
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


مفاهيم، مبانى و اركان پيشرفت    821 

توسعه سياسي و سرمايه اجتماعي با رويكردي بر الگوي اسالمي- ايراني پيشرفت
جالل خرم۱،  عليرضا مسيبي

چكيده
امروزه در كنار سرمايه هاي سياسي، مالي، اقتصادي، فرهنگي، نمادين و... سرمايه ديگري بنام 

سرمايه اجتماعي مورد توجه انديشمندان علوم اجتماعي، اقتصاد دانان و سياستگذاران قرار گرفته 

است. اين مفهوم به پيوندها و ارتباطات ميان اعضاي يك شبكه اجتماعي به عنوان يك منبع و 

سرمايه با ارزش اشاره دارد كه با خلق هنجارها و اعتماد متقابل در جامعه موجب تحقق اهداف 

اعضا مي شود. بدين لحاظ با اذعان به اهميت اين سرمايه، كه منبع عمده آن «اعتماد و باور» در 

جامعه است بايستي در جهت تجهيز هرچه بيشتر قطار توسعه و پيشرفت كشور به اين سرمايه بهاي 

بيشتري داده شود و الزم است در برنامه پنجم توسعه با شناسايي موئلفه هاي اعتمادساز و سرمايه 

اي از بدنه اجتماع، زيرساخت هاي الزم را براي توسعه در همه ابعاد فراهم كرد. فرايندي كه در 

كشور ايران به لحاظ فرهنگ غني ايرانيـ  اسالمي در بالقوه بودن عناصر آن شكي نيست. عناصري 

كه از بدنه خود اجتماع و فرهنگ ملي و ديني همچون انديشه «واليت» «دشمن شناسي» «تعامل 

وهمكاري شبكه اي» نشئت گرفته است. بدين لحاظ در ايمن پژوهش چارچوب اين الگوي اعتماد 

ساز راهكارهايي به اجمال پيشنهاد مي گردد.

كليدواژه ها: توسعه سياسي، الگوي اسالمي ايراني پيشرفت، سرمايه اجتماعي، اعتماد و 
باور، واليت، دشمن شناسي

khorram2010@gmail.com                                                            ١. دانشجوي دکتري منابع انساني، واحد علوم و تحقيقات اصفهان
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مقدمه:

امروزه در كنار سرمايه هاي سياسي، مالي، اقتصادي، فرهنگي، نمادين و... سرمايه ديگري بنام 

سرمايه اجتماعي مورد توجه انديشمندان علوم اجتماع، اقتصاد دانان و سياستگذاران قرار گرفته است. 

اين مفهوم به پيوندها و ارتباطات ميان اعضاي يك شبكه اجتماعي به عنوان يك منبع و سرمايه با 

ارزش اشاره دارد كه با خلق هنجارها و اعتماد متقابل در جامعه موجب تحقق اهداف اعضا مي شود. 

در اين مطالعه با ارائه تعاريف و ديدگاههاي صاحبنظران عمده، به ريشه هاي نهادي سرمايه اجتماعي 

و رابطه آن با توسعه به خصوص توسعه اجتماعي و فرهنگي پرداخته خواهد شد تا زمينه نهادي 

شدن برنامه ها و سياست هاي كشور به خصوص در قالب برنامه پنجم توسعه را فراهم نمايد. الزم به 

ذكر است چارجوب نظري اين پژوهش نظريه پوتنام در خصوص سرمايه اجتماعي مي باشد. از نظر 

پوتنام سرمايه اجتماعي به صورت يك رابطه دو جانبه محكم بين سطوح مشاركت مدني و اعتماد 

بين فردي خود را نشان مي دهد. بطوري كه هرچه اعتماد بين شهروندان بيشترباشد احتمال بيشتري 

وجود دارد كه در امور جوامع خود مشاركت نمايند. همچنين كساني كه به يكديگر اعتماد مي كنند 

به نهادهاي دولتي نيز اعتماد بيشتري دارند. پوتنام سرمايه اجتماعي را وسيله اي براي رسيدن به 

توسعه در سيستم هاي مختلف سياسي مي داند. تاكيد عمده وي بر مفهوم «اعتماد» مي باشد. به 

زعم وي همين عامل است كه مي تواند با جلب اعتماد ميان مردم و دولتمردان و نخبگان سياسي، 

موجب توسعه سياسي شود. وي اين مدل را مدل ساختاري سرمايه اجتماعي ناميده است. 

يكي از مهمترين جنبه هاي توسعه يك كشور و منطقه، توسعه اقتصادي آن منطقه با بكارگيري 

كارآمد و موثر منابع انساني و سرمايه هاي اجتماعي مي باشد. يكي از ويژگي هاي توسعه اقتصادي 

يك منطقه توجه به اين مطلب است كه بخش هاي مختلف اقتصادي يك منطقه با وجود تفاوت 

هاي ساختاري و عملكردي بتوانند در شرايط سخت و به خصوص بحران ها، كاركرد خود را به خوبي 

حفظ نمايند (RSA،1998) و اين جنبه توسعه اقتصادي نيازمند بكارگيري مناسب مهارت ها به 

منظور تغيير وضعيت اقتصادي و جهش آن است. (بينز و نل۱۹۹۹،۱؛ نل۱۹۹۹،۲، نل و بينز۲۰۰۱،۳؛ 

(RSA،1998 راجرسون۱۹۹۹،۴؛
در سالهاي اخير بسياري از پژوهشگران به اين نتيجه رسيدند كه وضعيت و شرايط نا مناسب يك 

كشور مي تواند موجب عدم امنيت، درگيري، خشونت، عدم ثبات سياسي، فقر ويا حتي فروپاشي يك 

دولت و حكومت گردد. اين امر مي تواند ناشي از شرايط نامطلوب اقتصادي و يا سوء مديريت هاي 

1. Binns & Nel
2. Nel
3. Nel & Binns
4. Rogerson
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سياسي و اقتصادي باشد (الهاواري و ديگران۲۰۱۰،۱؛ مورنو و اندرسون۲۰۰۴،۲).

در هر منطقه اي هر دولت و حكومتي در بازه هاي زماني مشخص ممكن است چندين هدف و يا 

حتي ميليونها هدف خرد و كالن را دنبال كند تا بتواند به توسعه مطلوب دست يابد، فقر را كاهش 

دهد، به ثبات بيشتري برسد، از نظر اقتصادي و سياسي رشد يابد. توسعه اقتصادي مستلزم حضور 

بنگاه هاي اقتصادي فعال و قوي و ايجاد بسترهاي مناسب جهت رشد اقتصادي مي باشد. رسيدن 

به اين امر نيازمند استراتژي هاي مناسبي جهت بكارگيري موثر و كارامد منابع منطقه و برنامه هاي 

جامع و دقيق است. (كولير و دالر۲۰۰۲،۳).

شواهد بيشتري (آگراوان۲۰۱۰،۴) حاكي از آن است كه با ايجاد تسهيالت جهت سرمايه گذاري 

مناسب در شركت ها و بنگاه هاي داخلي و جذب منابع مالي؛ مديريت ريسك، تبادل مناسب كاالها و 

خدمات راحت تر و رشد اقتصادي و سياسي مطلوب تري خواهيم داشت. (ميساتي نيامونگو۲۰۱۱،۵؛ 

براوون۱۹۹۴،۶)

هر جامعه اي عالوه بر سرمايه هاي فيزيكي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي، انساني و نمادين با 

گونه ها و ميزاني از سرمايه اجتماعي هم سر و كار دارد كه با ديگر انواع سرمايه رابطه متقابل دارد. 

سرمايه اجتماعي در جوامع سنتي (ماقبل مدرن) بيشتر جنبه درون گروهي توام با اعتماد اجتماعي 

محدود و خاص داشته است كه امروز آن را با نام سرمايه اجتماعي قديم مي شناسند. در جوامع 

مدرن با نوع ديگري از سرمايه اجتماعي سر و كار داريم كه بيشتر جنبه بين گروهي توام با اعتماد 

اجتماعي تعميم يافته و عام دارد كه از آن به عنوان «سرمايه اجتماعي جديد» نام مي برند. 

تاريخچه و مفهوم سرمايه اجتماعي:
سرمايه اجتماعي در معناي مدرن خود ابتدا در سال ١٩١٦ در نوشته هاي «هانيفان٧» سرپرست 

وقت مدارس ويرجيناي غربي در آمريكا به كار رفت. اين سرمايه ي ناملموس بسياري از امور زندگي  

روزانه مردم مانند حق كسب و كار، معاشرت، هم فكري و همدردي و داد و ستد اجتماعي ميان 

افراد و خانواده ها كه واحدهاي اجتماعي را مي سازند در برمي گيرد. وي سرمايه اجتماعي را حاصل 

ظرفيت هاي بالقوه اي مي داند كه براي بهبود اساسي شرايط زندگي اجتماعي كفايت مي كند. بعد از او 

محققان و جامعه شناسان بسياري مطالعات و نظريه هاي خود را در اين خصوص ارائه داده اند. افرادي 

1. Elhawary
2. Moreno & Anderson
3. Collier P, Dollar
4. Aggarwal
5. Misati & Nyamongo
6. Brown
7. Hanifan
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چون؛ جين جاكوب١ استاد مسائل شهري، گلن لوري٢ اقتصاددان، ايوان اليت٣ جامعه شناس، 

فوكوياما٤، كلمن٥ جامعه شناس، پوتنام٦ دانشمند علوم سياسي، پير بورديو٧  و... اما از ميان آنها 

جيمز كلمن اولين كسي است كه به صورت منسجم و قوي به بحث سرمايه اجتماعي مي پردازد. او 

با مقاله «سرمايه اجتماعي در ايجاد سرمايه انساني»، اثر مهمي را در ادبيات جامعه شناسي توسعه 

پديد آورد. بعد او رابرت پوتنام نيز در سال ١٩٩٣ با چاپ كتاب «بناي دموكراسي كار آمد؛ سنت هاي 

مدني» و مقاله «بولينگ يك نفره، كاهش سرمايه اجتماعي آمريكا « در سال ١٩٩٥ بود كه باعث 

توجه بيشتر عموم به ايده سرمايه اجتماعي و چگونگي افزايش و كاهش و بازسازي آن در آمريكا شد.

