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های اساسی و مولفههای مهم هر جامعه و شهری که از یکی از سرمایه: طرح مساله :چکیده

شود، سرمایه اجتماعی مؤثر در توسعه و ثبات، پویایی و سرزندگی آن شهر محسوب می

است؛سرمایه اجتماعی عمدتاً مبتنی بر عوامل فرهنگی و اجتماعی است که شناسایی آن به 

عنوان یك سرمایه، چه در سطح مدیریت کالن توسعه کشورها و چه در سطح مدیریت سازمان 

اجتماعی ایجاد، و مدیران  -نگاه ها می تواند شناخت جدیدی را از سیستم های اقتصادیها و ب

در این نوشتار روش تحقیق کتابخانه ای مد نظر روش :را در هدایت بهتر سیستم ها یاری کند.

بوده است.تحقیقات مختلفی که در زمینه رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی وجود 

رسی قرار می گیردو در پایان براساس نتایج بدست آمده ،ارتباط این دو توضیح دارد ،مورد بر

سرمایه اجتماعی  گاهانقش قابل مالحظه ای در رشد و توسعه  یافته ها :داده می شود.

اقتصادی کشورها ایفا می کند و از این رو برای نیل به رشد و توسعه اقتصادی ، کشورها باید در 

سرمایه های انسانی ، فیزیکی و طبیعی ، ایجاد و انباشت سرمایه های کنار توجه به انباشت 

اجتماعی را مورد توجه خود قرار دهند.زیرا در غیر این صورت رشد و توسعه اقتصادی مطلوب 

حاصل نخواهد شد .از سوی دیگر همواره سرمایه اجتماعی بصورت مثبت جلوه نمی کند و می 

 تار توسعه یك جامعه داشته باشد.تواند تاثیرات منفی بر روی کل ساخ

 سرمایه اجتماعی ، توسعه ، توسعه اقتصادی  :هاي كلیديواژه
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  مقدمه-1

مطالعه و بررسی سیر تکاملی رشد کشورهای جهان نشان می دهد که اکثر جوامع پیشرفته طی سالیان با در نظر گرفتن جنبه های 

د سرمایه گذاری نموده اند که در حال حاضر به ثمر نشسته است. بر این اساس اهمیت بهسازی سرمایه های اجتماعی و انسانی خو

به مثابه یك دارایی نامشهود در عملکرد اقتصادی جوامع مورد توجه عالقه مندان به مباحث اقتصادی و اجتماعی  1سرمایه اجتماعی

اجتماعی حلقه مفقوده کشورهای عقب مانده برای رفع  قرار گرفته است. بسیاری از اقتصاددانان بر این عقیده اند که سرمایه

مشکالت اقتصادی و اجتماعی است. آنان عقیده دارند که افزایش روابط مبتنی بر اعتماد و مشارکت های اجتماعی گروهی، سبب 

دان بسیاری (معتقد است اندیشمن2112[.فوکویاما )1931بیدختی و شریفی ،رشد و حتی توسعه کشورهای عقب مانده خواهد شد]

سرمایه اجتماعی را به عنوان یك عامل کلیدی در توسعه اقتصادی در نظر می گیرند.وی منشا پیدایش نظریه های مربوط به ارتباط 

میالدی می داند و معتقد است که یك تفکر مجدد اما اساسی در مورد  1331بین سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی را اواخر دهه 

تاریخ شکل گرفت که شامل درک جدیدی نسبت به اهمیت مشارکت عوامل فرهنگی بود و سرمایه اجتماعی  مسئله توسعه در این

عسگری و توحیدی نیا ابزاری است که درک نقش این عوامل ارزشی و همنجارها را در زندگی اقتصادی فراهم می کند]

چگونگی دستیابی به توسعه می اندیشند و به بحث [.مدت هاست که اندیشمندان علوم اجتماعی در مورد ماهیت ،کیفیت و 1931،

و گفتگو در این باره مشغولند.جامعه شناسان ، اقتصاد دانان ، سیاست مداران و برنامه ریزان ملی و نهاد های بین المللی مهم ترین 

سرمایه اجتماعی نقش مثبتی افرادی هستند که دغدغه توسعه دارند .در دهه های اخیر ، تصور رایج و مورد قبول این بوده است که 

مورد نقد قرار  2در فرایند توسعه به طور عام و توسعه اقتصادی به طور خاص ایفا می کند .سرمایه اجتماعی به عنوان حلقه مفقوده

مثابه می گیردبطوریکه گاهی اوقات بعضی از انواع سرمایه اجتماعی ، نقش مثبتی در فرایند توسعه اقتصادی ندارند و می توانند به 

[. دانشمندان علوم اجتماعی تاکنون در پی اندازه گیری سرمایه اجتماعی و فهم 1933قاسمی و همکاران ،یکی از موانع عمل کنند]

( در ضمن تشریح یك پژوهش اظهار می دارد: در امریکا، هر 1331ارتباط آن با عملکردهای اجتماعی و اقتصادی بوده اند، پونتم )

شهروندان، فعالتر و یکپارچه تر عمل کرده اند، موفقیت آنها در کاهش فقر، بیکاری، و بزهکاری، و گسترش کجا که اجتماعات 

( هم با مطالعه روی برخی روستاها در تانزانیا به این نتیجه رسیدند که 1331آموزش و بهداشت بیشتر بوده است. ناراین و پریچت )

ح در آمد آنها باالتر خواهد بود. پونتم باز هم بیان می دارد که هر چا مشارکت هر چه پیوندهای اعضای روستا محکمتر باشد، سط

بیشتری بین تشکیالت افقی وجودداشته خدمات عمومی منطقه ای و ناحیه ای با کیفیت بهتر ی تولید شده اند. متخصصین اقتصاد 

تر سرمایه انسانی، ورشد اعتماد بین آنها منجر می شود. کالن هم معتقدند، روابط متقابل فعال بین افراد به انتقال دانش، سطوح باال

که همه این امور در نهایت از طریق کاهش هزینه های مبادله، سبب بهبود عملکرد بازارها می شوند، محققین، مشارکت در 

اجتماعی می دانند. به  ( را نمونه خوبی برای سرمایه…فعالیتهای اجتماعی ) فعالیت در گروههای مذهبی، گروههای جوانان، کلوپهاو

هر حال ما معتقدیم که قبل از اندازه گیری سرمایه اجتماعی و تشریح روشهایی که این سرمایه بر متغیرهای اقتصادی تاثیر می 

گذارد، می بایست ابتدا بفهمیم که اصالً سرمایه اجتماعی چیست. برای مثال، اقتصاددانان سنتی، مشارکت در یك کلوپ تفریحی را 

کاالی مصرفی معمولی تلقی می کنند. پس چرا ما آن را کاالی سرمایه ای می دانیم؟ و یا تحت چه شرایطی سرمایه اجتماعی  نوعی

هم دو خریدار بالقوه می  Cو  Bتصمیم دارد کاالیی را بفروشد .  Aممکن است زیان آور باشد؟به عنوان مثال فرض کنید فرد 

بنابر دلسوزی و یا تعهدی ) سرمایه اجتماعی (  Aاستفاده از این کاال مزیت نسبی دارد . اما در  Cباشند. باز هم فرض کنید که فرد 

می فروخت.  Cمی بایست آن کاال را به فرد  Aدارد، کاال را به او بفروشد . در حالیکه بر طبق اصول کارایی اقتصادی  Bکه نسبت به 

وار بودن وارد کردن مفاهیم سرمایه اجتماعی، در چهار چوب تحلیلهای هر چند اینها فقط مثالند، اما از آنها می توان به دش

[.در این نوشتار ،ابتداباورهای رایج در مورد تاثیر)مثبت و منفی ( سرمایه اجتماعی بر توسعه 1933دهقانی ،اقتصادی پی برد]

                                                           
1 .Social  Capital 
2 .Missing  Link 
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ه اجتماعی، تاثیری بر شناخت، نهادهایی که اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه ،پاسخ به این سئوال که آیا مفهوم سرمای

 مسئول حفاظت و توسعه سعادت انسانی می باشند، دارد یا خیر،سرلوحه کار این تحقیق می باشد.

