
 
 

 
 

 

 در ایران سرمایة اجتماعیواکاوی افول 

 زاده علی حمیدی

 استادیار، دانشکدة مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

 (52/15/0931: ؛ تاریخ پذیرش10/01/0931: تاریخ دریافت)

 

 چکیده 

 .انود  دچوار دوده  آن بو   و اغلب کشوورهای دنیوا    استای فراگیر  پدیده سرمایة اجتماعیافول  داده استمختلف نشان های  پژوهشنتایج 
نفور   05، در پژوهش کیفی حاضرین منظور   اب. گرفت  استانجام  سرمایة اجتماعیبر افول  مؤثربا هدف دناسایی عوامل  حاضر پژوهش

مصواحه   ها  آوری داده ابزار جمع .ب ددندانتخا عنوان نمون  و با روش هدفمند ب دهروندان هشت نفر از علمی دانشگاه و  هیئت یاعضااز 
عامل در افوول   39 ،در مجموع دادنتایج پژوهش نشان . وتحلیل دد دده با روش تحلیل تم تجزی  آوریجمعهای  داده. بودو گروه کانونی 
 02)، اقتصوادی  (عامول  52) ، سیاسوی (عامل 99)اجتماعی  ابعاد دامل ،دده در قالب چهار بعد عوامل دناسایی. اثرگذارند سرمایة اجتماعی

و ضعف در عملکرد مودیران   ،تکرارهفت افزایش فردگرایی با دده،  در بین عوامل دناسایی. دندد بندی طهق ( عامل 01)وران  او فن( عامل
 .دندددناسایی  سرمایة اجتماعیترین عوامل اثرگذار بر افول  مهم عنوان ، ب تکرار دشبا 

 کلیدواژگان

 .وران عوامل فنا، عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی، سرمایة اجتماعی

 

 

 

 

 
                                                           

 نویسندة مسئول، رایانامه: hamidizadeh@ut.ac.ir 

 سرمایة اجتماعیت یریمد

 1931، بهار 1، شمارة 5دورة 

  31 ـ 103صفحات 

Print ISSN: 2423-6071 

Online ISSN: 2423-608X 

http://jscm.ut.ac.ir 

 

http://jscm.ut.ac.ir/


29                                                                     1317، بهار 1ة شمار، 5ة دور، سرمایة اجتماعیمدیریت 
 

 مقدمه

هلر کولور   ة اصلیی توسلع   ةمایه و پای سرمایة اجتماعیامروزه کارشناسان توسعه بر این باورند که 

 سلرعت کنلد    یابد، بله  می تدریج تکوین ماهیتی ظریف و حساس دارد، به سرمایة اجتماعی. است

جامعله را بله    سرمایة اجتملاعی . شود ه میسرعت کاست خوب ادراک و احیا نوود، به اگرو  گیرد می

 ،کنلد  برابر میرا دو سرمایة اجتماعیآنچه اهمیت  .کند می رهنمونهمبستگی و اهداف موترک  ،بقا

متلین و   زارعلی )دهنلد   ملی  اثربخولی خلود را از دسلت   ها  ، سایر سرمایهآناین است که در غیاب 

دارد،  سرمایة اجتملاعی در کوور  که حکومتی کارآمد و سطوح متعالی  .(39ص ،4931همکاران، 

. شتابند می پیش رو به یار  یکدیگرها   دولت و جامعه مکمل یکدیگرند و در رویارویی با چالش

شلده،   پذیر  افلراد  ولیتئ، سبب رشد آگاهی در سطح جامعه و مسسرمایة اجتماعیسطوح مناسب 

در واقل،،   .شلود کاهش جنایات و کلاهش کنتلرل رسلمی شلدروندان ملی     انسجام بیوتر،  و موجب

کاهش  ، باعث، از سوییاست پذیرکردن افراد شکل گرفته که از طریق جامعهشده  هنجارها  درونی

زاده و کرملی،   عباس)شود  می مردم و دولت ةتقویت رابطباعث و از سو  دیگر،  ؛دولتیها   ینهزه

مزایلا  سلرمایة اجتملاعی ات لار نجلر وجلود دارد،       بارة مناف، و رغم اینکه در عیی(. 13، ص4931

؛ 4931؛ عبلدالیدی و موسلو ،   4931دینلی ترکملانی،   )ها  مختیف چه در سطح داخیلی   پژوهش

 ,Bartolini & Sarracino)المییلی  ، و چه در سطح بلین (4931پژوهوگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 

2015; Clark, 2015; Olken, 2009; Domenichini, 2007; Paxton, 1999; Putnam, 1995 )  نولان

از آنجا کله میلزان ایلن    . در کوورها  مختیف از جمیه ایران، با افول این سرمایه مواجدیمدهند می

شدنی نیست، تا کنون توجه کافی به این مسلئیه   ورزان مواهدهطور میموس برا  سیاست سرمایه به

میموس، رونلد رو بله   نلا  ةتوجدی به این سلرمای  داوم بیرسد در صورت تمی نوده است و به نجر

عیمی  ةجامع ن،او کارگزارسیاستمداران ی توجد بیعالوه بر . کاهش آن همچنان ادامه خواهد یافت

داخیلی  ها   پژوهش ةو عمد اند بررسی نکرده سرمایة اجتماعی را باقوتدر ایران نیز موضوع افول 

و تالش چومگیر   ،بودهو بررسی میزان افول آن  اجتماعیسرمایة معطوف به سنجش  گرفته انجام

