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ارزيابي كيفي وضعيت سرماية اجتماعي با بهكارگيری نظرية بنياني
(مورد مطالعه :دهستان آبباريك ،شهرستان سنقر و كليائي)
*
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افسانه ملكحسيني ، 1محمدرضا همزهای ،2حسين حيدری ،1اكرم بينائيان
 .1دانشجوي دكتري ،دانشکدة كشاورزي ،دانشگاه رازي ،كرمانشاه ،ایران
 .2استادیار ،دانشکدة كشاورزي ،دانشگاه رازي ،كرمانشاه ،ایران

(تاریخ دریافت6931/61/61 :؛ تاریخ پذیرش)6931/81/80 :

چكيده
سرمایة اجتماعی روستاییان از عوامل مهم در توسعه و رفاه اجتماعی روستایی ،ارتقای بهرهوری عوامل تولید و در نتیجهه االه ا الیهوی
تولید و مصرف در جامعة روستایی است .هدف تحقیق كیفی حاضر كه با بهرهگیری از روش نظریة بنیهانی انجها گرفتهه اسهت ،ارزیهابی
سرمایة اجتماعی دهستان آبباریك از توابع شهرستان سنقر و كلیائی بود .جامعة مورد مطالعه  18نفر از ساكنان دهستان آبباریك بودند كه
به روش نمونهگیری گلوله برفی انتخاب شدند .در این مطالعه با توجه به مسئلة تحقیق ،دادهها بها ابزارههای مصهاحبة عمیهق و ماهاهدة
مستقیم جمعآوری ،و در قالب سه مرحله كدگذاری باز ،محوری و انتخابی تحلیل شد .یافتههههای تحقیهق ناهان داد احسهات اعتمهاد و
امنیت ،ظرفیت پذیرش تفاوتها ،مااركت اجتمهاعی ،عملیرایهی اجتمهاعی ،همكهاری ،ارزش زنهدگی ،ماهاركت مهدنی ،هنجارپهذیری،
پیوندهای كاری و حمایت اجتماعی ،بهعنوان عناالر سرمایة اجتماعی در وضعیتهای متفاوتی قرار دارند.

كليدواژگان
ارزیابی ،سرمایة اجتماعی ،دهستان آبباریك ،نظریة بنیانی

* نویسندة مسئول ،رایانامهMafsanhe@yahoo.com :
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مقدمه
توسعه یکی از ابعاد مهم جامعة در حال تغییر است و در حال حاضر حق توسعه یکی از انواع حقوق
بشر محسوب میشود .توسعه ابعاد متعددی دارد .ابعااد اقتصاادی ،سیاسای ،فرهنگای و اجتماایی،
مهمترین الیههای توسعه را تشکیل میدهند ،توسعة اجتمایی و فرهنگی جزء آخر الیههایی بود کاه
در فرایند توسعه در دهههای پایانی قرن بیستم در سطح جهان باه آن توجاه شاد .توساعة اجتماایی
فرایندی است که طی آن قابلیتهای بافت اجتمایی برای مشاارکت آگاهاناة شاهروندان باا هاد
افزایش کیفیت زندگی و برابری اجتمایی آنان ارتقا یافته است و در آن ،ساختارهای الزم برای تحقق
این هد

تدارک دیده میشود .توسعة اجتمایی بر ستونهای شهروندی ،مشارکت اجتماایی ،رفااه

اجتمایی و سرمایههای اجتمایی بنا شده است (باباییفرد ،3198 ،ص.)31
نظر به جایگاه ویژة سرمایة اجتمایی در مطالعات و بهخصوص در حوزة یلوم اجتماایی ،توجاه
به کارکردهای این پدیدهها در بررسی بسیاری از مسائل اجتمایی و فرهنگی ضروری است .بنابراین،
برای حل بحرانهایی (تفاوت در فرصتهای زندگی ،تفاوت درآمدی ،تفاوت در پایداری اجتمایی
و زیستی ،تفاوت در فرهنگ و جز آن) که جوامع جهان سوم را بیشتر از ساایرین در معار

خطار

قرار داده است ،ناگزیر باید نگرشی جدید به مسائل اجتمایی داشت .در واقع ،ارتباط میان جنبههای
مختلف توسعه بهویژه ابعاد فرهنگی و اجتمایی آن ،زمینه را برای رشد و تعالی فرد و جامعه فاراهم
میکند (قاسمی و همکاران ،3181 ،ص .)9از طرفی ،به دنبال مطرحشدن مفهوم سرمایة اجتماایی،
شیوههای برنامهریزی نیز با رویکرد مشارکت مردمی و توسعة پایدار با تأکید بر شاخصهایی مانند
سنجش سرمایة اجتمایی ،پایداری ،انعطا پذیری و مشارکتیباودن شاکل گرفتاه اسات .یکای از
دیدگاههای توسعه که در قالب مفاهیم مطرحشده شکل گرفته است «توسعة هماهجانباة روساتایی»
است .توسعة همهجانبة روستایی میتواند در قالب سنجش محیطی ،انسانی و سیاستهاای دولات،
بررسی شود و از آنجا که تأکید بسیار ایان الگاو از توساعة روساتایی بار مشاارکت روساتاییان و
ایتمادسازی آنها استوار است ،مایتاوان در شاکلگیاری توساعة هماهجانباة روساتایی در کناار
قابلیتهای محیطی بر سنجش نیروی انسانی تأکید کرد و در این راستا تنگناهای توسعة همهجانباة
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روستایی را در ابعاد بیانشده ،به ویژه «سنجش میزان سارمایة اجتماایی» شناساایی کارد (میاری و
همکاران ،3198 ،ص.)11
بيان مسئله
نقش و جایگاه روستا در فرایندهای توسعه و پیامدهای توسعهنیاافتگی منااطق روساتایی از جملاه
فقر ،نابرابریهای فزاینده ،رشد جمعیت ،بیکاری ،مهاجرت ،و حاشیهنشینی شهری موجاب توجاه
به توسعة روستایی و تقدم آن بر توسعة شهری شده است (یاوری و فاضالبیگای ،3198 ،ص.)31
در این راستا برای دستیابی به توسعة بیشتر در مناطق روستایی اقدامات و تدابیر گوناگونی اندیشیده
شد ،و راهکارهایی برای افزایش تولید ،افزایش درآمد و اشتغالزایی بیشتر ،کاهش فقر و ناابرابری ،و
تنوعبخشی به اقتصاد مطرح شد (فراهانی و همکاران ،3183 ،ص .)89یلیرغم همة برنامهریزیهاا
و سرمایهگذاریهای متعدد ،دولت نتوانست بر شرایط دشوار اقتصادی و مشکالت معیشتی مردم فاائق
آید و این امر یکی از مسائل و دغدغههای اصلی سیاستگذاران و برنامهریزان کشور است (صایدایی
و همکاران ،3199 ،ص .)381توسعة روستایی هم باهیناوان یکای از مباحا

