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 چکيده

 ذخيتره  بتا  توان اذعتان داشتت  مشهود است تا جائی كه می سرمايه اجتماعی و رفاه اجتماعی مفهوم دو ميان ارتباطی امروزه پل

هدف پژوهش  .يافت دست اجتماعی رفاه از بااليی به سطح كه ساخت فراهم را شرايطی توانمی تر بيش اجتماعی سرمايه سازی
وابتع بختش مركتزی    های سرمايه اجتماعی بر رفاه اجتماعی در مناطق روستايی دهستان باالدربند از ت مؤلفه تأثيرحاضر، بررسی 

پانل كارشناسان  ی لهيوس روايی پرسشنامه به. نامه انجام گرفت اين پژوهش با استفاده از ابزار پرسش. باشد شهرستان كرمانشاه می
جامعه آماری اين پژوهش شامل سرپرستان خانوارهای . شد تأييدی آماری  و پايايی آن از طريق يک مطالعه راهنما خارج از نمونه

منظور بررسی آزمون فرضيات  به. ای انتخاب شدند ای تصادفی چند مرحله گيری خوشه نفر با استفاده از نمونه 011روستايی بود كه 
ی تأييدنتايج تحليل عاملی . استفاده شد LISRELver8.50افزار  كارگيری نرم سازی معادالت ساختاری با به پژوهش از روش مدل

های سترمايه اجتمتاعی از    مؤلفه كه نشان داد ها يافته. كرد تأييدهای برازش  برازش متغيرهای نهفته پژوهش را بر مبنای شاخص

 (=γ=01/1t,11/1)و آگتاهی و شتناخت     (=γ=11/0t,07/1)انسجام اجتمتاعی  ، (=γ=01/3t,01/1)اجتماعی  جمله اعتماد
نتايج پژوهش، شامل دستاوردهای مناسبی برای متوليان و مديران . تغييرات پراكنش رفاه اجتماعی بودند  درصد از 00كننده  تبيين 

 .های سرمايه اجتماعی در نواحی روستايی است توسعه روستايی برای بهبود مؤلفه
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 مقدمه

برداری  و از واحدهای تجمع، تمركز و استقرار نيروی انسانی برای بهره مراكز اجتماعی زندگی انسان روستاها اولين
باشد كته   از منابع زمين، آب، مرتع و ديگر منابع است، بدين سبب روستا الزاماً دارای يک قلمرو جغرافيايی مشخص می

از ايتن رو، واجتد   ترين واحد سياسی، پس از دهستان در نظام تقسيمات كشوری قرار گرفته استت، و   به عنوان كوچک
ستبت  از طرفتی ن (. 0310شهبازی، )باشد  های عرفی و قانونی مسجل می شخصيت اداری و حقوقی مستقل به صورت

كتاهش   0351درصد نسبت به سال  017درصد رسيده است كه منفی  0015معادل  0350روستانشينی جمعيت در سال 
ای در مناطق روستايی نيز نتوانسته است مانع از مهاجرت روستاييان  های توسعه و برنامه( 0350مركز آمار ايران، ) يافته
 صنايع دستی نقش مهمی در اقتصاد ويژه از طريق توليدات كشاورزی و هنواحی روستايی باين در حالی است كه، . شود

متورد توجته بيشتتر قترار      توسعه پايدار به عنوان عرصه مهم واحی روستايیبايد ن بنابراين. (0311ضوانی، ر) ملی دارند
آالت،  موجتودی ماشتين  )، فيزيکتی  (زمين، آب، جنگل، معادن، گياهان و جانوران)های طبيعی  و توجه به سرمايه گيرند
های اعتماد، انسجام، شبکه)و اجتماعی ( های آنان د و مهارتافرا)، انسانی (ها و تجهيزات زيربنايی ها، ساختمان كارخانه

ستطوح  . ريزی روستايی و توسعه روستايی است از ملزومات اساسی برنامه( 0311ثانی،  شريفيان )آن ( رواب  و مشاركت
(. 0115و همکاران،  0زيراش)گزارش شده است های ارتباطی، مشاركت و انسجام در مناطق روستايی  باالتری از شبکه

عنتوان   بته  شتبکه  يتک  اعضای ميان ارتباطات پيوندها، ی فوق، مفهوم سرمايه اجتماعی به در اين بين، در چهار مؤلفه
در واقتع، سترمايه    .دشتو  اعضتا متی   اهتداف  تحقق متقابل موجب اعتماد و هنجارها خلق با كه دارد اشاره با ارزش منبع

كننتد،   توان به مثابه منابعی تعريف كرد كه ميراث رواب  اجتماعی هستند و كنش جمعی را تسهيل متی  اجتماعی را می
هتايی از پيونتد    شوند در برگيرنده اعتماد، هنجتار مشتاركتی و شتبکه    اين منابع كه از طريق اجتماعی شدن حاصل می

هدفی مشتترک   تأميند به صورتی منسجم و با ثبات در داخل گروه به منظور اجتماعی است كه موجب گرد آمدن افرا
 بترای  محتوری  اصتلی  و موفقيتت  بته  نيتل  بترای  راهتی  اجتماعی، لذا، سرمايه(. 0311زاهدی و همکاران، )گردد  می

  (.0311، صومعه تنهايی و حضرتی ابوالحسن)شود  می قلمداد به توسعه يابی دست

های مختلفی از جملته ستاختار    های سرمايه اجتماعی اجما  نظر وجود ندارد و پژوهشگران مؤلفه برای تعيين مؤلفه
هتای   و جنبته ( دارستتن )، جوامتع  (ولکتاک )، هنجارهتا  (بورديتو )، شتبکه  (فوكوياما)، فرهنگ و اعتماد (كلمن)اجتماعی 
 3كلمتن (. 0113، 0فلتورس و ريلتو  )اند  های سرمايه اجتماعی ذكر كرده را به عنوان مؤلفه( پاتنام)جتماعی های ا سازمان

هتای   و كانال( از قبيل تعاون و عمل متقابل)، هنجارهای اجتماعی (چون قابليت اعتمادهم)ورايف و انتظارات  (0551)
به  .داند های سرمايه اجتماعی می ترين تشکيل دهنده را از مهم (شامل ارتباطات ناشی از تعامالت غيررسمی)اطالعاتی 
ی  رابطته  کكه در ي و مشاركت اجتماعی انسجام اجتماعی ،ی اعتماد اجتماعی ، سه مؤلفه(0311) ازكيا و غفاریاعتقاد 

. شتوند  ی اجتماعی محستوب متی   های اصلی سرمايه اند، از مؤلفه ی ديگری رفته و هر كدام تقويت كنندهمتعامل قرار گ
 مفيدی اتتأثير اجتماعی،  سرمايه هایمؤلفه عنوان به پيوندهای اجتماعی و رواب  اجتماعی، اجتماعی، مشاركت اعتماد

                                                                                                                                                         
1- Ziersch 

2- Flores and Rello  

3- Coleman  
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ی اجتمتاعی   سترمايه در پژوهش خود عنوان كرده است ( 0310) موسوی(. 0311، چلبی)جوامع دارند  توسعه و رشد در
اعتماد و پيوندهای بين فردی و همچنين اعتماد به نهادهای رسمی و غيتر رستمی    هايی همچون تنها با تجلی شاخص
  .محقق خواهد شد

كته  ( 0311و همکتاران،   عمرانتی )نظتام استت    هتر  اهتداف  ترين مهم جمله از اجتماعی رفاه تأميناز طرف ديگر 

کوشا )ها در كشورهای توسعه يافته انجام شده است  مطالعات آن در چهار دهه گذشته در جريان بوده است و بيشتر آن

شورها از رفاه عینی به رفااه ههنای و از مباانی ااتصاادی باه      رفاه اجتماعی در این ک و  (2444، 9و محسنی

