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     چکیده

 های رفاه اجتماعی مناطق روستایی بخش مهردشت شهرستان نجف آباد است.اثرات سرمایه اجتماعی بر بهبود شاخص لیتحلهدف این مقاله  

. جامعه تحلیلی است که با استفاده از یافته های کتابخانه ای و پیمایشی انجام شده است -و به روش توصیفیاین تحقیق از نوع کاربردی  

خانوار بود که از  2863نفر و  9066برابر با کل کشور  1395سال  آمارروستای بخش جلگه بود که بر اساس  26ی تحقیق کلیه ساکنان آمار

ی انتخاب شد. ابزار مورد سنجش پرسشنامه محقق ساخته بود که روای آمارنمونه  عنوانبهنفر با استفاده از فرمول کوکران  370عداد این میان ت

پرسشنامه صورت گرفت و با  30تعداد ی با آمارشد. مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه  دیتائصوری پرسشنامه توسط پنل کارشناسان 

رفاه اجتماعی  و 801/0 ی سرمایه اجتماعیهامؤلفه، پایایی برای Spssافزار نرمی کرونباخ در آلفاو استفاده از فرمول  های کسب شدهداده

بود. در  854/0سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی در حد  مؤلفهبین  همبستگی پیرسون نشان از رابطه قوی آزموننتایج  محاسبه شد. 802/0

شاخص ارتباطات  نیبنیدرابود.  رگذاریتأثرفاه اجتماعی  مؤلفههای سرمایه اجتماعی بر بهبود رگرسیون چندگانه نیز تمامی شاخص آزمون

نتیجه  نیچننیا توانیمخش مهردشت داشت. ای رفاه اجتماعی مناطق روستایی بهشاخصدرصد بیشترین نقش را در تبین  751/0اجتماعی با 

 دیتائهای پژوهش گرفت که با افزایش و تقویت سرمایه اجتماعی سطح رفاه اجتماعی مناطق روستایی نیز افزایش پیدا خواهد کرد. همه فرضیه

 یی ارائه گردید.هاشنهادیپشد و در پایان با توجه به نتایج 

 جتماعی، توسعه پایدار، بخش مهر دشت، کلید واژگان: سرمایه اجتماعی، رفاه ا
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 مقدمه

نیازهای اجتماعی است که افراد جامعه باید از آن برخوردار باشند  نیتریاساسی از اهر جامعهرفاه اجتماعی در 

ی به رفاه ابیدستی اجتماعی زیربرنامهاز آنجایی که یکی از اهداف لذا  (.2:1390)هزارجریبی و صفری شالی، 

خالصه  طوربه، رودیمی دولتمردان در جهان کنونی به شمار هادغدغه نیترمهمی از کیآناجتماعی است و ایجاد 

، عنصر مهمی در توسعه و پیشرفت یک جامعه رودیمتوان گفت رفاه عالوه بر اینکه ضرورتی انسانی به شمار می

گفت، رفاه اجتماعی  نیچننیاتوان حال در مورد رفاه اجتماعی روستایی می (.2:1394است )حیدری ساربان،

ی مردم روستایی تواناسازفرایندی مستمر، پویا و پایدار است که منجر به ایجاد مجموعه شرایط الزم در  روستایی

های مسئول برای بهبود مستمر کیفیت زندگی؛ و از سویی دیگر راهکاری از طریق دولت و نهادهای مدنی و سازمان

باشد )افراخته و همکاران، اجتماعی می های فضایی و تحقق عدالت اجتماعی و پایداریی تعادلبرقراردر جهت 

ی توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ندهایدر فراامروزه به دلیل نقش و جایگاه روستاها  (. مضاف بر این3:1396

المللی و پیامدهای توسعه مناطق روستایی چون فقر گسترده، نابرابری فزاینده، و بین ای، ملیدر مقیاس محلی، منطقه

نشینی شهری و ... توجه به توسعه روستای بیشتر و حتی مقدم بر سریع جمعیت، بیکاری، مهاجرت، حاشیهرشد 

یابد )ازکیا مسئله رفاه و تأمین رفاه اجتماعی در این مناطق اهمیت بیشتری می رونیازاتوسعه شهری گردیده است 

 ,Nidarr et allجامعه پیشرفت خواهد کرد )سطح رفاه جامعه پیشرفت کند کل  اگر به طوری که؛ (2013و غفاری، 

مهم برای دستیابی به  از عواملی اجتماعی یکی هاسازهو  هاشبکهسرمایه اجتماعی به دلیل  نیب نیدرا(. 2019:1

ی برای همکاری در داخل سازنهیزمزیرا با تسهیل اقدامات عامالن و ؛ (Dzanja et al, 2015:165) باشدیمرفاه 

(. Khana, 2011:11) باشدیمدارای اهمیت بیشتری  سازدیمساختارها و دستیابی به اهداف خاص را ممکن 

امروزه سرمایه اجتماعی به یک مفهوم بسیار مرسوم مبدل شده و به صورت شعار روز سیاست مداران و نخبگان 

بین خانوارهای  فقر دری باعث کاهش توجهقابل طوربه( که 457:1398دانشگاهی در آمده است)ملکی و همکاران، 

 ریتأثبر سطح معاش افراد و خانوارها  میرمستقیغمستقیم و  طوربه نیهمچن (.Aremu, 2014) شودیمروستایی 

به سخن دیگر سرمایه اجتماعی، یکی از شروط الزم برای پیشرفت و توسعه  (.Kifle et al, 2016:25) گذاردیم

افراخته )دولت است  -جامعه -و اعتماد متقابل فرد ، گسترش انسجام اجتماعی، بسط مشارکت اجتماعینبهجاهمه

(. عالوه بر این سرمایه اجتماعی وجوه گوناگون سازمان اجتماعی نظیر اعتماد، هنجارها و 28:1393و همکاران، 

 :Ellison & All, 2011بخشند )یمکردن اقدامات هماهنگ، کارایی جامعه را بهبود  آسانکه با  هاستشبکه
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و  کندیمو جوامع ایفا  هاسازماناز سرمایه فیزیکی و انسانی در  ترمهمامروزه سرمایه اجتماعی، نقش بسیار  (.774

 هاسازمانبا  هاسازمانو  هاانسانو  هاسازمان، هاانسانی میان بخشانسجامی روابط جمعی و گروهی، هاشبکه

نوعی عالج همه مشکالت جامعه مدرن تلقی شده  عنوانبهسرمایه اجتماعی  نی؛ بنابرا(7:1396)احمدی،  باشدیم

در رابطه با اثرات متقابل سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی یک نقطه اشتراک وجود دارد و این است که  رایز است؛

اعتقاد  به ی اثرات مثبتی نیز بر روی آن است.دارا پذیرد،می تأثیررفاه اجتماعی ضمن اینکه از سرمایه اجتماعی 

تراز و هم مقام زمانی که همه افراد جامعه از سطح باالی رفاه اجتماعی برخوردار باشند و خود را هم پردازانهینظر

و همیاری را در بین  مشورت مشترک، احساس میزان همدلی، ناخودآگاه صورتبه با دیگر اعضای جامعه بدانند،

رسند که با افزایش میزان همدلی و همراهی با یکدیگر )افزایش به این نتیجه می تیدرنهاش خواهند داد و خود افزای

 دیگر سخن(. به 1388همکاران، زاهدی وشود )یمرفاه اجتماعی آنان افزوده  زانیبر م ( دوبارهسرمایه اجتماعی

