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  مقدمه

 حقوق انواع از یکی توسعه حق حاضر حال در و است ییرتغ حال در ةجامع مهم ابعاد از یکی هتوسع

 اجتماایی،  و فرهنگای  سیاسای،  اقتصاادی،  ابعااد . ی داردابعاد متعدد توسعه .شود می محسوب بشر

 کاه  بود هایی الیه آخر فرهنگی جزء و اجتمایی ةتوسع دهند، می تشکیل را توسعه های الیه ترین مهم

اجتماایی   ةتوساع  .شاد  توجاه  آن باه  جهان سطح در بیستم قرن پایانی های دهه در توسعه یندافر در

 هاد   باا  شاهروندان  ةآگاهانا  مشاارکت برای  اجتمایی بافت های قابلیت آن طی که است ندیایفر

 تحقق برای الزم ساختارهای آن، در واست  یافته ارتقا آنان برابری اجتمایی و زندگی کیفیت افزایش

 رفااه  اجتماایی،  مشارکت های شهروندی، ستون بر اجتمایی ةتوسع .شود می دیده تدارک هد  این

 (.31، ص3198، فرد بابایی) است شده بنا اجتمایی های سرمایه و اجتمایی

 توجاه  اجتماایی،  یلوم ةحوز در خصوص هب و مطالعات در اجتماییة سرمای ةویژ جایگاه به ظرن

 بنابراین،. است ضروری فرهنگی و اجتمایی مسائل از بسیاری در بررسی ها پدیده این کارکردهای به

 اجتمایی پایداری در تفاوت درآمدی، زندگی، تفاوت های فرصت در تفاوت) هایی بحران حل برای

 خطار  در معار   ساایرین  از بیشتر را سوم جهان جوامع که (جز آن و فرهنگ در تفاوت زیستی، و

 های جنبه میان ارتباط، واقع در. داشت اجتمایی مسائل به جدید باید نگرشی ناگزیر ،است داده قرار

 فاراهم  جامعه و فرد تعالی و رشد برای را زمینه آن، و اجتمایی فرهنگی ابعاد ویژه هب توسعه مختلف

 ،اجتماایی  ةشدن مفهوم سرمای مطرح ، به دنبالاز طرفی (.9، ص3181، همکارانقاسمی و ) کند می

 مانندهایی  پایدار با تأکید بر شاخص ةو توسعریزی نیز با رویکرد مشارکت مردمی  های برنامه شیوه

یکای از  . باودن شاکل گرفتاه اسات     پذیری و مشارکتی اجتمایی، پایداری، انعطا  ةسنجش سرمای

 «روساتایی  ةجانبا  هماه  ةتوسع» شده شکل گرفته است های توسعه که در قالب مفاهیم مطرح دیدگاه

هاای دولات،    ش محیطی، انسانی و سیاستتواند در قالب سنج روستایی می ةجانب همه ةتوسع. است

روساتایی بار مشاارکت روساتاییان و      ةو از آنجا که تأکید بسیار ایان الگاو از توساع    بررسی شود

روساتایی در کناار    ةجانبا  هماه  ةگیاری توساع   تاوان در شاکل   ها استوار است، مای  ایتمادسازی آن

 ةجانبا  همه ةاستا تنگناهای توسعو در این ر کردهای محیطی بر سنجش نیروی انسانی تأکید  قابلیت
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میاری و  ) شناساایی کارد   «اجتماایی  ةسنجش میزان سارمای » ویژه ، بهشده روستایی را در ابعاد بیان

 .(11، ص3198همکاران، 

 بيان مسئله 

نیاافتگی منااطق روساتایی از جملاه      یندهای توسعه و پیامدهای توسعهانقش و جایگاه روستا در فر

نشینی شهری موجاب توجاه    نده، رشد جمعیت، بیکاری، مهاجرت، و حاشیههای فزای فقر، نابرابری

(. 31، ص3198بیگای،   یاوری و فاضال ) ه استشدشهری ة روستایی و تقدم آن بر توسعة به توسع

 اندیشیده تدابیر گوناگونی و اقدامات روستایی مناطق در بیشترة توسع به دستیابی در این راستا برای

ناابرابری، و   و فقر کاهش بیشتر، زایی اشتغال و درآمد افزایش تولید، افزایش برای راهکارهایی و شد،

 هاا  ریزی برنامه همة رغم  یلی (.89، ص3183فراهانی و همکاران، )مطرح شد  اقتصاد به بخشی تنوع

 فاائق  مردم معیشتی مشکالت و اقتصادی دشوار شرایط نتوانست بر متعدد، دولت های گذاری سرمایه و

صایدایی  ) است کشور ریزان برنامه و گذاران سیاست های اصلی دغدغه و مسائل ن امر یکی ازآید و ای

 باا  اماروزه  ،توساعه  مباحا   از یکای  یناوان  باه  هم روستایی ةتوسع(. 381، ص3199و همکاران، 

 یکی تنها درنظرگرفتن و توسعه ابعاد همة به توجهی بی ،در حقیقت .است فراوانی مواجه های چالش

 باه  جوامع گونااگون  در یمتعدد مشکالت بود، اقتصادمحور ةتوسعطور یمده  به که آن های جنبه از

 روساتاییانی  اجتماایی ة سرمای به توجهی بی روستایی،ة توسع امروز های چالش از یکی. آورد ارمغان

 شاناخت  و اناد،  شده گسترده ایران کشور جغرافیایی ةپهن در فرهنگ خرده هزاران صورت به که است

 وکند  می تسهیل مربوطه متخصصان برای را روستایی ةتوسع برای ریزی روند برنامه قطعاً سرمایه این

(. 11، ص3191همکااران،   و سالمانی ) دارد هماراه  باه  برناماه  بهتر اجرای را در روستاییان مشارکت

حال   و ای منطقه ملی، جهانی، مختلف سطوح در جانبه همه ةتوسع های برنامهی ارتقا و بهبود منظور به

 اجتماایی و  ةتوساع  بارای  را راهبردهایی 3881 سال در جهان کشورهای سران یادشده، های چالش

 بازخورد ةنتیج اجتمایی ةتوسع از بح در واقع، (. 118، ص3118کالنتری، ) کردند اتخاذ فرهنگی

 و رکتمشاا  بادون  ،سااالر  فان  محور، اقتصاد حور،م دولت) آمرانه ةتوسع های برنامه شکست پیوسته

