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کـالن سـطح از:نـد اعبـارت تحلیلمختلفسطحسهاین.کردتبییناجتماعیۀسرمایمفهوم
فردي).(عامالنخردسطحو؛ها)سازمانیاها(گروهمیانیسطح؛(جوامع)
شـناختی، ۀسـرمای سـاختاري، ۀسـرمای اي،رابطـه ۀسـرمای اجتمـاعی، ۀسـرمای :هـا کلیدواژه
.فراترکیب

مقدمه.1
امـا اسـت؛ شدهتوجهآنبههاسرمایهدیگرازترکمکهاستسرمایهنوعیاجتماعیۀسرمای

ایـن بـه توجـه بدوندرواقع.شودمیتلقیمهمهاسرمایهدیگر ةاندازبهاهمیتمیزاننظراز
.یابـد کـاهش موجـود هايسرمایهدیگرازحاصلۀسرمایبازگشتنرخاستممکنسرمایه

خود جلب کرده و محبوبیـت یافتـه   را بهگرانپژوهشتوجهايفزایندهسرعتبامفهوماین
مختلـف هـاي حـوزه دراجتمـاعی ۀسـرمای نقـش مبـین گرفتـه صورتهايپژوهشاست.

andHanka2016;Aguilera(اقتصـادي ۀتوسـع ورشـد ازجملـه ،جامعهکالنوزیرساختی

Engbers Ejlskov(تسالم)،2017 et al. ؛1395دیگـران وقاسـمی (اجتمـاعی امنیت،)2014
؛1397و دیگــران اقــدمزادهرســول(اجتمــاعیفرهنــگ)،1390دیگــرانوهامانــهذاکــري
Lee(هـا جنگلمدیریت)،1391راندیگوزادهعباس et al. شـهري نظـام وجغرافیـا ،)2017

Sanyal(بحرانخطرکاهش)،1389و دیگران (پورمحمدي et al. تولیـدي هـاي شـبکه ،)2016
)Faccin et al. Carey(خریـدار وکنندهمینأتروابط،)2017 et al. وتحقیـق هـاي پـروژه ،)2011

Pinheiro(توسعه et al. Sander(اجتماعیهايشبکه،)2016 and Lee کاريهايمحیطو،)2014
)Norikoshi et al. هـا، شـبکه قواعـد، ۀمجموعـ «شکلبهاجتماعیۀسرمایتعریفاست.)2018

Xue(»مشـارکت بـراي توانمندسـازي واعضـا متقابـل دركاعتمـاد،  and Cheng 2017: 863(
درواقـع ونیسـت محـدود سطحایندرصرفاًاجتماعیۀسرمایکهاستموضوعاینگربیان

محـیط درهمکارعنوانبهچهوجامعهشهروندعنوانبهچهدیگر،یکدرکنارافرادحضوربا
درايکننـده تعیـین نقشهموارهاجتماعیسرمایۀاست.گرفتهشکلواحدمفهوماین،کاري
کـه کـرد اذعـان تـوان مـی پـس دارد؛مجموعههرتوفیقوافرادتکتکرفتاربهدهیجهت
سـطح درگرفتـه صـورت هايپژوهشاست.اهمیتحائزنیزهاسازماندراجتماعیۀسرمای

ۀسـرمای نقـش )،1393(عربشاهیسازمانیتعالیدراجتماعیۀسرماینقشازجمله:سازمانی
آذرمهـدي وپورحسین؛1395دیگرانورضائی(سوددهیوسازمانیعملکرددراجتماعی

Servaes؛1390 and Tamayo دانـش تسهیمةحوزدراجتماعیۀسرماینقشچنینهم)،2017
Widén-et(مینأتة زنجیراعضايوهاسازماندر al. هـا گـروه دريفنـاور وارتباطات)2004
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(Arling Nordstrom(خــانوادگیهـاي شــرکتدرآنکاربسـت و(2006 and Steier 2015(
.استسطحایندراجتماعیۀسرماینقشاهمیتبرییديأت

5195ومختلفسطوحوهازمینهدرشدهانجاماجتماعیۀسرمایهايپژوهشبهاشاره
بودنحیاتیپژوهشاین دراجتماعیۀسرمایبامرتبطهايکلیدواژهباشدهیافتپژوهش

کیفیهايپژوهشتعددوجودبااماسازد.میمبرهنرابشريجوامعدرسرمایهایننقش
کیفیهايپژوهشازهریکاست،افزایشدرحالنیزمستمرطوربهکه،حوزهایندر
ۀنمونوجامعهازمتأثریاساختهآشکارراموردبررسیةپدیدازايجنبهتنهاییبه

بیانازقعموااغلبدرکهدهدمیارائهرافرديمنحصربهنتایجمحقق،نظروموردمطالعه
کارگیريبهدرحقیقتماند.میناتواناالذهانیبینمشتركومعتبرنتایجوپارچهیکوجامع
،دیگرازسوياست.نیافتهگسترشهاآنتولیدافزایشبامتناسبکیفیهايپژوهشنتایج

تربیشعلمیوپژوهشیمعتبرهايیافتهوشواهدبرمبتنیگیريتصمیماهمیتروزهر
درراکیفیهايپژوهشهايیافتهبتواندکهايشیوهکارگیريهبضرورتبنابراینشود.می

هايیافتهکردنپارچهیکبرايناکافیتالشدارد.وجوددهدارائهترجامعيتفسیرقالب
ازاستفادهودانشۀ توسعبرايمهمیمدهايآپیدارايکیفیهايمطالعهازناشی

تولیدکیفیمطالعاتدرکهدانشیاعتبارسنجیمنظوربهدرواقعاست.کیفیهايپژوهش
روشکهیابدمیضرورتدانشآنمحتوايدرمحققاننظراتفاقواجماعبررسیشود،می

درد.شومیاستفادهومطرحمنظورهمینبهفرامطالعههايروشازیکیعنوانبهفراترکیب
فراتحلیلروشبههاییپژوهششاهدمتعدد،کیفیمطالعاتوجودبااجتماعیۀسرمایۀزمین

)Musavengane and Simatele 2017; Stam et al. 2014; Huang 2009; et al. 2013; Westlund

and Adam 2010; De Silva et al. 2005; Fulkerson and Thompson صدفیوسفیري;2008
فراترکیبروشبهجامعپژوهشیخألوهستیم)1385فیروزآباديوپورناطق؛1391
هايپژوهشدراجتماعیۀسرمایمختلفسطوحتحلیلومندنظامبررسیبهکهداردوجود
ۀارائوتحقیقادبیاتمندنظامۀمطالعدنبالبهپژوهشاینمنظوربدینبپردازد.شدهانجام

هاآندقیقبررسیباتااستاجتماعیۀسرمایهايشاخصازجامعیارچوبهچ
د.نکتعیینراتحلیلمختلفسطوحهايشاخص

