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Abstract
Economic, social and political development in the local, regional, national and international scale;
also, the consequences of rural underdevelopment, such as widespread poverty, high inequality, rapid
population growth, unemployment, migration, etc., have led to focusing on rural development, and
even placing its priority over urban development. So, rural development is a multidimensional
process, ensuring the permanent improvement of life ('s quality) in rural society. Thus, considering
the cultural and social capital, as the capital leading to resources' stability and economic benefits, also,
the good governance -promoting interaction between people and the state- becomes more and more
necessary. The aim of this research is to investigate the effect of social capital on good governance
and stability of rural communities, by the mediating role of cultural capital in the Godin vill. Using
Cochran's formula, our statistical society is calculated 240, and using multistage cluster sampling
method, the required data was gathered through distributing questionnaires among villagers. The
proposed model was evaluated through Structural Equations Modeling (SEM) and AMOS18 software.
The hierarchical regression method in SPSS software was used to investigate the mediator's effects
between good rural governance and stability. Findings of the research indicate that the proposed
model is relatively suitable. They also indicate that the indirect effects of social capital on socialeconomic stability -by the mediating role of good rural governance- are significant. Hierarchical
regression also showed that cultural capital mediates the relationship between a good rural governance
and socio-cultural stability.
Key words: Cultural Capital, Social Capital, Good Governance, Economic-Social Sustainability,
Godin vill.
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چکیده
توسعة اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی در مقیاسهای محلی ،منطقهای ،ملی و بینالمللی و پیامدهای توسعهنیافتگی مناطق روستایی
چون :فقر گسترده ،نابرابری فزاینده ،رشد سریع جمعیت ،بیکاری ،مهاجرت و  ،...توجه به توسعة روستایی و حتی تقدم آن بر توسعة
شهری را در پی داشت؛ از این رو توسعة روستایی ،فرآیندی چندبعدی و متضمن بهبود پیوستة زندگی و کیفیت آن در جامعة روستایی
است؛ در این راستا توجه به سرمایههای فرهنگی و اجتماعی به منزلة سرمایههایی که موجب پایداری منابع و منافع اقتصادی میشود و
همچنین حکمروایی خوب با ارتقای تعامل بین مردم و دولت ضرورت مییابد .پژوهش حاضر درصدد بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی
بر حکمروایی خوب و پایداری جوامع روستایی با نقش میانجیگری سرمایة فرهنگی است .بدین منظور دهستان گوین کنگاور به منزلة
نمونة پژوهش برگزیده شد .حجم جامعة آماری این پژوهش با بهرهگیری از فرمول کوکران 240 ،نفر محاسبه و دادههای مورد نیاز با
بهره گیری از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و پرسش نامه از روستاییان دهستان گودین گردآوری شدد .در ادامده الگدوی
پیشنهادی با الگویابی معادالت ساختاری ) (SEMو نرم افزار  AMOSویراست  18ارزیابی شد .همچنین برای بررسی آثار تعدیلگدر
میان حکمروایی خوب روستایی با پایداری ،روش رگرسیون سلسله مراتبی با بهره گیری از نرم افزار  SPSSبه کار رفدت .یافتده هدای
پژوهش بیان کنندة برازش نسبتاً مناسب الگوی پیشدنهادی ،همچندین معنداداربودن آثدار غیرمسدتقیم سدرمایة اجتمداعی بدا پایدداری
اقتصادیاجتماعی و درنظرگرفتن نقش میانجیگری حکمروایی خوب روستایی است .افزون بر این ،نتایج بهدستآمدده از رگرسدیون
سلسلهمراتبی نشان داد سرمایة فرهنگی ،رابطة میان حکمروایی خوب روستایی و پایداری اجتماعی  -فرهنگی را تعدیل میکند.
واژههای کلیدی :سرمایة فرهنگی ،سرمایة اجتماعی ،حکمروایی خوب ،پایداری اقتصادی و اجتماعی ،دهستان گودین
* نویسنده مسؤول
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مقدمه
سرمایة اجتماعی ،یکی از شروط الزم برای پیشرفت و توسعة همهجانبة جامعه ،گسترش انسجام اجتماعی ،بسد
مشارکت اجتماعی و اعتماد متقابل فرد  -جامعه  -دولت است (افراختده و همکداران)28 :1393 ،؛ عدووه بدر ایدن،
سرمایة اجتماعی ،وجوه گوناگون سازمان اجتماعی نظیر اعتماد ،هنجارها و شبکه هاست که با آسدان کدردن اقددامات
هماهنگ ،کارآیی جامعه را بهبود میبخشند )(Ellison & All, 2011: 774؛ به این ترتیب ،سرمایة اجتماعی ،معیاری
بددرای سددنجش قدددرت اجتمدداعی و تعامددل فعاالنددة بدنددة جامعددة مدددنی بددا دو بخددش دولتددی و خصوصددی اسددت
) (Gutiérrez, & All, 2011: 780و بر این اساس از زمینهها و شرای الزم برای حکمروایی خوب (روستایی) تلقی
میشود.

