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چکیده :پیشرفت و توسعه ملی امروز به یک مفهوم و فرآیند کیفی تبدیل شده است ،که طی آن ،بهبود سطح عمومی
زندگی و رفاه اجتماعی در کنار رشد سرمایههای مادی ،فکری ،انسانی و اجتماعی زمینه را برای رشد و تعالی مادی و معنوی
جامعه فراهم میسازد .در این فرآیند ،انسان به طور طبیعی در تعامل و تقابل با دیگران نیازهای خود را بر طرف میسازد .در
این میان دانشمندان علوم اجتماعی با نگرشی کنجکاوانه در جوامع  ،به شناسایی این کنشها پرداخته و به مجموع عواملی
پی بردهاند که آنرا سرمایه اجتماعی 3نامیدهاند .مفهوم سرمایه اجتماعی در برگیرنده مفاهیمی همچون اعتماد  ،همکاری و
همیاری میان اعضای یک گروه یا یک جامعه است که نظام هدفمندی را شکل میدهند و آنها را به سوی دستیابی به
هدف ارزشمند هدایت میکند  .از این رو شناخت عوامل موثر در تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی میتواند به توسعه
اقتصادی جوامع در حال رشد کمک نموده و موجب افزایش عملکرد اجتماعی و اقتصاد ملی را فراهم سازد .سوال اساسی این
است که با توجه به اهمیت و کثرت سرمایهها  ,چرا باید به مقولهای به نام سرمایه اجتماعی به عنوان عاملی در رشد و توسعه
اقتصاد ملی پرداخت ؟ چه چیزی آن را در دو دهه اخیر برای محققان حوزه علوم اجتماعی در سطح ملی تا این حد جذاب
کرده است ؟در این مقاله تالش شده است که با روش تبیین نظری و استدالل منطقی ،به نقش و اثربخشی سرمایه اجتماعی
در توسعه ملی در وجه اقتصادی آن پرداخته شود .نتایج بررسی نشان میدهد که محققان ارتباط بین روند افزایشی سرمایه
اجتماعی و بهبود عملکرد اقتصاد ملی را یک ارتباط مثبت میدانند که میتوان از آن به عنوان پلی بین دو حوزه اقتصاد و
جامعه شناسی یاد کرد .امروزه سرمایه اجتماعی شرط الزم و نه کافی برای نتیجه بخشی سرمایهها و سیاستهای اقتصادی
است که زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی در سطح جامعه فراهم میکند.
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مقدمه
سرمایهها در علوم اجتماعی و اقتصادی از کثرت و تنوعی خاص برخوردارند که هر کددام یدک مفهدوم

خاص را ایجاد میکنند .سرمایه مادی شامل مجموعه داراییهای نقددی و غیدر نقددی اسدت کده بده
صورتهای زیر میتواند وجود داشته باشد:سرمایه نقدی ،که به صدورت ارزی و ریدالی یدا اعتبداری در
اختیار فرد میباشد که به سهولت میتواند به کاال یا خدمات دیگر تبددیل گدردد .سدرمایه طبیعدی ،بده
داراییها و داشتههای محیطی و مواهب طبیعی خدادادی مثل زمدین ،آب ،جنگدل ،معدادن ،گیاهدان و
جانوران اطالق میشود که به بعد محیطدی توسدعه پایددار مربدوط مدیشدود .سدرمایه فیزیکدی ،بده
مجموعهای از تجهیزات ،ماشین آالت ،کارخانهها و ساختمانها گفته میشود .سدرمایههدای زیربندایی،
شامل خطوط ریلی و جادهها ،بنادر،پایانهها ،نیروگاهها و فرودگاههاست .سرمایه دانشدی یدا فکدری ،بده
مجموعه داشتههای علمی ،فلسدفی ،و فنداوری کده مدیتواندد راه گشدای سیاسدتهدا و راهبردهدا ،و
برنامههای توسعه ملی گردد.
سرمایه انسانی ،مشتمل بر ظرفیتهای سازنده افراد است که بدر مهدارت ،آمدوزش و تجربده
مبتنی است و همراه با سرمایه اجتماعی بعد اجتماعی توسعه پایدار را تشکیل میدهد و در آخر سدرمایه
اجتماعی که عبارت است از شکل گیری نوع خاصی از ارتباطات و روابط میان شدبکههدا ،انجمدنهدا و
مؤسساتی که با هنجارهای مشترک و روابط متکی بر اعتماد  ,تعهد و همداهنگی سداختار مدیگیرندد و
همکاری را در زمینههای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی تسهیل میکنند .کارل مارکس در اواخدر قدرن
نوزدهم در بررسی ساختارهای کالن ،روابط انسانی را از هم مجزا و در طبقات اجتماعی  5گانه تقسدیم
میکرد که در جامعه بورژوازی زمان او هریک رابطه ناعادالنه طبقه کارگر و بورژوا برقرار بود و به بیان
جان فیلد (  )3003او با این تقسیم بندی به پیوندهای میانی واسطی که همه افراد جامعه را به یکدیگر
به عنوان یک مجموعه واحد به یکدیگر پیوند داده بود بی توجه یا کم توجه بود .
نظریه اجتماعی کالسیک به طور دقیق به حوزههایی که مفهوم سرمایه اجتماعی به آنها اشاره
دارد توجه نکرده یا حداقل به تفصیل آنها را بررسی ننموده است.ولی در هر حال پیشگامان نظریههدای
اجتماعی کالسیک در این خصوص متشکل از مارکس  ،دورکیهم و ماکس وبر فقط شاید تدا حددودی
توانسته اند مفاهیمی را در قالب نظم اجتماعی بیان کنند که به هدیچ وجده در بردارندده ایدده سدرمایه
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اجتماعی که به پیوندهای سطحی حاصل از تجربیات فردی و فعالیتهای روزانه تا روابط عمیق نهادها
و انجمنها در اجتماع یعنی در سطح خرد و کالن پرداخته نمیباشد  .از اواخر دهه  00علمای اجتماعی
دو مفهوم "اعتماد " و "صمیمیت " را به عنوان ویژگیهای تعامل اجتماعی مفید در مفهوم امروزی "
سرمایه اجتماعی " بیان داشتهاند (ر.ک به فیلد)3003 ،
در هر حال سرمایه اجتماعی مفهدومی در حدال فراگیدر در همده رشدتههدای علدوم انسدانی و
اجتماعی است .این مفهوم در واقع پل ارتباطی مهمی بدین اقتصداد ،جامعده شناسدی و علدوم سیاسدی
میباشد که با نگرشی جدیدتر به بررسی ارزشهای اجتماعی ،به ویژه ارتباطات مردمی برای دستیابی
به اهداف مشترک در سطح خرد و کالن میپردازد.در این مقاله با بررسی دقیدقتدر آن ،بده ارتبداط و
نقش اثر یخش بین سرمایه اجتماعی و توسعه ملدی مدیپدردازد .هددف پدژوهش  :شدناخت نقدش و
اثربخشی ابعاد سرمایه اجتماعی و تأثیر آنها بر توسعه اقتصاد ملی است.
نوع پژوهش :این تحقیق علمی بر اساس هدف از نوع تحقیقات توسعهای است.
روش پژوهش :تبیین نظری با استفاده از روش استدالل منطقی قیاسی میباشد.
روش گردآوری اطالعات  :در این تحقیق برای جمعآوری اطالعات از روش اسنادی با اسدتفاده
از کتابخانه تخصصی ،مقاالت علمی ،آرشیو  ،سایتهای اطالعاتی و پیمایش اسدناد مدرتبط صدورت
گرفته شده است .بیان مسئله و اهداف تحقیق :کاربرد سرمایه اجتمداعی در سداختارهای اجتمداعی بده
مفهوم شبکههای غیررسمی ،اعتماد و تفاهم میان افراد یک سازمان است ،که مزیتهای رقابتی بزرگی
را در اقتصاد شبکهای امروزی به وجود میآورد و قادر است که شبکه اجتماعی متشدکل از نیروهدای
قدرتمندی را به صورت سازمانهای غیر دولتی 1نیز به وجود آورد .
شبکهها به عنوان روابط اخالقی غیر رسمی شناخته میشوند  ،که از طرفی بدا پدیددههدایی از
قبیل پارتی بازی  ،نژاد گرایی و روابط غیر شفاف نیز مرتبطند و این خود بده ابهدام موعدوع سدرمایه
اجتماعی دامن زده است .طرح سواالت و ابهاماتی پیرامدون سدرمایه اجتمداعی کده چگونده مدیتواندد
رفتارهای اقتصادی را تحت تأثیر خود قرار دهد و به تقویت یا تضعیف آن منجر بشود؟
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چگونه افراد در روابط اجتماعی سرمایه گذاری میکنند و منابع موجود در روابط را برای تولیدد
یک سود بدست میآورند ؟ و یا اینکه چگونه گروهها قادرند آن را به عنوان یک دارایی جمعی ایجاد و
حفظ میکنند ؟ و یا اینکه سرمایه اجتماعی چگونه میتواند با اثرگذاری بر رشدد و توسدعه اقتصدادی،
زمینه رفاه بیشتر عمومی را مهیا کند؟.اینها و سواالتی از این قبیل ،انگیزهای شده است تدا محققدین
در یک بررسی و تبیین موشکافانه نقش و اثربخشی متقابل سدرمایه اجتمداعی و توسدعه اقتصداد ملدی
آشکار گردد.
مروری مبانی نظری

