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چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :سرمايه اجتماعي از مفاهيم جديدي است کهه در دههه ههاي ا يهر در ايهران در تحيقهات
اقتصادي و اجتماعي ،در سطوح ملي و محلي مورد توجه قرار گرفته است .در بررسي پارامترهاي سرمايه اجتمهاعي
«اعتماد ،هنجارها ،انسجام و مشارکت اجتماعي» نقش بارزي در شکل گيري اين پديده در ميان افهراد جامههه ايفها
ميکند.هدف اين پژوهش سنجش سرمايهي اجتماعي در بين گروههاي مختلف دانشهگاهي و ارائهه راهکهار ج هت
افزايش سرمايه اجتماعي توسط دانشجويان در دو بهد سا تاري و شنا تي به منظورپيشگيري از پيامهدهاي کهاهش
سرمايه اجتماعي در ايران ميباشد.
روش پژوهش :اين تحقيق يک تحقيق علمهي بهوده و نهوآ آن کهاربردي و روش آن ميهداني پيمايشهي اسهت کهه
م مترين ابزار استفاده شده در اين تحقيق پرسشنامه است.
يافته ها :نتايج پژوهش نشان ميدهد که بهد شنا تي سرمايه اجتماعي بيشتر توجه مورد توجهه قهرار گرفتهه وبههد
سا تاري کمتر ،لذا اهميت به بهد سا تاري در افزايش سرمايه اجتماعي موثر است.
نتيجه گيري :با توجه به نتايج ،مشخص گرديد که سرمايه اجتماعي شنا تي از سهرمايه اجتمهاعي سها تاري بيشهتر
مورد توجه قرار گرفته لذا دانشجويان با افزايش مشارکت و اعتماد متقابل ميتوانند ميزان سرمايه اجتماعي سها تاري
را تا حد ممکن افزايش دهند.
واژگان کليدي :سرمايه اجتماعي ،شبکههاي اجتماعي ،اندازه گيري و سنجش سرمايه اجتماعي
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مقدمه

سرمايه اجتماعي در جامهه اشاره كرده و بر ي ديگر به

سرمايه اجتماعي ،عالج همه مشکالت

توصيف و تبيين ابهاد سرمايه اجتماعي نموده اند و

ايدهي اصلي سرمايه اجتماعي اين است که

ن ايتاً عده اي ديگر بر نتايج و پيامدهاي سرمايه

شبکههاي اجتماعي داراي ارزش هستند .همانگونه که

اجتماعي در سپ ر زندگي اجتماعي و سياسي تأكيد

سرمايههاي فيزيکي ،اقتصادي ،انساني ،هم به صورت

ورزيده اند.

فردي و هم به صورت اجتماعي ميتوانند موجب

منظور از سرمايه اجتماعي هنجارها و شبكههايي

افزايش ب ره وري شوند ارتباطات اجتماعي هم بر ب ره

است كه مردم را قادر ميسازد تا دست به كنش جمهي

وري افراد و گروهها تاثير ميگذارند

بزنند (پورتس .)3991 ،اين تهريف چندين مقصود را

ال جي هانيفان بيان ميدارد ،اگر شخصي با همسايه

برميآورد .اوالً ،نه بر پيامدها بلكه بر منابع سرمايه

اش ارتباط برقرار کند و در پي ان آن دو با ديگر

اجتماعي متمركز است ،در حالي كه ميپذيرد كه

همسايگان ارتباط برقرار کنند در اين حالت انباشتي از

ويژگيهاي م م سرمايه اجتماعي از قبيل :اعتماد و

سرمايه اجتماعي به وجود واهد آمد که فورا نيازهاي

هنجار متقابل در طي يك فرآيند مكرر پديد آمدهاند.

شخصي آن ا را برآورده کرده و حتي ميتواند باعث

ثانياً ،اين تهريف ابهاد مختلف سرمايه اجتماعي را در

ب بود چشمگير کيفيت زندگي در کل آن اجتماآ گردد.