بلا هلدف بررسلی    حاضلر  پلژوهش  . اسلت  نگرفتله  انجامبرا  واکاو  دالیل و چرایی این افول، 
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اسلت کله چلرا     پرسشو در پی پاسخ به این  انجام گرفته است سرمایة اجتماعیپیوایندها  افول 

 ه است؟ کرددر ایران افول  سرمایة اجتماعی

 ی نظری پژوهشبانم

 سرمایة اجتماعیتاریخی  منشأ

از اولین اندیومندانی است کله  ( 4331) دورکدیم، اجتماعی ها  نجر  سرمایة ریوه ردیابی دربارة

. کید کرده اسلت أها ت ناشی از ناهنجار ها   تخریب ةکنند عنوان جبران اهمیت زندگی گروهی به رب

  .است ا  این م دوم ریوه ةیافت بسط سرمایة اجتماعی  معنا  امروز ،در حقیقت

پیوستگی و همراهی، از زندگی در شلرایط   . کرد تأکیدبه اهمیت انسجام ( 4331)کارل مارکس 

شلود   ترغیب نمی ، انسجام از طریق هنجارهاییزعم مارکس  به. گیرد می موابه ریوهها   و موقعیت

انسلجام   ،در علو  . نیسلت  نلی داد آملوزش  نیلز کنند و  می ها را درونی آن ،که افراد در خالل رشد

دنبلال  ه افلراد بل   هلا  آندر  هایی که ؛ موقعیتداردریوه اضطرار  هایی  است که در موقعیت یجنبو

  .کنند می و از ابتکار عمل همدیگر حمایت کرده،کسب  ، با یکدیگر هویتاند سرنوشت موترک

کله  داند  می میموسی ةوهرج سرمایة اجتماعی را( 4391) 4فان موابه مارکس، لیدا جودسن هانی

میموس از نیت خوب، تعامالت بین افلراد   ةجوهر او به اعتقاد. افراد جریان دارد ةدر زندگی روزمر

 .توکیل شده است اجتماعی ها  ،آمدن در جم ها، دوستی، معاشرت و گردهم و خانواده

، فلان  هلانی عنوان م دومی ابداعی توسط افراد  مختیلف ماننلد    اگرچه ل ظ سرمایة اجتماعی به

برا  نجران را جیب نکرد و  توجه سایر صاحباین م دوم مطرح شد،  9گین لور و  9جین جاکوبز

 . توجه ماندبدون مدت زمان زیاد  

                                                           
1. Lyda Judson Hanifan 

2. Jane Jacobs 

3. Glenn Loury 
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  سرمایة اجتماعی

 قرار گرفته مختیف سرمایهها   مرتبط با شکلها   تاریخی ایده ة، در مجموعسرمایة اجتماعی ةاید

آالت، تولید  ابزار و ماشین شود کهتبیین  هایی تا روش شدفیزیکی معرفی  یةابتدا م دوم سرما. است

 آن کله در  ؛مطلرح کلرد  انسلانی را   ةم دوم سرمای( 4331) کریب ،سپس. کنند می اقتصاد  را تسدیل

. کننلد کنند تا تولید را تسدیل  می شغیی این امکان را در خود ایجاد ةافراد از طریق آموزش و توسع

مثلال  بلرا   )برخی روابط اجتملاعی  که کند  می جدیدتر، تصریح یم دوم عنوان به سرمایة اجتماعی

با معرفلی   ،عالوه بر این. توانند تولید را تسدیل کنند می هم( هنجارها  متقابل و متراکم،ها   شبکه

نیلز  یی از طریق کاالها  غیراقتصلاد   ابودند که کار  این بحث کنندة، محققان آغازسرمایة اجتماعی

 .آید می دست هب

. شدمعرفی ، (4333) و کیمن( 4333) 4بوردیو، شناس توسط دو جامعه سرمایة اجتماعیم دوم 

را  اجتملاعی سرمایة بوردیو . کار گرفتند همختیف نیز این م دوم را بها   از رشته  نویسندگان دیگر

وبلیش   پایلایی از روابلط کلم   ة بلا عولویت در شلبک    دانلد کله   ملی  مناب، بالقوه یا بال عیی ةمجموع

زش ار سلرمایة اجتملاعی  کیملن،   نجلر   بله . آید می دست از آشنایی یا شناخت متقابل بهشده  ندادینه

بتوانند بله  ها  آنتا  گیرد می منبعی در اختیار اعوا قرار عنوان بهکه  است از ساختار اجتماعی ا  جنبه

 ، اواسلت  سرمایة اجتملاعی ن اخیر انیز یکی دیگر از محقق پوتنام. یابنداهداف و مناف، خود دست 

دانلد کله موجلب     ها ملی  ا  از م اهیمی مانند اعتماد، هنجارها و شبکه را مجموعه سرمایة اجتماعی

مناف، متقابل آنان را تلأمین   ،شود و در ندایت می اعوا  یک اجتماع ةایجاد ارتباط و موارکت بدین

سیاسلی و اجتملاعی، در    ةا  بلرا  رسلیدن بله توسلع     را وسلییه  سرمایة اجتملاعی او . خواهد کرد

  .بود بر م دوم اعتماداو  ةعمد تأکیددانست و  می مختیف سیاسیها   نجام

از ایلن   انلد؛  کردهسرمایة اجتماعی را تعریف ها  مختیف  ، افراد با دیدگاهشد بیان که طور همان