مفهوم شناسی
پیرو تاکیدهای فراوان بر سرمایه مادی  ,سرمایه انسانی و سرمایه دانش ,اکنون برخی از جامعه شناسان
و اقتصاددانان "سرمایه اجتماعی" را نیز به منابع رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی میافزایند .بده نظدر
کولیه ( )1990سرمایه اجتماعی عبارت است از انسجام درونی اجتماعی و فرهنگی جامعه  ,هنجارهدا و
ارزشهای حاکم بر کنش های متقابل مردم و نهادهایی که این هنجارها و ارزشهدا در آن جدایگزین
میشوند (مایر .)3000 ,
جان فیلد ) 3003( 1نیز در کتاب «سرمایه اجتماعی» به نقل از رابرت پوتنام 3آمریکائی ()1993
سرمایه اجتماعی را که قبل از او در نظریههای اقتصادی و اجتماعی مبهم بود ،چنین تعریف کرده است
" :ویژگیهای یک نهاد یا سازمان اجتماعی چون اعتماد ،هنجارها و شبکههایی که مدیتوانندد کدارائی
جامعه را از طریق تسهیل کنشهای تعاون و همکاری بهبود بخشند ".
آنچنانکه در مفهوم سرمایه اجتماعی قابل استنباط است ،سرمایه اجتماعی را میتدوان حاصدل
پدیدههای اعتماد متقابل ،تعامل اجتماعی ،گروهها و شبکههدای اجتمداعی ،احسداس هویدت جمعدی و
گروهی ،احساس وجود تصویری مشترک از آینده و کدار گروهدی در یدک سیسدتم اجتمداعی دانسدت.
سرمایه اجتماعی مجموعهای از شبکهها ،هنجارها ،ارزشها و روابطی است که همکاری درون افدراد
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و بین گروهها را در جهت کنش متقابل تسهیل میکند و این نوع از سرمایه با نرخ مشدارکت افدراد در
زندگی جمعی و وجود سه عامل تعهد  ،اعتماد و میدزان کدنش متقابدل در بدین آندان بیدان مدیشدود.
شبکهای بودن اجتماعی که در آن زندگی میکنیم  ،ارتباطات و اتصاالت منابع و دارائیهای اجتمداعی
را موجب میشود ،که به میزان برخورداری از این ارتباط و اتصال میتواند به طور فوقالعدادهای قددرت
فرد یا افراد را در بهره گیری و بهره مندی از این سرمایه اجتماعی افزایش دهد .
سرمایه انسانی ،از اواخر دهه ( ) 1990در اقتصاد به مفهوم ارزش اقتصدادی عوامدل انسدانی در
سازمانها و دستگاهها با ویژگیهای وسیعتدری چدون مهدارت  ،داندش و سدطح سدالمت نشدان داده
میشود  .تحول در نگرش به موعوع انسان در روابط اقتصادی چیزی شبیه فرآیند زیر است:
نیروی کار

نیروی انسانی

منابع انسانی

سرمایه انسانی

سرمایه اجتماعی
وجه تمایز سرمایه اجتماعی و مفاهیم دیگر به عقیده شولر ( ) 3000در ایدن نکتده اسدت کده
سرمایه اجتماعی بر منافع جمع تأکید دارد ولی سرمایه انسانی به بیان منافع فردی و گروهی میپردازد
 .سرمایه انسانی تأکید بر ویژگیهای فردی و قابلیتهای عوامل انسانی در سطح بنگاهها و سازمانهدا
دارد در حالی که سرمایه اجتماعی بیشتر بر نحوه ارتباط فرد در گروه و گدروههدای متشدکل در جامعده
مبتنی بر اعتماد صمیمیت  ،همکاری و موفقیدتهدای جمعدی و شدکل گیدری ندوع خاصدی از قددرت
شبکههای انسانی به هم وابسته تأکید دارد .شکست و موفقیت هر فرد بر اساس توانائیها و تالشهای
فردی او شکل میگیرد ،اما میزان موفقیت او بستگی تام به نحوه روابط و ارتباطات با دیگدران دارد .
چرا که انسان موجودی اجتماعی است که بر اساس نیاز و تالش مشترک در یدک فضدای همکداری و
تعامل میتواند به اهداف خود در زندگی دست بیابد.
پنهان کاری و منزوی کاری فردگرایانه ،فرصت طالئی کمک کردن به دیگران را که میتواندد
به ایجاد شبکه مطلوب جدید منجر شود از افراد و حتی سازمانها میگیرد .امدری کده در نگداه آندی و
زودگذر ممکن است سود آور باشد ،ولی در بلند مدت حتماً باعث محددودیتهدای فدردی و در نهایدت
شکست و عدم توسعه و تکامل فردی و سازمانی خواهد گردید  .اگر بپذیریم که انسدان موجدود یسدت
اجتماعی ،که بقای فرد منوط است به بقای اجتماع ،و همچندین اجتمداع را شدبکهای در هدم تنیدده از
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مجموعه کنش متقابل ،همبستگیها  ،همگراییها ،دانستهها و سرمایههای مشترک بددانیم کده افدراد
مجتمع و به هم مرتبط را برای یک هدف یا اهداف مشترک به هم پیوند میدهد  .آنگاه لزوم توجه بده
نسبتهای اجتماعی من جمله سرمایه اجتماعی بیشتر احساس خواهد شد .از طرفی نیز چنین به نظدر
میآید که سرمایه بدون ایجاد قدرت ،روندی رو به تحلیل خواهد داشت و قدرت بددون سدرمایه ,فاقدد
اقتدار و اعمال تأثیر مستقیم بر اجتماع است و اگر سرمایه اجتماعی به تولیدد قددرت اجتمداعی نگدردد،
زوال ساختاری جامعه را موجب خواهد شد ( .شکل – )1

شکل –  9تعامل دو سویه قدرت و سرمایه

اندیشمندان اسالمی و سرمایه اجتماعی
فارابی ( 390-339ه .ق) معلم ثانی ،اولین کسی بود که علم مددنی را بده عندوان شداخهای از علدوم
عملی در کنار علوم نظری (الهی – طبیعی ،تعلیمی) قرار داد .او معتقد بود که بدرای ایجداد فضدایل در
انسان باید افعال نیک پیوسته در میان مدردم روا یابدد (خوشدرو 1331 ،ص  )39تاکیدد بدر فضدایل
اخالقی و گسترش آن در میان مردم و نقش رهبری با دو نقش فیلسوفی و نبدوی ،نکتده ایسدت کده
فارابی را از اندیشمندان غربی حوزه علوم اجتماعی دیگر از قبیل جیمز کلمدن و پاتندام و بوردیدو جددا
میکند.
داوری در کتاب فلسفه مدنی فارابی بر این امر تکیه کرده اسدت ،کده فدارابی جامعده کامدل را
جامعهای میداند که مردم آن قادر به رفع نیازهای خویش (با همگرایی دینی و اجتماعی ) باشند.
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مدینه فاعله فارابی بر تعاون و همکاری و اموری اسدت کده بده سدعادت آدمدی مدی انجامدد
.خوشبختی و سعادت در پرتو همکاری اجتماعی و با تکیه بر الگوی نظام اجتماعی مفاهیم بدیهی است
که از قبل فارابی وارد اندیشه جامعه شناسی کرد .ابن خلدون ( )000-333مسلمان تونسدی کده از آن
به عنوان فیلسوف اجتماعی و تاریخ نام میبرند ،جامعه را به صورت یک واقعیدت مسدتقل و تحدت
تأثیر محیط طبیعی و اقلیمی با تقدم جامعه شناسی کالن بر مسایل اجتمداعی خدرد مدیدانسدت کده
نهادها و تشکیالت اجتماعی آن به شدت به یکدیگر وابسته و در کنش متقابل به هم مدیباشدند .ابدن
خلدون ارتباط میان کنش ،کار جمعی ،رشد و توسعه اقتصادی را به شکل زیر بیان کرده است ( .همدان
 ،ص )131
تولید دارایی و ثروت
کار جمعی
رواج بازار
ایجاد مشاغل جدید صنعتی و هنری
رشد تمایالت تجملی .
گسترش عمران و آبادی

افزایش خرید امکانات رفاهی
باال رفتن درآمدها و هزینهها

چپرا ( )1993معتقد است که ابن خلدون واژه «همبسدتگی اجتمداعی» را بدرای مفهدوم همدان
چیزی که ما به عنوان سرمایه اجتماعی میشناسیم ،بکار برده است .البته خود او نیز بده بیدان و گفتده
بعضی از محققین اقتصادی ،اطالق اصطالح «سرمایه» را به این موعوع مورد شک قرار داده و معتقد
است که واژه سرمایه برای چیزی که قابلیت تملک ندارد و مدیتدوان بده آن دارایدی اجتمداعی گفدت،
نامناسب است .در چندین مدواردی بهتدر اسدت از ادبیدات ابدن خلددون اسدتفاده کندیم و از اصدطالح
«همبستگی اجتماعی» که جایگزین بهتری نسبت بده سدرمایه اجتمداعی مدیباشدد ،اسدتفاده نمداییم.
(همان ،ص )30
بکارگیری

