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 کیدهچ
هاي مختلف از نظر هاي مشاهده شده بین کشورتبیین تفاوت

له اقتصاددانان و سایر عالمان اجتماعی ئتوسعه اقتصادي، مس
این مهم با وجود ابزارهاي تحلیل بهتر، . در طول قرن بیستم بود

عالوه بر این، کارگزاران توسعه که در میدان عمل . تحقق نیافت
 بودند، متوجه  هاي توسعه ه و بررسی پروژ درگیر مشاهده
 داراي سرنوشت بسیار متفاوتی  هاي توسعه شدند که پروژه

ظاهر مشابه، ازلحاظ  که چرا جوامع به  از همه  مهمتر این. است
هاي جمعی، تفاوت  مدیریت منابع عمومی و سازماندهی فعالیت

 پژوهشگران و کارگزاران توسعه 1960در دهه. زیادي با هم دارد
 بعد مفهوم   بهآن زمانر کیفیت نیروي کار پی بردند و از  تأثی به

استفاده از مفهوم . سرمایه انسانی مورد توجه قرار گرفت
سرمایه انسانی تا حدودي توانست خالء علمی در فهم علل رشد 

هاي توسعه را  هاي پروژه اقتصادي و تفاوت در میزان موفقیت
دیدي که تأکید ، ابزار مفهومی ج1980ولی در دهه. پر نماید

هاي موجود در روابط اجتماعی بین  اصلی آن بر ویژگی
 پذیرش و محبوبیت این ابزار جدید . مطرح شدهاست انسان
 در سطوح   اجتماعی، به لحاظ کاربرد آن سرمایه: عنوان تحت

هاي مختلف زندگی  در حوزه) خرد، میانه و کالن(مختلف 
شناسایی هر چه در دهه اخیر با  .اجتماعی ـ اقتصادي است

هاي تحت تاثیر سرمایه اجتماعی، تقاضاي زیادي بیشتر حوزه
به عبارت دیگر، به نظر . براي بررسی تجربی آن پدید آمده است

رسد که تقاضا براي سنجش تجربی سرمایه اجتماعی به می
پیچیدگی و چند بعدي بودن . مراتب بیشتر از عرضه آن است

ه است که مفهوم سازي مفهوم سرمایه اجتماعی، باعث شد
این . سرمایه اجتماعی بیشتر از سنجش آن مورد توجه باشد

هاي سنجش سرمایه اجتماعی که مقاله ابتدا برخی از مدل
کند و سپس مدل تاکنون بیشتر مورد استناد بوده معرفی می

گیري از سرمایه اجتماعی براي سیاست جدیدي که با هدف بهره
همچنین . دهدورد بحث قرار میاجتماعی طراحی گردیده را م

هاي اجتماعی امکان ابزارهاي جدیدي که با سنجش شبکه
سازد، معرفی شده بررسی تجربی سرمایه اجتماعی را فراهم می

  .است
 

راهبري سیستمی، مدل ساختارپذیري : ها کلیدواژه
  ها کننده ها، تسهیل دهنده کارها، نظم
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 از ياثرپذیر :ی در سنجش سرمایه اجتماعیروند جهان
  ی اجتماعيگذار حوزه سیاست

  
  

  1دکتر محمود شارع پور

  مقدمه
پژوهان در طول قرن بیستم به ابزارهاى تحلیلى  اگر چه اقتصاددانان و اجتماع

هاى مشاهده شده  طور کامل تفاوت  بهنتوانستند دست یافتند، ولى با این همه مطلوبی
این ابزارها . ف را از نظر سطح توسعه اقتصادى، تبیین کنندبین کشورهاى مختل

توانست به این پرسش پاسخ دهد که چرا کشورهایى که داراى سرمایه طبیعى و  نمى
در همین . نابرابري داردمیزان رشد اقتصادى و درآمد سرانه  ،استفیزیکى مشابهى 

هاى توسعه  سى پروژهحال، کارگزاران توسعه که در میدان عمل درگیر مشاهده و برر
از همه . هاى بسیار متفاوتى دارد هاى توسعه سرنوشت بودند، متوجه شدند که پروژه

 جوامع به ظاهر مشابه از لحاظ مدیریت منابع عمومى و سازماندهى ،تر اینکه اینها مهم
 و وهشگرانژپ ،1960در دهه . هاى جمعى، تفاوت زیادى با هم دارد فعالیت

بردند و از آن زمان به بعد مفهوم ه تأثیر کیفیت نیروى کار پىکارگزاران توسعه ب
استفاده از . گذاران اجتماعى قرار گرفت  و سیاستهاآن مورد توجه سرمایه انسانی

مفهوم سرمایه انسانى تا حدودى خأل علمى در فهم علل رشد اقتصادى و تفاوت در 
، ابزار 1980ولى در دهه  ، پرکند توانستهاى توسعه را هاى پروژه میزان موفقیت

مفهومى جدیدى مورد توجه پژوهشگران اجتماعى و اقتصادى قرار گرفت که تأکید 
پذیرش و .  بودها هاى موجود در روابط اجتماعى بین انسان اصلى آن بر ویژگى

mailto:sharepour@yahoo.com
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1. Fegnman

2. Poxton

محبوبیت این ابزار جدید با عنوان سرمایه اجتماعى، به دلیل کاربرد آن در سطوح 
 اقتصادى -هاى مختلف زندگى اجتماعى   در حوزه) کالنخرد، میانه و(مختلف 
ها با آگاهى از کاربرد سرمایه اجتماعى در فقرزدایى، به استفاده از آن در  دولت. است
بدین ترتیب حاکمیت الگوى  .هاى اجتماعى خود پرداختند ها و سیاست برنامه

 سرمایه بازار و اجتماع سبب برجستگى مفهوم، دولت: همکارى سه جانبه بین
 .اجتماعى شد

هاى تحت تأثیر سرمایه اجتماعى،  در دهه اخیر با شناسایى هر چه بیشتر حوزه
به عبارت دیگر، به نظر . تقاضاى زیادى براى بررسى تجربى آن پدید آمده است

رسد تقاضا براى سنجش تجربى سرمایه اجتماعى به مراتب بیشتر از عرضه آن  مى
ایه اجتماعى بیشتر از سنجش آن مورد توجه بوده سازى سرم تاکنون مفهوم. است

 .استاست و همین تا حدودى ناشى از پیچیدگى و چند بعدى بودن این مفهوم 
به . روست هاى زیادى روبه در واقع، سنجش مفاهیم علوم اجتماعى با دشوارى

 مسائل و ،برنده جایزه نوبل در رشته فیزیک) 1988( 1همین دلیل ریچارد فینمن
بخشى از این دشوارى ناشى . داند  علوم اجتماعى را دشوارتر از فیزیک مىمشکالت

 ،مفاهیمى مانند سرمایه اجتماعى. گیرى است از مشکالت مربوط به سنجش و اندازه
ها به  ذهنى در تبدیل آنهاي تفسیربه و است که ذاتاً انتزاعى استهایى  شامل سازه

 .نیاز داردهاى عملیاتى  سنجه
توان با یک سنجه منفرد   نمى-عنوان یک مفهوم پیچیده   به-سرمایه را رو،  از این

