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بهمن خسروی پور ،*1الهام خسروی

پور2

تاریخ دریافت1051/50/13 :
تاریخ پذیرش1051/50/12 :
کد مقاله88880 :

چکـیده
سرمایهی اجتماعی یکی از انواع مهم سرمایه در دهههای اخیر شناخته شده است .امروزه سرمایهی اجتماعی به ساختار و
کیفیت روابط اجتماعی بین افراد میپردازد و افزایش آن میتواند موجب کاهش جدی هزینههای اداره یک جامعه و حرکت
رو به جلو برای توسعه گردد .مطالعات انجام شده حاکی از لزوم توجه به سرمایهی اجتماعی در دستیابی به توسعهی پایدار
و از جمله توسعهی پایدار روستایی میباشد .چرا که در ارتباط با توسعهی مناطق روستایی ،سرمایهی اجتماعی ابزاری قوی
برای ارتقاء درآمد ،کاهش فقر ،مدیریت پایدار منابع ،ارتقاء انگیزش ،مشارکت فعال در تصمیمگیری ،ارتقا شاخصهای
سالمت ،توانمندسازی و  ...محسوب میشود .در واقع سرمایهی اجتماعی بر توانایی جمعیت روستایی برای سازمان یافتن و
توسعهیافتگی اثر میگذارد .مقاله حاضر که به روش مروری و با استناد از منابع کتابخانهای و الکترونیکی تدوین شده ،به
بررسی مفاهیم سرمایهی اجتماعی و نقش بر توسعه پایدار روستایی پرداخته و در پایان راهکارهایی جهت تقویت سرمایه
اجتماعی در روستاها ارائه نموده است.

واژگـان کلـیدی :سرمایهی اجتماعی ،توسعه پایدار ،توسعهی پایدار روستایی ،مشارکت
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 -1مقدمه
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نقش و جایگاه روستاها در فرآیندهای توسعه اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی در مقیاس محلی ،منطقهای ،ملی و بینالمللی و
پیامدهای توسعهنیافتگی مناطق روستایی چون فقر گسترده ،نابرابری فزاینده ،رشد سریع جمعیت ،بیکاری ،مهاجرت و حاشیهنشینی
شهری موجب توجه به توسعه روستایی و حتی تقدم آن بر توسعه شهری شده است (احمدی و سجادی .)1331،آنچه امروزه در
مورد توسعهی مناطق روستایی مطرح است ،توسعه پایدار روستایی است .توسعهای که بتواند نیازهای کنونی بشر را تأمین کند بدون
آنکه توانهای محیطی و زیستی نسلهای آینده را در تأمین نیازهایشان به مخاطره اندازد .مفهوم توسعه پایدار از دیدگاههای
مختلفی مورد بررسی قرار گرفته و نهادهای بسیاری کوشیده اند از آن به عنوان راهبردی مناسب جهت مقابله با چالش هایی نظیر
افزایش جمعیت ،تخریب زیست محیطی ،محدودیت منابع ،نابرابری اجتماعی -اقتصادی ،بیکاری ،فقر و ناهنجاری های اجتماعی
استفاده کنند (شایان و همکاران .)1335 ،بنابراین برای رسیدن به توسعه پایدار روستایی باید روستاها را درپلهی نخست مورد توجه
قرار داد .زیرا اوال ،جامعه روستایی بخش اعظمی از بافت هر جامعه را در بر دارند ،ثانیا ،علیرغم وجود اعتماد و انسجام درون گروهی
