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چکیده
هدف این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر تقویت سرمایههای اجتماعی در میان اعضای شوراهای اسالمی بود .این تحقیق کاربردی بوده و از
لحاظ نحوه گردآوری دادهها ،جزء پژوهشهای غیرآزمایشی میباشد و از دسته تحقیقات علی -ارتباطی است .جامعه آماری تحقیق شامل
اعضای شوراهای اسالمی روستاها در استان تهران بود که تعداد آنها حدود  8833نفر است ،که با استفاده از فرمول کوکران  348نفر بهعنوان
حجم نمونه انتخاب شد .ابزار اصلی جمع آوری اطالعات پرسشنامه بود که روایی آن توسط پانلی از متخصصان و پایایی آن با محاسبه ضریب
آلفای کرونباخ برای بخشهای مختلف احراز گردید .نتایج بدست آمده نشان داد که  44/8درصد پاسخگویان در سطح باالیی از نظر سرمایه
اجتماعی قرار دارند و  44/3درصد نیز در سطح متوسطی از نظر سرمایه اجتماعی قرار گرفتند .بین سن ،سابقه عضویت ،منزلت اجتماعی و
میزان آگاهی از شوراهای اسالمی و سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .بررسی عوامل تاثیرگذار بر سرمایههای اجتماعی
در شوراهای اسالمی روستا ،نشان داد که چهار متغیر آگاهی از شوراهای اسالمی روستا ،نگرش به شورا ،عضویت در شورا و منزلت اجتماعی
در مجموع  83/4درصد از تغییرات مربوط به متغییر وابسته تحقیق را تبیین مینمایند.
واژگان کلیدی :سرمایه اجتماعی ،شوراهای اسالمی روستا ،توسعه روستایی.
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مقدمه

حضور مردم در فرايندهای مديريتی يکی از ريشهدارترين روشها در مديريت جامعه بهشمار میرود .در توسعه پايدار ،بر اجتماعات
محلی و محلیگرايی تاکید ويژهای صورت گرفته است و مديريت مشارکتی يک راهبرد بهمنظور دستیابی به آن است (Golabi,
) .2004در اين میان جوامع روستايی برای اعمال مديريت مشارکتی به سرمايه اجتماعی نیاز دارند ).(Vaziri Rad et al., 2008
درحال حاضر تاثیرات مثبت سرمايه اجتماعی توسط دولتها و کارگزاران توسعه شناخته شده و در اکثر کشورها در قالب سیاستهای
تمرکززدايی و تشويق مشارکت عمومی و اعمال مديريتها و برنامهريزیهای مشارکتی به کاربرده میشود ) .(Aspin, 2004در
اي ران نیز با تشکیل شوراهای شهر و روستا سعی در تشويق مشارکت عمومی برای توسعه شده است ،اما بايستی بررسی کرد که اين
شوراها تا چه میزان بر تقويت سرمايههای اجتماعی در جوامع تاثیرگذار بوده است.
بانک جهانی سرمايه اجتماعی را پديدهای میداند که حاصل تأثیر نهادهای اجتماعی ،روابط انسانی و هنجارها بر کمیت و کیفیت
تعامالت اجتماعی است و تجارب اين سازمان نشان داده است که اين پديده تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد و توسعه کشورهای
مختلف دارد ) .(Woolcoch and Marayan,1999از نظر فلورا ( )3999سرمايه اجتماعی را میتوان حاصل پديدههای اعتماد،
تعامل اجتماعی متقابل ،گروههای اجتماعی ،احساس هويت جمعی و گروهی ،احساس وجود تصويری مشترک از آينده و کار
گروهی ،در يک سیستم اجتماعی دانست .گروتارت و بستیلر )4004( 3معتقد است که سرمايه اجتماعی به مفاهیم ارزشمندی از قبیل
شبکههای اجتماعی ،روابط متقابل ،اعتماد عمومی ،تعهد ،اطالق میشود .کاواچی و همکاران )3991( 4عقیده دارند سرمايه اجتماعی
میزان همگونی توزيع سالمت در نواحی جغرافیايی يک منطقه است .وينتر ( )4000عنوان میکند که يک توافق معقول در تعريف
مفهوم سرمايه اجتماعی وجود دارد .او يک تعريف کاربردی از سرمايه اجتماعی ارائه میدهد .سرمايه اجتماعی منافع دو جانبه روابط
اجتماعی است که بهوسیله هنجارها ،اعتماد و تعامل متقابل ايجاد میشود.


