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چکـیده
اصالح سرمایه اجتماعی در کمتر از دو دهه ادبیات بسیار گستردهای را به خود اختصاص داد .عالوه بر این واژه سرمایه
اجتماعی موضوع بسیاری از تحقیقات در سه دهه گذشته بوده است .سرمایه اجتماعی زمینه مناسبی است برای بهرهوری
سایر سرمایهها ازجمله انسانی ،اقتصادی و فیزیکی که اگر سرمایه اجتماعی وجود نداشته باشد سایر سرمایهها اثربخش
نخواهند بود و پیشرفت کشورها با مشکل مواجه خواهد شد؛ که اگر دولتمردان این موضوع را بپذیرند باعث ایجاد شناخت
جدیدی برای آنها خواهد شد و آنها قادر به هدایت بهتری برای جامعه خواهند بود .نظر به اهمیت موضوع سرمایه
اجتماعی و کاربرد آن در سازمانها ،در این مقاله موضوع سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.
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 -1مقدمه

سال ششم ،شماره (4پیاپی ،)23 :مهر 1411

در دهههای گذشته مفهوم سرمایه اجتماعی بحثها و جدلهایی را در علوم اجتماعی پدید آورد .سرمایه اجتماعی وضعیتی
است که طی آن افراد یک جامعه تشویق به مشارکت و کمک به حل معضالت موجود در آن اجتماع شده و توسعه شدید اقتصادی،
سیاسی ،فرهنگی را تسهیل میسازد .در واقع سرمایه اجتماعی بخشی از ثروت ملی است؛ که زمینه استفاده از سرمایه انسانی و
فیزیکی(مادی) را فراهم نموده و راهی است برای رسیدن به موفقیت .به اعتقاد برخی از اندیشمندان بدون سرمایه اجتماعی،
اقدامات مفید و هدفمندی در اجتماع انجام نشده و دستیابی به سرمایهای پایدار و قابل اتکاء نخواهد بود ،درحالیکه بسیاری از
گروهها ،سازمانها و جوامع انسانی با داشتن بر سرمایه انسانی و اجتماعی به موفقیتهای شایانی دست یافتهاند(حق شناس.)2440 ،
از ویژگیهای ذاتی سرمایه اجتماعی آن است که از طریق روابط اجتماعی شکل میگیرد .روابطی که در محیطهای کار نیز شاهد
شکل گستردهای از آن هستیم و شاید با توجه به آهنگ کار و فعالیت در جوامع صنعتی و نیمه صنعتی ،روابطی گستردهتر و
پیچیدهتر از روابط کاری در شرایط موجود متصور نیست .در چنین جوامعی ،اکثر افراد مهمترین و صمیمیترین روابط را با شرکای
شغلی خود برقرار مینمایند .سرمایه اجتماعی ثروت نامرئی یک کشور یا جامعه است که از انسجام ،اعتماد متقابل را ایجاد میکند و
کاهش این سرمایه مشارکتهای سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی را با مشکل مواجه میکند(نصراصفهانی.)2441 ،
ادبیات پرحجم و گسترده ای که در زمینه علوم اجتماعی ایجاد شده است نشان دهنده این است که پژوهشگران از مفهوم
سرمایه اجتماعی استقبال زیادی کردهاند .امروزه سرمایه اجتماعی منجر به استقرار جامعه مدنی و حیات شهروندی شده است و نبود
سرمایه اجتماعی تأسیس و استقرار حیات شهروندی را با مانع مواجه کرده است .جوامعی که از سرمایه اجتماعی برخوردارند زمینه
مناسبی برای ایجاد جامعه مدنی کارآمد و موثر فراهم میکنند .عالوه بر این ،اگر سرمایه اجتماعی جوامع کارآمد و بهرهور نباشد
سازمانها نمیتوانند برنامههای خود را با موفقیت انجام دهند سرمایه اجتماعی برای برنامههای توسعه بسیار ضروری است؛ و زمینه
بهرهوری سرمایه انسانی و اقتصادی و فیزیکی مناسبی را فراهم میکند و برعکس نبود سرمایه اجتماعی باعث میشود که سایر
سرمایهها اثزبخشی خود را از دست بدهند؛ و درصورتی که سرمایه اجتماعی وجود نداشته باشد ،توسعه و پیشرفت زمینه های
فرهنگی و اقتصادی ،ناهموار با مشکل مواجه میشود .پذیرش سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد مهم سازمانها باعث ایجاد
شناخت بهتری از اقتصاد شده و سیاستمداران بهتر بتوانند جامعه را اداره کنند (رجبی.)2449 ،
مفهوم سرمایة اجتماعی از سال  1991با استقبال زیاد دانشمندان و محققان رشتههای مختلف علوم اجتماعی مواجه شد.