پژوهشنظريمبانی.2
ازهانیفـان توسـط ايمقالـه در1916سـال دربـار نخسـتین بـراي اجتمـاعی ۀسرمایبحث

ومتقابـل درديهمبستگی،همنیت،حسنويةعقیدبه.شدمطرحغربیویرجینیايدانشگاه
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وجـود باامااست؛سرمایۀ اجتماعی خانوادهاعضايمیانوگروهیدروناجتماعیارتباطات
نگرفت؛خودبهجديشکلاجتماعیتحقیقاتدرمیالدي1990سالتامفهوم،ایناهمیت

بـزرگ شـهرهاي زنـدگی ومـرگ نـام بـه علمـی اثريدرراآنجاکوبجینکهزمانیتا
بهاما،دارنداجتماعیسرمایۀنقششهرهربرايهاشبکهوياعتقادبه.کرداستفادهآمریکایی

امـور درمشـارکت ۀزمیندراوپژوهشوکلمنجیمزایندرواقعولیشد.انتقادمفهوماین
وبوردیـو سپسشد.مفهوماینبهامروزيتوجهجلبسببکهبودشیکاگوشهردرمدرسه

ایتالیـا درسـاالر مـردم نهادهـاي ۀمطالعـ بـراي رامفهوماین،1990ۀدهدرپوتنامآنازپس
توجـه اجتمـاعی ۀسـرمای مفهـوم ،1990سـال اواسـط در).1383پـور شارع(کردنداستفاده

ۀسـرمای اصـطالح .کـرد جلـب خـود بـه راخبرنگـاران حتیوگذارانسیاستدانشگاهیان،
مبـانی ازمهمـی بخـش اجتماعیپیوندهايوهنجارهاکهکندمیایجادراایدهایناجتماعی

کلمـن که ارچوبیهچبابعدهاکهدکردنشناساییجیکوبزوبوردیوراارزشاین.ندازندگی
Pretty(دکرجلبراتريبیشتوجهدادند،هارائپوتنامو and Ward 2001: هـاي لفـه ؤم).211

بودنـد. کـرده مطـرح شناسانجامعهمفهوماینۀارائازپیشرااجتماعیۀسرمایةکنندتعریف
سـه هاينظرازمتشکلمفهوماین.کردایجادراآنفعلیشکلاجتماعیۀسرماینوینمفهوم

Sanyal(پوتنامو،کلمنبوردیو،:بودنویسنده and Routray 2016: بوردیـو، ۀگفتـ طبق.)104
وهـا شـبکه پایدارمزیتۀواسطبهکهاستمجازيیاواقعیمنابعۀمجموعاجتماعیۀسرمای
گیـرد. مـی تعلـق هاگروهیاافرادبهمتقابلهايآگاهیوشناختومستحکمسازمانیروابط

ارتبـاط درکـه اسـت اجتمـاعی سـاخت ازناشیبوردیوبراياجتماعیۀسرمایدیگر،بیانبه
ویافتـه سـازمان اجتمـاعی، هـاي کـنش ازناشـی فرهنگـی میـدان وافـراد عاداتبامستقیم
Bourdieu).شودمیبنديصورت پیشـرفت بـر انسـانی ۀسـرمای ثیرأتـ کلمنپژوهش(1977

تـر بـیش اجتماعیسرمایۀباآموزاندانشکهدادنشانوکردبررسیراآموزاندانشتحصیلی
تـري کماحتمالباکنند،میدریافتآنانجانبازکهتوجهیووالدینفیزیکیحضورمانند

وخـانواده دراجتمـاعی سرمایۀکهکندمیاشارهنتایجاینبرمبناياو.کنندمیفرارمدرسهاز
.Wu)2015(کنـد مـی ایفـا آینـده نسـل برايانسانیۀسرمایایجاددرحیاتینقشیهاانجمن
دوکـه اسـت گونـاگونی هـاي لفـه ؤمازمتشکلبلکهنیست؛واحديشیءاجتماعیۀسرمای

هاي معین افـرادي را  و کنشانداي از ساخت اجتماعیها جنبهآنۀدارند: هممشتركویژگی
هاي دیگر سـرمایه اسـت   اجتماعی مانند شکلسرمایۀ . که در درون ساختارندکنند تسهیل می

یـافتنی نخواهـد   که در نبود آن دسـت سازد میپذیر امکانهاي معینی رایابی به هدفو دست
؛ امـا در  کـرد کـامالً جـایگزین   تـوان  نمـی فیزیکی و انسانی سرمایۀ مانند را . این سرمایه بود
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اجتمـاعی کـه   سرمایۀ دیگر، شکل معینی از عبارتپذیر است. بهخاصی معاوضههاي موقعیت
فایـده یـا   هاي دیگـر بـی  ممکن است براي کنش،استمند ارزشهایی معیندر تسهیل کنش

در افراد و نه در ابزار فیزیکـی تولیـد وجـود نـدارد.     اجتماعی نهۀ مند باشد. سرمایحتی زیان
چـون هـم اجتمـاعی سازمانازهاییویژگی«کند: میرا چنین تعریف اجتماعی ۀپاتنام سرمای

اقـدامات تسـهیل طریـق ازراجامعـه ییآکـار تواننـد مـی کـه هاییشبکهوهنجارهااعتماد،
Sanyal(»کننـد فـراهم شـده هماهنگ and Routray 2016: اجتمـاعی را  سـرمایۀ  پاتنـام  ). 105
داند کـه موجـب ایجـاد ارتبـاط و     ها میو شبکه،اي از مفاهیم مانند اعتماد، هنجارهامجموعه

و درنهایت منـافع متقابـل آنـان را تـأمین خواهـد      شود میاجتماع هر اعضاي ۀمشارکت بهین
هـاي  کـه در کـنش  در شـبکه منـابعی هسـتند   نظر وي اعتماد و ارتباط متقابل اعضـا  کرد. از

سیاسـی و  ۀاجتماعی را ابزاري براي رسیدن بـه توسـع  سرمایۀ اعضاي جامعه موجودند. وي 
دهنـدة نشاناجتماعیسرمایۀ بارةدرگووگفتوداند. بحثهاي سیاسی میمنظااجتماعی در 

برخیکهاستایندهندةنشانموجودتعاریفتعدد. استاین سازهازواضحیتعریففقدان
ند امتفاوتبا رویکردهاییبنیادینمشابهیندهايافرگربیانو برخیپوشانیهمدارايتعاریف

)Woodhouse 2006: شاید اگر تعریف بانک جهـانی را نیـز بـه ایـن تعـاریف بیفـزاییم،       ).85
در تعریـف بانـک   دست آورد. اجتماعی بهسرمایۀ کلی و مشترك از یتوان تعریفبدرمجموع 

