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 1                                                 ...   بندي فازي هاي روستایی با استفاده از تکنیک رتبهگاهاجتماعی در سکونت سنجش و ارزیابی سرمایه

  ،فضا جغرافیایی آمایش مجله
  گلستان دانشگاه پژوهشی - علمی فصلنامه

  1394 بهار پانزدهم/ مسلسل شماره /ششم سال
  

   روستایی هايگاهسکونت در اجتماعی سرمایه ارزیابی و سنجش
  اسالم) دهستان روستاهاي موردي: (مطالعه فازي بنديرتبه تکنیک از استفاده با

  

  2فتاحی احداهللا و 2خلیفه ابراهیم ،2نژادضانرم یاسر* ،1احمدي حسن
 مدرس ریزي روستایی، دانشگاه تربیتدانشجوي دکتري جغرافیا و برنامه2استادیار آمایش سرزمین، دانشگاه تربیت مدرس، 1

  ----  پذیرش: تاریخ ؛ -----  دریافت: تاریخ
  

  چکیده
 بدون کند.می ایفا جوامع و هاسازمان در انسانی و یکیفیز سرمایه از تر مهم بسیار نقشی اجتماعی، سرمایه امروزه

 مهم بسیار اجتماعی مقوالت از اجتماعی، سرمایه .دشومی دشوار و ناهموار توسعه، هايراه پیمودن اجتماعی، سرمایه
 یافتگیتوسعه و اشتغال میزان در ملی ناخالص تولید و تورم جمله از اقتصادي مهم هايشاخص چونهم که است

 روستایی توسعه در تواندمی اجتماعی سرمایه که ثريؤم نقش و اهمیت به توجه با .کندمی ایفا بزرگی نقش کشورها
 روش .است اسالم دهستان روستایی هايگاهسکونت در اجتماعی سرمایه سنجش دنبال به پژوهش این باشد، داشته

 سطح در اجتماعی سرمایه بندياولویت و سنجش رايب است. شده استفاده کمی هايمدل از که است کمی پژوهش،
 آگاهی و اجتماعی مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، انسجام بعد چهار در شاخص 25 از اسالم دهستان روستاهاي

 عنوان به فازي راستا، این در است. شده دهیوزن AHP نامهپرسش طریق از بعد چهار است. شده استفاده تماعیاج
 لیکرت قسمتی پنج مقیاس ،السؤ هر پاسخ طیف است. شده استفاده بندياولویت براي متغیرهچند گیريمتصمی روش
 فازي مقادیر با ترتیب به که مثلثی عضویت تابع یک کم) خیلی م،ک متوسط، زیاد، زیاد، (خیلی گزینه هر براي است. بوده

 تا دش اقدام ،است شده داده نشان )0 ،30 ،60( و )10 ،40 ،70( )،20 ،50 ،80( )،30 ،60 ،90( )،40 ،70 ،100(
 اسالم دهستان روستاهاي میان در که دهدمی نشان بررسی از حاصل نتیجه آید. دست به هاشاخص فازي ماتریس

 روستاهاي و اجتماعی سرمایه میزان باالترین 217/0 و 099/0 امتیازات با محلهترك و سراکله روستاهاي ترتیب به
 اند.بوده برخوردار اجتماعی سرمایه میزان ترینپایین ،433/0 و 442/0 با ترتیب به نارنجدول و میانده

 
  اسالم دهستان فازي، تکنیک روستایی، هايگاهسکونت اجتماعی، سرمایه :يکلید هايواژه

 
  1مسأله طرح و مقدمه

 جدیدترین از یکی توانمی را اجتماعی سرمایه
 دانست. اجتماعی علوم هايپردازيمفهوم و ها ایده

 این در اجتماعی سرمایه اصطالح اهمیت و جذابیت
 شناسی،جامعه میان پلی عنوان به اصطالح این که است

 یک همانند و شودمی برده کار هب سیاست و اقتصاد
 پیوند هم به را مختلفی هايزمینه که ارتباطی مفهوم

 جودو به را زیادي ايرشته بین مطالعات است، زده

                                                             
  yaser_ram@yahoo.comمسئول مکاتبه: *

 1960 دهه در ابتدا اجتماعی سرمایه مفهوم است. آورده
 :2008 ،فیلد( شد گرفته کار به بوردیو کارهاي در ویژه به

 شامل اجتماعی سرمایه ،ايمحله مقیاس در ).16
 حضور طریق از که است محله اجتماعات در منابعی
 هنجارهاي متقابل، کنش و عمل اعتماد، از باالیی

 مشترك، تعلقات و التزامات و تعهدات رفتاري، مشترك
 مؤثر هايکانال و رسمیغیر و رسمی هايشبکه

 شبکه ).Key, 2005: 162( آیدمی وجود به اطالعات
 بلکه شود، نمی ایجاد خودخوديبه اجتماعی هايتماس

 محصول فیزیکی، یا انسانی سرمایه همانند
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 گذاريهسرمای شده ریزيبرنامه و کاربردي هاي استراتژي
   ).26 :1387 (هابز، است

 اجتماعی سرمایه کنونی، اجتماعی نظام در
 هر توسعه و رشد بنیادین هايشاخص از یکی عنوان به

 متفاوتی هايحوزه مفهوم، این است. مطرح ايجامعه
 هايزمینه در مدیریت بودبه روستایی، توسعه جمله از

 در را ...و کالن و خرد مختلف سطوح و مختلف
 هايپژوهش ).7 :1387 زاده،علی(رستم گیرد برمی

 سطوح از پیشرفته جوامع که است داده نشان متعدد
 مشارکت، اعتماد، قبیل از اجتماعی سرمایه باالتر

 اجتماعی سرمایه اما برخوردارند، ...و ثبات همبستگی،
 روستایی نواحی ویژهبه ایران، در توسعه با آن رابطه و

 تربیش که آنجایی از است. نشده شناخته     ًکامال 
 از بعد و قبل ،کشور در روستایی توسعه هاي برنامه
 به توجه لزوم اند،نیافته دست کامل موفقیت به انقالب
 ضروري و الزم موفقیت عدم این مختلف ابعاد واکاوي

 دالیل از یکی که گفت توانمی تردید بدون است.
 در تاییروس توسعه هايبرنامه از بسیاري شکست

 ابعاد در اجتماعی سرمایه مفهوم به یتوجهبی ،ایران
 براي امید این و )5 :1383 (اکبري، است هابرنامه این

 استفاده با که شده ایجاد توسعه کارشناسان از بسیاري
 در ویژه به ماندگیعقب باطل دور از بتوان شاید آن از

 :1389 ،دیگران و (قاسمی یافت رهایی روستا سطح
 مفاهیمی و هاپدیده ،روستایی توسعه و روستا ).244

 سرمایه تأثیر میزان و شکل ها آن در که هستند
 جغرافیایی جاي و مکان از متفاوت تواندمی اجتماعی

 تأثیر آن میزان و سرعت فرایند، در و باشد دیگر
 .باشد داشته متفاوتی

 در غالب راهبرد عنوان به مشارکت راهبرد امروزه
 اصلی مفاهیم از یکی که است مطرح روستایی هتوسع

 ،احیا بر تأکید آن در و است اجتماعی سرمایه
 و توسعه قدیمی هايسازمان و هاسیستم بازسازي
 سوي به را روستاییان که است روستایی مدیریت

 هدایت مشارکت و هارمونی اجتماعی، یکپارچگی
 دیگر، سوي از .)Jara Martinez, 2005: 13( کندمی

