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 نظام توسعه ملی در یاجتماع یهسرمااثربخشی 

 2یبیحببخش  کین، 1خوش چهرهمحمد 

پیشرفت و توسعه ملی امروز به یک مفهوم و فرآیند کیفی تبدیل شده است، که طی آن، بهبود سطح عمومی  :دهیچک

ی رشد و تعالی مادی و معنوی مادی، فکری، انسانی و اجتماعی زمینه را برا یها هیسرمازندگی و رفاه اجتماعی در کنار رشد 
. در سازد یمطبیعی در تعامل و تقابل با دیگران نیازهای خود را بر طرف   به طور. در این فرآیند، انسان سازد یمجامعه فراهم 

پرداخته و به مجموع عواملی  ها کنشاین میان دانشمندان علوم اجتماعی با نگرشی کنجکاوانه در جوامع ، به شناسایی این 
.مفهوم سرمایه اجتماعی در برگیرنده مفاهیمی همچون اعتماد ، همکاری و  اند دهینام 3سرمایه اجتماعی را آنکه  اند برده پی

به  یابی دستو آنها را به سوی  دهند یمهمیاری میان اعضای یک گروه یا یک جامعه است که نظام هدفمندی را شکل 
به  توسعه  تواند یمعوامل موثر در تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی  . از این رو شناخت کند یمهدف ارزشمند هدایت 

 نیا یاساسسوال  را فراهم سازد. رشد کمک نموده و موجب افزایش عملکرد اجتماعی و اقتصاد ملی حال اقتصادی جوامع در
به عنوان عاملی در رشد و توسعه  یاعاجتم هیسرمابه نام  یا مقولهبه  دیباها , چرا  با توجه به اهمیت و کثرت سرمایه کهاست 

حد جذاب  نیادر سطح ملی تا  یاجتماعمحققان حوزه علوم  یبرا ریاخآن را در دو دهه  یزیچاقتصاد ملی پرداخت ؟ چه 
و اثربخشی سرمایه اجتماعی  روش تبیین نظری و استدالل منطقی، به نقش است ؟در این مقاله تالش شده است که با کرده

که محققان ارتباط بین روند افزایشی سرمایه  دهد یمملی در وجه اقتصادی آن پرداخته شود. نتایج بررسی نشان در توسعه 
دو حوزه اقتصاد و  نیبتوان از آن به عنوان  پلی  دانند که می می را یک ارتباط مثبت اجتماعی و بهبود عملکرد  اقتصاد ملی

 یاقتصاد یها استیسو  ها هیسرما یبخش جهینت یبرا یکافشرط الزم و نه  یماعاجت هیسرمایاد کرد.  امروزه  یشناسجامعه 
 .کند یمدر سطح جامعه فراهم  یاقتصادرشد و توسعه  یبرارا  نهیزم که است
 

 متقابل کنش، تعهد،  یاجتماع,  توسعه ملی،  مشارکت یاجتماع هیسرما واژه: دیکل

 

 اقتصاد دانشگاه تهران دانشکدهاستاد  1

 شهید ستاری استادیار دانشگاه هوایی 2

3- Social Capital 

  91/91/9911یخ دریافت مقاله:رتا

 22/99/9911تاریخ پذیرش نهایی مقاله:

 یبیحببخش  کین نویسنده مسئول مقاله:
E-mail: nikbash@gmail.com 



 69 اربه، سهبیست و ، شماره ششمسال  ی،فصلنامه مطالعات منابع انسان 

 

851  / 158/ 

 مقدمه

یدک مفهدوم    کددام هر  کهو تنوعی خاص برخوردارند  کثرتاز  یاقتصادو  یاجتماعدر علوم  ها یهسرما

نقددی اسدت کده بده     ر و غید  ینقدد  های ییدارا. سرمایه مادی شامل مجموعه کنند یم یجاداخاص را 

در  یاعتبدار  یدا  یدالی رو  یارزوجود داشته باشد:سرمایه نقدی، که به صدورت   تواند یمزیر  یها صورت

، بده  یعدی طب یهسدرما گدردد.   یلتبدد خدمات دیگر  یا کاالبه  تواند یمبه سهولت  که باشد یمفرد  یاراخت

و  یاهدان گ، آب، جنگدل، معدادن،   ینزمد و مواهب طبیعی خدادادی مثل  یطیمح یها داشتهو  ها ییدارا

، بده  یزیکدی ف  یهسدرما . شدود  یمد مربدوط   یددار پاتوسدعه   یطدی محکه به بعد  شود یمجانوران  اطالق 

زیربندایی،   هدای  یهسدرما . شود یمگفته  ها ساختمانو  ها کارخانهآالت،  ینماشاز تجهیزات،  یا مجموعه

. سرمایه دانشدی یدا فکدری، بده     هاست فرودگاهو  ها یروگاهن، ها یانهپا، بنادر،ها جادهشامل خطوط ریلی و 

و راهبردهدا، و   هدا  یاسدت سگشدای  ه را تواندد  یمد علمی، فلسدفی، و فنداوری کده     یها داشتهمجموعه 

 سعه ملی گردد.تو یها برنامه

سازنده افراد است که بدر مهدارت، آمدوزش و  تجربده      های یتظرف، مشتمل بر یانسان یهسرما 

 یهسدرما و در آخر  دهد یم یلتشکرا  یدارپاتوسعه  یاجتماعبعد  یاجتماع یهسرمااست و همراه با  یمبتن

و  هدا  انجمدن ، هدا  کهشدب که عبارت است از شکل گیری نوع خاصی از ارتباطات و روابط میان  یاجتماع

و  گیرندد  یمد بر اعتماد , تعهد و همداهنگی سداختار    یمتکمشترک و روابط  یهنجارهاکه با  یمؤسسات

در اواخدر قدرن    مارکس کارل. کنند یم یلتسهاجتماعی، اقتصادی و فرهنگی  های ینهزمرا در  یهمکار

 یمتقسد گانه  5 یاجتماعطبقات  را از هم مجزا و در یانسان، روابط کالن یساختارها یبررسنوزدهم در 

و بورژوا برقرار بود و به بیان  کارگررابطه ناعادالنه طبقه  یکهرزمان او  یبورژوازدر جامعه  که کرد یم

 یکدیگرهمه افراد جامعه را به  که یواسط یانیم یوندهایپبه  یبند یمتقس ینا( او با 3003)  یلدفجان 

 توجه بود . کم یاتوجه  یبداده بود  وندیپ یکدیگرمجموعه واحد به  یکبه عنوان 

به آنها اشاره  یاجتماع یهسرمامفهوم  که ییها حوزهبه  یقدقبه طور  یککالس یاجتماع یهنظر 

 هدای  یهنظر یشگامانپدر هر حال  یولننموده است. یبررسآنها را  یلتفصحداقل به  یا نکردهدارد توجه 

 یحددود تدا   یدشاوبر فقط  ماکسو  یهمدورک،  مارکساز  متشکلخصوص  ینادر  یککالس یاجتماع

 یهسدرما  یدده اوجده در بردارندده    یچهد به  که کنند یانب یاجتماعرا در قالب نظم  یمیمفاهتوانسته اند 
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نهادها  یقعمروزانه تا روابط  های یتفعالو  یفرد یاتتجربحاصل از  یسطح یوندهایپبه  که یاجتماع

 یاجتماع یعلما 00. از اواخر دهه  باشد ینمپرداخته  کالند و در سطح خر یعنیدر اجتماع  ها انجمنو 

 " یامروزدر مفهوم  یدمف یاجتماعتعامل  های یژگیورا به عنوان  " یمیتصم"و  "اعتماد "دو مفهوم 

 (  3003، یلدف)ر.ک به  اند داشته یانب " یاجتماع یهسرما

و   یانسدان علدوم   یهدا  تهرشد در همده   یدر فراگدر حدال   یمفهدوم  یاجتماع یهسرمادر هر حال 

  یاسدی سو علدوم   یشناسد اقتصداد، جامعده    ینبد  یمهم یارتباطمفهوم در واقع پل  ینااست.  یاجتماع

 یابی دست یبرا یمردمارتباطات  یژهو، به یاجتماع یها ارزش یبررسبه  یدترجد ینگرشکه با  باشد یم

آن، بده ارتبداط  و    تدر  یدق دق یبررس مقاله با ینا.در پردازد یمبه اهداف مشترک در سطح خرد و کالن 

. هددف پدژوهش : شدناخت  نقدش و     پدردازد  یمد  یملد و  توسعه  یاجتماع یهسرما ینبیخش ر نقش اث

 آنها بر توسعه اقتصاد ملی است. یرتأثاثربخشی ابعاد سرمایه اجتماعی و 

 است.   یا توسعهنوع پژوهش: این تحقیق علمی بر اساس هدف از نوع تحقیقات 

 .باشد یم: تبیین نظری با استفاده از روش استدالل منطقی قیاسی روش پژوهش

آوری اطالعات از روش اسنادی با اسدتفاده   روش گردآوری اطالعات : در این تحقیق برای جمع

اطالعاتی و پیمایش  اسدناد  مدرتبط صدورت     های یتسااز کتابخانه تخصصی، مقاالت علمی، آرشیو ، 

در سداختارهای اجتمداعی بده     یاجتمداع  یهسرمااهداف تحقیق: کاربرد بیان مسئله و . گرفته شده است

 یبزرگ یرقابت های یتمز کهسازمان است،  یکافراد  یانم، اعتماد و تفاهم یررسمیغ یها شبکهمفهوم 

 یروهدای ناز  متشدکل   یاجتماع شبکه کهو قادر است   آورد یم به وجود  یامروز یا شبکهرا در اقتصاد 

 نیز به وجود آورد .  1یدولت یرغ یها سازمانورت را به ص یقدرتمند

از  هدایی  یدده پد، که از طرفی بدا   شوند یمشناخته  یرسم یرغ یاخالقبه عنوان روابط  ها شبکه 

 یهسدرما خود بده ابهدام موعدوع     ینامرتبطند  و  یزنشفاف   یرغو روابط  ییگرا، نژاد  یباز یپارت یلقب

تواندد   و ابهاماتی پیرامدون سدرمایه اجتمداعی کده چگونده مدی      دامن زده است. طرح سواالت  یاجتماع

 خود قرار دهد و به تقویت یا تضعیف آن منجر بشود؟ یرتأثرفتارهای اقتصادی را تحت 

 

1 NGO     
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و منابع موجود در روابط را برای تولیدد    کنند یمچگونه افراد در روابط اجتماعی سرمایه گذاری  

یک دارایی جمعی ایجاد و  به عنوانقادرند آن را   ها گروهه چگون ینکها یا؟ و  آورند یمیک سود بدست 

، یاقتصداد بر رشدد و توسدعه    یاثرگذاربا   تواند یمچگونه  یاجتماع؟ و یا اینکه سرمایه  کنند یمحفظ 

شده است تدا  محققدین    ای یزهانگو سواالتی از این قبیل،  ها ینا؟.کند یامهرا  یعموم یشتربرفاه  ینهزم

تبیین موشکافانه نقش و اثربخشی متقابل سدرمایه اجتمداعی و توسدعه اقتصداد ملدی       در یک بررسی و

 آشکار گردد.

