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محمدعلي الهي چورن-1دانش اموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ريزی گردشگری دانشگاه زنجان ايران.
مهدي رمضان زاده لسبوئي -دانشیار گروه جهانگردی دانشگاه مازندران ايران.
اسفنديار الهي چورن -دانش آموخته کارشناسی ارشد مديريت و برنامه ريزی درسی دانشگاه آزاد تنکابن ايران.

چكيده:
بحث بافت فرسوده و بويژه پيوند آن با مشارکت شهروندان در مسائل شهري از جمله بازآفريني شهري امري است که در دو
هه اخير در جوامع غربي مطرح شده است .بنابراين پژوهش حاضر با هدف ارزيابي مشارکت مردم در اجراي طرح بازآفريني
شهري در بافت فرسوده مرکزي شهر اهواز است.روش انجام پژوهش حاضر توصيفي -تحليلي بوده که اطالعات آن از طريق
مطالعات کتابخانهاي و از طريق تكميل  386پرسشنامه در بين ساکنان محالت بافت فرسوده مرکزي ،و  40نفر از کارشناس
متخصص جمعآوري گرديده است و جهت تجزيه و تحليل دادهها از آزمون فريدمن در قالب نرم افزار  SPSSو مدل SWOT
استفاده شد .نتايج پژوهش نشان داد  ،مهمترين قوت راهبرد اعطاي تسهيالت بانكي با نرخ مناسب  ،مهمترين ضعف عدم
اعتماد به دولت و شهرداري و نداشتن اعتماد به همكاري همسايگان در بحث تجميع ملک و مهمترين فرصت استفاده از وامهاي
داخلي و مهمترين تهديد عدم انگيزه اقتصادي است  .همچنين امتيازها نشان مي دهد در وضعيت فعلي ،راهبرد رقابتي با کسب
بيشترين امتياز بايد در اولويت و توجه قرار گيرد.
سپس نتايج آزمون فريدمن بيانگر اين است که از بين شاخص هاي موردسنجش(اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي و سياسي)،
بيشترين مشارکت اجتماعي در بين محالت ،محله باغ شيخ با ميانگين( ،)2/37بيشترين مشارکت اقتصادي محله عامري با
ميانگين( ،)2/33بيشترين مشارکت فرهنگي ،محله باغ معين با ميانگين( )3/63و بيشترين مشارکت سياسي محله سيمتري با
ميانگين( )3/63به خود اختصاص دادهاند .بنابراين؛ نتايج کلي حاکي از آناست که بين مشارکت شهروندان و اجراي بازآفريني
شهري بافت فرسوده ميباشد .بنابراين جهت انجام اقدامات الزم نيازمند توجه جدي مديران و برنامهريزان شهري و منطقهاي
است.
واژگان کليدي :اعتماد اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،شبکه اجتماعی ،توسعه پايدار ،روستای چورن
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مقدمه
نقش تولیدی روستا در تامین امنیت غذايی ،مواد اولیه بخش صنعت ،صادرات غیر نفتی ،تولید ناخالص داخلی ،و ايجاد اشتغال
و درآمد باعث شده است که بیش تر برنامه ها ی راهبردی کوتاه مدت و بلند مدت روی تقويت زير ساخت های اقتصادی ،اجتماعی
و از آن جمله ويژگی فرهنگی و مشارکت طلبی مردم در جوامع روستايی تمرکز يابد .البته سازو کارهای رسیدن به اهداف برنامه ای
در اين زمینه در مقاطع مختلف مکانی و زمانی متفاوت است .انتخاب سازو کارهای متفاوت و در بسیاری از موارد ،عدم اجرای
برنامه راهبردی نشان داده است( .)Sepehdust&Shabkhaneh.2012:130ازاين رو کارشناسان و صاحب نظران امور
اقتصادی و اجتماعی به خوبی به اين نکته واقفند که در برنامه های توسعه کشور( مانند برنامه های عمرانی پنج ساله) ،نمی توان
فقط به بعد مادی يا رشد اقتصادی توجه داشت ،زيرا اين روند ،در چند دهه گذشته مشگالت اجتماعی و فرهنگی را ناديده گرفته و
در میان مدت و دراز مدت حاصلی جز زيان و در نهايت ايجاد موانع در راه پیشرفت همه جانبه و توسعه پايدار در کشور نتیجه ای در
بر نداشته است .)ShamsiPuya&Tavakoliniya.2015:18(.لذا الزمه دستیابی به توسعه ،تحول اجتماعی مردمی است
و تحول اقتصادی و تحرکی دولتی هرگز کافی نمی باشد .توسعه راستین در روند مشارکت فراگیر اجتماعی و نه در تولید کااليی
اقتصادی حاصل می شود .)Salehi/2015:146(.از اين جهت سرمايه اجتماعی ،سرمايه چهارم پس از سرمايه فیزيکی ،مالی و
انسانی شناخته شده و يکی از مولفه های مهم در توسعه به شمار می آيد که به طور قابل توجه ای به توسعه پايدار کمک کی کند و
معموال زمانی از مشگالت اقتصادی سخن به می ان می آيد ،اغلب کمبود سرمايه فیزيکی را به عنوان يکی از يزرگ ترين معضالت
نام برده می شود و از سرمايه اجتماعی هیچ سخنی به میان نمی آيد .اين در حالی است که نیاز به سرمايه اجتماعی در شرايط رکود
و تورمی که نیاز به اعتماد سازی است ،بیش از هر سرمايه ديگری احساس می شود ودر کنار سرمايه ديگر می تواند بسیاری از
معماهای الينحل اجتماعی را از سر راه حرکات توسعه ای جامعه بردارد و رشد شتابان اقتصادی ،اجتماعی را امکان پذير
نمايد )Akbariya.2017:146(.به طور کلی در باب سرمايه اجتماعی و توسعه چهارديدگاه به شرح ذيل وجود دارد :ديدگاه
اجتماع گرا؛ سرمايه اجتماعی را همان سازمان های محلی نظیر باشگاه ها ،انجمن ها و گروه های مدنی می داند.ديدگاه شبکه ای؛
دومین ديدگاه در باب سرمايه اجتماعی است .اين ديدگاه تالش می کند نقاط قوت و ضعف بحث سرمايه اجتماعی را توضیح دهد.
سازمان يافته؛ نظیر گروه ه ای اجتماعی و شرکت ها تاکید دارد .و بر اساس نظر گرآنووتر مويد آن است که پیوند های قومی درون
اجتماع ،به خانواده و اجتماعات يک احساس هويت و هدف مشترک می دهد.ديدگاه نهادی؛ نیرو حیاتی شبکه اجتماعی و جامعه
مدنی عمدتا محصول بستر سیاسی ،حقوقی و نهادی است .ديدگاه ه م افزايی؛ تالش داردآنچه از ديدگاه های شبکه ای و نهادی
حاصل شده است را تلفیق کند( .)SaneiMoghadam.2016:340هدف اين پژوهش هدف از اين پژوهش بررسی نقش
سرمايه اجتماعی بر توسعه پايدار روستايی و بررسی مهمترين بعد تاثیر گذار در توسعه پايدار روستايی در محدوده مورد مطالعه می -
باشد.

