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Abstract
The purpose of this study is to investigate the relationship between the role of
social capital in social development of Hormozgan province. In order to achieve the
objectives of the research, the method of secondary analysis has been used and data
related to social capital and social development have been collected by referring to
land use planning data and statistical yearbook. To determine the social capital
indicators, four indicators educational per capita, cultural per capita, health per
capita and sports per capita were selected based on the data of the management
organization. Also, social capital was used at three levels: micro, medium and
macro, based on the land use planning. The sample size was done using the census
method and all 13 cities of the province were selected. Finally, data analysis was
performed using SPSS software and descriptive statistics such as mean, standard
deviation, variance and inferential tests such as Pearson. The average obtained from
descriptive statistics shows that the average of social capital (2.74) and social
development (375.25) are in the middle and low levels, respectively. . Also,
according to the findings, social development in Parsian was at a high level and the
lowest level of social development was related to Sirik city. The results of inferential
testing showed that there is an inverse relationship between the two variables of
social capital and social development; this is due to the existence of strong intragroup ties between the citizens of Hormozgan. According to Granovetter theory,
strong intra-group bonds limit relationships and, consequently, lack of social
development.
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چكیده
هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی رابطه نقش سرمایه اجتماعی در توسعه اجتماعی استان هرمزگان است.
درراستای نیل به اهداف پژوهش ،از روش تحلیل ثانویه استفاده شده و گردآوری دادههای مربوط به سرمایه اجتماعی و
توسعه اجتماعی از طریق مراجعه به داده های آمایش سرزمین و سالنامه آماری انجام گرفته است .برای تعیین شاخصهای
سرمایه اجتماعی چهار شاخص سرانه آموزشی ،سرانه فرهنگی ،سرانه بهداشتی و سرانه ورزشی براساس دادههای سازمان
مدیریت انتخاب شدند .همچنین سرمایه اجتماعی در سه سطح خرد ،میانی و کالن بر اساس طرح آمایش سرزمین استفاده
شد .حجم نمونه با استفاده از روش تمامشماری انجام شد و تمام  29شهرستان استان انتخاب شدند .در نهایت ،با استفاده از
نرمافزار  Spssو با به کارگیری آمارهای توصیفی همچون میانگین ،انحراف معیار ،واریانس و با استفاده از آزمونهای
استنباطی نظیر پیرسون تجزیه و تحلیل دادهها صورت پذیرفت .میانگین بهدستآمده از آمارهای توصیفی نشان میدهد که
میانگین سرمایه اجتماعی ( )1/22و توسعه اجتماعی ( )922/12بهترتیب در سطح متوسط و پایین قرار دارد .همچنین طبق
یافتهها ،توسعه اجتماعی در پارسیان در سطح باالیی قرار داشت و کمترین میزان توسعه اجتماعی مربوط به شهرستان سیریک
بود .نتایج آزمون استنباطی نشان داد که رابطهای معکوس بین دو متغیر سرمایه اجتماعی و توسعه اجتماعی وجود دارد؛ این
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امر ناشی از وجود پیوندهای قوی درون گروهی بین شهروندان هرمزگانی است .براساس نظریه گرانووتر ،پیوندهای قوی
درونگروهی سبب محدود شدن روابط و در نتیجه ،عدم توسعهیافتگی اجتماعی میشود.

کلیدواژهها :سرمایه اجتماعی ،توسعه اجتماعی ،سرانه آموزشی و فرهنگی ،سرانه آموزشی.

مقدمه
سرمایه اجتماعی موضوعی واحد نیست؛ بلکه انواع گوناگونی از مقولههاست که دو ویژگی
مشترك دارد :یکری اینکره همرة آنهرا شرامل جنبرهای از سراخت اجتمراعی اسرت و دیگرر اینکره
کنشهای معین افرادی را که در درون ساختار قرار دارند ،تسهیل میکند .سرمایه اجتماعی ،نه در
افراد و نه در ابرزار فیزیکری تولیرد؛ بلکره در روابرط اجتمراعی شرکل مریگیررد و توسرعه مرییابرد
(نصراصفهانی و همکاران .)261 :2916 ،سرمایه اجتماعی معموالً با دو مفهوم «شربکه اجتمراعی» و
«شعاع اعتماد» همراه است .شبکه اجتماعی عبارت است از :گروهی که براسراس اعتمراد متقابرل بره
یکدیگر از اطالعات ،هنجارها و ارزش هرای یکسرانی در تبرادالت خرود اسرتفاده مریکننرد .شرعاع
اعتماد نیز به معنای گستردگی دایره همکاری و اعتماد متقابل بین اعضای گروه است .هرچه شربکه
اجتماعی و شعاع اعتماد گروه و جامعه بیشتر باشد ،میزان اثرگذاری بر توسرعه اجتمراعی نیرز بیشرتر
خواهد بود (صادقپور .)2 :2911 ،بنابراین ،سرمایه اجتمراعی را مریتروان برهعنروان مجموعرهای از
هنجارها و ارزشهای غیررسمی و دارایریهرای غیرملموسری تعریر کررد کره بریش از هرچیرز در
زنررردگی مرررردم مهرررم تلقررری مررریشرررود؛ برررهطررروریکررره بانرررک جهرررانی از سررررمایه اجتمررراعی
به عنوان «ثروت نامریی» یاد میکند (فوکویاما2921 ،؛ به نقل از خاوری .)121 :2916 ،بره عبرارت
بهتر ،سرمایه اجتماعی در حقیقت ،بره آرمرانهرای مشرترك ،وفراق و انسرجام اجتمراعی ،اعتمراد،
صداقت و احترام متقابل افراد نسبت به همدیگر ،رعایت ارزشها و هنجارهرا و اصرول اخالقری و
پرهیز از هرگونه تظاهر در رفتار اطالق میشود (نصراصفهانی و همکاران .)261 :2916 ،اگرر چره
تعاری

و تفاسیر متفاوت و گاه متضادی از سرمایه اجتماعی موجود است؛ اما بحث و پژوهش در

مورد آن بهعنوان حقله مفقوده توسعه و عاملی مهم در توسعهیافتگی و رهرایی از عقربمانردگی در
سالهای اخیر رشد فزایندهای داشته است .توجه جامعهشناسان ،اقتصاددانان توسرعه ،جررمشناسران،
متخصصان بهداشت و سالمت ،سیاستمداران و برنامهریزان ملی و نهادهرای برینالمللری حراکی از
آن مدعاست (قاسمی و همکاران .)122 :2916 ،سرمایه اجتماعی در نظام اجتماعی کنونی بهعنوان
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یکی از شاخصههای بنیادین رشد و توسعه هر جامعه مطرح میشود .این مفهوم حوزههای متفراوتی
از جمله توسعه اجتماعی کالنشهرها و بهبود مدیریت و ارتقرای رفراه اجتمراعی را دربرر مریگیررد
(عزمی .)291 :2911 ،سرمایه اجتماعی مفهومی است کره در سرالهرای اخیرر در همره جنبرههرای
اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی خودنمایی کرده است .امرروزه بررای جامعرهشناسران ثابرت
شده است که سرمایه اجتماعی یکی از شاخصهای توسعه و رشد در جوامع است که فرایند توسعه
اجتماعی را تسهیل مریکنرد (بالکمرن .)22 :1662 ،بنرابراین ،یکری از مفلفرههرای مهرم در توسرعه
اجتماعی« ،سرمایه اجتماعی» است.
برای مدتهایی مدید ،نگرشی تکبعدی برر مطالعرات توسرعه حراکم برود و واژه توسرعه برا
توسعه اقتصادی مترادف در نظر گرفته میشد .اما با افزایش دانش بشری ،رفترهرفتره ،ایرن نگررش
چنانکه توسعه را پدیدهای دارای پیچیدگی علّی دانستهاند که برای

تکبعدی به حاشیه رانده شد؛
حصول به آن میبایست مجموعهای از علل در کنار یکدیگر قرار گیرند .از این دیدگاه ،تأکید برر
متغیّرهای صرفاً اقتصادی یا سیاسی و توجه صرف به یکی از ابعاد توسعه لزوماً به توسعه و افزایش
توانایی نظام اجتماعی در مواجهه با پیچیدگیهای محیطی منجر نخواهد شد و حتری در مرواردی،
اتّخاذ این نگرشِ تکبعدی میتواند نظام را در مواجهه با پیچیردگیهرای محیطری آسریبپرذیرتر
کند .افزایش دانش بشری در زمینة ابعاد مختل

