
 

  

  1، شماره1، دوره1397جغرافيا و روابط انساني، تابستان 

اولويت بندي مناطق روستايي در دستيابي به سرمايه اجتماعي رهيافتي به سوي توسعه 

  روستايي مطالعه موردي مناطق روستايي شهرستان آبدانان

  3محسن شايان، 2*سكينه كرمشاهي ،1حميد برقي

  وستايي دانشگاه اصفهان،ايراندانشيار جغرافيا و برنامه ريزي ر-1

دانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه ريزي روستايي گرايش برنامه ريزي آمايش كيفيت محيطي مناطق روستايي دانشگاه -2

  اصفهان، دانشكده علوم جغرافيايي و برنامه ريزي،

  ندانشجويي دكتراي برنامه ريزي روستايي، دانشگاه سيستان و بلوچستان، زاهدان، ايرا-3

  12/06/1397تاريخ پذيرش:                              02/06/1397تاريخ بازنگري:                    30/05/1397تاريخ دريافت:

  چكيده

مفهوم سرمايه اجتماعي، يك مفهوم فرا رشته اي است كه چند دهه اخير مورد توجه محققان رشته هاي علوم انساني 

 ر تحليل هاي اجتماعي و اقتصادي پيرامون توسعه جوامع روستايي نيز، مطرح شده و اين مفهوم د. قرار گرفته است

بر منابع محلي سكونتگاههاي روستا از قبيل روابط انساني، شبكه ها و نهادهاي موجود در ساختارهاي اجتماعي 

كي از ابزارهاي ظرفيت امروزه سرمايه ي اجتماعي را يكي از اجزاي ثروت ملتها و توسعه ي پايدار، ي. تأكيد دارد

سازي در اجتماعات، تدبيري براي پيشگيري و كاهش مشكالت اجتماعي و عاملي براي موفقيت برنامه هاي رفاه 

اجتماعي و ارتقاء سالمت فردي و اجتماعي مي دانند و در ارتباط با توسعه ي مناطق روستايي سرمايه ي اجتماعي 

يريت پايدار منابع، ارتقاء انگيزش، مشاركت فعال در تصميم گيري، ارتقاء ابزاري براي ارتقاء درآمد، كاهش فقر، مد

اولويت بندي مناطق  . هدف از انجام اين تحقيقمحسوب مي شود ... شاخص هاي سالمت، توانمند سازي و

دهستان  6روستايي در دستيابي به سرمايه اجتماعي رهيافتي به سوي توسعه روستايي در  شهرستان آبدانان( 

رموري، آب انار، ماسبي، جابر انصار، چم كبود، سراب باغ) با استفاده از روش وزن دهي آنتروپي و تكنيك هاي مو

) است. نتايج تحقيق برآورده شده از تكنيك هاي تصميم گيري TOPSIS،SAWتصميم گيري چند شاخصه(

ي(مشاركت اجتماعي، اعتماد چندشاخصه نشان مي دهد كه دهستان جابر انصار در تمامي ابعاد سرمايه اجتماع

به   را 1اجتماعي، انسجام اجتماعي، تعامل اجتماعي، تضاد اجتماعي، تعاون اجتماعي و امنيت اجتماعي) رتبه ي 

  سرمايه اجتماعي مي باشد.  خود اختصاص داده است كه نشان از موفقيت اين دهستان در دستيابي به

شهرستان  "،"مناطق روستايي"، "تكنيك هاي تصميم گيري "،"دياولويت بن "،"سرمايه اجتماعي"واژگان كليدي: 

  ."آبدانان
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  مقدمه

توسعه با مباني پيچيده اي كه با خود به همراه دارد، سالها است كه در نوشته هاي جهاني واكاوي مي شود و هنوز به 

در اين راستا، اهميت .عنوان انديشه و سرمشق در نهادهاي علمي و اجرايي از جايگاه شايسته اي برخوردار است 

توسعه روستايي و نقش حياتي آن در توسعه بيشتر كشورهاي درحال رشد بر كسي پوشيده نيست و به باور 

به ويژه  – كارشناسان و دستاندركاران امر تحقيق، اين مهم بيش از هر چيز در گرو برخورداري از سرمايه مناسب

تماعي امكان پذير است؛ به عبارت ديگر، توسعه منابع انساني در از طريق مشاركت و اعتماد اج  -سرمايه اجتماعي

كنار سرمايه اجتماعي، در توسعه مشاركت آحاد مردم از هر قشري، عامل كليدي و پيش شرط ضروري براي دستيابي 

  ).10 ،1388( ازكيا و حسني راد، به توسعه روستايي است

هاي ارتباطي و مشاركت، به عنوان منبعي است كه براي دستيابي به شبكه سرمايه اجتماعي با ابعاد اعتماد، انسجام، 

اهداف متنوع استفاده مي شود. اين منبع بوسيله فرد يا گروهي از افراد در يك پردازش و پروسه ارادي بر پايه 

بل بر ارتباطات توليد مي شود و شامل تعقيب يك هدف، تسهيل مسير دستيابي به مجموعه اي از اهداف با اثر متقا

). در واقع اتفاده از مفهوم سرمايه اجتماعي با 411، 1386و اجتهادي، Woodhouse,2006, 84ديگر مردم است( 

توجه به روند جهاني شدن و تضعيف نقش دولت هاي ملي، به عنوان راه حلي اجرا شدني در سطح اجتماعات 

ت اجتماعي قرار گرفته است( الواني و محلي براي مشكالت توسعه مورد توجه سياستگذاران و مسئوالن سياس

). تأكيد كنوني برنامه هاي بانك جهاني به اين سرمايه نيز به دليل توسعه برنامه هاي اجتماع 17، 1385شيرواني، 

محور، مشاركت گروهي اجتماع در تصميم گيري ها، ساختن ظرفيت سازمان محلي و انتخاب طرح هايي است كه 

  ).1388،168باشند( فيلد،  تقاضاي محلي را پاسخگو مي

سرمايه ي اجتماعي مجموعه اي از منابع و ذخاير ارزشمندي است كه به صورت بالقوه در روابط اجتماعي گروه 

). امروزه سرمايه 148، 1387هاي نخستين، ثانوي و در سازمان اجتماعي جامعه وجود دارد( حقيقتيان و همكاران، 

يكي از ابزارهاي ظرفيت سازي در اجتماعات، تدبيري ها و توسعه پايدار،  اجزاي ثروت ملتاجتماعي را يكي از 

براي پيشگيري و كاهش مشكالت اجتماعي و عاملي براي موفقيت برنامه هاي رفاه اجتماعي و ارتقاء سالمت فردي 

اجتماعي، ساير  ). در اين ارتباط ميتوان گفت در غياب سرمايه ي1384و اجتماعي ميدانند( تواليي و شريفيان ثاني، 

سرمايه ها اثر بخشي خود را از دست ميدهند و بدون سرمايه ي اجتماعي، پيمودن راههاي توسعه و تكامل فرهنگي 

سرمايه ي اجتماعي بعنوان يك اصل محوري براي دستيابي به توسعه  .و اقتصادي، ناهموار و دشوار مي شوند

