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مقدمه :در نظام برنامهریزی توسعه توجه به مقولهی سرمایهی
اجتماعی یکی از نکات اساسی است ،این در حالی است که در
کشور ما اغلب مولفههای سرمایهی اجتماعی افزایش پیدا نکرده
است .در مورد توسعه و سرمایهی اجتماعی ،یک ازبحث های مهم
توانمندسازی اجتماع محوراست.
روش :روش این پژوهش ،پيمايشي است و اطالعات آن در خرم آباد با استفاده از روش
تحقیق کمی و از طریق پرسشنامهای محقق ساخته که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار
گرفته ،گردآوری شده است .برای تجزیه و تحلیل دادهها از ضرایب همبستگی ،رگرسیون
و کایاسکوئر استفاده شده است.
نتایج :یافتهها نشان داد سرمایهی اجتماعی متوسط رو به پایین است و رابطهی معناداری
بین مولفههای توانمندسازی و سرمایهی اجتماعی وجود دارد.
بحث و نتیجهگیری :هراقدامی برای غنیسازی فرهنگ اجتماعی میتواند موجب
افزایش سرمایهی اجتماعی شود .برنامههای توانمندسازي منجربه آگاهي سياسي و مشاركت
ميشود و باعث فعاليت شهروندان در انجمنها ،تغيير نهادها و محيط پيرامون و همکاری و
مشارکت افراد شده و سرمایهی اجتماعیشان افزایش مییابد.
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Abstract
Introduction: However social capital is one of the fundamental issues in the development planning system, but social capital factors
have been decreased in our country.
Methodology: This is a survey research and the data have been
gathered through questionnaires in Khorramabad. The researchermade questionnaire’s validity and reliability has been approved.
Results: The results suggest that the social capital level is moderate toward low in the research community and there is a significant
relationship between empowerment and social capital.
Conclusions: All efforts to enrich the social culture could lead to
increase the social capital. Empowerment programs create political
knowledge and social participation through citizens’ acctivities in
associations, institutional and the surrounding environment changes. Consequently, empowerment programs through participation
and collaboration increase people’s social capital in the society.
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الگ��وی توس��عه اجتماع مح��ور در قالب
نگرشه��ای س��نتی در عل��وم اجتماع��ی
س��ابقهای دیرینه دارد .نظریهای که در طول
حیات خ��ود با ف��راز و نش��یبهای زیادی
روب��رو ب��وده اس��ت و در دو دهة گذش��ته
ازس��وی نهاده��ای بینالمللی م��ورد تأکید
بس��یار قرار گرفته ،یک��ی از عوامل مؤثر بر
فرایند توس��عه اجتماع محور را س��رمایهی
اجتماعی و نرخ بهرهمندی آن در کش��ورها
میداند .بدون ش��ک در کش��ورهای جهان
س��وم و توس��عه نیافته س��رمایهی اجتماعی
میتواند کاس��تیهای مناب��ع اقتصادی را تا
حدی بپوشاند (شادی طلب.)1381 ،
درکش��ور ما با گذش��ت زمان و افزایش
جمعیت و نیز محدود بودن منابع برای پاسخ
به توقعات و نیازهای ناش��ی از تغییر س��بک
زندگ��ی از یکس��و و افزایش مش��کالت و
چالشهای فرا روی ساکنین در این جوامع
از س��وی دیگر ،توانایی دولتها را در رفع
این مس��ائل کمتر کرده لذا نی��از به افزایش
سرمایهی اجتماعی افراد برای برآورده شدن
نیازهایشان بیشتر احساس میشود .سرمایهی
اجتماع��ی یک��ی از ش��اخصهای مهم در
توس��عه اجتم��اع محور اس��ت ک��ه موجب
تح��رک گروهها و تش��ریک مس��اعی بین
آنها ،تقویت و توسعه پایههای دموکراسی
درجامعه و محل��ه ،ایجاد اعتماد به نفس در
س��طوح فردی واجتماعی ،ازدی��اد رهبران
بومی و محلی و باالخره ایجاد ش��رایطی که
طی آن شرایط مش��کالت اجتماعی بوسیله
اعض��ای محل��ه حل م��ی ش��ود ،میگردد.
ب��ا توجه ب��ه پایین بودن س��طح س��رمایهی
اجتماعی ،بررس��ی برنامههای��ی که منجر به
افزایش س��رمایهی اجتماعی شود ضروری
است .افزایش س��رمایهی اجتماعی در یک
جامعه مش��خص بمنزله افزای��ش توانمندی
آن جامعه اس��ت .توانمندسازی یک فرایند

