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چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی و شناخت نقش توسعه سرمایه اجتماعی در تحقق اهداف چشم اندازکشور است .در این پژوهش از
روش میدانی جهت جمع آوری اطالعات استفاده شده است .جامعه آماری این پژوهش حدود دویست نفر از دانشجویان دانشگاه ازاد
اسالمی می باشند که به روش تصادفی خوشه ای دو مرحله ای از میان واحدهای دانشگاه ازاد اسالمی در شهر تهران انتخاب شده
اند .در این مقاله نخست به طرح موضوع پرداخته و سپس چشم انداز ،ویژگیها و دالیل شکل گیری آن در کشورمطرح و در ادامه به
مدیریت راهبردی و ضرورت استفاده از آن به عنوان عاملی موثر در رشد و توسعه جوامع اشاره نموده و سپس سرمایه اجتماعی معرفی
و جایگاه و نقش آن درتحقق اهداف چشم انداز توصیف گردیده است .در ادامه ضمن معرفی پژوهش انجام شده اهداف  ،چارچوب
نظری  ،سو االت و فرضیه های تحقیق مطرح و در خاتمه نتایج حاصله از آزمون فرضیه ها ارایه شده است  .نتایج بدست آمده از
پژوهش بیانگر این هستند که رابطه بین سرمایه اجتماعی وتحقق اهداف چشم انداز در این پژوهش مثبت و معنی داراست .همچنین
رابطه بین تحقق اهداف چشم انداز و هر یك از هشت شاخص مربوط به سرمایه اجتماعی نیز مثبت می باشد
کلید واژه ها :مدیریت راهبردی ،سرمایه اجتماعی  ،چشم انداز  ،اعتماد متقابل  ،مشارکت و همکاری گروهی  ،آگاه سازی و اطالع
رسانی  ،تعهد دینی و بستر سازی فرهنگی
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مقدمه

چشم انداز در زبان فارسی به معنی چیزي است که از آينده در نظر انسان مجسم می شود .چشم انداز را می توان ترجمه فارسی
 Visionدانست .در مطالعات انجام گرفته ،تعاريف مختلفی از چشم انداز وجود دارد که مهمترين آنها به شرح ذيل است:
چشم انداز آمیزه اي از ارزش و داوري هاي مبتنی بر ايدئولوژي و واقعیت هاي اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادي می باشد .طبق اين
ديدگاه ،هر ايدئولوژي اي ،ترسیم کننده يک چشم انداز است; لذا در مقام برنامه ريزي و تصمیم گیري بايد ايدئولوژي واحدي
حاکم باشد تا چشم انداز واحدي شکل بگیرد.
سند چشمانداز گامی نوين در طراحی و پیشبرد اهداف ملی به شمار میآيد .اين سند براي نخستین بار استراتژي کالن کشور را
ترسیم نموده و تصويري از جايگاه ايران را در سال  0111مشخص کرده است .با دقت در محتواي اين سند و عبارت «ايران کشوري
است توسعه يافته با جايگاه اول علمی ،اقتصادي و فن آوري در منطقه» ،میتوان دريافت که در اين سند توسعه به عنوان يکی از
اهداف اصلی تعیین شده است .به بیان ديگر ،بر مبناي اين سند ،توسعة علمی ،اقتصادي و فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی به عنوان
«انتخاب استراتژيک» کشور تلقی شده است .انتخابی که تمامی منابع بايد در جهت تحقق عینی آن بسیج شود .چشم انداز ،ارايه
دهنده يک تصوير مطلوب ،آرمانی و قابل دستیابی است که مانند چراغی در افق بلندمدت ،فراروي جامعه و نظام حکومتی قرار
دارد و داراي ويژگی هاي جامع نگري ،آينده نگاري ،ارزشگرايی و واقع گرايی می باشد.1
از طرفی سرمايه اجتماعی نیز از مفاهیم نوينی است که امروزه در بررسیهاي اقتصادي و اجتماعی جوامع مدرن مطرح گرديده است.
طرح اين رويکرد در بسیاري از مباحث اقتصادي ،نشان دهنده اهمیت نقش ساختارها و روابط اجتماعی برمتغیرهاي اقتصادي است.
سرمايه اجتماعی عمدتا مبتنی بر عوامل فرهنگی و اجتماعی بوده و شناسايی آن به عنوان يک نوع سرمايه چه در سطح مديريت
کالن توسعه کشورهاو چه در سطح مديريت سازمانها و بنگاهها می تواند شناخت جديدي را از سیستم هاي اقتصادي  -اجتماعی
ايجاد کرده و مديران را در هدايت بهتر سیستم ها ياري کند ..سرمايه اجتماعی ،دامنه کاربرد و پژوهش بالقوه گستردهاي دارد و از
مالحظات نظري ،تاريخی و فلسفی در رشتههاي مختلف علوم اجتماعی و روش شناختی مرتبط با کارهاي میدانی گرفته تا ايجاد
شاخصهاي مناسب براي شرايط مختلف ،مشکالت حوزههاي گوناگون همچون بهداشت خانواده ،آموزش ،سیاستگذاري ،سازمان
هاي غیردولتی ،تصمیمگیريهاي جمعی ،تأمین اجتماعی و نیز طیف وسیعی از شرايط تجربی که میتوان به مطالعه سرمايه اجتماعی
در آن پرداخت ،يعنی شهر و روستا و کشورهاي مختلف را در برمیگیرد .پرهیز از تصديگري بخشهاي مختلف اقتصادي و
فرهنگی و واگذاري فعالیتهاي مربوط به نهادهاي مردمی براي جلب مشارکت آنها در فعالیتها و زمینهسازي ايجاد و تقويت
نهادهاي اجتماعی و شبکههاي اعتماد بین آحاد مختلف مردم است .سازمانهاي دولتی و غیردولتی در صورت برقراري تعامل
درست میتوانند باعث شکلگیري و تقويت سرمايه اجتماعی گردند.
بنابراين تشويق تشکیل نهادهاي مدنی ،تقويت آموزشهاي گروهی ،استفاده موثر از رسانههاي ارتباطی ،اصالح الگوهاي رفتاري
کارکنان و مديران ،پايبندي به اخالقیات ،توجه به مصلحت عامه واز همه مهمتر ،بسترسازي فرهنگی توسط دولت میتواند باعث
تقويت نهادهاي غیردولتی گردد و در نهايت موجب ارتقاء سرمايه اجتماعی گردد.
از آنجا که سرمايه اجتماعی تمام الزاماتی را که براي توسعه ضرورت دارند  ،در خود جاي می دهد  ،پرداختن به مسائل نظري و
اجراي سرمايه اجتماعی و نیز تعیین الزامات نهفته در آن براي توسعه اقتصادي و اجتماعی جالب و اساسی است و جاي آن دارد که
از سوي متخصصان کشور مورد بحث و تحقیق قرار گیرد.
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تحقق هدف کانونی سند چشم انداز نیازمند طراحی و اجراي سیاستهاي متناسب در هر دو حوزه سیاست داخلی و خارجی است.
در راستاي رسیدن به اين مهم ،پارهاي از ويژگیهاي سند چشماندازدر رابطه با مقوله سرمايه اجتماعی مطرح و ابعاد چهارگانه
فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و اقتصادي آن مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند.
نظر به اهمیت روز افزون مديريت راهبردي و توجه ويژه مديران و دست اندرکاران اداره امور کشورها به نقش سرمايه اجتماعی در
توسعه اقتصادي اجتماعی مارا برآن داشت تا در اين تحقیق به بررسی نقش راهبردي سرمايه اجتماعی درتحقق اهداف چشم انداز
کشور پرداخته شود .لذا سوال اصلی در پژوهش اين می باشد که سرمايه اجتماعی چه نقشی درتحقق اهداف چشم انداز داشته و
تاثیر هر يک از مولفه هاي سرمايه اجتماعی درتحقق اهداف چشم انداز به چه میزان می باشد؟
پیشینه و دالیل شکل گیری سند چشم انداز
از سال  0931در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام براي هم جهت سازي سیاست هاي کلی ضرورت ترسیم و تبیین يک افق
روشن در آينده ايران مشخص شد .تا مدت ها مطالعات و مباحث تحت عنوان ‹‹افق آينده ايران اسالمی›› ادامه يافت .در سال 0911
مفهوم چشم انداز به جاي افق آينده مورد تأکید قرار گرفت .در همین رابطه مقام معظم رهبري نیز ضرورت اين مسأله را بسیار مهم
تشخیص داده و به مجمع تشخیص مصلح ت نظام ابالغ نمودند که که سند ملی چشم انداز ايران را تهیه نمايند.
مج مع تشخیص مصلحت نظام کمیسیون خاصی را تحت همین عنوان تصويب کردند که کلیه مطالعات و تحقیقات دبیرخانه همراه
با مطالعات و تحقیقات سازمان مديريت و برنامه ريزي دولت در آن کمیسیون بررسی و متن اولیه سند چشم انداز تهیه و به مجمع
تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد.
نتايج کمیسیون چشم انداز در سال 0910در مجمع تشخیص مصلحت نظام به بحث گذاشته شد و در سال  0911پس از اصالحاتی
که مقام معظم رهبري در آن مصوبات انجام دادند به تصويب نهايی رسیده و در تاريخ  11/1/19به قواي سه گانه ابالغ شد(.ناظمی
)0913،
در باره داليل شکل گیري آن میتوان گفت :وجود نوعی سردرگمی و آينده نامشخص در برنامه ريزي ،مسوولین نظام را بر آن
داشت  ،تا سندي را ارائه نمايند  ،که عالوه بر ايجاد انگیزه  ،موجب هماهنگ ساختن عملکرد دولت هاي مختلف گردد .در ادامه
به پاره اي از داليل شکل گیري چشم انداز اشاره می شود:
 -0ايجاد انگیزه و آرمانی بودن چشم انداز :آرمانی بودن چشم انداز با هدف ايجاد انگیزه پیشرفت و مشارکت تمامی اقشار جامعه
می باشد .پیشرفت کشورهاي مختلف نظیر ترکیه به خصوص در زمینه اقتصادي  ،در آسیاي غربی مسوولین بلند پايه نظام را متوجه
اين نکته نموده است  ،که روند کنونی آينده مطلوبی را براي مردم ايران ترسیم نمايد .متوسط رشد اقتصادي کشور در بعد از
انقالب  1درصد می باشد .ادامه رشد اقتصادي کشور با اين نرخ تحول چندانی را در وضعیت اقتصادي ايران ايجاد نخواهد کرد.
 -1همانگ ساختن عملکرد دولت هاي مختلف :سیستم مديريتی در ايران به گونه اي است که با تغییر مسوولین يک بخش  ،ممکن
است کارشناسان آن نیز تغییر کنند .بابراين  ،طرح هاي مختلف با تغییر مسوولین ممکن است به فراموشی سپرده شود .به بیان ديگر
ديد مديريت اجرايی يک ديد کوتاه مدت است .چشم انداز 11ساله با هدف تبديل اين ديد کوتاه مدت به يک ديد بلند مدت
پیشنهاد شده است .به خصوص اينکه طراحان چشم انداز به دلیل جايگاه قانونی داراي قدرت کافی براي اعمال نظر خود می
باشند(.صانعی پور )19 :0919 ،
مؤلفه های مهم چشم انداز
در چشم انداز بیست ساله ايران سال  0111داراي ويژگی هاي زير است « :ايران کشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي ،
علمی  ،فناوري در سطح منطقه با هويتی اسالمی و انقالبی  ،الهام بخش در جهان اسالم و با تعمل سازنده و مؤثر در روابط بین
الملل»
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اهدافی که در چشم انداز تعريف شده است را می توان به سه گروه کلی تقسیم نمود:
-0اهداف اقتصادی :در اين چشم انداز ايران  0111به گونه اي ترسیم شده است  ،که حداقل در میان کشورهاي آسیاي غربی
( 91کشور) داراي رتبه اول باشد .هدف از ترسیم چنین هدفی از يک سو تالش در جهت شکل دهی يک هژمونی منطقه اي و از
سوي ديگر تأمین رفاه و رضايت شهروندان است.
-1اهداف سیاسی  :ايران  0111ايرانی است که در مبارزه با هژمونی آمريکا يک هژمونی منطقه اي را شکل می دهد.ابزار دستیابی
به چنین موقعیتی شامل موارد زير است-0 :ابزار اقتصادي که در باال به آن پرداخته شد  -1 ،تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین
الملل  ،و  -9الهام بخش بودن در جهان اسالم (صدور انقالب و مردم ساالري دينی).
-9اهداف فرهنگی  :هويت اسالمی و انقالبی و الهام بخش بودن در جهان اسالم ناظر بر ويزگی هاي فرهنگی ايران و شهروندان
ايرانی  0111است .چشم انداز 0111در واقع از بعد فرهنگی در پی دستیابی به اهداف انقالب اسالمی است .اين هدف در تضاد با
ديدگاه کسانی می باشد که انقالب را پايان يافته تلقی می کنند(طاهر .)1۲ :091۱،
چشم انداز داري ويژگی هاي زير است:
 -0آينده نگري

