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 چکيده

در ارتباا    یو انساان  یزیکای ف ی،اقتصااد  ةیپس با سرما .است یاجتماع یستمس یک یفرهنگ یها لفهؤم یاقتصاد یرثأتسرمایة اجتماعی 
 یا  ن یبارا  یو راه ها یهسرما یرسا یور رهبه یشافزا یبرا یبستر مناسبسرمایة اجتماعی . کند یم برابرآن را دو یتارتبا  اهم یناست و ا
قارار   یا ماورد توجاه گساترده    یزآن ن یریگ سنجش و اندازه یها روش یه،مفهوم از سرما ینا ةهمگام با توسع. شود یم دقلمدا یتبه موفق

کشاور   یها در سطح استانعی سرمایة اجتما یریگ حاضر، اندازه ةدر مطالع ی،اجتماع ةیبا توجه به فقدان آمار مربو  به سرما. گرفته است
شااص،، ساه ساطح     ینا یریگ اندازه یپاتنام و کلمن برا یافتبراساس ره. مدنظر قرار گرفته است 2931-2901 یها سال یزمان ةدر باز

 یعاامل  یا  روش تحلمطالعاه   یان در ا شاده  کارگرفته به یها شاص، یبمنظور ترک به. مشارکت، اعتماد و انسجام در نظر گرفته شده است
اساتان   دادنشاان   یجنتاا . بندی شد های مختلف از نظر سطح سرمایة اجتماعی سطح و برمبنای نتایج تحلی  عاملی استان گرفته شد بهره

در . باشاند  یما  بررسای ماورد   ةدر بازسرمایة اجتماعی سطح  ینتر کم یالمتهران و ا یها و استانسرمایة اجتماعی سطح  ینزنجان باالتر
در  یهناو  سارما   ینبا توجه به نقش ا. دکرکشور مالحظه سرمایة اجتماعی  یزانثابت در م نسبت بهروند  یک توان یم یزن یکشور یاسمق

ساطح   یشافازا  مناسابی بارای   گاذاری  یاسات و س یازی ر برنامهشود   یم یشنهادموجود در کشور، پ های یهسرما یرسا ظرفیتاز  یریگ بهره
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 مقدمه

و سياساي    اجتمااعي  ، هاي اقتصادي  بررسيدر   امروزه  که  است  جدیدي  اجتماعي از مفاهيم  ةسرمای

 هااي  هوري سارمای  اجتماعي، بستر مناسبي براي بهره ةساارمای. است  شده  یافته مطرح توسعه  جوامع

پاتناا   (. 3131اني و شايرواني،  الاو ) شود نيل به موفقيت قلمداد مي و راهي براي ،انساني و فيزیكي

انجاا  داده  سارمایة اجتمااعي   ساازي   عاليت را در زمينة تعریف و مفهاو  اندیشمندي که بيشترین ف

و  اهنجارها  اجتمااعي،  هااي  شابكه  مانناد  اجتماعي سازمان از هایي جنبه راسرمایة اجتماعي  است،

 تاا  کناد  ماي  قادر را ها آن جامعه، اعضاي ميان در هماهنگي و همكاري تسهيل با که داند مي اعتماد

 دیگاري  مفااهيم  با مترادف راسرمایة اجتماعي  وي. کنند دنبال کارآمد طور به را مشترکشان اهداف

  (.3131 ،3فوکویاما)برد  ميکار  حتي برادري به ،اعي، پيوستگي اجتماعياجتم انسجا  مانند

یاا تقویات    ،ها و راهكارهاي حفظ و نگهداري گسترش و بسط روش ،اجتماعي ةمفهو  سرمای

 کارکردهااي  ارزیاابي  باراي  ابازاري  مفهاو   ایان . است گرفته قرار اي آن اخيراً مورد توجه گسترده

 هاا  انجمن و ها گروه یا اجتماعي نهادهاي محبوبيت و تالش ،موفقيت ميزان و اجتماعي هاي سازمان

 و انباشات  از سات ا عباار   هاا  گاروه  و ها نبرتري انجم نقاط از یكي ،واقع در. شود مي محسوب

و  ها ریفبيان تع. است متعدد و مختلف عوامل مدیون خود ةنوب به که اجتماعي هاي سرمایه تقویت

بااه یكااي از  ایاان مفهااو  راگيااري  ساانجو و اناادازه ،اجتماااعي ةهاااي متفاااو  از ساارمای مفهااو 

له بحث و انتقادا  زیادي ئاین مس. نگيزترین موضوعا  در علو  اجتماعي تبدیل کرده استا بحث

سرمایة اجتمااعي  گيري  هاي اندازه روشکه  طوري ، بههمراه داشته استرا در محافل دانشگاهي به 

 . تبدیل شده استسرمایة اجتماعي مفهو  خود به مبحثي جدید در کنار 

 يهاا  بخاو  يوناد و عامل مهام در پ  يرمتغ یکعنوان  اجتماعي به سرمایة يريگ اندازه سنجو و

گزیناي باراي    هااي مختلاف اجتمااعي و جااي     ي درون شابكه و فرهنگا ياسي س ي،مختلف اقتصاد

و  مورد توجه يراخ ةاست که در دو ده يموضوع هاي امنيت اجتماعي، سياسي و اقتصادي شاخص

                                                           
1. Fukuyama  
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 گرفتاه  مطالعاا  انجاا   نتاای    .رار گرفته اسات ق علو  انساني مختلفهاي  شاخه یشمنداناند تأکيد

. هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي جواماع دارد  دهد سرمایة اجتماعي آثار فراواني بر جنبه نشان مي

تواناد موجباا     شده براي تقویت سرمایة اجتماعي ماي  ریزي و برنامه کافيگذاري  سرمایه بنابراین،

ریازي جاامع در ایان زميناه، شناساایي ساط         برنامه براياولين گا  . جانبه را فراهم کند رشد همه

که مطالعا  تجربي مختلف در این زمينه نشاان    طوري به ،سرمایة اجتماعي در مناطق مختلف است

. سارمایة اجتمااعي داشاته باشاد    تواند سطوح متفااوتي از   داده است نواحي مختلف یک کشور مي

، هاي کشور در بين استان مرتبط با آن هاي یرشاخصتفاو  در سط  شاخص سرمایة اجتماعي و ز

از  تواناد  يما هاا باوده و    تفاو  در سط  امنيت اجتماعي، سياسي و اقتصادي این استان ةدهند نشان

 يرهنمودهاا و  کارده پذیر و ابعاد آسيب را نمایاان   مناطق آسيب ،از دیگر سونقاط قو  و ، سو یک

 .بياان کناد  شااخص در ساط  کشاور     ینا یتقوت براي گذاري ياستو س یزير برنامه برايمناسب 

چگونگي روند نزول و یا صعود سارمایة اجتمااعي   بررسي ، پژوهو حاضراساسي  ةمسئل بنابراین،

پس از معرفي مختصاري از فضااي مفهاومي     پژوهودر این . در سطوح استاني و کل کشور است