 با ارتباط طریق از نیز توسعه منابع به دسترسی
 است. پذیر امکان هافعالیت عرصه بازیگران و دارندگان

 و ارتباط نیستند. مستثنی قاعده این از نیز روستاییان
 به دسترسی که است مفهومی اجتماعی، شبکه ایجاد
 توسعه .کندمی توجیه و تبیین را توسعه منابع

 ممکن تولید منابع به رسیدست با تنها روستایی،
 اجتماعی هايسازمان در مشارکت به بلکه ،نیست

 ).Dufhuse et al, 2006: 11( دارد تريقوي بستگی
 مفاهیم به توجه با روستایی، جانبههمه توسعه

 و انسانی محیطی، سنجش قالب در تواندمی موردنظر
 تأکید که آنجا از و شود بررسی دولت هاي سیاست

 مشارکت بر روستایی هتوسع از الگو این بسیار
 در توانمی است، استوار ها آن اعتماد و روستاییان

 کنار در روستایی جانبههمه توسعه گیري شکل
 تأکید انسانی نیروي سنجش بر محیطی، هاي قابلیت

   ).33 :1389 ،دیگران و (میري دکر
 سرمایه که ثريؤم نقش و اهمیت به توجه با

 این باشد، داشته روستایی توسعه در دتوانمی اجتماعی
 در اجتماعی سرمایه سنجش دنبال به پژوهش
 با تا ،است اسالم دهستان روستایی هايگاه سکونت
 هاگاهسکونت این در اجتماعی سرمایه سطح سنجش

 براي را زمینه پایین، سطح از برخورداري صورت در
 مفراه اجتماعی شبکه برقراري و ارتباطات افزایش

  د.کن
 

         تحقیق        پیشینه
 در اجتماعی سرمایه با ارتباط در زیادي تحقیقات

 جدول در که است گرفته صورت کشور داخل و خارج
  .است شده اشاره هاآن نتایج و تحقیقات از برخی به زیر
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  اجتماعی سرمایه زمینه در گرفته صورت هايپژوهش - 1 جدول
  تحقیق پیشینه

  پژوهش نتایج  شپژوه عنوان  محقق

 دیگران و موسوي
)1392(  

 سرمایه فازي تطبیقی تحلیل
 روستایی توسعه و اجتماعی
 روستاهاي موردي:  (مطالعه

  میاندوآب) شهرستان

 دو فازي رابطه بر ناظر تجربی، هايداده که دهدمی نشان تحقیق هايیافته
 دو این بین ريسازگا شاخص است. روستایی توسعه و اجتماعی سرمایه مجموعه

 درصد 82 فقط که دهدمی نشان ارزش این است. 816/0 با برابر مجموعه،
 شرط اجتماعی، سرمایه که کنندمی  تأیید را ادعا این مطالعه مورد روستاهاي

 توانیم اطمینان درصد 95 با اساس، این بر است. روستایی توسعه براي الزم
  است. روستایی توسعه براي »زمال همیشه« شرطی اجتماعی سرمایه که گفت

  دیگران و خانی
)1392(  

 اجتماعی سرمایه هايمؤلفه تأثیر
 (مطالعه روستایی توسعه ارتقا بر

 گودین، دهستان موردي:
  کنگاور) شهرستان

 و دارد وجود معناداري و مثبت رابطه توسعه، و اجتماعی سرمایه هايمؤلفه بین
 -کندمی بینیپیش را توسعه تغییرات از درصد 23 که - تعهد را تأثیر ترینبیش
 تغییرات از درصد 28 که شودمی مطرح مشارکت با تعهد بعد مرحله در و

  کند.می بینیپیش را توسعه

 دیگران و فراهانی
)1391(  

 در اجتماعی سرمایه اثرات ارزیابی
 بر تأکید با روستایی نواحی توسعه

 موردي: (مطالعه زندگی کیفیت
 شهرستان میثان مشهد، تاندهس

  اراك)

 و اجتماعی سرمایه هايمؤلفه افزایش بین که دهدمی نشان تحقیق نتایج
 رابطه درصد95/0 سطح در مطالعه مورد منطقه در زندگی کیفیت افزایش
 با اجتماعی انسجام اجتماعی، سرمایه هايمؤلفه میان از و دارد وجود معناداري
 خانوارهاي زندگی کیفیت سطح بر را ثیرتأ ینتربیش ،455/0 کلی اثرات

  .است داشته روستایی
 شاهدانی صادقی

  مقصودي و
)1389(  

 اجتماعی سرمایه سنجش
 از استفاده با کشور هاي استان
  مراتبیسلسله تحلیل روش

 و میانی مناطق کناري، و میانی مرکزي، شکل U منطقه سه به کشور تقسیم با
  دارند. را اجتماعی سرمایه سطح ترینبیش بترتی به مرکزي و کناري

 و سدهادیبی
  )1388(  دیگران

 اجتماعی سرمایه سنجش
  سام) (طیف گروهی میان

 ضرایب شود. بررسی مختلف بعد سه در باید گروهیمیان اجتماعی سرمایه
 تساهل و اعتماد و سویک از گروهیمیان اجتماعی سرمایه میان همبستگی

 به و بوده مثبت دیگر سوي از اجتماعی سرمایه ذهنی ابعاد وانعن  به اجتماعی
  هستند. معنادار آماري لحاظ

 شیري گل
 و اصفهانی

  )1388( دیگران

 میزان بر اجتماعی انسجام تأثیر
 (مطالعه روستاییان مشارکت

 شهرستان گندمان، بخش موردي:
  بروجن)

 گذارد،می تأثیر روستاییان مشارکت میزان بر که مهمی متغیرهاي از یکی
 مثبت رابطه آماري، لحاظ از که دهدمی نشان هایافته است. »اجتماعی انسجام«
  .دارد وجود روستاییان اجتماعی مشارکت و اجتماعی انسجام بین داريمعنی و

  
  نظري مبانی و هادیدگاه مفاهیم،
 اجتماعی سرمایه از بوردیو تعریف :اجتماعی سرمایه

 از که بالقوه یا بالفعل منابع مجموعه« از است عبارت
 بین شده نهادینه کمابیش متقابل روابط از ايشبکه
 از اعضا کلیه برخورداري موجب و شده ناشی افراد

 »ودشمی افراد براي اعتبار خلق و جمعی سرمایه
)Bourdieu, 1986: 15.( را اجتماعی سرمایه ،کلمن 

 و هاگروه ياعضا میان روابط مجموعه عنوان  به
 و اعتماد گیريشکل موجب که کرده معرفی اجتماعات

 تعریف .)March, 2000: 13( شودمی هاکنش تسهیل
 از است عبارت نیز اجتماعی سرمایه از پاتنام

 اجتماعی سازمان خاص هايویژگی از اي مجموعه«
 سازمان کارآیی که ها)شبکه و هنجارها اعتماد، (همانند

 »بخشد می ارتقا هماهنگ، هاي کنش تسهیل طریق از را
)Putnam, 1993: 9.( همکارانش، و اکینز مطالعات 

 ها،شرکت( اجتماعی ساختارهاي از ايمجموعه
 ها،سازمان ها،شبکه اجتماعی، و خانوادگی هاي اتحادیه
 همراه به )آموزشی سساتؤم و سیاسی هايسیستم

 رفیمع اجتماعی سرمایه عنوان با را مشترك هاي ارزش
   ).Moseley, 2004: 10( اندکرده

 سرمایه که معتقدند محققین و پردازاننظریه اکثر
 شناختیجامعه شدهشناخته متغیرهاي با اجتماعی
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 مسائل و دیگران درباره نگرانی آگاهی، اعتماد، چونهم
 و انسجام عمومی، مسائل در مشارکت عمومی،

