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چکیده
سرمایه اجتماعی یکی از مهمترین سرمایههای توسعهای است که در رویکردهای اخیر بسیار به آن توجه شده است .از این رو شناخت این نوع
سرمایه در مناطق روستایی به منظور ارائه الگوهای توسعهای از ضرورت ویژه برخوردار است .هدف تحقیق حاض هیامرس تیعضو یبایزرا ر     
اجتماعی در سکونتگاههای روستایی دهستان گنج افروز شهرستان بابل است .پ ح شهوژ ا فده ساسا رب رض

 ساسا رب و یدربراک ر شو     

   

توصیفی ،زمینه یابی و همبستگی است .جامعه آماری تحقیق شامل جمعیت دهستان گنج افروز در سال  1395بوده ،که  378نفر به عنوان حجم
ی دادههاا از روش کتابخانهههای و می یارب و یناد   
نمونه و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقهای انتخاب شدند .برای گ روآ یروآدر ی ی
تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون  tیک طرفه ،آزمون تحلیل واریانس یک طرف یلحت لدم ،ه ل     خوشهههای  Kو ض بیر

همبستگی پیرسون) استفاده شده است .نتایج تحقیق نشان داد که در روستاهای دهستان گنج افروز از نظ یرباربان یعامتجا هیامرس تیعضو ر      
دیده میشود .همچنین نتایج بیانگر رابطه معکوس بین جمعیت و سرمایه اجتماعی بوده است.

واژگان کلیدی :مشارکت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،تعامل اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،گنج افروز.

( -1نویسنده مسئول) sharifinia63@yahoo.com
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مقدمه
یشود .توسعه روستایی هم ب ناونع ه   
توسعه با مبانی پیچیدهای که با خود به همراه دارد ،سالهاست که در ادبیات جهانی مطالعه م 
یکی از مباحث توسعه با چالشهای فراوانی روبرو است .یکی از این چالشها عدم توجه ب نیب رد دوجوم یعامتجا هیامرس ه     
روستاییانی است که به صورت هزاران خرده فرهنگ در پهنه جغرافیایی کشور گسترده شدهاند و شناخت آن رون زیر همانرب د ی    
توسعه روستایی را برای متخصصان مربوط تسهیل و مشارکت روستاییان را در اجرای بهتر برنامه به همراه دارد (Sharbatiyan & et

 .)al, 2015: 141یکی از راهبردها که اخیرًاًا توسط جامعه شناسان و برنامه ریزان توسعه ،در بسیاری از کشورهای جهان مورد توجه
یباشد ( Rumiani, 2016:
قرار گرفته و توانسته است نقش موثری در توسعه روستاها به دنبال داشته باشد نقش سرمایه اجتماعی م 

 .)98سرمایه اجتماعی شامل شبکه ارتباطات بین افراد ،هنجارهای اجتماعی مثل همکاری متقابل و اعتماد در شبکههاای اجتم یعا
است .به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی به عنوان یک منبع با مالکیت جمعی متعلق به محالت ،شهرها ،روستا ،مناطق و بخشهاست
یتواند زمینه رفاه و توسعه همگانی را فراهم آورد ( .)Ebrahimzadeh & Zaree, 2014: 3با عنایت به مفهوم سرمایه اجتماعی
که م 
یتوان توسعه را غنی سازی کنشهای اجتماعی ناشی از افزایش تعامالت به مشارکت و اعتماد اجتماعی دانست .در این صورت
م
گذر به توسعه از مسیر ایجاد نهادها ،تعادلهای ارزشی ،باورها ،هنجارها و ساختارهای مولد و مشوق سرمایه اجتماعی امکان پ ریذ
است ( .)Farajisabokbar, 2015: 102وجود سرمایه اجتماعی در جوامع کشاورزی یکی از عوامل کلیدی توسعه پایدار روس یات ی
یشود .بدون حد مطلوبی از این سرمایه هیچ کدام از ابعاد سه گانه اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی پایداری توسعه
محسوب م 
به طور کامل محقق نخواهد شد ( .)Papzan, 2011: 85امروزه اهمیت سرمایه اجتماعی به عنوان یک منبع برای توسعه روستایی ،به
ویژه در زمینه پروژههای مشارکت مشترک دولت و جامعه مدنی ،به طور گستردهای شناخته ش هد اس  ت ((.)Michelini, 2013: 99
پژوهشهای متعدد نشان داده است که جوامع پیشرفته از سطوح باالتر سرمایه اجتماعی از قبیل اعتماد ،مشارکت ،همبستگی ،ثبات
و  ...برخوردارند ،اما سرمایه اجتماعی و رابطه آن با توسعه در ایران به ویژه نواحی روستایی کام ًالًال شناخته نشده است .از آنجایی که
بیشتر برنامههای توسعه روستایی در کشور قبل و بعد از انقالب به موفقیت کامل دست نیافتهاند ،ل  یواکاو هب هجوت موز ا داعب      
یتوان گفت که یکی از دالیل شکست بسیاری از برنامههای توسعه
مختلف این عدم موفقیت الزم و ضروری است .بدون تردید م 
روستایی در ایران بی توجهی به مفهوم سرمایه اجتماعی در ابعاد این برنامههاست ( .)Ahmadi & et al, 2015: 92لذا با توج هب ه   
اهمیت و نقش مؤثر سرمایه اجتماعی در توسعه روستایی هدف این تحقیق ارزیابی وضعیت سرمایه اجتم رد یعا س اگتنوک هههاای
روستایی دهستان گنج افروز شهرستان بابل است ،تا در صورت نامطلوب بودن وضعیت سر تجا هیام مم ممماعی راهکاره و یلمع یا
اجرایی را جهت بسترسازی ارتقای سطح سرمایه اجتماعی پیشنهاد دهد .در این راستا دو سؤالهای اساس هدش هتفرگ رظن رد ی     
است:
 -1سرمایه اجتماعی در روستاهای دهستان گنج افروز در چه سطحی قرار دارد؟
 -2رابطه بین جمعیت و سرمایه اجتماعی در محدوده مورد مطالعه چگونه است؟
پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی و بر اساس روش و ماهیت توصیفی ،زمینه یابی و همبستگی است .جامعه آماری تحقیق
یدهد ،که تعداد آن بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن  5931حدود  23024نفر
را جمعیت دهستان گنج افروز تشکیل م 
یباشد .حجم نمونه براي جامعه آماري مذكور كه با استفاده از فرمول كوكران محاسبه شده 378 ،مورد است (جدول  .)1از روش
م
نمونه گیری تصادفی طبقهای جهت تکمیل پرسشنامهها استفاده شده است .برای گردآوری دادههاا از روش کتابخانهههای و می ییدانی

ارزیابی سرمایه اجتماعی در سکونتگاههای روستایی315 ...

