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  چکیده

ایـن مطالعــه بــه بررسـی وضــعیت ســنجش سـرمایۀ اجتمــاعی و مســائل و مشــکالت آن    

پردازد. از آنجا که سرمایه اجتماعی یک مقوله کیفی است، لذا سنجش آن بـا مشـکالت    می

خاصی مواجه است و به همین دلیل، هنوز روش و رویه یکسانی براي آن ارائه نشـده اسـت.   

این مشکل هم در سطح جهانی و هم در سطح ملی وجـود دارد.  مطالعـات مختلفـی کـه در     

هـاي کـامالً متفـاوتی     شود، داراي شیوه این خصوص صورت گرفته و در آینده نیز انجام می

ج آنهـا نیـز کـامالً متفـاوت و حتـی گـاهی اوقـات، متنـاقض         هستند و بدیهی اسـت کـه نتـای   

اي است کـه مقایسـه هـر یـک از مطالعـات صـورت گرفتـه بـا          گونه باشد. این وضعیت به می

عنـوان   هاي اساسی بین نتـایح آنهـا اسـت. بـه     تفاوت ةدهند اي وزارت ارشاد، نشان مطالعه پایه

رمایه اجتمـاعی بـه حـداقل آن،    در مطالعه وزارت ارشـاد، نسـبت حـداکثر شـاخص سـ      ؛مثال

رسـد   برابر مـی  28باشد. این در حالی است که در برخی از مطالعات به  برابر می 84/1حدود 

مـی   08/1شود و نسبت مذکور حـدود   ، تفاوت محسوسی مشاهده نمیموارد نیزو در برخی 

                                                      
این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد اقتصادي است کـه بـا حمایـت صـندوق      .1

  حمایت از پژوهشگران کشور انجام شده است.
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باشد. اما تفاوت اساسی اینجا است کـه ضـریب همبسـتگی شـاخص سـرمایه اجتمـاعی بـین        

اي کـه   گونـه  دهـد، بـه   مطالعات مختلف با مطالعه وزارت ارشاد، اختالفات جدي را نشان می

باشـد.   در برخی از مطالعات نزدیـک بـه صـفر، در برخـی منفـی و در برخـی نیـز مثبـت مـی         

هـاي خـود بـه نتـایج متفـاوتی       بنابراین، هر یک از این مطالعات با توجـه بـه اهـداف و روش   

دهد که بـرآورد و تحلیـل سـرمایه اجتمـاعی در ایـران نیازمنـد        ان میاند. این نتایج نش رسیده

  .استگیري  هاي اندازه دقت بیشتر در انتخاب مفاهیم و روش

  : سرمایه اجتماعی، جرائم، اعتماد، شبکههاي کلیدي واژه

JEL: C22:E12 
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  مقدمه .1

هـاي فیزیکـی و انسـانی، از تعریـف روشـن و دقیقـی        اجتماعی بر خالف سرمایه ۀسرمای

طورکلی برآورد موجودي سرمایه، اعم از فیزیکی، انسانی و اجتماعی بـا   برخوردار نیست. به

ترین نـوع   سادهگیري سرمایه باید گفت که  در خصوص اندازهمشکالت جدي مواجه است. 

گـذاري وجـود    برخـی اطالعـات در خصـوص سـرمایه     الاقل زیرا، سرمایه فیزیکی است آن

گیري است. ولـی توجـه داریـم کـه در ایـن خصـوص نیـز         دارد و از لحاظ کمی قابل اندازه

طـور مسـتقیم توسـط نهادهـا و      دلیل اینکه بـه  اي وجود دارد و به مشکالت و خطاهاي عدیده

آورد آن ارائـه شـده   ي مختلفـی بـراي بـر   ها روششود،  گیري نمی اندازهمربوطه  يها سازمان

خـودش را  هایی است که برآورد آن داراي مسـائل خـاص    است. سرمایه انسانی نیز از مقوله

هـا و فنـون و ... اسـت     هـا، تخصـص   . زیرا این متغیر، کامالً کیفی است و شامل آموزشدارد

سـادگی قابـل    بـه نیـز  . بـدیهی اسـت کـه ایـن مقولـۀ کیفـی       ردارنـد د از آن برخوافرا همۀکه 

گیــري نیســت، هرچنــد در بســیاري از مطالعــات، از متغیرهــاي جانشــین ماننــد تعــداد   ازهانــد

کننـد. مشـکالت سـنجش سـرمایه اجتمـاعی از دو نـوع دیگـر         ي تحصیل استفاده مـی ها سال

جامعه و  برکند که  سرمایه، بیشتر است. سرمایه اجتماعی یک وضعیت کیفی را توصیف می

است. وجود این فضا، روابط بـین افـراد را تسـهیل کـرده و     ها حاکم  روابط بین افراد و گروه

گیري و ارائه شاخصی که بتواند چنـین   بخشد. بدیهی است اندازه اعتماد بین آنها را بهبود می

دامنـه  اسـت. از آنجـا کـه سـرمایه اجتمـاعی        خوبی ترسـیم کنـد، بسـیار پیچیـده     فضایی را به

ی کـه بـراي سـنجش آن معرفـی     یهـا  شـاخص و معیارها  از این رو  ،شود وسیعی را شامل می

رسند. امـا   همین دلیل، مطالعات مختلف به نتایج مختلف می شوند، کامالً متنوع هستند. به می

باشـد. بـر ایـن     تر مربوط به زمانی است کـه نتـایج ایـن مطالعـات، متنـاقض مـی       مشکل جدي

اجتمـاعی خـواهیم    ۀگیري سرمای در خصوص انداز مختصري اله ابتدا بحثقدر این ماساس، 

در ایــران  ســنجش ســرمایه اجتمــاعیکنــیم کــه بــه  را بررســی مــی طالعــاتیمســپس  ،داشــت

اند. همچنین براي اینکه امکان مقایسه این مطالعات فراهم شـود، صـرفاً مطالعـاتی را     پرداخته

  .اند هاي کشور پرداخته کنیم که به برآورد سرمایه اجتماعی استان بررسی می
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  اجتماعی کارکرد آنسرمایه  .2

سـرمایه اجتمـاعی نگـاه کنـیم،      ۀعنوان یک عامل تولید به مقول اگر از دیدگاه سرمایه به

عنوان یکی از عوامل تولید در کنار سایر عوامـل ماننـد سـرمایه     بایستی سرمایه اجتماعی را به

صی قـرار  فیزیکی و سرمایه انسانی (نیروي کار) در نظر بگیریم. لذا کارکرد آن در حوزه خا

عنوان مثال، طبق تابع تولید نئوکالسیکی، مقدار تولید تـابعی از سـرمایه و نیـروي     گیرد. به می

هاي معـامالتی وجـود نـدارد     نئوکالسیکی این است که هزینه ۀکار است. فرض ضمنی نظری

یا ناچیز است. در چنین فضایی هر مدیري با ترکیب عوامـل تولیـد (کـار و سـرمایه) کـاالي      

هـاي خـاص خـود     فـرض  کند. این نگرش شدیداً وابسته بـه پـیش   ظر خود را تولید میمورد ن

هـاي اقتصـادي تعریـف     باشد که طبق آن دولتی وجود دارد که چارچوبی را براي فعالیت می

کند. اگـر مشـکلی بـراي تولیدکننـدگان پـیش آیـد، آنهـا در آن         نموده و از آن حفاظت می