اجتماعی چند بعدی اس��ت ک��ه به مردم کمک میکند تا به س��طح
باالتری از ظرفیت و توان انجام امور مختلف دس��ت یابند و از طرف
دیگ��ر باعث افزایش توانایی اثرگذاری افراد بر مس��ائل مهم زندگی
ش��خصی و اجتماعیش��ان میش��ود (Markman&Baron,2000؛
شادی طلب .)1381 ،نگاهی به س��وابق مدیریت شهری و نیز شواهد
مربوط به همیاریهای اجتماعی شهروندان نشان میدهد که تجارب
و ظرفیته��ای متع��دد و در مواردی گمنام و کش��ف نش��ده در بین
ش��هروندان و در س��طح مناطق و محالت وجود دارند که شناس��ایی
و توانمندس��ازی و هدایتآنها میتواند در جه��ت همافزایی برای
بهبود وضعیت س��اکنین محله و در نهایت افزایش سرمایهی اجتماعی
مح�لات مؤث��ر باش��د (اس��دی ،1382 ،حبیب��ی .)1392 ،اکنون که
در قال��ب سیاس��ت محله مح��وری ،زمینههای س��اختاری الزم برای
مشارکت نهادینهی س��اکنین محله و ذینفعان محلی در نظام مدیریت
و برنامهریزی این حوزه بوجود آمده اس��ت ،برنامههای توانمندسازی
اصولی و مناس��ب میتواند زمینههای مؤثری برای ارتقاء س��رمایهی
اجتماعی محالت را فراهم نماید .بنابراین ضرورت دارد تا با توجه به
نیازهای اجتماعی ش��هروندان از جمله نیاز به سرمایهی اجتماعی ،در
راستای دستیابی به زمینههای شکوفایی شهروندان ،مطالعات علمی و
کاربردی مبتنی بر تجربیات دست اندرکاران و نیز میزان تأثیرپذیری
گیرندگان خدمات ،در س��طوح مختلف ش��هری و روستایی صورت
گیرد .پژوهش حاضر نیز براس��اس همین ضرورت در شهر خرم آباد
انجام گرفته است.
پیشینه نظری:
الف) س�رمایهی اجتماعی :س��رمایهی اجتماعی مجموعهای از
هنجارهای موجود در سیس��تمهای اجتماعی است که موجب ارتقای
س��طح همکاری اعضای آن جام��ع گردیده و موج��ب پایین آمدن
هزینهه��ای تبادالت و ارتباط��ات میگردد .س��رمایهی اجتماعی در
رواب��ط میان افراد تجس��م مییابد و زمانی بوج��ود میآید که روابط
میان افراد به ش��یوهای دگرگون ش��ود که کنش را تس��هیل کند .در
تعریف��ی دیگر س��رمايه اجتماع��ي آن دس��ته از ويژگيهاي زندگي
اجتماعي ،شبكهها ،هنجارها و اعتماد است كه مشاركتكنندگان را
قادر ميس��ازد تا به ش��يوهاي مؤثرتر اهداف مشترك خود را تعقيب
كنند (فوکویاما ،1384 ،ماجدی و لهسایی زاده.)1385 ،
سرمایهی اجتماعی مولد اس��ت و از طریق منابع سرمایهی اجتماعی
هزینههای دس��تیابی به اه��داف تقلیل مییابد (کلم��ن .)1377 ،طی
سالیان اخیر بحث سرمایهی اجتماعی در ایران نیز مورد توجه بسیاری
از محقق��ان و نظریه پ��ردازان ق��رار گرفته و در پی آن ،بس��یاری از
کارهای نظری و تجربی نیز صورت گرفته اس��ت و تحقیقات تجربی
ت��ا حدی میزان نازل س��رمایهی اجتماعی در ایران را نش��ان میدهد.
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آم�وزش :افراد زمانی میتوانند به خوبی
از عه��ده وظای��ف محول��ه برآین��د که از
مهارت ،دان��ش و توانای��ی الزم برخوردار
بوده و اهداف را به خوبی بشناس��ند .ابزاری
ک��ه میتواند در این زمین��ه به کمکآنها
بشتابد ،فرایند آموزش و توانمندسازی است
(جعفری هرندی و فخرزاد ،1389 ،س��امعی
و همکاران ،1392 ،کروبی و متانی.)1388 ،
حمای�ت :حمایت ش��امل ایج��اد تعلق،
صمیمی��ت ،یکپارچگ��ی اجتماع��ی افراد،
