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رتبهبندی غيرمستقيم استانهای ايران برحسب
سرماية اجتماعی
عليرضا باستانی* ،سيدمحمدجواد رزمی

**

شبکه های اجتماعی و روابط میان افراد میشود .سرمایة اجتماعی به دلی آاارش بر بهبود
کارایی جامعه از اهمیت باالیی برخوردار میباشد و برای اندازهگیری آن از روشهای مستقیم
و غیرمستقیم استفاده میشود .در روش غیرمستقیم که در شرایط فقدان آمار و اطالعات
متغیرهای اصلی سرمایة اجتماعی مورد استفاده قرار میگیرد ،با استفاده از عالیمی که در نبود
سرمایة اجتماعی ظاهر میشوند ،به برآورد سرمایة اجتماعی پرداخته میشود.
روش :در تحقیق حاضر برخی متغیرهایی که در شرایط فرسایش سرمایة اجتماعی ظاهر
میشوند ،برای استانهای ایران انتخاب و با استفاده از روش آنتروپی شنون برای آنها وزن
مناسب تعیین شد .سپس با استفاده از مدل بهینهسازی تعاملی ( )TOPSISکه ازجمله روشهای
تصمیمگیری چندمتغیره ( )MADMمیباشد ،برای هر یک از استانها امتیازی محاسبه شد.
یافتهها :با استفاده از متغیرهای مرتبط با آسیب اجتماعی ،فرار مالیاتی و امید به زندگی،
استان تهران رتبه نخست سرمایة اجتماعی را در سال  0390کسب نمود.
بحث :برای ارایه تصویر جامعتر از سرمایة اجتماعی در روش غیرمستقیم ،الز است عالوه بر
توجه به عالیم مرتبط با آسیب اجتماعی که بیشتر مطالعات داخلی بر آن متکی است ،به دیگر
عالیم نظیر اعتماد مرد به دولت یا متغیرهای مرتبط با سالمت سرمایه انسانی نیز توجه نمود.
کليد واژهها :آنتروپی شنون ،اعتماد ،سرماية اجتماعی ،شبکه اجتماعی ،روش
غيرمستقيم ،مدل بهينهسازی تعاملی
تاريخ پذيرش29/6/4 :
تاريخ دريافت29/9/91:
* دانشجوی دکتری اقتصاد ،پردیس بینالمل دانشگاه فردوسی مشهد( <bastani.alireza@gmail.com> ،نویسنده مسئول)
** دکتر اقتصاد ،دانشگاه فردوسی مشهد
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مقدمه
امروزه در کنار سرمایههای انسانی ،مالی و فیزیکی ،شک دیگری از سرمایه به نا سرمایة
اجتماعی مورد توجه روزافزونی قرار گرفته است .این مفهو اشاره به پیوندها و ارتباطاتی
تحقق اهداف اعضا میشود .سرمایة اجتماعی مفهومی چندوجهی و موضوعی میانرشتهای
بوده و در جامعهشناسی ،اقتصاد ،روانشناسی و سایر حوزههای اجتماعی کاربرد دارد .بحث
آن برای نخستینبار در سال  0901توسط هانیفان مطرح شد .موضوعی که تا مدتها کمتر
مورد توجه قرار گرفت تا اینکه در سال  0915توسط جین جاکوب در برنامهریزی شهری
به کار برده شد .اما بیتردید تحول اساسی در نگرش به سرمایة اجتماعی در دهه هفتاد
اتفاق افتاد و آن زمانی بود که این تئوری توسط لوری 0وارد حوزه اقتصاد شد .لوری
همچون ایوان الیت 1متفکر جامعهشناس ،اصطالح سرمایة اجتماعی را برای توصیف
مشک اقتصاد درونشهری به کار برد (موتمنی و همکاران .)0388 ،در سال  ،0988جیمز
کلمن 3این اصطالح را وارد عرصه مطالعات جامعهشناسی نمود .در سال  0993نیز ،رابرت
پاتنا  4اندیشمند حوزه علو سیاسی نشان داد که تفاوتهای نهادی و اقتصادی مناطق مختلف
ایتالیا پیامد سرمایة اجتماعی متفاوت این نواحی میباشد و به این ترتیب مفهو سرمایة
اجتماعی در مباحث توسعه مورد توجه قرار گرفت (به نق از سبتینی.)1551 ،
بطوریکه مطالعه پاتنا نشان داد نواحی مختلف یک کشور میتواند سرمایة اجتماعی
متفاوتی داشته باشد و لذا موضو اساسی مورد بررسی مطالعه حاضر ،تعیین و مقایسه
سطح سرمایة اجتماعی استانهای مختلف با استفاده از نمایانگر مناسب است.
در حالی که مطالعات تجربی متکی بر روش غیرمستقیم برآورد سرمایة اجتماعی ،بیشتر
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میان اعضای یک شبکه به عنوان منبع ارزش دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقاب موجب
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متغیرهای مرتبط با آسیب اجتماعی را مورد بررسی قرار میدهد .در این مطالعه برای ارایه
تصویر جامعتر از سرمایة اجتماعی ،عالوه بر توجه به عالیم مرتبط با آسیب اجتماعی که
دولت ،با بکارگیری متغیرهایی نظیر فرار مالیاتی و یا متغیرهایی که میزان آسیب به سالمت
سرمایه انسانی را نشان میدهند ،نیز توجه شده است.
در این مطالعه ابتدا مفهو و اهمیت سرمایة اجتماعی مورد بررسی قرار میگیرد و در بخش
بعدی اجزای سرمایة اجتماعی تبیین شده و پس از آن به روشهای اندازهگیری و مطالعات
تجربی اشاره خواهد شد و در ادامه روش تحقیق معرفی و برمبنای آن ،سرمایة اجتماعی
استانهای مختلف برآورد خواهد شد.
مبانی نظری
سرمایة اجتماعی به م ابه یک چارچوب مفهومی و ابزار تحلیلی ،مورد توجه
صاحبنظران و پژوهشگران حوزههای مختلف قرار گرفته و نگرشها و دیدگاههای
گوناگونی را پدید آورده است .ازجمله موضوعات مورد توجه محققین ،تعیین سطح سرمایة
اجتماعی یک کشور و یا یک ناحیه از کشور است .در کشورمان به دلی عد آمارگیری
مستمر و فراگیر از متغیرهای مرتبط با سرمایة اجتماعی ،برآورد مستقیم با برخی
محدودیتها در روشهای برآورد و اتکای به نمونهگیریهای محدود مواجه است و این
شرایط امکان بروز خطا در برآورد را افزایش میدهد .لذا ،در این وضعیت ،روش مناسب
برای تعیین سرمایة اجتماعی ،روش غیرمستقیم میباشد .بر همین اساس ،بسیاری از
مطالعات داخلی از روش غیرمستقیم به تعیین و اندازهگیری سرمایة اجتماعی میپردازند.
در ادامه ،تعاریف برجسته و اجزای سرمایة اجتماعی بیان میشود.
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 -1تعریف سرمایۀ اجتماعی

