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  های شهر شیراززنان روستاسنجش میزان سرمایه اجتماعی و ابعاد آن در بین 

 (شهر شیرازروستای  7)مطالعه موردی 

 

 1لیال پرنیان

2همتصغری  
 

 زاده فروغمحمد 

 چکیده: 

روستایی در ابعاد مختلف آن پرداخته است. این تحقیق با استفاده از  ی میزان سرمایه اجتماعی زنان مقاله حاضر به مطالعه

 روستای اطراف شهر 7نفر از زنان ساکن در  222ی مورد مطالعه  روش پیمایش و ابزار پرسشنامه انجام گرفته است. نمونه

در این مطالعه متغیر سرمایه  ای انتخاب شدند. ای چند مرحله گیری تصادفی سهمیه بوده که با استفاده از روش نمونه شیراز

اجتماعی با توجه به چارچوب نظری برگرفته از آراء پاتنام؛ در ابعاد: صمیمیت اجتماعی، تعهد اجتماعی، مشارکت 

های بدست آمده، زنان روستایی  اجتماعی، همیاری اجتماعی و اعتماد اجتماعی مورد سنجش قرار گرفت. با توجه به یافته

عی و صمیمیت اجتماعی دارای بیشتر میانگین و در بعد اعتماد اجتماعی دارای کمترین میانگین در بعد مشارکت اجتما

نشان داد که میانگین سرمایه اجتماعی زنان متأهل،  T testو   F testهای آزمونچنین نتایج استنباطی  ( بودند. هم66/11)

گرسیون دو متغیره نیز نشان داد که بین سن و سرمایه رها است. نتیجه بدست آمده از  کرده بیشتر از سایر گروه تحصیل

 اجتماعی زنان روستایی ارتباط معنادار و معکوس وجود دارد. 

 

 زنان روستایی، مشارکت اجتماعی، همیاری اجتماعی ،سرمایه اجتماعیاعتماد اجتماعی، واژگان کلیدی: 

 

 

 

                                                 

کارشناس پژوهش و تحقیقات اجتماعی معاونت فرهنگی و امور اجتماعی  کارشناسی ارشد مطالعات زنان دانشگاه شیراز دانش آموخته -1

 شهرداری شیراز.

دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات زنان دانشگاه شیراز. کارشناس پژوهش و تحقیقات اجتماعی معاونت فرهنگی و نویسنده مسئول،  - 3

 E-Mail: hemmat.soghra@yahoo.com .شهرداری شیرازامور اجتماعی 
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 و بیان مسئله مقدمه -1

روابط اجتماعی،  3و کمیت 2شناسان معاصر، آن را برای بررسی کیفیت مفهومی است که جامعه 1سرمایه اجتماعی 

شناسان و  شناسی توسعه کاربرد فراوانی دارد. از دیدگاه جامعه ی جامعه برند. این مفهوم در حوزه بکار می

 رود سعه به شمار میبه سمت تو  عوامل زیربنایی حرکت هر جامعه شناسان پدیده سرمایه اجتماعی از انسان

هایی  . کم و کیف روابط اجتماعی، میزان و نحوه تعامالت و نوع حمایت(66:1366)باستانی و صالحی هیکویی، 

و  ت خاصی برخوردار استگذاری اجتماعی افراد از اهمیّ شود در انباشت و سرمایه که میان افراد رد و بدل می

 .شود های معین کنشگران می هیل کنشباعث تس

تحصیالت،  :وری اموری چون افزایش کارایی و بهره سرمایه اجتماعی عاملرسد که  چنین به نظر می   

که با تمرکز بر ساختارهای اجتماعی نظیر ساختارهای خانواده،  باشدهای تولیدی و اجتماعی  ها، چیدمان مهارت

التزام شهروندی، افزایش افزایش  ؛( و نهادهای عمومیNGOهای غیردولتی ) دوستی، همسایگی، سازمان

(. در واقع سرمایه اجتماعی 12:1361دهد )فیلد،  انسجام بیشتر بین افراد و ساختارهای اجتماعی را نیز نوید می

ی  یکی از عوامل محیطی تعیین کنندهبه عنوان یک مفهوم، بار معنایی مثبت به خود گرفته است، به طوری که 

ها را در جهت  ها و بین گروه همکاری درون گروهشود و  می هر جامعه محسوبسطح سازگاری و سالمت 

 کند.  تسهیل مینیز کسب منافع متقابل 

شود. زیرا  های رفتاری می های اجتماعی نظیر التهابات داخلی و بی نظمی سرمایه اجتماعی باعث کنترل بحران   

هایشان را کرده و در  ز دست دادن داشتهبه نوعی افراد احساس ادر حالت فقدان یا پایین بودن سرمایه اجتماعی، 

 (. 126:1312دهند )شربتیان و امینیان،  برابر آن واکنش نشان می

ی هر سیستم اجتماعی و مقدمه ایجاد جامعه مدنی  سرمایه اجتماعی شرط الزم برای توسعهافزون بر آن    

های شهروندی، مشارکت  تونزیرا توسعه اجتماعی فرآیندی است که بر س(. 167:1312باشد )غفاری،  می

(. بنابراین عدم توجه 6:1312قاسمی و همکاران، های اجتماعی بنا شده است ) اجتماعی، رفاه اجتماعی و سرمایه

، مشکالت متعدد استهای آن که عمدتاً توسعه اقتصاد محور  به توسعه پایدار و در نظر گرفتن تنها یکی از جنبه

های اقتصادی و اجتماعی، نابرابری قشرهای مختلف   از جمله ناپایداری، افزایش شکاف را در جوامع گوناگون

های متعدد نشان داده است که جوامع  پژوهشبرداری از امتیازات به ارمغان می آورد. از این رو  اجتماعی در بهره

 ، ... برخوردارند. پیشرفته از سطوح باالتر سرمایه اجتماعی از قبیل اعتماد، مشارکت، همبستگی، ثبات

                                                 
1.Social Capital 
2.Quality  
3.Quantity 
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هنگامی ( هستیم. 37:1367امروزه ما شاهد افول سرمایه اجتماعی در جوامع صنعتی و غیر صنعتی )کاظمی،    

جنایت، فروپاشی خانواده، افزایش طالق، اعتیاد، خودکشی، طرح شاهد که سرمایه اجتماعی کاهش پیدا کند، 

تبعیض، نابرابری، مهاجرت، (، 1371آزاری )فوکویاما، دعاوی و دادخواهی، فرار از پرداخت مالیات، کودک 

فقدان اعتماد عمومی، کاهش مشارکت اجتماعی، کاهش امور خیریه، افزایش انحرافات و شکاف بین نسلی 

