجتماع

(. 2552، 42)هونو  و اسورورلدر شووندای میهاجتماعی در سطوح محلی و منطق موجب تقویت سرمایة

های اجتماعی های اجتماعی به افراد برای عضویت در رروهفرصت ها بر ارائةرونه سازماناین براین،افزون

هوای فرصوت اجتماعی برای بسط روابط اجتماعی و شبرة شخصی افوراد، ارائوةهای فرصت بیشتر، ارائة

فرصت اجتماعی برای مشوارکت در  حل در عرصة عمومی و ارائةاد راهبرای ابراز عقیده و پیشنه اجتماعی

هادهوای مردموی و بوین ن با رابطة (. در ارتباط4905پور، د )شارعنثیر مثبت دارهای عمومی تأیریرتصمیم

                                                           
1. Cramb  

2. Premchander  

3. Ratinam 

4. Collins  

5. Morduch  

6. Rutherford 

7. Ruthven 

8. Yusuf  

9. Ijaiya 

10. Ijaiya 

11. Simmons & Birchall 

12. Hong & Sporleder 
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رسومی و  اعتمواد کننودةمحور فوراهمهای اجتماعسازمان دهد کهنشان می درمان اعتیاد، نتایج یک مطالعه

 مودنظراجتمواعی بور اهوداف  تعلق رسمی هستند که با تقویوت سورمایة، مشارکت و احسا غیررسمی

 (. 4935 اسماعیلی، نوری و مهدوی، ند )رحیمی،نپوشاعمل میجامة

سورمایه  توسوعة محور بوراجتماع های مربوط به نقش سازمانپژوهش ، درراستای ارائة پیشینةدر ادامه

ها بر اعتماد، مشارکت، افزایش اطلاعات، رراهی، درک متقابل و ونه سازمانرثیر اینتوان به تأمی ،اجتماعی

ررایوی در بافوت ، عمولیاجتمواع محلو(، مشوارکت در 4900 ،ایت از زندری )کلانتری و همروارانرض

 ،ها )رستمیاجتماعی، احسا  اعتماد، پیوندهای همسایگی، پیوندهای خانوادری، ظرفیت پذیرش تفاوت

(، جلوب مشوارکت محلوی، 4903(، همیاری، اعتماد و تعامل )شیری و مرشدی، 4932 ئیربادی و بقاعلی

( و اعتمواد بوه 4902پوور، رویی، انسجام و یررارچگی، اعتماد و همبسوتگی )رریوانسازی و پاسخشفاف

-بیگی و جعفریروابط غیررسمی )علی ها، اعتماد بینافردی، مبادلة اطلاعات، تعاون اجتماعی و شبرةغریبه

های سورمایه اجتمواعی لفهمحور بر مؤهای اجتماعثیر سازمانکه همگی تأییدکنندة تأ( اشاره کرد 4903، نیا

محوور بوا ایجواد هوای اجتمواعتوان رفت که سازمانپژوهش چنین می پیشینةنهایت، با بررسی در هستند.

ی، اعتمواد، مشوارکت، ررواه هایی نظیورلفهمیان افراد عضو، از رهگذر ارتقای میزان مؤ همدستی و همدلی

 (:4 )شرل شوندیابی سرمایة اجتماعی در رن جامعه میشرل حمایت و انسجام موجب
 

 
 مدل نظری پژوهش - 7شکل 

 4930، نگارندران: خذمأ
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 تحقیق شناسیروش. 3

 تحقیقروش  .7. 3

، لحواظزپیمایشوی و ا –توصویفی  ،هاحی  رردروری داده، کاربردی و ازپژوهش حاضر از نظر هدف

نفور  240 نفور، 129با فرمول کوکران، از جامعة رماری متشورل از راستا، مطابق . درایناستکمی نوع داده 

ساخته توزیع های محققنامهپرسش ،ایریری طبقهنمونه عنوان افراد نمونه انتخاب شدند و مطابق با شیوةبه

هوای اعتبوار و رماری پژوهش انجمون . جامعة(درصد 33/5و با سطح اطمینان  0/5برابر با   qو  p) شدند

ها در نهادهای قانونی و عدم ثبت رنبه که با توجه  هستند شرقیبندپی انداز روستایی روستاهای منطقةپس

ها را شناسایی کند که از رن مورد 21 ،پژوهشصورت میدانی در مدت انجام هپژوهشگر توانست ب ،رسمی

 (:4اند )جدول شدهاز تعداد اعضای متفاوت تشریل 
 

 آماری پژوهش جامعة –7جدول

 4930، خذ: نگارندرانمأ

 ردیف
نام روستای دارای 

 صندوق

تعداد 

 اعضا
 دیفر

نام روستای 

 دارای صندوق

تعداد 

 اعضا
 ردیف

نام روستای 

 دارای صندوق

تعداد 

 اعضا

 40 کریستو 43 42 محلهوشکسما 45 40 زربوت 4

 42 هشتری 25 22 فک 44 41 ثابته فیروزجا 2

 21 اری 24 43 سراکوهرایه 42 24 محلهراوزن 9

 22 درازکش 22 40 لمسوکلا 49 25 چالرز 1

 43 ویشگون 29 41 بنهلی 41 42 و شمیون پرمینا 0

 41 کلاخلیل 21 3 وتورس 40 41 دهچر 1

 43 مرتع بلررون 20 42 چاسرکا 41 43 جلیرود 2

 45 سبوا 21 22 لهیتو 42 21 میرملک 0

    44 سروچکمل 40 43 کربن 3

 129: تعداد کل اعضا                     21ها: کل انجمن دتعدا مجموع
 

رویه  20غیر و متها مطابق با ادبیات نظری، دربرریرندة پنج شده برای رردروری دادهنامة تدوینپرسش

رویه  2و  0، 1، 1، 0ترتیب ، بهاهیحمایت، مشارکت، اعتماد، انسجام و رر است.  برای سنجش پنج متغیر

نمایش داده شده  (1) شمارة در جدول هانمرات رن ههمراها بهکه شرح تفصیلی رویه اندقرار ررفته مدنظر

از کاملوا  مخوالف توا هوای رن رزینهکه  استای لیررت رزینهریری براسا  طیف پنجمقیا  اندازهاست. 

