
 

  اجتماعی هايسرمایه
 

 

ػشهبیِ ، ٍاطُ آؿٌبیی اػت وِ ثبسّب ٍ ثبسّب آى سا ؿٌیذُ این ٍ ؿبیذ ثب تأهّل ٍ تؼمّل ٍ یب ػبدُ ٍ ثی تفبٍت اص آى گزس وشدُ این؛ اهب 

ػشهبیِ ، فمظ ؿبهل هبل ٍ ثشٍت ٍ پَل ٍ داسایی ًوی ؿَد ، . ثبیذ ثذاًین ػشهبیِ ، هؼٌبی گؼتشدُ تشی اص آًچِ هب هی اًذیـین داسد 

ثلىِ تَاًبیی ّب ، اػتؼذادّب ، ػاللِ هٌذی ّب ٍ حتی ثیٌؾ یه فشد ًیض جضٍ ػشهبیِ ّبی اٍ ثِ ؿوبس هی سٍد؛ ػشهبیِ ّبیی وِ ثشای 

 . یبفتي آًْب ثبیذ دسوی ػویك ٍ ثیٌـی ٍػیغ داؿت

یىی اص ػشهبیِ ّبی هْن ّش جبهؼِ ای وِ اص هؤلفِ ّبی اػبػی ٍ هؤثش دس تَػؼِ ٍ ثجبت آى وـَس هحؼَة هی ؿَد ، ػشهبیِ 

اّویّت ایي ػشهبیِ ، ثِ هیضاًی اػت . اجتوبػی اػت ؛ ػشهبیِ ای وِ صیش ثٌبی تَػؼِ فشٌّگی ، التلبدی ، ػیبػی یه وـَس اػت 

وِ اص آى ثِ ػٌَاى ثشٍت ًبهشئی یه وـَس یبد هی وٌٌذ ٍ اص سّگزس ایي ػشهبیِ حیبتی اػت وِ اًؼجبم ، اػتوبد هتمبثل ٍ حؼي 

اعویٌبى ٍ ّوجؼتگی دس جبهؼِ فشاّن هی ؿَد ٍ ّش گًَِ وبّؾ دس آى ، هٌجش ثِ وبّؾ هـبسوت ّبی ػیبػی ، فشٌّگی ، 

اجتوبػی ٍ التلبدی ؿْشًٍذاى هی ؿَد ٍ ّوچٌیي سؿذ آػیت ّب ٍ جشاین اجتوبػی ، ثی اػتوبدی ، یأع ٍ ًب اهیذی ٍ احؼبع 

 . هحشٍهیت ًؼجی ٍ ثؼیبسی اص ًبٌّجبسی ّب ًتیجِ تملیل ػشهبیِ اجتوبػی اػت

 تعریف سرمایه اجتماعی

ّوبى گًَِ وِ اؿبسُ ؿذ ، ػشهبیِ اجتوبػی ، یىی اص هؤلفِ ّبی اػبػی دس تَػؼِ ٍ ثجبت یه وـَس اػت ؛ اهّب دس هَسد ایي هفَْم 

دس ًظش هی « ثشٍت ًبهشئی یه وـَس»ثبًه جْبًی ، ػشهبیِ اجتوبػی سا ثِ ػٌَاى . اجتوبػی ، تؼبسیف گًَبگًَی ًیض اسائِ ؿذُ اػت 

 . گیشد ٍ آى سا دس ثش گیشًذُ ًْبدّب ٍ سٍاثظ ٍ ٌّجبسّبیی هی داًذ وِ تؼبهالت اجتوبػی سا ؿىل هی دٌّذ

ػشهبیِ اجتوبػی ، هفَْهی اػت وِ دس ثؼیبسی اص هَاسد ، تَػظ تحلیلگشاى اجتوبػی ثشای تَضیح عیف ٍػیؼی اص فشآیٌذّبی 

ػشهبیِ اجتوبػی ، هجوَػِ هٌبثؼی اػت وِ دس رات سٍاثظ »: اهّب دس جبهغ تشیي تؼشیف هی تَاى گفت . اجتوبػی ثِ وبس هی سٍد 