سـرمایه شـامل    ،واهنـد پرداخـت. در ایـن دیـدگاه    سادگی به حل و فصـل آن خ  چارچوب به

سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی است. اما نکته مهم این است که بنگاه تولیـدي بـراي تولیـد    

پردازد با واقعیت دیگري نیز مواجـه   محصول خود عالوه بر اینکه به ترکیب عوامل تولید می

است: قرارداد با کارگران، قرارداد  اي از قراردادها است. امروزه یک بنگاه تولیدي مجموعه

دهندگان و... . هـر   کنندگان مواد اولیه، قرارداد با خریداران محصوالت، قرارداد با وام با تهیه

چند گاهاً ممکن است یک معامله بین طرفین فقط یکبار صورت گیـرد، ولـی معمـوالً طبـق     

نند فروش محصوالت بنگـاه  چنین قراردادهایی معامالت و توافقات حالت تکراري دارند. ما

به یک فروشگاه بزرگ، حاضر شدن کارگران بر سر کار، خرید مـواد اولیـه از تولیدکننـده    

مواد اولیه. اما برخی از این قراردادها صریح یا قانونی هستند و برخی بـه صـورت ضـمنی یـا     

 داردصـریحی  یک کارگر با کارفرما قرارداد نوشـته شـده و    ؛مثال عنوان بهباشند.  نانوشته می

کند. امـا قـرارداد    که طبق آن کارگر بر سرکار حاضر می شود و مبلغی را ماهانه دریافت می

نکند. بـدیهی اسـت طـرفین از مناسـب بـودن و      » کاري کم«ضمنی آنها این است که کارگر 

برند. از طـرف دیگـر اجـراي ایـن قراردهـا اگـر هزینـه         منصفانه بودن این قراردادها سود می

یـک بنگـاه در صـورتی موفقیـت بیشـتري       ،شته باشد به نفع طرفین است. بنـابراین کمتري دا
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نمایـد. ولـی    اجـرا » هاي معامالتی هزینه«خواهد داشت که بتواند این قراردادها را با کمترین 

تواند همه ابـزار   ویژه قراردادهاي ضمنی، بنگاه نمی بدیهی است که براي اجراي قراردادها به

یـک قـرار داد ضـمنی اسـت. اگـر      » کـاري  عدم کـم « ؛مثال عنوان بهبگیرد.  الزم را در اختیار

کـاري نکننـد بسـیار پرهزینـه      بنگاه بخواهد کارگران خود را بطور کامل کنترل نماید تا کـم 

قرار دارد. هرچه میزان اعتمـاد کـاهش   » اعتماد«خواهد بود. زیرا این موضوع صرفاً بر مبناي 

عبارت دیگر هزینـه اجـراي ایـن قـرارداد     ه از کم کاري (ب یابد هزینه بنگاه جهت جلوگیري

شود که عالوه بـر عوامـل تولیـد مرسـوم، نیـاز بـه        گفته می ،یابد. بنابراین ضمنی) افزایش می

  وجود دارد.  » سرمایه اجتماعی«عامل دیگري به نام 

 هاي مهم رشد اقتصـادي اسـت. بهبـود در کیفیـت ابزارهـا و      کننده سرمایه یکی از تعیین

بخشـد. امـا    و از این طریق رفاه را بهبود می دادهکار را افزایش  وري نیروي هآالت، بهر ماشین

هـا، آمـوزش و تعلـیم و     سرمایه فقط جنبه فیزیکی ندارد. سرمایه انسانی که به شـکل مهـارت  

). چگـونگی و مهـارت   1964وري اسـت (بکـر،    جزء مهم تولید و بهره ،کارآموزي است نیز

). مشـابه ایـن،   1994 وکـار نیـز جنبـه دیگـري از سـرمایه اسـت (رومـر،        سبدر تکنولوژي ک

کنند که ساختار اجتماعی یکی از  ) اشاره می1993) و پوتنام، لئوناردي و نانتی(1990کلمن(

هاي اقتصادي است. روابط بین افـراد، هنجارهـا    وري فعالیت ي مهم ارتقاء بهره ها کننده تعیین

وري  کند که خود موجب افـزایش بهـره   ی و همکاري کمک میهماهنگ  ها به تسهیل و سنت

اجتمـاعی اسـت کـه بـراي آن، هـانیفن در سـال        ۀشود. نوع اخیر سرمایه موسوم به سرمای می

واژه سرمایه را جهت روشن ساختن اهمیت ساختار اجتمـاعی بـراي افـرادي کـه وارد      1916

  شوند بکار برد.   روابط اقتصادي و کسب و کار می

مـرگ و زنـدگی شـهرهاي بـزرگ آمریکـایی      «در اثـر کالسـیک خـود     ،وبجاک جین

هـاي حوضـه قـدیمی     هاي اجتماعی فشـرده در محـدوده   توضیح داده بود که شبکه)» 1961(

دهنـد و در ارتبـاط بـا حفـظ      شهر و مختلط شهري صورتی از سرمایه اجتماعی را تشکیل می

ات در مـورد بهبـود کیفیـت    نظافت، عـدم وجـود جـرم و جنایـات خیابـانی و دیگـر تصـمیم       

هاي رسمی مانند نیروي پلیس، مسـئولیت بیشـتري از خـود     زندگی، در مقایسه با عوامل نهاد
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این بحـث را وارد   1970 ۀدر ده ،لوري ). سپس گلن10، ص1997دهند (فوکویاما،  نشان می

ایـن اصـالح توسـط جیمـز کلمـن و رابـرت پوتنـام         ،1980 ۀکند. در دهـ  حیطۀ اقتصادي می

). در تمـامی تعـاریفی   10، ص1997تري مورد استفاده قرار گرفـت (فوکویامـا،    طور جدي هب

اي بـراي رسـیدن بـه     که راجع به سرمایه اجتماعی شده است، تأکید بر این اسـت کـه وسـیله   

تـوان بـه سـادگی     اهداف و منافع فردي و گروهی و جامعـه اسـت. سـرمایه اجتمـاعی را مـی     

هاي غیررسمی تعریف کرد که اعضـاي گروهـی    ارها یا ارزشبعنوان مجموعه معینی از هنج

  ). 11، ص 1997که همکاري و تعاون میانشان مجاز است، در آن سهیم هستند (فوکویاما، 

گیـرد کـه بـر اهمیـت      از عقاید پیریور و جیمز کلمن نشات مـی  ،سرمایه اجتماعی ۀنظری

د. کننـ  اقتصادي تأکیـد مـی   و کارآمدي روابط اجتماعی و هنجارهاي مشترك رفاه اجتماعی

مفهـوم   ۀبـه توسـع  » بولینـگ یـک نفـره   «و » هـا  کارکرد دموکراسـی «رابرت پوتنام در کتاب 

هـاي   پـردازد. از نظـر وي سـرمایه اجتمـاعی، روابـط بـین افـراد، شـبکه         سرمایه اجتماعی مـی 

ن شـود. ایـ   است که از این طریق حاصل می  اجتماعی و هنجارهاي متقابل و اعتماد اجتماعی

آورد،  وجـود مـی   ههـاي متقابـل همـراه بـا هنجارهـاي عمـومی بـ        روابط، وظایف و مسئولیت

نحوي که اوضاع را جهت همکاري، مشـارکت و تعـاون در راسـتاي ایجـاد منـافع جمعـی        هب

