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 چكیده
یۀابی موانۀ    امروزه بسیاری از اندیشمندان و صاحب نظران توسعه در زمینۀ  ریشۀه  

کننۀد  بۀرای   یافتگی کشورهای مختلف به فقدان سرمایه اجتماعی اشاره میتوسعه
با توجه بۀه رۀرورم ملاهعۀه و     .توسعه بیش از هر چیز سرمایه اجتماعی نیاز است

بررسی این مفهوم به ویژه در نواحی روستایی محروم، مراکز روسۀتایی شهرسۀتان    
تحلیلی مبتنۀی  -مینودشت سلح بندی شده است  در این تحقیق از روش توصیفی

بر ملاهعام کتابخانه ای و میدانی)پرسشگری( استفاده شده اسۀت  جامعۀه امۀاری    
نوار است که با استفاده از فرمول نمونه گیری کۀوکران  تحقیق شامل سرپرستان خا

های حاصۀل از پرسشۀنامه نیۀز در باهۀب     نفر تعیین و داده 313حجم نمونه برابر با 
 مدل ویکور تحلیل و وستاهای مورد ملاهعه رتبه بندی و سلح بندی شدند  توزیۀ  

 شۀمال  ناحیۀه  که دهد می نشان روستایی مراکز سرمایه اجتماعی در سلح فضایی
سرمایه اجتماعی کمتری نسبت بۀه سۀایر نۀواحی از جملۀه مرکۀز، جنۀوب،        غرب،

دهد کۀه  جنوب غرب و جنوب شرق دارد  همچنین، نتایج ازمون پیرسون نشان می
های میزان جمعیت و تنۀو  بۀومی و زبۀانی و موبعیۀت جیرافیۀایی بۀا        میان موهفه

موهف  جمعیت و تنۀو  بۀومی   سرمایه اجتماعی رابله معنی داری وجود دارد  در دو 
و زبانی رابله ای معکوس وهی موبعیت جیرافیایی رابله ای مسۀتقیم دارد  رۀمن   
انکه بین دو موهفه میزان درامد و میزان سواد بۀا میۀزان سۀرمایه اجتمۀاعی رابلۀ       
معنی داری به هحاظ اماری مشاهده نشد  در نهایت این تحقیق بۀه منظۀور ارتقۀا     

ماعی در روستاهای مۀورد ملاهعۀه، تشۀکیل کۀارگروه هۀای      بخشی به سرمایه اجت
هۀای   ابتصادی توسط مدیران محلی را در جهت تبیۀین اهمیۀت موهفۀه    _اجتماعی

سرمایه اجتماعی  نظارم بیشتر بر عملکرد مدیران محلی در راستای اعتماد سۀازی  
 برای روستاییان و تقویت شبکه های اجتماعی و امۀوزش مۀداوم روسۀتاییان را در   

 محلۀی  جوامۀ   اساسی در توسۀعه  عاملی اجتماعی به عنوان سرمایه پذیرش جهت
 پیشنهاد می نماید 

سۀۀرمایه اجتمۀۀاعی، مشۀۀارکت اجتمۀۀاعی، اعتمۀۀاد  :كلیااد  هاا   واژه

.اجتماعی، شبکه های اجتماعی، شهرستان مینودشت

Abstract 
According to many thinkers and development experts, the 
lack of social capital is one of the obstacles to development 
in different countries .Social capital is needed for 
development above all else .Due to the necessity of 
studying and examining this concept, especially in rural 
areas that are more deprived of developmental benefits, the 
present study deals with the leveling of rural centers in 
Minoudasht county on this basis .In this research, a 
descriptive-analytical method based on documentary and 
field studies (questioning) has been applied .The statistical 
population of the study is the total number of heads of 
households in which 370 people were estimated using the 
Cochran's sampling formula .The data obtained from the 
questionnaire were analyzed in the form of Vikor model 
and thus the studied villages were ranked and leveled .The 
spatial distribution of social capital at the rural center level 
indicates that the northwestern region has less social capital 
than other areas, including the center, south, southwest, and 
southeast .Also, the results of Pearson test show that there is 
a significant relationship between the components of 
population size and ethnic and linguistic diversity and 
geographical location with social capital .The relationship 
between population and ethnic-linguistic diversity is 
inversely related to social capital, and the relationship 
between geographical location and social capital is direct .
There was no statistically significant relationship between 
the two components of income and literacy and social 
capital .Finally, in order to improve the level of social 
capital in the studied villages, this research suggests the 
following: holding group panels by local managers to 
explain the importance of social capital components, further 
monitoring the performance of local managers in building 
trust for villagers, strengthening social networks, and 
continuous education of villagers in order to accept social 
capital as an important factor in the development of local 
communities. 
Keywords: Social Capital, Social Participation, Social 

Trust, Community Networks, Minoudasht County. 
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 مقدمه 

امروزه در کنار سرمایه های انسانی، ماهی و ابتصادی از نو  
شود  بر دیگر از سرمایه به نام سرمایه اجتماعی نام برده می

اساس نظر بسیاری از اندیشمندان، این مفهوم به پیوندها و 
میان اعضای یک شبکه، به عنوان منب  با ارزشی ارتباطام 
کند که از طریق هنجارها و روابط متقابل موجب اشاره می

های سنتی شود  در دیدگاهتحقق اهداف افراد و اجتما  می
های ابتصادی، فیزیکی و نیروی مدیریت توسعه، سرمایه

کردند، اما امروزه برای ترین نقش را ایفا میانسانی مهم
بیش از هر چیز به سرمایه اجتماعی نیاز است، زیرا  توسعه

ها بهینه انجام بدون سرمایه اجتماعی استفاده از دیگر سرمایه
نخواهد شد  از این رو، به مورو  سرمایه اجتماعی به عنوان 
اصلی محوری جهت دستیابی به توسعه محسوب شده 

به طور  .(143: 1331است)محسنی تبریزی و ابا محسنی، 
در ادبیام توسعه، سرمایه اجتماعی مفهومی عمومی است کلی 

به منظور تفکر درباره اینکه چگونه روابط اجتماعی درون 
توانند بابلیت جامعه را برای تحرک مناب  و انسجام جامعه می

 ,Blanco and Campbell)ساکنان به وجود اورند

 اجتماعی، سرمای  که داشت اذعان بایستی( 167 :2006

 همین به جوام  و در ان کیف و کم و گیریشکل نحوة

 بر است، نشده توزی  تصادفی صورم به ایران در ترتیب

 روستایی و شهری نقاط در مفهوم بررسی این اساس همین

 به توجه.خواهد داشت  ایمالحظه بابل اوردهای دست ایران

 مناسبی راهکار و روش ان سنجش و اجتماعی مفهوم سرمای 

 مورد را محلی مسائل و جامعه امور مدیران بتوانند  تا است

 ریزی برنامه برای های مؤثرتری تصمیم داده، برار اندیشی باز

تأثیر  و مهم سرمای  این فرسایش از جلوگیری و رمن گرفته
 را جامعه انسجام توسعه، روابط اجتماعی و امر در گذار

 .(14: 1313نمایند)شیبانی و موسوی،  تثبیت و تر گسترده
سرمایه اجتماعی در سلوح مختلفی از جمله در سلح خانواده، 
گروهی، اجتماعام محلی و در  سلح اجتماعام منلقه ای و 

