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 مقدمه

یک سیستم پیچیدۀ انسانی و اهمیت  منزلۀ به« ۀ اجتماعیسرمای»تالش روزافزون برای درک و فهم 

فراتر از  ،های مؤثر آن مؤلفه منزلۀ به« مشارکت»و « پذیریهنجار»و « اعتماد»درک و فهم عمیق 

در جذاب های تحقیقاتی  به یکی از زمینههای فرض و همبستگی،  روابط خطی و مبتنی بر آزمون

سرمایۀ اجتماعی مفهومی  (.5931آذر  فغفوری) حوزۀ مطالعات سیستمی تبدیل شده است

این از ورود سه دهه بیش از ، استشناسی  خاستگاه این مفهوم جامعهو اگرچه ای است  رشته بین

های اجتماعی و اقتصادی  و سایر حوزه ،شناسی های سیاست، اقتصاد، مدیریت، روان هواژه به حوز

 لیو تحل قیشناخت عم تمرکز بر گان این مقالهکارویژۀ نگارند (.5931)رنانی و مؤیدفر  گذرد می

و آثار آن  یاجتماع یۀو انباشت سرما دیتول ندیعوامل مؤثر در فرا یرخطیو غ ایپو و دهیچیرفتار پ

از سطوح و شقوق مختلف  یسودآور بودن برخوردارو چگونگی  ییچرا ،نیدر گذر زمان، همچن

 الیّس ،یارتباطات انسان ۀدیچیپ تیبه ماه توجهست. با ایو پو یستمیس کردیبا رو یاجتماع یۀسرما

 ها مطرح و به پرسش نیا انسانی یها ارتباطات و کنش تیو کمّ تیفیک رییو تغ ،ها تیذهن بودن 

ها و  زیرسیستم منزلۀ به «مشارکت»و  «یریهنجارپذ» و «اعتماد»شد که خواهد پاسخ داده ها  آن

ذارند و گ یاثر م گرید کیبر  ؟ چگونهرندیگ یل مچگونه شک یاجتماع یۀسرماعوامل اصلی ایجاد 

 یها ستمیبر سچگونه ر گذر زمان د؟ شوند یو انباشته م دیتول یندیچه فرا یط ؟رندیپذ یاثر م

 ند؟نک یمتولید  ایو مزا شوند آور میسود یمیسمکانو با چه  گذارند؟ می ریتأث یو اجتماع یاقتصاد

 مسئله بيان

ساختار اجتماعی دهندۀ آن است که چگونه  نشان( 5311یدگاه کلمن )از دمفهوم سرمایۀ اجتماعی 

سرمایۀ اجتماعی عبارت است از  ،واقع در. کندارزش ایجاد تواند برای افراد آن یک گروه می

منبعی در اختیار اعضا قرار منزلۀ   اجتماعی که به هایآن جنبه از ساختار های ایجادیِ ارزش

 ْ بر این باور است که اعتماد (5911)خود دست یابند. آنتونی گیدنز  گیرد تا بتوانند به اهداف می

رود که  شمار می  به ،اساس نوعی جهش به ایمان  بر ،های مجرد ابراز اطمینان به اشخاص یا نظام

برخورداری مزایای اهمیت و که  درحالیسازد.  اطالعی را برطرف می معموالً مشکل نادانی یا بی

پیچیدۀ تشکیل مکانیسم  خوبی اثبات شده است، سرمایۀ اجتماعی بهف سطوح مختل جوامع از
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نشده است درک  کامالًآید هنوز  سرمایۀ اجتماعی و اینکه چگونه چنین مزایایی به وجود می

(Dudley 2004: 14 .)حلقوی و فراتر از  ـ رویکردهای علّیبا استفاده از است که   ین در حالیا

مفهوم  به انجام رسیدهوفور  و بهمرسوم در تحقیقاتی که تاکنون  ستگیهای مبتنی بر روابط همب مدل

 محوری فرض(، 1115از نگاه استرمن )یابد.  سرمایۀ اجتماعی قابلیت درک بهتری می

 های سیستم صورت  به را جهان توان می که است استوار اصل این بر ها سیستم شناسی پویایی

 هم  به تحلیلگر، یا ناظر یدد یۀزاو از هایی بخش در اقلحد ها،آن مرزهای کهپنداشت  ایپیوسته

پوشانی مرزهای سیستم سرمایۀ  تنیدگی و هم همین اساس و با توجه به درهم . برندا وابسته

، در «های اجتماعی شبکه»و  «هنجارهای اجتماعی»و « اعتماد»زیرسیستم سه متشکل از  ،اجتماعی

در این سیستم پیچیدۀ انسانی، امکان شناسایی متغیرهای  یحلقو ـ کنار برقراری روابط متعدد علّی

استفاده از  و نرخ و سطح و در مجموع وجود شرایط الزم و کافی برای برقراری این نگرش

ها برای تحلیل عوامل مؤثر در فرایند تولید و انباشت سرمایۀ  شناسی سیستم متدولوژی پویایی

 نظر قرار گرفت. اجتماعی در این پژوهش مد

رویکردهای نرم و سخت در طیف گستردۀ از رویکردهای بینابین میان ها  شناسی سیستم پویایی

 و سیستم در گذر زمان استعوامل در  تغییرامکان ایجاد ترین ویژگی آن  که مهم است سازی مدل

؛ موضوعی که در تحلیل فرایند تولید و انباشت و بررسی آثار (11: 5911فراهانی  )تیموری و مزرعه

و در این تحقیق نیز با هدف  استاقتصادی سرمایۀ اجتماعی بسیار مؤثر و کارساز اجتماعی و 

توان گفت  همین اساس، می بر .شده استتأکید بر آن « کنترل»و « گیری تصمیم»و « گذاری سیاست»

هایی از سیستم پیچیده و انسانی سرمایۀ  نظر در این پژوهش نمایش بخش سازی مد هدف از مدل

دهنده،  از تعامالت میان متغیرهای تشکیلتری  اعی است تا از طریق آن بتوان تحلیل مناسباجتم

حداکثرسازی  با هدفهای کنترلی و هدایتگر  و ایجاد سیاست ،در گذر زمانها  آن بررسی رفتار

 دست آورد.  منافع اقتصادی و اجتماعی ناشی از تولید و انباشت سرمایۀ اجتماعی به

 مبانی نظری و تحقيق ةپيشين

های اقتصادی از مقوالتی است که از چندین سال  ارزیابی آثار سرمایۀ اجتماعی در عملکرد نظام

های مختلف علوم  قبل و پس از آغاز هزارۀ سوم شمار بسیاری از اقتصاددانان و اندیشمندان حوزه
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به طور ویژه  انسانی را به آن واداشت تا در تحقیقات و کندوکاوهای علمی خود به این موضوع

های اصلی در دو حوزۀ  یکی از مؤلفه منزلۀ در دهۀ اخیر، از سرمایۀ اجتماعی به. کنندتوجه 

از . (Woolcock 2001) شود های اجتماعی نام برده می زیربنایی توسعۀ اقتصادی و گسترش نظریه

اجتماعی  دهندۀ آن است که چگونه ساختار (، مفهوم سرمایۀ اجتماعی نشان5331دیدگاه کلمن )

منبعی برای افراد آن گروه عمل کند تا با استفاده از آن به سود و رفاه  همچونتواند یک گروه می

عامل اصلی توانایی در منزلۀ  به« اعتماد»در این رهگذر و ( Soumynananda 2007) رسندبباالتر 

 .مشارکت و نوآوری مطرح است

 خصوص به و اینترنت از استفاده رشگستهای چند سال اخیر حاکی از آن است که  پژوهش

 را پذیری جامعه های ینهو زم دارند تأثیر یاجتماع های شبکه توسعۀ و افزایش بر آنالین ارتباطات

 حفظ و ایجاد به بسیاری کمکامر،  اینکه  کنند می تقویت نیز آنالینغیر فضای و شرایط در

 & Chen 2013a; Hampton & Ling 2013; Hampton & Wellman 2001) کند می اجتماعی سرمایۀ

2003; Kraut et al 2002; Valkenburg & Peter 2007; Wellman et al 2001 .)های  شبکه ،همچنین

کمتری دارند امید به زندگی و  ،نفس پایین، خودباوری اندک اجتماعی برای مردمی که اعتمادبه

با استفاده از (. Burke et al 2011; Ellison et al 2007; Steinfield et al 2008) بسیار باارزش است

های ویلیامز، در برخی تحقیقات مشخص شد ارتباط برجسته و معناداری بین هر دو نوع  مقیاس

در نفس کاربران  اجتماعی و برخی رفتارهای شخصی و اعتمادبه  سرمایۀآوندی و پیوندی 

 ;Burke et al 2010; Ellison et al 2007) وجود دارد ،بوک جمله فیس از ،های اجتماعی شبکه

Papacharissi & Mendelson 2011; Steinfield et al 2008; Valenzuela et al 2009). 

