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 ساله20انداز  دولت و سرمایه اجتماعی در افق چشم

 *دکتر سید رضا صالحی

 **دکتر اسماعیل کاوسی

 

 چكيده

هاي گسترده علمی و مديريتی  بار به طور معمول جامعه ما شاهد يك رشته فعالیت هر چند سال يك

آبادگرانه  هاي اي براي هدايت و اجراي فعالیت با هدف تدوين برنامه که باشد در سطح دولت می

اندرکاران آنها که در پی توسعه  ها و تالش دست گیرد. درباره اهداف اين برنامه کشور صورت می

اقتصاد ملی کشور هستند ترديدي راه ندارد. ولی هرگاه دستاوردها و نتايج اين برنامه را با 

کنیم به  مقايسه میويژه کره، چین، مالزي  هاي عمرانی چند کشور نمونه ديگر به دستاوردهاي برنامه

اي کشور با معضالتی دست به گريبان است که از  هاي توسعه رسیم که مجموعه فعالیت اين نتیجه می

توان در قالب  کند. از ديدگاه کالن اين معضل را می حرکت جدي به سوي پیشرفت جلوگیري می

رچشمه بسیاري از در جامعه مورد مداقه قرار داد که س« سرمايه اجتماعی»گیري  سطح نازل شكل

 باشد. هاي بازدارنده ديگر می فعالیت

پرداختن به  دهد. تمام الزاماتی را که براي توسعه ضرورت دارند در خود جاي می سرمايه اجتماعی

الزامات نهفته در آن براي توسعه اقتصادي  مسائل نظري و اجرايی سرمايه اجتماعی و نیز تبیین

آن دارد که از سوي متخصصان کشور مورد بحث و بررسی  اجتماعی جالب و اساسی است و جاي

                                                 
*
هاي فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژيك مجمع    حقیقات دانشگاه آزاد اسالمی و معاون پژوهشعضو هیأت علمی واحد علوم و ت  

 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 

باشد که نقش کلیدي را  از چندين متغیرهاي اصلی در فرآيند توسعه می یكياست. سرمايه اجتماعی 

 بر عهده دارد.

هاي مختلف پیرامون سرمايه  و ديدگاه به مفهوم سرمايه اجتماعی پرداختهنخست  ،در اين مقاله

و توسعه  سرمايه اجتماعی و منفعت اقتصادي و عمومیاجتماعی را مطرح نموده و سپس رابطه 

سند سرمايه اجتماعی در  و جايگاه نموده و در ادامه به نقشسیاسی، اجتماعی و فرهنگی را تبیین 

سرمايه اجتماعی و نقش  ايگذاري بر خته و در انتها راهكارهاي سرمايهپرداساله 20انداز  چشم

 گیرد. ها در ايجاد سرمايه اجتماعی مورد بررسی قرار می دولت

ديدگاه نهادي، ديدگاه اي،  شبكهديدگاه گرايی،  اجتماعديدگاه سرمايه اجتماعی،  واژگان كليدي:

 .، اجتماعی و فرهنگیديتوسعه سیاسی، اقتصاساله 20انداز  سند چشم همیاري،
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 مقدمه

سرمايه اجتماعی از مفاهیم نوپديد در حوزه مطالعات اقتصادي و اجتماعی در سطح جهان و در داخل 

هاي توسعه  هاي تحول در نظريه کشور است. توجه نظريه پردازان توسعه به سرمايه اجتماعی از نشانه

 کرد. است که شايد بتوان به وجوهی از آن به شرح زير اشاره

 اي نو از توجه يعافتن   هاي اقتصادي و مادي توسعه و ورود به مرحله خروج از دايره يكسويه نگري

 به ابعاد غیر اقتصادي توسعه )پس از توجه به وجوه انسانی، فرهنگی، اخالقی و معنوي(

 ن هايی کعه تعاکنو   ي سرمايه گسترش دامنه شمولیت سرمايه و افزوده شدن سرمايه اجتماعی به زمره

 مالی و انسانی بود. ،هاي فیزيكی محدود به سرمايه

 ها از فرد محوري در توسعه به روابط اجتماعی يابی نگاه جهت 

 هاي کیفی گیري گیري کمی اجتماعی به اندازه حرکت تدريجی از اندازه 

 هاي علوم اجتماعی دگرگون شدن رابطه اقتصاد به ديگر حوزه 

ست که سرمايه ا از تعاريف مطرح اين یكي :اند فی تعريف کردههاي مختل سرمايه اجتماعی را به گونه

که موجب ارتقاي سطح  باشد می هاي اجتماعی مجموعه هنجارهاي موجود در سیستم اجتماعی

گردد.  هاي تبادالت و ارتباطات می پايین آمدن سطح هزينه سبباعضاي آن جامعه گرديده و همكاري 

نیز داراي  مفاهیمی نظیر جامعه مدنی و نهادهاي اجتماعی ( براساس اين تعريف،1999)فوکوياما، 

 گردند. ارتباط مفهومی نزديكی با سرمايه اجتماعی می

گونه که پیش از اين ذکر شد، سرمايه اجتماعی موضوعی جديد در مطالعات توسعه، اقتصاد  همان

به آن روزافزون بوده شناسی در سطح جهان است. البته به رغم اين عمر کوتاه، میزان توجه  و جامعه
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هاي نظري و کاربردي آن و به ويژه،  هاي بسیاري پیرامون جنبه ها و مقاله است و امروزه کتاب

 مطالعات موردي آن در جوام  توسعه يافته يا توسعه نیافته در دسترس است.

