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 چکيده
امروزه سرمايه اجتماعي، نقشي بسيار مهمتر از سرمايه فيزيكي و انساني در جوامع ايفا 

 هاست. در ها و سازمان مي كند و شبكه هاي روابط جمعي انسجام بخش ميان انسان

غياب سرمايه اجتماعي، ساير سرمايه ها اثربخشي خود را از دست مي دهند و بدون 

و تكامل فرهنگي و اقتصادي ناهموار  مديريتي سرمايه اجتماعي، پيمودن راههاي توسعه

ابتدا به مفهوم سرمايه اجتماعي اشاره  به صورت مروري و دشوار مي شوند. در اين مقاله،

فعت اقتصادي و عمومي سرمايه اجتماعي و چگونگي گرديده و سپس جنبه هاي من

ايجاد، حفظ و نابودي سرمايه اجتماعي بيان گرديده، بعداز آن به توضيح نقش دولت در 

ايجاد سرمايه اجتماعي مبادرت گرديده، و در پايان با ارائه مدلي به نقش عوامل 

  شده است. هاي بخش دولتي در ايجاد سرمايه اجتماعي پرداخته عملكردي سازمان

 .سرمايه اجتماعي، توسعه، مديريت،سازمانهاي بخش دولتي اژگان کليدي:و 
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 4 مجتبی دهدار، 3 امير راحت دهمرده،  2 وحيد براهویی ، 1 محسن کوشکی شمسی
 .دانشگاه ازاد اسالمي واحد زاهدان 1
 .دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت اموزشي دانشگاه ازاد اسالمي واحد زاهدان 2
 .داندانشجوي كارشناسي ارشد مديريت اموزشي دانشگاه ازاد اسالمي واحد زاه 3
 .دانشجوي دكتري علوم تربيتي گرايش برنامه ريزي درسي دانشگاه ازاد اسالمي واحد اراک 4

 
  نام نويسنده مسئول:

 مجتبی دهدار

 اهميت سرمایه اجتماعی بر توسعه مدیریتی
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 مقدمه
مورد بهره برداري قرار  social capitalي يگري به نام سرمايه اجتماعامروزه، در كنار سرمايه هاي انساني، مالي و اقتصادي، سرمايه د

ارزش اشاره دارد كه با خلق هنجارها و اعتماد متقابل  ان اعضاي يك شبكه به عنوان منبع باگرفته است. اين مفهوم به پيوندها، ارتباطات مي

بال اق شناسانه دارد، به عنوان يك اهرم توفيق آفرين مطرح و مورد سرمايه اجتماعي كه صبغه اي جامعهموجب تحقق اهداف اعضا مي شود. 

سبي براي بهره وري سرمايه انساني و فيزيكي و راهي براي نيل به موفقيت قلمداد مي رمايه اجتماعي، بستر منافراوان نيز واقع شده است. سـ

شود. مديران وكساني كه بتوانند در سازمان، سرمايه اجتماعي ايجاد كنند، راه كاميابي شغلي و سازماني خود را هموار مي سازند. از سوي 

  تر و لذت بخش تر مي سازد. شد و زندگي را سادهو مفهوم مي بخدگي فرد، معني ديگر، سرمايه اجتماعي به زنـ

ها و جوامع ايفا مي كند و شبكه هاي روابط جمعي  امروزه سرمايه اجتماعي، نقشي بسيار مهمتر از سرمايه فيزيكي و انساني در سازمان

غياب سرمايه اجتماعي، ساير سرمايه ها ها مي باشد. در  ها با سازمان ها و سازمان و گروهي، انسجام بخش ميان انسانها، سازمانها و انسان

 اثربخشي خود را از دست مي دهند و بدون سرمايه اجتماعي، پيمودن راههاي توسعه و تكامل فرهنگي و اقتصادي، ناهموار و دشوار مي شوند.

ضر كردند اما در عصر حا هاي سنتي مديريت توسعه سرمايه هاي اقتصادي، فيزيكي و نيروي انساني مهمترين نقش را ايفا مي در ديدگاه

سرمايه اجتماعي نيازمنديم، زيرا بدون اين سرمايه استفاده »رمايه اقتصادي، فيزيكي و انساني نيازمند باشيم به سبراي توسعه بيشتر از آنچه به 

مايه ها ابتر مي مانند و تلف ي است. ساير سراي كه فاقد سرمايه اجتماعي كافشد. در جامعه  از ديگر سرمايه ها به طور بهينه انجام نخواهد

مي شوند. از اين رو موضوع سرمايه اجتماعي به عنوان يك اصل محوري براي دستيابي به توسعه محسوب شده و مديراني موفق قلمداد مي 

 گردند كه بتوانند در ارتباط با جامعه به توليد و توسعه سرمايه اجتماعي بيشتر نايل گردند.

