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 چکیده

و پایداری توسعة نواحی مرزی در دهستان حومة غربی واقع  در شهرسعتان سوسعنگرد در  اجتماعی هایسرمایه بررسی رابطة به این پژوهش هدف:
 .پردازداستان خوزستان می

های تحلیلی است. بر این اساس، ضمن بررسی ادبیات نظری مربوط به شاخص -کاررفته، کاربردی و روش بررسی آن، توصیفیع پژوهش بهنو روش:
بستگی اجتمعاعی، میعزان مشعارکت، هم) مؤلفه برای سرمایة اجتماعی 3 سرمایة اجتماعی و پایداری توسعة روستایی، چهارچوب مفهومی متشکّل از

دهنعد، اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی( که متغیّرهای وابستة پژوهش را شکل می)توسعة پایدار  ةفمؤلّ 3ی( به عنوان متغیّر مستقل و اعتماد اجتماع
نفر جمعیت( تشکیل  5717خانوار در قالب  1324روستا از دهستان حومة غربی )معادل 19است. جامعة آماری را  برای انجام این تحلیل انتخاب شده

 سعؤاتتها متناسب با وتحلیل دادهیهتجزشده است. برای گیری ساده تعییننفر در قالب نمونه 306و نمونة آماری با استفاده از روش کوکران  دهدمی
 بستگی پیرسون استفاده شده است.و هم T-TESTهای آماری و از روش SPSSافزار تحقیق، از نرم

داده است، بین سرمایة اجتماعی و پایداری روستایی در محدودة مورد مطالعه، رابطة مستقیم و شدید وجود نتایج تحقیق نشان  برجسته ترین :هایافته
تعوان گفعت کعه توجعه بعه های تحقیق میدارد و با باترفتن سطح سرمایة اجتماعی، سطح پایداری روستایی نیز بهبود خواهد یافت. با توجه به یافته

 ایجاد یک محیط روستایی قابل زیست، پویا، سالم از نظر محیطی و اجتماعی را فراهم آورد.ساز اند زمینهتوهای سرمایة اجتماعی، میشاخص

گیعری از های آماری مناسب، توان محقّق را در بهرهفقدان دادهکند که های متعدّدی تبعیت میسرمایة اجتماعی از روشها/ راهبردها: محدودیت
 کند.محدود می پایداری توسعه، و ی اجتماعیهارابطة سرمایههای سنجش روش

 و اعتماد بستگی،هم اجتماعی که موجب ترین راهکار مدیریتی در راستای حرکت روستاها در امر پایداری، توجه به امر سرمایةمهمراهکارهای عملی: 
 .کمک کند آن، پایداری و روستایی محیط بهتر مدیریت ها دربه آن و شود روستاییان بین در مشارکت

ریزی در برنامهچنین توسعة پایدار در علوم جغرافیایی و تواند گام دیگری در جهت توسعة ادبیات سرمایة اجتماعی و همین مقاله می: ااصالت و ارزش
 امر روستاها باشد.

 مرزی، شهرستان سوسنگرد. نواحی توسعه، پایداری اجتماعی، سرمایة ها:کلیدواژه
 

های سرمایة شاخص بررسی رابطة(. 1395. )ی، اسفرمو  .نی کهنوج، س. ر.، مختاری چلچه، صیع. ر.، حس، ن افتخاریالدیرکنارجاع: 

، ریزی روستاییبرنامه مجله پژوهش و. شهرستان سوسنگرد( نواحی مرزی )مطالعة موردی: دهستان حومة غربی پایداری توسعة و اجتماعی

5(2 ،)160-147. 
http://jrrp.um.ac.ir/index.php/RRP/article/view/47983 

___________________________ 
 . :نویسندۀ مسؤولEmail: hossinireza21@yahoo.com 

http://jrrp.um.ac.ir/index.php/rrp/editor/allAuthorArticlesNew/view?firstName=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7&lastName=%D8%B1%DA%A9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C&id=93845
http://jrrp.um.ac.ir/index.php/rrp/editor/allAuthorArticlesNew/view?firstName=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7&lastName=%D8%B1%DA%A9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C&id=93845
http://jrrp.um.ac.ir/index.php/rrp/editor/allAuthorArticlesNew/view?firstName=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82&lastName=%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C&id=93846
http://jrrp.um.ac.ir/index.php/rrp/editor/allAuthorArticlesNew/view?firstName=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82&lastName=%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C&id=93846
http://jrrp.um.ac.ir/index.php/RRP/article/view/47983


 14/  پیاپی  2  شمارۀ                                              ریزی روستایی           پژوهش و برنامه مجلّه                                                                            148            

 . بیان مسأله1. 1
 کعه روستایی مناطق برای توسعه، مطلوب رهیافت چهارچوب در

 بعر مبتنی گذشته، برخالف شود،می شناخته روستایی پایدار ةتوسع با

 بنیعادی، ابععاد ةدربردارنعد کعه اسعت سیسعتمی و نگریکلّ یرویکرد

 هعاآن میعان معوزون پیونعدیهم و روستایی ةتوسع نظام ةدهندشکل

 ایعن اساسعی اجزای پایدار، ةتوسع مضامین و تعاریف به توجه با. است

 و محیطعی کیفیعت اجتمعاعی، رفعاه اقتصادی، پیشرفت همانا توسعه

 ی قیعداریسجاسع طاهری، پور) شوندمی محسوب خوب رواییحکم

 زنعدگی بعه یابیدسعت از اسعت عبعارت و( 2. ص ،1388 ،صادقلوو 

 کیفیعت حفع  با گامهم جامعه، آحادّ اساسی نیازهای رف  راه از سالم

 ،یطعورکلّ بعه. زنعدگی کیفیعت شکل بهترین به یابیدست و محیطی

 و م جعا و گرآینده نگرش به یابیدست جهت یندیآفر پایدار، ةتوسع

 زیسعت محیط ها،انسان میان شناخت طریق از مستمر، مندیرضایت

 جهعت عقالنعی گریمداخلعه و زیسعت محعیط اجعزای میان روابط و

 و بعومی دانعش جدید، اورینف از تلفیقی کارگیریبه روابط، این بهبود

 بعرای(. 3. ص ،1387 آزیری،) است بشر آحاد ةهم حقوق بر تأکید با

 ةلأمسع و منطقعه شرایط برحسب روستایی ایداریپ سنجش و ارزیابی

 ةسعرمای دیعدگاه و دارپایع ةتوسعع هایشعاخص تلفیعق مطالعه، مورد

 راسعتای در. اسعت پایعداری ارزیابی مراحل هاییتضرور از اجتماعی

 ةشعیو پایعدار، ةتوسع بعد در اجتماعی هایسرمایه مفهوم شدنمطرح

 بعر تأکیعد با پایدار ةتوسع و مردمی مشارکت رویکرد با نیز ریزیبرنامه

 پایععداری، اجتمععاعی، ةسععرمای سععنجش چععونهم هاییشععاخص

 در منطقعه هعر آن در که گرفته شکل بودنمشارکتی و پذیریانعطاف

 ،نسعبی امتیعاز درنظرگعرفتن بعا همعراه اقتصادی هایسیاست اعمال

 قالعب در شدهمطرح هایدیدگاه از یکی. شد زیادی عمل آزادی دارای

 مطععرح کععه اسععت روسععتایی ةجانبععهمه ةتوسععع اجتمععاعی، ةیسععرما

 مشعارکت بعر سو یک از ،واق  در روستایی ةجانبهمه ةتوسع .شودمی

 کعه اسعت اسعتوار تعامعل و مشورت مذاکره، طریق از ی،محلّ ساکنان

 و آوردمعی فراهم توسعه یندآفر در را ساکنان از یک هر سهم از درکی

 طراحعی بعرای را ناحیعه هعر نسعبی ازامتیع شناسایی دیگر، سویی از

 رو، ایعن از(. 32. ص ،1389 میعری،) دهعد قعرار توسععه، راهبردهای

 پایعداری و توسععه بعه رسعیدن منظعور بعه اجتماعی ةسرمای اهمیت

 اخیعر سعالیان در اتمطالعع از بسعیاری رشعد به رو موضوع روستایی،

 جوامع  خصعوصبه ،ایجامععه هعر پیشعرفت بعرای تزم شرط. است

 از و اجتمعاعی مشعارکت بسعط اجتماعی، انسجام گسترش روستایی،

 ایعن کعه اسعت هم به نسبت دولت و افراد متقابل اعتماد تر،مهم همه

 حعالی در این ،آیندمی شمار به اجتماعی ةسرمای هایفهمؤلّ از هاسازه

 نیعاز که «تورمی و رکود» شرایط در اجتماعی ةسرمای به نیازکه  است

 و شعودمی احسعاس دیگعری ةسعرمای هعر از بیش «ازیاعتمادس» به

 حرکعات راه سعر از را اجتمعاعی تینحل معماهای از بسیاری تواندمی

احمعدی شعاپور آبعادی، مععین  صعیدایی،) بردارد جامعه ایتوسعه

 فرآینععد در اجتمععاعی ةسععرمای اهمیععت(. 190. ص ،1388 ،آبععادی

 پنهعان هعایثروت و درونی هایظرفیت عنوان به( روستایی تتتحوّ)