 تام،(پان دارد ارتباط همکاري و گروهی همبستگی
 ،اجتماعی سرمایه ابعاد نظر از ).29 :1384
 دیدگاه به بسته و دارد وجود مختلفی هايبندي تقسیم

 بعد به را آن گاهی .است متفاوت محققین نظر و
 بندي تقسیم اقتصادي و سیاسی اجتماعی، فرهنگی،

 کمی بعد .کیفی و کمی بعدهاي به گاهی و کنندمی
 چه هر جامعه در نییع است، کمیت ،اجتماعی سرمایه

 داوطلبانه هايانجمن تعداد و باشد بیشتر مشارکت
 بود. خواهد تربیش نیز اجتماعی سرمایه باشد، تربیش

 تعداد بعد، یک دارد: مختلف بعد دو کمیت
 تعداد دیگر، بعد و جامعه در داوطلبانه هاي سازمان
 میزان چنین هم .است هاگروه این از یک هر اعضاي
 و آشنایان و دوستان خانواده، اعضاي با ادافر روابط

 سرمایه کمی بعد شامل دیگران با کلی طور   به
 بعد ،اجتماعی سرمایه کیفی  بعد د.شومی اجتماعی
 سرمایه جامع برآورد براي .دارد مهمی کیفیتی

 انسجام درجه و همبستگی میزان باید اجتماعی،
 حساساتا کنشگران، بین متقابل اعتماد گروهی، درون
 قرار نظر مد نیز آن ذهنی بعد کلی طور به و مثبت

 بعد، یک :دارد بعد دو خود نیز کیفیت گیرد.
 همبستگی دیگر، بعد و است گروهیدرون همبستگی

 ).6 :1384 (چلبی، گروهی بین
 را آن )2000( کیلپاتریک و فالک که CRLRA مدل

 ،خرد سطح سه میان ارتباط برقراري به اند،کرده تدوین
 و فالک پردازد.می اجتماعی سرمایه میانی و کالن

 سطح در اجتماعی سرمایه تشکیل اساس ،کیلپاتریک
 از دانند.می یادگیري و آموزشی تعامالت پایه بر را خرد
 اجتماعی عملگرهاي توسط اجتماعی جهان ها آن نظر

 وجود به را تعامالت در اولیه مفاهیم که شودمی تشکیل
 میانه سطح در اجتماعی سرمایه معناي به این و دآورمی

 عضو داراي هايگروه درون در که است کالن و
 با خرد سطح در یادگیري تعامالت .شودمی دهی سازمان
 کالن و میانه سطح در شده تشکیل مفاهیم از استفاده
 مفاهیم آن به      ًمجددا  و پذیردمی صورت اجتماعی سرمایه

 سطح در اجتماعی رمایهس انباشت جهت در و افزاید می
 گانهسه سطوح بین ارتباط کند.می عمل کالن و میانه

 )1( شکل در یادگیري تعامالت پایه بر اجتماعی سرمایه
  .)Falk & Kilpatrick: 2000( است شده داده نمایش

  

  
  اجتماعی سرمایه مختلف سطوح بین ارتباط - 1 شکل

  )Falk & Kilpatrick: 2000 منبع:(
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 و مقیاس بعد دو از را اجتماعی سرمایه ،نگیکام
 ،کامنگی نظر از است. کرده تبیین بودن رسمی درجه

 ها انگاره اجتماعی، آداب رسوم، قالب در اجتماعی سرمایه
 و اعتبار افراد، بین اعتماد اجتماعی، هاي ارزش و

 ماعی،اجت هايشبکه قواعد، و هنجارها نهادها، مشارکت،
 ،وي زعم به گیرد.می شکل فردي طرواب و هاانجمن
 به بخشیدن شکل طریق از تواند می اجتماعی سرمایه

 روابط تعمیق اجتماعی، همکاري يارتقا جمعی، اقدام
 در و هاآن روابط در اطمینان عدم کاهش و مردم بین

 کاهش و اطالعات جریان افزایش طریق از نهایت
 توسعه در بنیادي نقش ،اطالعات به یابیدست هاي هزینه
  ).Camagni, 2009: 126( باشد داشته

  

 
 اجتماعی سرمایه نقش و ابعاد -2 شکل
  )Camagni, 2009: 126 منبع:(

  
  اجتماعی سرمایه عناصر و ابعاد با مرتبط مفاهیم

 به اعتقاد معناي به اعتماد واژه :اجتماعی اعتماد الف)
 به و است کسی کارایی یا گوییراست کاري،درست

 اطالق جامعه اعضاي سایر به نسبت فرد مثبت گرشن
 یکپارچگی و نظم حافظ ،اجتماعی اعتماد شود.می

 میان اعتماد از ايدرجه وجود بدون و است اجتماعی
 چارچوبی در اجتماعی نظام دوام و بقا کنشگران،

 و انسجام رواین از نیست. مقدور منسجم و مطلوب
 هب زیادي حد تا یاجتماع هايگروه و جامعه یکپارچگی

 کنشگران میان در که است وابسته اعتمادي میزان
 بر کهآن از بیش انسانی، تعامالت دارد. وجود اجتماعی

 از باشد، متکی شخصی مالحظات و عقالنی دالیل
 ).61:1380 پور،(شارع یابدمی استمرار اعتماد رهگذر

 اعتماد مورد در را هانظریه پرنفوذترین از یکی ،پانتام
 اصلی اجزاي از یکی اعتماد او، نظر به است. کرده مطرح

 تسهیل را همکاري ،اعتماد است. اجتماعی سرمایه
 احتمال ،باشد باالتر جامعه در اعتماد چه هر و کند می

 موجد نیز همکاري عالوه به یابد.می افزایش همکاري
 روابط براي اعتماد ).291:1380 (پانتام، است اعتماد
 بدون و است ناپذیراجتناب و دائمی ريحضو انسانی،
 اجتماعی روابط برقراري مشترك، معناي و اعتماد عنصر
 یک ،اعتماد ).2 :1387 (زتومکا، نیست پذیرامکان پایدار
 روابط به ايریشه نظر از که است بعديچند سازه

 دیگران با فرد خود به که روابطی است. مرتبط اجتماعی
 به نیز و هستند غریبه هم و صمیمی هم که دیگرانی و
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 دولت مانند هاییسازمان و نهادها با افراد یا فرد رابطه
  ).Flanagan, 2003: 165( دارد ارتباط ...و

 شناختی، جامعه دیدگاه از :اجتماعی انسجام ب)
 آن اساس بر که است ايپدیده ،همبستگی و انسجام

 یکدیگر به اعضا جامعه، یک یا گروه یک سطح در«
 امر این هستند. یکدیگر نیازمند       ًمتقابال  و تهوابس

 و تقابل بر مبتنی اخالقی نفی و آگاهی طرد مستلزم
 ینا کسب و احراز به دعوت بلکه نیست، مسئولیت

 :1370 (بیرو، »است متقابل الزام احساس و هاارزش
 میان جمعی توافق بر داللت ،اجتماعی انسجام ).400
 ناظر ،کل در سجامان« عبارتی به دارد. جامعه یک
 و هاگروه کنشگران، بین متقابل رابطه الگوي و میزان به

 :1378 (افروغ، »است یافته تمایز هايفرهنگ خرده
 مفهومی      ًمعموال  اجتماعی همبستگی یا انسجام ).140