-1ارزش گرايی -9واقع گرايی  -1جامع نگري

در تهیه و تنظیم چشم انداز بلند مدت دو نکته بايد مورد مطالعه قرار گیرد .پیش بینی روشی که وضعیت موجود را بررسی می کند
و بر اساس شرايط موجود آينده را پیش بینی می کند.
آينده نگري فرآيندي استکه در آن تصويري مناسب و آرمانی در نظر گرفته می شود و براي رسیدن به اين ارزشها بايد جامعه را
ياري کند.
ويژگی هايی که چشم انداز در افق بیست ساله ايجاد می کند:
ايجاد وفاق ملی بر اساس نیازهاي ضروري جامعه.
پاسخ گويی مؤلفه هاي مختلف و رفع ضعف ها و تهديد ها.
قابل دستیابی در هر زمان و کمیت پذير بودن.
تصوير ممکن از اهداف مطلوب.
در چشم انداز تصوير آينده کشور حول عامل اصلی به شکل مشخص و دور از ابهام تعیین می گردد.
مشوق مشارکت ملی باشد.
بايد جامع  ،متحول کننده وآينده نگر باشد.
محدود به يک زمان مشخص باشد.
براي نیل به اهداف چشم انداز 11ساله باي د آرمان کالن جامعه در خصوص استقالل  ،توسعه اجتماعی  ،توسعه سیاسی  ،توسعه
اقتصادي و خود کفايی  ،محیط زيست و حفاظت از منابع طبیعی  ،آزادي و توسعه انسانی و رشد مورد توجه خاص قرار گیرد.
جامعه ایرانی در افق این چشم انداز چنین ویژگی هایی خواهد داشت:
_0الگوی توسعه  :توسعه يافته  ،متناسب با مقتضیات فرهنگی  ،جغرافیايی و تاريخی خود  ،متکی بر اصول اخالقی وارزشهاي
اسالمی  ،ملی و انقالبی  ،با تأکید بر  :مردم ساالري دينی  ،عدالت اجتماعی  ،آزاديهاي مشروع  ،حفظ کرامت و حقوق انسانها و
بهره مندي از امنیت اجتماعی و قضايی.
توس عه از سه رکن مقتضیات بومی  ،ارزش ها و بنیاد هاي اجتماعی بايد تحت تأثیر قرار گیرد و لذا الگوي توسعه بايد متناسب با آنها
طراحی و اجرا شود.
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_1ویژگی های امنیت تولید و رفاه ملی:
 _0_1تولید ملی :برخوردار از دانش پیشرفته  ،توانا در تولید علم و فن اوري متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمايه اجتماعی در
تولید ملی.
-1-1امنیت ملی :امن  ،مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت
 -1-9رفاه ملی :برخوردار از سالمت  ،رفاه  ،امنیت قضايی ،تأمین اجتماعی و فرصت هاي برابر  ،توزيع مناسب درآمد نهاد
مستحکم خانواده به دور از فقر  ،تبعیض و بهره مند از محیط زيست مناسب.
.-9ویژگی های فرد ایرانی : 0111فعال  ،مسئولیت پذير  ،ايثارگر  ،مؤمن  ،رضايتمند  ،برخوردار از وجدان کاري  ،انضباط ،
روحیه ي تعاون و سازگاري اجتماعی  ،متعهد به نظام اسالمی و شکوفايی ايران و مفتخر به ايرانی بودن (.)Audefroy,1990
-1جایگاه منطقه ای  :دست يافته به جايگاه اول اقتصادي  ،علمی و فناوري در سطح منطقه اي آسیاي جنوب غربی شامل)آسیاي
میانه  ،قفقاز ،خاورمیانه و کشورهاي همسايه) با تأکید بر جنبش نرم افزاري و تولید علم  ،رشد پر شتاب و مستمر اقتصادي  ،ارتقاء
نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.
-۲تعامل با جهان:
 --۲-0در جهان اسالم :الهام بخش  ،فعال و مؤثر در جهان اسالم با تحکیم الگوي مردم ساالري دينی  ،توسعه کارآمد  ،جامعه
اخالقی  ،نو انديشی و پويايی فکري و اجتماعی  ،تأثیرگذار بر همگرايی اسالمی و منطقه اي بر اساس تغالي اسالمی و انديشه هاي
امام خمینی(ره).
-۲-1در روابط بین الملل :داراي تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت  ،حکمت و مصلحت.
گامهاي مهمی که بعد از چشم انداز بايد برداشته شود :
-0الزامات چشم انداز از جمله تدوين الگ وي توسعه و اقدامات اساسی که براي رفع موانع در نظام بايد برداشته شود -1.امايش
سرزمین ها ( فعالیت ها چگونه در مناطق مختلف سازماندهی شود) تقسیم کار ملی و تخصص گرايی در مناطق و مزيت هاي استانی
و منطفه اي  -9.تهیه برنامه هاي اجرايی در سطح ملی و بخشی-1.تهیه برنامه  11ساله در هر استان و منطقهPromoting (.
)sustainable Human Settlement , 1992,pp80
مفهوم مدیریت راهبردی:
مديريت عبارت است از فرايند تضمین دستیابی سازمان به فوايد ناشی از به کارگیري استراتژيهاي مناسب.طبق اين بیان ،يک
استراتژي مناسب مطابق با نیازمنديهاي يک سازمان در زمان مشخص تعريف میشود .يک مدير استراتژيست بايد هم به
برنامهريزي و هم به کنترل بپردازد ،چرا که تنها يک غیرمدير بدون برنامهريزي ،سعی در کنترل فعالیتها میکند .لذا فرايند
مديريت استراتژيک به صورت زير تعريف میشود« :مديريت استراتژيک عبارت است از هنر و علم فرمولبندي ،اجرا و ارزيابی
تصمیمات چندبعدي-با تاکید بر يکپارچهسازي عوامل مديريت  ،بازاريابی ،امور مالی ،تولید يا خدمات ،تحقیق و توسعه
وسیستمهاي اطالعاتی و غیره -جهت رسیدن به اهداف سازمانی»(خاکی .) 11 :0931 ،
فرايند مديريت راهبردي شامل شش گام متوالی و مستمر است:
 -0تجزيه و تحلیل محیطی
 -1پايه گذاري جهتگیري سازمانی
 -9هدفگذاري
 -1تعیین و تدوين استراتژيها
 -۲بسترسازي و اجراي استراتژيها
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 -۱کنترل استراتژيها
 -0تجزیه و تحلیل محیطی:
عبارت است از مطالعه محیط سازمان در راستاي شناسايی عوامل محیطی که بر عملکرد سازمان تاثیر به سزايی دارند .مديران هر از
چندگاه به منظور درك بهتر رويدادهاي درون سازمانی و برون سازمانی از يک سو و افزايش تناسب استراتژيهاي اتخاذشده با
محیط سازمانی از سوي ديگر ،اقدام به تجزيه و تحلیل محیطی مینمايند .يک مدير براي تجزيه و تحلیل کارآمد ومؤثر محیط
سازمانی بايد از ساختار محیط سازمان آگاهی داشته باشد .محیط سازمانی معموالٌ در سه سطح عمومی  ،عملیاتی و درونی
دستهبندي میشود(وفايی.)0: 0913 ،
-1پایهگذاری جهتگیریهای سازمانی :
اکنون مديران با بهرهگیري از نتايج تجزيه و تحلیل محیطی اقدام به تعیین جهتگیريهاي سازمانی مینمايند .چهار عنصر اساسی
در همین راستا «ماموريت سازمانی» (« ،) mission organizationalچشم انداز سازمانی» (،)Organizational Vision
«ارزشهاي سازمانی» (  )Organizational Valuesمیباشند.اين سه مفهوم به منزله اتصال دهنده عناصر سازمانی بوده ،بیانگر
ماهیت ،چگونگی و نحوه جهتگیريهاي سازمانی هستند .مأموريت ،معادل فلسفه وجودي ،ارزش ها ،به منزله اصول اعتقادي
ديرپا و اساسی و چشم انداز ،حکم تصوير زنده سازمان در آينده اي تعريف شده را دارد .اما وقتی دو يا چند نفر گرد هم میآيند
تا با يکديگر همکاري کنند ،به تالش مضاعفی براي رسیدن به اين موارد نیاز است .براي اينکه يک گروه بتواند بهینه عمل کند ،می
بايست به ارجحیت ها ،اولويت ها ،دغدغه ها و ذهنیات همگی آنها توجه شده باشد .به عبارت ديگر يک مدير استراتژيست می
بايست براي ايشان شرايطی را فراهم آورد که افراد بتوانند عقیدهها و تصمیمات خود را در مورد ارزشها ،مأموريت و چشم انداز
خود و سازمان با هم مبادله کنند.
 -9هدف گذاری:
براي کلمه « هدف»( )objectiveدر متون مديريتی تعابیر بسیاري وجود دارد و البته در خارج از کتب مديريتی نیز به معناي