 و باومی  محلی، های ارزش نفی گاه و توجهی بی ها، برنامه هد  های گروه ویژه به مردم جدی حضور
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 هاا  سانت  از تلقای  جواماع،  چندفرهنگی و ومیقچند ویژگی حفظ ضرورت بهایتنایی  بی حتی ملی،

، (جلاو  روباه  و تکااملی  ضاروری،  مثبات،  معناای  باه  مادرن  تلقای از  و کاارایی  فاقد و کهنه ینوان به

 نتیجاه  در و مادنی  ةجامعا  ضعف به یوجهت بی سازی خصوصی منفی پیامدهای و باال از شدن جهانی

 ةتوساع  مجماوع،  در (.319، ص3191پیران، )است  فقرا اکثر و ثروتمند طبقات بین شکا  افزایش

 اجتماایی  ةسارمای  ساطح،  تارین  کلای  در .اسات  اجتماایی  ةسارمای  ةپیچید مفهوم ترکیب اجتمایی

 و جمعای  دهای  ساازمان  ظرفیات  کاه  اسات  اجتماایی  گروه یا جامعه یک از هایی ویژگی دةکنن بیان

 (.31، ص3191 بخش، تاج) دهد می افزایش را مسائل یمومی یا متقابل مشکالت حل برای داوطلبانه

یکای   جهان روستاهای و شهرها همة در ،است گرفته قرار استقبال مورد گذشته ةده در که مفهوم این

 و انسانی روابط اجتمایی، نهادهای ثیرأت حاصل که است کشورها اقتصادی یملکرد بر ثرؤم یوامل از

 نگهداشات  رفااه،  امنیت، آرامش، خود همراه و است تعامالت اجتمایی کیفیت و کمیت بر هنجارها

 از .اسات  کارده  تعبیار  به یصابیت  را آن خلدون ابن که آورد می ارمغان به را توسعه و اقتصادی منابع

 ساایر  بارای  آن ادندالگاوقرار  و سرمایه این از بهینهغیرو  جا کارگیری نابه به با روستاها ،دیگر  طر

، 3181اصافهانی،    صاالحی ) هساتند  خاود  هاویتی  بی ةدهند سریت و ملت حیات ةکنند نابود مناطق،

 است کاه  افراد جامعهة روزمراجتمایی  همان پیوندهای حاصل از تعامل اجتماییة سرمای (.11ص

اجتماایی  ة سارمای  ، بنابراین،رود بدون وجود این پیوندها، امکان همکاری افراد و نهادها از بین می

با توجاه باه نقاش مثبات ایان پدیاده در       . گیری روابط اقتصادی در جامعه است بستر اصلی شکل

 افازایش ساطح آن در اجتمااع را دارناد    ة اجتماایی، نهادهاای مختلاف دغدغا     -اقتصاادی ة توسع

 موضاوع  روساتایی،  ةتوساع  باه  رسایدن  منظاور  به سرمایة اجتمایی اهمیت امروزه (.تا بی قدوسی،)

 ویاژه  باه  ای جامعاه  هر پیشرفت برای الزم شرط است، اخیر در سالیان مطالعات از بسیاری رشد روبه

 متقابال  ایتماد تر، مهم همه از و اجتمایی مشارکت بسط اجتمایی، گسترش انسجام روستایی، جوامع

 که زمانی معموالً .آیند می شمار به سرمایة اجتمایی های مؤلفه از ها سازه این است که (دولت و دافرا)

تارین   بزرگ از یکی ینوان به فیزیکی ةسرمای کمبود اغلب آید، می میان به سخن مشکالت اقتصادی از

 باه  نیااز  کاه  حاالی  در .آید نمی میان به سخنی هیچ سرمایة اجتمایی از و شود می برده نام معضالت

 دیگاری  ةسرمای از هر بیش است، به ایتمادسازی نیاز که تورمی و شرایط رکود در سرمایة اجتمایی
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 ای توسعه حرکات سر راه از را اجتمایی نشدنی حل معماهای از بسیاری تواند می و شود می احساس

در توساعه   جتماییسرمایة ابا توجه به اهمیت (. 89، ص3183فراهانی و همکاران، ) بردارد جامعه

از تواباع  اجتمایی دهستان آبباریک،  ةسرمای وضعیت کیفی ارزیابیتحقیق حاضر با هد   روستایی،

 .است گرفتهانجام  شهرستان سنقر و کلیائی

 پژوهش نظری مبانی

ذهناای طااوالنی در یلااوم اجتمااایی دارد و برخاای آن را در آرای ة اجتمااایی سااابقة ساارمایة ایااد

 کنناد  جاو مای  و کالسیک یلوم اجتمایی مانند دورکیم، وبر و دیگاران جسات   اندیشمندان متقدم و

شاود،   گرفتاه مای  کاار   به معنایی کاه اماروزه باه    را اجتماییة مفهوم سرمای(. 18، ص3193بهزاد، )

 3891ةاجتماایی تنهاا در دها   ة ، اماا مفهاوم سارمای   گرفات کار  به 3811بار هنیفن در سال  نخستین

ای در  شاده  فت و توانست با گسترش نظری و تجربی، جایگاه تعریاف شدت مورد توجه قرار گر به

ة سرمایة رابطة در زمین( 3881) 3پاتنام  ةمطالع. شناسی به خود اختصاص دهد های جامعه میان نظریه

 و توسالی )اسات  ثر در این گسترش ؤاز یوامل م ویژه بهاجتمایی و نهادهای دموکراتیک در ایتالیا، 

اجتمایی این اسات کاه آیاا    ة ک اختال  نظر در مباح  مربوط به سرمایی(. 8، ص3191 موسوی،

دانشامندان اتفااق    ربیشات . (Portes, 1998, p.15) اجتمایی یک کاالی جمعی است یا فردیة سرمای

رواباط اجتماایی   . اجتماایی هام یاک کااالی جمعای اسات و هام فاردی        ة نظر دارند که سرمای

و  باساتانی ) مفیاد اسات   فارد و هام بارای   ، هم بارای جماع   گرفته در آن شده با منابع جای نهادینه

های نظام  اجتمایی را آن دسته از یناصر و ویژگیة سرمای( 3191) پاتنام (.11، ص3191 ،همکاران

داناد کاه    مای ( هاای اجتماایی   متقابل و شابکه ة مانند ایتماد اجتمایی، هنجارهای معامل) اجتمایی

