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  چکیده
گیر به سرمایه اجتماعى، افزون بر دستاوردهایى  رویکرد همه

ها و گاه  که براى علوم اجتماعى دربرداشته، سردرگمى
ها  برخى از این سردرگمى. استاشتباهاتى را هم در پى داشته 

المللى  مربوط به مقایسه میزان سرمایه اجتماعى در سطح بین
هاى سرمایه اجتماعى در   شاخص،بسیارى از پژوهشگران. است

اند؛ همین امر، مقایسه بین  جوامع مختلف را متفاوت دانسته
از سوى دیگر و در . جوامع را در این زمینه دشوار ساخته است

هاى مهمى در تعاریف ارائه شده براى   تفاوت،تر سطحى عمیق
هاى  پردازان مختلف، با دیدگاه سرمایه اجتماعى از سوى نظریه

به این ترتیب، ضرورت بررسى این . گوناگون، وجود دارد
به نظر پژوهشگران دو . استها، الزامى  ها و شاخص دیدگاه

 سرمایه .1: توان از هم تمیز داد دیدگاه کلى را در این زمینه مى
 سرمایه اجتماعى .2 ؛عنوان ابزار پیوند اجتماعى اجتماعى به

هاى   بیشتر تعاریف و شاخص.عنوان ابزار تمایز اجتماعى به
این دو توان در یکى از  ارائه شده براى سرمایه اجتماعى را مى

 در میان پژوهشگران از ،دیدگاه اولامروزه .  جاى داددیدگاه
در این دیدگاه، دو نوع . خوردار استتوجه و پذیرش بیشترى بر

پیونددهنده و : ستا  سرمایه اجتماعى از هم تفکیک شده
هاى  هاى مناسب در این تفکیک استفاده از شاخص. محدودکننده

 در این مقاله دلیلبه همین . نظرى داراى اهمیت زیادى است
هاى ارائه شده براى  ترین تعاریف و شاخص برخى از برجسته

هاى مختلف به بوته نقد و  ه اجتماعى در دیدگاهسنجش سرمای
 .بررسى انتقادى گذاشته شده است

  
سنجش سرمایه اجتماعى، پیوند اجتماعى،     : ها  کلیدواژه

تمایز اجتماعى، سرمایه اجتماعى پیونـد دهنـده، سـرمایه          
 اجتماعى محدودکننده
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 هاى مورد استفاده  رویکردها و شاخصی تطبیقیبررس
 یدر سنجش سرمایه اجتماع

  
  

  1 یمحسن نوغاندکتر 
  2احمدرضا اصغرپور ماسوله

  مقدمه
 امروزه،. طور روزافزونى در حال گسترش است تماعى بهاربرد مفهوم سرمایه اجک

، بسیار مورد توجه قرار گرفته استعلوم اجتماعى در حوزه مفهوم سرمایه اجتماعى، 
هاى جمعى   در قلمرو رسانهبرخی اوقاتگیرى و  گذارى، تصمیم و در قلمرو سیاست

ها از طریق  سانایده مرکزى سرمایه اجتماعى بر این اساس است که ان. شود مطرح مى
هاى مشترك  شوند و تمایل دارند که در ارزش ها به هم متصل مى اى از شبکه مجموعه

دهنده یک  ها تشکیل از آنجا که این شبکه. ها شریک شوند با دیگر اعضاى این شبکه
این افراد ). 2003فیلد، (ها را سازنده نوعى سرمایه دانست توان آن منبع هستند مى

به این ترتیب . بردارى کنند هاى مختلف بهره خیره سرمایه خود در زمینهتوانند از ذ مى
دو نکته در زمینه سرمایه اجتماعى اهمیت دارد، اول اینکه یک فرد، افراد زیادى را 

اى داشته باشد که محتواى آن تعهد دو  بشناسد و دوم اینکه با آن افراد رابطه دو سویه
 .جانبه باشد
این . استتر روابط و هنجارها  ى از مجموعه گسترده بخش،هاى ارتباطى شبکه
رساند و نیز موجب  ها به افراد در رسیدن به اهداف مورد نظر خود یارى مى شبکه

mailto:mohsennoghani@yahoo.com
mailto:ahmadreza.asgharpour@gmail.com
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 نظریه ساختاربندى خود -شناس برجسته جامعه- آنتونى گیدنز. شود انسجام جامعه مى
ها در ذاتى آنساختارها به خاطر خاصیت ”:  کهرا براساس این قضیه قرار داده است
، همواره هم توانایى بخش و )ساختار و قدرت(برقرارى ارتباط بین ساختار و عامل 

هاى  این ویژگى دوگانه شبکه. )169 ،1984گیدنز، ( “هستندهم محدودکننده 
 . ساز باشند و هم محدودکنندهمندها هم توانشود که آن اجتماعى موجب مى

هاى مشترك، هسته  اى از ارزش هاى ارتباطى و مجموعه عضویت در شبکه
عنوان  هاى اجتماعى به سخن گفتن از پدیده. مرکزى مفهوم سرمایه اجتماعى است

توانند نقش یک منبع و حتى منبعى از قدرت  ها مى به این معنى است که آن“سرمایه”
گونه که ارتباطات،  بدین.  که ریشه در محیط اجتماعى معین داردرا ایفا کنندو نفوذ 

ها هایى را بر آن آورد و افراد دیگر نیز الزام وجود مى هایى را براى دیگر افراد به امالز
 ).2003فیلد، (کنند  تحمیل مى

تأکید . شناسان کالسیک دارد مفهوم سرمایه اجتماعى، ریشه در افکار جامعه
 و همچنین )1381دورکیم، (دورکیم بر بررسى همبستگى اجتماعى و خاستگاه آن 

ها  ترین نمونه برجسته، )1347دوتوکویل، (ر دوتوکویل به نهادهاى مدنى تعلق خاط
 را “سرمایه اجتماعى” اصالحطور مستقیم  ها بهکدام از آن اما هیچ. رود شمار مى به
 مورد استفاده قرار گرفت که در اصالحاولین بار در قرن بیستم این . اند کار نبرده به

هاى  اى بود براى اشاره به اهمیت شبکه د، استعاره باش“مفهوم”یک ابتدا بیش از آنکه 
گوید، این استعاره، براى بیان اینکه استفاده از  تنام مىوبراساس آنچه پ. اجتماعى

شان را بهبود  کند تا زندگى ارتباطات اجتماعى به منظور همکارى، به افراد کمک مى
 ؛19 ،1998ك، وول کو(کار رفته است  بهدر قرن بیستم کم شش بار  بخشد، دست

 .)2000پوتنام، 

  یسنجش سرمایه اجتماع
گذاران و کارگزاران  طور که گفته شد، روز به روز بر تعداد سیاست همان

 هاها و مداخل ریزى مند به کاربرد سرمایه اجتماعى در برنامه اجتماعى عالقه
ند گذاران بر سر این موضوع توافق دار اما همین سیاست. شود اجتماعى افزوده مى

؛ OECD ،a2001 ،4(که سنجش این مفهوم چالش اصلى در این زمینه است 
OECD ،b2001 ،39 ،واحد مطالعات ”گزارش به براى نمونه، ). 2001؛ هارپر
 نخستین قدم براى کاربرد سرمایه اجتماعى در :توان اشاره کردمی در بریتانیا “پیشرو
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1. Performance and innovation