   از مقایسه ابعاد گوناگون سرمایه اجتماعی بایستیبراى . یا یک عدد سنجید
 .ها استفاده کرد  شاخص ايمجموعه

ها و ابعاد آن، توافق و  در حالى که در زمینه سرمایه اجتماعى و تعیین شکل
 متفاوتى به هايدیدگاه دارد، در زمینه تعریف عملیاتى آن همسویى فراوانى وجود

 که شکاف بزرگى بین :معتقد است) 1999( 2به همین دلیل، پکستون. خورد چشم مى
 .مفهوم سرمایه اجتماعى و سنجش آن وجود دارد

با توجه به نقش بالقوه سرمایه اجتماعى در کاهش فقر و تقویت توسعه پایدار، 
راى طراحى ابزارهاى سنجش سرمایه اجتماعى صورت گرفته هاى زیادى ب تالش
ارائه شده توسط پژوهشگران مختلف هاى  این مقاله به معرفى برخى از مدل. است

 .پرداخته استسنجش سرمایه اجتماعى درباره 
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1. Methodological choices

2. Structural

3. Cultural

  یح سنجش سرمایه اجتماعوسط
هاى  براى اینکه بدانیم براى بررسى سرمایه اجتماعى داراى چه حق انتخاب

. هاى مختلف نسبت به این مفهوم آشنا شویم  هستیم، الزم است با رهیافت1ىروش
طور کلى در مورد سرمایه اجتماعى دو رهیافت اصلى وجود دارد یا به عبارتى،  به

و سطح ) خرد(سطح فردى : توان در دو سطح بازنگرى کرد سرمایه اجتماعى را مى
ربى در این دو سطح  تجهايپژوهش چنینمباحث نظرى و هم). کالن(جمعى 
ها هاي پوتنام و کلمن در سطح کالن است، چون آننظریه.  استمطرحمختلف 

شود و کل اجتماع از آن طور جمعى تولید می دانند که به سرمایه اجتماعى را امرى مى
در سطح . از این دیدگاه، سرمایه اجتماعى یک نفع جمعى است. شود مند مى بهره

 .دهنده سرمایه اجتماعى است  مانند اعتماد نشانجمعى و کالن، هنجارهایى

  ی جمعیمطالعات منتخب در زمینه سنجش سرمایه اجتماع
 هايوهشژپالمللى  هاى بین  تعدادى از کشورها و سازمان،هاى اخیر در سال

ها در مورد اند، ولى موضع آن مربوط به سرمایه اجتماعى جمعى را آغاز کرده
در اینجا تالش . صورت صریح بیان نشده است ده، بههاى مفهومى مورد استفا مدل
. ها شناسایى شودسازى سرمایه اجتماعى و ابزار مورد استفاده آن شود شیوه مفهوم مى

 .هاى خاصى در زمینه سیاست اجتماعى است  داراى اولویت،هر یک از این ابزارها
هاى بین افراد تنام، سرمایه اجتماعى عبارت است از پیوندو از نظر پ:تنامومدل پ

 و هنجارهاى اعتماد و معامله به مثل که از این پیوندها ناشى )هاى اجتماعى شبکه(
هاى اجتماعى است  یا شبکه 2پس سرمایه اجتماعى داراى یک بعد ساختارى. شود مى

هاى سرمایه   هر چند در اغلب سنجش؛یا هنجارهاى اجتماعى 3و یک بعد فرهنگى
 .شود از این دو بعد تأکید مىمتأسفانه بر یکى ، اجتماعى
تنام براى سنجش سرمایه اجتماعى از یک سنجه مرکب استفاده کرد که شامل وپ

 مشارکت  ومیزان مشارکت در امور اجتماع محلى و زندگى سازمانى: موارد زیر است
هاى اجتماعى غیررسمى  ، رفتار داوطلبانه، فعالیت)مثل رأى دادن(در امور عمومى 

به این ترتیب، سنجه او داراى دو عامل . ، و سطح اعتماد بین افراد)وستانمثل دیدار د(
برخى معتقدند که این دو، دو . سنجه مشارکت انجمنى و سنجه اعتماد: اساسى است

ها  طورى که عضویت در انجمن ، بهاستبعد کامالً متفاوت و متمایز سرمایه اجتماعى 



 محمود شارع پور.../ اثرپذیري : روند جهانی در سنجش سرمایه اجتماعی

 1387  و پاییزتابستان / 68-69شماره / یند مدیریت و توسعهافر
 

9

1. Woolcock

2. Social capital initiative

تساهل و (را و تحمل فرد مهم است ها بیشتر براى افزایش سعه صدر، مدا و تشکل
 در بیشتر مطالعات  البته. بیشتر داراى پیامدهاى اقتصادى است، و اعتماد)تسامح

 . تنها به سنجش اعتماد اکتفا شده است،مربوط به سرمایه اجتماعى
هاى  ، بانک جهانى از جمله سازمان1990 در پایان دهه :مطالعات بانک جهانى

در آن دوره . ه زیادى به مفهوم سرمایه اجتماعى نشان دادالمللى بود که عالق بین
هاى مدیریتى نسبت به توسعه سبب شد که بانک جهانى  زمانى، حاکمیت رهیافت

براى مبارزه با فقر و تضمین دسترسى همگان به آموزش و بهداشت به دنبال 
 در این مطالعات که با). 1,2004وول کوك(سازى جمعى باشد  هاى ظرفیت سیاست
انجام شد، براى سنجش سرمایه اجتماعى “ 2ابتکار عمل در سرمایه اجتماعى”: عنوان

هاى محلى، اعتماد و  ها و شبکه عضویت در انجمن: از سه شاخص استفاده شد
هاى بانک جهانى در  از دیدگاه تجربى، بررسى. وفادارى به هنجارها و کنش جمعى

 در یک ،مقیاس بود تا مشخص کندمورد سرمایه اجتماعى مبتنى بر مطالعات کوچک 
ترین  یکى از مهم. کندیاى، سرمایه اجتماعى چگونه عمل م موقعیت خاص توسعه

 تأثیر ست که بانک جهانى در مورد سرمایه اجتماعى این اهايپژوهش هايدستاورد
از . سرمایه اجتماعى در همه جا یکسان نیست و بسیار بستگى به سایت مطالعه دارد

. داردابعاد مختلف سرمایه اجتماعى نیز در همه شرایط تأثیر یکسانى نسوى دیگر، 
براساس این مطالعات، بانک جهانى براى بررسى سرمایه اجتماعى در کشورهاى در 

 .ساخت Social.Capital.Assessment Toolkit :حال توسعه ابزار خاصى با عنوان

 ی جهانيها پیمایش ارزش

المللى در زمینه ابعاد سرمایه اجتماعى را انجام  عه بینرونالد اینگلهارت اولین مطال
 کشور 43هاى فراوان از  آورى داده  او و همکارانش به جمع1990در دهه . داده است
.  تا نقش عوامل فرهنگى در توسعه اقتصادى و سیاسى را مشخص کنندندپرداخت

. ام شد انج1995 و آخرین آن در سال 1981اولین دوره این پیمایش در سال 
 که مستقیماً در ارتباط است  آنهاى جهانى، متغیرهایى ترین جنبه پیمایش ارزش مهم

