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چکیده
سرمایه اجتماعی مفهوم نوینی است که از علووم اجتمواعی را ع عر وه علووم س اسوی

گرعیده ر عامنه پژرهشی ،کا برع ر تأث رگذا ی ر تأث ر پذیری بالقوه ر بالفعل گسوترعه-
ای ع

حنه رابط جامعه ر حکومت عا ع .سرمایه اجتماعی عبا ت است از ا تباطات

ر شبکه های اجتماعی که می توانند حس همکوا ی ر اطم نوار ا ع م وار ادوراع یو
جامعه پدید آر ند .ع این م ار نباید از نقش نهاعهای مدنی ر عموکرات

ر ن و نقوش

عرلت ر س اسوتذذا ار ع گشووعر ینو ن داواهایی ادول شووع .از ایون ر سورمایه
اجتماعی یکی از مهم ترین شاخصه های شد ر توسعه هر جامعهای به شما می آیود.
این مقاله به عنبال تب ن مفهوم سرمایه اجتماعی ر مقایسه آر با سایر سرمایه ها ،اهم ت
ابعاع ر اج اء سرمایه اجتماعی ر سرمایههای عیذر ا ب ار می کنود ر سو س بوه اب وه
سرمایه اجتماعی ر س استذذا ی پرعاخته ر ین ن نت جهگ ری میشوع که س اسوتهوای
ا تقاء عهنده سرمایه اجتماعی می توانند تأث ر مستق می ع بهبوع اجتماع عاشته باشند

واژگان کلیدی :سررااهه اتتمراعی ،اعتمراد ،انسراا اتتمراعی ،هناارهرا،
اشارکت ،سیاستگذاری
* استاعیا ر عاو ه أت علمی عانشذاه عالمه طباطبایی ،گرره علوم س اسی ،تهرار ،ایرار
** عانش آموخته کا شناسی ا شد علوم س اسی ،عانشذاه آزاع اسالمی راحد تهرار مرک ی
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مقدمه
بحث توسعه جوامع ر کشو ها یکی از ع د ههای جدی عانشمندار ر س اسوتمدا ار
بوعه ر به منظو عست ابی به توسعه ،ع اخت ا عاشتن سرمایه ضورر ت اجتنوان ناپوذیر
تلقی می شوع .ع عیدگاههای سنتی مدیریت توسعه ،سورمایه هوای د یکوی دمواعی ر
انسانی مهمترین نقش ا ا یفا می کرعند ،اما ع عصر حاضر برای توسعه ،ب شتر از آنچوه
به سرمایه اقتصاعی ،د یکی ر انسانی ن ازمند باش م ،به سرمایه اجتماعی ن ازمندیم ،زیرا
بدرر این سرمایه ،استفاعه از سرمایه های عیذر به طو به نه انجام نخواهد شد .به طوو
کلی سرمایه اجتماعی ،منبع کنش های جمعوی اسوت کوه عامول پ ونود عهنوده عوامول
اجتماعی است ر موجب استفاعه حداکثری از منابع د یکی ر انسانی ع جهوت شود ر
توسعه ر تعالی جامعه خواهد شد .سرمایه اجتماعی با شاخصهوایی همچوور ،اعتمواع،
آگاهی ،مشا کت ،شبکه ها ر هنجا ها سنج ده موی شووع ر جامعوهای کوه هور یو

از

شاخص های یاع شده ع آر ،زیاع باشد از سرمایه اجتماعی باالیی برخو عا است.
با ذکر مقدمه باال ،سئواالت ا لی ر درعی پژرهش این است کوه :سورمایه اجتمواعی
ی ست؟ آیا جوامعی که عا ای سرمایه های انسوانی ،د یکوی ،موالی ر ...هسوتند ،عا ای
م ار باالیی از سرمایه اجتماعی ن خواهند بوع؟ مؤلفههای سرمایه اجتمواعی یوه موی
باشند؟ اب ه سرمایه اجتماعی با س استذذا ی یذونه است؟ ع پاسخ به ایون سوؤاالت
این درض ه ا می توار م رح نمووع کوه :اندیشوه سورمایه اجتمواعی ر مؤلفوه هوای آر،
اعتموواع ،اخالق ووات ،مشووا کت ،آگوواهی ،انسووجام اجتموواعی ،ا زش ر هنجا هووا ،نقووش
مستق می ع س استذذا ی ایفا می کند.
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پیشینه سناش سرااهه اتتماعی
ع سال  ،1381الکسی عرتوکویل 1با هدف بر سی مرعم سواال ی 2بوه ایون کشوو
مسادرت نموع ر تحت تأث ر هم ن سفر هایش ،ح ات اشتراکی سرزندهیی ا که پشت بار
عموکراسی آمریکایی ر قد ت اقتصاعی آر بوع ،به تفص ل تو و

کورع .توجوه ار بوه

رابط انجمنها ر مؤسسات ر عرلتی 3مرعم آمریکا جلب شد .ار ع یادوت کوه رابوط
مرعم آمریکا ع آر مؤسسات عارطلبانه ر ر سمی رلوی پویواتر از رابوط سوازمانهای
سمی ر عرلتی ع ا رپا است .نقش سازمار های م بو  ،برقرا ی ا تباط ،ایجواع اعتمواع
ب ن مرعم ر تحک م مرعم ساال ی ع آمریکا بوع د الحی ام ری. 38 ،1833 ،
حدرع شصت سال بعود ع کوا جامعوه شوناف درانسووی ام ول عر کو م د1388
علمشغولی مشابهی ع کا ش ظهو کرع که ع آر رابط به عنوار منبعی از نظم ر معنوا
ع نظر گردته شده بوعند :عر ک م به م العه گذ طوالنی از آنچه ار همبستذی مکوان کی
ع جهار دئوعالی می نام د به همبستذی ا گان

ع جهار سورمایه عا ی قورر نووزعهم

پرعاخت .از نظر عر ک م همبستذی ارل مکان کی بوع زیرا اندیشومندانه نبووعه ر از ری
عاعت ر بر پایهی ساختا ها ر تعهدات ثابت ا بان ر ع تی پایهگوذا ی شوده بووع .ع
مقابل ع جامعه سرمایهعا ی ،شهری ر نعتی ،انسار ها ع جهانی متشکل از ریبوههوا
زندگی می کرعند ،که امو زندگی شار ا بدرر مقر ات مسوتق م تقسو م کوا دئووعالی
تقس م می کرعند .عالره بر این پ وندهای یندگانهای عاشتند که مبتنی بر تعامالت متنوع
بوع .این ع د هها ا ع کا درعن اندتون س ن میتوار مشاهده کرع کوه بوه تموای بو ن
معاشرت ا اعی 4دگم ن شادت یا اجتماع گورا ر معاشورت ابو ا ی 5دگو ل شوادت یوا
1. Alexis deToqueVille
2. Democracy
)3. No governmental organization (NGO
4. Purposive association
5. Instrumental assocociation
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جامعه پرعاخته است .هم ن موضوع تا حدی ع اندیشوه مواکسربور ع بوا ه اقتودا ر
کا ی ما ر تأک د ری بر سب

زندگی مشترک عیوده موی شووع .ع حوالی کوه بعاوی از

نویسندگار ب گ اراسط اراخر قرر نوزعهم ع د ه ک ف ت ر معنای رابط اجتمواعی ا
عاشتند ،برخی عیذر ب شتر عالقمند به ریژگی های ساختا های کالر بوعنود .مشوخص-
ترین آر نظریه کا لما کس ع با ه ماتریال سم تا یخی است که عامل ت انسانی ا ب شوتر
به رابط مج ا ر مجرع طبقات اجتماعی ا لی نسوبت موی عاع ر نسوبت بوه پ ونودهای
م انی ر راس ی که ادراع جامعه ا به یکدیذر پ وند می عهنود کوم توجوه بووع .اتحاعیوه
های تجا ی ر جوامع عرستانه ع عید ما کس ر انذلس به عنوار اب ا های حفواظتی ع
نظر گردته می شدند که از طریق آنها طبقه اشراف جایذاه ریژه ر برخو عا ی خوع ا بر
طبقه رس ع کا گر تأم ن نموعه ر ست برعل ه سل ه بوو ورازی ا تاوع
نویسندگار کالس

موی نمایود.

ع پی ع ک این موضوع بوعند که یذونه انسوار هوا سواختا های

اجتماعی پایدا ر الذوهای دتا ی ا ع جهانی که به نظر آنهوا شوهری شودر ،ونعتی
شدر ر عقالن ت علمی پایههای سنتی نظم از جمله عاعات ،ایمار ر اطاعت بودرر دکور
ا از ب ن برعه اند ،ایجاع نمایند .با این حال نظریه اجتماعی کالس

به طوو عق وق بوه

حوزه هایی که مفهوم سرمایه اجتماعی به آنها اشا ه عا ع توجه نکرعه ر به تفصو ل آنهوا
ا بر سی ننموعه است.
سؤاالتی که نظریه پرعازار کالس

م رح نموعهانود بوا سوؤاالتی کوه محققو ن سورمایه

اجتماعی م رح می کنند تفارت اساسی عا ند .با اینکه می توار نظریه های سرمایه اجتمواعی
اع ی

عیدگاه کلی ما کس تی ،عر ک می یا ربوری از نظور اجتمواعی جوای عاع اموا ایون

مفهوم کانور های جدیدی ا ایجاع کرعه ر پرسوش هوای توازه ای ا م ورح نمووعه اسوت.
ایدهی سرمایه اجتماعی به پ وندهای ب ن س ح خرع تجرب ات درعی ر دعال ت رزانوه ر ن و
رابط م ار نهاعها ،انجمن ها ر اجتماع توجه عا ع ،عالره بر این ،با تعری