ی  های جامعه به تعبیر پاتنام سرمایه اجتماعی نوش دارویی برای بیماریلذا (. 21:2211خواهیم بود )عرب، 

های اداره  پایین آمدن جدی سطح هزینه تواند موجب و می (161:1367راد،  حسینی پور و مدرن است )شارع

 (.  263:2226های مختلف گردد )والیس،  های عملیاتی در حوزه جامعه و نیز هزینه

های توسعه روستایی در ایران نیز عدم  توان گفت یکی از دالیل شکست بسیاری از برنامه بدون تردید می   

علی زاده،  ؛ رستم1:1363هاست )اکبری،  سرمایه اجتماعی در ابعاد گوناگون آن در این برنامه توجه به مفهوم

آمارهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در رابطه با چندین استان  (.266:1361؛ قاسمی و همکاران، 7:1367

میزان از مسئله بودن سرمایه اجتماعی در ایران و ضرورت توجه به آن حکایت دارد. طبق این آمارها  ایران؛

دوستی، صداقت و پایبندی به قول و  داری، انصاف، کمک و نوع )گذشت، امانتهای سرمایه اجتماعی  شاخص

زیاد( کاهش یافته است. درصد )حد  1/16درصد )حد زیاد( به  1/22از  1362تا  1371های  طی سالقرار، ..( 

درصد )در حد زیاد( کاهش یابد.  6این میزان به حدود  1361-66شود در سال  بر این مبنا پیش بینی می

هایی نظیر: دورویی، تقلب، کالهبرداری، تملق و چاپلوسی و ... که همگی مانع از  چنین میانگین شاخص هم

 2/66؛ از 1362تا  1371های  طی سال شوند؛ ح جامعه میایه اجتماعی در سطایجاد اعتماد عمومی و تشکیل سرم

شود این  درصد )در حد زیاد( افزایش یافته است. بر این اساس پیش بینی می 1/71درصد )در حد زیاد( به 

های آتی در  درصد افزایش یابد و این نشان دهنده وجود بحران سرمایه اجتماعی در سال 1/77میزان به بیش از 

 (. 66:1367است )رحمانی و کاوسی،  ای م سطح جامعه

های  ی اجتماعی یکی از تعیین کننده شود که بدانیم سرمایه مشخص میبیشتر مسئله بودن این موضوع زمانی    

اجتماعی سالمت است که در ارتباط تنگاتنگ با متغیرهای: فقر، رشد طبیعی جمعیت، خشونت، نرخ باسوادی، 

ن در صورتی که هر کدام از اشکال مختلف سرمایه در خدمت اهداف گروهی چنی میزان بیکاری و ... است. هم

ای برای جامعه به بار آورد )دفتر  تواند پیامدهای منفی خاص قرار بگیرد و به منافع کل جامعه پیوند نخورد می

 (.2223آمار استرالیا، آ 

فیزیکی و مالی در سطح پایین و  از آنجایی که اکثریت مناطق روستایی به ویژه در جهان سوم از سرمایه   

سرمایه منبع مهم و هایی در ارتباط با منابع طبیعی برخوردار هستند، سرمایه اجتماعی به عنوان یک  محدودیت
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(، تنوع بخشی به اقتصاد 12:2221، 1)باالند در این مناطقهای توسعه  پذیرش و بکارگیری برنامه موجبتواند  می

های تولید، افزایش  ی منابع و امکانات، کاهش هزینه غیرمترقبه، توزیع بهینهروستایی، مشارکت در حوادث 

(، بهبود وضعیت اقتصادی، تثبیت 16-12: 2،2226روستایی )بارت یوری نیروی کار و کاهش بیکار بهره

چنین مدیریت ریسک روابط اجتماعی )توکلی و همکاران،  ( و هم22:1111، 3جغرافیایی )فالک و کیل پاتریک

ی  های فوق تحقیق حاضر به مطالعه بر این اساس با توجه به ضرورت گردد.  (،  در مناطق روستایی66:1312

 پرداخته است.   ی ایرانی اجتماعی و ابعاد مختلف آن در چند روستا سرمایه

اع ت ترکیب، میزان و نحوه تعامالت و انوخاای زنان و مردان از لحاظ س شبکه تفاوت در سرمایه اجتماعی   

با بنابراین (. 66:1366، صالحی هیکوییکنند قابل بررسی است )باستانی و  هایی که از شبکه دریافت می حمایت

و با توجه به اینکه زنان  حوزه زنان و باالخص زنان روستاییتوجه به تحقیقات اجتماعی به نسبت اندک در 

ی جوامع بر عهده دارند،  دهند و نقش غیرقابل انکاری در توسعه ای را تشکیل می نیمی از جمعیت هر جامعه

گذار است مورد گیری سرمایه اجتماعی زنان روستایی اثر که در شکلترین پارامترهایی را  پژوهش حاضر مهم

 بررسی قرار داده است. 
 

 ادبیات تحقیق -2

سنجش سرمایه "به اتی سیستماتیک و ابزار پرسشنامه گیری طبق (، با روش نمونه1312ربتیان و امینیان )ش   

اند. نتایج نشان داد که متغیرهایی  پرداخته "اجتماعی دانشجویان پیام نور خراسان جنوبی و عؤامل مؤثر بر آن

ای سرمایه اجتماعی اثر نگذاشته و مندی از پارامتره چون جنسیت، تأهل، محل سکونت و محل تولد بر بهره

گیری و  ترین متغیرهای بهره متغیرهایی چون طبقه اجتماعی، تعامالت اجتماعی در دانشگاه و محله و ... از مهم

 باشد.  تقویت پارامترهای سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان می

تعدادهای برتر عضو بنیاد ملی سنجش سرمایه اجتماعی نخبگان و اس"به  (1312نجارزاده و همکاران )   

اند. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در جامعه آماری نخبگان دسترسی به منابع سرمایه  پرداخته "نخبگان

های فنی و مهندسی از دیگران بیشتر است.  اجتماعی در میان مردان، افراد متأهل، فارغ التحصیالن دکتری و رشته

بردهای تکنیک ژانراتور موقعیت، اثر پذیری سرمایه اجتماعی از برخی متغیرها همچنین برای نشان دادن کار

 )جنسیت، تحصیالت، سن و وضعیت تأهل( با استفاده از رگرسیون برآورد شده است.

