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چکيده
طرح سازۀ چندبُعدی سرمايۀ اجتماعي بيانگر توجه فزاينده به عوامل اجتملاعي و نهلادی در دهلههلای
اخير در مطالعات ميانرشتهای بوده و مصداق تحول پارادايميک از متغيرهای سخت به متغيرهای نلرم در
نظريات اجتماعي است.
چارچوب نظری مقاله ،رويکردی تلفيقي مشتم بر نظريۀ فرهنگگرايي و رويکردهای اقتصاد نهادگرا و
نهادگرايي اجتماعي است که پارادايمهای مهم در رابطه با سرمايۀ اجتماعي ،فرهنگ ،نهادها و توسعه
هستند و مشتم بر نظريات ماکس وبر ،داگالس نورث ،اوليور ويليامسون ،رابرت پاتنام و نان لين است.
اين رويکردها مصداق چارچوب نظری مشترک و مرتبطساختن نگاه کالسيک جامعهشناختي با مکتب
جديد نهادگرايي اقتصادی است .اين مقاله با رويکرد کمّي ،به روش پيمايشي تهيه شده و با بهرهگيری از
دادههای کمّي و با ابزار پرسشنامه انجام شده است .همچنين براساس مفاهيم عمدۀ اين دو رويکرد و
مطابق با جامعۀ آماری مورد مطالعه ،شاخصهايي تدوين و بهکار بسته شده است .با استفاد از فرمول
کوکران چهارصد نفر از مردم بيرجند بهعنوان نمونه انتخاب شده ،سپس بهشيوۀ نمونهگيری خوشهای
چندمرحلهای ،افراد واقع در سنين بين 1۵تا ۶۴سال مورد مصاحبه قرار گرفتند .نتايج بهدستآمده نشان
ميدهد که پتانسي بسيار بااليي از سرمايۀ اجتماعي و آمادگي برای اقدامات نهادی درجهت توسعۀ
اقتصادی وجود دارد.
رابطۀ سرمايۀ اجتماعي و مؤلفههايش اعتماد پيوند بينفردی ،اعتماد اجتماعي ،انسجام ،مشارکت و
حمايت اجتماعي با اقدامات نهادی برای توسعۀ اقتصادی در بيرجند ازطريق نرمافزار آماری  SPSSو با
استفاده از آمارههای تحلي واريانس ضريب همبستگي آزمون شده است .نتايج نشان ميدهد که تمامي
اين روابط معنيدار و مستقيم است .سرانجام ،در مرحلۀ نهايي بهمنظور آزمون مدل تحقيق از دو آماره
استفاده شده است :ابتدا رگرسيون چندمتغيره مورد استفاده قرار گرفته ،سپس تحلي مسير برای دستيابي
به رابطۀ علّي موجود در مدل بهکار گرفته شده است.
کليدواژگان :اقتصاد نهادگرا ،اقدامات نهادی برای توسعۀ اقتصادی ،اعتملاد ،انسلجام ،بيرجنلد ،حمايلت
اجتماعي ،سرمايۀ اجتماعي ،فرهنگگرايي ،مشارکت.

 . 1پست الکترونيکي نويسنده رابط
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مقدمه
تا قب از دهۀ  197۰مطالعات توسعه عمدتاً بر مؤلفههای اقتصادی تکيه و تأکيد داشت؛ ولي در
دهههای اخير ،توجه بيشتر بهسوی عوامل اجتملاعي و فرهنگلي توسلعه معطلو

شلده و ايلن
1

چرخش نظری (تئوريک) منجربه ورود مقوالت جديدی ،همچون سرمايۀ اجتماعي ،مشارکت،

2

اعتماد 3و ...به صحنۀ مطالعات توسعه و ظهور انديشههای تازهای در اين حوزه شد .اين مقوالت
به حوزه های مختلف اجتماعي ،سياسي ،اقتصادی و فرهنگي راه يافته و دارای تأثيرات فزايندهای
است که ديدگاههای گوناگوني را موجب شده و بُعد تازه و قاب اعتنلايي را بله گفتملان توسلعه
اضافه کرده است .بهواقع شاهد رشد نلوعي جهلتگيلری فرهنلگگرايانله هسلتيم کله مصلداق
چرخش از مفاهيم سخت بهسوی مفاهيم نرم در نظريههای اقتصادی اجتماعي است.
متخصصان ساير رشتهها بر اين موضوع تأکيد کردند که سرمايۀ اجتماعي مفهومي با ظرفيت
نظری قاب توجه است که در آغاز توسط جامعهشناسان معرفي شده و در تحقيقات آنهلا ملورد
استفاده قرار گرفته و بهتدريج ،در ساير رشتههای علوم اجتماعي بهويژه عللوم سياسلي ،اقتصلاد،
مديريت و ...مورد استفاده قرار گرفته است و به مفهومي بينرشتهای ۴برای دسلتيابي بله اهلدا
مشترک تبدي شده است.
پس طرح مجدد سرمايۀ اجتماعي مصداق بازگشت به دغدغههای جامعلهشناسلي کالسليک
است که اجتماع را همچون بنياد استحکام اجتماعي و انسجام ميپندارند .در سالهای اخير ،يلک
تفکر مجدد؛ اما اساسي دربارۀ مسئلۀ توسعه شک گرفته که شام درک جديدی دربلارۀ اهميلت
عوام فرهنگي است؛ بنابراين سرمايۀ اجتماعي ابزاری است که درک نقش اين عوام ارزشلي و
هنجارها را در زندگي اقتصادی فراهم کرده و ارتباط نقش سرمايۀ اجتملاعي در رشلد و توسلعۀ
اقتصادی را تبيين ميکند.
پژوهش ما به تبيين رابطۀ سرمايۀ اجتماعي و آمادگي برای توسعۀ اقتصادی در مرکلز اسلتان
خراسان جنوبي (شهر بيرجند) ميپردازد.

1

. Social capital
. Participation
3
. Trust
4
. Interdisciplinary
2

تبيين رابطة سرمايه اجتماعی و آمادگی براي اقدامات نهادي توسعه اقتصادي در شهر بيرجند 203

استانهای ايران براساس شاخصهای اقتصادی ،فرهنگي ،بهداشتيدرملاني ،خلدماتيرفلاهي،
شهرسازی و زيستمحيطي مورد مقايسه قرار گرفتهاند که استانهای ايالم و خراسلان جنلوبي و
خراسان شمالي در سطوح آخر قرار دارند و توسعهنيافتهترين استانها در کشور هستند (ملکلي و
شيخي .)73 ،1388
استان خراسان جنوبي ،بهعنوان شرقيترين استان ايران ،با حدود  ۴3۰کيللومتر ملرز مشلترک
با کشور افغانستان تحتتأثير موقعيت و شرايط ويلژۀ جغرافيلايي ،اسلتقرار در حاشليۀ دو کلوير
بزرگ ايران ،کمي ريزشهای جوّی و محدوديت منابع آب ،محروميت از مواهلب طبيعلي ،نبلود
زيرساختهای زيربنايي و درنهايت کمتوجهي مديران سطوح باال ،توسعهنيافتهترين منطقۀ کشور
است و از فرايند توسعه عقب مانده که اين وضعيت با تأکيد قانون اساسي بلر علدالت اجتملاعي
تناقض دارد (پاپلي و وثوقيفرد .)9۰ ،1383
اکنون درجهت مقابله با عقبماندگي و آمادگي برای توسعۀ اقتصادی ،بسترها و زمينلههلايي
الزم است که پيششرط و مقوّم توسعۀ اقتصادی باشد .بهنظر ميرسد منطقه از پتانسلي سلرمايۀ
اجتماعي بااليي برخوردار باشد که بتواند در تسهي و تسريع توسعۀ منطقه مؤثر واقع شود.
تحقيق حاضر به اين مهم ميپردازد و بهدنبال کشف ايلن حلقلۀ مفقلوده در فراينلد توسلعۀ
منطقه است که از آن غفلت شده است.
سؤال اساسي اين است که آيا اين آملادگي بلرای توسلعۀ اقتصلادی در اسلتان را مليتلوان
براساس سازۀ چندبعدی سرمايۀ اجتماعي تبيين کرد؟
در اين پژوهش به ارائۀ رويکرد و مدل جديد ارتباط بين اين دو پرداخته شده است.

