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 چكيده
 در. كندمي ايفا روستايي توسعه و مديريت امور در نزنا مشاركت پيوستن تحقق به در زيادي بالقوه توان است كه بنايي زير  سرمايه يك اجتماعي سرمايه

 و ناهموار اقتصادي و فرهنگي تكامل و توسعه هاي راه پيمودن و دهند مي دست از را خود اثربخشي انساني و فيزيكي هايسرمايه اجتماعي، سرمايه غياب
 و نامرئي ايمقوله اجتماعي سرمايه كه است آن علت رسد، مي نظر به باشد. مي دشوار بسيار اجتماعي سرمايه از جامع تعريفي ترديد، بدون .شوند مي دشوار
 در تحرك اين اما .آيد مي حساب به پويا و متحرك اي جامعه جامعه، آن باشد بيشتر اي جامعه در سرمايه اين هرچقدر و است؛ گيري اندازه غيرقابل نسبتاً

 قرار بررسي مورد مرگنلر بخش روستاهاي در اجتماعي هاي سرمايه كه است شده سعي مقاله ينا در .باشد مي كم خيلي ايران روستايي و شهري جامعه
 فرهنگ ارتقاء نتيجه در كه گرفتند قرار سنجش مورد و شده بندي الويت اجتماعي سرمايه هايشاخص  t آزمون و  فريدمن آزمون از استفاده با  .بگيرد

  همچنين.  است داشته اجتماعي سرمايه افزايش براي را معناداري سطح باالترين t آزمون از برگرفته  درصد،23,777 با و الويت اولين درصد 6,62 با عمومي
  .شود معرفي است الزم روستايي مناطق در سرمايه اين تقويت براي كه راهكارهايي و ها زمينه است شده سعي تحقيق اين در

 مرگنلر بخش ،زنانفعاليت  اجتماعي، سرمايه:كليدي واژگان
 مقدمه .1

 . ندارد طوالني پيشينه كه است مفهومي اجتماعي سرمايه
 متفاوت مفهومي با اجتماعي سرمايه واژه معتقدند منابع برخي

 مفهوم . شد كاربرده به مارشال آلفرد توسط 1890 سال در
 اي مقاله در 1919 سال در بار اولين اجتماعي سرمايه جديد
 مفهوم اين . شد گرفته كار به  هانيفن نام به شخصي توسط
 براي همكارانش و سيلي توسط 1950 دهه در مستقل بطور

 دهه در ، ها كلوپ در شهري نشينان حومه عضويت تحليل
 بر تاكيد اي بر بود شهري ريز برنامه كه جاكوب توسط 1960
 شهرهاي كالن در همسايگي غيررسمي پيوندهاي جمعي ارزش
 تحليل براي ، اقتصاددان لوري توسط1970 دهه در و ، جديد
 مفهوم اين كاربرد. شد كارگرفته به داري برده اجتماعي ميراث

 به دانشگاهي مقاالت و تزها در سو اين به 90 دهه از تدريج به
 ، اقتصاد ، شناسي جامعه هاي رشته در ويژه به  .رفت كار

  ، پاتنام ، كلمن چون افرادي ي كارها با آموزش و سياست
). 14 ،1385 كرماني، حجتي(يافت افزايش بورديو و امافوكوي

 پذيرش مؤثر نظريه يك عنوان به اخير دهه دو در سرمايه اين
 مورد در كه است حالي در اين و آورده، دست به را اي گسترده
 حوضه اين متفكران ميان در نظري اجماع كليدي تعاريف
 از(Social Capital) اجتماعي سرمايه .است نگرديده حاصل
 و اقتصادي هاي بررسي در امروزه كه است نويني مفاهيم

 از يكي مفهوم اين  .است شده مطرح مدرن جوامع اجتماعي
 وجود. است شده شناخته اخير هاي دهه در سرمايه مهم انواع
 نهايت در و مالي مادي، هاي سرمايه خود دنبال به سرمايه اين

 خواهد دنبال به سياسي و فرهنگي اقتصادي، اجتماعي، توسعه
  اجتماعي، سرمايه مفهوم بودن جديد از نظر صرف. داشت
 باالخص و توسعه اجتماعي، علوم نظران صاحب از بسياري توجه