پ وندها به عنووار

شکلی از سرمایه ،این مفهوم به شکلی گسترعه مع وف به مجموعوهای از تب و نهوایی اسوت
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که می تواند س وح خرع ،م انی ر کالر ا یکدیذر پ وند عهد .دد لد. 18-11 ،1833 ،
ع سال  ،1311ل دا هان فار ،1سرپرست مدا ف ریرج ن ای ربی آمریکوا از مفهووم
سرمایه اجتماعی برای توض ح اهم ت مشا کت ع ا تقاء دعال ت مدا ف استفاعه نموع.
بعد از هان فار اندیشه سرمایه اجتماعی تا یندین عهه ناپدید شود رلوی ع عهوه ،1330
گررهی از جامعه شناسوار شوهری کانواعایی دسو م 2 ،سو لی 3 ،لووزلی 1331 4 ،ع عهوهی
 ،1310ی

نظریه پرعاز مباعله نام دهومانس 1311 ،5ر ی

استاع مسوالل شوهری دجو ن-

جاکون ، 1311 ،6ر ع عهه  1390اقتصاععانی به نام گلون لوو ی 7د 1393آر ا عربوا ه
اح ا کرعند دتواجبخش . 385 ،1833 ،درانسو سدوکویاموا ع کتوان «پایوار نظوم :سورمایه
اجتماعی ر حفظ آر» می نویسد ،نخسوت ن بوا ع عهوه  ،1310جو ن جواکون ،ع کتوان
«مرگ ر زندگی شهرهای ب گ آمریکا» سرمایه اجتماعی استفاعه نموع د حمانی ر کارسوی،
. 88 ،1839
جاکون سرمایه اجتماعی ا شبکه های اجتماعی دشرعهای می عاند کوه ع محودرعه هوای
قدیمی شهری ع ا تباط با حفظ نظادت ،عدم رجوع جرم ر جنایت خ ابانی ر عیذر تصم مات
ع مو ع بهبوع ک ف ت زندگی ع مقایسه با عوامل نهاعهای سمی مانند ن رری حفاظتی پل س ر
ن رری انتظامی ،مسئول ت ب شتری از خوع نشار میعهند دمبشری. 183 ،1833 ،
گلن لو ی ،سرمایه اجتماعی ا مجموع منابعی می عاند که ذات رابط خوانواعگی ر
ع سازمار اجتماعی رجوع عا ع ر برای شد شوناختی یوا اجتمواعی کووعک یوا جووار
سوعمند است دکلمن. 533 ،1831 ،

1. Lyda. Hani fan
2. Sim
3. seely
4. Loosely
5. Homans
6. Jane jacobs
7. Glenn Loury
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ایوار الیت 1جامعه شناف ،ع عهه  1390از مفهوم سورمایه اجتمواعی ع تو و
نبوع اعتماع ر همبستذی ب ن آمریکال ار آدریقایی تبا دس اه پوستار ر ع نت جوه کمبووع
عاع ر ستد ب ن آنها بهره برع.

سرااهه اتتماعی از نگاه پیر بوردهو
پ ربو ععیو جامعه شناسی برجسته بوع که کا هایش ط

گسوترعهای از عانوش هوا ا

پوشش می عاع .از تئو ی های دلسفی ر اعبی تا جامعه شناسی ر انسار شناسی ،بو عیوو ا
ب شتر با پرعاختنش به مفاه م زیر می شناسند .قد ت ،خشونت نماعین ،انسوار عانشوذاهی
ر رابط م ار ساختا های تا یخی ر کا گ ا ار شناسند .از نظر پ ربو عیو سرمایه اجتماعی
حا ل جمع منابع بالقوه ر بالفعلی است که نت جه مالک ت شبکه با عراموی از رابوط کموا
ب ش نهاعینه شده ،آشنایی ر شناخت متقابل ن ب ن ادراع ،یا به ب وار عیذور ع گورره اسوت
شبکه ای که هر ی

از اعااء خوع ا از پشت بانی سرمایه اجتماعی برخوو عا موی کنود ر

آنار ا مستحق اعتبا می سازع .البته سرمایه اجتماعی مستل م شرای ی بوه مراتوب بو ش از
رجوع رف شبکه پ وندها میباشد دمبشری. 150 ،1833 ،
ری سرمایه ا به یند مقوله تقس م می کند :اقتصاعی ،اجتماعی ،درهنذی ر نمواعین،
که هر کدام از اینها ا ن می توار ع پرتو دعال تهای خاص بوه مقووالتی یوور سورمایه
عملی ،حردهای ،اعبی ،عانشوذاهی ،حقووقی ،اقتصواعی ،س اسوی ،دلسوفی ،اطالعواتی ر
سرمایه آموزش تقس م کرع دداین. 101-108 ،1833 ،
به طو کلی بو عیو سه نوع سرمایه ا شناسایی می کند .این اشکال سرمایه عبا تنود
از :شکل اقتصاعی ،درهنذی ر اجتماعی .شکل اقتصاعی سرمایه بالدا له تبدیل به پوول
می شوع .مانند عا ایی های منقول ر ثابت یو

سوازمار .سورمایه درهنذوی نووع عیذور
1. Ivan Light
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سازمار رجوع عا ع ،مانند تحص الت عال ه اعاای سوازمار کوه

این نوع سرمایه ن ع برخی موا ع ر تحت شرای ی قابل تبودیل بوه سورمایه اقتصواعی
است ر سرانجام شکل عیذر سرمایه ،سرمایه اجتماعی است که به ا تباطات ر مشوا کت
اعاای ی

سازمار توجه عا ع ر می تواند به عنوار اب ا ی برای س در به سرمایه های

اقتصاعی باشد د حمانی ر کارسی. 188 ،1839 ،

سرااهه اتتماعی از دهدگاه تیمز کلمن
برخالف بو عیو ج م کلمن 1از راوگار مختلفوی بورای تعریو
گردت ،ری مفهوم سرمایه اجتمواعی ا از ابعواع مختلو
سرمایه اجتماعی از نقش کا کرع آر کم
ا اله عاع رنه تعری

سورمایه اجتمواعی کمو

بر سوی کورع .کلمون بورای تعریو

گردوت ر تعریفوی کوا کرعی از سورمایه اجتمواعی

ماهوی ،بر این اساف سرمایه اجتماعی شیای راحود ن سوت ،بلکوه انوواع

ی های گوناگونی است که عر ریژگی مشترک عا ند :همه آنها شامل جنبهای از یو

سواخت

اجتماعی هستند ر کنش های مع ن ادراعی ا که ع ع رر سواخت هسوتند تسوه ل موی کننود.
سرمایه اجتماعی ،مانند شکل های عیذر سرمایه مولد است ر عست یابی به هدف هوای مع نوی
ا که ع نبوعر آر عست یادتنی نخواهد بوع امکوار پوذیر موی سوازع .سورمایه اجتمواعی ماننود
سرمایه د یکی ر سرمایه انسانی کامالً تعویض پذیر ن ست ،اما نسبت به دعال تهوای بخصو وی
تعویض پذیر است .شکل مع نی از سرمایه اجتماعی که ع تسه ل بخش های مع نی ا زشومند
است ممکن است برای کنش های عیذری بی دایده یا حتی زیانمند باشد .سرمایه اجتمواعی نوه
ع ادراع ر نه ع اب ا د یکی تول د قرا عا ع دکلمن. 511 ،1831 ،
به اعتقاع کلمن عواملی که سوبب ایجواع ر گسوترش سورمایه اجتمواعی مویشووند،
عبا تند از :کم  ،ایدلولووی ،اطالعات ،هنجا ها.
1. James Coleman
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سرااهه اتتماعی از نگاه رابرت پاتنا

1

سرمایه اجتماعی آر عسته از ریژگیهای زنودگی اجتمواعی ،شوبکههوا ،هنجا هوا ر
اعتماع است که مشا کت کنندگار ا قاع می سازع تا به ش وهای مؤثرتر اهداف مشوترک
خوع ا تعق ب نمایند .به ب ار عق ق تر سرمایه اجتماعی از طریوق ادو ایش ه ینوه هوای
بالقوه ،جدا شدر تقویت هنجا های مستحکم بده بسوتار ،تسوه ل جریوار اطالعوات از
جمله اطالعات مربوط به شرکت کنشذرار ر تجسم مودق ت های گذشته سعی عا ع بوه
تحقق کنش جمعی کم

کند دد لد. 33 ،1831 ،

پاتنام ب ن عر شکل ارل ه سرمایه اجتماعی تمای قالل می شوع کوه عبوا ت اسوت از:
سرمایه اجتمواعی ا تبواط عهنوده دیوا جوامع ر سورمایه اجتمواعی ع رر گررهوی دیوا
انحصا ی  .سرمایه اجتماعی ا تباط عهنده ،ادراع متعلق به تقس مات اجتمواعی متنووع ا
گرع هم می آر ع ر سرمایه اجتماعی ع رر گررهی ،هویوتهوای انحصوا ی ا تقویوت
کرعه ر باعث حفظ همذنی میشوع دهمار منبع. 31 ،

سرااهه اتتماعی از نگاه فرانسیس فوکوهااا
درانس س دوکویاما 2ع تعری

سرمایه اجتماعی ین ن می گویود :سورمایه اجتمواعی

مجموعه مع نی از هنجا ها ر ا زش های ر سومی اسوت کوه اعاوای گررهوی کوه
همکا ی ر تعارر م ار آنها مجاز می باشد ،ع آر سه م هسوتند کوه البتوه مشوا کت ع
ا زش ها ر هنجا ها به خوعی خوع باعث تول د سرمایه اجتماعی نمی گورعع ،یورا کوه
این ا زش ها ممکن است ،ازشهای منفی باشند ددوکویاما. 1 ،1893 ،
دوکویاما ع اب ه با سرمایه اجتماعی ،هنجا های اجتماعی ا به عر بخش تقس م میکند:

1. Robert putnam
2. Francis fukuyama
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 -1هنجا های مولد سرمایه اجتماعی که به ا تقوای همکوا ی م وار اعاوای گورره
منجر می شوع ر اساساً شوامل سوجایایی مثول وداقت ،اعای تعهودات ر ا تباطوات عر
جانبه میباشد.
 -1هنجا های ر مولد که برخالف هنجا های مولد سورمایه اجتمواعی کمکوی بوه
ا تقای همکا ی م ار اعاای گرره نخواهد کرع.
محو
احب نظرار

تعری

سرمایه

اجتماعی

هدف

س ح تج یه ر

د س در به....