مختلفی استفاده می شود .حتی شايد بتوان ادعا کرد که در مورد آن بیش از هر مفهوم برنامه ريزي بحث و نظر وجود داشته است.
تعريف اسکات ( )scottاز هدف به شرح زير است «:اهداف»  ،بیان کننده منظور ( )purposeبرنامه ريزي در طرح ها و برنامه ها
هستند.آنها در چارچوب فرا يند برنامه ريزي تدوين شده ،ايده هاي مبهم و تجربی را به منظورها و نتايج مشخص تبديل میکنند.
هدفگذاري جزء الينفک يک برنامه ريزي است  ،اگرچه ممکن است اهداف به صورت نا آگاهانه تعريف شده باشند.اهداف
سازمانی مقاصدي هستند که سیستم مديريت باز در جهت آنها حرکت می کند .ورودي ها ،فرايندها و خروجیهاي يک سازمان
همگی در راستاي رسیدن به اهداف عمل می کنند .اهداف سازمانی مناسب منعکس کننده منظور يک سازمان هستند .به عبارت
ديگر مستقیما ً از مأموريت سازمان منتج می شوند .سازمان ها براي منظورهاي متفاوتی وجود دارند و بنا براين داراي اهداف خاصی
هستند«.آنسوف» به اهداف به منزله ابزارهاي تصمیم گیري خاصی نگاه می کند که مديريت را به سمت ارزيابی عملکرد سازمان در
رسیدن به منظورها سوق میدهد .طبق نظر « دراکر» هر سازمان می تواند اهداف متعددي داشته باشد .در اين راستا از ديدگاه
«هامبل» ( ) Humbleمديريت بر يک سازمان میسر نیست ،مگر با مديريت بر اهداف سازمان ،شامل برنامه ريزي براي رسیدن به
اهداف مورد نظر ،اجراي فعالیتهايی در راستاي رسیدن به اهداف مورد نظر ،بررسی نحوه عملکرد در رسیدن به اهداف و در
نهايت اقدام اصالحی براي دستیابی کارآمد و اثربخشتر به اهداف سازمانی اين نظريه امروزه به عنوان «مديريت ازطريق اهداف»
يا‹ ›Management by objective-MBOمطرح است.
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 -1تعیین و تدوین استراتژی ها:
مديران پس از تجزيه و تحلیل محیط ،تعیین جهت گیري سازمانی و تعريف مأموريت ،ارزشها ،چشم انداز و اهداف سازمانی آماده
تعیین استراتژي هاي سازمانی می باشند .تعیین استراتژي عبارتست از فرآيند تعیین زمینه هاي عملکرد مناسب جهت دستیابی به
اهداف سازمانی در راستاي مأموريت و فلسفه وجودي سازمان .به عبارت ديگر استراتژيها میبايست تحلیلهاي محیطی را منعکس
کرده و منتج به رسیدن به مأموريت و اهداف سازمانی شوند .روشها و مدلهاي تعییین استراتژي به تبع مديريت استراتژيک ،ازيک
تکنیک و دستورالعمل خاص پیروي نکرده ،هريک حاوي يک مفهوم و يک بینش هستند .در اين راستا مدلهاي برنامه ريزي
استراتژيک بسیاري موجود می باشند که انتخاب آنها با توجه به ماهیت شرکت ،وضعیت صنعت مربوطه و شرايط محیطی صورت
می پذيرد .بنابراين می توان ادعا کرد که در هر شرکتی که مديريت استراتژيک پیاده شده است ،يک مدل برنامهريزي استراتژيک
منحصر به فرد به کار رفته است که در آن عمالً از يک يا چند مدل برنامه ريزي استراتژيک کالسیک استفاده شده است.
 -۲بسترسازی و اجرای استراتژی ها:
بسترسازي و اجراي استراتژي ها پنجمین مرحله از فرايند مديريت راهبردي است که استراتژي هاي تدوين شده را به مرحله اجرا
می گذارد .اما بسترهاي کارآمدي که مديران بنا نهاده اند ،بدون يک اجراي منظم و برنامه ريزيشده عمالً بیفايده است .جهت
اجراي موفقیت آمیز استراتژي ها به چهار مهارت بنیادين نیاز است:
الف) مهارت تعامل ( : ) Intracting skillکه عبارتست از توانايی اداره کردن افراد طی اجراي استراتژي .مديرانی که ترس ها و
ناامیدي هاي سايرين در رابطه با اجراي يک استراتژي جديد را درك می کنند ،آمادگی اين را دارند که بهترين اجرا کننده باشند.
اين مديران تأکیدشان بر اعضاي سازمان و گفتگو براي يافتن بهترين روش به اجرا درآوردن استراتژي است(وفايی)1: 0913 ،ب).
مهارت تخصیص(: )Allocating skillکه عبارتست از توانايی تهیه و تدارك منابع سازمانی ضروري براي اجراي يک
استراتژي .مجريان موفق استراتژي ها داراي استعداد زيادي در برنامه ريزي امور ،بودجه بندي مالی و زمانی و تخصیص ساير منابع
بحرانی می باشند .ج) مهارت نظارت  :)monitoring skillکه عبارتست ار توانايی استفاده از اطالعات براي مشخص کردن اين
امر ک ه آيا مانعی بر سر اجراي استراتژي به وجود آمده است يا خیر.مجريان استراتژي ها در صورتی موفق میشوند که سیستمهاي
بازخور اطالعاتی بوجود آورند و پیوسته از وضعیت اجراي استراتژي ها گزارش بگیرند.د) مهارت هاي سازمانده( Organising
 :)skillکه عبارتست از توانايی ايجاد يک شبکه از افراد در سرتاسر سازمان که می توانند به هنگام بروز مشکل در اجراي
استراتژي ،به حل آن مشکل کمک کنند .مجريان موفق اين شبکه را طوري طراحی می کنند تا افراداي را که در بر میگیرند،
بتوانند از عهده انواع خاصی از مشکالت قابل پیش بینی برآيند.به طور کلی ،اجراي موفقیت آمیز يک استراتژي نیازمند افراد
کارآمد ،تخصیص منابع موردنیاز ،نظارت بر روند اجرا و حل به موقع مشکالت برخاسته طی اجرا می باشند و شايد بتوان گفت که
تجربه ثابت کرده است که دانستن اينکه چه افرادي می توانند مشکالت را حل کنند و قادرند به محض بروز مشکالت به رفع آنها
بپردازند ،از مهمترين ضروريات می باشد(صداقت گويان .) 30 : 0911 ،
 -۱کنترل استراتژیها:
کنترل استراتژي به عنوان آخرين گام مديريت راهبردي  ،شامل نظارت و ارزيابی فرايند مديريت راهبردي به عنوان يک کل بوده،
نقش تضمین عملکرد مناسب اين فرايند را دارا می باشد .کنترل تمامی ابعاد تجزيه و تحلیل محیطی ،پايهگذاري جهت گیري هاي
سازمانی ،تعیین و تدوين استراتژي ها ،اجراي استراتژي ها ،حتی نحوه کنترل استراتژي ها را در بر دارد .شايان ذکر است که جهت
اجراي استراتژي ها می بايست آنها را به تاکتیک و برنامه هاي عملی مربوطه تقسیم نمود .پرواضح است که استراتژي ها قابل کنترل
نمی باشند ،مگر اينکه برنامه هاي عملی مربوطه اجرا و کنترل شوند .در رويکرد استراتژي يک اصل قوي و بدون تغییر وجود دارد
و آن تمرکز است .اگر بخواهیم در همه کارها قوي باشیم ،در هیچ کاري قوي نخواهیم بود .اين اصل ناشی از محیط رقابتی و
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محدوديت است و اصوالً استراتژي زايیده اين دو عامل است.
روند تکامل استراتژي در بستر رويکردهاي مختلف تحقق يافته است و رويکرد استراتژي را حاصل يک فرايند تحلیلی و قاعدهمند
میدانند.درون مايه اصلی اين روشها تنظیم عوامل درونی(نقاط ضعف ،نقاط قوت) و عوامل بیرونی (فرصتها و تهديدها) به منظور
بهرهمندي از منابع نهفته در فرصتها (يا اجتناب از زيانهاي نهفته در تهديدها) است.
ضرورت استفاده از مدیریت راهبردی
با نگاهی دقیق به مفهوم مديريت راهبردي می توان به ضرورت استفاده از آن پی برد .با توجه به تغییرات محیطی که در حال حاضر
شتاب زيادي به خود گرفته است و پیچیده شدن تصمیمات سازمانی ،لزوم بکارگیري برنامه اي جامع براي مواجهه با اينگونه مسائل
بیشتر از گذشته ملموس می شود .اين برنامه چیزي جز برنامه راهبردي نیست .مديريت راهبردي با تکیه بر ذهنیتی پويا ،آينده نگر،
