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مقدمه 
تحوالت در ابعاد فضاي سکونتگاهی در هر کشوري ،همچون تحول در ابعاد محیطی -اکولوژیک ،اجتماعی -اقتصادي ،و
کالبدي -زیربنایی ،همواره متأثر از نظام اندیشهاي ،نظام سیاستگذاري ،و رویکرد حاکم بر مدیریت برنامهریزي آن کشور
بوده است (مک دوناق و همکاران .)2009 ،بر اساس واکاوي ادبیات و پیشینة موضوع ،همواره دو رویکرد
عقالییگرایی فنمحور 1و ارتباطی 2در چارچوب برنامهریزيهاي توسعه و تحول در نظام مدیریتی کشورها مطرح بوده
است .البته ،در نظام مدیریتی کشورهاي در حال توسعه ،همچون ایران ،بهرهگیري از رویکرد عقالییگرایی همواره
چیرگی داشته است (هیلی .)1996 ،به سخن دیگر« ،رویکرد ارتباطی» ،که از اواخر قرن بیستم در ادبیات مدیریتی
جهان در راستاي توجه به رهیافتهاي اجتماعمحور و همچنین بهبود ابعاد سرمایة اجتماعی همچون آگاهی اجتماعی،
تشکل اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،و مشارکت اجتماعی موردتوجه قرار گرفته است ،در کشورهاي پیشرو
اثرات مثبتی در فراگرد تحوالت فضایی سکونتگاههایشان داشته است (هامیل برانیر .)2000 ،اما هنوز در کشورهاي در
حال توسعه با نظام سیاسی متمرکز و حکومتمحور 3توجه چندانی به رهیافت ارتباطی نشده است .بر این مبنا ،نظام
اندیشهاي و رهیافت مبتنی بر عقالییگراییـ که بیشتر بر نگرش رشد محور اقتصادي استوار بوده و به جنبههاي
اجتماعی توسعه و تحول همچون سرمایة اجتماعی در نگرش مدیریتی در فراگرد تحوالت فضایی که شامل ابعاد
محیطی -اکولوژیک ،اجتماعی -اقتصادي ،کالبدي -زیربنایی توجه اندکی داشته است (گلین و تسکوت )2010 ،ـ
چالشهاي پُرشماري در فراگرد تحوالت فضایی سکونتگاههاي روستایی در اینگونه کشورها ایجاد کرده است.
افزونبراین ،در سالهاي اخیر ،نگرش مدیریتی از جستارهاي کالبدي و اقتصادي صرف بهسوي جستارهاي
اجتماعی -اقتصادي و رهیافت ارتباطی -مشارکتی در حال گذار بوده است .باوجوداین ،هنوز به دلیل چیرگی رویکرد
حکومتمحور در فراگرد مدیریت و برنامهریزي همواره توجه به بهبود سرمایة اجتماعی و ابعاد محیطی -اکولوژیک،
اجتماعی -اقتصادي ،و کالبدي -زیربنایی سکونتگاههاي روستایی کمرنگ بوده است (بوردیو .)2018 ،بدینسان،
فعالیتهاي گوناگون اجتماعی-اقتصادي روستاها در کشورهاي در حال توسعه (و همچنین ایران) در چارچوب نظام
متمرکز ساختاري -کارکردي مدیریت آنها در فراگرد تحوالت فضایی هم با چالشهاي پُرشمار روبهرو شده است
(نوریان و مظفریپور .)1392 ،بدینترتیب ،مشارکت فعال روستاییان در فعالیتهاي گوناگون اجتماعی ـ اقتصادي
بسیار کمرنگ بوده یا در بیشتر روستاها دیده نمیشود (کافی و جیز .)2005 ،پیآیند این نوع نگرش مدیریتی ـ که به
نقش و جایگاه سرمایة اجتماعی روستاییان در اجراي برنامهها و طرحها کمتوجهی مینمایدـ همانا بازدارندگی زمینههاي
مثبت تحوالت فضایی سکونتگاههاي روستایی بوده است و همچنین پیامدهاي اجراي طرحهاي اجتماعی ـ اقتصادي را
هم در روستاها کماثر کرده است (بالکاندی و کیلداف.)2006 ،
در این راستا در پی بروز چنین چالشی در فراگرد بهبود سرمایة اجتماعی روستاییان و تحوالت فضایی سکونتگاههاي
روستایی در کشورهاي در حال توسعه و در ایران ،بهبود شـاخصهاي سرمایة اجتماعی متأثر از نقش مدیریت محلی و در
راستاي بهبود تحوالت فضایی سکونتگاههاي روستایی پرسشی است که میتوان پاسخ آن را در درون مناطق و نواحی هر
کشوري واکاوي کرد.

1. Instrumental Rationalism Approach
2. Communicative Approach
3. State-led
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بر این شالوده در ناحیة موردمطالعه محرکهاي متنوع سرمایة اجتماعی روستاییان بـه دلیـل اثرات رویکرد مدیریت
محلی از باال به پایین و عقالییگرایی نادیده گرفته شده است و شاخصهاي سرمایة اجتماعی دچار چالش جدي است.
ازاینرو ،ضـرورت دارد شاخصهاي سرمایة اجتماعی در فراگرد تحوالت فضایی واکاوي شود.
بر این مبنا ،نگارندگان در این پژوهش با نگرشی ژرف تالش دارند به چالشهاي بهبود سرمایة اجتماعی روستاییان
متأثر از رویکرد حاکم بر نگرش مدیریت محلی در راستاي تحوالت فضایی در سـکونتگاههاي روستایی در ناحیة
موردمطالعه بپردازند .بنابراین ،بر مبناي واکاوي ادبیات و پیشینة موضوع در پی پاسخگویی به پرسش بنیادین زیر هستند:
رویکرد حاکم بر مدیریت محلی تا چه اندازه در بهبود ابعاد سرمایة اجتماعی روستاییان و در پی آن تحوالت ابعاد
محیطی -اکولوژیک ،اجتماعی -اقتصادي ،و کالبدي -زیربنایی فضاي سکونتگاهی در ناحیة موردمطالعه اثرگذار است؟

مبانینظری 
رویکرد عقالییگرایی در اندیشة غربی از یونان باستان تاکنون همواره نقش بنیادین داشته است؛ گسترش و بهکارگیري
رویکرد عقـالییگرایی در نگرش مدیریتی به شکل برنامهریزي نسخهبرداريشده از بیرون و از باال به پایین بوده است
(افتخاری و همکاران .)1390 ،که فرایند آن شامل پیمـایش ،تحلیـل ،و برنامـه است که فراینـد برنامهریزي عقالیی
بهگونهاي پیشتاز از راه برنامهریزي جامع امکانپذیر است (گلین و تسکوت)2010 ،؛ اما ،از دهة 1960میالدي ،فرایند
برنامهریزي عقالییگرا بهگونهاي پیشتاز با رویکرد از باال به پایین و بخشینگر در مناطق گوناگون جهان به دلیل
نادیدهانگاشتن نیازها ،درک و احساس اخالقی مردم محلی در بهبود سطح زندگی در میان فقیران روستایی پیشرفت
چندانی نداشته است (افتخاری و همکاران .)1390 ،بر این مبنا ،در سالهاي اخیر ،در پی دگرگونی در رویکردهاي
مدیریت ،رویکرد عقالییگرایی قیاسی (کل به جز) جاي خود را به شیوههاي استقرایی با مبناي منطقهاي ،محلی ،و از
جزء به کل ،مشارکتی و ارتباطی بهمثابة پیشروترین شیوة نگرش مدیریتی در علوم انسانی داده است (هاال.)2005 ،
در ادامه براي تبیین دقیق ادبیات موضوع پژوهش ،هر یک از ابعاد سرمایة اجتماعی در ارتباط با مقولة تحوالت
فضایی سکونتگاههاي روستایی متأثر از اثرات رویکرد حاکم به شکل فشرده واکاوي میشود.
سکونتگاههایروستایی 

اثراترویکردمدیریتمحلی،آگاهیاجتماعی1درفراگردتحوالتفضایی

یکی از ابعاد بنیادین سرمایة اجتماعی بهرهگیري از ظرفیتهاي آشکار و پنهان آگاهی اجتماعی است که بخش ذاتی و
جداییناپذیر آن است (نارایان و همکاران .)2001 ،که زمینه را براي کنشگري روستاییان فراهم میسازد .همچنین،
بهبود آگاهی اجتماعی روستاییان متأثر از رویکرد ارتباطی مدیریت محلی زمینه را براي بهبود تحول فضاي روستایی
فراهم میسازد (کینگ و همکاران)2019 ،؛ در این راستا ،به باور فوکویاما ،براي مداخله و مشارکت افراد هر جامعهاي
در زندگی اجتماعی -اقتصاديشان ،الزم است (ماسلی و ورچور .)2005 ،آگاهی اجتماعی و در پیآیند آن شبکة اعتماد
موجود در آن جامعه و ویژگیهاي مربوط به آن متأثر از رویکرد مدیریت محلی بهبود پیدا کند (ناریان و پریتچت،
 .)1999زیرا اعتماد پایة هرگونه توسعه و تحول در سکونتگاههاي روستایی است (عنابستانی و همکاران.)1393 ،
بر این بنیاد ،آگاهی اجتماعی متأثر از اثرات رویکرد مدیریت محلی زمینه را براي تحول و بهبود ابعاد محیطیـ اکولوژیک،
اجتماعی -اقتصادي ،و کالبدي -زیربنایی فراهم میآورد.