ایلن  . نلد ا عمیلق اساسی و  گاهیهایی که  ت اوت .از این م دوم وجود دارد یمختی  ها  ریفتع رو، 

 :اند از اند، که عبارت سه دسته ها ت اوت
                                                           
1. Bourdieu 
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 عملومی را دسلتاورد سلرمایة   برخلی من علت    :ت اوت براساس مزایا و دسلتاوردها  اصلیی  . 4

و برخلی دیگلر معتقدنلد    ، (Fukuyama, 1996; Coleman, 1990) کننلد  می معرفی اجتماعی

 ,Belliveau, 1996; Burt) شلوند  برخلوردار ملی   سلرمایة اجتملاعی  طور مسلتقیم از   هافراد ب

 ؛(1992

عنصر ایجاد  سرمایة اجتماعی ،مختیف ها  ریفتع در :هنجار ت اوت براساس کارکردها   .9

بلرا  شلدت، فراوانلی و    و در هلر تعریلف   معرفی شده اسلت   و ح ظ تعامالت اجتماعی

 ؛مت اوت وجود داردها   و نگرشها  یی آن، دیدگاهاکار

از سلطوح تحییلل    سلرمایة اجتملاعی  محققلان بلرا  تولریح    : ت اوت براساس سطح تحییل .9

هلا یلا    سرمایة اجتماعی را ویژگی میلت ( 4333)ا نمونه فوکویام برا . برند می بدرهمت اوتی 

هلا  فلرد  و    آن را ویژگلی شلبکه   ، برتها ویژگی اجتماع نواحی جغرافیایی، پونتام آن را

همکلارانش   و و بییویلو  ،  دیگلر هلا  ها در تعامالتوان با سازمان ناسازمآن را ویژگی  کریب

 .دانند می ن فرد را ویژگی عامال سرمایة اجتماعی( 4333)

 عنلوان  هبل در سطح کالن در نجر گرفته شده است و از آن  سرمایة اجتماعی، حاضر در پژوهش

 .شود می ویژگی یک جامعه یاد

 سرمایة اجتماعیافول 

یکلی از   عنلوان  بله را  سلرمایة اجتملاعی   9111از سلال   4اتوملگل ة سسل ؤمترین ارزیلابی،   در جام،

بنلد  کولورها    این شاخص امکان مقایسه و رتبه. سنجد می کامیابی در کوورها  دنیاها   شاخص

 .است شدهکوور ارزیابی  411 ، که درکندفراهم می سرمایة اجتماعیرا براساس میزان 
 

 رتبة سرمایة اجتماعی ایران در دنیا. 1جدول 

 0207 0202 0202 0202 0202 0200 0200 0202 0222 0222 0227 سال

 11 11 11 31 11 31 31 419 33 33 39 رتبه در دنیا

 Legatum, 2017 :منب،    
                                                           
1. Legatum Institute 
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نسبت به سال قبل بدبود یافته است، وضلعیت کیلی آن    اندکی 9141اگرچه رتبة ایران در سال 
در ایلن سلال،    11است که رتبة  9149در دنیا مناسب نیست، بدترین وضعیت ایران مربوط به سال 

تعیلق دارد کله در    9141دهد و بدترین رتبه نیز به سال  طی سه سال بعد روند افزایوی را نوان می

مقایسلة وضلعیت سلرمایة اجتملاعی در     . سب کرده استرا در جدان ک 419این سال ایران جایگاه 

کولور   91، ایلران در بلین   9141در سلال  . ایران با کوورها  خاورمیانه نیز وضلعیتی مولابه دارد  
بخلش نیسلت    خاورمیانه، رتبة دهم را به خود اختصاص داد که این وضعیت نیلز چنلدان رضلایت   

(Legatum, 2017 .) 

در  سرمایة اجتماعیداخیی زیاد  پیرامون وضعیت ها   تحقیق، یالمییبینها   عالوه بر بررسی

 عینلی سلنجیده  هلا    شلاخص  بلا  سرمایة اجتملاعی ها،  در برخی پژوهش .است گرفتهانجام  ایران

اعتملاد  فعلاالن اقتصلاد  بله      بلی  انعکاسلی از )برگوتی ها   درصد تعداد چک از جمیهشود؛  می
میلزان جلرم و جنایلت     و (اترقوانین و مقلر  نکردن رعایت انعکاسی از)ا   ، تی ات جاده(یکدیگر

درصد  31۳44به  4931درصد در سال  39۳1ها  برگوتی از  تعداد چک(. شکنی انعکاسی از قانون)

افلزایش   دهنلدة  نولان  توانلد می کهیافته است افزایش  4933در سال درصد  3۳41و  4934در سال 

هلا   در کوور طی ایلن سلال   سرمایة اجتماعیکاهش سطح  ،اعتماد  مردم به یکدیگر و در نتیجه بی

 سرمایة اجتماعیبرا  تبیین افول ها  این استنباط کارگیر  به .(19، ص4931 یدفر،ؤرنانی و م)باشد 
ها، از تردیدها  جد  اسلت   گرفتن اثر سایر متغیرها بر این شاخصنخالی از انتقاد نیست و درنجر

 . اشدتواند بر این تبیین وارد ب می که

اسلتان بلا    91در )بررسی وضعیت سرمایة اجتماعی به صورت پیمایوی و در قالب طرح میلی  