از نظار  . کنناد  عه برای دستیابی به سود متقابل تسهیل میهماهنگی و همکاری را بین افراد یک جام

همکااران دارایای    و اجتمایی این است که خانواده، دوساتان ة اصلی سرمای ، اندیشة1پاتنام و گاس

                                                           
1. Putnam 
2. Putnam & gas 
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، از رفتاه کاار گ  هاا را باه   تواند در شرایط بحرانای آن  دهند که یک فرد می بسیار مهمی را تشکیل می

اما معتقاد اسات   فوکوی.  (3191، و موسوی توسلی)کار گیرد  بهع مادی یا برای مناف گرفتهها بهره  آن

رسامی  هاای غیر  معینی از هنجارها یا ارزش ةینوان مجموی توان به سادگی می اجتمایی را به ةسرمای

. اناد  در آن ساهیم  ،تعریف کرد، که ایضای گروهی کاه همکااری و تعااون میانشاان مجااز اسات      

باید شامل ساجایایی از قبیال صاداقت، ادای     کنند، اساساً می تولید اجتمایی ةهنجارهایی که سرمای

اولاین کسای اسات     3بوردیو(. 8ص، 3191موسوی،  و توسلی) عهدات و ارتباطات دوجانبه باشندت

را  اجتماایی  ةی اجتمایی به دست داده اسات و سارمای   از سرمایه تحلیل منطقی 1که به زیم پورتز

که مربوط به مالکیت یک شبکه بادوام از روابط کم  داند میبالفعلی حاصل انباشت منابع بالقوه و یا 

 و پاور  نااطق ) شاود  شده بین افرادی است که با یضویت در یاک گاروه ایجااد مای     و بیش نهادینه

ها و هنجارهایی است که ماردم را   اجتمایی آن دسته از شبکهة سرمای(. 381، ص3191آبادی، فیروز

شاامل نهادهاا، رواباط،    و ( Woolcock & Narayan, 2000, p.10) کناد  مای  قاادر  به یمال جمعای  

 Grootaert) ها و هنجارهایی است که بر رفتارها و تعامالت بین افراد حاکم است ها، ارزش گرایش

& Van Bastelaert, 2002, p.25.) هاای دیگار    اجتماایی، مانناد شاکل    ةسارمای است  معتقد 1کلمن

 ،یاافتنی نخواهاد باود    ای معاین را کاه در نباود آن دسات    ها  مولد است و دستیابی به هد  ةسرمای

 اجتماایی را چسابی  ة سارمای پالادام  (. 381، ص3191فیروزآباادی،   و پور ناطق)کند  پذیر می امکان

همچناین،  . (Hjollund & Svendsen, 2000) دارد که جامعاه را کناار هام نگاه مای      کند توصیف می

غیررسمی است که بایا  تارویه همکااری     یارملموسی از هنجة اجتمایی، شکل و نمونة سرمای

 (. 388-311ص ،3191فوکویاما، ) شود بین دو یا چند فرد می

 روش تحقيق

هاای   پاژوهش  در زمارة نظار هاد     های کیفای، از  تحقیق حاضر، به لحاظ ماهیت از نوع پژوهش
                                                           
1. Bourdieu 

2. Portes 
3. Coleman 
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کمای  رویکرد اجتمایی با  ةبررسی سرمای. بنیانی بهره گرفته است ةکاربردی و از بعد روش از نظری

تا به یک ارزیابی کیفی که متناساب   شدمحقق را بر آن بنابراین، شد،  در بسیاری از مقاالت دیده می

. اسات رویکرد کلی پژوهش حاضر کیفای   بنابراین،.بپردازد ،اجتمایی است ةسرمای ةبا ماهیت مقول

 3گلوله برفای  گیری نهبودند که به روش نمونفر از ساکنان دهستان آبباریک  11مورد مطالعه  ةجامع

هاای نفار    یعنی پاسخ) نظریاشباع و در زمان مشخص شد  در حین کارحجم نمونه . انتخاب شدند

 ةمحقق به این اطمینان رسید کاه اداما   .(شدند  یها تکرار یبارتی پاسخ شد و به آخر با نفر اول یکی

زماان باود حجام نموناه      کند و در ایان  های جدید چیزی به اطالیات اضافه نمی مصاحبه با نمونه

مساتقیم   ةیمیق و مشااهد  ةمصاحب ابزارهای، پژوهش موضوعمطالعه با توجه به  در این. تعیین شد

بنیادی از دالیل اساتفاده از   ةبودن نظری نظم و سیستماتیکم. شد کار گرفته بهها  آوری داده برای جمع

بارای درک درسات و   ایان روش آفارینش نظریاه باه روش اساتقرایی و تاالش       . استاین روش 

ن، کننادگا  تالشی است برای درک دنیای مشارکت ،احساس مناسب از وقایع روزمره است، همچنین

ها  حین تحلیل داده(. 311ص ،3198، همکارانباقری و  ادیب حاج) اند آن طور که خود آنان ساخته

هاا   شد تحلیل داده این حرکت محقق موجب .کرد را مرور گرفته  های انجام محقق بارها متن مصاحبه

هاای   کاارگیری روش  باه . درستی نشان دهاد  ها را به انجام گیرد و وضعیت هر یک از مؤلفهتر  قیقد

یندی که اهای این روش را از طریق فر ها در پژوهش کیفی، ایتبار یافته آوری داده چندگانه در جمع

 ،3198، همکااران ی و بااقر  ادیاب حااج  ) دهاد  افازایش مای  شاود،   یاد می 1سازی گوشه از آن به سه

هاای کیفای    هاست که مرکاز ثقال پاژوهش    بنیانی، تحلیل داده ةترین فرایند در نظری اصلی .(19ص

زن،  پاا  )گیارد   انجام میکدگذاری باز، محوری و انتخابی ها در قالب سه مرحلة  دادهتحلیل  .است

بااز و   هاای  کدگذاری شده آوری های جمع دادهبا توجه به ماهیت این پژوهش برای تحلیل (. 3191

 ةهای سرمای لفهؤهای مرتبط با م ها، جمله پس از مرور داده صورت که به این . انجام گرفتمحوری 

 جدول) دشمفهوم کدبندی  83مشابه با یک کد مشترک در قالب  و مفاهیمشده اجتمایی استخراج 

                                                           
1. Snowball 
2. Trangulation 
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کناد و پاس از    بازنگری مای ها را  خط داده به کارگیری سیستم کدگذاری باز، خط پژوهشگر با به(. 3