توساعه ،اماروزه باا

چالشهای فراوانی مواجه است .در حقیقت ،بیتوجهی به همة ابعاد توسعه و درنظرگرفتن تنها یکی
از جنبههای آن که بهطور یمده توسعة اقتصادمحور بود ،مشکالت متعددی در جوامع گونااگون باه
ارمغان آورد .یکی از چالشهای امروز توسعة روستایی ،بیتوجهی به سرمایة اجتماایی روساتاییانی
است که بهصورت هزاران خردهفرهنگ در پهنة جغرافیایی کشور ایران گسترده شدهاناد ،و شاناخت
این سرمایه قطعاً روند برنامهریزی برای توسعة روستایی را برای متخصصان مربوطه تسهیل میکند و
مشارکت روستاییان را در اجرای بهتر برناماه باههماراه دارد (سالمانی و همکااران ،3191 ،ص.)11
بهمنظور بهبود و ارتقای برنامههای توسعة همهجانبه در سطوح مختلف جهانی ،ملی ،منطقهای و حال
چالشهای یادشده ،سران کشورهای جهان در سال  3881راهبردهایی را بارای توساعة اجتماایی و
فرهنگی اتخاذ کردند (کالنتری ،3118 ،ص .)118در واقع ،بح

از توسعة اجتمایی نتیجة بازخورد

پیوسته شکست برنامههای توسعة آمرانه (دولتمحور ،اقتصادمحور ،فانسااالر ،بادون مشاارکت و
حضور جدی مردم بهویژه گروههای هد برنامهها ،بیتوجهی و گاه نفی ارزشهای محلی ،باومی و
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حتی ملی ،بیایتنایی به ضرورت حفظ ویژگی چندقومی و چندفرهنگی جواماع ،تلقای از سانتهاا
بهینوان کهنه و فاقد کاارایی و تلقای از مادرن باهمعناای مثبات ،ضاروری ،تکااملی و روباهجلاو)،
جهانیشدن از باال و پیامدهای منفی خصوصیسازی بیتوجهی به ضعف جامعاة مادنی و در نتیجاه
افزایش شکا بین طبقات ثروتمند و اکثر فقرا است (پیران ،3191 ،ص .)319در مجماوع ،توساعة
اجتمایی ترکیب مفهوم پیچیدة سارمایة اجتماایی اسات .در کلایتارین ساطح ،سارمایة اجتماایی
بیانکنندة ویژگیهایی از یک جامعه یا گروه اجتماایی اسات کاه ظرفیات ساازماندهای جمعای و
داوطلبانه برای حل مشکالت متقابل یا مسائل یمومی را افزایش میدهد (تاجبخش ،3191 ،ص.)31
این مفهوم که در دهة گذشته مورد استقبال قرار گرفته است ،در همة شهرها و روستاهای جهان یکای
از یوامل مؤثر بر یملکرد اقتصادی کشورها است که حاصل تأثیر نهادهای اجتمایی ،روابط انسانی و
هنجارها بر کمیت و کیفیت تعامالت اجتمایی است و همراه خود آرامش ،امنیت ،رفااه ،نگهداشات
منابع اقتصادی و توسعه را به ارمغان میآورد که ابنخلدون آن را به یصابیت تعبیار کارده اسات .از
طر دیگر ،روستاها با بهکارگیری نابهجا و غیربهینه از این سرمایه و الگاوقراردادن آن بارای ساایر
مناطق ،نابودکنندة حیات ملت و سریتدهندة بیهاویتی خاود هساتند (صاالحی اصافهانی،3181 ،
ص .)11سرمایة اجتمایی همان پیوندهای حاصل از تعامل اجتمایی روزمرة افراد جامعه است کاه
بدون وجود این پیوندها ،امکان همکاری افراد و نهادها از بین میرود ،بنابراین ،سارمایة اجتماایی
بستر اصلی شکلگیری روابط اقتصادی در جامعه است .با توجاه باه نقاش مثبات ایان پدیاده در
توسعة اقتصاادی -اجتماایی ،نهادهاای مختلاف دغدغاة افازایش ساطح آن در اجتمااع را دارناد
(قدوسی ،بیتا) .امروزه اهمیت سرمایة اجتمایی بهمنظاور رسایدن باه توساعة روساتایی ،موضاوع
روبهرشد بسیاری از مطالعات در سالیان اخیر است ،شرط الزم برای پیشرفت هر جامعاهای باهویاژه
جوامع روستایی ،گسترش انسجام اجتمایی ،بسط مشارکت اجتمایی و از همه مهمتر ،ایتماد متقابال
(افراد و دولت) است که این سازهها از مؤلفههای سرمایة اجتمایی بهشمار میآیند .معموالً زمانی که
از مشکالت اقتصادی سخن به میان میآید ،اغلب کمبود سرمایة فیزیکی بهینوان یکی از بزرگتارین
معضالت نام برده میشود و از سرمایة اجتمایی هیچ سخنی به میان نمیآید .در حاالی کاه نیااز باه
سرمایة اجتمایی در شرایط رکود و تورمی که نیاز به ایتمادسازی است ،بیش از هر سرمایة دیگاری
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احساس میشود و میتواند بسیاری از معماهای حلنشدنی اجتمایی را از سر راه حرکات توسعهای
جامعه بردارد (فراهانی و همکاران ،3183 ،ص .)89با توجه به اهمیت سرمایة اجتمایی در توساعه
روستایی ،تحقیق حاضر با هد

