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چکیده

ریزیتوسعهوتحولمطرحبودهاست.درچارچوببرنامه«ارتباطیمحوروییفنگراییعقالرویکرد»تاکنوندو

برنامه و مدیریت نظام در سکونتگاهاما، تحول و توسعه چیرگیریزی ایران در روستایی رویکردهای

اصالتمتخصصچالشگراییعقال پژوهش، در بنابراین.هایپُرشماریدراینفراگردایجادکردهاستییبا

نمونهازروستایاینموضوعدرسیتحلیلی-شیوۀکمیومیدانیوتوصیفیبههاچالشییناینحاضربرایتب

گرافیکسوآمافزارنرموساختاریمعادالتمدلروشازگیریبابهرهموردمطالعهروستایناحیة42مجموع

یافته سرمایةراستایبهبودحاکمبرمدیریتمحلیدررویکردناکارآمدبودنپژوهشهایوارسیشدهاست.

استانداردهایمدلارتباطییافته،آشکارساخت.همچنینراهایروستاییسکونتگاهتحوالتفضایواجتماعی

مطلوباست،اماارتباطشانبرازشضرایبمسیرمتغیرسرمایةاجتماعیوتحوالتفضاییوآشکارساختکه

بمتأثربرازشسرمایةاجتماعی حاکم رویکرد زیرااز تحوالتفضایینامطلوباست. ارتباطبا رمدیریتدر

 آموزش محلیلیوسبهنامولدبودن مدیریت اجتماعیة آگاهی تا شده اینبروزدهندگانوگیرندگانموجب

وزمینةالزمبرایدرکهایپژوهشیافته،درمجموع.ینامولدومنفعالنهچیرگیداشتهباشداگونهبههاآموزش

نگارندگان،آیندهاهمبرمبنایپیمعرفتیوادراکیهایجنبهاز.کندمیفراهمرویکردارتباطیازکیمشترفهم

وبگیردشکلتوسعهوتحولنوینانگارۀاساسیخطوطترسیمدرالزمانسجامتااندآنپیدردراینپژوهش

کمکبرایالزمغنایومعرفتیهایپشتوانهساننیبدرسانند؛یارینوینرویکردکارالگویچارچوبتعیینبه

فضایبه روستاییسکونتگاهتحول مناسباگونهبههای فراگردمشارکتراهازی این در فراهمروستاییان
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مقدمه
 واقتصادي،  -اکولوژیک، اجتماعی -تحوالت در ابعاد فضاي سکونتگاهی در هر کشوري، همچون تحول در ابعاد محیطی

ریزي آن کشور  ي، و رویکرد حاکم بر مدیریت برنامهگذار استیساي، نظام  بنایی، همواره متأثر از نظام اندیشه زیر -يکالبد

بر اساس واکاوي ادبیات و پیشینة موضوع، همواره دو رویکرد  (.2009 همکاران، ودوناق  مک)بوده است 

هاي توسعه و تحول در نظام مدیریتی کشورها مطرح بوده  ریزي در چارچوب برنامه 2و ارتباطی 1محور یی فنگرا عقالیی

همواره ی یگرا عقالییگیري از رویکرد  ، همچون ایران، بهرهتوسعه  حال دراست. البته، در نظام مدیریتی کشورهاي 

، که از اواخر قرن بیستم در ادبیات مدیریتی «رویکرد ارتباطی»دیگر،  سخن به (.1996 ،یلی)هچیرگی داشته است 

و همچنین بهبود ابعاد سرمایة اجتماعی همچون آگاهی اجتماعی،  محور اجتماعهاي  توجه به رهیافت جهان در راستاي

است، در کشورهاي پیشرو  گرفته قرار موردتوجهی، و مشارکت اجتماعی تشکل اجتماعی، انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماع

 دراما هنوز در کشورهاي  (.2000 ر،یبران لیهام) داشته است شانیها سکونتگاهاثرات مثبتی در فراگرد تحوالت فضایی 

توجه چندانی به رهیافت ارتباطی نشده است. بر این مبنا، نظام  3محور حکومتبا نظام سیاسی متمرکز و  توسعه  حال

هاي  که بیشتر بر نگرش رشد محور اقتصادي استوار بوده و به جنبه ـ ییگرا عقالیی بر اي و رهیافت مبتنی اندیشه

 ابعاد شامل که ییفضا تحوالت اجتماعی توسعه و تحول همچون سرمایة اجتماعی در نگرش مدیریتی در فراگرد

 ـ  (2010 تسکوت، و نیگل) یی توجه اندکی داشته استربنایز -يکالبد ،ياقتصاد -یاجتماع ک،یاکولوژ -یطیمح

 کشورها ایجاد کرده است. گونه نیاهاي روستایی در  هاي پُرشماري در فراگرد تحوالت فضایی سکونتگاه چالش

 جستارهاي يسو به صرف اقتصادي و کالبدي جستارهاي مدیریتی از نگرش اخیر، هاي سال براین، در افزون

این، هنوز به دلیل چیرگی رویکرد  وجودبااست.  بوده گذار حال مشارکتی در -و رهیافت ارتباطی اقتصادي -اجتماعی

 ک،یاکولوژ -یطیمح ابعادو ریزي همواره توجه به بهبود سرمایة اجتماعی  در فراگرد مدیریت و برنامه محور حکومت

، سان نیبد .(2018 و،ی)بوردرنگ بوده است  هاي روستایی کم سکونتگاهیی ربنایز -يکالبد و ،ياقتصاد -یاجتماع

نظام  ایران( در چارچوب نیهمچن و) توسعه  حال دراقتصادي روستاها در کشورهاي -هاي گوناگون اجتماعی فعالیت

 رو شده است هاي پُرشمار روبه ها در فراگرد تحوالت فضایی هم با چالش کارکردي مدیریت آن -متمرکز ساختاري

هاي گوناگون اجتماعی ـ اقتصادي  ترتیب، مشارکت فعال روستاییان در فعالیت بدین (.1392 پور، یمظفرو  انینور)

آیند این نوع نگرش مدیریتی ـ که به  پی(. 2005 ،کافی و جیز)شود  رنگ بوده یا در بیشتر روستاها دیده نمی بسیار کم

هاي  ـ همانا بازدارندگی زمینه نماید می توجهی ها کم ها و طرح نقش و جایگاه سرمایة اجتماعی روستاییان در اجراي برنامه

هاي اجتماعی ـ اقتصادي را  همچنین پیامدهاي اجراي طرح هاي روستایی بوده است و مثبت تحوالت فضایی سکونتگاه

 (.2006 ،لدافیک و یبالکاند) اثر کرده است هم در روستاها کم
هاي  جتماعی روستاییان و تحوالت فضایی سکونتگاهپی بروز چنین چالشی در فراگرد بهبود سرمایة ا در راستادر این 

از نقش مدیریت محلی و در  متأثرسرمایة اجتماعی  هاي و در ایران، بهبود شـاخص توسعه  حال درروستایی در کشورهاي 

پاسخ آن را در درون مناطق و نواحی هر  توان یمهاي روستایی پرسشی است که  فضایی سکونتگاه تحوالت بهبود راستاي

 کرد. کشوري واکاوي

                                                                                                                                                                   
1. Instrumental Rationalism Approach 

2. Communicative Approach 

3. State-led 
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 تیریمد کردیرو اثرات ـلیدل بـه انییروستا سرمایة اجتماعی متنوع يها محرک موردمطالعهبر این شالوده در ناحیة 

 .است يجد چالش دچارسرمایة اجتماعی  يها شاخص و است شده  ده گرفتهینادگرایی  و عقالیین ییپا به باال از یمحل

 .دشو يواکاو تحوالت فضایی فراگرد در سرمایة اجتماعی يها شاخص دارد ضـرورت ،رو نیازا

هاي بهبود سرمایة اجتماعی روستاییان  پژوهش با نگرشی ژرف تالش دارند به چالش نگارندگان در این بر این مبنا،

روستایی در ناحیة  هاي سـکونتگاه در متأثر از رویکرد حاکم بر نگرش مدیریت محلی در راستاي تحوالت فضایی

 زیر هستند: گویی به پرسش بنیادین در پی پاسخ موضوع ةنیشیپ و ادبیات واکاوي بنابراین، بر مبناي بپردازند. موردمطالعه

تحوالت ابعاد  آن یپتا چه اندازه در بهبود ابعاد سرمایة اجتماعی روستاییان و در  مدیریت محلی رویکرد حاکم بر

 اثرگذار است؟ موردمطالعهزیربنایی فضاي سکونتگاهی در ناحیة  -اقتصادي، و کالبدي -اکولوژیک، اجتماعی -محیطی

نظریمبانی
 کارگیري به و گسترش؛ است داشته بنیادین نقش همواره تاکنون باستان یونان از غربی اندیشة در گرایی رویکرد عقالیی

 بوده است پایین به باال از و بیرون از شده برداري نسخه ریزي برنامه شکل به نگرش مدیریتی در گرایی رویکرد عقـالیی

 عقالیی ریزي برنامه فراینـد است که برنامـه و تحلیـل، شامل پیمـایش، آن فرایند که  (.1390)افتخاری و همکاران، 

 میالدي، فرایند1960 دهة از اما، (؛2010 تسکوت، و نیگل) است پذیر امکان جامع ریزي برنامه اي پیشتاز از راه گونه به

 دلیل به جهان گوناگون مناطق در نگر بخشی با رویکرد از باال به پایین و پیشتاز اي گونه به گرا عقالیی ریزي برنامه

 پیشرفت روستایی فقیران میان در زندگی سطح بهبود در محلی مردم اخالقی احساس و درک نیازها، انگاشتن نادیده

 يکردهایرو در  یدگرگون یپ در ر،یاخ يها سال در مبنا، نیا بر (.1390 همکاران، و یافتخار) استنداشته  چندانی

 ازو  ،یمحل ،يا منطقه يمبنا با ییاستقرا يها  وهیش به را خود يجا( جز  به)کل  یاسیق ییگرا ییعقال کردیرو ت،یریمد

