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ــات  ــل تعام ــی حاص ــرمایه اجتماع ــه: س مقدم
كــه  نهادهاســت  و  انســان ها، ســازمان ها  میــان 
ــطه  ــت و بواس ــی اس ــاد و همدل ــر اعتم ــی ب مبتن
مشــاركت و همــكاری اجتماعــی تســهیل می شــود. 
ایــن ســازه در ســطوح مختلــف كان، میانــی و خرد 
مطــرح و مــورد تحلیــل و بحــث قــرار می گیــرد و به 
همیــن دلیــل كاربــرد روزافزونــی در علــوم اجتماعی 
و همچنیــن در رشــته های دیگــر از قبیــل ســامت، 
ــت.  ــرده اس ــدا ك ــت پی ــاد و سیاس ــت، اقتص مدیری
ولــی در غالــب پژوهشــهای انجــام شــده، تفكیــك 
ــت.  ــده اس ــول مان ــی مغف ــرمایه اجتماع ــكال س اَش
ــزاری  ــود اب ــد نب ــن وضــع می توان ــل ای یكــی از عل
ــی و  ــوع درون گروه ــر دو ن ــه ه ــد ك ــب باش مناس
برون گروهــی ســرمایه اجتماعــی را بســنجد. هــدف 
ایــن پژوهــش، ســاخت و رواســازی ابــزاری بــرای 

ســنجش ســرمایه اجتماعــی اســت. 
روش: روش مطالعــه حاضــر از نــوع همبســتگی 
اســت. مخــزن گویه هــای اولیــه بــا اســتفاده از 
پرسشــنامه طــرح ســرمایه اجتماعــی بــا 28 گویــه و 
ــا  ــام( ب ــف س ــی )طی ــی میان گروه ــرمایه اجتماع س
ــر از شــهروندان  ــن 415 نف ــه و در بی ــه تهی 12 گوی

Introduction: Social capital is the 
result of interactions among humans, 
organizations and institutions based 
on trust, empathy and norms that fa-
cilitated by social participation and 
cooperation for resulting to common 
interest. Social capital is the sum of 
resources that accrue to an individual 
or a group by possessing a durable 
network of more or less institutional-
ized relationships of mutual acquain-
tance and recognition. This construct 
is discussed and analyzed in differ-
ent macro, middle and micro levels. 
Therefore, it has found increasing use 
in social sciences as well as in other 
fields such as health, management, 
economics and politics. Actually, so-
cial capital has a numerous definition 
and division in terms of scientist and 
scientific perspectives and for this 
reason this concept has faced with 
measuring problems. So, it is neces-
sary to constructed and validated scale  ،روان پزشك، مركز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی*

دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی، تهران، ایران
** دكتر جامعه شناس،  مركز تحقیقات مدیریت رفاه 

اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی، تهران، ایران
***دانشجوی دكتری جامعه شناسی، دانشگاه تبریز، 

)نویسنده مسئول( 
>davood.qasemzade@gmail.com<

1. M.D, M.PH
2. Ph.D in Socialogy
3. Ph.D Student in Socialogy, 
>davood.qasemzade@gmail.com>



      162

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال شانزدهم، شماره 61

تهرانــی )189 زن و 226 مــرد( در ســنین 18 تــا 70 
ســال بــا ســطوح تحصیلــی زیــر دیپلــم تــا دكتــری 
بــا اســتفاده از شــیوه نمونــه گیــری خوشــه ای 
چنــد مرحلــه ای از ســه پهنــه اقتصــادی- اجتماعــی 
ــور  ــه منظ ــد. ب ــرا ش ــاال اج ــط و ب ــن، متوس پایی
بررســی تناســب داده  هــا بــرای تحلیــل عاملــی 
از آزمــون كرویــت بارتلــت و مقیــاس كایــزر-
ــاس  ــر اولكیــن اســتفاده شــد. نتیجــه مقــدار مقی می
ــان  ــری را نش ــه گی ــت نمون  )KMO=0/791(كفای
ــی  ــل عامل ــاس تحلی ــازه براس ــی س ــد. روای می ده
ــا  اكتشــافی بــا چرخــش واریماكــس و پایایــی آن ب
ضریــب آلفــای كرونبــاخ )بــرای ســازگاری درونــی( 

ــرآورد شــد.  ب
یافته هــا: از مجمــوع 40 گویــه، نهایتــا 20 گویــه 
ــد كــه »پرسشــنامه ســرمایه اجتماعــی« را  ــی مان باق
تشــكیل می دهــد و ایــن ســازه را در دو شــكل 
ــاختار  ــنجد. س ــی می س ــی و برون گروه درون گروه
ــا ســرمایه  ــط ب ــل مرتب ــزار از 3 عام ــن اب ــی ای عامل
اجتماعــی درون گروهــی )همدلــی و تعلــق، اعتمــاد، 
همــكاری و مشــاركت( و 2 عامــل مرتبط با ســرمایه 
اجتماعــی برون گروهــی )داشــتن رابطــه بــا افــرادی 
ــرادی  ــا اف ــق متفــاوت، داشــتن رابطــه ب دارای عای
دارای ســبك زندگــی متفــاوت( تشــكیل شــده كــه 
ــی را  ــرمایه اجتماع ــرات س ــم 58% از تغیی روی ه
تبییــن می كننــد. ضمــن اینكــه ابــزار از پایایــی بــاال 

ــود.  )α=0/825( برخــوردار ب
بحــث: مختصــات ابــزار ســرمایه اجتماعــی آن را 
ــه منظــور  ــرای مطالعــات بعــدی ب ــزار مناســبی ب اب
ــی در  ــرمایه اجتماع ــواع س ــت ان ــناخت وضعی ش
ــه سبب شناســی  ــز در زمین گروههــای مختلــف و نی