توسعه و لزوم نگریستن به آن به مثابة مجموعهای

عِلّی ،اندیشمندان را بر آن داشت که از توسعة اقتصادی فراترر رونرد و بره مفراهیمی چرون توسرعة
سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و ...بیندیشند و هر یک در رشتههای تخصصی خرود و از زاویرة دیرد
خود علل دخیرل در توسرعة جوامرع را شناسرایی کننرد (فاضرلی و همکراران .)261 :2911 ،توسرعه
اجتماعی اشکال متفاوتی از کنش متقابل است که در یک جامعه خاص همراه با توسرعه تمردن ر
میدهد .به طور کلی ،هدف اصلی توسرعه اجتمراعی بهبرود وضرعیت اجتمراعی افرراد جامعره اسرت
(مطیعرری لنگرررودی .)62 :2911 ،در مجمرروع ،اگررر بخررواهیم نرروعی دسررتهبنرردی از شرراخصهررای
بهکارگرفته شده طی سالیان اخیر برای سرنجش توسرعه انسرانی و اجتمراعی اراهره دهریم ،مریتروانیم
شاخصهای پیشنهادی را در چهار دسته طبقهبندی کنیم :نخستین دسرته بره شررایط زنردگی اعرم از
بهداشت ،تغذیه ،مسکن ،دسترسی به آب و تسهیالت بهداشتی و مشابه آنها اشاره دارد؛ دسرته دوم،
به جنبه های اطالعاتی و فرهنگی ،ازجمله سوادآموزی ،آموزش و پرورش ،کتابخانهها ،روزنامههرا،
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موسیقی ،تئاتر و هنرهای زیبا میپردازد؛ سومین دسته ،مربوط به مسراهل اجتمراعی همچرون حقروق
بشر ،وضعیت زنان ،مشارکت ،برابری ،امنیت فردی ،کودکان کرار ،اسرتعمال مرواد مخردر ،فسراد و
وضعیت محیط زیست می شود و دسته چهارم ،شراخص هرای مربروط بره ذهرن و جران آدمری ،مثرل
خوشبختی ،احساس امنیت ،رضایتمندی ،آرامش ،امید به زندگی و مشابه آنهاست (اکبری:2916،
 .)92همان طور که گفته شد ،توسعه اجتماعی در پی بهبود وضعیت اجتمراعی افرراد یرک جامعره
است .برای تحقق چنین بهبودی در پی تغییر در الگوهای دست و پاگیر و زاید رفتاری ،شناختن و
روی آوردن به یک نگرش ،آرمان و اعتقاد مطلوبتری اسرت کره بتوانرد پاسرخگوی مشرکالت
اجتماعی باشد؛ به طوری که توسعه اجتماعی در قیاس با مفاهیمی چون توسرعه اقتصرادی و رشرد
اقتصادی حوزه وسیعتری را دربر میگیرد (احمدرش.)212 :2912 ،
مفهوم توسعه از مفاهیم مهم عصر حاضر است ،بهطوری که کشورهای دنیا را بر اساس آن بره
کشورهای توسعهیافته ،در حال توسعه و توسعهنیافته طبقهبندی میکنند (پناهی .)1 :2912 ،افرزایش
شدید نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی بین مناطق جغرافیایی مختلر  ،چرالش بزرگری اسرت کره
گریبانگیر بسیاری از کشورهاست (سینگ و همکاران .)216 :1661 ،وجود چنرین نرابرابریهرایی
بین مناطق و عدم توزیع متعادل منابع و سرمایهها سبب ایجاد حس تبعیض و نارضایتی عمروم مرردم
می شود .استان هرمزگان بعد از سیستان و بلوچستان ،بیشترین جمعیت زیر خط فقرر کشرور را دارد.
آخرین استان کشور به لحاظ توسعه راه روستایی است ،در پایینترین سطح توسعهیافتگی در زمینه
شاخصهای بهداشتی قرار دارد و از نظر توسعه یافتگی فرهنگی نیز جزو اسرتانهرای بسریار محرروم
کشور است؛ به طوری که این وضعیت به یک حس عمرومی تبعریض و محرومیرت فزاینرده تبردیل
شده است که در صورت شدت گرفتن ،حتی مریتروان گفرت گونرهای حرس اسرتثمار اسرتان ر در
راستای وظای

ملی که برای آن در نظر گرفته شده اسرت ر را نیرز بره وجرود مریآورد .ایرن حرس

عمومی از نارضایتی مردم نسبت به توسعهنیافتگی و فقرشان و عدم برهکرارگیری جوانران و مردیران
بومی شروع می شود و به نارضایتی مسئوالن استانی در این زمینه کشیده میشود .این حس پیوسته با
این مقایسه همراه است که استان با وجود تمام درآمدهایی که کسرب مریکنرد ،چررا خرود توسرعه
نیافته است و سهم استان ،مردمان و نخبگانش از منابع اقتصادی استان چیست؟ پژوهشهای گذشرته
نشرران داده اسررت کرره جوامررع پیشرررفته و توسررعه یافترره از سررطوح برراالی سرررمایه اجتمرراعی همچررون
272
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مشارکت ،اعتماد ،همبستگی و ثبات برخوردارنرد؛ امرا سررمایه اجتمراعی و رابطره آن برا توسرعه در
ایران ،بهطور کامل شناخته نشده است .بنابراین ،در تحقیق حاضر بر آن شدیم ترا بره بررسری رابطره
بین سرمایه اجتماعی و تأثیر آن در توسعه اجتماعی بپردازیم.
هدف پژوهش :هدف از انجرام دادن پرژوهش حاضرر بررسری نقرش سررمایه اجتمراعی در
توسعه اجتماعی بین سیزده شهرستان استان هرمزگان است.

ادبیات تحقیق
پیشینه پژوهش
نام محقق

خالصه نتايج

عنوان تحقیق

در سالهای 11ر 2921بین  11استان کشور و به روش سریهای زمانی(پانل
تحقیقی با عنوان:

دیتا) تحقیقی انجام داد و به این نتیجه رسید که سرمایه اجتمراعی برهعنروان

صادقپور

بررسی تأثیر سرمایه

متغیر مستقل ترأثیر بسرزایی در رشرد و توسرعه اقتصرادی ر اجتمراعی دارد؛

()2911

اجتماعی بر توسعه اقتصادی

بدین معنا که هر چه سرمایه اجتماعی بیشتر باشد ،رشد و توسرعه اقتصرادی

ر اجتماعی ایران

نیز بیشتر خواهد بود .بنابراین ،لزوم توجه به سرمایه فرهنگی به عنوان یکری
از مفلفههای تأثیرگذار در توسعه اقتصادی ،ضروری به نظر میرسد.
به بررسی رابطه بین این دو متغیر پرداختند .مسئله اصلی آنها این بوده است
که آیا بین سرمایه اجتماعی و عناصرر تشرکیلدهنرده آن در سرطح تحلیرل

فیروزآبادی و
جاجرمی
()2912

مقاله با عنوان:

مناطق و میزان توسرعهیرافتگی منراطق رابطرهای وجرود دارد یرا خیرر .روش

سرمایه اجتماعی و توسعه

تحقیق آنها پیمایشی بوده و جامعه آماری جمعیت  26سال به باالی منراطق

اقتصادی ر اجتماعی در

تهران بوده است .یافتههای آنها نشان میدهد که سررمایه اجتمراعی منراطق

کالنشهر تهران

یافتهترر از
رابطه مثبتی با توسعه مناطق شهری در تهران دارد و مناطق توسعه 
میزان بیشتری از اعتماد عمومی ،آگاهی ،مشارکت رسمی و مشارکتهای
غیررسمی برخوردارند.

بوزداگ

2

()1622

پژوهشی با عنوان:

به روش کیفی و بین  21خانوار ساکن در دهکدههای اینسسو و موالداووت

تأثیر سرمایه اجتماعی در

انجام داد .با توجه به شرایط یکسران ،از قبیرل تحصریالت ،هویرت قرومی و

توسعه اقتصادی و اجتماعی

ویژگری هررای دموگرافیررک؛ نتررایج حاصرل از مشرراهده میرردانی و مصرراحبه
1. Bozdag
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بوزاك بیانگر این نکته بود که در دهکدهای که میزان مشارکت ،همکاری
و بهطور کلی ،سرمایه اجتماعی در سطح باالیی قررار داشرت ،موقعیرت آن
دهکده نیز از لحاظ اجتماعی و اقتصادی نسبت به روستای دیگر ،بهتر بود.

مباني نظري پژوهش
سرمايه اجتماعي
انسان بهطور ذاتی در تعامل با دیگران نیازهای خود را برطرف ساخته ،گذران امرور مریکنرد.
آثار این کنش های متقابل در نقش آنها تا حدی است که حذف آن ،زندگی را غیرممکن میسازد
(پناهی .)9 :2912 ،اما در این میان ،دانشمندان علوم اجتماعی با نگرشی کنجکاوانره در جوامرع ،بره
شناسایی این کنشها پرداخته و به مجموعه عواملی پی بردهاند که آن را سرمایه اجتماعی نامیدهاند.
مفهوم سرمایه اجتماعی دربرگیرندة مفاهیمی همچون اعتماد ،همکاری و همیاری میان اعضای یک
گروه یا یک جامعه است که نظام هدفمندی را شکل میدهند و آنها را در جهت دستیابی به هردف
ازاینرو ،شناخت عوامل مرفثر در تقویرت یرا تضرعی

ارزشمند هدایت میکند.