ی معرف رفاه اجتماعی همگانی است، ارتباط سرمایه اجتماعی با اواسطهیب طوربهی افتگیتوسعهسطح  کهییازآنجا

کرد و نتیجه گرفت که وجود سرمایه اجتماعی باال  لیتأوبه ارتباط میان سرمایه اجتماعی و رفاه  توانیمتوسعه را 

 (.5:1396کند )شاهین و همکاران، نیتأمسطح باالتری از رفاه اجتماعی را  تواندیم

ی اجتماعی بین مردم، مبانی اعتماد، هاشبکهو  وندهایپی ریگشکلاجتماعی یک پدیده پایین به باال است و با  هیسرما

ی اعتماد و کنش یا عمل متقابل قلب این مفهوم هنجارهای که اگونهبه دیآیمبه وجود  متقابلی هنجارهاارتباط و 

ی در روابط اجتماعی است که در آن افراد با مشارکت گذارهیسرماماعی در یک معنی عام نوعی اجت هیسرمااست 

 هاآنهای رفاه ی اجتماعی نقش مهمی در منفعت رساندن به همدیگر دارند که باعث بهبود شاخصهاشبکهدر 

رفاه اجتماعی  توانینمی جدید رفاه اجتماعی، موضوع سرمایه اجتماعی اهمیت یافته است. دیگر هانظامدر  .شودیم

های منابع جامعه مدنی از جمله سرمایه نآ بری مستقیم اقتصادی و مادی تضمین کرد و عالوه هامؤلفهتوسط  صرفاًرا 

ردشت به دلیل فاصله زیاد از مرکز های مختلف مردم را فعال و بسیج کرد.  روستاهای بخش مهاجتماعی گروه

شهرستان نجف آباد در این انزوای جغرافیایی قرار گرفته اند و تقویت سرمایه اجتماعی در این گونه روستاها میتواند 

دلیل محکمی برای رفاه انها باشد. چرا که هنوز مشارکت در این روستاها پا برجا هست و مردم منطقه برای کمک 

داث گلخانه و فعالیت های دیگر کشاورزی از هر کوششی دریغ نمیکنند. لذا تحقیق حاضر به هم خصوصا در اح

های رفاه اجتماعی را در روستاهای بخش مهردشت بسنجد. است تا اثرات سرمایه اجتماعی بر بهبود شاخص نآبر

 اعی رابطه وجود دارد؟و سوال اصلی این پزوهش این است، که آیا بین افزایش سرمایه اجتماعی و بهبود رفاه اجتم
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 مبانی نظری تحقیق

شکل جدیدی از سرمایه جامعه مطرح شد  عنوانبه 1990برجسته در دهه  طوربهظهور ادبیات سرمایه اجتماعی 

(Khana, 2012;11.) استفاده از این مفهوم  د.نام متداول گردیتمفهوم سرمایه اجتماعی در علوم اجتماعی توسط پا

فیزیکی،  یهاهیپنج شکل عمده از سرما (2007) کالتر وبیکر .گرددینظریات بوردیو، کلمن و پاتنام باز مدر توسعه به 

که سرمایه اجتماعی برای تولید از هر شکل دیگری از  کنندیمالی، انسانی، طبیعی و اجتماعی را مطرح و استدالل م

 بینیشاز طریق آن سایر اشکال دیگر سرمایه را پی نتوایعنوان روان کننده است که متر است و بهسرمایه باارزش

 کرد.

است که به نتایج آثار مختلف درون شبکه  چندگانهبه عبارت دیگر سرمایه اجتماعی مفهومی پیچیده متشکل از ابعاد 

در روابط متقابل موجود میان  هاارزش( و شامل هنجارهای اجتماعی و Castro & et all, 2014:3دارد )اشاره 

ی( و مناسبات اجتماعی و ررسمیغی بین فردی )اعم از رسمی و هاشبکهکه با عضویت در  شودیمد و جامعه فر

 Prayitno) کندیمیل آن به اشکال دیگر سرمایه برای بهبود و حفظ جایگاه خود در جامعه نمود پیدا تبدسپس 

& et all, 2014:454) روابط روزمره میان افراد جامعه: همسایگان، بنابراین سرمایه اجتماعی، دارایی نهفته در ؛

؛ که شامل رفاه خانوار، تقویت همسایگی، آوردیمو غیره است که پیامدهای مثبتی را به ارمغان  همکاران، دوستان

(. در عین حال سرمایه Hamdan & et all, 2014:170) باشدیمافزایش کیفیت زندگی و پویایی جامعه 

ی ررسمیغیا معامالت  هاو معاشرتیی مانند مشارکت در امور عمومی، جلسات عمومی هاتیفعالاجتماعی از طریق 

 تواندیمی اجتماعی مانند مناطق روستایی این امر هاطیمح( که در 6:1398و پایدار، زادهمیابراه) شودیمی ریگاندازه

 منجر به بهبود رفاه اجتماعی ساکنین گردد. 

های یک کاالی عمومی و دارایی جمعی مطرح است که در دوره عنوانبهاجتماعی  به باور بوردیو و کلمن، سرمایه

توانایی افراد برای  عنوانبه(. فوکویاما، سرمایه اجتماعی را Ognibene, 2010:6) شودیمانباشته  بلندمدتزمانی 

 (.Arbab, 2011:6کند )دستیابی به اهداف مشترک در گروه و سازمان تعریف می منظوربهکار با یکدیگر 

یا اطالعاتی( که هر نوع مزیتی را برای دارندگان  توجهجالبی ما عنوان سرمایه را برای هر موجودیتی )طورکلبه

 ,Dinga.)میبریمار خود فراهم نماید، اعم از سرمایه طبیعی، مالی، بیولوژیک، سرمایه فرهنگی و اجتماعی به ک

منابع سرمایه توجه  نیترجذابیکی از  منزلهبه(.در سه دهه گذشته اندیشمندان به سرمایه اجتماعی 2014:247
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بالقوه و بالفعل موجود  ی از منابعامجموعه( که شامل Paunescu & Raluca Badea, 2014:563) اندکرده

ی از روابط که موجب اشبکه(. یا Di Vincenz & Mascia, 2012:8در ساختار روابط اجتماعی میان کنشگران )

 شودیمی روابط فردی و اجتماعی هاشبکهبا دسترسی به منابع موجود در  هاشبکهایجاد ارزش برای کنشگران درون 

توسعه به سرمایه اجتماعی این است که برخالف  انیمتصدی از دالیل توجه کی (.5:1396و همکاران، نجار زاده)

 توانیمکل  در(. Dzanja et el, 2015:175) برنداردای در هزینه آنها مانند زمین، برای دستیابی به دارایی سایر

ی روستاییان از طریق، مشارکت، سازآگاهگفت رسیدن به توسعه نیازمند توجه به سرمایه اجتماعی و توانمندسازی و 

مشارکت، همکاری، تعامالت و  سازنهیزمانسجام، اعتماد و سایر ابعاد اجتماعی است، چراکه اعتماد اجتماعی 

و منجر به گسترش و تسهیل روابط اجتماعی فرد با سایر  های اجتماعی شدههای گروهی میان اعضا در گروهکنش

 (.630، 1390اران شود )رستمی و همکافراد جامعه می

که با امنیت، معیشت، سالمت، بهداشت، شادکامی و اقدامات تکمیلی همراه باشدیممتغیر دیگر تحقیق رفاه اجتماعی 

به صورت جدی مورد عالقه جامعه  1980رفاه اجتماعی در دهه  مفهوم (.1389: 203الدین افتخاری، است )کن

