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سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر سرمایه گذاري جایگاه بررسی 
در تحقق الگوي اقتصاد مقاومتی

2حمیده زمانی امیرزکریا1نجیبه زینال اقدم

چکیده

این نوع اقتصاد، . باشدمیهادر تغییر مسیر حرکت اقتصادي کشور در مقابل اعمال تحریماد مقاومتی روشیاقتص
اي بلند در راستاي پیشرفت کشور در بعد اقتصادي، قدرت نظامی، فرهنگی، علمی و هبرداشتن گاممفهومی عملی براي 

.باشدبا تکیه بر ثروت ملی برآمده از منابع خام میی بر تفکر، سرمایه و کار ایرانیتناست و پیام آن، تولید مبتکنولوژیکی
تواند دهد، که میرویکرد جدیدي در حوزه اقتصاد را نشان میطرح مفهوم اقتصاد مقاومتی، در شرایط کنونی اقتصاد ایران 

ارتباط بین اقتصاد مقاومتی، سرمایه اجتماعی و موضوعات جدیدي را با خود همراه سازد. از جمله این موضوعات،
آورد، میمشاهده آثار همدلی و همراهی ناشی از اقتصاد مقاومتی، زمینه حضور آحاد جامعه را فراهم. استگذاريسرمایه

، کل جامعه حتی ین امرايو در نتیجهشودریزان اقتصادي و مدیران جامعه آغاز میهمراهی و همکاري مردم با برنامه
با افزایش اعتمادپذیري و روحیه رمایه اجتماعی خود را نشان داده ومفهوم سبرند؛ در این شرایطنفع میهاي آتی نسل

رساند.جامعه را در نیل به اهداف اقتصادي یاري می،همکاري در بین نیروهاي انسانی

اقتصاد مقاومتی، گذاريسرمایه، کلیدي:  سرمایه اجتماعیژگانوا

N.zeynalaghdam@yahoo.comکارشناسی ارشد علوم اقتصادي، دانشگاه الزهرا(س). 1
h.zamani@student.alzahra.ac.ir. کارشناسی ارشد علوم اقتصادي، دانشگاه الزهرا(س)2
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مقدمه 

با ظهور انقالب اسالمی، حکومت جدیدي در دنیا پدیدار شد که بناي سازگاري با قطب قدرت استکبار را 
قه خاورمیانه که از لحاظ اقتصادي و پرداخت. ظهور چنین حکومتی در منطنداشت و به مبارزه با آن

، موجب شد که نظام استکبار جهانی با تمام قوا به مبارزه با انقالب تژئوپلیتیکی داراي اهمیت بسیار اس
شیده هاي دیگر کهاي نظامی، تهاجمات به عرصهبرخیزد. با پایان یافتن جنگ و عدم پیروزي استکبار در زمینه

هاي اخیر با تهاجمات گسترده همراه بوده، عرصه اقتصادي ویژه در سالها که بهشد. یکی از این عرصه
هاي ازي در عرصهپردازي و الگوسمکلف به نوآوري و نظریهایراناسالمیانقالب). بنابراین 1990است.(باالسا،

الگوهایی است. یکی از این نیازمند چنین ،که علم استکبارستیزي را برپا کند. هر کشوريجدید اقتصادي شد
)1380مفاهیم، اقتصاد مقاومتی است.(علیخانی، 

با تأکید بر روي و الگوي اقتصاد بومی است که در حوزه اقتصادراهبردي مدیریتی، اقتصاد مقاومتی
ضامن استقالل و تواند ، میکشورها به خارج هاي تولید داخل، تالش براي خوداتکایی و کاهش وابستگیمزیت

يموضوعات جدیدبه بیان تواندمیهاي اقتصاديتحریممفهوم اقتصاد مقاومتی در برابر سربلندي کشور باشد.
گذاري و یهبر سرماو تأثیرات آناز منظر اقتصاد مقاومتی مفهوم سرمایه اجتماعیبررسیو بپردازددر اقتصاد

ه ضمن . بنابراین، این پژوهش بر آن است کموضوعات قرار گیرددر دسته بندي این ، میتواندرشد اقتصادي
به بپردازد؛گذاري ، سرمایه اجتماعی و سرمایهاین مفهومبیان ارتباط بینارائه مفهوم اقتصاد مقاومتی، به

به صورت زیر سازماندهی شده است:حاضرمقالهمنظور دستیابی به این هدف،

ارتباط بین اقتصاد مقاومتی و سرمایه ودر بخش دوماقتصاد مقاومتیتعاریف و مفهوم مقدمه،پس از
گذاري را بیان ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سرمایه، بخش چهارمبررسی می شوددر بخش سوم اجتماعی 