for social capital. In the most studies 
the separate forms of social capital 
has been neglected. The lack of proper 
scale that measure both forms of bond-
ing and bridging social capital is one 
of the reason for this situation. So, the 
main purpose of this research is build-
ing and validating scale for the social 
capital. This scale can help researcher 
to conducting and measuring this con-
cept without any problem.  
Method: The research method is cor-
relation. In this research 28 items of 
social capital project and 12 items of 
bridging (SAM scale) are analyzed. 
The sample population was 415 people 
189 (45.5%) female and 226 (54.5%)  
male in 18-70 age range with multi-
stage cluster sampling method in three 
areas of Tehran based on low, middle 
and high economic-social status. In 
terms of education respondents were 
Deploma to Ph.D level. For evaluating 
the suitability of data for factor analysis 
Bartlett’s test of sphericity and the Kai-
ser-Meyer Olkin scale was used. The 
result of the Kaiser-Meyer Olkin scale 
(KMO = 0.791) shows the adequacy 
of sampling. The exploratory factor 
analysis were estimated with varimax 
rotation based on the construct valid-
ity and reliability by Cronbach’s alpha 
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مقدمه 
ســرمایه اجتماعــی شــبكه ای از روابــط 
ــر اعتمــاد اجتماعــی  ــی ب و پیوندهــای مبتن
ــات  ــی و تعام ــن گروه ــردی و بی ــن ف بی
ــای  ــازمانها و نهاده ــا، س ــا گروهه ــراد ب اف
ــجام  ــتگی و انس ــن همبس ــی و قری اجتماع
اجتماعــی اســت، حمایت اجتماعــی الزم را 
بــرای افــراد و گروههــا بوجــود مــی آورد و 
انــرژی الزم بــرای تســهیل كنشــها در جهت 
تحقــق اهــداف فــردی و جمعــی را میســر 
ــوی، 1386(.  ــی و موس ــازد )عبدالله می س
تقســیم بندیهای مختلفــی در مــورد ســرمایه 
اجتماعــی انجــام گرفتــه اســت كــه یكــی از 

coefficient (internal consistency). 
Findings: In the total of 40 items, fi-
nally, 20 items remained that compose 
the “social capital questionnaire” and 
measure this construct in bonding and 
bridging social capital. Three structure 
of scale factors are  related to  bonding 
social capital (empathy and belonging, 
trust, partnership) and two structure 
of scale factors are related to bridging 
social capital (different interests, dif-
ferent lifestyle). So, we make a scale 
for social capital that measure both of 
Bonding and Bridging social capital 
together. Their structural factor consist 
of 5 dimensions (empathy and attach-
ment, different interests, different life-
style, trust, participation) that explain 
58% of social capital variation. Mean-
while, the scale has a high reliability 
(α=0/825).
Discussion: This scale made a suit-
able measure for recognition of social 
capital forms in future research among 
different groups and also for studying 
reasons and results of them. It is sug-
gested that researchers use this scale 
in their studies for describing the state 
of bonding and bridging social capital 
in different populations and to identify 
interventions for promoting of social 
capital forms. It is recommended to be 

و پیامدهــای آنهــا ســاخته اســت. پیشــنهاد می شــود 
كــه پژوهشــگران در پژوهشــهای خــود ازایــن 
مقیــاس در توصیــف وضــع ســرمایه اجتماعــی 
جمعیتهــای  در  برون گروهــی  و  درون گروهــی 
ــواع  ــده ان مختلــف و شناســایی مداخــات ارتقادهن

ــد.  ــك بگیرن ــی كم ــرمایه اجتماع س
درون گروهــی،   برون گروهــی،  کلیدواژه هــا: 

ــی ــرمایه اجتماع ــازی، س رواس

تاریخ دریافت:93/12/7
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ــط و  ــر رواب ــی ب ــی مبتن ــی برون گروه ــرمایه اجتماع ــد )چــو1، 2004(. س ــت می كن حكای
پیوندهــای افــراد و گروههــا بــا افــراد و گروههــای غیرهمســان می باشــد )پاتنــام، 1380(. 
در هــر جامعــه ، عــاوه بر ســرمایه های مــادی )فیزیكــی(، اقتصــادی، سیاســی، فرهنگی، 
انســانی و نمادیــن، بــا گونه هــا و مقادیــری از ســرمایه اجتماعــی هــم ســروكار داریــم كــه 
بــا دیگــر انــواع ســرمایه ها رابطــه تنگاتنگــی دارنــد. ســرمایه اجتماعــی در جوامــع ســنتی 
ــا اعتمــاد اجتماعــی محــدود و خــاص داشــته اســت  ــوام ب بیشــتر جنبــه درون گروهــی ت
كــه امــروزه آن را بــا نــام ســرمایه اجتماعــی ســنتی )درون گروهــی( می شناســند. در ایــن 
ــری  ــوع دیگ ــا ن ــدرن ب ــع م ــی« اســت. در جوام ــب »خاص گرای ــه غال ــع وج ــوع جوام ن
ــا اعتمــاد  ــوام ب ــن گروهــی ت ــه بی ــه بیشــتر جنب ــم ك از ســرمایه اجتماعــی ســروكار داری
ــام  ــا عنــوان ســرمایه اجتماعــی جدیــد ن اجتماعــی تعمیــم یافتــه و عــام دارد كــه از آن ب
ــا وجــه غالــب »عام گرایــی« شــكل می گیــرد )موســوی  ــد كــه در جوامــع مــدرن ب می برن
و عبداللهــی، 1385(. بــرای ســنجش ســرمایه اجتماعــی روشــهای مبتكرانــه ای وجــود دارد. 
ــا ایــن حــال انــدازه گیــری واقعــی آن بــه دالیــل مختلــف امكانپذیــر نیســت. نخســت  ب
اینكــه جامــع تریــن تعریــف از ســرمایه اجتماعــی، تعریفــی چندبعــدی اســت كــه چنــد 
ــم  ــری مشــخصات مفاهی ــدازه گی ــرای ان ــه ب ــود. دوم آنك ــامل می ش ــل را ش واحــد تحلی

1. Chau 

used as a criterion validity in future 
studies and in further research. It is im-
portant to addressed and validate this 
scale in other cities and certain groups 
such as the disabled, the addicts, and 
students. 
Keywords: Bridging and bonding so-
cial capital, Social capital, Validating

ــوع درون گروهــی و  ــه ن ــا تقســیم آن ب آنه
ــی  ــرمایه اجتماع ــت. س ــی اس برون گروه
اجتماعــی  پیوندهــای  از  درون گروهــی 

ــی،  ــط خانوادگ ــر رواب ــی ب ــد مبتن نیرومن
ــن  ــت و دی ــیت، قومی ــاوندی، جنس خویش
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غیرملمــوس ماننــد جامعــه، شــبكه و ارگانهــای اجتماعــی مشــكات زیــادی وجــود دارد 
ــدازه گیــری ســرمایه اجتماعــی وجــود  ــرای ان و ســوم اینكــه روشــهای علمــی اندكــی ب
دارد )اختــر محققــی، 1385(. مطالعــات پیشــین در زمینــة ســنجش ســرمایه اجتماعــی بــا 
توجــه بــه اینكــه در رشــته ها و گرایشــهای مختلــف صــورت گرفتــه اســت، دچــار نوعــی 
ــان  ــه بی ــای ســنجش می باشــد و ب ــا ابزاره ــاط ب ــی در ارتب اغتشــاش و پیچیدگــی مفهوم
ــی  ــی ب ــرمایه اجتماع ــود از س ــی خ ــرمایه اجتماع ــگران س ــاك1 )2011( پژوهش »آكچوم