پيشينۀ تحقيق
مفهوم سرمايۀ اجتماعي در آغاز توسط جامعهشناسان معرفي شده و بهتدريج ،در ساير رشتههای
علوم اجتماعي مورد استفاده قرار گرفته است (بيکر .)1382
«ورود سرمايۀ اجتماعي به تحلي به دهۀ  198۰بازميگردد کله ويليامسلون ( )1981و بيکلر
( )198۴آثار سرمايۀ اجتماعي را بر عملکرد نهادهای اقتصادی بررسي کردند و اقتصاد نهادگرا را
پيريزی نمودند» (رناني و مويدفر .)8۶ ،1387
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«برای نمونه در حوزۀ اقتصاد ،بنپرات ( )1989سرمايۀ اجتماعي را در قالب يلک رابطلۀ ،F
در نظامهای مبادلهای تعريف کرد .اين پيوند 1به تلأثير خلانواده 2و دوسلتان 3و شلرکا ۴بلهمنزللۀ
نهادهای مختلف اجتماعي بر روی مبادالت اقتصادی اشاره داشت و به بررسي آثار اين رابطه بلر
مبادالت اقتصادی پرداخت» (معدندار و سرکار آراني .)1۴۶ ،1388
بسياری از متفکران از تأثير سرمايۀ اجتماعي بر توسعۀ اقتصلادی سلخن بلهميلان آوردهانلد.
رابرت پاتنام در تحقيقي بيستسلاله (197۰تلا )199۰در ايتاليلا بلين منلاطق پيشلرفتۀ شلمالي و
عقبماندۀ جنوبي علت اين تفاوت را در شاخصهايي همچلون مشلارکت ملدني ،هلمبسلتگي،
اعتماد و همکاری ميداند و نتيجه ميگيرد که سرمايۀ اجتماعي ميتواند اختال

مناطق را ازنظلر

توسعۀ اقتصادی توضيح داده و تبيين کند (پاتنام« .)138۰ولکاک و نارايلان پلژوهش در سلرمايۀ
اجتماعي و توسعۀ اقتصلادی را در چهلار ديلدگاه اجتملاعگلرا ،شلبکهای ،نهلادی و هلمافزايلي
مقولهبندی نمودهاند» (تاجبخش .)۵2۵ ،138۴

پاتريک فرانکوييس در سال  ،2۰۰2در کتاب خلود بلا عنلوان سلرمايۀ اجتملاعي و توسلعۀ
اقتصادی تالش ميکند تا اين ارتباط بين سرمايۀ اجتماعي و توسعه را تشلريح کنلد .ازنظلر وی
توسعۀ اقتصادی که بهواسطۀ سرمايۀ اجتماعي اتفاق ميافتد ،نوعي توليد ابداعانه و خالقانه است
که او از آن بهعنوان توليد مدرن ياد ميکند.
ساباتيني ( )2۰۰7با انجام تحقيقات مختلف اين ادعای پاتنام مبنليبلر تلأثير متبلت سلرمايۀ
اجتماعي بر فرايند توسعۀ اقتصادی را بررسي کرده و بر اين باور است که کيفيت توسعه بهطلور
معنيدار و متبتي با سرمايۀ اجتماعي همبستگي دارد و ميگويد فراواني سرمايۀ اجتماعي بلهطلور
درخورمالحظهای باعث کاهش هزينههای دادوستد و افزايش کارايي و کارآوری ازطريلق ارتقلاء
سطح اعتماد و همکاری و هماهنگي در هر سطح ميشود .در مقابل  ،فقلدان سلرمايۀ اجتملاعي
باعث ايجاد تعارضات و عدم کارآيي ميشود (ساباتيني .)2۰۰7
«از بين مطالعات داخلي مرتبط ميتوان به کارهای تشکر و معينلي ( )138۶دربلارۀ سلرمايۀ
اجتماعي و توسعه ،سوری ( )138۴با عنوان «سلرمايۀ اجتملاعي و عملکلرد اقتصلادی» ،دهقلاني
( )1378تحت عنوان «سرمايۀ اجتماعي و توسعۀ اقتصادی» ،سليماني ( )1387درخصوص نقلش
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سرمايۀ اجتماعي در توسعۀ اقتصادی ،عسلگری و توحيلدینيلا ( )138۶در زمينلۀ تلأثير سلرمايۀ
اجتماعي بر رشد و توسعۀ اقتصادی ،توسلي و بينياز ( )1381با عنلوان «رويکلردی بله ارزيلابي
سرمايۀ اجتماعي در اقتصاد ايران» ،علمي و همکاران ( )138۴سرمايۀ اجتماعي و چگونگي تلأثير
آن بر اقتصاد و منظور و يادیپور ( )1387درخصوص سرمايۀ اجتماعي عام توسعۀ اجتماعي و
اقتصادی اشاره کرد .همچنين در حوزۀ مطالعات خارجي ،ميتوان از کارهای وودهاوس ()2۰۰۶
با عنوان «سلرمايۀ اجتملاعي و توسلعۀ اقتصلادی در اسلتراليای منطقلهای» ،گويسلو و همکلاران
( )2۰۰1با عنوان «نقش سرمايۀ اجتماعي در توسلعۀ ملالي» ،جانسلون و تمپل ( )1998ظرفيلت
اجتماعي و رشد اقتصادی ،ساباتيني ( )2۰۰۵نقش سرمايۀ اجتملاعي در توسلعۀ اقتصلادی ،آنلن
( )2۰۰۵برگشت های اقتصادی به سرمايۀ اجتماعي در بخش غيررسمي شهری کشورهای درحال
توسعه ،کريستوفور (« )2۰۰3سرمايۀ اجتماعي و رشد اقتصادی؛ مطالعۀ موردی يونان» ،هليلول و
پوتنام ( ،)199۶رشلد اقتصلادی و سلرمايۀ اجتملاعي در ايتاليلا ،دبلرتين ( )2۰۰7تلأثير سلرمايۀ
اجتماعي بر توسعۀ اقتصادی و خوشبختي در نواحي روستايي نام برد» (نقدی و همکاران ،1389
.)182

چارچوب نظري
ازآنجاييکه سرمايۀ اجتملاعي ماهيلت فرارشلتهای دارد ،توجله يلکبُعلدی بله آن ملا را دچلار
تقلي گرايي 1خواهد کرد .ازاينرو در سالهای اخير شاهد ظهور پارادايمها و رويکردهای تلفيقي
و ترکيبي هستيم؛ چراکه قابليتهای بااليي در فهم و تحلي پديدههلا دارنلد و بهتلرين رونلد در
تحلي مباني نظری سرمايۀ اجتماعي هستند که از نقص به کمال و از تقلي گرايي به تلفيقگرايلي
است.
در چارچوب نظری اين پژوهش ،رويکرد تلفيقي ،شلام نظريلۀ فرهنلگگرايانله توسلعه از
ماکس وبر ،رويکرد اقتصاد نهادگرا مشتم بر نظريههای داگالس نلورث و اوليلور ويليامسلون و
رويکرد نهادگرايي اجتماعي مشتم بر نظريههای رابرت پاتنام و نان لين را بهکار بردهايم؛ چراکه
معتقديم دورنمای سرمايۀ اجتماعي جمع بين اينهاست.

. Reductionism

1

 206مطالعات جامعهشناختی دوره  ،19شماره دوم ،پاييز و زمستان 1391

نظرية فرهنگگرايي ماکس وبر
نظريۀ ماکس وبر مصلداق تأکيلدی اسلت کله جامعلهشناسلان از ديربلاز بلر نقلش فرهنلگ در
روانسازی تعامالت اقتصادی دارند .جامعهشناسي وبر از تبيينهايي پرهيز داشت که به سرشلت
انسان ،روانشناسي فردی ،اقليم يا جغرافيا متوس ميشدند« .بهواقع ،وبر معتقد است که فرهنگ
در تحول جامعۀ جديد نقطۀ آغاز است و متغيرهای فرهنگي چون تلقي جديد از کار بله عللم و
سرمايهداری بر ارزشهای ديني تلأث ير گذاشلته و باعلث اصلالح دينلي شلده و ايلن زمينلهسلاز
سرمايهداری گرديده است» (آزاد ارمکي « .)73 ،138۶وی رابطۀ بين ارزشها و توسلعه را تبيلين
کرده و از تأثير فرهنگ و عناصر فرهنگي در شروع و تداوم توسعه سخن گفتله اسلت؛ ازايلنرو
فرانکوييس در کتاب سرمايۀ اجتماعي و توسعۀ اقتصادی ،اصول اخالق پروتستاني که وبلر بلدان
پرداخته را نظريۀ فرهنگگرايانۀ توسعه ميداند» (فرانکوييس .)3۶ ،138۶
«ازآنجاييکه طرح شدن سرمايۀ اجتماعي مصداق بازگشت بله دغدغلههلای جامعلهشناسلي
کالسيک است ،طرح نظريلۀ سلنتي وبلر اهميلت دارد .ازسلوی ديگلر ،تلأثيری کله نهادگرايلان
اقتصادی ،همچون داگالس نورث از مکتب تاريخي آلمان و ماکس وبلر پذيرفتلهانلد ،ضلرورت