.شده استگذاري ارائه ارتباط سه مفهوم اقتصاد مقاومتی، سرمایه اجتماعی و سرمایه،و در پایاننموده

مقاومتیاقتصاد

-مرسوم اقتصادي دنیا دیده نمیاصطالح اقتصاد مقاومتی یک مفهوم ابتکاري است. این مفهوم در منابع 

وان پیدا کرد. طرح مفهوم اقتصاد مقاومتی در تاین مفهوم نمینظریه یا تجربه مدون و مکتوبی درباره شود و
صاد المللی است نشان از رویکرد جدیدي در حوزه اقتهاي بینکه درگیر با تحریمشرایط فعلی اقتصاد ایران 

که اگرچه در شرایط سخت تلقی می شود به مثابه یک راهبرد مدیریتی در حوزه اقتصاد دارد. اقتصاد مقاومتی
و در شرایط خاص شرایط سخت و بحرانی نبودهیابد، اما لزوماًیشتر و بهتري میبحرانی معنی و کاربرد بو 

تواند در این الگوي اقتصادي همچنین می. ن آن را پیگیري کرد و از برکات آن بهره جستتواعادي نیز می
)1391زاده،دینی قرار گیرد.(کمالیساالري کارآمدي الگوي مردمتر در خدمت اثبات ابعادي وسیع

ناپذیر یا شود که آسیببه اقتصادي گفته میو مقابله با فشارهاي اقتصادي است حلاقتصاد مقاومتی راه
ویژه در مواردي که درآمدهاي کشور از محلی تأمین شود که ممکن است توسط غیروابسته به خارج باشد، به
به عبارتیبه دست مردم ورکن اصلی این اقتصاد، سپردن امور .ها آسیب وارد گرددعوامل خارج از کشور به آن

حمایت از ل توانمندسازي و تقویت بخش خصوصی، سازي اقتصاد است، سایر ارکان اقتصاد مقاومتی شاممردمی
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کار و سرمایه ایرانی، کاهش وابستگی به نفت، مدیریت و اصالح الگوي مصرف، اقتصاد دانش بنیان، تولید ملی ،
. غییر ناگهانی قوانین و مقررات می باشداستفاده از زمان، منابع و امکانات، حرکت بر اساس برنامه و پرهیز از ت

)1391،پورو تقیزاده (قلی

کشور ایران پس از ظهور انقالب اسالمی و اعالن استکبارستیزي، با تهاجم هاي متفاوت از جمله تهاجم 
-بینی با منافع ابربینی خاصی است و این جهاناقتصاد کشوري که داراي جهاناقتصادي، روبرو بوده است. 

چونرو باید همه سازوکارها و اجزاي کشوري یناهاي دنیا در تضاد است، اقتصاد خاصی خواهد بود. از قدرت
اي طراحی شوند که از آن در برابر تهدیدها حفاظت کنند و مسیر رسیدن به اهداف کشور را هموار گونهایران به

بایست متناسب با شرایط اقتصادي حاکم بر آن باشد تا بتواند توان مقابله با تهدیدها میلذا اقتصاد ایران . سازند
ی را باید هاي مختلف را دارا باشد. بنابراین، به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی، راهبردهاي ایجابی خاصیمو تحر

-راهبردهاي ایجابی در دو بعد راهبردهاي ایجابی رو به داخل و رو به خارج مطرح میدر دستور کار قرار داد،

شود.  

مندي اي روبرو است. بهرهشکالت عدیدهراهبردهاي رو به داخل: کشور ایران در حوزه اقتصادي با م
به ابستگی دولت ناصحیح از درآمدهاي نفتی باعث شده است نظامات مختلفی همچون نظام مالیاتی و عدم و

مبتنی بر درآمدهاي نفتی، نظام مالی و اتکاي بیش م پولی و عدم تنظیم مسیر خلق پول نظا،درآمدهاي نفتی
قیمت ارز براي تشویق صادرات و ی آن، نظام ارزي و عدم مدیریت صحیح از حد دولت به نفت و نوسانات قیمت

گیري تولید علم براي کسب ثروت، نظامات پژوهشی و عدم سازي اقتصاد کالن، نظامات علمی و عدم جهتثبات
پاسخگویی به نیازهاي کشور، نظامات مربوط به کسب و کار و عدم شفافیت و کارایی الزم و ... برخی از این 

هاي اقتصادي و بروز مشکالت براي کشور در فروش نفت و تأمین درآمدهاي . با اعمال تحریموارد هستند م
ارزي، عامل مهم درآمدهاي نفتی که سرپوشی بر این مشکالت نهادي بود کنار رفته و معضالت بسیاري بروز و 