 داشته معطوف خود به اخير هاي دهه در را روستايي توسعه
 مشاركت، (اجتماعي سرمايه هاي مؤلفه وجود كه چرا.است

 تنها نه ، جامعه در )ياجتماع شبكه اعتماد، انسجام، آگاهي،
 عين خود هامؤلفه اين وجود بلكه داشته دنبال به را توسعه
 هزاره طليعه در اقتباسي، نوع از توسعه امروزه .است توسعه

 بومي دروني، كارهاي و ساز بر و شده سپرده فراموشي به سوم
 خود ، روستايي اجتماع رو اين از .گردد مي تأكيد محور مردم و

 اندازه هر زيرا ، است آغاز نقطه عنوان به توسعه هگزين بهترين
 با جوامع اين در جغرافيايي و طبيعي ، اقتصادي منابع هم

 به و جامعه بنيادين تحول از استفاده با باشد مواجه محدوديت
 ، است گرفته سرچشمه آن خود از كه اي سرمايه وجود واسطه

 اين در . تدانس ميسر و مقدور را جامعه تعالي بستر توان مي
 از كه بومي توسعه الگوهاي و موفق تجربيات از استفاده راستا

 شكل عوامل بررسي و است شده برگرفته كشورمان روستاهاي
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 كشور، در موجود هاي زمينه به توجه با تجارب آن گيري
 تعامالت و روابط اساس بر كه اجتماعي سرمايه . است گشا راه

 در زا درون توسعه بناي نگس تواند مي گيرد، مي شكل اجتماعي
 سرمايه نوع اين از استفاده با زيرا ، باشد روستايي جوامع

 را محيطي زيست و انساني ، مالي فيزيكي، هاي سرمايه توان مي
 سلياني،(گرفت بهره آن از بهينه و پايدار نحو به و كرده احيا

 بدين تحقيق سئواالت شده ذكر مطالب به توجه با. )3 ،1387
 سرمايه هاي شاخص هايالويت -1:گرديد حمطر شكل

 مشاركت افزايش راهكارهاي -2 چيست؟ زنان نظر از اجتماعي
 ؟ چيست زنان ديد از

 بررسي جهت تحليلي -توصيفي روش از پژوهش اين    
 تحقيقات ساير همانند و جسته سود بررسي مورد پارامترهاي

 را لاو بخش. است بوده انجام جهت عمده بخش زير دو داراي
 چون مواردي بررسي جهت ايكتابخانه و اسنادي مطالعات

 و داده اختصاص خود به تحقيق پيشينه و موضوع نظري ادبيات
-جمع جهت پيمايشي و ميداني پژوهش قالب در دوم بخش
 انجام نامهپرسش تكميل و تدوين سپس و اطالعات آوري

 دتأيي با نامهپرسش محتوايي و صوري روايي. است پذيرفته
 ضريب از استفاده با آن پايايي و شد انجام مربوطه كارشناسان

 با كه گرديده، برآورد =α 74/0 رابطه اين در كرونباخ آلفاي
 معتبر، علمي منابع در شده گرفته نظر در هايآستانه به توجه

 ).106 ،1381 سكاران،(است برخوردار مطلوبي اعتماد قابليت از
 نظري مباني .2

 واژه در توانمي را اجتماعي سرمايه ظريهن محوري ايده
 با تماس برقراري با جامعه اعضاي. كرد  خالصه »روابط«

-مي يكديگر با همكاري به قادر آن، ساختن پايدار و يكديگر
 تنهايي به كه كنندمي كسب را نتايجي طريق اين به و شوند
 به موفق بسيار دشواري با يا و باشندنمي آنها كسب به قادر
 سرمايه امروزه ).2 ،1390 زاده، حكيم(شوندمي آنها بكس

 در انساني و فيزيكي سرمايه از تر مهم بسيار نقش اجتماعي
 بخش انسجام جمعي روابط هاي شبكه و كند مي ايفا جوامع
 ساير اجتماعي سرمايه غياب در ست ها سازمان و ها انسان ميان

