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 چکیده؛

در تقویت و  یدر دنیای امروز می باشد که دارای نقش و اهمیت زیادکه  ی اجتماعی از جمله مفاهیم چند وجهی در علوم اجتماعی است سرمایه
کافی و اجتماعی سرمایه ازای که به نحوی است که جامعه این مسئله اهمیت ارتقاء قدرت اجتماعی و حفظ انسجام و همبستگی جوامع می باشد.

ها اثربخشی خود را از در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه در واقعشوند. مانند و تلف میابتر می نیز ها، سایر سرمایهردار نباشندمناسبی برخو
 های توسعه و تكامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار خواهد بود.دهند و بدون سرمایه اجتماعی پیمودن راهدست می

این موضوع و کاوش در زمینۀ چگونگی رشد و شكل گیری سرمایه اجتماعی و همچنین تاثیر آن در ارتقاء قدرت با این وجود پرداختن به 
به دنبال دست یافتن به این مسئله هستیم که در واقع سرمایه اجتماعی به اجتماعی امر الزم و ضروری به نظر می رسد. و لذا در این پژوهش 

درت اجتماعی چه نقشی ایفا می نماید. که با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و نیز بكارگیری روش عنوان یک پیشران، در ارتقاء و رشد ق
توصیفی به این مهم پرداخته شود. در کنار آن یافته های پژوهشی نیز حكایت از آن دارد که سرمایه اجتماعی در واقع به عنوان یک  -تحلیلی

 نقش مهمی ایفا می نماید.پیشران در ارتقای قدرت اجتماعی 

 

 .، انسجام اجتماعی، امام خمینی)ره(، پیشرانقدرت اجتماعی، سرمایه اجتماعیکلیدواژه؛ 

 

 

 

                                                           
1 .danesh.mr@yahoo.com  
2 .z.hemmati1421@yahoo.com  
3 .bavand.mohammad@yahoo.com  



 مقدمه؛

هنای متقابنل   کند. اثرات این کننش آنچه مسلم است اینكه انسان به طور ذاتی در تعامل با دیگران نیازهای خود را برطرف ساخته و گذران امور می
سازد. اما در این میان دانشمندان علوم اجتماعی با نگرشی کنجكاوانه در جوامنع  آنها تا حدی است که حذف آن، زندگی را غیر ممكن میدر نقش 

اند. در واقع سرمایه اجتماعی از مفناهیم جدیند   اجتماعی نامیدهاند که آن را سرمایه ها پرداخته و به مجموع عواملی پی بردهبه شناسایی این کنش
در علوم اجتماعی است که در نیمه دوم قرن بیستم در کنار سرمایه های اقتصادی، فرهنگی و نمادین، مطنر  شند. مفهنوم سنرمایه اجتمناعی بنا       

پوشانی و تشابه قابنل تنوجهی دارد کنه بنرای اولنین بنار توسنو بوردینو مطنر  شندند.)نقی  زاده و           مفاهیم سرمایه فرهنگی و سرمایه نمادین هم
اجتماعی در برگیرنده مفاهیمی همچون اعتماد، همكاری و همیاری میان اعضای ینک گنروه ینا ینک     مفهوم سرمایه به بیان دیگر (7: 1391استوار،

 .کندهای ارزشمند هدایت میدهند و آنها را در جهت دستیابی به هدفجامعه است که نظام هدفمندی را شكل می

تواند در گسترش ابعاد سنرمایه اجتمناعی کمنک کنرده و موجن  افنزایش       عیف سرمایه اجتماعی میرو شناخت عوامل موثر در تقویت یا تضاز این
وری سنرمایه  شناسانه دارد، بسنتر مناسنبی بنرای بهنره    عملكرد اجتماعی و اقتصادی افراد در جوامع شود. مفهوم سرمایه اجتماعی که صبغه جامعه

مند و معطنوف بنه ارزش   شود. بنابراین در صورتی که در اثر تالش علمی و رفتارهای نظاممی انسانی و فیزیكی و راهی برای نیل به موفقیت قلمداد
اجتماعی تبدیل کنند و اعتماد بین دولت و ملت را تقویت نمایند، ضمن اینكه جامعه در مسنیر  های فرهنگی، میراث فرهنگی را به سرمایه دستگاه

کند. در هر صنورت نقنش و   سرمایه اجتماعی به عنوان پیشران ارتقای قدرت اجتماعی عمل میتوسعه و پیشرفت قرار خواهد گرفت، در عین حال 
جایگاه سرمایه اجتماعی در ارتقای قدرت اجتماعی مسئله اصلی این پژوهش است که تالش می شود با اسنتفاده از مننابع مختلنف کتابخاننه ای و     

مهم پرداخته شود. در این پژوهش سعی منی شنود ابتندا ینک مفهنوم شناسنی کلنی از        توصیفی به این  –اینترنتی و نیز بكارگیری روش تحلیلی 
مبحث سرمایه اجتماعی صورت گیرد و بعد به عوامل تشكیل دهندۀ سرمایه اجتماعی، انواع آن و نیز نظریات مطر  پیرامنون سنرمایه اجتمناعی و    

اجتماعی و قدرت اجتماعی پرداخته می شود. در پایان نیز  جمنع بنندی    همچنین سطو  سرمایه اجتماعی، اهمیت آن و نیز ارتباط مابین سرمایه
 کلی از مباحث انجام می گیرد. 

 

 

 

 

 مفهوم سرمایه اجتماعی؛

ی همنه آنهنا جنبنه ای از سناخت     آنها در دو عنصنر مشنتره هسنتند، یعنن    سرمایه اجتماعی دربرگیرنده موجودیت های مختلفی است که تمامی 
ند و واکنش معینی از کنشگران را درون این ساختار تسهیل می کنند. سرمایه اجتماعی همانند دیگر اشكال سنرمایه مولند   اجتماعی را در خود دار

پن  از اینن تعرینف از سنرمایه      "کلمنن "است. سرمایه اجتماعی برخالف اشكال دیگر سرمایه، در ذات ساختار روابو میان کنشگران وجنود دارد.  
ی از کنشها،  پیامدها و روابو را سرمایه اجتماعی می نامد. از نظر او سرمایه اجتمناعی ذاتناق قنادر بنه کنار اسنت و       اجتماعی،  مجموعه های مختلف

سرمایه اجتماعی هر آن چیزی است که به مردم و نهادها امكان عمل می دهد. سرانجام این که سرمایه اجتماعی از نظر کلمن بنه لحناه هنجناری    
: 1377مطلوب است و نه نامطلوب و صرفاق با فراهم کردن منابع الزم، وقوع کنش ها را امكان پذیر می سنازد.)کلمن،  و اخالقی خنثی است. یعنی نه

462) 

همچنین سرمایه اجتماعی را می توان به مثابه وجود مجموعه معینی از هنجارها یا ارزش های غیر رسمی تعرینف کنرد کنه اعضنای گروهنی کنه       
ز است، در آن سهیم هستند.  مشارکت در ارزش ها و هنجارها به  خودی خود باعث تولید سرمایه اجتماعی نمنی  همكاری و تعاون میان شان مجا

( ولی در هنر حنال امنروزه سنرمایه اجتمناعی نقشنی بسنیار        11: 1379گردد، چرا که این ارزش ها ممكن است ارزش های منفی باشد.)فوکویاما، 



هاسنت. از  هنا و سنازمان  های روابو جمعی و گروهی انسجام بخنش مینان انسنان   کند و شبكهمع ایفا میمهمتر از سرمایه فیزیكی و انسانی در جوا
هنای توسنعه و تكامنل    دهند و بدون سرمایه اجتمناعی پیمنودن راه  ها اثربخشی خود را از دست میرو در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایهاین

های اقتصادی، فیزیكی و نیروی انسانی مهمترین نقنش  های سنتی مدیریت توسعه، سرمایهدر دیدگاهشود. فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار می
اقتصادی، فیزیكی و انسانی نیازمند باشیم به سنرمایه اجتمناعی نیازمنندیم    کردند اما در عصر حاضر برای توسعه بیشتر از آنچه به سرمایهرا ایفا می

هنا  اجتماعی کافی است سایر سنرمایه ای که فاقد سرمایهها به طور بهینه انجام نخواهد شد. در جامعهیگر سرمایهزیرا بدون این سرمایه، استفاده از د
هنا و  رو موضوع سرمایه اجتماعی به عنوان یک اصل اساسی برای نیل به توسعه پایدار محسوب شده و حكومنت شوند. از اینمانند و تلف میابتر می

های الزم و ارائه راهكارهای مناس  در ارتباط با جامعنه بنه تولیند و توسنعه سنرمایه      شوند که بتوانند با اتخاذ سیاستمیدولتمردانی موفق قلمداد 
 (16: 1387اجتماعی بیشتر نائل شوند.)مبشری،

 

 

 

 

 اجتماعی؛ سرمایه دهنده تشکیل عوامل

 :نمود تقسیم دسته چهار می توان به را اجتماعی تاثیرگذار می باشند  سرمایه ساخت اما مجموع عواملی که می توانند در

 ونظنام  شنود  می واقع مؤثّر مردم، اجتماعی یا سیاسی زندگی در که است سازمانی یا و عادت ، عرف ، رسم ، قانون معنای به نهاد: نهادی عوامل. 1
 موجن   هدفدار، نظام ایجاد و قوانین وضع طریق از که دولت: مانند کند، می ایجاد یافته، سازمان اجتماعِ یک نیازهای رفع جهت در را داری هدف
   شود. می اجتماعی سرمایه تشكیل

 بنه  اجتمناع  ینک  اعضنای  متقابل های کُنش از ، رسمی نهادهای دیگر و قانون جای به ، خودجوش صورت به که هنجارهایی: خودجوش عوامل. 2
 . گیرند می قرار دسته این در ، نیستند تعمّدی های انتخاب از ناشی و آیند می وجود

 منی  سرچشنمه  انند،  رفتنه  کنار  به آن در که اجتماعی همان از غیر ، جایی از که هستند هنجارهایی عوامل، دسته این از منظور: بیرونی عوامل. 3
 . تاریخی مشتره تجربه یا فرهنگ و ایدئولوژی مذه ، دین،:  همچون گیرند،

 .گیرند می قرار «نژادی و قومی های همبستگی» و «خویشاوندی روابو: »عوامل از دسته دو گروه، این در: طبیعی عوامل. 4

 

 ؛انواع سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی، در چند نوع مختلف تقسیم بندی شده است. که شامل سرمایه اجتماعی شناختی، ساختاری، درون گروهی و برون گروهنی منی   
 باشد.  

