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13901- 91شهر اصفهان درسالگانه14مناطق طبقات مختلف در آنسطح بنديو سرمایه اجتماعی سنجش

،آرمین امیر3،سحر فائقی2دکتر وحید قاسمی

چکیده
این مفهوم سرمایه اجتماعی، یک مفهوم فرا رشته اي است که طی پانزده سال اخیر مورد توجه بسیاري از شاخه هاي علوم انسانی قرارگرفته است .

بوده که نمفهوم به طورکلی برروابط  میان انسان ها تمرکز دارد . ادبیات سرمایه اجتماعی ، تا به حال ، عالوه برطراحی نظري این مفهوم ، درپی آ
اهمیت این روابط را به لحاظ تجربی نیزبه اثبات رساند . 

ی همچون در راستاي مطرح شدن مفهوم سرمایه اجتماعی شیوه هاي برنامه ریزي نیز بارویکرد به مشارکت مردمی و توسعه پایدار با تاکید بر شاخص های
در آن هر منطقه در اعمال سیاست هاي اقتصادي همراه با در نظر کل گرفته کهسنجش سرمایه اجتماعی، پایداري ، انعطاف پذیري و مشارکتی بودن ش

توسعه همه جانبه « گرفتن مزیت نسبی داراي آزادي عمل زیادي گردید. یکی از دیدگاه هاي توسعه که در قالب مفاهیم مطرح شده شکل گرفته است 
مؤلفه آن در 12بر اساس مشارکت و شبکه ها) در رابطه با سنجش سرمایه اجتماعیمی باشد. بنا براین ، سه شاخص مدنظر پانتام ( اعتماد ،» شهري

،در این مقاله مورد استفاده و سنجش قرار می گیرد.سه طبقه برخوردار ، نیمه برخوردار و محروم از بعد پایگاه اقتصادي و اجتماعی 
سال 64تا 20منطقه شهرداري که بین 14شهروندان مرد و زن شهر اصفهان در نفر از400روش اجراي پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بوده و نمونه 

ي بوده اند را تشکیل می دهد و نوع نمونه گیري استفاده شده خوشه اي چند مرحله ایی بوده است. یافته هاي پژوهش نشان می دهد بین مؤلفه ا
کت اجتماعی و انسجام اجتماعی بین سه طبقه برخوردار، نیمه برخوردارو همکاري، ارزش هاي زندگی ، وساطت اجتماعی، حمایت اجتماعی، مشار

.میزان همکاري ، ارزش هاي زندگی ، وساطت اجتماعی، حمایت اجتماعی و مابقی مؤلفه ها فاقد تفاوت معنادار می باشدمحروم 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 هاي پیش بینی کننده مؤلفه هاي سرمایه اجتماعی، بهترین پیش بینی کننده ها، پایگاه اجتماعی
آمد خانواده) بوده است.رابطه بین پایگاه اجتماعی و سرمایه اجتماعی معکوس و رابطه بین پایگاه فرد، تحصیالت پدر، تحصیالت مادر)و پایگاه اقتصادي(در

اقتصادي با مؤلفه هاي سرمایه اجتماعی مستقیم می باشد.        

توسعه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، هنجارهاي اجتماعی، شبکه هاي اجتماعی، سرمایه اجتماعی:کلید واژه ها
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مقدمه
ال حاضر حق توسعه به عنوان یکی از انواع حقوق بشر محسوب می شود توسعه یکی از ابعاد مهم جامعۀ در حال تغییر است و در ح

که شامل برخورداري انسان ها جهت مشارکت در سطوح مختلف جامعه و حق دریافت کمک و بهره مند شدن از مواهب و مزایاي 
د از صفاتی چون پایداري توسعه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي است، این حق جزو حقوق بشري غیر قابل تفیض است و بای

و توازن برخوردار بوده و هدفش رشد استعدادهاي انسانی باشد.امروزه درکی که از مفهوم توسعه در میان صاحب نظران و حتی 
مردم عادي وجود دارد اتفاق نظر بر سر مطلوبیت توسعه یافتگی است.گرچه نوع مطلوبیت، جنبه ها و چگونگی رسیدن به آن نزد 

زمانی متفاوت بوده است.توسعه داراي ابعاد ، برنامه ریزان و اندیشمندان حوزه هاي گوناگون علمی در دوره هاي سیاستگذران
متعدد است. ابعاد اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مهم ترین الیه هاي توسعه را تشکیل می دهند، توسعه اجتماعی و فرهنگی 

توسعه در دهه هاي پایانی قرن بیستم در سطح جهان به آن توجه شد.توسعه اجتماعی جزء آخرین الیه هایی بود که در فرآیند 
فرآیندي است که طی آن قابلیت هاي بافت اجتماعی جهت مشارکت آگاهانه شهروندان با هدف افزایش کیفیت زندگی و برابري 

ده می شود. توسعه اجتماعی بر ستون هاي اجتماعی آنان ارتقا یافته و در آن ساختارهاي الزم براي تحقق این هدف تدارك دی
.شهروندي، مشارکت اجتماعی، رفاه اجتماعی و سرمایه هاي اجتماعی بنا شده است

نظر به جایگاه ویژه سرمایه ي اجتماعی در مطالعات و بخصوص در حوزه علوم اجتماعی، توجه به کارکردهاي این پدیده ها در 
گی ضروري است، لذا ناگزیر باید براي حل بحران هایی (تفاوت در فرصت هاي زندگی، بررسی بسیاري از مسائل اجتماعی و فرهن

تفاوت درآمدي، تفاوت در پایداري اجتماعی و زیستی، تفاوت در فرهنگ و ...) که جوامع جهان سوم را بیشتر از سایرین در 
ان جنبه هاي مختلف توسعه بویژه ابعاد فرهنگی و اجتماعی داشت. در واقع ارتباط میمسائلمعرض خطر قرار داده، نگرشی جدید به 

کند.اجتماعی آن، زمینه را براي رشد و تعالی فرد و جامعه فراهم می 
عدم توجه به توسعه پایدار و در نظر گرفتن تنها یکی از جنبه هاي آن که عمدتا توسعه اقتصاد محور بود، مشکالت متعدد در جوامع 

افزایش شکاف هاي اقتصادي و اجتماعی، نابرابري قشرهاي مختلـف اجتمـاعی در بهـره بـرداري از     گوناگون را از جمله ناپایداري،
امتیازات را به ارمغان آورد. به منظور بهبود و ارتقا برنامه هاي توسعه همه جانبه در سطوح مختلف جهـانی، ملـی، منطقـه اي و حـل     

اجتماعی و فرهنگـی، ناکـافی بـودن مشـارکت اجتمـاعی و نـابودي       چالش هاي مهمی نظیر بیکاري رو به رشد در جوامع، بی ثباتی
میالدي راهبردهایی را جهت توسعه اجتماعی 1995محیط زیست و شهري شدن شتابان و ناهمگون، سران کشورهاي جهان در سال 

).1379(کالنتري، و فرهنگی اتخاذ کردند 
ست برنامه هاي توسعه آمرانه، دولت محور، اقتصاد محور، فن ساالر ) شک1بحث از توسعه اجتماعی نتیجه دو بازخورد پیوسته است: 

بدون مشارکت و حضور جدي مردم به ویژه گروه هاي هدف برنامه ها، بی توجهی و گـاه نفـی ارزش هـاي محلـی، بـومی و حتـی       
ه و فاقد کارایی و تلقی ملی، عدم عنایت به ضرورت حفظ ویژگی چند قومی و چند فرهنگی جوامع، تلقی از سنت ها به عنوان کهن

)جهانی شـدن از بـاال و پیامـدهاي منفـی سیاسـت هـاي تعـدیل یـا انطبـاق          2از مدرن به معناي مثبت، ضروري، تکاملی و رو به جلو. 
ساختاري و خصوصی سازي بدون توجه به ضعف جامعه مدنی و در نتیجه افزایش شکاف بین طبقات ثروتمند و اکثریـت فقـرا مـی    

).1388، فائقی1385ربیعی،؛ قاسمی، اسماعیلی و 1382پیران، ؛ 1379باشد (کالنتري،
در کلی تـرین سـطح، سـرمایه اجتمـاعی بیـانگر توصـیف       ، در مجموع توسعه اجتماعی ترکیب مفهوم پیچیده سرمایه اجتماعی است

مشکالت متقابل یا مسـائل  ویژگی هایی از یک جامعه یا گروه اجتماعی است که ظرفیت سازمان دهی جمعی و داوطلبانه براي حل
).1384د (تاجبخش، عمومی را افزایش می ده

در واقع سرمایه اجتماعی حاصل تعامالت و هنجارهاي گروهی و اجتماعی بوده و از طرف دیگر افزایش آن می تواند موجب پایین 
) .263، ص 2004، گردد (والیسآمدن جدي سطح هزینه هاي اداره جامعه و نیز هزینه هاي عملیاتی سازمان ها 
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به منظور سنجش سرمایه اجتماعی رویکردهاي متفاوتی وجود دارد، در رویکرد اول واژه کلیدي اعتماد می باشد، به همین دلیل 
میزان اعتماد و نیز میزان مشارکت افراد در فعالیت هاي مدنی و انجمن هاي داوطلبانه مهمترین شاخص هاي سرمایه اجتماعی اند و 

که به خاطر کیفی بودن سرمایه اجتماعی سنجش آن بسیار دشوار بوده و براي اندازه گیري آن می رویکرد دومی بر این باور است
توان از متغیرهایی چون جنایت، فروپاشی خانواده، میزان طالق، اعتیاد، خودکشی، طرح ودعاوي و دادخواهی، فرار از پرداخت 

). 1379غیره استفاده کرد (فوکویاما، مالیات، کودك آزاري و 
سرمایه اجتماعی که سبقه اي جامعه شناسانه دارد، به عنوان یک اهرم حساس در دنیایی مدرن که هر روز میزانش سطحی تر و کم 
عمق تر می شود و انسان ها را به سمت اتم هاي مجزا سوق می دهد (اتمیزه شدن)، می تواند راهگشاي بسیاري از هم گسیختگی 

اشد. بشر امروز بیش از هرچیز نیاز به کنش هاي متقابل پرمایه در شبکه هاي 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 جلوگیري کند یا حداقل روندي معکوس 

).1389؛ فائقی و اسماعیلی،1387براي آنها تعریف کند (کاظمی،
همان طور که از آمارهاي گزارش شده در چندین استان ایران بر اساس یافته هاي تحقیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بر می «

کاهش یافته است؛ به طوري که میانگین شاخص هاي 1382تا 1379آید، میزان شاخص هاي سرمایه اجتماعی طی سال هاي 
به 1379درصد ( حد زیاد) در سال 5/22صداقت و پایبندي به قول و قرار از گذشت، امانتداري، انصاف، کمک و نوع دوستی،

برابر کاهش یافته است. براین مبنا، پیش بینی می 5/1سال 3رسیده است. یعنی درعرض 1382درصد ( درحد زیاد) در سال 1/14
درصد 6این میزان به حدود 1385-86ال شود اگر با دیدي خوش بینانه شرایط به صورت سال هاي ذکر شده باقی بماند، در س

(درحد زیاد) کاهش یابد.
همچنین میانگین شاخص هایی نظیر: دورویی، تقلب وکالهبرداري، تملق و چاپلوسی که همگی مانع از ایجاد اعتماد عمومی و 

جامعه رواج پیدا کرده است. در حد زیادي بین افراد 1382تا 1379تشکیل سرمایه اجتماعی درسطح جامعه می شود، طی سال هاي 
1382درصد (در حد زیاد) در سال 9/71به 1379درصد ( درحد زیاد) در سال 2/66به طوري که میانگین این شاخص ها از 

افزایش یافته است؛ یعنی درعرض سه سال، بیش از یک برابر افزایش یافته است. براین اساس، پیش بینی می شود اگر شرایط به 
درصد افزایش یابد و این نشان دهنده و جود 5/77این میزان به بیش از 1385-86ي ذکر شده باقی بماند، در سال صورت سال ها

).»68، ص 1387بحران سرمایه اجتماعی در سال هاي آتی در سطح جامعه است (به نقل از رحمانی و کاوسی، 
بویژه در ابعاد اجتماعی و فرهنگی، توجه به سنجش میزان سرمایه با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی در رسیدن به توسعه همه جانبه

.اجتماعی در بین طبقات مختلف و پی بردن به سطح آن جهت برنامه ها و سیاست گذاري هاي اجتماعی ضروري می باشد
و سـبک زنـدگی افـراد    در گذشته، جوامع بشري نظم سنتی پایداري را تجربه کرده اند. نظام حکومتی، باورها و اعتقـادات مـذهبی  

