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بررهي تحقیقخت هرنخیه ي اجتمخعي در ایران

مقدمه:
 در دهه ي 1960 پژوهشــگران و کارگزاران توسعه، به تأثیر کیفیت 
نیروي کار پي بردند و از آن زمان به بعد، مفهوم ســرمایه ي انساني مورد 
توجه قرار گرفت. استفاده از مفهوم سرمایه ي انساني تا حدودي توانست 
خأل علمي در فهم علل رشــد اقتصادي و تفاوت در میزان موفقیت هاي 
پروژه هاي توســعه را پر نمایــد؛ ولي در دهــه ي 1980، ابزار مفهومي 
جدیدي که تأکید اصلي آن بر ویژگي هاي موجود در روابط اجتماعي بین 
انسان هاست، مطرح شد. پذیرش و محبوبیت این ابزار جدید تحت عنوان 

سرمایه ي اجتماعي، به لحاظ کاربرد آن در سطوح مختلف )خرد، میانه و 
کالن( در حوزه هاي مختلف زندگي اجتماعي اقتصادي است. در دهه ي 
اخیر با شناسایي هر چه بیشتر حوزه هاي تحت تأثیر سرمایه ي اجتماعي، 
تقاضاي زیادي براي بررسي تجربي آن پدید آمده است. به عبارت دیگر، به 
نظر مي رسد که تقاضا براي سنجش تجربي سرمایه ي اجتماعي، به مراتب 
بیشتر از عرضه ي آن است. پیچیدگي و چندبعدي بودن مفهوم سرمایه ي 
اجتماعي، باعث شده است که مفهوم سازي سرمایه ي اجتماعي بیشتر از 

سنجش آن مورد توجه باشد.

بررسي تحقیقات سرمایه ي اجتماعي در ایران 
)روندها، الگوها و گرایش های پژوهشی(

 دکتر محمد علی زکی
دانشيار جامعه شناسی دانشگاه امام حسين)ع(

چکيده 
 ســرمایه ي اجتماعي از مشهورترین مفاهیم جامعه شناختي در دو دهه ي اخیر بوده که به مثابه مفهومي کلیدي در 
ادبیات جامعه شناســي ایران معاصر محسوب شده است؛ به گونه اي که شناسایي میزان و روند سرمایه ي اجتماعي در 

هر جامعه اي مي تواند کمک زیادي به شناسایي روند تحوالت فرهنگي و اجتماعي آن جامعه کند.
 ســرمایه ي اجتماعی یكی از مفاهیم رایج در جامعه شناســی ایران معاصر اســت که موج اول آن در اواخر دهه ي 
1370 اختصاص به ترجمه ي آثار »کلمن«، »پاتنام« و »فوکویاما« داشته است. موج دوم آن شامل فعالیت های متعدد 
پژوهشی بوده که طی سال های 90-1380 شاهد رشد فزاینده ي چشمگیر چاپ مقاالت در مجالت پژوهشی بوده و 
این رشــد چشمگیر، انگیزه ای برای بررسی وضعیت تحقیقات سرمایه ي اجتماعی در ایران را فراهم کرد؛ که در این 
خصوص به ســه جهت گیری روند، مشارکت پژوهشــی و همچنین گرایش های پژوهشی توجه شده است. مشارکت 
پژوهشی بر حسب تعداد نویسنده ي مقاالت، پدیدآورنده ي مقاله، همكاری علمی زنان، حجم کّمی مقاله، سال انتشار 
و نوع مجله ي پژوهشــی مورد ســنجش قرار گرفته است. موضوعات مورد عالئق محققان که موجب انجام پژوهش 
شــده، به مثابه گرایش پژوهشی تعریف شده اســت که با توجه به مدل های نظری، گرایش های پژوهشی شامل پنج 
دسته تحقیقات پیشایندهای سرمایه ي اجتماعی )عوامل مؤثر در شكل گیری(، پسایندهای سرمایه ي اجتماعی )منافع، 
اثرات، کارکردها و پیامدها(، همبسته های سرمایه ي اجتماعی و همچنین کلیات و تعیین وضعیت سرمایه ي اجتماعی 
در ســطح ملی طبقه بندی شــده است. برای این هدف، تحقیقی از نوع استفاده از اطالعات موجود و با تكیه بر روش 
تحلیل محتوا درباره ي 281 مقاله ي پژوهشــی مجالت ثبت شده در پایگاه اطالع رسانی مرکز اطالعات علمی جهاد 
دانشــگاهی تا پایان تابستان 1391 انجام شد. نتیجه گیری نهایی تحقیق، چارچوبی پیشنهادی در قالب مدل دوبعدی 
برای تحلیل ســرمایه ي اجتماعی در ایران براســاس گرایش های پژوهشی پنج گانه ي ســرمایه ي اجتماعی و انواع 

ده گانه ي سرمایه اجتماعی تنظیم و ارائه داده است.
واژه هاي کليدي: سرمایه ي اجتماعی، مقاالت مجالت علمی پژوهشی، تحلیل محتوا.
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 از اواخــر دهه ی 80 میالدی یعنی زمانی که »کلمن«، »بوردیو«، 
»پاتنــام« و »فوکویاما« مفهوم ســرمایه ي اجتماعــی را وارد علوم 
اجتماعی کردند تا به امروز، این مفهوم همچنان ســلطه ی خود را بر 
محافل جهان به ویژه جامعه شناســی حفظ کرده است. به باور برخی 
جامعه شناسان، دهه ي 90 دوره ی ظهور موضوعات جدیدی بوده که 
اعتماد اجتماعی و ســرمایه ي اجتماعی، مهم ترین آن ها را تشــكیل 
می دهد. ادبیات ســرمایه ي اجتماعی به مفهوم جدید، بیشتر مدیون 
»کلمــن« و »بوردیو« در دهه ي 1980، »پاتنام« در دهه ي 1990 و 
»فوکویاما« در سال های پایانی دهه ي 1990 و ابتدای دهه ي 2000 
اســت. مفهوم ســرمایه ي اجتماعی را می توان شبكه ی فرصت هایي 
دانســت که نقش مهمی برای بســیج منابع به منظور حل بسیاری از 
مشكالت سیاســی و اجتماعی ایجاد می کند. ســرمایه ي اجتماعی 
درمانی است برای پیامدهای مخرب ناشی از نبود یكپارچگی اجتماعی 
و زوال انسجام اجتماعی. سرمایه ي اجتماعی راهی است برای تقویت 
همكاری، نیل به رشــد و توسعه ي اقتصادی، ارتقای سطح بهداشت، 

توسعه ي فناوری، کاهش فقر، ادغام اجتماعی و کاهش جرم.
 گرایش های پژوهشي جامعه شناختي در تحلیل و تبیین سرمایه ي 
اجتماعي در چند حوزه مشــخص مي شــود: 1(ماهیت ســرمایه ي 
اجتماعي چگونه اســت؟ وضعیت کنوني سرمایه ي اجتماعي چگونه 
مي باشــد؟ انواع مؤلفه های گوناگون ســرمایه ي اجتماعي کدام اند؟ 
2(چه عواملي موجب شــكل گیري ســرمایه ي اجتماعي مي شــوند؟ 
تأثیر عوامل گوناگون موردنظر در شــكل گیري ســرمایه ي اجتماعي 
چه مقدار اســت؟ 3(اثرات و کارکردهاي مختلف سرمایه ي اجتماعي 
در سطوح متعدد زندگي اجتماعي، سیاسی، تربیتی، خانوادگی، فردی 
و فرهنگی چیســت؟ راه هاي ســاختاري افزایش سرمایه ي اجتماعي 
چیست؟ 4(الگوهاي اجتماعي ســرمایه ي اجتماعي بر حسب جنس، 
ســن، دین، نژاد، تحصیالت، وضع تأهل، اشــتغال، قومیت، وضعیت 
طبقاتــي، حوزه هــاي اجتماعي شــهري و روســتایي و گروه هاي 
اجتماعــي خاص)جوانــان، دانش آموزان، معلمان و غیــره( کدام اند؟
5(تمایزات)تفكیک ها( اجتماعی در خصوص ســرمایه ي اجتماعی بر 
حسب الگوهای اجتماعی پیشین چگونه است؟ آیا سرمایه ي اجتماعی 
بر حســب الگوهای اجتماعی فاصله و تفاوت وجــود دارد؟ وضعیت 
همگونی یــا ناهمگونی در خصــوص ســرمایه ي اجتماعی چگونه 
می باشد؟ 6(اشكال و وجوه سرمایه ي اجتماعي مدرسه ای، خانوادگی، 
فردی، اینترنتی، ســازماني، اقتصادي، دیني، فرهنگي و غیره چگونه 
اســت؟ 7(گرایش ها و تمایالت در خصوص ســرمایه ي اجتماعی در 
ایران برحســب زمان چگونه است؟ تغییرات و تحوالت در سرمایه ي 

اجتماعی در ایران چگونه بوده و روند آن چگونه می باشد؟
ضرورت تحقیق حاضر را می توان از چند جهت معرفی نمود:

 1(طی ســال های اوائل دهه ي 80، مفهوم سرمایه ي اجتماعی در 
ایران رایج شده و عالوه بر محافل دانشگاهی، در محافل سیاستگذاری 
نیز وارد شــده، تا آنجا که در برنامه ي پنج ســاله ي چهارم توسعه ي 

