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  چکیده

این  مفهوم سرمایه اجتماعی، یک مفهوم فرا رشته ای است که طی پانزده سال اخیر مورد توجه بسیاری از شاخه های علوم انسانی قرارگرفته است .

بوده که  نمفهوم به طورکلی برروابط  میان انسان ها تمرکز دارد . ادبیات سرمایه اجتماعی ، تا به حال ، عالوه برطراحی نظری این مفهوم ، درپی آ

 اهمیت این روابط را به لحاظ تجربی نیزبه اثبات رساند . 

ی همچون در راستای مطرح شدن مفهوم سرمایه اجتماعی شیوه های برنامه ریزی نیز بارویكرد به مشارکت مردمی و توسعه پایدار با تاکید بر شاخص های

در آن هر منطقه در اعمال سیاست های اقتصادی همراه با در نظر كل گرفته کهسنجش سرمایه اجتماعی، پایداری ، انعطاف پذیری و مشارکتی بودن ش

توسعه همه جانبه » گرفتن مزیت نسبی دارای آزادی عمل زیادی گردید. یكی از دیدگاه های توسعه که در قالب مفاهیم مطرح شده شكل گرفته است 

مؤلفه آن در  21بر اساس  مشارکت و شبكه ها( در رابطه با سنجش سرمایه اجتماعی می باشد. بنا براین ، سه شاخص مدنظر پانتام ) اعتماد ،« شهری

 ،در این مقاله مورد استفاده و سنجش قرار می گیرد.سه طبقه برخوردار ، نیمه برخوردار و محروم از بعد پایگاه اقتصادی و اجتماعی 

سال  40تا  14منطقه شهرداری که بین  20شهروندان مرد و زن شهر اصفهان در  نفر از 044روش اجرای پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بوده و نمونه 

ی بوده اند را تشكیل می دهد و نوع نمونه گیری استفاده شده خوشه ای چند مرحله ایی بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد بین مؤلفه ا

کت اجتماعی و انسجام اجتماعی بین سه طبقه برخوردار، نیمه برخوردارو همكاری، ارزش های زندگی ، وساطت اجتماعی، حمایت اجتماعی، مشار

.میزان همكاری ، ارزش های زندگی ، وساطت اجتماعی، حمایت اجتماعی و مابقی مؤلفه ها فاقد تفاوت معنادار می باشد محروم تفاوت معنادار وجود دارد

برخوردار بوده است ولی میزان انسجام اجتماعی در طبقات محروم بیشتر از نیمه و مشارکت اجتماعی در طبقات محروم کمتر از نیمه برخوردار و 

)تحصیالت برخوردار و برخوردار بوده است.بین متغییر های پیش بینی کننده مؤلفه های سرمایه اجتماعی، بهترین پیش بینی کننده ها، پایگاه اجتماعی

آمد خانواده( بوده است.رابطه بین پایگاه اجتماعی و سرمایه اجتماعی معكوس و رابطه بین پایگاه فرد، تحصیالت پدر، تحصیالت مادر(و پایگاه اقتصادی)در

 اقتصادی با مؤلفه های سرمایه اجتماعی مستقیم می باشد.        

 توسعه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، هنجارهای اجتماعی، شبكه های اجتماعی، سرمایه اجتماعی:کلید واژه ها
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 مقدمه
ال حاضر حق توسعه به عنوان يکی از انواع حقوق بشر محسوب می شود توسعه يکی از ابعاد مهم جامعة در حال تغییر است و در ح

که شامل برخورداری انسان ها جهت مشارکت در سطوح مختلف جامعه و حق دريافت کمک و بهره مند شدن از مواهب و مزايای 

د از صفاتی چون پايداری توسعه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است، اين حق جزو حقوق بشری غیر قابل تفیض است و باي

و توازن برخوردار بوده و هدفش رشد استعدادهای انسانی باشد.امروزه درکی که از مفهوم توسعه در میان صاحب نظران و حتی 

مردم عادی وجود دارد اتفاق نظر بر سر مطلوبیت توسعه يافتگی است.گرچه نوع مطلوبیت، جنبه ها و چگونگی رسیدن به آن نزد 

زمانی متفاوت بوده است.توسعه دارای ابعاد  ، برنامه ريزان و انديشمندان حوزه های گوناگون علمی در دوره های سیاستگذران

متعدد است. ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مهم ترين اليه های توسعه را تشکیل می دهند، توسعه اجتماعی و فرهنگی 

توسعه در دهه های پايانی قرن بیستم در سطح جهان به آن توجه شد.توسعه اجتماعی جزء آخرين اليه هايی بود که در فرآيند 

فرآيندی است که طی آن قابلیت های بافت اجتماعی جهت مشارکت آگاهانه شهروندان با هدف افزايش کیفیت زندگی و برابری 

ده می شود. توسعه اجتماعی بر ستون های اجتماعی آنان ارتقا يافته و در آن ساختارهای الزم برای تحقق اين هدف تدارک دي

 .شهروندی، مشارکت اجتماعی، رفاه اجتماعی و سرمايه های اجتماعی بنا شده است

نظر به جايگاه ويژه سرمايه ی اجتماعی در مطالعات و بخصوص در حوزه علوم اجتماعی، توجه به کارکردهای اين پديده ها در 

گی ضروری است، لذا ناگزير بايد برای حل بحران هايی )تفاوت در فرصت های زندگی، بررسی بسیاری از مسائل اجتماعی و فرهن

تفاوت درآمدی، تفاوت در پايداری اجتماعی و زيستی، تفاوت در فرهنگ و ...( که جوامع جهان سوم را بیشتر از سايرين در 

ان جنبه های مختلف توسعه بويژه ابعاد فرهنگی و اجتماعی داشت. در واقع ارتباط می مسائلمعرض خطر قرار داده، نگرشی جديد به 

 کند.اجتماعی آن، زمینه را برای رشد و تعالی فرد و جامعه فراهم می 

عدم توجه به توسعه پايدار و در نظر گرفتن تنها يکی از جنبه های آن که عمدتا توسعه اقتصاد محور بود، مشکالت متعدد در جوامع 

افزايش شکاف های اقتصادی و اجتماعی، نابرابری قشرهای مختلفف اجتمفاعی در بهفره بفرداری از  گوناگون را از جمله ناپايداری،

امتیازات را به ارمغان آورد. به منظور بهبود و ارتقا برنامه های توسعه همه جانبه در سطوح مختلف جهفانی، ملفی، منطقفه ای و حفل 

اجتماعی و فرهنگفی، ناکفافی بفودن مشفارکت اجتمفاعی و نفابودی  چالش های مهمی نظیر بیکاری رو به رشد در جوامع، بی ثباتی

میالدی راهبردهايی را جهت توسعه اجتماعی  2331محیط زيست و شهری شدن شتابان و ناهمگون، سران کشورهای جهان در سال 

 (.2933)کالنتری، و فرهنگی اتخاذ کردند 

ست برنامه های توسعه آمرانه، دولت محور، اقتصاد محور، فن ساالر ( شک2بحث از توسعه اجتماعی نتیجه دو بازخورد پیوسته است: 

بدون مشارکت و حضور جدی مردم به ويژه گروه های هدف برنامه ها، بی توجهی و گفاه نففی ارزش هفای محلفی، بفومی و حتفی 

ه و فاقد کارايی و تلقی ملی، عدم عنايت به ضرورت حفظ ويژگی چند قومی و چند فرهنگی جوامع، تلقی از سنت ها به عنوان کهن

(جهانی شفدن از بفاال و پیامفدهای منففی سیاسفت هفای تعفديل يفا انطبفاق 1از مدرن به معنای مثبت، ضروری، تکاملی و رو به جلو. 

ساختاری و خصوصی سازی بدون توجه به ضعف جامعه مدنی و در نتیجه افزايش شکاف بین طبقات ثروتمند و اکثريفت فقفرا مفی 

 (.2933، فائقی2931ربیعی،؛ قاسمی، اسماعیلی و 2931پیران، ؛ 2933 باشد )کالنتری،

در کلی تفرين سفطح، سفرمايه اجتمفاعی بیفانگر توصفیف ، در مجموع توسعه اجتماعی ترکیب مفهوم پیچیده سرمايه اجتماعی است

مشکالت متقابل يا مسفائل  ويژگی هايی از يک جامعه يا گروه اجتماعی است که ظرفیت سازمان دهی جمعی و داوطلبانه برای حل

 (.2931د )تاجبخش، عمومی را افزايش می ده

در واقع سرمايه اجتماعی حاصل تعامالت و هنجارهای گروهی و اجتماعی بوده و از طرف ديگر افزايش آن می تواند موجب پايین 

 ( .169، ص ii ،1001گردد )والیسآمدن جدی سطح هزينه های اداره جامعه و نیز هزينه های عملیاتی سازمان ها 
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به منظور سنجش سرمايه اجتماعی رويکردهای متفاوتی وجود دارد، در رويکرد اول واژه کلیدی اعتماد می باشد، به همین دلیل 

میزان اعتماد و نیز میزان مشارکت افراد در فعالیت های مدنی و انجمن های داوطلبانه مهمترين شاخص های سرمايه اجتماعی اند و 

که به خاطر کیفی بودن سرمايه اجتماعی سنجش آن بسیار دشوار بوده و برای اندازه گیری آن می  رويکرد دومی بر اين باور است

توان از متغیرهايی چون جنايت، فروپاشی خانواده، میزان طالق، اعتیاد، خودکشی، طرح ودعاوی و دادخواهی، فرار از پرداخت 

 (. 2933غیره استفاده کرد )فوکوياما، مالیات، کودک آزاری و 

سرمايه اجتماعی که سبقه ای جامعه شناسانه دارد، به عنوان يک اهرم حساس در دنیايی مدرن که هر روز میزانش سطحی تر و کم 

عمق تر می شود و انسان ها را به سمت اتم های مجزا سوق می دهد )اتمیزه شدن(، می تواند راهگشای بسیاری از هم گسیختگی 

اشد. بشر امروز بیش از هرچیز نیاز به کنش های متقابل پرمايه در شبکه های اجتماعی و ارتباطاتی ها، بی نظمی ها و بی سازمانی ها ب

وسیع دارد تا بتواند از ساختار شکنی و هنجار شکنی آمیخته با زندگی اجتماعی خود جلوگیری کند يا حداقل روندی معکوس 

 (.2933؛ فائقی و اسماعیلی،2933برای آنها تعريف کند )کاظمی،

همان طور که از آمارهای گزارش شده در چندين استان ايران بر اساس يافته های تحقیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بر می »

کاهش يافته است؛ به طوری که میانگین شاخص های  2931تا  2933آيد، میزان شاخص های سرمايه اجتماعی طی سال های 

به  2933درصد ) حد زياد( در سال  1/11صداقت و پايبندی به قول و قرار از  گذشت، امانتداری، انصاف، کمک و نوع دوستی،

برابر کاهش يافته است. براين مبنا، پیش بینی می  1/2سال  9رسیده است. يعنی درعرض  2931درصد ) درحد زياد( در سال  2/21

درصد  6اين میزان به حدود  2931 -36ال شود اگر با ديدی خوش بینانه شرايط به صورت سال های ذکر شده باقی بماند، در س

 )درحد زياد( کاهش يابد.