 اسعت بعات بعه پعایین از و غیرمتمرکعز اقعدام یک ،(مناطق سطح) در

 بحع  بعه پعرداختن اهمیت معنای به و( 105. ص ،1391 موسوی،)

 محسععوب روسعتاها پیشعرفت ویسعکّ عنععوان بعه اجتمعاعی ةسعرمای

 منعاطق در بیشعترهرچه ةتوسعع بعه یابیدسعت برای امروزه. شودمی

 و اسععت شععده اندیشععیده گونععاگونی تععدابیر و اقععدامات ،روسععتایی

 اصعالح اوری،نعف و دانش سطح بهبود تولید، افزایش برای راهکارهایی

 و فقعر کعاهش تعر،بیش زاییاشعتغال و درآمد افزایش ارتباطی، ةشبک

 ازکیعا) است هشد ارائه غیره و روستایی اقتصاد به بخشیتنوع نابرابری،

 مبتنعی رویکردهعای پیگیعری که طوری به ؛(8 .، ص1387 ایمانی، و

 از اسعتفاده ،همچنعین و جوام  در اجتماعی ةسرمای میزان افزایش بر

 حعلّ راه یعک عنوان به ریزیبرنامه هایفعالیت مختلف سطوح در آن

 هایشعاخص ارتقای ،نتیجه در و اجتماعی هایهزینه کاهش در رمؤثّ

 .)32. ص ،1391 داداپور،( شودمی شناخته پایداری

 انجعام ایپراکنعده مطالععات ،ایعران مرزی ةپهن در زمینه، این در

 ،حاضعر تحقیق ،بنابراین .دارند را خود خاصّ کارایی هرکدام که گرفته

 سعنجش هعایچهارچوب موضعوعی، ادبیعات بعر کوتاه یمرور ضمن

 نگرشعی در تعا است سنجیده ،اجتماعی ةسرمای ابزار قالب در پایداری

 چعونهم معواردی اثبعات پعی در ،لهأمسع ایعن اهمیعت به توجه با نو

 امعور بعه نسعبت مرزی روستایی مناطق ناساکن آگاهی نقش بررسی

 بررسععی ،پایععداری امععر در کالبععدی و اجتمععاعی سیاسععی، اقتصععادی،

 در داوطلبانعه هعایفعالیت در روستاییان ةیارانهم غیررسمی مشارکت

 هععایانجمن ها،حادیععهاتّ مععذهبی، ای،خیریععه دولتععی،غیر هایلتشعکّ

 میعزان بررسعی و معرزی ةتوسعع پایعداری راستای در علمی و صنفی

 در دولتعی و مردمعی نهادهعای بعه اعتماد دیگر،یک به عمومی اعتماد

 معرزی، منعاطق ةتوسع پایداری قتحقّ راستای در روستایی اهالی بین

 در پایععداری راسععتای در اجتمععاعی ةسععرمای سععنجش و بررسععی بععه

 معرزی اسعتان در سوسعنگرد شهرستان در واق  بیغر ةحوم دهستان

 :که سؤال این گوییپاسخ ،همچنین و خوزستان

 ةسععرمای از برخععورداری لحععا  بععه مطالعععه مععورد روسععتاهای -

 هستند؟ وضعیتی چه دارای اجتماعی
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 وضععیتی چه دارای پایداری لحا  به مورد مطالعه روستاهای -

 هستند؟

 وجعود ایرابطه چه روستایی یپایدار با اجتماعی سرمایة بین -

 دارد؟ 

 تحقیق . پیشینۀ2. 1
 مطالعععات مشععابه، مععوارد و پععژوهش ایععن موضععوع بععا رابطععه در 

 بعه ابتعدا اختصعار،به بخعش ایعن در کعه اسعت گرفته انجام دیمتعدّ

 داخلععی مطالعععات بررسععی بععه ،سعع   و خععارجی ةپیشععین بررسععی

 .ایمپرداخته

 ةسعرمای»عنعوان  بعاای در مقالعه 1(2001) لنتو -نتایج خارجی

 زمعانهعم کارگیریبعه اهمیت باب در ،«روستایی ةاجتماعی در توسع

 ینعدآفر یعک توسععه کنعد،میبیعان  اجتماعی ةسرمای و توسعه بح 

 افعزارنرم و روح عنعوان بعه اجتماعی ةسرمای و است تعامل و یادگیری

 و آگعاهی بهبعود اعتمعاد، ایجعاد ماننعد معواردی طریق از ،فرآیند این

 کمعک جدیعد هعاییکارهم اجعرای و شروع برای مهارت و شناخت

 اجتمعاعی ةسعرمای ابعاد و اهمیت (2002) 2کولمن ،همچنین. کندمی

 هعاگروه در عضعویت و ارتباط طریق از مناب  به دسترسی بعد دو از را

 طرفعی از. کعرد بررسعی ،دسعترسقابل منعاب  تکمیّ و کیفیت نیز و

 یکعارهم برای افراد یا عامالن خاصّ اقدامات تسهیل به نکولم ،دیگر

 بعه اجتمعاعی ةسعرمای کولمن، دیدگاه از. کرد توجه ساختار داخل در

 ةدور در کعه اسعت مطعرح جمعی دارایی و عمومی کاتی یک عنوان

 بیعان دیگعر جعای در ،همچنعین شعود.می انباشعته بلندمعدت زمانی

 و اسعت مولعد سرمایه، اشکال ایرس مانند اجتماعی ةسرمای که کندمی

 روی بعر تعربیش کعه سعازدمی ممکعن را یخاص اهداف به یابیدست

وری بهعره سعازمان اسعت. اسعتوار هعاآن ماهیعت و گرانکنش روابط

 ةسعرمای اهمیعت بعه توجه با که دکنمی بیان 2006در سال  3آسیایی

 هایهسعرمای تقویعت با یافتگیتوسعه برای تالش توسعه، در اجتماعی

 انتقععال و آمععوزش) انسععانی ،(هازیرسععاخت و مععالی منععاب ) فیزیکععی

 سعازمانی /نهعادی ةتوسع) اجتماعی ةسرمای تقویت یا ایجاد و( فنّاوری

و بیعان  اسعت پعذیرامکان( معردم بعین هنجارهای /هاشبکه /اعتماد و

 ةتوسعع در پنهعان کلیعدی عامعل یعک اجتمعاعی ةسرمای که دکنمی

( 2004) 4کرمعب ،همچنعین اسعت. تولید عوامل ریوبهره و روستایی

عقیعده  روستایی ةتوسع در اجتماعی هایسرمایه نقش اهمیت باب در

 اجتمعاعی ةسرمای و گروهیدرون اجتماعیة سرمای جداسازی که دارد

 جوامع  ةتوسعع در هاآن که فرض این بیان و دیگریک از گروهی بین

 روی پعیش ةپیچید مسائل ندتوامی زیادی حدّ تا دارند نقش روستایی

 حعل و برجسته را اجتماعی تغییرات ةکنندتسهیل بیرونی هایآژان 

 کند.

 هعایروش» عنعوان بعا ایمقالعه در (1381) شیخ -داخلی نتایج

 کعه کنعدمی بیان مشارکت تعریف در «شهری مدیریت در مشارکتی

 پذیریمشعارکت اسعتعداد اجتمعاعی، ظرفیعت دیگعر ةفمؤلّ مشارکت

 شعرایط در اشعخاص رفتاری و عاطفی ذهنی، فعالیت مشارکت. است

 هایهعدف بعه یابیدسعت بعرای انگیزدبرمی را هاآن که است گروهی

. شعوند شعریک امور ولیتؤمس در و کنند کمک را دیگریک مشترک،

. داننععدمی ولیتؤمسعع و کععردنکم فعالیععت، از ترکیبععی را مشععارکت

 وتنؤمسع به مردم و مردم به مسئوتن اعتماد میزان سیاسی، فرهنگ

 کعه اسعت هاییزمینعهپیش مشعارکت، ایجاد مقتضیات بودنفراهم و

 الدینیسعیف ،همچنعین .دشعو ایجاد مناسب مشارکتی دشومی باع 

 مردمعی مشارکت ،افزایدمی اجتماعی ةسرمای اهمیت باب در( 1376)