کمتر د معرض تغییر و یا شک و تردید قرار می گرفت. در این وضعیت متولیان جامعه با استفاده از ابزارهاي متعدد بـه سـادگی مـی    
جامعه حاکم کرده، به مسائل معیشتی و نیازهاي اجتماعی مردم پاسخ دهند. بـا آغـاز انقـالب صـنعتی و انتشـار      توانستند نظمی را در 

تکنولوژي در غرب و سپس در دیگر نقاط دنیا شاهد پیشرفت هاي سریع فنی و به موازات آن گسترش آگاهی هاي عمومی و موج 
افزایش سطح انتظارات و توقعات مردم بوده ایم.همین مسأله به بی نظمی ها و اغتشاشات اجتماعی که نسبت مستقیمی با سطح شـهر  

ؤولین جامعه را به فکر سامان دادن و به نظم درآوردن جامعه انـداخت تـا از ایـن رهگـذر     نشینی دارد، دامن زده و اندیشمندان و مس
بتوان بستر الزم مدیریت، جامعه شناسی و ... رشد کرده که سعی در تحلیل وضعیت موجود و ارائه راهکارهـاي مناسـب داشـتند.در    

مادي و در یک کالم رشد اقتصادي تشخیص داده شده و آغاز موتور محرك پیشرفت جامعه استخراج منابع طبیعی و تراکم سرمایه 
بر افزایش تولیدات و درآمد ملی و تسخیر بیشتر طبیعت با استفاده از ابزار علم و فناوري تأکید شد. لیکن دانشمندان علوم اجتمـاعی  

پـی برنـد کـه در پرتـو آن،     با مقایسه تطبیقی کشورها و بررسی دقیق سـاختار اجتمـاعی جوامـع پیشـرفته بـه نـوع خاصـی از سـرمایه         



1392تابستان/ سوم/شماره پنجممطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال مجله/10

ایـن  اطالق شـد. "سرمایه اجتماعی"همکاري، همیاري و مشارکت افراد جهت نیل به منافع مشترك میسر می شود و بدان اصطالح 
شکل سرمایه که از شیوه تعامل بین افراد و وجود هنجارهاي مناسب همیاري و همکاري حاصل می شود؛ ریشـه در اعتمـاد متقابـل،    

اجتماعی و شبکه هاي متنوع اجتماعی) جهت مشارکت هاي فعاالنـه  -ارزش هاي مشترك، وجود بسترهاي الزم(محیط هاي سیاسی
ته صنعتی هم اکنون در کنار سـرمایه گـذاري در بخـش هـاي مختلـف اقتصـادي، در برنامـه        همه آحاد جامعه دارد.کشورهاي پیشرف

ریزي هاي کالن ساالنه خود جهت حفظ و افزایش سرمایه اجتماعی نیز سرمایه گذاري الزم را به عمل می آورند.
ته بگذارند خود را با موانع عدیـده  کشورهاي در حال توسعه که هم اکنون می خواهند در زمینه توسعه جا پاي کشورهاي توسعه یاف

اي رو به رو می بینند از جمله آن می توان به ناکارآمدي بخش اداري، بی مسؤولیتی ارگان هاي حکومتی، پایین بودن سطح اعتماد 
ایـن  دولت و نبود روحیه مشارکت پذیري در آحاد جامعه جهت بهبود اوضاع اجتمـاعی اشـاره کرد.همـه    -بین مردم و نیز میان ملت

موارد را می توان در چارچوب سرمایه اجتماعی مورد مطالعه قرار داد و با قرار دادن آن ها در شبکه اي نظام یافته به آسیب شناسـی  
نظام اجتماعی مبادرت ورزید.

کردن مسأله اصلی که گروه پژوهش را به سمت ارائه و اجراي طرح حاضر سوق داده است، نادیده انگاشته شدن یا کم رنگ جلوه
اجتماعی با وجـود موقعیـت منحصـر بـه فـرد آن در بـین عوامـل تعیـین کننـده در          -سرمایه اجتماعی در برنامه ریزي کالن اقتصادي

سرنوشت نظام جمعی است.گروه تحقیق امیدوار است تا با طرح این موضوع در گستره شهري، گـامی را در جهـت توجـه نظـري و     
در عین حال زمینه را براي نقد و بررسی بیشتر این مفهوم به لحاظ تجربی و نقد ابزارهاي بـه کـار   عملی بیشتر به این پدیده بردارد و 

رفته در سنجش سرمایه اجتماعی را فراهم آورد.
هدف کلی این پژوهش سنجش سرمایه اجتماعی در سه طبقه ي  برخوردار، نیمه برخوردار و محروم (بر اساس پایگاه هاي  

1390-91منطقه شهرداري شهر اصفهان درسال14این سرمایه در و رتبه بنديو بررسی تفاوت هاي معناداراجتماعی و اقتصادي) 
می باشد.

تعیین تفاوت میزان سرمایه اجتماعی در بین شهروندان شهر اصفهان در سه طبقه برخوردار،نیمه برخوردار و محروم-
12جتماعی، پایگاه اقتصادي) شهروندان شهر اصفهان بر مؤلفه هاي تعیین رابطه ویژگی هاي دمگرافیک(جنسیت، سن، پایگاه ا-

گانه سرمایه اجتماعی 
گانه مسکونی شهرداري شهري 14در میان بلوك هاي انتخابی مناطق و رتبه بندي آن تعیین تفاوت میزان سرمایه اجتماعی-

اصفهان.
چارچوب نظري سرمایه اجتماعی

از آن جایی که انسان ها از طریق روابطی که با یکدیگر برقرار می سازند سعی دارند تا نیازمندي هاي خود را تأمین و اهداف مورد 
نظر را محقق نمایند، پدیده اي به نام (جامعه) شکل می گیرد.برقراري رابطه میان افراد باعث می شود تا اطالعات، بین افراد مبادله 

عه در قالب شبکه هاي مختلف اجتماعی از قبیل همسایگان، دوستان، شبکه هاي خویشاوندي، خانواده و غیره به شود و افراد جام
تعریف و تحقق منافع جمعی اقدام کنند و با مشارکت فعاالنه در اجتماع، سعی در بهبود کیفیت زندگی فردي و جمعی خود 

و کمیت باالتري برخوردار بوده و نظام مند تر و هماهنگ تر عمل نمایند، ما نمایند.هر چه این روابط از استحکام بیشتر و از کیفیت 
شاهد دستیابی به اهداف جمعی در مدت زمانی کوتاه تر و با صرف هزینه اي کمتر خواهیم بود. در این حالت ما می توانیم از 

یت این روابط است، ارتباطات اجتماعی (سرمایه اجتماعی) صحبت به میان آوریم که ترکیب ویژه  روابط اجتماعی و نیز کیف
هنگامی می توانند به مثابه (سرمایه اجتماعی) عمل کنند که مبتنی بر اعتماد متقابل بوده و تحت تأثیر ارزش ها و هنجارهاي مشترکی 

). 1385که افراد جامعه در آن شریک اند، باشند(قاسمی و همکاران ،
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ي دستیابی به منافع مشترك را تسهیل می نماید.  الزم است به این نکته توجه نمود که سرمایه اجتماعی فرآیند مشارکت افراد برا
سرمایه اجتماعی در درون یک فرد و یا در درون ساختار اجتماعی وجود ندارد، بلکه در فضاي بین افراد (فضاي ارتباطی)  موجود 

ازار باشد بلکه همگان می توانند در تولید آن مشارکت است.سرمایه اجتماعی چیزي نیست که در تملک دولت، یک سازمان و یا ب
کنند. سرمایه اجتماعی از هزاران کنش روزانه ي که  بین مردم وجود دارد، آفریده می شود و بوجود می آید(بولن و 

).1990،اونیکس
ماعی طرح گردیده را در قالب جهت بررسی دقیق تر مفهوم سرمایه اجتماعی ابتدا برخی از تعاریفی که تا کنون براي سرمایه اجت

جدول زیر آورده و سپس سعی می کنیم تا اجزاي تشکیل دهنده ي سرمایه اجتماعی را مشخص نمائیم.
صاحب نظران مختلفتعاریف سرمایه اجتماعی توسط: 1جدول 

تعریف سرمایه اجتماعینظریه پرداز
بالفعل فراهم شده براي فرد یا گروه است.این منابع، برآمده از مالکیت شبکه سرمایه اجتماعی، حاصل جمع منابع بالقوه و )1986بوردیو(

بادوامی از روابط کم و بیش نهادینه شده اي است که از فهم متقابل و سوابق مشترك بین افراد ، حاصل می شود.
یه اجتماعی مشخص می شود، ارزش جنبه سرمایه اجتماعی را می بایست با کارکردش تعریف کرد.کارکردي که بوسیله ي سرما)1990کلمن(

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 ساختارهاي خاص اجتماعی برمی گیرند و سپس در پیگیري منافع )1990بیکر(

کارش می برند: سرمایه اجتماعی به واسطه ي تغییر در روابط کنشگران بوجود می آید.
هاي تابع تولید و یا توابع ه سرمایه اجتماعی، مجموعه اي از عناصر اجتماعی است که در روابط میان مردم اثر می گذارد و نهاد)1992شیف(

مطلوبیت را تشکیل می دهند.
ه اجتماعی، جنبه هایی از سازمان اجتماعی از قبیل هنجارها، شبکه هاي اجتماعی و اعتماد متقابل است که همیاري و سرمای)1995پاتنام(

هماهنگی افراد را براي دستیابی به منافع مشترك، تسهیل می کند.

استفاده از سرمایه مالی و انسانی سرمایه اجتماعی، دوستان، همکاران و تماس هاي کلی تري است که از طریق آنها فرصت هاي )1995برت(
بدست می آید.

سرمایه اجتماعی، مجموعه اي از شبکه هاي رسمی و غیر رسمی است که افراد از آن استفاده می کنند تا کاالها و خدمات را به )1998رز(
(مصارف مختلف) تخصیص دهند.

هنجار غیر رسمی(نانوشته) است که همکاري میان دو یا چند نفر را ارتقاء می سرمایه اجتماعی، مثل و نمونه ي ملموسی از یک )2000فوکویاما(
بخشد.

OECD(2004) سرمایه اجتماعی، شبکه هایی داراي هنجارها، ارزش ها و برداشت هاي مشترك است که همکاري در داخل و بین گروه ها را
تسهیل می کند.

فاطمه 
)1384مرنیسی(

تگی سنتی جامعه است که در آن گروه هاي مردم می توانند با وقف خویش در پروژه هاي سرمایه اجتماعی شکلی از همبس
اجتماعی، نفع فردي خود را دنبال کنند.

توجه به تعاریف متعددي که ارائه گردید، می توان اکنون این پرسش را مطرح کرد که (اجزاء و عناصر تشکیل دهنده سرمایه با 
اجتماعی چیست؟).

در بین همه تعاریف می توان این نکته را استنباط کرد که ویژگی هایی در ساختار اجتماعی وجود دارد که کنش هاي متقابل 
موجود میان افراد را سامان می بخشدوآن ها را به سمت و سویی هدایت می کند که این منافع جمعی به شکل سهل الوصول تري 

صادفی و موقتی نمی تواند به عنوان ابزار تأمین منافع مشترك مورد استفاده قرار گیرد، تأمین گردد. در حقیقت روابط اجتماعی ت
بلکه هنگامی که به صورت شبکه ایی بادوام در می آید و به قول بوردیو نهادینه می شود و افراد در قالب آنها بازي مکرر خود یعنی 

ند می توانند به صورت منبعی در اختیار کنشگران قرار گیرند و به مراودات روزمره و همکاري و همیاري را تمرین و تجربه می کن
صورت سرمایه مورد استفاده واقع شوند.از سویی دیگر، در صورتی روابط اجتماعی به صورت منبع بالقوه براي تحقق اهداف 
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مساعدت به دیگران بنا جمعی در می آید که در فضایی اعتماد آمیز و مبتنی بر هنجارهاي دعوت کننده به مشارکت و کمک و
شده باشند. 

تا بدین جا ما سرمایه اجتماعی را نزدیک به آنچه پاتنام تعریف می کند مورد توجه قرار داده ایم و اجزاي تشکیل دهنده آن را 
یه اجتماعی (شبکه ها) که بعد ساختی سرمایه اجتماعی است و جنبه ي عینی دارد و نیز (اعتماد) و (هنجارها) که بعد شناختی سرما

بوده و جنبه ي ذهنی دارد ، تعریف نموده ایم
).2005، دیوید هالپرن سرمایه اجتماعی را ترکیب یافته سه جزء می داند(هالپرن

الف) شبکه ها
ب) هنجارها، ارزش ها و انتظارات 

ج) ضمانت هاي اجرایی
د به صورت رسمی یا غیر رسمی در قالب پاداش ها و به دو مورد نخست قبال اشاره اي رفت. اما ضمانت هاي اجرایی می توانن

مجازات هایی که به رفتار افراد داده می شود مورد شناسایی قرار گیرند.
در بسیاري از اوقات ترس از محرومیت از بسیاري از مزایا و یا حتی محروم شدن از روابط با کسانی که مایل به داشتن ارتباط با آنان 

دن به انجام برخی کارها باز می دارد.گاهی نیز پاداش هاي در نظر گرفته شده براي برخی کارها(مثال مورد هستیم، ما را از دست ز
توجه قرار گرفتن و منزلت یافت و ...) ما را به انجام برخی کارها ترغیب می کند.

