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بررسی اثرات سرمایهی اجتماعی بر حکمروایی روستایی
(مطالعهی موردی :روستاهای شهرستان اردبیل)
وکیل حیدریساربان

تاویخ پذیرش5633/32/51 :

چکیده
هدف از این پژوهش ،شناسایی اثرات سرمایهی اجتماعی بر حکمرواییی ووسیتایی هشسرسیتا
اودبیل) است .این تحقیق از لحاظ هدف ،توسعهای؛ و از لحاظ ماهیّت ،توصیفی و پیمایشیی و ییی
از یوع تحلیلی است.جامعهی آماوی این پژوهش وا ساکنین باالی  51سیا ووسیتاهای اودبییل بیه
تعداد  526232تشکیل میدهندو برای محاسبهی حجم یمویه آماوی این جامعه از فرمیو کیوکرا
استفاده و حجم یمویه  686یفر ایتخاب شد .دو این تحقیق ووش گردآووی دادهها برای پاسخگویی
به سؤاالت تحقیق ،به دو صووت دادههای اولیه هاسنادی) و دادههای ثایویه هپیمایشی) و اب او موود
استفاده دو ووش پیمایشی پرسشیامه و مصاحبه بوده است.ووایی صووی پرسشیامه توسی پاییل
متخصصا موود تأییید ریراو گرفیت .مطالعیه واهنمیا دو منطقیه مشیابه جامعیه آمیاوی بیا تعیداد
63پرسشیامه صووت گرفت و با دادههیای کبی شیده و اسیتفاده از ضیری

آلفیای کرویبیا دو

یرماف او  ،SPSSپایایی بخشهای مختلف پرسشیامهی تحقیق  3/86الی  3/36بهدست آمید .یتیای
تحقیق یشا داد که بین ابعاد مختلف سرمایهی اجتمیاعی و حکمرواییی ووسیتایی منطقیهی میوود
مطالعه وابطهی معناداوی وجود داود.
کلمات کلیدی :سرمایهی اجتماعی ،حکمروایی ووستایی ،توسعهی ووستایی ،شسرستا اودبیل.
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تاویخ دویافت5631/53/36 :

1
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مقدّمه و بیان مسأله
دو بیشتر کشووهای دو حا توسعه از جمله اییرا  ،یایام بریامیهویی ی و میدیریّت توسیعهی
ووستایی تقریباً بهصووت متمرک است و یااوت و توسعهی ووستاها از طریق سازما هیای دولتیی
و عمومی دو سطح ملّی و محلّی ایجام میپذیرد .مداخلهی دولت مرک ی دو سیاسیتگیذاویهیا و
است .یبود جایگاه یسادهای شسرویدی سیازما هیای ییردولتیی و بخیش مردمیی و خصوصیی دو
چاوچوب اداوی -سازمایی مایع از ابراز وسمی مطالبات و خواستههیای ایین بخیشهیا دو شیرای
فعلی شده است هحیدوی ساوبا  .)513 :5632 ،شواهد یشا میدهد که شرای کشووهای دو حا
توسعه و ووید وو به وشد مساجرت ووستایی و متروکه شد ووستاها و اداوهی آ مناطق ووستایی
با وویکردها و وهیافتهای سنّتی ،شرای یامناسبی وا برای ووستاها وریم زده اسیت کیه ضیرووت
تقویّت حکومتهای محلّی و مشاوکت میردم و بخیش خصوصیی وا دو بریامیهویی ی و میدیریّت
توسعه ووستایی اجتنابیاپذیر میسازد .دو شرای جامعهی امروزی یمیتوا با وویکردهای سینّتی
مبائل و مشکالت ووستاها وا حل کرد ،بلکه فق با تغییر و اصالح این وویکردهیا و بیهکیاوگیری
وهیافت یوین مدیریّتی می توا دو صدد حل این مشکالت برآمد هدوبا آسیتایه و دیگیرا :5683 ،
 )535از این وو الزمهی پایداوی توسعهی ووستایی دو کشیووهای دو حیا توسیعه ،تمرک زداییی
یسادهای دولتی و مدیریّتی ،واگذاوی اختیاوات ،ردوت و صالحیّت به حکومتهای محلّی و سیایر
ذییفعا محلّی ،کاوآمدسازی و مبؤولیّتپذیری بیشتر دو اداوهی اموو ووستایی است ،که همیهی
این شیوههای جدید از اداوهی ووستاها ،الگویی بهییام حکمرواییی ووسیتایی وا مییطلبید .الگیوی
حکمروایی ووستایی با مشاوکت هر سه عنصر آ یعنیی حکومیت ،بخیش خصوصیی و جامعیهی
مدیی دو صدد فراهم آوود وسایلی برای حل مبائل و مشکالت ووستایی شد سریع است.
با این حا  ،یگاه کالسیک به توسعه ،میتواید شتاب گرفتن تحولّات اجتماعی ،و ییابرابری بیین
ووستاها و شسرها وا بیش از پیش یمایا سازد .بروز این یابرابریها موج

ازهمگبییختگی بافیت

اجتماعی جوامع ووستایی شده است ،بهگویهای که از یک سیو هجیوم ووزافی و یییروی فعّیا و
جوا تولیدکنندهی ووستایی وا به سوی شسرها ،به دلیل معضالت بیوویقی و بیکاوی ووسیتاییا و
از سوی دیگر محرومیت از مواه

زیدگی امروزی و احباس یابرابری وا ،دوپی داشته است .بدین

ترتی  ،این وارعیت متجلّی میگردد که مبؤوال بریامهوی ی و اداوهی اموو با چالشهیای ب وگیی
چو مشکالت واهبردی آسی های اجتماعی و ارتصادی دو شسرها و فراو سرمایهها -اعمّ از مادی
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و ایبایی -از منیاطق ووسیتایی کشیوو مواجیهایید هاللیه پیوو .)31 :5683 ،ضیرووت داود کیه بیا
سازمایدهی مناس

و تقویت یاامهای مدیریّتی مبتنی بیر ایتخیاب مردمیی و مشیاوکت حیداک ری

هحکمروایی خوب ووستایی) گامهای مؤثّری دو مبیرباز مسندسی و توسیعهی یایام و شییوههیای
ایجام وظایف رایویی و اداوهی مؤثّر و کاوای جامعیهی ووسیتایی ،از جملیه مشیاوکت و همکیاوی
تاکنو تعاویف متعدّدی از حکمروایی صیووت گرفتیه اسیت .یکیی از تعیاویف حکمرواییی،
تعریفی است که بایک جسایی ،کمیتهی همکاویهای توسیعه ،سیازما همکیاویهیای ارتصیادی و
توسعه ،بریامهی توسعهی ملل متّحد و مؤسّبات و سازما های بینالمللی توسعه بر آ اتفیا یایر
داوییید :حکمروایییی یعنییی «سیبییتم پیدیییدهای از تعییامالت بییین سییاختاوها ،سینّتهییا ،کاوکردهییا
همبؤولیّتها) و فرآیندها هعملکردها) که بهوسیلهی سه اوزش کلیدی یعنی پاسخگویی ،شفافیّت و
مشاوکت مشخّص میشود» ه .)UNDP, 1997: 68هدف حکمروایی به حداک ر وسیاید بس یبیتی
عمومی و توجه به بسرهمندی مادّی و معنوی ایبا هیا و وفیع ییازهیای آییا وحماییت از حقیو
اساسی و آزادی شسرویدا دو همهی مکا ها و زما ها است .عالوه بر آ  ،موضوع حکمروایی بیر
چگویگی دست یافتن به حکومتی که بتواید زمینهساز توسعهی مردمساالو و برابریخواهاییه باشید،
تأکید داود هعربشاهی .)3 :5686 ،با توجه به این برداشت ،حکمروایی ووستایی عباوتبت از فرآیند
تأثیرگذاوی همة اوکا دخیل ووستایی بر مدیریّت ووستایی ،با تمام سازوکاوهایی که با آ ها بتیوا
به سوی تعالی و پیشوفت ووستا و مردم ووستایی حرکت کرد هوکن الدین افتخیاوی و همکیاوا ،
 .)2 :5633بهعباوت دیگر ،حکمروایی ووستایی همایا به اجرا دوآوود تصمیمات و سیاسیتهیای
مردم ووستایی ،همسو با منافع خودشا است که دو عین حا با منافع ملّی ،منطقهای و محلّیی ییی
سازگاو است .دو این میا یقش دولتها بیشتر دو چاوچوب فراهمکنندهی ببترهای سختاف اوی
و یرماف اوی ،از جمله هماهنگسازی و پاسداوی از روایین و می ا های ملّی محدود مییشیود و از
دخالت مبتقیم آ ها دو تصمیمگیریها و همچنین اداوه و اجرای امیوو مربیوط بیه زییدگی میردم
کاسته میشود .مطالعات یشا می دهد که یکی از عوامل ببیاو مسم دو حکمروایی ووستایی تقویّت
سرمایهی اجتماعی دو مناطق ووستایی است.
واکاوی ادبیات علوم اجتماعی یشا میدهد تسی شد یک جامعه از سرمایهی اجتماعی منجر
به یاکاوآمدی ببیاوی از سیاستها دو حوزهی بریامهوی ی میشود؛ چرا که سرمایهی طبیعی،
ارتصادی ،فی یکی ،دایش فنّی و حتّی سرمایهی ایبایی دو ببتر وجود سرمایهی اجتماعی بروز و
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ظسوو مییابد و کاوآمدی و تحقّق ،یا عدم کاوآیی و اثربخشی آ ها ببته به می ا سرمایهی
اجتماعی هر جامعه است هحیدوی ساوبا  )3 :5632 ،و یی  ،دو ییاب سرمایهی اجتماعی ،سایر
سرمایهها اثربخشی خود وا از دست میدهند و بدو سرمایه اجتماعی ،پیمود واههای توسعه و
تکامل فرهنگی و ارتصادی ،یاهمواو و دشواو میشوید .سرمایه اجتماعی به عنوا یک اصل
سرمایهی اجتماعی صووت گرفته است؛ دو این میا پوتنام ،سرمایهی اجتماعی وا مجموعهای از
مفاهیم ،اعتماد ،هنجاوها و شبکهها میداید که موج

ایجاد اوتباط و مشاوکت بسینهی اعضای یک

اجتماع شده و دو یسایت منافع متقابل آ وا تأمین خواهد کرد هپوتنام .)35 :5332 ،5به باوو بوودیو،
سرمایهی اجتماعی منبعی است که از شبکهی پایداو اوتباط و شناخت متقابل حاصل میشود،
دیدگاه وی از سرمایهی اجتماعی دیدگاه اب اوی استهبوودیو.)221 :5381 ،2
بروسی ادبیّات توسعه یشا میدهد که دو سایهی تقویّت سرمایهی اجتماعی و تقویّت
مؤلّفههای تشکیلدهندهیآ میتوا گامی اساسی دو تحکیم ،همواستایی ،همسویی و هماهنگی
جامعهی مدیی ،بخش خصوصی و دولت دو ییل به توسعهی پایداو ووستایی برداشت هحیدوی
ساوبا  .)531 :5631 ،دو این اوتباط مطالعات کوووس 6و دیگرا ه ،)2333حاکی از آ است که
ووستاییایی که از سرمایهی اجتمایی بیشتری بسره میگیرید ،بهواحتی توایایی تشکیل یک شبکه وا
داوید و متعار

