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چکـیده
سرمایه اجتماعي مهمترین نوع سرمایه است که دیگر سرمایهها در پرتو آن نمود و معني ميیابند این نوع سرمایه است که
باعث اتحاد و انسجام ميان افراد و جوامع انساني گشته و آنها را براي رسيدن به پيشدرفت و توسعه و استفاده از سایر
سرمایهها مهيا ميگرداند از این رو سرمایه اجتماعي ،یکي از مهمترین شاخصههاي رشد و توسعه هر جامعهاي به شمار
ميآید .از این رو موضوع سرمایه اجتماعي به عنوان یک اصل اساسي براي نيل به توسعه پایدار محسوب شده و حکومتها
و دولتمرداني موفق قلمداد ميشوند که بتوانند با اتخاذ سياستهاي الزم و ارائه راهکارهاي مناسب در ارتباط با جامعه به
توليد و توسعه سرمایه اجتماعي بيشتر نائل شوند .از آن جا که جوانان و نوجوانان ،فرصت بي بدیل زندگي و سرآغاز
استحکام شخصيت و ظهور و بروز استعدادهاي انساني است و همينطور این قشر از جامعه از اصلي ترین مولفه هاي توسعه
اقتصادي ،اجتماعي و سياسي جوامع به شمار مي رود و نقش حياتي و موثري را در رشد و پيشرفت یک کشور ایفا مي کند
جوامعي که این منبع سرشار انساني و سرمایه اجتماعي را در اختيار دارند باید آینده اي اميد بخش را پيش روي خود
ترسيم نمایند .فلذا ضرورت دارد که مفهوم سرمایه اجتماعي و همينطور راههاي افزایش آن در بين جوانان و نوجوانان
بررسي شود نتایج نشان داد از جمله عوامل افزایش دهنده سرمایه اجتماعي خانواده ،دوستان و نزدیکان؛ همينطور کيفيت
زندگي ،تسهيلگري کنشهاي اجتماعي و رفع تمامي موانع سياسي ،فرهنگي ،اجتماعي؛ مردم دارو عدالت گري دولتها و
حکومتها و  ...ميباشد.

واژگـان کلـیدی :سرمایه اجتماعي ،راه هاي افزایش سرمایه اجتماعي ،جوانان و نوجوانان
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 -1مقدمه

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :تابستان  ،1021جلد یک

نوجواني مرحله گذار از کودکي به بزرگسالي است که در برگيرنده تغييرات بسيار در ابعاد زیستي ،روان شناختي و اجتماعي مي
باشد (چاندراشاکاراپا ،راماکریشانا ،رم و مانجونث .)2212 ،1از نظر زیستي نوجوانان تغييراتي نظير تغييرات بلوغ ،تغيير در ساختار مغز
و تمایالت جنسي را تجربه ميکنند .در بعد روان شناختي ظرفيت شناختي نوجوان افزایش ميیابد و در نهایت نوجوانان در تعامل با
محيط مدرسه و خانواده و نقشهاي محول شده به آن ها در این محيطها تغييرات اجتماعي را تجربه مي کنند (کارونان.)2222 ،2
از جوان تعاریف متعدد و متفاوتي بيان شده که مبناي اغلب آنها سن و سال و مسائل جمعيت شناختي است (خرمشادي و
عليپور .)1030 ،براساس تعریف سازمان ملل جوان ،فردي بين  15تها  20سال است .اما این محدوده در کشورهاي مختلف متفاوت
است .در جمعبندي نظري مختلف ميتوان گفت که جوان فردي است که در محدوده ي سني  15تا  05سال قرار دارد و داراي
ویژگيهاي جسماني و الگوهاي رفتاري خاص ميباشد( .سازمان جهاني سالمت )2210 ،در سالهاي اخير به دليل توجه بيشتر
جوامع به سرمایه انساني ،انسانها و به ویژه جوانان در مسئله توسعه و تحوالت جوامع بشري ،نقش محوري یافته و جوانان به
عنوان بخشي از جمعيت هر جامعه که از توان و بالندگي بيشتري در مقایسه با دیگر بخشهاي جمعيتي برخوردار هستند در
مطالعات اجتماعي بسيار مورد توجه قرار گرفتهاند (خرمشادي و عليپور .)1030 ،این الگو گرچه در فرهنگ غربي ممکن است
نوظهور به نظر آید ولي این امر در فرهنگ اسالمي سابقهاي طوالني دارد .چنان چه از رسول اکرم (ص) روایات متعددي
درخصوص سپردن مسئوليتهاي حساس به جوانان ،مانند اسامهبنزید هجده ساله برجا مانده است (یوسفي و همکاران.)1033 ،
سرمایه اجتماعي از جمله سازههایي است که در دهههاي اخير به عنوان مفهومي کليدي در تبيين وجود مثبت و منفي حيات
اجتماعي از اقبال گستردهاي برخوردار شده است .قدرت و کارایي باالي آن در تبيين پدیدهها باعث گسترش فضاي جدیدي در
عرصه تحقيقات اجتماعي در دهههاي پایاني قرن بيستم شد .هرچند که این اصطالح را نخستين بار هانيفن به کار برده است ،اما تا
دهه شصت ،که جاکوبز در کتاب مرگ و زندگي در شهرهاي آمریکایي از این واژه براي بيان روابط و پيوندهاي ميان گروههاي
حاشيه نشين شهري استفاده کرد ،کاربرد چنداني نداشت .شاید بتوان اولين مطالعه نظام مند پيرامون مفهوم سرمایه اجتماعي را
مربوط به پيربوردیو دانست .به نظر وي ،سرمایه اجتماعي مجموع منابع بالفعل و یا بالقوهاي را دربرميگيرد که به مالکيت یک
شبکه پایدار متصل است .وي از سه نوع سرمایه فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي نام ميبرد (یه و همکاران .)2222 ،با نظریه پردازي
کلمن درباره سرمایه اجتماعي این مفهوم گسترش بيشتري یافت .به اعتقاد وي سرمایه اجتماعي مجموعهاي از چيزهایيست که در
ذات منابع ساختاري اجتماعي تشکيالت اجتماعي ،نظير اعتماد ،هنجارها و شبکههایي که ميتوانند کارآیي جامعه را از طریق
تسهيل عمل هماهنگ بهبود بخشند ،نهفته است (پاکدامن و همکاران.)1031 ،
رابرت پاتنام سرمایه اجتماعي را چنين تعریف ميکند :ویژگيهاي سازمان اجتماعي ،همچون اعتماد ،هنجارها و شبکههاي
ارتباطي که ميتوانند کارآیي جامعه را از طریق تسهيل کنش هماهنگ شــده بهبود بخشند و همکاري ارادي کنشگران اجتماعي را
تسهيل نماید(خرمشادي و عليپور .)1030 ،اگرچه سرمایه اجتماعي به شکلهاي مختلف تعریف شده است ،اما بيشتر تعاریف این دو
جنبه را در برميگيرند :جنبه ساختاري و جنبه شناختي .اکثر تعاریف آن نيز حول سه محورند :شبکههاي اجتماعي ،هنجارهاي
متقابل ،اعتماد .شبکه اجتماعي بهعنوان جنبه ساختاري سرمایه اجتماعي درک ميشود و مشارکت در این شبکهها مشخصه
ویژگيهاي رفتاري است .هنجارها و اعتماد بيشتر جنبه شناختي سرمایه اجتماعي هستند .که با ارزشها و عقاید مشخص ميشوند.