اكغالح ػشهبیِ  . «خبًَادگی ٍ دس ػبصهبى ّبی اجتوبػی جبهؼِ ٍجَد داسد ٍ ثش سؿذ ؿٌبختی ٍ یب اجتوبػی افشاد ، هؤثش اػت

اجتوبػی ، ثِ پیًَذّب ٍ استجبعبتِ هیبى افشاد جبهؼِ ثِ ػٌَاى هٌجغ ثباسصؿی اؿبسُ داسد وِ ثب خلك ٌّجبسّب ٍ اػتوبد هتمبثل ، هَجت 

 . تحمّك اّذاف جبهؼِ هی ؿًَذ

ػشهبیِ اجتوبػی هبًٌذ . اػت « وبسوشد»ٍ « هحتَا»، « ػبختبس»ػشهبیِ اجتوبػی سا هی تَاى یه هفَْم هشوت داًؼت وِ داسای 

اّویّت ایي ػشهبیِ ، تب جبیی اػت وِ آى سا هىوّل . ؿىل ّبی دیگش ػشهبیِ ، هَلّذ اػت ٍ دػتیبثی ثِ اّذاف سا تؼشیغ هی ثخـذ 

 . یبد هی وٌٌذ« ػشهبیِ اجتوبػی»هی داًٌذ ٍ حتی اص ػشهبیِ اًؼبًی ، ثِ ػٌَاى اثضاسی ثشای سػیذى ثِ « ػشهبیِ اًؼبًی»

 سرمایه اجتماعی ، زیربناي توسعه اقتصادي

اّویّت ػشهبیِ اجتوبػی دس تَػؼِ التلبدی دس . اص ػشهبیِ اجتوبػی ، ثِ ػٌَاى صیشثٌبی تَػؼِ التلبدی ّش جبهؼِ یبد هی وٌٌذ 



 . یه جبهؼِ ، تب حذّی اػت وِ هی تَاى آى سا دس ؿىَفبیی التلبد توبم جَاهغ تَػؼِ یبفتِ ثِ عَس آؿىبسی هـبّذُ وشد

ػشهبیِ اجتوبػی سا دس التلبد ّش وـَس هی تَاى دس اػتوبدپزیشی ٍ سٍحیِ ّوىبسی هیبى ًیشٍّبی اًؼبًی ثشای سػیذى ثِ اّذاف 

 . التلبدی جبهؼِ تؼشیف وشد

ػشهبیِ اجتوبػی ضوي ؿىل دّی ثِ هجوَػِ لَاػذ ٍ لَاًیي اخاللی ٍ سفتبسی ّش جبهؼِ ، ثِ سفتبس افشاد ًیض ؿىل هی دّذ ٍ 

 . ووه هی وٌذ تب ػشهبیِ اًؼبًی ٍ ػشهبیِ هبدی ٍ التلبدی ثتَاًٌذ ثب ّن ٍ دس تؼبهل ثب یىذیگش ، ثِ سؿذ ٍ پَیبیی دػت یبثٌذ

ػشهبیِ اجتوبػی ثب اػتفبدُ اص ّوبًٌذی ّب ٍ ّوؼبًی ّبی افشاد جبهؼِ اص جْبت گًَبگَى ، ثبػث ایجبد سٍحیِ اػتوبد هتمبثل هی 

ؿَد ٍ دس خذهت هٌبفغ التلبدی لشاس هی گیشد ٍ ثؼتش ٍ فضبیی ایجبد هی وٌذ وِ ضوي وبّؾ ّضیٌِ ّبی اػتفبدُ اص ًیشٍّبی 

 . اًؼبًی ، تؼبهل ثیي آًْب ًیض افضایؾ یبثذ

ػشهبیِ اجتوبػی ثب لَاػذ ٍ اسصؽ ّبی اخاللی ٍ سفتبسی خَد دس حَصُ التلبد ، افشاد سا همیّذ هی وٌذ تب دس گشٍُ ّبی هختلف 