 سرمايه دونب و دهند مي دست از را خود بخشي اثر ها سرمايه

 اقتصادي و فرهنگي تكامل و توسعه هاي راه پيمودن اجتماعي
 آنچه از بيشتر توسعه براي حاضر عصر در است دشوار و ناهموار

 اجتماعي سرمايه به باشيم نيازمند انساني و اقتصادي سرمايه به
 محوري اصل يك عنوان به سرمايه اين رو اين از نيازمنديم

 به اجتماعي سرمايه .شود مي محسوب توسعه به يابي دست براي
 تعاريف از بعضي كه .است شده تعريف متفاوتي هاي صورت
 :از عبارتند شده مطرح

:  باشد مي اصلي بعد دو داراي اجتماعي سرمايه پاكسون نظر از
 از افراد همان بين ذهني هاي پيوند و افراد ميان عيني روابط
 بورديو پير ديدگاه از). Paxton,2002: 256( ديگر سوي

 كه است بالفعلي و بالقوه منابع جمع حاصل اجتماعي سرمايه
 و افراد بين شده نهادي روابط از بادوامي شبكه مالكيت نتيجه

 Fild( باشد مي گروه يك در عضويت تر ساده عبارت به
 در فرد كه هست مولد ثروتي يا منبع سرمايه). 2003:15,

 ).vogt,1993, 29( بردمي بكار درآمد ايجاد جهت
 موضوع اي رابطه هايگزينه اجتماعي، سرمايه از منظور

 نوع چهار بالقوه اجتماعي موضوع هر براي .است اجتماعي
 روابط :از عبارتند ها گزينه اين .است تصور قابل اي گزينه رابطه

 اي مبادله روابط و گفتماني روابط اجباري، روابط اجتماعي،
 انباشت حاصل اجتماعي ايهسرم« ).351 ،1379 مهر، شايان(

 شبكه يك مالكيت به مربوط كه است بالفعلي يا و بالقوه منابع
 است افرادي بين در شده نهادينه بيش و كم روابط از دوام با

 اجتماعي سرمايه». شودمي ايجاد گروه يك در عضويت با كه
 اجتماعي سرمايه موقعي و يابدمي تجسم افراد ميان روابط در
 شود دگرگون اي شيوه به افراد ميان روابط كه آيدمي وجود به
 يك ).www.iranculture.org( كند تسهيل را كنش كه

 به نسبت كه است مردم از گروهي شامل زنده و پويا جامعه
 با كه افرادي. هستند متقابل واكنش و كنش داراي يكديگر
 و همكاري احترام، اعتماد، بر مبتني و ابلمتق روابط همديگر

 بررسي براي امروزي شناسان جامعه. دارند انسجام و تعاون
 سرمايه مفهوم از اجتماعي روابط چنين كيفيت و كميت

 ).2 ،1388 ارشادي،(اندجسته بهره اجتماعي
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 :  تحقيق انجام ضرورت و سابقه
 تشكيل زنان را جهان جمعيت از نيمي كه امر اين به توجه با

 قشر اين باالي بالقوه قدرت به روستاي توسعه امر در دهند، مي
 از ممكن جاي تا بلكه است نشده توجه تنها نه ايراني جامعه از

 عمل به جلوگيري بالقوه قدرت اين شدن عملي و شكوفايي
 جنسيت مورد در) 1996( بيل هاي نوشته اساس بر. است آمده

 با ها آن كهاين يلدلبه  هميشه ها زن شهري، نظارت و
 روبرو دارند كه اي، روزانه هاي فعاليت اساس بر هايشان همسايه

 اي محله غيررسمي هاي شبكه تأسيس به اقدام شوندمي
 با ولي. باشند مي جنسي كار تقسيم به متعهد ها آن .كنند مي

 فرايندهاي در اغلب باشند، مي فعال جامعه در زنان اينكه وجود
 ,chant, 2007( شوند مي گرفته ناديده شهري ريزي برنامه

 كتاب در) Beauvoir Simone De( بووار دو سيمون). 51
 كه دارد قبول نيز زن خود كه است معتقد) 1949( دوم جنس
 اداره اند، ساخته مردان را آن است؛ مردانه مجموع در جهان
 مسئول را خود زن اما دارند؛ تسلط آن بر نيز امروزه اند، كرده