  ).10، 1388محسوب مي شود( انديشمند، 

تماعي يك روستا بيان كننده ي بخشي از پتانسيل هاي انساني آن روستا است و براي هرگونه برنامه سرمايه ي اج

ريزي به منظور توسعه الزم است كه سرمايه ي اجتماعي آن نيز مورد بررسي قرار گيرد. همچنين در زمينه ي سرمايه 

ايي همچون هر اجتماع ديگر در ي اجتماعي بر توسعه و پيشرفت روستاها جاي هيچ شكي نيست اجتماع روست

  ).1390قالب اعتماد و مشاركت بهتر پيشرفت مي كند( حيدري ساربان، 

مناطق روستايي يكي از مهمترين عناصر ساختار اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي و نهادي سكونتگاه هاي انساني 

زيرا بسيار اساسي و كليدي است؛كشور به شمار مي روندكه توجه به توسعه ي آنها در فرايند توسعه ي ملي، 
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روستاها به دليل داشتن حجم عظيمي از منابع طبيعي و منابع انساني كشور، نقش مهمي در بر قراري تعادل هاي 

فضايي ايفا مي كنند به همين دليل توجه به جايگاه روستاها در فرايند برنامه ريزي هاي كالن ملي و تقويت جايگاه 

مك كننده و تسريع كننده روند توسعه ملي باشد. بنابراين ارزيابي مستمر برنامه ها براي ها روستاها، مي تواند ك

تقويت هر چه بيشتر جايگاه روستا در فرايند يادگيري از برنامه ها و توسعه ي ملي بسيار مهم است. براي ارزيابي 

ي پايدار به عنوان معيارهاي تحليل برنامه برنامه ها، نياز به شاخص ها و معيارهايي است كه در رابطه با ابعاد توسعه 

  هاي توسعه ضروري هستند.

امروزه اهميت سرمايه اجتماعي به منظور رسيدن به توسعه روستايي، موضوع رو به رشد بسياري از مطالعات در 

 ايجادساليان اخير است. شرط الزم براي پيشرفت هر جامعه اي به خصوص جوامع روستايي، توسعه همه جانبه،

 و از همه مهمتر اعتماد متقابل( فرد، جامعه و دولت) روابط گرم، گسترش انسجام اجتماعي، بسط مشاركت اجتماعي،

است كه اين سازه ها از مؤلفه هاي سرمايه اجتماعي هستند. با اين وجود ابهاماتي در ماهيت اين پديده، اهميت آن 

فه ها و تعيين كننده هاي مهم توسعه روستايي قلمداد مي مورد تأكيد و تصديق جهاني است و آن را يكي از مؤل

كنند، اما شواهد حاكي از آن است كه در برنامه ريزي هاي توسعه روستايي جامعه اين مهم كمتر مورد توجه برنامه 

ريزان و سياستگذاران توسعه روستايي بوده است. در واقع اين خالء در ادبيات توسعه روستايي ما آشكار است. 

امع روستايي با وجود شبكه هاي اجتماعي متنوع و روابط اجتماعي بيشتر رو در رو در يك موقعيت قويتر و جو

  ).141، 1394محكم تري براي ايجاد و توسعه سرمايه اجتماعي قرار مي گيرند( شربتيان و همكاران،

  

تيابي به سرمايه اجتماعي به عنوان پژوهش حاضر به دنبال اولويت بندي مناطق روستايي شهرستان آبدانان از نظر دس

رهيافتي به سوي توسعه روستايي با توجه به ابعاد مشاركت اجتماعي، اعتماد اجتماعي، انسجام اجتماعي، تعامل 

  اجتماعي، تضاد اجتماعي، تعاون اجتماعي و امنيت اجتماعي مي باشد.

  مباني نظري و پيشينه تحقيق

 ،در مقاله اي توسط هاني فان از دانشگاه ويرجينياي غربي مطرح شد 1916اصطالح سرمايه اجتماعي قبل از سال 

به كار رفته  1961در سال  »ارگ و زندگي شهرهاي بزرگ آمريكم«ولي نخستين بار در اثر كالسيك جين جا كوب 

ماعي نظريه سرمايه اجتماعي يك نوع آوري مفهومي است كه در ساليان اخير در ادبيات مربوط به علوم اجت .تاس

توجه  ،پيچيده و چند وجهي است كه علي رغم تازگي ،مفهومي جديد ،و ...) وارد شدهداقتصا ،عم از جامعه شناسيا(

با تمام بسياري از صاحب نظران حوزه مذكور را به خود جلب كرده است و به دليل محتوايي كه دارد تقريباً

در تبيين مسائل و مشكالت  هاآنكه يكي از  كنديما موضوعات مطرح در حوزه علوم انساني و اجتماعي ارتباط پيد

  .باشديمروستايي 

ي سنتي هادگاهيدشاهد رويكرد سرمايه اجتماعي از طريق محافل عمومي و دانشگاهي هستيم، در  1990در دهه 

توسعه بيشتر ، اما در عصر حاضر براي كردنديمنقش را ايفا  نيترمهمسرمايه هاي اقتصادي و فيزيكي و نيروي انساني

به طور بهينه ممكن نخواهد  هاهيسرمابدون اين سرمايه استفاده از ديگر ،به سرمايه اجتماعي نيازمنديم زيرا هانيااز 

  . شونديمتلف ماندويمابتر  هاهيسرماساير  ،بود تا آنجا كه در جامعه اي كه فاقد سرمايه اجتماعي كافي است
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ي اجتماعي است، كه بحث و هيسرماعي بر سر اندازه گيري، سنجش و تحليل ي انديشمندان اجتمامناقشهامروزه 

براي اينكه در اندازه گيري آن دقت  رسديمانتقادات زيادي را در محافل دانشگاهي به همراه داشته است، به نظر 

  ).32، 1387( تسليمي، رسديمزياد نظري حاصل شود، درك صحيح مفهوم آن ضروري به نظر 

ه اكنون يك مفهوم آشنا در بين علوم اجتماعي است. در گذشته ،مفهوم سرمايه به طور اوليه در اقتصاد لغت سرماي

وجود داشت اما اين مفهوم به تازگي در علوم سياسي، جامعه شناسي و تاريخ وارد شده است. انواع بسياري از 

فيزيكي، سرمايه مالي وسرمايه مادي  سرمايه از قبيل سرمايه هويت، سرمايه انساني، سرمايه آكادميك، سرمايه

امروزه تعاريف متعددي در ارتباط با مفهوم «. )Pellerin and Stearns 2001, Reay, 2000(وجوددارد

 ,National Statistic)»سرمايه اجتماعي مطرح شده، كه باعث ايجاد سردرگمي نسبت به اين مفهوم شده است

عي با كارآيي خود تعريف مي شود، يك هويت صرف نيست بلكه داراي از ديدگاه كلمن سرمايه اجتما« . (2001:3

سرمايه اجتماعي، همچون مفاهيم سرمايه فيزيكي و سرمايه  (Coleman,1990:302).» ويژگي هاي مختلف است

انساني، به ويژگي هاي سازمان اجتماعي از قبيل شبكه ها، هنجارها و اعتماد اشاره دارند كه هماهنگي و همكاري 