1. Social awareness
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درفراگردتحوالتفضاییسکونتگاههایروستایی 

اثراترویکردمدیریتمحلی،انسجاماجتماعی1

انسجام اجتماعی ناظر بر میزان و الگوي رابطة متقابل بین کنشگران ،گروهها ،و خردهفرهنگهاي جداسازيشده است
(ییپ و همکاران.)2007 ،
انسجام اجتماعی بر سازگاري جمعی بین اعضاي هر جامعه استوار است و پیآیند آن پذیرش و درونیکردن نظام
ارزشی جامعه و وجود تعلق جمعی و تراکمی از وجود تعامل در بین افراد آن جامعه است (لوین.)2015 ،
به سخن دیگر ،انسجام اجتماعی بیشتر مفهومی است که بر پایة آن در سطح گروه یا جامعه اعضا به یکدیگر
وابستهاند و بهگونهاي دوسویه نیازمند یکدیگرند (حیاتی و غالمی .)1392 ،افزونبراین ،انسجام اجتماعی گونهاي
احساس مسئولیت دوسویه بین چند نفر یا چند گروه است که از اراده و آگاهی برخوردارند (عباسزاده و همکاران،
.)1391
این مفهوم همانند مفهوم آگاهی اجتماعی متأثر از اثرات رویکرد مدیریت محلی زمینه را براي بهبود ابعاد محیطی-
اکولوژیک ،اجتماعی -اقتصادي ،کالبدي -زیربنایی فراهم میسازد (ادریسی و همکاران.)1398 ،
سکونتگاههایروستایی 

اثراترویکردمدیریتمحلی،اعتماداجتماعی2درفراگردتحوالتفضایی

اعتماد از جمله مفاهیمی است که به بازگویی در جستارهاي رهبري ،تغییر ،روابط انسانی ،و مشارکت فعال افراد موردنظر
می پردازد  .اعتماد براي ایجاد روابط انسانی مؤثر ،برقراري و بهبود ارتباط مردمی و تشکیل گروه و کارگروهی ،ایجاد
همکاري و ایجاد تغییر موفقیتآمیز ضروري است (جوادزاده و علوی.)2016 ،
بدین ترتیب ،بهبود اعتماد اجتماعی بین روستاییان متأثر از اثرات رویکرد مدیریت محلی نیز زمینه را براي بهبود
تحول فضایی سکونتگاههاي روستایی فراهم میسازد.
سکونتگاههایروستایی 

اثراترویکردمدیریتمحلی،شبکه،وروابطاجتماعی3درفراگردتحوالتفضایی

شبکه و روابط در هر جامعهاي وجود دارد .البته این ارتباطات ،مبادلهها ،و شبکهها در دو سطح افقی و عمودي وجود دارند.
هر جامعهاي از طریق شبکههاي رسمی و غیررسمی ارتباطات بین افراد شناخته میشود (جوادزاده و علوی.)2016 ،
پارهاي از اینها شبکة همسطح افقیاند و روستاییان برخوردار از وضعیت و قدرت برابر را دور هم جمع میکنند؛
بهگونهاي که در بیشتر موارد شبکهها آمیختهاي از روابط عمودي و افقی را شامل میشوند (پارک و همکاران.)2012 ،
هرچه شبکة اجتماعی در جامعهاي درهمفشردهتر باشد احتمال بیشتري وجود دارد کـه ساکنان آن جامعه بتوانند
براي منافع متقابل همکاري کنند (ناریان و پریتچت .)1999 ،بهگونهاي که وجود شبکه و روابط قوي نیز بین
روستاییان متأثر از اثرات رویکرد مدیریت محلی در بهبود ابعاد محیطی اثرگذار است.

1. Social cohesion
2. Social Trust
3. Network & Social Relationships
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سکونتگاههای

اثرات رویکرد مدیریت محلی ،تشکل و گروههای اجتماعی در فراگرد تحوالت فضایی 
روستایی 

منظور از تشکلسازي گردآوردن افراد محلی و غیرمحلی ،حقیقی یا حقوقی ،و غیردولتی است که داراي هدف مشترکاند
(تودارو و همکاران .)2021 ،و دستیابی به این هدف از طریق فعالیت گروهی و مشارکت در فعالیتهاي اجتماعی-
اقتصادي جامعة محلیشان امکانپذیر میشود (کوتسو و همکاران.)2014 ،
بدین ترتیب ،بهبود تشکل اجتماعی بین روستاییان متأثر از اثرات رویکرد مدیریت محلی نیز زمینه را براي بهبود
تحول فضایی سکونتگاههاي روستایی فراهم میسازد.
سکونتگاههایروستایی 

اثراترویکردمدیریتمحلی،سرمایةاجتماعیدرفراگردتحوالتفضایی

بهبود شاخصها در فراگرد تحول فضایی سکونتگاههاي روستایی از راه توجه به مقولة سرمایة اجتماعی متأثر از رویکرد
ارتباطی مدیریت محلی امکانپذیر است (کاسیر و همکاران .)2010 ،به سخن دیگر ،سرمایة اجتماعی ،بهمثابة شبکه،
روابط و هنجارهایی است که به روستاییان کمک میکند تا با هماهنگی و برقراري رابطه با یکدیگر با چالشهاي
محیطی -اکولوژیک و اجتماعی -اقتصادي سکونتگاهشان آسانتر روبهرو شوند (ناردون و همکاران .)2010 ،بنابراین،
بهبود سرمایة اجتماعی متأثر از اثرات رویکرد مدیریت محلی یکی از ارکان اساسی در بهبود تحوالت فضایی انگاشته
میشود؛ بهگونهاي که بهبود تحول ابعاد محیطی و توسعة سکونتگاهها از راه بهبود ابعاد سرمایة اجتماعی و در پی آن
مشارکت ساکنان امکانپذیر است (فروغزاده و همکاران.)1398 ،
بر این اساس ،در چارچوب مقولة تحوالت فضایی و رویکرد ارتباطی در فرایند مدیریت ،سرمایة اجتماعی در چارچوب
ایجاد فرصتهاي نوین براي مداخله و مشارکت گروههاي گوناگون روستایی امکانپذیر است(جیامفی.)1996 ،
بنابراین ،سرمایة اجتماعی یکی از پایههاي بنیادین براي بهبود ابعاد فضا و از مفاهیم برجستة جامعهشناختی در رویکرد
مشارکتی انگاشته میشود .همچنین ،این مفهوم بهمثابة کنشگر بنیادي در رویکرد اجتماعمحور روستایی بهکار میرود.
نکتة بنیادین در رویکرد اجتماعمحور پافشاري بر سرمایة اجتماعی در بین روستاییان بهمثابة بازوي اصلی است و
درعینحال مفهومی گمشده در راستاي توسعه و تحوالت فضایی در روستاهاست (فالک و کیلپاتریک.)2000 ،
بر این اساس ،توان ( ،)1979پرد ( ،)1984پیر بوردیو ( ،)1985میشیل فوکو ( ،)1986هاتری لفور (،)1991
دورین مسی ( ،)2001و کرسول ( )2004بر آناند که تحوالت فضایی از طریق سرمایة اجتماعی بهمثابة یک عامل
دگرگونساز اجتماعی بهبود مییابد و توان برخورد روستاییان را در مکان افزایش میدهد (جانسینس.)2010 ،
درمجموع ،در دیدگاه نوین توسعه ،بهبود شاخصها در فراگرد توسعه و تحول فضایی سکونتگاهها از راه توجه به
مقولة سرمایة اجتماعی امکانپذیر است (لبون و چیس .)2011 ،بهگونهاي که سرمایة اجتماعی شبکه و روابط تلقی شده
است (ریجن ،بولت و ادیکانلی .)2012 ،که به روستاییان کمک میکند با هماهنگی و برقراري رابطه در اجراي
برنامهها و طرحهاي تحول فضاي روستایی مشارکت کنند (ماسلی و ورچور.)2005 ،