ین مربوط کردن آن به همچن، هاى آن ریزى، سنجش تمام سطوح و شکل برنامه
گذاران است   مورد نظر سیاستنظیر آن است کهپیامدهاى اقتصادى، اجتماعى و 

هاى درگیر  از سوى دیگر، بسیارى از گروه). 25 ،2002، 1 و نوآوريکارآییواحد (
تواند بر  کنند که سنجش سرمایه اجتماعى مى در توسعه اجتماعى تصدیق مى

کروال و دیگران، ( داشته باشد ییران تأثیر بسزاگذا کنندگان مالى و سیاست کمک
دهند که منابع محدود خود را در   ترجیح مىگذاران عموماًسیاست. )2000
گذارى  ، نتایج سرمایهبنابراین. گذارى کنند که قابل سنجش باشد هایى سرمایه فعالیت

 سرمایه .ها مقایسه کرد هاى انجام شده در دیگر زمینه توان با هزینه آنان را مى
 . نیستیاجتماعى هم از این قاعده مستثن

طور که سازمان همکارى اقتصادى و توسعه به صراحت گفته است،  همان
بیشتر کارهاى انجام شده براساس . گیرى سرمایه اجتماعى دشوار است اندازه
هایى قرار دارد که یکجا و بدون انطباق با زمینه اجتماعى معین، از آمریکا  سنجه

هاى  روابط و ارزش). 2001، آمار ملی انگلستان، 12، 2001هارپر،  ( است هوارد شد
هاى بسیار  ها را به شیوه ریشه عمیقى در شرایط محلى دارد و مردم تأثیر آن،مشترك

طور که سازمان همکارى اقتصادى و توسعه اشاره  همان. کنند گوناگونى درك مى
 و است، ضمنى و نسبى استى مربوط ، بیشتر چیزهایى که به سرمایه اجتماعکندمی

 .)43، 2001، طOECD(بندى کرد  گیرى و دسته ها را اندازهتوان آن به دشوارى مى
مانند هر متغیر اجتماعى دیگر، سنجش مفهوم سرمایه اجتماعى از طریق کاهش 

روشنى تعریف  یعنى در ابتدا باید این مفهوم به. پذیر است سطح انتزاع آن امکان
 ،براى آن مشخص شودي بعد، در مرحلهصورت امکان انواع و یا ابعادى در . شود

 براى  نهایتدر. هایى تعیین شود شاخص، سپس براى هر کدام از این ابعاد و انواع
 باید دقت کرد ،در انجام هر کدام از مراحل باال. شود هایى تعیین   پرسش،ها شاخص

هاى  که در برخى پژوهشکه پیوستگى سطوح از بین نرود؛ این مشکلى است 
باید به دقت با تعریف شده، ابعاد و انواع مشخص . خورد اجتماعى به چشم مى

  باید ویژگى،ها ها و پرسش همچنین شاخص.  تطبیق داشته باشدموجود،مفهومى 
توان گفت نابسامانى موجود در سنجش  بنابراین مى. تطابق با مفهوم را دارا باشد

ان مربوط به هر یک از مراحل باال دانست که مورد بررسى تو سرمایه اجتماعى را مى
 .قرار خواهد گرفت
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  ی سرمایه اجتماعیتعریف مفهوم
رو، باید  هاى پیش هاى سنجش سرمایه اجتماعى و چالش براى بررسى شیوه

 سنجش هر زیرا ،هاى اندیشه نظرى سرمایه اجتماعى پرداخت نخست به ویژگى
طور خالصه  به این منظور، به. گیرد  مىمفهومى براساس مبانى نظرى صورت

. شود هاى اصلى اندیشه پژوهشگران اصلى حوزه سرمایه اجتماعى بیان مى ویژگى
 سرمایه  کالسیکپردازان  از نظریهتنام راو پیر بوردیو، جیمز کلمن و رابرت پ،بسیارى

کارى با هم  آشهايهاى این سه، تمایز البته دیدگاه). 2003فیلد، (اند  اجتماعى دانسته
سه شاخه به نسبت ”این سه نفر را، ) 28(و مایکل فولى) 27(باب ادواردز. دارد
). 241 ،1999فولی و ادواردز،  (دانندمیهاى سرمایه اجتماعى   در پژوهش“متمایز

هاى   درباره خاستگاه تولید و بازتولید نابرابرىپرسشبوردیو به تأثیر از مارکسیسم، از 
نقطه شروع کار کلمن این است که افراد براى دستیابى به . استاجتماعى شروع کرده 

دهنده  وارث و گسترش پوتنام، .دشون وارد عمل مى نیطور عقال هاى خود به عالقه
به بیانى دیگر . عنوان اساس انسجام و رفاه است ایده همکارى و جامعه مدنى به

تماعى دانسته است و توان گفت که بوردیو سرمایه اجتماعى را ابزار تمایز اج مى
با وجود این . اند عنوان ابزار پیوند اجتماعى ارزیابى کرده تنام آن را بیشتر بهوکلمن و پ

 فردى و کنش متقابل هاي، هر سه نفر سرمایه اجتماعى را مشتمل بر ارتباطهاتمایز
 هاکه با این ارتباط دانند میها هاى اشتراکى ارزش  همراه با مجموعه،بین فردى

 هايههاى مهمى که میان اندیش در اینجا به منظور نشان دادن تفاوت. بسته استهم
    آورده  اندیشه به اختصار  این سرمایه اجتماعى وجود دارد نکات مهم کالسیک

 ).2003،فیلداقتباس از  (شودمی

  در دیدگاه بوردیویسرمایه اجتماعهاي ویژگی

هاى ظالمانه نابرابرى  ى و شناخت دیگر شکل به عوامل ماندگارى طبقه اجتماعبوردیو. 1
 .مند بود عالقه

ها قادرند از نمادهاى فرهنگى  واره، تأکید کرد که گروهدر تعریف مفهوم عادتاو . 2
ها در  اینها نشانه و سازنده موقعیت آنيهاى تمایز استفاده کنند، که هر دو عنوان نشانه به

  ).2000ینز،  راب؛1992جنکینز، (ساختار اجتماعى است 
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تر او از مبانى  هاى اولیه بوردیو، سرمایه اجتماعى بخشى از تحلیل گسترده در نوشته. 3
 .واگراى نظم اجتماعى بود

مقایسه ، به این شکل  در یک مصاحبه تلویزیونى، میدان اجتماعى را با یک کازینووي. 4
کنیم، بلکه با   بازى نمىتاسهاى سیاه که نشانه سرمایه اقتصادى ما  ما تنها با مهره: کرد
، استهاى قرمز که سرمایه اجتماعى   و با مهرهاستهاى آبى که سرمایه فرهنگى ما  مهره

 ).1996الهیت، (کنیم  هم بازى مى
تواند جایگزین هم شود، اما در ترکیب با هم  انواع گوناگون سرمایه همیشه نمى. 5
 .وجود آورد تواند سرمایه جدیدى به مى
ق بوردیو درباره سلیقه و تمایز در میان طبقه متوسط فرانسه، او تنها به عضویت در تحقی. 6