تحل ل

منابعی هستند که منادع
پ ربو عیو

عمومی ا مو ع ا زیابی

سرمایه اقتصاعی

قرا میعهند

ادراع ع گرره-

اندازه خانواعه -حاو

های دام لی ر

رالدین ع خانواعه-

اجتماعی ددرع

تحرک خانواعه -انتظا

یا گرره

ماع از آموزش درزندار

حکومتهای

عاویت ع سازمارهای

عموکراسی ر

س اسی ع س ح

عارطلبانه -مشا کت

توسعه اقتصاعی

ملی دگرره با

آزاعانه -خواندر رزنامه

حکومت ملی

ر عاویت آر

سرمایه انسانی

برای س در به منادع
خوع استفاعه میکنند.
اعتماع ،هنجا ها ،ر
شبکههایی که تسه ل
ابرت پاتنام

کننده همکا ی اعاا
برای س در به منادع

قابت با هم

نامها -پ وندها-

ددرع به درع

اجتماعی است که اعااء
ج م کلمن

ادراع ع حالت

 عنارین -عرستیها-عاویتها -شهررندی

جنبههایی از ساختا
از آر به عنوار منبعی

شاخصها

مشترک است

 انحرادات اجتماعی-جرم ر جنایت-

مجموعهای از هنجا ها یا
درانس س

ا زشهای ر سمی که

جوامع ر

دررپاشی خانواعه -درا

دوکویاما

شامل ا زشهای مثبت ر

درهنذها

از پرعاخت مال ات-

منفی هستند

مصرف مواع مخد -
عاعخواهی

منبعhttp: //www.fasleno.com/archives/00311/php :

تعرهف سرااهه و انواع آن

222

فصلنااه علمی ر پژوهشی علو سیاسی و روابط بینالملل

سرمایه از یشه  Capبه معنای سر ،اساسی ،ا لی ر ب گ است .ع نخست ن نذواه
سرمایه عبا ت است از :جوهره ،مایه ا لی ر ثابت عاعه هوا ر عاشوتههوا کوه موی توانود
«ماعی» یا «معنوی» باشد .ع درهنگ لغات ربسترز ،سرمایه هم به معنای ماعی ر هم بوه
معنای معنوی آر ع ج شده است .از نظر اقتصاعی ،سرمایه به ثوررتهوا ر عاشوتههوایی
اطالق می گرعع که انسار برای دع ن ازمندی خوع به کا نمی برع ،بلکه آر ا به منظو
تول د ثررت جدید دعال مینماید داختر محققی. 1833 ،
سرمایه معنای گسترعهتری از آنچه میاندیش م عا ع .سرمایه تنها شامل مال ر ثررت،
پول ر عا ایی ن ست ،بلکه تواناییها ،استعداعها ،عالقه مندی ها ر حتی ب نش یو

دورع

ن ج ء سرمایههای ار به شما می رع.
از نظر دلو ا د 1000سرمایه عبا ت است از منابع سورمایهگوذا ی شوده جهوت ایجواع
منابع جدید ع ادق زمانی بلند مدت .از نظر ری سرمایه عا ای شش بعد به شرح ذیل است:
سرمایه س اسی PC

سرمایه انسانی HC

سرمایه اجتماعی SC
رهب ر شناسایررا ن
شناسایی ن
هبریهران نسیر
ف صت
ها ر بس ج
در
رررررتن
تن
مسررررراس
باالبرعرن
دننی ما هن
ساالسع جهت
مناب
سرمایه

سرمایه طب عی NC

سرمایه مالی FC

سرمایه درهنذی CC

تأثیر سرااهه اتتماعی بر ارتقاء سیاستگذاری
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سرااهه انسانی 1و ابعاد آن
1ر سرااهه انسانی 1و ابعاد آن
سرمایه انسانی به داکتو هایی نظ ر تحص الت ،معلومات ر آموزه ها ر مهوا ت هوای
کا ی اطالق می شوع ،که اگریه سرمایه متعا ف یا د یکی ن ستند ،اما قابل ت تبدیل بوه
آر ا عا ند .اهم ت این سرمایه به حودی اسوت کوه آر ا مکمول «سورمایه اجتمواعی»
میعانند ر از سرمایه انسانی ،به عنوار اب ا ی برای س در به «سرمایه اجتماعی» یاع موی
کنند.ع تئو یهای جدید توسعه معمو ًال به ایون سورمایه توجوه خا وی شوده یورا کوه
تجا ن نشار عاعه اند کل سازمار ر اموال ع یا یون انسوار ر نووع دتوا ار معنوا ر
مفهوم می یابند.
ابعاع سرمایه انسانی :آموزش ،مها ت ها ،سالمتی ،ا زش ها ،هبری ددلو . 1000 ،
2ر سرااهه طبیعی 2و ابعاد آن
به منابعی اطالق می شوند که می توانند به عنوار مواع خام ع یو

درآینود اسوتفاعه

شوند .به عبا تی دراهم کننده منابع تجدید شدنی ر تجدید نشودنی طب عوی اسوت .ایون
سرمایه توسعه پایدا  ،راکوس ستم های پایدا با اجتماع سوعآر یندگانه ا مدنظر قورا
می عهد .ابعاع سرمایه طب عی :هوا ،آن ،خاک ،گ اهار ر ح وانات ،عر نما ،یشومانوداز
دهمار. 1000 ،
 -3سرااهه االی 3و ابعاد آن
این نوع از سرمایه به پشتوانه مالی ی
مختل

دعال وت اشوا ه عا ع کوه شوامل گونوه هوای

پول ر اعتبا ات می شووع .ازآنجوا کوه توأم ن ه ینوه هوا بوه عنووار ضورر ت
1. Human Capital
2. Natural Capital
3. Finance Capital

222

فصلنااه علمی ر پژوهشی علو سیاسی و روابط بینالملل

انکا ناپذیر دعال تهای خوعکالر شناخته می شوع ،م ار این سرمایه می تواند ع گسوتره
ر نوع دعال تها ر نتایج حا له تأث رگذا باشد.
ابعاع سرمایه مالی :بدهی سرمایه ،ا زش سرمایه ،ع آمد مال اتی ،پس انوداز ،تخف و
مال اتی ،اهداء دبخشش
از نظر کلمن سرمایه اجتماعی نوعی از سرمایه است که مانند عیذر اشوکال آر مولود
بوعه ر امکار عست یابی به هددهای مع نی ا که ع نبوعر آر عست یادتنی نخواهد بووع
امکار پذیر می سازع .سرمایه اجتماعی سبب می شوع تا ه ینه های عست ابی بوه اهوداف
مع ن کاهش یابد اهدادی که ع نبوع سرمایه اجتماعی عست ابی بوه آنهوا تنهوا بوا ورف
ه ینه های زیاع امکار پذیر است دکلمن. 511 ،1831 ،
 -4سرااهه سیاسی 1و ابعاد آن
سرمایه س اسی عبا ت است از« :توانایی گرره جهوت نفووذ ر اثرگوذا ی ع توزیوع
منابع برای راحدهای اجتماعی ،شامل کم

کرعر ر برنامه کا ی جهت اینکه یه منعبی

ع اخت ا هستند» .ابعاع سرمایه س اسی :سازمار ،ا تباطها ،دا ،قد ت ددلو . 1000
از نظر پاتنام سرمایه اجتماعی رس لهای برای س در به توسوعه س اسوی ر اجتمواعی
ع س ستمهای مختل

س اسی است .پاتنام بر اعتمواع تأک ود زیواع موی کنود از نظور ار

اعتماع ر ا تبا ط متقابل ع شبکههای اجتماعی به عنوار منابعی هستند که ع کنشهای
اعااء جامعه موجوع می باشند.
 -5سرااهه فرهنگی 2و ابعاد آن
سرمایه درهنذی تع ن می کند که جهار ا یذونه بب ن م ،یه ی ی جهت ا الوه بوه
عست آر یم ،جهت تغ ر به یه ی هایی ب ندیش م» از نظر بو عیو سرمایه درهنذوی بوه
1. Political Capital
2. Cultural Capital
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سه شکل می تواند رجوع عاشته باشد:
 -1ع حال متجسد یا تجسم یادته ،1که خصالل عیرپای دکری ر جسمی ا شامل میشووع
 -1ع حالت ع ن ت یادتذی 2یا ع ن ت یادته ،که به شوکل کاالهوای درهنذوی یوور :تصواریر،
کتان ها ،لغت نامه ها ،اعرات ،ماشو ن آالت بوررز موی کنود  -8نهاعینوه شوده 3کوه از طریوق
مدا ک راقعی ر عیذر شواهد پایذاه درهنذی ،بازنمایی می شوع دتاجبخش. 189 ،1833 ،
به عق ده بو عیوع ع هر م دانی م ار بوازیذرار یوا گررههوای اجتمواعی یهوا نووع
سرمایه ع ر بدل می شوند که عبا تند از:

 -1سرااهه اقتصادی:4
سرمایه اقتصاعی ع ع رر م دار اقتصواعی رجهوهی الوب عا ع .م ودانی کوه ع آر
توزیع ر مبا زه بر سر منابعی یور ع آمد ،زم ن ر عا ای های مالی ،همچور اب ا ی بورای
تأم ن سوع است .پس «سرمایه اقتصاعی ،سرمایهای است شامل منابع ،ع آمود ر عا ای هوا
که ع حقوق مالی متبلو میشوع» .دثقالنی11 ،1833 ،
اهم ت سرمایه اقتصاعی برای بو عیو از آر ر بوع کوه ار نورت تبودیل پوذیری ایون
گونه سرمایه ا ع سنجش با عیذر سرمایه ها باال می عانست.
بو عیو ع مو ع اب ه م ار منابع اقتصاعی ر عیذر منابع کند ر کارهایی کرعه اسوت.
برای نمونه این موضوع ا بر سی کرعه است که سرمایه اقتصاعی یذونه می توانود بوه
سرمایه درهنذی یا آموزشی تبدیل شوع دبو عیو 1335 ،البته ار به بر سی خوع م ودار
اقتصاعی عالقهای نداشت ر می گفت این رظ فه ا به عهده عیذورار موی گوذا ع زیورا
عالقه خوع ار مع وف به سرمایه های درهنذی ر اجتماعی است .دبو عیو1335 ،
1. Embeddable
2. Objectified
3. organize
4. Economic Capital
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 -2سرااهه فرهنگی