ارزیابی کیفی وضعیت سرمایة اجتمایی دهستان آبباریک ،از تواباع

شهرستان سنقر و کلیائی انجام گرفته است.
مبانی نظری پژوهش
ایاادة ساارمایة اجتمااایی سااابقة ذهناای طااوالنی در یلااوم اجتمااایی دارد و برخاای آن را در آرای
اندیشمندان متقدم و کالسیک یلوم اجتمایی مانند دورکیم ،وبر و دیگاران جساتوجاو مایکنناد
(بهزاد ،3193 ،ص .)18مفهوم سرمایة اجتمایی را به معنایی کاه اماروزه باهکاار گرفتاه مایشاود،
نخستینبار هنیفن در سال  3811بهکار گرفات ،اماا مفهاوم سارمایة اجتماایی تنهاا در دهاة3891
بهشدت مورد توجه قرار گرفت و توانست با گسترش نظری و تجربی ،جایگاه تعریافشادهای در
میان نظریههای جامعهشناسی به خود اختصاص دهد .مطالعة پاتنام )3881( 3در زمینة رابطة سرمایة
اجتمایی و نهادهای دموکراتیک در ایتالیا ،بهویژه از یوامل مؤثر در این گسترش اسات (توسالی و
موسوی ،3191 ،ص .)8یک اختال

نظر در مباح

مربوط به سرمایة اجتمایی این اسات کاه آیاا

سرمایة اجتمایی یک کاالی جمعی است یا فردی ) .(Portes, 1998, p.15بیشاتر دانشامندان اتفااق
نظر دارند که سرمایة اجتماایی هام یاک کااالی جمعای اسات و هام فاردی .رواباط اجتماایی
نهادینهشده با منابع جایگرفته در آن ،هم بارای جماع و هام بارای فارد مفیاد اسات (باساتانی و
همکاران ،3191 ،ص .)11پاتنام ( )3191سرمایة اجتمایی را آن دسته از یناصر و ویژگیهای نظام
اجتمایی (مانند ایتماد اجتمایی ،هنجارهای معاملة متقابل و شابکههاای اجتماایی) مایداناد کاه
هماهنگی و همکاری را بین افراد یک جامعه برای دستیابی به سود متقابل تسهیل میکنناد .از نظار
پاتنام و گاس ،1اندیشة اصلی سرمایة اجتمایی این است که خانواده ،دوساتان و همکااران دارایای
1. Putnam
2. Putnam & gas
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بسیار مهمی را تشکیل میدهند که یک فرد میتواند در شرایط بحرانای آنهاا را باهکاار گرفتاه ،از
آنها بهره گرفته یا برای منافع مادی بهکار گیرد (توسلی و موسوی .)3191 ،فوکویاما معتقاد اسات
سرمایة اجتمایی را بهسادگی میتوان بهینوان مجمویة معینی از هنجارها یا ارزشهاای غیررسامی
تعریف کرد ،که ایضای گروهی کاه همکااری و تعااون میانشاان مجااز اسات ،در آن ساهیماناد.
هنجارهایی که سرمایة اجتمایی تولید میکنند ،اساساً باید شامل ساجایایی از قبیال صاداقت ،ادای
تعهدات و ارتباطات دوجانبه باشند (توسلی و موسوی ،3191 ،ص .)8بوردیو 3اولاین کسای اسات
که به زیم پورتز 1تحلیل منطقی از سرمایهی اجتمایی به دست داده اسات و سارمایة اجتماایی را
حاصل انباشت منابع بالقوه و یا بالفعلی میداند که مربوط به مالکیت یک شبکه بادوام از روابط کم
و بیش نهادینهشده بین افرادی است که با یضویت در یاک گاروه ایجااد مایشاود (نااطقپاور و
فیروزآبادی ،3191 ،ص .)381سرمایة اجتمایی آن دسته از شبکهها و هنجارهایی است که ماردم را
به یمال جمعای قاادر مایکناد ( )Woolcock & Narayan, 2000, p.10و شاامل نهادهاا ،رواباط،
گرایشها ،ارزشها و هنجارهایی است که بر رفتارها و تعامالت بین افراد حاکم است (

Grootaert

 .)& Van Bastelaert, 2002, p.25کلمن 1معتقد است سارمایة اجتماایی ،مانناد شاکلهاای دیگار
سرمایة مولد است و دستیابی به هد هاای معاین را کاه در نباود آن دساتیاافتنی نخواهاد باود،
امکانپذیر میکند (ناطقپور و فیروزآباادی ،3191 ،ص .)381پالادام سارمایة اجتماایی را چسابی
توصیف میکند که جامعاه را کناار هام نگاه مایدارد ( .)Hjollund & Svendsen, 2000همچناین،
سرمایة اجتمایی ،شکل و نمونة ملموسی از هنجاری غیررسمی است که بایا

تارویه همکااری

بین دو یا چند فرد میشود (فوکویاما ،3191 ،ص.)388-311
روش تحقيق
تحقیق حاضر ،به لحاظ ماهیت از نوع پژوهشهای کیفای ،از نظار هاد

در زمارة پاژوهشهاای
1. Bourdieu
2. Portes
3. Coleman
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کاربردی و از بعد روش از نظریة بنیانی بهره گرفته است .بررسی سرمایة اجتمایی با رویکرد کمای
در بسیاری از مقاالت دیده میشد ،بنابراین ،محقق را بر آن شد تا به یک ارزیابی کیفی که متناساب
با ماهیت مقولة سرمایة اجتمایی است ،بپردازد.بنابراین ،رویکرد کلی پژوهش حاضر کیفای اسات.
جامعة مورد مطالعه  11نفر از ساکنان دهستان آبباریک بودند که به روش نمونهگیری گلوله برفای

