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 .1دانشجوی دکتری مدیریت دولتی ،دانشکدة مدیریت ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران
 .2دانشیار ،دانشکدة مدیریت ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران
 .3استاد ،دانشکدة مدیریت ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران
 .4دانشیار گروه جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران

(تاریخ دریافت7931/60/42 :؛ تاریخ پذیرش)7931/76/77 :

چکیده
سرمایة اجتماعی یکی از پیشنیازهای اساسیِ برنامهها و رویکردهای توانمندسازیِ اجتماعمحور در راستای توسعةة پایعدارِ جوامعح مح عی
بوده و همة الزاماتی را که در مدیریت مشارکتی ضروری است ،در خود جای داده است .این پژوهش با هدف ارزیابی موقةیت کنشعررا و
سرمایة اجتماعیِ ذینفةا  ،برای بررسی میزا آمادگی برای مشارکت در برنامهها و پروژههای توسةة مح عی در بشعش کعورین از توابعح
شهرستا زاهدا انجام گرفته است .پژوهش حاضر از منظر هدف ،کاربردی ،و به لحاظ روش ،توصیفی -پیمایشی اسعت .جامةعة آمعاری
پژوهش 167 ،خانوار ساکن در دهستا سَرجنرل است که در آ تصمیم بر اجرای طرح مشارکتیِ بنیاد برکت گرفته شده است .براسعا
فرمول کوکرا  ،نمونة پژوهش 471 ،نفر از سرپرستا خانوار برآورد شد .بعرای تجزیعهوتح یعل دادههعا در بشعش توصعیفی ،میعانرین و
انحراف مةیار و در بشش اسعتنباطی آزمو تی ،با ارزش ثابت و آزمو اندازههای مکرر بهکار گرفتعه شعد .یافتعههعا نشعا داد وضعةیت
موجود مؤلفه های اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و آگاهی اجتماعی ،نامط وب ،و وضةیت مؤلفة انسجام اجتماعی در سطح قابل قبول
است .همچنین ،یافتههای مربوط به اولویتبندیِ مؤلفه ها نشا داد انسجام اجتماعی ،باالترین رتبه ،و اعتماد اجتماعی ،پایینترین رتبه را
در مقایسه با سایر شاخصها دارند.

کلیدواژگان
توانمندسازی اجتماعمحور ،ذینفةا مح ی ،سرمایة اجتماعی ،ظرفیتسازی.

 نویسندة مسئول ،رایانامهm_ghasemi@mgmt.usb.ac.ir :
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مقدمه
یکی از موفقترین رویکردها در توانمندسازیِ جوامع محلی ،رویکرد مدیریت مشارکتی مبتنی بر
سازگاری است که بر محتوای آن تأکید شده است .برای دستیابی به مدیریت پایدار جوامع محلی،
راهی جز درنظرگرفتن مالحظات اجتماعی و عالیق و منافع همة افرادِ تحت تأثیر در جامعه وجود
ندارد .بنابراین ،از شناسایی و تحلیل پیچیدگیهای نظام اجتماعی ناگزیر خواهیم بود .همچنین ،در
این رویکرد ،بر جلب مشارکت ذینفعان محلی در فرایند تصمیمگیری و اجرای پروژههای
مدیریتی تأکید شده است که در هر منطقه ،با توجه به بافت اجتماعی و اکولوژیکیِ آن ،این فرایند
اجرایی میشود (.)Bodin & Prell, 2011, p.48
مقوله ای که در این چرخش از پارادایم سنتی به جدید ،بسیاری از صاحبنظران بر آن تأکید
کردهاند ،تقویت و اهمیت نقش «سطوح محلی» و حضور انجمنها و نهادهای مدنی در عرصة
تصمیمگیری با تأکید بر نقش شهروندان و مشارکت واقعیِ آنها در عرصة فعالیتها و اقدامات
روزمره است .بنابراین ،از دیدگاه فریدمن ،اگر به دنبال عدالت اجتماعیِ بیشتر ،محیط زیست
سالمتر و تنوع فرهنگیِ بیشتری هستیم ،باید تعریف جدیدی از برنامهریزی بیان کنیم و این تعریف
بیشک نیازمند یک تغییر بنیادی در مفهوم برنامهریزی است (رضازاده و سلسله ، 93 ،ص .)2
در این میان ،سرمایة اجتماعی یا بعد معنویِ اجتماع ،از طریق تشویق افراد به همکاری و مشارکت
در تعامالت اجتماعی ،ضمن آنکه میتواند به حل میزان بیشتری از معضالت موجود در آن اجتماع
فائق آید و حرکت بهسوی رشد و توسعة شتابان اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی را امکانپذیر کند،
زمینهساز و مبنای شکلگیریِ مدیریت اجتماعمحور یا مشارکتی نیز میباشد (قربانی و همکاران،
 ، 931ص .) 9
سنجش و اندازهگیری سرمایة اجتماعی بهعنوان یک متغیر ،و عامل مهم در پیوند بخشهای