طور خاص   های اجتماعی و به های شبکه سرویس اند پی بردهدر دهۀ گذشته، محققان 

و جمله سهولت دسترسی و درک اطالعات  بوک با ساختارهای مختلف سرمایۀ اجتماعی از فیس

 & e.g. Burke et al 2010 & 2011; Ellison et al 2007) پشتیبانی از منابع مختلف اطالعاتی

سازگاری دارد. ( e.g. Brooks et al 2011; Friggeri et al 2011)های شبکه  و ویژگی( 2011

و  ،بوک ویژه فیس امریکا، بهمتحدۀ های اجتماعی موجود در ایاالت  ارتباط مثبتی بین شبکه

جمله رضایت از زندگی، اعتماد اجتماعی،  از ـ های سرمایۀ اجتماعی در سطح فردی فهمؤل
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 ;Brooks et al 2011; Burke et al 2010)وجود دارد  ـ مشارکت سیاسی ،های مدنی فعالیت

Ellisonet al 2011; Hofer & Aubert 2013; Johnston et al 2013; Lampe et al 2013; Pasek et al 

2009; Pfeil et al 2009; Steinfield wt al 2009; Steinfield et al 2008; Valenzuela et al 2009 .)

 Johnston etاهل افریقای جنوبی )بوک  مختلفی از کاربران فیس های گروه شده در مطالعات انجام

al 2013 ،)اسپیس  بوک و مای کاربران فیس ( اهل نروژBrandtzæg 2012 ،) دانشجویان

و (، Lin et al 2011) کنند بوک استفاده می که از فیسامریکا مختلف حاضر در کشورهای 

دهد ارتباط مثبتی میان  نشان می( Liu et al 2013) کنند استفاده می 5رن چینی که از رن اندانشجوی

 های اجتماعی و سرمایۀ اجتماعی وجود دارد. استفاده از شبکه

 روش تحقيق

و تجمیع  ،ای با مراجعه به منابع در دسترس مطالعات کتابخانه ،رو از طرق اسنادی  تحقیق پیش

شده در  مدل طراحی آزمونموضوع تحقیق انجام شد. افزون بر این، با  با دیدگاه خبرگان مرتبط

با توجه به  ،همچنینهای موردی نیز صورت گرفت.  خالل مراحل تحقیق، بازنگری و اصالح

ارتباطات گروهی و شناخت و  تعامالت و مناسبات انسانیساختارنیافته و نرمِ و  ماهیت پیچیده

استخراج و سازی نرم نیز برای  هنجارهای اجتماعی، در این تحقیق از رویکردهای مختلف مدل

  جمله متدولوژی از ـ های خبرگان و دیدگاهتجزیه و تحلیل اطالعات وزنی متغیرها و  تعیین ضریب

 شد. استفاده ـها سیستمشناسی  پویایی ،فازی ای یل شبکهفرایند تحلدلفی فازی، های نرم،  سیستم

 ها شناسی سيستم پویایی

شناسی  پویایی»دهندۀ مفاهیمی است که با عنوان  نخستین توسعه 1فارستر .دبلیو پروفسور جی.

 ،(5315) های صنعتی پویاییبه نام  ،این مفاهیم اولین بار در کتابی از او .شوند شناخته می 9«سیستم

هایی از ساختار یک  توان با استفاده از مدل . او در این کتاب نشان داد چگونه میندشد معرفی

 این ل آمد. دریکنندۀ آن به درک عملکرد و رفتار آن سیستم نا های کنترل سیستم انسانی و سیاست

رفتار  تا شود می ایجاد موجود تأخیرهای و بازخوردها اساس بر سیستم از تصویری رویکرد،

                                                                                                                            
1. renren 

2. J. W. Forester 

3. System Dynamics 
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اگرچه دستورالعمل . شود فهمیده بهتر اجتماعی و ،زیستی فیزیکی، پیچیدۀ های سیستم کیدینامی

های متفاوتی به کار  ها وجود ندارد و سبک شناسی سیستم مبنای پویایی سازی بر یکسانی برای مدل

 ،، همچنینها شناسی سیستم بندی رویکردهای مختلف در حوزۀ پویایی با جمعشود،  گرفته می

ارائه شده است،  شناسی کسب و کار پویایی( در کتاب 1111) سوی استرمن ای که از اولیه الگوریتم

 :گیرند مراحلی را در نظر می معموالًفق در این حوزه سازان مو مدل

 نظر )انتخاب موضوع و انتخاب مرز مدل(؛ مدموضوع بندی  چارچوب. 5

 ؛موضوعتدوین فرضیۀ پویا در مورد علل . 1

 سازی برای آزمون فرضیۀ پویا؛ ن مدل شبیهکرد  فرموله. 9

 ؛شودآزمون مدل تا وقتی از مناسب بودن آن برای هدف اطمینان حاصل . 1

 های بهبود. طراحی و ارزیابی سیاست. 1

 و مرز سيستم متغيرهای کليدی

با توجه به تعدد تعاریف و برشمردن عوامل متعدد و مؤثر در فرایند تولید و انباشت سرمایۀ 

که متغیرهای کالمی  ،تعیین میزان اثرگذاری و اهمیت هر یک از این عواملو  عی، شناساییاجتما

ها  آن نیازی برای بررسی روابط علّی و حلقوی کیفی و غیرصریح هستند، اقدامی ضروری و پیش

اساس و در این تحقیق، با استفاده   همین آید. بر شمار می  ها به شناسی سیستم در متدولوژی پویایی

اصلی و فرعی تولید و انباشت عوامل ای،  تحلیل شبکهفرایند اعداد مثلثی فازی و و  از منطق فازی

منظور از نتایج حاصل از تحقیقات پیشین و   شد. بدین مشخص ها  آن سرمایۀ اجتماعی و اوزان

از  نفر 3ساختاریافته با  گوی نیمهو و گفت ،ها بندی دیدگاه مبانی نظری سرمایۀ اجتماعی، جمع

گذاری و  دهه سابقۀ سیاستدو بیش از یک که هر  ،شامل مدیران ارشد وزارت نفت ـ خبرگان

ـ  سرمایۀ اجتماعی داشتنددر زمینۀ تحقیق و مطالعات متعدد  ومدیریت در حوزۀ منابع انسانی 

گو با خبرگان و تعاریف عملیاتی برای هر یک از و های مطرح در گفت استفاده شد. پرسش

، مبانی نظریاز  برگرفته که ،اصلی و فرعی در هنگام ترسیم مرز سیستم سرمایۀ اجتماعی های مؤلفه

 اند. ارائه شده 5جدول است، در  یقتحق اینمطرح در   ینامیکید فرضیۀو تحقیقات پیشین 
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 در فرایند تولید و انباشت سرمایۀ اجتماعیتی اتعاریف عملیهای اصلی و فرعی و  مؤلفه. 1جدول 

لفه
مؤ

 
اص

لی
 

 ریف عملیاتیاتع فرعی های مؤلفه

ماد
اعت

 

 عاماعتماد 
منافع ـ چه میزان از  شهرداری ،، راهنمایی و رانندگیقضاییهقوۀ  نیروی انتظامی، وپرورش، آموزشجمله  از ـ ی عمومیها نهادها و سازمان* 

 ؟کنند مین میأجامعه را ت

 خاصاعتماد 
اعتماد توان  می ها و همکالسی ،همکاران همسایگان، دوستان و آشنایان، اقوام و خویشاوندان، واده،تا چه حد به اعضای خانطور میانگین،   * به

 کرد؟ 

 ؟درک اعتماد توان  نداریم چقدر میها  آن باآشنایی  ۀها و افرادی که سابق غریبه* به  یافته اعتماد تعمیم

 انشان چقدر است؟به صاحبوند ش * احتمال رساندن اشیای قیمتی که پیدا می محیطبه اعتماد 

 وجود دارد؟ احساس امنیتچقدر  های محله در خیابانشبانه قدم زدن * برای  امنیتاعتماد به وجود 

 و صداقت چقدر رواج دارد؟ ،داری * خصوصیاتی نظیر پایبندی به قول و قرار، امانت اعتماد به نگرش مثبت

جار
هن

ق(
خال

ی )ا
ذیر

پ
 

ری
میا

ه
 

 شود؟ می احساس تکلیفچقدر  بهبود اوضاع محل زندگی و جامعهبه برای کمک *  دیاحساس تکلیف فر

 خواهد شد؟ پوشی چشموقت شخصی پول و و جامعه آیا از  رای بهبود وضع محل* ب ایثارگری اجتماعی

ری
کا

هم
 

 است؟ دهند چقدر انجام می المنفعه عامهایی که کارهای  همکاری با سازمان ۀسابق*  ای همکاری محله

 شود؟ چقدر همکاری میـ  برق ،آبجمله بنزین،  از ـ مصرف کاالهای عمومیجویی در  صرفهی مسئوالن برای در صورت تقاضا*  نهمکاری با مسئوال