ایجاد فرص��ت و امکاناتی ب��رای رفتارهای
مثم��ر ثمر و ایف��ای نقش و ام��کان کمک
اطالعاتی ،عاطفی و مادی به آنان میباش��د.
حمايت اف��راد را قادر ميس��ازد ،تا توانايي
رويارويي با مشكالت روزمره و بحرانهاي
زندگي را داشته باشند.
آزادس�ازی :عملی ناش��ی از آزاد بودن
ی��ا آزادی فرد از نقشه��ا ومحدودیتهای
گذشته و آزادشدن از انتظارات و نقشهای
جا افتاده موجود میباش��دکه منجر به یافتن
فرصتهای جدید ،دی��دن منابع موجود در
یک چش��مانداز روشن جدید و باز تعریف
نقشه��ا و هویته��ای جدید ب��رای مردم
توسط خودشان میگردد.
فصلنامه مددکاری اجتماعی
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( Bebbington,2006شادی طلب.)1381 ،
ب) توانمند س�ازی :فرایندی اس��ت که اف��راد جامعه از راه آن،
از نیازه��ا و خواس��تههای خود آگاه ش��ده ،نوعی اعتم��اد به نفس و
خوداتکای��ی را برای برطرف کردن آن نیازها به دس��ت میآورند و
براس��اس آن از توانایی الزم برای تحق��ق هدفهای خود برخوردار
میشوند (صالحی امیری.)1390 ،
هدف از توانمندس��ازي ايجاد محالتی اس��ت مركب از س��اکنینی
متعهد و مش��تاق که وظايف ش��هروندی خود را بدي��ن علت كه هم
ب��ه آن عقيده دارن��د و هم از آن لذت ميبرند انج��ام ميدهند .افراد
در توانمندسازي بايد مس��ئوليت بهبود شرایط و وظايف روزانه خود
را بپذيرند .اين به عهده خود فرد اس��ت كه ش��رایط خويش را بهتر،
غنيتر و رضايت بخشتر س��ازد (صنعت��ی .)1386 ،در جامعهای که
فاقد سرمایهی اجتماعی است ،سایر س��رمایهها ابتر مانده و کم بازده
میشوند (صالحی امیری.)1385 ،
در استراتژی مدیریت س��ازمانی اگر توانمندسازی کارکنان وجود
نداشته باشد ،به علت پایین بودن سرمایههای انسانی ،سازمان محکوم
به شکس��ت اس��ت .توانمندی ،ابزار مش��ارکت اعض��ای گروهها در
کامیابی و ناکامی سازمانهاس��ت ( ،Fetterman,2005شادی طلب،
 ،1381فوکویاما.)1379 ،
ج) توانمندسازی اجتماع محور :اغلب عبارت «توانمندسازی»
با واژه «اجتماع محور» همراه میشود .در این رويكرد ،اجتماع واحد
اصلي تصميمگيري و مديريت توس��عه اس��ت .اجتماع توانمندش��ده
برای اینكه تواناييها و مش��كالتش را خود تعري��فكند لذا نيازها،
اولويته��ا و تصميمگيريها را در اجتماع محل��ي بيان ميكند و در
پژوه��ش ،برنامهريزي ،اجرا و ارزش��يابي تم��ام برنامهها و مداخالت
تاثيرگذار بر اعضا و محيط پيرامونش مشاركت می نماید .اساس اين
رويكرد يك تغيير نگرش از روش سنتي به مشاركت اجتماعي است
(حسنزاده.)1387،
چارچ�وب نظ�ری :از جمله ش��اخصهای س��نجش س��رمایهی
اجتماعی اعتماد اجتماعی و شبکههای اجتماعی میباشد.
اعتماداجتماعی :هر چه س��طح اعتماد در جامعهای باالتر باش��د
احتمال همکاری بیشتر و آسیبهای اجتماعی کمترمی شود (اکبری،
.)1383
شبکههای اجتماعی :وجود شبکههای اجتماعی در هر جامعهای
باعث تس��هیل روابط و ارتقاء همکاری در یک جامعه خاص میشود
هر چه ش��بکههای اجتماعی بین افراد متراکمتر باشد احتمال بیشتری
وج��ود دارد که ش��هروندان بتوانند در جهت مناف��ع همکاری کنند
(ماجدی و لهسایی زاده.)1385 ،
فيترمن( )2005توانمندس��ازي را فرآيندي پنج س��طحي ميداند كه