جامعه روستایی ،اعتماد برون گروهی ،در بین آنان بسیار پایین است و این امر مانع از تسریع روند توسعه در این جوامع خواهد شد .با
این حال تحقق توسعه کشورها مستلزم بهره گیری از استعداد و توان و حضور فعاالنه مردم و مشارکت آنان در مراحل مختلف در
فرایند توسعه در جوامع محلی و ملی است که تحقق این مهم تا حدود خیلی زیادی منوط به تقویت سرمایهی اجتماعی در مناطق
روستایی است (حیدری ساربان.)1333،
سرمایه اجتماعی مکمل سرمایه های طبیعی و انسانی در فرایند توسعه روستایی است (فراهانی وهمکاران  )1331و یک عامل
کلیدی در غلبه بر فقر و توسعه مناطق روستایی محسوب میشود(میچلینی .)2513،1در حقیقت مساله توسعه نیز مانند دیگر مسائل
اجتماعی ،امری کامل و جامع است که نیازمند مشارکت همه جانبه مردم در سیاستگذاری ،برنامه ریزی ،اجرا و ارزشیابی کلیه
برنامه های توسعهای میباشد که این امر از اصول مسلم مدیریتی محسوب شده و برساختار یافتگی و نظام مندی آن تاکید دارد،
بنابراین تقویت نقش و جایگاه نهادهای مدنی نیز در این چارچوب اهمیت ویژه ای می یابد .در حال حاضر ،سازمان های غیر دولتی
به عنوان نهادها و موسساتی کارآمد و مکمل بخش دولتی در تأمین اهداف توسعه جایگاه ویژه ای یافته اند .این سازمان ها به
عنوان بازیگران مهمی برای پر کردن شکاف های اجتماعی ناشی از ارائه خدمات اجتماعی دولت ها هستند(فتحی .)1331،امروزه
یکی از راهبردهای مورد تاکید بسیاری از جامعه شناسان و برنامه ریزان توسعه ،توجه به نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار
روستایی است .اصوال شاخصهای سرمایه اجتماعی را می توان به مثابه ابزاری برای اجرای پروژه های دولتی در روستاها ،مشارکت
و دخالت دادن بخش های محروم روستایی در نهادها و نظام حاکم بر زندگی آنها در نظر گرفت(.نعیمی و همکاران .)1331 ،لذا،
تقویت سرمایهی اجتماعی یکی از راههای توسعه پایدار به شمار می رود .به طوری که سرمایه اجتماعی در قالب تشکل های محلی
قادر به کاهش فقر و افایش رفاه جامعه میباشد (شیروانیان و نجفی  .)1335هدف مطالعه حاضر ،بررسی اهمیت و لزوم توجه به
سرمایهی اجتماعی در دستیابی به توسعه و توسعه پایدار روستایی میباشد.
 -2تعاریف و مفاهیم
توسعه پایدار توسعهای است که در آن تأمین نیازها و رضایتمندی افراد همراه با افزایش کیفیت زندگی انسان مدنظر
است(.قادری و همکاران .)1331 ،توسعه پایدار عبارت است از برآورده کردن نیازهای نسل امروز بدون اینکه توانایی نسل آینده در
برآورده کردن نیازهایش تهدید شود( .ایساکاسان : 2550 ،2به نقل از حاجی حسینی و همکاران .)1051 ،توسعه پایدار روستایی یک
فرایند پایدار تغییرات اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و محیطی به منظور ارتقا و رفاه و خوشبختی طوالنی مدت کل اجتماع است.
