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  چكيده 

ساختار  .يدآوري عوامل توليد  به حساب مي ه سرمايه اجتماعي يك عامل كليدي پنهان در توسعه روستايي و بهر

نين، شبكه هاي سرمايه اجتماعي بر روابط بين انسان و نهادهاي تأكيد دارد و در برگيرنده مواردي از قبيل قوا

تلف سرمايه مطالعه ابعاد مخهدف اصلي اين تحقيق  اجتماعي، انجمن ها، نهادها، نقش ها، رويه ها و... است.

يق از نظر هدف اين تحق است.اجتماعي در توسعه روستايي از ديدگاه روستاييان دهستان مينو بار شهرستان آبادان 

رستان كليه ساكنان دهستان مينوبار در شهكاربردي نوع توصيفي و همبستگي است جامعه آماري اين پژوهش 

پرسش شونده توزيع شد. ابزار  185صورت تصادفي در ميان ه پژوهش بهباشد كه در اين تحقيق نمونآبادان مي

بين ارتباط اعتماد اجتماعي  شان داده است كه نتايج نهاي تحقيق پرسشنامه محقق ساخت است. گردآوري داده

شد و بين گذار مي بايعني اعتماد اجتماعي بر توسعه روستايان تأثير و توسعه روستايي ارتباط معناداري باهم دارند.

ان مينوبار باعث ارتباط انسجام اجتماعي  و توسعه روستايي ارتباط معناداري دارد يعني انسجام اجتماعي در دهست

يعني مشاركت  توسعه روستايي شده است و بين ارتباط مشاركت اجتماعي  و توسعه روستايي ارتباط معناداري دارد

وسعه روستايي تر بسزايي دارد روستاييان از وضعيت اجتماعي و اجتماعي در توسعه روستايي دهستان مينوبار تأثي

  در اين دهستان رضايت دارند.

  مينوبار، شهرستان آبادان. كليد واژه: روستا، توسعه، سرمايه اجتماعي، دهستان
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  بيان مسئله

 مواردي طريق فرآيند از اين افزار نرم و روح عنوانبه اجتماعي سرمايه و است تعامل و يادگيري فرايند يك توسعه

كند يم كمك جديد يهايهمكار اجراي و شروع براي مهارت و شناخت و آگاهي بهبود اعتماد، ايجاد مانند

)lehto,2001: 1(كه است ساخته روشن را امر اين يافته، توسعه توسعه در كشورهاي فرآيند تاريخي . تجربه 

گيرد  قرار توسعه يهابرنامه اولويت در ستيبايم و است ملي توسعه براي بنيادي ضرورت يك روستايي توسعه

 روز شعار صورتبه و شده مبدل مرسوم، بسيار مفهوم يك به اجتماعي سرمايه امروزه،). 221: 1381 (رضواني،

 و اجتماعي علوم در بعدي چند مفهومي اجتماعي، است. سرمايه درآمده دانشگاهي نخبگان و سياستمداران

 آن از فيزيكي، و اقتصادي انساني، يهاهيسرما كنار در كه امروزه است جامعه يهاحوزه از بسياري در تأثيرگذار

 نقطة است، شده مطرح جوامع اجتماعي و اقتصادي يهايبررس در كه سرمايه نوع اين به . توجهشوديم برده نام

 ابعاد در روستايي ). توسعه59: 1384فيروزآبادي،پور و ناطقباشد (يم توسعه مطالعات در نظري رويكرد در عطفي

 فقرزدايي، يهانهيزم در بهينه و مطلوب شرايط ايجاد طريق از عمومي زندگي سطح باال بردن بر ناظر بيشتر عيني

 كه روستايي توسعه تحقق براي پس .باشديم فراغت اوقات گذران چگونگي و آموزش اشتغال، بهداشت، تغذيه،

 تقويت و يريگشكل است، جامعه يك افراد فرهنگي و اقتصادي اجتماعي، وضعيت به بخشيدن بهبود دنبال به

 فراوان، انساني و اقتصادي فيزيكي، يهاهيسرما باوجود امروز، روستايي جوامع در .باشديم الزم اجتماعي سرمايه