، ایان شااخص باه    3عااملي هاي اصلي آن، با روش تحليل  ها و مؤلفه زیرشاخص ،سرمایة اجتماعي

هاي کشور و سط  کل کشور محاسبه شده و روند نزول و صاعود ایان شااخص در     تفكيک استان

 . شده استداده  شانسطوح استاني و کشوري ن

و همچنين، عد  وجود و انتشار آمار سرمایة اجتماعي در کشور،  یادشده با توجه به توضيحا 

هاي کشاور در   ص سرمایة اجتماعي در بين استانحاضر سنجو و تحليل سط  شاخ ةمطالع هدف

 .است 3131-3111زماني  ةباز

 مبانی نظری

از دانشاگاه   1فاان  اي توساط هااني  در مقالاه باار   اولين، 3131ز سال اقبل سرمایة اجتماعي شاخص 

                                                           
1. Factor Analysis 

2. Hanifan  
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ایان اصاطالح را    در کتااب خاود در آمریكاا    ،(3113) 1زاکوبج جان .غربي مطرح شد 3ویرجينياي

هاا   هایي وجاود دارد کاه آن   ها و خصلت هاي شهر، ویژگي  نشين در حاشيه بيان کردو  گرفتکار  هب

هایي را تشكيل دهند که خودشان مساالل   و گروه رده،خوبي با همدیگر ارتباط برقرار ک توانند به مي

( 3113)کااواچي و همكااران   (. 3131کارکناان نصارآبادي و نياازي،    ) و مشكالتشان را حل کنناد 

. اجتماعي ميزان همگوني توزیع سالمت در نواحي جغرافيایي یک منطقه است ةند سرمایعقيده دار

هااي اعتمااد، تعامال اجتمااعي متقابال،      اجتمااعي حاصال پدیاده    ةسرمای( 3111)از دیدگاه فلورا 

هاي اجتماعي، احساس هویت جمعي و گروهي، احساس وجود تصویري مشترک از آینده و  گروه

 ةمحققاان در ارتبااط باا سارمای     هااي بنادي نرر  جماع . ستم اجتماعي استکار گروهي، در یک سي

تارین   عناوان مهام   د، انسجا  و مشاارکت باه  ها بر سه بعد مهم اعتما کيد آنأت دهندة نشان ،اجتماعي

 ماد سارمایة اجتمااعي   گيري  اندازه براياجتماعي است که در تحقيقا  مختلف  ةهاي سرمایلفهؤم

 .شوند ادامه بررسي مي اند و در نرر قرار گرفته

 اعتماد اجتماعی( الف

. شاود  اجتماعي است که به نوع ارتباط باين افاراد مرباوط ماي     ةاولين جزء سرمای 1اجتماعي اعتماد

اي موضوع، نقو برجساته  متون نرري مرتبط باتأکيد بر اعتماد، در مقایسه با دیگر انواع ارتباط در 

ميزان ارتباط متقابال در ساط  ملاي، کااري باس دشاوار       عالوه، سنجو هيجانا  مثبت یا به. دارد

مربوط به سط  اجتماعي مبتني بار بحاث اعتمااد اسات و اعتمااد،       ةاي از نرریبخو عمده. است

شاخص بسايار مناسابي باراي پيونادهاي      ،طور کليیافته دارد و بهارتباط تنگاتنگي با ارتباط تعميم

 ،اجتمااعي  ةسارمای  اصليعنصر  (1003)  ه استونااز دیدگ(. 3131 موسوي،)مثبت و متقابل است 

کند، چون فرد ب به فرد ج اعتمااد کارده اسات،     فرد الف به فرد ب اعتماد مي .استانتقال اعتماد 

                                                           
1. Virginia  

2. Jane Jacobs 

3. Social trust 

4. Stone 
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 .آیاد  وجود مي اي از اعتماد بدون اینكه افراد با عامالن تماس داشته باشند، بهگسترده ةشبك ،بنابراین

اجتماعي حاصل روابط مبتني بر اعتماد در جامعاه اسات و آن را    ةتوان نتيجه گرفت سرمای پس مي

آید و زندگي اجتمااعي  وجود ميمناسبي که در ذا  روابط سازمان اجتماعي به ةتوان به مجموع مي

مشاارکت و   ،هرجا سط  اعتماد اجتماعي باا  باشاد  . د، اطالق کردکنتر مي تر و مطلوب را دلنشين

  (.3131اکبري، )تر است  هاي اجتماعي کم تماعي بيشتر و آسيبهاي اج همياري مرد  در عرصه

 انسجام اجتماعی  (ب

را ماورد مطالعاه    1شناساني است که مفهو  انسجا  و همبساتگي اجتمااعي  ز اولين جامعها 3دورکيم

باه نقال از دورکايم     1جاناتاان ترنار   .داند اي  ز  مي را براي هر جامعه قرار داده است و وجود آن

 جایي .نمادهاي فرهنگي تنريم شوند ةوسيل دهد که عواطف افراد به انسجا  وقتي رخ مي :یدگو مي

هنجارها  ةوسيل و به ،ها تنريم شده که کنو که افراد متصل به جماعت، اجتماعي شده باشند، جایي 

اي باا   تقسايم کاار جامعاه    بناابراین، . شود ها قانوني تصور ميکه نابرابري اند و جایي هماهنگ شده

تقسايم کاار هرچاه    . کناد  شده و با ماهيتي صانعتي بادل ماي    اي دگرگون ماهيتي سنتي را به جامعه

بين افراد  هايیابد و تمایز هاي اخالقي کاهو مي  توافق روي دایره ،شود تر مي تر و تخصصي پيچيده

 (. 3131، اکبري) کند رشد مي

اعضاي یک جامعه دارد کاه حاصال    در مجموع، انسجا  اجتماعي د لت بر توافق جمعي ميان

احسااس ماا   )کردن نرا  ارزشي و هنجارهاي یک جامعه و وجود تعلاق جمعاي    پذیرش و دروني

 (.3130 ازکيا و غفاري،)و تراکمي از وجود تعامل در ميان افراد آن جامعه است ( کردن

  مشارکت اجتماعی (ج

نرر و عمل مشارکت در  ، زیراشينه دارداعتقاد دارد که مشارکت به قدمت تاریخ بشري پي  کالوتري

                                                           
1. Durkheim 

2. Social cohesion 

3. Terner 

4. Kaiotery 
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ها نهفتاه اسات و    دلبستگي، اتحاد، همكاري، انجمن و مانند آن مانندبطن هر جامعه و در مفاهيمي 

باه نرار   (. 3131، اکبري) شناختي نوع بشر تلقي شده است انسان-پيدایو اجتماعي ةاز قدیم شالود

موجاب شاده    ،فلسفي از مشاارکت  اًهاي عمدت گرایانه و دیدگاههاي عمل تعارض بين دیدگاه 3هال

ني متفاوتي هویادا  اچندوجهي شود و در طي زمان با مع ياست که مفهو  مشارکت تبدیل به مفهوم

دليل همين پيچيدگي است که تعریف واحدي از مفهو  مشاارکت   به (.3130 ،ازکيا و غفاري) شود