(پرسشنامه در طیف لیکرت پنج گزینهای) بهره گرفته شد .در این تحقیق از  4مؤلفه (اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،انس ماج
اجتماعی و تعامل اجتماعی) و  36گویه جهت ارزیابی سرمایه اجتماعی استفاده شده است (ج لود

 .)2ب وظنم ه ر ییاور نییعت      

پرسشنامه از نوع صوری بر اساس اظهار نظر صاحبنظران و کارشناسان و جهت برآورد پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد
(پایایی متغیر اعتماد اجتماعی با ضریب  ،0/ 81مشارکت اجتماعی با ضریب  ،0/ 79انس بیرض اب یعامتجا ماج     

 0/ 86و تعامل

اجتماعی با ضریب  0/ 83مورد تأیید قرار گرفت) .به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون  tیک طرفه،
آزمون تحلیل واریانس یک طرفه ،مدل تحلیل خوشهای  Kو ضریب همبستگی پیرسون) در محیط نرم افزار  SPSSو جهت رسم
نقشهها از نرم افزار  Arc Gisاستفاده شده است.
جدول  .1نسبت درصد و سهم هر یک از روستاهای دهستان گنج افروز از کل پرسشنامه
خانوار
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6

23

هری کنده
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9

34

ترجیکال

روشن آباد

1686

جمعیت

درصد

سهم
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Source: Statistical Center of Iran(www.amar.org.ir), 2017

فهای مؤثر در سرمایه اجتماعی
صها و معر 
جدول  .2شاخ 
ابعاد

محقق

گویه
اعتماد مردم به یکدیگر ،اعتماد به مردم روستا ،اعتماد به گروههای محلی ،اعتماد ب وش ه ر و یمالسا یا
عملکرد آن ،اعتماد به دهیاری ،اعتماد به مسئوالن اجرائی (نهاده و یتلود یا

اعتماد

متعا )،یتلود ریغ ا هب د       

نهادهای اجتماعی روستا ،اعتماد به همسایگان ،اعتماد به اقوام و خویشاوندان

عبداللهی و همکاران ( ،)2931فراهانی و همکاران ( ،)2931فرجی
س کب ب و را

همکارا  ن (( ( ،)4931اس و هداز لیعام

همکارا  ن (( (،)4931

ابراهیم زاده و زارع ( ،)3931عینالی و همک  نارا (( ،)2931ت و یلکو
همکاران ()4931

مشارکت در فعالیتهای خیریه روستا ،مشارکت در فعالیتهای عام المنفعه روس مسارم رد تکرش ،ات    
شادی و ترحیم هم محلهایها ،مشارکت در طرحها و برنامههای توسعه ،مش یتروشم هسلج رد تکرا    
یهاا ،مش یاه تایه اب تکرا     
محلی ،مشارکت در پاکسازی محله ،شرکت در جشنوارهها و گردهمائئ 
مشارکت

انسجام

رکن الدین افتخاری و همک  نارا (( ،)4931ج و مدقا دازداو
( ،)5931اکبری نا    رونی یی زی ( ،)2931میرفر و ید
میرنج سوم ف و و ی   

علوووی

،ناراکمه      ،3931

همکارا  ن (( ( ،)1931خ و رف شو   

همکاران   

مذهبی ،مشارکت در امور اجرایی روستا ،کمک مالی و فکری

( ،)2931فراهانی و همکاران (،)2931

همدلی و یکرنگی بین اهالی ،حل کردن مشکالت به وسیله خود اهالی در هنگام بروز اختالفات ،رفت و

پورموسوی و همکاران ( ،)2931اکبریان رونیزی ( ،)2931عینالی و
همکارا  ن (( ( ،)4931فرجی   

آمد ساکنان محلی با یکدیگر ،برگزاری جلسات برای حل مسائل روستا ،حس تعل جنا ،هاگداز هب ق ام     

همکارا  ن (( ( ،)2931اس و هداز لیعام

کارهای گروهی در روستا ،حفظ وحدت و هماهنگی بین مردم ،روابط گرم و ص اب هنامیم    همساایههاا،

سبکبار و همکاران ( ،)4931نیک پور و همکاران ()4931

انجام وظایف اجتماعی
رابطه دوستانه با اعضای خانواده ،رفت و آمد به خانه خویشاوندان ،همکاری نهادها و سازمانها با مردم،
حضور در بازار جهت خرید ،تعامل و رفت و آمد با دوستان و همسایگان ،حضور در مسابقات ورزشی

محم  ید ی و هناگ   

همکارا  ن (( ( ،)2931فرج و رابکبس ی   

همکاران   

(،)4931

و کالسهای غیردرسی و دینی ،ایجاد و گسترش نهادهای محلی جدید ،تقویت نهادهای محلی موجود
تعامل

Source: Research findings, 2017

پیشینه تحقیق
احمدی و همکاران ( )4931در مطالعهای با استفاده از تکنیک رتب هب یزاف یدنب ه ار یز ا رد یعامتجا هیامرس یب     
سکونتگاههای روستای دهستان اسالم پرداختند .نتایج نشان داد که روستاهای کله سر زا هلحم کرت و ا تالاب ر و نی   
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نترین میزان سرمایه اجتماعی برخوردارند ( .)Ahmadi & et al, 2015: 91ت یلکو
روستاهای میانده و نارنجدول از پایی 
و همکاران ( )4931در ارزیابی مؤلفههای سرمایه اجتماعی در مناطق روستایی شهرس هب دابآ مرخ نات نیا هجیتن       
رسیدند که بین روستاهای مورد مطالعه از نظر سطح سرمایه اجتماعی تفاوت وج رد و ،تسا هتشاد دو

