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 های روستاییاجتماعی در سکونتگاه مؤثّر بر سرمایة هایمؤلّفهسنجش 

 (های روستایی دهستان اسالمموردی: سکونتگاه مطالعة)

 ران ریزی روستایی، دانشگاه تهجغرافیا و عضو قطب علمی برنامه دانشیار دانشکدة -علی بدری سید

 ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرسدانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه - نژادیاسر رمضان

 ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرسارشد جغرافیا و برنامهدانشجوی کارشناسی - حسن استحکام

 

 78/81/7939 :پذيرش  71/80/7931 :وصول

 چكيده

طهور ه شناسی است کهه  هاجتماعی و جامعه ةاجتماعی يكی از مفاهيم جديد در حوز ةسرماي

قرار گرفتهه اسهت.  د استقبالهاي مختلف مورن و پژوهشگران در رشتهقاط محقّگسترده توسّ

و  هه است مرتبط اعتماد، مشارکت، انسجام و آگاهی  :همچون ،هايیمؤلّفهاجتماعی  ا  سرماية

ارزشی اشهاره دارد کهه  ها  له  پيوندها و ارتباطات ميان اعضاي يک شبكه  ه عنوان منبع  ا

 سرماية يور هرهمناسبی  راي  زمينة و شود  اهداف میموجب تحقّ ،هنجارها و اعتماد متقا ل

تحليلهی  - . روش تحقي  توصيفیکندايجاد میقيت انسانی و فيزيكی و راهی  راي نيل  ه موفّ

 هراي  ورت گرفته اسهت.پرسشنامه ص و استفاده از روش ميدانی  اات اطّالعآوري جمع است و

 دههدها نشان مینتايج آزمون .و رگرسيون استفاده شده است tهاي آزمون فرضيات از آزمون

 هه عبهارت  ؛اسهت 13/1روستاي مورد مطالعه  را ر  ا  21ميانگين سرمايه اجتماعی در سطح 

 سرمايةطی قرار دارد. ميانگين اجتماعی در دهستان اسالم در سطح متوسّ ديگر سطح سرماية

و  استيعنی ميانگين دو جامعه  ا هم  را ر  ؛است 112/1و در مردان  223/1 اجتماعی در زنان

گيري رين اثر  ر شكلاجتماعی  ين زنان و مردان وجود ندارد.  االت تفاوتی در ميانگين سرماية

 ه  ؛است Beta ،744/0مشارکت اجتماعی  ا ميزان  مر وط  ه ،هامؤلّفهاجتماعی در  ين  سرماية

 در عين حهال ؛کنداجتماعی را تبيين می درصد تغييرات سرماية 4/74مؤلّفه عبارت ديگر اين 

 .ستادار 271/0کمترين ميزان را آگاهی اجتماعی  ا 

اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، آگهاهی  ة: سرمايهادواژهيکل

 .اجتماعی، دهستان اسالم
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 مهمقدّ
 بته کته امترو ه استت مهم و پیچیده جدید، مفهومی اجتماعیسرمایة  اجتماعی، نظام در مهم مفاهیم کنار در

 بترای پیشترفت ال م شتر  استت  مطتر  ایجامعه هر در توسعه و رشد هایهصشاخ ترینمهمیکی ا   عنوان

 اعتمتاد و اجتمتاعیمشتارکت  بستط اجتمتاعی، انسجام گسترش گرم، روابط ایجاد ،جانبههمهة توسع جامعه،

 اجتمتاعیسترمایة  حدّ ا  افول بیش که است حالی در این است؛ اجتماعیسرمایة  دولت(جامعه،  )فرد، متقابل

 نهایتت کته سا دمی روروبه اجتماعی سیاسی و فرهنگی، مشکالت با را جامعه حتم به کشوری و جامعه هر در

 و همکتاری هدفمند نظام و اجتماعی در تعامالت وجودم منابع اجتماعی،است  سرمایة  اجتماعی فروپاشی آن،

 افراد بین مشارکت و اعتماد حسّ معقوالنه، روابط هایایجاد شبکه باعث که است جامعه اعضای میان همیاری

 آن در همبستگی و جامعه حفظ و مشترك هدف به دسترسی در را نهایت، جامعه حدّ در و گرددمی جامعه هر

 اشتاره بتاار ش منبع عنوان به شبکه، یک یاعضا میان ارتباطات و پیوندها به اجتماعی کند  سرمایةمی کمک

 ( 707: 7905 )رنجبریان، شودمی اعضا اهداف قتحقّ موجب متقابل، اعتماد و خلق هنجارها با که دارد

 قیتتموفّ بته نیتل بترای راهتی و فیزیکی و انسانیسرمایة  وریبهره برای مناسبی بستر اجتماعی، ةسرمای

و  تترستاده را  ندگی و بخشدمی مفهوم و معنی فرد  ندگی به اجتماعی،سرمایة  دیگر سوی شود  ا قلمداد می

 بتدون  دهنتدمتی دست ا  را خود اثربخشی ها،سرمایه سایر اجتماعی،سرمایة  غیاب سا د  درمی تربخشتلذّ

 حاضر، عصر د  درشومی دشوار و ناهموار صادیاقت و فرهنگی تکامل و توسعه هایراه پیمودن اجتماعیة سرمای

 اجتمتاعیة سرمای به ،باشیم انسانی نیا مندة سرمای و فیزیکی اقتصادی،ة سرمای به هآنک ا  بیشتر توسعه، برای

شتد )عظیمتی و  نخواهتد انجتام طتور بهینته بته هتاسرمایه دیگر ا  استفاده سرمایه، این بدون  یرا ؛نیا مندیم

 ( 1: 7905 همکاران،

گستترش  کالبتدی، التتحتوّ ستا  مینته کته روستتایی توسعة بر بمترتّ اجتماعی عدبُ سا  و کار ترینمهم

 و فیزیکتیة سرمای مفاهیم همچون اجتماعی  سرمایة استاجتماعی سرمایة  است، رفاهی تسهیالت و امکانات

 و همتاهنگی دارد که اشاره اعتماد و هنجارها ها،شبکه قبیل ا  سا مان اجتماعی هایویژگی به انسانیة سرمای

 و فیزیکی مینة سرمایة  در گذاریسرمایه سود اجتماعی،ة کند  سرمایتسهیل می را متقابل سود برای همکاری