تصویری از این همبستگی یا سرمایه اجتماعی کارآمد به مفهوم «امت واحدده» حضدرت امدام
(ره) نیز به عنوان اولین اندیشمند در این حوزه که با نگاه عملیاتی و کاربردی در حوزه ادبیات شدیعی،
به آن پرداخته ،بسیار حایز اهمیت است .اهتمام انقالب اسالمی در مسیر پس از پیروزی برای تشدکیل
این امت واحده با ویژگی منحصر به فرد همبستگی ملی و اجتماعی ،از همدان لحظدات اولیده پیدروزی
انقالب اسالمی ،قدرتهای استعماری و سلطهگر را همواره بر آن داشته تا در پی انحراف ایدن حرکدت
اصیل و الهی برآیند.
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حرکتی که بر پایه فطرت اصیل دینی و آزادیخواه ملت ایران استوار بوده و هست .باید توجده
داشت که دین ،جامعه تقسیم شده از صنفها ،گروهها و طبقات اجتماعی مختلدف را صدحه گذاشدته و
تایید کرده است .......... .و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو ( ...........حجرات  )13و همکاری اجتمداعی را
بر دو محور اساسی نیکوکاری یا « بر» و پرهیزگاری یا « تقوی» قرار داده است ( .و تعاونوا علی البر
و التقوی ( .....مائده  )3عرورت ادامه حیات اجتماعی اتصال این طبقات و گروهها برای اصدالح و رفدع
کمبود و نیازمندیها انکار ناشدنی است .و آنچه از کالم امام علی (ع) بر میآید اصدالح وعدع امدور و
صنفهای اجتماعی به شدت متکی به گروهها و طبقات اجتماعی است  .......ان الرعیه طبقات ال یصلح
بعضها االببعض و ال غنی ببعضها عن بعض (نامه  53نهج البالغه).
امام(ع) همچنین بیان کرده است که پیوند میان گروههای اجتماعی تابع سنتها و قواعدیسدت
که در طول زمان شکل گرفتهاند و عامل وحدت و یکپارچگی آنهاست که میبایست به آنها احتدرام
گذاشت ..... .سنه صالحه عمل بها صدور هذه االمه و اجتمعت بها االلفه و صلحت علیها الرعیه (نامده
 53نهج البالغه) نتیجه آنکه تقویت گروهها و طبقات مختلف در جامعه به عنوان سرمایههای اجتماعی
با تقویت سنتها و روشهایی که آنها را به هم جوش و پیوند میدهد و حداکثر مشارکت آنهدا را در
جامعه تضمین و تحکیم میبخشد ،عروریست .بنابراین هر عاملی که پیوند میان آنها را بر هم بزند نه
تنها نامطلوب که باالتر از آن گناه سیاسی به شمار میآید در همین نامده امدام(ع) بده حداکم سیاسدی
جامعه (مالک اشتر) توصیه میکند که :آداب و قوانینی کده بده سدنتهدای هدم جوشدی ملدی آسدیب
میرساند وعع نکند و توسعه ندهد....وال تحدثن سنه تضر به شدیء مدن ماعدی.تلک السدنن فیکدون
االجر لمن سنها و الوزر علیک به ما نقضت منها( ....همان مدرک)
نقش مذهب در سرمایه اجتماعی در سالهای اخیر به شدت مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته
است عمن آنکه انقالب اسالمی ایدران بده ایدن موعدوع دامدن زده اسدت  .کلمدن یکدی از محددود
اندیشمندان غربی بوده است که بر نقش مذهب به عنوان عامل پیوند بدین افدراد جامعده اشداره کدرده
است.
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تحقیقات به عمل آمده نیز در دانشگاه میشگان آمریکا توسط مارک میوسیک ،جیمز هداوس و
دیوید ویلیام 1در سال  1990بر این نکته تصریح و تأکید کرده است که  ........به طور گسترده مشداهده
شده است که حضور در مراسم مذهبی باعث کاهش مرگ و میدر مدیشدود  .کده دلیدل آن تاحددودی
مربوط به تغییر رفتار افراد و تمایل برای ایجاد روابط اجتماعی بیشتر و دوام زندگی زناشدوئی مدیباشدد
اینها همه مفاهیم جدیدی است که مذهب به زندگی میبخشد  .تجربده  30سداله انقدالب اسدالمی
ایران ،نشان میدهد نظام جمهوری اسالمی مرهون یکی از مهمترین عوامدل تدداوم و پایدداری خدود
یعنی حمایتهای مردمی و اعتماد عمومی ،انباشت و توسعه «سرمایه اجتمداعی» اسدت .نظریده دفداع
همه جانبه مردمی حضرت امام (ره) با توجه به الگوی امت واحده اسالمی ،توانسته موعدوع سدرمایه
اجتماعی و دامنه بکارگیری این نوع از سرمایه از حوزه فردی و گروهی به سطح ملی و حتدی بداالتر از
آن به سطح بین المللی بکشاند .گسدترش امنیدت در دو حدوزه داخلدی و خدارجی مرهدون همبسدتگی
اجتماعی و وفاق ملی است که سهم عمده آن به توسعه روابط اجتماعی ،وحدت جمعدی ،اعتمداد ملدی
همه گروهها و اقشار جمعیتی بستگی دارد .امنیت هم یارانه ،امنیت جمعی ،امنیت هماهنگ ،امنیت همه
جانبه و .امنیت همگانی واژگانی است که در نتیجه گسترش مفهوم سرمایه اجتماعی قابل درک اسدت.
در تفکددر حضددرت امددام (ره) نقددش اساسدی در موفقیددتهددای انقالبدی و ملدی کشددور از سدده عامددل
وحدت(کلمه) ملی  ،ایمان و رهبری الهی است که نقش سدرمایه اجتمداعی در وحددت ذیدل " امدت
واحده" یک نقش مستقیم و بال واسطه و در دو عامل دیگر به عنوان ویژگی منحصر به فدرد امدت و
امامت انکارناپذیر است.
سرمایه اجتماعی و شبکههای یکپارچه
ایجاد شبکه های بین فردی و گروهی در عمن توسعه اعتماد ,رابطه متقابل ,همکداری و همداهنگی را
میتوان سرمایه اجتماعی کارآمدی دانست که کنش متقابل عوامل مدوثر در یدک چرخده اقتصدادی را
تنظیم و تأثیرها جانبی را به وجود میآورد.

1 Musick , Marc, - House , james – David, Williams
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در کنار سرمایه اجتماعی ,سرمایه اجتماعی ملی یا دولتی نیز میتواند مندافع حاصدل از قدانون,
نظم ,حقوق مالکیت ,آموزش ,بهداشت و خدمات دولتدی مطلدوب را در خددمت رشدد و توسدعه بده
عنوان عاملهای نهادینه شده ،قرار دهد .شبکهها یا دارای ساختار "یکپارچه" و به هم پیوسته با چسب
سرمایه اجتماعی هستند یا اینکه برخوردار از شبکه گسترده ولی باز بدون پیوستگی درونی میباشدند و
یا اینکه ترکیب و تلفیقی از ساختارهای فردی گروهی یکپارچه و گسترده هستند.
مطابق رویکرد تکامل گرایی اجتماعی 1ساختارهای اجتماعی جوامع انسانی به تددریج از شدکل
ساده آن به اشکال پیچیدهتری پیشرفت میکنند ( واژه سرمایه ) همانندد سدرمایه انسدانی یدا سدرمایه
اقتصادی ماهیتی زاینده و مولد دارد یعنی ما را قادر میسازد ارزشی ایجاد کنیم  ،کارها را انجدام دهدیم
به اهدافمان دست یابیم ،مأموریتهایمان را در زندگی به اتمام و انجام رسانیم و به سدهم خدویش بده
دنیایی که در آن زندگی میکنیم کمک کنیم  .ساختار اجتماعی به نظم ترتیبهای اساسی یا الگوهدای
روابط اجتماعی قابل تکرار در میان مردم اطالق میشود که نقش آنرا میتوان بده اسدکلت فلدزی یدا
بتونی یک ساختمان و یا اسکلت بدن انسان تشبیه کرد  .ساختار اجتماعی به این واقعیت اشاره دارد که
جوامع متشکل از کنشهای اتفاقی نیست بلکه خصلت پایدار و سازمان یافتهای دارند (گیدنز.) 1909 ،
اگر سرمایه اجتماعی را با تأکید بر واژه اجتماعی بودن ،آن چنانکه بیکدر ( ) 3000بده عندوان
دارائیها و منابعی از قبیل اطالعات  ،اندیشهها  ،فرصتها  ،قدرت  ،قابلیت نفوذ  ،پشدتیبانی فکدری و
احساسی  ،اعتماد و خیر خواهی  ،همکاری و  ...درون شبکهای قابل دسترس ،که هیچ فردی به تنهایی
مالک آنها نیست ،بدانیم آنگاه باید توجه داشت که در جامعه شبکهای این منابع در دل شدبکههدای از
روابط قرار گرفتهاند که برای دسترسی به آن نیازمند نوع خاصی از مهدارت و قابلیدتهدای اساسدی در
روابط فردی هستیم  .تشکیل شبکههای ارتباطی و سرمایه اجتماعی باعث تقویت فعالیتهای فدردی و
سازمانی میشود و در مقایسه با همتایان منزوی خود که تمایلی برای استفاده از قدرت و سدرمایههدای
اجتماعی نداشته و یا توان آن را ندارند از تأثیر و نفوذ بیشتری برخوردار هستند .

)1 social evolutionism
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سازمانهایی که از سرمایه اجتماعی قدرتمندی سود میبرند میتوانندد بده سدرمایههدای الزم
برای کار آفرینی و فعالیتهای جسورانه دست بزنند  ،یا درگیری سازمانی را بهبدود ببخشدند  ،از اهدرم
بازاریابی شفاهی و گفتاری بهره ببرند  ،از توانائی یافتن متحدان استراتژیکی سود ببرند (ص .) 11
برای اغلب مردم ایجاد شبکههای مشارکت یک انتخاب آگاهانه نیسدت ،بلکده یدک اتفداق بده
حساب آمده و بنابراین بیشتر شبکههای آنها اتفاقی است .این نوع شبکهها در نتیجه واکنش ناآگاهانده
به محدودیتها به وجود آمده نه در نتیجه استراتژیهای آگاهانه که قادر است با ایجاد ارزش به وسیله
ساخت شبکههای اجتماعی ،اثربخشی و کارایی را ارتقای بیشتر دهند .شبکههای کدارآفرین در مفهدوم
سرمایه اجتماعی  ،شبکهای از فرصتها و فرصت آفرینی است  ،نه به مفهوم خاص آن که در تجدارت
و کسب و کار رایج است  .تالش برای ایجاد شبکههای کار آفرین سرمایههدای اجتمداعی چیدزی جدز
تشکیل « شبکه فرصتها» برای کمک به دیگران در چرخه روابط انسانی نیست .بنابراین برخی از آنها
اجازه میدهند شبکههایشان تحلیل رود.
چرا که هیچ شناختی نسبت به روشهای مختلف آگاهانه انجدام ایدن کدار را ندارندد و از کندار
بسیاری از فرصتها برای جهانی کردن و توسعه بخشی به شبکههای خدویش بده آسدانی مدیگذرندد
(همان ،ص  .) 05بنابراین با توجه به تغییرات فراگیر ،نیازهای رو به رشدد بدرای اطالعدات و آمدوزش،
خالقیت و نوآوری ،پیشرفت مستمر ،تغییر به سوی سازمانی مسطح و منعطف 1ارتبداط تنگاتندگ بدین
سازمان و شبکههای رقبا ،تامین کنندگان و مشتریان ،این عرورتها ایجداب مدیکندد کده مددیران و
رهبران سیاسی سرمایه اجتماعی را به عنوان یک شایستگی مشخص در سطح ملی « ایجاد» یا توسعه
ببخشند .مدیران موفق در هر سازمانی به دنبال موفقیت هستند و یکدی از رازهدای ایدن موفقیدت نیدز
«ساختن شبکههای فردی و شغلی در میان افرادی ست که هدایت و مدیریت مدیکنندد » ،چدرا کده
سرمایه اجتماعی جوهرهای از عالقه خالصانه به دیگران و روابط صادقانه در خود دارد که سازمانهدا و
مدیران به شدت به آن نیاز دارند .مدیران باید به منظور خلق محیطی مناسب برای رشدد و شدکوفایی
درون و برون سازمانی ،تغییرات بنیادین در طراحی سازمان کنند.