آ میتوایند کب وکاو جدیدی وا کشف و خلق کنند و یی  ،به استناد منابع و

متو مطالعه شده ،حکمروایی ووستایی ،فرایند مبتمری است که از طریق آ منافع متضاد یا
متعاوض با یکدیگر همراه میشوید و هماف ایی توسعه شکل میگیرد و به کنشی بر پایهی همکاوی
که بیشتر با تقویت سرمایه اجتماعی شکل میگیرد ووی آووده میشود؛ بنابراین حکمروایی خوب
ووستایی ،زمینهی تحقّق فرایندی وا میبر میسازد و ووستاییا وا دو سریوشتشا سسیم
برمیشماود .چنین یگرشی از ضروویات فرایند توسعهی پایداو ووستایی رلمداد میشود که از
طریق سازوکاوهای ظرفیّتسازی ،توایمندسازی و شبکهسازی که یوعی سرمایهی اجتماعی رلمداد
میشود عینیّت مییابد هوکنالدین افتخاوی و دیگرا .)1-8 :5633 ،
واکاوی اسناد و مداوک یشا میدهد که کشوو ایرا با داشتن بیش از  31333آبادی که ی دیک
به  81دوصد منابع و ذخایر زیبتی و طبیعی کشوو وا دو خود جای دادهاید ،دو زمرهی کشووهایی
1
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محووی برای دستیابی به توسعه محبوب میشودهفوکویاما .)81 :5633 ،تعاویف متعدّدی از
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است که برای دستیابی به توسعه ووستایی و به دیبا آ  ،توسعهی شسری و ملّی ییازمند ایجاد
مدیریّتی روی دو ووستاهاست هایمایی جاجرمی و پوووج  )21 :5683 ،و یکی از مکایی مها و
سازوکاوهای ببیاو روی و ییرومند مدیریّت و حکمروایی ووستایی تقویّت سرمایه اجتماعی است
وضرووت مطالعه و تحقیق پیرامو سرمایهی اجتماعی و حکمروایی ووستایی از آ جایی یاشی
اجتماعی ،تن ّ کیفیّت زیدگی ،مساجرت ووستاییا به شسرها ،سبت شد اعتماد متقابل و
خیرخواهی دو بین ووستاییا  ،پایین آمد

ایبجام و همببتگی دوو

گروهی ،کاهش

مبؤولیّتپذیری و مشاوکت دو فعالیتهای توسعهای ،عدم تباد تجربه پنسا دو بین ووستاییا و
تضعیف وواب شخصی ،کاهش اوتقای یسادهای دولتی دو مناطق ووستایی ،مدیریّت ضعیف منابع،
تباد اجتماعی پایین و عدم تعامل همکاوایه و سبت شد عنصر صدارت دو بین ووستاییا با
چالشهایی مواجه شده است و کب

آگاهی پیرامو تقویّت شاخصهای حکمروایی ووستایی و

تأثیر مؤلّفههای سرمایهی اجتماعی دو بسبود این شاخصها ،یکی از مسمترین اب اوهای
تصمیمگیری است که مبؤوال و مدیرا بایبتی به آ توجّه جدّی داشته باشند .بهعباوتی ،جست
مباعدت به توسعهی پایداو مناطق ووستایی ،ل وم توجّه به وضعیّت شاخصهای حکمروایی و
بریامهوی ی بر اساس یوسایات آ ها ضرووی و اجتنابیاپذیر است و با توجه به این که حکمروایی
مناطق ووستایی بهعنوا یکی از ابعاد مسمّ توسعهی همهجایبه ووستایی برای بریامهوی ی مدیریّت
توسعهی پایداو ووستایی مطرح است ،لذا سسم بهس ایی دو توسعهی پایداو ووستایی خواهد
داشت .همچنین ،دو طی چند سا گذشته ،دو یواحی ووستایی شسرستا اودبیل اتفارات و مبائلی
و داده که می ا شاخصهای حکمروایی مطلوب مناطق ووستایی وا از منار مشاوکت ،حاکمیت
رایو  ،شفافیّت ،مبؤولیّتپذیری ،اجماعمحووی ،تباوی حقو و جامعیت ،پاسخگویی ،کاوآیی و
اثربخشی و ...تحت تأثیر رراو داده که بهیار میوسد بخشی از این مشکالت به دلیل عدم توجّه به
سرمایهی اجتماعی است .به این خاطر ،این تحقیق به دیبا آ است که این سؤا وا موود بروسی
و کاوش رراو دهد :که آیا بین سرمایهی اجتماعی و حکمروایی دو مناطق ووستایی وابطه وجود
داود؟
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پیشینهی تحقیق
تاکنونی چندین مطالعه در خصوص حکمروایی روستایی صورت گرفته که در ذیل به پارهای
از آنها اشاره میشود.
وحمایی فضلی و همکاوایش ،دو پژوهشی با عنوا «بنیا های یاری حکمروایی خوب دو
وسیدید که یتای

حاصل از بروسیهای یاری وویکرد حکمروایی خوب ووستایی دو ووید

مدیریّت توسعه ووستایی یشا دهندهی این است که این وویکرد با اصو  ،معیاوها و شاخصهای
ذکر شده میتواید وویکردی مطلوب دو ساختاو یوین مدیریّت ووستایی و همدنین یقشی واداویده
دو ووید توسعهی پایداو سیاسی ،ارتصادی ،اجتماعی ،کالبدی ،فضایی و مدیریّت توسعه ووستایی
کشوو داشته باشد هوحمایی فضلی .)26 :5636 ،وکنالدین افتخاوی و دیگرا  ،دو پژوهشی
با عنوا «اوائهی الگوی مناس

حکمروایی خوب ووستایی دو ایرا » ،با استفاده از ووش

توصیفی -تحلیلی از یوع کاوبردی به این یتیجه وسیدید که حکمروایی خوب ووستایی دو اک ر
ووستاهای موود مطالعه از وضعیت مناسبی برخووداو یبوده و یاام ساختاوی ووستا برآمده از عدم
وجود تعاد یا هم یبتی بین کنشگرا هدولت ،بازاو و جامعه مدیی) با تأکید بر وهیافت
مکاییکی ،بهجای وهیافت ایبا گرا و یی بریامهوی ی کاوشناسایه ،بهجای بریامهوی ی مشاوکتی بوده
است که الگوی پیشنسادی همطلوب) برای حکمروایی خوب ووستایی باید به آ توجه یماید
هوکنالدین افتخاوی و همکاوا  .)5 :5633 ،زیالبی ،دو پژوهشی با عنوا «یقش سرمایه اجتماعی
دو حکمرایی مطلوب دو ووستای توجردی ،شسرستا بوایات ،استا فاوس» ،با استفاده از ووش
توصیفی -تحلیلی از یوع کاوبردی به این یتیجه وسیدید که که سرمایهی اجتماعی دو ووستای
توجردی دو حد متوسّطی بوده و چندگایگی دو ابعاد مختلف آ وجود داود .بهطووی که دو برخی
مؤلّفههای اصلی سرمایهی اجتماعی یایر شبکهی اجتماعی دو حد میایی بوده ،ولی دو هیچ کدام از
فاکتووها از روّت و عملکرد مناس

برخووداو یبوده است .همدنین به دلیل ثأثیر مسمّ سرمایهی

اجتماعی بر حکمروایی محلّی میتوا از طریق اوتقاء سرمایهی اجتماعی و اف ایش مشاوکت
مردمی ،حکمروایی محلّی وا دو ووستای توجردی عملی ساخت هزیالبی.)31 :5632 ،
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لویدز و ویلبو  ،5دومطالعات خود به این یتیجه وسید بین تقویت سرمایهی اجتماعی با
مدیریت پایداو و وواج کشاووزی اوگاییک دومناطق ووستایی وابطهی معناداوی وجود داود هلویدز
و ویلبو  .)263 :2332 ،کنی ،2معتقد است که سرمایهی اجتماعی یقش مسمّی دو تنوّعبخشی به
ارتصاد ووستایی ،مشاوکت دو حوادث ییرمترربه ،توزیع بسینه منابع و امکایات ،کاهش ه ینههای
میری و همکاوا  ،موید این وارعیت است که تقویت سرمایهی اجتماعی دومناطق ووستایی
کنشهای اوتباطی ووستایی آیرا باال میبرد تا حضوو و ظسوو داوطلبایهی آ ها و به ویژه
ارشاوفقیردوصحنههای اجتماعی و ارتصادی تبسیل گردد و دویسایت از طریق فعا سازی مردم،
زمینهی توایمندی آ ها مسیا شود و احباس تعلقشا به مکا زیدگی اف ایش یابد همیری و
همکاوا  .)23-23 :5683 ،دال و ماوتینی ،6دو مطالعات خود پیرامو تبیین وابطهی بین سرمایهی
اجتماعی و حکمروایی مطلوب ووستایی دویافتند با تقویّت سرمایهی اجتماعی می ا یارخواهی از
مردم یببت به طرحها و بریامههای توسعهی ووستایی ،می ا پایبندی ووستاییا به روایین و
مقرّوات وضع شده و مشاوکت ووستاییا سیر صعودی به خود میگیرد هدال و ماوتینی:2352 ،
.)238ایکپن و تبایگ ،2دو یافتههای میدایی خود به این یتیجه وسیدید هر چه ردو شاخصهای
سرمایهی اجتماعی دو مناطق ووستایی باال وود به هما می ا وضایتمندی ووستاییا از اردامات
مرتب

به مدیریّت ووستایی ،مؤثّر بود اردامات مدیریّت ووستایی برای دستیابی به اهداف از

پیشتعیین شده و اثربخشی و کاوآیی بریامههای مرتب با مدیریّت ووستایی بسبود مییابد هایکپن و
تبایگ .)523 :2333 ،کویما و همکاوا  ،1دو یافتههای خود به این یتیجه وسیدید که سرمایهی
اجتماعی به مبؤولیّتپذیری ووستاییا  ،تمرک زدایی ،تحقّق طرحهای دو دست اجرا و شایبتگی
مدیرا ووستایی دو پذیرش مبؤولیّت منجر میشود هکویما و همکاوا  .)1 :2353 ،فرایک و
همکاوا  ،3دو تحقیق خود یشا دادید که دو جایی که شاخصهای سرمایهی اجتماعی روی است
ووستاییا دو توزیع برابر و عادالیهی امکایات ،دسترسی به فرصتهای برابر و یکبا  ،توجّه به
منافع جمعی ،فراهم شد حقو شسرویدی ،استفادهی معقوالیه از منابع و امکایات و برابری
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جنبیّتی احباس عدالت میکنند و دو کل عدالتمحووی وا دو مناطق ووستایی تجربه میکنند.
مطالعات بول و گینت  ،5مؤیّد این وارعیّت است که بین اوتقایشاخصهای سرمایهی اجتماعی با
اوتقای مؤلّفههای پاسخگویی ،مبؤولیّتپذیری ،توافق جمعی ،عدالتمحووی و اثربخشی و کاوآیی
وابطهی مبتقیم و معناداوی وجود داود .به باوو ویتر ،2سرمایهی اجتماعی مناطق ووستایی ،باعث
وسمی توسعهی ووستایی و ووستاییا و توافق جمعی میشود .یتای تحقیق هوپ 6یشا داد که
تقویّت مؤلّفههای سرمایه اجتماعی از جمله اوتباطات اجتماعی ،وواب افقی بر پایهی همکاوی و
می ا آگاهی به یارخواهی از مردم ووستایی یببت به طرحها ،به مصمّم بود به اجرای تصمیمات
گرفته شده و شفّافیّت منجر میشود.
با عنایت به مطال