الک لی )4002( 1سعی در خالصهسازی طرح های مختلف ابعاد سرمايه اجتماعی از مبانی نظری موضوع ،دارد .او سرمايه
اجتماعی را به دو بعد کیفیت و شبکه های ساختاری تقسیم کرده است ،که بعد کیفیت ،روابط متقابل و اعتماد را دربر
می گیرد و اعتماد نیز خود به دو نوع نهادی و اجتماعی تقسیم میشود .سازههايی که برای اندازهگیری اين بعد ،درنظر
گرفته شده شامل اعتماد اجتماعی ،مشارکت سیاسی ،رهبری مدنی ،بخشش و روحیه داوطلبی ،مشارکت مذهبی ،شبکههای
اجتماعی غیررسمی ،تنوع در دوستیها و عدالت در مشارکت مدنی است.



وودهاوس )4006( 2معتقد است که متغیرهای اصلی سرمايه اجتماعی شامل مشارکت اجتماعی ،شبکه روابط رسمی ،مبادله
اطالعات با خارج از نظام اجتماعی و سرمايه اجتماعی بینگروهی و آگاهی اجتماعی است.



امیری و رحمانی ( )3112تاکید دارند که سرمايه اجتماعی برونگروهی با افزايش تعامالت باعث افزايش اعتماد و کاهش
هزينههای مبادالتی از جمله رانتجويی میشود که از اين طريق اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد و تاجبخش ( )3111به
اين نتیجه رسید که بین کارآيی نهادی با سرمايه اجتماعی و مدرنیزاسیون و توسعه اقتصادی رابطهای وجود ندارد اما بین
کارآيی و اعتماد نهادی رابطه مثبت بسیار قوی و بین سطح آموزش و پايگاه اقتصادی -اجتماعی با هر دو نوع اعتماد
نهادی و اجتماعی رابطه منفی و معنیداری وجود دارد.



اکبری ( )3114نشان داد که در مناطق روستايی گرچه سرمايه اجتماعی به لحاظ کمی باالست اما اعتماد موجود بیشتر از
نوع درونگروهی است .قانعی راد و حسینی ( )3111نشان دادند که هرچه ارزشهای فرامادی در افراد بیشتر باشد ،سرمايه
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اجتماعی در آنان بیشتر و مشارکت آنها در سازمانهای غیردولتی بیشتر است .افراد دارای پايگاه اجتماعی اقتصادی باالتر
و دارای تحصیالت بیشتر مشارکت بیشتری در اين سازمانها دارند.


وثوقی و فرجی ( )3112به اين نتیجه رسیدند که متغیرهای میزان تحصیالت ،فرصتهای شغلی ،میزان مالکیت زمین،
عضويت در گروه ،آگاهی و اطالعات ،اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی کشاورزان دارای رابطه معنیداری با میزان
تمايل مشارکت دارد .ازکیا و غفاری ( )3112بین متغیرهای میزان اعتماد اجتماعی و میزان مشارکت اجتماعی رابطه مستقیم
مشاهده نمودند .بین دو متغیر انسجام اجتماعی با مشارکت اجتماعی نیز رابطه همبستگی مستقیم وجود دارد .رسولی ()3112
نشان دادند که بین آگاهی از وظايف شوراها و میزان پذيرش شوراها با ارزيابی عملکرد شوراهای اسالمی رابطه وجود
دارد .نتايج پژوهش رضوانی و احمدی ( )3111نشان داد که روستايیان تمايل خود را به مشارکت در امور مختلف روستا
همراه با شوراها اعالم کرده و آماده همکاری برای رفع مشکالت بودهاند .رستم پور وهمکاران ( )3111به اين نتیجه
رسیدهاند که سطح سواد اعضای شوراها میتواند به موفقیت آنان در امور اجرايی نقاط روستايی کمک کند ولی بهعنوان
تنها عامل موفقیت شوراهای اسالمی روستا نمیتواند تلقی شود.