 . اجتوبػی ثب ّن ثِ تؼبهل ، هجبدلِ ٍ تلوین گیشی ثپشداصًذ

اػتوبد ، اهبًتذاسی ، ًیىَوبسی ، خیّش ثَدى ، كذالت ٍ تَجِ ثِ اسصؽ ّبی هزّجی دس وؼت ٍ وبس ، ثِ : هی تَاى اص ٍاطُ ّبیی هبًٌذ 

ػٌَاى ػشهبیِ ّبی اجتوبػی دس حَصُ التلبد یبد وشد وِ اگش دس سفتبسّب ٍ لَاػذ ٍ هجبدالت التلبدی ٍ ٌّجبسّبی آى حبون ؿَد ، 

هی تَاًذ ثِ ؿىَفبیی ٍ پیـشفت التلبد ووه ًوبیذ؛ صیشا ٍجَد ػبهلی ثِ ًبم اػتوبد ، هَجت ؿىل گیشی گشٍُ ّبیی هی ؿَد وِ 

 . ثب اعویٌبى ثِ یىذیگش ، دس حَصُ التلبد جبهؼِ فؼبلیّت هی وٌٌذ

سؿذ ٍ . اهّب ثؼذ اص اػتوبد هی تَاى اص خاللیّت ٍ ًَآٍسی تَػظ ًیشٍّبی اًؼبًی ، ثِ ػٌَاى یه ػشهبیِ هْن اجتوبػی دیگش ، یبد وشد 

تَػؼِ التلبدی ، ًیبصهٌذ خاللیّت اػت ٍ هغبلؼبت التلبدی ًـبى هی دّذ وِ ثخؾ اػظوی اص سؿذ ٍ تَػؼِ التلبدی ّش وـَس ، 

سؿذ اثذاػبت ٍ خاللیّت ٍ ًَآٍسی دس ثْشُ ٍسی التلبدی ، ًمؾ داسد ٍ ثبػث هی . ثب اػتفبدُ اص ایي ثشٍت ًْفتِ ، ؿىل گشفتِ اػت 

 . ؿَد اص ػشهبیِ ّبی دیگش وـَس دس حَصُ التلبد ، ثِ ًحَ هغلَة ٍ هؤثشتشی اػتفبدُ ؿَد

ًتَاًؼتِ اػت جبیگبُ ؿبیؼتِ خَد سا دس حَصُ التلبد پیذا وٌذ ٍ « ػشهبیِ اجتوبػی»اهّب هتأػفبًِ ثب ٍجَد توبم هَفمیّت ّب، هجحث 

ػشهبیِ اجتوبػی ، یه . ٌَّص ؿبخق فشاگیشی وِ ثتَاًذ هیضاى ػشهبیِ اجتوبػی ٍ تحَالت آى سا اداسُ وٌذ ، دس دػتشع ًیؼت 

هتغیّش چٌذ ٍجْی اػت ٍ الصم اػت وِ ایي ػبهل هْن ٍ صیشثٌبیی دس حَصُ التلبد ، ّش چِ ثیـتش ؿٌبختِ ؿَد ٍ ّش چِ ثْتش ، 

 . هَسد ثْشُ ثشداسی لشاس گیشد

 سرمایه اجتماعی و توسعه سیاسی

دس ایي هَسد ، ًَع ساثغِ ای وِ ثیي هشدم ٍ دٍلت هشداى ٍجَد  . ػشهبیِ اجتوبػی ، اثضاسی ثشای سػیذى ثِ تَػؼِ ػیبػی اػت

دس جبهؼِ هذًی ، . داسد ، هی تَاًذ دس ؿىل گیشی هفَْم ؿْشًٍذی ٍ ّوچٌیي جبهؼِ هذًی ، ًمؾ اػبػی ای داؿتِ ثبؿذ 

ًْبدّبی لبًًَوٌذ ثِ ػٌَاى ٍاػظ ثیي دٍلت ٍ هشدم ، دس تؼذیل سٍاثظ ثیي آًْب ایفبی ًمؾ هی وٌٌذ ٍ ایي هَضَع ، هحلَل 

