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  چکیده
 بدون کند.می ایفا جوامع و هاسازمان در انسانی و فیزیکی سرمایه از ترمهم بسیار نقشی اجتماعی، سرمایه امروزه

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

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

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

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

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

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

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

 
  1مسأله طرح و مقدمه

 جدیـدترین از یکـی تـوانمـی را اجتماعی سرمایه
 دانسـت. اجتمـاعی علـوم هـايپـردازيمفهوم و هاایده

 ایـن در اجتمـاعی سـرمایه اصـطالح اهمیت و جذابیت
 شناسی،جامعه میان پلی عنوانبه اصطالح این که است

 یـک هماننـد و شـودمـی برده کارهب سیاست و اقتصاد
 پیونـد هم به را مختلفی هايزمینه که ارتباطی مفهوم

 وجـود بـه را زیـادي ايرشـته بین مطالعات است، زده

                                                             
  yaser_ram@yahoo.comمسئول مکاتبه: *

 1960 دهه در ابتدا اجتماعی سرمایه مفهوم است. آورده
 :2008 (فیلد، شد گرفته کاربه بوردیو کارهاي در ویژهبه

ــه مقیــاس در ).16  شــامل اجتمــاعی ســرمایه ،ايمحل
 حضـور طریـق از کـه است محله اجتماعات در منابعی
 هنجارهـاي متقابـل، کـنش و عمـل اعتمـاد، از باالیی

 مشترك، تعلقات و التزامات و تعهدات رفتاري، مشترك
 مــؤثر هــايکانــال و رســمیغیر و رســمی هــايشــبکه

 شـبکه ).Key, 2005: 162( آیـدمـی وجودبه اطالعات
 بلکه شود،نمی ایجاد خودخوديبه اجتماعی هايتماس

 محصـــول فیزیکـــی، یـــا انســـانی ســـرمایه هماننـــد
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  گذاريسرمایه شده ریزيبرنامه و کاربردي هاياستراتژي
   ).26 :1387 (هابز، است

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 کنار در روستایی جانبههمه توسعه گیريشکل
 تأکید انسانی نیروي سنجش بر محیطی، هايقابلیت

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

 این باشد، داشته روستایی توسعه در تواندمی اجتماعی
 در اجتماعی سرمایه سنجش دنبالبه پژوهش
 با تا ،است اسالم دهستان روستایی هايگاهسکونت
 هاگاهسکونت این در اجتماعی سرمایه سطح سنجش

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

  د.کن
 

   تحقیق پیشینه
 در اجتماعی سرمایه با ارتباط در زیادي تحقیقات

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

  پژوهش نتایج  پژوهش عنوان  محقق

 دیگران و موسوي
)1392(  

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

  میاندوآب) شهرستان

 دو فازي رابطه بر ناظر تجربی، هايداده که دهدمی نشان تحقیق هايیافته
 دو این بین سازگاري شاخص است. روستایی توسعه و اجتماعی سرمایه مجموعه
 درصد 82 فقط که دهدمی نشان ارزش این است. 816/0 با برابر مجموعه،

 شرط اجتماعی، سرمایه که کنندمی  تأیید را ادعا این مطالعه مورد روستاهاي
 توانیم اطمینان درصد 95 با اساس، این بر است. روستایی توسعه براي الزم

  است. روستایی توسعه براي »الزم همیشه« شرطی اجتماعی سرمایه که گفت

  دیگران و خانی
)1392(  

 اجتماعی سرمایه هايمؤلفه تأثیر
 (مطالعه روستایی توسعه ارتقا بر

 گودین، دهستان موردي:
  کنگاور) شهرستان

 و دارد وجود معناداري و مثبت رابطه توسعه، و اجتماعی سرمایه هايمؤلفه بین
 -کندمی بینیپیش را توسعه تغییرات از درصد 23 که - تعهد را تأثیر ترینبیش