م اصالح ساز و کارهاي اقتصادي . باید اذعان نمود که دلیل واقعی این مشکالت، عداندظهور بیشتري یافته
هاي تا این اصالحات نهادي که جراحیشدنده و همواره درآمدهاي نفتی باعثهاي متمادي بودکشور طی سال

د. راهبرد مهم اقتصاد مقاومتی در مواجهه با نبر و دردناکی براي اقتصاد ایران هستند، به تعویق بیفتهزینه
هاي نهادي و حلهاي مشکالت اقتصادي موجود و ارائه راهصحیح ریشهفضاي داخلی کشور تالش براي تبیین

ترین این موارد است. پررنگ شدن عاملیت مردم در سازي اقتصاد یکی از مهمهاست. مردمیبلندمدت براي آن
شدنی اقتصاد مبتنی بر مزیت عوامل انسانی اساساّ تحریمهاي اقتصادي اهمیت بسزایی دارد، چرا که فعالیت

جهاد کند که بدنه مردمی فعال شوند و میدان مبارزه و نیست. حداکثر مقاومت اقتصادي زمانی بروز می
شود، به مزیت چه به بقاي کشور و توسعه اقتصادي مربوط میاقتصادي را فعال سازند. در واقع بایستی آن

رقابتی کشور تبدیل شود.

اي باشد که مسیري براي سلطه بر کشور باقی گونهد بهاقتصاد مقاومتی بایراهبردهاي رو به خارج: طراحی 
ها ترین این داللتیکی از مهمشود. منجر مییهاینماند؛ لذا در بعد خارجی نیز اقتصاد مقاومتی به داللت

با کشور توسعه ارتباطات خارجی اقتصادي با کشورهاي منطقه و با کشورهایی است که همسویی ایدئولوژیک 
با همبستگی بیشتر، تمایل کمتري به ورود در توافقات ضدامنیتی بر علیه یکدیگر يکشورهادرداخل دارند. 
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توانند پایداري بیشتري از خود نشان میبزرگتر، سایه با حجم اقتصاد و جمعیتدارند. بلوکی از کشورهاي هم
-هاي مشترك، امنیتدهند. از سوي دیگر، کشورهاي واقع در یک منطقه، به سبب مواجهه با تهدیدات و فرصت

-تواند بسیار سودمند باشد. جایگزینی و تنوعاي میلذا توسعه ارتباطات منطقهگره خورده است،هم بهشان 

یکی دیگر از راهبردهایی است که بایستی به آن توجه شود. تنوع و تکثر در موارد ،سازبخشی به موارد وابسته
سیرهاي تعامالتی کشور با خارج،کلیه مرتمندي به دنبال دارد. ساز، وابستگی را کم کرده و قدمهم و وابسته

بایستی بر این مبنا بازبینی شوند. در موارد ضروري و حیاتی حتی بایستی به دنبال جایگزینی کامل موارد 
).1391فر،ساز نیز بود. (محنتوابسته

سرمایه اجتماعی

کار برده شد. منظور ژاکوب از این کوب به، توسط ژا1961اصطالح سرمایه اجتماعی اولین بار در سال
هایی وجود دارد که ها و خصلتشهرها، ویژگینشینهاي حاشیهاصطالح این بود که در بین مردم و گروه

هایی را ها بتوانند به خوبی با همدیگر ارتباط برقرار کنند و براي حل مشکالت خود گروهشود آنموجب می
-فکري خودجوش و از درون گروهي اجتماعی در این بیان، نوعی همکاري و هممنظور از سرمایهتشکیل دهند.

). 1384نشین بود(توسلی،هاي محروم حاشیه

داند که حاصل تأثیر نهادهاي اجتماعی، روابط انسانی و اي میبانک جهانی نیز سرمایه اجتماعی را پدیده
سازمان نشان داده است که این پدیده تأثیر قابل هنجارها بر روي کیفیت تعامالت اجتماعی است. تجارب این 

هاي توسعه، عمده نظریه1990گذاري  و توسعه کشورهاي مختلف دارد. تا دهه توجهی بر اقتصاد، سرمایه
بینانه و حتی متناقض درباره نقش روابط اجتماعی در توسعه اقتصادي داشتند و هایی به نسبت کوتهدیدگاه
). 1997کردند چندان قابل استفاده نبود(مور،ه میهاي سیاسی که عرضتوصیه

هاي درون گروهی است و هر چه میزان آن باالتر سرمایه اجتماعی عنصري مطلوب براي انجام همکاري
هایی به سبب نبود ویژگیگیرد. اگر در گروهی باشد دستیابی گروه به اهداف خود با هزینه کمتري انجام می