جمهوری اســالمی ایران، به عنوان یكی از شاخص های مهم معرفی 
شده است. اهمیت ســرمایه ي اجتماعی در ایران برای سیاستگذاران 
و برنامه ریزان کشــور به حدی اســت که ماده ي 98 قانون برنامه ي 
چهارم توســعه ي اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 
ایران، دولــت را مكلف می کند، به منظور حفظ و ارتقای ســرمایه ي 
اجتماعی، ارتقای رضایت مندی عمومی و گســترش نهادهای مدنی، 
طی ســال اول برنامه ي چهارم، ســازوکارهای ســنجش و ارزیابی 
سرمایه ي اجتماعی کشور را به صورت ساالنه گزارش نموده و علل و 
عوامل تأثیرگذار بر آن را بررسی کند و همچنین سازوکارهای اجرایی 
الزم برای افزایش ســرمایه ي اجتماعی را تدارک ببیند. یكی از لوازم 
مهم تحقق اهداف فوق، بررسی وضعیت موجود تحقیقات سرمایه ي 
اجتماعی در ایران می باشــد. مقاله ي حاضر برای این منظور تدوین 

شده است. 
 2(مجالت علمی- تخصصی از نظر جامعه شناس علم، دارای سه 
کارکرد ارتباط علمی، رشد و توسعه ي علمی و همچنین تولید و ترویج 
علمی می باشــند)زکی، 1389 الف(. بر این اســاس، مجالت علمی 
یكــی از ابزارهای تولید دانش در حوزه ي ســرمایه ي اجتماعی تلقی 
می شوند. از طریق مجالت، یافته های نظری و پژوهشی در زمینه ي 
ســرمایه ي اجتماعی تولید شده و از ســویي دیگر موجبات ارتباطات 
علمی بین صاحبنظران سرمایه ي اجتماعی را فراهم می نماید. انتشار 
مقاالت در مجالت علمی باعث رشــد، توســعه، افزایش و بالندگی 
دانش سرمایه ي اجتماعی در ایران می شود. روند رو به افزایش انتشار 
مقاالت، نشان دهنده ي رشد و بالندگی موضوع سرمایه ي اجتماعی در 

ایران شده است. 
 3(نتایج تحقیق نشــان خواهد داد که طی ســال های 1380-90 
رشد فزاینده ي چشــمگیری در تولید پژوهش ســرمایه ي اجتماعی 
در ایران مشــاهده می شــود. حجم انبوم و متراکم تحقیقات موجود 
زمینه ای برای تحقیقی علمی را فراهم نموده که به بررســی وضعیت 

آن ها پرداخته شود.
بررسی وضعیت تحقیقات حاکی از آن است که به دو جهت گیری 
مشارکت پژوهشی و گرایش های پژوهشــی توجه شده است)زکی، 

1389 ب(. بر این اساس اهداف مقاله ي حاضر عبارتند از:
1(مشــارکت پژوهشی در تحقیقات سرمایه ي اجتماعی در ایران طی 
سال های 90-1380 براســاس تعداد نویسنده، چگونه است؟ 2(روند 
تحقیقات ســرمایه ي اجتماعی در ایران طی ســال های 1380-90 
براســاس سال های چاپ مقاله چگونه اســت؟ 3(مشارکت پژوهشی 
در تحقیقات ســرمایه ي اجتماعی در ایران طی سال های 1380-90 
براســاس نوع مجالت علمی چگونه است؟ 4(مشارکت پژوهشی در 
تحقیقات ســرمایه ي اجتماعی در ایران طی ســال های 1380-90 
براســاس حجم کّمی مقاالت چگونه اســت؟ 5(مشارکت پژوهشی 
در تحقیقات ســرمایه ي اجتماعی در ایران طی سال های 1380-90 
براســاس سال های چاپ مقاله چگونه است؟ 6(همكاری علمی زنان 
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در تولید دانش ســرمایه ي اجتماعی در ایران طی ســال های 90-
1380 چگونه است؟ 7( گرایش های پژوهشی در تحقیقات سرمایه ي 
اجتماعی در ایران طی ســال های 90-1380 براســاس موضوعات 

تحقیقاتی چگونه است؟

 ضرورت و اهميت تحقيق:
 »رابرت پاتنام«)2000( در بررســی اهمیت سرمایه ي اجتماعی، 
فصــل چهارم کتاب بولینــگ تنهایی را به ایــن موضوع اختصاص 
داده و مدخــل ورودی بحث را با این پرســش آغــاز می کند که چرا 
ســرمایه ي اجتماعی از اهمیت برخوردار است؟ پاتنام معتقد است که 
در درجه ي اول اهمیت، با وجود ســرمایه ي اجتماعی، به شهروندان 
این امكان داده می شود که مسائل و مشكالت جمعی خود را ساده تر 
حــل کنند. هنگامی که مردم با یكدیگــر و آن هم به صورت جمعی 
کار و مشــارکت می کنند، نســبت به زمانی که به صورت انفرادی به 
فعالیت می پردازند، بهتر عمل می کنند. دوم آنكه سرمایه ي اجتماعی، 
وضعیتی را فراهم می آورد که جوامع به سمت توسعه و ترقی می روند. 
سوم اینكه سرمایه ي اجتماعی با گسترش آگاهی ها، بهره و نصیب ما 
را از منابع کمیاب بهبود می بخشد. چهارم اینكه سرمایه ي اجتماعی از 
خالل فرآیندهای روانی و زیستی، در راستای بهبود حیات افراد عمل 
می کند. و باالخره آنكه سرمایه ي اجتماعی به واسطه ی ارتباط با سایر 
پدیده های بنیادین جامعه نظیر نظم اجتماعی، وفاق اجتماعی، رضایت 
اجتماعی، تعهد و پیوند اجتماعی، انسجام اجتماعی، روابط و تعامالت 
اجتماعی، امنیت و احســاس امنیت اجتماعی و مشارکت اجتماعی، از 

اهمیتی خاص و ویژه برای مطالعه و تبیین برخوردار است. 
 دالیلــی نشــان دهنده ي آن اســت که چرا به ایــن خصوصیت 

فرهنگی-اجتماعی، سرمایه اطالق می شــود: 1(سرمایه ي اجتماعی 
همانند ســرمایه ي انســانی و فیزیكی، بــه مراقبت نیــاز دارد. اگر 
ســرمایه ي اجتماعی مصرف نشود، مســتهلک می شود و در صورت 
مصــرف، به صورت تصاعدی هم افزائی دارد. 2(ســرمایه ي اجتماعی 
می تواند به عنوان جانشــین یا مكمل ســرمایه ي مادی، انسانی و یا 
فیزیكی شــود. 3(ســرمایه ي اجتماعی امكانی اســت که می توان 
آن را برای آینده ســرمایه گذاری کرد و به بازدهــی آن امیدوار بود.

4(ســرمایه ي اجتماعی مانند کاالهای عمومی اســت که به مالكیت 
فردی درنمی آید و اســتفاده از آن غیررقابتی اســت. 5(نهایت آنكه 

سرمایه ي اجتماعی مولد است و برخی اهداف را محقق می کند. 
 در چند ســال اخیر، ســرمایه ي اجتماعی به طور گسترده در علوم 
اجتماعــی مورد بحث قرار گرفته اســت. هرچند که احتســاب تعداد 
مقاالت دانشگاهی تدوین شده درباره ي یک موضوع، شاید بهترین راه 
برای درک تقاضای آن موضوع نباشد، با این حال تعداد مقاالت علمی 
مربوط به ســرمایه ي اجتماعی تا قبل از ســال 1981 در مجموع 20 
مقاله بود که از سال 1991 تا 1995 به 109 مقاله و از 1996 تا مارس 
1999 تعداد مقاالت سرمایه ي اجتماعی به 1003 عدد رسید)هالپرن، 

2005: 6( )نمودار شماره 1(.

چارچوب مفهومی و مدل های نظری سرمايه ي اجتماعی
 »پیــران« و همــكاران)1385( معتقدند که الزمه ي بررســی 
مدل های نظــری، مطالعه ي دقیق چارچوب مفهومی ســرمایه ي 
اجتماعی می باشــد. بر این اساس، تعاریفی در محدوده ي 90 ساله 
که از ســوی متفكران ارائه شــده را به مثابه کارپایــه یا چارچوب 
ســرمایه ي اجتماعی فهرســت نموده اند )جدول شــماره 1(. پس 

نمودار شماره 1( روند مطالعاتی سرمايه ي اجتماعی در 15 سال )1985 تا 2000 ميالدی( 

منبع: هالپرن، 2005
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از بررســی و مرور تعاریــف پایه ای، پیران نتیجه گرفته که ســه 
حیطه ي اساســی در بررســی سرمایه ي اجتماعی شــامل منابع و 
پیش شــرط های ضروری برای وقوع سرمایه ي اجتماعی، رابطه ي 
علّی بین اجزای ساختاری و نهادی سرمایه ي اجتماعی، و باالخره 
نتایج و آثار ســرمایه اجتماعی وجود دارد. ســه حیطه ي موردنظر 
به عنوان موضوعات محوری در بحث ســرمایه ي اجتماعی شناخته 
شــده اند. پیران و همكاران در نهایت به ارائه ي مدلی پیشــنهادی 
برای تحلیل ســرمایه ي اجتماعی در ایران پرداخته اند که شــامل 
چهار بخش جداگانه سطوح سه گانه خرد، میانی و کالن سرمایه ي 
اجتماعی، منابع ســه گانه ي انگیزه، فرصت و توانایی ســرمایه ي 
اجتماعــی، منافع )اثرات و پیامدهای( ســه گانه ي اطالعات، نفوذ 
و همبســتگی ســرمایه ي اجتماعی و همچنین ابعاد و مؤلفه های 