 (.2005 ال،اه) است داده یانسان علوم در یتیرینگرش مد وةیش نیشروتریپ مثابة به یارتباط و یمشارکت کل، به  جزء

در ادامه براي تبیین دقیق ادبیات موضوع پژوهش، هر یک از ابعاد سرمایة اجتماعی در ارتباط با مقولة تحوالت 

 شود. به شکل فشرده واکاوي میهاي روستایی متأثر از اثرات رویکرد حاکم  فضایی سکونتگاه

هایروستاییسکونتگاهدرفراگردتحوالتفضایی1محلی،آگاهیاجتماعیاثراترویکردمدیریت

ذاتی و  بخش است کههاي آشکار و پنهان آگاهی اجتماعی  گیري از ظرفیت بهرهسرمایة اجتماعی یکی از ابعاد بنیادین 

همچنین،  سازد. می فراهم روستاییان کنشگريزمینه را براي که (. 2001 همکاران، و انینارا) است آن ناپذیر جدایی

ی زمینه را براي بهبود تحول فضاي روستایی محل تیریمد ارتباطی کردیرومتأثر از  بهبود آگاهی اجتماعی روستاییان

اي  جامعه براي مداخله و مشارکت افراد هر ،فوکویاما به باور در این راستا، ؛(2019و همکاران،  نگیک) سازد فراهم می

اعتماد  ةشبکآیند آن  اجتماعی و در پی آگاهی (.2005 ورچور، و یماسل) شان، الزم است اقتصادي -زندگی اجتماعی در

 تچت،یپر و انینار) ی بهبود پیدا کندمحل تیریمد کردیرومتأثر از  آنمربوط به هاي  ویژگی جامعه و موجود در آن

 (.1393 ،و همکاران ی)عنابستانهاي روستایی است  توسعه و تحول در سکونتگاه ة هرگونهزیرا اعتماد پای (.1999

بهبود ابعاد محیطیـ اکولوژیک، ی زمینه را براي تحول و محل تیریمد کردیروبر این بنیاد، آگاهی اجتماعی متأثر از اثرات  
 آورد. فراهم میزیربنایی  -اقتصادي، و کالبدي -اجتماعی

                                                                                                                                                                   
1. Social awareness 
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هایروستاییدرفراگردتحوالتفضاییسکونتگاه1محلی،انسجاماجتماعیاثراترویکردمدیریت

شده است  هاي جداسازي فرهنگ خرده و ها، گروه کنشگران، بین متقابل رابطة الگوي و میزان بر ناظر اجتماعی انسجام

 (.2007 همکاران، و پیی)

 نظام کردن درونی و آیند آن پذیرش پی استوار است و جامعه هر اعضاي سازگاري جمعی بین بر اجتماعی انسجام

 (.2015 ن،یلو) تراکمی از وجود تعامل در بین افراد آن جامعه است و جمعی تعلق وجود و جامعه ارزشی

 یکدیگر به اعضا جامعه یا گروه سطح در آن پایة بر که مفهومی است بیشتر اجتماعی دیگر، انسجام سخن به

اي  گونه اجتماعی براین، انسجام افزون .(1392 ،یو غالم یاتی)ح یکدیگرند نیازمند اي دوسویه گونه به و اند وابسته

و همکاران،  زاده )عباس یا چند گروه است که از اراده و آگاهی برخوردارند نفر بین چند مسئولیت دوسویه احساس

1391.) 

 -بهبود ابعاد محیطیی زمینه را براي محل تیریمد کردیرواثرات  این مفهوم همانند مفهوم آگاهی اجتماعی متأثر از

 (.1398 همکاران، و یسی)ادرسازد  فراهم میزیربنایی  -اقتصادي، کالبدي -اکولوژیک، اجتماعی

هایروستاییسکونتگاهدرفراگردتحوالتفضایی2اجتماعیرویکردمدیریتمحلی،اعتماداثرات

 موردنظر افراد فعال مشارکت و ،یانسان روابط ر،ییتغ ،يرهبر يجستارها در ییبازگو به که است یمیمفاه جمله از اعتماد

. اعتماد براي ایجاد روابط انسانی مؤثر، برقراري و بهبود ارتباط مردمی و تشکیل گروه و کارگروهی، ایجاد پردازد یم

 (.2016 ،یعلو و جوادزاده) آمیز ضروري است همکاري و ایجاد تغییر موفقیت

ی نیز زمینه را براي بهبود محل تیریمد کردیرواثرات  از متأثر بهبود اعتماد اجتماعی بین روستاییانترتیب،  بدین

 سازد. هاي روستایی فراهم می تحول فضایی سکونتگاه

هایروستاییسکونتگاهدرفراگردتحوالتفضایی3اثراترویکردمدیریتمحلی،شبکه،وروابطاجتماعی

وجود دارند.  عمودي و ها در دو سطح افقی شبکه و ها، دارد. البته این ارتباطات، مبادله وجود اي جامعه هر در روابط شبکه و

 (.2016 ،یعلو و)جوادزاده  دشو افراد شناخته میبین رسمی و غیررسمی ارتباطات هاي  اي از طریق شبکه هر جامعه

 کنند؛ یهم جمع م برخوردار از وضعیت و قدرت برابر را دورروستاییان و  اند سطح افقی هم ةها شبک از این اي پاره

 (.2012 ،و همکاران پارک) شوند یاز روابط عمودي و افقی را شامل ماي  آمیختهها  موارد شبکه یشتردر بي که ا گونه به

د نبتوان ساکنان آن جامعه تر باشد احتمال بیشتري وجود دارد کـه فشرده درهمي ا اجتماعی در جامعه ةشبکه هرچ 

ي که وجود شبکه و روابط قوي نیز بین ا گونه به (.1999 تچت،یپر و انی)نارکنند براي منافع متقابل همکاري 

 در بهبود ابعاد محیطی اثرگذار است.ی محل تیریمد کردیرومتأثر از اثرات روستاییان 

                                                                                                                                                                   
1. Social cohesion  
2. Social Trust  
3. Network & Social Relationships 
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گروه و تشکل محلی، مدیریت رویکرد اجتماعیاثرات های تحوالت فراگرد هایسکونتگاهفضاییدر

روستایی

اند  و غیردولتی است که داراي هدف مشترک ،، حقیقی یا حقوقیغیرمحلیسازي گردآوردن افراد محلی و  از تشکل منظور

 -هاي اجتماعی و مشارکت در فعالیت و دستیابی به این هدف از طریق فعالیت گروهی(. 2021 همکاران، و تودارو)

  (.2014 همکاران، و کوتسو)  شود میپذیر  شان امکان اقتصادي جامعة محلی

ی نیز زمینه را براي بهبود محل تیریمد اثرات رویکرد از متأثر ترتیب، بهبود تشکل اجتماعی بین روستاییان بدین

 سازد. هاي روستایی فراهم می تحول فضایی سکونتگاه

هایروستاییسکونتگاهدرفراگردتحوالتفضاییسرمایةاجتماعیاثراترویکردمدیریتمحلی،

 کردیرو از سرمایة اجتماعی متأثر مقولة به هاي روستایی از راه توجه فراگرد تحول فضایی سکونتگاه ها در بهبود شاخص

مثابة شبکه،  سخن دیگر، سرمایة اجتماعی، بهبه (. 2010 همکاران، و ریکاس) است پذیر امکان یمحل تیریمد یارتباط

هاي  کند تا با هماهنگی و برقراري رابطه با یکدیگر با چالش روابط و هنجارهایی است که به روستاییان کمک می

بنابراین،  (.2010همکاران،  و ناردون)رو شوند  تر روبه اقتصادي سکونتگاهشان آسان -اکولوژیک و اجتماعی -محیطی

 انگاشته تحوالت فضایی بهبود در اساسی ارکان از ی یکیمحل تیریمد کردیرومتأثر از اثرات  سرمایة اجتماعیبهبود 

آن  ها از راه بهبود ابعاد سرمایة اجتماعی و در پی اي که بهبود تحول ابعاد محیطی و توسعة سکونتگاه گونه به ؛شود می

 (.1398ن، زاده و همکارا )فروغ است پذیر مشارکت ساکنان امکان

مقولة تحوالت فضایی و رویکرد ارتباطی در فرایند مدیریت، سرمایة اجتماعی در چارچوب  چارچوب بر این اساس، در

(. 1996 ،یامفی)جپذیر است هاي گوناگون روستایی امکان هاي نوین براي مداخله و مشارکت گروه ایجاد فرصت

 در رویکرد یشناخت جامعهبرجستة  مفاهیم از براي بهبود ابعاد فضا و هاي بنیادین پایه از یکی بنابراین، سرمایة اجتماعی

. رود می کار به روستاییمحور  اجتماع ة کنشگر بنیادي در رویکردمثاب بهشود. همچنین، این مفهوم  می مشارکتی انگاشته

 است و اصلی بازوي ةابمث به روستاییان بین در سرمایة اجتماعی بر پافشاريمحور  اجتماع نکتة بنیادین در رویکرد

 (.2000 ک،یلپاتریک و فالک)روستاهاست  توسعه و تحوالت فضایی در شده در راستاي مفهومی گم حال یندرع

 ،(1991) لفور یترها  ،(1986) فوکو لیشیم ،(1985) ویبورد ریپ ،(1984) پرد ،(1979) توان اساس، نیا بر

 عامل کی ةمثاب به سرمایة اجتماعی طریق از ییفضا تحوالتاند که  بر آن (2004) کرسول و ،(2001) یمس نیدور

 (.2010 نس،یجانس) دهد یم شیافزا نمکارا در  انییروستا ردبرخو انتو و دبای  یم بهبود یاجتماع ساز دگرگون

 به راه توجهها از  توسعه و تحول فضایی سکونتگاه فراگرد ها در دیدگاه نوین توسعه، بهبود شاخص در، درمجموع

که سرمایة اجتماعی شبکه و روابط تلقی شده  اي  گونه به(. 2011 س،یچ و لبون) است پذیر سرمایة اجتماعی امکان مقولة

 کند با هماهنگی و برقراري رابطه در اجراي که به روستاییان کمک می (.2012 ،یکانلیاد و بولت  جن،یر)است 

