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:چکیده
ي ها و توسعهاعی را یکی از اجزاي ثروت ملتي اجتمامروزه سرمایه

سازي در اجتماعات، تدبیري براي پیشگیري پایدار، یکی از ابزارهاي ظرفیت
هاي رفاه اجتماعی و و کاهش مشکالت اجتماعی و عاملی براي موفقیت برنامه

ي مناطق دانند و در ارتباط با توسعهسالمت فردي واجتماعی میارتقاء
ي اجتماعی ابزاري براي ارتقاء درآمد، کاهش فقر، مدیریت هروستایی سرمای

گیري، ارتقاء     پایدار منابع، ارتقاء انگیزش، مشارکت فعال در تصمیم
هدف این مقاله .  شودمحسوب می... هاي سالمت، توانمندسازي و شاخص

ي مناطق ي اجتماعی در توسعهتجزیه، تحلیل و بررسی اثرات سرمایه
تحقیق حاضر از نوع کاربردي و روش تحقیق آن، از نوع .  باشدروستایی می

گیري تحقیقات توصیفی ـ تبیینی است؛ که در آن با استفاده از نمونه
نفر از روستاییان ساکن در مناطق 197تصادفی از طریق فرمول کوکران، 

ابزار تحقیق پرسشنامه .  شهر انتخاب شدندروستایی شهرستان مشگین
نقطه نظرات کارشناسان مختلف نیز تعیین روایی محتواي آن از که براياست 

) α<83/0(گیري از فرمول کرونباخ ـ آلفا استفاده شد و پایایی آن با بهره
يترین متغیرهاي تأثیرگذار سرمایهدهد مهمنتایج نشان می.  محاسبه گردید

اقتصادي،(يمناطق روستایی شامل چهار مؤلفهياجتماعی در توسعه
است که مقدار واریانس و واریانس تجمعی ) مشارکتی، کنش متقابل و محیطی
. باشدمی16/61تبیین شده توسط این چهار عامل 

ي روستایی، شهرستان مشگین ي اجتماعی، مشارکت اجتماعی، توسعهسرمایه:مفاهیم کلیدي
شهر

vheidari56@gmail.comریزي دانشگاه محقق اردبیلی دانشیار گروه جغرافیا و برنامه1
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مسألهیانبمقدمه و 
یر ارزشمندي است که به صورت بالقوه اي از منابع و ذخامجموعهاجتماعیيسرمایه

هاي نخستین، ثانوي و در سازمان اجتماعی جامعه وجود دارددر روابط اجتماعی گروه
ثروت اجتماعی را یکی از اجزاييامروزه سرمایه).148: 1387، همکارانوحقیقتیان(

بیري براي سازي در اجتماعات، تدپایدار، یکی از ابزارهاي ظرفیتيها و توسعهملت
هاي رفاه اجتماعی و پیشگیري و کاهش مشکالت اجتماعی و عاملی براي موفقیت برنامه

این ارتباط در).1384ثانی،تواالیی و شریفیان(دانندارتقاء سالمت فردي واجتماعی می
ها اثربخشی خود را از دست اجتماعی، سایر سرمایهيتوان گفت در غیاب سرمایهمی
هاي توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادي، اجتماعی، پیمودن راهيبدون سرمایهدهند ومی

اجتماعی بعنوان یک اصل محوري براي دستیابی به يسرمایه.شوندناهموار و دشوار می
). 10: 1388اندیشمند، (شود توسعه محسوب می

ی آن روستا هاي انسانبخشی از پتانسیليکنندهاجتماعی یک روستا بیانيسرمایه
اجتماعی آن نیز يریزي به منظور توسعه الزم است که سرمایهگونه برنامهاست و براي هر

اجتماعی بر توسعه و پیشرفت يسرمایهيهمچنین در زمینه. مورد بررسی قرار گیرد
روستاها جاي هیچ شکی نیست اجتماع روستایی همچون هر اجتماع دیگر در قالب اعتماد 

).1390حیدري ساربان، (کندتر و بیشتر پیشرفت میو مشارکت به
يمطالعات خود به این نتیجه رسید که در روستاهاي برخوردار از سرمایهدر1اسمان

ر از آن روستاهایی هستند که ها به مراتب باالتاجتماعی شاخص تندرستی، تشکیل تعاونی
: 2005اسمان، (ار داردهاي غیر دولتی در سطح پایینی قرو تشکلهاي تندرستیشاخص

20 .(
در مناطق ی عاجتمايدر مطالعات خود دریافت که تقویت سرمایه2ببگینتون

هاي بهداشتی، کاهش مرگ و میر، کاهش تعارضات دسته تبروستایی بر ارتقاء مراق
روستاییان به برابر امکانات و دسترسی عادالنه جمعی، ارتقاء آگاهی، کاهش توزیع نا

بدون 3به زعم فاکس). 163: 2001ببگینتون، (ثیرگذار بوده استلی تأهاي شغفرصت
پذیر نباشد روستایی اگر امکانياعتماد متقابل روستاییان به همدیگر دسترسی به توسعه

).1089-1090: 2001فاکس، (شودهاي اساسی مواجه میولی با چالش
اجتماعی در يات سرمایهدر نهایت این که، این مطالعه با هدف تبیین بررسی اثر

شهر شکل گرفت و سعی شد با بکارگیري مدل مناطق روستایی در شهرستان مشگین
ها به عوامل، میزان اثرات هر یک از عوامل در تحلیل عاملی عالوه بر تقلیل شاخص

1 Esman
2 Bebginton
3 Fox
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هاي ق روستایی را مشخص کرده و راهکاراجتماعی در مناطيشناسایی تبیین سرمایه
.ه نمایندئنه ارامناسب در این زمی

پژوهشمبانی نظري
جر به اجتماعی منيدهد تهی شدن یک جامعه از سرمایهمتون توسعه نشان می

)ايشهري، روستایی و منطقه(ریزي هاي برنامهها در حوزهناکارآمدي بسیاري از سیاست
نسانی اياقتصادي، طبیعی، فیزیکی، دانش فنی و حتی سرمایهيشود؛ چرا که سرمایهمی

عدم کارآیی یابند و کارآمدي و تحقق، یااجتماعی بروز و ظهور میيدر بستر وجود سرمایه
يبه تعبیري سرمایه. اجتماعی هر جامعه استيو اثربخشی آنها بسته به میزان سرمایه

يهاي اخالقی آن جامعه است که به همهاجتماعی در هر جامعه، تابعی از موجودي فضیلت
ها و نهادهاي هاي محلی، سازمانحکومت(، میانه)دولت و نهادهاي حکومتی(نسطوح کال