است.)جدول1(  بوده  اجتماعی  گوناگون سرمایه ي 
»محمد عبداللهی و میرطاهر موسوی«)1386( سرمایه ي اجتماعی 
را مفهومی پیچیده و چندوجهی می دانند که مشتمل بر جنبه ي عینی 
یا ساختاری چون شبكه ي روابط بین اعیان اجتماعی و جنبه ي ذهنی 
یا شــناختی نظیر اعتماد اجتماعی بین اشخاص و بین افراد و گروه ها 
و نهادهای اجتماعی درنظر گرفته شده است. بین جنبه های عینی و 
ذهنی و بین مؤلفه ها یا ابعاد سرمایه ي اجتماعی همبستگی ارگانیک 
برقرار اســت؛ به طوری که در تعامل بــا هم به عنوان یک مجموعه ي 
مرتبط به هم کلیت واحدی را پدید می آورند که ســرمایه ي اجتماعی 
نام دارد؛ بنابراین سرمایه ي اجتماعی یک پدیده ي جمعی و یک کلیت 
متمایز از اجزا اســت. ســرمایه ي اجتماعی با مضمون فوق، تابعی از 
مجموعه ي به هم پیوســته ای از شــرایط و عوامل سطوح سه گانه ي 

جدول 1( تعريف سرمايه اجتماعی و مفاهيم، معيار، واحد و هدف آن از ديدگاه صاجب نظران

نام صاحب نظر
و سال ارائه

تعرف
معيار مفاهيم صوری تعربفسرمايه اجتماعی

هدفواحدتعريف

هانی فان
)1916(

چیزی است که مشی ای ملموس را در زندگی 
روزمره اکثریت مردم با معنا و ارزشمند می سازد؛ 

یعنی کار خیر، دوستی، دلسوزی متقابل و 
رابطه ي اجتماعی گروهی از افراد و خانواده ها 

که با یكدیگر واحدی اجتماعی می سازند.

نیت و قصد خیر، دوستی، علقه مندی و جذبه 
دوسویه، روابط اجتماعی، احترام متقابل

 و تیمارگری
درونی

فرد،
خانواده،
گروه

ساختن
اجتماع
محلی

جین جاکوب
)1961(

شبكه های شهری، سرمایه اجتماعی بدون 
جایگزین شهر است و هر سرمایه ای که از کف 
به رود برنمی گردد، مگر سرمایه جدیدی دوباره 

انباشت شود.
نهاد سازی،گروه، شهردرونیشبكه های اجتماعی مستتر در همسایگی

شبكه سازی

لوری 
)1977(

سرمایه ي اجتماعی کمک افراد به یكدیگر به 
شكل منابعی است که در اختیار یكدیگر قرار 

می دهند و لذا زمینه ي تبعیض نسبت به دیگران 
را فراهم می آورند. در مسیر ترقی هیچ کس به 

تنهایی سفر نمی کند.

بیرونیفرصت خلق سرمایه

گروه، طبقه
اجتماعی، 
سیستم،
ساختار

نابرابری

پیر بوردیو
)1986(

مجموع منابع بالفعل و بالقوه که به داشتن شبكه 
پایداری از روابط متقابل کم وبیش نهادینه شده 

ناشی از آشنایی، مورد پذیرش قرار گرفتن و 
شناخته شده بودن، متصل و مربوط است.

شبكه اجتماعی، عضویت، اجتماعی شدن در 
درون خانواده، تعلیم و تربیت، ارتباط متقابل،

بیرونیمنابع، دسترسی کنشگر، ساختاراجتماعی
فرد،
گروه،
نهاد

نهادسازی،
شبكه سازی

جیمز کلمن
)1988(

جنبه هایی از ساختار اجتماعی که اعضا از آن 
به عنوان منبعی برای رسیدن به منافع خود 

استفاده می کنند.

اعتماد، اختیار، تعهدات، انتظارات،
ارزش ها و هنجارها

درونی
بیرونی

فردی،
گروهی و
جمعی

رسیدن به 
سرمایه ي 

انسانی،
اجتماعی 
و توسعه 
سیاسی

گری بیكر
)1990(

منبعی که از طریق دگرگونی در روابط متقابل 
به دست می آید وکنشگر از ساختارهای اجتماعی 
خاص، آن را به کف می آورد و برای رسیدن به 

عالئق و منافع خود به کار می برد.

منافع فردی و جمعی روابط متقابل 
فرد، گروهبیرونیمنابع

منافع 
گروهی
و فردی
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بررهي تحقیقخت هرنخیه ي اجتمخعي در ایران

خرد، میانی و کالن است که هر دسته از آن ها در فرآیند شكل گیری 
و تغییرات سرمایه ي اجتماعی سهمی دارد. سرمایه هم به نوبه ي خود 
بر فرآیند توســعه ي انسانی و اجتماعی، تســهیل کنش ها، توسعه ي 
فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، کاهش آسیب های اجتماعی، احساس 
ســالمت، رضایت و شــادی افراد مؤثر اســت. نتیجه ي نهایی آنكه 
ســرمایه را بایستی در سه حیطه ي فوق شامل منابع و عوامل مؤثر بر 
سرمایه ي اجتماعی، مؤلفه های سرمایه ي اجتماعی و همچنین اثرات 
و پیامدهای ســرمایه ي اجتماعی مطالعه کــرد. عبداللهی و میرطاهر 
موسوی بر این اساس مدلی مشــابه مدل پیران و همكاران )1385( 

ارائه داده  و آن را در خصوص ایران مورد آزمون قرار داده اند. 
 »نارایان و کاســیدی«)2001( با تأکید بــر پیچیده بودن مفهوم 
سرمایه ي اجتماعی، مدلی را براساس داده های واقعی در کشور غنا و 

اوگاندا ارائه داده اند که شامل سه حیطه منابع یا عوامل تعیین کننده ي 
سرمایه ي اجتماعی، مؤلفه ها یا اشكال سرمایه ي اجتماعی و در نهایت 
اثرات و پیامدهای اجتماعی، سیاســی و اقتصادی سرمایه ي اجتماعی 

بوده است. 
 »اســتون و هاگس«)2002( در قالب مؤسســه مطالعات خانواده 
اســترالیا، مدلی برای تبیین و تحلیل سرمایه ي اجتماعی ارائه داده اند 
که چارچوبی مفهومی را از سرمایه ي اجتماعی ایجاد کرده است و بین 
ویژگی های مختلف شبكه )به طور اساسی هنجارهای اعتماد و رابطه ي 
متقابل، اندازه، فشــردگی و تنوع شبكه( برای شبكه های مختلف در 
سه حوزه ي اجتماعی تمایز قائل می شود: غیررسمی، عام و نهادی شده 
)نمودار شماره 2(. چارچوب و مدل فوق اذعان می دارد که سرمایه ي 
اجتماعی می تواند دامنه ای از عوامل تأثیرگذار و همچنین کارکردها و 

پاتنام
)1995 و 2000(

خصائص یا مشخصات سازمان اجتماعی مانند 
)شبكه ها، هنجارها و اعتماد اجتماعی( را 

دربرمی گیرد که همكاری متقابل و هماهنگی در 
جهت منافع مشترک را تسهیل می کنند.

ویژگی سازمان اجتماعی،
منافع فردی،فرد، گروهدرونیشبكه اجتماعی

گروهی

اینگلهارت
)1997(

سرمایه ي اجتماعی فرهنگ اعتماد و مداراست 
که درون آن شبكه های گسترده انجمن های 

داوطلبانه پدید می آید.
فرهنگ اعتماد و مدارا، شبكه انجمن های

منافع فردی،فرد، گروهدرونیداوطلبانه، توسعه ي نفع جمعی
گروهی

فوکویاما
)1997(

مجموعه ای از ارزش ها یا هنجارهای غیررسمی 
که اعضای یک گروه مشترکًا بدان باور دارند 

و همكاری بین آنان را مجاز شمرده و تسهیل 
می کند. 

ارزش ها و هنجارهای غیررسمی مشترک
منافع فردی،فرد، گروهدرونیبین اعضای گروه، تعاون و همكاری

گروهی

برهم و راهن
)1997(

رشته روابط متقابل همكارانه بین شهروندانی که 
روابط متقابل اجتماعی، رفتار فردی،حل مشكالت عمل جمعی را تسهیل می کند.

گروهدرونیرشد اقتصادی
منافع 
گروهی،

شهروندی

وول کاک و 
نارایان

)2000(

هنجارها و شبكه هایی که به مردم برای کنش 
جمعی یاری می رساند. مهم آن نیست که 

چه می دانی، مهم آن است که چه کسی را 
می شناسی. 

ساختاردرونیهنجارها، شبكه ها، عمل جمعی
اجتماعی

منافع
جمعی

ژوزف استیگلیتز
)2002(

اقتصاددانان غالبًا به مالطی که جامعه را به هم 
ساختار درونیمالط پیونددهنده ي اجتماعپیوند می زند، سرمایه ي اجتماعی می گویند.