نوع سرمايه اجتماعی عمدتاً مبتنی بر عوامل فرهنگی و اجتماعی بوده و شناخت آن به عنوان يك 

ها  ها و بنگاه سرمايه چه در سطح مديريت کالن توسعه کشورها و چه در سطح مديريت سازمان

اجتماعی ايجاد کرده و مديران را در هدايت  –هاي اقتصادي  ز سیستماتواند شناخت جديدي را  می

ايجاد و سزايی در توانند نقش بهها میاز سويی دولت (34: 1380ها ياري کند. )علوي،  بهتر سیستم

ارتقاء سرمايه اجتماعی داشته باشند. طبیعی است در سايه باال بودن سرمايه اجتماعی در جوام  دست

 تر خواهد بود.ها نیز آسانيابی به اهداف کالن دولت

 سرمایه اجتماعی چيست؟

سازد تا دست به کنش  هايی است که مردم را قادر می منظور از سرمايه اجتماعی هنجارها و شبكه

نه بر پیامدها بلكه بر  ،آورد. اوالً ( اين تعريف چندين مقصود را برمی1998، سجمعی بزنند. )پورت

 :هاي مهم سرمايه اجتماعی از قبیل پذيرد ويژگی در حالی که می  مناب  سرمايه اجتماعی متمرکز است،

يف ابعاد مختلف سرمايه اين تعر ،اند. ثانیاً اعتماد و هنجار متقابل در طی يك فرآيند مكرر پديد آمده

 ،اًلثپذيرد که اجتماعات کمابیش بدان دسترسی داشته باشند. ثا دهد و می اجتماعی را در خود جاي می

به عنوان واحد درجه اول تحلیل معرفی را خانوارها يا دولت(   در حالی که تعريف اجتماع )و نه افراد،

ند سرمايه اجتماعی را از آنِ خود کنند و به عالوه پذيرد که افراد و خانوارها، قادر کند در ضمن می می

گردد. تأثیري که  ي سازماندهی خود اجتماع تا حدود زيادي به مناسبات آنها با دولت برمی نحوه

گذارند،  اي باقی می هاي توسعه تفاوت بر زندگی اجتماع و طرح هاي ضعیف، دشمن صفت يا بی دولت
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ورزند عمیقاً متفاوت است. )آيشام و  برابر فساد مقاومت میشمارند و در  قراردادها را محترم می

 (1991کافمن، 

اين طرز معنا کردن نقش روابط اجتماعی در توسعه، نقطه عطفی در رويكرد نظري نسبت به 

 هاي معاصر در زمینه توسعه در بر دارد. و لذا تبعیت مهمی را براي تحقیقات و سیاست است توسعه

داند که حاصل تأثیر نهادهاي اجتماعی، روابط  اي می اجتماعی را پديده بانك جهانی نیز سرمايه

انسانی و هنجارها بر روي کمیت و کیفیت تعامالت اجتماعی است و تجارب اين سازمان نشان داده 

 1990ي  است که اين پديده تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد و توسعه کشورهاي مختلف دارد. تا دهه

ي نقش روابط اجتماعی  تناقض دربارهمبینانه و حتی  هاي بالنسبه کوته عه ديدگاههاي توس عمده نظريه

کردند چندان قابل استفاده  اي که عرضه می هاي سیاسی سازنده در توسعه اقتصادي داشتند و توصیه

هاي سنتی زندگی همچون  روابط اجتماعی و راه و رسم 1960و  1950هاي  در دهه ،نبود. براي مثال

که در يكی از اسناد معتبر وقت، متعلق  ( چنان289: 1997شد. )مور،  بر سر راه توسعه تلقی میموانعی 

هاي قديمی بايد ابطال  فلسفه»، گفته شده براي آنكه کار توسعه پیش برود: 1951به سازمان ملل در 

لی شمار و ،ند و عقیده و نژاد بايد از هم گسسته شوندشبپا  شوند، نهادهاي کهنه اجتماعی از هم

اند که از برخورداري از يك زندگی  اشخاصی که قادر نیستند قدم به قدم با ترقی حرکت کنند محكوم

 (3: 1995)اسكوبار، « .آسوده چشم بپوشند و تن به قبول نومیدي بدهند

هاي وابستگی و نظام جهانی داد. اينان معتقد  جاي خود را به نظريه 1970اين ديدگاه در دهه 

دارانه  وابط اجتماعی در بین نخبگان حقوقی و سیاسی ساز و کار اصلی استثمار سرمايهبودند که ر

 1990و  1980اي ه انتخاب عمومی که در دهه»وکالسیك و متخصصان ئاست. نظريه پردازان ن

شدند. آنان  نمی قائلخواص مشخصی براي روابط اجتماعی   بیشترين نفوذ را داشتند به نوبه خويش،
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  ها در درجه نخست بدان سبب موجوديت دارند که هزينه ها از جمله بنگاه که گروه معتقد بودند

 پايین بیاورند. را معامالتی

فرسا،  العاده طاقت هاي توسعه روابط اجتماعی را فوق چنین شد که عمده نظريه ،بنابراين

ترين معناي خود  کردند. ادبیات سرمايه اجتماعی در گسترده بخش تأويل می استثمارگرايانه، آزادي

، براون و آشمن، 1998معرف نخستین تالش براي نزديك شدن به پاسخ اين چالش است. )براون، 

1996) 