 این بود که و، بر فرض ا. سرمایه اجتماعى پرداخت  شاخصبه عنوانهاى گلف،  در باشگاه
 .این عضویت در تسهیل حیات تجارى مؤثر است

ى مجموعه منابع سرمایه اجتماع”:  سرمایه اجتماعى را چنین تعریف کرده استبوردیو. 7
هاى پایا و کم و بیش نهادینه شده روابط  واقعى یا مجازى است که از طریق داشتن شبکه

 .“شود دو جانبه آشنایى و شناخت، براى یک فرد یا گروه انباشته مى
 سرمایه اقتصادى ،شناسى مارکسیستى قرار داشت شدت تحت تأثیر جامعه بهکه  بوردیو. 8

 .دانست میایهریشه تمام انواع سرمرا 
تنها   تمام سرمایه و نه  دانستن نقشتنها با ،فهم جهان اجتماعى کند که  استدالل مى وي.9

 .ستاپذیر  شکل اقتصادى آن امکان
هاى سرمایه  کارکرد خاص سرمایه اجتماعى بازتولید نابرابرى است، با اینکه شکل. 10
ن کار را تا حدى مستقل از سرمایه پذیر نیست، اما سرمایه اجتماعى ای طور کامل جدایى به

 .دهد اقتصادى و سرمایه فرهنگى انجام مى

   در دیدگاه کلمنی سرمایه اجتماعيها یویژگ
اى از مطالعات درباره موفقیت تحصیلى در میان گتوهاى امریکایى،  کلمن در مجموعه. 1

بلکه هاى قدرتمند محدود نیست،  توانست نشان دهد که سرمایه اجتماعى به انسان
 .اى داشته باشد تواند مزایاى زیادى براى اجتماعات فقیر و حاشیه مى
 یک منبع است، چون دربردارنده انتظار عمل  دهنده سرمایه اجتماعى نشانويبه نظر . 2

ها تحت اى را که روابط آن هاى گسترده رود و شبکه متقابل است و از سطح افراد فراتر مى
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1. System

 .گیرد هاى مشترك قرار دارد، دربرمى د و ارزشحاکمیت درجه باالیى از اعتما
شناسى  تواند جامعه اى را توسعه دهد که مى کلمن قصد داشت علوم اجتماعى بین رشته. 3

 .و اقتصاد را به هم نزدیک سازد
 .خواست مفهوم سرمایه اجتماعى را در چارچوب نظریه انتخاب عقالنى قرار دهد او مى. 4
هاى اجتماعى رفتار   تجمعى از نظام، را گسترش داد که جامعهکلمن این دیدگاه گسترده. 5

هاى نظم اجتماعى اظهار داشت که رفتار سطح  او به منظور آشکار کردن بنیان. فردى است
 .هاى آنان دست یافت هاى افراد و کنش ، باید تجزیه شود تا بتوان به اولویت1نظام

براى تبیین اینکه چطور مردم همکارى مفهوم سرمایه اجتماعى براى کلمن ابزارى بود . 6
 .کنند بین خود را مدیریت مى

رو هستند که نشان دهند  پردازان انتخاب عقالنى، همیشه با این هدف روبه نظریه. 7
 ،2000تال، سمی(سازگار است  “اصول موضوع فردگرایى و نفع شخصى”همکارى با 

109.( 
ها حتى   موضوع بوده است که چرا آدمحلى براى این  براى کلمن سرمایه اجتماعى راه.8

عملکرد . کنند شود، با هم همکارى مى ها با رقابت بهتر ارضا مىهنگامى که منافع آن
 بازار در نظریه اقتصاد “دست نامرئى”سرمایه اجتماعى نزد کلمن قابل مقایسه و شبیه به 

 ).179 ،2000هاینز و استرانک، (کالسیک است 
تمام این . هاى گوناگونى است جتماعى دربرگیرنده ماهیتگوید سرمایه ا  مىاو. 9

هاى  ، و کنشاستهایى از ساختارهاى اجتماعى  هاى گوناگون دربردارنده جنبه ماهیت
 .کنند خاصى را براى کنشگران تسهیل مى

 کاالیى خصوصى و متعلق به افراد ،ً سرمایه انسانى و فیزیکى، که معموالدر حالی که. 10
ایه اجتماعى را کاالیى ماهیتاً جمعى معرفى کرد که توسط تمام کسانى ، کلمن سرماست

تنها کسانى   نه(رساند  ها سود مىشود و به آن که بخشى از یک ساختار هستند، ساخته مى
بنابراین سرمایه اجتماعى . )ها براى تحقق بخشیدن به آن الزم استهاى آن که تالش

 .ه دنبال منافع شخصى خود هستندنیازمند همکارى میان افرادى است که ب
روشنى  او به. کند  بعد فردى را به جمعى متصل مى،تعریف کلمن از سرمایه اجتماعى. 11

، اما آن را گیرددر نظر میاى براى فرد  عنوان یک مجموعه سرمایه سرمایه اجتماعى را به
 .نددا  مى“منابع ساختارى اجتماع”سازنده 
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 که انواع مشخصى از ساختار اجتماعى، بیش از دیگران کلمن بر این باور بود. 12
کند، بویژه که او خانواده را مکان کهن سرمایه  هاى کنشگران را تسهیل مى انتخاب

 .دانست اجتماعى مى

  تنامو در دیدگاه پی سرمایه اجتماعيها یویژگ
 قرار  تحت تأثیر افکار دوتوکویل درباره جامعه مدنى آمریکا،تنام بیش از همهوپ. 1

 .دارد
سرمایه اجتماعى در اینجا به ” :او سرمایه اجتماعى را چنین تعریف کرده است. 2 

ها، اشاره دارد که کارایى  هایى از سازمان اجتماعى، مانند اعتماد، هنجارها و شبکه جلوه
 .“دهدمیهاى هماهنگ افزایش  جامعه را از طریق تسهیل کنش

هاى بالقوه براى افرادى که از مسئولیت   هزینهسرمایه اجتماعى از طریق افزایش. 3 
د؛ این کار از طریق نهاى جمعى سهیم شو ها در کنششود که آن فرار کنند، موجب مى

شود  تقویت هنجارهاى قوى انتظار عمل متقابل و تسهیل جریان اطالعات انجام مى
 ).173 ،1993پوتنام، (
منظور ” :جتماعی را چنین مطرح کردتعریف خود از سرمایه ا 1996تنام در سال وپ. 4 

ها، هنجارها و   شبکه: شاملهایى از حیات اجتماعى  جلوه،من از سرمایه اجتماعى
است که مشارکت کنندگان را در رسیدن به چیزهاي مشترك، همراه با کارآیی اعتماد 

 .“سازدباال، توانمند می
:  تمایز قائل شدتنام بین دو شکل اساسى سرمایه اجتماعىوپ ،پس از این. 5 

آور تمایل  سرمایه اجتماعى الزام. )انحصارى( و محدودکننده )آور شمول(پیونددهنده 
 سرمایه اجتماعى پیونددهنده .هاى انحصارى و همگنى را حفظ کند دارد که هویت
 .کندمیهاى مختلف اجتماعى کنار هم جمع  افراد را از بخش