).45: 1385پور،یجحا(ارتباط دارد) رفتار فردي(، خرد)مدنی
اجتماعی به طور عمده مبتنی بر عوامل فرهنگی و اجتماعی است و يسرمایه

شورها و چه در کيشناسایی آن بعنوان نوعی سرمایه چه در سطح مدیریت کالن توسعه
تواند شناخت جدي را از ي آنها میروستاها و کمک به توسعهسطح مدیریت شهرها و

اجتماعی ایجاد و مسئولین و متولیان امور را در هدایت بهتر ـ هاي اقتصاديسیستم
هاي قوي، روابط اجتماعی اهمیت اساسی شبکهيهمچنین سرمایهها یاري نماید؛ سیستم

: 1385مشبکی،لی وچیقل(سازدو همکاري را در اجتماعات آشکار میمبتنی بر اعتماد
يگیري از استعداد و توان و حضور فعاالنهي کشورها مستلزم بهرهتحقق توسعه). 132

مردم و مشارکت آنان در مراحل مختلف در فرآیند توسعه در جوامع محلی و ملی است که 
اجتماعی در مناطق يبه تقویت سرمایهتحقق این مهم تا حدود خیلی زیادي منوط 

پایدار روستاها يدر رسیدن به توسعه). 180: 1389مهر، سروشواعظمی(روستایی است
روستایی بخش يجامعه؛نخست مورد توجه قرار داد؛ زیرا اوالًيباید روستاها را در پله

گروهی تماد و انسجام درونعلیرغم وجود اع؛ثانیاًاز بافت هر جامعه را در بردارند؛اعظمی
و این امر مانع از ؛گروهی در بین آنان بسیار پایین استروستایی، اعتماد برونيجامعه

اجتماعی در مناطق يدر کل تقویت سرمایه.تسریع روند توسعه در این جوامع خواهد شد
عی وارده هاي اجتماروستایی قادر است روند توسعه را تسریع بخشد و تا حدودي از آسیب

پایدار روستایی يثري در جهت رسیدن به توسعهؤبه این قشر ضعیف جامعه بکاهد و گام م
اجتماعی در مناطق يو تقویت سرمایه؛)1385جائی و همکاران، احمدي فیروز(بردارد

آنها و به يبرد تا حضور و ظهور داوطلبانههاي ارتباطی روستاییان را باال میروستایی کنش
هاي اجتماعی و اقتصادي تسهیل گردد و در نهایت از طریق قشار فقیر در صحنهویژه ا
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شان به مکان زندگی توانمندي آنها مهیا شود و احساس تعلقيسازي مردم، زمینهفعال
اجتماعی در يمفهوم سرمایهاخیراً). 1388لو،صادقوسجاسیپورطاهري،(افزایش یابد 

ثیرات أجوامع روستایی مطرح شده و تيپیرامون توسعهاقتصاديـهاي اجتماعیتحلیل
نواحی روستایی گذاشته و بر منابع موجود در يهاي علمی و اجرایی توسعهزیادي به بنیان

) ر اجتماعی، نهادها در ساختاهاروابط انسانی، شبکه(این منابع شامل .کید داردأروستا ت
سترسی   جانبه به دي همهبه توسعهدر فرآیند دستیابیهااست در هر حال، روستا

اجتماعی يسرمایه). 1391حیدري ساربان،(اجتماعی نیازمندند يهاي سرمایهشاخص
:نقش مهمی در کاهش فقر روستایی به دالیل زیر دارد که عبارتند از

روستایی باال ياجتماعی در یک جامعهيوقتی سرمایه: هانشر اطالعات و نوآوري.1
ها در بین شده و باعث نشر نوآوريتراي ارتباطی بین شخصی بیشتر و قويهالرود کانمی

.گردداعضاء جامعه میيکلیه
توانند نظارت بهتري براي نهادهاي محلی که به خوبی سازماندهی شده باشند می.2

توانند تعامل چنین با ارتباطات عمودي، پرسنل دولتی میگروه تضمین کنند همافراد
.ها، داشته باشندجوامع محلی از طریق ارتباط با گروهبیشتري با 

تر صورت گیرد زمانی که ارتباطات بهتر و آسان: ستدهاي داد وکاهش هزینه.3
.یابدها کوتاه گشته و میزان درآمد افراد افزایش میدست واسطه

مشارکت در مدیریت منابع عمومی و نیز کاهش بهبود مدیریت منابع جمعی و.4
.یابداجتماعی افزایش میيزیست، در زمانی که سرمایهتخریب محیط

اجتماعی مشارکت و يبا افزایش سرمایه: هاي اجتماعی غیر رسمیایجاد شبکه.5
ارتباطات افراد بیشتر و اعتماد به یکدیگر باال رفته، کمک به دیگران در روستا افزایش 

). 7: 1389حیاتی، ومحمديحسین(یابدمی
اجتماعی ينظران و اندیشمندان اثرات تقویت سرمایهور برخی از صاحبدر کل؛ به با

افزایی نیروها، تقویت پیوندهاي اجتماعی و تقویت هم: در نواحی روستایی عبارتند از
؛ افزایش رفاه اجتماعی، بهبود وضعیت )1- 12: 2005، 1باالند(هاي کسب و کارفرصت

خواهی در بین روستاییان د متقابل و خیراجرت، تقویت اعتمااقتصادي، جلوگیري از مه
گروهی، تسهیل ؛ تقویت انسجام و همبستگی درون)10-35: 1999، 2فالک و کیل پاتریک(

پذیري در قبال فضاي کسب و کار و مشارکت ابی محصوالت تولیدي، مسئولیتفرآیند بازاری
پنهان در بین ي؛ ارتقاء تبادل تجربه)3-18: 2008، 3موراي(ايهاي توسعهدر فعالیت

زارعان و تقویت روابط شخصی، کمک به ارتقاء کارایی نهادهاي دولتی در مناطق روستایی،

1 Baland
2 Falk&Kilpatrick
3 Murray
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مدیریت پایدار منابع، تبادل اجتماعی باال و تعامل همکارانه، جاري و ساري شدن عنصر 
؛ باال رفتن میزان )75-91: 2009، 1گروتارت و همکاران(صداقت در بین روستاییان

هاي غیر سازي اراضی، تشکیل سازمانسترسی برابر به اعتبارات، ارتقاء یکپارچهآموزش، د
؛ کاهش ستیز و تضادهاي قومی، ارتقاء )131- 156: 1996، 2پریچتونارایان(دولتی