تعادد و   (.3131 ،اکباري )باشاند   نراران روي آن توافاق داشاته    توان یافت کاه هماه صااحب    نمي

وجاود مشاارکت    کننادة  نهاي محلي و غيردولتي در یک جامعه، شااخص و بياا   گستردگي سازمان

هااي  بساط و گساترش مشاارکت    ةواسطمدني به ةي که جامعیتا جا ،در آن جامعه است 1اجتماعي

 (.3131، غفاريو  ازکيا) شود عي و نهادهاي مدني تعریف مياجتما

هااي  عنصاري مطلاوب باراي همكااري     ،اجتماعي ةسرمایشود  ادشده یادآوري ميبا توصيف ی

. گيارد  تري انجاا  ماي   کم ةبا هزین دستيابي گروه به اهداف ،گروهي است و هرچه با تر باشددرون

 ةسارمای ، هاایي مانناد اعتمااد و هنجارهااي مشاوق مشاارکت       اگر در گروهي به سبب نبود ویژگي

، باه  كارد و تحقاق عمل  یاباد  ماي هاي همكاري افزایو  فراهم نباشد، هزینهکافي  ةاجتماعي به انداز

 ةدر مقابال، وجاود سارمای   . بساتگي خواهاد داشات   هاي نرارتي و کنتارل پرهزیناه    برقراري نرا 

و  شاود  ماي اجتماعي به ميزان کافي و مناسب، سبب برقراري انساجا  اجتمااعي و اعتمااد متقابال     

 .یابد گروه بهبود مي كردگروهي کاهو و عمل هايهاي تعامال  و همكاري هزینه

ها در سه سط  خرد، کالن  را در سط  مراکز استانسرمایة اجتماعي ( 3131)علمي و همكاران 

روش تحليل عاملي و  ها ة آندر مطالع. اند کردهارزیابي  رایافته در نوع ساختاري و شناختي  و تعميم

نتای  . شده است کار گرفته سرمایة اجتماعي بهز دیدگاه ها ا بندي استان تاکسونومي عددي براي رتبه

سرمایة  ةگان ترین انحراف معيار در انواع شو شهر ایال  بهترین ميانگين و کم ها نشان داد مطالعة آن

 .سرمایة اجتماعي دارندترین مقدار ميانگين  و شهر تهران کماجتماعي، 
                                                           
1. Hall  
2. Social participation  
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 ةهاي کشور و رابط اجتماعي در استان ةسعتو ةها و رتب شاخص( 3131)فيروزآبادي و همكاران 

گياري چندشاخصاه و    روش تصاميم  ها ة آندر مطالع. با سرمایة اجتماعي را بررسي کرده است آن

و  ،استان یازد بيشاترین   داده استنتای  نشان . کار گرفته شده است بهآمارهاي مربوط به همبستگي 

بنادي   باا رتباه   ،در نهایات . اند اعي را داشتهاجتم ةترین سط  توسع استان کهگيلویه و بویراحمد کم

مانناد اعتمااد خصوصاي و    سارمایة اجتمااعي   اجتماعي و برخي عناصر  ةها، بين ميزان توسع استان

 . دار و معكوس وجود دارد امعن ةاعتماد عمومي رابط

با تحليال   هاي کشور را بين استانسرمایة اجتماعي سط  ( 3131)شاهداني و مقصودي  يصادق

جارایم،   نةهاي مختلفي مانناد ميازان سارا    در این مطالعه از شاخص. اند ارزیابي کردهمراتبي  هسلسل

هااي صانفي،    هاي خيریه، اتحادیه وآمد خانوادگي، تعداد انجمن تعداد ازدواج و طالق، درصد رفت

هاا و   فروشاي  اماکن فرهنگي و مذهبي، تعداد رفتن باه ساينما، نسابت مطبوعاا  و روزناماه      ةسران

هااي ایان   یافته. هاي کشور بهره گرفته شده است استانسرمایة اجتماعي برآورد  برايها  رگزاريخب

سارمایة  ترین مقادار   و استان تهران کم ،استان سيستان و بلوچستان با ترین داده استمطالعه نشان 

 .اند را به خود اختصاص دادهاجتماعي 

در . اند هاي ایران پرداخته در استاناجتماعي  سرمایةبه برآورد روند ( 3113)مهرگان و همكاران 

-3133هااي   زمااني ساال   ةدر بااز سرمایة اجتمااعي  ، با روش تحليل عاملي مقادیر پژوهو حاضر

سرمایة اجتمااعي  با ترین ميانگين داده است که نتای  این مطالعه نشان  .شده استاستخراج  3131

سارمایة  مياانگين   ةمطالعا . باوده اسات   3133ترین مقادار در ساال    و کم، 3133در کشور در سال 

باا ترین   ،ترین و خراساان جناوبي   کم ،نرر، تهران مورد ةسال ده ةدر دور داده استنشان اجتماعي 

 .سرمایة اجتماعي را دارندمقدار ميانگين 

از طریاق شارکت در   سرمایة اجتمااعي را  رهيافت پاتنا ،  کارگيري با به( 1031)داد و همكاران 

اسي، شرکت در تجمعا  عمومي و همراهي در تحریم کا هاا، عضاویت داوطلباناه در    مباحث سي

گيري تعاامال  فاردي مانناد     و اندازه زیستي هاي خيریه، مراکز ورزشي و محيط ها، سازمان انجمن

خوردن شا  با خانواده، داشتن ارتباط اینترنتي با خاانواده و آشانایان، صاحبت باا همساایه و دادن      
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اي  تفاو  عماده  آنان نشان داد ةنتای  مطالع. اند کردهگيري  همسایگان اندازه( از)به  کمک( گرفتن)

و مارد  عاادي وجاود دارد و ایان     ( مادیریتي و تكنيكاي  )اي  هاي حرفه گروهسرمایة اجتماعي در 

  .استبا روابط عمومي افراد در ارتباط سرمایة اجتماعي 

جنوبي  ةو نقو آن در نوآوري صنایع کشور کرسرمایة اجتماعي ( 1033)یئون آن و هانگ کيم 

. اناد  آماري انتخاب شده ةعنوان جامع به کرة جنوبيکارخانه  113 در پژوهو آنان. را بررسي کردند

اي  نقاو واساطه  سرمایة اجتمااعي  ابعاد ارتباطي و شناختي  نتای  پژوهو آنان نشان داده است که

 .داردبسيار مهم در ایجاد نوآوري سازماني 

 پژوهش شناسی شرو

اجتماعي، براسااس رهيافات    ةسرمای در زمينةگرفته  انجا  طور که بيان شد در اغلب مطالعا  همان

گيري این مفهو  سه سط  مشارکت، اعتماد و انسجا  در نرر گرفته شده  پاتنا  و کلمن براي اندازه

، از (یاا ساري زمااني   اطالعاا  مقطعاي    کاارگيري  باه )گرفته  انجا با توجه به نوع مطالعا  . است

. در این مطالعا  بهره گرفته شده اسات سرمایة اجتماعي گيري متغير  اندازه برايمتغيرهاي متفاوتي 