 تغییرات از درصد 28 که شودمی مطرح مشارکت با تعهد بعد مرحله در و
  کند.می بینیپیش را توسعه

 دیگران و فراهانی
)1391(  

 در اجتماعی سرمایه اثرات ارزیابی
 بر تأکید با روستایی نواحی توسعه
 موردي: (مطالعه زندگی کیفیت

 شهرستان میثان مشهد، دهستان
  اراك)

 و اجتماعی سرمایه هايمؤلفه افزایش بین که دهدمی نشان تحقیق نتایج
 رابطه درصد95/0 سطح در مطالعه مورد منطقه در زندگی کیفیت افزایش

 با اجتماعی انسجام اجتماعی، سرمایه هايمؤلفه میان از و دارد وجود معناداري
 خانوارهاي زندگی کیفیت سطح بر را ثیرتأ ترینبیش ،455/0 کلی اثرات

  .است داشته روستایی
 شاهدانی صادقی

  مقصودي و
)1389(  

 اجتماعی سرمایه سنجش
 از استفاده با کشور هاياستان
  مراتبیسلسله تحلیل روش

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

 و سدهادیبی
  )1388(  دیگران

 اجتماعی سرمایه سنجش
  سام) (طیف گروهیمیان

 ضرایب شود. بررسی مختلف بعد سه در باید گروهیمیان اجتماعی سرمایه
 تساهل و اعتماد و سویک از گروهیمیان اجتماعی سرمایه میان همبستگی
 به و بوده مثبت دیگر سوي از اجتماعی سرمایه ذهنی ابعاد عنوانبه اجتماعی

  هستند. معنادار آماري لحاظ

 شیري گل
 و اصفهانی
  )1388( دیگران

 میزان بر اجتماعی انسجام تأثیر
 (مطالعه روستاییان مشارکت
 شهرستان گندمان، بخش موردي:
  بروجن)

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

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

 از کـه بـالقوه یا بالفعل منابع مجموعه« از است عبارت
 بـین شـده نهادینـه کمابیش متقابل روابط از ايشبکه
 از اعضـا کلیـه برخـورداري موجـب و شـده ناشی افراد

 »ودشـمـی افـراد بـراي اعتبـار خلـق و جمعی سرمایه
)Bourdieu, 1986: 15.( را اجتمـاعی سـرمایه ،کلمـن 

 و هــاگــروه ياعضــا میــان روابــط مجموعــه عنــوانبــه
 و اعتماد گیريشکل موجب که کرده معرفی اجتماعات

 تعریـف .)March, 2000: 13( شودمی هاکنش تسهیل
ــام ــرمایه از پاتن ــاعی س ــز اجتم ــارت نی ــت عب  از اس

 اجتمـاعی سـازمان خـاص هـايویژگی از ايمجموعه«
 سازمان کارآیی که ها)شبکه و هنجارها اعتماد، (همانند

 »بخشدمی ارتقا هماهنگ، هايکنش تسهیل طریق از را
)Putnam, 1993: 9.( همکـارانش، و اکینـز مطالعـات 

ــه ــاختارهاي از ايمجموع ــاعی س ــرکت( اجتم ــا،ش  ه
 ها،سازمان ها،شبکه اجتماعی، و خانوادگی هاياتحادیه
 همـراهبـه )آموزشـی سسـاتؤم و سیاسی هايسیستم

 معرفی اجتماعی سرمایه عنوان با را مشترك هايارزش
   ).Moseley, 2004: 10( اندکرده

 سـرمایه که معتقدند محققین و پردازاننظریه اکثر
 شـناختیجامعـه شـدهشـناخته متغیرهاي با اجتماعی
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 مسائل و دیگران درباره نگرانی آگاهی، اعتماد، چونهم
ــومی، ــارکت عم ــائل در مش ــومی، مس ــجام عم  و انس

 (پانتــام، دارد ارتبــاط همکــاري و گروهــی همبســتگی
 ،اجتمــــاعی ســــرمایه ابعــــاد نظــــر از ).29 :1384
 دیدگاه به بسته و دارد وجود مختلفی هايبنديتقسیم

