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سرمایه اجتماعی گامی به سوی توسعه اجتماعی
مصطفی خسروی
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 1عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی ،دانشگاه پیام نور ،ایران

چکیده
اساساً سرمایه اجتماعی مجموعه اي از شبكه ها ،هنجارها و شناخت ها (درك ها ) است كه همكاري درون گروه ها و بین گروه
ها را در جهت كسب منافع متقابل تسهیل می كند .در سال هاي اخیر یكی از مفاهیمی كه مورد توجه بسیاري از اقتصاددانان
دنیا قرار گرفته است ،واژه سرمایه اجتماعی میباشد .تا جایی كه ،بسیاري از اقتصاددانان بر این عقیدهاند كه سرمایه اجتماعی
حلقه مفقوده كشورهاي عقب مانده براي رفع مشكالت اقتصادي و اجتماعیشان است .آنان عقیده دارند كه افزایش روابط
مبتنی بر اعتماد و مشاركتهاي اجتماعی گروهی ،سبب رشد و حتی توسعه كشورهاي عقب مانده خواهد شد .این مقاله با
استفاده از روش مرور مطالعات پیشین و بررسی شواهد مطالعه شده سایرین ،به گونه اي تحلیلی به بیان نقش سرمایه اجتماعی
در شكل گیري توسعه اجتماعی می پردازد .چارچوب كلی مقاله توصیفی است و روش اسنادي و مرور در تدوین آن بكار رفته
است.در این مقاله تالش شده است در گام نخست با بررسی تعاریف مختلف ارائه شده از مفاهیم سرمایه اجتماعی ،توسعه ي
اجتماعی وتحلیل این تعاریف ،ضمن شناسایی ابعاد مختلف این مفاهیم ،تعریفی جامع از آن ها ارائه شود و در گام بعد تالش
شد با شناسایی و بررسی شاخص هاي متعددي كه براي سنجش این مفاهیم از سوي سازمان هاي مختلف ارائه شده
است،جامع ترین شاخص موجود در زمینه ي سرمایه اجتماعی و توسعه ي اجتماعی شناسایی گردد .نتایج تحقیق بیانگر آن
است كه بین فاكتورهاي سرمایه اجتماعی و آماده سازي بستر توسعه اجتماعی در هر جامعه اي ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد.
واژههای كلیدی :توسعه ،توسعه اجتماعی ،سرمایه اجتماعی ،شبكه اعتماد
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مقدمه
سرمایه اجتماعی بر خالف سایر سرمایه ها به صورت فیزیكی وجود ندارد بلكه حامل تعامالت و هنجارهاي گروهی و اجتماعی
بوده و از طرف دیگر افزایش آن می تواند موجب پایین آمدن سطح هزینه هاي مدیریتی جامعه و نیز هزینه هاي عملیاتی و
معامالتی واحدهاي اقتصادي شود.سرمایه اجتماعی ع مدتا با دو مفهوم كلیدي و بسیار اساسی در ارتباط است .یكی از مفاهیم
در راستاي تبیین مفهوم سرمایه اجتماعی«شبكه اعتماد» است ".شبكه اعتماد " عبارت است از گروهی كه بر اساس اعتماد
متقابل به یكدیگر ،از اطالعات ،هنجارها و ارزش هاي یكسانی در تبادالت فیمابین خود استفاده می كنند .فوكویاما( ) 1991
معتقد است كه قبل از ورود به سیستم تجاري یا اقتصادي و اجتماعی باید اطالعات كافی درباره شبكه هاي اعتماد موجود در
آن سیستم و ویژگی هاي مرتبط با آن داشته باشیم .چرا كه اعتماد را پایه هرگونه مبادالت اقتصادي و اجتماعی می داند.مفهوم
مرت بط دیگري كه با مفهوم سرمایه اجتماعی مورد تدقیق و تعریف قرار گرفت؛ مفهوم «شعاع اعتماد» است .این مفهوم به میزان
گستردگی دایره همكاري و اعتماد متقابل اعضاي یك گروه اشاره می كند .هرچه یك گروه اجتماعی داراي شعاع اعتماد
باالتري باشد ،میزان سرمایه اجتماعی نیز بیش تر خواهد بود.همچنین ،منابع سرمایه اجتماعی از طریق روش درجه اي
مشخص می شوند و شامل مدنیت ،مشاركت در شبكه هاي غیررسمی و سازمان هاي داوطلبانه ،اعتماد عمومی (تعمیم یافته) و
هنجارهاي تعامل دوجانبه است .در نهایت اذعان می كنیم كه سرمایه اجتماعی یك ماهیت چند بعدي دارد[  .] 1سرمایه
اجتماعی واژهاي است كه در سالهاي اخیر وارد حوزه علوم اجتماعی و اقتصاد شده و دریچه ي تازهاي را در تحلیل و علّت یابی
مسائل اجتماعی و اقتصادي گشوده است .در این زمینه مطالعات وسیعی توسط صاحبنظران و دانشمندان این علوم صورت
گرفته و نظریهپردازانی همچون جین جاكوب (  ،) 1991لوري (  ،) 1911بن پرات (  ،) 1921ویلیامسن (  ،) 1921بیكر ( ،) 1928
جیمز كلمن ( ،) 1999رابرت پاتنام (  ،) 1911پیربوردیو (  ) 1921و فرانسین فوكویاما (  ) 1991تعاریف متعددي از سرمایه
اجتماعی ارائه كردهاند.