1 Flat and Fluid
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مدیرانی که چنین بینشی داشته باشند تمام آنچه را که افراد نیاز دارند فراهم سازند .آنان فقدط
هدایت میکنند ،بازی نمیکنند (بیکر  ، 3001ص  .)333رهبران خوب هم ،رهبرانی هستند که بددون
توجه به عوامل بازدارنده  ,معماران اجتماعی خوبی باشدند .آنهدا کنتدرل جامعده را بده دسدت گرفتده
تغییرات اساسی را در شرایط تعامل پدید میآورند .سپس کنار ایستاده و اجازه میدهند شبکهها شدکوفا
شده ،رشد کرده و ثمره دهند(همان ،ص .)310
مشارکت مولد ابزار توسعه اقتصادی پایدار
چهار اصل ایجاد ارزش در سرمایه گذاری اجتماعی عبارتست از اعتماد ،تعهد ،جبران یا کنش متقابدل و
مشارکت میباشد.این چهار اصل ،وجوه جدائی ناپذیر هر سرمایه اجتمداعی سدت .تحقیقدات گالسده و
دیگران ( )3000و همینطور مورتاگ ( )3003نشان داده است که از این هر دو وجه مشارکت و اعتماد
با منزلت اجتماعی و سطح درآمد همبستگی معنا دار دارند  .دلیل این ارتبداط مثبدت میدان مشدارکت و
سطح درآمد به این صورت قابل بیان است که در مشارکت ،هم احساسی ،همدلی ،مفید و مثبت بدودن
تقویت میشود که جزء نیازهای سطوح باالتر هرم مازلو برای طبقات متوسط و باالست و هدم اینکده
به میزان سرمایه گذاری سهم مشارکت نیز تقویت میشود که برای افراد صاحبان سرمایههدای مدالی،
دانشی ،فرهنگی و ارتباطی این سهم افزایش بیشتری را نشان خواهد داد  .در خصوص افزایش حدس
اعتماد به موازات افزایش سرمایههای افراد باید اعتراف کرد که به دلیل ایجاد حاشدیه امدن بیشدتر و
حدود ریسک کمتر این افراد در صورت بروز عوارض ناشی از اعتماد به دیگران قدادر بده جبدران آنهدا
خواهند بود .میزان «تعهد» اگرچه در بین افراد تحصیل کرده و مرفه بیشتر است اما مبین الگوی کامالً
قطعی و جامع نیست .فیلد( )3003در ادامده بده نقدل از گالسدر ( )3000موعدوع تعهدد را در طبقدات
اجتماعی با میزان باالی پیوستگی مذهبی تاکید کرده است .بنابراین بدرای وجده «تعهدد» در سدرمایه
اجتماعی سه عامل ترکیبی میزان تحصیالت ،برخورداری مدالی و پیوسدتگی مدذهبی حدداکثر تدأثیر را
دارند.
مشارکت ،همکاری و حضور داوطلبانه مردم در اجرای طرحها و تغییرات خود خواسته  ,حساس کدردن
مردم به منظور افزایش پذیرش و توانایی آنها در پاسخ به طرحهای توسدعه و مداخلده آنهدا در مدورد
توسعه زندگی خود و محیطشان تعریف میشود ( میکلسن  ,1993 ,ص.)1
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همگرایی ت وسعه مشارکتی و توسعه اقتصادی که اثربخشدی سدرمایه اجتمداعی را در فرآیندد توسدعه
نشان میدهد ,میتواند حاصل این نگرش جنبی باشد که دخالت پایدار مردم در انتخاب ،طراحی ،برنامه
ریزی ،و اجرای برنامهها و طرحها بر زندگی آنان تأثیر میگذارد عمن آنکه میتواندد تدداوم همکداری
عمومی در امر توسعه و نیز برخورداری از بازخورد قابل فهم در خصوص افزایش همبسدتگی و انسدجام
درونی بخشهای مختلف مرتبط با فعالیتهای توسعه اقتصادی را در پی داشته باشد ..این کار ،آگاهی
و مهارتهای آنان را گسترش داده و ابزار رسیدن به خودکفایی را در دسترسشان قرار میدهدد .جامعده
در شرایط فقدان مهارتهای ارتباطاتی موثر اجتماعی ،نمیتواند به توسعه اجتمداعی حاصدل از شدکل
گیری سرمایه اجتماعی دست بیابد .در چنین وععیتی جامعه در دور باطلی از فقر اجتماعی که میتواندد
منجر به کاهش بهره وری اجتماعی و ارتباطات اثربخش بشود ،گرفتار میگردد.
شکل –  9دور باطل فقر اجتماعی

بهره وری

فقدان سرمایه

اجتماعی پایین

اجتماعی
دور باطل فقر
اجتماعی= عدم
توسعه اجتماعی
فقر ارتباطات
اجتماعی

بنابراین دور باطل فقر اجتماعی که صورت ساده شده عدم توسعه اجتمداعی و اقتصدادی سدت
نتیجه فقدان سرمایه  ،بهره وری و ارتباطات اجتماعی میباشد (.شدکل )3 -از طرفدی نیدز بایدد توجده
داشت که اگر برنامههای توسعه بر اساس نیازهای یک گروه خاص طراحی شدده و نیازهدای اساسدی
عموم مردم مورد توجه واقع نشده باشد.مانع اجرائی و عملی مشارکت مدردم را در طدرحهدای توسدعه
فراهم خواهد کرد.
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نبود مشارکت در برنامههای توسعه همچنین میتواند بیانگر وجود ساختار اجتماعی بی توجه بده
مشارکت تودهها باشد .بنابراین ،عدم مشارکت در توسعه در اینجا به تعارعدات اجتمداعی بده خصدوص
تعارعات ساختارهای اجتماعی باز میگردد که میبایستی از طریق تغییرسیاست های متناقض دولدت و
نیز تغییر ساختارهای اجتماعی عد مشارکتی برطرف شود ( .همان  )9 ,توجیه دخالت دولت بده عندوان
مبنایی برای سیاست گذاری و تعیین خطمشی در عرصه سرمایه اجتماعی در دو چیز نهفته است .یکدی
عروری بودن سرمایه اجتماعی برای حمایت و ترویج هنجارها و رفتارهای مطلوب از قبیل مشدارکت و
همکاری با دیگران است.دیگری وجود استداللهای دقیقتر مبنی بدر نقدش آن در ارتقدای کارآمددی
اقتصادی ،برابری و تعهد مدنی است .فیلد ( )3003بیان میکند که ساز و کارهای زیدادی وجدود دارندد
که سیاست گذاران در اداره امور عمومی ،میتوانند برای ارتقای سرمایه اجتماعی از آنها اسدتفاده کنندد.
آموزش یک ابزار مستقیم سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی اسدت( .ص  )313فوکویامدا ( )3001نیدز
معتقد است که آسانترین راه برای تولید سرمایه اجتماعی آموزش مشدارکت اسدت .زیدرا مدردم را در
ایجاد مهارتهای اجتماعی و متعهد شدن به هنجارهای مشترک و قوانین یاری میرسداند .مهدمتدرین
نتیجه سرمایه اجتماعی «غلبه بر بی اعتمادی» و «افزایش تعامل و مشارکت اجتماعی» میباشد.
برای تحقق مشارکت در روابط اجتماعی  ,بهترین راه اینست که خود را به عنوان یک عضو از
حالت داد و ستدی و معامله گری دور کنیم و فقط روی این مسأله دقدت و تمرکدز کندیم کده چگونده
میتوان به دیگران کمک کرد بدون اینکه از آندان در مقابدل انتظدار جبدران کمدک را داشدته باشدیم.
مهمترین راز بقاء و رشد سرمایه اجتماعی در این معنا نهفته است که از شبکههای خود برای کمک بده
دیگران استفاده کنیم ( بیکر .) 131 ،3001
سرمایه اجتماعی و اقتصاد اجتماعی
تعامل فرهنگ تودهها یا فرهنگ اجتماعی ,ارزشهای جمعی دروندی و نگدرشهدای هددایت کنندده،
کنش متقابل را در جامعه تقویت و بهبود میبخشد .سرمایه اجتماعی آنگداه پداداش و نتدایج اقتصدادی
دارد که کنش متقابل اجتماعی منجر به تأثیرها جانبی به گونهای بشود که این کدنش جمعدی ،کسدب
سود متقابل خار از بازار را نیز تسهیل کند.در مجموع هرگاه سرمایه اجتمداعی هزیندههدای معاملده و
هزینه های اطالعات را کاهش دهد و سرمایه مادی و انسانی را پرثمرتر سازد میتوان آن را یک منبدع
بهرهوری عامل کل ) (TFPدانست که از آن به عنوان پسماند سالو یاد مدیکنندد( .مدایر  )3000 ,در
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مدل رشد توسعه سولو )1953( 1سدرمایه یکدی از دو رکدن اصدلی تدابع تولیدد کدل کداب -داگدالس
) Y=F(K.Lبه شمار میآید ،که در آن تولید ( )Yتابعی از دو عامل سرمایه 3و نیروی انسانی 3اسدت.
سرمایه اجتماعی از آن رو که میتواند بی شک عاملی موثر بدر کداهش خطرپدذیری اقتصدادی ,عددم
قطعیت ,هزینههای اطالعات و نهایی شدن معامالت و همینطور کداهش زمدان الزم بدرای توسدعه و
ایجاد یک فعالیت اقتصادی شود ,میتوان آن را ایجاد نوع خاصی از فرهنگ اجتماعی تلقدی کدرد کده
قادر است به شکل گیری«اقتصاد اجتماعی» منتهی گردد.
کیفر و ناک )1999( 1در تحقیقات خود رابطه بین عملکرد اقتصدادی شداخصهدای مدرتبط بدا
سرمایه اجتماعی را بررسی نمودهاند .این دو ،بر اساس اطالعات موجود در عملکرد اقتصادی  39کشور
عضو اتحادیه اروپا ،مطالعه جهانی ارزشها 5با دو شاخص اعتماد و فعالیتهای مدنی را بررسی نمودهاند
و نتیجه گرفتهاند که رابطه معنی داری بین سرمایه اجتماعی و بدازده اقتصدادی جوامدع و رشدد تولیدد
ناخالص ملی وجود دارد ،که رابطه مثبتی بین این دو متغیر دیده میشود.

سرمایه در مفهوم اجتماعی آن ،خاصیت تبدیل پذیری به سرمایههدای اقتصدادی و فرهنگدی را
دارد به گونهای که حتی میتواند به عنوان عامل و ابزار ایجاد اعتمداد و اعتبدار در جدایگزینی سدرمایه
اقتصادی مطرح باشد .این دلیل میتواند سرمایه اجتماعی را به شکل ابزاری کارآمد ،همچدون اشدکال
دیگر سرمایههای مالی ،مادی و اقتصادی با تاکید بر روابط اجتماعی ،مثبت سازنده و قوی تبدیل کند.
سرمایه اجتماعی به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با سرمایه انسانی دارد ،میتوان گفدت پدیش نیداز
تحقق آن است و بیش از آن که به ساختارهای مشهود و روابط صنفی ،گروهی یا سازمانی متکی باشد،
به سرمایه انسانی (مهارت ،تجربه و دانش) نیازمند است تا به کمک و مساعدت آنها روابط اجتمداعی را
بر پایه همکاری ،تعامل و اعتماد ،ساختارمند و پویا کند.