 ي سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادي چهار دیدگاه درباره

بندي کرد:  توان در چهار ديدگاه متمايز مقوله پژوهش در سرمايه اجتماعی و توسعه اقتصادي را می

 اي، ديدگاه نهادي، و ديدگاه همیاري. ديدگاه شبكه  گرايی، اعديدگاه اجتم

 گرايي ديدگاه اجتماع

هاي  ها و گروه ها، انجمن هاي محلی چون باشگاه ي اجتماعی با سازمان گرا سرمايه در ديدگاه اجتماع

يك ها در  شان به تعداد و فشردگی اين گروه گرايان که نگاه شود. اجتماع مدنی برابر انگاشته می

ي اجتماعی ذاتاً خیر است و هر چه بیشتر باشد بهتر  اجتماع، معطوف است بر اين اعتقادند که سرمايه

است و وجود آن همواره اثري مثبت بر رفاه اجتماع دارد. اين ديدگاه با تأکید بر محوريت پیوندهاي 

کمك مهمی به تحلیل اجتماعی در کمك به فقرا براي تدابیر دف  مخاطرات و آسیب پذيري طبقه فقیر 

فقر کرده است. البته بسیاري از طرفداران چنین ديدگاهی از سرمايه اجتماعی وجه منفی آن را ناديده 

دهد که چرا صرف  ( شواهدي از جهان در حال توسعه نشان می1996اند. )پورتس، الندولت،  گرفته

انجامد.  ماً به رفاه اقتصادي نمیهاي غیر رسمی لزو دارا بودن سطوح باالي همبستگی اجتماعی يا گروه

هاي مردم بومی را غالباً برخورداري از  در بسیاري از ممالك آمريكاي التین، بارزترين صفت گروه
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اند. چون  گان بهره ولی اين مردم بومی از نظر اقتصادي جزء بی ،کنند سطوح واالي همبستگی ذکر می

در  ،م عوض شدن بازي به سود محرومان استمناب  قدرت و امكان دستیابی بدان را که شرط الز

 (1999اختیار ندارند. )نارايان، 

 اي ديدگاه شبكه

ي اجتماعی به جساب آورده شود.  شود هر دو جنبه مثبت و منفی سرمايه در اين ديدگاه سعی می

اهمیت پیوندهاي عمودي و همچنین افقی در بین مردم و روابط درونی و فیمابین اين قبیل 

گیرد. اين  ها مورد تأکید قرار می ها و بنگاه به عنوان گروه ]منتج از اين پیوندها[سازمانی  هاي هويت

ها و اجتماعات حس هويت و  به خانواده« درون اجتماعی»پذيرد که پیوندهاي نیرومند  ديدگاه می

 دهد. همچنین اين ديدگاه تأکید دارد که پیوندهاي قوي افقی بدون پیوندهاي مقصد مشترك می

هاي گوناگون اجتماعی مبتنی بر دين، طبقه،  از قبیل پیوندهايی که شكاف« بین اجتماعی»ضعیف 

نوردند ممكن است به صورت   یهاي اجتماعی اقتصادي را در م قومیت، جنسیت و شئون و موقعیت

رمايه اي درآيند. دو خصلت برجسته اين ديدگاه عبارتند از: اوالً س جويی مناف  فرقه مبنايی براي پی

براي اعضاي جامعه تأمین  ءتواند طیفی از خدمات گرانبها اجتماعی يك شمشیر دو لبه است که می

 داري و کار پیدا کردن و... کند که از نگهداري اطفال شیرخوار گرفته تا مواظبت از خانه و خانه

عاوي غیر توانند به صورت د هايی هم دارد چه همان پیوندها می ولی ضمناً هزينه خواهد بود.

اي نسبت به افراد به استناد حس تكلیف و تعهد آنان به وجود آيد و پیامدهاي  اقتصادي قابل مالحظه

ي اجتماعی و عوارض ناشی از آن  اقتصادي منفی نیز به وجود آورند. دوم آنكه بايد بین مناب  سرمايه

ي  سبت دهیم يا سرمايهب اينكه فقط نتايج مطلوب را به سرمايه اجتماعی نیشد. ع  قائلتمايز 
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شود اين امكان ناديده بماند که شايد  اجتماعی را معادل نتايج مطلوب بینگاريم اين است که سبب می

 (542: 1381اين نتايج به زيان فردا برايمان خیلی گران تمام شود. )تاجبخش، 

 دیدگاه نهادي

تماعی عمدتاً محصول محیط هاي اج ديدگاه سوم از سرمايه اجتماعی مدعی است که سرزندگی شبكه

ي اجتماعی را به عنوان متغیر وابسته تلقی  سیاسی، قانونی و نهادي است. نگرش نهادي، سرمايه

ها براي عمل کردن به خاطر  نمايد. استدالل طرفداران اين رويكرد اين است که خود ظرفیت گروه می

( همچنین 1990ار دارند. )نورث، نف  جمعی، وابسته به کیفیت نهادهاي رسمی است که تحت آنها قر

ها نیز به نوبه خويش وابسته به انسجام درونی،  ها و بنگاه آنها تأکید دارند که چگونه عملكرد دولت

 اعتبار و صالحیت درونی خودشان از يكسو و پاسخگويی آنها در برابر جامعه مدنی از سوي ديگرند.