یاهاتسور     

بزرگتر و دارای امکانات بیشتر سرمایه اجتماعی کمتری وجود دارد ،و همچنین فاصله روستاها از شهر خر دابآ م   
در میزان سرمایه اجتماعی روستاها تاثیرگذار بوده است ( .)Tavakoli & et al, 2015: 17شربتیان و همکاران ( )4931در
صهاای
مطالعه تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه روستای اسدآباد شهرستان تربت حیدریه اظه نیب دنتشاد را     ش خا ص ص
اجتماعی (مشارکت ،انسجام و اعتماد) به عنوان ابعاد سرمایه اجتماعی با توسعه روس یات ی دوجو یرادانعم طابترا      
دارد .و اعتماد اجتماعی تأثیر مستقیم و انسجام و مش یعامتجا تکرا    تأثثیر غیرمس ییاتسور هعسوت رب میقت      دارد
( .)Sharbatiyan & et al, 2015: 139رومیانی و همکاران ( )4931در تحلیل اثرات سر  رب یعامتجا هیام ر هعسوت یو     
پایدار روستایی در دهستان رومشگان غربی شهرستان کوهدشت به این نتیجه رسیدند که بین ابعاد اعتماد ،مش تکرا
و توسعه پایدار روستایی رابطه مثبتی وجود دارد .ولی بین بعد انسجام و توسعه پایدار روستایی هیچ رابطهای وج دو
ندارد ( .)Rumiani & et al, 2016: 98رکن الدین افتخاری و همکاران ( )4931در مطالعهای به این نتیج ندیسر ه د هک     
بین سرمایه اجتماعی با توسعه روستاهای خراسان رضوی رابطه معنادار آماری وجود دارد ،و الگوی فضایی سر هیام
اجتماعی روستاهای مورد مطالعه به سمت الگوی متمرک ای ز    خوشهههای گر شیا

دارد ( Roknodineftekhari & et al,

 .)2015: 87میری و همکاران (  ) 1389در تحقیقی اظهار داشتند که میزان سرمایه اجتماعی در نواحی روس یات ی تشپ    
آب زابل در حد متوسطی است ،و شبکه و پیوندهای اجتماعی در نواحی روستایی مورد مطالع نازیم نیرتالاب رد ه    
بوده است ( .)Miri & et al, 2010: 30عبداللهی و همکاران ( )2931در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که بین گسترش
مؤلفههای سرمایه اجتماعی (اعتماد ،مشارکت ،انسجام و ارتباطات اجتماعی) و کاهش فقر ییاتسور یداصتقا  ا رد ن

  

روستای قپچاق شهرستان میاندوآب رابطه معناداری وجود دارد ،و مؤلفه انسجام اجتماعی با میزان  0/ 598بیشترررین
تأثیر و مؤلفه اعتماد با میزان  0/ 97 1کمترین تأثیر را در کاهش فقر اقتصادی در محدوده م هتشاد هعلاطم درو     است
( .)Abdolahi & et al, 2013: 138فرج کبس ی ب و را

همک  نارا ( ( )4931در پژوهش  اب ی ا زا هدافتس ینکت ک پ  ر یتمو      

روستاهای دهستان تیرجرد را از نظر درجه برخورداری از سرمایه اجتماعی اولویت بن و دندرک ید

هجیتن نیا هب      

رسیدند که روستاهای عزیزآباد ،احمدآباد و فیروزآباد در باالترین و روستاهای شمس آباد و مدویی هبتر نییاپ رد ه    
جای گرفتند (.)Farajisabokbar & et al, 2015: 101
نتایج تحقیق تیلمن ( )2102در زمینه اندازه گیری انباشت سرمایه اجتماعی در توسعه روستایی نشان داد که اف شیاز
یشود .که
سرمایه اجتماعی منجر به افزایش انگیزه برای مشارکت در انجام بیشتر انواع پروژههای توسعه روستایی م 
در پی آن ممکن است به خودی خود تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی جامعه محل و ی اف تشیب شیاز ر هیامرس تشابنا      
اجتماعی داشته باشد ( .)Teilmann, 2012: 464ژو و همکاران ( )7102در مطالعهای در روستای چین نشان دادن هک د   
تهای نهادی ،شبکههای اجتماعی
تحرک کارآفرینی در توسعه گردشگری تحت تأثیر سه بعد سرمایه اجتماعی (حمای 
شخصی و پویایی اجتماعی) قرار دارد ( .)Zhou & et al, 2017: 338مویس و همک ارا ننن ( )5102در پژوهش کی رد ی   
مکان روستایی نشان دادند که چگونه کارآفرینان کسب و کار کوچک از طریق سرمایه اجتماعی یک سرمایه گ یراذ
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یکنند ( .)Moyes & et al, 2015: 11پارک و همکاران ( )2102در تحقیق لماوع ی    م ثؤ ررر بر
پایدار و سودآور ایجاد م 
یگذارد را شناس یا ی نم دو ه هانددد و
سرمایه اجتماعی که بر مدیریت منازعات ساکنان محلههای جوامع روستایی تأثیر م 
   

نشان دادند که  25درصد جامعه روستایی دارای سرمایه اجتماعی ب و الا  47 /7درص مک یعامتجا هیامرس یاراد د

یباشند ( .)Park & et al, 2012: 1151غالب تحقیقات انجام شده یا ب رب ه ر هیامرس هطبار یس      اجتم هعسوت اب یعا    
م
روستایی پرداختهاند ،یا روستاها را از نظر سطح برخورداری از شاخص سرمایه اجتماعی رتبه بندی نمودهاند .در این
کار پژوهشی بنا بر آن است تا ضمن آن که وضعیت سرمایه اجتماعی را در روستاهای مورد مطالعه مشخص کند رابطه
آن را با عامل جمعیت که در تحقیقات گذشته به آن توجه نشده است بررسی نماید.
مبانی نظری
سرمایه اجتماعی با مفاهیمی از قبیل جامعه مدنی و ارتباطات اجتماعی پیوند یافته است .این اصطالح به سرمایههایی از قبیل اعتماد
یشود ( Adam & Rončević,
یکنند گفته م 
اجتماعی ،هنجار اجتماعی و شبکههایی که مردم برای حل مشکالت عمومی ترسیم م 

 .)2003: 155-170مفهوم سرمایه اجتماعی را نخستین بار هنیفان در سال  0 92 1به ک و درب را زا سپ

نآ رد یسالک رثا ک نیج 

    