 . ػشهبیِ اجتوبػی اػت



ػشهبیِ اجتوبػی ّوچٌیي ضوي تؼذیل سٍاثظ ، ثِ اًؼجبم ٍ ّوجؼتگی ٍ حغّ اعویٌبى دس جبهؼِ ووه هی وٌذ ٍ هَجت 

 . هـبسوت ػیبػی ًیشٍّبی اًؼبًی ٍ حفظ سٍاثظ هتمبثل آًْب ثب دٍلت هی گشدد

یؼٌی )ایي ػشهبیِ اجتوبػی . هْن تشیي ػشهبیِ اجتوبػی دس ػشكِ ػیبػی ، هـبسوت هشدم دس كحٌِ ّبی گًَبگَى ػیبػی اػت 

 . یىی اص هلبدیك ثبسص هَفمیّت دس تَػؼِ ػیبػی ّش وـَس اػت (حوبیت هشدم اص دٍلت دس كحٌِ ّبی گًَبگَى

 سرمایه اجتماعی و عوامل توسعه سیاسی

 : ػَاهل هْوی دس ایجبد ػشهبیِ اجتوبػی ثشای تَػؼِ ػیبػی ّش وـَس ًمؾ داسًذ وِ ػجبست اًذ اص

صهبًی وِ افشاد اص هبّیت هؼبئل اجتوبػی ٍ ػیبػی آگبُ ًوی ؿًَذ ، اص اجتوبع خَد دٍس ّؼتٌذ ٍ ثٌب ثش ایي ، ؿٌبخت : آگبّی  . 1

ثذیي تشتیت ، تَػؼِ ػیبػی . وبفی اص هؼبئل ٍ ًیض لذست اًتخبة ٍ فشكت هـبسوت دس تلوین گیشی والى جبهؼِ خَد سا ًذاسًذ 

 . جبهؼِ ، ػوالً غیش هوىي هی ؿَد

صهبًی وِ اػتوبد دس جبهؼِ ثبال ثبؿذ ، اػبع ػشهبیِ اجتوبػی فشاّن هی ؿَد؛ اهب دس كَست پبییي ثَدى ایي اػتوبد ، : اػتوبد  . 2

ػبثمِ ًبهغلَة الذاهبت : ػذم اػتوبد ًیض هی تَاًذ ًبؿی اص دٍ ػبهل ثبؿذ  . ؿىل گیشی تَػؼِ اجتوبػی ، غیشهوىي خَاّذ ثَد

 . ًْبدّبی اجتوبػی ٍ ًخجگبى ٍ دٍلت هشداى ٍ یب فمذاى اػتوبد جبهؼِ ثِ تَاًبیی ّبی خَدؽ

افشاد ، ثب . ثب هـبسوت افشاد جبهؼِ دس ػشًَؿت خَد ٍ ولیِ اهَس هشثَط ثِ خَد ، ػشهبیِ اجتوبػی پذیذ هی آیذ : هـبسوت  . 3

چٌیي الذاهبتی ، ثِ پیـشفت ٍ تَػؼِ جبهؼِ ووه هی وٌٌذ ٍ اگش ایي ػشهبیِ اجتوبػی افضایؾ یبثذ ، تَػؼِ ػیبػی وـَس ًیض ثِ 

 . تذسیج ، اتفبق هی افتذ

 سرمایه اجتماعی در حوزه فرهنگی

ثٌب ثش ایي ، ثشای تَػؼِ فشٌّگی ّش جبهؼِ ثبیذ . ػشهبیِ اجتوبػی ، صیشثٌبی تَػؼِ فشٌّگی ّش جبهؼِ ًیض هحؼَة هی ؿَد 

ّش چِ ػشهبیِ ّبی اجتوبػی دس ثخؾ ّبی . ػشهبیِ ّبی اجتوبػی ایي ثخؾ ، ؿٌبختِ ؿَد ٍ هَسد ثْشُ ثشداسی لشاس گیشد 