  ؛اجتماعی شناختیسرمایه .1

به ایجاد و تقویت وابستگی متقابل مثبت برای کنش جمعنی دو طرفنه منی    ست که این نوع از سرمایه شامل تجلیات انتزاعی تر سرمایه اجتماعی ا
ای و منذهبی و  غیررسمی همیارانه و خیریهعمومی و نهادی، انسجام و همبستگی، همكاری و مشارکت  انجامد. شاخص هایی از قبیل تضاد، اعتماد



سیاسی و اجتماعی، گذشت، فرهنگ مدنی، هنجارهنا   -ها، سازمان ها و موسسات مدنی رسمی، آگاهی به امور عمومیها، انجمنشرکت در اتحادیه
رسیدن به منافع مشتره می شنود،   یک اجتماع مشتره می باشد و باعث همكاری افراد آن اجتماع با همدیگر برای  و ارزش هایی که بین اعضای

 های سرمایه اجتماعی شناختی هستند.از شاخصه

 ؛سرمایه اجتماعی ساختاری.2

مننافع دو طرفنه را تسنهیل منی     و کنش جمعنی  که  این نوع از سرمایه شامل جنبه های قابل رؤیت و قابل لم  تر مفهوم سرمایه اجتماعی است
و شنبكه هنای موجنود در      از قبینل عضنویت گروهنی، حماینت متقابنل، تفناوت و خندمات، نهناد هنای محلنی، سنازمان هنا             هنایی شاخصهکند. 
اینن ننوع ا   می باشنند.  های سرمایه اجتماعی ساختاری از شاخصهسیاسی پیگیری اهداف فرهنگی ، اجتماعی، اقتصادی و   که قادر به  مردم  میان

 افقی و عمودی در جامعه می گردد و از این طریق سرمایه اجتماعی کل جامعه را تقویت می نماید.باعث ایجاد روابو  سرمایه اجتماعی

 ؛سرمایه اجتماعی درون گروهی.3

تنها گروه های همجن ) مانند ارتباطات محدود با دوستان و خانواده( را پیوند می زنند و اثنر منفنی بنر معاشنرت       سرمایه اجتماعی درون گروهی
 دارد.پذیری اجتماعی 

 ؛سرمایه اجتماعی برون گروهی.4

و اثنر مثبنت بنر رشند و سنرمایه       اسنت سرمایه ی برون گروهی پل ارتباطی گروه های اجتماعی گوناگون)تعامل افراد با خنار  از محنیو بسنته(     
 اجتماعی دارد.

 

 پردازان سرمایه اجتماعی و پیشینه نظری آن؛نظریه 

در ارتباط با سرمایه اجماعی از سوی اندیشمندان و جامعه شناسانه مختلف نظریات مطر  شده است، که هر کدام به نحوی سعی در تبیین این 
، در مقاله 1916اصطال  سرمایه اجتماعی قبل از سال مولفه داشته اند. در اینجا تالش بر آن است که به مهم ترین آنها پرداخته شود. اما در کل 

مریكا بوسیله شخصی به نام ژان ژاکوب نوشته آ، کتابی در 1961اما اولین بار در سال  ای توسو هانی فان از دانشگاه ویرجینیای غربی مطر  شد.
نها هایی وجود دارند که آها و خصلتهای شهر، ویژگینشینشد که این اصطال  سرمایه ی اجتماعی را بكار برد و منظورش این بود که در حاشیه

در اصل، منظور از  توانند به خوبی با همدیگر ارتباط برقرار کنند و گروههایی را تشكیل دهند که خودشان مسائل و مشكالتشان را حل کنند.می
اصطال   بنابراین (2: 1384 ،سرمایه ی اجتماعی، نوعی همكاری و هم فكری خودجوش و از درون گروههای محروم حاشیه نشین بود.)توسلی

. وی معتقد به کار رفته است  «مرگ و زندگی در شهرهای بزرگ آمریكایی»یه اجتماعی نخستین بار در اثر کالسیک جین جاکوب با عنوان سرما
که شبكه های اجتماعی فشرده در محدوده های حومه قدیمی و مختلو شهری، صورتی از سرمایه اجتماعی را تشكیل می دهند و در است 

عدم وجود جرم و جنایت خیابانی و دیگر تصمیمات در مورد بهبود کیفیت زندگی، در مقایسه با نهادهای رسمی مانند ارتباط با حفظ نظافت، 
کاربرد مفهوم سرمایه ی اجتماعی بصورت آنچه با این حال خود نشان می دهند.  نیروی حفاظتی پلی  و نیروی انتظامی، مسئولیت بیش تری از

معنا نیست که در آثار جامعه شناسان کالسیک اثری از این مفهوم  دانرایج شده است اما این ب 1990در دهه که امروزه مدنظر است به تدریج 
اندیشمندانی چون مارک ،  .توان به جستجوی این مفهوم پرداختوبر و دورکیم می ،نباشد، در آثار اندیشمندان و جامعه شناسانی چون مارک 

که هر یک ابعادی از مفهوم  داشته اندنفع جمعی، ارزشها و اعتماد اجتماعی توجه  ،هیمی همچون اضطرارمیل دورکیم، وبر و پارسونز به مفایز
در این رابطه امروزه نیز اندیشمندان بسیار در حوزه جامعه شناسی به بررسی مبحث  (3، 1384گیرد.)توسلی؛ سرمایه ی اجتماعی را در بر می

فوکویاما و  فرانسی  گیدنز، آنتونی بلومر، هربرت زیمل، جمله می توان به جیمزکلمن، پیربودریو، جور سرمایه اجتماعی پرداخته اند. که از آن 
 نیز رابرت پانتام اشاره نمود. که در ادامه به بررسی دیدگاه های آنها خواهیم پرداخت.



است که دو ویژگی مشتره دارند: همه آنها شامل از نظر کلمن، سرمایه اجتماعی شی واحد نیست، بلكه انواع چیزهای گوناگونی  جیمز کلمن؛
جنبه ای از یک ساخت اجتماعی هستند، و کنشهای معین افرادی را که در درون  ساختار هستند، تسهیل می کنند. سرمایه اجتماعی، مانند 

ود امكان پذیر می سازد.)کلمن، شكل های دیگر سرمایه مولد است و دستیابی به هدف های معینی را که در نبود آن دست یافتنی نخواهد ب
1377 :462) 

به اعتقاد کلمن سرمایه اجتماعی از طریق کارکردش تعریف می شود. یک هستی منفرد نیست، بلكه تنوعی از هستی های متفاوتی است که 
راد داخل ساختار را دارای دو خصوصیت مشتره هستند: همگی دارای وجوهی از یک ساختار اجتماعی هستند و همگی کنش های خاصی از اف

تكالیف و انتظاراتی که بستگی به میزان  -( به اعتقاد وی، سرمایه اجتماعی می تواند به سه شكل ظاهر شود: اول46:1386تسهیل می کنند.)فیلد،
برای کنش فراهم نمود،  ظرفیت اطالعات برای انتقال و حرکت در ساختار اجتماعی تا بتوان پایه ای -قابلیت اعتماد به محیو اجتماعی دارد، دوم

وجود هنجارهایی که توام با ضمانت اجرایی موثر هستند. براین اساس کلمن معتقد است که سرمایه اجتماعی متعلق به تعامل اجتماعی  -سوم
 (45: 1388است.)تنهایی و حضرتی،

اید تالش کرد. به تعبیر بوردیو، سرمایه اجتماعی به اعتقاد بوردیو سرمایه اجتماعی چیزی است که در طول زمان برای کس  آن ب پیر بوردیو؛
وتاه محصول نوعی سرمایه گذاری فردی یا جمعی، آگاهانه یا ناآگاهانه است که به دنبال تثبیت یا بازتولید روابو اجتماعی است که مستقیما درک

صی برخوردار است، چرا که میزان سرمایه اجتماعی هر مدت یا بلندمدت قابل استفاده هستند. برای او، پیوندهای بادوام و متراکم از اهمیت خا
 (Field,2003:17 فرد بستگی به تعداد روابو و میزان سرمایه)فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی( تملک شده توسو هر رابطه دارد.)

، و در بعد دوم بر اساس ساختار در واقع عامالن اجتماعی در بعد اول بر اساس میزان کلی سرمایه ای که در شكل های متفاوت آن دارا هستند
سرمایه شان، یعنی بر اساس وزن نسبی هریک از انواع مختلف سرمایه، اقتصادی و فرهنگی، که به صورت جداگانه دارا هستند، توزیع می 

یند روابو نهادینه شده و هایی است که در فرآ( از دیدگاه پیربوردیو سرمایه اجتماعی، ماحصل منابع واقعی یا ظرفیت34-33: 1384شود.)بوردیو،
طوریكه در این شبكه هریک از اعضا، خود را از پشتیبانی سرمایه جمعی برخوردار شبكه ای عضویت در گروه و آشنایی با اعضا شكل می گیرد. به 

کید بوردیو بر مشارکت فرد می کند. پ  سرمایه اجتماعی نوعی ابزار دسترسی به منابع اقتصادی و فرهنگی از طریق ارتباطات  اجتماعی است. تا
در شبكه های اجتماعی است که این مشارکت سب  دسترسی او به منابع و امكانات گروه می شود. در دیدگاه بوردیو، سرمایه اجتماعی نوعی 

 (300:1383محصول اجتماعی است که ناشی از تعامل اجتماعی می باشد.)انجمن جامعه شناسی ایران، 

بود که ساختار جامعه، ترکی  یافته از واقعیت های دوگونه ای است که در برابر هم معنی می گیرند، و گاه ممكن زیمل معتقد  جورج زیمل؛
 است این تقابل، نشان دهنده دو دوره از تكامل تاریخ باشد، ولی، دره هرکدام مستلزم دره دیگری، و دره کلیت و تمامیت جامعه نیز مستلزم

( زیمل معتقد است، جامعه بافتی از کنش های متقابل و الگودار است و وظیفه 312:1379دو گانه است.)تنهایی،  دره روابو دیالكتیک این اجزاء
جامعه شناسی بررسی صورتهای این کنش ها است، همچنان که در دوره های گوناگون تاریخی و در زمینه های متنوع فرهنگی پیوسته رخ می 

( 120: 1379دو سویه واقعیت بخشیدن به یک واحد، یک جامعه یا یک جامعه پذیری است.)استونز،  طوریكه کنش ( به274:1372دهند.)کوزر، 
به نظر زیمل، فرآیندهایی نظیر تقسیم کار فراینده، عقالنیت مفرط، سلطه روزافزون و نظایر آن سب  پیدایش دلزدگی و احتیاط در روابو 

گی، فرد قادر نیست تفاوتها را دریابد. در چنین شرایطی، اهمیت زندگی از میان می رود، اجتماعی موجود در کالن شهرشده  است. در حالت دلزد
تمام امور و فعالیتها یكنواخت می شوند و رضایت از زندگی کاهش می یابد. احتیاط نیز از دیگر ویژگی های روابو اجتماعی در زندگی کالن 

ره کارکرد خود را از دست داده و جای خود را به روابو دیگر می دهند. به اعتقاد زیمل، شهری است. به موازات افزایش افراد، روابو چهره به چه
( با بررسی و واکاوی روش شناسی 294:1383نتیجه چنین شرایطی ناپایداری روابو و کاهش اعتماد اجتماعی است.)انجمن جامعه شناسی ایران،

دارای دو بعد است: صورت و محتوا و یا به عبارت دیگر ساختار و محتوا؛ لذا می توان زیمل می توان گفت که به نظر او هر واقعیت جامعه شناسی 
گفت که سرمایه اجتماعی  دارای دو جزء اعتماد و پیوند است. این دو جزء معرف تقسیم بندی سنتی موجود در نظریه اجتماعی بین ساختار و 