اجتماعی
منافع
جمعی

چای یووا و 
همكاران )2005(

سرمایه ي اجتماعی با در اختیار قرار دادن 
دانش مفید در مورد فرصت های موجود، از 

طریق شیكه پیوندها، کنش افراد درون ساختار 
اجتماعی را تسهیل می کند.

مبادله اطالعات، فرصت های اجتماعی،
فرد و جمعدرونیشبكه اجتماعی، کنش های اجتماعی

منافع 
فردی و
جمعی

ادواردز
)2004(

سرمایه اجتماعی به ارزش ها و هنجارهایی 
مربوط است که از پیوندها و روابط متقابل 

گروهی و اجتماعی تفاهم شده مردم نشأت 
گرفته و به نوبه ي خود پدیدآورنده ي آن پیوندها 

و روابط متقابل نیز محسوب می شود.

ارزش ها و هنجارها، پیوند و روابط اجتماعی
ساختار درونیو شبكه های اجتماعی 

اجتماعی
منافع
جمعی

مینات
)2005(

سرمایه ي اجتماعی موضوعی مربوط به سازمان 
اجتماعی است و منبع بالقوه ي ارزش محسوب 

می شود که می توان آن را برای اهداف راهبردی 
و منفعت محور مهار کرد و تبدیل نمود.

درونیسازمان اجتماعی، ارزش، منفعت
فرد و جمعبیرونی

منافع 
فردی و
گروهی

منبع: پیران و همكاران، 1385
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پیامدهای احتمالی را با آثار تعاملی بین آن ها داشته باشد. مدل استون 
و هاگس)2002( عالوه بر پیشــنهاد مؤلفه های سرمایه ي اجتماعی، 
نشــان دهنده ي عوامل مؤثر بر ســرمایه ي اجتماعی)پیشــایندها( و 
همچنین اثرات، پیامدها و کارکردهای سرمایه ي اجتماعی )پسایندها( 
می باشــد. براساس مدل اســتون و هاگس، ســرمایه ي اجتماعی را 
می توان شبكه های روابط اجتماعی که به وسیله ي هنجارهای اعتماد 
و رابطه ي متقابل متمایز می شود، تعریف نمود که سرمایه ي اجتماعی 

موردنظر به پیامدهای نفع متقابل منجر می شود.)نمودار شماره 2(
 

سير تاريخی و انواع تحقيقات سرمايه ي اجتماعی در ايران
 موج اول: توليد نظری )نشر کتاب(

 موج اول در خصوص سرمایه ي اجتماعی در ایران، اختصاص به انتشار 
ترجمه ي کتاب های مرجع و نخستین در این حوزه داشته است. ترجمه ي 
منابع اصلی در حوزه های نظری ســرمایه ي اجتماعی در ایران موجبات 
توجه و تمایل اندیشــمندان اجتماعی به موضوع سرمایه ي اجتماعی در 
ایــران را افزایش داده و باعث ایجاد فضای نظری و آشــنایی با مبانی 
نظری سرمایه ي اجتماعی در ایران شده است. ترجمه ي کتاب بنیادهای 
نظریه اجتماعی »کلمن« توسط »منوچهر صبوری« که به وسیله ي نشر 
نی در ســال 1377 منتشر شــد. دومین منبع مرجع و مهم در حوزه ي 
سرمایه ي اجتماعی، کتاب »فوکویاما« تحت عنوان پایان نظم بوده که 
توسط »غالمعباس توسلی« ترجمه و در سال 1379 به وسیله ي انتشارات 
جامعه ي ایرانیان به چاپ رســید. سومین و مهم ترین منبع مرجع کتاب 

»پاتنام« تحت عنوان دموکراســی و ســنت های مدنی است که توسط 
»محمدتقی دلفروز« به فارســی ترجمه و در ســال 1379 به وسیله ي 

انتشارات وزارت کشور چاپ شده است.

 موج دوم: توليد پژوهشی: تحقيقات و طرح های تحقيقاتی
 پیامد ترجمه ي سه منبع مهم و اصلی در حوزه ي نظری سرمایه ي 
اجتماعــی در ایران و آشــنایی اندیشــمندان با موضوع ســرمایه ي 
اجتماعی، تحقیقاتی در زمینه ي سرمایه ي اجتماعی در ایران از اوایل 
1380 انجام گرفت که نشــان دهنده ي موج دوم سرمایه ي اجتماعی 
در ایران تلقی می شــود. تحقیقات مذکور در قالب چهار نوع و شكل 

مشخص، قابل تفكیک و دسته بندی می باشند:
 بخــش مهم و قالب توجه ای از تحقیقات ســرمایه ي اجتماعی در 
مجالت علمی- تخصصی منتشــر شــده است؛ نخســتین مقاالت 
ســرمایه ي اجتماعی در ایران از اوائل 1380 به چاپ رسیده که به سه 
مورد مهم اشاره می شــود: 1(مقاله ي »محمود شارع پور« تحت عنوان 
»فرســایش ســرمایه اجتماعی و پیامدهای آن« ارائه شده در دومین 
همایش مسائل اجتماعی ایران )1379( به عنوان نخستین تولید علمی 
در حــوزه ي ســرمایه اجتماعی در ایران تلقی شــده که در مجله نامه 
انجمن جامعه شناسی ایران )ســال 1380، شماره 3، صفحات 101 تا 
112( به چاپ رسیده اســت. 2(مقاله ي »مریم شریفیان ثانی« تحت 
عنوان »ســرمایه اجتماعی: مفاهیم اصلی و چارچوب نظری« منتشره 
در فصلنامه رفاه اجتماعی)ســال 1380، شماره 2، صفحات 5 تا 18(. 

نمودار شماره 2( مدل نظری و چارچوب مفهومی سرمايه ي اجتماعی استون و هاکس)2002(

انواع شبکه ها:
1(پيوندهای غير رسمی:

*پیوندهای خویشاوندی نسبی
*اقوام سببی
*همسایگان

*همكاران )که به وســیله ي اشــكال 
دوستی/ فردی اعتماد و رابطه متقابل 

توافق شده شناخته می شوند(
2(روابط عام:

*مردم محلی
*عام مردم

به  *مــردم در گروه هــای مدنی)که 
وســیله ي اعتماد و رابطــه ي متقابل 

عمومی شناخته می شوند(.
3(روابط نهادی:

*روابــط با سیســتم های نهادی )که 
به وســیله ي اعتماد به نهادها شناخته 

می شوند(

ويژگی های شبکه:
1(اندازه و گستردگی و غيره:

*تعداد پیوندهای غیررسمی
*چه تعدادی از همســایگان را به طور 

فردی می شناسند.
*تعداد تماس های کاری

2(فشردگی و نزديکی و غيره:
*اعضــای خانواده، دوســتان نزدیک 

یكدیگر را می شناسند.
*دوستان همدیگر را می شناسند.

*مردم محله همدیگر را می شناسند.
3(تنوع و غيره:

*تنوع قومیتی دوستان.
*تنــوع تحصیلــی گروه هایی که فرد 

عضو آن هاست.
*آمیزه فرهنگی منطقه بومی

ســرمايه  کننده  تعيين  عوامل 
اجتماعی:

1(ويژگی های فردی:
*سن

*جنسیت
*سالمتی

2(ويژگی های خانوادگی:
*روابط و منزلت

خانوادگی
*حضورفرزندان

3(منابع:
*آموزش
*اشتغال

*صاحب خانه بودن
4(نگرش ها و ارزش ها:

*تحمل تنوع
*اهداف مشترک

5(ويژگی های منطقه ای:
*روستايی / شهری

اجتماعی/ برخــورداری  *ســطح 
اقتصادی

*سهم شبکه ها در منطقه بومی
*امنیت منطقه بومی

اثــرات و پيامدهای ســرمايه 
اجتماعی:

1(رضايت فردی/خانوادگی:
*ظرفیت تربیت کردن
*ظرفیا پیشرفت کردن

)مثاًل به دست آوردن فرصت هایی برای 
تغییر(

2(رضايت عمومی:
*سالمت عمومی

3(زندگی مدنی با نشاط:
*داوطلب بودن
*همیاری ناحیه

4(رضايت محله ای/منطقه ای:
*تحمل تنوع

*کاهش جرائم
5(رضايت سياسی:
*دموکراسی مشارکتی

*نظارت کیفیت
6(رضايت اقتصادی:

*ثروتمندی
*بی عدالتی کمتر

سرمايه اجتماعی
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بررهي تحقیقخت هرنخیه ي اجتمخعي در ایران

3( مقاله ي »سید مهدی الوانی« و »میر علی سید نقوی« تحت عنوان 
»سرمایه اجتماعی: مفاهیم و نظریه ها« چاپ شده در فصلنامه مطالعات 

مدیریت)دانشگاه عالمه طباطبایی( )سال 1380، شماره 33 و 34(.
 بخش دوم تحقیقات اولیه ي ســرمایه ي اجتماعی در ایران مربوط 
به رساله های دکتری دانشگاه های دولتی بوده که سه مورد را می توان 
اشاره نمود: 1(سرمایه ي اجتماعی و سلوک اجتماعی)پیامدهای مدنی 
ســرمایه ي اجتماعی در مدارس(، »مرضیه موسوی خامنه«، دکتری 
جامعه شناسی دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، سال 1382. 2(

