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 چکیده
سرمایه اجتماعی یکی از مفاهیم مهمی است که در سال های اخیر به تحلیل های اقتصادی وارد                   

آیا سرمایه اجتماعی، شرایط یک     «ن، در مورد این سؤال که       اما همواره بین اقتصاددانا   . شده است 
بسیاری از آنان   . ، اختالف نظر وجود داشته است     »سرمایه مجزا از دید اقتصادی را دارا می باشد؟        

اعتقاد داشتند که واژه سرمایه در سرمایه اجتماعی نشان دهنده یک استعاره است و بیان کننده                    
نابر اهمیت این موضوع در اقتصاد امروز، در این مقاله به بررسی             ب. سرمایه از دید اقتصادی نیست    

جنبه های مختلف این مسأله پرداخته و نشان خواهیم داد که تا چه اندازه سرمایه اجتماعی شرایط                  
 . سرمایه از دید اقتصادی را دارا است

به های سرمایه  نتایج این تحقیق حاکی از این واقعیت است که سرمایه اجتماعی شاید بعضی از جن               
از دید اقتصاد را دارا نباشد، ولی بسیاری از آن شرایط را دارا بوده و در شدت و ضعف با سایر                         

بدین ترتیب این پژوهش نشان می دهد که سرمایه اجتماعی می تواند به               . سرمایه ها تفاوت دارد  
 .عنوان یکی از سرمایه های تأثیرگذار در تحلیل های اقتصادی وارد شود

 . سرمایه فیزیکی، سرمایه اقتصادی، سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی:ان کلیدیواژگ
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 مقدمه
چهارصد سال پیش از میالد مسیح، بنیان های نوین اخالق جامعه و مسأله نظم و صلح، یکی از                      

را به عنوان اصلی ترین     » عمل اخالقی «وی در اندیشه های خود       . دغدغه های اصلی سقراط بود    
 بنیان های نوین اخالق جامعه و      –پس از او نیز، این مسائل        . جامعه معرفی می کند  وسیله پیشرفت   

 همان قدر که دغدغه سقراط بود، توسط شاگردان وی نیز              -مسأله نظم و صلح و عمل اخالقی        
را مطرح کرد که در آن دوگانگی اخالق فرد و حکومت رد              » جمهوری«افالطون  . پیگیری شد 

و به این نتیجه رسیده بود که مطالعه        » حکومت شبیه افراد خود است     «وی معتقد بود که   . شده بود 
و تحقیق درباره مسأله اخالق به عنوان جزئی از ساختمان اجتماعی بهتر و آسان تر از آن است که                   

اگر ما بتوانیم جامعه درستی را توصیف کنیم،        «. مانند یک صفت شخصی مورد مطالعه قرار گیرد       
در فلورانس قرن   ). 1380دورانت،(»ای ما بهتر و آسان تر خواهد بود       توصیف یک فرد درست، بر    

های جمهوری اعصار باستان و نیز ایتالیای عصر             ثبات نهاد   نیز که بازتاب دهنده تاریخ بی        16
 و چند تن از معاصرینش به این نتیجه رسیدند           1، نیکولو ماکیاولی  )برمیراث افالطون (رنسانس بود 

، 2پاتنام(بستگی دارد » فضیلت شان«یا  » شهروندان«ای آزاد به ویژگی     که موفقیت یا شکست نهاده    
2000.( 

 های جمعی و ارتباطات مبتنی بر    3 با توجه به مفاهیم ذکر شده، می توان دریافت که توجه به کنش            
به نام ) 1916 (5ولـی ایـن مفاهیم، با مقاله هانی فان  .  ریشـه  در اعصـار تـاریخ داشـته اسـت         4اعـتماد 

به . ، تولـد دوباره ای یافت و به سرعت جای خود را در علوم مختلف باز کرد                »جتماعـی سـرمایه ا  «
مفهوم سرمایه اجتماعی، به یک مفهوم فرا رشته ای تبدیل شد، که در دو دهه گذشته   گونـه ای کـه      

هـا و زمیـنه هـای مخـتلف بـه عنوان یکی از شاخص ترین مفاهیم در علوم انسانی پدیدار         در شـکل  
روابطی که در تمام    . یـن مفهـوم بـه طـور کلـی بر روابط میان انسان ها تمرکز دارد                ا. گشـته اسـت   

لحظات زندگی روزمره و در طول عمر انسان ها، جریان داشته و رفتار و نگرش آنها را تحت تأثیر        
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ادبـیات سرمایه اجتماعی تا به حال، عالوه بر طراحی نظری این مفهوم، در پی آن                . قـرار مـی دهـد     
 .میت این روابط را، از لحاظ تجربی نیز، به اثبات برساندبوده که اه

به طوری که با تأکید روی  . مـا در ایـن مقالـه بـه دنـبال مفهوم سازی سرمایه اجتماعی خواهیم بود                
جنـبه هـای مخـتلف سرمایه اجتماعی، نشان می دهیم که این مفهومی جدید و جدا از سایر مفاهیم                    

این مقاله از سه بخش مجزا تشکیل       .  اقتصاد شده است   گذشـته اقتصـادی اسـت کـه وارد مباحـث          
بخش دوم  . در بخش اول از این مقاله به تعریف سرمایه  اجتماعی پرداخته خواهد شد             . شـده است  

در . ایـن مقالـه بـه تفـاوت های موجود بین سرمایه اجتماعی و سایر سرمایه ها در اقتصاد می پردازد                    
ل پاسخ داده خواهد شد که آیا سرمایه اجتماعی، واقعاً بخـش سـوم از ایـن مقالـه نـیز بـه ایـن سؤا        

 سرمایه است؟
 
  سرمایه اجتماعی چیست؟-1

بر مبنای . در یـک نظـام اجتماعـی، تقـابل مـیان کـنش گـران، پایـه و اسـاس نظام به شمار می رود                    
تقابل در مبادالت   . کنش های هدفمند، این تقابل در راستای تأمین اهداف نهایی کنش گران است            

دائمـی کـاال و خدمـات بیـن افراد و گروه ها در هر تشکل ساده ای از یک جامعه دیده می شود و                         
ایـن، جامعه را از یک طرف در تولید هنجارهای مشترک، هویت مشترک، اعتماد و اطمینان و از            

) 1990(2کلمن). 2000،  1اسوندسن(طـرف دیگـر روابط اقتصادی قوی با یکدیگر متحد می سازد           
سـرمایه اجتماعـی بـه نوبـه خـود، هنگامـی بـه وجود می آید که روابط میان افراد به              معـتقد اسـت     

مفهـوم سـرمایه اجتماعـی بر منافع بالقوه    . هایـی دگـرگون شـود کـه کـنش را تسـهیل کـند               شـیوه 
معتقد است  )2002 (4همچنین آگوئیلرا ). 2003،  3مگدول و بسل  (پـیوندهای اجتماعـی احاطه دارد     

این عقیده در تشابه با عقاید    . گردد  روابـط فرد با افراد دیگر ایجاد می        سـرمایه اجتماعـی از طـریق      
بـــیان گـــردیده ) 2000(و پاتـــنام ) 1998(1، پورتـــز)1997(5، مســـی و اسپینوســـا)1377(کلمـــن 