دولت به تنظیم روابط اجتماعی ضمانت هاي اجرایی گاهی نه به صورت هنجاري، بلکه به شکل قانون رسمی، به پیشتوانه ي رسمی
می پردازند.

به نظر می رسد تنها آن بخش از ضمانت هاي اجرایی که صورتی غیر رسمی داشته و به شکل هنجاري نانوشته می باشد را به عنوان 
ی ضمانت سرمایه اجتماعی لحاظ کنیم و آن را نه به صورت جداگانه، بلکه در دل هنجارها در دل بحث قرار دهیم و بخش رسم

هاي اجرایی که صورتی قانونی به خود می گیرد به عنوان یکی از بسترهاي مورد نیاز موجود در جامعه براي شکل گیري و تقویت 
سرمایه 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 سرمایه اجتماعی در آنها خلق می شود عبارتند از : خانواده، مدارس و دیگر نهادهاي آموزشی، اصناف و مشاغل، 
نهادهاي مدنی و اجتماعات محلی؛  منابع فوق همگی بر ایجاد سرمایه اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردارند اما آنچه به نظر می 

ز تأثیر باالتري برخوردار است، نهادهاي مدنی می باشد.ادبیات سرمایه اجتماعی بر آن است که در ارتباط با رسد از دیگر منابع ا
تولید سرمایه اجتماعی سهم کمتري را به خانواده اختصاص داده و در مقایسه با آن ، باالترین تأثیر را به زمان هاي خردي که افراد 

).A2003،(دفتر آمار استرالیارف می کنند منظور بداردداوطلبانه صبراي کار کردن در نهادهاي 
الزم به ذکر است که اشکال مختلف سرمایه در صورتی که به خدمت کل جامعه درآیند می توانند در کل نتایج مثبتی را براي 

بگیرد و به منافع جامعه به بار آورند.لیکن در صورتی که هر کدام از اشکال مختلف سرمایه در خدمت اهداف گروهی خاص قرار
).A2003کل جامعه پیوند نخورد می تواند پیامدهاي منفی اي براي جامعه به بار آورد(دفتر آمار استرالیا،

پاتنام مفهوم سرمایه اجتماعی را فراتر از سطح فردي به کار می گیرد وبه چگونگی کارکرد سرمایه اجتماعی در سطح منطقه اي 
اجتماعی برنهادهاي دمکراتیک و درنهایت توسعه اقتصادي عالقهمند است . اگر چه او ازمنافع خصوصی وملیونوع تأثیرات سرمایه 

وجهات فردي وجمعی سرمایه اجتماعی اشاره دارد، اما و خصوصیوده وبه صورت هاي عمومیبسرمایه اجتماعی نیز غافل ن
، 1995رجی و بهره هاي عمومی سرمایه اجتماعی است ( پاتنام، به صراحت بیان می دارد که تمرکز و عالقه مندي خاص او منافع خا

). 7: 2002؛ پاتنام و گاس، ص 23
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پاتنام ریشه نابرابري رادر ذات سرمایه اجتماعی نمی بیند. از منظر وي سرمایه اجتماعی، خصوصاً سرمایه اجتماعیدرشکل جمعی 
آن صورت همه افراد در رحل مشکل کنش جمعی یاري برساند و می تواند افراد جامعه را د، هنجارهاي همیاري واعتماد-آن

. )26: 1385الوانی و شیروانی، جامعه از برکات آن برخوردار می گردند. (
پاتنام درآثار اولیه خود در بحث از سرمایه ا جتماعی و دموکراسی، بیشتر به نقش انجمن ها و مشارکت هاي مدنی واجتماعی مردم 

منشأ همه کارهاي مهم در آثار اولیه او شهروندان هستند، الندس و ویلسونپرداخته است و به تعبیردرکارآمدي دموکراسی 
) . 2001، الندس و ویلسونواثر دولت درشکل گیري سرمایه اجتماعی و یا اعتماد ناچیز شمرده شده است. ( 

وژي ونقش رهبران سیاسی واخالقی، نقش دولت را پاتنام دریکی از آخرین آثار خود به طور تلویحی درکنار عواملی نظیر تکنول
مورد تأکید قرار داده و به اشکال مختلفی که دولت ها از طریق نهادهاي حکومتی و سیاست هاي معین می توانند در شکل گیري و 

). 2002اس، گافزایش سرمایه اجتماعی مؤثر باشند، اشاره کرده است. (پاتنام و
:ن ویژگی سازمان اجتماعی تعریف می نماید که آن ها عبارتند ازارآثار متعدد خود با سه مؤلفه، به عنوپاتنام سرمایه اجتماعی را د

اقتدارگرا و دموکراتیک، ، اعم از مدرن و سنتی-ارتباطات ومبادالت شبکه هاي رسمی و غیر رسمی در هر جامعه اي:شبکه ها-
در شبکه هاي افقی شهروندانی عضویت دارند » . عمودي« و » افقی« :نوع اندوجود دارند. شبکه ها دو –فئودالی یا سرمایه داري 

که داراي قدرت و وضعیت برابري هستند. در شبکه هاي عمودي شهروندان نابرابر از طریق روابط نابرابر مبتنی بر سلسله مراتب و 
وابستگی به هم پیوند دارند. 

اعی، روابط اجتماعی افراد و تعامالت آنان با یکدیگر را بنیادي ترین جزء سرمایه پاتنام مانند دیگر نظریه پردازان سرمایه اجتم
عنوان خاستگاه دو مؤلفه دیگر سرمایه اجتماعی یعنی هنجارهاي اعتماد و همیاري مطرح اجتماعی معرفی می کند و شبکه ها را به 

). 6: 2002می سازد ( پاتنام و گاس، 
، نوع دوم را فاقد توان برقراري اعتماد وهنجارهاي »انحصار طلب« از شبکه هاي عمومی یا » طلبمساوات« او با تفکیک افقی یا 

ه ئهمیاري معرفی می نماید. از نظر او شبکه هاي افقی در قالب مشارکت هاي مدنی (انجمن ها، باشگاه ها واحزاب. . . ) به دلیل ارا
همیاري هستند.وارچوب فرهنگی براي همکاري مولد هنجارهاي اعتمادهچ

فشردگی یا تراکم شبکه ویژگی دیگري عالوه برساخت شبکه است که پاتنام بر آن تأکید دارد. منظور او از فشردگی، افزایش 
). 313: 2002انجمن ها و امکان عضویت هاي متداخل ومشارکت در عرصه هاي چند گانه زندگی اجتماعی است ( پاتنام و گاس،

اعتماد، مفهومی است که ظاهراً هرکسی کی از دیگر از مؤلفه هاي سرمایه اجتماعی در نظر پاتنام اعتماد است. ی: اعتماد اجتماعی-
آنرا می فهمد اما توافق کردن روي یک تعریف مشخص از اعتماد مشکل است. شاید مشخص نبودن اعتماد در یک ارتباط، آسان 

گران را تشخیص دهند اما تشخیص اعتماد، بسیارمشکل تراست. تر باشد. مردم میتوانند به سهولت بی اعتمادي در دی
پاتنام نوع خاصی از هنجارهاي همیاري را مولدترین جزء سرمایه اجتماعی می داند و حتی آن را مالك : هنجارهاي همیاري-

:سرمایه اجتماعی می نامد
). 134: 2000(پاتنام، » مالك سرمایه اجتماعی اصل همیاري تعمیم یافته است« 

با ارزش مواردياشاره می نماید. در نوع متوازن با مبادله هم زمان و تعمیم یافتهاودرتعریف هنجارهاي همیاري به دو نوع متوازن
برابر، مانند موقعی که همکاران روزهاي تعطیلشان را با هم عوض می کنند، مواجه هستیم . اما در نوع تعمیم یافته رابطه تبادل 

ه حال یکطرفه وغیر متوازن است اما انتظارات متقابلی ایجاد می کند، مبنی بر اینکه سودي که میان است که درهمداومی درجر
). 138: 2000اکنون اعطا شده، باید در آینده باز پرداخت گردد (پاتنام، 
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ن سرمایه اجتماعی را می توان به طور نظریه پردازا، پاتنام بازدهی سرمایه اجتماعی را دستیابی به توسعه سیاسی و اقتصادي می داند
رویکرد جمعی با کلی بر اساس دو رویکرد فردي و جمعی نیز مقایسه کرد، در این میان پاتنام از جمله نظریه پردازانی است که 

. گیردی از سرمایه اجتماعی در سطح کالن مورد بررسی قرار مپاتنامبه عالوه تحلیل ، نسبت به سرمایه اجتماعی برخورد می کند
دیدگاه فکري سرمایه اجتماعی در دو رویکرد نظم و تضاد، قابل بررسی است، بر این اساس مباحث پاتنام بر اساس رویکرد نظم 

قابل بررسی است. 
.پاتنام بیشتر بر جنبه هاي شناختی سرمایه اجتماعی تأکید داردبه عالوه 

اجتماعی از دیدگاه پاتنام به عنوان محقق متأخر سرمایه اجتماعی استفاده شد، شایان ذکر است که در این تحقیق در حوزه سرمایه 
تأکید عمده او بر نحوه تأثیر سرمایه اجتماعی بر رژیم هاي سیاسی و نهادهاي مختلف دمکراتیک است، وي سرمایه اجتماعی را 

ارتباط و مشارکت بهینه اعضاي یک اجتماع شده مجموعه اي از مفاهیم همانند اعتماد، هنجار و شبکه ها می داند که موجب ایجاد
و در نهایت منافع متقابل آنان را تأمین خواهد کرد. به عبارت دیگر وجود تعامالتی که افراد را به ساختن اجتماع سوق داده، آنها را 

ربه واقعی و ملموس شبکه به یکدیگر متعهد می کند و از این طریق به کالبد اجتماعی پیوند می دهد و همچنین احساس تعلق، تج
اجتماعی، روابط مبتنی بر اعتماد و تساهل ناشی از آن؛ منافع عظیمی را براي افراد جامعه فراهم می کند. از این نقطه نظر سرمایه 

ی اجتماعی رابطه نزدیکی با مفهوم فضلیت مدنی دارد. بدین معنی که سرمایه اجتماعی به این 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 منزوي، ضرورتا از این نقطه نظر سرمایه اجتماعی غنی به شمار نخواهد رفت. در کل از نظر وي اعتماد و ارتباط متقابل اعضا 

بعی هستند که در کنش هاي اعضاي جامعه موجود می باشند و به افراد این امکان را می دهد تا اهداف مشترکشان شبکه به عنوان منا
را به کمک هم دنبال می کنند. در کل به باور پاتنام سرمایه اجتماعی مجموعه اي از ویژگی زیر میباشد:

ماعات از طریق کلوپ ها، انجمن ها، کلیسا و سازمان ها و وجود شبکه هاي اجتماعی که در بر گیرنده تعامالت انسانی در اجت-
شبکه هاي دیگري می باشد. 

درگیري مدنی: مشارکت افراد در فرآیند هاي محلی و استفاده از شبکه هاي باال -
هویت مدنی: احساس مشارکت برابر در درون محله ها-
روابط متقابل: کمک و مساعدت متقابل میان اعضاي محله ها -
). 1384اعتماد: نقطه مقابل ترس (تاجبخش، -

:دالیل توجه به پارادایم سرمایه اجتماعی در جامعه ي معاصر
توجه به رویکرد جامعه مدنی به عنوان راهکاري براي خروج از بن بست دولت و بازار-
ایجاد چارچوبی براي پیوند بین متغییر هاي جامعه شناسی و روش هاي دقیق در اقتصاد-
گستردگی مفهوم سرمایه اجتماعی و کارایی آن در سایر حوزه هاي مطرح -
شکست نظریه ي انتخاب عقالنی براي تجزیه و تحلیل حیات سیاسی و اجتماعی -
.)40-37: 1387مشکالت اجتماعی و...(کاظمی،-افول سرمایه اجتماعی در جوامع صنعتی و غیر صنعتی و پیامدهاي ناشی از آن -

ي سرمایه اجتماعی (ابعاد اجتماعی):مؤلفه ها
ابعاد اجتماعی: 

ن جنبه ها از دیدگاه پاتنام جنبه هاي سازمان اجتماعی در سه بعد اعتماد و قابلیت هاي آن، هنجارها و شبکه ها است.هر کدام از ای
.نیز به مؤلفه هایی تقسیم شده که در مدل زیر به آنها اشاره شده است

همیاري
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.