در چارچوب مقولة سرمایة اجتماعی و رویکرد ارتباطی در نگرش مدیریتی ،دانشمندان و نظریهپردازان گوناگونی
همچون پیربوردیو ،1جمیز کلمن ،2گلن لوري ،3بن پرات ،4ویلیامسون ،1بیکر ،2رابرت پاتنام ،3و فرانسیس فوکویاما 4شرح
1. Pierre Bourdieu, 1930
2. James Coleman, 1966
3. Glenn Lori, 1970
4. Bon Boret, 1980
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گوناگونی از سرمایة اجتماعی ارائه دادهاند (شجی و همکاران .)2012 ،که بیشتر آنها این واژه و مفهوم را شامل
سـرمایههایی همانند آ گاهی اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،شبکه و روابط اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،گروههاي اجتماعی ،و
مشارکت اجتماعی دانستهاند که مردم براي حل مشکالت عمومی خود نمایان میکنند (ادهیکاری و گلدای.)2010 ،
بر این مبنا ،در نظریة ارتباطی -مشارکتی 5اندیشمندانی همچون سگر ،6هینس ،7فورستر ،8هیلی ،9و بوهر 10باور
داشتند که نگرش مدیریتی افزون بر ابزار فنی میتواند از ابزار ارتباطی نیز بهره گیرد و به شکلگیري انتظارات و
خواستهها بینجامد .آنها تأکید داشتند این اثرات ارتباطی بیشتر ناخواستهاند ،اما درعینحال عملگرا بوده و میتوانند
تفاوتی را نسبت به قبل ایجاد کنند (تریجر و همکاران .)2016 ،بنابراین ،اگر مدیران و برنامهریزان اثرات ارتباطی را
نادیده بگیرند ،میتواند پیآیند واژگونه در فراگرد مدیریتی داشته باشد .سرانجام اینکه این اندیشمندان بر جنبههاي عملی
برنامهریزي ارتباطی باور داشتند که ریشه در نظریة انتقادي بهویژه نوشتههاي یورگن هابرماس 11دارد (فورستر.)1980 ،
در این راستا ،نظریة برنامهریزي ارتباطی بر آن است تا با فاصلهگرفتن از رویکردهاي عقلگرایانه و فردباورانة دهههاي
پیشین روزنهاي باشد بهسوي رویکردهاي اجتماعمحورـ که از فرایندهاي پایین به باال با تأکید بر مقیاس محلی در
برنامهریزي بهره میگیردـ حرکت نماید(کاسیر و همکاران .)2010 ،رویکرد برنامهریزي عقالییگرایی جامع طی دهة
 1980و  1990از سوي اندیشمندان مکتب انتقادي فرانکفورت بهویژه یورگن هابرماس مورد انتقاد جدي قرار گرفت.
یورگن هابرماس با ارائة نظریة ارتباطی تصریح کرد که اساس برنامهریزي مؤثر و موفق بر شیوههاي ارتباطی مبتنی است
(هیلی .)1997 ،و نکات قابلتوجه در برنامهریزي ارتباطی که همواره مبناي یک برنامهریزي مشارکتی مؤثر و کارآمد
است ،عبارت است از :الف) برنامهریزي یک فرایند ارتباطی است :این فرایند حاصل مذاکره و گفتوگوست و بهدرستی
ثمرة نشستهاست ،ولی باید گفت بخشی از آن در نشستها تهیه و تدوین میشود (گلین و تسکوت)2010 ،؛ ب) متن
برنامه یک محصول ارتباطی است؛ در این قسمت برنامه براي متخصصان تهیه نمیشود بلکه براي کسانی که از آن متأثر
میشوند یا باید آن را اجرا کنند تهیه میشود؛ ج) برنامهریزان نیاز به دانش ارتباطی دارند؛ نظریة برنامهریزي ارتباطی
نشان میدهد بسیاري از تصمیمات در فضاي ارتباطات شکل گرفته و نقش استداللها و تحلیلهاي علمی از جایگاه
باالیی برخوردار است (رابیسون و همکاران .)2002 ،درستی ،دقت آمارها ،و اطالعات اهمیت زیادي دارد؛ یکی از اصول
حاکم بر ارتباط تهیة اطالعات دقیق و صحیح است؛ در غیر این صورت شرکتکنندگان بهسرعت نسبت به ارائهدهندگان
اطالعات بیاعتماد میشوند و عمل ارتباطی مخدوش میشود .ارزشها و احساسات جزئی از برنامهریزي است :در نظریة
برنامهریزي ارتباطی رابطهاي قوي بین استدالل دانشگاهی حرفهاي و استدالل مردمی فرض میشود ،درنظرگرفتن این
ارتباط اجازه میدهد که ارزشها و اخالق در متن و محتواي برنامه از جایگاه مناسبی برخوردار شود (زاسادا.)2017 ،

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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فورستر با توجه به این موضوع که اقدامات برنامهریزي فقط فنی -ابزاري نیستند ،بلکه ارتباطی نیز هستند کـه به
شکلگیري انتظاراتی میانجامد ،تأکید میکند که این اثرات ارتباطی اغلب ناخواستهاند؛ اما درعینحال عملگرا هستند و
میتوانند تفاوتی نسبت به قبل ایجاد کنند و اگر برنامهریزان اثرات ارتباطی را نادیده بگیرند ،میتواند نتیجة معکوس
بدهد .درنهایـت ،تمرکز بر جنبههاي عملی برنامهریزي ارتباطی است که ریشه در نظریة انتقادي بهخصوص نوشتههاي
یورگن هابرماس دارد (فورستر.)1980 ،
بنابراین ،فنگرابودن بیش از حد یکی از معضالت نظري و عملی برنامهریزي است و در ابعاد تحول اثر منفی
میگذارد .نگرش مدیریتی با رویکرد ارتباطی یک مسیر و جهت مهم براي تحول است و پتانسیلهاي قابلتوجهی براي
عمل داراست (والیگو و همکاران.)2013 ،
بر این مبنا ،براي واکاوي مناسبتر این مقوله ،ابعاد مقولة اثرگذار و اثرپذیر این پژوهش در کشورهاي گوناگون به
شرح زیر وارسی شده است:
در پژوهشهاي پُرشمار وارسیشده در این مقاله ،آشکار شد بهبود ابعاد سرمایة اجتماعی روستاییان متأثر از رویکرد
ارتباطمحور میتواند زمینه را براي تحوالت فضایی سکونتگاههاي روستایی فراهم سازد.
پژوهشها در ارتباط با تحلیل رویکردهاي حاکم بر مدیریت محلی در بهبود سرمایة اجتماعی در فراگرد تحول فضایی
سکونتگاههاي روستایی پیآیندهاي گوناگونی نشان داده است .بهگونهاي که رویکردهاي حاکم بر نقش مدیران محلی
براي بهبود سرمایة اجتماعی در تحول ابعاد فضا جایگاه ویژهاي یافته است (ژائو و همکاران .)2011 ،در این راستا،
بهبود شاخصهاي سرمایة اجتماعی براي تحول بهوسیلة مدیریت محلی داراي اهمیت است (فیلیپس.)2014 ،
بر این بنیاد ،تجارب بانک جهانی در پروژههاي مشارکتی نشان میدهد برنامهریزي که با اصالت متخصص انجام
میشود غیرمشارکتی است .بدین ترتیب ،براي مشارکت جوامع در فرایند تحوالت فضایی در پروژههاي ایـن بانک از
مواردي مانند ظرفیتسازي ،اثربخشی ،اشتراکگذاري هزینه ،و بهرهوري که در تحول مؤثرند بهره گرفته میشود .با
بهبود ابعاد سرمایة اجتماعی و مشارکت روستاییان ،میتوان به رشد جامعة مدنی و همچنین مدیریت اجتماعمحور کمک
کرد (مک کینون.)2002 ،
بر این شالوده ،در فرایند اثرات رویکرد اتخاذشدة مدیریت محلی باید بهگونهاي باشد تا ظرفیت افراد را براي
بهدستگرفتن و کنترل توسعه و تحول فراهم سازد .بنابراین ،در رویکرد بهکارگرفتهشده توسط مدیریت محلی توجه به
مقولة سرمایة اجتماعی روستاییان و مشارکت آنها در فرایند توسعه ضروري است .این در حالی است که در بیشتر مناطق
سیاستهاي عمومی و رویکرد مدیریت محلی این درک از توسعه و تحول را ندارند.
بهترین راه مقابله با فرایند رویکرد مدیریت محلی عقالییگرایی سرمایة اجتماعی و همچنین آگاهیسازي افراد و
نهادها و ایجاد کمپین و اجتماعات مردمی بیان شده است.
در این راستا ،در ایران هم پژوهشی در ناحیة ورامین و پاکدشت آشکار ساخت توسعة پایدار روستایی تا حدود زیادي
متأثر از بهبود ابعاد توانمندسازي بهوسیلة رویکرد برنامهریزي است .به گونهاي که با رویکرد اجتماعمحور در طرحها و