گذاران کالن اقتصادي در واق  نقطه ضعف  یاستي س نقطه قوت ديدگاه نهادي در پرداختن به دغدغه

ها و حقوقی که  آزادي ،شود. براي مثال اين ديدگاه در توجه به ابعاد اقتصاد خرد قضیه محسوب می

هاي منسجم و با  افراد جامعه بدان نیاز دارند بايد از سوي دولت تضمین شود. ايجاد ديوان ساالري

تواند مزايايی به بار آورد که بسیار  گیرد و در عین حال میهاي متمادي وقت ب کفايت ممكن است دهه

 (548سازد. )همان منب ،  میها را برآورده  تر شرکت اي برساند، مناف  فوري بیش از آنكه به فقرا بهره

 دیدگاه همياري

اي و نهادي را در يكديگر ادغام کند. اين ديدگاه  آثار قوي دو ديدگاه شبكه ،کوشد اين ديدگاه می

هاي دولتی و کنشگران گوناگون جامعه  اي و مناسبات مابین ديوان ساالري هاي پويايی حرفه ئتالفا

دهد سه نتیجه کلی حاصل  مدنی و درون ديوان ساالري دولتی و جامعه مدنی را مورد بررسی قرار می

 از اين ديدگاه عبارتند از:
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 ها و  ها، شرکت ثیري که دولتدولت و جوام  هیچ کدام به طور ذاتی خوب يا بد نیستند. تأ

 گذارند متغیر است هاي مدنی بر تحقق اهداف جمعی می گروه

 ها و اجتماعات به تنهايی فاقد مناب  الزم براي ترويج توسعه گسترده و پايدار  ها و بنگاه دولت

ها عوامل مكمل و موجد مشارکت  هستند و الزم است هم در درون و هم وراي اين بخش

 شكل بگیرند.

 تر و  اي از همه مهم هاي مختلف، نقش دولت در تسهیل نتايج مثبت توسعه ر بین اين بخشد

 دارتر است. مسئله

گیري که همیاري دولت و شهروندان مبتنی بر دو عامل مكمل بودن و اتكا  ك نتیجهي در ،بنابراين

صی است و است. منظور از مكمل بودن، روابط حمايتی دو طرفه بین کنشگران بخش دولتی و خصو

تر  کنند و نمونه معمولی هاي قانونی است که از حق ايجاد تشكل دفاع می نمونه روشن آن چارچوب

هاي تجاري را  هاي بازرگانی است که موجبات تسهیل مبادله بین اصناف اجتماعی و گروه آن اتاق

ندان و مقامات ي پیوندهايی است که در بین شهرو اتكا ماهیت و گستره آورند. منظور از فراهم می

 (1996شود. )اوانز،  دولتی برقرار می

 سرمایه اجتماعی و منفعت اقتصادي

کند.  سازد و باز آن را پر می گیرد آن را تهی می داري، سرمايه اجتماعی را به کار می اقتصاد سرمايه

براي اقتصاددانان نئوکالسیك به اهمیت هنجارهاي اجتماعی تعاونی در اقتصاد به خوبی واقفند و 

آورند، نظريه دقیقی  گراي خودخواه به همكاري با يكديگر روي می تبیین اينكه چگونه عناصر عقل

 (63: 1379دارند. )فوکوياما، 
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هاي هماهنگی  هاي معامالتی است که با مكانیسم وظیفه اقتصادي سرمايه اجتماعی کاهش هزينه

وط هستند. حقیقت موضوع اين است که رسمی مثل قراردادها، سلسله مراتب، قوانین بوروکراسی مرب

ها بر اساس هنجارهاي غیر رسمی به عنوان بخش مهمی از اقتصاد مدرن پايدار  هماهنگ کردن فعالیت

داري وقتی  شود. يك خزانه ماند و اين مسئله به دلیل ماهیت پیچیده براي کنترل رسمی، کنترل می می

د، کاراتر است از اينكه توسط کتابی مثل سررشته که به قضاوت يك مأمور مالی با تجربه واگذار شو

آوري پیشرفته تحقیق و  کند که فن داري دولتی انجام شود. تعدادي از مطالعات تجربی پیشنهاد می

اغلب به مبادله غیر رسمی حق مالكیت عقاليی وابسته است به دلیل اينكه مبادله  (R&D)توسعه 

کند.  بیش از حد است و سرعت مبادالت را کم میهاي معامالتی  رسمی مستلزم افزايش هزينه

 (296: 1995)فوکوياما، 

هايی ارائه داده درباره اينكه چگونه سرمايه اجتماعی، اقتصاد  ( مثال1995فوکوياما در کتاب اعتماد )

هايی از  هاي خانوادگی را به موتور توسعه اقتصادي در مكان جهانی معاصر را شكل داده. مثالً کارگاه

 (64: 1379مراکز ايتالیا، هنگ کنگ و تايوان تبديل کرده است. )فوکوياما،  قبیل

 سرمایه اجتماعی و منفعت عمومی

ها انتقال ناپذيري عملی آن است. اگر چه اين  از اين ويژگی یكيهاي معینی دارد  سرمايه اجتماعی ويژگی

. صفت کیفی ساختار اجتماعی که فرد شود سرمايه، منبعی است که ارزش استفاده دارد به آسانی مبادله نمی

برند  در آن قرار گرفته اين است که سرمايه اجتماعی، دارايی شخصی هیچ يك از افراد که از آن سود می

تواند با مقايسه آن با  شود می نیست. تفاوت ديگر که از جنبه منفعت عمومی سرمايه اجتماعی ناشی می

كی معموالً کااليی خصوصی است و حقوق مالكیت به شخص سرمايه فیزيكی مشاهده گردد. سرمايه فیري



11 

 

 