3

انتخاب شدند .حجم نمونه در حین کار مشخص شد و در زمان اشباع نظری (یعنی پاسخهاای نفار
آخر با نفر اول یکی شد و بهیبارتی پاسخها تکراری شدند) .محقق به این اطمینان رسید کاه اداماة
مصاحبه با نمونههای جدید چیزی به اطالیات اضافه نمیکند و در ایان زماان باود حجام نموناه
تعیین شد .در این مطالعه با توجه به موضوع پژوهش ،ابزارهای مصاحبة یمیق و مشااهدة مساتقیم
برای جمعآوری دادهها بهکار گرفته شد .منظم و سیستماتیکبودن نظریة بنیادی از دالیل اساتفاده از
این روش است .ایان روش آفارینش نظریاه باه روش اساتقرایی و تاالش بارای درک درسات و
احساس مناسب از وقایع روزمره است ،همچنین ،تالشی است برای درک دنیای مشارکتکننادگان،
آن طور که خود آنان ساختهاند (ادیب حاجباقری و همکاران ،3198 ،ص .)311حین تحلیل دادهها
محقق بارها متن مصاحبههای انجامگرفته را مرور کرد .این حرکت محقق موجبشد تحلیل دادههاا
دقیقتر انجام گیرد و وضعیت هر یک از مؤلفهها را بهدرستی نشان دهاد .باهکاارگیری روشهاای
چندگانه در جمعآوری دادهها در پژوهش کیفی ،ایتبار یافتههای این روش را از طریق فرایندی که
از آن به سهگوشهسازی 1یاد میشاود ،افازایش مایدهاد (ادیاب حااجبااقری و همکااران،3198 ،
ص .)19اصلیترین فرایند در نظریة بنیانی ،تحلیل دادههاست که مرکاز ثقال پاژوهشهاای کیفای
است .تحلیل دادهها در قالب سه مرحلة کدگذاری باز ،محوری و انتخابی انجام میگیارد (پاا زن،
 .)3191با توجه به ماهیت این پژوهش برای تحلیل دادههای جمعآوریشده کدگذاریهاای بااز و
محوری انجام گرفت .به این صورت که پس از مرور دادهها ،جملههای مرتبط با مؤلفههای سرمایة
اجتمایی استخراج شده و مفاهیم مشابه با یک کد مشترک در قالب  83مفهوم کدبندی شد (جدول
1. Snowball
2. Trangulation
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 .)3پژوهشگر با بهکارگیری سیستم کدگذاری باز ،خطبهخط دادهها را بازنگری مایکناد و پاس از
تشخیص فرایندهای آن ،به هر جمله کد میدهد (داناییفرد ،3191 ،ص .)83در انتهاای کدگاذاری
باز زمینة شکلگیری طبقات فراهم شد .در کدگذاری محوری ،طبقات تشکیل شد به ایان صاورت
که دادههای کدگذاریشده را با یکدیگر مقایسه کرده و بهصورت خوشههایی کاه باا هام تناساب
داشتند ،ادغام کردیم و در نتیجه کدهای مشابه در یک طبقاه قارار گرفتناد (ادیاب حااجبااقری و
همکاران ،3198 ،ص .)318بهیبارت دیگر ،کدها و دستههای اولیهای که در کدگاذاری بااز ایجااد
شده بود ،با موارد مشابه ادغام شد و ارتباط بین خردهطبقهها را مشخص و طبقاتی با مفاهیم جدید
شکل گرفت 31 .مؤلفه حاصل تحلیل دادهها با نظریة دادهبنیان بود که در ادامه به آنها اشاره شاده
است.
یافتههای پژوهش
همانطور که در قسمتهای پیشین توضیح داده شد ،بهمنظور ارزیاابی وضاعیت سارمایة اجتماایی
دهستان آبباریک ،دادههای جمعآوریشده در قالب دو مرحله کدگذاری باز و محوری نظریة بنیانی
تحلیل شد .خروجی مرحلة کدگذاری باز  83کد باود کاه در مرحلاة کدگاذاری محاوری مفااهیم
مشابه در قالب کدهای یکسان کدبندی شدند .در نهایت ،مقوله یا متغیر مرکزی (سرمایة اجتماایی)
مطالعة حاضر ،دربرگیرندة  31مؤلفه بود که در ادامه به وضعیت و فرایند رسایدن باه آنهاا اشااره
شده است.
ادامة جدول  .1مفهومسازي دادههاي حاصل از پژوهش (كدگذاري باز)

رديف
3
1

مفاهيم
مردم از رهاکردن خرمن خود در روستا احساس امنیت نمیکنند ،چون آتشسوزی خرمنها در
فصل تابستان و برداشت محصول در این روستا شایع است.
یدم پاسخگویی به تحقیقات صورتگرفته در مورد استخدام و مردم از این بابت احساس امنیت و
ایتماد ندارند.

كد
E3
E1

1

پاسخگویی غلط به مسئوالن در مورد استخدام یک شخص

E1

1

در مسائل ازدواج به یمد خوب صحبت نمیکنند و از این بابت به هر کسی نمیشود ایتماد کرد.

E1

1

مردمآزاری به اشکال متنوع وجود دارد و مردم هراس دارند.

E1
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ادامة جدول  .1مفهومسازي دادههاي حاصل از پژوهش (كدگذاري باز)

رديف

مفاهيم

كد

8

نمیشود حتی برای لحظهای ادوات کشاورزی را بیرون گذاشت

E8

1

حسادت زیاد نسبت به همدیگر

H3

9

همین حسادت یلت خیلی از آتشسوزیها بوده است.

H1

8

کینهتوزی زیاد در بین مردمان روستا

H1

31

شرکت چشمگیر مردم در مراسم مذهبی

M3

33

اهل مصالحه بودن مردم در اختالفات مختلف

I3

31

یدم مشارکت دستهجمعی در ساخت نانوایی

-O3

31

یدم مشارکت دستهجمعی در ساخت انبار محصوالت کشاورزی

-O1

31

شرکت چشمگیر در مراسم فاتحه

M1

31

تمایل پایین به نزاع و درگیری در بین خود

I1

38

مشارکت در ساخت اماکن مذهبی

O1

31

کمبودن میزان طالق در روستا

Z3

39

حفظ زندگی جمعی با وجود اختال

Z1

38

حر شنوی از بزرگترها و افراد مسن

I1

11

راهاندازی کتابخانة یمومی

O1

13

نویی مشارکت اجباری در الیروبی رودخانه و راه بین مزارع وجود دارد.

P3

11

مشارکت در کارهای برداشت و کشاورزی

P1

11

مشارکت خوبی در تمیزکردن چشمة آب روستا دارند.

P1

11

کمککردن کشاورزان به هم

P1

11

شرکت در مراسم یروسی

M1

18

باالبودن فرهنگ ییادت از مریض

M1

11

اهمیت جوانان به زندگی

Z1

19

همکاری دستهجمعی در خرمنکوبی

P1

18

حضور چشمگیر در انتخابات :مشارکت مدنی خوب

N3

11

دیدار با دوستان و خویشاوندان نزدیک :مشارکت اجتمایی خوب

M8

13

دورویی در مردم

E8

11

دوبههمزنی

E1

11

آتشزدن درمانگاه

-O1
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ادامة جدول  .1مفهومسازي دادههاي حاصل از پژوهش (كدگذاري باز)

رديف

مفاهيم

كد

11

گرفتن زمین همدیگر و مرزشکنی

S3

11

برای افزایش زمین حتی به جاده هم رحم نمیکنند و جاده را هم شخم میزنند.

