
Journal iranian political sociology 

Vol. 5, No.5, Mordad 2022 

https://dx.doi.org/ 10.30510/PSI.2022.265511.1431 

Social Capital: Above its up and down in academic research 

 

Jafar Hezarjaribi 1 

 

 

Abstract 

the spread of literature related to the concept of social capital and offering 

different and sometimes contradictory results about it, coupled with the diversity 

of scientific fields and different approaches to this concept, necessitates the 

aggregation of results and offering quantitative and qualitative analyses. this paper 

is designed to provide qualitative analysis of research related to social capital 

carried out during the period from 2013 to 2018 in iran. The method of 

conducting research was a qualitative meta - analysis and was analyzed in632 of 

the 632 scientific articles, PhD theses and doctoral theses in the various disciplines 

of human sciences 75 as research samples. 

the result of this study shows that the relationship of social capital with each of the 

underlying variables must be analyzed by considering the control or uncertainty of 

other variables. the variables of age, gender, marriage and employment with social 

capital have moderate correlation, and education and income variables are 

indirectly correlated with social capital. social capital with social and national 

identity, political participation, life satisfaction, happiness and hope for the future, 

feeling of competence, happiness and happiness and hope for the future, feeling of 

competence, self - welfare, sense of well - being and empowerment of individuals 

and groups and down of crimes, deviations and social damage, pollution and 

environmental degradation have a direct and meaningful correlation. on the other 

hand, the sense of social security, development, state of economy and welfare of 

society, religiosity and religious participation, the use of press, extent and type 

key words: social security, social damage, social capital, social welfare, and 

orbital act 
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 در پژوهش های دانشگاهی: فراز وفرود آن سرمایۀ اجتماعی

 
 1جعفر هزار جریبی

 

 چکیده

های مرتبط با مفهوم سرمایۀ اجتماعی و ارائه نتایج متفاوت و گاه متناقض در مووورد گستردگی پژوهش

های متفاوت به این مفهوم، تجمیوون نتووایج و ارائووه های علمی و نگرشآن، به همراه متنوع بودن حوزه

های موورتبط ژوهشسازد. این نوشتار با هدف ارائه تحلیل کیفی پهای کمی و کیفی را الزامی میتحلیل

در ایووران تهیووه شووده اسوو . روش   1397تووا    1392های  با سرمایۀ اجتماعی انجام شده در فاصلۀ سال

های نامووهمووورد از مقووالت علمووی، پایان 632انجووام تحقیوور، فراتحلیوول کیفووی بوووده و در آن از بووین 

های عنوووان نمونووهبووه    75های مختلووع علوووم انسووانی   های دکتری در رشتهکارشناسی ارشد و رساله

 تحقیر انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند.

ای باید با درنظوور گوورفتن رابطۀ سرمایۀ اجتماعی با هر یک از متغیرهای زمینه  دادنتیجۀ پژوهش نشان  

کنترل یا عدم کنترل سایر متغیرها تحلیل شود. متغیرهای سن، جنسووی ، تلهوول و اشووتغال بووا سوورمایه 

اجتماعی همبستگی متوسطی دارند و متغیرهای تحصیالت و درآمد به صورت غیرمستقیم بووا سوورمایۀ 

گی دارند. سرمایۀ اجتماعی در سووطخ دوورد بووا هویوو  اجتموواعی و ملووی، مشووارک  اجتماعی همبست

مووداری، احسوواس سیاسی، رضای  از زندگی، نشاط و شادکامی و امید به آینده، احساس امنی ، قانون

رفاه )رفاه ذهنی(، احساس شایستگی، احساس معناداری، احساس مؤثر بودن افراد همبستگی مسووتقیم 

در سطخ کالن، با امنی  اجتماعی، توسووعه، تسووهیم دانووش و توانمندسووازی افووراد و   و معنادار دارد؛ و

های اجتموواعی،  آلووودگی و تخریوو  ها و پایین بودن میزان ارتکاب جرائم، انحرافووات و آسووی  گروه

محوویط زیسوو  همبسووتگی مسووتقیم و معنووادار دارد. از سوووی دیگوور، احسوواس امنیوو  اجتموواعی، 

صاد و رفاه جامعه، دینداری و مشارک  دینی، استفاده از مطبوعات، میزان و یافتگی، وضعی  اقتتوسعه

ترین عوامل مؤثر بر سوورمایۀ اجتموواعی در نوع جرایم و انحرافات و کیفی  ارتباطات اجتماعی از مهم

 های مورد بررسی در این تحقیر هستند.پژوهش

 رفاه اجتماعی وقانون مداری.ماعی  سرمایه اجت  امنی  اجتماعی،آسی  های اجتماعی، واژگان کلیدی:

 

 یی، تهران، ایرانطباطبادانشگاه عالمه   اجتماعی،  علوم  دانشکده   استاد1

 12/1399/ 07 یخ دریاف  :تار

 20/04/1400  :رشخ پذی تاری 
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 بیان مسئله و  مقدمه

عرصه ریزان را در  در چند دهۀ ادیر مفهوم سرمایۀ اجتماعی توجه پژوهشگران، سیاستگذاران و برنامه

 انوودکی بررسوویرفاه، آموزش، امنی  اجتماعی و ... به دود جل  کوورده اسوو . بووا   مانندهای متفاوت  

مقالووه علمووی و   1040بینیم کووه فقووط در ایووران  مووی  1ساده در پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشووگاهی

 دهندۀ اهمی  پژوهشی، که نشان2پژوهشی با موضوع سرمایۀ اجتماعی به زبان فارسی ثب  شده اس  

 های مختلع علوم انسانی به آن اس .کاربردی این مفهوم و نیز اقبال پژوهشگران حوزهو 

های انجام شده تنوع بسیار زیووادی در رابطووه بووا تعوواریع نکتۀ قابل تلمل این اس  که در بین پژوهش

نجووام مورد استفاده، جایگاه مفهوم سرمایۀ اجتماعی به عنوان متغیر مستقل، وابسته و یا میانجی، روش ا

ای  وجود دارد؛ که دستیابی به یک نتیجۀ مطمئن و قابوول اتکووا تحقیر، جامعۀ آماری و متغیرهای زمینه

بوورداران سازد و در مواردی حصول نتایج متفاوت موج  سردرگمی دوانندگان و یا بهرهرا مشکل می

 شود.  از نتایج پژوهش می

وهشی استفاده از روش فراتحلیل اسوو  کووه در آن ها و نتایج پژیکی از راههای ترکی  و مقایسۀ یافته

شوووند. بنووابراین، در ایوون پووژوهش های پیشین به روش کمی یا کیفووی بررسووی میتعدادی از پژوهش

  .گیرنوودقوورار می مطالعووه مووورد 1392-97های های منتخ  در فاصلۀ زمانی سالتعدادی از پژوهش

ش سرمایه اجتماعی  و فراز وفوورود آن در ایووران هدف از این بررسی نشان دادن روند افزایش ویا کاه

بوده وبراین اساس سعی شده اس  تا بطور کامل کارهای پژوهشی اعم از مقالت وپایان نامه ها مورد 

بررسی قرر گیرد وبه لحاظ مشابه  ها وکار های تکراری وموقعی  اجرای تحقیر تعدادی برحسوو  

مورد بررسی نهایی قرار گیرد واین نمونه ها شمولی  پاسخ به سوالت وابهامووات   ،اشباع جامعه نمونه

: جامعۀ آموواری و جمعیوو  نمونووۀ دسؤالت زیر پاسخ داده شو به  سعی بر آن بوده تا  را داشته باشند و

در بووین متغیرهووای تحقیوور   وضووعیتی؟ مفهوم سرمایۀ اجتماعی چه  س  اهایی داشتهتحقیر چه ویژگی

در ای با مفهوم سرمایۀ اجتموواعی چگونووه بوووده اسوو ؟متغیرها و عوامل زمینه  بین  رابطۀ  داشته اس ؟

افزایش شوواد    وانتظار    تدبیر وامید که توقندول     طول چند سال ادیر بویژه در دول  معروف به  

بیشتر بود ه اس ، بررسی وتبیین  روند تولید سرمایه اجتماعی بسوویار در جامعه    سرمایه اجتماعیهای  

پر اهمی  اس  همان  گونه تولید ثروت مادی اثر بسزایی در پیشرف  جامعه دارد بووه همووان  نسووب   

، مقالووه باید به تولید سرمایه اجتماعی که ظاهر غیر مادی دارد نقووش غیوور قابوول انکوواری داد بنووابراین 

ای تحقیقووات حاضر سعی در  بررسی  فراز وفرود سرمایه اجتماعی در بازه زمانی  مورد اشوواره برمبنوو 

 انجام شده با استفاده از روش کیفی وبا تکنیک فراتحلیل دارد.

 

 پیشینه تحقیق

 

های سرمایه اجتماعی، بردی از محققان با روش فراتحلیوول بووه بررسووی با توجه به گستردگی پژوهش

 شود.  ها مرور میاند، که در این نوشتار سه مورد از آناین مفهوم در ایران پردادته
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( تعداد بیس  دو پژوهش را مورد بررسووی قوورار داده انوود وبووا تکنیووک 1385پور و فیروزآبادی )ناطر

سوورمایۀ اجتموواعی  گیریشووکل بوور اثر گذار  متغیرهای  دهدنشان می  حلیل به نتایجی رسیده اند کهفرات

 اثرات  مشخ   متغیر  یک  روی  بر  یکسان  پژوهشهامتغیرهای  از  بردی  در  نوعی  به  بسیار متنوع اس  ،

 از  کووه  باشوود  گونوواگون  دلیوول  بووه  اس    ممکن  امر  این  درواقن  بوده اس    رابطه  فاقد  یا  و  منفی  مثب ،

مختلووع تحقیوور برگووردد  هووایروش و هاشوویوه ، آموواری  جامعووه  ،  زمان اجوورا  به  توانمی  هاآن  جمله

بردی از یافته های این پژوهش بووه .  مربوط باشد  گیرینمونه  یا نوع    و  مفاهیم  به بکارگیری  وهمچنین

 قرار زیر اس :

 دبرهووای  ، پیگیری  تاریخی  جغرافیایی،  سیاسی،  اجتماعی،  عمومی،  هایحوزه  به  افراد نسب      شناد  

مجلووه از وضووعی  بهتوور سوورمایه اجتموواعی  و روزنامه  یا  و  اینترن    به  امکان دسترسی    کشور،  سیاسی