انجلام گرفتله، و    4939دور اول این طرح در سلال  . نیز انجام گرفته است( ن ر 49319حجم نمونة 
عبلدالیدی و  )نتایج نوان داده است سرمایة اجتماعی در ایران وضعیت پلایین رو بله متوسلط دارد    

 94)، موابه دور قبل، در سلطح میلی   4939دور دوم طرح ده سال بعد و در سال (. 4933موسو ، 

پیمایش دور اول در سطح شلدر ، و دور دوم در   4.انجام گرفت( ن ر 41931استان با حجم نمونة 
                                                           

، پلاییز  9، شماره 4برگرفته از گزارش اجرا  طرح میی سنجش سرمایة اجتماعی کوور، نمایة پژوهش، دوره جدید، سال . 4
4931. 
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 ،ویلژه خلرد   در سلطح میلانی و بله   همچنین، نتایج نوان داد . سطح شدر  و روستایی انجام گرفت
طلور کله مولخص شلد، دربلارة افلول سلرمایة         همان. داشته استافت زیاد   ،اخالقی ها  ارزش

پژوهانه نیز بر این  مطالعات آینده. اجتماعی در جامعة عیمی و پژوهوی ایران ات ار نجر وجود دارد

هلا   هلا  مدملی کله کولور بلا آن      شناسلایی مسلا ل و چلالش   . گذاردوضعیت نامطیوب صحه می

، و در ردة سلوم و در  4931هد سرمایة اجتماعی به لحاظ اهمیلت در سلال   دروست، نوان می روبه

، کله ضلرورت   (4933بان،  آینده)ها  مدم ایران قرار دارد  در ردة شوم مسا ل و چالش 4933سال 
 . توجه به آن را دوبرابر کرده است

 پژوهش ةپیشین

چنلد سلال گذشلته،    و طلی  اسلت  توجه زیلاد  شلده    سرمایة اجتماعیاینکه به موضوع  برخالف

، بررسلی چرایلی افلول آن، کمتلر ملورد اقبلال       اسلت  گرفتله  انجامزیاد  پیرامون آن ها   پژوهش

از معلدود  . یسلت تجربی قو ، در دسلترس ن  ةوهوگران داخیی قرار گرفته و از این حیث، پیوینژپ

سلرمایة  افلول   تبیین»با عنوان ( 4931)دینی ترکمانی ة توان به مقالموجود در ایران میها   پژوهش

عواملل سیاسلی،    ةرابطل ة در نحلو سرمایة اجتماعی ، افول یادشده در پژوهش. دکراشاره  «اجتماعی

ا  بلا   در مقالله ( 4931)دی و موسلو   یعبلدال  .ده اسلت شاجتماعی و اقتصاد  با یکدیگر بررسی 

هلا    تله یاف ،«در ایران؛ وضعیت موجود، دورنملا  آینلده و امکلان گلذار     سرمایة اجتماعی»عنوان 

هلا    برخالف پژوهش. را بیان کردندمیی ا   هدر پروژ سرمایة اجتماعیسنجش وضعیت  حاصل از

. ، مورد توجه و اقبال زیلاد  قلرار گرفتله اسلت    یالمیی در سطح بین سرمایة اجتماعیداخیی، افول 

 «در آمریکلا  سرمایة اجتملاعی سقوط : باز  بولینگ در تندایی» با عنوان (4331 )تنام ورابرت پة مقال

ا  که توجه پژوهوگران در سراسر دنیا را به موضلوع  مقاله. است ترین مقاالت در این زمینه از مدم

 یگیر  موجی از توجله بله موضلوع افلول، نقول      و در شکل کرده،معطوف  سرمایة اجتماعیافول 

 رو بله افلول اسلت؟   در آمریکلا   سرمایة اجتماعیآیا »با عنوان  ا  مقاله. است کردهای ا  ناپذیرانکار

در آمریکلا پرداختله    سرمایة اجتملاعی پوتنام به افول ة موابه مقال «چندگانهها   شاخص باارزیابی 

مربلوط  ها   و دادهشده شناسایی  سرمایة اجتماعی برا متعدد ها   شاخص ة یادشدهدر مقال .است
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سرمایة تنام مبنی بر افول به اعتقاد پژوهوگر، ادعا  پو. است شدهآور   ساله جم،91زمانی  ةبه باز

 عملومی را نولان  هلا    کاهش در برخی شلاخص  ها فقط و یافته یستدر آمریکا صحیح ن اجتماعی

 ماننلد کله     اسلت نیز عنوان پژوهش دیگر «سرمایة اجتماعیفدم افول »(. Paxton, 1999)دهند  می

متعدد ها   بررسی شاخصنتایج . دکنرا بررسی  سرمایة اجتماعیسعی دارد ادعا  افول  یقبیة مقال

 انلد درا چنلدان زیلاد نملی    در آمریکلا  سلرمایة اجتملاعی  ، افول 4333تا  4319سال  ة زمانیباز در

(Costa & Kahn, 2003 .)«پژوهوی است که عنوان « افول یا تغییر: نوین ةدر جامع سرمایة اجتماعی

 ،سلپس  ،پیراملون آن پرداختله  مختیلف  ها   دیدگاه ةو مقایس سرمایة اجتماعیابتدا به افول  ،در آن

 اسلت  کلرده را بلا محوریلت عواملل اقتصلاد  تبیلین       نقش عوامل اقتصاد ، اجتماعی و سیاسلی 

(Domenichini, 2007). و در آن به نقش  گرفته است در روستاها  اندونز  انجام  پژوهش دیگر

