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چکیده
وجود سرمایه اجتماعی کلید استقرار جامعه مدنی و حیات شهروندی است و فقدان سرمایه اجتماعی مانع اساسی بر تأسیس و استقرار آن
است .جوامع دار ای این نوع سرمایه بستر مناسبی برای شکلگیری جامعه مدنی توانمند ،پاسخگو و کارآمد فراهم میسازند؛ اما در
مقابل ،تهی شدن یک جامعه از سرمایه اجتماعی به ناکارآمدی بسیاری از سیاستها و طرحهای پیشنهادی در حوزه برنامهریزی منجر
میشود .سرمایه اجتماعی عمدتاً مبتنی بر عوامل فرهنگی و اجتماعی است .وجوه گوناگون پیوندها ،همکاری ،اعتماد متقابل و ارتباطات
میان اعضای یک شبکه موجب تحقق اهداف اعضا میشود .عالوه بر این سرمایه اجتماعی برای برنامههای توسعه توفیق آفرین است.
وجود سرمایه اجتماعی ،بستر مناسبی برای بهرهوری سرمایه انسانی و اقتصادی و فیزیکی است و برعکس نبود سرمایه اجتماعی،
اثربخشی سایر سرمایهها را در دستیابی به توسعه منتفی میکند و بدون سرمایه اجتماعی ،طی کردن راههای توسعه و تکامل فرهنگی و
اقتصادی ،ناهموار و مشکل میشود .پذیرش این مفهوم بهعنوان یک نوع سرمایه در سطح مدیریت کالن توسعه کشورها میتواند
شناخت جدیدی را از سیستمهای اقتصادی  -اجتماعی ایجاد کرده و دولتمردان را در هدایت بهتر جامعه به سمت توسعه یاری رساند.
نظر به اهمیت موضوع در این مقاله به زمینه پیدایش و مفهوم «سرمایه اجتماعی» و نظریههای مرتبط با آن ،ابعاد و مؤلفههای آن و
همچنین جنبه منفعت عمومی سرمایه اجتماعی ،نقش دولت در ایجاد سرمایه اجتماعی ،کارکردهای مثبت و منفی آن ،وضعیت سرمایه
اجتماعی و دالیل عدم رشد آن مورد بررسی قرار گرفته است.
واژههای کلیدی
مشارکت اجتماعی ،سرمایه اجتماعی ،سرمایه فرهنگی ،انسجام اجتماعی ،سرمایه انسانی
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-1مقدمه
طی چند دهه اخیر در مباحث توسعه عالوه بر سرمایههای انسانی ،فیزیکی و اقتصادی که در دیدگاههای سنتی توسعه مطرح
بود ،به سرمایه اجتماعی توجه شده است .سرمایه اجتماعی مفهومی فرار رشتهای بین علوم انسانی است که به نقش نیروهای
اجتماعی در توسعه جوامع میپردازد و اقتصاددانان و جامعهشناسان در بررسیهای اقتصادی و اجتماعی جوامع توسعهیافته به
این مفهوم توجه دارند (پوتنام .)2339 ،2این رویکرد ،نشاندهنده اهمیت نقش ساختارها و روابط اجتماعی بر متغیرهای
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جوامع میباشد .از سوی دیگر مطالعه روند رشد و توسعه کشورها بیانگر این واقعیت است
که سایر سرمایهها در صورت بهرهگیری از سرمایه اجتماعی سبب رشد و توسعه یک جامعه میشوند .زمانی که سرمایه
اجتماعی وجود دارد ،کنشهای اجتماعی تسهیل میشود و هزینه تعامالت کاهش مییابد .ثبات و انسجام اجتماعی به همراه
همکاری و مشارکت اجتماعی که از مؤلفههای سرمایه اجتماعی هستند ،شروط الزم برای توسعه میباشند لذا به دلیل اهمیت
روزافزون این مفهوم در حوزه برنامهریزی توسعه در این نوشته به بررسی مفهوم سرمایه اجتماعی و گسترش سرمایه اجتماعی
میپردازیم.
-2مفهوم سرمایه اجتماعی
مفهوم سرمایه اجتماعی طور غیرمستقیم در نظریههای جامعهشناسان کالسیک جون دو توکویل )2192( 1و سیس شصت سال
بعد در کار جامعهشناس فرانسوی امیل دورکیم )2399( 9مطرحشده است .این مفهوم را میتوان در آثار بسیاری از
جامعهشناسان کالسیک در مفاهیمی از قبیل اعتماد ،همبستگی و انسجام اجتماعی ،هنجارها و ارزشها مشاهده کرد .اینان
کیفیت روابط انسانی و پیوستگی آن باارزشهای مشترک را بررسی میکردند .البته بررسی این جنبه از حیات
اجتماعی توسط جامعهشناسان تعجبآور نیست زیرا جامعهشناسی رشتهای علمی است که درصد تبیین ریشهها و ماهیت
نظم اجتماعی است .ولی جامعهشناسان کالسیک مشخصاً به مفهوم سرمایه اجتماعی نپرداختهاند.
سرمایه اجتماعی در معنای مدرن خود ابتدا در سال  2328در نوشتههای «هانیفان »4سرپرست وقت مدارس ویرجینای غربی در
آمریکا به کار رفت« :این سرمایه ناملموس بسیاری از امور زندگی روزانه مردم مانند حق کسبوکار ،معاشرت ،همفکری و
همدردی و دادوستد اجتماعی میان افراد و خانوادهها که واحدهای اجتماعی را میسازند در برمیگیرد» .وی سرمایه اجتماعی
را حاصل ظرفیتهای بالقوهای میداند که برای بهبود اساسی شرایط زندگی اجتماعی کفایت میکند .بعد از او محققان و
جامعهشناسان بسیاری مطالعات و نظریههای خود را در این خصوص ارائه دادهاند .افرادی چون؛ جین جاکوب 5استاد مسائل
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شهری ،گلن لوری 2اقتصاددان ،ایوان الیت 1جامعهشناس ،فوکویاما ،9کلمن 4جامعهشناس ،پوتنام 5دانشمند علوم سیاسی ،پیر
بوردیو 8جامعهشناس فرانسوی و ...اما از میان آنها جیمز کلمن اولین کسی است که بهصورت منسجم و قوی به بحث سرمایه
اجتماعی میپردازد .او با مقاله «سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه انسانی» ،اثر مهمی را در ادبیات جامعهشناسی توسعه پدید
آورد .بعد از او رابرت پاتنام نیز در سال  2339با چاپ کتاب «بنای دموکراسی کارآمد؛ سنتهای مدنی» و مقاله بولینگ
یکنفره ،کاهش سرمایه اجتماعی آمریکا در سال  2335باعث توجه بیشتر عموم به ایده سرمایه اجتماعی و چگونگی افزایش
و کاهش و بازسازی آن در آمریکا شد (ازکیا.)2931،
فوکویاما در شرح این تاریخچه مینویسد :جین جاکوب در اثر خود :مرگ وزندگی شهرهای بزرگ آمریکایی
( )2382تــــوضیح داده بود که شبکههای اجتماعی فشرده در محدودههای حومه قدیمی و مختلط شهری ،صورتی از سرمایه
اجتماعی را تشکیل میدهند و در ارتباط با حفظ نظافت ،عدم وجود جرم و جنایت خیابانی و دیگر تصمیمات در مورد بهبود
کیفیت زندگی ،در مقایسه با عوامل نهادهای رسمی مانند نیروی حفاظتی پلیس و نیروهای انتظامی ،مسئولیت بیشتری از خود
نشان میدهند.
گلن لوری اقتصاددان نیز همچون ایوان الیت جامعهشناس ،اصطالح سرمایه اجتماعی را در دهه  2393برای توصیف مشکل
توسعه اقتصادی درونشهری به کاربرد .در دهه  ،2313این اصطالح توسط جیمز کلمن جامعهشناس در معنای وسیعتری مورد
استقبال قرار گرفت و رابرت پاتنام دانشمند علوم سیاسی ،نفر دومی بود که بحثی قوی و پرشور را در مورد سرمایه اجتماعی و
جامعه مدنی هم در ایتالیا و هم در ایاالتمتحده برانگیخت (فوکویاما.)2993 ،
سرمایه اجتماعی از تحوالت فرهنگی در علوم اجتماعی همسود جسته است .همگام با توجه فزایندهای که به وجوه فرهنگی
رفتار اجتماعی شده است ،رشد قابلتوجهی هم در گرایش به آنچه سطح خرد رفتار و تجربه فردی نامیده میشود صورت
گرفته است .تعداد قابلتوجهی از علمای علوم اجتماعی برجسته نگاهی دقیق به اعتماد و صمیمیت بهعنوان دو نمونه نزدیک
به مفهوم سرمایه اجتماعی داشتهاند (مک و بک -گرن شیم  ،2334گیدنز  ،2332جامیسون  ،2331لومان  ،2331میسزیال
 ،2338زتومکا  )2331بااینکه بیشتر این نویسندگان مطالب کمی در مورد سرمایه اجتماعی به معنای امروزی آن گفتهاند
(بهاستثنای میسزتال و زتومکا) اما دغدغههای آنها نشان میدهد که توجهی به تعامل روزمره و کیفیت روابط بین فردی
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داشتهاند .این رویه عمومی دغدغه روشنفکرانه ،پیشزمینهای را برای افزایش توجه عالمان اجتماعی به مقوله سرمایه
اجتماعی فراهم میآورد (فیلد.)2911،
در دهههای اخیر سرمایه اجتماعی موردتوجه اقتصاددانان نیز هست:
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تمایل به بسط این دیدگاه داشته است و در گزارش سال  1332خود در رابطه با محیط
زیست ملتها  ،این سازمان ،سرمایه انسانی و اجتماعی را دو مکمل قدرتمند خطاب کرد که هرکدام دیگری را تغذیه
میکنند .بانک جهانی نیز سرمایه اجتماعی را پدیدهای میداند که حاصل تأثیر نهادهای اجتماعی ،روابط انسانی و هنجارها
بر روی کمیت و کیفیت تعامالت اجتماعی است و تجارب این سازمان نشان داده است که این پدیده تأثیر قابلتوجهی بر
اقتصاد و توسعه کشورهای مختلف دارد (توسلی.)2931 ،
همچنین استفاده از مفهوم سرمایه اجتماعی با توجه به روند جهانیشدن و تضعیف نقش دولتهای ملی ،بهعنوان راهحلی
اجراشدنی در سطح اجتماعات محلی برای مشکالت توسعه ،موردتوجه سیاستگذاران و مسئوالن سیاست اجتمــاعی
قرارگرفته است (الوانی و شیروانی)2931 ،
به لحاظ تاریخی نقش انواع سرمایهها در توسعه به ترتیب زیر مطرح شد:
 -2سرمایه مالی مانند پول اوراق بهادار ،اوراق قرضه و...
 -1سرمایه فیزیکی مانند تأسیسات و زیربناها ،سد و اتوبان و...
 -9سرمایه انسانی اشاره دارد به وجود مجموعهای از متغیرها در افراد مانند میزان تحصیالت ،آموزشهای شغلی ،تواناییهای
کالمی و ارتباطی ،اعتمادبهنفس و ...یعنی مجموع دانش ،مهارت و تجارب فردی این مفهوم به معنی سرمایهگذاری برای
پرورش انسانهای فرهیخته ،سالم و توانمند است و شامل آموزشهای غیررسمی و پیش از دبستان در محیط اطراف فرد،
چون خانواده ،فامیل ،دوستان و آشنایان و سپس آموزشهای رسمی دوران تحصیل و آموزشهای الزم جهت ورود به بازار
کار میباشد.
مفهوم سرمایه اجتماعی از دیدگاه اندیشمندان
سرمایه اجتماعی در چند دهه اخیر جایگاه خود را پیداکرده است نظر به جدید و غیرملموس بودن این مفهوم در
این نوشته با تاکید بر آراء و نتایج تحقیقات چهار اندیشمند به بررسی آن میپردازیم.
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دیدگاه پیر بوردیو 1در خصوص سرمایه اجتماعی
بوردیو جامعهشناس فرانسوی بیشتر به بررسی دوام و پایداری طبقه اجتماعی و سایر اشکال مستحکم نابرابری گرایش
داشت .بوردیو درگیر ایدههای بود که عمیقاً از مفاهیم مارکسیستی تأثیر پذیرفته بودند .وی سرمایه اقتصادی را ریشه انواع
سرمایهها میدانست و عالقهمند به درک شیوههای ترکیب این سرمایه با دیگر اشکال سرمایه و ایجاد و تولید نابرابری بود
(فیلد.)2911،
او در ابتدا استعاره «سرمایه فرهنگی» را مطرح میکند و آنها موردبررسی قرار میدهد و سپس به مفهوم سرمایه اجتماعی
توجه میکند .او با استفاده از استعاره «سرمایه فرهنگی» به این موضوع اشاره میکند که ذائقه فرهنگی موجب منزلت برتر
برخی از گروهها نسبت به دیگر گروهها میشود و در نوشتههای اولیه خود در خصوص «سرمایه اجتماعی» بر روی این مفهوم
بهعنوان یک جزء فرعی یا حتی یکی از ابعاد «سرمایه فرهنگی» متمرکز میشود (شجاعی باغینی.)2919،
بوردیو سرمایه را به سه نوع تقسیم آنها را به شرح زیر توصیف مینماید:
 -2سرمایه اقتصادی که قابلتبدیل شدن به پول است و میتواند به شکل حقوق مالکیت نهادینه شود.
 -1سرمایه فرهنگی :سرمایه فرهنگی شکلگرفته از طریق شرایط خانوادگی و آموزش مدرسهای ،میتواند تا حدی مستقل از
داراییهای مادی عمل کند و حتی کمبود پول را که قسمتی از استراتژی فرد برای تعقیب قدرت و جایگاه اجتماعی است
جبران کند.
درواقع به نظر بوردیو سرمایه فرهنگی بهصورت کیفیت آموزشی نمود پیدا میکند ،مانند میراث مادی قابلانتقال است و مانند
آن قابل سرمایهگذاری است بهعالوه گروهها قادرند تا از نمادهای فرهنگی بهعنوان نشانههای تمایز استفاده کنند که از طریق
آنهم موقعیت خود را در ساختار اجتماعی نشان میدهند و هم آن را میسازند.
یکی دیگر از مفاهیم نزدیک به سرمایه اجتماعی ،سرمایه فرهنگی است .به تعبیر پیتر بوردیو وقتی از سرمایه فرهنگی سخن
میگوییم مجموعهای از دانشها و تواناییهای شناختی را مدنظر قرار میدهیم که در شکل کاالها و ابزارهای فرهنگی
متجلی میشود (توسلی .)2931،در این معنا که بیشباهت به مفهوم سرمایه انسانی در نزد کلمن نیست ،سرمایه فرهنگی تمام
آن چیزی است که امروزه ما بهعنوان کاالهای فرهنگی میشناسیم .این کاالها صورتی از سرمایه فرهنگی هستند که بر روابط
اجتماعی و ساخت شبکه پویا و کارآمد اجتماعی تأثیر میگذارند .صورت دیگر سرمایه فرهنگی خود را بیشتر در عادات و