1

منابع درهنذی ع برگ رنده کا های نماعی گونواگور همچوور زبوار ،اعن ر ن اکوت،
ذرق ر سل قه ،معردت ر مها ت است .این منابع درهنذی ا زمانی موی تووار «سورمایه»
شمرع که همانند منابع اقتصاعی بتوار آنها ا برای به عست آر عر «سووع» درهنذوی بوه
کا برع .سوعی که می توار آر ا انباشت ر به عیذر گونههای سرمایه تبدیل کرع دلوپ ر
اسکات. 183 ،1833 ،

 -3سرااهه نمادی

2

سرمایه نماعی به هرگونوه عا ایوی گفتوه موی شووع دسورمایه اقتصواعی ،درهنذوی ر
اجتماعی ر ...که عستهای از اعاای اجتماع آر ا ع مییابند ،به سم ت میشناسوند ر
برای آر ا زش قالل میشوند دwww.fakohi.com
به سخن عیذر نقش کل دی سرمایه نماعی ،مشررع ت بخش در به گونوههوای عیذور
سرمایه است ،سرمایه نماعی تنها ع برعاشتهای ذهنی رجوع عا ع گسترش موییابود ر
ع ک میشوع.
از عید بو عیو سرمایه نماعی اگر با مکان سم های پنهار ر به گونه مقووالتی یکسوره
طب عی جلوه کننده به کوا گردتوه شووع ،بوه خشوونت نمواعی موی انجامود دبوویژه ع
بو رکراسی عرلتی ر ع سانه ها مانند تلوی یور  .دبو عیو1390 ،

4ر سرااهه اتتماعی

3

یعنی شبکهای از رابط درعی ر گررهی که هر درعی ع اخت وا عا ع ر شوامل هموه
1. Cultural Capital
2. Simbolic Capital
3. Social Capital
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منابع راقعی ر بالقوهای است که می توانند ع اثر عاویت ع شبکه اجتماعی کنشوذرار
یا سازمار ها به عست آیند دتاجبخش. 159 ،1833 ،

اقاهسه سرااهه اتتماعی با سرااهه فیزهکی و انسانی:
شاید مهمترین پ شردت ع اقتصاع آموزش ر پررش ع سی سال گذشته این اندیشوه
بوعه است که مفهوم سرمایه د یکی به گونه ای کوه ع اب ا هوا ،ماشو ن آالت ر عیذور
رسایل تول دی تجسم یادته است ،می تواند بسط یابد ر شامل سرمایه انسانی ن بشووع.
همان و که سرمایه د یکی با ایجاع تغ رات ع مواع برای شکل عاعر به اب ا هوایی کوه
تول د ا تسه ل می کنند به رجوع می آید ،سرمایه انسانی با تغ ر عاعر ادراع بورای عاعر
مها تها ر توانای هایی به آنها پدید می آید ر ادراع ا توانا می سازع به ش وه هوای جدیود
دتا کنند .سرمایه اجتماعی به نوبه خوع هنذامی به رجوع می آید که رابط م ار ادوراع
به ش وهای عگرگور می شوع که کنش ا تسه ل می کند .سرمایه د یکی کامالً ملمووف
است ر به و ت ماعی ر قابل مشاهده تجسم یادته است .سرمایه انسانی کمتر ملموف
است ،ر ع مها ت ها ر عانشی که درعی کسب کرعه اسوت تجسوم موی یابود ،سورمایه
اجتماعی حتی کمتر از این محسوف است ،زیر ع

رابط م ار ادوراع تجسوم موی یابود.

سرمایه د یکی ر سرمایه انسانی دعال ت تول دی ا تسه ل می کنند ر سرمایه اجتمواعی
ن همانند آنها عمل می کند ،مثالً گررهی که اعاایش قابل ت اعتماع نشار می عهنود ر
به یکدیذر اعتماع زیاع می کنند ،خواهد توانست کا هایی بسو ا ب شوتر از گررهوی کوه
داقد آر قابل ت اعتماع ر اعتماع است انجام عهد دکلمن. 515-513 ،1831 ،
 -6سرااهه اتتماعی و ابعاد آن
تصو نمای د تعداع زیاعی ن رری انسانی حول معدنی ع عشوت عر ادتواعه اجتمواع
نمایند .یعنی سرمایه انسانی ر سرمایه اقتصاعی ر تا حودرعی سورمایه هوای درهنذوی ر

222

فصلنااه علمی ر پژوهشی علو سیاسی و روابط بینالملل

ا تباطات دراهم گرعع .رلی ی

حلقه راسط که سرمایه های م ررحه ا با هم متصول ر

دعال نماید هنوز مفقوعه است ر آر سازمار عاعر ن ررها ،ایجاع اعتمواع ،ا تبواط ر حلقوه
ب ن ن ررها ر با مح ط جدید است .ع راقع دراهم آر عر زم نه ها ،متصل کورعر حووزه
های اجتماعی -س اسی ع

استای توسعه کمی ر ک فی جامعه ،تحقوق جامعوه مودنی ر

برقرا ی تحک م عموکراسی ،سرمایه اجتماعی نام وده موی شووع .ابورت پاتنوام سورمایه
اجتماعی ا مجموعه ای از مفاه م مانند :اعتماع ،هنجا ها ر شوبکه هوایی مویعانود کوه
موجب ا تباط ر مشا کت اعاای ی

جامعه می شوع ر منادع متقابل آنها ا تأم ن موی

کند .دوکویاما سرمایه اجتماعی ا ی

هنجا اجتماعی می خوانود کوه همکوا ی عر یوا

یند نفر ا تقویت می نماید ر آر ا ریژگی عمل متقابل عر عرست محسون موی کنود.
از نظر ار سورمایه اجتمواعی عبوا ت اسوت از مجموعوه هنجا هوای موجووع ،ع نظوام
اجتماعی که موجب باال دتن س ح همکا ی اعاای جامعه ر پای ن آمدر س ح ه ینوه
تباعالت ر ا تباطات می گرعع د حمانی ر کارسی. 81 ،1839 ،
بان

جهانی سرمایه اجتمواعی ا پدیوده ای موی عانود کوه حا ول توأث ر نهاعهوای

اجتماعی ،رابط انسانی ر هنجا ها بر ری کم ت ر ک ف ت تعوامالت اجتمواعی اسوت.
تجا ت موجوع نشانذر تأث ر مثبت این پدیده بر اقتصواع ر توسوعه کشوو های مختلو
است داختر محققی. 3 ،1833 ،
به طو ی که مشاهده می شووع دوکویاموا از منظور درهنوگ ،پاتنوام ع حووزه علووم
س اسی ر هر عر با تأک د بر ریژگی ها ر عنا ر سرمایه اجتماعی به آر نذریستند ،کلمن
از زاریه آموزش ر پرر ش ر با تأک د بر نقش ر کوا کرع سورمایه اجتمواعی ع سو وح
خرع ،م انه ر کالر بدار پرعاخته است .منظو از س ح خورع مجموعوه ا تباطوات ادقوی
دا تباطات ب ن اعاای هم س ح است که ب ن ادراع ،خانواعه ها ،عرسوتار ر همسوایذار
جریار عا ع .منظو از س ح م انی ،مجموعه رابط درا درعی است .یعنی ا تباطات بو ن
انجمن ها ،شرکت ها ،مؤسسات ،سازمانها ر اح ان س اسی اسوت .سو ح کوالر شوامل
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ساختا ر رابط نهاعهوای سومی ،قووای مجریوه ،قاوال ه ر س سوتم هوای حقووقی ر
آزاعیهای مدنی است .ع راقع س ح م انی ،اعااء ا برای اهداف ر کنش های خواص
مرتبط با اهداف آر سازمار گرع آر ی ر به هم ن عی

نموعه ر منسجم می نمایود .هور

یه تعداع راحدهای س ح م انی ب شتر ر ساختا آر ها گسترعه باشد ،کونش جمعوی ع
حنه پویاتر ر عموکراسی پخته تر ر بالغ تر می گرعع .اما تفارت انجمن ها بوا سورمایه
اجتماعی این است که ،انجمن ها دیا اح ان ا لب اعااء ا برای اهداف ر کنش هوای
خاص ر مرتبط با اهداف خوع گرع می آر ند رلی ع سرمایه اجتماعی به حنه آر عر
ادراع برای نشار عاعر کنش های جمعی مرتبط با هر نوع هدف می باشد
د فو ی ر جعفری. 115 ،1833 ،

اؤلفه ها و عناصر سرااهه اتتماعی
آنتونی گ دن ع کتان پ امدهای مد ن ته می نویسد :ع عهه  ،1330نقوش ادوراع ع
جامعه براساف «مرع» یا «زر» تثب ت می شد ،رلی اکنور بابد نقش ها ا بر مبنای ا تبواط
ا زیابی ر قاارت نموع.
اعتماد 1 :ار می گوید :برای برقرا ی ا تباط باید «اعتماع» ایجواع کورع .بورای ایجواع
اعتماع عمومی باید شرای ی دراهم شوع تا مورعم یو