 (Brunie, 2009:252) شودملی مشاهده می
دهد که های متعدد توسعه روستایی نشان می پژوهش
های اجتماعی در نواحی روستایی، دستیابی به اهدافی  سرمایه

د سرمایه اجتماعی غیر ممکن یا پرهزینه بود را که در نبو
(  با 121: 1333کند)کیانی و میرزایی، ممکن و تسهیل می

توجه به رروم و اهمیت مورو  و با توجه به این نکته که 
ریزی، شناخت و یکی از مراحل مهم در مدیریت و برنامه

-پایش مناب  است، پژوهش حارر بر ان است که به سلح

روستایی شهرستان مینودشت واب  در شرق  بندی مراکز
استان گلستان بر اساس مفهوم سرمایه اجتماعی بپردازد  

، 1313براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 
نفر جمعیت داشته که از این  14143شهرستان مینودشت 

روستا زندگی  13خانوار در  13344نفر شامل  41332تعداد 
هنوز سهم بابل  شوده میمی کنند  همانلور که مالحظ

درصد( در نواحی  12,14توجهی از جمعیت این شهرستان)
 روستایی زندگی می کنند  

با توجه به اگاهی و درک روزافزون از اهمیت مقوهه 
های اخیر، تحقیقام زیادی انجام  سرمایه اجتماعی در سال

شده است که تعدادی از این تحقیقام بر نواحی روستایی 
 اند متمرکز شده

 سکونتگاه بندی ( با هدف سلح1314فرجی و همکاران)
به  اجتماعی سرمایه های موهفه بر تاکید با روستایی های

ابرکوه  شهرستان تیرجرد از تواب  دهستان موردی ملاهعه
 احمداباد روستاهای عزیزاباد، دهد می نشان پرداخته اند  نتایج

 درجه نظر از بررسی، مورد های شاخص به توجه با فیروزاباد و
 و دارند را رتبه باالترین سرمایه اجتماعی، برخورداری
 جای رتبه ترین پایین در مدوییه و اباد شمس روستاهای

( در تحقیقی با 1314اسماعیل زاده و همکاران)  اند گرفته
 به روستایی مناطق یافتگی توسعه سلح فضایی عنوان تحلیل

اجتماعی در  سرمای  با ان ارتباط و توسعه های شاخص هحاظ
 از که دهد می شربی، نشان اذربایجان استان های شهرستان

 تبریز، های شهرستان روسۀتایی نقاط اجتماعی سرمای  نظر
 جلفا، باالی توسعه یافتگی و سلح در میانه مرند، مراغه،
 سلح در چاراویماق افرین، خدا ورزبان، شیر، عجب هریس،
 وجود بیانگر نتایج این  دارند برار پایین توسعه یافتگی بسیار

 شاخص هحاظ به استان نقاط روستایی میان عمیق نابرابری
احمدی و   است اجتماعی سرمای  و پایدار توسعه های

 بندی رتبه تکنیک از استفاده در تحقیقی با (1314همکاران)
 های سکونتگاه در اجتماعی سرمایه ارزیابی و فازی به سنجش

 بررسی از حاصل پرداخته اند  نتیجهاساهم  دهستان روستایی
 به اساهم دهستان روستاهای میان در که دهد می نشان
 میزان باالترین محله ترک و سرا کله روستاهای ترتیب
 ترین پایین نارنجدول و میانده روستاهای و اجتماعی سرمایه
رکن اهدین   اند بوده برخوردار اجتماعی سرمایه میزان

 اهگوی ( در تحقیقی با هدف تبیین1314افتخاری و همکاران)
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به ملاهع   روستایی پایدار توسعه در اجتماعی سرمایه فضایی
 اند  نتایجرروی را بررسی کرده خراسان استان روستاهای

 توسعه با اجتماعی سرمایه بین که است این از حاکی
  وجود دارد ماریا دارمعنی رابله ملاهعه مورد روستاهای
 اجتماعی سرمای  فضایی اهگوی که گفت توان می همچنین

 ای خوشه یا متمرکز اهگوی سمت به ملاهعه، مورد روستاهای
 رابله دهندة نبود نشان نتایج دیگر، سوی از  دارد گرایش
 و ملاهعه مورد روستاهای طبیعی موبعیت بین اماری معنادار
 اجتماعی سرمایه فضایی اهگوی نو  با شهر، از فاصله میزان

 است  ملاهعه مورد محدوده در

سرمایه یکی از پنج عامل شناخته شده توهید در کنار 
(   13:1334زمین،کار، سازمان و مدیریت است )اختر محققی،

کلمن به صورم مشخص سرمایه را به سه دسته انسانی، 
 کند: فیزیکی و اجتماعی تقسیم می

سرمایه فیزیکی)مادی یا ابتصادی(: سرمایه فیزیکی با -1
ایجاد تیییرام در مواد برای شکل دادن به ابزارهایی که توهید 

 اید   کنند، به وجود می را تسهیل می
سرمایه انسانی: وی سرمایه انسانی افراد را در داشتن -2
 سازد تا به داند که انسان را بادر می ها می ها و توانایی مهارم
 های جدیدی رفتار کنند  شیوه
سرمایه اجتماعی: به نظر او سرمایه اجتماعی هنگامی  -3

ای دگرگون اید که روابط میان افراد به شیوه به وجود می 
 (  414: 1311کند)کلمن،  شود که کنش را تسهیل می می

پردازان و صاحبنظران در دهه های بسیاری از نظریه
ند که سرمای  ابتصادی یا بر این باور بود 1113و  1143

ای در توسعه دارد و موتور حرکت فیزیکی نقش تعیین کننده
دانستند  شکست توسعه را انباشت سرمایه مادی می

راهبردهای مبتنی بر نظریام فوق، باعث تردید در نقش 
راهبردی سرمای  مادی در فرایند توسعه شد  در نتیجه مفهوم 

انی مورد توجه برار گرفت  و عامل جدیدی به نام سرمایه انس

در این راستا شوهتر معتقد است که کلید توسعه خود انسان 
است و نه مناب  مادی  هذا مهم ترین عامل برای توسعه جامعه 

گذاری در هاست، یعنی سرمایهگذاری در امور انسانسرمایه
ابعاد ارزشی، روحی، فکری و جسمی انسان ها  تجربه 

های دهد که با سرمایه گذارییکشورهای مختلف نشان م
کالن در زمین  توسعه نیروی انسانی باز هم فرایند توسعه با 
مشکالتی مواجه است  بدین ترتیب در مباحث، نظریام و 

ها مربوط به توسعه نو  دیگری از سرمایه به نام ریزیبرنامه
اجتماعی ملرح شد  اکنون بسیاری از اندیشمندان و  سرمایه

یابی موان  توسعه یافتگی توسعه در زمینه ریشهصاحب نظران 
کشورهای مختلف به فقدان سرمای  اجتماعی اشاره کرده و از 
ان به عنوان حلقه مفقوده توسعه یاد می کنند)باسمی و 

(  منظور از سرمایه اجتماعی، سرمایه و 31: 1331همکاران، 
-یها از طریق پیوند با یکدیگر ممنبعی است که افراد و گروه

این مفهوم را  .(11: 1334توانند به دست اورند )موسوی، 
بیشتر با سلح اعتماد اجتماعی، میزان عضویت و مشارکت در 

سنجند  سرمای  اجتماعی  رسمی می های رسمی و غیرانجمن
مفهومی ترکیبی است که موجودی یا میزان این هنجارها و 

