دولت و سرمایه اجتماعی در افق چشمانداز 20ساله
*

دکتر سید رضا صالحی

**

دکتر اسماعیل کاوسی

چكيده
هر چند سال يكبار به طور معمول جامعه ما شاهد يك رشته فعالیتهاي گسترده علمی و مديريتی
در سطح دولت میباشد که با هدف تدوين برنامهاي براي هدايت و اجراي فعالیتهاي آبادگرانه
کشور صورت میگیرد .درباره اهداف اين برنامهها و تالش دستاندرکاران آنها که در پی توسعه
اقتصاد ملی کشور هستند ترديدي راه ندارد .ولی هرگاه دستاوردها و نتايج اين برنامه را با
دستاوردهاي برنامههاي عمرانی چند کشور نمونه ديگر بهويژه کره ،چین ،مالزي مقايسه میکنیم به
اين نتیجه میرسیم که مجموعه فعالیتهاي توسعهاي کشور با معضالتی دست به گريبان است که از
حرکت جدي به سوي پیشرفت جلوگیري میکند .از ديدگاه کالن اين معضل را میتوان در قالب
سطح نازل شكلگیري «سرمايه اجتماعی» در جامعه مورد مداقه قرار داد که سرچشمه بسیاري از
فعالیتهاي بازدارنده ديگر میباشد.
سرمايه اجتماعی تمام الزاماتی را که براي توسعه ضرورت دارند در خود جاي میدهد .پرداختن به
مسائل نظري و اجرايی سرمايه اجتماعی و نیز تبیین الزامات نهفته در آن براي توسعه اقتصادي
اجتماعی جالب و اساسی است و جاي آن دارد که از سوي متخصصان کشور مورد بحث و بررسی
* عضو هیأت علمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی و معاون پژوهشهاي فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژيك مجمع
تشخیص مصحلت نظام.
** عضو هیأت علمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی
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قرار گیرد تا روشن شود که در کشورهاي موفق در راه توسعه ،مديريت بر آن چگونه تحقق پذيرفته
است .سرمايه اجتماعی يكی از چندين متغیرهاي اصلی در فرآيند توسعه میباشد که نقش کلیدي را
بر عهده دارد.
در اين مقاله ،نخست به مفهوم سرمايه اجتماعی پرداخته و ديدگاههاي مختلف پیرامون سرمايه
اجتماعی را مطرح نموده و سپس رابطه سرمايه اجتماعی و منفعت اقتصادي و عمومی و توسعه
سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی را تبیین نموده و در ادامه به نقش و جايگاه سرمايه اجتماعی در سند
چشمانداز 20ساله پرداخته و در انتها راهكارهاي سرمايهگذاري براي سرمايه اجتماعی و نقش
دولتها در ايجاد سرمايه اجتماعی مورد بررسی قرار میگیرد.
واژگان كليدي :سرمايه اجتماعی ،ديدگاه اجتماعگرايی ،ديدگاه شبكهاي ،ديدگاه نهادي ،ديدگاه
همیاري ،سند چشمانداز 20ساله توسعه سیاسی ،اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی.
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مقدمه
سرمايه اجتماعی از مفاهیم نوپديد در حوزه مطالعات اقتصادي و اجتماعی در سطح جهان و در داخل
کشور است .توجه نظريه پردازان توسعه به سرمايه اجتماعی از نشانههاي تحول در نظريههاي توسعه
است که شايد بتوان به وجوهی از آن به شرح زير اشاره کرد.
 خروج از دايره يكسويه نگريهاي اقتصادي و مادي توسعه و ورود به مرحلهاي نو از توجه يعافتن
به ابعاد غیر اقتصادي توسعه (پس از توجه به وجوه انسانی ،فرهنگی ،اخالقی و معنوي)
 گسترش دامنه شمولیت سرمايه و افزوده شدن سرمايه اجتماعی به زمرهي سرمايههايی کعه تعاکنون
محدود به سرمايههاي فیزيكی ،مالی و انسانی بود.
 جهتيابی نگاهها از فرد محوري در توسعه به روابط اجتماعی
 حرکت تدريجی از اندازهگیري کمی اجتماعی به اندازهگیريهاي کیفی
 دگرگون شدن رابطه اقتصاد به ديگر حوزههاي علوم اجتماعی
سرمايه اجتماعی را به گونههاي مختلفی تعريف کردهاند :يكی از تعاريف مطرح اين است که سرمايه
اجتماعی مجموعه هنجارهاي موجود در سیستمهاي اجتماعی میباشد که موجب ارتقاي سطح
همكاري اعضاي آن جامعه گرديده و سبب پايین آمدن سطح هزينههاي تبادالت و ارتباطات میگردد.
(فوکوياما )1999 ،براساس اين تعريف ،مفاهیمی نظیر جامعه مدنی و نهادهاي اجتماعی نیز داراي
ارتباط مفهومی نزديكی با سرمايه اجتماعی میگردند.
همانگونه که پیش از اين ذکر شد ،سرمايه اجتماعی موضوعی جديد در مطالعات توسعه ،اقتصاد
و جامعهشناسی در سطح جهان است .البته به رغم اين عمر کوتاه ،میزان توجه به آن روزافزون بوده
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است و امروزه کتابها و مقالههاي بسیاري پیرامون جنبههاي نظري و کاربردي آن و به ويژه،
مطالعات موردي آن در جوام توسعه يافته يا توسعه نیافته در دسترس است.
سرمايه اجتماعی عمدتاً مبتنی بر عوامل فرهنگی و اجتماعی بوده و شناخت آن به عنوان يك نوع
سرمايه چه در سطح مديريت کالن توسعه کشورها و چه در سطح مديريت سازمانها و بنگاهها
میتواند شناخت جديدي را از سیستمهاي اقتصادي – اجتماعی ايجاد کرده و مديران را در هدايت
بهتر سیستمها ياري کند( .علوي )34 :1380 ،از سويی دولتها میتوانند نقش بهسزايی در ايجاد و
ارتقاء سرمايه اجتماعی داشته باشند .طبیعی است در سايه باال بودن سرمايه اجتماعی در جوام دست
يابی به اهداف کالن دولتها نیز آسانتر خواهد بود.
سرمایه اجتماعی چيست؟
منظور از سرمايه اجتماعی هنجارها و شبكههايی است که مردم را قادر میسازد تا دست به کنش
جمعی بزنند( .پورتس )1998 ،اين تعريف چندين مقصود را برمیآورد .اوالً ،نه بر پیامدها بلكه بر
مناب سرمايه اجتماعی متمرکز است ،در حالی که میپذيرد ويژگیهاي مهم سرمايه اجتماعی از قبیل:
اعتماد و هنجار متقابل در طی يك فرآيند مكرر پديد آمدهاند .ثانیاً ،اين تعريف ابعاد مختلف سرمايه
اجتماعی را در خود جاي میدهد و میپذيرد که اجتماعات کمابیش بدان دسترسی داشته باشند .ثالثاً،
در حالی که تعريف اجتماع (و نه افراد ،خانوارها يا دولت) را به عنوان واحد درجه اول تحلیل معرفی
میکند در ضمن میپذيرد که افراد و خانوارها ،قادرند سرمايه اجتماعی را از آنِ خود کنند و به عالوه
نحوهي سازماندهی خود اجتماع تا حدود زيادي به مناسبات آنها با دولت برمیگردد .تأثیري که
دولتهاي ضعیف ،دشمن صفت يا بیتفاوت بر زندگی اجتماع و طرحهاي توسعهاي باقی میگذارند،
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قراردادها را محترم میشمارند و در برابر فساد مقاومت میورزند عمیقاً متفاوت است( .آيشام و
کافمن)1991 ،
اين طرز معنا کردن نقش روابط اجتماعی در توسعه ،نقطه عطفی در رويكرد نظري نسبت به
توسعه است و لذا تبعیت مهمی را براي تحقیقات و سیاستهاي معاصر در زمینه توسعه در بر دارد.
بانك جهانی نیز سرمايه اجتماعی را پديدهاي میداند که حاصل تأثیر نهادهاي اجتماعی ،روابط
انسانی و هنجارها بر روي کمیت و کیفیت تعامالت اجتماعی است و تجارب اين سازمان نشان داده
است که اين پديده تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد و توسعه کشورهاي مختلف دارد .تا دههي 1990
عمده نظريههاي توسعه ديدگاههاي بالنسبه کوتهبینانه و حتی متناقض دربارهي نقش روابط اجتماعی
در توسعه اقتصادي داشتند و توصیههاي سیاسی سازندهاي که عرضه میکردند چندان قابل استفاده
نبود .براي مثال ،در دهههاي  1950و  1960روابط اجتماعی و راه و رسمهاي سنتی زندگی همچون
موانعی بر سر راه توسعه تلقی میشد( .مور )289 :1997 ،چنانکه در يكی از اسناد معتبر وقت ،متعلق
به سازمان ملل در  ،1951گفته شده براي آنكه کار توسعه پیش برود« :فلسفههاي قديمی بايد ابطال
شوند ،نهادهاي کهنه اجتماعی از هم بپاشند و عقیده و نژاد بايد از هم گسسته شوند ،ولی شمار
اشخاصی که قادر نیستند قدم به قدم با ترقی حرکت کنند محكوماند که از برخورداري از يك زندگی
آسوده چشم بپوشند و تن به قبول نومیدي بدهند( ».اسكوبار)3 :1995 ،
اين ديدگاه در دهه  1970جاي خود را به نظريههاي وابستگی و نظام جهانی داد .اينان معتقد
بودند که روابط اجتماعی در بین نخبگان حقوقی و سیاسی ساز و کار اصلی استثمار سرمايهدارانه
است .نظريه پردازان نئوکالسیك و متخصصان «انتخاب عمومی که در دهههاي  1980و 1990
بیشترين نفوذ را داشتند به نوبه خويش ،خواص مشخصی براي روابط اجتماعی قائل نمیشدند .آنان
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معتقد بودند که گروهها از جمله بنگاهها در درجه نخست بدان سبب موجوديت دارند که هزينه
معامالتی را پايین بیاورند.
بنابراين ،چنین شد که عمده نظريههاي توسعه روابط اجتماعی را فوقالعاده طاقتفرسا،
استثمارگرايانه ،آزاديبخش تأويل میکردند .ادبیات سرمايه اجتماعی در گستردهترين معناي خود
معرف نخستین تالش براي نزديك شدن به پاسخ اين چالش است( .براون ،1998 ،براون و آشمن،
)1996
چهار دیدگاه دربارهي سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادي
پژوهش در سرمايه اجتماعی و توسعه اقتصادي را میتوان در چهار ديدگاه متمايز مقولهبندي کرد:
ديدگاه اجتماعگرايی ،ديدگاه شبكهاي ،ديدگاه نهادي ،و ديدگاه همیاري.
ديدگاه اجتماعگرايي