 مفاهیم-2

 سرمایه اجتماعی 

لین بار در ، در مقاله ای توسط هانی فان از دانشگاه ویرجینیای غربی مطرح شد.اما او1311اصطالح سرمایه اجتماعی قبل از سال 

، کتابی در امریکا بوسیله شخصی به نام ژان ژاکوب نوشته شد که این اصطالح سرمایه ی اجتماعی را بکار برد و 1311سال 

توانند به خوبی با همدیگر ارتباط هایی وجود دارند که آنها میها و خصلتهای شهر، ویژگینشینمنظورش این بود که در حاشیه

ایی را تشکیل دهند که خودشان مسائل و مشکالتشان را حل کنند.در اصل، در آنجا منظور از سرمایه ی برقرار کنند و گروهه

[. گلن لوری 1931توسلی ،اجتماعی، نوعی همکاری و هم فکری خودجوش و از درون گروههای محروم حاشیه نشین بود]

برای توصیف مشکل توسعه اقتصادی  1311را در دهه اقتصاددان نیز همچون ایوان الیت جامعه شناس، اصطالح سرمایه اجتماعی 

[.سرمایه ی اجتماعی از جمله مفاهیم چند وجهی در علوم اجتماعی است که در اوایل قرن 1913فوکویاما ،درون شهری به کار برد]

ط جاکوبز، وارد متون علوم سیاسی و جامعه شناسی شد و ابتدا توس 1331بیستم به صورت علمی و آکادمیك مطرح و از سال 

ازکیا شود ]شود، اما توسط کسانی چون کلمن، بارت، پانتام و پرتز بسط و گسترش داده میبوردیو، پاسرون و لوری مطرح می

رایج شده است اما این به  1331[.کاربرد مفهوم سرمایه ی اجتماعی بصورت آنچه که امروزه مدنظر است به تدریج در دهه 1939،

ثار جامعه شناسان کالسیك اثری از این مفهوم نباشد، در آثار اندیشمندان و جامعه شناسانی چون معنای این نیست که در آ

توان به جستجوی این مفهوم پرداخت و در اندیشمندانی چون مارکس، زمیل دورکیم، وبر و پارسونز به مارکس و وبر و دورکیم می

ی توجه شده که هر یك ابعادی از مفهوم سرمایه ی اجتماعی را در مفاهیمی همچون اضطرار؛ نفع جمعی، ارزشها و اعتماد اجتماع

[.سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در سیستم های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح 1931توسلی ،گیرد]بر می

فوکویاما سرمایه  همکاری اعضای آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن سطح هزینه های تبادالت و ارتباطات می گردد یعنی

فوکویاما کند]ها تعریف میاجتماعی را به عنوان توانایی افراد برای کار با یکدیگر در جهت اهداف عمومی در گروهها و سازمان

ها ست که های اجتماعی نظیر اعتماد، هنجار و شبکه[.از نظر رابرت پاتنام منظور از سرمایه اجتماعی، وجوه گوناگون سازمان1913،

 [.1939ازکیا ،توانند با ایجاد و تسهیل امکانات هماهنگ، کارایی جامعه را بهتر کنند]می

 

 از مفهوم سرمایه اجتماعی تعاریف گوناگونی شده است که در جدول زیر چکیده این تعاریف آمده است.

 سطح تحلیل كاركرد/ هدف تعریف نظریه پرداز

مناطق، اجتماعات در مقیاس های ملی و  تسهیل کنش جمعی و کسب منفعت متقابل هنجارهای اعتماد و همیاری استشبکه های روابط اجتماعی که مشخصه آنها  پاتنام

 بین المللی

 رقابت های طبقاتی تولید سرمایه اقتصادی منابعی که دسترسی به کاالهای جمعی را فراهم می سازد بوردیو

 افراد در زمینه های خانوار و دیگر اجتماعات تولید سرمایه انسانی را تسهیل می کندجنبه هایی از ساختار اجتماعی که کنش های منطقی  كلمن

 افراد درشبکه ها و ساختار اجتماعی تولید منابع قدرت و حفظ آنها دسترسی و استفاده از منابع نهفته در روابط و شبکه های اجتماعی لین

 جوامع و فرهنگ ها ترویج همکاری، کارایی اقتصادی مجموعه ای از هنجارها یا ارزش های غیر رسمی فوكویاما

 گروه ها و سازمان ها تقویت بده بستان و کنش متقابل منبعی که از طریق شبکه های فردی یا سازمانی قابل حصول اند بیکر

 خرد، کالن افزایش ظرفیت و قابلیت کنش پیوستگی های عینی و ذهنی بین افراد پاكستون

 محلی و جامعه نظم اجتماعی، کاهش فساد اجتماعی در مقیاس های محلی و فرا محلی مقوم نظم اجتماعی روابط اجتماعی گیدنز

 [1939 غفاری و ازکیا ]:منبع
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 شاخص هاي سرمایه اجتماعی 

 به منظور اندازه گیری سرمایه اجتماعی ،ضمن تقسیم سرمایه اجتماعی به ابعاد مختلف ،شاخص هایی برای آن ارائه شده است .