 

 سرمایه اجتماعی
ين بار در ، در مقاله اي توسط هاني فان از دانشگاه ويرجينياي غربي مطرح شد. اما، نخست1916سرمايه اجتماعي قبل از سال صطالح ا

وضيح داده بود كه شبكه هاي ه كاررفته است، كه در آن او تـ( ب1961مرگ و زندگي شهرهاي بزرگ آمريكايي ). اثر كالسيك جين جاكوب

ي حومه قديمي و مختلط شهري، صورتي از سرمايه اجتماعي را تشكيل مي دهند و در ارتباط با حفظ نظافت، اجتماعي فشرده در محدوده ها

عدم وجود جرم و جنايت خياباني و ديگر تصميمات درمورد بهبود كيفيت زندگي، در مقايسه با عوامل نهادهاي رسمي مانند نيروي حفاظتي 

 خود نشان مي دهند. ليت بيشتري ازپليس و نيروهاي انتظامي، مسئو

براي توصيف مشكل توسعه  1970جامعه شناس، اصطالح سرمايه اجتماعي را در دهه  اليت لوري اقتصاددان نيز همچون ايوان گلن

استقبال قرار گرفت  ، اين اصطالح توسط جيمز كلمن جامعه شناس در معناي وسيعتري مورد1980اقتصادي درون شهري به كار برد. در دهه 

و هم در  رت پوتنام دانشمند علوم سياسي، نفر دومي بود كه بحثي قوي و پرشور را درمورد سرمايه اجتماعي و جامعه مدني هم در ايتالياو راب

(. سرمايه اجتماعي مفهومي است كه پيشينه طوالني زيادي ندارد. كاربرد اين مفهوم به تدريج 10 :1379)فوكوياما، اياالت متحده برانگيخت 

با كارهاي افرادي  -بويژه در رشته هاي جامعه شناسي، اقتصاد، سياست و آموزش  -به اين سو در تزها و مقاالت دانشگاهــي  1990از دهه 

 (.259 :1998افزايش يافته است )وال، چون جيمز كلمن، پيربورديو، رابرت پاتنام و فرانسيس فوكوياما 

به روند جهاني شدن و تضعيف نقش دولتهاي ملي، به عنوان راه حلي اجرا شدني مچنين استفاده از مفهوم سرمايه اجتماعي باتوجه ه

 :1999)وارنر، _عي قرار گرفته است توجه سياستگذاران و مسئوالن سياست اجتمــا در سطح اجتماعات محلي براي مشكالت توسعه، مورد

126.) 

عبارت است از روابط  -بويژه در روايت كاركرد گرايانه آن  -تعريف رايج سرمايه اجتماعي در جريان اصلي جامعه شناسي آمريكايي 

هاي انساني پديدار مي گردند و سطح اعتمادي كه در ميان گروه و جماعت خاصي، به عنوان  ميان گروه دوجانبه، تعامالت و شبكه هايي كه در

عه شناسي اروپايي اين مفهوم را در بررسي اين موضوع پيامد تعهدات و هنجارهايي پيوسته با ساختار اجتماعي، يافت مي شود. در مقابل جام

به كار مي گيرد كه چگونه تحرک پيوندهاي مربوط به شبكه هاي اجتماعي، سلسله مراتب اجتماعي و قدرت تمايزيافته را تقويت مي كند. با 

گيها، مانند آموزش، تحرک اجتماعي، رشد مورد سودمندي سرمايه اجتماعي در افزايش برخي ويژ وجود اين، نكات مشترک اين دو ديدگاه در

 (.304 :1998ت توسعه است )وال، يي و درنهاسياسري اقتصادي، برت

سرمايه اجتماعي با كاركردش تعـــريف مي شود. سرمايه اجتماعي شيئي واحد نيست، بلكه انواع چيزهاي گوناگوني است كه دو ويژگي 

هاي معين افرادي را كه در درون ساختار هستند تسهيل مي  خت اجتماعي هستند، و كنشمشترک دارند: همه آنها شامل جنبه اي از يك سا

هاي معيني را كه در نبودن آن دست يافتني نخواهدبود  هاي ديگر سرمايه مولد است و دستيابي به هدف كنند. سرمايه اجتماعي، مانند شكل

هاي بخصوصي  سرمايه انساني كامالً تعويض پذير نيست. اما نسبت به فعاليت امكان پذير مي سازد. سرمايه اجتماعي، مانند سرمايه فيزيكي و
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هاي ديگر بي  هاي معيني ارزشمند است ممكن است براي كنش تعويض پذير است. شكل معيني از سرمايه اجتماعي كه در تسهيل كنش

 (.462، صفحه 1377ي توليد قرار دارد )كلمن، فايده يا حتي زيانمند باشد. سرمايه اجتماعي نه در افراد و نه در ابزار فيزيكــ

هاي غيررسمي تعريف كرد كه اعضاي گروهي  سرمايه اجتماع را به سادگي مي توان به عنوان وجود مجموعه معيني از هنجارها يا ارزش

عث توليد سرمايه اجتماعي ها و هنجارها به خودي خود با شان مجاز است، در آن سهيم هستند. مشاركت در ارزش كه همكاري و تعاون ميان

هاي منفي باشد. هنجارهايي كه سرمايه اجتماعي توليد مي كنند اساساً بايد شامل سجايايي  ها ممكن است ارزش نمي گردد، چرا كه اين ارزش

 از قبيل صداقت، اداي تعهدات و ارتباطات دوجانبه باشد.