"توسعه" فرایندي است كه طی آن قابلیت ها یا توانایی هاي بالقوه یك شی یا موجود زنده و پویا تحقق می یابد .انسان و
مجموعه انسا ن ها داراي توانایی هاي بالقوه ناشناخته بسیاري هستند كه در صورت رسیدن به آگاهی از این توانایی ها ،حركت
و تكاپوي بیش تري براي آن ها فراهم می آید" .توسعه اجتماعی" كه تعاریفی گوناگون از آن ارائه شده ،در یك معناي موجز،
بهتر شدن وضعیت زندگی اجتماعی انسان هاست كه جنبه هاي مختلفی را هم چون بهداشت و درمان ،مسكن و جان پناه،
آموزش ،اشتغال ،جمعیت و تنظیم خانواده ،درآمد ملی و توزیع آن و برنامه هاي تأمین اجتماعی در بر می گیرد كه شاخص
هایی است كه دولت ها ملزم به رعایت آن در برنامه هاي توسعه اجتماعی خویش می باشند.در جهان وضعیت توسعه اجتماعی
یكسان و یكنواخت نیست و بعضی ازكشورها جلوتر از سایر كشورها می باشند".توسعه اجتماعی" داراي اصولی است كه مهم
ترین آن ها عبارت اند از شناخت اشتیاق و تمایل ضمیر ناخودآگاه انسان (اعضاي جامعه ) در جهت برآوردن نیازهاي خویش و
بی پایان بودن این تالش ها به خاطر نامحدود بودن استعداد بشري و از این رو توسعه به صورت بالقوه بی پایان است[ .]8
توسعه اجتماعی در یك معناي عام می تواند به تالش در جهت به فعل رساندن توانایی ها و قابلیت هاي انسان در حوزه اجتماع
باشد  .این تالش در گرو برآوردن نیازهاي اولیه اوست كه خود معلول توسعه دیگري به نام توسعه اقتصادي است  .درتوسعه
اقتصادي انتظار این است كه بیش از نیازهاي اولیه تأمین شود.این مقاله در پی بررسی راه كارهاي تقویت سرمایه اجتماعی
درافراد جامعه و حركت به سوي توسعه اجتماعی می باشد.بنابراین سئوال اصلی این تحقیق عبارتست از :آیا تقویت سرمایه
اجتماعی می تواند سبب حركت جامعه به سوي الیه هاي توسعه اجتماعی شود ؟

مفهوم سرمایه اجتماعی
در یك نظام اجتماعی ،تقابل میان كنشگران ،پایه و اساس نظام به شمار میرود .بر مبناي كنشهاي هدفمند ،این تقابل در
راستاي تامین اهداف نهایی كنش گران است .تقابل درمبادالت دائمی كاال و خدمات بین افراد و گروهها در هر تشكل سادهاي از

28

مجله پژوهش و مطالعات علوم اسالمی
سال اول ،شماره  ،5آذر 9318

یك جامعه دیده می شود و این ،جامعه را از یك طرف در تولید هنجارهاي مشترك ،هویت مشترك ،اعتماد و اطمینان و از
طرف دیگر روابط اقتصادي قوي با یكدیگر متحد میسازد [اسوندسن  .] 8 ،1منظور از سرمایه اجتماعی انسجام درونی فرهنگی و
اجتماعی جامعه ،هنجارها و ارزشهاي حاكم بر تعامالت فیمابین مردم و نهادهایی است كه این هنجارها و ارزشها در آن تعبیه
می شوند .سرمایه اجتماعی به منزله چسبی است كه انسجام جوامع را تضمین می كند و بدون آن هیچ رشد اقتصادي یا
بهزیستی انسانی میسر نمیشود[فاین .]8 ،8كلمن  ) 1991 (8معتقد است سرمایه اجتماعی ،به نوبه خود ،هنگامی به وجود میآید
كه روابط میان افراد به شیوههایی دگرگون شود كه كنش را تسهیل كند .مفهوم سرمایه اجتماعی بر منافع بالقوه پیوندهاي
اجتماعی احاطه دارد [مگدول و بسل  .] 5 ،8از دیدگاه كلمن ،مفهوم سرمایه اجتماعی نشاندهنده آن است كه چگونه ساختار
اجتماعی یك گروه می تواند به عنوان منبعی براي افراد آن گروه عمل نماید .به دیگر سخن "سرمایه اجتماعی" عبارت است از
ارزش آن جنبه از ساختار اجتماعی كه به عنوان منبعی در اختیار اعضا قرار می گیرد تا بتوانند به اهداف خود دست یابند .به
عبارت دیگر ،مفهوم "سرمایه اجتماعی" داراي دو جز مهم است - 1 :سرمایه اجتماعی منابع جا گرفته در روابط اجتماعی را
نسبت به روابط فردي نمایان میكند - 8 .دسترسی و استفاده از منابع موجود در اجتماع تنها با عضویت در شبكههاي اجتماعی
مذكو قابل كسب است .بنابراین" سرمایه اجتماعی" یك جایگاه مشترك براي اع ضا و شبكهها خلق میكند تا با استفاده از این
سرمایه به سود و رفاه باالتر رسند [سويمیناندا  . ] 9،5به بیان كلی ادواردز  ،) 8118 (9عقیده دارد كه" ،سرمایه اجتماعی" به
ارزش ها و هنجارهایی مربوط است كه از پیوندها و روابط متقابل گروهی اجتماعی تفاهم شده مردم نشات گرفته و به نوبه خود
پدیدآورنده آن پیوندها و روابط نیز محسوب میشود.
