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  افراد سرمایۀ اجتماعی درآمد بر میزان نقشبررسی 

 آنان در برابر مخاطرات آوریتاب و

 

 1مریم رنج بردار                                                                              چکیده

اقدامات ی هنجارها و شبکه هایی است که امکان مشارکت مردم در اسرمایۀ اجتماعی، به معن

هم چنین تاب آوری به معنای،  است. ،جمعی به منظور کسب سودِ متقابل را فراهم می کند

توانایی یک شخص یا سازمان برای بهبودی سریع پس از یک بدبختی و یا امری ناخوشایند 

بر میزان سرمایۀ اجتماعی و  خانواده  درآمد پژوهش پیش رو به دنبال، تأثیر  مقدارِ .را گویند

 با درآمد میزان میزان تاب آوری افراد بوده و فرض را بر این اساس استوار نموده است که

چارچوب  رابطۀ غیر مستقیم دارد.  فردتاب آوریِبا و  رابطۀ مستقیمسرمایۀ اجتماعیِ فرد، 

تاب آوری "یه و نظر "سرمایه اجتماعی جیمز کلمن"نظریۀ  دو نظری این پژوهش بر اساس

بعد از جامعۀ آماری  است.بزار مصاحبه روش در این پژوهش، کمّی با امی باشد.   "کامپفر

 سالۀ ساکن شهر تهران با هر ردۀ تحصیلی 60-20نفر از زنان و مردان 20اشباع نظری تعداد 

استفاده جهت کشف رابطۀ معناداری از آزمون آماری تحلیل رگرسیون  و بوده و درآمدی

رابطۀ   فرد،میزان درآمد با مؤلفۀ سرمایۀ اجتماعیِحاکی از آن است که  نتایج شده است.

رابطۀ غیر مستقیم و  ،د فرامّا با میزان تاب آوریِ ( Sig = 0/005) معنادار و مستقیم دارد

یعنی با باالرفتن درآمد، سرمایۀ اجتماعی فرد باال می رود . (Sig = 0/53) غیرمعناداری دارد

 امّا الزاماً تاب آوری فرد باال نمی رود. بنابراین فرضیۀ تحقیق تأئید گردید. 

 کلید واژگان: درآمد، سرمایۀ اجتماعی، تاب آوری.
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Investigating the role of income on the amount 

of social capital of individuals and their 

resilience against dangers 
 

 

Abstract    

Social capital is defined as the norms and networks that enable people 

to participate in collective action for mutual benefit. Resilience also 

means the ability of a person or organization to recover quickly after a 

misfortune or unpleasant thing.The present study followed the effect of 

family  income on social capital and resilience and has based the 

assumption on the fact that the amount of  income is directly related to 

one's social capital and indirectly related to one's resilience. The 

theoretical framework of this research is based on the two theories of 

"James Coleman Social Capital" and the theory of "Kempfer 

Resilience". The method in this study is quantitative with interview 

tools. The statistical population after the theoretical saturation was 20 

men and women aged 20-60 living in Tehran with any educational level 

and income and regression analysis statistical test was used to discover 

a significant relationship. The results indicate that the amount of 

income has a significant and direct relationship with the social capital 

component of the individua (Sig = 0/005). But it has an indirect and 

non-significant relationship with the degree of resilience of the 

individual. (Sig = 0/53).That is ones income increases, ones social 

capital increases, but one's resilience does not necessarily increase. 

Therefore, the research hypothesis was confirmed.                                 

Keywords = revenue. Social capital. Resilience 
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 مسئلهمقدمه و بیان 

درآمد میزان پولی است که از کارتان کسب  " :ندرا اینطور معنا کرده ا آرتور و برنز درآمد

  Arthur& Burns: 2001.p720 )) "می کنید.