سررمایه اجتمراعی

میتواند در گسترش ابعاد سرمایه اجتماعی کمرک کنرد و موجرب افرزایش عملکررد اجتمراعی در
جوامع شود .مفهوم سرمایة اجتماعی که صربغه جامعرهشناسرانه دارد ،بسرتر مناسربی بررای بهررهوری
سرمایة انسانی و فیزیکی و راهی برای نیل بره موفقیرت قلمرداد مریشرود .سررمایه اجتمراعی واژهای
است که در سالهای اخیر وارد حوزة علروم اجتمراعی شرده و از ایرن منظرر ،دریچره ترازهای را در
تحلیل و علتیابی مساهل اجتمراعی و اقتصرادی گشروده اسرت (عبرداللهیارپنراهی .)21 :2916 ،بره
طورکلی ،میزان سرمایه اجتماعی در هر گروه یا جامعهای نشاندهنده میزان اعتماد افراد به یکدیگر
است .همچنین وجود میزان قابل قبولی از سررمایه اجتمراعی موجرب تسرهیل کرنشهرای اجتمراعی
می شود؛ طوریکه در مواقع بحرانی میتوان بررای حرل مشرکالت ،از سررمایه اجتمراعی بره عنروان
اصلیترین منبع حل مشکالت و اصالح فرایندهای موجود سود برد.
توسعه اجتماعي
در اوایل دهه  2116سازمان ملل ،گزارش توسعهای را با رویکرد توسعه انسانی منتشرر کررد و
از اواسط این دهه ،بهویژه در پی صدور بیانیه آمستردام ،مفلفههای مربوط به توسعة اجتماعی ،نظیرر
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سرمایه اجتماعی ،همبستگی اجتماعی و ...نیز به نوشرتههرای توسرعه راه یافرت .بره تعبیرر دیگرر ،در
سلسله مراتب اهداف توسعه ،تغییراتی اساسی حاصل شد و با تأکید سازمان ملل ،بهزیستی اجتماعی
و کیفیت زندگی در رأس اهداف توسعه قرار گرفت .استیگلیتز 2در بحث از پارادایم جدید توسعه،
آن را معطوف به تحول و توسعه اجتماعی میداند کره ضرمن گسرترش افرقهرای انتخراب و آزادی
افررررراد ،کرررراهش فقررررر و تخریررررب زیسررررت محیطررری ،افررررزایش بهداشررررت و طررررول عمررررر و
بهطورکلی ،ارتقای کیفیت زندگی را به همراه دارد .او بر این باور است که باید توسعه را مقولرهای
اجتماعی و مشارکتی در نظر گرفت که گفتوگوی آزاد و مشارکت مدنی فعال و انعکاس صدای
افراد در تصمیماتی که برر زنردگی آنهرا تأثیرگرذار اسرت را نیرز شرامل مریشرود .بنرابراین ،توسرعه
اجتماعی در معنای جدید آن عبارت است از :افزایش ظرفیرت نظرام اجتمراعی ،سراختار اجتمراعی،
نهادها ،خدمات و نیز سیاست بهرهگیری از منابع برای زندگی مطلوبتر .تحقق چنین توسرعهای در
گرو ت وانمندسازی ،بسط حضور و مشرارکت مرردان و زنران در عرصره عمرومی و شربکه چندگانره
روابط اجتماعی است که امکان ایجاد دگرگونیهای بنیادی در سراختارها و روابرط اجتمراعی را برا
انگیزه تحقق اهداف (شامل ادغام اجتماعی ،انسجام اجتماعی و پاسخگو کردن کارگزاران) فرراهم
میسازد (غفاری11 :2912 ،ر .)11این نوع توسعه با چگرونگی و شریوه زنردگی افرراد یرک جامعره
پیوندی تنگاتنگ دارد و در ابعاد عینی ،بیشتر ناظر بر باال بردن سطح زندگی عمومی از طریق ایجاد
شرایط مطلوب و بهینه در زمینره هرای فقرزدایری ،تغذیره ،بهداشرت ،مسرکن ،آمروزش و چگرونگی
گذراندن اوقات فراغت است (ازکیا16 :2912 ،ر.)21
در کشور ما اولین برنامه برای توسعه ،تدوین برنامه در سال  2912بود که در قالب برنامههای
عمرانی از سال  2912آغاز شد و طی دو برنامة هفت ساله و سه برنامة پنج ساله تا سال  2926ادامه
یافت .محور توسعه در دو برنامة اول ،کشاورزی و در سه برنامة بعدی ،بخرش صرنعت برود .سرهم
امور اجتماعی و مواردی ماننرد :بهداشرت عمرومی ،ترأمین آب و بررق و اسرکان عشرایر بره علرت
تغییرات در منابع مالیِ حاصل از درآمردهای نفتری در حرد نرازلی قررار داشرت (مرفمنی و میالنری،
 .)22 :2916در سه برنامة چهارم ،پنجم و ششم با تشرکیل سرپاه دانرش و بهداشرت ادامرة خردمات
اجتماعی بیشتر در مناطق محروم در نظر گرفته شد و عادالنهتر شدن توزیع درآمد منوط به افزایش
1. Stieglitz
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رشد اقتصادی شد و فصلی مجزا برای رفاه اجتماعی در برنامة چهارم اختصاص یافرت .در برنامرة
پنجم ،اهداف اجتماعی نظیر :ارتقای سطح بهداشت و آموزش ،توزیع عادالنهتر درآمد ،توجره بره
کمدرآمد و حفظ محیط زیست در اولویت قرار گرفت (سازمان
افزایش سطح زندگی گروههای 
برنامه و بودجه .)2 :2929 ،بعد از انقالب اسالمی در سال  ،2922اولین برنامة توسعه در قالب برنامة
پنج ساله ،بعد از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در سال  2961تا  2929تدوین شرد .بعرد از
جنگ عراق علیه ایران تاکنون ،پنج برنامة توسعه در قالب برنامههای پرنج سراله ،تصرویب و اجررا
شده است (قوتیسفیدسنگی و همکاران.)222 :2912 ،
بنابراین ،توسعه اجتماعی در جستوجوی بهبود رفاه اجتماعی ،به معنای تقویت جامعه مدنی
(مثل تعامل گروههای اجتماعی و ،)...رعایت حقوق اجتماعی ،و توانایی جامعه برای حل اختالف
و تضادها تعری

شده است .در تعریفی جامعتر ،توسعه اجتماعی مکمل رفراه اجتمراعی یرا حتری

رویکردی جایگزین آن است .نیازهای اولیه در توسعه اجتماعی محصرول همران رویکررد توسرعه
انسانی و رفاه اجتماعی اسرت کره وارد بحرث توسرعه اجتمراعی نیرز شرده اسرت .رویکررد توسرعه
اجتماعی عالوه بر توجه به نیازهای اولیه ،به برگ خریدهای مهرم اجتمراعی دیگرر ،نظیرر سررمایه
اجتماعی ،همبستگی اجتماعی ،انسجام اجتماعی و ...نیز توجه میکند (لطیفی و قاهمپور.)2912 ،
سرماية اجتماعي ،توسعه و رفاه :چهار نظریه ،شرامل دیردگاه اجتمراعگررا ،دیردگاه شربکهای،
دیدگاه نهادی و دیدگاه همیاری دربارة سرمایة اجتماعی ،توسعه و رفراه اجتمراعی در حروزه علروم
اجتماعی وجود دارد.
ال ) دیدگاه اجتماعگرا :در این دیدگاه ،سرمایة اجتماعی همان سرازمانهرای محلری ،ماننرد
باشگاهها ،انجمنها و گروههای مردنی اسرت؛ بره طروریکره تعردد ،فشرردگی و پیونرد
هریک از این گروهها در یک جامعه نشاندهندة سرمایة اجتماعی اسرت .هرچره تعرداد
این گروهها در یک جامعه بیشتر باشرد و همچنرین پیونرد و همبسرتگی هرکردام از ایرن
گروهها در آن جامعه بیشرتر باشرد ،سررمایة اجتمراعی بیشرتر تقویرت مریشرود .بره نظرر
اجتماع گرایان ،سرمایة اجتمراعی ذاتر ًا خیرر و مثبرت اسرت و هرچره سررمایة اجتمراعی
افزایش یابد ،بر رفاه اجتماع اثر مثبت خواهد داشت .در این دیدگاه ،پیوندهای فقرا در
قالب انجمنها و گروههای مدنی کمک خواهد کرد که خودشان در دفع مخراطرات و
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آسیبپذیری گروههای فقیر همت گمارنرد ،کره بره کراهش فقرر در میران آنران منجرر
خواهد شد .در این دیدگاه تنها چیزی که برای فقرا باقی مانده ،پیوندهای اجتمراعی برا
یکدیگر است (ولکاك و نارایان .)292 :2912 ،ایرن دیردگاه سررمایة اجتمراعی را بره
عنوان متغیر مستقل و پیامدهای مثبت آن ،مانند رفاه اجتماعی را به عنروان متغیرر وابسرته
مینگرد.
ب) دیدگاه شبکهای :از منظر شبکهای ،سررمایة اجتمراعی همچنران بره مثابره متغیرری مسرتقل
نگریسته میشود ،اما پیامدهای آن (متغیر وابسته) به صورت مثبت و منفی لحاظ میشرود.
پیوندهای قوی و نیرومنرد «دروناجتمراعی» یرا «درونگروهری» بره گرروه ،حرس هویرت
مشترك میدهد که همان پیوندهای قوی افقیِ درونگروهری اسرت کره از آن بره عنروان
درونگروهری» در