1. Co-management
2. Local levels
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مختلف اقتصادی ،سیاسی و فرهنگیِ درون شبکههای مختلف اجتماعی و جایگزینی برای
شاخصهای امنیت اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی ،موضوعی است که در دو دهة اخیر مورد توجه
و تأکید اندیشمندان شاخههای مختلف علوم انسانی قرار گرفته است .نتایج مطالعات انجامگرفته
نشان داده است سرمایة اجتماعی ،آثار فراوانی بر جنبههای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسیِ جوامع
دارد .بنابراین ،سرمایهگذاری کافی و برنامهریزیشده برای تقویت سرمایة اجتماعی ،میتواند
موجبات رشد همهجانبه را فراهم کند .بنابراین ،اولین گام برای برنامهریزیِ جامع در این زمینه،
شناساییِ سطح سرمایة اجتماعی در مناطق مختلف است (محمدیان منصور و همکاران، 931 ،
ص.)55-54
بیان مسئله
یکی از چالشهای توسعة روستایی ،بیتوجهی به سرمایة اجتماعی روستاییانی است که به صورت
هزاران خردهفرهنگ در پهنة جغرافیایی کشور ایران گسترده شدهاند و شناخت این سرمایه قطعاً
روند برنامهریزی برای توسعة روستایی را برای متخصصان مربوطه تسهیل میکند و مشارکت
روستاییان را در اجرای بهتر برنامهها به همراه دارد (سلمانی و همکاران ، 921 ،ص .) 2از سویی،
ظرفیت و توانمندیِ پایین جوامع محلی برای حضور در فرایند توسعه ،چالش و تنگنای عمدهای
فراروی مسئوالن و نهادهای دولتیِ ذیربط است .بر همین اساس ،توجه به سرمایة اجتماعی در این
رویکرد ،اهمیت فراوان دارد .بهرهگیری از سرمایة اجتماعی یکی از روشهای کمهزینه و مطمئن
برای دستیابی به توسعة محلیِ اجتماعمحور است .قابلیت و کارایی باالی این سرمایه در تبیین و
حل مسائل و مشکالتِ پیشِ روی جامعة بشری ،زمینه را برای نیل به پایداری فراهم میکند.
بنابراین ،توسعة پایدار ،سالمتی محیط و دستیابی به پایداری ،با مشارکت همگانی و انباشت سرمایة
اجتماعی امکانپذیر میشود (موسوی و همکاران ، 93 ،ص ) .بر همین اساس ،مؤسسات و
سازمانهای ملی و بینالمللیِ بسیاری ،ترویج توسعه با رویکرد مشارکتی و اجتماعمحور را اساس
برنامهها و فعالیتهای خود قرار دادهاند .در این میان ،استان سیستان و بلوچستان ،پهنة گسترده و
مستعدی در جنوب شرق کشور است که برخالف استعدادهای فراوان ،در بسیاری از شاخصهای
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توسعهای از میانگین کشوری پایینتر است .به نظر میرسد نشناختن قابلیتهای بالقوة این منطقة
مرزی ،عاملی مهم در روند توسعهنیافتگیِ استان محسوب میشود .از جمعیت  1142 5نفری
استان مطابق با سرشماری سال  ، 934معادل  4 /5درصد ،یعنی  5 199نفر ( 913 1خانوار)
در مناطق روستایی ساکن هستند ،که البته از لحاظ شاخصهای توسعهیافتگی ،اکثر مناطق روستایی
از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند .این وضعیت عالوه بر ضربهزدن به پیکرة بافت روستایی،
باعث خواهد شد در گذر زمان ،بسیاری از این روستاییان روانة شهرها شوند و بهطور عمده ،در
حاشیة مناطق شهری سکنی گزینند .پیامد این مهاجرت آسیبزا ،عالوه بر ازبینرفتن پتانسیلهای
بالقوة مولد در روستاها ،باعث ایجاد بحرانهای اجتماعی و فرهنگی متعددی نیز در حاشیة شهرها
خواهد شد .بنابراین ،حضور فعال رویکردهای اجتماعمحور در این منطقه میتواند ضمن
بالفعلکردن توانمندیهای بی شماری که در منطقه وجود دارد ،به همراستایی و همراهیِ جامعة
محلی در پروژههای دولتی نیز منجر شود .مبتنی بر همین رویکرد ،ر طی سالیان گذشته ،بنیادهای
فعال در حوزة طرحهای توسعه با رویکرد اجتماعی و مشارکتی ،در مناطق محرومترِ استان ،شروع
به فعالیت کردهاند ،که از این میان ،میتوان به پروژة منارید در سیستان و پروژة بنیاد برکت در
بخش کورین از توابع شهرستان زاهدان اشاره کرد .از آنجا که پروژة بنیاد برکت بهزودی
فعالیتهای توسعهای  -اجتماعی خود را در روستاهای بخش کورین شهرستان زاهدان آغاز
خواهد کرد ،باید متولیان پروژه از سطح فعلیِ سرمایة اجتماعی آگاهی یابند تا ضمن استفادة بیشتر
از نقاط قوت ،کاستیهای سرمایة اجتماعی در منطقة مورد نظر را با راهکارهای مؤثر رفع کنند تا
روند اجرا و بهرهبرداری از پروژه با سودمندیِ بیشتری همراه باشد .ضمن اینکه براساس نتایج این
پژوهش ،میزان سرمایة اجتماعی بعد از پروژه نیز ارزیابی و آثار اجتماعی آن بررسی شود .در
همین زمینه ،پرسشهایی که پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به آن است ،عبارتاند از:
پرسش اصلی :وضعیت موجود متغیر سرمایة اجتماعی در راستای توانمندسازیِ اجتماعمحور
ساکنان منطقة مورد پژوهش چگونه است؟
و پرسشهای فرعی به شرح زیر است.
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 .وضعیت موجود شاخص اعتماد اجتماعی در راستای توانمندسازیِ اجتماعمحور ساکنان
منطقة مورد پژوهش چگونه است؟
 .وضعیت موجود شاخص مشارکت اجتماعی در راستای توانمندسازیِ اجتماعمحور ساکنان
منطقة مورد پژوهش چگونه است؟
 .9وضعیت موجود شاخص آگاهی اجتماعی در راستای توانمندسازیِ اجتماعمحور ساکنان
منطقة مورد پژوهش چگونه است؟
 .5وضعیت موجود شاخص انسجام اجتماعی در راستای توانمندسازیِ اجتماعمحور ساکنان
منطقة مورد پژوهش چگونه است؟
مبانی نظری
توانمندسازی اجتماعمحور یکی از محورهای اساسیِ اخیر در مباحث توسعه و گفتمان پساتوسعه
بوده است .این رویکرد با محور قراردادن مردم و سازمانهای غیردولتی ،توسعه را از پایین به باال،
و از درون جامعه به پیش میبرد .محلیگرایی ،سازمانهای غیردولتی و مردم محلی از جمله
مهمترین متغیرهای توسعة مردمی هستند .در این رویکرد ،دولت برخی سازمانهای غیردولتیِ
مردممحور و نهادهای غیردولتی را توانمندسازی میکند تا عهدهدار بهپیشبردن توسعه در
زمینههای مختلفِ محلی و منطقهای شوند .تعامل با مردم محلی از طریق بعضی فرستادگان دولتی،
مثل مهندسان ،کشاورزان ،اقتصاددانان و ...براساس یک پویایی متقابل و توانمندکردن آنها ،از دیگر
محورهای توسعة مردمی است ( .)Seyfang & Smith, 2007, p.585از همین رو ،در طول سالهای
 ، 333- 2بانک جهانی حدود  24بیلیون دالر به برنامههای توسعة مبتنی بر جامعه اختصاص
داده است (.)Mansuri & Rau, 2013, p.15
در حالی که بسیاری از محققان بر توانمندسازی بهعنوان یک رویکرد «قدرت سیاسیِ» دوجانبه
متمرکز شدهاند ،روند اخیرِ تحقیقات ،بهطور فزایندهای ،توانمندسازی را بهعنوان ساختاری
چندبعدی ،با ابعاد روانشناختی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی در نظر گرفتهاند (