پژوهشها و مقاالت گوناگون دربارة سرمایة اجتماعی نشان میدهد این پدیده دامنة کاربرد و پژوهش بالقوة گستردهای دارد .این
موضوع نه تنها در کشورهای توسعه یافته ،بلکه در کشورهای در حال توسعه از اهمیت خاصی برخوردار است .با شروع هزارة سوم
نیز توجه روزافزون به جایگاه و نقش سرمایة اجتماعی تداوم یافت؛ به طوری که امروزه با حجم زیادی از منابع و متون مرتبط با
سرمایة اجتماعی سروکار داریم .با این همه ،توجه روزافزون جامعة علمی به موضوع سرمایة اجتماعی ،گذشته از مدگرایی علمی و
دانشگاهی ،به ویژگی بین رشتهای و مفهوم پیچیده و کاربرد آن در حوزههای مختلف برمیگردد)دادگر و همکاران.)4991،19
سرمایة اجتماعی نقشی بسیار مهم تر از سرمایههای اقتصادی و انسانی در سازمانها و جوامع ایفا میکند و توسعة شبکههای روابط
جمعی و گروهی انسجام بخش انسانها با سازمانها ،سازمان با انسان و سازمانها با سازمانها است .بدون سرمایة اجتماعی ،سایر
سرمایهها اثربخشی خود را از دست میدهند(ویل و لی.)2442 ،4
سرمایة اجتماعی از مفاهیم مدرن است که در گفتمان علوم اجتماعی و محافل سیاسی اجتماعی معاصر در سطوح مختلف از آن
استفاده شده است .مفهوم سرمایه اجتماعی توانسته است بخش گستردهای ا زتوان علمی حوزههای علوم اجتماعی را به خود
اختصتص دهد .در کلیترین سطح ،سرمایة اجتماعی بیانگر توصیف ویژگیهایی از یک جامعه یا گروه اجتماعی است که ظرفیت
سازماندهی جمعی و داوطلبانه برای حل مشکالت متقابل با مسائل عمومی را افزایش میدهد (گائو و همکاران .)2442 ،2سرمایة
اجتماعی به بعضی ویژگیهای سازمان اجتماعی مانند اعتماد ،هنجارها و شبکههایی اشاره میکند که قادرند اجتماع را بهبود
بخشند .این سرمایه از روابط و تعاملهای بین افراد به وجود میآید .سرمایة اجتماعی منبعی است که در ساختار اجتماعی قرار دارد
و برای اعمال و اهداف سودمند در دسترس است یا تجهیز میشود (نصر اصفهانی و همکاران .)4990 ،بر اساس نظر
فوکویاما ،)4990(9سرمایة اجتماعی به معنای توانایی افراد برای کار کردن با یک دیگر و دستیابی به اهداف مشترک در گروه و
سازمان است .بر این اساس سرمایة اجتماعی زمانی به وجود میآید که روابط بین افراد به گونه ای دگرگون شود که کنش میان
آنها را تسهیل کند)ترک زاده و محترم .)4999 ،ناهاپیت و گوشال )4992( 1سرمایة اجتماعی مهمترین دارایی سازمان است؛ که
کمک قابل توجهی به سازمان در تشریک دانش دارد؛ و باعث ایجاد مزیت سازمانی شود(بردبار و زارعی .)4992 ،کلمن سرمایة
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اجتماعی را ابزاری برای دستیابی به سرمایة انسانی در نظر میگیرد .به باور وی ،سرمایة اجتماعی عبارت ابعادی از است که برای
رسیدن افراد به اهداف خود به صورت یک منبع به افراد واگذار میشود.