رجعت به وبر را دوچندان ميکند .همچنانکه نورث ميگويلد کتلاب اخلالق پروتسلتان و روح
سرمايهداری وبر جزو نخستين مطالعاتي است که به بررسي تأثير باورها و ارزشها بلر عملکلرد
اقتصادی پرداخته است» (نورث .)۵7 ،2۰۰۵
«وبر خود کتاب اخالق پروتستاني و روحيۀ سرمايهداری را تالش درجهت فهم حالتي که در
آن ايدهها مبدل به عوام مؤثر در تاريخ ميشوند ،معرفي کرده است .وی اين تالش را دقيقلاً در
تقاب با نظريۀ جبر تاريخي ميداند .بهنظلر او نمليتلوان پروتسلتانتيزم را نتيجلۀ اجتنلابناپلذير
تحوالت اقتصادی دانست؛ بلکه شرايط تاريخي بيشماری که قاب تقلي به هيچ قانون اقتصلادی
نيستند ،در اين فرايند تاريخي مؤثر بودهاند» (وبر .)17 ،138۴
سيدمن نيز يادآور مي شود که وبر محيط فرهنگي را در جوامع اروپايي يافت کله بله ظهلور
سرمايهداری مدرن کمک کرد« .اين فرهنگ کله بلرای انالباط ،سختکوشلي ،صلرفهجلويي ،بله
تعويقانداختن کامجويي ،گردآوری ثروت بدون مصر

تجملي و مباهلات بله توفيلق اقتصلادی

اهميت قائ بود» (سيدمن « .)7۴ ،138۶وی دراينبين عناصری چون عقالنيت و اقتلدار و انلواع
کنش را مورد بحث قرار داده است» (غفاری و ابراهيمي  .)79 ،138۴مليتلوان اععلان کلرد کله

تبيين رابطة سرمايه اجتماعی و آمادگی براي اقدامات نهادي توسعه اقتصادي در شهر بيرجند 207

اصول اخالق پروتستاني و ساير متغيرهای فرهنگي زمينهساز سرمايهداری که ملدنظر وبلر بلوده،
نظريۀ وی را به نظريۀ فرهنگگرايانۀ توسعه مشهور کرده است.
وبر جامعهشناس به اقتصاد هم توجه داشت .وی به تعبير فروند يک اقتصاددان حرفهای
بوده است (فروند « .)173 ،13۶2سوئدبرگ نيز در مقالهای با عنوان «وبر بهمتابه يک اقتصاددان و
جامعهشناس» به اين مسئله اشاره ميکند که وبر در مقطعي از زندگياش اقتصاد تدريس ميکرده
است» (.)Swed berg,1999, 159
بنابراين ماکس وبر که از پيروان مکتب تاريخي آلمان است ،در پديدآمدن توجه به ارزشهلا
و نهادها در اقتصاد تأثير داشته و مؤثر بر رويکرد اقتصاد نهادگراست.
رويکرد اقتصاد نهاادگرا :نهادگرايلان جديلد نيلز هماننلد فرهنلگگرايلان مفلاهيم گلروه و
شبکههای اجتماعي ،اعتماد و ارزشها را بهکار ميبرند و درواقع ،بحث سرمايۀ اجتملاعي هملان
بحث نهادها و فرهنگ است که اکنون مورد توجه اقتصاددانان قلرار گرفتله اسلت« .اقتصلاددانان
نگاه متبتي به سرمايۀ اجتماعي دارند و آن را ابزاری برای فهم پاسخ به نارساييهلای اقتصلادی و
تصحيح آنها ميدانند .اين نگرش بازتاب فقدان مفاهيمي در اقتصاد است که در نظريۀ اجتماعي
مفاهيم استاندارد بهشمار ميروند» (فلاين  .)22۰ ،138۵ايلن جملالت بيلانگر اهميلت نهاهلا در
اقتصاد و تأکيد اصلي نهادگرايي است.
«نهادگرايان نظريۀ متعار

و مسللط اقتصلادی را بلهدليل غفللت محلض از سلاختهلای

اجتماعي و سياسي و تقلي گرايي بيشازاندازه ملورد نقلد قلرار مليدهنلد و بله نقلش نيلتهلا،
انگيزهها ،باورها و نگرشهای ايدئولوژيک افراد در رفتار اقتصادی آنها اهميت ميدهند و نقلش
مؤسسات و نهادها را در زندگي اقتصادی ملورد تأکيلد قلرار مليدهنلد» (تفاللي .)3۴2 ،137۵
نهادگرايان منتقد اقتصاد کالسيک هستند ،درحاليکه اقتصاد نئوکالسيک همهچيز را در نظام بازار
خالصه ميکند« .اقتصاد نهادی معتقد است که نظام بازار نيز خود صرفاً يک نهاد در کنار بسياری
از نهادهای ديگر است که با آنها مناسبات متقاب دارند و نقطۀ اصلي تمرکز و توجه را از رابطۀ
بين انسان و کاال به رابطۀ بين انسان و انسان تغيير ميدهد و به بررسي رفتار اقتصادی در فالای
فرهنگي رو ميآورند» (متوسلي .)3۶7 ،138۴
«مکتبي تاريخي که وبر جزء آن بوده است ،يک زمينه و بسلتر جلدی شلک گيلری انديشلۀ
نهادگرايي بود و نقش مهمي در شک گيری اقتصاد نهادی داشته است که بدان ميپلردازيم .طبلق
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افکار مکتب تاريخي ،اقتصاد بخشي از مطالعات جامعه درحال تکام است .درنتيجه ،انديشلههلا
و نظريهها و سازمانهای اقتصادی به زمان يا مکانهای معيّني مربوط است و انسان عالوهبر نفلع
شخصي ،تحت انگيزههای اجتماعي و فرهنگي نيز است .درضمن ،پيروان مکتب تاريخي کلاربرد
روش قياسي مربوطبه پارادايم حاکم را قبول نداشته ،بررسي خود را با استقرا از شواهد تلاريخي
به پيش ميبرند؛ بنابراين اقتصاددانان تاريخي ازسويي به مطالعۀ اقتصلاد ازنظلر تلاريخي اهميلت
ميدادند و ازسوی ديگر ،معتقد بودند که پديدههای اقتصادی و اجتماعي را نميتوان از يکلديگر
جدا کرد .نهادگرايان نيز در موارد قاب توجهي از عقايد فوق با مکتب تاريخي مشلترک هسلتند»
(دادگر .)۴38 ،1383
در اين مکتب ،سرمايۀ اجتماعي يک عام کاهشدهندۀ هزينههای مبادالتي در فعاليلتهلای
اقتصادی و همچنين عاملي است که منجر به تغييرات انگيزشي بله نفلع فعاليلتهلای اقتصلادی
ميشود و واکنشهای متفاوت کنشگران اقتصادی را بازتابي از شرايط نهلادی حلاکم بلر جامعله
ميداند.
ازاينرو فاسفلد در مقالۀ مانيفستي برای اقتصاد نهادگرايان بيان ميکند کله «اقتصلاد نهلادگرا
بخشي از يک جنبش سياسي و اجتماعي بود که بهدنبال فراهمآوردن يک سليمای انسلانگرايانله
برای نظام کامالً آزاد اقتصادی بوده و به اين جنبشها کمک شاياني کرد» (.)Fusfeld 2001, 259
داگالس نورث و اوليور ويليامسون بهدنبال الحاق نظريۀ نهادها به علم اقتصادند.
نورث ميگويد« :نهادها و ساختار انگيزشي که حاص نهادهای جامعه هستند ،عامل اصللي
توسلعه يلا علدم توسلعه کشورهاسلت» ( .)North 2000, 25وی طلي پنجلاه سلال در مقلاالت
گوناگوني به بررسي تاريخ اقتصادی و عملکرد اقتصادی و تلأثير نهادهلا بلر عملکلرد اقتصلادی
اشاره و نظريۀ اقتصاد نهادی را ارائه کرد .دربارۀ نحوۀ ايجاد نهادها وی ميگويد« :عهن ،مدلهای
عهني مختلفي را برای توصيف محيط پيراموني و ح مشلکالت پيشلنهاد مليکنلد .هنگلاميکله
پاسخهای محيطي مدلهای عهني يکساني را در بيشتر اوقات تأييد مليکنلد تلا انلدازهای تتبيلت
ميشود .نورث اين مدل عهني نسبتاً تبلوريافته را باور و به همپيوستگي باورها را سيستم باورهلا
مينامد .بهنظر وی رابطۀ نزديکي ميان مدلهای عهنلي و سيسلتم باورهلا و نهادهلا وجلود دارد.
نهادها از سيستم باورها استخراج ميشوند» (.)North 2000, 49
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نورث در کتاب ظهور جهان غرب که به بررسي تاريخچۀ اقتصلاد نهلادی مليپلردازد ،بيلان
ميدارد که نهادها شرايط فعاليت اقتصادی در جامعله را تعيلين مليکننلد و از تصلميمات بهينلۀ
انسانها شناخت ميگيرند و به اص کارآيي نهادی توجه ميکنلد .در ايلن شلرايط ،افلراد آملادۀ
سرمايهگذاری و افزايش کارايي و اثربخشي فعاليتهای اقتصادی ميشوند؛ پس سرمايۀ اجتماعي
نوعي کاالی ميانجي برای توليد است؛ ازاينرو افلراد بلهطلور منطقلي بلرای بله حداکتررسلاندن
بهرهوری در سرمايۀ اجتماعي سرمايهگذاری ميکنند .بنلابراين منبعلي بلرای بله حداکتررسلاندن
بهرهوری است.
مهمترين نکتۀ مشترک ميان ديدگاههای نورث و وبر همان است که خودِ نلورث هلم بله آن
اشاره کرده و آن تالش وبر برای ايجاد ارتباط ميان ارزشها و باورها با عملکرد اقتصادی اسلت.
نورث نيز ميکوشد نقش باروها را در شک گيری نهادها روشن کند و از اين طريق ،تلأثير آنهلا
بر عملکرد اقتصادی را توضيح دهد .در چارچوب نظری اين پژوهش از ديلدگاههلای نلورث و
وبر بهره جستهايم ،زيرا رابطۀ ارزشها و نهادها و توسعه را تبيين ميکنند.
نظريۀ بعدی ،نظريۀ اقتصاد هزينۀ معاملۀ ويليامسون است که بر کاهش هزينهها در معلامالت
تأکيد دارد و از کارکردهای اقتصادی سرمايۀ اجتماعي نيز است .اين نظريه در چلارچوب نظلری
در بخش متغيرهای وابسته مورد استفاده قرار گرفتله اسلت .ازآنجلاييکله نهادگرايلان اقتصلادی
سرمايۀ اجتماعي را نوعي کاالی ميانجي برای توليد ميدانند و اينکه افراد بهطور منطقي برای بله
حداکتررساندن بهرهوری در سرمايۀ اجتماعي سرمايهگذاری مليکننلد؛ للذا يلک منبلع بلرای بله
حداکتر رساندن بهرهوری است .درنتيجه برای اقتصاددانان دگرانديش که نظريه متعار