اجتماعی موجب تسـهیل در کسـب نتـایج عمـومی و ایجـاد       ۀبخشد. چنانچه سرمای بهبود می

مـادي و   ۀعنـوان موجـد یـا همسـنگ سـرمای      هخوي همکاري شود، منطقی است که آن را بـ 

 ۀسـرمای  ،). از نظـر کلمـن  1993به نقل از پوتنـام،   1381انسانی در نظر بگیریم (پورموسوي، 

بعنـوان منـابعی در اختیـار    اجتماعی عبارت است از ارزش آن جنبه از ساختار اجتمـاعی کـه   

اجتمـاعی   ۀ). سـرمای 1990گیرد تا بتوانند به اهداف خود دست یابنـد (کلمـن،    اعضا قرار می

ها و قواعـد رفتـاري یـک جامعـه      ، عادات اجتماعی و سنتها روشمجموعۀ نهادها، قوانین، 

ش ). کـاه 1381دهـد (رنـانی،    است که مناسبات اجتماعی بین مردم یک جامعه را شکل می

هـاي معـامالتی را بشـدت افـزایش      است که هزینه» اعتماد«اجتماعی به معنی کاهش  ۀسرمای

هـا وقـت صـرف کنیـد. یـا بـا        مثال براي خرید یک کاال مجبوریـد سـاعت   عنوان بهدهد.  می

زیرا شما اعتماد ندارید که فروشـنده قیمـت واقعـی را     ؛زنی کنید فروشنده بر سر قیمت، چانه
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ده نیز چون اعتماد ندارد که خریـدار حاضـر بـه پرداخـت قیمـت واقعـی       اعالم کند و فروشن

هـاي نوشـته    کند. بنابراین حتی بـراي اجـراي قـرارداد    او نیز قیمت باالتري را اعالم می ،باشد

  هاي گزاف خواهد بود. شده نیز نیاز به صرف هزینه

بسـیار مشـکل    از آنجا که سرمایه اجتماعی داراي جنبه کیفی است، لذا اندازه گیري آن

اجتمــاعی بــا موضــوعاتی ماننـد اعتمــاد، شــرکت داوطلبانــه در   ۀگیــري سـرمای  اسـت. انــدازه 

هـا و باشـگاهها و... درگیـر اسـت. در واقـع       ها و مؤسسات خیریه، عضویت در تشـکل  انجمن

اجتماعی فضاي روابط بین افراد در محله و شهر، محـیط کـار، روابـط بـین دولـت و       ۀسرمای

گیري آن بسیار پیچیـده خواهـد بـود و اطالعـات آمـاري       کند که اندازه می مردم را توصیف

مناسبی براي آن وجود ندارد. مطالعـات میـدانی بسـیاري در برخـی کشـورها بـراي سـنجش        

  یک از آنها اشکاالتی نیز وارد شده است.   اجتماعی صورت گرفته که بر هر ۀسرمای

گیـري   جـاي سـنجش و انـدازه    مـود. بـه  توان موضوع را از جنبۀ دیگري مالحظه ن اما می

عبارت دیگـر   توان نبود سرمایه اجتماعی یا به یک ارزش مثبت، می عنوان بهسرمایه اجتماعی 

انحرافات اجتماعی از قبیل جرم و جنایت، فروپاشـی خـانواده، مصـرف مـواد مخـدر، طـرح       

ري نمـود. فـرض   گیـ  دعاوي و دادخواهی، خودکشی، فرار از مالیات و موارد مشابه را اندازه

بر این است که چون سرمایه اجتماعی وجود هنجارهاي رفتاري مبتنی بر تشریک مسـاعی را  

طور بالفعل بازتاب نبود سرمایه اجتمـاعی خواهـد    هکند، انحرافات اجتماعی نیز ب منعکس می

  ). 19، ص 1997بود (فوکویاما، 

  1وضعیت موجود سنجش سرمایه اجتماعی .3

هـاي مربـوط بـه     المللی پژوهش هاي بین عدادي از کشورها و سازماني اخیر، تها سالدر 

هاي مفهومی مـورد   اند، ولی موضع آنها در مورد مدل سرمایه اجتماعی جمعی را آغاز کرده

مفهـوم سـازي    ةشـود شـیو   صورت صریح بیان نشـده اسـت. در اینجـا تـالش مـی      استفاده، به

                                                      
  ) مراجعه شود.1387) و نوغانی و اصغرپور (1387پور ( منظور مروري بر این موضوع به شارع به -1
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زارهـا، داراي  بسـایی شـود. هـر یـک از ایـن ا     سرمایه اجتماعی و ابزارمورد اسـتفاده آنهـا شنا  

  اصی در زمینه سیاست اجتماعی است.هاي خ اولویت

 پیونـدهاي بـین افـراد    ؛پوتنام سـرمایه اجتمـاعی عبـارت اسـت از    از نظر مدل پوتنام: 

شـود.   مثل که از این پیوندها ناشـی مـی   هاي اجتماعی) و هنجارهاي اعتماد و معامله به (شبکه

اي اجتماعی و یک بعـد فرهنگـی یـا     اجتماعی داراي یک بعد ساختاري یا شبکهپس سرمایه 

هاي سرمایه اجتماعی، بـر روي یکـی از    هنجارهاي اجتماعی است؛ هرچند در اغلب سنجش

مرکـب اسـتفاده    ۀپوتنام براي سنجش سرمایه اجتماعی از یـک سـنج   شود. دو بعد تأکید می

کت در امور اجتماع محلی و زندگی سـازمانی و  میزان مشار موارد است:این کرد که شامل 

هاي اجتماعی غیررسـمی   مشارکت در امور عمومی(مثل رأي دادن)، رفتار داوطلبانه، فعالیت

او داراي دو عامـل اساسـی    ۀ(مثل دیدار دوستان) و سطح اعتماد بین افراد. بدین ترتیب سنج

 ه ایـن دو، دو بعـد کـامالً   اعتمـاد. برخـی معتقدنـد کـ     ۀمشارکت انجمنی و سنج ۀاست: سنج

هـا بیشـتر    ها و تشـکل  ، به طوري که عضویت در انجمناند متفاوت و متمایز سرمایه اجتماعی

براي افزایش سعه صدر، مدارا و تحمل فرد مهم اسـت (تسـاهل و تسـامح) و اعتمـاد، بیشـتر      

ی، تنهـا بـه   داراي پیامدهاي اقتصادي است. البته در بیشتر مطالعات مربوط به سرمایه اجتمـاع 

  سنجش اعتماد اکتفا شده است.

