
 

  

  

  

  

  

  
  ۶۲- ۴۳، صفحات ۱۳۸۹، بهار ۱، شماره ۱۳فصلنامه روستا و توسعه، سال 

 

شهر و در  هشداجتماعي در روستاهاي ادغام ةبررسي تطبيقي سرماي

تربقان و روستاي  ةشدموردشناسي روستاي ادغام: روستاهاي مستقل

  آباد كاشمرمستقل رزق
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  چکيده

اجتماعي در روستاي تربقان به عنـوان روسـتاي    ةو تطبيق ميزان سرماي اين پژوهش به سنجش 
 ،روش تحقيـق . آباد بـه عنـوان روسـتاي مسـتقل پرداختـه اسـت      در حال ادغام و روستاي رزق

نتـايج تحليـل    .اي ليكرت استوار بـوده اسـت  توصيفي و بر استفاده از طيف پنج گزينه ـتحليلي
اجتماعي در روستاهاي پيراموني در حال ادغام در شهر نسـبت   ةکه سرماي دهد ميها نشان يافته

 هاست که ادغام ايـن روسـتا  ا کلي آن ةنتيج. تري قرار داردبه روستاهاي مستقل در سطح پايين
اجتماعي و درون کوچي افراد غير بومي كه اغلب مسـتعد   ةتهي شدن آنها از سرمايدر شهر، به 

بـراي ايـن روسـتاها جـز تبـديل       كهي غير قانوني نيز هستند، منجر خواهد شد ها فعاليتانجام 
هاي اجتماعي، و به دور مانـدن  نشين شهري و در نتيجه شيوع ناهنجاريشدن به نواحي حاشيه

 . اورد ديگري نخواهد داشتاز فرايند توسعه، دست

)/ روسـتا ( آبـاد رزق/ ادغام شده يروستاها /يقيتطب يبررس/ يه اجتماعيسرما: هاكليدواژه
  ).شهرستان(کاشمر )/روستا(تربقان 

                                                 
؛  (iazh@hamoon.usb.ac.ir)سـتان  چدانشيار جغرافيا دانشـگاه سيسـتان و بلو   و نويسنده مسئول، ترتيب به *

ريـزي شـهري، دانشـكدة علـوم     دانشجوي دكتراي جغرافيا و برنامـه  ؛ستانچيار جغرافيا دانشگاه سيستان و بلودانش
  .اس ارشد اقتصاد كشاورزي، دانشگاه سيستان و بلوچستانزمين، دانشگاه شهيد بهشتي؛ و كارشن
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  مقدمه

گيري برخوردار است، همكـاري  اي كه از نعمت سرمايه اجتماعي چشمدر جامعه اصوالً
يك منبع با مالكيت جمعي متعلق به محلـه، جوامـع،   عنوان   اين سرمايه به. تر استآسان

   يــا زيــاد و كــم باشــد ،توانــد متغيــر، كوچــك و بــزرگ و مــي ســتها منــاطق و بخــش
مفهوم سرمايه اجتماعي با سه عنصر اصلي و شاخص ). ۸۱: ۱۳۸۷ ازكيا و فيروز آبادي،(

ايـل بـه كـار    ها و تمايالت رفتاري به اعتماد و هنجارهاي تم در گرايش. شود ميشناخته 
    كننـد  مـي پـذيري و مشـاركت اشـاره     گروهي و در بعـد الگـوي سـاختاري بـه انجمـن     

)Offe and Fuchs, 2002: 189 .( اجتمـاعي، راه حلـي اسـت     سـرماية اما اصل وجودي  
  كه از آن بـراي غلبـه بـر مشـكالت اجتمـاعي گونـاگون ماننـد فقـر، جـرم و جنايـت،           

  . )Boix and Posner, 1998(گيرنـد  مـي هاي كم بازده بهره مانده و حكومتاقتصاد عقب
اي است كه مردم براي حل مشكالت عمـومي  سرمايهسرماية اجتماعي به عبارتي ديگر، 

اگر چه تعاريف متفـاوتي   ،بنابراين. (Adam and Roncevic, 2003: 155)كنند  ميتبيين 
يگر نيسـتند، بلكـه مـتمم و    شده، اما اين تعاريف نقـيض يكـد   ارائهاجتماعي  سرمايةاز 

رو در صورتي كه بپذيريم تنهـا برخـورداري از    از اين. شوند ميمكمل يكديگر محسوب 
منابع مالي و نيروي انساني نتوانسته جوامع را به سوي رشد و توسـعه اجتمـاعي سـوق    

اجتمـاعي   سـرماية شـويم و آن   قائـل دهد، بايد ركن سومي نيز براي دستيابي به توسعه 
واقع ميزان اثربخشي و كارآيي دو منبع اول عمـدتاً بـه ميـزان برخـورداري از      در. است

هـا و   اجتماعي كه در واقع از ارزش سرمايةاز اين گذشته . اجتماعي بستگي دارد سرماية
ها و تا حـدودي زيـادي    هنجارهاي جامعه، استحكامات تعهدات متقابل بين افراد، گروه

هـاي   هـاي اجتمـاعي در بحـران    فظ جامعه و گروه، حاشود مي تأمينمشاركت اجتماعي 
مانـدگي   تواند از توقف جامعه در مرحله عقـب  سياسي، اقتصادي و اجتماعي است و مي

  ).۱۲: ۱۳۸۲ مدني قهفرخي،( جلوگيري كند

اجتمـاعي   سـرماية ي مختلفي را براي تبيـين  ها شاخصنظران صاحب ،بر اين اساس

  هـاي مشـاركت، عنصـر مشـترك همـه       شـبكه ي اعتمـاد و  هـا  شـاخص كه  كنند ميبيان 

  .آنهاست
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اي از هنجارهـاي موجـود در    اجتمـاعي مجموعـه   سرمايةبا توجه به موارد ياد شده، 

  :ند ازاهاي اجتماعي است كه منابع ايجاد كننده آن عبارت نظام

هاي  هاي نهادي و منتج از نهادهاي رسمي مانند دولت و نظام ساختمندييا  هنجارها - ۱

  ؛قانوني

هاي متقابل اعضاي يـك   جوش  و برخاسته از كنشخود هاي ساختمندينجارها يا ه - ۲

 ؛جامعه

 أبرخاسـته از اجتمـاعي غيـر از اجتمـاع مبـد      وزا  هاي بـرون  ساختمنديهنجارها يا  - ۳