 و تبريزي يمحسن ( دهديم نشان را اجتماعي سرمايه ي،نوعبه كه است مشهود روستايي توسعه روند در كندي

روستايي، در اين  توسعه بر آن تأثير و اجتماعي سرمايه اهميت به توجه با و ). بنابراين148: 1389آقامحسني،

 توسعه و اجتماعي سرمايه مختلف ابعاد بين آيا هستيم كه اصلي سؤال اين به پاسخي يافتن دنبال به پژوهش

   دارد؟ وجود در شهرستان آبادان ارتباطدهستان مينو بار  روستاهاي در روستايي

  

  فرضيات پژوهش

بار از ديدگاه روستاييان رابطه معناداري وجود  بين ميزان اعتماد اجتماعي در توسعه روستايي دهستان مينو •

 دارد.

وجود بار از ديدگاه روستاييان رابطه معناداري  بين ميزان انسجام اجتماعي در توسعه روستايي دهستان مينو •

 دارد.

 بار از ديدگاه روستاييان رابطه معناداري وجود دارد. بين مشاركت اجتماعي در توسعه روستايي دهستان مينو •

به نظر مي رسد بين رضايت ساكنين روستاهاي دهستان مينوبار و وضعيت سرمايه اجتماعي رابطه معناداري  •

 وجود دارد.

 از وضعيت توسعه روستايي رضايتمند هستند.به نظر مي رسد مردم روستاهاي دهستان مينوبار  •

  پيشينه
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 نتايج» چهاردانگه دهستان روستايي توسعه بر اجتماعي سرمايه نقش« )، در پژوهشي تحت عنوان 1393افروخته (

 آن در كه دارد وجود روستايي توسعه و اجتماعي سرمايه سطح بين معناداري رابطه كه دهديم نشان تحقيق

 است اين دهنده نشان عصبي شبكه مدل نتايج .هستند كننده تعيين عوامل اعتماد و آگاهي مشاركت، يهامؤلفه

 اجتماعي انسجام نقش كه حالي در دارند، توسعه روند در را ريتأث بيشترين آگاهي و اعتماد مشاركت، متغيرهاي كه

  .باشديم محدودتر اجتماعي شبكه و

 پايدار توسعه روي بر اجتماعي سرمايه اثرات بر تحليلي«عنوان )، در تحقيقشان با 1393رومياني و همكاران (

 پايدار توسعه و مشاركت اعتماد، ابعاد بين كه نشان» كوهدشت شهرستان -غربي رومشگان دهستان روستايي

روستايي رابطه منفي  پايدار توسعه و محلي نهادهاي و انسجام بعد بين رابطه مثبتي وجود دارد ولي روستايي

 ميزان ،دهديم نشان آزمون نهايت در و ندارد وجود ايرابطه هيچ روستايي پايدار انسجام و توسعه دارد و وجود

 منطقه در غيره و محلي نهادهاي انتظامي، نيروي و دهياري و اسالمي شوراهاي همسايگان، به محلي مردم اعتماد

 نيترمهم بعد اين جهت همين به و است داشته قبل يهامهر و موم به نسبت چشمگيري افزايش مطالعه مورد

  است. شده شناخته روستايي پايداري توسعه در اجتماعي يهامؤلفهبين  در عامل

 توسعة يهابرنامه در روستاييان اجتماعي مشاركت رويكرد بر تحليلي«عنوان  با پژوهشي در )،1394( عليايي

 اجتماعي مشاركت جلب متأسفانه كه يافت دست نتايج اين به » ايران روستايي جامعة بر تأكيد با روستايي پايدار

 يهابرنامه و بوده مواجه رويكرد رييتغ با ،اندآمده كار سر بر كه ييهادولت تفكر در رييتغ دليل به روستاييان،

 كه است شده باعث روند اين .است نداشته را الزم هماهنگي روستايي، جامعة بينش و بادانش نيز شده ينيبشيپ

 يهانهيهز رغميعل .گردد مواجه ... و روستاها تخلية بيكاري، مهاجرت، همانندي، يهاچالش با روستايي توسعه