سرمایة اجتماعی همزمان در جامعه دو نقش کلیدی دارد :نخست اینکه واحدها و بازیگران منفرد اجتماعی را در
تعامل با یکدیگر قرار میدهد؛ یعنی آنان را از حالت انفرادی خارج میکند و به هم پیوند میدهد.
دوم اینکه تعامل و همکاری این افراد را آسان ،سریع و کم هزینه میسازد (نجفی و همکداران .)167 :1392 ،ایدن
نقش سرمایة اجتماعی باعث شکلگیری جامعهای پویا ،خوق ،پیگیر ،مسئول ،مطالبهگر و مشدارکت جدو مدیشدود و
همین عوامل از یک سو به استفادة بهینه ،مطلوب تر و در مسیر پایدداری و از سدوی دیگدر بده توفیدق چشدمگیر در
اجرای برنامههای مختلف اجتماعی و اقتصادی در جامعة محلی و حکمروایی مطلوب می انجامد (زنگنه و همکدارن،
.)112 :1393
از آنجا که یکی از رویکردهای حکمروایی ،نظریة سیستمهاست  -که در آن ویژگیهدای حکمروایدی خدوب در
قالب سیستمی از داده (درون داد) ،فرآیند ،خروجی (ستانده) ،پیامد و اثر است (عظیمی آملی - )72 :1390 ،به منظور
دستیابی به سطحی پایدار از توسعة اقتصادی و اجتماعی ،بیش از هر عامل دیگری به سرمایة اجتمداعی ،فرهنگدی و
فکری نیاز است.
نقش و جایگاه روستاها در فرآیند توسعة اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی در مقیاس های محلدی ،منطقدهای ،ملدی و
بین المللی و پیامدهای توسعه نیافتگی مناطق روستایی ،همچون :فقر گسترده ،نابرابری فزاینده ،رشد سدریع جمعیدت،
بیکاری ،مهاجرت و  ،...موجب توجه به توسعة روستایی و حتی تقدم آن بر توسعة شدهری شدد (ازکیدا)33 :1387 ،؛
از این رو توسعة روستایی ،فرآیندی چندبعدی و متضمن بهبدود پیوسدتة زنددگی و کیفیدت آن در جامعدة روسدتایی
است .بر این اساس ،همراه با افزایش درآمد روستاییان ،به آموزش بهتر ،کیفیت مناسدب بهداشدت ،درمدان و تغذیده،
کاهش فقر ،محی زیست حفاظت شده و تساوی هرچه بیشتر فرصتها برای تحقق عددالت اجتمداعی ،اقتصدادی و
مکانی در محی روستایی نیاز است (عظیمی آملی.)2 :1390 ،
از دهة  ،1980به دلیل بحرانهای شددید زیسدت محیطدی (هاشدمی )172 :1389 ،بده پدارادایم توسدعة پایددار بدا
چشماندازی بلندمدت در بهرهبرداری از منابع در مجامع جهدانی توجده شدد ( )fitri amir & et all, 2015: 118کده
مبتنی بر فلسفة عدالت بین نسدلی در بهدره گیدری از محدی و فرآینددی اسدت کده نیازهدای حدال حاضدر را بددون
بهخطرانداختن توانایی نسل آینده برای تأمین آنها برطرف میکند ()Adriana ilutiu & et all, 2014: 403؛ به بیان
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دیگر ،یعنی ما محی را از نسلهای آینده به عاریت گرفتهایم (فراهانی راد )44 :1389 ،و باید همان ظرفیدت محدی
موجود را با لحاظ کردن در برنامهریزیهای توسعه ،پیداکردن منابع مصرف پایدار و جایگزینی منابع با الگوها و منابع
منطقی به آیندگان تحویل دهیم ()Sirbu & et all, 2014: 417؛ این امر ،مهمترین و مؤثرترین ابزار اقتصدادی بدرای
رسیدن به حد مطلوبی از رشد اقتصادی و حرکت به سوی اقتصادی مولد و مورد اعتماد است (عدامری سدیاهویی و
همکاران.)160 :1390 ،
نکتة جالب توجه اینکه در ادبیات توسعة پایدار که عمدتا از جنبش زیست محیطی ریشده گرفتده ،بده جنبدههدای
اجتماعی و اقتصادی پایداری کمتر توجه شده است و به منزلة ابزاری کمک کننده برای رسیدن به توسدعة پایددار در
نظر گرفته می شوند؛ در حالی که پایداری حاصل نمیشود ،مگر آنکه در ابعاد اجتماعی و اقتصادی نیدز بده سدطحی
پایه و پذیرفته از پایداری رسیده باشیم ( ،)mckenzi, 2004: 6به بیان دیگر ،هرگاه در روند توسعه و تکامل سازمان
فضایی سکونتگاهها وقفهای ایجاد شود ،در نظام و عملکرد سازمان فضایی ،نابسامانی به وجود میآید کده منجدر بده
ناپایداری سکونتگاههای روستایی میشود (شایان و همکارن .)102 :1390 ،بر این اساس توسعة پایدار ،تدوازن میدان
مسائل زیست محیطی ،اقتصادی و اجتماعی است همراه با پیوستگی ارگانیکی؛ به بیان دیگر ،نقصان در یک بعدد ،بده
گونهای طبیعی و نهادمند مانع سامان یافتن ابعاد دیگر مدیشدود (امیددی )115 :1392 ،و تحقدق آن در گدرو حفد و
ارتقاء کمیت و کیفیت برخورد با منابع ،مهدارت هدا و جامعده (علدی الحسدابی و همکداران ،)156 :1390 ،همدراه بدا
کلنگری است که بنای بنیانی جدید برای رواب انسانی و تداوم حیات بشری به شدمار مدی آیدد (فرجدیراد و سدید
نصیری.)33 :1389 ،
در این راستا ،امروزه برنامهریزان بر این باورند حکمروایی خوب برای دستیابی به توسعة انسانی پایدار ضرورتی
اجتناب ناپذیر است .درواقع حکمروایی خوب روستایی ،شیوه ای مدیریتی است کده اگدر براسداس اصدول علمدی و
اعتماد متقابل تدوین و اجرا شود ،اهرمی مناسب برای تضمین پایداری منابع و معیشدت جوامدع محلدی ،سداماندهی
جوامع ،اقتصاد ،محی های روستایی و توزیع قدرت در نواحی روستایی خواهد بود ).(Anders, 2005: 40
ظرفیت سازی برای حکمروایی درست و مطلوب ،ابزار اولیه برای ریشه کن کردن فقر ،برخورداری عادالنه و برابر
شهروندان از مواهب زندگی و مشارکت آنان در تمام امور تصمیمگیری و اجراست .این امر چرخش از رویکردهای
سخت افزاری را به رویکردهای نرمافزاری در برنامه ریزی و مدیریت نشان می دهد .در دیدگاههدای سدنتی توسدعه و
مدیریت ،سرمایة اقتصادی ،فیزیکی و نیروی انسانی ،مهم ترین نقش را ایفا میکردند؛ امدا در عصدر حاضدر ،سدرمایة
اجتماعی و فرهنگی اهمیت دوچندانی یافتهاند (کماسی و حسینی.)136 :1393 ،
با توجه به مطالب گفته شده ،این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر حکمروایی خوب و پایدداری
جوامع روستایی با نقش تعدیل گر سرمایة فرهنگی است .در این الگو ،متغیر سرمایة اجتماعی به منزلدة پدیش آیندد و
متغیر پایداری (اجتماعی  -اقتصادی) به منزلة پیامدهای حکمروایی خوب در نظر گرفته شدهاندد .همچندین در ایدن
الگو فرض بر این است که ویژگی سرمایة فرهنگی ،نقش تعدیلگری را در رابطة میان حکمروایی خوب روستایی با
پایداری اقتصادی  -اجتماعی ایفا میکند.
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مبانی نظری پژوهش
به طور کلی ما عنوان سرمایه را برای هر موجودیتی (جالب توجده یدا اطوعداتی) کده هدر ندو مزیتدی را بدرای
دارندگان خود فراهم کند ،اعم از :سرمایههای طبیعی ،مالی ،بیولوژیک (مانند حالت سومت فردی) ،سرمایة فرهنگی
و اجتماعی به کار میبریم ( .)Dinga, 2013: 247در سه دهة گذشته ،اندیشمندان به سرمایة اجتماعی به منزلة یکدی
از جذابترین منابع سرمایه توجه کردهاند ()Paunescu & Raluca Badea, 2014: 563؛ شامل مجموعهای از منابع
بالقوه و بالفعل موجود در ساختار رواب اجتماعی میان کنشگران ( )Di Vincenz & Mascia, 2012: 8یا شبکهای از
رواب که موجب ایجاد ارزش برای کنشگران درون شبکهها با دسترسی به منابع موجود در شبکههای رواب فردی و
اجتماعی میشود.