را به عنوان نماینده سرمایه اجتماعی در نظر  اعتماد"سرمایه اجتماعی :اندازه گیری و پیامد ها  ":پانتام در الف.اعتماد اجتماعی

(.برای سنجش میزان اعتماد در جوامع عالوه بر پرسش مستقیم از افراد جامعه در ارتباط با میزان اعتماد Putnam, 2001 می گیرد)

از طریق بررسی شاخص های حاکی از مخدوش بودن اعتماد به سنجش سطح اعتماد اجتماعی در جوامع به سایرین می توان 

 [. 9831]شیرخانی و واسعی زاده ،پرداخت

:مشارکت در امور اجتماعی و عضویت در شبکه هایی مبتنی بر ارزش های مشترک ابعادی  ب.مشاركت و شبکه هاي اجتماعی

دیگر از سرمایه اجتماعی را شکل می دهند.بدین ترتیب می توان با بررسی میزان عضویت افراد جامعه در تشکل های جامعه مدنی 

 [.1933]همان :،به سنجش سطح سرمایه اجتماعی در آن جوامع پرداخت

 هتوسع.3

معنای ارتقای وران علوم اقتصادی و اجتماعی، جریانی چند بُعدی و بهمعنای گسترش دادن و از نظر اندیشهتوسعه در لغت به

[. قدمت رشد و توسعه به اندازه دانش 1913تودارو ،تر است ]سوی زندگی بهتر یا انسانیمستمّر کلّ جامعه و نظم اجتماعی به

های هجدهم و نوزدهم، اقتصاددان توسعه بوده و در چگونگی پیشرفت بزرگ کالسیك در سده اقتصاد است. همه اقتصاددانان

های های اقتصادی جای داشته و از زمینهای سنّتی در پژوهشگونهها، بهها و ملّتاند. پیشرفت و رفاه مادّی انسانها سخن گفتهملت

ای از علم اقتصاد، از صورت شاخه[. توسعه اقتصادی به1931راهانی فرد ،فرفته است]شمار میمهم مطالعات اقتصاددانان متقدّم به

تری مورد توجّه قرار گرفت(، که موضوع پیشرفت در کشورهای در حال توسعه با شدّت بیشاواسط قرن بیستم )یعنی پس از آن

واسطه عالقه و گذرد، بهاز عمر آن نمی که بیش از سه دههرغم اینمیان پژوهشگران علوم اجتماعی و اقتصادی مطرح شد؛ امّا به

های مرتبط با علم اقتصاد، به چالش اشتیاق اکثر فرهیختگان در جهت دستیابی به توسعه و ترقّی کشورشان، بیش از سایر رشته

 [.1913تودارو ،کشیده و آثار متعدّدی نیز درباره آن نوشته شده است]

 مفهوم توسعه

های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نظام اجتماعی فرهنگی یك نظام، مادی و معنوی خردهتوسعه اصوالً به تکامل عقالنی 

 کشور مشخص اشاره دارد. دو نوع نگرش نسبت به تعریف توسعه وجود دارد:

ها هایی است که رشد اقتصادی بر آن.  نگرش براساس رشد اقتصادی؛ مشخصه نگرش نخست، نظریه رشد اقتصادی و ارزش1 

افزایش سریع و پایدار تولید سرانه ناخالص ملّی )یا داخلی( که احتماال با »ستوار است. از این دیدگاه، توسعه عبارت است از ا

در این نگرش، تولید ثروت، نقش اساسی دارد و «. شودکوشش برای کاهش نابرابری درآمدهای ناشی از این افزایش، همراه می

 فان، اخالق، قدرت، همبستگی، اعتماد به نفس و آزادی فرد، نقش مهمی ندارند. های دیگری همچون معرفت، عرارزش

کردن .  نگرش براساس آزادی فردی؛ نگرش دوم برخالف نگرش نخست، توسعه را فرایندی برای رشد آزادی فرد در دنبال2

از کارکردهای نظام ارزشی است و  داند. در این نگرش، جایگاه ثروت مادی و اقتصادی، صرفاً یکیهای ارزشمند خود میهدف

جهانیان کننده پیشرفت اجتماعی و اقتصادی است]های دینی، تعیینهای سکوالر و دین و فرهنگ دینی در نظامفرهنگ در نظام

،1931.] 

 اجزاي توسعه اقتصادي

های نوین بستگی به پیشرفت منظور افزایش عرضه کل، برای تأمین نیازهای جمعیت است؛ کهافزایش بلندمدت ظرفیت تولید، به 

[ .مطابق این تعریف، توسعه اقتصادی چهار 1912کوزنتس ،فنّی و تطبیق آن با وضعیت نهادی و عقیدتی مورد تقاضای آن دارد]

.  هدف نهایی، تأمین نیازهای جمعیت یا تقلیل کمبود 2.  افزایش مداوم در عرضه کاالها و خدمات )رشد اقتصادی(؛ 1جزء دارد: 
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های فنّی، عامل .  پیشرفت تکنولوژی و پیشرفت9ها و خدمات یا پدیدآوردن ثروت و رفاه اقتصادی بیشتر برای مردم است؛ کاال

.  برای استفاده بهتر و 1کند؛ پراهمیتی در رشد اقتصادی است که رشد بازدهی برای تولید کاالهای مورد نیاز جمعیت را تأمین می

وسیله دانش ها بهعه داخلی آن، تطبیق وضعیت نهادی و عقیدتی، برای استفاده کارآتر از نوآوریمؤثرتر از تکنولوژی نوین و توس

 [.1913ر ،یِمِانسانی ضروری است]

 هاي توسعه اقتصاديشاخص 

عبارت دیگر، توسعه انسانی فراتر از نیازهای دهنده توسعه و تعمق نظریه نیازهای اساسی است. بهرویکرد توسعه انسانی ادامه 

شود. ها اعم از فقیر و غنی و همه کشورها اعم از صنعتی و کشورهای با درآمد پایین را نیز شامل میاساسی است و تمامی انسان

 تغیرهای زیر است:شاخص توسعه انسانی شامل م

. انتظار طول عمر 9سوادی یا میانگین سالهای آموزشی در مدرسه؛ . نرخ بی2سرانه برحسب برابری قدرت خرید؛  GDP. لگاریتم 1 

 در بدو تولد.

انی در ( توسعه انس2( قبل از هر چیز توسعه انسانی یك هدف است و نیاز به توجیه ندارد. 1اهمیت توسعه انسانی در این است که:  

( توسعه انسانی موجب کاهش زاد و ولد می شود؛ زیرا تمایل به داشتن 9وری و رشد اقتصادی باالتر است. عین حال وسیله بهره

محیطی حائز اهمیت است. فقرا هم عامل و هم ( توسعه انسانی برای شرایط زیست1کند. تر میتر را بیشهای کوچكخانواده

کند و از تری ایجاد می( کاهش فقر، یك جامعه مدنی سالم و با ثبات اجتماعی بیش1زیست هستند. قربانیان اصلی اضمحالل میط 

 کاهد.ناامنی می

 2111وسیله بنیاد اقتصاد نو در سال محیطی است که بهیك شاخص رفاه انسانی و اثرات زیست :1شاخص خوشحالی سیاره 

خواهند عمر طوالنی داشته باشند و از زندگی راضی ( بر این اصول اساسی بنا شده است که همه مردم میHPIمطرح شد. شاخص )

باشند. در این حالت کشوری بهترین موقعیت را دارد که برای شهروندانش چنین فرصتی را فراهم کند. فرصت خوشحال و شادبودن 

های آتی و مردم کشورهای یا مانع خوشحالی و شادی دیگران و نسل نحوی باید باشد که موجب از دست رفتن فرصت دیگران وبه

( هر کشور (HPIشود. شاخص عنوان سالهای شاد زندگی در نظر گرفته میدیگر نشود. طوالنی بودن زندگی و راضی بودن از آن، به

ژیکی سرانه منابع است؛ که از نظر تابعی از میانگین رضایت ذهنی از زندگی، انتظار طول عمر در بدو تولد و مقدار فوت اکولو

 آید.دست میضرب رضایت از زندگی و انتظار طول عمر و تقسیم آن بر هر فوت اکولوژیکی بهصورت تقریبی از حاصلمفهومی به