فشٌّگی جبهؼِ تمَیت ؿَد ، تَػؼِ فشٌّگی ًیض ػشػت ثیـتشی ثِ خَد هی گیشد ٍ اص ایي سّگزس ، سفتبس افشاد جبهؼِ ٍ ًحَُ 

تؼبهالت آًْب لبثل پیؾ ثیٌی تش هی ؿَد؛ چشا وِ افشاد ، دس چبسچَة لَاػذ خبف فشٌّگی ، سفتبس هی وٌٌذ ٍ ایي سفتبس حؼبة ؿذُ 

، هٌجش ثِ گؼتشؽ اػتوبد دس جبهؼِ هی ؿَد ٍ ثب افضایؾ لبثلیت اػتوبد دس ثخؾ ّبی هختلف فشٌّگی جبهؼِ ، هٌبػجبت اجتوبػی 

 . ٍ فشٌّگی ّن ، سٍاى تش ٍ ون ّضیٌِ تش هی گشدد

سٍؿي فىشاى ، داًـوٌذاى ، پظٍّـگشاى ، فٌّبٍساى ، هذیشاى ، ًَیؼٌذگبى ٍ ػوَم تَلیذوٌٌذگبى ػلن دس ّش جبهؼِ ای ، اص ػشهبیِ 

ّبی هْن اجتوبػی دس حَصُ فشٌّگ ، هحؼَة هی ؿًَذ وِ ثبیذ هَسد ؿٌبػبیی ٍ حوبیت ٍ ثْشُ ثشداسی لشاس گیشًذ تب آًْب ًیض ثِ 

اگش ثِ ػشهبیِ ّبی اجتوبػی دس ثخؾ هْن فشٌّگی ، تَجِ وبفی هؼغَف ًـَد ، ایي ػشهبیِ ّب، . ؿىَفبیی وـَس ووه وٌٌذ 

ثخؾ فشٌّگی  . سًٍذی سٍ ثِ ًضٍل سا عی هی وٌٌذ ٍ ثب ػمَط ایي ػشهبیِ ّب اسصؽ ّبی اخاللی ٍ حتی دیٌی ّن تٌضّل هی یبثٌذ

ثٌب ثش ایي ، ثِ ػشهبیِ ّبی اجتوبػی ایي ثخؾ ًیض ثبیذ . ّش جبهؼِ ، اص هْن تشیي ثخؾ ّبی هَلّذ دس ّش جبهؼِ هحؼَة هی ؿَد 



 . تَجِ وبفی هجزٍل ؿَد

اص دیگش ػشهبیِ ّبی اجتوبػی هْن دس ثخؾ فشٌّگی ، جَاًبى هؼتؼذ ّؼتٌذ وِ ثب ٍجَد ؿىل گیشی ؿخلیت آًْب دس فشٌّگ 

ثٌب ثش ایي ، ًحَُ اجتوبػی ؿذى ایي ػشهبیِ . حبون ثش جبهؼِ ، ثِ تَػؼِ التلبدی ٍ ػیبػی ٍ اجتوبػی جبهؼِ ووه هی وٌٌذ 

ّبی اجتوبػی دس فشٌّگ حبون جبهؼِ ، اص هؼبئل هْوی اػت وِ ثبیذ هَسد تَجِّ لشاس گیشد تب ثتَاى اص خاللیّت ٍ اثتىبسات آًبى دس 

 . ثخؾ فشٌّگ ، التلبد ٍ ػیبػت ، اػتفبدُ ًوَد

 

 اهمیت سرمایه اجتماعی

ِ ّب ٍ اؿىبل گًَبگًَؾ ثِ ػٌَاى یىی اص وبًًَی تشیي هفبّین، ظَْس ٍ ثشٍص یبفتِ  دس دٍ دِّ اخیش هفَْم ػشهبیِ اجتوبػی دس صهیٌ

لیىي . اػت، ّش چٌذ ؿَس ٍ ؿَق صیبدی دس ثیي كبحت ًظشاى ٍ پظٍّـگشاى هـبثِ چبسچَة هفَْهی ٍ اثضاس تحلیلی ایجبد وشد