 مروری مبانی نظری 

 مفهوم شناسی 

پیرو تاکیدهای فراوان بر سرمایه مادی , سرمایه انسانی و سرمایه دانش, اکنون برخی از جامعه شناسان 

افزایند. بده نظدر    رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی میرا نیز به منابع  "سرمایه اجتماعی"و اقتصاددانان 

( سرمایه اجتماعی عبارت است از انسجام درونی اجتماعی و فرهنگی جامعه , هنجارهدا و  1990کولیه )

هدا در آن  جدایگزین    های متقابل مردم و نهادهایی که این هنجارها و ارزش های حاکم بر کنش ارزش

 .(3000)مایر ,  شوند می

 به نقل از رابرت پوتنام «یاجتماع یهسرما» کتاب(  نیز در  3003) 1یلدفجان 
( 1993) یکائیآمر3

است  کرده یفتعر ینچنمبهم بود،  یاجتماعو  یاقتصاد های یهنظرقبل از او در  کهرا  یاجتماع یهسرما

 یارائکد  توانندد  یمد  که ییها شبکهچون اعتماد، هنجارها و  یاجتماعنهاد یا سازمان  یک های یژگیو": 

  "تعاون و همکاری بهبود  بخشند . یها کنش یلتسه یقطرجامعه را از 

حاصدل   تدوان  یمرا  یاجتماع یهسرماقابل استنباط است،  یاجتماع یهسرمادر مفهوم  که چنان آن

و  یجمعد  یدت هو، احسداس  یاجتمداع هدای   ها و شبکه ، گروهیاجتماعاعتماد متقابل، تعامل  های یدهپد

دانسدت.    یاجتمداع  یسدتم س یدک در  یگروهد  کدار و  یندهآاز  مشترک یریتصو ، احساس وجودیگروه

درون  افدراد   یهمکاراست که   یروابطو   ها ارزش، هنجارها، ها شبکهاز  یا مجموعه یاجتماع یهسرما

 

1 John Field 
2 Robert Putnam 
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با نرخ مشدارکت افدراد در    یهسرمانوع از  یناو  کند یم یلتسهمتقابل  کنشرا در جهت   ها گروه ینبو 

. شدود  یمد  یدان بآندان   ینبد متقابدل در   کدنش  یدزان مو وجود سه عامل تعهد ، اعتماد و  یجمع یزندگ

 یاجتمداع  های یدارائ، ارتباطات و اتصاالت منابع و  کنیم یم یزندگدر آن  که یاجتماعبودن  یا شبکه

قددرت   یا العداده  فوقبه طور  تواند یمارتباط و اتصال  ینااز  یبرخوردار یزانمبه  که، شود یمرا موجب 

 دهد .  یشافزا یاجتماع یهسرما ینااز  یمند و بهره یریگافراد را در بهره  یافرد 

در  یانسدان عوامدل   یاقتصداد ( در اقتصاد به مفهوم ارزش  1990سرمایه انسانی، از اواخر دهه )

چدون مهدارت ، داندش و سدطح سدالمت نشدان داده        تدری  یعوس های یژگیوبا  ها دستگاهو  ها سازمان

 است: یرزفرآیند  یهشب یزیچ یاقتصاد.  تحول در نگرش به موعوع انسان در روابط  شود یم

 یانسان هیسرما          یانسانمنابع         یانسان نیروی             کار یروین      

 

 یاجتماع هیسرما

 کده اسدت   نکتده  یدن ا( در  3000شولر ) یدهعقبه  یگرد  یممفاهو  یاجتماع یهسرما  یزتماوجه 

 پردازد یم  یگروهو  یفردمنافع  یانببه  یانسان یهسرما یولدارد  یدتأکبر منافع جمع  یاجتماع یهسرما

 هدا  سازمانو  ها بنگاهدر سطح  یانسانعوامل  های یتقابلو  یفرد های یژگیوبر  یدتأک یانسان یهسرما. 

در جامعده   متشدکل  یهدا  گدروه و بر نحوه ارتباط فرد در گروه  یشترب یاجتماع یهسرما که یحالدارد در 

از قددرت   یخاصد ندوع   یدری گ شدکل و  یجمعد  هدای  یدت موفقو  یهمکار،  یمیتصمبر اعتماد  یمبتن

 یها تالشو  ها یتوانائهر فرد بر اساس  یتموفقو  شکستدارد.  یدتأکبه هم وابسته  یانسان یها شبکه

دارد .  یگدران دروابط و ارتباطات با  تام به  نحوه یبستگاو  یتموفق، اما  میزان گیرد یم شکلاو  یفرد

چرا که انسان موجودی اجتماعی است که بر اساس نیاز و تالش مشترک در یدک فضدای همکداری و    

 به اهداف خود در زندگی دست بیابد. تواند یمتعامل 

 تواندد  یم کهرا  یگراندبه  کردن کمک یطالئفردگرایانه، فرصت  یکار یمنزوو  یکارن پنها 

و  یآند در نگداه   کده  یامدر . گیرد یم ها سازمان یحتمنجر شود از افراد و  یدجدمطلوب  بکهش یجادابه 

 یدت نهاو در  یفدرد  هدای  یتمحددود باعث  حتماًدر بلند مدت  یولاست سود آور باشد،  ممکنزودگذر 

 یسدت د موجدو انسدان   که یریمبپذ. اگر  یدگردخواهد  یسازمانو  یفرد تکاملو عدم توسعه و  شکست

از  یدده تندر هدم   یا شدبکه اجتماع، و همچندین اجتمداع را    یبقافرد منوط است به  یبقا که، یاجتماع
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افدراد   کده بددانیم    مشترک های یهسرماو  ها دانسته، ها ییهمگرا،  ها یهمبستگمتقابل،  کنشمجموعه 

جه بده  . آنگاه لزوم تو دهد یم یوندپبه هم  مشترکاهداف  یاهدف  یک یبرامجتمع و به هم مرتبط را 

به نظدر   ینچناحساس خواهد شد. از طرفی نیز  یشترب یاجتماع یهسرمامن جمله   یاجتماع یها نسبت

, فاقدد  یهسدرما خواهد داشت و قدرت بددون   یلتحلقدرت، روندی رو به  یجادابدون  یهسرما که آید یم

نگدردد،   یاجتمداع ت به تولیدد قددر   یاجتماع یهسرمامستقیم بر اجتماع است و اگر  یرتأثاقتدار و اعمال 

 (1 –جامعه را  موجب خواهد شد. ) شکل  یساختارزوال 

 

 

 

 

 
 

 

 تعامل  دو سویه قدرت و سرمایه 9 –شکل 

 

 اندیشمندان اسالمی و سرمایه اجتماعی

از  علدوم   یا شداخه ه. ق(  معلم ثانی، اولین کسی بود که علم مددنی را بده عندوان     390-339فارابی )

طبیعی، تعلیمی( قرار داد. او معتقد بود که بدرای ایجداد فضدایل در     –ری )الهی عملی در کنار علوم نظ

( تاکیدد بدر فضدایل    39ص  1331پیوسته در میان مدردم روا  یابدد )خوشدرو،     یکنانسان باید  افعال 

اخالقی و گسترش آن در میان مردم و نقش رهبری با دو نقش فیلسوفی و  نبدوی، نکتده ایسدت کده     

از قبیل جیمز کلمدن و  پاتندام و بوردیدو جددا      یگرد یاجتماعدیشمندان غربی حوزه علوم فارابی را از ان

 .کند یم

فدارابی جامعده کامدل را     کده داوری در کتاب فلسفه مدنی فارابی بر این امر تکیه کرده اسدت،   

 . که مردم آن قادر به رفع نیازهای خویش )با همگرایی دینی و اجتماعی ( باشند داند یم یا جامعه
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مدینه فاعله فارابی بر تعاون و همکاری و اموری اسدت کده بده  سدعادت آدمدی مدی انجامدد        

.خوشبختی و سعادت در پرتو همکاری اجتماعی و با تکیه بر الگوی نظام اجتماعی مفاهیم بدیهی است 

ن از آ کده  یتونسد (  مسلمان 000-333که از قبل فارابی وارد اندیشه جامعه شناسی کرد. ابن خلدون )

مسدتقل و تحدت    یدت واقع یک، جامعه  را به صورت برند یمنام   یختارو   یاجتماع  یلسوففبه عنوان 

 کده  دانسدت  یمد خدرد    یاجتمداع  یلمسابر   کالن یشناسبا تقدم جامعه  یمیاقلو  یعیطب یطمح یرتأث

. ابدن  ندباشد  یمد متقابل به هم  کنشوابسته و در  یکدیگرآن به شدت به  یاجتماع یالتتشکنهادها و 

. ) همدان  است کرده یانب یرز شکلرا به  یاقتصاد، رشد و توسعه یجمع کار، کنش یانمخلدون ارتباط 

 (131، ص 

          یرفاه امکانات دیخر شیافزاو ثروت                ییدارا دیتول               یجمعر کا     

           ها نهیهزرواج بازار             باال رفتن درآمدها و                   یهنرو  یصنعت دیجدمشاغل  جادیا

 . یتجمل التیتمارشد             یآبادگسترش عمران و 

 

را بدرای مفهدوم همدان     «همبسدتگی اجتمداعی  »( معتقد است که ابن خلدون واژه 1993) چپرا
بته خود او نیز بده بیدان و گفتده    ، بکار برده است. الشناسیم یمچیزی که ما به عنوان سرمایه اجتماعی 

را به این موعوع  مورد شک قرار داده و معتقد « سرمایه»بعضی از محققین اقتصادی، اطالق اصطالح 
بده آن دارایدی اجتمداعی گفدت،      تدوان  یمد است که واژه سرمایه برای چیزی که قابلیت تملک ندارد و 

خلددون اسدتفاده کندیم و از اصدطالح     نامناسب است. در چندین مدواردی بهتدر اسدت از ادبیدات ابدن       
 ، اسدتفاده نمداییم.  باشدد  یمد که جایگزین بهتری نسبت بده سدرمایه اجتمداعی     «همبستگی اجتماعی»

 (  30)همان، ص 

 بکارگیری  

حضدرت امدام   «  امت واحدده »به مفهوم  کارآمد یاجتماع یهسرمااز این همبستگی یا  یریتصو

در حوزه ادبیات شدیعی،   یکاربردو  یاتیعملبا نگاه  کهحوزه   ینادر   یشمنداند یناول)ره( نیز به عنوان 

برای تشدکیل   یروزیپپس از  یرمسدر  یاسالماست. اهتمام انقالب  یتاهم یزحا یاربسبه آن پرداخته، 

 یدروزی پ یده اولاین امت واحده با ویژگی منحصر به فرد همبستگی ملی و اجتماعی، از همدان لحظدات   

 حرکدت  یدن اانحراف  یپگر را همواره بر آن داشته تا در  و سلطه یاستعمار یها قدرت، یاسالمانقالب 

 برآیند.  یالهو  یلاص
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باید توجده   استوار بوده و هست. یراناملت  خواه یآزاددینی و  یلاصفطرت  یهپابر  که یحرکت 

شدته و   و طبقات اجتماعی مختلدف را صدحه گذا   ها گروه، ها صنفداشت که دین، جامعه تقسیم شده از 

( و همکاری اجتمداعی را  13........... )حجرات  و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو تایید کرده  است. ..........

) و تعاونوا علی البر  قرار داده است.  «تقوی »و پرهیزگاری  یا  «بر »بر دو محور اساسی نیکوکاری یا 

برای اصدالح و رفدع    ها گروهاتصال این طبقات و ( عرورت ادامه حیات اجتماعی 3و التقوی..... ) مائده 

اصدالح وعدع امدور و      آید یمانکار ناشدنی است. و آنچه از کالم امام علی )ع( بر  ها یازمندینکمبود و 

ان الرعیه طبقات ال یصلح  ....... و طبقات اجتماعی است ها گروههای اجتماعی به شدت متکی به  صنف

 .نهج البالغه( 53ها  عن بعض )نامه االببعض و ال غنی ببعض ها بعض

و قواعدیسدت   ها سنتاجتماعی تابع  یها گروهامام)ع(  همچنین بیان کرده است که پیوند میان 

احتدرام   ها آنبه  بایست یمکه  هاست آنو عامل وحدت و یکپارچگی  اند گرفتهکه در طول زمان شکل 

الرعیه )نامده   ها یعلتمعت بها االلفه و صلحت گذاشت. ..... سنه صالحه عمل بها صدور هذه االمه و اج

اجتماعی  های یهسرماو طبقات مختلف در جامعه به عنوان  ها گروهنهج البالغه( نتیجه آنکه تقویت  53

را در  هدا  آنو حداکثر مشارکت  دهد یمرا به هم جوش و پیوند  ها آنکه  ییها روشو  ها سنتبا تقویت 

را بر هم بزند نه  ها آنعروریست. بنابراین هر عاملی که پیوند میان ، بخشد یمجامعه تضمین و تحکیم 

در همین نامده امدام)ع( بده حداکم سیاسدی       آید یمتنها نامطلوب که باالتر از آن گناه سیاسی به شمار 

ملدی آسدیب    یجوشد م هد  یهدا  سدنت که: آداب و قوانینی کده بده    کند یمجامعه )مالک اشتر( توصیه 

مدن ماعدی.تلک السدنن فیکدون       یءبه شد وسعه ندهد....وال تحدثن سنه تضر وعع نکند و ت رساند یم

 نقضت منها.... )همان مدرک( به ماو الوزر علیک  ها سناالجر لمن 

قرار گرفته  یشمنداناندبه شدت مورد توجه  یراخ یها سالدر  یاجتماع  یهسرمانقش مذهب در 