اي كسب سود متقابل شبكه ها، هنجارها، و اعتماد اشاره دارند كه هماهنگي وهمكاري براي كسب سود متقابل را بر

 .تسهيل مي كنند. سرمايه اجتماعي سود سرمايه گذاري در زمينه سرمايه فيزيكي و سرمايه انساني را افزايش مي دهد

سرمايه اجتماعي  .ر است فهم كاري آسانتر استدر جامعه اي كه از نعمت سرمايه اجتماعي چشمگيري برخوردا

بعنوان يك منبع با مالكيت جمعي متعلق به محله، جوامع، مناطق و بخشها بوده و ميتواند متغير، كوچك و بزرگ و يا 

در قالب گرايشها و تمايالت  .مفهوم سرمايه اجتماعي با سه عنصر اصلي و شاخص معرفي مي شود .زياد و كم باشد

اعتماد و هنجارهاي تمايل به كار گروهي و در بعد الگوهاي ساختاري به انجمن پذيري و مشاركت اشاره  رفتاري به

). پانتام سرمايه اجتماعي را مجموعه اي از مفاهيمي مانند اعتماد، هنجارها و 81، 1387مي كنند( ازكيا و فيروزآبادي، 

مين خواهد كرد، تأكيد عمده وي بر مفهوم اعتماد شبكه ها مي داند كه منافع متقابل اعضاي يك اجتماع را تأ

بانك جهاني سرمايه اجتماعي را مجموعه اي از نهادها، ارتباطات و قواعد مي داند كه  ).Puntam,2000(است

سرمايه « در مفهوم كلي ).World Bank, 2006(كميت و كيفيت تعامالت اجتماعي جامعه را شكل مي دهند

بالقوه و بالفعلي است كه مربوط به مالكيت يك شبكه با دوام كم و بيش نهادينه شده  اجتماعي حاصل انباشت منابع

  ).1384فيروز آبادي، »( در بين افرادي است كه با عضويت در يك گروه ايجاد مي شود

مفهوم سرمايه اجتماعي و نقش آن در توسعه روستايي موضوع نسبتاً جديدي است كه تاكنون در مورد اين موضوع 

ي نهيزماً مطالعات روستايي كمي صورت گرفته است. در زير به ذكر چند نمونه از مطالعات انجام شده در خصوص

  ي اين موضوع پرداخته شده است.نهيشيپ
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  مطالعات انجام شده در زمينه ي سرمايه اجتماعي.1جدول

  گرفته شده يجهينت  يا مقاله تابعنوان ك  نويسنده

ماجدي و لهسايي 

 )1385زاده( 

بررسي رابطه بين متغيرهاي زمينه 

اي،سرمايه اجتماعي و رضايت از 

كيفيت زندگي، مطالعه موردي در 

  روستاهاي استان فارس

تحليل نتايج نشان داده است كه يازده فرضيه از بيست فرضيه مربوط به بررسي رابطه بين 

پنج فرضيه به شاخصهاي  متغيرهاي زمينه اي و سرمايه اجتماعي تاييد شده است كه از آن ميان،

سرمايه اجتماعي مربوط مي شود، همچنين، مدل تحليل رگرسيوني از معنادار بودن متغيرها 

  بحث مي كند كه در واقع، تاييدي بر فرضيه تحقيق بود.

  )1386( عبدالهي
تحليل  راه حل سنجش و مسائل و

  سرمايه اجتماعي در ايران

بط با سرمايه اجتماعي از طريق اجراي برنامه هاي مرت يهادولت بايد ضمن حمايت از پژوهش

 يهامتوازن در سطح ملي زمينه را براي انسجام هر چه بيشتر خرده نظام توسعه همه جانبه و

  اقتصادي واجتماعي براي عامالن توسعه هموار سازد.

سلماني ورمضان 

  )1387(زاده

بررسي ابعاد سرمايه 

اجتماعي(مشاركت مدني،تعامل 

  عتماد)در توسعه روستايياجتماعي،ا

 يهانقش را در بين ساير شاخص نيترشيدر هر دو جامعه نمونه شاخص تعامل اجتماعي ب

  .سرمايه اجتماعي در توسعه روستايي داشته است

زالي و استاد 

  )1387(رحيمي

ارزيابي كيفيت وساختار روابط 

اجتماعي به عنوان يكي از مؤلفه 

هاي سرمايه اجتماعي(مطالعه 

  دي: شهر تبريز)مور

 يترانسجام رابطه اي، از وضعيت مطلوب يهاتراكم رابطه اي اجتماعي به عنوان شاخص

بر كيفيت سرمايه  تواننديها هم ماينكه دولت گريها برخوردار است. و دنسبت به ساير شاخص

  اجتماعي تاثيرات مثبت ومنفي داشته باشند.

  

كياني وميرزا 

  )1388(پور

مكاني  -ضاييبررسي افتراق ف

شهروروستا در ابعاد سرمايه(مطالعه 

  موردي شهرستان خرم آباد)

وجود داردكه قابل تامل اند،از نظر اعتماد  ييهابين شهر وروستا از نظرسرمايه اجتماعي تفاوت

عمومي:شكاف زيادي بين شهر وروستا است واز نظرمشاركت غير رسمي: روستاييان از 

  .انددان خرم آبادي برخوردار بودهنومشاركت بيشتري نسبت به شهر

صيدايي و 

  )1389دهقاني(

نقش مشاركت هاي مردمي در 

توسعه روستايي: با تاأكيد بر 

مشاركت سنتي و جديد در بخش 

  مركزي شهرستان نورآباد ممسني

ميزان مشاركت مردمي را در گذشته و حال حاضر ارزيابي نموده اند كه نتايج نشان داد رابطه 

ين مشاركت سنتي و جديد روستاييان منطقه مورد مطالعه وجود ندارد، اما اين معناداري ب

  .تفاوت در مصاديق مشاركت سنتي و جديد چشمگير است

  )1389ميري( 

بررسي نقش سرمايه اجتماعي و 

رضايت از كيفيت زندگي، مطالعه 

  موردي بخش پشت آب سيستان

جتماعي و توسعه ي روستايي، رابطه نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه ميان سرمايه ي ا

معناداري وجود داشته و در اين رابطه، هر يك از اين پارامترها ميتواند نقش تاثيرگذاري داشته 

از اين رو ميزان سرمايه اجتماعي متوسط در منطقه ي مورد مطالعه، درصورت تقويت  .باشد

وستايي منطقه پشت آب داشته اين سرمايه و بهينه نمودن آن ميتواند نقش موثري در توسعه ر

  باشد.

توكلي و همكاران( 

1390(  

تحليلي بر ميزا نسرمايه ي اجتماعي 

در مناطق روستايي شهرستان 

بخش  :ممسني، مطالعه موردي

  دشمن زياري

يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد گر چه بين ابعاد مختلف سرمايه اجتماعي در مناطق 

ناداري تاييد شده است، اما نتايج رگرسيون چند متغيره مؤيد روستايي مورد مطالعه رابطه مع

همچنين نتايج بيان كننده ي اين   .رابطه معناداري در مولفه هاي سرمايه اجتماعي نمي باشد

مطلب است كه در بين مولفه هاي سرمايه اجتماعي درجه مشاركت روستائيان از حد سهيم 

تصميم گيري در سطوح باالتر محروم بوده اند و  شدن در اطالعات فراتر نرفته است و نيز در

  بيشتر مشاركت و فعاليت هاي دسته جمعي از نوع ابزاري مي باشد.