يكي از تعاريف مطرح اين است كه سرمايه اجتماعي مجموعه  است. به طوركلي از سرمايه اجتماعي تعاريف مختلفي ارائه گرديده 

هنجارهاي موجود در سيستم هاي اجتماعي است كه موجب ارتقاي سطح همكاري اعضاي آن جامعه گرديده و موجب پايين آمدن سطح 

ي اجتماعي نيز داراي ارتباط مفهومي هزينه هاي تبادالت و ارتباطات مي گردد. براساس اين تعريف، مفاهيمي نظير جامعه مدني و نهادها

 (.5 :1999عي مي گردند )فوكوياما، نزديك با سرمايه اجتما

ثير نهادهاي اجتماعي، روابط انساني و هنجارها بر روي كميت و أي را پديده اي مي داند كه حاصل تبانك جهـــاني نيز سرمايه اجتماع

ثير قابل توجهي بر اقتصاد و توسعه كشورهاي مختلف أان داده است كه اين پديده تان نشكيفيت تعامالت اجتماعي است و تجارب اين سازم

دارد. سرمايه اجتماعي برخالف ساير سرمايه ها به صورت فيزيكي وجود ندارد بلكه حاصل تعامالت و هنجارهاي گروهي و اجتماعي بوده و 

ها گردد )بانك  اي اداره جامعه و نيز هزينه هاي عملياتي سازمانازطرف ديگر افزايش آن مي تواند موجب پايين آمدن جدي سطح هزينه ه

 (.1999جهاني 

هاي كسب و كار، سرمايه هاي  ها، فرصت به طوركلي سرمايه اجتماعي منابعي دردسترس هستند نظير اطالعات، انديشه ها، راهنمايي

اجتماعي در عنوان سرمايه اجتماعي، داللت مي كند كه اين مالي، قدرت و نفوذ، پشتيباني احساسي، خيرخواهي، اعتماد و همكاري. كلمه 

هاي شخصي محسوب نمي شوند، هيچ فردي به تنهايي مالك آنها نيست. اين منابع در دل شبكه هاي روابط قرار گرفته ي منابع، خود داراي

رت و تجارت شما(، پس دسترسي به سرمايه اند. اگر شما سرمايه هاي انساني را از آنچه كه شما مي دانيد فرض كنيد )مجموع دانش، مها

اجتماعي به كساني كه شما مي شناسيد بستگي دارد، يعني اندازه، كيفيت و گوناگوني شبكه هاي كسب و كار و شبكه هاي ارتباطي شخصي 

لبته اگر شما به طور غيرمستقيم ثر است. اما فراتر از آن، ســــرمايه اجتماعي به كساني كه شما نمي شناسيد نيز بستگي دارد، اؤشما در آن م

 .آنها در ارتباط باشيد به وسيله شبكه هايتان با

واژه سرمايه داللت مي كند كه سرمايه اجتماعي همانند سرمايه انساني يا سرمايه اقتصادي ماهيتي زاينده و مولد دارد، يعني ما را قادر 

هايمان را در زندگي به اتمام رسانيم و به سهم خويش به  ان دست يابيم، ماموريتمي سازد ارزش ايجاد كنيم، كارها را انجام دهيم، به اهدافم

دنيايي ياري رسانيم كه در آن زندگي مي كنيم. وقتي مي گوييم سرمايه هاي اجتماعي زاينده و مولد هستند، منظور اين است كه هيچ كس 

 (. 300 :1990)كلمن، موفق نيست و حتي زنده نمي ماند  بدون آن

 

 ایسه سرمایه اجتماعی با سرمایه فيزیکی و انسانیمق
سي سال گذشته اين انديشه بوده است كه مفهوم سرمايه فيزيكي به گونه اي  شايد مهمترين پيشرفت در اقتصاد آموزش و پرورش در

ساني نيز بشود. همان طور كه كه در ابزارها، ماشين آالت و ديگر وسايل توليدي تجسم يافته است، مي تواند بسط يابد و شامل سرمايه ان

با سرمايه فيزيكي، با ايجاد تغييرات در مواد براي شكل دادن به ابزارهــايي كه توليد را تسهيل مي كنند به وجود مي آيد، سرمايه انساني 

ه شيوه هاي جديد رفتار كنند )كلمن، هايي به آنها پديد مي آيد و افراد را تــــوانا مي سازد ب ها و توانائي تغيير دادن افراد براي دادن مهارت

1377: 462.) 

سرمايه اجتمـــاعي، به نوبه خود، هنگامي به وجود مي آيد كه روابط ميان افراد به شيوه اي دگرگون مي شود كه كنش را تسهيل مي 

رد كسب كرده است تجسم مي يابد؛ كند. سرمايه فيزيكي كامالً ملموس است. سرمايه انساني كمتر ملموس است، و در مهارتها و دانشي كه ف

سرمايه اجتماعي حتي كمتر از اين محسوس است، زيرا در روابط ميان افراد تجسم مي يابد. سرمايه فيزيكي و سرمايه انساني فعاليت توليدي 

اعتماد مي كنند، خواهند را تسهيل مي كنند، و سرمايه اجتماعي نيز همانند آنها عمل مي كند. مثالً، گروهي كه اعضايش زياد به يكديگر 

 توانست كارهايي بسيار بيشتر از گروهي كه فاقد آن است، انجام دهد.
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 جنبه منفعت اقتصادي سرمایه اجتماعی
دانان نئوكالسيك  اقتصاد جديد سرمايه داري، سرمايه اجتماعي را به كار مي گيرد، آن را تهي مي سازد و باز آن را پر مي كند. اقتصاد