 بعـد بـه را آن گـاهی .اسـت متفـاوت محققـین نظر و
 بنـديتقسـیم اقتصـادي و سیاسی اجتماعی، فرهنگی،

 کمـی بعـد .کیفی و کمی بعدهاي به گاهی و کنندمی
 چه هر جامعه در یعنی است، کمیت ،اجتماعی سرمایه

 داوطلبانـه هـايانجمـن تعـداد و باشد بیشتر مشارکت
 بـود. خواهد تربیش نیز اجتماعی سرمایه باشد، تربیش

 تعـــداد بعــد، یــک دارد: مختلـــف بعــد دو کمیــت
 تعـداد دیگـر، بعـد و جامعـه در داوطلبانه هايسازمان
 میـزان چنـینهـم .است هاگروه این از یک هر اعضاي
 و آشـنایان و دوسـتان خـانواده، اعضـاي با افراد روابط

 ســرمایه کمــی بعــد شــامل دیگــران بــا کلــی طــوربــه
 بعـد ،اجتمـاعی سـرمایه کیفـی بعد د.شومی اجتماعی
ــی ــی کیفیت ــراي .دارد مهم ــرآورد ب ــامع ب ــرمایه ج  س

 انســجام درجــه و همبســتگی میــزان بایــد اجتمــاعی،
 احساسـات کنشگران، بین متقابل اعتماد گروهی،درون
 قـرار نظـر مـد نیـز آن ذهنـی بعد کلی طوربه و مثبت

ــرد. ــت گی ــز کیفی ــود نی ــد دو خ ــک :دارد بع ــد، ی  بع
 همبسـتگی دیگـر، بعد و است گروهیدرون همبستگی

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

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

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

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

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

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

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

  

  
  اجتماعی سرمایه مختلف سطوح بین ارتباط - 1 شکل

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

 هاانگاره اجتماعی، آداب رسوم، قالب در اجتماعی سرمایه
 و اعتبار افراد، بین اعتماد اجتماعی، هايارزش و

 ماعی،اجت هايشبکه قواعد، و هنجارها نهادها، مشارکت،
 ،وي زعم به گیرد.می شکل فردي روابط و هاانجمن

 به بخشیدن شکل طریق از تواندمی اجتماعی سرمایه
 روابط تعمیق اجتماعی، همکاري يارتقا جمعی، اقدام
 در و هاآن روابط در اطمینان عدم کاهش و مردم بین

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

  

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

  
  اجتماعی سرمایه عناصر و ابعاد با مرتبط مفاهیم

 به اعتقاد معناي به اعتماد واژه :اجتماعی اعتماد الف)
 به و است کسی کارایی یا گوییراست کاري،درست
 اطالق جامعه اعضاي سایر به نسبت فرد مثبت نگرش

 یکپارچگی و نظم حافظ ،اجتماعی اعتماد شود.می
 میان اعتماد از ايدرجه وجود بدون و است اجتماعی

 چارچوبی در اجتماعی نظام دوام و بقا کنشگران،
 و انسجام رواین از نیست. مقدور منسجم و مطلوب

 هب زیادي حد تا اجتماعی هايگروه و جامعه یکپارچگی
 کنشگران میان در که است وابسته اعتمادي میزان

 بر کهآن از بیش انسانی، تعامالت دارد. وجود اجتماعی
 از باشد، متکی شخصی مالحظات و عقالنی دالیل
 ).61:1380 پور،(شارع یابدمی استمرار اعتماد رهگذر
 اعتماد مورد در را هانظریه پرنفوذترین از یکی ،پانتام

 اصلی اجزاي از یکی اعتماد او، نظر به است. کرده مطرح
 تسهیل را همکاري ،اعتماد است. اجتماعی سرمایه