ساباتنی )4002( 3معتقد استکه سرمايه اجتماعی دائمی توسط پیوندهای خانوادگی و سرمايه اجتماعی موقت بوسیله
پیوندهای هفتگی در میان دوستان و همسايگان و اعضای سازمانهای داوطلبانه شکل میگیرد .اوفه و فوکس)4004( 4
نشان داد که درآمد خانوار و وضعیت بازار کار ،وضعیت شغلی شامل امنیت شغلی ،سطح درآمد و وقت اضافه ،دين ،دين
باوری و تعهد دينی ،آموزش ،سن ،شهر در برابر حومه ،اندازه خانوار ،جنسیت ،مشارکت ،بازار کار زنان ،با متغیر سرمايه
اجتماعی در رابطه مستقیم است.



بانک جهانی ( )4002معتقد است که برای جوامع روستايی مشارکت يک راه شناسايی و اجرای اولويتهای توسعه
روستايی میباشد که از منابع موجود در روستا به بهترين وجه استفاده شود.

شوراهای اسالمی روستا در ايران با سابقهای  32ساله در کشور ،کارکردهای مختلفی را در جامعه روستايی داشته است ،که يکی از
مهمترين آن افزايش سرمايه های اجتماعی در میان جوامع محلی است ،که از اهمیت زيادی در توسعه جوامع روستايی دارد ،اما در
اين میان عواملی که بر تقويت سرمايههای اجتماعی در میان اعضای شوراهای اسالمی روستاهای تهران تاثیرگذار است ،ناشناخته
بوده و تاکنون مورد واکاوری و بررسی قرار نگرفته است ،لذا اين تحقیق با منظور پاسخ يه سواالت زير انجام شده است:


وضعیت سرمايه اجتماعی در میان اعضای شوراهای اسالمی روستايی تهران چگونه است؟



آيا بین عوامل فردی ،اجتماعی و اقتصادی اعضای شوراها و میزان سرمايه اجتماعی رابطه وجود دارد؟



چه راهکارهايی در تقويت سرمايه اجتماعی در شورای اسالمی روستاهای شهر تهران وجود دارد؟



چه عواملی بر میزان سرمايه اجتماعی در میان اعضای شوراهای اسالمی تاثیرگذار است؟

روش تحقیق

اين پژوهش با رويکرد خردگرايانه به بررسی مسئله تحقیق که عوامل موثر بر تقويت سرمايه اجتماعی در میان اعضای شوراهای
اسالمی روستايی شهر تهران است ،می پردازد .اين تحقیق از دسته تحقیقات کاربردی است که از لحاظ نحوه گردآوری دادهها،
غیرآزمايشی و درپی پاسخگويی به سواالت ماهیت شرايط موجود ،رابطهای میان رويدادها وضعیت موجود و رابطهای بین رويدادها
در زمره تحقیقات علی -ارتباطی است .جامعه آماری اين تحقیق شامل اعضای شوراهای اسالمی در  3396روستای استان تهران بود
که تعداد آنها برابر  1211نفر است .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  321نفر برآورد شد .روش نمونهگیری در اين تحقیق
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بهصورت تصادفی صورت گرفت .در ابتدا از  34شهرستان استان تهران بهصورت تصادفی پنج شهرستان ورامین ،ساوجبالغ،
فیروزکوه ،رباط کريم و دماوند انتخاب شدند .در گام دوم لیستی از روستاهای اين پنج شهرستان تهیه گرديد و برحسب تعداد روستا
در هر شهرستان ،نمونهها در هر شهرستان تخصیص داده شد .در گام بعدی در هر شهرستان باتوجه به تعداد نمونه مورد نظر 30،روستا
بهصورت تصادفی انتخاب شد و پرسشنامه در بین اعضای آنها توزيع گرديد .ابزار اصلی در جمعآوری اطالعات اين پژوهش پرسشنامه
بود .برای تعیین روايی ،از روش اعتبار ظاهری استفاده شد .از آنجا که اعتبار ظاهری بستگی به قضاوت و نظر افراد متخصص و
کارشناس در موضوع مورد نظر دارد ،بنابراين جهت تعیین اعتبار و انجام اصالحات الزم ،پرسشنامه در اختیار پانلی از متخصصان قرار
گرفت و پس از جمع بندی نقطه نظرات آنها نسبت به تنظیم پرسشنامه نهايی اقدام شد .به منظور تعیین پايايی ابزار تحقیق بعد از توزيع
 10پرسشنامه بهعنوان آزمون ابتدايی مقدار آلفای کرونباخ برای بخشهای مختلف محاسبه شد و پايايی ابزار تحقیق احراز شد،
پرسشنامه اين تحقیق با داشتن آلفای کل  0/131دارای پايايی است .سرمايه اجتماعی در اين تحقیق در سه بخش اعتماد ،مشارکت و
انسجام اجتماعی در قالب طیف لیکرت در  16سوال مورد سنجش قرار گرفت .در اين تحقیق بهمنظور شناسايی عوامل موثر بر سرمايه
اجتماعی از تحلیل رگرسیونی استفاده شد.
یافتههای تحقیق