ها، ارتباطات، و هنجارهایی اشاره دارد کـه  اجتماعی به سازمانۀ سرمای«جهانی آمده است که 
بخشـند هاي اجتماعی جامعه را سامان میو کیف کنشکم«)Deker and Uslaner 2001: 47.(

تعاریف مختلفی از این مفهوم ارائه شده است.1درجدول 

اجتماعیۀسرمای. برخی تعاریف 1جدول 
منبعاجتماعیۀتعریف سرمای

و درك متقابل ،هاها، هنجارها، ارزشاي از شبکهاجتماعی مجموعهسرمایۀ 
گروهی گروهی و میانمیان اعضاي جامعه است که سبب تسهیل روابط درون

شود.کسب منافع متقابل در میان اعضاي گروه میبراي
Fukuyama (1995: 91)

تعامالتساختاردرفردموقیعت. دارداشاره هافرصتبهاجتماعیسرمایۀ 
:Burt 1997).شودمیمحسوبدارایییکخودخوديهب 340)

که افراد را براي شود اطالق میهایی اجتماعی به هنجارها و شبکهسرمایۀ 
.سازدکارهاي جمعی توانمند می

(Woolcock and Narayan
2000: 225)

»ايشبکهرویکرد«ازکه با استفادهنامند اجتماعی میسرمایۀ را اي سرمایه
سبب تحقق اهداف فردي و اجتماعیروابطکیفیتةبهبوددهندعنوانبه

د.شواجتماعی می
(Tronca 2011: 129)



1398تابستاندوم،ةشماردهم،سال،فرهنگیپژوهیجامعه60

منبعاجتماعیۀتعریف سرمای
هنجارهايفردي ودر روابط میانبر اعتمادمبتنیاياجتماعی سرمایهسرمایۀ 

شده،همکاريتسهیلباعثکهاستاجتماعیهايشبکهدرمتقابل
است.جمعیوفرديتحقق منافعبراي و امري حیاتی ،بودهآفرینارزش

(Ansari 2013: 77)

ها یابی سازمانقدرتمند براي شرح چگونگی دستاينظریهاجتماعی سرمایۀ 
درواقع ارتباطات مفهوم ؛طریق برقراري ارتباطات استو اعضایشان به منابع از

سازد.اجتماعی را میسرمایۀ 
(Wang and Lenihan 2018:

2)

هایی گیرد که افراد در مکانهایی شکل میاجتماعی در موقعیتسرمایۀ 
نهاد هاي مردمهاي کار و سازمانهاي مذهبی، محیطها، مکانچون محلههم

کنند.دیگر تالش میارتباط با یکند و براي ایجاد ردیگر تعامل دابا یک
(Foster et al. 2019: 235)

پژوهشروش. 3
علمـی بــا   ۀجامعشدن مواجههاي مختلف علوم و هاي اخیر با رشد مطالعات در حوزهدر سال
ابعـاد  همـۀ  اند که اطالع و تسلط بـر  عمل به این نتیجه رسیدهاطالعات، اندیشمندان درانفجـار

هـاي  بنـابراین پـژوهش  ؛پذیر نیستروزبودن در این زمینه تا حدود زیادي امکانبهو یک رشته
هیشده در موضـوعمطالعات انجامةکه عصارترکیبـی منــد و علمــی   نظـامةشـیوخـاص را ـب
تجزیـه  )meta-study(گران قرار دهند گسترش روزافزون یافته است. فرامطالعهپژوهشفـراروي
هاي گذشته در سال.خاص استايشده در حوزهعمیق از کارهاي پژوهشی انجامیو تحلیل

ولـی بایـد   ،شـده اسـت  براي این روش استفاده )meta-analysis(تحلیلافراصطالح تر از بیش
) (متاسـنتز)، meta-synthesis(تحلیـل، فراترکیـب  اچـون فر هایی هـم مطالعه با واژهاگفت که فر

در این رویکردهـا را  همۀ ت و متفاوت اس)meta-method(و فراروش،)meta-theoryه (فرانظری
ۀنـوعی فرامطالعـ  ،که عمدتاً در چند سال گذشته از آن اسـتفاده شـده  ،فراتحلیلگیرد. بر می

هـاي پـژوهش  ویژه فرضـیه هب،هاي گذشتهی است که فقط بر روي نتایج آماري پژوهشکم،
متغیرهـاي  ة، اثـر انـداز  Rمانند روش آن و براساس فنون آماري خاصی در که گیردانجام می

صورت کیفـی و بـر روي   شود. این فرامطالعه اگر بههاي گذشته محاسبه میمؤثر در پژوهش
هـاي  کدگذاري متداول در پژوهشةهاي گذشته با شیومفاهیم و نتایج مورداستفاده در مطالعه

ةشود. اگر این فرامطالعه فقط در حوزتز یا فراترکیب شناخته مینام فراسنبه،کیفی انجام گیرد
که ایـن فرامطالعـه   به فراروش معروف است و درصورتی،شناسی کارهاي گذشته باشدروش

شـود. مـی نامیده ههاي گذشته باشد، فرانظریهاي پژوهشارچوبهالگوها و چةفقط در حوز
تحلیـل  (: فراتحلیلاصلی استۀگونتوان گفت فرامطالعه شامل چهار کلی میطورهبنابراین ب

ـی پیشـین  نتایج پژوهشی کم؛اولیـه) اتشناسـی مطالعـ  تحلیـل روش (فـراروش  ؛)هاي کم
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هـاي  و فراترکیب (تحلیل کیفی نتایج پژوهش؛)تحلیل کیفی محتواي مطالعات اولیه(هفرانظری
).1390و دیگرانکیفی پیشین) (سهرابی

شـده  استخراجهاي کیفی است که از اطالعات و یافتهمطالعۀفراترکیب نوعی زیمرباوربه
مـدنظر  ۀکنــد. درنتیجــه نمونــ   مرتبط و مشابه استفاده مـی اتاز مطالعات کیفی با موضوع

تشـکیل هـا بـا سـؤال پـژوهش    براي فراترکیب از مطالعات کیفی منتخب براساس ارتباط آن
بلکـه تحلیـل   ،ادبیـات موضـوع مـدنظــر نیســت  ۀپارچمرور یکصرفاًشود. فراترکیبمی

شود.پژوهش بیان میاجراي درادامه مراحل .(Zimmer 2006)هاي ایـن مطالعات استیافته

. مراحل پژوهش4
اي سندلوسـکی و باروسـو  مرحلـه براي تحقق هدف مدنظر در این پژوهش، از رویکرد هفت

دهد.این مراحل را نمایش میۀخالص1که شکل ) استفاده شده 2007(

Sandelowski 2007)(بیفراترکۀگانهفتمراحل.1شکل

پژوهش/ اهدافها: تنظیم سؤالاولگام1.4
هاي ذیـل  اجتماعی و شاخصسرمایۀ پژوهش تعیین سطوح تحلیلِ ابعاد این در هدف اصلی 