مبانی مطالعات اجتماعی، بنا به تعریف،  ط با توسعه قرار گرفته است. درشناسان، اقتصاد دانان و سایر رشته های مرتب

زندگی مطلوب و  نیتأمو نهادهای ویژه  مؤسساتی متشکل از خدمات، امجموعهرفاه اجتماعی عبارت است از 

 ی طبیعی و منابع اجتماعی. هاموهبتبرخورداری از 

 آحادنیازهای اجتماعی است که همه  نیترمبرمبه سخن دیگر  رفاه اجتماعی در هر جامعه چه شهری و روستایی از 

تعریف کرده است: رفاه اجتماعی  گونهنیاملل متحد رفاه اجتماعی را  سازمان برخوردار باشند. آنجامعه باید از 

ت که با نظارت دولت، برای بهزیستی افراد و جامعه انجام ی اسهابرنامهو  هاتیفعالدامنه گسترده از  رندهیدربرگ

، پیامد رفاه اجتماعی بیشتر در جوامع، رشد اقتصادی نظرانصاحبباور  به (.3:1398)موحدی و همکاران،  شودیم

  (.Nobro et al, 2016، Silva et al, 2017و از آن جمله روستاها است ) هاآناجتماعات محلی 

»سرمایه اجتماعی« نقش کلیدی ایفا  خصوصبهرایند افزایش رفاه اجتماعی متغیرهای اجتماعی مضاف بر این در ف

)فراهانی  ردیگینمی و اعتماد اجتماعی شکل مندتیرضاای بدون مشارکت محلی مردم هیچ توسعه چراکه، کندیم

بر اساس مشارکت و همکاری، همیاری، همزیستی  نآ تیتقوسرمایه اجتماعی و  نیبنابرا (.27:1391و همکاران،

ی افزایش رفاه و توانمندی و به طبع باعث توسعه نواحی هانهیزم تواندیم، انسجام، اعتماد و صمیمیت زیآممسالمت
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و جوامع داری سطح باالی سرمایه ستوفریکرطبق مطالعات (. 8:1397روستایی را مهیا سازد )طوالبی نژاد و همکاران،

اند ی، در مقایسه با جوامع دارای سطح پایین سرمایه اجتماعی به سطوح رشد باالتری دست یافتهاجتماع

(Christoforou, 2013.) های ها و سازهی اجتماعی به دلیل شبکهبا توجه به اهمیت موضوع سرمایه حال

(؛ لذا از آنجایی که سطوح Dzanga, 2015;165باشد )یابی به رفاه میاجتماعی یکی از عوامل مهم برای دست

معرف سطح رفاه اجتماعی همگانی است، ارتباط سرمایه اجتماعی با توسعه را  واسطهیب طوربهی افتگیتوسعه

تواند کرد و نتیجه گرفت که وجود سرمایه اجتماعی باال می لیتأوبه ارتباط میان سرمایه اجتماعی و رفاه  توانیم

فرض کرد بین سرمایه اجتماعی و رفاه در سطوح  توانیم، نی؛ بنابراکند نیتأمجتماعی را سطح باالتری از رفاه ا

های های سرمایه اجتماعی مانند اعتماد، هنجارهای اجتماعی و شبکهشاخص خرد و کالن همبستگی وجود دارد.

 (.2:1388زاهدی و همکاران، .)اجتماعی رابطه مثبت و معناداری دارد با رفاه زین یاجتماع

ی دارد که منابع اجامعهی که توزیع منابع در آن عادالنه باشد، وضعیت رفاهی بهتری از اجامعهبه عقیده جان راولز 

افراد مطلوب باشد؛ بدین  نیترمحرومعادالنه به این معنا است که برای  عیتوز .شودینمبه شکل عادالنه توزیع  آن

است، نه حذف صرف نابرابری )شاهین و همکاران،  رعادالنهیغی هاینابرابرترتیب رفاه اجتماعی مستلزم حذف 

نیست، موافق  آنجز مجموع آحاد این در حالی است که بنتام با عقیده آدام اسمیت که جامعه چیزی به (.6:1396

اندازه گرفت؛  توانیمدید او رفاه را  از به رفاه فردی محدود کنیم. خود را حثببود و اعتقاد داشت ما مجبور نیستیم 

 درمجموعترکیب کنیم و سطح متراکم رفاه اجتماعی را  باهمی فردی را هارفاه دهدیمی به ما اجازه ریگاندازهقابلیت 

فردی است. به عقیده بنتام رفاه  یهارفاهاندازه بگیریم به این معنی، رفاه اجتماعی نوعی تراکم ساده و مکانیکی 

مردم مساوی است )پاتریک،  آحاد حداکثرخیز و خوشبختی برای  حداکثری اجتماعی و با مندبهرهاجتماعی با 

سرمایه اجتماعی این داللت ضمنی وجود دارد که سرمایه اجتماعی از طریق  نظرانصاحبدر آرا همه  (.32:1381

تر بتوانند منافع فردی و گروهی خود که افراد بهتر و ساده سازدیمفراهم  تسهیل کردن روبط اجتماعی موجباتی

ی از مندبهرهیی که در معنای مستقیم رفاه اجتماعی نیز داللت صریح آنجاازجمله منافع اقتصادی را دنبال کنند و از 

وجود دارد که خود از طریق کسب درامد  ترآسودهمواهب اجتماعی برای فراهم ساختن امکانات یک زندگی بهتر و 

پلی ارتباطی میان این دو مفهوم اجتماعی برقرار کرد که معرف همبستگی  توانیمبیشتر قابل حصول است، پس 

توان ی سرمایه اجتماعی بیشتر میسازرهیذخشد که با میان سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی باشد و باز گوی آن با

(. به سخن 10:1388. )زاهدی و همکاران، افتیدستشرایطی را فراهم ساخت که به سطح باالیی از رفاه اجتماعی 
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های توسعه بخصوص توسعه روستایی تقویت و پیوند بین سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی دیگر در یکی از ره

ای برای دولت ها ندارد و این به خودی خود در روستاها شکل -حقق سرمایه اجتماعی هیچ هزینهاست. چراکه ت

میگیرد و اگر این سرمایه اجتماعی شکل گرفت جرقه اول آن در احساس مشارکت و ارتباطات اجتماعی و انسجام 

مشارکت و همیاری در روستاها  اجتماعی نمایان میشود که میتواند زمینه ساز کمک به بهبود رفاه اجتماعی از طریق

 شود.

مقوله رفاه و رفاه اجتماعی افراد و ساکنان محلی  ی مدرن امروزی،هانظامعنوان کرد که در  گونهنیا توانیمدر پایان 

سطح رفاه اجتماعی را سنجش رفاه اقتصادی و مادی تعیین کرد.  توانینماز گذشته مهم شده است و دیگر  شیب

ی تحقق رفاه اجتماعی توجه به هاراها تغییر رویکرد نسبت به مقوله رفاه و رفاه اجتماعی، یکی از در این راستا و ب

به نمایش  1آن است. در این خصوص مدل مفهومی پژوهش مطابق شکل  شیازپشیبسرمایه اجتماعی و تقویت 

 .دیآیدرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهش: مدل مفهومی 1شکل 

 1401ترسیم نگارندگان، 

 سرمایه اجتماعی 

 رفاه  اجتماعی 

اجتماعی مشارکت اجتماعی انسجام   

اجتماعی ارتباطات  

اجتماعی اعتماد  میزان آگاهی 

 اجتماعی

میزان رضایتمندی 

اجتماعیمندی  

 زیر ساخت

 رضایت از زندگی

 تغذیه مطلوب

 دانش و آگاهی

 فقر و محرومیت

رماندبهداشت و   

منیت اجتماعیا اشتغال و بیکاری  

 کیفیت زندگی

 مسکن
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 پیشینه پژوهش

ی با عنوان تحلیل اثرات سرمایه اجتماعی در کاهش فقر خانوارهای روستایی پژوهش( در 1396احمدی و همکاران )

ی سرمایه هامؤلفهو بویر احمد، نتایج نشان داد بین گسترش  هیلویکهگیی، استان الیژمطالعه موردی: دهستان پشته 

ی با موضوع اقالهم( در 1392ی و همکاران )دادور خان اجتماعی و کاهش فقر روستایی رابطه معنادار وجود دارد.