توسعه پایدار می تواند به مثابه فرآیند تغییرات چندبعدی موثر بر جامعه روستایی تعریف شود که رشد اقتصادی ،بهبود شرایط
محیطی و حفظ ارزشهای محیطی به گونه ای همساز ،از مشخصه های مهم آن است( .ازکیا ;1381 ،به نقل از فالح تبار.)1330 ،
توسعه پایدار روستایی رهیافتی برای توسعه است که در آن ،کارایی ،عدالت و پایداری با هم تلفیق شده اند ،به گونه ای که کارایی
متضمن استفاده بهینه از منابع ،عدالت متضمن فقر زدایی و کاهش شکاف بین فقرا و ثروتمندان و هدف از پایداری نیز پایداری
معیشت با حفظ امرار معاش آینده از طریق حفظ منابع طبیعی باشد(کریم و هاشمی.)1388 ،
امروزه در کنار سرمایه های انسانی ،مالی و اقتصادی ،سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی مورد بهره برداری قرار
گرفته است(الوانی و شیروانی .)1383 ،سرمایهی اجتماعی از مفاهیم نوینی است که در سال های اخیر به سرعت رشد و توسعه
یافته است(پریتی و وارد2551،3؛ رحمانی و همکاران )2511 ،0و در اکثر رشته های علوم انسانی و جامعه شناسی رواج یافته است و
1 Michelini
2 Isakasson
3 Pretty & Ward
4 Rahmani et al
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به عنوان یکی از عوامل تقویت کننده روابط جمعی شبکه ها و انسجام بخش (میان انسان ها)( ،انسان ها وسازمان ها) و(سازمان
ها با یکدیگر) در توسعه روستایی محسوب میشود(رومیانی و همکاران1333,؛ وان ریجن و همکاران .)2513 ،1سرمایهی اجتماعی
برخالف سایر سرمایه ها به صورت فیزیکی وجود ندارد بلکه حاصل تعامالت هنجاری گروهی و اجتماعی بوده و از طرف دیگر
افزایش آن می تواند موجب پایین آمدن جدی سطح هزینههای اداره جامعه و نیز هزینههای عملیاتی سازمان گردد .در کلی ترین
سطح ،سرمایهی اجتماعی موضوعاتی اعم از شدت و کیفیت روابط و تعامالت بین افراد و گروه ها ،احساس تعهد و اعتماد دو جانبه
نسبت به هنجارها و ارزش های مشترک را شامل میشود و به عنوان یک حس تعلق و همبستگی پایه مهم برای پیوستگی
اجتماعی در نظر گرفته میشود(نعمت اللهی و همکاران.)1332،
به نظر میچلینی ( )2513سرمایهی اجتماعی مجموعه ای از منابع کنونی یا بالقوه مرتبط با مالکیت پایدار میباشد که به
وسیلهی شبکه ای از روابط متقابل بین افراد شناخته شده است .اونیکس ولئونارد )2515( 2و ریجن وهمکاران ( )2512سرمایه
اجتماعی را آن دسته از ویژگی های نظام اجتماعی از جمله اعتماد ،هنجارها و شبکه هایی می دانند که می تواند بهره وری را از
طریق مشارکت مردم در اقدامات جمعی بهبود بخشد.
در جدول( )1تعاریف مختلفی از سرمایه اجتماعی ارائه شده است:
جدول -1برخی تعاریف سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی به هنجارها و شبکه هایی که افراد را برای انجام کارهای جمعی توانمند می سازد ،اطالق میشود.
سرمایه ای که با استفاده از "رویکرد شبکه ای" به عنوان بهبوددهنده کیفیت روابط اجتماعی سبب تحقق اهداف
فردی و اجتماعی می گردد را سرمایه اجتماعی نامند.
سرمایه اجتماعی ،سرمایه ای مبتنی بر اعتماد در روابط میان فردی و هنجارهای متقابل در شبکه های اجتماعی
است که باعث تسهیل همکاری شده ،ارزش آفرین بوده و امری حیاتی در جهت تحقق منافع فردی و جمعی است.
سرمایه اجتماعی یک تئوری قدرتمند برای شرح چگونگی دستیابی سازمان ها و اعضایشان به منابع از طریق
برقراری ارتباطات است ،در واقع ارتباطات مفهوم سرمایه اجتماعی را می سازد.
سرمایه اجتماعی در موقعیتهایی شکل می گیرد که افراد در مکانهایی همچون محله ها ،مکانهای مذهبی،
محیطهای کار و سازمانهای مردم نهاد با یکدیگر تعامل داشته باشند و برای ایجاد ارتباط با یکدیگر تالش می کنند.
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تعریف سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی مجموعه ای از شبکه ها ،هنجارها ،ارزشها و درک متقابل میان اعضای جامعه است که سبب
تسهیل روابط درون گروهی و میان گروهی جهت کسب منافع متقابل در میان اعضای گروه میشود.
سرمایه اجتماعی اشاره به فرصتها دارد .موقعیت فرد در ساختار تعامالت می تواند به خودی خود یک دارایی
محسوب شود.