اقتصادی

را بهدلي غفلت محض از ساختهای اجتماعي و سياسي و تقلي گرايي بيش از اندازه مورد نقلد
قرار مي دهند سرمايۀ اجتماعي مفهومي است با ظرفيت نظری قاب توجه که اجلازه مليدهلد بلا
استفاده از آن صورتبندی مناسبتری از عل تحوالت و توسعۀ اقتصادی ارائه شود.

نظرية رابرت پاتنام
«رويکرد پاتنام به سرمايۀ اجتماعي را رويکرد معيار يا غاللب مليداننلد؛ چراکله در آن ،تلاريخ،
فرهنگ ،نهادها و افراد با هم ميپيوندد تا يک اثرگلذاری مشلترک را بلهوجلود آورده و سلرمايۀ
اجتماعي را از منظر فرهنگ و سير تاريخي تبيين کند» (شجاعيباغيني .)333 ،1387
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وی مفهوم سرمايۀ اجتماعي را فراتر از سلطح فلردی بلهکلار مليگيلرد و آن را وارد حلوزۀ
عمومي ميکند .وی همچنين به چگونگي کارکرد سرمايۀ اجتماعي در سطح منطقلهای و مللي و
نوع تأثيرات سرمايۀ اجتماعي بر نهادهای دموکراتيک و درنهايلت ،توسلعۀ اقتصلادی عالقلهمنلد

است .بههمين منظور ،در دو مطالعه ميان ايالتهای مختلف در امريکا در کتاب بولينگ يکنفره

1

و همچنين حکومتهای منطقهای تازهتأسيس ايتاليا در شمال و جنوب در کتاب سنتهای مدني
و دموکراسي 2،تأثير سرمايۀ اجتماعي در تقويت جامعۀ مدني و کارآمدی دموکراسلي را ازسلويي
و رشد و توسعۀ اقتصادی را ازسوی ديگر مورد بررسي قرار داده است .وی در تحقيقلي کله در
ايتاليا از سال 197۰تا 199۰به مدت بيست سال بلا اسلتفاده از روش تطبيقلي تلاريخ انجلام داده
است ،متوجه ميشود مناطق شمالي از مناطق جنوبي پيشرفتهترند.
وی به شلاخصهلايي همچلون مشلارکت ملدني ،برابلری سياسلي ،هلمبسلتگي ،اعتملاد و
ساختارهای اجتماعي همکاری اشاره ميکند و نتيجه ميگيلرد کله سلرمايۀ اجتملاعي مليتوانلد
اختال

مناطق را ازنظر توسعۀ اقتصادی توضيح داده و روشلن کنلد« .او ثابلت کلرد کله هملان

مناطقي که بهترين عملکرد نهادی را داشتهاند ،دقيقاً هملان منلاطقيانلد کله بيشلترين ملدنيت را
داشته اند و آن مناطقي که بدترين عملکرد نهادی را داشتهاند ،جزو غيرمدنيترين مناطق هسلتند»
(پاتنام .)138۰

3

رابرت پاتنام ،ديدگاههای انتخاب تاريخي و عقالني را به هم پيوند ميدهد؛ بلهگونلهای کله
ميتوان درک ما از زندگي عمومي و عملکرد نهلايي در بسلياری از کشلورها را بهبلود بخشلد و
سرمايۀ اجتماعي را کليد دموکراسي ميداند .بهنظر پاتنام ،اعتماد اجتماعي مهمترين مؤلفۀ سرمايۀ
اجتماعي است.
نظريۀ رابرت پاتنام که به رويکرد معيار و غالب در سرمايۀ اجتماعي معرو

است ،به تأثير

سرمايۀ اجتماعي بر عملکرد نهادهای دموکراتيک و اقتصادی تأکيد دارد و مؤلفههلايش همچلون
اعتماد و هنجارها و مشارکت هستند ،در هر دو بخش متغيرهای مستق و وابسلتۀ تحقيلق سلهم
دارند.

1

. Civic traditions and Democracy
. Bowling alone
3
. Putnam 2000
2
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نظريۀ نان لين آخرين نظريهای است که مورد استفاده قرار گرفته است .لين بلا طلرح نظريلۀ
منابع اجتماعي معتقد است افراد گوناگون بسته به گستره و تنوع روابط اجتماعيشلان از سلرمايۀ
اجتماعي متفاوتي برخوردارند .وی حمايت اجتماعي را از دو جنبۀ متمايز جايگاههای سلاختاری
حمايت و کارکردهای حمايتي درنظر ميگيرد« .جنبلۀ اوللي منلابع حملايتي اسلت و جنبلۀ دوم
بهعنوان کارکردهای حمايتي درنظر گرفته ميشود و حمايتهای ابزاری و عاطفي بهعنلوان ابعلاد
کارکردی حمايت اجتماعي تلقي ميشود» ( .)lin 2001, 27در مدل تحقيق ما سهم نظريۀ لين در
مفهوم حمايت اجتماعي است و از اين مفهوم در آنجا سلود بلردهايلم .در ادامله ،ملدلي ترکيبلي
ترسيم ميشود که از ادغام مفاهيم عمدۀ نظريههای مذکور در چلارچوب نظلری تحقيلق حاضلر
بهدست آمده است.
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فرضيههاي تحقيق
فرضية اول :بهنظر مي رسد بين ميزان سرمايۀ اجتماعي و اقدامات نهادی برای توسلعۀ اقتصلادی
در شهر بيرجند رابطه وجود دارد.
فرضية دوم :بهنظر ميرسد بين ميزان مؤلفه های سرمايۀ اجتملاعي و اقلدامات نهلادی بلرای
توسعۀ اقتصادی در شهر بيرجند رابطه وجود دارد.
فرضية سوم :بين اعتماد و پيوند فردی و مؤلفههای اقدامات نهلادی بلرای توسلعۀ اقتصلادی
رابطه وجود دارد.
فرضية چهارم :بين اعتماد اجتماعي و مؤلفههای اقدامات نهادی برای توسعۀ اقتصادی رابطه
وجود دارد.
فرضية پنجم :بين انسجام اجتماعي و مؤلفههای اقدامات نهادی برای توسعۀ اقتصادی رابطله
وجود دارد.
فرضية ششم :بين مشارکت اجتماعي و مؤلفههای اقلدامات نهلادی بلرای توسلعۀ اقتصلادی
رابطه وجود دارد.
فرضية هفتم :بين حمايت اجتماعي و مؤلفههای اقدامات نهادی برای توسعۀ اقتصادی رابطله
وجود دارد.