همچنین میانگین شاخص هايی نظیر: دورويی، تقلب وکالهبرداری، تملق و چاپلوسی که همگی مانع از ايجاد اعتماد عمومی و 

جامعه رواج پیدا کرده است. در حد زيادی بین افراد  2931تا  2933تشکیل سرمايه اجتماعی درسطح جامعه می شود، طی سال های 

 2931درصد )در حد زياد( در سال  3/32به  2933درصد ) درحد زياد( در سال  1/66به طوری که میانگین اين شاخص ها از 

افزايش يافته است؛ يعنی درعرض سه سال، بیش از يک برابر افزايش يافته است. براين اساس، پیش بینی می شود اگر شرايط به 

درصد افزايش يابد و اين نشان دهنده و جود  1/33اين میزان به بیش از  2931 -36ی ذکر شده باقی بماند، در سال صورت سال ها

 (.«63، ص 2933بحران سرمايه اجتماعی در سال های آتی در سطح جامعه است )به نقل از رحمانی و کاوسی، 

بويژه در ابعاد اجتماعی و فرهنگی، توجه به سنجش میزان سرمايه   با توجه به اهمیت سرمايه اجتماعی در رسیدن به توسعه همه جانبه

 .اجتماعی در بین طبقات مختلف و پی بردن به سطح آن جهت برنامه ها و سیاست گذاری های اجتماعی ضروری می باشد

و سفبک زنفدگی اففراد  در گذشته، جوامع بشری نظم سنتی پايداری را تجربه کرده اند. نظام حکومتی، باورها و اعتقفادات مفذهبی

کمتر د معرض تغییر و يا شک و ترديد قرار می گرفت. در اين وضعیت متولیان جامعه با استفاده از ابزارهای متعدد بفه سفادگی مفی 

جامعه حاکم کرده، به مسائل معیشتی و نیازهای اجتماعی مردم پاسخ دهند. بفا آغفاز انقفالب صفنعتی و انتشفار توانستند نظمی را در 

تکنولوژی در غرب و سپس در ديگر نقاط دنیا شاهد پیشرفت های سريع فنی و به موازات آن گسترش آگاهی های عمومی و موج 

افزايش سطح انتظارات و توقعات مردم بوده ايم.همین مسأله به بی نظمی ها و اغتشاشات اجتماعی که نسبت مستقیمی با سطح شفهر 

ؤولین جامعه را به فکر سامان دادن و به نظم درآوردن جامعه انفداخت تفا از ايفن رهگفذر نشینی دارد، دامن زده و انديشمندان و مس

بتوان بستر الزم مديريت، جامعه شناسی و ... رشد کرده که سعی در تحلیل وضعیت موجود و ارائه راهکارهفای مناسفب داشفتند.در 

مادی و در يک کالم رشد اقتصادی تشخیص داده شده و آغاز موتور محرک پیشرفت جامعه استخراج منابع طبیعی و تراکم سرمايه 

بر افزايش تولیدات و درآمد ملی و تسخیر بیشتر طبیعت با استفاده از ابزار علم و فناوری تأکید شد. لیکن دانشمندان علوم اجتمفاعی 

پفی برنفد کفه در پرتفو آن، با مقايسه تطبیقی کشورها و بررسی دقیق سفاختار اجتمفاعی جوامفع پیشفرفته بفه نفوع خاصفی از سفرمايه 
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ايفن  اطالق شفد. "سرمايه اجتماعی"همکاری، همیاری و مشارکت افراد جهت نیل به منافع مشترک میسر می شود و بدان اصطالح 

شکل سرمايه که از شیوه تعامل بین افراد و وجود هنجارهای مناسب همیاری و همکاری حاصل می شود؛ ريشفه در اعتمفاد متقابفل، 

اجتماعی و شبکه های متنوع اجتماعی( جهت مشارکت های فعاالنفه -ارزش های مشترک، وجود بسترهای الزم)محیط های سیاسی

ته صنعتی هم اکنون در کنار سفرمايه گفذاری در بخفش هفای مختلفف اقتصفادی، در برنامفه همه آحاد جامعه دارد.کشورهای پیشرف

 ريزی های کالن ساالنه خود جهت حفظ و افزايش سرمايه اجتماعی نیز سرمايه گذاری الزم را به عمل می آورند.

ته بگذارند خود را با موانع عديفده کشورهای در حال توسعه که هم اکنون می خواهند در زمینه توسعه جا پای کشورهای توسعه ياف

ای رو به رو می بینند از جمله آن می توان به ناکارآمدی بخش اداری، بی مسؤولیتی ارگان های حکومتی، پايین بودن سطح اعتماد 

ايفن دولت و نبود روحیه مشارکت پذيری در آحاد جامعه جهت بهبود اوضاع اجتمفاعی اشفاره کرد.همفه -بین مردم و نیز میان ملت

موارد را می توان در چارچوب سرمايه اجتماعی مورد مطالعه قرار داد و با قرار دادن آن ها در شبکه ای نظام يافته به آسیب شناسفی 

 نظام اجتماعی مبادرت ورزيد.

کردن  مسأله اصلی که گروه پژوهش را به سمت ارائه و اجرای طرح حاضر سوق داده است، ناديده انگاشته شدن يا کم رنگ جلوه

اجتماعی با وجفود موقعیفت منحصفر بفه ففرد آن در بفین عوامفل تعیفین کننفده در  -سرمايه اجتماعی در برنامه ريزی کالن اقتصادی

سرنوشت نظام جمعی است.گروه تحقیق امیدوار است تا با طرح اين موضوع در گستره شهری، گفامی را در جهفت توجفه نظفری و 

در عین حال زمینه را برای نقد و بررسی بیشتر اين مفهوم به لحاظ تجربی و نقد ابزارهای بفه کفار عملی بیشتر به اين پديده بردارد و 

 رفته در سنجش سرمايه اجتماعی را فراهم آورد.

هدف کلی اين پژوهش سنجش سرمايه اجتماعی در سه طبقه ی  برخوردار، نیمه برخوردار و محروم )بر اساس پايگاه های  

 2930-32منطقه شهرداری شهر اصفهان درسال 21اين سرمايه در  و رتبه بندی و بررسی تفاوت های معناداراجتماعی و اقتصادی( 

 می باشد.

 تعیین تفاوت میزان سرمايه اجتماعی در بین شهروندان شهر اصفهان در سه طبقه برخوردار،نیمه برخوردار و محروم-

 21جتماعی، پايگاه اقتصادی( شهروندان شهر اصفهان بر مؤلفه های تعیین رابطه ويژگی های دمگرافیک)جنسیت، سن، پايگاه ا-

 گانه سرمايه اجتماعی 

گانه مسکونی شهرداری شهری  21در میان بلوک های انتخابی مناطق  و رتبه بندی آن  تعیین تفاوت میزان سرمايه اجتماعی -

 اصفهان.

 چارچوب نظری سرمایه اجتماعی

از آن جايی که انسان ها از طريق روابطی که با يکديگر برقرار می سازند سعی دارند تا نیازمندی های خود را تأمین و اهداف مورد 

نظر را محقق نمايند، پديده ای به نام )جامعه( شکل می گیرد.برقراری رابطه میان افراد باعث می شود تا اطالعات، بین افراد مبادله 

عه در قالب شبکه های مختلف اجتماعی از قبیل همسايگان، دوستان، شبکه های خويشاوندی، خانواده و غیره به شود و افراد جام

تعريف و تحقق منافع جمعی اقدام کنند و با مشارکت فعاالنه در اجتماع، سعی در بهبود کیفیت زندگی فردی و جمعی خود 

و کمیت باالتری برخوردار بوده و نظام مند تر و هماهنگ تر عمل نمايند، ما نمايند.هر چه اين روابط از استحکام بیشتر و از کیفیت 

شاهد دستیابی به اهداف جمعی در مدت زمانی کوتاه تر و با صرف هزينه ای کمتر خواهیم بود. در اين حالت ما می توانیم از 

یت اين روابط است، ارتباطات اجتماعی )سرمايه اجتماعی( صحبت به میان آوريم که ترکیب ويژه  روابط اجتماعی و نیز کیف

هنگامی می توانند به مثابه )سرمايه اجتماعی( عمل کنند که مبتنی بر اعتماد متقابل بوده و تحت تأثیر ارزش ها و هنجارهای مشترکی 

 (. 2931که افراد جامعه در آن شريک اند، باشند)قاسمی و همکاران ،
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ی دستیابی به منافع مشترک را تسهیل می نمايد.  الزم است به اين نکته توجه نمود که سرمايه اجتماعی فرآيند مشارکت افراد برا

سرمايه اجتماعی در درون يک فرد و يا در درون ساختار اجتماعی وجود ندارد، بلکه در فضای بین افراد )فضای ارتباطی(  موجود 

ازار باشد بلکه همگان می توانند در تولید آن مشارکت است.سرمايه اجتماعی چیزی نیست که در تملک دولت، يک سازمان و يا ب

کنند. سرمايه اجتماعی از هزاران کنش روزانه ی که  بین مردم وجود دارد، آفريده می شود و بوجود می آيد)بولن و 

 (.iii،2330اونیکس

ماعی طرح گرديده را در قالب جهت بررسی دقیق تر مفهوم سرمايه اجتماعی ابتدا برخی از تعاريفی که تا کنون برای سرمايه اجت

 جدول زير آورده و سپس سعی می کنیم تا اجزای تشکیل دهنده ی سرمايه اجتماعی را مشخص نمائیم.
 صاحب نظران مختلف تعاريف سرمايه اجتماعی توسط: 2جدول 

 تعریف سرمایه اجتماعی نظریه پرداز

بالفعل فراهم شده برای فرد یا گروه است.این منابع، برآمده از مالکیت شبکه سرمایه اجتماعی، حاصل جمع منابع بالقوه و  (6891بوردیو)

 بادوامی از روابط کم و بیش نهادینه شده ای است که از فهم متقابل و سوابق مشترک بین افراد ، حاصل می شود.

یه اجتماعی مشخص می شود، ارزش جنبه سرمایه اجتماعی را می بایست با کارکردش تعریف کرد.کارکردی که بوسیله ی سرما (6881کلمن)

 هایی از ساختار اجتماعی است که کنشگران به عنوان منابعی جهت تحقق اهداف و عالقه اشان از آنها استفاده می کنند.

خود به سرمایه اجتماعی، منبعی است که کنشگران آن را از ساختارهای خاص اجتماعی برمی گیرند و سپس در پیگیری منافع  (6881بیکر)

 کارش می برند: سرمایه اجتماعی به واسطه ی تغییر در روابط کنشگران بوجود می آید.

های تابع تولید و یا توابع ه سرمایه اجتماعی، مجموعه ای از عناصر اجتماعی است که در روابط میان مردم اثر می گذارد و نهاد (6881شیف)

 مطلوبیت را تشکیل می دهند.

ه اجتماعی، جنبه هایی از سازمان اجتماعی از قبیل هنجارها، شبکه های اجتماعی و اعتماد متقابل است که همیاری و سرمای (6881پاتنام)

 هماهنگی افراد را برای دستیابی به منافع مشترک، تسهیل می کند.

استفاده از سرمایه مالی و انسانی سرمایه اجتماعی، دوستان، همکاران و تماس های کلی تری است که از طریق آنها فرصت های  (6881برت)

 بدست می آید.

سرمایه اجتماعی، مجموعه ای از شبکه های رسمی و غیر رسمی است که افراد از آن استفاده می کنند تا کاالها و خدمات را به  (6889رز)

 )مصارف مختلف( تخصیص دهند.

هنجار غیر رسمی)نانوشته( است که همکاری میان دو یا چند نفر را ارتقاء می سرمایه اجتماعی، مثل و نمونه ی ملموسی از یک  (1111فوکویاما)

 بخشد.

OECD(2004)  سرمایه اجتماعی، شبکه هایی دارای هنجارها، ارزش ها و برداشت های مشترک است که همکاری در داخل و بین گروه ها را

 تسهیل می کند.

فاطمه 

 (6891مرنیسی)

تگی سنتی جامعه است که در آن گروه های مردم می توانند با وقف خویش در پروژه های سرمایه اجتماعی شکلی از همبس

 اجتماعی، نفع فردی خود را دنبال کنند.

توجه به تعاريف متعددی که ارائه گرديد، می توان اکنون اين پرسش را مطرح کرد که )اجزاء و عناصر تشکیل دهنده سرمايه با 

 اجتماعی چیست؟(.

در بین همه تعاريف می توان اين نکته را استنباط کرد که ويژگی هايی در ساختار اجتماعی وجود دارد که کنش های متقابل 

موجود میان افراد را سامان می بخشدوآن ها را به سمت و سويی هدايت می کند که اين منافع جمعی به شکل سهل الوصول تری 

صادفی و موقتی نمی تواند به عنوان ابزار تأمین منافع مشترک مورد استفاده قرار گیرد، تأمین گردد. در حقیقت روابط اجتماعی ت

بلکه هنگامی که به صورت شبکه ايی بادوام در می آيد و به قول بورديو نهادينه می شود و افراد در قالب آنها بازی مکرر خود يعنی 

ند می توانند به صورت منبعی در اختیار کنشگران قرار گیرند و به مراودات روزمره و همکاری و همیاری را تمرين و تجربه می کن

صورت سرمايه مورد استفاده واقع شوند.از سويی ديگر، در صورتی روابط اجتماعی به صورت منبع بالقوه برای تحقق اهداف 
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مساعدت به ديگران بنا  جمعی در می آيد که در فضايی اعتماد آمیز و مبتنی بر هنجارهای دعوت کننده به مشارکت و کمک و

 شده باشند. 

تا بدين جا ما سرمايه اجتماعی را نزديک به آنچه پاتنام تعريف می کند مورد توجه قرار داده ايم و اجزای تشکیل دهنده آن را 

يه اجتماعی )شبکه ها( که بعد ساختی سرمايه اجتماعی است و جنبه ی عینی دارد و نیز )اعتماد( و )هنجارها( که بعد شناختی سرما

 بوده و جنبه ی ذهنی دارد ، تعريف نموده ايم

 (.ii ،1001ديويد هالپرن سرمايه اجتماعی را ترکیب يافته سه جزء می داند)هالپرن

 الف( شبکه ها

 ب( هنجارها، ارزش ها و انتظارات 

 ج( ضمانت های اجرايی

د به صورت رسمی يا غیر رسمی در قالب پاداش ها و به دو مورد نخست قبال اشاره ای رفت. اما ضمانت های اجرايی می توانن

 مجازات هايی که به رفتار افراد داده می شود مورد شناسايی قرار گیرند.