سرمایة اجتماعی ،مفهومی پیچیده متشکل از ابعاد چندگانه است که به نتایج آثار مختلف درون شدبکه اشداره دارد
( )Castro & et all, 2014: 3و شامل هنجارهای اجتماعی و ارزشها در رواب متقابل موجود میدان فدرد و جامعده
می شود که با عضویت در شبکههای بین فردی (اعم از رسمی و غیررسمی) و مناسبات اجتماعی و سپس تبددیل آن
به اشکال دیگر سرمایه برای بهبود و حف

جایگاه خود در جامعه نمود پیددا مدیکندد ( Prayitno & et all, 2014:

)454؛ بنابراین سرمایة اجتماعی ،دارایی نهفته در رواب روزمره میان افراد جامعه :همسایگان ،همکاران ،دوستان و...
است که پیامدهای مثبتی را به ارمغان میآورد؛ از جمله :رفاه خانواده ،تقویت همسایگی ،افزایش کیفیت زندگی و در
سطوح باالتر نیز پیامدهایی از قبیل کارآمدی اقتصادی و پویایی جامعه (.)Hamdan & et all, 2014: 170
امروزه مسائل روستایی ازجمله :کاهش جمعیت ،فقر روستاییان ،نبدود زمیندههدای اشدتغال در روسدتا ،ضدعف و
کمبود امکانات و خدمات در روستاها و مهاجرت سیلآسا و بی رویة روستاییان به سوی شهرها بدرای یدافتن کدار و
زندگی بهتر ،توجه برنامهریزان را به خود جلب کرده است .بنابراین برنامهریزی روستایی به منزلة یدک مکانیسدم بدر
اثر رشد نگرانی های جهانی دربارة تداوم مسائلی مانند کمبود منابع طبیعی ،تخریب محی زیست ،تعادل نابرابر سهام
اجتماعی و رقابتهای شدید جهانی ( ،)Hami & et all, 2015: 191برای پایداری روستا و جلوگیری از انهدام منابع
طبیعی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بسیار ضرورت پیدا میکند (عامری سیاهویی و همکداران .)160 :1390 ،بدا توجده
به چالشها و تنگناهای گریبانگیر کشورهای در حال توسعه ،توجه به پایداری اجتماعی و اقتصادی روستاها در ایدن
جوامع ضرورت بیشتری می یابد؛ به دلیل اینکده سدهم چشدمگیری از ناپایدداریهدای روسدتایی بده ناپایدداری هدای
اجتماعی و اقتصادی بازمیگردد که گذشته از افزودن بر وخامت وضعیت اشتغال ،درآمدد ،دسترسدی بده خددمات و
نظایر آن ،بر پایداری محیطی نیز تأثیر منفی میگذارد (توکلی .)72 :1393 ،در این راسدتا امدروزه موضدو پایدداری،
سرلوحة تمامی فعالیتها و برنامههای توسعه ،ازجمله توسعة روستایی است (نوریپور و شاهولی.)64 :1390 ،
فلسفة پایداری در گزارش های کمیسیون برانتلند با عنوان «آیندة مشترک ما» دربارة محدی زیسدت و توسدعه بده
طور جدی تری مطرح شد .کمیسیون برانتلند پایداری را برآوردن نیازهای امروز مردم بدون به خطراندداختن نیازهدای
نسل آینده تعریف میکند ( .)Hami & etall, 2014: 100بنا بر گزارش سازمان ملل متحدد انسدان تواندایی ایجداد و
کاهش توسعه را دارد؛ بنابراین توسعة پایدار با برنامهریزی تحقق مییابد ( .)Harun & et all, 2014: 607بر همدین
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اساس ،پایداری شامل اصولی ازجمله :پایداری زیست محیطی ،توسعه با حف فرآینددهای محیطدی ،زیسدتی و مندابع
ذیرب سازگار است.
پایداری اجتماعی ،مفهومی مجزا و نسبتا جدید دربارة نظریة توسعة پایدار است که در طول دهة گذشته به منزلدة
حوزة خ مشی و عمل ظهور کرده است و مجموعة وسیعی از ذی نفعان را دربر میگیرد .برخوف تفاسیر متعددد در
زمینة اهداف پایداری اجتماعی ،به نظر میرسد دربارة پایداری توافقی میان اندیشدمندان وجدود دارد؛ بدر ایدن مبندا،
پایداری اجتماعی مجموعهای از موضوعات اساسی شدامل سدرمایة اجتمداعی ،انسدجام اجتمداعی ،سدرمایة انسدانی
( ،)Asefa & Frostell, 2007: 20ظرفیت اجتماعی و تمرکز بر نیازهدای بیشدتر مانندد دسترسدی بده محصدوالت و
خدمات الزم ( )Mani & et all, 2014: 65و مستلزم پیششرطهای اجتماعی برای مددیریت خردمنداندة زیسدتی -
بیوفیزیکی از طریق توسعة اقتصادی است ( .)Wallance & et all, 2011: 178در این راستا باید توجه داشته باشیم
که یکی از نگرانیهای اجتماعی محرک توسعة پایدار (گزارش برانتلند) این است که فق هنگدام بدرآوردن نیازهدای
اساسی به نگرانیهای زیستمحیطی  -بیوفیزیکی به صورت فعاالنه رسیدگی میشود.
پایداری اقتصادی به طور گستردهای به بهرهوری سیستمهای اقتصادی (نهادها ،سیاستها و قواعد عملکردی) بدا