رابطه ي سرمایه ي اجتماعی با هویت اجتماعی دانشجویان)مطالعه ي 
موردی 11 دانشگاه دولتی شهر تهران(، »ابوالقاسم فاتحی«، دکتری 
جامعه شناسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، سال 
1383. 3(بررسی ســرمایه ي اجتماعی و عوامل مؤثر بر شكل گیری 
آن در شهر تهران، »ســید احمد فیروزآبادی«، دکتری جامعه شناسی 

دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، سال 1384.
 بخش ســوم اختصاص به همایش های برگزار شــده دارد. اگرچه 
در همایش هــای متعدد، مقــاالت مختلفی در حوزه ي ســرمایه ي 
اجتماعی ارائه شــده، ولیكن سه همایش تخصصی مستقل در ایران 
برگزار شده است: 1(نخستین ســمپوزیوم سرمایه ي اجتماعی و رفاه 
اجتماعی)دانشگاه علوم بهزیســتی و توانبخشی در سال 1384(. 2(

همایش سرمایه ي اجتماعی و توســعه در ایران)مؤسسه ي تحقیقات 
و توسعه ي علوم انسانی در ســال 1385(. 3(همایش ملی سرمایه ي 

اجتماعی و توسعه ي اقتصادی)دانشگاه سمنان، زمستان 1388(.
 بخش چهارم شــامل طرح های تحقیقاتی در زمینه ي ســرمایه ي 
اجتماعی در ایران توسط مؤسســات و نهادهای مختلفی انجام گرفته 
که به مثابه اولین تحقیقات ســازمانی در این حوزه محسوب می شود؛ 
به عناوین هشت مورد از آن ها اشاره می شود:1( پروژه ي بررسی نقش 
ســرمایه ي اجتماعی در کارایی شــوراهای محلی در ایران)دفتر امور 
اجتماعی و شوراهای اســتانداری فارس( )کیان تاجبخش، 1382(. 2( 
پروژه ي بررسی تجربی سرمایه ي اجتماعی در استان مازندران)سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی مازندران()محمود شارع پور، 1383(، 3(پروژه ي 
ســرمایه ي اجتماعی در ایران)دفتر طرح هــای ملی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســالمی()عبدالمحمد کاظمی پور، 1383(. 4( پروژه ي وضعیت 
ســرمایه ي اجتماعی دانشــجویان دانشگاه ها، مؤسســه ي پژوهش و 
برنامه ریزی آموزش عالی)هادی مرجائی، 1383(. 5(طرح ملی سنجش 
و تبیین سرمایه ي اجتماعی در ایران)دفتر امور اجتماعی وزارت کشور(
)غالمرضا غفاری، 1384(. 6(پژوهش بررســي سرمایه ي اجتماعي در 
ایران و راه هاي ارتقاء آن)شــوراي عالي انقالب فرهنگي()ســید احمد 
فیروزآبــادی، 1384(، 7(طرح ملی ســنجش ســرمایه ي اجتماعی در 
ایران)دانشگاه علوم بهزیســتی و توانبخشی()ملیحه شیانی، میرطاهر 
موسوی و سعید مدنی قهفرخی، 1385(. 8( طرح ملی سنجش سرمایه ي 
اجتماعی جوانان در ایران)دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی()ملیحه 

شیانی، میرطاهر موسوی و سعید مدنی قهفرخی، 1385(.

سابقه وتاريخچه ي تحقيق
 مقالــه ي »ســیاهپوش«)1387( نتیجه ي تحقیقي اســت که با 
عنوان »فراتحلیل وضعیت ســرمایه ي اجتماعــي در ایران« به اجرا 
درآمده اســت. هدف تحقیق، شناخت وضعیت سرمایه ي اجتماعي در 
ایران، بررسي ســیر تحول و عوامل و موانع شــكل گیري و ارائه ي 
راهكارهایــي براي افزایش ســرمایه ي اجتماعي اســت. تحقیق با 
روش فراتحلیل صورت گرفته و از نتایج 62 عنوان پژوهش )شــامل 
پایان نامه هاي کارشناســي ارشد و دکترا، تحقیقات میداني و مقاالت 
علمي پژوهشــي( مرتبط با موضوع استفاده شده است. دومین نمونه 
تحقیقات فراتحلیل اختصاص به تحقیــق »محمدجواد ناطق پور« و 
»ســید احمد فیروزآبادي«)1385( داشــته که به بررسی و فراتحلیل 
عوامل مؤثر بر شــكل گیری سرمایه ي اجتماعی براساس 22 تحقیق 

در ایران پرداخته اند.
 تحقیق »آزاد ارمكی«)1389( ســعی در بررسی تأثیر سرمایه ي 
اجتماعی بر جامعه شناســی ایران داشــته و مدعی است که مبحث 
ســرمایه ي اجتماعی موجب بازنگری نظری در جامعه شناسی ایران 
شــده و همچنین در انجام پژوهش اجتماعی به متغیرهای جدیدی 
چون اعتماد اجتماعــی، روابط اجتماعی، کنش اجتماعی و نهادها و 
ســازمان های اجتماعی در فهم و درک مســیر حرکت جامعه توجه 
شــده اســت. این نوع مطالعات در صورت پیگیری می تواند منشــأ 
شــكل گیری جامعه شناســی ایران گردد و فضای علمی دانشگاهی 
را از گفتمــان تعارضی ســنت و مدرنیته رهایی بخشــد. »آزاد« در 
مقاله ي خود ســعی داشــته تا ضمن مرور بر معنــی، رویكردهای 
نظری و داوری جامعه شناســان ایرانی در مورد سرمایه ي اجتماعی، 
به تأثیرات بحث بر کلیت حیات پژوهش های جامعه شــناختی ایران 

اشاره مختصری شود.
 تحقیــق »عبدالهی«)1389( با این مطلب آغاز می شــود که 
ســرمایه ي اجتماعی مفهومی پیچیده و چندوجهی اســت که در 
دهه های اخیــر بیش از هر مفهوم دیگری مــورد توجه اصحاب 
علوم اجتماعی قرار گرفته اســت. بــرای ارزیابی علمی و ارزش 
عملــی پژوهش های انجام شــده درباره ي ســرمایه ي اجتماعی، 
بیــش از 150 اثر جامعه شــناختی فارســی و انگلیســی موجود 
دربــاره ي ســرمایه ي اجتماعی فراتحلیل شــده اســت. در این 
فراتحلیــل مبانی نظری، روش شناســی و یافته هــای توصیفی و 
تبیینی راهبردهای ارائه شــده در آن ها مورد بررســی و نقد قرار 
گرفته اســت. عبداللهی نتیجه گرفته که به نظر نمی رسد همگام 
با تحــول کّمی و کیفــی در پژوهش های مرتبط با ســرمایه ي 
اجتماعی، تالشــی جدی در جهت آمــوزش و ترویج یافت های 
این پژوهش هــا و به کارگیری آن ها در تدوین برنامه ها به منظور 
کنتــرل و کاهش مســائل اجتماعی ایران صورت گرفته باشــد. 
جدایی و عدم انســجام بین ســه بخش مكمل علمی، اجرایی و 

برنامه ریزی کشــور مانع تحقق امری شده است. 
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چارچوب روش تحقيق
 تحقیق حاضر براساس هدف، از نوع توصیفی؛ و براساس روش های 
گردآوری اطالعات، از نوع اســتفاده از اطالعات موجود تحلیل محتوا 
لحاظ گردیده اســت. باتوجه به تحقیقات پیشــین )برای نمونه زکی، 
1385 و 1389 ب( بــرای بررســی تحقیقات ســرمایه ي اجتماعی به 
سه جهت گیری روندها، مشــارکت پژوهشی و همچنین گرایش های 
پژوهشــی پرداخته شده است. مشارکت پژوهشــی بر حسب تعداد و 
جنس نویسندگان مقاالت، حجم کّمی مقاالت، سال چاپ مقاالت، نوع 
مجله پژوهشــی مورد سنجش قرار گرفته است. منظور از گرایش های 
پژوهشی، موضوعات و عالئق مورد توجه محققان در حوزه ي سرمایه ي 
اجتماعی بوده است. مدل های نظری بررسی شده، گرایش های پژوهشی 

را در پنج دسته ي اصلی تقسیم بندی خواهد نمود.
 اطالعات تحقیق کلیه ي مقاالت ثبت شــده ي حوزه ي ســرمایه ي 
اجتماعي تا پایان تابستان سال 1391 پایگاه اطالع رسانی اینترنتی مرکز 
اطالعات علمی جهاد دانشــگاهی1 را مورد بررسی قرار داد که تا پایان 
تابستان ســال 1391 تعداد 281 مقاله پژوهشی در زمینه ي سرمایه ي 

اجتماعی در مجالت علمی پژوهشی ایران به ثبت رسیده است.

تجزيه و تحليل داده های تحقيق
مشارکت پژوهشی بر حســب تعداد نويسنده ي مقاالت )جدول 

شماره 1(
 داده های توصیفی تحقیق در زمینه ي همكاری علمی نشــان داده 
که نیمی از تحقیقات سرمایه ي اجتماعی در ایران دارای دو نویسنده 
بوده )49 درصد( و مقاالت دارای ســه نویســنده و یک نویسنده هر 
کــدام به طور جداگانه بــه ترتیب 24 درصــد و 17 درصد را به خود 

اختصاص داده اند)جدول شماره 2(. 