 ها ظرفیت پذیرش تفاوت

 برید؟ چقدر لذت می مردمی که فرهنگ و آداب و رسوم متفاوتی دارند* از زندگی با 
 وجود دارد؟باور جامعه اوضاع برای بهبود ای متفاوت ه وجود فرهنگ* چقدر به 

 است؟چه میزان  فرهنگی و نه تکچندفرهنگی  ۀزندگی در جامع* خوشبینی به 

 احساس اثرگذاری و کارایی

 است؟چه میزان  احساس مفید واقع شدن و اثربخش بودن در دوران زندگی *
 ضاع جامعه چقدر است؟بهبود اومشکالت و  در حلّری ثیرگذاأتبینی به  خوش *

 مردم، چقدر است؟در صورت همکاری جامعه، مشکالت  توانایی حلّ* اعتقاد به 

 ارزش زندگی
 وجود دارد؟احساس رضایت زندگی در گذشته چقدر  از* 

 ؟قائل استارزش چقدر  دافراجامعه برای * 

گرایی و احترام به  قانون
 های اجتماعی عرف

 م به رعایت قوانین جاری چقدر در توسعۀ جامعه نقش دارد؟* احترام به قوانین و الزا
صورت بروز تعارض میان منافع شخصی و با هنجارهای رسمی و غیررسمی، رعایت قانون و احترام به حقوق دیگران چقدر اهمیت  * در

 دارد؟

ت 
مای

ح
عی

تما
اج

 
  

 شود؟ اهمیت داده میها  آن گوش دادن به درددلیا  برخی کارها نداد کمک در انجامافراد فامیل برای دوستان یا * چقدر به  حمایت عاطفی

 چقدر است؟ها  آن ول بهپقرض دادن * در صورت نیاز اقوام یا دوستان، احتمال  حمایت اقتصادی
که

)شب
ت 

ارک
مش

 
ری

پذی
 ـ 

ام(
سج

ان
 

ار 
خت

سا
 ۀشبک

قی
اف

 

عی
تما

 اج
ت

ارک
مش

 

 در محل
 سکونت

 های گروهی چقدر است؟ و اقوام و تفریح همسایگان* میزان حضور در غم و شادی 

 چقدر است؟ شرکت در نماز جمعهمسجد و و  های مذهبی احتمال حضور در مناسبت * امور مذهبی

 مدارس چقدر است؟ اولیا و مربیانهای  های عمومی و ملّی، نشست های عمومی، مناسبت ییاشرکت در گردهم* میزان  شده سازماندهی

های  شبکه
 جازیم

 چقدر است؟ ـ توئیتر ،بوک، اینستاگرام، تلگرام جمله فیس از ـ های مجازی مبتنی بر موبایل و اینترنت مندی برای حضور در شبکه * میزان عالقه

ار 
خت

سا
 ۀشبک

دی
مو

ع
 

نی
مد

ت 
ارک

مش
 

 چقدر است؟ مذهبی  تئهیو  ،هالحسن قرض  ، صندوقیریهخ انجمن عضویت در* میل به  های مدنی تسنّ

عضویت در 
های  گروه

 فرهنگی

 چقدر است؟ بسیجو  ،فرهنگی های کانون، های هنری عضویت در گروه* تمایل به 

جدید های الگو
 مشارکت

 مربیانو اولیا   انجمنو  ،ورزشی های تیم، کارگریصنفی و  های تحادیه، اهای سیاسی تشکل، احزاب و های غیردولتی سازمان* برای حضور در 
 قدر تمایل وجود دارد؟مدارس چ

حضور در 
 انتخابات عمومی

 های صنفی و سیاسی چقدر در اصالح امور جامعه اهمیت دارد؟ حضور مؤثر در انتخابات

ت 
کیفی

که
شب

 

 انسجام اجتماعی
برای مدارس ن در جواناموفق و کار، پرورش یافتن دوستان واقعی در محل سکونت دیگران، به و توجه به مسائلی همچون احترام  اهمیت* 

 چقدر است؟ بین افرادو دوستانه آمیز  محبتو ارتباط  ،مقابل قانون رد افرادهمۀ برابر بودن موفق، حیات اجتماعی تجربۀ 
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 تدوین فرضية پویا

در مقام  ،ساز چگونگی بروز مسئله است. مدلزمینۀ واقع، یک تئوری کارا در  در ،فرضیۀ پویا

ی ذهنی افراد درگیر با مسئله و خبرگان مرتبط با موضوع را دریافت ها کند مدل تسهیلگر، تالش می

 ترتیب تدوین شد:  نظر بدین همین اساس فرضیۀ پویای این پژوهش متناسب با اهداف مد برو  کند

یک سیستم انسانی پیچیده، عوامل متعددی  ۀلمنز به ،در فرایند تولید و انباشت سرمایۀ اجتماعی

افراز کرد. این « مشارکت»و « هنجارپذیری»و « اعتماد»زیرسیستم سه را به ها  آن توان مؤثرند که می

های  نظام ها و خرده سو بر کارایی و عملکرد سازمان از یکها  آن دهندۀ ها و عوامل تشکیل زیرسیستم

. پذیرند تأثیر میها  آن سو از گذارند و از دیگر و فرهنگی جوامع تأثیر می ،سیاسی، اجتماعی، اقتصادی

نگر، با  سویه و یکخطی دهندۀ سیستم انسانی سرمایۀ اجتماعی، فراتر از روابط  اجزای تشکیل ،واقع در

توان با گذر زمان، در روند توسعۀ   را میها  آن دیگر روابط علّی و حلقوی دارند که بازخورد و آثار یک

 ذیل، مشاهده کرد: با تأکید بر موارد ،ها آن های دربردارندۀ شدن سازمان جوامع و کاراتر

ترین عامل ایجاد منافع ناشی از تولید و انباشت سرمایۀ  اصلی منزلۀ به ،ارتباطات افراد .5

، «مشارکت»و « هنجارپذیری»و « اعتماد»اجتماعی، با گذشت زمان و متناسب با مقادیر 

 روندی کاهنده یا افزایشی خواهد داشت.

روابط در زمینۀ یر اجتماعی و ذهنیت افراد گرفته از ذخا که نشئت ،سرمایۀ اجتماعی ادراکی .1

 د.نک میتغییر گذر زمان در  ،اجتماعی و شرایط محیطی است

که منافع ناشی از تولید و انباشت سرمایۀ اجتماعی در بستر ارتباطات افراد ایجاد  درحالی .9

ر داشت ارتباطات است، آثا های ایجاد و نگه که متأثر از هزینه ،شود، کیفیت ارتباطات می

های متناسب با شرایط سازمان خواهد  های انسانی و اتخاذ سیاست رفتار سیستمبر محسوسی 

 .گذاشت

 8گيری سرمایة اجتماعی ادراکی اندازه

با توجه به تعیین اوزان معیارهای اصلی و فرعی مؤثر در فرایند تولید و انباشت سرمایۀ اجتماعی، 

شده در تعاریف عملیاتی معیارها قابل  اهیم ارائهاساس مف یک از این معیارها نیز بر مقادیر هر

                                                                                                                            
1. Percived Social Capital 
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ضرب اوزان معیارها در مقادیر مربوطه، میزان  حاصلتجمیع با  ،ترتیب  محاسبه خواهند بود. بدین

میزان انباشت محاسبۀ برای  ،. همچنیناستسرمایۀ اجتماعی در مقاطع مختلف قابل محاسبه 

به توان  های زمانی مختلف می ت زمان و در بازهاثر گذش )افزایش یا کاهش( سرمایۀ اجتماعی بر

 :کرد گیری انتگرال 5کمک رابطۀ 

(5) 



n

i

iicwSC
1

 

iw:  اجتماعی ۀسرمای معیارهای تولید و انباشتوزن هر یک از 

ic: اجتماعی اجتماعی ۀایسرم معیارهای تولید و انباشتهر یک از  مقدار 

مقادیر متناظر با هر  محیط مورد مطالعهدر اولیۀ سرمایۀ اجتماعی ادراکی میزان محاسبۀ برای 

با میانگین هر یک از شده در تعاریف عملیاتی  های مطرح اساس پرسش یک از معیارها نیز بر

رها، مقدار اولیه و معیااز ضرب اوزان در مقادیر هر یک  با تجمیع حاصل. معیارها محاسبه شدند

 چنین محاسبه شد:ادراکی )با واحد ارزش ایجادشده(، سرمایۀ اجتماعی 





n

i

iicwSC
1

 

 = (0.098 × 2.988) + (0.102 × 2.581)+…+(0.036× 3.956) = 2.9831 [Value]

 

 ایجاد سود و منافعدیناميسم سرمایة اجتماعی و  ساختار دیناميک

های صریح و جامع برای تشریح روند تولید و انباشت سرمایۀ اجتماعی  مسن مکانیاگرچه تاکنو