هـاي   ، بانـک جهـانی از جملـه سـازمان    1990در پایـان دهـه    مطالعات بانک جهانی:

المللی بود که عالقه زیادي بـه مفهـوم سـرمایه اجتمـاعی نشـان داد. در آن دورة زمـانی،        بین

بـارزه بـا   هاي مدیریتی نسبت به توسعه سبب شد که بانـک جهـانی بـراي م    رهیافت حاکمیت

سـازي   هـاي ظرفیـت   فقر و تضمین دسترسی همگان به آموزش و بهداشت به دنبـال سیاسـت  

ابتکـار عمـل در سـرمایه    «).  در این مطالعات که بـا عنـوان   2004، (وول کوك جمعی باشد

انجام شد، براي سنجش سرمایه اجتماعی از سه شاخص استفاده شد. عضـویت در  » اجتماعی

حلـی، اعتمـاد و وفـاداري بـه هنجارهـا و کـنش جمعـی. از دیـدگاه         هـاي م  و شبکه ها انجمن

هاي بانک جهانی در مـورد سـرمایه اجتمـاعی مبتنـی بـر مطالعـات کوچـک         تجربی، بررسی
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سرمایه اجتماعی چگونه عمـل   اي مقیاس بود تا مشخص کند، در یک موقعیت خاص توسعه

  .کند می

المللی در زمینه  ن مطالعه بینرونالت اینگلهارت اولی هاي اجتماعی: پیمایش ارزش

آوري  ش بـه جمـع  او و همکـاران  1990سرمایه اجتمـاعی را انجـام داده اسـت. در دهـه      ابعاد

کشـور پرداختنـد تـا نقـش عوامـل فرهنگـی در توسـعه اقتصـادي و سیاسـی را           43از  ها داده

 انجـام  1995خـرین آن در سـال   آو  1981کنند. اولین دوره ایـن پیمـایش در سـال     صمشخ

متغیرهـایی اسـت کـه مسـتقیماً در     توجـه بـه   هاي جهـانی،   شد. مهمترین جنبه پیمایش ارزش

ــا ســرمایه اجتمــاعی، یعنــی اعتمــاد و عضــویت در انجمــن   هــا اســت. در پیمــایش  ارتبــاط ب

  ها وجود دارد: هاي جهانی دو پرسش در مورد عضویت در انجمن ارزش

  ها عضویت دارید؟ آیا شما در انواع انجمن  -1

 ها عضویت دارید؟ آیا شما فعاالنه در این انجمن  -2

ها همبستگی پیدا نکرد، ولـی متوجـه    اینگلهارت بین رشد اقتصادي و عضویت در گروه

در جـوامعی کـه   ایـن همبسـتگی   شد که این رابطه بستگی بـه سـطح توسـعه اقتصـادي دارد.     

دالر آمریکا بود، در جـوامعی کـه سـرانه تولیـد      8300بیش از  آنها سرانه تولید ناخالص ملی

آمدنـد، مثبـت بـود.     و کشورهاي کمتر توسعه یافته بـه شـمار مـی    هناخالص داخلی پایین بود

اینگلهارت در تفسیر این شرایط معتقد بود: این یافته تأییدکننده نظـر پوتنـام اسـت، مبنـی بـر      

کننـد. در   هاي داوطلبانه نقش مثبتی ایفـا مـی   سازماندر مراحل اولیه توسعه اقتصادي،  ؛اینکه

ها توجه نشد. نارایان و کسیدي، براي برطـرف کـردن    هاي این انجمن این پیمایش به ویژگی

ابزار جدیدي بـا عنـوان پیمـایش جهـانی سـرمایه اجتمـاعی طراحـی         ،و کاهش این کمبودها

  کردند.

اي از  وشـیدند تـا مجموعـه   نارایان و کسـیدي ک  پیمایش جهانی سرمایه اجتماعی:

هاي معتبر و پایا را براي سنجش سرمایه اجتماعی در جوامع در حال توسـعه طراحـی    پرسش

و ارائه کنند. آنها در مرحله بعدي، از ابزار سنجش خود در دو کشور آفریقـایی یعنـی غنـا و    

  اوگاندا استفاده عملی کردند.
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پرسشـنامه متفـاوت در زمینـه سـرمایه      25این پژوهشگران با مروري بر ادبیات و مطالعـه  

، بانک جهانی بـراي  1998اجتماعی، الگوي خاص خویش را طراحی کردند. سپس در سال 

هـاي مختلـف از جملـه:     کارگاهی بـا حضـور متخصصـان حـوزه     ،بررسی و اصالح این الگو

ار شناسی، علـوم سیاسـی و اقتصـاد برگـزار کـرد. بـراي اطمینـان از اعتبـ         شناسی، انسان جامعه

طـور   محتوایی، اصالحات الزم در پرسشنامه صـورت گرفـت و سـپس در جمهـوري غنـا بـه      

. امتیاز پیمایش جهانی سرمایه اجتماعی نسـبت بـه دیگـر مطالعـات در     گردیدآزمایشی اجرا 

سرمایه اجتماعی تفکیک صورت  کننده، ابعاد و پیامدهاي این است که در آن، عوامل تعیین

  .    اند گرفت

): بـراي پـروژه   2002خـانواده، سـرمایه اجتمـاعی و شـهروندي (اسـتون و هیـوز،       پروژه 

خانواده، سرمایه اجتماعی و شهروندي، براي سنجش سرمایه اجتمـاعی در اسـترالیا، یکـی از    

). بـر اسـاس ایـن چـارچوب     2001 هاي مفهومی طراحـی شـد (اسـتون،    ترین چارچوب جامع

مثـل   ها، اعتماد و هنجـار معاملـه بـه    امل شبکهسرمایه اجتماعی مفهومی چندبعدي است که ش

بر کیفیت روابط اجتمـاعی و همچنـین بـر سـاختار ایـن روابـط تأکیـد         ،است. این چارچوب

  دارد.

هاي ایـن مـدل، توجـه     از ویژگی یکی ها و هنجارهاي حاکم بر آنها: انواع شبکه

یه اجتمـاعی تنهـا بـه    هایی است که سرمایه اجتماعی در آن جریان دارد. سـرما  به انواع شبکه

هـاي اجتمـاعی    شـود، بلکـه در شـبکه    هـاي اجتمـاعی محـدود نمـی     یک نوع خاص از شبکه

هاي خانوادگی وجـود دارد.   ها و دیگر شبکه ملت و درون خانواده در سطوح دولت،محلی، 

هاي موجود در قلمرو غیـر   شبکه :توان سه نوع شبکه را از هم متمایز ساخت در این زمنیه می

هـاي موجـود در قلمـرو تعمـیم      همچون پیوندهاي خویشـاوندي و خـانوادگی، شـبکه   رسمی 

در  هـاي موجـود   شناسد و شبکه خود نمی یافته مانند پیوند با افرادي که فرد آنها را به خودي

  قلمرو نهادي مانند ارتباط فرد با نهادها.

مثـل.   بـه  ۀعاملـ همچنین دو نوع هنجار بر این شبکه حاکم است: هنجار اعتماد و هنجار م

اسـت   هها بر این نکته تأکید شد در پژوهش؛ این دو نوع هنجار در سه نوع شبکه حاکم است
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در این پروژه نیـز   ها. عبارت است از هنجارها و شبکه جتماعیاهاي کلیدي سرمایه  که سنجه

ــه انــدازه  ــ  بــراي ســنجش ســرمایه اجتمــاعی ب ــه ۀگیــري هنجارهــاي اعتمــاد و معامل  و مثــل ب

  است.شده یافته و نهادي پرداخته  هاي غیر رسمی، تعمیم هاي شبکه در عرصه ویژگی

میالدي اداره آمـار اسـترالیا بـا     2004سال  در مدل پیشنهادي اداره آمار استرالیا:

مـدل کـاملی بـراي سـنجش ایـن       ،هاي مختلف در زمینـه سـرمایه اجتمـاعی    بندي نظریه جمع

مفهوم طراحی کرد. بر اساس این مدل، براي سـنجش سـرمایه اجتمـاعی  بایدبـه چهـار بعـد       

هـاي هـر یـک     مؤلفـه  اي شبکه و انواع شبکه. توجه کرد. کیفیت شبکه، ساختار شبکه، مبادله

  از این ابعاد چهارگانه به شرح زیر است:

عتمـاد، معاملـه بـه مثـل، احسـاس اثـر بخشـی،        کیفیت شبکه: شامل هنجارها ( مانند ا -1

همکاري، پزیرش تنوع) و اهداف مشـترك (شـامل مشـارکت اجتمـاعی، مشـارکت مـدنی،       

  است.   حمایت از اجتماع، دوستی، مشارکت اقتصادي)

ساختار شبکه: شامل اندازه شبکه، فراوانی شبکه، تراکم و انعطاف، جابجایی و عـدم   -2

  ثبات، روابط قدرت است.