 جهعت در مردمعی هایفعالیت دهیسازمان هایشیوه بهترین از یکی

 یمحلّع حقیقی نیازهای به مردم نزدیکی دلیل به که است مسائل حلّ

 آتعی هعایحمایت سعاززمینه و بوده همراه منطقی تصمیمات با عموم

بعا  ایمقاله در( 1388) صیدایی .بود خواهد توسعه پیامدهای از هاآن

 هایفعهمؤلّ بعا آن ةرابطع و اجتمعاعی ةسعرمای بعر ایدیباچعه» عنوان

 اجتمعاعی ةسعرمای هایفعهمؤلّ ةزمینع در «ایعران در یاجتماع ةتوسع

 هایفعهمؤلّ اقتصعادی تعأثیر تعوانمی را اجتمعاعی ةسرمای ،دنویسمی

 نظیعر هاییفعهمؤلّ آن در کعه دانسعت اجتماعی سیستم یک فرهنگی

 معوارد و گوییپاسعخ ای،حرفه هنجارهای داوطلبانه، مشارکت ،اعتماد

 کنتعرل و نظعارت نظیعر معدیریتی یهاهزینه تا شوندمی باع  مشابه

 و بوروکراتیعک سیستم از ناشی کندی مدیریتی، هایزنیرای رسمی،

 جهعت در سعرمایه و زمعان از استفاده امکان و آمده پایین دیگر موارد

 تعاجبخشو  توکلی .دشو فراهم تر،بیش وریبهره با هایفعالیت انجام

 ةسععرمای میععزان تحلیععل و بررسععی» عنععوان بععا ایمقالععه در( 1387)

 زیبعایی بعه «سیسعتان معرزی روستایی و شهری مناطق در اجتماعی

 اشعاره مرزی روستاهای نواحی پایداری در اجتماعی هایسرمایه نقش

 ةتوسعع در آن نقعش و اجتمعاعی ةسعرمای ضرورت که دکنمی بیان و

 هعایتفاوت تعیین همچنین، و مرزی مناطق در خصوصبه ،روستایی

 ،هاگیریتصعمیم تبععات و اثرات تحلیل و بررسی ظورمن به آن مکانی

 راهبردهععای اتخععاذ خصععوص در قاعععدتاً. اسععت یخاصععّ  ارزش دارای

 شعرایط دارای که کشور مرزی مناطق به توجه منظور به ژئوپولیتیکی

 اخعتالط حعال، ععین در و تاریخی ةسابق فرهنگی، و اجتماعی خاصّ

 و تخلیعه بعه معرزی شعهرهای رشعد که دارد ضرورت هاست،قومیت

 وجعود معرزداری عامعل تریناصعلی زیعرا ؛نشود منجر روستاها حذف

 تعربیش روسعتاها سطح در که است اجتماعی ةسرمای و اعتماد پیوند،

 خورد.می چشم به
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 شناسی تحقیق. روش2
 . قلمرو جغرافیایی تحقیق1. 2

 جعهدر 31 بین سوسنگرد شهرستان در واق  مطالعه مورد محدودة       

 دقیقه 41 و درجه 47 همچنین، و شمالی، عرض دقیقه 5 و درجه 32 تا

 شهرسعتان و اسعت شعده واقع  شعرقی طعول دقیقه 30 و درجه 48 تا

 از آن ارتفاع و یافته استقرار خوزستان استان غربی قسمت در سوسنگرد

 از کلّی، طور به. است متغیّر متر 250 حداکثر تا متر 5 حداقل دریا سطح

 و غعرب از و اهعواز بعه شرق از شوش، شهرستان و ایالم استان به شمال

 تقسعیمات لحعا  از و شعودمی محعدود هویزه و عراق کشور به جنوب

 حومة شرقی، حومة) دهستان سه از یکی عنوان به دهستان این سیاسی،

 شکل. آیدمی حساب به سوسنگرد شهرستان( اکبر اهلل دهستان و غربی

 .دهدمی نشان را مطالعه مورد حدودةم جغرافیایی موقعیت( 2)

 
 مطالعه مورد ۀمحدود -2شکل 

 1394، : نگارندگانمأخذ

 . روش تحقیق2. 2
تحلیلععی اسععت.  -روش تحقیععق در ایععن پععژوهش، توصععیفی      

ای و میدانی که بعا اسعتفاده خانهگردآوری اطالعات به صورت کتاب

های چعارچوب تعهگرساخته )براساس یافنامة پژوهشاز ابزار پرسش

ها و متغیّرهعای پعژوهش بعا نظری( صورت گرفتعه اسعت. شعاخص

های مناسب، عملیاتی شده است. جامعة آماری ایعن استفاده از گویه

روسعتا مععادل  19حومة غربی )شعامل دهستان پژوهش را ساکنان 

دهد و نمونة نفر جمعیت( تشکیل می 5717خانوار در قالب  1324

نفعر )افعراد بعاتی  306به میزان 8روش کوکرانآماری با استفاده از 

سال، معیار انتخاب بعوده اسعت( و برحسعب توزیع  جغرافیعایی  15

گیری تصادفی انجام شده اسعت. جمعیت و با استفاده از روش نمونه

نامه، از آزمعون آلفعای کرونبعان انجعام جهت سنجش روایی پرسش

اجتمعاعی  شده است که مقدار آن به ترتیب، برای شاخص سعرمایة

برآورد شد. اطالععات  804/0و شاخص پایداری ابعاد توسعه  806/0

 تحلیل شده است.  spssافزار نهایی با استفاده از نرم

 های تحقیق. متغیّرها و شاخص3. 2
 آوری،جمعع  فرآینععد کععه گرهایی هسععتندهععا، نشععانشععاخص     

 و منطقعی را گیرینتیجعه و اطالععات وتحلیلتجزیعه و بندیطبقه

 مفهععومی، حیعع  از و مشععخص را هععافعالیت جهععت طورکلّیبععه

 و ریزیبرنامععه تععدوین، گععذاری،هدف بععرای را مناسععبی چععارچوب

 عنوانبعه هاشاخص در واق ،. دهندمی دست به ها،فعالیت ارزشیابی

 گیریجهعت کعه هسعتند کیفعی و کعالن اهداف ترجمان ها،نماگر

 سعو از یک گیریجهت در قتد. کنندمی تردقیق را اهداف سویبه

 و اهعداف تحقعق دیگعر، سعوی از و شودمی مناب  اتالف عدم باع 

ص.  ،1383 رضعوانی،) سعازدمی ممکعن را مورد نظعر هایسیاست

 توزیع  از مناسب تصویری بتوان، باید هاشاخص این طریق از(. 154

 (. در19ص.  ،1385 بیعدخت، امعین) آورد دسعت به یافتگیتوسعه

سعرمایة  شعاخص معرّف بعرای 22مؤلّفه در قالب  3 از هشپژو این

 مععرّف بعرای 21مؤلّفعه، متشعکّل از  2 و اجتماعی )متغیّر مستقل(

تعا بتعوان اسعت  شعدهشاخص پایعداری )متغیّعر وابسعته( اسعتفاده 

 هایبررسعی رابطعة سعرمایهجانبعه، بعه براساس دیدگاه توسعة همه

 رداخت. نواحی مرزی پ پایداری توسعة و اجتماعی
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 اجتماعی ۀهای سنجش سرمایشاخص -1جدول 
 1394های تحقیق، : یافتهأخذم

 هاگویه شاخص

ت
رک

شا
م

 

 ام.همواره در امور مربوط به روستای محلّ سکونت خود دخالت داشته

 ام.شده در روستا، مشارکت فعّال داشتهتا کنون در تمامی انتخابات برگزار

 ام.ثیر زیادی در ادارة روستای محلّ سکونت خود نداشتهکنم که تا کنون تأفکر می

 شود، نداریم.های دولتی دیکته میکنم که من و سایر روستاییان، کنترل چندانی بر کارهایی که از طرف سازمانتصوّر می

 ده است.گاه فرصت برای ظهور و بروز آن ایجاد نشای برای ادارة بهتر روستا دارم؛ امّا هیچنظرات سازنده

 ارتباط بسیار نزدیکی با شورای اسالمی روستای محلّ سکونت خود دارم. 

 ام.های فکری و مشورتی برای ادارة روستای محلّ سکونت خود داشتهتا کنون مشارکت بسیار فعّالی در زمینة کمک

 ام.دهدر موارد بسیار زیادی برای امور عمومی روستا به ادارات مستقر در شهر مراجعه کر

 ام.مزد مشارکت داشتههای عمرانی روستا بدون دریافت دستدر بسیاری از موارد برای اجرای پروژه

هم
ی

اع
تم

 ج
ی ا

تگ
س

ب
 

 زندگی در روستای محلّ سکونت ما به شکلی است که در آن دعوا و درگیری همواره وجود دارد. 

 اهالی روستا حضور بسیار اندکی در جلسات عمومی دارند. 

 بسیاری از اقدامات عمرانی در روستای ما با مشارکت و خودیاری اهالی انجام شده است.