1. Pierre Bourdieu

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری ،شماره  ،21بهار  -2931جلد دوم ،ص 218- 129

8

نگرش افراد جامعه نمایان میسازد .در این معنا سرمایه فرهنگی ،تمایالت ،عادات و نگرشهایی را در برمیگیرد که استعداد
استفاده از شرایط و تواناییهای بالقوه را به افراد میدهد تا بر وجوه شناختی و معرفتی خود بیفزایند .تمام مهارتها و
آمادگیهایی را که میتوان در محیط خانه و مدرسه به کودکان آموخت ،نظیر احساس مفید بودن ،توانایی ابراز وجود و
اظهارنظر و مهارتهای دیگر ،از این دستهاند .بهاینترتیب درمییابیم که سرمایه اجتماعی کمک میکند تا پتانسیلها و
استعدادهایی که پراکنده و بهصورت فردی در اختیار افراد جامعه است یعنی همان سرمایه انسانی و فرهنگی به شکل جمعی
برای رفع مشکالت و معضالت موجود در مناسبات بین فردی به کار گرفت.
 -9سرمایه اجتماعی :مجموعهای از منابع مادی یا معنوی است که به یک فرد یا گروه اجازه میدهد تا شبکه پایداری از
روابط کموبیش نهادینهشده آشنایی و شناخت متقابل را در اختیار داشته باشند (صالحی.)2934،
و در این تعریف بر ضرورت تراکم و دوام پیوندها (ارتباطات) تأکید میورزد و بیان میدارد که:
سرمایه اجتماعی انبوهی از منابع بالفعل یا بالقوهای را که به مالکیت یک شبکهای دوامدار متصلاند نشان میدهد.
همچنین بیان میکند که ارزش پیوندهای یک فرد (حجم سرمایه اجتماعی متعلق به یک عامل) به تعداد اتصاالتی که
میتواند آنها را بسیج نماید و به حجم سرمایه (فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی) متعلق به هریک از اتصاالت ،بستگی دارد.
بوردیو تعامل بین اتصاالت و سرمایه پولی و فرهنگی را با این مثال توضیح میدهد :اعضای حرفههایی از قبیل وکال یا
پزشک آنکه از سرمایه اجتماعیشان_مشحصا سرمایه اتصاالت اجتماعی ،شأن و احترام ˚ برای کسب اعتماد یک گروه،
مشتری از طبقه باالی جامعه و یا حتی برای به دست آوردن یک شغل سیاسی بهره میبرند.
درواقع از اتصاالت و سرمایه پولی و فرهنگی خود سود جستهاند و معتقد است آنانی که فقط به تحصیالت خود تکیه
میکنند ،آسیبپذیرترین افراد درروند سقوط اعتبار هستند ،نهفقط به دلیل اینکه دارای هیچ اتصاالتی نیستند بلکه به این
دلیل که سرمایه فرهنگی ضعیفشان دانش آنها را درباره تالطمهای بازار اعتبارات کم میکند.
دیدگاه بوردیو در خصوص انواع سرمایه
-2

سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی باید بهعنوان دارایی درنظرگرفته شوند و اینها نشاندهنده تولید کار انباشت

شده میباشند.
 -1انواع سرمایههای بیانشده همیشه باهم قابلجایگزینی نیستند ،اما ترکیب آنها میتواند سرمایه جدیدی ایجاد کند.

مروری جامع بر سرمایه اجتماعی

9

 -9سرمایه اجتماعی تشریح اصل «داراییهای اجتماعی» است چراکه افراد مختلف ،بازگشتی کامالً نامساوی از سرمایهای
نسبتاً مساوی دارند (اقتصادی یا فرهنگی ) که این مطلب به این بستگی دارد که این افراد تا چه اندازه قادر به بسیج کردن
سرمایه یک گروه باشند (خانواده ،همشاگردیهای قدیمی ،مدارس ،نخبگان ،کلوپهای ویژه ،اشرافیت و غیره).
-4

سرمایه اقتصادی شکل غالب سرمایه است و سرمایههای فرهنگی و اجتماعی ابزاری هستند برای رسیدن به سرمایه

اقتصادی.
-5

سرمایه اجتماعی ویژگی انحصاری نخبگان هست که برای تأمین موقعیت نسبیشان طراحیشده است لذا نظریه وی

ریشه در مدلی نسبتاً ایستا از سلسلهمراتب اجتماعی است.
 �-8سرمایه اجتماعی باعث بازتولید نابرابری میگردد؛ اما تا حدی مستقل از سرمایه اقتصادی و فرهنگی عمل میکند.
ضمن اینکه بههیچعنوان از آنها جداشدنی نیست.
-9

تنها زمانی در داخل شبکه همبستگی به وجود میآید که عضویت باعث ایجاد سود مادی و نمادی شود.