 ، چون این دواستلب بودن و اجتماعى بودن  داوطهواخواهتنام مانند دوتوکویل وپ. 6 
 .سازدرا برقرار میعاطفگى اجتماعى   قدرت افراطى اشتراکى افراد و تعدیل بىتعادل
نظرهایى دارند، اما  تنام اشتراكو، با اینکه بوردیو، کلمن و پمطرح شدطور که  همان
تنام بیش از وه پدیدگاامروزه در حالى که . ها وجود داردهایى اساسى میان آن تفاوت
 تقریباً در حاشیه ، هاى بوردیو و کلمن  دیدگاه یافته است، و توسعهپذیرفته شدههمه 

اگر پژوهشگرى قصد دارد به بررسى نابرابرى و امتیازاتى که قشرى خاص . قرار دارد
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1. OECD

شک باید پیش از همه به سراغ اندیشه نظرى  به خود اختصاص داده، بپردازد، بى
تنام ونگاه باید به مواردى توجه کند که شاید در اندیشه کلمن و پبوردیو برود و آ

خواهد به بررسى نقش نهادهاى اساسى و  اگر پژوهشگر مى. یستچندان مورد توجه ن
 اما اگر ،تواند به سراغ اندیشه کلمن برود سنتى در موفقیت اجتماعى افراد بپردازد، مى

 باال بردن کیفیت زندگى ،ماعىهدف بررسى نقش روابط اجتماعى و پیوندهاى اجت
 .تنام بیش از همه با این هدف سازگار استوافراد باشد، اندیشه نظرى پ

تنام ارائه شد، تعاریف بسیار وافزون بر تعریفى که به نقل بوردیو، کلمن و پ
المللى بسیار تأثیرگذار  دو سازمان بین.  است دیگرى براى سرمایه اجتماعى ارائه شده

سرمایه اجتماعى را مورد توجه قرار  که هاى اجتماعى در سطح جهان تدر زمینه سیاس
سازمان .  است و بانک جهانى1هاى اقتصادى و توسعه اند، سازمان همکارى داده

: هاى اقتصادى و توسعه سرمایه اجتماعى را چنین تعریف کرده است همکارى
گروهى را تسهیل ها، هنجارهاى مشترك و ادراکاتى که همکارى درون و برون  شبکه”
همچنین بانک جهانى در تعریف سرمایه ). 14 ،2001کونت و هیلی،  (“کند مى

 کندداللت میسرمایه اجتماعى به نهادها، روابط و هنجارهایى ”: اجتماعى آورده است
سرمایه . استهاى متقابل اجتماعى در یک جامعه  دهنده کیفیت و کمیت کنش که شکل

 که اي از پیوندهاستمجموعهاى بنیانى جامعه نیست، بلکه اجتماعى تنها مجموع نهاده
 .“دارد ها را کنار هم نگاه مىآن

گیرى تجربى سرمایه اجتماعى تعریف خود را از   باید پیش از اندازهپژوهشگر
الزم به ذکر است که سرمایه اجتماعى همیشه مفید . سرمایه اجتماعى آشکارا بیان کند

مفهوم . شود  و همیشه در واحدهاى یکسانى ظاهر نمىسویه نیست نیست، همیشه یک
او . خوبى نشان دهد تواند این مشکالت را به سرمایه اجتماعى در نظر بوردیو، مى
 اما به عکس سرمایه اقتصادى که تقریباً ،برد کار مى استعاره سرمایه را عمداً و با دقت به

ندارد که بتوان انواع  هیچ تضمینى وجود توان گفتمیهمیشه قابل تبدیل است، 
.  مورد سنجش قرار دادیکسانگیرى   اندازهواحدگوناگون سرمایه اجتماعى را با یک 

توان با استفاده از واحدهاى  اند، این مضمون را مى گفته نطور که وارد و تامپوبولو همان
رو ها تبدیل دالر به روبل یا یو به این معنى که در برخى موقعیت. پولى بهتر بیان کرد

گذاران به خاطر  به هر حال، سیاست). 571 ،2002وارد و تامپوبولون، (مشکل است 
اهداف مناسب  ها براي برخیکه برخی شاخص یرند، ناچارند بپذ عملیهايهمالحظ
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توان  طور خالصه مشکالت مربوط به سنجش مفهوم سرمایه اجتماعى را مى به. است
 به مبانى مفهومى متفاوت و گاه متضادى که توجهى اول، بى. در دو دسته کلى قرار داد

هاى مناسب براى ابعاد  ریشه در اندیشه نظرى این حوزه دارد و دوم، یافتن شاخص
 و به بیان دیگر  باشدخوبى بتواند نمایانگر همان ابعاد اى که به گونه  به،نظرى مفهوم

 .داراى اعتبار و روایى مناسبى باشد
گر خرد کردن مفاهیم به مفاهیمى دیگر،  مفهومى و به بیان دیهايتمایز
 نظرى انجام شده در هايیکى از مفیدترین تمایز. کننده فضاى مفاهیم است روشن

را از  انواع سرمایه اجتماعى ،استکاك  حوزه سرمایه اجتماعى، مربوط به مایکل وول
 :یکدیگر متمایز کرده است

ها میان مردم متشابه در کننده پیوند آور، که مشخص اجتماعى الزام سرمایه. 1 
 .هاى یکسان یا همگن است، مانند خانواده اولیه، دوستان نزدیک و همسایگان وقعیتم
که دربرگیرنده پیوندهاى دورتر از افراد متمایل به هم  سرمایه اجتماعى پیونددهنده،. 2 

 . همکاران،است، مانند دوستان دور
 در ،هاى ناهمسان سان را در موقعیتکه مردم ناهم کنندهسرمایه اجتماعى مربوط. 3 

اند،  دهد، مانند کسانى که کامالً خارج از اجتماع قرار گرفته دسترس هم قرار مى
نسبت به داخل اجتماع در اختیار را ترى از منابع   محدوده وسیعتوانندمیبنابراین اعضا 
 ).31 ،2001وول کاك، (داشته باشند 

  ی سرمایه اجتماعيها ابعاد و شاخص
. س از تعریف مفهومى، ابعاد و انواع سرمایه اجتماعى باید مشخص شودپ
طور که گفته شد، بیان ابعاد و انواع مفهوم باید کامالً با تعریف مفهومى آن  همان

هاى بسیارى انجام شده  در زمینه بررسى ابعاد سرمایه اجتماعى پژوهش. منطبق باشد
هاى نظرى این  رخى دیگر با بررسىهاى آمارى و ب ها با روشاست که برخى از آن
 طیفى مرکب براى “نفره بولینگ تک”تنام در کتاب وپ.  است ابعاد را مشخص کرده

سنجش سرمایه اجتماعى ارائه داد که داراى چهارده پرسش جداگانه درباره 
   ).2000پوتنام، (هاى انجمنى رسمى و غیررسمى و میزان اعتماد بود  فعالیت
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  )17، 2001 ،آمار ملی(تنام براي سنجش سرمایه اجتماعی  شاخص پو.1جدول 
  همبستگی با شاخص   اجزاي شاخص سرمایه اجتماعی پوتنام 

    هاي حیات سازمانی اجتماعسنجه
  88/0  سال گذشتهاي در سازمان محلی در یکفعالیت در کمیته

  83/0  سال گذشتهها در یکها یا سازمانانتخاب به عنوان مسئول برخی باشگاه
  78/0  هاي مدنی و اجتماعی به ازاي هر هزار نفرسازمان