احمدوند 

  )1391وهمكاران( 

بررسي تاثير رفاه و سرمايه 

اجتماعي بر كيفيت زندگي در 

  مناطق روستايي شهرستان بويراحمد

متغيرهاي سن، سرمايه اجتماعي، نگرش به  نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه رابطه معناداري

مشاركت، سطح تحصيالت، تماس با منابع اطالعاتي، سطح اطالعات و آگاهي و اشتغال در 

همچنين يافته حاصل از رگرسيون   .خارج از منزل با مشاركت اجتماعي زنان روستايي داشت

درصد از تغييرات در  31 زسلسله مراتبي نيز نشان داد الگوي پژوهشي توانايي پيش بيني بيش ا

  مشاركت اجتماعي را داشته است.

يدالهي فارسي و 

  )1391رضوي(

نقش سرمايه  اجتماعي و سرمايه 

انساني در كارآفريني جوانان  در 

نتايج پژوهش بيانگر آن است كه اندازه ي شبكه ي اجتماعي با موقعيت در كارآفريني، رابطه ي 

. و ضريب /91ضريب تاثير تشخيص فرصت بر بهره برداري از فرصت  .ري داردمثبت و معنادا
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  . است./35تأثير بر بهره برداري از فرصت بر ايجاد كسب و كار   روستايي بخش كربال

فراهاني و 

  )1392همكاران(

ارزيابي نقش سرمايه اجتماعي در 

توسعه نواحي روستايي، مطالعه 

موردي دهستان مشهد ميقان 

  شهرستان اراك

حاكي از اين است كه بين افزايش سرمايه اجتماعي و باال رفتن توسعه روستايي نتايج حاصله 

رابطه مثبت و كامالً معناداري وجوددارد؛ به عبارت ديگر با افزايش ميزان سرمايه اجتماعي در 

بين پاسخگويان، توسعه روستايي به ويژه در ابعاد اجتماعي و كالبدي تحول بيشتري را نشان 

  مي دهد.

  

ايت به تجربيات و مطالعات متعددي كه از كشورها، مجامع بين المللي و سازماني و محققين در اين خصوص با عن

  نمايش داده شده است. 1در شكل  انجام پذيرفته، شاخص هاي مطرح در قالب مدل سرمايه اجتماعي

  
( منبع: ركن كشورهاي مختلفمدل سرمايه اجتماعي مستخرج از سياستها و برنامه ريزي هاي توسعه روستايي  .1شكل

  ).92، 1393الدين افتخاري و همكاران، 

بر اساس رويكرد سيستمي، توسعه روستايي به طور اعم و توسعه اجتماعي به طور اخص، توليدي نظام مند است كه 

از درون اليه هاي مختلف سيستم به شكلي درون زاد و در نتيجه مناسبات عناصر درون سيستمي مختلف همچو 

به  .يوندها وشبكه هاي اجتماعي، نظم و امنيت، هنجارها و مشاركت، معنا و مفهوم عيني و ذهني پيدا مي كندنپ

عبارت ديگر، در اين رويكرد، ويژگي هاي سرمايه اجتماعي در قالب سيستمي از داده( درونداد)، فرايند، خروجي( 

و فرآيندهاي سيستم به معناي ابزار تحقق سرمايه  ستاده)، پيامد و اثر گنجانده شده است. از اين رو، دروندادها

اجتماعي و توسعه روستايي در كوتاه مدت( برون داد)، ميان مدت( پيامد) و بلند مدت( آثار) است كه به عنوان 

الگوي سرمايه اجتماعي براي توسعه روستايي را براساس رويكرد سيستمي نشان  2 اهداف قلمداد مي شود. شكل

  مي دهد.
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  الگوي سرمايه اجتماعي براي توسعه روستايي براساس رويكرد سيستمي( همان منبع) .2شكل

بديهي است در رويكرد سرمايه اجتماعي مؤلفه ها و شاخص هاي مطرح شده منجر به توسعه نواحي روستايي مي 

انجمن ها و  شود؛ چرا كه، در سرمايه اجتماعي، مشاركت مردم محلي/ روستاييان، همبستگي اجتماعي، عضويت در

شبكه ها، هنجارها، ارزشها و باورها و نيز پيوندها و تعامالت از طريق ظرفيت سازي، توانمندسازي، نهادسازي يا 

توسعه نهادي و در چارچوب برنامه ريزي راهبردي مشاركتي، تعاملي و ارتباطي با پارادايم فضايي در سطوح 

نهادگرا، غير متمركز، مشاركتي، تعاملي و ارتباطي همراه با  ملي،منطقه اي و محلي منجر به شكل گيري جامعه اي

   .عدالت فضايي، مي شود كه در نتيجه ي آن توسعه روستايي تحقق مي يابد

  محدوده مورد مطالعه

جابر انصار، چم كبود و سراب باغ  دهستان مور موري، آب انار، ماسبي، 6محدوده ي مورد مطالعه در اين تحقيق 

 17000خانوار و  4034روستا، 26ان استان ايالم است، كه طبق آخرين سرشماري صورت گرفته دارايشهرستان آبدان

كه از طريق فرمول كوكران به دست  باشديمخانوار  642و تعداد نمونه براي تكميل پرسشنامه  باشديمنفر جمعيت 

  آمده است.

  ويژگي هاي جمعيتي شهرستان آبدانان .2جدول

  

  

  

  

  1395،مركز آمار ايران منبع:

  خانوار  جمعيت  دهستان  بخش  شهرستان

  

  

  آبدانان

  117  529  مورموري  كالت

  461  2057  آب انار

  461  2118  ماسبي  مركزي

  1040  4324  جابر انصار

  1383  5482  چم كبود  سراب باغ

  572  2490  سراب باغ
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  موقعيت سياسي محدوده مورد مطالعه .3شكل

  

  روش تحقيق

در پژوهش حاضر با توجه به عنوان اولويت بندي مناطق روستايي در دستيابي به سرمايه اجتماعي  روش تحقيق

اي و ميداني( پرسشنامه و مصاحبه) جهت گردآوري اطالعات از دو روش كتابخانهتحليلي است، -روشي توصيفي

 ,TOPSISچند شاخصه(از تكنيك هاي تصميم گيري  تجزيه و تحليل اطالعات استفاده شده است. همچنين جهت

SAW.از آنجا كه كنترل متغيرهاي مستقلي كه رفتار انسان را تعيين  ) و روش وزن دهي آنتروپي استفاده شده است

به كشف روابط  توانيممشكل و اغلب غير ممكن است از روش معياري استفاده شده است. با اين روش  كننديم

  ت قياسي پرداخت.به صور هادادهو تجزيه تحليل  هادهيپدبين 

  بحث و يافته ها

در اين تحقيق دهستان هاي شهرستان آبدانان از نظر دستيابي به سرمايه اجتماعي به عنوان رهيافتي براي توسعه 

روستايي اولويت بندي شده اند وداده هاي استفاده شده از طريق پرسشنامه گردآوري شده كه از طريق ميانگين 

شاخص ها و متغيرهاي مورد استفاده آورده شده  3مربوطه بدست آمد كه در جدول  گرفتن از متغيرها، شاخص هاي

  است. 