یکدی از محددود    کلمدن ن زده اسدت .  موعدوع دامد   یدن ابده   یدران ا یاسالمانقالب  آنکهاست عمن 

 کدرده افدراد جامعده اشداره     ینبد  یوندپاندیشمندان غربی بوده است که بر نقش مذهب به عنوان عامل 

 است.  
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هداوس و   یمزج، یوسیکم مارکتوسط  یکاآمر یشگانمدر دانشگاه  یزنآمده   به عمل یقاتتحق

به طور گسترده مشداهده   ........ کهاست  کرده یدتأکو  یحتصر نکته ینابر  1990در سال  1یلیامو یویدد

 یتاحددود آن  یدل دل کده .  شدود  یمد  یدر ممرگ و  کاهشباعث  یمذهبحضور در مراسم  کهشده است 

  باشدد  یمد  یزناشدوئ  یزندگو دوام  یشترب یاجتماعروابط  یجادا یبرا یلتمارفتار افراد و  ییرتغمربوط به 

 یاسدالم سداله انقدالب    30. تجربده   بخشد یم یزندگ مذهب به کهاست  یدیجد یممفاههمه   ها ینا

خدود   یدداری پاعوامدل تدداوم و    ینتر مهماز  یکیمرهون  یاسالم یجمهورنظام  دهد یم، نشان یرانا

اسدت. نظریده دفداع    « یاجتمداع  یهسرما»، انباشت و توسعه یعمومو اعتماد  یمردم های یتحما یعنی

امت واحده اسالمی، توانسته موعدوع سدرمایه    یالگوبه  با توجه   همه جانبه مردمی حضرت امام )ره(

بداالتر از   یحتد و  یملبه سطح  یگروهو  یفرداز حوزه  یهسرمانوع از  ینا یریبکارگاجتماعی و دامنه 

بکشاند. گسدترش امنیدت در دو حدوزه داخلدی و خدارجی مرهدون همبسدتگی         یالملل ینبآن به سطح 

آن به توسعه روابط اجتماعی، وحدت جمعدی، اعتمداد ملدی    سهم عمده  کهاجتماعی و وفاق ملی است  

یارانه، امنیت جمعی، امنیت هماهنگ، امنیت همه م و اقشار جمعیتی بستگی دارد. امنیت ه ها گروههمه 

جانبه و. امنیت همگانی واژگانی است که در نتیجه گسترش مفهوم سرمایه اجتماعی قابل درک اسدت.  

از سدده عامددل  کشددور یملددو  یانقالبدد هددای یددتموفقدر  یاساسدددر تفکددر حضددرت امددام )ره(  نقددش 

امدت   "   یدل ذدر وحددت   یاجتمداع  یهسدرما نقش  کهاست  یاله یرهبرو  یمانا،  یمل( کلمهوحدت)

منحصر به فدرد  امدت و     یژگیوبه عنوان  یگردواسطه و در دو عامل  و بال یممستقنقش  یک "واحده

 است. یرانکارناپذامامت 

 یکپارچه یها شبکهو  یاجتماع یهسرما

های بین فردی و گروهی در عمن توسعه اعتماد, رابطه متقابل, همکداری و همداهنگی را    ایجاد شبکه

سرمایه اجتماعی کارآمدی دانست که کنش متقابل عوامل مدوثر در یدک چرخده اقتصدادی را      توان یم

 آورد. جانبی را به وجود می یرهاتأثتنظیم و 

 

 

1 Musick , Marc, -  House , james – David, Williams 
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تواند مندافع حاصدل از قدانون,     ی, سرمایه اجتماعی ملی یا دولتی نیز میدر کنار سرمایه اجتماع 

نظم, حقوق مالکیت, آموزش, بهداشت و  خدمات  دولتدی مطلدوب را  در خددمت رشدد و توسدعه  بده       

و به هم پیوسته با چسب  "یکپارچه"ها یا دارای ساختار  نهادینه شده، قرار دهد. شبکه یها عاملعنوان 

باشدند و   هستند یا اینکه برخوردار از شبکه گسترده ولی باز بدون پیوستگی درونی میسرمایه اجتماعی 

 یا اینکه ترکیب و تلفیقی از ساختارهای  فردی  گروهی یکپارچه و گسترده هستند. 

 شدکل از  یجتددر به  یانسانجوامع  یاجتماع یساختارها 1یاجتماع ییگرا تکامل یکردرومطابق 

 یهسدرما  یدا  یانسدان  یهسدرما ( همانندد   یهسرما) واژه  کنند یم یشرفتپ تری یچیدهپ اشکالساده آن به 

 یمدهد را انجدام   کارها،  یمکن یجادا یارزش سازد یمما را قادر  یعنیو مولد دارد  یندهزا یتیماه یاقتصاد

بده   یشخدو و به سدهم   یمرسانبه اتمام و انجام  یزندگرا در  هایمان یتمأمور، یابیمبه اهدافمان دست 

 یالگوهدا  یا یاساس های یبترتبه نظم  یاجتماع. ساختار  یمکن کمک کنیم یم یزندگدر آن  که یاییند

 یدا  یفلدز  اسدکلت بده   توان یم را آننقش  که شود یممردم اطالق  یانمدر  تکرارقابل  یاجتماعروابط 

 کهاشاره دارد  یتواقع ینابه  یاجتماع. ساختار  کرد یهتشببدن انسان  اسکلت یاساختمان و  یک یبتون

 .( 1909، یدنزگ) دارند ای یافتهو سازمان  یدارپاخصلت  بلکه یستن یاتفاق یها کنشاز  متشکلجوامع 

( بده عندوان    3000) یکدر ب  چنانکهن آبودن،  یاجتماعبر واژه  یدتأکرا با  یاجتماع یهسرمااگر  

و  یفکدر  یبانیپشدت نفوذ ،  یتقابلت ، ، قدر ها فرصت،  ها یشهانداطالعات ،  یلقباز  یمنابعو  ها یدارائ

 ییتنهابه  یفرد یچه کهقابل دسترس،  یا شبکهو ... درون  یهمکار،  یخواه یرخ، اعتماد و  یاحساس

از  یهدا  شدبکه منابع در دل  ینا یا شبکهدر جامعه  کهآنگاه باید توجه داشت   یمبدان، یستنآنها  مالک

در  یاساسد  هدای  یدت قابلاز مهدارت و   یخاصنوع  یازمندنآن به  یدسترس یبرا که اند گرفتهروابط قرار 

و  یفدرد  های یتفعال یتتقوباعث  یاجتماع یهسرماو  یارتباط یها شبکه یلتشک.  یمهست یفردروابط 

 هدای  یهسدرما استفاده از قدرت و  یبرا یلیتما کهخود  یمنزو یانهمتابا  یسهمقاو در  شود یم یسازمان

 برخوردار هستند . یشتریبو نفوذ  یرتأثآن را ندارند از توان  یاو نداشته  یاجتماع

 

 

1 social evolutionism)   
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الزم  هدای  یهسدرما بده   توانندد  یم برند یمسود  یقدرتمند یاجتماع یهسرمااز  که ییها سازمان 

را بهبدود ببخشدند ، از اهدرم     یسازمان یریدرگ یاجسورانه دست بزنند ،  های یتفعالو  ینیآفر کار یبرا

  .( 11سود ببرند )ص  یکیاستراتژمتحدان  یافتن یتوانائبهره ببرند ، از  یگفتارو  یشفاه یابیبازار

اتفداق بده    یدک  بلکده ، یسدت نانتخاب آگاهانه  یکمشارکت  یها شبکه یجادااغلب مردم  یبرا

ناآگاهانده   واکنش یجهنتدر  ها شبکهنوع  ینااست.  یاتفاقآنها  یها شبکه یشترب ینبنابراحساب آمده و 

 یلهبه وسارزش  یجاداآگاهانه که قادر است با  های یاستراتژ یجهنتآمده نه در  وجود به ها یتمحدودبه 

در مفهدوم   ینکدارآفر  یها شبکهاجتماعی، اثربخشی و کارایی را ارتقای بیشتر دهند.  یها شبکهساخت 

در تجدارت   کهاست ، نه به مفهوم خاص آن  ینیآفرو فرصت  ها فرصتاز  یا شبکه،  یاجتماع یهسرما

جدز   یدزی چ یاجتمداع  هدای  یهسرما ینآفر کار یها شبکه یجادا یبرااست . تالش  یجرا کارو  کسب و

از آنها  یبرخ ینبنابرا. یستن یانساندر چرخه روابط  یگراندبه  کمک یبرا «ها فرصت شبکه » یلتشک

 رود. یلتحل یشانها شبکه دهند یماجازه 

 کندار را ندارندد و از   کدار  یدن اانه انجدام  مختلف آگاه یها روشنسبت به  یشناخت یچه کهچرا  

 گذرندد  یمد  یآسدان بده   یشخدو  یها شبکهبه  یبخشو توسعه  کردن یجهان یبرا ها فرصتاز  یاریبس

با توجه به تغییرات فراگیر، نیازهای رو به رشدد بدرای اطالعدات و آمدوزش،      ینبنابرا(.  05)همان، ص 

ارتبداط تنگاتندگ بدین     1ازمانی مسطح و منعطفخالقیت و نوآوری، پیشرفت مستمر، تغییر به سوی س

کده مددیران و    کندد  یمد ایجداب   ها عرورترقبا، تامین کنندگان و مشتریان، این  یها شبکهسازمان و 

یا توسعه  «ایجاد » یملسرمایه اجتماعی را به عنوان یک شایستگی مشخص در سطح  یاسیسرهبران 

 وفقیت هستند و یکدی از رازهدای ایدن موفقیدت نیدز     ببخشند. مدیران موفق در هر سازمانی به دنبال م

 کده ، چدرا  « کنندد  یمد فردی و شغلی در میان افرادی ست که هدایت  و مدیریت  یها شبکهساختن »

و  هدا  سازمان کهاز عالقه خالصانه به دیگران و روابط صادقانه در خود دارد  یا جوهرهسرمایه اجتماعی 

به منظور خلق محیطی مناسب برای رشدد و شدکوفایی    یدباان  دارند .مدیر یازنبه شدت به آن  یرانمد

 درون و برون سازمانی، تغییرات بنیادین در طراحی سازمان کنند.

 

1 Flat and Fluid 
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مدیرانی که چنین بینشی داشته باشند تمام آنچه را که افراد نیاز دارند فراهم سازند. آنان فقدط   

هم، رهبرانی هستند که بددون    ان خوب(. رهبر333، ص  3001)بیکر  کنند ینم، بازی کنند یمهدایت 

توجه به  عوامل بازدارنده , معماران اجتماعی خوبی باشدند. آنهدا کنتدرل  جامعده را بده دسدت گرفتده        

شدکوفا   ها شبکه دهند یم. سپس کنار ایستاده و اجازه آورند یمتغییرات اساسی را در شرایط تعامل پدید 

 (.310شده، رشد کرده و ثمره دهند)همان، ص 

  مشارکت مولد  ابزار توسعه اقتصادی پایدار 

متقابدل و    کنش یاعبارتست از اعتماد، تعهد، جبران  یاجتماع یگذار یهسرماارزش در  یجاداچهار اصل 

گالسده و   یقدات تحقسدت.   یاجتمداع  یهسرماهر  یرناپذ یجدائچهار اصل، وجوه  ینا.باشد یم مشارکت

و اعتماد  مشارکتهر دو وجه  ینااز  که( نشان داده است 3003) مورتاگ طور ینهم( و 3000) یگراند

معنا دار دارند . دلیل این ارتبداط مثبدت میدان مشدارکت و      یهمبستگو سطح درآمد  یاجتماعبا منزلت 

و مثبت بدودن   یدمف، یهمدل، یاحساس، هم مشارکتدر  کهاست  یانبصورت قابل  یناسطح درآمد به 

 ینکده اطبقات متوسط و باالست و هدم   یبراطوح  باالتر هرم مازلو س یازهاینجزء  که شود یم یتتقو

، یمدال  هدای  یهسرماافراد صاحبان   یبرا که شود یم یتتقو یزن مشارکتسهم  یگذار یهسرما یزانمبه 

حدس    یشافزارا نشان خواهد داد . در خصوص  یشتریب یشافزاسهم  ینا یارتباطو  یفرهنگ، یدانش

و  یشدتر بامدن   یهحاشد  یجادا یلدلبه  که کرداعتراف  یدباافراد   های یهسرما  یشافزااعتماد به موازات 