 اند که با ما اختالف نظر دارند.اخیراً افراد غریبة زیادی به روستای ما وارد شده

 های قدیم نیست.روحیة کار گروهی در میان مردم روستا مثل زمان 

 ای است.وبازدید، ازدواج( به صورت انحصاری و طایفهدر روستای ما روابط اجتماعی )دید

 دهند.مساعدت به اهالی در مواق  نیاز و غیره( را به صورت دلسوزانه انجام می -رعایت حال همسایگان -اغلب اهالی روستای ما وظایف اجتماعی خود را ) نظافت محل

ی
اع

تم
اج

اد 
تم

اع
 

 یدا کرد و به او اعتماد کرد.توان کسی را پسختی میاین روزها واقعاً به

 اکثر مردم روستا قابل اعتمادند.

 ها اعتماد کرد.توان به غریبهعموماٌ می

 اکثر مردم روستا در معامله با دیگران صداقت دارند

 آید.ترین دوستشان میدهند که چه بر سر نزدیکاکثر مردم واقعاٌ اهمیت نمی

 خواهند.هستند که چیزی از شما میها از آن جهت با تو دوست خیلی

 های سنجش پایداریشاخص -2جدول 
 1394های تحقیق، مأخذ: یافته

 گویه ها شاخص

ی
اد

ص
اقت

 
 پیداکردن کار

 ترکسب درآمد بیش

 تر در شهرهاوجود امکانات رفاهی و بهداشتی بیش

 شهرها مزد کافی دروجود مشاغل اداری و خدماتی با ساعت منظّم کاری و دست

 عدم توجه دولت به بخش کشاورزی و روستاها

 وجود بیمة بازنشستگی و تأمین اجتماعی در مشاغل شهری

 عدم اعطای وام کشاورزی، ساختمانی و توسعة زندگی روستایی

 امنیت شغلی

 بازاریابی محصوتت تولیدی

ی
خت

سا
یر

ز
 

 بودن روستادورافتاده

 کاهش نیاز به کارگر ورود مکانیزاسیون به روستا و

 افزایش جمعیت روستا و نبود زمین برای همه

 های حاکم بر شهرها در روستانفوذ ارزش

 سالی و کمبود آب کشاورزیوجودآمدن خشکبه

 نداشتن زندگی در روستاسادگی و هیجان

ی 
اع

تم
اج

– 
ی

نگ
ره

ف
 

 امکانات بهتر برای تحصیالت در شهر

 ا در ذهن افرادبودن جایگاه روستپایین

 حقیرشمردن فرهنگ روستایی نسبت به فرهنگ شهری

 های روستاییندادن به جوانان در خانوادهاهمیت

 وجود احساس بد نسبت به زندگی روستایی

 نبود امکانات تفریحی
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 . مبانی نظری پژوهش3
 . مفهوم و ابعاد سرمایۀ اجتماعی1. 3

 توسعععه، العععاتمط در جدیععد موضععوعی اجتمععاعی سععرمایة

 کعه زمعانی از. اسعت جهعان سعطح در شناسعیجامعه و اقتصاد

 زیعادی زمعان ،یافعت انتشار اجتماعی ةسرمای مفهوم و اصطالح

 اقتصعادی ةتوسعع ةزمین در تنها نه اجتماعی ةسرمای. گذردنمی

 بعه نیعز یافتهتوسعه کشورهای در بلکه ؛توسعهدرحال کشورهای

 .اسععت گرفتععه قععرار جععهتو مععورد ،مهععم موضععوع یععک عنععوان

 کارکردهعا، بعا را اجتماعی ةسرمای اجتماعی، علوم پردازاننظریه

 تبیین. اندداده قرار بح  مورد متفاوتی بازدهی و تحلیل سطوح

 در مختلعف هایفهمؤلّ به توجه از نشان اجتماعی ةسرمای نظری

 از زوایعایی که هرچند نگاه نوع این. دارد متفاوت ابعاد و مقیاس

 بععه نسععبت هنععوز ولععی ؛اسععت سععاخته روشععن را مفهععوم ایععن

. ص ،1388 بیدختی،)دارد  فاصله جام  نگاهی از برخورداربودن

58.)  

 در که است مدرن مفاهیم جمله از اجتماعی ةسرمای مفهوم

 سعطوح در معاصعر محافعل سیاسعی و اجتمعاعی علوم گفتمان

 طوتنی ةپیشین مفهوم این هرچند است. شده استفاده مختلف

 در ،سعو ایعن بعه 1990 ةدهع از تعدریجبه آن ا کاربردامّ ؛ندارد

های رشععته در ویژههبعع ،دانشععگاهی مقععاتت و تحقیقععات

 افعرادی کارهعای بعا آمعوزش و سیاست اقتصاد، شناسی،جامعه

 فرانسعی و  6پاتنعام ، رابعرت5پیعر بوردیعو کلمعن، جیمز چون

 ةسعرمای مفهعوم ،کلمعن ه بعاوراست. بع یافته افزایش 7فوکویاما

 اجتمعاعی هعایپژوهش بعرای تحلیلعی ابزار مثابه به اجتماعی

 در اجتمعاعی ةسعرمای کعه اسعت بعاور ایعن بعر اسعت. کلمعن

 چعهآن یا تحلیل اجتماعی مهم مشکالت از یکی ساختنروشن

 ایفا تواندمی را ریمؤثّ نقش است، گرفته نام کالن و خرد پیوند

 بعه توجه با اجتماعی ةسرمای مفهوم از استفاده، کند. همچنین

 راه عنعوان به ی،ملّ هایتضعیف نقش دولت و شدنجهانی روند

توسععه،  مشکالت برای یمحلّ اجتماعات سطح در اجرایی یحلّ

 سیاسعت وتنؤمسع و ریزانبرنامعه گذاران،سیاست توجه مورد

 است. گرفته قرار اجتماعی

 اصعلی جریعان در اجتمعاعی ةسعرمای رایعج تعریعف     

 آن ةروایعت کارکردگرایانع در ویژههبع ،آمریکعایی شناسیجامعه

 در کعه هاییشعبکه و تععامالتة دوجانبع روابط از است عبارت

 در که اعتمادی سطح و ندشومی پدیدار های انسانیگروه میان

 و پیامعد تعهعدات عنعوان بعه خاصعی جماععت و گعروه میعان

 رد شعود.می یافعت، اجتمعاعی سعاختار بعا پیوسته هنجارهایی

 ایعن بررسعی در را ایعن مفهعوم اروپعایی شناسیجامعه ،مقابل

 به مربوط پیوندهای کتحرّ چگونه که گیرندمی کار به موضوع

 تمایزیافته قدرت و اجتماعی مراتبسلسله های اجتماعی،شبکه

 در دو دیدگاه این نکات مشترک ،این وجود با کند.می تقویت را

 هعاویژگی برخعی فزایشا در اجتماعی ةسرمای سودمندی مورد

 سیاسعی برتری اقتصادی، رشد اجتماعی، کتحرّ مانند آموزش،

 ةسعرمای از فعوق، تععاریف بعر است. ععالوه توسعه ،نهایت در و

 تععاریف یکعی از اسعت. دهش ارائه نیز دیگری تعاریف اجتماعی

 هنجارهعای ةمجموعع اجتمعاعی ةسعرمای»است که  این مطرح

 سعطح ارتقعای موجعب کعه اسعت اجتماعی سیستم در موجود

سعطح  آمعدنپایین موجعب و دهشع جامعه آن اعضای یکارهم

 تعریعف، ایعن د. براسعاسشومی ارتباطات و تبادتت هایهزینه

 دارای نیعز اجتمعاعی نهادهعای و معدنی ةجامع نظیر مفاهیمی

 ند. بانعکشعومی اجتمعاعی ةسعرمای با نزدیکی مفهومی ارتباط

 تأثیر حاصل که داندمی ایپدیده را اجتماعی ةسرمای نیز جهانی

 و تکمیّع روی بعر هنجارها و انسانی روابط اجتماعی، نهادهای

 داده نشان سازمان تجارب این و است اجتماعی تعامالت کیفیت

 ةتوسعع و اقتصعاد بعر تعوجهی قابعل تعأثیر پدیده این که است

 (.5 ، ص.1999دارد )فوکویاما،  کشورهای مختلف

 صعورت بعه هاسعرمایه سعایر برخالف اجتماعی ةسرمای     

 و گروهی تعامالت هنجارهای حاصل بلکه ؛ندارد وجود فیزیکی

 موجعب توانعدمی آن افعزایش ،دیگعر طرف از و بوده اجتماعی

 هایهزینه نیز و جامعه ةادار هایهزینه سطح یآمدن جدّپایین

 عملیاتی تعریف تواند درمی که د. عناصریشو سازمانی عملیاتی

 ند از:اعبارت گیرند، قرار استفاده مورد اجتماعی ةسرمای

 بسعتگی افعراد بعین اجتماعی تعامل به اجتماعی ةسرمای .1

 است. آن ناپذیرجدایی افراد جزء جمعی هایکنش و دارد

 بعرای تعالش و انعهکارهم هعایحل راه بعرای جووجست .2

 اساسعی محوریعت ایعن مفهعوم در دوطرفه مناب  به یابیدست

 دارد.