یابی معادلوات سواختاری در رویرورد های پژوهش با استفاده از مدلدهدا وتحلیلتجزیه. است کاملا  موافق
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ارزیابی  بر طی دو مرحلهها در این شیوه مبتنیتحلیل داده ،رواینل مربعات جزئی انجام شده است؛ ازحداق

، هوادر بخوش تحلیول یافتوه ،ریری )روایی و پایایی( و ارزیابی مدل ساختاری اسوت؛ بنوابراینمدل اندازه

سازی و مدل 4های اجتماعیرماری برای داده افزار بستةنرم. شودتفصیل روایی و پایایی پژوهش تبیین میبه

  ها هستند.ابزار تحلیل داده 2)حداقل مربعات جزئی( معادلات ساختاری

 مطالعهمنطقة مورد .3

تان بابول شرقی شهرسوجنگلی بخش بندپی –مطالعه، روستاهای کوهستانی  محدودة جغرافیایی مورد

درجوه  02بوین دقیقة عرص شومالی و  2/29درجه و 91دقیقه تا  0/01درجه و  90. این بخش بین است

نمیرانیوان،  و صوفت)رفیعیوان، درویوشطول شرقی واقع شده است  دقیقة 4/11درجه و 02قیقه تا د 94و

. اسوت سوتانیای، جنگلوی و کوههای جلگهلحاظ توپوررافی شامل بخششرقی، از بندپیبخش (. 4900

شهرسوتان لفور ، بخش کناربابلبخش  ،غربیبندپیبخش های رتاب، با بخشاز شهرستان بابل این بخش 

 2/119جوار اسوت و دارای دو دهسوتان فیروزجواه بوا وسوعت همرمل  شهرستان هرازبخش سوادکوه و 

امی روسوتاهای ، تموحاضور که در پژوهشاست کیلومترمربع  2/402و سجادرود با مساحت  کیلومترمربع

روستاهایی کوه در  ،دائمی دهستان فیروزجاه و تعدادی از روستاهای دهستان سجادرود؛ یعنی دارای سرنة

 (:2 )شرل اندقرار ررفته شده مدنظراند، مناطق جنگلی واقع شده
 

 
 شرقی در شهرستان بابلجغرافیایی بخش بندپی موقعیت - 2شکل 

 4930، : نگارندرانخذأم

                                                           
1. spss 

2. smart – PLS 
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 تحقیق ظریمبانی ن. 9

اجتماعی است کوه  مجموعة هنجارهای موجود در سازمان اجتماعی سرمایةمعتقد است که  4فوکویاما

های ارتباطات و مبادلات بوین و از این طریق هزینه شودهای اعضای رن میسطح همراری موجب ارتقای

هوا و ی، از وجود ارزشاجتماع وی در تعریف سرمایة(. 0 ، ،.4923دهد )فوکویاما، را کاهش می اعضا

سوادری روید و معتقد است کوه سورمایة اجتمواعی را بوهدر یک سازمان سخن می هنجارهای غیررسمی

یک سازمان تعریوف کورد کوه های غیررسمی معینی از هنجارها یا ارزش عنوان وجود مجموعةتوان بهمی

پاتنوام  (.00 ، ،.4934قالیبافوان، ) در رن سهیم هستند همراری و تعاون میانشان مجاز است،که اعضایی 

کنود و اشورال کونش جمعوی و های پیوند تعریف میعنوان اعتماد، هنجار و شبرهسرمایة اجتماعی را به

، 2555، 2وینتر) پندارداجتماعی می سرمایة و منابع کنندهعنوان تقویتهای مشارکتی بین افراد را بهیهمرار

، نظور ویبوه  .نات هماهن ، کارایی جامعه را افزایش دهندسهیل امراتوانند با ایجاد و تکه می (249،. 

های اجتماعی غیررسمی، دوستان های مدنی و دینی، پیوندهای خانوادری، شبرهاجتماعی در رروه سرمایة

به عقیدة (. 204 ، ،.4905شدن و اعتماد نهفته است )پاتنام، وندان، هنجار عمل متقابل، داوطلبو خویشا

هوای تقویت بنیوان عنواننهاد در جامعه، بههای مردمها و سازمانتعاونی استفاده از شرل رستردة ، 9نارایان

طریق ایجواد ارتبواط قووی شود که ازای اطلاق میاجتماعی به سرمایه مایةسر ،زیرا ؛اجتماعی است سرمایة

ری، کسب اطلاعات و تلاش وجود رمدن پیامدهایی نظیر انتقال دانش و فناوهبین اعضای یک رروه باع  ب

محوور یافوت هوای موردمتووان در سوازمانهوا را مویشود که این ویژریبرای حل مشرلات مشترک می

اجتمواعی را مجمووع منوابع  سورمایة 1بوردیو ،(. همچنین494 ، ،.4932شبخانه، )سرهردوست و زمانی

تور، سوادهعبوارتشودة بوین افوراد و بوهیاز روابط نهادای ریت شبرهمال داند که نتیجةبالقوه و بالفعلی می

رایطی اجتمواعی مسوتلزم شو ، سورمایةالبته یابی به منابع رن رروه است؛عضویت در یک رروه برای دست

کننودة فوراهم واقع، سوازمان. دراستهای ارتباط جمعی ها و سازمانمراتب بیش از وجود صرف شبرهبه

، 4900موسوی، د )بر اعتماد باشهای مثبت و مبتنیای ویژرید که داررتباط جمعی باید از نوع خاصی باشا

هوای اجتمواعی ها و شوبره، روابط در رروههاموقعیتمنابع سرمایة اجتماعی بوردیو،  از دیدراه(. 25 ،.