سرمايه اجتماعي در دو دهه اخير به عنوان يك ديدگاه نظري موثر پذيرش گسترده اي را به 

دست آورده است اين در حالي است كه در مورد تعاريف كليدي در ميان متفكران اين حوزه اجماع 

نظري حاصل نشده است. به منظور درك بيشتر اين مفهوم، ديدگاه صاحب نظراني را كه مباحث 

آن ها در خصوص سرمايه اجتماعي هم به لحاظ نظري و هم به لحاظ تجربي در دهه اخير الهام 

بخش بوده و رويكردهاي نظري عمده را شكل داده اند را مرور مي كنيم.

تعريف رايج سرمايه اجتماعي در جريان اصلي جامعه شناسي آمريكايي - بويژه در روايت كاركرد 

گرايانه آن - عبارت است از روابط دوجانبه، تعامالت و شبكه هايي كه درميان گروههاي انساني پديدار 

مي گردند و سطح اعتمادي كه در ميان گروه و جماعت خاصي، به عنوان پيامد تعهدات و هنجارهايي 

پيوسته با ساختار اجتماعي، يافت مي شود. در مقابل جامعه شناسي اروپايي اين مفهوم را در بررسي 

اين موضوع به كار مي گيرد كه چگونه تحرك پيوندهاي مربوط به شبكه هاي اجتماعي، سلسله 

مراتب اجتماعي و قدرت تمايزيافته را تقويت مي كند. با وجود اين، نكات مشترك اين دو ديدگاه 

درمورد سودمندي سرمايه اجتماعي در افزايش برخي ويژگيها، مانند آموزش، تحرك اجتماعي، رشد 

اقتصادي، برتري سياسي و درنهايت توسعه است (وال، ١٩٩٨، ٣٠٤).

پير بورديو از سه نوع سرمايه سخن راند. اين اشكال سرمايه عبارت از شكل اقتصادي، فرهنگي و 

اجتماعي بودند. شكل اقتصادي سرمايه بالفاصله قابل تبديل به پول است مانند دارايي هاي منقول 

و ثابت يك سازمان. سرمايه فرهنگي، نوع ديگر سرمايه است كه در يك سازمان وجود دارد مانند 

تحصيالت عاليه اعضاي سازمان كه اين سرمايه نيز در برخي موارد و تحت شرايطي قابل تبديل 

به سرمايه اقتصادي است و شكل سوم سرمايه، سرمايه اجتماعي است كه به ارتباطات و مشاركت 

1. Jine Jakoob
2. Gallen Lurry
3. Ivan Light
4. Fukuyama 
5. Coleman
6. Putnam
7. Bourdieu
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اعضاي يك سازمان توجه دارد و مي تواند به عنوان ابزاري براي رسيدن به سرمايه هاي اقتصادي 

باشد. (وينتر٢٠٠٠،١)

سرمايه اجتماعي از نظر بورديو بر تعهدات و ارتباطات اجتماعي مبتني است و آن را چنين تعريف 

مي كند: «سرمايه اجتماعي انباشت منابع بالفعل و بالقوه اي است كه مربوط به داشتن شبكه اي نسبتًا 

پايدار از روابط كم و بيش نهادي شده از آشنايي و شناخت متقابل است. به عبارت ديگر عضويت در 

يك گروه براي هر يك از اعضايش از طريق حمايت يك سرمايه جمعي، صالحيتي فراهم مي كند 

كه آن را مستحق «اعتبار» به معاني مختلف كلمه مي كند»(بورديو،١٩٩٧، ص ٥١).

از نظر بورديو، سرمايه اجتماعي در ممالك سرمايه داري به عنوان ابزاري براي تثبيت و تقويت 

جايگاه اقتصادي افراد به شمار مي رود. در اين ممالك، سرمايه اقتصادي پايه است و سرمايه اجتماعي 

و فرهنگي ابزاري براي تحقق آن محسوب مي شوند.

نان لين با طرح «نظريه منابع اجتماعي٢» (١٩٨٢) مشخصًا اين مسئله را مطرح كرده است كه 

دستيابي به منابع اجتماعي و استفاده از آن ها (منابع نهفته٣ در شبكه هاي اجتماعي) مي تواند به 

موقعيت هاي اجتماعيـ  اقتصادي بهتر منجر شود. برهمين اساس لين در سال هاي اخير (١٩٩٨) 

مفهوم سرمايه اجتماعي را براي طرح نظرات پيشين خود برگزيده و آن را به مثابه منابع نهفته در 

ساختار اجتماعي تعريف مي كند كه با كنش هاي هدفمند قابل دسترسي يا گردآوري است. به اين 

ترتيب از نظر لين سرمايه اجتماعي از سه جزء تشكيل شده است: منابع نهفته در ساختار اجتماعي، 

قابليت دسترسي افراد به اين گونه منابع اجتماعي و استفاده يا گردآوري اين گونه منابع اجتماعي 

در كنش هاي هدفمند (لين١٩٩٩،٤، ص ٧). 

اقتصاد جديد سرمايه داري، سرمايه اجتماعي را به كار مي گيرد، آن را تهي مي سازد و باز آن 

را پر مي كند. اقتصاددانان نئوكالسيك به اهميت هنجارهاي اجتماعي تعاوني دراقتصاد به خوبي 

واقفند و براي تبيين اينكه چگونه عناصر عقل گراي خودخواه به همكاري با يكديگر روي مي آوردند، 

نظريه دقيقي دارند. به عالوه، اقتصاددانان هنجارهايي را كه به طور نهادينه ساخته شده اند، به خوبي 

مي شناسند: نظريه آنها را براي ارزيابي اينكه رفتار دولت با كارآمدي - رو به افزايش، و كارآمدي - روبه 

كاهش چيست، رهنمودهايي فراهم مي سازد. آنچه كه اقتصاددانان به سختي مي پذيرند اهميت آن 

چيزي است كه مي توان هنجارهايي كه به طور برونزاد ساخته شده اند ناميد. يعني در هنجارهاي 

بيرون از نظام اقتصادي كه بر رفتار اقتصادي تاثير مي گذارند، و ازمنابعي از قبيل فرهنگ يا مذهب 

سرچشمه مي گيرندـ  (فوكوياما، ١٣٧٩، ص ٦٣).

1. Winter
2. Social Resource Theory
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وظيفه اقتصادي سرمايه اجتماعي كاهش هزينه هاي معامالتش است كه با مكانيسم هاي 

هماهنگي رسمي مثل قراردادها، سلسله مراتب، قوانين بوروكراسي و موارد متشابه مربوط هستند. 

حقيقت موضوع اين است كه هماهنگ كردن فعاليتها براساس هنجارهاي غيررسمي به عنــــوان 

بخش مهمي از اقتصاد مدرن پايدار مي ماند، و اين مسئله به دليل ماهيت پيچيده فعاليتهاي اقتصادي 

و فناوري پيچيده است. بسياري خدمات پيچيده براي كنترل، خيلي پرهــزينه هستند و ازطريق 

استانداردهاي حرفه اي داخلي خيلي بهتر از مكانيسم هاي كنتــرل رسمي، كنترل مي شوند. يك 

مهندس نرم افزار بسيار آموزش ديده اغلب بيشتر از بهره وري خودش نسبت به سرپرست خود مطلع 

است؛ يك خزانه داري اغلب وقتي كه به قضاوت يك مأمور مالي باتجربه واگذار شود، كاراتر است از 

اينكـــه توسط كتابي مثل سررشته داري دولتي انجام شود. تعدادي از مطالعات تجربي پيشنهاد 

مي كند كه فناوري پيشرفته تحقيق و توسعه (D&R) اغلب به مبادله غيررسمي حق مالكيت عقاليي 

وابسته است، به دليل اينكـــه مبادله رسمي مستلزم افزايش هزينه هاي معامالتي بيش از حد است و 

سرعت مبادالت را كم مي كند. حتي در محيطهاي با فناوري پيشرفته پايين، سرمايه اجتماعي اغلب 

به كارايي بيشتري نسبت به تكنيك هاي هماهنگي رسمي منجر مي شود. تيلوريسم كالسيك، كه 

محلهاي كاري را به شيوه بوروكراسي بسيار متمركز سازماندهي كرد، ناكارآمدي زيادي به وجود آورد 

موقعي كه تصميمات به تأخير افتادند و اطالعات تحريف شدند و زنجيرهاي سسله مراتب فرمان به 

طرف پايين حركت كردند. در بسياري از كارخـــــانه هاي توليدي، ساختارهاي مديريت مسطح 

ترجايگزين تيلوريسم شده است كه مسئوليت را به سطوح پايين خود كارخانه واگذار كرده است. 