Boley et al.,

 .)2014; Strzelecka et al., 2017در همین راستا ،شیونز ( ،) 22 - 332چهار بُعد توانمندسازیِ
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اجتماعمحور را توانمندسازی اقتصادی ،روانشناختی ،اجتماعی و سیاسی معرفی کرده است
(.)Dangi & Jamal, 2016, p.10
در این میان ،سرمایة اجتماعی به دلیل ایجاد انسجام اجتماعی ،تقویت مشارکت محلی ،ارتقای
آگاهی اجتماعی و افزایش اعتماد متقابل از رهگذر تعامل بین ذینفعان ،نقش تعیینکنندهای در
نهادینهسازیِ رویکردهای اجتماعمحور دارد .این سرمایه از طریق ایجاد سازمانهای اجتماعی بر
پایة اعتماد ،هنجارها و روابط شبکهای شکل میگیرد که کارایی را از طریق تسهیل هماهنگی در
اقدامات بهبود میبخشد و ظرفیتهای افراد و گروهها را بر دستیابی به اهداف نهایی تسهیل
میکند ،بالعکس ،فقدان آن به بروز محدودیتهایی در فرایند توسعه در سطوح مختلف منجر
میشود ( .)Ho & Phi, 2011, p.11این نوع از سرمایه ،موقعیتها و روابطی است که درون گروهها
و شبکههای اجتماعی ،امکان دسترسی به فرصتهای شغلی ،نظریهها ،قدرت و نفوذ اطالعات،
راهنماییها ،سرمایة مالی ،اعتماد و همکاری ،حمایت احساسی و خیرخواهی را افزایش داده است
(2013, p.7; Ramazanpour et al., 2014, p.599

