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چکیده

موردتماعیاجسرمایهنامبهدیگریسرمایهاقتصادیی،ومالیانسانی،هایسرمایهکناردرامروزه•
عنوانبهبهشیکاعضایمیانارتباطاتوهاپیوندبهمفهوماین.استگرفتهقراربردرایبهره
.شودیماعضااهدافتحقیقموجبمتقابلاعتمادوهنجارهاحلقباکهدارداشارهارزشبامنبع

لحلق هنجارها و اعتماد متقاب



گانهسههایتئوریتعریفبهعمدهنظرانصاحبهایدیدگاهمقایسهوتعاریفارائهبامقالهاین•
شناساییبهوهپرداختاجتماعیمنابعوضعیفپیوندساختاری،شکافتئوری–اجتماعیسرمایه

نوعدواجتماعیسرمایهمیزانسنجشبرایادامهدر.پردازدمینظریهایمختلفابعادتحلیلو
گذاشتهحثببهنظریهاینکارگیریبهمعایبومزایا،مقالهپایاندروارائهکیفیوکمیمدل
.شودمی

ری تئو–تئوری های سه گانه سرمایه اجتماعی 
تماعی شکاف ساختاری، پیوند ضعیف و منابع اج



رایبغربیویرجینیایدانشگاهازفانهانیتوسطایمقالهدر1916ازبلاجتماعیسرمایهبحث•
کهمیالدی1960سالتااجتماعیتحقیقاتدرآناهمیترغمعلیاما.شدمطرحبارنخستین

دههدر.تنگرفخودبهعادیشکل.شدبردهکاربهشهریریزیبرنامهدرجاکوبجینتوسط
درتوزیعودنبناعادالنهوکالسیکنئونظریاتازانتقادبرایاجتماعیسرمایهتئوریاین1970

.کرداستفادهآمد



تالش.کردسیاسیعرصهواردشمالیآمریکایدرمفهوماینباراولینبرای(1988)کلمنجیمز•
بوردیوهایهنظریباعمدتااجتماعی،سرمایهتئوری.شدپیگیریپوتنامتوسطاروپادرویهای

خواهدیبررسمحققینایندیدگاهازاجتماعیسرمایهتعاریفمقاله،ایندر.کردپیداوکلمن
.شد

جیمز کلمن



تعاریف سرمایه اجتماعی-2

دررااهیممفاینتوانمیمجموعدرکهاستشدهبردهکاربهمختلفیمفهومدراجتماعیسرمایه•
.کردتعریفذیلدستهسه

سرمایهکالاشایننمود،شناساییسرمایه،نوعسهبوردیو،بوردیودیدگاهازاجتماعیسرمایه2/1•
بهتبدیلقابللهبالفاصسرمایهاقتصادیشکل.بودنداجتماعیوفرهنگیاقتصادی،شلازعبارت

استمایهسردیگرنوع،فرهنگیسرمایهسازمانیکثابتومنقولهایداراییماننداستپول
دریزنسرمایهنوعاینکهسازماناعضایعالیهتحصیالتمانندداردوجودسازمانیکدرکه

سرمایه،دیگرشکلسرانجامواستاقتصادیسرمایهبهتبدیلقابلشرایطیتحتومواردبرخی
بهواندتمیوداردتوجهسازمانیکاعضایمشارکتوارتباطاتبهکهاستاجتماعیسرمایه
.باشداقتصادیهایسرمایهبهرسیدنبرایابزاریعنوان



گذاریسرمایهغالبشکلاقتصادیسرمایهبوردیودیدگاهازشود،میمالحظهکهگونههمان•
صولحبرایابزاریعنوان،بهاستاجتماعیوفرهنگیشاملکهسرمایهدیگرانواعواست

.کنندمیپیدامفهوماقتصادیسرمایه

سرمایه اقتصادی شکل غالب سرمایه گذاری است



تقویتوتثبیتبرایابزاریعنوانبهداریسرمایهممالکدراجتماعیبوردیو،سرمایهنظراز•
رمایهسواستپایهاقتصادیسرمایهممالک،ایندررودمیشماربهافراداقتصادیجایگاه

دیدگاهکهگرفتنتیجهتوانمی.شوندمیمحسوبآنتحققبرایابزاریفرهنگیواجتمعای
اجتماعیمایهسراگرعبارتیبهاستصرفابزاریدیدگاهیکاجتماعیسرمایهزمینهدربوردیو
.داشتنخواهدکاربردیشود،اقتصادیسرمایهرشدموجبنتواند



سرمایه اجتماعی از دیدگاه کلمن 

مفهومویفتگرکمکاجتماعیسرمایهتعریفبرایمختلفیواژگانازکلمنبوردیوخالفبر•
ونقشازاجتماعیسرمایهتعریفبرایکلمن.کردبررسیمختلفابعادازرااجتماعیسرمایه

بر.ماهویفتعرینهودادارائهاجتماعیسرمایهازکارکردیتعریفیوگرفتکمکآنکارکرد
درعیمنابعنوانبهکهاجتماعیساختارازجنبهآنارزشازعبارتاجتماعیسرمایهاساساین