  78/0   باشگاه سال گذشته هايهمیانگین تعداد حضور در جلس
  74/0  هاي گروهیمیانگین تعداد عضویت

    هاي تعهد به امور عمومی سنجه
  84/0  1992 و 1998هاي شرکت در انتخابات در سال

         مدرسه و محل زندگی در مربوط به امورهايهحضور در جلس
  سال گذشتهیک

77/0  

    هاي داوطلبی در اجتماعسنجه
  82/0   نفر 1000هاي غیرانتفاعی به ازاي هر تعداد سازمان

اي در اجتماع در طول سال میانگین تعداد کسانی که بر روي پروژه
  اندگذشته کار کرده

65/0  

  66/0   داوطلبانه در طول سال گذشتههاي انجام فعالیتهايهمیانگین تعداد دفع
    هاي مردم آمیزي غیررسمی سنجه

  73/0  “کنممن وقت زیادي براي دیدن دوستان صرف می”: موافقت با 
  67/0   که در خانه مهمانی داده استهايهمیانگین تعداد دفع

    هاي اعتماد سنجه
  92/0  “توان اعتماد کردبه بیشتر مردم می”: موافقت با 

  84/0  “بیشتر مردم صادق هستند”: افقت با مو

  
گذارى  هاى سیاست ئه شده که براساس اولویتا اریالگوى دیگرى در ایرلند شمال

دولت است و داراى چهار سطح فردى تا مدنى است و داراى چهارده شاخص است 
هاى   روى پیمایش2001تحلیلى که در سال . )70-2 ،2001موریسی و مک گین،(

هر یک کند که   شده در بریتانیا انجام شد، هجده شاخص را پیشنهاد مىاصلى انجام
ها شامل پیمایش جرم بریتانیا، پیمایش  این پیمایش. استعنصرى از سرمایه اجتماعى 
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1. World Values Survey

 ،2001هارپر، (پانل خانوارهاى بریتانیایى و پیمایش استفاده از زمان در بریتانیا است 
هایى هشدار داده است که   شاخصتام شولر درباره خطرات ساختن). 19-18

هاى واحدهاى اجتماعى از فرد تا خانواده تا محله تا سازمان تا ملت را  ویژگى
اى وابسته به زمینه خاصى  طور ویژه سنجد، اما توجه ندارد که سرمایه اجتماعى به مى

یکى از مشاوران دولت بریتانیا هم ). 2000شولر، (است که در آن قرار گرفته است 
واستار شاخصى سریع و نه چندان دقیق شده است که ه که خنتیجه مشابهى رسیدبه 

با این ). 41 ،2001هارپر،(کار گیرند  سیاستمداران بتوانند به آسانى آن را بفهمند و به
به . ها داراى ریسک باالیى است اخصمحدودي از ش وعه انتخاب مجم،حال

ترى از   مجموعه جامعانفقدتشخیص سازمان همکارى اقتصادى و توسعه، در 
گیرى اعتماد  اندازه). 45 ،2001، ط OECD(مناسب باشد تواند اعتماد می يها شاخص

، به نظارت ران 1ها ، در پیمایش جهانى ارزش1981از سال . سرراست است
توان گفت  آیا مى”شود از جمله   درباره اعتماد پرسیده مىپرسشاینگلهارت، چند 

 “ها محتاط بود؟اینکه باید در برخورد با آنمردم قابل اعتمادند یا 
 :اند بندى شده ها چنین دسته  پاسخ

پیمایش ( دانم  نمى؛ باید بسیار محتاط بود؛توان اعتماد کرد  به بیشتر مردم مى
 .)2000ها، ارزش

، در میان کشورهاى سازمان همکارى اقتصادى و توسعه، 1995-96 در سال 
کمترین ترکیه داراي  و ) درصد65/3(ى بیشترین اعتماد براساس این سنجه، نروژ دارا

، ط OECD( قرار داشت)  درصد31(بریتانیا هم در میانه .  بود) درصد6/5 (اعتماد
 پرسشترجمه . کننده باشد  تواند گمراه اما سادگى آشکار این سنجه مى. )44 ،2001
یک مثال . آورد د مىوجو هاى مختلف، ایرادات زیادى درباره معناى نتایج به به زبان

 هم به معناى اعتماد است و هم اطمینان اما Vertrauen ساده این است که کلمه آلمانى
حتى در درون . هایى در هر دو زمینه دارد نسخه انگلیسى این پیمایش، پرسش

کار  اى داراى یک زبان هم، تعریف اعتماد و لحنى که افراد هنگام بیان آن به جامعه
البته این سخن به معناى بدشمارى استفاده از . است متفاوت باشدبرند، ممکن  مى
 باید پذیرفت که سنجش ها نیست اماجهانی ارزشهاى پیمایش  هاى کمى و یافته داده

 ،2000دیگران، گلیزر و ( اجتماعى است ثیر سرمایهأت بزرگ در بررسى یئالاعتماد، خ
عنوان جزئى از سرمایه اجتماعى در   بهدر عین حال، به نظر فیلد نباید اعتماد را). 118
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، اما )2003فیلد، (نظر گرفت، چون اعتماد خود پیامد وجود سرمایه اجتماعى است 
سرمایه اجتماعى  شگران اعتماد را جزئی ازطور که خواهیم دید بیشتر پژوه همان
 .اند دانسته

 :ابعاد زیر را براى سرمایه اجتماعى معرفى کرده است) 2005(نوریس  
 مشارکت اجتماعى. 1 
 هاى اجتماعى و حمایت شبکه. 2 
 مشارکت مدنى. 3 
 اعتماد و عمل متقابل. 4 

 براى سرمایه اجتماعى ذکر  شرح زیر نیز این ابعاد را)2002 ( بریانت و نوریس
 :اند کرده
 مشارکت اجتماعى، تعهد اجتماعى و التزام. 1 
  )ى استکه همان کنترل و خودکارای(میزان توانمندى . 2 
 احساس عضویت در اجتماع. 3 
 هاى اجتماعى، حمایت اجتماعى و کنش متقابل اجتماعى شبکه. 4 
 اعتماد، عمل متقابل و همبستگى اجتماعى. 5 

 .کندارائه می ،دولدر ج بر اساس ابعاد مندرجسرمایه اجتماعى را ) 2002( هارپر 
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 )2002(ه هارپر  در دیدگای ابعاد سرمایه اجتماع.2 جدول 

  بعد  شودها براي آن ساخته میاي که سنجهجنبه
ها هاي فرهنگی، فراغت و اجتماعی که فرد به آنتعداد گروه

  تعلق دارد
  هاي داوطلبانهتعهد به سازمان

  فراوانی و شدت تعهد
  هاي دینیفعالیت

  مشارکت اجتماعی
  )هاشبکه(

ستان و فراوانی دیدار و صحبت کردن با وابستگان، دو
  همسایگان

   فراوانی و شدت برخوردها-هاي مجازيشبکه
چه تعداد در دوستان نزدیک و وابستگان در نزدیکی فرد 