در ديدگاه اجتماعگرا سرمايهي اجتماعی با سازمانهاي محلی چون باشگاهها ،انجمنها و گروههاي
مدنی برابر انگاشته میشود .اجتماعگرايان که نگاهشان به تعداد و فشردگی اين گروهها در يك
اجتماع ،معطوف است بر اين اعتقادند که سرمايهي اجتماعی ذاتاً خیر است و هر چه بیشتر باشد بهتر
است و وجود آن همواره اثري مثبت بر رفاه اجتماع دارد .اين ديدگاه با تأکید بر محوريت پیوندهاي
اجتماعی در کمك به فقرا براي تدابیر دف مخاطرات و آسیب پذيري طبقه فقیر کمك مهمی به تحلیل
فقر کرده است .البته بسیاري از طرفداران چنین ديدگاهی از سرمايه اجتماعی وجه منفی آن را ناديده
گرفتهاند( .پورتس ،الندولت )1996 ،شواهدي از جهان در حال توسعه نشان میدهد که چرا صرف
دارا بودن سطوح باالي همبستگی اجتماعی يا گروههاي غیر رسمی لزوماً به رفاه اقتصادي نمیانجامد.
در بسیاري از ممالك آمريكاي التین ،بارزترين صفت گروههاي مردم بومی را غالباً برخورداري از
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سطوح واالي همبستگی ذکر میکنند ،ولی اين مردم بومی از نظر اقتصادي جزء بیبهرهگاناند .چون
مناب قدرت و امكان دستیابی بدان را که شرط الزم عوض شدن بازي به سود محرومان است ،در
اختیار ندارند( .نارايان)1999 ،
ديدگاه شبكهاي