"سرمایه اجتماعی" با كار كردش تعریف می شود .سرمایه اجتماعی شیئی واحد نیست  ،بلكه انواع چیزهاي گوناگونی است كه
دو ویژگی مشترك دارد  :همه آن ها شامل جنبه اي از یك ساخت اجتماعی هستند واكنش هاي معین افرادي را كه در درون
ساختار هستند تسهیل می كنند .سرمایه اجتماعی  ،مانند شكل هاي دیگر سرما به مولد است و دستیابی به هدف هاي معینی
را كه در نبودن آن دست یافتنی نخواهد بود امكان پذیر می سازد[ .] 1
تئوري سرمایه اجتماعی ،اشاره به منابعی دارد كه افراد به واسطه حضور و یا تعلقشان به یك گروه اجتماعی به آنها دسترسی
می یابد .این گروه می تواند به بزرگی ملت و یا به كوچكی خانواده باشد .منابع نیز می توانند شامل چیزهایی مملوس همچون
پول ،مسكن ،شغل ،حمایت اجتماعی و یا امكانات غیر مملوسی همچون اطالعات مفید ،مشاوره فكري و آرامش روحی باشند.
جامعه داري سرمایه اجتماعی زیاد ،جامعه اي است كه شبكه روابط وسیع تري داشته باشد و این روابط از عمق صمیمیت و
اعتماد قابل توجهی بر خودار بوده و افراد داراي میزان قابل توجهی از سرمایه فیزیكی ،انسانی و یا فرهنگی باشند .مفهوم
سرمایه اجتماعی  ،اهمیت اساسی شبكه هاي قوي ،روابط مبتنی بر اعتماد و همكاري را در اجتماعات آشكار می سازد .سرمایه
اجتماعی مجموعه از مفاهیمی مانند اعتماد ،هنجارها و شبكه هاست كه موجب ایجاد ارتباط و مشاركت بهینه اعضاي یك
اجتماع شده و در نهایت منافع متقابل آنان را تامین خواهد كرد .به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی مجموعه اي از روابط فعال در
بین افراد ،اعتماد ،فهم متقابل و ارزش ها و رفتارهاي مشترك است كه اعضاي شبكه ها و اجتماعات انسانی را به هم پیوند می
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دهد و همكاري بین آنها را امكان پذیر می سازد [ .] 2سرمایه اجتماعی اهمیت اساسی شبكه هاي قوي ،روابط مبتنی بر اعتماد
و همكاري را در اجتماعات آشكار می سازد".گوشال و ناهاپیت" سرمایه اجتماعی را به عنوان جمع منابع بالفعل و بالقوه
موجود در درون ،قابل دسترس از طریق ،و ناشی شده از شبكه روابط یك فرد یا یك واحد اجتماعی تعریف می كنند [همان ].
تعریف سرمایه اجتماعی
كالمن سرمایه اجتماعی را اینگونه تعریف می كند:
 . . .سازمان اجتماعی سرمایه اجتماعی را تشكیل می دهد كه راه رسیدن به اهداف را هموار می نماید .اهدافی كه در غیاب
این سرمایه دست نیافتنی خواهند بود و یا تنها با هزینه اي باالتر می توان به آنها دست یافت [ .] 9
پاتنام و سایرین سرمایه اجتماعی را این گونه تعریف می كنند:
 . . .سرمایه اجتماعی ویژگی هاي كیفی از سازمان اجتماعی است از قبیل اعتماد ،هنجارها و شبكه ها كه می توانند كارائی
اجتماعی را بهبود بخشند [ .] 11
فوكویاما سرمایه اجتماعی را این گونه تعریف می كند:
سرمایه اجتماعی توانایی افراد براي كار با یكدیگردر جهت اهداف عمومی در گروه ها و سازمان ها است .سرمایه اجتماعی را می
توان به عنوان وجود مجموعه مشخصی از قواعد و هنجارهاي غیر رسمی مشترك میان اعضاي یك گروه كه همكاري میان آن
ها را امكان پذیر می ساز د ،تعریف نمود .قواعد و هنجارهاي مشترك به تنهایی سرمایه اجتماعی ایجاد نمی كنند ،زیرا ممكن
است ارزش ها ،ارزش هاي نادرستی باشند . . .هنجارهایی كه سرمایه اجتماعی ایجاد می كنند . . .باید واقعاً در بر گیرنده
فضائلی نظیر راستگوئی ،انجام تعهدات و عمل متقابل باشند [ .] 11
در چهار تعریف باال چند نكته با اهمیت در باره سرمایه اجتماعی می توان گفت[ :] 18
سرمایه اجتماعی با تشكیل اجتماعات تشكیل خواهد شد.سرمایه اجتماعی از طریق تعامل اعضاي گروه هاي اجتماعی تشكیل خواهد شد.وجود هدف هاي هم سو در گروههاي اجتماعی منجر به ایجاد احساس همكاري با یكدیگر خواهد شد.بدون هزینه دست رسی به اهداف بسیار زیاد تر خواهد شد.همكاري بین اعضاي گروه در سایه اعتماد ،هنجارهاي مثبت ،شبكه ها و كنش جمعی دست یافتنی خواهد بود.ویژگی هایی از نوع همكاري ،همیاري ،كنش هاي جمعی ،مجموعه مشخصی از قواعد و هنجارهاي غیر رسمی مشترك وویژگی هاي كیفی هستند كه عناصر سرمایه اجتماعی را تشكیل می دهند.