برنامهها ابعاد توانمندسازي در فراگرد توسعة پایدار بهبود مییابد (شفیعی ثابت و میرواحدي.)1398 ،
همچنین ،پژوهشی در منطقة بانه آشکار ساخت سرمایة اجتماعی و مشارکت مولد و فعاالنة ذينفعان محلی در
طرحها و برنامههاي توسعة روستایی تضمینکنندة پایداري اقتصادي و توسعة اقتصادي روستاهاست ،لیکن عملکرد درونی
مدیریت محلی مبتنی بر رویکرد «حکومتمحور» و از «باال به پایین« موجب سرمایة اجتماعی و مشارکت نامولد و
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منفعالنه در محدودة مورد مطالعه شده و نتوانسته زمینههاي ارتقاي آگاهی اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،تشکل اجتماعی،
شبکة روابط اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،و بهبود مشارکت اجتماعی ذينفعان محلی را در طرحها و برنامهها و در توسعة
اقتصادي روستاها فراهم آورد .بنابراین ،نیازمند تغییر و اصالح رویکرد حاکم بر نظام مدیریت روستایی و گذار از وضعیت
مدیریت آمرانه و تمرکزگ رایانه به مدیریت مشارکتی و تمرکززدا و توجه به عوامل تسهیلکنندة عملکرد درونی مدیریت
محلی است همچون افزایش سطح آگاهی و دانش ،تقویت انگیزه و حس تعلق مکانی ،افزایش میزان رضایت و تقویت
امنیت شغلی مدیران محلی ،تقویت حس مسئولیتپذیري در راستاي ارتقاي سرمایة اجتماعی و بهبود مشارکت ذينفعان
محلی در طرحها و برنامههاي توسعة روستایی در فرایند توسعة اقتصاد روستایی (رمضانی و همکاران.)1399 ،
بهگونهاي که در مطالعهاي دیگر رابطة بین عملکرد دولت محلی در ارتقاي سرمایة اجتماعی روستاییان و مشارکت آنها
در توسعة پایدار روستایی در روستاهاي اطراف کالنشهر تهران آشکار ساخت که سرمایة اجتماعی یک اصل اصلی در
بهبود ابعاد توسعة پایدار روستایی درنظر گرفته میشود و مدیرانی که در مشارکت با جامعه موفق به تولید و بهبود سرمایة
اجتماعی میشوند موفق شناخته میشوند .یعنی افزایش سرمایة اجتماعی از طریق عملکرد دولت محلی میانگین ابعاد
توسعة پایدار روستایی را افزایش میدهد .به عبارت دیگر ،افزایش اعتماد اجتماعی به اجراي برنامههاي اجتماعی-
اقتصادي توسط دولت محلی مشارکت روستاییان در اجراي برنامهها ،فعالیتهاي اجتماعی ،و سرمایهگذاري اقتصادي در
روستاها را افزایش میدهد که به بهبود ابعاد روستاهاي پایدار منجر میشود (شفیعی ثابت و خاکسار.)1398 ،
بر این شالوده پژوهشی در ارتباط با تأثیر سرمایة اجتماعی بر مشارکت روستاییان در برنامههاي توسعة روستایی با
نقش میانجی ،اثرات ادراکشده از برنامهها و طرحها در روستاهاي تهران را آشکار ساخت که بیانگر تأثیر مثبت سرمایة
اجتماعی بر مشارکت روستاییان در برنامههاي توسعة روستایی است؛ به سخن دیگر ،با بهبود آگاهی اجتماعی ،اعتماد
اجتماعی ،و شبکههاي اجتماعی نسبت به اجراي برنامهها و طرحهاي اجتماعی -اقتصادي توسط مدیریت محلی،
مشارکت روستاییان در اجراي طرحها و شراکت در فعالیتهاي اجتماعی و سرمایهگذاري اقتصادي در روستاها افزایش
یافته که درنتیجه موجب بهبود ابعاد توسعة پایدار روستایی شده است (شفیعی ثابت و خاکسار.)1398 ،
بر این اساس ،در ارتباط با موضوع پژوهش حاضر ،مطالعات پُرشماري در کشورهاي مختلـف صورت گرفته است،
لیکن اکثریت این پژوهشها مقولة سرمایة اجتماعی را در ارتباط با روند توسعة روستاها بررسی کردهاند؛ حال آنکه نقش
نگرش مدیریتی در سرمایة اجتماعی روستاییان در فراگرد تحوالت فضایی سکونتگاههاي روستایی با تأکید بر رویکرد
حاکم بر فرایند آن موضوعی است که کمتر بدان پرداخته شده است .همچنین ،نوآوري پژوهش حاضر نیز بدین جهت
است که اثرات رویکرد حاکم بر مدیریت محلی بر بهبود سرمایة اجتماعی بهمثابة متغیـر واسط و تأثیر این دو بر ابعاد
تحول فضاي روستایی واکاوي شده است .بررسی این پژوهشها از یک سو به مسئلهشناسی ،مسئلهیابی ،و متدولوژي
پژوهش حاضر مدد رسانده و از سوي دیگر زمینهاي براي مقایسة نتایج پژوهشهاي پیشین با پژوهش حاضر فراهم
ساخته است .در این راستا بر اساس ادبیات نظري و پیشینة پژوهش چارچوب مفهومی پژوهش به شرح زیر است (شکل
.)1
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تحولمحیطی-
اکولوژیک

تحولاجتماعی

اثراترویکردمدیریت

سرمایةاجتماعی

تحوالتفضایی

محلی

روستاییان

سکونتگاههایروستایی

تحولاقتصادی

شبکهوروابطاجتماعی

تشکلوگروههای
اجتماعی

تحولکالبدی-
زیربنایی

شکل.1چارچوبمفهومیپژوهش 
مأخذ:براساسواکاویادبیاتوپیشینةپژوهش 1399،

روشپژوهش 
در پژوهش حاضر به واکاوي اثرات رویکرد حاکم بر مدیریت محلی بر بهبود سرمایة اجتماعی در فراگرد تحوالت فضایی
بخش اسفندقه پرداخته شده است .بنابراین ،از نظر هدف بنیادي و از نگرش شیوة اجراي پژوهش در زمرة پژوهشهاي
پیمایشی و بر حسب ماهیت دادهها از نوع پژوهشهاي کمّی است و مؤلفهها و شاخصهاي اثرگذار و اثرپذیر پژوهش بر
اساس سؤالها ،فرضیهها ،و چارچوب مفهومی پژوهش حاضر به روش توصیفی -تحلیلی واکاوي شده است .روش
جمعآوري دادهها و اطالعات به دو صورت کتابخانهاي و میدانی است .به سخن دیگر ،براي تدوین مبانی نظري و پیشینة
پژوهش و ادبیات موضوع از روش کتابخانهاي و براي جمعآوري دادههاي میدانی در ارتباط با شاخصها ،گویهها ،و
سنجههاي مؤلفة اثرگذار و مؤلفة اثرپذیر از روش پیمایش میدانی بهره گرفته شده است .جامعة آماري پژوهش شامل 42
روستاي داراي سکنه بخش اسفندقه بوده است (نتایج سرشماري شهرستان جیرفت ،سال  .)1395در این پژوهش براي
تعیین حجم نمونة تصادفی و براي تکمیل پرسشنامه در سطح روستا ،سی روستا به روش طبقهاي در دو گروه
(روستاهاي کوهستانی و دشتی) بهصورت تصادفی انتخاب شد .سپس ،در درون روستاهاي انتخابی ،خانوارهاي نمونة
تصادفی بر اساس روش نسبت به اندازة خانوار روستاها )P.P.S( 1انتخاب شد .در این ارتباط ،حجم نمونة محاسبهشده
براي روستاییان بر اساس فرمول کوکران( 2سرایی )1393 ،با سطح اطمینان  95درصد و پیشبرآورد واریانس 0/25
( )0/5*0/5و دقت احتمالی مطلوب  5درصد ،تعداد  344خانوار محاسبه شد .از آنجاکه تعداد نمونة پرسشنامه در تعدادي
از روستاها با توجه به روش نسبت به اندازة خانوار روستاها ( )P.P.Sبراي تکمیل پرسشنامه به حد نصاب الزم نرسید،
تعداد پرسشنامههاي خانوار به  370خانوار افزایش یافت.

1. Probability Proportional to Size
2. Cochran
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تجزیه و تحلیل ویژگیهاي جمعیتشناختی و تجمیع پرسشها براي ورود به مدل و تحلیل سازهها و روابط بیانشده

در چارچوب نظري با استفاده از نرمافزار آموس 1گرافیک انجام شد .در این رابطه براي تبیین دقیق سؤالها و فرضیههاي
پژوهش و براي سنجش ابعاد گوناگون اثرات رویکرد مدیریت محلی (رویکرد عقالییگرایی) و تأثیر آن بر شاخصهاي
سرمایة اجتماعی روستاییان همچون آگاهی اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،شبکة اجتماعی ،تشکل
اجتماعی ،و مشارکت اجتماعی در فرایند تحوالت فضایی سکونتگاههاي روستایی در ابعاد محیطی -اکولوژیک ،اجتماعی-
اقتصادي ،و کالبدي -زیربنایی از مطالعات پژوهشگران گوناگون بهره گرفته شد .بهمنظور اطمینان از انطباق سؤالهاي
برگرفته از پژوهشهاي پیشین با متغیرهاي پژوهش و براي مشخصشدن روایی صوري این شاخصها و انطباق آن با
شرایط ایران و روستاهاي ناحیة مورد مطالعه ،درجة اهمیت شاخصهاي مؤلفة اثرگذار و اثرپذیر پژوهش توسط چند تن از
صاحبنظران دانشگاهی در حوزة برنامهریزي روستایی در سطح دانشگاههاي تهران ،شهید بهشتی و خوارزمی ،و
کارشناسان فرمانداري و جهاد کشاورزي بخش اسفندقه سنجش شد .پس از دریافت نظرات آنها ،کارهاي اصالحی در
پرسشنامه صورت گرفت و تعدادي از سؤالهاي بیاهمیت حذف شد .سنجش این شاخصها بهصورت گزینههاي رتبهاي
طیفی لیکرت از مقدار  1خیلی کم تا مقدار  5خیلی زیاد بود .براي بررسی پایایی و قابل اعتماد بودن دادههاي
پرسشنامهاي پژوهش از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شد (آشتیانی .)1389 ،بنابراین ،ابتدا یک نمونة سیتایی از
پرسشنامه در جامعة مورد نظر توزیع شد و با توجه به مقدار آلفاي کرونباخ بهدستآمده ویرایش نهایی پرسشنامه صورت
گرفت و در نمونة مربوط توزیع شد .سرانجام ،براي پژوهش حاضر مقدار آلفاي کرونباخ  0/926بهدست آمد .بنابراین،
مقدار آلفاي بهدستآمدة این پژوهش چون به عدد  1نزدیک است ،قابل اعتماد است.
براي سنجش اثرات حاکم رویکرد مدیریت محلی در قالب رویکرد عقالییگرایی و ارتباطی سکونتگاههاي روستایی،
هفت سؤال مطابق جدول  1در قالب اثرات رویکرد حاکم مدیریت محلی ارزیابی شد.
جدول.1ابعادومتغیرهایموردبررسیدرزمینةرویکردحاکمبرمدیریتمحلی 
ابعاداصلی 