شناسی را براساس روان "کیفیت زندگی"نام ؛  اخیرا واحد اطالعات اکونومیست، یك شاخص جدید بهشاخص كیفیت زندگی

های رضایت از زندگی را با عوامل کیفیت زندگی در بین کشورها مرتبط کرده و در سعه داده است که نتایج بررسیواحدی تو

محاسبه کرده است. مهمترین متغیرهای  2111کشور در سال  111دست آورده  و این شاخص را برای حقیقت، شاخص ترکیبی به

اه مادی، ثبات سیاسی، امنیت روابط خانوادگی و شرکت در اجتماعات، مربوط به شاخص کیفیت زندگی عبارتند از: بهداشت، رف

شرایط آب  و هوایی، امنیت شغلی، آزادی سیساسی و برابری جنسی. مقادیر و ارزش نمره رضایت از زندگی از طریق این نه متغیر 

 [.1933یوسفی ،شود که مبین شاخص کیفیت زندگی در یك کشور است]محاسبه می

گیری توسعه اقتصادی افزایش درآمد ملی واقعی در طول یك دوره ؛ یکی از معیارهای اندازهلید ناخالص ملیدرآمد یا تو 

بلندمدت اقتصادی است. افزایش در طول این دوره، نمایانگر رشد مداوم واقعی است. بنابراین افزایش ناگهانی و غیر تولیدی در 

 نیست.گر توسعه اقتصادی مدت بیاندرآمد ملی در کوتاه

                                                           
1. Happy Planet Index 
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توان شاخص فرهنگی را مالک قرارداد؛ مانند میزان التزام و یافتگی یك جامعه می؛ برای سنجش میزان توسعهشاخص فرهنگی  

خلیلیان پذیری جمعی، تعهد به کار و تالش، احترام به حقوق، تفاهم فرهنگی و وفاق اجتماعی]احترام افراد به قانون، نظم

 [.1931اشکذری،

 اجتماعی ، زیربناي توسعه اقتصاديسرمایه -4

از سرمایه اجتماعی ، به عنوان زیربنای توسعه اقتصادی هر جامعه یاد می کنند . اهمیّت سرمایه اجتماعی در توسعه اقتصادی در 

 یك جامعه ، تا حدّی است که می توان آن را در شکوفایی اقتصاد تمام جوامع توسعه یافته به طور آشکاری مشاهده کرد .

سرمایه اجتماعی را در اقتصاد هر کشور می توان در اعتمادپذیری و روحیه همکاری میان نیروهای انسانی برای رسیدن به اهداف 

اقتصادی جامعه تعریف کرد .سرمایه اجتماعی ضمن شکل دهی به مجموعه قواعد و قوانین اخالقی و رفتاری هر جامعه ، به رفتار 

کند تا سرمایه انسانی و سرمایه مادی و اقتصادی بتوانند با هم و در تعامل با یکدیگر ، به رشد  افراد نیز شکل می دهد و کمك می

و پویایی دست یابند .سرمایه اجتماعی با استفاده از همانندی ها و همسانی های افراد جامعه از جهات گوناگون ، باعث ایجاد روحیه 

رار می گیرد و بستر و فضایی ایجاد می کند که ضمن کاهش هزینه های اعتماد متقابل می شود و در خدمت منافع اقتصادی ق

استفاده از نیروهای انسانی ، تعامل بین آنها نیز افزایش یابد .سرمایه اجتماعی با قواعد و ارزش های اخالقی و رفتاری خود در حوزه 

امل ، مبادله و تصمیم گیری بپردازند .می توان از واژه اقتصاد ، افراد را مقیّد می کند تا در گروه های مختلف اجتماعی با هم به تع

هایی مانند : اعتماد ، امانتداری ، نیکوکاری ، خیّر بودن ، صداقت و توجه به ارزش های مذهبی در کسب و کار ، به عنوان سرمایه 

رهای آن حاکم شود ، می تواند به های اجتماعی در حوزه اقتصاد یاد کرد که اگر در رفتارها و قواعد و مبادالت اقتصادی و هنجا

شکوفایی و پیشرفت اقتصاد کمك نماید؛ زیرا وجود عاملی به نام اعتماد ، موجب شکل گیری گروه هایی می شود که با اطمینان به 

انی ، به عنوان یکدیگر ، در حوزه اقتصاد جامعه فعالیّت می کنند .امّا بعد از اعتماد می توان از خالقیّت و نوآوری توسط نیروهای انس

یك سرمایه مهم اجتماعی دیگر ، یاد کرد . رشد و توسعه اقتصادی ، نیازمند خالقیّت است و مطالعات اقتصادی نشان می دهد که 

بخش اعظمی از رشد و توسعه اقتصادی هر کشور ، با استفاده از این ثروت نهفته ، شکل گرفته است . رشد ابداعات و خالقیّت و 

ه وری اقتصادی ، نقش دارد و باعث می شود از سرمایه های دیگر کشور در حوزه اقتصاد ، به نحو مطلوب و مؤثرتری نوآوری در بهر

 [.1931حدیث زندگی،استفاده شود ]

 سرمایه اجتماعی و توسعه-5

ی هیچ گونه تووافقی  اگرچه اجماع توافق شده ای در خصوص این که سرمایه اجتماعی با توسعه اقتصادی ارتباط دارد، وجود دارد ول

در مورد کانال های ویژه ای که سرمایه اجتماعی بر فرآیند توسعه تاثیر می گذارد و یا این که سرمایه اجتماعی به چوه صوورتی بوه    

کار گرفته می شود و به طور تجربی مورد مطالعه قرار می گیرد، وجود ندارد. بوا وجوود پیچیودگی مفهووم پوردازی و انودازه گیوری        

جتماعی، مطالعات عدیده ای سعی در نشان دادن اثر سرمایه اجتماعی بر رشود و رفواه اقتصوادی دارنود بورای مثوال بانوك        سرمایه ا

جهانی شاخص درجه باور و اعتقاد )اطمینان پذیری( را به عنوان یك مقیاسی از سرمایه اجتماعی مطرح می کند که رابطوه مثبتوی   

 شده خلق اجتماعی های شبکه( 2111)پوتنام عقیده بنابر .[1331بانك جهانی ]اری داردبا میزان باالتر رشد اقتصادی و سرمایه گذ

 ایجواد  گرایوی  نوع هم و دوستی نوع جریان برای هایی کانال محلی های سازمان و ها گروه محلی، های انجمن در مشارکت طریق از

 اجتمواعی  سرمایه کلمن و بوردیو دیدگاه از. آورد می بار به را عمومی متقابل های همکاری و فردی هنجارهای نوبت به که کنند می

 دست به افراد سایر کردن محروم قیمت به موفقیت این است ممکن حتی کند تسهیل را افراد مابین اقتصادی معامالت است ممکن

 موی  وجوود  بوه  جامعوه  کول  بورای  را منوافعی  محلوی  سطح در اجتماعی سرمایه باالتر میزان آیا که نیست واضح مشابه طور به. آید