در اين ديدگاه سعی میشود هر دو جنبه مثبت و منفی سرمايهي اجتماعی به جساب آورده شود.
اهمیت پیوندهاي عمودي و همچنین افقی در بین مردم و روابط درونی و فیمابین اين قبیل
هويتهاي سازمانی ]منتج از اين پیوندها[ به عنوان گروهها و بنگاهها مورد تأکید قرار میگیرد .اين
ديدگاه میپذيرد که پیوندهاي نیرومند «درون اجتماعی» به خانوادهها و اجتماعات حس هويت و
مقصد مشترك میدهد .همچنین اين ديدگاه تأکید دارد که پیوندهاي قوي افقی بدون پیوندهاي
ضعیف «بین اجتماعی» از قبیل پیوندهايی که شكافهاي گوناگون اجتماعی مبتنی بر دين ،طبقه،
قومیت ،جنسیت و شئون و موقعیتهاي اجتماعی اقتصادي را در مینوردند ممكن است به صورت
مبنايی براي پیجويی مناف فرقهاي درآيند .دو خصلت برجسته اين ديدگاه عبارتند از :اوالً سرمايه
اجتماعی يك شمشیر دو لبه است که میتواند طیفی از خدمات گرانبهاء براي اعضاي جامعه تأمین
کند که از نگهداري اطفال شیرخوار گرفته تا مواظبت از خانه و خانهداري و کار پیدا کردن و...
خواهد بود .ولی ضمناً هزينههايی هم دارد چه همان پیوندها میتوانند به صورت دعاوي غیر
اقتصادي قابل مالحظه اي نسبت به افراد به استناد حس تكلیف و تعهد آنان به وجود آيد و پیامدهاي
اقتصادي منفی نیز به وجود آورند .دوم آنكه بايد بین مناب سرمايهي اجتماعی و عوارض ناشی از آن
تمايز قائل شد .عیب اينكه فقط نتايج مطلوب را به سرمايه اجتماعی نسبت دهیم يا سرمايهي
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اجتماعی را معادل نتايج مطلوب بینگاريم اين است که سبب میشود اين امكان ناديده بماند که شايد
اين نتايج به زيان فردا برايمان خیلی گران تمام شود( .تاجبخش)542 :1381 ،
دیدگاه نهادي

ديدگاه سوم از سرمايه اجتماعی مدعی است که سرزندگی شبكههاي اجتماعی عمدتاً محصول محیط
سیاسی ،قانونی و نهادي است .نگرش نهادي ،سرمايهي اجتماعی را به عنوان متغیر وابسته تلقی
مینمايد .استدالل طرفداران اين رويكرد اين است که خود ظرفیت گروهها براي عمل کردن به خاطر
نف جمعی ،وابسته به کیفیت نهادهاي رسمی است که تحت آنها قرار دارند( .نورث )1990 ،همچنین
آنها تأکید دارند که چگونه عملكرد دولتها و بنگاهها نیز به نوبه خويش وابسته به انسجام درونی،
اعتبار و صالحیت درونی خودشان از يكسو و پاسخگويی آنها در برابر جامعه مدنی از سوي ديگرند.
نقطه قوت ديدگاه نهادي در پرداختن به دغدغهي سیاستگذاران کالن اقتصادي در واق نقطه ضعف
اين ديدگاه در توجه به ابعاد اقتصاد خرد قضیه محسوب میشود .براي مثال ،آزاديها و حقوقی که
افراد جامعه بدان نیاز دارند بايد از سوي دولت تضمین شود .ايجاد ديوان ساالريهاي منسجم و با
کفايت ممكن است دهههاي متمادي وقت بگیرد و در عین حال میتواند مزايايی به بار آورد که بسیار
بیش از آنكه به فقرا بهرهاي برساند ،مناف فوريتر شرکتها را برآورده میسازد( .همان منب )548 ،
دیدگاه همياري