هاى  در پیمایش ارزش.  استها  یعنى اعتماد و عضویت در انجمن،با سرمایه اجتماعى
 :ها وجود دارد  در مورد عضویت در انجمنپرسشجهانى دو 
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1. Global social capital survey/       
  GSCS 

2. Content validity

 ؟دها عضویت داریدر انواع مختلف انجمنآیا شما . 1 
 ؟ها مشغول هستید در این انجمنآیا شما فعاالنه. 2 

ها، همبستگى پیدا نکرد، ولى   اینگلهارت بین رشد اقتصادى و عضویت در گروه
در جوامعى که سرانه . متوجه شد که این رابطه بستگى به سطح توسعه اقتصادى دارد

فى بود و در  دالر امریکا بود، این همبستگى من8300تولید ناخالص ملى بیش از 
شمار  یافته به جوامعى که سرانه تولید ناخالص ملى پایین بود و کشورهاى کمتر توسعه

این :  معتقد بوداین شرایطاینگلهارت در تفسیر . آمدند، این همبستگى مثبت بود مى
در مراحل اولیه توسعه اقتصادى، :  مبنى بر اینکهاست،تنام ویافته تأییدکننده نظر پ

هاى این  در این پیمایش به ویژگى. کنندیاوطلبانه نقش مثبتى ایفا مهاى د سازمان
هاى سنتى موجود در کشورهاى در حال  ها توجه نشد و بسیارى از سازمان انجمن

 براى برطرف کردن و کاهش این  توسط نارایان و کسیدي،.توسعه در نظر گرفته نشد
  .کردندطراحى 1 اجتماعىکمبودها، ابزار جدیدى با عنوان پیمایش جهانى سرمایه

  ی سرمایه اجتماعیپیمایش جهان
هاى معتبر و پایا را براى  اى از پرسش  تا مجموعهندنارایان و کسیدى کوشید

ها در آن. سنجش سرمایه اجتماعى در جوامع در حال توسعه طراحى و ارائه کنند
ندا استفاده  از ابزار سنجش خود در دو کشور آفریقایى یعنى غنا و اوگا،مرحله بعدى
 .عملى کردند

 پرسشنامه متفاوت در زمینه 25این پژوهشگران با مرورى بر ادبیات و مطالعه 
 ، بانک1998سپس در سال . سرمایه اجتماعى، الگوى خاص خویش را طراحى کردند

هاى  براى بررسى و اصالح این الگو، کارگاهى با حضور متخصصان حوزهجهانی 
. کردشناسى، علوم سیاسى و اقتصاد برگزار  سى، انسانشنا  جامعه:مختلف از جمله

، اصالحات الزم در پرسشنامه صورت گرفت و 2براى اطمینان یافتن از اعتبار محتوایى
امتیاز پیمایش جهانى . اجرا شد آزمایشى به طورسپس این پرسشنامه در جمهورى غنا 

بین عوامل سرمایه اجتماعى نسبت به دیگر مطالعات در این است که در آن 
نمودار کننده، ابعاد و پیامدهاى سرمایه اجتماعى تفکیک صورت گرفته است  تعیین
 .دهنده عوامل، ابعاد و پیامدهاى سرمایه اجتماعى است  نشانیک
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  ی در مطالعه پیمایش جهانیچارچوب سنجش سرمایه اجتماع .1 نمودار
  )1999 (ی سرمایه اجتماع

  براي:)2002 ،استون و هیوز(، سرمایه اجتماعى و شهروندى پروژه خانواده
 در  براى سنجش سرمایه اجتماعىي،پروژه خانواده، سرمایه اجتماعى و شهروند

 ،استون( شدهاى مفهومى را طراحى  ترین چارچوب ، یکى از جامعکشور استرالیا
 : شاملبراساس این چارچوب، سرمایه اجتماعى مفهومى چند بعدى است که). 2001
 بر کیفیت روابط ،این چارچوب. استها، اعتماد و هنجار معامله به مثل  شبکه

  . تاکید دارد بر ساختار این روابطچنیناجتماعى و هم

  ها حاکم بر آنيها و هنجارها انواع شبکه
هایى است که سرمایه اجتماعى   توجه به انواع شبکه،هاى این مدل یکى از ویژگى

هاي تعیین کننده
سرمایه 
  اجتماعی

ابعاد سرمایه 
  اجتماعی 

پیامدهاي اجتماعی، 
سیاسی و اقتصادي سرمایه 

هاي غیررسمی عضویت در گروه -  اجتماعی 
  ها و شبکه

  خونگرمی و خوش مشربی  -

مشارکت در اجتماع و پیوندهاي  -
  همسایگی 

  گی پیوندهاي خانواد -

  اعتماد و هنجارهاي انصاف  -

  جرم و امنیت  -

 بهداشت روانی  -

   پرداختن به امور سیاسی -

 مشارکت
  سياسي

امنیت و 
  ایمنی

 انسجام

  توانمندي 

 انسجام
  اجتماع 

  توانمندي 

  حس تعلق
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1. Generalized realm

2. Institutional realm

3. Network quality

هاى اجتماعى  رمایه اجتماعى تنها به یک نوع خاص از شبکهس. در آن جریان دارد
 - در سطوح دولت چنینهاى اجتماعى محلى، هم ، بلکه در شبکهشود محدود نمى

در این زمینه .  وجود داردهاى خانوادگى ها و دیگر شبکه ملت و هم در درون خانواده
ر قلمرو غیررسمى هاى موجود د شبکه: توان سه نوع شبکه را از هم متمایز ساخت مى

 1یافته هاى موجود در قلمرو تعمیم همچون پیوندهاى خویشاوندى و خانوادگى، شبکه
هاى موجود  شناسد، و شبکه  نمىبه خودي خودها را مانند پیوند با افرادى که فرد آن

 . مانند ارتباط فرد با نهادها2در قلمرو نهادى
جار اعتماد و هنجار معامله به هن: همچنین دو نوع هنجار بر این شبکه حاکم است

 .استاین دو نوع هنجار در سه نوع شبکه حاکم . مثل
هاى کلیدى سرمایه اجتماعى   که سنجه استها بر این نکته تأکید شده در پژوهش

در این پروژه نیز براى سنجش سرمایه اجتماعى . ها هنجارها و شبکه:  از استعبارت
هاى شبکه در   همچنین ویژگى،عامله به مثلگیرى هنجارهاى اعتماد و م به اندازه
 .یافته و نهادى پرداخته شده است هاى غیررسمى، تعمیم عرصه

 میالدى اداره آمار استرالیا 2004در سال : مدل پیشنهادى از اداره آمار استرالیا
 مختلف در زمینه سرمایه اجتماعى مدل کاملى براى سنجش هايیهبندى نظر با جمع

براساس این مدل براى سنجش سرمایه اجتماعى باید به چهار . ى کرداین مفهوم طراح
. ها  شبکه، و انواع شبکههايهشبکه، ساختار شبکه، مبادلت کیفی: بعد توجه کرد