 .(2005 ورچور، و یماسل)مشارکت کنند  هاي تحول فضاي روستایی ها و طرح برنامه

گوناگونی  پردازان نظریهدانشمندان و  نگرش مدیریتی، در ارتباطی رویکرد سرمایة اجتماعی و مقولة چارچوب در

شرح  4فرانسیس فوکویاماو  ،3رابرت پاتنام ،2، بیکر1، ویلیامسون4بن پرات ،3، گلن لوري2جمیز کلمن ،1پیربوردیوهمچون 

                                                                                                                                                                   
1. Pierre Bourdieu, 1930 

2. James Coleman, 1966 
3. Glenn Lori, 1970 
4. Bon Boret, 1980 
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این واژه و مفهوم را شامل  ها بیشتر آن که .(2012 همکاران، و یشج)اند  ارائه داده از سرمایة اجتماعی گوناگونی

هاي اجتماعی، و  گاهی اجتماعی، اعتماد اجتماعی، شبکه و روابط اجتماعی، انسجام اجتماعی، گروهآ همانند هایی سـرمایه

 (.2010 ،یگلدا و یکاریاده)کنند   نمایان می خود که مردم براي حل مشکالت عمومی اند دانسته مشارکت اجتماعی

باور  10، و بوهر9، هیلی8، فورستر7، هینس6اندیشمندانی همچون سگر 5مشارکتی -بر این مبنا، در نظریة ارتباطی

انتظارات و  گیري شکل به د ویربهره گ نیز ارتباطی ابزار از تواند فنی می داشتند که نگرش مدیریتی افزون بر ابزار

 توانند می و بوده گرا عمل حال یندرع اما اند، ناخواسته بیشتر ارتباطی اثرات این داشتند ها تأکید بینجامد. آن ها خواسته

 را ارتباطی اثرات ریزان برنامه یران واگر مد، نیبنابرا(. 2016 همکاران، و جری)تر کنند ایجاد قبل به نسبت را تفاوتی

 عملی هاي یند واژگونه در فراگرد مدیریتی داشته باشد. سرانجام اینکه این اندیشمندان بر جنبهآ یپتواند  می بگیرند، نادیده

 (.1980 فورستر،) دارد 11برماسها یورگن  هاي نوشته یژهو به انتقادي نظریة در ریشه باور داشتند که ارتباطی ریزي برنامه

هاي  دهه ةگرایانه و فردباوران عقلگرفتن از رویکردهاي  فاصله بابر آن است تا  ارتباطی ریزي برنامه نظریة،راستا این در

با تأکید بر مقیاس محلی در  الکه از فرایندهاي پایین به با ـ محور اجتماعرویکردهاي  يسو بهاي باشد  پیشین روزنه

 ةده طی جامع ییگرا ییعقال يزیر برنامهرویکرد  (.2010 همکاران، و ریکاس)نمایدحرکت  ـ گیرد می  بهرهریزي  برنامه

 .جدي قرار گرفت انتقاد موردهابرماس   یورگن ژهیو بهاندیشمندان مکتب انتقادي فرانکفورت  سوياز  1990و  1980

 تارتباطی مبتنی اس يها وهیشو موفق بر  مؤثر يزیر برنامهارتباطی تصریح کرد که اساس  ةنظری ةهابرماس با ارائ  یورگن

و کارآمد  مؤثرمشارکتی  ریزي برنامهارتباطی که همواره مبناي یک  ریزي برنامهدر  توجه قابل نکات و(. 1997 ،یلیه)

 درستی بهو  ست وگو گفتاین فرایند حاصل مذاکره و  ت:یک فرایند ارتباطی اس ریزي ( برنامهالف: است، عبارت است از

متن  (ب (؛2010 تسکوت، و نیگل) شود یمتهیه و تدوین ها  نشستر ولی باید گفت بخشی از آن د ،ستها نشست ثمرة

 متأثرشود بلکه براي کسانی که از آن  قسمت برنامه براي متخصصان تهیه نمی این ؛ دربرنامه یک محصول ارتباطی است

ریزي ارتباطی  برنامه ةنظری؛ ریزان نیاز به دانش ارتباطی دارند برنامه (ج د؛شو شوند یا باید آن را اجرا کنند تهیه می می

هاي علمی از جایگاه  ها و تحلیل و نقش استدالل گرفته شکل دهد بسیاري از تصمیمات در فضاي ارتباطات  نشان می

یکی از اصول ؛ و اطالعات اهمیت زیادي دارد ،، دقت آمارهادرستی (.2002 همکاران، و سونیباالیی برخوردار است )راب

 دهندگان ارائهنسبت به  سرعت بهکنندگان  صورت شرکت این غیردر  ؛العات دقیق و صحیح استاط ةحاکم بر ارتباط تهی

 ةدر نظری ست:ریزي ا ها و احساسات جزئی از برنامه ارزش .شود عمل ارتباطی مخدوش میو  وندش می اعتماد بیاطالعات 

، درنظرگرفتن این شود میو استدالل مردمی فرض  اي قوي بین استدالل دانشگاهی حرفه اي رابطهارتباطی  ریزي برنامه

 (.2017 زاسادا،) و اخالق در متن و محتواي برنامه از جایگاه مناسبی برخوردار شود ها ارزشکه  دهد میارتباط اجازه 

                                                                                                                                                                   
1. Williamson, 1981 
2. Baker, 1983 

3. Robert Putnam, 1985 

4. Francis Fukuame, 1990  

5. Collaborative-Communication Theory 

6. Seger, 1994 

7. Forster, 1995 

8. Ines, 1995 

9. Haley, 1997 

10. Boehr, 1999 

11. Jürgen Habermas 
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 به کـه هستند زین یارتباط بلکه، ستندین يابزار -یفن فقط یزير برنامه اقدامات که موضوع نیابا توجه به  فورستر

 وهستند گرا  عمل حال یندرع اما ؛اند ناخواسته اغلب یارتباط اثرات نیاکند که  یم دیتأک ،انجامد یم یانتظارات یريگ شکل

 معکوس ةجینت تواند یم رند،یبگ دهیناد را یارتباط اثرات زانیر برنامه اگر و کنند جادیا قبل به نسبت یتفاوت توانند یم

 يها خصوص نوشته به يانتقاد یةنظر در شهیر که است یارتباط یزير برنامه یعمل يها جنبه بر تمرکز ،ـتیدرنها .بدهد

 (.1980)فورستر،  ددار برماسها  ورگنی

 منفی اثر تحول ابعاد در و است یزير برنامه عملی و نظري معضالت از یکی از حد یش ب بودنگرا فن بنابراین،

 براي یتوجه قابل هاي پتانسیل و است تحول براي مهم جهت و مسیر یک ارتباطی رویکرد با نگرش مدیریتی گذارد. یم

 (.2013 همکاران، و گویوال) عمل داراست

ین پژوهش در کشورهاي گوناگون به ا یراثرپذابعاد مقولة اثرگذار و  تر این مقوله، براي واکاوي مناسببر این مبنا، 

 شرح زیر وارسی شده است:

سرمایة اجتماعی روستاییان متأثر از رویکرد بهبود ابعاد شد  در این مقاله، آشکار شده هاي پُرشمار وارسی در پژوهش

 هاي روستایی فراهم سازد. تواند زمینه را براي تحوالت فضایی سکونتگاه محور می ارتباط

ضایی مدیریت محلی در بهبود سرمایة اجتماعی در فراگرد تحول ف رویکردهاي حاکم برتحلیل ها در ارتباط با  پژوهش

مدیران محلی نقش رویکردهاي حاکم بر که  يا گونه آیندهاي گوناگونی نشان داده است. به پی هاي روستایی سکونتگاه

در این راستا،  (.2011 همکاران، و ژائو) اي یافته است ویژه جایگاهفضا  در تحول ابعادبهبود سرمایة اجتماعی براي 

 (.2014 پس،یلیف) مدیریت محلی داراي اهمیت است وسیلة بههاي سرمایة اجتماعی براي تحول  بهبود شاخص

 انجام متخصص اصالت با که ریزي برنامه دهد می نشان مشارکتی هاي پروژه در جهانی بانک بر این بنیاد، تجارب

 از بانک ایـن يها پروژه در تحوالت فضایی فرایند در جوامع مشارکت براي یب،ترت ینبداست.  غیرمشارکتی شود می

 با .شود می گرفته بهره تحول مؤثرند در که وري و بهره هزینه، گذاري اشتراک اثربخشی، سازي، یتظرف مانند مواردي

 کمکمحور  اجتماع مدیریت همچنین و جامعة مدنی رشد به توان مشارکت روستاییان، می و بهبود ابعاد سرمایة اجتماعی

 (.2002 نون،یک مک) کرد

 يبرارا  افراد تیظرف تا باشد يا گونه به دیبا یمحل تیریمد ةکرد اتخاذشدیرو اثرات فرایند در شالوده، نیا بر

 به توجه توسط مدیریت محلی شده کارگرفته رویکرد به در ن،یبنابرا .سازد فراهم و تحول توسعه کنترل و گرفتن دست به

 مناطقبیشتر  در که است یحال در نیا. است يضرور توسعه فرایند درها  آن مشارکتو  سرمایة اجتماعی روستاییان ةمقول

 .ندارند را و تحول توسعه از درک نیا رویکرد مدیریت محلی و یعموم هاي یاستس

 و افراد سازي یآگاه نیهمچن و سرمایة اجتماعی گرایی عقالیی رویکرد مدیریت محلی فرایند با مقابله راه نیبهتر

 .استشده   انبی یاجتماعات مردم و نیکمپ جادیا و نهادها

و پاکدشت آشکار ساخت توسعة پایدار روستایی تا حدود زیادي  نیورام یةناحهم پژوهشی در  رانیا درراستا،  در این 

ها و  در طرح محور اجتماعبا رویکرد  که ي ا گونهریزي است. به  ة رویکرد برنامهلیوس بهمتأثر از بهبود ابعاد توانمندسازي 