.کنندپیدادستخودمنافعواهدافبهبتوانندتاگیردمیقراراعضااختیار



وشارکتمبهقایلکلمنوبوردیوهم.هستندهمبهشبیهحدودیتاکلمنوبوردیوتعاریف•
اینبرایوبوردی.نمودندمیتلقیسرمایهعنوانبهراآنماحصلوبودندگروهدرفردعضویت

کهبوردیوبرخالف.گرفتندکمک«اجتماعیساختار»واژهازکلمنو«چسبندگی»واژهازمفهوم
هدفعنوانبهراانسانیسرمایهکلمنگرفت،مینظردرغاییهدفعنوانبهرااقتصادیسرمایه

به.بردمیارکبهانسانیسرمایهبهحصولبرایابزاریعنوانبهرااجتماعیسرمایهومطرحغایی
درهازشاروهنجارهانقششناختدرسعیاجتماعیسرمایهمفهومازاستفادهباکلمنعبارتی،

انسانیهایسرمایهتقویتموجببتواندطریقاینازتابوداجتماعیهایشبکهباخانوادهداخل
.شود

یچسبندگ ساختار اجتماعی



سرمایه اجتماعی از دیدگاه  پوتنام2/3

یرتاثنحوهبهویعمدهتاکید.استاجتماعیسرمایهاخیرمحققیناز(1998تا1993)پوتنام•
.استمختلفدموکراتیکهاینهادواساسیهایارزشبراجتماعیسرمایه

کهددانمیهاشبکهدوهنجارهااعتماد،مانندمفاهیمیازایمجموعهرااجتماعیسرمایهپوتنام•
راآنانلمتقابمنافعنهایتدروشدهاجتماعیکاعضایبهینهمشارکتوارتباطایجادموجب

کههستندعیمنابعنوانبهشبکه،دراعضامتقابلارتباطواعتمادوینظراز.کردخواهندتامین
.استموجودجامعهاعضایهایکنشدر



سیستمدرماعیاجتوسیاسیتوسعهبهرسیدنبرایایوسیلهعنوانبهرااجتماعیسرمایهپوتنام،•
عاملنهمیویزعمبهوبود»اعتماد»مفهومبرویعمدهتاکید.دانستمیسیاسیمختلفهای
سیاسیوسعهتموجبسیاسینخبگانودولتمردانومردممیاناعتمادجلبباتوانستمیکهبود

زیادمیزانبهحکومتیدراگرکهشودمیمحسوبسرمایهازارزشیبامنبعاعتماد،بنابراین،.شود
.ودبخوادبیشتراجتماعیتوسعهوسیاسیرشداندازههمانبهباشدداشتهوجوداعتماد



دو،آنخالفرب.استاجتماعیسرمایهمفهومکتارگیریبهمقیاسدرکلمنوپوتنامکارتفاوت•
ودادرارقمطالعهموردجامعهبرحاکمسیاسیرژیموکالنمقیاسدررااجتماعیسرمایهپوتنام

.دشروبروسیاسیمالحظاتوسیاسیخاصهایپییچدگیومشکالتباخاطرهمینبه
.استتهگرفقراراستفادهموردآنهاتحلیلسطوحومختلفتعاریفازخالصهذیلجدولدر•



محروها
محققین عمده

و تحلیلسطح تجزیههدفتعریف سرمایه اجتماعی

رامنابعی هستند که منافع عمومیبوردیو 
ارزیابی قرار می دهندمورد

فرد فرد با)افراد در حال رقابت باهم رسیدن به سرمایه اقتصادی

ت جنبه هایی از ساختار اجتماعی اسکلمن
رای بکه اعضا از آن به عنوان منبعی
ی رسیدن به منافع خود استفاده م

کنند 

در گروه های فامیلی و افرادرسیدنب ه سرمایه انسانی
(فرد یا گروه)اجتماعی 

ه و شبکه هایی کاعتماد، هنجارهاپوتنام 
ای تسهیل کننده همکاری اعضا بر
رسیدن به منافع مشترک است

حکومت های سیاسی در سطح ملیبه دموکراسی و توسعهرسیدن
(گروه یا حکومت ملی)

تعاریف مختلف از سرمایه اجتماعی بر اساس هعدف و سطح تحلیل: 1جدول شماره



تئوری های سرمایه اجتماعی-2

تئوریوساختاریشکافضعیف،هایپیوندتئوریسهازاجتماعیسرمایهسازیمفهومبرای•
تاکیدارتباطاتکهشببرساختاریشکافوضعیفپیوندتئوریاستشدهاستفادهاجتماعیمنابع

اختصاربهنوناک.باشدمیمتمرکزهایشبکهدرروابطمحتوایبراجتماعیمنابعتئویرودارند
.گیرندمیقراربررسیمردهاتئوریاین



تئوری پیوند های ضعیف3/1

اینابقمط.استضعیفهایپیوندتئوریاجتماعی،سرمایهسازیمفهومبرایتئوریاولین•
اجتماعیسرمایهارزشباشد،بیشترشبکهاعضایمیانروابطاستحکاموشدتچههرتوری،

