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شده چکیده: سعی  سی به در این مقاله  ستان گرگان  در اجتماعی هسرمای سنجش و برر شهر ستان قرق  شورشمال  درده   ک

ستفادهه سابق مقاله، ی نظر چارچوب در. پردازدب   و توسعه کسانی چه توسط و است زمانی چه به مربوط اجتماعی هسرمای از ا

ست یافته تکامل سی آن جایگاه و اجتماعیه سرمای سطوح مورد در اجتماعی، همای سر هنظری تکاملی سیر در. ا . دشو می برر

سجام اجتماعی اعتماد و اجتماعی هسرمای هرابط به بخش بعدی شارکت و ان صاص و م صیات و ها روش مواد، .دارد اخت صو  خ

  بخش در نهایتاً. دهند می تشکیل را بعد های بخش موضوعات وضعیت موجود دهستان قرق و جغرافیایی های ویژگی و منطقه

طریق میدانی تهیه شده است و با  از ها داده این. شود می پرداخته ها داده تفسیر و تحلیل به باشد، می پژوهش نتیجة که آخر

ستفاده از نرم افزار  سرمایع اجتماعی در  .گیرد میمورد تجزیه و تحلیل قرار  spssا سنجش میزان  این مقاله با هدف بررسی و 

مناطق روستایی تدوین شده است سئوال اصلی و فرضیه تحقیق عبارت است از: آیا میان سرمایه اجتماعی و رضایت ساکنین 

انگر رابطه همبستتتتگی میان شتتتش متغییر ویژگی های: ناحیه مورد مطالعه ارتباط وجود دارد؟ نتایج این تحقیق به خوبی بی

ضویت در  سئولین در اجرای وظایف، ع سایگان، اعتماد به م شرکت در کارهای گروهی، اعتقاد به کارهای گروهی، اعتماد به هم

سجام اجتماعی در جامعه  شارکت و ان سه مولفه اعتماد، م آماری شبکه های اجتماعی، تمایل به فعالیت یکپارچه در چارچوب 

 مورد مطالعه است.

 ی، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعیاجتماع انسجام ،یاجتماع هیسرماواژگان کلیدی: 

 
 Rezaieymajdi63@hotmail.com مسئول مکاتبات:*

 

 مقدمه -1

 شبکه نظیر هایی ویژگی اجتماعی سرمایة از منظور

 برای افراد بین همکاری آن طریق از که هنجارهاست و ها

 مفهوم این نظری هسابق. شود می تسهیل متقابل سود کسب

 اه توسط بار لین او و گردد می بر بیستم قرن اوایل به

 مطرح2 جاکوبز جین توسط ،1۶۹1 سال در سپس، و 1نیفان

 چند در اجتماعی سیاست هعرص در آن از استفاده ولی شد،

 های رشته از بسیاری در اکنون. است یافته رواج اخیره ده

 از اقتصاد و سیاسی علوم شناسی، جامعه جمله از علمی

 سطوح در همچنین،. شود می گفته سخن اجتماعی هسرمای

                                                           
L. J. Hanifan 1 

 ن،همچنی و ملّی تا گرفته محلی از گذاری سیاست مختلف

 زا جهانی، بانک نظیر المللی بین های سازمان از برخی در

 نعمت از که ای جامعه در. شود می یاد بسیار مفهوم این

 آسان همکاری است، برخوردار چشمگیر اجتماعی هسرمای

 ممتخاص عنصر سه اجتماعی، نظام در طورکلی، به. است تر

 دولت،:  کرد برقرار تعادل آنها بین باید که دارد وجود

 تی تقو به حوزه سه این بین سالم ارتباط. بازار و اجتماع،

 هب در این مقاله سعی شده .شود می منجر اجتماعی هسرمای

دهستان قرق  در اجتماعی هسرمای سنجش و بررسی

 رنظ چارچوب در. پردازدب کشورشمال  درشهرستان گرگان 

 هایسرم از استفادهه سابق که میشود داده توضیح مقاله، ی

 کسانی چه توسط و است زمانی چه به مربوط اجتماعی

Jane Jacobs 2 
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 کاملیت سیر مبحث در همچنین،. است یافته تکامل و توسعه