فو و مدارّه دو تشابسات و تمای ات تحقیقات ایجام شده میتوا دویافت

که اک راً بر حکمروایی ووستایی به عنوا وویکرد یوین دو مدیریّت ووستایی یگاه شده است و این
وویکرد وا بهعنوا ساختاوی یوین دو مدیریّت و توسعهی پایداو ووستایی تلقّی کردهاید و دو
خصوص پیوید بین سرمایهی اجتماعی و حکمروایی خوب ووستایی دو اک ر پژوهشهای ایجام
شده سرمایهی اجتماعی وا دو تقویت اعتماد متقابل ووستاییا یببت به همدیگر ،تحقّق طرحهای
دو دست اجراء ،پایبندی ووستاییا به روایین و مقروات وضع شده ،ایجاد شبکههای اجتماعی
ییروسمی ،بسبود پاسخگویی مبؤوال  ،بسبود موّفقیّت کاوهای گروهی ،اوتقای کنش اوتباطی دو
بین ووستاییا  ،تقویّت تعلق مکایی و سرزمینی ،وضایتمندی ووستاییا از اردامات مرتب

با

مدیریّت ووستایی ،کمک به اوتقای کاوآیی یسادهای دولتی دو مناطق ووستایی ،تشکیل سازما های
ییردولتی ،اوتقای مشاوکت داوطلبایهی ووستاییا دوبریامههای توسعهای ووستایی و می ا وواب
افقی بر پایه همکاوی و مبؤولیّتپذیری و ییره دو حکمروایی ووستایی تأثیرگذاو میدایند.
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مبانینظری
برخی از ایدیشمندا  ،حکمروایی وا فرآیندهای جدید اداوهی عمومی جامعه تعریف کیردهایید.
دو برخی کاوبردها این واژه با دولت حدارلّی ،حکمراییی شیرکتی ،میدیریّت عمیومی ییوین ،یایام
اجتماعی سیبرییتیک و شبکههای خود سازما دهنده معاد گرفته شده است.
پرداختهاید که دو این بین ،بوئنینگر ،برای حکمروایی سه بعد فنّیی ،سیاسیی و یسیادی رابیلتصیوو
است هبوئینگر .)51 :5335 ،5هاوم و بوئینیگ ه )5333بعید فرهنگیی وا ییی بیه ایین ابعیاد اضیافه
میکنند .از یار بوئنینگر ه ،)5335این بعد به محدویتهای تحمیل شده بیر منیابع طبیعیی ،سیطوح
آموزش ،مساوتهای ییروی ایبایی و ظرفیّت صنعتی هر مکا معین هاعم از شسر یا ووسیتا) اشیاوه
داود .اصلیترین مشخصهی بعد فنّی عباوت است از وشد ارتصادی حاصل از عملکیرد حکمراییا .
بعد سیاسی با بعد فنّی پیوید ی دیکی داود .سیاستهای اجتمیاعی و ارتصیادی بیرای ییک اجتمیاع
معیّن وا یمیتوا بدو دوک فرآیندهای تصمیمگیری دو آ مالحاه کرد .از یار پاتر ،این فرآیندها
هما وواب ردوت دو دوو و میا کنشگرا و یسادهای سیاسی است .بعید یسیادی حکمرواییی،
حاکی از شکبت سازوکاوهای موجود بر اوائهی خدمات یکبا بیه همیهی گیروههیای اجتمیاعی
است .یسادهای مبتقر دو بخش خصوصی وعمومی به تدوی تغییر میکنند ،اما همچنیا از طرییق
فشاو ،سلبله مرات  ،تخری  ،ایحطاط و فباد ،سعی دو حفظ وضع موجیود داویید هپیاتر:2353 ،2
 .)38پایدای ،6با ایتقاد از ابعاد فنّی و سیاسی ،استدال میکند که فق پیشرفت ارتصادی و اجتماعی
اهداف توسعه ییبتند ،بلکه آزادی بیا  ،آزادی مشاوکت و حق برخووداوی از تشکیالت سیاسی یی
بخشی از وجوه مسمتر و معناداوتر زیدگی ایبا ها هبتند .حکمروایی خوب یمیتوایید دو همیهی
جوامع ،بنیادهای یکبایی داشته باشد ،بلکه باید مبتنی بر فرهنیگ متمیای محلّیی و تیاویخ وییژهی
دولت و یسادهای آ باشد .دولت دو خالء فعالیت یمیکند ،بلکه دو محیطی عمل میکند که میردم
دو آ باووها و اوزشهای مشترکی داوید و برای برخی اهیداف ،ورابیت و برخیی اهیداف دیگیر،
مشاوکت میکنند و دیدگاههیای متفیاوتی دوبیاوهی ریدوت و یحیوهی فعالیّیت آ داویید .کیفیّیت
حکمروایی ،از فرهنگ جامعه یشأت میگیرد؛ از این وو ،این کیفیّت از جامعهای به جامعهی دیگیر
و از دووهای به دووهی دیگر متفاوت است هپایدای.)53 :2331 ،
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بروسی ادبیات مدیریت حاکی از آ است که دو تبیین کاوآمدی حکومت یا کیفیت حکمروایی،
دومجموعه از وهیافت های یاری وا می توا کم و بیش ازهیم تمییی داد .ییک مجموعیه برعوامیل
فرهنگی -اجتماعی تأکید داود و تغییرات کیفیت حکمروایی وا بیا مراجعیه بیه ایین عوامیل تبییین
می کند .مجموعةدیگر بر عامل توسعة ارتصادی تأکید کرده و تأثیرآیرا بر مناسبات دولیت و جامعیه
توسعةارتصادی و کاوآمدی حکمرایی وجود داود ،ولی تأثیرگیذاوی آییرا ازطرییق ایجیاد تغیییرات
اجتماعی -فرهنگیی مییداینید هپییره 8 :2333 ،5و پولییت .)563 :5331 ،2دو وویکیرد فرهنگیی و
اجتماعی ،شرای الزم حکمروایی خوب وکاوآیی یک حکومت ،وجیود فرهنیگ و زییدگی میدیی
است .توکویل از جمله ایدیشمندایی است که میا یسادهای اجتماعی و ویژگیهای سیاسیی پیویید
بررراو کرد .پاتنام و فوکویاما بر اهمیت سنّتها و ویژگیهای فرهنگیی و اجتمیاعی جوامیع کیه از
آ ها بهعنوا سرمایهی اجتماعی یاد مییشیود و تیأثیر آ بیر عملکیرد موّفیق یسادهیای سیاسیی و
ارتصادی تأکید داود .توکویل دو اثر خود با عنوا دموکراسی دو آمریکیا وجیود فرهنیگ مشیاوکتی
جمعی و تجلّی آ  ،یعنی وجود ایجمنهای داوطلباییه ایبیوه و متنیوع مردمیی وا مسیمتیرین عامیل
موّفقیّت دو آمریکا مییامد .ایشا بر این عقیده هبتند که با اف ایش ایجمنهای اجتماعی و تقویّیت
جامعهی مدیی دو رال

تقاضاها و حمایتها از یاام سیاسی مییتواینید بیا تیأثیر بیر تصیمیمات و
6

کنش های دولت ،بر کاوآمدی و پاسخگویی یاام سیاسیی بیف اینید هاسیتو  .)33 :5331 ،بیه بیاوو
گریند  ،2اعتماد اجتماعی ،تباهل و احباسات کاوآمد که یمایا گر فضائل مدیی هبیتند ،موجی
کاوکرد مؤثّر یسادهای دموکراتیک و کاوآمدی حکومیت مییشیوید هگرینید  .)83 :2333،بیه بیاوو
هابرماس ،1حکمراوایی خوب زمایی محقّق خواهد شد که زیبتجسا هفضای کنش اوتبیاطی کیه
محل خی ش و تولید اجتماعی و محل فعالیت ایجمنهیای میدیی اسیت) ریوی گیردد ههابرمیاس،
 .)538 :5682به باوودوین ،3می ا کاوآمدی یسادهای دموکراتیک به فرهنگ مدیی ،اوزشهای ابیراز
وجود هعضویت ایجمنی) و اعتماد ببتگی داود هدویین .)521 :2333 ،بیه بیاوو پاتنیام ،3سیرمایهی
اجتماعی باال به حکمرایی خوب میایجامد و از سوی دیگر حکومتهای خیوب ،بستیر مییتواینید
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مطالعه کرده اسیت .ایین دسیته از یارییه پیردازا اسیتدال کیرده ایید کیه همببیتگی م بتیی بیین

بررسی اثرات سرمایه اجتماعی بر حکمروایی روستایی19................................................................

سرمایهی اجتماعی واحفظ کننید و کمتیر آ وا تخریی
گروتاوت ،5سرمایهی اجتماعی موج

مییکننید هپاتنیام .)521 :5332 ،بیه زعیم

داشتن حکومت خوب و کاوآمد میشود هگروتاوت:2335 ،

 .)533از منار ماوتین2ه ،)2331دو کشووهایی که از سرمایهی اجتماعی باالتری برخیووداو هبیتند
عملکرد حکومتی مناس تر و وویق و وشد ارتصادی بییشتیری خواهنید داشیت همیاوتین:2331 ،
خوب بهشماومیوود هباسیل و کالدیو .)33 :2333 ،به بیاوو میاوتین ه ،)2336حکمرواییی خیوب،
تابعی از تشریک مباعی شبکهای از کنشگرا حکومیت محلّیی ،بخیش خصوصیی ،تشیکّلهیای
ییردولتی ،مدیی و یمایندگا دولت مرک ی دو واستای تحقق خواستهها و وفع مشکالت است کیه
این مسم تا حدّ ببیاو زیادی دو گرو تقویت سرمایهی اجتماعی بین این کنشگرا اسیت همیاوتین،
 .)231 :2331سمپبو  ،2بر این اعتقاد است که پیویدهای اجتماعی ،تیراکم و فشیردگی ایجمنیی و
عضویت دو ایجمنهای داوطلبایه میتواید به دوگیرشدگی و مشاوکت مدیی بیشتر شیسرویدا دو
پیوید با حکمروایی خوب بیایجامد هسمپبو  .)22 :2331 ،به باوو ویتر ،بین مؤلّفههیای سیرمایهی
اجتماعی ،اعتماد اجتماعی و فعالیّتهای داوطلبایه وابطهی مبتقیم و معنیاداوی وجیود داود و اگیر
مجموعه یاریّهها و پژوهشهای تجربی اوائه شده بیا گر دو ترکی