S1

18

تخریب و آسیب و خسارت به ادارة پست بهخاطر گرفتن مسئولیت آن

-O8

11

مزاحمت تلفنی

S1

19

در ماه محرم مردم همبستگی باالیی با هم دارند.

M1

18

یدم همکاری در ارتباط با سنگفرشکردن کوچهها ،خیابانکشی و جدولکشی

-O1

11

چرای گوسفندان در مزارع دیگران

E9

13

خسارت به نهالهای تازهکشتشده

E8

11

بدون اجازه دستزدن به محصوالت دیگران

E31

11

فرهنگ خرید وسایل برای مسجد بهجای گرفتن مراسم چهلم و سالگرد

O8

11

فرهنگ کمک به مردم فقیر روستا و غیرروستا

B3

11

فرهنگ پول قر

دادن بین مردم روستا

B1

18

احترام فراوان به روحانی

N1

11

شرکت خوب مردم در نماز جمایت

N1

19

مراسم یزاداری دستهجمعی

M9

18

ضرر و خسارت به خانههای کشاورزان مقیم شهر

E33

11

بیمسئولیتی در برابر حیوانات بیرونمانده و پسندادن به صاحب اصلی

E31

13

نزاع در مورد آب با روستای مجاور

-I1

11

مواردی از پیمانشکنی دیده شده است.

E31

11

متأسفانه هنجارشکنی در تیپ جوانان به چشم میخورد.

S1

11

فرهنگ شبنشینی

M8

11

دورهم جمع شدن پیرمردان در روستا

M31

18

برای تحقیق شانسی است بستگی دارد به چه کسی برخورد کنید.

E31

11

احساس نارضایتی از زندگی خیلی کم در مردم است

Z1

19

در مواقع ضروری به فریاد هم میرسند.

B1

18

پشتیبانی از افراد بیسرپرست روستا

B1

81

روحیة یتیمنوازی در مردم

B1

83

الاقل اگر کمکی نتوانیم داشته باشیم به درد دل همدیگر گوش میکنیم.

B8

81

نبود ازدواجهای درونگروهی
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ارزیابی كيفی وضعيت سرمایة اجتماعی با بهكارگيری نظریة بنيانی (مورد مطالعه :دهستان آبباریك... ،

همانطور که از گروه کدهای مشابه استنباط میشود ،در انتهای کدگذاری باز ،زمینة شکلگیری
طبقات فراهم شد .در کدگذاری محوری ،پژوهشگران ،کدها و دستههای اولیهای را که در
کدگذاری باز ایجاد شده بود ،با موارد مشابه ادغام و ارتباط بین خردهطبقهها را مشخص کردند .در
نهایت ،طبقاتی با مفاهیم جدید شکل گرفت .از آنجا که مقایسة مداوم از الزامات کدگذاری
محوری است ،محققان کدها را با یکدیگر مقایسه و آنها را در قالب  31طبقه گروهبندی کردند.
طبقات حاصله از کدگذاری محوری شامل احساس ایتماد و امنیت ،ظرفیت پذیرش تفاوتها،
مشارکت اجتمایی ،یملگرایی اجتمایی ،همکاری ،ارزش زندگی ،مشارکت مدنی ،هنجارپذیری،
پیوندهای کاری و حمایت اجتمایی بودند که با مراجعه به کدهای هر طبقه میتوان وضعیت آن
مؤلفه از سرمایة اجتمایی را ارزیابی کرد (جدول  .)1با توجه به ماهیت این مطالعه و موضوع مورد
بررسی آن کدگذاری انتخابی بهکار گرفته نشد.
ادامة جدول .2طبقات گستردة حاصل از مفاهيم (كدگذاري محوري)

خردهطبقات
مردم از رهاکردن خرمن خود در روستا احساس امنیت نمیکنند ،چون آتشسوزی
خرمنها در فصل تابستان و برداشت محصول در این دهستان شایع است.
یدم پاسخگویی به تحقیقات صورتگرفته در مورد استخدام و مردم از این بابت
احساس امنیت و ایتماد ندارند.
پاسخگویی غلط به مسئوالن در مورد استخدام یک شخص
در مسائل ازدواج بهیمد خوب صحبت نمیکنند و از این بابت به هر کسی
نمیشود ،ایتماد کرد.
مردمآزاری به اشکال متنوع وجود دارد و مردم هراس دارند.
نمیشود حتی برای لحظهای ادوات کشاورزی را بیرون گذاشت.
دورویی در مردم
دوبههمزنی
چرای گوسفندان در مزارع دیگران
خسارت به نهالهای تازهکشتشده
بدون اجازه دستزدن به محصوالت دیگران
ضرر و خسارت به خانههای کشاورزان مقیم شهر
بیمسئولیتی در برابر حیوانات بیرونمانده و پسندادن به صاحب اصلی
مواردی از پیمانشکنی دیده شده است.
برای تحقیق شانسی است بستگی دارد به چه کسی برخورد کنید.

طبقات گسترده

احساس اعتماد و امنيت
پايين
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ادامة جدول .2طبقات گستردة حاصل از مفاهيم (كدگذاري محوري)

خردهطبقات
حسادت زیاد نسبت به همدیگر
کینهتوزی زیاد در بین مردمان روستا
همین حسادت یلت خیلی از آتشسوزیها بوده است.
شرکت چشمگیر مردم در مراسم مذهبی
شرکت چشمگیر در مراسم فاتحه
شرکت در مراسم یروسی
باالبودن فرهنگ ییادت از مریض
دیدار با دوستان و خویشاوندان نزدیک :مشارکت اجتمایی خوب
در ماه محرم مردم همبستگی باالیی با هم دارند.
فرهنگ شبنشینی
دورهم جمعشدن پیرمردان در روستا
مراسم یزاداری دستهجمعی
اهل مصالحه بودن مردم در اختالفات مختلف
تمایل پایین به نزاع و درگیری در بین خود
حر شنوی از بزرگترها و افراد مسن
نزاع در مورد آب با روستای مجاور
یدم مشارکت دستهجمعی در ساخت نانوایی
یدم مشارکت دستهجمعی در ساخت انبار محصوالت کشاورزی
مشارکت در ساخت اماکن مذهبی
راهاندازی کتابخانة یمومی
آتشزدن درمانگاه
تخریب و آسیب و خسارت به ادارة پست بهخاطر گرفتن مسئولیت آن
فرهنگ خرید وسایل برای مسجد بهجای گرفتن مراسم چهلم و سالگرد
یدم همکاری در ارتباط با سنگفرشکردن کوچهها ،خیابانکشی و جدولکشی
کمبودن میزان طالق در روستا
حفظ زندگی جمعی با وجود اختال
اهمیت جوانان به زندگی
احساس نارضایتی از زندگی خیلی کم در مردم است.
نویی مشارکت اجباری در الیروبی رودخانه و راه بین مزارع وجود دارد.
مشارکت در کارهای برداشت و کشاورزی
مشارکت خوبی در تمیزکردن چشمه آب روستا دارند.
کمککردن کشاورزان به هم
همکاری دستهجمعی در خرمنکوبی