 روستاها براي گذشته به نسبت كه برابري چندين رفاهي امكانات و داشته دولت براي روستايي توسعه كه هنگفتي

 .است نهاده فزوني به رو جوانان ميان در ژهيوبه شهرها؛ به مهاجرت روند است، شده گرفته نظر در

تحيلي بر سرمايه اجتماعي در اخالق زيست محيطي روستاييان مطالعه «)، در پژوهشي تحت عنوان 1395احمدي (

دهد بر اساس سرمايه اجتماعي، تفاوت هاي اين پژوهش نشان مييافته» موردي دهستان چايپاره شهرستان زنجان

ت محيطي روستايي به دست آمده و جهت اين رابطه نيز مثبت برآورد شده است معناداري در ميزان اخالق زيس

توان گفت كه با افزايش سرمايه اجتماعي باشد. بر اين اساس ميكه نشان دهنده وجود رابطه مستقيم وجود مي

  كند.ميزان اخالق زيست محيطي نيز افزايش پيدا مي

 توسعة و اجتماعي سرماية مختلف ابعاد بين ارتباط بررسي«ن )، در تحقيقشان با عنوا1396قنبري و همكاران (

 نتايج تحقيق نشان دهنده اين است كه »ايالم شهرستان روستاهاي :مطالعه مورد روستاييان ديدگاه از روستايي

 ميان همكاري روحيه و اعتمادپذيري بر توانديم دارد و روستايي توسعه بر چشمگيري تأثير اجتماعي سرمايه

شكل  ضمن اجتماعي، سرمايه .باشد داشته مثبت تأثير جامعه اقتصادي اهداف به رسيدن براي انساني نيروهاي

 كمك و دهديم شكل نيز افراد رفتار به روستايي، مناطق در رفتاري و اخالقي قوانين و قواعد مجموعه به دهي

 دست پويايي و رشد به يكديگر، با تعامل در و باهم بتوانند اقتصادي و مادي سرمايه و انساني سرماية تا كنديم

 اعتماد روحيه ايجاد باعث گوناگون، جهات از روستا افراد يهايهمسان و هايهمانند از استفاده با همچنين يابند؛
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 كه كنديم ايجاد فضايي و بستر و رديگيم قرار اقتصادي منافع خدمت در و شوديم آگاهي و مشاركت متقابل،

 افزايش باعث نتيجه در يابد؛ افزايش نيز هاآن بين تعامل انساني، نيروهاي از استفاده يهانهيهز كاهش ضمن

  .شوديم روستايي توسعه

 به گرفت، انجام »تايلند در روستايي توسعه و اجتماعي سرمايه« زمينه در كه خود پژوهش در )،2006( پومكاو

 و مشاركت سطح افزايش به همكاري، و صداقت قبيل از اجتماعي سرماية يهامؤلفه كه يافت دست نتيجه اين

  .شوديم منجر جامعه در توسعه

 هدف .است رسيده انجام به »پيامدها و سنجش :اجتماعي سرمايه «عنوان  با )، در پژوهشي2006پاتنام ( رابرت

 پيامدهاي شواهد از برخي معرفي و اجتماعي سرمايه يريگاندازه اجتماعي، سرمايه تعريف مطالعه، اين اصلي

 بسياري در مشاركت و رسمي عضويت :پردازديم هاشاخص از مجموعه يك توصيف به كه است اجتماعي سرمايه

 .مشاركت و اجتماعي اعتماد غيررسمي، يهاشبكه متفاوت يهاشكل از

 بررسي »اجتماعي سرماية ديدگاه با را شهري - روستا مهاجرت موضوع «)، در تحقيق خود با عنوان 2007( پيگر

 و اجتماعي -اقتصادي پويايي در تغيير به اجتماعي سرمايه منابع توزيع سطوح كه است معتقد او .است كرده

  .است شده منجر روستايي مناطق جمعيتي

  

  روش تحقيق

  باشد.اين مطالعه توصيفي و تحليلي مي

  