__________________________________________________________ 
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از دیدگاه کلمن، مفهوم سرمایه اجتماعی نشان دهنده آن است که چگونه            ). 1385مویدفـر، (اسـت 
به دیگر . ند به عنوان منبعی برای افراد آن گروه عمل نماید  سـاختار اجتماعـی یـک گـروه مـی توا          

سـخن سرمایه اجتماعی عبارت است از ارزش آن جنبه از ساختار اجتماعی که به عنوان منبعی در    
، اعتقاد دارد که هر     )2003(2فیلد. اختـیار اعضـا قرار می گیرد تا بتوانند به اهداف خود دست یابند             

 و بـا آنـان در بیـنش و نگـاه مشـترک باشـید در سرمایه اجتماعی                   چـه مـردم بیشـتری را بشناسـید        
 .ثروتمندتر خواهید بود

بـه بـیان کلی، وجود گره های اجتماعی بر پایه اعتماد متقابل و هنجارهای مشترک، منجر به ایجاد                   
با تشکیل شبکه های اجتماعی، همکاری بین اعضا شبکه آسان شده           . شـبکه هـای اجتماعی می شود      

متقابل اعضای شبکه از یکدیگر شکل می گیرد و یا به عبارت دیگر مبادالت اجتماعی               و حمایـت    
حمایت اعضاء از یکدیگر با اعتماد به اینکه در آینده پاسخ مناسب و مستحق              . صـورت مـی پذیرد    

ایـن حمایـت را از طـرف مقابل دریافت خواهند کرد، ذخیره اجتماعی را برای هر عضو به وجود                    
، سرمایه )میان شبکه ها(و در جامعه ) مـیان افـراد  (هـا   شـت آن در فـرد، در شـبکه    مـی آورد کـه انبا     

 ).1385مویدفر،(اجتماعی را تشکیل می دهد
 

  سرمایه اجتماعی چه تفاوتی با سایر سرمایه ها دارد؟-2

 بـا تعـریف سـرمایه اجتماعـی ایـن سـؤال پـیش می آید که چه چیزی سبب شده است که سرمایه               
 فاصله بگیرد؟ به خاطر اهمیت      - فیزیکی و انسانی   –مفهومی از سایر انواع سرمایه      انسـانی از لحاظ     

ایـن موضـوع در مفهـوم سـازی سـرمایه اجتماعـی، در ایـن بخـش بـه پاسـخ ایـن پرسش خواهیم                          
 .پرداخت

سـرمایه اجتماعـی، هنگامی به وجود می آید که روابط میان افراد به شیوه ای دگرگون می شود که                    
سـرمایه فیزیکی کامالً ملموس است، و به صورت مادی قابل مشاهده            . مـی کـند   کـنش را تسـهیل      

سـرمایه انسانی کمتر ملموس است و در مهارت ها و دانشی که فردی              . بـوده و تجسـم یافـته اسـت        
سرمایه اجتماعی کمتر از این ها ملموس است، چون در روابط           . کسـب کرده است، تجسم می یابد      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Portes, A. 

2 - Field, J. 
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بدین ترتیب می توان دریافت که سرمایه اجتماعی دارای     . ی می شود  مـتقابل مـیان کنش گران متجل      
خصوصـیات ویژه ای است که سبب اختالف مفهومی این سرمایه با سایر سرمایه های شناخته شده                 

 : از تفاوت های عمده سرمایه اجتماعی با سایر سرمایه ها می توان به موارد زیر اشاره کرد. می شود

ه استفاده از آن موجب استهالک و کاهش ارزش آن سرمایه           بـرخالف سـرمایه فیزیکـی کـ        -1
موجب انباشت روزافزون آن    ) مانند سرمایه انسانی  (مـی شـود، اسـتفاده از سـرمایه اجتماعـی            

پاتـنام با اشاره به آلبرت هیرشمن، فیلسوف علوم اجتماعی،           ). 1،2006وسـتالند (خواهـد شـد   
رخالف سرمایه فیزیکی، به تبع استفاده، نه       سـرمایه اجتماعـی را منبع اخالقی می داند؛ یعنی ب          

تنها دچار کاستی نمی شود، بلکه افزایش می یابد و برعکس؛ در صورت استفاده نشدن، نابود         
 ).2006؛ وستالند، 2000پاتنام،(می شود

بـرای آنکـه سرمایه اجتماعی ایجاد و یا فعال شود باید حداقل دو فرد در جامعه وجود داشته     -2
 برخالف سرمایه انسانی، که بر عاملیت فردی تأکید دارد، سرمایه اجتماعی بر             بنابراین. باشند

در حالیکه سایر اشکال سرمایه حتی در یک جامعه         . شـبکه هـا و روابـط بین آنها متکی است          
؛ 1996؛ شولر، 1990کلمن،(ی، اثرات خالقانه خود را به صورت بالقوه دارا می باشد           تک نفر 
برای مثال تحصیالت می تواند در یک فرد تجلی یابد و یک            ). 2003؛ فیلد، 1997،  2فوکویاما

فـرد مـی توانـد بـا سـعی و تـالش خـود صرف نظر از اینکه دیگران چه می کنند، آنرا بدست                         
امـا بـرای سـرمایه اجتماعـی ایـن گونـه نیست و ایجاد و خلق سرمایه اجتماعی نیاز به                     . آورد

برای اینکه تمایز و   .  و افراد جامعه دارد    وجـود نوعـی همکـاری و تعامل اجتماعی میان مردم          
رابطـه بین سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی بهتر نمایان شود، می توان این تمایز را با استفاده                  

سرمایه انسانی در .  را نشان می دهدA, B, Cاز شـکل زیـر نمـایش داد کـه روابـط سه فرد      
 را به یکدیگر متصل می کنند قرار        نقـاط تقـاطع و سرمایه اجتماعی در خطوطی که این نقاط           

 کودکی باشد   Bمثالً، اگر   . سـرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی اغلب مکمل یکدیگرند        . دارد
 کمک  B به رشد شناختی     A خواهـد بود، برای اینکه     B بزرگسـالی کـه پـدر یـا مـادر            Aو  

 باید سرمایه   .کـند، بـاید هم در نقاط تقاطع و هم در خط ارتباطی، سرمایه وجود داشته باشد                
کلمن،( وجود داشته باشد   B و   A و سـرمایه اجتماعـی در رابطـه بیـن            Aانسـانی، در اختـیار      

__________________________________________________________ 
1 - Westlund, H. 

2 - Fukuyama, F. 
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ایـن رابطـه بیـن سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی به گونه ای است که وجود سرمایه                ). 1990
 .اجتماعی باالتر می تواند موجب تقویت سرمایه انسانی شود

 
 

 
 

 )1990( کلمن - رابطه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی-1شکل 
 

 
سرمایه . سـرمایه اجتماعـی در جـریان تشـریک مسـاعی نـیاز بـه گذشـت و سـعه صدر دارد                      -3