ارهاي اجتماعي تعاوني دراقتصاد به خوبي واقفند و براي تبيين اينكه چگونه عناصر عقل گراي خودخواه به همكاري با يكديگر به اهميت هنج

دانان هنجارهايي را كه به طور نهادينه ساخته شده اند، به خوبي مي شناسند: نظريه  روي مي آوردند، نظريه دقيقي دارند. به عالوه، اقتصاد

روبه كاهش چيست، رهنمودهايي فراهم مي سازد. آنچه كه  -رو به افزايش، و كارآمدي  -زيابي اينكه رفتار دولت با كارآمدي آنها را براي ار

ناميد. يعني در هنجارهاي  ساخته شده اند توان هنجارهايي كه به طور برونزااقتصاددانان به سختي مي پذيرند اهميت آن چيزي است كه مي 

 :1379فرهنگ يا مذهب سرچشمه مي گيرند )فوكوياما،  ثير مي گذارند، و ازمنابعي از قبيلأي كه بر رفتار اقتصادي تم اقتصادبيرون از نظا

63.) 

وظيفه اقتصادي سرمايه اجتماعي كاهش هزينه هاي معامالتش است كه با مكانيسم هاي هماهنگي رسمي مثل قراردادها، سلسله 

ها براساس هنجارهاي غيررسمي  ه مربوط هستند. حقيقت موضوع اين است كه هماهنگ كردن فعاليتمراتب، قوانين بوروكراسي و موارد متشاب

هاي اقتصادي و فناوري پيچيده است.  به عنــــوان بخش مهمي از اقتصاد مدرن پايدار مي ماند، و اين مسئله به دليل ماهيت پيچيده فعاليت

طريق استانداردهاي حرفه اي داخلي خيلي بهتر از مكانيسم هاي كنتــرل  هستند و از بسياري خدمات پيچيده براي كنترل، خيلي پرهــزينه

رسمي، كنترل مي شوند. يك مهندس نرم افزار بسيار آموزش ديده اغلب بيشتر از بهره وري خودش نسبت به سرپرست خود مطلع است؛ يك 

رشته داري دولتي  شود، كاراتر است از اينكـــه توسط كتابي مثل سرخزانه داري اغلب وقتي كه به قضاوت يك مأمور مالي باتجربه واگذار 

( اغلب به مبادله غيررسمي حق مالكيت R&Dانجام شود. تعدادي از مطالعات تجربي پيشنهاد مي كند كه فناوري پيشرفته تحقيق و توسعه )

عامالتي بيش از حد است و سرعت مبادالت را كم مي كند. عقاليي وابسته است، به دليل اينكـــه مبادله رسمي مستلزم افزايش هزينه هاي م

هاي با فناوري پيشرفته پايين، سرمايه اجتماعي اغلب به كارايي بيشتري نسبت به تكنيك هاي هماهنگي رسمي منجر مي  حتي در محيط

كارآمدي زيادي به وجود آورد موقعي كه شود. تيلوريسم كالسيك، كه محلهاي كاري را به شيوه بوروكراسي بسيار متمركز سازماندهي كرد، نا

تصميمات به تأخير افتادند و اطالعات تحريف شدند و زنجيرهاي سسله مراتب فرمان به طرف پايين حركت كردند. در بسياري از كارخـــــانه 

رخانه واگذار كرده است. هاي توليدي، ساختارهاي مديريت مسطح ترجايگزين تيلوريسم شده است كه مسئوليت را به سطوح پايين خود كا

 كارگراني كه خيلي به منابع دانش تخصصي نزديكتر هستند اختيار دارند كه خود تصميم بگيرند به جاي اينكه آن را به سلسله مراتب مديريتي

گر بين كارگران و مديران واگذار كنند. اين كار اغلب به بازدهي بااليي منجر مي شود اما كامالً به سرمايه اجتماعي نيروي كار وابسته است. ا

عدم اعتماد يا فرصت طلبي فراوان وجود داشته باشد، تفويض اختيار كه در يك سيستم توليدي كوچك الزم است، به از كارافتادگي فوري 

لي با اتفاق افتاد، زماني كه يك شعبه مح 1998و  1996واقع آن چيزي است كه در جنرال موتور طي اعتصابهاي  منجر مي شود. اين در

 (.52 :1994)گلنر، ركت را ببندد مخالفت توانست كل عمليات آمريكاي شمالي ش

(. چند مثال ارائه داده درباره اينكه چگونه سرمايه اجتماعي، اقتصاد جهاني معاصر را شكل داده است، 1995فوكوياما در كتاب اعتماد )

كانهايي از قبيل مركز ايتاليا، هنگ كنگ، و تايوان تبديل كرده است )فوكوياما، هاي خانوادگي را به موتور توسعه اقتصادي در م مثالً كارگاه

1379:64 .) 