ُ ّب ٍ اًتظبسات گًَبگًَی سا ًیض داهي صدُ اػت افضایؾ حجن لبثل تَجِ پظٍّؾ ّب دس ایي حَصُ ثیبًگش اّویت ٍ . ًگشؽ ّب، دیذگب

 .جبیگبُ ػشهبیِ اجتوبػی دس ػپْش ّبی هتفبٍت اجتوبػی اػت

ِ ای ًـبى دٌّذُ هیضاى اػتوبد افشاد ثِ یىذیگش اػت ّوچٌیي ٍجَد هیضاى . ثِ عَس ولی هیضاى ػشهبیِ اجتوبػی دس ّش گشٍُ یب جبهؼ

ِ اجتوبػی هَجت تؼْیل وٌؾ ّبی اجتوبػی هی ؿَد، ثِ عَسی وِ دس هَالغ ثحشاًی هی تَاى ثشای حل  لبثل لجَلی اص ػشهبی

ِ اجتوبػی ثِ ػٌَاى اكلی تشیي هٌجغ حل هـىالت ٍ اكالح فشآیٌذّبی هَجَد ػَد ثشد اص ایي سٍ ؿٌبػبیی ػَاهل . هـىالت اص ػشهبی

 .هَثش دس تمَیت یب تضؼیف ػشهبیِ اجتوبػی اّویت ثؼضایی داسد

آگبّی ثِ اهَس ػوَهی،  ػیبػی، :تؼذادی اص ػٌبكش اكلی وِ هی تَاى ػشهبیِ اجتوبػی سا ثب آى هَسد اًذاصُ گیشی لشاس داد ػجبستٌذ اص

اجتوبػی، ٍجَد اًگیضُ دس افشاد جبهؼِ وِ دس پی وؼت ایي دػتِ اص آگبّی ّب ثشآیٌذ، اػتوبد ػوَهی ثِ یىذیگش، اػتوبد ثِ ًْبدّبی 

ِ ّب،  ِ ای، هزّجی، اتحبدی هشدهی ٍ دٍلتی، هـبسوت غیش سػوی ّویبساًِ دس فؼبلیت ّبی داٍعلجبًِ دس تـىل ّبی غیش دٍلتی، خیشی

دس هجوَع هی تَاى گفت وِ یىی اص هؼیبسّبی اكلی دس ؿٌبخت ػشهبیِ اجتوبػی ؿىل ٍ ؿیَُ ... . اًجوي ّبی كٌفی ٍ ػلوی ٍ

اص دیگش هؼیبسّب هی تَاى ثِ احؼبع هشدم ًؼجت . سٍاثظ اجتوبػی افشاد ثب یىذیگش ٍ ًحَُ ّوضیؼتی آًْب دس جبهؼِ هَسد هغبلؼِ اػت

ثِ حىَهت ٍ هشدم اؿبسُ وشد ٍ ًیض داؿتي احؼبع خَؿبیٌذ ًؼجت ثِ اهٌیت، پیًَذّبی خبًَادگی ٍ اجتوبػی ٍ اهیذٍاسی ًؼجت ثِ 

  .آیٌذُ اص هؼیبسّبی هغشح هحؼَة هی ؿَد

ِ ّبی  ِ ّبی اجتوبػی ای وِ هی تَاًٌذ اعویٌبى ٍ حغ ّوىبسی سا دس هیبى افشاد حبضش دس ؿجى اگش ػشهبیِ اجتوبػی سا استجبط ٍ ؿجى

اگش . هَسد ثحث ایجبد وٌٌذ ثذاًین، آًچِ ثیؾ اص پیؾ اّویت پیذا هی وٌذ ًمؾ ًْبدّبی جبهؼِ هذًی دس تـىل ایي ػشهبیِ اػت

هب هبًٌذ ػٌلشی اص یه ػبصهبى هذًی ثِ كَست ّویـگی ّوذیگش سا هاللبت وٌین احؼبع هؼئَلیت ًؼجت ثِ ّوذیگش دس هب پیذا 