ود جاي ميدهد و ميپذيرد كه اجتماعات كمابيش

امروزه سرمايه اجتماعي مورد توجه ويژه

بدان ا دسترسي داشته باشند .ثالثاً ،در حالي كه تهريف

سياستگذاران ،سياستمداران و پژوهشگران قرارگرفته

اجتماآ (و نه افراد ،انوارها يا دولت) را به عنوان

است.به طوري که ميتوان ادعا کرد ،طرح اين مف وم

واحد درجه اول تحليل مهرفي ميكند در ضمن

در بسياري از مباحث نشان دهنده اهميت آن در ابهاد

ميپذيرد كه افراد و انوارها ،قادرند سرمايه اجتماعي

مختلف سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و ...است .در

را از آنِ ود كنند و به عالوه نحوهي سازماندهي ود

دودهه ا ير ،سرمايه اجتماعي به عنوان يكي از كانوني

اجتماآ تا حدود زيادي به مناسبات آن ا با دولت

ترين مفاهيم ظ ور و بروز يافته است با اين وجود،

برميگردد .تأثيري كه دولتهاي ضهيف ،دشمن صفت

نگرش ها ،ديدگاهها و انتظارات گوناگوني را نيز دامن

يا بيتفاوت بر زندگي اجتماآ و طرحهاي توسههاي

زده است .افزايش حجم قابل توجه پژوهشها در اين

باقي ميگذارند ،قراردادها را محترم ميشمارند و در

حوزه بيانگر اهميت و جايگاه – سرمايه اجتماعي در

برابر فساد مقاومت ميورزند عميقاً متفاوت است

سپهه ر هاي متفههاوت اجتمههاعي است .بر ي از

(آيشام و كافمن.)3993 ،

پژوهشههگران بر يك ارتباط وثيق ميان ميزان سرمايه

در يك دهه ا ير ،سرمايه اجتماعي به يكي از

اجتماعي و كيفيت حكومت – به مهناي دقيق حكومت

مباحث اساسي مورد توجه محافل دانشگاهي

دموكراتيك – تأكيد مينمايند و عده اي ديگر بر ميزان

وپژوهشاتي ج ان تبديل شده است .سرمايه اجتماعي

سرمايه اجتماعي در رشد اقتصادي تأكيد دارند .به

مجموعه اي از هنجارها ،ارزش اي غير رسمي ،قواعد

اعتقاد آنان بين آن دو يك رابطه همبستگي برقرار

عرفي و ته دات ا القي است كه رفتارهاي متقابل

است .بطور كلي صاحب نظران و پژوهشگران از چند

افراد ،در چ ارچوب آن ا شكل ميگيرد و موجب

منظر به موضوآ سرمايه اجتماعي پردا ته اند .بر ي از

تس يل روابط اجتماعي افراد ميشود و مهموالً به

پژوهشگران در آثارشان به داليل و علل شكل گيري

افزايش همكاري و مشاركت اجتماعي افراد ،ميانجامد
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و كمك ميكند تا سرمايه انساني و سرمايه مادي و

مروري بر ادبيات و پيشينهي تحقيق

اقتصادي بتوانند در تهامل با هم ،به يك رشد پويا

تعريف سرمايه اجتماعي

برسند (.ب رامي )31 ،3113

در ابتدا براي تهريف سرمايه اجتماعي بر ميزان
استفاده آن به عنوان منبهي در ا تيار نفع عمومي تاکيد

بيان مسئله

داشتند .اما تهاريف ديگري نيز در صوص سرمايه

شبکههاي اجتماعي

اجتماعي و نه بر پايه نفع عمومي نيز ارائه شده است.

شبکه اجتماعي نوعي سا تار اجتماعي محسوب

مش ورترين تهاريف عبارتند از:

ميشود که از گرههاي متهددي تشکيل شده است که
اين گرهها ميتوانند افراد حقيقي يا سازمان باشند .اين

پير بورديو:

گرهها توسط يک يا چند نوآ اص از وابستگي به

بورديو سه نوآ سرمايه را شناسايي نموده :اين

يکديگر متصلند .وابستگيهايي چون روابط دوستانه

اشكال سرمايه عبارت است از شكل اقتصادي،

همش ري بودن هموطن بودن و...

فرهنگي ،اجتماعي ،شكل اقتصادي سرمايه بالفاصله

اين شبکهها از راسها ( افراد يا سازمانها ي عضو

تبديل به پول است مانند داراييهاي منقول و ثابت يك

در شبکه ) و يالها ( نوآ رابطهها ) تشکيل شده است

سازمان .سرمايه فرهنگي نوآ ديگر سرمايه است كه در

و تحليل آن ا نيز بر اساس همين راسها و يالها

يك سازمان وجود دارد مانند تحصيالت عاليه اعضاي

صورت ميپذيرد.

سازمان كه اين نوآ سرمايه نيز در بر ي موارد و تحت

به عنوان مثال دو نفر ميتوانند با يکديگر به جند

شرايطي قابل تبديل به سرمايه اقتصادي است و

روش در ارتباط باشند مثل روابط کاري دانشگاهي

سرانجام شكل ديگر سرمايه ،سرمايه اجتماعي است كه

انوادگي .تحقيقات فراواني نشان داده است که

به ارتباطات و مشاركت اعضاي يك سازمان توجههه

شبکههاي اجتماعي نقش م مي در تهيين راه حل

دارد و ميتواند به عنههوان ابهزاري براي رسيههدن به

مسايل واداره کردن تشکيالت و ميزان موفقيت افراد و

سههرمايهههاي اقتصادي باشد( .سرمايه اجتماعي:

سازمان ا در رسيدن به اهدافشان ،ايفا ميکند.

مفاهيم و نظريهها 5 :و ) 4

هدف پژوهش

اوزي و دانلپ

اما هدف اصلي اين تحقيق ضمن تبيين مسائل

سرمايه اجتماعي ،را ابزاري براي دستيابي به

اساسي در بحث سرمايه اجتماعي ،سنجش سرمايهي

اطالعات تخصصي و قدرت بيشتر ميدانند و به جاي

اجتماعي در بين گروههاي مختلف دانشگاهي و ارائه

استفاده از نفع سازماني ،ج ت پيشرفت شغلي افراد

راهکار ج ت افزايش سرمايه اجتماعي توسط

استفاده ميشود.

دانشجويان در دو بهد سا تاري و شنا تي به منظور
پيشگيري از پيامدهاي کاهش سرمايه اجتماعي در ايران
ميباشد.

کلمن
سرمايه اجتماعي ،هر آن چيزي است که ناشي از

شبکه روابط اعتماد ،حسن عمل متقابل و هنجارهاي
اجتماعي ،که موجب تس يل فهاليت فردي يا اجتماعي
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شود .تهاريف بورديو و كلمن تا حدودي شبيه هم

مهني تمايل براي ايجاد برقراري و توسهه چنين

هستند .هم بورديو و هم كلمن قائل به مشاركت و

شبکههايي است.