جیکوبز در  1961با عنوان مرگ و زندگی در شهرهای بزرگ آمریکایی به کار رفته اس ا( ت  .)Tavakoli, 2015: 18از آغ هد زا ههههه
ی ش ششماری از
یها روی سر ب دادعت و هتفرگ ماجنا یعامتجا هیام یییییی یییییی
 0891و حتی بیشتر در دهه  ،0 99 1تعداد زیادی از نظرسنج 
مطالعات و مقاالت منتشر شده است .به اعتقاد بوردیو اشکال مختلف سرمایه (سرمایه اقتصادی ،سرمایه فرهنگی ،سرمایه انس و ینا
سرمایه اجتماعی) وجود دارد .طبق نظر بوردیو ،میزان سرمایه اجتماعی که فرد به آن وابسته است ،تا حدودی بستگی دارد به این که
آیا او توانسته است شبکه اجتماعی و در نتیجه سرمایه را از جمله سرمایه اقتصادی ،فرهنگی یا نمادین که در اختیار اعضای ش هکب
است را بسیج کند ( .)Wiesinger, 2007: 2-3کلمن سرمایه اجتماعی را به عنوان مجموعه روابط میان اعضای گروهها و اجتماعات
یشود ( .)Marsh, 2000: 184در راستای مطرح شدن مفهوم سرمایه
شها م 
معرفی کرده که موجب شکل گیری اعتماد و تسهیل کن 
اجتماعی شیوههای برنامه ریزی نیز با رویکرد مشارکت مردمی و توسعه پایدار با تاکید بر شاخصهایی همچون س هیامرس شجن   
اجتماعی ،پایداری ،انعطاف پذیری و مشارکتی بودن شکل گرفته که در آن هر منطقه در اعمال سیاستهای اقتصادی همر رد اب ها   
نظر گرفتن امتیاز نسبی دارای آزادی عمل زیادی شد .یکی از دیدگاههای توسعه که در قالب مفاهیم مطرح شده شکل گرفته است
یدهددد ،و
توسعه همه جانبه روستایی است که شناسایی امتیاز نسبی هر ناحیه را برای طراحی راهبردهای توسعه مورد توجه قرار م 
یتوان یکی از تنگناهای توسعه همه جانبه روستایی را در سنجش میزان سرمایه اجتماعی شناس یا ی کر  د ((.)Miri, 2010: 32-33
م
امروزه مشارکت ،اعتماد ،انسجام و ارتباطات محلی در یک رابطه متعامل قرار گرفته و هر هدننک تیوقت مادک       دیگررریانددد و از
یشوند () .Abdolahi & et al, 2013: 142به همین جهت شرط الزم برای پیشر تف
مؤلفههای اصلی سرمایه اجتماعی محسوب م 
هر جامعهای به خصوص جوامع روستایی ،گسترش انسجام اجتماعی ،بسط مشارکت اجتماعی و از همه مهمتر اعتماد متقابل (افراد
و دولت) است ( .)Bhagavatula, 2010: 248کارهای تجربی درباره سرمایه اجتماعی ،که اکثر آنها بر عماوج تایبرجت ساسا      
یدهد که جوامع برخوردار از سرمايه اجتماعی در حوزههای متعدد مانند توسعه گردشگری و توسعه جامعه به
غربی است ،نشان م 
نتايج برتر دست خواهند يافت ،در حالی که جوامع با سطح پایین سرمایه اجتماعی تمایل دارند عملکرد ضعیف در این حوزهها را
داشته باشند ( .)Allahdadi, 2011: 532مطابق شکل  1سرمایه اجتماعی در سطوح مختلف عملکردی (سطح خرد ،میانی و کالن)
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یتواند با ایجاد تغییرات ساختاری و شناختی ،به عنوان یک کاالی عمومی ،رابطه متقابلی با توسعه داشته باشد ( Yazdani, 2016:
م

.)152-153

شکل  .1اشکال و قلمرو سرمایه اجتماعی Source: Yazdani, 2016: 152-153

طی دهههای اخیر ،تالشهای زیادی برای تبیین نقش سرمایه اجتماعی در توسعه انجام شده است .بر هم ساسا نی   
تها و برنامهها به این موض عو
الگوهای نظری متعددی در یک فرایند رو به تکامل معرفی شدهاند که اغلب در سیاس 
پرداختهاند .در جدول  3به طور خالصه تجارب جهانی در مورد سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار به تص هدیشک ریو   
شده است (.)Roknodineftekhari & et al, 2015: 90-91
جدول  .3تجارب جهانی در خصوص سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار
نظریه       

کشور

هدف

صها
شاخ 

فروض مبنای نظریه

کارل        

آلمان

سرمایه اجتماعی و توسعه

تعامالت و پیوندها انسجام

شرایط منفی و بحرانی افراد را به سوی استفاده از انرژی جمعی ،اتکا به یکدیگر و توسل به پش و رگیدکی ینابیت

جورج      

آلمان

پردازان
مارکس
ریمل

زا هدافتسا   

اقتصادی

اجتماعی

یکند.
لهای گروهی ترغیب م 
پتانسی 

سرمایه اجتماعی و توسعه

کنش جمعی

یشودد .البت تاظحالم اب ه    
یدهند ،گفته م 
مفهوم سرمایه اجتماعی به داد و ستدهایی که افراد در زندگی اجتماعی صورت م 

اجتماعی

شبکههای اجتماعی

یرود.
مشخص و منفعتی دیر یا زود انتظار برآورده شدن آن م 

Source: Roknodineftekhari & et al, 2015: 90-91

(ادامه) جدول  .3تجارب جهانی در خصوص سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار
نظریه پردازان

کشور

هدف

صها
شاخ 

فروض مبنای نظریه

امی و میکرود ل   

فرانسه

سر و یعامتجا هیام   

همبس ت یعامتجا یگت ع و تالما     

ی داد  ،ب ه
با نگاهی انتقادی و در پاسخ به بینشها و رویکردهایی که مفهوم سرمایه را به مبادالت اقتصادی تقلیل م 

توسعه اقتصادی

پیوندها هنجار اجتماعی پیوند

طرح مفهوم ارزش پرداختند و تغییر خود را به نوعی بر درون فکنی ارزشی استوار ساختند .یعن هک یتادهعت ی    

سر و یعامتجا هیام   

همبستگی اجتماعی اعتماد

تالکوت پارسونز

شها و هنجارهای اجتماعی است.
مبنای آن ،ارز 
گلن لوری

آمریکا

پیربوردیو

فرانسه

جیمز کلمن

آمریکا

رابرت پاتنام

ایتالیا

فرانس سی         

شیکاگو

توسعه اقتصادی

اصطالح سرمایه اجتماعی را در دهه  0 97 1برای توصیف مشکل اقتص هش نورد یدا ر ب راکب ی ر رب .د مب یان       
اعتماد و همبستگی اجتماعی استوار است.