ها  شبکهکند  هنجارها و ها را در یک جامعه تشریح میشبکه
اورند که با را جزئی از مناب  سرمایه اجتماعی به حساب می

کار بردن انها، نتایجی چون رابل  متقابل، رفتار به
خواهانه و اعتماد عاید جامعه شود)تاجبخش و  غیرخود

ای که در رابله با (  بنابراین، نکته141، 1333همکاران، 
است که  سرمایه اجتماعی باید مورد توجه برار گیرد ان

سرمایه اجتماعی ساختاری اجتماعی است و  نباید ان را به 
شناختی تقلیل داد  یعنی سرمایه اجتماعی بابل ساختاری روان

 ,Furstenberg) تقلیل در سلح فردی نیست

  از سرمایه اجتماعی تعاریف مختلفی ارائه شده (1998:296
ان ترین انها که از طرف پیشگامبه مهم 1است که در جدول 

 شود:ملاهعه در این حوزه ارائه شده است، اشاره  می
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 نظران از مفهوم سرمایه اجتماعیتعاریفی از مفهوم صاحب .1جدول 

 تعریف صاحب نظر

 کلمن

(1334) 

سرمایه اجتماعی بر مبنای کارکرد ان تعریف می شود و ذام واحدی نیست، مانند سایر اشکال سرمایه 

 ارتباط بین انها حضور داردگران و موهد است و در ساختار روابط کنش

 بوردیو

(1334) 

سرمایه اجتماعی مجموعه ای از مناب  موجود یا باهقوه ای است که به ماهکیت شبکه پایداری از روابط کم 

 دانندشناسند و خود را مدیون یکدیگر میو بیش نهادینه شده افراد بستگی دارد که یکدیگر را می

 1بانک جهانی

(1111) 

ای است حاصل تاثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر روی کمیت و اعی پدیدهسرمایه اجتم

 کیفیت تعامالم اجتماعی

 2فوکویاما

(1111) 

سرمایه اجتماعی شکل و نمونه ای ملموس از یک هنجار غیر رسمی که باعث ترویج همکاری بین دو یا 

 شودچند نفر می

 3وینتر

(2333) 

هایی دانست که امکان توان به عنوان اعتماد هنجارها و شبکهرا به طور خالصه میسرمایه اجتماعی 

 کندمشارکت مردم در ابدامام جمعی را به منظور کسب سود متقابل فراهم می

دورهوف و 

 4همکاران

(2334) 

 اعتماد  :اجتماعی دانست سیستم یک در ذیل های پدیده توان حاصلمی را اجتماعی سرمایه

 وجود احساس جمعی وگروهی  هویت احساس اجتماعی  هایاجتماعی متقابل گروه تعاملمتقابل 

 ینده و کار گروهی ا از مشترک تصویری

 4فرانک

(2334) 

های همکاری و یکپارچگی است  مفهوم سرمایه اجتماعی اغلب به همراه مشارکت مدنی و موازی با شبکه

هستند که عبارتند از: انسجام، اعتماد، معامله به مثل و کارایی اما، مفاهیم دیگری همراه سرمایه اجتماعی 

 نهادی

 1ساباتینی

(2333) 

سرمایه اجتماعی که عبارم است از شبکه های روابط اجتماعی و ارزش های مشترک مندرج در ان است، 

مبادالم را شو و هزینه  ممکن است نقش دوگانه ایجاد کند  از یک سو منجر به پیوند افراد و گروه ها می

کاهش می دهد، اطالعام شفاف را در اختیار افراد برار میدهد، و از سوی دیگر باعث تعقیب اهداف خاص 

 و جزیی گروه می شود که برای توسعه مفید نیست 

 1انک جهانی

(2331) 

واری سرمایه اجتما  صرفاً حاصل جم  نهادهایی که جامعه را بنیان نهاده اند، نیست، بلکه پیوندهای است

است که ان ها را به هم مرتبط می سازد  شواهد نشان می دهد که سرمایه اجتماعی پیوستگی اجتماعی 

 برای دستیابی به اهداف ابتصادی و توسعه پایدار رروری است 

 ۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀ
1. World Bank  
2. Fukuyama, F. 
3. Winter, Lan 
4. Durlauf, S & Fafchamps 
5. Franke S. 
6. Sabatini, F. 
7. World Bank 
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عناصر اصلی و وجوه توان با توجه به تعاریف ارائه شده می
های زیر خالصه اساسی مفهوم سرمایه اجتماعی را در مؤهفه

 کرد:

 مثابه های اجتماعی بههای اجتماعی: شبکهشبکه -1

و  شودمی تبلور انها در جمعی کنش که هستند هاییباهب
ها همانلور که بسیاری از صاحبنظران بیان کرده اند شبکه

عی هستند)پورتس، شرط الزم برای تشکیل سرمایه اجتما
1334 :212 ) 

 و ذهنی درگیری مشارکتاجتماعی:  مشارکت -2

 بر را  انان که است گروهی هایموبعیت در اشخاص عاطفی

 را یکدیگر گروهی هایهدف به دستیابی برای تا انگیزدمی

شوند )شریف زاده و  شریک مسؤهیت کار در و دهند یاری
  .(43: 1333صدبی، 

 ان در که است ورعیتی اعتماداعتماد اجتماعی:  -3

هرچه این  را دارند  بنابراین، تعهد دیگران انجام انتظار افراد
رود که می باالتر اعتماد سلح باشد، بیشتر دیگران به اطمینان

بی شک یکی از موهفه های اساسی سرمایه اجتماعی به شمار 
 ( Chima,2003: 5اید) می

 که است رفتاری بواعد هنجارهای اجتماعی: هنجار -4

 را اجتماعی هایزمینه از معینی محدوده در مناسب رفتار

 اتفاق به بریب اکثر .(132: 1314)گیدنز، کند می مشخص

 را ان و دارند تأکید اجتماعی سرمایه جنبه این بر نظران صاحب

 دو کارکردی هنجارها، .دانندمی سرمایه این اصلی اجزای از

که  معنی بدین کنند، می ایفا اجتماعی سرمایه با ارتباط در سویه
 روابط تسهیل و اجتماعی سرمایه افزایش به هنجارها از بعضی

 هنجارها از دیگر بعضی و باهعکس شودمی منجر افراد میان

 هم فوکویاما چنانچه  .می شود اجتماعی سرمایه موجب کاهش

 به  عینی مصداق با هنجارهایی از مجموعه هر کند، می اشاره

 به باید هنجارها این نمی انجامد  اجتماعی تشکیل سرمایه

 فضایل با هذا بیانجامد و گروه در همکاری افزایش و ایجاد

 در بودن اعتماد بابل عهد، به وفای درستکاری، چون سنتی

اند)فوکویاما،  طمرتب ان نظایر و متقابل روابطوظیفه،  انجام
1334 :113 ) 

از اجتماعی یکی دیگر  انسجام :اجتماعی انسجام -4
 جمعی توافق بر دالهت اجتماعی است کهموهفه های سرمایه

 کردن درونی و پذیرش حاصل که دارد جامعه یک اعضای میان

 و جمعی تعلق وجود و جامعه یک هنجاری و ارزشی نظام

است)ازکیا و  جامعه ان افراد میان در تعامل وجود از تراکمی
 ( 231: 1333غفاری، 

 

 
 

(1314ماخذ: نگارندگان، ) موهفه های اصلی تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی .1شکل 
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 داده ها و روش کار