روش و تکنيک تحقيق
روش تحقيق اين پژوهش پيمايشي است .در اين روش ،از ابزار پرسشنامه استفاده شده ،سپس
دادههای جمعآوریشده در نرمافزار  SPSSملورد پلردازش قلرار گرفتنلد و چگلونگي توزيلع و
روابط بين متغيرها در دو بخش توصيفي و استنباطي مورد تحلي و آزمون قرار گرفته است .الزم
به يادآوری است که پاسخ هريک از سؤاالت پرسشنامه بهصورت گزينلههلای خيلليکلم ،کلم،
تاحدی ،زياد ،خيليزياد است که به اين صورت پاسخهای هر سلؤال را در طيلف ليکلرت قلرار
دادهايم.
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جمعيت آماري و حجم نمونه و شيوۀ نمونهگيري
جامعۀ آماری اين تحقيق را تمام شهروندان بين 1۵تا۶۴ساله ،يعني جمعيت فعلال شلهر بيرجنلد
تشکي ميدهند که طبق سرشماری عمومي نفوس و مسکن سال  139۰بالغ بر 112هلزار نفرنلد
(مرکز آمار ايران .)139۰ ،حجم نمونه براساس فرمول کلوکران محاسلبه و درنهايلت ،چهارصلد
پرسشنامه اجرا شده است.
شيوۀ نمونهگيری اين تحقيق «خوشهای چندمرحلهای» است که براساس آن ،منطقله ،محلله،
خيابان ،کوچه و خانه انتخاب شده و سرانجام ،به کمک جدول اعداد تصادفي با يک نفر از افراد
خانوار که در سن بين 1۵تا ۶۴سال قرار دارد ،مصاحبه شده اسلت کله جمعيلت فعلال شلهر را
تشکي ميدهند .زمان و مکان اين تحقيق ماهها و فص های متمادی تابسلتان و پلاييز و زمسلتان
سال  139۰در شهر بيرجند ،مرکز استان خراسان جنوبي ،بوده است.
تعاريف نظری و عملياتي متغيرها
تعريف متغير مستقل :در اين تحقيق ،سرمايۀ اجتماعي متغير مستق است.
تعريف سرماية اجتماعي« :آن نوع شبکهای از روابط و پيوندهای مبتنيبلر اعتملاد اجتملاعي
بينفردی و بينگروهي و تعامالت افراد با نهادها و سازمانها و گلروههلای اجتملاعي اسلت کله
قرين همبستگي و انسجام اجتماعي و برخورداری افراد و گروهها از حمايت و انرژی الزم بلرای
تسهي کنش ها درجهت تحقق اهدا

فردی و جمعي است» (عبلداللهي  .)31 ،138۶از تعريلف

فوق چندمؤلفهبودن سرمايۀ اجتماعي برداشلت مليشلود کله شلام پيونلد بلينفلردی ،اعتملاد
اجتماعي ،انسجام ،مشارکت و حمايت اجتماعي است.
تعريف متغير وابسته :متغير وابستۀ اين تحقيق يکسری آمادگي اقدامات نهادی برای توسلعۀ
اقتصادی است ،ازجمله آمادگي برای سرمايهگذاری ،افزايش کارايي و بهرهوری ،تبادل اطالعات،
افزايش نوآوری و ابدعات ،کاهش هزينۀ معامالت و آمادگي برای پرداخت ماليات و بيمه.
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يافتههاي تحقيق
در جدول زير ويژگيهای فردی پاسخگويان ،نظير جنسيت و وضعيت تأهل و سلن بيلان شلده
است.
جدول توزيع فراواني پاسخگويان برحسب جنسيت و وضعيت تأهل و سن
موارد
جنسيت

وضعيت تأه

سن

فراواني

درصد

درصد تراکمي

مرد

2۶8

۶9

۶9

زن

123

31

1۰۰

جمع

391

1۰۰

-

مجرد

81

21

21

متأه

288

7۶

97

بيوه

9

2

99

مطلقه

3

1

1۰۰

جمع

381

1۰۰

-

1۵تا 19سال

2۴

۶

۶

2۰تا 2۴سال

3۴

9

1۵

2۵تا 29سال

33

8

23

3۰تا 3۴سال

۴3

11

3۴

3۵تا 39سال

۶7

17

۵1

۴۰تا ۴۴سال

۴۰

1۰

۶1

۴۵تا ۴9سال

۵8

1۵

7۶

۵۰تا ۵۴سال

۴۴

11

87

۵۵تا ۵9سال

2۵

۶

93

۶۰تا ۶۴سال

22

۶

99

۶۵تا ۶9سال

2

1

1۰۰

جمع

392

1۰۰

-
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سرماية اجتماعي در شهر بيرجند
نتايج مربوطبه ميزان سرمايۀ اجتماعي افراد در شهر بيرجند از پنج مؤلفۀ اعتملاد فلردی ،اعتملاد
اجتماعي ،انسجام ،مشارکت و حمايت اجتماعي تشکي شده و ميانگين سلرمايۀ اجتملاعي برابلر
71درصد است که باالتر از ميانگين فرضي ۶۰درصد ( 3در مقياس ليکرت) است .توزيع فراواني
در جدول  1بيان شده است.
جدول  .۱توزيع فراواني و ميانگين مؤلفههاي سرماية اجتماعي در بيرجند
مؤلفهها

خيليزياد

زياد

تاحدی

کم

خيليکم

ميانگين

اعتماد فردی

12

17۰

21۵

3

۰

۶9/۴

اعتماد اجتماعي

۰

2۴7

1۵1

2

۰

72/2

انسجام اجتماعي

19

32۰

۵9

2

۰

77/8

مشارکت اجتماعي

۴9

27۰

77

3

1

78

حمايت اجتماعي

۶

112

2۴۶

3۵

1

۶۴/۴

اقدامات نهادي براي توسعة اقتصادي در بيرجند
نتايج مربوطبه اقدامات نهادی برای توسعه از شش مؤلفۀ آمادگي بلرای سلرمايهگلذاری ،تبلادل
اطالعات ،افزايش کارايي ،نوآوری و ابداعات ،کاهش هزينۀ معلامالت ،آملادگي بلرای پرداخلت
ماليات و بيمهگذاری تشکي شده است .ميانگين اقدامات نهادی برای توسعه برابر  79/2اسلت و
باالتر از ميانگين فرضلي ۶۰درصلد ( 3در مقيلاس ليکلرت) اسلت .توزيلع فراوانلي هلريلک از
زيرمؤلفههای مربوطبه مؤلفههای اقدامات نهادی برای توسعه در جدول  2بيان شده است.
جدول  .۲توزيع فراواني و ميانگين مؤلفههاي اقدامات نهادي براي توسعة اقتصادي در بيرجند
مؤلفههای اقدامات نهادی برای توسعه

خيليزياد

زياد

تاحدی کم خيليکم ميانگين

آمادگي برای سرمايهگذاری

۴7

31۵

37

1

۰

8۰/۴

تبادل اطالعات

2۰9

1۵3

3۵

2

۰

88/۶

افزايش کارايي

2۵9

118

19

2

۰

91/8

نوآوری و ابداعات

۶۴

223

1۰۶

۴

1

77/۴

کاهش هزينۀ معامالت

۵2

32۰

22

۴

۰

81/1

آمادگي برای پرداخت ماليات و بيمهگذاری

27

3۰8

۵7

۶

1

77/۶
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آزمون فرضيههای تحقيق
فرضية اول :بهنظر ميرسد بين ميزان سارماية اجتمااعي و اقادامات نهاادي باراي توساعة
اقتصادي در شهر بيرجند رابطه وجود دارد.
جدول  3نتيجۀ ضريب همبستگي پيرسن برای بررسي رابطۀ بين سرمايۀ اجتماعي و اقدامات
نهادی را نشان ميدهد .همانطورکه در اين جلدول مشلاهده مليشلود p-value ،کمتلر از ۰/۰۵
است؛ پس ميتوان نتيجه گرفت که بين سرمايۀ اجتماعي و اقدامات نهادی رابطله وجلود دارد و
ضريب همبستگي فوق شدت رابطه را نشان ميدهد و فرضيۀ فوق تأييد ميشود.
جدول  .۳ضريب همبستگي پيرسن براي بررسي رابطة بين اقدامات نهادي و سرماية اجتماعي
متغير مستق

متغير وابسته

ضريب همبستگي

p-value

سرمايۀ اجتماعي

اقدامات نهادی

۰/۴۶

۰/۰۰۰

فرضية دوم :بهنظر ميرسد بين ميزان مؤلفههاي سرماية اجتمااعي و اقادامات نهاادي باراي
توسعة اقتصادي در شهر بيرجند رابطه وجود دارد.
جدول  ۴نتيجۀ ضريب همبستگي پيرسن برای بررسي رابطۀ بين اقلدامات نهلادی و مؤلفلههلای
سرمايۀ اجتماعي را نشان ميدهد .همانطورکه در اين جدول مشاهده مليشلود ،در هملۀ ملوارد
مورد بررسي  p-valueکمتر از  ۰/۰۵است؛ پس ميتوان نتيجه گرفت که بلين اقلدامات نهلادی و
مؤلفههای سرمايۀ اجتماعي رابطه وجود دارد و فرضيۀ فوق تأييد ميشود .باتوجهبه ميزان ضريب
همبستگي بهدستآمده از ميان مؤلفههای سرمايۀ اجتماعي ،مشارکت اجتماعي و اقدامات نهلادی
دارای همبستگي بيشتری هستند و کمترين همبستگي مربلوطبله رابطلۀ بلين اقلدامات نهلادی و
اعتماد فردی است.
جدول  .۴ضريب همبستگي پيرسن براي بررسي رابطة بين اقدامات نهادي و مؤلفههاي سرماية
اجتماعي
متغير مستق
اعتماد فردی
اعتماد اجتماعي
انسجام اجتماعي
مشارکت اجتماعي
حمايت اجتماعي