و  یکعارهم بعه تمایعل اجتمعاعی، هایشبکه در تمشارک .3

  دارد. تعاریف وجود اکثر در افراد بین اعتماد

 یک در ذیل هایهپدید حاصل توانمی را اجتماعی ةسرمای

 اجتمعاعی اعتمعاد متقابعل، تعامعل دانسعت: اجتمعاعی سیستم

 گعروه، و جمععی هویعت احساس با اجتماعی هایمتقابل، گروه

آینعده، کعارگروهی )علعوی،  از مشترک یتصویر احساس وجود

 (.34، ص 1384
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 . توسعۀ پایدار2. 3
 روسعتایی مناطق برای توسعه مطلوب رهیافت چارچوب در

 بعرخالف اینعک شعود،می روستایی شناخته پایدار توسعة با که

 سیستمی نگر ویکلّ رویکردی بر مبتنی روستایی توسعة گذشته،

 توسععة نظعام دهندةشعکل بنیعادی، ابععاد دربردارندة که است

 اسعت هعاآن میعان معوزون پیونعدیهم بعه توجه و با روستایی

 مضعامین و (. با توجه به تععاریف217، ص. 1387 )طاهرخانی،

 اقتصادی، رفاه پیشرفت ،توسعه این اساسی اجزای پایدار، ةتوسع

 شوند.می محسوب خوب رواییحکم و محیطی کیفیت اجتماعی،

 تصریح نیز پایدار ةتوسع کمیسیون که نهگومیان، همان این در

 و اجتمعاعی هایخصیصعه ةدربرگیرنعد پایدار ةتوسع ابعاد دارد،

 و معوزون مفهعومی گربیعان کعه اسعت محیطعی و اقتصعادی

اسعت. در  تعامعل دارای و واحعد یتعیکلّ قالعب در پیوسعتههمبه

 ةق اهعداف توسععنقعش پایعداری در تحقّع ،پایدار ةیند توسعآفر

 معنای به اجتماعی نظام پایداری است. پراهمیت بسیار روستایی

 ،نهایعت در و انسعانی منعاب  ةو توسعع زنعدگی کیفیعت ارتقای

 و مسعائل هعاچعالش بعر غلبعه برای یمحلّ اجتماعات خودتوانی

 ارز حفع  معدیریت و بیرونی تغییرات برابر در واکنش و درونی

 در پایعدار ةتوسعع اجتمعاعی اهعداف ،ایعن معنعا در هاسعت.ش

 کیفیت ارتقای مندسازی،توان برابر، هایفرصت چون مضامینی

 تنعوع فرهنگعی، فقرزدایعی، انسعانی، حقعوق و کرامعت زندگی،

 نهعادی، سازیظرفیت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، بستگیهم

 خعاطر قتعلّ و اجتماعی رفاه پذیری،ولیتؤمس امنیت اجتماعی،

 در اسعت. گرفتعه قعرار معورد تأکیعد ،گسعترده شکلی به مکانی

 از تجربیات ایپاره بر تأکید با که رسدمی نظر به چنین مجموع،

 در ناپایعداری ظهعور که دارد وجود زیادی بسیار دتیل جهانی،

 شعده گعرجلوه طبیعی مناب  مدیریت سوء آن در محیطی ابعاد

 ععدم بروز در آن نمودهای عینی که اقتصادی ناپایداری و است

جوامع   سعطح در بیکعاری و فقعر نابرابری، اقتصادی، هایتعادل

 به اندک توجه یا و توجه فقدان دلیل به ،اندیافته یتجلّ روستایی

 روسعتایی منعاطق در پایعدار نهادی نیز فقدان و اجتماعی ابعاد

 پایعدار ةبعه توسعع توجعه اخیعر هایسال در اگرچه است. بوده

 دنمعو کشعور ةتوسعع نوشعتارهای در گذشعته از بیش روستایی

 خصعوص در ایشعدهتعریف و مشخص هنوز چارچوب اامّ ؛یافته

 ویژهبه و روستایی بندی مراکزرتبه و سنجش هایمدل و هاروش

صعورت  کشور سطح در آن هایشاخص از مندنظام بندیترتیب

، 1388 ،صعادقلوو  ی قیعداریسجاسع طعاهری، پور) است نگرفته

 .(4ص. 

 بهبودبخشعی به جام  پایدار رویکردی ةبا این وجود، توسع

 اجتماعی اقتصادی، رفاه قتحقّ جهت در هاانسان زندگی کیفیت

 ةتوسعع ،معنعا ایعن اسعت. در انسانی هایگاهسکونت محیطی و

و  انسعان ةرابط تنظیم و دهیسازمان با که است یندیآفر پایدار

 زیسعت، محعیط و منعاب  از بعرداریبهعره معدیریت و محعیط

 امنیعت مطمعئن، زنعدگی و مستمر، ندهفزای تولید به یابیدست

 را تسعهیل معردم مشعارکت و اجتمعاعی ثبات و عدالت غذایی،

 و اقتصعادی و اجتماعی اهداف پایدار، ةتوسع یندآفر در کند.می

-سیاست وض  طریق از است ممکن که هرجا جامعه در محیطی

شوند با هم تلفیق می ،عملیات حمایتی و تزم اقدامات انجام ها،

 از تا است آن بر پایدار ة(. توسع21 ، ص.1385 نجفی، و ی)زاهد

 پذیریولیتؤمسع اجتمعاعی و پیشرفت اقتصادی، ةتوسع طریق

و  پذیرزیسعت خعوب، دنیایی سوی به را انسانی ةجامع ،محیطی

 مفهعوم مرکعزی هسعتة معنا، این در سازد. رهنمون یافتنیدوام

 پایعدار عةتوسع ،حقیقعت در و اسعت و اسعتوار حف  بر پایداری

 سعرمایة چعون ؛ایسعرمایه نگاهداشت ذخعایر حف  جز چیزی

 .نیست اقتصادی و طبیعی اجتماعی، انسانی،

 . رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و پایداری توسعه3. 3
 از اسعتفاده ،اجتمعاعی پایعدار ةتوسعع در مهم هایجنبه از

 ةسعرمای ةواژ هرچند آن است. اجتماعی وجه در سرمایه مفهوم

 دو حعدود از اامّ ،شودمی گرفته کار به اقتصادی قلمرو در اساساً

 قعرار روزافعزون پعذیرش مورد اجتماعی قلمرو در ،گذشته ةده

 در مهعم معوارد از یکعی عنوان به ،حاضر حال در و است گرفته

 طعور بعه کعه ایسعرمایه نوع سهبه . است مطرح یافتگیتوسعه

یعا  فیزیکعی ةیسعرما عناوین با ،اقتصادی هایتحلیل در ،متداول

 بعرده نعام هعاآن از انسعانیة سعرمای و طبیععی ةسرمای تولیدی،

 اضعافه اجتمعاعی ةعنوان سرمای با چهارمی نوع اکنون شود،می

 ةپای بر رشد اقتصادی و توسعه چهآن معمول، طور به است. شده

و  تولیعدی یا فیزیکی ةسرمای طبیعی، ةسرمای شامل شده، بنا آن

 شعناخته تملّع یعک ثعروت بعه عنعوان هاست ک انسانی ةسرمای

 سعرمایه، سه نعوع این که است شده شخصم تازگیبه شود.می

 زیعرا کننعد؛می تعیعین را اقتصعادی رشد یندآفر از بخشی فقط

 کنندمی تعامل دیگریک با اقتصادی راهی که بازیگران از هااین

 آورنعد، را فعراهم توسعه و رشد تا بخشندمی نظم دیگریک به و

 میعان رشعد اخعتالف بررسعی بعرای پوشعند. پع می مچشع

 وضععیت دارای سعرمایه، ةسعه دسعت آن نظعر از که کشورهایی

مفقوده،  ةحلق آن ،بود دیگر ایحلقه پی در باید هستند، یکسانی

 (.23 ص. ،1385موسوی،  و است )عبداللهی اجتماعیة سرمای



 1/  پیاپی  2  شمارۀ                                              ریزی روستایی           پژوهش و برنامه مجلّه                                                                            154            