 (.1398 ،يرواحدیم و ثابت یعیشف) یابد ها ابعاد توانمندسازي در فراگرد توسعة پایدار بهبود می برنامه

نفعان محلی در  ذية نالسرمایة اجتماعی و مشارکت مولد و فعاهمچنین، پژوهشی در منطقة بانه آشکار ساخت 

اقتصادي روستاهاست، لیکن عملکرد درونی  ةپایداري اقتصادي و توسع ةکنند روستایی تضمین ةي توسعها و برنامه ها طرح

موجب سرمایة اجتماعی و مشارکت نامولد و  »به پایین باال»و از  «محور حکومت»مدیریت محلی مبتنی بر رویکرد 
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تشکل اجتماعی، ي ارتقاي آگاهی اجتماعی، انسجام اجتماعی، ها مورد مطالعه شده و نتوانسته زمینه ةنه در محدودالمنفع

 ةدر توسع ها و و برنامه ها نفعان محلی را در طرح و بهبود مشارکت اجتماعی ذي ،روابط اجتماعی، اعتماد اجتماعی ةشبک

ح رویکرد حاکم بر نظام مدیریت روستایی و گذار از وضعیت النیازمند تغییر و اص ،اقتصادي روستاها فراهم آورد. بنابراین

عملکرد درونی مدیریت  ةکنند رایانه به مدیریت مشارکتی و تمرکززدا و توجه به عوامل تسهیلمدیریت آمرانه و تمرکزگ

افزایش سطح آگاهی و دانش، تقویت انگیزه و حس تعلق مکانی، افزایش میزان رضایت و تقویت  همچون است محلی

نفعان  اجتماعی و بهبود مشارکت ذيپذیري در راستاي ارتقاي سرمایة  امنیت شغلی مدیران محلی، تقویت حس مسئولیت

 (.1399 همکاران، و یرمضان) اقتصاد روستایی ةروستایی در فرایند توسع ةي توسعها ها و برنامه محلی در طرح

ها  دیگر رابطة بین عملکرد دولت محلی در ارتقاي سرمایة اجتماعی روستاییان و مشارکت آن اي مطالعهاي که در  گونه به

شهر تهران آشکار ساخت که سرمایة اجتماعی یک اصل اصلی در  روستایی در روستاهاي اطراف کالندر توسعة پایدار 

شود و مدیرانی که در مشارکت با جامعه موفق به تولید و بهبود سرمایة  بهبود ابعاد توسعة پایدار روستایی درنظر گرفته می

تماعی از طریق عملکرد دولت محلی میانگین ابعاد شوند. یعنی افزایش سرمایة اج شوند موفق شناخته می اجتماعی می

 -هاي اجتماعی دهد. به عبارت دیگر، افزایش اعتماد اجتماعی به اجراي برنامه توسعة پایدار روستایی را افزایش می

گذاري اقتصادي در  هاي اجتماعی، و سرمایه ها، فعالیت اقتصادي توسط دولت محلی مشارکت روستاییان در اجراي برنامه

 (.1398 خاکسار، و ثابت یعی)شفد شو دهد که به بهبود ابعاد روستاهاي پایدار منجر می روستاها را افزایش می

 با ییروستا ةتوسع يها برنامه در انییروستا مشارکت بر سرمایة اجتماعی تأثیربر این شالوده پژوهشی در ارتباط با 

سرمایة  مثبت تأثیر انگریبدر روستاهاي تهران را آشکار ساخت که  ها طرح وها  برنامه از شده ادراک اثرات ی،انجیم نقش

 اعتماد ،یاجتماع یآگاه بهبود با ،گرید سخن به است؛ ییروستا ةتوسع يها برنامه در انییروستا مشارکت بر اجتماعی

 ،یمحل تیریمد توسط ياقتصاد -یاجتماع يها طرح وها  برنامه ياجرا به نسبت یاجتماع يها شبکه و ی،اجتماع

 شیافزا روستاها در ياقتصاد يگذار هیسرما و یاجتماع يها تیفعال در شراکت وها  طرح ياجرا در انییروستا مشارکت

 (.1398 خاکسار، و ثابت یعی)شف است شده ییروستا داریپا ةتوسع ابعاد بهبود موجب جهیدرنت که افتهی

 است، گرفته صورت مختلـف کشورهاي در پُرشماري مطالعات حاضر، پژوهش موضوع با ارتباط بر این اساس، در

 نقش آنکه حال  اند؛ کرده بررسی روستاها توسعة روند با ارتباط در سرمایة اجتماعی را مقولة ها پژوهش این اکثریت لیکن

 رویکرد بر تأکید با روستایی هاي تحوالت فضایی سکونتگاه فراگرد در روستاییان سرمایة اجتماعی نگرش مدیریتی در

 جهت  ینبد نیز حاضر پژوهش نوآوري همچنین، است. شده  پرداخته بدان کمتر که است موضوعی آن فرایند بر حاکم

 ابعاد بر دو این تأثیر و واسط متغیـر ةمثاب به بهبود سرمایة اجتماعی بر حاکم بر مدیریت محلی رویکرد اثرات که است

 متدولوژي و یابی، مسئله شناسی، مسئله به یک سو از ها پژوهش این بررسی .است شده واکاوي تحول فضاي روستایی

 فراهم حاضر پژوهش با پیشین هاي پژوهش نتایج مقایسة براي اي زمینه دیگر سوي از و رسانده مدد حاضر پژوهش

)شکل در این راستا بر اساس ادبیات نظري و پیشینة پژوهش چارچوب مفهومی پژوهش به شرح زیر است  .است ساخته

1). 
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چارچوبمفهومیپژوهش.1شکل

1399واکاویادبیاتوپیشینةپژوهش،براساسمأخذ:

روشپژوهش
 فضایی تحوالت فراگرد در بهبود سرمایة اجتماعی بر محلی مدیریت بر حاکم رویکرد اثرات به واکاويپژوهش حاضر در 

هاي  پژوهش رةاجراي پژوهش در زم ةشیو نگرش از و هدف بنیادي از نظر بنابراین،است. پرداخته شده بخش اسفندقه 

بر پژوهش  ریاثرپذهاي اثرگذار و  ها و شاخص و مؤلفه ی استهاي کمّ ها از نوع پژوهش پیمایشی و بر حسب ماهیت داده

تحلیلی واکاوي شده است. روش  -ها، و چارچوب مفهومی پژوهش حاضر به روش توصیفی ها، فرضیه سؤال اساس

اي و میدانی است. به سخن دیگر، براي تدوین مبانی نظري و پیشینة  صورت کتابخانه ها و اطالعات به دو آوري داده جمع

ها، و  ها، گویه هاي میدانی در ارتباط با شاخص هآوري داد براي جمعاي و  پژوهش و ادبیات موضوع از روش کتابخانه

 42جامعة آماري پژوهش شامل   .روش پیمایش میدانی بهره گرفته شده است و مؤلفة اثرپذیر از مؤلفة اثرگذار هاي سنجه

در این پژوهش براي  (.1395 سال رفت،یج شهرستان يسرشمار جینتا)روستاي داراي سکنه بخش اسفندقه بوده است 

اي در دو گروه  نامه در سطح روستا، سی روستا به روش طبقه حجم نمونة تصادفی و براي تکمیل پرسش تعیین

سپس، در درون روستاهاي انتخابی، خانوارهاي نمونة  .صورت تصادفی انتخاب شد به (روستاهاي کوهستانی و دشتی)

شده  شد. در این ارتباط، حجم نمونة محاسبهانتخاب  (P.P.S) 1تصادفی بر اساس روش نسبت به اندازة خانوار روستاها

 25/0برآورد واریانس  درصد و پیش 95با سطح اطمینان  (1393 ،ییسرا) 2براي روستاییان بر اساس فرمول کوکران

نامه در تعدادي  که تعداد نمونة پرسش خانوار محاسبه شد. از آنجا 344درصد، تعداد  5و دقت احتمالی مطلوب  (5/0*5/0)

نامه به حد نصاب الزم نرسید،  براي تکمیل پرسش (P.P.S)از روستاها با توجه به روش نسبت به اندازة خانوار روستاها 

 یافت. خانوار افزایش  370هاي خانوار به  نامه تعداد پرسش

                                                                                                                                                                   
1. Probability Proportional to Size 

2. Cochran 

اثراترویکردمدیریت

 محلی

رویکرد

 گراییعقالیی

سرمایةاجتماعی

 روستاییان

تحوالتفضایی

 هایروستاییسکونتگاه

 آگاهیاجتماعی

هایتشکلوگروه

 اجتماعی

مشارکت

 اجتماعی

انسجام

 اجتماعی

 شبکهوروابطاجتماعی

-تحولمحیطی

 اکولوژیک

 اجتماعیتحول
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-تحولکالبدی

 زیربنایی
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شده  ها و روابط بیان ها براي ورود به مدل و تحلیل سازه شناختی و تجمیع پرسش هاي جمعیت تجزیه و تحلیل ویژگی

هاي  ها و فرضیه رابطه براي تبیین دقیق سؤال این گرافیک انجام شد. در 1افزار آموس در چارچوب نظري با استفاده از نرم

هاي  گرایی( و تأثیر آن بر شاخص ی )رویکرد عقالییمحل تیریمد کردیرو اتاثر ابعاد گوناگون پژوهش و براي سنجش

سرمایة اجتماعی روستاییان همچون آگاهی اجتماعی، انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی، شبکة اجتماعی، تشکل 

 -اکولوژیک، اجتماعی -در ابعاد محیطی ییروستا يها سکونتگاه ییفضا تحوالتاجتماعی، و مشارکت اجتماعی در فرایند 

 هاي سؤال انطباق از اطمینان منظور  به زیربنایی از مطالعات پژوهشگران گوناگون بهره گرفته شد. -اقتصادي، و کالبدي

ها و انطباق آن با  شدن روایی صوري این شاخص پژوهش و براي مشخص متغیرهاي با پیشین هاي پژوهش از برگرفته

هاي مؤلفة اثرگذار و اثرپذیر پژوهش توسط چند تن از  مورد مطالعه، درجة اهمیت شاخصشرایط ایران و روستاهاي ناحیة 