عضويت فرد در گروه بودند و ماحصل آنرا بهنوان
سرمايه تلقي مينمودند .بورديو براي اين مف وم از واژه

تحليل تعاريف سرمايه اجتماعي

«چسبندگي» و «كلمن از واژه» «سا تار اجتماعي»

سرمايه اجتماعي به شکلي است که هر کسي از

كمك گرفتند .بر الف بورديو كه سرمايه اقتصادي را

ديدگاه اص به آن نگريسته و تهريف آنرا شکل داده

به عنوان هدف ن ايي در نظر گرفت ،كلمن سرمايه

است .گاهي به سرمايه اجتماعي نگاه ابزاري شده

انساني را به عنوان هدف ن ايي مطرح و سرمايه

است ،همانند پير بورديو .نگاه او مبتني بر سود مالکان

اجتماعي را به عنوان ابزاري براي حصول به سرمايه

سرمايه اجتماعي و ايجاد هدفمند روابط اجتماعي با

انساني بكار ميبرد.

قصد لق سود .گاهي اين سرمايه به صورت نثي
نگريسته شده است .همانند ديدگاهي که جيمز کلمن
دارد و سرمايه اجتماعي را تابهي از شبکه روابط حس

پوتنام
سرمايه اجتماعي ،ارزش جمهي همه شبکههاي
اجتماعي و تمايالت ناشي از اين شبکه ها ،براي کمک
به يکديگر است

عمل متقابل ميبيند .از ديد وي سرمايه اجتماعي هر نوآ
عملي را ممکن است تس يل کند .وي به اين که جامهه
از اين عمل نفع ميبرد يا ير حرفي به ميان نميآورد.

در ديدگاه پوتنام سرمايه اجتماعي شاه کليد بنياد
دموکراسي ميشود و همه در اين شبکه بر اين مبني

نان لين
سرمايه گذاري در روابط اجتماعي ،با نيت بازگشت
سود در عرصه داد و ستد.

فهاليت ميکنند .ديدگاه نان لين بيشتر جنبه فردي و
تجاري دارد که نظريه پردازان ديگري هم با وي هم
عقيده بوده اند .از ديدگاه فوکوياما سرمايه اجتماعي به
عنوان پيشنياز توسهه موفق و پايدار است .بنابراين

فوکوياما
سرمايه اجتماعي ،هنجارها يا ارزشهاي به اشتراک
گذاشته شده است که موجب تقويت همکاري

اجتماعي بر اساس روابط اجتماعي واقهي ميشود و
موجب ارتقاي سطح همكاري اعضاي آن جامهه
گرديده است و موجب پايين آمدن سطح هزينههاي
تبادالت و ارتباطات ميگردد( .فوكوياما)3991 ،

ديدگاه دموکراسي و رشد اقتصادي نيرومند بر بستر
سرمايه اجتماعي توانمند شکل ميگيرد.
زمينه فکري و تاريخي
در شرايط منفي و بحراني ،افراد به سوي استفاده از
انرژي و توانايي گروهي متکي به يکديگر و توسل به
پشتيباني و استفاده از پتانسيلهاي گروهي تمايل پيدا
ميکنند .اين پديده که به عنوان همبستگي از روي اجبار

بنياد سرمايه اجتماعي

و ضرورت ناميده ميشود ،اولين بار توسط کارل

تاکيد دارد که مف وم سرمايه اجتماعي نبايد با شکل

مارکس به کار گرفته ميشود .اگر چه وي صورت

ظاهري آن اشتباه گرفته شود .سرمايه اجتماعي

واضح و آشکار از سرمايه اجتماعي نام نبرده است ،اما

شبکههايي نيست که فرد در ا تيار دارد ،بلکه بيشتر به

از لحاظ مف ومي سرمايه اجتماعي را در هنگام
ضرورت و اجبار ترسيم کرده است.
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جورج زيمل از مف وم دادوستد استفاده
ميکند.مبناي اين دادوستدها هنجارها و قواعد رفتاري

-3منشا سرمايه اجتماعي ،يا سا تار اجتماعي است و
يا ويژگيها و هنجارهاي اجتماعي.

است که افراد براي سامان دادن به مناسبات بين فردي،

-3اگر چه از سرمايه اجتماعي تهريفي فردي و

ود ضروري

دادوستدي شده است ولي عموما نتيجه و اثر

ميدانند وضع ميکنند.در اين رويکرد سرمايه اجتماعي

سرمايه اجتماعي تقويت هماهنگي و همکاري بين

به دادوستدهايي که نياز زندگي اجتماعي است تقليل

افراد يا سازمان دانسته ميشود.

مبادالت و تهامالتي که براي بقاي

پيدا ميکند.پر واضح است که اين نگاه در حال حاضر

در رويکردهاي اجتماعي رواج زيادي دارد.