کار  به پرسشنامه ابزاردر برخي مطالعا   دهد مي در این زمينه نشان گرفته بندي مطالعا  انجا  جمع

اساتفاده در ایان مطالعاا      ، متغيرهااي ماورد  پژوهو حاضرکه به لحاظ ماهيت  گرفته شده است

هااي   اساتان  هماة حاضر در سط   ةبا توجه به اینكه مطالع ،همچنين. تر قابل استفاده خواهد بود کم

هاي کشور به صاور    ها در بعضي از استان نرر قرار گرفته است، عد  انتشار برخي داده کشور مد

 ةمنرور محاساب  به ،در نهایت. شود سري زماني نيز محدودیتي دیگر در انتخاب متغيرها محسوب مي

هااي   شااخص ، بررسيزماني مورد  ةبا توجه به اطالعا  موجود در کشور در بازسرمایة اجتماعي 

ایان   ةمنراور محاساب   اجتماعي، به ةهر یک از ابعاد سرمای ة، در زیرمجموع3جدول در شده  گزارش

 . اند نرر قرار گرفته متغير مد
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 اجتماعی ةسرمای گیری های اندازه شاخص .1جدول 

 انسجام اجتماعی اعتماد اجتماعی مشارکت اجتماعی

 ازدواج ةسران قتل عمد ةسران ازدواج ةسران

 طالق ةسران ایجاد ضرب و جرح ةسران تماشاگران فيلم در سينما ةسران

 تماشاگران فيلم در سينما ةسران کردن عمدي مسمو  ةسران اعضاي کتابخانه ةسران

 اماکن مذهبية سران اقدا  به خودکشي ةسران ه به کتابخانهسران ةمراجع

نسبت درآمدهاي مالياتي از کل درآمدهاي 

 عمومي استان
 اعضاي کتابخانه ةسران سرقت ةسران

  شده موادمخدر کشف ةسران 

  طالق ةسران 

 
نسبت درآمدهاي مالياتي از 

 کل درآمدهاي عمومي استان
 

 .ها استخراج شده است هاي آماري استان اطالعا  متغيرها از سالنامه. ي در بخو پيشينهها از مطالعا  تجرب شاخص**  

هاا در بعاد    جز شاخص آخر، ساایر شااخص   بعد اعتماد اجتماعي به ة، در محاسب3طبق جدول 

منراور   هااي مختلاف باه    شاخصبا توجه به انتخاب . کار گرفته شده است منفي اعتماد اجتماعي به

ساازي کلاي از متغيرهااي     شااخص  بایاد هااي کشاور    در سط  استانایة اجتماعي سرمگيري  اندازه

مقادار عاددي هار شااخص، مقادار       ةسازي بعاد از محاساب   این شاخصبراي . دگيرانجا   یادشده

براي هر سرمایة اجتماعي توان مقادیر  ها مي  هر شاخص محاسبه و از تجميع این شاخص ةشد نرمال

سارمایة  هایي که  وجود  توان به دو دسته شاخص را مي یادشده هاي شاخص. دکراستان را محاسبه 

منراور    هبا . دکربندي  دهند، تقسيم را نشان ميسرمایة اجتماعي هایي که فقدان  و شاخص اجتماعي،

 :کار گرفته شد به 3ة رابط ،کنند يد ميأیرا تسرمایة اجتماعي هایي که وجود  کردن شاخص نرمال

       

         
                 (3)  

هاي کشور  در سط  استانسرمایة اجتماعي فقدان  ةدهند هایي که نشان شاخص کردن نرمالبراي 

 .کار گرفته شد به 1ة باشند، رابط مي

       

         
                (1)  
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به ترتيب حداکثر و حاداقل مقادار        و       ا ، وiشاخص ميزان     یادشدههاي  در رابطه

منرور تعياين ضاریب    اما به. دهد هاي کشور در هر سال را نشان مي شاخص موردنرر در بين استان

باه ایان   . کاار گرفتاه شاد    باه عاملي  بهينه براي هر شاخص یا عامل در مطالعة حاضر روش تحليل

بنادي   هاي عاملي مختلاف تقسايم   هگانه در گرو31هاي  ابتدا با روش تحليل عاملي، شاخص منرور

هاي کشاور   در استانسرمایة اجتماعي شاخص  ةمحاسب برايضریب اهميت هر عامل  ،سپس ،شده

 .کار گرفته شد به بررسي زماني مورد ةدر باز

ها را بين متغيرهاي متعدد کشف کناد و تعاداد    هدف اصلي تحليل عاملي این است که یگانگي

در راه دساتيابي   ،(De Vaus, 1995)تغير زیربنایي یا عامل تقليال دهاد   زیادي متغير را به معدودي م

در روش تحليل عاملي، متغيرهاي متعاددي وجاود   . کنند ها را تبيين مي عوامل، داده ،به این مقصود

دادن  بدون درنررگرفتن اینكه این متغيرها مستقل هستند یا وابسته، از طریاق نشاان   دارد که معمو ً

تارین   یكي از رایا  . شوند ها تبيين مي ها در آن ها و مغایر  ها، چگونگي مشابهت ساخت اصلي آن

خطاي از   يیافتن ترکيب ةوسيل این روش به. باشد هاي اصلي مي لفهؤتحليل عاملي روش م هاي روش

ساپس، مؤلفاه   . دشاو   شوند، آغاز مي متغيرها که براي چنين تغييري در متغيرهاي اصلي محاسبه مي

قبلاي   ةشود و با مؤلفا  ممكن محاسبه مي ةکنند که براي بيشترین تغييرا  باقيماند دا ميدیگري را پي

. ي اصلي وجاود دارد هاهاي بسياري مانند متغير این روش هنوز مؤلفه ةهمبستگي ندارد و براي ادام

عناوان   توانناد باه   هاا ماي   براي بيشتر تغييرا ، چند مؤلفه محاسبه خواهد شد و ایان مؤلفاه   معمو ً

ها اغلب براي کااهو تعاداد متغيرهاا در فایال      این روش. جایگزین متغيرهاي اصلي انتخاب شوند

  (.3113مهرگان و همكاران، )شوند  ميکار گرفته  بهها  داده

صاور  اساتاني مساتقل از اساتان تهاران در       باه  3131است اساتان البارز در ساال     شایان ذکر

صاور  دو اساتان وجاود     و امكان تفكيک اطالعا  بهنرر قرار گرفته است  هاي آماري مد سالنامه

 .شدصور  تجميع با استان تهران در نرر گرفته  اطالعا  این استان به بنابراین،. نداشت

 های تحقيق یافته

تحليال عااملي اطميناان     دادن ها براي انجا  بودن داده تحليل عاملي، باید از مناسب دادن قبل از انجا 
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 اجاراي  يات و قابل يرهاا متغ ةباودن رابطا   يخطها،  نوع و کيفيت داده در بایبه این منرو. حاصل کرد

، بررساي و کنتارل   است متغيرها ينب يبودن همبستگنمونه و معنادار یتکه شامل کفا يعامل يلتحل