 یک یا گروه یک سطح در آن پایه بر که رساندمی را
 قابلمت طور به و اندوابسته یکدیگر به اعضا جامعه،
 نوعی همچنین اجتماعی انسجام یکدیگر. نیازمند
 و است دیگران با تعامل و گرایش ارتباط، احساس
 نفر چند بین متقابل مسئولیت احساس« ،آن از منظور

 برخوردار اراده و آگاهی از که است گروه چند یا
 این در اجتماعی انسجام ).400 :1366 (بیرو، »باشند
 تعهد و پیوند تگی،همبس احساس واقع در معنا،

 دارند یکدیگر به نسبت جامعه اعضاي که است عاطفی
  ).118 :1383 (وزیري،

 توانمی را عمومی مشارکت :اجتماعی مشارکت ج)
 متشکله جزء عنوان به و وکیلی خود نظام یک مثابه به

 :1376 (دشتی، کرد محسوب نمایندگی جدید نظام یک
 را مشارکت ،يکارکرد و مندينظام منظر از ).164

 اجتماعی نظام تعالی و توسعه ،بقا براي سازوکاري«
 براي الزم ساختارهاي نیافتن توسعه که انددانسته

 سقوط نظام انقراض به آن کردن نهادي و مشارکت
 ).71 :1373 (مردوخی، »انجامد می آن سیاسی

 گیرندمی نظر در نیز ارتباطی کنش نوعی را مشارکت
 ,Ramella and Rose( است ابلمتق فهم بر مبتنی که

 در که است هدفمند کنشی چنینهم ).275 :2000
 در او اجتماعی محیط و کنشگر بین تعاملی فرایند
 نمود شده، تعریف پیش از و معین اهداف به نیل جهت

 تعریف در ،گائوتري ).119 :1374 (بویل، یابدمی
 اجتماعی، فرایندي مشارکت« گوید:می مشارکت
 چندفرهنگی و چندبعدي چندگانه، پارچه،یک عمومی،

 در نقش ایفاي به مردم همه کشاندن آن هدف که است
 ).Gaotri, 1986: 37( »است توسعه مراحل همه

 در شدن سهیم و کردن شرکت عمل« به مشارکت
 چامبرز ).Finger, 2002: 100( شودمی گفته »چیزي

 مردم توانمندي براي ابزاري را مشارکت ،)1995(
 حل براي گیريتصمیم براي را هاآن که کندمی ریفتع

 محلی مسائل بر غلبه هايروش انتخاب و نمشکالتشا
  (Muraleedharan, 2008: 35). سازد می قادر
 در ویژهبه شناخت و آگاهی :اجتماعی آگاهی د)

 کند.می ایفا بشر زندگی در زیادي نقش ،مدرن دنیاي
 در عظیم سرمایه نعنوا به اطالعات و دانایی امروزه

 ابعاد روزبهروز و شده آفرین نقش ،اجتماعی تحوالت
 عنوان به آگاهی کسب که جایی تا ،یابدمی ايگسترده

 سرمایه به جوامع یابیدست مهم عوامل از یکی
 شرطپیش ،اجتماعی آگاهی شود.می قلمداد اجتماعی
 است مدنی مسئولیت ترفعال شکل و ضروري شناختی

 مقابل نقطه شود.می نگرانیدل و منديهعالق باعث که
 و تفاوتیبی پوشی،چشم شناختی وضعیت آگاهی،

 (فیروزآبادي، است طلبانهفرصت نگرش گیريشکل
 ترینمهم که است معتقد لرنر دانیل ).28 :1384
 براي هاانسان آمادگی و نوگرایی ظهور در که عواملی

 چون يعناصر از است عبارت است، ثرؤم شدن نو
 گسترش تحصیالت، سطح ارتقاي و سوادآموزي

 لرنر، نظر از مشارکت. و شهرنشینی گروهی، هاي  رسانه
 وسایل شهرنشینی، سواد، از برخوردار که نوگرا فرد

 درجه و میزان باالترین ،است دلی هم و جمعی ارتباط
 :1380 ،غفاري و (ازکیا دارد را نوگرایی اندیشه و فکر
54.( 
  

  قتحقی روش
 از و کمی هايپژوهش نوع از پژوهش کلی رویکرد

 و میدانی مطالعات بر مبتنی اطالعات گردآوري شیوه
 حوزه از گیريبهره با ،نخست گام در است. اسنادي

 سرمایه با مرتبط هايشاخص تخصصی، ادبیات مطالعات
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 )3( جدول مطابق آن با مرتبط هايگویه و اجتماعی
 خانوار 3688 شامل تحقیق ريآما جامعه د.ش شناسایی

 156 تعداد .است اسالم دهستان روستاي سی در ساکن
 جدول در که د،ش تعیین نمونه جامعه عنوان به خانوار

 مورد روستاهاي از یک هر نمونه و جمعیت تعداد ،)2(
 اجتماعی سرمایه سنجش براي است. شده ذکر مطالعه

 1فازي بنديرتبه تکنیک از مطالعه مورد روستاهاي
 آن در که است روشی ،فازي نظریه است. شده استفاده
 صورت به نماگر هر به متعلق هايوزن یا ماتریس عناصر
 تشکیل را فازي سیستم یک و دشومی بیان فازي

 رویکردهاي .)Arnold et al, 2003: 86( دهد می
 این در دارد. وجود فازي ارقام بنديرتبه براي متفاوتی

 سادگی و سهولت دلیل به »گوپتا و منکوف« روش ،بین

                                                             
1. Fuzzy  

 شهرت مثلثی، فازي ارقام مقایسه براي ویژهبه آن،
 :Triantaphyllou and Tun Lin, 1996( دارد تري بیش

 فازي، روش به چندشاخصه گیريتصمیم براي .)289
 تعیین فازي، ارقام به شده گیرياندازه هايگزینه تبدیل

 از استفاده با ها نهگزی بنديرتبه و هاشاخص وزن
 اجرا به فازي به چندشاخصه گیريتصمیم هاي روش

 پنج مقیاس ،الؤس هر پاسخ طیف .است شده گذاشته
 زیاد، (خیلی گزینه هر براي است. بوده لیکرت قسمتی

 مثلثی عضویت تابع یک کم)، خیلی م،ک متوسط، زیاد،
 ،60 ،90( )،40 ،70 ،100( فازي مقادیر با ترتیب به که
 )0 ،30 ،60( و )10 ،40 ،70( )،20 ،50 ،80( )،30

 فازي ماتریس تا ،دش اقدام ،است شده داده نشان
   آید. دست به هاشاخص

 
 فرایند سیستم فازي -4شکل 

 

 روستاهاي مورد مطالعه  تعداد جمعیت و حجم نمونه -2جدول 

الده 
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 1615 43 63 44 85 28 136 253 196 77 39 127 524 خانوار
 7000 174 253 194 338 134 528 1089 849 296 181 585 2379 جمعیت

 156 8 12 9 13 6 13 13 20 15 8 13 26 تعداد نمونه
 )1390: (منبع: مرکز آمار ایران

 

 

 اجتماعی در جامعه هاي سنجش سرمایهشاخص -3جدول 
 هاگویه هاشاخص

 اعتماد اجتماعی
امانت دادن وسایل  -توجه به نظرات یکدیگر -داشتن اعتماد -روراستی -ولقرض دادن پ -داريامانت -خوش قولی

 احساس مسئولیت نسبت به یکدیگر -کار

 انسجام اجتماعی
 -اختالف بر سر مسائل کشاورزي -کمک در امور کشاورزي -جویاي احوال شدن -کمک در مواقع گرفتاري