  اطالعات گردآوري روش

  :است شده آوري جمع ذيل روش دو اساس بر پژوهش اين نياز مورد هايداده

  ايكتابخانه مطالعات -الف

  .است شده استفاده التين و فارسي معتبر مقاالت و كتب از تحقيق نظري مباني تدوين جهت

  ميداني مطالعات -ب

  .شد خواهد توزيع آماري جامعه بين و استفاده پرسشنامه تحقيق نياز مورد هايداده گردآوري براي

 اين واقع در. دهدمي ياري تحقيق موضوع سنجش براي هاييشاخص و معيارها كردن پيدا در را ما اطالعات اين

 سؤاالت به گوييپاسخ براي فرضيه آزمون و موجود شرايط توصيف براي اطالعات آوريجمع دنبال به تحقيق

  .است تحقيق

  

  اطالعات گردآوري ابزار
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 ضمن پژوهشگر. بود پژوهش پرسشنامه به شده ارائه هايپاسخ آوريجمع صورتبه اطالعات گردآوري ابزار

 را هاپرسشنامه كه نمودمي تقاضا كنندگان شركت از تحقيق مورد موضوع اهميت مورد در توضيح و خود معرفي

 پاسخ آمدمي پيش كه سؤاالتي به خود حضور با پژوهشگر. دهند پاسخ آن سؤاالت به و نموده مطالعه درستيبه

 آوري جمع را پرسشنامه شخصاً محقق شده ارائه اطالعات حفظ جهت. دادمي ارائه را الزم توضيحات و دادمي

  .شدند ارائه كلي صورتبه هايافته نهايت در و نمودمي

  

  جامعه و نمونه آماري

باشد كه در اين تحقيق روستاها (جامعه بار آبادان مي جامعه آماري تحقيق، كليه ساكنان روستاهاي دهستان مينو

ها توزيع گرديده ها پرسشنامهنفر آن 185تصادف انتخاب نموده و بين كه در اين روستاها افرادي را به آماري)

  است.

  هاي تجزيه و تحليلروش

ها در نرم افزارهاي گيرند. تجزيه و تحليل دادههاي خام با استفاده از فنون آماري مورد تجزيه و تحليل قرار ميداده

   شود. استفاده مي EXSEL و براي ترسيم نمودار از نرم افزار spssآماري 

  پايايي و روايي

ها از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده ها توسط اساتيد تائيد شده است و براي پايايي پرسشنامهروايي آنها پرسشنامه

مختلف سرمايه اجتماعي بررسي مطالعه ابعاد گيري مقدماتي ضريب آلفاي كرونباخ براي شده كه طي يك نمونه

محاسبه شد كه نشان دهنده پايايي  بار شهرستان آبادان در توسعه روستايي از ديدگاه روستاييان دهستان مينو

  باشد.هاي تحقيق ميپرسشنامه

  وضعيت سرمايه اجتماعي و توسعه روستايي دهستان مينو بار: آلفاي كرونباخ 1جدول 

  نتيجه  ضريب آلفاي كرونباخ  متغير

  پايا  0,89  سرمايه اجتماعي

  پايا  0,84  توسعه روستايي

  موقعيت جغرافيايي دهستان مينو

طبق تقسيمات سياسي كشوري، شهرستان آبادان داراي دو بخش مركزي و مينو مي باشد كه بخش مركزي آن 

به مركزيت  "مينو " و بخش مينوي آن شامل دهستان "حومه غربي، غرب كارون و حومه شرقي " شامل سه دهستان

جزيره مينو(صلبوخ)، بخشي از شهرستان خرمشهر است كه در جنوب  ).1395مركز آمار ايران،(مينوشهر مي باشد

غربي شهر و در حاشية جادة بين آبادان و خرمشهر قرار دارد. دهستان مينو از سه نقطه با كشور عراق و از يك 

روستا رسيده است.  26روستا داشت كه اكنون به  41د نقطه با ايران هم مرز است. قبل از جنگ تحميلي تعدا

اين  جزيره مينو بشكل گالبي است. مابقي روستاها در محدودة ممنوعه، نزديك به مرز آبي با عراق قرار گرفته اند
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متر عرض مي باشد. فاصلة مينوشهر به عنوان مركز بخش مينو، از خرمشهر  300هزار متر طول و  125محدوده با 