داده  نوان یادشده نتایج پژوهش. استشده پرداخته  سرمایة اجتماعیتیویزیون و رادیو در تخریب 

سلرمایة  تلر  از   در سطح پلایین  ،کنند می کسانی که ساعات بیوتر  صرف تیویزیون و رادیو است

که در  است ا  مقالهعنوان « سرمایة اجتماعیبازاندیوی افول »(. Olken, 2009) قرار دارند اجتماعی

شلرایط اقتصلاد     ،عوامل فرد  و در سطح کالن ،ها  قبیی که در سطح خرد آن برخالف پژوهش

بخلش  »(. Clark, 2015) تغییرات نسیی در نجلر گرفتله اسلت    افول را ةدانند، ریو می را عامل افول

پلژوهش  عنلوان   «و بدزیسلتی در زملان بملب اقتصلاد      سرمایة اجتماعیافول : تاریک رشد چین

  هلا  بله ارزش هلا   بله زعلم آنلان، افلزایش گلرایش چینلی      . اسلت  (9141) نی و سلاراچینو لیبراتو

 بلوده اسلت   9111تلا   4331 هلا   در این کوور طی سال سرمایة اجتماعیماتریالیستی، عامل افول 

(Bartolini & Sarracino, 2015 .)« نیلز پژوهولی جلام، پیراملون      «ادر کاناد سرمایة اجتماعیروند

 سرمایة اجتملاعی روند ، متعددها   یل با بررسی شاخصصت  که به سرمایة اجتماعی استوضعیت 

 یکیی تغییراتل  طور به ،طبق این پژوهش. ده استکردر این کوور بررسی  9149تا  9119از سال  را

طی این چند سال، بدبلود   سرمایة اجتماعیمواهده نوده و وضعیت  سرمایة اجتماعیمحسوس در 

از . اسلت  ، مت لاوت   دیگلر در کوورهاها  سایر پژوهشنتایج با   ة پژوهش یادشدهنتیج. یافته است

که عیت ایلن ات لار نیلز     است دیدار با دوستان ،هایی که در این کوور کاهش یافته شاخص معدود

 (.Turcotte, 2015) شده است بیاننوین ها   تکنولوژ  ةواسط تغییر ماهیت ارتباطات به
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 پژوهش روش

. انجام گرفته اسلت  کی ی، مبتنی بر تحییل تم با رویکردو  ،پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربرد 

ملورد پلژوهش    ةجامعل . شلد  کار گرفته بهها دو ابزار مصاحبه و گروه کانونی آور  داده جم، ا بر

بله  . ارشلد بودنلد   کارشناسلی عیمی دانوگاه و شدروندان با مدرک تحصییی حلداقل   هیئت  اعوا

هلا  ک ایت و اشباع داده. از اعوا  هیئت عیمی انتخاب شدندنمونه  عنوان بهن ر  49روش هدفمند، 

هلا    ا  از ویژگلی  ، خالصله 9در جلدول  . بلود  در ایلن بخلش   پاسلخگویان تعیلین تعلداد    مالک

 .است بیان شده ة هیئت عیمینمون  شناختی اعوا جمعیت
 

 علمی هیئت یشناختی اعضا جمعیتهای  ویژگی .2جدول 

 دانشگاه
 غیردولتی دولتی

 
44 4 - 

 سابقة خدمت
 سال 02بیش از  سال 02تا  02 سال 02کمتر از 

3 9 4 

 مرتبة علمی
 استاد دانشیار استادیار

3 9 4 

کار گرفته شده  بهکه در این پژوهش  است آور  داده برا  جم،  دیگر روشگروه کانونی نیز 

ریز  دقیق طراحلی   روشی برا  تبادل افکار و مذاکره است که طبق یک برنامهگروه کانونی . است

 3تعلداد  . را در محیطی به دور از تددید و فوار بسنجد شوندگان شود تا ادراک و بینش مصاحبه می

از شلدروندان بلدین    ن ر 3شود که در این پژوهش  می شرکت در این روش توصیه برا ن ر  49 تا

، آشلنابودن  ارشد کارشناسیندان نیز داشتن حداقل مدرک ومالک انتخاب شدر. دندشمنجور انتخاب 

 .بودپژوهش در این زمینه  ةو داشتن سابق سرمایة اجتماعیبا م دوم 

منجلور   بله . شلد کار گرفتله   بهبرا  بررسی پایایی دو روش پایایی دوکدگذار و پایایی بازآزمون 

کدگلذار    متخصص دوبلاره پایایی بین دو کدگذار، سه مصاحبه انتخاب شد و توسط یک ة محاسب

 31میلزان بلاالتر از   ایلن  . درصد است 31 با برابرشده  موضوعی محاسبه درصد توافقات درون. شد

 .استدرصد، یعنی باالتر از حد قابل قبول برا  پایایی 
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پایلایی  ة برا  محاسلب . شد بررسیارزیابی ثبات کدگذار  پژوهوگر، پایایی بازآزمون  منجور به

 ةدر فاصلی  هلا  آناز یلک   مصاحبه انتخاب شد و هلر  سهگرفته،  انجامها   بازآزمون، از بین مصاحبه

دسلت   بهدرصد  31پایایی بازآزمون برابر با . کدگذار  شد دوبارهروزه توسط پژوهوگر، 41زمانی 

تأیید پایلایی بلازآزمون در    برا حد قابل قبول  عنوان بهدرصد است که  31این میزان باالتر از  آمد،