 ،)Ogada,و برخی ابعاد مهم آن عبارتاند از

مشارکت اجتماعی و همدلی ،شبکهها و هنجار مشترک ،اعتماد اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،تعاون
و همکاری متقابل و هویت جمعی (زارعی متین و همکاران ، 931 ،ص .)9
به نظر میرسد سرمایة اجتماعی در مشارکتهای روستایی متضمن تعامل بین مهارتها و
رفتارهای افراد از یکسو و ویژگیهای اجتماعی و ارتباطات شبکههای گستردهتر اجتماعی از
سوی دیگر است ( .)Angela & Sarah, 2016, p.102در این زمینه ،پژوهشهای مختلف با تأکید بر
ظرفیتسازی برای ایجاد اجتماعات ،توسعة آنها را منوط به شکلگیریِ سرمایة اجتماعی میدانند
و به این مهم اشاره میکنند که سرمایة اجتماعی ،پیشنیازِ فرایند توسعة اجتماعات محلی خواهد
بود .زیرا سرمایة اجتماعی ،در ساختار روابط میان کنشگران نهفته است ،کنشهای اجتماعی را
تسهیل کرده است (تاجبخش ، 925 ،ص ) ،و قابلیتهای رسمی و غیررسمی را برای اجرای
مؤثرِ سازوکارهای توانمندسازیِ اجتماعمحور فراهم میکند (.)Nilson et al., 2016, p.93
آگاهی ،اعتماد ،مشارکت اجتماعی و فرهنگ دموکراتیک و صلحمحور از مبانی سرمایة
اجتماعی در جوامع دموکراتیک به حساب میآیند .جوامعی که حضور همة اقشار را برای مشارکت
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در جامعه فراهم کنند ،عالوه بر پیشبرد توسعه ،به افزایش سرمایة اجتماعی و مؤلفههای آن در
جامعه از جمله آگاهی ،اعتماد ،مشارکت اجتماعی و فرهنگ دموکراتیک ،کمک فراوانی خواهند
کرد .به هر حال ،ربط وثیقِ جامعة مدنی و ساختار انسانیِ درون آن به سرمایة اجتماعی ،باعث
بهوجودآوردن مناسبات دموکراتیک و بومی برای سبک توسعة مردمی میشود

( Willis & Stoeker,

.)2013, p.455
بهرهگیری از این توانایی به «رهیافتهای مردمگرا » نیاز دارد و مشارکت مردمی بهترین عاملِ
نیل به آن است .به این ترتیب ،به دنبال سیاستهایی که مشوق بهرهگیری از رهیافتهای مشارکتی
در توسعة روستایی هستند ،نقش اصلی سازمانهای مرتبط را باید در تشویق «خوداتکایی» ،
«خودمختاری» و اجرای برنامههای «خودیار» در روستاها جستوجو کرد (عابدی سروستانی،
 ، 93ص .) 1
پیشینة پژوهش
بعد از دههها فعالیت و مداومت ،رویکرد پژوهشیِ مبتنی بر جامعه ،در حال تبدیلشدن به جریان
اصلی در بسیاری از مؤسسات آموزش عالی و سازمانهای اجتماعی در سراسر جهان است

( Hall

 .)et al., 2015, p.68در جدول  ،پیشینة پژوهشهای انجامگرفته در راستای پژوهش حاضر بیان
شده است.
بهمنظور ارزیابیِ ظرفیت سرمایة اجتماعی ،به صورت تلفیقی و براساس مبانی نظری و پیشینة
تجربی پژوهش و مطالعات سایر پژوهشگران (از جمله احمدی و همکاران 935 ،؛ عزیزپور فرد و
همکاران 939 ،؛ رضایی و زارعی 939 ،؛ زارع شاهآبادی و همکاران 93 ،؛ باباخانی و واحدی،
 931؛ کاکاوند و همکاران 931 ،؛ حیدریساربان و همکاران 934 ،؛ سرگلزاییجوان و هادیانی،
1. People-oriented
2. Self-reliance
3. Self-determination
4. Self-help
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 934؛ پومکا 221 ،؛ جوآن 2 9 ،؛ کریستوفر و همکاران 2 1 ،؛ لینگژو و همکاران 2 1 ،؛
اماکیلی و همکاران ) 2 1 ،مؤلفههایی تعیین شد .بر همین اساس ،مؤلفههای سرمایة اجتماعی که
در پژوهش حاضر ارزیابی شدند ،شامل اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،آگاهی اجتماعی و
انسجام اجتماعی است.
جدول  .1پیشینة پژوهشهای انجامگرفته

پژوهشگر/پژوهشگران

موضوع پژوهش

یافتهها

رحمتاللهی و

کاهش سرمایة اجتماعی؛ دولت و

انتقال قدرت به شهروندان ،منجر به تقویت سرمایة

همکاران () 934

مشارکت مردم

اجتماعی میشود.