تعبيری است كه بيشتر بته يتک    رفاه اجتماعی (.2494، 2لين)منطق و رضایت و شادکامی تغییر رویه داده است 

پذيری جامعه در قبال  مسئوليتها و حفظ شأن انسان و گشتهاقتصادی، اجتماعی و سياسی معطوف   وضعيت چندجانبه
ارتقتا   (. 0310، يزدانتی ) های فردی و جمعی از اهداف اساسی آن استت  عرصه آن و ارتقای توانمندی كليت جامعه در

رونيتزی و همکتاران،    اكبريتان )آيتد   رفاه اجتماعی كه از محورهای انسانی و اساسی توسعه پايدار روستايی به شمار می
رفاه اجتماعى روستايى را فرايندى مستمر و پويا و پايتدار كته منجتر بته     ( 0310)و توكلی  الدين افتخاری ركن(. 0351

هاى مسئول  مدنى و سازمانها در تواناسازى مردم روستايى از طريق دولت و نهادهاى  ايجاد مجموعه شراي  و كيفيت
رفاه اجتماعی به لحاظ مفهومی در دو بعد عام و ختاص  . دانند براى بهبود مستمر زندگى و كيفيت آنان منجر گردد، مى

 (:0317و همکاران،  ربانی)مد نظر است 

وينی نظير خدمات اجتماعی، حقوق عمتومی،  از مفهوم رفاه اجتماعی در اين سطح با عنا: مفهوم عام رفاه اجتماعی
هتای  شود كه مراد از آن توجه به كليه افتراد جامعته، صترف نظتر از ويژگتی      حقوق ملت و حقوق اساسی مردم ياد می

 .ها استجسمانی و روانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن

منظتور از  . ويتژه اجتمتاعی استت   هتای  رفاه اجتماعی به مفهوم خاص آن شامل گروه: مفهوم خاص رفاه اجتماعی
های عاطفی و يا اجتماعی، اقتصادی و فرهنگتی  های ويژه اجتماعی قشرهای از جامعه هستند كه به دليل ويژگی گروه

در ايتن رويکترد رفتاه اجتمتاعی     . دارای وضعيت متفاوت از بقيه جامعه هستند به نحوی كه بايد مورد توجه قرار گيرند
رفتاهی و   مؤسساتهايی است كه در قالب  ها و سياستای از قوانين و مقررات، برنامهيافته سازمان عبارت از مجموعه

شود تا زمينه رشتد و  سعادت انسان ارايه می تأمينبه نيازهای مدنی و معنوی نهادهای اجتماعی به منظور پاسخگويی 
دانتد كته بته منظتور ختدمت و       ه را نظامی میاجتماعی، رفا تأمينالمللی  همچنين اتحاديه بين.  تعالی او را فراهم آورد

تتری را بترای پيشترفت    آيد تا سالمت، رضتايت، زنتدگی بهتتر و موجبتات روابت  مناستب       كمک به افراد به وجود می
 (.0310، يزدانی)كند  های انسان فراهم  ها و توانی استعدادها، قابليت

در تعريف رفاه اجتماعی اشاره به چند بعتدی بتودن   ( 0115) 1و همکاران ويلزهرراو ( 0110)  3و همکارانوپريت كيم

                                                                                                                                                         
1- Kousha and Mohseni 
2- lin  

3- Kim-Prieto et al 

4- Wills-Herrera et al 
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در توصيف، اندازه( 0310)و توكلی  افتخاری الدين  ركن. باشد كنند كه شامل ابعاد فردی اجتماعی و فرهنگی می آن می
هتا، امکانتات و   دسترستی )های مختلفی از جمله شتراي  محيطتی عينتی    گيری و تحليل رفاه اجتماعی روستايی زمينه

، شتراي  درونتدادی نظتام    (احساس رضايت، بتی اعتنتايی و احستاس محروميتت    )، شراي  محيطی ذهنی (هادستيابی
را مد ( منعکس شده در بهداشت فردی)روندادی نظام اجتماعی و شراي  ب( وضعيت، شراي  و امکانات موجود)اجتماعی 

دانتد كته    هتايی متی   رفاه اجتماعی را مجموعته شتراي  و كيفيتت   ( 0350) شالی هزارجريبی و صفری. اندنظر قرار داده
 اجتمتاعی،  زيستی، امنيت احساس مردم همه در و كرده تأمين را جامعه آحاد و اجتماعی روانی جسمی، فردی، نيازهای

 بترای  اجتمتاعی،  توستعه  از جمله در رويکترد  توسعه، جديد رويکردهای از طرفی در. آورد وجود سياسی به و اقتصادی

 اجتماعی  سرمايه و اجتماعی مشاركت اجتماعی، همبستگی اجتماعی، قبيل روحی از هايیمعرف اجتماعی رفاه سنجش

كنتد   به نقل از دينر اشاره می( 0351) زاده اردكانی صفری شالی و مهدی(. 0311، رادقانعی) است تهگرف قرار توجه مورد
شتود كته متردم در متورد      كه رفاه ذهنی يا احساس برخورداری از رفاه شامل تمامی ارزيابی های مثبتت و منفتی متی   

بدين ترتيب رفاه ذهنی زمينه ساز احساس خوب و زندگی لتذت بختش افتراد استت و     . شان در هر جامعه دارند زندگی
دهد كته مطالعتات انتدكی از دوره     نشان می( 0351) ابراهيمینتايج بررسی . كند ر فراهم میزمينه را برای آرامش بيشت

هتای مهمتی از جملته     در مناطق روستايی در خصوص سنجش رفاه انجام شده است و شتاخص  0353تا  0311زمانی 
های تفريحی و اوقات فراغت مورد توجته   امنيت، برنامه سالمت، درآمد و اشتغال، امکانات زندگی و رضايت از وضعيت،

های مهمتی در   تواند جنبه های مختلف و وجوه ذهنی، پويا و كيفی رفاه می اند و از طرف ديگر توجه به حوزه قرار گرفته
نظران رفاه اجتماعی نشان دادنتد كته مفتاهيمی نظيتر احستاس       در چند دهه اخير صاحب. سنجش مطالعات رفاه باشد

هزارجريبتی و  )ادكامی و سر زندگی، اميد به آينده و رضتامندی تحتت عنتوان بعتد غيرمتادی رفتاه مطترح هستتند         ش
های بازتابی شناختی همچون رضتايت از   در همين راستا رفاه اجتماعی يا شادكامی شامل ارزيابی(. 0350، شالی صفری

های عتاطفی در برابتر وقتايع زنتدگی همچتون       العمل هدات و همچنين شامل عکسزندگی، رضايت شغلی، عالقه و تع
در خصتوص  ( 0353) آرام و محبتوبی  ستام همچنين نتايج بررسی (. 0350موسوی و همکاران، )شادی يا ناراحتی است 
هايی از جمله ستالمت جستمانی، شتادكامی و     بر رفاه ذهنی افراد نشان داد كه شاخص تأكيدسنجش رفاه اجتماعی با 

از . های رفاه اجتمتاعی هستتند   تربن شاخص احساس خوشبختی، اميد به آينده و مقبوليت اجتماعی و ترجيحات از مهم
 سترمايه  بازتوليتدی  گتی ويژ. خودافزاينتده هستتند   و كننده خودتقويت درونی، ارتباطات دارای طرفی سرمايه اجتماعی

 و در نهايت مدنی مشاركت متقابل، معامله اعتماد، همکاری، بااليی از سطح با همراه اجتماعی تعامل به منجر اجتماعی

 (.0351، شاهين و همکاران)شود  می اجتماعی رفاه

های آن انجام شتده استت محققتانی از     ای درباره رابطه رفاه اجتماعی با سرمايه اجتماعی و مؤلفه مطالعات پراكنده
بينتی كننتده ستطح رفتاه      ترين پتيش دارند كه سرمايه اجتماعی مهم ارهار می( 0101) 0رامو ( 0115) 0وينکلمنجمله 