 زن باشد؛ وابسته و كهتر زن كه است قرار گيرد؛ نمي نظر در آن
 برابر در نفس مثابه به هرگز است، نگرفته فرا خشونت درس
 گاه اقامت و تن زنداني است؛ نياورده بر سر جامعه اعضاي ديگر
 و ها هدف كه انساني سيماي با خداياني قبال در است، خود

 نظر در انفعالي التح داراي را خود كنند، مي تعيين را ها ارزش
 شناسي آسيب مقاله در خليلي). 504 ،1379 بووار،( گيرد مي

 دو كه است عقيده اين بر ايران، معاصر جامعه در زنان مشاركت
 اقتصادي و سياسي مشاركت بر ساختاري غير و ساختاري مانع
 همراه به زنانه عادات و شخصيت است؛ گذاشته تأثير زنان

 سياسي، موانع ديگر، سوي از و سو يك از خاص، فيزيولوژي
 اند شده سبب همگي اقتصادي، و قانوني اجتماعي، فرهنگي،

 خانوادگي؛ هاينقش جز به( مدت دراز فرايند يك در بانوان
 دوم جنس ها زمينه ساير در) كودكان تربيت و شوهرداري

 ).183 ،1386 خليلي،( شوند محسوب
  ايران در اجتماعي سرمايه

 
 1385،190،سعادت ، مأخذ: ايرانزيع سرمايه اجتماعي در تو -1شكل 

 سرمايه بيشترين يزد استان ها، استان بندي رتبه نظر از
. است داده اختصاص خود به ها استان ساير بين در را اجتماعي

 قبلي تحقيقات در اجتماعي سرمايه مورد در ها بررسي نتايج
 است عدديمت نوسانات داراي اجتماعي سرمايه دهد مي نشان

 سال در. شود مي ناشي فرهنگي و تاريخي سياسي، مسائل از كه
 بلوچستان و سيستان استان و بيشترين فارس استان ،1380

. اند داده اختصاص خود به را اجتماعي سرمايه ميزان ترين كم
 هستند هايي استان تهران و خوزستان خراسان، اصفهان، يزد،
 و سيستان و وردارند؛برخ بااليي اجتماعي سرمايه از كه

 هستند هايي استان بويراحمد و كهكيلويه و سمنان بلوچستان،

 عياجتما سرمايه گيري شكل بر مؤثر عوامل -1 جدول                            

 مؤثر عوامل انديشمند مؤثر عوامل انديشمند
()1988(كلمن اجتماعي سرمايه ايجاد عامل اقتصادي سرمايه )1985( بورديو

 )1385( و) 1377
 قابل اجتماعي سازمان اجتماعي، هاي شبكه بستگي

 فراواني و رفاه ،)دين( ايدئولوژي ثبات، دسترس،

 پارگال،
 و گليگان،

            هوك
2000   

 هاي ويژگي. خانوار سرپرست شغل و سن آموزش، درآمد،
 تركيب بلوك، سكنه ريشه ساكنين، تعداد: مانند محل

 ها انجمن تعداد محله، سن مالكين، غير و مالكين

 اليسبون ليزر،
 2000 ساكردوت

 اجتماعي، مشاغل سن اقامت، محل بجايي جا يا تحرك
 ن،زما فرصت ي هزينه آموزش، مسكوني، منزل مالكيت
 . زباني و قومي همگوني

 فوكوياما
1379،1385 

 

 قانوني، هاينظام و قانون تاريخي، مشترك تجربه ،سنت دين،
 از را شدن جهاني و طبيعت فرهنگ، اعضا، بين متقابل كنش
 .داندمي كالن سطح در اجتماعي سرمايه ايجاد بر موثر عوامل

 پورتس آلهاندر
1998 

 به ميل شامل را ماعياجت سرمايه هاي سرچشمه پورتس
) محدود همبستگي هنجارها، كردن دروني( جويي كمال