 :هاى هر یک از این ابعاد چهارگانه به این شرح است مؤلفه

  
 3 شبکه تکیفی. 1

 هنجارها.  الف
 اعتماد. 1 
 یافته  اعتماد تعمیم- 
 تماد غیررسمى اع- 
   اعتماد نهادى- 
   قابلیت اعتماد به عموم- 
  احساس امنیت- 
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 معامله به مثل. 2 
  ادراك معامله به مثل در اجتماع- 
  وقت و پول صرف کردن براى اجتماع- 
  نگرش نسبت به مشارکت در اجتماع- 

 
 یاحساس اثربخش. 3 

  ادراك درباره اثربخشى اجتماع- 
  در اجتماع حس اثربخشى شخصى- 
 ی اثربخشى شخصى یا اجتماع- 
 هاى محلى گیرى  اثربخشى در تصمیم- 
    ادراك اثربخشى- 

 
 يهمکار. 4 

  همکارى در زمینه حفظ منابع انرژى- 
  حمایت از رویدادهاى اجتماع- 
 گیرى اجتماع  نگرش نسبت به ظرفیت تصمیم- 
  نگرش نسبت به همکارى اجتماعى و مدنى- 

 
 نوعپذیرش ت. 5 

 هاى مختلف زندگى  پذیرش سبک-
  حمایت از تنوع فرهنگى- 
  تنوع گروهى- 
  تجلیات رفتارهاى منفى نسبت به تنوع فرهنگى-
 هاى منفى نسبت به تنوع فرهنگى  ادراك بروز تغییر در نگرش- 
  نگرش نسبت به تنوع زبانى- 
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 هدف مشترك.  ب
  مشارکت اجتماعى.1
  اجتماعىهاى  مشارکت در فعالیت- 
  موانع مشارکت اجتماعى- 
 ها ها یا انجمن ها، سازمان  عضویت در باشگاه- 
 ها ها یا انجمن ها، سازمان  حضور فعال در باشگاه- 
 هاهاى فعال در آن ها، یا انجمن ها، سازمان  تعداد باشگاه- 
  تعلق مذهبى- 
  مشارکت مذهبى- 

 
 مشارکت مدنى. 2
  سطح مشارکت مدنى- 
  زمان صرف شده براى مشارکت در امور اجتماع مدت- 
 ها ها یا انجمن ها، سازمان  عضویت در باشگاه- 
 ها ها یا انجمن ها، سازمان  حضور فعال در باشگاه- 
 هاهاى فعال در آن  تعداد گروه- 
 ها  عضویت در کمیته- 
  موانع مشارکت مدنى- 
 ها ها و سازمان ها، باشگاه  سطح مشارکت در گروه- 
  آگاهى از اخبار و امور جارى- 
 ها  عضویت در اتحادیه- 
 ها گیرى  شرکت در رأى- 
 
 حمایت از اجتماع. 3 
  کمک کردن به دیگران در خارج از خانه- 
  کمک کردن در درون خانواده- 
 هاى داوطلبانه  مشارکت در کارها و فعالیت- 
  فراوانى کار داوطلبانه- 
 ر داوطلبانه شده است چند ساعت در سال صرف کا- 
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1. Network structure

 ها و امور خیریه  هدیه دادن به سازمان- 
 ها ها یا انجمن ها، سازمان  عضویت در باشگاه- 
 
 دوستى. 4
  تعداد اقوام نزدیک- 
  تعداد دوستان نزدیک- 
  تعداد سایر دوستان- 
  میزان رضایت از دوستى- 
  دوستى با همکاران- 
 
 مشارکت اقتصادى. 5
 یروى کار نرخ مشارکت ن- 
  اعتماد به همکاران- 
 عنوان منبع تأمین مالى و کسب اطالعات و اقوام بهن  دوستا- 
 هاى محلى  استفاده از فروشگاه- 
 اى هاى حرفه ها و انجمن  عضویت و مشارکت در اتحادیه- 
 

    1ساختار شبکه. 2 
 سایز شبکه. الف

  منبع حمایت در مواقع بحرانى- 
 دیکى که در مجاورت شما هستند اقوام یا دوستان نز- 
  میزان آشنایى و رفاقت با همسایگان- 
  ارتباط با نهادها- 
 
   شبکه یفراوان. ب
  هاى ارتباطى  عمق شبکه و شیوه-
  میزان تماس چهره به چهره با اقوام- 
  میزان تماس چهره به چهره با دوستان- 
  میزان تماس تلفنى با اقوام- 
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 ا دوستان میزان تماس تلفنى ب- 
  با اقوام)اینترنت و پست الکترونیکى(یکى ن میزان تماس الکترو- 
  با دوستان)ت و پست الکترونیکىناینتر(یکى ن میزان تماس الکترو- 
  فراوانى دیگر انواع ارتباط با اقوام- 
 
 تراکم و انعطاف. ج
 هاى غیررسمى خانواده  ماهیت شبکه- 
 هاى غیررسمى دوستان  ماهیت شبکه- 
 هاى رسمى  تراکم شبکه- 
 
 جایى و عدم ثبات جابه. د
  مدت زمان اقامت در محل فعلى- 
 جایى جغرافیایى  جابه- 
 ها  مدت زمان فعالیت در سازمان- 
  تغییر در شدت مشارکت- 
  تجربه انجام کارهاى اجتماعى و مدنى در دوران کودکى و جوانى- 
   زمینه دوران کودکى و جوانى- 
 تنوع اقام - 
 جایى جغرافیایى در دوران کودکى و جوانى  جابه- 
 
 روابط قدرت. ه 
 ها  تماس با سازمان- 
  ادراك فرد در مورد دسترسى به امکانات و خدمات عمومى- 
  حس اثربخشى در فرد- 

 1 شبکههايهمبادل. 3 
 حمایت مشترك. الف 

 حمایت مالى، عاطفى و تشویق. 1
  تأمین حمایت- 
Network transaction .1 یت دریافت حما- 
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  ارائه کمک به همکاران- 
  انتظار دریافت کمک از همکاران- 

 وجوى حمایت  ظرفیت جست- 

 انسجام در اجتماع. 2
  استفاده از امکانات موجود در اجتماع- 
  حضور در رویدادهاى اجتماع- 
  حس تعلق به اجتماع- 
  ادراك فرد در خصوص دوستى از سوى اجتماع- 

 ر محلهاى دوستى د  میزان شبکه- 

 کنش مشترك. 3
  انجام کنش مشترك با دیگران براى حل مشکالت محلى- 
 اندازى خدمات جدید در محل  مشارکت در به راه- 

  مشارکت گروهى براى اصالح اجتماعى یا سیاسى- 
 
 دانش و اطالعات مشترك. ب 

  استفاده از اینترنت براى تماس با دولت-
 ان منبعى براى یافتن اطالعات در مورد کارعنو  استفاده از دوستان و اقوام به-
 وجوى کار هاى جست  روش-

 هاى زندگى گیرى  منبع اطالعات در تصمیم-
 
  مذاکره.ج 

  از طریق بحث و مذاکرههاي حل تعارض- 
 هاى حل تعارض  اطمینان به مکانیسم- 
 گرى وجوى میانجى  تمایل به جست- 
  حل مشکالت محلى- 
  