كارگراني كه خيلي به منابع دانش تخصصي نزديكتر هستند اختيار دارند كه خود تصميم بگيرند 

به جاي اينكه آن را به سلسله مراتب مديريتي واگذار كنند. اين كار اغلب به بازدهي بااليي منجر 

مي شود اما كامالًً به سرمايه اجتماعي نيروي كار وابسته است. اگر بين كارگران و مديران عدم اعتماد 

يا فرصت طلبي فراوان وجود داشته باشد، تفويض اختيار كه در يك سيستم توليدي كوچك الزم 

است، به از كارافتادگي فوري منجر مي شود. اين درواقع آن چيزي است كه در جنرال موتورز طي 

اعتصابهاي ١٩٩٦ و ١٩٩٨ اتفاق افتاد، زماني كه يك شعبه محلي با مخالفت توانست كل عمليات 

آمريكاي شمالي شركت را ببندد (گلنر، ١٩٩٤، ص ٥٢).

لين در مقايسه سرمايه اجتماعي با اشكال ديگر سرمايه، سرمايه اقتصادي و سرمايه انساني را 

شكل هاي شخصي سرمايه مي نامد، حال آن كه براي سرمايه اجتماعي عنوان «دارايي ارتباطي١» 

را به كار مي برد. سرمايه گذاري در اين شكل سرمايه، نه بر روي فرد بلكه بر روي روابط صورت 

مي گيرد. به اين معني كه افراد براي دستيابي به سود در تعامالت و شبكه سازي شركت مي كنند. 

نهايتًا اين كه انتظار مي رود روابط اجتماعي هويت و اعتبار را تقويت كند. اطمينان فرد از 

1. Relational Asset
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ارزش خود به عنوان عضوي از يك گروه اجتماعي كه در منافع و منابع مشابهي شريك هستند 

(لين،٢٠٠١، ص ٢٠).

جيمز كلمن از واژه هاي مختلفي براي تعريف سرمايه اجتماعي كمك گرفت. وي مفهوم سرمايه 

اجتماعي را از ابعاد مختلف بررسي كرد. كلمن براي تعريف سرمايه اجتماعي از نقش و كاركرد آن 

كمك گرفت و تعريفي كاركردي و نه ماهوي از سرمايه اجتماعي ارائه داد. براين اساس، سرمايه 

اجتماعي عبارت از ارزش آن جنبه از ساختار اجتماعي است كه به عنوان منابعي در اختيار اعضا 

قرار مي گيرد تا بتوانند به اهداف و منافع خود دست پيدا كنند (كلمن١٩٩٠،١).

در تعريف فوق، تأكيد كلمن بر منافع فردي سرمايه اجتماعي، متأثر از به كارگيري نظريه انتخاب 

عقالني در تبيين رفتار است: «من از مفهوم عقالنيت در اقتصاد استفاده مي نمايم، مفهومي كه اساس 

كنشگر عقالني در نظريه اقتصادي را تشكيل مي دهد و مي توان آن را اين گونه بيان كرد كه كنشگر 

كنشي را انتخاب مي كند كه حداكثر فايده را نصيب او سازد.» (كلمن، ١٣٧٧، ص ۳۲).

كلمن در حالي كه بر استفاده افراد از منابع ساختي اجتماعي در كنش هايشان براي به دست 

آوردن بهترين نتايج تأكيد مي ورزد بر طبيعت جمعي سرمايه اجتماعي نيز اصرار دارد. او معتقد است 

كه سرمايه اجتماعي ويژگي هاي معيني دارد كه آن را از كاالهاي خصوصي، تقسيم پذير و انتقال 

پذير، كه در نظريه اقتصادي نئوكالسيك بحث شده است متمايز مي سازد و سپس ويژگي هاي اين 

كاالي عمومي را چنين بر مي شمرد:

به آساني مبادله نمي شود اگر چه اين سرمايه منبعي است كه ارزش استفاده دارد.

سرمايه اجتماعي دارايي شخصي هيچ يك از افرادي كه از آن سود مي برند نيست و اين به واسطه 

صفت كيفي ساختار اجتماعي است كه فرد در آن قرار گرفته است.

نتيجه فرعي فعاليت هاي ديگراست و معموًال شخص خاصي آن را به وجود نمي آورد زيرا انگيزه 

براي سرمايه گذاري در آن وجود ندارد يا ضعيف است، برخالف سرمايه فيزيكي كه به واسطه منافع 

شخصي اش انگيزه براي سرمايه گذاري كاهش نمي يابد.

نهايتًًا اين كه سرمايه اجتماعي در صورت استفاده بيشتر بر خالف بعضي اشكال ديگر سرمايه نه 

تنها مستهلك نمي شود بلكه افزايش مي يابد (كلمن، ١٣٧٧، صص ٩٠-٤٨٢).

رابرت پوتنام از محققين اخير است كه مفهوم و ابعاد سرمايه اجتماعي را بررسي كرده است. تاكيد 

عمده وي به نحوه تاثير سرمايه اجتماعي بر رژيمهاي سياسي و نهادهاي دموكراتيك مختلف است.

پونتام سرمايه اجتماعي را مجموعه اي از مفاهيمي مانند اعتماد، هنجارها و شبكه ها مي داند كه 

موجب ايجاد ارتباط و مشاركت بهينه اعضاي يك اجتماع شده و در نهايت منافع متقابل آنان را 

تامين خواهد كرد. از نظر وي اعتماد و ارتباط متقابل اعضا در شبكه، به عنوان منابعي هستند كه 

1. Coleman
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در كنش هاي اعضاي جامعه موجود است (پوتنام٢٠٠٠،١)

به زعم فوكوياما «سرمايه اجتماعي را به سادگي مي توان به عنوان مجموعه معيني از هنجارها يا 

ارزش هاي غير رسمي تعريف كرد كه اعضاي گروهي كه همكاري و تعاون ميانشان مجاز است در 

آن سهيم هستند. هنجارهايي كه توليد سرمايه اجتماعي مي كنند، اساسًًا بايد شامل سجايايي از قبيل 

صداقت، اداي تعهدات و ارتباطات دو جانبه باشند» (فوكوياما، ١٣٧٩، صص ١٢-١١). فوكوياما بر 

خالف ديگر نظريه پردازان سرمايه اجتماعي صرفًا بر خصلت جمعي سرمايه اجتماعي تأكيد مي نمايد: 

«سرمايه اجتماعي... زير مجموعه سرمايه انساني نيست چرا كه اين سرمايه متعلق به گروه هاست و 

نه افراد. هنجارهايي كه شالوده سرمايه اجتماعي را تشكيل مي دهند، در صورتي معنا دارند كه بيش 

از يك فرد در آن سهيم باشد. گروهي كه حامي سرمايه اجتماعي است ممكن است به كوچكي دو 

دوست باشند كه با يكديگر تبادل اطالعات مي كنند يا در پروژه اي مشتركا همكاري مي نمايند و يا 

ممكن است در مقياس بزرگ تري تمامي يك ملت باشد» (فوكوياما، ١٣٧٩، ص ١٣) .

براي مفهوم سرمايه اجتماعي از سه تئوري پيوندهاي ضعيف٢، شكاف ساختاري٣ و تئوري منابع 

اجتماعي٤ استفاده شده است. تئوري هاي پيوند ضعيف و شكاف ساختاري بر شبكه ارتباطات تاكيد 

دارند و تئوري منابع اجتماعي بر محتواي روابط در شبكه هاي متمركز مي باشد.

مطابق تئوري پيوندهاي ضعيف، هرچه شدت و استحكام روابط ميان اعضاي يك شبكه بيشتر 

باشد، ارزش سرمايه اجتماعي كمتر و بالعكس هرچه شدت و استحكام اين روابط ضعيفتر باشد 

نشان دهنده سرمايه اجتماعي بيشتر است. گرانووتر٥ واضع تئوري پيوندهاي ضعيف، معتقد است 

كه مي توان سرمايه اجتماعي را از نظر شدت، تكرار و شموليت انواع مختلف روابط مانند دوستيها، 

همكاريها... مورد سنجش قرار داد. شدت و استحكام روابط يك گروه اجتماعي در داخل گروه موجب 

تضعيف روابط اعضاي آن گروه با بيرون مي گردد. (سيبرت٢٠٠١،٦).

مطابق تئوري شكاف ساختاري، اگر يك فرد در شبكه اجتماعي خود با همكاراني كه با هم در ارتباط 

نيستند با حداقل ارتباط اندكي با هم دارند، ارتباط برقرار كند، نهايت استفاده را خواهد برد. تقويت 

شبكه هاي شكاف دار، داراي مزايايي است از جمله اينكه ارزيابي سريع و بي نظير اطالعات، قدرت چانه 

زني مضاعف و افزايش قدرت كنترل بر منابع و نتايج را در پي دارد (سيبرت،٢٠٠١). تئوري شكاف 

ساختاري، سرمايه اجتماعي را يك «شبكه اختيارگونه» تعريف مي كند كه متاثر از عوامل ذيل است:

اندازه شبكه: شبكه هاي وسيع و گسترده، كمتر تحميلي بوده و اجبار براي تبعيت اعضا كمتر 

1. Putnam 
2. Weak TIES Theory
3. Structural Hole Theory
4. Social Resource Theory
5.Gravovetter
6. Seibert 
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است.

تراكم يا چگالي شبكه ١: شبكه هايي كه در ان ارتباط و تعامل ميان اعضا شدت بيشتري دارد، 

اجبار اعضاء براي تبعيت زياد است.

سلسله مراتب شبكه: شبكه هايي كه در آن، روابط بر پايه يك ارتباط مسلط شكل مي گيرد، حالت 

جبر و تحميل بيشتري دارد (بورت١٩٩٧،٢).

تئوري منابع اجتماعي كه ريشه هاي آن به مطالعات لين وكاتور٣ در سال ١٩٨١ مي رسد، 

پيوندهاي موجود در شبكه را بدون وجود منابع داخل آن كارآمد نمي داند. از ديدگاه اين تئوري 

فقط منابع موجود در درون شبكه است كه مي تواند به عنوان يك سرمايه قلمداد شود (لين،١٩٨١).