  شاخص ها و متغيرهاي سرمايه اجتماعي .3جدول

  متغير  شاخص  مفهوم

  

  

  

  

مشاركت 

  اجتماعي

راي اسالمي، ميزان كمك مالي و ميزان مشاركت در امور روستا، ميزان مشاركت در پروژه هاي عمراني، ميزان ارتباط با شو

  كاري، شراكت در كارها با يكديگر

اعتماد 

  اجتماعي

ميزان اعتماد مردم به يكديگر، ميزان اعتماد مردم به گردشگران و مهاجرين وارد شده، ميزان اعتماد مردم به شوراي اسالمي 

  ده، ميزان اعتماد به مراكز خدمات روستايي
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سرمايه 

  اجتماعي

انسجام 

  اجتماعي

، حفظ ارزش هاي همايي و جلسات در روستا، ميزان تغيير ارزش هاي مشترك طي زمان، ميزان روابط همسايگانميزان گرد

شباهت فرهنگي و فكري همه ي اعضاي افراد روستا و عدم ، مشترك و روحيه ي كار گروهي و وجدان كاري در روستا

  ورود افراد بيگانه در روستا

تعاون 

  اجتماعي

در ميان مردم روستا، كمك به يكديگر در كارهاي زراعي، اداره ي مزرعه يكديگر حين حوادث ميزان همكاري و كمك 

  متقربه

تعامل 

  اجتماعي

، ميزان ارتباط افراد با يكديگر، ميزان همبستگي بين روستاييان، صرف نظر كردن از گرفتاري مواقع در يكديگر به كمك ميزان

  كاري وقت گير براي ديگران، ميزان ارتباط با شهر و روستاهاي ديگرمنافع خود به خاطر منافع ديگران، انجام 

امنيت 

  اجتماعي

 از آرامش احساس ميزان، محالت و دركوچه همسايگي آرامش احساس ميزان، روستا در زندگي با آرامش احساس ميزان

اعتياد، دزدي و...)، انحراف هاي سالمت افراد جامعه، ميزان جرم و جنايت در منطقه(روستا در آمد و رفت و تراكم ميزان

  اجتماعي، وجود نيروي انتظامي در منطقه

تضاد   

  اجتماعي

  ميزان عدم همبستگي ميان روستاييان، ميزان دعوا، نزاع، دسته كشي طايفه اي، اختالفات بر سر مسائل جزئي

  

وزن و تخمين نسبي آن مي روشهاي تحليل چند شاخصه با به كار گيري مشخصات كمي و كيفي معيارها، به همراه 

به منظور انجام تحليل چند شاخصه، مراحل مختلفي بايدطي شود  .توانند دركي چند وجهي از تحليل به دست دهند

  .كه در ادامه به آنها پرداخته مي شود

مرحله ي اول: تشكيل ماتريس ساختاري شاخص ها و معيارهاي مورد سنجش. داده هاي ورودي براي تصميم گيري 

اين جدول را مي توان به صورت ماتريس تصميم،  .شاخصه را مي تواند درقالب جدولي سازماندهي كرد چند

  ).25، 1385شاخص است( اصغر پور،  -ماتريس ارزيابي، يا ماتريس آثار در نظر گرفت كه نمايانگر روابط گزينه

  ماتريس تصميم گيري شاخص ها و گزينه هاي مورد سنجش .4جدول
 شاخص

 گزينه

 امنيت اجتماعي تعاون اجتماعي تضاد اجتماعي تعامل اجتماعي انسجام اجتماعي اعتماد اجتماعي اركتمش

67/3 مورموري  54/3  81/3  61/3  21/2  51/3  86/3  

62/3 آب انار  77/2  65/3  2/3  34/2  65/2  56/3  

86/3 ماسبي  43/2  94/2  67/3  11/2  34/3  4/32/3  

95/3 جابر انصار  64/3  29/4  59/4  1/2  54/3  65/3  

82/3 چم كبود  31/2  11/3  2/3  2/2  56/2  98/2  

9/2 سراب باغ  38/2  48/3  76/3  12/2  98/2  25/3  

  1397پژوهش،منبع: يافته هاي 

مقياس سازي يا استاندارد كردن داده ها و شاخص هاي مورد مطالعه. هر يك از شاخص هاي كمي  مرحلةدوم: بي

تند كه مقايسة آنها باي كديگر را غير ممكن مي سازد. بنابراين مي بايست داراي مقياس اندازه گيري مختص خود هس

براي اين كار روشهاي متعددي   .به طريقي آنها را مستقل از واحد، اندازه گيري كرد تا بتوان مقايسه را انجام داد

  .در پژوهش حاضر شاخص ها باروش نرمالسازي خطي استاندارد شده اند . وجود دارد

  خص هاي استاندارد شده ي مورد مطالعهشا .5جدول

 شاخص

 گزينه

 امنيت اجتماعي تعاون اجتماعي تضاد اجتماعي تعامل اجتماعي انسجام اجتماعي اعتماد اجتماعي مشاركت



 برقي و همكاران                          

 

512 

 

 1 991/0 950/0 786/0 888/0 972/0 929/0 مورموري

 923/0 754/0 897/0 967/0 851/0 761/0 916/0 آب انار

 860/0  943/0  955/0 799/0 685/0 667/0 977/0 ماسبي

 955/0 1 1 1 1 1  1 جابر انصار

 772/0 723/0 954/0 679/0 724/0 634/0 713/0 چم كبود

  842/0 842/0  990/0 819/0 811/0 654/0 734/0 سراب باغ

  1397پژوهش، هاي يافته: منبع

بتوان اهميت هر شاخص را  هدف از وزندهي اين است كه .وزن دهي به شاخص هاي مورد مطالعهمرحلةسوم:

). در پژوهش حاضر براي وزن دهي از 1384،3نسبت به شاخص هاي ديگر ارزيابي كرد( قاضي نوري و طباطباييان، 

  ه است.روش آنتروپي استفاده شد

  محاسبه وزن شاخص هاي مورد مطالعه .6جدول

  امنيت اجتماعي  تعاون اجتماعي  ضاد اجتماعيت  تعامل اجتماعي  انسجام اجتماعي  اعتماد اجتماعي  مشاركت اجتماعي  شاخص

  160/0  153/0  213/0  101/0  119/0  097/0  155/0  وزن

  1397پژوهش، هاي يافته: منبع

پس از انجام مراحل سه گانة ذكر شده، تجزيه و تحليل يافته هاي حاصل از اين مراحل با استفاده از روش هاي چند 

  .شاخصه اي كه پيش ترمعرفي شدند، انجام شد

  )SAW(1تكينيك مجموع ساده ي وزني

روش مجموع سادة وزني يكي از قديمي ترين روش هاي به كار گرفته شده در روش هاي تصميم گيري چند 