 و کنود  موی  تکمیول  توزیعی های فعالیت و منابع تخصیص در را بازار نقش اجتماعی سرمایه اوال، راستا این در .[Raioser 2001]آورد

 اجتمواعی  سورمایه  کیفیوت  و کمیوت  کوه  ایون  خواطر  به. دهد افزایش را تولیدی عوامل کل وری بهره داری معنی طور به تواند می
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 سورمایه  کوه  زموانی  مودیریتی  توانوایی . دهود  می قرار تاثیر تحت عمومی بخش در هم و خصوصی بخش در هم را مدیریتی توانایی

 و یابد می بهبود دهد، می کاهش را فعالیت محیط ریسك و مبادالتی های هزینه اطالعات، به دسترسی های هزینه میزان اجتماعی

 .[ 2112 میر] کند می کمك اقتصادی عاملین به مناسب نا های انتخاب و خطرناک رفتارهای از پرهیز در

توسعه یکی از مفاهیم بسیار پیچیده است که غایت کلیه برنامه ها، تالش ها و اقدامات جوامع بشری می باشد. وجود ابعاد مختلوف   

توسعه، داللت بر پیچیدگی آن دارند. توسعه، فرآیندی چندبعدی و برنامه ریزی شده به منظور فراهم ساختن فضایی برای انسان هوا  

لم، خالق و مؤثر می باشد. یکی از ابعاد مهم توسعه، توسعه اجتمواعی اسوت. توسوعه اجتمواعی در واقوع      به منظور داشتن زندگی سا

عبارت از بهبود کمی و کیفی شاخص های اجتماعی به منظور دستیابی به توسعه کالن است. یکی از رویکردهای نووین بوه منظوور    

ر ابعواد توسوعه؛ توجوه بوه سورمایه اجتمواعی اسوت. برخوی از         ارتقاء شاخص های توسعه اجتماعی به منظوور توأثیر گوذاری برسوای    

[. توجوه بوه   March,2000اندیشمندان معتقدند که هنجارهای اجتماعی، فرهنگ و سرمایه اجتماعی، عناصر مرکزی توسوعه هسوتند]  

ی معوامالتی و بوا   سرمایه اجتماعی، نه فقط از طریق سرمایه گذاری فیزیکی، بلکه به صورت غیرمستقیم از طریق کاهش هزینوه هوا  

[. توسعه اقتصوادی، فرآینودی اسوت    1931تشکر و معینی ،غنی کردن کنش های افراد، موجد حرکت جامعه به سمت توسعه است]

که در طی آن شالوده های اقتصادی و اجتماعی جامعه دگرگون میشود به طوری کوه حاصول چنوین دگرگوونی و تحوولی؛ کواهش       

 [.1939ازکیا ،در زمینه های تولید، توزیع و الگوهای مصرف جامعه خواهد بود]نابرابری های اقتصادی و تغییراتی 

 [:1931شریفیان ثانی ،نوع رویکرد درخصوص تأثیرات اقتصادی سرمایه اجتماعی به شرح زیر وجود دارد] 2در ادبیات اقتصاد،  

ری استوار هستند. در مطالعات مربوط به : این نوع از رویکردها، عمدتاً بر تحقیقات بین کشورویکردهاي كالن نهادگرا -1

و زیر  1رویکردهای کالن نهادگرا، از معرف ها و شاخص های سرمایه اجتماعی )مانند انسجام اجتماعی، قابلیت های اجتماعی

 استفاده می شود. "سرمایه اجتماعی"به جای مفهوم  2ساخت های اجتماعی

سرمایه اجتماعی در ایجاد شبکه های حمایتی به منظور ارتقاء عملکرد در  : این دسته از رویکردها به نقشرویکردهاي خرد( 2

 بنگاه های اقتصادی توجه خاص دارند.

و همکارش، طی مقاله ای، کلیه پژوهش های مربوط به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی را در قالب   9ولکاک 

 [:,Narayan,2000Woolcockدیدگاه زیر طبقه بندی کرده اند] 1

الف: دیدگاه اجتماع گرایی که سازمان های محلی مثل انجمن ها و گرو ه های مدنی را معادل سرمایه اجتماعی فرض کرده است. 

در این دیدگاه صرفاً وجه مثبت سرمایه اجتماعی مدنظر است و سرمایه اجتماعی که به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته می 

 ات مثبت می شود.شود، موجب ظهور اثر

ب: دیدگاه شبکه ای که معتقد به وجود پیوندهای افقی)پیوندهای درون اجتماعی( و پیوندهای عمودی )پیوندهای بین اجتماعی( 

است. این دیدگاه، عالوه بر وجه مثبت، وجه منفی سرمایه اجتماعی را هم درنظر می گیرد. در دیدگاه شبکه ای، سرمایه اجتماعی، 

 است که می تواند موجب ظهور اثرات مثبت و منفی شود.متغیر مستقل 

ج: دیدگاه نهادی که شبکه های اجتماعی را متأثر از محیط های سیاسی، قانونی و نهادی می داند. در این دیدگاه،سرمایه اجتماعی، 

وبه خود وابسته به سرمایه بعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته می شود و چگونگی عملکرد دولت و بنگاه های اقتصادی نیز به ن

 اجتماعی هستند.

د: دیدگاه همیاری که از تلفیق نقاط مثبت دیدگاه های شبکه ای و نهادی شکل می گیرد و سرمایه اجتماعی، معادل شبکه های 

 اجتماعی و روابط بین دولت و جامعه درنظر گرفته می شود.

                                                           
1.Social Capabilities 
2. Social Infrastructures  

 8.Michael Woolcock  
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 توسعه به نیل در اجتماعی سرمایه نقش.6

 اطالعات گذاشتن اختیار در اجتماعی سرمایة عمده و اصلی مزیت برشمرد؛ اجتماعی سرمایة برای توانمی را زیادی و متعدد مزایای

 از نفوذ و قدرت کسب. کنندمی ایفا اجتماعی سرمایة در را اصلی نقش که است بازیگرانی برای اندک زمان و پایین هزینه با زیاد

 منظور واقع در که دارد «مجلس نمایندگان کلوپ» واژه به اشاره خود هاینوشته در کلمن. است اجتماعی سرمایة دیگر مزایای

 سایر با متفاوت تعهدات آنها که چرا دارند؛ دیگر نمایندگان به نسبت بیشتری قدرت نمایندگان برخی. است «قدرت» بحث

 چنین یك. کنندمی استفاده خود رفتار به بخشیدن مشروعیت برای تعهدات این اعتبار از و اندکرده ایجاد خود برای نمایندگان

 ایجاد اجتماعی سرمایة دیگر مزیت. یابد دست خود اهداف به تا دهدمی اجازه( اجتماعی سرمایة در) اصلی بازیگر به قدرتی

 رسوم و آداب دربرگیرنده که شودمی قوی اجتماعی شبکه ایجاد موجب محکم باورهای و هنجارها. اعضاست میان در «یکپارچگی»

 که کندمی استدالل چنین( 1331) اُوچی رابطه این در. شوندمی رسمی کنترلهای جایگزین هنجارها این و است خاصی قوانین و

 در که دارند اختیار در را باالیی تعهد و هستند مندبهره نظارت اندک هایهزینه از قوی مشترک هنجارهای با ایقبیله سازمانهای