تأکید بر پیشرفت اجتماعی عادالنه و توجه بده عنصدر تدداوم اشداره دارد ( .)Asefa & Frostell, 2007: 45فرآیندد
توسعه به گونهای انجام می شود که نظارت و کنترل الزم بر منابع اعمال و برای نسلهای آینده حف شود (دانشدنامه
مدیریت شهری و روستایی)193 :1395 ،؛ از این رو پایداری روستایی نیازمند سرمایة اجتماعی به منزلة مجموعدهای
از ویژگیهای سازمان اجتماعی مانند ارزشها ،هنجارها ،شبکهها و اعتماد است .با توجه به اینکه ریشههای سدرمایة
اجتماعی با قرنها تکامل فرهنگی در خون آدمیان حل شده است (پیران ،)82 :1392 ،نیازمند بسترها و سدازوکارهای
تازهای با عنوان حکمروایی خوب روستایی هستیم؛ زیرا حکمروایی خوب بر توانایی سیستمهای اجتماعی به منظور
تعامل بین افدراد و دولدت (عظیمدی آکلدی )78 :1390 ،و نیدز مددیریت امدور عمدومی براسداس حاکمیدت قدانون،
دستگاههای قضایی کارآمد و عادالنه ،شدفافیت و پاسدخگویی در فرآیندد حکومدت داری مدی افزایدد (ابدراهیمزاده و
اسدیان .)20 :1392 ،درواقع اساس حکمروایی مبتنی بر روابد بدین و درون نیروهدای حکدومتی و غیرحکدومتی و
نوعی تعامل بین قوانین رسمی و غیررسمی است که حوزة عمومی را تنظیم می کند؛ بر این اساس دولت بده منظدور
گرفتن تصمیمات با کنشگران اقتصادی و اجتماعی تعامل برقرار مدی کندد (پیدری( 1393 :58 ،و مدردم از طریدق آن،
منافع خود را در نظر می گیرند و به وظایف و تعهدات خود نیز آگداهی مدی یابندد؛ درنتیجده اختوفاتشدان تعددیل و
برطرف میشود (مکینی و موذن.)1394 :105 ،
حکمروایی خوب محلی ،نگرشی نو است که ضمن نظری بودن ،عملی نیز بوده و به منظور برون رفت از تنگناهدا
و چالش ها و گذار از نظام متمرکز به غیرمتمرکز ،تحقق آن ضروری است (شریفزادگدان و شدمس کوشدکی:276 ،
)1393؛ بنددابراین امددروزه بدده نظددر مددیرسددد بددیش از هرچیددزی نیازمنددد فرآینددد تصددمیمگیدری در سددط عمددومی
( )McCall & Dunn, 2012, 83با تأکید بر اصولی همچون شفافیت ،پاسخگویی ،مشارکتمحوری در بخش عمومی
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است تا زمینه برای همکاری و کنش متقابل فراهم و در بلندمدت موجب افزایش کارایی سرمایة اجتماعی همسو بدا
تحقق فرآیند پایداری شود (.)Griffin, 2010: 284
رنر سرمایة فرهنگی را مجموعة نمادها ،عادتواره ها ،منشها ،شیوههای زبانی ،مدارک تحصیلی و آموزشی ،ذوق
و سلیقهها و شیوههای زندگی تعریف میکند که به طور غیررسمی بین افراد معمول و شایع است.
کالینز سرمایة فرهنگی را شامل منابعی چون مکالمات ازپیشاندوخته در حافظه ،شیوة زبانی ،انوا خدا

داندش

و مهارت ،حق ویژة تصمیمگیری و حق دریافت احترام میداند؛ بنابراین سرمایة فرهنگی دربرگیرندة تمایوت پایدار
فرد است که در خول اجتماعیشدن در وی ایجاد و درونی شده است.

مشارکت
پاسخگویی
قانونمداری
اثربخشی
عدالت
سرمایة

حکمروایی

فرهنگی

خوب

شفافیت
مسئولیت
پذیری
اجما

اجتماعی

پایداری
اقتصادی

سرمایة
اجتماعی

مشارکت
آگاهی
انسجام
امنیت
اعتماد

شکل :1 -الگوی مفهومی پژوهش
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فرضیات پژوهش
 -1سرمایة اجتماعی بر حکمروایی خوب روستایی در روستاهای بررسیشده تأثیر مثبتی دارد.
 -2حکمروایی خوب بر پایداری اجتماعی  -اقتصادی تأثیرمستقیم دارد.
 -3سرمایة اجتماعی بر پایداری اجتماعی  -اقتصادی تأثیر مستقیم دارد.
 -4سرمایة اجتماعی غیرمستقیم با حکمروایی خوب بر پایداری اجتماعی  -اقتصادی تأثیر مثبتی دارد.
 -5سرمایة فرهنگی اثر حکمروایی خوب روستایی را بر پایداری اجتماعی  -اقتصادی تعدیل میکند.
منطقة پژوهشی
شهرستان کنگاور از توابع استان کرمانشاه است که از شمال به اسددآباد ،از مشدرق بده تویسدرکان ،از مغدرب بده
صحنه ،از جنوب غربی به هرسین و از جنوب به نهاوند منتهی میشود (نقشدة  .)1درواقدع کنگداور ،آخدرین بخدش
شرقی استان کرمانشاه است که از سه طرف توس استان همدان احاطه شده (تقدی پدور )1 :1374 ،و مشدتمل بدر 17
روستاست که درمجمو  9300نفر جمعیت را براساس سرشماری سال  1395در خود جای دادهاند.