 که ناشی از موارد زیر است: ؛ به افزایش سرمایه گویند1بطور کلّی، درآمد

برای دیگران انجام داده وجوهی که  فرد یا واحد اقتصادی، بخاطر خدمت یا کاری که   -1

است یا در ازای فروشِ محصول دریافت کرده یا قرار است در آینده دریافت کند را درآمد 

گویند. بعنوان مثال؛ اگر داروخانه یک دارو را بفروشد، درآمدِ فروش بدست می آورد. یا 

جام وقتی یک مؤسسۀ حسابرسی به ارائۀ خدماتِ حسایرسی می پردازد، بابت کاری که ان

 داده است پول می گیرد که به آن درآمد خدمت می گویند؛

درآمد  وجوهی که بر اثر سرمایه گذاری هایی که واحد اقتصادی داشته، بدست آمده است -2

شرکت های دیگر می کند، نوعی  م به خرید  سهامِا. بعنوان مثال؛ وقتی شرکت، اقدگویند

سرمایه گذاری انجام داده است که بر اثر آن می تواند از درآمدِ سودِ سهام ) که بیانگر پولی 

است که به سهامداران پرداخت می شود( و یا درآمد ناشی از افزایش قیمت بازارِ برگۀ سهم، 

ب بانکی می کند، متناسبِ بهره مند شود. یا وقتی شرکت اقدام به سرمایه گذاری در یک حسا

 (61و 60ص. 1394. ) دیانتی. نرخ سود بانکی، درآمدِ سودِ سپرده دریافت می کند

سرمایۀ اجتماعی2 مفهوم نسبتاً جدیدی در علوم اجتماعی بوده و بطور خالصه به معنای       

" هنجارها3 و شبکه هایی است که امکان مشارکتِ مردم در اقدامات جمعی، به منظور کسبِ 
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اعتماد  با شیوه هایی همچون؛ سنجش سطح سرمایۀ اجتماعی "سودِ متقابل را فراهم می کند.

های مدنیِ رسمی و غیر رسمی، قابل اندازه گیری است.اجتماعی و سطوح عضویت درانجمن  

(                                                                        156.ص 1394) تاجبخش و دیگران.   

به یکی از مهّم ترین، عمومی ترین و پرکاربردترین مفاهیم  امروزه، اصطالح سرمایۀ اجتماعی 

ی به حوزه های اقتصاد و ل شده است.  نفوذ سرمایۀ اجتماعحوزۀ مطالعات اجتماعی تبدی

سیاست، گسترش یافته و و زوایای جدیدی را برای ریشه یابی و حلّ مسائل  اجتماعی  و 

سرمایۀ اجتماعی أثیر آن بر رفاه فردی است. اقتصادی گشوده است. از آثار سرمایۀ اجتماعی،  ت

در برگیرندۀ ویژگی ها ی اساسی سازمان های اجتماعی همچون؛ شبکه ها1، عرفها2 و اعتماد 

عمومی3 است. سرمایۀ اجتماعی، همکاری و تعامل بین افراد را برای رسیدن به منافع مشترک 

                                                   (  178.ص 1390افزایش می دهد.) نجّارزاده و سلیمانی.

ایده ای که مفهوم سرمایۀ اجتماعی از آن سخن می گوید، با وجود شهرت اخیر خود برای   

جامعه شناسان تازه نیست. مطابق با این ایده، مشارکت در گروه های اجتماعی، نتایج 

عنوان یک جامعه شناس کالسیک،  (  به 1369سودمندی برای فرد و جامعه دارد. دورکیم)

از تأثیر قدرت اخالقی گروه ها،  "دربارۀ تقسیم کار اجتماعی "در یک قرن پیش در کتاب 

برای مهار خودخواهی های فردی و ایجاد همبستگی مشترک در میان اعضاء سخن گفته بود. 

کاربردهای،  امّا اینکه چرا قالب جدید این بحث قدیمی مورد استقبال گسترده واقع شده و

اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یافته؛ به دو عامل اصلی که سبب اهمیّت یافتن بحث سرمایۀ 

تأکید آن بر پیامدهای اجتماعی در سیاست گذاری ها و تحقیات علمی شده است، نخست؛ 

مثبت جامعه پذیری و دوّم؛ قرار دادن پیامدهای مثبت سرمایۀ اجتماعی در چارچوب بحث 

جّه به این موضوع باشد که چگونه اشکال غیر پولی نظیر؛ قدرت،  نفوذ و شبکه سرمایه و تو
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های ارتباطی می توانند مانند دارایی ها و حساب بانکی افراد عمل کنند. بحث سرمایۀ 

اجتماعی جابجایی منابع بالقوۀ سرمایه را امکان پذیر می داند و فاصلۀ میان جنبه های جامعه 

ی کاهد. این ویژگی ها باعث جلب نظر سیاست گذارانی می شود شناختی و اقتصادی را م

) فیروز آبادی  مسائل اجتماعی اند. که به دنبال راه حلّهای کم هزینه تر و غیر اقتصادی برای

                                                                (    199و  198.ص 1385و دیگران. 