منبع

 -3ابعاد و سطوح سرمایه اجتماعی
 -1-3سطح خرد
سطح خرد یا رابطه فرد به فرد ،به دو نفر که باهم ارتباط دارند و به هم اعتماد می کنند اشاره دارد(کاظمی .)1332،سرمایهی
اجتماعی در سطح خرد براساس میزان صمیمیت حاکم بر روابط افراد ،به دو نوع غیر رسمی (پیوندی یا درون گروهی) و تعمیم یافته
(آوندی یا میان گروهی) تقسیم میشود(حسینی و همکاران.)1380،
الف -سرمایه اجتماعی درون گروهی :سرمایهی اجتماعی درون گروهی ،به پیوندهای انحصاری اشاره دارد که افراد را به
خاطر مسائل مشترک دورهم جمع می کند .سرمایه اجتماعی درون گروهی حول خانواده ،دوستان صمیمی و سایر خویشاوندان
نزدیک بنا شده و افراد متعلق به یک ردهی جامعه شناختی را گرد هم می آورد(.توسلی و پیراهری .)1381 ،این سرمایه به سمت
دایره محدودی از افراد جریان دارد و به لحاظ مولفه های سرمایه اجتماعی نظیر اعتماد و مشارکت شعاع محدودی دارد(.معین
الدینی و همکاران.)1332 ،
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ب -سرمایه اجتماعی بین گروهی :این نوع سرمایه اجتماعی در میان افرادی رواج دارد که روابط دوستانه و خصوصیات
مشترک کمتری میان آن ها حاکم است .مانند اعضای گروه های اجتماعی و سیاسی یا عموم مردم که لزوما از یک اندیشه وگروه
های فکری خاصی پیروی نمی کنند(حسینی و همکاران .)1380،به انجمن های داوطلبانه و پیوندهای افقی مبتنی بر منافع مشترک
اشاره دارد که بر تفاوتهای نامتجانس قومیتها ،مذهب و پایگاه اجتماعی-اقتصادی فائق می آیند(.توسلی و پیراهری.)1381 ،

 -2-3سطح کالن
اگر گروه ها و شبکه های منفرد در سطح جامعه با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و به یکدیگر اعتماد داشته باشند سرمایه اجتماعی
در سطح کالن شکل می گیرد که به آن سرمایهی اجتماعی"پیوندی" می گویند(کاظمی .)1332،وولکاک )1338(1با پیروی از
تقسیم بندی پاتنام می گوید سرمایه اجتماعی درون گروهی عبارت است از پیوندهای درونی اجتماع که افراد فقیر را در جامعه
روستایی قادر می سازد تا بتوانند از منابع ،امکانات ،و مساعدتهای اجتماع خود به بهترین شکل ممکن بهره مند شوند; و سرمایه
اجتماعی بین گروهی را شبکه های روابط اجتماعی بیرونی مانند پیوند با کارشناسان و ماموران ترویج کشارزی ،فروشندگان نهاده
ها و تجهیزات ،حامیان مالی و سازمانهای غیردولتی ذکر می کند که افراد و گروه ها را قادر می سازد تا از منابع اطالعاتی و
حمایتی خارجی بهره مند شوند.

 -4سرمایه اجتماعی روستاها
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سرمایه های اجتماعی روستایی را می توان در سه دسته مردم ،گروه ها و سازمانهای روستایی تقسیم بندی کرد:
مردم مهم ترین سرمایه اجتماعی روستا هستند :در واقع سرمایه اجتماعی از کنش های روزانه ای که در بین مردم وجود دارد
به وجود می آید.
سازمانهای روستایی شامل:انواع تعاونیهای روستایی و کشاورزی ،انجمن کارگران روستایی ،تولیدکنندگان کشاورزی ،اتحادیه
های اعتباری روستایی ،شوراهای روستایی ،دهیاری های روستایی و ...