اهدنویپ      ش شش بکهه اا ای

یهای سرمایه گذاری است که در نتیجه تالشهای فردی یا جمعی ،آگاهانه یا
سرمایه اجتماعی محصول استراتژ 

سر و یعامتجا هیام   

تع و تالما

توسعه اقتصادی

جتماعی

یشود.
ناآگاهانه معطوف به استقرار یا بازتولید روابط اجتماعی طراحی م 

سر و یعامتجا هیام   

هنجاره ،اهدنویپ و تالماعت ،ا          

سرمایه اجتماعی به عنوان جنبههایی از ساختار اجتماعی است که اعضا از آن به عنوان منبعی بر هب ندیسر یا    

توسعه انسانی

ش کب هه هه اا ای اجتم یگتسبمه ،یعا     

یکند.
یکنند .منابع ذاتی روابط متقابل اجتماعی که کنش اجتماعی را تسهیل م 
منافع خود استفاده م 

همبستگی اجتماعی

اجتماعی خانواده
سر و یعامتجا هیام   

اعتماد

یسازد با هم و با کارایی بیشتر برای
یهای زندگی اجتماعی ،شبکهها ،هنجارها و اعتماد که افراد را قادر م 
ویژگ 

توسعه منطقهای

هنجار اجتماعی

دنبال کردن اهداف فردی عمل کنند.

شبکههای اجتماعی
فوکویاما

سر و یعامتجا هیام   

اعتماد

یکند که هزینه مبادله ارتباط تا
سرمایه اجتماعی را به عنوان عامل رشد سطح همکاری اعضای جامعه معرفی م 

توسعه اجتماعی

پیوندها و تعامالت

یکند.
یدهد و اعتماد را مبنای هرگونه مبادله اقتصادی و اجتماعی معرفی م 
را کاهش م 

کنش جمعی
کریشنا

هن د

سر و یعامتجا هیام   

نهادها ،مشارکت ،اعتم و شناد ،دا

یکند .سرمایه اجتماعی بر مشارکت ،اعتمادس ،یزا
به نقش نهادهای غیردولتی در ایجاد سرمایه اجتماعی توجه م 

توس /یلحم هع         

آگاهی ،کنش جمعی

توانمندسازی ،آگاهی بخشی ،همکاری جمعی و مسئولیت اجتماعی استوار است.

روستایی

Source: Roknodineftekhari & et al, 2015: 90-91
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تو
یتوان ابزاری جهت اجرای پروژههای دولتی در روستاها در نظر فرگ  تت تت
اصو ًالًال شاخصهای سرمایه اجتماعی را م 
برای مشارکت و دخالت دادن بخشهای محروم روستایی در نهادها و نظام حاکم بر زن یگد

آنهاا در نظر ،تفرگ 

  

مادامی که چنین رهیافتهایی بتواند در برخی از کشورها برای فعالیتهایی در سطح محلی و منطقهای ایجاد انگی هز
نمایند ،خواهد توانست در طراحی و اجرایی برنامهها و سیاستهاای توس رارق هدافتسا دروم ییاتسور هع       گیرنددد
(.)Rumiani, 2015: 99
منطقه مورد مطالعه
جهای
دهستان گنج افروز در بخش مرکزی شهرستان بابل قرار دارد که به دلیل وجود تپه تاریخی ارز که گفته شده گن 
فراوانی در آن نهفته است به گنج افروز نامگذاری شد .جمعیت آن بر اس ومع یرامشرس سا م نکسم و سوفن ی      
یباشد .از کل جمعیت حدود  0 132 1نفر زن و  40711نفر را مرد تشکیل
 5931حدود  23024نفر و  7615خانوار م 
یدهد ،و ح دود
یدهد .از کل جمعیت دهستان  55درصد آن را ( 84 621نفر) جمعیت زیر  30سال تشکیل م 
م

39/5

درصد (  21533نفر) زیر  65سال سن دارند .همچنین از ک گ ناتسهد تیعمج ل ن دح زورفا ج ود        0935 2نفر ار 
یباشند از کل جمعیت باسواد
یدهد که حدود  80درصد آن (  16732نفر) باسواد م 
جمعیت  6ساله و بیشتر تشکیل م 
یباشند .از کل جمعیت دهستان گنج افروز ح دود
دهستان  43درصد (  8945نفر) مرد و  37درصد (  7787نفر) زن م 
یدهد ،که حدود  27 /8درصد (  5433نفر) آن شاغل هستند .از کل
 9564 1نفر را جمعیت  01ساله و بیشتر تشکیل م 
یدهددد.
جمعیت شاغل دهستان حدود  15 /1درصد آن را مرد (  2952نفر) و  12 /7درصد را زن (  2481نفر) تشکیل م 
بیشتر شاغلین منطقه در فعالیتهای کشاورزی شامل زراعت و باغداری مشغول ب اک ه ر    هس  دنت ( (اس ناتسا یرادنات   
مازندران ،واحد آمار و اطالعات .)6931 ،این دهستان شامل  11روستا (پایین گنج افروز ،ترجیکال ،چاره ،دیودش ،ت
روشن آباد ،سیاه ک ًالًال محله ،علمدار ،میررودپشت ،نقیب ک ًالًال ثالث ،هتکه پشت و هری کنده) است ،که روستای پایین
گنج افروز به عنوان مرکز دهستان با  4945نفر دارای بیشترین تعداد جمعیت و روستای ترجیکال با  223نف ففر دارای
کمترین تعداد جمعیت است (سرشماری عمومی نفوس و مسکن  .)5931دهستان گنج افر ناتسهد اب لامش زا زو     
فیضیه ،از جنوب با دهستان بابل کنار ،از شرق با دهستان گتاب شمالی و از غرب با دهستان باالتجن همس هیا است
(استانداری استان مازندران ،واحد آمار و اطالعات .)6931 ،بر اس امآ سا ر را  ا گتسیا طسوت هدش هئ ا کیتپونیس ه        
یباشد ،در دوره آماری مورد بررسی  7ساله  0 200تا
کترین ایستگاه به منطقه مورد مطالعه م 
قراخیل قائمشهر که نزدی 
 7102متوسط حداقل دما برابر  2/ 36درجه سانتيگراد در دی ماه و متوس امد رثکادح ط      34 /7درج  دارگیتناس ه در   
مرداد ماه ،حداقل دمای مطلق برابر با  -2درجه س و هام ید رد دارگيتنا امد قلطم رثکادح

ب ربارب ا          37 /2درجه

سانتیگراد در مرداد ماه ،بیشترین میانگین بارش در ماه آذر (  17 1/ 08میلیمتر) و ماه آبان (  115 / 06میلیمتر) و کمترین
میانگین بارش در ماه خرداد (  18 / 16میلیمتر) به وقوع پیوسته است .رطوبت نسبی در بازه زمانی م رب درو ر نیب یس    
یباشد.
حداکثر  81تا حداقل  67درصد در نوسان بوده و میانگین سالیانه این شاخص در دوره مذکور  74 /9درصد م 
بنابراین دهستان گنج افروز به دلیل قرارگیری در دامنه ارتفاعی  700تا  0 200متر ب د ایرد حطس زا رتالا ا بآ یار و
هوایی نسبتًاًا سرد در زمستان و معتدل در تابستان است ،که در تابستان به دلیل گرم شدن هوا و وجود رطوبت نیاز به
وسایل خنک کننده مکانیکی به مدت کم است .به لحاظ ویژگی ناهمواری منطقه شامل بخش جلگهای اس هک ت    از
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عقبنشینی دریا و تراکم رسوبات رودخانههای دامنه شمالی البرز به وجود آمده اس سست ،همچن زا یتمسق لماش نی