علّی برای تحقّیق حکمرواییی

خوب باشند ،یک یقطهی مشترک دو همه یاریه های موود بحث وجود داود و آ یکته اشتراک این
است که برای تحقّق حکمراییی خیوب سیرمایهی اجتمیاعی الزم اسیت .سیرمایهی اجتمیاعی بیه
مشاوکت فعّا شسرویدا دو سیاست منجر میشود و این فرصت وا برای شسرویدا فراهم میکنید
که خودشا مشاوکت فعّالی دو تصمیمگیریها داشته باشند و کنشهای جمعی به واحتی منجیر بیه
یتیجه گردد .دو یتیجه این تعامالت هم شسرویدا عقالیی میشوید و هم فضیای جامعیه دو سیطح
یخبگا ورابتی میشود .با اف ایش سرمایهی اجتماعی و تعامل دولت و مردم دو پروژههای مشترک،
مشاوکت مدیی دو بین شسرویدا یسادینه میشود و به بسبود حکمراوایی کمک میکند .دو واریع ،از
طریق تباد اوتباطات ،اعتماد و ایرژی بیین تمیام ییروهیا و بخیشهیای جامعیه هیایام سیاسیی و
شسرویدا ) چرخهی عقالیی یاظر بر تباد اطالعات و ایرژی بین دولت ،جامعیهی میدیی و بخیش
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 )261باسیل و کالدیو 6بر این باوو است که سرمایهی اجتماعی از عوامل مسمّ میؤثّر بیر حکمراییی

.........................21فصلنامهی مطالعات توسعهی اجتماعی -فرهنگی ،دورهی ششم ،شمارهی  ،2پاییز96

خصوصی و میدهد .این چرخهی عقالیی منجر به باال وفتن کاوآیی هم میا جامعیه و دولیت و
حکمراوایی خوب منجر میگردد هویتر.)66 :2351 ،
بروسی متو توسعهی ووستایی یشا میدهد که همگام با پیشرفتهای اخیر دو علم مدیریّت،
شیوهی جدید اداوهی یواحی ووستایی یعنی ،حکمروایی دو مناطق ووستایی مطرح شده استکه مرز
تجاوب و یاریّات موجود دو عرصه مدیریّت حاکی از آ است ،حفظ تعاد بین ییازهای
اجتماعی ،ارتصادی و زیبتمحیطی یبل حاضر و آینده ،تغییر پاوادایمی وا دو اداوهی اموو جامعه
ایجاد کرده است که این تغییر پاوادایم به ووود مفاهیمی مایند مشاوکت شسرویدی ،جامعهی مدیی،
شفّافیّت ،پاسخگویی ،عدالت و برابری دو کناو کاوایی و اثربخشی مدیریّت محلّی ایجامیده استو
«حکمروایی» وا بهعنوا پیششرطی برای توسعهی پایداو و الگوی مناسبی برای مدیریّت ووستایی
معرّفی مییماید .این مفسوم کمتر از یک دهه است که دو ادبیات مدیریّت با السام از اصو
«حکمروایی» واود شده است ،اما کاوکرد اوزشمند آ دو بسرهبرداوی بسینه از حدّارل منابع موجود
با وویکرد اثربخشی ،شفّافیّت و پاسخگویی ،برابری دو اوائهی خدمات و جل

مشاوکت همه

کنشگرا دو عرصهیمدیریّت باعث شده است تا به سرعت به عنوا مبنای اوزیابی مدیریّت موود
توجّه رراو گیرد و سرمایهی اجتماعی سازوکاو آ محبوب میشود هدوبا آستایه و وضوایی،
 )583 :5633و سرمایهی اجتماعی دو مناطق ووستایی به عنوا منبع اساسی دو مناطق ووستایی
محبوب میشود به این دلیل که کنشهای آ ها وا تحت تأثیر رراو داده و کیفیت زیدگی جوامع
ووستایی وا از هر منار بسبود میبخشد هتیپوه و ویمر .)223-223 :2333 ،5دو کالمی دیگر،
سرمایهی اجتماعی زمینهای مناس

برای دستیابی به یک مدیریّت و حکمروایی مطلوب دو

واستای وسید به یک زیدگی اجتماعی یکپاوچه و امن دو مناطق ووستایی است هد فروز:5683 ،
 )535اف و بر این ،سرمایهی اجتماعی مجموعهای از اوزشها و وسوم مشترک برای هدایت
اجتماعی جوامع است و دو وواب افراد ،اعتماد و یک عقل جمعی و مبؤولیّت مدیی ظاهر میکند
و جامعهی ووستایی وا به چی ی بیشتر از مجموعه افراد دو واستای ییل به حکمروایی مطلوب
ووستایی تبدیل میکند هیاوایا و پریدت.)832 :5333 ،2
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بین حکومت و جامعه مدیی محبوب میشود هبدوی و دیگرا  .)33 :5633 ،دو وارع بروسی
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واکاوی اسناد و مداوک یشا میدهد که وابطهی بین سرمایهی اجتماعی و حکمروایی خوب وا
دو چساو دیدگاه متمای مقولهبندی میکنند :وویکرد اجتماعگرایی ،وویکرد شبکهای ،وویکرد یسادی
و وویکرد همیاوی .وویکرد اجتماعگرایی بر این یار است که سرمایهی اجتماعی ذاتاً خیّر است،
هر چه بیشتر باشد بستر است و وجود آ همواوه اثری م بت بر حکمروایی خوب داود .وویکرد
اهمیّت پیویدهای عمودی و افقی دو بین مردم و وواب

دوویی و فیمابین میپرازد هعباسی و

فراستخواه 28 :5636 ،به یقل از ولکاک و یاوایا  .)123 :5682 ،وویکرد سوم هیسادی) مدعی است
که سرزیدگی شبکههای اجتماعی عمدتاً محصو محی سیاسی ،رایویی و یسادی است .استدال
طرفداوا این وویکرد بر این است که خود ظرفیّت گروهها برای عمل کرد دو واستای منافع
جمعی ،واببته به کیفیّت یسادهای وسمی است که تحت تأثیر آ رراو داوید هیووث.)32 :5333 ،
دو رال

این وویکرد ،مواودی چو «اعتماد همگایی»« ،حاکمیت رایو »« ،آزادیهای مدیی» و

«کیفیت دیوا ساالوی» با حکمروایی خوب همببتگی داوید هیاک و کیفر به یقل از ولکاک و
یاوایا  .)123 :5682 ،وویکرد همیاوی میکوشد که آثاو روی دو دیدگاه شبکهای و یسادی وا دو
یکدیگر ادیام کند .دو پایا  ،چاوچوب یاری پژوهش دو شکل ه )5به یمایش دوآمده است.

شکل  :1چارچوب نظری پژوهش (مآخذ :یافتههای پژوهش)1191 ،
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شبکهای هر دو جنبهی م بت و منفی سرمایهی اجتماعی وا بهحبابمیآوود .این وویکرد به
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روش تحقیق
هدف کلی این تحقیق بروسی اثرات سرمایهی اجتماعی دو حکمروایی ووسیتایی اسیت .ووش
تحقیق بهصووت پیمایشیی ایجیامشیده و از ییوع توصییفی – تحلیلیی اسیت .جسیت جمیعآووی
اطالعات ،از طریق پرسشیامه به ووستاییا باالی  51سیا سیاکن دو منیاطق ووسیتایی شسرسیتا
پژوهش،شامل ووستاییا ساکن دو مناطق ووستایی شسرستا اودبیل هبیت ه )N= 526232کیه بیا
توجّه به مشخص بود جامعهی آماوی موود مطالعه از فرمو کوکرا هشیماوه  )5بیرای اسیتخراج
حجم یمویهی آماوی ) (n=383استفاده شد.مقداو اشتباه مجاز یا دوصید خطیا  3/31دوصید اسیت.
اب او ایدازهگیری پرسشیامه محقق ساخته بوده است و وواییی صیووی 5پرسیشیامیه توسی پاییل
متخصصا  2موود تأیید رراو گرفت .دو جدو هشماوه  )5تعداد ووستاها و حجم یموییهی ایتخیاب
شده از این ووستا مشخص شده است .ازآیجایی که یوع ووستا از لحاظ اوضیاعطبیعیدو منطقیه ،دو
سه دستهی کلی ووستاهای جلگیهای ،کوهبیتاییو جلگیهای – کوهبیتایی رراوگرفتیه بودیید ،طیی
بروسیییهییا مشییخص شیید کییه دو سییطح ووسییتاهای اودبیییل ،دومجمییوع  85ووسییتای جلگییهای،
522ووستای کوهبیتاییو  532ووسیتای جلگیهای – کوهبیتایی وجیود داود .بیر اسیاس شیاخص
وضعیت اوتفاعی ،تعداد یه ووستا از یوع کوهبتایی ه 21دوصد) ،پن ووستا از ییوع جلگیهای ه21
دوصد)و شش ووستا یی از یوع جلگهای – کوهبتایی ه 63دوصد) به شیوه یموییهگییری تصیادفی
ساده ایتخاب شدید .اف و بر این ،دوتحقیق حاضر جست تعیین وواییی پرسشینامهی تسییهشیده ،از
یار تنی چند ازهمکاوا صاح یار دو حیطهی موضوع موود مطالعه استفاده شده است .همچنیین
استفاده برای تعیین پایایی کمی پرسشنامه یی ازضری

آلفای کرویبا  ،استفاده شد که مقداو آلفیای

مذکوو  3/86تا  3/36محاسبه شد .متغیّرهای مبتقل این تحقیق شامل مؤلّفههای سرمایهی اجتماعی
ه اعتماد اجتماعی ،مشاوکت اجتمیاعی ،ایبیجام اجتمیاعی ،میی ا تعاوضیات و اختالفیات ،میی ا
وضایتمندی ،می ا آگاهی ،اوتباطات اجتماعی ،می ا وواب افقی بر پایهی همکاوی ،میی ا مبادلیه
اطالعات و دایش ،تمایل به عضویت دو یسادهای محلی) و حکمروایی ووستایی متغییر واببیته بیا
مؤلّفه های آ هشفافیت ،مشاوکت ،حاکمیت رایو  ،عدالت ،مبؤولیّتپذیری ،پاسخگویی ،کاوایی و
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اودبیل که جامعهی آماوی تحقیق وا تشکیل میدهد ،مراجعه شد .جامعه آماوی موود مطالعه دو این

بررسی اثرات سرمایه اجتماعی بر حکمروایی روستایی21................................................................