 اجتماعیه سرمای سطوح مورد در اجتماعی، همای سر هنظری

 مختلف یف تعار به سپس،. شود می بررسی آن جایگاه و

 ریتاکث اینکه دلیل به و پرداخته، رشته این اندیشمندان

 کیهت اعتماد بر خود تعاریف در اندیشمندان اتفاق به قریب

 اداعتم و اجتماعی هسرمای هرابط به بعدی مبحث اند، داشته

 به اجتماعی هسرمای توزیع و سطح ،سپس .دارد اختصاص

 رینت پایین و باالترین آن در و شود می بررسی کلی طور

 در هایی دیدگاه و شود می مشخص اجتماعی هسرمای سطح

 خصوصیات و ها روش مواد،. شود می بیان آن علل مورد

وضعیت موجود دهستان  و جغرافیایی های ویژگی و منطقه

 نهایتاً. دهند می تشکیل را بعد های بخش موضوعات قرق

 و تحلیل به باشد، می پژوهش نتیجة که آخر بخش در

طریق  از ها داده این. شود می پرداخته ها داده تفسیر

مورد  spssمیدانی تهیه شده است و با استفاده از نرم افزار 

این مقاله با هدف بررسی و  .گیرد میتجزیه و تحلیل قرار 

سنجش میزان سرمایع اجتماعی در مناطق روستایی تدوین 

شده است سئوال اصلی و فرضیه تحقیق عبارت است از: آیا 

مورد میان سرمایه اجتماعی و رضایت ساکنین ناحیه 

مطالعه ارتباط وجود دارد؟ همچنین متغییر های این 

تحقیق شامل شش مورد: شرکت در کارهای گروهی، اعتقاد 

به کارهای گروهی، اعتماد به همسایگان، اعتماد به 

مسئولین در اجرای وظایف، عضویت در شبکه های 

اجتماعی، تمایل به فعالیت یکپارچه در چارچوب سه مولفه 

 ،یاجتماع انسجام مشارکت،که عبارتند از:  سرمایه اجتماعی

 .است گرفته قرار استفاده مورد اعتماد

 مبانی نظری -2

یکی از مفاهیم شکل گرفته در عصر حاضر، سرمایه 

 هسرمای(. 83: 183۶اجتماعی می باشد )میری و همکاران، 

 مورد روزمره و عادی طور به که است اصطالحی اجتماعی

 جودو آن مفهوم از که تصویری گرچه گیرد؛ می قرار استفاده

 مفهومی اجتماعییه سرما. است ناچیزی حد در اغلب دارد،

 خوبی به اخیراً که است اصطالحی تنها اما است، قدیمی
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 ,Portes and Sensenbrenner است. ) شده ابداع

1993; and Putnam, 1995; Bankston and 

Zhou, 2002; Labonte, 1999; Lazega and 

Pattison, 2001 سرمایه اجتماعی با مفاهیمی از قبیل .)

 جامعه مدنی و ارتباطات اجتماعی پیوند یافته است )

Adam and Roncevic, 2003 این مبحث همچنین .)

،  4، زیمل 8مکتب تاریخی از قبیل دورکیمبا نویسندگان 

و دیگران و با نظریه هایی از قبیل نظریه  ۹، وبر 5مارکس

مبادله اجتماعی و نظریه قرارداد روان شناسی پیوند یافته 

(. پیشرفت Watson and Papamarcos, 2002است ) 

 7جدید مفهوم سرمایه اجتماعی از سه تالیف کلیدی، بوردیو

و تعدادی تالیفات دیگر با همکاری جریان  ۶مو پاتنا 3، کلمن

نظریه چندنظمی پدید آمده است. سرمایه اجتماعی معطوف 

به ارتباطات اجتماعی میان مردمی است که نتایج پرباری 

 هسرمای اصطالح(. Szreter, 2000دست یافته اند )

 اجتماعی، اعتماد قبیل از یی ها یه سرما به اجتماعی

 مشکالت حل ای بر مردم که یهای شبکه و ، هنجارها

 Adam and) شود می گفته ، کنند می ترسیم عمومی

Roncevic, 2003 اصل وجودی سرمایه اجتماعی راه .)

حلی برای مشکالت اجتماعی گوناگون مانند فقر، جرم و 

جنایت، اقتصاد عقب مانده و حکومت کم بازده به شما می 

گذشته، سال  15(. در Boix and Posner, 1998رود )

در منابع مربوط به سرمایه اجتماعی رشدی به لحاظ تعریف 

 ,.Aldridge et al های ارائه شده وجود داشته است )

2002: and Halpern, 2001 مفهوم سرمایه اجتماعی .)