اثرات رویکرد
مدیریت محلی

متغیرآشکار 
متغیرمکنون 
اثرات تعدد زیاد مراکز تصمیمگیري در مدیریت فرادست بر عملکرد مدیریت
محلی در راستاي بهبود سرمایة اجتماعی روستاییان
اثرات تفویض اختیار محدود بر عملکرد مدیریت محلی در راستاي بهبود
عقالییگرایی
سرمایة اجتماعی روستاییان
اثرات اعطاي اعتبار و تسهیالت مالی بر عملکرد مدیریت محلی در راستاي
بهبود سرمایة اجتماعی روستاییان
اثرات ارتباط مدیریت محلی با نهادهاي فرادست در زمینة تصمیمگیريهاي
مربوط به مسائل اجتماعی و اقتصادي روستا بر عملکرد آنها در راستاي بهبود
سرمایة اجتماعی روستاییان
اثرات ارتباط مدیریت محلی با نهادهاي فرادست در زمینة اجراي پروژهها بر
عملکرد آنها در راستاي بهبود سرمایة اجتماعی روستاییان
ارتباط محور
اثرات ارتباط مدیریت محلی با نهادهاي فرادست در زمینة پیگیري امور محوله
بر عملکرد آنها در راستاي بهبود سرمایة اجتماعی روستاییان
اثرات ارتباط مدیریت محلی با روستاییان در زمینة پیگیري امور محوله بر
عملکرد آنها در راستاي بهبود سرمایة اجتماعی روستاییان

پژوهشگران 

;Cahyo, 2018
Lestarini, 2018; Ryser,
2018

;Cahyo, 2018
;Lestarini, 2018
Lekaota, 2015

مأخذ:براساسواکاویادبیاتپیشینةنظریپژوهش،سال 1399

1. Amos
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جدول.2متغیرهایمکنونوآشکارسرمایةاجتماعیروستاییان 
متغیر

متغیر

اصلی 

مکنون 
آگاهی
اجتماعی

انسجام
اجتماعی

شبکه و
روابط
اجتماعی

سرمایة
اجتماعی

اعتماد
اجتماعی

تشکلسازي
و نهادسازي

مشارکت
اجتماعی

متغیرآشکار 
آگاهی روستاییان نسبت به حقوق خود
آگاهی روستاییان نسبت به وظایف سازمانهاي دولتی و غیردولتی
آگاهی روستاییان از فعالیتهاي مذهبی ،اجتماعی ،و خیریه
آگاهی روستاییان نسبت به مزایاي مشارکت در فعالیتهاي مختلف روستا از جمله امور
اجتماعی -اقتصادي و پروژهاي عمرانی
افزایش روحیة گذشت و فداکاري روستاییان با یکدیگر و احترام آنان به همدیگر و همبستگی
میان آنها
کاهش میزان اختالف ،درگیري و نزاع میان مردم روستا و همبستگی و همکاري روستاییان با
مردم روستاي مجاور
کاهش چنددستگی و اختالف بین طایفهاي و همدلی میان مردم ،حل اختالفات محلی و
زمینهسازي جهت رفع اختالف ،درگیري ،و نزاع در روستا
افزایش احترام مردمان روستا در مقابل ریشسفیدان ،اعضاي شورا ،دهیار ،و بخشدار
اقوام و همسایگان و دوستان در روستا به دیدن همدیگر میآیند
افزایش فعالیت گروهی روستاییان و فعالیت آن ها در گروههاي ورزشی
افزایش فعالیت روستاییان در نهاد فرهنگی بسیج
افزایش فعالیت روستاییان در صندوق قرضالحسنه
شرکت روستاییان در مهمانیهاي گروهی
افزایش فعالیت روستاییان در تعاونی و صندوقهاي مالی خانوادگی و اطرافیان
فعالیت روستاییان در گروههاي مذهبی و گروهاي خیریه
افزایش اعتماد به همسایگان ،اقوام ،دوستانتان ،و رضایت از محل زندگی
افزایش اعتماد به مدارس آموزشوپرورش و مراکز آموزشی فنی و حرفهاي
افزایش اعتماد روستاییان به دهیار ،شورا ،بخشداري ،شوراي حل اختالف روستایی ،و انجمن
اسالمی محل
افزایش اعتماد روستاییان به روحانی مسجد و هیئتهاي مذهبی و هیئتامناي محله
افزایش اعتماد روستاییان به مؤسسات مالی غیررسمی و افزایش اعتماد به بانک دولتی و
صندوق قرضالحسنة روستا
افزایش اعتماد روستاییان به بنیاد مسکن
افزایش اعتماد روستاییان به مرکز خدمات کشاورزي و سازمان کشاورزي و سازمانهاي آموزش
کشاورزي و سازمانهاي آموزش اجتماعی
افزایش اعتماد روستاییان به کارگاهاي تولیدي ،فروشگاههاي روستا و تعاونی مصرف روستایی
ایجاد و پیگیري الزم براي شکلدهی تشکلهاي مختلف توسط سازمانهاي دولتی و تشویق
مردم روستا براي شکلدهی و گسترش تشکلها و عضویت در آن
ایجاد و گسترش تشکل تولید کشاورزي (تعاونی دامداران ،باغداران ،گندمکاران و غیره) و
افزایش تشکل تولیدي غیرکشاورزي

پژوهشگران 
;Yongguilu, Sato et al., 2006
Musavengane et ,2011; Regis
;MatthiasFink, 2018; al., 2016
Richard lang and Briankeogh,
1990; Qiaoming liu, 2009.

;Karimi moghari, 2014
Soonhee Kim, 2012; Regis,
2016; RichardL ang and
;Matthias Fink, 2018
Qiaoming liu, 2009

Bakker, 2019; Rostami, 2013

;Rothstein and stole, 2008
Alipour 2009; Soonhee Kim,
2012; Oxford Dictionary, 2018

Lekaota, 2015; Ryser, 2018

ایجاد یا گسترش فعالیت تشکلهاي سیاسی همچون بسیج ،انجمن اسالمی ،و تشکل مذهبی
ایجاد زمینههاي الزم براي الیروبی گروهی قناتها و نهرها و جوي آب و نگهداري چاه آب و
منبع آب روستا
مشارکت روستاییان در کار گروهی ،جشن ،و مراسمهاي دوستان ،همسایگان ،و اقوام در روستا
شراکت و سرمایهگذاري روستاییان در فعالیت کشاورزي و غیرکشاورزي در روستاي خودشان و
روستاي مجاور
افزایش شراکت و سرمایهگذاري مشترک روستاییان با شهریان و احداث مرکز درمانی و
بهداشتی روستا

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

مأخذ:براساسواکاویادبیاتپیشینةنظریپژوهش،سال 1399

براي سنجش ابعاد تحوالت فضایی سکونتگاههاي روستایی ،ده سؤال مطابق جدول  3در قالب ابعاد محیطی ـ
اکولوژیک ،اجتماعی ـ اقتصادي ،و کالبدي ـ زیربنایی ارزیابی شد.

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورۀ،54شمارۀ،2تابستان1401

 780
جدول.3متغیرهایابعادتحوالتفضایی 
متغیراصلی  متغیرمکنون 
محیطی-
اکولوژیک

پژوهشگران 

متغیرآشکار 
مقابله با رخداد خشکسالی ،حوادث ،و رویدادهاي غیرمترقبة طبیعی و غیرطبیعی
نظارت و پیگیري براي سنددارکردن و تعیین مالکیت اراضی و نظارت بر حسن اجراي
مقررات مربوط به حفاظت و بهسازي محیط زیست و بهرهبرداري از منابع طبیعی

;Cahyo, 2018
;Lestarini, 2018
Ryser, 2018

بهبود شرایط بهداشتی ،دفع فاضالب و تجمعآوري زباله
اجتماعی
تحوالت
فضایی
سکونتگاههاي
روستایی

اقتصادي

کالبدي ـ
زیربنایی

بهبود تأمین آب شرب و کشاورزي و رفع مشکالت آن
برگزاري کارگاههاي مختلف براي فعالیتهاي کشاورزي و غیرکشاورزي توسط
سازمانهاي مربوط براي افزایش دانش و مهارت روستاییان
پیگیري و نظارت بر زمینهسازي ایجاد واحدهاي صنعتی ،صنایع دستی کوچک،
گلخانه ،تولید گیاهان دارویی
پیگیري و نظارت بر ارائة وام تسهیالت مالی به خانوار روستایی براي فعالیتهاي
مختلف
حفظ نظم و امنیت فیزیکی و انتظامی ،حل اختالف ،روشنایی معابر ،و نظایر آن
نظارت بهموقع بر حفظ و نگهداري تأسیسات عمومی ،احداث و تعمیر مدارس روستا،
تعمیر و نگهداري تجهیزات و سایر خدمات روستایی و اموال و داراییها
پیگیري و نظارت بر ساخت و ساز مساکن و عملیات عمرانی نظیر راه ،برقرسانی،
عملیات گازرسانی ،بهبود امکانات رفاهی و خدماتی و نظایر آن