شامل موارد زیر میباش��د .در این پژوهش
تأثیر هر کدام از این ابعاد بر افزایش سرمایه
اجتماعی مورد بررسی قرارگیرفته است.
برنامهه�ای تس�هیلگری :ب��ه معن��ای
سادهسازی یا کمتر کردن مشکالت با کمک
حرک��ت به س��مت جلو است.تس��هیلگری
فرایندی اس��ت که طی آن س��عی میش��ود
ابزار ابت��کار عمل ،تصمیمگیری و خالقیت
ب��ه افراد و گروههایی که تابحال به هر علت
در حاش��یه بودهان��د و فرص��ت مش��ارکت
نداشتند ،انتقال یابد و نقش و فعالیت اعضای
گروه به صورت قابل توجهی تداوم داش��ته
تا اینکه اف��راد به توانمندی برس��ندet al.,( .

پریسا فتایی و همکاران
آشکارس�ازی :برنامه و اقداماتی اس��ت
که منج��ر به آگاهس��ازي ،روش��نگري و
آﻣﻮزش
ايجاد انگي��زه در ميان اعضاي جامعه هدف
براي همراهي با ديگر عوامل برنامه میشود
(عباس زاده و همکاران.)1390،
ﺗﺴﻬﯿﻠﮕﺮي
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﺎﺑﯽ

آﻣﻮزش

ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺗﺴﻬﯿﻠﮕﺮي
ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي

ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﺎﺑﯽ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

آزاد ﺳﺎزي
آﺷﮑﺎرﺳﺎزي

ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺷﮑﻞ) (1ﻣﺪل اﺑﻌﺎد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﻓﯿﺘﺮﻣﻦ )(2005

آزاد ﺳﺎزي

اﻋﺘﻤﺎد

ﺟﺪول ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ

روش
درﺻﺪ و پيمايش��ي است.
توصيفي
پردازشﺗﻌﺪاداطالعات
اين تحقيق ازديدگاه هدف كاربردي و از نظر ش��يوههاي گردآوري و
درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد
ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ
استانداردسازي پرسشنامه،
آﺷﮑﺎرﺳﺎزيپرسش��نام ه محقق
دربخش ميداني تحقيق ،دادههاي اوليه از طريق
100
پس از383
گردآوري و 48/57
182
ساخته 51/43
201
جهت تعيين روايي آن با انجام مصاحبه وكسب نظرات اساتيد و خبرگان مربوطه و انجام پيش آزمون ،اصالحات الزم
آلفاي
مقدارضريب
شد.
استفاده
افزار
ﺟﺪول)(1از
اعمال و روايي آن تأييد گرديد .به منظور برآوردپايايي پرسش��نامه
(2005
ﺳﺎزي ﻓﯿﺘﺮﻣﻦ )
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
ﻣﺪل اﺑﻌﺎد
ﺗﻮزﯾﻊ(
ﺷﮑﻞ)1
ﺳﺎزي
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
SPSSﻫﺎي
زﯾﺮﺷﺎﺧﺺ
نرم ﻓﺮاواﻧﯽ
ﮐﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن ﮐﺎياﺳﮑﻮﺋﺮ
ﺑﺎﻻ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮥاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ
كرونباخ  0/86برآوردگردید.
372
34
235
ﻓﺮاواﻧﯽ 103
ﺳﺮﻣﺎﯾﮥاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
1/68
35/14
جامعه و نمونه :جامعه آماری را کلیه س��اکنین ش��هرخرم0/79
)اﺻﻠﯽ(
ﺗﻮزﯾﻊ 9/1
63/2 27/7
 100ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ
ﻓﺮاواﻧﯽ
درﺻﺪﺟﺪول
آﻣﻮزشخدمات
آب��اد و محالتی ک��ه در س��ال  92-93دارای پایگاه
378 150
204
24
ﻓﺮاواﻧﯽ
0/86
6/07
 1/35ﮐﻞ
زن
ﻣﺮد
آمارﺷﺎﺧﻪ(
اجتماعی بودند ،تش��کیل داده اند که براس��اس )زﯾﺮ
100 7/39 0/54
3/6
درﺻﺪ
س��ازمان
380 139
199
42
ﻓﺮاواﻧﯽ
ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮي
 99/1درﺻﺪ
درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد
ﺗﻌﺪاد
بهزیستی استان لرستان بالغ بر  500000نفر تبرآوردشده است 0/72.ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ
6/8
)زﯾﺮ ﺷﺎﺧﻪ(
درﺻﺪ 100 6/36 4/52 1/11
اطمینان
س��طح
ب��رای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران در
376
127
197
52
ﻓﺮاواﻧﯽ
ﺳﺎزي
آزاد
100 83/9
383 48/57
182
51/43 201 0/78
6/6
(
ﺷﺎﺧﻪ
زﯾﺮ
)
درﺻﺪ 100 8/33 4/52 8/13
 95درص��د ،وبراینمونه گیری از روش نمونهگیری خوش��های
379
53
273
53
ﻓﺮاواﻧﯽ
آﺷﮑﺎرﺳﺎزي
چند مرحلهای بهره گرفته ش��د .بدین ترتیب که ابتدا از بین 0/72
 2/55سه محله به
6/005خرمآباد
اجتماعی
لیس��ت محالت دارای پایگاه
)زﯾﺮ ﺷﺎﺧﻪ(
درﺻﺪ 100 0/14 0/72 0/14
انتخاب ش��د .کلیه مردان و زنان
صورت
تصادفی380 211
153
16
محله یک پایگاه بهﻓﺮاواﻧﯽ
ص��ورت تصادف��ی انتخاب و در مرحله بعد از هر ﺣﻤﺎﯾﺖ
0/84
1/58
7/53
زﯾﺮ ﺷﺎﺧﻪ(
)
ﻓﺮاواﻧﯽ 55/5 40/3
4/2
درﺻﺪ
زﯾﺮﺷﺎﺧﺺ100ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي
ﺟﺪول) (1ﺗﻮزﯾﻊ
گرفتند.
قرار
تحت پوشش پایگاههای منتخب مورد مطالعه
ﮐﻞشامل 22
س��اخته،
پرسش��نامه
آﻟﻔﺎياطالعات
ﺳﺮﻣﺎﯾﮥاﺟﺘﻤﺎﻋﯽعآوري
ابزار جمعآوری اطالعات :ابزار جم
سوال آزﻣﻮن ﮐﺎياﺳﮑﻮ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﻣﺘﻮﺳﻂمحققﺑﺎﻻ
ﮐﺮوﻧﺒﺎخدر این پژوهشﭘﺎﯾﯿﻦ
یک تا پنج نمره به
گزینهای بود
ﻓﺮاواﻧﯽپرسشنامه
نگرشس��نجی که بر اس��اس مقیاس لیکرت تنظیم گردید .سئواالت
 34واز 372
 103پنج 235
ﺳﺮﻣﺎﯾﮥاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
به آن تعلق می گرفت.
1/68
35/14
0/79
(
اﺻﻠﯽ
)
100
9/1
63/2
27/7
درﺻﺪ
اعتبار و پايائي پرسش�نامه :درپژوهش حاضر از روش آزمون اعتبار دروني و بيروني اس��تفاده ش��ده اس��ت .براي
مطالعات 24
تصادفي استفاده شد .با انجامﻓﺮاواﻧﯽ
آﻣﻮزش
378وساير استادان
204خواهي150از اساتيد
نظري و نظر
حصول اعتبار بيروني از نمونهگيري
1/35
6/07
0/86
 100پايايي مقياس
اس��تفاده شد.
قرارگرفت .برای تعیین روائی از
متخصص اعتبار درونی
موردتاییدزﯾﺮ ﺷﺎﺧﻪ(
)
درونی 7/39
همس��انی 0/54
روش 3/6
درﺻﺪ
س��نجش س��رمایهی اجتماعی و توانمندی و زیر مقیاسهای آن ازطريق پيش آزمون انجام ش��د .مقدار آلفای کرونباخ
380 139
199
42
ﻓﺮاواﻧﯽ
ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮي
آموزش ،0/86تسهیلگری ،0/72آزاد سازی  ،0/78آشکارسازی،0/726/8
شاخص توانمندسازی  0/79و زیر شاخصها)
99/1
0/72
برایزﯾﺮ
حمایت  )0/84بدست آمد) .
100
رگرسیون و 6/36
4/52 1/11
درﺻﺪ
اسکوئر استفاده
آزمون کای
همبستگی،
ﺷﺎﺧﻪو( تحلیل دادهها از ضرایب
تجزیه
376 127
197
52
ﻓﺮاواﻧﯽ
آزاد ﺳﺎزي
شده است.
ﻣﺮد

