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  q27   هاي مفهومی و نظري درباره جامعه ایران دومین همایش کنکاش                            
  

  

  مالحظات نظري و مفهومی: سرمایه اجتماعی
  1سوسن باستانی

اجتماعی در علوم اجتماعی به عنوان یک پارادایم براي گرفتن سهم عناصر اجتماعی در تبیین  در طول دو دهه گذشته، سرمایه
سرمایه اجتماعی براي مطالعه عناوین مختلفی از . بخش وسیعی از رفتارهاي فردي و جمعی، جایگاه خاصی را کسب کرده است

مشارکت سیاسیتا سالمتی روانی و فیزیکی مورد استفاده  منزلت اکتسابی، تحرك اجتماعی، منافع رقابتی در سازمانهاي اقتصادي و
را که کنش هاي  برجستگی پژوهشی سرمایه اجتماعی، پذیرش این مساله از سوي صاحبنظران علوم اجتماعی. قرار گرفته است

. می کندجمعی و فردي به صورت معناداري به زمینه اجتماعی که کنش ها در آن جا سازي شده اند وابسته هستند، منعکس 
که براي  سرمایه اجتماعی همچنین، به عنوان یک نوع از سرمایه، با سایر اشکال سرمایه، مانند سرمایه انسانی و سرمایه فرهنگی

 .منابع در تاثیرگذاري بر شانس هاي زندگی فرموله شده اند، وابستگی مفهومی دارد درك سودمندي
عدد، مفهوم سازي و عملیاتی ساختن سرمایه اجتماعی متنوع و چند بعدي شده اما با گسترش پژوهش در زمینه ها و کاربردهاي مت

در اینجا خطر تبدیل مفهوم به یک مفهوم دم دستی که همه چیز را در خود جاي می دهد و تبدیل آن به نوشداروي جامعه . است
به عنوان مثال . شات گرفته باشدآن ن این خطر ممکن است از عمومیت مفهومی در توسعه شکل گیري. شناسانه مطرح می شود

موجودیت هاي متفاوتی که داراي دو ویژگی "و دربرگیرنده  "اجتماعی - منابع ساختی"سرمایه اجتماعی را به عنوان) 1990(کلمن 
همه آنها داراي جنبه هایی از یک ساخت اجتماعی هستند، و کنش هاي خاص افرادي را که در داخل ساخت : مشترك هستند

می تواند در صورت دارا بودن یک  بر این اساس هر عنصري از ساخت اجتماعی. تعریف می کند "امکان پذیر می سازندهستند را 
سرمایه اجتماعی را به ) 2000(پاتنام  .سرمایه اجتماعی محسوب شود -پیامد خاص در یک زمینه خاص براي یک کنشگر خاص

      تعریف  "جارهاي بده بستان و قابلیت اعتماد که از آن ناشی می شوندشبکه هاي اجتماعی و هن -ارتباطات بین افراد"عنوان 
هنجارهاي (در حالیکه هدف ممکن است مشخص کردن شبکه هاي اجتماعی به عنوان سرمایه اجتماعی و نتایج همراه آن . می کند

ه عنوان عناصر قابل تعویض یا عناصر و بسیاري از مطالعات اجتماعی تجربی این عناصر را ب .باشد) بده بستان و قابلیت اعتماد
به صورت تئوریک، مشخص نیست چگونه سرمایه اجتماعی و شبکه . تعاریف جایگزین از سرمایه اجتماعی تار و مبهم ساخته اند

از این رویکردهاي متفاوت به سنجش هاي متعدد و غالبا آزادانه . هاي اجتماعی با اعتماد و هنجارهاي بده بستان همراه هستند
در مطالعات تجربی منجر شده اند و دستیابی به اعتبار مفهومی و نظري، یا روائی و انباشت یافته هاي تجربی را  "سرمایه اجتماعی"

از نظر لین و اریکسون . یافته هاي متناقض به دلیل فقدان درك تئوریک یکسان نمی تواند حل و فصل شود. غیرممکن ساخته اند
وریک مشخص و محکم، یک سنجش استاندارد و یک سرمایه گذاري پژوهشی جمعی مبتنی بر درك بدون یک اساس تئ) 2008(

مشترك از تئوري و سنجش، سرمایه اجتماعی ممکن است از توجهات بیهوده در علوم اجتماعی آزار ببیند و دچار مرگ زودرس 
  .شود

منابع جا گرفته در شبکه هاي (رکی از سرمایه اجتماعیمقاله حاضر به بررسی تحقیقاتی که در طول دو دهه گذشته با تعریف مشت
و با استفاده از ابزار سنجش استاندارد صورت گرفته اند، پرداخته و نقش این دسته از تحقیقات را در توسعه و ثبات ) اجتماعی

  . سرمایه اجتماعی به عنوان یک تئوري و مفهوم علمی نشان می دهد
  .که هاي اجتماعی، هنجارهاي بده بستان، قابلیت اعتمادسرمایه اجتماعی، شب :واژگان کلیدي
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