  .شود مینجر گرفته 

موضوعی درون درصد توافقات   
2 تعداد توافقات 

تعداد کل کدها
      011% درصد پایایی بازآزمون   

تعداد توافقات 2

تعداد کل کدها
 011%  

اعتباریلابی، اسلتراتژ  ممیلز      بلرا  در پژوهش حاضر  شده گرفتهکار ها  بهاز جمیه استراتژ 

هلا،  تأیید کرد کله یافتله   سرمایة اجتماعیبدین منجور یک متخصص آشنا با موضوع . است 4بیرونی

 بلرا   دیگلر اسلتراتژ   . شلوند هش، توسلط مبلانی نجلر  حمایلت ملی     گیر  پلژو ت سیر و نتیجه

کننلدگان بلرا  برقلرار     بدین صورت که از دیدگاه موارکت ؛است 9اعتباریابی، روش کنترل اعوا

در اختیلار دو عولو   شلده   اسلتخرا   ةها  اولیتم. شد بدره گرفتهها و ت سیرها پذیر  یافتهاطمینان

هلا  ، تلم ها آنها موارکت داشتند، و با توجه به نجر ر مصاحبهها د  آنکه  ،عیمی قرار داده شد هیئت

 . شدبازبینی و جرح و تعدیل  دوباره

 های پژوهشیافته

نجلر بلراون و   فرایند تحییل تم با الگو قراردادن  .انجام گرفتها تحییل تم وتحییل یافته برا  تجزیه

و هلا  فرعلی،   بنلد  تلم  هلا، طبقله  نلی داده ز ها، برچسبآشناشدن با داده ةچدار مرحی کالرک، در

چند مورد  ،9جدول در . (Braun & Clarke, 2006, p.78)گرفت اصیی انجام ها   کردن تم موخص

 .شده است برا  نمونه بیانها از کدگذار 
 

                                                           
1. External audits  

2. Member checking  
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 ها ای از کدگذاری نمونه. 3جدول 

 کد متن مصاحبه

 مردم باورهایوان فرر کرده است، دهة شصت باور این بود

. که اگر من آسیب ببینم، ایراد ندارد، بگذار کوور آسیب نبیند

شبه ره صدساله را طی  االن بچة زرنگ کسی است که یک

 .قرار گرفته است ها  مالی مالک اصیی موفقیت. کند

 تمایل به پیورفت سری،

وضعیت اقتصاد  در . در کوور ما گردش مالی خوب است

توانیم این  است اما نمیها  پیش بدتر شده  مقایسه با سال

چرا؟ چون انتجارات . بدبود را در زندگی افراد حس کنیم

جالب اینجاست که سرعت افزایش . افزایش یافته است

انتجارات از سرعت افزایش درآمدها بیوتر بوده و همین 

 .آمدن موکل شده است وجود باعث به

 افزایش تنوع و انتجارات

د که بلا پلاالیش و   شکد استخرا   411 ،اولة کانونی، در مرحیو گروه ها  با تحییل تم مصاحبه

از ایلن تعلداد، عواملل    . قلرار گرفلت   بنلد   طبقله کد ملالک   31 در ندایت،حذف موارد تکرار ، 

کلد را بله    41 فناورانله و عواملل   ،کد 41کد، عوامل اقتصاد   93کد، عوامل سیاسی  11اجتماعی 

 :است بیان شده 1و  3، 1، 1 ها  ولیل تم در قالب جدنتایج تحیه، در ادام. ددنخود اختصاص دا
 

 سرمایة اجتماعیعوامل اجتماعی افول  .4جدول ادامة 

 نشانگان مصاحبه کد تم فرعی تم اصلی

عوامل 
 اجتماعی

 ذهنی

 I22, K2 عدالتی احساس بی

 B4, L8 طیبی فرد  استقالل
 A8, E19, K4 ش بدبینی در جامعهافزای

 E6 احساس فقرافزایش 

 I27 ها  زندگی موغیه ةروی افزایش بی

 E14 افزایش تجردگزینی

 E4, I23, C8 افزایش توق، و انتجارات

 B15, M3 بدبینی نسبت به سیاستمداران

 F6 گزینی توعیف روحیة جم،

 C15 توعیف روحیة خیرخواهی در جامعه

 C20 طیبانه در جامعه تقویت فرهنگ من عت

 B3 تمایل به پیورفت سری،
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 سرمایة اجتماعیعوامل اجتماعی افول  .4جدول ادامة 