در ادبیـات  شـده اشـاره هاي هدف ابتدایی الزم است شاخصدر منظور . بدیناستهر سطح 
ند.شوتحقیق بررسی 

مند متون: بررسی نظامگام دوم2.4
هـاي  در پایگاه2018تا 1970پژوهشی منتشرشده از سال ـ این تحقیق مقاالت علمی  ۀجامع

Googleچون گوگـل اسـکالر (  معتبر علمی هم Scholar ) الزویـر ،(Elsevier ) امرالـد ،(Emerald ،(

ال/ اهداف ؤ. تنظیم س1
پژوهش

مندصورت نظام. بررسی متون به2
جو و انتخاب مقاالت مناسبو. جست3

ها. استخراج اطالعات مقاله4

هامقوله. تحلیل 5
(روش تحلیل محتواي قیاسی)

.کنترل کیفیت 6
الگوي مفهومی ۀ. ارائ7

ها)(یافتهپژوهش
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Taylor and)، تیلور انـد فرانسـیس (  Springer)، اشپرینگر (Sage)، سیج (ProQuestپروکوئست (

Francis،() ریسرچ گیتResearch Gate) نورمگز ،(Noormags     ،پورتـال جـامع علـوم انسـانی ،(
.اجتمـاعی اسـت  ۀ سرمایة) در حوزMgiranمرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی و مگیران (

،»اجتمـاعی سـرمایۀ  «، »فکـري سـرمایۀ  «، »سـرمایه «فارسی نظیر متنوعی در کلیديهايواژه
، »اجتمـاعی سـرمایۀ  هـاي  شـاخص «،»اجتمـاعی سرمایۀ ابعاد «،»اجتماعیسرمایۀ هاي لفهؤم«
Social Capital« ،»Social«و در انگلیسی نیـز  ،»اجتماعیسرمایۀ مفهوم « Capital Items« ،
»Social Capital Content« ،»Social Capital Index« ،»Social Capital Indicators« ، و
»Social Capital Characteristics«شـد اسـتفاده  پـژوهش هـاي مقالـه جـوي وجستبراي .

جـوي وجسـت موتورهـاي وهـا مجلـه هـا، دادههايپایگاهبررسیوجووجستۀدرنتیج
ـ 72تعـداد مـدنظر کلیـدي هـاي واژهازاسـتفاده بـا ومختلف بـراي نهـایی مـرتبط  ۀمقال

شدند.انتخابفراترکیب

هاي مناسبجو و انتخاب مقالهوگام سوم: جست3.4
انتخـاب اسـناد   اي از فراینـد  خالصه2هاي پذیرش مقاالت و در شکلشاخص2جدولدر 

اجـراي هـاي نهـایی بـراي    الگوریتم انتخاب مقالهنشان داده شده است.هاپژوهشی این مقاله
هـاي ارزیـابی   مهـارت ۀپس از گزینش اسناد و متون علمی برگزیده توسـط برنامـ  فراترکیب

هـاي ارزیـابی بـراي هـر     طبق مهارتشناختی مطالعاتمنظور بررسی کیفیت روشبهحیاتی
پـذیري  انعکاسها،آوري دادهجمعبرداري،هنمونطرح،منطق،مقاله براساس ده معیار اهداف،

پـژوهش امتیـازي   و ارزش،هـا بیان روشـن یافتـه  و تحلیل،دقت تجزیهاخالقی،مالحظات 
هـاي فرعـی و   مقولـه شده بـه  شود. در گام بعد کدهاي شناسایی و استخراجیمنظر گرفتهدر

بندي شدند.دستهاصلی 
ــذیرنیاشپذیريهارمعیا ــارتفتنپ ــاالت عب ــد از:مق ــبزان ــمطالعناـ ــهمطانماز،هـ ،لع

2پـژوهش کـه در جـدول    عنوو ،مطالعهردمویطاشر،مطالعهردمومعۀجا،مطالعهي هاروش
بودنـد کـه   5195شـده یافتهاي مقالهکلشده،اشاره شده است. طبق الگوریتم ارائههاآنبه 

دلیـل  مقالـه بـه  2850اند. از میـان ایـن مقـاالت    هاي علمی استخراج شدهپایگاهاز هاآنهمۀ
مقالـه برمبنـاي   1150بعـد،  ۀ مرحلـ بـودن حـذف شـدند. در   عنوان و تکـراري نداشتنتطابق

ـ 989و 134چنین تعداد نشد و همپذیرفتهارزیابی چکیده  دالیـل ترتیـب بـه  دیگـر بـه  ۀمقال
بـراي پـژوهش  مقالـه  72محتوا و روش پـژوهش حـذف شـدند. درنهایـت     نداشتنتناسب

.انتخاب شدند
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مقاالترشیپذيهاشاخص.2جدول
توضیحاتمعیار پذیرش

انگلیسی و فارسیزبان
2018- 1970زمانیةباز

اجتماعیۀسرمایۀکل مقاالت در زمینجامعه
اجتماعیۀسرمایهاي بررسی شاخصشرایط مطالعه
معتبرشده در نشریات مقاالت چاپنوع پژوهش

. الگوریتم ارزیابی و انتخاب مقاالت2شکل 

هاگام چهارم و پنجم: استخراج اطالعات و تحلیل مقوله4.4
تحلیـل و  هـا براسـاس روش تحلیـل محتـواي قیاسـی     رو، اطالعات مقالـه در پژوهش پیش

شـرح زیـر   ) به2008. فرایند تحلیل محتواي قیاسی براساس مدل الو و کینگاس (شدبررسی 
انجام شد:

شدهتعداد منابع یافت
N=5195

بررسی چکیدهبرايمقاالت تعداد 
N=2345

تعداد مقاالت براي بررسی محتواي کامل
N=1195

)هاي ردشده (چکیدهمقاله
N=1150

مقاالت ردشده (عنوان)
N=2850

کل مقاالت نهایی
N=72

ها براي ارزیابی روش پژوهشتعداد مقاله
N=1061

)هاي ردشده (روش پژوهشمقاله
N=989

)(محتواشدههاي ردمقاله
N=134
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ــاده1 ــورکردن در داده. آم ــل،   ســازي: غ ــتن، انتخــاب واحــد تحلی ــت م ــا و درك کلی ه
ها.تحلیل محتواي آشکار/ مکنون دادهبارةگیري درتصمیم

هـا  بـر داده الزم بار متن مقاالت مطالعـه شـد تـا اشـراف نسـبی      در این پژوهش چندین
که اطمینان از اشـباع و کفایـت نظـري بـراي     متون تا جایی ادامه یافتۀحاصل شود و مطالع