جامع نگر و اقتضايی راه حل بسیاري از مسائل سازمان هاي امروزي است .پايه هاي مديريت راهبردي بر اساس میزان درکی است
که مديرات از شکرد هاي رقیب ،بازارها ،قیمت ها ،عرضه کنندگان مواد اولیه ،توزيع کنندگان ،دولت ها ،بستانکاران ،سهامداران و
مشتريانی که در سراسر دنیا وجود دارند قرار دارد و اين عوامل تعیین کنندگان موفقیت تجاري در دنیاي امروز است .پس يکی از
مهمترين ابزارهايی که سازمان ها براي حصول موفقیت در آينده می توانند از آن بهره گیرند "مديريت راهبردي " خواهد بود
(آقازاده .) 01 : 0910 ،
سرمایه اجتماعی
استفاده از مفهوم سرمايه اجتماعی باتوجه به روند جهانی شدن و تضعیف نقش دولتهاي ملی ،به عنوان راه حلی اجرا شدنی در سطح
اجتماعات محلی براي مشکالت توسعه ،موردتوجه سیاستگذاران و مسئوالن سیاست اجتمــاعی قرار گرفته است(وارنر0333 ،
.)01۱:
تعريف رايج سرمايه اجتماعی در جريان اصلی جامعه شناسی آمريکايی  -بويژه در روايت کارکرد گرايانه آن  -عبارت است از
روابط دوجانبه ،تعامالت و شبکه هايی که درمیان گروههاي انسانی پديدار می گردند و سطح اعتمادي که در میان گروه و جماعت
خاصی ،به عنوان پیامد تعهدات و هنجارهايی پیوسته با ساختار اجتماعی ،يافت می شود .در مقابل جامعه شناسی اروپايی اين مفهوم
را در بررسی اين موضوع به کار می گیرد که چگونه تحرك پیوندهاي مربوط به شبکه هاي اجتماعی ،سلسله مراتب اجتماعی و
قدرت تمايزيافته را تقويت می کند .با وجود اين ،نکات مشترك اين دو ديدگاه درمورد سودمندي سرمايه اجتماعی در افزايش
برخی ويژگیها ،مانند آموزش ،تحرك اجتماعی ،رشد اقتصادي ،برتري سیاسی و درنهايت توسعه است (وال.)911 :0331 ،
سرمايه اجتماعی با کارکردش تعـــريف می شود .سرمايه اجتماعی شیئی واحد نیست ،بلکه انواع چیزهاي گوناگونی است که دو
ويژگی مشترك دارن د :همه آنها شامل جنبه اي از يک ساخت اجتماعی هستند ،و کنشهاي معین افرادي را که در درون ساختار
هستند تسهیل می کنند .سرمايه اجتماعی ،مانند شکلهاي ديگر سرمايه مولد است و دستیابی به هدفهاي معینی را که در نبودن آن
دست يافتنی نخواهدبود امکان پذير می سازد .سرمايه اجتماعی ،مانند سرمايه فیزيکی و سرمايه انسانی کامالً تعويض پذير نیست .اما
نسبت به فعالیتهاي بخصوصی تعويض پذير است .شکل معینی از سرمايه اجتماعی که در تسهیل کنشهاي معینی ارزشمند است
ممکن است براي کنشهاي ديگر بی فايده يا حتی زيانبار باشد .سرمايه اجتماعی نه در افراد و نه در ابزار فیزيکــی تولید قرار دارد
(کلمن.)1۱1 :0933 ،
سرمايه اجتماعی را به سادگی می توان به عنوان وجود مجموعه معینی از هنجارها يا ارزشهاي غیررسمی تعريف کرد که اعضاي
گروهی که همکاري و تعاون میانشان مجاز است ،در آن سهیم هستند .مشارکت در ارزشها و هنجارها به خودي خود باعث تولید
سرمايه اجتماعی نمی گردد ،چرا که اين ارزشها ممکن است ارزشهاي منفی باشد .هنجارهايی که سرمايه اجتماعی تولید می کنند
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اساساً بايد شامل سجايايی از قبیل صداقت ،اداي تعهدات و ارتباطات دوجانبه باشد.به طورکلی از سرمايه اجتماعی تعاريف مختلفی
ارائه گرديده است.
يکی از تعاريف مطرح اين است که سرمايه اجتماعی مجموعه هنجارهاي موجود در سیستم هاي اجتماعی است که موجب ارتقاي
سطح همکاري اعضاي آن جامعه گرديده و موجب پايین آمدن سطح هزينه هاي تبادالت و ارتباطات می گردد .براساس اين
تعريف ،مفاهیمی نظیر جا معه مدنی و نهادهاي اجتماعی نیز داراي ارتباط مفهومی نزديک با سرمايه اجتماعی می گردند (فوکوياما،
.)۲ :0333
بانک جهـــانی نیز سرمايه اجتماعی را پديده اي می داند که حاصل تاثیر نهادهاي اجتماعی ،روابط انسانی و هنجارها بر روي
کمیت و کیفیت تعامالت اجتماعی است و تجارب اين سازمان نشان داده است که اين پديده تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد و توسعه
کشورهاي مختلف دارد .سرمايه اجتماعی برخالف ساير سرمايه ها به صورت فیزيکی وجود ندارد بلکه حاصل تعامالت و
هنجارهاي گروهی و اجتماعی بوده و ازطرف ديگر افزايش آن می تواند موجب پايین آمدن جدي سطح هزينه هاي اداره جامعه و
نیز هزينه هاي عملیاتی سازمانها گردد (بانک جهانی .)0333
به طورکلی سرمايه اجتماعی منابعی دردسترس هستند نظیر اطالعات ،انديشه ها ،راهنمايیها ،فرصتهاي کسب و کار ،سرمايه هاي
مالی ،قدرت و نفوذ ،پشتیبانی احساسی ،خیرخواهی ،اعتماد و همکاري .کلمه اجتماعی در عنوان سرمايه اجتماعی ،داللت می کند
که اين منابع ،خود دارايیهاي شخصی محسوب نمی شوند ،هیچ فردي به تنهايی مالک آنها نیست .اين منابع در دل شبکه هاي روابط
قرار گرفته اند .اگر شما سرمايه هاي انسانی را از آنچه که شما می دانید فرض کنید (مجموع دانش ،مهارت و تجارت شما) ،پس
دسترسی به سرمايه اجتماعی به کسانی که شما می شناسید بستگی دارد ،يعنی اندازه ،کیفیت و گوناگونی شبکه هاي کسب و کار و
شبکه هاي ارتباطی شخصی شما در آن موثر است .اما فراتر از آن ،ســــرمايه اجتماعی به کسانی که شما نمی شناسید نیز بستگی
دارد ،البته اگر شما به طور غیرمستقیم به وسیله شبکه هايتان با آنها در ارتباط باشید.
واژه سرمايه داللت می کند که سرمايه اجتماعی همانند سرمايه انسانی يا سرمايه اقتصادي ماهیتی زاينده و مولد دارد ،يعنی ما را قادر
می سازد ارزش ايجاد کنیم ،کارها را انجام ده یم ،به اهدافمان دست يابیم ،ماموريتهايمان را در زندگی به اتمام رسانیم و به سهم
خويش به دنیايی ياري رسانیم که در آن زندگی می کنیم .وقتی می گويیم سرمايه هاي اجتماعی زاينده و مولد هستند ،منظور اين
است که هیچ کس بدون آن موفق نیست و حتی زنده نمی ماند (کلمن.)911 :0331 ،
نقش سازمانهای دولتی درتوسعه سرمایه اجتماعی
عــــامل تعیین کننده توسعه ،به رغم تجربه هاي متفاوت ،کارآمد بودن دولت است .وجود دولت کارآمد براي فراهم آوردن
کاالها و خدماتی (مقررات و نهادهايی) که به بازار اجازه رشد و شکوفايی دهد و مردم را به سوي زندگی سالمتر و سعادتمندتر
سوق دهد ،حیاتی است .بدون وجود چنین دولتی ،توسعه پايدار در زمینه هاي اقتصادي و اجتماعی غیرممکن است ۲1 .سال پیش
بسیاري از انديشمندان دقیقاً همین نظر را عنوان می کردند اما رفته رفته تمايل خود را اينگونه بیان کردند که توسعه بايد دولت مدار
باشد .از آن هنگام تا به امروز تجربه توسعه پیام متفاوتی را به ما می دهد :دولت در فرايند توسعه اجتماعی و اقتصادي نقش محوري
دارد ،بــــــا اين حال نه به عنوان فراهم کننده مستقیم رشد بلکه به عنوان يک شريک ،عامل تسريع و تسهیل کننده در روند توسعه
(بانک جهانی .) 1 :0931 ،مهمترين اقداماتی نیز که توسط دولتهـــا می تواند براي تقويت سرمايه اجتماعی انجام شود عبارتند از
(فوکوياما :)0333
تشويق و تقويت تشکیل نهادهاي مدنی؛تقويت وغنی سازي آموزشهاي عمومی؛تامین امنیت شهروندان درجهت حضور داوطلبانه