«سرمایة اجتماعی درونگروهی» یاد میشرود .امرا سررمایة اجتمراعی «
یک جامعه کافی نیست و الزم است «سرمایة اجتماعی بینگروهری» نیرز در جامعره (برین
گروههای اجتماعی) شکل بگیرد و تقویت شود؛ به طوری که پیوندها و همبستگی قروی
و متنوع بین گروههای اجتماعی برقرار شود تا از پیامردهای منفری پیونرد درونگروهری ر
که ممکن است به فرقرهگرایری و منرافع فرقرهای منجرر شرود ر جلروگیری بره عمرل آیرد.
فرقهگرایی در جامعه که نشان از تضعی

شبکههای پیوندهای اجتماعی بینگروهی (برین

گروههرا) دارد ،انرواع شرکاف هرای گونراگون اجتمراعی مبتنری برر دیرن ،نرژاد ،قومیرت،
جنسیت ،طبقه و موقعیتهای نابرابر اقتصادی و اجتماعی را تقویت خواهد کرد .بنابراین،
در نظریة شبکهای هرم برر سررمایه اجتمراعی درونگروهری و مهرمترر از آن ،برر سررمایه
اجتماعی بین گروهها (پیوند شبکهای) در یک جامعه تأکید میشود (پیوند درونگروهی
همگررام بررا پیونررد بررین گررروههررای اجتمرراعی) .نظرگرراه «شرربکهای سرررمایة اجتمرراعی» برره
سیاستگزاران و دولتها این پیام و رهنمود را میدهد که بره سررمایة اجتمراعی از ابعراد
گوناگون بنگرند و دچار سرگردانی در برنامهریزی اجتماعی و ضد و نقیضگویی نشوند
(ولکاك و نارایان .)291 :2912
ج) دیدگاه نهادی :نگرش نهادی به سرمایة اجتماعی (شبکهها و پیوندهای اجتماعی) بره مثابره
متغیری وابسته می نگرد .بردین معنری کره تقویرت (سررزندگی) یرا تضرعی
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شرربکههررای اجتمرراعی را محصررول محرریط سیاسرری ،قررانونی و نهررادی تلقرری مرریکنررد؛ برره
طوریکه ظرفیت و توان گروههای اجتماعی برای عمل کردن به منظور نفرع جمعری ،بره
کیفیت نهادهای رسرمی و دولتری و نیرز حکمرانری وابسرته اسرت .در ایرن دیردگاه ،نروع
عملکرد و نگاه دولت به جامعره برر کرم و کیر

سررمایه اجتمراعی بره مثابره شربکههرای

اجتماعی اثر گذاشته ،این به نوبه خود برر توسرعة اقتصرادی و در نهایرت ،رفراه اجتمراعی
تأثیر میگذارد.
د) دیدگاه همیاری :در این دیدگاه ،نقاط قوت دیدگاه شبکهای و دیدگاه نهادی در یکدیگر
ادغام میشود؛ به طوری که هم برر تعامرل و همیراری شربکههرای اجتمراعی برینگروهری
(گروههای اجتماعی) تأکید میشود و هم بر همیاری و تعامل بین دولت (دیروانسراالری
دولتی) با جامعه مدنی انگشت میگذارد .وجود چنین مناسربات دو طرفرهای بره توسرعه و
رفاه جامعه کمک میکند .از منظر دیدگاه همیاری ،دولت و جوامع هری کردام بره طرور
ذاتی خوب یا بد نیستند .تأثیری که نوع دولتها ،نوع شرکتها و نوع گرروههرای مردنی
در تحقررق اهررداف جمعرری مرریگذارنررد ،متغیررر و متفرراوت اسررت .دولررتهررا ،بنگرراههررا و
اجتماعات هریک به تنهایی فاقرد منرابع الزم بررای توسرعه و پیشررفت پایردار هسرتند .در
واقع ،هرکدام بخشی از منرابع را در اختیرار دارنرد و ضرروری اسرت از یرکسرو ،هرم در
درون دولت ،هم درون بنگاهها و هم درون اجتماعات و شبکهها عوامل مکمرل و موجرد
مشارکت شکل گیرند و تقویت شوند و از سوی دیگر ،الزم است بین دولت ،بنگراههرا و
اجتماعات و شبکهها ،همیاری و تعامل به صورت تکمیلی تقویت شود و به منظور توسعه
پایدار ،همیاری و تعامل افقی و عمودی در درون و برون دولتها ،بنگاههرا و اجتماعرات
و شبکههای مدنی و نیز تقویت متقابل و تکمیلیِ یکدیگر مدنظر قرار گیرد .در این میان،
نقرش دولرت در امررر تسرهیل (نتررایج مثبرت توسررعهای) یرا مررانع امرر توسررعه (نترایج منفرری
توسعهای) از نقش بنگاهها و شبکههای اجتماعی مهمتر و مسئلهدارتر اسرت؛ زیررا دولرت
نهتنها تأمینکنندة نهایی کاالهای عمومی (پول رایجِ با ثبات ،بهداشت عمومی و آموزش
همگانی) و همچنین داور و تضمینکننده حاکمیت قانون (حق مالکیت ،دادرسی ،آزادی
بیان و ایجاد تشکلها) است؛ بلکره عراملی تعیرینکننرده در تشرکیل اتحادهرای پایردار در
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قالب دولت و ملت نیز به شمار میرود؛ به طوری که میتواند طبقات ،قومیتهرا ،نژادهرا
و ادیان مختل

را در یکدیگر در قالب دولت ملی ادغام کند.

نتیجه اینکه وجود درجة باالیی از سرمایة اجتمراعی برینگروهری ،برا اینکره شررط الزم بررای
توسعة اقتصادی و رفاه اجتماعی است ،اما کرافی نیسرت و عرالوه برر ایرن ،وجرود درجرة براالیی از
کارآمدی دولت و تعامل آن با شبکههرای جامعرة مردنی ضرروری اسرت .از یرکسرو ،اگرر دولرت
ناکارآمد باشد ،وجود درجرة براالیی از سررمایة اجتمراعی (شربکههرای پیونرد گرروههرا در جامعره)
نمیتواند موجبات توسعة اقتصادی و رفاه اقتصادی ر اجتمراعی را فرراهم آورد ،بلکره حتری تبعرات
منفی در جامعه ایجاد میکند .از سوی دیگر ،چنانچه دولت کارآمد باشد ،اما سرمایه اجتمراعی در
حد پایینی قرار داشته باشد ،باز رفاه اجتماعی با مانع برخورد کرده ،تبعرات منفری دیگرری در بسرتر
جامعره ایجراد مریکنررد .بنرابراین ،بررای توسررعه اجتمراعی ،هرم درجررة براالیی از سررمایه اجتمرراعی
بینگروهی (شبکههای قوی پیوند اجتماعی گروهها) ضروری است و هم وجود دولتی کارآمد کره
با جامعه مدنی (شبکه گرروه هرای اجتمراعی) در تعامرل مثبرت باشرد .در دیردگاه همیراری ،سررمایه
اجتماعی به مثابه متغیری حد واسط و ترکیبی مدنظر است.