 مزایایی دارای سازمانی سطح در اجتماعی سرمایة کارگیری به فوق مزایای بر عالوه.[1333 آدلر،] است اجتماعی سرمایه همان واقع

 توسعة برای سازیزمینه گروهی، عملکرد مدیریت بهبود برای سازوکارهایی ارائه منعطف، هایتیم و کاریسازمان ایجاد: مانند

 [.1333 بورن، و لینا] است عامه مصلحت به نسبت سازمان کارکنان و اعضا تعهد افزایش و سازمان در غیرمادی هایسرمایه

 

  اقتصادي سرمایه سوي به.7

 در و است ملموس اجتماعی سرمایه کلمن برای. کرد استفاده افراد زندگی در ها تفاوت تبیین برای اجتماعی سرمایه از کلمن

 ظرفیت انتظارات، و تعهدات را اجتماعی سرمایه عمده اشکال او [. 1911 کلمن،] یابد می افزایش کنشگران میان روابط ساختار

. داند می تعهدی سازمان و پذیری انطباق اجتماعی سازمان اقتدار، روابط موثر، اجرایی های ضمانت و هنجارها اطالعات، بالقوه

 شود می ایجاد دهند می تشخیص را آن که کسانی دست به گرچه که دانست می عمومی کاالی نوعی را اجتماعی سرمایه کلمن

 در که شود ایجاد افراد بین همکاری تا شود می سبب اجتماعی سرمایه بنابراین. شود می ساختار اجزای تمام شامل آن منافع ولی

 [.1939 شیروانی،]بودند می خود فردی منافع دنبال صورت این غیر

 دهند می تشکیل را اجتماعی سرمایه شالوده که هنجارهایی و افراد نه گروههاست به متعلق اجتماعی سرمایه است معتقد فوکویاما

 دو کوچکی به است ممکن اند اجتماعی سرمایه حاوی که گروهی. باشد سهیم آن در نفر یك از بیش که دارد معنی صورتی در

 بزرگ مقیاس در است ممکن یا کنند می همکاری مشترکاً ای پروژه در یا کنند می اطالعات تبادل یکدیگر با که باشند دوست

 می مقایسه اجتماعی سرمایه اساس بر هستند یکسان فرهنگی نظر از که را کشورها از برخی فوکویاما. باشد ملت یك تمامی تری

 او. دارند کشورها سایر به نسبت بیشتری اقتصادی موفقیت کشورها برخی چرا: دهد پاسخ سوال این به که است این او هدف و کند

 مشارکتی کارهای انجام به را افراد اعتماد و صداقت( اجتماعی سرمایه) اجتماعی قابلیت باالی سطوح کشورها این در کند می ادعا

 سبب اجتماعی سرمایه باالی سطوح ژاپن جامعه در مثالً کند می فراهم ترقی و رشد برای را زمینه و سازد می مشتاق تعاونی و

 و شده اجتماعی سرمایه گیری شکل مانع موجود پیوندهای چین جامعه در که حالی در است شده کشور این توسعه و گسترش

 را اعضایشان اخالق که باشند درصدد اینکه جای به مدرن جوامع است معتقد فوکویاما. است ساخته محدود را نوآوری های فرصت

 تا هستند آزاد بازار بر مبتنی مبادله و اساسی قانون بر متکی حکومت چون نهادهایی تاسیس وجوی جست در بخشند بهبود

 کنار سرمایه در اجتماعی، از این رو می توان بیان داشت که سرمایه.[1913 فوکویاما،]کنند مند نظام را خود اعضای رفتارهای

در همین . [1931 ،رنانی]کند  می رفتار هزینه، کاهنده و تولید در افزایش عوامل مؤثر از یکی عنوان به اقتصادی سرمایه و انسانی

 (، سه نتیجه کلیدی زیر را حاصل نمود:2112راستا مطالعات انجام گرفته توسط راپاسینگا)

 تنوع نژادی با نرخ رشد اقتصادی رابطه معکوس و معنی داری دارد. .9
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 سطوح باالتری از نابرابری درآمدی باعث کاهش رشد اقتصادی می شود. .2

 .[1931 ،رحمانی]اعی یك اثر مثبت بر نرخ رشد اقتصادی داردسطوح باالتر از سرمایه اجتم .8

هر کدام از دو نوع سرمایه اجتماعی محدود کننده )درون گروهی( و پیوند دهنده )میان گروهی( به سهم خود بر توسعه اقتصادی 

تاثیرگذار هستند. زمانیکه سرمایه اجتماعی محدود کننده برای پرورش مرحله نخست توسعه اقتصادی حیاتی است، ترکیب هر دو 

پیوند دهنده احتمال دارد که تاثیر مناسب و معناداری بر سطح توسعه اقتصادی درون یك  نوع سرمایه اجتماعی محدود کننده و

 اجتماع داشته باشد.  شکل زیر، توسعه اقتصادی جامعه را از منظر سرمایه اجتماعی نشان می دهد. 

 
 [9833]آقا بابایی و راستی ،سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی -1شکل 

ه چین جهت دار، بیانگر حرکت جامعه به سمت هدف)توسعه اقتصادی( و خطوط نقطه چین بدون در شکل فوق، خطهای نقط

جهت، بیانگر سطح توسعه است. یك جامعه با سطح باالی سرمایه اجتماعی پیوند دهنده و سطح پایین سرمایه اجتماعی محدود 

ه سطح باالی سرمایه اجتماعی محدود کننده و سطح ( از نظر سطح توسعه اقتصادی مشابه با جامعه ای می باشد کAکننده )نقطه 

نشان دهنده  D(را دارد. نقطه B(  و یا جامعه ای با سطح متعادل از هر دو نوع سرمایه اجتماعی )نقطه Cپایین پیوند دهنده )نقطه

امع ارتباطی فراتر از ، افراد در این جو Aجامعه ای با سطح باالی سرمایه اجتماعی محدود کننده و پیوند دهنده است.در بخش 

جامعه خود دارند. ممکن است تعداد زیادی پروژه های کوتاه مدت وجود داشته باشد و تعداد کارکنان غیر بومی از کارکنان بومی 

، در میان افراد جامعه تعامل خیلی پایین است. عدم حضور چنین تعاملی، همکاری میان کسب و کارهای Bبیشتر باشد. در بخش 

، جوامعی هستند که منجمد و بسته هستند و Cاهش می دهد و باعث کاهش توسعه اقتصادی می شود. در بخش محلی را ک

، زمانی که هر دو سرمایه اجتماعی درون گروهی و میان گروهی در سطح Dپیوندهای میان گروهی خیلی کمی دارند. در بخش 

بطور کلی، .[2111وودهاوس؛ ]ر سطح توسعه اقتصادی اعمال کنندباالیی باشند، این دو عنصر قادرند تا اثر مثبت قابل توجهی ب

هرچه سرمایه اجتماعی بیشتر باشد، باعث اعتماد بیشتر، هزینه مبادالتی کمتر و قراردادهای مکتوب کمتر می شود  و هزینه های 

 .[1931علمی،]نظارت بر اجرای قراردادها نیز کاهش می یابد

 

 [:و همکاران حیدري پوربررسی پیشینه تحقیق]-8

 تاکنون مطالعات تجربی اندکی در خصوص بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی، صورت گرفته است. 