ت أتوانند از دين، ايدئولوژي، فرهنگ و تجربه تاريخي مشـترك نشـ   مي كهخودشان 

 ؛ وبگيرند

  مثل خانواده،  ،اند طبيعي كه از طبيعت ريشه گرفتههاي  مندي ساختيا  هنجارها - ۴

 ). ۲۳ :۱۳۷۹ ،فوكوياما( نژاد و قوميت 

اجتماعي، اعتماد، هنجارها و شبكه مشاركت  سرمايةي ها شاخصام ناز نظر پات

  :بخشند يي جامعه را به شرح ذيل بهبود ميآها، كار اجتماعي هستند كه با تسهيل كنش

روابط اجتماعي افراد و تعامالت آنـان بـا يكـديگر،     :ماعيهاي مشاركت اجت شبكه ـالف

 مؤلفهها نيز خاستگاه دو  و شبكه دهند مياجتماعي را تشکيل  سرماية جزء ترين بنيادي

ـ      اجتمـاعي،  سـرماية ديگر  ـ آي شـمار مـي  ه يعنـي هنجارهـاي اعتمـاد و هميـاري ب   دن

  (Putnam and Goss, 2002: 6) . طلـب  افقي يا مسـاوات هاي  با تفكيك شبكهپاتنام

اعتماد و هميـاري   هنجارهايهاي عمومي يا انحصار طلب، نوع دوم را فاقد  از شبكه

هـا و   انجمـن ( هاي افقـي در قالـب مشـاركت مـدني     از نظر او شبكه. كند ميمعرفي 

و مولد هنجارهـاي اعتمـاد    ،چارچوب فرهنگي براي همكاري ارائهبه دليل ) احزاب

  ). ۱۵: ۱۳۸۴ موسوي،توسلي و ( همياري هستند

هنجارهاي اجتماعي حق كنترل يك عمل را از يك كنشگر بـه   :هنجارهاي اجتماعي ـب

هـا بـه افـراد جامعـه     ها و مجـازات هنجارها از طريق تشويق. دهند ميديگران انتقال 
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ي هـا  شـبكه که در بسياري از جوامع، هنجارهاي قوي و  طوريه ب شوند؛ ميآموخته 

تهديـد بـه   ). ۲۸۸: ۱۳۸۰ نـام، تپا( ندنرساعهدشكني را به حداقل ميمشاركت، خطر 

اقتصادي يك هنجار قدرتمند و قابل اتكـا در جامعـه    ـمحروميت از حقوق اجتماعي

سوءاسـتفاده  آنـان  اعتمـاد  از توانند مطمئن باشند است، زيرا در جوامعي كه مردم مي

  . بيشتر استاحتمال تعامل  شود، مين

كند و خود همكاري نيز اعتماد ايجاد  تماد همكاري ميان افراد را تسهيل مياع :ـ اعتمادج

در جوامـع كوچـك   . اعتماد مستلزم پيش بيني رفتار يک بازيگر مستقل است. كند مي

؛ يعنـي  گيـرد  مـي بيني بر اسـاس اعتمـاد صـميمانه صـورت     پيوسته اين پيشهمو به

تـر يـك   رد، اما در جوامـع بـزرگ  هاي نزديك افراد بستگي دااعتمادي كه به آشنايي

  ). ۳۷: ۱۳۸۷و حجتـي کرمـاني،     طلـب  شـادي (تر ضرورت دارد اعتماد غيرشخصي

به عبارت ديگر طبق نظر فوكوياما، اعتماد حاكم بر روابط اعضاي خانواده يـا قـوم و   

يافتـه  در اينجـا اعتمـاد تعمـيم   . قبيله لزوماً به روابط افراد در جامعه سرايت نمي كند

  بـه طـور معمـول سـطح     . ست و منظور از آن، اعتماد به افـراد ناشـناس اسـت   مهم ا

هـاي  آنچـه باعـث ايجـاد تفـاوت    . ها در همه جوامع باالستاعتماد در ميان خانواده

ــي   ــاطق م ــورها و من ــان كش ــي مي ــيم  اساس ــاد تعم ــزان اعتم ــود، مي ــت ش ــه اس   يافت

) ۹: ۱۳۸۴ريفيان ثـاني،  به نقل از ش( )۱(بولن و انيكس). ۲۸: ۱۳۸۶رحماني و اميري،(

  :انداز همين ديدگاه هشت عنصر مهم سرماية اجتماعي را بدين شرح مطرح كرده

 كنش در يك موقعيت اجتماعي؛  -    مشاركت در اجتماع محلي؛ - 

 پيوندهاي همسايگي؛  -    احساس اعتماد و امنيت؛ - 

 ها؛ظرفيت پذيرش تفاوت  -    پيوندهاي دوستي و خانوادگي؛ - 

 .پيوندهاي كاري  -      زندگي؛ وبها دادن به  - 

  :دشواجتماعي نيز مي تواند در سه سطح بررسي  سرمايةتوان گفت  اينک مي

ي هاي شبكهبه طور معمول، هر يك از افراد جامعه در شبكه يا  :سطح فردي يا خرد ـالف

  تواند براي فرد مفيد واقع شود؛ميمنافع ناشي از اين عضويت . عضويت دارند
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روابط مبتني بر اعتماد ميان اعضـاي گـروه موجـب تشـكيل     : ي يا ميانهسطح گروه ـب

اين سرمايه در اختيار تمامي اعضاي گروه قـرار دارد تـا از   . شود مياجتماعي  سرماية

  ؛آن براي پيشبرد امورشان استفاده كنند
 هاي داوطلبانه در جامعه و روابط افقي ميانهتعداد زياد گرو: سطح اجتماعي يا كالن ـج

كـه همـه اعضـاي     كند مياي اجتماعي را توليد آنها كه مبتني بر اعتماد است، سرمايه

  ).۲۰۱: ۱۳۸۶جاجرمي،ايماني فيروزآبادي و ( مند خواهند بودجامعه از آن بهره

دار راي برخـو  اين موضوع امروزه در شهرها و نواحي پيراموني آنها از اهميـت ويـژه  

برخورداري از جمعيت رو به تزايـد و نيـز تعامـل    ها به جهت  است، زيرا اين سکونتگاه