بـود  واحد تحلیـل  اجتماعی سرمایۀهاي گر شاخصگران حاصل شود. جمالت بیانپژوهش
.شدها تحلیل و مکنون دادهو باتوجه به موضوع و هدف تحقیق، محتواي آشکار 

بنـدي کـدها ذیـل یـک سرفصـل      (گـروه ها : کدگذاري باز و ایجاد مقولهدهی. سازمان2
هــاي اصــلی/ فرعــی یجــاد مقولــهبنــدي کلــی از عنــوان تحقیــق توســط افرمــولتــر)، کلــی

.شدهتلخیص
. شـدند هـا آشـنا   و با آنندها را مطالعه کرددهداانگرکه پژوهششدآغاز یدوم زمانگام

هـاي  ، مقولـه هیـ ولاهـاي گذاريکدشد و براساسهیتههاشاخصاز هیاولیچنین، فهرستهم
فرعی براساس ارتباط میان کدها احصا شـد. در تحلیـل محتـواي قیاسـی (بـرخالف تحلیـل       

اي و رابطـه ،اند (ابعاد شـناختی، سـاختاري  هاي اصلی از ابتدا مشخصمحتواي استقرایی)، تم
بنـدي کـدها و مقـوالت فرعـی     اجتماعی) و خروجی این گام تشکیل ماتریس دسـته سرمایۀ

نشان داده شده است. فراوانی و تکرار کدها نیـز در  3ت اصلی است که در جدول ذیل مقوال
مشخص شده است.3جدول 

هـاي مختلـف   نتـایج بـا اسـتفاده از روش   بیـان یند تحلیل و ا: گزارش فردهیگزارش. 3
.و نظایر آن)،گونهها، روایت داستانادراکی، ارتباط مقولهۀ(مدل، نقش

الگوي مفهومی) انجام شده است.ۀمراحل فراترکیب (ارائاین گام در بخش نهایی 
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بندي کدها، مقوالت فرعی و اصلی. ماتریس دسته3جدول 
ۀمقول

کدفرعیۀمقولاصلی

سرمایۀ
ايرابطه

اعتماد و 
صداقت

)، اعتماد اجتماعی 45،53)، اعتماد به دوستان ()45،52اعتماد به اقوام و خویشان 
)10،9،12،11،17،29،24،45،7،38،54،52،56،40،67،41،44،53،71،59،

،45ها و اصناف ()، اعتماد به گروه10،17،67،40،44،38)، اعتماد سازمانی (36
، 54،66، 10، 45)، اعتماد به کارگزاران سیاسی، نهادهاي سیاسی و نظام سیاسی (53
)، اعتماد به 45هاي مذهبی ()، اعتماد به سازمان45(هاي خیریه )، اعتماد به سازمان36

)، اعتماد 71، 62،64، 33،45)، صداقت (67)، اعتماد غیررسمی (51همکاران (
،64کاري ()، درست60اعتماد (ۀ)، شبک66)، پرهیز از بدگمانی (52برمبناي دانش (

)15،67نفس ()، اعتمادبه62)، شفافیت (62

مشارکت 
غیررسمی

)، 67، 54، 53)، مشارکت غیررسمی مذهبی (46، 53ها (مشارکت غیررسمی در خیریه
و ،هاها، سازمانها، انجمن)، شرکت در اتحادیه53یارانه (مشارکت غیررسمی هم

، 67، 40()، تعداد روابط غیررسمی45، 46، 61، 67، 53سسات مدنی غیررسمی (ؤم
، 24، 22، 14(انجمنیـ )، همکاري درون 19(هاي غیررسمی)، تشکیل انجمن2،37

)34(هاي انجمنی)، تشکیل شبکه33(هاي غیرانتفاعی)، سازمان33،68، 32

مشارکت 
سیاسی

خریدحجمو)، مطالعه38، 67،36، 35، 23،28،33، 10، 59دهی (يأردرمشارکت
)، شرکت در 59(هاپیمایی)، شرکت در راه59سیاسی (اطالعات)، میزان59روزنامه (

)، ارتباط با 36، 10، 11)، اقدامات سیاسی (59سیاسی (هاي)، انقالب59تجمعات (
)، 53، 45(گیري اخبار سیاسی)، پی59)، مشارکت سیاسی نقادانه (35مقامات رسمی (

)، 45هاي گوناگون ()، عملکرد حکومت در حوزه38، 53آگاهی از امور عمومی (
پذیري و )، مسئولیت51(پذیري)، قدرت سازگاري و انعطاف51(راعتماد به اخبا

)51(گویی دربرابر عملکردپاسخ

مشارکت 
اجتماعی

)، ارتباطات 67،64، 29)، ارتباطات اجتماعی (67، 54، 46، 33،10روابط با دوستان (
، 46همسایگان ()، تعامل با 61، 10، 16، 54،11، 1،38،50، 44، 4، 6،40،67شغلی (

، 16)، تعامالت خانوادگی (46)، تعامالت با اولیا و مربیان مدرسه (61، 10، 54، 50
)، 64، 45افراد (دیگر)، مشورت با 38، 43، 61، 67، 49،58، 10، 19، 50، 46

، 13)، مشارکت مدنی (39، 37، 1، 67، 35،42، 29، 28، 12ها (مشارکت در انجمن
ة)، عوامل پیونددهند46، 48)، ایفاي نقش اجتماعی (59، 1، 54، 34، 33، 32، 17

)، 61هاي اجتماعی ()، مشارکت در شبکه68دادها ()، شرکت در روي58دوستی (
)، مشارکت در 51)، مدیریت مشارکتی (60مشارکت در تصمیمات مسائل عمومی (

ت )، بصیر40،1(گوي سازمانیو)، شرکت در بحث و گفت40ریزي پروژه (برنامه
)، دادوستد و 57()، آگاهی و توجه به امور عمومی و اجتماعی53، 45اجتماعی (

)، 64()، میزان روابط اجتماعی67بودن با مسائل عمومی ()، درارتباط27معامله (
)، 36)، داشتن دوست صمیمی (36)، مالقات با همکاران (36مالقات با بستگان (
)، رضایت از زندگی 36(هاي اجتماعی)، همکاري با شبکه36ارتباط با همسایگان (

)، 36)، مالقات با دوستان (36)، رضایت از زندگی اجتماعی (38، 36خانوادگی (
ها، )، تناوب دوستی2،40()، تعداد روابط سازمانی71کردن (تمایل و اشتیاق به گوش
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ۀمقول
کدفرعیۀمقولاصلی

)51()، فعالیت مشترك با همکاران78،38، 67، 35(هاو صحبت،دیدارها

ت مشارک
اقتصادي

)،67وکارهاي محلی (ها و کسب)، استفاده از فروشگاه67میزان مشارکت نیروي کار (
)، تعامالت و روابط 51)، ارتباط با افراد خارج از محل کار (67ها (در تعاونیمشارکت