سرمایه اجتماعی بر ارتقای توسعه روستایی، نتایج نشان داد که روستاهای برخوردار از سرمایه  ریتأثمطالعه تطبیقی 

ی با عنوان تحلیل امقاله( در 1391ی و همکاران )موسو اجتماعی بیشتر از سطح توسعه بهتری برخوردار هستند.

ی نیرومند از ادهیپدفضایی رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار شهری، نشان دارد سرمایه اجتماعی همچون 

ایجاد توسعه پایدار را  نهیزمی اعتماد و پیوند مستحکم و نیرومند کنشگران( هاشبکهطریق سطوح ماهوی )ایجاد 

قالی با عنوان اثرات سرمایه اجتماعی در مناطق روستایی، نشان داد ( در م1393ی ساربان )دریح .سازدیمفراهم 

ی اقتصادی، مشارکتی، -سرمایه اجتماعی در توسعه مناطق روستایی شامل چهار مولفه رگذاریتأثمتغیرهای  نیترمهم

ر نقش ی با عنوان تحلیل جغرافیایی بپژوهش( در 1396یی مقدم و محمدی یگانه )سنا کنش متقابل و محیطی است.

تغییر در سطح سرمایه اجتماعی، تفاوت  براثرسرمایه اجتماعی در کیفیت زندگی خانوارهای عشایری نشان دادند 

 است. آمدهمهمی داری در کیفیت زندگی خانوارهای عشایری پدید 

، تاراآسی با عنوان اثرات سرمایه اجتماعی بر اقتصاد نواحی روستایی شهرستان پژوهش( در 1397حیدری ساربان )

دو متغیر میزان سازگاری اجتماعی و تمایل به عضویت در نهادهای محلی بین تمامی متغیرهای  جزبهنتایج نشان داد 

 های اقتصادی مناطق روستایی رابطه مستقیم و معناداری وجود داشته است.تحقیق با کیفیت شاخص

 هامواد و روش

 منطقه مورد پژوهش

شود تقسیم می مهردشتباشد. این شهرستان به دو بخش مرکزی و های استان اصفهان میآباد یکی از شهرستانشهرستان نجف

کیلومتری از مرکز  150تا  110و بخش مهردشت دارای دو دهستان اشن و حسین آباد است. این روستاها در فاصله ای 

د و علی آباد به عنوان تولید کنندگان زعفران و روستای اشن به عنوان شهرستان نجف آباد قرار گرفته اند. روستای خیرآبا

 قطب تولید عسل در استان اصفهان با تعداد یک میلیون کندوی عسل شناخته شده هستند.
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 : نقشه منطقه مورد مطالعه1نقشه 

 

 روش پژوهش

تحلیلی است.  -با ماهیت پیمایشی، از نوع همبستگی و به روش توصیفی هدف کاربردی ازنظرپژوهش حاضر 

خانوار ساکن  2863نفر و  9066برابر با  1395سرشماری کل کشور در سال  نیآخربر اساس  پژوهشی آمارجامعه 

محاسبه شد. ابرار  370. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران باشدیمدر مناطق روستایی بخش مهردشت 

پرسشنامه محقق ساخته بود که در اختیار محققان و کارشناسان قرار گرفت و پس از رفع اشکاالت  ردسنجشمو

ی از روستاهای خارج از محدوده انجام کیدرجهت بررسی پایایی یک مطالعه راهنما  شد. دیتائ آنمطرح شده روایی 

رفاه اجتماعی  و 801/0 ی سرمایه اجتماعیهامؤلفهی کرونباخ برای آلفاو پایای پرسشنامه با استفاده از فرمول 
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 6از دو نوع پرسشنامه سرمایه اجتماعی با تعداد  پژوهشی سنجش و ارتباط بین متغیرهای برا محاسبه شد. 802/0

که بتوان اهداف تحقیق را پوشش دهد استفاده  گویه 32شاخص و  10گویه و رفاه اجتماعی با تعداد  25شاخص و 

( طراحی شد تعداد نمونه 5تا خیلی زیاد= 1ی لیکرت )از خیلی کم=قسمتپنجقالب طیف  پرسشنامه در گردید.

پرسشنامه بر اساس سهم جمعیتی انجام گرفت و به صورت تصادفی میان سرپرست خانوار ساکنان روستایی توزیع 

های سرمایه -ها ابتدا به سنجش وضعیت شاخص( قابل مشاهده است. در تحلیل داده3که نمونه در جدول ) شد

پرداخته شد و سپس برای بررسی ارتباط ببین دو متغیر از ضریب  اجتماعی و رفاه اجتماعی در منطقه مورد مطالعه

افزار نرمدر  هالیتحلاستفاده گردید. کلیه گام بهگامهمبستگی پیرسون؛ و برای سنجش میزان ارتباط از رگرسیون 
23Spss  .انجام گرفت 

 و وابسته ریاثرپذهای رفاه اجتماعی متغیر و گویه هاشاخص: 1جدول 

هامعرفها و گویه  مؤلفه شاخص 

از امنیت اجتماعی، میزان امنیت اجتماعی تیهم رضامیزان درگیری مردم روستا با   امنیت اجتماعی 

عی
ما

جت
ه ا

رفا
 

ها و مشکالت خودبودن محیط روستا، رضایت از کیفیت زندگی خود، میزان بیان کردن خواسته بخشلذتمیزان   کیفیت زندگی 

میزان رضایت از وضعیت مسکن، رضایت از مساحت مسکن، رضایت از وضعیت زیر بنا مسکن برای 

ی دامدارهاتیفعال  

 مسکن

بهتر شدن زندگی خودمیزان رضایت از زندگی، عشق ورزیدن به زندگی، امید به  رضایت از  

 زندگی

و کمیت غذایی خود، توان  تأمین مواد غذایی از شهرها، رضایت از کیفیت زانیم رضایت از تغذیه خانواده خود،

 تهیه تعذیه برای خانواده خود

 تغذیه مطلوب

با نیازها درآمد زانیم از شغل، تیرضا ،امیدواری به آینده شغلی بیکاریاشتغال،    

رضایت از بهداشت معابر و  ،دست دسی به بیمارستان مناسب زانیم رضایت از بهداری و شبکه بهداشت،

ی روستاهاکوچه  

بهداشت و 

 درمان

آموزشاز وضعیت  تیرضا اطالع از حقوق قانونی نسبت به ادارات دولتی، کیفیت نهضت در روستا،   دانش و آگاهی 

صدای شما توسط مسئولین، بهبود وضعیت فقر دنیشن امیدواری به بهبود شرایط زندگی،بهبود محرومیت،  فقر و   