درﺻﺪ

8/13

4/52

8/33

100

ﻓﺮاواﻧﯽ

16

153

211

380

درﺻﺪ

4/2

40/3

55/5

100

6/6

یافتهها
میانگین ش��اخص
آﺷﮑﺎرﺳﺎزياجتماعی اکثر پاس��خگویان
با توجه به دادههای جدول ،1س��رمایهی
قراردارد379 .
متوس��ط 53
س��طح 273
ﻓﺮاواﻧﯽدر 53
0/72
6/005
شاخص آموزش
پاسخگویان میباشد.
سرمایهی اجتماعی متوسط رو به
دهندهﺷﺎﺧﻪ(
سرمایهی اجتماع  ،35/14نشان )زﯾﺮ
 0/14زیر100
درﺻﺪ پایین0/72 0/14
در حد متوس��ط ارزیابی گردید (میانگین زیر ش��اخص آموزش برابر 6/07است) .میانگین زیر شاخص تسهیلگری ،6/8
ﺣﻤﺎﯾﺖ

)زﯾﺮ ﺷﺎﺧﻪ(

7

0/84

7/53

تابستان  ،1393دوره  ،3شماره  ،2پیاپی 8

83/9
2/55

1/58
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)زﯾﺮ ﺷﺎﺧﻪ(

0/78

زن

ﮐﻞ

ﺷﮑﻞ) (1ﻣﺪل اﺑﻌﺎد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﻓﯿﺘﺮﻣﻦ )(2005
ﺟﺪول ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ
ﻣﺮد

ﮐﻞ

زن

درﺻﺪ شهر خرمآباد
ساکنین
سرمای
اجتماعی ﺗﻌﺪاد
درﺻﺪ
درﺻﺪهیﺗﻌﺪاد
تأثیر برنامههای توانمندسازی بارویکرد اجتماع محور بر افزایشﺗﻌﺪاد
201