های  ، برای فهم عمیق آثار اجتماعی و اقتصادی سرمایۀ اجتماعی نیاز به طراحی مدل ارائه نشده

در این میان، باید توجه داشت مسئلۀ (. Dudley 2004: 17) کامالً مشهود است کاربردی مناسب

های مناسب برای کارکردهای سرمایۀ اجتماعی است. آنچه در  به راهکارها و مدلاصلی دستیابی 

ها برای  شناسی سیستم که استفاده از متدولوژی پویاییاست این  شدهتأکید بر آن این پژوهش 

 .ستکارگشا تحلیل جزئیات مورد نظر

 اعتمادسازی و بازتوليد آن از طریق کنش متقابلمکانيسم 

های  شامل کنش و واکنش« کنش متقابل»عملیاتی شدن مفهوم مکانیسم م، در نخستین زیرسیست
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است.  ،جمله دادوستدهای مادی و معنوی از ،ها ۀ انسانهای دوجانب مبتنی بر ابراز محبت و لطف

دیگر  دوستانه با یکهای  همکاریچه اعتماد بیشتری میان مردم تولید و انباشته شود، افراد برای  هر

با ایجاد ذخایر اجتماعی مثبت در حافظۀ مرتبط با  ،زیرا. شوند ترغیب می تربیش و شرکای خود

سوی  ها در آینده از های آن ابراز لطف و محبت شوند میهای اجتماعی خود، امیدوار  همکاری

بیانگر چگونگی ایجاد و انباشت اعتماد و همکاری از  5 . نمودارشود و جبران بازگردد طرف مقابل

چگونه دهد  از تولید و انباشت سرمایۀ اجتماعی است. این نمودار نشان می طریق روابط ناشی

مربوط به  ۀحافظرا های همکاری را افزایش دهد و چ اجتماعی ممکن است فعالیت ۀسرمای

تولید )کاهش( تواند باعث  می)ناموفق( یا همان ذخایر مثبت )منفی( اجتماعی موفق های  همکاری

های  سو باعث افزایش )کاهش( احتمال فعالیت  سطح اعتماد از یک )کاهش(اعتماد شود. افزایش 

 د.ساز )غیرممکن( میپذیرتر  امکانهای آینده را نیز  سو همکاری شود و از دیگر همکاری موفق می

حافظة منفی ایجادشده

براثر فعالیت های ناموفق

از بین رفتن حافظۀ منفی 3اجتماعی - اقتصادی 0

نسبت حافظۀ مثبت به
حافظۀ منفی 3

تأثیر حافظه ها بر تولید
اعتماد 3

تأثیر حافظۀ منفی بر کاهش
اعتماد 3

تاثیر مستقیم حافظۀ انباشته شده از
گذشته بر فعالیت های جدید 3

-

+

-

+

حافظة مثبت ایجادشده

براثر فعالیت های موفق

اجتماعی - اقتصادی 0

اعتمـاد 4
تولید اعتماد 3 کاهش اعتماد 3

زمان مورد نیاز برای تولید
اعتماد 3

ارزش ادراکی

سرمایة اجتماعی 0

فعالیت های ناموفق
اجتماعی - اقتصادی 3

فعالیت های موفق
اجتماعی - اقتصادی 3

تغییر حافظۀ مثبت 3
از بین رفتن حافظۀ مثبت 3

فعالیت های

همکاری جاری 0

تأثیر روابط ناشی از تولید و انباشت
سرمایۀ اجتماعی بر همکاری های جدید 3

روابط ناشی از
تولید و انباشت
سرمایۀ اجتماعی 0

آغاز فعالیت های
همکاری 3

پایان فعالیت های
همکاری 3

تأثیر اعتماد بر همکاری
0

میزان نسبی اعتماد 3

+

-

+

+

+

+

+

+

+
-

+

+

+

بخشی از فعالیت های همکاری
که موفق هستند 3

+

+

-

تغییر حافظۀ منفی 3

-

+

+

+

زمان مورد نیاز برای
کاهش اعتماد 3

-

+

 T_1

 
یر   اثرر روابرط ناشری از وجرود سررمایۀ اجتمراعی. در ا       ها بر تولید و انباشت اعتماد و بازتولید همکاری. مکانیسم 1 نمودار

قابل   T_1در حلقۀ فزایندۀ  های ضخیم صورتی پیکانبا همکاری ناموفق های  فعالیتاثر  م روند کاهش اعتماد برسمکانی

 مشاهده است.
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 تسهيل جریان اطالعاتمکانيسم 

Tو حلقۀ فزایندۀ  1طور که در نمودار  همان
_
شود، در دسترس بودن اطالعات بالقوۀ مورد  مشاهده می 1

با تداوم  ،پی خواهد داشت. این روند های سودآوری و ایجاد منفعت را در ای افراد زمینهنیاز و مفید بر

یابد و باعث ایجاد سطوح باالیی از  و تکرار منافع حاصل از کسب اطالعات، جذابیت بیشتری می

از ارزش ادراکی در اذهان و حافظۀ مثبت افراد و انباشته شدن حجم بیشتری از اطالعات مفید و مورد نی

توان در گسترش  روند فزایندۀ رضایتمندی و عالقۀ وافر مردم به کسب اطالعات را میشود.  می

شئون جوامع انسانی، اعم از همۀ در ها  آن های اجتماعی مبتنی بر اینترنت و تأثیرگذاری روزافزون شبکه

ایران، مشاهده  خصوص بههای مختلف اجتماعی در سراسر جهان،  و طبقه ،توسعه و درحالیافته  توسعه

های  سازمانخصوص بررسی نقش بهگروهی، و  بر کارایی در سطوح فردی  افزونمکانیسم، این کرد. 

فرایندهای سازمانی، باعث توجه بسیاری از بازمهندسی در  مدیریت دانشاثربخشی غیررسمی و 

 .تشده اس 5«گروهی حافظۀ»نوین  نظران عرصۀ مدیریت به مفهوم شناسان و صاحب جامعه

منافع حاصل از

از دست رفتن منافع 3دسترسی به اطالعات 0

اطالعاتی که از طریق روابط در

دسترس قرار می گیرند 3

اطالعات بالقوة مفیدی که

در دسترس هستند 0
کسب اطالعات 3

از دست دادن و غیرمفید
شدن )قدیمی( اطالعات 3

ایجاد منافع 3

عواملی که امکان استفادۀ مؤثر از

اطالعات را محدود می کنند 3

-

میانگین طول عمر

منفعت 3

-

متوسط دورۀ مفید بودن

اطالعات 3

ارزش ادراکی اطالعات 0

+

+

سود بالقوه به ازای ایجاد هر یک

امکان دسترسی به اطالعات 3

عواملی که امکان ستفادۀ مؤثر از

اطالعات را محدود می کنند 3

اطالعات مفید و جدید در هر یک

از روابط موجود 3

زمان مورد نیاز برای ایجاد

منافع 3

-

-

+

+

+

-

+

+

+

روابط ناشی از
تولید و انباشت
سرمایۀ اجتماعی 0 نگهداری و افزایش روابطاز دست دادن روابط 3

0

+  I_1

 
که در آن منافع ناشی از دسترسی به اطالعات باعث  ،I_1حلقۀ فزایندۀ ، تسهیل جریان اطالعاتمکانیسم در . 2نمودار 

 .قابل رؤیت است ،شود سوی افراد می ای( از های ضخیم قهوه اطالعات )پیکان  تداوم روند کسب

                                                                                                                            
1. Group Memory 
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 های مؤثر اجرای قوانين هنجار و ضمانتمکانيسم 

 در هایی محدودیت و ها الزام قوانین اجرای مؤثر های ضمانت و هنجارها مکانیسم ض،مفرو جامعۀ یک در

 در چنینیاین وضعیت اگرچه. کند می ایجاد خاص رفتارهای بروز و پذیری مسئولیت هدف با اعضا رفتار

 رضایت کسب و سودمندی آن غایی هدف که است این واقعیت ،کند می ایجاد نارضایتی نخست نگاه

هرج بروز از پرهیز برای دانند می جامعه نهادهای و ها گروه و افراد زیرا. است جامعه سطح در عمومی

 قوانین و رفتاری الگوهای با مطابق باید اجتماعی های نظام خرده در  نظمی بی و آشفتگی کاهش و ومرج

 المللی بین و ،یلم گروهی، ی،لمح خانوادگی، فردی، مختلف ابعاد در اجتماعی نظام و جامعه قبول مورد

 های رویه و هنجارها و رسمی قوانین چگونه که کند می اشاره موضوع این به 9 نمودار .کنند رفتار

 نیز ها آن اتفاقاً که دهد می سوق تر موفق های فعالیت گسترش و ایجاد سوی به را جامعه و افراد اجتماعی

 باعث جامعه یا گروه اعضای میان تعهدات. دارند پی در را اجتماعی سرمایۀ بازتولید و تقویت خود نوبۀ به