با مرور ادبيات مربوط به مفهوم سازي سرمايه اجتماعي مي توان به اين جمع بندي رسيد كه 

غالب تئوري ها و نظريات به ماهيت ارتباطات و پيوندها در دو حوزه ميان فردي (بين الذهاني) و 

سازماني (بين الشبكه اي) در راستاي ايجاد «اعتماد» به عنوان زيربنا و منبع سرمايه اجتماعي جهت 

توسعه همه جانبه مي پردازد. 

سرمايه اجتماعي و اعتماد :
پوتنام سرمايه اجتماعي را به عنوان وسيله اي براي رسيدن به توسعه سياسي و اجتماعي در 

سيستمهاي مختلف سياستي مي دانست. تاكيد عمده وي بر مفهوم «اعتماد» بود و به زعم وي همين 

عامل بود كه مي توانست با جلب اعتماد ميان مردم و دولتمردان و نخبگان سياسي موجب توسعه 

شود. بنابراين، اعتماد، منبع با ارزشي از سرمايه محسوب مي شود و اگر در فرد و در راستاي آن 

سازمان ميزان زيادي اعتماد وجود داشته باشد به همان اندازه رشد و توسعه اجتماعي بيشتر خواهد 

بود. برخي از نويسندگان اعتماد را مترادف سرمايه اجتماعي دانسته اند (فوكوياما،١٩٩٧، ص ٢٨)؛ 

برخي ديگر آن را به عنوان يك منبع تلقي كرده اند (پوتنام،١٩٩٥) و برخي ديگر اعتماد را به عنوان 

يك ساختار در نظر گرفته اند (كلمن،١٩٩٨، ص ١١٥). ميزال٤ اعتماد را «ماحصل عمل با قصد و 

نيت كسي مي داند كه از نكته نظر ما متناسب باشد». نتيجه مطالعات فراوان نشان داده است كه 

اگر روابط ميان اعضاء توام با اعتماد باال باشد تمايل آن ها براي تبادل اجتماعي و همكاري افزايش 

مي يابد (پوتنام،١٩٩٥؛ فوكوياما،١٩٩٧ ص ٢٨).

اعتماد پديده اي چند وجهي است و بيانگر تمايل به اثرپذيري از گروه هاي ديگر است كه اين 

تمايل به اطميناني مربوط مي شود كه از سه جنبه ذيل به وجود مي آيد:

1. Density
2. Burt
3. Lin&Coauthor
4. Misztal
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١- باور به قصد و نيت مثبت طرف مقابل از لحاظ عدالت و نبود تبعيض

٢-باور به صالحيت و توانمندي آنها

٣- اعتماد و باور به باز بودن ديدگاه آن ها (اوچي١٩٨١،١، ص ١٨١)

 سرمايه اجتماعي، اغلب روابط توام با اعتماد ايجاد مي كند و اعتماد به نوبه خود موجب شكل 

گيري سرمايه اجتماعي مي شود. براساس تحقيقي كه در زمينه اعتماد و هنجارهاي مدني در ٢٩ 

كشور جهان انجام شد، اعتماد را يك نرم به حساب آورند (كناك و كيفر١٩٩٦،٢، ص ١١٥) در 

تحقيق ديگري كه در خالل سال هاي ١٩٩٢ تا ١٩٩٧ انجام شد مشاركت شهروندي كه با عضويت 

در سازمان سياسي و شهري و اعتماد متقابل سنجيده مي شود را در روابط متقابل نهفته ديدند 

(وندي،٢٠٠٠، ص ١١٤) اعتماد به پشتيباني مردم از نظام هاي سياسي منجر خواهد گرديد و 

همچنين فرصت الزم را در اختيار رهبران سياسي قرار مي دهد تا به اصًالحات، ارتباطات و گفتگو 

بپردازند. بدون اعتماد هيچ كنش متقابل و مطمئني صورت نخواهد پذيرفت (پوتنام، ١٣٨٠،٢٢٥).

اعتماد داللت بر چند بعدي بودن اين مفهوم دارد. بنابراين مفهوم سازي ابعاد «اعتماد» در واژگان 

جداگانه (بدون در نظر گرفتن ارتباط و تعامل ميان ابن ابعاد) منجر به شكست پژوهش هاي تجربي 

خواهد شد (نيوتن،١٩٩٧، ص ١١٥). ناتواني در تبيين و طراحي سواالت تجربي در ارتباط با تعامل 

ميان اين ابعاد موجب ايجاد محدوديت در شناخت مفهوم واحدي از سرمايه اجتماعي خواهد شد 

(وندي٢٠٠٠،٣، ص ٣).بدين ضرورت ابتدا بايستي شاخصهاي اعتمادساز متناسب با الگوهاي جامعه 

شناسي تاريخي خاص هر كشور (در اينجا ايران) مشخص و در راستاي آن زمينه هاي نهادي سازي 

سياستها و برنامه ها را بر محوريت آن تدوين نمود. 

حصول به اعتماد :
در نوشته هاي جامعه شناختي، مفهوم اجتماعي هم به عنوان ويژگي افراد، ويژگي ارتباطات 

اجتماعي - هنجاري و هم ويژگي هاي نظام اجتماعي و سازماني با تاكيد بر رفتار مبتني بر تعامالت 

و سوگيري ها در سطح ميان فردي مفهوم سازي شده است؛ لذا دستيابي به اعتماد از طريق تعامل 

دوجانه يا بيشتر در دو بعد پيوند يا تعامل ذهني (ميان فردي) و عيني (ميان سازماني يا شبكه 

اي) مطرح مي باشد. پيوندهاي ذهني شامل روايتها و هنجارهاي مشترك پيوندي و داراي ماهيت 

متقابل، مبتني بر اعتماد و هيجان هاي مثبت است. در مقابل پيوند هاي عيني و شبكه اي نوعي 

ساختار برقرار كننده ارتباط بين افراد درون سازماني است. يعني افراد در فضاي اجتماعي - سازماني 

با يكديگر پيوند داده مي شوند.

1. Ouchi 
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١- بعد ذهني روايتها و هنجارهاي اعتماد ساز :

شامل زبان مشترك، استعاره ها، دين و ...است. زبان به عنوان ابزار مكالمه و تبادل اطالعات «بر 

اداراك ما اثر مي گذارد» (پوندي و ميتروف١٩٧٩،١، ص ٧٩) يك زبان مشترك تركيب قابليت ها و 

استعداد را افزايش مي دهد. دانش از طريق توسعه مفاهيم جديد زباني تكوين مي يابد (اور١٩٩٠،٢، 

ص ١٩٦)

همچنين داستان ها، استعاره ها و ضرب المثل ها ابزار قدرتمندي براي تبادل اطالعات هستند كه 

جوامع از آن برخوردارند. زماني كه اجتماع با وضع قانوني رفتار خاصي را مورد كنترل قرار مي دهد كه 

اين كنترل نه توسط فاعل آن رفتار بلكه توسط سايرين اعمال مي شود كه در اصطالح آن را هنجار 

مي گويند. بنابراين فرم ها و هنجارها مويد ميزان اجماع در يك سيستم اجتماعي است. كلمن اظهار 

مي كند كه «جائيكه هنجاري وجود داشته باشد و مورد استفاده قرار گيرد، مي تواند يك نوع سرمايه 

اجتماعي قوي هر چند شكننده را به وجود آورد» (كلمن،١٩٨٨، ص ١٥٥). دين و ايدئولوژي هنجار 

ديگري است كه بر ايجاد سرمايه اجتماعي تاثير مي گذارد و مي تواند با تحميل اين خواست به فرد 

كه به سود چيزي يا كسي غير از خودش عمل كند، اعتماد بين طرفيني به وجود آورد. اين امر در 

اثراتي آشكار است كه ايدئولوژي مذهبي در واداركردن افراد، به توجه به منافع و خواستهاي ديگران 

دارد. تاثير غيرمستقيم و نسبتًا شگفت انگيزي از مقايسه مدارس مذهبي و غيرمذهبي مالحظه شده 

است. مدارس خصوصي وابسته به سازمانهاي مذهبي در آمريكا، به رغم معيارهاي انضباطي انعطاف 

پذيرترشان، ميزان ترك تحصيل بسيار كمتري از مدارس خصوصي غيرمذهبي يا مدارس دولتي دارند. 

علت آشكار، سرمايه اجتماعي دردسترس مدرسه وابسته به سازمانهاي مذهبي است كه براي بيشتر 

مدارس ديگر، خصوصي يا دولتي، وجود ندارد. اين امر تا اندازه اي به ارتباطات اجتماعي - ساختاري 

بين مدرسه و والدين، ازطريق اجتماع مذهبي بستگي دارد. با وجود اين، تا اندازه اي به اين اصل 

ناشي از آئين مذهبي بستگي دارد كه هر فردي ازنظر خداوند مهم است. يك نتيجه اين اصل اين 

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.

٢- بعد ساختاري و شبكه اي اعتماد ساز :

 بعد ساختاري شامل الگوي پيوندهاي ميان اعضاي گروه و تركيب سازماندهي شبكه و همينطور 

به سازمان «قابل دسترس٣» مربوط است. در اينجا شبكه به مفهوم اعضاي يك گروه يا سازمان است. 