 سطخ سووواد  متلهلین،  ،(  اینترن    به  دسترسی  جزء  به)  بالتر  سنین  در  همچنین افراد  بردوردار بوده اند

شامل سرمایه اجتموواعی  بردورداربوده اند بالتری رآمدید کسانی که از بویژه مردان و    شاغلین  بالتر،

 بیشووتری احسوواس امنیوو   و متقابل و عمومی اعتماد بالتر از  سنین  در  بالتری شده اند. همچنین افراد

 دویشووان  و  اقوووام  و  دانواده  اعضای  به  اعتماد  شامل  فردی  سطخ  در  اعتماد  که  این  ضمن  بردوردارند

 و اسوو   نداشووته دارمعنی رابطه  اعتماد  انواع  با  جنسی    تحقیقات  بیشتر  در.  اس    بیشتر  بالتر  سنین  در

 و فرهنگووی کالهووای ها،رسووانه  اشخاص،  به  اعتماد  و  اجتماعی  اعتماد  در  مردها  تحقیقات  از  بردی  در

 از  زنووان  بووین  نهادی در  -  انتزاعی  بنیادی،  اعتماد  و  بودند  بردوردار  بیشتر  سطخ  از  چندگانه  هایرسانه

 در.  بودند  بردوردار  شد  اشاره  که  اشکالی  همه  در  اعتماد  از  بیشتری  میزان  از  متلهلین.  بود  بیشتر  مردان

 امووا بووود مثبوو   رابطووه تحصوویالت سطخ با دوستان و دانواده  اعضای  به  اعتماد  مانند  هاجنبه  از  بردی

 سووطخ افووزایش بووا و اسوو   کوورده تحصوویل افووراد از سوووادان بوویشبی بووین  در  اعتماد  عناصر  مجموعاً

 مختلووع اشووکال در اعتماد با نیز اقتصادی پایگاه و درآمد شود. سطخمی کاسته آن میران از  تحصیالت

 گونوواگون  اشووکال  در  کمتری  اعتماد  از  بیشتر  درآمد  با  افراد  که  ایگونه  به  دارد  منفی  رابطه  اشاره  مورد

 بیشتری  اعتماد  سطخ  از  اس    بوده  روستاها  یا  و  هاشهرستان  در  آنان  زادگاه  که  افرادی.  بردوردارند  آن

 مووردان .دارد عکوو  رابطووه تحقیقووات از  بردووی  در  اعتموواد  با  یافتگیتوسعه  سطخ  و  هستند  بردوردار

 ماننوود  هامشووارک    از  بردی  در  و  باشدمی  آنان  اشتعال  از  ناشی  که  دارند  بیشتری  رسمی  هایمشارک  

 از بردووی از غیوور  بووه  متوولهلین  باشوود.می  بیشتر  زنان  مشارک    مربیان  و  اولیاء  یا  مدرسه  و  دانه  انجمن

 در  علمووی  هووایانجمن  و  هنووری  و  ادبووی  تفریحی،  و  ورزشی  هایانجمن  بسیج،  پایگاه  مانند  هافعالی  

 رسوومی  هایمشووارک    درآموودی  و  اقتصووادی  پایگوواه  لحاظ  به.  دارند  بیشتری  مشارک    هافعالی    سایر

. اسوو    بووالتر  بردوردارنوود  بهتووری  اقتصووادی  وضووعی    از  که  کسانی  بین  در  بسیج  در  مشارک  جز  به

 دارند، بیشتر اس . محل و  شهر در تریطولنی  اقام   که  افرادی رسمی  مشارک  

( در تحقیقی با عنوان »فراتحلیل مطالعات سوورمایۀ اجتموواعی در ایوورانک بووا تکنیووک 1387سیاهپوش )

 شده با موضوع سوورمایۀ اجتموواعی پردادتووهشص  ویک مورد تحقیر انجامفراتحلیل کیفی به بررسی  
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اندازه گیری لیکرت )بسوویار     مقیاس  از  گیریهای پیشین و بهرههای پژوهشیافته  ترکی    اس . وی با

   گونه توصیع کرده اس :ابعاد سرمایۀ اجتماعی را این  مطلوب تا یسیار نامطلوب( وضعی  

  حد متوسووط  در آشنایان و دوستان  به  بالس . اعتماد  بسیار  یک  درجه  اقوام  و  دانواده  به  اعتماد  میزان

 و فووامیلی نسووب   چه هر  نتیجه  در.  اس    متوسط  حد  در  همدیگر  به  مردم  اعتماد  و میزان  روبه بالبوده

 اعتماد  میزان.  گیردمی  کاستی  اعتماد  میزان  همان  به  یابدمی  کاهش  ارتباطات  میزان  و  کمتر  دویشاوندی

 مسووکن داران بنگاه بازاریان، و  تجار  ورزشکاران بال و به کسبه،  و  پزشکان  دانشگاه،  اساتید  به معلمان،

 پسوو ، اداره ،(ره)  دمینووی  امووام  امووداد  کمیتووه  دولتووی،  هووایماشین دیلی پایین بوووده اسوو .  بانک  و

 و  فنووی  هایآموزشووگاه  و  اسوویم  و  صوودا  دولتووی،  موودارس  عمووومی،  هایکتابخانووه  دولتی،  هایدانشگاه

 و کووار اداره ها،شووهرداری ،(آزاد) غیرانتفوواعی هایاند، و دانشگاهای اعتماد بالیی را کس  نمودهحرفه

دصوصووی اعتموواد پووایین و دیلووی پووایینی را  هایبانک و سیاسی هایتشکل  و  احزاب  اجتماعی،  امور

 بووه اعتموواد میووزان .بالسوو  ( نظام بنیادین و اصلی ارکان) سیاسی نظام به اعتماد  اند. میزانجل  نموده

 کارگزاران)  سیاسی  کنشگران  به  اعتماد  میزان.  اس    متوسط(  دیگر  نهادهای  و  قوه  سه)  سیاسی  نهادهای

 پووایین  بسوویار  مجموووع  در  صنفی  هایتشکل  و  هاانجمن  در  مردم  مشارک    میزان  .اس    پایین(  سیاسی

 و مربیووان و اولیووا انجموون بسوویج، پایگوواه مووذهبی، هایهیئ   به مربوط مشارک   میزان  بالترین.  اس  

 در  سیاسووی  احووزاب  و  هاتشووکل  در  مشووارک    میووزان.  اس    تفریحی  و  ورزشی  هایگروه  و  هاانجمن

 از را سیاسووی مشارک   مسئله مردم. بالس   سیاسی رسمی  مشارک    نرخ  اما  دارد،  قرار  حد  ترینپایین

 و  آشوونایان  و  دوستان  و  هافامیل  با  آمد  و  رف    میزان  بیشترین.  انددانسته  جامعه  مسائل  تریناهمی    کم

 بسووتان بووده میووزان.  اسوو    ایمحله  هم  افراد  و  هاهمشهری  غیر همشهری،  افراد  با  آمد  و  رف    کمترین

 بووا  بسووتان  بووده  میووزان.  بالسوو    همسووایگان  و  آشوونایان  و  دوستان  دو،  و  یک  درجه  هایفامیل  با  افراد

 بسووتان بووده و کمک میزان  مجموع  در.  اس    پایین  به  رو  دیگران  با  و  متوسط  هاایمحلههم  و  همکاران

 در  مشووورت  میووزان  .نیسوو    مطلوووب  علمووی  جامعووه  در  ارتباطووات  میووزان  .بالسوو    ایووران  جامعه  در

 اعضای  با  ادتالف  میزان  و  باشدمی  بال  حدودی  تا  نیز  دل  درد  میزان.  بالس    نسبتاً  ایرانی  هایدانواده

 میووزان .افتوودمی اتفاق ندرت به یا نیفتاده اتفاق وق    هیچ  هادانواده  درصد  65  از  بیش  بین  در  دانواده

 تظوواهر، میووزان  کووه  باورنوود  ایوون  بوور  مووردم  .بالس    ایرانی  جوانان  بین  در  دوستان  به  امید  و  صمیمی  

 رواج میووزان بالسوو . پاسووخگویان بسوویار جامعووه در چاپلوسووی و تملوور میووزان نیووز و کالهبوورداری

 کووم  را  اجتموواعی  انضباط  و  کاری  وجدان  مسئولی ،  احساس  دیگران،  حقوق  رعای    چون  هاییارزش

 مووردم را زیوواد حوورص، دوددووواهی  نامیوودی،  حسادت،  میزان  پاسخگویان  همچنین.  اندنموده  ارزیابی

 در قوورار و قووول بووه پایبنوودی و صداق   انصاف، مانتداری،ا گذش ، میزان به  نسب    نگرش  .انددانسته

 بهداشوو ،  هووایحوزه  در  نظووام  عملکرد  از  مثبتی  پنداش    همه  از  بیش  پاسخگویان.  اس    منفی  جامعه

 رفوون  مووورد  در  شووانپنداش    و  اندداشووته  قانون  اجرای  و  جنای    و  جرم  رفن  ترافیک،  رفن  ناامنی،  رفن

 یعنووی عملکوورد)  اسوو    اعتیاد منفووی  نابرابری و رفن  رفن  فقر،  رفن  تورم،  و  گرانی  رفن  بیکاری،  مشکل

 . (دانندمی  ناموفر را دول  
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( در مطالعات دود بووا عنوووان »فراتحلیوول مطالعووات و تحقیقووات جنسووی  و 1391سفیری و صدفی )

روش هووا بووه مورد پژوهش با محوری  سرمایۀ اجتماعی پردادتند. آن  95سرمایۀ اجتماعیک به بررسی  

هووا بووه های آماری و انجام محاسبات جدید نتایج جامعی از ایوون پژوهشفراتحلیل کمی با تلفیر یافته

 میووزان تلهوول، وضوون جنسووی ،) فووردی متغیرهووای بووین کووه رابطووۀ اند. نتایج این فراتحلیلدس  داده

 آن هایمؤلفووه و اجتموواعی سوورمایۀ بووا تولوود( محل و سن اشتغال، درآمد، و فعالی   وضن  تحصیالت،

 کند، به شرح زیر ارائه شده اس :  می  را تبیین(  مشارک  اجتماعی و  اجتماعی  )اعتماد