از اعتماد  به دیگران قدادر بده جبدران آنهدا      یناشافراد در صورت بروز عوارض  ینا کمتر یسکرحدود 

 کامالًکرده و مرفه بیشتر است اما مبین الگوی ل اگرچه در بین افراد تحصی «تعهد»خواهند بود. میزان 

( موعدوع تعهدد را در طبقدات    3000( در ادامده بده نقدل از گالسدر )    3003عی و جامع نیست. فیلد)قط

در سدرمایه   «تعهدد »اجتماعی با میزان باالی پیوستگی مذهبی تاکید کرده است. بنابراین بدرای وجده   

را  یرتدأث اجتماعی سه عامل ترکیبی میزان تحصیالت، برخورداری مدالی و پیوسدتگی مدذهبی حدداکثر     

 ارند.د

خود خواسته , حساس کدردن   ییراتتغو  ها طرحو حضور داوطلبانه مردم در اجرای  یهمکارمشارکت،  

توسدعه  و مداخلده  آنهدا در مدورد      یها طرحآنها در پاسخ به  ییتواناو  یرشپذ یشافزامردم به منظور 

 .(1, ص1993) میکلسن ,  شود توسعه زندگی خود و محیطشان تعریف می
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وسعه مشارکتی و توسعه اقتصادی  که اثربخشدی سدرمایه اجتمداعی را در  فرآیندد توسدعه       همگرایی ت 
، برنامه یطراحتواند حاصل این نگرش جنبی باشد که دخالت پایدار مردم در انتخاب،  دهد, می نشان می
مکداری  تواندد تدداوم ه   عمن آنکه می گذارد یم یرتأثبر زندگی آنان  ها طرحو  ها برنامه یاجراریزی، و 

عمومی در امر توسعه و نیز برخورداری از بازخورد قابل فهم در خصوص افزایش همبسدتگی و انسدجام   
کار، آگاهی  یناتوسعه  اقتصادی را در پی داشته باشد..  های یتفعالمختلف مرتبط با  یها بخشدرونی 

. جامعده  دهدد  یمقرار  را در دسترسشان ییخودکفابه  یدنرسآنان را گسترش داده و ابزار  یها مهارتو 
به توسعه اجتمداعی حاصدل از شدکل      تواند ینمارتباطاتی موثر اجتماعی،  یها مهارتدر شرایط فقدان 

 تواندد  یمگیری سرمایه اجتماعی دست بیابد. در چنین وععیتی جامعه در دور باطلی از فقر اجتماعی که 
 .گردد یمرفتار وری اجتماعی و ارتباطات اثربخش بشود، گ منجر به کاهش بهره

 دور باطل فقر اجتماعی 9 – شکل

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
سدت   یاقتصداد و  یاجتمداع صورت ساده  شده عدم توسعه  که یاجتماعبنابراین دور باطل فقر 

( از طرفدی نیدز بایدد توجده     3 -شدکل .) باشد یم یاجتماعو ارتباطات  یور، بهره  یهسرمافقدان  یجهنت

اساس نیازهای یک گروه خاص طراحی شدده و نیازهدای اساسدی    ر توسعه  ب یها برنامهاگر  کهداشت 

هدای توسدعه    عموم مردم مورد توجه واقع نشده  باشد.مانع اجرائی و عملی مشارکت مدردم را در طدرح  

 فراهم خواهد کرد. 

بهره وری  

 اجتماعی پایین

فقر ارتباطات  

 اجتماعی

فقدان سرمایه  

 اجتماعی

طل فقر دور با

عدم  =اجتماعی

 توسعه اجتماعی
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بیانگر وجود ساختار اجتماعی بی توجه بده   تواند یمتوسعه همچنین  یها برنامهنبود مشارکت در 

، عدم مشارکت در توسعه در اینجا به تعارعدات اجتمداعی بده خصدوص     ینبنابراباشد.  ها تودهمشارکت 

متناقض دولدت و   های ییرسیاستتغ یقطر از بایستی یمکه  گردد یمتعارعات ساختارهای اجتماعی باز 

( توجیه دخالت دولت بده عندوان   9) همان ,  نیز تغییر ساختارهای اجتماعی عد مشارکتی برطرف شود.

در عرصه سرمایه اجتماعی در دو چیز نهفته است. یکدی   یخطمشی برای سیاست گذاری و تعیین مبنای

عروری بودن سرمایه اجتماعی برای حمایت و ترویج هنجارها و رفتارهای مطلوب از قبیل مشدارکت و  

مبنی بدر نقدش آن در ارتقدای کارآمددی      تر یقدق یها استداللهمکاری با دیگران است.دیگری وجود 

که ساز و کارهای زیدادی وجدود دارندد     کند یم( بیان 3003. فیلد )است صادی، برابری و تعهد مدنیاقت

برای ارتقای سرمایه اجتماعی از آنها اسدتفاده کنندد.    توانند یمکه سیاست گذاران در اداره امور عمومی، 

( نیدز  3001ا )( فوکویامد 313)ص  آموزش یک ابزار مستقیم سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی اسدت. 

راه برای تولید سرمایه اجتماعی آموزش  مشدارکت اسدت. زیدرا مدردم را در      ینتر آسانمعتقد است که 

 ینتدر  مهدم . رسداند  یماجتماعی و متعهد شدن به هنجارهای مشترک و قوانین یاری  یها مهارتایجاد 

 .باشد یم «جتماعیافزایش تعامل و مشارکت ا»و  «غلبه بر بی اعتمادی»نتیجه سرمایه اجتماعی 

عضو از  یکخود را به عنوان  که ینستاراه  ینبهترتحقق مشارکت در روابط اجتماعی ,   یبرا 

چگونده   کده  یمکند  تمرکدز مسأله دقدت و   ینا یروو فقط  یمکندور  یگرو معامله  یستدحالت داد و 

. یمباشد را داشدته   کمدک از آندان در مقابدل انتظدار جبدران      ینکهابدون  کرد کمک یگراندبه  توان یم

بده   کمک یبراخود  یها شبکهاز  کهمعنا نهفته است  ینادر  یاجتماع یهسرماراز بقاء و رشد  ینتر مهم

 (. 131، 3001 یکرب)  یمکناستفاده  یگراند

 سرمایه اجتماعی و اقتصاد اجتماعی

کنندده،  هددایت   یهدا  نگدرش های جمعی دروندی و   ها  یا فرهنگ اجتماعی, ارزش تعامل فرهنگ توده

بخشد. سرمایه اجتماعی آنگداه پداداش و نتدایج اقتصدادی      کنش متقابل را در جامعه تقویت و بهبود می

ای بشود که این کدنش جمعدی، کسدب     جانبی به گونه یرهاتأثدارد که کنش متقابل اجتماعی منجر به 

هدای معاملده و    ینده سود متقابل خار  از بازار را نیز تسهیل کند.در مجموع هرگاه سرمایه اجتمداعی هز 

توان آن را یک منبدع   های اطالعات را کاهش دهد و سرمایه مادی و انسانی را پرثمرتر سازد می هزینه

در  (3000کنندد. )مدایر ,    دانست که از آن به عنوان پسماند سالو یاد مدی   (TFP)وری عامل کل  بهره
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داگدالس   -کداب کدل    یدد تولتدابع   یاصدل  رکدن از دو  یکدی  یهسدرما ( 1953) 1مدل رشد توسعه سولو

Y=F(K.L)   یدتول، که در آن آید یمبه شمار (Y )اسدت.   3یانسان یروینو  3یهسرمااز دو عامل  یتابع

شک عاملی موثر بدر کداهش خطرپدذیری اقتصدادی, عددم       تواند بی سرمایه اجتماعی  از آن رو که می

ش زمدان الزم بدرای توسدعه و    کداه  طور ینهماطالعات و نهایی شدن معامالت و  های ینههزقطعیت, 

آن را ایجاد نوع خاصی از فرهنگ اجتماعی تلقدی کدرد کده     توان یمایجاد یک فعالیت اقتصادی شود, 

 منتهی گردد.  «اقتصاد اجتماعی»قادر است به شکل گیری

 بدا  مدرتبط  یهدا  شداخص  یاقتصداد  عملکرد ینب رابطه خود یقاتتحق ( در1999) 1ناک و یفرک

 کشور 39 یاقتصاد عملکرددر  موجود اطالعات اساس دو، بر ینا. اند نموده یبررس را یاجتماع یهسرما

 اند نموده یبررس را یمدن های یتفعال و اعتماد شاخص دو با 5ها ارزش یجهان مطالعه اروپا، یهاتحاد عضو

 یدد لتو رشدد  و جوامدع  یاقتصداد  بدازده  و یاجتماع یهسرما ینب یدار یمعن رابطه که اند گرفته یجهنت و

 .شود یم یدهد یرمتغ دو ینا ینب یمثبت رابطه که دارد، وجود یمل ناخالص

اقتصدادی و فرهنگدی را    هدای  یهسرماسرمایه در مفهوم اجتماعی آن، خاصیت تبدیل پذیری به 

به عنوان عامل و ابزار ایجاد اعتمداد و اعتبدار در جدایگزینی سدرمایه      تواند یمکه حتی  یا گونهدارد به 

سرمایه اجتماعی را به شکل ابزاری کارآمد، همچدون اشدکال     تواند یمرح باشد .این دلیل اقتصادی مط

 مالی، مادی و اقتصادی با تاکید بر روابط اجتماعی، مثبت سازنده و قوی تبدیل کند. های یهسرمادیگر 

از گفدت پدیش نید    توان یمسرمایه اجتماعی به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با سرمایه انسانی دارد، 

تحقق آن است و بیش از آن که به ساختارهای مشهود و روابط صنفی، گروهی یا سازمانی متکی باشد، 

به سرمایه انسانی )مهارت، تجربه و دانش( نیازمند است تا به کمک و مساعدت آنها روابط اجتمداعی را  

 بر پایه همکاری، تعامل و اعتماد، ساختارمند و پویا کند.

 

 

1 Robert Solow 
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بده انباشدت سدرمایه، کسدب مهدارت ،       تواند یم( سرمایه اجتماعی 1999ز )به بیان هال و جون 

نوآوری ، انتقال اطالعات و فناوری و کاهش هزینه معامالت منجدر شدود. عدمن آن کده قدادر اسدت       

 هدای  ینده هزمدیریت  دارایی مشترک و تدارک کاالهدای عمدومی، افدزایش سدرمایه داری و کداهش      

 یهسدرما ( 319، 3001)والدیس  و کیلربدای،    ز بده همدراه داشدته باشدد.    اجتماعی، جرم ،فساد و ... را نی

آن منجر به  یاجتماعمتقابل  یها کنش که گیرد یم شکل یوقتآن  هم  یاقتصاددر مفهوم   یاجتماع

 یلتسده سود متقابدل خدار  از بدازار را     کسب یبرا یجمع کنشدر  یلتسهشود و سبب  یجانب یرهاتأث

 یاجتمداع  یهسدرما » توان یمرا  یهماهنگو  یهمکار، یفرد ینب یها شبکهل، . اعتماد، رابطه متقابکند

  .(53ص   3000, یرمادانست )  «مدرن

، یارتبداط  یهدا  شدبکه در  یگدذار  یهسدرما عبدارت اسدت از    یاجتمداع  یهسدرما روند استفاده از 

یدل اسدت   . به همین دلیمانهصم یقدردانخدمات ارائه شده و  یافتدر، یهمکارو  کمکدرخواست نوع 

که در معماری سرمایه اجتماعی، استفاده از سرمایه اجتمداعی در مسدیر خددمت بده دیگدران متمرکدز       

متقابدل بدا بدازده     کدنش . شدود  یم.این موعوع ذیل ویژگی جبران یا همان کنش متقابل بیان شود یم

اجتماعی را سرمایه  «متقابل کنش»یکی از اهداف و ابعاد واقعی سرمایه اجتماعی است. اصل  یاقتصاد

 یکسد چه  ینکهادرباره  ینگرانبدون  یگراند یاریو  کمکشما با  » : کند یم یانب ینچن( 3001) یکرب

 یدد ا کدرده  یگدذار  یهسرمامتقابل  کنشاز  یعیوس شبکه. در کردمتقابل خواهد  کمکچگونه به شما  یا