 

 جنبه منفعت عمومی سرمایه اجتماعی
هاي معيني دارد كه آن را از كاالهاي خصوصي، تقسيم پذير و انتقال پذير كه در نظريه اقتصادي نئوكالسيك  سرمايه اجتماعي ويژگي

( درباره آن بحث كرده، انتقال ناپذيري عملي آن است. اگرچه اين 1987ها كه لوري ) ي سازد. يكي از اين ويژگيبحث شده است، متمايز م

سرمايه، منبعي است كه ارزش استفاده دارد، به آساني مبادله نمي شود. صفت كيفي ساختار اجتماعي كه فرد در آن قرار گرفته اين است كه 

 فرادي نيست كه از آن سود مي برد.يك از ا سرمايه اجتماعي، دارايي شخصي هيچ

تفاوت ديگر، كه از جنبه منفعت عمومي سرمايه اجتماعي ناشي مي شود، مي تواند با مقايسه آن با سرمايه فيزيكي مشاهده گردد. 

كان مي دهد، منافعي سرمايه فيزيكي معموالً كااليي خصوصي است، و حقوق مالكيت به شخصي كه در سرمايه فيزيكي سرمايه گذاري كند ام

 را كه اين سرمايه توليد مي كند به دست آورد. بنابراين، انگيزه سرمايه گذاري در سرمايه فيزيكي كاهش نمي يابد؛ آن گونه كه اقتصاددان

كه در آن ( در سرمايه فيزيكي وجود ندارد، زيرا كساني suboptimal investmentممكن است بگويد، يك سرمايه گــــذاري نيمه بهينه )

دست كم سرمايه انساني از نوعي  -سرمايه گذاري مي كنند مي توانند منافع سرمايه گذاري خود را تصاحب كنند. درمورد سرمايه انساني نيز 

فردي كه وقت و منابع خود را سرمايه گذاري مي كند منافعي را به دست مي آورد كه افراد پيش بيني مي  -شود كه در مدارس توليد مي 
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كنند از آموزش كسب خواهند كرد: يعني شغلي با دستمزد بيشتر، كار رضايت بخش تر يا داراي پايگاه باالتر، يا حتي لذت درک بهتر دنياي 

 (.1377:483پيرامون )كلمن، 

هاي  هايش اين گونه نيست. مثالً، انواع ساختارهاي اجتماعي كه هنجارهاي اجتماعي و ضمانت ايه اجتماعي در بيشتر شكلاما سرم

براي به وجود آوردن  هاي آنها ــا را امكان پذير مي سازد در درجـــــه اول به افرادي سود نمي رساند كه تالشاجرايي براي تحميل آنه

يي الزم است. بلكه به همه افرادي سود مي رساند كه جزء آن ساختار معين هستند. جنبه منفعت عمومي بيشتر هاي اجرا هنجارها و ضمانت

هاي ديگر سرمايه  سرمايه اجتماعي به اين معناست كه سرمايه اجتماعي از جهت كنش هدفمند، در موقعيتي اساساً متفاوت با بيشتر شكل

 ثير گذارد. أو كيفيت مشهود زندگيشان بسيار ت اد است و مي تواند بر توانايي كنش آنهااست. سرمايه اجتماعي، منبع مهمي براي افر

 

 نحوه ایجاد، حفظ و نابودي سرمایه اجتماعی
آنچه تا اينجا بيان شد، حاكي از آن است كه اقتصاد سرمايه داري جديد، براي سرمايه اجتماعي تقاضاي مداومي را به وجود مي آورد. 

برآوردن اين تقاضا ذخيره كافي سرمايه اجتماعي وجود دارد يا نه، به عوامل گوناگوني بستگي دارد كه بسياري از آنها بيرون از  اينكه آيا براي

اقتصاد بازار آزاد است. به مسئله ذخيره )سرمايه اجتمـــاعي( در دو سطح پاسخ داده مي شود؛ يكي سطح مربوط به واحدهاي انفرادي و سطح 

 عي است.هاي اجتما گذاري به عنوان يك كل، ازجمله مسائل مربوط به سياست ديگر در جامعه

 

درمورد واحدهاي انفرادي، سرمايه اجتماعي را مي توان ازطريق سرمايه گذاري اجتماعي مستقيم در آموزش و پرورش و كارآموزي در 

مطالب زيادي در حوزه بازرگاني نگاشته شده است كه چيزي جز هاي تعاوني،  زمينه مهارتهاي تعاوني ايجاد كرد و البته درباره ايجاد فرهنگ

عالقــه مند  تربيت كاركنان شركت و آموزش سلسله اي از هنجارهايي نيست كه آنها را به كاركردن با يكديگر و ايجاد حس هويت گروهي

 (.69 :1988مي كند )شاين، 

يرامون براي شركت فردي كه ريشه در رفتارهاي اجتماعي جامعه پ اما بسياري از مهمترين شبكه هاي اعتماد و هنجارهاي اجتماعي

خواهد بود. فراهم ساختن و تدارک سرمايه اجتماعي با واسطه و ميانجيگري مجموعه اي از نهادهايي كه تقريباً به  خود دارد، كامالً برون زا

هاي تخصصي، فرهنگ  هاي داوطلبانه، انجمن ساها و انجمنوسعت و گستردگي خود جامعه هستند، انجام مي پذيرد. خانواده ها، مدارس، كلي

ارس، را مردم با عمومي و غيره از آن جمله است. اكثر اين نهادها با اقتصاد بازار كامالً بيگانه هستند. بودجه برخي از اين نهادها، از قبيل مد

هاي ديگر، سرمايه اجتماعي  ريه ازطريق توليدات فرعي فعاليتهاي خي برخي ديگر مانند خانواده ها يا انجمن .مين مي كنندأپرداخت ماليات ت

توليد مي كنند، چنانچه جيمزكلمن خاطرنشان ساخته است، سرمايه اجتماعي مانند بسياري از اشكال ديگر سرمايه انساني يك منفعت عمومي 

در ادامه اين بحث بعضي عوامل را،  (.89 :1379كوياما، فواست، و بنابراين، بازارهاي رقابتي به طور منظم براي آن سرمايـه گذاري مي كنند )

 كه خود نتيجه تصميمات افراد هستند مطرح خواهيم كرد كه به ايجاد يا نابودي سرمايه اجتماعي كمك مي كنند.