دهود ها، اطلاعات، منابع مادی و موقعیت اجتماعی را برای افراد افزایش مویکه دسترسی به فرصت هستند

                                                           
1. Fukuyama 

2. Winter 

3. Narayan 

4. Bourdieu 
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اجتمواعی را پدیود  محوور، سورمایةهای اجتمواعمعتقد است که سازمان 4کلمن(. 03 ،.، 4900باقری، )

شوود. اجتماعی محسووب موی ی برای سرمایةمعیارها رونه سازمانکه عضویت در اینطوریهب رورند؛می

 یابی به مسئلة خاصی جلب کنود،هر زمان یک جامعه بتواند مشارکت اعضای خود را برای دست ،واقعدر

ارتباط (. در 12 ، ،.4935رحیمی و همراران، اجتماعی است ) شود که رن جامعه دارای سرمایةته میرف

اعضوایی کوه بر این اعتقاد است که  2اوسلانر ،محورهای اجتماعاعضا در سازمان داوطلبانة هایهمراریبا 

سترسوازی بورای ه بوا بند کوهسوت ای برخووردارکنند، از رفتارهای مدنیهای فعالیت میدر چنین سازمان

 نیز برای 9هالررن(. 00 ، ،.4901)فیروزربادی،  شوداجتماعی فراهم می رشد سرمایةرفتارهای داوطلبانه، 

 که کندرا ارائه می کلان و خرد، میانه سطحی سه ارچوبهچ یک اجتماعی سرمایة ریریشرل علل تحلیل

 کوار، رمووزش، طبقوه، خوانواده، ت، سون،شخصی های بیولوژیک،ویژری مانند مواردی به خرد سطح در

 هایفعالیت و مدنی جامعة مانند عواملی ،میانه در سطح .کندمی اشاره دین و شخصی مصارف تلویزیون،

 و ورمودرفت و ونقولحمل اجتماعی، تحرک اجتماعی، و قومی هایجامعه، ناهمگنی و مدرسه انجمنی،

 نهادها، فرهن ، اقتصاد، مانند عواملی به کلان سطح در ،قرار دارند. هالررن شهری طراحی و محیط فیزیری

، رفواه دولوت نقوش و انودازه ،کوار نیروی بازار اقتصادی، نابرابری مراتب،سلسله نظام و اجتماعی ساختار

  (.421 ، ،.4900زاده، )ماجدی و لهسایی کنداشاره می زندری سبک انتخاب و فردی هایارزش

 های تحقیقیافته. 5

 های توصیفی تحقیقیافته. 7. 5

هوا ، همة رنلحاظ جنسیتازنمونة رماری،  240دهد که از های توصیفی پژوهش نشان میبررسی یافته

نشوان ها بررسی ،سن حسببرویان توزیع فراوانی پاسخ اند. درزمینةهل بودهمرد و سرپرست خانوار و متأ

 ترتیب دررویان بوهکمترین تعداد پاسوخ ،همچنین .سال قرار داشتند 15-05ها در ردة سنی بیشتررن که داد

  (:2 )جدول بودند سال 15سال و بیشتر از  95های سنی کمتر از رده

 

 

 

                                                           
1. Coleman 

2. Oslaner 

3. Halpern  
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 سن حسبب گویانتوزیع فراوانی پاسخ - 2جدول 

 4930، خذ: نگارندرانمأ
 عجم بالای شصت سال پنجاه تا شصت سال چهل تا پنجاه سال سی تا چهل سال تا سی سال سنی ردة

 240 42 19 04 24 0 فراوانی

 455 00/0 25 12/92 52/99 22/9 درصد

 

نمونه در لحاظ سطح تحصیلی، افراد است که از نامه بیانگر اینهای حاصل از پرسشادامة بررسی داده

 نفر توا  02ی، ابتدای منفر پنج 93سواد، نفر بی 0 ،رویانکل پاسخکه از طوریهب سطوح مختلفی قرار دارند؛

 ،همچنین. نفر بالاتر از دیرلم بودند 95و  نفر دیرلم 24نفر از سوم راهنمایی تا زیر دیرلم،  15سوم راهنمایی، 

نفور  41روو دامودار، نفور از افوراد پاسوخ 400لحاظ متغیر شغل حرایت از این دارد کوه ها ازبررسی داده

 )جودول نفر نیز سایر مشواغل را داشوتند 1اررر روزمزد و کنفر  42نفر کارمند،  42نفر راننده،  1کشاورز، 

 (:9 شمارة
 

 و نوع شغل تحصیلات برحسب گویانتوزیع فراوانی پاسخ - 3جدول 

 4930، خذ: نگارندرانمأ
 درصد  فراوانی نوع شغل  درصد  فراوانی سطح تحصیلات

 53/22 400 دامدار 22/9 0 بیسواد

 04/1 41 کشاورز 49/40 93 تا پنجم ابتدایی

 3/2 42 کارمند 41/22 02 جم ابتدای تا سوم راهنماییاز پن

 3/2 42 اررر روزمزدک 3/22 15 از سوم راهنمایی تا دیرلم

 23/2 1 راننده 21/3 24 دیرلم

 23/2 1 سایر 30/49 95 بالاتر از دیرلم

 455 240 جمع 455 240 جمع

      

های مربووط بوه ایون بخوش ارائوه یهتوصیفی از وضعیت رونخست  ،های پژوهشدر ادامة بیان یافته

تورین معیار، کوچکشود. میانگین، انحرافمیریری مطرح اندازه یسنجش برازش الگو ،و سرس شودمی

اسوت کوه در  صوورتیهوا بهاجتماعی در انجمون های مربوط به سنجش سرمایةرویه ترین نمرةو بزرگ