 (. 139) ص  «شما خواهد شتافت یاریبه  یدباشداشته  یازن کمکو هر زمان به  کجاهر  که

تدا   کشورها یانماز روابط  یاخالقاصل  یکبه عنوان  کنندهعمل متقابل و جبران  کهاصل  ینا

همدواره حدس جبدران     کده دارد  یپپاسخ متقابل را در  یاخالقالزام  ینوعبر گرفته، ر را د یفردروابط 

چرا  که دهد یم حیتوع «متقابل کنش»حاصل از اصل  یاخالق. احساس انگیزد یمرا بر  یگراند کمک

 یبدرا  یعدامل خدود بده عندوان     یها شبکهشما به  که یزمان یرازاست.  کارآمد یاجتماع یهسرماساخت 

. کنش متقابل حاصل ایجاد اعتمداد،  کردخواهند  کمکبه شما  یزن یگراند، نگرید یم یگراندبه  کمک

و در عدمن   آیدد  یمد  وجدود به و انسجامی است که در بین افراد اجتماع به طور طبیعی  مشارکتتعهد، 

سرمایه اجتماعی از قبیل قدرت  یها مؤلفهاثرگذاری در روابط اجتماعی افراد، قادر است تا در کنار دیگر 

 (1 –و سرمایه در جامعه شکل گیرد.)شکل 
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  4-شکل
 

 یاجتماع یهسرماتعامل جامعه و افراد در شکل گیری  کنش متقابل 

انسان عاقل ، انسدان   یجاخود را به  یدباما  که کند یم یانب( 3001) 1یکربهوارد »مثل  یشناسجامعه 
 یهسدرما در  کنندده پاسدخ جبدران    یامتقابل  کنش  یرتأثمانع از  تواند یم کهآنچه  «یمبنام کنندهجبران 
و  هدا  یهمکاردر ارتباطات  یاجتماعو  یفرددر روابط  یبازار یا یمعامالت یریگبشود، جهت  یاجتماع

 .استه مساعدت
نبرندد   یسدود ، تدا  دهندد  ینم یرندنگتا  یعنی باشند یمر به سر سروابط  یدارا کههستند  یکسان

از  یندوع و قائدل بده    تابند ینممتقابل را بر  کنش مقابله به مثل یتوعع ینادر  ینانا. رسانند ینمسود 
و محاسبه نرخ  یصاداقتو معامله  خشکمعامله  یرمس کههستند.  یکرب یرتعببه  یا سکه یا شبکهروابط 

در  یولرا به همراه داشته باشند  یجینتامدت  کوتاهدر  یدشاگونه رفتار  ینا. باشند یمسود بازگشت آن 
 یندهآ یها فرصتبه  یجد یبآس بلکه افزاید ینمانسان نه تنها  یاجتماع یهسرمادر بلندمدت به  یقتحق

 یاجتمداع  یهسرما یجادا یپدر  کهاست.  میمستق یرغ یرمس یکمتقابل  کنشبه  یابی دستخواهند زد. 
چنانچه وععیت مطلوب و سرمایه اجتماعی قوی  5-مطابق شکل  .باشد یم یگراندبه  کمک یقطراز 

در کنار کارکرد اجتماعی مناسب وجود داشته باشد، دسترسی به رفاه اقتصدادی و اجتمداعی بیشدتر نیدز     
 پنهانی و تعارعات نیز در امان خواهد شد. های یریدرگمیسر بوده  و جامعه از پیامدهای حاصل از 

تا  هماهنگی و تعادل میان سطوح باالی کدارکرد اجتمداعی و  سدرمایه     شود یماین امر سبب  

 اجتماعی ایجاد گردد.

 

1 Howard Becker 

 سرمایه ، قدرت ،  کنش متقابل

 اعتماد، تعهد، مشارکت و انسجام

حوزه سرمایه   

 اجتماعی

 

افراد و 

گروههای 

 اجتماعی

جامعه و  روابط 

 اجتماعی
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 244ص  2994منبع : والیس  و کیلربای ،  اجتماعی  و کارکرد اجتماعی های سرمایهارتباط میان  1-شکل 

 

 یاقتصادو توسعه  یاجتماع هیسرما

 یا شدده  یگردآور ییدارامجموع   یمعنااست  به  کرده( معنا  3003)  یلدفجان   چنانکهن آرا  یهسرما

. از طرفدی نیدز،   یدرد گمجددد قدرار    یگدذار  یهسرمامورد  تواند یم یندهآسود در  کسب یدامبه  کهست 

 که یزیچ. به بیان دیگر هر شود یم، نیز اطالق دکن یم یجادا یدتول یتقابل که ییدارابه هر نوع  یهسرما

اسدت.   یهسدرما  . پس درآمد محصول شود یممحسوب  یهسرما کند یجادا یدرآمد یانجردر گذر زمان 

در صورت مصرف  که یدیتول)  یفکر یهسرما( و یانسان یهسرما)  یانساندر منابع  یافتهتجسم  یهسرما

 یمصرف یهسرما)  یفرهنگ یهسرماجامعه( و  یفکر یدیتول هیسرما) یمعنو  یهسرما( و شود ینم کاسته

 .روند یمبه شمار  یهسرماجامعه( از انواع مختلف  یفکر

 رفاه اجتماعی و اقتصادی

ممانعت یا محرومیت)درگیری و 

 برخورد پنهانی(

 

 ش )کنار آمدن(پذیر کشمکش)تعارض(

 سرمایه اجتماعی قوی سرمایه اجتماعی ضعیف

 کشمکش)تعارض(

 آمدن()کنار

 وی

 

 جتماعی مناسب ممانعت یا محرومیتا کارکرد

 )درگیری و برخورد پنهانی(

 

 ب
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منشداء   یدین تب یبرا یاقتصاد یتئورابزار  ترین ای یهپااست که  یدتولتابع  یاجزااز  یکی یهسرما

( و چده در  ینزمد کار و  وییرن، یهسرمااز  یتابع)محصول  یدتولتابع  یککالسثروت است. چه در شکل 

 شدود  یمد آنچه را شدامل   یهسرما. بنابراین یتکنولوژو  کار یروین،  یهسرما یعنیشکل اصالح شده آن 

. شدود  یمد بده کدار گرفتده     یشدتر ب یدتول یبراو  شود یم یجهنت یدتولدارد، از  یانجر یدتول یندفرآکه در 

اسدت:   یژگدی وچهار  یدارا، شود یمآن بحث ، حقوق و اقتصاد از یشناسگونه که در جامعه ن آ یهسرما

آنها توسدط   یتمالکدارند و حقوق  یشخصمالک  یهسرما یواحدها( 1303راد  ,  یناصر )دانشمهر  و 

 یبرا یدیامکه  شود یم یتلقفعال  یهسرمابه منزله  یزمان یهسرماشناخته شده است.  یترسمقانون به 

 یمد کدارکرد آن   یفتضدع  یا، عموماً به کاهش یهسرمان افتاد یانجربازگشت آن وجود داشته باشد. به 

 یبدرا  یهسدرما از برگشدت   یبخشد دارد کده   یداز نامر  ینابازگشت بالقوه آن معموالً به  ییتواناانجامد. 

 یردگمورد استفاده قرار  یهسرما یرهذخ ینوساز یا یبازساز

اسداس تقددم   ر بد  کهرد وجود دا یهسرمامربوط به انباشت  یاصل یدگاهددر اقتصاد توسعه ،چهار 

 یرسد  یدن ا. در شدود  یمد  یاجتمداع  یهسرمادانش و  یهسرما،یانسان یهسرما،یماد یهسرماشامل  یخیتار

فقددان هدر    کده و مشخص است  اند شدهمطرح  یکدیگر مکملبه عنوان  یهسرماچهار نوع  ینا یتکامل

( رابدرت پوتندام اسدتاد    3000. )مدایر ,  یدنما یجاداخلل  کشورهادر سرعت توسعه  تواند یماز  آنها  یک

 یهسدرما از  کده  یمنداطق  کده بدرد   یپمطلب  ینابه  یتالیاادر  اش ساله 35 یقاتتحقدانشگاه هاروارد در 

 یکدر ب) اندد  بودهمسئول  یمحل یها دولتو  یاقتصاد یشترببرخوردار هستند شاهد توسعه  یقو یاجتماع

 .( 39ص  3000

 ییدر تغعمدالً بدا    3000از سدال   یهسدرما س انباشدت  بر اسا یاقتصادتوسعه   یشهاندتطور  ینا 

خدرد    یشناسجامعه  ییهمگراو  یقتلف کهشد   یدیجدوارد عرصه   یاجتماع یهسرمادانش به  یهسرما

و مولد هستند منظور  یندهزا یاجتماع یهسرما گوییم یم یوقت. دهد یم یدنورا  با  اقتصاد توسعه  کالنو 

وانمدود   یبرخد و اگدر   ماندد  ینمد زندده   یحتو  یستنآن موفق  در جامعه بدون یچکسه کهاست  ینا

 کنندد  یمد را مطرح  یاخالق یرغنامناسب و  یموعوع دهند یمخود ادامه  یاتحبدون آن به  که کنند یم

  .(19،)همان .کنند یم انکار را آن یانهمخف به طورآن  یریگ بکاراستفاده و  یرغمعل که
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از  یبرخدوردار را بده نسدبت   و ا کهاست  یفردت و تجربه مجموع دانش ، مهار  یانسان یهسرما

 یدد تولو مولد بودن فدرد در   یاییزااندازه   کننده یینتعو  کند یم یژهوممتاز و  یگرانداز  یژگیوسه  ینا

سرمایه فیزیکی با ایجداد تغییدرات در    که یهمان طور. باشد یم یسازمانو  یفرد یتخصص یها ارزش

بدا   یزن. سرمایه انسانی  آید یم به وجود، کنند یم یلتسهتولید را  کهزارهای مواد برای شکل دادن به اب

بده   کده   سدازد  یمد و افراد را تواندا   آید یمپدید  ها یتوانائو  ها مهارتتغییر دادن افراد در راستای ایجاد 

ی دارد جدید رفتار کنند. رشد سریع ذخایر مادی تا حد زیادی به تمرکز سرمایه انسانی بسدتگ  های یوهش

تولید تمدام افدراد یدک کشدور بده شدمار        های یتظرف، و ها مهارتکه در حقیقت روند افزایش، دانش، 

الزم سرمایه انسانی  یرمقادخواهد شد که کشور دارای ر فیزیکی تنها زمانی  مولدت های یهسرما. رود یم

بدد بایدد بتواندد همده     ( راهبرد توسعه اگر بخواهد به موفقیت دست یا953ص  1309باشد )قره باغیان 

سرمایه انسانی جامعه را درگیر کند. از طرفی هیچ کشوری نیز نتوانسته بدون سرمایه گذاری اساسدی و  

کارآمد در دو بعد آموزش و بهداشت به مشارکت پایدار در روند شکل گیدری سدرمایه اجتمداعی دسدت     

در نظدر   یاجتمداع مولدد   هدای  ییداران به عنوا ها انسان( 1330، یرمابه تعبیر) یاجتماع یهسرمایابد. در 

 . شوند یمگرفته 

دگرگدون   ای یوهشد که روابط میدان افدراد بده     آید یماین سرمایه به نوبه خود هنگامی به وجود 

ملموس است و بده صدورت مدادی و قابدل      کامالً. سرمایه فیزیکی کند یمکه کنش را تسهیل  شود یم

و دانشی که فرد کسب  ها مهارتر ملموس است ولی در مشاهده تجسم یافته است. سرمایه انسانی کمت

ولی سرمایه اجتماعی کمتر از این محسوس است زیرا در  گردد یمو قابل مشاهده  یابد یمکرده تجسم 

و  کنندد  یمد .سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی فعالیت تولیدی را تسهیل یابد یمروابط میان افراد تجسم 

و  دهندد  یمو گروهی که اعضایش قابلیت اعتماد نشان  کند یمعمل  ها نآسرمایه اجتماعی نیز همانند 

به یکدیگر اعتماد دارند خواهد توانست که کارهایی بسیار بیشتر از گروهی که فاقد اعتماد هستند انجام 

 یامدد پ یدک حاصدل   بلکه داند ینمانتخاب  یکرا  یاجتماع یهسرما(، 1990)کلمن( البته 191دهد. )ص 

حاصدل   یانسان یهسرماو  یزیکیف یهسرما یکهحالدر  کند یم یتلق  یشخصمنافع  یگیریپو  یعمد یرغ

 شدکل  یگدذار  یهسدرما  یبدرا  کنشگران یعقالنمحاسبه  یقطراز  کهانتخاب عامدانه و هدفمند است 

 . گیرد یم

 



یدر نظام توسعه مل یاجتماع هیسرما یاثربخش   

 

/111

اجتماعی را سرمایه دانست، این  یها کنشروابط، تعامالت و   توان یمدالیلی که به کمک آنها 

به اطالعدات و قددرت توانمندد     یابی دستاجتماعی کنشگران را در  یها شبکهست که ساختن و ایجاد ا

، مشدارکت جمعدی و در کندار آن هویدت جمعدی ،      تواندد  یم. عمن آنکه، این  نوع از سرمایه  سازد یم

 . نماید یمگروهی و فردی را تقویت 

 یدق طر. مردم از "روابط یبرقرار"  ردکخالصه  کلمهدر دو  توان یمرا  یاجتماع یهسرماشالوده 

تدا بده انجدام     شدوند  یم یکدیگربا  یهمکارو حفظ آن در طول زمان قادر به  یکدیگرروابط با  یبرقرار

 یدادی ز هدای  یدشدوار آن همواره با  یاجرا یا یستندنآن  یاجراقادر به  ییتنهابه  یا کهبپردازند  یامور

جامعده، اطالعدات و ارتباطدات،     مشدارکت ندد از اعتمداد،   عبارت یاجتمداع  یهسرماباشد . سطوح مختلف 

بده عندوان    "عموما که کوچک، بودن اجتماعات یرفراگو  یاسیس، اقدام واحد یتتقو،  یاجتماعتجانس 

، ص 1309، یمحمدد ) گردند یممحسوب  یاجتماع یهسرما های یریگاندازه  یاصل یرهایمتغعوامل و 

33).  