کاربردهایی گوناگون و بسیار وسیع دارد. سرمایه اجتماعی 

ممکن است به هیچ نهاد و موقعیت اجتماعی در سرتاسر 

 Grootaert and ارچوب تصوری اش نزدیک نشود )چ

Van Bastelaer, 2002در سال  11و آمسبرگ 13(. راتلخ

ثابت کردند که هانیفان اصطالح سرمایه را مخصوصا  2338

برای روشن شدن اهمیت ساختار اجتماعی برای مردم به 

 18و نارایان 12لحاظ اقتصادی و تجاری به کار برد. وولکوک

ریح جزییات بیشتری از کار هانیفان به تش 2333در سال 

Robert Putnam 9 

Routtedge 10 

Amsberg 11 

Woolcock 12 

Narayam 13 



 

 جستاری بر میزان ...، رضایی مجدی و همکاران

 

(. Woolcock and Narayam, 2000پرداختند )

 هسرمای عمومی و خصوصیهانیفان هر دو وجه منافع 

، مفهومی نوآوری این رغم به اما کرد برجسته را اجتماعی

 توجیهی را بر نینگیخت و بدون هیچ اثری ناپدید شد )

Putnam and Gass, 2002 هسرمای مفهوم آن، از(. پس 

 ههد در: شد بازآفرینی مستقل طور به بار چندین اجتماعی

 عضویت تحلیل برای همکارانش و14سیلی توسط 1۶53

 توسط ،1۶۹3 هده در؛  ها باشگاه در شهری نشینان حومه

 ارزش بر تأکید برای بود، شهری ریز برنامه که جاکوبز

 شهرهای ن کال در همسایگی غیررسمی پیوندهای جمعی

 15اقتصاددانی به نام لوری توسط ،1۶73 هده در و جدید؛

 هسرمایبرای تحلیل میراث اجتماعی برده داری. اما مفهوم 

 توجه مورد شدت به که بود 1۶33 هده در تنها اجتماعی

 گاهجای تجربی، و نظری گسترش با توانست و گرفت قرار

 خود به شناسی جامعه های نظریه میان در ای شده تعریف

 جامعه( 1877) کلمن مرهون عمدتاً امر این. دهد اختصاص

 امور در مشارکت هزمین در او تحقیق و آمریکایی شناس

 هفرانس در بوردیو آن، از پس. است شیکاگو شهر در مدرسه

ر د پاتنام همطالع و کرد روشن را مفهوم این از دیگری ابعاد

زمینه رابطه سرمایه اجتماعی و نهادهای دموکراتیک در 

ایتالیا، خصوصا از عوامل گسترش این مفهوم می باشد. 

 (. 1834)توسلی و همکاران، 

 بررسی مورد سطح سه در تواند می اجتماعی هسرمای

 :گیرد قرار

 جامعه افراد از یک هر معمول، طور به: فردی سطح −

 این از ناشی منافع. دارند عضویت هایی شبکه یا شبکه در

 .شود واقع مفید فرد برای تواند می عضویت

 اعضای میان اعتماد بر مبتنی روابط ی:گروه سطح −

 هسرمای این. شود می اجتماعی هسرمای تشکیل موجب گروه

 ردپیشب برای آن از تا دارد قرار گروه اعضای تمامی اختیار در

 .کنند استفاده امورشان

 در داوطلبانه های گروه زیاد تعداد: اجتماعی سطح −

 است، اعتماد بر مبتنی که آنها میان افقی روابط و جامعه

 جامعه اعضای ههم که کند می تولید را اجتماعی یا سرمایه

 در(. 1834از آن بهره مند خواهند بود )ازکیا و همکاران، 

 زا یکی عنوان به یاجتماع هیسرما ،یکنون یاجتماع نظام
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 مطرح ای جامعه هر توسعه و رشد نیادیبن های شاخصه