اجتماعیایهسرمدهندهنشانباشدضعیفترروابطایناستحکاموشدتچههربالعکسوکمتر
.استبیشتر



نظرازرااجتماعیسرمایهتوانمیکهاستمعتقدضعیف،پیوندهایتئوریواضعگرانووتر•
قرارسنجشمورد...هاهعمکاریها،دوستیمانندروابطمختلفانواعشمولیتوتکرارشدت،

اعضایروابطتضهعیفموجبگروهداخلدراجتماعیگروهیکروابطاستحکاموشدت.داد
یکضایاعمیانمسنجحمروبطکهبودمعتقدگرانووترواقعدر.گرددمیبیورنباگروهآن

اهشکرااجتماعیسرمایهوشدهخارجیهایگروهاعضایباضیعفروباطبهمنتجحرگروه،
هایگروهوافرادباروابطایجادمجبگروهیدرونضعیفهایپیوندمقبالدرودهدمی

.انجامدمیاجتماعیسرمایهایجادبهوشدهخارجی



تئوری کشاف ساختاری2/3

اکیدتشدبردهکاربهاجتماعیسرمایهسازیمفهومبرای«برت»توسط1922سالدرتئوریاین•
ابطروطورهمینو«شبکهدرویهمکاران»و«فرد»میانیرابطهدرساختاریشکافتئوری

یکدرردفدوبینارتباطفقدانتئوریایندرشکافازمنظور.استهمدیگرباهمکارانمیان
.شودمیتلقیسازمانبرایمزتیینقسهفیکهاستاجتماعیشبکه



درهمباهکهمکارانیباخوداجتماعیشبکهدرفردیکاگرساختاریشکافتئوریمطابق•
خواهدراتفادهاسنهایتکند،برقرارارتباطدارند،همبااندکیارتباطخداقلیانیستندارتباط

.برد
اطالعات،نظیربیوسریعازریابیجملهازاستمزایاییداراییدارشکافهایشبکهتقویت•

.نتایجومنابعبرکنترلقدرتافزایشومضاعفزنیچانهقدرت

شکاف ساختاریتئوری 



میفرضئوریتاینکرد،بررسیراساختاریشکافتئوریمفهومئتوانمینیزدیگرگونهبه•
آنهاانمیروابطکهصورتیدرهستندهمباارتباطدرکهافرادیوهاسازمانبازارها،کهکند

خواهدتلقیآنهایبراآوردسودسرمایهیکعنوانبه.باشدتنیدهتعریفونظمبینیافته،ساختار
طوربهودشمیکاستهسرمایهاینازباشدترساختارمندوترمنظمآنهامیانروابطچههروشد

.استتعارضدراجتماعیسرمایهباساختاریشدنقانونمندورسمیتکلی

استو قانونمند شدن ساختاری با سرمایه اجتماعی در تعارض رسمیت 



ند که متاثر از تئوری شکاف ساختاری، سرمایه اجتماعی را یک شبکه ساختار گونه  تعریف می ک•
: عوامل ذیل است

بعیت اعضا کمتر شبکه ههای وسیع و گسترده، کمتر تحمیلی بوده و اجبار برای ت: اندازه شبکه -•
. است

.  یشتری داردشبکه هایی که در ان ارتباط و تعامل میان اعضا شدت ب-تراکم یا چگالی شبکه-•
. اجبار اعضا برای تبعیت زیاد است

ل می گیرد، حالت شبکه های که در آن، روابط بر پایه یک ارتباط مسلط شک: سلسله مراتب شبکه •
. خبر و تحمیل بیشتری دارد



چههر.مودنتوجهفوقعاملسهبهبایداجتماعیسرمایهمیزانسنجشبرایتئوریاینمطابق•
فزونیبهروهسرمایمیزانباشدکمترآندرموجودمراتبسلسلهوتراکمووسیعترشبکهاندازه
.است



تئوری منابع اجتماعی

می رسدف 1981در سال « لین و کانور»این تئوری که ریشه های آن به مطالعات •
از یددگاه این. پیوند های مجود رد شبکه را بدون وجوذ منابع داخل آن کاامد نمی داند

قلمداد تئوری فقط منابع موجود در درون شبکه است که می تواند  به عنوان یک سرمایه
وذ، به عنوان ثمال، ممکن است اعضای شبکه دارای منابع زیادی از جمله قدرت نف. شود

ع تنها در و به عنوان منبع با ارزش شناخته شوند، اما این مناب. باشند...تحصیالت عالیه 
.صورتی سرمایه محسوب خواهد شد که فرد نیاز به آن منابع داشته باشد



بهخودمنبعآنباشد،خودهمکارنفوذقدرتنیازمندهدفیبهرسیدنبرایفرداگراخیر،مثالدر•
حسابهبسرمایهعالیهتحصیالتماننداعضامنابعسایرتبعاوشدخواهدتلقیسرمایهخود

زشیاربامنابعدارایشبهدرموجوداعضایتئوری،ایندیدگاهازخالصهطوربه.آمدنخواهد
.رساندیاریاهدافبهرسیدندررافردتوانمیکههستند