گروه ها شامل گروه دوستان ،گروه خویشاوندان ،گروه همسایگان ،گروه زمین داران مشترک و سایر گروه های خودجوش
مردمی(.کاظمی و همکاران.)1332 ،

 -5سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار روستایی
با پایان یافتن مدرنیته وگام نهادن جهان در عصر پسا مدرن ،مفهوم توسعه نیز دچار دگرگونی هایی گردید و تاریخ مفهوم
"توسعه" ،عناصر تازه ای برای این زنجیرهی وسیع و انباشته شده از مفاهیم ایجاد کرد .در این مفاهیم توسعه نمی تواند در یک بعد
شکل گیرد ،بلکه نیازمند ابعاد مختلفی است که فراهم آورندهی زمینه های توسعه هستند .از این رو جامعه دارای یک نظم
اقتصادی -خدماتی میشود و در آن رقابت برای بقا شدت می یابد و انحصار فعالیت های اقتصادی بر ساخت سیاسی و اجتماعی
زندگی انسان تحکیم میشود .در این بین یکی از مفاهیم شکل گرفته در عصر حاضر"سرمایهی اجتماعی" است (میری و
همکاران .)1383،سرمایهی اجتماعی مفهومی جامعه شناختی است که به طور فزاینده ای توسط دانشمندان علوم اجتماعی مورد
استفاده قرار می گیرد(ادهیکاری و گولدر )2515 ،2و در مباحث مربوط به توسعه به عنوان یک عامل کلیدی در غلبه بر فقر و
گسترش رقابت پذیری ،توجه زیادی را به خود جلب کرد (میچیلینی.)2513،
توجه به سرمایه اجتماعی و آگاه سازی روستائیان از راه مشارکت ،همکاری ،تعامالت ،اعتماد و واکنشهای گروهی میان اعضا
در گروه های اجتماعی که منجر به گسترش و تسهیل روابط اجتماعی فرد با سایر افراد جامعه میشود ،از ملزومات رسیدن به
توسعهی پایدار است(.حیدری ساربان و همکاران .)1331 ،بدون سرمایه اجتماعی ،پیمودن راه توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی
ناهموار و دشوار میباشد( .الوانی و شیروانی .)1383 ،در واقع وجود سرمایه اجتماعی در جوامع کشاورزی یکی از عوامل کلیدی
توسعه پایدار روستایی است(.روحانی و همکاران .)1055 ،امروزه سرمایهی اجتماعی نقشی بسیار مهم تر از سرمایه فیزیکی و انسانی
در جوامع ایفا می کند و بدون سرمایهی اجتماعی سایر سرمایه ها اثر بخشی خود را از دست می دهند و پیمودن راه های توسعه و
تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار میشود؛ از این رو موضوع سرمایهی اجتماعی به عنوان یک اصل اساسی برای نیل به
توسعه پایدار محسوب میشود و حکومت ها و دولت مردانی موفق قلمداد می شوند که بتوانند با اتخاذ سیاست های الزم و ارائه
راهکارهای مناسب در ارتباط با جامعه به تولید و توسعه سرمایهی اجتماعی بیش تر نائل شوند(توکلی و همکاران .)1335،پژوهش
1 Woolcock
2 adhikari&golder
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های متعدد نشان داده است که جوامع پیشرفته از سطوح باالتر سرمایهی اجتماعی از قبیل اعتماد ،مشارکت ،همبستگی ،ثبات و...