 توسعه جمله از یمتفاوت های حوزه مفهوم نیا. است

 دبهبو کالنشهرها، یاجتماع - اقتصادی توسعه ،ییروستا

 و خرد مختلف سطوح و مختلف های نهیزم در تیریمد

 برای الزم شروط از یکی. ردیگی م بر در را غیرهو کالن

 انسجام گسترش جامعه، جانبه همه توسعه و شرفتیپ

 – فرد متقابل اعتماد و یاجتماع مشارکت بسط ،یاجتماع

:  18۶3)رستمعلی زاده و همکاران،  است دولت - جامعه

(. پژوهش های متعدد نشان داده است که جوامع پیشرفته 7

از سطوح باالتر سرمایه اجتماعی از قبیل اعتماد، مشارکت، 

رخودارند. از این رو کارشناسان همبستگی، ثبات و غیره ب

برنامه ریزی این امید را دارند که با استفاده از سرمایه 

اجتماعی شاید بتوانند از دور باطل عقب ماندگی به ویژه در 

 (. 224: 1832سطح روستا رهایی یابند )قاسمی و همکاران، 

 ستا ساده اریبس یذات طور به یاجتماع هیسرما هینظر

 خالصه روابط تیاهم کلمه دو در توانیم را آن محوری دهیا

 اه آن ساختن داریپا و گریکدی با تماس برقراری با. کرد

 جادیا قیطر از و هم با همکاری به قادر جامعه اعضای

 به که ییزهایچ کسب به توانندیم ها آن نیب ییوندهایپ

 قابل یسخت به ای آورند دست به توانستندی نم فردی صورت

 ای مجموعه قیطر از ها انسان. ندیآ لینا اند بوده اکتساب

 ارزش که دارند لیتما و شوندی م متصل بهم ها شبکه از

 راکاشت به ها شبکه نیا اعضای ریسا با را مشترکشان های

 رایی اراد ینوع لیتشک ها شبکه نیا که یزانیم به. بگذارند

 هیسرما ینوع دهنده شکل عنوان به ستیبای م دهند،ی م

 دخو هیاول نهیزم در که قدر همان هیسرما نیا. شوند یتلق

 دیمف زین ها مجموعه ریسا در تواندی م است، دیمف

 نیهمچن و (75-7۹:  1833)غفاری و همکاران، باشد

 عیوس معنای در گاه که است یاصطالح یاجتماع هیسرما

 یاجتماع درآمد یحت ای و یاجتماع ثروت و رودی م بهکار

 زاتیتجه و منابع محدود، فضای در گاه و دیآی م بر آن از

 ،یمعن نیبد. شودی م شامل را یخصوص ریغ و فردی ریغ

 دیپد جامعه هیسرما با که است زییچ آن یاجتماع هیسرما

 ه را رینظ رد،یگی م قرار همگان استفاده مورد و است آمده

 233۹)  پاتنام . غیره و امیپ انتقال زاتیتجه ،یارتباط های

 حثب در یاصل محور پرداز، هینظر نیتر برجسته عنوان به( 
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 های شبکه از حاصله های ارزش را یاجتماع هیسرما

 آن با مردم است، یجمع ها ارزش نیا. داندی م یاجتماع

 به را ها آن یاجتماع روابط در دارند لیتما و هستند آشنا

 نیبنابرا. رندیگ بکار را ها آن تعامالت، در و رسانده ظهور

 تسین یعاطف و گرم احساسات شامل فقط یاجتماع هیسرما

ی م شامل را یفیک خاص اراتیاخت از یعیوس گستره بلکه

 واندتیم  تعاون و یابی اطالع متقابل، کنش اعتماد، که شود

 1835 ،یمحقق اختر) باشد یاجتماع ارتباطات امدهاییپ از

 به توجه با خود، فیتعر در زین(  1۶۶1)  آپهوف(. 18-14:

 نیب مفهوم، نیا انهیساختارگرا و انهیکارکردگرا هیما درون

. ودشی م قائل زیتما یشناخت و ساختاری یاجتماع هیسرما

 های سازمان مختلف اشکال به ساختاریی اجتماع هیسرما

 و معمول های هیرو قواعد، ها، نقش شامل ،یاجتماع

 همکاری در که ها شبکه از تعدادی ن،یهمچن و ندهایفرآ

 یشناخت یاجتماع هیسرما. پردازدی م دارند، مشارکت

 هیسرما. باورهاست و ها، نگرش ها، ارزش هنجارها، شامل

 ساختارها. هستند هم مکمل ساختاری و یشناخت یاجتماع

 مککی مشارکت هدفمند رفتار به باورها و هنجارها لیتبد به

 که(، 8۶8:  1837) شجاعی باغینی و همکاران، کنندی م

 و یانسان روابط ،یاجتماع نهادهای ریتأث حاصل خود

 و است یاجتماع تعامالت تیفیک و تیکم بر هنجارها

 ریتأث دهیپد نیا که است داده نشان یجهان بانک تجارب

 دارد مختلف کشورهای توسعه و اقتصاد بر یتوجه قابل

ی م که ییجا تا(، ۶3-۶۶:  1837)کاووسی و همکاران، 

 یاجتماع هیسرما محور بر یزندگ های چرخ گفت توان

 مختلف ابعاد در را تعامل و همکار تواندی م که است استوار

 خود روابط بر افراد صورت نیا در. دهد گسترش جامعه

 در تنها و کنندی م اداره را خود امور و کنندی م نظارت

 هکرد تیامن احساس جامعه در افراد که است یصورت نیچن

 هیپا بر افراد و گرددی م حاکم جامعه در ثبات و نظم و

ی م جامعه در مبادالت به یاجتماع روابط در ظن حسن

 که ییآنجا از(. 24:  18۶3 همکاران، و یتوکل) پردازند

 ییروستا مناطق در کشور تیجمع از یتوجه قابل تعداد

 ریناپذ اجتناب بخش ییروستا توسعه ،کنندی م یزندگ

 نیا حاضر حال در کارشناسان اعتقاد به. است یمل توسعه

 از)  یاجتماع هیسرما توسعه گرو در زییچ هر از شیب مهم

 نیا به باشد،ی م( اعتماد و تعهد اری،یهم مشارکت، قیطر

 شیافزا در متقابل همکاری و مشارکت اعتماد، که لیدل

 ییروستا طیمح در( کار رویین وری بهره ژهیو به) وری بهره

(. 17: 183۶ ری،ینص آقا) کندی م فایا رییچشمگ نقش

 هیسرما به رییخطرپذ تیریمد برای ییروستا جوامع

 معموال ییروستا جوامع در ارتباطات. دارند ازین یاجتماع

 دویق نیا. باشدی م چهره به چهره روابط اساس بر و بسته

 یارتباط شبکه جادیا باعث یسنت هنجارهای و یرسم ریغ

 که دهیگرد باعث امر نیا که شده خطری ب و خطر کم

 میتنظ یفصل راتییتغ به تراز هم را خود درآمد انییروستا

 بخصوص انییروستا به ییروستا های انجمن د،یننما

 هب خود منابع از که دهدی م را امکان نیا ریفق انییروستا

 هرهب راندمان سکیر وجود رغمیعل که ندینما استفاده نحوی

:  18۶3همکاران، و یتوکل) برسد حداکثر به آن از برداری

 هیسا در که است معتقد نهیزم نیا در باالند رو نیا از ،(4۹

 میعظ رویین ،ییروستا مناطق در یاجتماع هیسرما تیتقو

 جهت را بستر روهاین نیا و شودی م جادیا ییافزا هم

پشتیبانی و حمایت برنامه های رشد و توسعه روستایی 

 معتقد زین(. بارت Baland, 2005; 1فراهم می کند )

 به یبخش تنوع در یمهم نقش یاجتماع هیسرما که است

 عیتوز مترقبه، ریغ حوادث در مشارکت ،ییروستا اقتصاد

 ،دیتول های نهیهز کاهش منابع، و امکانات و منابع نهیبه

بهره وری نیروی کار و کاهش بیکاری در مناطق  شیافزا

( که به دنبال Barret, 2008 ; 12-14روستایی دارد )

افزایش سطح کیفیت زندگی و بهبود آن می توانیم شاهد 

وضعیت اقتصادی ساکنان باشیم تا در نهایت منجر به 

 Falk تثبیت جغرافیایی روستاییان در مناطق شان شود )

& Kilpatrick , 1999 ; 20-30 برای روشن تر شدن .)