اصطالح سرمایۀ اجتماعی، از  "ایه اجتماعی را اینگونه تعریف می کنند:هنینگ و برنارد؛ سرم

عنوان سرمایۀ  دو اصطالح به ظاهر ناسازگار ترکیب شده است؛ جامعه پذیری انسان و اقتصاد.

اجتماعی به این واقعیت اشاره دارد که هویّت شخصی فراتر از هویّت فردگرایانه است که 

اجتماعی را از دریچۀ فردی می نگرد و فقط منفعت است.                                  منافع  

                                                                              (Hening & Bernanard.2014.p1)       

توجّه به استعدادها و توانمندی در سالهای اخیر، رویکرد روان شناسی مثبت گرا، با شعار 

انسان، مورد توجّه پژوهشگران قرار گرفته است. عواملی که تطابق هرچه بیشتر آدمی با نیازها 

و تهدیدهای زندگی را موجب گردند، بنیادی ترین سازه های مورد پژوهش در این رویکرد 

روانشناسی تحوّلی، جایگاه ویژه ای بخصوص در حوزۀ  1می باشند. در این میان تاب آوری

روان شناسی خانواده و بهداشت و روان به خود اختصاص داده است.) کمپل و همکاران، 

 ( 1390. صیدی. به نقل از 2006

در فرهنگ لغات واژۀ تاب آوری، توانایی بازیابی یا بهبود سریع، تغییر، شناوری و کشسانی 

نایی یک شخص یا سازمان برای و خاصیّت ارتجاعی و انعطاف پذیری ترجمه شده است. توا

بهبودی سریع پس از یک بدبختی و یا امری ناخوشایند را گویند.  در تاب آوری، هم پایداری 

 (89.ص1394و هم تغییر برای آینده مهّم است.) پیران و دیگران.

 
Resilience .-1 



 

 

First International & Third National Conference on Social Capital & Resiliency 

 565  |آوریالمللی سرمایه اجتماعی و تابسومین همایش ملی و اولین همایش بین

توانایی بازگشت سریع به سالمت با  " :اندآرتور و برنز تاب آوری را اینطور معنا کرده 

  ".ود، پس از تحمّل یک شرایط دشوارهنی معمول خوضعیت ذ

(( Arthur& Burns: 2001.p.1208 

     تحتِ شرایطِ تنش زا و همچنین در طول بحران و مصیبت تعریف توانمندیِ ؛تاب آوری

می گردد. می توان گفت؛ تاب آوری فرایندی پویاست که دربرگیرندۀ سازگاری مثبتِ 

صیدی قل از . به ن200) لوتر، سی چتی وبکر.  دریافتی، از شرایط مصیبت بار و ناگوار است.

 (64 .ص1390و دیگران. 

اند هدف نهایی خود را شناسایی سازه ها و شیوه هایی می د روان شناسی مثبت گرا؛ رویکرد

که بهزیستی و شادکامی انسان را به دنبال دارد. از اینرو عواملی که سبب سازگاری هرچه 

بیشتر آدمی با نیازها و تهدیدهای زندگی گردند، بنیادی ترین سازه های مورد پژوهش این 

 (290 .ص1386)سامانی و دیگران.  رویکرد می باشند.

 شاخص بررسیمقولۀ تاب آوری را می توان در هر زمینه مورد تبیین و بررسی قرار داد. 

به تقسیم بندی آن پرداخت.  می توان مختلفی های جنبه از که دهد می نشان آوری تاب های

از جمله حوزه های فردی و جمعی و همچنین در مقوله های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و 

 فرهنگی.