تعاريف مفهومي و عملیاتي
سرمايه اجتماعي
در این پژوهش ،سرمایه اجتماعی در سه سطح خرد ،میانی و کرالن مرورد مطالعره قرارگرفتره
است:
ال ) سطح خرد (روابرط برین فرردی) :در ایرن سرطح ،سررمایه اجتمراعی برر روابرط فرردی و
شبکههای ارتباطی بین افراد ،هنجارها و ارزش های غیررسمی حراکم برر آنهرا تأکیرد دارد .برر ایرن
اساس ،سرمایة اجتماعی موضوعاتی اعم از شدت و کیفیت روابط برین افرراد و گرروههرا ،احسراس
تعهد و اعتماد دو جانبه به هنجارها و ارزشهای مشترك را شامل میشود و به عنوان حرس تعلرق و
همبستگی ،پایة به هم پیوستگی اجتماعی است .برای سنجش سرمایه اجتماعی اسرتان هرمزگران در
سطح خررد ،ایرن متغیرر در قالرب هشرت بعرد و برا  12متغیرر مرورد سرنجش قررار گرفتره اسرت کره
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عبارتاند از:
اعتماد عمومی ،ارزشها و ویژگیهای اخالقی ،عامگرایی اجتماعی (شعاع اعتماد و تعامالت
نزدیک و دور؛ از اعضای خانواده تا غریبهها) ،مشرارکت اجتمراعی ،برده بسرتان اجتمراعی ،تعلرق و
عرق ملی ،رضایت از زندگی و احساس امنیت.
ب) سطح میانی (انجمنها و سازمانهای رسمی و غیررسمی) :در این سطح ،نظریرهپردازانری
همچون جیمز کلمن قرار دارند .کلمن سرمایة اجتماعی را نوعی موجودیت اجتماعی برا دو عنصرر
در نظر میگیرد :عنصر اول ،ساخت اجتماعی و عنصر دوم ،کنشهای حقیقی یا حقوقی کنشرگران
اجتماعی .این کنشها در درون ساخت اجتماعی صورت میگیررد .ایرن مفهروم ارتباطرات افقری و
عمودی را شامل میشود و سازمانها و روابط بینابینی (باشگاهها ،انجمرنهرا ،شررکتهرا و احرزاب
سیاسی) را دربر میگیرد .جیمز کلمن اعتماد ،اختیار و تعهد را الزمة سرمایة اجتماعی یک گروه و
بین گروهها در نظر میگیرد (کلمن262 :2912 ،ر .)266سرمایه اجتماعی در سطح میرانی در قالرب
هشت مفلفه و با  212متغیر ،مورد سنجش قرار گرفته است .هشت مفلفة مورد استفاده در این سطح
از سنجش عبارتاند از:
اعتماد سازمانی،کیفیت خدمات سازمانی ،عملکرد و پاسخگویی سازمانها به نیازها ،آمادگی
مشارکت و کمک به سازمانها در صورت نیاز ،اعتماد تعمیمیافته (اعتمراد بره گرروههرای شرغلی و
حرفرهای) ،دگرخررواهی ،پرهیزکرراری و وظیفرهشناسرری گررروههررای شرغلی و حرفررهای ،عررامگرایرری
گروههای شغلی و حرفهای و ویژگیها و ارزشهای اخالقی مسئوالن.
ج) سطح کالن (نهادهرای اجتمراعی) :در ایرن سرطح ،روابرط قرراردادی و روابرط سراختاری
نهادهای کالن اجتماعی (دولت ،حکومت سیاسی و نظامهای حقوقی و قضرایی) ،موضروع سررمایة
اجتماعی است .روابط و ساختارهای رسمی ،مانند قروانین و مقرررات و چرارچوبهرای حقروقی و
حکومت سیاسی ،سطح مشارکت ،سطح تمرکز و فرایند شکلگیری سیاسی ،سطح کرالن سررمایه
اجتماعی را شامل میشوند .از این منظر سرمایة اجتماعی ،مجموعة نهادهایی که جامعه را پیبنردی
میکنند ،نیست؛ بلکه عامل نگهداشتن آنها در کنار هم است« .نرور » از جملره اندیشرمندان سرطح
کالن دربارة سرمایه اجتماعی است (بهزاد .)22 :2912 ،سرمایه اجتماعی در سطح کرالن در قالرب
چهار بعد که شامل  21متغیر (گویه) مری شرود ،مرورد سرنجش قررار گرفتره اسرت .ایرن چهرار بعرد
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عبارتاند از:
پنداشت نسبت به موفقیت نظام در رفع و حل مشکالت ،پنداشت نسبت به موفقیرت نهرادی در
انجام وظ ای  ،پنداشت نسبت به نکویی جامعه (مطلوب بودن جامعه) و ارزیابی نسبت به آینده.

فرضیههاي تحقیق
ر به نظر می رسد بین سرمایه اجتماعی سطح خررد و توسرعه اجتمراعی اسرتان هرمزگران رابطره
وجود دارد.
ر به نظر می رسد سرمایه اجتماعی سطح میانی بر توسعه اجتماعی استان تأثیر دارد.
ر به نظر می رسد بین سرمایه اجتماعی سطح کالن و توسعه اجتماعی استان رابطه وجود دارد.
ر به نظر میرسد بین متغیرهای جمعیت شناختی (میزان جمعیت ،تراکم جمعیت ،بعرد خرانوار،
درصد شهرنشینی و میزان باسوادی) و توسعه اجتماعی استان رابطه وجود دارد.

روششناسي تحقیق
مطالعه حاضر از لحاظ هدف ،در زمره تحقیقرررات کاربردی و از حیرررث نوع و مترررد ،جرررزو
مطالعات اسنادی است .روش مورد استفاده در این تحقیرق ،تحلیرل ثانویره اسرت .در تحلیرل ثانویره
محقق با استفاده از یافتههای مطالعات اولیه متعدد و ترکیرب یافترههرای ایرن مطالعرات ،دسرتیابی بره
هدف (اهدافِ) مشخص و معینی را از طریق روشهای مختل

آماری یا غیرآماری دنبال میکنرد.

نحوه اجرای تحقیق بدین صورت است که محقق دادههای مربوط به توسعه اجتمراعی را برر اسراس
دادههرای سرازمانِ مردیریت و برنامرهریرزی برا یکرردیگر ادغرام مریکنرد و بره عنروان شراخصهررای
توسعه یافتگیِ اجتماعی در نظر می گیرد .سپس میانگینهای سه سطح خرد ،میرانی و کرالن سررمایه
اجتماعی و زیر شاخصهای هر یک از سه سطح را در ارتباط با شاخصهای توسعه اجتماعی مورد
تحلیل و بررسی قرار میدهد .قابل ذکر است که برای سنجش شاخصهای توسعه اجتماعی از برین
شاخصهای گوناگون ،فقط شاخصهایی که دادههای آن قابلیرت دسترسری دارنرد ،مرورد اسرتفاده
قرار میگیرند.
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استان هرمزگان طبق تقسیمات ارضی و کشوری ،بره  29شهرسرتان بره نرامهرای بنردر عبراس،
میناب ،بندر لنگه ،بستک ،رودان ،جاسک ،قشرم ،حراجیآبراد ،پارسریان ،ابوموسری ،بنردر خمیرر،
بشاگرد و سیریک؛  91شهر؛  91بخش و  1162آبادی دارای سرکنه تقسریم شرده اسرت (فتراحی و
همکاران .)2916 ،بنابراین ،جامعه آمراری پرژوهش حاضرر ،شرامل  29شهرسرتان اسرتان هرمزگران
است .در این پژوهش به صورت تمامشماری و با استفاده از سالنامههای آمراری (دادههرای آمرایش
سرزمین) ،تمام ساکنان  29شهرستان استان هرمزگان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند؛ لذا واحد
تحلیل ،شامل  29شهرستان استان هرمزگان است.
روش گردآوری دادهها در این تحقیق به صورت کتابخانهای و با تکیره برر مسرتندات مرکرز
آمار ایران و سالنامه های آماریِ سازمان مدیریت و برنامهریزی استان هرمزگان است .برای بررسری
دادههای توسعه اقتصادی و اجتماعی شهرستانهای استان از سالنامههای آماری این سازمان اسرتفاده
شده است .همچنین برای سنجش میزان سرمایه اجتمراعی و شراخصهرای آن از دادههرای آمرایش
سرزمین استان هرمزگان استفاده شده است .پس از جمعآوری و گردآوری دادههرای مرورد نیراز و
استخراج آنها ،دادهها برای تجزیه و تحلیل به نرمافزار Spssانتقال داده شد و برای بررسی رابطه بین
متغیرها از آزمونهای همبستگی اسپیرمن و پیرسون استفاده شده است.