-1ترکيب اعتماد ،هنجارهاي متقابل اجتماعي و شبکه

ارتباطي ،اجزا تشکيل دهندهي سرمايه اجتماعي

ديدگاه بهدي که در پاسخ و انتقاد به ديدگاه جورج
زيمل شکل گرفت ،توسط اميل دورکيم پايه گذاري
شد .وي به طرح مف وم ارزش ،يهني ته داتي که مبناي

ميباشد.
ابعاد سرمايه اجتماعي و شاخصهاي آنها

آن ا ارزشها و هنجارهاي اجتماعي است در برابر

سرمايه اجتماعي داراي سه بهد اساسي ميباشد

ديدگاهي که سرمايه اجتماعي را به سود و داد و ستد

 -3بهد سا تاري

تهميم ميداد پردا ت .اين رويکرد مسائل فرهنگي،

 -3بهد هنجاري

تاريخي وارزشي را در شکل گيري سرمايه اجتماعي

 -1بهد شنا تي

وارد ميکند.

جين جاکوب ،در کتاب مرگ و زندگي ش رهاي
بزرگ آمريکايي( )3963بيان ميکند که شبکههاي
اجتماعي فشرده در محدودههايي قديمي و مختلط
ش ري ،صورتي از سرمايه اجتماعي را تشکيل ميدهند
که در ارتباط با حفظ نظافت ،عدم وجود جرم و
جنايت

ياباني و ديگر تصميمات در مورد ب بود

کيفيت زندگي در مقايسه با عوامل ن ادهاي رسمي

بهد سا تاري :شامل الگوي پيوند ميان اعضا گروه
و نحوهي سازماندهي اين اعضا ميباشد.
بهد هنجاري :ناظر بر کيفيت ارتباط و تهامالت
اعضا ميباشد.
بهد شنا تي :شامل ارزشهاي مشترک در ميان
اعضاي يک گروه است.
در هر کدام از اين ابهاد ميتوان شا صهايي بيان
نمود که به اصليترين آن ا در ذيل اشاره ميگردد.

مانند نيروي حفاظتي پليس و نيروهاي انتظامي،
مسووليت بيشتري از

ود نشان دهند.و اين اولين

از آنجا که در اين بهد به الگوي پيوند رسيدگي

استفاده از واژهي سرمايه اجتماعي بوده است.
ساير نظريه پردازان از ديدگاه

اص

بعد ساختاري

ود به

ميشود ميتوان شا صهاي زير را مهرفي نمود

سرمايه اجتماعي نگريسته و تهريف آن را ارائه نموده

-3نقش و قواعد

اند که در بخش مربوط شرح داده شده است.

-3شبکهها و روابط اجتماعي

نکته قابل توجه ،با توجه به سير تحول کاربرد
سرمايه اجتماعي و تهاريفي که از آن شده است چند

-1رويکردها
-4روابط افقي و عمودي

نکته قابل توجه است:
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در سطح کالن ،سرمايه اجتماعي ،شامل روابط

بعد هنجاري
در بحث کيفيت ارتباطات و تهامالت ميتوان به

قراردادي و سا تاري ن ادهاي کالن مانند دولت،
حکومت سياسي و نظامهاي حقوقي و قضايي ميگردد.

شا صهاي زير اشاره نمود
 -3کيفيت روابط و تهامل اعضا

شاخصهاي سرمايه اجتماعي به تفکيک سطوح

 -3اعتماد اجتماعي

در سطوح مختلف سرمايه اجتماعي شا صهاي

 -1پيوند اجتماعي

زير را ميتوان نام برد .اگر چه ميتوان شا صهاي

بعد شناختي

بسياري را در اين رابطه نام برد که مجال آن در اين

در بحث ارزشهاي مشترک ميتوان شا صهاي

مبحث نميباشد.

زير را برشمرد
-3هنجارها

سطح خرد

-3ارزش ها

روابط همسايگي ،روابط محلي ،مشورت و کمک

-1نگرش ها

گرفتن از ديگران ،عالقه به جامهه ،ودياري ،کمک به

-4باورها

ديگران ،حضور در فهاليتهاي اجتماعي ،فداکاري

-1فرهنگ حاکم بر شبکه اجتماعي

براي ديگران.

-6همبستگي و انسجام
 -1همکاري

سطح مياني
رضايت اجتماعي ،ته د اجتماعي ،هويت اجتماعي،

سطوح سرمايه جتماعي

احساسات و عواطف مشترک ،آرامش اجتماعي،

مانند بسياري از پديدههاي اجتماعي ،سرمايه

عضويت در ن ادهاي مهدني.

اجتماعي را نيز ميتوان در سه سطح رد ،مياني و
کالن طبقه بندي نمود.

سطح کالن

در سطح رد ،سرمايه اجتماعي در قالب روابط

مشارکت اجتماعي ،وفاق اجتماعي ،اعتماد

فردي و شبکههاي ارتباطي افراد مورد بررسي قرار

اجتماعي ،عدالت اجتماعي ،دين و ايمان ،آگاهي

ميگيرد.

اجتماعي .در بحث سنجش سرمايه اجتماعي سه عامل

در سطح مياني ،سرمايه اجتماعي جنبههايي از

به عنوان مانع شنا ته ميشود.

سا ت اجتماعي را شامل ميشود که کنشهاي اص
کنشگران را درون سيستم يا سا تار اجتماعي تس يل

-3بهد کيفيتي سرمايه اجتماعي

ميکند .ميتوان گفت سرمايه اجتماعي در روابط

-3چگونگي بر ورد با اثرات مثبت ارج از گروه

اجتماعي و هنجارهاي اجتماعي بين گروههايي که کار

-1منفي نگري در صوص اعضاي غير عضو

مشارکتي ميکنند وجود دارد.