، 45)، تعامل با دیگران (45وآمد با دیگران ()، رفت43، 51،5،41متقابل با همکاران (
)51(هادر مراسم مختلف دانشگاه)، شرکت61

هنجارهاي
واخالقی
مذهبی

)، 19،64)، بردباري (17)، نظم و ترتیب (66، 63، 58،62، 4، 7عدالت میان افراد (
زیستی )، ساده45جرائم (وقوع)، نرخ45، 58)، وجدان کاري (64، 45،63گذشت (

)، 66، 64، 58)، ایثار (55()، درك مشترك از رفتارها و تکالیف 47)، اجماع (62(
عهد به)، وفاي43،38، 63،64، 17،35، 7)، کمک به افراد (67، 45،58داري (امانت

وغیبتاز)، پرهیز58دروغ (از)، پرهیز58من (ؤبرادران م)، حقوق71، 66، 63، 58(
از)، پرهیز66، 58تهمت (از)، پرهیز58نیرنگ (از)، پرهیز66، 58چینی (سخن

، 58،64)، خمس و زکات (63،66، 58()، انفاق66، 58الحسنه ()، قرض58ورزي (کینه
رویی رویی و خوش)، گشاده64، 62()، پرهیز از غرور و خودپسندي58)، وقف (66
)، 64، 63ازمنکر (نهیـ معروف)، امربه66، 63(رحمۀ)، صل63)، احترام (64، 62(

)، صدقه 63شایسته (همسر)، داشتن63دوستان و دشمنان (با)، مدارا63مردم (ازتشکر
)، پرهیز از غیبت و تهمت و 64)، رعایت حقوق دیگران (66، 63نکردن ()، حسادت63(

)، کمک به بیماران66، 64)، نماز جمعه و نماز جماعت (66، 64)، حج (64تبعیض (
داشتن )، 38، 37، 59، 36، 65، 68، 67، 7بودن ()، داوطلب7)، کمک به کودکان (7(

)، کمک به 66، 33،67، 11امور خیریه (شرکت در )، 39، 11، 4نوعی (حس هم
، 67، 27)، وساطت بین دیگران (58، 7)، کمک به اعضاي جامعه (36، 12همسایه (

)، 64آمیز ()، روابط دوستانه و محبت3،65، 1، 45(دردي با دیگران)، احساس هم68
)، 69، 42پذیري ()، جامعه78، 71، 64هاي مشترك (شتعامل گروهی براساس ارز
)، 35، 15)، صمیمیت (51()، خیرخواهی و دگرخواهی71احترام به دیدگاه دیگران (

)، 51()، تجلیل و قدرشناسی51(ها)، کمک به هنگام گرفتاري45پذیري (مسئولیت
)، 51(اردر رفتکردنن)، تظاهر51(دیگرنیت به یک)، حسن51(نفسپرورش عزت

)، وفاق در 51()، محبت و دوستی51،66()، عدالت51،71(بندي به قول و قرارهاپاي
هاي عاطفی، مالی، فکري )، حمایت51(دیگران )، توجه به منافع 51(هاها و نقشارزش

)69()، خودافشایی64(ظن)، حسن64()، اخوت51(و اطالعاتی

ایجاد هویت 
گروهی

هاي مذهبی)، عضویت در سازمان67،60، 54هاي اجتماعی (نعضویت در سازما
پارچگی امت )، تفکر یک54(هاي سیاسی)، عضویت در سازمان35،38، 11، 54(

بستگی )، هم19(هاي رسمی)، تشکیل انجمن58اجتماعی (ۀ)، اصل توب58اسالمی (
تعهد و تعلق)، احساس 51،41،42بستگی سازمانی ()، هم49، 16، 1، 51(گروهی

)، داشتن هویت 64()، وحدت55()، احساس هویت با شبکه51،71، 18،20(
)51(سازمانی

تعهدات
اجتماعی

)، 51()، انگیزه براي رسیدن به نفع عمومی51(سمت هدف جمعیگیري بهجهت
)، بسیج منابع براي کار گروهی67، 51همکاري و تعاون در انجام وظایف (ۀروحی

)، 51)، تضمین منافع افراد هنگام مشارکت (51مشترك از منابع و منافع (ةتفاد)، اس51(
)، 64()، تعاون45)، ترجیح منافع جمعی بر فردي (51یاري براي هدف مشترك (هم

)70، 27،42(همکاري پایدار
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ۀمقول
کدفرعیۀمقولاصلی

سرمایۀ
ساختاري

پیکربندي
شبکه

،47،59پذیري (میزان ارتباط)، اتصال و 58()، حقوق متقابل رهبر و پیرو47(تراکم
)، ثبات در ارتباطات 71، 56)، قوانین (56)، فرایندها (78، 47،59مراتب ()، سلسله41

)، تعداد اعضاي 37)، نوع شبکه (43، 72)، کنترل و تمرکز شبکه (6،43، 18شبکه (
، 4)، تعداد و تنوع اعضاي گروه (7)، تناسب اعضا (67، 16(شبکهة)، انداز37شبکه (

)38، 2، 68،44)، عضویت در گروه (35، 14، 9، 8، 7، 5

ارتباطات و 
پیوندهاي 

شبکه

)، 5،37ها ()، ارتباطات و شبکه41)، ایجاد شبکه (67، 55رسی به منابع (امکان دست
)، 59وسعت ارتباطات موجود در شبکه ()27، 21، 3، 37شکل تعامالت در شبکه (

)، کاهش زمان و سرمایه براي گردآوري 40، 59(شدت ارتباطات موجود در شبکه 
)، 58رهبر و پیرو در شبکه (ۀ)، رابط42، 9)، روابط آسان درون شبکه (47اطالعات (

)، مشارکت مادي 35،40،67، 12)، کمیت و کیفیت شبکه (70قدرت روابط شبکه (
، )7، 4گیري ()، مشارکت در تصمیم38، 7)، تناوب مشارکت اعضا (7،14(اعضا

)، تبادل و اشتراك اطالعات و دانش در بین افراد71، 51(رسی برابر به اطالعاتدست
)9، 51(بهینه و مؤثر از فناوري اطالعات و ارتباطاتة)، استفاد51(

هاي سرمایه
شبکه

)، 31(اي)، دارایی شبکه8سرمایه (مثابۀ)، اطالعات به26، 8،3سرمایه (مثابۀزمان به
رسی و استفاده از منابع نهفته در )، دست31)، دارایی مشارکتی (31(ارتباطیدارایی 

)، 71()، رفاه گروهی71)، منابع مشترك گروهی (39، 49،3،67(هاي اجتماعیشبکه
)71توافق و سازش گروهی (

اطالعات
شبکه

)، تسهیم اطالعات27، 3، 9)، تسهیل تبادل اطالعات (9هماهنگی آسان اطالعات (
)، تشکیل 32)، کنترل اطالعات (4، 30، 27، 16رسی به اطالعات ()، دست25(