 

ر اجتماعي اثر فروبستگي، بويژه با درنظرگرفتن سيستمي شامل والدين و كودكان به خوبي مي تواند مشاهده شود. دفروبستگی:  - 1

ن كه مجموعه وسيعي از انتظارات و تعهدات، بزرگساالن را به هم پيوند مي دهد، هر بزرگسالي مي تواند از حساب مشترک خود با ديگر بزرگساال

در آن  به ترتيب كودكان آنها باشنــد، bو aدر اجتماعي بزرگسال باشند و  Bو Aبراي كمك به نظارت و كنترل فرزندانش استفاده كند. اگر 

ها از كنشگري به كنشگر ديگر مجدداً نمايانگر وابستگي  ( تصوير شود كه در آن پيكانa) 1صورت فروبستگي در جامعه مي تواند مانند شكل 

( نشان داده شده است، كه در آن والدين، b) 1دومي به اولي ازطريق رويدادهايي است كه اولي كنترل مي كند. فقدان فروبستگي در شكل 

A وB  1دوستاني در خارج از اين اجتماع دارند. در اجتماعي مانند آنچه كه در شكل (a ،نشان داده شده است )A وB  هر دو مي توانند از

 تعهدات متقابل خود براي كمك به پرورش كودكانشان استفاده كنند و مي توانند هنجارهايي درباره رفتار كودكانشان به وجود آورند. كنشهاي

در هر دو اجتماع تحميل مي كنند؛ اما تنها در اجتماعي كه به  Bو هم بر Aبرونبودهايي مستقيم يا غيرمستقيم، هم بر  bا ي aهر كودک 

 راامكان مي دهد هنجارهايي برقرار و اعمال ضمانتهاي اجرايي يكديگر  B,A( نشان داده شده است فروبستگي موجود به a) 1وسيله شكل 

   (.478: 1377)كلمن،  كنند. درمورد كودكان تقويت
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ثير مي گذارد ثبات ساختار اجتماعي است. هر شكل سرمايه اجتماعي أايجاد و نابودي سرمايه اجتماعي تعامل دومي كه بر ثبات:  - 2

هم گسيختگي سازمان  هاي رسمي با ساختارهاي مبتني بر مشاغل نشأت مي گيرد، به ثبات وابسته است. در سازمانبه استثناي شكلي كه از 

هايي كه به جاي افراد، مشاغل،  اجتماعي يا روابط اجتماعي مي تواند براي سرمايه اجتماعي بسيار ويرانگر باشد. اختراع اجتماعي سازمان

لي از سرمايه اجتماعي فراهم كرده است كه مي تواند ثبات را در برابر بي ثباتي افراد حفظ كند. در عناصر ساختار را تشكيل مي دهند شك

اي مواردي كه افراد، صرفاً اشغال كنندگان مشاغل هستند، تنها عملكرد شاغالن، نه خود ساختار، با تحرک افراد دچار اختالل مي شود. اما بر

و بنابراين، سرمايه اجتماعي  -ي، كنش بالقوه اي را به وجود مي آورد كه نابودكننده خود ساختار هر شكل ديگر سرمايه اجتماعي، تحرک فرد

 (.490وابسته به آن خواهدبود )همان منبع، 

 

ثير مي گذارد ايدئولوژي است ايدئولوژي مي تواند با تحميل اين أايجاد و نابودي سرمايه اجتماعي تعامل سومي كه بر ایدئولوژي:  - 3

ت به فرد كه به سود چيزي يا كسي غير از خودش عمل كند، سرمايه اجتماعـــي به وجود آورد. اين امر در اثراتي آشكار است كه خواس

  به توجه به منافع ديگران دارد.ايدئولوژي مذهبي در واداركردن افراد، 

ه شده است. مدارس خصوصي وابسته به ثير غيرمستقيم و نسبتاً شگفت انگيزي از مقايسه مدارس مذهبي و غيرمذهبي مالحظأت

سازمانهاي مذهبي در آمريكا، به رغم معيارهاي انضباطي انعطاف پذيرترشان، ميزان ترک تحصيل بسيار كمتري از مدارس خصوصي غيرمذهبي 

شتر مدارس ديگر، يا مدارس دولتي دارند. علت آشكار، سرمايه اجتماعي دردسترس مدرسه وابسته به سازمانهاي مذهبي است كه براي بي

ساختاري بين مدرسه و والدين، ازطريق اجتماع مذهبي بستگي  -خصوصي يا دولتي، وجود ندارد. اين امر تا اندازه اي به ارتباطات اجتماعي 

اين اصل اين  نظر خداوند مهم است. يك نتيجه دارد. با وجود اين، تا اندازه اي به اين اصل ناشي از آئين مذهبي بستگي دارد كه هر فردي از