 یمنبعت عنوان به اجتماعی سرمایة بنابراین ؛(1: 7937)موسوی و همکاران،  دهدمی افزایش را انسانیة سرمای

توستعة  و رفتاه مینة  تواندمی ست کههابخش و مناطق روستاها، و شهرها ات،لّمح ق بهمتعلّ ،جمعی تمالکیّ با

 برای مهم ابزاری عنوان به را اجتماعیسرمایة  ریزان،برنامه و احانطرّ ا  بسیاری فراهم نماید  امرو ه را همگانی

 و دارند موضوع این روی یخاصّ توجّهو  دانندمی اقتصادی و فرهنگی اجتماعی، محیطی، پایدار ا  ابعادتوسعة 

و  ستراگیلدین) داننتدمتی هم به مرتبط ل ومکمّ ،مختلف هایجنبه ا  را پایدار ةتوسع و اجتماعی سرمایة عمالً

اجتماعی در سطح  : میزان سرمایةاست سؤاالتاین پژوهش به دنبال پاسخگویی به این (  88: 1888 ،7همکاران

نمونه ا  نظر جنسیت تفاوتی  سرمایة اجتماعی در بین جامعة حسطدر روستاهای دهستان اسالم چگونه است؟ 

   بیشتری دارد؟ تأثیرگیری آن اجتماعی در شکل سرمایة هایمؤلّفها   یککداموجود دارد؟ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Sergageldin et al. 
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 اجتماعی سرماية

ط طتور گستترده توستّ ه شناسی است کته بتاجتماعی و جامعه ا  مفاهیم جدید در حو ة تماعی یکیاجسرمایة 

 ،هاییمؤلّفتهاجتمتاعی بتا  استقبال قرار گرفته است  سرمایة های مختلف موردژوهشگران در رشتهن و پقامحقّ

اعتماد، مشارکت، انسجام و آگاهی و به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شتبکه بته عنتوان منبتع  :همچون

  مینةو  (7938 ود )کریمی،شق اهداف میباار شی اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقّ

: 1885 ،7متور) شتودقیت قلمداد متیانسانی و فیزیکی و راهی برای نیل به موفّ سرمایة وریبهرهمناسبی برای 

منابع فردی و ق اهداف و ل همکاری و مشارکت گروهی برای تحقّتسهی را اجتماعی کارکرد اصلی سرمایة  (81

تتر، سترمایة (  به طور دقیتق1379 )فوکویاما، دانندفرهنگی می سیاسی و - اقتصادی جمعی و کمک به توسعة

ی ا  رفتار جمعی را افتزایش، معیارهتای ختوب های تخطّیعنی هزینه ؛رفتار جمعی است دهندةاجتماعی کمک

تستریع،  ،االنه استتت مربو  به خودشناسی فعّااطّالعکه شامل  را اتاطّالعرا تقویت، جریان گردش  دو طرفه

 کنتدهای جمعی را نمایان و همانند چارچوبی برای همکاری بیشتر آینده عمل میتالیّفعّ ةهای گذشتتقیّموفّ

نهادهتای  تتأثیرداند که حاصل ای میاجتماعی را پدیده ةسرمای ،بانک جهانی .(789 :1888 ،1و هوران نچادبل)

تماعی استت و تجتارب ایتن ستا مان ت تعامالت اجت و کیفیّیّاجتماعی، روابط انسانی و هنجارهای بر روی کمّ

ا  طترف دیگتر  ؛ها مختلتف داردکشتور توجّهی بتر اقتصتاد و توستعةبل قا تأثیرنشان داده است که این پدیده 

های عملیتاتی ستا مان جامعه و نیز هزینه های ادارةی سطح هزینهتواند موجب پایین آمدن جدّافزایش آن می

 (  71: 7905 گردد )الوانی و همکاران،

پایدار ا  روابتط کتم و بتیش  بکةه است که فرد را با یک شاجتماعی تراکمی ا  منابع بالفعل یا بالقوّ ةسرمای

ی غیر قابل تقلیل به روابط عینتی نزدیتک در فضتای فیزیکتی یتا حتّت ،دهد  این سرمایهشده پیوند مینهادینه

اجتماعی ترکیبی ا  ساختارهای  رمایةبه نظر کلمن س  (183: 7907 )بوردیو، استفضای اجتماعی و اقتصادی 

 نی ا  کنشگران در دوران این ساختارهاستت  )ا کیتا و غفتاری،های معیّکنش کنندةاجتماعی است که تسهیل

چته است و هر گروهیدرونی هااجتماعی عنصری مطلوب برای انجام همکاری سرمایةرو  ا  این ؛(701: 7909

گیرد  اگر در گروهتی بته ستبب کمتری انجام می به اهداف خود با هزینةتیابی گروه دس ،ن باالتر باشدمیزان آ

ق مشارکت و سرمایة اجتماعی به انتدا ة کتافی فتراهم نباشتد، و هنجارهای مشوّ هایی مانند اعتمادنبود ویژگی

یدا پبستگی های نظارتی و کنترل هزینه ق عملکرد، به برقراری نظامهمکاری افزایش خواهد یافت و تحقّ هزینة

اجتماعی به میزان کافی و مناستب، ستبب برقتراری انستجام اجتمتاعی و  خواهد کرد  در مقابل، وجود سرمایة

یابد و در نتیجه عملکرد گروهی های گروهی کاهش میهای تعامالت و همکاریو هزینه شودمیاعتماد متقابل 

 ( 81: 7907 حسینی،یابد )شاهبهبود می

کته کتنش جمعتی را بترای منتافع متقابتل و ایجتاد  استهایی نجارها و شبکههاجتماعی،  ةدر واقع سرمای

 نیتروی عظتیم  ،اجتمتاعی ةتقویتت سترمای ةا  این رو باالند معتقد است کته در ستای ؛نمایداعتماد تسهیل می

 دکنتروستتایی فتراهم متی ةهای رشد و توسعحمایت برنامه برایشود و این نیروها بستر را افزایی ایجاد میهم

بخشتی بته عی در تنتوّنقش مهمّت ،اجتماعی ةسرمای(  در این راستا بارت نیز معتقد است که 9،78:1885باالند)