پاتنام سرمایه اجتماعي را به عنوان ترکيبي از این سه مشخصه تعریف کرده است (کلوند و همکاران.)2212 ،
سرمایه اجتماعي همانند سایر مفاهيم علوم انساني یک مفهوم انتزاعي و کالن است .همانگونه که مفهوم سرمایه فيزیکي نيز
یک مفهوم کالن است .وقتي از سرمایه اجتماعي سخن گفته ميشود ،منظور مجموعهاي از مفاهيم غير همگن است که هر کدام
کارکرد خاص خود را در نظام اجتماعي دارد و صرفاً براي به دست دادن یک سنجش کمي آنها را با هم جمع ميکنند (پالدام،
 .)2223سرمایه اجتماعي به پيوندها و ارتباطات ميان اعضاي یک شبکه به عنوان منبع با ارزش اشاره دارد و با خلق هنجارها و
اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضاء ميشود (فيلد .)2220 ،0سرمایه اجتماعي مفهومي اساسي و بنيادي در درک خالقيت،
نوآوري و ایجاد رفتارهاي کارآفرینانه و همچنين پویایيهاي سازماني به شمار ميآید ،زیرا فرآیند خالقيت و نوآوري یادگيري تيمي
را تحت تاثير قرار ميدهد و آن را تسهيل ميکند و زماني که افراد به جامعهاي تعلق داشته باشند که از سطح باالي سرمایه
اجتماعي برخوردار باشند ،افراد تمایل زیادي به کار با یکدیگر و مشارکت دارند و ریسک پذیرتر ميشوند و این سرمایه اجتماعي
غني موجب ميگردد تا فعاليتهاي نوآورانه در بين افراد توسعه یابد (پيران و همکاران .)1031 ،به عبارت دیگر سرمایه اجتماعي از
جمله مهمترین سرمایههاي هر انساني ميباشد و بدون چنين سرمایهاي پيمودن راه هاي توسعه و تکامل فرهنگي و اقتصادي،
ناهموار و دشوار ميگردد (ازکيا و غفاري.)1030 ،
امروزه محققين سرمایه اجتماعي را یکي از عوامل زمين ساز و مؤثر در سالمت اجتماعي و کاهش خطر پذیري در جامعه مي
دانند (کوران .)2221 ،تحقيقات نشان داده اند که سرمایه اجتماعي در نوجوانان و جوانان با موفقيت تحصيلي و شغلي (دوفار ،پارسل
و تروتمن ،)2210 ،کاهش ریسک پذیري براي انجام رفتارهاي جنسي (واتنيب ،)2212 ،ميزان ابتال و روند اختالالت رواني همچون
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افسردگي و مصرف مواد (فرلندر و همکاران )2212 ،در ارتباط است .براي مثال نتایج پژوهش آنتيال ،آنتيال ،کورکي و واليماکي
( )2211نشان مي دهد ،روابط اجتماعي در جوانان و نوجواناني که از نشانه هاي افسردگي رنج مي برند ،تحت تأثير تعداد روابط
فعلي و کيفيت این روابط مي باشد .از آنجا که یکي از اهداف مهم برنامه هاي توسعه هر کشور ،کاهش آسيب هاي اجتماعي در
قشر جوان و نوجوان است ،تحقق و دستيابي به این مهم ،نيازمند شناخت عوامل مؤثر بر ایجاد آن در جامعه مي باشد (مکلئان،2
2212؛ وینک و همکاران .)2210 ،چرا که قشر جوان و نوجوان هر کشور آینده سازان هر جامعه بوده و آینده هر کشور تا حد زیادي
به رفتارهاي این قشر از آن جامعه بستگي دارد از سوي دیگر تحقيقات در مورد راههاي افزایش سرمایه اجتماعي بسيار اندک است
و بخش عمدهاي از مطالعات انجام شده تا به امروز در مورد سرمایه اجتماعي با استفاده از نمونه بزرگسال و در خصوص تأثير آن بر
سایر متغيرها در ادارات و سازمانهاي مختلف بوده است و کمتر به این مفهوم و اهميت و راههاي افزایش آن در ميان نوجوانان و
جوانان پرداخته شده است (امين زاده و همکاران2210 ،؛ چن و همکاران .)2215 ،از این رو مسئله اصلي این پژوهش این است که
چگونه و به چه روشي ميتوان سرمایه اجتماعي را در نوجوانان و جوانان افزایش داد؟
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افشاري وهمکاران ( )1033به بررسي تأثير سرمایه اجتماعي بر گرایش جوانان تهراني به مهاجرت خارج از کشور پرداختند.
هدف این تحقيق ،بررسي تأثير سرمایه اجتماعي بر گرایش جوانان تهراني به مهاجرت خارج از کشور و همچنين بررسي سایر
عوامل تا ثير گذار بر این پدیده است .مطالعه پيش رو در چارچوب رویکرد اعتماد اجتماعي ،به بررسي تاثير سرمایه اجتماعي بر
گرایش جوانان تهراني به مهاجرت به خارج از کشور مي پردازد .نتایج به دست آمده از این جداول نشان دهنده رابطه بين متغيرهاي
مذکور با گرایش به مهاجرت جوانان ميباشد .ضریب همبستگي به دست آمده براي این متغير برابر -2/00با سطح معنيداري
 ،P =2/222بيانگر رابطه منفي و معکوس بين دو متغير مذکور مي باشد؛ به این معنا که با افزایش در ميزان سرمایه اجتماعي بين
افراد ،احتمال گرایش به مهاجرت در بين جوانان کاهش ميیابد .ضریب همبستگي به دست آمده براي این متغير برابر -2/00با
سطح معني داري  ،P =2/222بيانگر رابطه منفي و معکوس بين دو متغير مذکور ميباشد؛ به این معنا که با افزایش در ميزان
سرمایه اجتماعي بين افراد ،احتمال گرایش به مهاجرت در بين جوانان کاهش ميیابد.
پاکدامن و همکاران ( )1031مقایسه ميزان سرمایه ي اجتماعي دانش آموزان نوجوان شهر تهران :نقش جنس پرداختند.
پژوهش حاضر با هدف مقایسه سرمایه اجتماعي و مؤلفه هاي دوگانه آن بين دانش آموزان دختر و پسر شهر تهران انجام گرفت.
جامعه آماري این پژوهش ،نوجوانان  12تا  13ساله شهر تهران بودند که از بين آن ها نمونه اي به حجم  255نفر ( 123دختر و
 102پسر) به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند .به منظور جمعآوري اطالعات از پرسشنامه سرمایهي اجتماعي
دانشآموزان نوجوان SCQ-AS؛ (پاویا و همکاران )2210 ،استفاده شد.توزیع دادههاي مربوط به متغير سرمایه اجتماعي و ابعاد آن
غيرطبيعي بود .بنابراین داده ها با استفاده از روش هاي آمار توصيفي و آزمون  Uمان ویتني تجزیه و تحليل شدند .نتایج پژوهش
نشان داد دختران نسبت به پسران در سطوح باالتري از سرمایه اجتماعي قرار دارند .در بعد «انسجام اجتماعي در مدرسه» نيز
نمرات دختران سطوح باالتري را نشان مي دهد .در بعد «اعتماد» اگرچه پسران نمرات باالتري را کسب کرده اند اما تفاوت نمرات
در این بعد بين دو گروه معنادار نيست .نتيجه گيري :جنس دانشآموزان در ميزان سرمایه اجتماعي آن ها تأثير گذار است .یافته
هاي این پژوهش مي تواند د ر تدارک بسته هاي آموزشي مخصوص والدین و معلمان و کمک به ارتقاي سالمت روان شناختي
دانش آموزان نوجوان مفيد واقع شود.
جواجه نوري و زارعي محمودآبادي ( )1035به بررسي رابطه سرمایه اجتماعي وجرم جوانان مورد مطالعه :جوانان شهر یزد
پرداختند .جرایم و رفتارهاي مجرمانه یکي از مسائل مهم جامعه ایران محسوب ميشود .سرمایه اجتماعي به عنوان یک عامل بسيار
مهم در بروز و جلوگيري از جرم و رفتارهاي مجرمانه ،ميتواند در تبيين جرم و رفتارهاي مجرمانه به ما کمک شایاني کند .با
استفاده از چارچوب نظري مبتني بر نظریههاي بوردیو و پاتنام و تحقيقات پيشين تعداد  1فرضيه طراحي شد .براي آزمون فرضيات،
یک نمونه  032نفري از جوانان 23ـ 13سال یزدي با روش نمونهگيري تصادفي چند مرحلهاي سهميهاي از تمامي مناطق شهر یزد
انتخاب گردیدهاند .حجم نمونهگيري بر مبناي جدول مورگان است .نتایج حاصل از تحليلهاي تکنيکهاي دو متغيره نشان داده
است که در رابطه با بروز رفتارهاي مجرمانه تفاوت معناداري بين دو جنس وجود دارد .همچنين بين طبقات شغلي والدین به لحاظ
بروز رفتار مجرمانه جوانان رابطه معناداري وجود دارد .نتایج حاصل از تکنيک رگرسيون چند متغيره نشان داد که  5متغير رضایت و
صميميت در محله ،مشارکت در جلوگيري از وقوع جرم در محله ،شبکه اجتماعي ،اعتماد اجتماعي ،تحصيالت پدر و تحصيالت مادر
در مجموع توانستهاند  02درصد تغييرات رفتار مجرمانه جوانان را تبيين کنند.
سریاما 0و همکاران ( )2222به بررسي ابعاد سرمایه اجتماعي و فرهنگ یادگيري :موردي از یک سازمان فناوري اطالعات
پرداختند .مطالعات قبلي در مورد سرمایه اجتماعي و تأثير آن بر جنبههاي مختلف تجارت متمرکز بوده است .در مورد اینکه چگونه
سرمایه اجتماعي فرهنگ یادگيري را در سازمانها امکانپذیر ميکند ،در ادبيات خال اساسي وجود دارد .هدف این مقاله بررسي
1. Anttila, K. I., Anttila, M. J., Kurki & Välimäki
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روابط مستقيم و غيرمستقيم بين ابعاد سرمایه اجتماعي و فرهنگ یادگيري در زمينه سازماني است .یک تحقيق مبتني بر نظرسنجي
انجام شد که در آن از پرسشنامه مبتني بر پرسشنامه ابعاد سازمان یادگيرنده ) (DLOQو سرمایه اجتماعي استفاده شد .شرکت-
کنندگان در این مطالعه کارمندان یک سازمان فناوري اطالعات مستقر در هند بودند .دادهها براي درک روابط علي بين سرمایه
اجتماعي و فرهنگ یادگيري تحت مدلسازي معادالت ساختاري قرار گرفتند .این مطالعه تجربي با تأکيد نشان ميدهد که
پارامترهاي سرمایه اجتماعي بر یادگيري فردي تأثير مثبت ميگذارد .نتایج نشان ميدهد که دید مشترک ،روایتهاي مشترک در
بعد شناختي ،اعتماد و شناسایي در بعد رابطهاي و اطمينان متقابل در بعد ساختاري تأثير مثبتي در یادگيري کارکنان دارد.