  کنندزندگی می
  توان تکیه کردبه چه کسی براي کمک می

  شودبه چه کسی کمک می
  احساس کنترل بر زندگی
  رضایت از زندگی

هاي اجتماعی و حمایت شبکه
  اجتماعی

  )هاشبکه(

  اعتماد به دیگر افرادي که شبیه فرد هستند
  اعتماد به دیگر افرادي که شبیه فرد نیستند

  عکسکنند و برمردم به فرد نیکی می
  هاي مشتركتصور از ارزش

  عمل متقابل و اعتماد
  )هاي مشتركها و ارزشهنجار(

  اعتماد به نهادها در سطح مختلف
  گذاري بر رویدادهاثیرأاحساس ت

  ی درباره امور محلی و ملییاباطالع
  دانستن رابطه با ماموران دولتی یا نمایندگان سیاسی

  هاي کنش محلیارتباط با گروه
  دهیيأتمایل به ر

  مشارکت مدنی
  )همکاري(

  هاي محیط فیزیکی جنبه
  تسهیالت در منطقه

  لذت بردن از زندگی در منطقه
  ترس از جرم

  هاي منطقه محلیجنبه
  )ي مشتركهاهنجارها و ارزش(
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1. Barometer

2. Proactivity

شود  بینیم ابعاد هارپر تمام آنچه را که مورد نظر نوریس بوده شامل مى چنانچه مى
 .استهاى محیطى محله   که مربوط به ویژگىدهدمی یک بعد اضافه هم ارائه و

به مقایسه ابعاد سرمایه اجتماعى در تعدادى پژوهش ، )2001( نارایان و کسیدى 
 .شود  مشاهده مىر جدول سهها دمقایسه آناند که  پرداخته

  
  )2001دي، یان و کسینار( مختلف يها  در پژوهشی مقایسه ابعاد سرمایه اجتماع.3جدول 

ابعاد سرمایه  هاپژوهش
هاي ارزش  اجتماعی

  جهانی
 تنیو ساو
  ولز

رمایه س 1بارومتر
  اجتماعی

شاخص 
  سالمت ملی

GSCS 

  √  نهادي  √  √  اعتماد
شامل اعتماد 

نهادي 
  )حکومت(

√  
اعتماد، شامل 
  اعتماد نهادي

   عضویت در
مشارکت /هاانجمن

  در اجتماع محلی

  √  √  روابط افقی  √  √
 در بعد 
هاي ویژگی

گروهی قرار 
  .دارد

 در زمینه 2فعال بودن
  اجتماعی

  توانمندسازي    کنترل اجتماعی  √  

  ) نتایج(  √    √    جرم و امنیت
  تقاضاي کمک    روابط عمودي  √    ارتباطات محلی

√  
رتباطات خانوادگی ا

  و دوستانه
  √  روابط عمودي  √  

نرخ / طالق
تولدهاي بدون 

  ازدواج

مردم آمیزي 
  روزمره
√  

  )نتایج(      √    تحمل گوناگونی
در بعد اعتماد     √  √    عمل متقابل

هنجارهاي 
تعمیم یافته قرار 

  دارد
  )نتایج(  √  √      تعهد سیاسی
  √          رفاه ذهنی

  



 محسن نوغانی، احمدرضا اصغرپور  .../هاى مورد بررسى تطبیقى رویکردها و شاخص
 

1387 تابستان و پاییز / 68-69شماره / یند مدیریت و توسعهافر  
 

46

 در ،اند  بررسى کرده3کسیدى در جدول شماره هایى که نارایان و  پژوهش 
شود، غیر از جرم و  طور که مالحظه مى همان.  است یافته انجام شده کشورهاى توسعه

توان با ابعاد ذکر شده توسط هارپر  امنیت و رفاه ذهنى، بقیه ابعاد این جدول را مى
  .تطبیق داد

پیامدهاى سرمایه اجتماعى نارایان و کسیدى خود مدلى براى عوامل مؤثر، ابعاد و 
  .شود  مالحظه مى1 نموداراند که در  ارائه داده

  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  

  
  )2001دي، یان و کسینار (ی سرمایه اجتماعي عوامل مؤثر، ابعاد و پیامدها.1 نمودار

 
 به صورت آورده شده در هاى سرمایه اجتماعى را  این دو پژوهشگر، شاخص

  .اند  بیان کرده2 نمودار
  
  

نتایج اجتماعی، سیاسی و 
عوامل تقریبی   ابعاد سرمایه اجتماعی    سرمایه اجتماعیاقتصادي

   موثر سرمایه اجتماعی

و  هاي غیررسمیعضویت در گروه -
   هاي به خصوصیژگبا ویها شبکه

   روزمره مردم آمیزي-
 مشارکت در اجتماع و ارتباطات -

   محلی
    ارتباطات خانوادگی-
    اعتماد و هنجارهاي عدالت-
   جرم و امنیت-

    رفاه ذهنی-
  تعهد سیاسی -

همبستگی 
 اجتماعی
  سياسي

احساس 
 تعلق

  اجتماعي

   سازيتوانمند

حکومت 
 تعهد سیاسی

  توانمندي 

پیوستگی 
  اجتماعی

  امنیت
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  هاتعداد عضویت
  سهم پول

  انی مشار کتفراو
  گیريمشارکت در تصمیم

  تهمگونی در عضوینا
  منبع مالی گروهی   

  هنجارهاي
 تعمیم یافته

هاي ویژگی
 گروهی

  گري مردمیاري
  قابل اعتماد بودن مردم

 ف بودنمنص

  با هم بودن
  ؟برندمردم چگونه به سر می

  با هم بودن مردم

  اعتماد به خانواده
  اعتماد به مردم محله

  اعتماد به مردم دیگر اقوام
  تجاري اعتماد به صاحبان مشاغل
  اعتماد به ماموران دولت 

/ هادادگاه/ اعتماد به قضات 
  پلیس

   دهندگان خدمات اعتماد به ارائه
  دولتی 

 اعتماد به مدیران محلی

آمیزي مردم
  روزمره

  داوطلب بودن

 داعتما

عی
تما
 اج
ایه
سرم

 

  آمیزيمردم 
 روزمره

  هاي محلیارتباط

  
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  )2001ناریان و کسیدي،  (ی سرمایه اجتماعيها شاخص. 2 نمودار

  اید؟آیا داوطلب شده
  انتظارات براي داوطلب بودن
  انتقاد به خاطر داوطلب نبودن
  مشارکت منصفانه در محله

  ایدیا به کسی کمک کردهآ
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ها براى سنجش سرمایه  شود، در بسیارى از پژوهش  که مالحظه مىنهوگهمان
ایسه نسکوف و سوندسن هم به مقروب. اجتماعى بر پیامدهاى آن تأکید شده است

که در جدول چهار، این اند  ابعاد سرمایه اجتماعى در چند پژوهش برجسته پرداخته
 .مقایسه آورده شده است

 
برونسکوف و  در سطوح خرد، میانه و کالن ی سرمایه اجتماعيها  سنجه.4جدول 

  )2003(سوندسن 
  سطح کالن   سطح میانه   سطح خرد   لف ؤم

 نارایان و -1
  پیچت 

    هاي داوطلبانهسازمان  فته اعتماد تعمیم یا

 کریشنا و -2
  آپهوف 

    اي داوطلبانههسازمان  اعتماد تعمیم یافته

      عامل اعتماد   وایتلی -3
  اعتماد به حکومت  مشارکت مدنی   یافته اعتماد تعمیم   برهم و ران -4
  اعتماد به حکومت   شبکه      رز-5
  ارتشا  ارتشا      اوسالنر -6
    هاي داوطلبانهسازمان     پوتنام -7
    هاي داوطلبانهسازمان     گروتارت -8
  آزادي اقتصادي        بانک جهانی -9