شادكامی و رضامندی از زندگی را دو شاخص ( 0101) 3و همکاران چر پنتسدر همين راستا . اجتماعی و شادكامی است

                                                                                                                                                         
1- Winkelmann 
2- Ram 
3- Puntscher et al 
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همبستتگی   ای روابت  و تعامتل اجتمتاعی    های سرمايه اجتماعی از جمله اعتماد و شبکه دانند كه با مؤلفه مهم رفاه می
های سرمايه اجتماعی از جمله اعتمتاد بتا    دارند كه بين مؤلفه بيان می( 0111) 0اسکوف بورنو ( 0113) 0ول هيلی. دارند

كند كه سرمايه اجتماعی به خودی خود  اشاره می( 0110) 3 كليورهمچنين . رفاه اجتماعی رابطه بسيار قوی برقرار است
 .گذار باشدتأثيرتواند بر افزايش رفاه اجتماعی كند كه اين نيز به نوبه خود می در افراد ايجاد اعتماد می

اعی اثر مثبتتی بتر رفتاه    دهد كه در نيجريه، افزايش سرمايه اجتم نشان می( 0111) 1يوسفاز طرفی نتايج بررسی 
شود و افزايش سترمايه اجتمتاعی يتک عامتل      خانوار دارد، همچنين افزايش بعد خانوار باعث كاهش رفاه اجتماعی می

در بررسی (  0101) 0و همکاران اولوهفزون بر اين . شودمهم در بهبود استاندارد زندگی اعضای جامعه نيز محسوب می
با بررستی ابعتاد مختلتف سترمايه اجتمتاعی      ( 0111) 1ها و همکاران ونر نواحی روستايی جنوب غربی نيجريه؛ خود د

در ( 0555)  7گروتتارت در ميان خانوارهای روستايی ويتنتام؛ و  ( های اجتماعی، رواب  اجتماعی، اعتماد و هنجار فعاليت)
داری ابعتاد سترمايه اجتمتاعی بتر رفتاه       ها يعنی اثر مثبتت و معنتی   های اندونزيايی نيز همين يافتهبررسی بين خانواده

 .اجتماعی را تصديق و تاييد نمودند

نشتان داد كته سترمايه     (0350)قاسمی و همکاران و ( 0350) هزارجريبی و مردوخ روحانیهمچنين نتايج بررسی 
از ميتان   خود نشان داد كته  بررسیدر ( 0351)از طرفی فرزبد . داری با رفاه اجتماعی دارد اجتماعی رابطه مثبت و معنی

عی داری بر رفاه اجتما اثر معنیتعامل اجتماعی و بعد مشاركت اجتماعی ، های سرمايه اجتماعی؛ متغيرهای اعتماد مؤلفه
اعتمتاد،  )های سرمايه اجتمتاعی  دارد كه شاخص تأكيدنيز بر اين اصل ( 0311) زاهدی و همکاراننتايج مطالعه . دارند

 .با رفاه اجتماعی رابطه مثبتی دارند( های اجتماعی هنجارهای اجتماعی و شبکه

يافتگی معرف سطح رفاه اجتماعی همگتانی استت و    بندی كلی نتايج بيانگر آن است كه سطح توسعه در يک جمع
و  زاهتدی )توان به ارتبتا  ميتان سترمايه اجتمتاعی و رفتاه تأويتل كترد         ارتبا  ميان سرمايه اجتماعی و توسعه را می

اجتماعی را تأمين كند تواند سطح باالتری ار رفاه  كه وجود سرمايه اجتماعی باال میدهد  و نشان می( 0311همکاران، 
اجتماعی سطح پايين وضعيت ناعادالنه رفاه اجتماعی   از طرفی يکی از علل ضعف سرمايه( 0351و همکاران،  شاهين)

يابی به  ر رفاه اجتماعی برای دستو اثر آن ب ی اجتماعی حال، سرمايه به هر( 0350روحانی،  هزارجريبی و مردوخ)است 
تواند بهبود  باشد و با انباشت و افزايش ميزان آن، عملکرد توسعه می كننده و مهم میی پايدار بسيار تعيين اهداف توسعه

 (.0117، 1فيروزجائی احمدی) يابد

                                                                                                                                                         
1- Helliwell  
2- Bjørnskov 
3- Cleaver 
4- Yusuf 
5- Olowe et al 
6- Van ha et al    
7- Grootaert 
8- Ahmadi Firouzjaie  



 9317 زمستان، 4، شماره 5، جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی      848

 

ستاربان،   حيتدری )د رفاه اجتماعی در مناطق روستايی استت  از طرفی تقويت سرمايه اجتماعی عاملی مهم در بهبو
در مطالعات اخير شواهد تجربی مهم و رو به رشدی وجود دارد مبنی بر آن كه سرمايه اجتماعی تأثير مثبتی بر  .(0351

گيری پيوندها و  مطلوب مستلزم شکل بدين ترتيب ايجاد يک جامعه رفاهی .توسعه محلی و رفاه اجتماعی خانوارها دارد
به طور كلی افترادی كته   (. 0351فرزبد، ) های اجتماعی مبتنی بر اعتماد، مبادله متقابل و هنجارهای كنش است شبکه

ز طرف ديگر توسعه اجتماعی مورد غلفت واقتع شتده   اما ا(. 0100، 0كانر)كنند بيشتر شاد هستند  در روستاها زندگی می
و ( 0357زاده،  حميدی) استو در اكثر مناطق شهری و روستايی با افول سرمايه اجتماعی مواجه ( 0351غفاری، )است 

ريزی و بهبود  تواند روند برنامه به سرمايه اجتماعی است كه میتوجهی  های امروز روستاهای ايران نيز بی يکی از چالش
در ايتن راستتا روستتاهای بختش مركتزی شهرستتان       (. 0350حستينی و همکتاران،    ملک)آن را با مشکل مواجه كند 

توجهی به وضتعيت   ممکن است بی نيز از اين قاعده مستثنی نيستند و 0كرمانشاه از جمله روستاهای دهستان باالدربند
در شتراي  حاضتر باعتث مهتاجرت و تخليته جمعيتتی منتاطق        ( سرمايه و رفاه اجتماعی)توسعه اجتماعی  دو بُعد مهم
رفاه اجتماعی بر عوامل سياسی، اقتصادی و اجتماعی فرهنگی اثرگذار است و در رشد جامعه و پيشرفت . روستايی شود
اجتمتاعی بتا رفتاه     ای از اثر و رابطته مثبتت بتين سترمايه     كه اشاره شد مطالعات گستردهطور  باشد و همان آن مؤثر می

توجهی به بررسی اثرات سرمايه اجتماعی بتر ايتن    اجتماعی، اقتصادی و كيفيت زندگی حکايت دارند و ممکن است بی
تترين   ذارد كته از مهتم  عوامل به خصوص رفاه اجتماعی خسارات جبران ناپذيری در مناطق روستايی منطقه بر جای گ

توان به كم شدن ارزش كارگروهی در بين روستاييان، از بين رفتن اعتماد آنان، كاهش روابت    ها در اين مناطق می آن
ميان مردم روستا، عدم رضايت و نااميدی نسبت به آينده و ساير عوامل ديگر كه در نهايت منجر به مهاجرت و فروش 

ها شده است كته ختود معضتل     يبه و غير روستايی و در نهايت تغيير كاربری اين زمينهای كشاورزی به افراد غر زمين
ای  فزون بر اين با توجه به اينکه در مناطق روستايی اين منطقه تاكنون چنتين مطالعته   .بزرگتری به وجود خواهد آورد

توانتد شتناخت    اجتمتاعی متی  صورت نگرفته است و بررسی وضعيت ابعاد سرمايه اجتماعی و تحليل اثرات آن بر رفتاه  
هتای اثرگتذار آن بتر     خوبی از وضعيت سرمايه اجتماعی و ابعاد آن برای ساير محققان فراهم آورد كه با شناخت مؤلفه