يافتههاي پژوهش و تحلیل
در توسعة اجتماعی ،دگرگونی و تغییر جامعه در کلیرت آن مرورد نظرر اسرت .توجره اساسری
بیشتر بر تغییر و بهبود نحوه زندگی و ارزیابی جریانها و تحول اجتمراعی اسرت ،ترا تغییرر در یرک
سازمان یا نهاد اجتماعی .راهبردهای توسعه اجتماعی نیرز در جهرت بهبرود کیفیرت زنردگی انسرانی
بوده ،پاسخگویی به نیازهای اساسی انسان را مد نظر دارد .ازایرنرو ،راهبردهرای توسرعه اجتمراعی،
شامل نیازهای رفاهی ،فرهنگی ،روانی ،نیاز در تطبیقپذیری و نیراز بره رشرد و ترقری اسرت کره در
مجموع ،از عمدهترین نیازهای انسان در جامعه جدید به شمار میرود (ازکیا و غفاری.)92 :2919 ،
برای سنجش توسعه اجتماعی در استان هرمزگان ،از شاخصهرایی نظیرر :سررانه فضرای آموزشری،
بهداشتی ،فرهنگی و سرانه فضای ورزشی استفاده شده است .هرچند شاخصهای دیگری نیز بررای
سنجش توسعه اجتماعی وجود دارد ،اما به دلیل محدودیتهرا ،در ایرن پرژوهش از چهرار شراخص
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فوق استفاده شده است.
توسعه اجتماعي شهرستانهاي استان هرمزگان
بررای سررن جش توسرعه اجتمرراعی از آمارهرای سرررانه فضرای بهداشررتی ،ورزشری ،آموزشرری و
فرهنگی استفاده شده است .جدول زیر میزان هر کدام را در سال  2912نشان میدهد.
جدول  .1شاخصهاي توسعه اجتماعي
1

سرانه فضاي

سرانه فضاي

سرانه فضاي

سرانه فضاي

توسعه

بهداشتي

ورزشي

آموزشي

فرهنگي

اجتماعي

بستک

2/6

221/2

21/6

12/6

2/2

بشاگرد

2/2

192/9

26/6

26/2

6/2

بندرعباس

2/2

226/1

6/9

12/2

- 2/2

بندر لنگه

2/2

212/1

2/6

12/6

6/2

پارسیان

2/1

229/9

2/2

26/2

2/2

جاسک

1/1

122/2

2/9

12/1

- 6/6

حاجیآباد

9/9

299/2

2/2

26/1

6/2

خمیر

2/6

221/9

6/1

21/2

2/1

رودان

9/1

921/6

6/2

11/6

6/6

سیریک

2/2

216/9

2/2

26/2

- 2/2

قشم

2/1

912/2

2/1

91/2

6/6

شهرستان

 .2نمرات اراههشده استاندارد شدهاند .بازه نمرات بین  9ر تا  9است.
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میناب

9/2

1/2

226/1

- 2/1

26/1

همانطور که در جدول باال مشاهده می شود ،بیشترین سرانه فضای ورزشی مربوط به پارسیان
و کمترین میزان آن مربوط به سیریک است .بیشترین سررانه فضرای فرهنگری مربروط بره بسرتک و
کمترین آن در سیریک مشاهده میشود .همچنین بیشترین سرانه فضای آموزشی مربوط بره بسرتک
و کمترین آن در قشم مشاهده می شود .بیشترین سرانه بهداشتی مربوط به پارسیان و کمتررین میرزان
آن مربوط به سیریک است .بیشترین میزان توسعه اجتماعی مربوط به پارسیان و کمتررین میرزان آن
مربوط به سیریک است.
يافتههاي توصیفي
جدول  .2يافتههاي توصیفي مربوط به متغیرهاي پژوهش
انحراف

حدّاقل

حدّاکثر

نمره

نمره

11112562

229526

619512

21

152

151

29

952

29
29
29

مقیاسها

میانگین

توسعه اجتماعی

922512

226512

1522

6512

65621

1511

6522

65692

152

سرمایه اجتماعی خرد

1512

6516

65626

156

959

سرمایه اجتماعی کل

1522

6529

6522

152

151

سرمایه اجتماعی
کالن
سرمایه اجتماعی
میانی

معیار

واريانس

تعداد

با توجه به اطالعات به دستآمده در جدول فوق و همچنرین مقردار میرانگین بره دسرتآمرده
می توان بدین نتیجه رسید که توسعه اجتماعی از سطح میانگین پایینتر است؛ بدین معنا کره توسرعه
اجتماعی در بین شهرستانهای مورد مطالعه در سطح پایین گزارش شده اسرت .همرانگونره کره در
جدول فوق مالحظه می شود ،سرمایه اجتماعی کالن و سرمایه اجتماعی میانی در حد متوسط است.
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ی مرورد مطالعره سررمایه اجتمراعی خررد در
بنابراین ،می توان استدالل کرد که در بین جامعره آمرار ِ
سطح متوسطِ رو به پایین قرار دارد .در مجموع ،با توجه به میانگین دادهها میتوان نتیجه گرفت که
سرمایه اجتماعی کل در بین  29شهرستان استان هرمزگان در سطحی متوسط قرار دارد.
متغیرهاي جمعیتي
بررسی رابطه بین متغیرهای جمعیتی و توسعه اجتماعی نشان میدهد که رابطره خطری قروی و حتری
متوسطی بین این متغیرها برقرار نیست .همچنین نتایج نشان داد کره برین جمعیرت (طبرق سرشرماری
سال  )2912و تراکم جمعیت با توسعه اجتماعی رابطهای معکوس وجرود دارد؛ امرا رابطره برین بعرد
خانوار ،درصد شهرنشینی و میزان باسوادی ،با توسعه اجتماعی مثبت و مستقیم است .عرالوه برر آن،
بین بعد خانوار و توسعه اجتمراعی بیشرترین مقردار رابطره مثبرت ،و برین توسرعه اجتمراعی و ترراکم
جمعیت بیشترین مقدار رابطه منفی وجود دارد.
جدول  .3نتايج آزمون اسپیرمن برحسب متغیرهاي جمعیتي
درصد

میزان

شهرنشیني

باسوادي

ضریب همبستگی

- 65261

- 65211

65212

65112

توسعه اجتماعی

سطح معناداری

65661

65221

65616

65922

تعداد

21

21

21

21

همبستگي اسپیرمن

توسعه
اجتماعی

جمعیت

تراکم
جمعیت

بعد خانوار

بررسي رابطه توسعه اجتماعي با ابعاد سرمايه اجتماعي
برای سنجش روابط بین توسعه اجتماعی با ابعاد سرمایه اجتماعی از آزمرون پیرسرون اسرتفاده
شده است .نتایج حاصل از آزمون نشان داد که رابطهای قروی و معکروس برین توسرعه اجتمراعی برا
تمام ابعاد سرمایه اجتماعی وجود دارد .بنابراین ،فرضیه  H1مبتنی بر وجود رابطه بین دو متغیر فروق،
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رد میشود.
جدول  .2نتايج آزمون پیرسون بین توسعه اجتماعي با ابعاد سرمايه اجتماعي
همبستگي پیرسون