ی اجتماعی در بین  بررسی میزان سرمایه"ای به  ای چند مرحله گیری خوشه (، با روش نمونه1312تاج بخش )   

ی اجتماعی  دهد که بیشترین میانگین سرمایه های تحقیق نشان می پرداخته است. یافته "ر ایالمحاشیه نشینان شه

                                                 
1.Baland 
2.Barret 
3.Falk & Kilpatrik 
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( 31/16( و کمترین مقدار آن مربوط به شاخص روابط اجتماعی )62/33مربوط به شاخص مشارکت اجتماعی)

ن، افراد شاغل و بیکار ی اجتماعی تفاوت معناداری نیست. همچنی است. بین زنان و مردان از نظر میانگین سرمایه

ی اجتماعی باالتری  ی اجتماعی یکسان برخوردارند. افراد مجرد نسبت به افراد متأهل از سرمایه از میزان سرمایه

ی اجتماعی بر حسب تحصیالت، نوع منزل مسکونی و قومیت تفاوت معناداری وجود  برخوردارند و بین سرمایه

 دارد. 

سنجش میزان سرمایه اجتماعی جوانان استان "از روش توصیفی و کاربردی به  (، با استفاده1312سپیدنامه )   

دهد از میانگین کل عدد پنج، میانگین سرمایه اجتماعی جوانان استان ایالم  است. نتایج نشان می  پرداخته "ایالم

تفاوت  ( نیز66/2و مردان  62/2ی اجتماعی دو جنس )زنان  در حد متوسط است. میانگین سرمایهو  66/2

ی اجتماعی جوانان مربوط به مشارکت سیاسی و وساطت  چندانی با یکدیگر ندارد. بیشترین سطح سرمایه

های ارتباط جمعی، مشارکت انجمنی و مداخله مدنی  گیری از رسانه اجتماعی و کمترین آن مربوط به میزان بهره

 است.

ی اجتماعی  بررسی وضعیت سرمایه "امه به (، با روش سرشماری و ابزار پرسشن1312جعفری و همکاران )   

ها  اند. یافته پرداخته "ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در بین اعضای هیأت علمی دانشکده

های همدلی و همیاری در بین اعضای هیأت علمی  های سرمایه اجتماعی، مؤلفه نشان داد که از میان مؤلفه

های  ی اعتماد در وضعیت متوسط رو به باال، مؤلفه ی مطلوب قرار دارند. مؤلفهی بهداشت در وضعیت دانشکده

ی شبکه در وضعیتی نامطلوب قرار دارد. بنابراین با ارتقای مفهوم  تعاون و همبستگی در وضعیت متوسط و مؤلفه

، که این امر توان میزان رضایت و انگیزه شغلی اعضای هیأت علمی دانشکده را باال برد سرمایه اجتماعی می

 سبب افزایش اثربخشی فرآیند آموزش خواهد شد.

 "سرمایه اجتماعی و کنش مدنی در بین جوانان ایالت کینگ دام"ای به بررسی  (، در مطالعه2226) 1فهمی   

ی کنش مدنی  دهد عناصر شناختی سرمایه اجتماعی بیشتر فاکتورهای شکل دهنده پرداخته است. نتایج نشان می

های مدنی  اعی و میزان درگیریکنند تا توصیفات مبتنی بر شبکه را و با افزایش سن، سرمایه اجتم را تبیین می

 یابد. افزایش می

بررسی همکاری بدون اعتماد و غلبه موانع کنش اجتماعی در حوزه حفاظت از "ای به  (، در مقاله2226) 2لیگ   

پرداخته است و به این نتیجه رسید که اعتماد دوسویه بین افراد عامل مهمی در انجام  "های در معرض خطر گونه

 اشد.ب کنش جمعی می

                                                 
1.Fahmy 
2.Leigh 



 

6 

 

متقابل ارتباط، اعتماد و مشارکت بر میزان همبستگی  بررسی تأثیر"ای به  (، در مقاله2226) 1کواک و همکاران   

های اجتماعی در هماهنگی با اعتماد، مردم را در زندگی مدنی  ها نشان داد که شبکه اند. یافته پرداخته "اجتماعی

 کنند. درگیر می

 "درک روابط بین سرمایه اجتماعی و کنش اجتماعی"ای به  (، در مطالعه2226) 2الرسن و همکاران   

کنند  ای های خود معاشرت و همکاری کرده و به آنها اعتماد می اند. نتایج نشان داد مردمی که با هم محله پرداخته

های جمعی  شتر در کنشاقتصادی باالتر بی –شوند و افراد با پایگاه اجتماعی  های مدنی درگیر می بیشتر در کنش

 کنند. شرکت می

اند. نتایج  پرداخته "های نسل دوم کنش جمعی بررسی سرمایه اجتماعی و نظریه"(، به 2222) 3آهن و استروم   

ای و نهادها بر روی باور  ی اجتماعی یعنی قابلیت اعتماد و ساختار شبکه های مختلف سرمایه دهد شکل نشان می

 باشد. اعتمادی تأثیر گذاشته و در نهایت بر روی کنش جمعی مؤثر میاعتماد کنندگان و رفتار 

اند. نتایج  گیری سرمایه اجتماعی از طریق کنش جمعی پرداخته (، به طراحی و اندازه2222) 6کریشنا و آپهوف   

 شود.  ی اجتماعی در یک منطقه، به کنش جمعی منجر می نشان داد باال بودن سرمایه
 

 مبانی نظری -3

اما  (،13: 1122مطرح شد )هانیفان،  6و جین جاکوب 1چند مفهوم سرمایه اجتماعی توسط لیدا جی هانیفانهر    

 تنام جای خود را در علوم انسانی باز کرد.با کارهای بوردیو، کلمن و پا

7بوردیو اولیه های اندیشه   
 شکل ینظم اجتماع محور حول بیشتر و بوده متنوع بسیار اجتماعی سرمایه زمینه در 

 سرمایة و اجتماعی است. بوردیو فرهنگی اقتصادی، های سرمایه از ترکیبی دارای جامعه او، به نظر است. گرفته

کند  می تعریف شود، می مرتبط گروه دریک عضویت به که بالفعل و بالقوه منابع مجموع عنوان به را اجتماعی

عنوان ابزاری برای تقویت و تثبیت ه سرمایه داری بهای  (. این نوع سرمایه در سیستم263: 1166)بوردیو، 

  .رود جایگاه اقتصادی افراد به شمار می

 و گروه در عضویت از طریق آن با ارتباط که است منبعی: اول دارد: مؤلفه دو اجتماعی سرمایه بوردیو نظر از   

آید  می در انسانی کارگزار یک تملکبه  که اجتماعی سرمایه حجم :دوم و شود می پذیر امکان اجتماعی های شبکه

سرمایه  حجم به است وابسته کند و بسیج تواند می او که است مبتنی ارتباطی های شبکه به ای اندازه تاکه 
                                                 