مباني نظري
با وجود قرن های زيادی که از قدمت کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه می گذرد ولی هنوز با چالش های زيادی روبه رو
هستند و به علت انواع دو گانگی نامطلوب بین مناطق و داليل متعددی در مسیر توسعه يافتگی آن ها با مشگالت زيادی مواجه
هستند وعلمای توسعه اين شکاف عظیم درآمدی بین طقات پايین و باالی جامعه در کشورهای در حال توسعه را نه تنها به عنوا
ن يک مزيت اقتصاد ی می دانند بلکه آن را مانعی بر سر راه رشد و توسعه اقتصادی ذکر می کنند(Eynali.2016:60عینالی).
به طوری که ،پیامد نامطلوب نابرابری درآمد وفقر چنان متنوع ،گسترده ،تاثیر گذار و در برگیرنده غالب بخش های ساختار عملکرد
جامعه است که در حالت حاد و بحرانی ،اساس نظام جامعه و دستگاههای حکومتی اجرايی را تحت تاثیر قرار می
دهد( .)Yeganeh2013:46به عبارت ديگر توسعه روستايی با مسائل و چالش های متعددی موا جه است؛ زيرا که راهبرهای
گذشته در زمینه توسعه روستايی موفقیت آمیز نبوده و نتوانسته است مسائلی هم چون فقر ،اشتغال ،بهداشت ،امنیت غذايی و
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پايداری محیط زيست را تامین کند ،اين مسئله باعث شده است که در سال های اخیر بارديگر توسعه روستايی مورد توجه قرار
گرفته و نظريه پردازان ،برنامه ريزان و مجريان حکومتی درصدد برآيند تا با ارائه راهکارها و استراتژی های جديد ،از معضالت و
مسائلی که گريبانگیر آن می باشد ،بکاهند(.)Baradaran.2010 :1يکی از اين راهبردها که اخیرا توسط جامعه شناسان و
برنامه ريزان توسعه ،در بسیاری کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و توانسته است نقش موثری در توسعه روستاها به دنبال
داشته باشد نقش سرمايه اجتماعی می باشد ،اهمیت سرمايه اجتماعی سبب شده است تا از يک طرف به عنوان محصول
سرمايهگذاری عمدهی در روابط با ديگران و کاربرد آن در دسترسی متفاوت به منابع متعلق به محله ،جوامع ،مناطق و بخشها ياد
کنند و از طرف ديگر ،از آن برای غلبه بر مشکالت اجتماعی گوناگون مانند فقر ،جرم و جنايت ،اقتصاد کم بازده روستايیان بکار
گرفته شود( .):Romiyani.2013:2سرمايه اجتماعی می توان به عنوان هنجارها و شبکه هايی دانست که امکان مشارکت
مردم در اقدامات جمعی را به منظور کسب سود متقابل فراهم می کند .لذا سرمايه اجتماعی مجموعه نهادها ،قوانین ،روش ها،
عادات اجتماعی ،سنت ها و قواعد رفتاری يک جامعه است که مناسبات اجتماعی بین مردم يک جامعه را شکل می
دهد(. .)Mohammadi.2012 :2به عبارت ديگر سرمايه اجتماعی به عنوان روابط بین اعضاء گروه ها و اجتماعات معرفی می
شود که موجب شضکل گیری اعتماد و تسهیل کنش ها می شود( .)Heydari 2012:20بنابراين سرمايه اجتماعی موضوع روبه
رشد بسیاری از مطالعات در سال های اخیر است و شرط الزم برای پیشرفت هرجامعه ای به خصوص جوامع روستايی ،گسترش
انسجام اجتماعی ،بسط مشارکت اجتماعی و ازهمه مهم تر ،اعتماد متقابل دولت و مردم است( .)Farahani.2019:28مضاعف
بر اين ،عاملی موثر در رسیدن به توسعه پايدار روستايی است ،چرا که توسعه پايدار روستايی از يک سو بر مشارکت ساکنان محلی،
از طريق مذاکره ،مشورت و تعامل استوار است که درکی از سهم هريک از ساکنان را در فرايند توسعه فراهم میآورد و از ديگر سو
شناسايی امتیاز نسبی هر ناحیه را برای طراحی راهبردهای توسعه مورد توجه قرار میدهد(.)Miri.2010:33درمبحث مبانی
نظری سرمايه از ريشه  Capبه معنای سر گرفته شده است .معنای اساسی ،اصلی وبزرگ از حروف کاپ از آن بر می آيد و در
اينجا هرکاال ،پول و سرمايه ای شامل میشود که قابلیت نگه داری و افزايش داشته باشد .سرمايه يکی از چهار عامل شناخته شده
تولید است در کنار زمین،کار ،سازمان و مديريت) .(kotnaee, 2014: 116سرمايه اجتماعی مفهومی چند بعدی در علوم
اجتماعی و در بسیاری از حوزه های جامعه تاثیر گذار است و در ادبیات مرتبط با توسعه جايگاه ويژه يافته است به گونه ای که
برخی آن را حلقه مفقودی توسعه می دانند .به طور سنتی سرمايه در سه دسته کلی سرمايه طبیعی ،سرمايه فیزيکی ،و سرمايه
انسانی طبقه بندی شده است .اين سرمايه ها با يکديگر ثروت يک جامعه را تشکیل داده وبستررشد و توسعه ی اقتصادی را مهیامی
سازند .در اين فرآيند ،ترکیب سرمايه ها تغییر می کند) .(Khoshfar,2013: 155درواقع ريشه مفهوم سرمايه اجتماعی به طور
غیر مستقیم در نظريه های کالسیک جامعه شناسان چوندوتو کويل( )1831و سپس شصت سال بعد در کار جامعه شناس فرانسوی
امیل دورکیم( )1933مطرح شده است .اين مفهوم را می توان در آثاری بسیاری از جامعه شناسان کالسیک در مفهومی از قبیل
اعتماد ،هم بستگی و انسجام اجتماعی ،هنجارهاو ارزش ها مشاهده کرد).(Totakhaneh, 2017: 24اصطالح سرمايه
اجتماعی نخستین بار در اثر کالسیک جین جا کوب با عنوان (مرگ و زندگی در شهرهای بزرگ آمريکايی) ،به کار رفته است که در
آن اثر توضیح داده است که شبکه های اجتماعی فشرده در محدوده قديمی و مختلط شهری صورتی از سرمايه اجتماعی را تشکیل
می دهند و در ارتباط با حفظ نظافت ،عدم وجود جرم و جنايت خیابانی و ديگر تصمیمات در مورد بهبود کیفیت زندگی در مقايسه با
نهاد های رسمی مانند نیروی حفاظتی پلیس و نیروی انتظامی مسئولیت بیش تری از خود نشان می
دهند( .)Mohammadi.2014:94از اين رو امروزه سرمايه اجتماعی ،نقش بسیار مهم تر از سرمايه فیزيکی و انسانی در
سازمان ها و جوامع ايفا می کند و شبکه های روابط جمعی و گروهی ،انسجام بخشی میان انسان ها ،سازمان ها و انسان ها و
سازمان ها با سازمان هامی باشد .در غیاب سرمايه اجتماعی ،ساير سرمايه ها اثر بخشی خود را از دست می دهند و بدون سرمايه
اجتماعی ،پیمودن راه های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ،ناهموار و دشوار می باشد(Ahmadi.2016:25ا).
ازنظر ) ( Putnam, 1992سرمايه اجتماعی ويژگی های سازمان اجتماعی همچون هنجارها ،شبکه های اجتماعی و اعتماد
است که هماهنگی و همکاری را برای رسیدن به سود متقابل و مشترک آسان می سازد( .)PurMussavi.2013:143از
ديدگاه (Ebrahimzadeh.2014:2ا) .سرمايه اجتماعی در افزايش کنترل های اجتماعی و نوعی ،هنجارمند سازی اجتماعی
می دانند .به عقیده (.)Nikpur.2015:137سرمايه اجتماعی به مثابه مز يت و روح اجتماعی ،نقش مهمی در بالندگی و پويايی