در انتهاای کدگاذاری    .(83، ص3191فرد،  دانایی) دهد تشخیص فرایندهای آن، به هر جمله کد می

صاورت    شد به ایان در کدگذاری محوری، طبقات تشکیل . دشگیری طبقات فراهم  شکل ةباز زمین

کاه باا هام تناساب      هایی صورت خوشه شده را با یکدیگر مقایسه کرده و به های کدگذاری داده که

و  بااقری  ادیاب حااج  ) گرفتناد ای مشابه در یک طبقاه قارار   م و در نتیجه کدهکردیادغام  ،داشتند

ای که در کدگاذاری بااز ایجااد     های اولیه کدها و دسته ،یبارت دیگر به .(318، ص3198، همکاران

بقاتی با مفاهیم جدید ها را مشخص و ط طبقه و ارتباط بین خرده شدبا موارد مشابه ادغام  ،بود شده

ها اشاره شاده   بود که در ادامه به آن بنیان نظریة دادهها با  مؤلفه حاصل تحلیل داده 31. شکل گرفت

  .است

 ی پژوهشها یافته

اجتماایی   ةمنظور ارزیاابی وضاعیت سارمای    به ،شد داده توضیح پیشین های قسمت در که طور همان

بنیانی  نظریة باز و محوری مرحله کدگذاری دوه در قالب شد آوری های جمع دهستان آبباریک، داده

مفااهیم   کدگاذاری محاوری   ةکد باود کاه در مرحلا    83 کدگذاری باز ةخروجی مرحل .شدتحلیل 

( سرمایة اجتماایی ) مقوله یا متغیر مرکزی ،در نهایت. مشابه در قالب کدهای یکسان کدبندی شدند

هاا اشااره    در ادامه به وضعیت و فرایند رسایدن باه آن  مؤلفه بود که  31 ةحاضر، دربرگیرند ةمطالع

  .شده است
 (كدگذاري باز) هاي حاصل از پژوهش سازي داده مفهوم .1 جدولادامة 

 كد مفاهيم رديف

3 
ها در  سوزی خرمن آتش کنند، چون مردم از رهاکردن خرمن خود در روستا احساس امنیت نمی

 .است شایع تاروس این در فصل تابستان و برداشت محصول
E3 

1 
 و امنیت احساس بابت این از مردم و استخدام مورد در گرفته صورت تحقیقات به پاسخگویی یدم

 .ندارند ایتماد
E1 

 E1 شخص یک استخدام مورد در نمسئوال به غلط پاسخگویی 1

 E1 .کرد ایتماد شود نمی کسی هر به بابت این از و کنند نمی صحبت خوب یمد به ازدواج مسائل در 1

 E1 .دارند هراس مردم و دارد وجود متنوع اشکال به آزاری مردم 1
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 (كدگذاري باز) هاي حاصل از پژوهش سازي داده مفهوم .1 جدولادامة 

 كد مفاهيم رديف

 E8 گذاشت بیرون را کشاورزی ادوات ای لحظه برای حتی شود نمی 8

 H3 همدیگر به نسبت زیاد حسادت 1

 H1 .است بوده ها سوزی آتش از خیلی یلت حسادت همین 9

 H1 روستا مردمان بین در زیاد توزیکینه 8

 M3 مذهبی مراسم در مردم چشمگیر شرکت 31

 I3 مختلف اختالفات در مردم بودن مصالحه اهل 33

 O3- نانوایی ساخت در جمعیدسته مشارکت یدم 31

 O1- کشاورزی محصوالت انبار ساخت در یجمع دسته مشارکت یدم 31

 M1 فاتحه مراسم در چشمگیر شرکت 31

 I1 خود بین رد درگیری و نزاع به پایین تمایل 31

 O1 مذهبی اماکن ساخت در مشارکت 38

 Z3 روستا در طالق میزان بودن کم 31

 Z1 اختال  وجود با جمعی زندگی حفظ 39

 I1 مسن افراد و ترها بزرگ از شنوی حر  38

 O1 یمومی ةکتابخان اندازی راه 11

 P3 .دارد وجود مزارع بین راه و رودخانه روبی الی در اجباری مشارکت نویی 13

 P1 کشاورزی و برداشت کارهای در مشارکت 11

 P1 .دارند روستا آب ةچشم تمیزکردن در وبیخ  مشارکت 11

 P1 هم به کشاورزان کردن کمک 11

 M1 یروسی مراسم در شرکت 11

 M1 مریض از ییادت فرهنگ باالبودن 18

 Z1 زندگی به جوانان اهمیت 11

 P1 کوبی خرمن در معیج دسته همکاری 19

 N3 خوب مدنی مشارکت :انتخابات در چشمگیر حضور 18

 M8 خوب اجتمایی مشارکت: نزدیک خویشاوندان و دوستان با دیدار 11

 E8 مردم در دورویی 13

 E1 زنی مه هدوب 11

 O1- درمانگاه زدن آتش 11
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 (كدگذاري باز) هاي حاصل از پژوهش سازي داده مفهوم .1 جدولادامة 