هـا و تغييـرات عمـده اي را بـر نـواحي      فضايي و روابط عملكردي، همـواره دگرگـوني  

اين موضوعي اسـت كـه كشـورهاي در حـال توسـعه از       كنند؛ ميپيراموني خود تحميل 

يـر بـالغ   سـال اخ  ۴۰به عنوان مثال شهر تهران در طول . كنند ميجمله ايران آن را تجربه 

واحد جغرافيايي با منشاء روستايي را در محدوده اسـتحفاظي خـود شـكل داده و     ۲۴بر 

 متأسـفانه ). ۱۸۷: ۱۳۸۷ظـاهري، ( اي را بر آنها تحميـل كـرده اسـت    هاي عمده دگرگوني

كه تحقيقات صورت گرفتـه تنهـا    دهد ميپيشينه مطالعات انجام شده در اين مقوله نشان 

ي شهرها بسنده كرده و كمتر به كالبدا توسعه يين گونه روستاها به تغييرات كالبدي در ا

  . اند اجتماعي و يا حتي تغييرات اجتماعي در آنها پرداخته سرمايةمبحث 

چندين روسـتا   فتنو با توجه به قرار گر يستشهر کاشمر نيز از اين قاعده مستثني ن

كيلومتري  ۱۰كمتر از در شعاع  )روستاهاي قوژد، كسرينه، فدافن، سرحوضك از جمله(

شـهر، بـر آن شـديم تـا بـا انتخـاب دو        درو رقابت سخت آنها جهـت ادغـام    اين شهر

بـا بررسـي   ) روستاي مستقل(آباد  و رزق) شهر دردر حال ادغام (روستاي نمونه تربقان 

آيـا  «كـه  بيـابيم  اساسـي   سؤالاين پاسخس براي  روستا،دو اين اجتماعي  سرمايةميزان 

توسعه پايدار، به ويژه توسعه پايـدار اجتمـاعي يـك     برايتواند عاملي  ميشهر  درادغام 

  »سكونتگاه قلمداد شود؟
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  مرور پيشينه 

اجتماعي كه شكل و نمونه ملموسي از يـك هنجـار غيررسـمي اسـت و باعـث       سرماية
، داراي سابقه ذهني و )۱۷۰-۱۶۹ :۱۳۸۴ فوكوياما،(شود  ميهمكاري بين دو يا چند فرد 

اين اصطالح اولين بار توسـط  ). ۲۶۷: ۱۳۸۷ برغمدي،( علوم اجتماعي است طوالني در
زنـدگي و مـرگ در   «جان جيكـوبز در كتـاب پرنفـوذ     ،۱۹۶۰هانيفان مطرح و سپس در 

ــا   ــزرگ آمريك ــهرهاي ب ــد   »ش ــور ج ــه ط ــت   يآن را ب ــرار داده اس ــه ق ــورد مداق   م
دانشـگاهي   مـورد توجـه محافـل    ۱۹۹۰ايـن مفهـوم در دهـه    ). ۴۳: ۱۳۸۵ پـور، حاجي(
گيـري بـا اقبـال عمـومي     قرار گرفت و به نحو چشم) ۱۱۹: ۱۳۸۶ عبداللهي و موسوي،(

گـذاري از محلـي گرفتـه تـا     كه امروزه در سطوح مختلف سياست  طوري  ، بهدروبرو ش
 يگيري زيـاد بهره آنالمللي نظير بانك جهاني از بين يهاملي، حتي در برخي از سازمان

اجتمـاعي را بـه عنـوان مـاده خـام       سـرماية ). ۱۴۴: ۱۳۸۷ خش،توكلي و تاجب( شود مي
  آيــدانــد كــه از تعــامالت هــر روزه بــين افــراد بــه وجــود مــيجامعــه مــدني شــناخته

اين مفهوم گرچه قديمي است، اما تنها اصـطالحي اسـت كـه    ). ۶: ۱۳۸۰ شريفيان ثاني،(
، زيـرا ايـن   )Lazega and Pattison, 2001(هاي اخير خوش درخشيده اسـت   طي سال

مفهوم با ديدگاه نويسندگان مكتب تـاريخي از قبيـل دوركـيم، زيمـل، مـاركس، وبـر و       
  شناسـي پيونـد يافتـه اسـت     هاي مبادله اجتماعي و نظريه قرارداد روانديگران و با نظريه

)Watson and Papamarcos, 2002 .(ليف كليدي بورديـو،  أاين پيشرفت مرهون چهار ت
  اجتمـاعي شـامل روابـط متقابـل،      سـرماية از نظـر آنهـا   . ويامـا اسـت  وفوك پاتنامكلمن، 

ــت    ــاعي اس ــروه اجتم ــطح گ ــاركت در س ــاد و مش ــترك، اعتم ــاي مش ــود هنجاره   وج
هـا  و يا در واقع سرمايه و منابعي است كه افراد يا گـروه ) ۳۷: ۱۳۸۷ جواهري و باقري،(

وي . نقـش بـارزي دارد   تنامپادر بين افراد فوق  .دست آورنده توانند باز طريق پيوند مي
 سـرماية كه  رسد ميتفاوت فاحش در توسعه شمال و جنوب ايتاليا به اين نتيجه  بارةدر 

دموكراسـي و توسـعه    و از اين رو، ،يي بيشتري داشتهآاجتماعي در شمال حضور و كار
اجتمـاعي   سـرماية در واقع امروزه وجـود   ،به عبارت ديگر. بهتر عمل كنداست توانسته 

شـايد  . شـود  مـي استقرار جامعه مدني و در نهايت نيل به توسعه پايـدار محسـوب    كليد
هـا  و  اجتماعي در سياست گذاري سرمايةترين عاملي كه سبب اهميت يافتن بحث مهم
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و دوم، قرار دادن  ؛پذيريبر وجه مثبت جامعه تأكيد ،تحقيقات علمي شده است، نخست
،  توجـه بـه   و در عين حال سرمايهوب بحث اجتماعي در چارچ سرمايةپيامدهاي مثبت 