 محرومیت

، رضایت از خدمات عمومیونقلحملاز سیستم  تیرضا در سطح روستا،...رضایت از خدمات آب رساختیز   

 .1401؛ مطالعات میدانی نگارندگان، 1390هزارجریبی و صفری شالی،  ؛1390ی و همکاران، پور طاهر؛ 1390منبع، افتخاری و همکاران، 
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 ها و گویه های سرمایه اجتماعی متغیر مستقل-: شاخص2جدول 

هامعرفها و گویه  مؤلفه شاخص 

 گریبا دی مسئوالن از مسائل و مشکالت مردم، میزان ارتباط مستقیم مدیران محلی با مردم، میزان تعامل آگاه

تعامل با مدیران محلی، اهالی روستا، میزان حضور و تشکیل جلسات در مسجد،  

 ارتباطات اجتماعی

عی
ما

جت
ه ا

مای
سر

 

 دانیسفشیری موجود، میزان مراجعه به کدخدامنشانه، تقویت نهادهای محل صورتبهحد اختالفات و مشکالت 

 روستا توسط مدیران محلی، میزان همدلی و یکرنگی،

 انسجام اجتماعی

میزان اعتماد به مدیران محلی، میزان اعتماد مردم به یکدیگر، میزان اعتماد مردم به نهادهای اجتماعی فعال در 

 روستاها،

 اعتماد اجتماعی

میزان مشارکت مالی و -ارتباط با اهالی روستا در مورد مشکالت روستا-اعتقاد به مشارکت در توسعه روستا

ی عمرانی، میزان همفکری برای برطرف کردن مشکالت روستا،هابرنامهفیزیکی در   

 مشارکت اجتماعی

ی هارسانهزان استفاده از روستا، میزان سطح تحصیالت اهالی، میزان استفاده از اینترنت، میآموزش وضعیت 

 صوتی و تصویری،

یآگاهمیزان   

میزان  میزان رضایت از همکاری اهالی، میزان صمیمیت در بین اهالی روستا، رضایت از عملکرد شورا روستای خود،

یمندتیرضا  

 .1401؛ مطالعات میدانی نگارندگان 1387(؛ ازکیا، 1396ساربان )منابع، حیدری 

 

 

: جمعیت و خانوار و حجم نمونه روستاهای بخش مهردشت 3جدول     

 بخش دهستان روستا خانوار جمعیت نمونه

 مهردشت حسین آباد حسین آباد 931 3087 125

 خونداب 340 1073 43

 علی اباد 85 270 12

 حسنیجه 79 239 11

 اشن دوماب 197 521 21

 اشن 876 2748 112

 گلدره 355 1128 46

 جمع 2863 9066 370
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 های تحقیق یافته.

 ی توصیفی   هاافتهالف( ی

 ی فردی نمونه مورد مطالعه هایژگیو- 

گروه  برحسبمورد مطالعه  آماری تحقیقی توصیفی گویای این واقعیت است که نمونه هاافته(، ی4مطابق جدول )

را مردان  انیگوپاسخی اکثریت بود. بیشترین تعداد دارا 148درصد و فراوانی  5/39با  ( سال،46-55) 3سنی، کد 

بودند. بررسی ابعاد اعضای  متأهل( 364درصد ) 1/97بیانگر این است که  تا هلدرصد تشکیل دادند. وضعیت  88با 

 9/6با  10درصد در باالترین رده و محدوده سنی باالی  3/57با  6الی  4خانوار نیز مشخص کرد، محدوده سنی 

 6/37درصد(. 7/14) سوادیبنفر  55ی مورد مطالعه، آمارنفر نمونه  375رده قرار دارند. از میان  نیترنییپادرصد در 

ی مورد مطالعه، تحصیالت آماردرصد از نمونه  4/74گفت که  توانیمدرصد سواد خواندن و نوشتن داشتند. 

 درصد بیکار هستند. 9/5درصد به کشاورزی مشغول هستند و  9/66هستند.  سوادکمو  سوادیبی ندارند. توجهقابل

 : توزیع فراوانی مشخصات فردی روستاییان مورد مطالعه4جدول 

 درصد فراوانی گزینه مشخصات دموگرافیک

 1/2 8 17-25 گروه سنی

 6/13 51 سال 35-26

 9/14 56 سال 45-36

 5/39 148 سال 55-46

 9/29 112 سال به باال 56

 12/0 45 زن انیگوپاسخجنس 

 88/0 330 مرد

 8/0 3 مجرد تأهلوضعیت  

 1/97 364 متأهل

 1/2 8 متارکه

 7/14 55 سوادیب وضعیت سواد 

 6/37 141 خواندن و نوشتن

 1/22 83 سیکل

 5/15 58 دیپلم

 2/7 27 پلمیدفوق
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 7/2 10 لیسانس

 3 1 فوق و باالتر

 5/0 2 دارخانه شغل

 9/66 251 کشاورز

 7/6 25 کارمند

 20 75 آزاد

 9/5 22 بیکار

 1/13 49 0-3 تعداد اعضای خانوار

6-4 215 3/57 

9-7 85 7/22 

 9/6 26 10باالی 

 1401ماخذ: نگارندگان،

 متغیرهای تحقیقی هایژگیو

که در مورد شاخص ارتباطات اجتماعی،  دهدیم( نشان 5های توصیفی تحقیق در جدول )-از یافته آمدهدستبهنتایج 

در سطح خیلی کم و  انیگوپاسخدرصد  58/32 در سطح زیاد و خیلی زیاد و انیگوپاسخدرصد  68/29وضعیت 

 در سطح زیاد و خیلی زیاد و انیگوپاسخدرصد  22شد. در مورد شاخص انسجام اجتماعی، وضعیت  برآوردکم 

 تیوضعشد. در خصوص شاخص اعتماد اجتماعی،  برآورددر سطح خیلی کم و کم  انیگوپاسخ درصد 32/42

 برآوردو کم  در سطح خیلی کم انیگوپاسخدرصد  7/31 در سطح زیاد و خیلی زیاد و انیگوپاسخدرصد  45/32

 27/31 در سطح زیاد و خیلی زیاد و انیگوپاسخدرصد  9/34شد. در مورد شاخص مشارکت اجتماعی، وضعیت 

درصد  05/32شد. در مورد شاخص میزان آگاهی، وضعیت  برآورددر سطح خیلی کم و کم  انیگوپاسخدرصد 

در  آخرشد. در  برآوردسطح خیلی کم و کم در  انیگوپاسخدرصد  8/32 در سطح زیاد و خیلی زیاد و انیگوپاسخ

 44/53 در سطح زیاد و خیلی زیاد و انیگوپاسخ درصد 84/13ی، وضعیت مندتیرضاشاخص میزان  خصوص

 شد. برآورددر سطح خیلی کم و کم  انیگوپاسخدرصد 
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 : درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار متغیرهای مستقل5جدول 
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گویاندرصد پاسخ  

089/1  96/2  98/10  6/21  74/37  12/21  56/8  1 ارتباطات اجتماعی 

041/1  71/2  92/12  4/29  65/35  4/17  6/4  2 انسجام اجتماعی 

037/1  95/2  05/10  65/21  77/35  25/27  2/5  3 اجتماعیاعتماد  

092/1  94/2  07/13  2/19  8/32  65/29  25/5  4 مشارکت اجتماعی 

039/1  02/3  65/9  15/23  07/35  6/25  45/6  5 یآگاهمیزان  

021/1  39/2  72/23  72/29  67/32  27/11  57/2  6 یمندتیرضامیزان  

 .1401ماخذ: نگارندگان،

که در مورد شاخص امنیت اجتماعی،  دهدیم( نشان 6های توصیفی تحقیق در جدول )-از یافته آمدهدستبهنتایج 