  

رشته کوههای البرز با امتداد شرقی -غربی است که گسل شمال البرز و یک گسل معکوس در جنوب ای رد لسگ ن   
محدوده وجود دارد که در صورت تجدید فعالیت زمین لرزهای به بزرگ ودح ی د     7/3درج تشیر ه ر راظتنا دروم      
خواهد بود ( .)Bahari, 2017: 21مردم ساکن در روستاهای دهستان گنج افروز از فرهنگ و تمدن بسیار کهن و اص لی
ی نظیر هبنشراهچ ،یناوخزورون     
کاسپی برخوردارند و به دلیل داشتن این تمدن باستانی و دیرینه مراسمهای باس نات ی ی
سوری ،جشن نوروز ماه ،مراسم ترما سزد شو ،چله شو و به دلیل عالقه به دین و مذهب مراسم مذهبی چون تمناس
یگردد .زبان مازندرانی با نام ادبی زب نا
باران ،باران خوانی ،آفتاب خواهی بس با شکوهی در این دیار کهن برگزار م 
یو
یدهد ،و علیرغم تأثیراتی که از زبانهاای مختل سراف هژیو هب ف یییی یییی
طبری زبان غالب ساکنین منطقه را تشکیل م 
دیگر زبانها به دلیل حضور گسترده گردشگران از مناطق مختلف کش انمس و نارهت هلمج زا رو نن ننننننن پذیرفت تسا ه   
همچنان به حیات خود ادامه داده و امروزه زبان رایج در منطقه است.
روستاهای دهستان گنج افروز به دلیل برخورداری از جاذبههای طبیع ات ،ی ر خی ی و 

 ناوت یاراد یبهذم و لیسناتپ       

یباشند .آببندان های حاج ک ًالًال و درزی با وسعت  ۲۰هکتار ،تپ ات ه ر خی ی   
باالیی جهت توسعه گردشگری روستایی م 
ازر محل سابق آتشکده زرتشتیان و حمام خشتی تاریخی با قدمت دوره قاجار در روستای روشن آباد ،آببندان طلسم
ی در روس ربقم ،رادملع یات ههه هههه درویش
به وسعت  ۱۴هکتار و آببندان اُوُوجا به وسعت  ۲۲هکتار و تپه انجیل بن کتی ی
عزیز سلطان در روستای چاره ۹ ،آببندان به وسعت  ۳۰هکتار ،و امامزاده طاهر (ع) در روس ،زورفا جنگ نییاپ یات     
آببندان به وسعت  ۱۹هکتار و آستانه بی بی فاطمه (س) به قدمت  0 20س هلمج زا هلحم الکهایس یاتسور رد لا      
یباشد .شکل  3 ،2و  4نمونهای از جاذبههای گردشگری واقع
جاذیه های گردشگری روستاهای منطقه مورد مطالعه م 
یدهد.
در روستاهای دهستان گنج افروز را نشام م 

شکل  .2آستانه بی بی فاطمه (س) روستای سیاهکال Source: www. http://bm-babol.ir

شکل  .3آببندان طلسم در روستای علمدار Source: www. http://bm-babol.ir
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شکل  .4امامزاده طاهر (ع) در روستای پایین گنج افروز
Source: www. http://bm-babol.ir

شکل  .5موقعیت دهستان گنج افروز در شهرستان بابل

Source: Mazandaran provincial government, 2017

یافتههای تحقیق
یافتههای توصیفی
یهای تحقیق مرد و حدود  36 /6درصد آنهاا زن ،ح دود
یافتههای تحقیق نشان داد که حدود  63 /4درصد از آزمودن 
یباشند ،حدود  27 /1درصد بین ۲۱
یهای تحقیق متأهل و حدود  44 /6درصد از آنها مجرد م 
 55 /4درصد از آزمودن 
تا  ۳۰سال ،حدود  71/2درصد بین  ۳۱تا  ۴۰سال ،حدود  33 /9درصد بین  ۴۱تا  ۵۰سال ،حدود  13 /2درصددد ب نی
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یهاای
 ۵1تا  ۶۰سال و حدود  8/6درصد بیشتر از  ۶۰سال سن دارند .تحص ودح تالی د     27 /4درص زا د آزم دو نن 
تحقیق کمتر از دیپلم  57 /2درصد در حد دیپلم 13 /9 ،درصد در سطح فوق دیپلم ،حدود  1/2درصد تحص رد یتالی
حد کارشناسی و حدود  0/3درصد سوادی در سطح فوق لیسانس و یا باالتر و ح دود

 13 /5درص نایوگخساپ زا د   

یباشند.
بیکار ،حدود  68 /6درصد دارای شغل آزاد ،حدود  13 /9درصد کارمند و  4درصد بازنشسته م 
یافتههای تحلیلی
ارزیابی سرمایه اجتماعی در روستاهای دهستان گنج افروز با استفاده از آزمون  Tتک نمونهای
یدهد که ب نانیمطا ا   
مقدار  tتک نمونهای در کلیه روستاها ،در جدول  4نشان م 

 0/ 99و س زا رتکچوک یاطخ حط   

 0/10تفاوت آماری معنی داری بین دو میانگین واقعی و مورد انتظار وجود دارد .به طوری که مقدار میانگین واقعی
سرمایه اجتماعی ،در روستاهای پایین گنج افروز ،چاره ،روشن آباد ،سیاه ک ًالًال محله ،علمدار ،هتکه پشت و هری کنده
از مقدار میانگین مورد انتظار کمتر و در روستاهای ترجیکال ،دیودشت ،میررودپش بیقن و ت   

ک ًالًالًالًال ث رادقم زا ثال   

میانگین مورد انتظار بیشتر است .به طور کلی بر طبق نتایج جدول  4در دهستان گنج افروز مق یعقاو نیگنایم راد    
نتر است.
سرمایه اجتماعی (  )2/ 1805از مقدار میانگین مورد انتظار ( )3پایی 
جدول  .4نتایج آزمون  tیک طرفه برای سرمایه اجتماعی در هر یک از روستاهای دهستان گنج افروز
روستا