بهره انــد« )پاك سرشــت، 1393(. 
ــرمایه  ــه س ــی در زمین ــای پژوهش ــی از كاره ــتره عظیم ــا گس ــه ب ــه اینك ــه ب ــا توج ب
اجتماعــی رو بــه رو هســتیم ولــی بــه نظــر می رســد كــه ابــزاری متناســب بــا شــرایط و 
مقتضیــات جامعــه ایــران وجــود نــدارد. هــدف اصلــی ایــن پژوهــش، ارائــه ابــزاری اســت 
كــه دو نــوع ســرمایه اجتماعــی درون گروهــی و برون گروهــی را بــا هــم مــورد ســنجش 
قــرار دهــد. چالشــهای مطــرح شــده شــاید بــه خاطــر زمینــه فرهنگــی وهمچنین بســترهای 
اجتماعــی و سیاســی خــاص ایــران باشــد كــه بــرای برطــرف كــردن ایــن چالشــها نیــاز بــه 
ابــزار مناســب بیــش از پیــش ضــرورت پیــدا می كنــد. اگــر مطالعــات ســرمایه اجتماعــی 
ــی و  ــی درون گروه ــرمایه اجتماع ــواع س ــن ان ــه بی ــویم ك ــه می ش ــم متوج ــرور كنی را م
برون گروهــی تفكیكــی قائــل نشــده اند. در حالــی بــه نظــر می رســد ایــن تمایــز، 
ــرای پژوهشــهای ســرمایه اجتماعــی اســت. برخــی از صاحبنظــران،  مســئله ای اساســی ب
ــده  ــل ش ــی قائ ــرمایه اجتماع ــواع س ــان ان ــنی می ــز روش ــكاك تمای ــام و ول همچــون پاتن
اســت. پژوهــش حاضــر ســعی در ســاخت و رواســازی پرسشــنامه ســرمایه اجتماعــی یــا 

ــی دارد.  ــی و برون گروه ــد درون گروه ــر دو بع ه

1. Akcomak
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مبانی نظری 
از ســال 2000 میــادی، رابــرت پاتنــام اصطاحــات »ســرمایه اجتماعــی درون گروهــی 
ــود و كار  ــازه ای نب ــر ت ــدی ام ــیم بن ــن تقس ــد ای ــرد. هرچن ــاب ك ــی« را ب و برون گروه
ــا  ــاند ام ــدی را می رس ــن تأكی ــز چنی ــف1 نی ــای ضعی ــدرت پیونده ــاره ق ــر درب گرانووت
ــی  ــترش داد )ادیب ــش آن را گس ــش از پی ــاح بی ــن اصط ــخص ای ــرد مش ــا كارب ــام ب پاتن

ــده، 1389(.  س
پاتنــام از اندیشــمندانی اســت كــه نــام او در زمینــه ســرمایه اجتماعــی در حلقــه علمــی 
ــر ســرمایه اجتماعــی در  ــر تأثی ــام بیشــتر ب ــه چشــم می خــورد. پاتن و آكادمیــك بیشــتر ب
ــای  ــر نهاده ــری ب ــه تأثی ــی چ ــرمایه اجتماع ــه س ــن ك ــت، ای ــد اس ــی عاقمن ــطح مل س
دموكراتیــك و در نهایــت بــر توســعه اقتصــادی دارد. وی بدیــن موضــوع عاقمنــد بــود 
ــا ایجــاد نهادهــای  ــد ت ــه ســرمایه اجتماعــی در ســطوح منطقــه ای عمــل میكن كــه چگون
دموكراتیــك و توســعه اقتصــادی را موجــب شــود. پاتنــام خــود بدیــن موضــوع معتــرف 
بــود كــه از مطالعــات كلمــن در مــورد موفقیــت تحصیلــی الهــام گرفتــه اســت، امــا او كار 
خــود را از آمــوزش و پــرورش بــه سیاســت و مــكان خــود را نیــز از ایــاالت متحــده بــه 
ایتالیــا تغییــر داد )فایــن2، 2000(. پاتنــام دیدگاهــی از ســرمایه اجتماعــی را ارائــه می كنــد 
كــه بــا پیــش فرضهــای وبــری از فرهنــگ سیاســی در علــوم سیاســی در آمریــكا هماهنــگ 
ــل  ــط متقاب ــاد و رواب ــد اعتم ــی مانن ــها و هنجارهای ــی، نگرش ــن دیدگاه ــت. در چنی اس
ــه  ــه مثاب ــد و ب ــود می آین ــه وج ــی ب ــبكه های اجتماع ــراه ش ــه هم ــرون زاد ب ــور ب ــه ط ب
عواملــی عمــل می كننــد كــه جامعــه را قــادر بــه كنــش جمعــی می كننــد )فولــی3، 1999(. 

تعریــف پاتنــام از ســرمایه اجتماعــی مســتقیما تحــت تأثیــر كلمــن اســت. پاتنــام در تعریف 
1. weak ties
2. Fine 
3. Folly 
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ســرمایه اجتماعــی می نویســد: »اعتمــاد، هنجارهــا و شــبكه هایی كــه همــكاری و تعــاون 
ــا كلمــن و  ــام ب ــده پاتن ــاوت عم ــازند«. تف ــل آســان می س ــع متقاب ــه مناف ــل ب ــرای نی را ب
بوردیــو در ایــن اســت كــه پاتنــام ایــن مفهــوم را فراتــر از ســطح فــردی و در ســطح ملــی 