136

مهندسي جغرافيايي سرزمين ،دوره چهارم ،شماره  ،12-1،7بهار و تابستان1399

مکان های جغرافیايی دارد .از نظر ) (kolman, 2008: 462سرمايه اجتماعی چیزی نیست جز قابلیت مردم برای همکاری،
چه به مث ابه يک گروه يا بخشی از يک سازمان ،برای اجرای پروژه هايی که نفعی مشترک را در بر دارد .به عقیده .(Bart,
) 1997بنابراين با توجه به دادههای جدول ( )1میتوان در تعريف سرمايه اجتماعی و سنجش نقش آن در توسعه در « .سطوح
مختلف ،سه پارامتر اساسی از قبیل هنجارها ،شبکه ها  ،و اعتماد را گنجاند.
جدول  -1روشهاي مهم در سنجش سرمايه اجتماعي
محقق

خصيصه هاي کليدي رويكرد
-

 & ( Harper)Kelly,2002

-

 -سرمايه اجتماعی دربرگیرنده شبکهها ،هنجارها،

-

تفاوت بین ارتباط رسمی/نهادی شده و شبکه غیررسمی و تمايز بین پیوند هدفمند بین مردم با نهادها و
موسسات و احساس ذهنی آنها درباره اين پیوندها

-

 -بعد فرهنگی (اعتماد اجتماعی)؛ و بعد ساختاری

 LyberakiandParaskevopoulo,
2002

-

)(Stone, 2001

(Spellerberg,
)2002

-

 -سرمايه اجتماعی به عنوان رابطه بین عامالن

-

 -اندازهگیری وجود رابطه اجتماعی و کیفیت آن

-

 سرمايه اجتماعی به عنوان روابط دوجانبه ،تعامالت وشبکههای موجود درمیان گروههای انسانی

-

 سطح اعتماد موجود در میان گروه خاصی ،به عنوانپیامد تعهدات و هنجارهايی پیوسته با ساختار اجتماعی

بريتانیا

شبکههای اجتماعی ،عضويت-
های گروهی ،اعتماد در نهادها
و اعتماد در مردم

هند

مشارکت داوطلبانه ،اعتماد
اجتماعی

يونان

اندازه و ظرفیت شبکه ،شبکه-
های باز و بسته ،تراکم و روابط
شبکهای  ،اعتماد و روابط
متقابل

استرالیا

-

رفتارها ،نگرش و ارزشها،
گروههای جمعیتی

نیوزيلند

-

اعتماد اجتماعی ،مشارکت،
رهبری مدنی ،پیوندهای

-

(عضويت در انجمنها و تعهدات مدنی).
 اندازهگیری سرمايه اجتماعی بر اساس دو بعد اصلی:الف) ساختار روابط شبکهای؛ وب) کیفیت روابط
هنجاری

مشارکت اجتماعی و مدنی،
شبکه اجتماعی ،همکاری
متقابل و اعتماد

ارزشها ،ادراک و گروه های مشترک

al, Vanneman et
2006

(Mthembu,
)2011

شاخص هاي مهم

کشور

-

اجتماعی غیررسمی ،تنوع
روابط و شبکهها

آمريکا

(رومیانی )2 :1393
نظريه های سرمايه اجتماعی
نظريه پیوندهای ضعیف
نخستی ن تئوری برای مفهوم سازی سرمايه اجتماعی ،نظريه پیوند های ضعیف است .مطابق اين نظريه هر چه شدت و
استحکام روابط میان اعضای يک شبکه بیش تر باشدارزش سرمايه اجتماعی کم تر و بالعکس هر چه شدت و استحکام اين روابط
ضعیف تر باشد نشان دهنده ی سرمايه اجتماعی بیش تر می باشد
نظريه شكاف ساختاري
مطابق اين نظريه اگر يک فرد در شبکه اجتماعی خود با همکارانی که با هم در ارتباط نیستند يا حداقل ارتباط اندکی باهم
دارند ،ارتباط برقرار کند نهايت استفاده را خواهد برد منظور از شکاف در اين نظريه فقدان ارتباط میان دو فرد در يک شبکه
اجتماعی است که مزيتی برای سازمان تلقی می شود

نظريه منابع اجتماعي
اين نظريه که ريشه های آ ن به مطالعات لین و کاتور می رسد پیوند های موجود در شبکه را بدون وجود منابع داخل ان
نمی داند از ديدگاهاين نظريه فقط منابع موجود د ردرون شبکه است که می تواند به عنوان يک سرمايه قلمداد شود .به
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عبارت ديگر ،نظريه پیوند های ضعیف و شکاف ساختاری هر دو با ساختار ش بکه ها هر دو معطوف هستند در حالیکه
نظريه منابع اجتماعی به محتوی شبکه توجه دارد(محمدی .)41 :1392سرمايه اجتماعی نقش بسزايی در توسعه پايدار
روستاها داشته