)55، 47هاي اطالعاتی (کانال

سرمایۀ
شناختی

اشتراکات 
شناختی

ۀطریق مبادل)، درك متقابل از47،66، 18هاي مشترك (استعارهوهاداستانها،افسانه
)16)، انتظارات مشترك (56هاي نگرشی مشترك ()، نشانه55هاي مشترك (سرگذشت

اشتراکات 
اعتقادي

)، 25، 21، 20، 18،23،66،38هاي مشترك ()، ارزش66سان (عبادات دینی یک
)41عقاید مشترك (

اشتراکات 
جمعی

موقعیت )، 8)، عالیق مشترك (21،14،26، 43،66،70، 41،6اهداف مشترك (
)، 51(جمعی مشترك)، اعتبار55،9طریق زبان مشترك ()، درك متقابل از9مشترك (

)43()، یادگیري جمعی51(وجدان جمعی

مقاله آمده است.منابعی هستند که در پیوستةاعداد داخل پرانتز شمار

گام ششم: کنترل کیفیت (قابلیت اعتماد پژوهش)5.4
ـ در پژوهش قابلیـت اعتمـاد   «جـاي مفـاهیم پایـایی و روایـی، از مفهـوم      ههاي کیفی عموماً ب

)trustworthiness «(هـاي  هاي بررسـی قابلیـت اعتمـاد پـژوهش    یکی از روششود.استفاده می
براي کنتـرل مفـاهیم   ،به همین منظور) است. researcher triangulationسویگی محقق (کیفی سه

گر استفاده شد. بـراي ارزیـابی میـزان توافـق     پژوهشهاي دوکدگذاريۀاستخراجی از مقایس
interiorکدگـذار و درنتیجـه پایـایی درونـی (    بین ایـن دو   reliability ضـریب  ازهـا ) مصـاحبه
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Kappa(کاپاموضوعیـدرون interclass-correlation ( تـوان  میضریبطریق ایناز.شداستفاده
کـرد  ابزار یا در دو مقطع زمانی) را ارزیـابی  (توسط دو نفر یا دو گیريتوافق دو اندازهمیزان 

)Trull and Prinstein 2012.(شــود کــه  براي متغیرهایی اسـتفاده مــی ي کوهنشاخص کاپا
کاپـا  دیگر برابر باشد. مقـدار شــاخص ها با یکها یکی و تعداد طبقات آنسطح سنجش آن

تـر باشـد،   هرچـه مقـدار ایـن سـنجه بـه عـدد یـک نزدیـک        وبین صفر تا یک نوسان دارد
). بـه همـین منظـور   1392و همکـاران (محقراستکدگذاران تر بین توافق بیشةدهندنشان

هـاي زیرمقولـه ادغام کـدها و  ةبدون اطالع از نحو،هاي این موضوعخبرهشخص دیگري از 
ـ کـرده اسـت. سـپس    بندي دستهزیرمقولهدر را کدها ،گرجادشده توسط پژوهشیا ۀزیرمقول

شده توسط این فرد مقایسه شده است. درنهایـت  ارائهۀزیرمقولگر با شده توسط پژوهشارائه
مشابه و متفـاوت، شـاخص کاپـا محاسـبه شـده اسـت.       ةجادشدیاۀزیرمقولباتوجه به تعداد 

د ایـن تعـدا  انـد، کـه از   ایجاد کردهزیرمقولهدوازده دیگر ةو خبرزیرمقولهسیزده گرهشوپژ
طورکه در ادامه نشان داده شده است، مقدار شاخص کاپا برابـر  همانند.امفهوم مشتركیازده 

.در سطح توافق معتبر قرار گرفته است3محاسبه شد که باتوجه به جدول 0.7789با 

. پایایی روش فراترکیب4جدول 
نظر محقق

بلهخیرمجموع
121B:11A:بله

نظر خبره 20D:2C:خیر
14N:113مجموع

شدههمشاهدتوافقات= =0.7857

کاپاشاخصوضعیت.4جدول
توافقوضعیتکاپاشاخصمقدار

ضعیف0ازترکم
اهمیتبی0- 0.2
متوسط0.21- 0.4
مناسب0.41- 0.6
معتبر0.61- 0.8
عالی0.81- 1
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شانسیتوافقات= × × × = × × × 0.0068=

K=
شده مشاهده توافقات شانسی توافقات

شانسی توافقات 0.7789=

الگوي مفهومی پژوهشۀگام هفتم: ارائ6.4
ـ 2400منـد  حاصل بررسی نظـام 4جدول ةشدارچوب ارائههچ ـ 2795داخلـی و  ۀمقال ۀمقال

نهایی در فرایند فراترکیب است. خروجـی ایـن فراینـد    ۀمقال72خارجی و درنهایت انتخاب 
ـ چهـارده هـا در قالـب   بنـدي آن اجتماعی و دستهۀهاي مفهوم سرمایشناسایی شاخص ۀمقول

اجتمـاعی بـود. بـا بررسـی کـدهاي      ۀاصـلی سـرمای  ۀها ذیل سه مقولگیري آنفرعی و جاي
تـوان سـطوح تحلیـل    مـی هاي فرعـی و اصـلی،  ها در قالب مقولهشده و تجمیع آناستخراج

macroاجتماعی را در سه سطح کـالن ( ۀمفهوم سرمای level(   ) (سـطح جوامـع)، میـانیmeso

levelو خـرد ( ،ها)ها یا سازمان) (سطح گروهmicro level  ن فـردي) در قالـب   ) (سـطح عـامال
کرد.احصا3شکل 

اجتماعیسرمایۀتحلیلسطوح.3شکل

گیرينتیجه. 5
هـاي ذیـل هـر    اجتماعی و شـاخص ۀتعیین سطوح تحلیلِ ابعاد سرمایپژوهش این هدف 

فراترکیب و روش تحلیـل محتـواي قیاسـی اسـتفاده     رویکردازبه همین منظور سطح بود.
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شـده هاي اشـاره اجتماعی، شاخصۀسرمایةمند ادبیات موجود در حوزنظامۀبا مطالع.شد
ـ ۀمقولچهارده در مستندات شناسایی شد و ذیل  ةدهنـد اصـلی تشـکیل  ۀفرعی و سه مقول

. شـد بنـدي و شـناختی دسـته  ،اي، سـاختاري رابطـه ۀاجتماعی یعنی سرمایۀمفهوم سرمای
ترین تکرار در ادبیات تحقیـق بودنـد و در قالـب    ارتباطی داراي بیشۀهاي سرمایشاخص

فرعی اعتماد و صداقت، مشارکت غیررسـمی، مشـارکت سیاسـی، مشـارکت     ۀهشت مقول
جتماعی، مشارکت اقتصـادي، هنجارهـاي اخالقـی و مـذهبی، ایجـاد هویـت گروهـی و        ا