نخستین کسانی بود که تا حدودی، تعریفِ تاب آوری بوم شناختی و به  ( از2000آدگر)

نوعی موقعیتی را به جوامع انسانی و حتی فردی گسترش داد . وی تاب آوری اجتماعی را 

نهادها  ( استقالل منابع )به سرمایۀ اجتماعی مرتبط کرد و آن را بر حسب عوامل اقتصادی 

و مسائل جمعیتی مانند مهاجرت اندازه گیری کرد.) عبدالشاه و  (حقوق مالکیت)

 (82.ص1394غیاثوند.
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در آن مورد توجّه قرار گرفته، از حوزه های دیگری که تاب آوری به عنوان شاخصه ای مهّم 

در تطبیق مناسب با شرایط تنش زا و دشواری ها، تاب آوری  روانشناسی است. توانایی افراد

می شود. روانشناسان همواره سعی کرده اند که این قابلیت انسان را  برای روانشناختی گفته 

 کار به کسانی مورد در روانی آوری تابسازگاری و غلبه بر خطرو سختی ها افزایش دهند. 

 توجّه باید البته. نمی شوند اختالل خطر قرار می گیرند، دچار معرض در وقتی که می رود

 کند، بلکه نمی پاک را نمی کند، مشکالت زندگی  وددمح را استرس تاب آوری، که داشت

باشند. ) عبدالشاه و  داشته سالم مقابلۀ رو پیش مشکالت با تا دهد می قدرت افراد به

 (83.ص1394غیاثوند.

توجّه قرار  مورد فرایند یک عنوان به آوری تاب بحث نیز ورفتارسازمانی مدیریتی مباحث در

 بحران مدیریتِ زیرعنوان و مدیریتِ ریسک راهبردِ یک را آوری تاب که بطوری می گیرد؛ 

:                        ودمی ش تعریف زیر صورت به تاب آوری بُعد، این در .دهند قرار می تداوم و

 با را کارکردی روابط تا کنند تسهیل را سازمانیعملکرد  که ییها سیستم و مردم ظرفیت "

 (83.ص1394) عبدالشاه و غیاثوند. ".نمایند حفظ ها آشفتگی وجود

بنابراین، زمانی که افراد؛ با موقعیت های متفاوت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در برابر 

 مشکالت و مخاطرات فردی و جمعی قرار می گیرند، واکنش آنان در برابر تهاجماتِ

 گوناگون بسیار مهّم  و ضروری می نماید.

 

 مبانی نظری

میالدی به این سو در تزها و مقاالت  1990کاربرد مفهوم سرمایۀ اجتماعی به تدریج از دهۀ 

دانشگاهی بویژه در رشته های جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست و آموزش با کارهای افرادی 
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فرانسیس فوکویاما افزایش یافته است. ) چون؛ جیمز کلمن، پیربوردیو، رابرت پاتنام، و 

 (195.ص1388شاپورآبادی و دیگران. احمدی . به نقل از، 259: 1998وال.

با توجّه به موضوع مورد بحث، یکی از چارچوب های نظری پژوهش فوق،  بر اساس نظریۀ  

ف می باشد. جیمز کلمن، سرمایۀ اجتماعی را اینگونه تعری "سرمایۀ اجتماعی جیمز کلمن"

سرمایۀ اجتماعی شیء واحد نیست، بلکه انواع چیزهای گوناگونی است که دو  "می کند؛

ویژگی مشترک دارند. اوالً؛ همۀ آنها شامل جنبه ای از یک ساخت اجتماعی هستند و ثانیاً؛ 

کنش های معیّن افرادی را که  در درون ساختار هستند تسهیل می کنند. سرمایۀ اجتماعی 

گرِ سرمایه، مولد است و دستیابی به اهداف معیّنی را که در نبودن آن مانند شکل های دی

. به نقل از تنهایی و 462.ص1377دست یافتنی نخواهد بود، امکان پذیر می سازد.) کلمن. 