ي ارتبـاطي  هـا  شـبكه كه چگونه اشكال غيرپولي نظير قدرت، نفوذ و  اين موضوع  است
آبـادي و ايمـاني   فيروز( هـا و حسـاب بـانكي افـراد عمـل كننـد       توانند مانند دارايـي مي

را بسـتر مناسـبي   هسـتند،  جوامعي كه داراي اين نوع از سرمايه ). ۱۹۸: ۱۳۸۶ جاجرمي،
سـازند و نهادهـاي   گيري جامعه مدني توانمند، پاسخگو و كارآمد فراهم مـي براي شكل

 سـرماية انباشـت   ،در عـين حـال   .كننـد  مـي كراتيك نيز در چنين فضايي رشد ومدني دم
اعتمـادي و حـس بـدبيني    طلبـي، بـي  اجتماعي از اقتدارگرايي و تفكرات آمرانه، فرصت

اجتمـاعي منجـر بـه     سـرماية قابـل، تهـي شـدن يـك جامعـه از      در م. كند ميجلوگيري 
 )ايمنطقه شهري، روستايي و( ريزيهاي برنامهها در حوزهاز سياست بسياري ناكارآمدي

 سـرماية هاي اقتصـادي، طبيعـي، فيزيكـي، دانـش فنـي و حتـي       ؛ چرا كه سرمايهشود مي
يـا   ،آمـدي و تحقـق  و كار يابنداجتماعي بروز و ظهور مي سرمايةانساني در بستر وجود 

به تعبيـري  . اجتماعي هر جامعه است سرمايةيي و اثربخشي آنها بسته به ميزان آعدم كار
هاي اخالقي آن جامعه اسـت   تابعي از موجودي فضيلت ،اجتماعي در هر جامعه سرماية

هـاي محلـي،   حكومـت ( ميانـه  ،)دولـت و نهادهـاي حكـومتي   ( كه با همه سطوح كالن
  ). ۴۴: ۱۳۸۵ پور،حاجي( ارتباط دارد) رفتار فردي( و خرد ،)نهادهاي مدنيها و سازمان

  اهداف تحقيق

  : اين تحقيق بر اساس ماهيت موضوع داراي اهداف زير است
هـاي کلـي روسـتاهاي در حـال ادغـام و روسـتاهاي       شناخت ويژگي :ف كليـ هدالف

  .اجتماعي در آنها سرمايةمستقل و مقايسه تطبيقي آنها به لحاظ تحوالت 
  : اهداف اختصاصي ـب

آگاهي و توجه دادن به مسئوالن و شوراهاي اسالمي روستاهاي پيراموني شـهرها بـه    - ۱
  ها؛ وپيامدهاي منفي ناشي از كاهش سرماية اجتماعي در اين گونه سكونتگاه

  .آباد رزق مستقل روستاي و تربقان ادغام حال در روستاي اجتماعي سرماية ميزان سنجش - ۲
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  روش تحقيق

) اي مقايسه ـتطبيقي( پيمايشي توجه به ماهيت موضوع ، رويکرد حاکم بر اين پژوهش با
) هاي چارچوب نظـري  بر اساس يافته(مه پژوهشگر ساخته با استفاده از پرسشنا است كه

بـراي سـنجش تمـامي    اسـت كـه   در پرسشنامه سعي بـر آن بـوده   . صورت گرفته است
) خيلي كم، هرگز يا هـيچ (هاي يک  اي ليكرت با دامنه پاسخ گزينهها، از طيف پنج  گويه

بـراي تحليـل پرسشـنامه بـه ويـژه آمـار       . بهره گرفتـه شـود  ) خيلي زياد يا عالي(تا پنج 
جغرافيـايي پـژوهش    ةمحـدود . اسـتفاده شـده اسـت    SPSS16توصيفي  از نـرم افـزار   

آمـاري   ةجامع. ندهستاشمر ي تربقان و رزق آباد دهستان باالواليت شهرستان كهاروستا
آباد شهرسـتان  دو روستاي تربقان و رزق تر ساكنبااله و سال ۲۰تحقيق شامل كليه افراد 

) ۱۳۸۳، نياحافظ( حجم نمونه در اين پژوهش با استفاده از فرمول كوكران. كاشمر است
وش نفر براي هر روستا برآورد شده، که بـه ر   ۶۰، تعداد درصد ۹۵و با ضريب اطمينان 

روايـي محتـوايي و ظـاهري پرسشـنامه بـا نظرخـواهي از       . انـد دهگرديتصادفي انتخاب 
بـراي تعيـين    .قرار گرفـت  تأييدنظران موضوع، پس از اصالح و بازنگري مورد صاحب

کـه  ه دسـت آمـد   ب درصد ۸۶ميزان  با استفاده از روش آلفاي کرونباخ،پايايي پرسشنامه 
مصــاحبه بــا اهــالي دو روســتا و تجربيــات . اردنشــان از انســجام درونــي پرسشــنامه د

   .ده استمكمل اطالعات پرسشنامه بومنطقه نيز  درنگارندگان 

  هاي پژوهشيافته

  هاي اوليهيافته 

اين . ه هاي اوليه تحقيق حاضر استهاي فردي و اجتماعي از يافتتوصيف ويژگي 

  : است به شرح زيرها در دو روستاي مورد مطالعه ويژگي
   ه،سال ۲۹-۲۰درصد افراد مورد مطالعه در گروه سني  ۱۹در روستاي تربقان  - ۱

درصد در  ۲۹، هسال ۴۹-۴۰درصد در گروه  ۱۷، هسال۳۹ -۳۰ درصد در گروه ۱۸
اين درحالي . به باال قرار دارند هسال ۶۰درصد در گروه  ۱۴و  ساله، ۵۹-۵۰گروه 

درصد  ۳۱ ،هسال ۲۹- ۲۰روه سني درصد افراد در گ ۲۷آباد است که در روستاي رزق



  �۵۱ ۱، شماره۱۳فصلنامه روستا و توسعه، سال  …بررسي تطبيقي سرمايه اجتماعي در روستاهاي 
 

-۵۰ گروه سنيدرصد در  ۱۵ ساله،۴۹-۴۰درصد در گروه ۱۹، هسال۳۹-۳۰در گروه 
  .اندبه باال جاي گرفته هسال ۶۰در گروه درصد  ۸و ه، سال ۵۹