 (12-11: 1388ز تنهایی و حضرتی، ؛ به نقل ا305:1383محتوا است.)انجمن جامعه شناسی ایران، 



روش شناسی هربرت بلومر طبیعت گرایانه است و آن به این معناست که طبیعت جهان تجربی را به گونه ای که بصورت مفاهیمی  هربرت بلومر؛
در جهان خار  است بشناسیم.  که در خود واقعیت موجود هستند و حیات دارند و دائما در فرآیند تكوین و بازآفرینی مورد توجه قرار می گیرند،

دنیای تجربی، یک دنیای زنده و در حال حرکت است و همواره در حال نو شدن می باشد. جهان تجربی از نظر بلومر، محل برخوردهای واقعی 
راحتا تاکید می کند ( بلومر ص460-459: 1379مردم یا تشكیل کنش متقابل نمادی است و باید در همانجا نیز مورد آزمون قرار گیرد.)تنهایی،

آن که انسان در مقابل شرایو اجتماعی که در برابر آن قرار دارد و قرار است در برابر آن شرایو، با اشاره معانی به خویشتن خویش و تفسیر 
حث می کند که معانی، به کنش بپردازد، می بایستی ظرف وجودی خاصی داشته باشد. او از این توانمندی و ظرف وجودی به عنوان یک ساخت ب

می توانسته است در فرآیند تكاملی متناس  با حیات بشری با کنش متقابل اجتماعی تنظیم شده باشد، و پ  از این هم در فرآیند دیالكتیكی 
تحول شرایو کنش متقابل نمادی انسان با تفاسیر تازه خود، می تواند در این تنظیم دخالت کند. پ  انسان از یک سو توانمندی تفسیر، تغییر و 

ف می در ساخت بشری خود رابه عنوان خصیصه تكاملی به میراث و همراه دارد، و از سوی دیگر در برابر مردم و موقعیتهای قرارداد که او را تعری
اجتماعی در واقع  "من"( 48-46: 1388کنند، و از او انتظار دارند که نه تغییر، بلكه پیروی از سنن و هنجارهای اجتماعی را پیشه کند.)تنهایی،

بخش نیروهای انگیزنده و تازه پیش بینی نشده است. در  "من"همان توقعات اجتماعی و انعكاس هنجارهای فرهنگی در درون خود افراد است و 
 (41دیالیكتیكی پیشرونده میان این دو فرآیند، خود بوجود می آید.)همان: 

( 488:1988ک میان فعالیتها و شرایو است که در زمان و مكان رخ می دهد.)ریتزر،نقطه آغاز هستی شناسی گیدنز دیالكتی آنتونی گیدنز؛
دیشه اعتماد به شیرازه زمان و مكان مربوط می شود. زیرا اعتماد یعنی ضمان ضمانت و تعهد دادن به شخص، گروه یا نظام در طول زمان آینده؛ ان

به یک شخص، یا به یک نظام، به طور مثال  -نگاتنگی به یكدیگر مربوط اند. اعتماداعتماد نیز یک اندیشه مدرن است. ریسک و اعتماد به طور ت
( انواع برخوردهایی 176-175: 1384به معنی انطباق با ریسک است، در حالی که قبول ریسک می تواند به معنی ایجاد باشد.)گیدنز، -نظام بانكی

ی مدرن می سازند، در وهله نخست با آن چیزی حفظ می شود که گافمن آن را که زندگی امروزی  را در محیو هایی ناشناس فعالیت اجتماع
نامیده است. بی توجهی مدنی بنیادی ترین نوع پایبندی چهره دار در رویارویی با بیگانگان در شرایو مدرنیت است. بی « بی توجهی مدنی»

 (98-96عی به دقت نظارت و تنظیم شده برخوردار است.)همان: اعتماد است، که از یک نواخت اجتما« زمزمه زمینه ساز»توجهی مدنی همان 

اعتماد به افراد یا نظام های انتزاعی. اعتماد انتزاعی  -2اعتماد به افراد خاص و  -1اما آنتونی گیدنز بین دو نوع اعتماد تمایز قائل می شود: 
شگر می تواند به راحتی در مورد میزان ارزش اعتماد به افراد خاص دربرگیرنده آگاهی از مخاطره و فرد مورد اعتماد است. لذا در حالی که کن

گران قضاوت کند )بر اساس اطالعات مربوط به تاریخچه آن فرد، انگیزه ها و شایستگی های او(، می تواند درباره میزان ارزش اعتماد نسبت به دی
انند درباره میزان ارزش اعتماد نسبت به نظام های انتزاعی نظیر نهادها نیز تعمیم یافته نیز دارای ایده ها و باورهایی باشد. افراد همچنین می تو

های  دارای باورهایی باشند. از این فرآیند می توان با سطح نهادی اعتماد نام برد. این همان چیزی است که گیدنز آن را ایده اعتماد به نظام
خانه او را ساخته شناختی نداشته باشد، ولی نسبت به نظام استاندارد، تنظیم تخصصی می نامد. ممكن است کنشگر از فردی که اتومبیل او یا 

سنجش اعتماد به نهادهای  _قواعد و قوانین، نظارت و کنترل کیفیت دارای میزانی از اعتماد باشد. برای ارزیابی سرمایه اجتماعی در سطح ملی،
ص می تواند در سطح خرد سرمایه اجتماعی در سطح ملی ویژگی مهم تری مختلف  اجتماعی ضرورت دارد. در حالی که اعتماد به افراد خا

 (42-41: 1388؛ به نقل از تنهایی و حضرتی،307-306: 1383محسوب شود.)انجمن جامعه شناسی ایران،

فوکویاما در بررسی سرمایه اجتماعی و مولفه های آن، بر وجود هنجارها و ارزشهای غیررسمی در یک گروه تاکید دارد. وی  فرانسیس فوکویاما؛
سرمایه اجتماعی را این گونه تعریف می کند: سرمایه اجتماعی را به سادگی می توان به عنوان وجود مجموعه معینی از هنجارها یا ارزشهای 

عضای گروهی که همكاری و تعاون میان آنان مجاز است، در آن سهیم هستند؛ مشارکت در ارزشها و هنجارها به غیررسمی تعریف کرد که ا
خودی خود باعث تولید سرمایه اجتماعی نمی گردد، چرا که این ارزشها ممكن است منفی باشد. برعك  هنجارهایی که تولید سرمایه اجتماعی 

قبیل صداقت، ادای تعهدات و ارتباطات دو جانبه باشند. فوکویاما معتقد است که در ارتباط با سرمایه می کنند اساساق باید شامل سجایایی از 
اجتماعی دو نكته می باید روشن گردد: نخست این که سرمایه اجتماعی متعلق به همه گروه هاست. دوم، سرمایه اجتماعی با توجه به علم 

این علوم همكاری و همیاری برای تمام فعالیت های اجتماعی خواه خوب یا بد، ضروری  سیاست و علم اقتصاد لزوما چیز خوبی نیست. در
( همچنین از نگاه فوکویاما، هنجارهایی که تولید سرمایه اجتماعی می کنند تقسیم پذیرند، یعنی می توانند تنها 13-10: 1385است.)فوکویاما، 



ند و نه در میان دیگران، در حالیكه سرمایه اجتماعی در همه جوامع وجود دارد، اما میان گروه محدودی از مردم از همان اجتماع  مشتره باش
 (46: 1388می تواند به طرق مختلف توزیع گردد.)تنهایی و حضرتی،

ادهای رابرت پاتنام از متخصصین اخیر سرمایه اجتماعی است که چگونگی تاثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر رژیم های سیاسی و نه رابرت پاتنام؛
( پاتنام سرمایه اجتماعی را مجموعه ای از مفاهیمی مانند اعتماد، هنجارها و شبكه ها 51: 1386دموکراتیک را مورد بررسی قرار داده است.)فیلد، 

ظر وی اعتماد می داند که موج  ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه اعضای یک اجتماع شده و در نهایت منافع متقابل آنان را تامین خواهد کرد. از ن
و ارتباط متقابل  اعضا در شبكه به عنوان منابعی هستند که در کنش های اعضای جامعه موجود است. وی سرمایه اجتماعی را وسیله ای برای 
د رسیدن به توسعه سیاسی و اجتماعی در سیستم های مختلف سیاسی قلمداد می کند. در این راستا تاکید وی بر مفهوم اعتماد است و معتق
زشی است که این عامل می تواند با جل  اعتماد میان مردم و دولتمردان و نخبگان سیاسی، موج  توسعه سیاسی شود. بنابراین اعتماد منبع با ار

از سرمایه محسوب می شود که اگر در حكومتی به میزان زیاد اعتماد وجود داشته باشد به همان میزان رشد سیاسی و توسعه اجتماعی ارتقا 
ه اهد یافت. همچنین رابرت پاتنام اعتقاد دارد که سرمایه اجتماعی وجوه گوناگون سازمان اجتماعی، نظیر اعتماد، هنجارها و شبكه ها است کخو

 (285: 1380می توانند با تسهیل اقدامات هماهنگ کارآیی جامعه را بهبود بخشند.)پاتنام، 

و سازمان ها از قبیل اعتماد، هنجارها و شبكه هنای اجتمناعی را سنرمایه اجتمناعی نامینده و      اتنام، تمام ویژگی های اجتماعی نهادها در مجموع پ
معتقد است سرمایه اجتماعی اغل  محصول جانبی دیگر فعّالیت های اجتماعی منی باشند. اینن سنرمایه بنه طورمعمنول در پیونندها، هنجارهنا و         

واضح است که وی سرمایه ی اجتماعی را براساس مننابع آن   .دیگر انتقال پذیر استاعتمادها تشكیل می شود و از یک شرایو اجتماعی به شرایو 
ده تعریف می کند و به آن به صورت کالن نگاه می کند و آن را در رشد و توسعه اقتصادی کشور مؤثر می داند و به این لحاه تعریف او جمعنی بنو  

 ینک  در ذینل  هنایی پدینده  حاصنل  تنوان منی  را اجتمناعی  بنابراین  سرمایه ی می کند.و سرمایه اجتماعی را به منزله دارایی گروه ها و جوامع تلق
 تصنویری  وجنود  احسناس  گروهنی؛  و جمعی هویت احساس اجتماعی؛ هایگروه متقابل؛ اجتماعی تعامل متقابل؛ اعتماد :دانست اجتماعی سیستم
امنام و   رابطنه امنت و   مشارکت مردم، درجه اعتماد مردم بنه دولنت و  همچنین محیو ایفای نقش سرمایه اجتماعی  .گروهی کار آینده؛ از مشتره

 سبک زندگی می باشد.