تحقیق حارر به هحاظ هدف کاربردی از حیث روش توصیفی و 
است  اطالعام مورد نیاز در این تحقیق از طریق تحلیلی 

ای و میدانی)با استفاده از پرسشنامه( جم  ملاهعام کتابخانه
اوری شده است  پرسشنامه این تحقیق، محقق ساخت بوده که 
بر مبنای ملاهعام نظری و پنج مؤهفه اصلی شبکه، مشارکت، 

هر اعتماد، هنجار و انسجام اجتماعی عملیاتی شده است که 
اند  کلیه سواالم این یک با یک حرف التین نشان داده شده

ای هیکرم از خیلی کم تا پرسشنامه در باهب طیف پنج گزینه
 پایایی اوردن دستبه خیلی زیاد طراحی شده اند  برای

که رریب  استفاده شده کرونباخ اهفای رریب از ها پرسشنامه
پرسشنامه است   دهنده پایایی باالینشان 3,131به دست امده 

همچنین برای سنجش روایی پرسشنامه نیز از روش منلقی 
استفاده شد  این روش در دو بخش انجام شد که بخش اول 
تایید ظاهری پرسشنامه )یعنی پرسشنامه حدابل باید روایی 
ظاهری داشته باشد( و  بخش دوم تایید محتوایی پرسشنامه )در 

ظر خبرگان مورد بررسی این حاهت کمیت و کیفیت سواالم از ن
برار می گیرد( که در هر دو بخش پرسشنامه مورد تایید جمعی 

بندی و رتبه از کارشنان و خبرگان برار گرفت  در نهایت جهت
 بندی روستاهای مورد ملاهعه از  مدل ویکور استفاده شد  سلح

 

 تعریف عملیاتی تحقیق .6جدول 

 گویه ها مولفه

 

 شبکه ها

(A) 

 غیر رسمی
، در جلسام برانی و هیئت های مذهبی،  میزان عضویت در میزان عضویت در گروه های دوستی

 صندوق های برض اهحسنه خانگی

 رسمی

ها و  با تعاونی همکاری و تعامالم ، میزانمدرسه میزان تعامالم و همکاری با  انجمن اوهیا و مربیان

با  همکاری و تعامالم ، میزانهمکاری با پایگاه های بسیج  و تعامالم میزان روستا،شوراهای صنفی 

 با موسسام برض اهحسنه رسمی همکاری و تعامالم ، میزانهالل احمر

 

 مشارکت

(B) 

 غیر رسمی
در  مشارکت در مراسم مذهبی، میزان مشارکت میزان مشارکت در مراسم های ازدواج و ختم، میزان

 مناسبت های ملیایین ها و 

 رسمی

های عمرانی روستا، میزان مشارکت در جلسام یا نشست های رسمی در میزان مشارکت در  اجرا پروژه

روستا، میزان همکاری با اعضای شواراهای اسالمی و دهیاری در اداره روستا، میزان مشارکت در 

 انتخابام برگزار شده 

 

 

 

 اعتماد

(C) 

 

 عمومی

افراد بابل اعتماد، میزان اعتماد به دوستان و خویشاوندان، میزان صدابت و  میزان سهوهت یافتن

درستکاری افراد روستا در معامالم، میزان رازداری ساکنین روستا، میزان امانت داری ساکنین روستا، 

میزان پایبندی ساکنین روستا به بول و برارهایشان، امکان برض گرفتن پول از ساکنان روستا در 

 هزومشرایط 

 

 نهادی

میزان اعتماد به نهادهای دوهتی فعال در روستا، میزان پارتی بازی در نهادهای دوهتی، میزان بانون 

مداری کارمندان دوهتی، میزان عمل گرایی در بین کارمندان دوهتی، میزان صدابت و درستکاری 

 مذهبیاعضای شورای اسالمی و دهیار، میزان اعتماد به روحانیون و کارشناسان 

 هنجار ها

(D) 

میزان راستگویی، وفاداری به عهد، پاکی و سالمت نفس ساکنین روستا، میزان احترام به بزرگترها، میزان 

 افتاده، میزان کمک به فقرا و نیازمندان، میزان رعایت حق و حقوق یکدیگر کار از و معلول حمایت از افراد

 انسجام

(E) 

روستا، احساس وظیفه همگانی در مواب  بروز مشکالم در روستا، میزان میزان دید و بازدید بین ساکنین 

کمک و یاری روستاییان به یکدیگر در مواب  هزوم به عنوان مثال مرابب از منزل و یا نگهداری از فرندان 

 ایشان در صورم هزوم، میزان تعلق اجتماعی، میزان تعلق مکانی، میزان درگیری و اختالفام در روستا

  1314منب : نگارندگان،          
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محدوده مورد ملاهعه در این تحقیق مراکز روستایی 
شهرستان مینودشت و جامعه اماری این تحقیق کل سرپرستان 

این شهرستان  خانوار روستاهای شهرستان مینودشت است 
 1111 خانوار روستایی و 13314خانوار دارد که شامل  23313

(  به 1313ساهنامه اماری استان گلستان خانوار شهری است)

همین جهت با استفاده از فرمول کوکران نمونه گیری انجام 
نفر بر اورد شد که  313شد  بنابراین حجم نمونه در این تحقیق 

در سلح کل روستاهای مورد ملاهعه متناسب با جمعیت  هر  
 شد  انتخاب    روستا 

 
 

 

 
 

 موبعیت شهرستان مینودشت و روستاهای ان .1نقشه 
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 یر نتایجسو تفشرح 

یافته های توصیفی حاصل از بررسی نمونه اماری مورد ملاهعه 
درصد( از  24,1نفر) 13نشان می دهد که از هحاظ سنی،  

درصد( انها بین 23,44نفر) 131سال،  14 -33پاسخگویان بین 
سال  41-13در صد( انها بین 31,31نفر) 11341سال،   44-31
داشته اند  از هحاظ ساخت  سال سن 13( باالی14,44نفر) 44و 

 41درصد( از پاسخ دهندگان مرد و 34,41نفر) 213جنسی 
 31درصد( زن هستند  از نظر سلح سواد افراد 14,41نفر)

درصد( ابتدائی، 21,11نفر) 111درصد( بی سواد،  13,41نفر)
 23,43نفر) 31درصد( راهنمایی و متوسله،  24,4نفر) 134

در صد( دارای مدرک  1,4نفر) 23درصد( دیپلم و فوق دیپلم و  
هیسانس یا باالتر می باشند  بر اساس نتایج به دست امده از 

درصد( در بخش کشاورزی،  14,33نفر) 233مجمو  افراد نمونه 
درصد( در 23,1نفر) 11درصد( در بخش صنعت و  4,11نفر ) 21

درصد( نیز افراد  1,33نفر) 33بخش خدمام شاغل و تعداد 
 بیکار هستند 

 
 : توزی  فراوانی پاسخگویان بر یافته های توصیفی3جدول

 طبقات
 فراوانی

 درصد تعداد

 41/34 213 مرد

 41/14 41 زن

 1/24 13 سال 33-14

 44/23 131 سال 44-31

 31/31 113 سال 13-41

 44/14 44 سال 13بیشتر از 

 41/13 31 بی سواد

 43/23 111 ابتدائی

 4/23 134 راهنمایی و متوسله

 43/23 31 دیپلم و فوق دیپلم

 4/1 23 هیسانس و باالتر

 33/14 233 کشاورزی

 11/4 21 صنعت

 1/23 11 خدمام

 33/1 33 بیکار

 133 313 جم 

     
 1311نگارندگان،خذ: أم               

 