ــای  ــر انجمنه ــی نظی ــاركت مدن ــبكه های مش ــام، ش ــاد پاتن ــه اعتق ــت. ب ــه اس به كارگرفت
ــی از  ــگاههای ورزش ــا و باش ــایگی(، تعاونیه ــه ای )همس ــای محل ــه در نظامه ــكل گرفت ش
ــه  ــن شــبكه ها، هنجــار معامل اشــكال اساســی ســرمایه اجتماعــی محســوب می شــوند. ای
ــه مثــل را در جامعــه تقویــت می كننــد )شــارع پــور، 1383(. از نظــر پاتنــام شــبكه های  ب
مشــاركت مدنــی و هنجارهــای مســتحكم، رابطــه متقابــل را تقویــت می كنــد. فــرد كاری 
ــران  ــر آن را جب ــان دیگ ــه در زم ــن ك ــد ای ــه امی ــد ب ــام می ده ــر انج ــرد دیگ ــرای ف را ب
كنــد. ایــن شــبكه ها همــكاری و ارتبــاط را تســهیل می كننــد و اطاعــات موجــود دربــاره 
ــن  ــی( مؤثرتری ــرر )هم گروه ــازی مك ــد. ب ــت می كنن ــر را تقوی ــراد دیگ ــری اف اعتمادپذی
ابــزار بــرای حفــظ همــكاری و كنــش جمعــی اســت. شــبكه های مشــاركت مدنــی تجســم 
ــی  ــای فرهنگ ــون الگوه ــد همچ ــه می توان ــتند ك ــته هس ــز گذش ــای موفقیت آمی همكاریه

بــرای همكاریهــای آتــی عمــل كنــد )پاتنــام، 1996(. 
پاتنــام بــر وجــوه اشــكال متفــاوت ســرمایه اجتماعــی و ابعــاد چندگانــه آن تأكیــد كــرده 
و گوناگونــی مصادیــق ســرمایه اجتماعــی در نظریــه اجتماعــی را نــزد نظریه پــردازان ســرمایه 
ــه چهــار  ــی ســرمایه اجتماعــی ب ــرای فهــم و ارزیاب ــد. او ب اجتماعــی امــری عــادی می دان
وجــه تمایــز اشــاره دارد. پاتنــام ســرمایه اجتماعــی رســمی را در مقابــل غیررســمی )انجمنها 
یــا مهمانیهــای دوره ای(، ســرمایه اجتماعــی متراكــم را در مقابــل ســرمایه اجتماعــی پراكنده و 
ضعیــف، ســرمایه اجتماعــی درون گروهــی را در مقابــل برون گروهی)برحســب اختصــاص 
ــت ســرمایه اجتماعــی محــدود را در  ــردم( و در نهای ــا عمــوم م ــراد عضــو ی ــه اف ــع ب مناف
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ــی  ــی درون گروه ــرمایه اجتماع ــام، 1380(. س ــد )پاتن ــرح می كن ــی1، مط ــل برون گروه مقاب
نوعــی از ســرمایه اجتماعــی اســت كــه افــرادی را كــه از جهــات مهمــی مثــل قومیــت، ســن، 
جنســیت، طبقــه اجتماعــی و نظایــر آن شــبیه بــه هــم هســتند، بــه یكدیگــر پیونــد می دهــد. 
ایــن شــكل از ســرمایه اجتماعــی درگروههــای همگــون دیــده می شــود كــه می توانــد منجــر 
ــل، ســرمایه اجتماعــی  ــگ نظــر گــردد. در مقاب ــه شــكل گیری هویتهــای كنارگــذار2 و تن ب
ــابه از  ــراد غیرمش ــه اف ــاره دارد ك ــی اش ــبكه های اجتماع ــر ش ــی( ب ــی )برون گروه اتصال
ــاز و  ــد هویتهــای ب ــد و می توان ــط می كن ــه یكدیگــر مرتب بخشــهای گوناگــون جامعــه را ب
فــارغ از تعصــب را موجــب شــود. ایــن نــوع ســرمایه از طرفــی همیاریهــای تعمیــم یافتــه 
را برمــی انگیــزد و از طــرف دیگــر دســت یابــی بــه منابــع موجــود در شــبكه های وســیعتر 
ــت ســرمایه اجتماعــی  ــی مثب ــار بیرون ــن آث ــد. بنابرای ــات را ممكــن می كن و انتشــار اطاع
بیشــتر در ایــن نــوع محتمــل اســت. امــا ســرمایه اجتماعــی محــدود ضمــن ایــن كــه موجب 
هــم بســتگی در میــان اعضــای گــروه می شــود و حمایتهــای اجتماعــی- روانــی مهمــی را 
ــی  ــوی درون گروه ــای ق ــا ایجــاد وفاداریه ــد، ممكــن اســت ب ــم می كن ــرای اعضــا فراه ب
موجــب ضدیتهــای برون گروهــی نیــز بشــود. لــذا آثــار بیرونــی منفــی بیشــتر احتمــال دارد 
در ایــن نــوع ســرمایه اجتماعــی بــروز یابــد و اگرچــه در بیشــتر شــرایط هــردو نوع ســرمایه 
ــورت  ــا درص ــند، ام ــته باش ــال داش ــه دنب ــی ب ــت اجتماع ــوی و مثب ــرات ق ــد تأثی می توانن
ــا و  ــاط گروهه ــف ارتب ــی ضع ــی( یعن ــی )اتصال ــی برون گروه ــرمایه اجتماع ــف س ضع
ــد  ــوده و می توان ــا یكدیگــر، انســجام اجتماعــی در معــرض خطــر ب ــف ب بخشــهای مختل
ــه نقــل از  در برخــی مــوارد موجــب از هــم گســیختگی جامعــه گــردد )توســلی، 1386؛ ب
پاتنــام، 2000(. پاتنــام شــاخصهایی را بــرای ســنجش انــدازه گیــری ســرمایه اجتماعــی ارائــه 

1. Bridging Social Capital 
2. Exclusive identity 
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داده اســت: 1-مشــاركت عمومــی مشــابه رأی گیــری 2- اجتماعــی شــدن غیررســمی )دیــد و 
بازدیدهــای دوســتانه( 3- ســطح اعتمــاد بیــن اشــخاص. مهم تریــن انتقــاد بــه شــیوه پاتنــام 
ایــن اســت كــه تركیــب شــاخصهای اعتمــاد و مشــاركت پذیری را ناصحیــح دانســتند. آنهــا 

ایــن ابعــاد ســرمایه اجتماعــی را متفــاوت می داننــد- عضویــت گروهــی- مشــاركت پذیری 
بــرای تســاهل و وحــدت اجتماعــی مهــم اســت ولــی اعتمــاد بیشــتر بــرای نتایــج اقتصــادی 
اهمیــت دارد. بــه نظــر می رســد كامــل تریــن ســنجش ســرمایه اجتماعــی ایــن اســت كــه 
در تمامــی ابعــاد ســرمایه اجتماعــی ســنجش صــورت می گیــرد: الــف( ســنجش ســاختاری 
ناظــر بــه مقــدار ارتباطــات و شــبكه های موجــود بیــن افــراد ب( ســنجش محتوایــی شــامل 
مقــدار اعتماد پذیــری در جوامــع و ج( ســنجش كاركــردی یــا ســنجش مقــدار فــداكاری و 
ایثارگــری و تعــاون و عمــل متقابــل كــه بیــن افــراد در یــك دوره زمانــی صــورت گرفتــه 