اي روستایی، ارتقاء اشتراك اطالعات و هاي توسعهروستاییان در برنامهيمشارکت داوطلبانه
؛ )132-160: 2010، 3پاراس(مایل به کار گروهی و جمعیدانش در بین روستاییان، ت

وستلونس و (تضمین منافع روستاییان در هنگام مشارکت و رضایت از کیفیت زندگی
تولید، بروز خالقیت، افزایش ي؛ کاهش نارضایتی، کاهش هزینه)45- 65: 2006، 4همکاران

؛ تمایل به )12- 14-5،2008بارت(وري نیروي کار و مشارکت در حوادث غیر مترقبه بهره
، 6روسالن و همکاران(عضویت در نهادهاي مدنی، میزان رضایتمندي و انسجام اجتماعی

؛ کاهش فقر، میزان آگاهی، ارتباطات اجتماعی و میزان روابط افقی بر )270-246: 2010
توان گفت در نهایت می. )232-254: 2009، 7رنبرگ(پذیريهمکاري و مسئولیتيپایه

صداقت و اعتماد متقابل، ها و اهداف مشترك، تقویت روابط مبتنی برادینه شدن ارزشنه
پذیري، کاهش ي انتقادعنوان یک ضرورت، تحقق کار تیمی، افزایش روحیههمکاري ب

هاي سالمت، ایجاد نیروي عظیم جمعی، مشارکت فعال، بهبود شاخصتعارضات دسته
فقر، تبادل اجتماعی باال، اشتراك اطالعات و دانش در افزایی، ارتقاء میزان رفاه، کاهشهم

محصول نهایی ...بین روستاییان، احساس عضو یک خانواده مشترك بودن نتیجه و 
.اجتماعی در مناطق روستایی استيسرمایه

پیشینه پژوهش
تحقیقات داخلی) الف

يرات سرمایهگفتنی است مطالعات متعددي در ایران و جهان در ارتباط با تبیین اث
اي از این مطالعات از اجتماعی در مناطق روستایی صورت گرفته است که در زیر به پاره

.شوداین مشاهدات می
اجتماعی بر يتحلیلی بر نقش سرمایه: تحقیق خود پیراموندر،)1391(فتحی 

سطح اجتماعی با افزایشيبه این نتییجه رسید که بین تقویت سرمایه؛روستاییيتوسعه

1 Grootaert & et al
2 Narayan &Pritchett
3 Paras
4 Westluns et al
5 Barrett
6 Roslan & et al
7 Rehnberg
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آگاهی و آموزش عمومی، بهبود بهداشت و سالمت، کاهش فقر و افزایش فرصت اقتصادي و 
. داري وجود داردمعنیيسالمت محیط زیست رابطه

اجتماعی يبررسی نقش سرمایه: در پژوهشی با عنوان،)1391(فرخدابخشی و قلی
مایل به ند که بین تدریافت؛رانبهاي آبدر تمایل کشاورزان به مشارکت در تعاونی

اجتماعی در سطح يبران با سطوح مختلف سرمایههاي آبمشارکت کشاورزان در تشکل
. داري وجود داردیک درصد تفاوت معنی
اجتماعی يهاي سرمایهلفهؤبررسی م: در تحقیقی با عنوان،)1391(حیدري ساربان 
به ؛تایی شهرستان پارس آبادهاي تولیدي در مناطق روسگیري تعاونیو اثرات آن در شکل

غیر انسجام اجتماعی، بین تمامی   تضاد اجتماعی متيلفهاین نتیجه رسید به جز مؤ
هاي تولیدي در مناطق روستایی گیري تعاونیي اجتماعی با شکلهاي سرمایهلفهمؤ

.آباد ارتباط معناداري وجود داردشهرستان پارس
بررسی و تحلیل نقش :نقیق خود با عنوادر تح،)1390(میرکتولی و همکاران

به این نتیجه رسیدند که از بین ؛نواحی روستاییياجتماعی در توسعهيسرمایه
به شورا و دهیار و اجتماعی؛ شاخص مشارکت در انتخابات، اعتماد يهاي سرمایهشاخص

روستایی نواحی يهاي عمرانی توسط مردم بیشترین نقش را در توسعهدخالت در پروژه
. کندبازي می

يتحلیلی بر وضعیت سرمایه:در تحقیقی با عنوان،)1390(شایان و همکاران
دریافتند که بین فاصله از مرکز ؛اجتماعی در روستاهاي بخش جعفرآباد شهرستان قم

وجود داشته 05/0داري در سطح معنیياجتماعی رابطهيبخش و جمعیت با سرمایه
. است

ي اجتماعی با سرمایهيرابطه:در تحقیقی با عنوان، )1390(رانمیري و همکا
ياجتماعی و توسعهيبه ارتباط معنادار بین سرمایه؛روستاییيهاي توسعهشاخص

. اندروستایی دست یافته

تحقیقات خارجی) ب
اجتماعی يدر مطالعات خود به این نتیجه رسید بین تقویت سرمایه،)2002(1ایشام

معناداري وجود يدیریت پایدار و رواج کشاورزي ارگانیک در مناطق روستایی رابطهبا م
. دارد

1 Isham
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افزایش مشارکت اجتماعی، ارتقاي میزان آگاهی، ، در تحقیق خود )2001(1سوبلز
بخشی و خود مدیریتی را از اثرات و تعاون اجتماعی، تقویت خود اثرتقویت تعامل اجتماعی 

. کرده استاطق روستایی ذکراجتماعی در منيسرمایه
ثر و کارا ؤميکار جمعی، استفادهيتقویت همکاري و روحیه، )2007(2احمد و افسر

تراشی روستاییان براي پیشرفت یکدیگر و افزایش رضایت از منابع در دسترس، عدم مانع
.دداناجتماعی در مناطق روستایی میيشغلی به طور مستمر را ناشی از تقویت سرمایه

مناطق روستایی با توجه به مرورياجتماعی در توسعهيمدهاي سرمایهدر نهایت پیا
.ارائه شده است1هاي موضوع و بر اساس اهداف پژوهش، در شکلادبیات و پیش نگاشته