تئوریکهدرسیبندیجمعاینبهتوانمیاجتماعیسرمایهسازمفهومبهمربوطادبیاتمروربا•
منبعتئوریوهداشتتمرکزشبکهدرموجوداعضایمیاندرارتباطاتماهیتبهضعیفهایپیوند

.دارداشارهروابطمحتویواعضاتعامالتوارتباطاتهایویژگیبراجتماعی
معطوفهاشبکه«ساختار»بردوهرساختاریشکافوضعیفهایپیوندتئوریعبارتبه•

.داردتوجه«شبکهمحتوی»بهاجتماعیمنابعتئوریکهحالیدرهستند



ابعاد سرمایه اجتماعی-4

.  یم می شوددر یک دسته بندی سرمایه اجتماعی به سه بعد ساختاری، شناختی و ارتباطی تقس•



ساختاریبعد 4/1

شامل وسعت و شدت ارتبطات موجود در شبکه :  پیوند های موجود در شبکه-الف•
راکم شبکه شامل سلسله مراتب شبکه، میزان ارتباط پذیری و ت: شکل و ترکیب شبکه-ب•
ی اهداف چه اندازه شبکه ایجاد شده برای یک هدف خاص ممکن است براتا تناسب سازمانی _ج•

. دیگر استفده شود



بعد شناختی 4/2

زبان و عالیم مشترک -الف•
روایت مشترک-ب•



بعد ارتباطی4/3

اعتماد -الف•
هنجارها-ب•
تعهدات و روابط متقالبل-ج•
تعیین هویت مشترک-د•



بررسیدیحدوتاقبلیهایقسمتدرارتباطیوساختاریبعددوبهمربوطمتغیرهایومفاهیم•
اعضایبرایارهااترزشواهدافازمشترکبینشمشترک،زبانازاستفادهباشناختیبعد.شد

سطحدر.نمایدمیفراهماجتماعیسیستمدرراآنانبهینهفعالیتمقدمهوشود،فراهمشبکه
نمودننزدیکواعضامیاندرمشترکبینشایجادبزرگ،هایسازماندرمحصوصاوسازمانی

.شودمیمحسوبشناختیبعدتوسعهبرایهاییروشهمدیگربهآنانهایدیدگاهوافکار



کهشدهجامانهاروارددانشگاه«کندی»گروهتوسطاجتماعیسرمایهابعادازدیگریبندیدسته•
میمالحظهدهرسیانجامبهتطبیقیشکلبهکهبندیدستهایندرحدودیتافوقهایمتغیر
.دادقرارشناساییموردرازیرگانهیازدهابعاد،مطالعاتیگروهاینشود،



اعتماد4/4

ا شما محور اصلی سرمایه اجتماعی، پاسخ به این سوال است که آی: اعتماد اجتماعی-الف•
گاه اعتمادی به افراد دارید؟ این افراد ممکن است همسایه، همکاران، فروشنده  یک فروش

باط یک هم گیش ، پلیس و خالصه هم کسانی باشد که در زندگی روزمره با آنها در ارت
. هستید باشد



ومذهبیکاغلبافردوبردهدستیکعموماجامعهیک:مختلفهاینژآدمیاناعتماد-ب•
مورد(دزرسفید،سیاه،)مختلفهاینژادمیانرااجتماعیسرمایهاستممکناماهستندفنژاد

.دادقراربررسیموردهمدیگربهنسبتراهانژآداعتمادمیزانودادقراربررسی



مشارکت سیاسی4/5

اندزاهمعهجادرافرادشمکارکتمیزانگیریاندازهابزارازیکی-عادیسیاسیمشارکت-الف•
میزاندهندهرایافرادتعدادزاتوانمیرامشارکتاین.استسیاسیمشارکتمیزانگیری
اندازهموردآنهامانندوسیاسیمسائلازشهرونداناطالعاتهاروزنامهخردیحجمومطالعه
.دادقرارگیری



لحاظازایجامعهاستممکنکهدهدمینشانمطالعات-نقادانهسیاسیمشارکت-ب•
مجلسخاباتانترکنندهشرکتافرادعبارتیبهباشد؛پایینیحددرعادیسیاسیمشتارکت

باشد،ایینپسطحدرجامعهسیاسیبینشواندکهاروزنامهمطالعهطورهمینوباشندکمخیلی
درادافروباشدباالییسطحدرنقادانهسیاسیمشارکتلحاظازجامعهاینحالعیندراما

بی.باشندداشتهفعالیحضور–سیاسیهایانقالبها،تجمعهافراهپیماییماندهاییفعالیت
.استمربوطسیاسیمشارکتبهنیزبعداینگیریاندزاهتردید



مشارکت و رهبری مدنی4/6

واهانجمنوهاباشگاهها،گروهدرافرادمشارکتمیزانبهمدنیرهبری:مدنیرهبری-الف•
واهگروهایندراندازهچهتافردکهراسوالاینوپردازدمیآنهانظایرومدرسهیاشرامور