به دست  ،کند دهد منافعی را که اين سرمايه تولید می امكان می ،که در سرمايه فیزيكی سرمايه گذاري کند

 ،گونه که اقتصاددان ممكن است يابد آن گذاري در سرمايه فیزيكی کاهش نمی انگیزه سرمايه ،آورد. بنابراين

کسانی که در آن  در سرمايه فیزيكی وجود ندارد. زيرا 1«نیمه بهینه»گذاري  يهبگويد يك سرما

اما  (483: 1377شان را تصاحب کنند. )کلمن،  توانند مناف  سرمايه گذاري کنند می گذاري می سرمايه

گونه نیست. مثالً انواع ساختارهاي اجتماعی که هنجارهاي  هايش اين سرمايه اجتماعی در بیشتر شكل

در درجه اول به افرادي که  ،سازد هاي اجرايی براي تحمیل آنها را امكان پذير می ماعی و ضمانتاجت

رسانند،  سود نمی ،هاي اجرايی الزم است هاي آنها براي به وجود آوردن هنجارها و ضمانت تالش

 (284رساند. )همان منب ،  بلكه به همه افرادي که جزء آن ساختار معین هستند، سود می

ي اجتماعی از جهت کنش  به اين معناست که سرمايهبیشتر ه منفعت عمومی سرمايه اجتماعی جنب

هاي ديگر سرمايه است. سرمايه اجتماعی منب   هدفمند، در موقعیتی اساساً متفاوت با بیشتر شكل

شان بسیار تأثیر گذارد.  تواند بر توانايی کنش آنها و کیفیت مشهود زندگی مهمی براي افراد است و می

اي را دارند با وجود اين، از آنجا که بسیاري از مناف   آنها توانايی به وجود آوردن چنین سرمايه

آورند توسط افرادي غیر از فردي که آن را ايجاد  هايی که سرمايه اجتماعی را به وجود می کنش

رد. بیشتر سرمايه اجتماعی به وجود شود به سود آن فرد نیست که آن را به وجود آو کند کسب می می

 (486رود بدون اينكه کسی بخواهد که به وجود آيد يا از بین برود. )همان منب ،  آيد يا از بین می می

 سرمایه اجتماعی و توسعه سياسی، اجتماعی، فرهنگی

ملت تر باشد آن  دهد که هر چه سرمايه اجتماعی ملتی بزرگ نشان می 1990ي  ادبیات اقتصادي دهه

ثروتمندتر است. سرمايه اجتماعی جزء معنوي يك تاب  تولید، میراث تاريخی است که از طريق 

                                                 
1
. suboptimal investment 
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در تعامالت اجتماعی، قادر است بر میزان بیشتري از معماهاي « همكاري»تشديد انتخاب استراتژي 

 پذير سازد. زندانی فائق آيد و حرکت به سوي رشد و توسعه شتابان اقتصادي را امكان

سرمايه اجتماعی راهی است براي پل زدن بین دو ديدگاه جامعه شناسی و اقتصادي و  مفهوم

هاي مهم ايجاد اين پل، اين  تر است. يكی از راه کند که بالقوه غنی می ارائهتبیینی از توسعه اقتصادي 

دي ي تعامالت اجتماعی میان جوام  و نهادها، به عملكرد اقتصا است که نشان دهیم ماهیت و گستره

گذاري توسعه است که از ديرباز  دهند. اين امر به نوبه خود داراي تبعاتی مهم براي سیاست شكل می

 منحصراً بر بعد اقتصادي توسعه متمرکز بوده است.

 شود: ي اجتماعی در سیاست توسعه، شش توصیه کلی پیشنهاد می براي گنجاندن مفهوم سرمايه

همه سطوح در امر توسعه به ويژه در سطح کشور بايد از ها و در  اينكه براي دخالت همه بخش ع1

تحلیل نهادي اجتماعی استفاده کرد. درك اينكه مداخالت سیاسی پیشنهاد شده چگونه بر قدرت و 

هاي سیاسی در محیط و  امري است حیاتی زيرا کلیه دخالت ،نفعان اثر خواهد کرد مناف  سیاسی ذي

هاي غیر  از سازمان یکه خصلت برجسته آن را آمیزه حساس پیوندد اي اجتماعی به وقوع می زمینه

اي براي دخالت، نیاز به بذل توجه مخصوص به  دهند. طرح برنامه ها و نهادها تشكیل می رسمی، شبكه

 هاي حاکم، در بسیج قواي خود به ضرر مصلحت عمومی دارد.  توان بالقوه گروه

و کمك به برقراري ارتباط بین جوام  و گروه دستان  گذاري روي ظرفیت سازمانی تهی سرمايهع 2

گذارد در سطح  دستان اثر می است. بسیاري از تصمیماتی که بر سرنوشت تهی یاجتماعی، امر حساس

تواند از يك طرف  شوند. براي تحقق اين هدف استفاده از فرآيندهاي مشارکتی می محلی گرفته نمی

 کند.  نفعان را تسهیل می اعی بین ذيو از طرف ديگر ارتباط اجتمشده منجر به وفاق 



13 

 

 

صدا هستند که در همه سطوح خواهان  اينكه طرفداران ديدگاه سرمايه اجتماعی با کسانی هم ع3

شان اين است که کنشگران خصوصی و  ها هستند و هدف شفافیت فضاي اطالعات مربوط به سیاست