مبادالت شـبکه: شـامل حمایـت مشـترك، دانـش و اطالعـات مشـترك، مـذاکره و          -3

  استفاده از ضمانت اجرا است.

کننـده   هـاي پیونددهنـده (ماننـد تجـانس گروهـی)، متصـل       انواع شبکه: شامل شـبکه  -4

دهنـده (ماننـد ارتبـاط بـا نهادهـا)،       (مانند تنوع گروهی و بـازبودن در اجتمـاع محلـی)، ربـط    

  مانند فقدان فعالیت در گروهها و احساس انزواي اجتماعی) است.کننده ( منزوي

رسـد هـر کشـوري داراي راهبـرد خاصـی در خصـوص سـرمایه         ین ترتیب به نظر میا هب

هاي پژوهشی متفاوتی وجود دارد. نکته جالـب اینکـه در بیشـتر     اجتماعی است، پس گرایش

هـاي آمـاري صـورت گرفتـه      نکشورها، بررسی تجربی سرمایه اجتماعی اساساً توسط سازما

هاي پوتنام به سـنجش سـرمایه اجتمـاعی     است. در بسیاري از کشورها نیز تحت تأثیر دیدگاه

یـک محصـول نهـایی، یعنـی یـک متغیـر وابسـته در نظـر          عنوان بهجمعی توجه شده و آن را 
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اي بـوده کـه    گونـه  توان گفت سنجش سـرمایه اجتمـاعی تـاکنون بـه     رو می از این ،گیرند می

  گذاري دشوار ساخته است. دست آمده را براي سیاست استفاده از نتایج به

  در ایران اجتماعی سرمایهسنجش  .4

منظور سنجش سرمایه اجتماعی مطالعاتی در ایران صورت گرفته است. این مطالعـات   به

صـورت میـدانی انجـام     باشد که از طریـق پرسشـنامه و بـه    عمدتاً در سطح مناطق (استانی) می

 مقایسـه  توانند ارزشمند باشند. در اینجا مروري به ایـن مطالعـات و   می آنهاهر یک از  و شده

نتایج آنها خواهیم کرد. از بین تمام مطالعات انجام شده بایـد جایگـاه خاصـی بـراي مطالعـه      

یک  کهصورت گرفته  1382و  1381وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمی قائل شد که در سال 

ي سرمایه اجتمـاعی را اسـتخراج نمـود.    ها شاخصتوان بر اساس آن  یم ومطالعه جامع است 

  با آن سنجید.نیز توان سایر مطالعات را  از طرف دیگر می

وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی، مطالعـه جـامعی تحـت        1382و  1381ي هـا  سالدر 

عـاتی از  استان کشور اطال 28ي ایرانیان انجام داد. در این طرح از ها نگرشها و  عنوان ارزش

. پرسشـنامه ایـن طـرح    نفر گردآوري شد 16000با حجم نمونه بالغ بر  ساله و باالتر 15افراد 

شـود. از آنجـا کـه     سؤال است که موارد متعـددي را شـامل مـی    270دود حمطالعاتی بالغ بر 

توان سـؤاالتی کـه مربـوط بـه      سؤاالت این پرسشنامه دامنه وسیعی دارد، لذا از داخل آن می

 نطور کـه در تعریـف سـرمایه اجتمـاعی    سرمایه اجتماعی است را استخراج نمود. همـا حوزه 

خـاب چنـین مـواردي    هاي آن اعتماد، صـداقت و ... اسـت. لـذا بـا انت     ین مؤلفهمهمتر ،دیدیم

  ، دست یافت.  عینزدیک به مفهوم سرمایه اجتما توان به شاخص می

با استفاده از روش اسـتون و   ) براي سنجش سرمایه اجتماعی،1385حسینی و همکاران (

را در سه سطح خرد، تعمیم یافته و کـالن و دو نـوع سـاختاري و شـناختی      آن)، 2003هیوز(

دهند. بدین ترتیب سرمایه اجتماعی را به شش نوع تقسیم کرده، بـراي   مورد بررسی قرار می

ش کننـد و سـپس بـه کمـک دو رو      هر نوع تعدادي شاخص از دو پیمایش ملی انتخـاب مـی  

ي کشــور بــر اســاس هــا اســتانبنــدي مراکــز  عــددي و تحلیــل عــاملی، بــه رتبــه تاکســونومی

  پردازند.   ي سرمایه اجتماعی میها شاخص
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به تخمین سـطح سـرمایه اجتمـاعی در ایـران      ،) با استفاده از روش داگوم1385سعادت(

ص سـرمایه  ارائه شده است. وي با این استدالل که شـاخ  )1( پرداخته که نتایج آن در جدول

سـازي   باشـد، بـراي بـرآورد آن از روش مـدل     یک متغیر کیفی مطرح مـی  عنوان بهاجتماعی 

کنـد. وي در ایـن تحقیـق از روش چنـد شاخصـی متغیـر پنهـان         متغیرهاي پنهان اسـتفاده مـی  

کـه  اسـت  مانند سرمایه انسانی با برآورد یک متغیر وابسته  آن نیز کند. روش کار استفاده می

تفاده قـرار  سـ بعی از متغیر هاي مستقل جهت برآورد سطح سرمایه اجتماعی مورد اتا عنوان به

  گیرد. بنابر این با معرفی تابع خطی زیر: می

),...,,( ps XXXLZ 21  

pXXXکه در آن  ,...,, متغیـر   Zمتغیرهاي مستقل متناسب با موضوع مورد بررسی و 21

سازي متغیرهاي پنهان تخمین  در این مرحله، مدل زیر با روش مدل باشد. پنهان استاندارد می

  شود: زده می

)... pps XaXaXaZ  2211  

متغیرهــاي  Zروي  iXدار بــودن هـر یـک از ضــرایب متغیرهـاي     و بـا توجـه بــه معنـی   

گردد.در نهایت پس از جایگذاري اعـداد   مناسب جهت برآورد سرمایه اجتماعی انتخاب می

  آید.   میزان سرمایه اجتماعی در سال مورد نظر به دست می ،مورد نظر در معامله

مشـارکت  )، نسبت تعداد محکومین به جمعیت استان( جرم متغیرهاي مستقل عبارتند از:

این متغیـر  ( اعتماد)، رکت افراد واجد شرایط در انتخابات هر استاندرصد مشا( در انتخابات

وسـیله   بر اساس نظرستجی افراد ایرانی در مورد میزان اعتماد بین افـراد جامعـه  اسـت کـه بـه     

)، انجـام شـده اسـت    1380وزارت ارشاد در طرحی با عنوان سنجش بینش ایرانیـان در سـال   

 صـداقت )، حی و فرهنگی بـه جمعیـت هـر اسـتان    تعداد اعضاء مراکز تفری( مشارکت جمعی

این متغیر بر اساس نظرسنجی افراد ایرانی در مورد میزان صداقت بین افراد جامعه است کـه  (

انجـام شـده    1380به وسیله وزارت ارشاد در طرحی با عنوان سنجش بینش ایرانیان در سـال  

هـاي   شـده از کتابخانـه  هـاي بـه امانـت گرفتـه      نسبت تعـداد کتـاب  ( آگاهی عمومی) و است

  ).عمومی به جمعیت استان
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) براي سنجش سرمایه اجتماعی از یـک مقیـاس چنـد بعـدي     1386عبداللهی و موسوي(

اسـتان کشـور و روش    30سال به باالي ساکن مراکز  15استفاده نمودند. جامعه آماري افراد 

تکنیک عمـده   ت ونفر اس 12000باشد. حجم نمونه  اي می اي چند مرحله گیري خوشه نمونه

) ارائـه  1هـا در جـدول (  نامه بوده است. نتـایج حاصـل از بـرآورد آن   ها پرسش گردآوري داده

  شده است.