سرمایه اجتماعی در بر گیرنده فضائلی نظیر راستگوئی ،انجام تعهدات و عمل متقابل است.این روابط اجتماعی در صورتی عنوان "سرمایه اجتماعی" به خود می گیرند كه در قالب رفتارها ،احساس همدلی و تعهد رابه صورت پایدار و مكرر بوجود آورده و منافع بالقوه را تضمین نمایند.

عناصر سرمایه اجتماعی
ناهاپیت و گوشال  ) 1921 (1با رویكرد سازمانی جنبه هاي مختلف سرمایه اجتماعی را در سه طبقه جاي می دهند :جنبه هاي
ساختاري ،رابطه اي و شناختی[ .] 18
 - 9عنصر ساختاری
اشاره به الگوي كلی تماس هاي بین افراد دارد یعنی ،شما با چه كسانی و چگونه دسترسی دارید .مهمترین جنبه هاي این
عنصر عبارتند از روابط شبكه اي بین افراد؛ پیكر بندي شبكه اي؛ و سازمان مناسب.
- Nahapiet,j,ghoshal,s
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الف  -روابط شبكه ا ي :روابط اجتماعی ایجاد كننده كانال هاي اطالعاتی هستند كه میزان زمان و سرمایه گذاري مورد نیاز براي
گرد آوري اطالعات را كاهش می دهند.ب  -پیكربندي روابط شبكه اي :سه ویژگی ساختار شبكه :تراكم  ،پیوند ،و سلسله مراتب
همگی از طریق تاثیر بر میزان تماس یا قابلیت دستر سی اعضاء شبكه باعث انعطاف پذیري و سهولت تبادل اطالعات می
شوند.ج  -سازمان مناسب :سازمان هاي اجتماعی مناسب می توانند یك شبكه بالقوه دسترسی به افراد و منابعشان از جمله
اطالعات و دانش را فراهم كند ،و از طریق ابعاد شناختی و رابطه اي سرمایه اجتماعی ممكن است مانع این تبادل شوند.
 - 2عنصر شناختی
اشاره به منابعی دارد كه فراهم كننده مظاهر ،تعبیر ها و تفسیر ها و سیستم هاي معانی مشترك در میان گروه ها است.الف -
زبان و كدهاي مشترك :زبان كاركرد مستقیم و مهمی در روابط اجتماعی دارد و بر ادراكاتمان اثر می گذارد .كد ها هم یك
چا رچوب مرجع براي مشاهده و تفسیرمان از محیط فراهم می كند.ب  -حكایات مشترك:اسطوره ها ،داستان ها و استعاره ها
ابزار هاي قدرتمندي در اجتماعات براي ایجاد ،تبادل ،و نگهداري مجموعه هاي غنی معانی فراهم می كنند
 - 3عنصر رابطه ای
توصیف كننده نوعی روابط شخصی است كه افر اد با یكدیگر به خاطر سابقه تعامالت شان برقرار می كنند.الف  -اعتماد :در
جایی كه روابط مبتنی بر اعتماد در سطح باالیی وجود دارد ،افراد تمایل زیادي براي تبادل اجتماعی و تعامل همكارانه
دارند.ب  -هنجارها :هنجار هاي همكاري می توانند پایه اي قوي براي ایجاد سرمایه فكري بوجود آورند.ج  -الزامات و انتظارات:
نشان دهنده یك تعهد یا وظیفه براي انجام فعالیتی در آینده است.د  -هویت :فرایندي است كه در آن افراد احساس می كنند با
فرد یا گروهی از افراد دیگر عضو یك گروه واحد هستند
پیشینه تحقیق
سرمایهاجتماعی به عنوان روابطی كه افراد با هم ایجاد میكنند در دهه  1991مفهوم مهمی شد و در رشته هاي علوم اجتماعی
مورد توجه قرار گرفت[  ،] 41مفهوم سرمایهاجتماعی را نخستین بار شخصی به نام" هانیفان" در سال  ،1981به كار برد
[ . ]40پس از آن در اثر كالسیك "جین جیكوب" در  1991با عنوان "مرگ و زندگی در شهرهاي بزرگ آمریكایی" به كار
رفته است ،در آن اثر "جیكوب "توضیح داده كه شبكههاي اجتماعی فشرده در محدودههاي حومه قدیمی و مختلط شهري،
صورتی از سرمایهاجتماعی را تشكیل می دهند و در ارتباط با حفظ نظافت ،عدم وجود جرم و جنایت خیابانی و دیگر تصمیمات
در مورد بهب ود كیفیت زندگی ،در مقایسه با عوامل نهادهاي رسمی مانند نیروي حفاظتی پلیس و نیروي انتظامی ،مسئولیت
بیشتري از خود نشان میدهند[.]19
هر كدام از محققان براي سرمایهاجتماعی و سنجش آن در جوامع مختلف ،مولفههاي گوناگونی را در درون جامعه مورد توجه