در کنار اين سه مانع ،از مزاياي زير ج ت سنجش

سرمايه اجتماعي نام برد.
 -3باعث ملموستر شدن اين مف وم ميشود.
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 -3باعث تشويق در ج ت سرمايه گذاري و افزايش و
تقويت سرمايه اجتماعي ميشود

مانند انواآ ديگر سرمايه در يک نظام حسابداري
گنجاند و اين پرسش را مطرح ميکند که انباره هر

 -1محققان و سازمان اي اجتماعي ميتوانند در ج ت

سرمايهاي حاصل گرد آمدن مجموعهاي از روانهها در

سازماندهي سرمايه اجتماعي از آن استفاده نمايند.

طول زمان است .به همين اطر تمام آن ا مست لک
ميشوند.براستي در مورد سرمايه اجتماعي روانهها

چرا سرمايه اجتماعي سرمايه است؟

چگونه گرد آمدهاند؟ يک حسابدار به کدام روش بايد

مفهوم سرمايه

آن ا را جمع بزند؟ است الک سرمايه اجتماعي به کدام

سرمايه ،بخشي از ارزش افزوده است که سرمايه

روش محاسبه ميشود؟ به همين اطر وي مهتقد است

داران (کساني که ابزار توليد را در ا تيار دارند) از

که الگوهاي رفتاري عبارت مناسبتري براي اين

گردش کاالها و پول ،در فرآيندهاي توليد و مصرف

مف وم است.

آنرا بدست ميآورند.از نظر اقتصادي الزمهي سرمايه
بودن يک مف وم ،صوصيت انباره بودن و يا به عبارتي

خصوصياتي که باعث ميشود سرمايه اجتماعي مانند

انباشته شدن آن است.همچنين سرمايه ميتواند

ساير سرمايهها شود

مست لک شود و يا حتي از بين برود.عالوه بر اين
سرمايه به دليل تغيير ساليق افراد جامهه و يا پيشرفت

تکنولوژي از رده ارج ميشوند .اين صوصيت در
مورد سرمايه فيزيکي و سرمايه انساني صادق است.

-3قابليت تبديل

قابليت تبديل ،يکي از ويژگيهاي کاالهاي سرمايه
ايست که ميتوانند از يک ن اده ،تبديل به ستاده و يا بر

سوال اين است که آيا اين صوصيات در مورد

عکس شوند .سرمايه اجتماعي نيز ميتواند با ن ادههاي

سرمايه اجتماعي نيز صادق است؟ مشاهدات نشان

ديگر ترکيب شود و نيازهاي انسان را برطرف نمايد اما

ميدهد که سرمايه اجتماعي نيز مانند انواآ سرمايه،

نرخ تبديل سرمايه اجتماعي کمتر از سرمايه اقتصادي

انباشته و يا مست لک ميشود وحتي از بين ميرود و با

است .سرمايه اجتماعي کمتر به طور مستقيم به حالت

تغيير در تهداد تهامالت اجتماعي افزايش واهد يافت.

نقدي تبديل ميشود ولي اثر تس يل در مبادالت را دارا

نکته م م در مورد سرمايه اجتماعي ،توليد شدن آن

بوده و اثر مثبت در شکل گيري ساير سرمايهها را

است.سرمايه فيزيکي از طريق سرمايه گذاري ايجاد و

واهد داشت .بنابر اين ،اين سرمايه ميتواند دمات

توليد ميشود و توليد آن نيز کامال عيني و محسوس

ذيل را ارائه دهد.

است .سرمايه انساني نيز در اقتصاد ،توسط آموزشهاي
ضمني و يا حتي صريح توليد ميشود.اما به ندرت ديده
شده است که سرمايه اجتماعي به صورت برنامه ريزي
شده توليد شود.

الف -خدمات اقتصادي:
در حالت فقدان سرمايه اجتماعي در جامهه ،سبب
ميشود افراد رفتارهاي

ود

واهانهاي در مصرف

تحقيقات انجام شده بر روي سرمايه اجتماعي

داشته باشند ولي با وجود سرمايه اجتماعي تابع

بيانگر يک مف وم استهاري است و نميتواند از نظر

مطلوبيت افراد عالوه بر وجود مصرف ود شخص،

اقتصادي تمام صوصيات سرمايه را دارا باشد .سولو

حاوي ميزان مصرف ساير افرادي که با آن ا وابستگي

( )3000بيان ميدارد که سرمايه اجتماعي را نميتوان

اجتماعي دارند قرار گيرد.
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-1انعطاف پذيري

ب -خدمات اجتماعي:
احساس نياز به انتقال تجربه تن ا زماني به وجود

بهضي از انواآ سرمايه تن ا براي کاربرد ويژهاي

مياد که بين افراد کنشهاي مبتني بر اعتماد متقابل

بکار رفته اند و کاربرد محدودي دارند مثل کليدي که

برقرار شود.

تن ا يک قفل را باز ميکند .در صوص سرمايه انساني
نيز همين حالت وجود دارد .سرمايه اجتماعي نيز همين
گونه است .يهني بهضي از جنبههاي آن ،تن ا در

پ -اعتبار يابي:
روابطي که شما به عقايد فرد مقابل احترام بگذاريد

دسترس يک دسته يا نژاد اص است .و اين حالت به

و در عوض فرد مقابل نيز به عقايد شما احترام بگذارد،

اندازه شبکه اجتماعي و شهاآ و ميزان اعتماد متقابل

سبب ايجاد يک پشتوانه قوي براي ويشتن شناسي و

بين کنشگران شبکه وابسته واهد بود.