طبقات گسترده
نداشتن ظرفيت پذيرش
تفاوتها

مشاركت اجتماعي باال

عملگرايي اجتماعي باال

همكاري پايين

ارزش زندگي باال

پيوندهاي كاري باال
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ادامة جدول .2طبقات گستردة حاصل از مفاهيم (كدگذاري محوري)

طبقات گسترده

خردهطبقات
حضور چشمگیر در انتخابات :مشارکت مدنی خوب
احترام فراوان به روحانی روستا و حضور چشمگیر در سخنرانیها
شرکت خوب مردم در نماز جمایت
هنجارشکنی در تیپ جوانان به چشم میخورد.
مزاحمت تلفنی
گرفتن زمین همدیگر و مرزشکنی
برای افزایش زمین حتی به جاده هم رحم نمیکنند و جاده را هم شخم میزنند.
فرهنگ کمک به مردم فقیر روستا و غیرروستا
فرهنگ پول قر دادن بین مردم روستا
در مواقع ضروری به فریاد هم میرسند.
پشتیبانی از افراد بیسرپرست روستا
روحیة یتیمنوازی در مردم
حداقل اگر کمکی نتوانیم ،داشته باشیم به درد دل همدیگر گوش میکنیم.

مشاركت مدني باال

هنجارشكني

حمايت اجتماعي(مالي)

احساس اعتماد و امنيت
عدم ظرفيت پذيرش تفاوتها
مشاركت اجتماعي باال
عملگرايي اجتماعي باال
همكاري پايين

سرمایه اجتماعی

ارزش زندگي باال
پيوندهاي كاري باال
مشاركت مدني باال
هنجارشكني
حمايت اجتماعي(مالي)

شكل  .1مؤلفههاي سرماية اجتماعي خروجي تحقيق

بحث و نتيجه
یکی از مفاهیمی که در دهة گذشته مورد استقبال قرار گرفته ،سرمایة اجتمایی است .در همة شاهرها
و روستاهای جهان سرمایة اجتمایی یکی از یوامل مؤثر بر یملکارد اقتصاادی کشاورها اسات کاه
حاصل تأثیر نهادهای اجتمایی ،روابط انسانی و هنجارها بر کمیت و کیفیت تعامالت اجتمایی است
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و همراه خود آرامش ،امنیت ،رفاه و نگهداشت منابع اقتصادی و توساعه را باه ارمغاان مایآورد کاه
ابنخلدون آن را به یصبیت تعبیر کرده است .از طر دیگر روستاها با استفادهنکردن بهجا و بهینه از
این سرمایه و الگو قراردادن آن برای سایر مناطق ،نابودکنندة حیات ملت و سریتدهندة بایهاویتی
خود هستند .براساس نتایه پژوهش (شکل  31 ،)3طبقة محوری از مفاهیم اساتخراجشاده از ماتن
مصاحبهها وضعیت سرمایة اجتمایی دهستان مورد مطالعه را نشان دادند .نتایه حااکی از ضاعف و
قوتهایی در یناصر سرمایة اجتمایی است که در ادامه به آنها اشاره شده است.
مشاركت اجتماعی

یکی از سازههای مهم سرمایة اجتمایی میزان مشارکت مردم در نظاام اجتماایی اسات .مطاابق باا
جدول  3شرکت چشمگیر مردم در مراسم مذهبی ،شرکت چشمگیر در مراسم فاتحاه ،شارکت در
مراسم یروسی ،مراسم یزاداری دستهجمعی ،دیدار باا دوساتان و خویشااوندان نزدیاک ،فرهناگ
شب نشینی ،دورهم جمع شدن پیرمردان در روستا ،باالبودن فرهنگ ییادت از مریض ،همه بهنویی
به مؤلفة مشارکت اجتمایی مربوط میشوند .در همین زمینه بولن و اونیکس ( )3889نیز دیادار باا
دوستان و خویشاوندان ،و شرکت در مراسم شاادی و تارحیم را کاه بارای فارد رضاایت باه باار
میآورد ،بهیناوان مصاادیق مشاارکت اجتماایی مطارح کاردهاناد).(Bullen & Onyx, 1998, p.20
سلمانی و همکاران ( )3198در مطالعة خود با ینوان «بررسای ابعااد سارمایة اجتماایی در توساعة
روستایی» به این نتیجه رسیدند که مشارکت اجتمایی بیشترین نقاش را در توساعة روساتایی دارد.
خوشبختانه ساکنان دهستان آبباریک از مشارکت اجتمایی خوبی برخوردارند و به نظر مایرساد از
این بعد با آسیب و چالش خاصی مواجه نباشند.
مشاركت مدنی

مشارکت مدنی یکی از شاخصهای سرمایة اجتمایی محسوب میشود

(1998

 .)Rose,خوشبختانه

جامعة مورد مطالعة این پژوهش از این نظر فعال میباشاند .حضاور خاوب ماردم در انتخاباات و
فعالیتهایی که با فضای سیاسی ارتباط دارند ،ساخنرانیهاا و مراسام مختلاف ماذهبی ،وضاعیت
خوب این ینصر از سرمایة اجتمایی را تأیید میکند.