در نهادهاي اجتماعی؛پرهیز از تص دي گري بخشهاي مختلف اقتصادي ،فرهنگی و اجتماعی و واگذاري فعالیتهاي مربوطه به
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نهادهاي مردمی براي جلب مشارکت آنها در فعالیتها و زمینه سازي ايجاد و تقويت نهادهاي اجتماعی و شبکه هاي اعتماد بین آحاد
مختلف مردم (همان منبع،ص .)11
سرمايه اجتماعی در يک جامعه به شدت متاثر از عملکرد دستگاههاي دولتی است .در شرايط کنونی و باتوجه به گستردگی و
پیچیدگی فعالیتهاي کنونی و باتوجه به گستردگی و پیچیدگی فعالیتهاي دولت ،جز ازطريق مشارکت و هم انديشی با شهروندان در
يک ساختار مشارکتی راه ديگري براي ادامه حیات مديريت دولتی وجود ندارد.آمــــــوزش و توانمندسازي ،فرايند طرح ريزي
شده اي است که شهروندان ،مشارکت خود را در جوامع مختلف احساس و نتايج حاصل را مشاهده کنند .هدف از آموزش و
توانمندسازي ايجاد فرصت دسترسی به ساختار اصلی و کسب اطالعات است .شهروندان و مـــديران بخش عمومی می بايد به مثابه
دو شريک در راه تاسیس نهادهاي آزادمنشانه يا مراکز يادگیري همت گمارند .با تحصیل دانش ،شهروندان و مديران می توانند بهتر
با يکديگر کار کنند و از ابتداي کار در اجراي اموري که تعیین و مشخص گرديده اند ،مشارکت ورزند .يکی ازمهمترين
فرايندهاي موجود در جوامع براي ايجاد سرمايه اجتماعی ،آموزش است .گذر افراد از آموزشهاي عمومی در تمامی سطوح و نیز
آموزشهاي دانشگاهی ،نقش اصلی را در ايجاد سرمايه اجتماعی بازي می کنند .مؤلفه هاي فرهنگی در سطح جامعه به شدت متأثر
از عملکرد نظامهاي آموزشی و تربیتی هستند .درسطح سازمانی نیز دوره هاي آموزشی کارکنان می توانند بستر مناسبی براي تقويت
سرمايه اجتماعی باشد.
شايد مهمترين بعد کیفیت در بخش دولتی ،رفتارمناسب و عادالنه با ارباب رجوع آنها باشد .يکی از مسائلی که موجب از میان رفتن
سرمايه اجتماعی می شود رفتار ناعادالنه با مردم توسط سازمانهاي دولتی است .براي ايجاد سرمايه اجتماعی کارگزاران بخش دولتی
بايد بر اين عارضه غلبه کرده و نوعی رفتار توأم با عدالت را با ديگران برقرار سازند .از اين رو ،بايستی در انتخاب کارمندانی که در
تماس با مراجعه کنندگان هستند ،دقت ويژه کرد و آنهايی را برگزيد که داراي خصوصیات بارز اخالقی باشند .سازمانهاي دولتی با
سلوك و رفتار عادالنه با مردم قادر خواهندبود تا اعتماد شهروندان را به خود جلب کرده و درنتیجه سرمايه اجتماعی ايجاد کنند.
سرمایه اجتماعی و توسعه
سرمايه اجتماعی را میتوان حاصل پديدههاي ذيل در يک سیستم اجتماعی دانست:
اعتماد متقابل؛ تعامل اجتماعی متقابل؛ گروههاي اجتماعی؛ احساس هويت جمعی و گروهی؛ احساس وجود تصويري مشترك از
آينده؛ کار گروهی.
يکی از مفاهیم مفید در تبیین مفهوم سرمايه اجتماعی« ،شبکه اعتماد» است .شبکه اعتماد عبارت است از گروهی از افراد که بر
اساس اعتماد متقابل ،از اطالعات ،هنجارها و ارزشهاي يکسانی در تبادالت خود استفاده میکنند .از اين رو ،اعتماد نقش زيادي در
تسهیل فرايندها و کاهش هزينههاي مربوط به اينگونه تبادالت دارد .شبکه اعتماد میتواند بین افراد يک گروه و يا بین گروهها و
سازمانهاي مختلف به وجود آيد .مفهوم مفید بعدي «شعاع اعتماد» است .تمامی گروههاي اجتماعی داراي میزان خاصی از شعاع
اعتمادند که به مفهوم میزان گستردگی دايره همکاري و اعتماد متقابل اعضاي يک گروه است .در يک نتیجهگیري میتوان گفت
که هر چه يک گروه اجتماعی داراي شعاع اعتماد باالتري باشد ،سرمايه اجتماعی بیشتري نیز خواهد داشت .چنانچه يک گروه
اجتماعی برون گرايی مثبتی نسبت به اعضاي گروههاي ديگر داشته باشد ،شعاع اعتماد اين گروه از حد داخلی آن نیز فراتر میرود.
در سطح کالن درباره جايگاه کلی يک سازمان در زمینه اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی و شبکههاي ارتباطات بیرونی بحث می شود و
در سطح خرد به دو نوع سرمايه اجتماعی موجود در داخل سازمان پرداخته میشود .نوع اول سرمايه اجتماعی در سطح خرد،
«سرمايه اجتماعی شناختی» نام دارد و در رابطه با پديدههايی نظیر ارزشها ،نگرشها ،تعهدات ،مشارکت ،اعتماد موجود در سیستم
اجتماعی سازمان است و نوع دوم نیز «سرمايه اجتماعی ساختاري» نامیده میشود که در رابطه با ساختارها و فرايندهاي مديريتی نظیر
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پاسخگويی مديران و رهبران در قبال عملکردشان ،شفافیت در تصمیمگیري و اقدام بر اساس کار گروهی است .البته به نظر میرسد
که در اين الگو نیز محور اصلی ،مؤلفههاي فرهنگ سازمانی است.
مزاياي متعدد و زيادي را می توان براي سرماية اجتماعی برشمرد؛ مزيت اصلی و عمده سرماية اجتماعی در اختیار گذاشتن اطالعات
زياد با هزينه پايین و زمان اندك براي بازيگرانی است که نقش اصلی را در سرماية اجتماعی ايفا میکنند.
کسب قدرت و نفوذ از مزاياي ديگر سرماية اجتماعی است .کلمن در نوشتههاي خود اشاره به واژه «کلوپ نمايندگان مجلس» دارد
که در واقع منظور بحث «قدرت» است .برخی نمايندگان قدرت بیشتري نسبت به نمايندگان ديگر دارند؛ چرا که آنها تعهدات
متفاوت با ساير نمايندگان براي خود ايجاد کردهاند و از اعتبار اين تعهدات براي مشروعیت بخشیدن به رفتار خود استفاده میکنند.
يک چنین قدرتی به بازيگر اصلی (در سرماية اجتماعی) اجازه میدهد تا به اهداف خود دست يابد .مزيت ديگر سرماية اجتماعی
ايجاد «يکپارچگی» در میان اعضاست .هنجارها و باورهاي محکم موجب ايجاد شبکه اجتماعی قوي میشود که دربرگیرنده آداب
و رسوم و قوانین خاصی است و اين هنجارها جايگزين کنترلهاي رسمی میشوند .در اين رابطه اُوچی ( )0311چنین استدالل
میکند که سازمانهاي قبیلهاي با هنجارهاي مشترك قوي از هزينههاي اندك نظارت بهرهمند هستند و تعهد بااليی را در اختیار
دارند که در واقع همان سرمايه اجتماعی است (آدلر.)0۱: 0333 ،
عالوه بر مزاياي فوق به کارگیري سرماية اجتماعی در سطح سازمانی داراي مزايايی مانند :ايجاد سازمانکاري و تیمهاي منعطف،
ارائه سازوکارهايی براي بهبود مديريت عملکرد گروهی ،زمینهسازي براي توسعة سرمايههاي غیرمادي در سازمان و افزايش تعهد
اعضا و کارکنان سازمان نسبت به مصلحت عامه است(لینا و بورن .)0333،
سیاستهای کلی چشمانداز و ارتقاء سرمایه اجتماعی
با توجه به اين مطلب که امروزه دولتهاي موفق ضمن تدوين برنامههاي بلندمدت سعی مینمايند در مسیر مشخص و معین و در
راستاي رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده گام بردارند ،در ادامه سیاستهاي کلی چشمانداز 11ساله نظام در جدول شماره ( )0به
تفصیل آورده میشود .مروري بر موارد مطروحه در اين جدول نشاندهنده اين مهم میباشد که يکی از عمدهترين دغدغههاي
خطمشیگذاران نظام ،تقويت و ارتقاء سرمايه اجتماعی در ابعاد چهارگانه اقتصادي ،فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی میباشد.
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جدول  :0چشمانداز و سرمايه اجتماعی