پيوندها كانال هايي براي تبادل اطالعات فراهم مي كند، اما ساختار كالن اين پيوندهاي شبكه اي 

1. pondy,Mitroff
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3. Appropriable Organization

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


832   مجموعه مقاالت دومين كنفرانس الگوى اسالمى ايرانى پيشرفت
نقش مهمي را در اعتماد ايفاء مي كند كه مي تواند بر ايجاد توسعه سرمايه هاي كالن كمك كند 

(ايبرا١٩٩٢،١، ص ٢١٠). الزمه انجام هر عمل و اقدامي داشتن اطالعات است ولي جمع آوري اين 

اطالعات زمان بر و توام با صرف هزينه بااليي است؛ اما اين مسئله را روابط اجتماعي حل مي كند 

(كلمن،۱۹۸۸، ص ۹۸). در داخل شبكه روابطي ميان بازيگران به وجود مي آيد كه موجب تبادل 

اطالعات الزم براي فعاليت ها مي شود. هر چند اين روابط براي مقاصد ديگري ايجاد مي شود ولي 

مي توان از مزيت پخش اطالعات اين روابط در جهت منافع شخصي و سازماني سود برد )ناهاپيت و 

قوشال١٩٩٨،٢، ص١٢٠) پيچيده ترين سيستم هاي اعتماد در موقعيت مشاركت يا همكاري بوجود 

مي آيند. اهميت اعتماد از طبيعت انسان ها به عنوان موجودات اجتماعي ناشي مي گردد كه مي توانند 

بيشتر نيازهايشان را از طريق هماهنگي با هم برآورده نمايند. افراد بيشتر در ارتباط با كنش هاي 

يكديگر عمل مي كنند. مشاركت و همكاري زماني به وقوع مي پيوندد كه انجام كنش ها بصورت 

همزمان و به شكل جمعي صورت گيرد. هدف از انجام كنش ها، برخي اهداف مشترك مي باشد كه 

هر يك از افراد به صورت انفرادي توانايي رسيدن به آن را ندارند. در چنين موقعيت هايي موقعيت 

هر كس بستگي به كنش هاي انجام گرفته توسط افراد ديگر دارد و اين بطور معناداري عدم تعين 

و ريسك پذيري را افزايش مي دهد. بنابراين در چنين فضايي همكاري و مشاركت تبادل اعمال 

بين افراد اهميت خاصي پيدا مي كند و منجر به اعتماد مي گردد. اعتماد همانند هنجارها و روايتها 

در يك محيط سازماني بوجود مي آيد اما به محيط هاي ديگري سرايت مي كند. به عنوان مثال 

اعتمادي كه در خانواده رشد و نمو كرد، به محيط هاي ديگر سرايت پيدا مي كند و وارد محيط كار 

نيز مي شود. به عبارت ديگر سازمان اعتماد را به يك منظور به وجود مي آورد ولي به منظورهاي 

ديگر هم به كار مي برد (فوكوياما،۱۹۹۷، ص ۲۵). فرايندي كه از آن به عنوان فروبستگي سازماني 

نام مي برند. اثر فروبستگي، بويژه با درنظرگرفتن سيستمي شامل والدين و كودكان به خوبي مي تواند 

مشاهده شود. در اجتماعي كه مجموعه وسيعي از انتظارات و تعهدات، بزرگساالن را به هم پيوند 

مي دهد، هر بزرگسالي مي تواند از حساب مشترك خود با ديگر بزرگساالن براي كمك به نظارت و 

كنترل فرزندانش استفاده كند. اگر A و B در اجتماعي بزرگسال باشند و a و b به ترتيب كودكان 

آنها باشنــد، در آن صورت فروبستگي در جامعه مي تواند مانند شكل ١ (a) تصوير شود كه در آن 

پيكانها از كنشگري به كنشگر ديگر مجددًًا نمايانگر وابستگي دومي به اولي ازطريق رويدادهايي است 

كه اولي كنترل مي كند. فقدان فروبستگي در شكل ١ (b) نشان داده شده است، كه در آن والدين، 

A و B دوستاني در خارج از اين اجتماع دارند. در اجتماعي مانند آنچه كه در شكل ١ (a) نشان 

داده شده است، A و B هر دو مي توانند از تعهدات متقابل خود براي كمك به پرورش كودكانشان 
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 a استفاده كنند و مي توانند هنجارهايي درباره رفتار كودكانشان به وجود آورند. كنشهاي هر كودك

يا b برونبودهايي مستقيم يا غيرمستقيم، هم بر A و هم بر B در هر دو اجتماع تحميل مي كنند؛ 

 B,A نشان داده شده است فروبستگي موجود به (a) اما تنها در اجتماعي كه به وسيله شكل ١

امكان مي دهد هنجارهايي برقرار و اعمال ضمانتهاي اجرايي يكديگر را درمورد كودكان تقويت كنند. 

(كلمن، ١٣٧٧، ٤٧٨).

درهم گسيختگي سازمان اجتماعي يا روابط اجتماعي مي تواند براي سرمايه اجتماعي بسيار ويرانگر 

باشد. اختراع اجتماعي سازمانهايي كه به جاي افراد، مشاغل و سيستم عناصر ساختار را تشكيل مي دهند 

شكلي از سرمايه اجتماعي فراهم كرده است كه مي تواند ثبات را در برابر بي ثباتي افراد حفظ كند. در 

مواردي كه افراد، صرفًًا اشغال كنندگان مشاغل هستند، تنها عملكرد شاغالن، نه خود ساختار، با تحرك 

افراد دچار اختالل مي شود. اما براي هر شكل ديگر سرمايه اجتماعي، تحرك فردي، كنش بالقوه اي را 

به وجود مي آورد كه نابودكننده خود ساختار و بنابراين، اعتماد حاصل از آن خواهد بود (همان ٤٩٠).

دولت نيز در فرايند توسعه اجتماعي و اقتصادي نقش محوري دارد، بــــــا اين حال نه به عنوان 

فراهم كننده مستقيم رشد بلكه به عنوان يك شريك، عامل تسريع و تسهيل كننده در روند توسعه 

(بانك جهاني، ١٣٧٨، ٢) تشويق و تقويت تشكيل نهادهاي مدني؛ تقويت وغني سازي آموزشهاي 

عمومي؛ تامين امنيت شهروندان درجهت حضور داوطلبانه در نهادهاي اجتماعي؛ پرهيز از تصدي 

گري بخشهاي مختلف اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و واگذاري فعاليتهاي مربوطه به نهادهاي مردمي 

براي جلب مشاركت آنها در فعاليتها و زمينه سازي ايجاد و تقويت نهادهاي اجتماعي و شبكه هاي 

اعتماد بين آحاد مختلف مردم (همان، ٤٠). شايد مهمترين بعد كيفيت در بخش دولتي، رفتارمناسب 

و عادالنه با ارباب رجوع آنها باشد. يكي از مسائل كه موجب از ميان رفتن سرمايه اجتماعي مي شود 

رفتار ناعادالنه با مردم توسط سازمانهاي دولتي است. براي ايجاد سرمايه اجتماعي كارگزاران بخش 

دولتي بايد بر 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 مراجعه كنندگان هستند، دقت ويژه كرد و آنهايي را 

برگزيد كه داراي خصوصيات بارز اخالقي باشند. شهروندان و مـــديران بخش عمومي مي بايد به 

مثابه دو شريك در راه تاسيس نهادهاي آزادمنشانه يا مراكز يادگيري همت گمارند. با تحصيل دانش، 
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شهروندان و مديران مي توانند بهتر با يكديگر كار كنند و از ابتداي كار در اجراي اموري كه تعيين و 

مشخص گرديده اند، مشاركت ورزند. يكي ديگر ازمهمترين فرايندهاي موجود اعتماد ساز شبكه اي در 

جوامع براي ايجاد سرمايه اجتماعي، آموزش است. گذر افراد از آموزشهاي عمومي در تمامي سطوح و 

نيز آموزشهاي دانشگاهي، نقش اصلي را در ايجاد سرمايه اجتماعي بازي مي كنند. مؤلفه هاي فرهنگي 

در سطح جامعه به شدت متأثر از عملكرد نظامهاي آموزشي و تربيتي هستند. درسطح سازماني نيز 

دوره هاي آموزشي كاركنان مي توانند بستر مناسبي براي تقويت سرمايه اجتماعي باشد.

ايران و فرايند اعتماد سازي :
در ايران هم در سال هاي اخير موضوع سرمايه اجتماعي از لحاظ نظري و تجربي مورد توجه 

قرار گرفته است. مسعود چلپي در يكي از آثار خود با عنوان «جامعه شناسي نظم» ضمن اشاره به 

نظرات كلمن سرمايه اجتماعي را گزينه هاي رابطه اي مي داند كه در ابعاد سياسي، اجتماعي، فرهنگي 

و اقتصادي براي يك موضع اجتماعي در شبكه تعاملي جامعه شكل مي گيرد. اين گزينه هاي رابطه اي 

براي اشغال كننده يك موضع اجتماعي مي توانند سرمايه بالقوه اي باشند كه در روابط اجتماعي 

تبديل به ذخاير قدرت، ثروت، نفوذ، و معرفت شوند (١٣٧٥،٣٨)

محمد عبداللهي هم در تحليل برخي از مسايل اجتماعي نظير قانون گريزي و نزاع هاي جمعي 

بين طوايف بر اهميت نقش سرمايه اجتماعي تاكيد نموده و در تعريف توسعه اجتماعي به معناي 

اخص كلمه از شاخص هاي اصلي سرمايه اجتماعي نظير انسجام جمعي و «اعتماد اجتماعي» 

استفاده كرده و تحكيم اجتماع جامعه اي و اعتماد تعميم يافته بين گروهي را به عنوان راهبرد اصلي 

توسعه اجتماعي مطرح كرده است (١٣٨٤، ١٩٥-٢٠٠).