اکپي-منساح ) 2222( 1به بررسي توسعه سرمایه اجتماعي به عنوان نوآوري در توسعه منابع انساني :موردي از دانشگاههاي فني
در غنا پرداختند .سرمایه اجتماعي بيانگر رابطه اجتماعي بين افراد در یک سازمان است .رابطه خوب بين کارفرمایان و کارمندان
ميتواند تعهد و بهرهوري را افزایش دهد .همچنين سهم مثبتي در عملکرد سازماني دارد .دانشگاهها و سایر موسسات آموزش عالي
نهادهاي اصلي ایجاد  ،نوآوري و توسعه سرمایه اجتماعي در یک کشور هستند .توسعه سرمایه اجتماعي به طور موثر به موسسات
آموزش عالي اجازه ميدهد تا توسعه اقتصادي ،اجتماعي و سياسي یک کشور را پيش ببرند .موسسات آموزش عالي در غنا باید به
خاطر پيشرفت اقتصادي این کشور ،از طریق سرمایه اجتماعي نوآوري کرده و منابع انساني را توسعه دهند .اگر روابط اجتماعي به
درستي مورد توجه قرار گيرد ،نوآوري در سازمانها بيشتر اتفاق ميافتد .این مطالعه بر روي دو دانشگاه فني در غنا متمرکز
است .فرض این است که نوآوري در سرمایه اجتماعي ميتواند منابع انساني کارکنان دانشگاه را توسعه دهد و به آنها اجازه دهد
بيشتر به کار خود متعهد شوند و عالقه بيشتري به حفظ آنها داشته باشند .پروژه تحقيقاتي از روش تحقيق کيفي به صورت
مصاحبه در جمعآوري دادهها استفاده کرده است .مشخص شد که ایجاد نوآوري در توسعه سرمایه انساني از طریق استفاده از
سرمایه اجتماعي ميتواند تعهد و حفظ کارکنان را تضمين کند.
دوفر و همکاران ( )2213به بررسي این سؤال پرداختند که آیا سرمایه اجتماعي ميتواند از نوجوانان در برابر رفتارهاي
بزهکارانه ،نگرشهاي ضد اجتماعي و مشکالت سالمت روان محافظت کند؟ نظریه سرمایه اجتماعي پيشنهاد ميکند که هنجارها،
تعهدات و اطالعاتي که نوجوانان از روابط اجتماعي خود دریافت ميکنند ،بهعنوان شکلي از سرمایه عمل ميکنند که در
موقعيتهاي اجتماعي قابل معامله است  .پيامدهاي این نظریه هنگام در نظر گرفتن رشد در نتایج مثبت واضح است :سرمایه
اجتماعي باید رشد بيشتري را فراهم کند .با این حال ،هنگام مقایسه پيامدهاي مثبت محافظتي بالقوه و منفي ناشي از سرمایه
اجتماعي مشخص شد پيامدهاي منفي کمتر خودنمایي ميکند .یک بررسي سيستماتيک از ادبيات سرمایه اجتماعي براي بررسي
شواهد براي این اثرات محافظتي انجام شد .نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعي عموماً از جوانان در برابر پيامدهاي منفي محافظت
ميکند .با این حال ،شواهد براي برخي از نتایج ،مانند سالمت روان ،مختلط است.

 -3ادبیات نظری
 -1-3تعریف و مفهوم سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعي براي رشد نوجوانان و جوانان مهم است ،منحصراً در محدوده خانه جاي ندارد ،بلکه ميتوان آن را در بيرون از
خانواده و در جامعه که در برگيرنده روابط اجتماعي پدر و مادرها و در بستگي که به وسيله این ساختار روابط به نمایش در ميآیند و
در ارتباطات پدران و مادران با نهادها یافت (قدم زن جاللي .)1032 ،به عبارت دیگر این بعد از سرمایه اجتماعي به روابط عيني و
پيوندهاي خارج از خانه افراد در درون اجتماع کليتر اشاره دارد که منابعي را جهت کمک به اعضاي خانواده ایجاد ميکند .بعد دیگر
سرمایه اجتماعي یعني اعتماد اجتماعي ،تجليات انتزاعيتر سرمایه اجتماعي است یعني آن چيزي که افراد فکر یا احساس ميکنند
(دي سيلوا.)2225 ،2
0
بوردیو اولين کسي است که به زعم پورتز ( )1333تحليل منظمي از سرمایه اجتماعي به دست داده است و این مفهوم را چنين
تعریف کرده است « :سرمایه اجتماعي حاصل انباشت منافع بالقوه و بالفعلي است که مربوط به مالکيت یک شبکه باداوم از روابط
کم و بيش نهادینه شده در بين افرادي است که با عضویت در یک گروه ایجاد ميشود» (بوردیو.)2212 ،0
کلمن سازمان اجتماعي را پدید آورنده سرمایه اجتماعي در نظر ميگيرد؛ ولي معتقد است که سرمایه اجتماعي با کارکردش
تعریف مي شود ،به زعم وي سرمایه اجتماعي شيء واحدي نيست بلکه انواع چيزهاي گوناگوني است که دو ویژگي مشترک دارند:
همه آنها جنبهاي از ساخت اجتماعي هستند و کنشهاي معين افراد را در درون ساختار تسهيل ميکنند .سرمایههاي اجتماعي،
مانند شکلهاي دیگر سرمایه مولد است و دستیابي به هدفهاي معين را که در نبود آن دست یافتني نخواهد بود امکانپذیر
ميسازد (کلمن .)1032 ،کلمن برخي از روابط اجتماعي را که ميتواند منابع سرمایهاي سودمند ایجاد کند شامل :تعهدات و
انتظارات ،ظرفيت بالقوه اطالعات ،هنجارها و ایدئولوژي ميداند .پاتنام در بررسي عناصر سرمایه اجتماعي ،مشارکتهاي مدني را از
اشکال ضروري به شمار ميآورد و معتقد است که هر چه این شبکهها در جامعهاي متراکمتر باشند احتمال همکاري شهروندان در
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جهت منافع متقابل بيشتر است و باعث ميگردد که هزینههاي بالقوه عهدشکني در هر معاملهاي افزایش یابد .هنجارهاي قوي
معامله متقابل را تقویت کند ،ارتباط را تسهيل و جریان اطالعات را در مورد قابل اعتماد بودن افراد بهبود بخشد و شبکههاي
مشارکت مدني تجسم موفقيت پيشينيان در همکاري است .وي عالوه بر مشارکتهاي مدني از هنجارهاي معامله متقابل 1و اعتماد
نيز به عنوان عناصر ذهني و شناختي سرمایه اجتماعي نام برد (پاکدامن و همکاران.)1031 ،
0
اُفه و فوش 2عالوه بر عناصري که در تعریف بوردیو ،کلمن و پاتنام از سرمایه اجتماعي وجود دارد ،در بعد گرایش به آگاهي و
توجه ،0اشاره نموده و آن را شامل مجموعه افکار ،عقاید و حساسيت نسبت به زندگي اجتماعي و سياسي و توجه به هر چيزي که در
وسيعترین معنا به امور عمومي اطالق مي شود که مربوط به شکل بالقوه فردي تمایل ضعيف نسبي در دنبال کردن موضوعات
مشترک در رسانههاي الکترونيکي و چاپي بوده و پيش شرط شناختي ضروري و شکل فعالتر مسئوليت مدني است که باعث عالقه
مندي و دل نگراني ميشود و نقطه مقابل آگاهي و توجه وضعيت شناختي چشم پوشي ،بيتفاوتي و شکلگيري نگرش فرصت
طلبانه است (اُفه و فوش.)2222 ،
پس در تعریف ،سرمایه اجتماعي به عنوان منبعي جهت «کنش اجتماعي» تلقي ميگردد و این منبع عالوه بر آگاهي و توجه
یا دانش نسبت به امور عمومي اجتماعي یا سياسي است .یعني آگاهي که موجب عالقه مندي و دل نگراني است ،شامل هنجارهاي
اعتماد (اعتماد عمومي یا تعميم یافته و اعتماد نهادي /مدني) هنجارها و یا رفتارهاي معامله متقابل که در درون شبکههاي اجتماعي
عمل ميکنند و عناصر ساختاري شبکهها و مشارکتهاي رسمي و غيررسمي ميباشد .نتایج سرمایه اجتماعي در داخل شبکه
شامل مجموعهاي از کنشهاي جمعي در اشکال و اندازههاي مختلف است .در اینجا تمایز «هدف» و «واحد تحليل» در کار پاتنام،
کلمن و بوردیو به خاطر بررسي انواع مختلف کنش جمعي در مقياسها و شکلهاي مورد نظر آنها بوده است و در عمل تعریف هر
سه آنها از این مفهوم یکسان ميباشد .حال با توجه به بيان مفهوم سرمایه اجتماعي چارچوبهاي نظري و نظریات مطرح شده در
زمينه سرمایه اجتماعي ارائه ميگردد (رضایي و همکاران.)1030 ،
همانگونه که ذکر شد سرمایه اجتماعي بطور بسيار وسيعي مورد استفاده پژوهشگران علوم انساني واقع شده است .با این وجود،
این مفهوم داراي ابهاماتي بوده و بنظر مي رسد محققان گوناگون ،تعاریف متفاوت و بعضاً متناقضي از آن داشته باشند .در این راستا،