 .داند مي) تضمين قابل اعتماد متقابل، مبادالت( ابزاري و
 3 ،1387 رو، خنده: مأخذ                                
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 خود به را پايين هاي رتبه اجتماعي سرمايه لحاظ از كه
 به ايران، در اجتماعي سرمايه كلي، طور به. اند داده اختصاص

 برخي به توجه و دارد تقويت به نياز محروم، هاي استان در ويژه
 شايان كمك آن تقويت به تواند مي آموزشي هاي شاخص از

 سرمايه مورد در). 143 ،1387تاجبخش، و توكلي( كند توجهي
 صورت چنداني تحقيقات ايران روستايي هاي بخش در اجتماعي

 نيز ايران در: كه دارد عقيده ازكيا مصطفي دكتر. است نگرفته
 خانواده نظير هايي ارزش سوم، جهان كشورهاي ساير مانند

 در روستايي خانواده بر حاكم اقتصاد اساساً. دارد وجود ييگرا
 نقش افراد ميان متقابل هاي مسئوليت و تكاليف و روابط انتظام
 تأثير آن اعضاي ميان توليدي روابط در كه دارد را اساسي

 اما دارد اجتماعي سرمايه وجود از نشان مسئله اين. گذارد مي
 فراتر خانواده سطح از ندرت به اعتماد و متقابل روابط نوع اين
 توسط اخيراً كه ميداني تحقيق در). 24،1374ازكيا،( رود مي
 در كه شد مشخص است، شده انجام شناس جامعه گروه يك

 خانواده افراد به مردم كشور، سراسر در تن 4500 آماري جامعه
 خانواده افراد به درصد 8/1 تنها و دارند بسياري اعتماد خود
 ايران در گروهي درون اجتماعي روابط يعني. ارندند اعتماد خود

 به مردم از درصد 49 حال عين در. دارد قرار بااليي حد در
. اند داشته اعتماد خود دوستان به درصد 44 و فاميلشان و اقوام
 دوستان، و خانواده افراد به جزء ايرانيان كه دهد مي نشان اين
 ).21،1382اسالمي،( دارند كمي اعتماد ديگران به

 روستايي جامعه سطح در اجتماعي سرمايه ابعاد -2 جدول

 اجتماعي سرمايه
 گروهي بين

 گروهي درون اجتماعي سرمايه
 باال پايين

   فقير روستائيان-2 هاشده مطرود -1 پايين
 اخير مهاجران -3 باال

 .شهر به روستا
 هايبرنامه موفق اعضاي-4

 .روستا در گذاري سرمايه
 1385،97همكاران، و  فيروزجائي احمدي: مأخذ         

 كاهش به رو روستاييان بين در تعاون حس امروزه متأسفانه
 و شخصيتي مثبت هاي جنبه بروز براي فرصتي و رفته

 اعظم بخش .خورد مي بچشم كمتر افراد هاي توانايي همچنين
 تصميم پدرساالرانه الگوهاي بروز از ناشي وضعيتي چنين
 مردم آگاهانه غير و آگاهانه ندادن شركت و ديريتيم و گيري

 بحث و گردد مي ايجاد اي عديده مسائل آن تبع به كه باشد مي
 روستاهاي در مردمي مشاركت .نمايد مي طلب را تري جامع
 در را آنها توان مي كه است گوناگوني ابعاد داراي ايران

 ني،روا و ادراكي عملكردي، و اقتصادي كالبدي، هاي زمينه
 بكار و مشاركت تقويت با .نمود مشاهده اجتماعي و فرهنگي

 و سياسي اجتماعي، فني، دانش سطح افراد، هاي توانايي گيري
 با روستاييان و يافته ارتقاء روستايي جامعه محيطي زيست
 دارند، نقش خويش زندگي محيط در كه احساس اين داشتن
 بي تضعيف اب و كرده برقرار محيط با عميقي احساسي رابطه

 نمايند مي اعمال محيط در بيشتري نظارت رفتاري، هاي تفاوتي
 رفاه و تر سالم زيست محيط ايجاد روندي چنين حاصل و

 .)25 ،1384مهدوي،( است بيشتر
 مطالعه مورد منطقه

                          
 )1391 نگارندگان، مأخذ،( مطالعه مورد منطقه نقشه -2شكل

 غربي شمال و غربي آذربايجان استان شمال در مرگنلر بخش
 سرشماري طبق بخش اين جمعيت .دارد قرار اسالمي ايران