سرمایه اجتماعی خرد

سرمایه اجتماعی میانی

سرمایه اجتماعی کالن

سرمایه کل

توسعه اجتماعي

ضریب همبستگی

- 65611

سطح معناداری

.192

تعداد

29

ضریب همبستگی

- 65929

سطح معناداری

.911

تعداد

29

ضریب همبستگی

- 65922

سطح معناداری

.926

تعداد

29

ضریب همبستگی

- 65926

سطح معناداری

.162

تعداد

29

با توجه به شاخص های توسعه اجتماعی ذکرشده در اسناد سازمان مدیریت و برنامهریزی ،در
این پروژه توسعه اجتماعی براساس آیتمهایی نظیر سرانه فضرای بهداشرتی ،سررانه ورزشری ،فضرای
فرهنگی و آموزشی مورد سنجش قرار گرفت .نتایج حاکی از آن بود که سرانه فضای بهداشتی در
پارسیان بیش از سایر شهرستانها بوده است .به نظر میآیرد وجرود خیررین و ارتبراط برا کشرورهای
عربی و همچنین وجود منابع انرژی و معادنی مانند صنایع انرژی در پارسیان و نیز نزدیکی به منراطق
پارس جنوبی سبب شده است که پارسیان در سرانه بهداشرتی و در مقایسره برا  21شهرسرتان دیگرر،
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سطح باالتری داشته باشد؛ به طوریکه شاخصها نشان میدهد که در این منطقه مراکز بهداشرتی و
درمانی بر حسب تراکم جمعیت از وضعیت نسبتاً مناسربی برخروردار هسرتند .نترایج همچنرین نشران
می دهد که شهرستان سیریک از منظر سرانه بهداشتی به نسبت سایر شهرستانهرای اسرتان در سرطح
پایینی قرار دارد.
از دیگر شاخص های توسعه اجتماعی در این پرژوهش ،سررانه ورزشری بره صرورت فضراهای
روبسته و باز بوده است .آمارها نشان میدهد که سرانه ورزشی پارسیان در مقایسره برا  21شهرسرتان
دیگر ،در سطح باالتری قرار دارد؛ بدین معنا که مکانهرای ورزشری ،اعرم از سرالنهرای روبسرته و
فضاهای روباز به نسبت تراکم جمعیت در پارسیان بیش از سایر شهرستانهاست .شاید بتوان وجرود
خیرین و روحیه مشارکت و همدلی در بین شهروندان را عامرل مرفثری در نظرر گرفرت کره باعرث
توسعه فضاهای فرهنگی ،آموزشی ،بهداشتی و ورزشی نسبتاً بیشتری در این مناطق شده و همین امر
سبب توسعه اجتماعی مناطق غرب استان هرمزگان شده است .البته در مورد سررانه فضرای ورزشری
باید اشاره کرد که چندی است توجره دولرت بره گسرترش فضراهای ورزشری در منراظق محرروم و
استان های جنوبی سبب اختصاص بودجه بیشتری برای این مناطق شده است .این اقدام دولرت بررای
ارتقا و کیفیت فضای ورزشی در رونق سرانه ورزشی شهر پارسیان بریترأثیر نبروده اسرت .همچنرین
وجود بزرگ ترین چمن مصرنوعی در پارسریان ،افتتراح ورزشرگاه برزرگ پارسریان و ترالش بررای
افزایش این فضاها ،سبب شده است که پارسیان در رتبه نخست سرانه ورزشی باشد .همچنین نترایج
نشان داده است که شهرستان سیریک در پایینترین رتبه از نظر سرانه ورزشی قرار دارد.
از دیگر شاخص های توسعه اجتماعی در پژوهش حاضر ،سررانه فرهنگری و آموزشری اسرت.
نتایج نشان میدهد که بیشترین سرانه فرهنگی مربوط به شهرستان بستک است .شاخصهای توسرعه
اجتماعی بر اساس تراکم جمعیت هر شهرستان محاسبه می شود .شهرستان بستک نسربت بره ترراکم
جمعیت ،سرانه فرهنگی باالتری در مقایسه با  21شهرستان دیگر دارد .بستک به دلیرل مجراورت برا
بندر لنگه از جنوب و بندر عباس از غرب به دریا دسترسی دارد و با کشورهای عربی حاشیه خلریج
فارس در ارتباط است .درحقیقت ،به دلیل اینکه بیشتر مردم منطقه به امر تجرارت در ایرن کشرورها
می پردازند ،از لحاظ مالی منطقه خود را مورد حمایت قرار مریدهنرد .اغلرب سراکنان بسرتک اهرل
تسنن و سنیمذهب هستند .به نظر می رسد با توجه به اعتقادات مذهبی و باورهای دینی اهل سرنت،
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همکاری و مشارکت در این مناطق نسبتاً باال باشد .عالوه بر آن ،معماری و فرهنگ بسرتک قردمتی
دیرینه دارد؛ بهطوریکه فرهنگ و معماری بستک با توجه به مهاجرتهای سراکنان ایرن منطقره بره
امارات متحده عربی ،افزون بر شکل دادن محلهای در امارات با عنوان «بستکیه» ،بره عنروان الگروی
فرهنگی به تدریج به یکی از نمادهای هویت بومی در امارات تبدیل شرده اسرت .ایرن امرر نشران از
رفت و آمد و ارتباطات زیاد بین مردم بستک و امارات است.
با توجه به موارد گفتهشده ،میتوان نتیجه گرفت که در بین  29شهرستان مورد مطالعه ،توسعه
اجتماعی در شهر پارسیان در حد مطلوبی قرار داشته است .شاخص ها مبیّن این نکته بود کره سررانه
ورزشی و بهداشتی در پارسریان رتبره براالیی دارد .همچنرین یافترههرای آمراری نشران مریدهرد کره
شهرستان پارسیان از نظر سرانه آموزشی و فرهنگی ،رتبه سوم را به خرود اختصراص داده اسرت .برا
توجه به موارد فوق ،می توان گفت وجرود خیررین در ایرن منراطق و ارتبراط برا کشرورهای عربری و
همچنین تجارت دریایی سبب می شود غرب استان هرمزگران از وضرعیت مطلروبترری برخروردار
باشد .آمارها نشان میدهند که توسعه اجتماعی در سیریک به نسربت سرایر شهرسرتانهرا ،در سرطح
پایین تری قرار دارد .نتایج بیانگر ایرن برود کره سرطح سررانه بهداشرتی ،ورزشری و فرهنگری نیرز در
سیریک پایین است .از آنجایی که توسعه اجتماعی با توسعه اقتصرادی همسوسرت ،الزم اسرت کره
نتایج حاصل از توسعه اقتصادی هرمزگان دوباره شرح داده شرود .نترایج نشران مریدهرد کره میرزان
بیکاری در سیریک باالست و همچنین در شاخص میزان مشارکت اقتصادی و بار تکفرل ،سریریک
پس از بشاگرد در رتبه دوم قرار دارد .این موارد نشان میدهد با وجود منابع دریایی و دسترسری بره
آب های آزاد ،این منطقه به دلیل ضع

مدیریتی ،از حیث اقتصادی وضعیت مطلوبی ندارد .همرین

امر سبب شده است که سیریک همگام با سایر شهرستانها نتواند در حوزه اجتماعی توسعه یابد.
نتایج حاصرل از آزمرونهرای اسرتنباطی همچنرین نشران داد کره رابطره معکروس برین سررمایه
اجتماعی خرد و توسعه اجتماعی خرد در حد کم و خیلی ضعی

وجود دارد؛ بهطوریکه میتروان

گفت عمالً سرمایه اجتماعی خرد نقشی در توسعه اجتماعی ندارد.
هدف دیگر این پژوهش ،بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی میانی و توسرعه اجتمراعی اسرتان
بوده است .بر این اساس ،نتایج پژوهش نشان داد که بین این دو رابطه معکوس با ضریب همبستگی
نسبتاً متوسط وجود دارد؛ بهطوریکه با افزایش سررمایه اجتمراعی در بعرد میرانی ،توسرعه اجتمراعی
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کاهش مییابد.
عالوه بر این ،بررسی رابطره برین سررمایه اجتمراعی سرطح کرالن و توسرعه اجتمراعی در برین
شهرستانهای استان هرمزگان نیز از دیگر اهداف پژوهش حاضر بوده است .نتایج تحقیق نشران داد
که رابطه ای معکوس بین سرمایه اجتماعی در سطح کالن و توسعه اجتماعی در حرد نسربتاً متوسرط
وجود دارد؛ بدین معنا که افزایش سرمایه کرالن اجتمراعی ،سربب کراهش رونرد توسرعه اجتمراعی
میشود.
با توجه به اینکه بین سرمایه اجتماعی در سه بعد کالن ،میانی و خرد با توسعه اجتماعی رابطره
معکوس وجود دارد ،بهطور کلی میتوان به تحلیل در اینباره پرداخت .روابط معکوس بین سرمایه
اجتماعی با توسرعه اجتمراعی را مریتروان براسراس دیردگاه شربکهای و نهرادی تحلیرلکررد .شربکه
اجتماعی یا دیدگاه شبکهای از مفلفههای سرمایه اجتمراعی اسرت .دیردگاه شربکهای بره پیونردهای
درونگروهری و برررونگروهری اشرراره دارد .سرررمایه اجتمراعی درونگروهرری برره معنرای ارتبرراط بررا
خرانواده ،دوسرتان و بره طرورکلی ارتبراط برا نزدیکران اسرت .ایرن ارتباطرات تنگاتنرگ سربب برروز
رفتارهایی همچون فردگرایی ،تکروی و خودخواهی میشود و در نهایت ،توسرعه را تحرت ترأثیر
قرار میدهد .شعار اصرلی سررمایه اجتمراعی ایرن اسرت کره «روابرط مهرم هسرتند» .مرردم از طریرق
شبکههای اجتماعی ارتباط برقرار میکنند .بهطورکلی ،اگر شخصی روابط گسترده داشته باشرد ،از
نظر سرمایه اجتماعی غنی است (الوال و همکاران .)112 :1622 ،شبکه و روابط بخشی از زنردگی
ذینفعان اجازه میدهند برای دستیابی و تحقق اهداف مشترك مرفثر باشرند.
اجتماعی هستند که به 
براساس نظریه شبکه اجتماعی ،اغلب محققان روابط و شبکه های گسترده را پیششررط مهرم بررای
ایجاد سرمایه اجتماعی می دانند (استوکمن .)1662 ،بنابراین ،فرایند ایجاد روابط اجتمراعی یکری از
ویژگی هرای مهرم مفهروم سررمایه اجتمراعی اسرت .افرراد برا مشرارکت در شربکه هرای غیررسرمی،
سازمانهای ثبتشده ،انجمنهای گوناگون و نیز جنبشهای اجتماعی متعردد بره سررمایه اجتمراعی
دست مییابند (الوال و همکاران .)112 :1622 ،عضویت در سازمانهای مختل