;Cahyo, 2018
;Lestarini, 2018
Lekaota, 2015

;Cahyo, 2018
;Lestarini, 2018
Rothstein and
stole, 2008

;Cahyo, 2018
;Lestarini, 2018
Qiaoming liu,
2009
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بحثویافتهها 

از مجموع  370خانوار پاسخدهنده در نقاط روستایی موردمطالعه ،حدود  58/6درصد مرد و در حدود  41/4درصد زن
بودهاند .همچنین ،سطح تحصیالت حدود  35/9درصد در سطح ابتدایی و راهنمایی بوده است 43 ،درصد داراي تحصیالت
متوسطه ،دیپلم ،و کاردانی بودهاند و حدود  21/1درصد داراي مدرک کارشناسی و باالتر بودهاند .شغل حدود  60درصد
پاسخگویان کشاورزند 30 ،درصد کاسب ،و حدود  10درصد صنعتگر.
بر اساس نتایج بهدستآمده از جدول  ،2میان مقولة سرمایة اجتماعی و اثرات رویکرد حاکم بر مدیریت محلی بهمثابة
متغیر مستقل بر تحوالت فضایی سکونتگاههاي روستایی بخش اسفندقه به میزان  0/481همبستگی بوده است .همچنین،
بر اساس ضریب تعیین واریانس 0/236 ،درصد تحوالت فضایی سکونتگاههاي روستایی در ناحیة موردمطالعه توسط
سرمایة اجتماعی تبیین شده است (جدول .)4
نتایجرگرسیونمؤلفههایاثرگذارسرمایةاجتماعیبرتحوالتفضایی 

جدول.4
مدل 

ضریبهمبستگیچندگانه)(R



0/481

ضریبتعیین( )R2
0/236

لشده 
ضریبتعیینتعدی 
0/230

خطایاستاندارد 
0/590
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همچنین ،مطابق یافتههاي پژوهش بر اساس مقدار محاسبهشده براي  ،Fدر سطح اطمینان  0/0 40میتوان گفت که
ترکیب خطی متغیرهاي مستقل قادر به تبیین و پیشبینی تغییرات متغیر وابسته (تحوالت فضایی) هرچند بهصورت
ضعیف است (جدول .)5
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جدول.5معنیداریرگرسیونمؤلفههایاثرگذارسرمایةاجتماعیدرتحوالتفضایی 
اثررگرسیون 
باقیمانده
کل

درجةآزادیdf

مجموع 
5/060
16/355
22/420

6
42
56

میانگینمربعات 
0/842
0/342

F

یداریSig.
سطحمعن 

2/424

0/040
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درنهایت ،بر اساس ضریب استانداردشده تأثیر شاخصهاي مقولة اثرگذار بر شاخصهاي مقولة اثرپذیر ،نتایج نشان
میدهد که شاخصهاي اثرگذار متأثر از اثرات رویکرد حاکم بر مدیریت محلی ،بهجز در شاخص انسجام اجتماعی ،بین
آنها در هیچیک از شاخصهاي سرمایة اجتماعی معنیدار نشد .به سخن دیگر ،تحوالت فضایی سکونتگاههاي روستایی
ناحیة موردمطالعه متأثر از سطح پایین بهبود شاخصهاي مقولة سرمایة اجتماعی است و هیچیک در تبیین تحوالت
فضایی روستایی جایگاه خود را نیافته اسـت .تنها شاخص معنیدار شاخص انسجام بین آنها بوده است .بر این شالوده،
اثرات رویکرد حاکم بر مدیریت محلی به دلیل عملکرد کامالً متمرکز و کمتوجهی به شاخصهاي مقولة سرمایة اجتماعی
و مشارکت روستاییان در هیچیک از شاخصهاي سرمایة اجتماعی روستاییان اقدام اثربخشی انجام نداده است که باعث
بهبود این شاخصها در فرایند تحول فضاي روستایی شود (جدول .)6
شاخصهایاثرگذارواثرپذیر 

جدول.6ضرایبمیزانتأثیر
ابعاد 

ضریبغیراستاندارد 
B

انسجام اجتماعی

0/740

ضریباستاندارد 
Β
0/356

 Std. Error
0/112

T

یداری 
سطحمعن 

6/602

0/000
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بر این شالوده با توجه به معنیدارنشدن هر یک از شاخصهاي سرمایة اجتماعی روستاییان در فراگرد تحول فضایی
روستایی ،نتایج حاکی از آن است که در روستاهاي ناحیة موردمطالعه اقدامات بسیار محدودي در زمینة بهبود شاخصهاي
سرمایة اجتماعی که شالودة رویکرد ارتباطی بر آن استوار است صورت گرفته است .بدین ترتیب ،روستاییان این ناحیه
مشارکت بسیار کمی در فرایند تحول روستاها دارند .عالوه بر این ،براي سنجش دقیقتر تأثیرات رویکرد کنونی حاکم بر
مدیریت محلی (مجزا و متخصصمحور) در بهبود شاخصهاي سرمایة اجتماعی روستاییان (آگاهی اجتماعی ،تشکل
اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،و مشارکت اجتماعی) و تحوالت فضایی (محیطی -اکولوژیک ،اجتماعی-
اقتصادي ،کالبدي -زیربنایی) و براي تعیـین دقیـقتر ارتباط علی بین متغیرها با استفاده از سه تحلیل  CFAانجام شد؛
بهگونهاي که شکل  2و  3و  4نمودارهاي مسیر این سه متغیر را بر اساس متغیرهاي مشاهدهشدة جدول  ،3 ،2 ،1و 4
نشان میدهد و برآورد استاندارد ضرایب مسیر هر کدام از این سه متغیر در جدولهاي  ،10 ،9و  11آمده است که بر
اساس شاخصهاي برازندگی دامنة پذیرش هریک از شاخصهاي برازش در جدول  7ارائه شده است .یافتهها حاکی از
آن است که ضرا یب مسیر متغیر سرمایة اجتماعی و متغیر تحوالت فضایی و ارتباط این دو داراي برازش مطلوب است ،اما
برازش سرمایة اجتماعی متأثر از رویکرد حاکم در ارتباط با تحوالت فضاییـ همانطور که در جدول  10و شکل  4نشان
داده شده استـ نامطلوب است.
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شاخصهایبرازندگیمدل 

جدول.7
شاخص



شاخصهایبرازشمطلق 


شاخصهایبرازشمقتصد


شاخصهایبرازشتطبیقی


برازندگی 

𝟐𝝌
𝒇 𝒅.

Chi
Square

GFI

AGFI

NFI

IFI

CFI

AGFI

RFI

PNFI

CMIN/d
f

RMSE
A

دامنة
پذیرش

<2

<0/05

<0/90

<0/90

<0/90

1-0

<0/09

<0/90

<0/09

<0/05

3-1

<0/05
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اندازهگیریسرمایةاجتماعیوتحوالتفضایی 

شاخصهایبرازشمدل

جدول.8
نامشاخص 

اختصار 

شاخص نیکویی برازش تعدیلشده
شاخص نیکویی برازش
شاخص سطح پوشش کاي دو
شاخص برازش فزاینده
شاخص برازش نسبی
شاخص برازش تطبیقی
شاخص برازش هنجارشده
کاي مربع بهنجارشده
ریشة میانگین مربعات خطاي برآورد
شاخص برازش مقتصد هنجارشده

AGFI

سرمایةاجتماعی 

تحوالتفضایی 

میزان 
0/992
0/98
0/828
0/62
0/95
0/95
0/97
2/14
0/721
0/523

میزان 
0/992
0/98
0/846
0/48
0/95
0/95
0/93
2/14
0/826
0/423

GFI
Chi Square
IFI
RFI
CFI
NFI
CMIN/df
RMSEA
PNFI

مالک 

تفسیر 

بیشتر از 0/90
بیشتر از 0/90
بیشتر از 0/05
بین 1-0
بیشتر از 0/90
بیشتر از 0/90
بیشتر از 0/90
بین 3-1
بیشتر از0/05
بیشتر از 0/05

برازش مطلوب
برازش مطلوب
برازش مطلوب
برازش مطلوب
برازش مطلوب
برازش مطلوب
برازش مطلوب
برازش مطلوب
برازش مطلوب
برازش مطلوب
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مدلهایعاملیتأییدیبرایاعتبارسنجی 
شکل.2برآوردهایاستاندارد 
:یافتههایپژوهش 1399،

مأخذ

اندازهگیریسرمایةاجتماعیوتحوالتفضایی 

شاخصهایبرازشمدل

جدول.9
نامشاخص 
شاخص نیکویی برازش تعدیلشده
شاخص سطح پوشش کاي دو
شاخص برازش فزاینده
شاخص برازش نسبی
شاخص برازش تطبیقی
شاخص برازش هنجارشده
کاي مربع بهنجارشده
ریشة میانگین مربعات خطاي برآورد
شاخص برازش مقتصد هنجارشده