در بسیاری از اوقات ترس از محرومیت از بسیاری از مزايا و يا حتی محروم شدن از روابط با کسانی که مايل به داشتن ارتباط با آنان 

دن به انجام برخی کارها باز می دارد.گاهی نیز پاداش های در نظر گرفته شده برای برخی کارها)مثال مورد هستیم، ما را از دست ز

 توجه قرار گرفتن و منزلت يافت و ...( ما را به انجام برخی کارها ترغیب می کند.

دولت به تنظیم روابط اجتماعی  ضمانت های اجرايی گاهی نه به صورت هنجاری، بلکه به شکل قانون رسمی، به پیشتوانه ی رسمی

 می پردازند.

به نظر می رسد تنها آن بخش از ضمانت های اجرايی که صورتی غیر رسمی داشته و به شکل هنجاری نانوشته می باشد را به عنوان 

ی ضمانت سرمايه اجتماعی لحاظ کنیم و آن را نه به صورت جداگانه، بلکه در دل هنجارها در دل بحث قرار دهیم و بخش رسم

های اجرايی که صورتی قانونی به خود می گیرد به عنوان يکی از بسترهای مورد نیاز موجود در جامعه برای شکل گیری و تقويت 

سرمايه اجتماعی مد نظر قرار دهیم؛ چرا که قوانین رسمی به تعبیر کلمن، در ساختار روابط اجتماعی نهفته نیستند بلکه از بیرون بر 

 ت می کنند.آنها اعمال قدر

منابعی که سرمايه اجتماعی در آنها خلق می شود عبارتند از : خانواده، مدارس و ديگر نهادهای آموزشی، اصناف و مشاغل، 

نهادهای مدنی و اجتماعات محلی؛  منابع فوق همگی بر ايجاد سرمايه اجتماعی از اهمیت بسزايی برخوردارند اما آنچه به نظر می 

ز تأثیر باالتری برخوردار است، نهادهای مدنی می باشد.ادبیات سرمايه اجتماعی بر آن است که در ارتباط با رسد از ديگر منابع ا

تولید سرمايه اجتماعی سهم کمتری را به خانواده اختصاص داده و در مقايسه با آن ، باالترين تأثیر را به زمان های خردی که افراد 

 (.i،A 1009)دفتر آمار استرالیارف می کنند منظور بداردداوطلبانه صبرای کار کردن در نهادهای 

الزم به ذکر است که اشکال مختلف سرمايه در صورتی که به خدمت کل جامعه درآيند می توانند در کل نتايج مثبتی را برای 

بگیرد و به منافع  جامعه به بار آورند.لیکن در صورتی که هر کدام از اشکال مختلف سرمايه در خدمت اهداف گروهی خاص قرار

 (.A 1009کل جامعه پیوند نخورد می تواند پیامدهای منفی ای برای جامعه به بار آورد)دفتر آمار استرالیا،

پاتنام مفهوم سرمايه اجتماعی را فراتر از سطح فردی به کار می گیرد وبه چگونگی کارکرد سرمايه اجتماعی در سطح منطقه ای 

اجتماعی برنهادهای دمکراتیک و درنهايت توسعه اقتصادی عالقهمند است . اگر چه او ازمنافع خصوصی وملیونوع تأثیرات سرمايه 

وجهات فردی وجمعی سرمايه اجتماعی اشاره دارد، اما  iiiو خصوصی iiوده وبه صورت های عمومیبسرمايه اجتماعی نیز غافل ن

، 2331رجی و بهره های عمومی سرمايه اجتماعی است ) پاتنام، به صراحت بیان می دارد که تمرکز و عالقه مندی خاص او منافع خا

 (. 3: 1001؛ پاتنام و گاس، ص  19
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پاتنام ريشه نابرابری رادر ذات سرمايه اجتماعی نمی بیند. از منظر وی سرمايه اجتماعی، خصوصاً سرمايه اجتماعیدرشکل جمعی 

آن صورت همه افراد در رحل مشکل کنش جمعی ياری برساند و می تواند افراد جامعه را د، هنجارهای همیاری واعتماد -آن

 . (16: 2931الوانی و شیروانی، جامعه از برکات آن برخوردار می گردند. )

پاتنام درآثار اولیه خود در بحث از سرمايه ا جتماعی و دموکراسی، بیشتر به نقش انجمن ها و مشارکت های مدنی واجتماعی مردم 

منشأ همه کارهای مهم در آثار اولیه او شهروندان هستند،  iiiiالندس و ويلسونپرداخته است و به تعبیردرکارآمدی دموکراسی 

 ( . 1002، الندس و ويلسونواثر دولت درشکل گیری سرمايه اجتماعی و يا اعتماد ناچیز شمرده شده است. ) 

وژی ونقش رهبران سیاسی واخالقی، نقش دولت را پاتنام دريکی از آخرين آثار خود به طور تلويحی درکنار عواملی نظیر تکنول

مورد تأکید قرار داده و به اشکال مختلفی که دولت ها از طريق نهادهای حکومتی و سیاست های معین می توانند در شکل گیری و 

 (. 1001اس، گافزايش سرمايه اجتماعی مؤثر باشند، اشاره کرده است. )پاتنام و

 :ن ويژگی سازمان اجتماعی تعريف می نمايد که آن ها عبارتند ازارآثار متعدد خود با سه مؤلفه، به عنوپاتنام سرمايه اجتماعی را د 

اقتدارگرا و دموکراتیک، ، اعم از مدرن و سنتی -ارتباطات ومبادالت شبکه های رسمی و غیر رسمی در هر جامعه ای :شبکه ها -

در شبکه های افقی شهروندانی عضويت دارند « . عمودی» و « افقی»  :نوع اندوجود دارند. شبکه ها دو  –فئودالی يا سرمايه داری 

که دارای قدرت و وضعیت برابری هستند. در شبکه های عمودی شهروندان نابرابر از طريق روابط نابرابر مبتنی بر سلسله مراتب و 

 وابستگی به هم پیوند دارند. 

اعی، روابط اجتماعی افراد و تعامالت آنان با يکديگر را بنیادی ترين جزء سرمايه پاتنام مانند ديگر نظريه پردازان سرمايه اجتم

عنوان خاستگاه دو مؤلفه ديگر سرمايه اجتماعی يعنی هنجارهای اعتماد و همیاری مطرح اجتماعی معرفی می کند و شبکه ها را به 

 (.  6: 1001می سازد ) پاتنام و گاس، 

، نوع دوم را فاقد توان برقراری اعتماد وهنجارهای «انحصار طلب» از شبکه های عمومی يا « طلب مساوات» او با تفکیک افقی يا  

ه ئهمیاری معرفی می نمايد. از نظر او شبکه های افقی در قالب مشارکت های مدنی )انجمن ها، باشگاه ها واحزاب. . . ( به دلیل ارا

 همیاری هستند. و ارچوب فرهنگی برای همکاری مولد هنجارهای اعتمادهچ

فشردگی يا تراکم شبکه ويژگی ديگری عالوه برساخت شبکه است که پاتنام بر آن تأکید دارد. منظور او از فشردگی، افزايش 

 (.  929 : 1001انجمن ها و امکان عضويت های متداخل ومشارکت در عرصه های چند گانه زندگی اجتماعی است ) پاتنام و گاس،

اعتماد، مفهومی است که ظاهراً هرکسی کی از ديگر از مؤلفه های سرمايه اجتماعی در نظر پاتنام اعتماد است. ي: اعتماد اجتماعی -

آنرا می فهمد اما توافق کردن روی يک تعريف مشخص از اعتماد مشکل است. شايد مشخص نبودن اعتماد در يک ارتباط، آسان 

 گران را تشخیص دهند اما تشخیص اعتماد، بسیارمشکل تراست. تر باشد. مردم میتوانند به سهولت بی اعتمادی در دي

پاتنام نوع خاصی از هنجارهای همیاری را مولدترين جزء سرمايه اجتماعی می داند و حتی آن را مالک : هنجارهای همیاری -

 :سرمايه اجتماعی می نامد

 (. 291: 1000)پاتنام، « مالک سرمايه اجتماعی اصل همیاری تعمیم يافته است» 

با ارزش  مواردیاشاره می نمايد. در نوع متوازن با مبادله هم زمان  iو تعمیم يافتهiiاودرتعريف هنجارهای همیاری به دو نوع متوازن

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

ه حال يکطرفه وغیر متوازن است اما انتظارات متقابلی ايجاد می کند، مبنی بر اينکه سودی که ميان است که درهمداومی درجر

 (. 293 : 1000اکنون اعطا شده، بايد در آينده باز پرداخت گردد )پاتنام، 
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ن سرمايه اجتماعی را می توان به طور نظريه پردازا، پاتنام بازدهی سرمايه اجتماعی را دستیابی به توسعه سیاسی و اقتصادی می داند

رويکرد جمعی با کلی بر اساس دو رويکرد فردی و جمعی نیز مقايسه کرد، در اين میان پاتنام از جمله نظريه پردازانی است که 

 . گیردی از سرمايه اجتماعی در سطح کالن مورد بررسی قرار م پاتنامبه عالوه تحلیل ، نسبت به سرمايه اجتماعی برخورد می کند

ديدگاه فکری سرمايه اجتماعی در دو رويکرد نظم و تضاد، قابل بررسی است، بر اين اساس مباحث پاتنام بر اساس رويکرد نظم 

 قابل بررسی است. 

 .پاتنام بیشتر بر جنبه های شناختی سرمايه اجتماعی تأکید داردبه عالوه 

اجتماعی از ديدگاه پاتنام به عنوان محقق متأخر سرمايه اجتماعی استفاده شد، شايان ذکر است که در اين تحقیق در حوزه سرمايه 

تأکید عمده او بر نحوه تأثیر سرمايه اجتماعی بر رژيم های سیاسی و نهادهای مختلف دمکراتیک است، وی سرمايه اجتماعی را 

ارتباط و مشارکت بهینه اعضای يک اجتماع شده  مجموعه ای از مفاهیم همانند اعتماد، هنجار و شبکه ها می داند که موجب ايجاد

و در نهايت منافع متقابل آنان را تأمین خواهد کرد. به عبارت ديگر وجود تعامالتی که افراد را به ساختن اجتماع سوق داده، آنها را 

ربه واقعی و ملموس شبکه به يکديگر متعهد می کند و از اين طريق به کالبد اجتماعی پیوند می دهد و همچنین احساس تعلق، تج

اجتماعی، روابط مبتنی بر اعتماد و تساهل ناشی از آن؛ منافع عظیمی را برای افراد جامعه فراهم می کند. از اين نقطه نظر سرمايه 

ی اجتماعی رابطه نزديکی با مفهوم فضلیت مدنی دارد. بدين معنی که سرمايه اجتماعی به اين واقعیت توجه می کند که فضلیت مدن

زمانی بسیار قدرتمند جلوه خواهد کرد که شبکه روابط اجتماعی متقابل را در احاطه خود قرار دهد. جامعه با فضائل بیشتر ولی با 

افراد منزوی، ضرورتا از اين نقطه نظر سرمايه اجتماعی غنی به شمار نخواهد رفت. در کل از نظر وی اعتماد و ارتباط متقابل اعضا 

بعی هستند که در کنش های اعضای جامعه موجود می باشند و به افراد اين امکان را می دهد تا اهداف مشترکشان شبکه به عنوان منا

 را به کمک هم دنبال می کنند. در کل به باور پاتنام سرمايه اجتماعی مجموعه ای از ويژگی زير میباشد:

ماعات از طريق کلوپ ها، انجمن ها، کلیسا و سازمان ها و وجود شبکه های اجتماعی که در بر گیرنده تعامالت انسانی در اجت -

 شبکه های ديگری می باشد. 