.دهدمیقرارنظرمدکند،میایفارارهبرینقشهاانجمن
الیتفعزیرهایگروهانواعدراندازهچهتاجامعهافرادکهاستآنمنظور:مدنیمشارکت-ب•

جوانان،هایسازمان،ایحرفههایلیگورزشی،هایباشگاهمذهبی،هایگروه:کنندمی
کارگری؛هایاتحادیهخیریه،موسساتایحرفههایگروهوالدین،بهمربوطهایانجمن

...هاتعاونیتفریحی،فرهنگی،،هنریادبیهایگروهسراها،فرهنگ



پیوند های اجتماعی غیر رسمی4/7

سرمایهگیریاندازهبهمدنیمشارکتورهبریواقعدر.استقبلیبعدمقابلنقطهبعداین•
ابطروتوسعهدرسعیاجتماعات،وجوامعبرخیاماپردازند،میرسمیهایجنبهازاجتماعی

اینواقعرد.دهندمیترجیحبیشتررارسمیغیرهایمشارکتوهاعضویتوداشتهرسمیغیر
فرد،کیدوستانتعداد:مانندپردازدمیاجتماعیسرمایهرسمیغیرهایجنبهسنجشبهبعد

رداداریدوستانوهمکارانبامعاشرتاداری،محیطدرخوددوستانبافردمعاشرتمیزان
.فامیلافرادازدیداروشطرنجمانندهاییبازیدرمشارکتاداره،ازخارجهایمحیط



بخشش و روحیه داوطلبی4/8

نهادهایابآنهاهمکاریوعضویتبررسیطریقازجامعهافرادروابطگیریاندازهطرقازیکی•
کمکدماننشودانجاممالیهاییاریصورتبهتواندمیهمکاریاین.استداوطلبانهوخیریه

جلساتدرشرکتمانندباشدوفتاختصاصازطریقیاو...هاشیرخوارگاهامداد،کمیتهبهمالی
.هادانشگاهالتحصیالنفارغازحمایتیاوشهریتوسعههایانجمنبهمربوط



مشارکت مذهبی 4/9

کههبمذودینحسببرافراد.کندمیایفااجتماعیسرمایهدرمهمیخیلینقشدینومذهب•
وهالیساکتکایا،مساجد،اموردرفعالیتوحضورمانندباشندمشارکتمنشااستممکندارند
زیارتیومذهبیاماکن



عدالت در مشارکت مدنی 4/10

درلعکسباواستخاصینژادوعالیهتحصیالتمتمکنافرادسویبهتمایلجوامعبرخیدر•
جاییآناز.نددارقراراولویتدرترپاییناجتماعیپایگاهدارایوفقیرافراددیگرجوامعبرخی

درمختلفافرادتساویمیزانگیریاندازهلذاهستند،مهمجامعهسالمتیدرعواملاینکه
آمد،درنژآد،قبیلازعواملیبارابعداینتوانمی.استاهمیتحایزاجتماعیهایمشارکت

.داردقراربررسیموردتحصیالت



تنوع معاشرت ها و دوستی ها4/11

انادیومذاهبواقواموهانژآداجتماعی،مختلفطبقاتبافردرفاقتومعاشرتبهاشاره•
مختلفمذاهبوهانژآدبهمتعلهایگروهوطبقاتافرادبافردچههرعبارتیبه.داردمختلف

شدهیاجتماعسرمایهفزونیموجبباشدکردهایجاددوستیحالتآنهاباوبودهارتباطدر
.است



مدل هایی برای سنجش سرمایه اجتماعی-5

واهمدل.استسنجشقابلمادیهایسرمایهماننداجتماعیسرمایهشد،عنوانکهگونههمان•
توانمیلیکبندیدستهیکدرکهاستشدهارائهاجتماعیسرمایهسنجشبرایمختلفیابزار
کمیسنجشبرایمدلیاستتالشدرمقالهاین.نمودتقسیمکیفیوکمیبعددوبهراابزاراین

.دهدارائهاجتماعیسرمایهکیفیسنجشبرایمدلیکو



مدل کیفی سرمایه اجتماعی5/1

مدل،مثالعنوانبه.استشدهارائهاجتماعیسرمایهسنجشبرایمختلفیکیفیهایمدل•
CRLRAزیادیمحققینتوسطوشدهارائهمیالدی2000سالدرکیلپاتریکوفالکتوسطکه

موردالنکومیانیخود،سطحسهدررااجتماعیسرمایهمدلاین.استگرفتهقراراستفادهمورد
اثربرهکداردشبکهدرموجودافرادبهاشارهاجتماعیسرمایهخردسطحدر.دهدمیقراربررسی
.گیردمیشکلاعضاهویتوحاصلشناختافراد،اینمیانتعامل



وویتتقباعثودارداشارههاسازمانوهاگروهواجتماعاتبهاجتماعیسرمایهمیانی،سطحدر•
وهاسازمانبرگیرندهدرکهجامعهبهکالنسطحدر.شودمیگروهتعاملیوارزشیبنیهساخت