 شومارة رویوة شود، بالاترین میانگین متعلق بهمشاهده می طورکهارائه شده است. همان (1) شمارة جدول

کوه رقوم رن  اسوت (20)  ترین میانگین مربوط به شمارةپاییناست و  13/1با  که مقدار رن برابر است (4)

 :(1 )جدول باشدمی 44/9برابر با 
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 هااجتماعی در انجمن سنجش سرمایة به های مربوطتوصیف گویه - 9جدول 

 4930، خذ: نگارندرانمأ
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4 
شوند و در اعضای صندوق در مواقع مشرلات و سختی پشتیبان هم می

 کوشند.میلات روزمره کردن مشربرطرف
13/1 92/5 2 0 

2 
دهند تا هم می دستبهدست است، اعضا مصیبتی دیده ی که فردیمواقعدر 

 وارد شود.بر او ار کمتری فش ،نظر مالی و عاطفیاز
33/9 10/5 9 0 

9 
موجبات کمک مالی در ربادی روستا ی هم پول رورذاشتن اعضای صندوق با 

 کنند.را فراهم می
29/1 10/5 1 0 

 0 2 12/5 44/1 باشد.ثیررذار میهای مالی روستاییان به همدیگر هم تأبر کمکاین صندوق  1

0 
از  رشاییررهدی و فیزیری برای اعضای صندوق در مواقعی که کمک ی

 ریند.پای کار می مشرلات روستاییان لازم باشد،
33/9 02/5 2 0 

1 
صندوق موجب شد ما در کارهای عمران و ربادی مربوط به روستا شرکت 

 کنیم.
11/9 11/5 2 0 

 0 4 91/5 03/9 فرری کنیم.مورد مسائل روستا همدوق موجب شده با شورا و دهیار درصن 2

0 
صندوق موجب شده است که مشارکت مالی ما در زمانی که پولی برای افراد 

 بیشتر شود. ،روستایی یا خود روستا نیاز باشد
00/9 10/5 2 0 

3 
صندوق موجب شده تا اعضای رن در مسائل  اجتماعی روستا مثل امنیت 

 بیشتر درریر شوند.
91/9 31/5 9 0 

45 
های کم کرده و موجب شده ما حرفهم ه ظن ماها را  نسبت بصندوق سوء

 هم را بیشتر باور کنیم.
1 0/5 9 0 

 0 1 0/5 1 باشد.ثیررذار میتأ خریدوفروشصندوق بر اعتماد روستاییان به همدیگر در  44

 0 2 91/5 22/1 باشد.ثیررذار میشدن تأدادن و ضامناد افراد در پول قرصصندوق بر اعتم 42

 0 4 02/5 91/1 باشد.ثیررذار میبین شوراهای روستا و روستاییان تأ صندوق بر میزان اعتماد 49

 0 2 4/.4 31/9 است. مسائل و مشرلات روستا حسا  کرده صندوق ما را نسبت به 41

 0 2 33/5 00/9 ثیررذار بوده است.ش درریری و نزاع بین افراد عضو تأصندوق بر کاه 40

 0 2 31/5 34/9 است. بین اعضا تقویت کردهبرادری و همراری را در  صندوق احسا  41

 0 4 13/5 1 یک از اعضا در مشرلات احسا  تنهایی نرنند.صندوق موجب شده است هر 42

40 
افراد به روستا و افراد فامیل  خاطر و دلبستگی  تعلقصندوق بر احسا

 ثیررذار بوده است.تأ
33/9 22/5 9 0 
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 9ادامه جدول 

 

 های تحلیلییافته. 2. 5

ریوری هوای انتخوابی بورای انودازهابتدا اعتبار سنجه ،سازی معادلات ساختاریمدل طبق روال معمول

در شوود. دوم استفاده می ، از تحلیل عاملی تأییدی مرتبةبرای این منظور .شودیرهای مرنون بررسی میمتغ

در سه بخش پایایی شاخص، روایوی  ،اجتماعی ها بر سرمایةبرازش الگوی اثربخشی انجمن ،این پژوهش

 . شودهمگرا و روایی واررا ارائه می

کوه  اسوتیری از معیارهای انتخابی  هاعاملی رویه معیار سنجش بارهای ،هادر بخش پایایی شاخص

شوود، در سوطح مشواهده می (0) شومارة که در جدولطوراست. همان 0/5از  بالاتر حد مجاز رن، مقادیر

 از رویة شومارة به غیر)اجتماعی  مؤلفة سرمایةمربوط به  هایتمامی رویه ،اول تأییدی مرتبةتحلیل عاملی 

 20 غیور از رویوة شومارة هارویه در تحلیل نهایی، همة نتیجه. درهستند 0/5تر از دارای بار عاملی بالا( 20

ییدی مرتبه دوم نیز مقدار بار عاملی برای متغیر حمایت . در سطح تحلیل عاملی تأشوندوارد مدل نهایی می

ار مقود ،که در ایون سوطح است 153/5رراهی  و 022/5، انسجام 120/5، اعتماد 299/5، مشارکت 159/5

 . استعاملی از تحلیل دوم ریری در سطح اندازهعاملی بیانگر برازش مناسب مدل مقادیر بار

عنوان معیواری بورای ارزیوابی درسوتی مودل به ،دیگری است که در این قسمت رلفای کرونباخ معیار

ایون  مقادیر دهد کهها نشان می. تحلیلاست 2/5 کار ررفته شده است که حد مجاز برای رنهریری باندازه
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43 
های ما درزمینة فروش محصولات دامی و کشاورزی صندوق بر کسب رراهی