اندیشمندان برجسته حوزههای مختلف علو انسانی سرمایة اجتماعی را از ابعاد
مختلف مورد بررسی قرار داده و این مفهو را بسط دادهاند .ازجمله متفکرین بنا سرمایة
را ویژگی هایی از سازمان اجتماعی ازجمله اعتماد در هنجارها و شبکهها میداند که قادرند
کارآیی جامعه را با تسهی کنشهای گروهی بهبود بخشند (فیلد0384 ،؛ به نق از پاتنا ،
 .)0993در واقع ،تما ویژگی های اجتماعی نهادها و سازمانها ازقبی اعتماد ،هنجارها و
شبکه های اجتماعی ،سرمایة اجتماعی محسوب میشود .از دیگر نظریهپردازان سرمایة
اجتماعی ،فوکویاما میباشد .او با بهرهگیری از مفهو سرمایة اجتماعی ،یک نظریه اعتماد
اجتماعی تدوین و مطرح نموده که براساس آن ،قدرت و کارآیی سرمایة اجتماعی در
جامعه به میزان پایبندی اعضای آن جامعه به هنجارها و ارزشهای مشترو و توانایی آنها
برای چشمپوشی از منافع شخصی در راستای خیر و سعادت همگانی بستگی دارد .از نظر
فوکویاما ،سرمایة اجتماعی تأایری به سزایی بر کارآیی عملکرد اقتصادی مدرن دارد.
سرمایة اجتماعی جزء فرهنگی جوامع مدرن را که از جهات دیگر از عصر روشنگری به
بعد براساس نهادهای رسمی ،حاکمیت قانون و عقالنیت سازمان یافتهاند ،تشکی میدهد
(تاجبخش .)0384 ،از نظر فوکویاما ،سرمایة اجتماعی با شعا اعتماد ارتباط تنگاتنگی دارد.
هر چه قدر شعا اعتماد در یک گروه اجتماعی گستردهتر باشد ،سرمایة اجتماعی نیز
بیشتر خواهد شد و به تبع آن میزان همکاری و اعتماد متقاب اعضای گروه نیز افزایش
خواهد یافت (فوکویاما.)0999 ،

1- Confident
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اجتماعی با پیشزمینه های فکری در علو سیاسی ،پاتنا میباشد .پاتنا سرمایة اجتماعی
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 -2اجزای سرمایۀ اجتماعی

براساس تعریفی که پاتنا از سرمایة اجتماعی ارائه نموده است ،اجزا و عناصر اصلی سرمایة
اجتماعی عبارتند از :شبکهها ،مشارکت اجتماعی ،ارزشهای مشترو و اعتماد (فیلد.)0381 ،
توجه قرار گرفتهاند .در ادامه بطور اجمال این اجزا و مولفهها بررسی میشوند.
اعتماد
اعتماد یکی از عناصر مهم سرمایة اجتماعی است که بدون آن ،رابطهها منجر به نتیجه
مطلوب نخواهد شد .اعتماد به معنی اعتقاد به پایبندی افراد به تعهداتشان در تعامالت اقتصادی
و اجتماعی است (رنانی .)0380 ،همچنین اعتماد عنصری است که در تمامی سطوح سرمایة
اجتماعی (بینفردی ،بینگروهی و بینسازمانی) حضور دارد و شرط کارآمدی رابطه هاست.
بطوریکه نیرا 0نیز اشاره داشته ،در بسیاری از مطالعات تجربی (ناو و کفر0999 ،1؛ ویتلی،3
1555؛ هلیول0991 ،4؛ روت1559 ،0؛ برگرین ،ایندر و جردال1559 ،1؛ دیندا1558 ،؛
گیسان1559 ،9؛ نیرا ،واگز و پرتیا ،)1559 ،8اعتماد به عنوان متغیر اصلی برای سنجش سرمایة
اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته است (نیرا و همکاران .)1505 ،در عین حال میتوان گفت
اعتماد نوعی تمای برای خطرپذیری و ریسک در عرصه اجتماعی میباشد .به نظر اَرو ،9برای
افراد سودمند است که به یکدیگر اعتماد کنند .در صورت عد اعتماد ،ضمانتها و وایقه های
جایگزین ،هزینهبر بوده و بسیاری از فرصتهای همکاری که میتوانست برای طرفین
سودآور باشد ،از میان خواهد رفت (بوگالسدایک.)1550 ،
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شبکهها
یک شبکه ،مجموعة پیوندهایی است که افراد ،کنشلگران یلا گروههلا را بله هلم متصل
و ...باشند .به عبارت دیگر ،منظور از شبکه ها ،شبکه روابط و تعلامالت موجلود در سلطح
فردی میان افراد ،در سطح گروهی میان گروه هلا ،در سلطح اجتملاعی بلین گروههلا و در
سطح ملی میان گروهها با یکدیگر ،نهادهای رسمی و غیررسمی با یکدیگر و میلان تملامی
گروهها و نهادهای غیررسمی با دولت است .پیوندها و روابط که بحث اصلی دیدگاه شلبکه
میباشند ،به عنوان سرمایة اجتماعی محسوب میشوند .ریشة سرمایة اجتملاعی شلبکه ،بله
ارتباطات و شبکه های اجتماعی برمیگردد .از نظر پاتنلا  ،شلبکههلا در کنلار سلایر عناصلر
سرمایة اجتماعی می توانند با تسهی اقدامات هماهنگ ،کارآمدی جامعله را افلزایش دهنلد
(باستانی و صالحی.)0381 ،
مشارکت اجتماعی
پاتنا معتقد است شک گیری شبکهها و اارگذاری آنها بر زندگی افراد و گروه هلا ،تنهلا
از طریق مشارکت اجتماعی تحقق مییابد .این مشارکت اجتماعی به صورت تعهد ملدنی و
از طریق کنش جمعی ،نقش خود را در ابات سیاسی و رونق اقتصادی بازی میکند .شلبکه
های مشارکت مدنی نظیر انجمن همسایگان ،انجمن آواز ،تعاونی ها ،باشگاههای ورزشلی و
احزاب کنش افقی شدیدی را به نملایش ملیگذارنلد کله یکلی از اشلکال ضلروری سلرمایة
اجتماعی است( .پاتنا  .)0385 ،مطالعات پاتنا نشان داد که تفاوت در ساختار اجتماعی بلر
عملکرد اقتصادی تاایرگذار است .در منلاطقی کله ارتباطلات اجتملاعی بله صلورت افقلی
گسترده بوده و برپایة اعتماد و ارزشهای مشترو است ،مشارکت در سازمانهای اجتماعی
خیلی بیشتر و سرمایة اجتماعی نیز در سطح باالتر قرار دارد (موسلوی .)0380 ،در جلدول
( ،)0عناصر اصلی سرمایة اجتماعی در برخی از مطالعات تجربی نشان داده شده است.
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میسازد .اعضای شبکه میتوانند افراد ،گروهها ،نهادها ،شخصیتهای حقوقی و یا سلازمانها
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جدول ( )0اجزاء اصلی مورد مطالعه در بررسی سرمایة اجتماعی
صاحبنظران
کلمن0998 ،
پاتنا 1555،0993 ،