کشوو بتواننود ع کنوا یکودیذر

احساف آ امش ر امن ت کنند .باید برای دع تااعها ر نابسوامان ها ع برقورای نظوم 2ر
ثبات 3ع مح ط اقتصاعی ،اجتماعی ،س اسوی ر درهنذوی جامعوه توالش نمووع .اعتمواع
عمومی ع یا یون رابط ح ح ،عاعالنه ر منصفانه شکل میگ رع.
ار از با زترین عانشمندانی است که با راحت حرکت به سوی توسوعه 4ا از منظور
1. Trust
2. order
3. stability
4. Development
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اعمتاع می نذرع .از نذاه ار اعتماع ا اتکاء یا اطم نار به نوعی ک ف ت ر یوا وفت یو
شخص ،ر یا ایمار به حق قت ی

گفته می عاند دگ دن . 89 ،1899 ،

زرکر د 1331به سه نوع متفارت از اعتماع اشا ه می کند :اعتمواع خص صوه محوو
که به پ ش نه اجتماعی یا درهنذی شخص پ وند عا ع ،اعتماع درآیند محو که به مباعالت
گذشته ر حال ا تباط عا ع دمانند آنچه ع رجهه ر اعتبا ر مباعله هدایا رجووع عا ع ،ر
اعتماع مبتنی بر نهاع ،که به اشکال تأی د یا محدرعیت های قانونی مرتبط است .به هم ن
ترت ب ع جوامع مد ر ،گذا ی رجوع عاشته است از «اعتماع مبتنی بر خص صوه دورعی
به اعتماع مبتنی بر درآیند ر تج یه ر س س به اعتمواع نهواعی کوه از عموم وت ب شوتری
برخو عا است» دتون کس. 111 ،1839 ،
اعتماع به س حی از اطم نار مرعم برمی گرعع که عیذورار هموان و کوه موی گوینود
عمل می کنند ،یا همان و که می گویند انتظا می رع عمل کنند ،یوا اینکوه آنچوه موی
گویند قابل اعتناست .س ح اعتماع درع به عیذری به مقدا زیاعی تصوو دورع از اعتمواع
شدر به ار بستذی عا ع .اگر یه مرعم می توانند اعتمواع ا ع عیذورار ایجواع کننود .ع
حالی که اعتماع می تواند به ادراع مربوط باشد ،می تواند بوه گررههوا ر نهاعهوا ع یو
جامعه از جمله عرلتها هم مربوط باشد .بس ا ی از نویسندگار اعتمواع ا بوه من لوه یو
عنصر سرمایه اجتماعی می عانند ،عیذرار آر ا به من له ی

منبع یا پ امود مهوم سورمایه

اجتماعی می عانند ،اما از محسون کرعر اعتماع به جای خوع سرمایه اجتمواعی برحوذ
می عا ند دنص ری. 10 ،1831 ،
اخالقیات :بس ا ی از احب نظرار معتقدند کوه ع زموار حاضور ،الوب جواموع
بشری به بحرار اخالقی ر مشکالت ناشی از بی توجهی به ا زشهای انسانی ر معنویار
عیا ه شدهاند .این رضع ت ع همه کشو های جهوار کون ر بو ش رجووع عا ع ،لو کن
ع جوامعی که الب مرعم یا از ثبات نسبی اقتصاعی یا حداقل امکانات زندگی ر داهی
بی بهرهاند ،ناعیده گردتن ا زش ها ر ا ول اخالقی ب شتر به یشم میخو نود .ع ایون
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جوامع به منادع ر الح جامعه یندار اهم ت عاعه نمی شوع ر ب شتر کسوب سووع مود
نظر است .شما ه تخلفات ع امو باز گانی ر عاع ر ستد ر تعداع شکایات ر نا ضوایتی
های رزاد رر است ر کنترل اجتماعی ن یندار اعمال نمیشووع .آنچوه اموررزه بایود
عم قاً بدار توجه شوع ر به مرحله اجرا ع آید ،نقوش سوازنده سوازمار هوا ع آمووزش
رظای

ر مسئول ت های اجتماعی ر اخالقی است کوه جامعوه بوه آر ن واز عا ع .برناموه

ی ی جامعه ر مستمر ع زم نه آموزش ،تغ ر نذرش ر عیدگاههای اخالقوی ع جهوت
منادع ر خ ر ر الح جامعه می تواند به تد یج ع ش وه تفکر ادراع جامعوه ر نهایتواً ع
مؤسسات ر سازما ر های گوناگور هر جامعه اثر سازنده بر جای می گذا ع.
ا زش ها ر ا ول اخالقی بعدی از ابعاع سرمایه اجتماعی است که با تقویت آنها ع
سازمانها می توار به م ار سرمایه اجتماعی اد رع کوه نت جوه آر عسوت ابی بوه بهورهر ی
ب شتر از منابع ر از جمله از سرمایه انسانی است دنج

ب ذی. 1830 ،

اطالعات :اطالعات مؤثرترین ر کا آمدترین ثررت ر سرمایه هر ملوت اسوت .ثررتوی کوه
برخالف ثررت های عیذر از ب ن نمی رع ر هریه مصرف شوع قویت تر ر کاملتر می شووع.
اطالعات م ار عانشی است که اعاای شبکه اجتماعی از یکدیذر عا ند دبهرامی. 8 ،1831 ،
دوکویاما معتقد است که قبل از ر رع به هر س سوتم تجوا ی یوا اجتمواعی ،بایود آگواهی
کادی ع با ه ،شبکه های اعتماع موجوع ع آر س ستم ر ریژگی هوای آر ا بوه عسوت آر ع،
زیرا اعتماع ا پایه هر گونه مباعالت اقتصاعی راجتماعی می عاند دعلوی. 85 ،1830 ،
اشارکت :1رجوع شبکههای مشا کت به عنووار حووزههوای تول ود کننوده سورمایه
اجتماعی ب شترین توجه ا ع اعب ات نوسازی ر توسعه س اسی به خوع مع ووف کورعه
است .از آنجایی که ش وهی تعامالت اعاای شبکه بور مبنوای ا تباطوات زبوانی اسوت،
شبکه های مشا کت اجتماعیای مودق هستند که ع آنها لکنت زبوار نباشود ،ادوراع بور
1. participation
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مبنای سخن ر کالم با یکدیذر ا تباط برقرا نمایند ر به من ق کوالم ،مسوالل طورد ن ا
حل ر دصل کنند د الحی ام ری. 18 ،1839 ،
به طو کلی ،تعدع شبکه های مشا کت اجتماعی ع هر گرره ،سازمار یا جامعوه ای ب وانذر
م ار سرمایه اجتماعی آر است .لذا هر یقد شبکه های مشا کت ع ی
جامعه ای گسترعه تر باشد ،سرمایه اجتماعی ن

گورره ،سوازمار یوا

نی تر است دعالقبند. 8 ،1835 ،

ع قرآر ن به شو ر شو ا به و ت های گوناگور اشا ه شده است .از جمله ع آیه:
«ر الذین استجابو الربهم ر اقاموا الصلوه ر امرهم شو ی ب نهم ر هما زقناهم ینفقور»

1

«ر آنار که ععوت پرر عگا ا اجابت کرعند ر نمواز ا بور پوای عاشوتند ر کا شوار
مشو ت با یکدیذر است ر از آنچه به آنها رزی عاعیم ،انفاق می کنند» .این آیوه اسوت
که حکم شو ا شاید به عل ل اهم ت برخوع سوعه اطالق شوده اسوت .ایون سوو ه جو ء
سو ه های مکی است .یعنی زمانی که هنوز اسوالم بوه وو ت یو

حکوموت ر یو

جامعه ع ن امده بوع .این امر حاکی از آر است که مسئله شو ا نه تنها زموانی کوه اسوالم
حکومت تشک ل می عهد ،جامعه اسالمی ا به رجوع موی آر ع ر تصوم م گ وری هوای
ب گ اجتماعی عا ع ،بلکه زمانی که هنوز به وو ت محودرع م ورح اسوت ر مراحول
ارل ه شد ا طی می کند ،ن اهم ت عاشته ر خدارند از همار زمار از پ امبر دص موی
خواهد کا ها ا براساف شو ر تباعل نظر انجام عهد .این سو ه اهم ت شو ا ا تا آنجا
پ ش می برع که انجام امو ا براساف شو ا ج لی از وفات مؤمنوار بوه حسوان موی
آر ع ر آر ا ع کنا برپا عاشتن نماز قرا عهد دجاسبی. 113 ،1830 ،

انساا اتتماعی

2

ام ل عر ک م ،از ارل ن جامعه شناسانی است که مفهوم انسجام ر همبستذی اجتماعی
 .1سو ه شو ی آیه 83
2. Social Integration
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ا مو ع م العه قرا عاعه است ر رجوع آر ا برای هر جامعهای الزم می عاند .ار ع کتان
معررف خوع «تقس م کا اجتماعی» علت ا لی انتقال جوامع از حال سنتی به حال مود ر
ا از ب ن دتن پ وندهای کهنه مبتنی بر انسجام مکوان کی موی عانود .ع نظور ری ،جواموع
مد ر مبتنی بر انسجام ا گان کی هستند ،زیورا انسوجام مکوان کی موی عانود .ع نظور ری،
جوامع مد ر مبتنی بر انسجام ا گان کی هستند ،زیورا انسوجام مکوان کی ع جوایی حواکم
است که ادراع تفارت بس ا اندکی با هم عا ند ،عا ای ا زش ها ر اهداف مقودف راحودی
هستند ر دعال تهای اقتصاعی مشابهی ا ایفا می کنند دازک ا 91 ،1899 ،ر . 93
عر ک م معتقد است :زمانی که جمع ت جامعوهای ادو ایش یابود م و ار کونش هوای
متقابل ادراع ر رابط آنها با یکدیذر ن اد ایش مییابد ر متنووع تور مویشووع .شود ر
اد ایش معامالت ادراع ،به پ چ دگی ر تخصصی تر شدر تقس م کا ر تراکم اخالقی می
انجامد ر به تعب ر گی رشه« :به نایا از این جریار تحرک عمومی ،ع جه بس ا بواالیی
از درهنگ حا ل خواهد شد» د رشه. 51 ،1891 ،
بنابراین هم ن شدت رابط ،تمدر ا ع جوامعی می سازع کوه انسوجامش از انوواع
ا گان کی است .جاناتار ترنر به نقل از عر ک م می گوید« :انسجام رقتی ت می عهد که
عواط