 ت اجرااستفاده از ضمان. د

  ادراك فرد در خصوص تمایل او براى برخورد با رفتارهاى ضد اجتماعى- 
  تمایل فرد براى انجام رفتارهاى ضد هنجار- 
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1. Network types 
2. Policy Research Initiative/PRI

 

  1ها انواع شبکه. 4 

 پیونددهنده. الف
  تجانس گروهى-
 هاى رسمى  تراکم شبکه-

  
 کننده متصل. ب

 ىوه تنوع گر-
 هاى رسمى  تراکم شبکه-
  اجتماع محلى میزان باز بودن در-
  
 دهنده ربط. ج

  ارتباط با نهادها-
  
 انزوا. د 

 ها  فقدان فعالیت در گروه-
  احساس انزواى اجتماعى-

 خاصى در خصوص راهبردرسد هر کشورى داراى  بدین ترتیب به نظر مى
نکته جالب .  متفاوتى وجود داردوهشیژپ هايگرایشسرمایه اجتماعى است، پس 

هاى  ها، بررسى تجربى سرمایه اجتماعى اساساً توسط سازماناینکه در بیشتر کشور
 Statistics در استرالیا وABS در انگلستان، ONS مانند :آمارى صورت گرفته است

Canada تنام به سنجش و پهايدیدگاهدر بسیارى از کشورها نیز تحت تأثیر . در کانادا
 یعنى ،ک محصول نهایىعنوان ی و آن را بهاست سرمایه اجتماعى جمعى توجه شده 

توان گفت که سنجش سرمایه   مىاز این رو گیرنددر نظر مییک متغیر وابسته 
دست آمده را براى  اى بوده که استفاده از نتایج به گونه اجتماعى تاکنون به

 .گذارى دشوار ساخته است سیاست

 ي فردیسرمایه اجتماع

 را 2مل تحقیقات سیاستى میالدى پروژه ابتکار ع2003در سال دولت کانادا، 
اى بود که  گونه  که هدف آن عملیاتى کردن مفهوم سرمایه اجتماعى بهکردمطرح 
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بدین منظور از رهیافت . گذارى اجتماعى استفاده کرد بتوان از آن براى سیاست
. اید بسیارى داردوگذارى این مدل ف از دیدگاه سیاست. اى استفاده شد تحلیل شبکه

اى،  توان براساس رهیافت تحلیل شبکه که چگونه مىپرسش مهم این است 
براى این منظور، . چارچوب عملیاتى براى سنجش سرمایه اجتماعى ارائه کرد

نخست باید به تعریف مفهوم پرداخت، زیرا نحوه تعریف مفهوم سرمایه اجتماعى 
اى، منظور از سرمایه  در چارچوب تحلیل شبکه. کننده نحوه سنجش آن است تعیین
ها دسترسى به منابع اجتماعى هاى اجتماعى که از طریق آن تماعى یعنى شبکهاج

در این تعریف، شبکه اجتماعى عنصر اصلى سرمایه اجتماعى . شود پذیر مى امکان
 .آید شمار مى به

اى، منابع موجود  دهد تا با بررسى الگوهاى رابطه اى به ما اجازه مى تحلیل شبکه
 است که ساختار روابط چنینفرض این تحلیل  پیش. در شبکه را شناسایى کنیم

خود این . هاى دسترسى به منابع است ها و چالش کننده فرصت اجتماعى تعیین
 .است هاساختار نیز محصول روابط و تعامل

توان از آن هم براى  اى این است که مى  تحلیل شبکههايیکى دیگر از امتیاز
در .  استفاده کردررسى شیوه عمل آنسنجش وجود سرمایه اجتماعى و هم براى ب
دهنده وجود  بخش ساختارى که نشان: واقع شبکه داراى دو بخش اساسى است

 که شیوه عمل سرمایه اجتماعى را نشان تیبخش مبادالو  ؛سرمایه اجتماعى است
 .دهد مى

 يبخش ساختار - الف

ترى  وع هر قدر اعضاى شبکه پروفایل متن؛حجم شبکه، تراکم شبکه، تنوع شبکه
از تنوع بیشترى هاي شبکه نیز و شدت پیوندداشته باشد، منابع موجود در شبکه 

 در پیوندهاى قوى، اعضاى گروه داراى : گرانووتو معتقد است.برخوردار خواهد بود
منابع مشابهى هستند، ولى در پیوندهاى ضعیف، اطالعات و منابع جدیدى جریان 

رو اهمیت   ؛ از ایناسته فرد با دنیاى بیرونى پیوندهاى ضعیف، حلقه رابط. یابد مى
 1بارت. آورد ها از این جهت است که امکان دسترسى به انواع منابع را فراهم مىآن

 یعنى بسیار با  استهاى ساختارى  برخى پیوندها از نوع حفره:معتقد است) 1992(
 Burt.1 . استارزش
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1. Flap

2. Lin

3.Vander Gaag

4. Snyder

5. Name-interpreter generator 

6. Position generator

7. Resource generator

  تیبخش مبادال -ب
،  ببرداى سود ند از تحلیل شبکهتوا دومین بخش از سرمایه اجتماعى که مى

شود و چگونه در طول  ها ایجاد مى یعنى اینکه چگونه شبکه. پویایى شبکه است
 بخش قبلى یعنى ساختار شبکه به مراتب از ،این نوع تحلیل. کندزمان تغییر مى

 .سازى شبکه است تر است؛ زیرا به دنبال فعال پیچیده
، فلپ، اریکسون و لین، سرمایه اجتماعى ترتیب، پژوهشگرانى مانند بوردیوبدین

ها براى نیل به اهداف فردى تواند از آن دانند که فرد مى اى از منابع مى را مجموعه
این رهیافت بیشتر به ارزش ابزارى سرمایه اجتماعى توجه دارد، . خود استفاده کند

بع هاى اجتماعى براى تولید منا هاى شبکه زیرا توجه آن معطوف به پتانسیل
معتقد است که ) 2002 (1فلپ. ارزشمندى همچون حمایت و اطالعات است

 :عد داردبسرمایه اجتماعى فردى سه 
 ؛تعداد افراد موجود در شبکه فرد. 1 
 ؛گیرد ها از طریق این افراد صورت مىمنابعى که دسترسى به آن. 2 
 .کان دسترسى به این منابعما. 3 

داند   را منابع موجود در ساختار اجتماعى مىنیز سرمایه اجتماعى) 2001( 2لین
 معتقدند که 4 و تام اسنیدرز3مارتین وندر گگ. ها دسترسى داشتتوان به آن که مى

 از آن ياى از منابع است که اعضاى شبکه فرد سرمایه اجتماعى فردى، مجموعه
از . سى یابدتواند از طریق رابطه با این افراد، به آن منابع دستر برخوردارند و فرد مى

 . سرمایه اجتماعى به معنى دسترسى به منابع اجتماعى است:توان گفت رو مى این
با هاى پایانى قرن بیستم  هاى فردى در دهه بررسى ترکیب و ساختار شبکه

 .تبه فراوانى رواج یافمطالعات ولمن، فیشر و اریکسون 

 ي فردی سنجش سرمایه اجتماعفنون

هاى فرد را شناسایى کرد و  بع موجود در درون شبکهتوان منا  مىفنونبا این 
با این . بدین ترتیب به بررسى نحوه توزیع سرمایه اجتماعى در درون جامعه پى برد