1 Robert Solow
2 Capital
3 Labor
4 Keffer & Knack
5 World Values Survey
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به بیان هال و جونز ( )1999سرمایه اجتماعی میتواند بده انباشدت سدرمایه ،کسدب مهدارت ،
نوآوری  ،انتقال اطالعات و فناوری و کاهش هزینه معامالت منجدر شدود .عدمن آن کده قدادر اسدت
مدیریت دارایی مشترک و تدارک کاالهدای عمدومی ،افدزایش سدرمایه داری و کداهش هزیندههدای
اجتماعی ،جرم ،فساد و  ...را نیز بده همدراه داشدته باشدد( .والدیس و کیلربدای )319 ،3001 ،سدرمایه
اجتماعی در مفهوم اقتصادی آن هم وقتی شکل میگیرد که کنشهای متقابل اجتماعی آن منجر به
تأثیرها جانبی شود و سبب تسهیل در کنش جمعی برای کسب سود متقابدل خدار از بدازار را تسدهیل
کند .اعتماد ،رابطه متقابل ،شبکههای بین فردی ،همکاری و هماهنگی را میتوان «سدرمایه اجتمداعی
مدرن» دانست (مایر 3000 ,ص .)53
روند استفاده از سدرمایه اجتمداعی عبدارت اسدت از سدرمایه گدذاری در شدبکههدای ارتبداطی،
درخواست نوع کمک و همکاری ،دریافت خدمات ارائه شده و قدردانی صمیمانه .به همین دلیدل اسدت
که در معماری سرمایه اجتماعی ،استفاده از سرمایه اجتمداعی در مسدیر خددمت بده دیگدران متمرکدز
میشود.این موعوع ذیل ویژگی جبران یا همان کنش متقابل بیان میشدود .کدنش متقابدل بدا بدازده
اقتصادی یکی از اهداف و ابعاد واقعی سرمایه اجتماعی است .اصل «کنش متقابل» سرمایه اجتماعی را
بیکر ( )3001چنین بیان میکند  « :شما با کمک و یاری دیگران بدون نگرانی درباره اینکه چه کسدی
یا چگونه به شما کمک متقابل خواهد کرد .در شبکه وسیعی از کنش متقابل سرمایه گدذاری کدردهایدد
که هر کجا و هر زمان به کمک نیاز داشته باشید به یاری شما خواهد شتافت» ( ص .) 139
این اصل که عمل متقابل و جبران کننده به عنوان یک اصل اخالقی از روابط میان کشورها تدا
روابط فردی را در بر گرفته ،نوعی الزام اخالقی پاسخ متقابل را در پی دارد کده همدواره حدس جبدران
کمک دیگران را بر میانگیزد .احساس اخالقی حاصل از اصل «کنش متقابل» توعیح میدهد که چرا
ساخت سرمایه اجتماعی کارآمد است .زیرا زمانی که شما به شبکههای خدود بده عندوان عداملی بدرای
کمک به دیگران مینگرید ،دیگران نیز به شما کمک خواهند کرد .کنش متقابل حاصل ایجاد اعتمداد،
تعهد ،مشارکت و انسجامی است که در بین افراد اجتماع به طور طبیعی به وجدود مدیآیدد و در عدمن
اثرگذاری در روابط اجتماعی افراد ،قادر است تا در کنار دیگر مؤلفههای سرمایه اجتماعی از قبیل قدرت
و سرمایه در جامعه شکل گیرد(.شکل – )1
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اعتماد ،تعهد ،مشارکت و انسجام
جامعه و روابط
اجتماعی

حوزه سرمایه
اجتماعی

افراد و
گروههای
اجتماعی

سرمایه  ،قدرت  ،کنش متقابل
شکل4-

تعامل جامعه و افراد در شکل گیری کنش متقابل سرمایه اجتماعی
جامعه شناسی مثل «هوارد بیکر )3001( 1بیان میکند که ما باید خود را به جای انسان عاقل  ،انسدان
جبران کننده بنامیم» آنچه که میتواند مانع از تأثیر کنش متقابل یا پاسدخ جبدران کنندده در سدرمایه
اجتماعی بشود ،جهت گیری معامالتی یا بازاری در روابط فردی و اجتماعی در ارتباطات همکاریهدا و
مساعدتهاست.
کسانی هستند که دارای روابط سر به سر میباشند یعنی تا نگیرند نمیدهندد ،تدا سدودی نبرندد
سود نمیرسانند .اینان در این وععیت مقابله به مثل کنش متقابل را بر نمیتابند و قائدل بده ندوعی از
روابط شبکهای سکهای به تعبیر بیکر هستند .که مسیر معامله خشک و معامله اقتصادی و محاسبه نرخ
سود بازگشت آن میباشند .این گونه رفتار شاید در کوتاه مدت نتایجی را به همراه داشته باشند ولی در
حقیقت در بلندمدت به سرمایه اجتماعی انسان نه تنها نمیافزاید بلکه آسیب جدی به فرصتهای آینده
خواهند زد .دستیابی به کنش متقابل یک مسیر غیر مستقیم است .که در پی ایجاد سرمایه اجتمداعی
از طریق کمک به دیگران میباشد .مطابق شکل  5-چنانچه وععیت مطلوب و سرمایه اجتماعی قوی
در کنار کارکرد اجتماعی مناسب وجود داشته باشد ،دسترسی به رفاه اقتصدادی و اجتمداعی بیشدتر نیدز
میسر بوده و جامعه از پیامدهای حاصل از درگیریهای پنهانی و تعارعات نیز در امان خواهد شد.
این امر سبب میشود تا هماهنگی و تعادل میان سطوح باالی کدارکرد اجتمداعی و سدرمایه
اجتماعی ایجاد گردد.

1 Howard Becker
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کارکرد اجتماعی مناسب ممانعت یا محرومیت
(درگیری و برخورد پنهانی)
ب

ممانعت یا محرومیت(درگیری و
برخورد پنهانی)

رفاه اجتماعی و اقتصادی

سرمایه اجتماعی قوی

سرمایه اجتماعی ضعیف

پذیرش (کنار آمدن)

کشمکش(تعارض)
کشمکش(تعارض)
(کنارآمدن)

وی
شکل  1-ارتباط میان سرمایههای اجتماعی و کارکرد اجتماعی منبع  :والیس و کیلربای  2994 ،ص 244

سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی
سرمایه را آن چنانکه جان فیلد (  ) 3003معنا کرده است به معنای مجموع دارایی گردآوری شددهای
ست که به امید کسب سود در آینده میتواند مورد سرمایه گدذاری مجددد قدرار گیدرد .از طرفدی نیدز،
سرمایه به هر نوع دارایی که قابلیت تولید ایجاد میکند ،نیز اطالق میشود .به بیان دیگر هر چیزی که
در گذر زمان جریان درآمدی ایجاد کند سرمایه محسوب میشود .پس درآمد محصول سدرمایه اسدت.
سرمایه تجسم یافته در منابع انسانی ( سرمایه انسانی) و سرمایه فکری ( تولیدی که در صورت مصرف
کاسته نمیشود) و سرمایه معنوی (سرمایه تولیدی فکری جامعه) و سرمایه فرهنگی ( سرمایه مصرفی
فکری جامعه) از انواع مختلف سرمایه به شمار میروند.
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سرمایه یکی از اجزای تابع تولید است که پایهایترین ابزار تئوری اقتصادی برای تبیدین منشداء
ثروت است .چه در شکل کالسیک تابع تولید (محصول تابعی از سرمایه ،نیروی کار و زمدین) و چده در
شکل اصالح شده آن یعنی سرمایه  ،نیروی کار و تکنولوژی .بنابراین سرمایه آنچه را شدامل مدیشدود
که در فرآیند تولید جریان دارد ،از تولید نتیجه میشود و برای تولید بیشدتر بده کدار گرفتده مدیشدود.
سرمایه آن گونه که در جامعه شناسی ،حقوق و اقتصاد از آن بحث میشود ،دارای چهار ویژگدی اسدت:
(دانشمهر و ناصری راد  )1303 ,واحدهای سرمایه مالک شخصی دارند و حقوق مالکیت آنها توسدط
قانون به رسمیت شناخته شده است .سرمایه زمانی به منزله سرمایه فعال تلقی میشود که امیدی برای
بازگشت آن وجود داشته باشد .به جریان افتادن سرمایه ،عموماً به کاهش یا تضدعیف کدارکرد آن مدی
انجامد .توانایی بازگشت بالقوه آن معموالً به این امر نیداز دارد کده بخشدی از برگشدت سدرمایه بدرای
بازسازی یا نوسازی ذخیره سرمایه مورد استفاده قرار گیرد
در اقتصاد توسعه ،چهار دیدگاه اصلی مربوط به انباشت سرمایه وجود دارد که بدر اسداس تقددم
تاریخی شامل سرمایه مادی،سرمایه انسانی،سرمایه دانش و سرمایه اجتمداعی مدیشدود .در ایدن سدیر
تکاملی این چهار نوع سرمایه به عنوان مکمل یکدیگر مطرح شدهاند و مشخص است کده فقددان هدر
یک از آنها میتواند در سرعت توسعه کشورها خلل ایجاد نماید( .مدایر  )3000 ,رابدرت پوتندام اسدتاد
دانشگاه هاروارد در تحقیقات  35سالهاش در ایتالیا به این مطلب پی بدرد کده منداطقی کده از سدرمایه
اجتماعی قوی برخوردار هستند شاهد توسعه بیشتر اقتصادی و دولتهای محلی مسئول بودهاندد (بیکدر
 3000ص .) 39
این تطور اندیشه توسعه اقتصادی بر اساس انباشدت سدرمایه از سدال  3000عمدالً بدا تغییدر
سرمایه دانش به سرمایه اجتماعی وارد عرصه جدیدی شد که تلفیق و همگرایی جامعه شناسی خدرد
و کالن را با اقتصاد توسعه نوید میدهد .وقتی میگوییم سرمایه اجتماعی زاینده و مولد هستند منظور
این است که هیچکس در جامعه بدون آن موفق نیست و حتی زندده نمدیماندد و اگدر برخدی وانمدود
میکنند که بدون آن به حیات خود ادامه میدهند موعوعی نامناسب و غیر اخالقی را مطرح مدیکنندد
که علیرغم استفاده و بکار گیری آن به طور مخفیانه آنرا انکار میکنند( .همان.)19،
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سرمایه انسانی مجموع دانش  ،مهارت و تجربه فردی است که او را بده نسدبت برخدورداری از
این سه ویژگی از دیگران ممتاز و ویژه میکند و تعیین کننده اندازه زایایی و مولد بودن فدرد در تولیدد
ارزشهای تخصصی فردی و سازمانی میباشد .همان طوری که سرمایه فیزیکی با ایجداد تغییدرات در
مواد برای شکل دادن به ابزارهای که تولید را تسهیل میکنند ،به وجود میآید .سرمایه انسانی نیز بدا
تغییر دادن افراد در راستای ایجاد مهارتها و توانائیها پدید میآید و افراد را تواندا مدیسدازد کده بده
شیوههای جدید رفتار کنند .رشد سریع ذخایر مادی تا حد زیادی به تمرکز سرمایه انسانی بسدتگی دارد
که در حقیقت روند افزایش ،دانش ،مهارتها ،و ظرفیتهای تولید تمدام افدراد یدک کشدور بده شدمار
میرود .سرمایههای فیزیکی تنها زمانی مولدتر خواهد شد که کشور دارای مقادیر الزم سرمایه انسانی
باشد (قره باغیان  1309ص  )953راهبرد توسعه اگر بخواهد به موفقیت دست یابدد بایدد بتواندد همده
سرمایه انسانی جامعه را درگیر کند .از طرفی هیچ کشوری نیز نتوانسته بدون سرمایه گذاری اساسدی و
کارآمد در دو بعد آموزش و بهداشت به مشارکت پایدار در روند شکل گیدری سدرمایه اجتمداعی دسدت
یابد .در سرمایه اجتماعی به تعبیر(مایر )1330 ،انسانها به عنوان داراییهدای مولدد اجتمداعی در نظدر
گرفته میشوند.
این سرمایه به نوبه خود هنگامی به وجود میآید که روابط میدان افدراد بده شدیوهای دگرگدون
میشود که کنش را تسهیل میکند .سرمایه فیزیکی کامالً ملموس است و بده صدورت مدادی و قابدل
مشاهده تجسم یافته است .سرمایه انسانی کمتر ملموس است ولی در مهارتها و دانشی که فرد کسب
کرده تجسم مییابد و قابل مشاهده میگردد ولی سرمایه اجتماعی کمتر از این محسوس است زیرا در
روابط میان افراد تجسم مییابد.سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی فعالیت تولیدی را تسهیل مدیکنندد و
سرمایه اجتماعی نیز همانند آنها عمل میکند و گروهی که اعضایش قابلیت اعتماد نشان میدهندد و
به یکدیگر اعتماد دارند خواهد توانست که کارهایی بسیار بیشتر از گروهی که فاقد اعتماد هستند انجام
دهد( .ص  )191البته کلمن( ،)1990سرمایه اجتماعی را یک انتخاب نمیداند بلکه حاصدل یدک پیامدد
غیر عمدی و پیگیری منافع شخصی تلقی میکند در حالیکه سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی حاصدل
انتخاب عامدانه و هدفمند است که از طریق محاسبه عقالنی کنشگران بدرای سدرمایه گدذاری شدکل
میگیرد .
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دالیلی که به کمک آنها میتوان روابط ،تعامالت و کنشهای اجتماعی را سرمایه دانست ،این
است که ساختن و ایجاد شبکههای اجتماعی کنشگران را در دستیابی به اطالعدات و قددرت توانمندد
میسازد  .عمن آنکه ،این نوع از سرمایه میتواندد ،مشدارکت جمعدی و در کندار آن هویدت جمعدی ،
گروهی و فردی را تقویت مینماید .
شالوده سرمایه اجتماعی را میتوان در دو کلمه خالصه کرد "برقراری روابط" .مردم از طریدق
برقراری روابط با یکدیگر و حفظ آن در طول زمان قادر به همکاری با یکدیگر میشدوند تدا بده انجدام
اموری بپردازند که یا به تنهایی قادر به اجرای آن نیستند یا اجرای آن همواره با دشدواریهدای زیدادی
باشد  .سطوح مختلف سرمایه اجتمداعی عبارتندد از اعتمداد ،مشدارکت جامعده ،اطالعدات و ارتباطدات،
تجانس اجتماعی ،تقویت ،اقدام واحد سیاسی و فراگیر ،بودن اجتماعات کوچک که عموما" بده عندوان
عوامل و متغیرهای اصلی اندازه گیریهای سرمایه اجتماعی محسوب میگردند (محمددی ،1309 ،ص
.)33
باید توجه داشت که تکیه بر فردگرایی روحیه اسدتقالل ،اعتمداد بده نفدس ،خدود کفدائی ،خدود
اتکایی ،خود دوستی و خود مختاری را در افراد یک جامعه به وجود مدیآورد و توسدعه مدیبخشدد  .در
حالیکه تکیه بر سرمایههای اجتماعی که خود نوعی مدیریت ماهرانه روابط و ارتباطات تلقدی مدیشدود
میتواند در پرتو استعدادهای ذاتی و طبیعی  ،هوش  ،خود آموزی یا آموزش و تالش فردی آن چنانکده
نیز بیکر ( ) 3000تأکید کرده به وسیله روابط با دیگران به مرحله ظهور رسیده و تقویت شود .این مهم
نیز با توجه به نقش تقویت روابط با اشتراک در تالش و منافع و همکاری تیمی ،مدیتواندد بده کمدک
سرمایه اجتماعی با سهولت بیشتری تحقق یابد.
اصل ساده برای توجیه این ارتباط میان فرد گرایی و سرمایههای اجتماعی این است که سرمایه
اجتماعی باعث تسهیل ایجاد سرمایه انسانی در دو حوزه فردی و اجتماعی میشود .سرمایه اجتمداعی و
افزایش عملکرد اقتصاد ملی کلمن)1990(1کتاب معروف نظریههای بنیداد اجتمداعی معتقدد اسدت کده
لوری 3در اوایل دهه 00مفهوم سرمایه اجتماعی را برای تشخیص منابع اجتماعی سودمند برای توسعه

1- Coleman
2- loury
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سرمایه انسانی وارد اقتصاد کرد .استیفان نک و فیلیپ کی فر )1993(1در مطالعه خود پی بدردهاندد کده
بین رشد اقتصادی و اعتماد رابطه مستقیمی وجود دارد و این ارتباط در کشورهای فقیرتر قویتر اسدت.
اعتماد متقابل بین افراد یک جامعه با سهولت بخشیدن به فعالیتهای اقتصادی موجب افزایش کارایی
در اقتصاد میشود.
در کشورهای توسعه یافته این نقش به عهده نهادهای رسمی است .از طرف دیگر ایدن مطالعده
نشان میدهد که افزایش سرمایه اجتماعی موجب کاهش توزیع ناعادالنه درآمد در کشورهای در حدال
توسعه میشود .فوکویاما برخی از کشورها را که از نظر فرهنگدی یکسدان هسدتند بدر اسداس سدرمایه
اجتماعی مقایسه میکند و هدف او این است که به این سوال پاسخ دهد :چرا برخی کشدورها موفقیدت
اقتصادی بیشتری نسبت به سایر کشورها دارند .او ادعا میکند در این کشورها سدطوح بداالی قابلیدت
اجتماعی (سرمایه اجتماعی) صداقت و اعتماد ،افراد را به انجدام کارهدای مشدارکتی و تعداونی مشدتاق
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 (.دانشمهر و ناصری راد  )1303,کره یک جامعده بسدیار
همگون است.
هیچ اقلیت قومی ندارد و تا حد زیادی از سنت کنفسیوسی پیروی مدیکندد ,آئدین کنفسیوسدی
طرفدار ارزش های اجتماعی است که منافع زیادی به کل میرساند و منفعت شخصی و فردی را امری
ثانویه می شمارد .کره همچنین توانسته ظرفیت اجتماعی خود را تا به امروز حفظ و ادامه دهد .این امدر
را میتوان از سازگاری کره با بحران اقتصادی  90-1993آسیای جنوب شرقی دریافت که هنگام بدروز
بحران  ,زنان در بانکها صف کشیدند تا برای کمک به ارز خارجی مورد نیاز  ,جواهرات و طالی خدود
را بدون عوض تحویل دهند ،خانواده ها خرید کاالهدای وارداتدی را کداهش دادندد  ,حقدوق مددیران و
متخصصان کاهش یافت و این در حالی بود که از کارگران ساده جهت حفظ ادامه اشتغال آنها حمایدت
میشد ( ادلمن .)3000 ,

1- Stephan Knack and , Philip Keefer
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اگر سهم تأثیر سرمایه اجتماعی در تولید ناخالص ملی به اندازه عوامل تولید قابل انددازه گیدری
یعنی نیروی کار و سرمایه نباشد ولی بی شک میتواند به عنوان یکی از عوامدل مهدم و اثدر گدذار در
گروه پسماند در افزایش درآمد ملی نقش داشته باشد .اینکه چه نسبت از افدزایش درآمدد ملدی حاصدل
عوامل تولید (سرمایه  ،نیروی کار) و چه نسبتی به عوامل دیگر یعنی پسماند تعلق دارد از مهمتدرین و
پیچیدهترین شاخصهای ارزیابی رشد  ،در اقتصاد و توسعه به شمار مدیرود .ایدن عوامدل مدیتوانندد
شامل آموزش و پرورش ،تحقیقات علمی ،تعلیمات حرفهای ،بهره وری و صرفه جویی و از همه مهمتر
میزان سرمایه اجتماعی باشد .سولو 1در بررسیهای خود در امریکا طی دوره زمدانی  1909-1910بده
این نتیجه رسید که  50درصد متوسط نرخ رشد و تولید سرانه به دلیل عوامل پسدماند پیشدرفتهدای
ملی است (قره باغیان .) 1309 ،
پوتنام 3در بررسی سوابق سرمایه اجتماعی در آمریکا به این نتیجه رسید که از سدال  1990بده
بعد آمریکائیها از زندگی مدنی کناره گیری کردهاند .این در حالی اسدت کده در سدال  1033نویسدنده
فرانسوی الکسیس توکویل 3طی یک سفر علمی یک ساله به آمریکا در کتابی به تفصیل چنین نتیجه
گرفت که در اروپا پیوندهای رسمی مردم در قالب روابط سنتی و سلسله مراتبدی افدراد را در کندار هدم
نگاه داشته در صورتیکه در آمریکا بنیاد دموکراسی و پیشرفته اقتصادی آنان زاده تعامل در انجمنهدای
داوطلبانه به هم پیوسته مثل یک چسب اجتمداعی عمدل مدیکدرد(.فیلدد  3003ص  ) 13بده عبدارتی
پیوندهای اجتماعی برخوردار از یک همبستگی ارگانیکی به جای همبستگی مکانیکی بوده اندد .ارتبداط
میان افراد جامعه میتواند به دو شیوه عملکردی پیوند اجتماعی باشد همان پیوندهائی که در بیان امیل
دور کیهم (  ) 1933به همبستگی مکانیکی و ارگانیکی تقسیم شده است  .همبستگی مکانیکی بیدانگر
نوعی خاص از ارتباط میان اعضاست کده اطاعدت و انجدام وظدایف در آن ناشدی از اعمدال قددرت در
موقعیت اجتماعی گروه و پذیرفتن آن از سوی دیگر اعضاء بر حسب عادت است .