هاي همکاري مشوق مشارکت و سرمایه اجتماعی به اندازه کافی فراهم نباشد، هزینهمانند اعتماد و هنجارهاي 
پیدا خواهد کرد.ايکنترل پرهزینههاي نظارتی، به برقراري نظامتگی افزایش خواهد یافت و تحقق عملکرد، بس

اعتماد متقابل در مقابل، وجود سرمایه اجتماعی به میزان کافی و مناسب، سبب برقراري انسجام اجتماعی و 
یابد(شاه یابد و در نتیجه عملکرد گروه بهبود میشده و هزینه تعامالت و همکاري گروهی کاهش می

).1382حسینی،

هاي فیزیکی، انسانی، معاصر توسعه براي حرکت از وضع موجود به مطلوب عالوه بر سرمایهدر ادبیات 
رایی جمعی ناپیدا مطرح شده است عنوان یک داي اجتماعی بهي دیگري به نام سرمایهاقتصادي، سرمایه

گیري روابط بین انواع سرمایه عمدتاّ غیرفردي است و در شکلي اجتماعی برخالف دیگر ). سرمایه1388(نقدي،
ي دهد. هرچند ممکن است خصوصیات فردي از قبیل صداقت به وجود سرمایهها خود را نشان میافراد و گروه

ها به وجود نیاید، سرمایه اجتماعی معنا و تحقق تا زمانی که روابطی بین افراد و گروهاما اجتماعی کمک کند، 
ترین عوامل ي اقتصادي، فیزیکی و نیروي انسانی مهمهاي سنتی اقتصاد توسعه، سرمایهکند. در دیدگاهپیدا نمی
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ي قتصاد کالسیک به سرمایهي مورد تأکید ااز سرمایهاما در عصر حاضر براي توسعه، بیشتر شدند، معرفی می
طور اصولی انجام نخواهد شد. در ها بهاجتماعی نیاز است، زیرا بدون این نوع سرمایه استفاده از دیگر سرمایه

ي اجتماعی رو، موضوع سرمایهاز اینروند؛ها به هدر میسایر سرمایهي اجتماعی شرایط ضعف یا فقدان سرمایه
ي اجتماعی به سه گیري سرمایهدر اندازهشود.ستیابی به توسعه محسوب میبه عنوان یک اصل محوري براي د

ي شود؛ چون سرمایهماد بین افراد، گستردگی روابط پایدار و وجود هنجارهاي مشترك توجه میي اعتجنبه
م و ي بادوام از روابط کاجتماعی حاصل انباشت منابع بالقوه یا بالفعلی است که مربوط به مالکیت یک شبکه

ي اجتماعی شود. بنابراین، سرمایهبیش نهادینه شده در بین افرادي است که با عضویت در یک گروه ایجاد می
- آید که روابط بین افراد به شیوهوجود میي اجتماعی زمانی بهیابد، یعنی سرمایهمیدر روابط بین افراد تجسم 

).1389همکاران، نقدي و ها را تسهیل بخشد(اي دگرگون شود که کنش

ي اجتماعی باید معطوف به بسط قضایایی در مورد شرایطی باشد که )، نظریه سرمایه1997(از نظر باس
داشته باشند. از تعاون و همکاري،ها و اجتماعات محلی بتوانند براي نیل به اهداف مشتركتحت آن حکومت

هاي قی است که تأثیر مثبتی بر ایجاد شبکهکننده ترتیبات نهادي افدیدگاه وي، سرمایه اجتماعی تعیین
).1997به نقل از باس،1384بهتر امور و عدالت اجتماعی دارد (ازکیا و غفاري، ياعتماد، اداره

ها و مجامع شود که اعضا جامعه به همدیگر اعتماد کنند و به تشکیل گروهموجب میسرمایه اجتماعی
شود، این است که افراد در اي مییت سرمایه اجتماعی در هر جامعهچه که موجب تقو. آنداوطلبانه بپردازند

هاي داوطلبانه و ها و تشکلبلکه به انجام کار جمعی در قالب گروهیک جامعه تنها به فکر منافع خود نبوده 
به معنی، وجودتوان گفت سرمایه اجتماعی ). در بیان کوتاه می1390غیرداوطلبانه بپردازند(سویزي، محمدي،

و بین افراد جامعهباشد که روابط عمیق، به دلیل وجود اعتمادروابط عمیق و گسترده بین افراد جامعه می
. باشدد روابط متقابل میان افراد جامعه میوجوينتیجهگستردگی روابط

اقتصاد مقاومتی و سرمایه اجتماعی

عواملی مانند تحقیق و توسعه، انباشت هایی که در زمینه رشد اقتصادي مطرح شده است بر در نظریه
گذاري و ، سرمایه اجتماعی تأکید جدي شده است. شناسایی صحیح موتور رشد کشور و سیاستسرمایه انسانی