قرار دادهاند ،از جمله "جیگرزانی  "8مشاركت شهري و دسترسی به شبكه هاياجتماعی را از عوامل تعیین كننده سرمایه -
اجتماعی میداند .همچنین "كریستین استفانز" بهداشت جوامع را یكی از عوامل مهم در وضعیت ،سرمایهاجتماعی دانسته
است[  .] 11عدهاي نیز چهار عامل اصلی اعتماد عمومی ،اعتماد نهادي ،آگاهی و مشاركت رسمی و آگاهی ومشاركت غیر رسمی
( خیریه اي – مذهبی و همیارانه) را به عنوان مولفههاي اساسی سرمایهاجتماعی ذكر نمودهاند[  .] 12سرمایهاجتماعی خصوصاً
در سال هاي اخیر از ابعاد مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتهاست .از لحاظ اجتماعی ،توس عه اجتماعی به عنوان عاملی
براي موفقیت در برنامههاي رفاهاجتماعی مورد بحث قرار می گیرد و به همین دلیل نیز امروزه در بررسی و تدوین شاخص هاي
اجتماعی و توسعه توسط ،سازمان هاي معتبر جهانی جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است [  .] 19همچنین نقش
سرمایهاجتماعی در مشاركت اجتماعی [  ، ] 81رضایت از كیفیت زندگی ،اثبات شده است است .عالوه بر این تاثیر ،سرمایه -
اجتماعی در میزان وقوع جرم در سطوح كالن و خرد نیز اثبات شده است[  . ] 81در بعضی جوامع نیز پایین بودن سطح
سرمایهاجتماعی باعث گرایش مردم به سمت مشروبات الكلی شده است[ . ] 88
. Gerxhani
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صادقی و عمادزاده ( ،)9382در مقاله اي به بررسی تأثیر آموزش عالی بر رشد اقتصادي ایران پرداختند و كششهاي تولید
سرمایه انسانی و دیگر عوامل تولید به منظور شناسایی اهمیت سرمایه انسانی در مقایسه با سایر عوامل تولید ،برآورد گردیده
است.
رنانی و همکاران ( )9385نقش اعتماد را در افزایش یا كاهش سهم حضور كارآفرینان در عرصه اقتصاد مورد بررسی قرار
دادند .نتایج بررسی آنان نشان داد كه نرخ رشد اقتصاد عالوه بر تاثیرپذیري از نرخ رشد سرمایههاي اقتصادي و انسانی از اعتماد
(سرمایه اجتماعی) نیز تاثیر می پذیرد .در این تحقیق رشد سرمایه اجتماعی بیش از رشد سرمایه انسانی ،توانسته رشد اقتصادي
را متاثر سازد.
تقوی و محمدی ( ،)9385با بكارگیري مدل رشد درونزاي لوكاس و با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس ،با استفاده از
آمارهاي موجود در دورۀ زمانی  1882- 1821به بررسی تاثیر رشد شاخصهاي سرمایه انسانی بر رشد اقتصادي ایران پرداختند.
نتایج به دست آمده نشان دهندهي تاثیر مثبت و معنادار ،رشد سطح سواد در بزرگساالن و نیز رشد متوسط سال هاي تحصیل
نیروي كار ،بعنوان شاخصهایی از سرمایه انسانی روي رشد تولید ناخالص داخلی میباشند ،بنابراین سرمایه گذاري در زمینه
نیروي انسانی و باال بردن كیفیت نیروي كار ،عالوه بر منافع اجتماعی ،رشد اقتصادي كشور را نیز تحت تأثیر قرار داده و منافع
بلندمدت آن ،مسیر دستیابی كشور به اهداف توسعه اقتصادي را هموارتر می نماید .اگرچه تالش براي افزایش سطح سرمایه
انسانی كشور ،شرط الزم براي دستیابی به اهداف توسعه كشور است؛ اما شرط كافی نیست.
سعادت ( ،)9381در مقاله خود با استفاده از روش فازي ،اقدام به تخمین سطح سرمایه اجتماعی ،روند آن و تعیین عناصر و
متغیرهاي اصلی تشكیل دهنده سرمایه اجتماعی در ایران اقدام كرده است .در این بررسی از دو شاخص میزان مشاركت جمعی
(نسبت تعداد اعضاي كانونهاي فرهنگی هنري به جمعیت) و میزان جرائم (نسبت تعداد پروندههاي قضایی به جمعیت) براي
برآورد سرمایه اجتماعی استفاده شده ،كه روند به صورت سري زمانی استخراج شده است .نتایج بررسیها نشان میدهد كه
سرمایه اجتماعی طی دوره ي مورد نظر ،داراي نوسانات متعددي است؛ كه این نوسانات ناشی از مسایل سیاسی ،تاریخی و
فرهنگی می باشد و در بلندمدت ،یك روند نزولی خفیف را طی كرده است.