ثشای ایٌىِ احؼبع اعویٌبى دس ثیي ثبؿذ الصم اػت  .هی ؿَد ٍ هی تَاًین ثِ ّوذیگش اػتوبد وشدُ ٍ دس ًْبیت ثب ّن ّوىبسی وٌین

ّوچٌیي چیضی وِ ثِ عَس جوؼی هی تَاًین ثِ دػت آٍسین ثِ . وِ هب ّوذیگش سا هاللبت وٌین ٍ استجبط هذام ثب ّن داؿتِ ثبؿین

  .تٌْبیی ًوی تَاًین



الجتِ حتوب الصم . هٌظَس اص ثبّن ثَدى، ًْبدّبی اجتوبػی ای اػت وِ وبسوشد دیذاس، ؿٌبخت ٍ دس ًْبیت اػتوبد سا هیؼش هی وٌٌذ

ًیؼت وِ استجبط پیؾ گفتِ تٌْب دس داخل ًْبدّبی جبهؼِ هذًی ثبؿذ ثلىِ ثیـتش سٍؽ ّب ٍ فشم ّبی اجتوبػی سا ًیض وِ استجبط 

اهب ًجبیذ اص یبد ثشد وِ اػتوبد ٍ حغ ّوىبسی ثب ؿیَُ ای آػبى تش دس داخل ًْبدّبی . هذاٍم ٍ ػبصهبًذّی ؿذُ داسًذ، دس ثشهی گیشد

جبهؼِ هذًی دسػت هی ؿًَذ؛ ثِ ایي دلیل وِ اػضبی آى ًْبدّب ثِ دلخَاُ ٍ ثذٍى ّیچ چـوذاؿتی ثِ ػضَیت آى ًْبدّب 

 .دسهی آیٌذ

ِ ّبی استجبط اجتوبػی وِ دس جبهؼِ هَجَدًذ ٍ  ثِ ایي تشتیت ػشهبیِ اجتوبػی ػجبست اػت اص هجوَع آى دػتِ اص استجبعبت ٍ ؿجى

ِ ای هیضاى ػشهبیِ اجتوبػی پبییي ثبؿذ خغش . ًیض هیضاى اػتوبد ٍ ّوىبسی هیبى سٍاثظ هَجَد دس ایٌجب هی تَاى گفت اگش دس جبهؼ

تلِ اجتوبػی یؼٌی ػشهبیِ اجتوبػی  پبییي، ًجَدى اػتوبد ٍ اعویٌبى ثِ . افتبدى آى جبهؼِ ثِ ٍضؼیت تلِ اجتوبػی ثؼیبس ثبالػت

پغ هی تَاى تلِ اجتوبػی سا وِ ثؼضی اٍلبت اص آى ثِ ػٌَاى هـىل هٌبفغ .... التلبدی، تشع ٍ- یىذیگش ثیي هشدم، سٍاج فؼبد اداسی

 .جوؼی یبد هی ؿَد ثِ كَست صیش ؿشح داد

 توبم افشاد دیگش اجتوبع   ثِ ایي ثبٍس ًشػی وِ اهب اگش تَ. ّوِ هی داًین وِ هٌبفغ هبى ایجبة هی وٌذ وِ ّوِ ثب ّن ّوىبسی وٌین

ًتیجِ ایي اػتمبد ایي اػت وِ ّوىبسی ٍ تالؽ . ّن ّوىبسی هی وٌٌذ، دیگش هؼٌبیی ًخَاّذ داؿت وِ تَ ثِ تٌْبیی ّوىبسی وٌی

 .ثشای هٌبفغ جوؼی تٌْب صهبًی هیؼش هی ؿَد وِ اًؼبى ثِ ایي ثبٍس ثشػذ وِ ّوِ افشاد دیگش ًیض ّوىبسی خَاٌّذ وشد

 

نقش سرمایه هاي اجتماعی در ارتقاي بهره وري نیروي كار  

 