فرصتهایی برای

افراد فراهم می کند تا منافع مشترك را توسعه دهند و هنجارهای مشترك اتخاذ کننرد کره منجرر بره
سطح باالتری از اعتماد و درك بین افراد می شود .با مشارکت در شبکه های متعدد و روابرط ،افرراد
شانس خود را برای تحقق حقوق یا منافع خاص ،به شیوه ای کارآمدتر افزایش مری دهنرد .بنرابراین،
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سرمایه اجتماعی به پیوند درون و بین شبکه های اجتماعی اشراره دارد .شربکه هرای اجتمراعی دارای
ارزشی هستند که فرصت های رشد بهرهوری را از طریق سرمایه انسانی (در سطوح فردی و جمعی)
و دستیابی به تحقق افراد گسترش میدهد (سیوتانوی و همکاران.)26 :1622 ،
شبکه ها با مجموعه ای از روابط ضرعی

مشرخص مری شروند کره تعامرل آن شربکه ،از طریرق

دسترسی به اطالعات ،یادگیری تعاملی و انتشار نروآوری را تقویرت مریکنرد .حضرور در شربکههرا
احتمال دستیابی به اهداف خاص را افزایش می دهد .در ایرن رابطره ،شربکههرای غیررسرمی ،شرامل
تماس با خانواده ،همسایگان ،همکاران و دوسرتانی هسرتند کره ممکرن اسرت متعلرق بره یرک نسرل
متفاوت یا گروههای ملری و مرذهبی باشرند .شربکه رسرمی ارتباطرات ،شرامل حضرور و فعالیرت در
سازمان های جامعه مدنی اسرت .بره عنروان یرک قاعرده ،حضرور هرم زمران چنردین سرازمان شربکه
ارتباطات را تقویت کرده ،سرمایه اجتماعی را افزایش میدهد (فوتووتا و همکاران.)1221 :1622 ،
بنابراین ،سرمایه اجتماعی برونگروهی ،بر روابط و پیوندهای اجتماعی ضعی

میان اعضرای

جامعه و گسترش دایره گزینش دوستان و شعاع اعتماد مبتنی است .در دیدگاه شبکهای ،این تصور
وجود دارد که سرمایه اجتماعی برونگروهی میتواند طیفی از خدمات گرانبها را بررای اعضرای
جامعه تأمین کند (امانپور و مودت.)29 :2912 ،
عالوهبرآن« ،پاتنام» نیز از دو نوع سرمایه اجتماعی درونگروهری و بررونگروهری یراد کررده
است؛ که پیوند سست و ضعی

مترادف با روابط برونگروهی است و همچنرین سررمایه اجتمراعی

درون گروهیِ پاتنام همسو با پیوندهای قوی است .الزم به ذکر است که گسترش پیوندهای ضرعی
و برون گروهی سبب توسعه میشود ،و هرچه ارتباطات درونگروهی و قوی بیشتر باشرد ،بره همران
نسبت توسعه و رفاه بیشترخواهد بود .اما شواهد زیادی در دسترس است کره پیونردهای ضرعی

در

جامعه ایران بسیار کم رنگ است؛ بهطوریکه عبداللهی( )2916بر این باور است که در کشرورهای
در حال گذار همچون ایران ،به دلیل اجرای برنامههای نوسازی از باال و توسط دولرتهرا ،سررمایه
اجتماعی برونگروهی ،آنچنان که باید ،مجال رشد و گسترش نداشته است .به طرورکلی ،سررمایه
اجتماعی در حد متوسط به پایین قرار دارد و در بعد روابرط انجمنری ،نظیرر همکراری برا نهادهرای
مدنی ضعی تر و در بعد پیوندهای بین فردی مثل رفت وآمد قویترر اسرت .عرالوهبرر آن ،نرهتنهرا
ی بخش توسرعه در ایرن پرژوهش ،بلکره در سرایر تحقیقرات پیشرین نیرز میرزان
براساس مباحث نظر ِ
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سرمایه اجتماعی برون گروهی در ایران ضعی

و در سرطح پرایینی گرزارش شرده اسرت .قاسرمی و

همکاران ( ،)2916رفیعیپور ( ،)2921عبداللهی و موسوی ( ،)2916رنانی ( )2912و دینیترکمانی
( )2912در تحقیقات خود دریافتند که سرمایه اجتماعی برونگروهری پرس از انقرالب سریر نزولری
داشرته اسررت .همچنررین برخرری از جامعرهشناسرران معتقدنررد کرره در ایرران نیازمنررد سرررمایه اجتمرراعی
برونگروهی هستیم تا روابط بین افراد تقویت شود .میزان همدلی و همکراری بررونگروهری مرردم
که در جنگ عراق و زلزله بم نشان داده شد ،بسیار موقتی بود و ما بیشتر شاهد یک نوع همکاری و
تعاون خودجوش به صورت هیأتهای غیررسمی بودیم .در نتیجه میتوان نتیجه گرفرت کره میرزان
سرمایه درونگروهی در ایران بیشتر از میزان سرمایه برونگروهری (اعتمراد بره دولرت و مسرئوالن )
است .از منظر پاتنام ،افزایش سرمایه درونگروهری سربب فردگرایری و خودخرواهی مریشرود .در
نتیجه ،پیوندهای قوی نمیتواند به توسعه اجتماعی کمک کند.

بحث و نتیجهگیري
هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی نقرش سررمایه اجتمراعی در توسرعه اجتمراعی برین 29
شهرستان استان هرمزگان است .با استناد به آمارهای بهدستآمده میتوان گفرت سررمایه اجتمراعی
در حد متوسط گزارش شده است؛ توسعه اجتماعی نیرز در حرد پرایین قررار دارد .ایرن پرژوهش بره
دنبال تعیین درجه توسعهیافتگی اجتماعی در بین شهرسرتان هرا ،برا تأکیرد برر چهرار شراخص سررانه
فضرای بهداشررتی  ،سررانه ورزشرری ،فضررای فرهنگری و آموزشرری و همچنررین بررسری تررأثیر سرررمایه
اجتماعی بر توسعه اجتماعی است.
با توجه به موارد گفتهشده ،میتوان نتیجه گرفت که در استان هرمزگان با توجه به بافت سنتی
و مذهبی که دارد ،پیوندهای قوی بین افراد و گروههرا حراکم اسرت و روابرط درونگروهری بسریار
قوی وجود دارد .یکی از علل وجود رابطه درون گروهی برین سراکنان اسرتان هرمزگران« ،مرذهب»
است .اکثر افراد ساکن در  29شهرستان مرورد مطالعره ،اهرل تسرنن هسرتند ،و از آنجرایی کره طبرق
اعتقادات و آیین های مذهبی اهل سنت ،مشارکت ،همدلی و کمک به هرمنوعران از ارزش واالیری
برخوردار است ،تعاون در این شهرسرتان هرا زیراد اسرت کره در نتیجره ،سربب تقویرت ارتبراطهرای
درونگروهری مرریشرود .همررانگونره کرره در بخرش مباحررث توصریفی بیرران شرد ،وجررود خیّرررین و
221

دوفصلنامة علمي  -پژوهشي پاسداري فرهنگي انقالب اسالمي ،سال دهم ،شمارة  ،21بهار و تابستان 1311

آموزه های دینی اهل تسنن که بر یاری رساندن به هرمنوعران تأکیرد دارد ،و همچنرین ارتباطرات برا
کشورهای عربی سبب توسعه اقتصادی و اجتمراعی در اکثرر شهرسرتانهرای اسرتان هرمزگران شرده
است .این توسعه مدیون ارتباطات قویِ درونگروهی بین افراد است .در واقرع ،دولرت بودجرههرای
هنگفتی برای ارتقا و بهبود کیفیت زندگی در استانهای جنوبی در نظر نمیگیرد و معموالً با عنوان
استانهای محروم از استانهای جنوبی یاد میشود؛ هرچند قطرب اقتصرادی و منبرع درآمرد مناسربی
برای کشور هستند .همین امر سبب شده است کره ارتباطرات درونگروهری و پیونردهای قروی برین
افراد حاکم باشد ،و کمتر درگیر ارتباطات برونگروهی شوند .از آنجایی که روابط بررونگروهری
سبب توسعه و ترقی می شود ،در استان هرمزگان به دلیل افزایش مراودههای درونی و قوی ،سرمایه
اجتماعی در تمام ابعاد رابطه عکس با توسعه اقتصادی و اجتماعی داشته است.
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