پيشينه پژوهش
در اين زمینه مطالعات متعددی صورت گرفته است که عبارتند از .)Mohammadi .2011(:در تحقیقی تحت
عنوان نقش سرم ايه اجتماعی در توانمند سازی سکونتگاههای غیر رسمی به اين نتیجه رسیده است که سرمايه اجتماعی
به عنوان يک اهرم توانمند در بهسازی و احیای محله بهره جست.کامران و همکاران در تحقیقی تحت عنوان جايگاه
سرمايه اجتماعی در پدافند غیرعامل (مطالعه موردی:استان سیستان و بلو چستان) به اين نتیجه رسیده است که نرخ پايین
مشارکت مردمی در سیستان و بلو چستان در  9دوره انتخابات حاکی از اعتماد پايین مردم و دولت مرکزی درنتیجه
وضعیت نا مساعد سرمايه اجتماعی دراين منطقه است )SanaeiMoghadam&Yeganeh.2016(.درتحقیقی
تحت عنوان تحلیل جغرافیايی بر ن قش سرمايه اجتماعی در کیفیت خانوارهای عشايری ( مطالعه موردی :ايل نوئی ،طايفه
زياليی ،شهرستان چ رام استان کهکیلويه و بوير احمد ) به اين نتیجه رسیده است که وجود مشارکت اجتماعی درغالب
مراسم ه ای مختلف انجام می شود مهم ترين بعد سرمايه اجتماعی موثر بر کیفیت زندگی خانوارهای عشاير می
باشد) . (Gadiri et al, 2013در تحقیقی تحت عنوان تحلیل رابطه سرمايه اجتماعی و تعلق مکانی با میزان رضايت
مندی پس از زلزله (مطالع ه موردی :خانوارهای محالت شهر بم) به اين نتیجه رسیده است که میزان رضايت مندی از
بازسازی پس از سوانح طبیعی با ابعاد کیفی – اجتماعی توسعه نظیر سرمايه اجتماعی و تعلق مکانی ارتباط
دارد (Kozak, 1998).در تحقیقی تحت عنوان سرماي ه اجتماعی ،ساختارهای نهادی و عملکرد دموکراتیک ؛(مطالعه
تطبیقی :حکومت های محلی آلمان ) به اين نتیجه رسیده است که سرمايه اجتماعی به طور مشخص (اعتماد) بر عملکرد
بهترحکومت های محلی موثر است ( Shea chong,2005).در تحقیقی تحت عنوان سرمايه اجتماعی همسايگی
جوانان استرالیايی به بررسی سرمايه اجتماعی در بین جوانان استرالیايی پرداخته شده و به اين نتیجه رسیده است که
شاخص انسجام اجتماعی نقش تعیین کننده برای جوانان استرالیايی دارد ( Payto, 2003).در تحقیقی تحت عنوان
تاثیر تعلق مکانی و سرمايه اجتماعی بر عملکرد م دنی به اين نتیجه رسید ه است که رابطه معنا داری بین تعلق مکانی،
سر مايه اجتماعی و عملکرد مدنی وجود دارد به طوری که ،مديران می توانند با توجه به تعلق مکانی و سرمايه اجتماعی
بازديد کنندگان و استفاده کنندگان محیط طبیعی برای طراحی و مديريت مشارکتی شهروندی بهره ببرد .منطقه مورد
مطالعه روستای چورن از توابع دهستان زانوس رستاق در شهرستان نوشهر در استان مازندران می باشد.اين روستا دارای
 76خانوار که بالغ بر  246نفر جمعیت می باشد هدف از اين پژوهش بررسی تاثیر مولفه های سرمايه اجتماعی بر توسعه
پايدار روستايی و بررسی مهمترين بعد تا ثیر گذار در توسعه پايدار روستايی در محدوده مورد مطالعه میباشد و به دنبال
پاسخگوی به سوال زير تدوين شده است:
 آيا بین توزيع مولفه های سرمايه اجتماعی و توسعه پايدار روستايی در محدوده مورد مطالعه رابطه معناداریوجود دارد؟

روش پژوهش
نوع تحقیق کاربردی ،روش مورد استفاده توصیفی  -تحلیلی ،برای گردآوری دادههای و اطالعات از روشهای
کتابخانهای (فیشبرداری از کتب ،مقاالت و پاياننامه های و منابع اينترنتی) و میدانی (پرسشنامه) استفاده شده است.
قلمرو مکانی اين تحقیق ،روستای چورن از توابع بخش کجور شهرستان نوشهر می باشدکه دارای  75خانوار طبق سر
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شماری  1396می باشد ،که تعداد  15خانوار از طريق فرمول اصالح شده کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب
شدند.انتخاب خانوارها به صورت تصادفی ساده انجام گرفت تا اصل فرصت برابر به منظور انتخاب خانوارها رعايت شده
باشد
جدول  -3گويههاي سنجش عوامل موثر بر توسعه پايدار روستايي
متغیر

شاخص

سرمايههای اجتماعی

اعتماد اجتماعی
مشارکت اجتماعی
انسجام اجتماعی
شبکهها و نهادهای محلی

توسعه پايدار روستايی

اقتصادی

اجتماعی و
فرهنگی
زيست
محیطی و
کالبدی

گويهها
اعتماد به مردم روستايی و محله زندگی ،میزان اعتماد به هم محلیها و همسايگان ، ،میزان اعتماد شما
به متصديان خدمات روستايی ،میزان اعتماد شما به سیستم ارايه خدمات حمل و نقل روستايی ،میزان
اعتماد به "شورای اسالمی" و عملکرد آن ،میزان اعتماد به نیروی انتظامی و ماموران آن در تامین امنیت
روستا ،میزان اعتماد شما به نهادهای خیريه غیر دولتی ،اعتماد به افراد فامیل و وابستگان،
میزان مشارکت در امور خیريه در روستا و محله خود ،میزان مشارکت در نگهداری از تاسیسات عمومی
روستايی ،میزان مشارکت و همکاری هم محلیهای در تامین هزينه خدمات روستايی ،میزان مشارکت در
زمینه فکری و مشورتی در بهبود محل زندگی و محله .میزان همکاری نهادهای محلی و روستايی در حل
مشکالت روستا ،میزان همکاری در پاکیزه نگه داشتن محل زيست روستا ،میزان شرکت در امور و
مراسمات مذهبی در سطح محله زندگی ،میزان همکاری در راه اندازی مراسمات اجتماعی و مذهبی در
روستا ،میزان همکاری با نهادهای محلی و دولتی در کاهش مشکالت روستا ،میزان مسئولیتپذيری
همسايگان در رابطه با امور محله زندگی ،میزان همکاری با همسايگان در موارد بروز مشکالت ،میزان
تبادل تجارب و اطالعات با همسايگان در خصوص م سائل مهم در روستا ،میزان مشورت با همسايگان
خود ،میزان مشورت با افراد فامیل و بستگان،
میزان درگیری و نزاع بین ساکنین روستا ،میزان انحرافات اجتماعی و ناهنجاریها در روستا ،میزان تمايل
برای حل مسائل و مشکالت موجود در روستا در گردهمايی و جلسات ،میزان همکاری و شرکت در مراسم
شادی و عزاداری در روستا ،ارزشهای مشترک بین شهروندان )مثل ساده زيستی ،حس همکاری،
همدلی) ،میزان همکاری مردم برای مساعدت به افراد حادثه ديده ،میزان صمیمانه و دوستانه با همسايگان
و هم محلیها ،وظايف اجتماعی مانند (مساعدت به ديگران در مواقع نیاز و رعايت حال همسايگان) را به
صورت دلسوزانه ،وظايف اجتماعی مردم مانند (جمع آوری زباله) به صورت داوطلبانه ،میزان بهبود و
ارتقای ارتباط با همسايگان و دوستان ،میزان همکاران ارتباط خانوادگی ،میزان شرکت در مهمانیها و
رفت و آمدهای خانوادگی ،میزان شرکت در مراسمات دينی و مذهبی در نزديکی مردم روستا .،میزان
گذشت ،صداقت ،امانتداری و کمک به ديگران در بین همسايگان،
میزان توجه به ارايه اطالعات و تجارب فردی ،میزان توجه به استفاده از تجارب شهرها در بهبود روستا،
نقش شورا اسالمی در افزايش همکاری ،نقش شورهای روستايی در ايجاد ارتباط بین همشهریها ،نقش
شورا در ايجاد ارتباط بین شهروندان و نهادهای مرتبط ،نقش خدمات موجود در روستا ،توانايی نهادهای
محلی روستايی در ارايه خدمات ،توانايی شورای اسالمی در ايجاد پیوند محلهها با ساير محلیها ،میزان
دارا بودن و دسترسی نهادهای روستايی به تجهیزات مناسب و منابع مالی،
امکان ايجاد رصت های شغلی غیر کشاورزی ،افزايش میزان درآمد روستايیان ،افزايش انگیزه جهت بهبود
وضعیت کار و فعالیت ،افزايش قیمت مسکن و زمین ،امکان ايجاد فرصتهای شغلی غیر کشاورزی،
افزايش میزان درآمد روستايیان ،افزايش انگیزه جهت بهبود وضعیت کار و فعالیت ،افزايش قیمت مسکن و
زمین ،افزايش زمینههای اشتغال و ايجاد تنوع شغلی ،بهبود خدمات زيرساختی به لحاظ کیفیت ،بهبود
زيرساختهای ارتباطی .افزايش زمینهها ی اشتغال و ايجاد تنوع شغلی ،بهبود خدمات زيرساختی به لحاظ
کیفیت ،بهبود زيرساختهای ارتباطی.
امکان ايجاد فرصت های شغلی غیر کشاورزی ،افزايش میزان درآمد روستايیان ،افزايش انگیزه جهت
بهبود وضعیت کار و فعالیت ،افزايش قیمت مسکن و زمین ،افزايش زمینههای اشتغال و ايجاد تنوع شغلی،
بهبود خدمات زيرساختی به لحاظ کیفیت ،بهبود زيرساختهای ارتباطی.
دسترسی به زمین مسکونی جهت ساخت و ساز ،ساخت اماکن عمومی ،وضع معابر ،روشنايی معابر ،کیفیت
مصالح ،کیفیت معابر ،پاکیزگی محیط و منظر روستا ،عرض معابر ،تخريب مراتع و زيستگاههای حیات
وحش ،رضايت از کیفیت آب شرب،