51/43

182

48/57

383

100

اس��ت که نش��ان میدهد این زیرشاخص در
ﮐﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن ﮐﺎياﺳﮑﻮﺋﺮ
ﺑﺎﻻ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ
حد متوس��ط رو به باال ارزیابی ش��ده است .با ﺳﺮﻣﺎﯾﮥاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ
372
34
235
ﻓﺮاواﻧﯽ 103
توجه به میانگین بدست آمده از زیر شاخص ﺳﺮﻣﺎﯾﮥاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
1/68
35/14
0/79
)اﺻﻠﯽ(
100 9/1
درﺻﺪ 63/2 27/7
آزادسازی که  6/6میباشد ،این زیر شاخص
378 150
204
24
ﻓﺮاواﻧﯽ
آﻣﻮزش
1/35
6/07
0/86
در حد متوسط رو به باال ارزیابیشده است .با
)زﯾﺮ ﺷﺎﺧﻪ(
100 7/39 0/54
3/6
درﺻﺪ
توجه به میانگین بدس��ت آمده از زیر شاخص
380 139
199
42
ﻓﺮاواﻧﯽ
ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮي
99/1
6/8
0/72
)زﯾﺮ ﺷﺎﺧﻪ(
آشکارسازی که  6/005است ،این زیرشاخص
درﺻﺪ 100 6/36 4/52 1/11
376 127
197
52
ﻓﺮاواﻧﯽ
آزاد ﺳﺎزي
در حد متوس��ط ارزیابیشده است .با توجه به
83/9
6/6
0/78
)زﯾﺮ ﺷﺎﺧﻪ(
درﺻﺪ 100 8/33 4/52 8/13
میانگین بدس��ت آمده از زیر شاخص حمایت
379
53
273
53
ﻓﺮاواﻧﯽ
آﺷﮑﺎرﺳﺎزي
2/55
6/005
0/72
که 7/53اس��ت ،این زیرش��اخص در حد باال
)زﯾﺮ ﺷﺎﺧﻪ(
درﺻﺪ 100 0/14 0/72 0/14
ارزیاب��ی گردید .نتایج فوق با توجه به آزمون
380 211
153
16
ﻓﺮاواﻧﯽ
ﺣﻤﺎﯾﺖ
1/58
7/53
0/84
)زﯾﺮ ﺷﺎﺧﻪ(
100 55/5 40/3
4/2
درﺻﺪ
آماری کایاس��کوئر ( )p>0/05نیز به لحاظ
آماری معنیدار است.
ﺟﺪول) (2ﺿﺮاﯾﺐ رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ اﺑﻌﺎد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي و ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
آم�وزش و س�رمایهی اجتماعی :متغیر
ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداري
ﻣﺘﻐﯿﺮ
T
ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد Beta
B
Durbin Watson=١/٧٧
پیشبی��ن یعن��ی آموزش در م��دل باقی مانده
0/000
15/49
1/84
ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ 28/55
R=٠/١٣
R٢=٠/٠١
اس��ت .مي��زان همبس��تگي متغي��ر س��رمایهی
F=٦/٧٢
0/01
2/59
0/13
0/25
0/65
آﻣﻮزش
Sigf=٠/٠١
اجتماعی در یک ترکیب خطی با متغیر مالک
Durbin Watson=١/٧٧
0/000
17/74
1/65
29/34
ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﻘﺪار
R=٠/١٢
وارد ش��ده در معادله رگرس��یونی برابر با 0/13
R٢=٠/٠١
F=٥/٦١
0/01
2/37
0/12
0/23
0/55
ﺗﺴﻬﯿﻠﮕﺮي
ميباش��د ( )R= 0/13ویک درصد از تغييرات
Sigf= ٠١/٠
Durbin Watson=١/٧٢
ميزان متغير س��رمایهی اجتماعی توسط میزان
0/000
16/83
1/45
ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ 24/55
R=٠/٣
R٢=٠/٠٩
متغیر مالک وارد ش��ده در معادله رگرسیونی
0/000
6/12
0/3
0/21
1/33
آزادﺳﺎزي
F=٣٧/٤٥
Sigf=٠/٠٠٠
قابل تبيين است (.)R=02/01
Durbin Watson=١/٨٤
0/000
14/79
1/6
23/17
ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﻘﺪار
R=٠/٣
معادل��ه رگرس��یون اس��تاندارد ش��ده به این
R٢=٠/٠٩
F=٣٧/١٣
صورت است:
0/000
6/09
0/3
0/25
آﺷﮑﺎرﺳﺎزي 1/57
Sigf=٠/٠٠٠
Durbin Watson=١/٧٢
آموزش (=28/+55)0/13سرمایهی اجتماعی
0/000
13/93
1/84
ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ 25/66
R=٠/٢١
R٢=٠/٠٤
تسهیلگری و سرمایهی اجتماعی :متغیر
F=١٧/٠٣
0/000
4/12
0/21
0/23
0/98
ﺣﻤﺎﯾﺖ
Sigf=٠/٠٠٠
پیشبین یعنی تس��هیلگری در مدل باقی مانده
اس��ت .ميزان همبستگي متغير س��رمایهی اجتماعی در یک ترکیب خطی با متغیر مالک وارد شده در معادله رگرسیونی
برابر با  0/12ميباشد ( )R=0/12ویک درصد از تغييرات ميزان متغير سرمایهی اجتماعی توسط میزان متغیرمالک وارد
شده در معادله رگرسیونی قابل تبيين است (.)R2=0/01
معادله رگرسیون استاندارد شده به این صورت است :تسهیلگری ( =29/34 + )0/12سرمایهی اجتماعی
آزادسازی و سرمایهی اجتماعی :متغیر پیشبین یعنی آزادسازی در مدل باقی مانده است .ميزان همبستگي متغير
سرمایهی اجتماعی در یک ترکیب خطی با متغیر مالک وارد شده در معادله رگرسیونی برابر با  0/3ميباشد-
( )R =0/3و 9درص��د از تغيي��رات مي��زان متغير س��رمایهی اجتماعی توس��ط میزان متغیرمالک وارد ش��ده در معادله
رگرسیونی قابل تبيين است (.)R2=0/09
معادله رگرسیون استاندارد شده به این صورت است :آزادسازی ( =24/55 + )0/3سرمایهی اجتماعی
آشکارس�ازی و سرمایهی اجتماعی :متغیر پیشبین یعنی آشکارسازی در مدل باقی مانده است .ميزان همبستگي
متغير س��رمایهی اجتماعی در یک ترکیب خطی با متغیر مالک وارد ش��ده در معادله رگرس��یونی برابر با 0/3ميباش��د
( .)R =0/3در ضمن  9درصد از تغييرات ميزان متغير س��رمایهی اجتماعی توسط میزان متغیرمالک وارد شده در معادله
ﺟﺪول) (1ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ زﯾﺮﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي
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پریسا فتایی و همکاران
رگرسیونی قابل تبيين است.)R2 =0/09( .
معادله رگرس��یون استاندارد ش��ده به این
صورت است:
آشکارسازی( =23/17 +)0/3سرمایهی اجتماعی