سه سؤال یا مشکل قابل توجه هستند (کامپانت 5و همکاران:)2221 ،
اول اینکه آنگونه که کلمن مطرح کرده است ،معلوم نيست که سرمایه اجتماعي یک ویژگي فردي و یا یک ویژگي گروهي
باشد .در مثالهاي مربوط به فروشندگان الماس و زندگي در حومه شهر قدس ،بنظر ميرسد ،سرمایه اجتماعي یک ویژگي جمعي و
مربوط به گروه باشد .یعني بعضي گروهها و اجتماعات ،بخاطر دارا بودن برخي خصوصيات ،قادر هستند که نوعي از سرمایه اجتماعي
را ایجاد کنند .در همين راستا کلمن مفهوم «بستگي »2را مطرح ميکند که نشانگر شبکهاي شدن و فراگير بودن روابط ميباشد ،به
این صورت اگر دو کودکي که یکدیگر را مي شناسند و والدین آنها نيز با یکدیگر آشنا هستند ،اگر یکي از والدین ناظر به رفتار
کودکان نبود  ،حداقل والد دیگر ناظر باشد .یا اینکه اگر کودکان خطایي انجام دادند ،کشف آن توسط یکي از والدین منجر به
آگاهي والد دیگر نيز بشود (ربيعي و همکاران .)1032 ،به همين خاطر ،از نظر کلمن ،انجمنهاي مدني ،مانند انجمن اوليا و مربيان
و مانند آن در ایجاد و ترویج سرمایه اجتماعي بسيار با اهميت ميباشند .از طرف دیگر ،وقتي کلمن سرمایه اجتماعي را بعنوان
توانایي کنشگران در بکارگيري ساختارهاي اجتماعي براي رسيدن به منافع شخصي ،تعریف ميکند ،بيانگر این است که سرمایه
اجتماعي یک ویژگي فردي ميباشد ،یعني افراد متفاوت با توجه به توانایيها و استعدادهاي فردي شان ،ميتوانند به ميزانهاي
گوناگوني از امکانات گروه استفاده کنند (یه 1و همکاران.)2222 ،
در واقع ،در بيشتر مطالعاتي که از مفهوم سرمایه اجتماعي استفاده شده است ،آنرا بصورت یک مفهوم گروهي بکار بردهاند .مثالً
پاتنام ( )2221به بکارگيري شاخصهاي عضویت و مشارکت در سازمانهاي مدني ،ميزان اعتماد افراد نسبت به دیگران و
کمک هاي نوع دوستانه به دیگران ،ميزان سرمایه اجتماعي هر یک از ایاالت آمریکا را بدست آورده و سپس بين آن و متغيرهاي
گوناگوني مانند عملکرد مدارس ،ميزان تماشاي تلویزیون توسط کودکان ،ميزان جرایم خشونت آميز ،برابري اقتصادي و  ...عميق ًا
رابطه معنيداري بدست آورد .الواني و شيرواني( )1032در بررسي مشکالت اداري سازمانهاي بخش عمومي ،سرمایه اجتماعي را
بعنوان یک پدیده سازماني در نظر گرفته ،پيشنهاداتي براي غلبه بر مشکالت کاهش سرمایه اجتماعي ارائه ميکنند (ازکيا و غفاري،
 )1030با بکارگيري اعتماد اجتماعي ،انسجام اجتماعي و مشارکت اجتماعي به عنوان سه مؤلفه سرمایه اجتماعي ،ميزان وجود آنرا
در مجموعهاي روستاهاي شهرستان کاشان مورد مطالعه قرار دادهاند .تعریف کردن سرمایه اجتماعي بعنوان یک پدیده جمعي،
حداقل دو مشکل را بوجود ميآورد:
-1اگر سرمایه اجتماعي متعلق به گروه باشد ،نميتوان منافعي را که فرد ،خارج از روابط گروهي بدست ميآورد ،تبيين کند ،به
این معني که بسياري از افراد وقتي در یک گروه اجتماعي (مانند دانشگاه ،تيم ورزشي و  )...قرار ميگيرند یک سري روابط آشنایي
و اجتماعي به وجود مي آورند و بعداً در شرایطي دیگر ،ممکن است از این روابط براي یافتن شغل یا گرفتن وام و امثال اینها استفاده
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کنند .یعني روابط اجتماعي ایجاد شده در یک زمينه و محيط ،در زمينه و محيطي جداي از محيط اوليه ،بکار ميآیند .نشان دهنده
این واقعيت است که سرمایه اجتماعي در واقع یک پدیده فردي است (استون و همکاران ،1333 ،به نقل از دوفر و همکاران،
.)2213
 -2جمعي انگاشتن سرمایه اجتماعي ،بر این پيش فرض استوار است که همه افراد آن گروه ،در بکارگيري سرمایه اجتماعي
مساوي هستند .در واقع کلمن ( )2210مطرح ميکند ،سرمایه اجتماعي داراي ویژگيهایي است که آنرا از سرمایه اقتصادي و
انساني متمایز مي سازد ،که یکي از آنها از جنبه منفعت عمومي سرمایه اجتماعي ناشي ميشود .مثالً در انواع ساختارهاي اجتماعي،
که هنجارهاي اجتماعي و ضمانتهاي اجرایي ،تحميالتي را امکانپذیر ميسازد ،در درجه اول به افرادي که تالشهاي آنها براي
بوجود آوردن هنجارها و ضمانتهاي اجرایي الزم است ،سود نميرسانند ،بلکه به همه افرادي که جزء آن ساختار معين هستند ،سود
ميرسانند .چرا که سرمایه متعلق به جمع است ،بنابراین براي استفاده همه اعضاء به یکسان قابل بهرهبرداري ميباشد ،در صورتيکه
این پيش فرض چندان با واقعيت مطابقت ندارد .اگر ما بهداشت عمومي و یا آموزش همگاني را بعنوان سرمایه اجتماعي متعلق به
جامعه در نظر بگيریم که براي همه افراد جامعه عرضه شده است ،تحقيقات نشان ميدهد که افراد متعلق به طبقات متفاوت،
دسترسي یکساني به آنها ندارند و حتي در درون طبقات و گروههاي اجتماعي نيز ميزانهاي دسترسي به منافع گروهي متفاوت
است.
دو ،دیگر ابهام دیگر در مفهوم سرمایه اجتماعي این است که اگر ،همچون تحقيقات کلمن سرمایه اجتماعي توسط
کارکردهایش تعریف شود ،این مفهوم دچار استدالل دوري 1یا گردشي شده و ابطال ناپذیر ميگردد ،یعني ما از نتيجه پدیده اي ،به
خود پدیده پي ميبریم (ترنر )2215 ،وقتي گفته مي شود که اعضاي یک گروه داراي سرمایه اجتماعي هستند به علت آن است که
به یکدیگر اعتماد داشته و با یکدیگر همکاري ميکنند و چون داراي سرمایه اجتماعي هستند ،ميزان اعتماد متقابل و همياري آنها
باالست ،از نظر مفهومي ،علل بوجود آورنده و پي آمدهاي منتج شده از سرمایه اجتماعي ،از یکدیگر تفکيک نشدهاند .به گفته پورتز
( )1333اگر بگویيم دانشجوي الف داراي سرمایه اجتماعي است یعني چون توانسته است از شبکه اقوام خود یک وام تحصيلي
بدست آورد اگر دانشجوي ب فاقد سرمایه اجتماعي است به سبب آن است که نتوانسته است از شبکه اقوامش وامي بدست آورد .در
واقع سعي شده از نتيجه سرمایه اجتماعي به خودش پي برده شود و این یک استدالل دوري ميباشد .در ارتباط با تعریف سرمایه
اجتماعي توسط کارکردهایش ،یک پرسش دیگر نيز وجود دارد :کارکرد براي چه کسي؟ اینکه محفلهاي مطالعاتي دانشجویان
کره اي داراي سرمایه اجتماعي باال هستند ،آیا براي نظامي ،که آنها بر عليهاش مبارزه ميکنند ،نيز کارکرد است؟ یا ضد کارکرد؟
آیا تعهد گروهي و همياري گروههاي هنجارشکن ،در یک جامعه نيز سرمایه اجتماعي به حساب ميآیند؟ یک پرسش دیگر در
همين راستا ،این است که اگر ارتباط نزدیک و انسجام زیاد (سرمایه اجتماعي باال) یک گروه ،باعث «قوم محوري »2و بيرون از
دایره نگه داشتن «غيرخوديها» شود ،آیا هنوز داراي کارکرد است؟
سوم اینکه مفهوم سرمایه اجتماعي بعضي در معاني متناقض یکدیگر بکار گرفته شده است .پير بوردیو 0معتقد بود که انواع
سرمایهها (اقتصادي ،انساني ،اجتماعي) قابل تعویض به یکدیگر ميباشند .او حتي تا این حد پيش رفت که ادعا ميکند منابعي که
شخص از گروه بدست ميآورد ،مبنائي براي انسجام گروهي که این منابع را امکانپذیر هستند (پورتز )1333 ،یعني اینکه عمر افراد
عامداً و با برنامه ریزي ،یک سري از ارتباطات را ایجاد ميکنند که بتوانند از آنها بهرهبرداري اقتصادي-مادي بکنند ،در صورتيکه
کلمن( )2210مطرح ميکند که سرمایه اجتماعي ،مانند سرمایه فيزیکي و سرمایه انساني کامالً تعویضپذیر نيست .اما نسبت به
فعاليتهاي بخصوصي تعویضپذیر است .شکل معيني از سرمایه اجتماعي که در تسهيل کنشهاي معيني ارزشمند است ،ممکن
است بر کنشهاي دیگر بيفایده یا حتي زیان مند باشد.