اســت )اختــر محققــی، 1385(. 
ــو  ــت پیربوردی ــرح اس ــی مط ــرمایه اجتماع ــه س ــه در زمین ــری ك ــرداز دیگ نظریه پ
می باشــد. در دهــه 1970 تــا 1980، بوردیــو مفهــوم ســرمایه اجتماعــی را توســعه داد، امــا 
ایــن كار او نســبت بــه قســمتهای دیگــر نظریــه اجتماعــی اش كمتــر مــورد توجــه قــرار 
ــن  ــر گرفت ــو در نظ ــی بوردی ــری جامعه شناس ــای نظ ــنگ بناه ــی از س ــت. یك ــه اس گرفت
جامعــه بــه مثابــه تكثــری از حوزه هــای اجتماعــی اســت. شــكلهای ســرمایه )اقتصــادی، 
ــات  ــا و امكان ــده موقعیته ــف كنن ــه تعری ــی اند ك ــی اساس ــی( عوامل ــی، و اجتماع فرهنگ
كنش گــران گوناگــون در هــر حــوزه ای بــه شــمار می رونــد )سیسیاســن1، 2000(. از نظــر 
او ســرمایه در ســه شــكل بنیــادی امــكان بــروز می یابــد: بــه شــكل ســرمایه اقتصــادی كــه 
قابلیــت تبدیــل شــدن بــه پــول را دارد و ممكــن اســت در شــكل حقــوق مالكیــت نهادینــه 
شــود؛ دوم بــه شــكل ســرمایه فرهنگــی كــه در شــرایط معیــن، قابلیــت تبدیــل شــدن بــه 

1. Siisiainen 
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ســرمایه اقتصــادی را دارد و ممكــن اســت بــه شــكل كیفیتهــای آموزشــی نهادینــه شــود؛ 
و ســوم بــه شــكل ســرمایه اجتماعــی كــه از الزامــات اجتماعــی )ارتباطــات( ســاخته شــده 
اســت و در شــرایط معیــن، قابلیــت تبدیــل شــدن بــه ســرمایه اقتصــادی را دارد و ممكــن 
ــا اصالــت خانوادگــی نهادینــه شــود )وال1، 1998(  ــه صــورت عنــوان اشــرافی ی اســت ب
ــا  ــاط ب ــه ارتب ــت ك ــی اس ــه دارد: اول، منبع ــی دو مولف ــرمایه اجتماع ــو س ــر بوردی از نظ
ــود و دوم،  ــر می ش ــی امكان پذی ــبكه های اجتماع ــروه و ش ــت در گ ــق عضوی آن از طری
حجــم ســرمایه اجتماعــی ای كــه بــه تملــك یــك كارگزارانســانی در می آیــد، براندازهــای 

ــد )سیسیاســن، 2000(.  ــد بســیج كن ــه او می توان ــی اســت ك شــبكه های ارتباطــی مبتن
ــن كنشــگران  ــه وســیله كلیــت ارتباطــات بی ــن كیفیــت ب ــاد دارد كــه ای ــو اعتق بوردی
حاصــل می شــود، نــه آنكــه فــی نفســه یــك كیفیــت معمــول گــروه باشــد. عضویــت در 
ــود،  ــل می ش ــا حاص ــه در گروهه ــی، ك ــبكه های اجتماع ــودن در ش ــر ب ــا و درگی گروهه
ــرای بهبــود موقعیــت  و روابــط اجتماعــی حاصــل از عضــو بــودن می توانــد در تــاش ب
اجتماعــی كنش گــران در حوزه هــای گوناگــون و متفــاوت بــه كار بــرده شــود. انجمنهــای 
داوطلبانــه، اتحادیه هــای تجــاری، احــزاب سیاســی و انجمن هــای ســری همگــی 
ــو،  ــد. از نظــر بوردی ــه شــمار می رون ــی ب ــد از تجســم ســرمایه اجتماع ــی جدی نمونه های
ــده ایــن موضــوع اســت كــه  ــرل ســرمایه اجتماعــی توضیــح دهن وجــود تفاوتهــا در كنت
میــزان هماننــد ســرمایه اقتصــادی و فرهنگــی، از ســویی، منافــع متفاوتــی را بــرای افــراد 
فراهــم مــی آورد و، از دیگرســو، در قــدرت نفــوذ كنش گــران مختلــف تفاوتهایــی ایجــاد 
ــه دارای  ــود ك ــی می ش ــرمایه اجتماع ــاد س ــث ایج ــا باع ــت در گروهه ــد. عضوی می كن

ــود )تاجبخــش، 1384(.  ــر شــكلهای دیگــر ســرمایه خواهــد ب ــرات تكثــری ب اث
ــه  ــك ودیع ــط، ی ــوان شــبكهای از رواب ــه عن ــو، ســرمایه اجتماعــی ب ــاد بوردی ــه اعتق ب

1. Wall
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طبیعــی یــا اجتماعــی نیســت بلكــه چیــزی اســت كــه بایــد در طــول زمــان بــرای كســب آن 
تــاش كــرد. بــه تعبیــر بوردیــو، ســرمایه اجتماعــی محصــول نوعــی ســرمایه گــذاری فردی 
یــا جمعــی، آگاهانــه یــا ناآگاهانــه اســت كــه بدنبــال تثبیــت یــا بازتولیــد روابــط اجتماعــی 