 هار خوبیذک -پذیرينصیحت -تراحترام بزرگ -حسادت -اختالف مذهبی
 مشارکت در امور اجرایی روستا -مشارکت در انتخابات -مشارکت با دهیار -مشارکت با شوراها مشارکت

 کتاب، روزنامه و مجله  مطالعه -اینترنت -رادیو -استفاده از تلویزیون آگاهی اجتماعی
 هاي تحقیق)(منبع: یافته
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 شمال در تالش شهرستان: پژوهش قلمرو و محدوده
 49 تا دقیقه 32 و درجه 48 در گیالن استان غرب
 37 و (شرقی) جغرافیایی طول دقیقه 03 و درجه
 عرض قهیدق 16 و درجه 38 تا قهیدق 33 و درجه

 هايبخش از یکی است. شده واقع (شمالی) جغرافیایی

 این شرق در که است ماسال بخش شهرستان، این
 سه داراي اسالم، بخش است. شده واقع شهرستان
 سازمان( است سرا) خاله و خرجگیل (اسالم، دهستان

  .)63 :1382 گیالن، بودجه و برنامه

  

  
   اسالم دهستان در مطالعه مورد روستاهاي - 3 شکل

 نگارندگان) مأخذ:(

  
   اصلی بحث

 k و گزینه n اساس بر هاداده ماتریس تشکیل
 سرمایه بندياولویت و سنجش براي :شاخص
 بعد چهار ابتدا ،اسالم دهستان روستاهاي اجتماعی

 طیف طریق از )3( جدول با مطابق اجتماعی سرمایه
 بعد هر میانگین و گرفت قرار سنجش مورد لیکرت
 تشکیل براي مبنایی روستا، هر هاينمونه با مطابق

 و اجتماعی سرمایه سطح یابیارز موجود وضع ماتریس

 از یک هر سپس گرفت. قرار روستاها بندياولویت
 کم )،0 ،30 ،60( کم خیلی فازي: اعداد به تبدیل اعداد

 ،60 ،90( زیاد )،20 ،50 ،80( متوسط )،10 ،40 ،70(
 دلیل به است. شده )40 ،70 ،100( زیاد خیلی )،30

 جدول در است. نشده ارائه مقاله در جدول زیاد حجم
)4(، )Cij، bij، Aij (پرانتز داخل فازي عدد سه با برابر 

 بعد هر براي روستا هر فازي کل عدد سپس و است
   د:ش محاسبه زیر رابطه طریق از اجتماعی سرمایه

퐸 =
1
M	

× E +	E +⋯	E  
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  اجتماعی سرمایه هايشاخص موجود وضع ماتریس -4 جدول
  شاخص

  روستا
  اجتماعی آگاهی  مشارکت  اجتماعی انسجام  اجتماعی اعتماد

Cij bij  Aij  cij  bij  aij  Cij Bij  Aij  cij  Bij  Aij  
  33.64  154.61  274.61  76.15  196.15  316.15  271.92  601.92  931.92  200.76  426.92  680.76  باالده

  39.23  159.23  273  106.92  226.92  416.15  969.23  639.23  309.23  730  490  208.46  جدول نارن
  35  155  275  107.5  227.5  347.5  328.75  658.75  988.75  280  520  762.5  میرهجنگ
  35.33  155.33  275.33  79.33  203.33  319.33  246.66  576.66  906.66  179.33  419.33  659.33  سراوارده
  33  115.5  198  114  233.5  353.5  331.5  661.5  994.5  284.5  524.5  764.5  محلهچخره
  41.53  161.53  279.23  124.61  244.61  354.61  326.15  656.15  906.15  271.53  511.53  750  سراکله

  40.76  160.76  277.69  55.38  175.38  295.38  272.3  595.38  925.38  159.23  399.23  639.23  ارشادمحله
  41.66  161.66  281.66  75  195  315  351.66  681.66  1011.6  281.66  521.66  595  میانده

  35.55  155.55  355.38  76.15  226.92  343.84  399.23  831.5  1262.3  326.92  640.76  954.61  شهبازمحله
  144.16  159.16  279.16  83.33  203.33  323.33  275.11  626.66  961.11  224.44  454.44  684.44  محلهترك
  45  165  285  89.16  200.83  320.83  259.16  589.16  869.16  211.66  445.83  686.66  محلهغریب
  41.66  155.55  279.23  81.25  201.25  321.25  265  595  925  218.75  458.75  698.75  محلهبهرام

  )تحقیق هايیافته خذ:(مأ
  

 ابتدا است الزم منظور بدین :هاداده استانداردسازي
 X آن حداقل و X ستون هر میزان حداکثر
 به ذیل روابط از گیريبهره با و دشو مشخص

 شود اقدام تصمیم ماتریس استانداردسازي

 ذیل يشیوه دو به توانمی ).17 :1386 زاده، (حجازي
 استانداردسازي به اقدام ،)1( توابع از گیريبهره با و

   نمود. گیريصمیمت ماتریس
         ):1تابع (

	푟 =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 푎
푐

,
푏
푐

,
푐
푐

	جنبه	مثبت																							

푎_

푎
,
푏_

푏
,
푐_

푐
	جنبه	منفی																								

		 

 
퐶 = 푀푎푥	퐶 																퐶 = 푀푖푛	푎퐶  

  
  فازي اعداد شده استاندارد ماتریس - 5 جدول

  شاخص   
  روستا

  اجتماعی آگاهی  مشارکت  اجتماعی انسجام  اجتماعی اعتماد
cij  Bij  Aij  Cij  bij  Aij Cij bij  aij  cij  bij  Aij  

  0.094  0.435  0.772  0.182  0.471  0.759  0.268  0.594  0.921  0.21  0.447  0.713  باالده
  0.11  0.448  0.768  0.256  0.545  1  0.958  0.631  0.305  0.764  0.513  0.218 نارنجدول

  0.098  0.436  0.773  0.258  0.546  0.835  0.324  0.651  0.977  0.293  0.544  0.798  میره جنگ
  0.099  0.437  0.774  0.19 0.488 0.767 0.243  0.57  0.896  0.187  0.439  0.69  سرا وارده

  0.092  0.325  0.557  0.273 0.561 0.849 0.327  0.653  0.983  0.298  0.549  0.8  محلهچخره
  0.116  0.454  0.785  0.299  0.587  0.852  0.322  0.648  0.895  0.284  0.535  0.785  سرا کله

  0.114  0.452  0.781  0.133  0.421  0.709  0.269  0.588  0.914  0.166  0.418  0.669  ارشادمحله
  0.117  0.454  0.792  0.18  0.468  0.756  0.347  0.278  1  0.295  0.546  0.623  میانده

  0.1  0.437  1  0.182  0.545  0.826  0.394  0.821  0.124  0.342  0.671  1  شهبازمحله
  0.405  0.447  0.785  0.2002  0.488  0.776  0.271  0.619  0.95  0.235  0.476  0.716  محله ترك

  0.126  0.464  0.801  0.214  0.482  0.77  0.256  0.582  0.859  0.221  0.467  0.719  محله غریب
  0.117 0.437  0.785  0.195  0.483  0.771  0.261  0.588  0.914  0.229  0.48  0.731  محله بهرام

  )تحقیق هايیافته خذ:(مأ
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 تشکیل از پس :داروزن استاندارد ماتریس محاسبه
 داروزن استاندارد ماتریس توانمی استاندارد، ماتریس

 ،دیگران و (نوري کرد محاسبه )2( تابع طریق از را
 آمده دست هب وزن ،W رابطه این در ).145 :1386
 نخبگان نامهپرسش تنظیم طریق از وزن این است.