 باشد.تأثیررذار می
22/1 91/5 2 0 

25 
های ما در نگهداری از دام و کشت محصولات صندوق بر کسب رراهی

 باشد.کشاورزی تأثیررذار می
44/1 11/5 2 0 

24 
-های ما درزمینة بهداشت و سلامتی ما تأثیررذار میصندوق بر کسب رراهی

 باشد.
02/9 01/5 9 0 

 0 4 24/5 2/1 باشد.های ما درزمینة حفظ محیط جنگل تأثیررذار میصندوق بر کسب رراهی 22

 0 2 11/5 00/9 باشد.های ما درزمینة خدمات دامرزشری تأثیررذار میصندوق بر کسب رراهی 29

 0 2 99/5 20/1 باشد.ما با وظایف مسئولان محلی تأثیررذار می صندوق بر رشنایی 21

 0 9 10/5 44/9 باشد.دربارة مسائل سیاسی کشور تأثیررذار می صندوق بر کسب رراهی 20
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. اسوت011/5ررواهی  و 355/5، انسجام 000/5، اعتماد 211/5، مشارکت 241/5برای متغیر حمایت  معیار

 دودر هور  ،روایون؛ ازاست015/5اجتماعی  ، در سطح تحلیلی مرتبة دوم، این مقدار برای سرمایةهمچنین

قبوولی کرونبواخ از پایوایی قابولار رلفوای منظور معیواز مودنظرالگوی  ،ییدی برازشمرتبة تحلیل عاملی تأ

 2/5همانند رلفای کرونباخ رقم بالاتر از  که است 4پایایی مرکب معیار پایانی در این بخش،برخوردار است. 

افوزار ارچوب نورمهبه خروجی نتایج حاصل از محاسبات در چ بنابراین، با توجه قبول است؛برای رن قابل

 CRمقودار  ،ییودیدر سطح اول تحلیل عواملی تأ ،ات جزئی(سازی معادلات ساختاری )حداقل مربعمدل

. در سطح است 302/5و رراهی  220/5، انسجام 242/5، اعتماد 201/5، مشارکت 2/5برای متغیر حمایت 

است که بوا توجوه بوه مقوادیر مسوتخرج از  199/5اجتماعی  تحلیلی مرتبة دوم نیز این مقدار برای سرمایة

  . شودیید میالگو ازمنظر معیار پایایی ترکیبی تأ سبِهای رماری برازش مناتحلیل

دهندة میوانگین نشواندر بخش روایی همگرا از معیار میانگین واریانس استفاده شده است. این معیوار 

های خود است و میزان این شاخص بایود بالواتر از شده بین هر سازه با شاخصرذاشتهاشتراکواریانس به

شواخص متوسوط ییودی (، در مرتبوة اول تحلیول عواملی تأ0شمارة ) با توجه به نتایج جدولباشد.  05/5

 و 222/5، انسوجام 201/5، اعتمواد 299/5، مشوارکت 199/5برای متغیر حمایت  2واریانس استخراج شده

 رمایةمیانگین واریوانس بورای سومقدار  ،ییدیة دوم تحلیل عاملی تأدر مرتب ،. همچنیناست 153/5رراهی 

شواخص متوسوط منظور از مودنظرودن بورازش الگووی بواست که این مقادیر بر مناسب000/5اجتماعی 

 رذارد.صحه می ریانس استخراج شدهوا
 

 شدهب و میانگین واریانس الگوی تدوینبارهای عاملی، آلفای کرونباخ، پایایی مرک – 5جدول 

 4930، خذ: نگارندرانمأ
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Q1 029/5 

241/5 255/5 190/5 159/5 015/5 199/5 000/5 
Q2 299/5 

Q3 032/5 

Q4 044/5 

                                                           
1. Composite Reliability  

2. AVE  

http://www.irstat.org/2016/04/11/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%87-ave/
http://www.irstat.org/2016/04/11/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%87-ave/
http://www.irstat.org/2016/04/11/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%87-ave/
http://www.irstat.org/2016/04/11/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%87-ave/
http://www.irstat.org/2016/04/11/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%87-ave/
http://www.irstat.org/2016/04/11/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%87-ave/
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 Q5 033/5 241/5 255/5 190/5 159/5 

015/5 199/5 000/5 

ت
رک
شا
م

 

Q6 151/5 

211/5 201/5 045/5 299/5 Q7 050/5 

Q8 254/5 

Q9 222/5 

ماد
اعت

 

Q10 140/5 

000/5 242/5 055/5 120/5 Q11 191/5 

Q12 153/5 

Q13 015/5 

جام
نس
ا

 

Q14 022/5 

355/5 220/5 132/5 022/5 
Q15 044/5 

Q16 022/5 

Q17 133/5 

Q18 044/5 
هی
را
ر

 
Q19 151/5 

011/5 302/5 132/5 153/5 

Q20 259/5 

Q21 155/5 

Q22 219/5 

Q23 144/5 

Q24 095/5 
Q25* 243/5 

 

سازی معادلات سواختاری مدل افزارنرمریری، در یا واررای مدل اندازه 4بررسی روایی تشخیصی برای

دنبوال ایون اسوت کوه شود. ایون معیوار بوهاستفاده می 2لارکر -از رزمون فورنل  )حداقل مربعات جزئی(،

 فراهم دیگر مدل هایسازه به نسبت ریریاندازه لحاظبه را مناسبی ریکتف درنهایت ،سازه هر نشانگرهای

 تمام که باشد ایرونهبهها رن ترکیب و کند ریریاندازه را خود سازة فقط نشانگر هر ،ترسادهعبارتبه .کنند

                                                           
1. Discriminant Validity 

2. Fornell & Larcker 
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 نسواریوا میوانگین دوم ةریشو ،تشخیصی روایی بررسی شوند. برای تفریک یردیگر از خوبیبه هاهساز

  کار برده شده است.به شدهاستخراج

هور متغیور  شودةاستخراج واریانس میانگین شود، جذربرداشت می هاخروجی تحلیلکه از طورهمان