شناسی امام خمینی)ره(، منبع مبانی سرمایه اجتمناعی اسنت. از نظنر امنام)ره(،     در این رابطه می توان گفت که انسان دیدگاه امام خمینی)ره(؛
گر و ارزیابی کنننده نیازهنا   است. قانون نیاز به مجری دارد و جامعه نیز به مدیر و هدایتحكومت ضرورت جامعه است. و اداره جامعه نیازمند قانون 

ها احتیا  دارد. وظیفه حفظ اسالم و احكام اسالم به عهده همگان است که در راس آنها علما قرار دارند و مسئولیت در درجنه اول متوجنه   و ارزش
ه میان امام و مردم هستند. فقیه حاکم باید مردم را بر اساس نظام ارزشی)دین( تربینت کنند   ( علما واسط201،ص1:  1379آنهاست.)امام خمینی،

پذیری سیاسی و مهندسی فرهنگی( روابو اجتماعی، هسته سرمایه اجتماعی اسنت. پرواضنح   و روابو اجتماعی مبتنی بر آن را تنظیم نماید)جامعه
گیرد. چرخ بزرگ اجتماع بندون  ت مردم در یک فضای اعتماد و ریسک پذیری صورت میاست که روابو اجتماعی، تربیت دینی و رهبری و مشارک

وجود دیدگاه امام خمینی)ره( درخصوص سرمایه اجتماعی، حول محور اخوّت اسالمی و مشارکت و اعتماد است کنه از   افتد. با ایناعتماد از کار می
نگرند. از آنجا کنه انسنان منشناء    پذیری انسان میه سرمایه اجتماعی از منظر جامعهمحتوای دینی و انسان شناختی خاصی برخوردار است. ایشان ب

کند. امام رابطه مردم با همدیگر و دولت و منردم را  باشد، توجه به تربیت او بر اساس فطرت اهمیت پیدا میتحول فرهنگی، سیاسی و اجتماعی می
( بنه هنر حنال    37-36: 1390دارد.)فتحنی، دولت هادی و شناساندن آفنات آن قندم برمنی   دهد و در جهت تشكیل از این زاویه مورد توجه قرار می

( در مجموع با گذاری بنر نظرینات   24: 1384زایی، کنند.)لکهادی دین، رهبری و مردم است که برای نیل به سعادت تالش می ارکان اصلی دولت
شارکت و همدلی)اخوّت اسالمی( در راستای نیل به اهداف مطلنوب آن جامعنه   سرمایه اجتماعی، مشهود است که محور همه نظریات بر اعتماد و م

ینن  است که امام خمینی)ره( نیز بارها بر این مفاهیم محوری در مرحله تاسی  نظام اسالمی، نهادینه نمنودن نظنام اسنالمی و اسنتمرار و تنداوم ا     
 اند.نظام تاکید داشته

هنای اساسنی   یشه سیاسی و الگوی حكومت اسالمی، به کرّات بر مفهوم مشارکت به مثابه یكی از مولفهاز سوی دیگر، امام خمینی)ره( در تبیین اند
اند. ایشان آگاهی، مشنارکت، نظنارت منردم و همگنامی آنهنا بنا حكومنت منتخن  خنود را          سرمایه اجتماعی و نهایتاق قدرت اجتماعی تاکید داشته



( و مشورت در کارهنا را بنه عننوان ننوعی از مشنارکت در امنور       248، ص4:  1379م خمینی، دانند.)امابزرگترین ضمانت حفظ امنیت جامعه می
پنذیری و نظنارت   ( بر این اساس مشورت، تعاون و همكاری و مسنئولیت 10،ص21:  1379شمارد.)امام خمینی،اجتماعی، از دستورات اسالمی می

باشنند، بنه   ه اجتماعی مورد توافق قری  به اکثریت نظریه پردازان این عرصه منی های سرمایها و شاخصهاجتماعی و مشارکت و اعتماد که از مولفه
اند. بنا اینن وجنود الگنوی     کرات در اندیشه سیاسی امام خمینی)ره( با محوریت دین مبین اسالم در قال  تئوری والیت فقیه مورد توجه قرار گرفته
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 اجتماعی؛سطوح سرمایه 

 دریک نوع تقسیم بندی،  سرمایه اجتماعی را می توان در سه سطح خرد، میانی وکالن مورد مطالعه قرار داد: 

 سطح خرد-1

 در سطح خرد، سرمایه اجتماعی ناظر بر رفتار شبكه هایی از افراد و خانوارهاست. سرمایه اجتماعی در سطح خرد، براساس میزان صنمیمیت حناکم  
 بر روابو افراد،  به دو نوع غیر رسمی )پیوندی یا درون گروهی( و تعمیم یافته )آوندی یا میان گروهی( تقسیم می شود. 

ا پیوندی: این نوع سرمایه اجتماعی میان افرادی که ارتباط نزدیک و صمیمی باهم دارند وجود دارد،  مثل اعضای خنانواده ،  الف(سرمایه اجتماعی ب
(،  از این سطح سرمایه  اجتماعی،  با غنوان غیر رسنمی یناد   2002دوستان نزدیک و همسایگان. دربرخی مطالعات،  مانند مطالعات استون و هیوز)

 می شود.  

ه اجتماعی تعمیم یافته یا اوندی:این نوع سرمایه اجتماعی در میان افرادی روا  دارد که روابو دوسنتانه و خصوصنیات مشنتره کمتنری     ب(سرمای
میان آن ها حاکم است، مثل اعضای گروه های اجتماعی و سیاسی یا عموم مردم که لزوماق از یک اندیشه و گروه فكری خاصی پیروی نمنی کننند.   

از سرمایه اجتماعی را بعنوان تعمیم یافته معرفی می کنند چرا که سنطح تحلینل را از افنراد نزدینک و صنمیمی،  بنه کنل افنراد         برخی این سطح 
 اجتماع تعمیم می دهد. 

 سطح میانی-2  

متقابلاعتماد  دین  والیت فقیه 

 سرمایه اجتماعی

و نظارت مشارکت اخوت اسالمی  

تعاون و 
 همکاری

مبارزه با 
 خودخواهی

 جامعه پذیری



ان مثنال بنه روابنو    سرمایه اجتماعی در سطح میانی که به سرمایه اجتماعی هماوندی نیز معروف است، شامل پیوند ها و روابو عمومی است. بعنو
منودی  حاکم میان اعضای گروه ها،  سازمان ها و بنگاه ها می پردازد تعریف دقیق سرمایه اجتماعی، عالوه بر پیوند های افقی، شامل پیوند هنای ع 

درت نا برابر میان اعضنای  نیز می شود و رفتار حاکم میان گروه ها را نیزدر نظر می گیرد. پیوند های عمودی با روابو سلسله مراتبی و توزیع یک ق
 شناخته می شود. 

تفاوت این طبقه از سرمایه اجتماعی با سرمایه اجتماعی در سطح خرد آن است که جایگاه  افراد در سطح مینانی یكسنان نیسنت. بنا اینن تفناوت       
این طبقه،  در حقیقنت بنه کنارکرد ان در    جایگاه ، غالبا موج  ایجاد روابطی جدید و با ویژگی های خاص می شود. با تعریف سرمایه اجتماعی در 

هیل سازمان متمرکز شده ایم،  چرا که وجود سرمایه اجتماعی میانی میتواند کنش های افراد درون یک سازمان،  مثالق مندیران و کارمنندان را تسن   
مورد مطالعه رشنته مندیریت اسنت و لنذا      نماید و باعث پیشرفت سریع کارها گردد. به همین خاطر است که این طبقه از سرمایه اجتماعی،  بیشتر

 مطالعه و سنجش آن از بستر مطالعه طبقات دیگر سرمایه اجتماعی جداست.  

 سطح کالن-3 

آخرین و فراگیرترین جنبه ی سرمایه اجتماعی جنبه ی کالن است که شامل رسمی ترین روابو و ساختارهای نهادی می شود. بنه همنین لحناه     
ح از سرمایه اجتماعی با عنوان نهادی هم معرفی می شود. این بخش از سرمایه اجتماعی به محیو اجتماعی و سیاسنی  در برخی مطالعات این سط

می پردازد که به ساختارهای اجتماعی شكل می دهد و هنجارها را قابل توسعه می کند. رژیم سیاسی سلطه ی قانون نظام قضنایی و آزادی هنای   
ز طریق آن ها سرمایه ی اجتماعی کالن شكل می گیرد. با این حال شاخص اصلی مورد استفاده بنرای آگناهی   سیاسی و مدنی نهادهایی است که ا

از نهاد های حاکم بر جامعه و بدلیل آن، سنجش سرمایه اجتماعی نهادی، برداشت اعضای جامعه از نهاد هاسنت. بنه عننوان مثنال بنرای سننجش       
نین پرسش می شود، یا چنانچه در این مقاله هم مالحظه خواهیند نمنود، مینزان اعتمناد افنراد بنه       روش قانون، از نگرش مردم نسبت به رعایت قوا

اصناف مختلف، بعنوان شاخصی برای عملكرد نهایی مدنی و رابطه ایشان با مردم استفاده شده است، واین، رابطه ای اسنت کنه سنرمایه اجتمناعی     
نجام راحت تر سیاست هنا را فنراهم منی نمایند. ویژگنی ممتناز کنننده اینن سنطح از سنرمایه           نهادی نام دارد و هر چه بیشتر بودن آن؛ موجبات ا
 اجتماعی، رسمیت موجود میان کنش گران آن است.  

ر در هر صورت دسته بندی سرمایه اجتماعی به فهم بهتر آن کمک می کند. در هرکدام از سطو  خرد،  میانی و کالن، سرمایه اجتماعی اثر خود بن 
بعنوان نتیجه کنش میان دو نوع سرمایه اجتماعی مشخص اعمال می کند: ساختاری و شناختی.  به طور کلی،  ساختاری ناظر بر کمینت   توسعه را

سرمایه اجتماعی است و شناختی ناظر بر کیفیت آن. دسته ساختاری با اشكال مختلف سازمان های اجتماعی،  به خصوص نقش ها،  قواعد، سننن  
تباط است. سرمایه اجتماعی ساختاری مربوط به امور به نسبت عینی تر و بطور خارجی قابل مشاهده مانند شبكه هنا، تشنكل هنا،    و رویه ها، در ار

نهادها،  قوانین و تشكیالت شكل گرفته توسو آن ها است. ارتباط سرمایه اجتماعی ساختاری بیشتر با شبكه هاست که از طریق آن هنا همكناری   
جمعی دارای منافع متقابل شكل می گیرد. این ها همه منافعی است که از سرمایه اجتماعی بدست منی آیند. گنروه هنای     و بخصوص فعالیت های 

ورزشی و موسیقی و همچنین گرد همایی همسایگان، مثال های سرمایه اجتماعی اقتصادی هستند. اگر کسی در این گونه تشكل ها شرکت کنند،  
سرمایه اجتماعی ساختاری، به اشتراه گذاشتن اطالعات و کارهای جمعی و تصمیم گیری را از طریق نقنش  به سادگی آن ها را مالحظه می کند. 