هتای تولیتد، به، تو یع بهینته منتابع و امکانتات، کتاهش هزینتهاقتصاد روستایی، مشارکت در حوادث غیرمترقّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Moore 

2- Blanchad and Horan 

3- Baland 
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تتوان گفتت سترمایة متی .(71-78: 1880 ،7تبَرِ) وری نیروی کار و کاهش بیکاری روستایی داردافزایش بهره

  (781: 7938)غفاری،است مدنی  جاد جامعةای مةهر سیستم اجتماعی و مقدّ اجتماعی شر  ال م برای توسعة

دهد  در این چتارچوب شان میرا ن 1اجتماعی مفهومی برای ابزار ار یابی سرمایة( چارچوب 7) شمارة شکل

هتادی کته ست: سطح کالن و سطح خرد  سطح کالن به محتتوای ناجتماعی به دو سطح تقسیم شده ا سرمایة

رات   این سطح کالن شامل روابتط رستمی و ستاختارها ماننتد مقترّ، اشاره داردکنندها در آن عمل میسا مان

های قانونی، حکومت سیاسی، میزان عدم تمرکز و میزان مشارکت در فرایند تدوین سیاستت حقوقی، چارچوب

هتای افقتی و ستا ماندر کته دارد   سطح خرد اشاره به استتعداد همکتاری (85: 7330 ،9باین و هیکس) است

جود دارد: شتناختی و اجتماعی و   در سطح خرد دو نوع سرمایةشوداجتماعی برای توسعه ایجاد میهای شبکه

 رهتای، رفتتار و هنجاهتاهتا، عقایتد، گترایشاجتماعی اشاره بته ار ش ساختاری  جنبة کمتر محسوس سرمایة

هتا شتامل اعتمتاد، انستجام و شود  ایتن ار شاجتماعی شناختی نامیده می اجتماعی دارد که در اینجا سرمایة

 جوامتع  ،د کته تحتت آننتکنکه میان اعضای جامعه مشترك هستند و شرایطی ایجتاد متیاست عمل متقابل 

مل ترکیتب )ستاخت( و عملیتات اجتماعی ستاختاری شتا نفعت عموم با هم کار کنند  سرمایةتوانند برای ممی

  عمتلجامعته  ةکته بته عنتوان ابزارهتای توستعاستت ی، هم رسمی و غیررسمی ها( نهادهای سطح محلّ)روش

گیتری جمعتی و شتفاف، هتایی کته فراینتد تصتمیمهای افقتی و شتبکهساختار ا  طریق سا مان اینکنند  می

 ( 58 همان:) شودمیقابل دارند، ایجاد پذیری متهای عمل جمعی و مسئولیتپاسخگویی رهبران و روش
 

 

 
 اجتماعی رچوب مفهومی: سطوح و انواع سرمايةچا. 2شكل 

 (58: 7330 ،)باین و هیکس: منبع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Barret 

2- Social Captal Assessment Technique (SCAT) 

3- Bain and hicks 
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 اجتماعی سرماية هايمؤلّفه

 اعتماد اجتماعی
ن و به عنتوا (71: 7905 ضروری برای وقوع سرمایه اجتماعی است )پیران و همکاران، هایشر پیشاعتماد ا  

: 7901 کنتد )فیلتد،ارائه متی ،آیندمی وجود بههای اجتماعی شبکه که در نتیجةرا ی یهنجارها ،یک جزء ذاتی

شده بته لحتاا اجتمتاعی استت کته افتراد  تأییددات اکتسابی و و تعهّ انتظارات ،در واقع منظور ا  اعتماد ؛(15

  اعتمتاد (05: 7908 شتان دارنتد )اونتق،عیها و نهادهای مرتبط با دارنتدگی اجتمتانسبت به یکدیگر، سا مان

 ها قادر بته حتلّتعاون و همیاری است و فقط در این حالت است که در عین وجود تفاوت ایجادکنندةاجتماعی 

ت اجتمتاعی نیتز ا  عدالت، برابری و امنیّ برگرفتهشود  اعتماد اجتماعی دات اجتماعی میمشکالت و انجام تعهّ

ن نتویاصلی در جوامتع  سا  مینهآن بر فرایند توسعه را  یربنا و  تأثیرگیدنز، اعتماد و  ست  آنتونیهاآن ة ایید

هتای اجتمتاعی بیشتتر و مشارکت و همیاری مردم در عرصه ،ستجا که سطح اعتماد اجتماعی باال هر ؛داندمی

  (77: 7909 اکبری،) استهای اجتماعی کمتر آسیب

 اجتماعی انسجام

 ه قترار دادهاست که مفهوم انسجام و همبستگی اجتماعی را مورد مطالعت یشناسانین جامعهلاوّ امیل دورکیم ا 

متقابتل بتین  ماعی ناظر بر میزان و الگتوی رابطتة  انسجام اجتسته استدانو وجود آن را برای هر جامعه ال م 

افق جمعی میتان اعضتای تمایز یافته است  انسجام اجتماعی داللت بر تو هایفرهنگخردهها و کنشگران، گروه

ق جمعتی و جامعته و وجتود تعلّت آنحاصل پذیرش و درونی کردن نظام ار شی و هنجارهای  وجامعه دارد  هر

  (771: 7901 تراکمی ا  وجود تعامل در میان افراد آن جامعه است )ا کیا و همکاران،

در سطح یک گروه یا یتک »ن ای است که بر اساس آپدیده ،شناختی، انسجام و همبستگیا  دیدگاه جامعه

طور متقابل نیا مند یکدیگر هستند  این امر مستتلزم طترد آگتاهی و نفتی معه، اعضا به یکدیگر وابسته و به جا

ها و احستاس التزام متقابتل بلکه دعوت به احرا  و کسب این ار ش ؛اخالقی مبتنی بر تقابل و مسئولیت نیست

 عبتارتی بته ؛دارد جامعته اعضتای میتان جمعتی توافق بر داللت اجتماعی   انسجام(888: 7918 )بیرو،« است

 یافتته تمتایز هتایفرهنگخردهو  هاگروه کنشگران، بین متقابلرابطة  الگوی و میزان به ناظر کل انسجام در»

 در آنپایتة  کته بتر رستاندمی را مفهومی معموالً اجتماعی همبستگی یا   انسجام(788: 7910 )افروغ،« است