 شده اعالم نفر 2423  ،1385 سال در ايران آمار مركز رسمي
 20 در و باشدمي شوط شهرستان توابع از مرگنلر. است

 بخش اين مردم همه دين. دارد قرار شهرستان اين كيلومتري
 امامي 12 شيعه مذهبشان و بوده مسلمان استثنا بدون

 پلدشت شهرستان كيلومتري 22 در همچنين مرگنلر .باشند مي
 آذربايجان كشور با جوار هم شهرستان اين كه است شده واقع
 ارتباطي مسير مرگنلر تا است شده موجب امر اين و باشد مي

  .باشد نيز ايران شهرهاي ديگر با پلدشت
 تحقيق هاي يافته .3
 زنان مشاركت بر مؤثر عوامل بندي الويت و  مقايسه منظور هب

 از اجتماعي، سرمايه تحقق و روستايي مديريت امور در
 از مرگنلر شهر كه امر اين به توجه با. گرديد استفاده پرسشنامه

 مرگن قديم، مرگن كندي، اسماعيل مرگن«روستا چهار تركيب
 به تحقيق هنمون جامعه باشدمي» آباد عزيز مرگن و وسط

 آزمون از استفاده با روستاها اين از يك هر جمعيت نسبت
 مرگن ،1385 سال آمار اساس بر. است شده استخراج كوكران

 سال 15 از باالتر سني محدوده در زن 134 كندي اسماعيل



5 
 

 سال 15 باالي زنان تعداد نيز روستاها بقيه در دارند، قرار
 و) نفر 230(عزيز آباد گنمر ،)نفر 266(قديم مرگن: از عبارتند

 را ما آماري جامعه نفر 813 مجموع در). نفر 183(وسط مرگن
 جامعه كوكران فرمول در دادن قرار با كه دهند مي تشكيل

 در پرسشنامه از حاصل نتايج. آمد دست به نفر 261 نمونه
 با اجتماعي سرمايه از زنان شناخت ميزان و بندي الويت مورد
 و شد بندي الويت فريدمن مدل طتوس SPSS افزار نرم

 قرار سنجش مورد T آزمون از استفاده با بطور تحقيق سئواالت
 ).3(جدول گرفتند

 عمومي فرهنگ ارتقاء فريدمن آزمون از حاص نتايج به توجه با
 t آزمون از برگرفته  درصد،23,777 با درصدكه 6,62 با

 رايب نمونه جامع زنان نظر از را معناداري سطح باالترين
 نفوذ امر اين تحقق براي .است داشته اجتماعي سرمايه افزايش

 و عمومي فرهنگ ارتقاي براي جامع پايين هاي اليه در
 تغيير .است ناپذير اجتناب امري اجتماعي سرمايه گسترش

 در توانندمي كه نقشي و مشاركت به نسبت زنان نگرش

 داري خانه به محدود را خود تا باشند داشته جامعه مديريت
 جامعه مديريت امر در را خود واقعي جايگاه و نكنند

 به زنان نقش اخير هاي سده در حداقل يا تاكنون گرچه.بازيابند
 گرفته ناديده توسعه، حال در جهان جمعيت از نيمي عنوان
 هاي نابرابري و تبعيضات وجود از نشان امر اين كه شده

 اجتماعي ي،اقتصاد سياسي، گوناگون هاي زمينه در جنسيتي
 كه طلبدمي را ايراني جامعه زنان مجدانه تالش خود كه دارد
 به را جامعه امر مردان همانند توانندمي نيز زنان كنند ثابت

 تغيير فريدمن آزمون از آمده دست به نتايج طي بگيرند؛ دست
 6,39 با جامعه اموره اداره و مشاركت به نسبت زنان نگرش
 را دوم جايگاه اهميت لحاظ به ونهنم جامعه زنان براي درصد