براى این هدف، .  را سنجید)سرمایه اجتماعى(توان دسترسى فرد به منابع  ابزارها مى
. 7، و ژنراتور منابع6، ژنراتور موقعیت5مفسر -اسم  ژنراتور:  وجود داردرویکردسه 

پردازد، ولى نوع رهیافت   به بررسى منابع موجود در درون شبکه مىرویکردهر سه 
 . به این منابع، متفاوت است نسبتهاآن
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1. McCallister

2. Fischer

3. Marsden

4. Wellman

5. Van Tilburg

   مفسر - ژنراتور اسم- الف
بار  است که براى نخستینمفسر -ترین روش سنجش، همان ژنراتور اسم قدیمى

از بسیارى از پژوهشگران پس از آن، و دند کرمطرح آن را ستر و کلود فیشر یکالمک
 براى بررسى رابطه فرد با اعضاى شبکه خود روشاز این . این روش استفاده کردند

خواهند تا نام و مشخصات کسانى که  در این روش از پاسخگو مى. شود استفاده مى
، 2رو فیش1کالیسترمک(گیرد  ها کمک و مشورت مىبراى انجام کارهاى مهم از آن

 بیانرا ) 1979، 4ولمن(کند   مىیها احساس نزدیک، یا به آن)1987، 3؛ مارزدن1978
کند، افرادى هستند که اعضاى شبکه او را تشکیل کسانى که فرد معرفى مى. کند
 .دهند مى

هاى آنان، نوع  شود تا ویژگى  مىمطرح در مورد این افراد ، چند پرسشسپس
از این مرحله با . با یکدیگر روشن شودها  آننوع رابطهها با پاسخگو و رابطه آن

در این قسمت، تراکم شبکه، تجانس شبکه و ترکیب . شود عنوان مفسر اسم یاد مى
براى نمونه در مورد سن، جنسیت و تحصیالت این افراد . شودمیشبکه بررسى 

 این کدام یک ازو چقدر رابطه دارد این افراد و اینکه با هر یک از شودسش میپر
نظیر هاى ساختار شبکه فرد  ها، ویژگى با این پرسش. شناسد  دیگرى را مىافراد

حجم شبکه، میانگین سنى و تحصیلى شبکه، سطح هموفیلى و میانگین قدرت 
  .آید دست مى به پیوندها

 .آید دست مى با شمردن تعداد نام افراد ذکر شده، حجم یا سایز شبکه فرد به
دست  ى مفصلى در مورد سرمایه اجتماعى بهبا این روش، اطالعات توصیف

کننده،  آید، ولى اجراى آن هم براى پاسخگو دشوار است و هم براى مصاحبه مى
 فسرم - همچنین روش ژنراتور اسم. افزون بر اینها هزینه زیادى هم الزم دارد

       .پذیر است رو بسیار آسیب کننده است، از این شدت وابسته به فرد مصاحبه به
گران  ، مصاحبهروش ژنراتور اسم معتقد است که در این روش در نقد 5رگبون تیل

دست آورند  هاى بیشترى را از پاسخگو به  تحصیالت بیشتر، تمایل دارند که نامبا
 ).1998ون تیلبرگ، (

شود که پژوهشگر به   بیشتر در جایى استفاده مىرویکردطور کلى، از این  به
 .هاست در مورد محتواى شبکههمراه با جزئیات،  و دنبال کسب اطالعات مفصل

 : عبارتند ازمفسر - ژنراتور اسمرویکردهاى حاصل از  برخى از شاخص
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دست   شده بهبیان این شاخص از طریق شمارش تعداد نام افراد : حجم شبکه
 .شود با این شاخص، حجم سرمایه اجتماعى فرد محاسبه مى. آید مى

دهنده تنوع و گوناگونى سرمایه   دارد که نشان چند شاخص دیگر نیز وجود
جنسیت، سن، تحصیالت و قدرت : ها با کمک این شاخص. استاجتماعى فرد 

 .شود پیوندها محاسبه مى

 ژنراتور موقعیت  -ب

 کنش صورت گرفته با کمک سرمایه اجتماعى را به دو ،)2001( لین بنا به نظر
دست آوردن منابع  رى که باعث بههاى ابزا  کنش)1 :تقسیم کردتوان میدسته 
برخى از نتایج . هدف این نوع کنش، افزایش دسترسى فرد به منابع است. شود مى

هاى  کنش) 2ثروت، قدرت و شهرت و :  از استحاصل از این نوع کنش عبارت
که هدف آن حفظ و نگهدارى منابع فرد است مثل هم احساسى یا رضایت  اظهارى
 .از زندگى

 شبکه این است که بین منابع اجتماعى و کنش ابزارى رابطه ينظریهاساس 
 ، منظور از کنش ابزارى، کنشى است که هدف از انجام آن). 1982لین، (وجود دارد 

منابع اجتماعى . دست آوردن منابع ارزشمند مانند، ثروت، منزلت و قدرت است به
. ها دسترسى یابدآنتواند به   که فرد از طریق روابط اجتماعى خود مىاستمنابعى 
دسترسى به این منابع .  است رو این منابع در دل شبکه اجتماعى فرد نهفته از این

به عبارت . شود ها سبب موفقیت فرد در کنش ابزارى مىاجتماعى و استفاده از آن
 .دارددیگر، موفقیت کنش ابزارى بستگى به میزان دسترسى فرد به منابع اجتماعى 

این .  شدپیشنهاد) 1986 (1 بار توسط لین و دامین براى نخستینژنراتور موقعیت 
 مستحکمى است و تنوع منابع موجود در شبکه نظريابزار داراى بنیان منطقى و 

با این روش، دسترسى فرد به مشاغل مختلف سنجیده . کندفرد را شناسایى مى
رسى دارد همچنین شدت پیوندى که فرد از طریق آن به این مشاغل دست. شود مى

مبناى ابزار ژنراتور موقعیت این است که فرد چقدر به مشاغل . شود نیز محاسبه مى
اینها .  و چقدر شبکه او داراى تنوع و گوناگونى استرد دسترسى دا، باالسطح
 )...مثل پیدا کردن کار، خانه و(هاى ابزارى  هاى مهم براى موفقیت کنش ویژگى
Dumin .1منابع ابزارى در آن کمتر در دسترس باشد، اى که  اصوالً در هر جامعه. است
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1. Granovetter

اى که این  شود و برعکس در هر جامعه نابرابرى بیشتر بازتولید شده و تثبیت مى
 .دهد منابع ابزارى در آن بیشتر در دسترس باشد، تحرك اجتماعى بیشترى روى مى

 سطح باالهاى اظهارى چندان ربطى به دسترسى فرد به این مشاغل  ولى کنش
 به عبارت دیگر، اگر با افراد داراى مشاغل با منزلت رابطه داشته باشیم، این .ندارد

بنابراین، دارا بودن افراد داراى مشاغل با . به معنى رفع تمام نیازهاى ما نیست
اگر فرد در . هاى اظهارى ندارد  در شبکه خود، چندان کاربردى براى کنشمنزلت