اثربخشی ،اجماع پذیری ،ایعطافپذیری و یااوت) است .برای تج ییه و تحلییل از آزمیو آمیاوی
پیرسو و وگرسیو چند متغیّره استفاده شده است.
جدول ( :)1تعداد روستاهای موردمطالعه به تفکیک نمونه
تعداد

تعداد

مرک ی

یربی

ابربکوه

58

مرک ی

کلخووا

سامیا

22

مرک ی

مرک ی

کلخووا

آ چه کند

58

مرک ی

اوشق شرری

مرک ی

بالغلو

بنفشه دو

53

مرک ی

اوشق شرری

جمایرا

هیر

کلخووا

53

مرک ی

یربی

وویندز

58

مرک ی

شرری

تپرارلو

53

هیر

هیر

دمدمه

53

مرک ی

سردابه

وکیل آباد

21

مرک ی

بالغلو

مرک ی

بالغلو

حبن باوو

53

هیر

فوالدلوی شمالی

مرک ی

کلخووا

گیالیده

53

مرک ی

کلخووا

تازه کند
شریف آباد

هیر

فوالدلوی جنوبی

اینلو

22

اوشق شرری

تقی دی ج

26

پیراروم

23
53

حکیم
رشالری
خلیل آباد
سلطا
آباد

یمویه

26
51
52

مأخذ :یافتههای تحقیق.5631 ،

دو این تحقیق برای سنجش سیرمایهی اجتمیاعی ،از ده مؤلّفیهی؛ اعتمیاد اجتمیاعی ،مشیاوکت
اجتماعی ،ایبجام اجتماعی ،می ا تعاوضات و اختالفیات ،میی ا وضیایتمنیدی ،میی ا آگیاهی،
اوتباطات اجتماعی ،می ا وواب افقی بر پایهی همکاوی ،می ا مبادلهی اطالعات و داییش ،تماییل
به عضویت دو یسادهای محلی استفاده شده است .دو جدو ه ،)2برخی گویههای بهکاووفتیه بیرای
سنجش هریک از مؤلّفهها ذکرشده است.
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بخش

دهبتا

ووستا

یمویه

بخش

دهبتا

ووستا
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جدول( :)2برخی گویههای بهکاررفته در تحقیق جهت سنجش مؤلفههای سرمایه اجتماعی
مؤلّفه
اعتماد اجتماعی

ایبجام اجتماعی
می ا تعاوضات و
اختالفات
می ا وضایتمندی

می ا آگاهی

اوتباطات اجتماعی
می ا وواب افقی
بر پایهی همکاوی
می ا مبادلهی
اطالعات و دایش
تمایل به عضویت
دو یسادهای محلّی

منبع :یافتههای تحقیق5631،
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مشاوکت اجتماعی

گویه
می ا اعتماد مردم به یکدیگر ،می ا اعتمیاد میردم بیه یسادهیای اجتمیاعی موجیود دو
ووستا ،می ا اعتماد مردم به «شووای اسالمی» و عملکرد آ  ،می ا اعتماد بیه شیووای
ووستا ،اعتماد بیه همبیایگا  ،میی ا اعتماداهیالی ووسیتا بیه سیبیتم اوائیه خیدمات
حملویقل ووستایی.
صحبت کرد با اهالی ووسیتا دو میوود مشیکالت ووسیتا ،تشیویق ووسیتائیا بیرای
شرکت دو فعالیتهای جمعی ،مشاوکت دو حفیظ و زیباسیازی ووسیتا ،مشیاوکت دو
بریامه های عمرایی ووسیتا ،همفکیری و مشیاوکت دو وفیع مشیکالت ووسیتا ،میی ا
مشاوکت دوزمینهی فکری و مشووتی دو بسبود محل زیدگی و محلّه ،می ا مشووت با
همبایگا خود.
می ا گردهمایی و جلبات دو ووستا ،تغییر اوزشهای مشترک دو طو زما  ،اف ایش
همدلی و یکریگی ،حل اختالفات ووستا بهصیووت کدخدامنشیایه ،تقوییت یسادهیای
محلییی موجییود ،می ایدوگیریوی اعبینباکنینروسییتا ،مییی ا ایحرافییات اجتمییاعی و
یاهنجاویها دو ووستا ،می ا مراجعه با ویشسفیدا .
کدووت و کینه بین اهالی ووستا ،برخوودها ی طایفهای ،اختالفات سیاسی و خطی دو
بین ووستائیا  ،اختالف بر سر مالکیت زمین ،اختالف بر سر مبائل ج ئی.
می ا صمیمیّت دو بین اهالی ووسیتا ،میی ا وضیایت از عملکیرد شیووا و دهییاو دو
ووستا ،می ا وضایت اهالی ووستا از دوآمد ،می ا وضایت از همکاوی اهالی ،وضایت
از یوع شغل.
می ا سواد هتحصیالت) ،می ا استفاده کرد از وسایههای صوتی و تصیویری ،میی ا
استفاده از اینتریت ،شرکت کرد دو کالسهای آموزشی ،می ا استفاده از وسیایههیای
مکتوب.
وفتوآمد و اوتباط با اهیالی ووسیتا ،اوتبیاط بیا یسادهیا و تشیکیالت دولتیی ،آگیاهی
مبؤوال از ییازهای مردم ،اهمیت به بازدید از اروام و خویشیاویدا  ،تعامیل بیا دیگیر
اهالی ووستا ،می ا تعامل با شووا و دهیاوی ،می ا حضوو دو مبجد.
همکاوی دو ایجام کاوهای عمرایی ،همکاوی اهالی ووستا دو صووت کمآبی ،همییاوی
برای هدف مشترک،
منبع اطالعات دو تصمیمگیریهای زیدگی ،ووشهای جبتوجیوی کیاو ،اسیتفاده از
دوستا و اروام به عنوا منبعی برای یافتن اطالعات دو موود کاو ،اسیتفاده از اینترییت
برای تماس با دهیاو و شووا ،تباد و اشتراک اطالعات و دایش دو بین افراد.
تمایل به عضویت دو تشکّلها ،عضویت دو ایجمنهیای میذهبی ،عضیویت دو گیروه
های ووزشیی ،عضیویت دو ایجمینهیای محلّیی ،عضیویت دو ایجمینهیای خیرییه،
عضویت دو ایجمنهای صنفی ،توایایی یسادهای محلی ووستایی دواوائه خدمات.
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دو یسایت دو این تحقیق ،فرضیههای زیر موود آزمو رراو گرفته است.
.5.5

بین سرمایهی اجتماعی و ایعطافپذیری وابطه وجود داود.

.5.2

بین سرمایهی اجتماعی و کاوآیی و اثربخشی وابطه وجود داود.

.5.6

بین سرمایهی اجتماعی و پاسخگویی وابطه وجود داود.

.5.2

بین سرمایهی اجتماعی و شفّافیّت وابطه وجود داود.

.5.1

بین سرمایهی اجتماعی و مشاوکت وابطه وجود داود.

.5.3

بین سرمایهی اجتماعی و حاکمیت رایو وابطه وجود داود.

.5.3

بین سرمایهی اجتماعی و تحقّق عدالت وابطه وجود داود.

.5.8

بین سرمایهی اجتماعی و مبؤولیّتپذیری وابطه وجود داود.

.5.3

بین سرمایهی اجتماعی و اجماعپذیری وابطه وجود داود.

.5.53

بین سرمایهی اجتماعی و یااوت وابطه وجود داود.

منطقهی مورد مطالعه
استا اودبیل دو شما یربی فالت ایرا  ،با بیش از  58ه او و  13کیلومتر مربیع ،ییک دوصید
مباحت کل کشوو وا تشکیل میدهد و این استا براسیاس تیازهتیرین تقبییمات کشیووی ،داوای
 3شسرستا  21 ،بخش 33 ،دهبتا و 2536آبادی است .شسرستا های اودبیل ،یمین ،ییر ،بیلهسواو،
پاوسآباد ،خلخا  ،کوثر ،مشکینشسر و گرمی شسرهای آ وا تشکیل میدهند .شکله  )5محیدوده
منطقهی موود مطالعه وا دو سطح کشوو یشا میدهد.
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.5

بین سرمایهی اجتماعی و حکمروایی ووستایی وابطه وجود داود.
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یافتههای پژوهش؛ الف)یافتههای توصیفی تحقیق؛ ویژگی نمونههای مورد مطالعه
پژوهش
.1

توزیع فراوانی بر حسب گروه سنی ،وضعیت تأهل و جنسیّت
یافتههای تحقیق حاکی از آ است که یمویههای آماوی موود مطالعیه ،دو محیدودهی سینّی 53

الی  36سا رراو داوید .هما طوو که جدو ه )6یشا میدهد بیشترین تعداد یمویه دو گروه سنّی
 23الی  61رراو داوید که میایگین گروه سنّی موود مطالعه  23/1میباشد .بروسی وضعیّت تأهل یی
یشا داد  38/3دوصد ه 236یفر) متأهل و  65/6دوصد ه 523یفر) دو تحقیق حاضر مجرد هبتند؛و
همدنین بروسی وضعیت جنبیت یی یشا داد  13/1دوصد ه 228یفر) میرد و  23/1دوصید ه511
یفر) ز وا تشکیل میدهند.
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شکل ( :)1موقعیت جغرافیایی روستاهای اردبیل
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جدول شماره ( :)1توزیع فراوانی و درصد (گروه سنّی،وضعیّت تأهل،جنسیّت)

مجرد
متأهل
جمع
مرد
ز
کل

65/6
38/3
%533
13/1
23/1
533

منبع :یافتههای تحقیق.5631 ،

.2

توزیع فراوانی بر حسب میزان تحصیالت و شغل اصلی
هما طوو که جدو ه )2یشا میدهد از میا  686یفر یمویهی آماوی موودمطالعه53 ،یفر ه3/2

دوصد) بیسوادید 523 ،یفر ه 62/3دوصد) با آموزش یسضت سوادآموزی ،توایایی خواید و
یوشتن داوید 33 .یفر ه 21/6دوصد) دو مقطع ابتدایی تحصیلکردهاید و  32یفر ه 22/1دوصد) دو
مقطع واهنمایی و  23یفر ه 1/2دوصد) دو مقطع متوسّطه و  28یفر ه 3/6دوصد) دو مقطع دیپلم و
 8یفر ه5/2دوصد) یی مدوک فو دیپلم و باالتر داوید .بروسی وضعیّت شغلی یشا داد که از تعداد
پاسخگویا برحب

یوع شغل  3/3دوصد کاومند 55/2 ،دوصد مغازهداو 55/3،دوصد دایشجو،

 63/3دوصد بیکاو 53/3 ،دوصد کاوگر 51/3 ،دوصد کشاووز بودهاید.
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گروه سنی
 23سا و کمتر
 23-61سا
 61-13سا
 13-31سا
 31سا به باال
جمع

فراوانی
21
233
533
22
3
686
وضعیت تأهل
523
236
686
وضعیّت جنبیّت
228
511
686

درصد
55/3
12/3
23/5
3/6
5/8
%533
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جدول ( :)4میزان تحصیالت نمونهی فردی و شغل اصلی مورد مطالعه
سطح تحصیالت

فراوانی

درصد

بیسواد

53

2/3

کاومند
مغازهداو
دایشجو
بیکاو
کاوگر
کشاووز
کل

3/3
55/2
55/3
63/3
53/3
51/3
533/3

منبع :یافتههای تحقیق.5631 ،

 . 1وضعیت متغیرها و مفاهیم اصلی تحقیق
یتای حاصل از یافتههای توصیفی تحقیق دو جدو ه )1یشا میدهد وضعیت وضایتمندی
 25/3دوصد پاسخگویا  ،دو سطح زیاد و خیلی زیاد و  13/83دوصد دو سطح خیلی کم و کم
برآوود گردید .دو موود می ا تعاوضات واختالفات ،وضعیت  23/6دوصد از پاسخگویا دو سطح
زیاد و خیلی زیاد و  11/3دوصد دو سطح کم و خیلی کم برآوود گردید .دو موود ایبجام
اجتماعی ،بیشترین فروایی با ه62/86دوصد) دو سطح خیلی زیاد و کمترین فراوایی با ه3/32
دوصد) دو سطح خیی کم اوزیابی شدید .دو موود متغیّرمشاوکت اجتماعی ،وضعیّت  22/21دوصد
از پاسخگویا دو سطح زیاد و خیلی زیاد و  13/36دوصد دو سطح کم و خیلی کم برآوود گردید.
دو موود وضعیّت تمایل به عضویّت دو یسادهای محلّی 11/53 ،دوصد از پاسخگویا با میایگین
 2/25و ایحراف معیاو  ،6/25دو سطح زیاد و خیلی زیاد و  22/61دو سطح خیلی کم و کم و
 23/23دو سطح متوسّ