 درگیری مدنی: مشارکت افراد در فرآيند های محلی و استفاده از شبکه های باال  -

 هويت مدنی: احساس مشارکت برابر در درون محله ها -

 روابط متقابل: کمک و مساعدت متقابل میان اعضای محله ها  -

 (. 2931اعتماد: نقطه مقابل ترس )تاجبخش،  -

 :دالیل توجه به پارادایم سرمایه اجتماعی در جامعه ی معاصر
توجه به رويکرد جامعه مدنی به عنوان راهکاری برای خروج از بن بست دولت و بازار-  

ايجاد چارچوبی برای پیوند بین متغییر های جامعه شناسی و روش های دقیق در اقتصاد-  

گستردگی مفهوم سرمايه اجتماعی و کارايی آن در ساير حوزه های مطرح -  

شکست نظريه ی انتخاب عقالنی برای تجزيه و تحلیل حیات سیاسی و اجتماعی -  

.(10- 93:  2933مشکالت اجتماعی و...)کاظمی،-افول سرمايه اجتماعی در جوامع صنعتی و غیر صنعتی و پیامدهای ناشی از آن -  
 ی سرمایه اجتماعی )ابعاد اجتماعی(:مؤلفه ها 

 ابعاد اجتماعی: 

ن جنبه ها از ديدگاه پاتنام جنبه های سازمان اجتماعی در سه بعد اعتماد و قابلیت های آن، هنجارها و شبکه ها است.هر کدام از اي

.نیز به مؤلفه هايی تقسیم شده که در مدل زير به آنها اشاره شده است  
 

 همیاری
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( ، تلخیص و ترسیم: پژوهشگر2931ابعاد و مؤلفه های سرمايه اجتماعی، منبع: اسماعیلی ): 2شکل   

آن )گروتات و اعتماد : میزان ريسک پذيری و قابل اعتماد دانستن محیط زندگی از نظر فرد)عدم وجود دزدی يا کالهبرداری در  -

 (.1001ديگران،

احساس امنیت: میزان احساس امنیت و آسودگی و آرامش مردم در خانه های خود و يا قدم زدن در کوچه و خیابان های شهر در  -

 (.2333ولن و اونیکس،طول شبانه روز)ب

همیاری: هنجار همیاری، احساس درونی افراد جهت کمک به ديگران و به اجتماعی که در آن زندگی مفی کننفد، اشفاره دارد و  -

 (.1000باعث ايجاد تعادل بین منافع فردی و منافع جمعی می شود)کريشنا و شردر،

 (.1001ه يا هدفی مشترک)گروتات و ديگران،همکاری: همکاری در محل جمعی مردم جهت دستیابی به نتیج -

ظرفیت پذيرش تفاوت ها)مدارا(: اشاره به اين که افراد تا چه حد هنجارها، سبک زندگی و عقايدی که متفاوت از آنچه که خود  -

 (.920: 2931دارند را مورد پذيرش قرار داده و به آن احترام می گذارند)اسماعیلی،

درک و تصور افراد و اجتماعات از میزان توانیی تأثیر گذاری آنان در فعالیت ها و روند موجود در  احساس اثرگذاری و کارايی: -

 (1009جامعه)مرکز آمار استرالیا،

ارزش زندگی: ارزش زندگی احساس رضايتمندی فرد از زندگی و با ارزش دانستن خود در جامعه و باور به ايفن کفه جامعفه نیفز  -

 (.2333به آنها می گذارد)بولن و اونیکس،متقابال احترام الزم را 

وساطت اجتماعی:حضور فعال فرد به عنوان میانجیگر در حل اختالفات و منازعات موجود میان آشنايان، همسايه هفا، همکفاران و  -

 (.920: 2931يا همشهری ها)اسماعیلی،

یازمندی و يا بفه عنفوان بخشفی از حیفات روزمفره يت اجتماعی:حمايت افراد از يکديگر که به صور مالی و عاطفی در زمان ناحم -

 ( 1009فراهم آمده باشد)مرکز آمار استرالیا،

مشارکت اجتماعی: انواع مشارکت که هم برای فرد رضايت به بار می آورد وهم عامل شکل دهی به روابط و سازنده شبکه هفای  -

 (.920: 2931حمايتی بالقوه است)اسماعیلی،

 اعتماد رسمی

 قابلیت اعتماد به محیط

 اعتماد غیر رسمی

 اعتماد تعمیم یافته

 احساس امنیت

 همکاری

 ظرفیت پذیرش تفاوت ها

 احساس اثر گذاری

 ارزش زندگی

 وساطت اجتماعی

 اجتماعیحمایت 

اعتماد و 

قابلیت های 

 آن

سرمایه 

 اجتماعی
هنجاره

شبکه 

 مشارکت اجتماعی

 مشارکت مدنی

 انسجام اجتماعی

 ساختار شبکه

 کیفیات شبکه
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ايی که در ارتباط با فضای سیاسی، حکومتی، مديريت باشگاه ها و انجمفن هفا و نیفز سفازمان هفای غیفر مشارکت مدنی:فعالیت ه -

دولتی بوده و معموال در قالب عضويت رسمی فرد در گروه های مختلف خود را نشان مفی دهفد و تفابع مقفررات و سلسفله مراتفب 

 (.1001است)گروتات و ديگران،

و گروه  احساس پذيرش از سوی ديگران و احساس راحتی در محیط همسايگی و اجتماع محلیانسجام اجتماعی: بهره مندی از  -

(.1001هايی که افراد در آنها عضويت داشته و يا در آنها مشارکت دارند)گروتات و ديگران،  

عاريف متعددی از مجموعه ای از افراد است که از جهات اجتماعی و بخصوص اقتصادی موقعیت مشابهی دارند، با اين حال تطبقه:

طبقه وجود دارد که چگونگی آن به نگرش و گرايش فکری ارائه کننده آن بستگی دارد. در ديدگاه وبر طبقه، تجلی قدرت فرد در 

 (.33: 2933عرصه اقتصادی است)قاسمی و صمیم، 

شاخصهايی نظیر شغل، درآمد و تحصیالت ها يا خانوارها را بر اساس مالکهايی هستند که افراد، خانواده پايگاه اجتماعی و اقتصادی:

بندی میکنند. به عقیده وبر پايگاه اجتماعی فرد، همراه با طبقه يا درآمد و قدرت سیاسی بعد اصلی قشربندی اجتماعی را تشکیل طبقه

 (.1: 2932میدهند. به عقیده وبر اگر فرد پايگاه بااليی داشته باشد ،ثروت نیز بدنبالش خواهد آمد )ملک،

-های جايگاه اقتصادیطورخالصه پايگاه اجتماعی اقتصادی يک فرد به جايگاهی اشاره دارد که افراد با توجه به معرف  به 

اجتماعی نظیر ثروت، درآمد، میزان تحصیالت، شغل و.... اشغال میکنند. در اين پژوهش پايگاه اقتصادی اجتماعی افراد با توجه به 

ان هزينه و پس انداز، سطح تحصیالت فرد، میزان تحصیالت والدين، نوع منزل، ارزش وسیله شاخصهايی مانند میزان درآمد، میز

 نقلیه شخصی و خانوادگی ، منطقه مسکونی ، نگرش فرد نسبت طبقه و... سنجیده شده است.

 پیشینه ی پژوهش

به نتايج زير دست  رابطه سرمايه اجتماعی با سالمت اجتماعی در ايران ( در تحقیقی با عنوان 2932موسوی، رفیعی، امینی رارانی)-

 يافتند:

طرح مساله: در نهايت سرمايه اجتماعی به عنوان يکی از تعیین کننده های اجتماعی سالمت مطرح شده است. هدف اين مطالعه 

خت ارتباط بین سرمايه اجتماعی و سالمت بررسی رابطه میان سرمايه اجتماعی و بیان گرهای سالمت اجتماعی در ايران و شنا

اجتماعی می باشد.روش: مطالعه از نوع همبستگی اکولوژيک بوده که در آن داده های مربوط به سرمايه اجتماعی از طرح ملی 

ه هر بررسی و سنجش سرمايه اجتماعی در ايران و داده های مربوط به بیان گرهای سالمت اجتماعی از داده های موجود و مربوط ب

تحلیل ثانويه شده اند.يافته ها: بین سرمايه اجتماعی و SPSSجمع آوری و توسط نرم افزار 2936استان کشور در سال  90يک از 

متغیرهای فقر، رشد طبیعی جمعیت، خشونت، میزان باسوادی، میزان بیکاری و پوشش بیمه به عنوان بیان گرهای سالمت اجتماعی 

دارد. همچنین جهت رابطه در مورد متغیرهای فقر، رشد جمعیت و میزان بیکاری مثبت است. در  رابطه آماری معنی داری وجود

مجموع پس از انجام تحلیل عاملی اکتشافی و محاسبه نمره سالمت اجتماعی کل، رابطه بین سرمايه اجتماعی و سالمت اجتماعی 

درصد، می توان اذعان  90د و با توجه به ضريب تعیین تايید ش (p value = 0.001)0.54 –کل در ايران، با مقدار همبستگی 

 .تتغییرات سالمت اجتماعی با تغییرات سرمايه اجتماعی قابل توضیح اس 0.30داشت 

بر آن بوده است که در « اندازه گیری سرمايه اجتماعی و عوامل تعیین کننده آن در شهر تهران»( با عنوان 2933در تحقیق اشرفی)-

سنجش سرمايه اجتماعی پرداخته و با بهره گیری از مدل های نظری به تعبیر اين مهم بپردازد.روش تحقیق از نوع  ابتدا به بررسی و

پیمايشی و از نظر زمانی در يک مقطع زمانی انجام می گیرد.واحد تحقیق فرد از خانوار است.جمعیت مورد مطالعه، جمعیت ساکن 

العات دمگرافیک و شغل و تحصیالت و درآمد و اطالعات سرمايه اجتماعی گانه شهر تهران می باشند که اط 11در مناطق 

نفر طی دو پرسشنامه  11900در «مشارکت داوطلبانه، فعالیت های دسته جمعی، اعتماد و احساس تعلق و پای بندی به ارزش ها»شامل

نشان می دهد که سطوح مختلف  جداگانه طی طرح بررسی سنجش نابرابری ها در شهر تهران جمع آوری شده است، يافته ها
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سرمايه اجتماعی در مناطق مختلف شهر تهران مقدارهای مختلفی را به خود اختصاص داد.تمام مؤلفه های اندازه گیری شده سرمايه 

اجتماعی در دو جنس اختالف معناداری از لحاظ آماری داشته است.همچنین به غیر از فعالیت های دسته جمعی، ساير شاخص ها 

مايه اجتماعی در گروه های مختلف سنی تفاوت مثبت معنادار آماری را نشان داد.همه متغیر های سرمايه اجتماعی با هزينه ی سر

مشارکت در فعالیت »های مصرفی خانوار ارتباط مثبت معناداری را نشان داد.در اين مطالعه تمام مؤلفه های سرمايه اجتماعی به جز

، ساير «فعالیت های دسته جمعی»ساکنان شهر اختالف معناداری داشته است.در اين مطالعه غیر از با وضعیت تاهل « های داوطلبانه

شاخص های سرمايه اجتماعی در گروه های مختلف بر حسب تحصیالت در تفاوت مثبت معنادار آماری داشته است.وضعیت 

ساير عوامل مؤثر بر برخی از مؤلفه های سرمايه  اشتغال، مالکیت، منزل مسکونی، بعد خانوار، مدت اقامت در منزل مسکونی از

اجتماعی بودند.بنابراين می توان نتیجه گرفت که عوامل مختلف دمگرافیک بر عناصر سرمايه اجتماعی، تأثیرات مختلفی را به 

ی عوامل چندگانه صورت مثبت يا منفی در مؤلفه های مختلف سرمايه اجتماعی از خود بروز دادند.در نهايت نمی توان از اثر تجمع

بر عناصر مفهومی سرمايه اجتماعی غافل شد، پس انتظار می رود به دنبال بهبود عوامل مؤثر قابل تعديل نظیر وضعیت اقتصادی، 

تحصیالت و بهبود بهداشت روان، نقش ساير عوامل نظیر نسل و جنسیت را در جهت اثرگذاری مثبت روی اين سرمايه عظیم تحت 

 .الشاع قرار داد
 با مشخصات ذيل انجام داده اند:« رابطه سرمايه اجتماعی با رفاه اجتماعی»( تحقیقی را با عنوان2933شیانی، علیپور و زادهدی )-

طرح مساله: در نظام های جديد رفاه اجتماعی، موضوع سرمايه اجتماعی اهمیت يافته است. ديگر نمی توان رفاه اجتماعی را صرفاَ 

قتصادی و مادی تضمین کرد و عالوه بر آن بايد منابع جامعه مدنی از جمله سرمايه های اجتماعی توسط مولفه های مستقیم ا

گروههای مختلف مردم را فعال و بسیج کرد. مقاله حاضر، بر آن است تا رابطه سرمايه اجتماعی با رفاه اجتماعی را در شهر تهران 

است و از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده ها استفاده شده است.  مورد بررسی قرار دهد.روش تحقیق: روش اين تحقیق پیمايشی

نفر شهروندان تهرانی است که به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند.يافته ها: شاخص  133حجم نمونه مورد بررسی 

هستند که به اصطالح به آنها هايی از سرمايه اجتماعی که در جامعه مورد مطالعه، از وضعیت بهتری برخوردارند شاخص هايی 

( و شاخص هايی که ...و  ، حمايت و وساطتسرمايه اجتماعی سنتی می گويند و به وجوه سنتی جامعه مربوط می شوند )مشارکت

با زندگی مدرن منطبق اند )سرمايه اجتماعی مدرن( از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند )اعتماد نهادی، اعتماد تعمیم يافته، انسجام 

((.نتايج: سرمايه اجتماعی، رابطه مثبتی با رفاه اجتماعی دارد. همچنین کلیه شاخص های مطرح در اين تحقیق برای سرمايه مدنی و...

اجتماعی )اعتماد، هنجارهای اجتماعی و شبکه های اجتماعی( نیز با رفاه اجتماعی رابطه مثبتی دارند و نتايج بدست آمده منطبق با 

 آرا پاتنام است.