 .ددرصد از آنها زن و بقيه مردن ۳۲از مجموع افراد مورد مطالعه در روستاي تربقان  - ۲
  .استمردان براي درصد  ۷۲درصد براي زنان و  ۲۸آباد اين درصد در روستاي رزق

 ۱۲ها بر حسب تحصيالت در تربقـان نشـان مـي دهـد کـه      رتوزيع سرپرست خانوا -۳
ي ادرصـد دار  ۲۸درصـد داراي تحصـيالت نهضـت تـا پـنجم،       ۳۹سواد، درصد بي

 ۱۶آبـاد  امـا در روسـتاي رزق   .هسـتند  ي ديـپلم ادرصد دار ۲۸و تحصيالت سيکل، 
 ۲۴درصـد داراي تحصـيالت ابتـدايي و نهضـت،      ۴۳خانوارها بـدون سـواد،  درصد 

ـ . درصد داراي ديپلم هسـتند  ۱۷درصد سيکل و  نبـود افـرادي بـا     تأمـل، قابـل   ةنکت
اين دو روستا همانند ديگر  رسد ميبه نظر  و ستتحصيالت دانشگاهي در دو روستا

  .استان دگرکنخبگان و تحصيل تمهاجرمشكل  چارنقاط روستايي کشور د
بر حسب بعد خانوارحاکي از آن است که در روسـتاي   توزيع افراد سرپرست خانوار -۴

 ۲۷، هنفـر  ۴درصـد   ۲۳، هنفـر  ۳درصد  ۱۹نفره ،  ۲ تا ۱درصد خانوارها  ۱۳تربقان 
بـاد بـه   آاين مقدار در روستاي رزق. ندهستبه باال  هنفر ۶درصد  ۱۸و  ،نفره ۵درصد 
 ۶و ۵، ۴، ۳ نفره، ۲تا  ۱ درصد براي خانوارهاي با بعد ۹، و ۱۵، ۲۵، ۲۹، ۲۲ترتيب 

   .باشدباال مي به هنفر
درصد از سرپرستان خانوار درآمد  ۲۸به لحاظ ميزان درآمد، در روستاي تربقان  - ۵

هزار تومان  ۳۰۰تا  ۱۵۰درصد بين  ۴۴هزار تومان،  ۱۵۰ماهيانة خود را کمتر از 
هزار تومان ذکر کرده بودند؛ بقيه  ۴۵۰تا  ۳۰۰درصد بين  ۹، و )باالترين فراواني(

آباد از سوي ديگر، در روستاي رزق. افراد حاضر نشدند به اين سؤال پاسخ گويند
درصد درآمد ماهيانة  ۱۵بدين صورت که .  اندهمه افراد به اين سؤال جواب داده

 ۱۸هزار تومان، و  ۳۰۰تا  ۱۵۰درصد بين  ۶۷هزار تومان،  ۱۵۰خود را کمتر از 
در مجموع ميانگين درآمدي . هزار تومان دانسته بودند ۴۵۰تا  ۳۰۰درصد بقيه بين 

هزار تومان بوده  ۲۹۱آباد هزار تومان و در روستاي رزق ۲۴۴در روستاي تربقان 
تر از آباد جوانكه جمعيت روستاي رزق دهد ميهاي توصيفي نشان يافته. است
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علت اين امر را بايد در اشتغال . تر استتربقان و در عين حال بعد خانوار آن وسيع
در اين روستا  ها فعاليتبيشتر اهالي در بخش كشاورزي و به تبع آن كاربر بودن 

. آباد باالتر از روستاهاي همجوار استهمچنين سطح درآمدي روستاي رزق. دانست
ا تراست، زيرا اكثر ساكنان با كارگري ياما در روستاي تربقان سطح درآمد پايين

  .پرداختن به مشاغل كاذب در شهر كاشمر از درآمد مناسبي برخوردار نيستند

  هاي اختصاصي يافته 

اصـلي   مؤلفـة سـه   در قالـب  اجتمـاعي  سرماية دهنده تشكيل در اين بخش عناصر اساسي 

   .اعتماد، مشاركت و روابط اجتماعي مورد بررسي قرار گرفته است
 سرمايةاجتماعي از اعتماد به عنوان جزء اصلي  سرمايةتعاريف  بيشتردر  :اعتماد -۱

  از سه نوع متفاوت از اعتماد ياد  پژوهشگران عمدتاً .اجتماعي ياد شده است
كه ) ميان افراد( دوم اعتماد اجتماعي ؛نخست اعتماد بستگان و خويشاوندي: اندكرده

اعتماد نهادي و در نهايت  است؛بيانگر اعتماد افراد نسبت به يكديگر و افراد جامعه 
هاي هاي مختلف و يا حتي بخش كه ناظر بر احساس افراد نسبت به نهادها يا حرفه

  ).  ۱۵۱: ۱۳۸۷ توكلي و تاجبخش،(است مختلف دولتي 
اعتماد به دوستان، اعتماد به خويشاوندان، اعتماد به همسايگان، اعتماد به عامه مردم  

اعتماد و به شوراي اسالمي و دهيار روستا، و نهادها، اعتماد  مسئوالنروستا، اعتماد به 
در . هاي سنجش اعتماد در سطح دو روستاي مورد مطالعه بوده استمؤلفهها از به غريبه

اعتماد به شوراي اسالمي و دهياري روستا به عنوان نمونه محاسبه شده و در باقي  ،ذيل
رفته است هايي اشاره ، فقط به ذكر نتايج ناطالة كالمپرهيز از  منظورها، به مؤلفه

ذکر است که محاسبات صورت گرفته تا مرحله محاسبه شايان ). ۲و  ۱هاي جدول(
 ،اري در فرمولذگانجام شده و پس جاي SPSS افزارانحراف معيار با استفاده از نرم

  .شود مقايسه مي t  از جدول توزيععدد حاصل دست آمده با  ه عدد ب

زيـرا انحـراف معيـار     شود، ميبراي آزمون فرضيه استفاده   tدر اين پژوهش از توزيع

، است <n)۳۰( ۳۰ از تريشب تحقيق در شده استفاده نمونه حجم چون .يستن مشخص جامعه
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Xتوزيع نرمال بازرگـان  (بر اساس قضيه حد مرکزي از تقريب نرمال برخـوردار اسـت     