)AHP( آمده دست به نفر 18 توسط هاآن تکمیل و 
 افزارنرم از هاشاخص نهایی وزن محاسبه براي و است

Expert Choice اوزان این است. دهش استفاده 
 گیريشکل در لفهؤم چهار اهمیت میزان دهنده نشان

 باید محاسبه از پس اوزان این است. اجتماعی سرمایه
 نهایی وزن ،)6( جدول که گردند فازي اعداد به تبدیل

 نمایش فازي اعداد شکل به را هاشاخص از یک هر
 اوزان در )5( جدول اعداد مرحله، این در دهد.می

 مطابق وزین، شده نرمال ماتریس و شده ضرب فازي
  د.شومی تشکیل )7( جدول
V                 ):                        2تابع ( r w 				   

  

 
  هاشاخص از یک هر شده نرمال فازي وزن -6 جدول

  اجتماعی آگاهی  کتمشار  اجتماعی انسجام  اجتماعی اعتماد  
cij  Bij  Aij  Cij Bij  aij  Cij  Bij Aij  cij  bij  Aij  

  2  3.8  5.6  1  2.8  4.6  1.6  3.4  5.2  1.3  3.1  4.9  شده نرمال اوزان
 

  وزین شده نرمال ماتریس -7 جدول
  شاخص   

  روستا
  اجتماعی آگاهی  مشارکت  اجتماعی انسجام  اجتماعی اعتماد

cij  Bij Aij Cij bij  aij  Cij bij  Aij cij  bij  aij  
  0.188  1.653  4.323  0.182  1.318  3.491  0.428  2.019  4.789  0.273  1.385  3.493  باالده

  0.22  1.702  4.3  0.256  1.526  4.6  1.532  2.145  1.586  0.993  1.59  1.068 نارنجدول
  0.196  1.656  4.328  0.258  1.528  3.841  0.518  2.213  5.08  0.38  1.686  3.91  میره جنگ
  0.198  1.66  4.334  0.19  1.366  3.528  0.388  1.938  4.659  0.243  1.36  3.381  سرا وارده
  0.184  1.235  3.119  0.273  1.57  3.905  0.523  2.22  5.111  0.387  1.701  3.92  محلهجخره
  0.232  1.725  4.396  0.299  1.643  3.919  0.515  2.203  4.654  0.369  1.658  3.846  سرا کله

  0.228  1.717  4.373  0.133  1.178  3.261  0.43  1.999  4.752  0.215  1.295  3.278  ارشادمحله
  0.234  1.725  4.435  0.18  1.31  3.477  0.555  0.945  5.2  0.385  1.692  3.052  میانده

  0.2  1.66  5.6  0.182  1.526  3.799  0.63  2.791  0.644  0.444  2.08  4.9  شهبازمحله
  0.81  1.698  4.396  0.2002  1.366  3.569  0.433  2.104  4.94  0.305  1.475  3.508  محله ترك
  0.252  1.763  4.485  0.214  1.349  3.542  0.409  1.978  4.466  0.287  1.447  3.523  محله غریب
  0.234 1.66  4.396  0.195  1.352  3.546  0.417  1.999  4.752  0.297  1.488  3.581  محله بهرام

  )تحقیق هايیافته خذ:(مأ
  

 و مثبت آلایده از نهگزی هر فاصله محاسبه
 )-A( منفی آلایده و )+     )Aمثبت  آلایده :منفی
 محاسبه )4( و )3( تابع طریق از فازي اعداد براي
  شود. می
  
  
  

퐷  ):3تابع (
1 − 	 							 푏 < 푏 	

1 − 						 푏 < 푏 	
	  

 

퐷 ):   4تابع (
1 − 							(푏 < 푏 )

1 − 						 푏 < 푏 	
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  شاخص هر براي منفی و مثبت آلایده از فاصله ماتریس -8 جدول
 شاخص     

  
  روستا

  اجتماعی آگاهی  مشارکت  اجتماعی انسجام  اجتماعی اعتماد
 نزدیکی محاسبه

 به گزینه هر نسبی
  آلایده

DI+  DI- DI+  DI- DI+ DI- DI+  DI- DIj+  DIj- 
  1.173  0.532  0.125  0.027  0.199  0.095  0.482  0.192  0.367  0.218  باالده

  2.313  1.833  0.139  0.015  0.262  0.027  0.957  0.923  0.955  0.868 نارنجدول
  1.625  1.18  0.126  0.026  0.248  0.894  0.543  0.141  0.708  0.119  میره جنگ
  1.412  0.553  0.128  0.025  0.21  0.081  0.454  0.215  0.62  0.232  سرا وارده
  1.515  0.43  0  0.156  0.275  0.021  0.546  0.138  0.712  0.115  محلهچخره
  1.258  0.139  0.146  0.01  0.273  0  0.541  0.159  0.298  0.129  سرا کله

  1.486  0.605  0.143  0.012  0.164  0.139  0.477  0.198  0.702  0.256  ارشادمحله
  0.942  0.722  0.146  0.01  0.197  0.097  0  0.456  0.599  0.159  میانده

  1.702  0.52  0.128  0.019  0.242  0.033  0.659  0  0.673  0  شهبازمحله
  1.649  0.458  0.168  0.016  0.211  0.08  0.502  0.168  0.768  0.194  محله ترك
  1.489  0.803  0.156  0  0.208  0.085  0.468  0.217  0.657  0.201  محله غریب
  1.458  0.494  0.129  0.025  0.207  0.084  0.475  0.198  0.647  0.187  محله بهرام

  )قیقتح هايیافته خذ:(مأ
  

 مرحله در :هاآلایده به گزینه هر نسبی نزدیکی
 را هاآلایده به گزینه هر نسبی نزدیکی توانمی نهایی

 کرد محاسبه شود،می برآورد )5( تابع طریق از که
)Hwang, 1992: 104(. جدول در )سرمایه میزان ،)9  

 )C+( با که است آمده دست هب روستا هر اجتماعی
 0 بین فازي تکنیک در عدد این شود.می داده نمایش

 ترنزدیک صفر به روستا عدد چه هر و دارد قرار 1 تا
 وضعیت در اجتماعی سرمایه میزان لحاظ به ،باشد

 ،جدول این مطابق .است روستا سایر به نسبت بهتري
 روستاي و اول رتبه 099/0 عدد با سراکله روستاي

 نظر از را پانزدهم رتبه 673/0 عدد با محلهگیلک
 اجتماعی سرمایه میزان یعنی دارد. اجتماعی سرمایه

   .است ترپایین روستاها همه از محلهگیلک روستاي در
퐶       ):                             5تابع ( = 	  

 

 
  مطالعه مورد روستاهاي سطح در اجتماعی سرمایه بنديرتبه - 9 جدول

  اجتماعی سرمایه میزان اساس بر روستاها نهایی بندياولویت  )C+( روستا هر اجتماعی سرمایه میزان  روستا

  8  0.312  باالده
  12  0.442 نارنجدول

  10  0.42  میره جنگ
  6  0.281  سرا وارده
  3  0.221  محلهچخره
  1  0.099  سرا کله

  7  0.289  ارشادمحله
  11  0.433  میانده

  4  0.234  ازمحلهشهب
  2  0.217  محله ترك
  9  0.35  محله غریب
  5  0.253  محله بهرام

  )تحقیق هايیافته خذ:(مأ
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  گیرينتیجه و بنديجمع
 وريبهره براي مناسبی بستر اجتماعی، سرمایه