 نشانگان مصاحبه کد تم فرعی تم اصلی
 I31 توجه افراطی به فرهنگ بیگانه

 I24 (تبدیل ضدارزش به ارزش)جابجایی ارزش 

 B2, J6, B1 خودمحور 
 C3, E7 خانوادهبنیان ضعف 

 D5, C1, I21 ضعف در سیستم آموزشی

 C4 ها ضعف رسانه

 C2 ف ندادها  مذهبیعض

 I25 ضدارزشیظدور الگوها  

 A7 (بین مردم و دولت)تقارن اطالعاتی نبود 

 C10 ها به اولویت یتوجد بی

 I28 سالمت روانی جامعه افول

 I18, M4 ها گرفتن از آرمان فاصیه

 A3,L3 کاهش اعتقاد به معاد

 I33 کاهش امید به آینده

 I19 کاهش توجه به اخالقیات در جامعه

 A2, I26 دیندار کاهش سطح 

 F10 ها نارضایتی اقییت

 عینی

 I30 نوینی افزایش آپارتمان

 E10, I20 افزایش دروغگویی در جامعه

 E13 افزایش طالر

 F5, C11, A1, G5, J4, K5, F8 افزایش فردگرایی

 E9 دیدوبازدید جمعیها   افزایش هزینه

 F11 برهم خوردن ترکیب جمعیتی

 F9 شدن امکان مداجرت تسدیل

 C7, K9 تغییر سبک زندگی

 D1, L12 رشد شدرنوینی

 C9 ستیرپ روا  پول

 I32 روا  فحوا

 A5 دینشدن  زده سیاست

 I29, M10 کاهش شاد  و نواط در جامعه

 F7 نسیی گسست بین

 B6 محوریت رقابت در عصر حاضر
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 اجتماعیسرمایة عوامل اقتصادی افول  .5جدول 

 نشانگان مصاحبه کد تم فرعی تم اصلی

 عوامل اقتصاد 

 سیستمی

 C16 سودگرایانه در جامعه ةتقویت روحی

 E5 رکود اقتصاد 

 E18, K7 اوضاع بد اقتصاد 

 I8 افزایش اختالس

 I9 گیر  افزایش رشوه

 I10, K6 ثروت ةتوزی، ناعادالن

 I11 دولتی ندادها  شبهانحصار قدرت اقتصاد  در دولت و 

 I14 اقتصاد جدانی یثبات بی

 I15 درپی نرخ طال، ارز، ن ت تغییرات پی

 I16, K8 افزایش بیکار 

 I17 به تولید داخیی یتوجد بی

 فرد 

 A6, D3, B7 معیوتیها   حداقل نودن مینأت

 E8, I13, G4 افزایش فقر

 E17 کاهش امید به زندگی

 I12 احساس امنیت اقتصاد نبود 

 
 سرمایة اجتماعیعوامل سیاسی افول  .6جدول ادامة 

 نشانگان مصاحبه کد تم فرعی تم اصلی

 سیستم سیاسی سیاسی

 B10 تنش سیاسی

 B11 قدرت ةافزایش فاصی

 B13 زده شدن اداره سیاست

 B14 در مدیریت بحران نامناسب عمیکرد

 B16 افزایش زدوبند سیاسی

 F1 گسترش فساد

 F3 بزرگی دولت

 G1 عمیکرد دولت ءسو

 G2, L5 افزایش اختالس

 I1 ساالر  شایسته نبود

 I2,L4 ی ناکارآمدیسیستم قوا
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 سرمایة اجتماعیعوامل سیاسی افول  .6جدول ادامة 

 نشانگان مصاحبه کد تم فرعی تم اصلی

 I3 ناهماهنگی بین قوا

 I5 ظدور پوپولیسم

 I6, L1 کردن جامعه امنیتی

 I7 گذار  ضعف در سیستم قانون

 ولینئمدیران و مس

 B8, H2 ولینئرفتار مس

 B12 والنئمس نبودننگر آینده

 C12, C5, H1, B9, J3, L7 ضعف در عمیکرد مدیران

 C13 افزایش ریاکار  در مدیران

 C14 گر  مدیران اشرافی ةافزایش روحی

 D2 سیاستمداران نداشتن صداقت

 E2,C6 فساد مالی مدیران

 E3 فساد اخالقی مدیران

 E15, M2, I4 سیاسیونها   نودن وعده محقق

 E16 ر  رجال عییه همدیگرگافوا

 F2 ناکارآمد  سیاستمداران

 F4, M1 اعتماد  به سیاستمداران بی افزایش

 G3 مقاومت در برابر تغییر

 

 سرمایة اجتماعیافول  اورانةعوامل فن .7جدول 

 نشانگان مصاحبه کد تم فرعی تم اصلی

 ناورانهف

 کنوگران

 A4, I34, L7 غیط فناور  اطالعات کاربرد

 C17 ضعف در مدیریت فناور 

 C18, M6 فناور  کارگیر  بهدر  وسییهو جایی هدف  هجاب

 ماهیت

 B5 ها  نوین گونه بودن فناور  ضد همکار 

 C19, G6 شدن ارتباطات( سطحی)سست 

 D4 شدن ارتباطات غیرحوور  تسدیل

 E11 محتوا  نامناسب فوا  مجاز 

 E12, M7 فوا  مجاز  شدن حریم خصوصی در شکسته

 I35 آلود ایجاد فوا  شایعه

 I36 ها سوگیر  سیاسی رسانه
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 .نوان داده شده است 4شکل ، در قالب شده بند  طبقهعوامل 

 
 سرمایة اجتماعیعوامل افول  بندی طبقه .1شکل 

 گیری نتیجه

شناسلایی و  . انلد  توجه وجود دارند که شایانا  از عوامل  ، گسترهسرمایة اجتماعیدر واکاو  افول 

در انتخلاب  . دادن به این عوامل در قالب یک چارچوب، از مالحجات خاصی برخوردار اسلت  نجم

بلدین منجلور از ملدل    . عوامل را پوشلش داد ة این چارچوب باید شرایطی فراهم شود تا بتوان هم

PEST ملدل  . شده اسلت  بدره گرفتهPEST   مناسلب بلرا  عواملل     یبلودن، پوشول   در علین سلاده

در نجلر گرفتله    بنلد   طبقله اصیی  ةهست عنوان به یادشده مدل بنابراین،. کند می فراهم شده شناسایی