1.Kwak et al 
2.Larsen et al 
3.Ahn & Ostrom 
4.Krishna & Uphoff 
5.Hanifan. L 
6.Jacobs .J 
7.Boudreau 
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 سرمایه توان می او اعتقاد دارد است. بنابراین مرتبط آنان با که کسانی تصرف در نمادین( یا فرهنگی )اقتصادی،

 (.33: 1113کرد )بوردیو،  منتقل و انباشت بازتولید، را اجتماعی

1کلمن   
 که سرمایه دهد نشان توانست داد، انجام آمریکا اقلیت نشین مناطق در که مجموعه مطالعاتی با 

 باشد. از هم مفید حاشیه نشین اجتماعات و فقیران برای تواند می و نبوده محدود قدرتمندان به صرفاً اجتماعی

 های ارزش و بر اعتماد مبتنی های شبکه متضمن زیرا است، منبع یک نشان دهنده اجتماعی سرمایه کلمن نظر

گیرد و کنش جمعی را  های متفاوت ساختار اجتماعی را در برمی ( که جنبه36: 1366، 2باشد )فیلد می مشترک

 .کند ترویج می

 نظریه در او پیشین کارهای بر مبتنی و عقالنی انتخاب نظریهرویکرد کلمن درباره سرمایه اجتماعی بر اساس    

 تعریف کارکردهایش باای از مفاهیم است که  بدین معنی که سرمایه اجتماعی مجموعه .است اجتماعی مبادله

 است گوناگونی چیزهای انواع بلکه نیست واحدی شی اجتماعی وی سرمایه اعتقاد به. (1: 2221، 3)کلیر شود می

 درون در را افراد معین های کنش و هستند اجتماعی ساختار از ای جنبه آنها ی همه مشترک دارند: ویژگی دو که

 به دستیابی و است مولد سرمایه اجتماعی، طبق این دیدگاه سرمایه .(322: 1116)کلمن،  کنند می ساختار تسهیل

 کنند سودمند ایجاد ای سرمایه منابع توانند می که اجتماعی روابط از سازد. برخی پذیر می امکان را معین اهداف

  .(1116ایدئولوژی است )کلمن،  و هنجارها اطالعات، بالقوه ظرفیت انتظارات، و تعهدات شامل

های  دارد که به منظور دفاع از عالیق و خواسته داند که افراد را وامی سرمایه اجتماعی را مفهومی می 6فوکویاما    

خود و به منظور پشتیبانی از نیازهای جمعی در کنار یکدیگر جمع شوند، حکومت تشکیل دهند و مناسبات 

 نمونه و بخش را اجتماعی یهسرما فوکویاما(. در واقع 26: 2222اجتماعی خود را تقویت کنند )فوکویاما، 

 (.1: 1112شود )فوکویاما،  همکاری بین دو یا چند فرد می باعث که داند می غیررسمی هنجار یک از ملموسی

 موجب که است های اجتماعی نظام در موجود هنجارهای از ای مجموعه سرمایه اجتماعی، به نظر اوبنابراین     

 ارتباطات و هزینه، مبادالت سطح آمدن پایین سبب و گردیده جامعه یا اعضای گروه همکاری سطح ارتقای

 در که است گروهی سرمایة نیست بلکه فردی سرمایة اجتماعی، سرمایة از نظر وی (.2223گردد )فوکویاما،  می

 و فرهنگی و سیاسی اجتماعی، اقتصادی، مختلف های حوزه در مشارکت فرآیند و گسترش بسط موجب نهایت

)فوکویاما،  گردد ؛ مینیل به توسعه باشد برای مؤثر سازوکاری میتواند که فرآیندی ؛داوطلبانه های انجمن بسط نیز

1371 :17.) 

                                                 
1.Colman 
2.Field 
3.Clair 
4.Fukuyama 
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1ولکاک   
 ی سرمایه اجتماعی درون گروهی، ی سرمایه قالب: در اجتماعی ی سرمایه اشکال از ای گانه سه تفکیک 

 کند. می ارائه پیونددهنده اجتماعی ی سرمایه و برون گروهی اجتماعی

 همسایگان دوستان و خانوادگی، روابط قالب در افراد پیوندهای و روابط درون گروهی، اجتماعی ی سرمایه  -1

 .شود می برقرار مشابه های موقعیت در مشابه افراد بین که است محلی اجتماع و

 بر در را پیوندهای نامتجانس و است مشابه افراد بین دورتر پیوندهای شامل برون گروهی اجتماعی ی سرمایه -2

 مختلف های سازمان و ها در انجمن غیررسمی های عضویت قالب در و اند شده بنا مشترک عالئق بر که گیرد می

 .نماید می مدنی بروز نهادهای و باشگاه در عضویت مثل

 کیفیت و به است غیرمشابه های موقعیت در غیرمشابه افراد روابط بر ناظر پیونددهنده، اجتماعی ی سرمایه  -3

 (.11: 2221اشاره دارد )ولکاک،  سیاسی قدرت و نهادها با افراد و محلی اجتماعات بین پیوندهای

 

 چارچوب نظری -4

هایی از سازمان اجتماعی از قبیل  سرمایه اجتماعی، جنبه ،2با توجه به مدل نظری مستخرج از آراء پاتنام   

های اجتماعی و اعتماد متقابل است که همیاری و هماهنگی افراد را برای دستیابی به منافع  هنجارها، شبکه

(. از منظر وی سرمایه اجتماعی، خصوصاً در شکل جمعی آن ــ 16:1112کند )پاتنام،  یل میهسترک تمش

تواند افراد جامعه را در حل مشکل کنش جمعی یاری برساند )الوانی و  می ــ و اعتمادهنجارهای همیاری 

 (.26:1361شیروانی، 

نماید که عبارتند از:  یپاتنام سرمایه اجتماعی را با داشتن سه مؤلفه به عنوان ویژگی سازمان اجتماعی تعریف م   

ای ــ  رسمی و غیر رسمی در هر جامعه« ارتباطات»ها یا  ها، هنجارها و اعتماد متقابل. از نظر پاتنام، شبکه شبکه

داری ــ وجود دارند. وی روابط اجتماعی  اعم از مدرن و سنتی، اقتدارگرا و دموکراتیک، فئودالی یا سرمایه

، به دلیل ارائه چارچوب فرهنگی برای همکاری، مولد هنجارهای اعتماد افراد با یکدیگر رارسمی و غیر رسمی 

فشردگی یا تراکم شبکه (. 6:2222، 3کند )پاتنام و گاس ترین جزء سرمایه اجتماعی معرفی می بنیادی و و همیاری