کلمن سرمایة اجتماعی را موجب تقویت سرمایة انسانی میداند .از دیدگاه وی ،ساختار اجتماعی پدیدآورندة سرمایة اجتماعی
است و موجب دستیابی به اهدافی میشود که در صورت نبودِ آن یا محقق نمیشوند یا با هزینة باالتر محقق میشوند
(توالسا .)2442،4الک لی سرمایة اجتماعی را در دو مؤلفة کیفیت و شبکة ساختاری خالصه میکند؛ که بعد کیفیت شامل روابط
متقابل و اعتماد است و اعتماد به تنهایی به دو بخش نهادی و اجتماعی تقسیم میشود .پوتنام نیز در مدل خود از دو مؤلفة هم
پیوندی و اتصالی یاد میکند .سرمایة هم پیوندی به هنجارهای مشترک و سطح اعتماد میان افراد بستگی دارد و سرمایة اتصالی به
روابط و تعامالت میان افراد در گروهها مربوط میشود(حمیدی زاده و همکاران .)4991 ،ناهابیت و گوشال( )4992سه بعد برای
سرمایة اجتماعی را مطرح کردند بعد ساختاری که اشاره به ارتباات میان افراد دارد و پیوند و ترتیب و ثبات شبکه را شامل میشود.
بعد شناختی :که در برگیرنده ادراکها و باورها و فرهنگهای مشترک را در برگرفته است و دو بعد هدفهای مشترک و فرهنگ
مشترک را شامل میشود .هدفهای مشترک میزان درک و دیدگاه مشترک اعضای واحد اجتماعی در زمینه اهداف و نتایج
فعالیتهای گروه است و فرهنگ مشترک در برگیرنده هنجارهای رفتاری مشترک میان اعضاست .مثالً مثال میزان تمایل افراد به
شرکت در فعالیتهای فرهنگی را مطرح و بعد ارتباطیکه دربردارندة میزان اعتماد متقابل اعضای یک واحد اجتماعی است .اعتماد
عاملی بسیار مهم و حیاتی در فراهم کردن ارتباطات متقابل اثربخش میان اعضاست؛ مانند میزان اعتماد اعضا به یک دیگر و شوق
به همکاری با افراد با نظر مخالف(ریماز و همکاران .)2441 ،2در دهههای اخیر سرمایه اجتماعی موردتوجه اقتصاددانان نیز هست:

اجراشدنی مشکالت توسعه ،مورد توجه سیاست گذاران و مسئوالن قرارگرفته است) ژانگ و همکاران.)2442 ، 1

 -2دیدگاه جیمز کلمن در خصوص سرمایه اجتماعی
جیمزکلمن تاثیر وسیعتری بر مفهوم سرمایه اجتماعی نسبت به دیگر صاحبنظران داشته است .سرمایه اجتماعی سرمایه مولد
است و باعث دستیابی سازمانها به اهدافی میشوند که اگر سرمایه اجتماعی در سازمانها نباشد دستیابی به آن غیر ممکن است.