 همچنتین اجتمتاعی یکدیگر  انسجام نیا مند متقابل به طور و اندیکدیگر وابسته به اعضا جامعه، یا گروه سطح

نفتر  چند بین متقابل مسئولیت احساس»آن  ا  منظور و است با دیگران تعامل و گرایش ارتبا ، احساس نوعی

 در معنا، این در اجتماعی انسجام  (888: 7911 )بیرو، «باشند برخوردار اراده و آگاهی ا  که است گروه چند یا

 دارنتد )و یتری، یکتدیگر بته نستبت جامعته اعضای که است ایعاطفی دو تعهّ پیوند همبستگی، احساس واقع

7909 :770)  

 مشارکت اجتماعی

 یرونتد ،در طتول حیتات طتوالنی ختود ومفهوم مشارکت قدمتی به درا ی تاریخ  ندگی اجتماعی بشتر دارد 

و ارادی داللتت دارد کته ا   داوطلبانته هتایتالیّفعّگذاشته است  مشارکت به آن دستته ا  تکاملی را پشت سر 

و در مناسبت حیات اجتماعی خود مشارکت  ، شهر و روستا شرکتمحلّهجامعه در امور  اعضای هر هاآنطریق 

ها به منظور دخالتت یهحاداتّ و های غیردولتی، سا مانداوطلبانههای ند  این نوع مشارکت در قالب انجمنکنمی
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(  19: 7901 )غفتاری و همکتاران، گیتردهتای عمتومی صتورت متیگیتری و سیاستتبر تصمیم تأثیرگذاریو 

تقستیم قتدرت و منتابع کمیتاب و  ت است که در فرایند آگاهانتةد و نیّنوعی کنش هدفمند و با قص ،مشارکت

حتیط اجتمتاعی او در جهتت نیتل بته اهتداف ها و مهای کنش متقابل بین انسانسا ی فرصت برای ردهفراهم

  ستا مان (783: 7903 کند )محسنی تبریتزی و همکتاران،ن و ا  پیش تعریف و تعیین شده نمود پیدا میمعیّ

ال، ا  لحتاا اقتصتادی در تستریع ت فعّتیافته و جمعیّهای سا مانالمللی کار مشارکت را سهم افراد و گروهبین

در واقع مشارکت مردمی به معنای کوشش و تتالش  ؛(13: 7909 مایند )اکبری،ناقتصادی و اجتماعی بیان می

د دستتیابی بته اهتداف خودشتان درصتد ،با ائتالف منابعآن جمعی در یک چارچوب سا مانی است که اعضای 

و نظتارت  لتأمّتبته واستطه،  کنندگانمشتارکتال است که هر یک ا  در نتیجه، مشارکت فرایندی فعّ هستند؛

 شوند به اقدام و عمل مشارکتی ترغیب می تشانالیّفعّ

 آگاهی اجتماعی

ات اطّالعتکند  امرو ه دانایی و در  ندگی بشر ایفا می ایهالعادّنقش فوق ،ننویویژه در دنیای آگاهی و شناخت ب

تتا  کنتدای پیتدا متیآفرین شده و رو  به رو  ابعاد گستتردهالت اجتماعی نقشعظیم در تحوّ به عنوان سرمایة

شتود  اجتمتاعی قلمتداد متی دستیابی جوامع بته سترمایة جایی که کسب آگاهی به عنوان یکی ا  عوامل مهمّ

 و  یمنتدعالقهتر مسئولیت متدنی استت کته باعتث الشر  شناختی ضروری و شکل فعّآگاهی اجتماعی پیش

 گیتری نگترش و شتکلی اعتنتایپوشتی، بتیشتناختی چشتم وضتعیّتمقابل آگتاهی،  شود  نقطةنگرانی میدل

عواملی که در ظهتور نتوگرایی و  ینترمهم  دانیل لرنر معتقد است (10: 7908 طلبانه است )فیرو آبادی،فرصت

سطح تحصیالت،  یو ارتقااست، عبارت است ا  عناصری چون سوادآمو ی  مؤثّرها برای نو شدن آمادگی انسان

ا  ستواد، شهرنشتینی،  ظر لرنر، فرد نوگرا که برختوردارگروهی، شهرنشینی و مشارکت  ا  ن هایگسترش رسانه

: 7908 ستت )ا کیتا،نتوگرایی را دارا باالترین میزان و درجة فکر و اندیشة ،همدلی است و جمعیارتبا وسایل 

58)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اجتماعی ةهاي سرمايمؤلّفه .1شكل 
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در تحقیقتی بتا عنتوان بررستی پژوهشتگران  .گرفته است اجتماعی صورت سرمایة بسیاری دربارةتحقیقات 

 ع() علیاجتماعی )اعتماد، انسجام و مشارکت اجتماعی( دانشجویان دانشگاه افسری امام  بر سرمایة مؤثّرعوامل 

ا  جملته  ،فرهنگتی و میتزان اعتقتاد بته دیتن داتتعهّتقات تاریخی، که عواملی چون تعلّ دبه این نتیجه رسیدن

هتی و لال)نعمتت تأثیرگذارنتدمشتارکت اجتمتاعی دانشتجویان  که در میزان انستجام، اعتمتاد و عواملی هستند

  (715: 7931 دیگران،

کته  ددهتمتینشان « روستایی ارتقای توسعةاجتماعی بر  مؤلّفة سرمایة تأثیر» در مقالةشده  ارائههای یافته

 19) تأثیربیشترین  ،دعامل تعهّاری وجود دارد و مثبت و معناد رابطة ،سرمایة اجتماعی و توسعه هایمؤلّفهبین 

 درصتد ا  تغییترات توستعه را  10بتا مشتارکت  تتوممد بعد تعهّت و در مرحلة ست( را در این خصوص دارادرصد

 نشتان «روستاییتوسعة  و اجتماعیسرمایة  فا ی تطبیقی تحلیل» یتحقیق ةمقال هاییافتهکند  بینی میپیش

 شتاخ   است روستایی توسعة و اجتماعی سرمایة مجموعة دو رابطة فا ی بر ناظر ربی،تج هایداده که دهدمی

 متورد روستاهای درصد 82 فقط که دهداست  این ار ش نشان می 071/8 برابر مجموعه دو این بین سا گاری