در سطح خیلی کم و  انیگوپاسخدرصد  39/42 در سطح زیاد و خیلی زیاد و انیگوپاسخدرصد  73/19وضعیت 

 خیلی زیاد و در سطح زیاد و انیگوپاسخدرصد  65/23شد. در مورد شاخص کیفیت زندگی، وضعیت  برآوردکم 

 درصد 53/13 تیوضعشد. در خصوص شاخص مسکن،  برآورددر سطح خیلی کم و کم  انیگوپاسخ درصد 23/38

شد. در مورد  برآورددر سطح خیلی کم و کم  انیگوپاسخدرصد  45/51 در سطح زیاد و خیلی زیاد و انیگوپاسخ

درصد  5/46 زیاد و خیلی زیاد ودر سطح  انیگوپاسخدرصد  29/22شاخص رضایت از زندگی، وضعیت 

 انیگوپاسخ درصد 09/37شد. در مورد شاخص تغذیه مطلوب، وضعیت  برآورددر سطح خیلی کم و کم  انیگوپاسخ

شد. در مورد شاخص  برآورددر سطح خیلی کم و کم  انیگوپاسخدرصد  73/11 در سطح زیاد و خیلی زیاد و

در  انیگوپاسخدرصد  16/39 در سطح زیاد و خیلی زیاد و انیگوپاسخ درصد 46/24اشتغال و بیکاری، وضعیت 

در سطح  انیگوپاسخ درصد 99/23وضعیت ، شد. در مورد شاخص بهداشت و درمان برآوردسطح خیلی کم و کم 

شد. در مورد شاخص دانش و  برآوردلی کم و کم در سطح خی انیگوپاسخ درصد 52/40 زیاد و خیلی زیاد و

در سطح خیلی  انیگوپاسخدرصد  19/31 در سطح زیاد و خیلی زیاد و انیگوپاسخ درصد 16/34آگاهی، وضعیت 

در سطح زیاد و خیلی  انیگوپاسخ درصد 37/34شد. در مورد شاخص فقر و محرومیت، وضعیت  برآوردکم و کم 

 66/23، وضعیت رساختیزشد. در مورد شاخص  برآورددر سطح خیلی کم و کم  انیگوپاسخدرصد  52/28 زیاد و

 شد. برآورددر سطح خیلی کم و کم  انیگوپاسخدرصد  86/34 در سطح زیاد و خیلی زیاد و انیگوپاسخ درصد
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 : درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار متغیرهای وابسته6جدول 
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گویاندرصد پاسخ  

954/0  68/2  96/12  43/29  86/37  63/15  1/4  1 امنیت اجتماعی 

099/1  69/2  93/19  3/18  6/37  26/21  93/2  2 کیفیت زندگی 

884/0  50/2  6/13  86/37  35 12 53/1  3 مسکن 

063/1  62/2  8/17  7/28  5/30  46/19  53/3  4 رضایت از زندگی 

086/1  13/3  6/8  87/18  4/35  37/25  72/11  5 تغذیه مطلوب 

070/1  78/2  73/12  43/26  46/36  6/18  86/5  6 اشتغال، بیکاری 

004/1  79/2  96/9  56/30  46/35  73/19  26/4  7 بهداشت و درمان 

006/1  99/2  53/8  66/22  66/34  1/.29  06/5  8 دانش و آگاهی 

034/3  03/3  67/9  85/18  12/37  35/27  02/7  9 فقر و محرومیت 

986/0  84/2  26/9  6/25  06/30  13/19  53/4  10 رساختیز 

 1401ماخذ: نگارندگان، 

 ی استنباطی هاافتهب( ی

 های سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی در مناطق روستایی بخش مهردشتجهت بررسی رابطه همبستگی بین شاخص

 نیبپیرسون نشان داد که رابطه ضعیف تا قوی و متوسط  آزمونضریب همبستگی پیرسون بهره گرفته شد. نتایج 

عنوان کرد که با افزایش هر شاخص  گونهنیا توانیمهای سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی برقرار است. شاخص

 ی و امنیت اجتماعی دارایمندتیرضامیزان  از سرمایه اجتماعی شاخص رفاه اجتماعی نیز بهبود پیدا خواهد کرد.

متوسط  روابط هامیان بقیه شاخص رابطه بود. نیتریقوی و تغذیه مطلوب دارای آگاهرابطه و میزان  نیترفیضع

 .باشدیم دیتائمورد  05/0ی در کمتر از داریمعنبرای تمامی روابط سطح  تا قوی برقرار است و
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 همبستگی جهت تعیین رابطه بین دو متغیر: نتایج ضریب 7جدول 

(p) مقدار   (r) وابسته ریمتغ مقدار مستقلمتغیر    ردیف 

000/0  684/0  ارتباطات اجتماعی رفاه اجتماعی 

عی
ما

جت
ه ا

مای
سر

 

000/0  550/0  انسجام اجتماعی رفاه اجتماعی 

000/0  643/0  اعتماد اجتماعی رفاه اجتماعی 

000/0  687/0 اجتماعیرفاه    مشارکت اجتماعی 

000/0  565/0  میزان رضایت مندی رفاه اجتماعی 

000/0  568/0  میزان آگاهی رفاه اجتماعی 

 

های رفاه اجتماعی از رگرسیون چندگانه بررسی جایگاه و نقش سرمایه اجتماعی بر بهبود شاخص منظوربهدر ادامه 

سرمایه اجتماعی با متغیر وابسته رفاه اجتماعی دارای رابط  مستقلاستفاده شد. هفت متغیر  گامبهگامبه روش 

ی نیبشیپشاخص برای  6معناداری در سطح یک درصد است و تمام نتایج با درصد خطا مثبت شده است. همه 

اولین گام شاخص ارتباطات اجتماعی وارد معادله گردید و مقدار ضریب  در رار گرفت.متغیر وابسته مورد استفاده ق

درصد تغییرات متغیر  71/0بدست آمد، به عبارتی یعنی  51/0و ضریب تعیین  71/0برابر با  Rهمبستگی چندگانه 

اعی وارد معادله گام دوم شاخص اعتماد اجتم در .گرددیموابسته یعنی رفاه اجتماعی توسط این شاخص تبیین 

در سومین  بدست آمد. 44/0و ضریب تعیین برابر با  66/0برابر با  R گردید و مقدار ضریب همبستگی چندگانه

و ضریب تعیین  58/0برابر با  R گام شاخص میزان آگاهی وارد معادله گردید و مقدار ضریب همبستگی چندگانه

وارد معادله گردید و مقدار ضریب همبستگی  در گام چهارم شاخص انسجام اجتماعی بدست آمد. 33/0برابر با 

در گام پنجم شاخص مشارکت اجتماعی وارد  بدست آمد. 33/0و ضریب تعیین برابر با  58/0برابر با  R چندگانه

در گام  بدست آمد. 32/0و ضریب تعیین برابر با  56/0برابر با  R چندگانهمعادله گردید و مقدار ضریب همبستگی 

و ضریب  46/0برابر با  R ی وارد معادله گردید و مقدار ضریب همبستگی چندگانهمندتیرضاشاخص میزان  آخر