اجتماعـی خصوصـیت کاالهای عمومی را دارا می باشد و مانند سایر کاالهای عمومی افراد                
. از آثار خارجی مثبت آن، تمایل به تولید آن ندارندبدلـیل عدم توانایی در بهره بردای کامل       

که مشخصه (بـه همیـن دلـیل است که سازمان ها و نهاد هایی که دارای ارتباطات افقی هستند              
زیرا افراد در   . در تولید سرمایه اجتماعی موفق تر هستند      ) آن تسـاوی قـدرت میان اعضا است       

سب منافع حاصل از این سرمایه دارند،       ایـن سـازمان هـا بـه دلیل اینکه شانس مساوی برای ک             
علـــی القـــاعده مشـــارکت بیشـــتری در تولـــید آن مـــی نمایـــند و امتـــیاز بیشـــتری کســـب  

به عبارت دیگر از آنجا که سرمایه اجتماعی کاالیی عمومی          ). 1383بـرهان یزدان،  (مـی کنـند   
 . احتمال ایجاد سواری مجانی برای آن زیادتر است) 1990کلمن،(است

ی فـرض را بـر منطق اقتصادی و شفاف بودن اطالعات قرار می دهد، در حالی                 سـرمایه انسـان    -4
کـه سـرمایه اجتماعـی ارزیابی خود را از دیدگاه ارزش ها و هنجارهایی می نگرد که به طور                    

 ).1،1996شولر(اجتماعی شکل گرفته اند

ی کند، در  سـرمایه انسـانی، بـازده را براساس درآمد فرد و یا سطوح بهره وری اندازه گیری م        -5

__________________________________________________________ 
1 - Schuller, T. 

 
A 

B C 
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ــت زندگــی     ــاس کیفی ــازده را براس ــی ب ــرمایه اجتماع ــه س ــی ک ــرار  1حال ــنجش ق ــورد س  م
 ).1996شولر،(می دهد

الگوی سرمایه انسانی رویکردی مستقیم و خطی دارد که سرمایه گذاری در زمان و یا با پول                  -6
 سرمایه اجتماعی خیلی کم به رویکرد. مـی شود و سود اقتصادی هم مستقیم به دست می آید        

. خطـی و مسـتقیم توجه دارد، بلکه بیشتر نوعی پراکنده و کمی هم ابهام آمیز به نظر می رسد                   
تفـاوت الگـوی سـرمایه انسـانی و الگـوی سرمایه اجتماعی را می توان به تمایز بین آموزش،              
مـثالً یـک مهـارت که نتایج و عواید زودرس دارد و تحصیالت که گسترده تر است و نتایج                

 ).2001فیلد و همکاران،( گوناگونی می تواند داشته باشد، تشبیه کردغیر مستقیم ولی

 با توجه به موارد ذکر شده، می توان دریافت که سرمایه اجتماعی، مفهومی جدا از سرمایه انسانی                 
سرمایه، (حال برای ورود سرمایه اجتماعی به اقتصاد، به دنبال نقش آن            . و سـرمایه فیزیکـی اسـت      

 2.ولید و فعالیت اقتصاد باشیمدر ت...) دارایی و 
 
  چرا سرمایه اجتماعی، سرمایه است؟-3

تـا ایـنجا توضـیح داده شـده اسـت که سرمایه اجتماعی مفهومی جدید و جدا از سایر سرمایه های                      
امـا یـک چـیز جدا از سرمایه های اقتصادی بودن، دلیلی برای اثر گذاری آن                 . شـناخته شـده اسـت     

به همین خاطر، در این قسمت      . به عنوان سرمایه اقتصادی نخواهد بود     متغـیر در تولـید و تلقـی آن          
 را برای - از نظر اقتصاد   -ایـن مطلب بررسی خواهد شد که آیا سرمایه اجتماعی ویژگی های الزم              

 .سرمایه بودن دارد یا خیر

ی از در مفهوم پردازی مارکس، سرمایه بخش.  دنبال کرد3مفهوم سرمایه را می توان از آراء مارکس 
 از گردش کاالها - کسانی که ابزار تولید را در اختیار دارند  -ارزش اضـافی است که سرمایه داران      

در این گردش، به کارگران در      . و پـول در فرایـندهای تولـید و مصـرف، آنـرا به دست می آورند                
یل، از قب (دسـتمزدی پرداخت می شود که به آنها امکان می دهد کاالهایی             ) کاالیشـان (مقـابل کـار   

__________________________________________________________ 
1 - Quality of life  

 :1385(و الوانی) 2001(فیلد و همکاران. ک. برای مطالعه بیشتر در زمینه تفاوت های سرمایه اجتماعی و انسانی، ر     - 2
 ).15-19: 1384محمدی، (و  ) 41

3 - Marks  
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اما کاالی پردازش و . خریداری کنند) ارزش مبادله(را بـرای حـیات خود     ) غـذا، مسـکن و لـباس      
ــت       ــری در مصــرف فروخ ــت باالت ــا قیم ــوان ب ــی ت ــرمایه داران را م ــط س ــده توس ارزش (تولیدش

در ایـن تصـویر از جامعـه سرمایه داری، سرمایه بیانگر دو عنصر مرتبط اما متمایز           ). مصـرف کنـنده   
 سو سرمایه بخشی از ارزش اضافی است که به زعم مارکس توسط کارگران تولید               از یک . اسـت 

از سوی دیگر، سرمایه بیانگر یک سرمایه گذاری از سوی          . شـده امـا نصـیب سـرمایه دار مـی شـود            
سرمایه به  . به امید بازدهی و کسب سود در بازار است        ) در تولید و گردش کاالها    (سـرمایه گذاران    

بنابراین سرمایه در مفهوم مارکسی     . ش اضـافی محصـول یـک فرایـند اسـت          عـنوان بخشـی از ارز     
 ). 1،1999لین(نظریه  هایی درباره روابط اجتماعی استثماری میان دو طبقه است ) کالسیک(

از نظـر اقتصـادی نیز، الزمه سرمایه بودن یک مفهوم خصوصیت انباره بودن و یا به عبارتی انباشته                   
انباره را ایجاد می کند     ) مانند تولید (که انباشته شدن برخی از روانه ها        بـه این معنا     . شـدن آن اسـت    

در کوتـاه مـدت ایـن انـباره غالـباً برون زا و از پیش تعیین شده                  . کـه ایـن انـباره، سـرمایه نـام دارد          
عالوه بر این، سرمایه ها به . همچنین سرمایه می تواند مستهلک شود و یا حتی از بین برود      . مـی باشد  

این خصوصیت در . تغیـیر سالیق افراد جامعه و یا پیشرفت تکنولوژی از رده خارج می شوند     دلـیل   
 . مورد سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی صادق است

در ایـنجا ایـن سـؤال مطـرح مـی شود که آیا این خصوصیات در مورد سرمایه اجتماعی نیز صادق             
نند سایر انواع سرمایه، انباشته و یا    اسـت؟ مشـاهدات نشـان مـی دهـد کـه سـرمایه اجتماعـی نـیز ما                  