ملکحسینی و

ارزیابی کیفی وضعیت سرمایة اجتماعی

بررسی عناصر سرمایة اجتماعی از قبیل احساس

همکاران () 934

با بهکارگیری نظریة بنیانی

اعتماد ،مشارکت ،عملگرایی اجتماعی و همکاری

هادربادی و همکاران
() 934
حسنآبادی و
همکاران () 931
کاسپر ( ) 2
کریستوفر و همکاران
() 2 1
تو چی () 2 1

ارزیابی سرمایة اجتماعی شبکة
ذینفعان در راستای توانمندسازی
جوامع روستایی
ارزیابی سرمایة اجتماعی شبکة
ذینفعان در راستای توسعة پایدار
محلی

تأثیر سرمایة اجتماعی و توانمندسازی اجتماعمحور
بر رفاه اجتماعیِ روستاییان
میزان اعتماد ،مشارکت و سرمایة اجتماعی پس از
اجرای پروژة  RFLDLافزایش یافته است.

اندازهگیری انباشت سرمایة اجتماعی در

فراتر از ابزارهای مالی ،سطح باالیی از انگیزش

مناطق روستایی

منجر به افزایش سرمایة اجتماعی میشود.

سرمایة اجتماعی ،اعتماد و انطباق آنها
با تغییرات اقلیمی :شواهدی از مناطق
روستایی

سرمایة اجتماعی در مناطق روستاییِ اتیوپی به
افزایش همکاری منجر شده است.

توسعة اجتماعمحور و سرمایة

تغییر از تمرکزگرایی به محلیگرایی ،باعث افزایش

اجتماعی :شواهدی از مراکش

مسئولیتپذیری افراد به جامعه شده است.

 .پروژة بینالمللی توانمندسازیِ جوامع محلی با هدف احیای اراضی جنگلی تخریبیافت
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روش پژوهش
هدف اصلی پژوهش حاضر ،ارزیابی ظرفیت سرمایة اجتماعی با رویکرد توانمندسازی
اجتماعمحور در ساکنان دهستان سرجنگل از توابع شهرستان زاهدان بوده است .از این رو ،ماهیت
پژوهش ،توصیفی و شیوة گردآوری دادهها ،پیمایشی بوده و به لحاظ هدف نیز ،از نوع کاربردی-
توسعهای است .جامعة آماری پژوهش را همة ساکنان دهستان سَرجنگل که تصمیم بر اجرای طرح
مشارکتیِ بنیاد برکت در آن گرفته شده است ،تشکیل میدهند .جامعة آماری شامل  42خانوار
ساکن در دهستان سَرجنگل است که براساس فرمول کوکران ،نمونة مورد پژوهش1 ،

نفر از

سرپرستان خانوار برآورد شد .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامة محققساختة «ارزیابی سرمایة
اجتماعی» که با توجه به چهار بعد «اعتماد اجتماعی»« ،مشارکت اجتماعی»« ،آگاهی اجتماعی» و
«انسجام اجتماعی» ،طراحی شده است .بعد اعتماد اجتماعی هفت پرسش دارد که اعتماد را هم در
سطح اجتماعی و هم نهادی بررسی میکند .در واقع ،میزان اعتماد روستاییان به خود و دیگران با
این شاخص سنجیده میشود .بعد مشارکت اجتماعی هفت پرسش دارد ،که میزان حضور و تمایل
روستاییان به مشارکت در فعالیتهای رسمی و همچنین ،داوطلبانه و اجتماعی را بررسی میکند.
سومین بعد سنجش ،آگاهی اجتماعی است که پنج پرسش دارد و میزان آگاهی روستاییان از
مسائل ،مشکالت ،نیازها و چالشهای توسعة روستا را ارزیابی میکند .در نهایت ،آخرین بعد
سرمایة اجتماعی ،انسجام اجتماعی است که سطح انسجام محلی در قالب داشتن احساس
مسئولیت نسبت به یکدیگر را میسنجد .بر این اساس ،برای سنجش قابلیتهای سرمایة اجتماعی
در دهستان سرجنگل از توابع بخش کورین شهرستان زاهدان از پرسشنامهای  1پرسشی بهره
گرفته شد که ضریب آلفای کرونباخ آن برابر با  2/11بهدست آمد (البته با حذف پرسشهای  2و
 2و

و  5که باعث کاهش پایایی میشدند) ،و روایی آن نیز با روایی سازه بررسی شد.

برای این منظور با تحلیل عاملی اکتشافی و روش تحلیل مؤلفههای اصلی ،ساختار عاملی
پرسشنامه بررسی شد .شاخص کفایت نمونهگیری برابر  2/11و نتیجة آزمون بارتلت با درجة
آزادی  ، 1در سطح معناداری صفر برابر  2/2بهدست آمد .برای تعیین مناسبترین عاملها،
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چرخش متمایل ،با فرض همبستهبودن متغیرها ،انجام گرفت و با توجه به ارزشهای ویژه،
عاملهای یادشده در جدول  ،استخراج شدند .با توجه به ارزشهای ویژه ،همة عاملها ،ارزش
باالتر از  2/1داشتند که رویهمرفته 3 ،درصد از واریانس سرمایة اجتماعی را تبیین میکنند.
بنابراین ،چهار عامل مشاهدهشده توانسته اند با توان باال ،خطای پایین و به صورت معنادار،
متغیر سرمایة اجتماعی را اندازهگیری کنند .پس از برازش الگوی عاملی ،شاخصهای نیکویی
برازش بررسی شد و یافته ها نشان داد ابزار پژوهش ،با توان مناسبی متغیر سرمایة اجتماعی را
اندازهگیری کرده است.
جدول  .2ارزشهای ویژه و نامگذاری عاملهای ابزار پژوهش و شاخصهای نیکویی برازش