ارزیابی كيفی وضعيت سرمایة اجتماعی با بهكارگيری نظریة بنيانی (مورد مطالعه :دهستان آبباریك... ،

002 

حمایت اجتماعی

مرکز آمار استرالیا ( )1111حمایت افاراد از یکادیگر را کاه باهصاورت ماالی و یااطفی در زماان
نیازمندی یا بهینوان بخشی از حیات روزمره فراهم شده باشد ،از شاخصهاای سارمایة اجتماایی
معرفی کردهاند ) .(Astralian Bureau of Satistics, 2003, p.27حمایت اجتمایی هم از بعد یااطفی
و هم از بعد مالی خوشبختانه در دهستان آبباریک اهمیت باالیی دارد و مردم به روشهای مختلف
در این امر همکاری میکنند .در مواقع نیاز و گرفتاری مالی فرهنگ بسیار خوبی که در این دهستان
وجود دارد که مردم از همدیگر حمایت میکنند .این بعد از سرمایة اجتماایی زمیناة شاکلگیاری
خیلی از روابط ثانویه را فراهم میکند و بهنویی در باالبردن سایر ابعاد سرمایة اجتمایی نیاز ماؤثر
خواهد بود.
ارزش زندگی

یکی دیگر از طبقات حاصل از مرحلة کدگذاری محوری ارزش زندگی است که سااکنان دهساتان
آبباریک از آن برخوردارند .مطابق با بولن و اونیکس ( )3889ارزش زندگی ،احساس رضاایتمندی
فرد از زندگی و باارزش دانستن خود در جامعه است و باور به اینکه جامعه نیز متقابالً احترام الزم
را به آنها میگذارد ( .)Bullen & Onyx, 1998, p.15خوشبختانه سااکنان ایان دهساتان از زنادگی
خود بسیار راضی بودند و این نکته می تواند یاملی مؤثر در ماندگاری در روستا و کاهش مهاجرت
باشد .احساس رضایتمندی از زندگی به یقین آثار مثبت زیاادی بار ساایر ابعااد سارمایة اجتماایی
خواهد گذاشت که در نهایت بر توسعة جوامع روستایی نیز بیتأثیر نخواهد بود.
همكاری

در میان مؤلفههای سرمایة اجتمایی ینصر همکاری نقش برجستهای دارد .نکتهای کاه بایاد باه آن
پرداخته شود ،این است که همکاری در دهستان آبباریک بهجز در زمینة سااخت امااکن ماذهبی و
فرهنگی ،متأسفانه در وضعیت مناسبی قرار ندارد و از این نظر باید بیشتر مورد توجاه واقاع شاود.
مطابق با متن مصاحبههای انجامگرفته ،مردم این روستا بارها متذکر شدهاند که رفتاار سااکنان ایان
روستا دقیقاً ضد توسعه است ،زیرا در وضعیتی که مردم روستا مانع موفقیت طرح هادی و سااخت
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نانوایی هستند ،و با خیلی از طرحهایی که سود مستقیم آنها در وهلاة اول باه خاود ماردم روساتا
میرسد ،مخالفت میکنند ،دیگر جایی برای توساعة بااقی نمایماناد .در چناین روساتایی باا ایان
وضعیت از این ُبعد از سرمایة اجتمایی اینگونه میتوان استنباط کرد که توسعه پدیدة غریبی بهنظر
میرسد؛ چون این ینصر از سرمایة اجتمایی در حفظ و نگهداری پروژهها بعاد از اجارا ،حتای در
مرحلة ساخت نیز بسیار تأثیرگذار است .مطابق با مطالعة گروتایرت و همکاران ( )1111همکااری
جمعی مردم برای دستیابی به نتیجه یا هدفی مشترک (از قبیل همکاری همسایهها با یکدیگر بارای
بهبود اوضاع محل ،همکاری با مسئوالن محلی و مشارکت داوطلباناة افاراد در اجتمااع) شااخص
سرمایة اجتمایی محسوب میشود).(Grootaert et al., 2005, p.17
پيوندهای كاری

براساس تحقیقی که توسط بولن و اونیکس ( )3889بهمنظور اندازهگیری سرمایة اجتمایی در پانه
اجتماع مختلف در استرالیا انجام گرفته است ،هشات ساازه را نشاانة سارمایة اجتماایی شناساایی
کردند .یکی از این یناصر پیوندهای کاری اسات ) .(Bullen & Onyx, 1998, p.15مطاابق باا ماتن
مصاحبههای انجامگرفته با جامعة مورد مطالعه نمودهاای خاوبی از پیونادهای کااری در دهساتان
آبباریک به چشم میخورد .یکی از شاخصترین جملة توصیفکننادهای کاه حااکی از پیونادهای
کاری باال در این روستا است و بارها در متن مصاحبهها دیاده شاد ،ایان جملاه اسات کاه «ماردم
مشارکت خوبی در تمیزکردن چشمة آب روستا و خرمنکوبی در فصل برداشت دارند» .این ینصر
از سرمایة اجتمایی فقط در داخل روستا و صرفاً در فصل برداشت نمود پیدا میکند و برای توسعة
اجتمایی و در نتیجة توسعة اقتصادی باید محدودبودن این ینصار باه فعالیاتهاای کشااورزی را
برداشته و با بسط آن به سایر فعالیتها ،از این ظرفیت در طارحهاای توساعة روساتایی هام بهاره
گرفت .پیوندهای کاری در جوامع روستایی از طریق کاهش هزینههاا و افازایش رفااه باه توساعة
روستایی منجر خواهد شد.
اعتماد اجتماعی