مأخذ:یافتههایپژوهش 1399،


اختصار 
AGFI
Chi Square
IFI
RFI
CFI
NFI
CMIN/df
RMSEA
PNFI

میزان 
0/992
0/945
0/48
0/95
0/97
0/93
2/14
0/625
0/423

مالک 
بیشتر از 0/90
بیشتر از 0/05
بین 1-0
بیشتر از 0/90
بیشتر از 0/90
بیشتر از 0/90
بین 3-1
بیشتر از0/05
بیشتر از 0/05

تفسیر 
برازش مطلوب
برازش مطلوب
برازش مطلوب
برازش مطلوب
برازش مطلوب
برازش مطلوب
برازش مطلوب
برازش مطلوب
برازش مطلوب
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اندازهگیریمتغیرهایوابستهومستقلپژوهش 

شکل.3ساختارتحلیلبرازشکلیت



:یافتههایپژوهش 1399،

مأخذ

براي برازش کلیت اندازهگیري متغیرهاي وابسته و مستقل پژوهش مهمترین شاخصهاي ارزیابی برازش مدل از
منابع مستند استخراجشده و مقادیر محاسبهشده با معیارهاي پیشنهادي تطبیق داده شد .بهگونهاي که میتوان چنین بیان
کرد که مدلهاي اندازهگیري ترسیمشده شرایط الزم را براي طراحی مدل نهایی پژوهش دارا هستند .بر این اساس ،براي
سنجش تأثیر متغیر مستقل ،اثرات رویکرد مجزا و متخصصمحور بر سرمایة اجتماعی روستاییان در فراگرد تحوالت
فضایی (متغیر وابسته) در ناحیة موردمطالعه به سه دستة متغیر در قالب اثرات رویکرد حاکم بر مدیریت محلی ،سرمایة
اجتماعی روستاییان ،و تحوالت فضایی سکونتگاههاي روستایی طراحی شده است .در مدلسازي معادالت ساختاري با
تأکید بـر نرمافزار آموس براي شناخت میزان همخوانی دادههاي تجربی و مدل نظري از شاخصها و معیارهایی استفاده
میشود که به آنها شاخص نیکویی برازش میگویند و از شاخصهاي متفاوتی براي حصول اطمینان از نیکویی برازش
استفاده میشود .در مدل یابی معادالت ساختاري باید براي تعیین برازش مدل از سه شاخص برازش مطلق و تطبیقی
استفاده شود .بهگونهاي که دو شاخص  AGFIو  GFIهرچه به یکدیگر نزدیکتر باشند برازش کامل مدل را بیشتر نشان
میدهند و کمبودن شاخص ( RMSEAکمتر از  )0/08بهمنزلة مطلوبیت برازش مدل است.

سکونتگاههایروستاییناحیةموردمطالعه 

شکل.4ارتباطرویکردفعلیحاکمبرمدیریتمحلیوسطحتحولدر
مأخذ:یافتههایپژوهش 1399،
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بهمنظور اثرگذاري و ارتباط بین رویکرد فعلی حاکم بر مدیریت محلی به لحاظ سرمایة اجتماعی در تحوالت فضایی
سکونتگاههاي روستایی شکل  4طراحی شد .مدل ارتباطی استاندارد (تحلیل مسیر) اثرات رویکرد حاکم بر مدیریت به
لحاظ سرمایة اجتماعی در تحوالت فضایی سکونتگاههاي روستایی را نشان میدهد .بهگونهاي که کلیة پارامترها بررسی
شده است .یافتهها حاکی از آن است که رویکرد حاکم بر مدیریت محلی به بهبود ابعاد سرمایة اجتماعی و درنتیجه
تحوالت فضایی کمتوجهی کرده است (جدول .)10
اندازهگیریرویکردحاکمبرمدیریتمحلیوسطحتحولفضایی 

شاخصهایبرازشمدل

جدول.10
نامشاخص 
شاخص نیکویی برازش تعدیلشده
شاخص نیکویی برازش
شاخص سطح پوشش کاي دو
شاخص برازش فزاینده
شاخص برازش نسبی
شاخص برازش تطبیقی
شاخص برازش هنجارشده
کاي مربع بهنجارشده
ریشة میانگین مربعات خطاي برآورد
شاخص برازش مقتصد هنجارشده

اختصار 
AGFI
GFI
Chi Square
IFI
RFI
CFI
NFI
CMIN/df
RMSEA
PNFI

میزان 
0/492
0/66
0/001
1/48
0/25
0/57
0/33
3/14
0/125
0/03

مالک 
بیشتر از 0/90
بیشتر از 0/90
بیشتر از 0/05
بین 1-0
بیشتر از 0/90
بیشتر از 0/90
بیشتر از 0/90
بین 3-1
بیشتر از0/05
بیشتر از 0/05

تفسیر 
برازش نامطلوب
برازش نامطلوب
برازش نامطلوب
برازش نامطلوب
برازش نامطلوب
برازش نامطلوب
برازش نامطلوب
برازش نامطلوب
برازش نامطلوب
برازش نامطلوب
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ارزیابیوکاراییمدل 

درمجموع ،در پارهاي زمانها ،ارزیابی و کارایی مدل را میتوان از معنیدا نبودن کاي دو مشخص کرد .بااینحال ،یک
2

𝜒
𝑓 .)𝑑.در
قاعدة کلی وجود دارد و آن اینکه اگر نسبت بین کاي دو و درجة آزادي کمتر از  2باشد ،مدل مناسب است< 2( :

این پژوهش مقدار آمارة کاي دو  250/760و درجة آزادي  32است .پس 
𝜒2
250/760
=
= 7.83 > 2
𝑓 𝑑.
32

بنابراین ،مدل برازشیافته با دادههاي حاصلشده همخوانی ندارد Chi-square .سطح تحت پوشش کاي دو است
که مقدار آن در این پژوهش  0/001بهدست آمد و بیشتر از  0/05است و برازش آن نامطلوب است ).)p-value>0.05

 AGFTشاخص نیکویی برازش تعدیلشده است که برازش مدل پیشنهادشده به مدل مستقل (که فرض میکند بین
دادهها رابطهاي وجود ندارد) را میسنجد و در مدل برابر  0/492است .با توجه به اینکه مقدارهاي  0/90و باالتر
قابلقبولاند ،این اندازهها کوچکتر است و نمایانگر برازش نامطلوب مدل است GFI RMSEA .شاخص نیکویی
برازش است که مقدار نسبی واریانسها و کوواریانسها را بهگونهاي مشترک از راه مدل ارزیابی میکند .ویژگی خاص
شاخص  GFIاین است که به حجم نمونه بستگی ندارد .دامنة تغییرات این دو شاخص بین صفر و یک است .بنابراین،
مقدار بهدستآمده در این پژوهش که برابر یا از  0/66که بیشتر از  0/90است نمایانگر برازش نامطلوب استNFI .

شاخص برازش هنجارشده است که در این پژوهش  0/33است و بیشتر از  0/90است که نمایانگر برازش نامطلوب است
 CFIشاخص برازش تطبیقی است که در این پژوهش  0/57بهدست آمد و بیشتر از  0/90است که نمایانگر برازش
نامطلوب است RFI .شاخص برازش نسبی است که در این پژوهش  0/25بهدست آمد و بیشتر از  0/90است که نمایانگر
برازش نامطلوب است IFI .شاخص برازش فزاینده است که در این پژوهش  1/48بهدست آمد است که نمایانگر برازش
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مطلوب است ،چون بین  3-1است PNFI .شاخص برازش مقتصد هنجارشده است که در این پژوهش  0/03بهدست
آمد که بیشتر از  0/05است و نمایانگر برازش نامطلوب است CMIN .کاي مربع بهنجارشده است که در این پژوهش
 2/49بهدست آمد که مقدار آن بین  3-1است و نمایانگر برازش نامطلوب است .بدین ترتیب ،بر اساس نتایج مقدار