تواند نقش دولت در هر سطحی را اموري است که میریزي در جهت نیل به رشد و توسعه کشور، از جمله برنامه
.اقتصادي با ایجاد اقتصاد مقاومتی در ایران توجیه کندبراي سرعت بخشیدن به رشد و توسعه

آثار همدلی و همراهی ناشی از اقتصاد مقاومتی، نیاز به بسیج مردمی است و چنانچه در این براي مشاهده
جنگ عراق علیه هایی که در هشت سال آید؛ همانند فرصتبسیج همگانی، زمینه حضور آحاد جامعه فراهم 

همراهی و همکاري مردم از این آب و خاك عرض اندام کنند، و مردم توانستند در حوزه دفاع ایران فراهم آمد 
ي آن فرصتی است که از دل تهدید بیرون این به تعبیرشود،صادي و مدیران جامعه آغاز میریزان اقتبا برنامه

مفهومی تحت این شرایطمند خواهند شد.از آن بهرههاي آتی این است که کل جامعه حتی نسلآمده، نتیجه 
ترین مسائل است. حفظ و افزایش این سرمایه از مهمکه تحت عنوان سرمایه اجتماعی خود را نشان خواهد داد

تر کردن آثارترین عواملی است که در کمرنگترین و اساسیتردید یکی از مهمحمایت و همدلی آحاد جامعه بی
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افزایش این حمایت و همدلی تا حدود زیادي در گرو ایجاد یانت و نقش دارد. صهاي اقتصاديفشارها و تحریم
جامعه است. به عبارت دیگر، به هر هاي مختلف هاي ناظر بر توسعه کشور نزد طیفدر فعالیتاحساس مشارکت 

توانند و باید در به این باور برسند که می، صنفی و جنسی در جامعه هاي مختلف نسلیها و گروهطیفمیزان
تر خواهد شد. واژه سرمایه داللت دارد و توسعه کشور نقش ایفا کنند، اندوخته ما از سرمایه اجتماعی افزونرشد

-همانند سرمایه انسانی یا سرمایه اقتصادي ماهیتی زاینده و مولد دارد، یعنی ما را قادر میکه سرمایه اجتماعی 

هایمان را در زندگی به پایان ن دست یابیم، مأموریتسازد ارزش ایجاد کنیم، کارها را انجام دهیم، به اهدافما
هاي گوییم سرمایهکنیم. وقتی مین زندگی مینیم که در آبرسانیم و به سهم خویش به دنیایی یاري رسا

-موفق نیست و حتی زنده نمیمنظور این است که هیچ فردي بدون آناجتماعی زاینده و مولد هستند،

)1990(کلمن،ماند

گذارياجتماعی و سرمایهسرمایه 

گذاري به عنوان موتور محرك، عامل قوي ادبیات اقتصادي و الگوهاي رشد و توسعه اقتصادي، سرمایهدر 
نیازهاي اساسی رشد و توسعه اقتصادي در نظر گرفته شده است. انباشت سرمایه به لحاظ نظري یکی از پیش

هاي ز منابع داخلی و خارجی تأمین مالی شود. یکی از مؤلفهتواند ارود که میفرآیند رشد اقتصادي به شمار می
دیگر هاي بازدارنده تواند سرچشمه بسیاري از فعالیتگذاري، سرمایه اجتماعی است که میتأثیرگذار بر سرمایه

یکی از عوامل اصلی در . این نوع مفهوم از سرمایه،)1390(سویزي و محمدي،نظمی باشدمثل ناامنی و بی
سرمایه اجتماعی دهد. باشد و تمام الزاماتی را که براي توسعه ضرورت دارد، در خود جاي میتوسعه میفرآیند 

به همین دلیل، با توسعه اقتصادي یک کشور، پذیرد؛ر است و هم از آن تأثیر میتأثیرگذاهم بر روند توسعه
سرمایه اجتماعی، این مفهوم از سرمایه اجتماعی آن کشور نیز باید توسعه یابد. به دلیل گستردگی مفهوم

دو تواند بر اقتصاد تأثیرگذار باشد. مسیرهاي متعدد تأثیر سرمایه اجتماعی بر اقتصاد به تلفی میمسیرهاي مخ
. اثرات مستقیم، آن دسته از تأثیرات سرمایه اجتماعی شودغیرمستقیم تقسیم میاثرات مستقیم و اثرات بخش 
شود. در مقابل اثرات غیرمستقیم، طی یک هاي اقتصادي میبهبود شاخصطور مستقیم، باعث که بهاست 