متغير وابسته
اقدامات نهادی
اقدامات نهادی
اقدامات نهادی
اقدامات نهادی
اقدامات نهادی

ضريب همبستگي
۰/1۰8
۰/37۴
۰/38۵
۰/۴3۴
۰/33۰

p-value

۰/۰31
۰/۰۰۰
۰/۰۰۰
۰/۰۰۰
۰/۰۰۰
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فرضية سوم :بين اعتماد و پيوند فردي و مؤلفههاي اقدامات نهادي باراي توساعة اقتصاادي
رابطه وجود دارد.
جدول  ۵نتيجۀ ضريب همبستگي پيرسلن بلرای بررسلي رابطلۀ بلين اعتملاد و پيونلد فلردی و
مؤلفههای اقدامات نهادی را نشان ميدهد .همانطورکله در ايلن جلدول مشلاهده مليشلود ،در
بررسي رابطۀ بين اعتماد و پيوند فردی با مؤلفههای آمادگي برای سرمايهگذاری ،ميلزان کلارايي،
نوآوری و ابداعات  p-valueکمتر از  ۰/۰۵است؛ پس ميتوان نتيجله گرفلت کله بلين اعتملاد و
پيوند فردی و مؤلفههای مذکور رابطه وجود دارد؛ ولي بين اعتماد ،پيوند فردی ،تبادل اطالعات،
کاهش هزينۀ معامالت و آمادگي برای پرداخت ماليات رابطه وجود ندارد؛ بنابراين فرضليۀ فلوق
تأييد نميشود.
جدول  .۵ضريب همبستگي پيرسن براي بررسي رابطة بين اعتماد و پيوند فردي و مؤلفههاي
اقدامات نهادي
متغير مستق

متغير وابسته

ضريب همبستگي

p-value

اعتماد و پيوند فردی

آمادگي برای سرمايهگذاری

۰/229

۰/۰۰۰

اعتماد و پيوند فردی

تبادل اطالعات

۰/۰۴3

۰/389

اعتماد و پيوند فردی

ميزان کارايي

۰/13۴

۰/۰۰7

اعتماد و پيوند فردی

نوآوری و ابداعات

۰/131

۰/۰۰9

اعتماد و پيوند فردی

کاهش هزينۀ معامالت

۰/۰۰۵

۰/928

۰/۰۰8

۰/8۶8

اعتماد و پيوند فردی آمادگي برای پرداخت ماليات و بيمهگذاری

فرضية چهارم :بين اعتماد اجتماعي و مؤلفه هاي اقدامات نهادي براي توسعة اقتصادي رابطه
وجود دارد.
جدول  ۶نتيجۀ ضريب همبستگي پيرسن برای بررسي رابطۀ بين اعتماد اجتملاعي و مؤلفلههلای
اقدامات نهادی را نشان ميدهد .همانطورکه در اين جدول مشاهده ميشلود ،در بررسلي رابطلۀ
بين اعتماد اجتماعي با همۀ مؤلفههای اقدامات نهادی  p-valueکمتر از  ۰/۰۵است؛ پس ميتلوان
نتيجه گرفت که بين اعتماد اجتماعي و مؤلفههای اقدامات نهادی بلرای توسلعۀ اقتصلادی رابطله
وجود دارد و فرضيۀ فوق تأييد ميشود.
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جدول  .۶ضريب همبستگي پيرسن براي بررسي رابطة بين اعتماد اجتماعي و مؤلفههاي اقدامات
نهادي
متغير مستق

متغير وابسته

ضريب همبستگي

p-value

اعتماد اجتماعي

آمادگي برای سرمايهگذاری

۰/۴۰۰

۰/۰۰۰

اعتماد اجتماعي

تبادل اطالعات

۰/11۰

۰/۰28

اعتماد اجتماعي

ميزان کارايي

۰/1۵۰

۰/۰۰3

اعتماد اجتماعي

نوآوری و ابداعات

۰/3۰۴

۰/۰۰۰

اعتماد اجتماعي

کاهش هزينۀ معامالت

۰/122

۰/۰1۴

۰/2۴۴

۰/۰۰۰

اعتماد اجتماعي آمادگي برای پرداخت ماليات و بيمهگذاری

فرضية پنجم :بين انسجام اجتماعي و مؤلفه هاي اقدامات نهادي براي توسعة اقتصادي رابطه
وجود دارد.
جدول  7نتيجۀ ضريب همبستگي پيرسن برای بررسي رابطۀ بين انسجام اجتماعي و مؤلفلههلای
اقدامات نهادی را نشان ميدهد .همانطورکه در اين جدول مشاهده ميشلود ،در بررسلي رابطلۀ
بين انسجام اجتماعي با مؤلفههای اقدامات نهادی بهجز مؤلفۀ تبادل اطالعات در ساير ملوارد

p-

 valueکمتر از  ۰/۰۵است؛ پس ميتوان نتيجه گرفت که بين انسجام اجتملاعي و آملادگي بلرای
سرمايهگذاری ،ميزان کارايي ،نوآوری و ابداعات ،کاهش هزينۀ معامالت ،آمادگي برای پرداخلت
ماليات و بيمهگذاری رابطه وجود دارد و فرضيۀ فوق رد ميشود.
جدول  .۷ضريب همبستگي پيرسن براي بررسي رابطة بين انسجام اجتماعي و مؤلفههاي اقدامات
نهادي
متغير مستق

متغير وابسته

ضريب همبستگي

p-value

انسجام اجتماعي

آمادگي برای سرمايهگذاری

۰/323

۰/۰۰۰

انسجام اجتماعي

تبادل اطالعات

۰/۰21

۰/۶۶8

انسجام اجتماعي

ميزان کارايي

۰/182

۰/۰۰۰

انسجام اجتماعي

نوآوری و ابداعات

۰/331

۰/۰۰۰

انسجام اجتماعي

کاهش هزينۀ معامالت

۰/172

۰/۰۰1

۰/3۴۵

۰/۰۰۰

انسجام اجتماعي آمادگي برای پرداخت ماليات و بيمهگذاری
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فرضية ششم :بين مشارکت اجتماعي و مؤلفههاي اقدامات نهاادي باراي توساعة اقتصاادي
رابطه وجود دارد.
جدول  8نتيجۀ ضريب همبستگي پيرسن برای بررسي رابطۀ بين مشارکت اجتماعي و مؤلفههای
اقدامات نهادی را نشان ميدهد .همانطورکه در اين جدول مشاهده ميشلود ،در بررسلي رابطلۀ
بين مشارکت اجتماعي با همۀ مؤلفههای اقلدامات نهلادی p-value ،کمتلر از  ۰/۰۵اسلت ،پلس
ميتوان نتيجه گرفت که بين مشلارکت اجتملاعي و مؤلفلههلای اقلدامات نهلادی بلرای توسلعۀ
اقتصادی رابطه وجود دارد و فرضيۀ فوق تأييد ميشود.
جدول  .۸ضريب همبستگي پيرسن براي بررسي رابطة بين مشارکت اجتماعي و مؤلفههاي اقدامات
نهادي
متغير مستق

متغير وابسته

ضريب همبستگي

p-value

مشارکت اجتماعي

آمادگي برای سرمايهگذاری

۰/32۰

۰/۰۰۰

مشارکت اجتماعي

تبادل اطالعات

۰/212

۰/۰۰۰

مشارکت اجتماعي

ميزان کارايي

۰/2۰9

۰/۰۰۰

مشارکت اجتماعي

نوآوری و ابداعات

۰/3۰۴

۰/۰۰۰

مشارکت اجتماعي

کاهش هزينۀ معامالت

۰/11۵

۰/۰22

۰/۴31

۰/۰۰۰

مشارکت اجتماعي آمادگي برای پرداخت ماليات و بيمهگذاری

فرضية هفتم :بين حمايت اجتماعي و مؤلفههاي اقدامات نهادي براي توسعة اقتصادي رابطاه
وجود دارد .
جدول  9نتيجۀ ضريب همبستگي پيرسن برای بررسي رابطۀ بين حمايت اجتماعي و مؤلفلههلای
اقدامات نهادی را نشان ميدهد .همانطورکه در اين جدول مشاهده ميشلود ،در بررسلي رابطلۀ
بين حمايت اجتماعي با مؤلفههای اقدامات نهادی ،بهجز مؤلفۀ تبادل اطالعات در ساير موارد

p-

 valueکمتر از  ۰/۰۵است؛ پس ميتوان نتيجه گرفت که بين حمايلت اجتملاعي ،آملادگي بلرای
سرمايهگذاری ،ميزان کارايي ،نوآوری و ابداعات ،کاهش هزينۀ معامالت ،آمادگي برای پرداخلت
ماليات و بيمهگذاری رابطه وجود دارد و فرضيۀ فوق رد ميشود.
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جدول  .۹ضريب همبستگي پيرسن براي بررسي رابطة بين حمايت اجتماعي و مؤلفههاي اقدامات
نهادي
ضريب همبستگي

p-value

حمايت اجتماعي

آمادگي برای سرمايهگذاری

۰/3۰۰

۰/۰۰۰

حمايت اجتماعي

تبادل اطالعات

۰/۰7۰

۰/1۶۵

حمايت اجتماعي

ميزان کارايي

۰/197

۰/۰۰۰

حمايت اجتماعي

نوآوری و ابداعات

۰/319

۰/۰۰۰

حمايت اجتماعي

کاهش هزينۀ معامالت

۰/1۴8

۰/۰۰3

حمايت اجتماعي

آمادگي برای پرداخت ماليات و بيمهگذاری

۰/221

۰/۰۰۰

متغير وابسته

متغير مستق

آزمون مدل تحقيق
در اين بخش به منظور آزمون ملدل تحقيلق ،از دو آملاره اسلتفاده شلده اسلت .ابتلدا رگرسليون
چندمتغيره مورد استفاده قرار گرفته و سپس تحلي مسير برای دستيابي به رابطلۀ علّلي احتملالي
موجود در مدل بهکار گرفته شده است.