 موفقیت به نیل براي راهی و فیزیکی و انسانی سرمایه
 به اجتماعی سرمایه ،دیگر سوي از شود.می قلمداد
 را زندگی و بخشدمی مفهوم و معنی ،فرد زندگی

 سرمایه غیاب در سازد.می تربخشلذت و ترساده
 دست از را خود اثربخشی ها،سرمایه سایر اجتماعی،

 هايراه پیمودن ،اجتماعی يسرمایه بدون و دهندمی
 دشوار و ناهموار اقتصادي و فرهنگی تکامل و توسعه

 به آنچه از تربیش توسعه، ايبر حاضر عصر در د.شومی
 نیازمند انسانی سرمایه و فیزیکی اقتصادي، سرمایه
 این بدون زیرا ؛نیازمندیم اجتماعی يسرمایه به ،باشیم

 انجام بهینه طور به هاسرمایه دیگر از استفاده سرمایه،
   ).2 :1385 ،ادریسی و (عظیمی شد نخواهد

 هايیویژگ از ايمجموعه به اجتماعی سرمایه
 ،اجتماع در غیررسمی و رسمی گروهی، و فردي

 عناصر آن بین و درون انتزاعی و واقعی روابط همراه به
 انسجام اجتماعی، مشارکت خلق با که دارد اشاره

 موجب اجتماعی آگاهی و اجتماعی اعتماد اجتماعی،
 ابعاد کلیه بر نهایت در و شده افزاهم اثراتی زایش

 و اجتماعی سرمایه میان رابطه د.گذارمی ثیرتأ توسعه
 مطالعات ربارهد مطرح هايجنبه از اقتصادي توسعه
 فراوانی ابهامات که است اجتماعی سرمایه به مربوط

 در اجتماعی سرمایه که اهمیتی به توجه با .دارد
 شناخت و گیريهانداز به نیاز همواره دارد، امروز دنیاي

   .است داشته وجود جوامع در آن هايشاخص
 در ساکن خانوار 3688 شامل تحقیق آماري جامعه

 خانوار 156 تعداد .است اسالم دهستان روستاي سی
 سنجش براي .دش تعیین نمونه جامعه عنوان به

 تکنیک از مطالعه مورد روستاهاي اجتماعی سرمایه
 پنج انجام از پس است. شده استفاده فازي بنديرتبه

 از یک هر اجتماعی رمایهس )C+( میزان ،مرحله
 میان از دهدمی نشان که دش تعیین روستاها

 و سراکله روستاهاي ترتیب به مطالعه مورد روستاهاي
 میزان باالترین ،217/0 و 099/0 امتیازات با محلهترك

 به نارنجدول و میانده روستاهاي و ،اجتماعی سرمایه
 مایهسر میزان ترینپایین ،0.433 و 0.442 با ترتیب

 که است امر این یدؤم نتایج این .اندداشته را اجتماعی

 دلیل به محلهترك و سراکله روستاهاي باالي يرتبه
 (انسجام اجتماعی سرمایه هايشاخص بودن البا

 و اجتماعی مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی،
 دلیل به که است روستاها این در )اجتماعی آگاهی
 در ترقوي اجتماعی هايشبکه و روابط تعامالت، وجود

 به نسبت یانروستای اعتماد موجب که است هاآن
 پی در مثبتی اقتصادي اثرات و گرددمی یکدیگر
 بودن کم به توجه با مثال طور هب داشت. خواهد

 اقتصادي جنبه از ،گیالن در کشاورزي زمین مساحت
 صرفه کشاورزان همه توسط کشاورزي ابزار خرید

 کشاورزان، که شودمی موجب اعتماد .ندارد اقتصادي
 این که دهند امانت یکدیگر به را کشاورزي کار ابزار

 د.شومی روستاها در سرمایه حفظ موجب مسأله
 اجتماعی انسجام درجه با روستایی جامعه چنین هم
 کشاورزي امور در یانروستای همکاري موجب باال
 کشاورزي هايهزینه از گرددمی موجب که دشو می

 باالي درجه از که ايجامعه چنین در شود. کاسته
 مشارکت موجب ،است برخورد انسجام و اعتماد

 موجب تواندمی      ًخصوصا  ؛دشومی هاآن حداکثري
 به توجه با .گردد ستاییرو مدیریت در هاآن مشارکت

 اجتماعی سرمایه زمینه در شده انجام تحقیقات سایر
 در اجتماعی سرمایه وجود که است امر این یدؤم

 پایدار توسعه به یابیدست براي را زمینه روستا
 يارتقا براي پژوهش این .کندمی تسهیل روستایی

 اقدامات ،روستایی جوامع در اجتماعی سرمایه سطح
  :دکنمی پیشنهاد را ذیل

       گروهی        کارهاي   و        همکاري       روحیه       تقویت   و       تشویق -
   ؛       روستایی        مدیریت     سوي    از      مردم      میان

       هـاي       تشـکل          ایجـاد          تسـهیل        جهـت     در          بسترسازي -
        روستا؛    در       مردمی

 از زمین مالکیت سر بر روستاییان اختالف کاهش -
  دولت؛ توسط روستا اراضی براي سند صدور طریق

 ایجاد طریق از اقتصادي توسعه جهت در تالش -
 به تواندمی یانروستای براي پایدار درآمد و اشتغال
 روستایی مدیریت در مشارکت و مردم روابط تقویت
  شود؛ منجر

 اجتماعی روابط گیريشکل براي الزم بسترهاي ایجاد - 
  است. پژوهش این هايپیشنهاد دیگر از افراد، بین پایدار
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  منابع
 اجتماعی سرمایه سنجش .1388 .زادهلطفی عباس و خوراسگانی ربانی علی ؛یزدخواستی بهجت ؛مهدي سده،ادیبی .1

  .220- 193 صص ،38 شماره دهم، سال اجتماعی، رفاه نامهصلف سام)، (طیف گروهیمیان
 یافتهسازمان اجتماعی مشارکت و اجتماعی انسجام بین رابطه بررسی .1380 .غفاري غالمرضا و مصطفی ازکیا، .2

                .206-175 صص ،3  شماره ،9 سال توسعه، و کشاورزي  اقتصاد کاشان، شهرستان روستایی نواحی در روستاییان
 تهران، .عمومی فرهنگ و اجتماعی مجموعه ،اجتماعی وفاق و مشارکت ها،فرهنگخرده .)1378( .عماد افروغ، .3

  اسالمی. ارشاد و فرهنگ وزارت انتشارات و چاپ سازمان
 هنامپایان فارسینج)، موردي: مطالعه( اجتماعی -سیاسی مشارکت بر اجتماعی سرمایه نقش .)1383( .امین اکبري، .4

  اجتماعی. علوم دانشکده تهران، دانشگاه راهنما؟ استاد ،ارشد کارشناسی
 ققنوس. تهران، .شهابی سعید و احمدي غالمرضا ترجمه .توسعه فرایند در ریزيبرنامه .)1374( .جی پاتریک بویل، .5
                          کیهان. انتشارات تهران، ساروخانی. باقر ترجمه اجتماعی. علوم فرهنگ ).1370( آلن. بیرو، .6
  .کیهان انتشارات ،تهران .ساروخانی باقر ترجمه .اجتماعی علوم فرهنگ ).1366( --------  .7
                    غدیر. نشر تهران، دلفروز. محمدتقی ترجمه مدنی. هايسنت و دموکراسی ).1384( روبرت. پانتام، .8
 .پویا حسن و خاکباز افشین ترجمه .عمومی زندگی و اجتماعی سرمایه برخوردار، جامعه .)1380( .---------  .9