سوی میاناندا ( )2001در بررسی خود به تشكیل سرمایه اجتماعی از طریق سرمایه انسانی و تاثیر آن بر رشد اقتصادي 98
كشور دنیا پرداخته است .این مطالعه ابتدا با وارد كردن سرمایههاي سهگانه -فیزیكی ،انسانی و اجتماعی  -در تابع تولید و
بررسی اثرگذاري اشان بر روي رشد ،به توضیح اثرات متقابل هر یك بر روي دیگري می پردازد .نتایج به دست آمده حاكی از آن
است كه سرمایه اجتماعی تاثیر مثبت و معنی داري بر رشد اقتصادي این كشورها داشته است و سرمایه اجتماعی را به عنوان
یكی از عوامل تشكیل دهندۀ تابع تولید معرفی می كند .از طرف دیگر ،در مورد روابط متقابل سرمایههاي اجتماعی و انسانی نیز
به این نتیجه دست یافته است كه بین شاخص اعتماد و متوسط سالهاي تحصیل ،همچنین شاخص اعتماد و سطح درآمد
سرانه ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد.
یوان كی .چو ( ،)2003در مقاله خود به معرفی سه مدل از اثرگذاري سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصاد می پردازد .در این مدل -
ها ،تاثیرگذاري سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادي به واسطه این مفاهیم دسته بندي و بیان شده است ) 1 :تاثیر بر انباشت
سرمایه انسانی و رشد ) 8 ،تاثیر بر توسعه مالی از طریق اثرات آن بر اعتماد جمعی و هنجارهاي اجتماعی ) 8 ،تسهیل شبكه -
سازي بین بنگاهها و خلق و ایجاد نوآوري و تكنولوژي.
سودا و ایشیس ( ،)2005در مقاله خود با مطالعه بر روي كشورهاي  OECDبه دنبال بیان نحوه اثرگذاري سرمایه اجتماعی
بر رشد اقتصادي می باشند .نتایج بررسی آنها نشان میدهد كه سرمایه اجتماعی به طور معنیدار و مثبتی بر رشد اقتصادي
موثر است ،ولی اندازه تاثیرگذاري آن كوچكتر از تاثیرگذاري سرمایه فیزیكی یا سرمایه انسانی بر رشد اقتصادي می باشد.
مزایای سرمایه اجتماعی:
مزایاي سرمایه اجتماعی را بطور كلی می توان در چند محور اساسی به شرح زیر بیان نمود:
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 هزینه هاي مدیریتی نظیـر نظارت و كنترل ،رایزنیهاي مدیریتـی ،كنـدي ناشی از سیستم بوروكراتیك كاهش می یابد .درواقع با استفاده از سرمایه اجتم اعی ،هزینه هاي سازمان كاهش می یابد.
 امكان استفاده بهینه از سرمایه هاي مادي ،انسانی و طبیعی در جهت انجام فعالیت ها با بهره وري بیشتر فراهم می شود كهحاصل آن كاهش هزینه فرصت و افزایش سرعت انجام كار و تحقق برنامه ها است.
 در غیاب سرمایه اجتماعی ،سایر سرمای ه ها اثربخشی خود را از دست می دهند و بدون سرمایه اجتماعی ،پیمودن راه هايتوسعه و تكامل اقتصادي ،فرهنگی و سیاسی ناهموار و مشكل می شود.
با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی باید توجه داشته باشیم كه با زوال آن مواجه نشویم  .آنچه كه در جوامع امروزي سرمایه
هاي ا جتماعی را می تواند در خطر و تهدید قرار دهد هر عاملی است كه ارتباط اجتماعی را تضعیف كند از قبیل عامل سیاسی،
اقتصادي  ،فرهنگی و  ....بنابر این كم رنگ شدن ارتباطات اجتماعی ،جایگزین شدن ابزارها و شبكه هاي مجازي و ارتباطی،
گسست هویت هاي ملی  ،فرهنگی ،بومی و منط قه اي عواملی هستند كه به زوال سرمایه اجتماعی كمك می كند.اقداماتی كه
توسط دولت ها می تواند براي تقویت سرمایه هاي اجتماعی انجام شود عبارتند از:
. 1تشویق و تقویت تشكیل نهادهاي مدنی . 8 .تقویت و غنی سازي آموزش هاي عمومی . 8 .پرهیز از تصدي گري بخش هاي
مختلف اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگی _.8 .ایجاد و تقویت شبكه هاي اعتماد بین آحاد مختلف مردم . 5 .توجه به هویت ملی،
دینی و فرهنگی . 9.فراهـم نمـودن تمهیدات الزم براي تدوین دستورالعمل ها و قوانین مورد نیاز براي توسعه نهادها و شبكه
هاي اجتماعی و ارتباطی.
دالیل پیدایش توسعه اجتماعی
اندیشمندان علوم اجتماعی به این نتیجه رسیدند كه توسعه اقتصادي ،با توجه به مشاهدات ،ضمن این كه به طور انكارناپذیري
ضروري است ،می تواند به پیامدهاي نامطلوب معینی بیانجامد  .توسعه اقتصادي باید با اهداف اجتماعی خاصی وفق داده شود .