+

+

+

ایونز0991 ،

+

+

الپرتا0999 ،

+

کنک و کفر0999 ،

+

ظاهر ،مکاویلی و پرون0998 ،

+

تیمپلی0998 ،

+

نایرون0999 ،

+

+

+

کلور و گانینگ0999 ،

+

+

+

زاو و ناو1550 ،

+

ولکاو1550 ،

+

کلگ و آل1551 ،

+

گالسر و آل1551 ،

+

ناو زاو1553 ،

+

بیوجسدیجک1554 ،

+

نیاس1554 ،

+

+

کریشنافرانسیس و آل1551 ،

+

+

بنجتسون ،برجین و جردال1550 ،

+

روتیستین1550 ،1550 ،

+

بجنسکو1551 ،

+
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اعتماد
+

شبکه
+

مشارکت اجتماعی

+
+

+

+

منبع :ردیابی اعتماد1559 ،0

1. Tracking Trust
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ارزشهای مشترک
از دیگر اجزای سرمایة اجتماعی که در چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته ،میتوان
ارزشهای مشترو و پایبندی و اعتقاد افراد و اعضای گروهها به این ارزشهای مشترو
است .این شبکههای مشارکت مدنی ،تجسم همکاری های موفقیتآمیز گذشته هستند که
میتواند همچون الگویی فرهنگی برای همکاریهای آتی عم کند.
موضو ارزشهای مشترو و چگونگی خلق آن ،ازجمله مباحث نوین و بااهمیت در
رقابتپذیری محسوب میشوند .در بحث ارزشهای مشتر،و تأکید زیادی بر قابلیت
رقابت شده و باتوجهبه اینکه این قابلیت رقابت در خالء اتفاق نمیافتد ،لذا به رشد
اقتصادی و اجتماعی به صورت همزمان نیاز میباشد ،در این شرایط تنها کسب سود ارزش
نبوده بلکه دستیابی به ارزش های اجتماعی هم بااهمیت خواهد بود .پورتر معتقد است که
اگر شرکتها طوری ارزش اقتصادی خلق کنند که به چالشهای جامعه هم توجه کافی
مبذول گردد ،این یعنی خلق ارزش مشترو و در نتیجه جامعه و کسبوکار با هم آشتی
میکنند و اعتماد ازدسترفته باز میگردد .در مجمو  ،در رویکرد ارزش مشترو ،میان
موفقیت بنگاه با پیشرفت اجتماعی پیوند برقرار میشود (پورتر و همکاران.)1500 ،
مطالعات تجربی و روشهای اندازهگیری سرمایۀ اجتماعی
شیوه محاسبه سرمایة اجتماعی مانند تعلریفش ،در میلان پژوهشلگران از گسلتردگی زیلادی
برخوردار است .دلی این گستردگی ،همان تعاریف متعددی میباشد که از این مفهو ارائه شلده
است .بر این اساس ،در مطالعات تجربی از شاخ

هلای مختلفلی بلرای انلدازهگیلری سلرمایة

اجتماعی استفاده شده است .اما در یک طبقهبندی کلی میتوان ایلن مطالعلات تجربلی را در دو
1. creating shared values
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به ارزشهای مشترو 0اشاره کرد .تحقق مشارکت مدنی در درون شبکهها مستلز وجود

رتبهبندی غیرمستقیم استانهای ایران برحسب سرمایه اجتماعی

گروه مدلهای اندازهگیری مستقیم و مدلهای اندازهگیری غیرمستقیم ،تقسلیم کلرد (متوسللی و
طیبنیا .)0395 ،در ادامه برخی شاخ

هلای ملورد اسلتفاده در مطالعلات برجسلته خلارجی و

 -1روش اندازهگیری مستقیم
برای اندازهگیری سرمایة اجتماعی ،مرسو ترین شاخ

اندازهگیری سرمایة اجتملاعی،

اندازهگیری اعتماد است .جیمز کلمن در مطالعه خود برای اندازهگیلری سلرمایة اجتملاعی،
شاخ

اعتماد را اندازهگیری نموده است .همچنین پاتنا نیز الگویی را معرفلی نملوده کله

در آن به تعداد گروه های اجتماعی و نیز تعداد اعضای آنها توجه کلرده اسلت .بله اعتقلاد
وی ،در یک جامعه مدنی ،هم تعداد گروهها و هم تعداد اعضای آنهلا از متغیرهلای بسلیار
مهم هستند .پاتنا در مطالعه خود متغیرهای زیر را مورد توجه قرار داده اسلت :در درصلد
مشارکت در انتخابات ،درصد افراد روزنامهخوان ،درصد افرادی که معتقدنلد بیشلتر افلراد
جامعه قاب اعتماد هستند ،درصد افراد مشارکتکننلده در فعالیلتهلای داوطلبانله جمعلی،
درصد افراد عضو انجمنها ،درصد افرادی که پیوسته به کلیسا میروند ،درصد افرادی کله
به سیاست عالقمند هستند و درصد افرادی که همواره به باشگاه میروند.
فوکویاما ( )0999شعا اعتملاد و شلعا بلیاعتملادی را ملورد توجله قلرار داد (اختلر
محققی )0308 ،و شاخ

هایی نظیر میزان عضویت در انجمن ها ،میزان اعتملاد بله سلایر

شهروندان ،میزان مشارکت در فعالیتهای مدنی و میزان مشارکت در فعالیتهای داوطلبانه
را بررسی کرده است .روتستین )1551( 0رشد سرمایة اجتماعی در سوئد را به دلی وجود
نظا گسترده رفاهی و همکاری نزدیک دولت با سازمانهای غیردولتی میداند.
در ایران نیز ،ازجمله آمارگیریهای جلامعی کله بله صلورت مسلتقیم سلرمایة اجتملاعی را
1. Rothstein
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داخلی بیان میشوند.
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اندازهگیری نموده است ،مربوط به دو طرح آمارگیری در سالهای  0399و  0380ملیباشلد کله
در هللر کللدا از ایللن طرحهللا برخللی از متغیرهللا (شلام اعتمللاد اجتمللاعی شخصللی و اعتمللاد
دسترسی به آمار و اطالعات مستمر متغیرهای اصلی سرمایة اجتملاعی در سلطح کشلور فلراهم
نشود و روش مرسو در جمعآوری آمار از طریق پرسشنامه بوده اسلت .در میلان مطالعلات بله
روش مستقیم میتلوان بله مطالعلات سلعادت ( )0380اشلاره کلرد کله در آن سلرمایه انسلانی
(آموزش) و مذهب ،به عنوان عناصر اصلی سرمایة اجتماعی یاد شده است و برمبنلای آن اسلتان
یزد باالترین رتبه را کسب نمود .حسینی و همکاران ( )0381سرمایة اجتملاعی را در سله سلطح
خُرد ،تعمیمیافته و کالن بررسی کرده و نتیجه گرفتهاند که استان ایال دارای بهتلرین میلانگین و
استان تهران دارای پایینترین موقعیت در مولفههای سلرمایة اجتملاعی اسلت .رنلانی و مویلدفر
( )0389به بررسی رابطه سرمایة اجتماعی و عملکرد اقتصادی پرداخته و نشان دادند که سلرمایة
اجتماعی (در اینجا به عنوان اعتماد متقاب بین افراد و واحدهای اقتصادی) ،عامل مهملی اسلت
که در کنار سایر عوام مانند سرمایه فیزیکی و سرمایه انسلانی ،اخلتالف بلین رشلد اقتصلادی
مناطق را توضیح میدهد .شعبانی و سلیمانی ( )0388نیز در پژوهشی بلا ترکیلب روش پیملاش
(از طریق پرسشنامه) و تحلی سلسلهمراتبی به سنجش و رتبهبندی استانهلای کشلور برحسلب
سرمایة اجتماعی پرداخته و نتیجه گرفتند که استان سمنان باالترین رتبه را دارد.
 -2روشهای غیرمستقیم
روش غیرمستقیم برای ارزیابی سرمایة اجتماعی توسط فوکویاما معرفی شده است .در این
روش ،با استفاده از عالیمی که در نبود سرمایة اجتماعی ظاهر میشوند ،به برآورد سرمایة
اجتماعی پرداخته میشود (متوسلی و همکاران .)0395 ،فوکویاما در روش غیرمستقیم،
شاخ