برخورد دارند ،اما سرمایهی اجتماعی و رابطه آن با توسعه در ایران به طور کامل شناخته نشده است .با توجه به اینکه بیشتر برنامه
های توسعه روستایی در کشور قبل و بعد از انقالب به موفقیت کامل دست نیافته اند ،لزوم توجه به واکاوی ابعاد مختلف این عدم
موفقیت الزم و ضروری است (افراخته و همکاران .)1333،بدون تردید می توان گفت که یکی از چالش های امروزه توسعه
روستایی ،عدم توجه به سرمایهی اجتماعی روستاییانی است که به صورت هزاران خرده فرهنگ در پهنهی جغرافیایی کشور ایران
گسترده شده اند ،که شناخت این سرمایه قطعا روند برنامه ریزی برای توسعه روستایی را برای متخصصان مربوطه تسهیل و
مشارکت روستاییان را در اجرای بهتر برنامه به همراه دارد (فراهانی و همکاران .)1332،در حقیقت اهمیت سرمایهی اجتماعی به
دلیل تاثیراتی است که بر استعداد روستاییان در جهت سازماندهی برای توسعه می گذارد .این تاثیرات عبارتند از -1 :ارتباط متقابل
برای ایجاد هماهنگی بین فعالیت ها  -2بسیج منابع و اعمال مدیرت در آن ها  -3اعمال مشارکت عمومی و ارزیابی آراء و مساله
یابی  -0ارائه راهکارهای حل مشکالت؛ این چهار کار تأثیراتی است که سرمایهی اجتماعی بر روی سازماندهی توسعه روستاها
انجام می دهد و روند آن در جهت رسیدن به رفاه عمومی جوامع روستایی میباشد (توکلی و همکاران.)1335،
امروزه الگوهای نظری بسیاری توسط محققین مختلف برای تعیین ارتباط سرمایه اجتماعی و مباحث توسعه روستایی مطرح
شده است.افتخاری و همکاران( )1330در پژوهش خود براساس رویکرد سیستمی یک الگوی نظری سرمایه اجتماعی برای توسعه
روستایی معرفی نموده اند .در این الگو در قالب رویکرد سیستمی ویژگیهای سرمایه اجتماعی را داده(درون داد) ،فرآیند،
خروجی(ستاده) پیامد و اثر ذکر و تشریح نموده است .شکل( )2این الگو را نشان می دهد.
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شکل شماره( :)2الگوی سرمایه اجتماعی برای توسعه روستایی براساس رویکرد سیستمی ،منبع( :افتخاری و همکاران)1931 ،

بهره مندی جوامع روستایی از سرمایه اجتماعی و برنامه ریزی اثربخش برای ارتقای آن ،با افزایش آگاهی اجتماعی روستائیان،
انسجام و اعتماد اجتماعی در جامعه آنها ،توسعه شبکه های اجتماعی و بهبود مشارکت اجتماعی ایشان در اقدامات توسعهای ،موجب
میشود تا جوامع روستایی به صورت موثرتر و کاراتر در راستای توسعه پایدار روستایی نقش خود را ایفا نمایند(.مریدسادات و
همکاران.)1330 ،
بنابراین شرط الزم برای پیشرفت هر جامعه ای به خصوص جوامع روستایی ،گسترش انسجام اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و
اعتماد متقابل (افراد و دولت) میباشد (بهاگوتال و همکاران .)2515،1در نهایت پیامدهای سرمایهی اجتماعی در توسعه مناطق
روستایی را میتوان در شکل( )3نشان داد:

Bhagavatula et al

1
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شکل شماره (: )9پیامدهای سرمایهی اجتماعی در مناطق روستایی( ،منبع:حیدری ساربان)1939 ،
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 -6نتیجه گیری و پیشنهادها
در دیدگاه سنتی ،توسعه سرمایه های اقتصادی ،فیزیکی و نیروی انسانی مهم ترین نقش را در توسعهایفا می کند ،اما در زمان
حاضر بیشتر از آنچه بر سرمایه های فیزیکی و اقتصادی تاکید شود بر سرمایهی اجتماعی تاکید میشود .زیرا بدون سرمایهی
اجتماعی استفاده از دیگر سرمایه ها به صورت مطلوب انجام نخواهد گرفت .در حقیقت سرمایهی اجتماعی از طریق ایجاد
هماهنگی و ارتباط میان انواع دیگر سرمایه ها از جمله سرمایه های مالی ،طبیعی و انسانی در قالب شبکه ای از روابط متبنی بر
اعتماد متقابل میان افراد ،زمینه را جهت دستیابی به سود مشترک (توسعه) فراهم می آورد.