 اجتماعی  اس . اعتماد(  ٪16)  زنان  اجتماعی  سرمایۀ  از  بیشتر(  ٪48)  مردان  اجتماعی  جنسی : سرمایۀ

از  بیشووتر( ٪55) مردان اجتماعی اس  و مشارک  (  ٪23)  اجتماعی مردان  اعتماد  از  بیشتر(  ٪31)  زنان

 .اس  ( ٪27) زنان  اجتماعی  مشارک  

 اعتموواد  .اسوو  (  ٪33)  مجردهووا  اجتموواعی  سوورمایۀ  از  بیشووتر(  ٪56)  متوولهالن  اجتماعی  تلهل: سرمایۀ

 اجتموواعی  مشووارک    .اسوو  (  ٪14)  مجردهووا  اجتماعی  اعتماد  از  بیشتر  بسیار(  ٪43)  متلهالن  اجتماعی

 اس .  ( ٪24) مجردها  اجتماعی  مشارک   از  بیشتر( ٪38) متلهالن

 فاقوود  اجتموواعی  سوورمایۀ  از  بیشووتر  (٪6٫8)  عووالی  تحصوویالت  بووا  افووراد  اجتموواعی  تحصیالت: سرمایۀ

 اعتموواد  از  بیشووتر(  ٪48)  عووالی  تحصوویالت  بووا  افووراد  اجتموواعی  اس . اعتماد  (٪11)  عالی  تحصیالت

( ٪64)  عووالی  تحصیالت  با  افراد  اجتماعی  اس . مشارک  (  ٪30)  عالی  تحصیالت  اجتماعی افراد فاقد

 اس . ( ٪7عالی ) تحصیالت فاقد  اجتماعی افراد  مشارک   از  بیشتر  بسیار

اسوو .  (  ٪8)  غیرشوواغالن  اجتموواعی  سوورمایۀ  از  بیشتر  دیلی(  ٪80)  شاغالن  اجتماعی  اشتغال: سرمایۀ

 مشووارک    .اسوو  (  ٪10)  غیرشوواغالن  اجتماعی  از اعتماد  بیشتر  دیلی(  ٪53)  شاغالن  اجتماعی  اعتماد

 اس .( ٪1)  غیرشاغالن  اجتماعی  مشارک   از  بیشتر  دیلی( ٪83) شاغالن  اجتماعی

 پایین  درآمد  با  افراد  اجتماعی  سرمایۀ  از  بیشتر  دیلی(  ٪80)  بال  درآمد  با  افراد  اجتماعی  درآمد: سرمایۀ

 پووائین درآموود بووا افووراد اجتموواعی اعتماد برابر( ٪27) بال درآمد با  افراد  اجتماعی  اس . اعتماد  (13٪)

 پووائین درآموود بووا  افراد  اجتماعی  اعتماد  برابر(  ٪27)  بال  درآمد  با  افراد  اجتماعی  مشارک  .اس  (  27٪)

 .اس  ( 27٪)

 .اسوو  (  ٪19)  جوووان  افووراد  اجتموواعی  از سوورمایۀ  بیشووتر(  %50)  بزرگسال  افراد  اجتماعی  سن: سرمایۀ

 .اسوو  (  ٪12)  جوووان  افووراد  اجتموواعی  اعتموواد  از  بیشووتر  بسیار(  ٪44)  بزرگسال  افراد  اجتماعی  اعتماد

 .اس  ( ٪27)  جوان افراد  اجتماعی  مشارک   از  بیشتر(  ٪33) بزرگسال  افراد  اجتماعی  مشارک  

 محوول افووراد اجتماعی سرمایۀ از بیشتر( ٪51) شهر محل و  همان افراد اجتماعی محل سکون : سرمایۀ

 اجتماعی سرمایۀ از بیشتر( ٪51)  شهر  محل و   همان  افراد  اجتماعی  ( اس .  اعتماد%22دیگر و روستا )

 از بیشووتر( ٪47) شووهر  محوول و   همووان  افراد  اجتماعی  ( اس . مشارک  %24دیگر و روستا )  محل  افراد

    ( اس .%6دیگر و روستا ) محل  افراد  اجتماعی  مشارک  

هووای سوورمایۀ مووورد از پژوهش 150با نگاهی به نتایج سووه فراتحلیوول فوووق کووه در مجموووع بوویش از 

تر شدن شعاع اعتماد، پایین بووودن تمایوول بووه مشووارک  در توان به کوچکگیرد میاجتماعی را در می
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سرش  گروهی اس . پاک گروهی نسب  به سرمایه برونتر بودن سرمایه دروناداره امور کشور و قوی

 از حوواکی دادلووی مطالعووات اجتماعی نتایج سرمایۀ میزان  با  ارتباط  نویسد: »در( در این باره می1393)

 نیس ک.   مطلوب  کشور سرمایۀ اجتماعی در  که وضعی   اس   آن

 

 مفهومیچارچوب 

سرمایۀ اجتماعی مانند بسیاری از مفاهیم علوم اجتماعی، مفهومی با اهمیوو  اسوو ،چراکه در متووون و 

گیری  مسووتمر تکوووین و شووکلتحقیقات متنوع به معانی متفاوتی اطالق می گووردد. در حووال حاضوور  

های آن وجووود ویژه تناقضاتی که بین مصووداقهای درونی این مفهوم، بهسرمایۀ اجتماعی و نیز تناقض

دارد، از جمله مباحثی هستند که حاکی از آن اس  هنوز درک  مشترکی از سرمایۀ اجتموواعی و پاسووخ 

ل می دهد ، مشووکالتی وجووود دارد. بووه به این سوال که نهایتا چه چیزهایی سرمایۀ اجتماعی را تشکی

تواند در درک مفهوووم مفیوود واقوون های اندیشمندان این حوزه میسازیهرحال مرور تعاریع و مفهوم

 شود.

( سرمایۀ اجتماعی متوواثر از  موقعیوو  اجتموواعی و اقتصووادی افووراد وهمچنووین 1997از منظر بوردیو )

اس  واین مشهوری  به یک فرد یا گووروه اجووازه  هاقدرت مادی، منزل  فرهنگی و سرمایه نمادین آن

دهد تا شبکۀ پایووداری از روابووط را بوورای آشوونایی و شووناد  متقابوول در ادتیووار داشووته باشوود. از می

رو،بوردیو با مطرح کردن یک سن  نئو مارکسیستی  براین بوواور اسوو  کووه سوورمایۀ اجتموواعی در این

ی بیشتر  در عرصووه اجتموواعی مووی شووود. وی در مووورد تعامل با انواع دیگر سرمایه ها موج  نابرابر

نویسد: »این حجم به اندازۀ شبکۀ پیوند میان افووراد، و حجم سرمایۀ اجتماعی تح  تملک یک فرد می

بیش از آن، به حجم سرمایۀ )اقتصادی، فرهنگی یا نمادین( در تصرف افراد مرتبط با شووخ  وابسووته 

دانوود و از سرمایۀ اجتماعی را منبعی برای کوونش افووراد می(  1990)  3(. کلمن1389اس ک. )تاجبخش،  

نظر وی، سرمایۀ اجتماعی شامل چارچوبی اجتماعی اس  که موجوو  تسووهیل روابووط افووراد درون آن 

 شود. چارچوب می

ها، هنجارهووا و سرمایۀ اجتماعی را شامل دصوصیاتی می دانوود کووه زنوودگی اجتموواعی، شووبکه  4پاتنام

ای مووؤثرتر اهووداف مشووترک سازد به شوویوهکنندگان را توانمندمیکند  ومشارک  اعتماد باز تعریع می 

نظر وی سرمایۀ اجتماعی در  صوورفا دردرون  روابووط فووردی یووا (.  به1993)پاتنام،  دود را دنبال کنند

 سازمان اجتماعی نیس  بلکه در فضای ارتباطی بین افراد وجود دارد. 

دهد، بلکووه رهای اجتماعی جاافتاده، سرمایۀ اجتماعی تشکیل نمیصِرف وجود هنجا   5از نظر فوکویاما

آن دسته از هنجارها ویا ارزش ها ی غیر رسمی  اس   که می تواند اجزای سرمایه اجتماعی را بسازد  

منابه این سرمایه  ها از تعهدات ، ادالق ،صداق  ،اعتمادوکنش های متقابل دودجوش نشات بگیوورد. 

دانوود کووه موجوو  می  ای از هنجارهاوارزش های موجووود در جامعووها مجموعهوی سرمایۀ اجتماعی ر

های تعووامالت اجتموواعی مووی کاهش هزینهگردیده و موج   ارتقای سطخ همکاری اعضای آن جامعه

( هنجارهای مولد سرمایۀ 1از دیدگاه وی هنجارهای اجتماعی دوگونه هستند:    (.1384)فوکویاما،شود.  
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یرمولد. هنجارهای مولد سرمایۀ اجتماعی به ارتقای همکاری میووان اعضووای ( هنجارهای غ2اجتماعی؛  

باشوود؛ شود و اساساً شامل صفاتی مانند صداق ، ادای تعهدات و ارتباطات دوجانبه میگروه منجر می

اما هنجارهای غیرمولد کمکی به ارتقای همکاری میان اعضای گروه نخواهوود کوورد. بنووابراین احتمووال 

ای سرمایۀ اجتماعی و اعتماد متقابل وجود داشته باشد، ولی هنجارهای اجتماعی قوووی دارد در جامعه

ای که افراد آن حتووی آن هم از نوع غیرمولد سرمایۀ اجتماعی باشد، مثل عدم اعتماد به دیگران. جامعه

نباید به پدر و مادر دود اعتماد کنند دارای یک هنجار غیرمولوود سوورمایۀ اجتموواعی اسوو  )رضووایی و 

 (.90، 1392پور،  فتحی

های اجتموواعی مووی نظریۀ دود را در زمینه منابن اجتماعی و سرمایۀ اجتماعی برگرفتووه از شووبکه  6لین

کند کووه از طریوور جموون و ارتباطووات و روابووط ( منابن اجتماعی را منابعی تعریع می2001داند. لین )

مادی، شخصی و... که در مالکی  فرد اجتماعی قابل دستیابی هستند بر دالف منابن دیگر مثل مادی، ن

توانند متعلر به فردی داص باشند. او همچنین تمایزی را میان سرمایۀ اجتماعی فعال قرار داشته و می

تبووار، ؛ در اکبری2008دهد. )لووین،  قرار می  8و سرمایۀ اجتماعی در دسترس  7شده یا به حرک  درآمده

1396 .) 