، خدود  یکفدائ اسدتقالل، اعتمداد بده نفدس، خدود       یهروح ییرافردگبر  یهتکباید توجه داشت که 

. در  بخشدد  یمد و توسدعه   آورد یمد  به وجودجامعه  یکرا در افراد  یمختارو خود  یدوستد خو، ییاتکا

 شدود  یمد  یتلقد ماهرانه روابط و ارتباطات  یریتمد ینوعخود  که یاجتماع های یهسرمابر  یهتک یکهحال

  چنانکده ن آ یفردآموزش و تالش  یا یآموز، هوش ، خود  یعیطبو  یذات یاستعدادهادر پرتو  تواند یم

مهم  یناشود.  یتتقوو  یدهرسبه مرحله ظهور  یگراندروابط با  یلهوسبه  کرده یدتأک(  3000) یکربنیز 

بده کمدک    تواندد  یمد ، یمیت یهمکاردر تالش و منافع و  اشتراکروابط با  یتتقونیز با توجه به نقش 

 . یابدتحقق  یشتریببا سهولت  یماعاجت یهسرما

 یهسرما این است که یاجتماع های یهسرماو  ییگرافرد  یانمارتباط  ینا یهتوج یبرااصل ساده 

. سرمایه اجتمداعی و  شود یمدر دو حوزه فردی و اجتماعی  یانسان یهسرما یجادا یلتسهباعث  یاجتماع

 کده معتقدد اسدت    یاجتمداع  یداد بن های یهظرنمعروف  کتاب(1990)1کلمنافزایش عملکرد اقتصاد ملی 

توسعه  یبراسودمند  یاجتماعمنابع  یصتشخ یبرارا  یاجتماع یهسرمامفهوم   00دهه یلاوادر  3یلور

 

1- Coleman 
2- loury 
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 کده  اندد  بدرده  یپخود  مطالعه( در 1993)1فر یک یلیپفو  نک یفاناست. کردوارد اقتصاد  یانسان یهسرما

اسدت.   تر یقو یرترفق یکشورهاارتباط در  یناوجود دارد و  یمیمستق رابطهو اعتماد  یاقتصادرشد  ینب

 ییکارا یشافزاموجب  یاقتصاد های یتفعالبه  یدنبخشجامعه با سهولت  یکافراد  ینباعتماد متقابل 

 . شود یمدر اقتصاد 

مطالعده   یدن ا یگرداست. از طرف  یرسم ینهادها عهدهنقش به  ینا یافتهتوسعه  یکشورهادر 

در حدال   یکشورهادرآمد در  ناعادالنه یعتوز کاهشموجب  یاجتماع یهسرما یشافزا که دهد یمنشان 

 یهسدرما هسدتند بدر اسداس     یکسدان  یفرهنگد از کشورها را که از نظر  یبرخ یامافوکو. شود یمتوسعه 

 یدت موفقکشدورها   یبرخسوال پاسخ دهد: چرا  ینااست که به  یناو هدف او  کند یم یسهمقا یاجتماع

 یدت قابل یبداال کشورها سدطوح   ینادر  کند یمکشورها دارند. او ادعا  یرسانسبت به  ترییشب یاقتصاد

مشدتاق   یتعداون و  یمشدارکت  یکارهدا ( صداقت و اعتماد، افراد را به انجدام  یاجتماع یهسرما) یاجتماع

 یماعاجت یهسرما یباالمثالً در جامعه ژاپن سطوح  کند یمفراهم  یترقرشد و  یبرارا  ینهزمو  سازد یم

( کره یک جامعده بسدیار   1303راد , یناصر کشور شده است.) دانشمهر و  یناسبب گسترش و توسعه 

 همگون است.  

کندد, آئدین کنفسیوسدی     هیچ اقلیت قومی ندارد و تا حد زیادی از سنت کنفسیوسی پیروی مدی 

دی را امری رساند و منفعت شخصی و فر های اجتماعی است  که منافع زیادی به کل می طرفدار ارزش

ثانویه می شمارد. کره همچنین توانسته ظرفیت اجتماعی خود را تا به امروز حفظ و ادامه دهد. این امدر  

آسیای جنوب شرقی دریافت که هنگام بدروز   90-1993توان از سازگاری کره با بحران اقتصادی  را می

نیاز , جواهرات و طالی خدود   ها صف کشیدند تا برای کمک به ارز خارجی مورد بحران , زنان در بانک

ها خرید کاالهدای وارداتدی را کداهش دادندد , حقدوق مددیران و        را بدون عوض تحویل دهند، خانواده

متخصصان کاهش یافت و این در حالی بود که از کارگران ساده جهت حفظ ادامه اشتغال آنها حمایدت  

   .(3000شد ) ادلمن ,  می

 

 

1- Stephan Knack and , Philip Keefer 
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تولید ناخالص ملی به اندازه عوامل تولید قابل انددازه گیدری    سرمایه اجتماعی در یرتأثاگر سهم 

به عنوان یکی از عوامدل مهدم و اثدر گدذار در      تواند یم شک یبنیروی کار و سرمایه نباشد ولی   یعنی

نقش داشته باشد. اینکه چه نسبت از افدزایش درآمدد ملدی حاصدل      یملدرآمد  یشافزاگروه پسماند در 

و  ینتدر  مهمپسماند تعلق دارد از  یعنینیروی کار( و  چه نسبتی به عوامل دیگر عوامل تولید )سرمایه ، 

 توانندد  یمد عوامدل    یدن ا. رود یمد ارزیابی رشد ، در اقتصاد و توسعه به شمار  یها شاخص ترین یچیدهپ

 تر مهم، بهره وری و صرفه جویی و از همه یا حرفهشامل آموزش و پرورش، تحقیقات علمی، تعلیمات 

بده   1909-1910خود در امریکا طی دوره زمدانی   های یبررسدر  1سرمایه اجتماعی  باشد. سولو میزان

 هدای  یشدرفت پ  درصد متوسط نرخ رشد و تولید سرانه به دلیل عوامل پسدماند  50این نتیجه رسید که 

 .( 1309ملی است )قره باغیان ، 

بده   1990از سدال   که یدرس یجهنت ینابه  یکاآمردر  یاجتماع یهسرماسوابق  یبررسدر  3پوتنام 

 یسدنده نو 1033در سدال   کده اسدت   یحالدر  ینا. اند کرده یریگ کناره یمدن یزندگاز  ها یکائیآمربعد 

 یجهنت ینچن یلتفصبه  یکتابدر  یکاآمرساله  به  یک یعلمسفر  یک یط 3یلتوکو یسالکس یفرانسو

هدم   کندار افدراد را در   یمراتبد و سلسله  ینتسمردم در قالب روابط  یرسم یوندهایپدر اروپا  کهگرفت 

 یهدا  انجمنآنان زاده تعامل در  یاقتصاد یشرفتهپو  یدموکراس یادبن یکاآمردر  یکهصورتنگاه داشته در 

( بده عبدارتی    13ص  3003 یلدد ف.)کدرد  یمد عمدل   یاجتمداع چسب  یکمثل  یوستهپداوطلبانه به هم 

.ارتبداط   اندد  بوده یکیمکان یهمبستگ یجابه  یکیگانار یهمبستگ یکپیوندهای اجتماعی برخوردار از 

 یلام یانبدر  که یوندهائیپباشد همان  یاجتماع یوندپ یعملکرد یوهشبه دو  تواند یمافراد جامعه  یانم

 یدانگر ب یکیمکان یهمبستگشده است .  یمتقس یکیارگانو  یکیمکان یهمبستگ( به  1933)  یهمکدور 

از اعمدال قددرت در    یناشد در آن  یفوظدا اطاعدت و انجدام    کده است اعض یانمخاص از ارتباط  ینوع

 اعضاء بر حسب عادت است .  یگرد یسوآن از  یرفتنپذگروه و  یاجتماع یتموقع

 

 

1  - solow 
2- Putnam 
3- Alexis Tocqueville 
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 یونددهای پبداالتر و   یازهدای نو  یداتی ح یهدا  عدرورت حسب ر ب یکیارگان یهمبستگ یکهحالدر 

از  یسدلول جامعه به عندوان واحدد    یعنیتر هر فرد در گروه و در سطح باال که گیرد یم شکل تری یقعم

و  یهمداهنگ مؤثر خود عرورت  یاتحادامه  یبرا یکارگان های یستمساز  یستمیس یازنده و  یها سلول

از اعمال قدرت سلسدله    یناشعادت  یک آنکهاز  یشبو  کند یمو فهم  درکاعضاء را  یگردبا  یهمراه

بده   یاجتمداع  یها شبکهدر قالب  کهاست  یاتیحو  یرعروانتخاب آگاهانه  یکباشد منبعث از  یمراتب

 یهسدرما   کده  کرد یانب توان یم یکل یمعنا یکو در   شود یمظاهر  مشترک یها ارزشبا  یوستهپهم 

 . یاستپواجتماع زنده و  یکرهپدر  یاجتماعاز نظم  یکیارگانمدل   یاجتماع

و جوامدع   ها سازماندر  یانسانو  کییزیف یهسرمااز  تر مهم یاربسنقش  یاجتماع یهسرماامروزه  

 هدا  انسانو  ها سازمان،   ها انسان یانم یبخشانسجام  یگروهو  یجمعو روابط  ها شبکهو  کند یم یفاءا

خود را از  یبخشاثر  ها یهسرما یرسا،  یاجتماع یهسرما یابغدر  باشد یم ها سازمانبا  ها سازمان یحتو 

نداهموار و دشدوار    یاقتصداد ،  یفرهنگد  تکامدل توسدعه و   یهدا  راه یمودنپو بدون آن  دهند یمدست 

 (  13ص  1301،  یعیربو  یالوان. )  شوند یم

، گذارد یماستاندارد تولید  اقتصادی چندین مکانیزم را که سرمایه اجتماعی بر آن تأثیر  یها مدل

نشدان   1ه در فرمدول  یک تابع بازده را  به ازای هر کارگر در نظر بگیرید، همانگونده کد   کند یممعرفی 

را بده عندوان    باشدد و    iرا به  عنوان  بازده و یا خروجی یک کارگر در کشدور  . اگرشود یمداده 

 بازده و یا خروجی کل در نظر بگیریم،

را بده عندوان موجدودی کدل      را نیروی کدار  را به عنوان  موجودی سرمایه فیزیکی و و 

 سرمایه انسانی و 

 :آید یم( بدست 1را مقدار و میزان تکنولوژیکی فرض کنیم معادله)

 
 (1معادله ) 

به  طور عمنی این معادله وجود اقتصاد  بازار را که ایجاد سود ، دستمزد و بازگشدت سدرمایه را   
، 3001.) والیس  و کیلربدای،  دهد یمشود، را نشان  و باعث تحریک در بخش تولید نیز کند یمتسهیل 