نقشة  :1 -منطقة پژوهشی

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر اجرا پیمایشی ،از نظر معیار زمان مقطعی ،از نظر ماهیت کاربردی و از نظر وسعت پهنانگر
است .جامعة آماری پژوهش ،روستاییان دهستان گودین (با جمعیت 9300نفر) شهرستان کنگاور است .حجم نمونده
با بهره گیری از فرمول کوکران 240 ،نفر برآورد و به علت هزینة زیاد ،تعداد زیاد روستاها ( 17روستا) و وسعت زیاد
منطقة پژوهشی از روش نمونه گیری خوشدهای چندمرحلدهای اسدتفاده شدده اسدت .ابتددا پرسدش نامده بده صدورت
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پیش آزمون بین  40نفر از روستاییان دهستان توزیدع شدد و پدس از احدراز اعتبدار و روایدی آن در مراحدل مقددماتی
پژوهش ،برای گردآوری داده های مورد نیاز در مرحلة نهایی به کار رفت .پرسش نامه ویژگی های جمعیدت شدناختی،
متغیر مستقل ،میانجی ،وابسته و تعدیلگر را سنجیده است.

-

متغیر وابستة پژوهش که سرمایة اجتماعی است 5 ،مؤلفه (اعتماد ،مشارکت ،امنیت ،انسجام و آگداهی) دارد

که با بهرهگیری از  20گویه سنجیده شد.
-

متغیر میانجی ،پژوهش حکمروایی خوب روستایی اسدت .ایدن متغیدر  8مؤلفده (قانونمدداری ،مشدارکت،

پاسخگویی ،اثربخشی ،عدالت ،شفافیت ،مسئولیت و اجما پذیری) دارد که با  30گویه سنجیده شد.
-

متغیر وابسته ،پایداری اجتماعیاقتصادی است که با 10گویه و بهرهگیری از طیف لیکرت سنجیده شد.

-

متغیر تعدیل گر پژوهش سرمایة فرهنگی است که با بهره گیری از  6گویه (ازجمله :میدزان مطالعدة کتداب و

روزنامه ،تماشای تلویزیون و )...سنجیده شد.
در این پژوهش برای تعیین پایایی مقیاسها ،روش آلفای کرونباخ و تنصیف و برای بررسدی روایدی آنهدا نیدز
روش تحلیل عوامل تأییدی و همبستهکردن با یک پرسش پژوهشگرساخته به کار رفته است.
جدول :1 -ضریب پایایی پرسشنامه
ضریب متغیر

آلفای کرونباخ

سرمایة اجتماعی

0/79

حکمروایی خوب

0/88

پایداری اقتصادی  -اجتماعی

0/79

سرمایة فرهنگی

0/87

یافتههای پژوهش
ویژگیهای فردی پاسخگویان

در قسمت آمدار توصیفی ،توزیع فراواندی پاسخگویان براساس متغیرهای مختلف ،همچدون :جنددس ،وضعیددت
تأهدل و میزان تحصیدوت مشخص شده است .براساس دادههای استخراج شده از پرسشنامه ،از کل نمونة آماری که
بیش از  240نفدرند 100 ،نفدر زن و  140نفر مرد هستند 84/3 ،درصدد پاسخگویان را افدراد متأهدل و  15/8درصددد
پاسخگویان را افراد مجرد تشکیل می دهندد 59 ،درصدد پاسخگویان سیکل و دیپلم 15 ،درصددد پاسدخگویان فدوق
دیپلم و کارشناسی و  26درصدد کارشناسی ارشد و باالتر دارند.
همبستگی بین متغیرها

در این بخش به منظور بررسی رواب بین متغیر های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .همان طور
که در جدول ( )2مشخص است ،ضریب همبستگی پیرسون بین سرمایة اجتماعی و حکمروایدی خدوب روسدتایی،
 0/350و در سط  0/035از لحاظ آماری معنادار است .درنتیجه بین سرمایة اجتماعی و حکمروایی خوب روسدتایی
همبستگی و رابطة مثبتی وجود دارد.
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ضریب همبستگی پیرسون بین سرمایة اجتماعی و پایداری اقتصدادی  -اجتمداعی 0/260 ،و در سدط  0/001از
لحاظ آماری معنادار است .درنتیجه بین سرمایة اجتماعی و پایداری اقتصادی  -اجتماعی ،رابطة معناداری وجود دارد.
همچنین ضریب همبستگی پیرسون بین حکمروایی خوب روستایی و پایداری اقتصادی -اجتماعی 0/270 ،و در
سط  0/027از لحاظ آماری معنادار است .درنتیجه بین حکمروایی خوب روستایی و پایداری اقتصادی  -اجتمداعی
رابطة معناداری وجود دارد.
جدول :2 -ماتریس ضرایب همبستگی متغیرها در الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر
متغیرهای پژوهش

سرمایة اجتماعی

حکمروایی خوب

پایداری اقتصادی  -اجتماعی

سرمایة اجتماعی

1

*0/35

**0/26

1

*0/27

حکمروایی خوب

1

پایداری اقتصادی  -اجتماعی

**P<0/01

*P<0/05

الگویابی معادالت ساختاری ()SEM

پیش از بررسی ضرایب ساختاری ،برازندگی الگوی اصلی بررسی شد .برازش الگوی اولیه براساس شاخص های
برازندگی معرفی شده ،ارزیابی شدند .مقادیر بعضی شاخص های برازندگی همچون مقدار مجذور کای ( ،)2شاخص
هنجارشدة مجذور کای ( ،)2dfشاخص نیکویی برازش ( ،)GFIشداخص نیکدویی بدرازش تعددیل شدده (،)AGFI
شاخص برازندگی هنجارشده ( ،)NFIشاخص برازندگی تطبیقی ( ،)CFIشاخص برازندگی افزایشی ( ،)IFIشداخص
توکر  -لویس ( )TLIو میانگین مجذورات خطای تقریب ( ،)RMSEAنشان دهندة برازش پذیرفتة الگوی پیشدنهادی
با دادهها هستند .جدول ( ،)3شاخصهای برازندگی الگوی پیشنهادی را نشان میدهد.