 گسووتره و ظرفی   از نه اجتماعی سرمایه که براین باور اس   ( بر دالف رابرت پاتنام1393)9روثستاین

 ایجوواد وحکوموو  هووا ها دول   داص عملکرد های اثر بر و بال  از  بلکه  ،  جامعه  اجتماعی  های  شبکه

 کنشگران  یابد،  سوق  گرا  عام  اعتمادی  بی  سم    به  اوضاع  که  هنگامی،کند  می  استدلل  چنین  .شود  می

 سووازمان هووای  بووه  نتواننوود  مردم  اگر  .کنند  می  پیدا  گرایانهداص  هایاعتمادگرایی  به  گرایش  تدریج  به

 ،کننوود  عموول  تبعوویض  و  فساد  عدم  و  عینی    طرفی،  بی  چون  هم  هنجارهایی  اساس  بر  باید  که  عمومی

 ایوون کووه بدانند اگرشهروندانو برعک   کنند اعتماد توانند نمی نیز "مردم کل به"  باشند،  داشته  اعتماد

 افووراد  فوورار  شووان   کووه  کنند  باور  میتوانند  میکنند،  عمل  کارآمد وقابل اعتماد  و  منصفانه  طور  به  نهادها

 مووردم  کووه  میرسووند  نتیجه  این  به  شهروندان  درنتیجه.  اس    کم  قانون  چنگال  از  اعتماد  غیرقابل  و  دائن

هسووتند   اعتموواد  قابوول  مووردم  بیشووتر  بنووابراین  و  دارنوود  رفتارهووا  گونووه  این  از  اجتناب  برای  دوبی  دلیل

 .(200-6، 1393)روثستاین،  

های دووود تعوواریع مختلووع )و نووه متناقضووی( از توان گف  محققان برحس  دیوودگاهدر مجموع می

هر حووال، در بووه  بنوودی کوورد.طبقههووا را  مختلووع آن  توان از منظراند که میسرمایۀ اجتماعی ارائه داده

کووه، محققووان اهمی  و تلثیرگذاری آن بر زندگی فردی و اجتماعی آحاد جامعه شکی نیس ؛ کمووا این

اند.  مسللۀ با اهمیوو  ایوون مختلع سرمایه اجتماعی را در سه سطخ درد، میانی و کالن بررسی نموده

توانوود بووه اس ؛ یعنووی می  اس  که سرمایۀ اجتماعی توأمان دارای کارکردها و پیامدهای مثب  و منفی

( سرمایۀ اجتماعی مووی توانوود بصووورت دنثووی در 1993عنوان یک تیغ دو دم عمل کند. ازنظر کلمن )

ابعاد هنجاری و ادالقی عمل کند، یعنی اینکه نه مطلوب اس  و نه نامطلوب، و صرفاً با فراهم شوودن 

چنووین دیوودگاهی دارد از نظوور (هووم یووک  1998)  10هاس . پووورت کنندۀ وقوع کنشمنابن لزم، فراهم

پورت   سرمایۀ اجتماعی  نمی تواند کلید گمشدۀ مشکالت جامعه باشدچراکه نحوه اسووتفاده از ایوون 
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سرمایه وچگونگی کاربس  آن اهمی  دارد نه صرفا دارا بودن سرمایه اجتموواعی. و از نظوور فوکویامووا 

ود باعث تولید سرمایۀ اجتموواعی ها و هنجارها مهم اس  ولی به دودی د( مشارک  در ارزش1999)

هووای منفووی باشووند. بنووابراین، پیاموود هووای سوورمایۀ ها ممکن اس  ارزششود، چرا که این ارزشنمی

توان در دوجه  منفی و مثب  جای بررسی کرد. کنترل اجتماعی، حمایوو  دووانوادگی اجتماعی را می

های دموکراتیووک از جملووه سووازمان های فرادانوادگی ، کارآموودیو دویشاوندی، منافن ناشی از شبکه

ها، مطالبات زیاد از اعضای گروه، محدودی  آزادی فرد جزء پیامدهای مثب  و  طرد اجتماعی بیرونی

 (. 1394اند )موسوی و شیانی،  پیامدهای منفی سرمایۀ اجتماعی برشمرده شده

 روش پژوهش      

هووا ترین آنواعی اسوو ، کووه عموودهها و انوو فراتحلیوول  دووود دارای زیرشوواده کیفووی وتکنیووک روش

هووای اس . در فراتحلیل کمووی بووا اسووتفاده از آزمون  12و فراتحلیل کیفی  11فراتحلیل کمی  مایزتکنیکت

آماری داص همبستگی بین متغیرها با اتقان بیشتری محاسبه شده و نتیجۀ حاصل مووورد اسووتناد قوورار 

های جدیوود بووا نظوور که، روش فراتحلیل کیفی بیشتر به مرور نتایج و استخراج یافتووهگیرد، در حالیمی

های کیفووی، بلی  اطمینان بیشتر فراتحلیل کمی نسب  به فراتحلیلرغم دق  و قاپردازد. علیمحقر می

سازد. بنابراین، هایی اس  که انجام آن را تا حدودی محدود و مشروط میفرضاین روش دارای پیش

رسوود. از دلیوول شدۀ تحقیر حاضر، روش فراتحلیل کیفی مناسوو  بووه نظوور میبا توجه به اهداف بیان

ها، متفاوت های پژوهشهای جامعه آماری و نمونهبه متفاوت بودن ویژگیتوان  انتخاب این روش می

های آماری متفاوت شده برای سرمایۀ اجتماعی، استفاده از آزمونهای در نظر گرفتهبودن ابعاد و مؤلفه

 و عدم امکان تجمین کمی نتایج اشاره کرد.

سته شده و کمووک بووه توسووعه ایوون طبر تعریع فرا تحلیل کیفی راهی اس  برای بررسی آنچه که دان

ها. در این روش اینکه چه چیزی را داده تلقی کنیم به فلسفه و جهووان بینووی مووا، هوودف تحقیوور، یافته

( پاسخ به هوودف 1995)13مخاطبان و محصول نهایی قابل انتظار بستگی دارد. به اعتقاد جانسون و آلن

گیوورد چووه اسوو  کووه محقوور تصوومیم می علمی تحقیر و میدان دید محقر بستگی دارد. بر این اساس

چیزی جزء مفهوم مورد نظر اس  و چه چیزی جزء آن نیس ؛ آنچه مهم اس  ایوون اسوو  کووه همووه 

جاهای دالی با داده ها پر شوند و اشباع اطالعات حاصل گردد. حتی اینکه محقر کوول یووک مقالووه را 

ها ای دادهگی دارد. محقر باید به گونهانتخاب کند یا به قسمتی از آن اکتفا کند نیز به سؤال تحقیر بست

ها را بررسی کند که به اطالعات برسد، پ  لزم اس  به جای توجه صرف به دود مفاهیم، به مقولووه

و فرایندهای موجود در مطالعات اولیه توجه شود. با در نظر گرفتن این مفاهیم کوچکتر امکان مقایسه 

 اهم می شود.  های مطالعات مختلع بهتر فرو تفسیر داده

با درنظر گرفتن شرایط فوق، مفهوم مرکزی این پژوهش سرمایۀ اجتموواعی اسوو  و نمونووۀ تحقیوور از 

شوند که این مفهوم را به عنوان متغیر مستقل یا وابسووته در نظوور گرفتووه هایی انتخاب میمیان پژوهش

های اصوولۀ زمووانی سووالباشند )یعنی عبارت سرمایۀ اجتماعی در عنوان تحقیر ذکر شده باشد( و در ف

 به انجام رسیده باشند.  97-1392
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جامعۀ آماری تحقیر حاضر شامل همۀ مقالت منتشر شده با موضوع سرمایۀ اجتماعی در پایگاه مرکز 

های نامووهو پایان 14اطالعات علمووی جهوواد دانشووگاهی و بانووک اطالعووات نشووریات کشووور )مگیووران(

ذاری شده در سامانۀ پژوهشگاه علوووم و فنوواوری اطالعووات های دکتری بارگ کارشناسی ارشد و رساله

های دارای مفهوم سرمایۀ اجتماعی در عنوان تحقیر اس  که در فاصوولۀ بووین سووال  15ایران )ایرانداک(

ها، مقالتی ها و پراکندگی عناوین آناند. با توجه به گستردگی دامنه پژوهشانجام شده  1397تا    1392

که رابطۀ سرمایۀ اجتماعی را با متغیر دیگووری سوونجیده و جامعووۀ آموواری جه  تحلیل انتخاب شدند  

های نامووهها در دسووترس باشووند. در مووورد پایانها فراوانی بیشتری داشته باشند؛ و نیز متن کامل آنآن

های علوم اجتماعی، علوم اقتصادی و مدیری  نیووز  کارشناسی ارشد مرتبط بودن حوزه تحقیر به رشنه

های دکتری دسترسی به متن کامل مالک اصلی انتخاب تحقیوور ر گرف ، اما در مورد رسالهمد نظر قرا

 نشان داده شده اس .    1های مورد استفاده در جدول بود. فراوانی جامعۀ آماری و حجم نمونۀ پژوهش

 . جامعۀ آماری و جمعیت نمونۀ مورد تحقیق1جدول 

جامعووووووه  نوع تحقیق

آموووواری / 

 نمونه

 مجموع 1397 1396 1395 1394 1393 1392

مقالووه علمووی و 

 پژوهشی

پایووووان نامووووه 

 کارشناسی ارشد

 رساله دکتری

جامعووووووه 

 آماری

 

135 101 131 130 108 27 632 

حجووووووم 

 نمونه

19 8 13 15 12 8 75 

 

 پژوهشهای  یافته

ای بووا سوورمایۀ اجتموواعی های مرور شده رابطه متغیرهای زمینووهبا توجه به اینکه در بخشی از پژوهش

ها در بخووش اول، رابطووه متغیرهووای اند، جه  روشن شدن ایوون ارتبوواط و تجمیوون یافتووهآزموده شده

سرمایۀ  های آماری رابطهشود. سپ  در بخش دوم، آزمونای با مفهوم سرمایۀ اجتماعی مرور میزمینه