براي کلمن و پوتنام ،ارتباط نزدیک افراد گروه ،شرط الزم براي ایجاد سرمایه اجتماعي محسوب ميشود .در واقع ویژگي
مشخصه الماس فروشان یهودي در نيویورک ،همين ارتباطات تنگاتنگ و فراگير افراد بود ،در صورتيکه از نظر ریچارد برت،)1332(0
سرمایه اجتماعي عبارت است از دوستان ،همکاران و تماسهاي عموميتري که فرد از طریق آنها ،فرصتهایي براي بکارگيري
سرمایههاي ملي و انساني خود بدست ميآورد و در این راستا ،هر چه شبکه ارتباطي فرد وسيعتر و متنوعتر باشد ،سرمایه اجتماعي
او بيشتر است ،زیرا ارتباطات نزدیک در خيلي مواقع دست و پاگير بوده و اطالعاتي را که فرد در این دنياي پيچيده بدان نياز دارد،
برایش فراهم نميکند.

 -2-3جوانان ،سرمایه اجتماعی و نیروی انسانی
از آنجا که امروزه مناب انساني با ارزش ترین عامل توليد و منب اصلي زاینده مزیت رقابتي و ایجادکننده قابليتهاي کليدي هر
سازمان است و عامل انساني منب راهبردي براي سازمانها محسوب شده لذا برنامه ریزي مناب انساني جزء برنامه ریزي استراتژي
است و سنگ زیربناي برنامه ریزي مناب انساني شناخت مفروضاتي است که توميما در آن اتخاذ مي شود و درصور پيش بيني و
قضاو مناسب ،اهداف مورد انتظار تحقق مي یابد (اسماعيلي .)1033 ،رشد و توسعه نيروي انساني مهمترین سرمایه جهان امروز
1. Tautogy
2. Ethnocentrism
3. Pierre Bourdieu
4. Richard Burt
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قلمداد ميگردد و کشورهاي توسعه یافته به خوبي اهميت این سرمایه زوال ناپذیر را دریافتهاند .بعالوه مسائلي چون جهاني شدن و
رشد برق آساي علوم و توليد اطالعات جدید ،چندین برابر شدن وسعت و عمق دانش بشري ،گسترش حير انگيز فناوري پيشرفته
توزیع اطالعات و روشهاي نوین توسعه مشارکت اجتماعي ،آموزش و توانمند سازي شهروندان متناسب با شرایط زندگي امروز
ضرورت توجه به نسل جوان را تقویت نموده است .رهبر انقالب اسالمي در دیدار دانش آموزان عضو اتحادیه انجمنهاي اسالمي
دانش آموزي در اردیبهشت سال  ،1032نقش عنصر جوان را در حرکت ملت به سوي پيشرفت و سعاد مادي و معنوي ،تعيين کننده
خواندند و تأکيد کردند :همه سعي و تالش دشمنان این است که با گرفتن ایمان و اعتماد به نفس جوانان ،این نيروي مؤمن ،با
نشاط ،با شوق ،مبتکر و پرتحرک را به عنصري غيرزنده و بيتأثير تبدیل کنند اما با همه این تالشها و برخي ریزشها ،رویشهاي
فراواني در سالهاي اخير به وجود آمده و جامعه جوان کشور جامعهاي خوب ،فعال ،مؤمن و زنده است .از جمله مهمترین اقدامات در
راه کشف قابليتهاي جوانان در جامعه امروز ایران ،ایجاد امکانات عملي و تسهيل شرایط و زمينههاي مشارکت آنان در همه ابعاد
ميباشد و لذا در این خصوص است که رهبر انقالب ميفرمایند « :واقعا باید قدر جوانان مؤمن و انقالبي را همه بدانند ،همه؛ این
جوانان مؤمن و انقالبياند که روز خطر سينه سپر ميکنند ،افرادي که نسبت به این جوانها با چشم بدبيني نگاه ميکنند یا مردم را
بدبين ميکنند ،خدمت نميکنند به کشور؛ به استقالل کشور ،به پيشرفت کشور ،به انقالب اسالمي خدمت نميکنند .این جوانها را
باید حفظ کرد ،باید از اینها قدرداني کرد ،امروز هم بحمداهلل کم نيستند و زیادند] .نباید[ با عناوین گوناگوني بخواهيم این
جوانهاي مؤمن را طرد کنيم و منزوي کنيم؛ که البته منزوي هم نميشوند؛ آن جوانهاي پرانگيزه ،با این حرفها منزوي نميشوند
اینها؛ لکن خب ،ما باید قدر اینها را بدانيم« (مؤمن بيانات در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى.)1032/12/15 ،
برنامه ریزي و تدارک مناسب براي تربيت این نسل متناس با افق چشم انداز ،یکي از جدي ترین و اولویت دارترین موضوعات
است .حضر آیت اهلل خامنه اي با اشاره به حضور دانشمندان جوان و پرانگيزه و بانشاط کشور در مراکز علمي پيشرفته همچون
فناوري هاي نانو و هستهاي و همچنين مراکز صنایع دفاعي تأکيد کردند :باید به جوانها اعتماد کرد ،زیرا جوان و انگيزه و نشاط او
تمام نشدني است .جوانان سرمایه اجتماعي کشور هستند ملت ما داراي نسل جوان پرانگيزه و پرتالش است .این حضور نسل جوان،
در همه ي ميدانها خودش را دارد نشان ميدهد (بيانات در اجتماع بزرگ مردم بجنورد .)1031/21/13 ،سرمایه اجتماعي عبارت
است از ارتباطات و شبکههاي اجتماعي که ميتوانند حس همکاري و اطمينان را در ميان افرادي جامعه پدید آورند .سرمایة
اجتماعي عبارت است از تأثير اقتصادي حاصل از تسهيالتي که شبکههاي اعتماد و عوامل فرهنگي در هر نظام اجتماعي به وجود
ميآورند .شبکههاي اعتماد ،عالوه بر کاهش هزینههاي مدیریتي ،سبب ميشود زمان و سرمایة بيشتري به فعاليت هاي اصلي
اختصاص یابد و عالوه بر آن دانش اعضاي گروهها به یکدیگر منتقل شود و این امر نيز ميتواند در کاهش هزینههاي مدیریتي و
توسعة اجتماعي و سازماني بسيار مؤثر باشد .سرمایة اجتماعي از مفاهيم نویني است که امروزه در بررسيهاي اقتصادي و اجتماعي
جوان مدرن مطرح شده است .طرح این مفهوم در بسياري از مباحث اقتصادي ،نشان دهندة اهميت تأثير ساختارها و روابط اجتماعي
بر متغيرهاي اقتصادي است .سرمایة اجتماعي را ميتوان حاصل پدیدههاي ذیل در هر نظام اجتماعي دانست :اعتماد متقابل ،تعامل
اجتماعي متقابل ،گروههاي اجتماعي ،احساس هویت جمعي و گروهي ،احساس وجود تصویري مشترک از آینده و کار گروهي
(فيروز آبادي .)1030 ،رشيدي و فرهادي معتقدند که هر یک از صنایع براي ایجاد ،تکميل و توسعه سریع نيازمند سه عنصر اساسي
هستند )1 :نيروي انساني  )2تجهيزات و دستگاهها  )0کاال ومواد؛ ازميان عوامل فوق [نيروي انساني] مهمترین سرمایه صنعت است
که نحوه بکارگيري آن براي حصول حداکثر کارآئي و بهره وري از پيچيده ترین مشکالت موجود ميباشد (رشيدي و فرهادي،
.)1015

 -3-3سرمایه اجتماعی در نوجوانان
سرمایه ي اجتماعي به عنوان منابع ابزاري و اخالاي تعریف شده که افراد ميتوانند از طریق شبکه هاي اجتماعي خود به آن
دسترسي داشته باشند (نواک و کاواشي .)2215 ،در حقيقت این مفهوم از آمادگي رواني افراد یک جامعه براي صرف نظر کردن از
منافع شخصي و درگير شدن در عمل جمعي پدید ميآید (گنجي و ستوده .)1032 ،به تعبير پاورتز ( )1333سرمایه اجتماعي در
درون ساختار روابط افراد یافت ميشود .براي برخورداري از سرمایه اجتماعي فرد باید با دیگران رابطه داشته باشد .سرمایه اجتماعي
مجموع منابع حقيقي و مجازي در دسترس یک فرد یا گروه است که این افراد به واسطه برخورداري از شبکه اي با دوام از روابط،
فهم و درکي متقابل و کم و بيش نهادینه شده ،آن را به دست آوردهاند .بوردیو ( )1333بر این باور است که ميزان سرمایه اجتماعي
که یک فرد از آن برخوردار است ،بسته به اندازه شبکه ارتباطات وي مي تواند به طور مؤثري تغيير یابد .ادبيات پژوهشي درباره