 رتبه بندی و سطح بندی مراکز روستایی 
همانلور که در بسمت روش تحقیق اشاره شد در این پژوهش 
جهت سلح بندی مراکز روستایی مورد ملاهعه از مدل ویکور 

 مراحل انجام شده به شرح زیر می باشد:استفاده شده است که 

 
 
 
 n ,   ,2ماتریستشکیل ماتریس تصمیم گیری: در این -1

j=1,→     معرف شاخص هایm ,   ,2 i =1,→    
,   , nمعرف گزینه های در پیش روی تصمیم گیری بوده و 

2m; j=1,,   ,2 i =1,→     نشان دهنده ارزش گزینهi 
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این ماتریس را نشان  4است، جدول ام  jام نسبت به  شاخص 
میم گیری،   در این بسمت جهت تشکیل ماتریس تصمی دهد
سپس میانگین  excelافزار  های پرسشنامه وارد نرم ابتدا داده

امتیاز هر گویه و در نهایت هر موهفه به دست امده و در 
 گیری برار داده شد ماتریس تصمیم

 بر اساس میانگین امتیازام ماتریس تصمیم گیری .6جدول

 A B C D E روستا A B C D E روستا

 14/4 13/3 2/3 44/3 43/3 طول ارام 31/2 12/3 11/2 11/2 31/2 بازگیر

 11/3 41/3 14/3 34/3 21/3 ده ناعالج 14/3 31/2 21/3 31/3 11/3 کویت محله

 21/4 11/3 23/3 44/3 42/3 اهنگرمحله 11/4 34/3 34/3 11/3 21/3 شرکت صحرا

 13/3 11/3 21/3 42/3 31/3 زمین تیغ 13/2 42/3 11/3 13/3 44/2 حسن خان

 33/3 11/3 31/3 21/3 13/3 دروک 11/2 41/3 24/3 31/3 21/2 ده عبداهه

 42/3 14/3 44/3 23/3 34/3 دوجوز 12/3 33/3 23/3 41/3 42/3 عباس ابادامالک

 31/3 14/3 14/3 21/3 12/3 ریگ چشمه 11/2 31/3 11/2 33/2 41/2 گوگل

 34/3 11/3 23/3 41/3 44/3 زندان چال 11/2 21/3 14/2 33/3 31/2 کلوکند

 32/3 11/3 42/3 41/3 14/3 کوه کمر 23/4 41/3 33/3 11/3 11/3 محمداباد

 34/3 41/3 21/3 32/3 13/3 یکه سور 34/3 13/3 31/2 31/3 13/3 ارام نروپائین

 12/3 41/3 44/3 21/3 32/3 ریگ چشمه پایین 41/3 31/3 12/3 13/3 21/3 ارام نروباال

 12/3 11/3 41/3 44/3 33/3 بلمجرک 13/3 43/3 11/2 21/3 33/3 اهقجر

 31/3 32/3 33/3 41/3 21/3 بلعه بافه پایین 41/3 343/3 33/3 21/3 12/3 بلمی

 11/4 31/3 21/3 44/3 31/3 زمین شاهی 1/4 11/3 42/3 11/3 21/3 سنچوهی اباد

 11/3 11/3 12/3 21/3 21/3 بلعه بافه 41/3 21/3 13/2 32/3 11/3 دشت حلقه

 31/3 11/3 31/3 11/3 33/3 کفش محله 14/2 11/3 32/2 33/2 11/2 بره چشمه

 13/3 41/3 13/3 41/3 41/3 ورچشمه 13/3 11/3 11/3 31/3 31/3 مبارک اباد

 33/3 12/3 21/3 13/3 41/3 ترسه 31/3 11/3 34/3 11/3 13/3 پس پشته

 4 11/3 1/3 21/3 31/3 چمانی باال 34/3 21/3 11/3 13/3 24/3 محمدزمانخان

 11/3 13/3 21/3 11/3 31/3 چمانی پایین 31/3 43/3 31/3 21/3 14/3 بابراباد

 33/3 31/3 33/3 41/3 31/3 چمانی وسط 31/4 12/3 11/3 11/3 22/3 ازداران

 14/3 33/3 32/3 41/3 23/3 ده چناشک 11/3 14/3 41/3 21/3 41/3 امام عبداهه

 33/4 12/3 13/3 41/3 41/3 نرسه 11/3 34/3 41/3 31/3 23/3 ساسنگ

 12/4 41/3 21/3 43/3 41/3 اوهنگ 31/4 14/3 33/3 31/3 43/3 تخت

 32/4 14/3 33/3 11/3 42/3 درجن 34/2 14/3 12/2 33/3 21/3 معرکه محله

 11/4 31/3 11/3 42/3 43/3 کالسره 12/3 12/3 41/3 22/3 1/3 مالشی

 12/3 3,32 3,22 43/3 43/3 برنج بن 11/4 11/3 41/3 43/3 31/3 هوهم

 13/3 31/3 21/3 331  44/4 براین 31/3 14/3 11/3 21/3 11/3 جنگلده باال

 34/4 11/3 21/3 11/3 41/3 سایر 11/3 41/3 41/3 34/3 31/3 جنگلده پائین

 31/4 14/3 31/3 42/3 31/3 اسفرانجان 12/3 13/3 33/3 21/3 21/3 سرخو

 33/3 14/3 31/3 41/3 31/3 صفی اباد 11/3 34/3 13/3 11/3 31/3 بلعه چه

 12/4 13/3 24/3 23/3 21/3 پرنگل 11/4 41/3 11/3 41/3 44/3 هیسه

 1/4 33/3 31/3 31/3 41/3 تاشده 11/2 21/3 11/3 34/2 11/2 پرسه سو

 11/4 11/3 22/3 33/3 21/3 توسکاچال 23/3 41/3 13/3 23/3 34/3 حسین کرد

 1/3 42/3 1/2 22/3 34/3 دوزین 33/3 41/3 14/3 31/3 43/3 زنگالب
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محاسبه مقدار نرمال شده: برای نرمال سازی مقادیر،  -2
ام باشد، از رابله زیر  jام و  iمقدار اوهیه متییر  Xijزمانی که 

مقدار Xijکه در ان  می توان برای نرمال سازی استفاده کرد
 ام است jام و  i شده متییرمقدار نرمال   Fijاوهیه و 

 
 
 
 
 