شاخصه است. براي استفاده از اين تكنيك ابتدا وزن هريك از شاخص ها با استفاده از تكنيك آنتروپي تعيين مي 

 محاسبه مي كنيم. 1را با استفاده از رابطه  Eگردد. در وزن دهي ابتدا مقدار نماد

 

 2با استفاده از رابطه  jو  Iرا به ازاي هر  Pيك ثابت مثبت مي باشد. پس از آن مقدار مشخص  Kبه گونه اي كه 

  مورد محاسبه قرار مي دهيم:

 

  داريم: 4مطابق با رابطه  Pijمجموعه  EJو براي 

  

 

  به گونه اي كه:

  

                                                           

1-Simple Additive Weighting method 
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  محاسبه مي گردد: 6ام از رابطه Jبه ازاي شاخص  Djحراف اطالعات ايجاد شده كه با پس از آن درجه ان

 

  ها)jاستفاده مي كنيم( به ازاي تمامي  7از شاخص هاي موجود نهايتاً از رابطه  Wjبراي محاسبه اوزان 

 

با استفاده از A*يعني بردار وزن هاي شاخص ها با انتخاب گزينه مناسب  Wبا مشخص بودن بردار  SAWدر روش 

  پرداخته مي شود. 8رابطه 

  باشد داريم:JJWƩ=1چنانچه

 

 .اين روش نياز به مقياس هاي مشابه يا اندازه گيري هاي بي مقياس شده دارد كه بتوان آنها را با يكديگر مقايسه كرد

يرندة اين تكنيك تابع مطلوبيت تصميم گ. اين تكنيك بر مبناي پارامترهاي مركزي در علم آمار شكل گرفت هاست

  ).168، 1381خطي است و قابليت جمع پذيري شاخصها تضمين شده است( آذر و رجب زاده، 

  SAW نتايج حاصل از كاربرد مدل .7جدول

 شاخص

 گزينه

  اعتماد  مشاركت

 اجتماعي

  انسجام 

 اجتماعي

  تعامل 

 اجتماعي

  تضاد 

 اجتماعي

  تعاون 

 اجتماعي

  امنيت 

 اجتماعي

 رتبه مجموع 

144/0 ريمورمو  094/0  106/0  080/0  203/0  151/0  160/0  939/0  2 

142/0 آب انار  074/0  101/0  071/0  192/0  115/0  148/0  843/0  4 

152/0 ماسبي  065/0  082/0  081/0  212/0  144/0  138/0  874/0  3 

155/0 جابر انصار  097/0  119/0  102/0  213/0  152/0  151/0  991/0  1 

111/0 چم كبود  061/0  086/0  071/0  204/0  110/0  124/0  768/0  6 

114/0 سراب باغ  063/0  097/0  083/0  211/0  129/0  134/0  833/0  5 

  
  1397منبع: يافته هاي پژوهش،

را به خود  1درصد، رتبه 0,99نشان مي دهد كه دهستان جابر انصار با مجموع سطري  SAWنتايج حاصل از مدل 

مؤلفه  7را داراست. كه مشخص كرده  2درصد، رتبه  0,93سطري  اختصاص داده و دهستان مورموري با مجموع
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 سرمايه اجتماعي در اين دهستان ها در وضعيت مطلوبي هستند و در نتيجه با برنامه ريزي مناسب براي اين مناطق،

پايين  ) در0,76( 6راه به سوي توسعه روستايي را بيش از پيش هموارتر مي سازد. همچنين دهستان چم كبود با رتبه 

  ترين سطح از اولويت بندي قرار دارد كه نيازمند به تقويت مؤلفه هاي سرمايه اجتماعي در اين دهستان مي باشد.

  )TOPSIS(2تكينيك تاپسيس

پيشنهادشد. اين مدل يكي از بهترين مدلهاي تصميم گيري چند  1981 اين مدل توسط هوانگ و يون در سال

ري چند شاخصه جبراني بسيار قوي براي اولويت بندي گزينه ها از طريق يك تكنيك تصميم گي .شاخصه مي باشد

شبيه نمودن به جواب ايده آل مي باشد كه به نوع تكنيك وزن دهي، حساسيت بسيار كمي داشته و پاسخ هاي 

ب ايده در اين روش، گزينه انتخاب شده، مي بايد كوتاه ترين فاصله را از جوا . حاصل از آن، تغيير عميقي نمي كند

از محاسن اين روش نسبت به ساير تكنيك هاي  . آل و دورترين فاصله را از ناكارآمد ترين جواب داشته باشد

  ).6، 1386اولويت بندي مكاني، ميتوان به موارد زير اشاره نمود( طاهرخاني، 

 .معيارهاي كمي و كيفي را توام در مبحث مكانيابي دخالت مي دهد •

 ب اولويت گزينه هارا مشخص و اين اولويت را به صورت كميخروجي آن مي تواند ترتي •

 .بيان كند

 .تضاد و تطابق بين شاخص ها را در نظر مي گيرد •

 .روش كار، ساده و سرعت آن مناسب است •

 .ضرايب وزني اوليه را پذيراست •

 .نتايج حاصل از اين مدل كامالً منطبق با روشهاي تجربي است •

اي وضعيت هاي گسسته كه تعداد گزينه ها محدود و مشخص اند به كار بست. معموالً اين روش را مي توان بر

روش هاي پيوسته كه تعداد گزينه ها زياد هستند توصيه نمي شوند، مگر اينكه طبقه بندي مجددي از داده ها صورت 

آل به اين  پذيرد. در روش هاي گسسته معموالً چند گزينه و تعدادي معيار وجود دارد، كه در آن راه حل ايده

  صورت نشان داده مي شود:

)*
n,…,Xj

*,…,X1
*=( X*A 

1كه در آن 
*X  بهترين مقدار گزينهj  ام بين همه گزينه هاي مدل است. راه حل منفي به صورت زير نشان داده مي

  شود:

)n
-,….X-

j,…,X1
-= (X-A  

-كه در آن 
jX  بدترين مقدار براي خصوصيتj.ام بين همه گزينه هاست  

  كار عبارتند از:مراحل اين 

  با استفاده از رابطه زير: ijrمحاسبه ي بردار نرمال -1

 

  محاسبه مقادير نرمال وزني، با استفاده از رابطه زير: -2

                                                           

2- Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution 
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  شناسايي راه حل ايده آل مثبت و راه حل ايده آل منفي، كه بر اساس مقادير نرمال وزني تعيين مي شوند. -3

 

  محاسبه مي شود: A*استفاده از رابطه زير ميزان جدايي از راه حل ايده آل مثبت كه با  محاسبه ميزان جدايي، -4

 

  به همين صورت ميزان جدايي از راه حل ايده آل منفي با استفاده از رابطه زير محاسبه مي گردد:

 

  محاسبه ميزان شباهت به راه حل ايده آل مثبت: -5

 

iتوجه داشته باشيد كه مقدار 
*C 1(ر و يك استهميشه بين صف≥i*≤ C0(   0كه در آن زماني=i*C  كه*=AiA و

i= 1زماني 
*C  كه-A=iA.  