جمعیاتارتباطومراوداتتقویتوگیریشکلمجبوداشتهتمرکزاستمختلفهایگروه
درهمباسطوحاینهمه1شمارهشکلمطابق.بخشدمیبهبودرامشترکهایارزشوشده

.شوندمیهمدیگریانقصانتقویتموجبوبودهارتباط





مدلفاینهپایبرشددادهتوضیحقبالکهاستاجتماعیمنابعتئوریبرمبتنیCRLRAمدل•
طحسدر.شودمیسازمان/جامعهظرفیتافزایشموجبکهاستمانعیشاملاجتماعیسرمایه
بعمندانستندانش،وشناختمنابعازمنظور.استهویتوشناختشاملمنابعاینفردی،

منابع.اشدبمیشبکهدرآمدهپیشمشکالتنمودنبرطرفیاوکارانجامهایشیوهواطالعات
ازهاندچهتاافرادکهاینبههویتمنبععبارتیبهدارد،هاارزشوهنجارهابهاشارههویت،
.داردتمرکزهستنددیگرانباکاربهقادروبودهمشترکبیشتریوهاارزشدارای

اشاره به هنجارها و 
ارزش ها



رمایهسازمنبعیوشدهتلفیقهمباسازمانواجتماعیسطحدرهویتوشناختمنابعاین•
ئشیارزهایزیرساختبهمیانیسطحدرکهاورندمیپدیداجتماع/سازمانآنبرایاجتماعی

میتمخاجتماعیارتباطیوایمراودههایساختزیربهکالنسطحدرومربوطسازمانتعاملی
.شود

SCATمدلددارسازمانیسطحدراجتماعیسرمایهتحلیلبهگزارشکهکیفیجامعنسبتامدل•
جملهازدیگرمحققینتوسطسپسوارائه«هیکسوبین»توسط1998درباراولینبرایکهاست

ترکیبوابعادتصویردرسعیSCATمدل.شددادهتوسعه1999سالدرشرادروکریشنا
.داردسازمانسطحدراجتماعیسرمایه





ن در این مدل، سرمایه اجتماعی به دو سطحئ کالن و خرد تقسیم شده است، سطح کال•
اشاره به محیطی دارد که سازمان در آن فعالیت دارد که شامل  نقش قوانین، چارچوب

افراد حقوقی، نوعی حکومت و نظام سیاسی، میزان عدم تمرکز و میزان مشارکت سیاسی
.  در خط مکشی کالن است



بهشناختیبعد.استشدهتقسیمساختاریوشناختیبعددوبهخردسطحدراجتماعیسرمایه•
ماعیاجتهنجارهایورفتاروهانگرشعقاید،ها،ارزشماننداجتماعیسرمایهنامحسوسبخش

کهتقابلمارتباططورهمینواعضایکپارچگیواعتمادروحیهبهشناختیارزشهای.پردازدمی
.پردازدمیداردوجودجامعهیکاعضایمیان

االیکتولیدبرایاعضاآندرکهآورندمیوجودبهسازمانجامعهدرراشرایطیهاارزشاین•
ساختارهادهدربرگیرناجتماعیسرمایهساختاریبعد.نمایندهمکاریهمتباتوانندمیمشترک

ووگپاسخرهبرانروشن،وجمعیگیریتصمیمفرایندهایحاویکهاستهاییشبکهو
(2شمارهکل)َ.استمتقابلمسئولیت



باتاداردتالشScatمدلامااستضروریکالنسطحدراجتماعیسرمایهبهپرداختنگرچه•
راماعیاجتسرمایهمیزانتاداردتالشوپرداختهخودسطحگیریاندازهبههاییشاخصارائه

.نمایدگیریاندازههاسازمانها،شرکتدر

شاخصارائه 



مدل کمی برای اندازه گیری  سرمایه اجتماعی5/2

اینازیکیتوصیفبهجادراینکهاستشدهارائهاخیرسالچنددرمختلفیکمیهایمدل•
منابعزشارمجموعازاستتابعیاجتماعیسرمایهمیزانمدلاینمطابقکنیم؛میاکتفاهامدل

در).دهندقرارفرداختیاردررامنابعاعضااینکهایناحتمالضربدرشبکهاعضایاختیاردر
(باشدمحتاجمنباعاینبهفردکهصورتی



عاملسهبهبستگیفوق،فرمولدرشدهقیداجتماعیسرمایهمیازنتبعا•
تعداد. شبکه،درموجوداعضای1
شبکهدرموجوداعضایاختیاردرمنابعواگذاریاحتمال2.
.استشبکهدرموجوداعضایاختیاردرمنابعارزشمیزانو3.
هرطورهمین.لعکسباوتقویتاجتماعیسرمایهباشد،وسیعتروترگستردهشبکههرچهعبارتیبه
شکلبهاجتماعییسرمایهتعدادیابد،میافزایشمنابعواگذاریاحتمالومنابعارزشمیزانچه

.شودمیافزودهتصاعدی



مزایای سرمایه اجتماعی-6

یرمایهسعمدهواصلیمزیتشمرد،براجتماعیسرمایهبرایتوانمیرازیادیومتعددمزایای•
کهاستیبازیگرانبرایاندکزمانوپایینهزینهبازیاداطالعاتگذاشتندراختیاراجتماعی