ادراع به رس له نماعهای درهنذی تنظ م شوند جایی که ادراع متصل به جماعوت،

اجتماعی شده باشند ،کنش ها به رس له هنجا ها تنظ م شده باشند ر جایی که نوابرابری
ها قانونی تصو می شوند» دترنر. 589 ،1890 ،
انسجام اجتماعی ،یا انسجام نظام مند ،ا تباط ر رابستذی اج ای نظوام اجتمواعی ،ع
س ح ر ابعاع مختل  ،شامل ابعاع س اسی ،اقتصواعی ،اجتمواعی ر درهنذوی اسوت .ایون
ا تباط ر رابستذی یندگانه می تواند ع هر جامعه به ا تبواط س اسوی د اب وه قود ت ،
ا تباط گفتمانی دا تباطات جمعی  ،ا تباط اقتصاعی دا تباط کوا گر ر کا درموا -ا تبواط
بنذاههای راس های ر مصرف کنندهها  ،ا تبواط عواطفی دخوانواعه ر عرسوتار  ،تقسو م
شوع .دیلبی. 13 ،1893 ،
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هناارها :هنجا های اجتماعی برعاشت ها ،قواعد ر سوم ر سمی مشترک اسوت
که دتا های مع نی ا ع ارضاع تجوی  ،ممنوع یا تعدیل می کند .هنجا هوای اجتمواعی
می تواند مسئول ت پذیری ،احترام به قانور ،اخالق حردهای ،احترام به ب گترها ،تحمول
ر پذیرش تنوع ر کم

به مرعم ن ازمند ا به هنذام ن از ع برگ رع .هنجا های اجتمواعی

می تواند به رضع ت های خاص هم مربوط شوع پرعاخت به موقع عوا ض بوه عیو
ایستاعر ع

خرید ،بازگرعاندر مالک ت از عست دته عیذری ،جا عاعر بوه پ رترهوا

ع رسایل حمل ر نقل عمومی ر اشوکال احووال پرسوی .هنجا هوای اجتمواعی ا لوب
نانوشتهاند ،اگریه آنها از طریق اعتقاعات سونتی ر موذهبی ر ضورن المثول هوا ،اشوعا
کوعکانه ،گفتا های عوامانه موس قی ر قصه ها می توانند ب ار یا تقویت شوند .ع برخی
تفاس ر ،هنجا های اجتماعی ع قوان ن ر مقر ات خوعشار ا موی تواننود نشوار عهنود.
هنجا های اجتماعی ا لب الذوهای دتا ی قابل پ ش ب نی تر یا مف د تر ا از اشخاص،
ع جامعه تسه ل می کنند .هچرراُپ د 1001ب ار موی کننود« :بودرر هنجا هوا تصوو
اینکه یذونه تعامل ر تباعل نظر ب ن ریبه ها اتفاق موی ادتود ،مشوکل اسوت» .جواموع
مختل

هنجا های اجتمواعی مختلو

عا نود .برخوی هنجا هوای ایوج جواموع ربوی

مشخصاً از هنجا های عیذر ع کشو های ع حال توسعه متفارت اسوت .ع جوایی کوه
برخی هنجا های اجتماعی ع س ح گسترعه جامعه عمل می کنند ،گررههوای مختلو
ع ی

جامعه مشخص می توانند مجموعهی هنجا های خاص خوع ،ا لوب قووی تور ا

هم عاشته باشند .پ رری از هنجا های اجتماعی ممکن است از طریق مجازات های رانوی
ع رنی ،مانند احساف گناه یا مجازات های ب ررنی مانند خجالت ر طرع تقویوت شووع .ع
برخی گرره ها یا جوامع ،هنجا ها از طریق مجوازات هوای د یکوی یوا تهدیودها تقویوت
شوع .هنجا های اجتماعی ر سمی می توانند به عنوار مکمل برای یا حتوی جوایذ ینی
سنجی برای قوان ن ،ر درآیندهای تقویت کننودهی مورتبط عمول کننود دنصو ری،1831 ،
. 19-13
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دهن و اهدئولوژی :عین می تواند نقش مهمی ع ایجاع سرمایه اجتماعی بوازی کنود.
بس ا ی از مذاهب با ترریج ا زش هایی نظ ر مشا کت ،داقت ،اعتماع ر ایثا موجوب
میشوند سرمایه اجتماعی باالیی ع ب ن پ ررار خوع ایجاع شوع .هریند اعیار ر مذاهب
ع این زم نه می توانند مودق باشند که عالره بر ایجاع اعتمواع عاخلوی ،زم نوه برقورا ی
رابط مف د ر مؤثر ا با گرره ها ر موذاهب عیذور اجتمواعی دوراهم سوازند .ع حالوت
عکس ن درقه گرایی می تواند موجب بحرار های اجتماعی ر خشونت شوع .اما به هر
حال اعیار ع گذشته ،حال ر آینده ق عاً نقشی جدی ا ع سورمایه اجتمواعی عاشوته ر
خواهند عاشت ددوکویاما . 1333 ،ایدلولووی می تواند با تحم ل این خواست بوه دورع
که به سوع ی ی یا کسی ر از خوعش عمل کند ،سرمایه اجتمواعی بوه رجووع آر ع.
این امر ع اثراتی که ایدلولووی مذهبی ع را ع کرعر ادراع ،با توجه بوه منوادع عیذورار
عا ع آشکا است .تأث ر ر مستق م ر نسبتاً شذفت انذ ی از مقایسه مدا ف موذهبی ر
ر مذهبی مالحظه شده است .مدا ف خصو ی رابسته بوه سوازمار هوای موذهبی ع
آمریکا به

م مع ا های اناباطی انع اف ناپذیرترشار ،ترک تحص ل بسو ا کمتوری از

مدا ف خصو ی ر مذهبی یا مدا ف عرلتی عا ند .علت آشکا  ،سرمایه اجتماعی ع
عسترف مد سهی رابسته به سازمانهای مذهبی است که ب شتر مدا ف عیذر ،خصو وی
یا عرلتی ،رجوع ندا ع .این امر تا اندازهای به ا تباطات اجتماعی -ساختا ی ب ن مد سوه
ر رالدین ،از طریق اجتماعی مذهبی بستذی عا ع کوه هور دورعی از نظور خدارنود مهوم
است .همچن ن ش وههایی رجوع عا ع که به کم

آنها ایدلولووی می تواند اثر منفوی بور

ایجاع سرمایهی اجتماعی عاشته باشد .ایدلولووی خوع بسندگی ،ماننود آنچوه طردودا ار
اپ کو ع یونار باستار به آر اعتقاع عاشتند یا ی

ایدلولووی کوه بور اب وه جداگانوه ر

مستقل هر درع با خدارند تأک د می کند ،که عمودتاً اسواف آیو ن پررتسوتار ا تشوک ل
میعهد می تواند از ایجواع سورمایه اجتمواعی جلووگ ری کنود دکلمون  531 ،1831ر
. 530
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اانیت :امن ت انسانی از مهم ترین مشخصه های داه اجتماعی تلقوی موی شووع ،بوه
نحوی که محو ا لی توسعه پایدا ع قرر حاضر ا امن ت انسانی تشک ل می عهد کوه
براساف گ ا ش توسعه انسانی سوازمار ملول ع سوال هوای  1335ر  1333مو العی،
جنبه های امن ت شغلی ،امن ت از جهوت ع آمود ،سوالمت جسومی ر رانوی ر امن وت
زیست مح ی ا ن ع بر می گ رع .اما به طو کلی برخی از تعا ی

ایج بورای راوه

امن ت به شرح زیر می باشند:
 امن ت پ ش ن ازی برای ابقاء ر ا تقای داه ر سالمت مرعم است.
 امن ت ی

حق بن اعین انسانی است.

 امن ت حالتی است که ع آر خ رات ر شرای ی که منجور بوه ودمات د یکوی،
رانی یا جسمی می شوند ،کنترل شده تا سالمت ر داه اشخاص ا حفظ نمایند.
 امن ت ی

منبع ضرر ی برای زندگی هر رزه ،برآر عر ن ازهای اشوخاص ر جواموع

ع استای ا تقای اشت اق ر آمال عمومی مرعم است دضاب ار ر خدایی. 31 ،1833 ،
درع با پ وستن به گرره از تنهایی نجات پ دا می کند ،شو

ر ترعیودی کوه از خووع

عا ع ،کاهش می یابد ر ع برابر تهدیدات ،بهتر مقارمت می کند دس می. 13 ،1831 ،
با نذاهی به س ر تحول الذوهای تأم ن امن ت ملی می توار ب ن عر عیودگاه سولبی ر
ایجابی از یکدیذر تفارت قایل شد .ع حالی که عیدگاه سلبی بر نبووع «تهدیود» تأک ود
عا ع ر امن ت ا رضع تی تلقی می کند که ع جامعه نسبت به ا زش های ح اتی بازیذر
رجوع نداشته باشد ،عیدگاه ایجابی آر ا رضع تی خواص موی عانود کوه نبووع «تهدیود»
تعاعلی ب ن «خواسته های شهررندی» ر «کا ریژه های عرلتی» رجوع عاشته باشد .متوأثر
از هم ن تفارت ع عیدگاه است که امن ت ع عیدگاه سنتی ب شتر بغه «نظامی» یادته ر
پدیده هایی یور «جنگ ر ن اع» ع کانور آر قورا عا نود اموا عیودگاه ایجوابی مواه تی
متفارت ر مع وف به «مرعم» عا ع .بدین وو ت کوه ایجواع « ضوایتمندی» ع کسوب
اعتماع مرعم ،مبنای ا لی «امن ت» به شما می آید.