جدول شماره 2( توزيع مقاالت پژوهشی براساس تعداد نويسنده
درصدتعدادتعداد نویسنده
4717یک نویسنده
13849دو نویسنده
6824سه نویسنده
259چهار نویسنده
31شش نویسنده

281100جمع 

مشارکت پژوهشی برحسب همکاری علمی زنان
 داده های توصیفی نشــان داده که مشــارکت پژوهشی زنان در 
38 درصد مقاالت ســرمایه ي اجتماعی در ایران مشاهده شده است. 
79 درصــد پدیدآورنــدگان زن حداقل یكی از نویســندگان مقاالت 
بوده اند. 20 درصد مقاالت پژوهشی از دو نویسنده زن برخوردار بوده 

است)جدول شماره 3(.

جدول شماره 3( توزيع مقاالت پژوهشی براساس تعداد نويسنده
درصدتعدادتعداد نویسنده زن

8579یک نویسنده
2120دو نویسنده
11سه نویسنده

107100جمع 

تحقيقات سرمايه اجتماعی در ايران بر حسب حجم کّمی مقاله
 نتایج تحقیق معرف آن اســت که بیشــترین تحقیقات سرمایه ي 
اجتماعی در ایران دارای حجم کّمی بین 21 تا 25 صفحه بوده اند)29 
درصد(. در مرتبه ي دوم، 20 درصد مقاالت به طور مشــترک هر کدام 
جداگانه دارای حجم کّمی 26 تا 30 صفحه و همچنین بیشــتر از 30 
صفحه گزارش شــده اند. کمترین مقاالت دارای حجم کّمی کمتر از 

15 صفحه بوده اند )12 درصد()جدول شماره 4(.

جدول شماره 4( توزيع مقاالت پژوهشی سرمايه ي اجتماعی در ايران 
)بر حسب حجم کّمی براساس تعداد و درصد(

درصدتعدادتعداد صفحه مقاله
3512کمتر از 15 صفحه
155419 تا 20 صفحه
218129 تا 25 صفحه
265720 تا 30 صفحه

5420بیشتر از 30 صفحه
281100جمع 

 داده های توصیفی تحقیق معرف آن اســت که در مجموع 6740 
صفحه تولید علمی در حوزه ي ســرمایه ي اجتماعی طی ســال های 
1380 تا 1391 در مجالت علمی پژوهشــی گزارش شــده اســت. 
مقاالت پژوهشی ســرمایه ي اجتماعی منتشره در مجالت پژوهشی 
به طور متوســط دارای 23/97 صفحه بوده اند. کمترین و بیشــترین 
تعداد صفحات مقاالت به ترتیب 56 صفحه و 6 صفحه گزارش شده 

است)جدول شماره 5(. 

جدول شماره 5( آماره هاي توصيفي حجم کمی مقاالت سرمايه ي 
اجتماعی در ايران 

انحراف میانگین تعداد 
معیار 

حداقل حداکثر 

28123/987/78566

تحقيقات سرمايه ي اجتماعی در ايران بر حسب سال چاپ مقاله
 بررسی روند تحقیقات ســرمایه ي اجتماعی یكی دیگر از اهداف 
تحقیق حاضر بوده که نتایج داده های تحقیق نشان دهنده ي آن است 
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که در طی سال های 1380 تا 1390 روند افزایشی بسیار چشمگیر در 
چاپ مقاالت ســرمایه ي اجتماعی در ایران مشاهده شده، به گونه ای 
که فقط 3 درصد چاپ مقاالت پژوهشی اختصاص به سال های 1380 
تا 1383 داشــته، 10 درصد مقاالت چاپ شــده مربوط به سال های 
1384 و 1385 بوده، 19 درصد مقاالت منتشــره در سال های 1386 
و 1387 به چاپ رســیده اند. در حالی که 34 درصد مقاالت پژوهشی 
سرمایه ي اجتماعی در سال های 1388 و 1389 منتشر شده اند. بیش 
از نیمی از تحقیقات سرمایه ي اجتماعی در ایران به تنهایی اختصاص 
به ســال 1389 تاکنون داشــته که این نتایج معرف اهمیت موضوع 
سرمایه ي اجتماعی در مقایسه با سال های دیگر می باشد)54 درصد(

)جدول شماره 6(. 
 

تحقيقات سرمايه ي اجتماعی بر حسب نوع مجله ي پژوهشی
 براســاس عنوان مجالت، نتایج پژوهش نشان داده که بیشترین 
تحقیقات ســرمایه ي اجتماعی در ایران طی سال های 1380-91، 
بیشــترین مقــاالت در فصلنامه رفاه اجتماعــی)42 مقاله( به چاپ 
رســیده و در مراتب اهمیت دوم و ســوم مجله ي جامعه شناســی 
کاربردی)دانشــگاه اصفهان( و مجله ي جامعه شناسی ایران)انجمن 
جامعه شناســی ایران()به ترتیب 17 مقاله و 14 مقاله( قرار گرفته اند. 
مجالت منتشــره ي ســرمایه ي اجتماعــی در دو فصلنامه ي علوم 
اجتماعی)دانشگاه فردوسی مشــهد(، نامه علوم اجتماعی )دانشگاه 
تهران( و فصلنامه علوم اجتماعی )دانشگاه عالمه طباطبایی( به طور 
مشــترک و به طور جداگانه هر کدام 8 مقالــه را به خود اختصاص 

داده اند)جدول شماره 7(.
 منظور از ســایر مجالت علوم انســانی در تحقیق حاضر، شامل 
هفت مجله ي علوم انســانی و اجتماعی)دانشگاه شیراز(، پژوهشنامه 
علوم انسانی )دانشگاه شهید بهشتی(، ادبیات و علوم انسانی)دانشگاه 
فردوسی مشــهد(، نامه مفید، مدرس، فقه و تاریخ تمدن و مطالعات 
پیشــگیری از جرم بوده اند که هر کدام از آن ها به طور جداگانه دارای 

یک مقاله در حوزه ي سرمایه ي اجتماعی بوده اند.

منظور از ســایر مجالت علوم اجتماعی در پژوهش حاضر شــامل 
11 مجله علمی تخصصی با عناوین جامعه شناســی، تعاون، پژوهش 
جوانان، فرهنگ و جامعه، دانشــنامه علوم اجتماعی، بررسی مسائل 
اجتماعی در ایران، مطالعات شهری، مطالعات جامعه شناسی جوانان، 
علوم اجتماعــی، پژوهش اجتماعی، پژوهشــنامه علــوم اجتماعی، 

برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی بوده است.

جدول شماره 7( توزيع تحقيقات سرمايه ي اجتماعی در ايران بر حسب 
نوع مجله به تعداد

تعدادمجلهتعدادمجله
جامعه شناســی  مجلــه 

ایران
16مجالت علوم جغرافیایی14

جامعه شناســی  مجلــه 
کاربردی

10مجالت علوم تربیتی17

37مجالت علوم مدیریتی8مجالت علوم سیاسی 
42فصلنامه رفاه اجتماعی3مجالت علوم کشاورزی
10مجالت زنان و خانواده 14مجالت علوم اقتصادی
اجتماعی 4فصلنامه مطالعات ملی علوم  فصلنامه 

مشهد
8

و  فناوری  علوم  مجالت 
کتابداری

5فصلنامه روستا و توسعه6

انســانی  علوم  و  ادبیات 
تربیت معلم

اجتماعی 2 علــوم  نامــه 
تهران

7

مطالعــات  فصلنامــه 
اجتماعی

اجتماعی 3 علوم  فصلنامه 
عالمه

8

8مجالت علوم انتظامی8ارتباطات و فرهنگی
4مجالت علوم پزشكی3مجالت علوم رفتاری

مجــالت علــوم تربیت 
بدنی

علوم 4 مجــالت  ســایر 
اجتماعی

31

علوم  مجــالت  ســایر 
انسانی

281جمع کل7

جدول شماره 6( توريع فراوانی مقاالت پژوهشی سرمايه ي اجتماعی در ايران )برحسب سال چاپ به تعداد و درصد(

درصدتعدادسال چاپ مقالهدرصدتعدادسال چاپ مقاله
145سال 10/41386سال 1380
3814سال 20/71387سال 1381
3814سال 311388سال 1382
5620سال 311389سال 1383
8530سال 1551390سال 1384
124سال 1451391سال 1385

281100جمع کل
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در ايران

 تحقیقات سرمایه ي اجتماعی در ایران را می توان به پنج دسته ي 
اصلی طبقه بندی نمود:

 1- بخش نخســت شــامل تحقیقاتی می شــوند کــه به کلیات 
سرمایه ي اجتماعی براساس جنبه های گوناگون برای نمونه سرمایه ي 
اجتماعي به مثابه یک سیستم پیچیده، سرمایه ي اجتماعي در نظریات 
جدید، پسماند رشد: سرمایه ي انساني یا سرمایه ي اجتماعي؟، مسائل 
و راه حل هاي سنجش و تحلیل سرمایه ي اجتماعي در ایران، بررسي 
مقدماتي کاربرد نظریه ي سرمایه ي اجتماعي در تحلیل وضعیت تأمین 
اجتماعي در ایران، امنیت ملی پایدار، چشــم انداز بیست ساله، نقش 
علوم انســانی، بازتولید قدرت نرم پرداخته اند. در این دسته تحقیقاتی 
نیز گنجانیده می شوند که به ابعاد تاریخی و دینی سرمایه ي اجتماعی 
می پردازند؛ برای نمونه می توان بررسی سرمایه ي اجتماعی در اسالم، 
تاریخ اسالم و اندیشه ي اسالمی، سرمایه ي اجتماعی و بازتولید آن در 
عصر پیامبر اســالم، درآمدي بر الگوي مدیریتي امام علي)ع( و تاریخ 