اين ديدگاه میکوشد ،آثار قوي دو ديدگاه شبكهاي و نهادي را در يكديگر ادغام کند .اين ديدگاه
ائتالفهاي پويايی حرفهاي و مناسبات مابین ديوان ساالريهاي دولتی و کنشگران گوناگون جامعه
مدنی و درون ديوان ساالري دولتی و جامعه مدنی را مورد بررسی قرار میدهد سه نتیجه کلی حاصل
از اين ديدگاه عبارتند از:
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 دولت و جوام هیچ کدام به طور ذاتی خوب يا بد نیستند .تأثیري که دولتها ،شرکتها و
گروههاي مدنی بر تحقق اهداف جمعی میگذارند متغیر است
 دولتها و بنگاهها و اجتماعات به تنهايی فاقد مناب الزم براي ترويج توسعه گسترده و پايدار
هستند و الزم است هم در درون و هم وراي اين بخشها عوامل مكمل و موجد مشارکت
شكل بگیرند.
 در بین اين بخشهاي مختلف ،نقش دولت در تسهیل نتايج مثبت توسعهاي از همه مهمتر و
مسئلهدارتر است.
بنابراين ،در يك نتیجهگیري که همیاري دولت و شهروندان مبتنی بر دو عامل مكمل بودن و اتكا
است .منظور از مكمل بودن ،روابط حمايتی دو طرفه بین کنشگران بخش دولتی و خصوصی است و
نمونه روشن آن چارچوبهاي قانونی است که از حق ايجاد تشكل دفاع میکنند و نمونه معمولیتر
آن اتاقهاي بازرگانی است که موجبات تسهیل مبادله بین اصناف اجتماعی و گروههاي تجاري را
فراهم میآورند .منظور از اتكا ماهیت و گسترهي پیوندهايی است که در بین شهروندان و مقامات
دولتی برقرار میشود( .اوانز)1996 ،
سرمایه اجتماعی و منفعت اقتصادي
اقتصاد سرمايهداري ،سرمايه اجتماعی را به کار میگیرد آن را تهی میسازد و باز آن را پر میکند.
اقتصاددانان نئوکالسیك به اهمیت هنجارهاي اجتماعی تعاونی در اقتصاد به خوبی واقفند و براي
تبیین اينكه چگونه عناصر عقلگراي خودخواه به همكاري با يكديگر روي میآورند ،نظريه دقیقی
دارند( .فوکوياما)63 :1379 ،
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وظیفه اقتصادي سرمايه اجتماعی کاهش هزينههاي معامالتی است که با مكانیسمهاي هماهنگی
رسمی مثل قراردادها ،سلسله مراتب ،قوانین بوروکراسی مربوط هستند .حقیقت موضوع اين است که
هماهنگ کردن فعالیتها بر اساس هنجارهاي غیر رسمی به عنوان بخش مهمی از اقتصاد مدرن پايدار
میماند و اين مسئله به دلیل ماهیت پیچیده براي کنترل رسمی ،کنترل میشود .يك خزانهداري وقتی
که به قضاوت يك مأمور مالی با تجربه واگذار شود ،کاراتر است از اينكه توسط کتابی مثل سررشته
داري دولتی انجام شود .تعدادي از مطالعات تجربی پیشنهاد میکند که فنآوري پیشرفته تحقیق و
توسعه ) (R&Dاغلب به مبادله غیر رسمی حق مالكیت عقاليی وابسته است به دلیل اينكه مبادله
رسمی مستلزم افزايش هزينههاي معامالتی بیش از حد است و سرعت مبادالت را کم میکند.
(فوکوياما)296 :1995 ،
فوکوياما در کتاب اعتماد ( )1995مثالهايی ارائه داده درباره اينكه چگونه سرمايه اجتماعی ،اقتصاد
جهانی معاصر را شكل داده .مثالً کارگاههاي خانوادگی را به موتور توسعه اقتصادي در مكانهايی از
قبیل مراکز ايتالیا ،هنگ کنگ و تايوان تبديل کرده است( .فوکوياما)64 :1379 ،
سرمایه اجتماعی و منفعت عمومی
سرمايه اجتماعی ويژگیهاي معینی دارد يكی از اين ويژگیها انتقال ناپذيري عملی آن است .اگر چه اين
سرمايه ،منبعی است که ارزش استفاده دارد به آسانی مبادله نمیشود .صفت کیفی ساختار اجتماعی که فرد
در آن قرار گرفته اين است که سرمايه اجتماعی ،دارايی شخصی هیچ يك از افراد که از آن سود میبرند
نیست .تفاوت ديگر که از جنبه منفعت عمومی سرمايه اجتماعی ناشی میشود میتواند با مقايسه آن با
سرمايه فیزيكی مشاهده گردد .سرمايه فیريكی معموالً کااليی خصوصی است و حقوق مالكیت به شخص
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که در سرمايه فیزيكی سرمايه گذاري کند ،امكان میدهد منافعی را که اين سرمايه تولید میکند ،به دست
آورد .بنابراين ،انگیزه سرمايهگذاري در سرمايه فیزيكی کاهش نمیيابد آنگونه که اقتصاددان ممكن است،
بگويد يك سرمايهگذاري «نیمه بهینه» 1در سرمايه فیزيكی وجود ندارد .زيرا کسانی که در آن
سرمايهگذاري میکنند میتوانند مناف سرمايه گذاريشان را تصاحب کنند( .کلمن )483 :1377 ،اما
سرمايه اجتماعی در بیشتر شكلهايش اينگونه نیست .مثالً انواع ساختارهاي اجتماعی که هنجارهاي
اجتماعی و ضمانتهاي اجرايی براي تحمیل آنها را امكان پذير میسازد ،در درجه اول به افرادي که
تالشهاي آنها براي به وجود آوردن هنجارها و ضمانتهاي اجرايی الزم است ،سود نمیرسانند،
بلكه به همه افرادي که جزء آن ساختار معین هستند ،سود میرساند( .همان منب )284 ،
جنبه منفعت عمومی سرمايه اجتماعی بیشتر به اين معناست که سرمايهي اجتماعی از جهت کنش
هدفمند ،در موقعیتی اساساً متفاوت با بیشتر شكلهاي ديگر سرمايه است .سرمايه اجتماعی منب
مهمی براي افراد است و میتواند بر توانايی کنش آنها و کیفیت مشهود زندگیشان بسیار تأثیر گذارد.
آنها توانايی به وجود آوردن چنین سرمايهاي را دارند با وجود اين ،از آنجا که بسیاري از مناف
کنشهايی که سرمايه اجتماعی را به وجود میآورند توسط افرادي غیر از فردي که آن را ايجاد
میکند کسب میشود به سود آن فرد نیست که آن را به وجود آورد .بیشتر سرمايه اجتماعی به وجود
میآيد يا از بین میرود بدون اينكه کسی بخواهد که به وجود آيد يا از بین برود( .همان منب )486 ،
سرمایه اجتماعی و توسعه سياسی ،اجتماعی ،فرهنگی
ادبیات اقتصادي دههي  1990نشان میدهد که هر چه سرمايه اجتماعی ملتی بزرگتر باشد آن ملت
ثروتمندتر است .سرمايه اجتماعی جزء معنوي يك تاب تولید ،میراث تاريخی است که از طريق
investment
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. suboptimal