) ، تلخیص و ترسیم: پژوهشگر1385ابعاد و مؤلفه هاي سرمایه اجتماعی، منبع: اسماعیلی (: 1شکل 

آن (گروتات و اعتماد : میزان ریسک پذیري و قابل اعتماد دانستن محیط زندگی از نظر فرد(عدم وجود دزدي یا کالهبرداري در -
).2005دیگران،

احساس امنیت: میزان احساس امنیت و آسودگی و آرامش مردم در خانه هاي خود و یا قدم زدن در کوچه و خیابان هاي شهر در -
).1998ولن و اونیکس،طول شبانه روز(ب

همیاري: هنجار همیاري، احساس درونی افراد جهت کمک به دیگران و به اجتماعی که در آن زندگی مـی کننـد، اشـاره دارد و    -
).2000باعث ایجاد تعادل بین منافع فردي و منافع جمعی می شود(کریشنا و شردر،

).2005ه یا هدفی مشترك(گروتات و دیگران،همکاري: همکاري در محل جمعی مردم جهت دستیابی به نتیج-
ظرفیت پذیرش تفاوت ها(مدارا): اشاره به این که افراد تا چه حد هنجارها، سبک زندگی و عقایدي که متفاوت از آنچه که خود -

).1385:310دارند را مورد پذیرش قرار داده و به آن احترام می گذارند(اسماعیلی،
درك و تصور افراد و اجتماعات از میزان توانیی تأثیر گذاري آنان در فعالیت ها و روند موجود در احساس اثرگذاري و کارایی:-

)2003جامعه(مرکز آمار استرالیا،
ارزش زندگی: ارزش زندگی احساس رضایتمندي فرد از زندگی و با ارزش دانستن خود در جامعه و باور به ایـن کـه جامعـه نیـز     -

).1998به 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 آشنایان، همسایه هـا، همکـاران و   -

).1385:310یا همشهري ها(اسماعیلی،
یازمندي و یا بـه عنـوان بخشـی از حیـات روزمـره      یت اجتماعی:حمایت افراد از یکدیگر که به صور مالی و عاطفی در زمان ناحم-

)2003فراهم آمده باشد(مرکز آمار استرالیا،
مشارکت اجتماعی: انواع مشارکت که هم براي فرد رضایت به بار می آورد وهم عامل شکل دهی به روابط و سازنده شبکه هـاي  -

).1385:310حمایتی بالقوه است(اسماعیلی،

اعتماد رسمی

قابلیت اعتماد به محیط

اعتماد غیر رسمی

اعتماد تعمیم یافته

احساس امنیت

همکاري

ظرفیت پذیرش تفاوت ها

احساس اثر گذاري

ارزش زندگی

وساطت اجتماعی

اجتماعیحمایت 

اعتماد و  
قابلیت هاي  

آن

سرمایه 
هنجارهاجتماعی

شبکه 

مشارکت اجتماعی

مشارکت مدنی

انسجام اجتماعی

ساختار شبکه

کیفیات شبکه
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ایی که در ارتباط با فضاي سیاسی، حکومتی، مدیریت باشگاه ها و انجمـن هـا و نیـز سـازمان هـاي غیـر       مشارکت مدنی:فعالیت ه-
دولتی بوده و معموال در قالب عضویت رسمی فرد در گروه هاي مختلف خود را نشان مـی دهـد و تـابع مقـررات و سلسـله مراتـب       

).2005است(گروتات و دیگران،
و گروه احساس پذیرش از سوي دیگران و احساس راحتی در محیط همسایگی و اجتماع محلیانسجام اجتماعی: بهره مندي از -

).2005هایی که افراد در آنها عضویت داشته و یا در آنها مشارکت دارند(گروتات و دیگران،
عاریف متعددي از مجموعه اي از افراد است که از جهات اجتماعی و بخصوص اقتصادي موقعیت مشابهی دارند، با این حال تطبقه:

طبقه وجود دارد که چگونگی آن به نگرش و گرایش فکري ارائه کننده آن بستگی دارد. در دیدگاه وبر طبقه، تجلی قدرت فرد در 
).88: 1387عرصه اقتصادي است(قاسمی و صمیم، 

شاخصهایی نظیر شغل، درآمد و تحصیالت ها یا خانوارها را بر اساس مالکهایی هستند که افراد، خانوادهپایگاه اجتماعی و اقتصادي:
بندي میکنند. به عقیده وبر پایگاه اجتماعی فرد، همراه با طبقه یا درآمد و قدرت سیاسی بعد اصلی قشربندي اجتماعی را تشکیل طبقه

).1381:5میدهند. به عقیده وبر اگر فرد پایگاه باالیی داشته باشد ،ثروت نیز بدنبالش خواهد آمد (ملک،
- هاي جایگاه اقتصاديطورخالصه پایگاه اجتماعی اقتصادي یک فرد به جایگاهی اشاره دارد که افراد با توجه به معرف به

اجتماعی نظیر ثروت، درآمد، میزان تحصیالت، شغل و.... اشغال میکنند. در این پژوهش پایگاه اقتصادي اجتماعی افراد با توجه به 
ان هزینه و پس انداز، سطح تحصیالت فرد، میزان تحصیالت والدین، نوع منزل، ارزش وسیله شاخصهایی مانند میزان درآمد، میز

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

به نتایج زیر دست رابطه سرمایه اجتماعی با سالمت اجتماعی در ایران) در تحقیقی با عنوان 1391موسوي، رفیعی، امینی رارانی(-
یافتند:

طرح مساله: در نهایت سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از تعیین کننده هاي اجتماعی سالمت مطرح شده است. هدف این مطالعه 
خت ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سالمت بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و بیان گرهاي سالمت اجتماعی در ایران و شنا

اجتماعی می باشد.روش: مطالعه از نوع همبستگی اکولوژیک بوده که در آن داده هاي مربوط به سرمایه اجتماعی از طرح ملی 
ه هر بررسی و سنجش سرمایه اجتماعی در ایران و داده هاي مربوط به بیان گرهاي سالمت اجتماعی از داده هاي موجود و مربوط ب

تحلیل ثانویه شده اند.یافته ها: بین سرمایه اجتماعی و SPSSجمع آوري و توسط نرم افزار1386استان کشور در سال 30یک از 
متغیرهاي فقر، رشد طبیعی جمعیت، خشونت، میزان باسوادي، میزان بیکاري و پوشش بیمه به عنوان بیان گرهاي سالمت اجتماعی 

دارد. همچنین جهت رابطه در مورد متغیرهاي فقر، رشد جمعیت و میزان بیکاري مثبت است. در رابطه آماري معنی داري وجود
مجموع پس از انجام تحلیل عاملی اکتشافی و محاسبه نمره سالمت اجتماعی کل، رابطه بین سرمایه اجتماعی و سالمت اجتماعی 

–کل در ایران، با مقدار همبستگی  0.54(p value = 0.001)درصد، می توان اذعان 30د و با توجه به ضریب تعیین تایید ش
.تتغییرات سالمت اجتماعی با تغییرات سرمایه اجتماعی قابل توضیح اس0.30داشت 

بر آن بوده است که در » اندازه گیري سرمایه اجتماعی و عوامل تعیین کننده آن در شهر تهران«) با عنوان 1389در تحقیق اشرفی(-
سنجش سرمایه اجتماعی پرداخته و با بهره گیري از مدل هاي نظري به تعبیر این مهم بپردازد.روش تحقیق از نوع ابتدا به بررسی و

پیمایشی و از نظر زمانی در یک 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 سرمایه اجتماعی گانه شهر تهران می باشند که اط22در مناطق 

نفر طی دو پرسشنامه 22300در »مشارکت داوطلبانه، فعالیت هاي دسته جمعی، اعتماد و احساس تعلق و پاي بندي به ارزش ها«شامل
نشان می دهد که سطوح مختلف جداگانه طی طرح بررسی سنجش نابرابري ها در شهر تهران جمع آوري شده است، یافته ها
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سرمایه اجتماعی در مناطق مختلف شهر تهران مقدارهاي مختلفی را به خود اختصاص داد.تمام مؤلفه هاي اندازه گیري شده سرمایه 
اجتماعی در دو جنس اختالف معناداري از لحاظ آماري داشته است.همچنین به غیر از فعالیت هاي دسته جمعی، سایر شاخص ها 

مایه اجتماعی در گروه هاي مختلف سنی تفاوت مثبت معنادار آماري را نشان داد.همه متغیر هاي سرمایه اجتماعی با هزینه ي سر
مشارکت در فعالیت «هاي مصرفی خانوار ارتباط مثبت معناداري را نشان داد.در این مطالعه تمام مؤلفه هاي سرمایه اجتماعی به جز

، سایر »فعالیت هاي دسته جمعی«ساکنان شهر اختالف معناداري داشته است.در این مطالعه غیر از با وضعیت تاهل » هاي داوطلبانه
شاخص هاي سرمایه اجتماعی در گروه هاي مختلف بر حسب تحصیالت در تفاوت مثبت معنادار آماري داشته است.وضعیت 

سایر عوامل مؤثر بر برخی از مؤلفه هاي سرمایه اشتغال، مالکیت، منزل مسکونی، بعد خانوار، مدت اقامت در منزل مسکونی از
اجتماعی بودند.بنابراین می توان نتیجه گرفت که عوامل مختلف دمگرافیک بر عناصر سرمایه اجتماعی، تأثیرات مختلفی را به 

ی عوامل چندگانه صورت مثبت یا منفی در مؤلفه هاي مختلف سرمایه اجتماعی از خود بروز دادند.در نهایت نمی توان از اثر تجمع
بر عناصر مفهومی سرمایه اجتماعی غافل شد، پس انتظار می رود به دنبال بهبود عوامل مؤثر قابل تعدیل نظیر وضعیت اقتصادي، 
تحصیالت و بهبود بهداشت روان، نقش سایر عوامل نظیر نسل و جنسیت را در جهت اثرگذاري مثبت روي این سرمایه عظیم تحت 

.الشاع قرار داد
با مشخصات ذیل انجام داده اند:» رابطه سرمایه اجتماعی با رفاه اجتماعی«) تحقیقی را با عنوان1388شیانی، علیپور و زادهدي (-

طرح مساله: در نظام هاي جدید رفاه اجتماعی، موضوع سرمایه اجتماعی اهمیت یافته است. دیگر نمی توان رفاه اجتماعی را صرفاَ 
قتصادي و مادي تضمین کرد و عالوه بر آن باید منابع جامعه مدنی از جمله سرمایه هاي اجتماعی توسط مولفه هاي مستقیم ا

گروههاي مختلف مردم را فعال و بسیج کرد. مقاله حاضر، بر آن است تا رابطه سرمایه اجتماعی با رفاه اجتماعی را در شهر تهران 
است و از ابزار پرسشنامه براي گردآوري داده ها استفاده شده است. مورد بررسی قرار دهد.روش تحقیق: روش این تحقیق پیمایشی

نفر شهروندان تهرانی است که به صورت نمونه گیري خوشه اي انتخاب شده اند.یافته ها: شاخص 299حجم نمونه مورد بررسی 
هستند که به اصطالح به آنها هایی از سرمایه اجتماعی که در جامعه مورد مطالعه، از وضعیت بهتري برخوردارند شاخص هایی 

) و شاخص هایی که ...و ، حمایت و وساطتسرمایه اجتماعی سنتی می گویند و به وجوه سنتی جامعه مربوط می شوند (مشارکت
با زندگی مدرن منطبق اند (سرمایه اجتماعی مدرن) از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند (اعتماد نهادي، اعتماد تعمیم یافته، انسجام 

)).نتایج: سرمایه اجتماعی، رابطه مثبتی با رفاه اجتماعی دارد. همچنین کلیه شاخص هاي مطرح در این تحقیق براي سرمایه مدنی و...
اجتماعی (اعتماد، هنجارهاي اجتماعی و شبکه هاي اجتماعی) نیز با رفاه اجتماعی رابطه مثبتی دارند و نتایج بدست آمده منطبق با 

آرا پاتنام است.
به نتایج زیر دست یافته اند:»در جامعه روستایی فقر و سرمایه اجتماعی«) در مقاله اي با عنوان 1387حجتی کرمانی و شادي طلب(-

بروز طرد اجتماعی، یعنی محرومیت غیر ارادي مردم از فرصت مشارکت در امور اجتماعی، می تواند یکی از دالیل طرح مساله: 
توسعه در کاهش فقر تلقی شود. بررسی عمیق مفهوم سرمایه اجتماعی که مشارکت از اصلی ترین اصلی عدم توفیق برنامه هاي 

مولفه هاي آن است، می تواند به تصحیح دیدگاه برنامه ریزان توسعه کمک کند.روش: این مطالعه درباره رابطه فقر و مولفه هاي 
رامین با تلفیقی از روش هاي تحقیق کیفی (بحث هاي گروهی و سرمایه اجتماعی انجام شده و اطالعات آن از دو روستاي منطقه و

مصاحبه عمیق) و کمی (پیمایش و ابزار پرسش نامه) گردآوري شده است.یافته ها: بر اساس یافته هاي پژوهش گرچه رابطه 
نتایج رگرسیون چند معکوس میان فقر و مولفه هاي سه گانه سرمایه اجتماعی (اعتماد، انسجام و مشارکت) تایید شده است، اما

از مقیاس » نزاع در میان روستاییان«از مقیاس مشارکت اجتماعی و » مشارکت در تصمیم گیري«متغیره موید رابطه معنادار متغیر 
انسجام اجتماعی با پدیده فقر است.
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در تصمیم گیري در سطوح نتایج: درجه مشارکت روستاییان از حد سهیم شدن در اطالعات فراتر نرفته و روستاییان از مشارکت 
باالتر محروم بوده اند. در نتیجه، مشارکت هایی از نوع ابزاري، تغییر چندانی در وضعیت فقر روستا به وجود نیاورده است.