).2000(استیگلیتس،شودهاي اقتصادي میمدت و  اغلب بلندمدت، باعث بهبود شاخصفرآیند میان

اثرات مستقیم 

اثر سرمایه اجتماعی بر توسعه مالی-1

به یکدیگر دارند. سطوح باالي سرمایه در اجتماعات داراي سرمایه اجتماعی باال، مردم اعتماد بیشتري
هاي اقتصادي، براي محقق عالیتجایی که فاجتماعی به معنی برخورداري از سطح باالیی از اعتماد است. از آن

هاي معی با اعتماد بیشتر، این فعالیتبه افرادي نیاز دارند که بر رفتار آتی دیگران تکیه کنند، در جواشدن
اعتماد بر مدنی نیز از طریق اثرکنند. هنجارهاي مشارکت نفعان تحمیل میرا به ذياقتصادي، هزینه کمتري

منافع کل که از نتایج همکاري شوندقتصادي، در بحث نمود پیدا میکنند؛ هنجارها باعث میهاي افعالیت
-مدنی، فرصتآید، با مخارج کل فاصله زیادي ایجاد کند. به هر میزان که هنجارهاي میاجتماعی به دست 
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ها و گذاريهاي نظارت و اجراي قراردادها کاهش یافته و بازده بسیاري از سرمایهها را محدود سازد، هزینهطلبی
مبادالت اقتصادي افزایش پیدا خواهند کرد.

استفاده از چک-2

راي استفاده براي استفاده از چک، به اعتماد زیاد هر دو طرف نیاز است. به همین دلیل، بر خواست مردم ب
ها در اجتماعاتی با سطح پایین سرمایه اجتماعی، رود که خانوادهرو انتظار میگذارد. از ایناز چک تأثیر می

تمایل کمتري بر استفاده از چک نشان دهند.

تخصیص سبد دارایی-3

گذري، مایهها با یک انتخاب اساسی بین نگهداري پول نقد و سربراي تخصیص دارایی مالی، همه خانواده
گذاري یک خانواده در بانک، به معنی . سپردهباشند، مواجه مینوعی واگذاري کار به نمایندگان استمنوط به 

پذیري، جایی که عالقه به نمایندهپذیرفتن نمایندگی بانک براي حفاظت و مدیریت دارایی خانواده است. از آن
کنند، از ر مناطقی با سرمایه اجتماعی باال زندگی میتأثیر سطح اعتماد است، بنابراین افرادي که دتحت 

اظت و مدیریت پول خود را به آنانتا حفسوم به عنوان نماینده برخوردارندآمادگی بیشتري براي پذیرش طرف 
ند، این است که بخش زیادي از کنهایی که در این مناطق زندگی میبسپارند. به همین دلیل انتظار از خانواده

گذاري کنند و بخش کمتري را به عنوان پول نقد باقی گذارند. به ها و سهام سرمایهمالی خود را در سپردهثروت 
اعتماد، در واقع ها داللت بر اعتماد دارد،  نه بر اطالعات. همین علت، هر گونه اثر سرمایه اجتماعی بر سپرده

)2000(استیگلیتس، گذاري استمسیر اصلی تأثیر سرمایه اجتماعی بر رفتار سرمایه

گیري و قرض از دوستان و خویشانوام-4

رود عرضه وام به خانوارها در یک منطقه، گیري نیز متأثر از اعتماد است. به همین دلیل انتظار میوام
ارتباط مثبتی با میانگین سطح سرمایه اجتماعی آن منطقه داشته باشد. جوامعی که از میزان باالي اعتماد 

. به همین دلیل بازارهاي د، براي ایجاد توافق و همکاري، به نهادهاي رسمی  کمتري نیازمندندبرخوردارن
- گذاري را براي جوامعی که واسطهتواند سرمایهاعتباري غیررسمی که وابسته به اعتماد بین شخصی است، می

).1997(نک و کیفر،اند، تسهیل کندهاي مالی به صورت رسمی شکل نگرفتهگري

اثر سرمایه اجتماعی بر رشد-5

برخالف باورهاي معمول که تحقق رشد اقتصادي را یا مستلزم دولتی شدن اقتصاد و یا بازاري شدن آن 
اي باشد از نهادهاي بازاري و دانند، اقتصاد نهادگراي جدید بر این باور است که اقتصاد باید ترکیب بهینهمی

ترین مفاهیم بی از بازار، دولت و بنگاه. سرمایه اجتماعی یکی از کلیدينابازاري؛ یا به تعبیر نهادگرایان، ترکی
ها حائز . نقش این مفهوم در عملکرد اقتصادي ملل، مناطق، جوامع و حتی شرکتارائه شده در این زمینه است