شمارة عامل

عامل

مقدار ویژه

درصد تجمعی

X1

مشارکت اجتماعی

91/51

91/51

X2

آگاهی اجتماعی

2/32

14/54

X3

اعتماد اجتماعی

3/ 2

25/14

X4

انسجام اجتماعی

1/59

3 /22

جدول  .3شاخصهای نیکویی برازش

شاخصهای نیکویی برازش

مقادیر شاخصها

خیدو

1/

سطح معناداری
درجة آزادی

1

نسبت خیدو به درجة آزادی

2/4

تقریب رشتة میانگین مجذور خطا

2/222

نیکویی برازش ()GFI

2/31

نیکویی برازش تعدیلشده ()AGFI

2/31

برازش مقایسهای ()CFI
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براساس یافتهها و با توجه به میزان شاخصهای اصلی و فرعی برازندگی ،چهار شاخص و 1
پرسش تأیید شد .پرسشهای  4 ، 5 ،3 ،2 ،1 ،1و

نداشتند که در نهایت ،حذف شدند .

در مدل برازششده بار عاملی مطلوبی

شکل  .1معناداری شاخصهای سرمایة اجتماعی
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یافتهها
برای تحلیل دادهها ،در بخش توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در بخش اسـتنباطی آزمون
تی ،با ارزش ثابت و آزمون اندازههای مکرر انجام گرفت .قبل از بهکارگیری آزمونهای پارامتریک
باید نرمالبودن دادهها تأیید شود .با توجه به قضیة حد مرکزی و تعداد باالی حجم نمونه (1
نفر) توزیع دادهها نرمال در نظر گرفته شد.
به منظور بررسی وضعیت موجودِ شاخصهای سرمایة اجتماعی ،از دیدگاه روستاییان ،آزمون
تی با ارزش ثابت گرفته شد .در این آزمون برای محاسبة ارزش ثابت شاخصها ،عددی که
باالترین ارزش تعیینشده برای پرسشهای پرسشنامه را داشتند ،در تعداد کل گویههای هر
شاخص ضرب شد و در نهایت ،امتیاز حاصلشده که حداکثر امتیاز پرسشنامه است ،منهای حداقل
امتیاز پرسشنامه شد ،سپس ،عدد حاصل ،بر عدد

تقسیم شد ،در نهایت ،عدد پایانی ،به عالوة

حداقل امتیاز پرسشنامه شد تا نمرة حد وسط امتیازات حاصل شود.
جدول  .4وضعیت موجود شاخصهای اعتماد ،مشارکت ،آگاهی و انسجام اجتماعی ،آزمون تی با ارزش ثابت

متغیر
اعتماد اجتماعی

تعداد

میانگین تقسیم
بر گویهها

1

/24

میانگین
5/ 2

انحراف

ارزش

مقدار

معیار

ثابت

تی

4

/92

مشارکت اجتماعی 1

/

2/51

2/244

آگاهی اجتماعی

1

/9

9/35

2/19

انسجام اجتماعی

1

9/55

9/11

2/5

3

معناداری

تفاوت

درجة

آزادی (دودامنه)

میانگین

-4/99

1

2/222

-2/1

-12/9

1

2/222

-9/4

- 2/9

1

2/222

-4/24

1 /9

1

2/222

/11

همانطور که در دادههای جدول  5مشاهده میشود ،میتوان دریافت میانگین اعتماد ،مشارکت
و آگاهیِ اجتماعی از مقدار ارزش ثابت کمتر است و تفاوت میانگین با ارزش ثابت در سطح
تشخیص  2/24معنادار است .بنابراین ،وضعیت موجود شاخصهای سهگانة یادشده در حد
مطلوبی نمیباشد .اما میانگین انسجام اجتماعی از مقدار ارزش ثابت بیشتر است و تفاوت میانگین
با ارزش ثابت در سطح تشخیص  2/24معنادار است .بنابراین ،وضعیت موجود انسجام اجتماعی
در حد مطلوبی است.
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به منظور بررسی وضعیت موجود سرمایة اجتماعی ،از دیدگاه روستاییان ،آزمون تی با ارزش
ثابت در نظر گرفته شد .در ا ین آزمون ،مانند آنچه بیان شد ،ارزش ثابت این متغیر محاسبه شد نمرة
حد وسط امتیازات پرسشنامه  52حاصل شد.
جدول  .5وضعیت موجود سرمایة اجتماعی ،آزمون تی با ارزش ثابت