  .دكرتوان استفاده نيز مي  Z از توزيع   ، tجاي توزيع ه پس ب .)۲۸۰: ۱۳۸۴ الري،

در ايـن پـژوهش   ( αو مقدار   tمقدار استاندارد بر اساس نوع آزمون در اين پژوهش
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Tمحاسبه شده توسط فرمولt>t آمده از جدول توزيع دستهبt 81316451 // −>
 

  :مقايسه نتايج

۱H )ن روستاي تربقان به شوراي اسالمي روستا در سطح بااليي قرار داردااعتماد ساكن :)فرض ادعا   

 .بنابراين ادعاي مطرح شده مورد قبول نيست. شود ميپذيرفته ن  ۱Hفرض  α %=۵داري درسطح معني: نتيجه

  .هاي ميدانيمحاسبات نويسندگان برمبناي يافته: منبع
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  آبادرزق به شوراي اسالمي و دهياري روستايسنجش ميزان اعتماد روستاييان  -۲جدول 

 كنيد؟ميزان اعتماد خود را به شوراي اسالمي و دهياري روستايتان در چه سطحي ارزيابي مي
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23426451 //   :مقايسه نتايج >

۱H  )آبادبه شوراي اسالمي روستا در سطح بااليي قرار دارد اعتماد ساكنين روستاي رزق ):فرض ادعا. 

 .شده مورد قبول است حرادعاي مط بنابراين. شود مي پذيرفته ۱H فرض α%=۵ داري درسطح معني :نتيجه

  .هاي ميدانيمحاسبات نويسندگان برمبناي يافته: منبع

آبـاد بـه شـوراي    د ميزان اعتمـاد اهـالي روسـتاي رزق   طور كه مشاهده مي شو همان
در سـاير  . اسالمي و دهياري روستا در سطح باالتري نسبت به روستاي تربقان قرار دارد

 ي اعتماد به خويشاوندان، اعتماد به نهادها و اعتمادها شاخصبررسي،  مورد يها شاخص

ي هـا  شـاخص در حالي كـه در  . مناسب بوده است همسايگان در بين دو روستا نسبتاً به
روسـتا،   ها و  اعتماد به عامـه مـردم  دهياري، اعتماد به غريبه راي اسالمي واعتماد به شو
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فقط در شاخص اعتماد بـه دوسـتان و اعتمـاد بـه      .استآباد برتري داشته روستاي رزق
مجمـوع امتيـازات دو   . رسـد  مـي به نظر  تردر روستاي تربقان وضعيت مطلوب مسئوالن

آباد محاسبه براي روستاي رزق ۸۱/۷بقان و براي روستاي تر ۹۲۶/۲ مؤلفهروستا در اين 
در آبـاد  اعتماد در نـزد مـردم روسـتاي رزق    بودن برابر ۶۶/۲اين مهم بيانگر  .ده استش

  .نداها محاسبه شدهمؤلفه، ساير ۳در جدول . ن روستاي تربقان استاساكن مقايسه با
  

  آباد سنجش ميزان مؤلفه اعتماد در بين دو روستاي تربقان و رزق - ۳جدول 
  با استفاده از روش ليكرت

  متغير
T محاسبه شده

 t توسط فرمول

  تربقان روستاي

T محاسبه شده  
 t توسط فرمول
  آباد روستاي رزق

  نسبي وضعيت

  وضعيت نسبتاً مناسب در روستاي تربقان  -۰۴۹/۰  ۹۸۴/۰  اعتماد به دوستان
  بادآنامناسب در روستاي رزقوضعيت 

اعتماد به 
  خويشاوندان

۰۷۴/۱  ۲۸۱/۱  
  وضعيت نسبتاً مناسب در هر دو روستا

  بادآبرتري روستاي رزق
اعتماد به 
  ۵۸۸/۱  ۳۲/۱  همسايگان

  وضعيت نسبتاً مناسب در هر دو روستا
  بادآبرتري روستاي رزق

اعتماد به عامه 
  مردم روستا

  در روستاي تربقانوضعيت نامناسب   ۶۳/۱  -/.۳۷
  بادآبرتري روستاي رزق

 مسئوالناعتماد به 
  ۰۸/۱  ۸۶/۱  و نهادها

  وضعيت نسبتاً مناسب در هر دو روستا
  برتري روستاي تربقان

اعتماد به شوراي 
  اسالمي ودهياري

  مناسب در روستاي تربقانوضعيت نا  ۲۳۴/۲  -۸۱۳/۱
  بادآبرتري روستاي رزق

  ۰۵۶/۰  -۱۲۹/۰  اعتماد به غريبه ها
  مناسب در روستاي تربقانوضعيت نا

  بادآبرتري روستاي رزق

  .هاي ميدانيمحاسبات نويسندگان برمبناي يافته :منبع

هــاي تعلـق ســازماني  اصـوالً مشــاركت بـا اســتفاده از معـرف    :مشـاركت اجتمــاعي  -۲
  همكـاري بـا نهادهـا    (، مشـاركت در اجـرا   )عضويت مشـاركتي و موقعيـت مشـاركتي   (

شـركت و  (گيـري  و مشـاركت در تصـميم  ) هاي مالي به آنهاها و كمكبرنامهدر اجراي 
طلـب و  شـادي ( گيـرد  ميمورد سنجش قرار ) حضور در جلسات و ارائه پيشنهاد و نظر
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در عين حال مشاركت خود به دو نوع مشـاركت رسـمي و   ).  ۴۴: ۱۳۸۷حجتي كرماني،
   .شود غيررسمي تقسيم مي

ــالي   ــاركت م ــژوهش مش ــن پ ــرحدر اي ــاركت در  در ط ــتا، مش ــي روس ــاي عمران   ه
، مشاركت در انتخابات، عضويت )مشاركت مشورتي(گيري دربارة مسايل روستا تصميم

هاي روسـتا بـه   در بسيج روستا، عضويت در صندوق مالي روستا و عضويت در تعاوني
جمله كشـاورزي  از (هاي دوستانه  هاي مشاركت رسمي؛ و كمك به فعاليتعنوان مؤلفه

هـاي  ، مشاركت در امور خيريه و مشاركت در امور مـذهبي بـه عنـوان مؤلفـه    )و آبياري
هاي  اساسي در توسعه، بـه  در اين بين مؤلفه. اندمشاركت غيررسمي در نظر گرفته شده