بر اين مبنا، هدف اصلی اين پتژوهش،  . توان باعث بهبود كيفيت زندگی مردم در نواحی روستايی شد رفاه اجتماعی می
بتر رفتاه   ( همکاری، اعتماد، آگاهی، انسجام و شبکه روابت  اجتمتاعی  )ی سرمايه اجتماعی ها مؤلفه تأثيربررسی ميزان 

اهتداف   باشد كه در دهستان باالدربند شهرستان كرمانشاه صورت گرفته است و در ايتن راستتا   اجتماعی روستاييان می
 :اختصاصی زير دنبال شده است

 ؛های دموگرافيک روستائيان مورد مطالعه شناسايی ويژگی 

 ها؛ با رفاه اجتماعی آن های سرمايه اجتماعی روستائيان بررسی رابطه بين مؤلفه 

 های سرمايه اجتماعی و رفاه اجتماعی روستائيان؛ و ی مؤلفهارزيابی الگوی ساختاری رابطه 

                                                                                                                                                         
1- Caner  

 .نام ديگر  دهستان باالدربند به خاطر وجود سراب زيبای نيلوفر دهستان سراب نيلوفر است - 0
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  ها های مختلف سرمايه اجتماعی روستائيان بر رفاه اجتماعی آن مؤلفه تأثيربررسی . 

 ها مواد و روش

، با توجه به هدف از نو  تحقيقات كاربردی و از لحاظ گتردآوری   قيق از نظر ماهيت از نو  تحقيقات كمیاين تح
آماری تحقيق شامل روستائيان سرپرست ختانوار دهستتان    جامعه. باشد همبستگی می -ها، جزو تحقيقات توصيفی داده

كه با استفاده ( نفر 0007)بودند ( ان كرمانشاههای بخش مركزی شهرست از دهستان)باالدربند به مركزيت سراب نيلوفر 
نفتر از اكثتر روستتاها     011روستا در دهستان سعی شد اين  00با توجه به وجود . نفر به دست آمد 011فرمول كوكران
 00به اين ترتيب كته در ابتتدا از   . ای استفاده شد ای چند مرحله گيری خوشهبرای اين كار از روش نمونه. انتخاب شوند

روستتايی   1روستا با استفاده از جدول تصادفی انتخاب و از هر روستا تعداد  11ستای سطح دهستان باالدربند، تعداد رو
ها اين ميزان انتخاب شد تا بتوان بيشتر  برای افزايش اعتبار يافته)صورت تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند  به
هتا   نامته  نفر بته پرستش   011نامه توزيع شده در نهايت  پرسش 050با توجه به كه ( نفر را مورد مطالعه قرار داد 011از 

 شراي  دليل به الزم به ذكر است كه دهستان باالدربند و روستاهای اطراف آن .پاسخ كامل و قابل استفاده ارائه نمودند
 را بستياری  دوستتان  طبيعت و گردشگران ساله همه طبيعی مثل سراب نيلوفر، نظير بی اندازهای چشم و اقليمی مساعد
های كشاورزی استان در توليد گندم، نخود و ذرت  ترين قطب اين دهستان همچنين از مهم .كند جذب می خود سوی به

 .باشد نيز محسوب می

ستازی مفهتوم   های موجود بر سر راه سنجش سرمايه اجتماعی فقدان روشی واحد جهت شتاخص يکی از دشواری
های مهمی از جمله اعتماد و قابليت اعتمتاد، مشتاركت اجتمتاعی، همکتاری، انستجام      صشاخ. سرمايه اجتماعی است

محمتدی و  )اجتماعی، صداقت، ارزش زندگی و احساس اثرگذاری و كارايی برای سنجش سرمايه اجتماعی وجتود دارد  
هتای   ت اجتماعی، انسجام اجتماعی و صتداقت شتاخص  های اعتماد، مشارك ها شاخصكه از ميان آن( 0315همکاران، 

ها  در اين پژوهش از شاخص(. 0311شعبانی و سليمانی، )مهمی برای سنجش سرمايه اجتماعی در كشور ايران هستند 
، ارتبا  (در قالب دو گويه) ، اعتماد(در قالب دو گزينه)های سرمايه اجتماعی در مطالعات مرتب  مانند همکاری  و مؤلفه
استفاده شتده استت   ( در قالب سه گويه)و آگاهی ( در قالب سه گويه)، انسجام اجتماعی (در قالب  سه گويه)ها  و شبکه

كته  ( 0311؛ زاهتدی و همکتاران،   0351؛ فرزبد، 0350احمدوند و همکاران، ؛ 0551، ؛ كلمن0115احمدوند و كرمی، )
كمتک گرفتته   ( زيادكم، كم، متوس ، زياد، خيلیخيلی)ای ليکرت های ذكر شده از طيف پنج گزينه برای سنجش مؤلفه

كه در اين تحقيتق منظتور همتان شتادكامی و رضتايت از وضتعيت       )همچنين برای سنجش رفاه اجتماعی . شده است
های شادكامی ستالمتی و   گويه استفاده شده است شاخص 0از آزمون رفاه اجتماعی و شادكامی در قالب ( زندگی است

های مهمتی بترای ستنجش    تندرستی، اميدواری نسبت به آينده، رضايت از جايگاه و موقعيت اجتماعی و غيره شاخص
 1كامينز؛ 0115، 3احمدوند و كرمی؛ 0100، 0و همکاراناهيرر -لزوي ؛0101، 0و همکاران چر پنتس)رفاه اجتماعی هستند 

                                                                                                                                                         
1-Puntscher et al 
2-Wills-Herrera et al 
3-Ahmadvand and Karami 

4-Cummins  
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؛ فرزبتد،  0353آرام و محبتوبی،   ؛ ستام 0351؛ ابراهيمتی، 0351زاده اردكتانی،  شالی و مهتدی  ؛ صفری0113و همکاران، 
-خيلی)ای ليکرت  ها از طيف پنج گزينه در اين پژوهش برای سنجش آن كه( 0350شالی،  ؛ هزارجريبی و صفری0351

 .استفاده شده است( زيادكم، كم، متوس ، زياد، خيلی

ای محقق ستاخته بتود، از متخصصتان     نامه ها كه پرسش ابزار گردآوری داده و محتوايی برای تعيين روايی راهری 
بترای  . تحقيق انجام پتذيرفت  ی در خارج از محدوده آهنگآزمون پيشآن نيز،  جهت تعيين پايايی. فن بهره گرفته شد

آوری گرديد و اطالعات با  پرسشنامه تکميل و جمع 31آماری تعداد ی جامعه ی مشابه آهنگ در محدوده پيش ی مطالعه
هتای   ی مؤلفته داده پردازی شد و ضرايب آلفای كرونباخ به دست آمده، بته ترتيتب بترا    SPSSver21افزار استفاده از نرم

و انستجام اجتمتاعی   ( 701/1)هتا   ، ارتبا  و شتبکه (110/1)، آگاهی (115/1)، اعتماد (111/1)سرمايه اجتماعی آگاهی 
 .ی طراحی شده بود نامه حاكی از پايايی پرسش( 111/1)و رفاه اجتماعی ( 111/1)

ستازی   و متدل  SPSSver21افتزار   نرمهای آماری مورد استفاده در اين پژوهش تحليل همبستگی با استفاده از  روش
سازی معادالت ساختاری روشی استت كته بترای     مدل. بودند LISRELver8.50افزار  با استفاده از نرم0معادالت ساختاری