 -1بر نقش سرمایه اجتماعی خویشاوند محور بیشازحد تأکید میورزد.
درنهایت بوردیو معتقد بود که فهم دنیای اجتماعی بدون فهم نقش اشکال مختلف سرمایه که در نظریه اقتصادی مطرحشده
غیرممکن است (علیخانی.)2932،
درمجموع نظریه وی بهطور دقیق بر شیوههای بهکارگیری اتصاالت (ارتباطات میان اعضای یک گروه) توسط برخی گروهها
برای کسب سود بیشتر ،تمرکز دارد و تأکید میورزد که نابرابری باید از طریق تولید و بازتولید تشریح شود و اینجا است که
سرمایه اجتماعی را به شکل زیر تعریف میکند:
سرمایهای از روابط اجتماعی که در صورت نیاز ،حمایتهای سودمندی فراهم میکند یعنی سرمایه شرافت و حرمت که
غالباً اگر فرد بخواهد در موقعیتهای مهم اجتماعی مراجعین را جذب کند ،کامالً ضروری بوده و ممکن است بهصورت
نوعی پول رایج ارائه شود ازجمله در یک حرفه سیاسی.
میتوان نتیجه گرفت :به نظر پیر بوردیو سرمایه اجتماعی عبارت است از موقعیتها و روابطی که در درون گروهها و
شبکههای اجتماعی برای افراد دسترسی به فرصتها ،اطالعات ،منابع مادی و موقعیت اجتماعی را افزایش میدهد .بوردیو
سوءاستفاده از سرمایه اجتماعی را امکانپذیرمی داند بهویژه از طرف کسانی که به قول او قادر به نمایندگی سرمایه اجتماعی
نهادینهشده هستند ،مانند بزرگان فامیل و اشرافی که از ارتباطات نهادینهشده اشرافیت بهره میبرند .بهعالوه بوردیو معتقد
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است که سرمایه اجتماعی ،یکی از داراییهای ثروتمندان و وسیلهای برای حفظ برتری آنها است در نظریه وی جایی
برای امکان بهرهبرداری دیگران  -یعنی افراد یا گروههای کمبضاعتتر -از این پیوندها اجتماعی ،وجود ندارد .بوردیو
سرمایه اجتماعی را در خدمت افزایش ثروت ،سرمایهداران و کاهش دارایی ضعیفان میداند زیرا او پدیدههای اجتماعی را با
نگاه مارکسیستی تحلیل میکند (فیضی وفقیهی.)2935،
دیدگاه جیمز کلمن  1در خصوص سرمایه اجتماعی
کلمن جامعهشناس آمریکایی است و تعریف او از سرمایه اجتماعی و اشکال آن بر همین پایه استوار است .کلمن نظریه
انتخاب منطقی را قبول دارد و بهدرستی مهمترین شخصی است که باعث رشد این نظریه در جامعهشناسی معاصر شد (نظریه
انتخاب منطقی باور دارد که تمام رفتارها از تعقیب افراد برای سودشان سرچشمه میگیرد) بنابراین از نگاه کلمن تعامل
اجتماعی بهعنوان شکلی از مبادله درنظرگرفته میشود و سرمایه اجتماعی برای او وسیلهای جهت تبیین نحوه همکاری و
تعاون افراد با یکدیگر است برای کسب سود است .نتیجه اینکه او بر سودمندی سرمایه اجتماعی تأکید میورزد و آن را
منبعی برای همکاری ،روابط دوجانبه و توسعه اجتماعی میداند (نصر اصفهانی.)2933 ،
جیمزکلمن جامعهشناس برجسته آمریکایی است که تأثیر قابلتوجهی بر مطالعه آموزشوپرورش داشته است ،نسبت به
بوردیو تأثیر گستردهتری را بر مفهوم سرمایه اجتماعی نهاده است .کلمن با مطالعات خود نشان داد که سرمایه اجتماعی صرفاً
به قدرتمندان محدود نبوده و برای فقیران و اجتماعات حاشیهنشین هم مفید است .یکی از عالیق اصلی او ترکیب
جامعهشناسی با جریانهای عمده اقتصادی است و به همین دلیل او مفهوم سرمایه اجتماعی را بهعنوان پلی بین اقتصاد و
جامعهشناسی به کار میگیرد (همان منبع).
سرمایه اجتماعی با کارکردش تعـــریف میشود  .سرمایه اجتماعی شیئی واحد نیست ،بلکه انواع چیزهای گوناگونی است که
دو ویژگی مشترک دارند :همه آنها شامل جنبهای از یک ساخت اجتماعی هستند و کنشهای معین افرادی را که در درون
ساختار هستند تسهیل میکنند .سرمایه اجتماعی ،مانند شکلهای دیگر سرمایه مولد است و دستیابی به هدفهای معینی را که
در نبودن آن دستیافتنی نخواهد بود امکانپذیر میسازد .سرمایه اجتماعی ،مانند سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی کامالً
تعویضپذیر نیست؛ اما نسبت به فعالیتهای بخصوصی تعویضپذیر است .شکل معینی از سرمایه اجتماعی که در تسهیل
کنشهای معینی ارزشمند است ممکن است برای کنشهای دیگر بیفایده یا حتی زیانمند باشد .سرمایه اجتماعی نه در افراد
و نه در ابزار فیزیکــی تولید قرار دارد (کلمن.(2333،
به نظر کلمن سازمان اجتماعی ،سرمایه اجتماعی را پدید میآورد و دستیابی به هدفهایی را که در نبود آن نمیتوانست به
دست آید یا با هزینه زیادتری ممکن بود به دست آید ،تسهیل ،میکند.
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اشکال سرمایه اجتماعی از دیدگاه کلمن
 -2تعهدات و انتظارات:
مهمترین ویژگی سرمایه اجتماعی ازنظر کلمن نظام تعهدات و انتظارات است
 -1ظرفیت بالقوه اطالعات:
به دست آوردن اطالعات پرهزینه است (هزینه فقط مالی نیست بلکه حتی صرف وقت و دقت را هزینه محسوب میکنیم)
انسانها با بهرهگیری از شبکه روابط اجتماعی از اطالعات اعضای دیگر شبکه استفاده کرده و به این طریق در صرف هزینه
صرفهجویی میکنند.
 -9هنجارها و ضمانتهای اجرایی مؤثر:
هنجارها اشکال متفاوت دارند و تعدادی از آنها برای توسعه بسیار ارزشمند هستند بهویژه آنها که دستوری هستند و مثالً
فرد را تشویق میکنند که باید منافع شخصی را رها کند و به سود جمع عمل کند .هنجارهای ازاینگونه که با حمایت
اجتماعی ،پایگاه ،احترام و پاداشهای دیگر تقویت میشود سرمایه اجتماعی است که ملتهای جدید را میسازد.
 -4روابط اقتدار:
اگر کنشگران متعدد حقوق کنترل کنشها را به فردی انتقال دهند این نوع سرمایه اجتماعی که منجر به رهبری فرهمند
شخصی در جامعه میانجامد ،ظهور میکند .این دقیقاً تمایل به ایجاد سرمایه اجتماعی الزم برای حل مسائل مشترک است
که افراد را در شرایط معینی وادار میکند که به رهبری فرهمند اقتدار واگذار کنند.
 -5سازمان اجتماعی انطباق پذیر:
سازمانهای داوطلب برای پیشبرد مقاصد کسانی که آنها را بنیاد مینهند به وجود میآیند و در ادامه حیات خود (عالوه بر
برآوردن هدف اولیه شکلگیری) قابل انطباق برای مقاصد دیگر نیز هستند و بنابراین سرمایه اجتماعی را شکل میدهند که
برای استفاده در دسترس است .کلمن در پایان نتیجه میگیرد که اشکال سرمایه اجتماعی روابط اقتدار و اعتماد و هنجارها
هستند و سرمایه اجتماعی محصول فرعی فعالیتهای است که برای مقاصد دیگر صورت میگیرد (کلمن.)2999،
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� همکاری و تعاون افراد با یکدیگر است .ازنظر وی سرمایه
مفهوم سرمایه اجتماعی برای کلمن وسیلهای جهت تبیین نحوه
�
اجتماعی یک منبع است زیرا متضمن شبکههای مبتنی بر اعتماد و ارزشهای مشترک هست و در مقالهای سرمایه اجتماعی را
(فیلد.)1339 ،2
دیدگاه پوتنام 2در خصوص سرمایه اجتماعی.
پاتنام به همراه دو همکارش از سال  2393سلسله پژوهشهای را در باب ایتالیای پس از اجرای قانون اصالحات انجام داد.
پژوهشهای پاتنام و همکارانش ،بینش تازهای را در تئوری سرمایه اجتماعی ایجاد کرد .موضوع این پژوهش بررسی عملکرد
این نهادهای حکومتی در مناطق مختلف بر اساس  21شاخص حاکی از اختالف شدید شمال و جنوب ایتالیا بود .پوتنام پس
از مدتی مطالعه این سؤال را مطرح کرد که باوجود سیاستهای مشخص و یکسان دولت مرکزی چرا نهادهای دموکراتیک
در شمال ایتالیا کارآمدتر از جنوب عمل میکنند بهعالوه چه عاملی اختالف رشد اقتصادی شمال و جنوب ایتالیا را توضیح
میدهد .در شمال ایتالیا نهادهای جمعی بهتر کار میکردند ،مردم بیشتر در انتخابات شرکت میکردند و عملکرد سازمانهای
اداری مطلوبتر بود درحالیکه در جنوب ادارات پاسخگوی شهروندان نبودند و شهروندان نیز به حکومت منطقهای اعتمادی
نداشتند (پوتنام.)2335،
نتایج تحقیقات و بررسیهای پاتنام به طرح تعاریفی از مفهوم سرمایه اجتماعی و وجوه و اشکال آن انجامید که در ادامه به
مهمترین آنها اشارهشده است:
سرمایه اجتماعی وجوه گوناگون سازمان اجتماعی نظیر اعتماد ،هنجارها و شبکههاست که میتوانند با تسهیل اقدامات
هماهنگ ،کار آیی جامعه را بهبود بخشد .سرمایه اجتماعی نیز مانند سایر سرمایهها مولد است و امکان دستیابی به اهداف
مشخص را فراهم میکند که بدون آن غیرقابلدسترس خواهند بود (پوتنام.)2335 ،
به تعبیر پاتنام همکاری و تعاون داوطلبانه درجایی که ذخیره و انباشت اساسی از سرمایه اجتماعی در قالب قواعد مبادله و
شبکههای تعهد مدنی وجود داشته باشد بهآسانی صورت میگیرد .درواقع این مفهوم ،سرمایه اجتماعی به پیوندها ،میان
اعضای یک شبکه بهعنوان منبع باارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا میشود.
پوتنام وجوه گوناگون سرمایه اجتماعی را تحت عناوین چیون شبکهها ،هنجارهای معامله متقابل ،اعتماد اجتماعی
مطرح میکند .او استدالل میکند که هنجارها و شبکه مشارکت مدنی:

1. Fiel
2 Putnam
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 باعث تقویت رشد اقتصادی میشوند. باعث افزایش اعتماد و همکاری اجتماعی میشوند. جامعهای که شبکههای مدنی زیادی دارد و اغلب مردم از هنجارهای مدنی تبعیت میکنند شناسایی و مجازات «سیبخراب» اتفاقی آسانتر است و در مقابل عهدشکنی خطرناکتر و غیر وسوسهانگیزتر میباشد (همان منبع).
منابع سرمایه اجتماعی مانند اعتماد ،هنجارها و شبکهها معموالً خود تقویتکننده و خود افزاینده هستند .دور بازتولید کننده
فضایل ،به تعادل اجتماعی همراه با سطح باالیی از همکاری ،اعتماد ،معامله متقابل ،مشارکت مدنی و رفاه جمعی منجر
میشود .این ویژگیهای معرف جامعه مدنی هستند .برعکس ،فقدان این ویژگیهای در جوامع غیر مدنی نیز خصلتی خود
تقویتکننده دارد .عهدشکنی ،بیاعتمادی ،فریب و حیله ،بهرهکشی ،انزوا ،بینظمی و رکود یکدیگر را در یک جو
خفقانآور دورهای باطل تشدید میکنند (پوتنام.)2335،
بهطورکلی او معتقد است سرمایه اجتماعی با معامله متقابل به وجود میآید و انگیزه معامله متقابل بهرهگیری از کمک
دیگری ،یا دادن کمک به دیگری با انتظار دریافت سود در آینده شکل میگیرد .منظور از سود ،دریافت کمک از طرف
مقابل به هنگام نیاز در آینده هست .این معامله بر اساس اعتماد انجام میپذیرد .کسب اعتماد در شبکهها به وجود میآید زیرا
با حضور در شبکهها و تعامل با یکدیگر میتوانیم اطالعات الزم را برای به دست آوردن اعتماد کسب کنیم.
نقطه اشتراک تعریف پاتنام از سرمایه اجتماعی با تعریف کلمن در این خصوص آن دسته از ویژگیهای سازمان اجتماعی
است که هماهنگی و همکاری را برای سود متقابل تسهیل میکند .این ویژگیهای عبارتاند از :شبکهها ،هنجارهای معامله
متقابل و اعتماد اجتماعی .بهطور خالصه،
او بر این باوراست که سرمایه اجتماعی از پیوندها شخصی همراه با مجموعهای از ارزشهای مشترک که با این تماسها
تشکیلشده است (فیلد.)1339 ،2
دیدگاه فوکویاما 2در خصوص سرمایه اجتماعی
فوکویاما نظریهپرداز دیگر این حوزه در تعریف این مفهوم بیشتر بر هنجارها و ارزشهای غیررسمی تکیه کرده و آن را
اینگونه تعریف میکند:

1. Field
2. Fukuyama
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سرمایه اجتماعی را بهسادگی میتوان بهعنوان وجود مجموعه معینی از هنجارها یا ارزشهای غیررسمی تعریف کرد که
اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجاز است در آن سهیم هستند .مشارکت در ارزشها و هنجارها بهخودیخود
باعث تولید سرمایه اجتماعی نمیگردد ،چراکه ممکن است ارزشها منفی باشند .هنجارهایی که تولید سرمایه اجتماعی
میکنند اساساً باید شامل سجایایی از قبیل صداقت ،ادای تعهد و ارتباطات دوجانبه باشد (فوکویاما.)2915 ،
فوکویاما در توضیح خاستگاه سرمایه اجتماعی مینویسد:
فراهم ساختن و تدارک سرمایه اجتماعی باواسطه و میانجیگری مجموعهای از نهادهایی که تقریباً به وسعت و گستردگی
خود جامعه هستند ،انجام میپذیرد .خانوادهها ،مدارس ،کلیساها و انجمنهای داوطلبانه ،انجمنهای تخصصی ،فرهنگ
عمومی و غیره از آن جمله است .اکثر این نهادها با اقتصاد بازار کامالً بیگانه هستند .بودجه برخی از این نهادها ،از قبیل
مدارس را مردم با پرداخت مالیات تأمین میکنند :برخی دیگر مانند خانوادهها یا انجمنهای خیریه از طریق تولیدات فرعی
فعالیتهای دیگر ،سرمایه اجتماعی تولید میکنند ،چنانچه جیمزکلمن تاکید میکند که سرمایه اجتماعی مانند بسیاری از
اشکال دیگر سرمایه انسانی یک منفعت عمومی است و بنابراین ،بازارهای رقابتی بهطور منظم برای آن سرمایهگذاری
میکنند (فوکویاما.)2333 ،
یکی از تعاریف مطرح این است که سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در سیستمهای اجتماعی است که موجب
ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن سطح هزینههای تبادالت و
ارتباطات میگردد .بر اساس این تعریف ،مفاهیمی نظیر جامعه مدنی و نهادهای اجتماعی نیز دارای ارتباط مفهومی نزدیک با
سرمایه اجتماعی میگردند (فوکویاما ،2333 ،به نقل ازالوانی و شیروانی تدبیر.)249،
فوکویاما معتقد است سرمایه اجتماعی متعلق به گروههاست نه افراد و هنجارهایی که شالوده سرمایه اجتماعی را تشکیل
میدهند در صورتی معنی دارد که بیش از یک نفر در آن سهیم باشد .گروهی که دارای سرمایه اجتماعی هست ،ممکن است
به کوچکی دو دوست باشد که با یکدیگر تبادل اطالعات میکنند یا در پروژهای مشترکاً همکاری میکنند یا ممکن است در
مقیاس بزرگتری تمامی یک ملت باشد .فوکویاما برخی از کشورها را که ازنظر فرهنگی یکسان هستند بر اساس سرمایه
اجتماعی مقایسه میکند و هدف او این است که به این سؤال پاسخ دهد :چرا برخی کشورها موفقیت اقتصادی بیشتری نسبت
به سایر کشورها دارند .او ادعا میکند در این کشورها سطوح باالی قابلیت اجتماعی (سرمایه اجتماعی) صداقت و اعتماد
افراد را به انجام کارهای مشارکتی و تعاونی مشتاق میسازد و زمینه را برای رشد و ترقی فراهم میکند مثالً در جامعه ژاپن
سطوح باالی سرمایه اجتماعی سبب گسترش و توسعه این کشور شده است درحالیکه در جامعه چین پیوندها موجود مانع
شکلگیری سرمایه اجتماعی شده و فرصتهای نوآوری را محدود ساخته است .فوکویاما معتقد است جوامع مدرن بهجای
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اینکه درصدد باشند که اخالق اعضایشان را بهبود بخشند در جستوجوی تأسیس نهارهایی چون حکومت متکی بر قانون
اساسی و مبادله مبتنی بر بازار آزاد هستند تا رفتارهای اعضای خود را نظاممند کنند (فوکویاما 2333 ،به نقل از دانشمهروراد).
سطوح سرمایه اجتماعیای دیدگاه فوکو یاما:
نظریههای سرمایه اجتماعی این مفهوم را در سه سطح بررسی کردهاند:
سطح فردی یا خرد :بهطورمعمول  ،هر یک از افراد جامعه در شبکه یا شبکههایی عضویت دارند .منافع ناشی از این عضویت
میتواند برای فرد مفید واقع شود .فوکویاما به این سطح دقت دارد.
سطح گروهی یا میانه :روابط مبتنی بر اعتماد میان اعضای گروه موجب تشکیل سرمایه اجتماعی میشود .این سرمایه در
اختیار تمامی اعضای گروه قرار دارد تا از آ ن برای پیشبرد امورشان استفاده کنند .کلمن و پاتنام به این سطح پرداختهاند.
سطح اجتماعی یا کالً ن :تعداد زیاد گروههای داوطلبانه در جامعه و روابط افقی میان آنها که مبتنی بر اعتماد است،
سرمایهای اجتماعی را تولید میکند که همه اعضای .جامعه از آن بهرهمند خواهند بود .فوکویاما ،پاتنام و بوردیو به این سطح
توجه داشتهاند (ازکیا.)2939 ،
گروهبندی دیدگاهها
میتوان نظریههای سرمایه اجتماعی را به چهار دیدگاه عمده زیر دستهبندی نمود:
 -2دیدگاه اجتماعگرایی :که سازمانهای محلی چون کلوپها ،مؤسسات و گروههای شهری را بستر ایجاد سرمایه اجتماعی
میداند.
 -1دیدگاه شبکهای :بر اهمیت روابط افقی و عمودی بین مردم و روابط درونی و بیرونی مؤسسات و گروهای اجتماعی تأکید
دارد.
 -9دیدگاه نهادی :معتقد است تمرکز زندگی شبکههای اجتماعی و جامعه مدنی عمدتاً نتیجه فضای سیاسی ،قانونی و نهادی
جامعه است.
 -4دیدگاههای همافزایی :تالش میکند که کارهای قوی برآمده از دیدگاههای شبکهای و نهادی را باهم تلفیق نماید و
تعریف بانک جهانی از سرمایه اجتماعی نیز بر همین تالش استوار است (اکبری به نقل از شریفیانی ثانی.)23،2913،
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همچنین نظریههای سرمایه اجتماعی بهقرار زیر دستهبندی میشوند:
 -2به تعبیر بوردیو سرمایه اجتماعی بهعنوان ویژگی فردی پتانسیل افراد برای فعالیت و مشارکت مؤثر در شبکه ارتباطات بر
اساس شناخت متقابل در یک فضای اجتماعی و حفاظت از آن از طریق مبادالت نمادی و مادی است .بر این اساس سرمایه
اجتماعی
داراییهای خوب خصوصی است که افراد آنها را انباشت و از آنها برای دستیابی به اهداف خود استفاده میکنند.
 -1پاتنام« :سرمایه اجتماعی یک صفت جامعه است که کیفیت شبکهها و روابط ،افراد را برای همکاری و کنش جمعی قادر
میسازند» .بر این اساس ،سرمایه اجتماعی بر پایه درجه باالی اعتماد بین شخصی و به همان میزان ارزشمندی اعتماد نهادهای
عمومی و سیاسی است که قواعد حقوقی را ایجاد و رعایت میکنند و همه مبادالت را شفاف و ایمن میسازند.
دو مشکل در آشتی دادن این دو مفهوم سرمایه اجتماعی وجود دارد .یکی مربوط به اقتصاددانان است که تمایل دارند عوامل
مختلف در رشد اقتصادی و رفاه را شناسایی کنند و اغلب تفسیرهای پانتام درباره سرمایه اجتماعی را ترجیح میدهند،
درحالیکه جامعهشناسان تالش برای تبیین بازتولید نابرابری را ترجیح میدهند و لذا تمایل به مفهومسازی بوردیو و کلمن
دارند .اقتصاددانان سعی میکنند از متغیرهای سطح اعتماد و مشارکت اجتماعی استفاده کنند درحالیکه جامعهشناسان از
متغیرهایی چون منزلت اجتماعی ،جایگاه فرد در ساختار قدرت و عضویت در شبکههای غیررسمی استفاده میکنند.
تالشهایی جهت حل مسئله دوگانگی مفهوم سرمایه اجتماعی صورت گرفته است.
در سالهای اخیر بانک جهانی سعی نمود این دو رهیافت را باهم تلفیق نماید و شیوه و نگاه واحدی را نسبت به سرمایه
اجتماعی به وجود آورد .ولکاک )2311( 2تعریف جدیدی را ارائه کرد که بر اساس اعتماد عام اجتماعی و هنجارهای
اجتماعی پانتام از یکسو و جنبههای فردی بیان شد .آنچه وی آن را دیدگاه همافزایی سرمایه اجتماعی نامیده است ،در
جهت تلفیق این دو بعد هست (موسایی و دیگران.)2938 ،
تعاریف متعددی در خصوص سرمایه اجتماعی ارائهشده است که در (جدول شماره  )2آمده است.