سرمایه اجتماعی ،سرمایهای نیست که بتوان مانند سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی آن را تعویض کرد؛ اما نسبت به فعالیتهای
بخصوصی تعویضپذیر است .کلمن بیان کرد که سازمان اجتماعی ،دستیابی به هدفهای سازمان را با هزینه کمتری تسهیل
میکند (قائمپور.)2441،
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سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در یک گزارش در سال  2444بیان کرد که سرمایه انسانی و اجتماعی دو مکمل قدرتمند
میباشند .همچنین از نظر بانک جهانی سرمایه اجتماعی پدیده ای است که تأثیر بسیار زیادی بر توسعه کشورها در جهان رقابتی
دارد) باستامینا .)2441 ،9به عالوه با توجه به اینکه نقش دولتهای ملی تضعیف شده است مفهوم سرمایه اجتماعی به عنوان راه حلی

 -3دیدگاه پوتنام در خصوص سرمایه اجتماعی
پاتنام و همکارانش ،بینش تازهای را در تئوری سرمایه اجتماعی ایجاد کردبه وجود آوردند؛ و این سؤال را مطرح کرد که چرا
کشورهای مردم مدار در شمال ایتالیا نسبت به جنوب بهتر عمل میکنند در حالیکه سیاست هر دو یکسان است؛ و این سوال را
مطرح کردند علت رشد اقتصادی شمال و جنوب ایتالیا چیست؟ .در شمال این کشور نهادها مردمی بود به این طریق که مردم
بیشتر امور کشور مداخله دارند و سازمانها عملکرد خود را به نحو بهتری انجام میدادند درحالی که در جنوب ایتالیا اینچنین نبوده و
شهروندان نیز به حکومت منطقهای بیاعتماد بودند(پونتام.)4990 ،
از نظر پوتنام ،سرمایه اجتماعی در برگیرنده وجوه گوناگون سازمان اجتماعی نظیر اعتماد ،هنجارها و شبکههاست که باعث
تسهیل اقدامات و ارتقاء کارآیی جامعه میشود(پوتنام .)4990 ،به تعبیر پاتنام مفهوم ،سرمایه اجتماعی با خلق هنجارها و اعتماد
متقابل دسترسی به اهداف سازمان را تسهیل میکند .پوتنام بیان کرد که سرمایه اجتماعی دارای ابعادی تحت عنوان شبکهها،
هنجارهای معامله متقابل ،اعتماد اجتماعی است که رشد اقتصادی را تقویت کرده و باعث افزایش اعتماد و همکاری اجتماعی
میشوند.
پوتنام بیان کرد که سرمایه اجتماعی با نوعی معامله است که به صورت متقابل به وجود میآید و هدف از آن استفاده از کمک
دیگری ،یا کمک کردن به دیگران به این امید که در آینده از آن سودی دریافت کند .اساس دریافت سود اعتماد است .تعریف پاتنام
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از سرمایه اجتماعی با تعریف کلمن در این خصوص دارای نقاط مشترکی است از جمله :شبکهها ،هنجارهای معامله متقابل و اعتماد
اجتماعی؛ و معتقذ است که سرمایه اجتماعی از پیوندها شخصی همراه با مجموعهای از ارزشهای مشترک که با این تماسها
تشکیل شده است(فیلد.)2449 ،

 -4جنبه منفعت عمومیسرمایه اجتماعی
لوری یکسری ویژگیهایی برای سرمایه اجتماعی مطرح کرد یکی از این ویژگیها که لوری(شیخی )2442 ،درباره آن بحث
کرده این است که این سرمایه به طور عملی انتقالناپذر است .به گفته لوری بیان کرد سرمایه اجتماعی برای استفاده بسیار با ارزش