ويژگیهای فردی و حرفهای پاسخگويان :نتايج نشان داد که میانگین سنی پاسخگويان  26/44سال است ،که بیشترين
فراوانی در طبقه سنی  20تا  20سال قرار دارد 16/1 .درصد پاسخگويان مرد و  31/1درصد زن هستند که در اين میان 12/2
درصد در روستا و  42/2درصد در شهر تولد يافتهاند 64/9 .درصد پاسخگويان محل سکونت دائمی خود را روستا و 11/3
درصد محل سکونت خود را شهر اعالم کردند 40/1 .درصد پاسخگويان مجرد و  12/3درصد متاهل هستند .بررسی سطح
تحصیالت پاسخگويان نشان داد که  43درصد درحد خواندن و نوشتن 42/9 ،درصد در سطح ابتدايی 41/3 ،درصد ديپلم
و  33/9درصد در سطح فوق ديپلم و کارشناسی هستند .بررسی سابقه عضويت نیز نشان داد که  60/3درصد برای اولین بار
عضو شورای روستا شدند و  41/1درصد برای دو دوره و 33/4درصد برای بار سوم است که عضو شورا شدهاند.



ويژگیهای اقتصادی پاسخگويان :بررسی ويژگیهای اقتصادی پاسخگويان نشان داد که آنها بهطور میانگین  3/412هکتار
زمین دارند ،که حداکثر مقدار زمین  2هکتار است .بیشترين فراوانی در طبقه  3تا  1هکتار است که حدود  21/1درصد
پاسخگويان را شامل میگردد 12/1 .درصد پاسخگويان دامی ندارند و  31/9درصد بین 20تا  60راس و  31/4درصد 40
تا  20راس دام دارند .میانگین تعداد دام در میان پاسخگويان  42/21راس است .بررسی درآمد ماهیانه پاسخگويان نیز نشان
داد که آنها بهطور میانگین  1/14میلیون تومان درآمد دارند ،بیشترين فراوانی در طبقه درآمدی  4تا  2میلیون تومان قرار
دارد( 21/2درصد).شغل اصلی  24درصد پاسخگويان زراعت و  36/1درصد فعالیت دامپروری است 33/4 ،درصد خانهدار،
 36/1درصد شغل آزاد و  31/1درصد نیز کارمند هستند.