از میان مهم ترین آثاری که به رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی پرداخته اند می توان به موارد ذیل اشاره کرد:مطالعه 

که به عنوان پژوهشی پایه ای در ارتباط با سرمایه اجتماعی و توسعه یکی از مهم ترین  1339در سال منطقه ای پانتام در ایتالیا 
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تحقیقات صورت گرفته در این زمینه است که نشان داده است که چگونه نگرش های مدنی و اعتماد می تواند بر تفاوت عملکرد 

.به گفته فاین استفاده از مفهوم سرمایه اجتماعی به وسیله بکر آشکار [ Putnam, Leonardi and Nanetti, 1993]اقتصادی اثر گذار باشد

می سازد که مفهوئم سرمایه اجتماعی تا چه حد به بازگشت دوباره مفهوم اجتماعی به عرصه اقتصاد وابسته است ؛مفهومی که از 

ایی از اینکه چگونه سرمایه اجتماعی ،اقتصاد [.فوکویاما در کتاب اعتماد مثال ه 1931عرصه اقتصاد بیرون رانده شده است]فاین ،

جهانی معاصر را شکل داده ارائه کرده است .وی کارگاه های خانوادگی را به موتور توسعه اقتصادی در مکان هایی از قبیل مرکز 

 1339اران درسال به نقل از بوگلسدیك و اسچایك ، پوتنام و همک[.1913ایتالیا ،هنگ کنگ و تایوان تبدیل کرده است]فوکویاما ،

با انجام تحقیق پیمایشی در مناطق مختلف ایتالیا، به این نتیجه دست یافتند که سرمایه اجتماعی در تشریح تفاوت های مربوط به 

نیز اثبات شد. بوگلسدیك و اسچایك،  1331در سال  1عملکرد اقتصادی مناطق مختلف،حائز اهمیت است. این امر توسط فوکویاما

منطقه اروپایی در دوره زمانی  11، به این نتیجه دست یافتند که بین فعالیت های مشارکتی به  روی  1311طی مطالعه ای بر

شد اقتصادی خصوص فعالیتهای داوطلبانه و رشد اقتصاد منطقه، رابطه مثبت وجود دارد و رابطه شبکه ای، تنها محرک ر 1333

 BeugelSdijk,Schaikمنطقه ای نیست، بلکه سطح و اندازه پیوندهای واقعی در روابط شبکه ای، نیز بسیار مؤثر است]

، نقش سرمایه اجتماعی در توسعه اقتصادی را مورد مطالعه  قرار داد. در مطالعه ذکر شده، بازار  2111[.ساباتینی  در سال 2003,

ی، حفاظت اجتماعی و خدمات عمومی بعنوان شاخص های توسعه اقتصادی و  شاخص پیوندهای نیروی کار، وضعیت بهداشت

خانوادگی، روابط دوستانه و عضویت در سازمان های داوطلبانه بعنوان شاخص های سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفتند. 

أثیر مثبت و پیوندهای قوی خانوادگی و همچنین روابط نشان داد که عضویت در سازمان های داوطلبانه، دارای ت 2مطالعه ساباتینی

به بررسی رابطه بین عملکرد  1331در سال   9[.کیفر و ناکSabatini,2005دوستانه دارای تأثیر منفی بر عملکرداقتصادی هستند]

یه اجتماعی و از اقتصادی و سرمایه اجتماعی پرداختند. آنان از شاخص اعتماد و فعالیت های مدنی بعنوان شاخص های سرما

شاخص رشد تولید ناخالص ملی و نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص ملی بعنوان شاخص های رشد اقتصادی استفاده 

کردند.نتایج بیانگر وجود رابطه مثبت و معنی دار بین شاخص های رشد تولید ناخالص ملی و نسبت سرمایه گذاری به تولید 

نیز طی مقاله ای، رابطه بین ساختارهای اجتماعی و  1[.هال و جونزKeffer ,Knack,1997ند]ناخالص ملی با شاخص اعتماد بود

عملکرد اقتصادی کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار دادند. آنان از شاخص بهره وری عوامل تولید به عنوان شاخص رشد 

 [.Hall , Jones,1999ستفاده کردند]اقتصادی و از شاخص ساختار اجتماعی نیز به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی ا

(، درآمد خانوار )یکی  2112(، پاراگال، گلیکان و هوک )  1331(، برم وران)  2112ناطق پور و همکارش نیز به نقل از افه و فوش) 

 [.1931دی ،ناطق پور و فیروز آبااز شاخصهای رشد و توسعه اقتصادی( را به عنوان عاملی مؤثر برسرمایه اجتماعی معرفی کردند]

(در تحقیقی نتایج زیر را بدست آوردند: سرمایه اجتماعی با خلق مشارکت اجتماعی ، انسجام 1931حیدری پور و همکاران )

حیدری پور و اجتماعی  و اعتماد اجتماعی، موجب زایش اثراتی همافزا  شده و در نهایت بر کلیه ابعاد توسعه تأثیر می گذارد]

 [.1931همکاران ،

 [:1384تاجبخش ،دیدگاههاي مطرح درباره تبیین رابطه توسعه اقتصادي و سرمایه اجتماعی]-9

با یك رویکرد نظری قوی تر می توان چهار دیدگاه را برای تبیین ارتباط بین سرمایه اجتماعی وتوسعه اقتصادی باز جست و تعریف 

دی و همیاری اجتماع گرایان بر این باورند که سرمایه اجتماعی ذاتاً کرد . این دیدگاه ها عبارتند از : اجتماع گرایی، شبکه ای،.نها

خیر است و هر چه میزان آن در جامعه بیشتر باشد، برای توسعه بهتر است و وجود آن در جامعه همواره تأثیر مثبت برای رفاه 

یه اجتماعی مد نظر قرار گیرد.دیدگاه اجتماعی و اقتصادی دار د . در دیدگاه شبکه ای سعی شده هر دو جنبه مثبت و منفی سرما
                                                           

1   . Fukuyama 

2  .  Fabio Sabatini 

3  .  Keffer & knack 

4  .  hall & jones 
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سوم مدعی است که سرزندگی شبکه های اجتماعی عمدتاً محصول محیط سیاسی، قانونی و نهادی است.دردیدگاه چهارم یعنی 

ل همواره باید به دنبال همیاری های منجر به توسعه بود و کوشید وجوه مثبت و منفی سرمایه اجتماعی را در ارتباط متقاب 1همیاری

ل با توسعه مورد ارزیابی قرار داد . در واقع این دیدگاه می کوشد آثار قوی دو دیدگاه شبکه ای و نهادی را در یکدیگر ادغام متقاب

 کند.