حمایت و س�رمایهی اجتماعی :متغیر
پیشبی��ن یعنی حمایت در م��دل باقی مانده
اس��ت .ميزان همبس��تگي متغير س��رمایهی
اجتماع��ی در ی��ک ترکیب خطی ب��ا متغیر
م�لاک وارد ش��ده در معادله رگرس��یونی
برابر با  0/21ميباشد ( .)R=0/21در ضمن
 4درصد از تغييرات ميزان متغير س��رمایهی
اجتماعی توس��ط می��زان متغیرمالک وارد
ش��ده در معادله رگرسیونی قابل تبيين است
(.)R2=0/04
معادله رگرس��یون استاندارد ش��ده به این
صورت است:
حمایت(=25/+66)0/21سرمایهی اجتماعی

ارق��ام من��درج در مع��ادالت ب��ه ای��ن
معناس��ت که با افزایش ی��ک واحد انحراف
استاندارد در متغیرهای آموزش ،تسهیلگری،

آزادسازی ،حمایت ،آشکارس��ازی هر کدام میزان سرمایهی اجتماعی
به اندازههای 0/0،3/21 ،0/0،3/0،12/13انحراف اس��تاندارد کاهش
مییابد .در اینجا مالحظه میش��ود که هر کدام در میزان س��رمایهی
اجتماعی جامعه هدف مؤثرند( .جدول)2
معادله رگرس��یونی متغيرهای آموزش ،تس��هیلگری ،آزادس��ازی،
آشکارس��ازی و حمایت با س��رمایهی اجتماعی مبین این اس��ت که
ميزان همبس��تگي متغير س��رمایهی اجتماعی در یک ترکیب خطی با
هر کدام از متغیرهای مالک وارد ش��ده در معادله رگرس��یونی یعنی
آموزش ،تس��هیلگری ،آزادسازی ،آشکارسازی و حمایت به ترتیب
براب��ر ب��ا 0/21 ، 0/3 ، 0/3 ، 0/120،/13ميباش��د .ک��ه می��زان  Rرا
نش��ان میدهد .ارقام مندرج در معادله به این معناس��ت که با افزایش
ی��ک واحد انحراف اس��تاندارد در متغیرهای آموزش ،تس��هیلگری،
آزادس��ازی ،آشکارس��ازی و حمایت میزان س��رمایهی اجتماعی به
اندازههای  0/21 ،0/3 ،0/3 ،0/120،/13انحراف اس��تاندارد کاهش
مییابد .در اینجا مالحظه میشود که متغیرهای آموزش ،تسهیلگری،
آزادس��ازی ،آشکارس��ازی و حمایت در میزان س��رمایهی اجتماعی
جامعه ه��دف مؤثر هس��تند .در ضمن به ترتی��ب 9،91،1و  4درصد
از تغييرات ميزان متغير س��رمایهی اجتماعی توس��ط میزان متغیرهای
آموزش ،تس��هیلگری ،آزادسازی ،آشکارسازی و حمایت در معادله
رگرسیونی قابل تبيين است که میزان  R2را نشان میدهد.
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بحث و نتیجه گیری
بانگاهی به وضعیت موجود محلههاي محروم درش��هرهاي کشور،که هر روزه میزان جمعیت و نیازهايآنها و به تبع
آن مشکالت و آسیبهاي اجتماعیشان افزایش مییابد و از طرفی منابع و ظرفیت هاي نهادهاي دولتی ذيربط که به
تناسب آن کمتر توسعه پیدا میکند ،ضرورت توجه به منابع انسانی جامعه و پتانسیلهايآنها براي مشارکت وهمراهی
در برنامهریزيها و اقدامات الزم بیش از پیش مش��هود میگردد .در کش��ور ش��اهد کاهش مشهود در اغلب مؤلفههاي
س��رمایهی اجتماعی اع��م از روابط اجتماعی و اعتماد عمومی ،ش��بکههاي اجتماعی محلی ،امید ب��ه آینده ،انگیزههاي
اجتماعی ،مس��ئولیت اجتماعی در افراد و مانند اینها هستیم .در نظام برنامهریزي توسعه براي یک منطقه مشخص ،توجه
و تأکید به مقوله س��رمایهی اجتماعی یکی از نکتههاي اساس��ی اس��ت ،زیرا برنامه توس��عهاي بدون حضور و مشارکت
ساکنان جامعه محلی موفق نخواهد بود .از این رو مهم است باور داشته باشیم که سرمایهی اجتماعی عامل اصلی ایجاد
همبس��تگی و عالقه جمعی بین افراد جامعه است و موتور محرکه انواع جریانهاي فعال اجتماعی در حوزههاي مختلف
میباشد .به عبارت دیگر میتوان گفت که افزایش سرمایهی اجتماعی در هر جامعه ،به منزله افزایش توانمنديهاي آن
جامعه اس��ت .پرداختن به این الگوها که با توجه به رویکرد اجتماع محور ،بخشی از مسئولیتهاي پرداختن به موضوع را
برعهده خود جوامع محلی میگذارد ،راهبردي اساس��ی به ش��مار میآید و در این بین باید توجه داشت که در هر حال
سامانههاي مدیریتی جامعه باید گامهاي الزم را براي اجرایی کردن چنین مدلهایی درتوسعه جوامع محلی بردارند.
فرضیه اول ،ارتباط بین آموزش و س��رمایهی اجتماعی تأیید گردید .یافتههای بدس��ت آمده ،موید گفته آس��پین و
چاپمن در این زمینه اس��ت.آنها آموزشها ،س��اختارها و ش��بکه هاي رس��می و غیر رس��می جاري و مرسوم در بطن
زندگی مردم را کانون توجه خود قرار میدهند که موجب همکاري متقابل افراد شده و زمینه الزم را براي شکل گیري
سرمایهی اجتماعی جمعی و جامعه مدنی آماده میسازند.