سیاستهای کلی چشمانداز 02ساله نظام در راستای ارتقاء سرمایه اجتماعی

بُعد فرهنگی
بُعد اجتماعی
بُعد سیاسی
بُعد اقتصادي

-

تقويت روحیه ايمان ،ايثار و ...به عنوان عامل اصلی اقتدار ملی

-

ايجاد جامعه سالم بر مبناي ارزشهاي اسالمی

-

رشد و اعتالي عناصر فرهنگی و هنري ايرانی و اسالمی

-

پیشبرد راهبرد گفتوگو میان تمدنها و فرهنگها

-

تقويت نهاد خانواده و ارتقاء نقش زنان

-

نهادينهسازي و گسترش علم و تحقیق

-

تضمین حقوق مدنی ،انسانی و...

-

توسعه نیروي انسانی آگاه و ماهر

-

حاکمیت بخشیدن به رويکردهاي علمی ،تمرکززدايی و...

-

توجه به جوانان ،نیازها و ضرورتهاي آنان

-

تقويت مبانی جامعه مدنی ،مشارکت و...

-

تقويت امنیت و اقتدار ملی

-

بهبود ساختار سیاسی ،قضايی و...

-

توسعه نظم و امنیت عمومی

-

تعمیم عدالت از طريق توسعه قضايی

-

توسعه قانونگرايی ،وجدان کاري و...

-

ايجاد سازوکارهاي انگیزشی

-

تعامل فعال با جهانیان

-

ايجاد فضاي مناسب براي سرمايهگذاران داخلی و خارجی

-

توجه به مزيتهاي نسبی

-

توانمندسازي بخشهاي خصوصی و تعاونی

-

نظم و انضباط مالی و بودجهاي

-

ارتقاء ظرفیتهاي بخش تعاونی

-

توسعه حضور بخش تعاون در تمام بخشهاي اقتصادي

منبع :مینا اصفهانی ،اسماعیل کاوسی ،تأملی بر اهداف و سیاستهاي چشمانداز 11ساله.091۲ ،
سرمایه اجتماعی و تحقق اهداف چشمانداز
 .پاتنام 9يکی از محققین اخیر سرمايه اجتماعی ،سرمايه اجتماعی را مجموعه اي از مفاهیمی مانند :اعتماد ،هنجارها و شبکهها میداند
که موجب ايجاد ارتباط و مشارکت بهینه اعضاي يک اجتماع میشود و در نهايت منافع متقابل آنان را تامین خواهد کرد .او سرمايه
اجتماعی را به عنوان وسیلهاي براي رسیدن به توسعه سیاسی و اجتماعی ،در نظامهاي مختلف سیاسی میداند و تاکید عمده وي بر
مفهوم اعتماد میباشد .اوا کاکس سرمايه اجتماعی را اينگونه تعريف میکند :فرايندهاي بین فردي ،که اعتماد و هنجارهاي
اجتماعی و شبکه روابط را میسازد و همکاري و هماهنگی متقابل را تسهیل میکنند .فوکوياما ،سرمايه اجتماعی را يک هنجار
اجتماعی محسوب میکند که همکاري بین دو يا چند نفر را تقويت میبخشد و آن را ويژگی عمل متقابل بین دو دوست میداند او
معتقد است که اعتماد ،شبکههاي ارتباطی و جامعهمدنی همگی محصول سرمايه اجتماعی هستند ،نه اين که خود سرمايه اجتماعی به
حساب آيند .از نظر او هنجارهايی سرمايه اجتماعی هستند که به همکاري در گروه ها منجر شوند .عوامل ساخت سرمايه اجتماعی
را میتوان به چهار دسته تقسیم کرد:
Rabert. putnam
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 -0عوامل نهادي :نهاد به معناي قانون،رسم ،عرف،عادت و يا سازمانی است که در زندگی سیاسی يا اجتماعی مردم،مؤثر واقع می
شود و نظامهدفداري را در جهت رفع نیازهاي يک اجتماع سازمان يافته ،ايجاد میکند( .نهادهاي حکومت آموزش و بازار)
 -1عوامل خود جوش :هنجارهايی که به صورت خودجوش ،به جاي قانون و ديگر نهادهاي رسمی ،از کنشهاي متقابل اعضاي
يک اجتماع به وجود میآيند( .نهادهاي مدنی)
 -9عوامل بیرونی :منظور از اين دسته عوامل ،هنجارهايی هستند که از جايی ،غیر از همان اجتماعی که در آن به کار رفتهاند،
سرچشمه میگیرند ،همچون :دين ،ايدئولوژي و فرهنگ يا تجربه مشترك تاريخی( .نهاد مذهب)
 -1عوامل طبیعی :در اين گروه ،دو دسته از عوامل :روابط خويشاوندي و همبستگی قومی و نژادي قرار میگیرند(.نهاد خانواده)
در يک دسته بندي که توسط گروه کندي در دانشگاه هاروارد انجام شده است ،سرمايه اجتماعی را به ابعاد )0 :اعتماد)1 ،
مشارکت سیاسی )9 ،مشارکت و رهبري مدنی )1 ،پیوندهاي اجتماعی غیر رسمی )۲ ،بخشش و روحیه داوطلبی )۱ ،مشارکت
مذهبی )3 ،عدالت در مشارکت مدنی و  )1تنوع معاشرتها و دوستیها تقسیم نمودهاند.
جامعه مدنی موسسه اي داوطلبانه است که شهروندانی را در امور مدنی خارج از نگاه مستقیم دولت به کار می گمارد و به طور
بالقوه نیروي خالقی است که مسئولیت دولت را افزايش می دهد ،بی عدالتی هاي اجتماعی و اقتصادي فاحش را زيرنظر می گیرد،
حقوق بشر از جمله مسائل مربوط به جنس و امور فرهنگی را مورد حمايت قرار می دهد و شهروندي را که مستلزم حمايت
دمکراتیک باشد ،پرورش می دهد .سازمانهاي اجتماعی مدنی ،موسسه هاي حرفه اي ،اتحاديه هاي تجاري ،گروههاي اجتماعی و
رشته وسیعی از فعاالن غیردولتی را شامل می شوند که ممکن است در فعالیتهاي خدمت رسانی ،پشتیبانی و کارهايی با منافع خاص
اشتغال داشته باشند .همچنین سازمانهاي جامعه مدنی ،سازمانهاي غیردولتی را در بر می گیرند که در حیطه بسیار متنوعی از
فعالیتهاي بشردوستانه و توسعه گرا مشابه نمايندگی هاي مساعدت در امور توسعه مشغول می باشند .بنابراين ،عمده سازمانهاي
غیردولتی در کشـورهاي توسعه يافته ،مستقل از دولت می باشند ولی اغلب آنها به سازمانهاي انتفاعی و اقتصادي وابسته اند.
براساس نظر توماس ،سه رويکرد در زمینه مديريت توسعه در هر کشور وجود دارد .رويکرد اول تحت عنوان مديريت در توسعه
نامگذاري شده است ،که مديريت در تغییر در يک فرآيند بلندمدت می باشد .رويکرد دوم تحت عنوان مديريت توسعه نامیده شده
است که مديريت تالشهاي منطقی براي انجام پیشرفت ،بااستفاده از ابتکارات توسعه اي رسمی تر صورت می گیرد .رويکرد سوم
تحت عنوان مديريت براي توسعه است .در اين رويکرد ،مديريت با جهت گیري خاص توسعه اي صرف ،مديريت خوبی نیست.
بلکه مديريت براي ارزيابی اينکه وظايف توسعه به خوبی انجام شده است يا خیر شکل می گیرد .در اين رويکرد ،عناصر ابزاري و
معنی دار مديريت با يکديگر تلفیق می گردند .مديريت تشکلها در حوزه مديريت توسعه مورد توجه قرار می گیرد(بانک جهانی
.)1:1110،
از ديدگاه اقتصادي می توان سرمايه اجتماعی را به عنوان يکی از انواع سرمايه هاي هرسازمان يا اجتماع درنظر گرفت .در الگوهاي
گذشته ،تنها عامل انسانی در انواع سرمايه ها "سرمايه انسانی" بود که بیشتر مبتنی بر تعداد ،تخصصها ،دانش و مهارتهاي نیروي
انسانی در سطوح مختلف کارکنان و مديران است .اما توجه به يک سازمان به عنوان يک سیستم اجتماعی منجر به اين امر می شود
که سرمايه اجتماعی نیز به عنوان نشان دهنده ارزش اقتصادي شبکه هاي اعتماد و کاهش دهنده هزينه هاي مبادالت و تعامالت در
اين فهرست قرار گیرند .به عبارت ديگر سرمايه اجتماعی بیانگر ذخیره اقتصادي مولفه هاي فرهنگی و اجتماعی مابین سرمايه هاي
انسانی است.
يکی از الگوهاي مفهومی ،سرمايه اجتماعی را در سطوح مختلف مورد بحث قرارمی دهد .براين اساس سرمايه اجتماعی را میتوان
در دو سطح کالن و خرد مورد توجه قرار داد(کريشنا و شرادر .)0333 ،در سطح کالن در باره جايگاه کلی يک سازمان در زمینه
اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی و شبکه هاي ارتباطات بیرونی بحث شده و در سطح خرد به دو نوع سرمايه اجتماعی موجود در داخل
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سازمان پرداخته می شود .نوع اول سرمايه اجتماعی در سطح خرد ،سرمايه اجتماعی شناختی نام داشته و در رابطه با پديده هايی نظیر
ارزشها ،نگرشها،تعهدات ،مشارکت ،اعتماد موجود در سیستم اجتماعی سازمان است ،و نوع دوم نیز سرمايه اجتماعی ساختاري
نامیده می شود که در رابطه با ساختارها و فرايندهاي مديريتی نظیر پاسخگويی مديران و رهبران در قبال عملکردشان ،شفافیت در
تصمیم گیري ،میزان تصمیم گیري و اقدام براساس کار گروهی است .البته به نظر می رسد که در اين الگو نیز محور اصلی ،مولفه
هاي فرهنگ سازمانی است(علوي.)91 :0911 ،
مدل تحلیلی تحقیق