تأثیر سرااهه اتتماعی بر ارتقاء سیاستگذاری

222

براین اساف مشخص میشوع که م العات ر برنامه های امن تی ع سال های پایوانی
قرر ب ستم متوجوه مقووالتی یوور «سورمایه اجتمواعی» شوده انود ر حتوی معواعالت ر
توانمندی های نظامی ر دن آر ی ع هم ن یا یون دهم ر تج یه ر تحل ل مینماینود.
به عبا ت عیذر ،تأم ن امن ت بدرر عاشتن اعتماع قابل توجهی ع حوزه اجتماعی م سور
نبوعه ر یا حداقل بس ا عشوا خواهد بوع دادتخا ی. 1835 ،

رابطه سرااهه اتتماعی و سیاستگذاری
ریژگووی ب و ن شووتهای مفهوووم سوورمایه اجتموواعی ،الووتالف گسووترعهای از عانشوومندار
شتههای مختل

عانشذاهی ا موجب شده است که تمامی آنها بور موضووعات مورتبط بوا

س استذذا ی یور بهداشت ،جرم ،تجدید نسل ،اشتغال ر پ شردت آموزشوی تمرکو عا نود.
از لحاظ کرعر شبکهها ر هنجا های مشترک به عنووار شوکلی از سورمایه ،توجوه عودهای از
اقتصاع عانار ا جلب کرعه ر ع های معموالً بسته ر محفل مباحوث جودی مربووط بوه خوط
مشی ها ا باز نموعه است .زبار سرمایه ع ب ن مخاطبانی بی شما استفاعه عملی پ ودا کورعه
است :اگر شما بتوان د سرمایه عاشته باش د ،می توان د عاقالنه آر ا سورمایه گوذا ی کن ود یوا
اینکه آر ا ع زیر تش

خوع پنهار کرعه ر منتظر کاهش رز به رز ا زش آر باشو د .ایوده

ر زبار سرمایه اجتماعی سکوی مشوترک گسوترعهای ا بورای گفتذوو بو ن س اسوتذذا ار ر
عانشذاه ار دراهم آر عه است .تمایل ابرت پاتنام برای مشا کت ع بحوث س اسوت ،کوامالً
معررف است دد لد . 138-135 ،گرایش د اینوده ای بورای مفهووم «سورمایه اجتمواعی» ر
پ امدهای آر برای داه جامعه ر س استذذا ی عمومی رجوع عا ع ر رع این مفهوم به عر وه
عمومی از انتشا م العهای ع سال  1338آ از شد که نشوار عاع ،سورمایه اجتمواعی ب شوتر
میتواند نهاعهای عموکرات
ی

ا کا اتر کند دپوتنام. 1338 ،

م العه پ شتر نشار عاعه بوع که سورمایه اجتمواعی ممکون اسوت بورای توسوعه

سرمایه انسانی درعی مهوم باشود دکلمون 1333 ،ر م العوات اخ ور بوه عنبوال ایجواع
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پ وندهای ب ن سرمایه اجتماعی ر عیذر موضوعات اجتمواعی ر اقتصواعی بووعه اسوت.
بان

جهانی د« 1001شواهد درارانی» ا گ ا ش کرعه است که سرمایه اجتماعی نقش

بس ا مهمی ع کاهش دقر ر توسعه پایدا انسانی ر اقتصاعی عا ع .بر سی های سرمایه
اجتماعی به سه طریق ع تج یه ر تحل ل س استذذا ی را ع شوع .نخسوت ،بسو ا ی از
س استذذا ی ها ر برنامه های دعلی به عنوار یکی از اهداف ا لی شار توسوعه اشوکال
سرمایه اجتماعی ا عا ند .حتی اگر اهداف ع نی شوار هم شوه ع ینو ن ب وانی ن اموده
باشد .ین ن س استذذا ی هایی ع حوزه هوایی ماننود آمووزش ،توأم ن دواه ،خودمات
خانواعه ر ناح ه ،ر زش ر هنر ،ا تباطات ر تأم ن خدمات اساسی ایجاع می شوع.
عرم ،برخی س استذذا ی ها ر برنامه های عرلت ،اگریه به طو خواص بور سورمایه
اجتماعی متمرک ن ست ،می تواند بر آر اثر بذذا ع .مثالً قوان ن مسئول ت عمومی برای
ایجاع انذ ه برای شرکتها ر سازمارها ع عملکورع ایمون ر توأم ن سوازرکا ی بورای
جبرار ادراعی که از حواعث نج می برند رضع می شوند.
سوم ،حاو سرمایه اجتماعی عظ م ممکون اسوت عامنوه گ ینوه هوای خوط مشوی
درا ری عرلت ا گسترش عهد .تقویت ر مها سرمایه اجتماعی ع برخی موا ع ممکون
است از رابسته شدر به خدمات اجتماعی با پشت بانی مالی عرلوت اثور بخوش تور باشود
دنص ری. 8-5 ،1839 ،
با توجه به م العاتی که تا کنور انجام گردته است آنچه مسلم اسوت ایون اسوت کوه
عرلت ها می توانند ع تشک ل یا اد ایش انبا ه اشکال سوعمند سرمایه اجتماعی عخالوت
عاشته باشند .البته باید ع نظر عاشت که ع ایجاع ر گسوترش سورمایه اجتمواعی کا آمود
عوامل زیاعی از قب ل عوامل درهنذی ر تا یخی عخالت عا ند ر ع نت جوه اثور گذاشوتن
بر انباشت این سرمایه گذا ی ر به عبا تی سرمایه گذا ی بر ری آر زمار بور ر ه ینوه
بر خواهد بوع .ع عوض عدم توجه کادی عرلت ها بور آثوا ناشوی از رضوع ر اجورای
س است های خاص بر ا تباطات اجتماعی ر یذونذی انتقال منابع ر قد ت م ار اقشوا
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جامعه می تواند به سهولت انبا ه موجوع سرمایه اجتماعی ا تحت

تأث ر قرا عاعه ر آر از ب ن ببرع.

سرااهه اتتماعی به روش های گوناگونی با سیاستها تلفیق ایشود:
ال

ی

اه برای تلف ق سورمایه اجتمواعی ع س اسوتگوذا یهوا ایون اسوت کوه

مستق ماً سرمایه اجتماعی ا هدف س استگوذا ی ر برناموه یو یهوا قورا عهو م .بوه
عبا تی عیذر باید به منظو گسترش عاعر ر مراقبت از سرمایه اجتماعی س اسوت رضوع
کن م .به عنوار مثال اگر بخواه م س ح اعتماع م ار ادراع ر مشوا کت مودنی ا از طریوق
اد ایش ا تباطات اجتماعی اد ایش عه م ،هدف س است ها گسترش یا ادو ایش سورمایه
اجتماعی خواهد بوع.
ن رش عیذر به کا گ ری سرمایه اجتماعی بعنوار اب ا ی بورای عسوت ابی بوه اهوداف
س است های کلی تر می باشد .ع این حالت سرمایه اجتماعی به جای اینکوه محوو ا ولی
س است ها باشد یکی از اب ا هایی خواهد بوع که جهت ن ل به اهوداف س اسوت هوای کلوی
مو ع استفاعه قرا می گ رع .ع این ش وه از بکا گ ری سرمایه اجتماعی ،باید توجه شووع کوه
بر سی ها ر تحق قات الزم بر زمار طراحی برنامه ها انجوام شووع توا از توسوعه ر گسوترش
ابعاع ر اشکال مثبت سرمایه اجتماعی ع هنذام اجرای برنامه تا حود کوادی اطم نوار حا ول
شوع .ع این زم نه می توار برنامه های عرلت جهت تسه ل ر تشویق تأسو س ع مانذاههوای
خ ریه ر مشار ه های رانی ر بهداشت خانواعه ا نام برع که به منظو کواهش ه ینوه هوای
ع مانی از طریق پ شذ ری ر راج بهداشوت ع جامعوه رضوع موی شووع .ع ایون ه ادوت
تعری

ر محاسبه نماگرهوایی کوه قابل وت انودازه گ ریوی اثورات ناشوی از کوا برع سورمایه

اجتماعی ا عاشته باشند .به منظو ا زیوابی کلوی ایون س اسوت هوا ر ن و تصوم م گ ور ع
خصوص اعامه کا برع آنها ر یا استفاعه ع سایر حوزهها ضرر ی است.
ج گونه عیذر تلف ق سرمایه اجتماعی با برنامه هوا ر س اسوت هوا ،اسوتفاعه از ایون
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مفهوم جهت ع ک بهتر رضع ت ،شرایط ر موقع ت جوامع هدف س اسوت گوذا ی هوا
می باشد .به این معنا که از اطالعات مربوط به سواختا ر رابوط اجتمواعی موجووع ع
ی

جامعه ع طراحی برنامه ها ر س است هایی که به طو خاص برای آر جامعه رضع

می شوع ر ن ع کا برعی کرعر آنهوا اسوتفاعه نموای م .بودین منظوو تصوم م گ ورار ر
س است گذا ار قبل از اتخاذ هر گونه تصم م یا رضع س استی باید تحق قواتی ع زم نوه
آثا بالقوه این س است ها برانباشت سرمایه اجتماعی موجووع ع جامعوه عاشوته باشوند.
دح د ی. 139 ،1833 ،
بحث ع مو ع مداخله س استی ع ایجاع سورمایه اجتمواعی اموری رسو ع اسوت :ع
ع جه ارل ،این راقع ت است که توانایی مرعم ع عسوت ابی بوه منوابع از طریوق سورمایه
اجتماعیشار می تواند باعث ایجاع تفارتهای قابل مالحظهای ع در تهوای زنودگی
شار گرعع .هریه انتظا برای مداخله عرلت ع توزیع عمومی تر منابع ،ع حوزه هوایی
مثل بهداشت یا آموزش ،ب شتر باشد ،سرمایه اجتماعی بهتر می تواند بوه عنووار ابو ا ی
برای س است گذا ی عمل کند .هریوه جایذواه سورمایه اجتمواعی ع نقوش یو