در این رابطه کاربرد سرمایهی اجتماعی در مناطق روستایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ چرا که اکثریت ساکنین را
کشاورزان فقیر و خرده مالک تشکیل می دهند و آنها نیز ،نیازمند برنامه هایی برای افزایش مشارکت ،اعتماد متقابل به یکدیگر و به
مسئولین ،همچنین نیازمند انسجام درون گروهی هستند .در این راستا میسر شدن پیشرفت در هر یک از زمینه های فوق ،مستلزم
حضور ،اعتماد و مشارکت آحاد روستاییان در روند توسعه است و این امر امکان پذیر نیست ،مگر آنکه روحیهی مشارکت و اعتماد
اجتماعی و همبستگی اجتماعی را به شکلی مدرن و در قالب تشکل های غیر دولتی همانند انجمن های و تعاونی های روستایی
باال برد .به این ترتیب مشارکت روستاییان در این تشکل های غیردولتی سبب میشود که افراد سرمایه های خود را اعم از طبیعی
(آب و زمین) ،مالی و انسانی (دانش و مهارت ها) ،به اشتراک گذاشته و از طریق انسجام و یکپارچگی حاصل میان فعالیت های
مختلف در تعاونی های مدکور دستیابی به اهداف مورد نظر تسهیل و موجبات رشد اقتصادی فراهم گردد .به این ترتیب می توان از
طریق به کارگیری سرمایهی اجتماعی در کنار سایر سرمایه ها در مناطق روستایی به توسعه روستایی دست یافت .باتوجه به مطالب
ذکر شده می توان پیشنهادهای زیر را در این زمینه ارائه کرد:
 .1آموزش و تشویق روستائیان برای تشکیل نهادهای مشارکتی مانند شرکت های تعاونی ،نهادهای مردمی و غیر دولتی به
منظور افزایش حس همبستگی و مشارکت جویی در سطح روستاها؛
 .2فراهم آوردن حمایت های مالی ،آموزشی ،مدیریتی مناسب از سوی کارگزاران دولتی و دست اندرکاران توسعه در جهت
تشکیل تعاونی ها و پس از شکل گیری آن ها ،به منظور دوام ،پویایی و موفقیت این تعاونی ها؛
 .3نشستها ،دورهمی ها و کارگاه های آموزشی متناسب با نیاز و مشارکت روستائیان از طراحی تا اجرا در راستای بهبود و
تقویت سرمایه اجتماعی;
 .0تقویت اختیار و قدرت اجرایی به نهادهای مدیریتی روستا بخصوص شوراهای اسالمی روستاها؛
 .0با اقدامات مداخله ای دولت باید فرهنگ مشارکت از طریق رسانه های جمعی به روستاییان آموزش داده شود تا برای
پذیرش مشارکت از آمادگی کافی برخوردار باشند ،این برنامه به تقویت سرمایه اجتماعی و متقابال به ارتقاء مشارکت
مساعدت شود.
 .0برگزاری دوره های آموزشی ترویجی در خصوص روشهای مشارکتی
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افراخته ،حسن ،اصغر عزیزی و مرتضی مهرعلی تبار فیروزجایی .)1333(.نقش سرمایهی اجتماعی بر توسعه روستایی دهستان
چهاردانگه .نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی ،سال چهاردهم ،شماره .30
احمدی ،فاطمه و اشرف سجادی .)1331(.بررسی مؤلفه های بازدارنده توسعه پایدار روستایی از دیدگاه کارشناسان .مجله
پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی ،سال پنجم ،شماره .3
الوانی ،سید مهدی; شیروانی علیرضا .)1383(.سرمایه اجتماعی ،اصل محوری توسعه .فصلنامه تدبیر ،شماره  ،101صص -22
.10
توسلی ،غالمعباس و پیراهری ،نیر .)1381(.بررسی سرمایه اجتماعی درون گروهی و بین گروهی در میان شهروندان تهران.