 پالدام و -10
  سوندسن 

  زدایی تمرکز    

 
نسکوف و سوندسن نشان داده که سرمایه رواز سوى دیگر، تحلیل آمارى ب

ماد هاى مدنى و اعت اجتماعى داراى یک بعد مفهومى است و اجزاى آن ارتشا، آزادى
 ).2003برونسکوف و سوندسن،  (استیافته  تعمیم

هایى که توسط  براساس پیمایش) 2004(گروتارت، نارایان، جونز و وولکاك 
 )غنا تانزانیا، بولیوى، بورکینافاسو و :مانند(توسعه بانک جهانى در کشورهاى در حال 
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ائه  براى سرمایه اجتماعى ار به شرح زیره است، یک طیف شش بعدىشدانجام 
 :اند داده

.  این بعد داراى بیشترین همبستگى با سرمایه اجتماعى است:ها ها و شبکه گروه. 1 
هاى  هاى این بعد در زمینه ماهیت و میزان عضویت اعضاى خانوار در سازمان پرسش

. هاست ها در این سازمانهاى غیررسمى مختلف و میزان سهم آن اجتماعى و گروه
ه گوناگونى اعضاى گروه و چگونگى انتخاب رهبر آن و نیز همچنین این بعد در زمین

 ؛تغییر در تعهد فرد به گروه در طول زمان است
هاى رایج غالب   این بعد عالوه بر اینکه مشتمل بر پرسش:اعتماد و انسجام. 2 

دهندگان  یافته است، به اعتماد به همسایگان، ارائه ها در زمینه اعتماد تعمیم پژوهش
 ؛پردازد ز تغییر اعتماد در طول زمان هم مىخدمات و نی

 این مقوله وجود و چگونگى همکارى میان همسایگان :همکارى عمل جمعى و. 3 
 به عالوه بر این،. کند  هنگام بحران را بررسى مىهمچنینهاى مشترك و  در پروژه

 ؛پردازد  اجتماع در زمینه مشارکت مىهايبررسى پیامدهاى تخلف از انتظار
 فقیر هايتواند در کمک به اجتماع  دسترسى به اطالعات مى:العات و ارتباطاتاط. 4 

  وسیله پردازد که به ها و وسایلى مى ها به شیوه این دسته پرسش. بسیار اثرگذار باشد
کنند و  ها خانوارها اطالعاتى در زمینه شرایط بازار و خدمات عمومى دریافت مىآن

 ؛رهاى ارتباطى دسترسى دارندها به ساختااینکه تا چه حد آن
هاى منفرد نیست، بلکه  ، ماهیتها اجتماع:همبستگى اجتماعى و شمول. 5 

در این مقوله . هاى گوناگونى دارد که حتى ممکن است به تضاد بینجامند بندى تقسیم
 و ساز و کارهایى قرار داردها  هاى مربوط به بررسى ماهیت و میزان این تفاوت پرسش
ها از خدمات عمومى  شود و اینکه کدام گروه ها این تضادها مهار مىه آنوسیل که به

هاى مربوط به زندگى روزمره هم در این بخش مورد  پرسش.  است کلیدى حذف شده
 ؛گیرد توجه قرار مى

اى که بر نهادها و فرایندهاى مؤثر بر   افراد به اندازه:توانمندسازى و عمل سیاسى. 6 
هاى این بخش مربوط به بررسى  پرسش.  هستند“توانمند”رند، ها کنترل دارفاه آن

مفهوم خوشبختى، اثر شخصى و ظرفیت تأثیر بر رویدادهاى محلى و رخدادهاى 
 ؛ نزد اعضاى گروه است،تر سیاسى گسترده

به نظر گروتارت و همکارانش، چنین ابزار سنجشى بازتاب بررسى ابعاد عضویت 
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 که در است )شناختى(ى از اعتماد و هنجارها  ذهنهاي و تصور)ساختارى(گروهى 
هاى اصلى عملکرد سرمایه  همچنین شیوه.  است هاى یک و دو ارائه شده بخش

) 6 و 5هاى  بخش(هاى اصلى کاربرد و نتایج آن  و حوزه) 4 و 3هاى  بخش(اجتماعى 
 ، پرسشنامه خود را به تفصیل نامبردهان پژوهشگر اساسنایبر .  است هم بررسى شده

 ).2004گروتارت و دیگران، (اند  ارائه کرده
سازى براى سرمایه  برخى نکات را که معموالً در شاخص، )2003(هیلى 

 :ارائه داده استچنین شود  اجتماعى اشتباه مى
 دارد؛ یعنى تنها داللتسرمایه اجتماعى به تمام انواع روابط اجتماعى و هنجاره . 1

 ؛ حمایت از دیگران نیستهاى اجتماعى مثبت در مربوط به کنش
کننده همدیگر نیست،   نقض، حداقلى و حداکثرى از سرمایه اجتماعىهايریفتع. 2

 ؛گیرد  حداقلى را هم دربرمىهاي حداکثرى، تعریفهايیفربلکه تع
ها و اجبارهاى دو سویه   به شکل شبکه،شونده سرمایه اجتماعى به منابع انباشت. 3

ا نتایج مفیدى مانند هماهنگى اجتماعى و کیفیت زندگى نباید آن را ب و ارجاع دارد
 ؛اشتباه کرد

 ندارد، بلکه داللتسرمایه اجتماعى تنها به روابطى که ارزش اقتصادى یا پولى دارد . 4
 منافع گوناگونى در طول ،تواند مانند سالمت شخصى و رفاه سرمایه است، زیرا مى

 ؛زمان بیافریند
گیرى سرمایه اجتماعى، این سطوح را چنین  دازههیلى در بیان سطوح مختلف ان

 :بیان کرده است
هاى حمایت  هاى استاندارد شده درباره اعتماد، تعهد مدنى، شبکه پرسش. 1

 ؛هاى خانوار در سطح کالن اجتماعى و مانند اینها، در پیمایش
ها و رفتار در اجتماع یا  اى درباره روابط، گرایش هاى خاص و زمینه پرسش. 2
 ؛هاى سازمانى خاص؛ محله، شرکت، یا مدرسه ایشپیم

مطالعه موردى، کیفى یا براساس اقدام پژوهى که به دنبال بررسى معنى و فهم . 3
گیرى کمى   اندازهباتواند  اى خاص که مى کنش دو جانبه اجتماعى در موقعیت یا زمینه

 ؛هم همراه باشد
گیرى با مداخله  اندازههاى اجتماعى تصادفى که به دنبال ترکیب  آزمایش. 4

 . استسازى شده سیاسى است و شرایط آزمایشگاهى شبیه
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ه هاى مربوط به سرمایه اجتماعى نکات کلیدى زیر را بیان کرد هیلى در زمینه داده
 :است

 ؛میزان سرمایه اجتماعى در جمعیت در طول زمان. 1 
تماعى و گروه توزیع سرمایه اجتماعى براساس سن، جنسیت، تحصیالت، طبقه اج. 2 