 احتمال ،باشد باالتر جامعه در اعتماد چه هر و کندمی
 موجد نیز همکاري عالوهبه یابد.می افزایش همکاري

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

 دیگران با فرد خود به که روابطی است. مرتبط اجتماعی
 به نیز و هستند غریبه هم و صمیمی هم که دیگرانی و

 دولت مانند هاییسازمان و نهادها با افراد یا فرد رابطه
  ).Flanagan, 2003: 165( دارد ارتباط ...و
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 شناختی،جامعه دیدگاه از :اجتماعی انسجام ب)
 آن اساس بر که است ايپدیده ،همبستگی و انسجام

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

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

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

 :1378 (افروغ، »است یافته تمایز هايفرهنگخرده
 مفهومی معموالً اجتماعی همبستگی یا انسجام ).140

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

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

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

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

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

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

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

 گیرندمی نظر در نیز ارتباطی کنش نوعی را مشارکت
 ,Ramella and Rose( است متقابل فهم برمبتنی که

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

 تعریف در ،گائوتري ).119 :1374 (بویل، یابدمی
 اجتماعی، فرایندي مشارکت« گوید:می مشارکت

 چندفرهنگی و چندبعدي چندگانه، یکپارچه، عمومی،
 در نقش ایفاي به مردم همه کشاندن آن هدف که است
 ).Gaotri, 1986: 37( »است توسعه مراحل همه

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

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

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

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

 ابعاد روزبهروز و شده آفریننقش ،اجتماعی تحوالت
 عنوانبه آگاهی کسب که جایی تا ،یابدمی ايگسترده

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

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

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

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

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

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

  تحقیق روش
 از و کمی هايپژوهش نوع از پژوهش کلی رویکرد

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

 سرمایه با مرتبط هايشاخص تخصصی، ادبیات مطالعات
 )3( جدول مطابق آن با مرتبط هايگویه و اجتماعی
 خانوار 3688 شامل تحقیق آماري جامعه د.ش شناسایی
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 156 تعداد .است اسالم دهستان روستاي سی در ساکن
 جدول در که د،ش تعیین نمونه جامعه عنوانبه خانوار

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

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

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

 سادگی و سهولت دلیلبه »گوپتا و کوفمن« روش ،بین

                                                             
1. Fuzzy  

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

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

 از استفاده با هاگزینه بنديرتبه و هاشاخص وزن
 اجرا به فازي به چندشاخصه گیريتصمیم هايروش

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

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

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

  
 فرایند سیستم فازي -4شکل 

  

  روستاهاي مورد مطالعه  تعداد جمعیت و حجم نمونه - 2جدول 

الده  
با

  

رن
نا

 
ول

جد
یره  

گ م
جن

سرا  
ده 

وار
حله  

ه م
خر

چ
  

 کله
  سرا

شاد
ار

 
حله

م
  

نده
میا

  

باز
شه

 
حله

م
حله  

ك م
تر

حله  
ب م

غری
حله  

م م
هرا

ب
کل  

مع 
ج

  

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

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

  

  

 اجتماعی در جامعه هاي سنجش سرمایهشاخص -3جدول 
 هاگویه هاشاخص

 اعتماد اجتماعی
امانت دادن وسایل  -توجه به نظرات یکدیگر -داشتن اعتماد -روراستی -قرض دادن پول -داريامانت -خوش قولی

 احساس مسئولیت نسبت به یکدیگر -کار

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

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

  کتاب، روزنامه و مجله  مطالعه -اینترنت -رادیو -استفاده از تلویزیون اجتماعیآگاهی 
  هاي تحقیق)(منبع: یافته
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  پژوهش قلمرو و محدوده
 در گـیالن اسـتان غرب شمال در تالش شهرستان

 طـول دقیقـه 03 و درجه 49 تا دقیقه 32 و درجه 48
 38 تــا قـهیدق 33 و درجــه 37 و (شـرقی) جغرافیـایی

 واقـع (شـمالی) جغرافیـایی عـرض قـهیدق 16 و درجه

 بخـش شهرسـتان، ایـن هـايبخش از یکی است. شده
 است. شده واقع شهرستان این شرق در که است ماسال

 و خرجگیـل (اسـالم، دهسـتان سه داراي اسالم، بخش
 گــیالن، بودجــه و برنامــه (ســازمان اســت ســرا) خالــه
1382: 63(.  