 شوند.    بندی و ارائه میاجتماعی با متغیرهای وابسته یا مستقل مورد تحقیر جمن

 ای با سرمایۀ اجتماعی  . رابطه متغیرهای زمینه1

آوری شوونادتی( جموونای )جمعی  های مربوط به متغیرهای زمینههای مرورشده دادهدر بیشتر پژوهش

ها با متغیرهای اصلی تحقیر )مستقل یووا ها ارتباط آنوهششده اس ، اما در تعداد محدودی از این پژ

هووا نشووان دادن ایوون اموور اسوو  کووه دامنووه وابسته( مد نظر قرار گرفته اس  و کارکرد اصلی ایوون داده

هووای های مختلع افراد جامعه را در بر گرفتووه اسوو ؛ بووه عنوووان نمونووه در پژوهشپاسخگویان طیع
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؛ سپهوند و جعفری، 1395پور و موسوی،  ؛ حبی  1395کاران،  طاهری و هم؛ احمدی  1395نصیرپور،  

؛ ربیعووی و همکوواران، 1396؛ دوودایاری، 1396؛ آیباغی و همکاران، 1395؛ منتظری و همکاران،  1395

کووه و ... علیوورغم این 1397؛ رضووایی و نوووری، 1397؛ دووادمی و همکوواران، 1396؛ عظیمووی، 1396

اند، امووا رابطووه آن بامتغیرهووای های توصیفی ارائه شوودهجدولآوری شده و در  ای جمنهای زمینهداده

اند. در سوووی دیگوور، های پژوهش به کووار گرفتووه نشوودهاصلی تحقیر سنجش نشده و عمالً در تحلیل

؛ مدیری، 1392؛ بهرامی،  1392؛ نجارزاده و همکاران،  1392اسفندیاری،  ها )ز جمله  بردی از پژوهش

؛ 1394؛ مجیوودی،  1394نژاد و همکوواران،  ؛ نصوورتی1394؛ عطااللهی،  1393پور و آرمان،  ؛ شارع1393

و ...   1397؛ پیرسوورایی و همکوواران،  1396؛ محمدآوندی و همکاران،  1395نصراصفهانی و همکاران،  

های پژوهش مورد اسووتفاده ای با متغیر سرمایۀ اجتماعی بررسی شده و در تحلیلرابطۀ متغیرهای زمینه

 شود.ای ارائه میهای ارائه شده در مورد متغیرهای زمینهاین بخش تحلیل اند. درقرار گرفته

های آن بوور حسوو  جنسووی  در در مورد تفوواوت میووزان سوورمایۀ اجتموواعی و مؤلفووه. جنسیت:  1-1

ها سرمایۀ اجتماعی مردان های مرور شده، نتایج متفاوتی ارائه شده اس . در بردی از پژوهشپژوهش

؛ گنجووی و 1393پور و آرمووان، ؛ شووارع1392بیش از زنان برآورده شده اس  )نجووارزاده و همکوواران، 

( و این تفاوت از لحاظ آماری معنادار بوووده و 1396؛ محمدی،  1396انی و احمدپور،  ؛ شی1394زارع،  

( با وجود پایین بودن سرمایۀ اجتماعی زنان نسب  بووه 1395در یک تحقیر )نصراصفهانی و همکاران،  

که تفاوت سوورمایۀ اجتموواعی مردان، تفاوت از لحاظ آماری معنادار نبوده اس . در بردی موارد، با این

ها و (، در تعدادی از مؤلفه1395نژاد،  ؛ میرفردی و ولی1392لی بین دو جن  معنادار نبوده )بهرامی،  ک 

عنوان نمونووه، سوورمایۀ اجتموواعی ابعاد متغیر، تفاوت بین دو جن  معنووادار گووزارش شووده اسوو .  بووه

ک  ( و در مشووار1392همسایگی در زنان بیش از مووردان گووزارش شووده )رسووتگاردالد و همکوواران،  

اجتماعی زنان بیشتر از مردان تمایل به گذراندن اوقووات بووه شووکل سوونتی بووا دووانواده و اقوووام دارنوود 

(. بووالعک ، 1393(. همچنین اعتماد نهادی در زنان بیشووتر از مووردان اسوو  )موودیری،  1393)مدیری،  

دان گووزارش تر از موورطور معناداری پایینمتغیرهای اعتماد بین فردی و مشارک  غیررسمی در زنان به

(. در رابطه با سرمایۀ اجتماعی دووانواده و دویشوواوندان در زنووان و مووردان 1393شده اس  )مدیری،  

( و تفاوت سرمایۀ اجتماعی در ابعاد ارتبوواطی 1393پور و آرمان،  تفاوت معناداری گزارش نشد )شارع

 (. 1395نژاد، فردی و ولیو سادتاری معنادار نبود، اما در بُعد شنادتی تفاوت معنادار دیده شد )میر

ها ارائه شده اس  که طبوور ارتباط متغیر سن با سرمایۀ اجتماعی در تعداد کمی از پژوهش  . سن:1-2

؛ 1392ها رابطه مثب  و معناداری بین دو متغیر دیووده شووده اسوو  )اسووکندری،  نتایج چند مورد از آن

 هووای( بوودین معنووا کووه گروه1394؛ عطااللهی و همکاران،  1392؛ نجارزاده و همکاران،  1392بهرامی،  

تری دارند. در یک پژوهش به صراح  گزارش شده کووه سوورمایۀ تر سرمایۀ اجتماعی پایینسنی جوان

( و 1393زاده،  اجتماعی جوانان کمتوور از سوورمایۀ اجتموواعی افووراد کهنسووال اسوو  )رفیعووی و حبیوو  

اند که یووک بُعوود دوواص از ایوون متغیوور )سوورمایۀ اجتموواعی نشان داده  1392رستگاردالد و همکاران،  
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ها نشان دادند که متغیوور سوون سایگی( با سن رابطه مستقیم دارد. در سم  مقابل، بردی از پژوهشهم

 (.  1395؛  نصراصفهانی و همکاران، 1394ارتباطی با سرمایۀ اجتماعی ندارد )گنجی و زارع، 

بوور  رسد تلهل توولثیر مثبتوویبا توجه به مبانی مفهومی و نظری سرمایۀ اجتماعی به نظر می  . تأهل:1-3

دهد دسترسی بووه منووابن های مرور شده نشان میسرمایۀ اجتماعی داشته باشد. نتایج بردی از پژوهش

( و سوورمایۀ 1392ها بیش از مجردهووا اسوو  )نجووارزاده و همکوواران،  سرمایۀ اجتماعی در میان متلهل

از  هووا بیشووتر( و هنجارهووای اعتموواد متقابوول در متلهل1396اجتموواعی کلووی )شوویانی و احموودپور، 

ها تلهل ارتباطی بووا (. در سم  مقابل، بر اساس نتایج دو مورد از پژوهش1393مجردهاس  )مدیری،  

 (.1394؛ گنجی و زارع، 1392سرمایۀ اجتماعی ندارد )بهرامی، 

دهد افووراد دارای موودارج تحصوویلی بووالتر ها نشان مینتایج تعدادی از این پژوهش  . تحصیالت:1-4

؛ عطووااللهی و همکوواران، 1392؛ نجارزاده و همکوواران،  1392ی دارند )بهرامی،  سرمایۀ اجتماعی بالتر

(. در 1393( و تفاوت متغیر مشارک  غیررسمی با توجه به تحصیالت معنادار اسوو  )موودیری،  1394

های نمونه نیز، تفاوت سوورمایۀ اجتموواعی بوور حسوو  تحصوویالت معنووادار نبووود یک مورد از پژوهش

 (.  1395 )نصراصفهانی و همکاران،

های انتخاب شده، توولثیر اشووتغال بوور سوورمایۀ اجتموواعی فقط در چهار مورد از پژوهش  . اشتغال:1-5

ها بین داشووتن شووغل و سوورمایۀ اجتموواعی رابطووه بررسی شده اس  که بر اساس نتایج دو مورد از آن

سوواس نتووایج (. همچنووین ا1396؛ شوویانی و احموودپور،  1392مستقیم و معناداری وجود دارد )بهرامی،  

تفاوت متغیر مشارک  غیررسمی با توجه به شغل معنادار اس . در یک مووورد از   1393تحقیر مدیری،

ها نتیجه نشان داد که اشتغال زنان با سرمایۀ اجتماعی دانواده معنادار نیس  )اسووفندیاری، این پژوهش

1392  .) 

ه اشکال مختلووع بررسووی شووده رابطه محل سکون  با متغیر سرمایۀ اجتماعی ب. محل سکونت:  1-6

ها سکون  در محالت مختلع یک شهر مد نظر بوده و در بردی دیگر مدت اس . در بردی پژوهش

یافتگی محالت مالک مقایسه قرار گرفته اس . همچنین، با توجووه بووه زمان سکون  و یا میزان توسعه

و حتی متناقضووی ارائووه شووده ها نتایج متفاوت  تعریع متغیر سرمایۀ اجتماعی و جامعۀ آماری پژوهش

دهد ساکنان محالت دارای نشان می  1396که نتیجه پژوهش محمدآوندی و همکاران،  اس .  در حالی

های مناس ( سرمایۀ اجتماعی )اعتماد، مشارک  و آگوواهی توسعه پایدار )دارای امکانات و زیرساد  

ای های حاشوویهانوود کووه محلووهردهنیز گووزارش ک   1395اجتماعی( بالتری دارند و رجایی و همکاران،  

( 1392ها )فاتحی و ادالصووی، تری دارند.  در یکی از  پژوهششهرها سرمایۀ اجتماعی و امنی  پایین

شهر بیشتر از محالت بالشهر  گزارش شده و این تفاوت از لحوواظ سرمایۀ اجتماعی در محالت پایین

( نشووان داده شووده کووه بووین 1394همکاران،    آماری نیز معنادار اس . در پژوهش دیگری )عطااللهی و

مدت زمان زندگی در یک محل و سرمایۀ اجتماعی رابطه مستقیم وجود دارد. در سم  مقابوول، نتووایج 

ها حاکی از آن اس  که سرمایۀ اجتماعی همسایگی با بافوو  محلووه ارتبوواطی نوودارد بردی از پژوهش
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  محوول سووکون  معنووادار نیسوو  ( و تعلوور اجتموواعی برحسوو 1392)رسووتگاردالد و همکوواران، 

 (.1396)محمدآوندی و همکاران، 

ها جه  بررسی ایوون متغیوور، از مؤلفووۀ در بیشتر پژوهش  . پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی )طبقه(:  1-7