 که شود می هایی رویه و قوانین پایداری و حاکم اجرایی و اداری فضای بر مثبت آثار تقویت و ایجاد

 ایجاد با روند این. اند اجتماعی روابط گسترش برای عاملی همچنین و عمومی و فردی منافع دربردارندۀ

 بر اجتماعی های رویه و قوانین تقویت و ،کار و کسب فضای در اتثب ایجاد گروهی، و فردی منافع

 .گذاشت خواهد مستقیم و مثبت اثر اجتماعی سرمایۀ مختلف سطوح بر مبتنی روابط گسترش

 N_1

منافع موجود بر اثر
ایجاد ثبات در شرایط و
اتالف منافع ناشی ازفعالیت های همکاری 0

ثبات 3
ایجاد منافع بر اثر ایجاد ثبات در

شرایط و فعالیت های همکاری 3

تاثیر منافع ناشی از ثبات و پایداری

محیط بر سرمایۀ اجتماعی 3

منافع موجود ناشی
از خالقیت و نوآوری

0 ایجاد منافع بر اثر خالقیت و

نوآوری 3
اتالف منافع خالقیت و

نوآوری 3

روابط ناشی از
تولید و انباشت
سرمایۀ اجتماعی

0 کاهش روابط سرمایۀ

تغییر روابط ناشی از نیاز به قوائداجتماعی 3

سازمانی بهتر 3

تغییر ناشی از تمایل برای

محدودیت های کمتر 3

میزان تعهّد در هر رابطه

0

تعهّد جمعی 3

ثبات و قوّت در
هنجارهای جامعه

0

ایجاد و نگهداری قوانین و رویه

های جاری 3

+

+

+

+

-

-

+

تاثیر منافع ناشی از خالقیت و

نوآوری بر سرمایۀ اجتماعی 3

+

+

-

+

+

زمان مورد نیاز برای تغییر

هنجارها 3

-

سطح مورد انتظار از قوانین،

هنجارها و رویه های جاری 3
+

+

تعداد معمول روابط 3

-

 
بایرد توجره   های ضخیم و قرمز(  )پیکان N_1حلقۀ تعادلی ، به های مؤثر اجرای قوانی  هنجار و ضمانتمکانیسم در . 3نمودار 

مرانعی بررای برروز     مثابرۀ  به ،بوروکراسی پیچیده در قالب قوانی  و هنجارهاجمله  از ،های بازدارنده به جنبه کهکرد 

 شود.سرمایۀ اجتماعی تواند باعث کاهش  اشاره شده که میخالقیت و نوآوری 



   454   ها سيستم شناسی پویایی رویکرد با اجتماعی سرمایة تحليل برای پویا مدلی طراحی

 

 های سرمایة اجتماعی منافع و هزینه

سه تباطات بین افراد از طریق منافع ناشی از انباشت سرمایۀ اجتماعی از مجرای برقراری ار

شود که  آیند. این پیوندها باعث ایجاد اعتماد می وجود می  بهپیشنهادی در این تحقیق مکانیسم 

دهد اطالعات مفیدی را با هدف  کند، به افراد اجازه می همکاری را بین افراد ایجاد و تقویت می

یج رویکردها و رفتار فاخر اجتماعی گذاری و ترو و در نهایت به پایه ،کسب منافع تبادل کنند

تر شدن روابط، با تخمین و محاسبۀ منافع حاصل از هر واحد از  منظور ساده  کند. به کمک می

 محاسبات انجام شد. 5«ازای هر ارتباط  ارزش به»مبنای  سرمایۀ اجتماعی بر

اما . وجود ندارد داشت سرمایۀ اجتماعی همواره رایگان نیست بحثی در اینکه تولید و البته نگه

موضوعی قابل  کند میو در مقایسه با منافع حاصله چه نسبتی پیدا است ها چقدر  اینکه این هزینه

، همراه استاگرچه با افزایش منافع  ،تأمل است. افزایش شمار ارتباطات و پیوندهای اجتماعی

 منزلۀ مان بههایی صرف وقت و ز داشت چنین ارتباط حداقل هزینۀ الزم برای ایجاد و نگه

های ناشی از  دارایی افراد است. طبیعی است برای ایجاد و استفاده از منافع فرصتترین  قیمتی

های  هزینه»بر صرف زمان نسبتاً زیاد،   گسترش ارتباطات و رساندن آن به سطحی مطلوب، عالوه

باید همچنین . نظر گرفته شوند های اجتماعی و اقتصادی نیز باید در و برخی محدودیت 1«فرصت

تنها دربردارندۀ منافع نیستند، بلکه همراه با ضررهای مادی و  نه ها که برخی از ارتباطکرد توجه 

توان بر مبنای  های سرمایۀ اجتماعی را نیز می همین اساس هزینه معنوی نیز خواهند بود. بر

 .شده استاستفاده « ارزش»برای سنجش آن از واحد که  کرد گیری اندازه« ارتباط/ شخص»

 اجتماعیجریان توليد و انباشت سرمایة مدل عمومی 

جمله  م ایجاد منافع از طریق ارتباطات و با افزودن جزئیات دیگری ازسبرای درک بیشتر مکانی

مدل اثر برقراری ارتباطات  های متفاوت و میزان درک و فهم افراد از منافع ایجادشده بر قضاوت

با تحلیل . ه استی روند تولید و انباشت سرمایۀ اجتماعی ارائه شدبرادر این تحقیق عمومی و پایه 

بر  ادراکی افراد را درهای  ارزشگسترۀ بزرگی از  یایجاد منافع مشخص شداین مدل، جزئیات 

                                                                                                                            
1. Value per Connection 

2. Opportunity Cost 
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ای  کنند نیز از دیگر مسائلی است که باید به آن توجه ویژه . ارتباطاتی که با سرعت رشد میگیرد می

کنند و  که برخی عوامل برای گسترش ارتباطات محدودیت ایجاد میکرد ه . همچنین باید توجشود

آیند که دربردارندۀ  وجود می  عوامل دیگری نیز برای ایجاد پیوندهای اجتماعی و توسعۀ ارتباطات به

انجام برای ارائه شده است.  1جزئیات در نمودار  .ندا داشت روابط هایی برای ایجاد و نگه هزینه

گسترش ارتباطات ناشی از وجود و بر اثر ایجادشده منافع ضی، مقایسه و سنجش کمّی ریامحاسبات 

جمع  برابر با حاصلکه  «5ارزش» از واحد بدون بُعدشدۀ در این پژوهشاجتماعی، انباشت سرمایۀ 

 ارتباطات است، استفاده شد.داشت )منفی(  های ایجاد و نگه جبری منافع حاصله )مثبت( و هزینه

-

+

+

ارتباطات ناشی از

سرمایۀ اجتماعی
تغییر در روابطگسست روابط

ارتباطات سرمایۀ اجماعی اولیه+

زمان مورد نیاز برای اتالف

-سرمایۀ اجتماعی

ارزش ادراکی از روابط

سرمایه اجتماعی تغییر ادراکی از ارزش

ادراک اولیه

+

مجموع منافع ناشی

انباشت منافعاز سرمایه اجتماعی

زمان مورد نیاز برای

تطبیق ادراک

-

زمان مورد نیاز برای

تحقق منافع

-

اتالف منافع

مدت زمان اتالف منافع

-

+

-

هزینه به ازای هر

یک رابطه

+

هزینۀ مبنا )پایه( برای

هر رابطه
+

تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر هزینه های

ایجاد هر یک ارتباط
مجموع هزینه های نگهداری

سرمایۀ اجتماعی

-

منفعت حاصل از وجود

+سرمایۀ اجتماعی

میانگین منفعت به ازای

هر یک رابطه

+

تاثیر روابط بر ایجاد منافع

+

ارزش تولیدشده به ازای

ایجاد هر یک رابطۀ ناشی از

وجود سرمایۀ اجتماعی

+

تفاوت میان ارزش فعلی و ارزش

ادراکی سرمایه اجتماعی

+

تاثیر ارزش ادراک شده بر روابط

سرمایۀ اجتماعی در حال تغییر

زمان مورد نیاز برای تغییر روابط

-

ارزش نسبی روابط

سرمایۀ اجتماعی

+

-

+

+

 
 سرمایۀ اجتماعیناشی از تولید و انباشت ارتباطات ایجاد اثر  ایجاد منافع برمدل عمومی جریان . 4 نمودار

 

                                                                                                                            
1. Value 
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 های تحقيق یافته

های ناشی از ارتباطات سرمایۀ اجتماعی  منافع و ارزش انسانی ارتباطاترخورداری از شمار اندک ب

رود  اگرچه انتظار می ترش یابد.گسفزاینده طور   به روندطبیعی است که این و  سازد میپدیدار را 

. متفاوت استدر واقعیت اندکی ین وضعیت ااین حالت با ایجاد شرایط مناسب به وقوع بپیوندد، 