زامپتتاكيس و  )رود  كتار متی   ها درباره رواب  بين متغيرهای مشاهده شده و نهفته به دادن، تخمين و آزمون فرضيه نشان
اندرستون و  ) باشتد  گيتری و متدل ستاختاری متی     اين روش شامل دو مرحله، يعنی متدل انتدازه  (. 0111، 0موستاكيس
متغيرهتای نهفتته   ( اعتمتاد )و پايايی ( اعتبار)گيری به بررسی روايی  در مرحله اول، يعنی مدل اندازه(. 0511، 3گربينگ

بترای بررستی    1و روايی ستازه  0در اين مرحله از مقدار تی. شود پرداخته می 1یتأييدتحقيق با استفاده از تحليل عاملی 
در  T-Valuesچنانچته مقتدار   . شتود  گيری استتفاده متی   رهای اندازهبرای بررسی پايايی ابزا 7روايی و از پايايی تركيبی

و  5گيفن؛ 0510، 1فورنل و الكر) 7/1باالتر از  CR، مقدار 0/1باالتر از  AVEدار باشد، مقدار  درصد معنی 0يا  0سطح 
در مرحلته  . باشتد  باشد، روايی و پايايی ابزارهای تحقيق مناسب و قابل قبتول متی   (0551، 01رايکوف؛ 0111همکاران، 

 :شود پرداخته می( ها سازه)گانه زير در مورد رواب  بين متغيرهای نهفته 0های  توس  مدل ساختاری به ارزيابی فرضيه

H1 : داری بر رفاه اجتماعی روستاييان دارد مثبت و معنی تأثيرهمکاری و مشاركت اجتماعی. 

H2 : داری بر رفاه اجتماعی روستاييان دارد مثبت و معنی تأثيراعتماد اجتماعی . 

H3 :داری بر رفاه اجتماعی روستاييان دارد مثبت و معنی تأثيرهای رواب  اجتماعی  شبکه. 

                                                                                                                                                         
1- Structural Equation Modeling (SEM) 
2- Zampetakis and Moustakis 
3- Anderson and Gerbing 
4- Conformity Factor Analysis (CFA)   
5- Values 
6- Average Variance Extracted (AVE) 

7- Composit Relability(CR) 
8- Fornell & Larcker 
9- Gefen 
10- Raykov 
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H4 : اجتماعی روستاييان دارد داری بر رفاه مثبت و معنی تأثيرانسجام اجتماعی. 

H5 : داری بر رفاه اجتماعی روستاييان دارد مثبت و معنی تأثيرآگاهی اجتماعی. 

بترای  ( 0111) 0و همکاران شوکو ( 0550) 0بامگارتنر و هومبورگهای پيشنهادی  حاضر، از شاخص در پژوهش 
مدل پژوهش شامل متغيرهتای همکتاری و   . گيری و ساختاری پژوهش استفاده شده است ارزيابی برازندگی مدل اندازه

1و رفاه اجتماعی 7، آگاهی1، انسجام اجتماعی0های رواب  ، شبکه1، اعتماد3مشاركت
 (.0شکل )باشد  می 

 
 (های رفاه اجتماعی كنندهالگوی ساختاری تبيين ) مدل مفهومی پژوهش  . شکل 

 

 نتايج و بحث

با انحتراف معيتار   )سال  30/11ميانگين سنی پاسخگويان  در حدود دهد كه های توصيفی پژوهش نشان میيافته
 0/00)نفتر   01. بتوده استت  ( نفتر  311/0با انحراف معيتار  )نفر  30/1و ميانگين تعداد افراد تحت تکفل ( سال 10/00

بر اساس اطالعات بدست آمتده در خصتوص   . متأهل هستند( درصد 0/17)مطالعه مجرّد و مابقی از افراد مورد ( درصد
 1/00)نفتر   00ابتتدايی،  ( درصتد  0/07)نفتر   11اد، ستو  بی( درصد 0/13)نفر  15ميزان تحصيالت پاسخگويان، تعداد 

همچنين ميانگين تجربه . باشند می( درصد 0/0)نفر ديپلم و باالتر  1تنها و ديپلم ( درصد 3/00)نفر  01سيکل، ( درصد
دست آمتده در متورد ميتزان    هآمار ب. باشد می( 01/00با انحراف معيار )سال  35/01كاری كشاورزی افراد مورد مطالعه 

                                                                                                                                                         
1- Baumgartner and Homburg 
2- Shook et al 
3- Corporation 
4- Trust 

5- Networks 
6- Social Solidarity 

7- Awareness 

8- wellbeing 
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 .باشد هکتار می 01/1كل اراضی زراعی نيز حکايت از آن دارد كه ميانگين مساحت اراضی پاسخگويان 

 ه الگوهمبستگی بين متغيرهای تشکيل دهند

هتا حتاكی از   يافتته . دهتد  ماتريس همبستگی متغيرهای مورد مطالعه در الگوی علی پژوهش را نشان می 0جدول 
كته از ايتن ميتان    . گانه سرمايه اجتماعی بر رفاه اجتماعی روستائيان است0های دار مؤلفهی مثبت و معنیوجود رابطه

ی همکاری و رفاه اجتمتاعی كمتترين    و بين سازه( =00/1r)رين ی آگاهی و رفاه اجتماعی بيشت بزرگی رابطه بين سازه
(31/1r=  )  همکتاری، اعتنتاد،   )هتای سترمايه اجتمتاعی     است و اين بدان معنی است كه با افزايش هر يتک از مؤلفته

داری  ای مثبت و معنتی  يابد و اين رابطه رفاه اجتماعی روستاييان بهبود می( های رواب ، انسجام، آگاهی و شناخت شبکه
؛ هزارجريبی و (0111)اسکوف  ؛ بورن(0113)ول  ؛ هيلی(0351)ساربان  ؛ حيدری(0351)است كه با نتيجه مطالعه فرزبد 

 .خوان و مطابق است هم( 0555)و گروتارت (0350)؛ قاسمی و همکاران (0350)مردوخ روحانی 

 اجتماعیگانه سرمايه اجتماعی و رفاه  0های ماتريس همبستگی بين مؤلفه.  جدول
 1 5 4       انحراف معيار ميانگين متغير
  0 10/1 17/1 همکاری

 
 

 
 

 0 01/1** 10/1 01/3 اعتماد
 0 30/1** 05/1** 71/1 11/3 های رواب  شبکه

 0 31/1** 07/1** 01/1** 70/1 03/1 انسجام اجتماعی
 0 10/1** 31/1** 07/1** 10/1** 73/1 01/1 آگاهی و شناخت
 0 00/1** 11/1** 31/1** 11/1** 31/1** 10/1 11/1 رفاه اجتماعی

 درصد 0داری در سطح  معنی *درصد  0داری در سطح  معنی **

 

 ارزيابی برازش الگوی مورد مطالعه پژوهش

در . ی استتفاده شتد  تأييتد منظور ارزيابی برازش الگوی مورد مطالعه از آزمون تحليتل عتاملی    در پژوهش حاضر به
هتای برازنتدگی و    داری به همتراه شتاخص   الگوی مورد مطالعه با نمايش بارهای عاملی استاندارد شده و بارهای معنی

هتای   شتاخص . آمتده استت   0در جتدول ( هتا  ستازه )های روايی و پايايی متغيرهای نهفتته   و شاخص T-Valuesمقدار 
، 1شتاخص برازنتدگی فزآينتده    ،3برازنتدگی   نشده ، شاخص نرم0زندگیشاخص برا ،0داری آن اسکوير به همراه معنی كای

بترای ارزيتابی برازنتدگی     7هتا  مانتده  و شاخص ميانگين مجذور باقی 1انحراف معيار تقريب ،0شاخص برازندگی تطبيقی
. درج شتده استت   0ذيتل جتدول   ( 0351آربروكتل، ) حداقل قابل قبول هر شاخص. الگوی مورد مطالعه بکار رفته است