های تثبیت شده، شبكه های اجتماعی که با قوانین،  تشریفات و رسوم حمایت می شوند، تسهیل می کند. اما سرمایه اجتماعی شناختی بنه ارزش  
ی گردد. به همین خاطر،  بیشتر امری ذهنی ومفهومی نامحسوس اسنت. سنرمایه اجتمناعی شنناختی     ها،  اعتماد گرایش ها و عقاید مشتره باز م

منی  درواقع به شناخت افراد نسبت به دیگران مربوط می شود. به عنوان مثال،  اعتماد یک فرد نسبت به همكارانش، حاکی از شناخت او از ایشنان  
ر، همكاری و فعالیت های جمعی دارای منافع متقابل را ترغی  می کند. الزم بنه ذکنر اسنت    باشد. سرمایه اجتماعی شناختی،  از طریق همین امو

 که تقسیم سرمایه اجتماعی به دو نوع ساختاری و شناختی به سنجش سرمایه اجتماعی نیز کمک می کند.

 

 ایران؛ جامعه زندگیفرآیند سرمایه اجتماعی در مصادیق 



تعامل بین وون زندگی بشر امروزی مشهود است. در خصوص ارتباط آن با اقتصاد می توان گفت که اعتماد سرمایه اجتماعی در تمام جزئیات و شئ
شهروندان و کارگزاران اقتصادی با تسهیل معامالت و مذاکرات و کاهش نظارت منجر به کاهش هزینه هنای مبنادالتی و در نتیجنه افنزایش رشند      

( همین مفهوم حتی با سالمت منادران  113: 1385شود و مانع تقل  می گردد.)امیری و رحمانی،  رفتار فرصت طلبانه می اقتصادی رانت جویی، و
رفاه جامعه به شنمار منی رود و بنیش از منداخالت پزشنكی و پرسنتاری، بنه عوامنل اجتمناعی و           سالمت اساسی ترین جزء»هم در ارتباط است. 

: 1387اجتماعی شناختی( بر سالمت مادران موثر می باشد. )خواجنه دادی و همكناران،   اقتصادی وابسته است و کیفیت ارتباط با دیگران )سرمایه 
استناد داده می شود اما با توجه به ماهیت موضوع می تنوان   20هر چند احیا و طر  جدی سرمایه اجتماعی به یک یا دو دهه آخر قرن  (83-102

اندیشه ها، گرایش ها، سنت ها، رفتارها، نهادهنا، مجموعنه ارتباطنات، شنبكه هنای       آن را پدیده ای ریشه دار و به طور کامل قدیمی دانست که در
انسانی و اجتماعی ظهور و حضور داشته است. این موضوع با توجه به پیوندهای اخالقی و ارزشی اش بنا سننت هنای دیننی، رفتنار و پنندار بنینان        

تنرین مصنادیق سنرمایه اجتمناعی در     ( بر این اساس مهم38-13: 1385،نجفی ودادگر )گذاران ادیان آسمانی، هم پیوندی های قابل توجهی دارد.
 توان چنین برشمرد:ایران را می فرآیند زندگی جامعه

 سرمایه اجتماعی و مدارای اجتماعی-1

 متعنددی اسنت. مسنلمان   که دارای اقلیت ها و قومیت ها و مذاه  مختلف و با ساختی فرهنگی و اجتماعی متنوع و چندگونه ایران کشوری است 
که مدارا، همزیستی، همبستگی و وحدت آنها زیر یک پرچم و داخنل  ، بلوچ و... فارس، آذری، کرد، عرب ، مسیحی، یهودی، زردشتی،شیعه و سنی

ی تنوان از آن بنه   مرز و بومی مشخص نیازمند داشتن اشتراکات ارزشمند و قوی بسیاری است که اگر اختیاری، انتخابی و آگاهانه و متداوم باشد من 
عنوان یک سرمایه ی ارزشمند اجتماعی یاد کرد. مبرهن است که یكی از چالش های عصر جدید ایجاد و تقویت سرمایه اجتمناعی اسنت. صناح     

اسنت.  نظران در سال های اخیر اذعان داشته اند که تحمل و مدارا بخشی از سرمایه اجتماعی است. تحمل و مندارا بخشنی از هوینت منا ایرانینان      
عبارتند از توجه به دیدگاه های گوناگون، پرهیز از تعص ، احترام به تفاوت های فنردی، تنالش جهنت کشنف زمیننه       شاخص های تحمل و مدارا 

متفاوت، عدم تالش جهت بدنام کردن دیگران، عدم توهین به دیگران، دادن احساس خوب بنه   های مشتره، عدم تنفر نسبت به اعضای گروه های
تالش در برقراری ارتباطات اثربخش با دیگران، توجه به منافع دیگران و عدم احساس جدایی از دیگران. )نصراصنفهانی، علنی و همكناران،     دیگران،
1388 :40) 

 سالمت روانی سرمایه اجتماعی و -2

ر متغیرهایی چون سنرمایه اجتمناعی، سنن    ارتقاء سالمت روانی مردم تحت تاثیهای توسعه پایدار در یک جامعه، سالمت روانی است. یكی از مولفه
هر اندازه افنراد در سناختار اجتمناعی    »افراد، میزان درآمد خانوادگی و قومیت آن ها می باشد. نتایج تحقیق آقای ایمان و همكاران نشان می دهد 
 (143: 1387ایمان و همكاران، «.)موجود دارای سرمایه اجتماعی باالتری باشند، سالمت روانی افراد در وضعیت بهتری قرار خواهد گرفت

 شادمانی و رضایت از زندگی سرمایه اجتماعی و -3

 سطح باالی سرمایه اجتماعی به سطح باالی رضایت از کیفیت زندگی می انجامد. بنابراین، سرمایه اجتمناعی در مقایسنه بنا متغیرهنای زمیننه ای     
بنر   (135-91: 1385لهسنایی زاده،   و از کیفیّت زندگی بنه شنمار منی رود.)ماجندی    مانند سن، شغل، و... پیش بینی کننده ای بهتر برای رضایت 

است که رده نازلی می باشد. روابو اجتماعی توام بنا اعتمناد کنه از     61کشور، رده 69رتبه سازمانی شادمانی ایران در میان  اساس آمارهای موجود
تنرین تنامین کنننده شنادمانی افنراد       دارند و در این میان خانواده به عنوان عمنده مولفه های سرمایه اجتماعی است اثر تعیین کننده بر شادمانی 

 (57-34: 1387محسوب می شود.)چلبی و موسوی، 

 های ارتباطیشبکه سرمایه اجتماعی و -4



یگی و محلنه ای، بنه   تمرکز بر روابو همسا»که  دهدمی محله تهران نشان 10تحقیق خانم باستانی در خصوص بررسی سرمایه اجتماعی شبكه در 
صورت مجزا، به شكست خواهد انجامید. تنها با خلق فرصت های بیشتر برای شكل گیری اجتماعات محله ای افراد و تسهیل عملكرد شنبكه هنای   

   (74-55: 1387ارتباطی بین افراد می توان تمام پتانسیل های شهر مدرن را آزاد کرد.)باستانی، 

 تماعیسرمایه ی اجتماعی و رفاه اج-5

شاخص هایی از سرمایه اجتماعی که در شهر تهران، از وضنعیّت بهتنری برخوردارنند شناخص هنایی هسنتند کنه بنه         تحقیقات نشان می دهد که 
اصطال  به آنها سرمایه اجتماعی سنتی می گویند و به وجوه سنتی جامعه مربوط می شوند )مشارکت غیررسمی مذهبی و خیرینه ای( و شناخص   

دگی مدرن منطبق اند )سرمایه اجتماعی مدرن( از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند )اعتماد نهادی، اعتمناد تعمنیم یافتنه، انسنجام     هایی که با زن
کلینه شناخص هنای مطنر  شنده )اعتمناد،       »اجتماعی و مشارکت رسمی( و سرمایه اجتماعی، رابطه مثبتی با رفناه اجتمناعی دارد. بطنوری کنه     

 (125 -105: 1388های اجتماعی( نیز با رفاه اجتماعی رابطه مثبتی دارند. )زاهدی و شیانی و علی پور، هنجارهای اجتماعی و شبكه 

 سرمایه اجتماعی و جرم و بزهکاری-6

تغییرات به وقوع پیوسته در دهه های اخیر، نشان از تحول اساسی در ساختار نظام ارزشی جامعنه منی دهند. تحنوالتی کنه چنه بخنواهیم و چنه         
اجتماعی آن، به ویژه مصرف گراینی،   -امروزه با تشدید فرایندهای جهانی شدن و پیامدهای فرهنگی نخواهیم با نظم سنتی پیشین در تقابل است.

تكثر جوامع و به تبع آن آسی  های اجتماعی از قبیل افسردگی و اعتیاد، جرم و بزهكناری، جناینت و شنورش هنای اجتمناعی، بیكناری و اوقنات        
مشكل در ازدوا ، کنكور و...، نوجوانان و جوانان به موضوع سیاست های اجتماعی مبدل شده انند. نوجواننان و جواننان بنه عننوان یكنی از       فراغت، 

ت از مهمترین گروه های سنی، تنها افرادی نیستند که در معرض فرایندهای متفاوت توسعه اجتماعی قرار گرفته اند، بلكه آنها به شنیوه ای متفناو  
 گروههای سنی به این رویدادها واکنش نشان داده اند.سایر 

رابینگتن معتقد است بیشتر مسایل اجتماعی برآمده از روابو اجتماعی هستند. روابو اجتماعی و ارزش های معننوی کنه طنی قرنهنا نظینر دیگنر       
ایی بود که ماشینیسم جدیند موجن  آن منی    جوامع بشری وضع و صورت خاصی به خود گرفته بود در قرن بیستم مواجه با تحوالت و دگرگونی ه

د کنه از  شد و از آنجا که قدرت سازگاری معنوی هنگام تغییرات مادی میسر نبود تمدن ماشینی نابسامانیها و ضایعات انسانی فراوانی را بنه بنار آور  
 (17: 1345جواننان بایند دانست.)کواراسنوس،    آن جمله، از هم گسیختگی روابو اجتماعی بود که یكی از مظاهر آن را همان بزهكاری نوجوانان و 

در بین بسیاری از صاح  نظران در این زمینه توافق کلی وجود دارد که نوجوانان بزهكار غالباق در معرض آن گونه از روابنو اجتمناعی قنرار    در واقع 
و فرزند است که به تدریج کیفیت این رابطنه در رفتنار    دارند که از ویژگی های آن، نبودن رابطه و پیوند نزدیک و صمیمانه بین پدر و فرزند و مادر

ای است که محنیو   ( شكل کار و طرز ارتباط اعضای خانواده به گونه1387شیخی و مقوم،آنان نسبت به دیگران به ویژه بزرگساالن اثر می گذارد.)
 (108: 1387ان، سازد.)علیوردی نیا و همكار خانواده را برای تأمین احتیاجات اساسی کودکان مساعد می

 

 

 سرمایه اجتماعی و خانواده-7

ترین مكنان انباشنت و    بوردیو خانواده را به عنوان مهم (Putnam,2005:73 ).پاتنام معتقد است مهمترین شكل سرمایه اجتماعی، خانواده است
به طور آشكاری در همه جا مننابع مهنم سنرمایه     فوکویاما نیز ادعا نموده که خانواده هاBourdie,1985:33 )).انتقال سرمایه اجتماعی می بیند

کلمن نیز بر این باور بود که انواع خاصی از ساختارهای اجتمناعی بنیش از سنایرین انتخناب کننش       (Fukuyama,1999:17 ).اجتماعی هستند
 کند. های افراد را تسهیل می کنند. او تمایل داشت تا خانواده را به عنوان کالف قدیمی سرمایه اجتماعی تصور



معتقد است روابو والدین با همدیگر، دریافت کمک از والدین در حل مشكالت شخصی، صنحبت کنردن و تعامنل بنا      آماتوهم چنین در این رابطه 
غیبت پندر  در کنار آن  (Stone,2001:9 )والدین، احساس محبت کردن و صمیمیت از شاخص های اندازه گیری سرمایه اجتماعی خانواده است.