کاملل و   طلور  بله  را نتلوان  وجود دارد که برخی عوامل  این مسئیهعوامل،  بند  طبقهدر . شده است

عدالتی عامیی اجتماعی در نجلر گرفتله    بی احساس ،مثال برا  .اختصاص داد خاصی ةطبقدقیق به 

دلیل ایلن ات لار بله    . تعریف شود ذیل عوامل اقتصاد  نیز تواند میشده است و همزمان این عامل 

ناپلذیر  و   ت کیلک تنیلدگی،   پیچیلدگی، درهلم   ماننلد هایی  ویژگی ؛گرددماهیت عیوم انسانی برمی

محلدودیت،   عنلوان  بله ها هملواره  و این ویژگیاست عیوم انسانی عجین شده  اپذیر  بان بینی پیش

اثلر   فقلط ، شلده  مدم دیگر آنکله در چلارچوب ارا له   ة نکت. پیش رو  محققان این حوزه قرار دارد

  نولدنی غیرمسلتقیم انکار  آثلار آنکه  و بااست نجر بوده  مد سرمایة اجتماعیمستقیم عوامل بر افول 
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. انجام گیردتحقیقی مجزا  بایدبدین منجور . یستپذیر ن در این چارچوب امکان ها آنانعکاس  بوده،

هلا  اولیله و شناسلایی کلدها،     بلا تحییلل   ،نمایش داده شدها  بخش یافته ها  ولطبق آنچه در جد

توانلد بلدین معنلا     که ملی  امل در نجر گرفته شده استوکد، پربسامدترین ع 33عوامل اجتماعی با 

. انلد  داشته سرمایة اجتماعی، عوامل اجتماعی بیوترین سدم را در افول گویان شد که به زعم پاسخبا

عواملل اجتملاعی    تلوان گ لت   ملی  .دوم قلرار دارنلد   رتبلة کلد اولیله، در    11عوامل سیاسی نیز با 

 اهل  آنگیلر    ساز شلکل  بوده و سایر عوامل زمینه سرمایة اجتماعیبر افول  مؤثرامل وترین ع نزدیک

در نجر  ها آنخر  برا  أعوامل در یک رده قرار داشته و تقدم و تة البته در مدل ندایی، هم. اند بوده

شلوندگان،   ، بله زعلم مصلاحبه   بایلد گ لت  نیلز   بنلد   طبقهورا   دربارة بررسی. گرفته نوده است

تلرین   مدم عنوان بهتکرار،  ششبا  «ضعف در عمیکرد مدیران»تکرار و  ه تبا  «افزایش فردگرایی»

هلا    این پژوهش با پژوهش ةیافت ةدر مقایس. شوند می قیمداد سرمایة اجتماعیبر افول  مؤثرعوامل 

 عنلوان  بله انتخاب عوامل اجتماعی، سیاسی، اقتصاد  . وجود دارد ها و افترار ها برخی توابه ،پیوین

؛ 4931دینلی ترکملانی،   )قبل نیز مسبور به سابقه بلوده اسلت   ها   ، در پژوهششده ابعاد مدل ارا ه

Domenichini, 2007). بعد  جدیلد در نجلر گرفتله     عنوان بهورانه نیز اعوامل فن حاضر در پژوهش

گانله، بله تبیلین افلول      تعامل بین عوامل سهة از نحو( 4931)در پژوهش دینی ترکمانی . شده است

یلک از ابعلاد،    ، ریلز عواملل هلر   حاضلر  در صورتی که در پژوهششده پرداخته  سرمایة اجتماعی

محور  عنوان بهعوامل اقتصاد  ( 9111)عالوه بر این، در پژوهش دومینیچینی . ده استششناسایی 

یک از عوامل، محوریت خاصی در  برا  هیچ حاضر که در پژوهش حالیاند، در  در نجر گرفته شده

حلداکثر   با نگلاهی جلام،، بله شناسلایی      است شده  در این پژوهش سعی. نجر گرفته نوده است

دیگلر  هلا    اما رویکرد  که در برخی پژوهش ،پرداخته شود سرمایة اجتماعیبر افول  مؤثرعوامل 

بله نقلش   ( 9113) اولکن. تبیین افول بوده است برا تمرکز بر عوامیی خاص  ،در پیش گرفته شده

ده؛ کلر تغییرات نسیی را عاملل افلول معرفلی    ( 9141)کالرک  ؛کرده استتیویزیون و رادیو توجه 

عاملل اثرگلذار بلر     عنوان بهماتریالیستی را ها   نیز گرایش به اندیوه( 9141)نی و ساراچینو لیبراتو

شلده   یلاد این پژوهش در سطحی باالتر قرار داشته و هر یک از موارد ها   یافته. اند بیان کردهافول، 
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رسلیده   31بله   هلا  آند ریز عوامیی کله تعلدا  . ندشوریز عامل در این پژوهش قید  عنوان بهتواند  می

اجتملاعی، سیاسلی، اقتصلاد  و    )ة عوامل چدارگانل . است ها یافته ةگستر دهندة است و همین نوان

انلد،   متغیرهلا  مسلتقل در نجلر گرفتله شلده      عنلوان  به فقط در این پژوهششده  شناسایی( ورانهافن

کمی، بله  ها   ب مدلبه این عوامل، در قالها  توانند ضمن تعریف سایر نقش می پژوهوگران بعد 

 .بپردازند سرمایة اجتماعیتبیین افول 
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