با مشخصات ذیل:» فقر و سرمایه اجتماعی«) در تحقیقی با عنوان 1387ملکی، حیدري و زاهدي (-
یت سرمایه اجتماعی و باور به رابطه نزدیک آن با ارتقا رفاه همگانی و کاهش فقر، به طرح مساله: پژوهش حاضر با پذیرش اهم

مطالعه تطبیقی وضعیت این متغیر در خانواده هاي تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان قزوین به عنوان گروهی از 
خانواده هاي فقیر جامعه پرداخته است.

پیمایشی است و در آن از پرسش نامه براي گردآوري اطالعات استفاده شده است. با استفاده از فرمول روش: این پژوهش از نوع 
به روش تصادفی سیستماتیک 1385خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر قزوین در سال 311کوکران، تعداد 

ورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: یافته هاي پژوهش بازگوي وجود خانواري از خانوارهاي مرفه، م50انتخاب و در کنار یک نمونه 
تفاوت معنی دار در میانگین سرمایه اجتماعی و مولفه هاي آن در بین خانوارهاي فقیر و مرفه مورد بررسی است. هم چنین وضعیت 

هاي مربوط به سرمایه اجتماعی میانگین فقر همبستگی قوي منفی با میزان سرمایه اجتماعی دارد و خانوارهاي فقیر در کلیه مولفه 
پایین تر از خانوارهاي مرفه دارند.نتایج: میزان سرمایه اجتماعی افراد و گروه ها تحت تاثیر شرایط فقر و محرومیت قرار دارد و فقر 

ید، قادر است زمینه الزم براي تاثیر منفی بر سرمایه اجتماعی باقی می گذارد. افزایش میزان سرمایه اجتماعی با توجه به فرآیند باز تول
ارتقا سطح رفاه کنش گران فقرزده را فراهم آورد.

بر مطالعه روي رفاه » درآمد خانوار و سرمایه اجتماعی در مناطق روستایی تانزانیا«) در مقاله اي با عنوان1996ناریان و پریتچت(-
فعالیت آنها در نهادها و انجمن ها(به عنوان شاخص براي سرمایه خانوار تانزانیایی میزان 750خانوار متمرکز شدند.آنها با بررسی 

اجتماعی) و حس اعتماد میان آنها را بررسی کرده اند.آنها با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیري به بررسی اثر سطح سرمایه 
اجتماعی در روستاها بر رفاه خانوار پرداختند.

است زیرا داده ها » اجتماعی«است، زیرا درآمد را افزایش می دهد و » سرمایه «ایه اجتماعیاولین یافته هاي تحقیق این بود که سرم
نشان می دهد که عایدي خانوار بیش از آنکه از سطح سرمایه اجتماعی خانوار متأثر باشد از میزان سرمایه اجتماعی موجود روستاها 

یش سرمایه اجتماعی بر درآمد خانوار است.با یک درصد افزایش در مؤثر است.از یافته هاي مهم دیگر تحقیق اثر قابل توجه افزا
سرمایه اجتماعی روستاها، نماگرها را که در این تحقیق مخارج هر شخص در خانوار است، بیست تا سی درصد افزایش می دهد(به 

).1387:114نقل از کاظمی،
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پژوهشفرضیه هاي
شهر اصفهان در سه طبقه برخوردار،نیمه برخوردار و محروم داراي تفاوت معناداري می میزان سرمایه اجتماعی در بین شهروندان -

باشد.
گانه سرمایه 12ویژگی هاي دمگرافیک(جنسیت، سن، پایگاه اجتماعی، پایگاه اقتصادي) شهروندان شهر اصفهان بر مؤلفه هاي -

اجتماعی تأثیر گذار می باشد.
منطقه شهرداري شهر اصفهان داراي تفاوت معناداري می باشد.14هاي انتخابی میزان سرمایه اجتماعی در بین بلوك-

روش تحقیق
ــرف           ــه مع ــت نمون ــک جمعی ــر از ی ــورد نظ ــات م ــن روش اطالع ــت.در ای ــایش اس ــژوهش، پیم ــن پ ــتفاده در ای ــورد اس روش م

ري اطالعــات پرسشــنامه گــردآوري شــده و نتــایج بــه کــل جامعــه آمــاري تعمــیم داده مــی شــود، عــالوه بــر ایــن، ابــزار گــردآو   
ــتنباطی انجـــام گرفـــت، در ســـطح آمـــار توصـــیفی از    ،بـــود تجزیـــه و تحلیـــل اطالعـــات در دو ســـطح آمـــار توصـــیفی و اسـ

ــه،             ــک راه ــانس ی ــل واری ــانوا، تحلی ــره م ــد متغیی ــانس چن ــل واری ــتنباطی از تحلی ــار اس ــطح آم ــارو در س ــانگین،انحراف معی می
ــن و رگرســیون چ  ــون دانک ــون ال اس دي و آزم ــزار   آزم ــرم اف ــق ن ــام از طری ــه گ ــره گــام ب ــد متغیی ــدي  SPSSن ــه بن ، جهــت رتب

ــزار    ــرم اف ــاطق از ن ــاري          TAXONOMIمن ــزار آم ــرم اف ــا ن ــاختاري ب ــادالت س ــق از مع ــی تحقی ــدل تجرب ــون م ــراي آزم و ب
AMOS .استفاده شد

سـال بـوده اسـت را    64تـا  20منطقه شهرداري شهر اصفهان کـه بـین   14، شهروندان زن و مرد ساکن در پژوهشجامعه آماري این
1005207،تعـداد آنهـا    1391و برآورد آن در سال 1385شامل می شود که بر اساس آمار بدست آمده از مرکز آمار ایران در سال 

نفر 400نفر از ساکنین مناطق را مشخص نمود که این حجم به 384نفر گزارش شده است.حجم نمونه نیز بر حسب فرمول کوکران 
منطقه بر اساس بلوك ها انتخـاب  14افت که به روش نمونه گیري چند مرحله ایی و  سهمیه اي متناسب با سن و جنس در افزایش ی

،  بخش اول پرسشنامه مربوط بـه سـنجش متغیرهـاي    بودشدند. در این پژوهش ابزار گردآوري اطالعات ، یک پرسشنامه دو بخشی 
بخش دوم پرسشـنامه جهـت سـنجش    )،ه مربوط به سـنجش سـرمایه اجتمـاعی   دموگرافیک (جمعیت شناختی و  بخش دوم پرسشنام

) است که در این رساله بر روي سطح بندي سرمایه اجتماعی 1385سرمایه اجتماعی، برگرفته از پرسشنامه رساله دکتراي اسماعیلی (
را می سنجد، اسماعیلی براي روایـی  در شهرستان هاي استان اصفهان کار شده است، سه بعد اصلی و دوازده مؤلفه سرمایه اجتماعی

این پرسشنامه از دو تکنیک هماهنگی درونی گویه ها و تکنیک دو نیمه کردن و براي سنجش پایایی پرسشنامه از آلفاي کرونباخ ، 
اسـتفاده  براي گزارش شده است.%80/. و ضریب پایایی آن تا 82استفاده کرده است، ضریب آلفاي کرونباخ جهت پایایی پرسشنامه

از پرسشنامه در این تحقیق دوباره روایی و پایایی سازه سرمایه اجتماعی محاسبه شد.
که نتـایج آن در جـدول   شـد اسـتفاده  :در این تحقیق براي مشخص نمودن پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفـاي کرنبـاخ   پرسشنامهپایایی
) ارائه شده است.2شمارة (

اجتماعیاز طریق روش آلفاي کرونباخ براي سرمایه تعیین پایایی پرسشنامه : 2جدول

آلفاي کرونباخهامؤلفهردیف
815/0اجتماعیسرمایه 1

گزارش شد، که نشان دهنـده اعتبـار بـاالي    815/0از طریق روش آلفاي کرونباخ اجتماعیبر اساس جدول پایایی پرسشنامه سرمایه 
ابزار اندازه گیري است. 

اجتماعیتعیین پایایی پرسشنامه از طریق روش آلفاي کرونباخ براي ابعاد سرمایه:3جدول 
آلفاي کرونباخهاي سرمایه فرهنگی مؤلفهردیف
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871/0اعتماد1
834/0هنجار هاي اجتماعی2
892/0شبکه هاي اجتماعی3

بـا  هنجارهـاي اجتمـاعی  ، 871/0بـا آلفـاي کرونبـاخ    اعتمادگزارش شد، اجتماعی) پایایی ابعاد سه گانه سرمایه 3بر اساس جدول (
نشان دهنده اعتبار باالي ابزار انـدازه گیـري در هـر کـدام از     892/0با آلفاي کرونباخ شبکه هاي اجتماعیو 834/0آلفاي کرونباخ 

ابعاد است. 
شد.جهت سنجش روایی پرسشنامهیپژوهش حاضر از روایی صوري و سازه استفاده 

صوري:.روایی1
سرمایه اجتماعی و ویژگی هاي جمعیت شناختی در اختیار اساتید و تعدادي از ي دو بخشی به منظور تعیین روایی صوري این تحقیق پرسشنامه 

نظران که در مورد دقت و صحت پرسشنامه قضاوت کردند استفاده شد و بعد از دریافت نظرات آنان اصالحات ضروري انجام و صاحب
ي نهایی تنظیم و اجرا گردید.پرسشنامه ها

. روایی سازه:2
هاي تبیینی یک نظریه استوار است و در حقیقت تعیین این مطلب کـه  روایی سازه: براي تعیین اینکه نمرات پرسشنامه تا چه اندازه بر مبناي سازه

رسشنامه رابطه دارند از تحلیل عوامـل از طریـق معـادالت    هاي پهاي زیربنایی گویههاي حاصل از نظریهنمرات این پرسشنامه تا چه اندازه با سازه
هـاي اعتمـاد ،   ساختاري استفاده شده است. به دلیل استقالل محتوایی هـر یـک ازسـه بخـش پرسشـنامه سـنجش سـرمایه اجتمـاعی یعنـی بخـش          

. شدانجام هنجارهاي اجتماعی و شبکه هاي اجتماعی، تحلیل عاملی بر روي هر یک از این قسمتها به صورت مستقل 
مدل اندازه گیري چهار عاملی مرتبه دوم سرمایه اجتماعی

مدل عاملی مرتبه دوم را به عنوان نوعی از مدل هاي عاملی تعریف می کنیم که در آن عامل هاي پنهانی که با استفاده از متغیرهاي 
خود تحت تآثیر یک متغیر زیر بنایی تر و به عبارتی متغیر پنهان، اما در یک سطح باال تر قرار ،مشاهده شده اندازه گیري می شوند

). 1389:206دارند (قاسمی، 
شایان ذکر است در مدل چهار عاملی مرتبه دوم سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، هنجارهاي اجتماعی و شبکه هاي اجتماعی به 

اول و سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر پنهان مرتبه دوم در نظر گرفته شد، علت اینکه به این نوع از متغیر عنوان متغیرهاي پنهان مرتبه 
ها پنهان گفته می شود آن است که این متغیرها از یک پرسش ساده بدست نمی آیند، و داراي ابعاد چندگانه اي هستند که این 

هان از متغیرهاي معرف آنها (متغیر آشکار) که امکان جمع آوري اطالعات عامل باعث می شود براي اندازه گیري متغیرهاي پن
). 1389مربوطه از سطح جامعه وجود دارد، استفاده کنیم (قاسمی، 

شاخص هاي برگزیده براي ارزیابی کلیت مدل اندازه گیري رابطه بین متغیرهاي مشاهده شده و متغیر پنهان سرمایه اجتماعی: 4جدول 

در جدول فوق شاخص هاي برگزیده براي ارزیابی کلیت مدل اندازه گیري رابطه بین متغیرهاي مشاهده شده و متغیرهاي پنهان 
سرمایه اجتماعی، وضعیت شاخص ها بر اساس دامنه قابل قبول آنها به عنوان مالك در وضعیت رضایت بخشی قرار دارد از آن 

بولدامنه قابل ق مقدار شاخص نوع شاخص
1 -9/0 789/0 TLI

9/0- 1تطبیقی 854/0 CFI

1 -5/0 570/0 PNFI

5/0- 1مقتصد 590/0 PCFI

08/0 -0 0 .96 RMSEA

- 8/177 CMIN

9/0- 1مطلق 928/0 GFI

1 -9/0 875/0 AGFI

>5 68/4 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 تأیید می کند.