های زمانی برای  و محدودیت ،زیرا چنین پیامدی به شمار و کیفیت ارتباطات، ارزش هر ارتباط

 .مه اشاره خواهد شدکه به جزئیات آن در ادا ایجاد هر یک از ارتباطات بستگی دارد

 های مختلف اساس سياست سازی و اجرای مدل بر شبيه

دو  ،مشاهدۀ روند تغییرات ،مدل، همچنیناجرای سازی و  ابتدایی برای آغاز شبیهبا توجه به نقطۀ 

 1«ازای هر ارتباط  هزینۀ پایه به»و  (ABC) 5«ازای هر ارتباط  منافع متوسط به»کنندۀ  پارامتر تعیین

(BCC) از ، محدودۀ وسیعی از پیامدهای ممکنسازی مدل خروجی حاصل از شبیهر نمودارهای د 

 ، تثبیت، کاهش مستمر، نابودی و انهدام رفتارهای متغیرها و روندهااعتنایی جمله رشد فزاینده، بی

اگرچه شمار ارتباطات در فرایند تولید و انباشت سرمایۀ اجتماعی و بررسی آثار  .شود میمشاهده 

که میزان منافع و کرد ، باید توجه استنافع آن بسیار مهم و یکی از عوامل اصلی در این زمینه و م

عامل مهم دیگر، نقش خود را نمایان خواهد ساخت. مثابۀ   به ،های مترتب بر هر رابطه نیز هزینه

 9«کیفیت ارتباط» منزلۀ رو در این تحقیق با معرفی شاخصی به ازین
(QC)، مع ج که نسبت حاصل

گویی به  پاسخزمینۀ مناسبی برای هزینه و منافع ناشی از هر ارتباط بر منافع آن خواهد بود، جبری 

 در این تحقیق فراهم آمد:فرضیۀ دینامیکی بررسی های مطروحه و  پرسش

(1)  –  /QC ABC BCC ABC 

هد بود و در بهترین تر باشد بیانگر کیفیت باالتر روابط خوا نزدیک 5چه این نسبت به عدد  هر

تر منافع را با اتخاذ  از آن مهمهم ها را کاهش داد  صورت توأمان هم هزینه  توان به حالت می

مورد استفاده در مدل با تعیین مقادیر برای متغیرهای ثابت و کمکی  های مناسب باالتر برد. سیاست

                                                                                                                            
1. Average Benefit per Connection 

2. Basic Cost per Connection 

3. Quality of Connection 
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هشت نتایج مختلفی برای  شده برشمردهتعیین حدود باال و پایین برای دو متغیر  ،، همچنینعمومی

سازی و  بیانگر سیاستی خاص در فرایند شبیه یکواقع هر  که در ،ذیلگذاری  سیاست حالت

سازی مدل  که برای شبیه ،5افزار ونسیم نرم یها محدودیتدلیل   به. مدآ دست   ند، بها اجرای مدل

 BCCو  ABCبرای پارامترهای شده در این تحقیق از آن استفاده شده است، مینیمم مقادیر  طراحی

 آمدند.دست   بهاین اساس  بر مختلف های نظر گرفته شد و نتایج حاصله برای حالت در 15/1 برابر

با و  شد استخراج (BCC=01و  ABC=20)شرایط اولیه نیز با لحاظ سازی  نتایج حاصل از شبیه

 بررسی شدند. تحلیل ونتایج حالت فوق هشت مقایسۀ تطبیقی رفتار متغیرها در هر 

 رفتار متغيرهاو مقایسة ی لتحليل ک

های ایجاد ارتباطات  زمان متغیرهای مؤثر در فرایند تولید و انباشت منافع و هزینه روند تغییرات هم

در ( BCC=01و  ABC=20سازی  ناشی از تولید و انباشت سرمایۀ اجتماعی )با شرایط اولیۀ شبیه

تقریباً هر یک ارتباط سرمایۀ اجتماعی ایجاد ازای   ارزش به که شود. درحالی مشاهده می 7نمودار 

، برخی (3)منحنی  شودای در آن ایجاد نمیو با گذر زمان، تغییرات قابل مالحظه ثابت است

، 1، 1، 9، 1، 5 های رسند )منحنی کنند و بعد از مدتی به ثبات می ای رشد می طور فزاینده  متغیرها به

1 ،1، B ای دارد  کاهندهشدت  بهارزش ادراکی و ارزش جاری سرمایۀ اجتماعی روند (. تفاوت میان

کند. ارزش نسبی سرمایۀ اجتماعی )منحنی  ( و بعد از مدتی این مقدار به صفر میل می7)منحنی 

Aابتدا . دهد رنگ( تنها متغیری است که توأمان رفتار صعودی و نزولی از خود نشان می ، سبز کم

پی گرفتن روند  و با در ،رسد سال به نقطۀ اوج میچهار بعد از گذشت حدود ، صعودی است اکیداً

 رسد. به ثبات می 1در مقدار واحد زمانی  91نزولی تا 

 تحليل رفتار متغيرهای انباشت

سازی  قابل مشاهده است، هر سه پارامتر انباشت در شرایط اولیۀ شبیه 1طور که در نمودار  همان

(ABC=20  وBCC=01) رسند. ارتباطات )منحنی  شت زمان و پس از رشد نمایی به ثبات میبا گذ

 91، با مقدار ناچیزی کاهش در ابتدا، روند صعودی خود را تا واحد زمانی 91قرمز( از مقدار اولیۀ 

                                                                                                                            
1. Vensim 
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گیرد. ارزش ادراکی  روند ثابتی را تا پایان زمان در پیش می 17دهد و با رسیدن به عدد  ادامه می

کند  طور نمایی رشد می واحد زمانی به  51تا  319/1منحنی آبی( نیز از مقدار اولیۀ سرمایۀ اجتماعی )

تا مقدار  111شود. مجموع منافع )منحنی سبز( نیز از مقدار اولیۀ  ثابت می 51و بعد از آن در عدد 

 ماند. کند و سپس تا پایان زمان ثابت می طور نمایی رشد می به  11در واحد زمانی  5511

 
 در گذر زمان متغیرهارفتار زمان  مقایسۀ هم .5ار نمود

 
 مقایسۀ رفتار متغیرهای انباشت. 6نمودار 
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 گانه هشتهای  به سياستتحليل رفتار متغير ارتباطات نسبت 

محرک اصلی ایجاد منافع و تولید و انباشت سرمایۀ اجتماعی اهمیت  منزلۀ شمار ارتباطات به

گانۀ  هشتهای  سیاستا توجه به تغییرات ایجادشده در همین اساس و ب . برداردسزایی  به

مندی به  نظر گرفتن شاخص کیفیت رابطه شاهد رفتارهای متفاوتی برای عالقه اتخاذشده و در

( بسیاست جهش و تثبیت؛ ( الفند از: ا عبارتگسترش یا نابودی و انهدام ارتباطات هستیم که 

سیاست ( ث؛ سیاست کاهش و نابودی( ت؛ اییاعتن سیاست بی( پ؛ سیاست رشد نرمال و تثبیت

 .سیاست رشد اولیه و انهدام( ج؛ انهدام

 
 های مختلف سیاست در برابررفتار متغیر ارتباطات سرمایۀ اجتماعی . 7نمودار 

 اتاق هدایت و ایجاد مسئولیت قدم، نخستین در مطالعه، مورد محیط در آزمون این دادن انجام ایبر

 از جلسه سه هدایت از بعد که شد سپرده مهندسی امور معاونت مدیرکل انمعاون از یکی به فکر

 به او سازمانی سمت مهندسی امور معاونت نوین های سیاست با او همراهی و اندیشی هم های نشست

 معاونت نوین های سیاست به او باور شدن مضاعف و تقویت باعث که موضوعی یافت؛ ارتقا یلمدیرک

 در شاغل مدیران و کارکنان سایر میان رویکرد این ساختن ساری و جاری برای مهمی عامل و شد

 ها چالش شناخت هدف با ،نیز معاونت انسانی منابع تأسیس تازه کمیتۀ مسئولیت ،همچنین. شد معاونت
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 مدیران از یکی به مهندسی امور معاونت به متخصصان جذب و داشتنگه برای الزم های انگیزه ایجاد و

 در او خدمت دورۀ تمدید برای نفت وزیر از مجوز اخذ با بود، بازنشستگی شرف در که ،نامخوش کل

 حضور و یازدهم دولت ابتدای در که بود یدح به چالش این. شد سپرده آموزشی، مشاورۀ قالب

 بالتصدی دلیل  به سازمانیرسمی  سمت 511 مجموع از درصد71این معاونت، حدود  در نگارنده

 درمهندسی وزارت نفت،  معاونت در فعالیت به نفت صنعت ستادی متخصصان گیعالق بی و بودن

 این بر قرار مهندسی امور معاونت در نوین رویکرد با که بود حالی در این داشت؛ قرار حذف معرض