iرتبه بندي بر اساس ترتيب ترجيحات، انتخاب يك گزينه براساس حداكثر مقدار  -6
*C  يا رتبه بندي گزينه هاي

iبراساس ميزان 
*C ،76، 1388( فرجي سبكبار و رضاعلي.(  

  

  TOPSISمدل  نتايج حاصل از بكارگيري .8جدول

  سراب باغ  چم كبود  جابر انصار  ماسبي  آب انار  مورموري  دهستان

918/0  486/0  416/0 716/0  ضريب توسعه  
  

121/0  329/0  

  5  6  1     3  4  2  رتبه

  1397منبع: يافته هاي پژوهش،

فه هاي در اولويت بندي دهستان هاي محدوده مورد مطالعه در دستيابي به مؤل TOPSISنتايج حاصل از تكنيك 

) را به خود 0,71( 2) و دهستان مورموري رتبه 0,91( 1سرمايه اجتماعي نشان مي دهد دهستان جابر انصار رتبه 

درصد در پايين ترين سطح اولويت بندي قرار دارد. همانطور كه  0,12اختصاص داده اند و دهستان چم كبود با 

است و اولويت بندي دهستان هاي  SAWاصل از تكنيك مالحظه مي شود نتايج حاصل از اين تكنيك مانند نتايج ح

  مذكور در دستيابي به سرمايه اجتماعي براي رسيدن به توسعه روستاييدر وضعيت يكساني قرار دارد.

  نتيجه گيري

امروزه سرمايه اجتماعي به عنوان حلقه اتصال سرمايه طبيعي، سرمايه فيزيكي و سرمايه انساني، رشد و توسعه 

در صورت فقدا نسرمايه اجتماعي، ساير سرمايه ها اثر بخشي  .براي جوامع محلي به ارمغان آورده استاقتصادي را 
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خود را از دست مي دهند از اين رو موضوع سرمايه اجتماعي به عنوان يك اصل محوري براي دستيابي به توسعه 

عه اي است كه در رويكردهاي اخير بنابراين سرمايه اجتماعي يكي از مهمترين سرمايه هاي توس .محسوب مي گردد

شناخت اين نوع سرمايه در مناطق روستايي به منظور ارائه الگوهاي توسعه در نتيجه  .بسيار به آن توجه شده است

  .اي از ضرورت ويژه برخوردار است

مايه هاي طبيعي، دستيابي به توسعه و پيشرفت مستلزم به كار گيري و بهره برداري بهينه از انواع سرمايه مي باشد. سر

انساني و اجتماعي گونه هاي مختلف از سرمايه مي باشند كه منابع انرژي در جامعه است. با مطالعه مالي و اقتصادي،

علمي و شناخت دقيق سرمايه اجتماعي در ميان اقشار مختلف جامعه مي توان از اين مفهوم در تحليل مسائل 

كننده و نيز استفاده از ظرفيت ها و منابع( مادي و انساني) در وجه  فرهنگي به عنوان متغير پيش بيني -اجتماعي

رهاي در حال توسعه در كنار سرمايه اقتصادي و انساني كه مسئولين هر واجتماعي بهره گرفت. در تمام كش فرهنگي،

ر و امروزي جاي سرمايه اجتماعي با رنگ و بويي تازه ت جامعه در انباشت و به كارگيري آن ها تالش مي كنند،

ضروري به نظر مي آيد كه بايد براي نهادينه كردن آن تالش كرد. هر جامعه اي كه بتواند اندوخته هاي مناسبي از 

اين سه نوع سرمايه را در درون خود ذخيره كند به راحتي مي تواند قدم هاي مؤثر تري را جهت توسعه به جلو بر 

يك راه حل براي  ي نيست. در اين راستا امروزه مفهوم سرمايه اجتماعي،دارد، جوامع روستايي نيز از اين وادي مستثن

حل مشكالت اقتصادي و توسعه اي روستايي ارائه مي كند، به گونه اي كه با باال رفتن سرمايه اجتماعي، رفتار افراد 

ي شود. وجود از قابليت پيش بيني بيشتري برخوردار مي شود و حتي در صورت بروز خطا با آن برخورد سختي م

براي نتيجه بخشي سرمايه ها و سياست هاي اقتصادي و برنامه ريزي هاي  -نه كافي -سرمايه اجتماعي شرط الزم

توسعه روستايي است، به دليل آنكه روابط بين افراد، هنجارها، سنت ها به تسهيل هماهنگي و همكاري كمك مي 

  مه ريزي هاي توسعه اي بهتر و كاراتر مي شود.كند كه خود موجب افزايش بهره برداري و همچنين برنا

الويت بندي مناطق روستايي در دستيابي به سرمايه اجتماعي  همانطور كه در ابتدا گفته شد هدف از انجام اين تحقيق

دهستان مورموري، آب انار، ماسبي، جابر انصار، چم  6رهيافتي به سوي توسعه روستايي در  شهرستان آبدانان( 

) است. بر اين اساس و با TOPSIS،SAWب باغ) با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چند شاخصه(كبود، سرا

در نظر گرفتن جايگاه سرمايه اجتماعي در دستيابي به توسعه روستايي، گويه هاي مختلفي در قالب متغير سرمايه 

عاون اجتماعي، تعامل اعتماد اجتماعي، انسجام اجتماعي، تشاخص مشاركت اجتماعي، 7اجتماعي و با 

توضيح داده شده اند، مورد آزمون قرار گرفته و از نتايج  3امنيت اجتماعي و تضاد اجتماعي كه در جدول اجتماعي،

بدست آمده مي توان استنباط نمود كه سرمايه اجتماعي يكي از مهمترين عوامل مؤثر بر توسعه روستايي مي باشد و 

ميزان سرمايه اجتماعي موجود در آن رابطه مستقيمي بر قرار ساخته است. اما بعد  رتبه توسعه يافتگي هر دهستان با

از اولويت بندي روستاهاي اين محدوده از نظر دستيابي به سرمايه ي اجتماعي با مؤلفه هاي مذكور مي توان در كل 

طالعه، اين جامعه به لحاظ چنين نتيجه گرفت كه بعد از بررسي ميزان سرمايه اجتماعي در روستاهاي محدوده مورد م

شاخص هاي سرمايه اجتماعي، مشاركت اجتماعي، اعتماد و انسجام اجتماعي، تعامل و تعاون اجتماعي، تضاد و 

اعتماد و انسجام مي تواند رابطه دو جانبه را ميان  امنيت اجتماعي در شرايط نسبتاً نا مطلوبي به سر مي برد. مشاركت،

حس تعلق و رضايت را افزايش دهد تا خود روستاييان بتوانند شرايط توسعه را هر چه  مردم و دولت ايجاد كرده و

بيشتر و بهتر فراهم نمايند. اين در حالي است كه طي سنجش سطح سرمايه اجتماعي، اين متغير سطح نا مناسبي از 
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اسبي از سرمايه جامعه را در هر سه شاخص خود پوشش مي دهد. اما نكته اينجاست كه عليرغم وجود سطح من

اجتماعي در جامعه مورد مطالعه، اين افراد كامالً به شاخص هاي سرمايه اجتماعي آگاه بوده و كمرنگ شدن آن را 

بي اعتمادي دولت در سال هاي اخير مي دانند. پرسش شوندگان كامالً آگاهند كه در صورت توجه به  محصول

سعه روستايي روند افزايشي داشته و با رضايت بيشتري همراه دستيابي به مراحل تو شاخص هاي سرمايه اجتماعي،

انسجام و مشاركت در امور روستا مي دانند و خواهد بود. آنها موفقيت هاي گذشتگان خود را حاصل وجود اعتماد، 

شكست طرح هاي اخير را به دليل بي توجهي به اين شاخص ها در عرصه توسعه روستايي بر مي شمارند. اين در 

يست كه تمايل زيادي مبتني بر افزايش شاخص هاي سرمايه اجتماعي ميان خود ابراز مي كنند كه بايد به تقويت حال

  اين شاخص ها در ميان روستاييان پرداخت. 