 بتا اساس، اینبر   است روستایی توسعة برای ال م شر  اجتماعی سرمایة که کنندمی تأیید را عاادّ این مطالعه

 استت روستتایی توستعة بترای ال م همیشته شترطی اجتمتاعی سترمایة کته گفت توانمی اطمینان درصد 95

 .(7: 7937)موسوی، 

هتای تولیتد اجتمتاعی در بتین اعضتای تعتاونی ستنجش سترمایة»بتا عنتوان  ایدر مقالهو همکاران  رنجبر

 ید کشتاور ی استتان مرکتزی ا  سترمایةهای تولاعضای تعاونی ،نشان داد که در کل «کشاور ی استان مرکزی

سترمایه  هایمؤلّفته تأییتدیهای حاصل ا  تحلیتل عتاملی همچنین یافته ط برخوردارند؛متوسّ اجتماعی در حدّ

 سترمایة هایمؤلّفته تأثیرگتذارترین ،ات و مشتارکت اجتمتاعیاطّالعتتبتادل  هایمؤلّفتهاجتماعی نشان داد که 

(  7: 7937ید کشتاور ی استتان مرکتزی هستتند )رنجبتر و همکتاران، های تولاونیاجتماعی در بین اعضای تع

 کته داین نتیجته رستیدن ایران به هایاستان در اجتماعیسرمایة  روند در تحقیقی با عنوان برآوردپژوهشگران 

 جتمتاعیاسترمایة  میانگین مقدار کمترین و 1387 سال در کشور کلّ برای اجتماعی سرمایة میانگین باالترین

 تهتران ،نظر مورد ساله 10 دورة در دهدمی نشان اجتماعی  مطالعة میانگین سرمایة است بوده 1381 سال در

)مهرگتان و همکتاران،  ندابوده اجتماعیسرمایة  مقدار میانگین باالترین دارای جنوبی خراسان و کمترین دارای

7937 :5)  

 مطالعه مورد محدودة

طتول  ةدقیقت 89درجته و  83دقیقته تتا  91درجته و  80شهرستان تالش در شمال غترب استتان گتیالن در 

عتر  جغرافیتایی )شتمالی( واقتع شتده  ةقیدق 71و  درجه 90تا  قهیدق 99و  درجه 91جغرافیایی )شرقی( و 

بختش  که در شرق این شهرستتان واقتع شتده استت  استم این شهرستان بخش اسال هایبخشاست یکی ا  

  (19: 7901 گیالن، ة)سا مان برنامه و بودج استسرا( سه دهستان )اسالم، خرجگیل و خالهاسالم دارای 
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 روستاهاي مورد مطالعه در دهستان اسالم نقشة .1شكل 

 هاروشمواد و 
 ةپرسشتنام ،پتژوهش ایتن اصتلی ابتزار  ات استفاده شتده استتاطّالعهای آماری برای تجزیه و تحلیل ا  روش

 آوردن بته دستت بترای ماتیمقدّ آ مون  است بوده( لیکرت طیف قالب در)پاسخ  ةبست صورت به ساختهقمحقّ

 نشتان که است 089/8 که مقدار آن برابر استفاده شد کرونباخ آلفای ضریب ا  و گرفت انجام پرسشنامه پایایی

 5  طیف لیکترت شتامل های پرسشنامه ادر این پژوهش برای پاسخ .دارد هاگویه بین باالی درونی پایداری ا 

 ا  نظتر کستب با آن روایی که  یاد استفاده شده استخیلی -5 یاد  -8متوسط  -9کم  -1کم خیلی -7طیف: 

 ا  تعتدادی اصتال  و حتذف بتا صتوری اعتبار در نهایت و روستایی ریزیبرنامه حو ة در کارشناسان و تاداناس

ر هتا بت  تعتداد نمونتههستتندروستای دهستان اسالم  75ن اپژوهش، ساکنآماری  جامعة  آمد دست به هاگویه

هتر  ت و نمونتة( تعتداد جمعیّت1در جدول شمارة ) که نفر تعیین گردید 183گیری کوکران اساس روش نمونه

 عتاملی تحلیتل ا  هتاپرسشتنامه ایستا ه اعتبتار بترآورد براییک ا  روستاهای مورد مطالعه آورده شده است  

 نشتان (KMO = 0/84) کایزرمتایر مقدار نتایج و (Sig = 0/001) آ مون بارتلت داری مقدارمعنی  شد هاستفاد

 تحلیتل عتاملی، تحلیتل انجتام بتر عتالوه  است یرپذامکان نظر، مورد هایگویه برای عاملی تحلیل که دهدمی

 بتا و درونتی پایتداری روش اساس بر طر  اجرای عدم به مربو  رهایمتغیّ و هاعامل ا  یک هر مورد در پایایی

 قابتل پایتایی ضتریب دارای شتده، مطتر  عوامل ا  یک هر که دهدمی نشان کرونباخ آلفای تکنیک ا  استفاده

 و توصتیفی آمتار هتایروش ا  اتفرضتیّ آ متون و هتاداده تحلیتل و تجزیه برای بررسی این در اند بوده قبولی

 استتفاده SPSSافتزار نرم ا  استتفاده بتا و رگرسیون tآ مون  مبستگی،ه ضریب فراوانی، تو یع مانند استنباطی

 است  شده
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 ت و حجم نمونه روستاهاي مورد مطالعهتعداد جمعيّ .1جدول 
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 174 253 194 338 495 134 528 1089 849 296 181 400 847 585 2379 تجمعيّ

 0 71 3 79 77 1 79 79 18 75 0 70 18 79 11 تعداد نمونه

 7905منبع: مرکز آمار سال 

 اجتماعی در جامعه ةرمايسنجش س يهاشا ص. 1جدول 

 هامؤلّفه هاشا ص

 اعتماد اجتماعی
 - ات یکتدیگریّتبته نظر توجّه - داشتن اعتماد - روراستی – قر  دادن پول - داریامانت - قولیخوش

 احساس مسئولیت نسبت به یکدیگر - امانت دادن وسایل کار

 انسجام اجتماعی
اختتالف بتر ستر مستائل  - کمک در امتور کشتاور ی - جویای احوال شدن -کمک در مواقع گرفتاری 