مدل چهار عاملی مرتبه دوم براي سنجش (اندازه گیري) رابطه بین متغیرهاي مشاهده شده و متغیر پنهان سرمایه اجتماعی: 2شکل 

راهنماي خواندن مدل هاي اندزه گیري و ساختاري در این پژوهش بر اساس نام گذاري متغیرهاي مورد استفاده: 5جدول 

بعد اول سرمایه اجتماعی-شبکه ها 
nets

بعد دوم سرمایه –هنجارها 
اجتماعی norms

بعد اول سرمایه اجتماعی-اعتماد
trust

مشارکت اجتماعی sc10-1 احساس امنیت sc2 اعتماد رسمی sc1_1

مشارکت مدنی sc11 همیاري sc3 اعتماد غیر رسمی sc1_2

انسجام اجتماعی sc12 همکاري sc4

ظرفیت پذیرش تفاوت ها sc5

احساس اثر گذاري و کارایی sc6

ارزش زندگی sc7

وساطت اجتماعی sc8

حمایت اجتماعی Sc9

شاخص هاي برگزیده براي ارزیابی کلیت مدل اندازه گیري رابطه بین متغیرهاي مشاهده شده و متغیر پنهان سرمایه اجتماعی: 6جدول 
ضریب تآثیر استاندارد سطح معناداري نسبت بحرانی برآورد  پارامتر
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استاندارد 
55/0 *** 57/4 549/0 اعتماد اجتماعی  <--- سرمایه اجتماعی

42/0 *** 87/3 417/0 هنجارها <--- سرمایه اجتماعی
33/0 004/0 86/2- 335/0 شبکه هاي اجتماعی <--- سرمایه اجتماعی
81/0  --- 808/0 اعتماد رسمی <--- اعتماد اجتماعی
65/0 *** 56/10 682/0 اعتماد غیر رسمی <--- اعتماد اجتماعی
65/0  --- 649/0 احساس امنیت <--- هنجارها
61/0 *** 08/9 608/0 همیاري <--- هنجارها
27/0 *** 52/4 272/0 همکاري <--- هنجارها
78/0 *** 95/10 779/0 ظرفیت پذیرش تفاوت ها <--- هنجارها
56/0 *** 89/9 563/0 احساس اثر گذاري و کارایی <--- هنجارها
41/0 *** 24/7 407/0 ارزش زندگی <--- هنجارها
20/0 *** 88/3 203/0 وساطت اجتماعی <--- شبکه هاي اجتماعی
35/0  --- 349/0 مشارکت اجتماعی <--- شبکه هاي اجتماعی
73/0 *** 17/6 730/0 انسجام اجتماعی <--- شبکه هاي اجتماعی

متغیرهاي مشاهده شده اعتماد اجتماعی ( ،براي کل جامعه نمونه مورد بررسی، ) حاکی از آن است که در این مدل عاملی6نتایج جدول (
احساس امنیت، همیاري، همکاري، احساس اثر گذاري و کارایی، ظرفیت پذیرش - رسمی، غیر رسمی، تعمیم یافته، قابلیت اعتماد به محیط)

رد سنجش قرار تفاوت ها، ارزش زندگی، وساطت اجتماعی، حمایت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، مشارکت مدنی و انسجام اجتماعی مو
گرفته است. 

مؤلفه اصلی، مؤلفه هاي اعتماد اجتماعی در دو بعد فرعی اعتماد رسمی و غیر 12در مدل عاملی تأییدي مرتبه دوم سرمایه اجتماعی از بین 
اجتماعی، همکاري، احساس اثر گذاري و کارایی، ظرفیت پذیرش تفاوت ها، ارزش زندگی، وساطت احساس امنیت، همیاري، - رسمی

حمایت اجتماعی، مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی برازش شد، در مدل عاملی تأییدي سرمایه اجتماعی در قسمت اصالح مدل دو مورد از 
تمؤلفه هاي اصلی تحت عنوان حمایت اجتماعی و مشارکت مدنی و همچنین دو مؤلفه فرعی اعتماد اجتماعی با عنوان اعتماد تعیم یافته و قابلی

ل هاي اعتماد به محیط به علت ضریب تأثیر پایین و نداشتن رابط معنادار با کل متغیرها حذف شد (در واقع در صورت وجود این متغیرها در مد
شاخص هاي برازش کلی مدل بهبود نمی یافت). در زیر روابط بین متغیرها مورد بررسی قرار می گیرد:

ماد در مدل اندازه گیري سرمایه اجتماعی، در بعد اعتماد اجتماعی، باالترین همبستگی را متغیر مشاهده شده اعتماد رسمی با متغیر پنهان اعت
گزارش شد. در واقع، نسبت بحرانی باالي این متغیر نسبت به سایر متغیرها و سطح معنادراي 81/0اجتماعی دارد که در آن مقدار بار عاملی 

آن داراي خطاي اندازه گیري بوده 19/0حاکی از آن است که بخش قابل مالحظه اي از متغیر پنهان را تبیین کرده است و در واقع 001/0
به تبیین اعتماد اجتماعی پرداخت، شایان 001/0/ و خطاي اندازه گیري، با سطح معناداري 65است. پس از آن نیز اعتماد غیر رسمی با بار عاملی 

است دو متغیر آشکار دیگر اعتماد اجتماعی تحت عنوان اعتماد تعمیم یافته و قابلیت اعتماد به محیط به علت ضریب تأثیر بسیار پایین در ذکر
وسطح معناداري پایین 96/1قسمت اصالح مدل حذف شدند. (با حذف این دو متغیر آشکار که ضریب تأثیر بسیار کم، نسبت بحرانی کمتر از 

طه معناداري را ایجاد نمی کردند، شاخص هاي برازش نسبت به کل مدل بهبود یافت). بود و راب
فیت در بعد دوم سرمایه اجتماعی یعنی هنجارها که به عنوان متغیر پنهان در نظر گرفته می شود، بیشترین مقدار بار عاملی به متغیر آشکار ظر

001/0مچنین باالترین نسبت بحرانی نسبت به سایر متغیرها و سطح معناداري و ه22/0و خطاي ساختاري 78/0پذیرش تفاوت ها با ضریب 
گزارش شد. کمترین ضریب همبستگی بین متغیرهاي آشکار 65/0اختصاص داشت، پس از آن بیشترین بار عاملی براي احساس امنیت به مقدار 

است. شایان ذکر است متغیر آشکار حمایت اجتماعی به علت گزارش شده20/0و متغیر پنهان هنجارها مربوط به وساطت اجتماعی با ضریب 
96/1ضریب تأثیر بسیار پایین در قسمت اصالح مدل حذف شد. (با حذف این متغیر آشکار که ضریب تأثیر بسیار کم، نسبت بحرانی کمتر از 

کل مدل بهبود یافت). وسطح معناداري پایین بود و رابطه معناداري را ایجاد نمی کرد، شاخص هاي برازش نسبت به
در بعد سوم سرمایه اجتماعی تحت عنوان شبکه با دو متغیر آشکار مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی مواجه هستیم، همانگونه که در مدل 

رین همبستگی را ، بیشت001/0بار عاملی و نسبت بحرانی باال نسبت به سایر متغیرها و سطح معناداري73/0مشخص شده است انسجام اجتماعی با 
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با شبکه هاي اجتماعی 35/0با متغیر پنهان شبکه هاي اجتماعی داشت و توانست این متغیر را تبیین نماید، مشارکت اجتماعی نیز با بار عاملی 
همبسته می باشد.

ا حذف این متغیر آشکار که شایان ذکر است متغیر آشکار مشارکت مدنی به علت ضریب تأثیر بسیار پایین در قسمت اصالح مدل حذف شد. (ب
وسطح معناداري پایین بود و رابطه معناداري را ایجاد نمی کرد، شاخص هاي برازش نسبت 96/1ضریب تأثیر بسیار کم، نسبت بحرانی کمتر از 

به کل مدل بهبود یافت). 
ان مرتبه اول به سراغ تبیین متغیرهاي مرتبه دوم می پس از روشن شدن وضعیت متغیرهاي آشکار و میزان بار عاملی آنها براي تبیین متغیرهاي پنه

ی رویم که شامل اعتماد اجتماعی، هنجارها و شبکه هاي اجتماعی می شود، در واقع به میزان همبستگی این سه متغیر با متغییر پنهان سوم یعن
سرمایه اجتماعی، توجه می شود. 

به 55/0تگی، نسبت بحرانی و ضریب تأثیر در بین متغیرهاي مرتبه دوم با ضریب همانگونه که در مدل گزارش شده است بیشترین ضریب همبس
گزارش شد و در 43/0اعتماد اجتماعی اختصاص یافت، پس از آن بیشترین متغیري که به تبیین متغیر پنهان سرمایه پرداخت، هنجارها با ضریب 

مربوط شد.33/0که هاي اجتماعی با ضریب آخر کمترین میزان همبستگی به بعد سوم سرمایه اجتماعی یعنی شب
منطقه شهرداري شهر اصفهان14توزیع طبقات محروم ، نیمه برخوردار و برخرردار در : 7جدول 

نوع طبقه فراوانی درصد درصد خالص
محروم 182 5/45 5/45

نیمه برخوردار 173 2/43 2/43
برخوردار 45 3/11 3/11

جمع  400 0/100 0/100

در 3/11نفر)45(در طبقه نیمه برخوردار و%2/43نفر)173(شهروندان در طبقه محروم،%5/45نفر)182) ، (7(اساس یافته هاي جدولبر 
طبقه برخوردار قرار دارند.  

نه اقتصادي داراي تفاوت معناداري می باشد.: سطح  سرمایه اجتماعی در بین شهروندان شهر اصفهان در سه طبقه برخوردار،نیمه برخوردار و محروم در زمی1فرضیه 

مقایسه مؤلفه هاي سرمایه اجتماعی بر حسب نوع طبقه شهروندان- خالصه نتایج تحلیل واریانس چند متغییره مانوا: 8جدول 
توان آماري میزان تأثیر  سطح معناداري  Fضریب مؤلفه هاي سرمایه اجتماعی

463/0 011/0 103/0 282/2 اجتماعیاعتماد 
155/0 003/0 435/0 628/0 احساس امنیت
078/0 001/0 834/0 181/0 همیاري
926/0 034/0 *001/0 997/6 همکاري
491/0 012/0 088/0 442/2 ظرفیت پذیرش تفاوتها
531/0 013/0 070/0 684/2 احساس کارایی و اثرگذاري
985/0 048/0 *001/0 101/10 ارزش هاي زندگی
789/0 023/0 009/0 724/4 وساطت اجتماعی
460/0 011/0 105/0 262/2 مشارکت مدنی
877/0 029/0 *003/0 930/5 حمایت اجتماعی
998/0 063/0 *001 /0 248/13 مشارکت اجتماعی
782/0 023/0 *010/0 655/4 انسجام اجتماعی

مشاهده شده در خصوص مؤلفه هاي همکاري ،ارزش هاي زندگی، وساطت اجتماعی، Fضریب ) 8(جدول به دست آمده براساس یافته هاي 
دربین طبقات برخوردار، نیمه برخوردار و محروم تفاوت معناداري بین میانگین جوامع P≤05/0اجتماعیدر سطح مشارکت اجتماعی و انسجام 

نیمه برخوردار و –اشند، بنابراین بین مؤلفه هاي فوق در سه طبقه برخوردار معنا دار بوده و مابقی مؤلفه ها فاقد تفاوت معنادار می بووجود دارد
محروم تفاوت معنادار وجود دارد و فرضیه اول این پژوهش را تأیید می کند.

رفاه اجتماعی ) مبنی بر وجود رابطه بین سرمایه اجتماعی و1388) با یافته هاي شیانی، علیپور و زادهدي (9یافته هاي این پژوهش در جداول (- 
مطابقت دارد.