آينده نگري واهد شد .اين عمل ميتواند سبب تشکيل
سرمايه اجتماعي شده و در آينده فرد از اين سرمايه
ود براي رسيدن به مقاصد مختلف ب ره برداري کند.

-4جانشين و مکمل بودن
ته د و وظيفه شناسي در کار ميتواند جانشيني براي
هزينههاي نظارت در بنگاههاي اقتصادي باشد .همچنين

ت – خدمات اطالعاتي يا انعکاسي:
هر شخص نياز دارد تا ود را از نگاه ديگران ببيند

در اين حالت فرد به يک دلگرمي براي انجام کار

سرمايه اجتماعي ميتواند با کاهش هزينه مبادله ،ب ره
وري سرمايه فيزيکي را ب بود دهد و جانشيني براي

سرمايه فيزيکي مازاد باشد.

واهد رسيد.
-5استهالک
در طي زمان تمام گونههاي سرمايه در صورت عدم

-2ماندگاري
ماندگاري براي سرمايهها به شرايط جانبي زيادي

بازسازي ،مست لک

واهد شد .است الک سرمايه

مرتبط است و براي تمام سرمايهها به يک اندازه نيست.

اجتماعي نيز بسته به موقهيتهاي اص متغير واهد

بهضي از سرمايهها فنا ناپذيرند ،مثل جواهرات يا زمين.

بود .مثال در يک گروه با فاصله گرفتن فرد از گروه

بهضي از سرمايهها در دوره استفاده هويت ود را از

سرمايه اجتماعي وي مست لک ميشود.

دست نميدهند ولي مست لک ميشوند مانند اتومبيل.

سرمايه اجتماعي نرخ است الک مشخصي ندارد و

بهضي از سرمايهها ماهيت ود را از دست ميدهند و

اين دو دليل دارد -3 .سرمايه اجتماعي در بهضي

تبديل به سرمايه ديگري ميشوند مانند بذر گياهان.

اوقات با عدم استفاده مست لک ميشود و گاهي نيز با

سرمايه اجتماعي نيز اين صوصيات را دارد .به عنوان

استفاده آن ،نه تن ا مست لک نميشود بلکه همانند

انواده ممکن است

بسياري از کاالهاي عمومي ،مثل دانش بر مقدارش

براي هميشه دوام داشته باشد ولي در يک تيم ورزشي

افزوده ميشود -3 .سرمايه اجتماعي با تغيير در ماهيت

ممکن است در يک مدت کوتاه باقي بماند .همچنين

ود مست لک ميشود ولي نميتوان نر ي براي آن در

مثال سرمايه اجتماعي در يک

توليد اين سرمايه مانند ساير سرمايهها بدون هزينه

نظر گرفت.

نيست و حداقل ملزومات آن عبارت است از زمان و
تالش.
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روش شناسي تحقيق

-6قابليت اطمينان
در مورد هر نوآ سرمايه اي ،قابليت پيش بيني،

 )3روش تحقيق :اين تحقيق يک تحقيق علمي بوده و

شدت اثر و طول دوره اثر آن سرمايه ميتواند باعث

نوآ آن کاربردي و روش آن ميداني پيمايشي است

افزايش ارزش آن سرمايه شود .سرمايه اجتماعي نيز به

که م مترين ابزار استفاده شده در اين تحقيق

روشني ،ابهادي از قابليت اطمينان را دارا ميباشد.

پرسشنامه است.

-1توانايي لق سرمايه جديد از ديگري

)3جامهه اماري :جامهه آماري شامل کليه دانشجويان

بسياري از انواآ سرمايهها (فيزيکي و انساني) مورد

دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد ت ران مرکز و دانشگاه

استفاده قرار گرفته و نوآ جديدي از سرمايه را لق

ت ران ميباشد .براي تهيين حجم نمونه از فرمول

ميکند .فرض کنيد بين دو شخص الف و ب سرمايه

کوکران استفاده شده است.

اجتماعي جريان دارد ،حال اگر فرد ب فرد سومي ( ج)
را به الف مهرفي کند و وارد جمع شبکه ودشان کند،

مطالعه موردي

در اين صورت به واسطه وجود رابطه دوستانه بين ب

اندازه گيري شا ص اي شنا تي و سا تاري

و ج ،سرمايه اجتماعي بين الف و ج نيز تشکيل

سرمايه اجتماعي در دانشگاه ت ران و دانشگاه آزاد

ميشود .بدين ترتيب سرمايه اجتماعي ميتواند گسترش

اسالمي واحد ت ران مرکزي

يافته و حتي قويتر شود و زايش نويي داشته باشد.

ج ت اندازه گيري شا صهاي شنا تي و

امکانات سرمايه گذاري ،قابليت نقل و انتقال مالکيت

سا تاري ،دو دانشگاه ت ران و آزاد اسالمي واحد

نيز ،پارامترهاي ديگري هستند که باعث ميشود سرمايه

ت ران مرکز برگزيده شد و تهداد  16سوال که در بر

اجتماعي مشابه ساير سرمايهها شود.