سرمایهي اجتماعي بر دو بعد اصلي تمرکز دارد :پيوند و پل زدن (کتز و الن .)2212 ،1مفهوم پيوند به منابعي گفته مي شود که در
روابط عميق مثل روابط ما با بستگان و دوستان نزدیک که از نظر پيشينه و هویت شباهت بيشتري به ما دارند ،ریشه دارد .در مقابل
پل زدن به منابع در دسترسي گفته مي شود که به روابط سطحيتر مثل روابط ما با آشنایان و همچنين شبکههاي رسمي اشاره دارد
(ناو ،دیاس دکاروالهو ،سرا ،تورس و فراگا .)2212 ،2اجتماعي شدن در روابط پيچيده نهادهایي همچون خانواده ،مدرسه و رسانهها
صورت ميگيرد .این نهادها به عنوان مسير نخستين همواره براي نوجوان باقي ميماند (اعزازي.)1012 ،
1. Catts & Allan
2. Neves, Dias de Carvalho, Serra, Torres, & Fraga
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سرمایه اجتماعي در درون خانواده ،پيوند مفيد والدین و فرزندان در جهت ارتقاء اجتماعي شدن و بهزیستي روان شناختي
فرزندان است که مستلزم زمان ،توجه و بازبيني فعاليت نوجوانان توسط والدین ميباشد .پدر و مادر ميتوانند با فراهم آوردن
محيطي امن شرایط رشد رواني بهنجار فرزندان را فراهم سازند (مفردنژاد )1032 ،و با ایجاد روابط قابل اعتماد ،امکان همانند سازي
با دنيایي اجتماعي را ميسر سازند (افشاریان و کدیور .)1035 ،مفهوم سرمایه اجتماعي در خانواده به مقوله هایي همچون ادراک
اعضاي خانواده از حمایت ،رفت و آمدهاي خانوادگي ،عضویت نوجوان و والدینش در نهادها و انجمن ها ،همکاري ،اعتماد و ارزش
ها در درون خانواده اشاره دارد و کنشهاي متقابل اعضاي خانواده با مردم را تحت تأثير قرار ميدهد (کيم و اسنایدر )2225 ،اگر
محيط مدرسه و خانه از نظر سرمایه اجتماعي از غناي کافي برخوردار نباشد ،نمي تواند دانش و مهارتهاي کافي را به نوجوان براي
دست یابي به موفقيت ،ارائه دهد (دوفار ،بارسل ،هافمن و برادت .)2212 ،طبق پژوهش بي ( )2213سطوح باالتر سرمایه اجتماعي
در نوجوانان به نمرات باالتري در بهزیستي روان شناختي آنها ميانجامد .هنگامي که نوجوانان مدت زمان زیادي را در مدرسه
ميگذراند ،همساالن به طور فزاینده اي با اهميت ميشوند .در این سن حضور همساالن ،در نحوه و فرایند ارزش گذاري باداش
براي نوجوان بسيار اثرگذار است (اقایي ابيانه و کالنتري .)1035 ،در سالهاي اوليه نوجواني ،نوجوانان افرادي را به عنوان به دوست
برمي گزینند که تا حدودي به آنها شباهت داشته باشد .ولي به تدریج این مالکها تغيير ميکنند .دوستي ها در مقایسه با سایر
کنش هاي متقابل همساالن صميمانه و صادقانه تر است و در یافتن حس هویت به نوجوان کمک ميکند .چگونگي روابط دوستي
در ميان دختران و پسران نوجوان متفاوت است .غالية دختران به صورت گروههاي دو یا سه نفري و پسران در گروههاي وسيعتري
دوست ميشوند .در این دوره دوستيهاي نزدیک عموما پایدار ميماند ،اگرچه تعداد اندکي از نوجوانان در ارتباط نزدیک با دوست
صميميشان تجدید نظر ميکنند (وندوزلر ،ميوس ،کوت و برنج .)2212 ،دوستيهاي دختران نوجوان بين  10تا  12سالگي تحکيم
ميشود و در بسياري موارد از لحاظ عاطفي ماهيتي بسيار عميق ميیابد ،این دوستي ها بيشتر حول محور مباحث درسي شکل
گرفته و ميزان اطالعات درسي بيشتري در آن رد و بدل ميشود (ریگل-کرامي )2212 ،1تعامالت دوستان نزدیک ماهيتي
خودافشاگرانه دارد و اظهاراتي حمایت کننده را شامل ميشود (پاکدامن و همکاران )1031 ،غالباً ميان دختران نوجوان وایستگيهاي
شدید ،احساس مالکيت و حتي حس حسادت اوج ميگيرد و با کوچک ترین عالمتي حاکي از عدم وفاداري نسبت به یکدیگر به
خشم ميآیند .دختران در سنين  11تا  13سالگي دوستيهاي کم تنشتري را تجربه ميکنند و به تدریج از یکدیگر مستقل
ميشوند و نسبت به وجود تفاوتهاي ميان یکدیگر درک بهتري پيدا ميکنند.

 -4بحث
 -1-4كاهش سرمایه اجتماعی مقدمه بسیاری از بحران های اجتماعی
در ادامه این ميزگرد فهيمه نظري با بيان این مطلب که سرمایه اجتماعي از بحث هاي ضروري در جامعه کنوني است ،افزود:
اگر با رویکرد اجتماعي به این مساله نگاه کنيم ،بسياري از مسایل و بحران هاي اجتماعي ناشي از فقدان اعتماد اجتماعي است که
از مهمترین مولفه هاي سرمایه اجتماعي محسوب مي شود.به گفته این پژوهشگر و مدرس دانشگاه با بررسي آسيب هاي اجتماعي
به این نتيجه مي رسيم که این آسيب ها نقطه مقابل سرمایه اجتماعي هستند و با رشد صعودي آسيب هاي اجتماعي در واقع
سرمایه اجتماعي کاهش یافته و دچار فرسایش مي شود (نيازي و همکاران.)1032 ،

 -2-4عوامل مؤثر بر شکلگیری سرمایه اجتماعی
در بررسي پيشينه مطالعات سرمایه اجتماعي ضعف عمده در کمبود مطالعه نظري و تجربي عوامل مؤثر بر شکلگيري سرمایه
اجتماعي است .راه ورود به بررسي عوامل مؤثر بر شکلگيري سرمایه اجتماعي در بررسي این مفهوم در سطح فردي و نه اجتماعي
ميباشد .سرمایه اجتماعي شامل هنجارها ،شبکهها و انواع ارتباطات اجتماعي ميباشد و بهترین منبع افزایش رفاه و بهبود اقتصادي
در یک اجتماع ،استفاده از منابع اجتماعي است که شامل هنجارها و شبکهها ميگردد (گليزر.)2221 ،2
الف -تحرک و جابجایی محل اقامت :گليزر ،الیبسون و ساکردوت2222(0؛ به نقل از گليزر )2221 ،در مطالعات خود به این
نتيجه رسيدهاند که بين تحرک و جابجایي محل اقامت و عضویت سازماني رابطه منفي وجود دارد .افرادي که محل اقامت خود را
عوض ميکنند ،سرمایه اجتماعي خود را از دست ميدهند و کمتر عالقه مند به سرمایهگذاري بر روي آن هستند .از طرف دیگر
طول اقامت در یک جامعه تا حد زیادي بر سرمایه اجتماعي تأثيرگذار است (گليزر و دیپاسکوال1333 ،0؛ به نقل از گليزر.)2221 ،
ب-متغیر سن :از طرفي دیگر گليزر در تحقيقات خود ( )2222نشان داده است متغير سن ،نقش مهمي در سرمایه اجتماعي
دارد و منحني ارتباط بين سن و سرمایه اجتماعي به صورت Uوارونه ميباشد و در ابتدا بر روي شکل دهي سرمایه اجتماعي با
افزایش سن سرمایهگذاري ميکنند و سپس با افزایش سن از یک اندازه ،این سرمایهگذاري بر روي سرمایه اجتماعي کاهش ميیابد
(ربيعي و همکاران.)1032 ،
1. Riegle-Crumb
2. Glaeser
3. Libson & Sacerdote
4. Dipasquale
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ج -مالکیت منزل مسکونی :افراد در مشاغلي که بيشتر ارتباط اجتماعي با مردم دارند ،بر روابط اجتماعي خود بيشتر
سرمایهگذاري ميکنند .مالکيت منزل مسکوني ،نيز بر انواع سرمایه اجتماعي تأثير مثبت داشته به گونهاي که عضویت سازماني و
شناخت ،مشارکت و آگاهي سياسي از اجتماع محلي در ميان کساني که مالک منزل مسکوني خود بودند بسيار بيشتر بود .مالکيت
منزل مسکوني با کنترل متغيرهاي سن ،وضع تأهل ،تعداد کودکان ،آموزش و ...همواره ارتباط خود را با سرمایه اجتماعي حفظ
نموده است.