 ماتریس نرمال شده .6جدول 

 A B C D E روستا A B C D E روستا

 132/3 121/3 111/3 121/3 131/3 طول ارام 311/3 134/3 33/3 314/3 331/3 بازگیر

 121/3 113/3 114/3 113/3 111/3 ناعالج 121/3 313/3 111/3 131/3 114/3 کویت محله

 134/3 132/3 12/3 124/3 124/3 اهنگرمحله 131/3 131/3 122/3 133/3 111/3 شرکت صحرا

 121/3 123/3 12/3 121/3 121/3 تیغ زمین 313/3 114/3 114/3 11/3 313/3 حسن خان

 124/3 123/3 121/3 111/3 111/3 دروک 331/3 111/3 111/3 131/3 333/3 ده عبداهه

 131/3 121/3 13/3 114/3 122/3 دوجوز 124/3 131/3 12/3 124/3 124/3 عباس ابادامالک

 123/3 124/3 114/3 113/3 114/3 ریگ چشمه 31/3 112/3 313/3 132/3 311/3 گوگل

 123/3 124/3 12/3 12/3 124/3 زندان چال 333/3 131/3 133/3 111/3 132/3 کلوکند

 122/3 123/3 121/3 122/3 114/3 کوه کمر 131/3 111/3 142/3 134/3 134/3 محمداباد

 123/3 111/3 111/3 111/3 114/3 یکه سور 123/3 131/3 131/3 134/3 134/3 نروپائینارام 

 111/3 112/3 114/3 123/3 111/3 ارام نروباال
ریگ چشمه  

 پایین
11/3 111/3 13/3 114/3 3,124 

 111/3 123/3 131/3 121/3 123/3 بلمجرک 1/3 111/3 311/3 114/3 112/3 اهقجر

 124/3 121/3 124/3 122/3 111/3 بلعه بافه پایین 111/3 131/3 113/3 114/3 114/3 بلمی

 133/3 121/3 12/3 124/3 124/3 زمین شاهی 131/3 131/3 124/3 133/3 111/3 سنچوهی اباد

 121/3 124/3 114/3 111/3 111/3 بلعه بافه 114/3 131/3 313/3 111/3 114/3 دشت حلقه

 122/3 121/3 112/3 121/3 123/3 کفش محله 331/3 134/3 133/3 132/3 314/3 بره چشمه

 121/3 111/3 133/3 124/3 121/3 ورچشمه 121/3 123/3 111/3 111/3 124/3 مبارک اباد

 122/3 124/3 111/3 13/3 124/3 ترسه 124/3 12/3 141/3 134/3 133/3 پس پشته

 123/3 123/3 113/3 114/3 121/3 چمانی باال 311/3 131/3 114/3 13/3 113/3 محمدزمانخان

 121/3 121/3 111/3 112/3 122/3 چمانی پایین 133/3 114/3 123/3 113/3 114/3 بابراباد

 124/3 121/3 111/3 122/3 121/3 چمانی وسط 131/3 13/3 131/3 133/3 111/3 ازداران

 121/3 121/3 111/3 122/3 113/3 ده چناشک 113/3 131/3 123/3 114/3 121/3 امام عبداهه

 121/3 124/3 114/3 122/3 124/3 نرسه 113/3 123/3 13/3 111/3 113/3 ساسنگ

 131/3 111/3 113/3 121/3 121/3 اوهنگ 14/3 124/3 142/3 131/3 121/3 تخت

 123/3 124/3 122/3 121/3 124/3 درجن 311/3 134/3 131/3 131/3 111/3 معرکه محله

 133/3 121/3 111/3 124/3 124/3 کالسره 124/3 12/3 123/3 114/3 113/3 مالشی

 124/3 121/3 113/3 124/3 121/3 برنج بن 134/3 122/3 131/3 123/3 124/3 هوهم

 124/3 121/3 113/3 312/3 112/3 براین 3124/3 121/3 3111/3 114/3 113/3 جنگلده باال
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 121/3 124/3 111/3 121/3 121/3 سایر 113/3 111/3 121/3 113/3 122/3 جنگلده پائین

 3,131 124/3 121/3 124/3 124/3 اسفرانجان 111/3 131/3 124/3 114/3 111/3 سرخو

 124/3 131/3 123/3 123/3 122/3 صفی اباد 124/3 123/3 134/3 13/3 122/3 بلعه چه

 131/3 121/3 111/3 111/3 111/3 پرنگل 131/3 111/3 131/3 12/3 121/3 هیسه

 131/3 121/3 121/3 32/3 121/3 تاشده 333/3 131/3 111/3 1/3 133/3 پرسه سو

 133/3 121/3 113/3 111/3 111/3 توسکاچال 134/3 111/3 114/3 114/3 111/3 حسین کرد

 311/3 114/3 311/3 114/3 111/3 دوزین 124/3 111/3 114/3 111/3 124/3 زنگالب

تعیین بهترین و بدترین مقدار برای همه تواب  موهفه ها:اگر  -3
  تاب  معیار مثبت باشد بر اساس رابله زیر مقادیر بهترین و

 شود ترین محاسبه میبد

اگر تاب  معیار منفی باشد بر اساس رابل  زیر مقادیر بهترین و 
 بدترین محاسبه می شود 

از انجا که در این تحقیق تاب  معیار مثبت است از رابله اول  
  (1استفاده شد)جدول 

 
 بهترین و بدترین مقدار برای هریک از موهفه ها .2جدول 

 A B C D E مولفه

f* 112/3 131/3 142/3 132/3 14/3 

f- 333/3 312/3 313/3 313/3 313/3 

 
 23توجه به نظر وزن دهی به شاخص ها: این امر با  -4

  Expertکمک نرم افزار تن از کارشناسان و متخصصین و به 

 
choice   انجام شد 

 ماتریس مقایسه زوجی .6جدول

  E D C B A وزن نسبی 

211/3 4 3 4/3 2 1 A 

114/3 3 2 4/3 1 4/3 B 

312/3 4 3 1 2 2 C 

121/3 2 1 33/3 4/3 33/3 D 

131/3 1 4/3 24/3 33/3 24/3 E 

محاسبه مقادیر فاصله متییر ها با راه حل ایده ال و رتبه  -
 : S  ،R ،Q بندی متییرها بر اساس مقادیر

بر اساس فرمول های زیر  Rو  S در این مرحله مقادیر
  انجام می شود 

 
ال نسبت به راه حل ایدهi فاصله از متییر Sjکه در ان 

 ال منفیاز راه حل ایدهi فاصله متییرRj )ترکیب بهترین( و
و رتبه Sj  بندی عاهی بر اساسرتبه )ترکیب بدترین( است 

نیز   Qiمقدار انجام خواهد شد   Rjبندی بد بر اساس مقادیر 

ر اساس رابله زیر محاسبه می شود که در نهایت متییرها بر ب
  اساس ان به صورم افزایشی رتبه بندی می شوند 

 
 
)اکثریت معیارها( یا حداکثر مللوبیت   وزن استراتژی Vو  

است، نشان دهندة  0.5کوچکتر از V که زمانی  گروهی است 
باشد، به معنی  V=0.5حداکثر نگرش منفی است در کل اگر 

 توافق گروهی برابر است 
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ام را نشان  i میزان فاصله از راه حل ایده ال مثبت متییر
 می دهد 

 