 توسعه نیز نفت تولید و اکتشاف حوزۀ و باالدستی صنایع به دست پایین حوزۀ از ها فعالیت دامنۀ که بود

. بود معاونت در باتجربه متخصصان حضور رویکرد این تحقق الزمۀ نخستین تردید بدون که ندک پیدا

 .آمد دست  به نیز باارزشی نتایج انگیزشی، رویکردهای از الزم حمایت با و ترتیب  بدین

 بهينه  سناریوپردازی و انتخاب سياست

انباشت سه متغیر سرمایۀ اجتماعی با توجه به اینکه در مراحل طراحی مدل فرایند تولید و انباشت 

های  نظر گرفته شد، تمرکز اصلی در انتخاب سیاست در« ارزش ادراکی»و « منافع»و « ارتباطات»

بینانه  و واقع ،بینانه، بدبینانه های خوش سیاست پیشنهادی و سناریوپردازی در حالتهشت بهینه از 

 متغیر در شرایط مختلف قرار گرفت.سه بر رفتار این 

حاکم است، « جهش و تثبیت»سیاست  وترین شرایط  که مطلوب ،«بینانه سناریوی خوش»ر د

 این ( خواهند رسید. در511حداقل ممکن )صفر( و منافع نیز به حداکثر مقدار ممکن ) درها  هزینه

واحد  17یابد و بعد از گذشت  اولیه افزایش می 91صورت ارتباطات با شتابی فزاینده از عدد  

 شود. بیشینۀ ارتباطات ممکن تثبیت می منزلۀ به 517اختیار عدد  و زمانی

که در آن دهد  رخ می« سیاست انهدام»اتخاذ بدترین حالت ممکن با  «سناریوی بدبینانه»مطابق 

دلیل برخورداری از حداقل منافع   به ،شوند. در این سیاست سرعت نابود می روابط و منافع به

یابد و بعد از  (، منحنی گسترش ارتباطات با شیب فزاینده کاهش می51ها ) )صفر( و حداکثر هزینه

طور هولناکی منهدم   کند. ارتباطات در چنین شرایطی به به سمت صفر میل می هفده سالگذشت 

رغم تحمل هزینه  د و بهنشو طور کامل منزوی می  د با از دست دادن ارتباطات خود بهافراشوند.  می

 شود. نمی ها آنهیچ منفعتی نصیب 



444     ،8931 زمستان، 4، شمارة 6دورة مدیریت سرمایة اجتماعی 

 

نظر گرفت.  دربرای سیستم را سیاست بهینه توان شرایطی مبتنی بر  می« بینانه سناریوی واقع»در 

در  1و  1و  1و  9های  ، اگرچه سیاستدر این تحقیق شده گانۀ طراحی  هشتهای  از بین سیاست

با اما ، گرفتندقرار می محور رویکرد عقالنیتمتناسب با و « رشد نرمال و تثبیت»های  زمرۀ سیاست

ها و شرایط  نظر گرفتن واقعیت درطور همزمان، بهتوجه به شرایط حاکم بر هر سیاست و 

 انتخاب شد. 1سیاست در سیستم واقعی،  QCو  ABCو  ACCمقادیر بودن  پذیر امکان

 
 بهینهسیاست و  بینانه رفتار متغیرهای سیستم در سناریوی واقع. 8نمودار 

سو دربردارندۀ رشد مجموع منافع و شمار  تم در این سیاست از یکرفتار متغیرهای سیس

(، با 1 و 1 و 9های  های ممکن )سیاست سو در مقابله با سایر سیاست دیگر ارتباطات است و از

ها در مقایسه با حالت اولیه )ارتقای هزینۀ هر واحد ارتباط از یک  توجه به افزایش نسبی هزینه

دهد )کاهش  (، شمار ارتباطات را طوری در حالت بهینه قرار میواحد ارزش 1واحد ارزش به 

و تثبیت حول همین مقدار تا  19به  11ارتباط در مرحلۀ اول، رشد فزاینده از  11به  91اولیه از 

( که شرایط الزم برای ماکزیمم شدن تابع هدف اصلی )مجموع منافع( را در سازی  ۀ شبیهانتهای دور

های ممکن فراهم کند. رشد فزاینده و معنادار ارزش ادراکی سرمایۀ  مقایسه با سایر سیاست

 رود. شمار می  این سیاست بهمهم  ویژگینیز ( 1)منحنی  اجتماعی
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 بينانه و سياست بهينه در سيستم واقعی نتایج سناریوی واقع

ن وزیر سوی معاو آن ازۀ متناظر با بینانه و ابالغ رسمی سیاست بهین در پی اتخاذ سناریوی واقع

تابعه، نتایج ارزشمندی نیز بعد از سال اول و واحدهای کل   نفت در امور مهندسی به ادارات

و  های اداری حاکم بر ساختارهای دولتی نظر از بروکراسی ها حاصل شد که صرف اجرای سیاست

با اتخاذ این رویکرد، اگرچه . نیز ادامه دارداکنون  هم، های شدید در برابر تغییرات مقاومت

 ند از:ا عبارتها  آن نتایج ارزشمندی به همراه داشت که برخی از ،شدهایی هم همراه  هزینه

امور مهندسی  اعتمادسازی میان معاونتتوسعۀ ارتباطات و ایجاد و هدایت اتاق فکر برای  .5

 نفعان داخلی و خارجی؛ با ذی وزارت نفت

 فی در فرایند تدوینهای صن ایجاد سازوکار مناسب برای حضور نمایندگان انجمن .1

 های مرتبط با فعاالن بخش خصوصی در صنعت نفت؛ و بخشنامه استانداردها

سازی معامالت با رویکرد حمایت از سازندگان  نامۀ شفاف و ابالغ شیوه ،تدوین، تصویب .9

 ؛ایرانقراردادهای صنعت نفت از الینفک ئی جز منزلۀ به ایرانی

منظور   بههای صنفی  پیمانکاری با تشکل برگزاری مشترک سومین کنگرۀ توسعۀ نظام .1

 ؛بخش خصوصی و وزارت نفتافزایی  ارتباطات و همتوسعۀ 

معکوس شدن روند جدایی از معاونت امور مهندسی و جذب کارشناسان توانمند برای  .1

 های بالتصدی از سایر واحدهای ستادی و عملیاتی صنعت نفت. سمت

 بحث و نتيجه

 ،سرمایۀ اجتماعی، برای گسترش گسترۀ مطالعات کیفی و کاربردیرۀ دربابا وجود مطالعات متعدد 

های  ند، فراتر از مدلا که عموماً غیرصریح و کالمی ،منظور تعمیق مفاهیم مرتبط با این حوزه  به

های آماری و منطق ارسطویی، اتخاذ رویکرد سیستمی،  های صرفاً مبتنی بر آزمون و تحلیلخطی 

 همین رود. بر شمار می  استفاده از منطق فازی ضرورتی گریزناپذیر بهو  ،های پویا طراحی مدل

ای نو به زوایای ناشناخته در این حوزه، با کاربست متدولوژی  منظور گشودن دریچه  اساس و به 

های  رو مورد کنکاش قرار گرفت تا پاسخ  ها، این مسائل در تحقیق پیش شناسی سیستم پویایی

 شده ارائه شود. های مطرح مناسب به پرسش
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ند ا اساس نتایج این تحقیق، عوامل اصلی در فرایند تولید و انباشت سرمایۀ اجتماعی عبارت بر

درصد. در مدل عمومی  159/1 ،و هنجارپذیری ،درصد 113/1 ،درصد، مشارکت 1/15 ،از اعتماد

میان  حلقویعلّی و های سرمایۀ اجتماعی، روابط  بر نمایش زیرسیستم اصلی مؤلفه  شده، عالوه ارائه

ای که با دستاوردهای  ؛ نتیجهنیز مشخص شد ها آن دهندۀ های فرعی و عوامل تشکیل زیرسیستم

(، 5339پاتنام )(، 5331کلمن )(، 5319بوردیو )جمله  بسیاری از مطالعات اندیشمندان این حوزه از

 خوانی دارد. نیز هم( 1111(، فالک و کیلپاتریک )5331(، اوفه )1115کاک ) (، وول5331فوکویاما )

انجامد که از  می« پیوند اجتماعی»یا « گره»ها به ایجاد  گونه ارتباط اجتماعی میان انسان برقراری هر

دیگر،  . با هر بار تکرار ارتباط و همکاری با یکشود میایجاد « های اجتماعی ذخیره»گیری  مجرای شکل

کنند  دیگر اعتماد بیشتری پیدا می ای که به یک گونه  به شود؛ ذخیرۀ اجتماعی بین افراد بیشتر و بیشتر می

های اجتماعی،  با دادوستد ذخیره ،واقع گیرد. در و از اینجاست که سرمایۀ اجتماعی بین افراد شکل می