هایی نظیر میزان جر و جنایت ،فروپاشی خانواده ،مصرف مواد مخدر ،طرح دعاوی
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تعمیمیافته) اندازهگیری شده و هیچکدا استمرار نداشته اسلت .ایلن وضلعیت سلبب شلده کله

رتبهبندی غیرمستقیم استانهای ایران برحسب سرمایه اجتماعی

دادگاهی ،خودکشی ،فرار از پرداخت مالیات و ...را مورد توجه قرار داده است .از دیگر مطالعاتی
که به روش غیرمستقیم به اندازهگیری سرمایة اجتماعی پرداخته ،مطالعه آدا گریکار)0999( 0
سرمایهگذاری در سرمایة اجتماعی با افزایش عزت نفس و احساس همگونی باعث کاهش جرائم
میشود .آلم و گومز )1558( 1نیز نشان دادند باالبودن سرمایة اجتماعی موجب کاهش موارد
تخطی از قانون و قانونگریزی که یکی از مصداقهای آن فرار از پرداخت مالیات است ،میگردد.
باتوجهبه اینکه دادههای متغیرهای مستقیم سرمایة اجتماعی نظیر اعتماد به صورت مستمر
در ایران اندازهگیری نشده است ،لذا در مطالعاتی که با روش مستقیم صورت میگیرد الز
است به داههای محدود حاص از روشهای نمونهگیری بسنده کرد و به طبع آن تعمیم نتایج
مطالعات به ک جامعه با برخی محدودیتها مواجه است .بر این اساس ،بخش عمدهای از
مطالعات داخلی از روش غیرمستقیم به اندازهگیری سرمایة اجتماعی پرداختهاند .ازجمله این
مطالعات میتوان به مطالعه سوری ( )0384اشاره داشت که در آن سرمایة اجتماعی از طریق
بررسی متغیرهایی نظیر چکهای بیمح  ،سرقت ،اختالس و تخلفات رانندگی که فقدان آنها
باعث کاهش سرمایة اجتماعی میشود ،اندازه گیری شده است .این تحقیق نشان داد کاهش
سرمایة اجتماعی ،رابطه منفی و معنیدار با رشد اقتصادی و سرمایهگذاری بخش خصوصی
دارد .رحمانی و امیری ( )0381نیز از متغیر پروندههای مختومه چکهای بیمح  ،به عنوان یک
عام بی اعتمادی استفاده کرده و نشان دادند افزایش این عام تاایر مهم و منفی بر رشد
اقتصادی خواهد داشت .متوسلی و همکاران ( )0395با استفاده از روش جایگزین فوکویاما،
روند سرمایة اجتماعی طی سالهای  0310الی  0383را بررسی کردند و دریافتند که سرمایة
اجتماعی ایران طی سالهای  0310-0380کاهش و در سالهای  0380-0383افزایش یافته
1. Adam Graycar
2. Alm and Gomez
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میباشد که در آن رابطه سرمایة اجتماعی و جر در استرالیا را مورد بررسی قرار داده و نشان داد
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است .همچنین ،رزمی و شرکت بزازان ( ) 1501در بررسی سرمایة اجتماعی در ایران با استفاده
از دو نمایانگر تعداد پروندههای قضایی مربوط به صدور چکهای بیمح و اختالس ،رشوه و
قضایی اار منفی روی شاخ

توسعه انسانی دارد و نرخ مشارکت در انتخابات فاقد چنین

تأایری است .در مجمو  ،مطالعات غیرمستقیم از نماگرهای مختلفی که مرتبط با آسیبهای
اجتماعی است ،برای بررسی وضعیت سرمایة اجتماعی استفاده نمودهاند .اما به طور کلی
پایینبودن و فرسایش سرمایة اجتماعی در ایران (شار پور 0385 ،و تاجبخش )0381 ،ازجمله
نتایجی است که در برخی از این مطالعات به چشم میخورد.
روش
موضو اصلی این تحقیق ،تعیین وضعیت و رتبه استانها در شاخ

سلرمایة اجتملاعی اسلت.

این مطالعه پژوهشی کتابخانهای بوده و از میان محلدود دادههلای دردسلترس در سلطح اسلتان ،بلا
استفاده از روش غیرمستقیم به تعیین سرمایة اجتماعی در استانهای مختلف و سپس رتبهبندی ایلن
استانها پرداخته است .داده های مورد استفاده در این تحقیلق از سلالنامه آملاری کشلور و آمارهلای
رسمی اعال شلده از سلوی وزارت املور اقتصلادی و دارایلی و معاونلت برناملهریلزی و نظلارت
راهبردی اخذ شده است .در این مطالعه وضعیت شش متغیر "تعداد پرونده تشکی شلده در حلوزه
استحفاظی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران برحسب موضو (شام قتل  ،ضلرب و جلرح،
تهدید ،اجبار ،تظاهر به چاقوکشلی و مسلمو کلردن عملدی)( ،تحلت عنلوان احسلاس نلاامنی)"،
"پروندههای تشکی شده در مورد اقدا به خودکشی و فوتشلدگان در حلوزه اسلتحفاظی نیلروی
انتظامی (تحت عنوان اقدا به خودکشی)"" ،تصادفات درونشهری وسای نقلیله منجلر بله فلوت،
جرح و خسارت (تحت عنوان تعداد تصادفات)"" ،طالق"" ،فرار مالیلاتی" و "امیلد بله زنلدگی"
)1. Human Development Index (HDI
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جع و نرخ مشارکت در انتخابات پرداختند .نتایج این مطالعه نشان داد که تعداد پروندههای

رتبهبندی غیرمستقیم استانهای ایران برحسب سرمایه اجتماعی

مورد بررسی قرار گرفته است .در ادامه ،روند تغییرات چهار متغیر مرتبط با آسیب اجتملاعی شلام
اقدا به خودکشی ،تعداد تصادفات ،طلالق و احسلاس نلاامنی در اسلتان طلی دوره  0385لغایلت
مناسب انتخاب و با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون برای هلر یلک از ایلن متغیرهلا وزن مناسلب
تعیین و در مرحله بعد با استفاده از مدل بهینهسازی تعاملی 0امتیاز استانها تعیین و رتبهبندی شدند.
اقدام به خودکشی
از نظر فوکویا ،وجود آمار باالی خودکشی نشانهای از فقدان سرمایة اجتماعی تلقی میشود
(اختر محققی .)0380 ،بررسی روند تعداد موارد اقدا به خودکشی در کشور طی سالهای 0385
لغایت  0390نشان میدهد این متغیر روندی نوسانی داشته و از  3190مورد در سال  0385به
 3940مورد در سال  0383رسیده است .سپس در سال  0389به حداق خود رسیده (با 3019
مورد) و سپس روندی افزایشی را طی نموده و در سال  0390به  3408مورد رسیده است .در
مجمو  ،این متغیر بهطور سالیانه رشدی معادل  %5/9داشته است .بررسی فراوانی خودکشی در
استانها مبین آن است که این پدیده در استان ایال بیش از استانهای دیگر رواج داشته است.
در سال  0385بالغ بر  001نفر در ایال اقدا به خودکشی نمودهاند و در سال  0390این تعداد
به  450مورد رسیده که رشدی  03درصدی را در سال نشان میدهد .وضعیت متوسط سرانه
خودکشی در استانها در طی سالهای  0385لغایت  0390در نمودار ( )0مشخ

شده است.