 به نتايج زير دست يافته اند:«در جامعه روستايی  فقر و سرمايه اجتماعی »( در مقاله ای با عنوان 2933حجتی کرمانی و شادی طلب)-

بروز طرد اجتماعی، يعنی محرومیت غیر ارادی مردم از فرصت مشارکت در امور اجتماعی، می تواند يکی از داليل طرح مساله: 

توسعه در کاهش فقر تلقی شود. بررسی عمیق مفهوم سرمايه اجتماعی که مشارکت از اصلی ترين اصلی عدم توفیق برنامه های 

مولفه های آن است، می تواند به تصحیح ديدگاه برنامه ريزان توسعه کمک کند.روش: اين مطالعه درباره رابطه فقر و مولفه های 

رامین با تلفیقی از روش های تحقیق کیفی )بحث های گروهی و سرمايه اجتماعی انجام شده و اطالعات آن از دو روستای منطقه و

مصاحبه عمیق( و کمی )پیمايش و ابزار پرسش نامه( گردآوری شده است.يافته ها: بر اساس يافته های پژوهش گرچه رابطه 

نتايج رگرسیون چند  معکوس میان فقر و مولفه های سه گانه سرمايه اجتماعی )اعتماد، انسجام و مشارکت( تايید شده است، اما

از مقیاس « نزاع در میان روستايیان»از مقیاس مشارکت اجتماعی و « مشارکت در تصمیم گیری»متغیره مويد رابطه معنادار متغیر 

 انسجام اجتماعی با پديده فقر است.
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در تصمیم گیری در سطوح نتايج: درجه مشارکت روستايیان از حد سهیم شدن در اطالعات فراتر نرفته و روستايیان از مشارکت 

 باالتر محروم بوده اند. در نتیجه، مشارکت هايی از نوع ابزاری، تغییر چندانی در وضعیت فقر روستا به وجود نیاورده است.

 با مشخصات ذيل:«  فقر و سرمايه اجتماعی »( در تحقیقی با عنوان 2933ملکی، حیدری و زاهدی )-

یت سرمايه اجتماعی و باور به رابطه نزديک آن با ارتقا رفاه همگانی و کاهش فقر، به طرح مساله: پژوهش حاضر با پذيرش اهم

مطالعه تطبیقی وضعیت اين متغیر در خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرستان قزوين به عنوان گروهی از 

 خانواده های فقیر جامعه پرداخته است.

پیمايشی است و در آن از پرسش نامه برای گردآوری اطالعات استفاده شده است. با استفاده از فرمول روش: اين پژوهش از نوع 

به روش تصادفی سیستماتیک  2931خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( شهر قزوين در سال  922کوکران، تعداد 

ورد بررسی قرار گرفتند.يافته ها: يافته های پژوهش بازگوی وجود خانواری از خانوارهای مرفه، م 10انتخاب و در کنار يک نمونه 

تفاوت معنی دار در میانگین سرمايه اجتماعی و مولفه های آن در بین خانوارهای فقیر و مرفه مورد بررسی است. هم چنین وضعیت 

های مربوط به سرمايه اجتماعی میانگین فقر همبستگی قوی منفی با میزان سرمايه اجتماعی دارد و خانوارهای فقیر در کلیه مولفه 

پايین تر از خانوارهای مرفه دارند.نتايج: میزان سرمايه اجتماعی افراد و گروه ها تحت تاثیر شرايط فقر و محرومیت قرار دارد و فقر 

ید، قادر است زمینه الزم برای تاثیر منفی بر سرمايه اجتماعی باقی می گذارد. افزايش میزان سرمايه اجتماعی با توجه به فرآيند باز تول

 ارتقا سطح رفاه کنش گران فقرزده را فراهم آورد.

بر مطالعه روی رفاه « درآمد خانوار و سرمايه اجتماعی در مناطق روستايی تانزانیا»( در مقاله ای با عنوان2336ناريان و پريتچت)-

فعالیت آنها در نهادها و انجمن ها)به عنوان شاخص برای سرمايه خانوار تانزانیايی میزان  310خانوار متمرکز شدند.آنها با بررسی 

اجتماعی( و حس اعتماد میان آنها را بررسی کرده اند.آنها با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیری به بررسی اثر سطح سرمايه 

 اجتماعی در روستاها بر رفاه خانوار پرداختند.

است زيرا داده ها « اجتماعی»است، زيرا درآمد را افزايش می دهد و « سرمايه »ايه اجتماعیاولین يافته های تحقیق اين بود که سرم

نشان می دهد که عايدی خانوار بیش از آنکه از سطح سرمايه اجتماعی خانوار متأثر باشد از میزان سرمايه اجتماعی موجود روستاها 

يش سرمايه اجتماعی بر درآمد خانوار است.با يک درصد افزايش در مؤثر است.از يافته های مهم ديگر تحقیق اثر قابل توجه افزا

سرمايه اجتماعی روستاها، نماگرها را که در اين تحقیق مخارج هر شخص در خانوار است، بیست تا سی درصد افزايش می دهد)به 

 (.221: 2933نقل از کاظمی،
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 پژوهش  فرضیه های

شهر اصفهان در سه طبقه برخوردار،نیمه برخوردار و محروم دارای تفاوت معناداری می میزان سرمايه اجتماعی در بین شهروندان  -

 باشد.

گانه سرمايه  21ويژگی های دمگرافیک)جنسیت، سن، پايگاه اجتماعی، پايگاه اقتصادی( شهروندان شهر اصفهان بر مؤلفه های -

 اجتماعی تأثیر گذار می باشد.

 منطقه شهرداری شهر اصفهان دارای تفاوت معناداری می باشد. 21های انتخابی  میزان سرمايه اجتماعی در بین بلوک -

 روش تحقیق

روش مففورد اسففتفاده در ايففن پففژوهش، پیمففايش اسففت.در ايففن روش اطالعففات مففورد نظففر از يففک جمعیففت نمونففه معففرف 

ری اطالعففات پرسشففنامه گففردآوری شففده و نتففايج بففه کففل جامعففه آمففاری تعمففیم داده مففی شففود، عففالوه بففر ايففن، ابففزار گففردآو

تجزيفففه و تحلیفففل اطالعفففات در دو سفففطح آمفففار توصفففیفی و اسفففتنباطی انجفففام گرففففت، در سفففطح آمفففار توصفففیفی از  ،بفففود

میففانگین،انحراف معیففارو در سففطح آمففار اسففتنباطی از تحلیففل واريففانس چنففد متغییففره مففانوا، تحلیففل واريففانس يففک راهففه، 

، جهففت رتبففه بنففدی SPSSنففد متغییففره گففام بففه گففام از طريففق نففرم افففزارآزمففون ال اس دی و آزمففون دانکففن و رگرسففیون چ

و بففرای آزمففون مففدل تجربففی تحقیففق از معففادالت سففاختاری بففا نففرم افففزار آمففاری  TAXONOMIمنففاطق از نففرم افففزار 

AMOS .استفاده شد 

سفال بفوده اسفت را  61تفا  10منطقه شهرداری شهر اصفهان کفه بفین  21، شهروندان زن و مرد ساکن در پژوهش جامعه آماری اين

 2001103،تعفداد آنهفا  2932و برآورد آن در سال  2931شامل می شود که بر اساس آمار بدست آمده از مرکز آمار ايران در سال 

نفر  100نفر از ساکنین مناطق را مشخص نمود که اين حجم به  931نفر گزارش شده است.حجم نمونه نیز بر حسب فرمول کوکران 

منطقه بر اساس بلوک ها انتخفاب  21افت که به روش نمونه گیری چند مرحله ايی و  سهمیه ای متناسب با سن و جنس در افزايش ي

،  بخش اول پرسشنامه مربوط بفه سفنجش متغیرهفای بودشدند. در اين پژوهش ابزار گردآوری اطالعات ، يک پرسشنامه دو بخشی 

بخش دوم پرسشفنامه جهفت سفنجش (،ه مربوط به سفنجش سفرمايه اجتمفاعیدموگرافیک )جمعیت شناختی و  بخش دوم پرسشنام

( است که در اين رساله بر روی سطح بندی سرمايه اجتماعی 2931سرمايه اجتماعی، برگرفته از پرسشنامه رساله دکترای اسماعیلی )

را می سنجد، اسماعیلی برای روايفی  در شهرستان های استان اصفهان کار شده است، سه بعد اصلی و دوازده مؤلفه سرمايه اجتماعی

اين پرسشنامه از دو تکنیک هماهنگی درونی گويه ها و تکنیک دو نیمه کردن و برای سنجش پايايی پرسشنامه از آلفای کرونباخ ، 

اسفتفاده برای گزارش شده است.% 30/. و ضريب پايايی آن تا 31استفاده کرده است، ضريب آلفای کرونباخ جهت پايايی پرسشنامه

 از پرسشنامه در اين تحقیق دوباره روايی و پايايی سازه سرمايه اجتماعی محاسبه شد.

که نتفايج آن در جفدول شفداسفتفاده iii:در اين تحقیق برای مشخص نمودن پايايی پرسشنامه ها از ضريب آلففای کرنبفاخ پرسشنامهiiپایایی

 ( ارائه شده است.1شمارة )

 اجتماعیاز طريق روش آلفای کرونباخ برای سرمايه تعیین پايايی پرسشنامه : 1جدول

 آلفای کرونباخ هامؤلفه رديف

 321/0 اجتماعیسرمايه  2

گزارش شد، که نشان دهنفده اعتبفار بفاالی  321/0از طريق روش آلفای کرونباخ  اجتماعیبر اساس جدول پايايی پرسشنامه سرمايه 

 ابزار اندازه گیری است. 
 اجتماعی تعیین پايايی پرسشنامه از طريق روش آلفای کرونباخ برای ابعاد سرمايه :9جدول 

 آلفای کرونباخ های سرمايه فرهنگی مؤلفه رديف
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 332/0 اعتماد 2

 391/0 هنجار های اجتماعی 1

 331/0 شبکه های اجتماعی 9

بفا  هنجارهفای اجتمفاعی، 332/0بفا آلففای کرونبفاخ  اعتمادگزارش شد،  اجتماعی( پايايی ابعاد سه گانه سرمايه 9بر اساس جدول )

نشان دهنده اعتبار باالی ابزار انفدازه گیفری در هفر کفدام از  331/0با آلفای کرونباخ  شبکه های اجتماعیو  391/0آلفای کرونباخ 

 ابعاد است. 

 شد.جهت سنجش روايی پرسشنامهیپژوهش حاضر از روايی صوری و سازه استفاده 

 صوری: .روایی1

سرمايه اجتماعی و ويژگی های جمعیت شناختی در اختیار اساتید و تعدادی از ی دو بخشی به منظور تعیین روايی صوری اين تحقیق پرسشنامه  

نظران که در مورد دقت و صحت پرسشنامه قضاوت کردند استفاده شد و بعد از دريافت نظرات آنان اصالحات ضروری انجام و صاحب

 ی نهايی تنظیم و اجرا گرديد.پرسشنامه ها

 . روایی سازه:2
های تبیینی يک نظريه استوار است و در حقیقت تعیین اين مطلب کفه  روايی سازه: برای تعیین اينکه نمرات پرسشنامه تا چه اندازه بر مبنای سازه

رسشنامه رابطه دارند از تحلیل عوامفل از طريفق معفادالت های پهای زيربنايی گويههای حاصل از نظريهنمرات اين پرسشنامه تا چه اندازه با سازه

هفای اعتمفاد ، ساختاری استفاده شده است. به دلیل استقالل محتفوايی هفر يفک ازسفه بخفش پرسشفنامه سفنجش سفرمايه اجتمفاعی يعنفی بخش

 . شدانجام هنجارهای اجتماعی و شبکه های اجتماعی، تحلیل عاملی بر روی هر يک از اين قسمتها به صورت مستقل 

 مدل اندازه گیری چهار عاملی مرتبه دوم سرمایه اجتماعی

مدل عاملی مرتبه دوم را به عنوان نوعی از مدل های عاملی تعريف می کنیم که در آن عامل های پنهانی که با استفاده از متغیرهای 

خود تحت تآثیر يک متغیر زير بنايی تر و به عبارتی متغیر پنهان، اما در يک سطح باال تر قرار  ،مشاهده شده اندازه گیری می شوند

 (. 106: 2933دارند )قاسمی، 

شايان ذکر است در مدل چهار عاملی مرتبه دوم سرمايه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، هنجارهای اجتماعی و شبکه های اجتماعی به 

اول و سرمايه اجتماعی به عنوان متغیر پنهان مرتبه دوم در نظر گرفته شد، علت اينکه به اين نوع از متغیر عنوان متغیرهای پنهان مرتبه 

ها پنهان گفته می شود آن است که اين متغیرها از يک پرسش ساده بدست نمی آيند، و دارای ابعاد چندگانه ای هستند که اين 

هان از متغیرهای معرف آنها )متغیر آشکار( که امکان جمع آوری اطالعات عامل باعث می شود برای اندازه گیری متغیرهای پن

 (. 2933مربوطه از سطح جامعه وجود دارد، استفاده کنیم )قاسمی، 
 شاخص های برگزيده برای ارزيابی کلیت مدل اندازه گیری رابطه بین متغیرهای مشاهده شده و متغیر پنهان سرمايه اجتماعی: 1جدول 

در جدول فوق شاخص های برگزيده برای ارزيابی کلیت مدل اندازه گیری رابطه بین متغیرهای مشاهده شده و متغیرهای پنهان 

سرمايه اجتماعی، وضعیت شاخص ها بر اساس دامنه قابل قبول آنها به عنوان مالک در وضعیت رضايت بخشی قرار دارد از آن 

 نوع شاخص شاخص مقدار بولدامنه قابل ق

2-3/0 333/0 TLI 
 تطبیقی

2-3/0 311/0 CFI 

2-1/0 130/0 PNFI 

 PCFI 130/0 1/0-2 مقتصد

03/0 -0 0 .36 RMSEA 

- 3/233 CMIN 

 GFI 313/0 3/0-2 مطلق

2-3/0 331/0 AGFI 

<1 63/1 CMIN/DF شاخص نسبی 
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قبول، اختالف بسیار اندکی وجود دارد، لذا می توان گفت مدل از برازش خوبی  جهت که بین مقدار شاخص ها و دامنه قابل

 برخوردار است و مدل را تأيید می کند.