 .شود

اي یاا کساري باوده و از توزیاع      گيري فاصله هاي اندازه مقياسباید در  ها در تحليل عاملي داده

هااي سارمایة    هااي هار یاک از شااخص     ساازي داده  با توجه به نرمال بنابراین،. ندنرمال تبعيت کن

باودن   مناساب  بررساي ابتدا براي  دها به مقياس کسري، بای و تبدیل آن 1و  3اجتماعي طبق روابط 

پياروي  هاا و ميازان    هاي هر یک از شاخص توزیع داده ةتحليل عاملي، نحو دادن براي انجا ها  داده

کاار   ضریب کشيدگي و ضریب چولگي باراي ایان بررساي باه    . بررسي شوندیع نرمال توز ها از آن

 1هاا از   و ضاریب چاولگي آن   1/1هاا از   متغيرهایي که مقدار عددي ضریب کشيدگي آن. روند مي

. هااي غيرخطاي نرماال شاوند     از طریق تبدیل دکنند و بای بزرگتر باشند، از توزیع نرمال تبعيت نمي

هاا از توزیاع نرماال     این شاخص همةدهد  ها نشان مي و کشيدگي شاخصبررسي ضرایب چولگي 

 اي هرابطا  دادهمچنين، بررسي روند متغيرها نشان . ها نيست سازي آن برخوردارند و نيازي به نرمال

  .ها وجود دارد خطي بين آن

 KMO  بودن رابطة باين متغيرهاا، بایاد آزماون     خطيها و  بودن داده بعد از بررسي و تأیيد نرمال

براي مااتریس همبساتگي    KMOدر این آزمون مقدار . براي بررسي کفایت حجم نمونه انجا  گيرد

تاوان ميازان تعلاق متغيرهاا باه       شود؛ براساس این آزماون ماي   عنوان یک کل محاسبه مي متغيرها به

ص طور کلي براي تحليل عااملي تشاخي   ها را به بودن آن و در نتيجه مناسب( عليت عاملي)یكدیگر 

بزرگتر باشد، اطمينان بيشتري از صحت کاربرد روش  KMOبراساس این آزمون، هرچه مقدار . داد

هاا باراي    باشد، داده 1/0تر از  بزرگ KMOطور کلي، اگر مقدار عددي  به. تحليل عاملي خواهد بود

ر هااي مختلاف د   نتای  این آزماون باراي ساال   (. Cerny & Kaiser, 1977)اند  تحليل عاملي مناسب

 1/0باا تر از   KMO مقادار هاا   ساال  هماة در براساس نتای  این جدول، . بيان شده است 1جدول 

باودن   همساو ناسرمایة اجتماعي و  ةدر محاسب شده کارگرفته بهالبته نوع اطالعا   .حاصل شده است

 .است KMOبودن مقدار   کم ياصل يلبردارها دل يبرخ

پيو از ایان روش   دکه بای يعامل يلتحل کارگيري به يتقابلمنرور تأیيد  آزمون مقدماتي دیگر به
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کند که آیا همبستگي بين متغيرها وجاود   این آزمون بررسي مي. نا  دارد 3د، آزمون بارتلتگيرانجا  

براي این کار، این آزمون ماتریس همبستگي بين متغيرها را . پذیر باشد دارد که تحليل عاملي توجيه

. کناد  يچ دو متغيري با یكدیگر همبستگي ندارند، مقایسه و آزمون ميبا ماتریس فرضي که در آن ه

پاذیربودن تحليال عااملي     وجود همبستگي بين متغيرها و توجيه ةدهند معناداربودن این آزمون نشان

 براساس نتاای  جادول  . شده است بيان 1هاي مختلف در جدول  نتای  این آزمون براي سال. است

دهد و  درصد نشان مي 11ها در سط  اطمينان  سال همةها را در  ن دادهبود ، آزمون بارتلت مناسب1

قارار اسات ماورد تحليال عااملي قارار        هحاکي از وجود روابط قابل کشف بين متغيرهایي است ک

  .گيرند
 1931-1932زمانی  ةو بارتلت برای دور KMOآزمون  .2جدول 

 5833 5831 5831 5831 آزمون

 بارتلت

 13/333 13/331 3/311 1/311 آماره مقدار

 33 33 33 33 آزادي ةدرج

 0/ 0 001/0 0/ 0 0/ 0 دارياسط  معن

 KMO 113/0 111/0 111/0 131/0آزمون  ةمقدار آمار

 3111 3113 3110 3131 آزمون

 بارتلت

 11/331 31/301 1/313 03/313 آماره مقدار

 33 33 33 33 آزادي ةدرج

 001/0 011/0 0/ 0 03/0 داريامعن سط 

 KMO 131/0 1  /0 1 1/0 11/0 آزمون ةآمار مقدار

 محاسبا  پژوهو: منبع  

هر  باید، ابتدا شده کارگرفته بههاي  بودن نوع شاخص که اشاره شد، با توجه به متفاو  طور  همان

هاا، مقاادیر    سازي هر شاخص باا تجمياع آن   پس از نرمال. سازي شوند ها نرمال یک از این شاخص

در  پاژوهو حاضار،  براسااس محاسابا    . اسات  براي هر اساتان قابال محاسابه   ة اجتماعي سرمای

سارمایة  هاي کشاور از دیادگاه    ن يلویه و بویراحمد در صدر استاگاستان که 3133تا 3131هاي  سال
                                                           
1. Bartlet 
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سارمایة اجتمااعي   نيز استان زنجان بيشترین سط   3111-3131هاي  قرار دارد و در سالاجتماعي 

و  3131، 3133، 3131، 3131هااي   در ساال  ،از سوي دیگر .اختصاص داده استکشور را به خود 

 3111و در ساال   ،اساتان کرمانشااه   3110در سال  ،استان کرمان 3133استان ایال ، در سال  3113

سارمایة  مياانگين ساط     1در جدول . اند را دارا بودهسرمایة اجتماعي ترین ميزان  استان گلستان کم

 .شده است نشان داده هاي کشور ستاندر سط  ااجتماعي 
 

 (دهی بدون وزن) 1931-1932های کشور  استانسرمایة اجتماعی میانگین  .9جدول 

 سرمایة اجتماعی استان ردیف سرمایة اجتماعی استان ردیف

11/31 شرقي آذربایجان 3 11/13 فارس 31   

33/11 غربي آذربایجان 1 3/31  قزوین 33   

31/31 اردبيل 1 1/11  قم 33   

11/31 کردستان 31  30/3 اصفهان    

11/11 ایال  1 33/11 کرمان 10   

03/31 بوشهر 1 01/13 کرمانشاه 13   

30/11 تهران 3 11/33 بویراحمد و کهگيلویه 11   

31/11 گلستان 11  13/3 بختياري و چهارمحال 3  

11/30 جنوبي خراسان 1 11/31 گيالن  1   

13/31 رضوي خراسان 30 01/31 تانلرس 11   

31/33 شمالي خراسان 33 11/31 مازندران 11   

30/33 خوزستان 31 10/30 مرکزي 13   

11/13 زنجان 31 11/33 هرمزگان 13   

01/31 سمنان  3 31/ 1 همدان 11   

11/11 سيستان و بلوچستان 31 30/31 یزد 10   

در صادر   11/13اساتان زنجاان باا مياانگين      ،هااي ماورد بررساي    طور متوسط در بين ساال  به