 هاخوبیذکر  - پذیرینصیحت - تربزرگاحترام  - حسادت – اختالف مذهبی - کشاور ی

 مشارکت در امور اجرایی روستا - مشارکت در انتخابات - مشارکت با دهیار - مشارکت با شوراها مشارکت اجتماعی

 ه کتاب، رو نامه و مجلّ ةمطالع - اینترنت - رادیو - استفاده ا  تلویزیون آگاهی اجتماعی

 نتايج و  حث

 اجتماعی در سطح دهستان اسالم ميانگين سرماية

 به دست( 9) چهارگانة سرمایة اجتماعی مطابق جدول شمارة هایمؤلّفههای اجتماعی ا  شاخ  سطح سرمایة

 آمده است:

، 1 = ، کتم9 = ، متوستط8 = ،  یتاد5 =  یتادخیلتیه )امپرسشتن ایینهگز 5به نتایج طیف  توجّهاین میزان با 

ای نمونتهتتک tا  آ متون  ،نمونته ( بوده است  به منظور سنجش سرمایة اجتماعی ا  دید جامعتة7 = کمخیلی

 و حدّ 13/9اجتماعی برابر است با  میانگین سرمایة ،دهد( نشان می8ل )که جدو گونههماناستفاده شده است 

نمونته در  توان گفت که سرمایة اجتماعی در جامعتةر این اساس میب ؛9ما برابر است با  test value ط یامتوسّ

روستای مورد مطالعته  75اجتماعی در سطح  میانگین سرمایةنمودار ( 8) ةشمارشکل ط قرار دارد  سطح متوسّ

 سرا و چخترهروستاهای کله دراجتماعی  میانگین سرمایة  بر این اساس، است 13/9دهد که برابر با را نشان می

و  17/9بته ترتیتب بتا  محلّتهو غریب  محلّه و روستاهای ارشاد را داراستباالترین سطح  13/9و  08/9با  محلّه

 ند  هستاجتماعی را دارا  ترین سطح سرمایةپایین 31/9
 

 اجتماعی اي ميانگين سرمايةنمونهتک Tآزمون  .7جدول 

 Test Value = 3 

T df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 
Lower Upper 

 8/36258 8/21798 8/290248 8888/8 180 7/915 اجتماعی سرماية
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 اجتماعی آمار گروهی ميانگين سرماية .1جدول 

Std. Error Mean Std. Deviation Mean N 
 
 

 اجتماعی سرماية 183 3/2902 530128/ 036678/

 

 
 اجتماعی در سطح روستاهاي نمونه ةنمودار ميانگين سرماي .7شكل 

 تاجتماعی  ر اساس جنسيّ تفاوت ميانگين سرماية
برای تحلیل فرضتیة وجتود   دهدرا نشان میدر بین مردان و  نان  یاجتماع سرمایة ( میانگین1جدول شمارة )

کته جتدول  گونتههماندو گروه مستقل استفاده گردید   t ا  آ مون ،ناجتماعی بین مردان و  نا تفاوت سرمایة

  بتر ایتن استاس است 991/9در مردان  و 713/9 اجتماعی در  نان میانگین سرمایة ،دهد( نشان می1شمارة )

 t ةکه آمار گونههمانا  طرفی  ؛وجود ندارد هاآنتوان ذکر نمود که به لحاا میانگین تفاوت معناداری میان می

یعنتی فتر   ؛ستا 0/05که این رقم باالتر ا   111/8برابر است با  Sig مقدار ،دهد( نیز نشان می1در جدول )

   استمیانگین دو جامعه با هم برابر  به عبارت دیگر ؛توان رد نمودها را نمیبرابری واریانس

 در  ين زنان و مردان یاجتماع آمار گروهی سرماية .2جدول 

Std. Error Mean Std. Deviation Mean N ّتجنسي  

 مرد 151 3/3367 0/53365 0/04343
 اجتماعی سرماية

 زن 58 3/1693 0/50546 0/06637
 

 مستقل ةنمون ، در دوTآزمون  .4جدول 

 Levene's Test for 

Equality of Variances 
 

F Sig t 
Sig 

(2-tailed) Mean Difference 

 اجتماعی سرماية
 0/16735 0/041 2/059 8/111 1/476 فرض  را ري واريانس ا 

 0/16735 0/037 2/110    ا عدم فرض  را ري واريانس
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 (مؤلّفهنسبی  اهمّيّتو  تأثيره )نتايج رگرسيون چند متغير
 R)روش گام به گام( میتزان ضتریب  8به اینکه در گام  توجّهبا  ،دهد( نشان می0) ةکه جدول شمار گونههمان

 تتأثیراجتمتاعی تحتت  وان گفت که باالترین میتزان سترمایةت، ا  این رو میاست 7تعدیل شده )اصال  شده( 

   استچهارگانه )انسجام، اعتماد، آگاهی و مشارکت(  مؤلّفة رهای مستقلّمتغیّ

 رگرسيون ةشدمدل  الصه .8جدول 

Change Statistics Std. Error 

of the 

Estimate 

Adjusted 

R Square 

R 

Square 
R Model Sig. F 

Change 
F Change 

R Square 

Change 

8888/8 583/801 8/7388 8/2718 8/7378 8/7388 a/8598 7 

8888/8 557/271 8/1918 8/1418 8/9298 8/9298 b/9648 1 

8888/8 486/293 8/0508 8/0778 8/9798 8/9798 c/9898 9 

8888/8 9/624 8/0218 8888/8 1/000 1/000 d1/000 8 
        a. Predictors: (Constant), trust 
        b. Predictors: (Constant), trust, participation 
        c. Predictors: (Constant), trust, participation, cohension 
        d. Predictors: (Constant), trust, participation, cohension, awareness 

ر وابستته چهارگانه )انسجام، اعتماد، آگاهی و مشارکت( بتر متغیّت هایمؤلّفه( میزان اثرگذاری 3) ةجدول شمار

 گیتری سترمایةبر شتکلدهد که بر اساس آن باالترین اثر را نشان می Beta)سرمایه اجتماعی( بر اساس میزان 

و کمترین میزان را آگاهی اجتمتاعی بتا  Beta ،811/8 را، مشارکت اجتماعی با میزان هامؤلّفهاجتماعی در بین 