 .(339ص 
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را عامدل   ( نشدان داده اسدت. اگدر    3اثر مستقیم سرمایه اجتماعی بر بهدره وری در معادلده )  

 : آید یمدر این صورت معادله زیر بدست   ، یا سنجش تابع کل بهره وری، در نظر بگیریم 1قیاسی

 

 
 (2معادله )

مستقیم سرمایه اجتماعی بر بهره وری حاصل افزایش مقدار تدراکم و انباشدت سدرمایه     اثر غیر

 ( 3) -.معادلهباشد یمانسانی 

 
 (3معادله ) 

( نشدان داده شدده   1که در معادله)ن سرمایه اجتماعی، همچنین انباشت سرمایه فیزیکی، همچنا

 .بخشد یماست، را تسهیل 

 
 (4معادله )

در توسدعه اقتصداد ملدی، نقدش پیونددهای غیدر رسدمی در         یمداع اجت یهسدرما آسیب شناسدی  

 بده وجدود  یدا پسدت مدرنیتده را     3نوع خاصی از سرمایه داری بی سازمان "اجتماعی های یهسرما"حوزه

آورده است که مردم را قادر ساخته تا فارغ از مجموعه قوانین به انجام کارهدا و امدور خدود بپردازندد و     

 (.159، ص  3003را احاطه نموده است )فیلد  شان یزندگه را ایجاد نمایند ک ها شبکه

 

1- Scale Factor 
2- Disorganized Capitalism 
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 یاجتمداع  یهسدرما از  کده   ینادرسدت ( با  تصدور  3000)  1یکرب یرتعبتا به  کنند یمتالش  یبرخ

مقاصدد   یحتد و  یابدزار اهدداف   یشخصمنافع  کسبو استفاده از روابط به منظور  یجادابا  را آندارند، 

ندوع   ینا ینتکوو  یجادانقش حضور اجتماع و مردم در  یلدلتوان به ب یدشا یول.   کنند یکیشرورانه  

موعوع پرداخت. پیگیری نفدع شخصدی در شدبکه سدرمایه      ینابه  یگریداز منظر  ییداراو  یهسرمااز 

گیری غیر شفاف و عامالنه سدبب  و است. کسب نتایج با س  3اجتماعی به مفهوم پارتی بازی یا نپوتیزم

 نتیجه فروپاشی ساختار سرمایه اجتماعی خواهد شد.ر ادی و دبی اعتم یها کنشبروز 

با تلفیقدی   یبیترکنگاه  یکو قدرت   یاجتماع یهسرمانیز به موعوع  یفرانسو 3یوبورد یرپنگاه 

و  یمداد سود  یجاداآن باعث ر د یتعضو کهاست  یفرهنگ یهسرما، منابع بالفعل و بالقوه و ها یدارائاز 

 ای یلهوسد از دیددگاه او   یاجتماع یهسرما کهتفاوت  ینا. با  شود یم یدارپاو  با الزامات محسوس ینماد

. نگاه طبقاتی بوردیدو  باشد یمبضاعت از آن  کمافراد  کمتر یبردارثروتمندان و بهره  یبرترحفظ  یبرا

 (3003الشعاع قرار داده است.) فیلد , به موعوع سرمایه اجتماعی ارزش مورد اشاره او را تحت

عوامدل تسدریع کنندده در     ینتدر  مهدم گی و همگنی قومی، نژادی، زبان و مذهب نیز از یکپارچ

. به همین دلیل است باشند یمافزایش میزان سرمایه اجتماعی باالخص وقتی در وععیت اقلیت هستند، 

که در اروپا کشورهای اسکاندیناویایی که برخوردار از یکپارچگی قومی هسدتند دارای بداالترین میدزان    

 (  3000ایه اجتماعی هستند.)فیلد سرم

( انباشت ترکیبی سرمایه اجتمداعی را در حدال ندزول    3003بعضی از متخصصین همانند پاتنام )

داوطلبی، میزان اعتماد بدین افدراد،    یها انجمنمؤید را از جمله میزان پیوستن به  ها شاخصو  دانند یم

همانند آمریکا در حدال ندزول    یا جامعهر که همگی د داند یمنرخ رأی دادن و سطوح معاشرت پذیری 

سپتامبر که شواهدی مبنی بدر افدزایش قابدل توجده مالحظده در       11هستند و حتی در جریان حوادث 

 .شد یمیافت  ها یکاییآمرمیزان اعتماد و آگاهی سیاسی در بین 

 

 

1- Wayne Baker 
2- Nepotism 
3- Pierre bourdieu   
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یلدد  ولی معهذا هیچ شواهدی مبنی بر تغییر تعامل اجتماعی و داوطلب شدن وجدود نداشدت . ف   

 دهندد  ینمد ( بر خالف پاتنام معتقد است که روند کلی کاهش میزان سرمایه اجتماعی را نشدان  3003)

که فردی شدن روابط اجتماعی و تغییر فراگیدر در هویدت،    کند یمبلکه شواهد به صورت وسیعی تأیید 

 (.109معنا و ماهیت روابط انسانی را تغییر داده است )ص 

و  "تعهدد مددنی  "هرگونه رفتاری که منجدر بده شکسدت اتصدال      سرمایه اجتماعی به شدت از

گردد، آسیب خواهد دید.از طرفی رشد و توسعه سریع ارتباطات مجازی و  "تعامل و مشارکت اجتماعی"

علیدرغم آنکده    "تعهدد مددنی  "نوع خاصی از تعامل اینترنتی را ایجاد کرده که به دلیل فقدان  ای یانهرا

عی نداشته است، ولی هیچ شاهد واقعی درباره نوعی از سرمایه اجتماعی نقشی در کاهش سرمایه اجتما

(. این نکتده  135و131، ص  3003اینترنتی در حال ایجاد است، وجود ندارد. )فیلد  یها شبکهکه توسط 

حضور فیزیکی نقش مهمی را در کاهش ابهام ارتبداط   رسد یمبه این دلیل قابل درک است که به نظر 

 .کند یمو دانش دو جانبه و متقابل بازی و افزایش آگاهی 

سدفر  "بده نددرت جدایگزین     "تعامل مجازی"که  دارد یم( بیان 3003فیلد به نقل از آوری ) 

برای شدکوفایی   "حضور مکانی متناوب"که رسد یم، زیرا به نظر شود یم "حضور فیزیکی"یا  "جسمی

 (.135انواع خاصی از تعامل اجتماعی عروریست )ص

سازی هویت موجود در تعامل و مصاحبت مجازی به شدت بده احسداس اعتمداد و    اگرچه باز 

اگدر اینترندت یدا فضدای مجدازی را       رسد یم. ولی به نظر زند یمقابلیت بازتابی واقعی خویشتن آسیب 

ندوین گسدترش دهدد     ای یوهشاجتماعی موجود را به  یها شبکهحرکتی غیر قابل اجتناب که قادر است 

و مستحکم کردن ارتباط چهره به چهره  تر یغننقش انبساطی بدون مرز اینترنت به در پرتوی  توان یم

 فکر کرد. 

سویه و یکسان برای همه افراد جامعه و حتدی اعضدای   یک ارزش سرمایه اجتماعی یک ارزش 

بیان کرد که فواید و اثرات آن به شکل نابرابر توزیدع شدده اسدت.     توان یمگروه نیست. به گونه اینکه 

 یهدا  اهدرم (. هرچده  3000) فیلدد  گدردد  یمد یه اجتماعی از این منظر منجر به نابرابری مضداعف  سرما

 تدوان  یممشارکت و اعتماد در جهت توسعه و گسترش میزان اتصاالت و ارتباطات یک فرد کاراتر شود 

ه در این امر هنگامی که منافع کسب شدو تصاعدی در پیشبرد منافع فرد یا گروه قائل شد  یرتأثبه یک 

 .رود یمراستای منافع جامعه و اجتماع نباشد، عامل منفی در ارزش گذاری سرمایه اجتماعی به حساب 
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 یدی همگرا. در  باشدند  یمد  یمنفد  یامثبت  ییهمگرا یرتأثدو  یدارا یاجتماع یهسرما یها شبکه

 .  شود یمتوانمند  یرونیب های یبآسو مقابله با  یدرون های یبآسمثبت جامعه از 

و  یمنفد  یشترب یطلبسود منفعت  کسببا هدف  مجرمانه یباندهاو  ها گروه یمنف ییمگراهدر 

در  یدی واگراآن  یجده نت کده .  کنندد  یممطلوبشان تالش  یاقتصاد یا یاجتماع یاسیسو قدرت  یگروه

 یکدرد رو یدن ابدا   یاجتماع یهسرمااست . نقش  یملو دور شدن جامعه از توسعه قدرت  یاجتماعقدرت 

 است . یاجتماععد  یرفتارهااز  یتحماو  یبرابرنا یتتقو

 یبدرا  یگدذار  یهسدرما بدا   یندده آمنفعت و سدود در   کسبهمانا  که یهسرماالبته اگر با مفهوم  

 یهسدرما نگر و مجرمانه اطالق  یمنف یدهپد یناآنگاه پرداختن به  یمکناجتماع و جامعه به موعوع نگاه 

 یدزی چ یستنگر یاجتماع یهسرمااز  یرغ ای یدهپده آن با ب بایست یم که موعوعستخار  از  یاجتماع

 .یاخالق یرغمجرم و  یها گروه یا یاجتماعتفرقه و عد  یها گروهمثل 

مسدتقل   هدا  گدروه  یاحتمدال به عنوان ابزار و آلت سوء استفاده  یاجتماع یهسرمااگر اساس  یول 

 یدت تقودر  یمردمد  یهدا  گدروه  کده  ینقشمثل  یردگقرار  یاجتماعمنفعت گرا و سود محور مجرم عد 

 ینادارند، آنگاه حاصل  یمل یاو  یمذهب های یشهربا  یستیترور یا یپرستنژاد  یا یونیستیصه ینهادها

 یدی همگرارا از  یاجتمداع  یهسدرما خواهد شد. این نکتده مفهدوم     مشکلو  یچیدهپ یبترک یکتالش 

بده   یاجتمداع  یهسرمابه  یمنف کلمهطالق ا یهتوج یناسوق خواهد داد . لذا با  یمنف ییهمگرامثبت به 

 است .  یحصحجا و 

،  یسدتی بهزو کارکرد اجتماعی مناسب، آرامش ،  یاجتماع یهسرمامثبت  ییهمگرا یعیطب یجهنت

، ممانعت یدا   یاجتماع یهسرما یمنف ییهمگرا یجهنت یولاست  یملو  یگروهاقتدار و منافع همه جانبه 

، ظهدور   یدت امن، اعطراب ، عدم  ینظم یب( و کشمکش)تعارض(، محرومیت)درگیری و برخورد پنهانی

 یاجتمداع و طبقات  ها گروه. اگر تالش  باشد یمو ...  یاجتماع های یبآس،  یاخالقو  یروان های یبآس

آن در تعارض و مخالفت بدا مندافع گدروه     یجنتااثرات و  کهباشد  ینحوبه  یاجتماع یهسرماموجود در 

 یاجتمداع  یهسدرما ناحق را از  یها گروه یارهایمع یینتعبا  توان یمآن  صورت باشد در  یگرد یاجتماع

خود به  کتاب( در  3000قرار داد . پاتنام ) یلتحلمورد  یمنف ییهمگراو آنها را به عنوان نقش  کردجدا 

 است:  ینااو  یریگ یجهنت کهدارد  یاجتماع یهسرمابه نام مضرات  یفصلتنها،  ینگبولنام 
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به دنبال خواهد داشت ولدی مانندد    ینههز یکسریعرر بوده و فقط  یب اگرچه یاجتماع یهسرما

 گرفته شود . بکاراهداف بد خواهانه  یبرا تواند یم یگرید یهسرماهر نوع 

جدان   کده  یستا یدهپد یگرهمداز  یمنفمثبت و  ییهمگرابا  ها گروهسنجش  یارهایمعاز  یکی

خدود   یاعضدا شعاع اعتماد محدود بده   یناهر چه  که کند یم یادد شعاع اعتما نیز از آن به عنوان یلدف

اعتماد اگر منحصر به افراد گدروه   یعتوز یندفرااست . لذا  یشتربآن  یمنفگروه باشد احتمال بروز اثرات 