 منزلت اجتماعی :میزان منزلت پاسخگويان نشان میدهد که  6/1درصد سطح منزلت پايینی برای خود قايل بوده و 21/1
درصد سطح منزلت بااليی دارند ،که میتوان گفت سطح منزلت در پاسخگويان متوسط رو به باالست.
جدول ( :)1منزلت اجتماعی در میان اعضای شوراهای اسالمی روستاهای استان تهران

منزلت اجتماعی

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

کم

9

6 /1

6 /1

متوسط

62

22/2

23/1

زياد

69

21/1

کل

321

300

300
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 گرايش جهانشهری :نتايج نشان داد که  32/1درصد گرايش کم 14 ،درصد گرايش متوسط و  31/1درصد گرايش زياد
به شهر دارند ،که میتوان گفت میزان گرايش شهری پاسخگويان متوسط رو به پايین است.
جدول ( :)2میزان گرایش جهانشهری در میان اعضای شوراهای اسالمی روستاهای استان تهران

گرايش به شهر

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

کم

43

32/1

32/1

متوسط

301

14

16/1

زياد

39

31/1

کل

321

300

300

 استفاده از وسايل ارتباط جمعی :در بررسی میزان استفاده از وسايل ارتباط جمعی نتايج نشان داد که  36/1درصد پاسخگويان
درحد کم 29 ،درصد درحد متوسط و  12/1درصد درحد زياد از آن استفاده میکنند.
جدول ( :)3میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی

میزان استفاده

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

کم

42

36/1

36/1

متوسط

10

29

62/1

زياد

29

12/1

کل

321

300

300

 نگرش به شوراهای اسالمی روستا :در بررسی نگرش پاسخگويان به شوراهای اسالمی روستا ،نتايج نشان داد که که 96/2
درصد نگرش نسبتا مطلوب به شوراهای اسالمی روستا دارند.
جدول ( :)4نگرش پاسخگویان به شوراهای اسالمی روستا

سطح نگرش

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

منفی

3

0 /1

0 /1

نسبتا مثبت

311

96/2

96/2

مثبت

2

4 /1

کل

321

300

300

 آگاهی نسبت شوراهای اسالمی روستا :بررسی میزان آگاهی پاسخگويان از شوراهای اسالمی روستا نشان داد که میزان
آگاهی  61/1درصد پاسخگويان درحد زياد و  14/4درصد درحد متوسط است.
جدول ( :)5سطحبندی میزان آگاهی پاسخگویان از شوراهای اسالمی روستا

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

میزان آگاهی
کم

-

-

-

متوسط

26

14/4

14/4

زياد

91

61/1

کل

321

300

300

 بررسی رابطه بین متغیرهای پیش بین و سرمايه اجتماعی :نتايج بدست آمده نشان داد که بین سن ،میزان زمین ،منزلت
اجتماعی ،نگرش و آگاهی از شوراهای اسالمی روستا و اعتماد اجتماعی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .بررسی
رابطه بین میزان انسجام اجتماعی و متغیرهای پیشبین تحقیق نشان داد که بین سن ،منزلت اجتماعی ،نگرش اعضا به شوراها
و میزان آگاهی از شوراهای اسالمی و انسجام اجتماعی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .يعنی با افزايش سن ،منزلت
اجتماعی و میزان آگاهی اعضای شوراهای اسالمی روستاها به احتمال  99درصد میزان انسجام اجتماعی نیز افزايش میيابد.
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بررسی رابطه بین میزان مشارکت اجتماعی و متغیرهای پیشبین تحقیق نشان داد که بین سن ،میزان آگاهی از شوراهای
اسالمی و سابقه عضويت در شوراها ،منزلت اجتماعی و مشارکت اجتماعی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .يعنی با
افزايش سن ،میزان آگاهی از شوراهای اسالمی و سابقه عضويت در شوراها به احتمال  99درصد میزان مشارکت اجتماعی
نیز افزايش میيابد .نتايج در جدول( )6آمده است.
جدول ( :)6رابطه بین متغیرهای پیشبین و میزان مشارکت اجتماعی