 در دارندمی توان گفت، از افراد که واقعا به یکدیگر اعتماد 

 خود نیب در اعتمادی نیچن فاقد که یگروه با سهیمقا

 برخوردارند گریکدی با شترییب همکاری توان از هستند

 (.45: 1834تاجبخش،)

 روش تحقیق -3

 قرق دهستان را قیتحق نیا مطالعه مورد منطقه

 از و گلستان استان جزءقرق  دهستان دهد،ی م لیتشک

 تاندهس نیا. باشد یم گرگان شهرستان بخش بهاران توابع

 24118۶ معادل یتیجمع و روستا 13 دارای 18۶3 سال در

 تیجمع به توجه با (.18۶3 ران،یا آمار مرکز) است بوده نفر
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 از نمونه حجم محاسبه برای قرق دهستان نفری 24118۶

 حجم فرمول، اساس بر. است شده استفاده کوکران مدل

-یفیتوص روش با قیتحق. است شده مورد 873 نمونه

 یاندیم و ای کتابخانه مرحله دو در و گرفته انجام یلیتحل

 کتابخانه مرحله در. است شد پرداخته اطالعات گردآوری به

 و نظری یمبان موجود، اطالعات و هاه داد از استفاده با ای

توزیع  زا استفاده با سپس دیگرد لیتکم قیتحق نهیشیپ

 و گردآوری یدانیم اطالعات ،به صورت تصادفی پرسشنامه

تجزیه و تحلیل شده است. پس  spss افزار نرم از استفاده با

از انجام عملیات آماری، از جداول توزیع فراوانی و درصد 

 ییایپا نییتع برای نیهمچن. برای ارائه یافته ها استفاده شد

( و برای تعیین 75/3) کرونباخ آلفای روش از پرسشنامه

 .ستا دهیگرد استفاده کارشناسان و دیاسات نظرات از ییروا

 مولفه سه یاجتماع هیسرما سنجش برای قیتحق نیا در

 تهگرف قرار استفاده مورد اعتماد ی،اجتماع انسجام مشارکت،

 .است

 یافته های پژوهش -4

با مشخص شدن شاخص های هر متغییر، پرسش نامه 

تهیه شد. اطالعات مورد نظر از جامعه آماری به طور 

نفر از ساکنین جمع آوری و پس از  873تصادفی از میان 

داده  spssتکمیل پرسش نامه ها با استفاده از نرم افزار 

های به دست آمده تجزیه و تحلیل گردید. در ادامه نتایج 

یه و تحلیل اطالعات جامعه آماری بیان می حاصل از تجز

 شود.

بیشترین درصد و فراوانی در بخش  1با توجه به جدول 

شرکت در کارهای گروهی متعلق به طبقه سوم یعنی میزان 

مشارکت باال در کارهای گروهی می باشد که فراوانی آن 

درصد جامعه آماری را در بر می  5/41و  158برابر است با 

ین درصد و فراوانی متعلق به دسته اول می گیرد و کمتر

درصد جامعه  27بوده و شامل  133باشد که فراوانی آن 

آماری می باشد. بنابراین در جامعه مورد مطالعه میزان 

مشارکت و شرکت در کارهای گروهی در طبقه سوم بیشتر 

از دو دسته دیگر یعنی مشارکت کم و متوسط می باشد. و 

د و فراوانی در بخش اعتقاد به همچنین، بیشترین درص

کارهای گروهی متعلق به طبقه سوم یعنی میزان اعتقاد باال 

به کارهای گروهی می باشد که فراوانی آن برابر است با 

درصد جامعه آماری را در بر می گیرد و  3/87و  143

کمترین درصد و فراوانی متعلق به دسته اول می باشد که 

درصد جامعه آماری می  5/2۹ل بوده و شام ۶3فراوانی آن 

باشد. بنابراین در جامعه مورد مطالعه میزان اعتقاد به 

کارهای گروهی در طبقه سوم بیشتر از دو دسته دیگر یعنی 

 اعتقاد کم و متوسط می باشد.

 

 

 

 

 ی جامعه آماری در نواحی روستاییاجتماع. میزان مشارکت 1جدول 

 

میزان 

مشارکت 

 اجتماعی

 اعتقاد به کارهای گروهی شرکت در کارهای گروهی

درصد  درصد فراوانی شرح

فراوانی 

 تجمعی

درصد  درصد فراوانی شرح

فراوانی 

 تجمعی

 4/2۹ 5/2۹ ۶3 کم 27 27 133 کم

 1/۹2 7/85 182 تاحدودی ۹/53 5/81 117 تاحدودی

 133 3/87 143 زیاد 133 5/41 158 زیاد

  133 873 جمع  133 873 جمع
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بیشترین درصد و فراوانی در بخش  2با توجه به جدول 