و  یدت تقوجامعه سوق داده شدود فدرض    ارکاناعتماد به همه  یعتوز یناو اگر شعاع  یمنفباشد فرض 

 است . یشناسائو  یصتشخقابل  ها گروه های یتعالفمثبت در  ییهمگرا

تمدام رفتارهدا از    کده باور است  ینابر  یشناسدر جامعه  یمنطق کنش یا یمنطقانتخاب  یهنظر 

را  یمنطقد انتخداب   یشناسد جامعه  آنکه یرغمعل. گیرد یمسودشان سر چشمه  یبتعق یبراتالش افراد 

را  یکدار  یعدی طبو  خودکدار هر فرد به طور  کند یمرض ف یانساناز رفتار  یانهگرافرد  یلیخمدل   یک

 ینهمد از  یولد نددارد،   یگردبه سرنوشت افراد  یتوجهمطابق با منافع خودش باشد و  که دهد یمانجام 

اسدت اگدر    یدن ا یهفرع.  کرد یکتفکرا از هم  یاجتماع یهسرما یمنفمثبت و  ییهمگرا  توان یممدل 

مخدرب   یرتدأث شدود و   متمرکزفرد به خصوص  یاافراد گروه و منحصر به  یجمعمنافع حاصل از تالش 

 یدی همگرابدا   یعملحصول به سود و منفعت  یگیریپداشته باشد  یاجتماع یهسرما یفعع شبکه یبرا

 یابدد  یتسدر از جامعده   یعیوسحجم  یااگر منافع از فرد و گروه به همه  بالعکسو  شود یم یتلق  یمنف

 بت به حساب خواهد آمد.مث ییهمگرا یک یگروهآنگاه تالش 

 یددا پ یمنف ییهمگرااز  یگریدبه وجه  یشگرادو عامل به شدت  یرتأثتحت  یاجتماع یهسرما 

در  هدا  شبکهنابرابر  یعتوزعامل  یناول.  کردنابرابر اطالق  یاجتماع یهسرما "به آن  توان یم که کند یم

 یاجتمداع  یدت موقع یرتدأث رتباطات تحت نابرابر به اتصاالت و ا یدسترس یگردو عامل  یاجتماع یهسرما

بدروز   یبدرا را  ینده زم توانند یم یاجتماع یها شبکهنابرابر  یدسترسو  یعتوزدو عامل  ینا. بنابرباشد یم

در  کهنابرابر است  یعتوزبا  یدارائ یکدر ابتدا  یاجتماع یهسرما.  یدنما یتتقوبه شدت  یمنف ییهمگرا

در  یاجتمداع  یهسرما یگردهمگن مبدل شود.  به عبارت  یعتوزبا  ییدارا یک یدباو توسعه  یتتقوروند 

در دسدترس   هدای  یتقابلو  یاجتماع های یتموقع یرتأثنابرابر تحت  یها فرصتسود با  کسب یکابتدا 

 گردد .  یلتبد یاجتماع یتموقعبرابر فارغ از  یها فرصتبه  بایست یم کهافراد است 
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 یدانش،  یننماد،  یفرهنگ،  یزیکیف یا یمال های یهسرماها از آن های یبرخوردارافراد به موازات 

 ینتدر  مهماز  یکیامر  ینا.  شوند یمبرخوردار  یاجتماع یهسرما یایمزااز  یاجتماعمنزلت  یا یارتباطو 

فرد  یشترب مشارکتمنجر به  یدهپد ینااست . البته اگر  یا شبکهدر جوامع  یاجتماع یهسرما یها چالش

مندافع آن همسدو بدا مندافع       کده  یا گونده . به  گردد یمجامعه محور  یاجتماع یهسرما یجاداو  یدتولدر 

و  یدزه انگ یجداد ا یبدرا  یفرصدت  تواندد  یمد  یدز انگچالش بر  یدتهد یناصورت  ینادر  یردگجامعه قرار 

 شود. یتلق یاجتماع یهسرماقدرت و اقتدار  یدتولافراد در امر  یشترب یمند عالقه

  گیری نتیجه
بده   یدد جد ینگرشد است که با   یمهم یارتباطو در واقع پل  یرفراگدر حال  یمفهوم یاجتماع یهماسر

به اهداف مشدترک در سدطح    یابی دست یبراهای  ارتباطات شبکه یژهو، به یاجتماع یها ارزش یبررس

 . پردازد یمخرد و کالن اقتصاد ملی 

ماعی مختلف را صحه گذاشته و  تایید و طبقات اجت ها گروه، ها صنفدین، جامعه تقسیم شده از 

  «تقدوی  »و پرهیزگاری یا  «بر » کرده  است. و همکاری اجتماعی را بر دو محور اساسی نیکوکاری یا

حضرت امام )ره(  مفهدومی جدیدد و کارآمدد    « امت واحده»به مفهوم  یاجتماع یهسرماقرار داده است. 

به نظر  ینچن الشعاع خود قرار دهد. ر این زمینه را تحتتواند بسیاری از تحقیقات د است که در آینده می

, فاقدد   یهسرماخواهد داشت و قدرت بدون  یلتحلقدرت،  روندی رو به  یجادابدون  یهسرما که آید یم

نگدردد،   یاجتمداع به تولیدد قددرت    یاجتماع یهسرمامستقیم بر اجتماع است و اگر  یرتأثاقتدار و اعمال 

 موجب خواهد شد. جامعه را  یساختارزوال 

 یدی همگرا. در  باشدند  یمد  یمنفد  یامثبت  ییهمگرا یرتأثدو  یدارا یاجتماع یهسرما یها شبکه

 ییهمگرا یعیطب یجهنت. شود یمتوانمند  یرونیب های یبآسو مقابله با  یدرون های یبآسمثبت جامعه از 

 یجده نت یولاست  یملو  یگروه، اقتدار و منافع همه جانبه  یستیبهز، آرامش ،  یاجتماع یهسرمامثبت 

و  یرواند  هدای  یبآسد ، ظهدور   یدت امن، اعطراب ، عددم   ینظم یب،  یاجتماع یهسرما یمنف ییهمگرا

 .  باشد یمو ...  یاجتماع های یبآس،  یاخالق

هیچ کشوری نتوانسته بدون سرمایه گذاری اساسی و کارآمد در همگرایی و مشارکت اجتمداعی  

 .به توسعه پایدار دست یابد
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راهبرد توسعه اگر بخواهد به موفقیت دست یابد باید مردم را درگیدر کندد. بندابراین معیارهدای      

تواند شاخص خوب  بر گیرد و سرمایه اجتماعی میر توسعه باید چیزی بیش از میزان رشد اقتصادی را د

 و مناسبی برای آن نیز باشد. 

از  یگدری دبده وجده    یشگدرا  کده ز آنچه ما را ا یدنبا یاجتماع یهسرمابه مقوله  سویه یکتوجه 

 یهسرمادر  ها شبکهنابرابر  یعتوز.کرد، غافل شود یمنابرابر  یاجتماع یهسرمامنجر به  که یمنف ییهمگرا

و  یدع توزسبب بدروز    یاجتماع یتموقع یرتأثنابرابر به اتصاالت و ارتباطات تحت  یدسترسو   یاجتماع

 .گردد یمح ملی در سط یاجتماع یها شبکهنابرابر  یدسترس

 منابع
(، نقد مقاله کنش جمعی و اقتصاد نهادگرا، در کتاب پیشگامان اقتصاد توسععه، جرالعد معایر و جعوز      2222ادلمن، ایرما )

 813ص   1831استیگلیتز، ترجمه غالمرضا آزاد، تهران: نشر نی و چاپ دوم و 

تهران:سعازمان انتشعارات و آمعوزش     کتعر شعهیدی،  هجری(، نهج البالغه، سید رضعی، متعرجم د   12امام علی بن ابیطالب)

  1838انقالب اسالمی، چاپ اول 

، تهران:سعازمان معدیریت صعنعتی، چعاپ اول،     یععی ربو  یالعوان ، ترجمه یاجتماع یهسرماو  یریتمد( ، 2222) یناو ، یکرب

1831 

لد مایر، جوز  اسعتیگلیتز، ترجمعه   ( و  بازبینی چالش توسعه، در کتاب پیشگامان اقتصاد توسعه، جرا2222تاماس، وینود )

 139و  161ص   1831غالمرضا آزاد، تهران: نشر نی و چاپ دوم و 

(، اسالم و توسعه اقتصادی، مترجمان محمدتقی نظرپور و سید اسعحا  علعوی، تهعران: انتشعارات     1668چپرا، محمد عمر)

 1838دانشگاه مفید، چاپ اول 

و  یزپعا   2و1سعال پعنجم شعماره     یعت امن؟ )  فصلنامه  شود یم یفتعره و چگون یستچ( بحران  1833)  ینحس، ینیحس

 (   3ص  33زمستان 

 (  1839ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: انتشارات سمت، چاپ سیزدهم )  (، مقدمه1833نیا  محمدرضا) حافظ 

تهعران: نشعر موسسعه ااالععات، چعاپ       (، شناخت انواع اجتماعات از دیدگاه فارابی و ابن خلدون،1831خوشرو، غالمعلی )

 دوم

  یهسعرما ، روزنامعه  یشناسع اقتصعاد و جامععه    ینبع  یپل یاجتماع یهسرما(، 1833) راد ، محسن یناصرو  ینحسدانشمهر، 

 1833پنجم آبان ماه 

 1839 ، ترجمه غالمرضا غفاری و حسین رمضانیو تهران: انتشارات کویر، چاپ اول یاجتماع یهسرما(، 2228، جان ) یلدف

 1839(، اقتصاد رشد و توسعه جلد دوم، تهران: نشر نی،  چاپ سوم، 1831قره باغیان، مرتضی ) 

 چاپ اول     1833، ین، تهران: نشر یصبور،ترجمه منوچهر  یاجتماع یهنظر یادهایبن(، 1662)یمزج، کلمن
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 1833 یجدهمهاپ ، چین، تهران: نشر یصبور، مترجم منوچهر یشناس(، جامعه 1636) یآنتون،  یدنزگ

 ، چاپ اولین(، تهران: نشر یارمکاقتصاد توسعه، ترجمه غالمرضا آزاد) یاساس(، مباحث 1833، جرالد)یرما

ان توسعه و نسل جدید، در کتاب پیشگامان اقتصاد توسعه، جرالد مایر، جعوز   ن (، نسل قدیم اقتصاد دا2222مایر، جرالد)

   1831نشر نی، چاپ دوم، استیگلیتز، ترجمه غالمرضا آزاد، تهران: 

،  یملع دفعاع   یععال ، دانشعگاه  یراهبرد،  ماهنامه نگرش یتیامن یطمح یلتحلدر  یشآما کاربرد( ، 1839،  فتاح) یمحمد

   113ص   39و مرداد  یرت 32و 31سال هشتم شماره 

 علم اقتصاد، همدان: نشر علم نور، چاپ دوم یاتکل(، 1831) یبحب،  یموسو

   1833های توسعه، مترجم  محمد جواد نااق پور، تهران:  انتشارات دانشگاه تهرانو  (، روش1668میکلسن،  بریتا )

Adler.Paul , Kwon.Seok-Woo(2000) Social Capital : The Good , the Bad and the Ugly, ,  

in knowledge and social capital: foundation and application, edited by Eric.l. Lesse , 

USA , Butterworth-Heinemann. 

Blanchard. Anita , Horan . Tom(2000), Virtual Communities and Social Capital, ,  in 

knowledge and social capital: foundation and application, edited by Eric.l. Lesse , 

USA , Butterworth-Heinemann. 

Knack Stephan and Philip Keefer (1997)Does Social Capital Have an Economic 

Payoff?Across_country Investigation” Quarterly Journal of Econometrics No.112 

November 1997 

Lesser , Eric.l (2000) , leveraging Social Capital in Organization ,  in knowledge and 

social capital: foundation and application, edited by Eric.l. Lesse , USA , 

Butterworth-Heinemann. 

Musick , Marc, -  House , james – David, Williams , attending at religious services and 

mortality in a national sample “ Universities of Michigan , 1998 

Wallis, joe and Paul Killerby(2004), Social economics and social capital, department of 

Economics, University of Otango, Yokohamo, Japan 

http://pub.isu.ac.ir 

www.humaxnetworks.com 

http://www.magiran.com/npview.asp 

 

 

 

 

http://pub.isu.ac.ir/
http://www.humaxnetworks.com/
http://www.magiran.com/npview.asp