ام  iال منفی برای متییر نشان دهنده فاصله از راه حل ایده
 است 

 فواصل منفی و مثبت و تعیین فاصله نسبی .6جدول 

 S R Q روستا S R Q روستا

 231/3 111/3 341/3 طول ارام 1 433/3 132/3 بازگیر

 321/3 131/3 414/3 ناعالج 323/3 111/3 434/3 کویت محله

 11/3 144/3 322/3 اهنگرمحله 211/3 112/3 421/3 شرکت صحرا

 234/3 143/3 31/3 تیغ زمین 3444/3 211/3 111/3 حسن خان

 211/3 111/3 434/3 دروک 41/3 3,331 134/3 ده عبداهه

عباس 
 ابادامالک

 231/3 144/3 341/3 دوجوز 21/3 3,144 433/3

 313/3 131/3 443/3 ریگ چشمه 131/3 314/3 111/3 گوگل

 211/3 144/3 314/3 زندان چال 431/3 241/3 133/3 کلوکند

 244/3 132/3 34/3 کوه کمر 322/3 133/3 143/3 محمداباد

 331/3 133/3 441/3 یکه سور 343/3 241/3 411/3 ارام نروپائین

 341/3 111/3 43/3 ارام نروباال
ریگ چشمه 

 پایین
333/3 111/3 213/3 

 111/3 143/3 331/3 بلمجرک 412/3 333/3 131/3 اهقجر

 411/3 231/3 412/3 بلمی
بلعه بافه 

 پایین
342/3 114/3 22/3 

 114/3 143/3 334/3 زمین شاهی 24/3 3,114 334/3 سنچوهی اباد

 321/3 111/3 433/3 بلعه بافه 134/3 3,311 134/3 دشت حلقه

 324/3 21/3 414/3 کفش محله 111/3 214/3 133/3 بره چشمه

 131/3 131/3 211/3 ورچشمه 211/3 111/3 433/3 مبارک اباد

 224/3 111/3 311/3 ترسه 334/3 313/3 111/3 پس پشته

 323/3 232/3 431/3 چمانی باال 31/3 2/3 413/3 محمدزمانخان

 331/3 132/3 442/3 بابراباد
چمانی 
 پایین

334/3 111/3 231/3 

 141/3 111/3 213/3 ازداران
چمانی 
 وسط

433/3 22/3 344/3 

 311/3 223/3 442/3 ده چناشک 14/3 131/3 3/3 امام عبداهه

 214/3 114/3 431/3 نرسه 21/3 111/3 322/3 ساسنگ

 243/3 114/3 314/3 اوهنگ 311/3 134/3 311/3 تخت

 13/3 143/3 331/3 درجن 432/3 241/3 112/3 معرکه محله
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 244/3 134/3 311/3 کالسره 211/3 133/3 313/3 مالشی

 234/3 111/3 341/3 برنج بن 141/3 14/3 233/3 هوهم

 24/3 114/3 311/3 براین 311/3 131/3 41/3 جنگلده باال

 211/3 111/3 343/3 سایر 21/3 141/3 311/3 پائینجنگلده 

 111/3 143/3 34/3 اسفرانجان 24/3 112/3 314/3 سرخو

 131/3 141/3 321/3 صفی اباد 131/3 141/3 243/3 بلعه چه

 241/3 112/3 311/3 پرنگل 133/3 121/3 241/3 هیسه

 131/3 143/3 334/3 تاشده 431/3 231/3 414/3 پرسه سو

 242/3 111/3 333/3 توسکاچال 311/3 114/3 421/3 کردحسین 

 131/3 331/3 143/3 دوزین 333/3 112/3 421/3 زنگالب

مراکز در نهایت، با توجه به رتب  به دست امده می توان  
به پنج  مفهوم سرمایه اجتماعی روستایی مورد ملاهعه براساس 

 سلح تقسیم شده اند:
   بسیارزیاد سرمایه اجتماعیاهف( مراکز روستایی با 

 زیاد سرمایه اجتماعیی با یب( مراکز روستا 
       متوسط سرمایه اجتماعیج( مراکز روستایی با 

 کم سرمایه اجتماعید(مراکز روستایی با  
  ی بسیار کمسرمایه اجتماعه( مراکز روستایی با 

 

 ی بر اساس مفهوم سرمایه اجتماعیسلح بندی مراکز روستای .6جدول 

 

 سطح ه رتبه سطح د رتبه سطح ج رتبه سطح ب رتبه سطح الف رتبه
 محمدزمانخان 41 زنگالب 43 سرخو 21 زمین شاهی 14 پس پشته 1

 بلمی 43 یکه سور 44 کمرکوه  33 اسفرانجان 11 محمداباد 2

 ارام نروپائین 41 بابراباد 44 اوهنگ 31 دوجوز 11 تخت 3

 پرسه سو 13 ریگ چشمه 41 براین 32 ساسنگ 13 هیسه 4

 معرکه محله 11 جنگلده باال 41 توسکاچال 33 جنگلده پائین 11 ورچشمه 4

 کلوکند 12 بلعه بافه 43 کالسره 34 سایر 23 بلعه چه 1

 حسن خان 13 کویت محله 41 پرنگل 34 زندان چال 21 ازداران 1

3 
 امام عبداهه

22 
بلعه بافه 

 پایین
31 

 عباس ابادامالک
43 

 کفش محله
14 

 ده عبداهه

 اهقجر 14 ده ناعالج 41 دروک 31 ترسه 23 هوهم 1

 دشت حلقه 11 چمانی باال 42 مالشی 33 برنج بن 24 بلمجرک 13

 دوزین 11 ارام نروباال 43 ابادمبارک  31 تیغ زمین 24 درجن 11

 بره چشمه 13 چمانی وسط 44 شرکت صحرا 43 چمانی پایین 21 تاشده 12

13 
 صفی اباد

21 
 طول ارام

41 
ریگ چشمه 

 پایین
44 

 ده چناشک
11 

 گوگل

 بازگیر 13 حسین کرد 41 نرسه 42 سنچوهی اباد 23 اهنگرمحله 14

 1314 ماخذ: نگارندگان،

 
شود طور که در جدول مشاهده میبنابراین، همان

روستاهای پست پشته، محمداباد و تخت بیشترین میزان 
سرمایه اجتماعی و روستاهای بازگیر، پوپل و بره چشمه 

 کمترین میزان سرمایه اجتماعی را دارند 
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 سلح بندی روستاهای شهرستان مینودشت بر مبنای مفهوم سرمایه اجتماعی .6نقشه 

 
همانلور که در نقشه فوق پیداست توزی  فضایی سرمایه 
اجتماعی در سلح مراکز روستایی شهرستان مینودشت یکسان 
نیست  اهگوی فضایی موجود گویای تمرکز پایین سرمایه 

ه( در روستاهای واب  در ناحیه شمال  -اجتماعی )سلح د
غربی شهرستان می باشد و تمرکز باالی سرمایه های 
اجتماعی به صورم خوشه هایی در مرکز، جنوب، شمال شرق 

 موبعیت هحاظ شهرستان مشاهده می شود  به و جنوب شرق
 و اند شده واب  کوهستانی محدوده در روستاها این جیرافیایی

 نفر جمعیت دارد 2333 از بیش که بافه بلعه روستا از غیر به
نفر  133تا  133و دو روستای ترسه و بلمجرک که بین 

 کمتر از جمعیتی روستاهای این ناحیه جمعیت دارند، سایر
 ناحیه این روستاهای های مشخصه دیگر از  هستند نفر 1333

است که  زبانی و مذهبی، بومیتی هحاظ به اجتماعی همگنی
می توان باال بودن سرمایه اجتماعی در این ناحیه را به این 

در مقابل روستاهای واب  در   همگنی اجتماعی مرتبط دانست
 شمال غرب شهرستان سرمای  اجتماعی کمتری دارند  این
روستاها که عمدتاً در اطراف شهر مینودشت متمرکزند به 
استثنای روستای محمداباد، هم جمعیت بیشتری دارند و هم 
تنو  اجتماعی باالیی به هحاظ مذهبی، بومیتی و زبانی دارند  

که در روستای بره چشمه سیستانی ها، بلوچ ها و  به طوری
ها، بلوچ ها ترکمن ها در روستاهای بازگیر و گوگل سیستانی 

و ترک ها در کنار هم زندگی می کننند  در این زمینه نیز می 
توان تنو  و تفرق فرهنگی و اجتماعی را به عنوان عاملی 
محدود کنننده در ورعیت موجود در جهت عدم انباشت 