رگرسيون چندمتغيره
برای بررسي تأثير متغيلرهلای مسلتق مؤلفله هلای سلرمايۀ اجتملاعي بلر ميلزان آملادگي بلرای
سرمايهگذاری از رگرسيون چندمتغيره استفاده شده است تا به اين طريق ،تغييرات ميزان آملادگي
برای سرمايهگذاری را ازطريق متغيرهای مستق مؤلفههای سرمايۀ اجتملاعي پليشبينلي و سلهم
هريک از اين متغيرها را در تبيين ميزان آمادگي برای سرمايهگذاری تعيين کنليم .ازايلنرو نتلايج
حاص از اين تجزيهوتحلي مطابق جدول  1۰به شرح زير بيان مليشلود و ضلريب تعيلين
بهترتيب برابر  21است .بنابراين با مشلاهدۀ مقلدار ضلريب تعيلين مليتلوان نتيجله گرفلت کله
مؤلفه های سرمايۀ اجتماعي 21درصلد از واريلانس متغيلر وابسلته ،يعنلي ميلزان آملادگي بلرای
سرمايهگذاری را تبيين ميکنند.
در جدول  p-value ،1۰مربوطبه متغيرهای مستق اعتماد اجتماعي و حمايت اجتماعي کمتر
از  ۰/۰۵است؛ بنابراين اين متغيرها در پيشبيني ميزان آمادگي برای سرمايهگذاری تلأثيرگذارنلد.
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همچنين براساس اين نتايج ،متغيرهای مسلتق اعتملاد فلردی و انسلجام اجتملاعي و مشلارکت
اجتماعي وارد مدل رگرسيون نميشوند.
جدول  .۱۰خالصة نتايج رگرسيون ميزان آمادگي براي سرمايهگذاري براساس هريک از مؤلفههاي
سرماية اجتماعي

برای بررسي تأثير متغيرهای مستق مؤلفه های سرمايۀ اجتماعي بر ميزان تبلادل اطالعلات از
رگرسيون چندمتغيره استفاده شده است تا بله ايلن طريلق ،تغييلرات ميلزان تبلادل اطالعلات را
ازطريق متغيرهای مستق مؤلفههای سرمايۀ اجتماعي پيشبيني و سهم هريک از اين متغيرهلا را
در تبيين ميزان تبادل اطالعات تعيين کنيم .ازاينرو نتايج حاص از ايلن تجزيلهوتحليل مطلابق
جدول  11به شرح زير بيان ميشود .با مشاهدۀ مقدار ضريب تعيين ميتلوان نتيجله گرفلت کله
مؤلفههای سرمايۀ اجتماعي ۶/1درصد از واريانس متغير وابسته ،يعني ميلزان تبلادل اطالعلات را
تبيين ميکنند.
در جدول  p-value ،11مربوطبه متغير های مستق انسجام اجتملاعي و مشلارکت اجتملاعي
کمتر از  ۰/۰۵است؛ بنابراين اين متغيرها در پيشبيني ميزان تبادل اطالعات تأثيرگذارند .همچنين
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براساس اين نتايج ،متغيرهای مستق اعتماد فردی و اعتماد اجتملاعي و حمايلت اجتملاعي وارد
مدل رگرسيون نميشوند.
جدول  .۱۱خالصة نتايج رگرسيون ميزان تبادل اطالعات براساس هريک از مؤلفههاي سرماية
اجتماعي

برای بررسي تأثير متغيرهای مستق مؤلفههای سرمايۀ اجتماعي بر ميزان افلزايش کلارايي از
رگرسيون چندمتغيره استفاده شده است تا به اين طريق ،تغييرات ميزان افزايش کارايي را ازطريق
متغيرهای مستق مؤلفههای سرمايۀ اجتماعي پيشبيني و سهم هريک از اين متغيرها را در تبيلين
ميزان افزايش کارايي تعيين کنيم .ازاينرو نتايج حاص از اين تجزيهوتحلي مطابق جدول  12به
شرح زير بيان ميشود .با مشاهدۀ مقدار ضريب تعيين ميتوان نتيجه گرفت که مؤلفههای سرمايۀ
اجتماعي 13/7درصد از واريانس متغير وابسته ،يعني ميزان افزايش کارايي را تبيين ميکنند.
در جدول  p-value ،12مربوطبه متغيرهای مستق اعتماد فردی و حمايت اجتماعي کمتلر از
 ۰/۰۵است؛ بنابراين اين متغيرها در پليشبينلي ميلزان افلزايش کلارايي تلأثيرگذارنلد .همچنلين
براساس اين نتايج ،متغيرهای مستق اعتماد اجتماعي و انسجام اجتملاعي و مشلارکت اجتملاعي
وارد مدل رگرسيون نميشوند.
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جدول  .۱۲خالصة نتايج رگرسيون ميزان افزايش کارايي براساس هريک از مؤلفههاي سرماية
اجتماعي

برای بررسي تأثير متغيرهای مستق مؤلفه های سرمايۀ اجتماعي بر ميزان نوآوری و ابداعات
از رگرسيون چندمتغيره استفاده شده است تا به اين طريق ،تغييرات ميزان نوآوری و ابلداعات را
ازطريق متغيرهای مستق مؤلفههای سرمايۀ اجتماعي پيشبيني و سهم هريک از ايلن متغيرهلا را
در تبيين ميزان نوآوری و ابداعات تعيين کنيم .بنابراين نتايج حاص از اين تجزيهوتحلي مطلابق
جدول  13به شرح زير بيان ميشود .با مشاهدۀ مقدار ضريب تعيين ميتلوان نتيجله گرفلت کله
مؤلفه های سرمايۀ اجتماعي 18/۴درصد از واريانس متغير وابسته ،يعني ميزان نوآوری و ابداعات
را تبيين ميکنند.
در جدول  p-value ،13مربوطبه متغيلرهلای مسلتق اعتملاد اجتملاعي ،انسلجام اجتملاعي،
مشارکت اجتماعي و حمايت اجتماعي کمتر از  ۰/۰۵است؛ بنابراين ايلن متغيرهلا در پليشبينلي
ميزان نوآوری و ابداعات تأثيرگذارند .همچنين براساس اين نتايج ،متغيلر مسلتق اعتملاد فلردی
وارد مدل رگرسيون نميشود.
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جدول  .۱۳خالصة نتايج رگرسيون ميزان نوآوري و ابداعات براساس هريک از مؤلفههاي سرماية
اجتماعي

برای بررسي تأثير متغيرهای مستق مؤلفههای سلرمايۀ اجتملاعي بلر ميلزان کلاهش هزينلۀ
معامالت از رگرسيون چندمتغيره استفاده شده است تا به اين طريق ،تغييرات ميزان کاهش هزينۀ
معامالت را ازطريق متغيرهای مستق مؤلفههای سرمايۀ اجتماعي پيشبيني و سهم هريک از ايلن
متغيرها را در تبيين ميزان کاهش هزينۀ معلامالت تعيلين کنليم .ازايلنرو نتلايج حاصل از ايلن
تجزيهوتحلي مطابق جدول  1۴به شرح زير بيان ميشود .با مشاهدۀ مقدار ضريب تعيين ميتوان
نتيجه گرفت که مؤلفه های سرمايۀ اجتماعي ۴/7درصد از از واريانس متغير وابسته ،يعنلي ميلزان
کاهش هزينۀ معامالت را تبيين ميکنند.
در جدول  p-value ،1۴مربلوطبله متغيلر مسلتق حمايلت اجتملاعي کمتلر از  ۰/۰۵اسلت؛
بنابراين اين متغير در پيشبيني ميزان کاهش هزينۀ معامالت تأثيرگذار اسلت .همچنلين براسلاس
اين نتايج ،متغير های مسلتق اعتملاد فلردی ،اعتملاد اجتملاعي ،انسلجام اجتملاعي و مشلارکت
اجتماعي وارد مدل رگرسيون نميشوند.
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جدول  .۱۴خالصة نتايج رگرسيون ميزان کاهش هزينة معامالت براساس هريک از مؤلفههاي سرماية
اجتماعي