هاي تهران، شهید بهشتی و خوارزمی، و  ریزي روستایی در سطح دانشگاه نظران دانشگاهی در حوزة برنامه صاحب

، کارهاي اصالحی در ها کارشناسان فرمانداري و جهاد کشاورزي بخش اسفندقه سنجش شد. پس از دریافت نظرات آن

اي  هاي رتبه صورت گزینه ها به اهمیت حذف شد. سنجش این شاخص هاي بی پرسشنامه صورت گرفت و تعدادي از سؤال

 هاي دادهقابل اعتماد بودن  پایایی و براي بررسیخیلی زیاد بود.  5خیلی کم تا مقدار  1طیفی لیکرت از مقدار 

تایی از  بنابراین، ابتدا یک نمونة سی. (1389 ،یانی)آشتشد رونباخ استفاده پژوهش از آزمون آلفاي ک اي نامه پرسش

نامه صورت  آمده ویرایش نهایی پرسش دست به نامه در جامعة مورد نظر توزیع شد و با توجه به مقدار آلفاي کرونباخ پرسش

، بنابراین .دست آمد به 926/0براي پژوهش حاضر مقدار آلفاي کرونباخ گرفت و در نمونة مربوط توزیع شد. سرانجام، 

  قابل اعتماد است.نزدیک است،  1آمدة این پژوهش چون به عدد  دست مقدار آلفاي به

هاي روستایی،  گرایی و ارتباطی سکونتگاه براي سنجش اثرات حاکم رویکرد مدیریت محلی در قالب رویکرد عقالیی

 در قالب اثرات رویکرد حاکم مدیریت محلی ارزیابی شد. 1دول مطابق ج سؤالهفت 

.ابعادومتغیرهایموردبررسیدرزمینةرویکردحاکمبرمدیریتمحلی1جدول

پژوهشگرانآشکارمتغیرمتغیرمکنونابعاداصلی

رویکرد  اثرات
 مدیریت محلی

 گرایی عقالیی

مدیریت  عملکرد بر فرادست ي در مدیریتریگ میتصم مراکز ادیزتعدد  اثرات
 در راستاي بهبود سرمایة اجتماعی روستاییان محلی

Cahyo, 2018; 

Lestarini, 2018; Ryser, 

2018 

در راستاي بهبود  یمحل یتریمد ر عملکردبتفویض اختیار محدود  اثرات
 سرمایة اجتماعی روستاییان

در راستاي  یت محلیمدیر ر عملکردتسهیالت مالی ب اثرات اعطاي اعتبار و
 بهبود سرمایة اجتماعی روستاییان

 ارتباط محور

هاي  گیري در زمینة تصمیم فرادست نهادهاي با یمحل تیریمد ارتباط اثرات
در راستاي بهبود ها  مربوط به مسائل اجتماعی و اقتصادي روستا بر عملکرد آن

 سرمایة اجتماعی روستاییان

Cahyo, 2018; 

Lestarini, 2018; 
Lekaota, 2015 

ها بر  در زمینة اجراي پروژه فرادست نهادهاي با یمحل تیریمد ارتباط اثرات
 در راستاي بهبود سرمایة اجتماعی روستاییانها  عملکرد آن

در زمینة پیگیري امور محوله  فرادست نهادهاي با یمحل تیریارتباط مد اثرات
 اجتماعی روستاییاندر راستاي بهبود سرمایة ها  بر عملکرد آن

روستاییان در زمینة پیگیري امور محوله بر  با یمحل تیریارتباط مد اثرات
 در راستاي بهبود سرمایة اجتماعی روستاییانها  عملکرد آن

1399یشینةنظریپژوهش،سالپ:براساسواکاویادبیاتمأخذ

                                                                                                                                                                   
1. Amos 
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روستاییان.متغیرهایمکنونوآشکارسرمایةاجتماعی2جدول

1399یشینةنظریپژوهش،سالپ:براساسواکاویادبیاتمأخذ

در قالب ابعاد محیطی ـ  3 مطابق جدول سؤالهاي روستایی، ده  براي سنجش ابعاد تحوالت فضایی سکونتگاه

 اکولوژیک، اجتماعی ـ اقتصادي، و کالبدي ـ زیربنایی ارزیابی شد.

متغیر

اصلی

متغیر

مکنون
پژوهشگرانآشکارمتغیر

سرمایة 
 اجتماعی

ی آگاه
 اجتماعی

 حقوق خود آگاهی روستاییان نسبت به
Sato et al., 2006; Yongguilu, 

2011; Regis, Musavengane et 

al., 2016; MatthiasFink, 2018; 

Richard lang and Briankeogh, 

1990; Qiaoming liu, 2009. 

 هاي دولتی و غیردولتی نسبت به وظایف سازمان آگاهی روستاییان

 خیریه هاي مذهبی، اجتماعی، و از فعالیت آگاهی روستاییان

هاي مختلف روستا از جمله امور  آگاهی روستاییان نسبت به مزایاي مشارکت در فعالیت
 اي عمرانی اقتصادي و پروژه -اجتماعی

انسجام 
 اجتماعی

افزایش روحیة گذشت و فداکاري روستاییان با یکدیگر و احترام آنان به همدیگر و همبستگی 
 ها آن میان

Karimi moghari, 2014; 

Soonhee Kim, 2012; Regis, 
2016; RichardL ang and 

Matthias Fink, 2018; 

Qiaoming liu, 2009 

 روستاییان با همکاري و مردم روستا و همبستگیکاهش میزان اختالف، درگیري و نزاع میان 
 مجاور روستاي مردم

اي و همدلی میان مردم، حل اختالفات محلی و  کاهش چنددستگی و اختالف بین طایفه
 سازي جهت رفع اختالف، درگیري، و نزاع در روستا زمینه

 دهیار، و بخشدارسفیدان، اعضاي شورا،  افزایش احترام مردمان روستا در مقابل ریش

 و شبکه
 روابط

 اجتماعی

 آیند می گریهمداقوام و همسایگان و دوستان در روستا به دیدن 

Bakker, 2019; Rostami, 2013 

 یورزش هاي گروه درآن ها  فعالیت و انییروستا یگروه تیفعال شیافزا

 بسیج یفرهنگ نهاد در روستاییان تیفعال شیافزا

 الحسنه قرض صندوق در روستاییان تیفعال شیافزا

 یگروه هاي مهمانی در روستاییان شرکت

 انیاطراف و یخانوادگ یمال هاي صندوق و یتعاون افزایش فعالیت روستاییان در

 هیریخ يگروها ی ومذهب هاي گروه روستاییان در فعالیت

 اعتماد
 اجتماعی

 دوستانتان، و رضایت از محل زندگیهمسایگان، اقوام،  افزایش اعتماد به

Rothstein and  stole, 2008; 
Alipour 2009; Soonhee Kim, 

2012; Oxford Dictionary, 2018 

 اي وپرورش و مراکز آموزشی فنی و حرفه افزایش اعتماد به مدارس آموزش

روستایی، و انجمن ، بخشداري، شوراي حل اختالف شورا، اریدهافزایش اعتماد روستاییان به 
 اسالمی محل

  محله امناي هاي مذهبی و هیئت افزایش اعتماد روستاییان به روحانی مسجد و هیئت

و  به بانک دولتی اعتماد شیافزاافزایش اعتماد روستاییان به مؤسسات مالی غیررسمی و 
 روستا الحسنة قرض صندوق

 مسکن ادیبن به روستاییان اعتماد شیافزا

 آموزش هاي سازمان و يکشاورز سازمانمرکز خدمات کشاورزي و  به روستاییان اعتماد شیافزا
 یاجتماع آموزش هاي و سازمان يکشاورز

 ییروستا مصرف یتعاونو  روستا يها فروشگاه ي،دیتول يکارگاهابه  انییروستا اعتماد شیافزا

 سازي تشکل
 ينهادساز و

هاي دولتی و تشویق  هاي مختلف توسط سازمان دهی تشکل شکل ایجاد و پیگیري الزم براي
 ها و عضویت در آن دهی و گسترش تشکل مردم روستا براي شکل

Lekaota, 2015; Ryser, 2018 

 و( غیره و کاران گندم باغداران، دامداران، تعاونی)کشاورزي  تولید تشکل گسترش و ایجاد
 غیرکشاورزي تولیدي تشکل افزایش

 مذهبی تشکل و اسالمی، انجمن بسیج، همچون سیاسی هاي تشکل فعالیت گسترش یا ایجاد

 و آب چاه داري نگه و آب جوي و نهرها و ها قنات گروهی الیروبی براي الزم هاي زمینه ایجاد
 روستا آب منبع

 مشارکت
 اجتماعی

 روستا در اقوام و همسایگان، دوستان، هاي مراسم و جشن، کار گروهی، روستاییان در مشارکت

Sun Ying, 2018; Yongguilu, 
2011; Durga, 2013 

و  خودشان روستاي در يکشاورزیرغ و کشاورزي فعالیت در روستاییان گذاري یهسرما و شراکت
 مجاور يروستا

 و درمانی مرکز احداث و شهریان با روستاییان مشترک گذاري یهسرما و شراکت افزایش
 روستا بهداشتی
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.متغیرهایابعادتحوالتفضایی3جدول

پژوهشگرانآشکارمتغیرمتغیرمکنونمتغیراصلی

تحوالت 
 فضایی

ي ها سکونتگاه
 روستایی

 -محیطی
 اکولوژیک

 غیرطبیعی و طبیعی غیرمترقبة رویدادهاي و حوادث، سالی، خشک رخداد با مقابله
Cahyo, 2018; 

Lestarini, 2018; 
Ryser, 2018 

 اجراي حسن بر نظارت و اراضی مالکیت تعیین و سنددارکردن براي پیگیري و نظارت
 طبیعی منابع از برداري بهره و زیست محیط  بهسازي و حفاظت به مربوط مقررات

 اجتماعی

 آوري زباله بهبود شرایط بهداشتی، دفع فاضالب و تجمع

Cahyo, 2018; 