انباره سرمایه اجتماعی با تغییر بلند    ). 2،2006وستالند(مسـتهلک مـی شـود و یـا حتی از بین می رود             
به عنوان مثال در یک روستا با کاهش    . مـدت در تعـداد تعـامالت اجتماعی، افزایش خواهد یافت          

فزایش یافته و تشکیل سرمایه اجتماعی تسهیل فاصله مکانی خانوارها، تعامالت اجتماعی بین آنها ا      
سرمایه فیزیکی از طریق    . امـا نکـته مبهم در مورد سرمایه اجتماعی تولید شدن آن است            . مـی شـود   

سرمایه . سـرمایه گـذاری ایجاد و تولید می شود و فرایند تولید آن نیز کامالً عینی و محسوس است                  
اما به ندرت   . ی و یا حتی صریح تولید می شود       انسـانی نیز در یک اقتصاد توسط آموزش های ضمن         

دیـده شـده اسـت کـه سـرمایه اجتماعـی بـه صورت برنامه ریزی شده تولید شود، بلکه اغلب آثار                       

__________________________________________________________ 
1  - Lin, N.  

2 - Westlund, H. 
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خارجـی سـایر فعالیـت هایـی که به مقاصد و منظورهای دیگر انجام می گیرند، طبقه بندی می شود                     
ر نیز قسمت هایی از سرمایه اجتماعی به        البـته در ادامـه توضـیح داده خواهد شد که در حال حاض             (

تحقـیقات انجـام شـده بر روی سرمایه    ). صـورت بـرنامه ریـزی شـده در حـال شـکل گـیری اسـت         
اجتماعـی نشـان داده اسـت کـه اصـطالح سـرمایه، در واژه سـرمایه اجتماعـی، بیانگر یک مفهوم                      

ام خصوصیات سرمایه را    و نمی تواند از نظر اقتصادی تم      ) 2000 ؛ ارو،    2000سولو،(اسـتعاری است  
بـه عنوان مثال سولو به این مطلب خرده می گیرد که تعریف حاضر از سرمایه اجتماعی     . دارا باشـد  

در همین راستا او این     . را نمـی تـوان مانـند انـواع دیگـر سـرمایه، در یـک نظام حسابداری گنجاند                  
وعه ای از روانه ها در انباره هر سرمایه ای، حاصل گرد آمدن مجم   «پرسـش را مطـرح مـی کـند کـه            

به راستی، در مورد سرمایه     . بـه همیـن خاطـر، تمـام آنهـا مسـتهلک مـی شـوند               . طـول زمـان اسـت     
اجتماعـی، روانـه هـا چگونـه گـرد آمـده اند؟ یک حسابدار به کدام روش باید آنها را جمع بزند؟                       

 معتقد است   به همین خاطر، سولو   » استهالک سرمایه اجتماعی به کدام روش محاسبه خواهد شد؟        
 .است) سرمایه اجتماعی( عبارت مناسب تری برای این مفهوم 1که الگوهای رفتاری

البـته، الزم بـه ذکـر اسـت کـه سـاخت تـئوری در سـرمایه اجتماعـی بـا ساخت تئوری در سرمایه             
زیرا در سرمایه اقتصادی، بر ارزش افزوده ناشی از . اقتصادی به مفهوم کالسیک آن متفاوت است    

ذاری مـادی کـار کارگـران تأکید می شود، درحالی که در سرمایه اجتماعی، بر ارزش                 سـرمایه گـ   
در ساخت تئوری سرمایه    . افـزوده ناشـی از سـرمایه گـذاری در روابـط اجتماعـی تأکـید می گردد                 

اجتماعـی، فـرض اساسـی بـر وجـود سـرمایه گذاری در روابط اجتماعی است که این امر افزایش                     
سود حاصله از سرمایه گذاری در      . افراد و کنش گران را به دنبال دارد       تعهـد و مسـئولیت اجتماعی       

اما از نظر   ). 2000لین،  (روابـط اجتماعـی سـبب تسـهیل در کـنش هـای اجتماعی افراد خواهد شد                
اقتصـادی، مفهـوم سـرمایه اجتماعـی بسـیار به سرمایه نزدیک بوده و حتی بسیاری از شاخصه های              

 ).2002 و همکاران، 2؛ رابینسون1996ناریان و پریشت، (را می باشد دا- از دید اقتصاد-سرمایه را

 بـرای روشـن شـدن ایـن ادعـا، در ادامه به بررسی خصوصیاتی می پردازیم که سبب شده سرمایه                       
اجتماعـی از یک دید استعاری نسبت به سرمایه بودنش جدا شده و تبدیل به یک سرمایه همچون                  

 . شود که بر فعالیت های اقتصادی تأثیر می گذارد-ی انسانی و فیزیک-دیگر سرمایه ها 

__________________________________________________________ 
1 - Behavior pattern  

2 - Robinson, L. J. 
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 )انتقال به دیگر سرمایه ها(1 قابلیت تبدیل-3-1

قابلیـت تـبدیل، یکـی از ویژگی های کاالهای سرمایه ای است که می توانند از یک نهاده تبدیل به            
ه نهاده های   در این حالت خدمات ارائه شده توسط کاالهای سرمایه ای ب          . ستاده و یا برعکس شوند    

سرمایه اجتماعی همچنین می تواند با نهاده های . دیگـر مـورد اسـتفاده نـیز، بسـتگی خواهـد داشت         
 ؛ کلمن،   2002 و همکاران،    2رابینسون(دیگـر ترکیب شده و نیازهای اساسی انسان را برطرف کند          

کرده و  ، چهار نوع سرمایه را معرفی       )1986(بوردیـو ). 2001؛ لیـن،    1998؛ پورتـس،    1987،1988
اما نرخ تبدیل   . اعتقاد داشت که این چهار نوع از سرمایه قابلیت تبدیل به یکدیگر را دارا می باشند               

سرمایه اجتماعی کمتر به طور مستقیم به      . بـرای سـرمایه اجتماعـی کمـتر از سرمایه اقتصادی است           
 اثر مثبت در را دارا بوده و) 3چسبنده(حالـت نقـدی تـبدیل مـی شـود ولـی اثـر تسهیل در مبادالت           

  .)1995، 5؛ آنهیر، گرهاردز و رومو1993، 4اسمارت(شکل گیری سایر سرمایه ها خواهد داشت 

 :بدین ترتیب، سرمایه اجتماعی می تواند چهار نوع خدمت ارائه دهد

 در این حالت می توان گفت فقدان سرمایه اجتماعی در جامعه سبب    :خدمـات اقتصـادی    -1
اهانـه ای در مصـرف داشته باشند ولی با وجود سرمایه            مـی شـود افـراد کـنش هـای خودخو          

اجتماعـی، تـابع مطلوبیت افراد عالوه بر وجود مصرف خود شخص، حاوی میزان مصرف               
 . سایر افرادی که با آنها وابستگی اجتماعی دارند، قرار می گیرد

ین  احساس نیاز به انتقال تجربه در انسان ها یک نیاز ضروری است و ا   :خدمـات اجتماعی   -2
حالـت تـنها زمانـی بـه وجـود می آید که بین افراد کنش های مبتنی بر اعتماد متقابل برقرار                      

 .شود

روابطی را که شما به عقاید فرد مقابل احترام بگذارید و در عوض فرد مقابل               : 6اعتباریابی  -3

__________________________________________________________ 
1 - Transformation capacity  

2 - Robinson, L. J. 