 كد مفاهيم رديف

 S3 مرزشکنی و همدیگر زمین گرفتن 11

 S1 .زنند می شخم هم را جاده و کنند نمی رحم هم جاده به حتی زمین افزایش برای 11

 O8- آن مسئولیت گرفتن خاطر هب پست ةادار به خسارت و آسیب و تخریب 18

 S1 تلفنی مزاحمت 11

 M1 .دارند هم با باالیی همبستگی مردم محرم ماه در 19

 O1- کشی جدول و کشی خیابان ها، کوچه کردن سنگفرش با ارتباط در همکاری یدم 18

 E9 دیگران مزارع در گوسفندان چرای 11

 E8 شده کشت تازه های نهال به خسارت 13

 E31 دیگران محصوالت به زدن دست اجازه بدون 11

 O8 سالگرد و چهلم مراسم گرفتن جای هب مسجد برای وسایل خرید فرهنگ 11

 B3 غیرروستا و روستا فقیر مردم به کمک فرهنگ 11

 B1 روستا مردم بین نداد قر  پول فرهنگ 11

 N1 روحانی به فراوان احترام 18

 N1 جمایت نماز در مردم خوب شرکت 11

 M9 جمعی دسته یزاداری مراسم 19

 E33 شهر مقیم کشاورزان های خانه به خسارت و ضرر 18

 E31 اصلی صاحب به ندادن پس و مانده بیرون حیوانات برابر در مسئولیتی بی 11

 I1- مجاور روستای با آب دمور در نزاع 13

 E31 .است شده دیده شکنی پیمان از مواردی 11

 S1 .خورد می چشم به جوانان تیپ در هنجارشکنی سفانهأمت 11

 M8 نشینی شب فرهنگ 11

 M31 روستا در پیرمردان شدن جمع دورهم 11

 E31 .کنید برخورد کسی چه به دارد بستگی است شانسی تحقیق برای 18

 Z1 است مردم در کم خیلی زندگی از نارضایتی اساحس 11

 B1 .رسند می هم فریاد به ضروری مواقع در 19

 B1 روستا سرپرست بی افراد از پشتیبانی 18

 B1 مردم در نوازی یتیم ةروحی 81

 B8 .کنیم می گوش همدیگر دل درد به باشیم داشته نتوانیم کمکی اگر الاقل 83

  گروهی درون های ازدواج نبود 81
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گیری  شکل ةشود، در انتهای کدگذاری باز، زمین از گروه کدهای مشابه استنباط می طور که نهما

ای را که در  های اولیه در کدگذاری محوری، پژوهشگران، کدها و دسته. دشطبقات فراهم 

در  .کردند ها را مشخص طبقه کدگذاری باز ایجاد شده بود، با موارد مشابه ادغام و ارتباط بین خرده

مداوم از الزامات کدگذاری  ةاز آنجا که مقایس. نهایت، طبقاتی با مفاهیم جدید شکل گرفت

. کردندبندی  گروهطبقه  31ها را در قالب  را با یکدیگر مقایسه و آن کدهامحوری است، محققان 

، ها احساس ایتماد و امنیت، ظرفیت پذیرش تفاوت شاملطبقات حاصله از کدگذاری محوری 

مشارکت اجتمایی، یملگرایی اجتمایی، همکاری، ارزش زندگی، مشارکت مدنی، هنجارپذیری، 

توان وضعیت آن  بودند که با مراجعه به کدهای هر طبقه میپیوندهای کاری و حمایت اجتمایی 

با توجه به ماهیت این مطالعه و موضوع مورد  (.1 جدول)ارزیابی کرد را  سرمایة اجتماییمؤلفه از 

 .گرفته نشدکار  رسی آن کدگذاری انتخابی بهبر

 (كدگذاري محوري) حاصل از مفاهيم ةطبقات گسترد .2جدولادامة 

 طبقات گسترده طبقات خرده
سوزی  آتش کنند، چون مردم از رهاکردن خرمن خود در روستا احساس امنیت نمی

 .شایع استدهستان ها در فصل تابستان و برداشت محصول در این  خرمن

 امنيت و اعتماد حساسا
 پايين

 بابت این از مردم و استخدام مورد در گرفته صورت تحقیقات به پاسخگویی یدم
 .ندارند ایتماد و امنیت احساس

 شخص یک استخدام مورد در نمسئوال به غلط پاسخگویی
 کسی هر به بابت این از و کنند نمی صحبت خوب یمد هب ازدواج مسائل در

 .کرد دایتما ،شود نمی
 .دارند هراس مردم و دارد وجود متنوع اشکال به آزاری مردم
 .گذاشت بیرون را کشاورزی ادوات ای لحظه برای حتی شود نمی

 مردم در دورویی
 زنی هم هدوب

 دیگران مزارع در گوسفندان چرای
 شده کشت تازه های نهال به خسارت

 دیگران محصوالت به زدن دست اجازه بدون
 شهر مقیم کشاورزان های خانه به خسارت و ضرر

 اصلی صاحب به ندادن پس و مانده بیرون حیوانات برابر در مسئولیتی بی
 .است شده دیده شکنی پیمان از مواردی

 .کنید برخورد کسی چه به دارد بستگی است شانسی تحقیق برای
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 (كدگذاري محوري) حاصل از مفاهيم ةطبقات گسترد .2جدولادامة 

 طبقات گسترده طبقات خرده
 همدیگر به نسبت زیاد حسادت

 پذيرش ظرفيت نداشتن
 ها تتفاو

 روستا مردمان بین در زیاد توزی کینه
 .است بوده ها سوزی آتش از خیلی یلت حسادت همین

 مذهبی مراسم در مردم چشمگیر شرکت

 باال اجتماعي شاركتم

 فاتحه مراسم در چشمگیر شرکت

 یروسی مراسم در شرکت
 مریض از ییادت فرهنگ باالبودن

 خوب اجتمایی مشارکت: دیکنز خویشاوندان و دوستان با دیدار

 .دارند هم با باالیی همبستگی مردم محرم ماه در

 نشینی شب فرهنگ

 روستا در پیرمردان دنش جمع دورهم
 جمعی دسته یزاداری مراسم

 مختلف اختالفات در مردم بودن مصالحه اهل

 باال اجتماعي گرايي عمل
 خود بین در درگیری و نزاع به پایین تمایل

 مسن افراد و ترها بزرگ از شنوی ر ح

 مجاور روستای با آب مورد در نزاع

 نانوایی ساخت در جمعی دسته مشارکت یدم

 پايين همكاري

 کشاورزی محصوالت انبار ساخت در جمعی دسته مشارکت یدم
 مذهبی اماکن ساخت در مشارکت

 یمومی ةکتابخان اندازی راه

 درمانگاه زدن آتش

 آن مسئولیت گرفتن خاطر هب پست ةادار به خسارت و آسیب و تخریب

 سالگرد و چهلم مراسم گرفتن جای هب مسجد برای وسایل خرید فرهنگ

 کشی جدول و کشی خیابان ها، کوچه کردن سنگفرش با ارتباط در همکاری یدم

 روستا در طالق میزان بودن کم

 باال زندگي ارزش
 تال اخ وجود با جمعی زندگی حفظ

 زندگی به جوانان اهمیت
 .است مردم در کم خیلی زندگی از نارضایتی احساس

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

 باال كاري پيوندهاي
 کشاورزی و برداشت کارهای در مشارکت

 .دارند روستا آب چشمه تمیزکردن در خوبی مشارکت
 هم به شاورزانک کردن کمک
 کوبی خرمن در جمعی دسته همکاری
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 (كدگذاري محوري) حاصل از مفاهيم ةطبقات گسترد .2جدولادامة 