فصلنامه علمی علوم اجتماعی سال چهارم ،شماره  ،13صص .30-08
توکلی ،عبدهلل ،عبدالصمد عزیزپور لیندی ،الهام رضایی و اشرف میرزایی .)1333(.بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر مؤلفه های
سرمایه فکری(مطالعه موردی :اداره کل امور مالیاتی استان قم) .نشریه مدیریت سرمایه اجتماعی ،دوره ،1شماره،2
صص.200-281
توکلی ،مرتضی ،کیومرث دهقانی و رضا زارعی .)1335(.تحلیلی بر میزان سرمایهی اجتماعی در مناطق روستایی شهرستان
ممسنی(مطالعه موردی :بخش دشمن زیاری) .فصلنامه برنامه ریزی منطقهای ،سال اول ،شماره ،0صص.01-01
حاجی حسینی ،حبیب اله; میری ،غالمرضا و انوری ،محمودرضا .)1051(.عوامل موثر در عدم پیروی توسعه پایدار روستاهای
شهرستان زابل از اصول آمایش سرزمین .فصلنامه روستا و توسعه پایدار فضا ،دوره  ،3شماره اول ،بهار  ،1051صص -110
.151
حسینی ،امیرحسین ،زهرا علمی و محمود شارع پور .)1380(.رتبه بندی سرملیهی اجتماعی در مراکز استان های کشور.
فصلنامه پژوهشی رفاه اجتماعی ،سال هفتم ،شماره.20
حیدری ساربان ،وکیل .)1333(.اثرات سرمایهی اجتماعی در مناطق روستایی( مطالعه موردی :شهرستان مشگین) .فصلنامه
توسعه اجتماعی ،دوره هشتم ،شماره.0
حیدری ساربان ،وکیل; باختر ،سهیال و زیارتی ،مینا .)1331(.تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار کشاورزی در مناطق
روستایی(مطالعه موردی :روستاهای استان کرمانشاه) .فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط ،شماره  ،21صص .03-10
رکن الدین افتخاری ،عبدالرضا ،سمیرا محمودی ،غالمرضا غفاری و مهدی پورطاهری .)1330(.تبیین الگوی فضایی
سرمایهی اجتماعی در توسعه پایدار روستایی(مطالعه موردی :روستاهای استان خراسان رضوی) .فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه
روستایی ،سال چهارم ،شماره ،1صص .81-151
روحانی ،حسین; قربانی ،محمد; کهنسال ،محمدرضا .)1055(.نقش آموزشهای ترویجی در سرمایه اجتماعی کشاورزان
خراسان رضوی .فصلنامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی ،شماره  08و  ،01تابستان و پاییز .1055
رومیانی ،احمد ،علی اکبر عنابستانی و محمد والئی .)1333(.تحلیلی بر اثرات سرمایهی اجتماعی بر روی توسعه پایدار
روستایی( مطالعه موردی :دهستان رومشگان غربی -شهرستان کوهدشت) .فصلنامه علمی پژوهشی فضای جغرافیایی ،سال
پانزدهم ،شمارهی  ،02صص .31-110
شیروانیان ،عبدالرسول و بهاء الدین نجفی .)1335(.بررسی نقش سرمایهی اجتماعی بر رفاه و کاهش فقر روستایی (مطالعه
موردی :محدودهی شبکهی آبیاری و زه کشی درود زن) .مجله اقتصاد کشاورزی ،شماره ،3صص.20-03
شایان ،حمید ،سید رضا حسین زاده و رضا خسرو بیگی .)1335(.ارزیابی پایداری توسعهی روستا( مطالعهی موردی :شهرستان
کمیجان) .نشریه جغرافیا و توسعه ،شماره  ،20صص .151-125
فراهانی ،حسین ،جمشید عینالی و سمیه عبدلی .)1332(.ارزیابی نقش سرمایهی اجتماعی در توسعه نواحی روستایی( مطالعه
موردی :دهستان مشهد میقان شهرستان اراک) .نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی ،سال سیزدهم ،شماره  ،23صص
.21-05
فتحی ،سروش .)1331( .تحلیلی بر نقش سرمایهی اجتماعی بر توسعهی روستایی .فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا(برنامه
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