بر اساس پژوهش انجام گرفته توسط محمد عبداللهي و ميرطاهر موسوي تحت عنوان «سرمايه 

اجتماعي در ايران، وضعيت موجود، دورنماي آينده و امكان شناسي گذار» كه در فصلنامه علمي 

پژوهش رفاه اجتماعي به چاپ رسيده است ميزان سرمايه اجتماعي در ايران در مجموع از لحاظ 

اغلب مولفه هاي چندگانه و شاخص هاي عديده مرتبط با آنها پايين است، ميزان آن در زمينه روابط 

انجمني بويژه قبول مسوليت اجرايي در نهادهاي مدني يا كمك فكري به آنها پايين است. اين امر 

نشان مي دهد كه در ايران امروزي خير جمعي تحت شعاع مسائل اقتصادي و گروهي است، در بعد 

هنجارها و اعتماد اجتماعي بويژه اعتماد به نهادها و گروههاي اجتماعي خوب است ولي اعتماد مردم 

به مسوالن و اطمينان آنان از رعايت حقوق و تكاليف شهروندي در وضعيت خوبي نيست. در بعد 

پيوندها و اعتماد بين فردي هم سرمايه اجتماعي از لحاظ رفت و آمد و همكاري با ديگران و اعتماد 

به آنان باال ولي در زمينه احساس دوستي و تعلق به ديگران و شركت در فعاليت هاي جمعي آنان 

پايين است. در بعد همبستگي و انسجام اجتماعي هم سرمايه اجتماعي در ايران از لحاظ ميزان 
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پذيرش اجتماعي و مداراي قومي و مذهبي خوب ولي در زمينه انسجام بين قومي پايين است. 

بنابراين مي توان گفت كه سرمايه اجتماعي در ايران بجز در مواردي استثنايي كه در آن هم مربوط 

به جنبه سنتي و سرمايه اجتماعي قديم مي شود، در اغلب موارد بويژه در بعد روابط انجمني كه از 

مولفه هاي اصلي سرمايه اجتماعي جديد بشمار مي رود چندان مطلوب به نظر نمي رسد. بطور كلي 

مي توان گفت كه در ايران سرمايه اجتماعي قديم يا درون گروهي (بين آشنايان) بيشتر از سرمايه 

جديد يا بين گروهي (بين غريبه ها) است. هرچه از سطح خانواده به سطوح باالتر يعني خويشاوندان، 

دوستان، همكاران، همسايگان، هم محله ها، همشهريان و هموطنان حركت كنيم از ميزان سرمايه 

اجتماعي كاسته مي شود. اين كاهش در زمينه هاي مشاركت جمعي و اعتماد اجتماعي بيشتر است. 

غالب بودن سرمايه اجتماعي قديم در ايران ضمن اينكه براي آشنايان و اعضاي درون گروهي غير 

رسمي خانوادگي، فاميلي و غيره مي تواند مفيد باشد و نقش مثبتي در تسهيل كنش هاي افراد و 

پيش گيري در آسيب ها و... ايفا نمايد، ممكن است به مقتضاي تعهداتي كه افراد نسبت به آن گروه ها 

پيدا مي كنند در سطوح باالتر نقش منفي ايفا كند و از مشاركت جمعي عام و بسط اعتماد اجتماعي 

در بين ايرانيان جلوگيري نمايد و حركت در مسير توسعه را كند و آهسته نمايد.

بدين ضرورت براي تقويت منبع سرمايه اجتماعي به خصوص از نوع جديد و نهادينه آن (بين 

گروهي و عام) متناسب با جايگاه جامعه شناسي اسالمي- ايراني به دنبال معرفي شاخصهاي جديد 

هستيم. با ارائه مباحث تئوريك در خصوص سرمايه اجتماعي و معرفي «اعتماد» به عنوان زيربناي 

ساختاري آن در دو بعد تعامل و پيوند ذهني – فردي و تعامل و انسجام شبكه اي - سازماني اينك به 

انطباق بحث با ايران و ارائه پيشنهادهاي در خصوص برنامه پنجم توسعه كشور مي پردازيم. در خصوص 

مباحث ذهني و فردي اعتمادساز به ميمنت برخورداري از فرهنگ و تمدن كهن ايراني – اسالمي اصالت 

نژادي و زباني درايت و توانمندي رهبران فرهنگي و سياسي كشور در طول سه دهه بعد از انقالب و 

مهمتر از همه تمسك به فرهنگ و مكتب اهل بيت عليهم السالم و التزام به نظريه «واليت فقيه» كمتر 

با مشكل اعتماد روبرو بوده ايم اما اين نبايد دليل برغفلت از تقويت اين عناصر باطني و درون ذهني براي 

تجديد و احياي مداوم «اعتماد» باشد. بدين ضرورت در خصوص مسائل پيوند دروني و غير شبكه اي در 

كشور ابتدا «مسئله واليت» و مبحث «دشمن شناسي» به عنوان دو اصل ثابت و نهادي اعتماد ساز و 

محور ائتالف و تعامل اجتماعي و در حوزه تعامل و پيوند شبكه اي و سازماني به جايگاه ديوان ساالري و 

سازمان و نقش آن در پروژه تقويت اعتماد و استحكام سرمايه اجتماعي كه با فهم آنها شرايط تئوريك 

را براي اعمال و بكارگيري سياستهاي صحيح در برنامه پنجم را فراهم مي آورد اشاره مي نماييم.  

«واليت» 
نظام جمهوري اسالمي مبتني بر نهاد «واليت» در انديشه بنيانگذار انقالب اسالمي ايران بر 
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رهيافت ايجابي دولت با محوريت «واليت فقيه» استوار است. «واليت فقيه از موضوعاتي است كه 

تصور آن موجب تصديق مي شود و چندان نياز به برهان احتياج ندارد به اين معني كه هركس عقايد 

و احكام اسالمي را حتي اگر اجماًال دريافته باشد چون به «واليت فقيه» برسد و آن را به تصور آورد 

بيدرنگ تصديق خواهد كرد وآن را ضروري و بديهي خواهد شناخت» (امام خميني، ١٣٧٤ )(٥) 

تصوري كه هم مبتني است بر نص نهادي و هم بر عقل نهادي. در نص نهادي و بطور آشكاري در 

قران كريم در آيات معروفي همچون آيه «واليت (مائده ٥٥)، تطهير (احزاب ٣٣)، اولي االمر (نساء 

٥٩) و مودت ذي القربي (شورا ٢٣)» و در سنت پيامبر اكرم به واسطه احاديث متواتري همچون 

«حديث دار يا انذار، منزلت، ثقلين و غدير» توصيه مي شود. در عقل نهادي نيز به ضرورت فلسفي 

وجود «ريس اول» در انديشه فلسفي ايراني اسالمي (فارابي ١٣٥٨) (١٤٤)، «فيلسوف» در فلسفه 

يونان باستان و «قائده لطف» در انديشه عقلي خواجه نصير طوسي مطابق با منطق ارسطويي در 

قالب «نصب امام لطف است / لطف بر خداوند واجب است/ پس نصب امام بر خداوند واجب است» 

(عالمه حلي ١٤١٧ ق) (٤٩٠) و واليت عام امام بر بنده انساني در راستاي واليت خدا برانسان، 

ثابت است و در ضرورت آن در سراسر زندگي بشر خارج از زمان ومكان شكي نيست؛ و در زمان 

غيبت نيز اين واليت خدشه ناپذير و اذان فقيه زمان است. بدين ترتيب همانطور كه از انديشه عالمه 

حلي بر مي آيد بر مكلف واحد نيز نياز به امام ضروري است چه بسا براي يك اجتماع. (عالمه حلي 

-١٩٦٩ م ١٣٨٨ )(٣٠)

بدين لحاظ واليت در دنياي امروز در واليت عام و مطلق فقيه محور اتصال و تعامل و فصل 

الخطاب تمام پيوندهاي فردي و درون سازماني وخارج از مدار مديران و كارويژه آنها منبع اعتماد و 

باور همگان به نظام و سيستم فراتر از گروها، اشخاص، بازيهاي سياسي و روشهاي مديريتي است.   

«دشمن شناسى» 
نهاد عرفي و بومي ديگر در نظام جمهوري اسالمي وجود دشمن و شناخت آن است. اين نهاد نيز 

برآمده از سنت و نص صريح اسالمي در مفاهيمي مانند دارالسالم (قلمرو اسالم كه شعاير و مظاهر 

ديني در آنها جاري و ساري است) در مقابل دارالكفر و دارالحرب (خارج از قلمرو و نفوذ اسالم) (عميد 

زنجاني، عباسعلي ١٣٦٥) (١٠٨ به بعد) نمود آشكار دارد. در آيه ي ٢١٧ سوره ي مباركه ي بقره «و 

اليزالون ُيقاتلونكم حتي ُيرَّدوُكم َعْن ديِنُكم إن استطاُعوا». بمعناي اينكه دشمنان شما همواره با شما 

در جنگ هستند. واژه اليزالون، داللت بر استمرار دارد و گوياي اين است كه دشمنان هميشه با شما 

در جنگند منتهي بسته به شرايط مكاني و زماني نوع اين جنگ ممكن است متفاوت باشد. گاهي 

جنگ، جنگ نظامي است گاهي اقتصادي است و گاهي نيز فرهنگي. همچنين آيه ي ١٩٤ سوره ي 

بقره مي فرمايد: «فَمن اْعَتدي َعليكم فاْعَتدوا عليه بِمثل ما اعَتدي َعلْيكم»؛ يعني وقتي دشمنان 
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با شما وارد جنگ شدند، شما هم با آن ها مقابله به مثل كنيد. اگر جنگ، جنگ نظامي است بايد 