1- solow
2- Putnam
3- Alexis Tocqueville
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در حالیکه همبستگی ارگانیکی بر حسب عدرورتهدای حیداتی و نیازهدای بداالتر و پیونددهای
عمیقتری شکل میگیرد که هر فرد در گروه و در سطح باالتر یعنی جامعه به عندوان واحدد سدلولی از
سلولهای زنده و یا سیستمی از سیستمهای ارگانیک برای ادامه حیات مؤثر خود عرورت همداهنگی و
همراهی با دیگر اعضاء را درک و فهم میکند و بیش از آنکه یک عادت ناشی از اعمال قدرت سلسدله
مراتبی باشد منبعث از یک انتخاب آگاهانه عروری و حیاتی است که در قالب شبکههای اجتمداعی بده
هم پیوسته با ارزشهای مشترک ظاهر میشود و در یک معنای کلی میتوان بیان کرد کده سدرمایه
اجتماعی مدل ارگانیکی از نظم اجتماعی در پیکره اجتماع زنده و پویاست.
امروزه سرمایه اجتماعی نقش بسیار مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمانها و جوامدع
ایفاء میکند و شبکهها و روابط جمعی و گروهی انسجام بخشی میان انسانها  ،سازمانها و انسانهدا
و حتی سازمانها با سازمانها میباشد در غیاب سرمایه اجتماعی  ،سایر سرمایهها اثر بخشی خود را از
دست میدهند و بدون آن پیمودن راههدای توسدعه و تکامدل فرهنگدی  ،اقتصدادی نداهموار و دشدوار
میشوند  ( .الوانی و ربیعی  1301 ،ص ) 13
مدلهای استاندارد تولید اقتصادی چندین مکانیزم را که سرمایه اجتماعی بر آن تأثیر میگذارد،
معرفی میکند یک تابع بازده را به ازای هر کارگر در نظر بگیرید ،همانگونده کده در فرمدول  1نشدان
داده میشود .اگر را به عنوان بازده و یا خروجی یک کارگر در کشدور  iباشدد و

را بده عندوان

بازده و یا خروجی کل در نظر بگیریم،
و

را به عنوان موجودی سرمایه فیزیکی و را نیروی کدار

را بده عندوان موجدودی کدل

سرمایه انسانی و
را مقدار و میزان تکنولوژیکی فرض کنیم معادله( )1بدست میآید:

معادله ()1
به طور عمنی این معادله وجود اقتصاد بازار را که ایجاد سود  ،دستمزد و بازگشدت سدرمایه را
تسهیل میکند و باعث تحریک در بخش تولید نیز شود ،را نشان میدهد (.والیس و کیلربدای،3001 ،
ص .)339
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اثر مستقیم سرمایه اجتماعی بر بهدره وری در معادلده ( )3نشدان داده اسدت .اگدر

را عامدل

قیاسی 1یا سنجش تابع کل بهره وری ،در نظر بگیریم  ،در این صورت معادله زیر بدست میآید :

معادله ()2
اثر غیر مستقیم سرمایه اجتماعی بر بهره وری حاصل افزایش مقدار تدراکم و انباشدت سدرمایه
انسانی میباشد.معادله)3( -

معادله ()3
سرمایه اجتماعی ،همچنین انباشت سرمایه فیزیکی ،همچنان که در معادله( )1نشدان داده شدده
است ،را تسهیل میبخشد.

معادله ()4
آسیب شناسدی سدرمایه اجتمداعی در توسدعه اقتصداد ملدی ،نقدش پیونددهای غیدر رسدمی در
حوزه"سرمایههای اجتماعی" نوع خاصی از سرمایه داری بی سازمان 3یدا پسدت مدرنیتده را بده وجدود
آورده است که مردم را قادر ساخته تا فارغ از مجموعه قوانین به انجام کارهدا و امدور خدود بپردازندد و
شبکهها را ایجاد نمایند که زندگیشان را احاطه نموده است (فیلد  ، 3003ص .)159

1- Scale Factor
2- Disorganized Capitalism
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برخی تالش میکنند تا به تعبیر بیکر )3000( 1با تصدور نادرسدتی کده از سدرمایه اجتمداعی
دارند ،آنرا با ایجاد و استفاده از روابط به منظور کسب منافع شخصی اهدداف ابدزاری و حتدی مقاصدد
شرورانه یکی کنند  .ولی شاید بتوان به دلیل نقش حضور اجتماع و مردم در ایجاد و تکوین این ندوع
از سرمایه و دارایی از منظر دیگری به این موعوع پرداخت .پیگیری نفدع شخصدی در شدبکه سدرمایه
اجتماعی به مفهوم پارتی بازی یا نپوتیزم 3است .کسب نتایج با سو گیری غیر شفاف و عامالنه سدبب
بروز کنشهای بی اعتمادی و در نتیجه فروپاشی ساختار سرمایه اجتماعی خواهد شد.
نگاه پیر بوردیو 3فرانسوی نیز به موعوع سرمایه اجتماعی و قدرت یک نگاه ترکیبی با تلفیقدی
از دارائیها ،منابع بالفعل و بالقوه و سرمایه فرهنگی است که عضویت در آن باعث ایجاد سود مدادی و
نمادی با الزامات محسوس و پایدار میشود  .با این تفاوت که سرمایه اجتماعی از دیددگاه او وسدیلهای
برای حفظ برتری ثروتمندان و بهره برداری کمتر افراد کم بضاعت از آن میباشد .نگاه طبقاتی بوردیدو
به موعوع سرمایه اجتماعی ارزش مورد اشاره او را تحتالشعاع قرار داده است (.فیلد )3003,
یکپارچگی و همگنی قومی ،نژادی ،زبان و مذهب نیز از مهدمتدرین عوامدل تسدریع کنندده در
افزایش میزان سرمایه اجتماعی باالخص وقتی در وععیت اقلیت هستند ،میباشند .به همین دلیل است
که در اروپا کشورهای اسکاندیناویایی که برخوردار از یکپارچگی قومی هسدتند دارای بداالترین میدزان
سرمایه اجتماعی هستند(.فیلد )3000
بعضی از متخصصین همانند پاتنام ( )3003انباشت ترکیبی سرمایه اجتمداعی را در حدال ندزول
میدانند و شاخصها مؤید را از جمله میزان پیوستن به انجمنهای داوطلبی ،میزان اعتماد بدین افدراد،
نرخ رأی دادن و سطوح معاشرت پذیری میداند که همگی در جامعهای همانند آمریکا در حدال ندزول
هستند و حتی در جریان حوادث  11سپتامبر که شواهدی مبنی بدر افدزایش قابدل توجده مالحظده در
میزان اعتماد و آگاهی سیاسی در بین آمریکاییها یافت میشد.