) مبنی بر وجود تفاوت معنادار بین سطوح سرمایه اجتماعی 1387) ملکی، حیدري و زاهدي (9یافته هاي این پژوهش در جداول (-
برخوردار و محروم) مطابقت دارد.با طبقات مختلف(برخوردار، نیمه
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)  مبنی بر وجود رابطه بین سرمایه اجتماعی و رفاه 1996پریتچت() با یافته هاي ناریان و 9یافته هاي این پژوهش در جداول (
اجتماعی مطابقت دارد.

) بر حسب مقایسه زوجی اختالف میانگین مؤلفه هاي  (همکاري، ارزش هاي زندگی، وساطت اجتماعی، حمایت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی  : 9جدول 
نوع طبقه شهروندان شهر اصفهان

معناداريسطح  اختالف میانگین طبقه نام مؤلفه

001/0 596/0- محروم  نیمه برخوردار   
013/0همکاري 681/0- برخوردار                                          محروم

001/0 702/0- محرومنیمه برخوردار       
ارزش هاي زندگی

005/0 750/0- محروم                                          برخوردار                                            

002/0 558/0- محروم   برخوردار       
وساطت اجتماعی

008/0 493/0- نیمه برخوردار       برخوردار       

001/0 104/4- محروم برخوردار     
حمایت اجتماعی

007/0 247/3- نیمه برخوردار   برخوردار   

001/0 923/0- محرومنیمه برخوردار     
001/0مشارکت اجتماعی 538/1- برخوردار                                 محروم

004/0 357/1 محرومنیمه برخوردار         انسجام اجتماعی

:LSDنتایج آزمون)، 8یافته هاي بدست آمده در جدول (براساس
(مؤلفه همکاري)، اختالف بین میانگین طبقات محروم با طبقات نیمه برخوردار و برخوردار معنادار بوده، به عبارت دیگر میزان همکاري 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 دیگر میزان توجه (مؤلفه ارزش هاي زندگی) ، 

به ارزش هاي زندگی در طبقات محروم کمتر از نیمه برخوردار و برخوردار بوده است.
دار بوده، به عبارت دیگر 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 این معنی که وساطت اجتماعی در طبقات نیمه برخوردار کمتر از طبقات برخور

(مؤلفه حمایت اجتماعی)، اختالف بین میانگین طبقات محروم با طبقات برخوردار معنادار بوده، به عبارت دیگر میزان حمایت 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 این معنی که حمایت 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 دیگر 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 دیگر میزان انسجام اجتماعی در 

طبقات محروم کمتر از نیمه برخوردار و برخوردار بوده است.
شاخص هایی از سرمایه ) مبنی بر این که 1388ي شیانی، علیپور و زادهدي () با یافته ها10یافته هاي این پژوهش در جداول (-

اجتماعی که در جامعه مورد مطالعه، از وضعیت بهتري برخوردارند که به اصطالح به آنها سرمایه اجتماعی سنتی می گویند و به 
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با زندگی مدرن منطبق اند (سرمایه ) و شاخص هایی که ...و ، حمایت و وساطتوجوه سنتی جامعه مربوط می شوند (مشارکت
مطابقت دارد.)مدنی و...اجتماعی مدرن) از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند (اعتماد نهادي، اعتماد تعمیم یافته، انسجام 

) مبنی بر  مبنی بر وجود تفاوت 1387) گرچه با یافته هاي حجتی کرمانی و شادي طلب(9یافته هاي این پژوهش در جداول (-
نتایج رگرسیون چند ادار بین سطوح سرمایه اجتماعی با طبقات مختلف(برخوردار، نیمه برخوردار و محروم) مطابقت دارد اما معن

از مقیاس » نزاع در میان روستاییان«از مقیاس مشارکت اجتماعی و » مشارکت در تصمیم گیري«متغیره موید رابطه معنادار متغیر 
تانسجام اجتماعی با پدیده فقر اس

وضعیت فقر همبستگی قوي ) که نشان دادند 1387) با یافته هاي ملکی، حیدري و زاهدي (9یافته هاي این پژوهش در جداول (
منفی با میزان سرمایه اجتماعی دارد و خانوارهاي فقیر در کلیه مولفه هاي مربوط به سرمایه اجتماعی میانگین پایین تر از خانوارهاي 

رد.، مطابقت دامرفه دارند
)مبنی بر وجود 1389) ، اشرفی(1391) با یافته هاي موسوي، رفیعی، امینی رارانی(9) و (8یافته هاي این پژوهش در جداول (-

تفاوت معنادار بین سطوح سرمایه اجتماعی با طبقات مختلف(برخوردار، نیمه برخوردار و محروم) مطابقت دارد. 
به نظر می رسد سرمایه هاي اجتماعی به عنوان منبعی براي به دست آوردن موقعیت هاي اجتماعی و برخورداري از شبکه بحث:

هاي کمابیش گسترده اي از روابط که می تواند در مواقع ضروري به نفع فرد وارد عمل شود، به عنوان یک نیاز اجتماعی لحاظ 
اجتماعی مختلف) در بر گرفته است. –قتصادي شده و کلیه اقشار جامعه را ( با پایگاه ا

مناطقرابطه مستقیم سرمایه اجتماعی با فقر، رشد جمعیت و بیکاري را چنین می توان توضیح داد که نوع غالب سرمایه اجتماعی در 
محدود و خاص می ، سرمایه اجتماعی قدیم (سنتی) است که مبتنی بر روابط درون گروهی توام با اعتمادشهرکم تر توسعه یافته 

دچار فرسایش شده و سرمایه اجتماعی جدید (مدرن) شکل نگرفته شهرتوسعه یافته مناطق باشد و این نوع سرمایه اجتماعی در 
با نوعی توسعه نامتوازن مواجه هستیم. بنابراین توجه به انواع سرمایه اجتماعی و به خصوص نوع جدید آن در مناطقاست و در این 
خواهد شد.شهرهاي سالمت باعث ارتقا و بهبود سالمت اجتماعی سیاست گذاري

میزان سرمایه اجتماعی افراد و گروه ها تحت تاثیر شرایط فقر و محرومیت قرار دارد و فقر تاثیر منفی بر سرمایه اجتماعی باقی می 
،الزم براي ارتقا سطح رفاه کنشگران فقرزدهگذارد. افزایش میزان سرمایه اجتماعی با توجه به فرآیند باز تولید، قادر است زمینه

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

ضرایب رگرسیون متغییرهاي پیش بینی کننده مؤلفه هاي سرمایه اجتماعی: 10جدول 

بهترین پیش بینی کننده هاي سرمایه هاي اجتماعی در شهر اصفهان پایگاه اجتماعی و پایگاه )، 10براساس یافته هاي جدول (
اقتصادي خانواده می باشد، بر اساس ضریب بتا، پایگاه اجتماعی پیش بینی کننده مؤلفه هاي همکاري و ارزش هاي زندگی می 

دهنده رابطه معکوس ، در صورتی که پایگاه اقتصادي با مؤلفه هاي ارزش هاي زندگی، وساطت اجتماعی، حمایت باشد و نشان 
اجتماعی و انسجام اجتماعی سرمایه اجتماعی رابطه مستقیم دارد.

) را تأیید ه اقتصاديپایگاه اجتماعی و پایگا(2و این قسمتی از فرضیه به عالوه متغیر هاي سن و جنسیت پیش بینی کننده نمی باشد
می کند.

انسجام اجتماعی حمایت اجتماعی وساطت اجتماعی ارزش هاي زندگی همکاري

Sig B Sig B Sig B Sig B Sig B
 ----  ----  ----  ----  ----  ---- 018/0 120/0- 023/0 116/0- پایگاه اجتماعی
 ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ---- جنس
 ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ---- سن

002/0 160/0 033/0 113/0 002/0 160/0 006/0 145/0  ----  ---- قتصاديپایگاه ا
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)مبنی بر وجود رابطه معنادار بین 1996) و ناریان و پریتچت (1389) با یافته هاي اشرفی (10یافته هاي این پژوهش در جدول (
سطوح سرمایه اجتماعی با پایگاه اقتصادي و اجتماعی مطابقت دارد. 

)مبنی بر وجود رابطه معنادار بین سطوح سرمایه اجتماعی با سن 1389() با یافته هاي اشرفی 10یافته هاي این پژوهش در جدول (
مطابقت ندارد. 

)مبنی بر وجود رابطه معنادار بین سطوح سرمایه اجتماعی با جنسیت 1389) با یافته هاي اشرفی (10یافته هاي این پژوهش در جدول (
دارد.نمطابقت 

رافیک بر عناصر سرمایه اجتماعی، تأثیرات مختلفی را به صورت مثبت یا منفی بنابراین می توان نتیجه گرفت که عوامل مختلف دمگ
در مؤلفه هاي مختلف سرمایه اجتماعی از خود بروز دادند

به نظر می رسد سرمایه هاي اجتماعی به عنوان منبعی براي به دست آوردن موقعیت هاي اجتماعی و برخورداري از شبکه بحث:
روابط که می تواند در مواقع ضروري به نفع فرد وارد عمل شود، به عنوان یک نیاز اجتماعی لحاظ هاي کمابیش گسترده اي از 

گروه هاي سنی) در بر گرفته است. واجتماعی–شده و کلیه اقشار جامعه را (پایگاه اقتصادي 
در برقراري ارتباطات اجتماعی و نو زنانمرداارتباط معنادار سرمایه اجتماعی با توجه به جنسیت فرد از آنجا ناشی می شود که عدم 

عمل می کنند، به عالوه زمینه هاي حضور اجتماعی و به صورت یکسانشبکه هاي کمابیش گسترده اي از دوستان و آشنایان 
عی و ارتباط معنادار بین سرمایه هاي اجتماعدم جهت پیوستن به شبکه هاي اجتماعی نیز از عوامل مهمو زنان آزادي عمل مردان 

جنسیت می باشد. 
در نهایت نمی توان از اثر تجمعی عوامل چندگانه بر عناصر مفهومی سرمایه اجتماعی غافل شد، پس انتظار می رود به دنبال بهبود 
عوامل مؤثر قابل تعدیل نظیر وضعیت اقتصادي، تحصیالت و بهبود بهداشت روان، نقش سایر عوامل نظیر نسل و جنسیت را در 

.اري مثبت روي این سرمایه عظیم تحت الشاع قرار دادجهت اثرگذ
منطقه شهرداري شهر اصفهان داراي تفاوت معناداري می باشد.14:سطح سرمایه اجتماعی در بین بلوك هاي انتخابی 3فرضیه 

گانه شهرداري اصفهان بر حسب میزان برخورداري از سرمایه اجتماعی14توزیع مناطق : 11جدول 
منطقه نمونه میانگین انحراف معیار رتبه بندي مناطق

باتوجه به میزان برخورداري از سرمایه اجتماعی
مناطق شهرداري شهر اصفهان

1منطقه  38 58/223 46/23 6 1
2منطقه  32 18/225 80/34 3 2
3منطقه  18 22/241 72/17 1 3
4منطقه  16 62/203 62/36 13 4
5منطقه  18 00/224 11/35 5 5
6منطقه  58 50/206 80/24 11 6
7منطقه  58 71/226 67/27 2 7
8منطقه  28 63/211 37/34 9 8
9منطقه  16 47/212 47/16 8 9
10منطقه  26 38/201 91/23 14 10
11منطقه  50 40/224 24/24 4 11
12منطقه 14 311/206 14/20 12 12
13منطقه 20 00/215 55/27 7 13
14منطقه  8 68/209 63/30 10 14

جمع 400 77/217 78/28  -----------------------------

گانه وجود دارد. بر 14) می توان گفت تفاوت معناداري بین میانگین مناطق 11بر اساس نتایج به دست آمده در جدول شماره (
نسبت به سایر بلوك ها در مناطق دیگر از بیشترین سطح سرمایه اجتماعی و 6اساس یافته هاي جدول بلوك انتخاب شده در منطقه 

نسبت به سایر مناطق از سطح متوسطی 9و 2از کمترین سطح سرمایه اجتماعی برخوردار بوده است و مناطق 10برعکس در منطقه 
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از سرمایه اجتماعی برخوردار هستند ، عالوه بر آنکه نوسان در میانگین مناطق حاکی از متفاوت بودن سطج سرمایه اجتماعی در 
این پژوهش را تأیید می کند.3و این فرضیه مناطق مختلف می باشد

.)مبنی بر تفاوت سطوح سرمایه اجتماعی در مناطق مختلف شهر مطابقت دارد1389یافته هاي این پژوهش با یافته هاي اشرفی (
نتیجه گیري

هر چند نمی توان توسعه اجتماعی را به لحاظ مفهومی به سرمایه اجتماعی تقلیل معنایی داد، اما بدون تردید می توان قضاوت کرد 
وشش می دهد، انجام مطالعات تجربی در حوزه موضوعی که سرمایه اجتماعی بخش مهمی از فضاي مفهوم توسعه اجتماعی را پ

سرمایه اجتماعی بر مبناي رهیافت هاي نظري می تواند داده هاي علمی را تدراك ببیند که در عمل و اجرا مورد بهره برداري برنامه 
ریزان اجتماعی و فرهنگی قرار گیرد.