متغیر پیش بین

متغیر مالک

3

سن

فاصلهای

پیرسون

**0/163

4

میزان زمین

فاصلهای

پیرسون

0/093

1

تعداد دام

فاصلهای

پیرسون

0/021

2

درآمد ماهیانه

فاصلهای

پیرسون

0/021

2

منزلت اجتماعی

فاصلهای

پیرسون

**0/421

6

گرايش جهانشهری

فاصلهای

پیرسون

0/301

1

میزان استفاده از وسايل ارتباط جمعی

فاصلهای

پیرسون

0/019

1

نگرش

فاصلهای

پیرسون

0/012

9

میزان آگاهی از شوراهای اسالمی

فاصلهای

پیرسون

**0/420

30

سطح تحصیالت

رتبهای

اسپیرمن

0/362

33

سابقه عضويت در شورا

رتبهای

اسپیرمن

*0/404

شبه فاصلهای

رديف

مقیاس

مقیاس

سرمايه های اجتماعی

همبستگی

r

** و * به ترتیب معنی داری در سطح  0/03و 0/02
 تحلیل وابستگی :در بررسی عوامل تاثیرگذار بر سرمايههای اجتماعی در شوراهای اسالمی روستا ،از تحلیل رگرسیونی گام
به گام استفاده شد .نتايج بدست آمده در جدول ( )1نشان میدهد که در اولین گام متغیر میزان آگاهی از شوراهای اسالمی
روستا وارد معادله گرديد .میزان ضريب همبستگی چندگانه ) (Rبرابر  0/211و میزان ضريب تعیین ) (R2برابر 0/411
بدست آمد ،بهعبارتی ديگر  41/1درصد تغییرات متغیر سرمايههای اجتماعی در شوراهای اسالمی روستا توسط اين متغیر
تبیین می گردد .در گام دوم ،متغیر منزلت اجتماعی وارد معادله گرديد .اين متغیر ضريب همبستگی چندگانه را به 0/613
و ضريب تعیین را به  0/191افزايش داد ،بهعبارت ديگر  36/3درصد از تغییرات متغیر وابسته سرمايههای اجتماعی توسط
اين متغیر تبیین می گردد .در گام سوم سابقه عضويت در شورا وارد معادله گرديد .اين متغیر ضريب همبستگی چندگانه را
به  0/611و مقدار ضريب تعیین را نیز تاحد  0/229باال برد ،بنابراين  6/3درصد از تغییرات متغیر سرمايه اجتماعی توسط
اين متغیر تبیین میگردد؛ و در نهايت در گام چهارم نگرش به شوراهای اسالمی روستا وارد معادله گرديد ،که اين متغیر
ضريب همبستگی چندگانه را به  0/139و مقدار ضريب تعیین را به  0/231افزايش داد ،بنابراين  2/1درصد از تغییرات
متغیر وابسته سرمايه اجتماعی در شوراها توسط اين متغیر تبیین میگردد.
جدول ( :)7بررسی عوامل موثر بر سرمایه های اجتماعی در شوراها با مقادیر ضرایب

گام

متغیر

R

R2

R2Adj

3

آگاهی از شوراهای اسالمی روستا

0/211

0/411

0/439

4

منزلت اجتماعی

0/613

0/191

0/161

1

سابقه عضويت در شورا

0/611

0/229

0/231

2

نگرش به شوراهای اسالمی

0/139

0/231

0/261
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جدول ( :)8مقدار تاثیر متغیرهای تاثیرگذار در سرمایه های اجتماعی در شوراهای اسالمی

متغیر های مستقل

B

Beta

t

Sig

ضريب ثابت

62/96

-

1/91

0/00

آگاهی از شوراهای اسالمی روستا

1/62

0/161

1/01

0/002

منزلت اجتماعی

3/061

0/442

3/193

0/013

سابقه عضويت در شورا

3/610

0/461

4/394

0/012

نگرش به شوراهای اسالمی

3/14

0/461

4/313

0/043

باتوجه به ضريب رگرسیون و مقدار ثابت بدست آمده از تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام ،معادله رگرسیون تحقیق به
شکل زير بدست آمد:
Y = 64.96 + 3.65 x1 + 1.068 x2 + 1.670x3 + 1.82 x4

براساس نتايج حاصل از جدول( ،) 1مشاهده می شود که متغیر آگاهی از شوراهای اسالمی روستا با مقدار بتای  0/161بیشترين تاثیر
را بر سرمايه های اجتماعی در شوراهای اسالمی روستاهای استان تهران دارد .در اولويتهای بعدی متغییر نگرش به شورا با مقدار
بتای  0/461قرار دارد ،متغیر عضويت در شورا با مقداری بتای  0/461و متغیر منزلت اجتماعی با مقدار بتای  0/442چهارمین متغیر
تاثیرگذار بر سرمايه های اجتماعی در شوراهای اسالمی روستاست .چهار متغیر فوق در مجموع  23/1درصد از تغییرات مربوط به
متغییر وابسته تحقیق را تبیین مینمايند.
نتیجهگیری و پیشنهادها