Lestarini, 2018; 
Lekaota, 2015 

 آنکشاورزي و رفع مشکالت  بهبود تأمین آب شرب و

 توسط غیرکشاورزي و کشاورزي هاي فعالیت براي مختلف هاي کارگاه برگزاري
 روستاییان مهارت و دانش افزایش براي مربوط هاي سازمان

 اقتصادي

کوچک،  دستی صنایع  صنعتی، واحدهاي ایجاد سازي زمینه بر نظارت و پیگیري
 دارویی گیاهان گلخانه، تولید

Cahyo, 2018; 

Lestarini, 2018; 

Rothstein and 

stole, 2008 
 هاي فعالیت براي ییروستاخانوار  به مالی تسهیالت وام ارائة بر نظارت و پیگیري

 مختلف

کالبدي ـ 
 زیربنایی

 روشنایی معابر، و نظایر آنامنیت فیزیکی و انتظامی، حل اختالف،  حفظ نظم و

Cahyo, 2018; 

Lestarini, 2018; 
Qiaoming liu, 

2009 

 احداث و تعمیر مدارس روستا،داري تأسیسات عمومی،  موقع بر حفظ و نگه نظارت به
 ها دارایی و اموال وداري تجهیزات و سایر خدمات روستایی  نگه و تعمیر

رسانی،  ساز مساکن و عملیات عمرانی نظیر راه، برق پیگیري و نظارت بر ساخت و
 و نظایر آن رفاهی و خدماتیبهبود امکانات عملیات گازرسانی، 

1399یشینةنظریپژوهش،سالپ:براساسواکاویادبیاتمأخذ

هابحثویافته
درصد زن  4/41درصد مرد و در حدود  6/58 حدود ،دهنده در نقاط روستایی موردمطالعه پاسخ خانوار 370 مجموعاز 

 رصد داراي تحصیالتد 43و راهنمایی بوده است،  ابتداییدرصد در سطح  9/35حدود همچنین، سطح تحصیالت  .اند بوده

درصد  60 حدودشغل  .اند و باالتر بوده یکارشناسداراي مدرک درصد  1/21و حدود اند  دیپلم، و کاردانی بوده متوسطه،

 . درصد صنعتگر 10حدود  ، وکاسبدرصد  30گویان کشاورزند،  پاسخ

ة مثاب به محلی مدیریت بر حاکم و اثرات رویکردسرمایة اجتماعی میان مقولة  ،2 از جدول آمده دست ر اساس نتایج بهب

 ،همچنین .همبستگی بوده است 481/0روستایی بخش اسفندقه به میزان  يها متغیر مستقل بر تحوالت فضایی سکونتگاه

ردمطالعه توسط مو یی در ناحیةروستاهاي  تحوالت فضایی سکونتگاهدرصد  236/0 ،واریانس بر اساس ضریب تعیین

 .(4 جدول)است شده سرمایة اجتماعی تبیین 

اثرگذارسرمایةاجتماعیبرتحوالتفضایییهانتایجرگرسیونمؤلفه.4جدول

1399هایپژوهش،مأخذ:یافته

گفت که  توان یم 0/0 40 ، در سطح اطمینانFشده براي  بر اساس مقدار محاسبه پژوهش هاي یافتهمطابق  ،همچنین

 صورت به هرچند)تحوالت فضایی(  تغییرات متغیر وابسته بینی یشمتغیرهاي مستقل قادر به تبیین و پخطی ترکیب 

 .(5)جدول  ضعیف است



خطایاستانداردشدهلیضریبتعیینتعد(R2ضریبتعیین) (R) ضریبهمبستگیچندگانهمدل

481/0 236/0 230/0 590/0 
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رتحوالتفضاییداثرگذارسرمایةاجتماعییهارگرسیونمؤلفهدارییمعن.5جدول

1399هایپژوهش،مأخذ:یافته

 نشان نتایج اثرپذیر، مقولة يها شاخص بر اثرگذار مقولة يها شاخص تأثیر استانداردشده ضریب اساس بر درنهایت،

 بین انسجام اجتماعی، شاخص درجز  به حاکم بر مدیریت محلی، اثرات رویکرد از متأثر اثرگذار يها شاخص که دهد یم

 روستایی يها سکونتگاه تحوالت فضایی دیگر، سخن به. نشد دار یمعن سرمایة اجتماعی يها شاخص از کی چیه درها  آن

تحوالت  تبیین در کی چیه و سرمایة اجتماعی است مقولة يها شاخصبهبود  پایین سطح از متأثر موردمطالعه ناحیة

 شالوده، این بر. است بودهها  آن بین شاخص انسجام دار یمعن شاخص تنها. اسـت نیافته را خود جایگاه روستایی فضایی

سرمایة اجتماعی  مقولة يها شاخص به یتوجه کم و متمرکز کامالً عملکرد دلیل مدیریت محلی به بر حاکم اثرات رویکرد

 باعث که است نداده انجام اثربخشی اقدام سرمایة اجتماعی روستاییان يها شاخص از کی چیه در روستاییان مشارکت و

 .(6جدول )شود  تحول فضاي روستایی فرایند درها  شاخص نیبهبود ا

یاثرگذارواثرپذیرهاشاخصتأثیر.ضرایبمیزان6جدول

1399هایپژوهش،مأخذ:یافته

تحول فضایی  فراگرد در روستاییان سرمایة اجتماعی هاي شاخص از یک هر دارنشدن معنی به توجه با شالوده این بر

 هاي شاخص بهبود زمینة در محدودي بسیار اقدامات موردمطالعه ناحیة روستاهاي در نتایج حاکی از آن است که روستایی،

 ناحیه این روستاییان ترتیب، بدین. است گرفته صورت است استوار آن بر ارتباطی رویکرد شالودة سرمایة اجتماعی که

حاکم بر  کنونی رویکرد تأثیرات تر دقیق سنجش براي این، بر عالوه. دارند تحول روستاها فرایند در کمی بسیار مشارکت

 تشکل ،یاجتماع یآگاه)روستاییان  سرمایة اجتماعی هاي بهبود شاخص در (محور متخصص و مجزا) مدیریت محلی

 -یاجتماع ک،یاکولوژ -یطیمح)یی فضا تحوالت ی( واجتماع مشارکتو  ،یاجتماع انسجام ،یاجتماع اعتماد ،یاجتماع

انجام شد؛  CFAسه تحلیل بین متغیرها با استفاده از علی ارتباط تر دقیـق تعیـین براي و( ییربنایز -يکالبد ،ياقتصاد

 4، و 3، 2، 1ة جدول شد مشاهدهیرهاي متغبر اساس  را یرمتغنمودارهاي مسیر این سه   4و  3و  2اي که شکل  گونه به

است که بر  آمده 11، و 10، 9ي ها جدولاز این سه متغیر در  کدام هراستاندارد ضرایب مسیر  برآورددهد و  یمنشان 

ها حاکی از  . یافتهاست شده ارائه  7در جدول  برازش هاي شاخصپذیرش هریک از  ةدامن هاي برازندگی شاخصاساس 

یب مسیر متغیر سرمایة اجتماعی و متغیر تحوالت فضایی و ارتباط این دو داراي برازش مطلوب است، اما ضراآن است که 

نشان  4و شکل  10که در جدول  طور همانـ  از رویکرد حاکم در ارتباط با تحوالت فضایی متأثربرازش سرمایة اجتماعی 

  .ـ نامطلوب است است شده  داده



 .Sigیداریسطحمعن Fمیانگینمربعات dfیآزادةدرجمجموعاثررگرسیون

060/5 6 842/0 424/2 040/0 

   342/0 42 355/16 مانده باقی

    56 420/22 کل

دارییسطحمعن Tضریباستانداردیراستانداردضریبغابعاد
B Std. ErrorΒ

 000/0 602/6 356/0 112/0 740/0 اجتماعی انسجام
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مدلهایبرازندگیشاخص.7جدول
شاخص

برازندگی

 مقتصدیبرازشهاشاخص تطبیقیبرازشیهاشاخصمطلقبرازشیهاشاخص

𝝌𝟐

𝒅. 𝒇
 

Chi 

Square 
GFI AGFI NFI IFI CFI AGFI RFI PNFI CMIN/d

f 
RMSE

A 

دامنة 
 پذیرش

2< 05/0< 90/0< 90/0< 90/0< 0-1 09/0< 90/0< 09/0< 05/0< 1-3 05/0< 
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سرمایةاجتماعیوتحوالتفضایییریگاندازهمدلبرازشیهاشاخص.8جدول

اختصارنامشاخص
تحوالتفضاییسرمایةاجتماعی

تفسیرمالک
میزانمیزان

 برازش مطلوب 90/0بیشتر از  AGFI 992/0 992/0 شده یلتعد برازش نیکویی شاخص

 برازش مطلوب 90/0بیشتر از  GFI 98/0 98/0 شاخص نیکویی برازش

 برازش مطلوب 05/0بیشتر از  Chi Square 828/0 846/0 شاخص سطح پوشش کاي دو

 برازش مطلوب 1-0بین  IFI 62/0 48/0 فزاینده برازش شاخص

 برازش مطلوب 90/0بیشتر از  RFI 95/0 95/0 نسبی برازش شاخص

 برازش مطلوب 90/0بیشتر از  CFI 95/0 95/0 تطبیقی برازش شاخص

 برازش مطلوب 90/0بیشتر از  NFI 97/0 93/0 هنجارشده برازش شاخص

 برازش مطلوب 3-1بین  CMIN/df 14/2 14/2 بهنجارشده مربع کاي

 برازش مطلوب 05/0بیشتر از RMSEA 721/0 826/0 برآورد خطاي مربعات میانگین ریشة

 برازش مطلوب 05/0از  بیشتر PNFI 523/0 423/0 هنجارشده مقتصد برازش شاخص
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اعتبارسنجیبرایتأییدیعاملییهامدلاستاندارد.برآوردهای2شکل

1399هایپژوهش،:یافتهمأخذ

سرمایةاجتماعیوتحوالتفضایییریگاندازهمدلبرازشیهاشاخص.9جدول
تفسیرمالکمیزاناختصارنامشاخص