تأثیر برنامههای توانمندسازی بارویکرد اجتماع محور بر افزایش سرمایهی اجتماعی ساکنین شهر خرمآباد
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.بیشتر شده و سرمایهی اجتماعیشان افزایش مییابد
 در فرضیه چه��ارم ارتباط بین آشکارس��ازی و،فرضی�ه چه�ارم
 فرد تجربیات، طی آشکارس��ازی.س��رمایهی اجتماعی تأیید گردید
 چش��ماندازهای، این تجربیات.خ��ود را در اختیار مردم قرار میدهد
متفاوت��ی را برای م��ردم باز میکند که باعث پویای��ی جامعه و بهبود
.برنامه میشود
 ارتباط بین حمایت و سرمایهی اجتماعی مورد تأیید،فرضیه پنجم
 در حمایت به دفاع از مردم در پی��اده کردن طرحهای.قرار گرف��ت
،توسعهای تأکید میشود و مربیان برای دستیابی به اهداف و پیشرفت
 این نتیج��ه تأیید کننده.در واق��ع به م��ردم اعتماد به نف��س میدهند
،آنها معتقدن��د پيوندهاي گوناگون.گفت��ه براندت و وینرت اس��ت
.حمايتهاي اجتماعي متنوعي را براي اعضاي شبكه فراهم ميسازند
 افراد به طيف وس��يعي از حمايتهاي مختلف دس��ت،با تنوع روابط
 حمايتهاي عاطفي و روحي،مييابند كه شامل حمايتهاي ابزاري
.و حمايتهاي اطالعاتي است

 ارتباط بین تس��هیلگری و،فرضی�ه دوم
.سرمایهی اجتماعی مورد تأیید قرار گرفت
ای��ن نتیجه تأییدکنن��ده نظریهی آس��پین و
 آسپین و چاپمن مطرح ميكنند،چاپمن است
آموزش��گران باید به دنبال شیوههایی باشند
که میتواند تس��هیل کننده فرایند تش��ویق
،مردم به اندیشیدن درباره زمینهی اجتماعی
هویت خود و علل مشکالتی باشد که تجربه
میکنند تاآنها بتوانند راههاي مناسبی براي
.مقابله بااین مشکالت بیابند
 ارتباط بین آزادس��ازی و،فرضیه س�وم
 توانمندسازي.سرمایهی اجتماعی تأیید شد
منجربه آگاهي سياسي و مشاركت مي شود
،و هم زمان بافعاليت شهروندان در انجمنها
آنه��ا اقدام به تغيير نهادها و محيط پيرامون
 همکاری و مشارکت آنها.خود مينمايند
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