تـرین  سـاختاري بـیش  ۀهاي سـرمای ازآن، شاخصبندي شدند. پستعهدات اجتماعی دسته
ـ       فرعـی پیکربنـدي شـبکه،    ۀتکرار در ادبیـات تحقیـق را داشـتند و در قالـب چهـار مقول

بنـدي شـدند.   و اطالعـات شـبکه دسـته   هـاي شـبکه   ارتباطات و پیوندهاي شبکه، سرمایه
ترین تکرار در ادبیات تحقیق بودند و در شناختی داراي کمۀهاي سرمایدرنهایت، شاخص
ـ   و اشــتراکات جمعــی فرعــی اشــتراکات شـناختی، اشــتراکات اعتقـادي   ۀقالـب ســه مقول

بندي شدند.دسته
اجتمـاعی  ۀسـرمای ةها نشان داد محققان حوزمتون مرتبط با این شاخصۀتدقیق و مطالع

اند. در ادامه به این سـه سـطح   درواقع سه سطح تحلیل براي اشاره به این مفهوم مدنظر داشته
شود.ها پرداخته میاجتماعی با آنۀهاي اصلی مفهوم سرمایو نسبت مقوله

سطح خرد (سطح عامالن فردي)،نخستـ 
اجتمـاعی  ۀو سـرمای اجتماعی بر افـراد اسـت  ۀهاي سرمایدر این سطح، تمرکز شاخص

ۀهـاي ذیـل ابعـاد سـرمای    شود. شـاخص سازي میفردي مفهومیویژگی یا خصلتصورتبه
هـایی کـه   تعدد پیوندها و رابطـه ،گیرند. براي مثالساختاري در این سطح از تحلیل جاي می

صـورت  اوسـت. بـه  تـر بـیش سـرمایه اجتمـاعی   دهندةاجتماعی دارد نشانۀشبکهرفرد در
شـبکه، منـابع شـبکه و تـراکم آن     ةطالعات، زمان، نوع و شکل تعامالت فـرد، انـداز  مشابه، ا

) از مفهـوم  1997کنـد. تعریـف بـارت (   مـی اجتماعی در سطح فردي را تعیین ۀمیزان سرمای
، نـاظر بـر   »سـرمایه مثابـۀ تعامالت بهساختاردرفردموقیعت«اجتماعی تحت عنوان ۀسرمای

این سطح تحلیل است.
ها)ها یا سازمان(سطح گروهسطح میانی،دومـ 

هاي اجتماعی است؛ این اجتماعی بر گروهۀهاي سرمایدر این سطح، تمرکز شاخص
و بستگان باشند. نوع روابـط  ،ها، خانوادهها، اتحادیهها، انجمنتوانند سازمانها میگروه

دیگـر) یـا   یـک گروهی (مانند روابط اعضاي گروه با درونممکن است در این سطح نیز 
هـاي ذیـل ابعـاد    دیگـر) باشـد. شـاخص   هاي مختلف با یـک گروهی (روابط گروهبرون
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عنوان سـازوکاري  گیرند؛ چراکه گروه بهاي در این سطح از تحلیل جاي میرابطهۀسرمای
کنـد.  و اقتصادي کمک می،هاي جمعی به مشارکت سیاسی، اجتماعیبراي تسهیل کنش

دهـد، انسـجام   هنجارهـا و عقایـد مشـترك را شـکل مـی     ودر این سطح، گروه قـوانین 
اسـت کـه در سـطح    گفتنـی  گذارد. البتـه  میگیري چشمبخشد و بر رفتار افراد تأثیر می

جمعـی  ۀاي فردي و هـم در قالـب سـرمای   سرمایهمثابۀاجتماعی هم بهۀگروهی، سرمای
رتـو نشـان داده   هـاي تود صـورت دایـره  بـه 1رو در شـکل  شود و ازاینسازي میمفهوم

افـراد  دیگـر  عامـل بـا   صداقت و اعتماد در سطح فـردي امـا در ت  ۀ، مقولاست. مثالًشده
گیرد.میشکل
سطح تحلیل کالن (سطح جوامع)،سومـ 

هـاي اجتمـاعی در سـطح    اجتماعی بـر گـروه  ۀهاي سرمایدر این سطح، تمرکز شاخص
شـود.  سـازي مـی  ویژگی یـا خصـلت جمعـی مفهـوم    مثابۀاجتماعی بهۀکالن است و سرمای

ۀمنبـع جمعـی یـا سـرمای    «اجتماعی تحـت عنـوان   ۀ) از مفهوم سرمای1997تعریف بودریو (
هاي ذیل ابعـاد  ، ناظر بر این سطح تحلیل است. شاخص)»collectively-owned capital(همگانی

ۀگیرنـد؛ چراکـه در ایـن سـطح، سـرمای     شناختی در این سطح از تحلیـل جـاي مـی   ۀسرمای
صـورت عمیقـی در   یابـد و نیـز بـه   د یا تغییر میوشمیتدریج و طی زمان ادراك اجتماعی به

دواند.تاریخ و فرهنگ جامعه ریشه می
تحقیقـات مـرتبط بـا    تـر  بـیش افزایی این پژوهش این بود کـه بـرخالف   سهم دانش

محـور  ثر از دیدگاه محققان انجام شده، محقـق أاجتماعی که در بافتی خاص و متۀسرمای
تعلق نداشـته اسـت؛ زیـرا در رویکردهـاي     ینبوده و به بافت سازمانی یا فرهنگی خاص

صـورت  هاي مختلف بـه پژوهشآمده ازدستههاي بویژه فراترکیب، دادهفرامطالعه و به
ةگـران حـوز  ند. به پـژوهش شوداده تحلیل میۀعنوان یک مجموعجا گردآوري و بهیک

هاي این مفهوم بـه  شود که در استفاده از شاخصنهاد میاجتماعی پیشۀمطالعاتی سرمای
هـاي مربـوط بـه    سطح تحلیل توجه داشته باشند تا در خیل عظیم تعـاریف و شـاخص  

هـاي  شـود کـه شـاخص   نهـاد مـی  چنـین پـیش  اجتماعی سـردرگم نشـوند. هـم   ۀسرمای
هـاي آتـی بـا اسـتفاده از     پـژوهش در پـژوهش  ایـن  هاي فرعی) در آمده (مقولهدستهب

بندي شـود. طراحـی   گیري چندمعیاره طبق نظر خبرگان این حوزه رتبههاي تصمیمشیوه
اجتماعی در سـطوح فـردي، سـازمانی و جامعـه بـا      ۀارزیابی سرمایبراي اي نامهپرسش

هـاي آتـی   هـا نیـز در پـژوهش   ادیق و شـاخص عنوان مصاستفاده از کدهاي مستخرج به
د.شوتوصیه می
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