ي اجتماعی در مناطق روستاییمدهاي سرمایهاپی:1شکل
)قیقهاي تحیافته: خذأم(

1 Sobles
2 Afsar

پیآمدها اجتماعی 
فرهنگی

محیطی

روانشناختی

اقتصادي کاهش مرگ و میر-
کاهش تعارضات-

ارتقاء آگاهی-
مشارکت فعال-
افزایش ارتباطات -

اجتماعی
دانش و تسهیم -

اطالعات

ارتقاء مسئولیت پذیري-
تبادل تجربه پنهان-
تقویت روابط شخصی-

کاهش نارضایتی-
ارتقاء انگیزش-
بروز خالقیت-

تسهیل فرآیند بازاریابی-
ارتقاء درآمد-

هاي شغلیارتقاء فرصت-
سازي اراضیهچیکپار-

دسترسی برابر به اعتبارات-
وري نیروي کارافزایش بهره-

رواج کشاورزي -
ارگانیک

مدیریت پایدار منابع-
جلوگیري از تخریب -

یط زیستمح
-پذیريکاهش آسیب-

بالیاي هاي ناشی از
طبیعی
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شناسی پژوهشروش
. باشداجتماعی در مناطق روستایی میيهدف کلی این تحقیق بررسی اثرات سرمایه

جهت . تحلیلی استی ـروش تحقیق به روش پیمایشی انجام شده و از نوع توصیف
نامه به روستاییان ساکن در مناطق روستایی شهرستان آوري اطالعات از طریق پرسشجمع

که در این میان ؛ مراجعه شدفشودآماري تحقیق را شامل میيه جامعهشهر کمشگین
آماري يجامعه. نفر برآورد گردید90359شهر تعداد کل روستاییان شهرستان مشگین

مورد مطالعه در این پژوهش، شامل کل روستاییان ساکن در مناطق روستایی شهرستان 
نفر با استفاده از فرمول 197ن تعداد ، که از این میا)N=90359(باشد شهر میمشگین

نوع روستا از لحاظ اوضاع از آنجایی که . آماري انتخاب شدنديکوکران به عنوان نمونه
اي، روستاهاي کوهستانی، کلی روستاهاي جلگهيطبیعی در منطقه در سه دسته

مشخص شد هابر این مبنا طی بررسیـ کوهستانی قرار گرفته بودند؛ايروستاهاي جلگه
روستاي کوهستانی و 144اي،روستاي جلگه81شهر مجموعاًدر سطح شهرستان مشگین

9بر اساس شاخص وضعیت ارتفاعی تعداد؛کوهستانی وجود داردـ ايروستاي جلگه104
روستا از 6و تعداد %) 25(ايروستا از نوع جلگه5، تعداد %)45(روستا از نوع کوهستانی

.اي انتخاب شدندگیري تصادفی طبقهنمونهيبه شیوه%) 30(کوهستانیـ اينوع جلگه
ز نظرات تنی تهیه شده، ايافزون بر این در تحقیق حاضر جهت تعیین روایی پرسشنامه

چنین هم.موضوع مورد مطالعه استفاده شده استينظر در حیطهچند از همکاران صاحب
استفاده ،SPSSافزار ضریب آلفاي کرونباخ و نرمنامه نیز ازبراي تعیین پایایی کمی پرسش

تحقیق حاضر جهت شناخت چنین درهم. محاسبه شد% 83شد که مقدار آلفاي مذکور 
شاخص بکار گرفته شده است ) 27(مناطق روستایی ياجتماعی در توسعهياثرات سرمایه

املی تحلیل آماري تحلیل ع. و روش آماري به کار رفته در این پژوهش تحلیل عاملی است
زیرا این ه است که در آن متغیرهاي مستقل و وابسته مطرح نیست؛هاي چند متغیراز روش

متغیرها نسبت به هم وابسته شمرده يوابسته است که در آنها همههاي همروش، از شیوه
به سخن دیگر، . شود متغیرهاي بسیاري در چند عامل خالصه شودشود و تالش میمی

ها بیان عاملی شمار فراوانی از متغیرها را بر حسب شمار کمی از ابعاد یا سازهتحلیل 
ها یا این روش براي شناسایی سازه. شودها عامل یا فاکتور نامیده میکند که این سازهمی

تحلیل عاملی، يبنابراین، هدف اصلی شیوه؛رودیک پدیده به کار میيعناصر سازنده
هاي بدست آمده از متغیرهاي فراوان و تبدیل آنها به مند ساختن دادهسازي و سودکوتاه
ترین میزان از دست رفتن با کم) هاعامل(هاي ترکیبی تازه تر از سازهکوچکيدسته
. گیرندهاي زیر مورد آزمون قرار میدر نهایت در تحقیق حاضر فرضیهها است؛ داده
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هاي پژوهشفرضیه
هاي اقتصادي در مناطق روستایی اجتماعی با ارتقاء شاخصيهبین تقویت سرمای-1

.ارتباط معنادار وجود دارد
فرهنگی در ـ هاي اجتماعیاجتماعی با ارتقاء شاخصيبین تقویت سرمایه-2

.مناطق روستایی ارتباط معنادار وجود دارد
وستایی هاي محیطی در مناطق راجتماعی با ارتقاء شاخصيبین تقویت سرمایه-3

.ارتباط معنادار وجود دارد

ي پژوهشهایافته
پژوهشهاي مورد مطالعه هاي نمونهتوصیف و ویژگی

درصد 13/9، از مجموعه روستاهاي مورد مطالعه؛ روستاي آلنی با 1مطابق جدول
درصد 04/3بیشترین حجم نمونه را در خود جاي داده و کمترین آن به روستاي کوجنق با 

.ه استاختصاص یافت
توزیع جغرافیایی پاسخگویان بر حسب روستا:1جدول 

درصد تجمعیدرصدتعداد اعضانام روستاردیف
956/456/4اونار1
755/311/8ناصرآباد2
1410/721/15مویل3
806/427/19لومیرعلی4
27/26%137میراك5
956/483/30لمبر6
806/489/34قورت تپه7
604/393/37کوجنق8
1359/652/44علیادوه چی9
806/458/48کنگرلو10
1158/516/54قوشا11
1007/523/59قره آغاج پشته12
755/378/62فخرآباد13
1410/788/69صلوات14
806/494/73بارزیل15
755/349/77ارجق16
1813/962/86آلنی17
755/317/90آبادعلی18
806/423/94رضی19
%1209/6100گلقره20

%20197100جمع
)هاي تحقیقیافته: خذأم(
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ي آماري مورد مطالعه، در محدودهيهاي تحقیق حاکی از آن است که نمونهیافته
دهد بیشترین تعداد نشان می2که جدولطور همان.سال قرار دارند73الی 16سنی 

هل نیز نشان داد أبررسی وضعیت ت. قرار سال قرار دارند30الی 21نمونه در گروه سنی 
.در تحقیق حاضر مجرد هستند) نفر53(درصد 9/26هل و أمت) نفر144(درصد 1/73

درصد در 8/55با 6الی4سنی يبررسی تعداد اعضاي خانوار نیز مشخص کرد محدوده
.ترین رده قرار دارنددرصد در پایین2با 10باالي سنی يباالترین رده و محدوده