3 - Stikly  

4 - Smart, A. 

5 - Anheier, H. K. and, Gerhard, J. and romo, F.P.  

6 - Validation  
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 و 1نـیز بـه عقـاید شـما احـترام بگذارد، سبب ایجاد یک پشتوانه قوی برای خویشتن شناسی           
این عمل می تواند سبب تشکیل سرمایه اجتماعی شده و در آینده            . ه نگری خواهد شد   آیـند 

 . فرد از این سرمایه خود، برای رسیدن به مقاصد مختلف، بهره برداری کند

 هر شخصی نیاز دارد تا خود را از نگاه دیگران ببیند، در             :خدمـات اطالعاتی یا انعکاسی     -4
وجود روابط اجتماعی بین    . ام کار خواهد رسید   ایـن حالـت فـرد به یک دلگرمی برای انج          

 و  2روبیسون(افـراد ایـن امکـان را به آنان می دهد که بتوانند خود را از منظر دیگران ببینند                    
 ). 2002همکاران، 

هـم چنیـن سـرمایه اجتماعی عالوه بر اینکه به همراه سایر اشکال سرمایه، یکی از نهادهای رشد و                    
کـی از سـتاد های فرایند توسعه نیز می باشد و از این جهت با سرمایه            توسـعه اقتصـادی مـی باشـد، ی        

بنابرایـن سـرمایه اجتماعـی و انسـانی از این جهت که هر دو همزمان هم                 . انسـانی در تشـابه اسـت      
همچنین از لحاض . مـی توانـند کـاالی مصـرفی باشـند و هـم کـاالی سرمایه ای، با هم تشابه دارند               

ایه انسانی می تواند بدون وجود سرمایه مالی و سرمایه فیزیکی           تـئوریک مـی تـوان گفـت کـه سرم          
 بدون وجود سرمایه اجتماعی هیچگاه تولید و انباشت نخواهد          – سرمایه انسانی    –انباشته شود ولی    

 ).30 : 2006وستالند، (شد

او برای  . نـیز قابلیـت تـبدیل را یکـی از ویژگـی های مهم سرمایه اجتماعی می داند                 ) 2007( شـولر   
، نشان می دهد که چگونه منابع       )2(شکل. اثـبات ادعـای خـود بـه توضـیح شـکل زیـر مـی پـردازد                 

می تواند تبدیل به سرمایه اجتماعی و از آن طریق سبب           ) موجـود در خانواده   (اجتماعـی و انسـانی      
همچنین این شکل نشان دهنده خاصیت تحرک پذیری منابع برای خلق سرمایه            . افزایش رفاه گردد  

بــوده و خاصــیت تحــرک پذیــری در ســرمایه اجتماعــی وقتــی کــه مــنابع ســاختاری و  اجتماعــی 
برای مثال در یک خانواده،     . کارکـردی اجتماعـی در یـک گـروه وجـود دارد، را نشـان مـی دهد                 

) سرمایه اجتماعی (تحصـیالت والدین می تواند منبع مثبتی برای افراد جوان برای توسعه روابطشان              
بعضـی از حـاالت، همانند زمانی که کمبود منابع اجتماعی ساختاری در   در . بـا دیگـر افـراد باشـد      

خـانواده وجـود دارد، جوانـان قـادر نخواهـند بـود تحرک پذیری کامل برای توسعه منابع خانواده                  
داشـته باشـند، زیـرا آنان در این حالت، توانایی برقراری روابط مثبت با دیگر افراد اطراف خود را             

__________________________________________________________ 
1 - Self-image  

2 - Robison  
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 وضعیت احتمال دارد محدویت وجود سرمایه اجتماعی افزوده شده و از            در این . نخواهـند داشـت   
سرمایه اجتماعی محدود شده همچنین سبب کاهش . ایـن طـریق سبب ایجاد اثر منفی بر رفاه شود    

بدین ترتیب تحرک پذیری در سرمایه اجتماعی می تواند روی     . در سـرمایه انسـانی، نیز خواهد شد       
به طور خالصه سرمایه اجتماعی هم به صورت . ه خانوار مؤثر باشد  مـنابع انسـانی، اجتماعـی و رفـا        

و ایـن حاالت نشان دهنده      . مسـتقیم و هـم بـه صـورت غیرمسـتقیم روی رفـاه اثـر خواهـد داشـت                   
خاصـیت تحـرک پذیـری سـرمایه اجتماعـی بـرای تـبدیل بـه سـرمایه دیگـر و ایجادکارکردهای                      

 .ه های سرمایه، از دیدگاه اقتصاد استاقتصادی مثبت می باشد، که یکی از مهمترین مشخص
 

 
 

 )2007(شولر :  منبع- قابلیت تبدیل در سرمایه اجتماعی -2شکل 

 

 منابع اجتماعی ساختاری
  :ساختار خانواده

 تعداد والدین در خانواده،بعد خانوار

 منابع اجتماعی کارکردی
 کنش متقابل اجتماعی خانواده

 ارزشهای مشترک

سرمایه 
 اجتماعی

 منابع انسانی
 تحصیالت والدین و افراد

سرمایه 
 انسانی

 رفاه

   

+

تحرک 

+
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 1 ماندگاری-3-2

ماندگـاری بـرای سـرمایه هـا بـه شـرایط جانبـی زیادی مرتبط است و برای تمام سرمایه ها در یک                       
سـرمایه ها تقریباً فناناپذیرند و در دوره های متمادی می توانند      بـرای مـثال بعضـی از        . انـدازه نیسـت   

بعضی از سرمایه ها در دوره استفاده       . مـورد بهـره بـرداری قـرار گـیرند مـثل جواهـرات و یـا زمین                 
بعضی از . هویـت اصـلی خود را از دست نمی دهند ولی مستهلک می شوند مثل تراکتور، اتوموبیل    

هره برداری ماهیت اصلی خود ار از دست می دهند و تبدیل به سرمایه   سـرمایه ها نیز در طول دوره ب       
سرمایه اجتماعی نیز همانند سایر سرمایه ها این خاصیت را دارا           . مثل بذر گیاهان  . دیگری می شوند  

به طوری که برای مثال سرمایه اجتماعی موجود در یک خانواده شاید برای همیشه دوام    . مـی باشد  
ک هـم نگـردد ولی سرمایه اجتماعی موجود در یک گروه ورزشی و یا در              داشـته باشـد و مسـتهل      

میان عده ای از دوستان شاید در یک دوره کوتاه مدت باقی بماند و برای حفظ و ادامه آن بایستی                    
بدین ترتیب سرمایه اجتماعی در این . مـورد بازسـازی قـرار گرفـته و اسـتهالک آن جـبران گردد         