.volkuk

1
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و در ادامه میافزایند بر اساس تعاریف فوق ،صاحبنظران هشت عنصر مهم سرمایه اجتماعی را بدین شرح مطرح کردهاند:

ردیف نویسندگان
2

1

پورتس
بلیویو،
اُریلی ،وید

سال
1331

تعاریف سرمایه اجتماعی

منبع

توانایی افراد برای منافع پایدار از طریق عضویت در شبکههای اجتماعی یا

(پورتس،

ساختارهای اجتماعی دیگر

)1331
(بلیویو،

1333

یک شبکه ارتباطی شخصی منحصربهفرد و وابستگی نهادی ممتاز

اُریلی ،وید،
)1333

9

برهم ،ران

1338

4

فوکویاما

2333

5

کلمن

1333

بافتی از ارتباطات تعاونی میان شهروندانی که به یکدیگر برای رفع مشکالت کمک

(برهم ،ران،

میکند.

)1338

توانایی افراد برای همکاری و تعاون باهم برای اهداف عمومی در گروهها و

(فوکویاما،

سازمانها

)2333

سرمایه اجتماعی با کارکرد آن تعریف میشود .سرمایه اجتماعی چیز واحدی نیست
بلکه انواع چیزهای گوناگونی است که همه آنها دو ویژگی مشترک دارند؛ اول،
شامل جنبهای از یک ساخت اجتماعی هستند؛ و دوم ،کنشهای معین افرادی را که
در درون ساختارند ،اعم از اشخاص حقیقی یا عامالن حقوقی ،تسهیل میکنند و
دستیابی به هدفهای معین را که در نبود آن ،دستنیافتنی خواهد بود ،امکانپذیر

(کلمن،
)1333

میسازند.
تاجبخش،
8

ثقفی و
کوهستانی

هنجارها و شبکههایی که امکان مشارکت مردم در اقدامات جمعی را بهمنظور کسب
2915

سود متقابل فراهم میکنند و با شیوههایی همچون سنجش سطح اعتماد اجتماعی و
سطوح عضویت در انجمنهای مدنی رسمی یا غیررسمی قابلاندازهگیری آند.

نژاد

(تاجبخش،
ثقفی و
کوهستانی
نژاد)2915 ،

سرمایه اجتماعی در آغاز یک دسته فرآیندهایی است که به تولید برون بودهایی
9

کولیر

1334

منجر میشود که حاصل کنشهای اجتماعی است؛ بنابراین ،سرمایه اجتماعی یک

(کولیر،

دسته کنشهای اجتماعی است و شامل آن دستهای است که یا خود با دوام هستند

)1334

یا بر روی آنهایی که بادوام هستند ،اثر میگذارند.
1

شریفیانی
ثانی

2913

سرمایه اجتماعی عبارت است از هنجارها و روابط اجتماعی مستحکم و ریشهدار در

(اکبری به نقل

ساختارهای اجتماعی جوامع که مردم را در هماهنگی کنشها برای دستیابی به

از شریفیانی

اهداف مطلوب خود قادر میسازد.