 
 مدل چهار عاملی مرتبه دوم برای سنجش )اندازه گیری( رابطه بین متغیرهای مشاهده شده و متغیر پنهان سرمايه اجتماعی: 1شکل 

 

 راهنمای خواندن مدل های اندزه گیری و ساختاری در اين پژوهش بر اساس نام گذاری متغیرهای مورد استفاده : 1جدول 

 بعد اول سرمایه اجتماعی -شبکه ها 
nets 

بعد دوم سرمایه  –هنجارها 

 اجتماعی
norms 

 بعد اول سرمایه اجتماعی -اعتماد
trust 

 sc1_1 اعتماد رسمی sc2 احساس امنیت sc10-1 مشارکت اجتماعی

 sc1_2 اعتماد غیر رسمی sc3 همیاری sc11 مشارکت مدنی

   sc4 همکاری sc12 انسجام اجتماعی

   sc5 ظرفیت پذيرش تفاوت ها  

   sc6 احساس اثر گذاری و کارايی  

   sc7 ارزش زندگی  

   sc8 وساطت اجتماعی  

   Sc9 حمايت اجتماعی  

 
 
 
 
 

 
 
 

 شاخص های برگزيده برای ارزيابی کلیت مدل اندازه گیری رابطه بین متغیرهای مشاهده شده و متغیر پنهان سرمايه اجتماعی : 6جدول 

برآورد  نسبت بحرانی سطح معناداری ضریب تآثیر استاندارد  پارامتر
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 استاندارد 

 سرمايه اجتماعی ---> اعتماد اجتماعی  113/0 13/1 *** 11/0

 سرمايه اجتماعی ---> هنجارها 123/0 33/9 *** 11/0

 سرمايه اجتماعی ---> شبکه های اجتماعی 991/0 -36/1 001/0 99/0

 اعتماد اجتماعی ---> اعتماد رسمی 303/0  --- 32/0

 اعتماد اجتماعی ---> اعتماد غیر رسمی 631/0 16/20 *** 61/0

 هنجارها ---> احساس امنیت 613/0  --- 61/0

 هنجارها ---> همیاری 603/0 03/3 *** 62/0

 هنجارها ---> همکاری 131/0 11/1 *** 13/0

 هنجارها ---> ظرفیت پذيرش تفاوت ها 333/0 31/20 *** 33/0

 هنجارها ---> احساس اثر گذاری و کارايی 169/0 33/3 *** 16/0

 هنجارها ---> ارزش زندگی 103/0 11/3 *** 12/0

 شبکه های اجتماعی ---> وساطت اجتماعی 109/0 33/9 *** 10/0

 شبکه های اجتماعی ---> مشارکت اجتماعی 913/0  --- 91/0

 شبکه های اجتماعی ---> انسجام اجتماعی 390/0 23/6 *** 39/0

متغیرهای مشاهده شده اعتماد اجتماعی ) ،برای کل جامعه نمونه مورد بررسی، ( حاکی از آن است که در اين مدل عاملی6نتايج جدول )

احساس امنیت، همیاری، همکاری، احساس اثر گذاری و کارايی، ظرفیت پذيرش  -رسمی، غیر رسمی، تعمیم يافته، قابلیت اعتماد به محیط(

رد سنجش قرار تفاوت ها، ارزش زندگی، وساطت اجتماعی، حمايت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، مشارکت مدنی و انسجام اجتماعی مو

 گرفته است. 

مؤلفه اصلی، مؤلفه های اعتماد اجتماعی در دو بعد فرعی اعتماد رسمی و غیر  21در مدل عاملی تأيیدی مرتبه دوم سرمايه اجتماعی از بین 

اجتماعی، همکاری، احساس اثر گذاری و کارايی، ظرفیت پذيرش تفاوت ها، ارزش زندگی، وساطت احساس امنیت، همیاری،  -رسمی

حمايت اجتماعی، مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی برازش شد، در مدل عاملی تأيیدی سرمايه اجتماعی در قسمت اصالح مدل دو مورد از 

 تمؤلفه های اصلی تحت عنوان حمايت اجتماعی و مشارکت مدنی و همچنین دو مؤلفه فرعی اعتماد اجتماعی با عنوان اعتماد تعیم يافته و قابلی

ل های اعتماد به محیط به علت ضريب تأثیر پايین و نداشتن رابط معنادار با کل متغیرها حذف شد )در واقع در صورت وجود اين متغیرها در مد

 شاخص های برازش کلی مدل بهبود نمی يافت(. در زير روابط بین متغیرها مورد بررسی قرار می گیرد:

ماد در مدل اندازه گیری سرمايه اجتماعی، در بعد اعتماد اجتماعی، باالترين همبستگی را متغیر مشاهده شده اعتماد رسمی با متغیر پنهان اعت 

گزارش شد. در واقع، نسبت بحرانی باالی اين متغیر نسبت به ساير متغیرها و سطح معنادرای  32/0اجتماعی دارد که در آن مقدار بار عاملی 

آن دارای خطای اندازه گیری بوده  23/0حاکی از آن است که بخش قابل مالحظه ای از متغیر پنهان را تبیین کرده است و در واقع  002/0

به تبیین اعتماد اجتماعی پرداخت، شايان  002/0/ و خطای اندازه گیری، با سطح معناداری 61است. پس از آن نیز اعتماد غیر رسمی با بار عاملی 

است دو متغیر آشکار ديگر اعتماد اجتماعی تحت عنوان اعتماد تعمیم يافته و قابلیت اعتماد به محیط به علت ضريب تأثیر بسیار پايین در  ذکر

وسطح معناداری پايین  36/2قسمت اصالح مدل حذف شدند. )با حذف اين دو متغیر آشکار که ضريب تأثیر بسیار کم، نسبت بحرانی کمتر از 

 طه معناداری را ايجاد نمی کردند، شاخص های برازش نسبت به کل مدل بهبود يافت(. بود و راب

فیت در بعد دوم سرمايه اجتماعی يعنی هنجارها که به عنوان متغیر پنهان در نظر گرفته می شود، بیشترين مقدار بار عاملی به متغیر آشکار ظر

 002/0مچنین باالترين نسبت بحرانی نسبت به ساير متغیرها و سطح معناداری و ه 11/0و خطای ساختاری  33/0پذيرش تفاوت ها با ضريب 

گزارش شد. کمترين ضريب همبستگی بین متغیرهای آشکار  61/0اختصاص داشت، پس از آن بیشترين بار عاملی برای احساس امنیت به مقدار 

است. شايان ذکر است متغیر آشکار حمايت اجتماعی به علت  گزارش شده 10/0و متغیر پنهان هنجارها مربوط به وساطت اجتماعی با ضريب 

 36/2ضريب تأثیر بسیار پايین در قسمت اصالح مدل حذف شد. )با حذف اين متغیر آشکار که ضريب تأثیر بسیار کم، نسبت بحرانی کمتر از 

 کل مدل بهبود يافت(.  وسطح معناداری پايین بود و رابطه معناداری را ايجاد نمی کرد، شاخص های برازش نسبت به

در بعد سوم سرمايه اجتماعی تحت عنوان شبکه با دو متغیر آشکار مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی مواجه هستیم، همانگونه که در مدل 

رين همبستگی را ، بیشت002/0بار عاملی و نسبت بحرانی باال نسبت به ساير متغیرها و سطح معناداری 39/0مشخص شده است انسجام اجتماعی با 
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با شبکه های اجتماعی  91/0با متغیر پنهان شبکه های اجتماعی داشت و توانست اين متغیر را تبیین نمايد، مشارکت اجتماعی نیز با بار عاملی 

 همبسته می باشد.

ا حذف اين متغیر آشکار که شايان ذکر است متغیر آشکار مشارکت مدنی به علت ضريب تأثیر بسیار پايین در قسمت اصالح مدل حذف شد. )ب

وسطح معناداری پايین بود و رابطه معناداری را ايجاد نمی کرد، شاخص های برازش نسبت  36/2ضريب تأثیر بسیار کم، نسبت بحرانی کمتر از 

 به کل مدل بهبود يافت(. 

ان مرتبه اول به سراغ تبیین متغیرهای مرتبه دوم می پس از روشن شدن وضعیت متغیرهای آشکار و میزان بار عاملی آنها برای تبیین متغیرهای پنه

ی رويم که شامل اعتماد اجتماعی، هنجارها و شبکه های اجتماعی می شود، در واقع به میزان همبستگی اين سه متغیر با متغییر پنهان سوم يعن

 سرمايه اجتماعی، توجه می شود. 

به  11/0تگی، نسبت بحرانی و ضريب تأثیر در بین متغیرهای مرتبه دوم با ضريب همانگونه که در مدل گزارش شده است بیشترين ضريب همبس

گزارش شد و در  19/0اعتماد اجتماعی اختصاص يافت، پس از آن بیشترين متغیری که به تبیین متغیر پنهان سرمايه پرداخت، هنجارها با ضريب 

 مربوط شد. 99/0که های اجتماعی با ضريب آخر کمترين میزان همبستگی به بعد سوم سرمايه اجتماعی يعنی شب
 منطقه شهرداری شهر اصفهان 21توزيع طبقات محروم ، نیمه برخوردار و برخرردار در  : 3جدول 

 درصد خالص درصد فراوانی نوع طبقه

 1/11 1/11 231 محروم

 1/19 1/19 239 نیمه برخوردار

 9/22 9/22 11 برخوردار

 0/200 0/200 100 جمع 

در   9/22 نفر( 11)در طبقه نیمه برخوردار و % 1/19 نفر( 239)شهروندان در طبقه محروم، % 1/11 نفر( 231( ، )3) اساس يافته های جدولبر 

 طبقه برخوردار قرار دارند.  

 نه اقتصادی دارای تفاوت معناداری می باشد.: سطح  سرمایه اجتماعی در بین شهروندان شهر اصفهان در سه طبقه برخوردار،نیمه برخوردار و محروم در زمی1فرضیه 

 مقايسه مؤلفه های سرمايه اجتماعی بر حسب نوع طبقه شهروندان -خالصه نتايج تحلیل واريانس چند متغییره مانوا: 3جدول 

  مؤلفه های سرمايه اجتماعی Fضريب سطح معناداری  میزان تأثیر  توان آماری
 اجتماعیاعتماد  131/1 209/0 022/0 169/0

 احساس امنیت 613/0 191/0 009/0 211/0

 همیاری 232/0 391/0 002/0 033/0

 همکاری 333/6 002/0 *  091/0 316/0

 ظرفیت پذيرش تفاوتها 111/1 033/0 021/0 132/0

 احساس کارايی و اثرگذاری 631/1 030/0 029/0 192/0

 ارزش های زندگی 202/20 002/0 *  013/0 331/0

 وساطت اجتماعی 311/1 003/0 019/0 333/0

 مشارکت مدنی 161/1 201/0 022/0 160/0

 حمايت اجتماعی 390/1 009/0 *  013/0 333/0

 مشارکت اجتماعی 113/29 0/ 002 *  069/0 333/0

 انسجام اجتماعی 611/1 020/0 *  019/0 331/0

مشاهده شده در خصوص مؤلفه های همکاری ،ارزش های زندگی، وساطت اجتماعی،  Fضريب ( 3)جدول به دست آمده براساس يافته های 

دربین طبقات برخوردار، نیمه برخوردار و محروم تفاوت معناداری بین میانگین جوامع P≥01/0اجتماعیدر سطح مشارکت اجتماعی و انسجام 

نیمه برخوردار و  –اشند، بنابراين بین مؤلفه های فوق در سه طبقه برخوردار معنا دار بوده و مابقی مؤلفه ها فاقد تفاوت معنادار می بو وجود دارد

 محروم تفاوت معنادار وجود دارد و فرضیه اول اين پژوهش را تأيید می کند.