آلفای
کرونباخ

0/75

0/78
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.به منظور دستیابی به نتايج مطلوب و ارزيابی رابطه توزيع سرمايه اجتماعی در توسعه پايدار روستايی از خانوارها در
روستاهای نمونه در  4شاخص و  49مولفه برای سرمايه اجتماعی (اعتماد ،انسجام ،مشارکت .شبکههای نهادی اجتماعی)
و همچنین  3بعد و  22مولفه برای توسعه پايدار روستايی (اقتصادی ،اجتماعی و زيست محیطی و کالبدی) به شرح جدول
( )3اقدام به تهیه و تدوين  2پرسشنامه مطابق با طیف لیکرت گرديد است .جهت ارزيابی پايايی دادهها از آزمون آلفای
کرونباخ استفاده شد،که برای مولفههای سرمايه اجتماعی ضريب  0.75و برای ابعاد توسعه پايدار روستايی ضريب 0.78
بدست آمد ،که نشان از رضايت بخش بودن د اده ها برای انجام تحقیق میباشد .برای تجزيه و تحلیل دادهها از آمار
توصیفی و استنباطی (آزمون  tتک نمونه ای ،همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر) در نرم افزار  SPSSاستفاده شده است.

معرفي محدوده مورد مطالعه
روستای چورن در طول جغرافیايی 51درجه و  43دقیقه  41ثانیه شرقی و محور جغرافیايی 36دقیقه و  2ثانیه
شمالی واقع گرديده است ،توپوگرافی روستای چورن در دامنه جنوبی البرز مرکزی در ناحیه کوهپايه و جنوب شرق
شهرستان نوشهر و در فاصله  85کیلومتری آن قرار دارد،روستای چورن همچنین در فاصله  78کیلومتری شهرستان
چالوس و  75کیلومتری شهرستان نور واقع گرديده است از شمال به مراتع و روستای چمرکوه از سمت جنوب به روستای
چناربن و از سمت شرق به مراتع و از سمت غرب به روستاههای کشکک و اويل محدود گرديده و در ارتفاع  1700متر
از سطح آب های آزاد قرارد

شکل - 1منطقه موردمطالعه

يافتههاي توصيفي
از میان  50نفر پاسخگو  19/2درصد مجرد و  80/8درصد متأهل 63/3 ،درصد مرد و 36/7درصد زن ،میانگین سنی
اين افراد  39/4سال ،از نظر وضعیت سواد  12/6درصد بی سواد 12/6،سواد خواندن و نوشتن 11/8 ،درصد سواد دوره
ابتدايی 46/5 ،درصد دارای سواد دوره راهنمايی و دبیرستان16/5 ،درصد ديپلم و ديپلم به باالتر تحصیالت داشته -
اند.جدول ( )4آمار توصیفی مول فه های سرمايه اجتماعی و ابعاد توسعه پايدار روستايی را نشان می هد .که در میان مولفه
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های سرمايه اجتماعی بعد اعتماد دارای باالترين میانگین می باشد  .و در میان ابعاد توسعه پايدار روستايی بعد اقتصادی
باالترين میانگین به خود اختصاص داده است.

اطالعات توصیفی
مولفه های سرمايه
اجتماعی
ابعاد توسعه پايدار
روستايی

جدول  -4اطالعاتي توصيفي پاسخگويان
میانگین
فراوانی
3/17
50
اعتماد
2/99
50
مشارکت
3/01
50
انسجام
2/91
50
نهادی
2/89
50
اقتصادی
2/53
50
اجتماعی
2/57
50
زيست محیطی و کالبدی