2

df

2df

GFI

AGFI

IFI

TLI

الگوی پیشنهادی

CFI

الگو

NFI

شاخص

RMSEA

جدول :3 -شاخصهای برازندگی الگوی پیشنهادی

182/81

102

1/79

0/91

0/86

0/93

0/91

0/93

0/86

0/060

یافتههای مربوط به فرضیههای الگوی پیشنهادی
در این بخش ،ابتدا به تشری یافتههای مربوط به مسیرهای مستقیم الگو میپردازیم و در ادامه ،یافتههای مربدوط
به مسیرهای غیرمستقیم (واسطهای) بررسی خواهند شد.
جدول :3 -ضرایب استاندارد و سطح معناداری مسیرهای مستقیم در الگوی نهایی پژوهش حاضر
ضریب اثر استاندارد ()β

سطح معناداری ()p

حکمروایی خوب روستایی

0/402

0/000

حکمروایی خوب روستایی

پایداری اجتماعی اقتصادی

0/350

0/005

سرمایة اجتماعی

پایداری اجتماعی اقتصادی

0/300

0/000

مسیر
سرمایة اجتماعی
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یافتههای مربوط به فرضیههای مستقیم الگوی پیشنهادی
با توجه به مندرجات جدول ،یافتههای تکتک فرضیههای مستقیم بررسی و از میدان  3فرضدیة مسدتقیم در ایدن
پژوهش 3 ،فرضیه تأیید شدند.
 .1سرمایة اجتماعی بر حکمروایی خوب اثر مثبت مستقیم دارد.

سرمایة اجتماعی

حکمروایی خوب
β =0/402

در این پژوهش ،یافتهها حاکی از تأیید فرضیة  1است .مطابق با مندرجات موجود در جددول ( )4ضدریب مسدیر
سرمایة اجتماعی به حکمروایی خوب روستایی ،مثبت و معنادار است.)p= 0/00 ،β=0/402( .
 .2حکمروایی خوب بر پایداری اجتماعی -اقتصادی اثر مثبت مستقیم دارد.

حکمروایی خوب

پایداری اجتماعی -اقتصادی
β =0/350

مطابق با اطوعات موجود در جدول ( ،)4ضریب مسیر حکمروایدی خدوب روسدتایی بده پایدداری اجتمداعی -
اقتصادی ،مثبت و معنادار است ( .)p= 0/005 ،β=0/350این یافته ،فرضیة  2را تأیید میکند.
 .3سرمایة اجتماعی بر پایداری اجتماعی  -اقتصادی اثر مثبت مستقیم دارد.
پایداری اجتماعی  -اقتصادی



سرمایة اجتماعی

β =0/300

با توجه به نتایج موجود در جدول ( ،)4ضریب مسیر سرمایة اجتماعی به پایداری اجتماعی  -اقتصادی ،مثبدت و
معنادار به دست آمد (.)p= 0/000 ،β=0/300
 .4سرمایة اجتماعی از طریق حکمروایی خوب روستایی ،اثر مثبت غیرمستقیم بر پایداری اجتمداعی  -اقتصدادی
دارد.
همانگونه که پیشتر گفته شد ،برای بررسی مسدیرهای غیرمسدتقیم از روش بدوت اسدترا
بوتاسترا

دربارة فرضیة  5در جدول دیده میشود.

اسدتفاده شدد .نتدایج
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جدول :5 -نتایج بوتاستراپ دربارة اثر سرمایة اجتماعی با حکمروایی خوب روستایی بر پایداری ا جتماعی  -اقتصادی
در الگوی پیشنهادی پژوهش
اثر غیرمستقیم

حد زیاد

حد کم

معناداری

0/089

0/157

0/029

0/021

 .5سرمایة فرهنگی رابطة حکمروایی خوب روستایی را با پایداری اجتماعی  -اقتصادی تعدیل میکند.
جدول :6 -نتایج تحلیل رگرسیون سلسلهمراتبی حکمروایی خوب روستایی و پایداری اجتماعی  -اقتصادی با
درنظرگرفتن نقش تعدیلگری سرمایة فرهنگی
پایداری اقتصادی  -اجتماعی

متغیر مالک
مراحل پیشبین

گام اول

گام دوم

گام سوم

R2

R

حکمروایی خوب روستایی

**β=0/34

**β=0/33

β=-0/002

0/12

0/041

سرمایة فرهنگی

-

**β= 0/17

*β=0/14

0/16

0/049

حکمروایی * سرمایة فرهنگی

-

-

**β=0/40

0/20
*P<0/05

**P<0/01

به منظور آزمون فرضیة پژوهش از رگرسیون چندمتغیره به شیوة سلسله مراتبی اسدتفاده شدد .بندابراین در مرحلدة
اول متغیر حکمروایی خوب روستایی که بر پایداری اجتماعی  -اقتصادی مؤثر بود به منزلة متغیرهای کنترل در نظدر
گرفته شد .در مرحلة دوم مقادیر رگرسیونی متغیر سرمایة فرهنگی نیز به عنوان متغیرهدای پدیش بدین محاسدبه شدد.
همچنین متغیرهای پایداری نیز به منزلة متغیر موک در نظر گرفته شدد .نتدایج ایدن تحلیدلهدا در جددول ( )6دیدده
میشود.
در پیشبینی پایداری اقتصادی  -اجتماعی ،رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد اثر مرحلة اول (حکمروایدی خدوب
روستایی) معنادار بود .در مرحلة دوم با اضافه شدن سرمایة فرهنگی که یکی از خرده متغیرهای پییش بینی اصلی بدود،
توان پیش بینی 14درصد افزایش یافت .درنهایت این دو متغیر20 ،درصد تغییرات پایدداری اقتصدادی  -اجتمداعی را
پیشبینی میکنند.
مندرجات جدول ( )6نشان میدهد تعامل حکمروایی خوب روستایی و سرمایة فرهنگدی ،واریدانس تبیدین شددة
متغیر موک را ورای اثر هر دوی آنها افزایش داده است .ضریب رگرسیونی مربوط به این متغیر نشان میدهدد ایدن
افزایش به لحاظ آماری معنادار است؛ بنابراین این فرضیه نیز تأیید میشود.
نتیجهگیری
بررسی تجارب در عرصة مدیریت محلی ،حاکی است حف تعادل بین نیازهای اجتمداعی ،اقتصدادی و محیطدی
نسل حاضر و آینده با توسعة انسانی پایدار ،تغییر پارادایمی را در ادارة امور ایجاد کرده است .این تغییر پدارادایم بده