سـرمایه اجتماعی مانند سایر اشکال      . یر اشـکال سـرمایه دارد     خصوصـیت، وجـوه مشـترکی بـا سـا         
سـرمایه، گاهـی ممکن است سال ها بطول انجامد و اغلب ویران کردن آن بسیار آسان تر از ساخت               

بنابراین مقدار سرمایه اجتماعی تولید شده تابعی از درجه و شدت اشتراک مساعی،             . آن مـی باشـد    
عالوه بر این تولید    .  و بازده انتظاری این سرمایه است      سـعه صـدر، هزینه فرصت زمان صرف شده        

سـرمایه اجتماعـی، مانـند تولـید سـایر اشـکال سرمایه، بدون هزینه نیست و حداقل ملزومات برای            
 ). 1383برهان یزدان، (تولید آن عبارت است از زمان و تالش 

یه گذاری در سرمایه    سرما. در زمیـنه ایجـاد سـرمایه اجتماعـی نـیز مـی تـوان سـرمایه گـذاری کرد                   
اجتماعـی نـیز همانند سایر سرمایه ها به همراه عدم اطمینان، بازده اقتصادی و امید به آینده خواهد                   

همچنیـن سـرمایه اجتماعـی را مـی تـوان از طریق کنش های قابل                ). 1999آدلـر و همکـاران،      (بـود 
ذاری در ساختار شبکه ها   از طریق سرمایه گ   ). 1993،  3؛ سابل 1996،  2ایوانز(پـیش بینـی ایجـاد کـرد       

بـرای شـکل گـیری روابـط بیرونـی، در هـر دو سطح فردی و گروهی، کنش گران می توانند برای                       
تشـکیل سـرمایه اجتماعـی تـالش کـرده و بدیـن ترتیـب بـه موفقیت هایی در رابطه با دسترسی به                        

__________________________________________________________ 
1 - Durability  

2  - Evans, P.  

3 - Sable, C.F.  
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کنش گران بـرای توسعه روابط درونی شبکه ها نیز،  . اطالعـات، قـدرت و انسـجام خواهـند برسـند         
اجتماعـی مـی توانـند با تقویت هویت اجتماعی و افزایش ظرفیت اجتماعی خود به تشکیل سرمایه      

 ).1999آدلر و همکاران، (اجتماعی روی آورند
 
 1 انعطاف پذیری-3-3

بعضی از انواع . مـیزان انعطـاف پذیـری نـیز خاصیتی است که انواع سرمایه را از هم متمایز می کند               
ی کاربـرد ویژه ای بکار رفته و کاربری محدودی دارند مثل کلیدی که تنها یک                سـرمایه تـنها بـرا     

در مـورد تخصص و بسیاری از موارد سرمایه انسانی نیز همین حالت وجود              . قفـل را بـاز مـی کـند        
سـرمایه اجتماعـی نـیز همیـن گونـه اسـت یعنی بعضی از جنبه های آن تنها در دسترس یک                      . دارد

 این حالت به اندازه شبکه اجتماعی و شعاع و میزان اعتماد متقابل بین              دسـته یـا نژاد خاص است و       
سرمایه اجتماعی نیز همانند سایر     ) 1988(به اعتقاد کلمن  . کـنش گـران شـبکه وابسـته خواهـد بـود           

برای مثال شبکه های . 2انـواع سـرمایه مـی توانـد بـرای اهـداف گوناگونـی مورد استفاده قرار گیرد        
آدلر و  (ای اهدافی چون تبادل اطالعات و مشورت مورد استفاده قرار گیرند          اجتماعـی می توانند بر    

 ). 1999همکاران، 
 
  بودن3 جانشین و مکمل-3-4

سـرمایه اجتماعـی نـیز همانـند سایر سرمایه ها می تواند جانشین و مکملی برای انواع دیگر سرمایه                    
توسعه یافته انجام می دهند     همانطور که حیوانات خدمات کشاورزی را در کشورهای کمتر          . باشد

انبار . ولـی در کشورهای توسعه یافته تراکتور و ماشین آالت کشاورزی جانشین حیوانات شده اند              
غلـه و سـیلو، خدمات ذخیره سازی را برای ما فراهم می کنند، ولی در مواقع اضطراری می توان از               

. عی نیز این حاالت برقرار است     برای سرمایه اجتما  . استفاده کرد ... چـادر و شـاخه های درخت و         
دریافـت کـه تعهـد و وظـیفه شناسـی در کـار مـی تواند جانشینی برای                   ) 1997(4بـرای مـثال لوتـز     

__________________________________________________________ 
1 - Flexibility  

 .استفاده می کند” appropriable“کلمن برای این مفهوم از واژه - 2

3 - Substitutes and Complements  

4 - Lutz, M 
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کنش های حاصل از سرمایه اجتماعی نیز می تواند . هزیـنه های نظارت در بنگاه های اقتصادی باشد   
ینی برای فقدان سرمایه های    از طـریق روابـط مبتنـی بـر اعـتماد بـا مراتـب عالـی تر مدیریتی، جانش                   

برای مثال سرمایه اجتماعی می تواند با کاهش        ). 1999آدلر و همکاران،    (فیزیکـی و انسـانی باشد       
هزیـنه مبادـله، بهـره وری سـرمایه فیزیکـی را بهـبود دهـد و جانشـینی برای سرمایه فیزیکی مازاد                       

 ). 1995، 1الزرسون(باشد

شان داد که بیشتر مؤسسات و سرمایه گذاران، براساس         نظـر سـنجی از سـرمایه گـذاران در بورس ن           
اطالعـات بدسـت آمـده از یـک دوسـت یـا یـک شرکت مرتبط یا فقط به این دلیل که فردی را           

و تعداد اندکی . می شناسند که از آن سهام خریداری کرده است، تصمیم به خرید سهام می گیرند         
بات پیچیده مالی و اقتصادی مبادرت به خرید        از سـرمایه گذاران با استفاده از فنون رسمی و محاس          

 بدین ترتیب سرمایه اجتماعی از یک سو مستقیماً ستانده را افزایش            3).1984،  2بکر(سهام می کنند  
مـی دهـد و از سـوی دیگـر مـنجر بـه افزایش بهره وری سایر منابع مانند سرمایه فیزیکی و سرمایه                        

یه اجتماعی منافع حاصل از سرمایه گذاری در        سـرما «: مـی گویـد   ) 1993(پاتـنام . انسـانی مـی شـود     
به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی تنها یک نهاده       . سـرمایه های فیزیکی و انسانی را افزایش می دهد         

تـابع تولـید نیسـت بلکـه عـامل انـتقال تابع تولید نیز می باشد و از این لحاظ مانند تکنولوژی عمل           
سرمایه اجتماعی در بسیاری از حاالت می تواند جانشین     ، نیز معتقد است     )2007(4باسانی. »می کند 

به طوری که سرمایه اجتماعی باالتر سبب افزایش تعامل های مثبت       . و مکمـل سـایر سرمایه ها شود       
فالک،(بیـن افـراد شـده و از ایـن طریق سبب افزایش در یادگیری و ارتقا مهارت درآنها می شود                    

انسـانی در بیشـتر حـاالت می توانند مکمل یکدیگر           بـه زبـان دیگـر سـرمایه اجتماعـی و            ). 2000
 ). 30: 2006وستالند، (باشند
 

__________________________________________________________ 
1 - Lazerson, M.  

2 - Baker, W.E. 