است ،تفاوت دیگر که از جنبه منفعت عمومی سرمایه اجتماعی ناشی میشود ،در مقایسه با سرمایه فیزیکی مشاهده میشود .سرمایه
فیزیکی حقوق مالکیت به شخص صاحب سرمایه میدهد و شخص مالک میتواند از این سرمایه مافع کسب کند .در مورد سرمایه
انسانی نیز این موضوع مطرح است که شخص در مقابل خدماتی که ارائه میدهد منافعی کسب میکند؛ مانند رضایت شغلی،
دستمزد باالتر و ...اما در مورد سرمایه اجتماعی ،ساختارهای اجتماعی که هنجارهای اجتماعی و ضمانتهای اجرایی برای تحمیل
آنها را امکان پذیر میسازد منجر به کسب سود نخواهد شد .سرمایه اجتماعی یک سرمایه هدفمند است و با اشکال دیگر سرمایه
بسیار تفاوت دارد؛ و یکی از منابع مهم برای انسانها است و میتواند بر توانایی کنش آنها و کیفیت مشهود زندگی شان بسیار تأثیر
گذارد(شیخی.)2442 ،
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 -5نقش دولت در ایجاد سرمایه اجتماعی
دو دیدگاه عمده درباره نقش دولت عبارتند از نظریه لیبرالها نئوکالسیکها .نظریه پردازان نئوکالسیک دخالت دولت در حوزه
اقتصادی را قبول نداشته و بیان میکنند که دولت باید تصمیمگیریهای اقتصادی را به بخش خصوصی بسپارد .لیبرالها مداخله زیاد
دولت در اقتصاد را عامل رفتارهای سودجویانه میدانند و تاکید دارند اگر دولت بخش خصوصی را در اقتصاد دخالت ندهد رشد
اقتصادی کاهش مییابد .الگوی رادیکال دیدگاه دیگری است که اساس آن این است که دولت مسئول توسعه اقتصادی بوده و
کنترل زیرساختهای جامعه را داشته باشد .نظریه پردازان رادیکالی بیان میکنند که بخش خصوصی تاکید بر سرمایه گذاری کوتاه
مدت دارد .امروز دولتها در سراسر جهان مورد توجه قرارگرفته اند .توسعههایی که اخیرا ایجاد شده است ما را بر آن میدارد تا ازخود
بپرسیم که دولت تا چه اندازه در اقتصاد نقش دارد؟ و چه کارهایی را باید انجام دهد؟ تحقیقات نشان داده است که عامل تعیین
کننده توسعه کشورها دولت کارآمد است .اگر دولت کارامد باشد بازار شکوفاتر ،زندگی مردم بهتر است در در غیر اینصورت پیشرفت
اقتصادی و توسعه غیر ممکن خواهد بود (کالیز.)2442 ،4

 -6کارکردهای سرمایه اجتماعی
از نظر پاتنام سرمایه اجتماعی به طور کلی هیچ ضرری ندارد ،از نظر فوکویاما سرمایه اجتماعی خیر عمومی برای اقتصاد و کل
جامعه است و تنها بعدها از اثرات منفی آن یاد میکند .پاتنام تاثیرات منفی سرمایه اجتماعی  ،سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی را
مطرح  ،و بیان کرد که سرمایه اجتماعی تاثیرات منفی بیشتری نسبت به سرمایه فیزیکی و انسانی دارد .دیدگاه فوکویاما تاثیر گرفته
از اعتماد است؛ و بیان میکند که نتایج منفی این نوع سرمایه را میتوان با استفاده از اعتماد تشریح کرد .هرچه اعتماد بین اعضای
گروه کمتر باشد پیامدهای ناخوشایند و تاثیرات منفی بیشتری دارد.
کارکردهای مثبت سرمایه اجتماعی :آسان شدن ارتباطات متقابل ،کم شدن هزینه ارتباطات ،افزایش بهرهوری سازمان و
کاهش فساد اداری و رشوه گرفتن از نتایج و کارکردهای مثبت وجود سرمایه اجتماعی است و اگر در سازمانی سرمایه اجتماعی
کاهش یابد نتیجه عکس برای سازمان دارد.