1

تشديد انتخاب استراتژي «همكاري» در تعامالت اجتماعی ،قادر است بر میزان بیشتري از معماهاي
زندانی فائق آيد و حرکت به سوي رشد و توسعه شتابان اقتصادي را امكانپذير سازد.
مفهوم سرمايه اجتماعی راهی است براي پل زدن بین دو ديدگاه جامعه شناسی و اقتصادي و
تبیینی از توسعه اقتصادي ارائه میکند که بالقوه غنیتر است .يكی از راههاي مهم ايجاد اين پل ،اين
است که نشان دهیم ماهیت و گسترهي تعامالت اجتماعی میان جوام و نهادها ،به عملكرد اقتصادي
شكل میدهند .اين امر به نوبه خود داراي تبعاتی مهم براي سیاستگذاري توسعه است که از ديرباز
منحصراً بر بعد اقتصادي توسعه متمرکز بوده است.
براي گنجاندن مفهوم سرمايهي اجتماعی در سیاست توسعه ،شش توصیه کلی پیشنهاد میشود:
1ع اينكه براي دخالت همه بخشها و در همه سطوح در امر توسعه به ويژه در سطح کشور بايد از
تحلیل نهادي اجتماعی استفاده کرد .درك اينكه مداخالت سیاسی پیشنهاد شده چگونه بر قدرت و
مناف سیاسی ذينفعان اثر خواهد کرد ،امري است حیاتی زيرا کلیه دخالتهاي سیاسی در محیط و
زمینهاي اجتماعی به وقوع میپیوندد که خصلت برجسته آن را آمیزه حساسی از سازمانهاي غیر
رسمی ،شبكهها و نهادها تشكیل میدهند .طرح برنامهاي براي دخالت ،نیاز به بذل توجه مخصوص به
توان بالقوه گروههاي حاکم ،در بسیج قواي خود به ضرر مصلحت عمومی دارد.
2ع سرمايهگذاري روي ظرفیت سازمانی تهیدستان و کمك به برقراري ارتباط بین جوام و گروه
اجتماعی ،امر حساسی است .بسیاري از تصمیماتی که بر سرنوشت تهیدستان اثر میگذارد در سطح
محلی گرفته نمیشوند .براي تحقق اين هدف استفاده از فرآيندهاي مشارکتی میتواند از يك طرف
منجر به وفاق شده و از طرف ديگر ارتباط اجتماعی بین ذينفعان را تسهیل میکند.
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3ع اينكه طرفداران ديدگاه سرمايه اجتماعی با کسانی همصدا هستند که در همه سطوح خواهان
شفافیت فضاي اطالعات مربوط به سیاستها هستند و هدفشان اين است که کنشگران خصوصی و
عمومی صحنه را که مدعی خدمت به خیر عامه هستند به رعايت اصول شهروندي آگاهانه،
مسئولیتپذيري و پاسخگويی تشويق نمايند.
4ع بهبود کیفیت دسترسی به فنآوري مدرن ارتباطی که میتواند مقوم تبادل اطالعات در میان
گروههاي اجتماعی باشد بايد مورد تأکید قرار گیرد تا مكمل تعامالت اجتماعی مبتنی بر مبادالت
رو در رو 2کامل شود.
5ع دخالتهاي معطوف به توسعه را بايد از ديدگاه سرمايه اجتماعی نگريست و ارزيابی تأثیر اين
دخالتها بر روي سرمايه اجتماعی گروههاي فقیر را در نظر گرفت .شبكههاي اجتماعی فقرا يكی از
اصلیترين منابعی است که براي اعمال مديريت ريسك و آسیبپذيري در اختیار آنها قرار دارند و
بنابراين ،عوامل خارجی بايد راههايی بیابند تا اين مناب را تكمیل نمايند ،نه آنكه جايگزين آن باشند.
6ع سرانجام اينكه سرمايه اجتماعی را بايد همچون جزئی از پروژههاي متعارف توسعه ديد و اين
نگرش را در مورد هر طرحی از سدسازي و سیستمهاي آبرسانی گرفته تا درمانگاه و مدرسه سازي
محلی به کار گرفت .در مواردي که اجتماعات فقیر مستقیماً در طراحی ،اجرا ،مديريت و ارزيابی
پروژهها نقش دارند ،بازدهی سرمايهگذاريها و قابلیت پايداري پروژه افزايش میيابد( .آسمان،
اپهاف)1984 ،

to face interchange
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. face

2

ابعاد و عناصر سرمایه اجتماعی
دانشمندان با توجه به رويكردهاي متفاوت ،سرمايه اجتماعی را از منظرهاي مختلف مورد بررسی قرار
داده و اجزاء و عناصر گوناگونی را در بررسیهاي خود مطرح نمودهاند .در اين مقاله سرمايه
اجتماعی در  4بُعد اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادي مورد مطالعه قرار گرفته است:
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جدول ( )1ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهاي سرمايه اجتماعي
نام ابعاد