اعتماد به همسایگان متعلق به طبقه سوم یعنی میزان 

اعتماد باال به همسایگان می باشد که فراوانی آن برابر است 

درصد جامعه آماری را در بر می گیرد و  2/45و  1۹7با 

کمترین درصد و فراوانی متعلق به دسته اول می باشد که 

درصد جامعه آماری می  3/24شامل  بوده و ۶2فراوانی آن 

باشد. بنابراین در جامعه مورد مطالعه میزان اعتماد به 

همسایگان در طبقه سوم بیشتر از دو دسته دیگر یعنی 

اعتماد کم و متوسط می باشد. و همچنین، بیشترین درصد 

و فراوانی در بخش اعتماد به مسئولین در اجرای وظایف 

 زان اعتماد متوسط به مسئولینمتعلق به طبقه دوم یعنی می

درصد  ۹/44و  1۹5می باشد که فراوانی آن برابر است با 

جامعه آماری را در بر می گیرد و کمترین درصد و فراوانی 

بوده و  73متعلق به دسته سوم می باشد که فراوانی آن

درصد جامعه آماری می باشد. بنابراین در  ۶/13شامل 

ماد به مسئولین در اجرای جامعه مورد مطالعه میزان اعت

وظایف در طبقه دوم بیشتر از دو دسته دیگر یعنی اعتماد 

 کم و زیاد می باشد.

 

 واحی روستایی. میزان اعتماد اجتماعی جامعه آماری در ن2جدول 

 

میزان 

اعتماد 

 اجتماعی

 اعتماد به مسئولین در اجرا اعتماد به همسایگان 

درصد  درصد فراوانی  شرح

فراوانی 

 تجمعی

درصد  درصد فراوانی شرح

فراوانی 

 تجمعی

 5/8۹ 5/8۹ 185 کم 3/24 3/24 ۶2 کم

 31 ۹/44 1۹5 تاحدودی 3/54 83 111 تاحدودی

 133 ۶/13 73 زیاد 133 2/45 1۹7 زیاد

  133 873 جمع  133 873 جمع

 

بیشترین درصد و فراوانی در بخش عضویت در شبکه های اجتماعی متعلق به طبقه دوم یعنی میزان  8با توجه به جدول 

درصد جامعه آماری را در بر می  1/8۶و  145عضویت متوسط در شبکه های اجتماعی می باشد که فراوانی آن برابر است با 

درصد جامعه آماری می  2/23بوده و شامل  134نی آن گیرد و کمترین درصد و فراوانی متعلق به دسته سوم می باشد که فراوا

باشد. بنابراین در جامعه مورد مطالعه میزان عضویت در شبکه های اجتماعی در طبقه دوم بیشتر از دو دسته دیگر یعنی عضویت 

نی میزان دوم یع کم و زیاد می باشد. و همچنین، بیشترین درصد و فراوانی در بخش تمایل به فعالیت یکپارچه متعلق به طبقه

درصد جامعه آماری را در بر می گیرد و  2/87و  183تمایل متوسط به فعالیت یکپارچه می باشد که فراوانی آن برابر است با 

درصد جامعه آماری می باشد.  5/27بوده و شامل  132کمترین درصد و فراوانی متعلق به دسته سوم می باشد که فراوانی آن

رد مطالعه میزان تمایل به فعالیت یکپارچه در طبقه دوم بیشتر از دو دسته دیگر یعنی تمایل کم و زیاد بنابراین در جامعه مو

 می باشد.
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 واحی روستایی. میزان انسجام اجتماعی جامعه آماری در ن3جدول 

 

میزان 

انسجام 

 اجتماعی

 تمایل به فعالیت یکپارچه عضویت در شبکه های اجتماعی

درصد  درصد فراوانی شرح

فراوانی 

 تجمعی

درصد  درصد فراوانی شرح

فراوانی 

 تجمعی

 1/85 1/85 183 کم 7/82 7/82 121 کم

 4/72 2/87 183 تاحدودی 3/71 1/8۶ 145 تاحدودی

 133 5/27 132 زیاد 133 2/23 134 زیاد

  133 873 جمع  133 873 جمع

 