كيلومتر است. اين  1015كيلومتر و از تهران مركز كشور  135كيلومتر، از اهواز مركز استان  15رستان مركز شه

دهستان از شرق در مجاورت دهستان بهمنشير شمالي واقع در بخش مركزي آبادان، از شمال به دهستان حومة 

دهستان مينو از . قرار داردشرقي واقع در بخش مركزي خرمشهر و از غرب و جنوب در مجاورت با كشور عراق 

سمت شرق، غرب و جنوب با رودخانه اروند، و از شمال با رود جرُف محصور است. تعداد روستاهاي دهستان مينو، 

  ).1394روستا است(سازمان منطقه آزاد تجاري اروند، 12

  : موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه1نقشه 

  
  هاي تحقيقيافته

  هادادهتحليل توصيفي 

 سن پاسخ دهندگان

 باشد.مي 2ها بر اساس سن مطابق جدول ها، فراواني آزمودنيدر بررسي اطالعات به دست آمده از پرسشنامه

  : توزيع فراواني مربوط به سن پاسخ دهندگان2 جدول

  فراواني تجمعي  درصد فراواني  فراواني  سن

15-25  50  27,0  27,0  

26-35  92 49,7  76,8  

36-45  29  15,7  92,4  

  100  7,6  14  باالتر 46

    100  158  جمع

 منبع: نگارنده
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برابر با  سال 35تا  26شود بيشترين فراواني مربوط به سن افراد مربوط به سطح ) مشاهده مي1-4طبق جدول (

 برابر باسال به باال سال  46رده سني  درصد) و كمترين فراواني مربوط به سن افراد نيز مرتبط به 7/49( نفر 92

  باشد.مي درصد) 6/7معادل ( نفر 14

 جنسيت

  باشد) مي2(ها بر اساس جنسيت مطابق جدول نيفراواني آزمود ها؛در بررسي اطالعات به دست آمده از پرسشنامه
  : توزيع فراواني مربوط به جنسيت پاسخ دهندگان2 جدول

  فراواني تجمعي  درصد فراواني  فراواني  سن

  43,2  43,2  80  زن

  100  65,6 105  مرد

  100  185  جمع

 منبع: نگارنده

  

درصد) و 6/65( نفر 105شود بيشترين فراواني مربوط به جنسيت را مردان برابر با ) مشاهده مي2طبق جدول (

  باشد.مي درصد) 2/43معادل ( نفر 80 كمترين فراواني مربوط به زنان برابر با

 ميزان تحصيالت

 ها بر اساس ميزان تحصيالت مطابق جدول وفراواني آزمودني ها،اطالعات به دست آمده از پرسشنامهدر بررسي 

  باشد.) مي3نمودار (
 مربوط به ميزان تحصيالت پاسخ دهندگان : توزيع فراواني3 جدول

  فراواني تجمعي  درصد فراواني  فراواني  سن

  26,5  26,5  49  ديپلم

  49,2  22,7 42  فوق ديپلم

  91,4  42,2  78  ليسانس

  100  8,6  16  فوق ليسانس باالتر

    100  185  جمع

  منبع: نگارنده

 

 

ليسانس  شود كه بيشترين فراواني مربوط ميزان تحصيالت افراد مربوط به سطح) مشاهده مي3( مطابق جدول

ليسانس به باالتر  ) و كمترين فراواني مربوط به ميزان تحصيالت افراد مربوط به سطح فوق درصد 2/42( نفر78

  باشد.مي درصد)6/8نفر ( 16
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  وضعيت تأهل

  
  مربوط به وضعيت تأهل پاسخ دهندگان : توزيع فراواني4جدول 

  فراواني تجمعي  درصد فراواني  فراواني  سن

  32,4  32,4  60  مجرد

  100  67,6 125  متأهل

  100  110  جمع

  منبع: نگارنده

درصد) از 4/32نفر ( 60درصد ) از پاسخ دهندگان متأهل و 6/67( نفر 125 شود كه) مشاهده مي4مطابق جدول (

  .دهندپاسخ دهندگان را مجردها تشكيل مي

  