 طبقات گسترده طبقات خرده
 خوب مدنی مشارکت: انتخابات در چشمگیر حضور

 ها رانینسخ در چشمگیر حضور و روستا روحانی به فراوان احترام باال مدني مشاركت
 جمایت نماز در مردم خوب شرکت
 .خورد می چشم به جوانان تیپ در هنجارشکنی

 هنجارشكني
 لفنیت مزاحمت

 مرزشکنی و همدیگر زمین گرفتن
 .زنند می شخم هم را جاده و کنند نمی رحم هم جاده به حتی زمین افزایش برای

 غیرروستا و روستا فقیر مردم به کمک فرهنگ

 (مالي)اجتماعي حمايت

 روستا مردم بین دادن قر  پول فرهنگ
 .رسند می هم فریاد به ضروری مواقع در

 روستا سرپرست بی افراد از پشتیبانی
 مردم در نوازی یتیم ةروحی

 .کنیم می گوش همدیگر دل درد به باشیم داشته ،نتوانیم کمکی اگر حداقل
 

 
 اجتماعي خروجي تحقيق ةهاي سرماي لفهؤم .1شكل 

  بحث و نتيجه

 شاهرها  همة در .است اجتمایی ةسرمای ،گرفته قرار استقبال مورد گذشته ةده در که مفاهیمی از یکی

 کاه  اسات  کشاورها  اقتصاادی  یملکارد  بر ثرؤم یوامل یکی از اجتمایی ةسرمای جهان روستاهای و

 است تعامالت اجتمایی کیفیت و کمیت بر هنجارها و انسانی اجتمایی، روابط نهادهای ثیرأت حاصل

احساس اعتماد و امنيت

عدم ظرفيت پذيرش تفاوت ها

مشاركت اجتماعي باال

عملگرايي اجتماعي باال

همكاري پايين

ارزش زندگي باال

پيوندهاي كاري باال

مشاركت مدني باال

هنجارشكني

حمايت اجتماعي)مالي(

 

سرمایه اجتماعی
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 کاه  آورد مای  ارمغاان  باه  را توساعه  و اقتصادی منابع نگهداشت و رفاه امنیت، آرامش، خود همراه و

 از بهینه و جا هب نکردن استفاده با روستاها دیگر طر  از .است کرده تعبیر به یصبیت را آن خلدون ابن

 هاویتی  بای  ةدهند سریت و ملت حیات ةکنند مناطق، نابود سایر برای آن قراردادن الگو و سرمایه این

شاده از ماتن    هیم اساتخراج محوری از مفا ةطبق 31، (3 شکل) براساس نتایه پژوهش .هستند خود

 و ضاعف  از حااکی  نتایه .دهستان مورد مطالعه را نشان دادند سرمایة اجتماییها وضعیت  مصاحبه

 .شده استها اشاره  اجتمایی است که در ادامه به آن ةدر یناصر سرمای هایی قوت

 مشاركت اجتماعی

مطاابق باا   . اجتماایی اسات   اجتمایی میزان مشارکت مردم در نظاام ة های مهم سرمای یکی از سازه

شرکت چشمگیر مردم در مراسم مذهبی، شرکت چشمگیر در مراسم فاتحاه، شارکت در    3 جدول

جمعی، دیدار باا دوساتان و خویشااوندان نزدیاک، فرهناگ       مراسم یروسی، مراسم یزاداری دسته

نویی  بههمه  ،نشینی، دورهم جمع شدن پیرمردان در روستا، باالبودن فرهنگ ییادت از مریض شب

نیز دیادار باا   ( 3889) ه بولن و اونیکسزمیندر همین . ندشو مشارکت اجتمایی مربوط می ةلفؤبه م

و تارحیم را کاه بارای فارد رضاایت باه باار         شرکت در مراسم شاادی و دوستان و خویشاوندان، 

 .(Bullen & Onyx, 1998, p.20)اناد  دهکار یناوان مصاادیق مشاارکت اجتماایی مطارح       به ،آورد می

 ةدر توساع  سارمایة اجتماایی  بررسای ابعااد   »خود با ینوان  ةدر مطالع( 3198) لمانی و همکارانس

. روساتایی دارد  ةبه این نتیجه رسیدند که مشارکت اجتمایی بیشترین نقاش را در توساع   «روستایی

رساد از   و به نظر مای  ندخوشبختانه ساکنان دهستان آبباریک از مشارکت اجتمایی خوبی برخوردار

  .بعد با آسیب و چالش خاصی مواجه نباشند این

 مشاركت مدنی

 هخوشبختان(. Rose, 1998) شود محسوب می اجتمایی ةهای سرمای مشارکت مدنی یکی از شاخص

حضاور خاوب ماردم در انتخاباات و     . باشاند  این پژوهش از این نظر فعال می ةمورد مطالع ةجامع

هاا و مراسام مختلاف ماذهبی، وضاعیت       ساخنرانی  هایی که با فضای سیاسی ارتباط دارند، فعالیت

 . کند اجتمایی را تأیید می ةخوب این ینصر از سرمای
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 اجتماعی حمایت

ماالی و یااطفی در زماان     تصاور  کاه باه   را حمایت افاراد از یکادیگر  ( 1111) مرکز آمار استرالیا

اجتماایی   ةمایهاای سار   ، از شاخصشده باشدینوان بخشی از حیات روزمره فراهم  نیازمندی یا به

اجتمایی هم از بعد یااطفی  حمایت . (Astralian Bureau of Satistics, 2003, p.27) اند معرفی کرده

ختلف م های روش  و مردم به داردهم از بعد مالی خوشبختانه در دهستان آبباریک اهمیت باالیی  و

ار خوبی که در این دهستان در مواقع نیاز و گرفتاری مالی فرهنگ بسی .کنند در این امر همکاری می

گیاری   این بعد از سرمایة اجتماایی زمیناة شاکل   . کنند وجود دارد که مردم از همدیگر حمایت می

 نویی در باالبردن سایر ابعاد سرمایة اجتمایی نیاز ماؤثر   کند و به خیلی از روابط ثانویه را فراهم می

 . خواهد بود

 ارزش زندگی

ارزش زندگی است که سااکنان دهساتان    ة کدگذاری محوریطبقات حاصل از مرحلاز  دیگر یکی

احساس رضاایتمندی   ،ارزش زندگی( 3889) مطابق با بولن و اونیکس. آبباریک از آن برخوردارند