د -کمبود وقت :کمبود وقت باعث کاهش سرمایهگذاري بر روي سرمایه اجتماعي ميگردد .گليزر به فرضيه پاتنام ()2222
اشاره ميکند که تماشاي تلویزیون باعث کاهش سرمایه اجتماعي ميگردد .یعني بين ساعات تماشاي تلویزیون و متغيرهاي سرمایه
اجتماعي رابطه منفي وجود دارد.
ه -آموزش :سرمایه اجتماعي قويترین همبستگي را با آموزش دارد که همراه با افزایش سالهاي تحصيلي افراد بيشتر نيز
ميشود .همچنين بين ارتباط اجتماعي و آموزش قويترین نوع رابطه ميباشد و مهمترین واقعيت در مورد شکلگيري سرمایه
اجتماعي به حساب مياید.
ز -ناهمگونی زبانی و قومی :ناهمگوني زباني و قومي ،از عوامل دیگر تأثيرگذار بر سرمایه اجتماعي ميباشد .مطالعات گليزر
( ) 2221نشان داده است که ایاالت شمال غربي آمریکا که داراي همگوني قومي بيشتري هستند از سطح سرمایه اجتماعي باالتري
نيز برخوردار هستند.
ح -اعتماد :اعتماد ،موضوعي بين فردي و عمومي بوده است ،خانوادههایي که در سطح پایين قرار داشتند و والدین آنها تجربه
طالق داشتند از اعتماد کمتري برخوردارند .تجربيات طول دوره زندگي نيز تأثير مستقيمي بر بياعتمادي افراد دارد مانند :قرباني
یک جنایت بودن (فرارو1335 ،1؛ به نقل از کامپانت و همکاران )2221 ،و طالق گرفتن عضو گروه اقليت بودن احتمال این که فرد
قرباني یک پيش داوري و یا تبعيض باشد را افزایش ميدهد و ممکن است باعث مخفي کردن هویت فرد گردد (مولن1331 ،2؛
کامپانت و همکاران )2221 ،و از طرف دیگر آموزش با ایجاد فرهنگ جهاني و کاهش بدگماني و افزایش تساهل در بين افراد
متفاوت در ارتباط است (مک کالوزکي1321 ،0؛ به نقل از کامپانت و همکاران )2221 ،تجربيات جمعي بر سطوح اعتماد تأثيرگذار
است .براي مثال در آمریکا دو طبقه بزرگ که متعلق به دو نسل متفاوت بزرگ بودند در زمينه سطح اعتماد به چشم ميخورد.
بياعتمادي در بين نسلهاي جوان به چشم ميخورد و تجربيات جنگ جهاني و یا رکود بزرگ در این تفاوتهاي نسلي به چشم
ميخورد (نيازي و همکاران)1032 ،
از دیگر فرضيات برم و ران تأثير نابرابري درآمد و
بيکاري بر روي کاهش اعتماد بود و فشارهاي اقتصادي
ناشي از کميابي و فشار زندگي باعث ميشود که فرد در
تمایالت خود بيشتر دیگران را به عنوان رقيب ببيند تا
همنوع و مانند خود و توزیع نامناسب پاداشها توسط
اجتماع باعث افزایش بياعتمادي در بين مردم ميگردد.
تأثير دو نوع رسانه بر اعتماد بين فردي نيز به این صورت
بود که تلویزیون رابطه معنيداري نداشت و خواندن
روزنامه از طریق آگاهي دادن به مردم پيرامون اجتماع خود
باعث تأثير افزایش اعتماد گردیده است .موقعيتهاي
شکل  :1مدل مفهومی سرمایه اجتماعی (گلیزر.)1001 ،
عمومي افراد مانند اختالفات نسبي در رضایت از زندگي،
وجود اتفاقات مثبت یا منفي (دزدي منزل ،جيب بري و )...
در طول زندگي در ميزان اعتماد فرد به دیگران تأثيرگذار
است (کلولند 0و همکاران.)2212 ،
مدل سرمایه اجتماعي در پژوهش حاضر برگرفته از
مدل ناهاپيت و گوشال ( )1333ميباشد که ابعاد آن در
ذیل شرح داده شدهاند.
شکل شماره  :1مدل سرمایه اجتماعی (ناهاپیت و گوشال،
)1991

1. Feraro
2. Mullen
3. Mcclosky
4. Cleveland
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الف -سرمایه شناختی :این بعد که محور آن ،شناخت (یعني فعاليّتهاي ذهني ،عقلي و اندیشه اي) است ،با استفاده از زبان
مشترک ،بينش مشترکي از اهداف و ارزشها را براي اعضاي شبکه فراهم ميکند و مقدمه فعاليت بهينه آنان در نظام اجتماعي را
فراهم مينماید و شامل :زبان ،عالئم مشترک و روایتهاي مشترک است .به طور کلي ميتوان گفت که سرمایه شناختي یک
ظرفيت ،جوهر اجتماعي یا هنجاري غير رسمي است که همکاري ميان افراد و نهادهاي یک جامعه را از طریق شناخت درست و
اصولي ارتقاء ميبخشد .در این نوع از سرمایه اجتماعي ،فرد ميتواند با شناخت و درک درستي که از محيط پيراموني خویش دارد،
ارتباط و تعامل سازندهاي را پایهریزي نماید .قطعاً شخصي که نتواند زبان ،عالئم مشترک و روایتهاي مشترک را در محيط خویش
درک کند ،نميتواند به ایجاد پيوند اجتماعي اميدوار باشد (ناهاپيت و گوشال.)1333 ،
ب -سرمایه ساختاری :سرمایه ساختاري به سه دسته زیر تقسيم ميشود:
 پيوندهاي موجود در شبکه ،شامل :وسعت و شدت ارتباطات موجود در شبکه اجتماعي. شکل و ترکيب شبکه ،شامل :سلسله مراتب شبکه ،ميزان ارتباطپذیري و تراکم شبکه اجتماعي. تناسب سازماني ،مثالً :تا چ ه انداره شبکه ایجاد شده براي یک هدف خاص ،ممکن است براي اهداف دیگر نيزاستفاده شود.