 برازش مطلوب 90/0بیشتر از  AGFI 992/0 شده یلتعد برازش نیکویی شاخص

 برازش مطلوب 05/0بیشتر از  Chi Square 945/0 شاخص سطح پوشش کاي دو

 برازش مطلوب 1-0بین  IFI 48/0 فزاینده برازش شاخص

 برازش مطلوب 90/0بیشتر از  RFI 95/0 نسبی برازش شاخص

 برازش مطلوب 90/0بیشتر از  CFI 97/0 تطبیقی برازش شاخص

 برازش مطلوب 90/0بیشتر از  NFI 93/0 هنجارشده برازش شاخص

 برازش مطلوب 3-1بین  CMIN/df 14/2 بهنجارشده مربع کاي

 برازش مطلوب 05/0بیشتر از RMSEA 625/0 برآورد خطاي مربعات میانگین ریشة

 برازش مطلوب 05/0بیشتر از  PNFI 423/0 هنجارشده مقتصد برازش شاخص
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یریمتغیرهایوابستهومستقلپژوهشگاندازهتحلیلبرازشکلیت.ساختار3شکل

1399هایپژوهش،:یافتهمأخذ

ي ارزیابی برازش مدل از ها شاخصین تر مهمیري متغیرهاي وابسته و مستقل پژوهش گ اندازهبراي برازش کلیت 

توان چنین بیان  یمي که ا گونه بهمعیارهاي پیشنهادي تطبیق داده شد.  با شده محاسبهو مقادیر  شده استخراجمنابع مستند 

 شده شرایط الزم را براي طراحی مدل نهایی پژوهش دارا هستند. بر این اساس، براي یمترسگیري  هاي اندازه کرد که مدل

سرمایة اجتماعی روستاییان در فراگرد تحوالت  بر محور صمتخص و مجزا اثرات رویکرد مستقل، متغیر تأثیر سنجش

به سه دستة متغیر در قالب اثرات رویکرد حاکم بر مدیریت محلی، سرمایة  موردمطالعه ناحیة در (وابسته متغیر) فضایی

 ي باساختار معادالت يساز مدل است. در شده  یطراحي روستایی ها سکونتگاهاجتماعی روستاییان، و تحوالت فضایی 

 استفاده ها و معیارهایی هاي تجربی و مدل نظري از شاخص براي شناخت میزان همخوانی داده آموسافزار  نرم بـر تأکید

 برازش نیکویی از اطمینان حصول ي متفاوتی برايها شاخصاز  و گویند می برازش نیکویی شاخص ها آن به که شود می

مطلق و تطبیقی  برازش شاخص سه از مدل برازش تعیین براي باید ساختاري معادالت یابی  مدل در .شود یم استفاده

تر باشند برازش کامل مدل را بیشتر نشان  هرچه به یکدیگر نزدیک GFIو  AGFIي که دو شاخص ا گونه بهاستفاده شود. 

 مطلوبیت برازش مدل است.   ةمنزل به (08/0کمتر از ) RMSEAبودن شاخص  دهند و کم می

 

 
موردمطالعهیروستاییناحیةهاسکونتگاه.ارتباطرویکردفعلیحاکمبرمدیریتمحلیوسطحتحولدر4شکل
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 تحوالت فضایی سرمایة اجتماعی در لحاظ بر مدیریت محلی به حاکم فعلی رویکرد بین ارتباط و اثرگذاريمنظور  به

اثرات رویکرد حاکم بر مدیریت به  (تحلیل مسیر)طراحی شد. مدل ارتباطی استاندارد  4ي روستایی شکل ها سکونتگاه

 یپارامترها بررس ي که کلیةا گونه به. دهد یمي روستایی را نشان ها سکونتگاهلحاظ سرمایة اجتماعی در تحوالت فضایی 

 جهیدرنت و سرمایة اجتماعی ابعاد بهبود به محلی مدیریت بر حاکم رویکرد که است آن از حاکی ها افتهی. است شده

 .(10است )جدول  کرده یتوجه کم فضایی تحوالت

تحولفضاییسطححاکمبرمدیریتمحلیورویکردیریگاندازهمدلبرازشیهاشاخص.10جدول

تفسیرمالکمیزاناختصارنامشاخص

 برازش نامطلوب 90/0از  بیشتر AGFI 492/0 شده یلتعد برازش نیکویی شاخص

 برازش نامطلوب 90/0بیشتر از  GFI 66/0 شاخص نیکویی برازش

 برازش نامطلوب 05/0بیشتر از  Chi Square 001/0 شاخص سطح پوشش کاي دو

 برازش نامطلوب 1-0بین  IFI 48/1 فزاینده برازش شاخص

 برازش نامطلوب 90/0بیشتر از  RFI 25/0 نسبی برازش شاخص

 برازش نامطلوب 90/0بیشتر از  CFI 57/0 تطبیقی برازش شاخص

 برازش نامطلوب 90/0بیشتر از  NFI 33/0 هنجارشده برازش شاخص

 برازش نامطلوب 3-1بین  CMIN/df 14/3 بهنجارشده مربع کاي

 برازش نامطلوب 05/0بیشتر از RMSEA 125/0 برآورد خطاي مربعات میانگین ریشة

 برازش نامطلوب 05/0بیشتر از  PNFI 03/0 هنجارشده مقتصد برازش شاخص

1399هایپژوهش،مأخذ:یافته

کاراییمدلوارزیابی

حال، یک  ینباادا نبودن کاي دو مشخص کرد.  یمعنتوان از  ها، ارزیابی و کارایی مدل را می اي زمان درمجموع، در پاره

𝜒2)باشد، مدل مناسب است:  2قاعدة کلی وجود دارد و آن اینکه اگر نسبت بین کاي دو و درجة آزادي کمتر از 

𝑑.𝑓
< . در (2

است. پس  32و درجة آزادي  760/250این پژوهش مقدار آمارة کاي دو 
𝜒2

𝑑. 𝑓
=
250/760

32
= 7.83 > 2 

سطح تحت پوشش کاي دو است Chi-square همخوانی ندارد.  شده حاصلهاي  یافته با داده بنابراین، مدل برازش

 .((p-value>0.05است و برازش آن نامطلوب است  05/0و بیشتر از  آمد دست به 001/0در این پژوهش  نآ مقدارکه 

AGFT  کند بین  به مدل مستقل )که فرض می شنهادشدهیپاست که برازش مدل  شده لیتعدشاخص نیکویی برازش

و باالتر  90/0مقدارهاي  نکهیااست. با توجه به  492/0و در مدل برابر  سنجد یمي وجود ندارد( را ا رابطه ها داده

شاخص نیکویی  RMSEA GFIو نمایانگر برازش نامطلوب مدل است.  تر است کوچک ها اندازهاند، این  قبول قابل

کند. ویژگی خاص  ي مشترک از راه مدل ارزیابی میا گونه بهها را  ها و کوواریانس برازش است که مقدار نسبی واریانس

این است که به حجم نمونه بستگی ندارد. دامنة تغییرات این دو شاخص بین صفر و یک است. بنابراین،  GFIشاخص 

 NFIاست نمایانگر برازش نامطلوب است.  90/0که بیشتر از  66/0در این پژوهش که برابر یا از  آمده دست بهمقدار 
 است که نمایانگر برازش نامطلوب است 90/0است و بیشتر از  33/0برازش هنجارشده است که در این پژوهش شاخص 

CFI   است که نمایانگر برازش  90/0و بیشتر از  آمد دست به 57/0ی است که در این پژوهش قیتطبشاخص برازش

است که نمایانگر  90/0و بیشتر از  آمد دست به 25/0شاخص برازش نسبی است که در این پژوهش RFI نامطلوب است. 

است که نمایانگر برازش  آمد دست به 48/1شاخص برازش فزاینده است که در این پژوهش IFI برازش نامطلوب است. 
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 دست به 03/0شاخص برازش مقتصد هنجارشده است که در این پژوهش  PNFI است.  3-1مطلوب است، چون بین 

کاي مربع بهنجارشده است که در این پژوهش  CMINنمایانگر برازش نامطلوب است. است و  05/0که بیشتر از  آمد

 -pبر اساس نتایج مقدار است و نمایانگر برازش نامطلوب است. بدین ترتیب،  3-1که مقدار آن بین  آمد دست به 49/2

value  نشدن دأییتة دهند نشان 05/0که این مقدار کمتر از  32با درجة آزادي  001/0سطح تحت پوشش کاي دو برابر با

نبودن این میزان براي برازش مطلوب مدل است.  قبول قابلة دهند نشاناست که 60/0مدل است. شاخص نیکویی برازش 

 05/0است که با توجه به اینکه بیشتر از  125/0میانگین مربعات که شاخص دیگر نیکویی برازش است نیز شة یرمقدار 

نشدن اثر فعلی رویکرد حاکم بر مدیریت محلی به لحاظ سرمایة اجتماعی در دأییتة دهند نشاننیست و  قبول قابلاست 

ة برازش نامطلوب است. دهند نشانتحوالت فضایی است. دیگر شاخص نیکویی برازش براي معادالت ساختاري همگی 

بدین ترتیب بر اساس دیدگاه روستاییان و انعکاس آن در مدل تحلیل مسیر، رویکرد فعلی حاکم بر مدیریت محلی به 

ی کرده و این مسئله موجب شده است تا بهبود ابعاد توجه کمتحوالت فضایی  جهیدرنتبهبود ابعاد سرمایة اجتماعی و 

این، تغییر رویکرد مدیریت محلی به سمت رویکرد  روستایی صورت نگیرد. بنابرهاي  تحوالت فضایی در سکونتگاه

 شود.  ي تحول فضایی احساس میها برنامهمشارکت مردم در اجراي  هدف باو تقویت ابعاد سرمایة اجتماعی  محور اجتماع

اییان باعث شده است که ابعاد سرمایة اجتماعی روست بهبود در مدیریت محلی رویکرد حاکم بر در این راستا اثرات