است. گذاريگذارد، اغلب از طریق سرمایهاهمیت فراوانی است. اثري که سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادي می
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به این مفهوم که سرمایه اجتماعی با فراهم کردن محیطی آرام و باثبات از نظر اجتماعی و سیاسی، در وهله اول 
).2003(هجرپ،دهدگذاري و سپس در مراحل بعدي رشد را تحت تأثیر قرار میبر سرمایه

اثر سرمایه اجتماعی بر گردش اطالعات و جلوگیري از شکست بازار - 6

چه انحراف قیمت را کند، آنترین نقش را ایفا میقیمت مهمعاملکه در اقتصاد مبتنی بر بازار،جااز آن
-هایی که بر توسعه تأثیر میبه همراه دارد، تخصیص ناکاراي منابع و به دنبال آن شکست بازار است. یکی از راه

رمایه اجتماعی از طریق گردش بهتر هاي داراي منافع متقابل است. سو انجام فعالیتگذارد، گردش اطالعات 
کند. میزان باالي سرمایه اجتماعی نتیجه تعامالت زیاد اجتماعی فراهم میاطالعات، بستري براي توسعه مالی 

است. به همین دلیل، با باال رفتن سرمایه اجتماعی، چرخش اطالعات بیشتر شده و ناهمگونی اطالعات نیز بین 
طور مستقیم تقاضا و بلکه بهافزایش اعتماد را به دنبال دارد،. این کاهش نه تنها یابددو طرف قرارداد کاهش می

).2000(گیسو،دهدگذارد، افزایش میفایده قراردادهاي مالی را بدون توجه به تأثیري که بر افزایش اعتماد می

اثرات غیرمستقیم

تأثیر سرمایه اجتماعی بر ساخت و انباشت سرمایه انسانی-1

کند. به رفی میگذارد را معسرمایه انسانی میشتکلمن منبع سرمایه اجتماعی و اثري که بر انباجیمز
بسزایی مایه اجتماعی موجود در خانواده و هم سرمایه اجتماعی موجود در جامعه، تأثیر هم سرعقیده ي وي،

کند؛ یکی شناخت رابطه یدو قسمت بیان منسل بعد دارند. کلمن بحث خود را دردر تربیت سرمایه انسانی
، جتماعی جامعه با آن. از دیدگاه ويرابطه سرمایه اسرمایه اجتماعی خانواده با تربیت سرمایه انسانی و دیگري 

اول،دهد:ز سه مسیر تحت تأثیر قرار میآموز، انباشت مهارت و دانش او را اي خانوادگی یک دانشزمینهپیش
کند که دستیابی به سرمایه مالی وسایلی را فراهم میشود؛خانواده برآورد میمد و ثروت سرمایه مالی که با درآ

شود و یک بستر تر خواهد شد. دوم، سرمایه انسانی که با سطح سواد والدین برآورد میها آساناهداف، با آن
سومین مسیر ببینند. کند تا از آن طریق آموزش بهتري شناختی را به صورت بالقوه براي فرزندان فراهم می

سرمایه انسانی در اختیار والدین، اگر با داند و بیان میکندیسرمایه اجتماعی متأثیرگذاري خانواده بر فرد را 
آید، کامل نشود و فقط در محل کار یا جاي دیگري غیر از وجود میسرمایه اجتماعی که در روابط خانوادگی به

).2003واهد آورد (چو،نخخانه به کار برده شود، پیشرفت آموزشی براي کودکان را به ارمغان 

اثر سرمایه اجتماعی بر نوآوري-2

یافته را به عنوان عاملی براي کم شدن نوآوري و ) کمبود سرمایه اجتماعی تعمیم1997نک و کیفر(
گذارد، از طریق سرمایه اجتماعی میانی یا نوآوري میکه سرمایه اجتماعی بر کنند. اثريخالقیت معرفی می

ها و اطالعات را از نهادهاي یابد. کارکرد اصلی سرمایه اجتماعی میانی، این است که منابع، طرحرابط اثر می
ها و ي آن تسري دهد. این کار توسط بنگاهجامعه و نهادهابه ،طور مشخص حکومترسمی فراتر از جامعه و به

هاي تحقیق و توسعه یابد. سرمایه اجتماعی در سطح میانی، به پیشرفت شبکههاي غیردولتی تحقق میسازمان
هاي جدید، محتاج پیگیري مستمر فناوري و حرکت به سمت آن است. از گذاريکند. سرمایهنیز کمک می
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ها قادر به پذیرش و تحمل این خطر اري خطر کردن است که اغلب بنگاهطرفی کاربرد نوآوري، نیازمند مقد
شود که خطر، فقط متوجه یک شرکت نباشد. به این ترتیب، در صورت ها، باعث مینیستند. همکاري بنگاه