انحراف معیار
0/494
0/453
0/515
0/635
0/582
0/043
0/047

واريانس
0/244
0/205
0/265
0/403
0/339
0/246
0/289

منبع  :يافتههای تحقیق1397 ،

درادامه تحقیق به بررسی سرمايههای اجتماعی روستايیان در شاخص های چهارگانه (اعتماد ،انسجام ،مشارکت و شبکه -
های محلی) با استفاده از آزمون  tتک نمونهای پرداخته شده است .تحلیل میانگین عددی میزان سرمايه اجتماعی
روستايی ان در سطح خانوارها در محدوده مورد مطالعه براساس آزمون  tتک نمونه ای مبین متوسط بودن سطح سرمايه -
های اجتماعی در کلیه شاخصهای مورد نظر تحقیق است .يافتههای تحقیق نشان میدهد ،سطح انسجام روستايیان در
سطح رضايت بخشی قرار دارد .بطوری که میزان تمايل برای حل مسائل و مشکالت موجود در روستا در گردهمايی و
جلسات ،میزان همکاری و شرکت در مراسم شادی و عزاداری در روستا ،ارزشهای مشترک بین شهروندان )مثل ساده
زيستی ،حس همکاری ،همدلی) ،میزان همکاری مردم برای مساعدت به افراد حادث ه ديده ،میزان صمیمانه و دوستانه با
همسايگان و هم محلی ها ،وظايف اجتماعی مانند (مساعدت به ديگران در مواقع نیاز و رعايت حال همسايگان) را به
صورت دلسوزانه ،وظايف اجتماعی مردم مانند (جمع آوری زباله) به صورت داوطلبانه ،میزان بهبود و ارتقای ارتباط با
همسايگان و دوستان ،میزان همکاران ارتباط خانوادگی ،میزان شرکت در مهمانیها و رفت و آمدهای خانوادگی ،میزان
شرکت در مراسمات دينی و مذهبی در ن زديکی مردم روستا .،میزان گذشت ،صداقت ،امانتداری و کمک به ديگران در بین
همسايگان ،انسجام دارند .با وجود اين ،سطح مشارکت روستايیان و همینطور عملکرد شبکه و نهادهای محلی در سطح
پايینی قرار دارد .همانطوری که جدول ( )5نشان میدهد ،با احتساب دامنه طیفی در خانوارهای ساکن در روستاهای نمونه
که بین 1تا  5براساس طیف لیکرت در نوسان است ،اين میزان برای بعد اعتماد بیشتر ازعدد مطلوبیت  3و برای بعد
انسجام کمتر از  3و برای ابعاد مشارکت و شبکهها و نهادهای محلی بصورت منفی ارزيابی شده است.که بیانگر
تاثیرگذاری مثبت بعد اعتماد در سرمايه اجتماعی روستايیان و تاثیرگذاری منفی در ابعاد مشارکت و شبکههای محلی می -
باشد .اين تفاوت فقط برای بعد اعتماد در سطح آلفای  0/01معنادار و میزان تفاوت آنها از مطلوبیت عددی بصورت مثبت
برآورد شده است.
جدول  -5بررسي مولفه هاي سرمايه اجتماعي در بين خانوارهاي نمونه با استفاده از آماره t
مولفه ها

میانگین

انسجام
مشارکت
اعتماد
شبکههای محلی

3/18
2/99
3/03
2/96

مطلوبیت عددی مورد آزمون = 3
درجه
آماره
معناداری
آزادی
T
0/000
49
3/776
0/900
49
-0/126
0/553
49
0/596
0/545
49
-0/607
منبع :يافتههای تحقیق1397 ،

تفاوت
میانگین
0/178
-0/006
0/029
-0/035

فاصله اطمینان  95درصد
حد باال
حد پائین
0/27
0/08
0/08
-0/10
0/13
-0/07
0/08
-0/15
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در ادامه تحقیق به بررسی ابعاد توسعه پايدار روستايی با استفاده از آزمون  tتک نمونهای پرداخته شده است .تحلیل
میانگین عددی میزان توسعه پايدار روستايی در سطح خانوارها در محدوده مورد مطالعه براساس آزمون  tتک نمونه ای
مبین پايین بودن سطح توسعه پايدار روستايی در کلیه ابعاد مورد نظر تحقیق (اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی و کالبدی)
است .همانطوری که جدول ( )6نشان میدهد ،با احتساب دامنه طیفی در خانوارهای ساکن در روستاهای نمونه که بین 1
تا  5براساس طیف لیکرت در نوسان است ،اين میزان برای همه ابعاد کمتر از عدد مطلوبیت ( )3و بصورت منفی ارزيابی
شده است .يافته های تحقیق نشان دهنده تاثیرگذاری منفی همه ابعاد توسعه پايدار روستايی میباشد .اين تفاوت در
سطح آلفای  0/05معنادار و میزان تفاوت آنها از مطلوبیت عددی بصورت منفی برآورد شده است.
جدول  -6بررسي ابعاد توسعه پايدار روستايي در بين خانوارهاي نمونه با استفاده از آماره t
مطلوبیت عددی مورد آزمون = 3
فاصله اطمینان  95درصد
تفاوت
درجه
آماره
معناداری
میانگین
مولفه ها
میانگین
آزادی
حد باال
حد پائین
T
-0/0049
-0/2063
-0/1056
0/040
49
-2/07
2/89
اقتصادی
-0/3799
-0/5514
-0/4656
0/000
49
-10/74
2/53
اجتماعی
-0/3298
-0/5178
-0/4238
0/000
49
-8/92
2/57
محیطی و کالبدی
منبع  :يافتههای تحقیق 1397

در ادامه تحقیق جهت بررسی رابطه میان مولفههای سرمايه اجتماعی (مشارکت ،انسجام ،اعتماد و نهادهای محلی)
با توسعه پايدار روس تايی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد .برای معنادار بودن رابطه بین متغیرها از طريق ضريب
همبستگی پیرسون ،اگر سطح معناداری آزمون ( )sigکمتر از  5درصد باشد ،با  95درصد اطمینان میتوان رابطه دو متغیر
را ثابت نمود .بنابراين يافتههای تحقیق نشان میدهد ،بین اب عاد اعتماد ،مشارکت و توسعه پايدار روستايی در سطح 0.05
درصد آلفا رابطه مثبتی وجود دارد و همین طور بین بعد نهاد های محلی و توسعه پايدار روستايی در سطح  0.05درصد
آلفا رابطه منفی وجود دارد .ولی بین بعد انسجام و توسعه پايدار روستايی هیچ رابطه ای وجود ندارد (جدول .)7
جدول  -7سنجش ميزان همبستگي ميان توسعه پايدار روستايي و ابعاد سرمايه اجتماعي
همبستگي پيرسون

مولفه هاي سرمايه اجتماعي
ارزش

سطح معناداري

اعتماد

(**) 0/445

0/000

مشارکت

(**) 0/229

0/008

انسجام

0/078

0/369

نهادهاي محلي

(*)-0/216

0/012

تعداد

50
(**) معناداری همبستگی در سطح  )*( - 0/01معناداری همبستگی در سطح )0/05

در ادامه تحقق بعد از اينکه رابطه میان مولفه های سرمايه اجتماعی و توسعه پايد ار روستايی بدست آمد ،به بررسی اثرات
مستقیم و غیر مستقیم سرمايههای اجتماعی بر توسعه پايدار روستايی با استفاده از آزمون رگرسیون چند متغیره (تحلیل
مسیر) پرداخته شده است .برای انجام تحلیل مسیر ابتدا بین متغیر وابسته (توسعه پايدار روستايی) و متغیرهای مستقل
(نه ادهای محلی ،انسجام ،اعتماد و مشارکت محلی) رگرسیون گرفته شد و در بقیه مراحل هر يک از شاخصها که
بیشترين ضريب بتا ( )BETAرا داشته اند به عنوان متغیر وابسته و ساير عوامل متغیر مستقل فرض شده است .و در
شکل شماره  3میزان و نوع تاثیر (مستقیم و غیر مستقیم) هريک از متغیرهای مستقل و وابسته نشان داده شده است.
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متغیرها