سؤاالت شناسايی شاخصها

نام مؤلفهها

اعتماد به اکثر مردم ،اعتماد به دقت و صحت کار ديگران،

 .1اعتماد

اعتماد به همكاران ،اعتماد به همسايهها ،اعتماد به اخبار
رسانهها ،اعتماد به پلیس ،اعتماد به دولت... ،
ارتباطات به طور متوسط در هفته با دوستان ،مراوده در خارج

 .2روابط متقابل

از خانه با افراد غريبهتر ،دوستی با همكاران ،ارتباط دوستانه با
کارفرما ،باور به کمك به ديگران ،کمك گرفتن از ديگران،
شرکت در مراسم اجتماعی... ،
تمیز کردن شهر و محل ،عضويت در باشگاه ورزشی و ساير

 .3مشارکت
اجتماعی

کلوبها ،تصمیمگیري در محل زندگی ،شرکت در پروژههاي
محلی ،پیگیري مسائل محل و شهر و استان و کشور ،تمايل به
کانديد شدن در انجمن ساختمان و محل و شهر... ،
اطالع از تنوع رسانهها ،مشارکت اطالعاتی با افراد خارج از

 .4آگاهی عمومی

خانه،تولید اطالعات ،میزان سعی در کشف واقعی بودن
اطالعات ،اطالع از وضعیت محل ،اطالع از آخرين کتب و
فیلمهاي تولید شده... ،

 .5اخالقیات

میزان باور به صداقت و درستی ،منفور بودن کار خالف قانون،
باور به عدالت ،توجه به مصلحت عامه... ،
باور به جم بهجاي فرد ،مسئول بودن در برابر ديگران ،اجراي

 .6مسئولیت اجتماعی

کار با هدف کمك به جامعه ،نگاه به کل کار بهجاي
جزئینگري ،باور به جبران زيان وارده به اجتماع... ،

 .1مقررات رفتاري
فرهنگی

 .2نرمها و هنجارها
 .3ارزشها

احترام به باورهاي سايرين ،باور به رعايت عرف ،رعايت
قوانین... ،
صرفهجويی ،غرور ،احترام به پیرترها ،پسانداز ،احترام به زنان
و خالقیت ،نوآوري ،مدرك تحصیلی... ،
تحصیالت ،شرکت در کار گروهی ،وجود روحیه تعاون ،باور
به پول و ثروت ،باور به کرامت انسانی... ،
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 .4دين و ايدئولوژي
 .5نمادها
 .6مثلها و استعارهها
 .7جو و فضا

باور به يك دين ،اعتقادات مذهبی ،رعايت شعائر دينی ،پايبندي
و تعهد به دين ،فداکاري دينی ،شرکت در مراسم مذهبی... ،
تا چه اندازه نمادها را میشناسید ،سمبلها چیستند ،پرچم خود
را توصیف کنید ،سرود ملی کشور را بخوانید... ،
اسطورههاي تاريخی شما کیستند ،چقدر ضربالمثل میدانید،
چقدر شعر میدانید ،چقدر شعرا و نويسندگان را میشناسید... ،
شايعه (سرعت گسترش آن و باورپذيري) ،ترس عمومی،
فردگرايی ،دموکراسی ،پاسخگويی... ،
امنیت محله ،ترس از تاريكی در شهر ،سابقه حمله در محیط،

 .1امنیت

شاهد حملههاي غیر قانونی به ديگران ،احتمال وقوع خطر
براي فرد ،باور به امنیت اجتماعی... ،

 .2نهادهاي عمومی و مدنی

سیاسی

 .3تحزب و مشارکت
سیاسی و انتخابات
 .4قانونمداري
 .5رسانهها

اقتصادي

شرکت در انجمنهاي محلی ،شرکت در فعالیتهاي
عامالمنفعه ،شرکت در NGOها... ،
تعداد حزب ،مشارکت در احزاب ،شناخت جريانهاي سیاسی،
وابستگی شديد به يك جريان حزبی ،شرکت در انتخابات،
تبلیغ براي کانديد خاص ،میزان مخالفتهاي عملی... ،
رعايت قانون ،باور قانون ،میزان بهکارگیري قانون در مورد خود
و ديگران ،رعايت عدالت... ،
نقش رسانهها ،سانسور در رسانهها ،باور مردم به رسانهها،
تفاوت رسانهها... ،

 .1ارزش روز شرکت

قیمتها ،دارايیها ،بورسبازي ،بازار رقابت... ،

 .2میزان هزينهها

میزان هزينه ،بودجه ،تخصیص مناب ... ،
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سرمایه اجتماعی در افق چشمانداز 20ساله