 را سوم الويت درصد 6,37 با زنان آموزش همچنين داشت،
 انتقال موجب زنان آموزش روي گذاري سرمايه است، داشته
 هر بازدهي كه معني اين به شود مي نسلها بين دانش، تر سريع
 به پيشين نسل انتقال قابل و آماده دانش از استفاده اثر بر نسل

 .يابد مي زايشاف سرعت
 :.اجتماعي سرمايه بندي الويت ،T و فريدمن آزمون - 3 جدول

 1391 نگارندگان،مأخذ:           
 
 گيري نتيجه 

 از است اي مجموعه اجتماعي سرمايه گفت توان مي كلي طور به
 باعث بايد رفتارها اين كه ها انسان تعامالت در مثبت هاي رفتار
 عبارتي به. شود افراد بين در اي معقوالنه روابط هاي شبكه ايجاد

 روابط شبكه نوع يك كه آيد مي وجود به زماني اجتماعي سرمايه
 هاي سطوح بين در حتي و ها گروه افراد، بين در بستاني و بده

 تعهد، همچون عناصري روابط نوع ناي در. شود ايجاد نيز عمودي
 به جنسيتي نژادي، مليتي، قومي، گروهي، فردي، هويت تجانس،

 صورت به اجتماعي مشاركت و انسجام اعتماد، و شده ايجاد راحتي
 شدن ميسر شك بدون .گردد مي ايجاد جامعه در اي يافته تعميم

 اجتماعي، توسعه( اي توسعه هاي زمينه از يك هر در پيشرفت
 حضور مستلزم)  سياسي توسعه فرهنگي، توسعه اقتصادي، سعهتو

 مگر نيست پذير امكان امر اين و است توسعه روند در مردم آحاد
 و مدرن شكلي به اجتماعي اعتماد و اجتماعي مشاركت روحيه آنكه

 اصناف، ها، گروه ها، انجمن همانند دولتي غير هاي تشكل قالب در
 بين در ها NGO كلي طور به و...  و ها دسته ها، جمعيت ها، كانون
 جانبه همه توسعه به رسيدن در مردم همه و شده داده رواج مردم

 در را جانبه همه توسعه بخواهيم اگر .نمايند دخيل را خود دلسوزانه
 را روستايي و شهري بافت در توسعه بايد باشيم داشته اجتماعي هر
 و ها گروه ها، منانج تشكيل. دهيم قرار نظر مد هم با زمان هم

 در اعتماد ايجاد هاي راه از يكي روستاها سطح در كوچك هاي كانون
 روند است قادر كه است آنها به رساني خدمات و روستائيان بين

 .بخشد تسريع را توسعه
 راهكارها و پيشنهادات

 هماهنگي ايجاد براي هاوحسينه مساجد در زنان متقابل ارتباط -1
 .ها فعاليت بين

 Mean رتبه اجتماعي سرمايه بر مؤثر عوامل
Rank آزمون  t 

 -1,880 3,99 7 تحصيالت
 -5,905 3,09 8  آگاهي

 -10,682 2,24 9 روستا امور در مشاركت
 -.862 4,35 6 همسايه به اعتماد

 8,676 6,37 3 زنان آموزش
 23,777 6,62 1 عمومي فرهنگ ارتقاء
 9,560 6,39 2 زنان نگرش تغيير
 15,344 6,13 4 مشاركت انگيزه ايجاد

 6,770 5,81 5  مشاركت جهت مالي منابع اختصاص
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 هر مشاركت جلب براي ها آن در مديريت اعمال و منابع بسيج -2
 .زنان بيشتر چه
 ترقي و پيشرفت اند بيمناك آن از) روستاها( سنتي جوامع آنچه -3

 نتيجه در كه اخالقي فساد و اجتماعي آشفتگي از آنان بلكه نيست
 اعتماد هراسند، در آيد مي پديد گسيخته افسار تجارت و مبادله
 امري روز مسائل به نسبت زنان آموزش و ديد فزايشا و سازي

 .است ناپذير اجتناب
 .توسعه امور در زنان مشارك جهت مالي منابع اختصاص -4
 جهت سازي فرهنگ امر در عمومي هاي رسانه نقش تقويت -5 

 .زنان آگاهي و مشاركت
 .زنان تشكلهاي بسط و تشكيل -6
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