                                                                                                                                                         
1-Chi-Square )X2/df ( 
2 -Goodness of Fit Index (GFI( 
3- Normed Fit Index (NFI) 
4- Incremental Fit Index (IFI) 
5- Comparative Fit Index (CFI) 
6- Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
7- Root Mean Square Residual (RMR) 
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هتا بتا    گر همستو بتودن نشتانگر    دهد الگوی مورد مطالعه از برازش مناسبی برخوردار بوده و اين بيانها نشان می يافته
تمتامی   T-Valuesشتود كته مقتدار     با توجه به نتايج ارائه شده در جدول مشاهده می. نظری پژوهش است  های سازه

 AVEو  CRهتای   باشند و مقتادير شتاخص   می 51/0و متغيرهای نهفته پژوهش باالتر از ضرايب مسير بين نشانگرها 
توان ارهار كترد كته تمتامی نشتانگرهای      می ، بنابراينمناسبی برخوردارند برای تمام متغيرهای مورد مطالعه از مقادير
هتا نيتز متورد     اند و روايی و پايايی آن پژوهش به درستی انتخاب شده( ها سازه)انتخابی برای سنجش متغيرهای نهفته 

 .است تأييد

 گيری متغيرهای نهفته پژوهش های اندازه خالصه اطالعات مدل.  جدول 

 نوع متغير نشانگر متغيرهای نهفته
استاندارد ضريب 

 شده
T-Values CR† AVE†† 

 همکاری
 0همکاری 

 مستقل
10/1 **01/00 

51/1 50/1 
 13/00** 11/1 0همکاری 

 اعتماداجتماعی
 0اعتماد 

 مستقل
10/1 **05/5 

51/1 11/1 
 01/1** 71/1 0اعتماد 

 های رواب   شبکه

 0شبکه رواب  

 مستقل

70/1 **03/5 

 51/01** 10/1 0شبکه رواب   15/1 51/1

 37/01** 71/1 3شبکه رواب  

 انسجام اجتماعی

 0انسجام 

 مستقل

11/1 **11/00 

 51/00** 13/1 0انسجام  50/1 57/1

 51/01** 77/1 3انسجام 

 آگاهی و شناخت

 0آگاهی 

 مستقل

13/1 **75/00 

 01/03** 11/1 0آگاهی  10/1 53/1

 50/3** 75/1 3آگاهی 

 رفاه اجتماعی

 0رفاه 

 وابسته

57/1 **53/00 

51/1 50/1 

 70/00** 75/1  0رفاه 

 01/00** 71/1 3رفاه 

 10/00** 75/1 1رفاه 

 10/00** 77/1 0رفاه 
 درصد 0دار در سطح  معنی **

† Composit Relability = (Σλ) 2 / (Σλ) 2+ (Σδ).                  †† Average Variance Extracted = Σλ2 /  Σλ2 + Σδ 
χ2/df= 1/14, P=0/14, RMR=0.03, GFI=0.92, NFI= 0/92, NNFI=0.98, IFI=0.98, CFI=0.98, RMSEA=0/03 

 

 ارزيابی مدل ساختاری پژوهش

منظور آزمتون   به ،(CFA)ی تأييدو برازش الگو از طريق تحليل عاملی ( اعتماد)، پايايی (اعتبار)روايی  تأييدپس از 
متدل ستاختاری روابت  بتين     . های پژوهش از روش مدل معادالت ساختاری در قالب تحليل مسير استفاده شتد  فرضيه

نشتان داده شتده    0های برازندگی در شکل  نمايش بارهای عاملی استاندارد شده و شاخصمتغيرهای نهفته پژوهش با 
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هتا دارد و كليته   است كه ساختار پرسشنامه برازش قابل قبولی بتا داده يد اين ؤم الگوی معادالت ساختارینتايج . است
 .كنندمی تأييدهای نيکويی برازش، مدل را  شاخص

 

 
 بارهای عاملی در حالت استاندارد  . شکل 

χ2/df= 1/12, P=0/17, RMR=0.03, GFI=0.92, NFI= 0/92, NNFI=0.98, IFI=0.99, CFI=0.99, RMSEA=0/03 

 

دهنده اين است كه ضريب مسير استاندارد شده بتين همکتاری و    نشان 3ديگر، نتايج ارائه شده در جدول از طرف 
كه با مطالعتات فرزبتد   ( =γ=01/1t,10/1)دار نيست  است كه خيلی ضعيف و از لحاظ آماری معنی 10/1رفاه اجتماعی 

دهد كه در اين مناطق همکاری  می افته نشان اين ي. خوان و نامطابق است ناهم( 0101)چر و همکاران  و پنتس( 0351)
هتا   تواند عدم مشاركت دادن روستائيان در طرح يکی از داليل مهم اين نتيجه می. داری بر رفاه اجتماعی ندارد اثر معنی
در هر حال بی تفاوتی افراد نستبت  . روستايی باشد كه باعث بی تفاوتی در مشاركت آنان شده استهای توسعه و پروژه

ای است كه يا با مسئله اجتماعی مواجته استت و يتا تکامتل و      همکاری و مشاركت اجتماعی نشانگر انسان و جامعه به
رسد  توسعه الزم را نيافته است و اين مسئله عدم مشاركت دادن روستائيان در بسياری از امور در روستا بارز به نظر می

تا حدودی اين خال  برطرف شده است اما در روستاهای مورد هر چند با وجود نهادهای مهمی همچون شورا و دهياری 
همچنين، ضريب مسير بترای متغيرهتای   . مطالعه هنوز وجود دارد و مشاركت فق  در حد حرف سخن باقی مانده است

هتا و   ؛ ون(0311)نيز معنی دار نشد كه بتا مطالعتات زاهتدی و همکتاران     ( =γ=50/1t,15/1)های رواب  و رفاه  شبکه
تتوان اشتاره كترد كته      در اين خصوص می. خوان و نامطابق است ناهم( 0101)چر و همکاران،  ؛ پنس(0111)همکاران 

كم شده است  آمد در حال حاضر بسيار های ارتباطی و روابطی كه در گذشته بين روستاييان به چشم می ارتبا  و شبکه
در خصوص اينکه اثر اين دو ستازه در نتواحی   . داری در رفاه اجتماعی روستاييان منطقه مورد مطالعه نداشت و اثر معنی

توان گفت كه اكثر روستاييان از اقشتار متوست  رو    می. دار نشد عوامل زيادی دخيل هستند روستايی مورد مطالعه معنی
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زند كه ارتبا  ضتعيفی بتا ديگتر     ای بودن دامن می تا حد زيادی به خصلت حاشيهبه پايين جامعه هستند و اين مفهوم 
های روستايی باعث  ، پروژه ها و اقشار شهری و روستايی دارند و در نتيجه مشاركت و همکاری كمتر در انوا  طرح گروه

ملی است كه منجر به كاهش رفتاه  ها با نهادها و ارگان ها و ساير افراد شده و همين مسئله يکی از عوا ارتبا  كمتر آن
فزون بتر ايتن   . كند شود و احساس رضامندی، شادكامی و اميدواری نسبت به آينده را در آنان كم می اجتماعی آنان می

 های ويژگی اين كه معتقد است و كند می اجتماعی كالن های ويژگی بر متمركز را خود تحليل اجتماعی سرمايه تئوری

 بنتابراين . شتود  متی  همکاری اقشار مختلف جامعه و مشاركت عامل كه كند می ايجاد افراد در انگيزشی اجتماعی كالن

 در عتدم مشتاركت و همکتاری آنتان     ستبب  افتراد  روابت  در  اجتماعی مانند شبکة های مهم سرماية وجود مؤلفه عدم

مورد مطالعه اين نمود يافتته  شود كه در نهايت در جامعه  می اجتماعی و در نتيجه كاهش سرمايه اجتماعی های فعاليت
 .است و باعث عدم اثرگذاری بر رفاه آنان شده است