اوزیابی شدید .دو موود وضعیّت می ا مبادله اطّالعات و دایش،

 15/31دوصد از پاسخگویا با میایگین  6/83و ایحراف معیاو  ،5/63دو سطح زیاد و خیلی زیاد و
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خواید و یوشتن
ابتدایی
واهنمایی
متوسّطه
دیپلم
فو دیپلم و باالتر
جمع

523
33
32
23
28
8
686
وضعیت شغلی
23
26
22
521
32
33
686

62/3
21/6
22/1
1/2
3/6
5/2
533/3
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 23/23دوصد دو سطح کم و خیلی کم و 22/33دو سطح متوس اوزیابی شدید .دو موود متغیّر
اعتماد اجتماعی 33/63 ،دوصد از پاسخگویا با میایگین  6/21و ایحراف معیاو  ،2/32دو سطح
زیاد و خیلی زیاد و  26/38دوصد دو سطح خیلی کم و کم و  53/13دو سطح متوسّ
شدید .دو موود متغیّر می ا وواب

اوزیابی

افقی بر پایه همکاوی 12/23 ،دوصد از پاسخگویا با

 26/63دو سطح متوسّ

اوزیابی شدید .دو موود متغیّر اوتباطات اجتماعی ،بیشترین فراوایی با

 62/23دوصد دو سطح خیلی زیاد و کمترین فراوایی با  3/22دوصد دو سطح خیلی کم برآوود
شدید .دو موود متغیّر می ا آگاهی ،بیشترین فراوایی با 23/33دوصد دو سطح خیلی زیاد و
کمترین فراوایی با  8/12دوصد دو سطح خیلی کم برآوود شدید.
جدول ( :)1درصد فراوانی ،میانگین و انحراف معیار متغیرهای مستقل
ودیف

متغیر

خیلی کم
3/32
66/38

53/36
22/81

53/68
53/32

23/52
52/22

62/86
53/36

2/33
2/31

6/21
2/38

3/12

53/85

23/23

26/36

65/23

2/25

6/25

55/28

52/38

22/33

23/68

22/23

6/83

5/63

56/62

3/33

53/13

28/28

65/88

6/21

2/32

3/21

52/83

26/63

21/23

23/86

2/32

5/31

3/22
8/12

25/23
53/36

22/65
25/38

56/33
23/15

62/23
23/33

2/23
2/51

2/62
5/52

متوس

63/85

21/33

26/8

56/82

3/28

1/61

5/83

زیاد

کم

خیلی زیاد

میایگین

ایحراف معیاو

5

می ا وضایتمندی
می ا تعاوضات و
اختالفات
ایبجام اجتماعی
مشاوکت اجتماعی
تمایل به عضویّت دو
یسادهای محلّی
می ا مبادلهی اطالت
و دایش
اعتماد اجتماعی
می ا وواب افقی بر
پایهی همکاوی
اوتباطات اجتماعی
می ا آگاهی

62/53

23/32

58/25

52/53

3/15

1/83

2/63

دوصد پاسخگویا
2
6
2
1
3
3
8
3
53

منبع :یافتههای تحقیق. 5631 ،
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میایگین 2/32و ایحراف معیاو ،5/31دو سطح زیاد وخیلی زیاد و  22/62دو سطح خیلی کم و کم و
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یتای

حاصل از یافتههای توصیفی تحقیق دو جدو ه )3یشا میدهد وضعیّت

شفّافیّت 12/38 ،دوصد پاسخگویا دو سطح زیاد و خیلی زیاد و  26/8دوصد دو سطح
خیلی کم و کم برآوود گردید .دو موود مشاوکت وضعیّت 33/32 ،دوصد از پاسخگویا دو
سطح زیاد و خیلی زیاد و  25/83دوصد دو سطح کم و خیلی کم برآوود گردید .دو موود
با ه 3/63دوصد) دو سطح کم اوزیابی شدید .دو موود متغیّر عدالت ،وضعیّت  13/25دوصد
از پاسخگویا دو سطح زیاد و خیلی زیاد و  22/38دوصد دو سطح کم و خیلی کم
برآوودشد .دو موود وضعیّت مبؤولیّتپذیری 12/22 ،دوصد از پاسخگویا با میایگین
 6/32و ایحراف معیاو  5/22دو سطح زیاد و خیلی زیاد و  23/56دوصد دو سطح خیلی کم
و کم و  53/36دوصد دو سطح متوسّ

اوزیابی شدید .دو موود وضعیّت پاسخگویی،

 33/22دوصد از پاسخگویا با میایگین  6/23و ایحراف معیاو  ،6/85دو سطح زیاد و خیلی
زیاد و  58/23دوصد دو سطح کم و خیلی کم و 25/65دوصد دو سطح متوسّ

اوزیابی

شدید .دو موود متغیّر کاوآیی و اثربخشی 13/13 ،دوصد از پاسخگویا با میایگین  6/51و
ایحراف معیاو  ،2/31دو سطح زیاد و خیلی زیاد و  22/33دوصد دو سطح خیلی کم و کم
و  25/61دوصد دو سطح متوس اوزیابی شدید .دو موود متغیّر اجماعپذیری 18 ،دوصد
از پاسخگویا با میایگین 2/83و ایحراف معیاو ،2/51دو سطح زیاد وخیلی زیاد و
 22/13دوصد دو سطح خیلی کم و کم و  53/26دوصد دو سطح متوسّ اوزیابی شدید .دو
موود متغیّر ایعطافپذیری ،بیشترین فراوایی با  63/13دوصد دو سطح خیلی زیاد و
کمترین فراوایی با  53/36دوصد دو سطح کم برآوود شدید .دو موود متغیّر یااوت،
بیشترین فراوایی با  66/22دوصد دو سطح خیلی زیاد و کمترین فراوایی با  8/31دوصد
دو سطح متوسّ برآوود شدید.
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حاکمیّت رایو  ،بیشترین فروایی با ه 65/33دوصد) دو سطح خیلی زیاد و کمترین فراوایی
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جدول ( :)6درصد فراوانی ،میانگین و انحراف معیار متغیرهای وابسته

ودیف

متغیر

خیلی کم

کم

متوس

زیاد

خیلی زیاد

میایگین

ایحراف معیاو

2

مشاوکت

3/13

52/65

58/33

22/32

63/22

2/86

2/12

6

حاکمیت رایو

56/23

3/63

53/28

23/83

65/33

2/62

6/63

2

عدالت

53/22

52/13

53/35

63/12

23/83

6/38

5/31

1

مبؤولیّتپذیری

55/85

52/62

53/36

23/23

22/33

6/32

5/22

3

پاسخگویی

3/35

55/13

25/65

21/85

62/25

6/23

6/85

3

کاوآیی و اثربخشی

1/53

53/83

25/61

22/83

65/3

6/51

2/31

8

اجماعپذیری

52/33

3/85

53/26

63/32

23/68

2/83

2/51

3

ایعطافپذیری

53/85

53/36

56/3

23/33

63/13

2/21

5/35

53

یااوت

53/23

56/38

8/31

21/38

66/22

2/52

5/53

منبع :یافتههای تحقیق. 5631 ،

ب) یافتههای استنباطی تحقیق
بررسی نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف
مطابق جدو ه ،)3یتای حاصل از آزمو کولموگروف -اسمیریوف یشا میدهد که
همهی متغیّرهای تحقیق از توزیع یرما برخووداو هبتند .هما طوو که مشاهده میشود
مقداو سطح معناداوی دو تمام متغیرها ب وگتر از مقداو خطا ه )3/31است .بنابر این دو
سطح معناداوی  %31فرض صفر پذیرفته میشود .یعنی توزیع این یمویه ،یرما است .لذا
میتوا برای بروسی وواب بین متغیّرهای تحقیق از آزمو های پاوامتریک استفاده کرد.
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5

شفافیت

8/62

51/28

25/12

21/36

28/31

2/33

5/31

دوصد پاسخگویا
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جدول ( :)1نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرونوف
سطح

میزان

آماره کولموگروف-

معناداری

خطا

اسمیرونوف

می ا وضایتمندی

3/533

3/31

5/222

یرما

می ا تعاوضات و اختالفات

3/561

3/31

5/522

یرما

ایبجام اجتماعی

3/523

3/31

5/583

یرما

مشاوکت اجتماعی

3/533

3/31

5/232

یرما

تمایل به عضویت دو یسادهای محلّی

3/838

3/31

5/233

یرما

می ا مبادلهی اطالت و دایش

3/263

3/31

5/325

یرما

اعتماد اجتماعی

3/526

3/31

5/531

یرما

می ا وواب افقی بر پایهی همکاوی

3/581

3/31

5/583

یرما

اوتباطات اجتماعی

3/381

3/31

5/222

یرما

می ا آگاهی

3/221

3/31

5/255

یرما

می ا وضایتمندی

3/331

3/31

5/338

یرما

متغیر

نتیجهگیری

با توجه به اطّالعات مندوج دو جدو ه ،)8یتای

ضری

همببتگی پیرسو یشا

میدهد که وابطه بین متغیّرهای می ا آگاهی ،اعتماد اجتماعی ،تمایل به عضویّت دو
یسادهای محلّ ی ،می ا آگاهی ،مشاوکت اجتماعی ،ایبجام اجتماعی ،مبادلهی اطّالعات و
دایش و اعتماد اجتماعی دو سطح  5دوصد خطا م بت شده و وابطهی بین متغیّرهای
اوتباطات اجتماعی و می ا وواب افقی بر پایهی همکاوی با متغیّر حکمروایی ووستایی دو
سطح  1دوصد خطا م بت شده است و ضمن این که بین متغیّرهای می ا تعاوضات و
اختالفات و وضایتمندی با متغیّر حکمروایی ووستایی وابطهی معنیداوی مشاهده یشده
است.
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منبع :یافتههای پژوهش5631،

بررسی اثرات سرمایه اجتماعی بر حکمروایی روستایی11................................................................
جدول ( :)1محاسبهی ضریب همبستگی متغیّرهای تحقیق
ردیف

متغیّر مستقل

متغیّر وابسته

5

مشاوکت اجتماعی

ضریب
همبستگی ()r

مقدارp

توصیف
همبستگی

حکمروایی ووستایی

3/623

3/ 521

روی و همجست

6

ایبجام اجتماعی

حکمروایی ووستایی

3/ 352

3/333

روی و همجست

2

می ا وضایتمندی

حکمروایی ووستایی

3/213

3/252

روی و همجست

حکمروایی ووستایی

3/331

3/333

روی و همجست

حکمروایی ووستایی

3/363

3/333

روی و همجست

حکمروایی ووستایی

3/383

3/333

روی و همجست

حکمروایی ووستایی

3/655

3/321

روی و همجست

3

اوتباطات اجتماعی

حکمروایی ووستایی

3/261

3/321

یببی و همجست

53

می ا آگاهی

حکمروایی ووستایی

3/385

3/333

روی و همجست

می ا تعاوضات و

2

اختالفات

تمایل به عضویّت دو

1
3

یسادهای محلّی
می ا مبادلهی اطّالعات

3
8

و دایش
اعتماد اجتماعی
می ا وواب افقی بر
پایهی همکاوی

منبع :یافتههای پژوهش5631،

هما طوو که جدو ه )3یشا میدهد براساس یتای وگرسییو چندگاییه ضیری

همببیتگی

برای متغیّر حکمروایی ووستایی  3/83است به این معنا کیه ده متغیّیرهاعتمیاد اجتمیاعی ،مشیاوکت
اجتماعی ،ایبجام اجتماعی ،می ا تعاوضات و اختالفیات ،میی ا وضیایتمنیدی ،میی ا آگیاهی،
اوتباطات اجتماعی ،می ا وواب افقی بر پایهی همکاوی ،می ا مبادلهی اطّالعات و داییش ،تماییل
به عضویت دو یسادهای محلّی) به می ا  3/83بیا متغیّیر واببیته حکمرواییی ووسیتایی همببیتگی
داوید .ضری