ول شهروندي آگاهانه، عمومی صحنه را که مدعی خدمت به خیر عامه هستند به رعايت اص

 پذيري و پاسخگويی تشويق نمايند. مسئولیت

تواند مقوم تبادل اطالعات در میان  آوري مدرن ارتباطی که می بهبود کیفیت دسترسی به فن ع4

 هاي اجتماعی باشد بايد مورد تأکید قرار گیرد تا مكمل تعامالت اجتماعی مبتنی بر مبادالت گروه

 کامل شود.  2رو در رو

ن يهاي معطوف به توسعه را بايد از ديدگاه سرمايه اجتماعی نگريست و ارزيابی تأثیر ا دخالت ع5

هاي اجتماعی فقرا يكی از  هاي فقیر را در نظر گرفت. شبكه ها بر روي سرمايه اجتماعی گروه دخالت

دارند و پذيري در اختیار آنها قرار  ترين منابعی است که براي اعمال مديريت ريسك و آسیب اصلی

 هايی بیابند تا اين مناب  را تكمیل نمايند، نه آنكه جايگزين آن باشند. عوامل خارجی بايد راه ،بنابراين

هاي متعارف توسعه ديد و اين  سرانجام اينكه سرمايه اجتماعی را بايد همچون جزئی از پروژه ع6

درمانگاه و مدرسه سازي  هاي آبرسانی گرفته تا ی از سدسازي و سیستمحنگرش را در مورد هر طر

محلی به کار گرفت. در مواردي که اجتماعات فقیر مستقیماً در طراحی، اجرا، مديريت و ارزيابی 

يابد. )آسمان،  ها و قابلیت پايداري پروژه افزايش می گذاري ها نقش دارند، بازدهی سرمايه پروژه

 (1984اپهاف، 

                                                 
2
. face to face interchange 
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 ابعاد و عناصر سرمایه اجتماعی

وجه به رويكردهاي متفاوت، سرمايه اجتماعی را از منظرهاي مختلف مورد بررسی قرار دانشمندان با ت

اند. در اين مقاله سرمايه هاي خود مطرح نمودهداده و اجزاء و عناصر گوناگونی را در بررسی

 بُعد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادي مورد مطالعه قرار گرفته است: 4اجتماعی در 
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 هاي سرمايه اجتماعيها و شاخص، مؤلفه( ابعاد1جدول )

 هاسؤاالت شناسايی شاخص هانام مؤلفه نام ابعاد

 اجتماعی

 . اعتماد1
اعتماد به اکثر مردم، اعتماد به دقت و صحت کار ديگران، 

ها، اعتماد به اخبار  اعتماد به همكاران، اعتماد به همسايه

 ها، اعتماد به پلیس، اعتماد به دولت، ... رسانه

 . روابط متقابل2

ارتباطات به طور متوسط در هفته با دوستان، مراوده در خارج 

تر، دوستی با همكاران، ارتباط دوستانه با  از خانه با افراد غريبه

کارفرما، باور به کمك به ديگران، کمك گرفتن از ديگران، 

 شرکت در مراسم اجتماعی، ...

 . مشارکت3

در باشگاه ورزشی و ساير  تمیز کردن شهر و محل، عضويت

هاي  گیري در محل زندگی، شرکت در پروژه ها، تصمیم کلوب

گیري مسائل محل و شهر و استان و کشور، تمايل به  محلی، پی

 کانديد شدن در انجمن ساختمان و محل و شهر، ...

 . آگاهی عمومی4

ها، مشارکت اطالعاتی با افراد خارج از  اطالع از تنوع رسانه

ولید اطالعات، میزان سعی در کشف واقعی بودن خانه،ت

اطالع از وضعیت محل، اطالع از آخرين کتب و  اطالعات،

 هاي تولید شده، ... فیلم

 . اخالقیات5
میزان باور به صداقت و درستی، منفور بودن کار خالف قانون، 

 باور به عدالت، توجه به مصلحت عامه، ...

 . مسئولیت اجتماعی6
جاي فرد، مسئول بودن در برابر ديگران، اجراي    بهباور به جم

جاي  کار با هدف کمك به جامعه، نگاه به کل کار به

 نگري، باور به جبران زيان وارده به اجتماع، ... جزئی

 فرهنگی

 . مقررات رفتاري1
احترام به باورهاي سايرين، باور به رعايت عرف، رعايت 

 قوانین، ...

 ها و هنجارها. نرم2
انداز، احترام به زنان  جويی، غرور، احترام به پیرترها، پس صرفه

 و خالقیت، نوآوري، مدرك تحصیلی، ...

 ها. ارزش3
تحصیالت، شرکت در کار گروهی، وجود روحیه تعاون، باور 

 به پول و ثروت، باور به کرامت انسانی، ...
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 . دين و ايدئولوژي4
ايت شعائر دينی، پايبندي باور به يك دين، اعتقادات مذهبی، رع

 و تعهد به دين، فداکاري دينی، شرکت در مراسم مذهبی، ...

 . نمادها5
ها چیستند، پرچم خود  شناسید، سمبل تا چه اندازه نمادها را می

 را توصیف کنید، سرود ملی کشور را بخوانید، ...

 هاها و استعاره. مثل6
دانید،  المثل می بهاي تاريخی شما کیستند، چقدر ضر اسطوره

 شناسید، ... دانید، چقدر شعرا و نويسندگان را می چقدر شعر می

 . جو و فضا7
شايعه )سرعت گسترش آن و باورپذيري(، ترس عمومی، 

 فردگرايی، دموکراسی، پاسخگويی، ...