جدول  -8سنجش ميزان اثرات مستقيم و غير مستقيم و کلي متغيرها بر توسعه روستايي
اولويت بندی
اثر کلی
اثر غیر مستقیم
اثر مستقیم

اعتماد اجتماعی

-0/020

0/001

-0/019

3

انسجام اجتماعی

0/233

-0/068

0/168

2

مشارکت اجتماعی

0/407

0/041

0/448

1

نهادهای محلی

-0/198

-

-0/198

4

منبع  :يافته های تحقیق1397،

شکل - 1مدل تحلیل مسیر عوامل و متغیرهای سرمايههای اجتماعی و تاثیر آن بر توسعه پايدار روستايی

همانگونه که جدول ( )8نشان میدهد اثرات مستقیم و غیر مستقیم شاخصهای مشارکت اجتماعی ،انسجام اجتماعی،
اعتماد اجتماعی و نهاد های محلی در توسعه پايدار روستايی با استفاده از آزمون تحلیل مسیر بدست آمده که بیشترين
اثرکلی مربوط به بعد مشارکت اجتماعی با میزان ( )0/448داشته است .همانطوری که يافتههای تحقیق نشان می دهد،
میزان همک اری در پاکیزه نگه داشتن محل زيست روستا  ،میزان شرکت در امور و مراسمات مذهبی در سطح محله
زندگی ،میزان همکاری در راه اندازی مراسمات اجتماعی و مذهبی در روستا ،میزان مسئولیتپذيری همسايگان در رابطه
با امور محله زندگی ،میزان همکاری با همسايگان در موارد بروز مش کالت ،میزان تبادل تجارب و اطالعات با همسايگان
در خصوص مسائل مهم در روستا ،میزان مشورت با همسايگان خود ،میزان مشورت با افراد فامیل و بستگان،و به همین
جهت اين بعد مهمترين عامل در بین مولفه های اجتماعی در توسعه پايداری روستايی شناخته شده است و بعد نهادهای
محلی با میزان ( ) -0/198دارای اثر منفی در توسعه پايدار روستايی در منطقه مورد مطالعه داشته است .برای بدست
آوردن ا ثرات غیر مستقیم متغیرهای مستقل ،ضرايب مسیر در هم ضرب شدند و برای اثرات کلی ضرايب کلیه مسیر
منتهی به متغیر وابسته در جمع هم شدند.
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نتيجه گيري
امروزه سرمايه اجتماعی به عنوان حلقه اتصال سرمايه طبیعی ،سرمايه فیزيکی و سرمايه انسانی ،رشد و توسعه
اقتصادی را برای جوامع محلی به ارمغان آورده است .در صورت فقدان سرمايه اجتماعی ،ساير سرمايهها اثر بخشی خود را
از دست میدهند از اين رو موضوع سرمايه اجتماعی به عنوان يک اصل محوری برای دستیابی به توسعه محسوب می -
گردد .يافته حاصل از تحلیل اين تحقیق نشان میدهد .برای بررسی سرمايه اجتماعی روستايیان (درشاخصهای
چهارگانه) ،بر اساس آزمون tتک نمونهای شاخص سطح انسجام روستايیان در سطح رضايت بخشی قرار دارد .بنابراين
میزان بعد انسجام بیشتر از عدد مطلوبیت  3و برای ابعاد مشارکت و شبکهها و نهادهای محلی بصورت منفی ارزيابی شده
است .همچنین آزمون همبستگی پیرسون نشان که بین ابعاد اعتماد ،مشارکت و توسعه پايدار روستايی در سطح
 0/05درصد آلفا رابطه مثبتی وجود دارد و همین طور بین بع د نهاد های محلی و توسعه پايدار روستايی در سطح 0/05
درصد آلفا رابطه منفی وجود دارد .بیشترين اثرکلی مربوط به بعد مشارکت اجتماعی با میزان ( )0/448داشته است.
همانطوری که يافتههای تحقیق نشان می دهد ،میزان همکار ی در پاکیزه نگه داشتن محل زيست روستا  ،میزان شرکت
در امور و مراسمات مذهبی در سطح محله زندگی  ،میزان همکاری در راه اندازی مراسمات اجتماعی و مذهبی در روستا،
میزان مسئولیت پذيری همسايگان در رابطه با امور محله زندگی ،میزان همکاری با همسايگان در موارد بروز مشکالت،
میزان تبادل تجارب و اطالعات با همسايگان در خصو ص مسائل مهم در روستا ،میزان مشورت با همسايگان خود ،میزان
مشورت با افراد فامیل و بستگان،و به همین جهت اين بعد مهم ترين عامل در بین مولفههای اجتماعی در توسعه پايداری
روستايی شناخته شده است و بعد نهادهای محلی با میزان ( )-0/198دارای کمترين اثر کلی در توسعه پايدار روستايی در
منطقه مورد مطالعه داشته است.
پیشنهادات
 همکاری شوراها در جوامح محلی به عنوان پل ارتباط دهنده مردم با نهادهای باالتر. برقراری رابطه بیشتر و صمیمانه بین نهادهای اجتماعی و ساکنین روستايی در جهت کسب اعتماد و افزايش آگاهیايجاد کمیته های م شورتی و برگزاری نشست های آموزشی و دوره ای درون محلی در روستاها. مشخص کردن ساختار مشارکت برای مردم و قابل فهم کردن آنها برای افراد با میزان درک مختلف. افزايش آگاهی مردم در ارتباط با حقوق مدنی به منظور دخالت در مديريت روستا و دفاع از حقوق مردم روستايیپر هیز از تمرکز گرايی در برنامه توسعه و مشارکت دادن خود مردم روستايی در برنامه های آتی برای رفع کاهشمحرومیت
تشکیل بانک اطالعاتی در ارتباط با شناسايی قابلیت فردی ،اقتصادی ،فرهنگی ،مردمی و سنجش میزان مشارکت آنها-ارتقای فرهنگ جامعه به سوی پذيرش مشارکت همه جان به مردمی در فرآيند کاهش محرومیت.