ثانی)2913 ،
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§ مشارکت در اجتماع محلی
§ کنش گرایی در یک موقعیت اجتماعی
§ احساس اعتماد و امنیت
§ پیوندهای همسایگی
§ پیوندهای دوستی و خانوادگی
§ ظرفیت پذیرش تفاوتها
§ بها دادن به زندگی و
§ پیوندها کاری
همانگونه که مشاهده میشود هر یک از تعاریف فوق به جنبهای از سرمایه اجتماعی اشاره میکنند ولی در همه این تعاریف
از اعتماد بهعنوان جزء اصلی سرمایه اجتماعی نامبرده شده است .در این تعاریف ،شاخصهای روانشناختی (اعتماد و
هنجارها) (و رفتارشناختی) شبکهها باهم ترکیبشدهاند.
اعتماد به معنای باور بر مبنای این احتمال است که دیگران کارهای به خصوصی را انجام میدهند یا از انجام آن پرهیز
میکنند .مفهوم اعتماد ممکن است بر ای پیشنگری رفتار یک شریک با توجه به تعهدات و الزامات او و امکان پیشبینی
رفتار او در مذاکرات و تعامالت درحالیکه او ممکن است با رفتار فرصتطلبانه نیز مواجه باشد ،بیان شود .در متون پژوهشی،
اعتماد را به انواع مختلفی تفکیک میکنند و پژوهشگران دستکم از سه نوع متفاوت از اعتماد یادکردهاند:
§ اعتماد بستگان و خویشاوندان :که بیانکننده اعتماد افراد جامعه به افراد خانواده ،نزدیکان و دوستان است؛
§ اعتماد اجتماعی میان افراد :که بیانگر اعتماد افراد نسبت به یکدیگر و افراد جامعه است.
§ اعتماد نهادی :که ناظر بر احساس افراد نسبت به نهادها و یا حرفههای مختلف و یا حتی بخشهای مختلف دولتی هست.
درواقع از بین مؤلفههای سرمایه اجتماعی که عبارت است از اعتماد ،شبکهها ،انسجام و مشارکت ،اعتماد مهمترین مؤلفه یا
شاخص است (موسایی و دیگران.)2938 ،
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جنبه منفعت عمومی سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی ویژگیهای معینی دارد که آن را از کاالهای خصوصی ،تقسیمپذیر و انتقالپذیر که در نظریه اقتصادی
نوکالسیک بحث شده است ،متمایز میسازد .یکی از این ویژگیها که لوری ( )2319درباره آن بحث کرده ،انتقال ناپذیری
عملی آن است .اگرچه این سرمایه ،منبعی است که ارزش استفاده دارد ،بهآسانی مبادله نمیشود .صفت کیفی ساختار
اجتماعی که فرد در آن قرارگرفته این است که سرمایه اجتماعی ،دارایی شخصی هیچیک از افرادی نیست که از آن سود
میبرد .تفاوت دیگر که از جنبه منفعت عمومی سرمایه اجتماعی ناشی میشود ،میتواند با مقایسه آن با سرمایه فیزیکی
مشاهده گردد .سرمایه فیزیکی معموالً کاالیی خصوصی است و حقوق مالکیت به شخصی که در سرمایه فیزیکی
سرمایهگذاری کند امکان میدهد ،منافعی را که این سرمایه تولید میکند به دست آورد؛ بنابراین ،انگیزه سرمایهگذاری در
سرمایه فیزیکی کاهش نمییابد؛ آنگونه که اقتصاددان ممکن است بگوید ،یک سرمایهگذاری نیمه بهینه 2در سرمایه فیزیکی
وجود ندارد ،زیراکسانی که در آن سرمایهگذاری میکنند میتوانند منافع سرمایهگذاری خود را تصاحب کنند .در مورد
سرمایه انسانی نیز  -دستکم سرمایه انسانی از نوعی که در مدارس تولید میشود  -فردی که وقت و منابع خود را
سرمایهگذاری میکند منافعی را به دست میآورد که افراد پیشبینی میکنند از آموزش کسب خواهند کرد :یعنی شغلی با
دستمزد بیشتر ،کار رضایتبخشتر یا دارای پایگاه باالتر ،یا حتی لذت درک بهتر دنیای پیرامون؛ اما سرمایه اجتماعی در
بیشتر شکلهایش اینگونه نیست .مثالً ،انواع ساختارهای اجتماعی که هنجارهای اجتماعی و ضمانتهای اجرایی برای
تحمیل آنها را امکانپذیر میسازد در درجـــــه اول به افرادی سود نمیرساند که تالشهای آنها برای به وجود آوردن
هنجارها و ضمانتهای اجرایی الزم است .بلکه به همه افرادی سود میرساند که جزء آن ساختار معین هستند .جنبه منفعت
عمومی بیشتر سرمایه اجتماعی به این معناست که سرمایه اجتماعی از جهت کنش هدفمند ،در موقعیتی اساساً متفاوت با بیشتر
شکلهای دیگر سرمایه است .سرمایه اجتماعی ،منبع مهمی برای افراد است و میتواند بر توانایی کنش آنها و کیفیت مشهود
زندگیشان بسیار تأثیر گذارد (کلمن.)1333 ،
نکته قابلتوجه این است که سرمایه اجتماعی هم منفعت عمومی دارد و هم منفعت خصوصی.
نقش دولت در ایجاد سرمایه اجتماعی
بهطورکلی درباره نقش شایسته دولت در فرآیند توسعه اقتصادی دو دیدگاه عمده وجود دارد ،دیدگاه نخست از نظریه لیبرال
دموکرات و اقتصاد نوکالسیک ریشه میگیرد .بر اساس این دیدگاه دولت باید مداخالت خود را در حوزه اقتصادی به
حداقل ممکن محدود کرده و تصمیمگیریهای عمده را به بخش خصوصی واگذارد .الگوی لیبرال ،مداخله زیاد دولت در
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اقتصاد را موجب پدید آمدن رفتار سودجویانه در حوزه عمومی و خصوصی اسراف ،فساد و عدم کار آیی میداند .این الگو
دخالت گسترده دولت را با سطح باالی رشد اقتصادی و گذار به توسعه پایدار ناسازگار میداند .دیدگاه دوم ر ا میتوان
الگوی نظری رادیکال نامید .بر اساس این الگو ،دولت باید از طریق ملی کردن و برنامهریزی اقتصاد ،توسعه اقتصادی را
هدایت و راهبری کند و دستکم باید کنترل صنایع پایه ،زیرساختها و بخشهای مالی را در دست داشته باشد .طبق این
دیدگاه ،بخش خصوصی مانع توسعه فنّاوری میگردد ،سرمایهگذاری بلندمدت را فدای نفع کوتاهمدت میکند و بهشدت
رفتار سودجویانه دارد.
امروز در سراسر جهان دولتها در کانون توجه قرارگرفتهاند .توسعههای دور از دسترس که امروزه تحققیافتهاند ما را بر آن
میدارد تا پرسشهای اصولی خود را درباره دولت تغییر دهیم .نقش دولت چگونه میتواند باشد؟ چه میتواند انجام دهد؟ از
انجام چهکاری باید پرهیز کند؟ و بهترین راه انجام آن چیست؟ تجربه  53سال گذشته فواید و محدودیتهای عملکرد دولت
را بهویژه در ارتقای توسعه بهروشنی نشان داده است .عــــامل تعیینکننده توسعه ،بهرغم تجربههای متفاوت ،کارآمد بودن
دولت است .وجود دولت کارآمد برای فراهم آوردن کاالها و خدماتی (مقررات و نهارهایی) که به بازار اجازه رشد و
شکوفایی دهد و مردم را بهسوی زندگی سالمتر و س عادتمندتر سوق دهد ،حیاتی است .بدون وجود چنین دولتی ،توسعه
� اقتصادی و اجتماعی غیرممکن است.
پایدار درزمینه
�
 53سال پیش بسیاری از اندیشمندان دقیقاً همین نظر را عنوان میکردند اما رفتهرفته تمایل خود را اینگونه بیان کردند که
توسعه باید دولتمدار باشد .از آن هنگام تا به امروز تجربه توسعه پیام متفاوتی را به ما میدهد :دولت در فرایند توسعه
اجتماعی و اقتصادی نقش محوری دارد ،بااینحال نه بهعنوان فراهمکننده مستقیم رشد بلکه بهعنوان یک شریک ،عامل
تسریع و تسهیلکننده درروند توسعه (بانک جهانی ،2991 ،ص  .)1مهمترین اقداماتی نیز که توسط دولتها میتواند برای
تقویت سرمایه اجتماعی انجام شود عبارتاند از:
تشویق و تقویت تشکیل نهادهای مدنی؛ تقویت و غنیسازی آموزشهای عمومی؛ تأمین امنیت شهروندان در جهت حضور
داوطلبانه در نهادهای اجتماعی؛ پرهیز از تصدیگری بخشهای مختلف اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی و واگذاری
فعالیتهای مربوطه به نهادهای مردمی برای جلب مشارکت آنها در فعالیتها و زمینهسازی ایجاد و تقویت نهادهای
اجتماعی و شبکههای اعتماد بین آحاد مختلف مردم (فوکویاما  2333به نقل از الوانی و شیروانی تدبیر)
کارکردهای سرمایه اجتماعی
پاتنام میگوید که سرمایه اجتماعی بیضرر است و تنها مقداری هزینه دارد ،فوکویاما سرمایه اجتماعی را خیر عمومی هم
برای اقتصاد و هم برای کل جامعه میداند و تنها بعدها از اثرات منفی آن یاد میکند .پاتنام نهتنها از اثرات منفی سرمایه
اجتماعی بلکه از اثرات منفی سرمایه فیزیکی و همچنین سرمایه انسانی یاد میکند و به ترتیب اسلحه و شکنجه را مثال میزند
که البته احتمال اثرات منفی تولیدشده توسط سرمایه اجتماعی را بیش از سرمایه فیزیکی و انسانی برآورد میکند .اعتماد نقش
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مهمی را در مفهوم فوکویاما از سرمایه اجتماعی بازی میکند و او نتایج منفی سرمایه اجتماعی را با استفاده از ایده «شعاع
اعتماد» تشریح مینماید :هرچه «شعاع محور اعتماد» محدود به اعضای خود گروه باشد ،احتمال بروز اثرات منفی بیشتر
میشود .بوردیو و کلمن نیز درباره وجوه منفی سرمایه اجتماعی مطلع بودهاند اما در کل همه آنها بهاندازه کافی به این وجوه
منفی نپرداختهاند.
کارکردهای مثبت سرمایه اجتماعی :تسهیل کنش متقابل  ،کاهش هزینه مبادالت ،افزایش عملکرد دستگاهها و کاهش
ناهنجاریهای اجتماعی مانند فساد ،فحشاء ،رشوهخواری از نتایج و کارکردهای مثبت وجود سرمایه اجتماعی است و
برعکس در صورت کاهش این سرمایه رشد این موارد منفی خواهد بود.
وجوه منفی سرمایه اجتماعی از دو جنبه بررسی میگردد؛ یکی تأثیر سرمایه اجتماعی در تقویت نابرابری زیرا فواید سرمایه
اجتماعی به شکل نابرابر توزیعشده است و افراد دارای اتصاالت بیشتر از مزایای آن بیشتر بهره میگیرند و دیگری نقش
سرمایه اجتماعی در حمایت از رفتارهای ضداجتماعی است مانند همبستگی اجتماعی میان گروههای مخرب ،حال چه این
مخرب بودن ویژگی و هدف آگاهانه آنها باشد و چه محصول جانبی و ناخواسته آنها.