 بدست آمد. 21/0تعیین برابر با 
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 اعی به معادلهنتایج حاصل از رگرسیون چندگانه با ورود سرمایه اجتم (:9جدول )

 F   R2مقدار  t Betaمقدار 

شدهلیتعد  

R2 R های سرمایه اجتماعیشاخص  

372/13  569/0  000/0  322/0  324/0  569/0  مشارکت اجتماعی 

798/13  581/0  000/0  336/0  338/0  581/0  انسجام اجتماعی 

753/19  715/0  000/0  510/0  511/0  715/0  ارتباطات اجتماعی 

372/17  669/0  000/0  446/0  447/0  669/0  اعتماد اجتماعی 

145/10  465/0  000/0  214/0  216/0  465/0 یمندتیرضامیزان    

807/13  582/0  000/0  336/0  338/0  582/0  میزان آگاهی 

1399ماخذ: نگارندگان،   

 نتیجه 

 خصوصاًبینی کننده سطح توسعه و متغیرهای پیش نیترمهمیکی از  عنوانبهی اخیر هامهرومومسرمایه اجتماعی در  

ریزان مربوط قرار گرفته است. در مطالعات رفاه اجتماعی جوامع محلی در سطوح گوناگون بوده و مورد توجه برنامه

مثبتی بر توسعه جوامع  ریتأثکه سرمایه اجتماعی  نآبراخیر شواهد تجربی مهم و روبه رشدی وجود دارد مبنی 

ی ریگشکلاجتماعی خانوارهای روستایی دارد. بدین ترتیب ایجاد یک جامعه رفاهی مطلوب مستلزم  محلی و رفاه

مبادله متقابل و هنجارهای کنش است. با چنین  ی اجتماعی مبتنی بر اعتماد، انسجام، مشارکت وهاشبکهپیوندها و 

بعد از سنجش وضعیف  .کندیمی پیدا پنداشتی چگونگی روابط اجتماعی نقش کلیدی را در ارتباط با رفاه اجتماع

رفاه اجتماعی بیشترین  مؤلفهرفاه اجتماعی و سرمایه اجتماعی در روستاهای بخش جلگه نتایج نشان داد که در 

( 68/2ی امنیت اجتماعی )هاشاخص( و کمترین میانگین مربوط به 13/3میانگین مربوط به شاخص تغذیه مطلوب )

ی آگاههای میزان شاخص سرمایه اجتماعی بیشترین میانگین مربوط به مؤلفه رد ( بود.69/2و کیفیت زندگی )

 بود. (039/2) یزندگشاخص رضایت از  آن( و کمترین میانگین از 96/2( و ارتباطات اجتماعی )02/3)

ی همبستگی در حد ارابطهی سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی هاشاخص همبستگی پیرسون بین آزمونبر اساس 

برقرار است.  854/0سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی رابطه باالیی در حد  مؤلفهسط تا قوی وجود دارد و بین متو

پانتام مناظق دارای سطح  زعمبهی که با افزایش سرمایه اجتماعی رفاه اجتماعی نیز افزایش پیدا خواهد کرد. طوربه

ای( سرمایه اجتماعی اندک از وضعیت اقتصادی و رفاهی )توسعهی داراباالی سرمایه اجتماعی نسبت به مناطق 
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(، 669/0(، اعتماد اجتماعی )715/0با )براساس مدل رگرسیونی نیز شاخص، ارتباطات اجتماعی  بهتری برخوردارند.

( به 465/0ی )مندتیرضا(، میزان 569/0(، مشارکت اجتماعی )581/0(، انسجام اجتماعی )582/0ی )آگاهمیزان 

 داریمعن. در کل نتایج تحقیق حاضر نشانگر وجود رابطه اندداشتهتیب بیشترین اهمیت را در تبین رفاه اجتماعی تر

که نتایج این تحقیق همسو با تحقیقات  باشدیمبین سرمایه اجتماعی و میزان رفاه اجتماعی خانوارهای روستایی 

 .باشدیم( 1385ایمانی جاجرمی )ی و روزآبادیف(، 1387(، ربانی و همکاران )2002کریشنا )

رابطه در تحقیق  نیتریقودر این تحقیق بین ارتباطات اجتماعی و رفاه اجتماعی رابطه بسیار باالیی وجود داشت و 

شود. بین اعتماد می هاآنرفاه  باال رفتنارتباطات اجتماعی مردم محلی با یکدیگر باعث  کهیطوربهحاضر بود 

عی خانوارهای روستایی رابطه مثبت و معنادار وجود داشت یعنی با افزایش میزان اعتماد اجتماعی و رفاه اجتما

توانایی اعتماد و  گریدعبارتبه. کندیماجتماعی بین افراد و مدیران محلی رفاه اجتماعی خانوارها نیز بهبود پیدا 

ها و ی به افراد مهم در سازمانسدستر ی شغلی،هافرصتی ناشی از هایسودمندبا دیگران، دستیابی به  همکاری

موجب انزوای اجتماعی  تواندیم نهادها. در مقابل میزان پایین اعتماد به افراد و کندیمسطح باالی زندگی را تسهیل 

ی هاافتهنتایج تحقیق حاضر با ی ؛ کهی به رفاه افراد جامعه بشودابیدستی و عدم افتگینتوسعهو غلبه چرخه فقر و 

( همخانی دارد.مشارکت اجتماعی نیز رابطه معناداری با رفاه اجتماعی داشت. 2002( و کریشنا )1997ناک و کیفر )

از میزان  اندداشته هاهیاتحادی غیردولتی و هاسازمانبه سخن دیگر افرادی که مشارکت باالیی در نهادهای رسمی، 

سرمایه اجتماعی به  ی ازریگبهرهبا  توانندیماین افراد  دهدیمنشان  هاافته. یباشندیموردار رفاه بهتری نیز برخ

و منافع خود با تشکیل گروهای داوطلبانه جمعی اقدام کنند راهبردی که امکان موفقیت آن در  هاخواستهپیگیری از 

با بهبود رفاه اجتماعی رابطه متوسطی داشت به  میزان آگاهی مقایسه با اقدامات فردی و پراکنده بسیار بیشتر است.

ی مکتوب و اینترنت باعث شناخت مشکالت و تقاضا هارسانهصورتی که افزایش سطح تحصیالت و استفاده از 

ی رفاه رابطه وجود داشت به نحوی هاشاخصی و بهبود مندتیرضابرای بهبود شرایط خود را دارند. بین میزان 

 .شودیمرفاه اجتماعی  مؤلفههالی و رضایت از عملکرد شورها و دهیار باعث بهبود که میزان صمیمیت بین ا

انسجام اجتماعی با رفاه اجتماعی رابطه داشت. به این صورت است که حس همسایگی و همبستگی همسایگی 

 . شودیمهای رفاه اجتماعی در روستاهای بخش مهردشت باعث انسجام اجتماعی و بهبود شاخص

 



 مومنی و نوروزی                                

  

 

139 
 

 هاشنهادیپ

 افزایش سرمایه اجتماعی و افزایش رفاه و توسعه. منظوربهانجام نیازسنجی اجتماعی در سطح روستاها 

رکن اصلی سرمایه  عنوانبهترویج و گسترش شاخص ارتباطات اجتماعی و انسجام اجتماعی و پیوند همسایگی 

 در روستاها.  هاییگردهماو  جلساتی برگزارز طریق اجتماعی ا

ای در روستای حسین آباد ، زعفران  در روستای علی آباد و خیر آبادو برگزاری جشنواره های ذرت، کشت گلخانه

 جشنواره عسل در روستای اشن میتوان این حس با هم بودن و سرمایه اجتماعی را تقویت کند.