هـاي عمرانـي روسـتا،    ي مشاركت مالي در طرحها شاخصويژه توسعه پايدار روستايي، 
عاوني روستايي و حمايت از تيم فوتبـال روسـتا   عضويت در بسيج روستا، عضويت در ت

تـرين علـت آن ورود   رسد مهم به نظر مي. در روستاي تربقان بسيار نامطلوب بوده است
هاي غير قانوني  بضاعت به اين روستاست كه اغلب مستعد فعاليتمهاجران غيربومي كم

طر دسترسي مناسـب  اين افراد عمدتاً به خا). ۷۶: ۱۳۸۵سعيدي رضواني، (اند و مجرمانه
شناسـي  در مجموع از نظـر آسـيب  . اند به شهر و مسكن ارزان در اين روستا سكنا گزيده

هـاي اجتمـاعي، سياسـي و غيـره در      اجتماعي اين مهاجران دوست ندارند كه در شـبكه 
آبـاد  از سوي ديگر، روسـتاي رزق ). ۱۴: ۱۳۸۵رباني، (محل سکونت خود شركت كنند 

ي مورد بررسي، وضـعيت نسـبتا مطلـوبي داشـته، و تنهـا در      ها صشاختقريباً در تمامي 
  متغيــر عضــويت در صــندوق مــالي روســتا نســبت بــه روســتاي تربقــان در وضــعيت  

رسد استقبال اهالي تربقان از صـندوق بـه    البته به نظر مي. تري قرار گرفته استنامطلوب
براي روستاي تربقـان  شده مجموع امتيازات محاسبه. علت شرايط نامساعد مالي آنهاست

در مجمـوع ايـن وضـعيت نشـانگر     . اسـت  ۸۹۵/۶و براي روسـتاي رزق آبـاد    -۹۷۴/۰
شكاف عميق در نسبت برخورداري از مؤلفه مهم مشارکت اجتمـاعي در دو روستاسـت   

  ).۴جدول (
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  آباد  سنجش ميزان مؤلفه مشاركت اجتماعي در دو روستاي تربقان و رزق - ۴جدول 
  روش ليكرتبا استفاده از 

  متغير
 Tشده محاسبه

 t توسط فرمول

  روستاي تربقان

T شده محاسبه
 t توسط فرمول

  آباد رزق روستاي
  نسبي وضعيت

مشاركت مالي در 
  هاي عمراني روستا طرح

۴۲۱/۲-  ۷۳۰/۰  
  وضعيت نامناسب در روستاي تربقان

  بادآبرتري روستاي رزق

  ۵۴۷/۱  ۲۶۴/۱  مشاركت مشورتي
  مناسب در هر دو روستاوضعيت نسبتاً 

  بادآبرتري روستاي رزق
  وضعيت نسبتاً متوسط در دو روستا  ۹۵۸/۰  ۳۲۵/۰  مشاركت در انتخابات
عضويت در بسيج 

  روستا
۷۷۵/۰-  ۴۲۳/۰  

  وضعيت نامناسب در روستاي تربقان
  بادآرزقبرتري روستاي 

عضويت در صندوق 
  مالي روستا

۸۴۵/۱  ۲۵۴/۰  
  برتري روستاي تربقان

  بادآرزقوضعيت متوسط براي 
عضويت در تعاوني 

  روستايي
۲۱۱/۰-  ۰۳۲/۲  

  وضعيت نامناسب در روستاي تربقان
  بادآ روستاي رزق در مناسب بسيار وضعيت

حمايت از تيم فوتبال 
  روستا

۲۱۲/۱-  ۹۵۱/۰  
  وضعيت نامناسب در روستاي تربقان

  بادآرزقبرتري روستاي 

  .هاي ميدانيبرمبناي يافتهمحاسبات نويسندگان  :منبع

بـين اهـالي و   ) نـزاع (تعامل با اهالي، تضـاد  متغير در اين مقوله سه  :روابط اجتماعي -۳

تعامـل اهـالي بـا     متغيـر، اين سه ميان در . استشده انسجام يا همان همبستگي بررسي 

ر د. اردآبـاد برتـري نسـبي د   روسـتاي رزق  است، امادر دو روستا نسبتاً مناسب  يكديگر

در متغيـر انسـجام و    و اسـت؛ مناسب ناوضعيت در هر دو روستا  ،متغير تضاد بين اهالي

در  که مـثالً  طوريه ب شود، ميهمبستگي اجتماعي شكاف عميقي در دو روستا مشاهده 

چنـان آشـكار   آن شـكاف مهـاجران، ايـن    وروستاي تربقان با توجه به تضاد بين بوميان 

امتيـازات  . ه اسـت شدجشني در مراسم ازدواج برگزار ست، كه در چند سال اخير كمتر ا

آبـاد ايـن   و بـراي روسـتاي رزق   -۰۷/۲براي روستاي تربقان مؤلفهمحاسبه شده در اين 

در . تـري دارد بوده و نسبت به روسـتاي تربقـان وضـعيت بسـيار مناسـب      ۷۳۳/۲امتياز 
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 مسـئوالن لي و توان نتيجه گرفت که ادغام روستاها در شـهرها و تـالش اهـا   مجموع مي

گونـه روسـتاها نداشـته، بلکـه ايـن       ايـن  ايروستايي در اين جهت، نه تنها سـودي بـر  

نشـين  هـاي منـاطق حاشـيه   نشين شهرها تبديل و بـا چـالش  روستاها را به مناطق حاشيه

  . )۵جدول ( سازدشهري مواجه مي
  

  سنجش ميزان مؤلفه روابط اجتماعي در دو روستاي مورد مطالعه - ۵جدول 
  استفاده از روش ليكرت با

  متغير
T شده محاسبه

 t توسط فرمول

  روستاي تربقان

 Tشده محاسبه
 t توسط فرمول
  آبادروستاي رزق

  وضعيت نسبي

  ۲۴۵/۱  ۱۱۲/۱  تعامل با اهالي
  وضعيت نسبتاً مناسب در هر دو روستا

  بادآبرتري روستاي رزق
  براي هر دو روستاوضعيت نامناسب   ۳۲۶/۱  ۵۲۴/۲  بين اهالي) نزاع(تضاد 