با توجه به اين مطلب که امروزه دولتهاي موفق ضمن تدوين برنامههاي بلندمدت سعی
می نمايند در مسیر مشخص و معین و در راستاي رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده گام بردارند در
ادامه سیاستهاي کلی چشمانداز 20ساله نظام در جدول شماره ( )2به تفصیل آورده میشود .مروري
بر موارد مطروحه در اين جدول نشاندهنده اين مهم میباشد که يكی از عمدهترين دغدغههاي
خطمشیگذاران نظام ،تقويت و ارتقاء سرمايه اجتماعی در ابعاد چهارگانه میباشد.
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جدول ( )2چشمانداز و سرمايه اجتماعي

سياستهاي كلی چشمانداز 20ساله نظام در راستاي ارتقاء سرمایه اجتماعی
تقويت روحیه ايمان ،ايثار و ...به عنوان عامل اصلی اقتدار ملی
بُعد فرهنگی

ايجاد جامعه سالم بر مبناي ارزشهاي اسالمی
رشد و اعتالي عناصر فرهنگی و هنري ايرانی و اسالمی
پیشبرد راهبرد گفتوگو میان تمدنها و فرهنگها
تقويت نهاد خانواده و ارتقاء نقش زنان
نهادينهسازي و گسترش علم و تحقیق
تضمین حقوق مدنی ،انسانی و...

بُعد اجتماعی

توسعه نیروي انسانی آگاه و ماهر
حاکمیت بخشیدن رويكرد علمی ،تمرکززدايی و...
توجه به جوانان و نیازها و ضرورتهاي آنان
تقويت مبانی جامعه مدنی ،مشارکت و...
تقويت امنیت و اقتدار ملی

بُعد سیاسی

بهبود ساختار سیاسی ،قضايی و...
توسعه نظم و امنیت عمومی
تعمیم عدالت از طريق توسعه قضايی
توسعه قانونگرايی ،وجدان کاري و...
ايجاد سازوکارهاي انگیزشی
تعامل فعال با جهانیان

بُعد اقتصادي

ايجاد فضاي مناسب براي سرمايهگذاران داخلی و خارجی
توجه به مزيتهاي نسبی
توانمندسازي بخشهاي خصوصی و تعاونی
نظم و انضباط مالی و بودجهاي
ارتقاء ظرفیتهاي بخش تعاونی
توسعه حضور بخش تعاون در تمام بخشهاي اقتصادي
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راهكارهاي سرمایهگذاري بر روي سرمایه اجتماعی و نقش دولت در ایجاد سرمایه اجتماعی

با توجه به اهمیت سرمايه اجتماعی در توسعه اجتماعی و سازمانی الزم است برنامههاي مختلفی براي
افزايش ذخیره اين سرمايه انجام گیرد ،برخی از اين اقدامات عبارتند از:
 -1تشويق و تقويت نهادهاي اجتماعي ،صنفي ،حرفهاي

تشويق به ايجاد و تقويت نهادهاي اجتماعی که از راهحلهاي ساختاري براي افزايش سرمايه
اجتماعی است .افراد در قالب نهادهاي اجتماعی داراي هويت مشترك گرديده و زمینه ايجاد
همكاريهاي گروهی در آنان ايجاد میشود .نتیجه فعالیتهاي گروهی موفق نیز شبكههاي اعتماد
است.
 -2برنامهريزي فرهنگي جهت غنيسازي فرهنگ اجتماعي و سازماني

سرمايه اجتماعی به عنوان يك متغیر اقتصادي منتج از ويژگیهاي فرهنگی يك سیستم اجتماعی
است .به بیان ديگر ،سرمايه اجتماعی تبلور اقتصادي فرهنگ اجتماعی يا سازمانی مبتنی بر اعتماد و
مشارکت افراد است .تقويت مؤلفههاي فرهنگی نظیر احساس هويت گروهی و سازمانی مشترك،
احساس تعلق به آيندهاي مشترك ،مشارکت و اعتمادهاي بین فردي و گروهی مد نظر میباشد.
مديران نیز با ايجاد نظامهاي مشارکتی و توجه به سمبلهاي فرهنگی و ايفاي مناسب نقش رهبري
میتوانند در جهت غنیسازي فرهنگ سازمانی گام بردارند .تالش مديران و رهبران سازمان براي
اعتمادسازي بین گروهها و واحدهاي مختلف سازمانی حائز اهمیت است .از اين رو نقش رهبري
مديران سازمان در ايجاد چنین فرهنگی بسیار مؤثر است( .علوي)39 :1380 ،
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 -3توجه به آموزشهاي عمومي و آموزش كاركنان

برقراري نظامهاي آموزشی و همچنین گذر افراد از آموزشهاي عمومی در تمامی سطوح نقش اصلی
را در ايجاد اين نوع سرمايه داراست .مؤلفههاي فرهنگی در سطح جامعه به شدت متأثر از عملكرد
نظامهاي آموزشی و تربیتی هستند .بازيهاي آموزشی که امروزه در آموزشهاي مديريتی نیز داراي
کاربرد زيادي گرديدهاند میتوانند در اين رابطه به طور مؤثري مفید باشند.
مهمترین اقداماتی كه دولتها میتوانند جهت تقویت سرمایه اجتماعی انجام دهند عبارتند از:

 تشويق و تقويت تشكیل نهادهاي مدنی تقويت و غنیسازي آموزشهاي عمومی تأمین امنیت شهروندان در جهت حضور داوطلبانه در نهادهاي اجتماعی پرهیز از تصديگري بخشهاي مختلف اقتصادي ،فرهنگی ،و اجتماعی و واگذاري فعالیتهايمربوطه به نهادهاي مردمی براي جلب مشارکت آنها در فعالیتها و زمینه سازي ايجاد و تقويت
نهادهاي اجتماعی و شبكههاي اعتماد بین آحاد مختلف مردم( .فوکوياما)1999 ،
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نتيجهگيري