مورد مطالعهيمشخصات فردي نمونه:2جدول
درصدفراوانیگروه سنی

338/16سال و کمتر20
30-211048/52
40-31358/17

257/12سال و باالتر41
هلأوضعیت ت

539/26مجرد
1441/73هلأمت

%197100جمع
ضاي خانوارتعداد اع

3-0524/26
6-41108/55
9-7317/15

%1042باالي 
)هاي تحقیقیافته: خذأم(

آماري مورد ينفر نمونه197دهد که از میان نشان می3که جدولطورهمان
درصد با آموزش نهضت سوادآموزي، توانایی 2/15، )درصد32(سوادند نفر بی63مطالعه، 

نفر24اند و درصد در مقطع ابتدایی تحصیل کرده) 4/24(نفر48. نوشتن دارندخواندن و 
در مقطع متوسطه تحصیل ) درصد2/11(نفر 22در مقطع راهنمایی و ) درصد2/12(

توان با توجه به این اطالعات، می.نیز مدرك دیپلم دارند) درصد1/5(نفر10.اندکرده
بیسواد و ؛ي مورد مطالعه، تحصیالت قابل توجهی ندارندآماريدرصد از نمونه6/71گفت 

.سواد هستندکم
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فردي مورد مطالعهيمیزان تحصیالت نمونه:3جدول
درصد تجمعیدرصدفراوانیسطح تحصیالت

%32%6332بیسواد
302/152/47خواندن و نوشتن

484/246/71ابتدایی
242/128/83راهنمایی
222/119/94متوسطه

%101/5100دیپلم و باالتر
%197100جمع کل

)هاي تحقیقیافته: خذأم(

گویان بر حسب نوع که از تعداد پاسخدهد نشان می4اطالعات مندرج در جدول 
...)ترکیبی و(موارد درصد سایر% 33درصد دامپرور،5/23درصد کشاورز، 5/43شغل 

.اندهبود

توزیع پاسخگویان بر حسب شغل اصلی:4جدول 
درصد تجمعیدرصدفراوانیشغل

875/435/43کشاورزي
%475/2367دامپروري

%639/32100...)ترکیبی و(سایر 
1970100/0کل

)یافته هاي تحقیق: أخذم(

اطق روستایی از دیدگاه روستاییاناثرات سرمایه اجتماعی در توسعه من
اي نظر روستاییان در مناطق اجتماعی، میانگین رتبهيتعیین اثرات سرمایهجهت

نشان داده شده است، 5طور که در جدولهمان.بندي شدندروستایی محاسبه و اولویت
جمعی، مشارکت در هاي مدنی، اعتماد متقابل، کاهش تعارضات دستهعضویت در تشکل

هاي اول تا پنجم همکاري در اولویتيد بر پایهحوادث غیر مترقبه و روابط افقی نیرومن
.اجتماعی در مناطق روستایی قرار دارنديگذار سرمایهأثیرمتغیرهاي ت
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اجتماعی در مناطق روستاییيگذار سرمایهأثیرمتغیرهاي ت:5جدول
بار عاملیانحراف معیارمیانگینهاگویهاولویت

50/331/175/0هاي مدنیعضویت در تشکل1
48/332/153/0اعتماد متقابل2
41/348/180/0جمعیکاهش تعارضات دسته3
37/343/128/0مشارکت در حوادث غیر مترقبه4
32/344/154/0همکارييروابط افقی نیرومند بر پایه5
30/321/159/0گروهیانسجام و همبستگی درون6
26/336/138/0افزایش درآمد7
25/333/156/0مدیریت پایدار منابع8
22/341/163/0سازي اراضی زراعییکپارچه9
21/333/159/0کاهش بیکاري10
21/340/163/0اي روستاهاي توسعهمشارکت فعال در برنامه11
18/315/168/0ارتقاء انگیزش12
15/334/167/0جلوگیري از تخریب محیط زیست13
14/335/162/0افزایش ارتباطات اجتماعی14
08/311/162/0پذیريمسئولیت15
08/335/155/0پنهان بین زارعانيارتقاء تبادل تجربه16
98/237/151/0افزایش میزان رفاه17
96/238/180/0افزایش شاخص سالمت18
93/230/185/0افزایش میزان دانش و مهارت19
91/244/162/0رفتن خودخواهی و دیگرخواهیباال20
88/229/159/0تبادل و اشتراك اطالعات و دانش21
80/239/166/0کاهش نارضایتی22
70/235/170/0یابیفرآیند تسهیل بازار23
66/235/162/0هاي ناشی از بالیاي طبیعیپذیريکاهش آسیب24
57/252/154/0دسترسی برابر به اعتبارات25
53/221/147/0وري نیروي کارافزایش بهره26
29/228/177/0رواج کشاورزي ارگانیک27
)هاي تحقیقیافته: خذأم(

ياجتماعی در توسعهيثیرگذار سرمایهأترین متغیرهاي تهمچنین براي تعیین مهم
محاسبات انجام شده . شدمناطق روستایی از دیدگاه روستاییان، از تحلیل عاملی استفاده

گیري از تکنیک ها براي بهرهدهد که جهت تعیین انسجام درونی دادهنشان می6در جدول 
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KMOاستفاده گردید و در این بخش مقدار2و بارتلتKMO1تحلیل عاملی از آزمون

ایی اجتماعی در مناطق روستيبارتلت براي تعیین اثرات سرمایهيو نیز آماره79/0برابر 
هاي بنابر این دادهباشد؛دار میمعنی000/0به دست آمد که در سطح 629/4نیز برابر با 

.موجود براي تحلیل عاملی مناسب تشخیص داده شدند

و آزمون بارتلتKMOمقدار :6جدول
KMOBartlet TestSigتحلیل عاملی

79/0629/4000/0ي اجتماعی در مناطق روستاییاثرات سرمایه
)هاي تحقیقیافته: خذأم(

شود در این تحقیق، با توجه به مالحظه می7که در جدولطورافزون بر این همان
يثیرگذار سرمایهأباالتر از یک براي متغیرهاي تيعامل داراي مقدار ویژه4، 3مالك کیسر

، 4ریماکساپس از چرخش عاملی به روش و.اجتماعی در مناطق روستایی استخراج شد
. بندي شدندعامل طبقه4اجتماعی در مناطق روستایی در يثیرگذار سرمایهأمتغیرهاي ت