دهد کووه بووین نشان می  1397که نتیجه تحقیر رضایی و نوری،  درآمد دانوار استفاده شده اس . با این

جتماعی و اقتصادی رابطووه مثبوو  و معنووادار وجووود دارد و تفوواوت متغیوور سرمایۀ اجتماعی و پایگاه ا

(؛ نتایج بردی 1393مشارک  غیررسمی با توجه به پایگاه اجتماعی و اقتصادی معنادار اس  )مدیری،  

گر بر سوورمایۀ عنوان متغیر مدادلهطور مستقیم، بلکه بهدهد که درآمد نه بهها نشان میدیگر از پژوهش

( و داستگاه اجتماعی و اقتصادی بر سوورمایۀ اجتموواعی بووه 1393لثیر معنادار دارد )مدیری،  اجتماعی ت

طور مستقیم تلثیر ندارد، بلکه از طریر سرمایه اقتصادی و سرمایه نمادین بوور سوورمایۀ اجتموواعی توولثیر 

؛ 1394هووا )گنجووی و زارع،  (. در طرف مقابل، نتیجه بردی پژوهش1395بابایی و تیموری،  دارد )علی

 های درآمدی ارتباطی با سرمایۀ اجتماعی ندارد.دهد تعلر به گروه( نشان می1392اسفندیاری، 

 . رابطه سرمایۀ اجتماعی با متغیرهای اصلی تحقیق2

های مرور شده در این نوشتار، رابطه سرمایۀ اجتموواعی بووا متغیرهووای اجتموواعی متعووددی در پژوهش

 شود:ها به شرح زیر ارائه میسنجیده شده اس  که دالصه نتایج آن

ویژه های موورور شووده، ابعوواد سوورمایه اجتموواعی، بووهبر اساس نتایج دو مورد از پژوهش. هویت:  2-1

اعتماد اجتماعی، بر هوی  اجتماعی )به ترتی  مذهبی، قووومی و ملووی( توولثیر مثبوو  و معنووادار دارنوود 

( نشووان 1396)ربیعی و همکاران،    (؛ و پژوهش دیگری1392و اسکندری،    1396)شیانی و احمدپور،  

داده که سرمایۀ اجتماعی به طور غیرمستقیم به واسطۀ حمای  اجتماعی بر هوی  اجتماعی و ملی اثوور 

 کند.  دارد و فقط بُعد ارتباطی سرمایۀ اجتماعی تغییرات هوی  اجتماعی و هوی  ملی را تبیین می

اند، سرمایۀ اجتماعی با امنی  اجتماعی پردادتههایی که به بررسی رابطۀ  در همۀ پژوهش. امنیت:  2-2

های آن )اعتماد، مشووارک  و های مختلع تلیید شده اس . سرمایۀ اجتماعی و مؤلفهاین رابطه به گونه

زاده ثموورین و همکوواران، ؛ حسوون1392کدهای مشترک( با امنی  اجتماعی )پورموسوی و همکوواران،  

؛ موحوود و همکوواران، 1396؛ حیدری،  1396و فرقانی،    ؛ افشانی1394( احساس امنی  )نصری،  1393

( رابطووه مسووتقیم و معنووادار دارد. نتیجووۀ پووژوهش 1395( و امنی  مرزها )علیپووور و همکوواران، 1397

دهد احساس امنی  اجتماعی از پیامدهای سوورمایۀ اجتموواعی نشان می  1392رستگاردالد و همکاران،  

( حاکی از آن اس  که همه ابعاد سرمایۀ اجتماعی 1396همسایگی اس ، و پژوهش دیگری )رضایی،  

)اعتماد اجتماعی و آگاهی اجتماعی با بیشترین همبستگی( بووا احسوواس امنیوو  زنووان رابطووه مثبوو  و 

اند که بین این دو متغیر رابطه دطووی و نیز بدین نتیجه رسیده  1395معنادار دارند. رجایی و همکاران،  

واسووطۀ زنوودگی در محووالت صووورت غیردطووی اسوو ، یعنووی به  مستقیم وجود ندارد بلکه رابطووه بووه

 یابند.  بودن کیفی  زندگی و نداشتن امکانات این دو متغیر با هم ارتباط میای و نامطلوبحاشیه
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گریزی و های اجتموواعی، کوواهش جوورم، قووانونیکی از مسائل مبتالبه نظام  گریزی:. جرم و قانون2-3

هووای موورتبط بووا رو در بخووش زیووادی از پژوهشاس ؛ از ایوون  انحرافات اجتماعی در همۀ اشکال آن

های حقوق و علوم سیاسی به بررسی رابطووۀ ایوون متغیرهووا پردادتووه ویژه در حوزهسرمایۀ اجتماعی به

های مورد بررسی نشان داده شده اس  که سرمایۀ اجتماعی با جوورم شده اس . در تعدادی از پژوهش

های سرمایۀ اجتماعی نقشووی اساسووی در ار و معکوسی دارند و مؤلفهو رفتارهای مجرمانه رابطه معناد

؛ اعتمادی فرد و همکوواران، 1392مدار جرم دارند )رازقی و رضوانی،  پیشگیری اولیه و ثانویه و جامعه

؛ 1396؛ آیبوواغی و همکوواران، 1395نوری و زارعووی، ؛ دواجووه1395؛ احموودی و همکوواران، 1394

ها کاهش سرمایۀ اجتماعی و سسوو  رابطۀ معکوس، بردی از پژوهش  (. در تبیین این1396محمدی،  

داننوود )فیروزجائیووان و گریزی و ارتکاب جرم میشدن پیوندهای برون گروهی را عامل افزایش قانون

( و بردی دیگر افزایش کنترل اجتماعی )رستگاردالد و همکوواران، 1396؛ ددایاری،  1392بابایی،  علی

( و تقوی  نهادهووای مردمووی و 1394مداری )ذوالفقاری،  موکراسی و قانون(، تقوی  نگرش به د1392

( در اثر افزایش سرمایۀ اجتماعی را در پیشووگیری و کوواهش جوورم 1397مدنی )پیرسرایی و همکاران،  

گریزی و ارتکوواب جوورم  فرسووایش سوورمایۀ اجتموواعی )ضووعع دانند. یکی از بسترهای قانونمؤثر می

، احسوواس آنووومی و ضووعع روابووط غیررسوومی( و بووه دنبووال آن افووزایش اعتمادیمشارک  ذهنی، بی

مورد تلیید قرار گرفته اس . یکووی از راههووای   1394مجیدی،    نظمی اجتماعی اس  که در پژوهشبی

سنجش سرمایۀ اجتماعی بررسی میزان جرایم مرتبط با مواد مخدر، سرق ، نزاع و درگیری، ادتالفات 

دهوود انحرافووات اجتموواعی در نشووان می  سوو . نتووایج یووک پووژوهشدانوادگی، طالق و دودکشووی، ا

هاسوو ؛ و در مقابوول سوورمایۀ اجتموواعی های تهووران، کرمانشوواه و سوومنان بووالتر از سووایر استاناستان

های کرمانشاه، بوشهر، کردستان و اردبیل بووالتر از سووایر تر و در استانهای تهران و گیالن پاییناستان

توووان گفوو  بووال (. در تبیین این وضووعی  می1394اعتمادی فرد و همکاران،  های کشور اس  )استان

بودن میزان سرمایۀ اجتماعی الزاماً پیامدهای مثب  اجتماعی ندارد، بالعک ، افزایش سرمایۀ اجتموواعی 

(. همچنین، سرمایۀ اجتموواعی 1392شود )رازقی و رضوانی،  گروهی باعث افزایش جرم میمنفی درون

(؛ بوودین معنووا 1396باطی با گرایش به اعتیاد در جوانان رابطه منفی و معنادار دارد )عظیمی، در بُعد ارت

تری بردوردارنوود. در اند که از سرمایۀ اجتماعی پووایینکه جوانان مجرم در فضای اجتماعی رشد کرده

بووا دهوود سوورمایۀ اجتموواعی  های مورد بررسی، فقط در یک مورد نتیجۀ تحقیر نشووان میمیان پژوهش

رفتاری سازمانی رابطه مستقیم دارد، زیوورا سوورمایۀ اجتموواعی را بووا مفهوووم اعتموواد سوونجیده اسوو  کج

 (.1395)نصیرپور، 

رابطۀ سرمایۀ اجتماعی با توسعه از زوایای گوناگونی از جمله رشوود اقتصووادی، توسووعه . توسعه:  2-4

ابطۀ دوسویۀ ایوون دو متغیوور ها حاکی از رشهری و توسعۀ روستایی بررسی شده اس  و نتایج پژوهش

؛ محمدآونوودی و همکوواران، 1394؛ مهرگووان و دلیووری،  1393؛ سوووری،  1392اس  )باستانی و رزمی،

مدت رشد اقتصادی عاملی بوورای ارتقوواء و بهبووود سوورمایۀ اجتموواعی اسوو   امووا در (. در کوتاه1396

بوودتر شوودن   بووا  سوواسبووراین ابلندمدت نقش سرمایۀ اجتماعی در رشد اقتصادی دردور توجه اس ؛  
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سرمایۀ اجتماعی و افزایش جرایم اس  کووه بوواز دووود در   کاهشعاملی برای    ی به عنوانوضن اقتصاد

(.  1393شووود )سوووری،  منجر به کاهش سطخ فعالیوو  اقتصووادی و رشوود اقتصووادی میطولنی مدت  

( و بوور 1392 همچنین سرمایۀ اجتماعی با توسعه روستایی رابطه مسووتقیم دارد )فراهووانی و همکوواران،

های توسعه یووافتگی بووا (. داشتن زیرساد  1394ها مؤثر اس  )مهرگان و دلیری،  توسعه انسانی استان

میزان جرم، طالق، مصرف مواد مخدر، دودکشی و طرح دعاوی دادگاه رابطه معکوس دارد )باسووتانی 

ن را در نظر گرف  کووه (.  البته در این مورد باید موقعی  شهرهایی چون تهران و اصفها1392و رزمی،

تری بردوردارند. زنجان یافتگی، از سرمایۀ اجتماعی به نسب  پایینرغم داشتن میزان بالی توسعهعلی

منصووور و همکوواران، ترین سطخ سوورمایۀ اجتموواعی را دارنوود )محمدیانبالترین و تهران و ایالم پایین