در میان متفکرین ،کارکردهای منفی سرمایه اجتماعی :تثبیت نابرابریهای اجتماعی ،از دست دادن خالقیت و آزادی افراد در
پی حمایت گروهی و تقویت همبستگی ،تشویق و ترغیب نژادپرستی در پی تأکید بیشازحد بر گروه و شبکه اجتماعی
خاص ،اثر سوء قدرت شبکههای اجتماعی به جهت ارضاء نیازهای احساسی و کم شدن وابستگی زوجها در خانواده و
سرمایه اجتماعی بهعنوان ابزاری در اختیار نخبگان جامعه است تا بهوسیله آن بر دامنه امتیازات خود بیفزایند (صالحی.)2911 ،
وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران
توکلی و تاجبخش بارد این مدعا که «سرمایه اجتماعی در ایران ،بهویژه در استانهای محروم ،نیاز به تقویت دارد و توجه به
برخی از شاخصهای آموزشی میتواند به تقویت آن کمک شایان توجهی کند ».بیان میکنند البته نکات فوق بهغیراز
ذهنیت درو نی محققان چیزی نمیتواند باشد ،زیر ا در مکانهایی که شبکه اجتماعی قویتری وجود دارد و مردم نیز
دستخوش تغییرات زندگی تجاری و صنعتی نشدهاند و از یک بافت روستایی برخوردارند ،سرمایه اجتماعی قویتر است و
این برخالف رأی و نظر قبلی هست (توکلی و تاجبخش.)2935 ،
نتایج پژوهشهای دکتر موسایی  -عضو هیئتعلمی دانشگاه تهران ،نیز این نظر را تأیید میکند در ادامه خالصه نتایج این
پژوهش که در دانشگاه تهران انجامشده است میآید:
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در این پژوهش سرمایه اجتماعی و ارتباط آن با توسعه در  13استان کشور در سال  19موردبررسی قرارگرفته است .نتایج
قابلتوجه است ،بین رتبه سرمایه اجتماعی و رتبه توسعه هر استان همبستگی وجود ندارد و این برخالف یافتههای
پیشین است که غالباً عنوان میگردد که هرجایی که سرمایه اجتماعی بوده ،توسعه اقتصادی  -اجتماعی هم اتفاق افتاده
است .سرمایه اجتماعی علیرغم اینکه زود از بین میرود ،بهتدریج شکل میگیرد .نتیجه این تحقیق نشان میدهد که
سیاستهای توسعهای در ایران ،به تخریب سرمایه اجتماعی منجر شده است ولی در کشورهای توسعهیافته ،بین توسعه و
شاخصهای سرمایه اجتماعی همبستگی وجود دارد ،یعنی درجایی که توسعهیافتهتر است ،سرمایه اجتماعی باالتری هم وجود
دارد (موسایی و دیگران.)2938 ،
دکتر موسایی معتقد است گسترش شبکههای غیررسمی مردمنهاد یکی از مؤلفههای سرمایه اجتماعی است ،اما در ایران این
شبکهها هم دولتی هستند و تا زمانی فعالیت میکنند که از جانب دولت کمکهایی دریافت میکنند.
در ایران تمایل به مشارکت در اداره امور کشور بسیار پایین است بهویژه در مسائل مالی و این به علت عدم پرداختن به
موضوع تغییر سرمایه درونگروهی به سرمایه برون گروهی است .اصوالً این نیاز به دلیل وجود پول نفت احساس نشده و این
روند به مشارکتها مدنی مردمنهاد نیز گسترشیافته تا آنجا که آنها نیز برای فعالیت به کمکهای دولتی وابستهاند .نکته
دیگر اینکه در متون درسی ما سرمایه اجتماعی درونگروهی بیشتر تقویت میشود .ایشان تأکید مینمایند که در جوامعی که
سیر تکاملی از سنت به مدرنیته داشتهاند  ،سرمایه اجتماعی به معنای قدیمش از بین رفته و سرمایهای که در مدت طوالنی ایجاد
گردیده ،بهسرعت ازدسترفته است .در ایران هم این اتفاق افتاده و چیز جدیدی به نام سرمایه مدرن جایگزین آن نشده است
(همان منبع).
نمودها و مصادیق سرمایه اجتماعی در هر جامعهای قابل تبیین و مشاهده است .انسانها درمسائلی نظیر سیل و زلزله و سقوط
هواپیما و جام جهانی یا قهرمانی ورزشکاران و ...همگی یک حس مشترک دارند که نمود سرمایه اجتماعی است؛ اما
درعینحال سرمایه اجتماعی ،عنصری ثابت و خنثی نیست .نظام و سیستم اجتماعی با هر تحرکی ،ممکن است دچار نقص و
انحراف در اعتما د اجتماعی ،انسجام و مشارکت اجتماعی شود و سرمایه اجتماعی با کاهش مواجه شود و این مسئله مهم
بهتدریج مهاجرت ،افسردگی ،اعتیاد ،نارضایتی عمومی و  ...را در پی خواهد داشت (استون.)1331،
دالیل عدم رشد سرمایه اجتماعی با تکیهبر مؤلفه اعتماد
 -2وجود سطح باالیی از سرمایه اجتماعی پیونددهنده «درونگروهی " و تنزل سرمایه اجتماعی متصلکننده» برون گروهی
شاید بتواند تبیینکننده میزان پایین اعتماد اجتماعی در بین افراد جامعه باشد بهطوریکه که در پیمایشها ،پژوهشهای مرتبط
با سرمایه اجتماعی هر چه از خانواده و گروههایی مانند اقوام ،دوستان و همسایگان دورتر شویم حلقه اعتماد تنگتر میشود.
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همچنین هر جا گروههای شغلی در پی منافع شخصی خود بوده و وظایف شغلی در چارچوب قوانین و اصول اخالقی انجام
نگیرد از ا اعتماد کمتری برخوردار بودهاند.
 -1همچنین از دیگر دالیل عمده عدم رشد اعتماد اجتماعی در دوره معاصر این بوده است که محور برنامههای کالن
کشورها را بر ابعاد سختافزاری توسعه متمرکز شدهاست.
 -9نابرابریها
فرایند توسعه در همه ابعاد آن خصوصاً در بعد اجتماعی به معنایی که از دهه  2333میالدی رایج شده ،در جهت مشارکت
آحاد مردم در امور جامعه ،پذیرش حقوق آنان و  ...مطرح میشوند .بدین گونه توسعه اجتماعی در جهت رفع تبعیض و
ایجاد فضای اجتماعی مناسب برای بروز توانائیهای بالقوه انسانها گام برمیدارد.
(ناها پیت وقوشال.)1331،
با مراجعه به منابع آماری مرکز آمار ایران و بانک مرکزی میتوان گفت که در اغلب موارد استانهایی که از توزیع مناسب
� شاخصهای اجتماعی مانند نرخ باسوادی و
امکانات و برخورداری باالتر در شاخصهای اقتصادی بهرهمند هستند ،درزمینه
�
نرخ بیکاری نیز وضعیت مناسبتری دارند .استانهای با درجه توسعه باالتر در شاخصهایی که بیانگر پیامدهای نابرابری
فضائی است ،برخورداری بیشتری دارند؛ برای نمونه استانهایی مانند اصفهان ،یزد و سمنان که توسعهیافتهترند ،نرخ بیکاری
پائین تر نرخ باسوادی باالتری را دارا میباشند .پیامد برخی از نابرابریهای اجتماعی و فضایی در استانها عبارت است از
مهاجرتهای گسترده و بازنگشتن دانشآموختگان به زادگاههای محروم خود ،همچنین افرادی که از مناطق محروم به
استانهای برخوردار مهاجرت کردهاند ،از سطح تحصیالت و مهارت باالیی برخوردار بودهاند که اینجا میتوان این فرض را
مطرح نمود که این نیروهای کوچیده ،از سرمایه اجتماعی باالیی برخوردار بودهاند .همچنین عدم توجه به سرمایه اجتماعی در
برخی مناطق و حتی در سطوح ملی ،مانع از ایجاد جو اعتماد دوجانبه گردیده و منجر به اتالف نیروی انسانی و انرژی
اجتماعی شده که در این رابطه میتوان برای نمونه به عدم پیوستگی نخبگان قومی و محلی با نخبگان مرکزی و ملی اشاره
نمود .در سایه نابرابریهای اجتماعی براثر توزیع نابرابر منابع نمیتوان مسیر توسعه پایدار و توسعه پایدار اجتماعی را طی
نمود.
راهکار ایجاد ،حفظ و ارتقا سرمایه اجتماعی در ایران
جامعهشناسان سرمایه اجتماعی را به دو نوع تقسیم کرده و جهت ایجاد ،حفظ و ارتقای آن راهکار ارائه میدهند:
 -2سرمایه اجتماعی درونگروهی (سرمایه اجتماعی قدیم)
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 -1سرمایه اجتماعی برون گروهی (سرمایه اجتماعی جدید)
ازجمله عناصر مهم سرمایه اجتماعی اعتماد و مشارکت است؛ که در دارای ابعاد مختلف است
 -2اعتماد مردم به یکدیگر
 -1اعتماد مردم به حکومت و نهادهای اصلی جامعه
 -9اعتماد نهادهای مذکور به یکدیگر
 -4اعتماد حکومت و این نهادها به مردم
ارزشهای چون درستکاری ،صداقت ،وفای به عهد ،انصاف و عدالت ارزشهای اعتمادآفرین هستند و وجود آنها در
شبکههای اجتماعی بستر ایجاد سرمایه اجتماعی است لذا به فعلیت درآوردن این ارزشها که در فرهنگ مردم ایران ،جایگاه
ویژهای دارد برای دستیابی به اعتماد از ضروریات است.
آزادی فعالیتهای مدنی در قالب شکلگیری نهادهای مدنی فعال و مستقل از دولت و حجیم نبودن دولت نیز مقوم و محرک
مشارکت عمومی است .چنانچه دولت در قالب سازمانهای خود به این مهم نپردازد تصدیگری دولت بههیچوجه کاهش
نخواهد یافت عملکرد سازمانهای دولتی از راههای مختلف میتوانند به ایجاد و توسعه سرمایه اجتماعی یاری رسانند.
امروزه سازمانهای دولتی باید به فعالیتهایی دست بزنند که موردقبول جامعه و منطق باارزشهای آن باشد .آن دسته از
دستگاههای دولتی که نتوانند خو د را با این مهم تطبیق دهند ،در عرصه عمل موفق نخواهند بود؛ بهعبارتدیگر ،اگر سازمانها
بخواهند جایگاه خود را در جامعه حفظ کرده و به نحوی عمل کنند که باعث بقا ،توسعه و موفقیتشان شود ،الزم است در
عملکرد خود تجدیدنظر کرده و تعهدات خود را نسبت به شهروندان (اربابرجوع) بهدرستی ایفا کنند .بدیهی است اگر
شهروندان از سازمانهای دولتی سلب اعتماد کنند در یک فضای بیاعتمادی (فقیر شدن جامعه از جهت سرمایه اجتماعی) هم
سازمانها و هم شهروندان متضرر شده و خسارت خواهند دید .بنگاههای دولتی وقتی بخواهند وظایفی را که بهتر است به
جامعه مدنی سپرده شود ،در دستگیرند ،سرمایه اجتماعی را تهی میکنند؛ بنابراین ،نخستین اصل برنامهریزی اجتماعی این
است که آسیبی به سرمایه اجتماعی وارد نکنند؛ یعنی بنگاههای دولتی باید مصممانه آن اقدامات و فعالیتهایی را انجام دهند
که از عهده آنها برمیآیند .درعینحال ،این سازمانها باید وظایفی را به جامعه مدنی بسپارند که نهادهای کوچکتر و کمتر