احترام الزم  فرد از زندگی و باارزش دانستن خود در جامعه است و باور به اینکه جامعه نیز متقابالً

خوشبختانه سااکنان ایان دهساتان از زنادگی     (. Bullen & Onyx, 1998, p.15) گذارد ها می را به آن

تواند یاملی مؤثر در ماندگاری در روستا و کاهش مهاجرت  خود بسیار راضی بودند و این نکته می

یقین آثار مثبت زیاادی بار ساایر ابعااد سارمایة اجتماایی        احساس رضایتمندی از زندگی به. باشد

 . تأثیر نخواهد بود سعة جوامع روستایی نیز بیخواهد گذاشت که در نهایت بر تو

 همكاری

ای کاه بایاد باه آن     نکته .ای دارد اجتمایی ینصر همکاری نقش برجسته ةهای سرمای لفهؤدر میان م

سااخت امااکن ماذهبی و     ةجز در زمین هاین است که همکاری در دهستان آبباریک ب ،پرداخته شود

. بیشتر مورد توجاه واقاع شاود    دار ندارد و از این نظر بایمتأسفانه در وضعیت مناسبی قر، فرهنگی

ان ایان  اند که رفتاار سااکن   مردم این روستا بارها متذکر شده ،گرفته انجامهای  بق با متن مصاحبهمطا

سااخت   وطرح هادی  مانع موفقیتوضعیتی که مردم روستا ، زیرا در ضد توسعه است روستا دقیقاً
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اول باه خاود ماردم روساتا      ةدر وهلا  ها هایی که سود مستقیم آن طرح خیلی ازبا و  ،هستند نانوایی

در چناین روساتایی باا ایان      .ماناد  نمای بااقی   ةدیگر جایی برای توساع  ،کنند مخالفت می ،رسد می

نظر  هغریبی ب ةتوسعه پدیدتوان استنباط کرد که  گونه می ایناجتمایی  ةسرمایاین ُبعد از وضعیت از 

حتای در  ، ها بعاد از اجارا   اجتمایی در حفظ و نگهداری پروژه ةاز سرمای چون این ینصر ؛رسد می

همکااری  ( 1111)همکاران گروتایرت و  ةمطالعبا مطابق . ساخت نیز بسیار تأثیرگذار است ةمرحل

 بارای  ها با یکدیگر از قبیل همکاری همسایه) دستیابی به نتیجه یا هدفی مشترک برایجمعی مردم 

شااخص  ( افاراد در اجتمااع  ة ن محلی و مشارکت داوطلبانا کاری با مسئوالبهبود اوضاع محل، هم

  .(Grootaert et al., 2005, p.17)شود می حسوباجتمایی م ةسرمای

 پيوندهای كاری

اجتمایی در پانه   ةگیری سرمای منظور اندازه به( 3889)براساس تحقیقی که توسط بولن و اونیکس 

اجتماایی شناساایی    ةسارمای  ةرا نشاان  است، هشات ساازه   تهگرفاجتماع مختلف در استرالیا انجام 

مطاابق باا ماتن     .(Bullen & Onyx, 1998, p.15) یکی از این یناصر پیوندهای کاری اسات  .کردند

مورد مطالعه نمودهاای خاوبی از پیونادهای کااری در دهساتان       ةبا جامع گرفته های انجام مصاحبه

ای کاه حااکی از پیونادهای     کنناده  توصیف ةرین جملت یکی از شاخص. خورد می چشم   آبباریک به

ردم ما »، ایان جملاه اسات کاه     شاد ها دیاده   در متن مصاحبه بارهاو  استکاری باال در این روستا 

این ینصر . «کوبی در فصل برداشت دارند آب روستا و خرمن ةمشارکت خوبی در تمیزکردن چشم

 ةکند و برای توسع صل برداشت نمود پیدا میدر ف اجتمایی فقط در داخل روستا و صرفاً ةاز سرمای

هاای کشااورزی را    فعالیات محدودبودن این ینصار باه    داقتصادی بای ةتوسع ةاجتمایی و در نتیج

روساتایی هام بهاره     ةهاای توساع   در طارح  ظرفیتاز این  ها، با بسط آن به سایر فعالیتبرداشته و 

 ةهاا و افازایش رفااه باه توساع      هزینه پیوندهای کاری در جوامع روستایی از طریق کاهش. گرفت

 .خواهد شدمنجر روستایی 

 اعتماد اجتماعی

ة پرسش بنیادی در بررسای سارمای  . اجتمایی، ایتماد اجتمایی استة اساسی سرمای یکی از مفاهیم
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هاای   بارهم کانش  ة اجتمایی این است که تا چه میزان به دیگران ایتماد دارید؟ ایان ایتمااد نتیجا   

و هاای اساسای    لفاه ؤایان مفهاوم یکای از م   . ها و فعالیت اجتماایی اسات   نجمنها، ا موجود گروه

نگاهی گذرا باه مفااهیم خروجای از ماتن     . قرار دارد مرکز ثقل این پژوهشدر است که پراهمیتی 

دهد متأسفانه وضعیت امنیات و ایتمااد در دهساتان     نشان می 3 در جدول گرفته های انجام مصاحبه

 ةروستایی بیش از هر چیاز در گارو توساع    ةباور کارشناسان تحقق توسعبه . است آبباریک بحرانی

ایتمااد  (. 31ص ،3199راد،  ازکیا و حسنی) منابع انسانی از طریق مشارکت و ایتماد اجتمایی است

یک دارایی ضاروری اجتماایی نیاز هسات، باا ایان        ،به همان اندازه که یک نگرش شخصی است

توجاه   مناد و نیاز نادارد دهساتان آبباریاک وضاعیت خاوبی      وجود این دارایی اجتمایی اکنون در

 ای هاگر ایتماد از حد فردی به ساطح اجتماایی انتقاال یاباد، سارمای     . است نمسئوالریزان و  برنامه

اقتصاادی و   -هاای اجتماایی    آمادن ساطح هزیناه    این سرمایه موجب پایین. شود باارزش تلقی می

ثاانوی  روابط  برقراریایتماد به یکدیگر شرط  3د و ورباو به نقل از آلمون شود  اقدامات مختلف می

محتمل دیگران در آینده  ارتباطاتبندی نسبت به  و نویی شرط( 11، ص3191، 1اینگلهارت) است