Test Value = 3
T
Mean

پایین گنج

1/ 5534

-861/ 934

ترجیکال

df
78

)Sig. (2-tailed

Mean Difference

0/ 000

-1/ 55 6 44

95% Confidence Interval of the Difference
Upper
Lower
-1/ 4295
-1/ 4636

4/ 5764

12 / 221

3

0/100

1/ 39 6 57

1/ 1659

1/ 9869

چاره

1/ 7956

- 72 / 631

14

0/ 000

-1/ 20437

-1/ 2379

-1/ 1709

دیودشت

4/ 4722

16 / 526

7

0/ 000

1/ 47222

1/ 2616

1/ 6829

روشن آباد

1/ 6829

- 108 / 783

59

0/ 000

-1/ 31713

-1/41 34

-1/ 2929

سیاه ک ًالًال

1/ 6424

- 58 /9 82

63

0/ 000

-1/ 35764

-1/ 4038

-1/ 3115

2/8019

-5/ 350

37

0/ 000

-0/ 08918

-0/0 23 1

0/ 0554

3/ 0380

3/ 980

18

0/100

0/1 380 0

0/ 79 10

0/1 58 0

1/9 34 13

علمدار
میررودپشت
نقیب ک ًالًال

4/ 3135

01/ 241

6

0/ 000

0/ 9997

1/ 6273

هتکه پشت

2/ 9481

-2/ 615

22

0/ 016

-0/ 05193

-0/1390

-0/7010

هری کنده

2/ 9289

-5/ 995

33

0/ 000

-0/ 07108

-0/ 952 0

-0/ 0470

کل

2/ 1805

- 19 /869

377

0/ 000

-0/ 81952

-0/ 9002

-0/ 7388

Source: Research Calculation, 2017

یدهد که
یکند .کشیدگی ،چولگی و نحوه تمرکز دادهها در نمودار هیستوگرام نشان م 
نمودار هیستوگرام نیز این امر را تأیید م 
میانگین دادههای سرمایه اجتماعی در دهستان گنج افروز در سطح پایینتر از حد متوسط قرار دارد (شکل .)6

شکل  .6نمودار هیستوگرام میزان سرمایه اجتماعی روستاییان دهستان گنج افروز Source: Research Calculation, 2017
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آزمون تفاوت میانگین متغیر سرمایه اجتماعی در روستاهای دهستان گنج افروز با اس سنایراو لیلحت زا هدافت    
یک طرفه
کتر از  0/10و با اطمین نا
بر اساس جدول  5مقدار آزمون  fکه در سطح خطای کوچ 

 0/ 99معن ناشن ،تسا راد ی    

یدهد که مقدار میانگین سرمایه اجتماعی در روستاهای مورد مطالعه تفاوت معنی دار دارد.
م
جدول  .5آزمون تحلیل واریانس یک طرفه

Sum of Squares

df

Mean Square

Sig.

F

بین گروهی

234 / 335

01

23 / 433

507 1/162

درون گروهی

5/ 706

763

0/ 16

---

---

0 24 /140

377

---

---

---

کل

Source: Research Calculation, 2017

0/ 000

تعیین وضعیت متغیر سرمایه اجتماعی در روستاهای دهستان گنج افروز با بهره گیری از مدل تحلیل خوشهای K

با بهره گیری از مدل تحلیل خوشهای  Kوضعیت متغیر سرمایه اجتماعی در روستاهای دهستان گ هدش صخشم زورفا جن     
است .بر اساس جدول  6دادههای متغیر سرمایه اجتماعی با میانگین نهایی  ،4/ 44در روستاهای ترجیکال ،دیودش بیقن و ت   
ک ًالًال ثالث در وضعیت مطلوب در روستاهای هری کنده ،هتکه پش ریم ،ت ر و تشپدو

ادملع ر اب  یم رادقم ا نیگن       

وضعیت متوسط و روستاهای پایین گنج افروز ،چاره ،روشن آباد و س های ک ًالًالًالًال محل ب ه اا ااا مق نیگنایم راد   

 2/ 94در

 1/ 65در وض تیع

یدهد.
نامطلوب قرار دارد .شکل  7وضعیت متغیر سرمایه اجتماعی را در روستاهای دهستان گنج افروز نشان م 
برای بدست آوردن ارتباط بین جمعیت و سرمایه اجتماعی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است .نتایج ب تسد ه   
کتررر از
یدهد ،بین جمعیت و سرمایه اجتماعی به میزان  -0/ 930با سطح اطمینان  0/ 99و س یاطخ حط    کوچک ک
آمده نشان م 
 0/10رابطه معکوس وجود دارد .بدین معنا که روستاهای با جمعیت کمتر از سرمایه اجتماعی باالتری نسبت به روستاهای با
شتر برخوردارند.
جمعیت بی 
جدول  .6وضعیت متغیر سرمایه اجتماعی در روستاهای دهستان گنج افروز با استفاده از آزمون تحلیل خوشهای K
تعداد

روستاهای همگن

میانگین

وضعیت متغیر
سرمایه اجتماعی

ترجیکال ،دیودشت ،نقیب ک ًالًال ثالث

3

4/ 44

مطلوب

هری کنده ،هتکه پشت ،میررودپشت ،علمدار

4

2/ 94

متوسط

پایین گنج افروز ،چاره ،روشن آباد ،سیاه ک ًالًال محله

4

1/ 65

Source: Research Calculation, 2017

نامطلوب

شکل  .7وضعیت متغیر سرمایه اجتماعی را در روستاهای دهستان گنج افروز Source: Research Calculation, 2017

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال یازدهم ،شماره دوم ،بهار 3189
 423فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

نتیجه گیری و دستاورد علمی -پژوهشی
یشود و در صورت فق هیامرس ناد   
سرمایه اجتماعی به عنوان یک اصل محوری برای دستیابی به توسعه محسوب م 
ی در
یدهند .تحقیق حاضر ب  هیامرس تیعضو یبایزرا ه ا متج اع ییییی ییییی
اجتماعی سایر سرمایهها اثربخشی خود را از دست م 
یتوان دو فرایند را بازشناخت .فراین طبترم لوا د   
روستاهای دهستان گنج افروز پرداخته است .در منطقه مورد مطالعه م 
با وضعیت سرمایه اجتماعی در منطقه مورد مطالعه اس  داعبا رد هک ت ا  ،ماجسن ا متع ا لماعت و تکراشم ،د دروم   
ارزشیابی قرار گرفت و نتایج نشان داد که میانگین دادههای سرمایه اجتماعی در دهستان گنج افروز در س حط

     