 (44: بی تا . حضرتی

         به اعتقاد کلمن، سرمایۀ اجتماعی بخشی از ساختار اجتماعی است که به کنشگر اجازه 

می دهد تا با استفاده از آن به منافع خود دست یابد. کلمن به جای  تعریف سرمایۀ اجتماعی 

سرمایۀ اجتماعی  "بر حسب ماهیّت و محتوی، به کارکرد آن توجه دارد. وی بیان  می دارد: 

رکردش تعریف می شود. سرمایۀ اجتماعی شیء واحد نیست ، بلکه انواع چیزهای با کا

 ونی است که دو ویژگی مشترک دارند:گوناگ

 ک ساخت اجتماعی هستند؛الف( همۀ آنها شامل جنبه ای از ی 

اعم از اشخاص حقیقی یا عامالن  .ب( کنش های معیّن افرادی را که در درون ساختار هستند

ی کنند و دست یابی به اهداف معیّن را که در نبود آن دست نیافتنی  خواهند حقوقی، تسهیل م

. به نقل از توسّلی و دیگران. 462و 458.ص 1377بود امکان پذیر می سازند.) کلمن. 

 ( 12.ص1384
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به اعتقاد کلمن، عواملی که سبب ایجاد و گسترش سرمایۀ اجتماعی می شوند، عبارتند از :  

 (        30.ص1388طالعات و هنجارها است.) نوا بخش و دیگران. کمک، ایدئولوژی، ا

به عقیدۀ کامپفر است.  "تاب آوری کامپفر"از دیگر چارچوب های نظری این پژوهش؛ نظریۀ 

تاب آوری، بازگشت به تعادل اولیۀ رسیدن به تعادل سطح باالتر در شرایط تهدید کننده "

زندگی را فراهم می کند. در عین حال کامپفر به این نکته است و از اینرو سازگاریِ موفّق در 

نیز اشاره می نماید که سازگاری مثبت با زندگی؛ هم می تواند پیامد تاب آوری به شمار رود 

و هم  به عنوان پیش آیند، سطح باالتری از تاب آوری را سبب شود. وی این مسئله را ناشی 

اب آوری می داند.) مرتضوی و دیگران. از  پیچیدگی تعریف و نگاه فرایندی به ت

 (104.ص1394

 

 پیشینه پژوهش

 در ارتباط با مفاهیم پژوهش پیش رو یعنی؛ درآمد، سرمایۀ اجتماعی و تاب آوری ، پژوهش

 الزم به ذکر است که غالبسیاری توسط محققان ایرانی وغیرایرانی انجام شده است. ب های

 که در بحث ما نمی گنجد. داردتمرکز بر نابرابری درآمد تحقیقات مرتبط با مفهوم درآمد؛ 

 در این رابطه به ذکر برخی از آن می پردازیم. 

 اقتصاد در درآمد توزیع و مالی توسعه رابطه بررسی"( در مقاله ای با عنوان؛ 1390سالم)

 اقتصادی، کالن روابط جمله از درآمد، توزیع نابرابری و مالی توسعه بین رابطهبه  "ایران

پرداخته وبه این نتیجه رسیده است که اوالً؛ توسعۀ مالی رابطۀ  منفی و اخیر های سال در

 توزیع نابرابری سرانه، درآمد افزایش با همگاممعناداری با  توزیع درآمد داشته است و ثانیاً؛ 

 می باشد. افزایش حال در درآمد
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ی بر نابرابری تأثیر توسعۀ مال "( در مقاله ای با عنوان؛ 1390جابری خسرو شاهی و دیگران )

به بررسی توسعۀ مالی بر ضریب جینی که شاخص نابرابری  است، پرداخته  "درآمد در ایران

نتایج تحقیق نشان می دهد؛ ارتباط توسعۀ مالی و ضریب جینی، مثبت و کاهنده است.  اند.

سرانه و ضریب جینی هم، مثبت و کاهنده و سرمایۀ  هم چنین؛ ارتباط تولید ناخالص داخلیِ

 نسانی اثر منفی و تورم، اثر مثبت روی ضریب جینی دارد.ا

به بحث   "سرمایۀ اجتماعی، هویّت اجتماعی"( در کتابی با عنوان؛ 2014) هنینگ و برنارد

در حوزۀ سرمایۀ اجتماعی پرداخته و به این نتیجه رسیده اند که باال بودن میزان و مقدارِ 

 سرمایۀ اجتماعی رابطۀ مستقیمی با هویّت اجتماعی جوامع دارد.