است كه جوانان خيلي كمتراحتمال دارد كه ازطريق بي توجهي ازنظر اداري از دست بروند. به علت ايدئولوژي مذهبي مدير مدرسه، كاركنان، 

 .و اعضاي بزرگسال اجتماع مذهبي كه با مدرسه ارتباط دارند، به نشانه هاي بيگانگي و كناره گيري به طور سريعتر پاسخ داده مي شود

، همچنين شيوه هايي وجود دارد كه به كمك آنها ايدئولوژي مي تواند اثر منفي بر ايجاد سرمايه اجتماعي داشته باشد. ايدئولوژي خودبسندگي

كيد تامانند آنچه طرفداران اپيكور در يونان باستان به آن اعتقاد داشتند، يا يك ايدئولوژي كه بر رابطه جداگانه و مستقل هر فرد با خداوند 

 (.491مي كند، كه عمدتاً اساس آئين پروتستان را تشكيل مي دهد، مي تواند از ايجاد سرمايه اجتماعي جلوگيري كند )همان منبع، 

 

ثير مي گذارد تنها يك دسته أايجاد و نابودي سرمايه اجتماعي تاگرچه عوامل گوناگون ديگري وجود دارد كه بر عوامل دیگر:  - 4

است. و آن، دسته اي از عواملي است كه افراد را كمتر به يكديگر وابسته مي كند. رفاه و فراواني عامل مهمي در اين  بزرگ آنها بويژه مهم

دسته است؛ منابع رسمي حمايت در زمان نياز )انواع گوناگون كمك دولت( عامل ديگري است. حضور اين عوامل گوناگون اجازه مي دهد كه 

آمده است مستهلك گرديده و تجديد نشود. زيرا به رغم جنبه منفعت عمومي سرمايه اجتماعي، هرچه بيشتر  هر سرمايه اجتماعي كه به وجود

بود. هنگامي كه به دليل رفاه و فراواني، كمك  افراد از يكديگر درخواست كمك كنند، مقدار سرمايه اجتماعي كه ايجاد مي شود بيشتر خواهد

كديگر نياز داشته باشند، سرمايه اجتماعي كمتري ايجاد مي شود. سرانجام، يادآوري اين نكته سودمند دولت، يا عامل ديگري، افراد كمتر به ي

هاي سرمايه است كه با گذشت زمان مستهلك مي شود. سرمايه اجتماعي مانند سرمايه انساني و  است كه سرمايه اجتماعي يكي از شكل

بط اجتماعي اگر حفظ نشود به تدريج از بين مي رود. انتظارات و تعهدات باگــــذشت سرمايه فيزيكي اگر تجديد نشود مستهلك مي گردد. روا

 (. 491،باط منظم بستگي دارد )همان منبعزمان ضعيف و ناپديد مي شود؛ و هنجارها به ارت
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 نقش دولت در ایجاد سرمایه اجتماعی
اي دور از دسترس كه امروزه تحقق يافته اند ما را بر آن مي دارد امروز در سراسر جهان دولتها در كانون توجه قرار گرفته اند. توسعه ه

هاي اصولي خود را درباره دولت تغيير دهيم. نقش دولت چگونه مي تواند باشد؟ چه مي تواند انجام دهد؟ از انجام چه كاري بايد  تا پرسش

هاي عملكرد دولت را به ويژه در ارتقاي توسعه به  يتسال گذشته فوايد و محدود 50پرهيز كند؟ و بهترين راه انجام آن چيست؟ تجربه 

 روشني نشان داده است.

عــــامل تعيين كننده توسعه، به رغم تجربه هاي متفاوت، كارآمد بودن دولت است. وجود دولت كارآمد براي فراهم آوردن كاالها و 

م را به سوي زندگي سالمتر و سعادتمندتر سوق دهد، حياتي است. خدماتي )مقررات و نهادهايي( كه به بازار اجازه رشد و شكوفايي دهد و مرد

سال پيش بسياري از انديشمندان دقيقاً همين  50بدون وجود چنين دولتي، توسعه پايدار در زمينه هاي اقتصادي و اجتماعي غيرممكن است. 

ه بايد دولت مدار باشد. از آن هنگام تا به امروز تجربه توسعه نظر را عنوان مي كردند اما رفته رفته تمايل خود را اينگونه بيان كردند كه توسع

 پيام متفاوتي را به ما مي دهد: دولت در فرايند توسعه اجتماعي و اقتصادي نقش محوري دارد، بــــــا اين حال نه به عنوان فراهم كننده

(. مهمترين اقداماتي نيز كه 2 :1378ه )بانك جهاني، در روند توسعمستقيم رشد بلكه به عنوان يك شريك، عامل تسريع و تسهيل كننده 

 (:1999هـــا مي تواند براي تقويت سرمايه اجتماعي انجام شود عبارتند از )فوكوياما  توسط دولت

مين امنيت شهروندان درجهت حضور داوطلبانه در أت هاي عمومي؛ تقويت وغني سازي آموزش تشويق و تقويت تشكيل نهادهاي مدني؛

هاي مربوطه به نهادهاي مردمي  هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و واگذاري فعاليت پرهيز از تصدي گري بخش ي اجتماعي؛نهادها

ها و زمينه سازي ايجاد و تقويت نهادهاي اجتماعي و شبكه هاي اعتماد بين آحاد مختلف مردم )همان  براي جلب مشاركت آنها در فعاليت

 (.40بع، من

 

 ن هاي دولتینقش سازما
هاي دولت، جز  هاي كنوني و باتوجه به گستردگي و پيچيدگي فعاليت در شرايط كنوني و باتوجه به گستردگي و پيچيدگي فعاليت

 ازطريق مشاركت و هم انديشي با شهروندان در يك ساختار مشاركتي راه ديگري براي ادامه حيات مديريت دولتي وجود ندارد.