تعیینشده هواویایس تبیین شیده) ییی  3/82هبیت و بیا توجّیه بیه جیدو تج ییه

واویایس ه )Sig= 0.000اوتباط بین متغیّرها معناداو است و تمام متغیّرهای مبتقل ایتخیابشیده دو
این تحقیق  3/82ه ،)R2=3/82علل تحقّق حکمروایی ووستایی وا شامل میشوید؛و  3/553باریمایده
مربوط به علل دیگر است .البته پایین بیود میی ا  R2بیه ایین دلییل هبیت کیه تنسیا از ده مؤلّفیه
سرمایهی اجتماعی دو تحقیق استفاده شده است .اگرچه بیا اسیتفاده از متغیّرهیای دیگیر مییتیوا
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حکمروایی ووستایی

3/323

3/333

روی و همجست
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کاوایی مید و میی ا  R2وا افی ایش داد .دو جیدو زییر  Fبرابیر بیا  35/31اسیت کیه دو سیطح
ه )Sig=0.000معنییاداو اسییت و اییین وابطییه خطّ یی متغیّرهییای مبییتقل و متغیّ یر واببییته وا تأیییید
میکند؛بنابراین متغیّرهای هاعتماد اجتماعی ،مشاوکت اجتماعی ،ایبجام اجتماعی ،می ا تعاوضیات
و اختالفات ،می ا وضایتمندی ،می ا آگاهی ،اوتباطات اجتماعی ،می ا ووابی افقیی بیر پاییهی
ووستایی تأثیر میگذاوید.
جدول ( :)9رگرسیون چندگانه
رگرسیون

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیلشده

مدل اینتر

1/192

1/141

1/191

مأخذ :یافتههای تحقیق،

سطح خطای معیار
تعیین
1/41191

.5631

جدول ( :)11خروجی تحلیل واریانس
مجموع مربعات

درجه آزادی

بینگروهی

522/26

2

دوو گروهی

21/21

683

کل

533/38

682

میانگین
مربعات

آماره f

سطح معناداری

53/11
3/268

35/31

3/333

مأخذ :یافتههای تحقیق.5631 ،

مطابق جدو ه ،)55برای بروسی اهمّیّت یبیبیّ متغیّرهیای مبیتقل دو پییشبینیی حکمرواییی
ووستایی از مقادیر ضرای

وگرسیویی استایداود شده استفاده گردیید .ده متغیّیر مبیتقلّ سیرمایهی

اجتماعی واود معادله شدید .مقادیر جدو ضرای

یشا مییدهید کیه متغیّیر مشیاوکت اجتمیاعی

بهطوو معناداو متغیّر واببته حکمروایی ووستایی وا پیشبینی میکند به این معنا که متغیّیر فیو دو
سطح معنیداوی ه )Sig= 0.000با متغیر واببته وابطه داشتهاید؛ اما اینکه کدامیک از این متغیّرهیای
مبتقل مسم و یقش بیشتری دو تبیین متغیّر واببته داوید باید از طریق مقادیر  Betaتشیخیص داد.
این مقادیر استایداود شده بود و امکا مقایبه و تعییین سیسم یبیبی هرییک از متغیّرهیا وا فیراهم
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همکاوی ،می ا مبادلهی اطالعات و دایش ،تمایل به عضویّت دو یسادهای محلّیی) بیر حکمرواییی

بررسی اثرات سرمایه اجتماعی بر حکمروایی روستایی11................................................................

میسازد .با توجه به جدو میتوا گفت که یقش مشاوکت اجتمیاعی ه )Beta= 0.548بییشتیر از
یقش سایر متغیرهاست .این عدد یشایگر این است که به ازای هریک واحد تغییر دو ایحراف معییاو
مشاوکت اجتماعی به ایدازه  3/128دو ایحراف معیاو متغیّر واببته تغییر ایجاد میکند.

ردیف

معیار

ضریبB

ارزشBeta

2

مشاوکت اجتماعی

3/833

3/128

5

8/33

3/333

6

تمایل به عضویّت دو یسادهای محلّی

-3/632

-3/523

2

-6/13

3/335

2

اعتماد اجتماعی

-3/623

-3/563

6

-2/31

3/332

1

ایبجام اجتماعی

-3/333

-3/332

2

-5/28

3/235

3

می ا وضایتمندی

3/566

3/332

2

5/68

3/538

3

می ا وابطه افقی بر پایهی همکاوی

-3/331

-3/328

3

-5/13

3/563

8

اوتباطات اجتماعی

3/333

3/323

3

5/22

3/222

3

می ا آگاهی

-3/533

-3/326

8

-5/33

3/233

53

می ا مبادلهی اطّالعات و دایش

-3/313

-3/362

3

-3/325

3/233

55

می ا تعاوضات

-3/326

-3/323

53

-/333

3/133

معیارها

رتبه اثرگذاری

آمار T

سطح معناداری

5

هثابت) Constant

2/38

-

-

-6/32

3/333

مأخذ :یافتههای تحقیق. 5631 ،

بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادات
با توجّه به اینکه ،ووزبهووز بر مبائل و مشکالت اداوهی ووستاهای کشوو اف وده میشود،
بهکاوگیری اصو حکمروایی ووستایی بهعنوا ضرووت ایکاویاپذیر مدیریّت ووستاها موود ربو
وارعشده است چو که حکمروایی ووستایی به عنوا فرآیندی یوین دو حکومت با داوا بود
شاخصهای خاص خود میتواید مباحث یوینی دو زمینهیمدیریّت ووستایی مطرح کند و سب
توایمندسازی ساکنین یواحی ووستایی دو زمینههای متفاوت مدیریّت اعمّ از تصمیمسازی ،اجرا و
اوزیابی گردد .بنابراین وویکرد حکمروایی ووستایی مبنایی مطلوب دو ووید توسعهی پایداو
سیاسی ،ارتصادی ،اجتماعی ،فضایی و سرزمینی و مدیریّت یوین ووستایی کشوو است .سیر
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جدول شماره (:)11معیارهای واردشده به معادله رگرسیون برای تبیین حکمروایی روستایی
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مباحث شکلگیری حکمروایی بیا گر تحوّلی بنیادی دو ساختاو حکومت یواحی ووستایی است که
بر اساس آ  ،گذاو از دووههای ماربل حکمروایی یعنی پدوساالوی و دولتگرایی به حکمروایی،
یویددهندهی تغییر ساختاو مدیریّتی و دیدگاههای توسعهی ووستایی شده است .به عباوت دیگر،
مدیریّت اثربخشی ووستایی ییازمند بسرهگیری از الگوها و وویکردهای مدیریّتی و یسادی یوین
رایو مندی ،توافق جمعی ،کاوآیی ،اثربخشی و عدالتمحووی است .پیادهسازی این الگو ییازمند
بسرهگیری مقتضی از سرمایههای محلّی ،بهویژه سرمایهی اجتماعی است .سرمایهی اجتماعی،
شبکهای از وواب و پیویدهای مبتنی بر اعتماد اجتماعی بینفردی و بینگروهی و تعامالت افراد با
گروهها ،سازما ها و یسادهای اجتماعی و ررین همببتگی و ایبجام اجتماعی است و سب
برخووداوی افراد و گروهها از حمایت اجتماعی و ایرژی الزم برای تبسیل کنشها دو جست تحقّق
اهداف فردی و جمعی میگردد .گفتنی است که یکی از یسادهای مدیریّتی دو ووستاها ،شووای
اسالمی است .شووای اسالمی ،یسادی مشاوکتی است که از طریق آ تالشهای مردم ووستایی
برای بسبود شرای

دو ابعاد مختلف ایجام گرفته و هماهنگ میشود .شوواهای اسالمی ووستا

میتوایند خواستههای مردم از دولت وا تعدیل یموده و حضوو آ ها دو صحنههای سیاسی و
اجتماعی وا یسادینه کنند و اف و بر کاستن یاوضایتی مردم ،ظرفیّت پاسخگویی دولت وا اف ایش
دهند .البته عملکرد شووای اسالمی دو عمل دو گروی کاوآیی دهیاوی است که بازوی اجرایی
مدیریّت ووستایی بهشماو میوود .به طوو کلی موّفقّیت مدیریّت ووستایی ییازمند همکاوی و
هماهنگی آ با سازما های دولتی مبؤو و تشکّلهای فعّا دو سطح ووستا از یک سو همشاوکت
یسادمند) و بسرهگیری از ظرفیّت همیاوی و همکاوی ویشهداو دو ووستاها همشاوکت محلی
اجتماعی) از سوی دیگر است .هر بعد ذیل مفسوم سرمایهی اجتماعی ووستایی رابلتوجه است و
دو این خصوص ،عقیده بر این است که با اف ایش سرمایهی اجتماعی دو جامعه و باالوفتن
مشاوکت اجتماعی شسرویدا  ،همکاوی و تعامل دهیاوی و مردم اف ایش خواهد یافت .سرمایهی
اجتماعی ،به مشاوکت فعا دو سیاستهای شسرویدا ووستایی منجر میشود و این فرصت وا
برای شسرویدا ووستایی فراهم مییماید که دو تصمیمگیریها مشاوکت فعّا داشته باشند .به
عباوتی با اف ایش مشاوکت اجتماعی شسرویدا ووستایی ،ه ینهی اجرای روایین و سیاستهای
دهیاوی کاهش مییابد .بدین شکل که با اف ایش سرمایهی اجتماعی و تعامل دهیاوی و مردم دو
پروژههای مشترک ،فضیلت مدیی دو بین شسرویدا ووستایی یسادینه شده و به بسبود حکمروایی
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است .یکی از این الگوها ،حکمروایی خوب ،شفّافیّت ،مشاوکت ،مبؤولیّتپذیری ،پاسخگویی،

بررسی اثرات سرمایه اجتماعی بر حکمروایی روستایی11................................................................