را سارمایة اجتمااعي   تارین ميازان    کام  11/11هاي کشور قرار دارد و استان ایال  با مياانگين   استان

 .شده است نشان دادههاي کشور  استانسرمایة اجتماعي  ةمقایس 3نمودار شكل در . داراست
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 (دهی بدون وزن) 1931-1932های کشور  استانسرمایة اجتماعی  نمودار. 1شکل 

. شده اسات  نشان دادهدر سط  کشور سرمایة اجتماعي  روند زماني ميانگين 1ار شكل در نمود

و از این سال باه   3133تا سال سرمایة اجتماعي بر این اساس، در ابتدا یک روند افزایشي در سط  

که این نوساانا    کردتوجه  دبای. شود مشاهده ميسرمایة اجتماعي بعد یک روند نوساني در سط  

کشاور تغييارا    سارمایة اجتمااعي   توان گفات در ساط     و مي يستددي چندان زیاد ناز لحاظ ع

و  ،3133در ساال  سرمایة اجتماعي بيشترین  ،بر این اساس. چنداني در سط  کشور رخ نداده است

 .وجود داشته است 3131آن در سال  کمترین

 
 (دهی بدون وزن) 1931-1932کشور سرمایة اجتماعی روند  نمودار. 2شکل 
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سارمایة  ضارایب بهيناه،    باا محاسابة  ، سعي شاده اسات   یادشدهعالوه بر روش  ة حاضرمطالع

 باراي . به این منرور از روش تحليل عاملي بهاره گرفتاه شاده اسات    . شود محاسبهوزني اجتماعي 

باا  . اسات ساطر   10ساتون و   31تحليل عاملي، ماتریس اطالعا  براي هر سال، شامل  کارگيري به

، باا  در نهایات . اوليه وجود خواهاد داشات   ةداد 1310 ،ساله، در مجموع هشتي توجه به بعد زمان

دهاد، عوامال مشاترک و     ها را نشان مي که همبستگي بين شاخص 31*31یک ماتریس  کارگيري به

مقادیر غيرصفر محاسابه   همةبردارهاي ویژه براي  ،در ادامه. ها حاصل خواهد شد اهميت نسبي آن

شاایان ذکار   . ( جادول  ) شده است کار گرفته به 3ها، روش واریماکس ملشود و براي دوران عا مي

  .شده است اجرا 1حاضر روش تحليل اکتشافي ةاست در تحليل عاملي مطالع
 

 1931-1932زمانی  ةنتایج تحلیل عاملی به روش واریماکس برای دور .4جدول ادامة 

5831 
 رات بارهای عاملی بعد دورانمجموع مجذو مجموع مجذورات بارهای عاملی قبل دوران

 تجمعی درصد واریانس درصد کل درصد تجمعی درصد واریانس کل

 1/31  1/31  001/1 11/33 11/33 11/1 عامل اول

 11/10  31/3 11/3 11/11 1/31  001/1 عامل دو 

 1 /03 31/31 11/3 3  13/31 33/3 عامل سو 

 01/11 13/33 11/3 13/13 11/30 11/3 عامل چهار 

 30/11 30/ 1 13/3 3/11 01/3 3/ 0 عامل پنجم

                                                           
1. Varimax 

رود کاه   کاار ماي   روش تحليل عاملي اکتشافي در مواردي باه . گيرد تحليل عاملي با دو روش اکتشافي و تأیيدي انجا  مي. 1

متغيار ماورد بررساي     ةکنناد  تبيين متغيرهاي. دهندة پدیدة مورد بررسي است هدف، اکتشاف یا توليد ابعاد عامل تشكيل

کاارگيري ایان روش، متغيرهااي متعادد نشاانگر       ده و محقق با بهپس از مرور متون نرري و تجربي مرتبط استخراج ش

که هر عامال، تعادادي از متغيرهااي موضاوع      طوري  کند؛ به مورد بررسي را به تعداد کمتري بعد عامل تبدیل مية پدید

در حال ردي مو ةها در مطالع در تحليل عامل اکتشافي، محقق، از اینكه چند عامل از داده. شود مورد بررسي را شامل مي

کاار   هاا باه   تحليل عامل تأیيدي، اغلب براي آزمون نرریه. ندارداطالع دقيقي ها،  استخراج خواهند شد و ترکيب آن اجرا

اي موجاود در   دهندة آن، بر مبناي نرریه کارگيري عوامل و متغيرهاي تشكيل رود؛ وقتي که محقق د یل کافي براي به مي

 .اختيار دارد
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 1931-1932زمانی  ةنتایج تحلیل عاملی به روش واریماکس برای دور .4جدول ادامة 

5831 
 مجموع مجذورات بارهای عاملی بعد دوران مجموع مجذورات بارهای عاملی قبل دوران

 تجمعی درصد واریانس درصد کل درصد تجمعی درصد واریانس کل

 11/31 11/31 01/1 1/31 1/31 1/ 1 عامل اول
 13 1/31  001/1  11/1  31/3 13/3 عامل دو 

   /1  3/31  3/ 3 3 /11 13/31 31/3 عامل سو 
 01/11 13/30 13/3 13/13 11/30 13/3 عامل چهار 

 11/ 3 11/30 13/3 13/13 1/ 1 1/3 عامل پنجم
 3/31  11/1 11/3 3/31  31/3 013/3 عامل ششم

5831 
 بعد دوران مجموع مجذورات بارهای عاملی مجموع مجذورات بارهای عاملی قبل دوران

 تجمعی درصد واریانس درصد کل درصد تجمعی درصد واریانس کل

 33/31 33/31 3/1 1/33 1/33 1/1  عامل اول
 11/ 1 31/31 3/1 31/11 11/33 1/ 1 عامل دو 

 1 /11  13/3 31/3 1 /   13/31 31/3 عامل سو 
 11/11 11/31 11/3 31/13 13/31 10/3 عامل چهار 

 11/11 13/30 13/3 11/11 33/3 01/3 عامل پنجم

5833 
 مجموع مجذورات بارهای عاملی بعد دوران مجموع مجذورات بارهای عاملی قبل دوران

 تجمعی درصد واریانس درصد کل درصد تجمعی درصد واریانس کل

  33/3  33/3 13/3 11/33 11/33 11/1 عامل اول

 13/ 1  11/3 31/3 31/11 1/31  033/1 عامل دو 
 1 /13 1/31  3/ 3 1 /31 01/31 11/3 امل سو ع

 13/11 11/31 31/3 13/11 31/30 11/3 عامل چهار 
 1/11  33/30 3/3  1/11  1/1 13/3 عامل اول