های چندگانه و  در عرصه 6اصطالح دیگری در این رابطه است که پاتنام آن را در رابطه با امکان مشارکت

 (.313های متداخل در زندگی اجتماعی بکار برده است )همان: عضویت

فهمد اما  های سرمایه اجتماعی در نظر پاتنام است که ظاهراً هر کسی آن را می یکی دیگر از مؤلفه 1«داعتما»   

توافق کردن روی یک تعریف مشخص از اعتماد مشکل است. زیرا مردم به سهولت بی اعتمادی در دیگران را 

                                                 
1.Woolcock 
2.Putnam  
3.Putnam  & Goos  
4.participation 
5.trust 
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ی از سرمایه اجتماعی )بیژنی اعتماد به عنوان شاخصتر است.  دهند اما تشخیص اعتماد بسیار مشکل تشخیص می

ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه است. پاتنام اعتماد اجتماعی را ناشی  ( زمینه132:1312و همکاران، 

 داند.  های مشارکت مدنی می از دو منبع هنجارهای معامله متقابل و شبکه

به  2تعهد یا در روابط و 1اشی از صمیمیتتواند ن را که می اجتماعیپاتنام نوع خاصی از هنجارهای چنین  هم   

سرمایه اجتماعی ناظر بر بنابراین  (.136:2222)پاتنام،  داند همدیگر باشد؛ مولدترین جزء سرمایه اجتماعی می

 3هایی از افراد و خانوارهاست و براساس میزان صمیمت حاکم بر روابط افراد، به دو نوع غیر رسمی رفتار شبکه

)حسینی و همکاران، شود  )آوندی یا میان گروهی( تقسیم می 6)پیوندی یا درون گروهی( و تعمیم یافته

ک و صمیمی با هم دارند وجود دارد. (. سرمایه اجتماعی غیر رسمی در میان افرادی که ارتباط نزدی61:1366

و خصوصیات مشترک کمتری میان  سرمایه اجتماعی تعمیم یافته در میان افرادی رواج دارد که روابط دوستانه

 (.2222، 1)استون و هیوزهای سیاسی و اجتماعی  ها حاکم است، مثل اعضای گروه آن

داند و حتی معتقد است که  را عنصر اصلی سرمایه اجتماعی می 6پاتنام نوع خاصی از هنجارهای همیاری   

(. او در تعریف هنجارهای همیاری به 136:2222مالک سرمایه اجتماعی اصل همیاری تعمیم یافته است )پاتنام، 

د زمان مواردی با ارزش برابر، مانن نماید. در نوع متوازن با مبادله هم دو نوع متوازن و تعمیم یافته اشاره می

کنند، مواجه هستیم. اما در نوع تعمیم یافته رابطه  موقعی که همکاران روزهای تعطیلشان را با هم عوض می

 (. 136همان:)تبادل مداومی در جریان است که در همه حال یکطرفه و غیر متوازن است 

ناظر بر کمیت ساختارهای  های ساختاری که ما با دو نوع سرمایه اجتماعی، با نامپاتنام طبق دیدگاه  بطور کلی   

ها است مواجه هستیم. سرمایه اجتماعی ساختاری مربوط به امور  اجتماعی است و شناختی که ناظر بر کیفیت آن

در . است ...، قوانین و ها تعامالت، مشارکت ها، ها، تشکل تر و خارجی قابل مشاهده مانند: شبکه به نسبت عینی

سرمایه غیر رسمی و میزان همیاری اجتماعی، و ارتباطات رسمی و  اه میزان مشارکت این تحقیق با سنجش

. سرمایه اجتماعی شناختی مراجعه شود( 1)به جدول شماره  مورد نظر پاتنام عملیاتی گردیداجتماعی ساختاری 

در تحقیق حاضر، (. 2222، 7گردد )اوفاف ها و عقاید مشترک باز می گرایشصمیمیت، ها، اعتماد،  به ارزشنیز 

به سنجش سرمایه اجتماعی شناختی باز می  در رابطه با میزان صمیمیت، اعتماد و تعهد اجتماعیطرح سئواالتی 

 گردد. 

                                                 
1.intimacy 
2.commitment 
3.Bonding 
4.Bridging 
5.Stone & Hughes 
6. cooperate 
7.Uphoff 
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فرد به طرق گوناگون از  در اینجا .گردد سرمایه اجتماعی از دیدگاه پاتنام در سطح نهادی بیشتر مطرح می   

 که اعتماد اجتماعی خود را تقویت خواهد کرد و ... احترام به تعهداتایجاد صمیمیت و جمله تماس با دیگران، 

های اجتماعی خواهد  تقویت مشارکت اجتماعی فرد در شبکه های بیشتر و دستیابی فرد به منابع و فرصتباعث 

چنین  کنند و هم سرمایه اجتماعی افراد بستگی به شبکه پیوندهایی دارد که افراد با دیگران برقرار میبنابراین شد. 

هایی که از دیگران در جریان این روابط دریافت  به میزان اعتماد، همیاری، احساس صمیمیت و حمایت بستگی

 . دارد کنند می

افراد در قالب  و شود آید و نهادینه می ای بادوام در می  روابط اجتماعی به صورت شبکهست که نااین بدان مع   

به صورت  سپس .کنند ها بازی مکرر خود یعنی مراودات روزمره و همکاری و همیاری را تمرین و تجربه می آن

در صورتی روابط اجتماعی به صورت منابع بالقوه برای تحقق اهداف البته . منبعی در اختیار کنشگران قرار گیرند

بنا همیاری دیگران نی بر هنجارهای دعوت کننده به مشارکت و جمعی در می آید که در فضایی اعتمادآمیز و مبت

 شده باشد. 
 