بررسی نتايج بدست آمده نشان داد که بین سن اعضای شوراها و سرمايه اجتماعی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد که همراستا با
يافتههای ) Nategh Pour & Firouz Abadi (2006و ) Ahmadi Firouzjani et al (2006است .نتايج حاکی از آن
بود که هر چه سن پاسخگويان بیشتر باشد میزان سرمايه اجتماعی آنان بیشتر بوده است .باتوجه به ضرايب همبستگی در ارتباط با رابطه
بین سن و مؤلفههای سرمايه اجتماعی پاسخگويان ،همگام با يافتههای ) Nategh Pour & Firouz Abadi (2006و
) Ahmadi Firouzjani et al (2006است ،نتايج حاکی از آن بود که هرچه سن پاسخگويان بیشتر باشد میزان سرمايه اجتماعی
کل آنان بیشتر بوده است .اين يافته با نتايج تحقیق ) Glaeser et al (2000هم راستا است .مطابق يافتههای تحقیق همگام با
يافتههای ) Glaeser et al (2000) ،Godquin & Quisumbing (2005هرچه سابقه عضويت پاسخگويان بیشتر باشد میزان
مشارکت اجتماعی و سرمايه اجتماعی کل آنان نیز بیشتر بوده است .مطابق با يافتههای تحقیق و مطابق با نتايج مطالعات Mousavi
) Johnson et al (2002) ،Asman & Uphoff (1999) ،Khamene (2003هرچه میزان آگاهی اجتماعی پاسخگويان
بیشتر بوده میزان سرمايه اجتماعی کل آنان نیز بیشتر بوده است .نتايج نشان میدهد که در تقويت مولفههای سرمايه اجتماعی در
شوراهای اسالمی چهار متغیر میزان آگاهی از شوراهای اسالمی روستا ،منزلت اجتماعی ،سابقه عضويت و نگرش به شوراهای اسالمی
نقش تعیینکننده ای دارند .میزان آگاهی اجتماعی از شوراهای اسالمی مهمترين متغییر در افزايش سطح سرمايههای اجتماعی در
شوراهای روستاست .اعتماد و همکاری با آگاهی ارتباط مستقیم دارد ،بهويژه در دنیای جديد دانايی و اطالعات نقش فوقالعادهای
در تحوالت اجتماعی بازی میکند تا جايیکه بهعنوان يکی از عوامل مهم دستیابی جوامع به سرمايه اجتماعی مطرح می باشد .جايی
که افراد از ماهیت مسائل و مسئولیتها آگاهی نداشته باشند ،يا از روشها و ابزارهای جوابگويی به اين مشکالت بیخبرند،
فرصتهای مشارکت اجتماعی هم پايینتر خواهد بود .آگاهی و توجه ،پیششرط شناختی ضروری و شکل فعالتر مسؤلیت مدنی
است که باعث عالقهمندی و دلنگرانی میشود .نقطه مقابل آگاهی ،وضعیت شناختی چشم پوشی ،بیتفاوتی و شکلگیری نگرش
فرصتطلبانه است .نتايج تحقیق )،Ahmadi Firouzjani et al (2006) ،Safari Shali (2001) ،Akbari (2004
)Shabanali ، Amini (1999) ،Nategh Pour & Firouz Abadi (2006) ،Vosoughi & Faraji (2006
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)،Jonson et al (2002) ،Glaeser et al (2000) ،International Labour Office (2000) ،Fami et al (2008
) ،Sano (2008) ،Krause et al (2006) ،Offe & Fuchs (2002مؤلفه آگاهی اجتماعی را بهعنوان يکی از مؤلفههای
سنجنده سرمايه اجتماعی افراد تأيید کردهاند .بنابراين مهمترين اقدام در جهت افزايش سطح سرمايه اجتماعی در بین اعضای شوراهای