 / 36فصلنامه علمی  -پژوهشی برنامهریزی فضایی (جغرافیا) ،سال هفتم ،شماره سوم( ،پیاپی  )26پاییز 1396

ورود مفاهیمی مانند مشارکت ،جامعة مدنی ،شفافیت ،پاسخگویی در کندار کارآمددی و اثربخشدی حکومدت محلدی
انجامیده و حکمروایی خوب را به عنوان پیش شرطی برای توسعة پایدار معرفی کرده است؛ به این دلیل که انسانهدا
در ارتباط با یکدیگر ،پدیدهای را به نام جامعه شکل میدهند .درواقع آنها با یکدیگر یک محی انسانی را با تمدامی
ساختهای روان شناختی و اجتماعی  -فرهنگی به وجود میآورند؛ از این رو تطور جوامع انسانی مسدتلزم تدراکم و
پیچیدگی رواب و تعاموت اجتماعی و به بیان دیگر شبکهای شدن آنهاست .در این راسدتا سدرمایة اجتمداعی شدامل
هنجارهای اعتماد و تعاموت اجتماعی پایدار شکل گرفته درون شبکههای اجتماعی اهمیدت مدی یابدد .از ایدن رو در
زمینة سرمایة اجتماعی ،حکمروایی و پایداری اقتصادی  -اجتماعی مطالعات دقیقدی انجدام گرفتده اسدت؛ همچدون
سنجش عوامل مؤثر بر حکمروایی روستایی ،دکتر دربان آستانه و همکاران ،1389 ،حکمروایی خوب راهبردی برای
کاهش فقر روستایی ،دکتر خانی و همکاران ،1390،نقدش مددیریت در پایدداری اقتصدادی  -اجتمداعی ،محمدرضدا
صمیمی 1389 ،یا مطالعات بسیار دیگر .در این پژوهش مطلوبیت الگوی طراحی شده در منطقة پژوهشی و نیز رابطة
سرمایة اجتماعی با متغیرهایی همچون حکمروایی و پایداری اقتصادی  -اجتماعی بررسی شد .یافتدههدای پدژوهش
نشان داد سرمایة اجتماعی به منزلة متغیر بسترساز و ظرفیت ساز دربارة حکمروایی مؤثر و به صورت غیرمسدتقیم در
پایداری محی تأثیر دارد و در این میان حکمروایی ،تأثیر مستقیمی در پایداری نواحی روستایی بر جای میگذارد.
سرمایة اجتماعی به منزلة ویژگی فردی ،ظرفیت افراد را برای فعالیت و مشارکت مدؤثر در فعالیدتهدا براسداس
شناخت متقابل در یک فضای اجتماعی و حفاظت از طریق مبادالت نمادی و مادی (بوردیو) را بده منظدور دسدتیابی
به اهداف افزایش می دهد و به منزلة محرک مشارکت در جامعه نقشآفرینی میکند .متقدابو مشدارکت ایجادشدده در
این فرآیند به مثابة کانالی عمل میکند که دسترسی به عرصههای کونتر تصمیمگیری را فراهم مدی سدازد و در ایدن
صورت است که میزان رابطه و تعامل مردم با دولت (نهادهای مددیریتی از بداالترین تدا پدایین تدرین سدمت) بیشدتر
میشود .به بیان دیگر ،شکاف بین مردم و نظام مدیریتی از این طریق کاهش می یابد و همین ،عامل مهمی در تکوین
کنش جمعی به منزلة باشکوهترین پیامد جامعة مدنی است که با تقویدت آن ،پاسدخگویی نظدام مددیریت بده جامعدة
محلی الزام بیشتری مییابد.
از سوی دیگر سرمایة اجتماعی به منزلة یک مشخصة اجتماعی ،کیفیت شبکهها و رواب افراد را برای همکداری
و کنش جمعی فراهم میسازد (پاتنام)؛ بر این اساس سرمایة اجتماعی بر پایة اعتماد زیاد بین شخصدی و بده همدان
میزان ارزشمندی اعتماد نهادهای عمومی و سیاسی است که قواعد حقوقی را ایجاد و زمینة رعایدت آنهدا را فدراهم
می کنند و همة مبادالت و تعاموت را شفاف و ایمن میسازند؛ زیرا پایداری جوامع در رواب و تعاموت اجتماعی و
به بیانی دیگر شبکهای شدن آنهاست و چنین حجم تعاموتی ،بدون وجود اعتماد امکان پذیر نیست کده خمیرمایدهای
برای شکل گیری و دوام رواب اجتماعی در مقیاسهای خرد ،میانی و کون است .بر این اساس مدیتدوان گفدت در
جامعة بررسی شده سرمایة اجتماعی ،بسترساز الزامات حکمروایی محلی است؛ به این دلیل که افراد جامعه به دنبدال
شکلگیری سرمایة اجتماعی (به ویژه اعتماد) و پیچیدگیهای جامعة مدرن ،توانایی انجام همة کارهدا را بده صدورت
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شخصی و بدون برنامه ندارند .در صورت نهادینه شدن سرمایة اجتماعی ،سیستم مدیریتی (محلی) به دلیل نیاز جامعة
محلی از توانایی بیشتری برای حل مشکوت مردم برخوردار میشود.
با توجه به مطالب گفته شده ،در صورت تقویت سرمایة اجتماعی ،جامعه ،مسئولیتپذیر و متعهد پرورش می یابدد
که این خود موجب شکلگیری تعامل پایدار با نهادهای مدیریتی میشود .اولین پیامد مطلوب ایدن رابطده (مدردم بدا
مدیران و بالعکس) ،پاسخگویی و شفاف سازی مدیران اجرایی در جامعه است؛ در این صورت مردم خود را صاحب
جامعه و بدهکار به نظام مدیریت میبینند و متقابو نظام مدیریتی موجود را پاسخگو در برابر فعالیتها و عملکردهدا
میدانند که خود موجب مشروعیت و مقبولیت نهادهای مدیریتی در بین مردم میشود.
از سوی دیگر نتایج پژوهش نشان می دهد سرمایة فرهنگی جوامع روستایی نیز به منزلة متغیر تعددیل گدر ،نقدش
مؤثری در افزایش پایداری با توجه به متغیرهای اصلی پژوهش ایفا می کند؛ بنابراین با توجه به نتایج پژوهش ،هرچه
میزان سرمایة فرهنگی جامعة روستایی افزایش یابد ،کارایی و اثربخشی سرمایة اجتماعی و سیاست های حکمروایدی
خوب نیز ارتقا خواهد یافت.
منابع
 - 1کلمن ،جیمز ،)1377( ،بنیادهای نظریة اجتماعی ،ترجمه منوچهر صبوری ،نی ،چا
 - 2اختر محققی ،مهدی ( ،)1385سرمایة اجتماعی ،انتشارات اختر محققی ،چا