 تعریف نظری و عملیاتی:  -5

 ها، شبکه اجتماعی، زندگی های ویژگی از دسته آن اجتماعی سرمایة از پاتنام تعریفسرمایه اجتماعی:    

 را خود مشترک مؤثرتر اهداف شیوهای به تا سازد می قادر را کنندگان مشارکت که است اعتماد و هنجارها

استفاده از با  ،این متغیر با توجه به چارچوب نظری مستخرج از آراء پاتنام(. 16:1111نمایند )پاتنام،  تعقیب

در طیف  وهای: اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، صمیمیت اجتماعی، همیاری و تعهد اجتماعی  مؤلفه

 ای )کامالً موافقم تا کامالً مخالفم( سنجیده شده است.  و پنج گزینهای )اصالً تا خیلی زیاد(  لیکرت شش گزینه

حمایت افراد از یکدیگر که به صورت مالی و عاطفی در زمان نیازمندی و یا به عنوان  همیاری اجتماعی:   

تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق در (. 2223، 1سترالیاهم آمده باشد )مرکز آمار ابخشی از حیات روزمره فرا

 ( ارائه گردیده است. 1جدول شماره )

میزان ریسک پذیری و قابل اعتماد دانستن محیط زندگی از نظر فرد )عدم وجود دزدی،  اعتماد اجتماعی:

 (. 2221، 2کالهبرداری، صداقت گفتار افراد، ...( )گروتات و دیگران

که بازپرداخت تعهدات را بر عهده را )این مؤلفه دو عنصر سطح اعتماد و محیط اجتماعی  تعهد اجتماعی:   

شود )خانی و  و هویت مشترک می های مشترک یت منجر به احساس ارزشکند و در نها تعیین می( دارد 

                                                 
1.Australian bureau of statistics 
2.Grootaert 
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از یکسو باعث ایجاد همبستگی و از سوی دیگر باعث بی قرینگی در اجتماعی تعهدات (. 136:1312همکاران، 

 (. 17:1366گردد )عطار،  خدمت و پاداش می

ها، پیوندهای عاطفی، نزدیکی در فضا مانند همسایگی و  این مؤلفه شامل بررسی دوستیصمیمیت اجتماعی: 

 (. 171:1366باشد )لهسائی زاده و مرادی،  مجاورت مکانی و ... می

ای دانست که از سوی افراد جامعه به  توان فرآیند سازمان یافته مشارکت اجتماعی را میشارکت اجتماعی: م   

های معین و مشخص به منظور سهیم شدن در منابع  صورت آگاهانه، داوطلبانه و جمعی با در نظر داشتن هدف

 (.213:1363گیرد )ازکیا و غفاری،  قدرت انجام می
 

 اهداف تحقیق -6

 میزان سرمایه اجتماعی زنان روستایی بررسی
  

 اهداف جزئی

 مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی با وضعیت تأهل زنان روستایی

 مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی با سطح تحصیالت زنان روستایی

 مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی با سن زنان روستایی

 مطالعه میزان اعتماد اجتماعی زنان روستایی

 میزان همیاری اجتماعی زنان روستایی مطالعه

 مطالعه میزان صمیمیت اجتماعی زنان روستایی

 مطالعه میزان مشارکت اجتماعی زنان روستایی

 مطالعه میزان تعهد اجتماعی زنان روستایی
 

 روش پژوهش -7

ها در یک مقطع زمانی خاص است که  کمی مبتنی بر توصیف و تحلیل دادهروش اجرای این پژوهش    

ای جمع  نامه( و مطالعات اسنادی و کتابخانه های آن نیز از طریق بررسی میدانی و پیمایش )ابزار پرسش داده

نفر برآورده شده است و روش  222تعداد آوری شده است. جامعه نمونه این پژوهش با توجه به جدول لین، 

باشد. میزان روایی متغیرهای متعدد پژوهش حاضر بر اساس  ای می ای چند مرحله گیری آن، تصادفی سهمیه مونهن

تبار آن نیز از روش برای سنجش اع( ارائه شده محاسبه گردید. 1ضریب آلفای کرونباخ که در جدول شماره )

 اعتبار صوری استفاده شده است. 
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 ریف عملیاتی و ضریب آلفای کرونباخ متغیرها(: شاخص، ابعاد، تعا1جدول شماره )

ها( تعریف عملیاتی )سؤاالت و گویه آلفای کرونباخ  مفهوم ابعاد 

 

61/2  

ها، جلسات شورا و دهیاری، ... شرکت در انتخابات، بسیج، راهپیمایی   رسمی 

 مشارکت

 اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

های  سرمایه

 اجتماعی

 
 
 
 
 

یاری های کشاورزی و دامداری، رفت و آمد با خویشاوندان،  یاری دادن در فعالیت

، و...عزاداری  دادن در مراسم شادی یا مراسم  

 غیر رسمی

 

 

73/2  

ها ارتباط رودرو وجود دارد. اعتماد به آشنایان، خویشاوندان، و هر آنکس با آن اعتماد  بین شخصی 

 اجتماعی

 

: میزان پایبندی به قول قرار، رعایت حقوق همدیگر  روستا در زمینهتماد به اهالی اع

 و... ت)حق مالکیت آب و زمین(، امانتداری، صداق

 تعمیم یافته

 نهادی اعتماد به مسئولین روستا، اعضای شورا، کسبه، روحانی محل، دهیاری،

 

61/2  

جلسات روستا،  همکاری داوطلبانه در حل مشکالت روستا، پیگیری و شرکت در 

چشم پوشی از نفع شخصی در مقابل منافع جمعی، حفاظت از اموال عمومی روستا، 

 شرکت در کارهای جمعی روستا ...

 تعهد اجتماعی

 

76/2  

صمیمیت  درون گروهی میزان احساس صمیمت با همسایگان، خویشاوندان، دوستان، و ...

ها، دهیاری، ... نهادهای محلی، انجمنمیزان احساس صمیمت با اهالی روستا،   اجتماعی  میان گروهی 

 

 

66/2  

 

 

مشارکت همسایگان در بهبود کوچه و محله، قرض دادن وسایل کشاورزی به 

رعایت نوبت آبیاری مزارع همدیگر و ... یکدیگر،  

همیاری  متوازن

 اجتماعی

اهالی کمک در ساخت درمانگاه، مدرسه، توسعه روستا، مشورت دادن به سایر 

روستا، حل و فصل مشکالت و منازعات محلی، نگهداری از اموال همسایه، کمک 

 به بیماران و نیازمندان روستا، و...

 تعمیم یافته

 

 ها یافته -8

چنین با توجه به نتایج  درصد( هستند. هم 1/11های توصیفی موجود بیشتر پاسخگویان متأهل ) بر اساس یافته   

درصد( دارای تحصیالت ابتدایی و سپس دارای تحصیالت راهنمایی  1/31ها، بیشتر پاسخگویان )  حاصل از داده

کمترین فراوانی دارای و لیسانس  درصد( هستند. به عبارتی پاسخگویان دارای تحصیالت فوق دیپلم 1/21)

 سال قرار داشتند.  32-31ی سنی  درصد( در فاصله 1/36الزم به ذکر است که بیشتر پاسخگویان )  هستند.