اســت كــه مســتقیماً در كوتــاه مــدت یــا بلندمــدت قابــل اســتفاده هســتند )بوردیــو، 1986(. 
ــع اقتصــادی و فرهنگــی، از  ــه مناب ــزار دسترســی ب پــس ســرمایه اجتماعــی نوعــی اب
ــبكه های  ــرد در ش ــاركت ف ــر مش ــو ب ــد بوردی ــت. تأكی ــی اس ــات اجتماع ــق ارتباط طری
ــروه  ــات گ ــع و امكان ــه مناب ــی او ب ــبب دسترس ــاركت س ــن مش ــه ای ــی اســت ك اجتماع
ــرد  ــه ف ــه چگون ــد ك ــه كمــك می كن ــن نكت ــم ای ــه فه ــو ب ــوری بوردی ــس تئ می شــود. پ
می توانــد بــا اســتفاده از ســرمایه اجتماعــی، موقعیــت اقتصــادی خــود را در جامعــه بهبــود 
بخشــد. بــه نظــر می رســد كــه در دیــدگاه بوردیــو، ســرمایه اجتماعــی و فرهنگــی، ابــزاری 
ــرمایه  ــس س ــد. پ ــش ده ــودرا افزای ــادی خ ــرمایه اقتص ــرد س ــه ف ــن ك ــرای ای ــتند ب هس
ــی می باشــد.  ــل اجتماع ــه ناشــی از تعام ــی اســت ك ــی محصــول اجتماع ــی نوع اجتماع
ــاط  ــی و ارتب ــط برون گروه ــبكة رواب ــی، در ش ــای خانوادگ ــه پیونده ــو ب ــاره بوردی اش
ســطوح متفــاوت قــدرت بــه مــا كمــك می كنــد تــا بــا الهــام از دیــدگاه ولــكاك و نارایــان1، 
ــی3 و  ــی2 و برون گروه ــی درون گروه ــرمایه اجتماع ــد س ــه بع ــی را در س ــرمایه اجتماع س
ارتباطــی4 درنظــر بگیریــم. تفاهــم و پشــتیبانی متقابــل كه بده بســتانهای خــاص درون گروهی 
را تقویــت می كنــد، محصــول ســرمایه اجتماعــی درون گروهــی اســت كــه از متــن پیوندهای 
خانوادگــی، محلــه ای و دوســتی بــر می خیــزد. تقویــت اتصــال بــه منابــع خارجــی و تســهیل 
انتشــار اطاعــات، دو كاركــرد اصلــی ســرمایه اجتماعــی برون گروهــی اســت كــه از طریــق 
ــی حاصــل می شــود.  ــای غیرمحل ــا و گروهه ــت در انجمنه شــبكه های اجتماعــی و عضوی
در نهایــت، دسترســی افــراد و گروههــا بــه بخشــهای مختلــف دولتــی، غیردولتــی و بازرگانی 
1. Woolcock and  Narayan   2.  bonding
3.  bridging   4.  linking
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بــه مقــدار ســرمایه ارتباطــی آنهــا بســتگی دارد كــه بــه رابطــه میــان افــراد و ســاختار قــدرت 
رســمی اشــاره دارد )غفــاری، 1385؛ بــه نقــل از موحــد و همــكاران، 1387(. 

پیشینه پژوهش 
ــی  ــدف ســنجش ســرمایه اجتماع ــا ه ــكاران )1388( پژوهشــی ب ــی ســده و هم ادیب
ــزار  ــه ایــن نتیجــه رســیدند كــه اب ــا روش پیمایشــی انجــام دادنــد و ب بیــن گروهــی را ب
ــی )α=0/882( برخــوردار اســت.  ــی باالی ــه تشــكیل شــده و از پایای ــور از 12 گوی مذك
گروتــارت، نارایــان، جونــز و وولــكاك )2004( براســاس پیمایشــهای بانــك جهانــی در 
كشــورهای در حــال توســعه )ماننــد تانزانیــا، بولیــوی، بوركینافاســو و غنــا( یــك ابزار شــش 
ــبكه ها،  ــا و ش ــد: 1-گروهه ــه داده ان ــی ارائ ــرمایه اجتماع ــرای س ــر ب ــرح زی ــه ش ــدی ب بع
ــات و ارتباطــات، 5- همبســتگی  ــاد و همــكاری، 4- اطاع ــاد و انســجام، 3-اعتم 2-اعتم
اجتماعــی و شــمول، 6-توانمندســازی و عمل سیاســی )نقــل از نوغانی و اصغرپــور، 1387(. 
هارپــر و كلــی )2003( در پژوهشــی بــا عنــوان ســنجش ســرمایه اجتماعی در انگلســتان به 
ایــن نتیجــه رســیدند كــه ابعــاد ســرمایه اجتماعــی متشــكل از 1- مشــاركت، تعهــد اجتماعــی 
و وفــاداری 2- كنتــرل و خودكارآمــدی 3- درك ســاختارها یــا ویژگیهــای ســطوح اجتماعــی 

4- كنــش متقابــل اجتماعــی 5- حمایــت اجتماعــی 6- اعتمــاد متقابــل و انســجام اجتماعی. 
ــوز اســت كــه  ــه روشــها در ســنجش ســرمایه اجتماعــی، روش اســتون و هی از جمل
دارای جامعیــت نگــرش و طبقــه بنــدی خــوب می باشــد، بــه گونــه ای كــه در ایــن روش 
عــاوه بــر بعــد كمــی، بعیــد كیفــی ســرمایه اجتماعــی نیــز مــورد ماحظــه قــرار می گیــرد. 
همچنیــن ســرمایه اجتماعــی در ســه ســطح خــردـ درون گروهــی، خــرد ـ میــان گروهــی و 

كان مــورد مطالعــه واقــع شــده اســت )صیدایــی و همــكاران، 1388(. 
ــزاری اســت كــه ســرمایه اجتماعــی را در دو بعــد  ــود اب مطالعــات پیشــین حاكــی نب
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درون گروهــی و برون گروهــی مــورد ســنجش قــرار دهــد و همیــن امــر نیــاز بــه ســاخت 
ــازد.  ــروری می س ــزاری را ض ــن اب چنی

رو  ش 
ایــن مطالعــه مثــل غالــب مطالعــات رواســازی از نــوع همبســتگی اســت. حجــم نمونــه 
شــامل 415 نفــر از شــهروندان تهرانــی )189 زن و 226 مــرد( در ســنین 18 تــا 70 ســال بــا 
ســطوح تحصیلــی زیــر دیپلــم تــا دكتــری بــوده اســت كــه بــا روش نمونه گیــری خوشــه ای 
چندمرحلــه ای از پهنه هــای اقتصادی-اجتماعــی پاییــن، متوســط و بــاال انتخــاب شــده اند. 