دهود روایوی که نشوان موی است دیگر پنهان متغیرهای با پنهان رن متغیر همبستگی بیشتر از حداکثر ،پنهان

 (:1 )جدول ستابررسی مناسب ریری موردتشخیصی مدل اندازه
 

 اجتماعی بر سرمایة ثیر انجمنتأ گیریاندازهلارکر برای مدل  -نتایج شاخص فورنل  -6جدول 

 4930، : نگارندرانخذمأ
 آگاهی انسجام اعتماد مشارکت حمایت هالفهمؤ

         002/5 حمایت

       311/5 124/5 مشارکت
     02/5 290/5 920/5 اعتماد
   103/5 294/5 000/5 105/5 انسجام
 252/5 113/5 122/5 432/5 101/5 رراهی

 

نظور ریوری درعنوان معیار پایانی برای ارزیابی برازندری مودل انودازهبه تعیین ضریبمعیار  ،نهایتدر

در  مدل معادلات سواختاری )حوداقل مربعوات جزئوی(اعدادی که در اشرال خروجیِ . ررفته شده است

هستند. با توجه به ایون  زادرونبیانگر مقدار ضریب تعیین برای متغیرهای مرنون  ،اندشدهدرون سازه ارائه 

 وان رفت که در سطح تحلیل عاملی تأییدی مرتبةتچنین میاست.  توجهمتوسط و قابل 2R، مقادیر اشرال

ز ا 25نس اعتماد، از واریا درصد 05صد از واریانس مشارکت، در 13درصد از واریانس حمایت،  10 ،دوم

محاسوبات  ،. در اداموهشووندهاشان تبیین میدرصد از واریانس رراهی توسط رویه 05 واریانس انسجام و

ریوری هوای انودازهخصو، مودلدر مدل معادلات ساختاری )حداقل مربعات جزئی( افزارتصویری نرم

 :است (9)اجتماعی نواحی روستایی به شرل  ها بر توسعة سرمایةثیر انجمنسنجش تأ

ریوری توانند چهوارچوب مناسوبی بورای انودازههای موردنظر میکسب اطمینان از اینره سازه پس از

شود. در پژوهش حاضر، شده باشند، پژوهشگر وارد مرحلة بعد؛ یعنی، تخمین معناداری میمفاهیم تعریف

ار مودل افوزدر فضوای نورم 4شده، از روش بوت اسوترا های الگوی تدوینداری مؤلفهبرای بررورد معنا

سوازی و بوه روش اسوتفاده شوده اسوت کوه ازطریوق شوبیه معادلات ساختاری )حداقل مربعات جزئی(

 دهد.ها را موردرزمون قرار میریری از نمونة موردمطالعه، معناداری مؤلفهبازنمونه

                                                           
1. Bootstrap 
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 اجتماعی بر سرمایة هاانجمنثیر به سنجش تأ مربوط گیریاندازهآزمون مدل   - 3شکل 

 4930، رندران: نگاخذمأ
 

 یالگـو اساسنواحی روستایی براجتماعی  سرمایة توسعة بر هاانجمن اثربخشی یمعنادار نیتخم. 3. 5

 استاندارد

 ،مدل معادلات سواختاری )حوداقل مربعوات جزئوی(افزار استرا  در فضای نرمبا اجرای دستور بوت

به نمایش دررمده اسوت. بررسوی برای تمامی مسیرهای مفروص در الگوی تدوین شده  4داریاسطح معن

بیشوتر اسوت  31/4ن استاندارد قدر مطلق دهد که این مقدار برای تمامی مسیرها از میزاخروجی نشان می

انوداز روسوتایی بور هوای اعتبوار و پوسرواه این است که انجمنیافته ( و این 554/5داری )در سطح معنا

  (:1داری دارند )شرل معناسرمایة اجتماعی نواحی روستایی تأثیر های لفهمؤ

هایی که دهد که تمامی رویهتر در ارتباط با تحلیل عاملی تاییدی مرتبة اول نشان میهای جزئیبررسی

ها در سطح معناداری رن tاند، با توجه به نمرة دارای بار عاملی مناسبی بر متغیر مرنون مربوط به خود بوده

 سوطح در( 31/4)رن  بحرانوی مقودار از بیشوتر عواملی، بار هر با متناظر tمقدار  دیگر،عبارتقرار دارند. به

انداز روستایی بر تمامی رویة های اعتبار و پستوان رفت که تأثیررذاری انجمنرو، میایناست؛ از 554/5

( موردتأیید اسوت. در ارتبواط بوا P < 0.001در سطح رلفای ) tمتغیرهای سرمایة اجتماعی براسا  نمرة 

تووان های سرمایة اجتماعی با توجه بوه مقودار توی میل عاملی تأییدی مرتبة دوم، برای همة شاخصتحلی

داری را تأییود را دارنود و معنوا 31/4داری بیشتر از رفت که در این سطح از تحلیل نیز تمامی مقادیر، معنا

                                                           
1. P-value 
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، 423/0، اعتمواد برابور بوا 901/3، مشارکت برابور بوا 431/0کنند. مقدار تی برای متغیر حمایت برابر با می

 (: 2است )جدول  440/0و رراهی برابر با  140/2انسجام برابر با 
 

 
 بر سرمایه اجتماعی هاانجمنمدل سنجش تاثیر  به مربوط تی نمرات - 9 شکل

 4930، : نگارندرانخذمأ
 

 (007/0اداری شده )سطح معنهای الگوی تدوینلفهها و مؤمقدار ضریب معناداری گویه – 1جدول 

 4930، : نگارندرانخذمأ

 هاگویه متغیرها لفهمؤ
 دوم تحلیل عاملی تأییدی مرتبة اول تحلیل عاملی تأییدی مرتبة

 نتیجه تیمقدار  نتیجه tمقدار 

ایة
رم
س

 
عی
ما
جت
ا

 