 کند  اجتماعی را تبیین می درصد ا  تغییرات سرمایة 1/81به عبارت دیگر مشارکت اجتماعی  ؛دارد 785/8

 چهارگانه هايمؤلّفهضرايب رگرسيونی  .3جدول 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

 2گام 
(Constant) 1/347 /0838 - 16/305 888/8 

 888/8 24/162 8598/ 0208/ 4788/ اعتماد اجتماعی

 1گام 

(Constant) /9768 /0468 - 21/300 888/8 

 888/8 31/525 6488/ 0118/ 3608/ اعتماد اجتماعی

 888/8 23/607 4858/ 0118/ 2548/ مشارکت اجتماعی

 1گام 

(Constant) /4498 /0358 - 12/998 888/8 

 888/8 29/766 4388/ 0088/ 2448/ اعتماد اجتماعی

 888/8 42/951 4828/ 0068/ 2538/ مشارکت اجتماعی

 888/8 22/052 3078/ 0128/ 2638/ انسجام اجتماعی

 7گام 

(Constant) 3/013 888/8 - /0458 /9648 

 888/8 2/129 4508/ 888/8 2508/ اعتماد اجتماعی

 888/8 2/966 4778/ 888/8 2508/ مشارکت اجتماعی

 888/8 1/462 2938/ 888/8 2508/ انسجام اجتماعی

 888/8 9/995 1458/ 888/8 2508/ آگاهی اجتماعی



 4131 پاييز، 41، شمارة چهارم، سال جغرافيا و پايداري محيط 11

 

 
 درصد() یاجتماع  ر سرماية هامؤلّفه تأثيرميزان  .5 شكل

 هاپيشنهاد گيري و ارائةنتيجه
 یعنتیدارد؛  بستتگی هتابرنامته اجتمتاعی هتایپشتوانه داشتن به کشوری هر در ایتوسعه هایمهبرنا پیشبرد

 ارتبتا  استت  نظتام هتر ار شتی نظتام و اجتماعی فرهنگی، ساخت ا  رمتأثّ ،توسعه هایبرنامههمة  قیتموفّ

 گردیتد گیدنز مطر  و فوکویاما بوردیو، پاتنام، کلمن، چون ات اندیشمندانیینظر در توسعه و اجتماع فرهنگ،

ة اندیشت ؛نظریة سرمایة اجتماعی به طور ذاتی بستیار ستاده استت .یافت شهرت اجتماعی سرمایهنظریة  به که

بتا برقتراری تمتاس بتا یکتدیگر و اعضای جامعه روابط خالصه کرد   اهمّیّت توان در دو کلمةمحوری آن را می

تواننتد بته کستب می هاآنو ا  طریق ایجاد پیوندهایی بین  هستند قادر به همکاری با هم هاآنپایدار ساختن 

هتا آیند  انسان نائلتوانستند به دست آورند یا به سختی قابل اکتساب بودند چیزهایی که به صورت فردی نمی

هتای مشترکشتان را بتا ستایر شوند و تمایل دارنتد کته ار شصل میها به هم متّای ا  شبکها  طریق مجموعه

بته  بایتدهنتد، دها تشکیل نتوعی دارایتی را متیبه میزانی که این شبکه  شبکه به اشتراك بگذارند اعضای این

 تترینکتانونی ا  یکی به عنوان اجتماعیسرمایة  اخیر،دهة  دو ی شوند  درنوعی سرمایه تلقّ دهندةعنوان شکل

 استت  دامتن  ده نیز را گوناگونی راتانتظا و هاها، دیدگاهنگرش این، باوجود است  یافته و برو  ظهور، مفاهیم

 ستههرهای در اجتمتاعی سترمایة جایگتاه و اهمّیّتت بیتانگر حو ه، این ها درپژوهش توجّه قابل حجم افزایش

  بته نیتا  همتواره ،دارد امترو  دنیتای در اجتمتاعیسترمایة  کته یاهمّیّتت بته توجّه با .است متفاوت اجتماعی

 مطالعه این است  در داشته وجود در جوامع آن هایو شاخ  هامؤلّفه ختشنا و اجتماعی گیری سرمایةاندا ه

میتزان سترمایة  ،آمتاری هتایاجتمتاعی و روش سترمایة ا  مباحث نظتریِ استفاده با تا بودیم آن به دنبال نیز

ایتن  ا  اجتماعی را مورد سنجش قرار دهیم؛ گیری سرمایةآن بر شکل هایمؤلّفه یرگذاریتأثاجتماعی و میزان 

م متورد ستنجش قترار لدر سطح روستاهای دهستان استا اجتماعیة سرمای میزان ،شاخ  15 ا  استفاده با رو،

روستتای متورد مطالعته برابتر بتا  75اجتماعی در سطح  دهد، میانگین سرمایةنشان می هاآ موننتایج  گرفت 

 طی قرار دارد  میانگین سترمایةوسّاجتماعی در دهستان اسالم در سطح مت سرمایة ؛ به عبارت دیگراست 13/9

و تفتاوتی در  استتیعنی میانگین دو جامعته بتا هتم برابتر  ؛است 991/9و در مردان  713/9 اجتماعی در  نان
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اجتمتاعی در بتین  گیری سترمایةن اثر بر شکلباالتری اجتماعی بین  نان و مردان وجود ندارد  سرمایةمیانگین 

و  داراستتاجتمتاعی  درصد تغییرات سرمایة 1/81 یعنی Beta ،811/8 میزان را، مشارکت اجتماعی با هامؤلّفه

مالی پتایینی  های روستایی در ایران ا  سرمایةه  اکثر سکونتگادارد 785/8کمترین میزان را آگاهی اجتماعی با 

توانتد ایی میپایدار روست رمایه در راستای دستیابی به توسعةعنوان یک س بهاجتماعی  لذا سرمایة ؛ندبرخوردار

هتا فتراهم ی در این سکونتگاهاجتماع ست شرایطی برای افزایش سطح سرمایةبنابراین ال م ا؛ آفرینی کندنقش

 دهد:بدین منظور این پژوهش چند راهکار به شر  ذیل ارائه می گردد؛

 و ایجاد دممر اتاطّالع و آگاهی سطح باال بردن برای روستایی مسائل با ارتبا  در دقیق رسانیاطّالع 