میزان سرمایه اجتماعی جامعه آماری  4در جدول 

با توجه به تفکیک مولفه های سرمایه اجتماعی بررسی 

شده است. این جدول در واقع جمع بندی نظرات 

ساکنین در خصوص متغییرهای سرمایه اجتماعی و 

تاثیری آنها در نواحی روستایی )مورد مطالعه در این 

ن یتحقیق(، می باشد. با توجه به جدول فوق بیشتر

درصد فراوانی متعلق به طبقه دوم یعنی میزان سرمایه 

اجتماعی متوسط در ناحیه است که فراوانی آن برابر 

درصد جامعه آماری را در بر می  8/۹4و  283است با 

گیرد و کمترین درصد و فراوانی متعلق به دسته اول 

درصد جامعه آماری  4/5بوده و  23است که فراوانی آن 

رد. بنابراین در جامعه مورد مطالعه میزان را در بر می گی

سرمایه اجتماعی در طبقه سوم و دوم بیشتر از دسته 

درصد پاسخ  ۶3اول یعنی میزان کم می باشد. بیش از 

دهندگان به بیان میزان سرمایه اجتماعی باال و متوسط 

 اشاره داشته اند.

 اعی در جامعه آماری مورد مطالعهجمع بندی میزان سرمایه اجتم. بررسی 4جدول 

 

 

میزان 

سرمایه 

 اجتماعی

 میران سرمایه اجتماعی در نواحی روستایی شرح

 زیاد                  تاحدودی                       کم      

 جمع

 135 4 ۹2 8۶ کم

 1۹1 13 138 43 تاحدودی

 134 ۹ 78 25 زیاد

 873 23 283 112 جمع

 آزمون فرضیه

میزان  5میان سرمایه اجتماعی و رضایت ساکنین ناحیه مورد مطالعه رابطه معناداری وجود دارد. با توجه به جدول 

X2  که این  321/3سطح معناداری برابر است با  %۶5و در فاصله اطمینان  4و درجه آزادی برابر است با  57/111برابر

 تایید می شود. 1Hکوچکتر است. به عبارت دیگر با اطالعات موجود  %5مقدار از 
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. بررسی همبستگی میان 5جدول 

متغییرهای میزان سرمایه اجتماعی با استفاده از 

 1آزمون خی دو

Asymp. 

Sig. 

(2-

sided) 

Df Value  

0.021 4 111.575 Pearson 

Chi-Square 
0.004 4 215.488 Likelihood 

Ratio 
0.029 1 44.742 Linear-by-

Linear 

Association 
  370 N of Valid 

Cases 
 

(1H میان سرمایه : ) اجتماعی و رضایت ساکنین

  ناحیه مورد مطالعه رابطه معناداری وجود دارد.

 گیری و پیشنهادنتیجه -5

سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از عوامل اصلی و 

تاثیر گذار بر شرایط و ویژگی های اقتصادی، اجتماعی 

و زیست محیطی جامعه، می تواند در جریان تغییر، 

مورد استفاده قرار گیرد. تحول و تکامل هر جامعه ای 

ابزاری است که می توان با برنامه ریزی در جهت توسعه، 

بر کیفیت زندگی تاثیر مثبت گذاشت، با افزایش میزان 

سرمایه اجتماعی از این طریق باعث تاثیر بر مسئولیت 

پذیری و مشارکت ساکنین در امور اجتماعی، اقتصادی 

 حقیق مشخصو زیست محیطی موثر واقع شود. در این ت

گردید که سرمایه اجتماعی از پیچیدگی خاصی برخودار 

است و متغییرهای متعددی را در بر می گیرد که به 

اختصار متغییرهایی برای بررسی میزان سرمایه 

اجتماعی انتخاب شدند. نتایج این تحقیق به خوبی 

بیانگر رابطه همبستگی میان شش متغییر ویژگی های: 

هی، اعتقاد به کارهای گروهی، شرکت در کارهای گرو

اعتماد به همسایگان، اعتماد به مسئولین در اجرای 

وظایف، عضویت در شبکه های اجتماعی، تمایل به 

فعالیت یکپارچه در چارچوب سه مولفه اعتماد، 

مشارکت و انسجام اجتماعی در جامعه آماری مورد 

مطالعه است. بنابراین می توان گفت با بهبود و افزایش 

رمایه اجتماعی در ناحیه مورد مطالعه شاهد افزایش س

رضایت ساکنین از محل سکونت خود خواهیم بود و 

میان سرمایه اجتماعی و رضایت ساکنین ناحیه مورد 

  مطالعه رابطه معناداری وجود دارد.
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