 )آموز  دانشومثل افراد بازنشسته ( تمنزل کم شبکه خود داراى افراد با مشاغل
اینان . هاى اظهارى استفاده کند تواند از وجود این افراد براى کنش باشد، بیشتر مى

این . توانند توجه، مصاحبت و محبت را براى فرد فراهم کنند کسانى هستند که مى
 . نداردسطح مشاغل و ینوع منابع، ربطى به موقعیت شغل

هاى اظهارى مثل حمایت  ترسى به منابع مربوط به کنشدس) 2001(به نظر لین 
گیرد؛ مثالً از طریق اعضاى مى عاطفى بیشتر از طریق پیوندهاى قوى صورت
مثل اتصال به دیگر (هاى ابزارى  خانواده، ولى دسترسى به منابع مربوط به کنش

الً از گیرد مث  بیشتر از طریق پیوندهاى ضعیف صورت مى)ها یا پیدا کردن کار شبکه
 نیز در همین زمینه معتقد است منابع ابزارى که 1نووتررمارك گ. طریق آشنایان

هاى از راه دور اجتماعى قابل دسترسى  سودمندى بیشترى دارد، از طریق تماس
 از . یعنى اینکه هر شغلى چقدر داراى نفوذ و تأثیراستمنزلت، دیدگاه این  از.است

، فهرستى از چند  کافی استروشدر این این رو براي سنجش سرمایه اجتماعی 
شود که آیا خانواده، دوستان و آشنایان او   و از او پرسیده ودشغل به پاسخگو داده ش

بدین ترتیب دسترسى فرد به منابع اجتماعى . داراى چنین مشاغلى هستند یا خیر
 شغلى شاخص خوبى منزلت فرض بر این است که روشدر این . شود سنجیده مى

به عبارت دیگر، فرض بر این است که آن دسته از . نابع اجتماعى استبراى م
 هستند، کنترل مالى و فرهنگى بیشترى بر منزلتاعضاى شبکه که داراى مشاغل با 

 .گذارى بر نهادهاى سیاسى برخوردارندرمنابع دارند و از قدرت تأثی
ه توان چند شاخص مهم سرمای دست آمده از این روش مى با اطالعات به

 :دست آوردشرح زیر ب اجتماعى را به
. این شاخص امروزه بیشترین کاربرد را دارد:  در دسترسمنزلتباالترین . 1

ساخت این شاخص مبتنى بر این فرضیه است که دسترسى فرد به افراد داراى 
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1. Erickson

2. Burt

شود که او بتواند از سرمایه اجتماعى خود بهتر و بیشتر   سبب مىمنزلتمشاغل با 
 .استفاده کند

 که توسط استهاى مربوط به تنوع و گوناگونى   دو شاخص دیگر، شاخص
پیشنهاد ) 1973(و گرنووتر ) 1992( 2، بارت)1996(1پژوهشگرانى مانند اریکسون

بر این اساس، وقتى فرد در شبکه خود تنوع بیشترى در روابط داشته . شده است
ند از این منابع استفاده توا  و بهتر مىخواهد داشتباشد، به منابع بیشترى دسترسى 

 :ها عبارتند از این شاخص. کند
 قابل سطح شغلیاین شاخص از تفاضل بین باالترین :  در دسترسمنزلتدامنه . 2 

 .آید دست مى  قابل دسترس، بهسطح شغلیدسترس و کمترین 
. ها دسترسى داردتعداد کل مشاغلى که فرد به آن: تعداد مشاغل مختلف فرد. 3 

، بیشتر از شاخص سوم استفاده مطرح شده هايسون از بین شاخصبانى اریک
 .کند زیرا داراى اعتبار بیشترى است مى

 : عالوه بر سه شاخص فوق، اخیراً دو شاخص دیگر نیز پیشنهاد شده است
 کل منزلتمیانگین این شاخص از طریق :  قابل دسترسمنزلتمیانگین . 4 

 پژوهشگرانبرخى . )1986(آید  بدست می،ها دسترسى داردمشاغلى که فرد به آن
 .دانند این شاخص را جایگزین مناسبى براى شاخص اول مى

ها  مشاغلى که فرد به آنمنزلتجمع کل نمره :  قابل دسترسمنزلتکل . 5 
 .دهنده حجم سرمایه اجتماعى فرد است این شاخص نشان. )1992 (دسترسى دارد

توان پرسشنامه آن را براى  ، آسان و سریع است و مىروشاجراى این 
 سطحچون .  مشاغل استسطح مهم، هئلهاى مختلف تدوین کرد، ولى مس گروه

 .دهنده منابع اجتماعى است مشاغل نشان
 ابزارى است که داراى بنیان نظرى مستحکمى ،خالصه اینکه، ژنراتور موقعیت

ر تعداد در حال حاض. این ابزار بویژه براى مطالعات تطبیقى مفید است. است
پردازد   که با استفاده از این ابزار به سنجش سرمایه اجتماعى مىهاییپژوهش

رسد بهترین روش براى مطالعه سرمایه  به نظر مى. شدت در حال افزایش است به
هاى حاصل از  اجتماعى بویژه براى مطالعات تطبیقى و بررسى کنش ابزارى، داده

 .ابزار ژنراتور موقعیت باشد
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 ر منابعژنراتو - ج

با عنوان ابزارى ) 1999(  قبلى، اسنیدرزروشهاى دو  نقصبراى برطرف کردن 
یعنى کسب ( که جوانب مثبت ابزار ژنراتور اسم ژنراتور منابع پیشنهاد کرده است

یعنى سهولت و ( را با جوانب مثبت ابزار ژنراتور موقعیت )اطالعات مفصل
 از پاسخگو مستقیماً در روشدر این . ت ترکیب کرده اس)برخوردارى از اعتبار درونى

. شود  مىپرسشها دسترسى داشته باشد، تواند به آن مورد منابعى که در شبکه خود مى
به جاي پرسش در مورد اى شبیه به ژنراتور موقعیت دارد، ولى   پرسشنامهروش،این 

 چالش بزرگ این. پرسد از دسترسى به منابع مىها دسترسی به مشاغل و موقعیت
. هاى مختلف زندگى است  پیدا کردن فهرست جامعى از منابع مهم در حوزهروش،

 .شود شیوه دسترسى فرد به این منابع نیز پرسیده مى
،  هستیمپژوهش به اینکه در مورد چه جامعه یا گروهى در حال ،تعیین این منابع

یا ارزشمند طور کلى انواع منابع فردى و منابعى که در تمام دن ولى به. بستگى دارد
از .  تأثیرگذار دانست بایستیشود، مانند قدرت، ثروت و منزلت را نیز شمرده مى

با . ها در زندگى خود دنبال چه اهدافى هستند سوى دیگر، باید دید که این انسان
هاى مربوط به ژنراتور منابع را ساخت و از  توان گویه ترکیب این سه نوع منابع، مى

هاى ژنراتور  برخى از گویه. نجش سرمایه اجتماعى پرداختها به س طریق این گویه
 و برخى نیز ظهاري و برخى معطوف به کنش ااستمنابع مربوط به کنش ابزارى 
در حالى که ژنراتور موقعیت بیشتر براى سنجش . مربوط به هر دو نوع کنش