بیهقي را مورد اشاره قرار داد.
 2- تحقیقاتی که به بررســی و نقش عوامــل متعدد اجتماعی و 
فرهنگی در شكل گیری سرمایه ي اجتماعی در ایران پرداخته اند؛ برای 
نمونه می تــوان نقش فناوری اطالعات و اینترنت، خانواده، دینداري، 
ســاختار و زندگی شهری، هوش هیجانی، ســرمایه ي روانشناختی، 
عدالت ســازمانی، ســرمایه ي سازمانی، رهبری ســازمانی، فرهنگ 
سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، کیفیت زندگی کاری، رسانه های 
جمعی، هویــت اجتماعی، منابع هویت و معرفت را نام برد. تحقیقات 
موردنظر به بررســی نقش عوامل متعدد روانی، سازمانی، فرهنگی و 
اجتماعی به مثابه پیشایندها)پیش شــرط ها و پیش نیازها(ي سرمایه ي 

اجتماعی در ایران تأکید داشته اند.
 3- تحقیقاتی که به بررسی تأثیرات گوناگون سرمایه ي اجتماعی 
بر حوزه ها و موضوعات متعدد می پردازند. مقاالت اثرات ســرمایه ي 
اجتماعی)131 مقاله( قابل تقســیم بندی در 12 بخش و موضوع به 

ترتیب ذیل خواهد بود: 1( اثرات سازمانی )35 مقاله( شامل مباحثی 
همچون توســعه ي مدیریت دانش ســازماني، دانش آفریني، ایجاد 
ســرمایه ي انسانی و فكري ســازمان و همچنین سرمایه ي فكري، 
فرهنگ ســازماني در نظام توســعه علم و فناوري کشور، رضایت 
شغلي، ارتقای شغلی، فرسودگی شــغلی، عملكرد شغلی و سازمانی 
ســازمان هاي غیردولتــي زنان، شــرکت های تعاونــي و همچنین 
تشــكل هاي تولیدي، کارایی، کارآفرینی، مدیریت مشارکتی، تعالی 
ســازمانی و فســاد اداری. 2( اثــرات اجتماعی )30 مقاله( شــامل 
موضوعاتی همچــون مدارا، روابــط اجتماعی، اعتمــاد اجتماعی، 
مسئولیت اجتماعی، ســالمت اجتماعی، امنیت عمومی و اجتماعی 
و احساس آن، جرائم و آســیب های اجتماعی، مدیریت بحران های 
اجتماعــی، رفاه، عدالت و نابرابری اجتماعــی، رضایت اجتماعی، و 
رفتار داوطلبانه و رفتار مدنــی. 3( اثرات در حوزه ي زندگی روزمره 
)14 مقالــه( شــامل موضوعاتــی همچون کیفیت زندگی، ســبک 
زندگــی و رضایت از زندگی. 4( اثرات در حوزه ي ســالمت )روانی 
و جســمانی( )11 مقاله(، 5( اثرات در حوزه ي فقر، رشــد، توسعه و 
فعالیــت اقتصادی )9 مقاله(، 6( اثرات اختصاصی در حوزه ي زندگی 
شــهری )8 مقاله(، 7( اثرات آموزشی در حوزه ي موفقیت تحصیلی 
)7 مقالــه(، 8( اثرات فرهنگی )هویــت ملی و جمعی( )6 مقاله(، 9( 
اثرات سیاســی )امنیت مرزها، اعتماد، فرهنگ و مشارکت سیاسی( 
)5 مقالــه(، 10( اثرات زیســت محیطی و پیامدهای حوزه ي ورزش 
و بدن )هر کــدام به طور جداگانه و مشــترک 3 مقاله(، 11( اثرات 
حوزه ي خانواده )رضایت زناشــویی و ســاختار قدرت در خانواده( و 
توسعه یافتگی روستایی )هر کدام به طور جداگانه و مشترک 2 مقاله( 

و 12( حوزه ي سیاستگذاری و تصمیم گیر )1 مقاله(.
 4- تحقیقات همبســتگی که به مطالعه، تحلیل و بررسی ارتباط 
)رابطه( سرمایه ي اجتماعی با ســایر موضوعات اجتماعی، اقتصادی 
می پردازنــد؛ برای نمونه می توان رفاه اجتماعی، رشــد و توســعه ي 
اقتصادي، و همچنین توسعه ي اقتصادي- اجتماعي و توسعه ي مالي، 

نوع نگرش به عدالت اجتماعی اشاره کرد.

 سير تاريخی سرمايه ي اجتماعی در ايران، 
به گونه ای است که موج اول آن اختصاص به 
انتشار ترجمه ي کتاب های مرجع در حوزه ي 
سرمايه ي اجتماعی )شامل کتاب های کلمن، 

پاتنام و فوکوياما( داشته است. 
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 5- تحقیقاتی که به بررســی وضعیت و میزان سرمایه اجتماعی و 
همچنین مقایسه ي آن در ســطح ملی )ایران(، بر حسب استان های 
کشــور، بر حســب برخی از گروه های اجتماعی خاص )برای نمونه 
دانشــجویان، جوانان، کشاورزان(، ســازمان های خاص )دانشگاهی، 
مؤسسات غیردولتی(، مناطق و حوزه های اجتماعی شهری و روستایی 

)هم به صورت جداگانه و هم به صورت مقایسه ای( پرداخته اند.
 نتایج نهایی پژوهش بیانگر آن اســت کــه در درجه ي اول اهمیت، 
بیشترین تحقیقات سرمایه ي اجتماعی درایران به پسایندهای سرمایه ي 
اجتماعــی )اثرات، کارکردها و یــا پیامدها( پرداخته انــد)47 درصد(. در 
مرتبه ي دوم اهمیت دو موضوع وضعیت )میزان( و همچنین پیشایندهای 
ســرمایه اجتماعی هر کدام به طور جداکانه و مشــترک 16 درصد را به 
خود اختصاص داده اند. 14 درصد تحقیقات به کلیات موضوع سرمایه ي 
اجتماعی در ایران پرداخته اند و کمترین تحقیقات به موضوع همبسته های 

سرمایه ي اجتماعی توجه داشته اند)7 درصد()جدول شماره 8(. 

جدول شماره 8( گرايش های پژوهشي در تحقيقات سرمايه 
اجتماعی در ايران به تعداد و درصد

 
درصدتعدادگرایش های پژوهشي

4014کلیات سرمایه اجتماعی در ایران
عوامــل مؤثر در شــكل گیری ســرمایه ي 

اجتماعی در ایران )پیشایندها( 
4616

ســرمایه ي  کارکردهای  و  پیامدهــا  اثرات، 
اجتماعی در ایران )پسایندها(

13147

عوامل همبســته با ســرمایه ي اجتماعی در 
ایران )همبسته ها(

197

وضعیت و میزان و بررســی ملی سرمایه ي 
اجتماعی در ایران

4516
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بحث و نتيجه گيری تحقيق
 در دهه ي 1980، ابزار مفهومي جدیدي در مطالعات توســعه ي 
انسانی ظهور کرد که تأکید اصلي آن بر ویژگي هاي موجود در روابط 
اجتماعي بین انســان ها مطرح شــد. به باور برخی جامعه شناسان، 
دهــه ي 90 دوره ی ظهور موضوعات جدیدی بوده که ســرمایه ي 
اجتماعی، مهم ترین آن ها را تشــكیل می دهد. ادبیات ســرمایه ي 
اجتماعی به مفهوم جدید بیشــتر مدیــون »کلمن« و »بوردیو« در 
دهه ي 1980، »پاتنام« در دهه ي 1990 و »فوکویاما« در سال های 
پایانی دهه ي 1990 و ابتدای دهه ي 2000 است. مفهوم سرمایه ي 
اجتماعی را می توان شــبكه  ی فرصت هایی دانست که نقش مهمی 
برای بســیج منابع به منظور حل بســیاری از مشــكالت سیاسی و 
اجتماعی دارد. جامعه شناســی معاصر برای بررسی کمّیت و کیفیت 
روابط اجتماعی در یک جامعه، از مفهوم ســرمایه ي اجتماعی بهره 
جســته اند؛ اما ســرمایه ي اجتماعی چیســت؟ منظور از سرمایه ي 
اجتماعی عبارت اســت از ســرمایه و منابعی که افراد و گروه ها از 
طریــق پیوند با یكدیگــر می توانند به دســت آورند)بوردیو، 1986، 
کلمن، 1988 و پاتنام، 1993(. سرمایه ي اجتماعی سرمایه ای است 
که مردم برای حل مشــكالت عمومی جامعه از آن استفاده می کنند 
و از سویی دیگر نقش مهمی برای توسعه ي اقتصادی و برنامه ریری 
و سیاســت اجتماعی ایفا می کند)آدام، 2003(. سرمایه ي اجتماعی، 
درمانی اســت برای پیامدهای مخرب ناشــی از نبــود یكپارچگی 
اجتماعی و زوال انســجام اجتماعی. سرمایه ي اجتماعی راهی است 
برای تقویت همكاری، نیل به رشــد و توســعه ي اقتصادی، ارتقای 
ســطح بهداشت، توســعه ي فناوری، کاهش فقر، ادغام اجتماعی و 
کاهش جرم. طی ســال های اوائل دهه ي 80، مفهوم ســرمایه ي 
اجتماعــی در ایران رایج شــده و عالوه بر محافل دانشــگاهی، در 
محافل سیاســتگذاری نیز وارد شــد، تا آنجا کــه در برنامه ي پنج 
ساله ي چهارم توســعه ي جمهوری اسالمی ایران، به عنوان یكی از 
شــاخص های مهم معرفی شده اســت. ماده ي 98 قانون برنامه ي 
چهارم توســعه ي اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 