 هاي استنباطييافته

  متغيرهاي تحقيق بودن نرمال آزمون

هاي جمع آوري شده داراي توزيع نرمال بايست ابتدا مشخص شود دادههاي آماري ميبراي استفاده از تكنيك

هاي توان از آزمونها ميهاي جمع آوري شده براي آزمون فرضيهنه؟ در صورت نرمال بودن توزيع دادهباشد يا مي

پارامتريك استفاده نمود. بدين منظور از  هاي نابايست از آزمونپارامتريك استفاده كرد در غير اين صورت مي

كنيم. بر مستقل و وابسته استفاده مي اسيمرنوف براي تعيين نرمال بودن توزيع متغيرهاي –آزمون كولموگروف 

  كنيم.هاي مناسب جهت بررسي صحت و سقم فرضيات تحقيق استفاده مياساس نتايج حاصل؛ از آزمون

  

  هااسيمرنوف براي تعيين نرمال بودن داده –آزمون كولموگروف -

��0	 � 		توزيع	متغير�	ام	نرمال	نيست
�0	 � توزيع	متغير�	ام	نرمال	است

 

در غير اين  پذيريمصفر را مي تر از مقدار خطا باشد؛ آنگاهزير اگر سطح معني داري كوچك به نتايج جدولبا توجه 

  .كنيمصورت فرض صفر را رد مي
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  متغيرهاي تحقيق نرمال بودن آزمون :5 جدول

 فرضيه نتيجه سطح معناداري آماره آزمون متغير

 تائيد فرضيه  0,038  0,068  اعتماد اجتماعي

 تائيد فرضيه  0,000  0,095 اجتماعي انسجام

  تائيد فرضيه  0,002  0,086  مشاركت اجتماعي

 تائيد فرضيه  0,035  0,068 توسعه اقتصادي

 تائيد فرضيه 0,014 0,075  توسعه اجتماعي

 تائيد فرضيه 0,000 0,104  توسعه محيطي كالبدي

  منبع: نگارنده

  باشد.كليه متغيرهاي تحقيق نرمال ميتوزيع  شود كهجدول فوق مالحظه مي به با توجه

  هاي پژوهشفرضيه

  شود.مي بررسي فرضيات پژوهش پرداخته به طرفهآزمون تي استيودنت يك از نتايج با استفاده قسمت در اين

  فرضيه اول

 دارد.بار از ديدگاه روستاييان رابطه معناداري وجود  بين ميزان اعتماد اجتماعي در توسعه روستايي دهستان مينو

  : نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون براي فرضيه اول6جدول 

 ضريب همبستگي  سطح معناداري  متغير

  0,301  0,001  اعتماد اجتماعي

  

تر از مقدار كوچك 0,001 سطح معناداري بين ارتباط اعتماد اجتماعي  و توسعه روستايي كه برابر با با توجه به

درصد؛ ارتباط اعتماد اجتماعي  و توسعه روستايي  5گفت در سطح خطاي  توانباشد لذا ميدرصد مي 5خطاي 

  ارتباط معناداري باهم دارند.

  فرضيه دوم

 بار از ديدگاه روستاييان رابطه معناداري وجود دارد. بين ميزان انسجام اجتماعي در توسعه روستايي دهستان مينو

  فرضيه اول: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون براي 7جدول 

 ضريب همبستگي  سطح معناداري  متغير

  0,684  0,000  انسجام اجتماعي
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تر از مقدار كوچك 0,000 سطح معناداري بين ارتباط انسجام اجتماعي  و توسعه روستايي كه برابر با با توجه به

روستايي ارتباط درصد؛ انسجام اجتماعي  و توسعه  5توان گفت در سطح خطاي باشد لذا ميدرصد مي 5خطاي 

  معناداري باهم دارند.

  فرضيه سوم

بار از ديدگاه روستاييان رابطه معناداري وجود  بين ميزان مشاركت اجتماعي در توسعه روستايي دهستان مينو

 دارد.

  : نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون براي فرضيه اول8جدول 

 ضريب همبستگي  سطح معناداري  متغير

  0,001  0,398  

تر از مقدار كوچك 0,001 سطح معناداري بين ارتباط مشاركت اجتماعي  و توسعه روستايي كه برابر با توجه به با

درصد؛ مشاركت اجتماعي  و توسعه روستايي ارتباط  5توان گفت در سطح خطاي باشد لذا ميدرصد مي 5خطاي 

  معناداري باهم دارند.

  فرضيه چهارم

  ز وضعيت سرمايه اجتماعي در دهستان مينوبارميزان رضايتمندي روستاييان ا

تر از مقدار خطاي كوچك 0,000 متغير وضعيت سرمايه اجتماعي كه برابر با سطح معناداري مرتبط به با توجه به

درصد رابطه معناداري بين وضعيت وضعيت سرمايه اجتماعي  5توان گفت در سطح خطاي باشد لذا ميدرصد مي 5

  دارد. دهستان ميتوبار وجود
 تي استيودنت براي بررسي فرضيات پژوهش نتايج آزمون :9 جدول

اختالف   سطح معني داري  درجه آزادي  آمار آزمون  متغير

  ميانگين

كران پايين 

  اختالف

كران باالي 

  اختالف

  -2,2001  -2,0820  -2,14106  0,000  184  -71,524 وضعيت سرمايه اجتماعي

  فرضيه پنجم

  روستاييان از وضعيت توسعه روستايي در دهستان مينوبارميزان رضايتمندي 

تر از مقدار خطاي كوچك 0,002 كه برابر با وضعيت توسعه روستاييمتغير  سطح معناداري مرتبط به با توجه به

دهستان  وضعيت توسعه روستاييدرصد رابطه معناداري بين  5توان گفت در سطح خطاي باشد لذا ميدرصد مي 5

  مينوبار وجود دارد.
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 تي استيودنت براي بررسي فرضيات پژوهش نتايج آزمون :10 جدول

اختالف   سطح معني داري  درجه آزادي  آمار آزمون  متغير

  ميانگين

كران پايين 

  اختالف

كران باالي 

  اختالف

  -2,1785  -2,0519  -2,11523  0,002  184  -65,926 وضعيت توسعه روستايي

  منبع: نگارنده

 

 جمع بندي و نتيجه گيري

همانطور كه بيان شد توسعه روستايي به عنوان يكي از ابعاد توسعه با شيوه زندگي افراد يك جامعه پيوند تنگاتنگي 

دارد و به دنبال ايجاد بهبود در وضعيت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي يك جامعه است كه براي تحقق آن نيز 

باشد. سرمايه اجتماعي ابعاد مختلفي دارد كه تحليل و شناخت مورد نياز ميشكل گيري و تقويت سرمايه اجتماعي 

كارهاي الزم در جهت باال بردن ابعاد مختلف توسعه روستايي همچون توسعه اجتماعي، تواند در ارائه راهها ميآن

ه روستايي در اين فرهنگي و اقتصادي مؤثر باشد لذا با توجه به اهميت و ضرورت بررسي سرمايه اجتماعي و توسع

 بين ارتباط اعتماد اجتماعي  و توسعه روستايي كه برابر باپژوهش به پرداختيم كه نتايج نشان داده است كه 

يعني اعتماد اجتماعي بر توسعه  باشد ارتباط معناداري باهم دارند.درصد مي 5تر از مقدار خطاي كوچك 0,001

 0,000 و بين ارتباط انسجام اجتماعي  و توسعه روستايي كه برابر با روستايي دهستان مينوبار تأثيرگذار مي باشد

باشد كه ارتباط معناداري دارند يعني انسجام اجتماعي در دهستان مينوبار درصد مي 5تر از مقدار خطاي كوچك

تر چككو 0,001 باعث توسعه روستايي شده است و بين ارتباط مشاركت اجتماعي  و توسعه روستايي كه برابر با

باشد ارتباط معناداري دارند يعني مشاركت اجتماعي در توسعه روستايي دهستان درصد مي 5از مقدار خطاي 

 0,000 متغير وضعيت سرمايه اجتماعي كه برابر با سطح معناداري مرتبط به مينوبار تأثير بسزايي دارد و با توجه به