5831 
 مجموع مجذورات بارهای عاملی بعد دوران مجموع مجذورات بارهای عاملی قبل دوران

 رصد تجمعید درصد واریانس کل درصد تجمعی درصد واریانس کل

 31/ 0 31/ 0 03/1 03/11 03/11 31/1 عامل اول
 10/    11/3 33/3 3/13 11/31 31/1 عامل دو 

   /3  11/3 31/3 1/10  33/33 11/3 عامل سو 
 11/11 1/33  1/3  11/10 33/30 11/3 عامل چهار 

 13/13 01/33 3/   11/13 31/3 3/ 3 عامل پنجم
 13/33 31/1 13/3 13/33 33/3 01/3 عامل ششم
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 1931-1932زمانی  ةنتایج تحلیل عاملی به روش واریماکس برای دور .4جدول ادامة 

5811 
 مجموع مجذورات بارهای عاملی بعد دوران مجموع مجذورات بارهای عاملی قبل دوران

 درصد تجمعی درصد واریانس کل درصد تجمعی درصد واریانس کل

 3/33 3/33 1/1 3/10 3/10 3/1 عامل اول

 13/13  33/3 11/3 01/11  11/3 31/3 عامل دو 

 1 /31 31/31 3/3 3 /11 31/31 13/3 عامل سو 

 11/13 31/   13/3 31/11 1/3  1/3  عامل چهار 

 1/13  31/30 3/3  1/13  1/3 1/3 عامل پنجم

5815 
 مجموع مجذورات بارهای عاملی بعد دوران مجموع مجذورات بارهای عاملی قبل دوران

 درصد تجمعی درصد واریانس کل درصد تجمعی درصد واریانس کل

 13/33 13/33 1/ 1 13/10 13/10 13/1 عامل اول

 11/13  13/3 1/3 11/13 11/33 11/1 عامل دو 

 1 /3  11/31 31/3 31/11 31/31 3/3 عامل سو 

 11 13/31 31/3 33/11 11/33 1/3 عامل چهار 

 03/31 03/31 3/3 03/31 11/3 03/3 عامل پنجم

5811 
 رات بارهای عاملی بعد دورانمجموع مجذو مجموع مجذورات بارهای عاملی قبل دوران

 درصد تجمعی درصد واریانس کل درصد تجمعی درصد واریانس کل

 33/33 33/33 1/   1/13 1/13 31/1 عامل اول

 33/11 01/33 13/1 13/ 3 11/33 13/1 عامل دو 

 11/10  3/   33/3 3/11  11/3 3/ 1 عامل سو 

 11/13 13/33 1/3   03/1 1/30 3/ 1 عامل چهار 

 31/31 13/30 13/3 31/31 3/ 3 01/3 عامل پنجم

هاا   ساال  ساایر  که شو عامل استخراج شده است، در 3131به غير از سال  ، براساس جدول 

دهنادگي عوامال    بيشترین مقدار توضاي  . قرار گرفته استنرر  تحليل عاملي مد از طریقپن  عامل 

 .است 3131د مربوط به سال درص 11ترین آن  و کم، 3131درصد و مربوط به سال  33

نرار در هار    گرفته و اعمال ضرایب براي هر یک از متغيرهاي ماد  انجا بر مبناي تحليل عاملي 

در  ،بار ایان مبناا   . هاي کشاور محاسابه شاده اسات     استانسرمایة اجتماعي عامل، اعداد مربوط به 

ور از دیادگاه ميازان   هااي کشا   يلویه و بویراحمد در صدر استانگاستان که 3133تا 3131هاي  سال
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نياز   3111و  3113، 3110هااي   اساتان یازد و در ساال    3131در سال . قرار داردسرمایة اجتماعي 

در  ،از ساویي  .اناد  کشور را باه خاود اختصااص داده   سرمایة اجتماعي استان زنجان بيشترین سط  

ان تهاران، در  اسات  3111و  3131، 3131هااي   استان ایال ، در سال 3113و  3133، 3131هاي  سال

. اند داشتهرا سرمایة اجتماعي ترین ميزان  استان همدان کم 3110استان کرمان و در سال  3133سال 

زمااني   ةهاي کشور با اعمال وزن در باز در سط  استانسرمایة اجتماعي ميانگين سط   1در جدول 

 .شده است بيان 3111-3131
 

 (با اعمال وزن) 1931-1932شور های ک استانسرمایة اجتماعی میانگین  .1جدول 

 سرمایة اجتماعی استان ردیف سرمایة اجتماعی استان ردیف

1/10  شرقي آذربایجان 3 1 /31 فارس 31   

3 /11 غربي آذربایجان 1 11/   قزوین 33   

31/11 اردبيل 1 1 /11 قم 33   

13/13 اصفهان   03/11 کردستان 31   

3 /31 ایال  1 1 /1  کرمان 10   

13/13 ربوشه 1 3 / 1 کرمانشاه 13   

0 /01 تهران 3 31/13 بویراحمد و کهگيلویه 11   

1/11  بختياري و چهارمحال 3 1 / 1 گلستان 11   

03/11 جنوبي خراسان 1 11/11 گيالن  1   

11/13 رضوي خراسان 30 30/10 لرستان 11   

31/11 مازندران 11  31/1 شمالي خراسان 33  

13/11 مرکزي 13  3/1  خوزستان 31  

30/11 زنجان 31 10/ 0 هرمزگان 13   

11/11 سمنان  3 13/ 3 همدان 11   

1 /11 سيستان و بلوچستان 31 31/11 یزد 10   

هااي   در صدر استان 3/11استان زنجان با ميانگين  ،هاي مورد بررسي طور متوسط در بين سال به

در . داشته استرا سرمایة اجتماعي ن ترین ميزا کم 0 /01کشور قرار دارد و استان تهران با ميانگين 

هاي کشور با اعمال ضرایب در هار یاک از متغيرهاا     استانسرمایة اجتماعي   ةمقایسنمودار  1شكل 

 .شده است نشان داده
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 (با اعمال ضرایب) 1931-1932های کشور  استانسرمایة اجتماعی  نمودار. 9شکل

ضرایب را در سط  کشور به تصویر کشايده  با اعمال اجتماعي  نمودار ميانگين سرمایة  شكل 

 باوده  3131و حاداقل آن در ساال    3131در ساال  سرمایة اجتمااعي  حداکثر  ،بر این اساس. است

دهد تغييرا  چناداني   نشان مي 3111تا  3133از سال سرمایة اجتماعي روند ثابت  ،همچنين. است

 .ها حادث نشده است طي این سالسرمایة اجتماعي در سط  

 
 (با اعمال ضرایب) 1931-1932کشور سرمایة اجتماعی روند  نمودار. 4ل شک
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ميانگين سرمایه  

 اجتماعي استانها
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باا و بادون اعماال ضارایب تحليال عااملي در ساط         سرمایة اجتماعي نتای   ةمنرور مقایس به

 .زمان به تصویر کشيده شده است همسرمایة اجتماعي سط   1شكل هاي کشور در  استان

 

 1931-1932های کشور  ستاندر اسرمایة اجتماعی سطح نمودار  .1شکل 

هااي   صادر اساتان   دهد در هر دو حالت استان زنجاان در  اي دو نمودار نشان مي حالت مقایسه