 تیفیک با یاجتماع هیسرما رابطه یسبرر "( در مقاله ای با عنوان؛ 1392تقوی وقادری ) 

پرداخته  اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که به این موضوع   "شهرسقز شهروندان یزندگ

رابطۀ معناداری، بین کیفیّت زندگی با سرمایۀ اجتماعی، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، 

 شبکه های اجتماعی، میزان درآمد و تحصیالت افراد وجود دارد.

نقش سرمایه اجتماعی بر بهبود محیط  "( در مقاله ای با عنوان؛ 1396ابط پور و آقاجانی )ض

به پیوند محیط کسب و کار و سرمایۀ اجتماعی پرداخته اند و در نهایت  "کسب و کار ایران

 توصیه هایی برای بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء سرمایۀ اجتماعی به مخاطب داده اند. 

ارزیابی تاب آوری اقتصادی و نهادی جامعۀ شهری  "( در مقاله ای با عنوان؛ 1392رضایی)

به این امر پرداخته و  "در برابر سوانح طبیعی: مطالعۀ موردی زلزلۀ محلّه های شهر تهران

 شاخص نظر از مرغی و قلعه  نارمک  ستارخان، قیطریه، له هایمح نتیجه گرفته است که

 چهارم تا لاوّ های رتبه ر بین محلّات دیگر، درد ترتیب به نهادی و صادیاقت آوری تاب های

 .دارند قرار

  افزایش تاب آوری در مسایل روزمره زندگی  "( در نوشتاری با عنوان؛ 1399یار پزشکیان )

به ویژگی های خانواده های تاب آور در مخاطرات و هم چنین فواید  "وبحران های روحی



 

 

First International & Third National Conference on Social Capital & Resiliency 

 570  |آوریالمللی سرمایه اجتماعی و تابسومین همایش ملی و اولین همایش بین

تاب آوری و در نهایت توصیه هایی جهت باال بردن تاب آوری افراد در مواقع استرس زا 

           و هم چنین مقاالت و پژوهش های بسیاری که در این مجال نمی گنجد. پرداخته است. 

 

 روش پژوهش

قق شخصاً آن را تجربه کرده زمانی به درستی شناخته می شود که ، محیک روش تحقیق ، 

از انتخاب یکی از آن ها الزم است که با مشورت با محققانی که آن را باشد. بنابراین پیش 

تجربه کرده اند  از مناسبتش با هدف های اختصاصی هر کار تحقیقی و با فرضیه ها و 

ل کرد. در این معنای خاص مصاحبه ی گروهی ، منابعی که در اختیار است اطمینان حاص

بررسی پرسشنامه ای ، و یا تحلیل محتوا از نمونه های روش تحقیق اجتماعی هستند.)کیوی 

 (199.ص1385و کامپنهود/ نیک گهر، 

دورۀ زمانی است.  ) مصاحبۀ نیمه ساختار(روش در این پژوهش کمّی با ابزار مصاحبه 

 جامعۀ آماریمصاحبه محدود و طی چند روز و در مناطق گوناگون شهر تهران انجام شد. 

ساله ساکن شهر  60-20نفر از زنان و مردان  20 تعداد در این تحقیق بعد از اشباع نظری، 

بعد از دستیابی به نظرات پاسخگویان، آنها را دسته بندی،  تهران با هر ردۀ تحصیلی می باشد.

و آزمون   spssاز نرم افزار  استفادهکمّی سازی، کدگذاری و شاخص سازی  کرده و سپس با 

جهت کشف رابطۀ معناداری بین شاخص درآمد  ؛به نتایج حاصله   آماری تحلیل رگرسیون

 با شاخص سرمایۀ اجتماعی و شاخص درآمد با شاخص تاب آوری  دست یافتیم.

 

 یافته های پژوهش

کمّی سازی و شاخص سازی ، دسته بندی همانگونه که قبل تر ذکر شد، پس از مصاحبه، به 

یافته ها پرداختیم. به استناد موضوعِ موردِ بحث؛ سه شاخص درآمد، سرمایۀ اجتماعی و تاب 
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آوری را به بوتۀ آزمایش نهادیم تا بتوانیم روابط بین شاخص درآمدِ افراد را با دو شاخص 

 یافته های پژوهش بطور خالصه در جدول زیر به دست آمده است. دیگر بسنجیم.