وجه منفی سرمایه اجتماعی نیز شامل دو مورد است؛ یکی اینکه سرمایه اجتماعی باعث افزایش نابرابری در سازمان خواهد شد؛
زیرا افرادی که از نظر ارتباط با باالدستی در سازمان قویتر باشد از مزایای آن بیشتر بهره میگیرند همچنین سرمایه اجتماعی
همبستگی گروههای مخرب را افزایش میدهد ،که ممکن است آگاهانه باشد و یا ناخواسته .از جمله کارکردهای منفی که سرمایه
اجتماعی که بیشتر نظریهپردازان بر آنها تاکید دارند عبارتند از :افزایش نابرابریهای اجتماعی ،کاهش خالقیت و آزادی افراد ،
افزایش نژادپرستی (کراک.)2442 ،2

1 Clays
2 Crucke
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 -8نتیجهگیری
اصطالح سرمایه اجتماعی توسط نویسندگان مختلف در معناهای مختلف به کار گرفته شده است .در واقع سرمایه اجتماعی
دارایی و ثروتی است که قابلیت تملک داشته باشد؛ اما سرمایهای که بیرون از فرد کنشگر است این ویژگی را ندارد .سرمایهای که
در درون شکل میگیرد قابلیت تملک ندارد و کنشگر با پنهان کردن آن احساس امنیت بیشتری دارد .بطور سنتی سرمایه اجتماعی
در گروهها ،محالت و اجتماعات مورد مطالعه قرار میگیرد؛ اما اخیراً ،پژوهشگران به مطالعه سرمایه اجتماعی در محل کار توجه
نموده اند .به عقیده آنان محل کار میتواند مکان مناسبی برای مطالعات سرمایه اجتماعی باشد چرا که افراد شاغل قسمت اعظم
ساعات بیداری خود را در محیط کار که مملو از ارتباطات اجتماعی است ،سپری میکنند(نصراصفهانی .)2441،این موضوع امری
روشن و کامالً پذیرفته است که برخی از شرایط زیانبار حاکم بر نیروهای کار میتواند ناشی از اثرات متقابل انسان با محیط و انسان
با انسان باشد .سرمایه اجتماعی محل کار به عنوان یکی از خصوصیات مهم محیط کار سالم شناخته شده است ،که با ایجاد
محیطی مثبت و پذیرای فرهنگ کار گروهی ،موجب افزایش مشارکت ،همکاری و احترام ،کاهش فرسودگی ،استقالل در
تصمیمگیری و شادابی شده و در ادامه افزایش رضایت شغلی ،کیفیت بهتر زندگی کاری و افزایش تعهد سازمانی را در پی دارد .در
سازمانهای با سرمایه اجتماعی باال بروز رفتارها و برخوردهای ناسالم و غیر سازنده کاهش یافته و کارکنان و مدیران انعطاف پذیرتر
هستند(باهیرایی)2441 ،؛ و با افزایش روحیه کار گروهی ،استرسها و فشارهای کاری کاهش مییابد.
اخیرا محققان به سرمایه اجتماعی بیشتر از سرمایه فیزیکی توجه دارند .سرمایه اجتماعی توجه به نقش نیروهای اجتماعی در
پیشرفت کشورها دارد و همچنین اقتصاددانان و جامعه شناسان به این موضوع توجه ویژه ای دارند(پوتنام)4999 ،؛ که اهمیت نقش
روابط اجتماعی بر اقتصاد و فرهنگ را نشان میدهد .از سوی محققان با بررسی روند پیشرفت کشورها به این نتیجه رسیدند که
سایر سرمایهها فقط با بهره گیری از سرمایه اجتماعی به پیشرفت یک کشور کمک میکنند؛ زیرا سرمایه اجتماعی روابط متقابل
اجتماعی را تسهیل میکند و باعث کاهش هزینه روابط اجتماعی میشود.