  

  
   اسالم دهستان در مطالعه مورد روستاهاي - 3 شکل

 نگارندگان) مأخذ:(

  
   اصلی بحث

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

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

 و اجتماعی سرمایه سطح یابیارز موجود وضع ماتریس

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

 ،60 ،90( زیاد )،20 ،50 ،80( متوسط )،10 ،40 ،70(
 دلیلبه است. شده )40 ،70 ،100( زیادخیلی )،30

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

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

퐸 =
1

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

  روستا
  اجتماعی آگاهی  مشارکت  اجتماعی انسجام  اجتماعی اعتماد

Cij bij  Aij  cij  bij  aij  Cij Bij  Aij  cij  Bij  Aij  
  33,64  154,61  274,61  76,15  196,15  316,15  271,92  601,92  931,92  200,76  426,92  680,76  باالده

  39,23  159,23  273  106,92  226,92  416,15  969,23  639,23  309,23  730  490  208,46  جدولنارن
  35  155  275  107,5  227,5  347,5  328,75  658,75  988,75  280  520  762,5  میرهجنگ
  35,33  155,33  275,33  79,33  203,33  319,33  246,66  576,66  906,66  179,33  419,33  659,33  سراوارده
  33  115,5  198  114  233,5  353,5  331,5  661,5  994,5  284,5  524,5  764,5  محلهچخره
  41,53  161,53  279,23  124,61  244,61  354,61  326,15  656,15  906,15  271,53  511,53  750  سراکله

  40,76  160,76  277,69  55,38  175,38  295,38  272,3  595,38  925,38  159,23  399,23  639,23  ارشادمحله
  41,66  161,66  281,66  75  195  315  351,66  681,66  1011,6  281,66  521,66  595  میانده

  35,55  155,55  355,38  76,15  226,92  343,84  399,23  831,5  1262,3  326,92  640,76  954,61  شهبازمحله
  144,16  159,16  279,16  83,33  203,33  323,33  275,11  626,66  961,11  224,44  454,44  684,44  محلهترك
  45  165  285  89,16  200,83  320,83  259,16  589,16  869,16  211,66  445,83  686,66  محلهغریب
  41,66  155,55  279,23  81,25  201,25  321,25  265  595  925  218,75  458,75  698,75  محلهبهرام

  )تحقیق هايیافته خذ:(مأ
  

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

 شود اقدام تصمیم ماتریس استانداردسازي

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

   نمود. گیريتصمیم ماتریس
         ):1تابع (

푟 =
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⎪
⎨

⎪
⎧ 푎

푐
,
푏
푐
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푐
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 جنبه مثبت                       

푎_

푎
,

푏_

푏
,

푐_

푐
 جنبه منفی                        

 

 
퐶 = 푀푎푥 퐶                 퐶 = 푀푖푛 푎퐶  

  
  فازي اعداد شده استاندارد ماتریس - 5 جدول

  شاخص   
  روستا

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

  0,094  0,435  0,772  0,182  0,471  0,759  0,268  0,594  0,921  0,21  0,447  0,713  باالده
  0,11  0,448  0,768  0,256  0,545  1  0,958  0,631  0,305  0,764  0,513  0,218 نارنجدول

  0,098  0,436  0,773  0,258  0,546  0,835  0,324  0,651  0,977  0,293  0,544  0,798  میره جنگ
  0,099  0,437  0,774  0,19 0,488 0,767 0,243  0,57  0,896  0,187  0,439  0,69  سرا وارده