سازي، فرايند طرح ريزي شده اي است كه شهروندان، مشاركت خود را در جوامع مختلف احساس و نتايج حاصل را آمــــــوزش و توانمند

مشاهده كنند. هدف از آموزش و توانمندسازي ايجاد فرصت دسترسي به ساختار اصلي و كسب اطالعات است. شهروندان و مـــديران بخش 

س نهادهاي آزادمنشانه يا مراكز يادگيري همت گمارند. با تحصيل دانش، شهروندان و مديران سيأدو شريك در راه تعمومي مي بايد به مثابه 

مهمترين  مي توانند بهتر با يكديگر كار كنند و از ابتداي كار در اجراي اموري كه تعيين و مشخص گرديده اند، مشاركت ورزند. يكي از

هاي  آموزش است. گذر افراد از آموزشهاي عمومي در تمامي سطوح و نيز آموزش يندهاي موجود در جوامع براي ايجاد سرمايه اجتماعي،آفر

هاي  دانشگاهي، نقش اصلي را در ايجاد سرمايه اجتماعي بازي مي كنند. مؤلفه هاي فرهنگي در سطح جامعه به شدت متأثر از عملكرد نظام

 مي توانند بستر مناسبي براي تقويت سرمايه اجتماعي باشد. آموزشي و تربيتي هستند. درسطح سازماني نيز دوره هاي آموزشي كاركنان
مناسب و عادالنه با ارباب رجوع آنها باشد. يكي از مسائل كه موجب از ميان رفتن  شايد مهمترين بعد كيفيت در بخش دولتي، رفتار

سرمايه اجتماعي كارگزاران بخش دولتي بايد بر سرمايه اجتماعي مي شود رفتار ناعادالنه با مردم توسط سازمانهاي دولتي است. براي ايجاد 

مراجعه  اين عارضه غلبه كرده و نوعي رفتار توأم با عدالت را با ديگران برقرار سازند. از اين رو، بايستي در انتخاب كارمنداني كه در تماس با

هاي دولتي با سلوک و رفتار عادالنه با  د. سازمانكنندگان هستند، دقت ويژه كرد و آنهايي را برگزيد كه داراي خصوصيات بارز اخالقي باشن

 تيجه سرمايه اجتماعي ايجاد كنند.ن بود تا اعتماد شهروندان را به خود جلب كرده و در مردم قادر خواهند
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 نتيجه گيري
در اين بخش به طور هاي دولتي از راههاي مختلف مي توانند به ايجاد و توسعه سرمايه اجتماعي ياري رسانند كه  عملكرد سازمان

هاي آن باشد.  قبول جامعه و منطق با ارزش هايي دست بزنند كه مورد هاي دولتي بايد به فعاليت مفصل به آن پرداخته شد. امروزه سازمان

ها  اگر سازمانهاي دولتي كه نتوانند خود را با اين مهم تطبيق دهند، در عرصه عمل موفق نخواهند بود. به عبارت ديگر،  آن دسته از دستگاه

بخواهند جايگاه خود را در جامعه حفظ كرده و به نحوي عمل كنند كه باعث بقا، توسعه و موفقيت شان شود، الزم است در عملكرد خود 

 هاي دولتي نظر كرده و تعهدات خود را نسبت به شهروندان )ارباب رجوع( به درستي ايفا كنند. بديهي است اگر شهروندان از سازمان تجديد

سلب اعتماد كنند در يك فضاي بي اعتمادي )فقير شدن جامعه از جهت سرمايه اجتماعي( هم سازمانها و هم شهروندان متضرر شده و خسارت 

 خواهند ديد.

دست گيرنــــد، سرمايه اجتماعي را تهي مي  بنگاههاي دولتي وقتي بخواهند وظايفي را كه بهتر است به جامعه مدني سپرده شود، در

هاي دولتي بايد مصممانه  . بنابراين، نخستين اصل برنامه ريزي اجتماعي اين است كه آسيبي به سرمايه اجتماعي وارد نكنند. يعني بنگاهكنند

هايي را انجام دهند، كه از عهده آنها برمي آيند. درعين حال، اين سازمانها بايد وظايفي را به جامعه مدني بسپارند كه  آن اقدامات و فعاليت

هادهاي كوچكتر و كمتر متمركز مي توانند اجرا كنند. سازمانهاي دولتي بايد درجهت كنشهاي مثبت با اجراي مستمر و خوب با كاركردهايي ن

آغاز كنند كه دقيقاً متناسب با وظايف آنهاست، فقط در اين صورت است كه مي توان به توليد سرمايه اجتمــاعي توسط سازمانهاي دولتي 

 .اميدوار بود
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