اگر چه نرخ هاي رشد ،ارقام ( GNPرشد ناخالص ملی ) و درآمد سرانه مطلوب می باشند ،اما باید به مسائلی همچون فقر،
تهی دستی ،تحقیر و فروماندگی گروه هاي بزرگی از جامعه توجه می شد و لذا اندیشمندان تصمیم گرفتند كه به جاي GNP
به رفاه ناخالص ملی ( ) GNWو توسعه اجتماعی بیاندیشند  .لذا در این راه دست به اقدامات ذیل زدند .1 :به جاي تأكید بر
فرد ،بر اجتماعات بزرگ تري كه دربرگیرنده اكثریت فقیر باشد،تأكید می نمودند .8 .تعریف مجدد اهداف اجتماعی برحسب
تأمین نیازهاي بشر و ارتقاي كیفیت زندگی .8 .جرح و تعدیل استراتژ ي هاي برنامه ریزي و اجرا براي به حساب آوردن تقابل
میان اهداف اقتصادي و فرهنگی .8 .ایجاد یك ساختار نهادي توزیع مجدد براي نیل به اهداف اجتماعی جدید ورشد و گسترش
دادن یك استراتژي وسیع براي تغییر سازمانی و ارزشی براي تضمین دستیابی سریع به اهداف اجتماعی باز تعریف شده.5 .
ایجاد قواعد و تنظیم شاخص ها براي ارزیابی ترقی اجتماعی و تشخیص وارزیابی گرایش هاي اجتماعی در حال ظهور .9.تنظیم
معیارهایی براي تضمین سطوح رشد پایدار .لذا فعالیت هاي خود را در سه حوزه هنجارآفرینی ،قانون گذاري و اجرایی ،به منصه
ظهور رساندند  .ایجاد نهادهایی كه به امور رفاه و بهد اشت اجتماعی و توجه به اقشار ضعیف می پرداختند ،نمونه هایی از این
دست فعالیت ها در كشورهاي مختلف می باشد .علت این امر را باید در آن دانست كه دولت ها با این امر روبه رو شدند كه
انسان داراي نیازهایی است كه جنبه هاي مختلفی را در بر می گیرد .1 :نیاز به بقا  :كه با تهیه و تدارك تغذیه ،مسكن ،پوشاك،
اشتغال سودمند ،داروو درمان پیشگیري كننده و شفابخش و حمایت از حیات و دارایی ،تأمین می شود .8 .نیازهاي اجتماعی :
در برگیرنده ایجاد اجتماعات پایدار و بادوام ،ارتقاي روح
جمعی و انسجام اجتماعی ،توسعه راهكارهاي مؤثر حل مناقشه و برقراري توافق نظرعام ،رشد و گسترش و تقویت هنجارهاي
انضباط اجتماعی .8 .نیازهاي فرهنگی و روانی ،در برگیرنده آزادي شخصی ،زندگی خصوصی،فراغت ،بهره برداري از فراغت به
صورت خالقانه و داشتن فرصت براي پیشرفت وتوسعه همه جانبه .8 .نیازهاي رفاهی ،داشتن سهمی عادالنه در رفاه و آسایش.5 .
نیازهاي انطباقی و سازش بخش در ارتباط با محیط .9.نیازهاي ترقی در رشد علمی ،تكنولوژیك و توسعه مهارت هاي انسانی.
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همه این نیازها نمی توانند با توسعه اقتصادي تأمین گردند ،لذا اندیشمندان ودولت ها را بر آن داشت تا در كنار تأمین نیا زهاي
بقا كه از نیازهاي اولیه انسان بود به دیگر نیازهاي او نیز توجه داشته باشند  .اگر چه هنوز هم كشورهایی در جهان هستند كه
مرحله اول تأمین نیازهاي انسان مانده اند ،اما اكثریت كشورها در توجه به نیازهاي اجتماعی و فراتر از نیازهاي بقاي او ،درنگ
را وارد ندانسته اند[ .]8
شاخص های توسعه اجتماعی
به لحاظ تاریخی ،اولین سند مهم سازمان ملل متحد درباب توسعه ي اجتماعی مربوط به گزارش سال  1888است .گروهی از
كارشناسان در باره تعریف بین المللی و سنجش معیارها و سطوح توسعه ي اجتماعی ،كه در آن زمان سطوح زندگی نام گذاري
شده بود ،گزارش مفصلی را تهیه كرده  -بودند .شاخص هاي این گزارش عبارت بودند از .1 :بهداشت ،شامل شرایط جمعیت
شناختی؛  .8غذا و تغذیه؛  .8آموزش  -و پرورش ،شامل مواد و  -مهارت آموزي؛  .8شرایط كار؛  .5وضعیت  --اشتغال؛  .9مصرف
كل پس  -اندازها؛  .1حمل و نقل؛  .2مسكن - ،شامل تسهیالت خانگی؛ .9پوشاك؛  .11تفریح  -و استراحت؛  .11امنیت
اجتماعی و  .18آزادي هاي بشري [ .] 88
در مجموع اگر بخواهیم دسته بندي اي از شاخص هاي به كار گرفته شده در طی سالیان اخیر براي سنجش توسعه ي انسانی و
اجتماعی ارائه دهیم می توانیم ،چنین شاخص هاي پیشنهادي را در چهار دسته طبقه بندي كنیم :نخستین دسته به شرایط