.کنددرصد از واریانس کل را تبیین می) 16/61(عامل 4در مجموع این 

عوامل استخراج شده با مقادیر ویژه و درصد واریانس قبل از چرخش:7جدول
درصد تجمعیدرصد واریانسمقدار ویژهعوامل

07/1096/3596/35عامل اول
372/1069/46عامل دوم
37/246/815/55عامل سوم

68/1009/616/61عامل چهارم
)هاي تحقیقیافته: خذأم(

تحلیل عاملی عوامل اثرات سرمایه اجتماعی در توسعه(گذاري آنها ها و نامچرخش عامل
)مناطق روستایی

ها و ساده کردن پژوهش براي تسهیل در تفسیر عامله گفته شد در اینطور کهمان
چهار عامل 8جدول.استفاده شده است،ساختار آنها از چرخش عاملی از نوع واریماکس

. دهداستخراج شده همراه با مقادیر ویژه و درصد واریانس را بعد از چرخش نشان می

1 Kaiser-Meyser-Oklin
2 Bartlet Test
3 Kaiser
4 Varimax
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و عامل چهارم ) درصد24/17(شود عامل اول بیشترین سهم که مالحظه میطورهمان
.باشدرا در تبیین واریانس کل متغیرها دارا می) 51/11(کمترین سهم 

عوامل استخراج شده با مقادیر ویژه و درصد واریانس بعد از چرخش:8جدول
درصد تجمعیدرصد واریانسمقدار ویژهعوامل

82/424/1724/17عامل اول
71/482/1607/34عامل دوم
36/458/1565/49عامل سوم

22/351/1116/61عامل چهارم
)هاي تحقیقیافته: خذأم(

داري و بیان نقش هر متغیر در عامل مربوط، در چنین براي تعیین سطح معنیهم
نتایج . داشتند مدنظر قرار گفتند4/0که بار عاملی بیش از یپژوهش حاضر متغیرهای

.  اندبوده4/0راي بار عاملی بیشتر از رد شده، دادهد که تمام متغیرهاي واحاصل نشان می
یک از چهار عامل مذکور قرار ، متغیرهایی که در هر8در نهایت بر اساس نتایج جدول

:گیرند، عبارتند ازمی
جمعی، هاي مدنی، کاهش تعارضات دستهمتغیر عضویت در تشکل:عامل اول

عتبارات، افزایش شاخص سالمت و مترقبه، دسترسی برابر به امشارکت در حوادث غیر
بار عاملی این .اي روستا در این عامل قرار دارندهاي توسعهمشارکت فعال در برنامه

دهد که تمامی آنها با این عامل همبستگی مثبت و باالیی دارند که با متغیرها نشان می
هاي سالمت و بهبود شاخص«اند، عنوان توجه به متغیرهایی که در این عامل قرار گرفته

ياین عامل با توجه به مقدار ویژه. براي این عامل برگزیده شد» هاي مشارکتی توانمندي
درصد از کل واریانس 24/17هاي دیگر بیشتر است، بیش از که از تمامی عامل) 82/4(آن 

.کندرا تبیین می
نسجام اعتماد متقابل، ا: متغیرهاي قرار گرفته در این عامل شامل:عامل دوم

يگروهی، کاهش نارضایتی، تبادل و اشتراك اطالعات و دانش، ارتقاء تبادل تجربهدرون
طور که مالحظه همان؛باشندپذیري میپنهان بین زارعان، ارتقاء انگیزش و مسئولیت

متغیر است و تمامی متغیرها با عامل 70/0تا 53/0گردد بار عاملی این متغیرها بین می
تقویت «دهنده، نام با توجه به ماهیت متغیرهاي تشکیل.ستگی مثبت دارنددوم همب

، در )71/4(که با مقدار ویژه ؛براي این عامل انتخاب گردید» اعتماد و تعامل اجتماعی
. کنددرصد از واریانس کل را تبیین می) 82/16(مجموع 
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اثرات سرمایه 
اجتماعی در مناطق 

روستایی 

هاي بهبود شاخص سالمت و توانمندي
19/28مشارکتی

تقویت تعامل و اعتماد اجتماعی
50/27

مدیریت بهینه منابع 
82/18طبیعی

بهبود توانمندي هاي 
47/25اقتصادي

سازي ي، یکپارچهمتغیرهاي تسهیل فرآیند بازاریابی محصوالت تولید:عامل سوم
وري نیروي کار، افزایش ارتباطات اجتماعی، زراعی، کاهش بیکاري، افزایش بهرهاراضی 

گیرند که با توجه به ماهیت ش میزان رفاه در این عامل جاي میافزایش درآمد و افزای
نامیده » هاي اقتصاديبهبود توانمندي«ثیرگذار، عامل سوم تحت عنوان عاملأمتغیرهاي ت

درصد از واریانس کل را )58/15(، در مجموع )36/4(که این عامل با مقدار ویژه . شودمی
. کندتبیین می

ي از تخریب جلوگیر: گیرند، شاملهاي که در این عامل قرار میمتغیر:عامل چهارم
خواهی و هاي ناشی از بالیاي طبیعی، باال رفتن خودپذیريمحیط زیست، کاهش آسیب

یش میزان دانش و مهارت، رواج کشاورزي ارگانیک، مدیریت پایدار منابع و افزاخواهی،دیگر
مدیریت « باشد که بر اساس آنها، عنوان عامل ي همکاري میروابط افقی نیرومند بر پایه

يبا مقدار ویژهبراي این عامل برگزیده شده است؛ که این عامل » منابع طبیعیيبهینه
.کندد از واریانس کل را تبیین میدرص)51/11(، در مجموع )22/3(

اجتماعی در مناطق يموجود بر اثرات سرمایه، عوامل در نهایت با توجه به نتایج فوق
اجتماعی در ينشان داده شده است که بر اساس آن اثرات سرمایه2روستایی در شکل

تماد و هاي مشارکتی، تقویت اعهاي سالمت و توانمنديمناطق روستایی با بهبود شاخص
منابع طبیعی ارتباط يهاي اقتصادي و مدیریت بهینهتعامل اجتماعی و بهبود توانمندي

.دارد

اجتماعی در مناطق روستایی و درصد تبیین هریک يمدل نهایی پژوهش؛ اثرات سرمایه:2شکل
)هاي تحقیقیافته:مآخذ(از آنها
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گیريبحث و نتیجه
سازي اراضی زراعی، کاهش بیکاري، د تسهیل فرآیند بازاریابی، یکپارچهنتایج نشان دا

وري نیروي کار، افزایش میزان رفاه، افزایش درآمد، اعتماد متقابل، انسجام افزایش بهره
پذیري، ارتقاء انگیزش، تبادل و اشتراك اطالعات گروهی، کاهش نارضایتی، مسئولیتدرون