p-

 valueسطح تحت پوشش کاي دو برابر با  0/001با درجة آزادي  32که این مقدار کمتر از  0/05نشاندهندة تأییدنشدن
مدل است .شاخص نیکویی برازش 0/60است که نشاندهندة قابلقبولنبودن این میزان براي برازش مطلوب مدل است.
مقدار ریشة میانگین مربعات که شاخص دیگر نیکویی برازش است نیز  0/125است که با توجه به اینکه بیشتر از 0/05
است قابلقبول نیست و نشاندهندة تأییدنشدن اثر فعلی رویکرد حاکم بر مدیریت محلی به لحاظ سرمایة اجتماعی در
تحوالت فضایی است .دیگر شاخص نیکویی برازش براي معادالت ساختاري همگی نشاندهندة برازش نامطلوب است.
بدین ترتیب بر اساس دیدگاه روستاییان و انعکاس آن در مدل تحلیل مسیر ،رویکرد فعلی حاکم بر مدیریت محلی به
بهبود ابعاد سرمایة اجتماعی و درنتیجه تحوالت فضایی کمتوجهی کرده و این مسئله موجب شده است تا بهبود ابعاد
تحوالت فضایی در سکونتگاههاي روستایی صورت نگیرد .بنابراین ،تغییر رویکرد مدیریت محلی به سمت رویکرد
اجتماعمحور و تقویت ابعاد سرمایة اجتماعی با هدف مشارکت مردم در اجراي برنامههاي تحول فضایی احساس میشود.
در این راستا اثرات رویکرد حاکم بر مدیریت محلی در بهبود ابعاد سرمایة اجتماعی روستاییان باعث شده است که
تحوالت ابعاد محیطی -اکولوژیک ،اجتماعی -اقتصادي ،و کالبدي -زیربنایی فضاي سکونتگاهی در ناحیة موردمطالعه در
سطح پایینی قرار بگیرد .بر این اساس ،نتایج بهدستآمده با یافتههاي شفیعی ثابت و میرواحدي ( )1398همخوانی ندارد
که آنها در پژوهش خود در ناحیة ورامین و پاکدشت به این نتیجه رسیدهاند که توسعة روستایی تا حدود زیادي متأثر از
بهبود ابعاد توانمندسازي بهوسیلة رویکرد برنامهریزي است؛ بهگونهايکه با رویکرد اجتماعمحور در برنامه و طرحها ابعاد
توانمندسازي در فراگرد توسعه بهبود مییابد .همچنین ،در زمینة توجه به مقولة سرمایة اجتماعی و بهبود شاخصهاي آن
در فرایند برنامهریزي مدیران محلی با یافتههاي بالکاندي و کیلداف )2006( ،مطابقت دارد؛ بهگونهاي که دریافتههاي
پژوهشی آنها به نبود بهبود شاخصهاي سرمایة اجتماعی روستاییان و در پی آن پایینبودن میـزان بهبود شاخصهاي
تحوالت فضایی اشاره شده است .بنابراین ،بر رویکرد مدیریتی -ارتباطی و توجه به مواردي همچون بهبود نظام مدیریتی
سازمانها و نهادهاي دستاندرکار توسعه و تحوالت روستایی از طریق اجراي شیوههاي مشارکتی و افزایش سطح
آگاهی ،بهبود اعتماد ،انسجام ،تشکلسازي و نهادسازي ،و مشارکت تأکید شده است .همچنین ،رویکرد حاکم بر مدیریت
محلی و عملکرد نامطلوب این فرایند در جهت سرمایة اجتماعی روستاییان و تحوالت فضایی در ناحیة موردمطالعه با
یافتههاي رمضانی و همکاران ( )1399مطابقت ندارد .زیرا در آن پژوهشها تحول اجتماعمحور و بهکارگیري توان
جمعی همة روستاییان و اجراي برنامههاي مبتنی بر سرمایة اجتماعی و ظرفیتسازي دستاندرکاران تحول و درنهایت
مشارکت همة روستاییان در فرایند برنامهریزي و مدیریت محلی به پیوند و همافزایی بیشتر مدیریت محلی و روستاییان و
در پی آن تحوالت فضایی سکونتگاههاي روستایی منجر شده است.

نتیجهگیری 

در کنار عوامل مؤثر بر تحوالت فضایی ،امروزه سرمایة اجتماعی متأثر از اثرات رویکرد مدیریت محلی یکی از مؤلفههاي
اصلی مورد نیاز براي تحوالت فضایی جوامع تلقی میشود .بنابراین ،در این پژوهش ،اثرات رویکرد مدیریت محلی بر بهبود
سرمایة اجتماعی در فراگرد تحوالت فضایی سکونتگاههاي روستایی در روستاهاي پیرامون بخش اسفندقه انجام شد.

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورۀ،54شمارۀ،2تابستان1401

 786

به سخن دیگر ،اهمیت سرمایة اجتماعی در این مهم نهفته است که اعتماد و عمل متقابل همکاري را از طریق کاهش
هزینههاي معامله افزایش میدهد ،زیرا افراد مجبور نیستند هزینههایی را براي نظارت بر رفتار دیگران انجام دهند و به
جاي آن به ایجاد اعتماد براي انجام کارهاي جمعی و گروهی میپردازند.
در تحقیق حاضر ،مفهوم سرمایة اجتماعی متأثر از اثرات رویکرد مدیریت محلی بهعنوان ابزاري براي تحوالت فضایی
روستایی مطالعه شده است .بنابراین ،در صورتی که سرمایة اجتماعی متأثر از اثرات رویکرد مدیریت محلی بهعنوان
زیرساختی براي تحوالت فضاي روستایی درنظر گرفته شود ،میتواند تأثیرات منفی مرتبط با این مقوله را کاهش دهد .
براي جهتیابی مدیریت سکونتگاههاي روستایی بهسوي تحوالت اجتماعی -اقتصادي ،محیطی -اکولوژیک ،و
کالبدي توجه به مقولة سرمایة اجتماعی روستاییان در فرایند انجام و عمل برنامهریزي مدیران محلی از مهمترین
مقولههایی است که در فرایند برنامهریزيهاي انجامشده توسط مدیران محلی موردتوجه ویژه قرار گرفته است .به سخن
دیگر ،سرمایة اجتماعی فرایندي است که طی آن افراد براي چیرگی بر موانع پیشرفت فعالیتهایی انجام میدهند که
باعث چیرگی آنها در تعیین سرنوشت خود میشود .هدف این است که سرمایة اجتماعی روستاییان در سکونتگاههاي
روستایی براي مدیریت مناسبتر امور خودشان تضمین شود .بنابراین ،وابستگی به دخالت دولت کاهش مییابد .به عبارت
دیگر ،با افزایش آگاهیبخشی ،بهبود اعتماد ،انسجام ،تشکلسازي و نهادسازي ،مشارکت در فرایند برنامهریزي روستایی
از تصمیمگیري تا اجرا و پایش در غالب رویکرد اجتماعمحور و ارتباطی باعث افزایش مطلوبیت اقتصادي -اجتماعی
سکونتگاههاي روستایی میشود که خود وسیلهاي براي دولت محلی براي تعادل بخشیدن اجتماعی -اقتصادي
سکونتگاههاي روستایی است.
بر این مبنا ،در این مقاله به واکاوي اثرات رویکردهاي حاکم بر مدیریت محلی در بهبود شاخصهاي سرمایة
اجتماعی همچون افزایش سطح آگاهی ،بهبود اعتماد ،انسجام ،تشکلسازي و نهادسازي ،مشارکت و در فراگرد تحوالت
فضایی سکونتگاههاي روستایی بخش اسفندقه پرداخته شد .سرانجام ،یافتهها روشنگر آن است که با وجود تأثیر مثبت
شاخصهاي سرمایة اجتماعی بر ابعاد تحوالت فضایی سکونتگاههاي روستایی ،مدیریت محلی به دلیل گرایش به
رویکردگرایی و متخصصمحور1بودن قادر نیست شاخصهاي سرمایة اجتماعی روستاییان را در راستاي تحوالت فضایی
سکونتگاههاي روستایی ناحیة موردمطالعه بهبود بخشد .به سخن دیگر ،به دلیل گفتهشده ،عوامل تسهیلکنندة سرمایة
اجتماعی در فرایند برنامهریزي روستایی در ناحیة موردمطالعه بهصورت نامولد عمل کرده است .بهگونهاي که بر اساس
یافتههاي پژوهش حاضر ،گیرندگان و بروزدهندگان آگاهی اجتماعی و سرمایة اجتماعی نامولد هنوز به شکل فزایندهاي
غلبه دارند .بنابراین ،برنامهریزي مدیریت محلی با رویکرد موجود نتوانسته است روستاییان را بهمثابة یکی از عوامل و
ارکان قدرت در بین سایر حوزههاي مداخلهکننده در فرایند برنامهریزي مدیریت محلی در سکونتگاههاي روستایی و در
فراگرد تصمیمسازي ،تصمیمگیري ،اجرا ،نظارت ،و کنترل بر طرحها و پروژههاي تحول درآورد .شایان ذکر است ،اگرچه
در رویکرد مدیریت محلی بـه لحاظ نظري به شاخصهاي تسهیلکنندة سرمایة اجتماعی همچون بهبود اعتماد ،انسجام،
تشکلسازي و نهادسازي ،مشارکت و به عبارتی جـايگزینی رویکرد کنونی مدیریت محلی (رویکرد عقالیی فنمحور) با
رویکرد ارتباطی و تعاملی تأکید شده است ،همچنان در عمل ،ساختار مدیریت غیرمنعطف و برخاسته از تفکرات فنمحور
مانعِ پویایی سکونتگاههاي روستایی بهمثابة یک رکن اصلی قدرت و گذار آنها بهسوي مشارکت در فراگرد مدیریت
سکونتگاههاي روستایی شده است .بنابراین ،با توجه به نتایج بهدستآمده در این پژوهش ،تغییر و اصالح رویکرد حاکم بر
1. Expert- oriented
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فرایند نظام مدیریت روستایی در ایران و ناحیـة موردمطالعـه از طریق انتخاب سیاستهاي اجتماعی و اقتصادي مناسـب
دولـت و بهکارگیري روشهاي مناسب در بهبود سرمایة اجتماعی روستاییان در فرایند برنامهریزي و مدیریت محلی
روستایی مورد تأکید است .رویکردي که در آن ابتکارات محلی جایگزین نگاه با اصالت متخصص و از «باال به پایین»
شود و با تفویض اختیار و مسئولیتدهی به مدیریت محلی پتانسیلها و ظرفیت بومی روستاییان و بهرسمیتشناختن
روستاییان در کنار همة بازیگران و ذينفعان درگیر در فرایند مدیریتی از طریق بهبود ابعاد سرمایة اجتماعی روستاییان
بهگونهاي مولد و کارساز زمینه را براي تحوالت مثبت فضایی در سکونتگاههاي روستایی فراهم آورد.
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