اندیشه هانی فان بر این مبناست که سرمایه اجتماعی و رابه اجتماعی رابطه تنگاتنگی با هم دارند و سرمایه اجتماعی نهفته در
درون روابط اجتماعی است .هانی فان بیان کرد که یک سری دگرگونیهایی در رابطه اجتماعی پدید میآید که ریشه آن در سرمایه
اجتماعی است و همچنین ازعان میدارد که سرمایه اجتماعی بدون حور افراد پدید نخواهد آمد؛ و زمانی پدید میآید که در یک
محیط اجتماعی انسانها در مقابل هم قرار داشته باشند که در درون آن سرمایه اجتماعی شکل خواهد گرفت .در واقع سرمایه
اجتماعی جزئی از ساختار آن رابطه شکل گرفته است؛ که کنشگران میتوانند از کارکردهای آن بهره برده و آن را پشتوانه رفتارهای
هدفمند خود قرار دهند .سرمایه اجتماعی که حلقه مفقوده تئوریهای رشد و توسعه بوده ،به خوبی روشن کننده تفاوت کشورها در
رشد است .فضیلتهای اخالقی هر جامعه بر سرمایة اجتماعی تاثیر دارد و با همه نهادهای حکومتی و محلی و مدنی و فردی ارتباط
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جامعه شناسان سرمایه اجتماعی را به دو نوع سرمایه اجتماعی درون گروهی و سرمایه اجتماعی برون گروهی تقسیم کردهاند.
اعتماد و مشارکت دو عنصر مهم سرمایه اجتماعی به شمار میآید؛ و از جمله صفتهایی که اعتماد را ایجاد میکنند عبارتند از
رعایت اعتدال ،داشتن انصاف ،وفادار بودن که منجر به تولید سرمایه اجتماعی میشود؛ بنابراین برای دستیابی به اعتماد الزم است
که این ارزشها به فعلیت درآید .لذا امروزه سازمانهای دولتی باید کارهایی را انجام دهند که جامعه آن را بپذیرد و منطبق با
ارزشهای آن باشد؛ و سازمانهایی که نتوانند خود را با این این شرای وفق دهند ،در عرصه عمل موفق نخواهند بود؛ بنابراین الزم
است سازمانها به منظور موفقیت در کارشان عملکرد خود را ارتقاء دهند و نسبت به شهروندان متعهد باشند .اگر این چنین نباشد و
اعتماد بین شهروندان و سازمانهای دولتی وجود نداشته باشد هر دو دچار خسارت و زیان خواهند شد .تنها اگر سازمانهای دولتی
کاردهایی که دقیقا همسو با وطایفشان است را به خوبی انجام دهند میتوان به در تولید سرمایه اجتماعی توسط سازمانهای دولتی
امیدوار بود(مورات.)2444 ،
جامعه شناسان بیان میکنند که به علت اینکه در ایران سرمایه اجتماعی به صورت درونگروهی است که مصادیق آن پیوندها
خانوادگی ،قومی ،عشیرهای و هیئتهای خودجوش مذهبی است؛ و در مواقع اضطرار به همنوعان خود کمک مینمایند برای تقویت
روابط بین افراد نیازمند سرمایه اجتماعی برون گروهی هستیم؛ اما در ایران شکل مدنی سرمایه اجتماعی کمرنگ شده و زمانی
سرمایه اجتماعی ایجاد میشود که دولت و مردم با هم همکاری داشته باشند؛ که تا زمانیکه همکاری وجود نداشته باشد
نتیجهگیری از سرمایه گذاری در این زمینه غیرممکن است .عبداللهی و موسوی ،بیان کردند که با توجه به اینکه میزان سرمایه
اجتماعی پایین است ،سرمایه اجتماعی جدید باید با اصالح کردن محیط عمومی و اجتماعی و ارتباطات جمعی و تغییر مثبت
بینشهای افراد ایجاد شود(صیدایی و دیگران.)4990 ،
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معنی داری دارد؛ اما در ایران سرمایه اجتماعی درون گروهی به نسبت زیاد بوده و برنامهریزان بایدبه منظور نقویت آن از نقاط قوت
.سرمایه اجتماعی بهره گیرند
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