برای بررسي تأثير متغيرهای مستق مؤلفههای سلرمايۀ اجتملاعي بلر ميلزان آملادگي بلرای
پرداخت ماليات و بيمهگذاری از رگرسيون چنلدمتغيره اسلتفاده شلده اسلت تلا بله ايلن طريلق،
تغييرات ميلزان آملادگي بلرای پرداخلت ماليلات و بيملهگلذاری را ازطريلق متغيرهلای مسلتق
مؤلفههای سرمايۀ اجتماعي پيشبيني و سهم هريک از ايلن متغيرهلا را در تبيلين ميلزان آملادگي
برای پرداخت ماليات و بيمهگذاری تعيين کنيم .بنابراين نتايج حاص از اين تجزيهوتحلي مطابق
جدول  1۵به شرح زير بيان ميشود .ضريب تعيين

بلهترتيلب برابلر  23اسلت؛ ازايلنرو بلا

مشاهدۀ مقدار ضريب تعيين ميتوان نتيجه گرفت که مؤلفه های سلرمايۀ اجتملاعي 23درصلد از
واريانس متغير وابسته ،يعني ميزان آمادگي برای پرداخت ماليات و بيمهگذاری را تبيين ميکنند.
در جدول  p-value ،1۵مربوطبه متغير های مستق اعتماد فردی ،انسجام اجتماعي ،مشارکت
اجتماعي و حمايت اجتماعي کمتر از  ۰/۰۵اسلت؛ بنلابراين ايلن متغيرهلا در پليشبينلي ميلزان
آمادگي برای پرداخت ماليات و بيمهگذاری تأثيرگذارنلد .همچنلين براسلاس ايلن نتلايج ،متغيلر
مستق اعتماد اجتماعي وارد مدل رگرسيون نميشود.
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جدول  .۱۵خالصة نتايج رگرسيون ميزان آمادگي براي پرداخت ماليات براساس هريک از مؤلفههاي
سرماية اجتماعي

تحلي مسلير 1:روش آملاری کلاربرد ضلرايب بتلای اسلتاندارد رگرسليون چنلدمتغيرر در
مدلهار ساختاری است .هد تحلي مسير بهدستآوردن برآوردهار کمّلى روابلط علّلى بلين
مجموعهار از متغيرهاست .ساختن يک مدل علّي لزوماً بلهمعنلای وجلود روابلط علّلي در بلين
متغيرهای مدل نيست؛ بلکه اين عليت براساس مفروضات هلمبسلتگي و نظلر و پيشلينۀ تحقيلق
استوار است .تحلي مسير بيان ميکند که کدام مسير مهمتر يلا معنلادارتر اسلت .ضلرايب مسلير
براساس ضريب استانداردشدۀ رگرسيون محاسبه ميشود .يک متغير بلهصلورت تلابعى از ديگلر
متغيرها فرض ميشود و مدل رگرسيونى آن ترسيم ميشلود .بلرای بلهدسلتآوردن برآوردهلای
ضرايب اصلي مسير کافي است هر متغير وابسته (درونزا) به متغيرهايي که مسلتقيماً تحلتتلأثير
آن است ،بازگشت داده شود .بهبيانديگر ،برای برآوردهای هريلک از مسليرهای مشلخصشلده،
ضرايب استانداردشدۀ رگرسيون (يا ضلرايب مسلير) محاسلبه مليشلود .ايلن ضلرايب ازطريلق
برقراری معادلههای ساختاری ،يعني معادلههايي کله سلاختار روابلط مفلروض در يلک ملدل را
مشخص ميسازد ،بهدست ميآيند.
نمودار پايين دياگرام ميسر و ضرايب آن است که بهمنظور تعيين آثار علي مستقيم متغيرهلای
مستق بر متغير وابسته مورد استفاده قرار گرفته است .همانگونله کله در ايلن نملودار مشلاهده
ميشود ،متغير مستق اعتماد اجتماعي با ضريب تأثير  ۰/2۴8در بين مؤلفههای سرمايۀ اجتماعي،
بيشترين تأثير را بر متغير وابستۀ آمادگي برای سرمايهگذاری دارد .متغير مستق انسجام اجتماعي
با ضريب تأثير  ۰/1۵7در بين مؤلفههای سرمايۀ اجتماعي ،بيشترين تأثير را بر متغير وابستۀ تبادل
اطالعات دارد .متغير مستق اعتماد فردی بلا ضلريب تلأثير  ۰/3۰۴در بلين مؤلفلههلای سلرمايۀ
اجتماعي ،بيشترين تأثير را بر متغير وابستۀ افزايش کارايي دارد .متغير مستق حمايت اجتماعي با
. Path Analysis

1
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ضريب تأثير  ۰/22۰در بين مؤلفههای سرمايۀ اجتماعي ،بيشترين تأثير را بر متغير وابستۀ نوآوری
و ابداعات دارد و با ضريب تأثير  ۰/12۴در بين مؤلفههای سرمايۀ اجتماعي ،بيشترين تأثير را بلر
متغير وابستۀ کاهش هزينۀ معامالت دارد .متغير مستق مشارکت اجتماعي با ضريب تأثير ۰/32۶
در بين مؤلفههای سرمايۀ اجتماعي ،بيشترين تأثير را بلر متغيلر وابسلتۀ آملادگي بلرای پرداخلت
ماليات و بيمهگذاری دارد.
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تحليل و نتيجهگيري
درجهت تبيين رابطه سرمايۀ اجتماعي و توسعۀ اقتصادی رويکردی تلفيقي ارائه شلد .رويکلرد
جامع فوق مبيّن مرتبطساختن نگاه کالسيک جامعهشناختي با مکتب جديدی است که در اقتصاد
شک گرفته است .همچنين ارتباط عميقي بين اقتصاد و جامعلهشناسلي برقلرار شلده اسلت .در
رويکرد فرهنگگرايي ،ماکس وبر با ربطدادن عملکلرد متفلاوت اقتصلادی منلاطق مختللف هلر
جامعه به عوام فرهنگي و اجتماعي ،معتقد به رابطۀ علّي ازسوی ارزشها به عملکرد اقتصلادی
است .داگالس نورث و ويليامسون نيز در رويکرد نهادگرای اقتصادی بر تأثير و نقش باورهلا در
شک گيری نهادها تأکيد ميورزند که تأثير وبر بر نلورث را مليرسلاند .ايلن نظريلههلا مصلداق
برقراری پيوند و چارچوب نظری مشترک است که رويکرد تلفيقي جامعي را تشکي ميدهند .از
نظريههای رابرت پاتنام و نان لين نيز سود بردهايم.
نتايج بيانگر آن است که ميزان سرمايۀ اجتماعي در بيرجند باالست و نتلايج پلژوهش ملا بلا
نتايج طرح ملي سنجش سرمايۀ اجتماعي در ايران همپوشاني دارد .همچنين اقدامات و آمادگيها
برای توسعه در بيرجند از ميانگين فرضي بيشتر است.
در بررسي آزمون فرضيات ،رابطۀ معنيدار و مستقيم بين ميزان سلرمايۀ اجتملاعي و آملادگي
برای توسعۀ اقتصادی وجود دارد .ضريب همبسلتگي بلهدسلتآملده شلدت آن رابطله را نشلان
ميدهد و بين سرمايۀ اجتماعي و مؤلفههای آن و اقدامات نهادی برای توسعۀ اقتصادی رابطلهای
معنيدار وجود دارد .بين اعتماد اجتماعي و مشارکت اجتملاعي و مؤلفلههلای آملادگي اقلدامات
نهادی رابطۀ مستقيم وجود دارد .نظريۀ فرانکوييس نيز بيانگر رابطۀ سرمايۀ اجتماعي و پيشلرفت
اقتصادی بود.
در بخش آزمون مدل تحقيق ،از دو آمارۀ رگرسيون چندمتغيره و سپس تحلي مسير اسلتفاده
شده تا سهم هريک از متغيرهای مستق را در تبيين و پيشبيني مؤلفههلای متغيلر وابسلته نشلان
دهيم و دياگرام تحلي مسير را ترسيم کردهايم .درحاليکه يافتههای تحقيق بيانگر ميزان پتانسلي
بااليي از سرمايۀ اجتماعي و مؤلفههايش و اقدامات نهادی برای توسعۀ اقتصادی است که ثلروت
پنهاني و بستر مناسبي را برای اين مهم مهيا کرده است و با تکيه بر آن ميتوان گامهلای اساسلي
در راه پيشرفت برداشت؛ ولي بهدالي متعددی ،ازجمله کمبود سرمايۀ دولتلي ،اختصلاصنلدادن
اعتبارات ازسوی دولت ،ناآگاهي و بيتوجهي به پتانسي ها و سلرمايههلای اجتملاعي پيشلرفت،
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منطقۀ مدنظر از فرايند توسعه کشور عقب مانده است و در محروميت و توسلعهنيلافتگي شلديد
بهسر ميبرد.
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