 سرمایه اجتماعی در واحد روستا نام برد  
در راستای تحلیل پراکنش فضایی سرمایه اجتماعی در 

و رریب همبستگی  SPSSشهرستان از نرم افزار سلح 
اسپرمن استفاده شد بدین ترتیب که رابل  موجود بین میزان 
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سرمایه اجتماعی در روستاهای مورد ملاهعه با پنج موهفه تنو  
بومیتی و زبانی، میزان جمعیت، موبعیت جیرافیایی)کوهستانی، 

مورد کوهپایه ای دشتی بودن(، میزان سواد و میزان درامد 

سنجش برار گرفت که نتایج ان در جدول ذیل نشان داده شده 
 است:

 

 ازمون همبستگی بین میزان سرمایه اجتماعی و موهفه های تاثیرگذار بر ان  .17جدول 

 میزان سرمایه اجتماعی آزمون همبستگی پیرسون
 

 جمعیت میزان
 -141/3 همبستگی رریب

 333/3 معناداری

 313 تعداد

 -31/3 همبستگی رریب تنو  بومیتی و زبانی

 333/3 معناداری

 313 تعداد

 111/3 همبستگی رریب موبعیت جیرافیایی

 34/3 معناداری

 313 تعداد

 441/3 همبستگی رریب میزان سواد

 31/3 معناداری

 313 تعداد

 411/3 همبستگی رریب میزان درامد

 133/3   معناداری

 313 تعداد
     

  1311ماخذ: نگارندگان،                         

همانلور که در جدول فوق مشاهده می شود بین دو مؤهف  
میزان جمعیت و میزان تنو  بومی و زبانی با میزان سرمایه 

( در sig: 0.000اجتماعی رابله معکوس و معنی داری )
درصد وجود دارد  این بدان معناست که با 11سلح اطمینان 

درصد می توان گفت که با افزایش جمعیت و تنو   11اطمینان 
بومیتی و زبانی ،میزان سرمایه اجتماعی کاهش می یابد  
همچنین، نتایج ازمون نشان می دهد که بین موبعیت 

های روستایی و سرمایه اجتماعی رابله یایی سکونتگاهجیراف
(  در سلح sig: 0.000مستقیم و میزان معنی داری )

درصد وجود دارد که بنابراین می توان با اطمینان  14اطمینان 
درصد بیان نمود که با افزایش ارتفا  سکونتگاه ها)از  14

موبعیت دشتی به سوی کوهستانی( میزان سرمایه اجتماعی 
یابد   در نهایت نتایج این ازمون در مورد رابل  دو  فزایش میا

مؤهف  میزان سواد و درامد با میزان سرمایه اجتماعی هر چند 
رابله مستقیمی وجود دارد، اما این رابله به هحاظ اماری معنی 

 دار نیست 

 

  بحث و نتیجه گیری
های فیزیکی و انسانی  سرمایه اجتماعی در کنار سایر سرمایه

می تواند زمینه ساز تحول و توسعه هر سرزمینی باشد  بر این 
اساس سنجش ان در مناطق جیرافیایی در جهت درک بیشتر از 
پتانسیل ها و محدودیت های موجود اهیمت زیادی دارد  بر این 
اساس تحقیق حارر مراکز روستایی شهرستان مینودشت را 

ق گویای ان مورد سلح بندی برار داده است  نتایج این تحقی
است که  سه روستای پست پشته، محمداباد و تخت بیشترین 
میزان سرمایه اجتماعی و سه روستای بازگیر، گوگل و بره 
چشمه کمترین میزان سرمایه اجتماعی را دارد  در این راستا، 
توزی  فضایی سلح بندی مراکز روستایی بر روی نقشه نشان 

وب و جنوب شرق می دهد که ناحیه مرکز، شمال غرب، جن
شهرستان مینودشت سرمایه اجتماعی بیشتری دارد که این امر 
را می توان در ارتباط با موهفه هایی همچون موبعیت 
کوهستانی و جمعیت پایین و عدم تنو  بومی و زبانی در انها 
تحلیل و تشریح نمود  همچنین، میزان پایین سرمایه اجتماعی 
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غرب این شهرستان یعنی  ای در ناحیه شمال به صورم خوشه
روستاهای واب  در موبعیت دشتی پیرامون شهر مینودشت 
مشاهده نمود که می توان ان را در رابله با تنو  و تفرق 
بومیتی و زبانی  روستاهای مورد ملاهعه تحلیل و مرتبط نمود  

های تحقیق  های تحقیق حارر، یافته به طور کلی یافته
 میان عمیق نابرابری زمینه وجوداسماعیل زاده و همکاران در 

روستایی در زمینه میزان سرمایه اجتماعی و همچنین   نقاط
های تحقیق رکن اهدین افتخاری و همکاران در زمینه  یافته

 یا اهگوی فضایی سرمایه اجتماعی به سمت تمرکز گرایش
 شدن را  تایید می نماید   ایخوشه

سرمایه  در نهایت تحقیق حارر در جهت افزیش میزان
اجتماعی در روستاهای مورد ملاهعه پیشنهادام ذیل را ملرح 

 می کند:

 ها و پنل های  مدیران و نحبگان محلی در باهب کارگاه
جمعی در سلح روستا مقوهه سرمایه اجتماعی و موهفه های 
سازنده ان را مورد تبیین برار دهند  در این راستا می توان در 

فرهنگی باالیی برخوردارند و  روستاهایی که از تنو  و تفرق
 و سرمایه اجتماعی پایین تری دارند، با ملرح نمودن اهداف

مشترک و پرداختن به مقوهه مشارکت به عنوان مثال در  مناف 
زمینه مدیریت روستا وارد بحث شد و سپس اهمیت سایر موهفه 

 ها را تبیین نمود  

  ای ه مدیران محلی در روستا نقش مهمی در تقویت مؤهف
سرمایه اجتماعی به ویژه اعتماد سازی دارند  بر این اساس 
نقش نهادهای نظارتی بر این مدیران بسیار حساس می باشد و 
مستلزم مکانیزم های نظارتی دبیق است  از طرفی پیشنهاد می 
شود مدیران محلی نیز رمن اتخاذ رویکردهای اجتما  محور و 

فافیت و اطال  رسانی مشارکتی در مدیریت روستا، در راستای ش
 ای به روستاییان گزارش عملکرد ارائه دهند  به صورم دوره

 های اجتماعی در سلح روستا  تالش در جهت تقویت شبکه
های  به واسله رویدادهای اجتماعی مانند برگزاری نمایشگاه

های مختلف  های ابتصادی مانند ایجاد تعاونی فرهنگی، فعاهیت
هبدی مانند بسط فضاهای عمومی، های کا روستایی و یا عرصه

می تواند منجر به همگرایی بیشتر روستاییان و افزایش میزان 
 سرمایه اجتماعی شود 

ترین سلوح )مانند  ویژه در پاییناموزش مداوم روستاییان به
 ای گونه به ذهنی اهگوی پیش دبستان و دبستان( در جهت تیییر

 باعث تواند می عیاجتما سرمایه که شود پذیرفته باور این که
انها باشد و منافعی در ان  توسعه پیشران محلی و جوام  پویایی

های هویت ساز بومی، زبانی و  نهفته است که فراتر از باهب
  های زندگی یاور ایشان شود  مذهبی می تواند در فراز و نشیب
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