اول ،تهران.

اول.

 - 3ادریسی ،افسانه؛ رحمانی خلیلی ،احسان و حسینی امدین ،سدیده ندرگس ،)1391( ،سررمایة فرهنگری خرانواده و ذائقرة
فراغتی دانشجویان با رویکرد نظری بوردیو (مورد مطالعه :دانشرجویان دانشرگاه تهرران) ،جامعده شناسدی مطالعدات
جوانان ،شمارة .5
 - 4اژدریفر ،فاطمه و احمدوند ،مصطفی ،)1390( ،واکاوی عملکرد شوراهای اسالمی در مسیر توسعة پایردار روسرتایی
(مطالعة موردی :شهرستان سمیرم) ،پژوهشهای روستایی ،سال  ،2شمارة .3
- 5افراخته ،حسن؛ عزیزی ،اصغر و مهرعلی تبار فیروزجانی ،مرتضدی ،)1393( ،نقش سرمایة اجتماعی بر توسرعة روسرتایی
دهستان چهاردانگه ،تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی ،سال  ،14شمارة .34
 - 6امیدی ،علی ،)1392( ،امنیت و توسعة پایدار و تقویت قانونمند حکومرت هرای محلری در ایرران ،فصدلنامة تحقیقدات
جغرافیایی ،سال  ،28شمارة .4
 - 7توکلی ،جعفدر ،)1393( ،سنجش پایداری اجتماعی  -اقتصادی سکونتگاههای روستایی دهستانهای خراوة شرمالی و
جنوبی ،استان لرستان ،تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی ،سال  ،14شمارة .32
 - 8زنگنه ،یعقوب؛ حسینآبادی ،سعید؛ روشندل ،تکتم و نبیپور ،رضا ،)1393( ،تأثیر تعلق مکانی و سرمایة اجتمراعی برر
بهسازی مشارکتی محالت قدیمی؛ نمونه :محلة سرده سبزوار ،پژوهش و برنامهریزی شهری ،سال  ،5شمارة .19
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 - 9شایان ،حمید؛ حسین زاده ،سیدرضا و خسروبیگی ،رضا ،)1390( ،ارزیابی پایداری توسعة روسرتایی؛ مطالعرة مروردی:
شهرستان کمیجان ،فصلنامة جغرافیا و توسعه ،شمارة .24
 - 10عامری سیاهویی ،حمیدرضا؛ رستم گورانی ،ابراهیم و بیرانوندزاده ،مریم ،)1390( ،سرنجش درجرة پایرداری و توسرعة
روستایی در بخش شهاب شهرستان قشم ،فصلنامة علمی  -پژوهشدی نگدرشهدای ندو در جغرافیدای انسدانی ،سدال ،3
شمارة .4
 - 11عظیمی آملی ،جول ،)1390( ،تحلیل حکمروایی خوب در پایرداری روسرتاها (مرورد مطالعره :روسرتاهای اسرتان
مازندران) ،رسالة دکتری ،استاد راهنما رکنالدین افتخاری ،عبدالرضا ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکدة علوم انسانی.
 - 12علیالحسابی ،مهران؛ حسینی ،سیدباقر و نسبی ،فاطمه ،)1390( ،بررسی توسعة پایدار از دیدگاه اقتصرادی و محیطری
با تمرکز بر جایگاه مسکن (نمونة موردی :مسکن بافت قدیم شهر بوشهر) ،مجلة اقتصاد و توسعة منطقدهای ،سدال ،1
شمارة .1
 - 13عیوضلو ،داوود ،)1391( ،بررسی نقش سرمایة اجتماعی در ساماندهی بافتهای فرسرودة شرهری (مرورد مطالعره:
منطقة  9شهرداری تهران) ،پایان نامدة کارشناسدی ارشدد ،اسدتاد راهنمدا :احمددپور ،احمدد ،دانشدگاه تهدران ،دانشدکدة
جغرافیا.
 - 14غفاری ،غومرضا و رمضانی ،حسین ،)1388( ،سرمایة اجتماعی ،انتشارات کویر.
 - 15فرجی راد ،عبدالرضا و سیدنصیری ،سیدهژاله ،)1389( ،رویکردهای تحلیلی در توسرعة پایردار گردشرگری شرهری،
فصلنامة جغرافیایی سرزمین ،سال  ،7شمارة .25
 - 16کماسی ،حسین و حسینی ،سید علدی ،)1393( ،تبیرین رابطرة برین عملکررد مردیریت شرهری و سررمایة اجتمراعی
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