روند تغييرات و اصالحات در ساختار جوامع روستايي اگر در جهت ايجاد رفاه عمومي طراحي گردد حس اعتماد 

يزد و اين امر موجب همكاري آنان مي گردد و مشاركت گروه هاي مختلف روستاييان در روستاييان را بر مي انگ

روند اجراي اصالحات نيز به معناي ايجاد اعتماد بين گروهي بوده و ايجاد اين سرمايه اجتماعي اولين قدم در توسعه 

  روستاهاست.

و همچنين مي تواند زمينه حضور فعال افراد  امروزه كسب سرمايه اجتماعي، توسعه سرمايه انساني را متأثر مي سازد

و گروه ها را براي رسيدن به توسعه كه هدف آن گروه و جامعه است فراهم آورد. سرمايه اجتماعي پتانسيل هاي 

موجود در جوامع را افزايش مي دهد و نهايتاً عملكرد اقتصادي و اجتماعي آن جامعه را بهبود مي بخشد. رويكرد 

مي تواند در تدوين راهبردهاي جديد توسعه و برنامه ريزي ها بخصوص توسعه روستايي به ما سرمايه اجتماعي 

  كمك كند. بنابراين سرمايه اجتماعي يك عامل كليدي در توسعه روستايي و بهره وري عوامل توليد است.

ه دهستان ) مشخص شد كTOPSIS،SAWدر آخر با توجه به نتايج برآورده شده از تكنيك هاي تصميم گيري (

را به خود اختصاص داده است و از اين نظر نسبت به ساير  1جابر انصار در تمامي مؤلفه هاي سرمايه اجتماعي رتبه 

  مناطق روستايي محدوده گامي فراتر به سوي توسعه روستايي برداشته است. 

  

  پيشنهادات

 روستايي اقتصادي توسعه برنامهريزيهاي كه آنجايي از و است روستاها اصلي مشكالت از فقر اينكه به توجه با -

 استفاده روستاها در موجود بومي اجتماعي سرمايه و دانش از است شايسته ميگردد طرحريزي روستا مردم رفاه براي

  .شود

 ظرفيت از واستفاده آنها تعديل تقويت، تغيير، ايجاد، جهت نهادها عملكرد ارزيابي نهادها، ساخت در بازانديشي -

  .كنندمي هدايت اختالفات رفع سمت به را روستايي جامعه و ميكنند تشويق را گروهي كار كه نهادهايي

 امور در مشاركت به روستاييان دادن سوق جهت مساجد، و گروهي رسانههاي اجتماعي، نهادهاي تقويت و تشويق -

  .روستاييان براي خودباوري و اعتماد ايجاد و

 موجب كه جمعي هايفعاليت در آنان دادن شركت و همفكري و ستارو مشكالت رفع جهت اهالي از دعوت -

  .شودمي روستايي توسعه و آنان اجتماعي مشاركت افزايش
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 توزيع در نمايند سعي مسئولين البته كه روستائيان هايفعاليت رونق جهت بروشور قالب در اطالعات توزيع -

 و اعتماد انسجام، ايجاد در گرتسهيل عنوانهب دولت و كنند رعايت اعتماد جلب منظور به را عدالت اطالعات

  . كند عمل روستاها توسعه براي مشاركت

  

  منابع

  )، چاپ اول، نگاه دانش، تهران.MADMرويكرد (تصميم گيري كاربردي ،)1381(. آذر، عادل و رجب زاده، علي -

  .53اره شم ، سرمايه اجتماعي، پژوهشنامه علوم انساني،)1386(اجتهادي، مصطفي  -

، بررسي سرمايه اجتماعي در انواع نظام هاي بهره برداري از )1387(ازكيا، مصطفي و فيروزآبادي، سيد احمد،  -

   .تهران، 16زمين و عوامل مؤثر بر تبديل بهره برداري هاي دهقاني به تعاوني، فصلنامه علوم اجتماعي شماره 

ماد اجتماعي در مشاركت مردم در طرح هاي توسعه ، نقش اعت)1388(ازكيا، مصطفي و حسني راد، كريم  -

  .گرمسار، 1روستايي، پژوهش نامه علوم اجتماعي سال سوم شماره 

   .، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه تهران، تهرانتصميم گيري چند معياره)، 1385( ، اصغرپور،محمدجواد -

، بررسي تأثير رفاه و سرمايه اجتماعي بر كيفيت )1390(احمد وند، مصطفي و هدايتي نيا، سعيد و عبدالهي، خسرو  -

   .مشهد، 2زندگي در مناطق روستايي شهرستان بوير احمد، مجله پژوهش و برنامه ريزي روستايي شماره 

، سرمايه اجتماعي اصل محوري توسعه، ماهنامه تدبير سال )1385 ( الواني، سيد مهدي و شيرواني، عليرضا -

  ان.، تهر147پانزدهم، شماره 

، شناسايي مؤلفه هاي سرمايه اجتماعي در دانشگاه ها به منظور ارائه مدلي جهت ارتقاء آن، )1388(انديشمند، ويدا  -
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اه علوم بهزيستي و توانبخشي، مجموعه مقاالت نخستين سمپوزيوم سرمايه ي اجتماعي و رفاه اجتماعي، دانشگ

  تهران.

، تأثير سرمايه اجتماعي بر فعاليت شغلي دبيران مقطع )1387(سهيال  حقيقتيان، منصور و رباني، رسول و كاظمي، -

دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان،  متوسطه ي شهرستان اصفهان، مجله ي دانش و پژوهش در علوم تربيتي،

  ن.، اصفها18و  17شماره 

، اثرات سرمايه اجتماعي در مناطق روستايي، مطالعه موردي شهرستان مشگين، )1393(حيدري ساربان، وكيل  -

  .تهران، 4فصلنامه توسعه اجتماعي دوره هشتم شماره 

، تأثير سرمايه ي اجتماعي بر ميزان مشاركت روستاييان در مناطق روستايي، )1390(حيدري ساربان، وكيل  -
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 -تعامل اجتماعي و اعتماد) در توسعه روستايي، مطالعه موردي: روستاهاي باغستان و بروناجتماعي( مشاركت مدني،
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  اصفهان., 1شماره 
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