ووستایی کمک میکند .دو این تحقیق یی سعی بر این بود تا بسبود حکمروایی ووستایی از طریق
اوتقای سرمایهی اجتماعی دو ووستاهای شسرستا اودبیل موود بروسی رراو گیرد .از اینوو به
مناوو تحلیل وواب بین متغیّرهای سرمایهی اجتماعی و حکمروایی ووستایی از ضری

همببتگی

پیرسو استفاده شد .می ا سرمایهی اجتماعی محاسبهشده دو این ووستا دو حد  2/52برآوود
مشاوکت ،حاکمیت رایو  ،عدالت ،مبؤولیّتپذیری ،پاسخگویی ،کاوآیی و اثربخشی ،اجماعپذیری،
ایعطافپذیری و یااوت بر سرمایهی اجتماعی دو این ووستاهای شسرستا اودبیل دیده میشود
بهیحویکه اف ایش یا کاهش هریک از این مؤلّفههای سرمایه اجتماعی منجر به اف ایش یا کاهش
حکمروایی خوب دو کل میگردد .یتای

این تحقیق با مطالعات وحمایی فضلی و همکاوا

ه ،)5636زیالبی ه ،)5632بول و گینتی ه )2331و فرایک و همکاوا ه )2352همخوایی داود .به
دلیل تأثیر مسمّ سرمایهی اجتماعی بر حکمروایی ووستایی میتوا از طریق اوتقاء سرمایه اجتماعی
و اف ایش مشاوکت مردمی ،به حکمروایی مطلوب مناطق ووستایی شسرستا اودبیل مباعدت کرد
و اف و بر این ،دو خصوص وجود وابطهی معنیداو بین متغیّرهای مشاوکت اجتماعی و
حکمروایی مطلوب ووستایی باید گفت که مشاوکت الزمه حکمروایی میباشد .به این دلیل که
مشاوکت عالوه بر بهوجود آوود آثاو م بت دو جامعهی ووستایی ،ووحیهی همکاوی دسته
جمعی ،وشد استعدادها و خلّاریّتها ،پاسخگویی ،ایعطافپذیری ،احباس مبؤولیّتپذیری و
متعسد بود وا که الزمهی حکمروایی خوب مناطق ووستایی است اف ایش میدهد و اف و بر این،
هرچه می ا مشاوکت اجتماعی دو حکمروایی ووستایی ویگ بیشتری به خود گیرد ردوت
تأثیرگذاوا هجوامع ووستایی) بر تصمیمگیریها و تصمیمسازیهایی که به سریوشت خودشا
مربوط میشود ،بیشتر شده و حکمروایی خوب ووستایی محقق میگردد .به باوو چمبرز ه،)5333
مشاوکت ووستاییا

دو مدیریّت و تصمیمگیریها به م ابه سرمایهی اجتماعی ،شرط الزم

حکمروایی مطلوب ووستایی است و زمینهی توسعهی پایداو مناطق ووستایی وا تبسیل میکند .دو
خصوص پیوید اعتماد اجتماعی و تقویّت حکمروایی مطلوب ووستایی باید گفت که به باوو ویتر
ه ،)2351بین بسبود اعتماد اجتماعی و حکمروایی مطلوب ووستایی به دلیل جل

اعتماد ووستاییا

به مجریّا توسعهی ووستایی ،اوتقای تباد تجربهی پنسا بین ووستاییا دو مدیریّت ووستایی،
تقویّت اعتماد متقابل و خیرخواهی دو بین ووستاییا و تقویّت ایبجام و همببتگی دوو گروهی
جوامع ووستایی وابطه وجود داود .فرایک و همکاوا ه ،)2352دو یافتههای خود به این یتیجه

Downloaded from journals.sabz.ac.ir at 8:00 +0430 on Tuesday April 13th 2021

شده است .همچنین با توجه به یافتهها ،وابطه معناداوی میا هریک از مؤلّفههای شفّافیّت،

.........................11فصلنامهی مطالعات توسعهی اجتماعی -فرهنگی ،دورهی ششم ،شمارهی  ،2پاییز96

وسیدید که هرچه ووستاییا دو فعّالیّتهای توسعهای مناطق ووستایی بیشتر مشاوکت کنند و یی
وواب

شخصی خودشا وا یببت به همدیگر بیشتر تقویت یمایند و متعار

آ  ،به کاوآیی

یسادهای دولّتی دو مناطق ووستایی عنایت بیشتری داشته باشند به هما می ا مدیریّت توسعهی
مناطق ووستایی تبسیل میشود .به زعم پاتر ه ،)2351بین اعتماد اجتماعی و حکمروایی مطلوب
ووستاییا  ،جاوی و ساوی شد عنصر صدارت دو بین ووستاییا و تبسیل اموو ،کاهش ستی و
تضادهای رومی ،مشاوکت دو حوادث ییرمتررّبه ،می ا

وواب

افقی بر پایهی همکاوی و

مبؤولیّتپذیری دو مناطق ووستایی وابطهی معنیداوی وجود داود .دو یسایت پیشنساداتی به شرح
ذیل اوائه میشود .دو خصوص اوتباط بین عضویّت دو یسادهای محلّی و تقویّت حکمروایی
مطلوب ووستایی باید گفت که ایدیشمندا از زوایای گویاگویی به اهمیّت یسادهای مدیی و یقش
آ دو حکمروایی خوب پرداختهاید که دو آ بین دو خصوص اهمیّت عضویّت ایبا ها دو
یسادهای مدیی هاب براین باوو است که تمام ایبا ها با عقل و شعوو متولد میشوید و باید اجازه
داشته باشند ،سریوشت خود وا تعیین کنند .به زعم ووسو ،خردگرایی دوویی یا «ذاتی» دو جامعه
مدیی وجود داود که به یفع عموم مردم است .جا الک چنین استدال میکند که دو جامعهای که
تمامی افراد از کنتر دولت آزاد باشند میتوایند منافع خود وا به بسترین شکل ممکن پی بگیرید.
توکویل دو خصوص اهمیّت تشکّلهای مدیی بر این باوو است که تشکّلها ،مردم وا رادو میسازد
با هم دو کنش و واکنش رراو بگیرید ،احباساسات و ایدههایشا دو مراودههای خصوصی
بازسازی شود ،اهل مداوا بشوید و شناختشا از یکدیگر باالتر برود .از منار گرامشی جامعه
مدیی عرصهی زیدگی اجتماعی و خصوص شسرویدا است ،که بر خالف جامعهی سیاسی
هدولت) ،یه با زوومداوی ،بلکه با توافق جمعی میا شسرویدا همراه است .با عنایت به یاریههای
م بوو چنین استنباط میشود که حکمروایی خوب سکویتگاههای ایبایی اعم از شسر و ووستا بدو
تقویّت تشکّلها و یسادهای مدیی آب دو هاو کوبید است و از آ جایی که دولت فق

به

ردوت خود و ثروتمندا تنسا به ثروت خود میایدیشند تنسا جامعهی مدیی است که میتواید
تعادلی دو این بین ایجاد کرده و حقو شسرویدا سکویتگاههای ایبایی وا تأمین کند.
دو خصوص اوتباط معنیداو بین متغیّرهای مشاوکت اجتماعی و حکمروایی خوب ووستایی بر
مبؤوال مربوطه است که امکا مشاوکت بیشتر ووستاییا وا دو جلبات تصمیمگیری ،اوائهی
پیشنسادات و مشووت با آ ها فراهم کنند .اف و بر این دولت باید با اردام مداخلهای خود
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تمسیداتی بیندیشد تا فرهنگ مشاوکت از طریق وسایههای جمعی ،مروّجین کشاووزی و شوواها و
دهیاوی های ووستا به ووستاییا آموزش داده شود تا برای پذیرش مشاوکت آمادگی کافی وا داشته
باشند .دو این اوتباط باید سعی شود که یوع مشاوکت ووستاییا صرفاً از یوع مشاوکت اب اوی
یباشد به عباوتی مشاوکت طووی باشد که وضایت ووستاییا جل

شود و دو عمل وضعیّت

حکمروایی مطلوب مناطق ووستایی شسرستا اودبیل ،مسندسین فرهنگی و بریامهوی ا اجتماعی با
زمینهسازی برای اف ایش مشاوکت دو بین مردم ووستایی منطقهی موود مطالعه دو مناسبتها و
مورعیتهای مختلف و به صحنه کشید مردم ووستایی برای کاوهای جمعی و عمومی میتوایند
گام مؤثّری دو این زمینه برداوید.
دو خصوص اوتباط معنیداو بین متغیّرهای اعتماد اجتماعی و حکمروایی خوب ووستایی بر
متولّیّا توسعه ووستایی است که زمینهی تقویّت اعتمادزایی ،توایمندسازی ،تولید هنجاوهای مولّد
اعتماد دو مناطق ووستایی ،بسبود هنجاوهای وفتاوی ،تقویّت ایبجام اجتماعی و همببتگی
اجتماعی ووستاییا به وسیلهی وسایههای جمعی ،اوتباطات میا فردی و اوتباطات اجتماعی و
بسبود کیفیّت تعامالت اجتماعی دو مناطق ووستایی وا فراهم کنند و یی  ،با توجه به بافت دینی
سکویتگاههای ووستایی ،از طریق هنجاوهایی که ویشه دو مذه

و سنّت داوید از ربیل؛ رابل

اعتماد بود  ،وفای به عسد ،دوستکاوی و یاایر اینها میتوا به اف ایش سرمایه اجتماعی دو
واستای اوتقای اعتماد اجتماعی دو جامعهی ووستایی شسرستا اودبیل کمک کرد و از بروز برخی
از کنشهای ضد اجتماعی همایند دووغگویی ،خیایت دو امایت ،سودجویی و  )...جلوگیری یمود.
عالوه بر این با استناد به یتای تحقیق توصیه میشود دو واستای بسبود حکمروایی مناطق ووستایی
شسرستا اودبیل به یسادهای جامعهپذیرکنندهی جامعهی ووستایی عنایت خاصی مبذو گردد به
این دلیل که یسادهای جامعهپذیرکنندهی جامعهی ووستایی شسرستا اودبیل هخایواده ،مداوس،
وسایهها و )...یی میتوایند با برجبته یشا داد مل ومات زیدگی ووستایی زمینهی احترام و
وعایت رواعد ییروسمی وا دو جامعهی ووستایی فراهم کنند ،زیرا پایبندی به رواعد ،زمینهی
اف ایش اعتماد یسادی وا فراهم میکند و اعتماد یسادی میتواید به بسبود حکمروایی مناطق ووستایی
بینجامد.
دو خصوص اوتباط معنیداو بین متغیّرهای عضویّت دو یسادهای محلّی و حکمروایی خوب
ووستایی بر مبؤوال و متولّیا توسعهی ووستایی است که ببتر الزم وا برای تقویت شبکهها و
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ایجمنهای محلّی ،ایجمنهای مدیی داوطلبایه ،تقویّت هنجاوهای تعاویی و تقویّت شبکههای
ییردولتی تداوک ببینند .اف و بر این ،بروسی اسناد یشا میدهد که عضویَت دو یسادها باعث
اف ایش وواب

و همچنین اف ایش می ا آگاهی ،اعتماد و مشاوکت افراد ووستایی میشود و دو

یتیجه سطح سرمایهی جتماعی اوتقا پیدا کرده و اثرات آ دو تحقًق حکمروایی خوب مناطق
دو پایا  ،توصیه میشود دو تداوم این پژوهش بروسی وابطهی میا حکمروایی خوب با سطح
توسعهیافتگی و اثربخشی فعالیتهای عمرایی دو مناطق ووستایی ،آسی شناسی روایین و مقرَوات
ووستایی از منار حکمروایی خوب و شناسایی و معرفی تجربههای موّفق مدیریّت ووستایی از
منطر حکمروایی خوب و مطالعه دو سایر مناطق ،برای دستیابی به الگوی جامع برای حکمروایی
خوب دو مناطق ووستایی دو اولویت سایر پژوهشگرا رراو بگیرد.
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