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4. Conclusion

The attempt to capture the SC multidimensionality through the combination of micro-level information
contained in two different sources appears to be very promising. The analysis identified a set of indicators for the 
various SC dimensions to investigate the characteristics of individuals associated with different values of these 
dimensions. The results, which allow the identification of a minimum set of information to include in a SC ad 
hoc module of a future survey, allow to overcome the traditional finding of North-Centre vs. South division of the 
regions according to SC endowment and this could not be identified on the basis of only one of the two surveys 
used.  

 بخش 4- نتیجه گیری   

 تالش برای پوشش دادن چند بعدی بودن رسمایه اجتامعی از طریق ترکیب اطالعات سطح 

خرد(میکرو) در دو منبع متفاوت، ظاهرا امری مفید و امید بخش است. تجزیه تحلیل ما،

 مجموعه ای از شاخص ها را برای ابعاد مختلف رسمایه اجتامعی برای بررسی خصوصیات افراد

 مربوط به مقادیر مختلف این ابعاد شناسایی کرد.نتایجی که امکان شناسایی   مجموعه حداقلی

 از اطالعات را برای قرار دادن در  ماژول  تک کاره رسمایه اجتامعی  نظر سنجی آینده می دهد،

  می تواند بر  تقسیم سنتی  مرکز-شامل در برابر جنوب مناطق ایتالیا  بر طبق رسمایه اجتامعی

غلبه کند و این را منی توان تنها بر اساس یکی از دو نظر سنجی مورد استفاده شناسایی کرد
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