 ؛قومى
 و )دهنده کننده، پیونددهنده، و ارتباط حذف(انواع گوناگون ارتباط اجتماعى . 3 

 ؛ها گوناگون آنهايتأثیر
 ؛ گوناگون دسترسى به سرمایه اجتماعى در سطح اجتماع و سطح فردىهايتأثیر. 4 
هاى  گرایش-ها اى، رفتار گروهى و ارزش شبکه -حفظ تعادلى میان ساختار سازمان. 5 

 ؛مشترك
ارائه  )1997(گ برلیهاى سنجش سرمایه اجتماعى را اسپ ترین مدل یکى از روشن

  .داده است
 )5، 1997اسپیلبرگ،  (ی سرمایه اجتماعيگیر  اندازهي برایمدل. 5جدول 

  هاي اجتماعیمشارکت در شبکه  هاارزش -هانگرش  هاي جمعیتی گروه
  هاي رسمی گروه    

  هادادگاه  تعلق/هویت  جنس 
  پارلمان  نظام باورها  سن 

  حکومت محلی   ها و اهداف ارزش  قومیت 
  آموزش و پرورش   هاترس  محل تولد
  کلیسا  هانگرش  خانواده 

  صنوف بازار محلی   گذشته   وضعیت سالمت 
  هاسازمان/هاانجمن  اطمینان   تحصیالت 

  هاها و جمعیتباشگاه  اعتماد   وضع اشتغال 
  شبکه همسایگان، دوستان و غیره  رضایت از زندگی   درآمد 
  خانواده  انتظارات   شغل 

  هاي غیررسمی گروه    مهارت 
      منطقه زندگی 

    

    هاثیرأآثار و ت
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 است که متغیرهاى مستقل، میانى و ابعاد سرمایه در اینگ برلی کار اسپمزیت
به کار او هم وارد ایراد اجتماعى را در یک مدل به سادگى نشان داده است، اما این 

 یکسان دانسته هاها و نهاد  که سرمایه اجتماعى را با مشارکت در انواع گروهاست
 .است

  
  گیري نتیجه

 :توان ارائه داد با توجه به مطالب بیان شده، نتایج زیرا را مى
هاى رفاه اجتماعى و  گرچه سرمایه اجتماعى مفهومى است که به بررسى ویژگى. 1 

 و به تبع آن ها، اما اغتشاش موجود در تعریف استکرده هاى فراوانى مدنى کمک
 .تواند خاستگاه تفسیرهاى غلط و نابجا شود سنجش این مفهوم مى

کم سه خاستگاه گوناگون از آراى   داراى دست، مفهومدرسرمایه اجتماعى . 2 
 ها تعریفشود ها موجب مى توجهى به این تفاوت تنام است که بىوبوردیو، کلمن و پ

 در جاى خود ، از این سه دیدگاهیکهر استفاده از  .دی التقاطى از کار درآ،ها و سنجش
 .تواند بسیار مفید باشد ، مىپژوهشگر به اهداف بناو 
سرمایه اجتماعى . ها و پیامدهاى مثبت نیست سرمایه اجتماعى تنها داراى ویژگى. 3 
هاى   توزیع دسترسى به شبکهزیرا باشد؛ دهنده نابرابرى تواند تا حد زیادى توسعه مى

 خود براى رسیدن به هايطتواند از ارتبا هر کس مى. گوناگون بسیار متفاوت است
. استتر از دیگران   برخى افراد با ارزشهايطهاى خود استفاده کند، اما ارتبا عالقه
ه سرمایه دسترسى ب«: اند گفته، فولی و ادواردز طور که دو پژوهشگر آمریکایى همان

هاى خاصى وابسته است که براى ضبط  اجتماعى به موقعیت اجتماعى افراد یا گروه
این که سرمایه اجتماعی در چه موقعیت اجتماعی قرار . کنند آن براى خود تالش مى

، بر کرده است، بدون توجه به اینکه چه کسى آن را به نفع خود ضبط داشته باشد
 .»)1997فولی و ادواردز،  (ارد گذ  آن تأثیر مى“ارزش کاربردى”

طور که  مردم همان. کند آمیزى در دو جهت عمل مى نکته دیگر اینکه مردم. 4 
توانند براى رسیدن به اهدافى که عموماً هم براى اعضاى شبکه و هم براى دیگران  مى

 سرمایه اجتماعى خود را براى اهدافى که از نظر توانندمیمفید است، همکارى کنند، 
 ناخوشایند بودن  ازالبته تعاریف. کار برند  بهاست،تماعى و اقتصادى ناخوشایند اج
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بسیارى از مردم شبه نظامیان ایرلند شمالى را تروریست . تواند متفاوت باشد مى
ها، آنان را رزمندگانى شجاع و آزاده ها و همسایگان آن دانند، در حالى که خانواده مى
  استشود، ممکن که در بلفاست تروریست نامیده مى کسى ،دانند؛ به همین شکل مى

در تعریف ). 194 ،2000بل، کمپ(به خاطر کارهاى اسامه بن الدن اندوهگین شود 
، اما منظور آن است که ناخوشایند بودن تا گرفتار شویمگرایى   به دام ذهننبایستی

روشن قائل توان تمایزى معتبر و  به هر حال مى. حدى مربوط به دیدگاه ناظر است
کنیم که نتایج  هایى تعریف مى ها را شبکهما آنکه  هاى اجتماعى مولد، شد میان شبکه

هاى  آورد، و شبکه  اجتماع بزرگتر به بار مىهمچنین براي براى اعضا و یمطلوب
 پیام آور تر ناخوشایند که براى اعضاى خود منافع مثبتى دارند اما براى اجتماع گسترده

 ).2003فیلد،  (ندهستنتایج منفى 
توجهى به سطح  یکى از خطاهاى رایج در زمینه سنجش سرمایه اجتماعى، بى. 5 

، اما ، افراد استها در بیشتر پژوهشسطح سنجش . تحلیل و سطح سنجش آن است
توان سرمایه اجتماعى  البته مى. است یا کشورها هاالت، شهرها، ایهاسطح تحلیل محل

کار  رد، اما چنین کاربردى براى سرمایه اجتماعى کمتر بهرا در سطح فرد هم تحلیل ک
 .گرفته شده است

هاى مورد استفاده براى سنجش سرمایه اجتماعى بسیار وابسته به زمینه  گویه. 6 
در یک هاى مورد استفاده  به همین خاطر باید از ترجمه صرف گویه. محلى است
هاى مدنى داخل  با فعالیتها را   دیگر کشورها پرهیز کرد و شاخصکشور، براي

 .کشور تطبیق داد
هاى گوناگون بیان شده تا اینجا درباره ابعاد سرمایه اجتماعى  با توجه به دیدگاه. 7 
سرمایه اجتماعى چنین مختلف  نگاه همه پژوهشگران ابعاد :گفتچنین توان  مى
نواع به ا(، اعتماد )ها در سطوح گوناگون و انواع گروه(مشارکت اجتماعى : است
  متنوعیهاى دو سویه اجتماعى کنش، هاى اجتماعى  و شبکه) نهادها و افراد،ها گروه

  .سازد پذیر مى را امکان
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