).1997سیم شده و منجر به ورشکستگی نشود (نک و کیفر،زیان وارده تقح،رشکست یک ط

کارایی دولتاثر سرمایه اجتماعی بر -3

شود، با هاي مبادالتی میتر قراردادها و کاهش هزینهسرمایه اجتماعی عالوه بر این که باعث انعقاد راحت
بادر نظر گرفتن این که به خصوص در این مطلب، اقتصادي مؤثر است. بهبود کارایی دولت نیز بر عملکرد

، بسیار مهم سازداقتصاد کل کشور را معلوم میوضعیت اقتصادي دولت، وضعیت کشوري با اندازه بزرگ دولت، 
توانند ایجاد کنند، اثرات است. به عبارت دیگر جدا از اثرات مستقیمی که اعتماد و هنجارهاي مدنی می

دارند. این دسته از اثرات، اعمال ي بر سرمایه اجتماعی راغیرمستقیم نیز، از مسیرهاي سیاسی امکان تأثیرگذار
بخشند. هاي اقتصادي را از طریق تأثیر بر سطح و نقش مشارکت سیاسی ارتقاء میاستحکومتی و کیفیت سی

در جوامعی که از سرمایه اجتماعی باالیی برخوردارند، مسئوالن دولتی بیشتر مورد اعتمادند و اعالم مواضع و 
ر باشد، اعتماد باعث ها نیز به همین خاطر از اعتبار بیشتري برخوردار است. هر چه  صحت این امر بیشتسیاست

تري را شود. در چنین جوامعی، مردم مناطق مناسبهاي اقتصادي میگذاري و دیگر فعالیتایهمافزایش سر
کنند که در بلندمدت بهینه میهاي تولیدي را انتخاب گزینند و آن دسته از فناوريگذاري برمیبراي سرمایه

).1997. (نک و کیفر،مدتنه در کوتاهند، اشب

باشد؛ میگذاريسرمایههاي تأثیرگذار برسرمایه اجتماعی، یکی از مؤلفهتوان نتیجه گرفتبنابراین، می
ایجاد اشتغال تولید ثروت،اساس همچنین ، اجتماعیو تواند سرچشمه همه تحوالت اقتصاديمیگذاري سرمایه

کمک کند و ید اعتماد و امنیت در جامعه تواند به تول. سرمایه اجتماعی عاملی است که میو رفع بیکاري باشد
هاي کنترل جامعه، موجب تقویت همبستگی اجتماعی شود. سرمایه اجتماعی موجب افزایش با کاهش هزینه

ها در نظام اجتماعی، قدرت سیاسی در سطح ستانبشود، با نهادینه شدن بدهمیدر سطح جامعههابستانبده
سرمایه اجتماعی با تأمین اعتماد مردم به نهادهاي دولتی و تحقق بنابراینشود. جامعه بازتولید و توزیع می

.)1390(سویزي،محمدي،شودگذاري میمشارکت اجتماعی، ضمن تأمین امنیت منجر به افزایش سرمایه

گیرينتیجه

مدلی اگر بتوان روحیه هدر راستاي تعریف اقتصاد مقاومتی، با توجه به شرایط تحریم و فشارهاي موجود،
، این خود افزایش سرمایه اجتماعی را ها را تقویت کردو همکاري بین مردم در مقابله با مشکالت ناشی از تحریم

داشتن پیشینه توان بیان کرد. همچنین میباشداي از اقتصاد مقاومتی میمنجر خواهد شد که بیانگر جنبه
شود، ي ایجاد اقتصاد مقاومتی حاصل میدر نتیجه، که خوب از عملکرد افراد جامعه و نهادهاي موجود در آن

- ها و برنامهدر چنین زمانی اعمال سیاستدوام آن در جامعه خواهد شد.باعث پدید آمدن سرمایه اجتماعی و 

دیل نشود. تواند همه افراد جامعه را دربر گیرد و به دولت یا حکومت تب، میهاي اقتصاديریزي
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با برقراري اقتصاد مقاومتی و پدیدار شدن سرمایه اجتماعی و افزایش آن،فت؛ توان نتیجه گربنابراین، می
سرمایه شود، و به تبع وجود مراه میبا عملکرد اقتصادي بیشتر، هحضور و فعالیت اجتماعی افراد جامعه،

- فراهم میضاي آرام و باثباتی در جامعه فتأمین شده و اعتماد مردم به یکدیگر و به نهادهاي دولتیاجتماعی 

گذاران خارجی فراهم گذاري و حتی ورود سرمایهي ثبات شرایط در جامعه فضا براي سرمایه، در نتیجهگردد
آید.می
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