 های سرمایه اجتماعی در زنان روستایی ها و شاخص های توصیفی مؤلفه (: توزیع فراوانی و آماره2جدول شماره )
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 درصد فراوانی وضعیت تأهل

 1/11 111 متأهل

 1/66 61 مجرد

 درصد فراوانی سطح تحصیالت

 1/16 33 بی سواد

 1/31 63 ابتدایی

 1/21 63 راهنمایی

 22 62 دبیرستان

 1/2 1 فوق دیپلم

 6 16 لیسانس

 درصد فراوانی سن

 17 36 سال 21-11

 1/36 61 سال 31-32

 21 16 سال 61-62

 1/11 31 سال 11-12

 

دهد. همانطور که مشاهده  سرمایه اجتماعی را نشان می های ؤلفههای توصیفی م یافته(، 3ی ) جدول شماره

(، صمیمیت اجتماعی 66/33ها به ترتیب متعلق به متغیرهای: مشارکت اجتماعی ) شود بیشترین میانگین می

بعاد سرمایه دهند از میان ا ها نشان می ( بوده است. بر این اساس، یافته61/21( و همیاری اجتماعی )26/32)

اجتماعی، بعد مشارکت اجتماعی میانگین باالتری نسبت به سایر ابعاد دارد در حالی که بعد تعهد اجتماعی و 

 اعتماد اجتماعی در بین اهالی روستا از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست.
 

 ها بر حسب متغیرهای مورد نظر در تحقیق های توصیفی داده آماره :(3جدول )

معیارانحراف   متغیر میانگین 

21/2  66/33  مشارکت اجتماعی 

16/2  66/11  اعتماد اجتماعی 

27/2  32/22  تعهد اجتماعی 

26/2  26/32  صمیمیت اجتماعی 

33/2  61/21  همیاری اجتماعی 
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شود که به لحاظ آماری تفاوت  ( مالحظه می6ارائه شده در جدول شماره )  T testبا توجه به نتایج آزمون 

معناداری بین میزان سرمایه اجتماعی زنان متأهل و مجرد وجود دارد، بطوری که میانگین سرمایه اجتماعی زنان 

اس توان گفت با توجه به اینکه بر اس ( بیشتر از زنان مجرد بوده است. در این خصوص می217/26متأهل )

باورهای سنتی و دینی حاکم در در مناطق روستایی، زنان متأهل از پذیرش اجتماعی و منزلت بیشتری برخوردار 

هستند. بنابراین میزان صمیمیت، همیاری و مشارکت این گروه از زنان نسبت به دختران مجرد بیشتر خواهد بود. 

ان متأهل، میزان اعتماد اجتماعی و تعهد اجتماعی ی صمیمیت و همیاری بیشتر اهالی روستا نسبت به زن در نتیجه

 این افراد نیز افزایش خواهد یافت.
 

 (: مقایسه سرمایه اجتماعی پاسخگویان از نظر متغیر وضعیت تأهل6جدول )
 

 سرمایه اجتماعی

 سطح معناداری مقدار آزمون انحراف معیار میانگین فراوانی وضعیت تأهل

 11/2 272/23 61 مجرد
61/2 *213/2 

 21/2 217/26 111 متأهل
 

شود، بین سن و میزان سرمایه اجتماعی زنان روستایی در سطح  مالحظه می 1همانطور که در جدول شماره    

( واریانس متغیر 216/2درصد ارتباط معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر سن زنان به میزان ) 11اطمینان 

گر اثر منفی و معکوس متغیر سن بر های بدست آمده در این جدول بیان کند. آماره سرمایه اجتماعی را تبیین می

تر باشد بر میزان سرمایه  میزان سرمایه اجتماعی زنان است. این بدان معناست که هر چه سن زنان روستایی پایین

رسد این گروه از زنان به دلیل برخورداری از سطح تحصیالت باالتر،  شود. به نظر می اجتماعی آنان افزوده تر می

ها، ... دارند و در نتیجه توان  دهای مدنی و آشنایی بیشتری با وظائف شوراها، دهیاریشناخت بیشتری از نها

مشارکت اجتماعی بیشتری نیز خواهند داشت. این مشارکت اجتماعی بیشتر بر میزان اعتماد اجتماعی آنان، میزان 

 صمیمیت اجتماعی، میزان همیاری و تعهد آنان تأثیر هم افزا خواهد داشت.  

 

 (: مقایسه سرمایه اجتماعی پاسخگویان از نظر متغیر سن1جدول )

 سطح معناداری Beta T اشتباه استاندارد R R2 متغیر سرمایه اجتماعی

 23/2 -6/2 -131/2 67/6 216/2 13/2 سن

 

ی ارتباط بین سطح تحصیالت و میزان سرمایه اجتماعی  فرضیه 6های موجود در جدول شماره  با توجه به یافته

درصد تأیید گردید. بر این اساس زنان دارای تحصیالت لیسانس و فوق  11زنان روستایی؛ در سطح اطمینان 

 لیسانس به ترتیب دارای سرمایه اجتماعی بیشتری هستند. 
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 ایسه سرمایه اجتماعی پاسخگویان از نظر متغیر سطح تحصیالت(: مق6جدول )

 متغیر میانگین اندازهF سطح معناداری

 

 

*223/2  

 

 

 

 

 

116/2  

 

 

62/11  بی سواد 

66/11  ابتدایی 

16/16  راهنمایی 

26/17  دبیرستان 

12/26  فوق دیپلم 

22/32  لیسانس 
 

 بحث و نتیجه گیری:  -9

موتور محرک پیشرفت جامعه استخراج منابع طبیعی و تراکم سرمایه مادی و در یک کالم رشد  گذشتهدر    

اقتصادی تشخیص داده شده و بر افزایش تولیدات و درآمد ملی و تسخیر بیشتر طبیعت با استفاده از ابزار علم و 

بررسی دقیق ساختار اجتماعی شد. اما دانشمندان علوم اجتماعی با مقایسه تطبیقی کشورها و  میفناوری تأکید 

ی به توسعه پی بردند که بازدهی آن دستیاب ؛ یا همان سرمایه اجتماعی؛جوامع پیشرفته به نوع خاصی از سرمایه

 (. 16:1312قاسمی و همکاران، باشد ) می سیاسی و اقتصادی جوامع

در ابعاد مختلف یه اجتماعی با رویکردی متفاوت از تحقیقات پیشین به سنجش میزان سرمانیز پژوهش حاضر    

به نوعی اولین پژوهشی است روستایی پرداخته است. این تحقیق با انتخاب نمونه مورد مطالعه از بین زنان آن 

گروه پرداخته است. یکی دیگر از وجوه متمایز تحقیق حاضر این که به توصیف سطوح سرمایه اجتماعی در بین 

مل: میزان صمیمیت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، توصیف ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی شا

با توجه به چارچوب نظری مستخرج از آراء به عبارت دیگر همیاری اجتماعی و تعهد اجتماعی بوده است. 