ي مختلـف  هـا  ح سرمایه اجتماعی در استانبه سنجش سط نیز )1387شعبانی و سلیمانی (

از طریــق پرسشــنامه و تحلیــل  یاز ترکیــب روش پیمایشــدین منظــور . بــپردازنــد مــیکشــور 

ي اعتمـاد، مشـارکت اجتمـاعی،    هـا  شـاخص . بـدین جهـت   کننـد  مراتبـی اسـتفاده مـی    سلسله

شاخص هاي تئوریک اصـلی بـراي سـنجش سـرمایه      عنوان بههاي مدنی و صداقت  همکاري

ي کشـور  هـا  استاندر میان ساکنان مراکز طرح شده، د. پرسشنامه کنن میانتخاب را اجتماعی 

در هـر اسـتان   را  ها شاخصسطح کمی هر یک از  ،ها تحلیل پرسشنامهسپس با و  هتوزیع شد

میـزان اهمیـت    ،محققان سـرمایه اجتمـاعی   بر اساس نظرات. ازسوي دیگر کنند استخراج می

ی سـرمایه اجتمـاعی مشـخص    مقـدار کمـ  براي تعیـین  تعیین و وزن هر شاخص  را ها شاخص

  د.  وش می

شود. ابتـدا،   ) از یک شاخص ترکیبی استفاده می1389در مطالعه مقصودي و همکاران (

شود که هر یک از ایـن   چهار شاخص مشارکت، اعتماد، صداقت و عدم انحراف معرفی می

  شود. صورت زیر معرفی می به ها شاخص

ppeprpcpsppar  1450104026702140270 /////  

مشـارکت   cpمشـارکت اجتمـاعی،    spت، شـاخص مشـارک   parکه در ایـن رابطـه،   

  مشارکت سیاسی است.   ppمشارکت اقتصادیو  epمشارکت مذهبی،  rpفرهنگی، 

ftgtpttru  33402304370 ///  

tru  ،شاخص اعتمادpt     ،اعتماد مـردم بـه مـردمgt      اعتمـاد مـردم بـه حکومـت وft

  اعتماد اعضاي خانواده به یکدیگر است.  

fhchmhhon  036227603620 //  
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hon  ،صداقتmh  ،ازدواجch    تـداوم زنـدگی مشـترك وfh    عـدم اجبـار و اکـراه را

شـاخص سـرمایه   ، ي فـوق در قالـب فرمـول زیـر    ها شاخصدهی به زیر  دهد. با وزن نشان می

  :آید دست می بهي مختلف ها استاناجتماعی براي 

)/()/()/()/( crihontruparsc  1330258039702120  

 truشــاخص مشــارکت،  parمیــزان شـاخص ســرمایه اجتمـاعی،  دهنـده   نشــان scکـه 

  شاخص عدم انحرافات اجتماعی هستند. criشاخص صداقت و  honشاخص اعتماد، 

هـاي   سـتان گیـري سـرمایه اجتمـاعی در ا    ) نیـز بـه انـدازه   1389فیروزآبادي و همکاران (

هـاي توسـعه اجتمـاعی و مباحـث      کنند کـه براسـاس نظریـه    پردازند. آنها اظهار می کشور می

هاي توسـعه اجتمـاعی را    مطرح شده در اجالس کپنهاك در زمینه توسعه اجتماعی، شاخص

هاي مربوط بـه رابطـه سـرمایه اجتمـاعی و      ها و نظریه استخراج نموده و بر اساس این شاخص

پردازند. روش بـرآورد سـرمایه اجتمـاعی را بـر      ت رابطه این دو در ایران میتوسعه، به شناخ

گیـري چندشاخصـه ذکـر     هاي اسـتانی بـا روش تصـمیم    اساس تحلیل ثانویه اطالعات و داده

  کنند. می

ي مختلـف  هـا  اسـتان اجتمـاعی بـراي    ) به بـرآورد شـاخص سـرمایه   1390عزیزمحمدلو (

  کند که عبارت است از: تفاده میوي از یک شاخص ترکیبی اسپردازد.   می

Nm
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n ...,,,)( 1100
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 mnI، هـا  اسـتان تعـداد   Nي سـرمایه اجتمـاعی،   ها شاخصتعداد زیر  Mدر رابطه باال، 

و  هـا  اسـتان ام در میـان تمـام   mحداکثر زیر شاخص  mIMaxام، nام استانmزیر شاخص 

nSCI اي سرمایه اجتماعی براي استان  میانگین شاخص مقایسهnباشـد. بـراي محاسـبه     ام می

ي زیر استفاده شـده  ها شاخصزیرهاي موجود از  شاخص ترکیبی با توجه به اطالعات و داده

ــایج ــدول (   و نت ــز در ج ــبات نی ــل از محاس ــت.  1حاص ــده اس ــه ش ــه از   ) ارائ ــن مطالع در ای

هـا و   هـا (نسـبت کارکنـان انجمـن     هـا و اتحادیـه   مشارکت در انجمـن هایی مانند؛  زیرشاخص

ت هـاي غیـر دولتـی (نسـب     ها در هر استان به کل اشتغال استان)، مشارکت در سازمان اتحادیه

هـاي   هاي غیر دولتی هر استان به کل جمعیت آن استان و همچنین سهم کمک تعداد سازمان
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الحسـنه (نسـبت تعـداد کارکنـان      هاي قـرض  ها)، مشارکت در صندوق مردمی به این سازمان

هـاي   الحسنه هراستان به کل کارکنان آن استان و همچنـین سـرانه کمـک    هاي قرض صندوق

حسنه)، نرخ مشـارکت سیاسـی (نـرخ مشـارکت در انتخابـات      ال هاي قرض مردمی به صندوق

هـاي   هاي قضایی مختومـه در دادگـاه   هاي قضایی (سرانه تعداد پرونده سرانه پرونده ،مجلس)

شـاخص  ، عمـومی و تجدیـد نظـر)    ههـاي گاعمومی و تجدید نظر و بر اسـاس اطالعـات داد  

ي ایرانیـان  ها نگرشها و  از نتایج حاصل از طرح ارزش براي محاسبه شاخص اعتماد( اعتماد

که توسط وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی انجـام یافتـه اسـت، اسـتفاده شـده اسـت. بـدین          

منظور از میانگین سه متغیر اعتماد به اعضـاي خـانواده، اعتمـاد بـه اقـوام و اعتمـاد بـه گـروه         