 ی توسعه و تحول رفاه اجتماعی. هابرنامهبر عدم مشارکت نکردن روستایان در  مؤثرشناسایی عوامل 

 عاملی در جهت افزایش پایداری و رفاه اجتماعی.   عنوانبهی مشارکت اجتماعی سازفرهنگو  آموزش

 منابع    

و  هاشرانیپیی روستایی بر پایه زااشتغالی توسعه اقتصادی و زیربرنامه(. 1398، عیسی، غفاری، ابوذر )زادهمیبراها

شماره  زنجیره پیشین و پسین )مطالعه موردی: روستاهای مسجد ابوافظل در ایرانشهر(، فصلنامه جغرافیا و توسعه.

 .1-30، صفحات 57

(. تحلیل اثرات سرمایه اجتماعی در کاهش 1396ی مقدم، سروش)احمدی، منیژه؛ محمدی یگانه، بهروز و سنای -

ی هانگرشو بویر احمد، فصلنامه  هیلویکهگیی، استان الیژفقر خانوارهای روستایی مطالعه موردی: دهستان پشته 

 .93-107.ص 1، شماره 10نو در جغرافیای انسانی. سال 

ی روستاییان مطالعه موردی: دهستان طیمحستیزتحلیل بر اثرات سرمایه اجتماعی در اخالق  .(1396) ژهیمناحمدی، 

 .19-35. ص61، شماره 21ی. سال زیربرنامهی جغرافیا و پژوهشچایپاره باال؛ شهرستان زنجان، نشریه علمی 

ن، انتشارات سمت، مرکز بنیانهای نظری(، تهرا) ییروستا(. مدیریت توسعه 1389الدین افتخاری، عبدالرضا )رکن

 تحقیق و توسعه علوم انسانی.

 (، توسعه پایدار روستایی، تهران، انتشارات اطالعات.1387ازکیا، مصطفی، غفاری، غالمرضا )
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(. واکاری موانع پیش روی بیمه اجتماعی 1396جاللیان، حمید؛ طهماسبی، اصغر  و آرمند، مریم ) افراخته، حسن؛

 ،6ریزی روستایی، سال ای در شهرستان همدان، مجله پژوهش و برنامهفرایند تحلیل شبکه روستاییان با استفاده از

 .73-91. ص 2شماره 

، تهران، موسسه عالی پور ونیهماسیاست اجتماعی(، ترجمه، هرمز رفاه )ی هاهینظر(، 1381) پاتریک، تونی فیتز

 اجتماعی. نیتأم پژوهش

( شهرنیمشک(. اثرات سرمایه اجتماعی در مناطق روستایی، )مطالعه موردی شهرستان 1393حیدری ساربان، وکیل )

 .7-28. ص4، شماره 8فصلنامه توسعه اجتماعی. دوره 

(. بررسی اثرات سرمایه اجتماعی بر حکمروایی روستایی )مطالعه موردی: روستاهای 1396حیدری ساربان، وکیل )

 .9-44صفحات . 2شماره فرهنگی. دوره ششم،  -یل(، فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعیشهرستان اردب

بر الزامات مدیریتی،  دیتأک(. توسعه روستایی با 1394) حیدری ساربان، وکیل؛ ابراهیم پور، حبیب و نعمتی، ولی

 محقق اردبیلی، نوبت اول. دانشگاهانتشارات 

سرمایه اجتماعی بر  ریتأث(. مطالعه تطبیقی 1392ی، ائیژ و  احمدی، راشد )عزم ی، فضیله؛ ملکان، احمد؛دادور خان

 ییفضای زیربرنامهی پژوهشعلمی  مجله ارتقای توسعه روستایی )نمونه موردی: دهستان گودین، شهرستان کنگاور(،

 .125-144سال سوم، شماره سوم. ص  جغرافیا(.)

(. رابطه سرمایه اجتماعی با رفاه اجتماعی، فصلنامه 1388وین )؛ شیانی، ملیحه و  علی پور، پرمحمدجواد زاهدی،

 .109-129. ص 32، شماره 9سال رفاه اجتماعی. 

(. تحلیل جغرافیایی بر نقش سرمایه اجتماعی در کیفیت زندگی 1396سنایی مقدم، سروش؛ بهروز محمدی یگانه )

و بویر احمد(، فصلنامه  هیلویکهکستان چرام، یی، شهرالیژخانوارهای عشایری )مطالعه موردی: ایل نوئی، طایفه 

 .339-355(. ص 29)پیاپی 2، شماره12های انسانی. دوره ی سکونتگاهزیربرنامهمطالعات 

(. مطالعه ابعاد سرمایه اجتماعی در توسعه روستایی از دیدگاه 1398ملکی،سعید؛ امانپور، سعید، هاجری، زینت )

 روستاییان دهستان 
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(. بررسی سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی 1396شاهین، مهدی؛ نازاریان، سید محمد وهاب و محجوب، علی )

 .135-154. ص 19شماره ، 5در رابطه دولت و ملت ایران معاصر، سیاست متعالیه. سال 

رفاه خانوارهای (. بررسی اثرات سرمایه اجتماعی بر 1397طوالبی نژاد، مهرشاد؛ قنبری، سیروس و شایان، محسن )

-185. ص 66، شماره 22ی. سال زیربرنامهروستایی )مطالعه موردی: دهستان میانکوه شرقی(، نشریه جغرافیا و 

163. 

(. ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه نواحی روستایی، 1391فراهانی، حسین؛ عینالی، جمشید و عبدلی،  سمیه )

. 29شماره  13ستان اراک، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیا. دوره شهر غانیممطالعه موردی: دهستان مشهد 

 .27-50ص 

، آستارا(. اثرات سرمایه اجتماعی بر اقتصاد نواحی روستایی، مطالعه موردی: هرستان 1397حیدری ساربان، وکیل )

 .123-144(، ص 25 یاپیپ)3فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی. سال هفتم، شماره 

(. تحلیل اثرات گردشگری روستایی در بهبود رفاه اجتماعی 1398ی، رضا؛ امیری، فاطمه و زهرا تاجوک )موحد

 .45-67. ص87، شماره 22روستاییان )مطالعه موردی: روستای فرجین شهرستان همدان(، روستا و توسعه. سال 

رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه  (. تحلیل فضایی1391، خالد  )زادهلیاسماعموسوی، میرنجف؛ قنبری، حکیمه و 

 .1-18. ص 27غربی(، فصلنامه جغرافیا و توسعه. شماره  جانیآذربامطالعه موردی: استان ) یشهرپایدار 

سرمایه اجتماعی بر حکمروایی خوب و  ریتأث(. بررسی 1396و ملکان، احمد ) اهللحیذبنجار زاده، محمد؛ ترابی، 

فرهنگی؛ مطالعه موردی: دهستان گودین شهرستان کنگاور،  پایداری جوامع روستایی با نقش تعدیل گری سرمایه

 .25-40 ، شماره سوم. ص7سال  جغرافیا(.) ییفضای زیربرنامهی پژوهشفصلنامه علمی 

مطالعه موردی شهر تهران(، آن )بر  مؤثر(. رفاه اجتماعی و عوامل 1390هزارجریبی، جعفر؛ صفری شالی، رضا )

 .1-22. ص 5ی شهری. سال دوم، شماره زیربرنامهو  پژوهشفصلنامه 
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