یو

عمومی ع اذهار پذیردته باشد ،ب شتر می تواند به عنوار یکی از اهداف س اسوت لحواظ
شوع .بنابراین ،س است های ا تقا عهنده سرمایه اجتماعی می توانند توأث ر مسوتق می ع
بهبوع اجتماع عاشته باشند.
ع ع جه عرم ،سایر کنشذرار جامعه اهم ت سرمایه اجتماعی ا تشخ ص می عهند.
اگر س است عمومی به کنش های آنها ر پ امدهای حا ل از آنها بوی اعتنوا باشود ،ایون
کنشذرار به طرقی نام لون از سرمایه اجتماعی استفاعه می کنند.
ع ع جه سوم ،ایده سرمایه اجتماعی می توانود بوه هوایی حکوموت از آنچوه مودل
نامتوازر محررم ت خوانده می شوع ،کم

کند .سنجش مهمی از پژرهش های و ت

گردته ع با ه موضوعاتی از قب ل شود اقتصواعی ،ا تقوای بهداشوت ،برابوری آموزشوی،
تجدید نسل ر توسعه محلهای گرایش به ب ار این م لب عا ند که ایون ادوراع محررمنود
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که به شکلی ع آموزش ،ع مها تها ر ع نذرشهای «ع ست» ایوب هسوتند ر بنوابراین
ن ازمند تغ ر رضع ت می باشند دد لد. 101-105 ،1833 ،

پیشنهادها
ع نظر دوکویاما ،آ موزش حوزه ای است که احتماالً عرلتها ب شترین توانایی مستق م
خویش ا ع به رجوع آر عر سرمایه اجتماعی به کم

می گ رند «.نهاعهوای آموزشوی

تنها سرمایه انسانی ا انتقال نمی عهند بلکه آنها سرمایه اجتماعی ا ن به شکل قووان ن
ر هنجا های اجتماعی منتقل می کنند».
 -ه وگ  ،بالمی ر بل

د 1000ا الحاتی ا برای برناموه هوای آموزشوی ،دعال تهوای

دوق برنامه تحص لی ،دنور آموزش ،شاخص گذا ی ر درآیند های نظا ت مد سه به منظوو
ت یق کرعر س وح بشتری از اعتماع اجتماعی ع قلبها ر اذهار حوانار تو ه می کنند.
 ب النت ر ساند ز د 1001احترام درعی ا پ ش زم نه ظهو ر ماندگا ی سرمایهاجتماعی می عانند رب ار می کنند یور آموزش نقوش مهموی ا ع جامعوه پوذیری هور
نسل ایفا می کند ،مدا ف نقش اساسی ا ع هر اقدام س است گذا ی با هودف تقویوت
احترام ایفا می کند.
 سرمایه گذا ی ب شتر ع مدا ف ،تدرین متور ع سوی متناسوب بوا ن واز جامعوه،اد ایش ضایت مرعم از مدا ف عرلتی
 آموزش شهررندی ،از جمله آموزش مها تهای ا تباطی س ح باالتر ا نه تنهوا عس ح مدا ف بلکه ع مح ط کا
 -برنامه ی ی به منظو گسترش اعتماع ر ا تباط ب ن اقوام ر مذاهب مختلو

کوه

موجبات همدلی ر همبستذی ا دراهم می آر ع.
 اد ایش داه اقتصاعی ر تأم ن اجتماعی مرعم -راگذا ی بخشی از رظای

عرلت به نهاعهای مدنی ،عرلوت بایود بورای تقویوت
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سرمایه اجتماعی ب ن یا گررهی ع جامعه ،زم نه مشا کت دعال مورعم ع انجمون هوای
عارطلبانه ا دراهم سازع
ر از این طریق باعث تعامالت گسترعه مرعم بوا یکودیذر گورعع کوه ار ن و اعتمواع
تعم م یادته ا اد ایش ر جرم ر جنایت ا کاهش خواهد عاع.
 تالش برای کاهش دا له طبقاتی ر توزیع عاعالنه امکانات که بور ادو ایش ام ودمؤثر است.
 ا الح ساختا اعا ی به منظو جلب ب شتر مشا کت مرعمی اد ایش کا ایی عرلت ر همچن ن نهاعها ر ساختا های رابسته به آر دکاکس  1333دراهم کرعر داای باز شهری از جمله پا کها ،منواطق حفاظوتشده ،جایی که ادراع می توانند همدیذر ا مالقات کنند
 حذف یا ا الح قوان ن ر مقر اتی که ع آنها تبع ض ر نابرابری رجوع عا ع -برنامه سازی ع

دا ر س ما ع استای گسترش مشا کت سمی ر ر سومی

ع تمامی حوزه های درهنذی ،س اسی ،اقتصاعی ر اجتماعی
 -ترریج مناس

ر مراسم ملی به منظو تقویت احساف جمعی

 تقویت حس ایثا ر از خوع گذشتذی ،خوع بوار ی ،عالقمنودی بوه جامعوه عدرزندار
 اد ایش بص رت عینی ر مذهبی مرعم ،تقویت طورز تلقوی هوا ،آعان ر سووم رهنجا های درهنذی ،ا زش ر عینی
 گسترش رح ه نقد ر نقد پذیری-

عایت ا ول داقت ،ردای به عهد ر عدم تملق ،اعتماع بوه نفوس ،اعتمواع بوه

عیذرار ،امانتدا ی ، ،جلوگ ری از سوء ظن ،تهمت ر...
 دراهم کرعر تمه داتی برای گسترش شبکه های ا تبواطی ر بوده ر بسوتار هوایعاطفی م ار مرعم
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نتیاه گیری
س استذذا انی که ایدهی ا تقای سرمایه اجتماعی ا می پذیرند تمامواً بور ایون نکتوه
توادق عا ند که اندازهگ ری سرمایه اجتماعی یالشی اساسی است .ا تبواط بو ن سورمایه
اجتماعی ر به ریژه مؤلفههای آر -اعتماع ،اخالق ات ،آگاهی عمومی ،مشا کت ،انسوجام
اجتماعی ،ا زش ها ر هنجا ها ،عین ر ایدلولووی ،امن ت -ر تأث ر ر تأثر آر بور جامعوه
مدنی ر س استذذا ی به گونهای مستق م ر متقابل است.
سرمایه اجتماعی تمام ال اماتی ا که برای توسعه جامعه ضرر ت عا نود ا ع خووع
جای می عهد .پرعاختن به مسایل نظری ر اجرایی سرمایه اجتماعی ر ن تب ن ال اموات
نهفته ع آر برای توسعه اقتصاعی ر اجتماعی جالب ر اساسی است ر جای آر عا ع کوه
از سوی متخصصار مو ع بحث ر بر سی قرا گ رع تا رشون شووع کوه ع کشوو های
مودق ع اه توسعه ،مدیریت بر آر یذونه تحقق پذیردته است .پژرهش ع با ه سورمایه
اجتماعی اگریه هنوز ع مراحل آ ازین است .رلی س است گذا ار نموی تواننود منتظور
بمانند که پژرهشذرار قبالً از همه ی هایی که باید ع این عر ه عانست سور ع آر نود
ر بعد از آر عست به عمل ب نند بلکه باید تواماً ب اموزند ر عمل کننود کوه ایون مسوتل م
ا زیابی جدی تر پرروه ها ر برآر ع عق ق تر تأث ر این با آر س است بر سرمایه اجتماعی
است .ر ضمناً تالش مدیرار ر هبرار جامعه برای ا تقوای سورمایه اجتمواعی از طریوق
اعتماع سازی ،برقرا ی نظوام هوای مشوا کتی ،تقویوت نهاعهوای مودنی ،توأم ن امن وت
شهررندار ع جهت حاو عرطلبانه ع نهاعهای اجتماعی ن حال اهم ت می باشد.
بنابراین حکومت بایود تووازر حساسوی ا بورهم زنود .از یو

طورف بوی اعتنوایی

س استذذا ی به سرمایه اجتماعی نوعی بی مالحظذوی اسوت .عوالره بور ایون ،اجورای
س است ها ع اکثر حوزه ها تحت تأث ر شبکه هایی است که ع ب ن کنشوذرار س اسوتی
مربوطه ایجاع شده اند دکه معموالً شامل هبرار تجا ی ،کا مندار عرلت ر س استمدا ار
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هستند  .با اجرای س است ،نتایج آر تحت تأث ر سرمایه اجتماعی ادراعی است که س اسوت
برای آنها طراحی شده است داز جمله هر مؤسسهای که نماینده آنها باشد  .حکومت بایود
ع توسعه س است هایی که تقویت کنندهی سرمایه گذا ی ع سرمایه اجتماعی هسوتند از
خ رات تحل ل برعر سهوی منابع موجوع سرمایه اجتماعی یا تول د اتصاالتی کوه بو ش از
پ امدهای مثبت ،عا ای پ امدهای منفی هستند ،اجتنان کند.
ع حال که ایجاع س استذذا ی هایی برای ایجاع سرمایه اجتماعی جدید معموالً مسأله
ساز است ،عرلتها بایود حوداقل زم نوه ای بورای ا والح س اسوتذذا یهایی کوه سورمایه
اجتماعی ا تخریب می کند ،ر رشهایی که ذخ وره دعلوی سورمایه اجتمواعی ا بورای
عست ابی اثربخش تر به برنامه ها استفاعه می کند بر سی کنند.باید یاعآر شد که سورمایه
اجتماعی جایذ ین س است عمومی کا آمد ن ست بلکه پ ش ن از ر تا اندازه ای یکوی از
پ امدهای آر است.همان و که پژرهش پاتنوام ع بوا ه ایتال وا نشوار موی عهود ،سورمایه
اجتماعی از طریق ر به همراه عرلتها ر بازا ها کا موی کنود نوه بوه جوای آنها.س اسوت
عاقالنه می تواند ایجواع سورمایه اجتمواعی ا تشوویق کنود ر سورمایه اجتمواعی خووع
تأث رگذا ی اقدامات عرلت ا اد ایش می عهد.
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