عتتالوه بتتراين، نتتتايج بيتتانگر ايتتن استتت كتته ضتترايب مستتير استتتاندارد شتتده بتتين اعتمتتاد و رفتتاه اجتمتتاعی    
(01/1,γ=01/3t=) انسجام و رفاه اجتماعی ،(07/1,γ=11/0t= )  و در نهايت، آگاهی و رفتاه(11/1,γ=01/1t=)   كته در

ول  ؛ هيلی(0111)ها و همکاران  ؛ ون(0311)باشد اين نتايج يا مطالعه زاهدی و همکاران  دار می سطح يک درصد معنی
در اين خصتوص  . همخوان و مطابق است( 0351)؛ فرزبد (0101)چر و همکاران  ؛ پنتس(0111) اسکوف ؛ بورن(0113)
ه اجتماعی در روستاهای مورد مطالعته اثتر معنتی داری بتر رفتاه      های سرماي توان نتيجه گرفت كه وجود اين مؤلفه می

های روستا دارند  ريزی با توجه به اينکه مردم روستاهای مورد نظر همکاری و مشاركت اندكی در برنامه. اجتماعی دارند
اشتاره  ( 0311) راد قتانعی . ها اثرگذار بر رفاه اجتمتاعی استت   ولی اعتماد، انسجام و آگاهی و شناخت موجود در بين آن

ستازد و سترمايه اجتمتاعی بهبتود      كند كه اعتماد و صداقت افراد را به انجام كارهای گروهی و تعاونی مشتتاق متی   می
توان با تقويت آگتاهی، بتر ستاير ابعتاد      از طرفی، با توجه به رواب  متقابل عناصر سازنده سرمايه اجتماعی، می. يابد می

مقتدار  . و بهبود رفاه اجتماعی را باعث شتد  اعی، اعتماد اجتماعی اثر مثبت گذاشتسرمايه اجتماعی نظير انسجام اجتم
درصد از تغييترات واريتانس رفتاه اجتمتاعی در      00است، بدين معنی كه  00/1ضريب تبيين رفاه اجتماعی نيز برابر با 
 .شود های سرمايه اجتماعی تبيين می روستاييان مورد مطالعه توس  مؤلفه

توان چنتين نتيجته    ها می و آزمون فرضيه T-Valuesو با توجه به معنی داری مقدار  از مباحث فوقبه اين ترتيب 
 گرفت كه؛

( H1)بنتابراين فرضتيه اول   . داری بر رفاه اجتمتاعی روستتاييان متورد مطالعته نتدارد      مثبت و معنی تأثيرهمکاری 
 .گيرد قرار نمی تأييدپژوهش در اين تحقيق مورد 

پتژوهش  ( H2)بنابراين فرضتيه دوم   ،داری بر رفاه اجتماعی روستاييان مورد مطالعه دارد ت و معنیمثب تأثيراعتماد 
 .گيرد قرار می تأييدمورد 

بنتابراين فرضتيه ستوم     .داری بر رفاه اجتماعی روستاييان مورد مطالعه نتدارد  مثبت و معنی تأثيرهای رواب   شبکه

(H3 ) گيرد قرار نمی تأييدپژوهش مورد. 
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 خالصه اطالعات مسير -  جدول

 زا متغيرهای برون
متغير 

 زا درون

ضريب 

 استاندارد

خطای 

 استاندارد
T-Values 

آزمون 

 ها فرضيه
R2 

ی
اع
تم
 اج
يه
رما
س

 

 همکاری

ی
اع
تم
 اج
فاه
ر

 

 رد 01/1 151/1 10/1

00/1 

 تأييد 01/3** 111/1 01/1 اعتماد

 رد 50/1 115/1 15/1 رواب 

 تأييد 11/0** 115/1 07/1 انسجام

 تأييد 01/1** 00/1 11/1 اهیآگ
 درصد  0داری در سطح  معنی **

 

بنتابراين فرضتيه چهتارم     .داری بر رفاه اجتماعی روستاييان مورد مطالعته دارد  مثبت و معنی تأثيرانسجام اجتماعی 

(H4 ) گيرد قرار می تأييدپژوهش مورد. 

 .داری بتر رفتاه اجتمتاعی روستتاييان متورد مطالعته دارد       مثبت و معنی تأثيرهای سرمايه اجتماعی  آگاهی از مؤلفه
 .گيرد قرار می تأييدپژوهش مورد ( H5)بنابراين فرضيه پنجم 

 گيری و پيشنهادها نتيجه

از  بسياری در گذارتأثيرو  بعدی چند حاضر سرمايه اجتماعی است كه مفهومیعصر  در گرفته شکل مفاهيم از يکی
 حلقه مفقوده را آن برخی كه ایگونهبه است، يافته ويژه جايگايی نيز توسعه با مرتب  ادبيات در و است جامعه های حوزه

شتراي    فتراهم نمتودن   و استت  نظام هر اهداف ترينمهم جمله از اجتماعی رفاه تأميناز طرف ديگر . دانند می توسعه
از آنجتايی كته   . شتود تلقی می كشور هر و مسئوالن كارگزاران اصلی ی وريفه جامعه اقشار تمامی زندگی برای مناسب

است و ارتبا  ميان سترمايه اجتمتاعی و    ای معرف سطح رفاه اجتماعی همگانی واسطه يافتگی به طور بی سطح توسعه
از  توستعه،  جديتد  رويکردهتای  در دليل همين به .توان به ارتبا  ميان سرمايه اجتماعی و رفاه تأويل كرد توسعه را می

 اجتماعی، همبستگی اجتماعی، قبيل روحی از هايیمعرف اجتماعی رفاه سنجش برای اجتماعی، توسعه ر رويکردجمله د

نامناستب   (0310)تركمانی  دينیهر چند كه به گفته . است گرفته قرار توجه مورد اجتماعی  سرمايه و اجتماعی مشاركت
ساخت فرهنگی جامعه كه اجازه همياری و همکتاری گروهتی، اعتمتاد بته يکتديگر و      ساخت اقتصادی، قدرت و بودن 

های مهمی از سرمايه اجتماعی وجتود دارد كته    دهد اما در مناطق روستايی هنوز مؤلفه ل را نمیئبرخورد عقالنی با مسا
در تقويت يتا   مؤثرعوامل از عنوان يکی  بهاجتماعی  ی سرمايهتوجه به رو  از اين .مورد توجه استل ئبر اين مسانسبت 
رو، هدف اصلی اين پژوهش،  از اين .اهميت بسزايی دارد ای، های توسعه در برنامه رفاه اجتماعی مردم روستايی تضعيف
هتای بختش مركتزی     های سرمايه اجتماعی بر رفاه اجتمتاعی روستتاييان دهستتان باالدربنتد از دهستتان      مؤلفه تأثير

هتای   گيری متغيرهتای نهفتته پتژوهش، يعنتی مؤلفته      ی مدل اندازهتأييدتحليل عاملی  جنتاي. شهرستان كرمانشاه بود
های رواب ، انسجام و آگاهی و همچنين رفاه اجتماعی نشان داد كته   سرمايه اجتماعی از جمله همکاری، اعتماد، شبکه

هتای بترازش از روايتی و     صاند و بر طبتق شتاخ   انتخابی در پژوهش به درستی انتخاب شده( متغيرهای نهفته)ها  سازه
های روابت    ی همکاری و شبکه سازی معادالت ساختاری نشان داد كه مؤلفه نتايج مدل. پايايی مناسبی برخوردار بودند
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های ديگر سرمايه  اما از طرف ديگر مؤلفه. ها ندارد داری بر رفاه اجتماعی آن مثبت و معنی تأثيرروستاييان مورد مطالعه 
درصتد از تغييترات    00های رفاه اجتماعی هستند كه در مجمو   اهی، انسجام و اعتماد از تعيين كنندهاجتماعی مانند آگ