یکی از مفاهیم اساسی سرمایة اجتمایی ،ایتماد اجتمایی است .پرسش بنیادی در بررسای سارمایة
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اجتمایی این است که تا چه میزان به دیگران ایتماد دارید؟ ایان ایتمااد نتیجاة بارهم کانشهاای
موجود گروهها ،انجمنها و فعالیت اجتماایی اسات .ایان مفهاوم یکای از مؤلفاههاای اساسای و
پراهمیتی است که در مرکز ثقل این پژوهش قرار دارد .نگاهی گذرا باه مفااهیم خروجای از ماتن
مصاحبههای انجامگرفته در جدول  3نشان میدهد متأسفانه وضعیت امنیات و ایتمااد در دهساتان
آبباریک بحرانی است .به باور کارشناسان تحقق توسعة روستایی بیش از هر چیاز در گارو توساعة
منابع انسانی از طریق مشارکت و ایتماد اجتمایی است (ازکیا و حسنیراد ،3199 ،ص .)31ایتمااد
به همان اندازه که یک نگرش شخصی است ،یک دارایی ضاروری اجتماایی نیاز هسات ،باا ایان
وجود این دارایی اجتمایی اکنون در دهساتان آبباریاک وضاعیت خاوبی نادارد و نیازمناد توجاه
برنامهریزان و مسئوالن است .اگر ایتماد از حد فردی به ساطح اجتماایی انتقاال یاباد ،سارمایهای
باارزش تلقی میشود .این سرمایه موجب پایینآمادن ساطح هزیناههاای اجتماایی  -اقتصاادی و
اقدامات مختلف میشود و به نقل از آلموند و وربا 3ایتماد به یکدیگر شرط برقراری روابط ثاانوی
است (اینگلهارت ،3191 ،1ص )11و نویی شرطبندی نسبت به ارتباطات محتمل دیگران در آینده
است (ازکیا و غفاری .)3191 ،بهطورکلی ایتمااد نقطاة آغااز بسایاری از مباادالت در زمیناههاای
مختلف فرهنگی ،اجتمایی ،اقتصادی و  ...است و اگر پایدار باشد ،چهبسا این مبادالت و ارتباطات
گسترش یابد و به دستاوردهای خوبی برای جوامع روستایی شود .از نظر پاتنام هام ایتمااد زمیناة
توسعهیافتگی را فراهم میکند .اما همین ینصر از سرمایة اجتمایی اگر سست شود و لغزشای پیادا
کند همانا مانع ارتباطات و نقطة پایان آن خواهد بود و در نتیجه ،بهینوان یامل ضدتوسعهای یمال
میکند .نتایه پژوهش افراخته و همکاران ( )3181نیز بر تأثیر ایتمااد در توساعة روساتایی اشااره
کرده است .براساس این مطالعه سرمایة اجتمایی تأثیر زیادی بر روند توسعهیافتگی مناطق میگذارد
و میتوان با ارتقای سرمایة اجتمایی به

توسعه در ابعاد مختلف آن با هزینههای کمتری دست یافت.
1. Almond & Verba
2. Ingelhart
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عملگرایی اجتماعی

یکی دیگر از یناصر سرمایة اجتمایی ،یملگرایی اجتمایی است که در این دهستان مطابق با ماتن
مصاحبههای انجامگرفته با مردم و فرازهای خروجی از آنها ،مثل تمایل پایین به نازاع و درگیاری
بین خود ،حر شنویی از بزرگترها و افراد مسن ،اهل مصالحه بودن مردم در اختالفات مختلاف،
از این نظر یملکرد خوبی دارند .خوشبختانه دهستان آبباریک در بین خود نزاع ندارناد یاا محادود
است ،اما متأسفانه با روستاهای مجاور بر سر یکسری مسائل با تنشهاایی مواجهناد کاه موجاب
درگیری و نزاع بین آنها میشود.
ظرفيت پذیرش تفاوتها

ظرفیت پذیرش تفاوت ها نیز از یناصر سرمایة اجتمایی است .متأسفانه مردم این روستا دارای یک
ویژگی پررنگ بهنام «حسادت» هستند که بر خیلی از کارکردهای آن ها به طور مستقیم و غیرمستقیم
تأثیر منفی گذاشته است .این ویژگی به نپذیرفتن موقعیت اجتمایی – اقتصاادی مناساب خیلای از
مردم روستا منجر میشود و به طرق مختلف همان گونه که در ینصر ایتماد و امنیت اشاره شد ،باه
اقدامات ناپسند و تأسفباری دست میزنند که جبرانناپذیر بوده و موجبات کدورت و کینهتاوزی
را در روستا فراهم میکند ،که بسیار جای تأمل دارد.
هنجارشكنی

از دیگر طبقات خروجی مرحلة کدگذاری محوری «هنجارشکنی» است که بین مردم دهستان دیاده
میشود .هنجارشکنی یکس یکی از یناصر سرمایة اجتمایی یعنی هنجارپذیری اسات و بیشاتر در
قشر جوان دهستان دیده میشود که در جامعة امروزی چه شاهری و چاه روساتایی ،امار یجیبای
بهنظر نمیرسد .هنجارشکنی برخال

هنجارپذیری ضدتوسعه است ،زیرا پایههای ارزشای جامعاه

زیر سؤال میرود و کمکم به آنومی (شرایط آشفته و نابسامان) یک جامعاه منجار خواهاد شاد .از
میان مؤلفه های سرمایة اجتمایی یمالگرایای اجتماایی ،پیونادهای کااری ،همکااری ،مشاارکت
اجتمایی و مشارکت مدنی به مشارکت و پیوندها مربوط مایشاوند و احسااس ایتمااد و امنیات،
بهادادن به زندگی و ظرفیت پذیرش تفاوتها سنگبنای سرمایة اجتمایی محسوب مایشاوند کاه
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نشان از اهمیت زیاد این یناصر و نقش آنها در بسیاری از فعالیتهای توساعهای و غیرتوساعهای
جوامع روستایی دارد.
بهطور کلی ،نتایه ارزیابی حاضر حاکی از آن است که مشاارکت اجتماایی ،مشاارکت مادنی،
حمایت اجتمایی ،یملگرایی اجتمایی ،پیوندهای کاری و ارزش زندگی در جامعاة ماورد مطالعاة
این پژوهش وضعیت مناسابی دارد و از جملاه مؤلفاههاایی هساتند کاه موجاب تقویات سارمایة
اجتمایی میشاوند ،اماا هنجارشاکنی ،نداشاتن ظرفیات پاذیرش تفااوتهاا ،همکااری پاایین ،و
پایینبودن مهام تارین ینصار ماؤثر بار سارمایة اجتماایی یعنای ایتمااد اجتماایی از مؤلفاههاای
تضعیفکنندة سرمایة اجتمایی هستند.
پيشنهادها
برمبنای نتایه تحقیق ،پیشنهادهای زیر مطرح میشود:
 .3بازدید از روستاهایی که بهواسطة سرمایة اجتمایی بااال باهویاژه مشاارکت و ایتمااد جازء
روستاهای آباد و توسعهیافته هستند.
 .1اهتمام دهیاریها و ایضای شورای اساالمی روساتا در تشاکیل و راهانادازی انجمانهاا و
تعاونیهای مختلف در سطح روستاها و تقویت نهادهای موجود.
 .1اهمیت بیشتر دولت به سرمایة اجتمایی به ینوان یکی از یوامل بسیار مهم و تأثیرگاذار بار
توسعة پایدار اجتمایی و برنامهریزی برای توسعة آن.
 .1تشریح مزایای پروژههای یامالمنفعه و ترغیب مردم به مشارکت و همکاری در برنامهریزی،
اجرا و حفظ و نگهداری از آنها.
 .1ریشهیابی یلل بیایتمادی بهینوان یکی از یناصر مهم سرمایة اجتمایی.
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