)1. Technique for Ordered Preference by Similarity to the Ideal Solution (TOPSIS
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 0390و همچنین وضعیت دو متغیر ،فرار مالیاتی و امید به زندگی بررسی شدند .سلپس متغیرهلای
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تعداد طالق
طالق به معنای فروپاشی مهمترین نهاد جامعهپذیری در جامعه انسانی است (اسحاقی و
همکاران .)0390 ،افزایش میزان طالق به تدریج قبح اجتماعی آن را کاهش داده و اعتماد
اجتماعی را که از مؤلفههای مهم سرمایة اجتماعی است سلب مینماید .بررسی برخی شاخصها
مانند نرخ طالق میتواند روند تخریب سرمایة اجتماعی را توضیح دهد .مطالعات موجود نیز
نشاندهندة پیامدهای نابرابر جنسیتی در نتیجة فروپاشی سرمایة اجتماعی است (فوکویاما،
 .)0999بررسی روند طالق در کشور طی سالهای  0385لغایت  0390نشان میدهد طالق در
این دوره رشد متوسط  8درصدی در سال داشته است .در عین حال استان ایال باالترین نرخ
طالق را با نرخ متوسط ساالنه  %0161کسب کرده است .متوسط سرانه طالق در این دوره مبین
آن است باالترین متوسط سرانه در استان تهران رخ داده است .نمودار ( )1متوسط سرانه طالق
در استانها در طی سالهای  0385لغایت  0390را نشان میدهد.
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فصلنامة علمی ل پژوهشی رفاه اجتماعی ،سال چهاردهم ،شماره 00

تعداد تصادفات در داخل شهرهای استان
یکی از مظاهر سرمایة اجتماعی ،رعایت داوطلبانه قواعد و هنجارهای جامعله از سلوی
کرد .رعایت داوطلبانه این قوانین هزینههای مبارزه با تخلفات رانندگی همچون بهکلارگیری
نیروهای بیشتر پلیس ،هزینله هلای نصلب دوربلین سلرعتگیلر و هزینله هلای جریمله و
خسارات ناشی از تصادفات مانند خلدمات فلوری پزشلکی و املدادی بلرای مجروحلان و
خسارتهای وارده به محیط زیست ،هزینه خدمات پلیس راهنمایی و رانندگی ،دادگاههلا و
واحدهای اداری و نیلز خسلارات اقتصلادی شلام تعلویض زودهنگلا قطعلات خلودرو،
مستهلکشدن وسیله نقلیله و هزینله انتقلال وسلای نقلیله تصلادفی را کلاهش ملیدهلد و
کارکردی در جهت کاهش هزینههای اجتماعی و اقتصادی دارد.
تعداد تصادفات نشانگر عد رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی است .اگرچله
در میزان تصادفات عام جاده و کیفیت خودرو هم موار است اما ملیتلوان ملوارترین عامل
تصادفات را عد رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی نظیر عد رعایت حق تقد دانست.
باتوجهبه اینکه تصادفات در داخ شهرهای یک استان بیشتر توسط اهالی همان استان
رخ میباشد ،لذا به عنوان یکی از متغیرهای معرف سرمایة اجتماعی در این مطالعه تعیین و
استفاده شده است .آمارهای مربوط به تصادفات درونشهری مبین آن است که در سال
 0385در سطح ک کشور بالغ بر  113هزار مورد تصادف رانندگی در داخ شهرها رخ
داده و در سال  0390این تعداد به  191هزار مورد رسیده که رشدی بالغ بر  %0/59در سال
را نشان میدهد .اگرچه در دوره یادشده در استان تهران نرخ رشد تصادفات منفی (-1/08
 )%شده ،اما همچنان باالترین سرانه تصادفات در این دوره مربوط به استان تهران بوده
است .نمودار ( )3متوسط سرانه تصادفات داخ شهرهای استان طی سالهای  0385لغایت
 0390را نشان میدهد.
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مرد میباشد که ازجمله میتوان به رعایت داوطلبانه قلوانین راهنملایی و راننلدگی اشلاره
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شک ( )3نمودار متوسط سرانه تصادفات داخ شهرهای استان طی سالهای  0385لغایت 0390

احساس ناامنی
در بسیاری از مطالعات تجربی از امنیت به عنوان یک متغیر بااهمیت در تعیین سرمایة
اجتماعی یاد میشود .ازجمله میتوان به پارسونز ،هابرماس ،گیدنز ،افه ،بوردیو ،کلمن،
پاتنا  ،جانسون و در مطالعات داخلی میتوان به نجیبی ،ربیعی ،گروسی ،نادری و باباخانی
اشاره کرد (ذاکری و دیگران.)0390 ،
مشارکت فعال فرد در زندگی اجتماعی به واسطه مکانیسمهای کنترل اجتماعی و
جامعه پذیری هنجارها ،ارزشها و سنتها ،موجب تامین امنیت اجتماعی میشود .بدین معنا
که تاایر کنترلی و جامعهپذیرانه سرمایة اجتماعی موجب جلوگیری از بروز انحرافات،
آسیب ها ،ناهنجاری ،جر  ،جنایت و مسایلی از این قبی به م ابه مظاهر ناامنی اجتماعی
می گردد و به طور کلی با افول سرمایة اجتماعی ناامنی گسترش خواهد یافت .بر این اساس،
در این مطالعه نیز یکی دیگر از متغیرهای مورد بررسی میزان ناامنی در
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شک ( )4نمودار متوسط سرانه تشکی پرونده ناامنی در استانها طی سالهای  0385لغایت 0390

استان های مختلف بوده است .برای این منظور ،سرانه استانی تعداد قت عمد ،ضرب و جرح
و صدمه ،تهدید ،اجبار و اکراه ،تظاهر به چاقوکشی و مسمو کردن عملدی سلرانه اسلتانهلا
تعیین شده است .در سال  0385در رابطه با محورهای اشاره شده در سطح کشور ،بالغ بر 90
هزار پرونده تشکی شده و در سال  0390تعداد آن به  90ه زار مورد کاسته شلده کله رشلد
منفی  5/03درصدی را در سال نشان می دهد .این روند در استان ها یکنواخت نبوده و سرمایة
اجتماعی از این حیث فرسایش را در برخلی اسلتانها نشلان ملی دهلد .در اسلتان سیسلتان و
بلوچستان رشد متوسط تشکی پرونده ،رقم نگرانکنندة  % 41در سال بوده است (نمودار .)4
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رتبهبندی غیرمستقیم استانهای ایران برحسب سرمایه اجتماعی