اسالمی روستاها افزايش سطح آگاهی آنها با برگزاری دوره های آموزش و بکارگیری وسايل ارتباط جمعی در افزايش سطح آگاهی
عمومی است .برای اين منظور نیازسنجی آموزشی از اعضای شوراهای اسالمی روستا در اين زمینه الزم و ضروری است .لذا بهمنظور
موفقیت در اين زمینه برگزاری کالس های آموزشی و ترويجی الزم و ضروری است .منزلت اجتماعی به عنوان يک متغیر تاثیرگذار
بر سرمايه اجتماعی در اين تحقیق شناخته شد .نتايج تحقیق ) Sabatini (2005و ) Ghanei Rad & Hoseini (2005نیز بر
تاثیرگذاری منزلت اجتماعی بر سرمايه اجتماعی تاکید دارند.
باتوجه به نتايج بدست آمده پیشنهادهای زير بهمنظور تقويت سرمايه اجتماعی در میان اعضای شوراهای اسالمی روستا ارايه شده
است:
 باتوجه به نقش مؤثر آگاهی اجتماعی پاسخگويان در تقويت سرمايههای اجتماعی در شوراهای اسالمی روستا ،توصیه
میشود تا با برگزاری دوره های آموزشی برای اعضای شوراها در ابتدای انتخاب زمینه را برای ارتقاء دانش ،نگرش و
مهارت آنها فراهم آيد .همچنین بدين منظور پیشنهاد میگردد که در طول دوره مسئولیتهای مختلفی به اعضا محول شود
تا زمینه افزايش آگاهی در ابعاد مختلف شورا برای اعضا فراهم شود؛
 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور بايستی جهت اشاعه آگاهی اجتماعی در میان اعضای شوراها ،دهیاریها را ملزم
نمايد تا پس از شکلگیری شورا ،با برگزاری دورههای آموزشی نسبت به ارائه آخرين دستاوردها در ارتباط با ماهیت و
چارچوب شوراها و جايگاه آنها ،زمینه تقويت بعد آگاهی اجتماعی در اعضای را فراهم نمايد .در همین زمینه نیز پیشنهاد
میشود تا با استفاده از بروشورها ،برگههای تاشو و کتابچهها و ديگر مواد مناسب آموزشی در ارتباط با آخرين قوانین و
مقرارت در ارتباط با فعالیتهای شوراها طراحی گردد تا جهت اطالعرسانی و افزايش آگاهی اجتماعی بکار برده شود.
در همین ارتباط پیشنهاد میشود برنامههای آموزشی در شوراها بهصورت يک برنامه مدون جامع با دستورالعملها ،قوانین
و مقررات تدوين گردد؛
 باتوجه به يافتههای تحقیق در ارتباط با نقش اثرگذار سرمايه اجتماعی پیشنهاد میشود با برگزاری همايشها و کارگاههای
آموزشی برای مردم روستا زمینه ارتقاء میزان آگاهی آنها در مورد شوراها افزايش يابد ،که اين موضوع تاثیرگذاری
مستقیمی بر سرمايه اجتماعی در شورا خواهد داشت؛
 باتوجه به اينکه سابقه عضويت تاثیر مثبت و معنیداری بر سرمايه اجتماعی در شورا دارد ،از افراد باسابقهتر خواسته شود
تا با تسهیم دانش و تجربیات خود به اعضای جديد زمینه انتقال دانش و ارتقاء سرمايه اجتماعی در شوراها فراهم شود .بدين
منظور برگزاری دورههای آموزشی با استفاده و کمک از افراد باسابقه پیشنهاد میگردد؛
 باتوجه با اينکه افراد با تحصیالت باالتر دارای سطح باالتری از سرمايههای اجتماعی هستند ،پیشنهاد میگردد که در
دستورالعمل های انتخابات شوراها زمینه حضور افراد با تحصیالت باالتر فراهم گردد ،يعنی محدوديتی برای ورود افراد
کمسواد ايجاد شود.
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