از طريق نظامي وارد شد؛ «و أِعّدوا لهم ما اْسَتطعتم ِمن ُقّوة». اگر جنگ، جنگ اقتصادي است، به 

همان شيوه و اگر جنگ، جنگ فرهنگي و فكري است بايد مقابل به مثل ما هم به همان صورت 

شكل بگيرد. فرايندي كه همواره در تارخ بوده و در اشكال جديد بازتوليد خواهد شد. امروزه ابزارهاي 

«ناتوي فرهنگي» براي بي ثبات سازي نظام امنيت اجتماعي و تحليل اعتماد در جامعه و تضعيف 

سرمايه اجتماعي از طريق گسترش هدفمند شبكه هاي ماهواره اي است. به عنوان مثال هم اكنون 

٥/٤ ميليون گيرنده ماهواره اي غير مجاز در كشور فعال است و از ١٧ هزار و ٦٦٦ شبكه ماهواره 

اي جهاني، نزديك به سه هزار شبكه در داخل كشور قابل دريافت است. از اين تعداد ٣٨٠ شبكه 

به موسيقي، ٧٤ شبكه به تبليغات مد لباس و لوازم آرايش، ٢٧٣ شبكه به تبليغ اديان ساختگي و 

٢٣٥ شبكه به برنامه هاي مبتذل اختصاص يافته اند. (آرين منش، ١٣٨٧).

از طرفي مجلس نمايندگان اياالت متحده با تخصيص بودجه ساالنه به توسعه شبكه هاي ماهواره 

اي فارسي زبان ضد انقالب، بصورت مستقيم در امور داخلي جمهوري اسالمي ايران مداخله مي كند 

زيرا اين شبكه ها با بهره گيري از ترفندهاي تبليغاتي تالش مي كنند زمينه هاي ناامني هاي مدني 

در پنج سطح صنفي، دانشجويي، قومي، فرقه اي و اجتماعي را فراهم كنند.

تحريك به ايجاد و گسترش برخي تنش هاي قومي در استان هاي غربي كشور توسط عوامل 

جاسوسي رژيم صهيونيستي در كردستان عراق و جمهوري آذربايجان حداقل شواهد آن است. افشاي 

بودجه اداره اطالعات ملي امريكا براي چندمين بار كه بصورت رسمي بودجه اين اداره در سال هاي 

١٩٩٧، ١٩٩٨ و ٢٠٠٧ به ترتيب برابر ٢٦/٦، ٢٦/٧ و ٤٣/٥ ميليارد دالر بوده١ بيانگر جهش قابل 

توجه بودجه شبكه هاي جاسوسي امريكا پس از يازده سپتامبر و با هدف رفع خأل اطالعاتي عمليات 

هاي مداخله جويانه اياالت متحده مي باشد كه بخش قابل توجهي از آن شامل تأمين مالي طرح هاي 

جاسوسي در خاورميانه مانند جمهوري اسالمي ايران است. تأسيس ميز مخصوص مطالعات ايران 

در وزارت امور خارجه و پنتاگون و يا ايجاد دفاتر ويژه مربوط به ايران بويژه در شهرهايي مانند باكو، 

استانبول، دبي، نجف، كربال و بصره كه محل تردد تعداد زيادي از ايرانيان است كه يكي از كارويژه هاي 

آنها جذب نخبگان علمي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي و يا تبديل آنان به عوامل نفوذي در نهادهاي 

استراتژيك امنيتي، نظامي و اقتصادي است. حمايت از گروه هاي ضاله مانند پيروان وهابيت و بهائيت 

با بهره گيري از برخي كاستي هاي نواحي كمتر توسعه يافته استان هاي مرزي مانند كرمان، و ترويج 

عقايد گمراه كننده به اعتماد و اعتقاد و باور را در جامعه هدف قرار داده است٢. «توليد مواد مخدر 

در عرض هشت سال ٤٠ برابر شده، حجم اصلي ترانزيت اين مواد از سه فرودگاه تحت كنترل ناتو 

1. www.fas.org  
2. www.tabnak.ir 
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به سمت كشورهاي غربي صورت گرفته و تجهيزات مربوط به ٣٣٠ آزمايشگاه توليد مواد مخدر در 

افغانستان از سوي كشورهاي غربي تأمين مي شود».(الريجاني،١٣٨٧) تهديد امنيتي رشد قاچاق و 

مصرف مواد مخدر در ايران به حدي است كه بنا بر اعالم رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا «در 

هفت ماه اول سال ١٣٨٧؛ ٣٥٢ تن انواع مواد مخدر كشف شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 

از آن ٣٠ درصد رشد را نشان مي دهد. پيش سازهاي توليد هروئين نيز از كشورهاي غربي مانند 

آلمان، روسيه، چين، هلند و كره جنوبي بصورت غيرقانوني از راه امارات وارد افغانستان مي شود».

(حسين آبادي،١٣٨٧) از طرفي در سال ١٣٨٦؛ درصد مصرف ترياك، كراك و هروئين به ترتيب 

٣٢/٨، ٢٥/٧ و ١٨/٣؛ بوده است كه بيانگر تغيير الگوي مصرف از مواد مخدر سنتي به مواد مخدر 

صنعتي و قرص هاي روانگردان مي باشد (رفيعي، ١٣٨٧) به طور كلي پروژه «ناتوي فرهنگي» كه 

مقام معظم رهبري آن را مورد تاكيد و توجه قرار دادند، مشتمل بر خط تهاجمي دشمن و تالش 

آنان براي ورود به عرصه هاي ذهني اعتماد و باور است تا با سياه نمايي، بهره گيري ازحربه تهديد 

و ايجاد رعب و وحشت ميان اذهان دروني، اغراق كردن و بزرگ نمايي يك موضوع و تاريك نشان 

دادن آينده عليه ايران به هدف اصلي خود يعني تضعيف سرمايه اجتماعي و از هم پاشيدن وحدت 

و پيوند ناگسستني ملتي است كه سه دهه با تمام فشارها و كاستي ها، صبر و مقاومت پيشه كرده 

است. چرا كه نظام جمهوري اسالمي با اذعان به پديده عدم حقانيت سياست جهاني در پي استقرار 

نظام حقاني در جهان مي باشد. اين نوع نگاه ضرورت بازشناسي مفهوم «حق در برابر باطل» را به 

صورت مكرر و شناخت پيروان آنها را آشكار مي نمايد چراكه «قلمرو دولت اسالمي، عقيدتي و مبتني 

بر مرز ايمان و كفر است» (عميد زنجاني، عباسعلي ١٣٧٣ )(٣٣) و ماهيت نظام اسالمي با دشمن و 

غير باطل، معنا مي يابد. در چنين بستري خارج از اين نهاد اعتماد ساز، ماهيت نظام با بحران روبرو 

خواهد بود و بدون وجود غير، نظام هويت و معنا بخشي خود را از دست خواهد داد كه حداقل در 

كوتاه مدت شعاير و نمادهاي ارزشي و نهادي نظام، اعياد، جشنها و مراسمات ملي مذهبي و انقالبي 

را همچون روز قدس، ١٣ آبان،٢٢ بهمن و ... با بحران معنا روبرو خواهد نمود و در بلند مدت نظام 

با شكاف قدرت تحليل مي رود. . ابتدا بايستي درك كنيم كه جنگ و دشمن برعليه نظام و تفكر 

مقدس ما تمامي ندارد و بايد به عنوان يك اصل اعتقادي و الهام بخش و باور ساز بدون هيچ تسامح 

و اهمال در آن جهت حفظ اعتماد جامعه نگريسته شود. بدين ترتيب آنچه از دو نهاد بومي «واليت» 

و «دشمن شناسي» در جمهوري اسالمي بر مي آيد فراهم كردن زمينه استقالل نهادي و بومي كشور 

و تالش براي پرهيز از هرگونه هرج و مرج داخلي، بي اعتمادي و شكاف نخبگان قدرت به واسطه 

پذيرش اصل «واليت» به عنوان اصلي عام، نهادي و فصل الخطاب براي همگان هم به ضرورت 

شرعي و هم به ضرورت عقلي از يك طرف و در دنياي پر از كينه و دشمني بر عليه نظام از طريق 

شناخت دوست از دشمن از طرف ديگر.
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اما در خصوص بعد سازماني و شبكه اي منبع تعامل وپيوند در وجه عيني و ملموس آن يعني 

اداره و ديوانساالري است.