 موج دوم تحقيقات سرمايه ي اجتماعی در ايران که 
از اوائل دهه ي 1380 آغاز شده، چهار دسته تحقيقات 
شامل مقاالت منتشره در مجالت علمی، همايش های 

تخصصی، پروژه ها و طرح های تحقيقاتی ملی، 
پايان نامه های دکتری دانشگاهی می باشند.
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ایــران، دولت را مكلف می کند به منظور حفظ و ارتقای ســرمایه ي 
اجتماعی، ارتقای رضایت مندی عمومی و گسترش نهادهای مدنی، 
طی ســال اول برنامه ي چهارم، سازوکارهای ســنجش و ارزیابی 
سرمایه ي اجتماعی کشور را به صورت ساالنه گزارش نموده و علل 
و عوامل تأثیرگذار بر آن را بررســی کند و همچنین ســازوکارهای 

اجرایی الزم برای افزایش سرمایه ي اجتماعی را تدارک ببیند.
 سیر تاریخی سرمایه ي اجتماعی در ایران، به گونه ای است که موج 
اول آن اختصاص به انتشــار ترجمــه ي کتاب های مرجع در حوزه ي 
سرمایه ي اجتماعی )شامل کتاب های کلمن، پاتنام و فوکویاما( داشته 
اســت. موج دوم تحقیقات ســرمایه ي اجتماعی در ایران که از اوائل 
دهه ي 1380 آغاز شده، چهار دسته تحقیقات شامل مقاالت منتشره 
در مجــالت علمــی، همایش های تخصصی، پروژه هــا و طرح های 
تحقیقاتی ملی، پایان نامه های دکتری دانشگاهی می باشند. با توجه به 
تحقیقات پیشین )زکی، 1389 ب(، برای بررسی تحقیقات سرمایه ي 
اجتماعی در ایران به ســه جهت گیری روند پژوهشــی، مشــارکت 
پژوهشــی و گرایش های پژوهشی توجه شده، که بر این اساس نتایج 

تحقیق مورد بحث قرار می گیرد:
 یكی از اهداف تحقیق، بررسی روند تحقیقات سرمایه ي اجتماعی 
در ایران بوده که نتایج تحقیق نشــان دهنده ي آن اســت که در طی 
ســال های 1380 تا 1391 روندی افزایشی بسیار چشمگیر در چاپ 
مقاالت پژوهشی سرمایه ي اجتماعی در ایران مشاهده شده؛ به گونه 
ای که فقط 3 درصد چاپ مقاالت پژوهشــی اختصاص به سال های 
1380 تا 1383 داشته، 10 درصد مقاالت چاپ شده مربوط به سال های 
1384 و 1385 بوده، 19 درصد مقاالت منتشــره در سال های 1386 
و 1387 به چاپ رســیده اند. در حالی که 34 درصد مقاالت پژوهشی 
سرمایه ي اجتماعی در سال های 1388 و 1389 منتشر شده اند. بیش 

از نیمی از تحقیقات سرمایه ي اجتماعی در ایران به تنهایی اختصاص 
به ســال 1389 تاکنون داشــته که این نتایج معرف اهمیت موضوع 
سرمایه ي اجتماعی در مقایسه با سال های دیگر می باشد)54 درصد(

)نمودار شماره 3(.

نمودار شماره 3( توليد نسبی پژوهش سرمايه ي اجتماعی در ايران طی 
سال های 1380-91

(www.Sid.ir) با تکيه بر مرکز اطالعات علمی
 یكی دیگر از اهداف تحقیق حاضر، بررسی و تحلیل گرایش های 
پژوهشــی در تحقیقات ســرمایه ي اجتماعی در ایران بوده اســت. 
سرمایه ي اجتماعی از نظر روش شناسی به مثابه متغیر مستقل، وابسته 
و همچنین متغیر واســط )میانجی( محســوب می شود)آدام، 2003 و 
لیــن، 2005(. بر این اســاس مدل های نظری در تبیین ســرمایه ي 
اجتماعــی، تأکید بر ســه حوزه منابع )عوامل مؤثر( در شــكل گیری 
ســرمایه ي اجتماعی )پیشــایندها(، اثرات، کارکردهــا و پیامدهای 
ســرمایه ي اجتماعی، مؤلفه ها و ابعاد گوناگون ســرمایه ي اجتماعی 

سرمایه ي اجتماعی و اثرات و پسایندهای آن
 )131 تحقیق(:

سیاســتگذاری و تصمیم گیری، کارآفریني، تعالی سازماني، توسعه ي 
مدیریت دانش سازماني، سرمایه ي انساني و فكري سازمانی، کاهش 
فساد اداري، مدیریت بحران اجتماعی، نظام توسعه ي علم و فناوري 
کشــور، موفقیت تحصیلي دانش آموزان، رضایت مندي زندگی، ارتقاء 
شغلی، رضایت شغلي، فرســودگی شغلی، فرهنگ سازمانی، عملكرد 
شــغلی و سازمانی تشكل ها، ســازمان ها و شرکت ها، توسعه ي نظام 
شــهری و روستایی و حكمروایی شهری، رشــد و توسعه و عملكرد 
اقتصادي، بهداشت روانی، سالمت اجتماعی، کاهش فقر و نابرابری 
اجتماعی، روابط و مناسبات بین قومي و هویت ملي -جمعی، کاهش 
جرائم و آســیب هاي اجتماعي، امنیت عمومی و اجتماعی، مشارکت 
اجتماعی، مسئولیت اجتماعی، عدالت و رفاه اجتماعی، کیفیت زندگی 
و ســبک زندگی، فرهنگ، اعتماد و مشارکت سیاسي، کنش جمعی، 
رفتارداوطلبانه و رفتار زیست محیطی، مشارکت ورزشی، مدارا، اعتماد 
سیاسی، روابط اجتماعی، مشــارکت سازمانی، توسعه ي پایدار محله، 
امنیت عمومی و اجتماعی، اعتماد اجتماعی، توسعه یافتگی روستایی، 

رضایت زناشویی و قدرت در خانواده.

سرمایه اجتماعی و همبسته های آن
)19 تحقیق(:

 رشد اقتصادی، رفاه اجتماعي، توسعه
اقتصادي- اجتماعي، توسعه مالي، نوع نگرش به عدالت اجتماعي، 
باروری زنان، خطرپذیری جوانان، ارزش های اجتماعی، اینترنت، 

دینداری، رفاه تولیدکنندگان و هویت جامعه ای

1(کليات سرمايه اجتماعی:
شامل مباحث عمومی در خصوص ماهیت نظری و 

مفهومی و سنجش آن )40 تحقیق(

2(تعيين وضعيت و ميزان سرمايه اجتماعی:
)45 تحقیق(

سنجش آن در سطح ملی به تفكیک استان های مختلف 
و رتبه و سطح بندی استان ها 

سرمایه اجتماعی 
وپیشایندهای آن )عوامل 
موثر در شکل گیری آن(

)46 تحقیق(:
فنــاوری اطالعــات و اینترنت، 
و  زندگی  دینــداري،  خانــواده، 
هیجانی،  هوش  شهری،  ساختار 
عدالت  روانشــناختی،  ســرمایه 
ســازمانی،  ســرمایه  سازمانی، 
فرهنــگ  ســازمانی،  رهبــری 
ســازمانی، کیفیت زندگی کاری، 
ســازمانی،  شــهروندی  رفتــار 
منابع هویــت و معرفت، هویت 
و  جمعی  رســانه های  اجتماعی، 

فقر

نمودار شماره 4( جمع بندی تحقيقات سرمايه ي اجتماعی در ايران به تفکيک موضوعات اصلی و مباحث فرعی به تعداد
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بررهي تحقیقخت هرنخیه ي اجتمخعي در ایران

داشــته اند.)پیران و همــكاران، 1385، عبداللهــی و همكار، 1386، 
نارایان و کاســیدی، 2001، اســتون و هاگس، 2002، آدام، 2003 و 

لین، 2005(.
 نتایج نهایی تحقیق براساس مدل های نظری پیشین، معرف آن 
است که بیشترین تحقیقات سرمایه ي اجتماعی در ایران اختصاص 
به پســایندها و کارکردهای ســرمایه ي اجتماعی داشــته است)47 
درصد(. تحقیقات مربوط به وضعیت ســرمایه ي اجتماعی در ایران 
و همچنین تحقیقات در زمینه ي بررســی پیشــایندهای سرمایه ي 
اجتماعــی با 16 درصد به طور مشــترک و جداگانه در مرتبه ي دوم 
اهمیــت جای گرفته اســت. مرتبه ي ســوم اهمیــت اختصاص به 
تحقیقــات مربوط به کلیات ســرمایه ي اجتماعی در ایران داشــته 

است)14 درصد()نمودار شماره 4(.
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