 :نگاه کنید به) جانشینی و مکملی (یه فیزیکی برای مطالعه بیشتر در مورد اثر سرمایه اجتماعی در تشکیل سرما -3
Brian, U. (1999),"Embeddedness in the Making of Financial Capital: How Social 
Relation and Network Benefit Firms Seeking", American Sociological Review, 64: 
481-505. 
4 - Bassani, C. 
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 1 استهالک-3-5

حال این  . در طـی زمـان، تمـام گونه های سرمایه، در صورت عدم بازسازی، مستهلک خواهد شد                
مثالً . خواهد داشت ) عالوه بر زمان  (اسـتهالک بـرای هـر نـوع سـرمایه ای بستگی به متغیر ویژه ای                 

هالک انبارها تابعی از نوع ماده ذخیره شده و شرایط محیطی و جغرافیایی خواهد بود و کمتر                 اسـت 
بعضی از گونه های سرمایه نیز مستقیماً در طی         . تحـت تأثـیر زمان مورد استفاده از انبار خواهد بود          
ا گونـه هایـی از سـرمایه هم در طی زمان نه تنه   . زمـان اسـتفاده مسـتهلک مـی شـوند مـثل تراکـتور          

). تابلوهای معروف نقاشی در موزه    (مسـتهلک نمـی شـوند بلکـه بـر ارزش آنهـا نیز اضافه می شود                  
مثالً در یک گروه  . اسـتهالک سـرمایه اجتماعی نیز بسته به موقعیت های خاص، متغییر خواهد بود             

ی بـا فاصـله گرفتـن فـرد از گروه، او سعی می کند بر قراردادهای گروه پایبند باشد ولی در شرایط                     
که از بطن گروه فاصله دارد و دیدارهای چهره به چهره با افراد گروه ندارد، سرمایه اجتماعی وی                

در بعضی از اوقات نیز استفاده بیش از حد از سرمایه اجتماعی موجود در بین               . مسـتهلک مـی شود    
درخواسـت هـای مکـرر برای کمک گرفتن از         (افـراد بـرای رسـیدن بـه هـدف هـای فـردی خـود                 

گاهی اوقات نیز عدم استفاده از روابط .  باعث استهالک در سرمایه اجتماعی خواهد شد  )دیگـران 
سبب استهالک در سرمایه ) عـدم برقـراری کـنش هـای اجتماعـی بـا افراد داخل شبکه        (اجتماعـی   

هر چند که سرمایه اجتماعی نیز همانند سرمایه انسانی نرخ استهالک پیش            . اجتماعـی خواهـد شد    
 سرمایه اجتماعی در پاره ای از اوقات        -1: رد و ایـن بـه دو دلـیل مـی تواند باشد            بینـی شـده را نـدا      

مـی توانـد با عدم استفاده از آن مستهلک شود و گاهی نیز با استفاده آن نه تنها مستهلک نمی شود                      
 سرمایه اجتماعی -2. بلکـه همانند بسیاری از کاالهای عمومی مثل دانش، بر مقدارش افزوده شود     

ولی نرخ این ) 1998ساندفور و لومان،    ( مـی توانـد با تغییر در ماهیت خود مستهلک شود             بـا ایـنکه   
بنابراین نمی توان مقداری از پیش تعیین شده، برای نشان دادن نرخ        . تـبدیل قـابل پـیش بینـی نیست        

 ).24 :2006 ؛ وستالند،1999آدلر و همکاران، (استهالک سرمایه اجتماعی متصور شد 

 2مینان قابلیت اط-3-6

 اثر 1اول شدت. در اقتصاد قابلیت اطمینان برای اثر گذاری نهاده ها در امر تولید دارای دو بعد است   

__________________________________________________________ 
1 - Decay  

2 - Reliability  
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مثالً برای خرید یک المپ به طول عمر و         ). 2002رابینسـون و همکاران،     ( اثـر    2و دوم طـول عمـر     
ف شـدت نـور آن توجـه مـی شـود و در ایـن حالت برای آن مارک خاص یک اطمینانی در مصر         

نیز این گونه اند به طوری که ) سرمایه انسانی(بازیکـنان حـرفه ای فوتـبال    . کنـنده حاصـل مـی شـود      
نشان ... مهـارت بـازی و تکنـیک فنـی آنهـا بـه عنوان یک شدت اثر و شرایطی مثل سن و وزن و          

دهـنده طـول عمـر اثـر گـذاری خواهد بود که به هر یک از بازیکنان ارزش مخصوص به خود را                       
در مـورد هـر نوع سرمایه ای، قابلیت پیش بینی، شدت اثر و طول دوره اثر آن نوع                   .  کـند  اعطـا مـی   

سرمایه اجتماعی نیز به روشنی ابعادی از       . سـرمایه مـی توانـد باعـث افزایش ارزش آن سرمایه شود            
حاالتـی از سـرمایه اجتماعـی کـه بیـن دوستان نزدیک و افراد               . قابلیـت اطمیـنان را دارا مـی باشـد         

قابلیت اطمینان برای گونه های دیگر      . ه هسـتند، بسـیار قابل اطمینان و قابل پیش بینی هستند           خـانواد 
برای مثال شخصی که به تازه گی به موفقیتی رسیده          . سـرمایه اجتماعی، می تواند تابع شرایط باشند       

ن را در   و مشهور شده شاید در ابتدا رفتارهای پسندیده زیادتری از خود نشان دهد و قابلیت اطمینا               
 . کوتاه مدت افزایش دهد

اول آنکه موجب   : تعـامالت اجتماعـی بـه چـند طـریق می توانند آثار اقتصادی مستمر داشته باشند                
افـزایش سـرمایه گـذاری در سـرمایه فیزیکـی شوند و دوم آنکه اثر تعامالت اجتماعی در افزایش                    

 منجر به افزایش دانش افراد و یا به این ترتیب که تعامالت اجتماعی     . سـرمایه انسـانی نماینگر شود     
تسـهیل در تـبادل اطالعـات شـود و سوم آنکه اثرات تعامل اجتماعی مستقیماً در شکل دیگری از           

در این حالت سرمایه    . مانند افزایش اعتماد در یک گروه دوستی      . سـرمایه اجتماعـی ذخـیره شـود       
 . ولید خواهد شداجتماعی بصورت مشارکت تعامالت اجتماعی در تولید، وارد تابع ت

 
 )توانایی زایش(3 توانایی خلق سرمایه جدید از دیگری-3-7

مورد استفاده قرار گرفته و نوع جدیدی از سرمایه         ) فیزیکی و انسانی  (بسـیاری از انـواع سرمایه ها        
به همین . مثل فلزاتی که استفاده می شود و مثالً یک چاقو با آن درست می شود           . را خلـق مـی کـند      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Intensity  