سرمايه اجتماعی تمام الزاماتی را که براي توسعه جامعه ضرورت دارند در خود جاي میدهد.
پرداختن به مسائل نظري و اجرايی «سرمايه اجتماعی» و نیز تبیین الزامات نهفته در آن براي توسعه
اقتصادي اجتماعی جالب و اساسی است و جاي آن دارد که از سوي متخصصان کشور مورد بحث و
بررسی قرار گیرد تا روشن شود که در کشورهاي موفق در راه توسعه ،مديريت بر آن چگونه تحقق
پذيرفته است .سرمايه اجتماعی يكی از چندين متغیرهاي اصلی در فرآيند توسعه میباشد که نقش
کلیدي را بر عهده دارد .در هنگام مرور ادبیات مربوط به سرمايه اجتماعی و توسعه ،پیام مكرري که
دريافت میکنیم اين است که روابط اجتماعی فرصتهايی هستند براي بسیج مناب که مشوق رشد
شدهاند ،ديگر اينكه سرمايهي اجتماعی بدون ارتباط با فضاي سیاسی وجود ندارد .و نهايتاً ماهیت و
گستره بین اجتماعات و نهادها کلید فهم چشماندازهاي توسعه در جامعه است .شواهدي که وجود
دارند از اين ادعا پشتیبانی میکنند که سرمايهي اجتماعی میتواند هم براي ترويج و هم تضعیف
مصلحت عمومی به کار رود .از اين نكته چنان بر میآيد که يكی از مهمترين مثالهاي سرمايه
اجتماعی که در نبود ساز و کارهاي بیمه رسمی و نظام مالی رسمی ،کار میکند اين است که فقرا
پیوندهاي اجتماعی خود را استفاده میکنند تا در برابر ريسك و آسیب پذيري محافظت شوند.
پژوهش دربارهي سرمايه اجتماعی اگر چه هنوز در مراحل آغازين است ،ولی سیاستگذاران
نمی توانند منتظر بمانند که پژوهشگران قبالً از همه چیزهايی که بايد در اين عرصه دانست آگاه شوند
و بعد از آن دست به عمل بزنند ،بلكه بايد توأماً بیاموزند و عمل کنند که اين امر مستلزم ارزيابی
جديتر پروژهها و برآورد دقیقتر تأثیر اين يا آن سیاست بر سرمايهي اجتماعی است و تالش بیشتري
جهت درك مكانیزمهايی که سرمايه اجتماعی را مؤثر میسازد و ضمناً تالش مديران و رهبران جامعه
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براي ارتقا سرمايه اجتماعی از طريق اعتمادسازي ،برقراري نظامهاي مشارکتی ،تقويت نهادهاي مدنی
تأمین امنیت شهروندان در جهت جضور داوطلبانه در نهادهاي اجتماعی نیز حائز اهمیت میباشد .از
طرفی نبايد فراموش گردد که اهداف و سیاستهاي چشمانداز نیز تنها در سايه وفاق عمومی که
نمودي از سرمايه اجتماعی میباشد محقق خواهد شد .بیمناسبت نیست که سند چشمانداز
راهبردهاي مفیدي را در چهار بُعد سرمايه اجتماعی مطرح میکند تا در سايه دستيابی به آنها ساير
اهداف چشمانداز نیز دستيافتنی باشد.

22

منابع و مأخذ
ساله در راستاي ارتقاء20  تأملی بر اهداف و سیاستهاي چشمانداز، اسماعیل، مینا و کاوسی، اصفهانی. 1
1385. ،سرمايه اجتماعی
، ترجمه افشین خاکباز و حسن پويان،» «دموکراسی و توسعه، اعتماد، سرمايه اجتماعی، کیان، تاجبخش.2
1384. ، نشر شیراز،تهران
1380.  مهر،116  شماره، ماهنامه تدبیر،» «نقش سرمايه اجتماعی در توسعه، سید بابك، علوي.3
، طراحی و ارائه الگوي اندازهگیري سرمايهگیري اجتماعی، پاياننامه دکتري مديريت فرهنگی، اسماعیل، کاوسی.4
1385. ،دانشگاه آزاد اسالمی
1377. : انتشارات نشر نی، تهران، ترجمه منوچهر صبوري،» «بنیادهاي نظريه اجتماعی، جیمز، کلمن.5
6. A. portes and p. Landolt, “The downside of social capital”, The American prospect
26 (1996): 18-21.
7. Brown. L.David, and Adrcy Ashmon. 1996, “participation, social capital, and
Intersect oral problem solving: African and Asian cases”. World Development 24(6):
1477-95.
8. Esman, Milton, and Norman uphoff, 1984. Locall organizations: Intermediaries in
Rural Development Ithaca, N.Y: Cornell university press.
9. Evans, peter, 1996. “Government Action, social capital and Development: Reviewing
the Evidence on snergly”. World development 24(6): 119-32.
10. Moore, Mick, 1997. Societies, polities and capitalists in developing countries: A
Literature survey”. Journal of development studies 33(3): 287 – 363.
11. Narayan, Deepa, 1999 “Gender Inequity, poverty, and social capital Background
paper prepared for the policy Research report on Gender and development. World Band,
development research group, Washington, D.C processes.
12. Francis Fukuyama, “social copitall and civil society conterence on second
GENERAtion Reforne 1999.
13. ESCobar, Arturo. 1995. Encountering Development: The making and unmaking of
The Third word. Princeton, NJ: Princeton university press.
14. http: //www.imf.org /euternal/pub/ft/ceminar/1999.
15. http://www.iiay.ac.ir/persian/Ch.html.

23