  0,092  0,325  0,557  0,273 0,561 0,849 0,327  0,653  0,983  0,298  0,549  0,8  محلهچخره
  0,116  0,454  0,785  0,299  0,587  0,852  0,322  0,648  0,895  0,284  0,535  0,785  سرا کله

  0,114  0,452  0,781  0,133  0,421  0,709  0,269  0,588  0,914  0,166  0,418  0,669  ارشادمحله
  0,117  0,454  0,792  0,18  0,468  0,756  0,347  0,278  1  0,295  0,546  0,623  میانده

  0,1  0,437  1  0,182  0,545  0,826  0,394  0,821  0,124  0,342  0,671  1  شهبازمحله
  0,405  0,447  0,785  0,2002  0,488  0,776  0,271  0,619  0,95  0,235  0,476  0,716  محله ترك

  0,126  0,464  0,801  0,214  0,482  0,77  0,256  0,582  0,859  0,221  0,467  0,719  محله غریب
  0,117 0,437  0,785  0,195  0,483  0,771  0,261  0,588  0,914  0,229  0,48  0,731  محله بهرام

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

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

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

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

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

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

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

  

 
  هاشاخص از یک هر شده نرمال فازي وزن -6 جدول

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

  2  3,8  5,6  1  2,8  4,6  1,6  3,4  5,2  1,3  3,1  4,9 شده نرمال اوزان
 

  وزین شده نرمال ماتریس -7 جدول
  شاخص   

  روستا
  اجتماعی آگاهی  مشارکت  اجتماعی انسجام  اجتماعی اعتماد

cij  Bij Aij Cij bij  aij  Cij bij  Aij cij  bij  aij  
  0,188  1,653  4,323  0,182  1,318  3,491  0,428  2,019  4,789  0,273  1,385  3,493  باالده

  0,22  1,702  4,3  0,256  1,526  4,6  1,532  2,145  1,586  0,993  1,59  1,068 نارنجدول
  0,196  1,656  4,328  0,258  1,528  3,841  0,518  2,213  5,08  0,38  1,686  3,91  میره جنگ
  0,198  1,66  4,334  0,19  1,366  3,528  0,388  1,938  4,659  0,243  1,36  3,381  سرا وارده
  0,184  1,235  3,119  0,273  1,57  3,905  0,523  2,22  5,111  0,387  1,701  3,92  محلهجخره
  0,232  1,725  4,396  0,299  1,643  3,919  0,515  2,203  4,654  0,369  1,658  3,846  سرا کله

  0,228  1,717  4,373  0,133  1,178  3,261  0,43  1,999  4,752  0,215  1,295  3,278  ارشادمحله
  0,234  1,725  4,435  0,18  1,31  3,477  0,555  0,945  5,2  0,385  1,692  3,052  میانده

  0,2  1,66  5,6  0,182  1,526  3,799  0,63  2,791  0,644  0,444  2,08  4,9  شهبازمحله
  0,81  1,698  4,396  0,2002  1,366  3,569  0,433  2,104  4,94  0,305  1,475  3,508  محله ترك

 غریب
  0,252  1,763  4,485  0,214  1,349  3,542  0,409  1,978  4,466  0,287  1,447  3,523  محله

  0,234 1,66  4,396  0,195  1,352  3,546  0,417  1,999  4,752  0,297  1,488  3,581  محله بهرام
  )تحقیق هايیافته خذ:(مأ
  

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

퐷  ):3تابع (
1 −         푏 < 푏  

1 −       푏 < 푏  
   

 

퐷 ):   4تابع (
1 −        (푏 < 푏 )

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

  
  روستا

 نسبی نزدیکی محاسبه  اجتماعی آگاهی  مشارکت  اجتماعی انسجام  اجتماعی اعتماد
  آلایده به گزینه هر

DI+  DI- DI+  DI- DI+ DI- DI+  DI- DIj+  DIj- 
  1,173  0,532  0,125  0,027  0,199  0,095  0,482  0,192  0,367  0,218  باالده