2  - Longevity  

3 - Ability to create other capital  
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یه اجتماعـی نـیز مـی تواند برای محکم کردن سطوح کنونی سرمایه اجتماعی و حتی                 طـریق سـرما   
برای مثال فرض کنید بین دو شخص الف و    . خلق سرمایه اجتماعی جدید مورد استفاده قرار گیرد       

را به الف معرفی کند و وارد       ) ج(حـال اگر فرد ب فرد سومی      . ب سـرمایه اجتماعـی جـریان دارد       
ند، در این صورت به واسطه وجود رابطه دوستانه بین ب و ج، سرمایه              جمـع و شـبکه خودشـان ک       

بدین ترتیب سرمایه اجتماعی می تواند گسترش       . اجتماعـی بیـن الـف و ج نـیز تشکیل خواهد شد            
 .یافته و حتی قوی تر شود و زایش نویی داشته باشد

  

 
 ز سرمایه اجتماعی موجود فرایند زایش سرمایه جدید ا-3شکل 

 
 1 امکانات سرمایه گذاری-3-8

در مورد سرمایه فیزیکی، مثالً     . مـنظور همـان توانایـی سـاخت و یـا تخریـب سرمایه موجود است               
بـا سرمایه گذاری در آموزش و تعلیم،        . سـیمان بـا فـوالد ترکیـب شـده و سـاختمان را مـی سـازند                 

اعتقاد داشت که سرمایه اجتماعی محصول   ) 1988 (کلمن. می توان باعث ایجاد سرمایه انسانی شد      
اما سرمایه گذاری در سرمایه     .  فعالیت های دیگر است و به صورت غیرارادی ایجاد می شود           2جانبی

رابینسون (اجتماعـی نـیز می تواند وجود داشته باشد و با ایجاد برنامه ریزی الزم، باعث خلق آن شد           
بـه طـوری کـه در سـال هـای اخیر دیده شده است که        ). 31: 2006 ؛ وسـتالند،     2002و همکـاران،    

برخـی از بـنگاههای اقتصـادی سـودآور، هزیـنه مشخصـی را برای ساختن سرمایه اجتماعی تعیین            
مانــند سیســتم مشــارکتی و یــا صــندوق پــس انــداز و بــیمه و امنیــت اجتماعــی و ســایر  . مــی کنــند

__________________________________________________________ 
1 - Investment opportunities  

2 - Byproduct  

 )الف(
)ب(

)ج(
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ان و یا افزایش مشارکت و فعالیت های فعالیـت هایـی کـه بـه مـنظور افزایش اعتماد در میان کارکن           
ایـن گونه فعالیت ها غالباً موجب رواج و گسترش اخالقیات، تبعیت از  . همکارانـه انجـام مـی شـود     

بر این اساس می توان گفت که سرمایه اجتماعی را          . می شود ... قوانیـن و مقـررات، وقت شناسی و         
 ). 1383برهان یزدان،(ه ریزی شده تولید کردنیز می توان مانند سایر اشکال سرمایه به صورت برنام

تولید برنامه ریزی شده سرمایه اجتماعی، مستلزم شناخت منابع تشکیل دهنده و فرآیند شکل گیری           
سـرمایه اجتماعـی خواهـد بـود، تـا با تقویت منابع و تسهیل فرآیند شکل گیری آن، سبب تشکیل                     

ز مـدل هایی که به معرفی فرآیند تشکیل         بـرای مـثال در یکـی ا       . سـرمایه اجتماعـی در آیـنده شـد        
اعـتقاد دارنـد کـه سـاخت سرمایه         ) 2002 (1سـرمایه اجتماعـی مـی پـردازد، فـالک و کیلـپاتریک            

در این حالت تعامل بین منابع      .  ایجاد خواهد شد   3 و دانش  2اجتماعـی در جامعـه از دو منـبع هویت         
شبکه های (و منابع دانش ...) و ، اعـتماد، بصیرت و نگرش فردی، اعتقادات دینی  4هـنجار (هویـت   

سبب ...) درونـی و بیرونـی بـرای تشـکیل شـبکه اجتماعـی، مهـارت و دانـش فردی، سابقه کار و           
تشکیل سرمایه (تشـکیل کـنش و همکـاری بـرای رسـیدن بـه سـود جمعـی بـرای اعضـای شـبکه                

قویت منابع  بدین ترتیب با توجه به مدل فالک و کیلپاتریک با شناخت و ت            . خواهد شد ) اجتماعـی 
هویـت و معرفـت در جوامـع مـی تـوان موجـب تشـکیل سرمایه اجتماعی جدید و تقویت سرمایه                      

 5.اجتماعی موجود در جوامع شد

__________________________________________________________ 
1 - Falk, I. & Kilpatrick, S. 

2 - Identity 

3 - Knowledge  

4 - Norm  

ه اجتماعی، مفاهیم،   سرمای«). 1385(الوانی، مهدی   : برای مطالعه بیشتر در مورد منابع سرمایه اجتماعی نگاه کنید به           -5
 .66-78، اصفهان، نشر مانی، صص »نظریه ها و کاربردها
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 )2002( فالک و کیلپاتریک -فرآیند تشکیل سرمایه اجتماعی از منابع آن: 4شکل

 
 1 قابلیت نقل و انتقال مالکیت-3-9

سـرمایه مـی توانـند توسط راههایی چون وراثت، اجاره، فروش و بخشش، تفویض مالکیت                انـواع   
برای مثال مالکیت   . دربـاره سـرمایه اجتماعـی نـیز مـی توانـد این حاالت وجود داشته باشد                . شـوند 

شاید دوستان ). 2002رابینسـون و همکاران،   (سـرمایه اجتماعـی مـی توانـد بـا وراثـت منـتقل شـود               
بدین ترتیب فرزندی که در یک ساختار نظام مند         . ان خوبـی بـرای مـن شـوند        والدیـن مـن، دوسـت     

اجتماعـی مـتولد مـی شـود، مـی توانـد بـدون واسـطه صاحب سرمایه اجتماعی جریان یافته در این                       
 - اجاره، بخشش، مالکیت و تفویض     -حالـت دیگـر بـرای نقـل انـتقال مالکیت را             . سـاختار شـود   

بنابراین سرمایه اجتماعی نیز همانند سرمایه فیزیکی       . تصور بود نمـی تـوان بـرای سرمایه اجتماعی م        
ــود، امــا درجــه ایــن قابلیــت بســیار پاییــن تــر از ســرمایه فیزیکــی     ــتقال خواهــد ب دارای قابلیــت ان

 ).2002، 2سابل(است

__________________________________________________________ 
1 - Alienability  

2 - Sable,J. 

 :منابع دانش
ــش در ــارت و دان مه
دسـترس افـراد، سابقه
کار، شبکه های درونی
و بیرونـی نشات گرفته

  ...از دانش و

 :منابع هویت

ــتماد، ــنجار،اع  ه
بصـیرت و نگرش
فـردی، پایبندی به

 ....دین و

کنش و همکاری برای رسیدن به سود جمعی

 تعامل 
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