ارت فرهنگ و ارشاد اسالمی میـزان  دوستان، استفاده شده است. توضبح اینکه در مطالعه وز

اعتماد افراد در قالب طیفی از بسیار کم تا بسیار زیاد مورد سؤال قرار گرفتـه اسـت کـه ایـن     

  .)تواند مبنایی براي برآورد میزان اعتماد قرار گیرد امر می

ایه مگیـري سـر   ) با استفاده از روش تحلیل عـاملی بـه انـدازه   1391مهرگان و همکاران (

در نظـر   اجتمـاعی  سرمایه گیري اندازهرا براي  عامل 17، اساس پردازند. بر این  میاجتماعی 

. چون عوامل معرفی شده مستقیماً قابل محاسبه نیستند لذا از برخی متغیرها اسـتفاده  گیرند می

 اعمـال  سـرانه ، جـرح  و ضـرب  ایراد سرانه، عمد قتل سرانهکنند. این متغیرها عبارتند از:  می

، مزاحمـت  و عـدوانی  تصـرف  سـرانه  سـرقت،  سرانه ، ارتشاء و اختالس سرانه، عفت منافی

 سرانه ازدواج، سرانه مستأجر، و جروم به مربوط دعاوي رانه، سبالمحل چک صدور سرانه

، سرانه کتابخانه اعضاي سرانه ، مذهبی اماکن سرانه سینما،  در فیلم تماشگران سرانه طالق،

  .  استان عمومی درآمدهاي کل از مالیاتی درآمدهاي نسبت ه،کتابخان به مراجعه دتعدا
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  برآورد سرمایه اجتماعی در مطالعات مختلف  .1جدول

  استان

وزارت 

ارشاد 

)1380(  

سعادت 

)1385

( 

حسینی و 

همکاران 

)1385(  

عبداللهی 

و موسوي 

)1386(  

شعبانی و 

سلیمانی 

)1387(  

فیروزآباد

  ي

  )1389(  

مقصودي 

  وهمکاران

)1389(  

  عزیزمحمدلو 

)1390(  

مهرگان 

)1391(  

  35/45  22/33  66  17  51/59  14/93  51/49 96/18  03/38  آذربایجان غربی

  35/43  49/30  41  20  20/57  02/97  71/51 83/24  13/29  آدربایجان شرقی

  52/52  45/35  67  13  23/67  23/98  71/43 17/15  73/43  اردبیل

  87/20  27/41  66  27  91/60  84/92  91/60 52/24  66/31  اصفهان

  58/25  64/30  79  1  81/49  76/97  34/13 83/14  30/47  ایالم

  93/46  11/38  78  4  36/54  37/94  55/29 69/20  59/34  بوشهر 

  38/7  50/32  14  28  237/53  55/93  03/67 93/22  36/28  تهران

 چهارمحـــــــــــال و

  بختیاري

09/38  79/23 03/51  48/97  23/55  19  62  40/24  06/42  

  08/50  19/26  62  16  95/59  33/93  53/55 52/25  59/34  خراسان جنوبی

  74/37  81/34  62  22  29/56  33/96  53/55 52/25  59/34  خراسان  رضوي

  94/50  75/28  62  15  00/53  01/97  53/55 52/25  59/34  خراسان شمالی

  19/39  60/37  45  24  94/59  83/98  83/53 27/18  29/28  خوزستان

  52/55  32/33  77  16  34/67  15/97  49/51 72/21  79/40  زنجان

  93/44  43/42  63  12  06/69  07/95  60/41 10/13  53/45  سمنان

ــتان  و  سیســــــــــ

  بلوچستان

43/46  41/12 78/29  100  56/55  5  90  31/36  87/17  

  91/16  13/31  52  26  30/57  02/96  38/60 93/27  75/25  فارس

  87/49  43/25  69  15  17/65  97/95  94/48 31/19  78/39  قزوین

  46/38  98/27  28  14  55/61  49/94  74/47 14/24  85/39  قم

  57/33  23/27  67  7  78/49  34/94  03/38 69/20  86/38  کردستان

  50/46  44/36  63  23  61/51  95/94  69/53 72/21  36/40  کرمان

  42/40  72/37  62  9  16/49  12/95  32/40 03/21  05/34  کرمانشاه

ــویر   ــه و ب کهکیلوی

  احمد

13/46  03/13 09/25  50/97  14/56  2  75  42/18  36/44  

  22/45  91/29  57  18  39/60  74/96  04/50 89/26  80/31  گلستان

  13/41  27/33  57  21  77/62  55/94  31/52 48/24  35/32  گیالن

  43/36  51/27  69  3  28/61  15/94  14/29 27/18  73/40  لرستان

  79/43  27/59  68  6  07/63  69/96  05/30 21/16  88/35  مازندران

  94/31  26/43  60  8  56/37  46/96  68/39 10/23  41/36  مرکزي

  90/53  63/42  76  10  57/52  77/96  26/41 27/17  51/40  هرمزگان

  37/44  43/32  51  25  75/61  39/95  85/53 45/23  05/35  همدان

  20/55  48/42  47  11  59/67  51/93  58/41 86/26  55/41  یزد
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  حاصل از مطالعات مختلفمقایسه نتایج   .5

) نشــان داده شــده اســت. بــدیهی اســت 1نتــایج حاصــل از مطالعــات فــوق در جــدول (

توان مقدار شاخص سرمایه اجتماعی را در هر یک از این مطالعات مقایسـه نمـود، زیـرا     نمی

هر یک از آنها مبناهـاي خاصـی دارنـد. نکتـه دیگـر آن کـه هـر چنـد ایـن مطالعـات بـراي            

اي  گونـه  انجام شده اند ولی توجه داریـم کـه ماهیـت سـرمایه اجتمـاعی بـه       هاي مختلف سال

نیست که به سرعت دچار تغییر و تحول اساسی شود. از آنجـا کـه اغلـب ایـن مطالعـات (بـه       

هاي اخیر انجام شـده و فاصـله زمـانی     )) براي سال1368استثناي مطالعه عبدالهی و موسوي (

باشـد. عـالوه بـر ایـن، از بـین ایـن مطالعـات،         بل مقایسه میآنها ناچیز است، لذا نتایج آنها قا

مطالعه وزارت ارشاد از جامعیت بیشتري برخـوردار بـوده و نتـایج حاصـل ازآن از سـؤاالتی      

توانـد   استخراج شده است که مستقیماً مربوط به  وضعیت سرمایه اجتماعی هستند، و لذا مـی 

  دهد. یج این مطالعات را نشان میاي از نتا ) خالصه2مبناي مقایسه باشد. جدول (

  مقایسه شاخص سرمایه اجتماعی در مطالعات مختلف .2جدول 

  

  عزیزمحمدلو 

)1390(  

عبداللهی 

و 

موسوي 

)1368(  

سعادت 

)1385( 

شعبانی 

و 

سلیمانی 

)1387(  

حسینی 

و 

همکاران 

)1385(  

مقصودي 

  وهمکاران

)1389(  

مهرگان 

)1391(  

  فیروزآبادي

  )1389(  

وزارت 

ارشاد 

)1380(  

  2/37  6/14  1/40  2/61  1/45  4/58  1/16  8/95  05/34  میانگین

  5/32  1/63  7/143  7/234  4/142  2/30  0/20  3/3  2/60  واریانس

انحراف 

  معیار
8/7  8/1  5/4  5/5  9/11  3/15  0/12  9/7  7/5  

ضریب 

تغییرات 

  نسبی

23  2  21  9  26  25  30  55  15  

نسبت 

حدکثر به 

  حداقل

2/3  08/1  25/2  4/1  02/5  4/6  52/7  0/28  84/1  

ضریب 

  همبستگی
06/0  24/0  69/0 -  11/0  69/0 -  57/0  27/0  68/0 -  1  
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طور که اشاره شد، امکان مقایسه شاخص سـرمایه اجتمـاعی در ایـن مطالعـات بـر       همان