          شیرازه. تهران،
 جامعه لهمج کالن، و خرد سطوح در جرم و اجتماعی سرمایه رابطه تحلیل .1384 مبارکی. محمد و مسعود چلبی، .10

  .2 شماره ششم، سال ایران، شناسی
 توسعه ارتقا بر اجتماعی سرمایه هايلفهؤم ثیرتأ .1392 .ملکان احمد و معصوم قدیري مجتبی ؛فضیله خانی، .11

 سال ایران)، جغرافیاي انجمن نامه(فصل جغرافیا کنگاور)، شهرستان گودین، دهستان :موردي (مطالعه روستایی
  .152-133 صص ،38 شماره ،11

 و سیاسی فرهنگ هاساندینیست انقالبی نظریه نقش :خودجوشی و انضباط دیالکیتک .1376 .عبداهللا دشتی، .12
  .23 شماره ،10 سال فرهنگ، نامهفصل ،مردمی مشارکت

 روستایی، توسعه بر آن اثرات و زادگاهی هايانجمن و اجتماعی هايشبکه .)1387( .اهللاولی زاده،علیرستم .13
  .اجتماعی علوم دانشکده ،تهران دانشگاه راهنما؟ استاد ،ارشد کارشناسی نامه ایانپ
  نشر. انتشارات ،تهران .غفار غالمرضا هترجم .شناختیجامعه نظریه اعتماد، .)1387( .پیوتر زتومکا، .14
  .3 شماره ایران، شناسیجامعه انجمن نامه آن، پیامدهاي و اجتماعی سرمایه فرسایش .1380 .محمود پور،شارع .15
 مشارکت میزان بر اجتماعی انسجام تأثیر .1388 .تازه مهدي و صدیقی رضا ؛خادمی حسین ؛زهرا اصفهانی، شیري .16

 صص ،1 شماره ،12 سال توسعه، و روستا نامهفصل ،)بروجن شهرستان گندمان، بخش موردي: مطالعه( روستاییان
147-167.  

 همایش مقاالت مجموعه جامعه، پیشرفت در عاملی اجتماعی، اعتماد .1385 ادریسی. افسانه و لیال عظیمی، .17
   .دهاقان واحد اسالمی آزاد دانشگاه پژوهشی معاونت کارها،راه و هاچالش اجتماعی، سرمایه ايمنطقه

 روستایی نواحی توسعه در اجتماعی سرمایه اثرات ارزیابی .1391 .چراعی مهدي و عبدلی سمیه ؛حسین فراهانی، .18
 اي، منطقه ریزيبرنامه نامهفصل اراك)، شهرستان میثان مشهد، دهستان موردي: (مطالعه زندگی کیفیت بر کیدتأ با

  .78-67 صص ،8 شماره دوم، سال
 شناسیجامعه انجمن نامه .تولیدي هايتشکل در آن نقش و اجتماعی سرمایه .)1384( .احمد سید فیروزآبادي، .19

  .آگاه نشر ،تهران .ایران
  کویر. انتشارات تهران، .غفاري رضاغالم ترجمه .اجتماعی سرمایه .)1386( .جان فیلد، .20

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 49 بهاردهم/ پانز/شماره مسلسل  ششممجله آمایش جغرافیایی فضا /سال                                                                                            108

 توسعه با اجتماعی سرمایه رابطه .1389 .توکلی خالد و آذربایجانی کریم ؛سده ادیبی مهدي ؛وحید قاسمی، .21
  .36 شماره ،10 دوره اجتماعی، رفاه نامهفصل اقتصادي،

 روستایی توسعه و اجتماعی سرمایه فازي تطبیقی تحلیل .1392 .تقیلو اکبرعلی و بیريک افشار ؛میرنجف موسوي، .22
  .20- 1 صص ،7 شماره اي،منطقه - شهري آمایش و جغرافیا نامهفصل ،)میاندوآب شهرستان روستاهاي :يمورد (مطالعه

 در اجتماعی سرمایه نقش .1389 .شایان حمید و والیتی سعداهللا ؛افراخته حسن ؛جوان جعفر ؛غالمرضا ،میري .23
 مشهد. ،14 هشمار اي،ناحیه توسعه و جغرافیا مجله روستایی، توسعه

 تهران، .باغینی شجاعی مهدي ترجمه . ...ادبیات بر کوتاه مروري چیست؟ اجتماعی سرمایه .)1387( .گراهام هابز، .24
  اجتماعی. و فرهنگی مطالعات پژوهشکده

 شهر جوانان در هویت گیريشکل بر خانواده پذیريانعطاف و انسجام تأثیر رسیبر .1383 .محمدجواد وزیري، .25
  .7 شماره جوانان، مطالعات نامهفصل شیراز،

26. Bourdieu, P. 1986, The Forms of capital. New York, Greenwood. 
27. Camangi, R. Territorial Capital and Regional Development, in Capello, R. and Nijkamp, P, 2009, 

Handbook of Regional Growth and Development Territories, Edward Elgar Publishing Limited. 
28. Dufhues, Thomas; Buchenrieder, Gertrud; Fischer, Isabel, 2006, Social capital and rural 

development: literature review and current state of the art Social capital and rural development, 
Discussion paper// Leibniz Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe, No. 
96. 

29. Falk, Ian and Kilpatrick, Sue, 2000, "What is Social Capital? A Study of Interaction in Rural 
Community", European Society Rural Sociology Sociological Rurally, Vol. 40. 

30. Finger-Stich, Andrea, 2002, Social Factors Enabling Local Peoples’ Participation In Integrated 
Management Planning In The Context Of Forested Mountain Territories. Proceedings of the Research 
Course “The Formulation of Integrated Management Plans (IMPs) for Mountain Forests” 
Bardonecchia, Italy. 

31. Flanagan, C, 2003, "Trust, Identity, and Civic hope", Applied developmental Science, Vol. 7, No. 3. 
32. Gaotri, H. 1986, Popular Participation in Development. Paris: Unesco. 
33. Hwa Wang, Jeen, 2007, Urban Seismology in the Taipei Metropolitan Area: Review and Prospective, 

, Institute of Earth Sciences, Academia Sinica, Taipei, Taiwan. 
34. Jara Martinez, Carlos Julio. 2005, Social Quality and Sustainable Development of Rural Territories, 

Rural Development Technical Handbook No. 34. 
35. Kaufman, Arnold and m.Gupta, 2001, Fuzzy mathematical models in engineering science, Elsevier 

sciences publishers. 
36. Key, A, 2005, Societal, The social Economy and community development, Oxford university press and 

community. Development Journal. Advance Access Publication. 
37. March, C. 2000, Social capital and Democracy in Russia. Communist and post-Communist Studies. 

53, P. (183-199). 
38. Moseley, M.J. 2004, Rural Development: principles and practice, sage, publication, Lon don. 

Operational Research, 12. 
39. Muraleedharan. K, 2008, Dynamics of people participation in development: A study with special 

reference to women participation in the local level planning in Kerala, Eldis Participation Resource 
Guide 53, P. (183-199). 

40. Putnam, R. 1993, Making Democracy work, Civic traditions in Modern Italy. Princeton NJ, Princeton. 
41. Ramella, M., and Rose, B.L. 2000, "Taking part in Adolescent sexual health promotion in Peru: 

Community participation from a social psychological perspective". Journal of Community and 
Applied. 

42. Triantaphyllou, E., and Tun Lin, Ch, 1996, Development and Evolution of Five University  press. 
 

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