بــرای تعییــن روایــی ابــزار از تحلیــل عاملــی اكتشــافی اســتفاده شــده اســت. نمونــه گیری 
بــه صــورت خوشــه ای چندمرحلــه ای انجــام گرفــت. در مــورد حجــم نمونــه مناســب بــرای 
انجــام تحلیــل عاملــی نظــرات متعــددی ارائــه شــده اســت: در برخــی از منابــع تعــداد نمونــه 
بیشــتر از 300 نفــر بــرای انجــام تحلیــل عاملــی مناســب ذكر شــده اســت )گورســوچ1، 1983؛ 
كان2، 2006( و در برخــی منابــع دیگــر بــرای مطالعــات تحلیــل عاملــی حجــم نمونه بیشــتر از 
500 نفــر »بســیار خــوب« دانســته شــده اســت )حبیب پــور گتابــی و صفــری شــالی، 1388(. 

ــی  ــب گویه هــای پرسشــنامه طــرح مل ــد از تركی ــزار جدی ــه گویه هــای اب مخــزن اولی
ــی  ــرمایه اجتماع ــنجش س ــزار س ــكاران، 1385( و اب ــوی و هم ــی )موس ــرمایه اجتماع س
ــنامه  ــه پرسش ــود ك ــده ب ــكیل ش ــكاران، 1388(، تش ــده و هم ــی س ــی )ادیب برون گروه
ــنامه دوم  ــوده و پرسش ــز ب ــی متمرك ــی درون گروه ــرمایه اجتماع ــر س ــتر ب ــت بیش نخس
چنانكــه از نــام آن نیــز پیداســت بــرای ســنجش ســرمایه اجتماعــی برون گروهــی طراحــی 
شــده بــود. تحلیــل داده هــا بــا نــرم افــزار SPSSv. 19 و بــه روش تحلیــل مولفــه اصلــی 

ــا چرخــش متعامــد3 واریماكــس4 انجــام شــد.  ب

1. Gorsuch  2. Kahn
3. orthogonal  4. varimax
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جدول )1( تحلیل عاملی گویه های* سرمایه اجتماعی 

لها
عام

ن 
اوی

گویه هاعن

لی
عام

ار 
ب

ده
ن ش

 تبیی
س

ریان
وا

یژه
ر و

ادی
مق

سرمایه اجتماعی

1

همدلی و تعلق

  با دوستان، همكاران، همسایگان و سایر اهالی محله خود احساس تعلق و
0/786 همدلی می كنم.

76
/2541
/5 2

 در یك سال گذشته در فعالیتهای جمعی نظیر عروسی یا عزاداری، كارهای
 تفریحی، و معامات اقتصادی دوستان، همكاران، همسایگان، سایر اهالی

 محله شركت داشته ام
0/759

0/745 با افراد هم قوم و هم مذهب خود احساس دوستی و تعلق و همدلی می كنم3

 در یك سال گذشته در فعالیتهای جمعی نظیر عروسی یا عزاداری، كارهای4
0/670 تفریحی، و معامات اقتصادی افراد هم قوم و هم مذهب خود شركت

 در یك سال گذشته در فعالیتهای جمعی نظیر عروسی یا عزاداری، كارهای تفریحی5
0/618 و معامات اقتصادی اعضای خانواده و خویشاوندان خود شركت داشته ام

0/576 با اعضای خانواده و خویشاوندان احساس تعلق و همدلی می كنم6
7

ت
عایق متفاو

0/744 دوستانی دارم كه سبك پوشش آنها با سبك پوشش من تفاوت زیادی دارد.

74
/1267
/2

0/739 دوستانی دارم كه سبك آرایش آنها با سبك آرایش من تفاوت دارد.8
0/724 دوستانی دارم كه موسیقیهایی متفاوت از موسیقیهای مورد عاقه من گوش می دهند.9
0/683 دوستانی دارم كه نحوه گذران اوقات فراغت شان، با من تفاوت دارد.10
0/567 دوستانی دارم كه به لحاظ اعتقادات دینی با من تفاوت دارند.11

ت12
ك زندگی متفاو

سب

0/761 در بین دوستان من، افراد دیگری غیر از همشهریانم دیده می شوند.

99
/6

46
/1 0/686 دوستانی دارم كه به لحاظ سطح تحصیات، با من تفاوت دارند.13

0/651 دوستانی از قومیتهای دیگر دارم.14
0/612 دوستانی دارم كه از من ثروتمندتر هستند.15
اعتماد16

0/731 به افراد هم قوم و هم مذهب خود اعتماد دارم.

6/3
4

33
/1 0/727 به دوستان، همكاران، همسایگان و سایر اهالی محله اعتماد دارم.17

0/645 به اعضای خانواده و خویشاوندان اعتماد دارم.18
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19

ت و همكاری اجتماعی
مشارك

 اگر مشكل حادی مثل نیاز شدید مالی، تصادف، وقوع زلزله، سیل و برای
 افراد هم قوم و هم مذهبم پیش آید و من بتوانم آن را برطرف كنم حد

 برای حل آن مشكل همكاری و مشاركت می كنم
0/820

6/2
4

21
/1

20

  اگر مشكل حادی مثل نیاز شدید مالی، تصادف، وقوع زلزله، سیل و برای
 دوستان، همكاران، همسایگان و اهالی محله پیش آید و من بتوانم آن را

0/653 برطرف كنم برای حل آن مشكل همكاری و مشاركت می كنم

ــای  ــی ازابزاره ــی درون گروه ــرمایه اجتماع ــد س ــد در بع ــزار جدی ــاخت اب ــرای س ــه ب ــی ك * گویه های
ــده و  ــی س ــزار ادیب ــی از اب ــی برون گروه ــرمایه اجتماع ــد س ــوی )1385( و در بع ــی موس ــرح پژوهش ط
همــكاران)1388( اســتفاده شــده اســت. الزم بــه ذكــر اســت كــه ابعــاد همدلــی و تعلــق، اعتمــاد و مشــاركت 
و همــكاری اجتماعــی متعلــق بــه بعــد درون گروهــی و ابعــاد عایــق متفــاوت و ســبك زندگــی متفــاوت 