طـور نسـبی    هایی که وضعیت سرمایه اجتمـاعی را بـه   اساس میانگین وجود ندارد. اما شاخص

  تواند مورد استفاده قرار گیرد. میدهند  نشان می

)، وضعیت پراکندگی سرمایه اجتماعی بـر اسـاس انحـراف معیـار نشـان      2در جدول (

دهـد و وابسـته بـه     داده شده است. اما چون انحراف معیار متوسط پراکندگی را نشـان مـی  

باشد، لذا از ضـریب تغییـرات نسـبی (نسـبت انحـراف       مقدار شاخص سرمایه اجتماعی می

دهنـدة درصـد پراکنـدگی بـه ازاي هـر       کنیم. این نسبت نشان ر به میانگین) استفاده میمعیا

درصـد اسـت.    15باشد. طبق مطالعه وزارت ارشاد، ضریب تغییرات نسبی حدود  واحد می

درصـد و در مطالعـه عبـدالهی و     55این در حالی است که در مطالعه فیروزآبادي بـالغ بـر   

درصد اسـت. بـه عبـارت دیگـر، اولـی       9انی و سلیمانی درصد و در مطالعه شعب 2موسوي 

هاي کشور کامالً متفاوت است ولـی دومـی    گوید که میزان سرمایه اجتماعی در استان می

توانـد   هرحال این نتایج متفـاوت نمـی   گویند که بسیار نزدیک به هم هستند. به و سومی می

  قابل توجیه باشد.

حـداقل آن اسـت. ایـن نسـبت      اجتماعی بـه  معیار مهمتر، نسبت حداکثر شاخص سرمایه

باشد. یعنی بیشترین مقـدار شـاخص سـرمایه     برابر می 84/1براي مطالعه وزارت ارشاد حدود 

درصــد اخــتالف دارد. نســبت مــذکور در مطالعــه  84اجتمــاعی در مقایســه بــا کمتــرین آن، 

 2700عی حـدود  باشد، یعنی بیشترین مقدار شاخص سرمایه اجتما می 28فیروزآبادي بالغ بر 

درصد بیش از کمترین آن است. این در حالی اسـت کـه ایـن نسـبت در مطالعـه عبـدالهی و       

  باشد. می 4/1و شعبانی و سلیمانی حدود  08/1موسوي  حدود 

نکته درخور تأمـل دیگـر، ضـریب همبسـتگی شـاخص سـرمایه اجتمـاعی در مطالعـات         

از مطالعـات، ضـریب همبسـتگی     مختلف با مطالعه وزارت ارشاد است. در حالی کـه برخـی  

دهنـدة   دهند، برخی داراي ضریب همبستگی منفی هستند. این وضـعیت نشـان   مثبت نشان می

باشد. حتی برخی از مطالعات که بـراي بـرآورد    هاي اساسی در نتایج این مطاعات می تفاوت
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فاده شاخص اعتماد (که مهمترین مؤلفه سرمایه اجتماعی اسـت) از نتـایج وزارت ارشـاد اسـت    

  باشند. اند ( مانند سعادت و عزیزمحمدلو) داري ضریب همبستگی منفی و یا صفر می کرده

تواند تا حدودي به شناسایی دقت این مطالعـات کمـک نمایـد، مقایسـه      معیار دیگري که می

دالیل مختلـف، روایـط اجتمـاعی     باشد. معموالً در تهران به شاخص برآوردي آنها براي تهران می

رود کـه بـرآورد شـاخص سـرمایه اجتمـاعی در       ها اسـت، لـذا انتظـار مـی     ز سایر استانتر ا ضعیف

تهران در کمترین سطح باشد. این در حـالی اسـت کـه برخـی مطالعـات ایـن ویژگـی را دارنـد و         

عنـوان مثـال در مطالعـۀ وزارت ارشـاد، نسـبت سـرمایه اجتمـاعی تهـران بـه           برخی چنین نیستند. به

دهد سطح سرمایه اجتمـاعی در تهـران تقریبـاً     باشد که نشان می می 1/1 کمترین مقدار آن، حدود

داراي کمترین مقدار اسـت. ایـن نتیجـه در مطالعـات عبـداللهی و موسـوي،  شـعبانی و سـلیمانی،         

مقصــودي و همکــاران، و مهرگــان نیــز وجــود دارد. در حــالی کــه مطالعــه ســعادت، حســینی و   

عنوان مثـال در مطالعـه حسـینی و     ین ویژگی را ندارند. بههمکاران، فیروزآبادي، و عزیرمحمدلو ا

برابـر بیشـتر اسـتانی اسـت کـه کمتـرین سـرمایه         5همکاران، سرمایه اجتمـاعی در تهـران حـدود    

رسـد و در مطالعـه سـعادت و     برابـر مـی   28اجتماعی را دارد. این رقم در مطالعـه فیروزآبـادي بـه    

  باشد.   می 76/1و  85/1ترتیب برابر با  عزیرمحمدلو به

هاي خود به نتـایج متفـاوتی    بنابراین، هر یک از این مطالعات با توجه به اهداف و روش

دهد که بـرآورد و تحلیـل سـرمایه اجتمـاعی در ایـران نیازمنـد        اند. این نتایج نشان می رسیده

  باشد. گیري می هاي اندازه دقت بیشتري در انتخاب مفاهیم و روش

  گیري خالصه و نتیجه .6

هـا و مفـاهیم مختلفـی بـراي بـرآورد       دهد کـه روش  نتایج حاصل از این مطالعه نشان می

نـام   هـا در راسـتاي بـرآورد یـک واقعیـت بـه       سرمایه اجتماعی وجود دارد. تمامی ایـن روش 

سرمایه اجتماعی است. اما مقایسه نتایج حاصل از مطالعات مختلفی که براي برآورد سـرمایه  

هـا   هاي اساسـی وجـود دارد. ایـن تفـاوت     دهد که تفاوت شان میاجتماعی صورت گرفته ، ن

باشـند. بنـابراین، بـرآورد سـرمایه اجتمـاعی اوالً نیازمنـد ارائـه یـک          گاهی اوقات متضاد می

خـوبی تعریـف شـده     هـاي کلیـدي بـه    الگوي مناسب و جامع است که در آن مفاهیم و مؤلفه
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هاي موجـود  و گـردآوري    ه بتواند از دادهباشند. ثانیاً نیازمند روشی مدون و مناسب است ک

شده، شاخص قابل اعتمادي را براي سنجش سرمایه اجتماعی استخراج نماید. ثالثاً ایـن مهـم   

باشـند   هاي آماري مشغول مـی  کار گردآوري داده  ها و نهادهایی است که به به عهده سازمان

را  1382و  1381اي هـ  و یا تعریف آن در چـارچوب وزارت ارشـاد اسـت کـه مطالعـه سـال      

  طور منظم تکرار نماید. به
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