اعتماد متقابل
مشارکت در تصمیم
گیری
همکاری گروهی

سرمایه
اجتماعی

بستر سازی فرهنگی
اطالع رسانی شفاف
تعهد و مسولیت
تعهد دینی
آموزش

نمودار شماره  :0مدل مفهومی تحقیق با توجه به متغیرهاي مورد بررسی
هدف کلی:

شناسايی نقش توسعه سرمايه اجتماعی در تحقق اهداف چشم انداز
اهداف فرعی:

 )0شناسايی نقش اعتماد متقابل در تحقق اهداف چشم انداز
 )1شناسايی نقش مشارکت در تصمیم گیريها در تحقق اهداف چشم انداز
 )9شناسايی نقش همکاري گروهی در تحقق اهداف چشم انداز
 )1شناسايی نقش بسترسازي فرهنگی در تحقق اهداف چشم انداز
 )۲شناسايی نقش آگاه سازي واطالع رسانی در تحقق اهداف چشم انداز
 )۱شناسايی نقش تعهد و مسئولیت در تحقق اهداف چشم انداز
 )3شناسايی نقش تعهد دينی در تحقق اهداف چشم انداز

تحقق اهداف
چشم انداز
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 )1شناسايی نقش آموزش در تحقق اهداف چشم انداز
فرضیه اصلی تحقیق

بین توسعه سرمايه اجتماعی و تحقق اهداف چشم انداز رابطه معنی داري وجود دارد.
فرضیه های فرعی

 )0بین اعتماد متقابل و تحقق اهداف چشم انداز رابطه معنی داري وجود دارد.
 )1بین مشارکت در تصمیم گیريها و تحقق اهداف چشم انداز رابطه معنی داري وجود دارد.
 )9بین همکاري گروهی و تحقق اهداف چشم انداز رابطه معنی داري وجود دارد.
 )1بین بسترسازي فرهنگی و تحقق اهداف چشم انداز رابطه معنی داري وجود دارد.
 )۲بین آگاه سازي واطالع رسانی و تحقق اهداف چشم انداز رابطه معنی داري وجود دارد.
 )۱بین تعهد و مسئولیت و تحقق اهداف چشم انداز رابطه معنی داري وجود دارد.
 )3بین تعهد دينی و تحقق اهداف چشم انداز رابطه معنی داري وجود دارد.
 )1بین آموزش و تحقق اهداف چشم انداز رابطه معنی داري وجود دارد.
روش تحقیق

روش تحقیق بر مبناي هدف کاربردي و بر اساس روش گردآوري داده ها توصیفی– پیمايشی است ،زيرا اطالعات آماري با
استفاده از پرسشنامه و نگرش اعضاي نمونه گردآوري می شود .همچنین روش تحقیق با توجه به روش اجرا ،همبستگی است .زيرا
با استفاده از اطالعات آماري روابط بین متغیرهاي تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد .به بیان ديگر با روش میدانی اطالعات از گروه
نمونه با استفاده از پرسشنامه گردآوري می شود و اطالعات گردآوري شده ،توصیف ،تبیین و روابط بین متغیرها اندازه گیري می
گردد .واحد اصلی جامعه آماري تحقیق را دانشجويان دانشگاه ازاد اسالمی واقع در شهر تهران تشکیل می دهند که در سال 0913
مشغول تحصیل می باشند..
در اين تحقیق براي نمونه گیري از روش تصادفی خوشه اي دو مرحله اي استفاده شده است .براي اين منظور ابتدا بصورت تصادفی
تعدادي ازواحدهاي دانشگاه ازاد اسالمی انتخاب شده و سپس با مراجعه به اين واحدها پرسشنامه به صورت تصادفی در اختیار
دانشجويان قرار داده شده است .تعداد  119پرسشنامه از پاسخگويان دريافت گرديده که مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفته شده
است.
 .براي دستیابی به اطالعات الزم در پژوهش حاضر از پرسشنامه استفاده شده است .براي تنظیم پرسشنامه ،ابتدا از طريق بررسی
کتب ،مجالت ،متون و مقاالت در باره سرمايه اجتماعی ،مطالعات الزم صورت گرفته و پرسشنامه با توجه به مباحث و محتواي
مطرح شده در ادب یات موضوع هاي ياد شده طراحی شده است .در طراحی سواالت سرمايه اجتماعی از تعدادي از سواالت بکار
رفته در رساله دکتري با عنوان " طراحی و ارايه الگوي اندازه گیري سرمايه اجتماعی " ( کاوسی  )091۲،استفاده شده است.
یافته های توصیفی
براي اندازه گیري اهداف چشم انداز از يک پرسشنامه با تعداد  01سوال استفاده شده است .فراوانی و درصد فراوانی پاسخ هاي
انتخاب شده محاسبه شده است .براي معرفی شاخص هاي مرکزي پاسخ سواالت از شاخص نما و میانه استفاده شده و در جدول
شماره ( )1نشان داده شده است .نتايج نشان دهنده اين است که میانه پاسخ براي پاسخ همه سواالت بین  1و  ۲است .نما براي پاسخ
همه سواالت نیز بین  1و  ۲است .اطالعات نشان دهنده اين است که ارزيابی گروه نمونه از ويژگی هاي اندازه گیري شده در حد
زياد است.
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جدول  :1فراوانی ،درصد فراوانی ،میانه و مد پاسخ سواالت پرسشنامه اهداف چشم انداز
تعداد پاسخ هاي انتخابی

شماره

شاخصهاي مرکزي

درصد پاسخ هاي انتخابی

سوال
سوال0

خیلی کم

کم

متوسط

زياد

خیلی زياد

خیلی کم

کم

متوسط

زياد

خیلی زياد

میانه

مد

0

0

20

32

151

0

0

9.9

15.8

74.4

5

5

سوال1

0

0

16

70

117

0

0

7.9

34.5

57.6

5

5

سوال9

0

0

12

90

101

0

0

5.9

44.3

49.8

5

5

سوال1

0

0

39

66

98

0

0

19.2

32.5

48.3

5

5

سوال۲

0

0

18

99

86

0

0

8.9

48.8

42.4

4

4

سوال۱

0

0

22

67

114

0

0

10.8

33.0

56.2

5

5

سوال3

0

0

26

70

107

0

0

12.8

34.5

52.7

5

5

سوال1

0

0

18

76

109

0

0

8.9

37.4

53.7

5

5

سوال3

0

0

18

74

111

0

0

8.9

36.5

54.7

5

5

سوال01

0

0

12

96

95

0

0

5.9

47.3

46.8

4

4

براي اندازه گیري ويژگی هاي سرمايه اجتماعی از يک پرسشنامه با تعداد  0۱سوال استفاده شده است .فراوانی ،درصد فراوانی،
میانه و نماي پاسخ ها محاسبه شده و در جدول شماره ( )9نشان داده شده است .نتايج نشان دهنده اين است میانه و نماي پاسخ براي
همه سواالت بین  9و  ۲است .اطالعات نشان دهنده اين است که ارزيابی گروه نمونه از ويژگی هاي اندازه گیري شده در حد زياد
است.
جدول :9فراوانی ،درصد فراوانی ،میانه و مد پاسخ سواالت پرسشنامه سرمايه اجتماعی