هاای   آغااز بسایاری از مباادالت در زمیناه     ةطورکلی ایتمااد نقطا   هب(. 3191غفاری،  و ازکیا)است 

بسا این مبادالت و ارتباطات  چه ،است و اگر پایدار باشد.. .مختلف فرهنگی، اجتمایی، اقتصادی و 

ة از نظر پاتنام هام ایتمااد زمینا   . شود روستاییدستاوردهای خوبی برای جوامع  یابد و بهگسترش 

اجتمایی اگر سست شود و لغزشای پیادا    ةاما همین ینصر از سرمای. کند یافتگی را فراهم می توسعه

ای یمال   ینوان یامل ضدتوسعه هب ،و در نتیجه بودخواهد آن پایان  ةنقطو ارتباطات مانع کند همانا 

روساتایی اشااره    ةنیز بر تأثیر ایتمااد در توساع  ( 3181) نتایه پژوهش افراخته و همکاران. کند می

 گذارد می مناطق یافتگی توسعه روند بر زیادی ثیرتأ سرمایة اجتماییبراساس این مطالعه . ه استکرد

 .یافت دست کمتری های هزینه با آن مختلف ابعاد در به توسعه سرمایة اجتمایی قایارت با توان می و

                                                           
1. Almond  & Verba 

2. Ingelhart 
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 گرایی اجتماعی عمل

گرایی اجتمایی است که در این دهستان مطابق با ماتن   یمل ،اجتمایی یةیکی دیگر از یناصر سرما

زاع و درگیاری  مثل تمایل پایین به نا  ها، آنبا مردم و فرازهای خروجی از  گرفته های انجام مصاحبه

 ،و افراد مسن، اهل مصالحه بودن مردم در اختالفات مختلاف  ترها بزرگشنویی از  بین خود، حر 

خوشبختانه دهستان آبباریک در بین خود نزاع ندارناد یاا محادود    . از این نظر یملکرد خوبی دارند

کاه موجاب    ناد ههاایی مواج  سری مسائل با تنش اما متأسفانه با روستاهای مجاور بر سر یک ،است

 .شود ها می درگیری و نزاع بین آن

 ها تفاوت پذیرش ظرفيت

 یک دارای روستا این مردم همتأسفان .است اجتمایی ةسرمای یناصر از نیز ها تفاوت پذیرش ظرفیت

 غیرمستقیم و مستقیم طور هب ها آن کارکردهای از خیلی بر که هستند «حسادت» نام هب پررنگ ویژگی

اقتصاادی مناساب خیلای از     – اجتمایی موقعیت نپذیرفتن به ویژگی این. است تهگذاش منفی تأثیر

باه   ،ت اشاره شدگونه که در ینصر ایتماد و امنی  طرق مختلف همان  شود و به میمنجر مردم روستا 

تاوزی   ناپذیر بوده و موجبات کدورت و کینه زنند که جبران باری دست می تأسفاقدامات ناپسند و 

  .که بسیار جای تأمل دارد ،کند میفراهم  را در روستا

 هنجارشكنی

بین مردم دهستان دیاده  که  است «هنجارشکنی»از دیگر طبقات خروجی مرحلة کدگذاری محوری 

بیشاتر در   یعنی هنجارپذیری اسات و  اجتمایی ةسرمایصر این هنجارشکنی یکس یکی از .شود می

یجیبای   امار  ،و چاه روساتایی   ه شاهری چی امروز ةدر جامعکه  شود قشر جوان دهستان دیده می

های ارزشای جامعاه    پایهاست، زیرا  ضدتوسعهبرخال  هنجارپذیری هنجارشکنی . رسد نظر نمی به

از . خواهاد شاد  منجار  یک جامعاه  ( شرایط آشفته و نابسامان) کم به آنومی و کم رود میزیر سؤال 

های کااری، همکااری، مشاارکت    گرایای اجتماایی، پیوناد    اجتمایی یمال  ةهای سرمای لفهؤمیان م

شاوند و احسااس ایتمااد و امنیات،      اجتمایی و مشارکت مدنی به مشارکت و پیوندها مربوط مای 

کاه   شاوند  اجتمایی محسوب مای  ةبنای سرمای ها سنگ بهادادن به زندگی و ظرفیت پذیرش تفاوت
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ای  ای و غیرتوساعه  های توساعه  ها در بسیاری از فعالیت نشان از اهمیت زیاد این یناصر و نقش آن

 .جوامع روستایی دارد

نتایه ارزیابی حاضر حاکی از آن است که مشاارکت اجتماایی، مشاارکت مادنی،      ،کلی طور به

 ةماورد مطالعا   ةگرایی اجتمایی، پیوندهای کاری و ارزش زندگی در جامعا  حمایت اجتمایی، یمل

موجاب تقویات سارمایة    هاایی هساتند کاه     و از جملاه مؤلفاه   دارداین پژوهش وضعیت مناسابی  

، همکااری پاایین، و   هاا  تفااوت  پاذیرش  ظرفیات  نداشاتن شاوند، اماا هنجارشاکنی،     اجتمایی می

هاای   تارین ینصار ماؤثر بار سارمایة اجتماایی یعنای ایتمااد اجتماایی از مؤلفاه           بودن مهام  پایین

  .کنندة سرمایة اجتمایی هستند تضعیف

 هاپيشنهاد

 :شود مطرح می برمبنای نتایه تحقیق، پیشنهادهای زیر

ویاژه مشاارکت و ایتمااد جازء      بااال باه   سرمایة اجتمایی ةواسط بازدید از روستاهایی که به .3

 .یافته هستند روستاهای آباد و توسعه

هاا و   انادازی انجمان   شورای اساالمی روساتا در تشاکیل و راه    یها و ایضا اهتمام دهیاری .1

 .جودهای مختلف در سطح روستاها و تقویت نهادهای مو تعاونی

ینوان یکی از یوامل بسیار مهم و تأثیرگاذار بار    به سرمایة اجتماییاهمیت بیشتر دولت به  .1

 .آنة ریزی برای توسع پایدار اجتمایی و برنامه ةتوسع

ریزی،  المنفعه و ترغیب مردم به مشارکت و همکاری در برنامه های یام تشریح مزایای پروژه .1

 .ها اجرا و حفظ و نگهداری از آن

  .سرمایة اجتماییینوان یکی از یناصر مهم  ایتمادی به یابی یلل بی ریشه .1
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 .انتشارات کویر
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