جمعی، مشارکت در حوادث می، کاهش نارضایتی دستههاي مردو دانش، عضویت در تشکل
غیر مترقبه، دسترسی برابر به اعتبارات، مشارکت فعال، باال رفتن شاخص سالمت، مدیریت 
پایدار منابع، رواج کشاورزي ارگانیک، افزایش میزان دانش و مهارت، افزایش ارتباطات 

خواهی، خواهی و دیگرتن خودي همکاري، باالرفاجتماعی، روابط افقی نیرومند بر پایه
هاي ناشی از بالیاي طبیعی، جلوگیري از تخریب محیط زیست از پذیريکاهش آسیب
. باشدي اجتماعی در مناطق روستایی میاثرات سرمایه

اجتماعی در مناطق روستایی را مورد بحث يشایان ذکر است این مقاله اثرات سرمایه
اد که نتایج توصیفی تحقیق نشان داد بیشترین تعدطور و بررسی قرار داده است و همان

هل أدرصد مت1/73هل أدر مورد وضعیت ت.سال بوده است30تا 21نمونه در گروه سنی 
.در مورد وضعیت سواد بیشتر پاسخگویان بیسواد بودند.انددرصد مجرد بوده9/26و 

در .اندنفر بوده4-6بین مورد مطالعهيهمچنین بیشترین تعداد اعضاي خانوار در نمونه
شاخص بکار 27اجتماعی در مناطق روستایی يجهت شناخت اثرات سرمایهاین تحقیق

ها با استفاده از مدل تحلیل عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و با دادهگرفته شد و
ات جهت شناخت اثرباالتر از یک يعامل داراي مقدار ویژه4توجه به مالك کیسر، 

پس از چرخش عاملی به روش .استخراج شداجتماعی در مناطق روستاییيسرمایه
4در اجتماعی در مناطق روستایی يشناخت اثرات سرمایهوریماکس، متغیرهاي مربوط به 

هاي هاي سالمت و توانمنديبهبود شاخص«عامل اول با عنوان .بندي شدندعامل طبقه
.  درصد از کل واریانس را تبیین کرد42/17بیش از ) 82/4(يبا مقدار ویژه» مشارکتی

در مجموع ) 71/4(يبا مقدار ویژه» تقویت اعتماد و تعامل اجتماعی«عامل دوم با عنوان 
هاي بهبود توانمندي«عامل سوم با عنوان .درصد از واریانس کل را تبیین کرد) 82/16(

. درصد از کل واریانس را تبیین کرد) 58/15(در مجموع ) 36/4(يبا مقدار ویژه» اقتصادي
در مجموع ) 22/3(يبا مقدار ویژه» منابع طبیعیيمدیریت بهینه«عامل چهارم با عنوان 

هاي بهبود شاخص«که در این میان عامل کل واریانس را تبیین کرد؛درصد از ) 51/11(
منابع يریت بهینهمدی«در باالترین رده و عامل » هاي مشارکتیسالمت و توانمندي

مقدار واریانس و واریانس تجمعی تبیین شده ترین رده قرار گرفتند ودر پایین» طبیعی
. برآورد گردید61/ 16توسط این چهار عامل 
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اجتماعی دريدر نهایت، با توجه به نتایج تحقیق حاضر و اهمیت اثرات سرمایه
:گرددمناطق روستایی، پیشنهادهاي زیر ارائه می

تحلیل عاملی انجام شده جهت شناسایی يمقایسهتحقیق و با يبا استناد به نتیجه-
مناطق روستایی از دیدگاه روستاییان ياجتماعی در توسعهيثیرگذار سرمایهأمتغیرهاي ت

ثر ؤترین عوامل متوان گفت عوامل محیطی، مشارکتی، اقتصادي و کنش متقابل عمدهمی
خود براي يگرانهی است و دولت در راستاي اقدامات مداخلهمناطق روستایيدر توسعه

اجتماعی در مناطق روستایی باید این چهار محور را در دستور يبهبود و تقویت سرمایه
.دهند براي هر کدام راهکاري مناسب بیاندیشد و پیاده سازدکار خود قرار

هاي جمعی به سانهاز طریق رفرهنگ مشارکتاي دولت باید با اقدمات مداخله-
در .روستاییان آموزش داده شود تا براي پذیرش مشارکت از آمادگی کافی برخوردار باشند

.به ارتقاء مشارکت مساعدت شوداجتماعی و متقابالًينهایت به تقویت سرمایه
ها مشارکت نکنند بالطبع طراحی و اجراي يگیرچون که اگر روستاییان در تصمیم

مسئولین دولتی صورت خواهد گرفت و اثرات این اقدمات موجبات بهبود ها توسطپروژه
جهت رفع این مشکل بایستی روستاییان . وضعیت اقتصادي روستا را فراهم نخواهد ساخت

در واقع . گیري مشترك مداخله کننددر فرآیند سهیم شدن در اطالعات، مشورت و تصمیم
ارکت طوري باشد که رضایت روستاییان را جلب به عبارتی مش. نوع مشارکت ابزاري نباشد

بنابراین ضروري است که امکان مشارکت ؛ وضعیت روستاییان را بهبود بدهدکند و در عمل
پیشنهادات و مشورت با آنها فراهم شود يگیري، ارائهبیشتر روستاییان در جلسات تصمیم

. ستاییان را بکار گیرندو مسئولین نهادهاي روستایی راهکارهاي جلب مشارکت واقعی رو
فرهنگی، روانشناختی و محیطی، تقویت ـ هم با عنایت به بعد اقتصادي، اجتماعی

وري، تواند موجبات افزایش درآمد، افزایش بهرهاجتماعی در مناطق روستایی میيسرمایه
پذیري، تسهیم دانش و اطالعات، سازي اراضی زراعی، اعتماد متقابل، مسئولیتیکپارچه

.را فراهم سازد...گیري ومدیریت پایدار منابع، مشارکت فعال در تصمیم
مناطق ياجتماعی در توسعهيیشتر گفته شد این مقاله اثرات سرمایهپطور که همان

توان به چند همچنین از دستاوردهاي پژوهش می؛یی را مورد مطالعه قرار داده استروستا
اجتماعی در مناطق يچه بیشتر سرمایهویت و بهبود هرتا پیشنهاد و رهنمود در نیل به تق

.روستایی اشاره کرد
هاي کارآمد از گروهيهاي اقتصادي بایستی استفادهارتقاء توانمندييدر زمینه

مناطق روستایی يهاي توسعههاي تخصصی در برنامهمجامع کارشناسی، انجمناجتماعی،
مناطق روستایی، به کیفیت يهاي توسعهویت برنامهچنین اولهم؛اولویت قرار گیرددر... 