فرار مالیاتی
استحکا مؤلفه های تشکی دهنده سرمایة اجتماعی مانند اعتماد ،آگلاهی عملومی ،مشلارکت
می دهد .یکی از مصادیق شکست قانون ،فرار مالیاتی است کله در آن افلراد تملا یلا قسلمتی از
مالیات خود را به دولت نمی پردازند .براساس تعریلف فوکایاملا ،0هرگونله انحرافلات اجتملاعی
مانند فرار از پرداخت مالیات ،فقدان سرمایة اجتماعی در جامعه را منعکس می کند .بدین ترتیلب
می توان ادعا کرد پایینبودن سطح سرمایة اجتماعی در هر منطقهای در کاهش درآمدهای مالیلاتی
بالفع و افزایش فرار مالیاتی 1انعکاس مییابد و در واقع فرار از پرداخت مالیلات کله هملراه بلا
شکست قانون ،تجاوز بله حقلوق شلهروندان و سلطح پلایین اعتملاد و اطمینلان میلان ملرد و
حکومت است ،به صورت بالفع فقدان سرمایة اجتماعی را در جامعه منعکس ملیکنلد (ملداح،
 .)0390ازجمله معیارهایی که برای نشاندادن فرار مالیاتی مورد اسلتفاده قلرار ملیگیلرد ،تعیلین
سهم مالیات از تولید ناخال

داخللی یلک ناحیله ملیباشلد .هرچله ایلن نسلبت در منطقلهای

کوچکتر باشد ،نشانگر فرار بیشتر مالیاتی خواهد بلود .بلر ایلن اسلاس ،میلزان مالیلات مسلتقیم
دریافتی نسبت به تولید ناخال

داخلی استانهای مختلف مورد بررسلی قلرار گرفتله اسلت .در

حالی که بهطور متوسط سهم مالیات نسبت به تولیلد ناخلال
سهم مالیات مستقیم به تولید ناخال

داخللی در کشلور حلدود  %1و

داخلی در سطح کشور حدود  %3/0درصلد اسلت ،املا در

برخی استانها این نسبت بسیار کوچک میباشد .برای نمونله ،ایلن نسلبت در کهگیلویله و بلویر
احمد  %5/49بوده و در ایال  %0/51میباشد .ضمن آنکه باالترین درصلد بلا  %9/94مربلوط بله
استان تهران میباشد .نمودار ( )0فرار مالیاتی در استانها در سال  0395را نشان میدهد.

1. Fukuyama
2. tax evasion
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اجتماعی ،نهادهای مدنی ،صداقت و راستی ،هزینه شکست و قانونگریزی را در جامعه افلزایش
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داخلی استانها در سال 0395

(هر چه این نسبت کوچکتر باشد ،نشانگر فرار بیشتر مالیاتی خواهد بود)

امید به زندگی
به طوری که فوکویاما بیان داشته ،سرمایة اجتماعی برخالف سایر سرمایهها در جامعه
شهری صورت فیزیکی ندارد که قاب

دسترسی باشد؛ بلکه به صورت نامحسوس و

نهادینه که حاص تعامالت متق اب و مؤار رعایت هنجارها گروهی و اجتماعی شهروندان
با مدیران و افراد سازمان های مختلف مدیریت شهری بوده ،منجر به کاهش جدی سطح
هزینه های اداره جوامع و نیز هزینه های عملیاتی سازمان های شهری گردیده است
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رتبهبندی غیرمستقیم استانهای ایران برحسب سرمایه اجتماعی

(فوکویاما .)0380 ،ازجمله هزینههایی که با وجود سرمایة اجتماعی کاهش مییابد،
هزینههای بهداشتی میباشد .مطالعات و پژوهش های مرتبط سرمایة اجتماعی با بخش
تغییرات بسیاری در زمان های مختلفی در یک جامعه می باشند .سالمت شهروندان در
سطوح فردی و عمومی با تغییر در میزان سرمایة اجتماعی رابطه و همخوانی داشته است.
به عبارت واضح تر ،باالبودن میزان سرمایة اجتماعی به دنبال خود افزایش سطح سالمت
فردی و عمومی ،افزایش امید به زندگی ،انجا رفتارهای بهداشتی و سالمتی م بتتر
نظیر ورزش و مصرف سبزیجات ،احساس سالمتی ،رفا ه و رضایتمندی بیشتر ،استفاده
بیشتر از امکانات نظا بهداشتی برای پیشگیری ،تالش بیشتر برای ترو سیگار و ...را به
همراه داشته است .در حالی که سرمایة اجتماعی اندو با افزایش میزان مرگ و میر
عمومی ،مرگ و میر حاص از انوا سرطان ها ،سوانح و تصادفات ،پیشگیری و اجتناب
از ایدز ،افزایش بیماری های قلبی ،اختالالت روانی خودکشی ،چاقی ،جرایم ،خشونت
بار و گرسنگی همراه بوده است (ریاحی .)0381 ،در واقع ،روابط اجتماعی و
انسجا بخش شهروندان با سازمان های اجرایی منجر به پایینآمدن سطح هزینههایی
میشود که برای حوزه سالمت باید هزینه شود .ضمن آنکه نباید از تاایر م بت سرمایة
اجتماعی بر سالمت روان نیز غاف بود .برخی مطالعات نشان میدهد سرمایة اجتماعی از
یک سو بر کاهش میرایی ،اختالالت روانی ،ارتکاب جر موار است و از سوی دیگر
موجب بهبود کیفیت زندگی افراد می گردد (مرادیان و همکاران0390 ،؛ به نق از کیلی و
سیمون .)1555 ،در نمودار ( ،)1وضعیت امید به زندگی در استانهای مختلف در سال
 0380ترسیم شده است که طبق آن ،باالترین امید به زندگی در استانهای تهران و گیالن
وجود داشته و کمترین امید به زندگی در استان سیستان و بلوچستان قرار داشته است.
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های حوزه سالمتی بیانگر این است که این دو پدیده اجتماعی دارای نوسانات و
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شک ( )1نمودار امید به زندگی در استانها در سال 0380

معرفی مدل و شیوه محاسبه
همانطورکه قبالً اشاره شد ،در علم تصمیمگیری در جایی که انتخاب یک راهکار از
بین راهکارهای موجود و یا اولویتبندی راهکارها مطرح باشد ،از روشهای مختلفی
استفاده میشود که در این میان روشهای تصمیمگیری با شاخ

های چندگانه

( 0)MADMازجمله روشهای مرسو بوده که  mگزینه را باتوجهبه  nمعیار رتبهبندی
میکند .در این میان ،مدل بهینهسازی تعاملی ( )TOPSISیکی از کارآمدترین این روشها
)1. Multi Attribute Decision Making (MADM
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محسوب میشود .این روش اولین بار توسط هانگ یون 0در سال  0980معرفی گردید
(منظری حصار و محقر .)0384 ،اساس این روش ،انتخاب گزینهای است که کمترین

مراح کلی روش مذکور به صورت زیر است:
 -0تبدی ماتریس تصمیمگیری موجود به یک ماتریس استاندارد؛
 -1ایجاد ماتریس استاندارد موزون با مفروض بودن بردار وزن شاخصها بله عنلوان
ورودی الگوریتم ؛
 -3مشخ