1- Wayne Baker
2- Nepotism
3- Pierre bourdieu

اثربخشی سرمایه اجتماعی در نظام توسعه ملی

181 /

ولی معهذا هیچ شواهدی مبنی بر تغییر تعامل اجتماعی و داوطلب شدن وجدود نداشدت  .فیلدد
( ) 3003بر خالف پاتنام معتقد است که روند کلی کاهش میزان سرمایه اجتماعی را نشدان نمدیدهندد
بلکه شواهد به صورت وسیعی تأیید میکند که فردی شدن روابط اجتماعی و تغییر فراگیدر در هویدت،
معنا و ماهیت روابط انسانی را تغییر داده است (ص .)109
سرمایه اجتماعی به شدت از هرگونه رفتاری که منجدر بده شکسدت اتصدال "تعهدد مددنی" و
"تعامل و مشارکت اجتماعی" گردد ،آسیب خواهد دید.از طرفی رشد و توسعه سریع ارتباطات مجازی و
رایانهای نوع خاصی از تعامل اینترنتی را ایجاد کرده که به دلیل فقدان "تعهدد مددنی" علیدرغم آنکده
نقشی در کاهش سرمایه اجتماعی نداشته است ،ولی هیچ شاهد واقعی درباره نوعی از سرمایه اجتماعی
که توسط شبکههای اینترنتی در حال ایجاد است ،وجود ندارد( .فیلد  ، 3003ص 131و .)135این نکتده
به این دلیل قابل درک است که به نظر میرسد حضور فیزیکی نقش مهمی را در کاهش ابهام ارتبداط
و افزایش آگاهی و دانش دو جانبه و متقابل بازی میکند.
فیلد به نقل از آوری ( )3003بیان میدارد که "تعامل مجازی" بده نددرت جدایگزین "سدفر
جسمی" یا "حضور فیزیکی" میشود ،زیرا به نظر میرسد که"حضور مکانی متناوب" برای شدکوفایی
انواع خاصی از تعامل اجتماعی عروریست (ص.)135
اگرچه بازسازی هویت موجود در تعامل و مصاحبت مجازی به شدت بده احسداس اعتمداد و
قابلیت بازتابی واقعی خویشتن آسیب میزند .ولی به نظر میرسد اگدر اینترندت یدا فضدای مجدازی را
حرکتی غیر قابل اجتناب که قادر است شبکههای اجتماعی موجود را به شیوهای ندوین گسدترش دهدد
میتوان در پرتوی نقش انبساطی بدون مرز اینترنت به غنیتر و مستحکم کردن ارتباط چهره به چهره
فکر کرد.
ارزش سرمایه اجتماعی یک ارزش یک سویه و یکسان برای همه افراد جامعه و حتدی اعضدای
گروه نیست .به گونه اینکه میتوان بیان کرد که فواید و اثرات آن به شکل نابرابر توزیدع شدده اسدت.
سرمایه اجتماعی از این منظر منجر به نابرابری مضداعف مدیگدردد( فیلدد  .)3000هرچده اهدرمهدای
مشارکت و اعتماد در جهت توسعه و گسترش میزان اتصاالت و ارتباطات یک فرد کاراتر شود میتدوان
به یک تأثیر تصاعدی در پیشبرد منافع فرد یا گروه قائل شد و این امر هنگامی که منافع کسب شده در
راستای منافع جامعه و اجتماع نباشد ،عامل منفی در ارزش گذاری سرمایه اجتماعی به حساب میرود.
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شبکههای سرمایه اجتماعی دارای دو تأثیر همگرایی مثبت یا منفدی مدیباشدند  .در همگرایدی
مثبت جامعه از آسیبهای درونی و مقابله با آسیبهای بیرونی توانمند میشود .
در همگرایی منفی گروهها و باندهای مجرمانه با هدف کسب سود منفعت طلبی بیشتر منفدی و
گروهی و قدرت سیاسی اجتماعی یا اقتصادی مطلوبشان تالش میکنندد  .کده نتیجده آن واگرایدی در
قدرت اجتماعی و دور شدن جامعه از توسعه قدرت ملی است  .نقش سرمایه اجتماعی بدا ایدن رویکدرد
تقویت نابرابری و حمایت از رفتارهای عد اجتماعی است .
البته اگر با مفهوم سرمایه که همانا کسب منفعت و سدود در آیندده بدا سدرمایه گدذاری بدرای
اجتماع و جامعه به موعوع نگاه کنیم آنگاه پرداختن به این پدیده منفی نگر و مجرمانه اطالق سدرمایه
اجتماعی خار از موعوعست که میبایست به آن با پدیدهای غیر از سرمایه اجتماعی نگریست چیدزی
مثل گروههای تفرقه و عد اجتماعی یا گروههای مجرم و غیر اخالقی.
ولی اگر اساس سرمایه اجتماعی به عنوان ابزار و آلت سوء استفاده احتمدالی گدروههدا مسدتقل
منفعت گرا و سود محور مجرم عد اجتماعی قرار گیرد مثل نقشی کده گدروههدای مردمدی در تقویدت
نهادهای صهیونیستی یا نژاد پرستی یا تروریستی با ریشههای مذهبی و یا ملی دارند ،آنگاه حاصل این
تالش یک ترکیب پیچیده و مشکل خواهد شد .این نکتده مفهدوم سدرمایه اجتمداعی را از همگرایدی
مثبت به همگرایی منفی سوق خواهد داد  .لذا با این توجیه اطالق کلمه منفی به سرمایه اجتمداعی بده
جا و صحیح است .
نتیجه طبیعی همگرایی مثبت سرمایه اجتماعی و کارکرد اجتماعی مناسب ،آرامش  ،بهزیسدتی ،
اقتدار و منافع همه جانبه گروهی و ملی است ولی نتیجه همگرایی منفی سرمایه اجتماعی  ،ممانعت یدا
محرومیت(درگیری و برخورد پنهانی) و کشمکش(تعارض) ،بی نظمی  ،اعطراب  ،عدم امنیدت  ،ظهدور
آسیبهای روانی و اخالقی  ،آسیبهای اجتماعی و  ...میباشد  .اگر تالش گروهها و طبقات اجتمداعی
موجود در سرمایه اجتماعی به نحوی باشد که اثرات و نتایج آن در تعارض و مخالفت بدا مندافع گدروه
اجتماعی دیگر باشد در آن صورت میتوان با تعیین معیارهای گروههای ناحق را از سدرمایه اجتمداعی
جدا کرد و آنها را به عنوان نقش همگرایی منفی مورد تحلیل قرار داد  .پاتنام ( ) 3000در کتاب خود به
نام بولینگ تنها ،فصلی به نام مضرات سرمایه اجتماعی دارد که نتیجه گیری او این است:
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سرمایه اجتماعی اگرچه بی عرر بوده و فقط یکسری هزینه به دنبال خواهد داشت ولدی مانندد
هر نوع سرمایه دیگری میتواند برای اهداف بد خواهانه بکار گرفته شود .
یکی از معیارهای سنجش گروهها با همگرایی مثبت و منفی از همدیگر پدیده ایست کده جدان
فیلد نیز از آن به عنوان شعاع اعتماد یاد میکند که هر چه این شعاع اعتماد محدود بده اعضدای خدود
گروه باشد احتمال بروز اثرات منفی آن بیشتر است  .لذا فرایند توزیع اعتماد اگر منحصر به افراد گدروه
باشد فرض منفی و اگر شعاع این توزیع اعتماد به همه ارکان جامعه سوق داده شدود فدرض تقویدت و
همگرایی مثبت در فعالیتهای گروهها قابل تشخیص و شناسائی است .
نظریه انتخاب منطقی یا کنش منطقی در جامعه شناسی بر این باور است کده تمدام رفتارهدا از
تالش افراد برای تعقیب سودشان سر چشمه میگیرد .علیرغم آنکه جامعه شناسدی انتخداب منطقدی را
یک مدل خیلی فرد گرایانه از رفتار انسانی فرض میکند هر فرد به طور خودکدار و طبیعدی کداری را
انجام میدهد که مطابق با منافع خودش باشد و توجهی به سرنوشت افراد دیگر نددارد ،ولدی از همدین
مدل میتوان همگرایی مثبت و منفی سرمایه اجتماعی را از هم تفکیک کرد  .فرعیه ایدن اسدت اگدر
منافع حاصل از تالش جمعی منحصر به افراد گروه و یا فرد به خصوص متمرکز شدود و تدأثیر مخدرب
برای شبکه ععیف سرمایه اجتماعی داشته باشد پیگیری حصول به سود و منفعت عملی بدا همگرایدی
منفی تلقی میشود و بالعکس اگر منافع از فرد و گروه به همه یا حجم وسیعی از جامعده تسدری یابدد
آنگاه تالش گروهی یک همگرایی مثبت به حساب خواهد آمد.
سرمایه اجتماعی تحت تأثیر دو عامل به شدت گرایش به وجه دیگری از همگرایی منفی پیددا
میکند که میتوان به آن " سرمایه اجتماعی نابرابر اطالق کرد .اولین عامل توزیع نابرابر شبکههدا در
سرمایه اجتماعی و عامل دیگر دسترسی نابرابر به اتصاالت و ارتباطات تحت تدأثیر موقعیدت اجتمداعی
میباشد .بنابراین دو عامل توزیع و دسترسی نابرابر شبکههای اجتماعی میتوانند زمینده را بدرای بدروز
همگرایی منفی به شدت تقویت نماید  .سرمایه اجتماعی در ابتدا یک دارائی با توزیع نابرابر است که در
روند تقویت و توسعه باید یک دارایی با توزیع همگن مبدل شود .به عبارت دیگر سرمایه اجتمداعی در
ابتدا یک کسب سود با فرصتهای نابرابر تحت تأثیر موقعیتهای اجتماعی و قابلیتهدای در دسدترس
افراد است که میبایست به فرصتهای برابر فارغ از موقعیت اجتماعی تبدیل گردد .
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افراد به موازات برخورداریهای آنها از سرمایههای مالی یا فیزیکی  ،فرهنگی  ،نمادین  ،دانشی
و ارتباطی یا منزلت اجتماعی از مزایای سرمایه اجتماعی برخوردار میشوند  .این امر یکی از مهمتدرین
چالشهای سرمایه اجتماعی در جوامع شبکهای است  .البته اگر این پدیده منجر به مشارکت بیشتر فرد
در تولید و ایجاد سرمایه اجتماعی جامعه محور میگردد  .به گوندهای کده مندافع آن همسدو بدا مندافع
جامعه قرار گیرد در این صورت این تهدید چالش بر انگیدز مدیتواندد فرصدتی بدرای ایجداد انگیدزه و
عالقهمندی بیشتر افراد در امر تولید قدرت و اقتدار سرمایه اجتماعی تلقی شود.
نتیجه گیری
سرمایه اجتماعی مفهومی در حال فراگیر و در واقع پل ارتباطی مهمی است که با نگرشدی جدیدد بده

بررسی ارزشهای اجتماعی ،به ویژه ارتباطات شبکههای برای دستیابی به اهداف مشدترک در سدطح
خرد و کالن اقتصاد ملی میپردازد .
دین ،جامعه تقسیم شده از صنفها ،گروهها و طبقات اجتماعی مختلف را صحه گذاشته و تایید
کرده است .و همکاری اجتماعی را بر دو محور اساسی نیکوکاری یا « بر» و پرهیزگاری یا « تقدوی»
قرار داده است .سرمایه اجتماعی به مفهوم «امت واحده» حضرت امام (ره) مفهدومی جدیدد و کارآمدد
است که در آینده میتواند بسیاری از تحقیقات در این زمینه را تحتالشعاع خود قرار دهد .چنین به نظر
میآید که سرمایه بدون ایجاد قدرت ،روندی رو به تحلیل خواهد داشت و قدرت بدون سرمایه  ,فاقدد
اقتدار و اعمال تأثیر مستقیم بر اجتماع است و اگر سرمایه اجتماعی به تولیدد قددرت اجتمداعی نگدردد،
زوال ساختاری جامعه را موجب خواهد شد.
شبکههای سرمایه اجتماعی دارای دو تأثیر همگرایی مثبت یا منفدی مدیباشدند  .در همگرایدی
مثبت جامعه از آسیبهای درونی و مقابله با آسیبهای بیرونی توانمند میشود .نتیجه طبیعی همگرایی
مثبت سرمایه اجتماعی  ،آرامش  ،بهزیستی  ،اقتدار و منافع همه جانبه گروهی و ملی است ولی نتیجده
همگرایی منفی سرمایه اجتماعی  ،بی نظمی  ،اعطراب  ،عددم امنیدت  ،ظهدور آسدیبهدای رواندی و
اخالقی  ،آسیبهای اجتماعی و  ...میباشد .
هیچ کشوری نتوانسته بدون سرمایه گذاری اساسی و کارآمد در همگرایی و مشارکت اجتمداعی
به توسعه پایدار دست یابد.
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راهبرد توسعه اگر بخواهد به موفقیت دست یابد باید مردم را درگیدر کندد .بندابراین معیارهدای
توسعه باید چیزی بیش از میزان رشد اقتصادی را در بر گیرد و سرمایه اجتماعی میتواند شاخص خوب
و مناسبی برای آن نیز باشد.
توجه یکسویه به مقوله سرمایه اجتماعی نباید ما را از آنچه کده گدرایش بده وجده دیگدری از
همگرایی منفی که منجر به سرمایه اجتماعی نابرابر میشود ،غافل کرد.توزیع نابرابر شبکهها در سرمایه
اجتماعی و دسترسی نابرابر به اتصاالت و ارتباطات تحت تأثیر موقعیت اجتماعی سبب بدروز توزیدع و
دسترسی نابرابر شبکههای اجتماعی در سطح ملی میگردد.
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