ده ده و محیو همسایگی در طول روز و اخیراق غیبت مادر از خانواده و ورود او به بازار کار، مترادف با کاهش مشارکت والدین در خنانواده بنو  از خانوا
است. بعالوه جامعه شدیداق در معرض تهاجم فردگرایی قرار گرفته که بر اساس آن منافع فردی بر مصنالح جمعنی تقندم یافتنه اسنت )شنارع پنور،        

1379 :17 ) 

 های زنان سرمایه اجتماعی و مشارکت-8

از آن جایی که گروه های مختلف اجتماعی ، نژادی و جنسیتی درموقعیت های ساختاری و شبكه های اجتماعی متفاوت قرار دارنند، از نظنر بهنره    
سرمایه ی اجتماعی قرار دارنند و فرصنت هنای     در مندی ازسرمایه ی اجتماعی متفاوت هستند. به عنوان مثال زنان و اقلیت ها یک موقعیت نابرابر

 ).کمتری در اختیار آنان قرار می گیرد که در زندگی اجتماعی از آن استفاده می کنند و در بهره گیری از منابع و تحره شغلی خود موفنق شنوند  
Lin,2001:95) 

زنان باالی هجده سال مشاهده شنده اسنت.)موحد    یاسیهمبستگی های معناداری میان ابعاد سرمایه ی اجتماعی و میزان مشارکت سدر هر حال 
راش، «)تمایل هر فرد به درگیر شدن در سطو  مختلف فعالینت در نظنام سیاسنی   »( که درآن مشارکت سیاسی به معنی 161: 1387و همكاران، 
عیین می کند و ینا بنر آن اثنر منی     ( یا شرکت در فرآیندهای سیاسی که به گزینش رهبران سیاسی می انجامد و سیاست عمومی را ت123: 1383
( تعریف شده است. پ  مشارکت سیاسی، اوالق، یک کننش اجتمناعی اسنت؛ ثانیناق، بنه شنكلی داوطلباننه        286: 1367)ابرکرامبی و دیگران، ،گذارد

ناصن  حسناس اجتمناعی تنهنا بنه      در زمانی که مبنابراین ( 6: 1382اعمال می گردد؛ ثالثاق، با موقعیت اجتماعی افراد ارتباط نزدیک دارد.)موحد، 
دامنن منی زنند و سنطح روا بنو      ( که به نوعی شكاف جنسیتی 26: 1370به منصه ی ظهور می رسد.)ساروخانی،  مردان سپرده شود، مردساالری

ایفا منی کننند،    اجتماعی زنان را به نفع مردان پایین می آورد و بخش قابل توجهی از جمعیت هر کشور که نقشی به سزا در توسعه ی همه جانبه
 همواره از توزیع ناعادالنه ی فرصت ها و منابع، باالخص در کشورهای جهان سوم، محروم می مانند.

در ابعاد مختلف سرمایه ی اجتماعی )برون گروهی، درون گروهنی و مینزان ارتباطنات اجتمناعی و سنرمایه ی       (%69درصد باالیی از زنان )در واقع 
سو می باشند و سرمایه ی اجتماعی آنان بر روی آوردن ایشان به فعالیت های سیاسی مؤثر اسنت و جالن  اینكنه    اجتماعی ارتباطی( درسطح متو

ات افرادی که سرمایه ی اجتماعی بیشتری داشته اند، انتظارات بیشتری از مشارکت سیاسی داشته اند، که به دلیل عدم برآورده شندن اینن انتظنار   
 (1387به نقل از شیخی و مقوم، 186: 1387اسی پیدا کرد ه اند.)موحد و همكاران، نگرش منفی تری نسبت به مشارکت سی

 

 اجتماعی؛ اهمیت سرمایه

. است شده مطر  سیاسی علوم در اخیراق و اقتصاد اجتماعی، علوم گوناگون هایحوزه در اخیر هایسال سرمایه اجتماعی در مفهوم
. آورند پدید جامعه یک افراد میان در را اطمینان و همكاری ح  توانندمی که ایاجتماعی هایشبكه و ارتباطات از است عبارت اجتماعیسرمایه
 شناسانجامعه بر امروز روی، هر به. شد غافل فضاهایی چنین گشودن در دولت نقش نیز و دمكراتیک و مدنی نهادهای نقش از نباید میان این در
 و رشد هایشاخصه مهمترین از یكی اجتماعی،سرمایه  رواین از. است اجتماعی هایسرمایه به توجه ایتوسعه هر مهم ابعاد از یكی که شده ثابت
 همبستگی اجتماعی برای آن وجود که است نوین شناسی جامعه در مهم مفاهیم از اجتماعی در واقع سرمایه .آیدمی شمار به ایجامعه هر توسعه

است. سرمایه اجتماعی مفهومی کالن است  ضروری جوامع امری همه در اجتماعی سرمایه عناصر وجود باشد. می الزم جامعه اهداف به رسیدن و
که دربرگیرنده ابعادی مانند اعتماد اجتماعی مشارکت اجتماعی و هنجارها است. سرمایه اجتماعی از ویژگی خودزایی و خودمولدی برخوردار 

 (  16 :1387است، به این معنا که با استفاده مناس  از آن زمینه برای تولید و تقویت آن فراهم می شود.)مبشری،



 .بر همین اساس مفهوم سرمایه اجتماعی در چند دهه اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. با این وجود وفاقی روی آن وجود ندارد
آنچه متفق علیه است، این است که اعتماد، هنجارها، ارزش ها، شبكه روابو و مشارکت از منابع سرمایه اجتماعی هستند. همچنین سرمایه 

 ماعی هر منبعی است که به دارنده آن امكان می دهد با اثر گذاری در محیو منافع خود را در رقابت با دیگران بدست آورد. در واقع سرمایهاجت
اجتماعی نیروی موجود در ساخت و سازمان جامعه است که کم و کیف کنش های متقابل را سامان می دهد. ساخت جامعه به مجموعه هنجارها، 

اعتماد اجتماعی، شبكه های اجتماعی، مشارکت اجتماعی و به طور کلی میدان فرهنگی یک جامعه داللت می کند. همچنین به بیان  ارتباطات،
مجموعه منابع واقعی یا مجازی است که به واسطه مزیت پایدار شبكه ها و روابو سازمانی مستحكم و »دیگر می توان گفت که سرمایه اجتماعی 

متقابل به افراد یا گروه ها تعلق می گیرد. شبكه ای که هر یک از اعضا خود را از پشتیبانی سرمایه جمعی بر خوردار نموده  شناخت و آگاهی های
 (   .Bourdieu,p,1985:249«.)و آنان را شایسته اعتبار می سازد

 مینزان  وجنود  همچننین . است یكدیگر به افراد اعتماد میزان دهنده نشان ایجامعه یا گروه هر در اجتماعی سرمایه میزان کلی طور با این حال، به
 از مشنكالت  حنل  بنرای  تنوان منی  بحراننی  مواقنع  در کنه  طنوری  بنه  شنود، می اجتماعی هایکنش تسهیل موج  اجتماعیسرمایه از قبولی قابل
 تضنعیف  ینا  تقویت در موثر عوامل شناسایی رواین از. برد سود موجود فرآیندهای اصال  و مشكالت حل منبع تریناصلی عنوان به اجتماعیسرمایه
 کنه  اجتمناعی  ارتبناط  هایشبكه و ارتباطات از دسته آن مجموع دربرگیرندۀ اجتماعی سرمایه اما از آنجا که .دارد بسزایی اهمیت اجتماعی سرمایه
 سنرمایه  مینزان  ایجامعنه  در اگنر  گفنت  تنوان منی  اینجنا  در موجود می باشند، لنذا   روابو میان همكاری و اعتماد میزان نیز و موجودند جامعه در

 و اعتمناد  نبنودن  پنایین،  اجتماعی سرمایه یعنی اجتماعی تله. باالست بسیار اجتماعی تله وضعیت به جامعه آن افتادن خطر باشد، پایین اجتماعی
 می باشد. .... و ترس اقتصادی، -اداری فساد روا  مردم، بین یكدیگر به اطمینان

 سنرمایه  ننام  بنه  دیگنری  سنرمایه  اقتصنادی،  و انسانی های سرمایه کنار در رابطه با اهمیت سرمایه اجتماعی می توان گفت که امروزههمچنین در 
 بنه  افنراد  تشنویق  طرینق  از کنه  اسنت  تناریخی  میراثنی  اجتمناع،  ینک  معننوی  بعد یا اجتماعی، سرمایه. است گرفته قرار توجه مورد نیز اجتماعی

 سنوی  بنه  حرکنت  و آیند  فائق اجتماع، آن در موجود معضالت از بیشتری میزان حل به است قادر اجتماعی، تعامالت در «مشارکت» و «همكاری»
 و اقتصنادی  هنای  سنرمایه  کنار در توان می را اجتماعی سرمایه واقع، در .سازد پذیر امكان را...  و فرهنگی سیاسی، اقتصادی، شتابان وتوسعه رشد
 موفقینت  بنه  نینل  برای راهی و( مادّی) فیزیكی و انسانی سرمایه از برداری بهره برای مناسبی بستر که آورد حساب به ملّی ثروت از بخشی انسانی،
 جوامنع  و هنا  سنازمان  هنا،  گنروه  از بسنیاری  یا رسد، نمی ای سرمایه هیچ به اجتماعی هیچ اجتماعی، سرمایه به طوری که بدون. شود می قلمداد
 بندون  انسنانی،  مجموعنه  هنیچ  امنا  یابند، دست موفقیت به اند توانسته اجتماعی و انسانی سرمایه بر تكیه با صرفا و اقتصادی سرمایه بدون انسانی،
 و بخشند  منی  مفهنوم  و معننی  فنرد،  زندگی به اجتماعی، سرمایه دیگر، سوی از .دهد انجام هدفمندی و مفید اقدامات تواند نمی اجتماعی سرمایه
 و تنر  خوشبخت ملت، آن باشد، بیشتر ملتی اجتماعی سرمایه چه هر:  گفت توان می کلی طور به پ . کند می تر بخش لذت و تر ساده را زندگی