نمودن راه ح ایده آل م بت و منفی؛

 -4محاسبه اندازه فاصله از ایدهآل م بت و منفی؛
 -0محاسبه نزدیکی نسبی گزینهها به راه ح ایدهآل؛
 -1رتبه بندی گزینهها براساس نزدیکی نسبی آنها به راه ح های ایدهآل.
روش  TOPSISبه دو شیوه اقلیدسی و خطی قاب انجا است .الز به ذکر است تعیین
وزن شاخصها به روشهای مختلفی از قبی روش حداق مربعات ،روش حداق مربعلات
لگاریتمی ،روش بردار ویژه ،روش تقریبی و روش آنتروپی شانون انجا میگیرد.
در این تحقیق ،وزن شاخصها براساس تکنیک آنتروپی شانون (عادل آذر و رجلبزاده،
 )0380تعیین گردیده و به عنوان ورودی به الگوریتم  TOPSISخطی وارد شدند.
الف) تکنیك آنتروپی شانون

1

جهت تعیین وزن شاخ ها با استفاده از تکنیلک آنتروپلی شلانون  ،الز اسلت ابتلدا
ماتریس دادههای اولیه براساس فرمول زیر نرمال گردد:
1. Hwang Yoon
2. Shannon Entropy
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فاصله را از جواب ایدهآل م بت و بیشترین فاصله را از جواب ایدهآل منفی دارد.

فصلنامة علمی ل پژوهشی رفاه اجتماعی ،سال چهاردهم ،شماره 00

()0

∑⁄
مقلدار شلاخ
محاسلبه

() 3
⁄
که در رابطه فوق تعداد شاخ ها و تعداد مکانهایی است کله بلا هلم مقایسله
میشوند .براساس رابطه (  ،)1عد اطمینان یا درجه انحراف ( ) هر یک از شاخ ها به
صورت زیر به دست میآید:
=
() 4
و در نهایت وزن هر شاخ ( ) به صورت زیر قاب محاسبه است:
() 0

∑⁄

ب) روش  TOPSISخطی

ها براساس رابطه زیلر

در روش تاپسیس خطی ،مرحله اول یا استانداردسازی شاخ
صورت میگیرد:
مشخ شده و با استفاده از رابطه
و حداق آن
 ابتدا حداک ر مقدار هر شاخ
زیر نسبت به نرمال سازی اقدا گردد ،در صورتی که شاخ هایی با جنبه م بت و جنبه منفی
به طور ترکیبی در نظرگرفته شده باشد ،جنبه منفی را با معکوس کردن نتیجه آن به جنبه م بت
تبدی میکنیم.
 پس از نرمال کردن شاخ ها ،باید ماتریس استاندارد موزون به دست آید که به صورت
زیر است:
×
() 1
 پس از تعیین ماتریس استاندارد موزون ،باید جواب ایدهآل م بت و ایدهآل منفی بلرای هلر
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ا در مکلان ا ،
فوق مقدار نرمال شده شاخ
در رابطه
اولیه و تعداد گزینههایی است که قاب رتبهبندیشدن هستند.
سپس (آنتروپی هر شلاخ ) از مجموعله هلا بله ازای هلر شلاخ
میگردد:
∑
×
(
()1

رتبهبندی غیرمستقیم استانهای ایران برحسب سرمایه اجتماعی

() 9
 رتبهبندی گزینهها براساس مقادیر نزولی
بیشترین مقدار

است به نحوی که گزینهای که دارای

باشد ،توسعه نیافتهترین و گزینه که دارای کمترین مقدار

باشد ،توسعه

نیافتهترین گزینه به شمار میآید .بنابراین برای محاسبات مراح زیر دنبال شده است:
در گا نخست ،انتخاب شاخ

و محاسبه سرانه این متغیرها در استانها و در گا بعدی،

وزن و درجه اهمیت این متغیرها بدون نظر شخصی محقق و از طریق روشهای علمی به
دست آمد .بر این اساس ،با استفاده از روش آنتروپی شنون ،وزن این چهار متغیر تعیین شده که
نتایج آن در جدول ( )1منعکس شده است.
سرانجا در گا نهایی با استفاده از تکنیک مناسب در شرایط تصمیمگیری چندمتغیره (روش
تاپسیس خطی) امتیاز استانها محاسبه و رتبهبندی شدند.
يافتهها
در بخشهای قبلی وضعیت شش متغیر مرتبط با سرمایة اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.
در حالی که در مطالعات داخلی که با استفاده از روش غیرمستقیم سرمایة اجتماعی را تعیین
مینمایند ،بیشتر متکی به بررسی نمایانگرهای مرتبط با آسیبهای اجتماعی میباشد ،اما در
مطالعه حاضر عالوه بر توجه به این گروه از متغیرها ،به دیگر عوام بااهمیت نظیر عوام موار
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یک از شاخصها تعیین گردد .الز به ذکر است که در روش خطی ایدهآل م بلت هلر شلاخ
برابر با مقدار حلداک ر( )MAXآن و ایلدهآل منفلی هلر شلاخ برابلر بلا حلداق ()MINآن
شاخ است.
):
 بدست آوردن فاصله هر گزینه نسبت به ایدهآل م بت و ایدهآل منفی ( ,
 محاسبه نزدیکی نسبی هر گزینه به ایدهآلها ( ):
در نتیجه مقایسه گزینههلا را نسلبت بله
و
این شاخ را جهت ترکیبکردن مقادیر
هم تعریف میکنیم:

فصلنامة علمی ل پژوهشی رفاه اجتماعی ،سال چهاردهم ،شماره 00

جدول ( )1عناوین و وزن شاخ
عنوان شاخص

فرار مالیاتی

امید به زندگی

طالق

خودکشی

5/10

5/11

5/10

5/14

در رابطه دولت و مرد و عوام موار در سالمت و بهداشت عمومی سرمایه انسانی نیز توجه
شده است .لذا ،از میان چهار متغیر مورد بررسی آسیب اجتماعی ،دو متغیر با قدرت توزیعی
باالتر شام «طالق» و «اقدا به خودکشی» انتخاب شدهاند .عالوه بر آنها ،برای ترسیم فضای
کام تری برای تعیین سرمایة اجتماعی ،از یک سو متغیر «فرار مالیاتی» که معرف سطح پایین
اعتماد و اطمینان میان مرد و دولت است ،انتخاب شده است و از سوی دیگر به عام بااهمیت
بهداشت و سالمت شهروندان و محیط زندگی که نقشی موار در شک گیری سرمایه انسانی
کارآمد دارد ،توجه شده و شاخ

«امید به زندگی» به عنوان چهارمین متغیر انتخاب شده است.