دارای توسعه پایدار )دارای امکانووات و (. در درون شهرها نیز، دانوارهای ساکن محالت شهری 1397

های مناس  زندگی( از سرمایۀ اجتماعی بالتری بردوردارنوود )محمدآونوودی و همکوواران، زیرساد  

1396 ) 

 

پذیری شهروندان یکی از پیامدهای مثب  سرمایه اجتماعی، مشارک  و مسئولی    . محیط زیست:2-5

های دهنوود هرچووه مؤلفووهها نشووان میتایج پژوهشدر رابطه با محیط زیس  و  حفاظ  از آن اس . ن

نهوواد( بیشووتر باشوود، آلووودگی و های مردمسرمایۀ اجتماعی )اعتماد، همفکری و عضوووی  در سووازمان

کارگیری پتانسیل سرمایۀ اجتموواعی (؛ به1392تخری  محیط زیس  کمتر اس  )نصراللهی و اسالمی،  

(؛  هوور چووه 1392آبوواد،  لنجطی مؤثر اس  )اکبریمحیهای شهری و زیس  در مدیری  فجاین و بحران

اعتماد اجتماعی و تمایل به مشارک  بالتر باشد، آمادگی در برابر وقوع حوادث طبیعووی بووالتر اسوو  

رسانی، تعهوود و های جمعی و اطالع( و همکاری و مشارک  اجتماعی، رسانه1397)رضایی و نوری،  

تواننوود بووه بهبووود سوورمایۀ اجتموواعی کمووک کننوود مسووئولی  اجتموواعی، تولیوود و تسووهیم دانووش می

محیطی های زیسوو  المللی نیز سرمایۀ اجتموواعی ملووی بووا دغدغووه(. در سطخ بین1392آباد،  لنج)اکبری

 (.  1396زاده، همبستگی متوسطی دارد )کبیری و کریم

و متقابل اس . بین اجتماعی با فقر همانند رابطه این مفهوم با توسعه، دوسویه رابطۀ سرمایه. فقر:  2-6

ویژه، انسجام اجتماعی( و کاهش فقر روسووتاییان رابطووه های سرمایۀ اجتماعی )بهمیزان گسترش مؤلفه

های طوورد (، و در سووم  مقابوول، فقوور )بووا مؤلفووه1392معناداری وجود دارد )عبداللهی و همکوواران،  

د )بریمووانی و همکوواران، شووو اجتماعی، موقعی  فقر و فرهنگ فقر( باعث کاهش سرمایۀ اجتماعی می

داری بوور سوورمایۀ اجتموواعی دارنوود ( و متغیرهای شاد  فالکوو  و ضووری  جینووی اثوور معنووی1395

(. افزایش سرمایۀ اجتماعی با میزان رفاه اجتماعی )بُعد ذهنووی( رابطووه مسووتقیم دارد. 1396نیا،  )فرجام

ماعی با رفاه ذهنی رابطه مثبوو  های اجتاعتماد بین شخصی، اعتماد تعمیم یافته و مشارک  در فعالی  

 (.  1392پور،  ؛ برادران و حسین1392و معناداری دارند )ابوالحسنی، 
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یکی از مفاهیم جدیدی که بررسی ارتباط سوورمایۀ اجتموواعی بووا آن مووورد توجووه . تسهیم دانش:  2-7

زمانی بووا دهد سرمایۀ اجتموواعی سوواها نشان میمحققان قرار گرفته، تسهیم دانش اس .  نتایج پژوهش

(. در بعضووی 1395طاهری و همکاران،  دار دارد )احمدیتسهیم دانش به طور کلی رابطه مثب  و معنی

های تسهیم دانش از جمله کس  دانش و انتقووال ها سرمایۀ اجتماعی با بردی از مؤلفهدیگر از پژوهش

( و 1394شووال،  نیگذاری دانووش )پیرا(، مدل ذهنی مشووترک و اشووتراک 1392دانش )بردبار و زارعی،  

( رابطه مستقیم دارد؛ 1395سردوش و ادوان،  وری کارکنان )حسینیآوری دانش و بهرهتمایل به جمن

(. سوورمایۀ 1392اما با ثب  و ضبط دانش و کاربرد دانش رابطووه معنوواداری نوودارد )بردبووار و زارعووی،  

ازمانی در کسوو  و کارهووای اجتماعی از طریر تسهیم دانش تلثیر مثب  و معناداری بوور کووارآفرینی سوو 

 (.  1395گذارد )منتظری و همکاران، مورد مطالعه می

سوورمایۀ اجتموواعی بوور توانمندسووازی کارکنووان )احسوواس شایسووتگی، احسوواس . توانمندسازی:  2-8

معناداری، احساس مؤثر بودن و داشتن حوور انتخوواب( تلثیرگووذار اسوو  )نصراصووفهانی و همکوواران، 

سرمایۀ اجتماعی از جمله مشارک  اجتماعی، اعتماد اجتماعی و انسووجام  های(. بین بردی مؤلفه1395

مودب، مهوودی و وحوودتبه ترتی  بیشترین همبستگی با میووزان توانمنوودی زنووان وجووود دارد )نادری

(. طبر نتایج پژوهشی دیگر، ابعاد مختلع سرمایۀ اجتماعی با واسووطۀ متغیوور میووانجی بهزیسووتی 1397

 (.1397زاده و باقرزاده،  شنادتی زنان اثر مثب  و معنادار دارد )حسنانذهنی بر توانمندسازی رو

هایی از قبیل کیفی  زندگی، سالم  روان، شادی و امیوود بووه این متغیر با مؤلفه. کیفیت زندگی:  2-9

هووای موورور آینده سنجیده شده و ارتباط آن با سرمایۀ اجتماعی بررسی شده اس .  طیر نتایج پژوهش

( و 1392شده، سرمایۀ اجتماعی با کیفی  زندگی دانوار )رضای  از زندگی( )احموودی و همکوواران،  

(،رابطه مستقیم و معنووادار دارد. سوورمایۀ اجتموواعی بوور 1397زنان )دادمی و همکاران،    کیفی  زندگی

؛ 1394؛ رحمووانی دلیلووی،  1394نژاد و همکوواران،  شادی و نشاط اجتماعی تلثیر مستقیم دارد )نصرتی

( و بیش از سرمایه فرهنگی و اقتصادی تبیووین کننوودۀ شووادی جوانووان اسوو  1395سپهوند و جعفری،  

(. میزان شادی جوانان با کمیوو  و کیفیوو  روابووط جوانووان ارتبوواط دارد و 1392همکاران،    )دهقانی و

زاده و همکاران، کیفی  روابط اجتماعی در مقایسه با کمی  روابط تلثیر بیشتری بر شادی دارد )مهدی

ل از ها حاکی از این اس  که افراد دارای سرمایۀ اجتماعی باهای بردی پژوهش(. همچنین یافته1393

( و امید به آینده )رضووای  از زنوودگی( 1393پور و همکاران،  سالم  روان بهتری بردوردارند )شارع

هووای اطالعوواتی و ارتبوواطی جدیوود در (. اسووتفاده از فناوری1392بیشتری دارند )احمدی و همکاران،  

عوود عینووی شووود کووه سوورمایۀ اجتموواعی در دو مؤلفووه از بُتکمیل و گذراندن اوقات فراغ  موج  می

ها و معاشرت و ارتباطووات( و بُعوود ذهنووی )اعتموواد تعموویم ها و سازمان)عضوی  و مشارک  در گروه

(. سوورمایۀ اجتموواعی و ابعوواد آن )اعتموواد، حمایوو ، 1395یافته( ارتقاء یابد)رستگار دالد و همکاران، 

و معنووادار دارد تعامل، انسجام و آگاهی اجتماعی( با پایبنوودی بووه فرهنووگ شووهروندی ارتبوواط مثبوو   

پذیری دووانواده و انگیووزه نیوواز بووه موفقیوو  بووا سوورمایۀ که، انعطاف(. سرانجام این1397)حیدردانی،  

 (.1392اجتماعی رابطه مثب  و معنادار دارد )اسفندیاری، 
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سرمایۀ اجتماعی و ابعاد آن )اعتماد اجتماعی، حمای  مدنی و مشارک  مدنی( بوور مشارکت سیاسی:  

؛ 1395پور و موسوووی، ؛ حبی  1393تلثیر مستقیم و معنادار دارد )نجات و همکاران، مشارک  سیاسی  

(. 1395پور و موسوووی،  ( و در این بین مؤلفه آگوواهی بیشووترین توولثیر را دارد )حبیوو  1396انصاری،  

طلبانه و گیری تسوواویگیری دموکراتیووک، جهوو  گیری علمووی، جهوو  تجددگرایی در معنووای )جهوو  

ها، هنجارهای همیاری و اعتماد رابطووه مثبوو  و با سرمایۀ اجتماعی در ابعاد شبکه  گیری جهانی(جه  

 (.  1394معنادار دارد )محمدپناه، 

 

 . عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی3

هووا های مرور شده، تلثیر عوامل متعددی بر سرمایۀ اجتماعی بررسی شده که نتایج آندر میان پژوهش

(، اشووکال هووویتی، 1395حساس امنی  اجتموواعی )سووپهوند و جعفووری،  دهد  عواملی نظیر انشان می

(، عقایوود مووذهبی 1392سالم  روان، تحصیالت والوودین و سوورمایه فرهنگووی )فوواتحی و ادالصووی،  

(، مشووارک  در اجتماعووات 1392(، دینداری در همۀ ابعوواد آن )بهرامووی، 1392)مسعودنیا و همکاران، 

شووده بوورای شده بوورای تماشووای تلویزیووون و زمووان صرفف(، زمان صر1394دینی )عباسی و کرمی،  

(، 1393دلیلی،  استفاده از اینترن  )با تلثیر بر کیفی  روابط اجتماعی )هنجارهووا( )وثوووقی و رحمووانی

 ( بر سرمایۀ اجتماعی تلثیر مثب  و معناداری دارند. 1394استفاده از مطبوعات )گنجی و زارع، 

 

 های آنی و مؤلفه. برآورد میزان سرمایۀ اجتماع4

اند و بووا گیری و برآورد میزان سرمایۀ اجتماعی پردادتههای مرور شده، به اندازهتعداد کمی از پژوهش

انوود. تعووداد زیووادی از ایوون شان نتایج متفاوتی ارائه دادهتوجه به جامعه آماری و جمعی  نمونۀ تحقیر