دادنرارقاختیاردربرعالوهاجتماعیسرمایه.کنندمیایفااجتماعیسرمایهدررااصلینقش
نشانکلمنمثال،عنوانبه.نمایدمیفراهمنیزراآنارزیاابیوتحلیلهایزمینهاجتماعیسرمایه

عاتاطالارزیابیامکان-اجتماعیسرمایهتئوریمحور-شبکهدرموجودپیوندهایکهداد
میکمکنظرموردشغلانتخابدرراآنهاودهدمیاعضابهراشغلیهایفرصتبهمربوط

.کند

ه پاییندراختیار گذاشتن اطالعات زیاد با هزین



داردازمانسبرایمختلفیمزایایاستاجتماعیسرمایهکارحاصلکهسازمانیمیانهایشبکه•
درتواندمیکهاستمزیتیهاشبکهاعضایسویازجدیددانشوهامهارتکسبجملهاز

ملیتیچندیهاشرکتکهدادنشاندیگریتحقیقات.باشدداشتهکاربردبخشچندهایسازمان
.رندباستفادهتئوریاینازتوانندمیارتبطاتجریاندرتسریعواطالعاتتبادلبرای

کسب مهارت ها و دانش  جدید از سوی 
اعضای شبکه ها



بهارهاشخودهاینوشتهدرکلمن.استاجتماعیسرمایهدیگرمزایایازنفوذوقدرتکسب•
دگاننماینبرخی.است«قدرت»بحثمنظورواقعدرکهدارد«مجالسنمایندگانکلوپ»واژه

نمایندگانایرسبامتفاوتتعهداتآنهاکهچرادارنددیگرنمایندگانبهنسبتبیشتریقدرت
استفادهودخرفتاربهبخشیدنمشروعیتبرایتعهداتایناعتبارازواندکردهایجادخودبرای

خوداهدافهبتادهدمیاجازه(اجتماعیسرمایهدر)اصلیبازیگربهقدرتیچنینیک.کنندمی
.یابددست



حکممباورهایوهنجارها.استاعضامیاندریکپارچگیایجاداجتماعیسرمایهدیگرمزیت•
.استیخاصقوانینورسوموآداببرگیرندهدرکهشودمیقویاجتماعیشبکهایجادموجب

استداللچنین(1980)اوچیرابطهایندر.شودمیرسمیهایکنترلجایگزینیهنجارهااینو
مندهرهبنظارتاندکهایهزینهازقویمشترکهنجارهایباایقبیلههایسازمانکهکندمی

.استاجتماعیسرمایههمانواقعدرکهدارنداختیاردرراباالییتعهدوبوده

ضاایجاد یکپارچگی  در میان اع



ایجادانندممزایییدارایسازمانیسطحدراجتماعیسرمایهگیریکاربهفوقمزایایبرعالوه•
روهی،گعملکردمدیریتبهبودبرایکارهاییوسازارائهمختلف،هایتیموکاریسازمان

نانکارکواعضاتعهدافزایشوسازماندرمادیغیرهایسرمایهتوسعهبرایسازیزمینه
.استعامهمصلحتبهنسبتسازمان

مصلحت عامه



خطرات ناشی از به کارگیری سرمایه اجتماعی-7

بمخربازارعنوانبهمواقعبرخیدرتواندمیواستهاییهزینهباتواماجتماعیسرمایه•
انجامتماعیاجسرمایهکارگیریبهازحاصلمزایایباارتباطدرزیایدتحقیقات.شودمحسوب

.استشدهپرداختهکمترآنتهدیداتوخطراتبهاما.استشده
.شودمیمربوطدارندمحوریواصلینقشاجتماعیسرمایهدرکهبازیگرانیبهاشکالاولین•

منظوربهتوجهقابلمالیسرمایهصرفنیازمندسازمانیکدراجتماعیسرمایهنگهداریوایجاد
بهیاجتماعسرمایهازحاصلمزایایمواقعبرخیدر.استاعضامیان«روابط»نگهداریوحفظ

زیربرقرارنامساویبایدهموارهعبارتیبه.استآنبهیافتهاختصاصسرمایهازکمترمراتب
:باشد



سازمانردآمدهوجودبهقویپیوندهایبهاجتماعیسرمایهکارگیریبهازناشیتهدیددومین•
استحکاموااعضمیانروابطتقویتبهگرایشاجتماعیسرمایهکهصورتبدینشود،میمربوط

کهاییهتیموهاسازمانکهاستدادهنشانزمینهایندرشدهانجامتحقیقاتامادارد،روابطاین
پیوندکههایتیمبهنسبتخودوظایفانجامبرایهستندهاواحدسایرباقویهایپیونددارای

سرمایهاصلحکه)قویارتباطاتوهاپیوندعبارتی،به.کنندمیعملکندتردارندتریضعیف
دارایکهیهایتیمواستضعیفپیوندهایبهنسبتکمتریاثربخشیدارای(استاجتماعی