 سیاسی

 . امنیت1
امنیت محله، ترس از تاريكی در شهر، سابقه حمله در محیط، 

یر قانونی به ديگران، احتمال وقوع خطر هاي غ شاهد حمله

 براي فرد، باور به امنیت اجتماعی، ...

 . نهادهاي عمومی و مدنی2
هاي  هاي محلی، شرکت در فعالیت شرکت در انجمن

 ها، ...NGOالمنفعه، شرکت در  عام

. تحزب و مشارکت 3

 سیاسی و انتخابات

یاسی، هاي س تعداد حزب، مشارکت در احزاب، شناخت جريان

وابستگی شديد به يك جريان حزبی، شرکت در انتخابات، 

 هاي عملی، ... تبلیغ براي کانديد خاص، میزان مخالفت

 مداري. قانون4
کارگیري قانون در مورد خود  رعايت قانون، باور قانون، میزان به

 و ديگران، رعايت عدالت، ...

 ها. رسانه5
ها،  باور مردم به رسانه ها، ها، سانسور در رسانه نقش رسانه

 ها، ... تفاوت رسانه

 اقتصادي
 بازي، بازار رقابت، ... ها، بورس ها، دارايی قیمت . ارزش روز شرکت1

 میزان هزينه، بودجه، تخصیص مناب ، ... ها. میزان هزينه2
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 ساله20انداز  سرمایه اجتماعی در افق چشم

هاي بلندمدت سعی  موفق ضمن تدوين برنامههاي  با توجه به اين مطلب که امروزه دولت

نمايند در مسیر مشخص و معین و در راستاي رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده گام بردارند در  می

شود. مروري  ( به تفصیل آورده می2ساله نظام در جدول شماره )20انداز  هاي کلی چشم ادامه سیاست

هاي  ترين دغدغه باشد که يكی از عمده ين مهم میدهنده ا بر موارد مطروحه در اين جدول نشان

 باشد. گذاران نظام، تقويت و ارتقاء سرمايه اجتماعی در ابعاد چهارگانه می مشی خط
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 انداز و سرمايه اجتماعي ( چشم2جدول )

 ساله نظام در راستاي ارتقاء سرمایه اجتماعی20انداز  هاي كلی چشم سياست

گی
رهن

د ف
بُع

 

 مان، ايثار و... به عنوان عامل اصلی اقتدار ملیتقويت روحیه اي

 هاي اسالمی ايجاد جامعه سالم بر مبناي ارزش

 رشد و اعتالي عناصر فرهنگی و هنري ايرانی و اسالمی

 ها ها و فرهنگ وگو میان تمدن پیشبرد راهبرد گفت

 تقويت نهاد خانواده و ارتقاء نقش زنان

 سازي و گسترش علم و تحقیق نهادينه

بُ
عی
ما
جت
د ا
ع

 

 تضمین حقوق مدنی، انسانی و...

 توسعه نیروي انسانی آگاه و ماهر

 حاکمیت بخشیدن رويكرد علمی، تمرکززدايی و...

 هاي آنان توجه به جوانان و نیازها و ضرورت

 تقويت مبانی جامعه مدنی، مشارکت و...

سی
سیا
د 
بُع

 

 تقويت امنیت و اقتدار ملی

 ..بهبود ساختار سیاسی، قضايی و.

 توسعه نظم و امنیت عمومی

 تعمیم عدالت از طريق توسعه قضايی

 گرايی، وجدان کاري و... توسعه قانون
دي
صا
 اقت
عد
بُ

 

 ايجاد سازوکارهاي انگیزشی

 تعامل فعال با جهانیان

 گذاران داخلی و خارجی ايجاد فضاي مناسب براي سرمايه

 هاي نسبی توجه به مزيت

 تعاونیهاي خصوصی و  مندسازي بخش توان

 اي نظم و انضباط مالی و بودجه

 هاي بخش تعاونی ارتقاء ظرفیت

 هاي اقتصادي توسعه حضور بخش تعاون در تمام بخش
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 قش دولت در ایجاد سرمایه اجتماعیو نگذاري بر روي سرمایه اجتماعی  راهكارهاي سرمایه

هاي مختلفی براي  ست برنامهسازمانی الزم او با توجه به اهمیت سرمايه اجتماعی در توسعه اجتماعی 

 افزايش ذخیره اين سرمايه انجام گیرد، برخی از اين اقدامات عبارتند از:

 اي تشويق و تقويت نهادهاي اجتماعي، صنفي، حرفه -1

هاي ساختاري براي افزايش سرمايه  حل تشويق به ايجاد و تقويت نهادهاي اجتماعی که از راه 

دهاي اجتماعی داراي هويت مشترك گرديده و زمینه ايجاد اجتماعی است. افراد در قالب نها

هاي اعتماد  هاي گروهی موفق نیز شبكه شود. نتیجه فعالیت هاي گروهی در آنان ايجاد می همكاري

 است.