در  موردمطالعهزیربنایی فضاي سکونتگاهی در ناحیة  -و کالبدي ،اقتصادي -اجتماعی ،اکولوژیک -تحوالت ابعاد محیطی

همخوانی ندارد  (1398) شفیعی ثابت و میرواحدي هاي یافته باآمده  دست به نتایج اساس، این بر .سطح پایینی قرار بگیرد

توسعة روستایی تا حدود زیادي متأثر از اند که  ها در پژوهش خود در ناحیة ورامین و پاکدشت به این نتیجه رسیده که آن

ها ابعاد  در برنامه و طرح محور اجتماعبا رویکرد  که يا گونه ریزي است؛ به ة رویکرد برنامهلیوس بهبهبود ابعاد توانمندسازي 

ن آهاي  مقولة سرمایة اجتماعی و بهبود شاخص به توجه ینةزم در همچنین، .یابد ر فراگرد توسعه بهبود میتوانمندسازي د

هاي  یافتهدرکه   يا گونه به دارد؛ مطابقت (2006) ،لدافیو ک يبالکاندهاي  یافتهبا مدیران محلی  ریزي برنامه فرایند در

هاي  بهبود شاخص میـزان بودن پایین آن پی در و اجتماعی روستاییانسرمایة  هاي شاخص نبود بهبود ها به پژوهشی آن

 مدیریتی نظام بهبود ارتباطی و توجه به مواردي همچون -مدیریتی رویکرد بر بنابراین، .استشده   اشاره تحوالت فضایی

 سطح افزایشمشارکتی و  هاي شیوه اجراي طریق از تحوالت روستایی توسعه و اندرکار دست نهادهاي و ها سازمان

مدیریت  بر حاکم رویکرد همچنین،. شده است دیتأکو مشارکت  ي،نهادسازسازي و  تشکل ،انسجام ،بهبود اعتماد آگاهی،

با  موردمطالعهجهت سرمایة اجتماعی روستاییان و تحوالت فضایی در ناحیة  در فرایند این نامطلوب عملکرد و محلی

یري توان کارگ بهو  محور اجتماعتحول  ها زیرا در آن پژوهش .مطابقت ندارد (1399)و همکاران رمضانی هاي  یافته

 درنهایت و تحولاندرکاران  دستسازي  یتو ظرف سرمایة اجتماعی بر مبتنی هاي برنامه اجراي وهمة روستاییان  جمعی

 و روستاییان و مدیریت محلی بیشتر افزایی هم و پیوند به ریزي و مدیریت محلی برنامه فرایند در روستاییان همة مشارکت

 .است منجر شده هاي روستایی سکونتگاه تحوالت فضایی آن پی در

گیرینتیجه
 هاي مؤلفه از یکی سرمایة اجتماعی متأثر از اثرات رویکرد مدیریت محلی تحوالت فضایی، امروزه بر مؤثر عوامل کنار در

 بهبود بر یمحل تیریمد کردیرو اثرات پژوهش، این در بنابراین، شود. می جوامع تلقیتحوالت فضایی  براي نیاز مورد اصلی

 یی در روستاهاي پیرامون بخش اسفندقه انجام شد.روستا يها سکونتگاه ییفضا تحوالت فراگرد در سرمایة اجتماعی



1401تابستان،2ۀ،شمار54ۀدور،یانسانیایجغرافیهاپژوهش 786 

 

 طریق کاهش از را همکاري متقابل عمل و اعتماد که است نهفته مهم این در به سخن دیگر، اهمیت سرمایة اجتماعی

 به و دهند انجام دیگران بر رفتار نظارت براي را هایی هزینه نیستند مجبور زیرا افراد دهد، می افزایش معامله هاي هزینه

 پردازند. گروهی می و کارهاي جمعی انجام براي اعتماد ایجاد به آن جاي

 براي تحوالت فضایی ابزاري عنوان به رویکرد مدیریت محلیسرمایة اجتماعی متأثر از اثرات  مفهوم حاضر، تحقیق در

 عنوان به یمحل تیریمد کردیرو اثرات از ثرأمت سرمایة اجتماعی که صورتی در است. بنابراین، مطالعه شده روستایی

دهد.  کاهش این مقوله را با مرتبط منفی تأثیرات تواند می شود، گرفته درنظر تحوالت فضاي روستایی براي زیرساختی

اکولوژیک، و  -محیطی ،اقتصادي -اجتماعی تحوالت يسو به هاي روستایی سکونتگاه مدیریت یابی جهت براي

 نیتر مهم از ریزي مدیران محلی برنامه عمل و انجام فرایند در سرمایة اجتماعی روستاییان مقولة به توجه کالبدي

. به سخن است قرار گرفته ویژه توسط مدیران محلی موردتوجه شده انجامهاي  ریزي برنامه فرایند در که است ییها مقوله

 که دهند می انجام هایی فعالیت پیشرفت موانع بر چیرگی براي افراد آن طی که است فرایندي سرمایة اجتماعی ،گرید

 هاي سکونتگاه در سرمایة اجتماعی روستاییان که است این هدف .شود می خود سرنوشت تعیین در ها آن چیرگی باعث

  عبارت  به .ابدی یم کاهش دولت دخالت به وابستگی بنابراین، شود. تضمین خودشان امور تر مناسب مدیریت براي روستایی

 روستایی يزیر برنامه فرایند در مشارکت ي و نهادسازي،ساز تشکل انسجام، بهبود اعتماد، بخشی، آگاهی افزایش با، دیگر

 اجتماعی -اقتصادي مطلوبیت افزایش باعث ارتباطی ومحور  اجتماع رویکرد غالب در پایش و اجرا تا گیري تصمیم از

 اقتصادي -اجتماعی بخشیدن تعادل براي محلی دولت براي اي وسیله خودکه  شود یم روستایی يها سکونتگاه

 .است روستایی هاي سکونتگاه

سرمایة  هاي شاخص بهبود بر مدیریت محلی در هاي حاکم رویکرد اثرات واکاوي به مقاله در این ،مبنا این بر

تحوالت  فراگرد در و مشارکت ي،نهادسازسازي و  تشکل ،انسجام، بهبود اعتماد ،آگاهی سطح افزایش اجتماعی همچون

 مثبت تأثیروجود  با که است آن روشنگر ها یافته ،سرانجام. شد پرداخته بخش اسفندقه روستایی هاي سکونتگاه فضایی

مدیریت محلی به دلیل گرایش به  ،روستایی هاي فضایی سکونتگاه ابعاد تحوالت سرمایة اجتماعی بر هاي شاخص

 تحوالت فضایی راستاي در سرمایة اجتماعی روستاییان را هاي نیست شاخص بودن قادر1محور یی و متخصصکردگرایرو

سرمایة  ةکنند لیتسه عوامل ،شده گفتهدلیل  بهبود بخشد. به سخن دیگر، به موردمطالعه هاي روستایی ناحیة سکونتگاه

 اساس بر ي کها گونه . بهاست کرده عمل نامولدصورت  به موردمطالعه ناحیة در روستایی يزیر برنامه فرایند در اجتماعی

 اي فزاینده شکل به هنوز نامولد سرمایة اجتماعی بروزدهندگان آگاهی اجتماعی و و گیرندگان ،حاضر پژوهش يها افتهی

 و عوامل از یکی ةمثاب به را روستاییان است نتوانسته موجود رویکرد مدیریت محلی با يزیر برنامه ،بنابراین. دارند غلبه

 در و روستایی يها سکونتگاهي مدیریت محلی در زیر برنامه فرایند در کننده مداخله يها حوزه سایر بین در قدرت ارکان

 اگرچه ،است ذکر  انی. شاتحول درآورد يها پروژه و ها طرح بر کنترل و نظارت، اجرا، گیري، تصمیم سازي، تصمیم فراگرد

 ،انسجام بهبود اعتماد، سرمایة اجتماعی همچون ةکنند لیتسه هاي شاخص به نظري لحاظ بـه مدیریت محلی رویکرد در

 با( محور فن عقالیی رویکرد) مدیریت محلی کنونی رویکرد گزینی جـاي عبارتی به و مشارکت ،ينهادسازسازي و  تشکل

 محور فن تفکرات از برخاسته و غیرمنعطف مدیریت ساختار عمل، در همچنان است، شده تأکید تعاملی و ارتباطی رویکرد

 مدیریت فراگرد در مشارکت يسو به ها آن گذار و قدرت اصلی رکن یک ةمثاب به هاي روستایی سکونتگاه پویایی مانعِ

 بر حاکم رویکرد اصالح و تغییر پژوهش، این در آمده دست به نتایج به توجه با بنابراین، است. شده روستایی هاي سکونتگاه

                                                                                                                                                                   
1. Expert- oriented 
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 مناسـب اقتصادي و اجتماعی هاي سیاست انتخاب از طریق موردمطالعـه ناحیـة و ایران در روستایی مدیریت نظام فرایند

محلی  تیریو مدریزي  برنامه فرایند در وستاییانر در بهبود سرمایة اجتماعی مناسب هاي روش يریکارگ به و دولـت

« باال به پایین»از  متخصص و اصالت جایگزین نگاه با محلی ابتکارات آن  در که رویکردي. تأکید است مورد روستایی

 شناختن رسمیت به و روستاییان بومی ظرفیت و ها لیپتانس محلی مدیریت به دهی مسئولیت و اختیار تفویض با و شود

ی از طریق بهبود ابعاد سرمایة اجتماعی روستاییان تیریمد ندایفر در درگیر نفعان ذي و بازیگران همة کنار در روستاییان

 .هاي روستایی فراهم آورد ي مولد و کارساز زمینه را براي تحوالت مثبت فضایی در سکونتگاها گونه به
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: یمـوردپژوه  ،یاجتمـاع  ةیسرما يها شاخصه بر دیتأک با محور محله تیریمد عملکرد یابیارز ،1392 نجمه، پور، يمظفرو  فرشاد ان،ینور .13

 .56-47، صص 4، ش 18 دورة ،يشهرساز و يمعمار -بایز يهنرها ةینشر تهران، يشهردار 21 منطقة 1 ةیناح هفتگانة محالت

 