محور ديوانساالري در ايران نيز نه تخصص، انسجام و شايستگي بلكه ابهام و نوعي ركود فكري 

و روزمرگي مي باشد. «ديوان ساالري همواره داراي حفره هاي تاريك و نقاط كور بوده كه رانت و 

فساد اقتصادي در چارچوب آن تشويق مي شده است. اين ديوانساالري داراي تركيبي ناخوشايند 

از بازمانده هاي الگوي كهن، نظام وبري ومديريت دولتي نوين بوده كه هر تغيير و تحولي صرفًًا باز 

توليد مدرن همان ساختارهاي قديمي بوده كه پيامد آن تبارگرايي، رفيق گماري و بي ثباتي منزلتي 

ديوانيان بوده است.» (اشتريان ١٣٨٦، ١٠٥ - ٩٩) همچنين منطق «بي نظمي سازمان يافته» و 

پيامد آن فرد گرايي منفي در حقوق عمومي و اداري زمينه سرهم بندي امور، گسترش ابهام نسبت 

به آينده فرد، بي اعتمادي نسبت به سازمان و ترجيهات هردوي اينها فراهم مي آورد كه در درون 

آن رانت، اولويت دادن منافع فردي بر سازماني و حركت نامتعارف فرد در چارچوب سازمان است 

كه با بهره گيري از ابزارهاي متغير خيلي زود بر نفوذ و قدرت خود در سازمان و سلسله مراتب آن 

مي افزايد و يا نا اميدي و ياس را در صورت عدم همراهي شرايط بي ثبات، منجر مي شود كه در 

هردو صورت ديوان ساالري را از اصول شايسته ساالري الگوي وبري محروم مي كند. به طور كلي 

اين وضعيت محصول فقدان نهاد «تعامل و همكاري اعتماد ساز» بين اعضاي شبكه در وهله اول و 

سازمان و جامعه در مرتبه دوم در بدنه ديوان ساالري ايراني است كه در ادامه به آن مي پردازيم. در 

حوزه اداري آنچه همواره حلقه گمشده بوده، شاخص نهادي «تعامل و همكاري» در معناي واقعي 

بوده است كه به تبع آن اقتصاد كشور را در بن بست قرار داده است. منظور از «تعامل» روابط و 

پيوندهاي اوليه وظاهري نيست بلكه منظور همپوشاني و وابستگي متقابل مي باشد. امروز در ايران 

با تغييرهاي مكرر الگوهاي سياسي يا اقتصادي توسط كارگزاران شاهد تغيير و تحول هاي عمده در 

حوزه هاي مديريتي و ديواني هستيم. تغييرهاي پي درپي هرگونه ثباتي را براي برنامه ريزي، آينده 

نگري و اميد به آينده را مخدوش نموده است. 

در حوزه اداري و ديواني نيز آنچه مورد غفلت واقع شده اصول نهادي تعامل وتالش براي شكل 

گيري وابستگي متقابل سازمانها و نزديكي آنها و از بين رفتن فاصله ها و شكاف هاي اداري كه همواره 

منبع توليد رانت و بي نظمي بوده است مي باشد. فرايندي كه همواره با حفره هاي تاريك همراه بوده و 

جابجايي مديران ارشد كل سيستم اداري و مديريتي را با بي ثباتي و تغييرات پي درپي روبرو مي كند. 

بدين لحاظ بايد شرايط را براي پرهيز از سياست زدگي ديوان ساالري، پيوند بين سازمانها از طريق 

ادغام نهادهاي اداري و وزارتخانه هاي با كارويژه مشابه و نزديكي ارگانهاي دولتي در فضايي جغرافيايي 

يكسان و قابل دسترس تر را در بلند مدت فراهم آوريم. براي ارتقاي نهاد تعامل در بدنه اداري بايد به 

رويكرد سيستمي و نگرش كل گرايانه نسبت به امور اداري روي آورد. «هرسيستم مجموعه اي است از 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


840   مجموعه مقاالت دومين كنفرانس الگوى اسالمى ايرانى پيشرفت
اجزاي تشكيل دهنده آن و روابط و آثار متقابل اين اجزا با يكديگر... » (دوروسني بيشون ١٣٧٠، ٩) 

نگرش كل گرايانه يا سيستمي در حدفاصل تمركزگرايي اداري و تمركززدايي قرار دارد زيرا هردواين 

تفكر منجر به بي ارتباطي وعدم تعامل پويا و بي اعتمادي در هر دو بستر ذكر شده در بلند مدت 

در شبكه هاي اداري است. اما در نگرش سيستمي به كمك توسعه تكنولوژيك و فناوري الكترونيك 

مراكز اداري با شكل دهي به يك پايگاه اطالعات داده هاي همه شهروندان كشور به صورت تمام وقت 

و شفافي به همديگر پيوند مي خورد كه در بلند مدت امور اداري كشور و بروكراسي پيچيده را كاهش 

مي دهد و در مقابل خدمات رساني ارتقاء كه هم از حجم حفره هاي تاريك مي كاهد و هم بستري 

براي كاهش تبعيض ها و نابرابري هاي اقتصادي در كشوراست. در چنين محيط به هم پيوسته و 

داراي وابستگي متقابل نظام مسئوليت اداري – رياستي جاي خود را به نظام مسئوليت دبيرخانه اي 

مي دهد. (اشتريان ١٣٨٦) (١٤٢) براي مثال وزارتخانه كشاورزي به طور آشكاري با سازمانهاي مالياتي 

و گمركي پيوند مي خورد ودر صورت اتخاذ هرتصميمي در خصوص واردات كااليي همچون برنج و 

چاي قبل از اعمال واردات، پيامدها و عوارض مثبت و منفي آن در بدنه بازار و مصرف كنندگان از يك 

طرف و توليدكنندگان كشاورزي از طرف ديگر آشكار مي گردد. بدين ترتيب از دوباره كاري و لغو و 

فسخ تصميمات اداري و گاهًا مصوبات قانوني به طور آشكاري كاسته مي شود. نمونه اخير فقدان اين 

رويكرد سيستمي و همپوشاني «تعامل و همكاري» تصميم عجوالنه و ناصحيح در خصوص كاهش 

تعرفه واردات خودرو از ٩٠ درصد به ٧٠ درصد بود كه بعد از كش و قوسهاي زياد دوباره مجلس و نهاد 

دولت و صنايع وابسته به خودرو را بر آن داشت تا دوباره به تجديد نظر، لغو، فسخ و دوباره كاري اداري 

روآورند يا همچنين در نحوه تبديل اليحه هدفمندي يارانه ها به قانون كه فقدان يك رويكرد «تعامل و 

همكاري بين نهادي» دوباره كاري را محور فعاليتهاي مجلس و دولت قرار داده بود كه كمترين هزينه 

آن اتالف زمان در سالي است كه با رهنمود «همت مضاعف و كار مضاعف» بايد آن را غنيمت شمرد. 

بدين ضرورت مهمترين الزمه رهنمود رهبري در خصوص «همت مضاعف و كار مضاعف» شناسايي 

منابع بالقوه «اعتماد وباور» هرچه بيشتر هم در عرصه ذهني و هم در عصره عيني و عملي است.

نتيجه گيري : برنامه پنجم و راهكارها
دردنياي امروزسرمايه اي برتر از سرمايه اجتماعي و درون ملي كه به عنوان زيرساخت ساير 

سرمايه ها محسوب مي شود وجود ندارد. بدين لحاظ با اذعان به اهميت اين سرمايه، كه منبع عمده 

آن «اعتماد و باور» در جامعه است بايستي در جهت تجهيز هرچه بيشتر قطار توسعه و پيشرفت 

كشور به اين سرمايه بهاي بيشتري داده شود و الزم است در برنامه پنجم توسعه با شناسايي 

مؤلفه هاي اعتمادساز و سرمايه اي از بدنه اجتماع، زيرساخت هاي الزم را براي توسعه در همه ابعاد 

فراهم كرد. فرايندي كه در كشور ايران به لحاظ فرهنگ غني ايرانيـ  اسالمي در بالقوه بودن عناصر 
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آن شكي نيست. عناصري كه از بدنه خود اجتماع و فرهنگ ملي و ديني همچون انديشه «واليت» 

«دشمن شناسي» «تعامل وهمكاري شبكه اي» نشئت گرفته است. بدين لحاظ در چارچوب اين 

الگوي اعتماد ساز راهكارهايي به اجمال پيشنهاد مي گردد.

- تحكيم مباني ذهني و ميان فردي اعتماد از طريق تقويت هويت ملي جوانان به واسطه الگوهاي 

مذهبي و اسالمي ودر بستر اعتماد ساز و وحدت زاي عمومي همچون (واليت فقيه و دشمن شناسي)

- تشويق جوان گرايي در مراكز اداري، روحيه نشاط و خودباوري، حمايت عملي بيشتر از صاحبان 

انديشه، ايده و هنربومي جوانان ازطريق كار فرهنگي و ملي.

- تقويت بستر فرهنگي در مراكز علمي و دانشگاهي (به تعبير مقام معظم رهبري دانشجويان به 

عنوان «افسران جوان» واساتيد به عنوان «فرماندهان خودي جبهه نرم») به خصوص در حوزه علوم 

انساني بهمراه نظارت و كنترل بيشتربر موسسات آموزشي خصوصي و دانشگاه آزاد اسالمي.

- حمايت و نظارت فرهنگي بيشتر (مهندسي فرهنگي) و دقيقتر بر موسسات خصوصي بطور خاص 

موسساتي كه در جريان روزانه و در ديد عموم مردم مثالًً بازار كاال و خدمات قرار دارند.

- عملي نمودن سياستهاي اداري ديواني كشورابالغي از سوي رهبر معظم انقالب اسالمي در چارچوب 

رعايت حقوق شهروندي، مسئوليت پذيري اداري، پاسخگويي، شايسته ساالري و دانش گرايي در 

حوزه هاي عملي، عيني و اداري، تقويت شيوه هاي نظارتي و هدايتي بيشتر در بدنه اجتماع اداري. 

- باال بردن روحيه كار جمعي، انضباط شخصي و سازماني، احساس مسئوليت كاري، پرهيز از اسراف 

و زياده روي هم در بعد سازماني و هم در بخش ميان فردي و خانواده ها. 

- لزوم مبارزه متقابل با عناصر «جنگ نرم» و «ناتوي فرهنگي» بازشناسي مدرن آن در حوزه هاي 

رسانه اي با تاكيد بربصيرت سياسي جوانان، حفظ حجاب، احياي بروز انديشه هاي فرهنگي و سياسي 

معماران انقالب همچون حضرت امام خميني، استاد مطهري، آيت اهللا بهشتي و علماي بزرگوار قم و ...
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