منابع
-

احمدی .)2017( .تحليلي بر اثرات سرمايه اجتماعي در اخالق زيست محيطي روستاييان مطالعه موردي:
دهستان چايپاره باال؛ شهرستان زنجان .نشريه جغرافیا و برنامه ريزی.35-19 ,)61(21 ,

-

اکپريان رونیزی ،سعید رضا ،رضا علی ،منصور ،چهارراهی ،ذبیح اهلل .)1396(،تحليل وضعيت سرمايه اجتماعي
شهري(مطالعه موردي :شهر استبان ،استان فارس) .فصلنامه مطالعات و برنامه ريزی سکونتگاههای انسانی دوره
دوازدهم ،شماره  2صص .275-389
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مهندسي جغرافيايي سرزمين ،دوره چهارم ،شماره  ،12-1،7بهار و تابستان1399

-

پورموسوی سیدموسی ,عباسی کسبی دنیا ,و واحدی حیدر)1392( .تحليل و ارزيابي مولفه هاي سرمايه اجتماعي و

-

تاثير آن در امنيت اجتماعي شهر ،مطالعه موردي منطقه  12شهر تهران .مجله آمايش جغرافیايی فضا,دوره 3
شماره 158-140 .10
خوش فر غالمرضا ,خواجه شاهکوهی علیرضا ,کرمی شهاب ,بارگاهی رضا )1392(.بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي

-

و کيفيت زندگي در نواحي شهري مطالعه موردي :نواحي شهري گرگان.مجله آمايش جغرافیايی فضا ,دوره 3
شماره 178-151 ,9
دکتر عیسی ابراهیم زاده ،محمد زارع)1393( .سنجش ميزان سرمايه اجتماعي ،مشارکت و توسعه پايدار شهري

-

مورد شناسي؛ منطقه سه کالنشهر زاهدان .مجله جغرافيا و آمايش شهري و منطقه اي ,دوره 4شماره ,11
30-15
رومیانی ,عنابستانی ,محمد واليی .)2016( .تحليلي بر اثرات سرمايه اجتماعي بر روي توسعه پايدار روستايي
(مطالعه موردي :دهستان رومشگان غربي-شهرستان کوهدشت) .فضای جغرافیايی.15 ,

-

رهبر ,وحیدری .)1390( .تأثير سرمايه اجتماعي بر ارتقاء سياستگذاري .مطالعات روابط بین الملل ,دوره شماره - 14
).253-219 ( 15
سنايی مقدم ،سروش و يگانه محمدی ،بهروز .)1395(،تحليل جغرافيايي بر نقش سرمايه اجتماعي در کيفيت
زندگي خانوارهاي عشايري(مطالعه موردي :ايل نوئي ،طايفه زيالئي شهرستان چرام ،استان کهكيلويه و
بوير احمد).فصلنامه مطالعات و سکونتگاههای انسانی دوره 12شماره ()2صص .339-354

-

سنايی مقدم سروش ,محمدی يگانه بهروز .تحليل جغرافيايي بر نقش سرمايه اجتماعي در کيفيت زندگي

-

خانوارهاي عشايري (مطالعه موردي :ايل نوئي ،طايفه زياليي ،شهرستان چرام ،کهكيلويه و بويراحمد).
شمس پويا محمدکاظم ,توکلی نیا جمیله)1394( .تحليل سرمايه اجتماعي با تاکيد بر مشارکت شهروندي و
پاسخ گويي مديران شهري مورد پژوهي :شهر اسالمشهر.فصلنامه آمايش محیط ,دوره  8شماره )152-137( 30

-

صالحی ،رضا ،نعمتی ،مرتضی ،امان پور سعید .)1395(،سنجش و تحليل سرمايه اجتماعي شهري (مطالعه
موردي :نسيم شهر).فصلنامه مطالعات برنامه ريزی شهری سال سوم،شماره دهم)145-172 ( ،

-

صالحی اصفهانی .)1390(،نقش سرمايه اجتماعي در توسعه روستايي(مطالعه موردي :روستاي عشايري قره
بالغ).فصلنامه پژوهش های بوم شناسی سال دوم شماره سوم ( ).52-60

-

عینالی ,جمشید ,واحمد رومیانی" )1392(.ارزيابي نقش سرمايه اجتماعي در توسعهي گردشگري روستايي با

-

تأکيد بر خانههاي دوم مطالعهي موردي :دهستان حصار وليعصر-شهرستان بوئينزهرا ".مجله برنامه ريزی
و توسعه گردشگری دوره  2شماره ).74-52( 6
غالمی کوتنايی کوروش ,قربان نژادشهرودی يداله )1393(.بررسي تاثير سرمايه اجتماعي خانواده بر اعتياد جوانان
(شهر قائم شهر) .مجله پژوهش های جامعه شناسی معاصر ,دوره  2شماره )139-115 ( ,3

-

فراهانی ,ح ,.عبدلی ,س ,.چراغی ,م .)2013( .ارزيابي اثرات سرمايه اجتماعي در توسعه نواحي روستايي با

-

تأکيد بر کيفيت زندگي (مطالعه موردي :دهستان مشهد ،ميقان شهرستان اراک) .فصلنامه علمی-پژوهشی
برنامه ريزی منطقه ای,شماره ).78-67 (,2
کامران حسن ,موسوی ز ,حسینی امینی ح )1391( .جايگاه سرمايه اجتماعي در پدافند غيرعامل (نمونه موردي:
استان سيستان و بلوچستان) .فصلنامه مطالعات برنامه ريزی سکونتگاه های انسانی,دوره  7شماره )36-26( 21

-

مجنونی توتاخانه ,مفرح بناب ,حامدوران .)2017( .تحليل وضعيت سرمايه اجتماعي در سكونتگاه هاي شهري
ميانه اندام مطالعه موردي :شهر بناب .فصلنامه جغرافیا (برنامه ريزی منطقه ای).32-19 ,)1(28 ,
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 با تاکيد بر کيفيت زندگي، نقش گردشگري مذهبي در توسعه روستايي.)1392( . والئی, چراغی,محمدی يگانه

-

 نشريه تحقیقات کاربردی علوم.و سرمايه اجتماعي مطالعه موردي؛ روستاي قپچاق شهرستان مياندوآب
).25-7( 30  شماره13 دوره,جغرافیايی
 برآو رد سرمايه اجتماعي در مناطق مختلف شهر مشهد و ارائه.)2011( . بستام, آزاده, تعالی مقدم,محمدی

-

.9  شماره, فصلنامه مديريت شهری.راهكارها جهت ارتقاي آن در راستاي وظايف شهرداري
فصلنامه مديريت توسعه و. بررسي رابطه سرمايه اجتماعي با کارآفريني درون سازماني.)2013( .مددی
.49-39 ,)14(1392 ,تحول
 فصلنامه مديريت. بررسي نقش سرمايه اجتماعي بر بهبود عملكرد کارکنان.)1388( . اکبری, عطايی,معمارزاده
.15-9 ,1388 ,توسعه و تحول
 منطقه پشت: نقش سرمايه اجتماعي در توسعه روستايي مطالعه موردي،)1389(  غالمرضا و همکاران،میری

-

.49 -29  صص، شماره چهاردهم، مجله جغرافیا و توسعه ناحیهای،آب سيستان
 ارزيابي سرمايه اجتماعي و تأثير آن در ارتقاء کيفيت.)1394( . وحید, واحدی, رمضان زاده لسبوئی, عامر,نیک پور

-

 شماره,5  دوره,پژوهشی برنامه ريزی منطقه ای-  فصلنامه علمی.) شهر بابلسر:محيط هاي شهري (مطالعه موردي
).126-115 (,19
 تحليل سرمايه اجتماعي بر مشارکت شهروندي و پاسخ گويي.)1394( جمیله، محمد کاظم و توکلی نیا،نیک پور

-
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