بنابراین در گا نخست ،برای تعیین سرمایة اجتماعی در سطح استان ،چهار متغیر «طالق»،
«اقدا به خودکشی»« ،فرار مالیاتی» و «امید به زندگی» انتخاب و میزان سرانه این متغیرها در
استانها تعیین شد .در گا بعدی ،با استفاده از روش آنتروپی شنون ،وزن این چهار متغیر تعیین
شده که نتایج آن در جدول ( )1منعکس شده است .سرانجا بعد از تعیین وزن و اهمیت هر
کدا از متغیرهای منتخب و بعد از اعمال وزنهای به دست آمده ،با استفاده از روش تاپسیس
خطی اقدا به رتبهبندی استانهای کشور در سال  0390گردید .نتایج این محاسبات در جدول
( )3منعکس شده است.
بهطوریکه در جدول ( )3نشان داده شده ،استان تهران همانطورکه انتظار میرود به دلی
برخورداری از زیرساختهای فیزیکی و سرمایه انسانی مناسبتر ،باالترین امتیاز را کسب
نموده است .بعد از آن ،استانهای بوشهر و هرمزگان در ردههای بعدی قرار دارند .کمترین
امتیاز نیز مربوط به استانهای ایال  ،کهگیلویه و بویر احمد و کرمانشاه بوده است.
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وزن هر شاخ

ها

رتبهبندی غیرمستقیم استانهای ایران برحسب سرمایه اجتماعی

جدول ( )3نتایج رتبهبندی استانهای کشور از لحاظ سطح سرمایة اجتماعی

استان

استان

امتیاز

امتیاز

بوشهر

5/913311

خراسان جنوبی

5/140111

هرمزگان

5/914195

آذربایجان غربی

5/139959

کرمان

5/901150

خراسان رضوی

5/131049

اصفهان

5/905059

قم

5/131510

مرکزی

5/950394

اردبی

5/135391

یزد

5/188181

لرستان

5/119859

زنجان

5/190188

مازندران

5/119091

سیستان و بلوچستان

5/119313

گلستان

5/118393

آذربایجان شرقی

5/114003

همدان

5/119090

قزوین

5/109108

کردستان

5/111110

فارس

5/105985

گیالن

5/113005

خراسان شمالی

5/105381

کرمانشاه

5/105590

چهارمحال و بختیاری

5/141030

کهگیلویه و بویراحمد

5/093849

سمنان

5/144454

ایال

5/034301

بحث
سرمایة اجتماعی کارآیی جامعه را با تسهی کنشهای گروهی بهبود میبخشلد و تلأایر
به سزایی بر بهبود عملکرد اقتصادی دنیای مدرن دارد .عالوه بر این ،جزء فرهنگی جواملع
مدرن را که براساس نهادهای رسمی ،حاکمیت قانون و عقالنیت سازمان یافتهانلد ،تشلکی
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تهران

5/813914

خوزستان

5/140931

فصلنامة علمی ل پژوهشی رفاه اجتماعی ،سال چهاردهم ،شماره 00

میدهد .در بررسلی و انلدازهگیلری سلرمایة اجتملاعی ملیتلوان از روشهلای مسلتقیم و
غیرمستقیم بهره گرفت .در کشورمان به دلی عد آمارگیری مستمر و فراگیلر از متغیرهلای
نمونهگیری های محدود با امکان بروز خطا در برآورد مواجله اسلت .للذا در ایلن شلرایط،
روش مناسبتر برای تعیین سرمایة اجتماعی ،روش غیرمستقیم میباشلد .ایلن مطالعله نیلز
براساس برآوردی غیرمستقیم و با استفاده از برخی متغیرهایی که در شرایط کاهش سلرمایة
اجتماعی ظاهر میشود ،اقدا به تعیین سرمایة اجتماعی استانهای کشور نملود .یافتلههلای
این مطالعه نشان داد که برای ارائة تصویر جامعتر از سرمایة اجتماعی ،الز است عالوه بلر
توجه به عالیم مرتبط با آسیب اجتماعی که بیشتر مطالعات داخلی بر آن متکی است ،دیگر
عالیم بااهمیت نظیر میزان اعتماد مرد به دولت ،با بهکارگیری متغیرهایی نظیر فرار مالیاتی
و یا متغیرهای مرتبط با سالمت نیروی انسانی با بهکارگیری متغیرهایی نظیر امید به زنلدگی
نیز مد نظر قرار گیرند .با لحاظ نمودن ایلن متغیرهلا ،اسلتان تهلران رتبله نخسلت سلرمایة
اجتماعی را در سال  0390کسب نمود.
بهطور کلی باتوجهبه اهمیت تعیین وضعیت سرمایة اجتماعی در نواحی مختلف در
تدوین برنامههای رشد و توسعه کشور ،الز است نکات اساسی زیر مورد توجه قرار گیرد.
الف) فراهمآوردن امکان برآورد مستقیم سرمایۀ اجتماعی :در حالی که در بسیاری از
کشورها وضعیت متغیرهایی معرف سرمایة اجتماعی نظیر اعتماد بهطور مستمر توسط
نهادهای آماری ملی رصد میشوند ،ولی در کشورمان علیرغم پیشبینی اندازهگیری این
نو متغیرها در بازههای زمانی دستکم دو ساله ،متاسفانه پس از یک بار نمونهگیری
آماری جامع در سال  0399و نمونهای محدودتر در سال  ،0380این اقدا تکرار نشده
است .به هر حال ،این خالء بزرگ سبب برخی خطاها و تفاوتهای اساسی در اندازهگیری
سرمایة اجتماعی در مطالعات مختلف شده است .دلی آن ،اتکای اینگونه مطالعات بر
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مرتبط با سرمایة اجتماعی ،بهکارگیری روش هلای مسلتقیم بله دلیل اتکلای بله اسلتفاده از

رتبهبندی غیرمستقیم استانهای ایران برحسب سرمایه اجتماعی

نمونهگیریهای محدود و یا اتکای صرف بر متغیرهای غیرمستقیم میباشد.
ب) لزوم توجه کافی به عوامل فرسایندة سرمایۀ اجتماعی :در حالی که در طول
در مقاب روند گسترش آسیبهای اجتماعی و عوام فرساینده سرمایة اجتماعی در برخی
دیگر از استانها بویژه استان ایال و استان سیستان و بلوچستان مشاهده میشود که الز
است عل آن به دقت مورد توجه قرار گیرد.
ج) گسترش کمی و کیفی آموزشهای عمومی و منطقهای جهت ارتقای فرهنگ
مالیاتی و ارتقای شاخصهای سالمت :الز است فرهنگ عمومی جامعه در مسیر بهبود
سرمایة اجتماعی ،سمتگیری شود .در این مسیر بایستی کاستیها که اساس برخی
ناهنجاریهای اجتماعی است ،شناسایی و اصالح شوند .بر این اساس ،گسترش
آموزشهای عمومی با هدفگیری ارتقای سطح فرهنگ عمومی کشور ضروری بوده و در
کنار آن توجه به برخی آموزشهای ویژه در سطح استانهایی که از سطح سرمایة اجتماعی
پایینتری برخوردارند ،ازجمله موضوعات مورد تاکید این تحقیق محسوب میشوند .به
عبارت دیگر ،دولت در امر ارتقای فرهنگ عمومی الز است عالوه بر مالحظات عمومی
در سطح ک کشور ،یک سری مالحظات خاص منطقهای را نیز مد نظر قرار دهد .برای
نمونه ،ارتقای فرهنگ مالیاتی و گسترش آگاهیبخشی در حوزه سالمت در استانها ،از
موضوعات مورد تأکید در این آموزشها محسوب میشود.
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دوره ،سرانه آسیبهای اجتماعی در برخی استانها بویژه گیالن و همدان کاسته شده است،
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