 

 با دو شاخص سرمایۀ اجتماعی و تاب آوری افراد  : میزان معناداری شاخص درآمد1جدول شماره 

 

 درآمد

 

 سرمایه اجتماعی

 تاب آوری

غیر ضرایب

 شده استاندارد

 ضرایب

 استاندار شده

  

 

T 

 

 درصد

 بتا خطا B معناداری

 

 مقدار ثابت

1.072 .966  1.109 .283 

 

شاخص سرمایه 

اجتماعی و 

 شاخص درآمد

.509 

 

 

.157 .773 3.233 .005 

شاخص تاب 

آوری و شاخص 

 درآمد

-.111 .175 -.151 -.632 .536 

 

معناداری که بایستی مقدارِو بر اساس مقدار بدست آمدۀ  همانگونه که مالحظه می شود، 

و  ی، رابطۀ مستقیماعبین شاخص درآمد و سرمایۀ اجتمباشد؛  05/0کمتر یا مساوی با مقدار 

بین شاخص درآمد و شاخص تاب آوری، رابطۀ غیر مستقیم و و  ( Sig = 0/005)  معنادار و
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 "نظریۀ سرمایۀ اجتماعی جیمز کلمن"این امر به استناد . وجوددارد  (Sig = 0/53) غیر معنادار 

سرمایۀ اجتماعی کنش های معیّن افرادی را که  در درون ساختار هستند،  که بیان می دارد ؛ 

تسهیل می کنند. سرمایۀ اجتماعی مانند شکل های دیگرِ سرمایه، مولّد است. درآمد باالتر، 

و سرمایۀ اجتماعی فرد را باالتر می برد . و هم تعداد  و شکل روابط افراد را گسترده تر 

سازگاریِ موفّق که بیان می داشت؛  تاب آوری  "تاب آوری کامپفر "نظریۀ چنین به استناد 

تر الزاماً تاب االبر اساس نظر پاسخگویان، درآمد ب . بنابراین؛ در زندگی را فراهم می کند

 عکس عمل می کند.و گاهی نیز طرات باالتر نمی برد آوری فرد را در برابر مخا

 

 نتیجه گیریبحث و

بی شک، مقولۀ سرمایۀ اجتماعی از مهمترین، اثرگذارترین وپیش برنده ترین اهداف فرد و 

ی جامعه است. سرمایۀ اجتماعی به قدری با اهمیّت است که باعث انسجام جامعه حتّی حتّ

سرمایۀ اجتماعی ندارد.  نقش در موارد بحران می گردد. تاب آوری نیز، ارزش کمتری از 

ایجابی تاب آوری برای فرد بسیار مفید بوده که این فایده به کلّ جامعه نیز تسرّی می یابد. 

اقتصادیِ بسیاری که  -افرادی که از درآمد باالتری برخوردارند به لحاظ ارتباطات اجتماعی

 درآمدتر  التری نسبت به افراد کم با افراد، گروه ها ، انجمن ها و... دارند از سرمایۀ اجتماعی با

اجتماعی و حتّی منزلتی فرد می گردد. امّا  -برخوردارند که  این امر سبب رشد اقتصادی

. شودتاب آوری آنان در مقابله با مخاطرات نمی باال بردن الزاماً باعث  ،دافرادرآمد باالی 

بررسی نمائیم، خواهیم دید  تابعین هر کشوری رااگر مهاجرت های بی دلیلِ بعنوان نمونه؛ 

افراد یکی از علل و شاید مهمّترین  آوری و یا پائین بودنِ میزانِ این مقوله درکه عدم تاب 

 .باشدعلّت مهاجرت و ترک وطنِ ایشان  
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 پیشنهاد

عالوه بر تدوین برنامه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامع ،  شایسته است 

، تک تک افراد جامعه توسطِ مسئولین هر نظامِ حاکمیتی ایط زندگی متقن و تسهیل کنندۀ شر

نیز  به دنبال باال بردن دو مقولۀ سرمایۀ اجتماعی و تاب آوری در جامعه باشند. این امر قبل 

 نهادی، در خانواده آموزش داده می شود. و کشور ها و اقدامات کالن از دستورالعمل
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