متمرکز میتوانند اجرا کنند .سازمانهای دولتی باید در جهت کنشهای مثبت با اجرای مستمر و خوب با کارکردهایی آغاز
کنند که دقیقاً متناسب با وظایف آنهاست ،فقط در این صورت است که میتوان به تولید سرمایه اجتمــاعی توسط
سازمانهای دولتی امیدوار بود (مورات.)1322،
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برخی از جامعهشناسان معتقدند که در ایران نیازمند سرمایه اجتماعی برون گروهی هستیم تا روابط بین افراد تقویت شود .به
عقیده آنها سرمایه اجتماعی درونگروهی در ایران وجود دارد و مصادیق آن پیوندها خانوادگی ،قومی ،عشیرهای و
هیئتهای خودجوش مذهبی است .در مواقع اضطرار چون سیل و زلزله ایرانیان برای یاری به همنوعان خود نقشآفرینی
مینمایند.
مشکل اینجاست که در شرایطی غیرازمواقع اضطراری و یا خاص سرمایه اجتماعی در جامعه کمرنگ شده و دربسیاری از
موارد دیده نمیشود .در ایران شکل مدنی سرمایه اجتماعی به صورتی کمرنگ به چشم میخورد .وجود سرمایه اجتماعی
منوط به خواست عمومی است تا اجتماع و دولت نخواهد و همکاری الزم را انجام ندهند ،نتیجهگیری از سرمایهگذاری در
این زمینه غیرممکن است.
عبداللهی و موسوی ،با توجه به پایین بودن میزان سرمایه اجتماعی ،غلبه گونه قدیم بر جدید و نقش منفی آن ازلحاظ
جلوگیری از تحقق انسجام جمعی در سطح ملی ،تقویت سرمایه اجتماعی جدید بهویژه در بعد روابط انجمنی و پیامدهای
مثبت آن از طریق اصالح و بهبود محیط اجتماعی کنشگران فردی و جمعی ،تقویت نهادهای مدنی و اصالح بینشها و
کنشهای افراد را ضروری دانستهاند (صیدایی و دیگران.)2935 ،
با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی در توسعه اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی ،الزم است برنامههای مختلفی از طرف دولت
بهمنظور افزایش و ذخیره این سرمایه انجام گیرد .برخی از این اقدامات عبارتاند از:
 -2تشویق و تقویت نهادهای اجتماعی ،صنفی ،حرفهای و تشویق به ایجاد و تقویت نهادهای اجتماعی که از راهحلهای
ساختاری برای افزایش سرمایه اجتماعی است افراد در قالب نهادهای اجتماعی دارای هویت مشترک گردیده و زمینه ایجاد
همکاریهای گروهی در آنان ایجاد میشود و نتیجه فعالیتهای گروهی موفق ،شبکههای اعتماد است.
 -1تقویت مؤلفههای فرهنگی نظیر احساس هویت جمعی و سازمانی مشترک ،احساس تعلق به آیندهای مشترک و . ...
مدیران با ایجاد نظامهای مشارکتی و توجه به سمبلهای فرهنگی و ایفای مناسب نقش رهبری ،میتوانند در جهت غنیسازی
فرهنگسازمانی گام بردارند.
 -9تأمین امنیت شهروندان برای حضور داوطلبانه در نهادهای اجتماعی.
 -4پرهیز دولت از تصدیگری بخشهای مختلف اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی و واگذاری فعالیتهای مربوطه به نهادهای
مردمی برای جلب مشارکت آنها در فعالیتها و زمینهسازی برای ایجاد و تقویت نهادهای اجتماعی و شبکههای اعتماد بین
آحاد مختلف مردم (منظور و یادی پور ،راهبرد یاس ،ش .)242
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باید بین سه عنصر متخاصم در جامعه دولت ،اجتماع و بازار (جامعه مدنی) وحدت و تعادل و رابطه سالم ایجاد شود (توکلی
و تاجبخش)2931 ،؛ و میبایست کاالهای فرهنگی تولید کرد که سرمایه اجتماعی برون گروهی را تقویت کند.
نتیجهگیری
� سرمایه اجتماعی بیانگر پراکندگی مفهومی و نظری این مطالعات است
بررسی مطالعات انجامگرفته در ایران درزمینه
�
بهطوریکه بهجرئت میتوان گفت تاکنون انباشت کمی در این زمینه صورت گرفته و هریک از مطالعات تقریباً بدون توجه
کافی به مطالعات پیشین در این زمینه راه جداگانهای پیمودهاند و چارچوبهای نظری و مفهومی مختلفی را برای خود
برگزیدهاند و مفاهیم را بهگونهای متفاوت عملیاتی کردهاند .البته برخی از پژوهشهای صورت گرفته در این حوزه توانستهاند
با استناد به یک چارچوب نظری نسبتاً منسجم ،معرفهای دقیق تری را برای سنجش سرمایه اجتماعی در ایران ارائه کنند.
مطالعات موسوی خامنه ( )2919و مالحسنی که به پیروی از استون ( )1332مفهوم سرمایه اجتماعی را بهعنوان یک مفهوم
چندبعدی مرکب از شبکههای روابط ،اعتماد و همیاری موردسنجش قرار میدهند و یا پژوهش فیروزآبادی ( )2914که بر
اساس نظریات استون ،پاکستون و پاتنام چهار مؤلفه آگاهی و توجه به امور عمومی ،اعتماد ،مشارکت رسمی و غیررسمی را
بهعنوان مؤلفههای سرمایه اجتماعی درنظرگرفته است ،ازجمله این تحقیقات است؛ اما برخی از این پژوهشها ابعاد سرمایه
اجتماعی را چنان گسترده و باز درنظرگرفته که داللتهای مفهومی سرمایه اجتماعی ابعادی فراتر از تعاریف شناختهشده در
نظریههای مختلف را دربر میگیرد (مبارکی 2919؛ خیراهلل پور 2919؛ مرجایی  .)2919در مقابل ،پژوهشهایی قرار دارند که
رویکردهایی تقلیلگرایانِ و محدود به سرمایه اجتماعی داشتهاند و معرفهای سرمایه اجتماعی را ،بهعنوانمثال ،به اعتماد
تقلیل دادهاند (غفاری  2913و میری .)2915
تئوریهای رشد و توسعه نتوانستند تفاوت کشورها در رشد را بیان کنند ولی با کمک سرمایه اجتماعی که حلقه مفقوده این
تئوریها بود ،این تفاوتها بهخوبی روشنشده است .انسجام ،شبکه روابط ،اعتماد و مشارکت ،چارچوبهایی هستند که
بایستی محتوای آن را با توجه به شرایط هر کشور که نیازمند توسعه است ،تعریف و اجرایی نمود .وجود سرمایه اجتماعی
کلید استقرار جامعه مدنی و حیات شهروندی است و فقدان سرمایه اجتماعی مانع اساسی بر تأسیس و استقرار آن است.
جوامع دار ای این نوع سرمایه بستر مناسبی بر ای شکلگیری جامعه مدنی توانمند ،پاسخگو و کارآمد فراهم میسازند؛ اما در
مقابل ،تهی شدن یک جامعه از سرما یة اجتماعی به ناکارآمدی بسیاری از سیاستها و طرحهای پیشنهادی در حوزه
برنامهریزی منجر میشود .سرما یة اجتماعی در هر جامعهای تابعی از موجودی فضیلتهای اخالقی آن جامعه است و با همه
سطوح کالن (دولت و نهادهای حکومتی و حکومتهای محلی ،سازمانها و نهادهای مدنی) و فردی (رفتار فردی) ارتباط
دارد .با عنایت به اینکه میزان سرمایه اجتماعی در ایران در روابط سنتی هنوز بسیار قوی بوده و سرمایه اجتماعی قدیم (نوع
درونگروهی) به نسبت قابلتوجهی در کشور ما وجود دارد ،تالشهای برنامه ریزان میبایست با بهرهگیری از نقاط قوت این
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وجه معطوف به تشکیل سرمایه اجتماعی جدید (نوع برون گروهی) باشد .باید از ارزشهای موجود استفاده کرد نه اینکه
جلوی آن ایستاد .این مهم در سایه رشد متوازن ،شکلگیری جامعه مدنی و کاهش تصدیگری دولت خواهد بود.
منابع و مآخذ
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جامعهشناسی ایران ،دوره پنجم ،4 ،صص 43-91
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[ ]9فیضی طاهره و فقیهی ابوالحسن ( « .)2935طراحی و تبیین مدل سرمایه اجتماعی دانشگاه پیام نور» .فصلنامه
علوم مدیریت ایران ،شماره .92-41 :2
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Abstract
The existence of social capital is the key to the establishment of civil society and the life of citizenship,
and the lack of social capital is a major obstacle to the establishment and establishment of it. The
societies of this kind of capital provide a suitable platform for the formation of a capable, accountable,
and efficient civil society, but, on the contrary, the impoverishment of a society from social capital
leads to the ineffectiveness of many policies and plans in the area of planning. Social capital is
predominantly based on cultural and social factors. The various aspects of the links, cooperation,
mutual trust, and communication among the members of a network will accomplish the goals of the
members. In addition, social capital is a success for development programs. The existence of social
capital is a suitable platform for the productivity of human capital, economic and physical, and,
conversely, the lack of social capital, eliminates the effectiveness of other funds in achieving
development, and without social capital, by going the ways of cultural and economic development,
ruggedness and difficulty Gets Adoption of this concept as a type of capital at the level of macro-level
development of countries can create a new understanding of socio-economic systems and help
governments to better lead society towards development. In view of the importance of the subject in
this article, the context of the emergence and concept of "social capital" and its related theories, its
dimensions and components, as well as the aspect of the general interest of social capital, the role of the
state in creating social capital, its positive and negative functions, the state of capital Social and the
reasons for its lack of growth.
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