شماره
سوال
سوال0
سوال1
سوال9
سوال1
سوال۲
سوال۱
سوال3
سوال1
سوال3
سوال01
سوال00
سوال01
سوال09
سوال01
سوال0۲
سوال0۱

خیلی
0
کم
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

تعداد پاسخ هاي انتخابی
متوسط زياد
کم
90
18
0
111
35
0
89
18
0
103
43
0
65
53
0
79
18
0
57
22
0
60
26
0
120
55
0
99
18
0
88
18
0
26
20
0
111
35
0
60
16
0
70
106
0
103
43
0

خیلی
95
زياد
57
96
57
85
106
124
117
28
86
97
157
57
127
27
57

خیلی
0
کم
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

درصد پاسخ هاي انتخابی
زياد
کم متوسط
44.3
8.9
0
54.7
17.2
0
43.8
8.9
0
50.7
21.2
0
32.0
26.1
0
38.9
8.9
0
28.1
10.8
0
29.6
12.8
0
59.1
27.1
0
48.8
8.9
0
43.3
8.9
0
12.8
9.9
0
54.7
17.2
0
29.6
7.9
0
34.5
52.2
0
50.7
21.2
0

خیلی
46.8
زياد
28.1
47.3
28.1
41.9
52.2
61.1
57.6
13.8
42.4
47.8
77.3
28.1
62.6
13.3
28.1

شاخصهاي مرکزي
مد
میانه
5
4
4
4
5
4
4
4
5
4
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
5
4
5
5
4
4
5
5
3
3
4
4

متغیرهای اصلی تحقیق

هدف اين تحقیق بررسی رابطه سرمايه اجتماعی و تحقق اهداف چشم انداز است .در اين تحقیق ده متغیر اندازه گیري شده است که
يک متغیر به اهداف چشم انداز و نه متغیر ديگر مربوط به سرمايه اجتماعی و مولفه هاي سرمايه اجتماعی است .متغیر اهداف چشم
انداز از پاسخ هاي ده سوال استخراج شده است .هر يک از متغیرهاي مربوط به سرمايه اجتماعی نیز با استفاده از پاسخ هاي دو
سوال استخراج شده است .شاخص هاي گرايش مرکزي و پراکندگی هر يک از متغیرها محاسبه شده و در جدول شماره ( )1نشان
داده شده است.
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جدول:1شاخص هاي آماري مقادير متغیرهاي مورد مطالعه تحقیق
متغیرهايی تحقیق

تعداد

میانگین

میانه

انحراف
استاندارد

واريانس

چولگی

خطاي
چولگی

کشیدگی

خطاي
کشیدگی

اهداف چشم انداز

203

4.44

4.60

0.52

0.27

-1.17

0.17

0.63

0.34

سرمايه اجتماعی

203

4.25

4.34

0.52

0.27

-0.702

0.17

-0.210

0.34

اعتماد متقابل

203

4.25

4.00

0.62

0.38

-0.40

0.17

-0.65

0.34

مشارکت در تصمیم گیري

203

4.23

4.00

0.57

0.33

-0.47

0.17

-0.19

0.34

همکاري گروهی

203

4.47

4.50

0.60

0.37

-0.89

0.17

-0.15

0.34

بسترسازي فرهنگی

203

4.48

4.50

0.62

0.38

-1.01

0.17

0.11

0.34

آگاه سازي واطالع رسانی

203

4.10

4.00

0.51

0.26

-0.16

0.17

-0.61

0.34

تعهد و مسئولیت

203

4.53

4.50

0.59

0.35

-1.31

0.17

0.87

0.34

تعهد دينی

203

4.33

4.50

0.60

0.36

-0.73

0.17

-0.32

0.34

آموزش

203

3.84

3.50

0.59

0.35

0.55

0.17

-0.63

0.34

یافته های استنباطی

براساس روش هاي مورد نیاز آزمون فرضیه ،فرضیه هاي تحقیق با استفاده از سه نوع شاخص آزمون شده است .تفاوت شاخص هاي
مورد آزمون از روابط بین متغیرها قابل استنباط است .همچنانکه در جدول شماره ( )۲نشان داده شده است ،همه فرضیه هاي تحقیق
با رد فرضیه صفر ،مورد تائید قرار گرفته است.
جدول  :۲جدول نتايج آزمون فرضیه هاي تحقیق با استفاده از سه نوع ضريب
آزمون ضريب همبستگی اسپیرمن
شماره فرضیه

فرضیه صفر
≤0

فرضیه تحقیق

rs

>0

rs

آزمون ضريب تاو کندال بی
فرضیه صفر

فرضیه تحقیق

b r≤0

آزمون ضريب دي سامرز
فرضیه صفر

فرضیه تحقیق

dy

dy

 b >0

≤0

>0

نتیجه
فرضیه تحقیق

فرضیه اصلی



فرضیه فرعی اول





فرضیه فرعی دوم







فرضیه فرعی سوم









فرضیه فرعی چهارم











فرضیه فرعی پنجم













فرضیه فرعی ششم













تائید

فرضیه فرعی هفتم













تائید

فرضیه فرعی هشتم













تائید







-

-

تائید









تائید







تائید





تائید



تائید
تائید

جمعبندی و نتیجهگیری

تالش براي دست يافتن به آينده اي بهتر و طراحی و تبیین ويژگی ها و ترسیم موقعیت جامعه اي که نسل هاي امروز و آينده بتوانند
آگاهانه و با اتکاي به نفس در مسیر تحقق آن گام بردارند ،نه تنها الزمه پويايی و امید مردم اين سرزمین است ،بلکه برآمده از
اصول و آرمان هايی است که در انديشه و فرهنگ اسالمی و انقالبی جاي دارد و رويکرد و رفتار دولت و دستگاه اجرايی کشور را
در چارچوب آن ،هدفدار و معنادار می کند.
توانايی ها و ظرفیت هاي جمهوري اسالمی ايران و شايستگی هاي ملت شريف ايران براي نیل به اين مهم بسیار است ،چنانکه
دشواري هاي تحقق جامعه اي آرمانی نیز از نظرهاي کارشناسانه بدور نیست .اکنون میتوان و بايد گفت به رغم آنکه تالشهاي ملی
با تهديدها و موانع خارجی و کاستی ها و ناسازگاري هاي محیطی بسیاري رو به رو بوده است ،با اين حال با اتکاء به موقعیت ،اعتبار
و امکانات جديدي که کشور ما در شرايط متحول و غیر قابل پیش بینی جهان کنونی دارد ،اهتمام به اين ضرورت در توسعه کشور
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اولويت يافته است.اکنون انديشیدن و گام برداشتن در مسیر تحقق جامعه اي نمونه و توسعه يافته براي کشور يک فريضه و الزام
اساسی به حساب می آيد.
ا ز آنجا که سرمايه اجتماعی تمام الزاماتی را که براي توسعه ضرورت دارند  ،در خود جاي می دهد  ،پرداختن به مسائل نظري و
اجراي ی سرمايه اجتماعی و نیز تعیین الزامات نهفته در آن براي توسعه اقتصادي و اجتماعی جالب و اساسی است و جاي آن دارد که
از سوي متخصصان کشور مورد بحث و تحقیق قرار گیرد .از سوي ديگر هر چند سال يکبار به طور معمول جامعه ما شاهد يک
رشته فعالیت هاي گسترده علمی و مديريتی در سطح دولت می باشد که با هدف تدوين برنامه اي براي هدايت و اجراي فعالیت
هاي آبادگرانه کشور صورت می گیرد .درباره اهداف اين برنامه ها و تالش دست اندرکاران آنها که در پی توسعه اقتصاد ملی
کشور هستند  ،ترديدي راه ندارد  ،ولی هرگاه دستاوردها و نتايج اين برنامه ها را با دستاوردهاي برنامه هاي عمرانی کشور هاي
ديگر مقايسه می کنیم به اين نتیجه می رسیم که مجموعه فعالیت هاي توسعه اي کشور با معضالتی دست به گريبان است که
ازحرکت جدي به سوي پیشرفت جلوگیري می کند .از ديدگاه کالن اين معضل را می توان در قالب سطح نازل شکل گیري «
سرمايه اجتماعی » در جامعه مورد مداقه قرار داد که سرچشمه بسیاري از فعالیت هاي بازدارنده ديگر می باشد.
نتايج بدست آمده از داده هاي گردآوري شده از گروه نمونه که از جامعه آماري دانشجويان دانشگاه ازاد اسالمی واقع در شهر
تهران صورت گرفته است ،بیانگر اين هستند که رابطه بین سرمايه اجتماعی وتحقق اهداف چشم انداز مثبت و معنی دار است.
همچنین رابطه بین تحقق اهداف چشم انداز و هر يک از هشت شاخص مربوط به سرمايه اجتماعی مثبت و معنی دار است .اين نتايج
از نقش و تاثیر مستقیم سرمايه اجتماعی و شاخص هاي آن حمايت می کند.
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