متغیر
سرمایة اجتماعی

تعداد
1

میانگین تقسیم
بر گویهها
/4

میانگین
52/51

انحراف ارزش

مقدار

معیار

ثابت

تی

9/14

52

-95/

درجة

معناداری

تفاوت

آزادی (دودامنه) میانگین
1

2/222

-1/4

براساس جدول  ،4میانگین سرمایة اجتماعی از مقدار ارزش ثابت کمتر است و تفاوت میانگین
با ارزش ثابت در سطح تشخیص  2/24معنادار است .بنابراین ،وضعیت موجود سرمایة اجتماعی در
حد مطلوبی نمیباشد.
نتیجهگیری
یکی از عناصر اساسیِ توانمندسازیِ جامعة محلی ،سرمایة اجتماعی است که نبود آن ،پروژههای
توسعهای را با مشکل مواجه میکند .در پژوهشهای مرتبط با ارزیابی سرمایة اجتماعیِ ذینفعان،
دو رویکرد وجود دارد« .رویکرد ارزیابی سرمایة اجتماعی قبل از اجرای پروژه» و «رویکرد ارزیابی
سرمایة اجتماعی بعد از اجرای پروژه» .در رویکرد اول ،تالش بر این است تا میزان سرمایة
اجتماعی سنجیده شود و با شناخت سطح آن ،برنامههای ترمیمیِ مناسبی در برای ارتقای میزان
سرمایة اجتماعی انجام گیرد .در رویکرد دوم ،آثار پروژههای اجتماعمحور بر میزان تغییرات
سرمایة اجتماعی در مناطق مورد نظر بررسی میشود .در پژوهش حاضر ،مبتنی بر رویکرد اول،
میزان سرمایة اجتماعیِ ساکنان «دهستان سرجنگل» از توابع شهرستان زاهدان بررسی شد .بنیاد
برکت مبتنی بر مدلهای اجتماعمحور و مشارکتی و در راستای توانمندسازی اقتصادی ،اجتماعی و
کمک به محرومیتزدایی ،تفاهمنامة مشارکت با جوامع محلی و روستایی را با استانداری سیستان
و بلوچستان منعقد کرده است .از آنجا که توانمندسازیِ جامعة محلی ،یکی از اهداف اصلیِ اجرای
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پروژههای یادشده است ،بررسیِ سطح آمادگی اجتماعی جامعة محلی برای کارآمدترکردن این قبیل
پروژهها ضروری به نظر میرسد .اگر روحیة مشارکت ،میزان اعتماد مردم به خود یا دیگران،
آگاهی اجتماعی و نیز انسجام اجتماعی بین ساکنان در سطح پایینی باشد ،روند اجرا با چالشهای
زیادی همراه خواهد بود .بر این اساس ،در پژوهش حاضر ،ظرفیت سرمایة اجتماعیِ موجود در
بین ساکنان منطقه بررسی شود ،تا متولیان با درک مناسبی از اوضاع اجتماعیِ منطقه ،ضمن تقویت
نقاط مثبت ،به رفع نواقص و کمبودهای احتمالی بپردازند.
مبتنی بر یافتههای تحقیق ،مشخص شد سطح مؤلفههای اعتماد ،مشارکت و آگاهی اجتماعی در
ساکنان این منطقه مطلوب ارزیابی نمیشود .اما مؤلفة انسجام اجتماعی از وضعیتی مطلوب
برخوردار است .بر این اساس ،تقویت مؤلفههای سهگانهای که در ارزیابی این پژوهش ،از موقعیت
مطلوبی برخوردار نیستند ،قبل از اجرای پروژه ،ضروری به نظر میرسد .در همین زمینه ،در
پژوهشهای باباخانی و واحدی ( ،) 931کاکاوند و همکاران ( ،) 931احمدی و همکاران
( ،) 935حسنآبادی و همکاران ( ،) 931ملکحسینی و همکاران ( ،) 934رحمتاللهی و
همکاران ( ،) 931نمامیان و میر ( ،) 931حیدری ساربان و همکاران ( ،) 934سرگلزاییجوان و
هادیانی ( ،) 934تران و همکاران ( ،) 2 2ماتسوکاوا و تاتسوکی ( ،) 2 2موسکاردو و همکاران
( ،) 2 2و النگ و فینک ( ،) 2 2بر اهمیت تقویت سرمایة اجتماعی در توانمندسازی جوامع
محلی و موفقت در برنامههای توسعهای تأکید شده است .در رابطه با نتایج پژوهش حاضر،
میتوان اینگونه استنباط کرد که مؤلفة انسجام اجتماعی ،که وضعیت مطلوبتری نسبت به سایر
مؤلفههای سرمایة اجتماعی در منطقة مورد مطالعه دارد ،متأثر از ساختار اجتماعی در مناطق
روستاییِ استان سیستان و بلوچستان است .این ساختار ،بهطور عمده ،مبتنی بر مناسبات قومی،
طایفهای و متأثر از بافت فرهنگی و باورهای محلی است .بدین مفهوم که اکثر زیرمعیارهای این
مؤلفه ،بهطور طبیعی در میان ساکنان مناطق روستایی وجود دارند و قرارگرفتن اکثر افراد هر روستا