 تاثیرات مثبت سرمایه اجتماعی بر توسعه اقتصادي 

 می توان این موضوع را در چند جهت مورد بررسی قرار داد:

 الف.تاثیر سرمایه اجتماعی بر هزینه معامالتی 

 ب.رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی 

 ج.رابطه سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی 

فوکویاما [.211هزینه هایی گفته می شود که در مبادالت میان افراد محسابه و اجرا می گردد]میز، ههزینه معامالتی به مجموع

مایه اجتماعی با گسترش اعمتاد در میان مردم ،رواج هنجار ها و ارزش های مشترک و ایجاد شبکه های (معتقد است که سر1913)

[.سرمایه اجتماعی می 1931روابط اقتصادی مختلف ،موجب می شود که هزینه معامالتی به طور محسوسی کاهش پیدا کند]ازکیا ،

را وادار به سازگاری و انطباق با جامعه کند]قاسمی و همکاران  تواند باعث نادیده گرفتن منافه شخصی به نفع جمع شود و فرد

[.کلمن بر این باور است که سرمایه اجتماعی در دو سطح متفاوت بر سرمایه انسانی تاثیر دارد . از یك سو میزان سرمایه 1933،

والدین ،روابط اقتدار ،احساس تعهد متقابل اجتماعی درون خانواده مانند حضور فیزیکی والدین در خانواده ،میزان اعتماد فرزندان به 

وجود شبکه های روابط اجتماعی نسبت به سرنوشت همدیگر و خانواده و.... بر پیشرفت تحصیلی فرزندان موثر است .از سوی دیگر 

مشارکت در  میان والدین و اولیای مدرسه ،اعتماد و احترام به معلمان و تایید ارزش هایی که در مدرسه آموزش داده می شود و

امور مدرسه ،نیز بر انگیزه دانش آموزان برای فراگیری و معلمان برای تدریس و آموزش می افزاید و موجب ارتقای سطح علمی 

 [.1933خواهد شد]همان :دانش آموزان و جامعه 

 تاثیرات منفی سرمایه اجتماعی بر توسعه اقتصادي 

واع سرمایه اجتماعی در ارتباط با توسعه اقتصادی چندان مثبت عمل نمی نتایج تحقیقات مختلف نشان می دهد که برخی از ان

کنند . بسیاری از جامعه شناسان و اقتصاد دانان توسعه ،از تاثیرات منفی سرمایه اجتماعی غافل نبوده و از آن سخن به میان آورده 

منفی سرمایه اجتماعی بایستی سطح  و نوع جامعه  [.برای بررسی پیامد های مثبت و 1931؛ولکاک و نادریان ، 1913اند]فوکویاما ،

شامل را در نظر داشت.چنان چه سطح بررسی گروه های مختلف یا اقتصاد و بازار های سنتی ،که شعاع معامله آن ها محدود است ،

هیم کرد.عالوه گسترش سرمایه انسانی ،رفاه و حتی رشد اقتصادی را مشاهده خوانتایج مثبتی چون کاهش هزینه های معامالتی ،

نیز صادق است . ژاپن نمونه خوبی در این مورد است که با براین ،نتایج فوق برای جوامعهی که تا حد زیادی همگن می باشند ،

اما در نهایت و برای ادامه روند توسعه اقتصادی تقویت سرمایه اجتماعی درون گرو هی توانست به توسعه اقتصادی دست یابد .

خویش در عصر جهانی شدن ناچار می شود شعاع اعتماد را از مرزهای خود فراتر ببر و روابط متقابل را با جوامع و کشورهای دیگر 

گی ،سرمایه های گسترش دهد .از سوی دیگر در جوامع چند هویتی به علت وجود گروه های مختلف قومیتی ،نژادی ،دینی و فرهن

اجتماعی متضاد و گوناگونی شکل می گیرد و شعاع اعتماد ،حق مشارکت و روابط متقابل اجتماعی به گروه ها محدود خواهد شد. 

در این جوامع بد بینی ،عدم اعتماد ،عدم مدارا ،خشونت و فرقه گرزایی رواج می یابد که موجب باال رفتن هزینه معامالتی ،کاهش 

،عدم بهره مندی از سرمایه های انسانی موجود در جامعه ، سرمایه گذاری سیاسی بدون توجه به مزیت نسبی رشد اقتصادی 

 [.1933اقتصادی آن ،افزایش فقر گروه هایی از جامعه ،فرار مغزها ......می شود]قاسمی و همکاران ،

                                                           
1  .  synergy 
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 نتیجه گیري-11

تاکید بر متغیر های اقتصادی صرف ، تبیین کننده موفقیت یا عدم تجربه چند دهه برنامه ریزی توسعه نشان داد که تنها توجه و 

موفقیت برنامه توسعه نیستند و الزم است به متنغیر های اجتماعی و فرهنگی مانند سرمایه اجتماعی توجه گردد.سرمایه اجتماعی 

ی و انتزاعی درون و بین آن اشاره به مجموعه ای از عناصر فردی و گروهی ، رسمی و غیر رسمی در اجتماع به همراه روابط واقع

دارد که با خلق مشارکت اجتماعی ،انسجام اجتماعی و اعتماد اجتماعی موجب زایش اثراتی هم افزا شده و در نهایت بر تمامی ابعاد 

توسعه تاثیر می گذارد.بر این اساس، کارهای نظری و تجربی مختلفی در سطح جهان صورت گرفته است که هر یك به بررسی 

رابطه این مفهوم با سایر مفاهیم اجتماعی از جمله رشد و توسعه اقتصادی می پردازند.سرمایه اجتماعی بعنوان یکی از مفاهیم نوین 

در عرصه توسعه، به دلیل گستردگی ابعاد، فاقد روش انداز ه گیری واحد و به همین دلیل، دارای شاخصهای متنوعی است. سرمایه 

وسعه ی هر سیستم اجتماعی و مقدمه ایجاد جامعه مدنی می باشد . زیرا توسعه اجتماعی فرآیندی است اجتماعی شرط الزم برای ت

که بر ستونهای شهروندی، مشارکت اجتماعی، رفاه اجتماعی و سرمایه های اجتماعی بنا شده است . مناسبترین دیدگاه در خصوص 

رم است . دیدگاهی که مطالعات موردی را در دستور کار قرار داده و رابطه توسعه و رشد اقتصادی با سرمایه اجتماعی دیدگاه چها

تأکید می کند که باسیتی وجوه مثبت و منفی سرمایه اجتماعی را در ارتباط متقابل با توسعه مورد ارزیابی قرار داد . سرمایه 

تغال ،نوآوری و فن آوری بر عملکرد اقتصاد اجتماعی از طریق کاهش نابرابری و فقر ،افزایش سرمایه ها و سرمایه گذاری ،افزایش اش

تاثیر می گذارد.برای نیل به رشد و توسعه اقتصادی ،باید در کنار توجه به انباشت سرمایه های انسانی ،فیزیکی و طبیعی ،ایجاد و 

ورها نشان داده انباشت سرمایه های اجتماعی را نیز مورد دقت قرار داد.بررسی های تجربی در ایران همچون تحقیقات سایر کش

است که نوع برون گروهی سرمایه اجتماعی یا همان سرمایه اجتماعی متصل کننده، عامل مثبت است و نوع درون گروهی سرمایه 

 اجتماعی یا همان سرمایه اجتماعی پیونددهنده تا حد زیادی به صورت منفی و بازدارنده عمل می کند.
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