توان گفت روستائيانی كه آگاهی،  بر اين اساس می. كنند واريانس رفاه اجتماعی در روستاييان مورد مطالعه را تبيين می
بيشتتری  ( منظتور شتادكامی و رضتايت   )رفاه اجتمتاعی   اند انسجام و  اعتماد بيشتری به در مورد كارهای موجود داشته

 .خواهند داشت

 :پژوهش، پيشنهادهای زير قابل ذكر هستندن يهای ا بر اين اساس، با توجه به يافته

شتود   بنتابراين پيشتنهاد متی   . رفاه اجتماعی بود ی بينی كننده ی اعتماد پيش طور كه نتايج نشان داد مؤلفه همان .0
هتا تمتام تتالش ختود را بترای جلتب اعتمتاد         ها، مراكز خدمات و تعتاونی  نهادهای دولتی به خصوص دهياری

ها را در امور مربو  به روستا و كشاورزی مشاركت دهند و كارها را با  كار گيرند و برای اين كار آن روستاييان به
 .ها نه برای آنها انجام دهند  آن

شود بتا برگتزاری    های پر اهميت در تبيين رفاه بود، بنابراين پيشنهاد می نتايج نشان داد آگاهی و دانش از مؤلفه .0
هتای   ، آگتاهی (كننتد  های آموزشی كه مراكز خدمات برای كشاورزان اجرا متی  شبيه به دوره)های آموزشی  دوره

در بهبود كيفيتت زنتدگی و رفتاه اجتمتاعی بترای متردم        الزم در خصوص اهميت سرمايه اجتماعی و نقش آن
اگر . شود های اعتماد و مشاركت محسوب می شر   الزم به ذكر است كه آگاهی خود از پيش. آموزش داده شود

هايی مثل مسجد و منزل ريش سفيدان و معتمدان محلی اجرا شتود اثتر بيشتتری خواهتد      ها در مکان اين دوره
گذار در سطح روستا و دهستان تأثيرپيشنهاد باال، رواب  بين مردم روستايی با نهادهای  مطمئنا با اجرای. داشت

ای برای  گيری افزايش پيدا خواهد كرد و همين خود زمينه ها به طور چشم مثل دهياری، مراكز خدمات و تعاونی
 .اجتماعی و بهبود رفاه اجتماعی مردم خواهد داشت افزايش سرمايه

تر و  های مسن تر مورد حمايت گروه انسجام اجتماعی بااليی بين مردم وجود دارد و افراد جواندر روستا معموال  .3
برای اطمينان خاطر از اينکه هميشه اين شراي  حفظ شود . گيرند سفيد و با تجربه قرار می به قول معروف ريش

انی افراد به يکتديگر و بته   پذيری و كمک رس و حتی ارتقا  يابد و همچنين برای ايجاد و تقويت حس مسئوليت
هتا   شود كه از نفوذ اين افراد بر مردم روستايی برای اجرای برنامه نهادهای مستقر در سطح دهستان پيشنهاد می

 .كمک گرفته شود

باشد كه در ايتن مطالعته تتأثيری بتر رفتاه       تر از توجه به دو بعد مشاركت و شبکه رواب  می اما در پايان و مهم .1
شود نهادهای مشاركتی جديدی مانند اتاق فکر دهستتان   پيشنهاد می. ان مورد مطالعه نداشتنداجتماعی روستايي

ايجاد شود كه روستاييان بتوانند در آن عضو شده و اين نهادها باعث بهبود توانمندی آنها در اكثر امتور مربتو    
ر هر روستا داشته باشتد كته   ی كوچکی د تواند شاخه اتاق فکر دهستان می.  به خودشان باشند بسيار مهم است

تمام اقشار روستا را در امور روستايی مشاركت دهد و از طرفی باعث ايجاد شبکه های ارتباطی از پايين به بتاال  
شود بايد توجه داشت كه وجود نهادهای رسمی مانند شورا و يا دهياری در اكثر روستاها ممکن نيستت و اتتاق   
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تواند مشکالت  تشکيل اتاق فکر به صورت خودجوش می. آن نهادها باشدتواند جايگزين مناسبی برای  فکر می
 احستاس  روابت ،  شتبکه  چتون . بسياری مثل مشاركت و ارتباطات را در نتواحی روستتايی منطقته حتل كنتد     

 بيشتتر  كننتد  ايجتاد  متقابتل  روابت   افتراد  كه هر چه و دهد می افزايش را روستاييان تعهد پذيری و مسئوليت

 چته  هتر  و رفتته  بتاال  همبستتگی  يابتد  افتزايش  احساس مثبت كه چه هر و ايجاد خواهد شد مثبت احساس

يابد و همتين عوامتل زيربنتای گستترش كتارگروهی و       افزايش می نيز افراد تعهد كند، پيدا افزايش همبستگی
و بهبتود  شود كه در نهايت منجر به افزايش سرمايه اجتمتاعی   همکاری و مشاركت در بين اقشار روستاييان می

 .شود رفاه اجتماعی می

اجتمتاعی بهتتر،    رواب  در برقراری مردم های توانائی به اتکا صرف و دارد فراگير تالشی به نياز اجتماعی رفاه ارتقا 
كته نتتايج    همچنتان . نيست كافی آن تحقق انسجام باالتر، اعتماد بيشتر و آگاهی باالتری از مسائل و موضوعات برای

به خصوص در مناطق روستايی ايران در خصوص سنجش  0353تا  0311دهد مطالعات اندكی از دوره زمانی  نشان می
های سرمايه اجتماعی بر آن انجام شده است و نياز است كه پژوهشگران مطالعات بيشتری  رفاه اجتماعی و نقش مؤلفه

سرمايه اجتماعی و نقش آن در رفاه اجتماعی كه بيشتر مد نظر شتادكامی   در قالب تحقيقات كمی و كيفی در خصوص
های سرمايه اجتماعی بر  تحقيق حاضر در اين زمينه انجام شده است و با سنجش رابطه و اثر مؤلفه. است داشته باشند

تواند به  بر اين اساس میكند كه سرمايه اجتماعی بر رفاه اجتماعی اثرگذار است و  می تأكيدرفاه اجتماعی بر اين نکته 
های آن در منطقه مورد مطالعه ياری رساند كه  ريزان روستايی در خصوص بهبود سرمايه اجتماعی و ارتقا  مؤلفه برنامه

وقتی اين حالت اتفاق افتاد مطمئناً منجر به بهبود رفاه روستاييان و رضايت از زندگی، اميدواری نسبت به آينده، بهبتود  
 . اهش مهاجرت روستاييان و افزايش و بهبود توليد محصوالت كشاورزی خواهد شدكيفيت زندگی، ك
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Abstract 
Nowadays, the relationship between the two concepts of social capital and 

social welfare is evident, to the point that it can be admitted that by storing social 

capital better conditions can be created to achieve a high level of social welfare in 

most communities. The purpose of this study is to investigate the effects of social 

capital factors on well-being in rural regions of the Baladarband Dehestan of the 

Kermanshah County. In this study, a survey was conducted using a questionnaire. 

The face validity was confirmed by a panel of experts. The statistical population of 

the study consisted of the heads of rural households in the Baladarband Dehestan. 

By using the multi-stage random cluster sampling, 160 subjects were selected. In 

order to investigate the fitness of latent variables and the test of hypothesis, the 

structural equation modeling with LISRELver8.50 software was used. 

Confirmatory Factor Analysis (CFA) confirmed the consistency with the 

theoretical assumptions. The results of Structural Equation Modeling (SEM) 

showed that the social capital factors such as social trust (t=3/18, γ=0/28), social 

solidarity (t=2/00, γ=0/17) and knowledge (t=4/18, γ=0/44) were the most 

important determinants to predict the well-being of rural households and explain 51 

percent of the variability in rural well-being. Finally, the study offered applied 

achievements to rural development custodians and managers for improving social 

capital factors. 

 

Keywords: Social capital, Well-being, Dehestan Bala-darband, Structural 

Equation Modeling (SEM). 
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