درآمد، رفع محرومیت از مناطق يرفاه اقتصادي و فراگیري آن با هدف توزیع عادالنه
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ها و ت اجتماعی روستاییان، تقویت شبکهاخالق و مشارکـ روستایی، امکان رشد شخصیتی
بخشی اقتصاد تمام به تنوعیان به اعتبارات، اههاي محلی، سهولت دسترسی روستایانجمن

روستا در يروستا، طراحی سازکار مشارکت واقعی روستاییان در تمامی فرایند توسعه
.گیرددستور کار قرار
بایستی تقویت هاي مشارکتیهاي سالمت و توانمنديبهبود شاخصارتقاء يدر زمینه

هنجارهاي مولد اعتماد تولید سازي،دهاي مدنی و مردمی، تقویت اعتمادزایی، توانمندنها
هاي مدنی داوطلبانه، در مناطق روستایی، تقویت فرهنگ شغلی، هنجارهاي رفتاري، انجمن

سازي درونی گردانیدن هنجارها، تقویت انسجام اجتماعی و تقویت همبستگی حداکثر
هاي جمعی، تقویت هنجارهاي تعاونی، ارتباطات میان فردي و رسانهيروستاییان بوسیله

طات اجتماعی، بهبود کیفیت تعامالت اجتماعی در مناطق روستایی در دستور کار قرارارتبا
. گیرد

بایستی افزایش آگاهی مردم، ارتقاء منابع طبیعیيمدیریت بهینهيدر زمینه
هاي اسالمی در بین روستاییان مبنی بر صیانت از ارزشيتحصیالت روستاییان، اشاعه

دگی اقشار فقیر، ترویج کشاورزي ارگانیک، دگرگونی در محیط زیست، بهبود کیفیت زن
هاي هاي غیر دولتی و گروهساختارهاي فنی، نهادي، شخصیتی و ارزشی، تقویت شبکه

يمحیطی از طریق برنامههاي زیستمتمرکز بر حفظ منابع طبیعی روستا و ارتقاء آگاهی
.کار قرار گیرددر دستور...محیطی وهاي زیسترادیویی، تلویزیون، کتاب
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:منابعفهرست 
ثیر متغیرهاي فردي و اقتصادي زنان أت".)1389(مهر، هماسروشو، موسیاعظمی

سازي شهرستان تعاونی توپ: موردييمطالعه(تعاونی تولید روستایی بر مشارکت آنان در
.4ي پژوهش هاي روستایی، شمارهي، فصلنامه")پاوه و اورامانات

بندي اولویتسنجش و ".)1388(سجاسی، حمداهللا و صادقلو، طاهره؛طاهري، مهديپور
بندي بر اساس تشابه به پایداري اجتماعی در مناطق روستایی، با استفاده از تکنیک رتبه

، ")بخش مرکزي شهرستان خدابندهيحومهدهستان: موردييمطالعه(آل فازي حل ایده
.11ي، شمارهستاییهاي روپژوهشيفصلنامه

رهیافتی کارآمد در ایجاد مدیریت : مبنايریزي محلهبرنامه".)1385(پور، خلیلحاجی
.26ي، شماره15هنرهاي زیبا، سال ي، نشریه"شهري پایدار

يمفقودهياجتماعی حلقهيسرمایه.)1389(حسین محمدي، مریم و حیاتی، داریوش
.آموزش کشاورزيعلوم ترویج ويروستایی، سومین کنگرهيتوسعه

اجتماعی بر يثیر سرمایهأت").1387(رسول، کاظمی، سهیالحقیقتیان، منصور؛ ربانی؛
دانش و پژوهش در ي، مجله"شهرستان اصفهانيفعالیت شغلی دبیران مقطع متوسطه

.هفدهم و هیجدهميعلوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان، شماره
اجتماعی بر میزان مشارکت روستاییان در يثیر سرمایهأت.)1390(ساربان، وکیلريحید

جغرافیدانان ایران، دانشگاه شهید يمناطق روستایی، مجموعه مقاالت یازدهمین کنگره
.بهشتی، تهران

اجتماعی در تمایل يبررسی نقش سرمایه".)1391(فر، احسانخدابخشی، آزاده و قلی
، ")شهرستان زنجان: موردييمطالعه(بران هاي آبمشارکت در تشکلکشاورزان به 

.دوميهاي روستایی، سال سوم، شمارهپژوهش
ي، فصلنامه"روستاییيتحلیلی بر نقش سرمایه بر توسعه".)1391(سروش، فتحی
.2ي، شماره2اي، سال ریزي منطقهجغرافیا و برنامه

.)1390(رعی، ابوالفضل و حسینی، سیده فاطمهزا؛ عنابستانی، حمید؛ شایان، حمید
، مجموعه "آباد شهرستان قمي اجتماعی در روستاهاي بخش جعفرتحلیل وضعیت سرمایه"

.روستاییيریزي توسعهمقاالت اولین همایش ملی جغرافیا و برنامه
، "هایی از مشارکت روستایی در ایرانآموزه").1389(زهره،اصلنجفیوطالب، مهدي

.8ي شماره. هاي روستاییپژوهشيفصلنامه
يترجمه)اجتماعی و حفظ آنيپایان سرمایه(پایان نظم ).1379(فوکویاما، فرانسیس

.ایرانیان، تهرانيغالمعباس توسلی، جامعه
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ياجتماعی در ایجاد سرمایهينقش سرمایه").1385(مشبکی، اصغر؛لی، بهروزقلیچ
دانش مدیریت، ي، فصلنامه")ساز ایرانیدو شرکت خودرو: موردييمطالعه(فکري سازمان 

.75يشماره
بررسی و تحلیل نقش .)1390(مدانلو جویباري، مسعود و مهاجر، سمیه ؛میرکتولی، جعفر

سر روستاي آسیاب:مطالعهمورد(نواحی روستایی ياجتماعی در توسعهيسرمایه
ریزي توسعه مایش ملی جغرافیا و برنامه، مجموعه مقاالت اولین ه)شهرستان ساري

..روستایی
يسرمایهيرابطه.)1390(شهنوازي، یونسزایی، ناهید واسمعیل؛میري، غالمرضا

، )بخش ایرندگان شهرستان خاش:مطالعهمورد(روستایی يهاي توسعهاجتماعی با شاخص
.روستاییيریزي توسعهمجموعه مقاالت اولین همایش ملی جغرافیا و برنامه
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