در ذیلِ پایگاه اجتماعیِ «قوم» به انسجام اجتماعیِ بیشتر در این مناطق منجر شده است.
ضعیفبودن سایر مؤلفهها ،به صورت عمده ،حاصل عواملی است که با برنامهریزی توسط هم
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سیستم دولتی و هم تسهیلگران غیردولتی و نهادهای مدنی و سازمانهای غیردولتی امکان تقویت
آنها وجود دارد .مؤلفة مشارکت اجتماعی ،اگرچه در بُعد محلی و در بین ساکنان منطقه وجود
دارد ،اما در بُعد همکاری و مشارکت در برنامههای توسعهای کمرنگ است .فرهنگ مشارکت در
بین روستانشینان از گذشتههای دور ،بهویژه در اموری از قبیل کشاورزی ،ازدواج جوانان و ساخت
خانه وجود داشته است و روستاییان (شاید به دلیل قرابت فامیلی) ،در اموری از این قبیل با
یکدیگر همکاری دارند .اما مشارکت این ساکنان در زمینة ساخت و توسعة پروژههای دیگر (از
قبیل ساخت مدرسه ،کتابخانه ،مکانهای فرهنگی ،ورزشی و )...چشمگیر نیست .از سویی ،این
مؤلفهها بهنوعی با یکدیگر در تعاملاند .برای مثال ،برای ارتقای مشارکت اجتماعی ،نیاز به تقویت
اعتماد اجتماعی در مراحل آغازین برنامهها است .ساکنان محلی باید به این باور و اعتقاد برسند که
هرچه فرایند همراهی آنها با طرحهای توسعهای مستحکمتر باشد ،آثار درازمدت این طرحها بر
زندگی شخصی و بهبود رفاه اجتماعی در محیط پیرامونی بیشتر خواهد بود .برای ارتقای اعتماد
اجتماعی ،سهیمکردن آنها در فرایند تصمیمگیری و برنامهریزی قبل از اجرای طرحها ،ضروری به
نظر میرسد .ضمن اینکه با توجه به نفوذ و اثرگذاری معتمدهای محلی در این قبیل جوامع،
میتوان از ظرفیت آنها هم برای آگاهسازی و هم ایجاد اعتماد بهره گرفت .برخالف فعالیت
گستردة مؤسسات و نهادهای غیردولتی برای بهبود شاخصهای توسعه در منطقه (ساخت مدرسه،
پروژههای اشتغالزا و ،)...متأسفانه ،ضریب مشارکت مستقیم ساکنان محلی و بهویژه متمولین
بومی ،بسیار پایین است .اگر در هر منطقه ،افراد متمول و صاحب سرمایه شناساییشده و از
ظرفیت آنها برای ایجاد و توسعة پروژهها بهره بیشتری گرفته شود ،این فرهنگ به مرور زمان،
بیشتر در منطقه نهادینه شده است و تمایل به مشارکت در سطح اجتماع عمومی ارتقا خواهد
یافت.
با توجه به نتایج پژوهش ،پیشنهادهای کاربردی زیر بیان میشود.
 مشارکت بهرهبرداران و ذینفعان طرحهای توسعهای در فرایندهای تصمیمگیری. تربیت تسهیلگران محلی برای ادامة کار و تقویت روحیة همکاری در سطح جامعة محلی. -انتخاب نمایندگان و یا رابطها از جامعة روستایی براساس مالحظات خود مردم محلی.
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 شناسایی رهبران محلی و توجیه آنها در زمینة اهداف پروژة مورد نظر. حضور خبرگان و نمایندگان جامعة محلی در جلسات شورای برنامهریزی شهرستان. اهتمام دهیاریها و شوراهای اسالمیِ روستاها برای تشکیل و راهاندازیِ انجمنها وتعاونیهای مختلف در سطح روستاها و تقویت نهادهای موجود.
 تشریح مزایای پروژههای عامالمنفعه و ترغیب مردم به مشارکت و همکاری در برنامهریزی،اجرا و حفظ و نگهداری از آنها.
در پایان ،باید به این نکته اذعان کرد ک ه نتایج پژوهش حاضر ،برای مناطقی که در آغاز راهِ
توسعة پروژههای ترویجی و مشارکتی هستند ،قابلیت کاربرد بیشتری دارد .زیرا وقتی در جامعهای
این فرایند به مرحلة بلوغ و تکامل برسد ،خود میتواند منجر به ارتقای شاخصهای توانمندی در
حوزههای مختلف شود .بنابراین ،به محققان آتی پیشنهاد میشود ضمن ارزیابیِ مؤلفههای سرمایة
اجتماعی در سایر مناطق ،آثار پروژههای ترویجی بر ارتقای سرمایة اجتماعی و توانمندسازیِ
جوامع محلی در ابعاد مختلف بررسی شود.
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