ات  اطالع،هاى ابزارى، مناسب است دسترسى فرد به منابع اجتماعى الزم براى کنش
هاى   بیشتر به شناسایى منابع اجتماعى مفید براى کنش،حاصل از ژنراتور منابع

 .پردازد اظهارى مى
 است و نتایج مهمى در زمینه سرمایه یک میزانی تا روش این  دراجراى پرسشنامه

ولى ساخت آن دشوار است، زیرا بستگى دارد به این . دهد دست مى اجتماعى به
در پاسخ به . »؟استتماعى چقدر براى فرد مهم و سودمند منابع اج«:  مهم کهپرسش

 ممکن است »؟ستها منابع اجتماعى سودمند و قابل استفاده کدام«: این پرسش که
ها بسیار متفاوت باشد، چون بسته به جامعه و گروه، دسترسى به این منابع و  جواب

 بنیان نظرى قوى ها متفاوت است؛ بنابراین ساخت ژنراتور منابع نیاز بهاهمیت آن
 . نیستسهلدست آمده نیز چندان  دارد و مقایسه نتایج به
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 براى روش اولین پژوهشى است که از این ،1هاى اجتماعى در هلند پیمایش شبکه
اکنون نسخه دیگرى از آن . هاى سرمایه اجتماعى استفاده کرده است آورى داده جمع
از آن در کانادا، بولیوى و و همزمان است  شروع شده 2 در انگلستانپژوهشدر 

 .اند بالروس نیز بهره برده
شدت وابسته به فرهنگ است،  هاى اجتماعى به گیرى شبکه آنجا که شکل از

 قوى دارد، زیرا منابع اجتماعى هر نظريبنابراین ساخت ژنراتور منابع نیاز به مبانى 
که اجراى آن  ژنراتور منابع این است روشخوبى .  خاص آن است،اى گروه و جامعه
، ولى استتر  تر و تفسیر آن از ژنراتور موقعیت، مستقیم  راحتمفسر-از ژنراتور اسم

چالش بزرگ در ساخت . ترى نیاز دارد ساخت ژنراتور منابع به مبانى نظرى قوى
  ژنراتور منابع این است که مطمئن شویم تمام منابع سودمند در فهرست گنجانده شده

ه ژنراتور منابع که توسط وندرگگ و اسنیدرز پیشنهاد شده باید توجه داشت ک. است
 .استو نه تمامی جوامع  جامعه صنعتى مدرن براي مناسب هايداراي گزینه

 سنجشرویکرد نکات قوت و ضعف 

 را رویکردهاى هر یک از سه  ها و توانمندى با توجه به آنچه گفته شد، ضعف
 : خالصه کردتوان میبه شرح زیر

توزیع . شود ، توزیع سرمایه اجتماعى در بین مردم آشکار مىرویکرد  با این سه-
هاى  هاى مختلف سبب بازتولید نابرابرى نابرابر سرمایه اجتماعى در بین گروه

توزیع نابرابر سرمایه اجتماعى ). 2001؛ لین، 1991فلپ، (اجتماعى خواهد شد 
 .هاى شخصیتى ژگىساختار فرصت و وی: تواند تابع دو عامل مهم باشد فردى مى

 :توان دو بعد مهم سرمایه اجتماعى را سنجید  با هر سه ابزار مى-
تر باشد، فرد از سرمایه  تر و پرحجم یعنى اینکه هر چقدر شبکه فرد بزرگ: حجم

 ؛خواهد بوداجتماعى بیشترى براى دست یافتن به اهداف خود برخوردار 
یشترى وجود داشته باشد، سرمایه یعنى هر چقدر در منابع اجتماعى، تمایز ب: تنوع

 ).2001؛ لین 1996ریکسون، ا(اجتماعى بیشترى شکل خواهد گرفت 
هاى مختلفى براى سرمایه اجتماعى ساخت، ولى  توان شاخص  مىروش با هر سه -

  .تر است تر و استاندارد شده  ژنراتور موقعیت، رایجروشها در  ساخت شاخص
  

1. SSND

2. SAFIRE
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هاى ساختار شبکه، هم   همانند ویژگىشروهاى حاصل از این سه   از شاخص-
 اقتصادى براى -بینى پیامدهاى اجتماعى عنوان متغیر مستقل براى پیش توان به مى

 و ) موفقیت تحصیلى، اشتغال و رضایت از زندگىبه طور مثال(فرد استفاده کرد 
بینى  هاى فرد به تبیین و پیش عنوان متغیر وابسته، از طریق ویژگى توان به هم مى

 .ها پرداختآن
ها ؛ ولى مقایسه آناستبهى نظري مشا داراى رهیافت روش اگر چه هر سه -

.  روى ابعاد خاصى از سرمایه اجتماعى تأکید داردروشیدهد که هر  نشان مى
از آنجایی که هر یک . ها داراى امتیازات خاص خود استعالوه هر یک از آن به

دهد،  دست مى  سرمایه اجتماعى به، اطالعات مختلفى در موردهااز این روش
 . الزم را به کار گیرد، دقتها در انتخاب و استفاده از آنیستی پژوهشگربا
عالوه  به. تر است از همه اقتصادىژنراتور موقعیت ،  فوقروش از بین این سه -

 .هاستروش از بقیه ترسهلساخت و اجراى آن 
، بهتر است یدهاى ابزارى هست ر کنش سرمایه اجتماعى بآثار به دنبال بررسى اگر -

، مطالعه نقش پژوهشولى اگر هدف از . ند ژنراتور موقعیت استفاده کروشاز 
هاى اظهارى است، بهتر است نسخه خاصى از ژنراتور  سرمایه اجتماعى در کنش

. ، سنجیده شود انواع منابع اجتماعى مفید در این زمینه، در آنه شود کهمنابع ساخت
اهیم تأثیر ساختار شبکه را بر پیامدهاى سرمایه اجتماعى بررسى هر وقت بخو
اگر چه هزینه این روش   استفاده کرد؛مفسر -ژنراتور اسمروش کنیم، باید از 

 .سنجد این تنها روشى است که اعضاى شبکه را مىاما بسیار زیاد است 
. ست ناشى از مزایاى روش شناختى آن ا، ژنراتور موقعیتروش علت محبوبیت -

 داراى بنیان نظرى مستحکمى است که در مورد جوامع و روشاول اینکه، این 
هاى حاصل از  دوم اینکه، ساخت شاخص. هاى مختلف مصداق دارد فرهنگ
بنا به همین دو دلیل، نتایج . هاى آن، تا حدود زیادى استاندارد شده است داده
 ولى ،بل مقایسه است در مطالعات مختلف به راحتى قاروشدست آمده از این  به

 و ساخت ابزار ژنراتور منابع رد نیاز به مصاحبه طوالنى دامفسر-ژنراتور اسم
 بین همه ،دشوار است، زیرا منابع اجتماعى سودمند و قابل استفاده در همه جوامع

مختلف منزلت  سطوح تنها عیب ژنراتور موقعیت در تفسیر .ها مشابه نیست گروه
 .مشاغل است
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، دهاى مختلف را داری قایسه سرمایه اجتماعى بین جوامع و گروه اگر قصد م-
  .شوداز ژنراتور موقعیت استفاده  به جاي ژنراتور منابع، بهتر است
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