 حمایت

Q1 504/9 تأیید 

 تأیید 431/0
Q2 015/2 تأیید 

Q3 223/0 تأیید 

Q4 210/2 تأیید 

Q5 110/1 تأیید 

 مشارکت

Q6 332/0 تأیید 

 تأیید 901/3
Q7 242/9 تأیید 

Q8 545/0 تأیید 

Q9 441/3 تأیید 

 اعتماد
Q10 221/1 تأیید 

 تأیید 423/0
Q11 113/1 تأیید 
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 1ادامه جدول 

 هاگویه متغیرها مؤلفه
 دی مرتبة دومتحلیل عاملی تأیی تحلیل عاملی تأییدی مرتبة اول

 نتیجه مقدار تی نتیجه tمقدار 

عی
ما
جت
ة ا
مای
سر

 

 اعتماد
Q12 500/2 تأیید 

  
Q13 403/2 تأیید 

 انسجام

Q14 910/0 تأیید 

 تأیید 140/2

Q15 011/9 تأیید 

Q16 303/1 تأیید 

Q17 944/9 تأیید 

Q18 922/9 تأیید 

 رراهی

Q19 403/0 تأیید 

 تأیید 440/0

Q20 142/45 تأیید 

Q21 941/2 تأیید 

Q22 450/3 تأیید 

Q23 252/1 تأیید 

Q24 935/1 تأیید 

 

 اجتماعی سرمایةون گگونا هایلفهبر مؤ اندازپسهای اعتبار و بندی اثربخشی انجمنرتبه. 9. 5

، از رزموون رمواری اجتمواعی سورمایةعواد ابیوک از هرهوا بور بندی میزان اثربخشی انجمونرتبهبرای 

 بنودی اثرهوایرتبوهبوا نتایج حاصل از رزمون فریدمن در ارتباط است.  استفاده شده 4فریدمن غیرپارامتری

 ،ها بور ابعواد توسوعهسازمانبیانگر این موضوع است که بین اثربخشی اجتماعی  سرمایةها بر ابعاد سازمان

محاسبات رماری ایون  بودن رتبة ابعاد پذیرفته نیست؛ زیرا، طبقای یرسانمعنادار وجود دارد و ادعاختلاف 

 (. 0 ( است )جدولSig > 0/05) 05/5و کمتر از برابر با صفر  داریاسطح معن رزمون

رزمون فریدمن در ارتباط با ، اینک محاسبات اجتماعی سرمایةها بین ابعاد یید معناداری تفاوتتأ بعد از

بنودی اولویوت شود. نتوایج درزمینوةارائه می اجتماعی سرمایةرانة پنج هایشاخصبین ها میانگین مقایسة

بوه بعود حمایوت  ،روستایینواحی اجتماعی  سرمایةها به ثیر انجمندهد که بیشترین تأنشان می اثربخشی

بوا  ررواهید بع ،اجتماعی سرمایة. بعد از این بعد از است 90/1میانگین رن برابر با  شود که نمرةمربوط می

                                                           
1. Friedman test 
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بوا  داعتمواو بعود  34/9 نمرة میوانگین با انسجام، بعد 4/1میانگین  با نمرة مشارکت، بعد 2/1میانگین  نمرة

 (:0 اند )جدولچهارم قرار ررفتهرتبة دوم تا  ترتیب از رتبة، به09/9میانگین  نمرة
 

 روستایی ابعاد توسعةدر سطح  هاانجمناثربخشی  بندیرتبهآزمون فریدمن برای  نتیجة – 8جدول 

 4930، خذ: نگارندرانمأ
 ترتیب اولویت میانگین رتبه ابعاد

 اول 90/1 حمایت

 دوم 2/1 رراهی

 سوم 4/1 مشارکت

 پنجم 09/9 اعتماد

 چهارم 34/9 انسجام

 بندی فریدمنهای آزمون رتبهشاخص

 (Sig) سطح خطا ((P-Value ارزش پی (Dfآزادی ) درجة (2Xدو )مقدار آمارة کای نمونه دتعدا

240 120/494 1 555/5 50/5 
 

 گیرینتیجه. 6

محوور بور اجتمواعمحلی های ثیر سازمانهارچوبی را برای سنجش تأپیشینة نظری پژوهش، چبررسی 

بوا رویرورد حوداقل  ارچوب مدل ساختاریهدر چ ،دهد که این الگوی سنجشاجتماعی ارائه می سرمایة

ثیر توأ مطابق با الگوی مطلوب سونجشاست. یید شده تأ مدنظررهای برازش اسا  معیامربعات جزئی بر

-ای شرلپایه هایفرضیهکه  دادنشان  هایافته بررسی، اجتماعی محور بر سرمایةمحلی اجتماعهای سازمان

کوه  تووان رفوتموی دیودراهاز یک که نحوید؛ بهنریرتایید قرار میمورد پژوهشنظری دهنده به الگوی 

خصو، هایجاد بستر همیاری و همراری ب واسطةهب ،محور در نواحی روستاییاجتماعمحلی های نسازما

هوای پوژوهش کوه در تحلیولهایی حمایتد. نرورحمایتی مناسبی را فراهم می ، پشتوانةدر مواقع اضطرار

ایوت در سوطح های مالی، فیزیری، عاطفی و حتی حمحمایت ریرندةبردر اند،حاضر موردتأیید قرار ررفته

ای رن را حتی دلیول اصولی تشوریل که عده رشایی از مشرلات روستا استهسرونتگاه روستایی برای رر

(، 4339پاتنوام ) نظیور یهوایتوان بوه نتوایج پوژوهشمی ،راستادراین. اندای بیان کردهچنین سازمان محلی

انود. هموین نتیجوه رسویدهبا مشابه  تایجکرد که به ناشاره ( 2545) راتینام و راچیمون( و 2552پرامچاندر )