پاایینتررر از

حد متوسط قرار دارد ،و فرایند دوم رابطه سرمایه اجتماعی را با جمعیت بررسی نمود که نت گنایب هدمآ تسدب جیا ر     
وجود رابطه معکوس بین سرمایه اجتماعی و جمعیت است .بدین معنا که روستاهای با جمعیت کمتر از سرمایه اجتماعی
یگردد.
شتر برخوردارند .بنابراین پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج تحقیق ارائه م 
باالتری نسبت به روستاهای با جمعیت بی 
یدهد که میانگین دادههای سرمایه اجتماعی در دهستان گنج افروز در سطح پایینتر از
 نتایج جدول  4و شکل  6نشان م یگردد که مسئولین با ترغیب مشارکتهای مردمی از مجموع عوامل سر زاس هیام   
حد متوسط قرار دارد .بنابراین پیشنهاد م 
در سطح دهستان نظیر اماکن مذهبی (مساجد ،امامزادهها و  ،) ...آداب و فرهنگ مشترک ،تقویت حس همدلی و همک رد یرا
دیدارها و جلسات مردمی و  ...بهره گیرند تا موجبات ارتقای شاخص سرمایه اجتماعی را در کل دهستان فراهم آورند.
یدهد که در روستاهای دهستان گنج افروز از نظر وضعیت متغیر سرمایه اجتماعی ن یرباربا
 نتایج جدول  5نشان م یشود که با نتایج تحقیق احمدی و همکاران ( ،)4931ت و یلکو همک  نارا ( ( ،)4931رک و یراختفا نیدلا ن
دیده م 
همکاران ( ،)4931فرجی سبکبار و همکاران ( )4931و پارک و همکاران ( )2102همسو اس .ت

داهنشیپ ور نیا زا    

یگردد در روستاهای پایین گنج افروز ،چاره ،روشن آباد ،سیاه ک ًالًال محله ،هری کنده ،هتک و تشپدورریم ،تشپ ه
م
یها طی ی ،یلمع همانرب ک    
علمدار که از نظر وضعیت سرمایه اجتماعی در حد متوسط و نامطلوب قرار دارند دهیار 
کامل و زمان بندی شده در جهت بهبود وضعیت اقدام کنند و با شناسایی علت موضوع ،امکانات و اعتب ،یلام تارا   
فرهنگی ،آموزشی و سایر امکانات موجود را به طور متوازن و در راستای تقویت و رشد سر نیا رد یعامتجا هیام    
روستاها هدایت نمایند.
یدهد که متغیر سرمایه اجتماعی در روستاهای دهس ورفا جنگ نات ززز زززز در س تیعضو ه   
 نتایج جدول  6و شکل  7نشان م یهای با تعامل و همک و لیکشت ،لباقتم یرا
یگردد که دهیار 
مطلوب ،متوسط و نامطلوب قرار دارد .لذا پیشنهاد م 
حمایت از سازمانهای مردم نهاد ،و استفاده از توان و ظرفیت

آنهاا بس  هیامرس اقترا هنیمز و رت ا متج ا  یع ر رررر ررررررا در

روستاهایی که وضعیت سرمایه اجتماعی در آنها نامطلوب است ،فراهم آورند.
 در نهایت نتایج تحقیق نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و جمعیت در روستاهای م سوکعم هطبار هعلاطم درو     یگردد تا مدیریت روستایی به عامل جمعیت به عنوان یک فرصت بنگرد و با ایج دا
وجود دارد .از این رو پیشنهاد م 
و ترغیب تشکلهای مشترک مردمی در سطح دهستان که اعضای آن نمایندگان منتخب هر روستا باشند و برانگیختن
حس همکاری آنان جهت تبلیغ و فرهنگ سازی درک سرمایه اجتماعی و نقش آن در توسعه روستایی زمینه برابری
سرمایه اجتماعی را در کل روستاهای دهستان گنج افروز فراهم آورد .لذا مهمترین دستاورد پژوهشی تحقیق آن است
تهاای اجتم هم شقن یعا م رد ی
که از یک سو عامل جمعیت و توجه به آن در برنامه ریزی به عنوان یکی از ظرفی 

  

523 ...ارزیابی سرمایه اجتماعی در سکونتگاههای روستایی

 لذا طبق،برنامههای توسعه در ابعاد مختلف به ویژه توسعه روستایی و کمک به رشد سرمایه اجتماعی خواهد داشت
80 یباشنددد و
  سال م30  درصد جمعیتان زیر55 یافتههای تحقیق روستاهای دهستان گنج افروز به دلیل آن که حدود
       ساله و بیشتر آن باسواد هستند از پتانسیل جمعیت ب ی سس سسسیار خ  هیامرس دشر یارب یبو ا متج ا یع6 درصد جمعیت
    و از سوی دیگر شناسایی امتیاز نسبی هر یک از روستاها به لحاظ سطح سرمایه اجتماعی ب همانرب ه،برخوردار است
      درک دهاوخ ک برای. ریزان در جهت طراحی راهبردهای توسعه متناسب با ظرفیتهای هر منطقه کم ماگ نیلوا
   موفقیت در دهستان گنج افروز که طبق نتایج تحقیق روستاهای آن به لحاظ برخورداری از سرمایه اجتم هس رد یعا
 متوسط و نامطلوب قرار دارند افزایش تعامل بین روستاها و تالش برای به اشتراک گذاشتن مؤلفههای،سطح مطلوب
    تسا یعا، سرمایه اجتماعی بین روستاهای مطلوب با روستاهای نامطلوب و متوسط از نظر سطح سرمایه اجتم اذل
     یتواند نقش تاثیرگذاری در توسعه روستایی منطق هتشاد زورفا جنگ ه
 تقویت سرمایه اجتماعی و بهینه نمودن آن م
     چرا که در فرایند ارتقای توسعه روستایی متغیرهای اجتماعی به خصوص سرمایه اجتماعی نق افیا یدیلک ش.باشد
یتوان زمینه توسعه اقتص ار یدا
  به گونهای که با افزایش این فاکتور به عنوان یک پیش بینی کننده ضروری م،یکند
م
 طبق مطالعات تحقیق روستاهای دهستان گنج افروز از یک سو از ظرفیتهای.نیز در روستاهای دهستان فراهم آورد
 مذهبی و تاریخی بهره مند هستند و از سوی دیگر با توجه ب  ندوب نییاپ ه ممم ممممی ناز اش لاغت،باالی گردشگری طبیعی
یتواند بستر مناسبی را برای توسعه گردشگری و افزایش میزان اشتغال سبب
  درصد) عامل سرمایه اجتماعی م27 /8(
.شود
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