در دو بعد مشارکت رسمی و غیر رسمی؛ همیاری اجتماعی در دو بعد:  پاتنام؛ در این تحقیق مشارکت اجتماعی

و اعتماد اجتماعی در سه صمیمیت اجتماعی نیز در دو بعد: درون گروهی و برون گروهی  ،عمیم یافتهمتوازن و ت

 مورد سنجش قرار گرفتند. بعد: بین شخصی، تعمیم یافته و نهادی؛ 

نفری از زنان ساکن  222ی  نامه، بر روی نمونه این تحقیق با روش کمی )پیمایش( و با استفاده از ابزار پرسش   

روستای استان فارس )سیخ دارنگون، کوهمره، ده شیخ، کوه سبز، رامجرد، علی آباد و اکبرآباد( صورت  7در 

 ای بود.  ای چند مرحله گیری مورد استفاده در تحقیق تصادفی سهمیه گرفته است. روش نمونه

سال  32-31سنی ی  فاصلهدرصد( متأهل و در  1/11نتایج توصیفی تحقیق نشان داد که بیشتر پاسخگویان )   

درصد راهنمایی( دارای  1/21درصد ابتدایی و  1/31چنین بیش از نیمی از پاسخگویان ) قرار دارند. هم
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نتایج بدست آمده از سنجش ابعاد سرمایه اجتماعی بیانگر آن است که زنان روستایی  تحصیالت پایین بودند.

صمیمیت اجتماعی و همیاری اجتماعی دارند.  ( و سپس66/33بیشترین میانگین را در بعد مشارکت اجتماعی )

در خصوص میانگین باالی باشد.  ( می66/11کمترین میزان میانگین مشاهده شده نیز در بعد اعتماد اجتماعی )

های  در فعالیت ،توان گفت مشارکت زنان روستایی دوشادوش مردان مشارکت اجتماعی زنان روستایی می

روستاها به موجب فضای ساکنان  ی تعامالت گستردهچنین  همن از منزل و کشاورزی، دامداری و کارهای بیرو

رسد آگاهی  از طرف دیگر به نظر میگردیده است.  اجتماعی زنانموجب افزایش مشارکت ها  سنتی حاکم بر آن

چنین وجود  ها، مسئولین، معلمان، کسبه و ... و هم اندک زنان روستایی از شرح وظائف شوراها، دهیاری

قشات هر روزه بر سر حق آب، زمین، حریم منازل و نامشخص بودن و سند نداشتن بسیاری از منازل و منا

 باغات و ... موجب پایین بودن میانگین اعتماد اجتماعی در زنان روستایی گردیده است. 

سرمایه اجتماعی  مشاهده شد که میانگین T testو   F testهای و نتایج آزمونهای استنباطی  با توجه به یافته    

ت هر چه سن زنان کمتر و تحصیال به عبارت دیگردر زنان متأهل، تحصیلکرده و دارای سن کمتر بیشتر است. 

و فعالیت  ، تعهد اجتماعی، صمیمیت اجتماعیهای رسمی و غیر رسمی آنان بیشتر باشد، امکان مشارکت

چنین  همدلیل این امر آگاهی و دانش عمومی بیشتر این گروه از زنان و اجتماعی آنان بیشتر می گردد. 

  باشد. می اجتماعی برقراری ارتباط های مهارت برخورداری بیشتر از
 

 پیشنهادات  -11

توان  که چگونه میاینرسد ارائه پیشنهاداتی در خصوص  با توجه به نتایج تحقیق حاضر، در پایان به نظر می   

 را تقویت کرد ضروری است: روستایی ژه زنان ی افراد جامعه و به ویسرمایه اجتماع

با توجه به چارچوب نظری مستخرج از آراء پاتنام و نقش مهم نهادهای مدنی و داوطلبانه در تولید سرمایه  -1

مانند: خانواده،  سرمایه اجتماعی منابع سازندهو حمایت از (؛  تقویت 2223اجتماعی )دفتر آمار استرالیا، آ 

ها، مساجد، اجتماعات  کلوپ ،نهادهای مدنیهای داوطلبانه و مردم نهاد،  انجمن، اصناف و مشاغل، مدارس

تقویت تعامالت اجتماعی مثبت و ها در راستای  رسد. الزم است این حمایت ضروری به نظر می محلی و غیره

 .  باشد مردمچهره به چهره  سازنده در جامعه و از سوی دیگر به منظور افزایش روابط

شناسی، احترام به دیگران، رعایت تکالیف و انتظارات،  : حقهای رفتاری چون ارزشو  ها    مؤلفهتقویت  -2

که همگی از و ... از دیگران  دستگیریی رحم،  ی صدر، نوع دوستی، گسترش صله ازخودگذشتگی، سعه

 .ستورات مؤکد دین مبین اسالم هستندد

به بطور متناوب، اجرایی توسط شوراها و مدیران  مشکالتها و  برنامهها، اقدامات،  فعالیت  رسانی اطالع  -3

  .منظور اعتمادسازی و به ویژه تقویت اعتماد در سطح نهادی
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و یاری گرفتن از آنان در اجرای در جلسات رسمی سفیدان روستا  معتمدان و ریش شرکت دادنو شناسایی  -6

 و روستایی.ای  های محله طرح

به منظور  ای، آموزش مستقیم و باال بردن آگاهی سیاسی ـ اجتماعی زنان بسترسازی فرهنگی، تبلیغات رسانه -1

 .آنان تقویت مشارکت اجتماعی

و و تعهد اجتماعی تقویت هویت دینی، قومی، ملی، مذهبی و محلی زنان به منظور افزایش حس تعلق   -6

 . آناناری گسترش مشارکت و همی

 ی زنان روستایی.   در حوزهو بنیادی های کاربردی  حمایت از پژوهش  -7

توانمندسازی فرهنگی و در نهایت و  ، عزت نفس، سطح سوادریزی در راستای افزایش اعتماد به نفس برنامه -6

 . به ویژه زنان روستاییاجتماعی زنان 

 حمایت مادی و معنوی از زنان مولد، تحصیلکرده و توانمند روستایی.   -1

)مانند: دید و بازدیدهای موجود در بین اهالی روستا و سنتی هنجارهای اسالمی ایرانی حفظ و نگهداشت  -12

  های بومی و محلی.  برگزاری برنامه از طریق، تعامل گسترده با همسایگان، ...( شبانه

 ی موجود در روستاها درباره زنان. های سنتی، غیر دینی و تنگ نظرانه مبارزه با نگرش -11
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