  2,313  1,833  0,139  0,015  0,262  0,027  0,957  0,923  0,955  0,868 نارنجدول
  1,625  1,18  0,126  0,026  0,248  0,894  0,543  0,141  0,708  0,119  میره جنگ
  1,412  0,553  0,128  0,025  0,21  0,081  0,454  0,215  0,62  0,232  سرا وارده
  1,515  0,43  0  0,156  0,275  0,021  0,546  0,138  0,712  0,115  محلهچخره
  1,258  0,139  0,146  0,01  0,273  0  0,541  0,159  0,298  0,129  سرا کله

  1,486  0,605  0,143  0,012  0,164  0,139  0,477  0,198  0,702  0,256  ارشادمحله
  0,942  0,722  0,146  0,01  0,197  0,097  0  0,456  0,599  0,159  میانده

  1,702  0,52  0,128  0,019  0,242  0,033  0,659  0  0,673  0  شهبازمحله
  1,649  0,458  0,168  0,016  0,211  0,08  0,502  0,168  0,768  0,194  محله ترك
  1,489  0,803  0,156  0  0,208  0,085  0,468  0,217  0,657  0,201  محله غریب
  1,458  0,494  0,129  0,025  0,207  0,084  0,475  0,198  0,647  0,187  محله بهرام

  )تحقیق هايیافته خذ:(مأ
  

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

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

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

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

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

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

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

 

 
  مطالعه مورد روستاهاي سطح در اجتماعی سرمایه بنديرتبه - 9 جدول

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

  8  0,312  باالده
  12  0,442 نارنجدول

  10  0,42  میره جنگ
  6  0,281  سرا وارده
  3  0,221  محلهچخره
  1  0,099  سرا کله

  7  0,289  ارشادمحله
  11  0,433  میانده

  4  0,234  شهبازمحله
  2  0,217  محله ترك
  9  0,35  محله غریب
  5  0,253  محله بهرام

  )تحقیق هايیافته خذ:(مأ
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  گیرينتیجه و بنديجمع
 وريبهـره بـراي مناسـبی بسـتر اجتماعی، سرمایه

 موفقیـت به نیل براي راهی و فیزیکی و انسانی سرمایه
 بـه اجتمـاعی سـرمایه ،دیگـر سوي از شود.می قلمداد
 را زنـدگی و بخشـدمـی مفهـوم و معنـی ،فـرد زندگی

 سـرمایه غیـاب در سـازد.مـی تـربخـشلذت و ترساده
 دسـت از را خـود اثربخشـی ها،سرمایه سایر اجتماعی،

 هـايراه پیمـودن ،اجتمـاعی سـرمایه بدون و دهندمی
 دشـوار و نـاهموار اقتصـادي و فرهنگی تکامل و توسعه

 به آنچه از تربیش توسعه، براي حاضر عصر در د.شومی
 نیازمنـد انسـانی سـرمایه و فیزیکـی اقتصادي، سرمایه
 این بدون زیرا ؛نیازمندیم اجتماعی يسرمایه به ،باشیم

 انجـام بهینـه طوربه هاسرمایه دیگر از استفاده سرمایه،
    ).2 :1385 ،ادریسی و (عظیمی شد نخواهد

 هـايویژگـی از ايمجموعـه بـه اجتمـاعی سرمایه
ــردي ــی، و ف ــمی گروه ــمی و رس ــاع در غیررس  ،اجتم

 عناصـر آن بین و درون انتزاعی و واقعی روابط همراهبه
 انسـجام اجتمـاعی، مشـارکت خلـق بـا کـه دارد اشاره

 موجـب اجتمـاعی آگاهی و اجتماعی اعتماد اجتماعی،
 ابعـاد کلیـه بـر نهایـت در و شـده افزاهم اثراتی زایش