.شودمیانجامبهتروسریعترکارهستندهاواحدسایرباضعیفیپیوند



ر این مزیت که د. مربوط است« یکپارچگی»ایراد دیگر سرمایه اجتماعی  به مزیت •
گران قسمت قبلی به آن اشاره شدف ممکن است در برخی موارد، نتیجه عکس برای بازی

ه ممکن داشتن اتحاد و یکپارچگی بیش از اندازه با اعضای یک گرو. اصلی به بار اورد
است بازیگران را مشغول روابط  و ارتباط با انان ساخته و از توجه به اهداف  و 

مامریت های اصلی می کاهد و در برخی مواقع حتی جابه جایی هدف و وسیله صورت 
ای می گیرد، بدین صورت که حفظ  روابط میان اعضا جایگیزین اهداف  و ماموریت ه

.  سازمان می شود



افکارکاهشموجبتواندمی«یکپارچگی»روحیهتقویتاهداف،جاییجابهامکانبرعالوه•
پیوند:وندشمیمتذکرپاولودورکهگونههمان.شوداعضانظریکوتهوتنبلیسازماندرجدید
پیوندبهلتبدیاستممکنشودمیسازماندراعضابینشتقویتودیدوسعتموجبکههایی
.شوداناننابیناییوکوریموجبکهشودهایی

کینهشافزایموجبسازماندراجتماعیسرمایهتقویتکهدادنشانتحقیقاتیدر(1997)اوزی•
آسیبافزایشوآنهاارزیابیازممانعتوجدیداطالعاتبرابردرمقاومتاعضاءتوزی

.شدخواهدمحیطداردامنهتغییراتمقابلدرسازمانکلپذیری



نتیجه گیری-8

وشدپرداختهاجتماعیسرمایهزمینهدرپوتناموکلمنبوردیو،هایدیدگاهتشریحبهمقالهایندر•
کلمن.اشتدتوجهاقتصادیسرمایهبهرسیدنبرایابزاریعنوانبهاجتماعیسرمایهبهبوردیو
برایایوسیلهعنوانبهتوانستمیکهپنداشتمیارزشباایشبکهرااجتماعیسرمایه
اجتماعیرمایهسکهداشتاعتقادپوتنامنهایت،دروشودبردهکاربهانسانیسرمایهتحقق

وسعهتموجبتوانندمیکهاستشبکهیکاعضایمتقابلاعتمادوهنجارهاازایمجموعه
.شودجامعهیکسیاسی



وساختاریشکافضعیف،هایپیوندتئوریسهاجتماعیسرمایهسازیمفهومبرایمقالهایندر•
تاکیدشبکهایاعضمیانروابطچگونگیبرضعیفهایپیوندتئوری.شدمعرفیاجتماعیمنابع

.داندمیدکارام،بیرونیارتباطاتایجاددررادرونیضعیفونیافتهساختارروابطوداشته
وپردازدمیاجتماعیشبکهدرویهمکارانوفردمیانروابطتحلیلبرساختاریشکافتئوری
منابعئوریت.داندمیشبکهمراتبسلسلهوتراکماندازدفتاثیرتحتراشبکهیکساختار

کارامدزارابعنوانبهتواندمیکهدارداشارهشبکهدرفردهمکاراناختیاردرمنابعبهاجتماعی
.آیدشماربهاهدافتحققدرفردبرای

رونی را روابط ساختار نیافته  و ضعیف د
در ایجاد ارتباطات بیرونی



فمختلفنژادهایمیاناعتماداجتماعی،اعتمادشاملاجتماعیسرمایهمختلفابعادادامه،در•
هایوندپیمدنیفمشارکت،مدنیرهبرینقادانه،سیاسیمشارکتعادی،سیاسیمشارکت
نی،مدمشارکتدرعدالتمذهبی،مشارکتداوطلبی،روحیهوبخشش،رسمیغیراجتماعی

رارقبررسیموردومطرحاجتماعیسمرایهظنریهعمدهبعدبادزهعنوانبههامعاشرتتنوع
.گرفت



طورهمینشدفمطرحSCATوCRLRAکیفیمدلدواجتماعیسرمایهمیزانسنجشبرای•
.شدارائهاجتماعیسرمایهکمیسنجشبرایشاخصی

زمینهگروهیفعملکردمدیرتیبهبودبرایکارهاییوسازارائهمنغطف،کاریسازمانایجاد•
بهبتنسکارکنانواعضاتعهدافزایشوسازماندرمایدغیرهایسرمایهتوسعهبرایسازی

اجتماعیرمایهسمزایایعنوانبهاطالعاتتبادلتسریعاعضاءمیانیکپارچگیایجادعامه،مصالح
اهشک،کاریمحافظهروحیهایجاداعضاءمیانقویهایپیوندباال،هایهزینهپایاندرومطرح

ازمانسپذیریآسیبنهایتدروآنها،ارزیابیازممانعتواطالعاتبرابردرمقاومتخالقیت،
موردماعیاجتسرمایهتقویتواستقرارخطراتوتهدیداتعنوانبهمحیطیتغییراتبرابردر

.گرفتقرارتحلیلوتجزیه