گيرنده شا صهاي شنا تي و سا تاري سرمايه
اجتماعهي بهود در بيهن دانشجويهان در مقاطع دکتهري،

شکل شماره  :3مدل مف ومي
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جدول :3تجزيه و تحليل آماري برروي پاسخ اي ارائه شده از پرسشنامه
سرمايه اجتماعي ساختاري

سرمايه اجتماعي شناختي

سرمايه اجتماعي کل

شرح

41.5

59.7

50.6

41

59

50

زن

41.8

60.4

51.1

مرد

39

55.6

47.3

کمتر از  10سال

40.6

59.0

49.8

 13تا  40سال

45.1

71.2

53.7

 43تا  10سال

62.6

71.2

66.9

باالتر از 10

82.9

75.7

79.3

کارشناسي

41.1

58.7

49.9

کارسناسي ارشد

42.6

61.8

52.2

دکتري

39.7

58.7

49.2

دکتري حرفه اي

39.6

58.4

49

کمتر از  3سال

44.4

60

52.5

39.4

58.2

48.8

39.6

61.2

50.4

ت ران

دانشگاه

ت ران مرکزي

جنسيت

گروه سني

مقاطغ تحصيلي

مدت حضور در دانشگاه  1-1سال
بيشتراز  6سال

دکتري حرفه اي ،کارشناسي ارشد و کارشناسي

باشد (ميرزايي اهرنجاني ،)33:3111 ،در اين پژوهش

توزيع گرديد .سپس ج ت تجزيه و تحليل دادههاي

نيز از مدل مف ومي به شرح شكل شماره  3استفاده

بدست آمده با استفاده از روشهاي متداول آماري از

واهد شد.

نرم افزار  SPSSنيز استفاده ،و نتايج ،تجزيه و تحليل
آماري گرديد .با توجه به جامهه مورد پرسش و استفاده

نتيجه گيري

از فرمول کوکران الزم بود که در هر دانشگاه حداقل

-3در دانشگاه ت ران سرمايه اجتماعي سا تاري بيشتر

 114پرسشنامه توزيع گردد .ج ت اطمينان از حصول

از دانشگاه آزاد اسالمي واحد ت ران مرکز ميباشد ولي

نتيجه ب تر تهداد  400پرسشنامه در هر دانشگاه توزيع

هر دو ،از حد متوسط کمتر نميباشند .اما از لحاظ

گرديد .نتايج اين بررسيها در جدول زير ارائه شده

سرمايه اجتماعي کل تقريبا در يک حد و بر روي

است.

طيف  0تا  300در حد  10و متوسط ميباشند.
-3در مقايسه زنان و مردان سرمايه اجتماعي شنا تي و

 )1مدل و چهارچوب پژوهش

سا تاري در زنان بيش از مردان است .سرمايه

تمامي مطالهات تحقيقي بر يك چارچوب مف ومي

اجتماعي کل در مردان کمتر از حد متوسط و در زنان

استوار است كه متغيرهاي مورد نظر و روابط ميان آن ا

بيشتر از حد متوسط ميباشد .هر چند که اين ا تالف

را مشخص ميكند(ادواردز و همكاران .)31 :3119 ،از

فاحش نيست.

آنجا كه هر پژوهش ميداني و پيمايشي نيازمند نقشه

-1در بين گروههاي سني مختلف ،سرمايه اجتماعي

ذهني و مدل مف ومي است كه در قالب آن ابزار

شنا تي ،سا تاري و کل در گروه سني بيش از 10

تحليلي مناسب ،متغيرها و روابط بين آن ا ترسيم شده

سال از تمام گروهها بيشتر است و در گروه  10سال
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از همه کمتر است .با توجه به ساير گروههاي سني

سنجي گردد ،در مقياس کوچک به آزمون گذاشته

مشخص ميگردد سرمايه اجتماعي با افزايش سن

شوند و پس از اصالح روش ،پياده سازي گردند .اين

ارتباط مستقيمي دارد و هرچه سن بيشتر ميشود

پيشن ادات ميتوانند موضوآ تحقيقات بهدي اين تحقيق

سرمايه اجتماعي نيز افزونتر ميگردد.

باشند و اثرات اين تحقيق را مورد بررسي قرار دهند.

-4در بين مقاطع تحصيلي مختلف ،گروه کارشناسي

-3الزم است مشارکت دانشجويان افزايش يابد ،اين امر

ارشد داراي سرمايه اجتماعي باالتري نسبت به ساير

با کاهش بوروکراسي و افزايش حيطه نظارت

گروهها ميباشد.

مديران صورت پذيرد و با د الت دادن افراد ذي

-1در مقايسه با مدت حضور در دانشگاه ،گروه سني
کمتر از دو سال بيشترين سرمايه اجتماعي سا تاري
و گروه بيشتر از  6سال بيشترين سرمايه اجتماعي
شنا تي را دارند و سرمايه اجتماعي کل در گروه

نفغ در تصميمات اداري و گرفتن پيشن ادات آن ا،
تمرکز زدايي صورت گيرد.
-3افزايش برنامههاي آموزشي متناسب با حيطههاي
مختلف کاري و آموزشي و فرهنگي

کمتر از  3سال بيشترين مقدار را دارد .در اين بخش

-1اقداماتي براي مشارکت سياسي ،فرهنگي و اجتماعي

نتيجه با گروههاي سني همخواني مهني داري ندارد و

دانشجويان با استفاده از صاحبنظران در هر بخش

الزم است بررسي بيشتري روي آن در تحقيقات

صورت پذيرد.
-4برپايي نمايشگاه ها ،اردوها و ساير اقدامات ،با

بهدي صورت پذيرد.