؛ فوواتحی و 1392مکوواران،  اند )دهقانی و هها میزان سرمایۀ اجتماعی را متوسط ارزیابی نمودهپژوهش

؛ رحمووانی 1394؛ عطووااللهی و همکوواران،  1394؛ عباسووی و کرمووی،  1392؛ نصیرپور،  1392ادالصی،  

؛ احموودی و همکوواران، 1395نووژاد،  ؛ میرفووردی و ولی1395؛ رستگار دالد و همکاران،  1394دلیلی،  

سال   40و شهروندان بالی     ها را جوانان، دانشجویان کاشان، شیراز(، که جامعه آماری بیشتر آن1395

 اند. تهرانی تشکیل داده

پور و تر از متوسووط ارزیووابی شووده اسوو  )شووارعها نیز سرمایۀ اجتماعی پوواییندر تعدادی از پژوهش

؛ 1395بابووایی و تیموووری،  ؛ علی1394؛ ذوالفقوواری،  1393؛ وثوقی و رحمانی دلیلی،  1393همکاران،  

؛ رضووایی و 1397؛ موحوود و همکوواران،  1395یی و همکاران،  ؛ رجا1395طاهری و همکاران،  احمدی

(؛ که جمعی  نمونۀ تحقیر از میان  کارکنان ادارات دولتووی، معلمووان، سوواکنان شووهرهای 1397نوری،  

 اند. اطراف تهران از جمله ورامین و کرج انتخاب شده

اند )احموودی و همکوواران، ها نیز سرمایۀ اجتماعی را متوسط رو به بال برآورد نمودهبخشی از پژوهش

نژاد ؛ نصوورتی1394؛ گنجووی و زارع، 1393؛ نجات و همکاران، 1392؛ رستگاردالد و همکاران، 1392
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(؛ که جمعی  نمونۀ تحقیوور دووود را از میووان جوانووان 1394؛ رحیمی و محمدیان،  1394و همکاران،  

 اند.  ان و روستاییان برگزیدههایی چون بوشهر و کاشان و شهروندان یاسوج و  مردم منطقه آرشهرستان

های مختلع سرمایۀ اجتموواعی نتووایج متفوواوتی ارائووه ها نیز در رابطه با مؤلفهدر چند مورد از پژوهش

( تعاموول پووذیری، هنجووارگرایی، 1392شده اسوو ، از جملووه در پووژوهش )پورموسوووی و همکوواران،  

تموواعی متوسووط و مشووارک  پذیری و اعتماد اجتماعی در وضووعی  مطلوووب، همبسووتگی اجمسئولی  

اجتماعی و رضای  شغلی متوسط رو به پایین برآورد شده اسوو . و در پژوهشووی دیگوور )فراهووانی و 

( اعتماد اجتماعی متوسط و مشارک  اجتماعی و انسجام و همبستگی اجتماعی دوب 1392همکاران،  

 ارزیابی شده اس .  
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 گیرینتیجه

شود کووه در بررسووی رابطووه سوورمایۀ اجتموواعی بووا متغیرهووای های تحقیر، مالحظه میبا توجه به یافته

تواند ای، مستقل و وابسته نتایج متفاوت و گاه متضادی به دس  آمده اس  که میمختلع اعم از زمینه

به دلیل مختلع از جمله انتخاب تعریع متفاوت، در نظر گوورفتن ابعوواد مختلووع سوورمایه اجتموواعی، 

به مبانی نظری تحقیر، جامعه آموواری و جمعیوو  نمونووۀ متفوواوت   های متفاوت با توجهداشتن فرضیه

هووا بووا سازد؛ اما علیرغم این تفاوتگیری قطعی را دشوار میباشد، و این امر امکان تبیین کلی یا نتیجه

 توان روابط و نتایجی به شرح ذیل ارائه داد. ترکی  نتایج ارائه شده و در نظر داشتن شرایط تحقیر می

توانوود بووه دلیوول دسترسووی سرمایۀ اجتماعی کلی مردان نسب  به زنان بیشتر اس  کووه میدر مجموع،  

کووه اشووتغال زنووان بووا افووزایش سوورمایۀ های شغلی و اقتصادی باشوود، گووو اینبیشتر مردان به موقعی  

هایی مانند سوورمایۀ اجتموواعی شود؛ همچنین زنان در مؤلفهاجتماعی آنان نسب  به سایر زنان منجر می

ها بین سوون و تری دارند. در بردی پژوهشیگی و اعتماد نهادی نسب  به مردان وضعی  مناس  همسا

تر های سنی جوانتوان گف  گروهسرمایۀ اجتماعی رابطه معناداری گزارش نشده اس ، اما در کل، می

نشووان هووا  تری بردوردارنوود. نتووایج پژوهشنسب  به میانسالن و سالمندان از سرمایۀ اجتماعی پووایین

ای، تلهل به دلیل گسترش دامنه ارتباطات اجتموواعی دهد که در صورت کنترل سایر متغیرهای زمینهمی

شووود. متغیوور تحصوویالت بووا سوورمایۀ افراد باعث افزایش سرمایۀ اجتماعی نسب  بووه افووراد مجوورد می

بووا کنتوورل متغیوور   اجتماعی دارای ارتباط مثب  و معنادار اس ، اما باید توجه داش  که تلثیر این عامل

کند، بدین صورت که در هر گروه سنی با افزایش تحصیالت میزان سرمایۀ اجتموواعی سن معنا پیدا می

ای دیگوور، اشووتغال اسوو  کووه بووه علوو  افووزایش مشووارک  رسوومی و یابد. عامل زمینهنیز افزایش می

ا این تلثیر این متغیر نیز بووا تواند بر میزان سرمایۀ اجتماعی مؤثر باشد، امغیررسمی افراد در اجتماع می

تواند معنا پیدا کند؛ بدین صورت کووه زنووان، مووردان، جوانووان، کنترل متغیرهای سن، جن  و تلهل می

هووای مقابوول دووود از سوورمایۀ بودن نسووب  بووه پروهمیانسالن، افراد متلهل یا مجرد در صورت شوواغل

ای مؤثر بر سرمایۀ اجتماعی اسوو ، مینهاجتماعی بالتری بردوردارند. محل سکون  از دیگر عوامل ز

یافته و مرکزی شووهر بیشووتر های توسعهبدین صورت که، روستاییان بالتر از شهرنشینان، ساکنان محله

یافته و بردوووردار بیشووتر از ای و پیرامونی و ساکنان مناطر روستایی توسعههای حاشیهاز ساکنان محله

که درآمد به عنوان از سرمایۀ اجتماعی بردوردارند. سرانجام، ایننیافته  مناطر کمتر بردوردار و توسعه

های واسووطه مؤلفووهای به تنهایی تلثیر مستقیمی بوور سوورمایۀ اجتموواعی نوودارد، بلکووه بهیک متغیر زمینه

گووذارد. نتووایج فوووق، در مجموووع بووا نتووایج اجتماعی و فرهنگی )نمادین( بر سرمایۀ اجتماعی اثوور می

و سووفیری و صوودفی،  1387؛ سیاهپوش، 1385پور و فیروزآبادی، ه شده توسط ناطرهای ارائفراتحلیل

 همخوانی دارد.  1391

بیشتر پژوهشگران پیامدها یا کارکردهای سرمایۀ اجتماعی را در قال  رابطه آن بووا متغیرهووای وابسووته 

د. در سووطخ دوورد، بندی نمووو توان در دو سطخ درد و کالن تقسیمها میاند، که نتایج آنبررسی نموده

سرمایۀ اجتماعی بر هوی  اجتماعی و ملی تلثیر مثب  و معنادار داشته و فرایند مشووارک  اجتموواعی و 
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دهد. همچنین کیفی  زندگی، رضووای  سیاسی افراد را تسهیل نموده و تعلر اجتماعی افراد را ارتقا می

یۀ اجتماعی بیشووتر بووه مراتوو  بووالتر از زندگی، نشاط و شادکامی و امید به آینده در افراد دارای سرما

مداری، احساس رفاه )رفاه ذهنی(، احساس شایستگی، احسوواس اس . همچنین احساس امنی ، قانون

معناداری، احساس مؤثر بودن افراد با میزان سرمایۀ اجتماعی آنان همبسووتگی مسووتقیم و معنووادار دارد.  

سرمایۀ اجتماعی بالتر از امنی  اجتماعی بالتری های دارای  ها و سازماندر سطخ کالن، جوامن، گروه

گیرند، میووزان ارتکوواب کنند و از مواه  آن بهره بیشتری میبردوردارند، فرایند توسعه را بهتر طی می

هووا تری دارند، آلودگی و تخری  محوویط زیسوو  در آنهای اجتماعی پایینجرائم، انحرافات و آسی  

ر مقابله با حوادث و رویدادهای طبیعووی دارنوود، و تسووهیم دانووش و تر اس  و آمادگی بیشتری دپایین

 شود.    ها با گستردگی و اثرگذاری بیشتری انجام میتوانمندسازی افراد و گروه

توانند بردی از پیامدهای سرمایۀ اجتماعی با داشتن رابطه دوسویه با آن در کنار بردی عوامل دیگر می

یافتگی، وضووعی  ماعی مؤثر باشند. احساس امنی  اجتماعی، توسعهدر فرسایش یا تقوی  سرمایۀ اجت

اقتصاد و رفاه جامعه، دینداری و مشارک  دینی، استفاده از مطبوعات، میزان و نوع جرایم و انحرافات 

هووای ترین عوامل تلیید شدۀ مؤثر بر سرمایۀ اجتموواعی در پژوهشو کیفی  ارتباطات اجتماعی از مهم

 ن تحقیر هستند.   مورد بررسی در ای

ای، که، با در نظر داشتن رابطه چندجانبه و پیچیدۀ سرمایۀ اجتموواعی بووا متغیرهووای زمینووهسرانجام این

ای که برشمردیم، هر گونه اقوودام و تووالش در جهوو  ارتقووای سوورمایۀ اجتموواعی بووا مستقل و وابسته

رای بهبووود شوورایط اجتموواعی و تلثیرگذاری بر طیع وسیعی از متغیرهای فردی و اجتماعی زمینه را بوو 

سازد و این چرده به بهبود زندگی فردی و اجتماعی و کوواهش بازتولید دود سرمایۀ اجتماعی مهیا می

 های اجتماعی و افزایش رضای  از زندگی منجر دواهد شد.آسی  
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