انسجام و همبستگي 
  اجتماعي

۶۵۸/۰-  ۸۵۴/۲  
  وضعيت نامناسب در روستاي تربقان

  بادآ وضعيت بسيار مناسب روستاي رزق

  .هاي ميدانيمحاسبات نويسندگان برمبناي يافته: منبع

  گيرينتيجه

منـابع  يافته هاي اين پژوهش بيانگر آن است که در فرايند توسـعه تنهـا برخـورداري از    

زيرا ركن سـوم دسـتيابي بـه توسـعه برخـورداري از       ،مالي و نيروي انساني كافي نيست

يي منابع مالي و انساني بـه ميـزان   آدر واقع ميزان اثربخشي و كار. اجتماعي است سرماية

ها و استحكام تعهدات متقابـل  ها، مشاركتاجتماعي، كه از ارزش سرمايةبرخورداري از 

اجتماعي به  سرمايةتهي شدن يك جامعه از . ، بستگي داردشود مي تأمينها افراد و گروه

  . ريزي منجر خواهد شد برنامههاي مختلف هها در حوزناكارآمدي بسياري از سياست

اجتماعي و بر اساس  جمـع   سرمايةي متغير ها شاخصدر پژوهش حاضر با تدوين  

آبـاد و  ن اهالي دو روسـتاي رزق ي اعتماد، انسجام و مشاركت در مياها شاخصامتيازات 
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حاکي نتايج توصيفي . برآورد شده است ين دو روستااجتماعي در  سرمايةميزان  ،تربقان

 ترتيب، بدين است دهكرآباد ماهيت روستايي خود را حفظ از آن است که روستاي رزق

ن آدرآمـد  سـطح  تـر و  تر، بعد خانوار گستردهجوان يادشدهكه ساختار سني در روستاي 

از سوي ديگر، روستاي تربقان به علت نزديكي بـه شـهر   . استروستاي تربقان  از باالتر

ن بـومي آن کـه داراي تـوان    اساكن. اجتماعي شده است ةدچار تحوالتي به ويژه در حوز

ن امهاجربه را  خودده و جاي كراند، اغلب به كاشمر يا مشهد مهاجرت مالي بهتري بوده

تازه وارد كـه اغلـب بـه مشـاغل كـاذب در شـهر        ساكناناين . انددهدااز ديگر روستاها 

اي براي شهرنشين شدن خـود اسـتفاده   ، از اين روستا به عنوان پلهآورند ميكاشمر روي 

گزيـدن در روسـتا مهيـا     ابدين منوال كه اگر شرايط مالي مطلوب در مدت سكن. كنند مي

ند، اقـدام بـه مهـاجرت بـه شـهر      و توان خريد مسکن را در شهر کاشمر داشته باشباشد 

ن كه ااين مهاجر ،در عين حال. مانندکاشمر مي كنند و در غير اين صورت در روستا مي

كـاهش  موجـب  هستند، به شـدت   انهرممجي غيرقانوني و ها فعاليتاغلب مستعد انجام 

  . انددهشاجتماعي در روستا  سرمايةميزان 

روسـتاي مـورد مطالعـه در چگـونگي      دو هاي اختصاصي تحقيق که از مقايسـة يافته

بيانگر آن است کـه روسـتاي تربقـان بـه      ،دهبه دست آماجتماعي  سرمايةبرخورداري از 

 هفـت بـا  (اجتماعي يعنـي اعتمـاد    سرماية مؤلفهدر اولين  ،عنوان روستاي در حال ادغام

به  و اعتماد ،اعتماد به مردم، اعتماد به شوراي اسالمي و دهياري ،)شاخص تعريف شده

ي اعتمـاد بـه دوسـتان،    هـا  شـاخص در  امـا ، اسـت  وضعيتي نـامطلوب داشـته   ،هاغريبه

ميـانگين  . مطلـوب اسـت   و همسايگان شرايط دو روستا مشابه و در حد نسبتاً ،خويشان

 ۱۱۵/۱آبـاد  و بـراي روسـتاي رزق   ،۴۱۸/۰براي روستاي تربقـان   مؤلفهامتيازات در اين 

عـالوه بـر   . آباد نسبت به تربقان اسـت وستاي رزقتر رکه حاکي از شرايط مطلوب ستا

هـا و  به عنوان رکن اساسي موفقيت طرحاز آن مشارکت اجتماعي که امروزه  مؤلفه ،اين

، وضعيت بسيار نامطلوبي در روستاي تربقان دارد و شکاف در شود ميها ياد ريزيبرنامه

هـاي مـورد بررسـي    مؤلفـه تر از سـاير  در بين دو روستا عميق مؤلفهبرخورداري از اين 
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 -۸۵/۰تربقـان   درو  ۸۹۵/۶آبـاد  در رزق مؤلفهکه مجموع امتيازات اين  طوريه ب است،

اجتمـاعي دو   سـرماية روابط اجتماعي نيز شـکاف زيـادي در ميـزان     مؤلفهدر . باشدمي

آبـاد مثبـت   ر رزقدتربقـان منفـي و   در هم وضعيت ازاين لحاظ  و، شود ميروستا ديده 

 اجتماعي روستاي تربقـان بـه عنـوان روسـتاي در حـال      سرمايةجموع ميزان در م. است

در  تربقـان زيـرا    ،آباد به عنوان روستاي مستقل اسـت ادغام بسيار کمتر از روستاي رزق

اجتماعي خود را از دست داده  سرماية يعني پويا، تحول و توسعه نوع هر اصلي واقع عنصر

 اعتمادي، عدم مشارکت، تضاد و غيره دورهايبي ي از قبيليهاويژگي وجود وعمالً است

در مـورد  ضروري است  ،از اين رو. ندنکنيافتگي را در اين روستا تشديد ميباطل توسعه

 ،اجتمـاعي  سـرماية به ويـژه در حـوزه فرسـايش شـديد      ،پيامدهاي منفي ادغام در شهر

ي شـهر كاشـمر کـه    ي پيرامونهااندرکاران محلي و اهالي روستاهاي الزم به دستآگاهي

  . ، داده شوددهند ميشهر انجام  درادغام  به منظورمختلف  هايشيوهتالش زيادي را به 
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