 نریزابرنامه و گذارانسیاست هایدغدغه و مسائل جمله از 

 و هاریزیتمعام برنامعه رغعم به چرا که است موضوع این کشور،

 اقتصعادی هعایبخش در دولعت که دیمتعدّ هایگذاریسرمایه

 مشعکالت و اقتصعادی دشوار شرایط بر تواندهد، نمیمی انجام

 اقتصادی از مشکالت که زمانی آمد. معموتً فائق مردم معیشتی

فیزیکعی  ةسعرمای دکمبعو اغلعب آیعد،معی میان به سخن کشور

 و شودمی برده نام معضالت ترینبزرگ از عنوان یکی به ی()مادّ

 حعالی در این ،آیدمیان نمی به سخنی هیچ اجتماعی ةسرمای از

 که میتورّ یا رکودی شرایط در اجتماعی ةسرمای به نیاز که است

 احسعاس دیگعری یةسرما هر از بیش است، به اعتمادسازی نیاز

 توانعدمی هاسعایر سعرمایه کنعار در اجتماعی ةسرمای و شودمی

 حرکعات راه سعر از را اجتمعاعی تینحعل معماهعای از بسیاری

 را اجتمعاعی اقتصعادی، شعتابان رشد و جامعه بردارد ایتوسعه

 ععدم سبب نفتی درآمدهای بر تکیه ،سو یک ند. ازک پذیرامکان

 عدم ای،درآمدهای منطقه مناب  مردمی، هایمشارکت به توجه

 بعه نسبت مناطق زیاد ةفاصل و کشور ایمنطقه و یمحلّ ةتوسع

 با متناسب نتوانند مناطق و جوام  ةهم تا باع  شده و دهش هم

 یملّ ةتوسع از مواهب خود نسبی هایمزیت و توسعه هایقابلیت

 یافتگیتوسعه در هاییتفاوت چنین ،سو دیگر ند. ازشو برخوردار

 نامناسعب توزیع  از ناشعی ةتوسع افشک نیز و هاو استان کشور

 ،مستمر وظایف چارچوب در دولت نقش متمرکز ایفای با مناب 

 بوده گیریتصمیم مختلف متناسب سطوح نیازمند و هشدن رمیسّ

 امعور در غیعرهو  اصعناف نهادها، غیردولتی، هایبخش بتواند تا

 بعه توجعه ةسعای در مهم این سازد که وادار حرکت به اقتصادی

 د.شومی پذیرامکان، اجتماعی ةسرمای

 اثربخشی هاسرمایه سایر اجتماعی، ةسرمای فقدان صورت در

 پیمعودن اجتمعاعی، ةبعدون سعرمای و دهندمی دست از را خود

بعه  دشوار و ناهموار اقتصادی و فرهنگی تکامل و توسعه هایراه

 یعک عنوان به اجتماعی ةسرمای موضوع ،رو این . ازرسدنظر می

د شعومحسعوب می توسععه بعه یابیدسعت بعرای ریمحعو اصل

 (.190 .، ص1388 ،احمدی شاپور آبادی، معین آبادی صیدایی،)

 اجتماعی و پایداری مناطق روستایی ۀسرمای ۀرابط -1شکل 

 1394: نگارندگان، أخذم

 های تحقیقیافته. 4
 های توصیفی. یافته1. 4

 ةبطععبررسععی را شععده در مععوردبععا توجععه بععه موضععوع مطرح

، با توجه بعه مرزی نواحی ةتوسع پایداری و اجتماعی هایسرمایه

 55بررسعی،  معورد ةهعای نمونعآمده، در معورد ویژگیدسعتنتایج به

دهعد را زن تشعکیل می هعادرصعد آن 45گویان مرد و درصد از پاسخ

باشعند. در رابطعه درصد مجرد و مابقی متأهل می 33که از این تعداد 

دارای  هععادرصععد آن 56کععه گویان، اینی پاسععخنّسعع ةبععا میععانگین رد

 17سععال و  46-64درصععد بععین  27سععال،  15-45سععنی  ةمحععدود

درصعد  31 ،به بات هستند و از این میعان 65ی سنّ محدودةدرصد در 

 500-700درصعد بعین  48هعزار تومعان،  500افراد با درآمدی زیعر 

 8و فقعط میلیعون تومعان  تعا یعک 700درصد بعین  13هزار تومان، 

لحعا  وضععیت  اند. ازمیلیون تومان داشته 1درصد با درآمدی باتی 

صعورت  بعه ،مطالععه معورد ةمحدود ةاکثریت جمعیت نمون ،سکونتی

 درصد در وضعیت استیجاری بودنعد. در آخعر، از 2ملکی بوده و فقط 

درصعد را کارمنعد و  26درصعد را کشعاورز،  44 ،لحا  وضعیت شغلی

 دهند. یکار تشکیل میمابقی را افراد ب

 های پژوهشنتایج تحلیلی فرضیه. 2. 4
 میعدانی، مطالعات انجام منظور به ،در این بخش از پژوهش

 تکمیععل نامه،پرسععش تنظععیم و هاطععرح پرسععش از پعع 
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 مورد نقاط روستایی در یمحلّ ساکنان ها با مساعدتنامهپرسش

با  هاداده لیلتح و پردازش ها،داده آوریجم  از پ  و انجام نظر

گرفت و سعی شعد تعا تحلیعل  صورت  SPSSافزارنرم از استفاده

شده انجعام پعذیرد و از نتعایج ها، در راستای سؤاتت مطرحداده

 غیرضروری اجتناب شود.

 ،مطالععه اجتماعی در روستاهای مورد ةسرمای: اول ۀفرضی

 .داردی وضعیت پایین

اهای نمونعه، برای سنجش وضعیت سرمایة اجتمعاعی در روسعت

-Tوسیلة آزمعون آمعاری  های آن را ترکیب کرده و بههمة شاخص

TEST،  (.3فرضیة اوّل، مورد آزمون قرار گرفت )جدول 

 اجتماعی در روستاهای نمونه ۀر سرمایآزمون معناداری متغیّ -3جدول 

 1394های پژوهش، یافته: أخذم

 

 رمتغیّ
 میانگین تعداد

انحراف 

 معیار

میانگین 

 اف معیارانحر

آمار آزمون 
T 

 ةدرج

 آزادی

سطح 

 معناداری

میانگین 

 هاتفاوت

 %95تفاوت در سطح 

 اطمینان ةفاصل

 باتترین ترینپایین

 ۀسرمای

 اجتماعی
306 77/2 2057/0 0117/0 172/19- 305 001/0 225/0 2486/0- 2023/0- 

هعای ایعن جععدول، متغیّعر سعرمایة اجتمععاعی در براسعاس داده

هعا از حعد متوسعط میانگین -225/0روستاهای نمونعه، بعه میعزان 

دهد که سرپرستان خانوار روسعتایی در تر بوده و این نشان میپایین

روستای نمونه، در کل، وض  این متغیّر در روستاهای خود را مثبت 

کنند و از اداره و مدیریت روستای خود چندان رضعایت ارزیابی نمی

 شود.فرضیة اول تحقیق تأیید میندارند و در نتیجه، 

مطالعه در  مورد ةپایداری روستایی در محدود م:دوّ ۀفرضی

 .وضعیت نامطلوبی قرار دارد

ر پایععداری دهععد کععه متغیّعع( نشععان می4هععای جععدول )داده

 -/42757بعه میعزان ،کعه معنعادار اسعتروستایی عالوه بعر این

بعه لحعا   ،هنتیجع ها است و درمتوسط میانگین تر از حدّپایین

وضععیت مناسعبی ندارنعد و  روسعتاهای نمونعه ،کالبدی ةتوسع

م تحقیعق تأییعد دوّ ةفرضی ،T-TESTهای آزمون براساس داده

 .شود(تأیید می فرض) شودشود و فرض مقابل رد میمی

 ر پایداری در روستاهای نمونهآزمون معناداری متغیّ -4جدول 

 1394 های پژوهش،یافته: أخذم

 

 رمتغیّ
 میانگین تعداد

انحراف 

 معیار

میانگین 

انحراف 

 معیار

آمار آزمون 
T 

 ةدرج

 آزادی

سطح 

 معناداری

میانگین 

 هاتفاوت

 %95تفاوت در سطح 

 اطمینان ةفاصل

 باتترین ترینپایین

پایداری 

 روستایی
306 2.5724 4236. 4275.- 17.665- 305 001/0 42757.- 4752.- 3799.- 

 ،اجتمعاعی و پایعداری روسعتایی ةبین سرمای :مسوّ ۀفرضی

 وجود دارد. مستقیم ةرابط

 ةپعع  از آگععاهی از شععناخت وضعععیت پایععداری و سععرمای

م کعه سوّ ةبرای آزمون فرضی ،مطالعه مورد ةاجتماعی در محدود

ت ر، جهت رابطه و شدّبین این دو متغیّ ةهدف آن شناخت رابط

شعده  بستگی پیرسون اسعتفادهب هماز آزمون ضری ،رابطه است

معنعادار و  ةدهد رابطهای حاصل از تحقیق نشان میاست. یافته

پایعداری روسعتاها وجعود دارد. و  یاجتمعاع ةباتیی بین سعرمای

 306) های خعععانوار روسعععتایینامهنتعععایج حاصعععل از پرسعععش

ر معنعادار بعین دو متغیّع ةوجعود رابطع دهندةنشاننامه( پرسش

های تحقیعق ماعی و پایداری روسعتاها اسعت. یافتعهاجت ةسرمای

اجتمعاعی و پایعداری  ةر سعرمایسطح معنعاداری بعین دو متغیّع

قعوی،  ة( و رابطع05/0تر از )آلفا کوچک 05/0تر از کم ،روستاها

کعه طوری بعه ؛دهعدر را نشان میمثبت و مستقیم بین دو متغیّ

ا توجعه بعه بوده است. ب 643/0 ربستگی بین دو متغیّضریب هم

اجتمعاعی  ةتوان گفت که هرچه سرمای( می3) های جدولیافته

 ،هعای روسععتایی در سععطح بععاتیی قععرار داشععته باشععددر محیط

پایداری روستاها نیز از سطح باتتر و بهتعری برخعوردار خواهعد 

اجتمعاعی در روسعتاها  ةبا کاهش سعطح سعرمای ،شد و برعک 

 بد.یاسطح پایداری روستاها نیز کاهش می
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 ر وابسته(متغیّ) روستایی ۀر مستقل( و پایداری توسعمتغیّ) اجتماعی ۀبستگی سرمایتحلیل هم -5جدول 