ا قرار دادن رویکرد پاتنام به مقوله ي سرمایه اجتماعی در جهت در پژوهش انجام شده، تالش محققان بر آن بوده است تا با مبن
سنجش آن در عمل، ابزار مورد استفاده به نحوي انتخاب گردد که به لحاظ علمی از اعتبار و قابلیت اعتماد در سطح مطلوبی 

برخوردار بوده و بنابراین بتوان به نتایج حاصله با اطمینان رجوع نمود.
حاکی از ضعف و قوت هایی در ابعاد اصلی و فرعی تعریف شده براي سرمایه اجتماعی در جامعه آماري مورد نتایج به دست آمده 

ست.ابررسی
) در مدل کلی پژوهش بدون ارتباط سنجی با طبقات مختلف، اعتماد رسمی با بار عاملی 6از یک طرف بر اساس یافته هاي جدول (

اعتماد تعمیم یافته، قابلیت اعتماد به /.، متغیر پنهان اعتماد اجتماعی را تبیین کرد و دو متغیر 65و اعتماد غیر رسمی با بار عاملی 81/0
بیشترین بار عاملی براي ، در بعد دوم سرمایه اجتماعی یعنی هنجارهاریب تأثیر بسیار پایین از مدل حذف شدند.به دلیل ضمحیط

وکمترین بار عاملی به وساطت 65/0با بارعاملی و پس از آن احساس امنیت78/0مؤلفه هاي ظرفیت پذیرش تفاوت ها با بار عاملی 
کر است متغیر حمایت اجتماعی به علت ضریب تأثیر بسیار پایین در قسمت اصالح شایان ذ،گزارش شد،20/0اجتماعی با ضریب

بار عاملی و مشارکت اجتماعی نیز با بار 73/0در بعد سوم سرمایه اجتماعی تحت عنوان شبکه، انسجام اجتماعی با .مدل حذف شد
به علت ضریب تأثیر بسیار پایین در قسمت ارکت مدنیمشتوانسته است این متغیر را تبیین نماید.شایان ذکر است متغیر 35/0عاملی 

.اصالح مدل حذف شد
به اعتماد اجتماعی اختصاص یافت، پس از آن 55/0همانگونه که در مدل گزارش شده است بیشترین ضریب همبستگی با ضریب 

بود و در آخر کمترین میزان همبستگی 43/0بیشترین متغیري که به تبیین متغیر پنهان سرمایه اجتماعی پرداخت، هنجارها با ضریب 
مربوط شد. 33/0بکه هاي اجتماعی با ضریب به بعد سوم سرمایه اجتماعی یعنی ش

بین مولفه هاي(همکاري،ارزش هاي زندگی، )، شاهد تفاوت معنادار 11) و (9) و (8از طرفی دیگر بر اساس یافته هاي جداول (
وسان نووساطت اجتماعی، مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی) با طبقات مختلف(طبقات برخوردار، نیمه برخوردار و محروم)

در مناطق مختلف شهر اصفهان هستیم.سطوح سرمایه اجتماعی
براساس دیدگاه پاتنام، اشکال مختلف سرمایه در صورتی که به خدمت کل جامعه درآیند می توانند در کل نتایج مثبتی را براي 

داف گروهی خاص قرار بگیرد جامعه به بار آورند، لیکن در صورتی که هر کدام از اشکال مختلف سرمایه در خدمت طبقات و اه
و به منافع کل جامعه پیوند نخورد می تواند پیامدهاي منفی اي براي جامعه به بار آورد.

می تواند افراد جامعه را ، هنجارهاي همیاري واعتماد-سرمایه اجتماعی، خصوصاً سرمایه اجتماعیدرشکل جمعی آنمنظر پاتنام، از 
آن صورت همه افراد جامعه از برکات آن برخوردار می گردند.در درحل مشکل کنش جمعی یاري برساند و

، نوع دوم را فاقد توان برقراري اعتماد »انحصار طلب« از شبکه هاي عمومی یا » مساوات طلب« تفکیک افقی یا با پاتنام 
وهنجارهاي همیاري معرفی می نماید. از نظر او شبکه هاي افقی در قالب مشارکت هاي مدنی (انجمن ها، باشگاه ها واحزاب. . . ) 
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با نتایج بدست آمده در این متناسبهمیاري هستند.ومولد هنجارهاي اعتمادارچوب فرهنگی براي همکاريهه چئبه دلیل ارا
تحقیق شاهد شبکه هاي عمومی یا انحصار طلب هستیم.

در حقیقت روابط اجتماعی تصادفی و موقتی نمی تواند به عنوان ابزار تأمین منافع مشترك مورد استفاده قرار گیرد، بلکه هنگامی 
ادوام در می آید و به قول بوردیو نهادینه می شود و افراد در قالب آنها بازي مکرر خود یعنی مراودات که به صورت شبکه ایی ب

روزمره و همکاري و همیاري را تمرین و تجربه می کنند می توانند به صورت منبعی در اختیار کنشگران قرار گیرند و به صورت 
ورتی روابط اجتماعی به صورت منبع بالقوه براي تحقق اهداف جمعی در می سرمایه مورد استفاده واقع شوند.از سویی دیگر، در ص

آید که در فضایی اعتماد آمیز و مبتنی بر هنجارهاي دعوت کننده به مشارکت و کمک و مساعدت به دیگران بنا شده باشند.
از را دولت ها نقش کید قرار داده و پاتنام درکنار عواملی نظیر تکنولوژي ونقش رهبران سیاسی واخالقی، نقش دولت را مورد تأ
میداند.طریق نهادهاي حکومتی و سیاست هاي معین در شکل گیري و افزایش سرمایه اجتماعی مؤثر 

لذا توجه به ضمانت هاي اجرایی (بخش رسمی ضمانت هاي اجرایی و نه بخش غیر رسمی و هنجاري نانوشته ) که صورتی قانونی 
ان یکی از بسترهاي مورد نیاز موجود در جامعه براي شکل گیري و تقویت سرمایه اجتماعی مد نظر به خود می گیرد، باید 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 دیگر نهادهاي آموزشی، اصناف و و در نهایت منابعی که سرمایه اجتماعی در آنها خل

مشاغل، نهادهاي مدنی و اجتماعات محلی؛  منابع فوق همگی بر ایجاد سرمایه اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردارند اما آنچه به 
باشد.نظر می رسد از دیگر منابع از تأثیر باالتري برخوردار است، نهادهاي مدنی می 

لذا  با نتایج فوق و رویکر پاتنام بهتر است به نکات ذیل توجه شود:
مدیریت شهري با سازو کارهاي دقیقی بتواند گسست بین خواست هاي  به حق مردم و خدمات شهري را کاهش دهد. هرچه -

و تأمین نیازمندیهاي آنان ناتوان تر باشد، اتالف سرمایه اجتماعی بیشتر ممدیران و مسئوالن از انجام مسئولیت هاي خود در قبال مرد
خواهد بود.

نفوذ فساد در انواع مختلف اداري ، اقتصادي ، فرهنگی و در درون ساخت رسمی  قدرت می تواند به زوال سرمایه اجتماعی منجر -
خواهد بود.یانت از سرمایه اجتماعی و افزایش آن شود. بنابراین ، مقابله قاطع و جدي با فساد در بدنه قدرت، ضامن ص

بروز تنش در درون ساختار رسمی قدرت و تقابل نیروهاي اصلی تصمیم ساز، درهرسطح واندازه اي که باشد، به افت سرمایه -
خرده اجتماعی منتهی می شود. بنابراین، ایجاد وحدت در درون ساخت رسمی قدرت و تقویت آن با توجه به فرهنگ و تنوع 

راهگشاي خوبی باشد.دفرهنگ ها در سطوح خرد و کالن می توان
افزایش میزان سرمایه اجتماعی به تقویت نهادهاي مدنی و انجمن هاي داوطلبانه وابسته است.انجمن هاي مدنی نوعی احساس -

است؛ لذا سازمان هاي دست سرمایه اجتماعیشکل گیري هویت،احساس اثربخشی و کارایی را به فرد می دهد که خود زمینه ساز 
اندر کار مانند سازمان رفاهی تفریحی شهرداري از طریق فرهنگسرا ها،خانه هاي فرهنگ و ... می تواند متولی این نهاد ها باشد و 

شهروندان را جذب نماید.
ین حوزه نسبت به ارتقاي با توجه به جایگاه مشارکت و آگاهی هاي عمومی و پایین بودن آن در جامعه ،ضرورت دارد متصدیان ا-

اقدام عاجل نمایند.،آموزش هاي شهروندياز طریق آن به خصوص 
منابع یتالش براي افزایش هویت ملی به منظور کاهش بی اعتمادي از طریق کالس هاي آموزشی و همچنین باال بردن سطح کیف-

مطالعاتی و برنامه ریزي هاي آموزشی مناسب



29/گانه شهر اصفهان14سنجش  سرمایه اجتماعی و سطح بندي آن در طبقات مختلف مناطق 

و تالش براي آگاه جتماعی در امور شهربه شهروندان از هر قشر، طبقه و جایگاهی که هستندمسئولیت اواگذاري واحترام-
کردنشان 

و مشارکت و همیاري در جهت جذب اعتماد سیاسی -اقتصادي–فرهنگی –اجتماعی –ایجاد فضاي امن در تمامی ابعاد روحی -
جامعه باو پایدار مؤثر،عمیق یارتباطاتبراي برقراريشهروندان

در پایان به منظور گشایش راهی براي پژوهش هاي آتی مرتبط با نتایج مطالعه حاضر و براساس نتایج حاصله پیشنهاد می شود که 
که در سطح بندي انجام شده داراي باالترین سرمایه اجتماعی و در مرتبه اول و دوم قرار گرفته اند، به 3و6مناطقی نظیر مناطق 

مورد مطالعه قرار گرفته تا احتمال به این وسیله بتوان الگویی براي سایر مناطق، بویژه مناطقی که در مراتب پایین تر شیوه هاي کیفی 
سطح بندي قرار گرفته اند، ارائه داد.

در 7و 10منطقه مورد مطالعه نشان می دهدکه دو منطقه 14همچنین با توجه به این که رتبه بندي نهایی عامل سرمایه اجتماعی در 
پایین ترین سطح قرار گرفته اند، لذا مطالعه موردي و عمیق تر، وضعیت این دو منطقه را براي تصمیم گیري هاي اجرایی دقیق تر 

فراهم خواهد کرد.
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Measurement of social capital as a keyword of social development in
various classes and differentareas in Isfahan city in 2011-2012

4Dr.VahidGhasemi
5SaharFaeghi 6Armin Amir

Abstract:

Introduction: Concept of “Social Capital” is an extradisciplinary  concept which has been
addressed by many branches of human sciences during the last 15 years. This concept usually
focuses on the interpersonal relations. So, the literature of social capital has been sought to
design this concept theoretically ,as well as, confirming the importance of above mentioned
relations empirically.

Purpose of this study: According to the social capital concept, planning  methods have been
formed in terms of public’s participation and sustainable development approaches
emphasizing on the some indicators including; social capital measurement ,endurance,
flexibility and partnership in which each regions took actions considering partial advantages
of measures in order to exert economic policies gained high freedom of action. One of the
development’s insights which has been developed as the proposed concepts is the “ all-out
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urban development. So, in the present article,3 concepts proposed by “Pantam” ( trust,
partnership and networks) concerning social capital measurement  are used and measured
based on 12 components in 3 classes including; rich , middle and poor classes in terms of
economic and social status.

Methodology:the current descriptive research was conducted based on survey methods and
400 male & female citizens of Esfahan city from 14 municipality areas between age of 20 –
62 participated in this research and the sampling methods has been selected as the multi-stage
cluster sampling.

Findings:Research findings indicated that there is a meaningful difference among some
components including; cooperation, social life values ,social intermediacy, social support,
social partnership and social integrity among 3 social classes such as; poor class, middle class
and rich class. It is concluded that  the amount of cooperation , life values , social integrity ,
social support and social partnership in poor classes  was less than that amount observed in
middle and rich classes but  it is reported that the amount of social integrity in poor classes
was more than that observed amount in middle and rich classes. Social status (individual’s
educations ,father’s education and mother’s education) and economic status (family income)
has been considered as the best predictors among the predicting variables of social capital
components. Finally, a reverse relation between social and economic status and a direct
relation  between economic status and social capital components has been observed,
respectively.

Keywords:Social development, social trust, social norms, social networks, social capital
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