 .بود خواهد ثروتمندتر

 اختینار  در اجتمناعی  سنرمایۀ  عمنده  و اصنلی  مزینت  برشنمرد؛  اجتمناعی  سرمایۀ برای توانهمچنین می را دیگری متعدد عالوه بر این ها  مزایای
 همچننین کسن    .کننند منی  ایفنا  اجتمناعی  سنرمایۀ  در را اصلی نقش که است بازیگرانی برای انده زمان و پایین هزینه با زیاد اطالعات گذاشتن
 منظنور  واقنع  در کنه  دارد «مجلن   نمایندگان کلوپ» واژه به اشاره خود هاینوشته در کلمن. است اجتماعی سرمایۀ دیگر مزایای از نفوذ و قدرت
 خنود  بنرای  نماینندگان  سایر با متفاوت تعهدات آنها که چرا دارند؛ دیگر نمایندگان به نسبت بیشتری قدرت نمایندگان برخی. است «قدرت» بحث
 سنرمایۀ  در) اصنلی  بنازیگر  بنه  قندرتی  چننین  ینک . کنندمی استفاده خود رفتار به بخشیدن مشروعیت برای تعهدات این اعتبار از و اندکرده ایجاد

 باورهنای  و هنجارهنا . اعضاسنت  مینان  در «یكپنارچگی » ایجناد  اجتماعی سرمایۀ دیگر مزیت. یابد دست خود اهداف به تا دهدمی اجازه( اجتماعی
 رسنمی  کنترلهنای  جنایگزین  هنجارهنا  این و است خاصی قوانین و رسوم و آداب دربرگیرنده که شودمی قوی اجتماعی شبكه ایجاد موج  محكم
 منند بهنره  نظنارت  اننده  هنای هزیننه  از قنوی  مشنتره  هنجارهای با ایقبیله سازمانهای که کندمی استدالل چنین اُوچی رابطه این در. شوندمی

 سنطح  در اجتمناعی  سنرمایۀ  کنارگیری  بنه  فوق مزایای بر عالوه .است اجتماعی سرمایه همان واقع در که دارند اختیار در را باالیی تعهد و هستند
 بنرای  سنازی زمیننه  گروهنی،  عملكنرد  مدیریت بهبود برای سازوکارهایی ارائه منعطف، هایتیم و کاریسازمان ایجاد: مانند مزایایی دارای سازمانی
: کنه  گفنت  تنوان  منی  کلنی  طنور  به. است عامه مصلحت به نسبت سازمان کارکنان و اعضا تعهد افزایش و سازمان در غیرمادی هایسرمایه توسعۀ



 هنر . بخشند  منی  ارتقنا  را جامعه یک نهادهای و افراد میان همكاری که است رسمی غیر هنجاری یا اجتماعی جوهر ظرفیت، یک اجتماعی سرمایه
 مسنئولیت  و تعهند  اعتمناد، : ماننند  عوامنل  به مادی، ابزار و امكانات و تجربه با و آگاه افراد بر عالوه خود، اهداف به دستیابی برای اجتماعی، شبكه
 هنم ( قاچناقچی  ینا  دزد گروهنی  مثنل ) خالفكاران از گروه یک حتی. هستند اجتماعی های سرمایه همان عوامل، این که دارد نیاز هم...  و پذیری
 اعضنای  بنین  در متقابنل  اعتمناد  و خطرپنذیری  قانونمنداری،  اخالقی، رفتارهای: مانند هنجارهایی و اجتماعی سرمایه به خود کار در موفقیت برای
 است. شرط اجتماعی سرمایه وجود هم، قانونی غیر امور در جمعی دسته موفقیت برای واقع در. دارد نیاز گروه،

 

 رابطه سرمایه اجتماعی و قدرت اجتماعی؛ 

 تا این مرحله از پژوهش، با شناخت حاصل نمودن از فرهنگ)نظام ارزشی، نظام هنجاری و نظام رفتاری جامعنه( و نینز بنا تبینین جایگناه بنینادی      
پذیر شندن نظنام فرهنگنی    توسعه و پیشرفت، به این مهم دست یافتیم که سرمایه اجتماعی حاصل احیا و درونی شدن و جامعهفرهنگ در نیل به 

هنای  سرمایه اجتماعی منبع و منشاء اصلی قدرت اجتماعی است کنه مولفنه   مطلوب به معنای عام و به عبارتی سرمایه فرهنگی است. بر این اساس
اسنالمی منا، در    -پذیری و... به عنوان سرمایه اجتماعی در جامعنه ایراننی  های اجتماعی، مسئولیتاری، مشارکت، شبكهنظیر: اعتماد، همدلی، همك

صورت مدیریت فرهنگ و مهندسی فرهنگ قابلیت تبدیل به قدرت اجتماعی را دارند. قندرتی کنه از جنن  ننرم اسنت و بنر ابزارهنای عقیندتی و         
 یابد.و در سطو  فردی، نهادی و دینی قابل اعمال است و موجودیت می معنوی و دینی بنیان نهاده شده است

 :از عبارتنند  داد قنرار  سننجش  منورد  آنهنا  بنا  را اجتماعی سرمایه توانمی که عناصر فرهنگی و اجتماعی موجود در بطن جامعه ترینبنابراین مهم 
 یكندیگر،  بنه  عمنومی  اعتماد برآیند، هاآگاهی از دسته این کس  پی در که جامعه افراد در انگیزه وجود اجتماعی، سیاسی، عمومی، امور به آگاهی
 منذهبی،  ای،خیرینه  دولتنی، غینر  هنای تشنكل  در داوطلباننه  هنای فعالینت  در همیاراننه  رسنمی  غیر مشارکت دولتی، و مردمی نهادهای به اعتماد
 و شنكل  اجتمناعی  سنرمایه  شنناخت  در اصنلی  معیارهنای  از یكی که گفت توانمی مجموع در. می باشد... و علمی و صنفی هایانجمن ها،اتحادیه
 منردم  احسناس  بنه  تنوان منی  معیارهنا  دیگر همچنین از. است مطالعه مورد جامعه در آنها همزیستی نحوه و یكدیگر با افراد اجتماعی روابو شیوه
 آیننده  بنه  نسبت امیدواری و اجتماعی و خانوادگی پیوندهای امنیت، به نسبت خوشایند احساس داشتن نیز و کرد اشاره مردم و حكومت به نسبت
 . شودمی محسوب مطر  معیارهای از

اعی حال باید در ذکر پیوند این عناصر سرمایه اجتماعی با قدرت اجتماعی، اذعان داشت که مدیریت و نهادینه نمودن این عناصر و نمادهنای اجتمن  
شود که تجلی عینی آن، مشارکت مسئوالنه و آگاهاننه و  اند، موجبات تولید و بازتولید قدرت اجتماعی میهکه از بطن اجتماع و فرهنگ ظهور نمود

-کننند و تنالش منی   طوریكه افراد در برابر همه شئون جامعه احساس مسئولیت می ها در همه امور مربوط به جامعه است. بهنهادمند افراد و گروه

 نمادهای نظام فرهنگی مطلوب، منافع ملی و جمعی را در کنار منافع فردی خویش مورد توجه قرار دهند.کنند از این رهگذر و با تكیه بر 

 در حاضنر  افراد میان در را همكاری ح  و اطمینان توانندمی که ایاجتماعی هایشبكه و ارتباط را اجتماعی یكی از نمودهای سرمایه در واقع اگر
سنرمایه و نینز نقنش     اینن  تشكل در مدنی جامعه نهادهای نقش کندمی پیدا اهمیت پیش از بیش آنچه بدانیم، کنند، ایجاد بحث مورد هایشبكه

ای در تولیند  پ  پرواضح است که نهادمندی و نهادینه نمودن سرمایه اجتماعی و فرهنگی، جایگاه وینژه . است این نهادها در تولید قدرت اجتماعی
کنارکرد پاینانی اینن نهادهنا      .کننند می میسر را اعتماد نهایت در و شناخت دیدار، کارکرد اجتماعی نهادهایقدرت اجتماعی دارد. در این وضعیت، 

 البتنه  عالوه بر دیدار و شناخت و اعتمادسازی، ایجاد انگیزش مشارکت آگاهانه و نهادمند است که ماحصل این فرآیند تولید قدرت اجتماعی اسنت. 
اجتمناعی   هنای فرم و هاروش بیشتر بلكه باشد مدنی جامعه نهادهای داخل در تنها گفتهپیش ارتباط که نیست مالز در جامعه اسالمی ایران، حتما
 در دارنند،  شنده سنازماندهی  و منداوم  ارتبناط  کنه  نینز  را ها، مراسنمات منذهبی و ...(  های مذهبی، تكیهها، هیئتو مذهبی)نظیر مساجد، حسینیه

شنوند، چنرا کنه نهادمنند و     می درست مدنی جامعه نهادهای داخل در ترآسان ایشیوه با همكاری ح  و اعتماد که برد یاد از نباید اما. گیردبرمی
-ای است که به هر یک از اعضا مسنئولیت و حقنوق خاصنی منی    مند بوده و شبكه روابو اجتماعی ایجاد شده، دارای فرماسیون و ساخت ویژهنظام



ای اعضنا نقنش ایجنابی    دهی در استمرار و تداوم روابو اجتماعی و شبكهدهی نموده است. این سازمانرا سازمانبخشد و نوع ارتباط آنها با یكدیگر 
 دارد. 

ها، هنجارها، رفتارها( و مطلوب مردم ایران بنا  اسالمی منبعث از نظام فرهنگی)ارزش -بر این اساس باید گفت که سرمایه اجتماعی در جامعه ایرانی
ومیتی و فرهنگی می باشد. به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی مولود احیاو فرآوری سرمایه فرهنگی است که دینن اسنالم در آن   همۀ تنوع و کثرت ق

ها و نمادهای فرهنگی ایرانی و جهانی موجود در نظام فرهنگی ما را تحت تاثیر قرار داده اسنت.  های دینی، سایر آموزهجایگاه محوری دارد و آموزه
هنای نظینر:   باید در پایان این بخش به این نكته اذعان داشت که دین اسالم منبع اصلی سرمایه اجتماعی در جامعه اسنت کنه آمنوزه   با این اوصاف 

اخوت اسالمی، همكاری، تعاون، مسئولیت پذیری، مشورت، نظارت، امر به معروف و نهی از منكنر، حقنوق سیاسنی و مندنی منردم و حنق تعینین        
توان استدالل کرد که زمنانی کنه   ها با قدرت اجتماعی، مینمایند. حال در ذکر ارتباط این سرمایهاین موضوع را اثبات میسرنوشت و ...  به وضو  

کنند، در اینن وضنعیت اسنت کنه      های موجود در جامعه ایجناد منی  ها انگیزش مشارکت نهادمند، مسئوالنه و آگاهانه را در افراد و گروهاین سرمایه
 یابد.یابد و با مدیریت و سازماندهی مستمر، این قدرت نرم و معنوی، بازتولید شده و ارتقا میدیت میقدرت اجتماعی موجو

 

 

 

 

 

 

 

 

 بندی؛جمع 

سرمایه ی اجتماعی از جمله مفاهیم چند وجهی در علوم اجتماعی اسنت کنه در اواینل قنرن     در مجموع یافته های پژوهش می توان گفت که اوالق 
وارد متون علوم سیاسی و جامعه شناسی شد و ابتدا توسو جناکوبز، بوردینو، پاسنرون و     1980و آکادمیک مطر  و از سال بیستم به صورت علمی 