 1394، های تحقیق حاضر: یافتهأخذم
 سطح معناداری مقدار آزمون نام آزمون ر وابستهمتغیّ ر مستقلمتغیّ

 001/0 643/0 پیرسون پایداری روستایی اجتماعی ةسرمای

بستگی مستقیم بین دو وجود هم ةنتیج در ،دیگر عبارتی به

افععزایش سععطح  ،اجتمععاعی ةر تحقیععق بععا افععزایش سعرمایمتغیّع

 پایداری را نیز خواهیم داشت.

بعرای  ،تر باشعیمر دقیعقدو متغیّ ةاگر بخواهیم بر روی رابط

 ةر سعرمایهای هریک از دو متغیّها در سطح شاخصتحلیل داده

ر و دو متغیّع ةاقدام به تحلیل رابطع ،هااجتماعی و پایداری روستا

( 6)هعای جعدول شعود. براسعاس دادهر میهای هر متغیّشاخص

اجتمعاعی  ةهای سعرمایبستگی بین هریک از شاخصتحلیل هم

های پایععداری روسععتایی ر مسععتقل( و هریععک از شععاخص)متغیّعع

نشعان ( 6)طور که جدول شده است. همانر وابسته( انجام)متغیّ

بسعتگی های مشارکت، اعتمعاد اجتمعاعی و هماخصش ،دهدمی

های مسععتقیم و مثبععت بععا شععاخص ةدارای رابطعع ،اجتمععاعی

پایداری روسعتایی کعل  و زیرساختی در امر اقتصادی، اجتماعی

دهعد کعه ضعریب نتعایج جعدول نشعان می ،باشند. همچنینمی

 ةهای سععرمایآمده بععین تمععامی شععاخصدسععتبسععتگی بههم

بسعتگی و رابطعه را بعاتترین هم ،ی اجتمعاعیبا پایدار اجتماعی

با توجه به های محیطی دارد. ترین رابطه را با شاخصدارد و کم

ینعدی آپایدار فر ةشده است، توسع ادبیات نظری گفتهدر چه آن

دهی نگر که با توجه به اشعکال تغییعر، سعازماناست پویا، آینده

 اجتمعاعی معدّ ، اقتصعادی وزیرساختیهای از جنبه ،این اشکال

یابی پایدار را که همان دست ةگیرد. تا اهداف توسعنظر قرار می

از طریعق  ،مندانه اسعتزنعدگی شعرافت یافتگی وتوسعه حقّ به

ق هعا تحقّعگری بیرونیو با تسعهیل هاآن ةوسیل خود مردم و به

 زندگی روستایی را تغییر دهد یا بهبود بخشد. بخشد و

 ر وابسته(متغیّ) روستایی ۀر مستقل( و پایداری توسعمتغیّ ) اجتماعی ۀسرمای هایزیرشاخص یبستگتحلیل هم -6جدول
 1394، های تحقیق حاضر: یافتهأخذم

 پایداری روستایی کل پایداری اقتصادی پایداری اجتماعی پایداری زیرساختی پایداری توسعه هایشاخص

 ةهای سرمایشاخص

 اجتماعی

 

 معناداری

ضریب 

ی بستگهم

 پیرسون

 

 معناداری

ضریب 

بستگی هم

 پیرسون

 

 معناداری

ضریب 

بستگی هم

 پیرسون

 

 معناداری

ضریب 

بستگی هم

 پیرسون

 720/0 001/0 340/0 047/0 370/0 001/0 300/0 009/0 مشارکت

 533/0 001/0 360/0 001/0 540/0 001/0 480/0 013/0 بستگی اجتماعیهم

 660/0 001/0 480/0 060/0 480/0 001/0 380/0 003/0 اعتماد اجتماعی
 

 گیری. بحث و نتیجه5
آن است کعه تفعاوت  دهندةنشانل نتایج حاصل از آزمون اوّ

 ةمطالعه به لحا  وضعیت سرمای معناداری بین روستاهای مورد

 ةلحا  سعرمای مطالعه از اجتماعی وجود دارد و روستاهای مورد

 مشعارکتدهندة شانن ،. نتایجی ندارندوضعیت مناسب ،اجتماعی

ععدم اعتمعاد  ،همچنعین بستگی ضععیف وروستاییان، هم پایین

  .وتن استؤدیگر، مدیران و مسمردم نسبت به هم

دهعد، وضععیت نشعان میم دوّ ةنتایج حاصل از آزمون فرضی

و بحعران اسعت و  خوش چعالشدستپایداری توسعة روستایی، 

توسععط م تر از حععدّهای پایععداری روسععتایی پععایینشععاخص

 هاست. میانگین

با توجه  که م، ذکر این نکته الزامی استسوّ ةدر مورد فرضی

توجعه بعوده  دوم معورد ةپایدار کعه در فرضعی ةبه رویکرد توسع

اجتماعی با توجعه  ةتوان به این نتیجه رسید که سرمایمی ،است

کارگرفتن تمامی مناب  و امکانعات هایی محیطی و با بهبه توانایی

 -پایعدار در ابععاد اقتصعادی، اجتمعاعی ةجهت توسععروستا در 

کردن معدیریت زا، نهادینعهدرون ةتوسعع ،زیرساختی و همچنین

دارد. بعا توجعه بعه گام برمعی ،مشارکت و مندسازیدرونی، توان

بسعتگی رسد هرچه اهالی اعتمعاد و همبه نظر می ،نتایج تحقیق

و حرکعت بعه گیعرد امور بهتر انجعام می ،تری داشته باشندبیش

 پذیربودنولیتؤپذیرد. مستر انجام میپایدار سری  ةسمت توسع

یی و اتوانعد کعارمی ،و مشارکت تمامی روستاییان در این عرصه

 ،نهایعت ها و عملکردها را بهبود بخشعیده و دراثربخشی فعالیت

منجعر بعه  سرانجام،اجتماعی بینجامد و  ةشدن سرمایبه نهادینه

 هستان شود.پایداری توسعه در د

اجتمعاعی و پایعداری  ةنتایج نشان داده است که بین سرمای
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مسعتقیم و شعدید  ةرابطع ،مطالععه معورد ةروستایی در محعدود

سطح پایعداری  ،اجتماعی ةوجود دارد و با باترفتن سطح سرمای

های تحقیعق روستایی نیز بهبود خواهد یافت. با توجه بعه یافتعه

قابلیعت ایجعاد یعک محعیط  ،اجتماعی ةتوان گفت که سرمایمی

نظر محیطعی و اجتمعاعی را  روستایی قابل زیست، پویا، سالم از

دهد که همه نتایج حاصل از تحقیق برای فرضیه نشان می دارد.

پایعدار در  ةاجتماعی برای رسیدن به توسع ةهای سرمایشاخص

های شعاخص ةباشعند و همعدارای اهمیت می ،روستاهای نمونه

برای افزایش کیفیت زندگی و افزایش کیفیعت اجتماعی  ةسرمای

مهعم و  ،نظر معردم مطالعه از محیط زندگی در روستاهای مورد

های کعه هرچعه میعزان و سعهم شعاخصم اینر هسعتند. دوّمؤثّ

تعر مطالعه بیش اجتماعی در روستاهای مورد ةسرمای ةشدآزمون

که نای ؛ زیراتر استپایداری روستایی بهبودیافته و مطلوب ،باشد

اعتمععاد اجتمععاعی تعامععل روسععتاییان را بهبععود بخشععیده و بععه 

بعه دنبعال اعتمعاد  ،کنعدتر و بهتعر کمعک میاعتمادسازی بیش

یافتعه و راه بعرای پایعداری  افعزایش ،اجتماعی مشعارکت معردم

حرکت براساس  ،بنابراین .شودتر هموار میروستایی بهتر و بیش

بسعتگی، موجعب هم ،های آناز طریق شاخص اجتماعی ةسرمای

منجعر بعه  همچنعین، اعتماد و مشعارکت در بعین روسعتاییان و

 شود.میمدیریت بهتر محیط روستایی و پایداری آن 

 هایادداشت
1. Lehto 

2. Colmen 

3. APO 

4. Cromp   

5. Peir Bordio 

6. Putnam 

7. Fokoyama 

8. Cochran 

 کتابنامه
1. Abdollah, M., & Mousavi, M. (1385/2006). Social capital in the status quo of Iran, prospective and 