 و اجتمـاعی سرمایه میان رابطه گذارد.می ثیرتأ توسعه
 مطالعـات ربـارهد مطـرح هايجنبه از اقتصادي توسعه
 فراوانـی ابهامـات کـه است اجتماعی سرمایه به مربوط

 در اجتمـاعی سـرمایه کـه اهمیتـی بـه توجـه با .دارد
 شناخت و گیريهانداز به نیاز همواره دارد، امروز دنیاي

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

 خـانوار 156 تعـداد .است اسالم دهستان روستاي سی
 سـنجش بـراي .دشـ تعیـین نمونـه جامعـه عنـوان به

 تکنیـک از مطالعـه مـورد روستاهاي اجتماعی سرمایه
 پـنج انجـام از پس است. شده استفاده فازي بنديرتبه

ــه ــک هــر اجتمــاعی ســرمایه )C+( میــزان ،مرحل  از ی
ــان از دهــدمــی نشــان کــه دشــ تعیــین روســتاها  می

 و سـراکلـه روستاهاي ترتیببه مطالعه مورد روستاهاي
 میزان باالترین ،217/0 و 099/0 امتیازات با محلهترك

 بـه نارنجـدول و میانـده روستاهاي و ،اجتماعی سرمایه
 سـرمایه میـزان ترینپایین ،0,433 و 0,442 با ترتیب

 کـه است امر این یدؤم نتایج این .اندداشته را اجتماعی

 دلیـل بـه محلهترك و سراکله روستاهاي باالي يرتبه
 (انســجام اجتمــاعی ســرمایه هـايشــاخص بــودن البـا

ــاعی، ــاد اجتم ــاعی، اعتم ــاعی مشــارکت اجتم  و اجتم
 دلیـلبـه کـه اسـت روسـتاها این در )اجتماعی آگاهی
 در تـرقوي اجتماعی هايشبکه و روابط تعامالت، وجود

 بـه نسـبت یانروسـتای اعتمـاد موجـب کـه است هاآن
 پــی در مثبتـی اقتصـادي اثـرات و گـرددمـی یکـدیگر

 بـودن کـم بـه توجـه بـا مثـال طـورهبـ داشت. خواهد
 اقتصـادي جنبه از ،گیالن در کشاورزي زمین مساحت

 صـرفه کشـاورزان همـه توسـط کشـاورزي ابزار خرید
 کشـاورزان، کـه شودمی موجب اعتماد .ندارد اقتصادي

 ایـن کـه دهنـد امانت یکدیگر به را کشاورزي کار ابزار
 د.شــومـی روسـتاها در سـرمایه حفـظ موجـب مسـأله

 اجتمـاعی انسـجام درجـه با روستایی جامعه چنینهم
 کشــاورزي امـور در یانروســتای همکـاري موجــب بـاال
 کشـاورزي هـايهزینـه از گرددمی موجب که دشومی

 بـاالي درجـه از کـه ايجامعـه چنـین در شود. کاسته
 مشــارکت موجــب ،اســت برخــورد انســجام و اعتمــاد

 موجـب توانـدمـی خصوصـاً ؛دشـومـی هاآن حداکثري
 بـه توجه با .گردد ستاییرو مدیریت در هاآن مشارکت

 اجتمـاعی سـرمایه زمینه در شده انجام تحقیقات سایر
 در اجتمـاعی سـرمایه وجـود کـه اسـت امـر این یدؤم

 پایــدار توسـعه بــه یـابیدســت بـراي را زمینــه روسـتا
 يارتقـا بـراي پـژوهش ایـن .کندمی تسهیل روستایی

 اقـدامات ،روسـتایی جوامـع در اجتماعی سرمایه سطح
  :دکنمی پیشنهاد را ذیل

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

 هـايتشـکل ایجـاد تسـهیل جهـت در بسترسازي -
  روستا؛ در مردمی

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

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

 اجتماعی روابط گیريشکل براي الزم بسترهاي ایجاد - 
  است. پژوهش این هايپیشنهاد دیگر از افراد، بین پایدار
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