 رستمی و همراران (،4900(، کلانتری و همراران )4905پور )های شارعهمانند نتایج پژوهشبراین، افزون

یافتوه مشوارکت سوازمان رمودنوجودهبکوه  نشان دادهای حاضر نتایج بررسی (،2551) کرمب و (4932)
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تشریل و تقویوت سوازمان  درنتیجة ،پایدار روستایی بی به توسعةیاصر دستاترین عنعنوان یری از مهمبه

نتوایج مشواهدات  رید.حساب میهب محور محلیهای اجتماعسازمانکارکردهای مهم جمله از محوراجتماع

اعضوا مشارکت را در سطوح مالی، فرری و فیزیری بورای  ،محورهای اجتماعسازمانکه  میدانی نشان داد

هوا را رن اند و بسوتر حضوور فعالانوةمسائل فردی و اجتماعی بسیج کرده ها را در حلرنو  اندفراهم کرده

ایجاد مشارکت در ابعاد رونارون در نواحی  از رهگذر مقولة کهنتایج پژوهش نشان داد  .اندکرده پذیرامران

تووان بوه احسوا  در این مقوله میاست. شرایط برای ایجاد انسجام میان روستاییان فراهم شده  ،روستایی

و افزایش  نسبت به هم و نسبت به وقایع محیط پیرامون، کاهش درریری و نزاع انمسئولیت بیشتر روستایی

م موردتأییود قورار ررفتوه اسوت. اانسج که در ذیل مقولة اشاره کرد همراریو مسئولیت و همیاری حس 

رحیموی و (، 4902) پووررریوان(، 2552هونو  و اسورورلدر ) های، پژوهشپژوهش راستا با این یافتةهم

 ییود قورارایون نتیجوه را تأکه  تحقیقاتی هستندجمله (، از4932) رستمی و همراران(  و 4935همراران )

اسوت  یدادن روستاییانهمدستبهنشانگر دستاوقات در اکثرروستایی محور های اجتماعسازمان. کنندمی

چنوین  میوان، لازموةایون. درانودا  کردهساح خود ندریدر فضای ز خدمات درزمینة ارائةرا نقصانی  که

-سازمان ،رواین؛ ازریندخاصی ررد هم می است که برای رفع مسئلة یاتحادی وجود اعتماد بین روستاییان

. نتوایج ایون اسوتاعتمواد  نیز متأثر از اعتماد و نیز تأثیررذار بر مقولوة محلی های داوطلبانه و خودجوش

تشوریل  بوا ،در روابط متقابل بین روسوتاییانها و قرار قولباورکردن رفع سوءظن و  کهپژوهش نشان داد 

بور اعتمواد هوایی چنوین تشورلکه  ها نشان دادبررسی براین،های محلی افزایش یافته است. افزونتشرل

سوتاییان دات موالی بوین روومرا کنندةتسهیل ،ها افزوده و همچنیناها و دهیاریرشو متقابل بین روستاییان،

هوای یوسوف و همرواران پژوهش یافتوه همسوو بوا این . ست که از ملزومات چنین مبادلات استبوده ا

. اسوت (4935) رحیموی و همرواران( و 4903(، شیری و مرشدی )4900کلانتری و همراران ) (،2553)

هوای مانتشوریل سواز تأثیر میزان رراهی و اطلاعوات درنتیجوة ،در پژوهشدیگر جمله موارد مفروص از

-کوه ررواهی ایج نشان دادنتاست. تأیید شده ها در جریان تحلیل یافتهثیر محور بوده است که این تأاجتماع

 ش یافتوهکشت محصولات، نگهداری و پرورش دام و فوروش محصوولات افوزای های روستاییان درزمینة

بهداشت و سلامت  ا درزمینةهرنان افزوده است. افزایش رراهی وکارکسبو این رراهی بر مطلوبیت  است

در  شوده اسوت. پوژوهش اسوتنتاج هاییافتهنتایجی است که از دیگر  ازجملة محیط پیرامونو صیانت از 

در  شامل مواردی نظیر کسوب ررواهی های یادشدهبر زمینهای است که علاوهرراهی مقوله ،پژوهش حاضر

موورد خودمات دامرزشوری و در هواییهیو رروا هوای سیاسویهای وظایف مسئولان محلی، رراهیزمینه
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محور روسوتایی بور ررواهی های اجتماعثیر سازمانتأ .شودمیدرختان باغی و زراعی نگهداری و پرورش 

(، 2553(، کوولینز و همرواران )4339پاتنوام ) هواینتایج پوژوهشراستا با هم ای است کهروستاییان نتیجه

 اموةدر اد اسوت.( 4903( و شیری و مرشدی )4903نیا )ریبیگی و جعف(، علی4900کلانتری و همراران )

هوای رونوارون سورمایة لفوهمحور بور مؤهای اجتماعثیر سازمانتأ که داد نتایج نشان های پژوهش،تحلیل

-ثیر را از سوازمانأکه مولفة حمایت روستاییان از همدیگر بیشترین تنحویاجتماعی تفاوت وجود دارد؛ به

راهی، مشارکت، اعتمواد و رهای لفهترتیب مؤ، بهلفهی پذیرفته است و بعد از این مؤمحور محلهای اجتماع

  .دنهای بعدی قرار دارانسجام در رتبه

صورت توانمندسازی و رفع که دررسد نظر میسرمایة اجتماعی، بهمثبت  اثرهایبا توجه به  ،نهایتدر

هوای توسوعة روسوتایی، ابوزار مناسوبی بورای ها در طورحکارریری رنهها و برونه سازمانهای اینضعف

 ای مشارکتی باشد.پایداری توسعه و تحقق توسعهبه  یابیدست

 کتابنامه

های سرمایة اجتماعی (. مقایسة مؤلفه4900فیروزجایی، ع.، صدیقی، ح.، و محمدی، م. )احمدی .4
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1(29 ،)444-39. 
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