سرمایه ساختاري باعث ایجاد پيوندهاي شبکهاي محکم و جدانشدني در بين افراد ميشود و نيز سطح ارتباطپذیري را در نزد
افراد باال ميبرد .سرمایه ساختاري به صورت زیربنایي عمل نموده و سبب ميشود که فرد در ارتباطات اجتماعي خویش موفق عمل
نماید .زیرا شبکه اجتماعي ،براي دستيابي به اهداف خود ،عالوه بر افراد آگاه و با تجربه و امکانات و ابزار مادي ،به عوامل مانند:
اعتماد ،تعهد و مسئوليت پذیري و  ...هم نياز دارد که این عوامل ،همان سرمایههاي ساختاري هستند که ميبایست به صورت
زیربنایي شکل گيرند (ناهاپيت و گوشال.)1333 ،
ج -سرمایه ارتباطی :سرمایه ارتباطي ،شامل مؤلّفههایي چون :اعتماد ،هنجارها ،تعهدات ،روابط متقابل و تعيين هویت
مشترک است .اعتماد اجتماعي در حقيقت شامل اعتماد به افرادي مانند :همسایه ،همکار ،فروشنده یک فروشگاه ،پليس و خالصه
همه کساني است که در زندگي روزمره با آنها در ارتباط هستيم .در سرمایه ارتباطي اعتماد به وجود آمده ميتواند هنجارهاي
اجتماعي را هموارتر نماید و نيز روابط متقابل به درستي شکل گرفته تا اینکه فرد با محيط پيراموني خویش به سطحي از هویت
مشترک دست پيدا نماید .سرمایه ارتباطي زمينه ساز ایجاد تعامالت اجتماعي و داد و ستدهاي اجتماعي ميشود .زیرا هر شبکه
اجتماعي با ارتباطي اجتماعي آغاز مي گردد .بنابراین سرمایه ارتباطي نوع بسيار مهمي از سرمایه اجتماعي در نظر گرفته ميشود
(ناهاپيت و گوشال.)1333 ،

 -4نتیجه گیری
امروزه ،سرمایة اجتماعي نقشي بسيار مهمتر از سرمایة فيزیکي و انساني در جوامع ایفا ميکند .در غياب سرمایة اجتماعي سایر
سرمایهها اثربخشي خود را از دست ميدهند و بدون آن ،پيمودن راههاي توسعه و تکامل فرهنگي و اقتصـادي ناهموار و دشوار
ميشود .از جمله اثرات بيتوجهي به مفهوم سرمایةاجتماعي که در دهههاي گذشـته به وضوح در برخي کشورهاي جهان دیده شده
است عبارتنـد از :فروپاشي نهاد خانواده و ناپایدار شدن روابط اجتماعي ،کاهش ميـزان همبستگي اجتماعي ،از رونق افتادن
فعاليتهاي اقتصادي ،گسترش ناهنجاريهاي رفتاري در ميان جوانان و نوجوانان و ناامني در مؤسسههاي آموزشي ،از ميان رفتن
اعتماد اجتماعي و انسجام اجتماعي در بين افراد جامعه ،باعث ایجاد اختالل و بينظمي عمومي در جامعه و در نتيجه کاهش سطح
کيفيت زندگي افراد و اقشار جامعه خواهد شد .بنابراین براي باال بردن سطح کيفيت زندگي و رفاه اجتماعي افراد جامعه ،توجه جدي
به این موضوع امري الزم و اجتنابناپذیر است و توجه بيشتر مسؤوالن و مقامات و دست اندرکاران این امر را ميطلبد.
حال باتوجه به اهميت سرمایه اجتماعي در آینده هر کشور و همينطور اهميت جمعيت جوان و نوجوان که یکي از اصلي ترین
مولفه هاي توسعه اقتصادي ،اجتماعي و سياسي جوامع به شمار مي رود و نقش حياتي و موثري را در رشد و پيشرفت یک کشور
ایفا مي کند .جمعيت یک کشور ،گروههاي سني مختلف از کودکان تا کهن ساالن را شامل مي شود که جوانان و نوجوانان به علت
ویژگي (فعال و مولد بودن) مهمترین این گروهها محسوب ميشوند .جوانان و نوجوانان جزو سرمایههاي بنيادي و ارزشمند هر
جامعه هستند که به عنوان هدف و عامل برنامه هاي رشد و توسعه افتصادي  ،اجتماعي ،فرهنگي و سياسي مورد توجه قرار مي
گيرند .با توجه به اینکه بيشترین درصد نيروي انساني جوامع در حال توسعه را جوانان و نوجوانان تشکيل ميدهند بنابراین در
مطالعهها و پژوهشها که ميتواند کمک رسان و راهنمایي براي برنامهریزي هاي توسعه کشور ،توجه به این قشر خاص باشد یک
ضرورت مهم تلقي ميشود.
یکي از عوامل مرتبط و افزایش دهنده سرمایه اجتماعي کيفيت زندگي و کيفيت کار مي باشد کيفيت زندگي کاري مي تواند
عاملي باشد جهت ارت قاي سرمایه اجتماعي که شامل فعاليت هاي اجتماعي و سازماني (شامل :شرکت در همایش ها و کالس هاي
آموزشي ،فعاليت هاي ورزشي و تفریحي با دوستان و همکاران ،عالقه مندي به تشکيل جلسات و گروهاي تفریحي) ،روابط با
معلمين و اساتيد و مدیریت (داشتن ارتباطات قوي و موثر با معلمين و اساتيد و مدیریت ،داشتن احساس آرامش و امنيت در جامعه،
داشتن اعتماد به معلمين و اساتيد و مدیریت ،مشورت گرفتن از دوستان ،معلمين و اساتيد) ،روابط با همکاران (تصميم گيري به
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همراه همکاران و همردیفان خویش در سازمان ،کمک نمودن به همکاران خویش از جهات مختلف) و اعتماد اجتماعي (احساس
آسایش نمودن در سازمان ،اطمينان به آینده سازمان ،داشتن امنيت شغلي ،اعتماد به ساختار و اهداف سازماني) مي باشد.
طبق نظریات پانتهآم ،کلمن و فوکویاما از جمله عوامل موثر بر شکلگيري و افزایش سرمایه اجتماعي گروههاي نخستين
ميباشند گروههاي نخستين مانند خانواده ،اقوام و خویشاوندان ،دوستان ،همسایگان و اهالي محل ميباشند نظرات کلمن درباره
اعتماد و احساس تعهد به عنوان مهمترین عناصر اصلي سازنده سرمایهاجتماعي ميباشد نظرات پانتام درباره احساس عالقه و تعلق
اجتماعي و نظر عقاید خود یا ما مبني بر اینکه اعتماد ،احساس تعهد و احساس تعلق از هنجارهاي غير رسمي جامعه بوده و از
عناصر اصلي سازنده و افزایش دهنده سرمایه اجتماعي به شمار ميآیند سبب ميشوند تا در مجموع اعتماد به دیگران مورد اعتماد
قرار گرفتن و احساس تعهد و احساس تعلق به عنوان ابعاد چهارگانه متغير وابسته به سرمایه اجتماعي در سطح ملي و استاني در
سازمانها و نهادها و همينطور جامعه باالرود.
یکي از راههاي افزایش سرمایه اجتماعي ميزان سطح دینداري است برخي از تحقيقـات کـه حکایتگر رابطة مستقيم این دو
متغير است ،نظيرمطالعة گریلي نشان داد در کشورهایي که سطح دینداري پایين است ،سطح سرمایة اجتماعي و به ویژه مشارکت
اجتماعي و اعتماد اجتماعي نيز در سطح پایيني قراردارد .از سوي دیگر برخي از تحقيقات انجام شده ،منکر وجود رابطة دینداري و
سرمایةاجتماعي هستند .نتيجة تحقيق کاندلند 2222 ،نشان داده که ادیان هميشه نميتوانند موجب ایجاد سرمایة اجتماعي شوند و
پاتنام در تحقيق خود در جنوب ایتاليا به این نتيجه رسيده که مسيحيت کليساي کاتوليک بنيـان ضعيفي براي سرمایة اجتماعي
است .حتي یافتههاي او نشان ميدهد که حضور در کليسا رابطة معکوسي با شرکت در تشکلهاي مدني دارد (افشاني.)1031 ،
در کل به طور موردي ميتوان عوامل افزایش دهندهي سرمایه اجتماعي را اینگونه معرفي کرد:
 -1اقدام براي سهل نمودن رفتارهاي اجتماعي و رفع تمامي موانع سياسي ،فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي در جهت هر نوع
کنشگري اجتماعي زاینده و مثبت.
 -2تقویت «جامعه مدني» فعال و سازنده تا نيروهاي اجتماعي به ویژه گروههاي سني نوجوان و جوان بتوانند در قالب جامعه
مدني به کنشگري پرداخته و زمينههاي الزم براي تقویت همبستگي و انسجام اجتماعي را فراهم سازند.
 -0حمایت نهادهاي مدني و رفاهي از افراد و گروههاي ناتوان جامعه تا از این طریق «اعتماد متقابل» در سطوح خرد و کالن
جامعه ارتقاء یابد.
 -0تقویت پيوندها و تعامالت اجتماعي در سطوح خرد و کالن اعم از روابط فردي و نهادي از آن رو که در حال حاضر شاهد
نوعي گسست و یا تضعيف در این تعامالت هستيم که مانع بزرگي براي حفظ و تقویت سرمایه اجتماعي محسوب ميشود.
 -5مردم داري حکومت و رعایت عدالت و مساوات ميان مردم که عامل بزرگي در اعتماد جوانان به حکومت و بعه دنبال آن
باال رفتن اعتماد اجتماعي در آنهاست.
 -2ترویج و تشویق کار گروهي و افزایش مشارکت ميان مردم در دستیابي به هدفها
 -1فرهنگ سازي در رابط ه با امور اجتماعي ،همانگونه که در دین نيز براي اعمال اجتماعي مانند نماز جماعت و ....ارزش و
اهميت و ثواب غير قابل شمار بيان کرده اند.
 -3جلو گيري از تفرقه و بوجود امدن گروه ها و جناح هاي مختلف که مانع اتحاد و همدلي و همزباني مي گردد.
 -3سعي در زنده نگهداشتن تعاليم دیني و به روز کردن آنها ،تعاليمي مانند انفاق و مددکاري و همياري و ....
 -12جلوگيري از بروز هرگونه نااميدي ،دلزدگي ،از خود بيگانگي و بيتفاوتي اجتماعي که زمينههاي تضعيف «اعتماد
اجتماعي» را فراهم ميکند.
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