پیوندهای اجتماعی  شود.  باعث تولید و انباشت سرمایۀ اجتماعی میایجاد و های مثبت یا منفی  ذهنیت

شود که نتیجۀ آن افزایش سطوح  و جوامع باعث ایجاد اعتمادی می ،ها اد، گروهدر سطوح مختلف افر

یابند که اطالعات مفیدی را تبادل  اعتماد، افراد این امکان را میافزایش همکاری است. در نتیجۀ این 

ن کنندۀ رفتارهای اجتماعی کمک کنند. ای های تثبیت گذاری هنجارهای فرهنگی و برنامه کنند و به پایه

کند که در مجموع  فراهم میت و سیاس ،اجتماع، فرهنگ، هایی را برای شکوفایی اقتصاد فرایند فرصت

همین اساس، مزایای حاصل از سرمایۀ  و جوامع است. بر ،ها دربردارندۀ منافع برای اشخاص، گروه

های  دن کانالدست آور  بهو  ها اجتماعی باعث تشویق بیش از پیش افراد برای مشارکت بیشتر در گروه

شده توسط ریچارد  بسیار مهمی که در پژوهش انجامموضوع ؛ شود فردی می ارتباطی و ارتباطات بین

 ( نیز به آن اشاره شده است.1111دادلی )

بندی تعاریف متعددی که تاکنون از سرمایۀ اجتماعی ارائه شده است،  ی و جمعلپس از مرور ک

تعریفی جدید  منزلۀ به« ارزشِ حاصل از ارتباطات انسانینمود اقتصادی و موجدِ »این تحقیق  در

منافع و مزایای ناشی از وجود و انباشت سرمایۀ اجتماعی مبنا   این سرمایۀ اجتماعی ارائه شد. براز 

، «کُنش متقابل مبتنی بر اعتماد»سه مکانیسم از مجرای برقراری ارتباطات بین افراد از طریق 

آیند. این پیوندها باعث  وجود می  به« های اجرایی مؤثر نجارها و ضمانته»و  ،«های ارتباطی کانال»
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دهد  کند، به افراد اجازه می شود که همکاری را بین افراد ایجاد و تقویت می ایجاد اعتماد می

گذاری هنجارهای فرهنگی  و در نهایت به پایه ،اطالعات مفیدی را با هدف کسب منافع تبادل کنند

هایی را برای  فرصت سه مکانیسمکند. این  ا و رفتار فاخر اجتماعی کمک میو ترویج رویکرده

و  ها برای افراد که برآیند آنآورند  های همکارانۀ اجتماعی و اقتصادی فراهم می افزایش فعالیت

 همین اساس است که منافع حاصله باعث تشویق افراد برای به گروه و جامعه سودآور است. بر

 .شود فردی می ارتباطی بیشتر و گسترش ارتباطات بین های دست آوردن پل 

شود،  های آن معیّن می اگرچه اهمیت سرمایۀ اجتماعی و تشکیل آن در جوامع از طریق مؤلفه

از طریق  ،های اقتصادی و اجتماعی ویژه فعالیت ها، به وجود سرمایۀ اجتماعی با بهبود عملکرد فعالیت

چه سطح تولید  هر ،در واقعهای مبادله، ارتباط مستقیم دارد.  ایجاد سهولتِ همکاری و کاهش هزینه

یابد و کارایی  های مبادله کاهش می سرمایۀ اجتماعی باالتر رود و روند انباشت آن تسهیل شود، هزینه

تر  هزینه تر و کم راحتو  تر ؛ یعنی مردم سریعکند پیدا میهای انسانی نیز در پی آن گسترش  سیستم

های حقوق  چه سرمایۀ اجتماعی در جامعه بیشتر باشد، بسته بیانی دیگر، هر  له کنند. بهتوانند مباد می

تر باشد، مبادالت تسهیل  شده ها تضمین چه این بسته هر ؛تر خواهند بود شده مالکیتی تضمین

 ؛کنند های منفعتی عبور می تر از چهارراه تر انجام شوند، افراد راحت چه مبادالت سهل هر ؛شوند می

های اقتصادی بیشتر و بهتر انجام  گیری تر باشد، تصمیم های منفعتی راحت چه عبور از چهارراه هر

 ، تولید بیشتر و دروجود داشته باشد در یک اقتصاد های بهتری و بیشتری چه تصمیم و هر ؛شود می

 شود. و روند آن شتابان میتر  افزوننتیجه رشد اقتصادی 

 تحقيق  های محدودیت

دیگر و  ها در دنیای واقعی تأخیر در تأثیرپذیری و اثرگذاری بر یک های رفتار انسان یویژگ از

ها نیز بر آن  شناسی سیستم نکتۀ بسیار مهمی که در متدولوژی پویایی است؛های پیرامونی  پدیده

سازی ریاضی توابع تأخیر در ارتباطات  های مترتب بر مدل شود. با توجه به پیچیدگی تأکید می

 ،همچنین پوشی شده است. شده از بررسی آثار تأخیرها چشم نی در این تحقیق و مدل ارائهانسا

شناسی  شده در این تحقیق رهیافتی اولیه با رویکرد سیستمی و کاربست متدولوژی پویایی مدل ارائه

عاً یک سیستم پیچیدۀ انسانی است. این مدل قطمثابۀ ها به سرمایۀ اجتماعی و پنداشتن آن به  سیستم
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تر آن در  مندان برای اجرای گسترده نظران و عالقه و نقد و نظر صاحب ،نیازمند تکمیل، تحلیل

مدلی پایه و عمومی برای ارتقای  منزلۀ دنیای واقعی است تا با قاطعیت بیشتری بتوان از آن به

 رد.های انسانی با رویکردهای مختلف استفاده ک وری در جوامع و سیستم سطوح عملکرد و بهره

 برای تحقيقات آینده پيشنهاد

شده در این تحقیق با گسترش مرزها و افزودن متغیرهای دیگر  افزون بر نیاز مبرم به توسعۀ مدل ارائه

و تحلیل کمّی سرمایۀ اجتماعی  سنجشدر زمینۀ ترین پیشنهاد برای گسترش گسترۀ تحقیقات  اصلی

شناسی سیستمی و  از متدولوژی پویایی سازی میزان سرمایۀ اجتماعی با استفادۀ توأمان مدل

 ،ریزی آرمانی فازی برنامهو  آتامای سلولیو  ها جمله نظریۀ بازی از ،سازی های دیگر مدل تکنیک

هنجارپذیری و مشارکت، با پذیرش توابع و  جمله اعتماد از ،است که در آن متغیرهای اصلی

، انسانی گی و اجتماعی حاکم بر جوامععضویتی متناسب با شرایط زمانی و مکانی و باورهای فرهن

ها بر  با توجه به تأثیرگذاری انسان ،همچنینشوند.  گیری می در فضای فازی سنجیده و اندازه

به  بنیان سازی عامل گیری از مدل توان با بهره های پیرامون می از محیطها  آن یرو تأثیرپذیدیگر  یک

ای انسانی در فرایند تولید و انباشت سرمایۀ اجتماعی رفتارههای  جزئیات دقیق و بیشتری از پیچیدگی

 :تر داد تر و علمی های دقیق هایی همچون موارد ذیل پاسخ ترتیب به پرسش  و بدین دست یافت

نظر  توان حد باالیی در سرمایۀ اجتماعی میمؤلفۀ ترین  اصلیمنزلۀ   آیا برای اعتماد به .5

 با اعتماد باال مرتبط دانست؟ آمیز را های غیرموفقیت گرفت و برخی فعالیت

فرایند تولید و بر و پایین ارتباطات در مقایسه با کمّیت آن چه تأثیری  ،کیفیت باال، متوسط .1

 ؟گذارد میانباشت سرمایۀ اجتماعی 

کیفیت ارتباطات و انباشت سرمایۀ بر و سطح سواد افراد چه تأثیری  ،جنسیت، سن و سال .9

 ؟گذارد میاجتماعی 

 در فرایند تولید و انباشت سرمایۀ اجتماعی چیست؟ ها نقش حاکمیت .1

 چه نقشی دارد؟ ی اجتماعیها سرمایۀ اجتماعی در وقوع انقالب .1

 سرمایۀ اجتماعی چه سهم و نقشی در تولید ناخالص داخلی کشورها دارد؟ .1

 زندگی و میزان سرمایۀ اجتماعی وجود دارد؟ چه ارتباطی میان سبک .7
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ها  که پرداختن به آن استهایی  دغدغه ها مورد دیگر از ه دههای مهم و اساسی همرا این پرسش

رو نقطۀ آغازی   رود پایان تحقیق پیش تری است و امید می ها و تحقیقات گسترده نیازمند پژوهش

برای جلب توجه بیش از پیش پژوهشگران محترم و انتخاب هر یک از موارد برشمرده برای 

 .اشدبهای نو به چنین مباحثی  گشودن دریچه
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