هدف افزايش سرمايه اجتماعي.
-1ارائه ارزشهاي مورد قبول جامهه با روشهاي نوين

پيشنهادات
با توجه به پاسخ اي ارائه شده ،توسط دانشجويان
و بررسيهاي آماري صورت گرفته ،پيشن ادات ذيل

و جذب بيشتر دانشجويان به اين ارزش ها.
-6افزايش سطح امنيت سياسي و اجتماعي دانشجويان.

ارئه ميشود .بر ي از پيشن ادات الزم است ابتدا نظر
(جدول شماره )1

* اثر پيشن ادات ارائه شده در افزايش سرمايه اجتماعي ،و اندازه گيري دقيقتر آن
ميتواند موضوآ تحقيقات کاملتري در اين زمينه باشد.
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فهرست منابع

(.)3111سرمايه اجتماعي و رشد اقتصادي :ارايه

الف) منابع فارسي

يك الگوي نظري ،فصلنامه علمي پژوهشي علوم

 .3آريانپور كاشاني ،عباس( .)3114فرهنگ دانشگاهي

انساني دانشگاه اصف ان ،شماره ( 3پياپي .)33
 .31سوري ،علي ( .)3114سرمايه اجتماعي و عملکرد

انگليسي فارسي ،سپ ر.
 .3استيههفن رابينز ( .)3111مبههاني رفتار سههازماني،
ترجمههه قاسههم كبيهري ،مركز انتشارات علمي

اقتصادي ،مجله تحقيقات اقتصادي ،شماره ،69
تابستان.
 .34سيمي ،محمد هادي ( .)3113پايان نامه ،بررسي

دانشگاه آزاد اسالمي ،چاپ دوم ،ت ران.
 .1افتخاري ،اصغر ،نبود سرمايه اجتماعي و تأثير آن

تطبيقي سرمايه اجتماعي سازماني ،كارشناسي ارشد

سايت:

مديريت دولتي ،واحد علوم وتحقيقات دانشگاه

امنيت

در

به

نقل

از

www.isu.ac.ir/publication

 .4بانك ج اني ،نقش دولت در ج ان در حال تحول،
مؤسسه مطالهات و پژوهش اي بازرگاني ،چاپ
اول ،ت ران.
 .1ب رامي ،فردين ( .)3113ابهاد بيروني سرمايه
اجتماعي ،انتشارات نسيم البرز ،شماره  ،130ت ران
 .6بيرو ،آلن ( .)3166فرهنگ علوم اجتماعي ،مترجم:
سارو اني ،باقر ،ت ران :مؤسسه كي ان.
 .1پرويز ،ابراهيم و داودي مرتضي( .)3111مجله
مديريت فرهنگي سال سوم  /شماره سوم  /ب ار.
 .1تاج بخش ،كيان( .)3114سرمايه اجتماعي :اعتماد،
دموكراسي و توسهه ) ،ت ران :انتشارات شيرازه،
چاپ اول.
 .9حسني ،قاسم(«.)3111بررسي رابطه بيگانگي
سياسي -اجتماعي با مشاركت سياسي -اجتماعي و
امنيت ملي» ،فصلنامه علوم اجتماعي ،شماره .36
 .30حسيني ،سيد امير حسين ،زهرا( ميال) علمي،
محمود شارآپور( .)3116رتبهبندي سرمايهاجتماعي
در مراکز استانهاي کشور ،فصلنامه علمي-
پژوهشي رفاه اجتماعي ،سال هفتم ،شماره .36
 .33ربيهي ،كامران(«.)3111بازي يك نفره» ،ماهنامه
كتاب علوم اجتماعي ،شماره  ،19سال هشتم،
اسفند.
 .33رناني ،محسن ،مصطفي عمادزاده ،رزيتا مهيدفر
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آزاد اسالمي.
 .31شارآ پور ،محمود (« )3110فرسايش سرمايه
اجتماعي وپيامدهاي آن» ،نامه انجمن جامهه
شناسي ،شماره .1
 .36شاه حسيني ،ماهرو ( )3113مطالهه و بررسي تأثير
سرمايه اجتماعي در عملكرد انجمن هاي اعتباري
گردش زنان در ت ران ،پايان نامه كارشناسي ارشد ؛
رشته جامهه شناسي ،واحد علوم و تحقيقات ت ران.
 .31شاين ،ادگار ( .)3113مديريت فرهنگ سازماني و
رهبري ،ترجمه برزو فرهي بوزنجاني و شمس
الدين نوري نجفي ،انتشارات سيماي جوان ،ت ران.
 .31شريفيان ثاني ،مريم( .)3110سرمايه اجتماعي:
مفاهيم اصلي و چارچوب نظري ،فصلنامه علمي
پژوهشي رفاه اجتماعي ،سال  ،3شماره .3
 .39صالحي سيدرضا و كاووسي اسماعيل(.)3116
دولت و سرمايه اجتماعي در افق چشم انداز بيست
ساله ،راهبرد ،شماره چ ل وچ ارم ،تابستان.
 .30صالحي

اميري،

سماعيل(.)3111سرمايه

رضا

وكاوسي،

اجتماعي،

ا

پژوهشكده

تحقيقات استراتژيك.
 .33طلوعي اشلقي و كاوسي ،اسماعيل(.)3111مركز
تحقيقات استراتژيك ،مهاونت پژوهش اي فرهنگي
و اجتماعي ،پژوهشنامه سرمايه اجتماعي شماره . .3
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