زندگی :بهداشت ،تغذیه ،مسكن ،دسترسی به آب و تسهیالت بهداشتی و مشابه آن ها اشاره دارد .دسته ي دوم به جنبه هاي
اطالعاتی و فرهنگی:سوادآموزي ،آموزش و پرورش ،كتابخانه ها ،روزنامه ها ،موسیقی ،تئاتر و هنرهاي زیبا می پردازد.سومین
دسته مربوط به مسائل اجتماعی :حقوق بشر ،وضعیت زنان ،مشاركت ،برابري ،امنیت فردي،كودكان كار ،استعمال مواد مخدر،
فساد و وضعیت محیط زیست است .دسته ي چهارم نیزشاخص هاي مربوط به ذهن و جان آدمی :خوشبختی ،احساس امنیت،
رضایت مندي ،آرامش ،امید به زندگی و مشابه آن ها است [ .] 88به طور خاص در حوزه ي توسعه ي اجتماعی ،در دهه ي
اخیر تالش هاي وسیعی براي تعیین شاخصی مستقل صورت پذیرفته است .از جمله ي مهم ترین این تالش ها می توان به
گزارش توسعه ي اجتماعی در سال  8119در كشور هند اشاره كرد .در این گزارش با در نظر گرفتن شش بعد اصلی توسعه ي
اجتماعی ،سعی شده تا یك شاخص مركب از این سازه ي مفهومی ایجاد گردد [ .] 85
نتیجه گیری
بطور كلی عوامل مهم كه در زوال سرمایه اجتماعی نقش تاثیر گذاري دارند معطوف به كمرنگ شدن ارتباطات اجتماعی،
جایگزین شدن ابزارها و شبكه هاي مجازي و ارتباطی ،گ سست هویت هاي ملی ،فرهنگی ،دینی و هویتهاي بومی و منطقه اي
است .تئوري هاي رشد و توسعه نتوانستند تفاوت كشورها در رشد را بیان كنند ولی با كمك سرمایه اجتماعی كه حلقه مفقوده
این تئوري ها بود ،این تفاوت ها به خوبی روشن شده است  .انسجام  ،شبكه روابط  ،اعتماد و مشاركت ،چارچوب هایی هستند
كه بایستی محتواي آن را با توجه به شرایط هر كشور كه نیازمند توسعه است  ،تعریف و اجرایی نمود .در دیدگاههاي سنتی
مدیریت توسعه ،سرمایههاي اقتصادي ،فیزیكی و نیروي انسانی مهم ترین نقش را ایفا میكردند اما در عصر حاضر براي توسعه
بیشتر از آنچه به سرمایهاقتصادي ،فیزیكی و انسانی نیازمند باشیم به سرمایه اجتماعی نیازمندیم زیرا بدون این سرمایه،
استفاده از دیگر سرمایهها به طور بهینه انجام نخواهد شد .در جامعهاي كه فاقد سرمایهاجتماعی كافی است سایر سرمایهها ابتر
میمانند و تلف میشوند .از اینرو موضوع سرمایه اجتماعی به عنوان یك اصل اساسی براي نیل به توسعه اجتماعی محسوب
شده و حكومتها و دولت مردانی موفق قلمداد میشوند كه بتوانند با اتخاذ سیاستهاي الزم و ارائه راهكارهاي مناسب در
ارتباط با جامعه به تولید و توسعه سرمایه اجتماعی بیشتر نائل شوند .وجود سرما یة اجتماعی كلید استقرار جامعة مدنی و حیات
شهروند ي است و فقدان سرمایة اجتماعی مانع اساسی بر تأسیس و استقرار آن است  .جوامع داراي این نوع سرمایه بستر
مناسبی بر اي شكل گیري جامعة مدنی توانمند  ،پاسخ گو و كارآمد فراهم می سازند .اما در مقابل  ،تهی ش دن یك جامعه از
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سرما یة اجتما عی به ناكارآمدي بسیاري از سیاست ها و طرح هاي پیشنهادي در حوز ۀ برنامه ریزي منجر می شود .در شرایط
كنونی نیازمند آن هستیم كه با دوري از نگرش هاي تك بعدي به توسعه و در كنار هم قرار دادن دانش به دست آمده از رشته
هاي مختلف ،جامعه را به مثابه ي یك كلیت و نزدیك تر به واقعیت آن در نظر گیریم؛ چرا كه تغییر در یك بُعد بدون در نظر
داشتن اثرات آن بر سایر ابعاد جامعه ،در برخی موارد به بروز نتایج ناگواري منجر خواهد شد .دراین میان به نظر می رسد اتّخاذ
رویكردي عام به مفهوم توسعه ي اجتماعی به معناي افزایش توانایی جوامع براي مواجهه با پیچیدگی هاي محیطی ،می تواند
راهگشا باشد .این مقاله با همین رویكرد به بررسی تعاریف مختلف ارائه شده از مفهوم سرمایه اجتماعی وتوسعه ي اجتماعی و
سنجه هاي مختلفی كه در پی سنجش ابعاد مختلف این مفاهیم از سوي مؤسسات گوناگون است مبادرت كرد.
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