بنا اینن وجنود در گنذاری کنه بنر نظرینات         شنود. شود، اما توسو کسانی چون کلمن، بارت، پانتام و پرتز بسو و گسترش داده میلوری مطر  می
 متقابنل؛  اجتمناعی  تعامنل  متقابنل؛  انند از: اعتمناد  های سرمایه اجتمناعی عبنارت  ها حاصل شد که مولفهیافته سرمایه اجتماعی صورت گرفت، این

همچنین محیو ایفنای نقنش سنرمایه     .گروهی کار آینده؛ از مشتره تصویری وجود احساس گروهی؛ و جمعی هویت احساس اجتماعی؛ هایگروه
ولت و رابطه امت و امام و سبک زندگی می باشد. در کنار آن مفهوم سرمایه اجتماعی کنه صنبغه   اجتماعی مشارکت مردم، درجه اعتماد مردم به د

شنود. بننابراین در صنورتی    وری سرمایه انسانی و فیزیكی و راهی برای نیل به موفقیت قلمداد میاجتماعی دارد، بستر مناسبی برای بهره -فرهنگی
اجتماعی تبدیل کننند و اعتمناد   های فرهنگی، میراث فرهنگی را به سرمایه معطوف به ارزش دستگاهمند و که در اثر تالش علمی و رفتارهای نظام

بین دولت و ملت را تقویت نمایند، ضمن اینكه جامعه در مسیر توسعه و پیشرفت قرار خواهد گرفت، در عنین حنال سنرمایه اجتمناعی بنه عننوان       
 کند.پیشران ارتقای قدرت اجتماعی عمل می

هنای  های نظیر: اعتماد، همندلی، همكناری، مشنارکت، شنبكه    ین در کل سرمایه اجتماعی منبع و منشا اصلی قدرت اجتماعی است که مولفهبنابرا
اسالمی ما، در صنورت مندیریت فرهننگ و مهندسنی فرهننگ قابلینت       -پذیری و... به عنوان سرمایه اجتماعی در جامعه ایرانیاجتماعی، مسئولیت



ماعی را دارند. قدرتی که از جن  نرم است و بر ابزارهای عقیدتی و معنوی و دینی بنیان نهاده شده است و در سطو  فنردی،  تبدیل به قدرت اجت
 یابد.نهادی و دینی قابل اعمال است و موجودیت می

 

 

 

 

 

 منابع؛

 پویان، تهران : انتشارات چاپخش. شناسی، ترجمه حسن جامعه فرهنگ ،(1367ابرکرامبی، نیكالس؛ هیل، استفان؛ ترنر، برایان اس)(.1

 (، متفكران بزرگ جامعه شناسی، ترجمه مهرداد میردامادی، تهران: نشر مرکز.1379(.استونز، راب)2

 . جلد اول، بپروت، انتشارات دار التعارف، چاپ اول. لهیالوس ری. تحر (رهینی)مام خم(.ا3
 جلدی، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. 22 (، صحیفه امام، دوره1379(.امام خمینی، سید رو  اهلل،)4

 (، مسائل اجتماعی ایران، تهران: انتشارات آگه.1383(.انجمن جامعه شناسی ایران)5

 . انتشارات شیرازه: ، ترجمه افشین خاکبا ز و حسن پویان، تهرانسرمایه شكلهای (، 1384بوردیو، پیر) (.6
 ن: سالم.تهرا دموکراسی و سنتهای مدرن، ترجمه محمد تقی دلفروز،(، 1380(.پاتنام، رابرت)7

 های جامعه شناسی، مشهد: انتشارات مرندیز و نی نگار.(، درآمدی بر مكات  و نظریه1379(.تنهایی، حسین ابوالحسن)8

 (، جامعه شناسی نظری: مبانی، اصول و مفاهیم، تهران: انتشارات بهمن برنا. 1382(.تنهایی، حسین ابوالحسن)9

 ترجمه منوچهر صبوری، چاپ سوم، تهران : انتشارات سمت. سیاسی( شناسی جامعه بر ای سیاست)مقدمه و جامعه ،(1383راش، مایكل)(.10

 تهران: سازمان انتشارات کیهان. اجتماعی، علوم المعارف دایره بر درآمدی ،(1370)رساروخانی، باق(.11

 (، پایان نظم، سرمایه اجتماعی و حفظ آن، ترجمه غالمعباس توسلی، تهران: حكایت قلم نوین.1385فوکویاما، فرانسی )(.12

 .نیانپایان نظم، ترجمه غالمعباس توسلی، تهران، انتشارات جامعه ایرا (،1379)فوکویاما، فرانسی (.13

 (، بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.1377کلمن، جیمز)(.14

 (، سرمایه اجتماعی، ترجمه غالمرضا غفاری و حسین رمضانی، تهران: کویر.1386(.فیلد، جان)15

 انتشارات علمی.(، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی، ترجمه محسن ثالثی، تهران 1372(.کوزر، لیوی )16

 .زند، تهران: نشر سازمان یونسكو مدرن، ترجمه جعفر نجفی  دنیای برای ایمسئله نوجوانان بزهكاری، (1345کواراسوس، ویلیام سی)(.17
 (، سیر تطور تفكر سیاسی امام خمینی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسالمی.1384زایی، نجف)(.لک18

 پیامدهای مدرنیت، ترجمه محسن ثالثی، تهران: نشر مرکز.(، 1384(.گیدنز،آنتونی)19

پژوهشی  -ایران، دو فصلنامه علمی استانهایاقتصادی  رشد بر گروهی برون و درون اجتماعی سرمایه آثار بررسی ،(1385)،میثم و رحمانی،تیمورامیری(.20
 جستارهای اقتصادی، سال سوم، شماره ششم، پاییز و زمستان.

بررسی تطبیقی سرمایه اجتماعی و سالمت روانی دانشجویان غیر بومی " ،(1387)سكینه ،گل مراد، حسینی رودبارکی ،محمدتقی، مرادی ،ایمان(.21

 .169-143 صص ،31و 30شماره  ، فصلنامه رفاه اجتماعی،"تهران و شیراز دانشگاههای

 علوم رفتاری، پاییز. "نظری پژوهش های سرمایه اجتماعی در جامعه ایرانبررسی  "(، 1388حضرتی صومعه سرا، زهرا) تنهایی، حسین ابوالحسن،(.22

 .پاییز رفتاری، علوم "ایران جامعه در اجتماعی سرمایه های پژوهش نظری بررسی " ،(1388)زهرا سرا، صومعه حضرتی ، ابوالحسن حسین (.تنهایی،23



پاییز و  ،"رابطه سرمایه اجتماعی و سالمت مادران، رفاه اجتماعی" ،(1387)مسعود ،کریملو ملیحه، ،مریم، شیانی ،اشكان، شریفیان ثانی ،دادیخواجه(.24

 .102-83 صص،49، شماره 8دوره زمستان، 

 ، تابستان.2، شماره42، فصلنامه سیاست، دوره "بوردیو و قدرت نمادین"(، 1391نقی  زاده، احمد و استوار، مجید)(.25

 .16، ص 4679، سال شانزدهم، شماره 1387مهر  30سه شنبه  همشهری،روزنامه  ، "سرمایه اجتماعی چیست"(، 1387(.مبشری، محمد)26

 .38-13، 60، شماره 6زمستان ، دوره  ، مجله اقتصاد اسالمی"سرمایه اجتماعی و بازتولید آن در عصر پیامبر اسالم" (،1385)دادگر یداله، نجفی محمدباقر(.27

مطالعه موردی در  بررسی رابطه بین متغیرهای زمینه ای، سرمایه اجتماعی و رضایت از کیفیت زندگی:" ،(1385)ماجدی سیدمسعود، لهسایی زاده عبدالعلی(.28

 .135-91، 4، شماره 9، 1385، فصلنامه روستا و توسعه، "روستاهای استان فارس

 .، مطالعات زنان، سال اول، شماره ی دوم، زمستان "آن بر مؤثر عوامل و زنان سیاسی مشارکت" ،(1382موحد مجد، مجید)(.29

 .،کتاب ماه علوم اجتماعی، مهر و آبان ماه "است فرسایش حال در اجتماعی سرمایه" ،(1379پور، محمود)شارع(.30

بررسی تحمل و مدارا به عنوان یكی از اجزای سرمایه اجتماعی " ،(1388)حسین ،علی،آقاحسینی ،نصراصفهانی، علی،انصاری، محمداسماعیل،شائمی برزکی(.31

 .4، فصلنامه مطالعات ملی، شماره "سعدی با تكیه بر دیدگاه

 .2و 1شماره  ، جامعه شناسی ایران،"،بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر شادمانی در سطو  خرد و کالن"( 1387)سیدمحسن ،موسویو  مسعود ،چلبی(.32

، مجله مطالعات اجتماعی "محله تهران: بررسی جایگاه روابو محلی درشبكه های اجتماعی 10بررسی سرمایه اجتماعی شبكه در " (،1387)سوسن ،باستانی(.33

 .74-55 ، ویژه نامه شهر و محله، صص ایران

 .32،شماره9فصلنامه رفاه اجتماعی، دوره  ،"اجتماعیرابطه سرمایه اجتماعی با رفاه " ،(1388)پروین ،علی پورو  ملیحه ،شیانی محمدجواد، ،زاهدی(.34

(، سرمایه اجتماعی در اندیشه امام خمینی، رساله برای اخذ درجه دکتری رشته مدرسی انقالب اسالمی گرایش انقالب اسالمی، به 1390(.فتحی، یوسف)35

 راهنمایی دکتر محمدرحیم عیوضی، دانشگاه معارف اسالمی.

 .107-132صص، 6، شماره2، پژوهش زنان، دورۀ "بزهكاری و خانواده اجتماعی سرمایه" ،(1387مهدی) ،ورمزیار شارعپور، محمود و  علیوردی نیا، اکبر؛(.36

 .سایت:"بررسی جامعه شناختی نمودهای سرمایه ی اجتماعی در ایران" (،1387)سعیده ،مقوم(.شیخی، غفور و 37

http://rssyab.ir/exts/ae7d42f5fa1088d95787c73734a32f0f-5/ 

  منابع انگلیسی؛

- Field, John(2003), "Social Copital", London and New York: Routledghe Taylor & Francis Group. 

- Fukuyama, Francis (1999), “Social Capital and Civil society ”, IMF conferences on second 

Generation Reforms, www.IMF.com \base\Prepared for delivery at IMF \social capital and civil society. 

Htm. 

- Lin, Nan.(2001) Social Capital: Theory of Social Capital and action, Cambridge: Cambridge 

University Press. 

- Putnam, Robert(2005), " Social Capital: Measurement and Consequences", Kennedy School of 

Government, Harward University. 



- Stone, Wendy (2001")Measuring Social Capital: Towards a Theoretically Informed Measurement 
Framework for Researching Social Capital in Family and Community Life. " Australian Institute of Family 
Studies Research, Paper No. 24. 

 
- Bourdieu,pier(1985),"the forms of capital",in handbook of theory and research for the sociology of 
education,ed.JG.Richardson,pp:241-258,New York:Green wood. 
- Ritzer, George(1988), "Sociological Theory",United States of America: Alferd A. Knopf, Inc. 

 
 

 