بدون ضریب، استان ایاال    ةسرمای ةولي در حالت محاسب. قرار داردسرمایة اجتماعي  نررکشور از 

را باه خاود   یة اجتمااعي  سرماترین ميزان  حالت اعمال ضرایب تحليل عاملي، استان تهران کم و در

 .اختصاص داده است

 گيری و نتيجهبحث 

گياري و شاناخت    با توجه به اهميت و نقو سرمایة اجتماعي در دنياي امروز، هميشه نياز به اندازه

ریازي   عبار  دیگر، اولين گاا  در برناماه   به. هاي آن در جوامع مختلف وجود داشته است شاخص

عي، شناسایي سط  سرمایة اجتماعي در مناطق مختلاف یاک   اجتما ةجامع در جهت تقویت سرمای

، سنجو و تحليل سرمایة اجتماعي در سط  ة حاضربر این اساس، هدف اصلي مطالع. کشور است
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اسااس مباحاث سارمایة    برهاي آمااري و   و با روش 3131-3111زماني  ةاستاني و کشوري در باز

گيري از روش تحليال عااملي    شاخص و بهره 31 کارگيري ، با بهبه این منرور. اجتماعي بوده است

 . شده است محاسبههاي کشور و کل کشور  سط  سرمایة اجتماعي در سط  استان

 از طریاق دهاي   وزن بادون  دهاي و  حاضر سط  سرمایة اجتماعي در دو حالات وزن  ةدر مطالع

طاور   بهوزن،  سرمایة اجتماعي بدون ةبراساس محاسب. گيري شده است تحليل عاملي متغيرها اندازه

هاي کشاور قارار    در صدر استان 11/13هاي مورد بررسي، استان زنجان با ميانگين  متوسط بين سال

باا   ،همچناين . داشاته اسات  ترین ميزان سرمایة اجتماعي را  کم 11/11دارد و استان ایال  با ميانگين 

تان زنجان باا مياانگين   هاي مورد بررسي، اس بين سال ،طور متوسط به دهي نيز روش وزن کارگيري به

تارین ميازان سارمایة     کم 0 /01هاي کشور قرار دارد و استان تهران با ميانگين  در صدر استان 3/11

هاا   بندي استان دهد تغييرا  چنداني در رتبه این دو حالت نشان مي ةمقایس. داشته استاجتماعي را 

  سارمایة اجتمااعي در اساتان    بودن ساط  پایين. شده حاصل نشده استیاددو روش  کارگيري بهبا 

، صاادقي شااهداني و مقصاودي    (3113)تهران در بسياري از مطالعا  مانند مهرگاان و همكااران   

البته ایان نتيجاه باا نتاای  برخاي      . کيد بوده استأنيز مورد ت( 3131)و علمي و همكاران ( 3131)

مادل   کاارگيري  باه ا ایان محققاان با   . مغاایر  دارد (  311)باساتاني و رزماي    از جملاه مطالعا  

اند که سط  سرمایة اجتماعي در استان تهران نسبت به ساایر   سازي تعاملي به این نتيجه رسيده بهينه

 . هاي کشور در وضعيت بهتري قرار دارد استان

تفاو  قابل مالحره ایان  کنندة  هاي کشور بيان ن نتای  محاسبا  سرمایة اجتماعي در سط  استا

اي کاه در مطالعاا  مهرگاان و همكااران      نتيجاه . اسات سرمایة اجتمااعي  ها از لحاظ سط   استان

نياز  ( 3131)و علمي و همكااران   ،(3131)، سعاد  (3131)، صادق شاهداني و مقصودي (3113)

هااي   سرمایة اجتماعي در اساتان  ةکنند هاي تقویت شناسایي ویژگيبنابراین، . به آن اشاره شده است

ها از اقداماتي است  بودن سرمایة اجتماعي در بعضي از استان ل ضعيفبا سرمایة اجتماعي با  و عل

عباار  دیگار،    باه . اسات تقویت سرمایة اجتمااعي ضاروري    منرور بهتر  ریزي دقيق که براي برنامه

عالوه بر مالحرا  عمومي  بایداجتماعي،  ةدولت در ارتقاي فرهنگ عمومي در مسير بهبود سرمای

نرار قارار دهاد و در کناار آن      اي را نيز مد الحرا  خاص منطقهدر سط  کل کشور، یک سري م



44                                                                    1317، بهار 1ة شمار، 5ة دور، سرمایة اجتماعیمدیریت 
 

تاري   هاایي کاه از سارمایة اجتمااعي پاایين      هااي ویاژه در ساط  اساتان     توجه به برخاي آماوزش  

 .برخوردارند، ضروري است

دهاد   نشان ماي  3131-3111زماني  ةبررسي روند سرمایة اجتماعي در سط  کشور نيز طي دور

. حاادث شاده اسات    3131و حاداقل آن در ساال    3131تماعي در ساال  حداکثر ميزان سرمایة اج

دهد تغييرا  چناداني   نشان مي 3111تا  3133روند ثابت مقدار سرمایة اجتماعي از سال  ،همچنين

از آنجا که در عصار کناوني، مفهاو     . ها اتفاق نيفتاده است در سط  سرمایة اجتماعي طي این سال

رساد در   ماي  باه نرار  اسات،   یافتاه در کشور گسترش و بساط  سرمایة اجتماعي در سط  جهان و 

به این سرمایه مهم توجه شاود تاا باا مادیریت      دهاي کالن کشور بای ریزي ها و برنامه گيري تصميم

  .و به آن روند صعودي بخشيد کار گرفت را بهعريم اجتماعي  ةاین سرمای ظرفيتمناسب آن بتوان 

 هاپيشنهاد

تان تهران و قرارگرفتن بايو از ده درصاد جمعيات کشاور در ایان      اهميت سياسي و اجتماعي اس

در این استان سرمایة اجتماعي بودن سط   کم ةگذاران به مسئل ن و سياستاستان، لزو  توجه مسئو 

هااي   هاا و سياسات   تحليل عوامل ایان مسائله و اتخااذ برناماه    و تجزیه ،از این رو. دکن  را نمایان مي

از جملاه  سرمایة اجتمااعي  افزایو سط   برايمد  و بلندمد   هاي ميان کاربردي در قالب برنامه

هایي مانند زنجان و تحليال علال باا بودن     توجه به استان. حاضر است پژوهواصلي  هايپيشنهاد

سارمایة  افازایو ساط     باراي تواناد راهنماایي مناساب     ها مي در این استانسرمایة اجتماعي عامل 

هااي متعادد در محاسابا      با توجه به استفاده از شاخص. .شودبرداري  ها بهره سایر استاناجتماعي 

تخصصي و توجه به نقاط ضعف و قو   هاي با تشكيل کارگروه شود ، پيشنهاد ميسرمایة اجتماعي

تخصصاي در   هااي  اجتماعي، تصميم ةهاي کشور به تفكيک هر یک از ابعاد سرمای هر یک از استان

 .دشواتخاذ سرمایة اجتماعي و سط  افزای برايارتباط با هر استان 
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