 بیشتر؛ مشارکت و همکاری حسّ ایجاد جهت آنان در انگیزه

 آنان؛اندیشة  تبادل و یانروستای بیشتر تعامل جهت مناسب مینة  ایجاد 

 یان؛یهمکاری روستا و تعاونروحیة  باال بردن جهت روستا در اجتماعی و فرهنگی امکانات تقویت 

 روستایی  مدیریّتهای مختلف نهافزایش مشارکت مردم در  می فراهم کردن  مینة 

 منا ع
 يافتةسازمان مشارکت اجتماعی و اجتماعی انسجام  ين ةرا ط  ررسی، 7908غفتاری،  غالمرضاو  مصطفی ا کیا،

  715-181، (91) 3، توسعه و کشاور ی ، اقتصادکاشان شهرستان روستايی نواحی در روستاييان

  تهران ،انتشارات کیهان، چاپ ششم، توسعه، تهران یشناسهجامع، 7901مصطفی و غالمرضا غفاری،  ا کیا،

 ستا مان، عمتومی فرهنتگ و اجتمتاعی مجموعتة ،اجتماعی وفاق و مشارکت ،هافرهنگ رده ،7910افروغ، عماد، 
 .تهران ،ارشاد اسالمی و فرهنگ و ارت انتشارات و چاپ

 ياسیساجتماعی  ر مشارکت  سرماية يرتأثاجتماعی در مشارکت:  ررسی  نقش سرماية، 7909امتین،  اکبری،
علتوم اجتمتاعی،  ةدانشتکد ،رضتا غفتارییی غالمراهنمتابته  توا ع سقز(، ازموردي روستا فارسنج  مطالعة)

 دانشگاه تهران 
 ،انتشارات مانیل، چاپ اوّها و کار ردها، اجتماعی: مفاهيم، نظريه ةسرماي، 7905الوانی، مهدی و علیرضا شیروانی، 

  تهران
موردي شهرستان گنبهد  مطالعة) یزندگاجتماعی و کيفيت   ررسی را طة  ين سرماية، 7908محمتد، نق، نا او

 دانشگاه تهران  ،به راهنمایی غالمرضا غفاری علوم اجتماعی، ارشد دانشکدةنامة کارشناسییانپا ،کاووس(

  تهران ،یهانانتشارات کباقر ساروخانی،  ة، ترجمفرهنگ علوم اجتماعی، 7918بیرو، آلن، 

اجتمهاعی در  سهرماية يسهازمفهوممفهومی و  پاية :کار، 7905میرطاهر موسوی و ملیحه شتیانی،  ؛پیران، پرویز
  3-71(، 19) 1رفاه اجتماعی،  ، فصلنامةايران

اجتمهاعی  هر ارتقهاي توسهعة  سهرماية مؤلّفه تأثير، 7931، ملکتان احمد معصوم وقدیریمجتبی  خانی، فضیله؛
  799-751(، 90) 77جغرافیا،  فصلنامة، دهستان گودين، شهرستان کنگاور مورد مطالعه روستايی:

هاي توليد اجتماعی در  ين اعضاي تعاونی ش سرمايةسنج، 7937اسدی،  و علی کالنتریخلیل  ؛رنجبر، ابوالفضل
  7-70(، 8) 7، تعاون و کشاور ی، کشاورزي استان مرکزي

 هتاچالش اجتماعی، سرمایة ایمنطقه همایش مقاالت مجموعه ،توسعه و اجتماعی سرمايه ،1385 رسول، رنجبریان،
 .دهاقان واحد اسالمی آ اد دانشگاه پژوهشی معاونت کارها،راه و

هاي کشور  ا اسهتفاده از اجتماعی استان سنجش سرماية، 7903مقصودی، صادقی شاهدانی، مهدی و حمیدرضا 
  15-13(، 1) 1، ، دانش سیاسیمراتبیروش تحليل سلسله
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 شهمتای مجموعته مقتاالت ،جامعهه پيشهرفت در عاملی :اجتماعی اعتماد ،1385 ادریسی،افسانه  و لیال عظیمی،
 .دهاقان واحد آ اد اسالمی دانشگاه پژوهشی معاونت ،کارهاراه و هاچالش اجتماعی،سرمایة  ایمنطقه

  تهراننشر نزدیک، ، مشارکت یشناسجامعه، 7901غفاری، غالمرضا و محسن نیا ی، 

 تهران  ی، شناسجامعهانتشارات ل، چاپ اوّ ،اجتماعی و امنيت انتظامی سرماية، 7938غفاری، غالمرضا، 

  تهران ایرانیان، اس توسلی، جامعةة غالم عبّترجم، پايان نظم، 7913فوکویاما، فرانسیس، 

شناستی انجمتن جامعته ، نامتةهاي توليديلاجتماعی و نقش آن در تشكّ سرماية، 7908 فیرو آبادی، ستیداحمد،
 تهران نشر آگاه، ایران، 
  تهرانانتشارات کویر، مرضا غفاری و حسین رضایی، غال ، ترجمةاجتماعی سرماية، 7901فیلد، جان، 

اجتماعی و ميزان پهذيرش نهوآوري کشهاورزان از ديهدگاه   ررسی را طة  ين سرماية، 7938 فر انته، ،کریمی
دانشتگاه تربیتت  راهنمایی محمتد چیتذری،به  کشاور ی، ارشد دانشکدةنامة کارشناسییانپا، کشاورزان قروه

 مدرس 
مهورد  شههري:  ررسی نقش سرماية اجتمهاعی در توسهعة، 7903علیرضا و مریم آقامحستنی،  ؛محسنی تبریزی

  781-711 ،11شهری،  مدیریّت ، فصلنامةپژوهشی شهر محالت

 ة، فصتلنامايهران يهااستان در اجتماعی ةسرماي روند  رآورد، 7937شتهانوا ، را حسن دلیری و سا ؛مهرگان، نادر
  5-18(، 18) 18اقتصادی،  هایسیاست و هاشپژوه
 توسهعة و اجتمهاعی سهرماية فهازي تطبيقهی تحليل، 7931، لواکبر تقیو علی کبیریافشار  ؛نجفموسوی، میر

  7-18 ،1 ای،منطقه - شهری آمایش و ، جغرافیامياندوآب شهرستان روستاهاي شناسی:مورد ؛روستايی
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