 سازي فرهنگ اجتماعي و سازماني ريزي فرهنگي جهت غني برنامه -2

هاي فرهنگی يك سیستم اجتماعی  سرمايه اجتماعی به عنوان يك متغیر اقتصادي منتج از ويژگی

سرمايه اجتماعی تبلور اقتصادي فرهنگ اجتماعی يا سازمانی مبتنی بر اعتماد و  ،است. به بیان ديگر

هاي فرهنگی نظیر احساس هويت گروهی و سازمانی مشترك،  مشارکت افراد است. تقويت مؤلفه

باشد.  ي و گروهی مد نظر میاي مشترك، مشارکت و اعتمادهاي بین فرد احساس تعلق به آينده

هاي فرهنگی و ايفاي مناسب نقش رهبري  هاي مشارکتی و توجه به سمبل مديران نیز با ايجاد نظام

سازي فرهنگ سازمانی گام بردارند. تالش مديران و رهبران سازمان براي  توانند در جهت غنی می

است. از اين رو نقش رهبري  ها و واحدهاي مختلف سازمانی حائز اهمیت اعتمادسازي بین گروه

 (39: 1380مديران سازمان در ايجاد چنین فرهنگی بسیار مؤثر است. )علوي، 
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 هاي عمومي و آموزش كاركنان توجه به آموزش -3

هاي عمومی در تمامی سطوح نقش اصلی  و همچنین گذر افراد از آموزش یهاي آموزش برقراري نظام

هاي فرهنگی در سطح جامعه به شدت متأثر از عملكرد  ت. مؤلفهرا در ايجاد اين نوع سرمايه داراس

هاي مديريتی نیز داراي  هاي آموزشی که امروزه در آموزش هاي آموزشی و تربیتی هستند. بازي نظام

 به طور مؤثري مفید باشند. هتوانند در اين رابط اند می کاربرد زيادي گرديده

 جهت تقویت سرمایه اجتماعی انجام دهند عبارتند از:توانند  ها می ترین اقداماتی كه دولت مهم

 تشويق و تقويت تشكیل نهادهاي مدنی -

 هاي عمومی سازي آموزش تقويت و غنی -

 تأمین امنیت شهروندان در جهت حضور داوطلبانه در نهادهاي اجتماعی -

هاي  لیتهاي مختلف اقتصادي، فرهنگی، و اجتماعی و واگذاري فعا گري بخش پرهیز از تصدي -

ها و زمینه سازي ايجاد و تقويت  مربوطه به نهادهاي مردمی براي جلب مشارکت آنها در فعالیت

 (1999هاي اعتماد بین آحاد مختلف مردم. )فوکوياما،  نهادهاي اجتماعی و شبكه
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 گيري نتيجه

هد. د سرمايه اجتماعی تمام الزاماتی را که براي توسعه جامعه ضرورت دارند در خود جاي می

و نیز تبیین الزامات نهفته در آن براي توسعه « سرمايه اجتماعی»پرداختن به مسائل نظري و اجرايی 

اقتصادي اجتماعی جالب و اساسی است و جاي آن دارد که از سوي متخصصان کشور مورد بحث و 

تحقق بررسی قرار گیرد تا روشن شود که در کشورهاي موفق در راه توسعه، مديريت بر آن چگونه 

باشد که نقش  پذيرفته است. سرمايه اجتماعی يكی از چندين متغیرهاي اصلی در فرآيند توسعه می

پیام مكرري که  ،کلیدي را بر عهده دارد. در هنگام مرور ادبیات مربوط به سرمايه اجتماعی و توسعه

مشوق رشد  هايی هستند براي بسیج مناب  که کنیم اين است که روابط اجتماعی فرصت دريافت می

ي اجتماعی بدون ارتباط با فضاي سیاسی وجود ندارد. و نهايتاً ماهیت و  اند، ديگر اينكه سرمايه شده

اندازهاي توسعه در جامعه است. شواهدي که وجود  گستره بین اجتماعات و نهادها کلید فهم چشم

راي ترويج و هم تضعیف تواند هم ب ي اجتماعی می کنند که سرمايه دارند از اين ادعا پشتیبانی می

هاي سرمايه  ترين مثال آيد که يكی از مهم مصلحت عمومی به کار رود. از اين نكته چنان بر می

کند اين است که فقرا  میاجتماعی که در نبود ساز و کارهاي بیمه رسمی و نظام مالی رسمی، کار 

ب پذيري محافظت شوند. کنند تا در برابر ريسك و آسی پیوندهاي اجتماعی خود را استفاده می

گذاران  ولی سیاست ،ي سرمايه اجتماعی اگر چه هنوز در مراحل آغازين است پژوهش درباره

 آگاه شوندتوانند منتظر بمانند که پژوهشگران قبالً از همه چیزهايی که بايد در اين عرصه دانست  نمی

ل کنند که اين امر مستلزم ارزيابی بلكه بايد توأماً بیاموزند و عم ، و بعد از آن دست به عمل بزنند

ي اجتماعی است و تالش بیشتري  تر تأثیر اين يا آن سیاست بر سرمايه ها و برآورد دقیق تر پروژه جدي

سازد و ضمناً تالش مديران و رهبران جامعه  هايی که سرمايه اجتماعی را مؤثر می جهت درك مكانیزم
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هاي مشارکتی، تقويت نهادهاي مدنی  سازي، برقراري نظامبراي ارتقا سرمايه اجتماعی از طريق اعتماد

از  باشد. ز اهمیت میئتأمین امنیت شهروندان در جهت جضور داوطلبانه در نهادهاي اجتماعی نیز حا

انداز نیز تنها در سايه وفاق عمومی که  هاي چشم طرفی نبايد فراموش گردد که اهداف و سیاست

انداز  مناسبت نیست که سند چشم محقق خواهد شد. بی باشد نمودي از سرمايه اجتماعی می

يابی به آنها ساير  کند تا در سايه دست راهبردهاي مفیدي را در چهار بُعد سرمايه اجتماعی مطرح می

 يافتنی باشد. انداز نیز دست اهداف چشم
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