دس تؼشیف ػشهبیِ اجتوبػی هی تَاى گفت ػشهبیِ اجتوبػی هجوَػِ ای اص ٌّجبسّب ، اسصؿْبی غیش سػوی ، لَاػذ ػشفی ٍ تؼْذات اخاللی اػت 

وِ سفتبسّبی هتمبثل افشاد دس آًْب ؿىل هی گیشد ٍ هَجت تؼْیل سٍاثظ اجتوبػی افشاد هی ؿَد ٍ هؼوَال ثِ افضایؾ ّوىبسی هـبسوت 

اجتوبػی افشاد هی اًجبهذ ٍ ووه هی وٌذ تب ػشهبیِ اًؼبًی ، هبدی ٍ ػشهبیِ اجتوبػی ٍ ًمؾ آ ى دس استمبی ثْشُ ٍسی ًیشٍی وبسالتلبدی 

ػشهبیِ اجتوبػی سا هی تَاى تبثیش التلبدی هَلفِ ّبی فشٌّگی ّش ػیؼتن اجتوبػی داًؼت وِ . ثتَاًذ دس تؼبهل ثب ّن ثِ یه سؿذ پَیب ثشػذ 

دس آى هَلفِ ّبیی هبًٌذ اػتوبد ، هـبسوت داٍعلجبًِ ، ٌّجبسّبی حشفِ ای ٍ هَاسد هـبثِ ثبػث هی ؿَد تب ّضیٌِ ّبی هذیشیتی ًظیش ًظبست ٍ 

وٌتشل سػوی سایضًی ّبی هذیشیتی وٌذی ًبؿی اص ًظبم ثَسٍوشاتیه ٍ هَاسد دیگش پبییي آهذُ ٍ اهىبى اػتفبدُ اص صهبى ٍ ػشهبیِ ثشای اًجبم 

 .فؼبلیتْبی ثب ثْشُ ٍسی ثیـتش فشاّن ؿَد

 

ػشهبیِ اجتوبػی ثِ ػٌَاى هٌجؼی ثشای تؼْیل سٍاثظ هیبى افشاد تلمی هیـَد وِ ؿبهل ًْبدّب ، ٌّجبسّب ، اػتوبد ،هـبسوت ،آگبّی ٍثؼیبسی 

هَاسد دیگش اػت وِ ثش سٍاثظ ٍ تؼبهالت هیبى افشاد حبون اػت ٍ هی تَاًذ پیبهذّبٍ ًتبیج هختلفی ثش ػولىشدافشاد ٍ جَاهغ داؿتِ ثبؿذ ػشهبیِ 

اجتوبػی ثب افضایؾ ػغح اػتوبد،ّوىبسی هتمبثل ٍ هـبسوت داٍعلجبًِ دس فؼبلیت ّبی اجتوبػی،ثب وبّؾ ّضیٌِ ّبی ًظبست ٍ وٌتشل فشایٌذ 

تَلیذ ًیشٍی اًؼبًی، وبّؾ ّضیٌِ ّبی تٌظین لشاسدادّبی پیچذُ ٍ ثِ اؿتشان گزاؿتي داًؾ ٍ اثتىبسات ،ثِ افضایؾ ثْشُ ٍسی ًیشٍی وبس هی 

ثِ ػالٍُ ػشهبیِ اجتوبػی ثب اًتـبس داًؾ ٍ اعالػبت دس هیبى وبسوٌبى ثِ افضایؾ ثْشُ ٍسی آًبى هٌجش هی گشددٍتؼب هالت اجتوبػی ًیض .اًجبهذ 



اص آًجبیی وِ ػشهبیِ اجتوبػی ًمؾ اًىبسًبپزیشی ثش ثْشُ ٍسی ًیشٍی وبس داسد ثبیذ دس ٍضغ لَاًیي .ثش اًگیضُ ٍ تالؽ ًیشٍی وبس اثش گزاس اػت 

 .تَجِ ٍیضّبی ثِ حفظ ٍ استمبی ػشهبیِ اجتوبػی افشاد ٍ ًیض هیبى افشاد ثب دٍلت ؿَد

 