رفاه اجتماعی  ( مبنی بر وجود رابطه بین سرمايه اجتماعی و2933( با يافته های شیانی، علیپور و زادهدی )3يافته های اين پژوهش در جداول )-

 مطابقت دارد.

( مبنی بر وجود تفاوت معنادار بین سطوح سرمايه اجتماعی 2933( ملکی، حیدری و زاهدی )3يافته های اين پژوهش در جداول )-

 برخوردار و محروم( مطابقت دارد. با طبقات مختلف)برخوردار، نیمه



 9312 تابستان/ سوم/شماره پنجممطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال  مجله/21

 

(  مبنی بر وجود رابطه بین سرمايه اجتماعی و رفاه 2336پريتچت)( با يافته های ناريان و 3يافته های اين پژوهش در جداول )

 اجتماعی مطابقت دارد.
( بر حسب مقايسه زوجی اختالف میانگین مؤلفه های  )همکاری، ارزش های زندگی، وساطت اجتماعی، حمايت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی   : 3جدول 

 نوع طبقه شهروندان شهر اصفهان

 نام مؤلفه طبقه اختالف میانگین معناداریسطح 

 محروم                       نیمه برخوردار    -136/0 002/0

 برخوردار                                          محروم  -632/0 029/0 همکاری

002/0 301/0- 
  محروم   نیمه برخوردار       

 ارزش های زندگی
001/0 310/0- 

 محروم                                          برخوردار                                            

 محروم             برخوردار         -113/0 001/0

 وساطت اجتماعی
 نیمه برخوردار        برخوردار         -139/0 003/0

 محروم  برخوردار       -201/1 002/0

 حمايت اجتماعی
 نیمه برخوردار         برخوردار     -113/9 003/0

 محروم نیمه برخوردار      -319/0 002/0

 مشارکت اجتماعی
 برخوردار                                 محروم  -193/2 002/0

  
 انسجام اجتماعی محروم   نیمه برخوردار         913/2 001/0

 

 : LSDنتايج آزمون(، 3يافته های بدست آمده در جدول ) براساس

)مؤلفه همکاری(، اختالف بین میانگین طبقات محروم با طبقات نیمه برخوردار و برخوردار معنادار بوده، به عبارت ديگر میزان همکاری در 

 طبقات محروم کمتر از نیمه برخوردار و برخوردار بوده است.

اختالف بین میانگین طبقات محروم با طبقات نیمه برخوردار و برخوردار معنادار بوده، به عبارت ديگر میزان توجه )مؤلفه ارزش های زندگی( ، 

 به ارزش های زندگی در طبقات محروم کمتر از نیمه برخوردار و برخوردار بوده است.

دار بوده، به عبارت ديگر میزان وساطت اجتماعی در )مولفه وساطت اجتماعی(، اختالف بین میانگین طبقات محروم با طبقات برخوردار معنا

دار طبقات محروم کمتر از نیمه برخوردار و برخوردار بوده است، عالوه بر آن اختالف میانگین بین طبقات نیمه برخوردار و برخوردار نیز معنا

 دار بوده است .بوده است به اين معنی که وساطت اجتماعی در طبقات نیمه برخوردار کمتر از طبقات برخور

)مؤلفه حمايت اجتماعی(، اختالف بین میانگین طبقات محروم با طبقات برخوردار معنادار بوده، به عبارت ديگر میزان حمايت اجتماعی در 

یز معنادار طبقات محروم کمتر از نیمه برخوردار و برخوردار بوده است، عالوه بر آن اختالف میانگین بین طبقات نیمه برخوردار و برخوردار ن

 بوده است به اين معنی که حمايت اجتماعی در طبقات نیمه برخوردار کمتر از طبقات برخوردار بوده است.

 )مؤلفه مشارکت اجتماعی( ، اختالف بین میانگین طبقات محروم با طبقات برخوردار معنادار بوده، به عبارت ديگر میزان مشارکت اجتماعی در

 برخوردار و برخوردار بوده است.طبقات محروم کمتر از نیمه 

)مؤلفه انسجام اجتماعی(، اختالف بین میانگین طبقات محروم با طبقات برخوردار معنادار بوده، به عبارت ديگر میزان انسجام اجتماعی در 

 طبقات محروم کمتر از نیمه برخوردار و برخوردار بوده است.

شاخص هايی از سرمايه ( مبنی بر اين که 2933ی شیانی، علیپور و زادهدی )( با يافته ها20يافته های اين پژوهش در جداول )-

اجتماعی که در جامعه مورد مطالعه، از وضعیت بهتری برخوردارند که به اصطالح به آنها سرمايه اجتماعی سنتی می گويند و به 
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با زندگی مدرن منطبق اند )سرمايه ( و شاخص هايی که ...و  ، حمايت و وساطتوجوه سنتی جامعه مربوط می شوند )مشارکت

 مطابقت دارد. (مدنی و...اجتماعی مدرن( از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند )اعتماد نهادی، اعتماد تعمیم يافته، انسجام 

( مبنی بر  مبنی بر وجود تفاوت 2933( گرچه با يافته های حجتی کرمانی و شادی طلب)3يافته های اين پژوهش در جداول )-

نتايج رگرسیون چند ادار بین سطوح سرمايه اجتماعی با طبقات مختلف)برخوردار، نیمه برخوردار و محروم( مطابقت دارد اما معن

از مقیاس « نزاع در میان روستايیان»از مقیاس مشارکت اجتماعی و « مشارکت در تصمیم گیری»متغیره مويد رابطه معنادار متغیر 

 تانسجام اجتماعی با پديده فقر اس

وضعیت فقر همبستگی قوی  ( که نشان دادند 2933( با يافته های ملکی، حیدری و زاهدی )3يافته های اين پژوهش در جداول )

منفی با میزان سرمايه اجتماعی دارد و خانوارهای فقیر در کلیه مولفه های مربوط به سرمايه اجتماعی میانگین پايین تر از خانوارهای 

 رد.، مطابقت دامرفه دارند

(مبنی بر وجود 2933( ، اشرفی)2932( با يافته های موسوی، رفیعی، امینی رارانی)3( و )3يافته های اين پژوهش در جداول )-

 تفاوت معنادار بین سطوح سرمايه اجتماعی با طبقات مختلف)برخوردار، نیمه برخوردار و محروم( مطابقت دارد. 

به نظر می رسد سرمايه های اجتماعی به عنوان منبعی برای به دست آوردن موقعیت های اجتماعی و برخورداری از شبکه بحث:

های کمابیش گسترده ای از روابط که می تواند در مواقع ضروری به نفع فرد وارد عمل شود، به عنوان يک نیاز اجتماعی لحاظ 

 اجتماعی مختلف( در بر گرفته است.  –قتصادی شده و کلیه اقشار جامعه را ) با پايگاه ا

 مناطقرابطه مستقیم سرمايه اجتماعی با فقر، رشد جمعیت و بیکاری را چنین می توان توضیح داد که نوع غالب سرمايه اجتماعی در 

محدود و خاص می  ، سرمايه اجتماعی قديم )سنتی( است که مبتنی بر روابط درون گروهی توام با اعتمادشهرکم تر توسعه يافته 

دچار فرسايش شده و سرمايه اجتماعی جديد )مدرن( شکل نگرفته  شهرتوسعه يافته مناطق باشد و اين نوع سرمايه اجتماعی در 

با نوعی توسعه نامتوازن مواجه هستیم. بنابراين توجه به انواع سرمايه اجتماعی و به خصوص نوع جديد آن در  مناطقاست و در اين 

 خواهد شد. شهرهای سالمت باعث ارتقا و بهبود سالمت اجتماعی  سیاست گذاری

میزان سرمايه اجتماعی افراد و گروه ها تحت تاثیر شرايط فقر و محرومیت قرار دارد و فقر تاثیر منفی بر سرمايه اجتماعی باقی می 

 ،الزم برای ارتقا سطح رفاه کنشگران فقرزده گذارد. افزايش میزان سرمايه اجتماعی با توجه به فرآيند باز تولید، قادر است زمینه

 .فراهم آورد
 گانه سرمایه اجتماعی تأثیر گذار می باشد. 12: ویژگی های دمگرافیک)جنسیت، سن، پایگاه اجتماعی، پایگاه اقتصادی( شهروندان شهر اصفهان بر مؤلفه های 2فرضیه 

 ضرايب رگرسیون متغییرهای پیش بینی کننده مؤلفه های سرمايه اجتماعی : 20جدول 

 

بهترين پیش بینی کننده های سرمايه های اجتماعی در شهر اصفهان پايگاه اجتماعی و پايگاه (، 20براساس يافته های جدول )

اقتصادی خانواده می باشد، بر اساس ضريب بتا، پايگاه اجتماعی پیش بینی کننده مؤلفه های همکاری و ارزش های زندگی می 

دهنده رابطه معکوس ، در صورتی که پايگاه اقتصادی با مؤلفه های ارزش های زندگی، وساطت اجتماعی، حمايت باشد و نشان 

 اجتماعی و انسجام اجتماعی سرمايه اجتماعی رابطه مستقیم دارد.

( را تأيید ه اقتصادیپايگاه اجتماعی و پايگا) 1و اين قسمتی از فرضیه  به عالوه متغیر های سن و جنسیت پیش بینی کننده نمی باشد

 می کند.

  همکاری ارزش های زندگی وساطت اجتماعی حمايت اجتماعی انسجام اجتماعی

Sig B Sig B Sig B Sig B Sig B 

 پايگاه اجتماعی -226/0 019/0 -210/0 023/0 ---- ---- ---- ---- ---- ----

 جنس ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

 سن ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

 قتصادیپايگاه ا ---- ---- 211/0 006/0 260/0 001/0 229/0 099/0 260/0 001/0
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(مبنی بر وجود رابطه معنادار بین 2336( و ناريان و پريتچت )2933( با يافته های اشرفی )20يافته های اين پژوهش در جدول )

 سطوح سرمايه اجتماعی با پايگاه اقتصادی و اجتماعی مطابقت دارد. 

(مبنی بر وجود رابطه معنادار بین سطوح سرمايه اجتماعی با سن 2933)( با يافته های اشرفی 20يافته های اين پژوهش در جدول )

 مطابقت ندارد. 

(مبنی بر وجود رابطه معنادار بین سطوح سرمايه اجتماعی با جنسیت 2933( با يافته های اشرفی )20يافته های اين پژوهش در جدول )

 دارد.نمطابقت 

رافیک بر عناصر سرمايه اجتماعی، تأثیرات مختلفی را به صورت مثبت يا منفی بنابراين می توان نتیجه گرفت که عوامل مختلف دمگ

 در مؤلفه های مختلف سرمايه اجتماعی از خود بروز دادند

به نظر می رسد سرمايه های اجتماعی به عنوان منبعی برای به دست آوردن موقعیت های اجتماعی و برخورداری از شبکه بحث:

روابط که می تواند در مواقع ضروری به نفع فرد وارد عمل شود، به عنوان يک نیاز اجتماعی لحاظ های کمابیش گسترده ای از 

 گروه های سنی( در بر گرفته است.  و اجتماعی –شده و کلیه اقشار جامعه را )پايگاه اقتصادی 

در برقراری ارتباطات اجتماعی و  نو زنانمرداارتباط معنادار سرمايه اجتماعی با توجه به جنسیت فرد از آنجا ناشی می شود که عدم 

عمل می کنند، به عالوه زمینه های حضور اجتماعی و  به صورت يکسانشبکه های کمابیش گسترده ای از دوستان و آشنايان 

عی و ارتباط معنادار بین سرمايه های اجتما عدم  جهت پیوستن به شبکه های اجتماعی نیز از عوامل مهمو زنان آزادی عمل مردان 

 جنسیت می باشد. 