Feasibility of Transition History. Social Welfare Quarterly, 6(25), 195-234. [In Persian] 

2. Alavi, B. (1380/2001). Role of social capital in development. Tadbir Monthly, 12(116), 34-40. [In 

Persian]  

3. Amin Bidokht, A. (1385/2006). Rating of degree of development in Semnan province. Geography 

Education Journal, 76, 17-23. [In Persian] 

4. Asian Productivity Organization (APO), (2006) Potential of social capital for community 

development, published by the Asian Productivity Organization, edited by Yokoyama, S. & Sakurai, 

T. Tokyo, Japan, ISBN: 92-833-7050-3. Retrieved 2 July 2014 from http://URL: www.apo-tokyo.org; 

5. Aziri, S. (1387/2008). Study on factors affecting on agriculture sustainable development. Natural 

Resources and Agriculture Engineering Quarterly, 21(1), 22-27. [In Persian] 

6. Azkia, M. (1377/1998). Rural sustainable development. Tehran: Etelaat Press. [In Persian] 

7. Bidokhti, A., & Nazari, M. (1388/2009). Introduction of a theoretical framework for institutionalizing 

social capital components to improve economic performance. Yas Strategic Quarterly, 19, 55-76. [In 

Persian] 

8. Coleman, J. (2002). Social capital in the creation of human capital. In: C., Calhoun, & Others, 

Contemporary Sociological Theory (pp. 110-125). Oxford: Blackwell. 

9. Cramb, R. A. (2005). Social capital and soil conservation: evidence from the Philippines. Australian 

Journal of Agricultural and Resource Economics, 49(2), 211-226.  

10. Dadapour, S. (1391/2012). Solutions for increasing social capital in micro-scale in coincidence with 

urban design. Tagh Monthly, 63, 32-35. [In Persian] 

11. Fukuyama, F. (1999). Social capital and civil society. The Institute of Public Policy, George Mason 

University. 

12. Lehto, E. (2001). Social capital in rural development: How can rural communities compete effectively 

in the global economy? Finland: University of Joensuu. 

13. Miri, Gh., Javan, J., Afrakhteh, H., & Velayati, S. (1389/2010). Social capital role in rural 

development. Journal of Geography and Regional Development, 8(14), 29-50. [In Persian] 



 1/  پیاپی  2  شمارۀ                                              ریزی روستایی           پژوهش و برنامه مجلّه                                                                            158            

14. Mousavi, M., Haydari, H., & Bagheri, A. (1391/2012). Study of social capital role in reconstructing 

old texture (Case study: Sardasht city).  Journal of Studies & Researches of Regional & Urban, 4(15), 

105-122. [In Persian] 

15. Pourtaheri, M., Sajasi-e-Ghidari, H., & Sadeqlou, T. (1388/2009). Measurement and priority social 

sustainability in rural regions with using TOPSIS-FUZZY technique based on order preference by 

similarity to a fuzzy ideal solution (Case study: Central Distrcit of Khodabandeh County). Journal of 

Rural Researches, 1(1), 1-31. [In Persian] 

16. Rezvani, M. (1385/2006). Determine and analyze the surfaces having rural areas of Zanjan province. 

Geographical Research Quarterly, 36(50), 75-86. [In Persian] 

17. Saidaee, A., Ahmadi Shapourabadi, M., & Moeinabadi, H. (2009). Introduction on social capital and 

its relation to social development of Iran. Yas Strategic Journal, 19, 188-225. [In Persian]  

18. Saif Al Dini, F. (1376/1997). Popular participation, planning & development. Journal of Social and 

Human Science 2, 147-164. [In Persian] 

19. Sheikh, A. (1381/2002). Counsel and participation: Application of participation method in urban 

management. Tehran: Culture &Thought press. [In Persian] 

20. Tavakoli, M., & Tajbakhsh, K. (1387/2008). Analyzing the Level of Social Capital in Rural and Urban 

Border Areas of Sistan Region. Journal of Village and Development, 11(2), 143-162. [In Persian] 

21. Zahedi, sh., & Najafi, Gh. (1385/2006). Sustainable development, a new conceptual framework. 

Journal of Modarres Human Sciences, 10(49), 43-76. [In Persian] 



 159                                                        .. .های سرمایۀشاخص بررسی رابطۀ                                                   پنجم سال           

 

The Relationship between Social Capital and Sustainable Development of 

Borderline Areas 

(Case Study: Western Suburb Dehestan of Susangerd County) 
 

Abdoreza Roknodin Eftekhari1- Seyyed Reza Hosieni Kahnoj2*- Sadegh Mokhtari Chelche3- Yaghoub Esfarm4 

1- Full Prof. in Geography & Rural Planning, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran. 

2- MSc. in Geography & Rural Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran. 

3- MSc. in Geography & Rural Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran. 

4- Ph.D. Candidate in Geography & Rural Planning, Shahid Behashti University, Tehran, Iran. 

 

Received: 29 June 2015         Accepted: 16 November 2015 

 

Extended Abstract 
1. INTRODUCTION  

An advantageous development strategy for rural 

regions, known as rural sustainable development, 

contrast to the antecedent ones, is based on a 

systematic and holistic approach which involves 

fundamental aspects shaping a rural development 

system and a harmonized bonding between them. 

Given the definitions of sustainable development, 

its basic components are progressive economy, 

social welfare, environmental quality, and good 

governance. It means that there should be a healthy 

life that should be achieved by satisfying the basic 

needs for people, together with keeping the 

environmental quality up, and realizing a high 

standard of living. In general, a sustainable 

development is a process through which a 

comprehensive, forward-looking approach, and a 

persistent satisfaction are established via making a 

reasonable relation between humans and environment 

as well as within its components; a rational 

intervention in order to keep the relation sustained 

dynamically, an integration of advanced 

technology with indigenous knowledge and 

recognizing the right of individuals. To evaluate 

the rural sustainability in terms of condition of the 

area and the problem posed in this study, it is 

necessary to integrate the sustainable development 

indexes with social capital theory.  

2. RESEARCH FOUNDATIONS  

One of the important features in social sustainable 

development is the use of capital concept in its 

social dimension. Though the word capital has 

primarily been applied in economics since two past 

decades, it has progressively been adopted in social 

domains and is now considered as a significant 

concept in the development issues. Social capital 

has been added to three other categories of capital 

concept, which are commonly referred to as 

physical or manufacturing, natural, and human 

capitals in economic analyses. Typically, the 

economic growth and development are based on 

physical or manufacturing, natural, and human 

capitals which are recognized as the wealth of a 

nation. It is recently found that these three kinds of 

capital function merely in a part of economic 

growth process because they do not have any effect 

on the way in which the agents economically 

interact and adjust each other. Therefore, in order 

to find out the discrepancy in growth of different 

countries which have an identical situation based 

on these three kinds of capitals, it is need to look 

for a missing link, which is social capital. 

The main concern of policy makers is why the 

difficult economic condition and the lives of 

people are getting worse while the government is 

injecting huge investment into both manufacturing 

and service sectors? Commonly, when we are 

talking about economic problems we highlight a 

scarcity of physical capital without considering the 

social capital. However, need of social capital in 

recession or inflation conditions that require 

trustworthiness is much more felt than other 

capitals and the social capital along with the other 

capitals can solve many problems in economy.  

3. METHODOLOGY  

The method of this research is descriptive-

analytical. The data was collected through both 

field and library sources using a researcher–

designed questionnaire (according to findings of 

theoretical framework). The indexes and variables 

were operated by using suitable items and the 

questionnaire’s validity was measured by 

Chronbach alpha test. The population consisted of 

inhabitants of villages in western suburb (including 

19 villages; 1324 households with a total 

population of 5717 individuals).  The sample was 

selected through Cochran method (people above 15 

years as criterion) in terms of geographically 
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distributed population by random sampling 

method. The ultimate data was analyzed using 

SPSS software. 

4. CONCLUSION 

The findings of the study indicate that there exists 

a direct and strong correlation between social 

capital and rural sustainability, and that as the 

range of social capital expands, the villages 

become more sustainable. Given the findings, it 

can be said that the social capital has a capability 

to make a village socially and environmentally 

viable, dynamic, and sound. The results obtained 

based on this hypothesis show that all the social 

capital indicators can function to achieve to a 

sustainable development in the villages. The rural 

communities believe that the social capital is 

effective in promoting the quality of life and 

environment.  In addition, the higher the tested 

social capital indicators are, the more improved 

and desirable village sustainability will be. It is due 

to the fact that the social confidence improves the 

interaction of villagers followed by increased 

collaborations. Therefore, social capital increases 

the confidence and participation among villagers 

contributing to a better and a more persistent 

village. 
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