)524/71- =tمي توان گفت روستاييان از وضعيت اجتماعي در توسعه باشد درصد مي 5تر از مقدار خطاي )كوچك

 كه برابر با وضعيت توسعه روستاييمتغير  سطح معناداري مرتبط به روستايي رضايتمند هستند و با توجه به

0,002 )926/65- =tباشد يعني كه روستاييان دهستان مينوبار از توسعه درصد مي 5تر از مقدار خطاي )كوچك

، قنبري و 1395، احمدي 1394نتايج اين تحقيق با نتايج تحقيقات عليايي  تان رضايت دارند.روستايي اين دهس

توان نتايج فوق مي همخواني دارد. با توجه به 2007و گريپ  2006، رابرت پانتام 2006، بومكاو 1396همكاران 

انساني و رشد و توسعه اقتصادي  توان حلقه اتصالي سرمايه طبيعي، فيزيكي،گفت كه امروزه سرمايه اجتماعي را مي

ها اثر بخشي خود را براي جوامع محلي به ارمغان آورده است كه در صورت فقدان سرمايه اجتماعي ساير سرمايه

يابي به توسعه به شمار دهند از اين رو موضوع سرمايه اجتماعي به عنوان يك محور اصلي براي دسترا از دست مي

  رود.مي
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  ارهاپيشنهادها و راهك

سازي و ماهيگيري جهت ايجاد زمينه اشتغال براي هاي اقتصادي روستاها مانند ترويج قايقتقويت بنيان -

 افزايش ضريب ماندگاري روستاييان و ارتقاي حس تعلق به زادگاه

هاي تعاوني و نهادهاي مردمي و غير دولتي به منظور افزايش حي تشكيل نهادهاي مشاركتي مانند شركت -

 و مشاركت جويي در سطح دهستانبستگي هم

 هاي زير بنايي جهت باال بردن روحيه روستاييانگذاريتقويت امكانات فرهنگي و اجتماعي و سرمايه -

 توسعه خدمات رفاهي براي روستاييان -

 حمايت دولت (استانداري، فرمانداري و بخشداري) از صادرات خرما، ماهي، صنايع دستي و... -

 تعامل اجتماعي با توجه به فرهنگ و آداب و رسوم روستاها تقويت اعتماد، انسجام و  -

 .هاي جمعي به ويژه شبكه تلوزيوني استاني جهت باال بردن سرمايه اجتماعيفعاليت رسانه -

  

  تشكر و قدراني

از معاونت محترم پژوهشي و فناوري و ارتباط با جامعه دانشگاه شهيد چمران اهواز بخاطر حمايت هاي مالي 

  مي كنيم. سپاسگزاري

  

  منابع

 بر اجتماعي سرمايه نقش)، 1393ي، مرتضي (جان روزيفي تبار مهر علافروخته، حسن، عزيزي، اصغر،  -

 27-45، صص 34شماره جغرافيايي،  علوم كاربردي تحقيقات نشريهچهاردانگه،  دهستان روستايي توسعه

 مطالعه روستاييان محيطي زيست اخالق در اجتماعي سرمايه اثرات بر تحليلي)، 1395احمدي، منيژه ( -

، صص 61ريزي، شماره زنجان، نشريه علمي پژوهشي جغرافيا و برنامه شهرستان باال؛ چايپاره دهستان :موردي

19-35 

 و مطالعات دفتر :تهران دلفروز، محمدتقي ترجمه مدني، يهاسنت و دموكراسي )،1391( روبرت پاتنام، -

 كشور سياسي وزارت تحقيقات

)، تحليلي بر ميزان سرمايه اجتماعي در مناطق 1390مرتضي، دهقاني، كيومرث، زارعي، رضا (توكلي،  -

 41-51، صص 4اي، شماره ريزي منطقهروستايي شهرستان ممسني در بخش دشمن زياري، فصلنامه برنامه

 دانشكده مجله فرآيندها، و راهبردها مفاهيم،) روستايي توسعه ريزي ، برنامه(1381 )محمدرضا رضواني، -

 تهران دانشگاه انساني علوم و ادبيات
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