در نهايت نمی توان از اثر تجمعی عوامل چندگانه بر عناصر مفهومی سرمايه اجتماعی غافل شد، پس انتظار می رود به دنبال بهبود 

عوامل مؤثر قابل تعديل نظیر وضعیت اقتصادی، تحصیالت و بهبود بهداشت روان، نقش ساير عوامل نظیر نسل و جنسیت را در 

 .اری مثبت روی اين سرمايه عظیم تحت الشاع قرار دادجهت اثرگذ

 منطقه شهرداری شهر اصفهان دارای تفاوت معناداری می باشد. 11:سطح سرمایه اجتماعی در بین بلوک های انتخابی  3فرضیه 
 گانه شهرداری اصفهان بر حسب میزان برخورداری از سرمايه اجتماعی 21توزيع مناطق : 22جدول 

 رتبه بندی مناطق انحراف معیار میانگین نمونه منطقه

 باتوجه به میزان برخورداری از سرمايه اجتماعی

 مناطق شهرداری شهر اصفهان

 2 6 16/19 13/119 93 2منطقه 

 1 9 30/91 23/111 91 1منطقه 

 9 2 31/23 11/112 23 9منطقه 

 1 29 61/96 61/109 26 1منطقه 

 1 1 22/91 00/111 23 1منطقه 

 6 22 30/11 10/106 13 6منطقه 

 3 1 63/13 32/116 13 3منطقه 

 3 3 93/91 69/122 13 3منطقه 

 3 3 13/26 13/121 26 3منطقه 

 20 21 32/19 93/102 16 20منطقه 

 22 1 11/11 10/111 10 22منطقه 

 21 21 21/10 922/106 21 21منطقه

 29 3 11/13 00/121 10 29منطقه

 21 20 69/90 63/103 3 21منطقه 

  ----------------------------- 33/13 33/123 100 جمع

گانه وجود دارد. بر  21( می توان گفت تفاوت معناداری بین میانگین مناطق 22بر اساس نتايج به دست آمده در جدول شماره )

نسبت به ساير بلوک ها در مناطق ديگر از بیشترين سطح سرمايه اجتماعی و  6اساس يافته های جدول بلوک انتخاب شده در منطقه 

نسبت به ساير مناطق از سطح متوسطی  3و  1از کمترين سطح سرمايه اجتماعی برخوردار بوده است و مناطق  20برعکس در منطقه 
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از سرمايه اجتماعی برخوردار هستند ، عالوه بر آنکه نوسان در میانگین مناطق حاکی از متفاوت بودن سطج سرمايه اجتماعی در 

 اين پژوهش را تأيید می کند. 9و اين فرضیه  مناطق مختلف می باشد

 .(مبنی بر تفاوت سطوح سرمايه اجتماعی در مناطق مختلف شهر مطابقت دارد2933يافته های اين پژوهش با يافته های اشرفی )

 نتیجه گیری

هر چند نمی توان توسعه اجتماعی را به لحاظ مفهومی به سرمايه اجتماعی تقلیل معنايی داد، اما بدون ترديد می توان قضاوت کرد 

وشش می دهد، انجام مطالعات تجربی در حوزه موضوعی که سرمايه اجتماعی بخش مهمی از فضای مفهوم توسعه اجتماعی را پ

سرمايه اجتماعی بر مبنای رهیافت های نظری می تواند داده های علمی را تدراک ببیند که در عمل و اجرا مورد بهره برداری برنامه 

 ريزان اجتماعی و فرهنگی قرار گیرد.

ا قرار دادن رويکرد پاتنام به مقوله ی سرمايه اجتماعی در جهت در پژوهش انجام شده، تالش محققان بر آن بوده است تا با مبن

سنجش آن در عمل، ابزار مورد استفاده به نحوی انتخاب گردد که به لحاظ علمی از اعتبار و قابلیت اعتماد در سطح مطلوبی 

 برخوردار بوده و بنابراين بتوان به نتايج حاصله با اطمینان رجوع نمود.

حاکی از ضعف و قوت هايی در ابعاد اصلی و فرعی تعريف شده برای سرمايه اجتماعی در جامعه آماری مورد نتايج به دست آمده 

 ست.ا بررسی

( در مدل کلی پژوهش بدون ارتباط سنجی با طبقات مختلف، اعتماد رسمی با بار عاملی 6از يک طرف بر اساس يافته های جدول )

اعتماد تعمیم يافته، قابلیت اعتماد به /.، متغیر پنهان اعتماد اجتماعی را تبیین کرد و دو متغیر 61و اعتماد غیر رسمی با بار عاملی  32/0

بیشترين بار عاملی برای ، در بعد دوم سرمايه اجتماعی يعنی هنجارها ريب تأثیر بسیار پايین از مدل حذف شدند.به دلیل ض محیط

وکمترين بار عاملی به وساطت  61/0با بارعاملی  و پس از آن احساس امنیت 33/0مؤلفه های ظرفیت پذيرش تفاوت ها با بار عاملی 

کر است متغیر حمايت اجتماعی به علت ضريب تأثیر بسیار پايین در قسمت اصالح شايان ذ ،گزارش شد، 10/0اجتماعی با ضريب

بار عاملی و مشارکت اجتماعی نیز با بار  39/0در بعد سوم سرمايه اجتماعی تحت عنوان شبکه، انسجام اجتماعی با  .مدل حذف شد

به علت ضريب تأثیر بسیار پايین در قسمت  ارکت مدنیمشتوانسته است اين متغیر را تبیین نمايد.شايان ذکر است متغیر  91/0عاملی 

 .اصالح مدل حذف شد

به اعتماد اجتماعی اختصاص يافت، پس از آن  11/0همانگونه که در مدل گزارش شده است بیشترين ضريب همبستگی با ضريب 

بود و در آخر کمترين میزان همبستگی  19/0بیشترين متغیری که به تبیین متغیر پنهان سرمايه اجتماعی پرداخت، هنجارها با ضريب 

 مربوط شد.  99/0بکه های اجتماعی با ضريب به بعد سوم سرمايه اجتماعی يعنی ش

بین مولفه های)همکاری،ارزش های زندگی، (، شاهد تفاوت معنادار 22( و )3( و )3از طرفی ديگر بر اساس يافته های جداول )

وسان ن و وساطت اجتماعی، مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی( با طبقات مختلف)طبقات برخوردار، نیمه برخوردار و محروم(

 در مناطق مختلف شهر اصفهان هستیم. سطوح سرمايه اجتماعی

براساس ديدگاه پاتنام، اشکال مختلف سرمايه در صورتی که به خدمت کل جامعه درآيند می توانند در کل نتايج مثبتی را برای 

داف گروهی خاص قرار بگیرد جامعه به بار آورند، لیکن در صورتی که هر کدام از اشکال مختلف سرمايه در خدمت طبقات و اه

 و به منافع کل جامعه پیوند نخورد می تواند پیامدهای منفی ای برای جامعه به بار آورد.

می تواند افراد جامعه را ، هنجارهای همیاری واعتماد -سرمايه اجتماعی، خصوصاً سرمايه اجتماعیدرشکل جمعی آنمنظر پاتنام، از 

 آن صورت همه افراد جامعه از برکات آن برخوردار می گردند.در  درحل مشکل کنش جمعی ياری برساند و

، نوع دوم را فاقد توان برقراری اعتماد «انحصار طلب» از شبکه های عمومی يا « مساوات طلب» تفکیک افقی يا با  پاتنام 

وهنجارهای همیاری معرفی می نمايد. از نظر او شبکه های افقی در قالب مشارکت های مدنی )انجمن ها، باشگاه ها واحزاب. . . ( 
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با نتايج بدست آمده در اين  متناسب همیاری هستند. و مولد هنجارهای اعتماد ارچوب فرهنگی برای همکاریهه چئبه دلیل ارا

 تحقیق شاهد شبکه های عمومی يا انحصار طلب هستیم.

در حقیقت روابط اجتماعی تصادفی و موقتی نمی تواند به عنوان ابزار تأمین منافع مشترک مورد استفاده قرار گیرد، بلکه هنگامی 

ادوام در می آيد و به قول بورديو نهادينه می شود و افراد در قالب آنها بازی مکرر خود يعنی مراودات که به صورت شبکه ايی ب

روزمره و همکاری و همیاری را تمرين و تجربه می کنند می توانند به صورت منبعی در اختیار کنشگران قرار گیرند و به صورت 

ورتی روابط اجتماعی به صورت منبع بالقوه برای تحقق اهداف جمعی در می سرمايه مورد استفاده واقع شوند.از سويی ديگر، در ص

 آيد که در فضايی اعتماد آمیز و مبتنی بر هنجارهای دعوت کننده به مشارکت و کمک و مساعدت به ديگران بنا شده باشند.

از را دولت ها نقش کید قرار داده و پاتنام درکنار عواملی نظیر تکنولوژی ونقش رهبران سیاسی واخالقی، نقش دولت را مورد تأ

 میداند.طريق نهادهای حکومتی و سیاست های معین در شکل گیری و افزايش سرمايه اجتماعی مؤثر 

لذا توجه به ضمانت های اجرايی )بخش رسمی ضمانت های اجرايی و نه بخش غیر رسمی و هنجاری نانوشته ( که صورتی قانونی 

ان يکی از بسترهای مورد نیاز موجود در جامعه برای شکل گیری و تقويت سرمايه اجتماعی مد نظر به خود می گیرد، بايد به عنو

 قرارگیرد؛ چرا که قوانین رسمی به تعبیر کلمن، در ساختار روابط اجتماعی نهفته نیستند بلکه از بیرون بر آنها اعمال قدرت می کنند.

ق می شود عبارتند از : خانواده، مدارس و ديگر نهادهای آموزشی، اصناف و و در نهايت منابعی که سرمايه اجتماعی در آنها خل

مشاغل، نهادهای مدنی و اجتماعات محلی؛  منابع فوق همگی بر ايجاد سرمايه اجتماعی از اهمیت بسزايی برخوردارند اما آنچه به 

 باشد.نظر می رسد از ديگر منابع از تأثیر باالتری برخوردار است، نهادهای مدنی می 

 لذا  با نتايج فوق و رويکر پاتنام بهتر است به نکات ذيل توجه شود:

مديريت شهری با سازو کارهای دقیقی بتواند گسست بین خواست های  به حق مردم و خدمات شهری را کاهش دهد. هرچه -

و تأمین نیازمنديهای آنان ناتوان تر باشد، اتالف سرمايه اجتماعی بیشتر  ممديران و مسئوالن از انجام مسئولیت های خود در قبال مرد

 خواهد بود.

نفوذ فساد در انواع مختلف اداری ، اقتصادی ، فرهنگی و در درون ساخت رسمی  قدرت می تواند به زوال سرمايه اجتماعی منجر -

 خواهد بود.یانت از سرمايه اجتماعی و افزايش آن شود. بنابراين ، مقابله قاطع و جدی با فساد در بدنه قدرت، ضامن ص

بروز تنش در درون ساختار رسمی قدرت و تقابل نیروهای اصلی تصمیم ساز، درهرسطح واندازه ای که باشد، به افت سرمايه -

خرده اجتماعی منتهی می شود. بنابراين، ايجاد وحدت در درون ساخت رسمی قدرت و تقويت آن با توجه به فرهنگ و تنوع 

 راهگشای خوبی باشد. دفرهنگ ها در سطوح خرد و کالن می توان

افزايش میزان سرمايه اجتماعی به تقويت نهادهای مدنی و انجمن های داوطلبانه وابسته است.انجمن های مدنی نوعی احساس -

است؛ لذا سازمان های دست  سرمايه اجتماعیشکل گیری هويت،احساس اثربخشی و کارايی را به فرد می دهد که خود زمینه ساز 

اندر کار مانند سازمان رفاهی تفريحی شهرداری از طريق فرهنگسرا ها،خانه های فرهنگ و ... می تواند متولی اين نهاد ها باشد و 

 شهروندان را جذب نمايد.

ين حوزه نسبت به ارتقای با توجه به جايگاه مشارکت و آگاهی های عمومی و پايین بودن آن در جامعه ،ضرورت دارد متصديان ا-

 اقدام عاجل نمايند. ،آموزش های شهروندیاز طريق آن به خصوص 

منابع  یتالش برای افزايش هويت ملی به منظور کاهش بی اعتمادی از طريق کالس های آموزشی و همچنین باال بردن سطح کیف-

 مطالعاتی و برنامه ريزی های آموزشی مناسب
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و تالش برای آگاه  جتماعی در امور شهربه شهروندان از هر قشر، طبقه و جايگاهی که هستندمسئولیت اواگذاری  واحترام-

 کردنشان 

و مشارکت و همیاری در جهت جذب اعتماد سیاسی  - اقتصادی –فرهنگی  –اجتماعی  –ايجاد فضای امن در تمامی ابعاد روحی -

 جامعه  با و پايدار  مؤثر ،عمیق  یارتباطات برای برقراری شهروندان

در پايان به منظور گشايش راهی برای پژوهش های آتی مرتبط با نتايج مطالعه حاضر و براساس نتايج حاصله پیشنهاد می شود که 

که در سطح بندی انجام شده دارای باالترين سرمايه اجتماعی و در مرتبه اول و دوم قرار گرفته اند، به   9و  6مناطقی نظیر مناطق 

مورد مطالعه قرار گرفته تا احتمال به اين وسیله بتوان الگويی برای ساير مناطق، بويژه مناطقی که در مراتب پايین تر شیوه های کیفی 

 سطح بندی قرار گرفته اند، ارائه داد.

در   3و   20منطقه مورد مطالعه نشان می دهدکه دو منطقه  21همچنین با توجه به اين که رتبه بندی نهايی عامل سرمايه اجتماعی در 

پايین ترين سطح قرار گرفته اند، لذا مطالعه موردی و عمیق تر، وضعیت اين دو منطقه را برای تصمیم گیری های اجرايی دقیق تر 

 فراهم خواهد کرد.
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