ــت.  ــی اس ــد برون گروه ــه بع ــوط ب مرب

یافته ها
ــه لحــاظ  ــد. ب ــرد و45/5% از پاســخ گویان زن بودن ــق م ــن تحقی 54/5% از پاســخ گویان ای
ــنی  ــد. از لحــاظ س ــری بودن ــا دكت ــم ت ــر دیپل ــخگویان از زی ــی، پاس ــع تحصیل ــه مقط دامن
بیشــترین نســبت پاســخ گویان بیــن 18 تــا 30 ســال و كمتریــن نســبت مربــوط بــه 61 تــا 70 
ســال بــود. بــه منظــور بررســی تناســب داده هــا بــرای تحلیــل عاملــی از آزمــون كرویــت و 
 )KMO=0/796( مقیــاس كایزر-میر-اولكین اســتفاده شــد. مقــدار آمــاده كایزر-میر-اولكیــن
ــت بارتلــت )4149/980( در  ــون كروی ــر می دهــد. نتیجــه آزم ــری خب ــه گی ــت نمون از كفای
ــل  ــوان از تحلی ــه ماتریــس، واحــد نیســت و می ت ــز نشــان می دهــد ك ســطح )p >0/05( نی
عاملــی بــرای شناســایی ســاختار عاملــی اســتفاده كــرد. تحلیــل واریانــس گویه هــا حاكــی از 
ــه منظــور بررســی  ایــن اســت كــه اشــتراك هیــچ یــك از گویه هــا كمتــر از 0/5 نیســت. ب
پایایــی اولیــه گویه هــای ابــزار جدیــد، یــك پیمایــش مقدماتــی را نیــز اجــرا كردیــم بــه ایــن 
ترتیــب كــه از 30 نفــر از جامعــه آمــاری مــورد نظــر پرسشــنامه تكمیل شــد و ضریــب آلفای 
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كرونبــاخ 0/825 بدســت آمــد.
واریانــس تجمعــی ســرمایه اجتماعــی كــه در جــدول )1( آمــده اســت نشــان می دهــد 

كــه 58 درصــد از داده هــا توســط 5 عامــل بــاال قابــل تبییــن هســتند. 

بحث
ــرای ســنجش ســرمایه اجتماعــی  ــزاری اســت ب ــه و معرفــی اب هــدف اصلــی مــا ارائ
ــنجش  ــورد س ــی را م ــی و برون گروه ــی درون گروه ــرمایه اجتماع ــوع س ــر دو ن ــه ه ك
قــرار دهــد. شــاید بخشــی از منطــق ادعــای آكچومــاك مبنــی بــر اینكــه محققــان ســرمایه 
اجتماعــی خــود از ســرمایه اجتماعــی محــروم هســتند، ناشــی از ایــن باشــد كــه هــر كــدام 
از محققــان از روشــهای انــدازه گیــری متفــاوت و مختلفــی اســتفاده می كننــد و بــه همیــن 

ــد.  ــرار نمی دهن ــورد ســنجش ق ــا را م ــاد و مولفه ه ــل برخــی از ابع دلی
ابــزاری كــه در پژوهــش حاضــر رواســازی شــد، شــامل مجموعــه گویه هایــی بــود كــه 
ســرمایه اجتماعــی را در شــهر تهــران مــورد ســنجش قــرار داد كــه بــه نظــر می رســد از 
ــن دارای پهنه هــای  ــف اقتصادی-اجتماعــی تشــكیل شــده اســت و همچنی ــات مختل طبق
ــرمایه  ــی س ــه در جاهای ــم هســت ك ــدرن ه ــنتی و م ــی س ــرمایه اجتماع ــی از س نامتوازن
اجتماعــی ســنتی بــه مــدرن تبدیــل شــده اســت و در جاهایــی ســرمایه اجتماعــی ســنتی 
جــان ســختی كــرده اســت. بــه همیــن دلیــل می تــوان انتظــار داشــت كــه نتایــج حاصــل 
ــه ســرمایه  ــه ك ــه تشــكیل یافت ــزار از 20 گوی ــن اب ــم باشــد. ای ــل تعمی ــران قاب ــه كل ای ب
اجتماعــی را هــم در بعــد درون گروهــی و هــم در بعــد برون گروهــی مــورد ســنجش قــرار 
ــی  ــرمایه اجتماع ــه س ــگران عرص ــان و پژوهش ــرای محقق ــب ب ــزاری مناس ــد و اب می ده
ــك  ــرد: 1- در ی ــاره ك ــل اش ــن عوام ــه ای ــوان ب ــزار می ت ــن اب ــای ای ــد. از مزیته می باش
ــدرن می باشــد،  ــه دارای طیــف ســنتی و م ــول در شــهر تهــران ك ــل قب ــه قاب حجــم نمون
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رواســازی شــده اســت. 2-پرسشــنامه از ســاكنان ســه پهنــه اقتصادی-اجتماعــی متفــاوت 
ــوع ســرمایه اجتماعــی درون گروهــی و برون گروهــی  تكمیــل شــده اســت. 3- هــر دو ن

ــرار می دهــد.  ــورد ســنجش ق ــا هــم م را ب
ایــن پرسشــنامه از پایایــی و روایــی باالیــی برخــوردار اســت. ایــن یافتــه بــه ایــن دلیــل 
مهــم اســت كــه دو نــوع ســرمایه اجتماعــی درون گروهــی و برون گروهــی كــه تاكنــون بــه 
صــورت جداگانــه ســنجش می شــدند، بــه آزمــون گذاشــته شــدند. نتایــج تحلیــل عاملــی 
ــق،  ــی و تعل ــاوت همدل ــد متف ــج بع ــی را در پن ــرمایه اجتماع ــتی س ــه بایس ــان داد ك نش
عایــق متفــاوت، ســبك زندگــی متفــاوت، اعتمــاد و همــكاری و مشــاركت لحــاظ كــرد. 
پژوهــش حاضــر بــا محدودیتهایــی هــم مواجــه بــود كــه از جملــه می تــوان بــه نداشــتن 
روایــی ماكــی اشــاره كــرد. پیشــنهاد می شــود در مطالعــات آتــی از روایــی ماكــی هــم 
اســتفاده شــود. بــا توجــه بــه اینكــه پژوهــش حاضــر در بیــن شــهروندان تهرانــی بــه انجــام 
ــذا در تحقیقــات بعــدی بهتــر اســت كــه در شــهرهای دیگــر و در بیــن  رســیده اســت ل
گروههــای خــاص مثــل معلــوالن، معتــادان، دانشــجویان و. . . . بــه رواســازی ایــن ابــزار 
ــه توصیــف وضــع ســرمایه اجتماعــی  ــوان ب ــزار می ت ــن اب ــرد ای ــا كارب ــه شــود. ب پرداخت
ــوالت آن در  ــد تح ــف رون ــف، توصی ــای مختل ــی در جمعیته ــی و برونگروه درونگروه
زمانهــای مختلــف، شناســایی علــل افزایــش و كاهــش آن، شناســایی آثــار و پیامدهــای آن 

و نیــز ارزشــیابی مداخــات ارتقادهنــده انــواع ســرمایه اجتماعــی پرداخــت. 
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