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Abstract
One of the key factors that influences democracy is social capital. The current study seeks
to investigate the effect of social capital of Non-Governmental Organizations of Markazi
province in Iran on democracy. The intended indicators of social capital are social trust,
participation, and cohesion. To this end, the theories of Putnam, Coleman, and Fukuyama
have been used. In addition, data collection was done through survey (using a
questionnaire) and document analysis (using books and articles). Then, using Amos
software and structural equation modeling, confirmatory factor analysis was performed,
while the descriptive statistics were obtained using SPSS software. The Cronbach's alpha
for 22 items was found to be 0.929, which is an acceptable rate of reliability. The statistical
population included the members of Markazi province NGOs (1304 individuals), out of
which a sample of 384 participants was selected using stratified random sampling based on
the Cochran formula. The findings of the study revealed that the social capital of Markazi
province NGOs has a positive and significant effect on democracy. It plays an important
role in realizing the socio-cultural forefront of the Revolution, creating democratic
institutions and developing a civil society, and synergizing all capacities to organize the
political objectives of Iran, fight enemies, and face challenges ahead. NGOs should attract
and use talented and young individuals to reach their goals. They should also have mutual
relationships with various networks, organizations, governmental organizations, and
different layers of people.
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 .1دانشجوی دکترا ،دانشکدة علوم اجتماعی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نراق ،ایران
 .2دانشیار ،دانشکدة علوم اجتماعی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نراق ،ایران
 .3استادیار ،دانشکدة علوم اجتماعی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نراق ،ایران
(تاریخ دریافت 1398/07/14 :ـ تاریخ پذیرش)1399/01/23 :

چکیده
از عوامل تأثیرگذار بر مردمساالری عامل بسیار مهم سرمایة اجتماعی است .پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر سرمایة اجتماعیِ
تشکلهای مردمنهاد استان مرکزی بر مردمساالری انجام شد .شاخصهای مورد نظر سرمایة اجتماعی اعتماد ،مشارکت ،و انسجام اجتماعی
بودند .برای دستیابی به این هدف ،از دیدگاه پاتنام و کلمن و فوکویاما و از روش پیمایشی (با ابزار پرسشنامه) و اسنادی (با استفاده از کتابها
و مقاالت) بهره گرفته شد و با استفاده از نرمافزار آموس و مدلسازی معادالت ساختاری تحلیل عاملی تأییدی انجام گرفت و به کمک
نرمافزار  SPSSشاخصهای توصیفی به دست آمد .ضریب آلفای کرونباخ برای  22گویه  0/929و دارای پایایی قابل قبول بود .جامعة آماری
اعضای تشکلهای مردمنهاد استان مرکزی ( 1304نفر) بودند و از نمونهگیری تصادفی طبقهبندیشده استفاده شد .حجم نمونه بر اساس
فرمول کوکران به طور سختگیرانه  384نفر بود .یافتة پژوهش این بود که سرمایة اجتماعی تشکلهای مردمنهاد استان مرکزی بر
مردمساالری تأثیر مثبت و معنادار میگذارد و برای تحقق جبهة فرهنگیـ اجتماعی انقالب و همافزایی استعدادها و ظرفیتها به منظور
سامان دادن به اهداف سیاسی نظام و مبارزه با دشمنان و شفافسازی چالشهای پیش رو و ایجاد نهادهای دموکراتیک و توسعة جامعة مدنی
نقشی مهم ایفا میکند .در این زمینه باید از نیروهای مستعد و جوان استفاده کرد .آنها باید از سرمایة خود برای پیشبرد اهدافشان نهایت
بهره را ببرند و با شبکهها و تشکلهای متفاوت و سازمانهای دولتی و آحاد مردم روابط متقابل برقرار کنند.

کلیدواژگان
اعتماد اجتماعی ،تشکلهای مردمنهاد ،سرمایة اجتماعی ،مردمساالری ،مشارکت اجتماعی.

 رایانامة نویسندة مسئولhassan.khairi@gmail.com :

 112

مدیریت سرمایة اجتماعی ،دورة  ،7شمارة  ،1بهار 1399

مقدمه
با توجه به اهمیت مردمساالری در یک نظام سیاسی ،شناخت عوامل تأثیرگذار بر رشد و گسترش
آن ضرورت دارد .یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در این زمینه سرمایة اجتماعی است .امروزه ،اکثر
جوامع دولت یا حاکمیت دموکراتیک را بهترین و مناسبترین نوع حاکمیت میدانند .بدون شک
وجود افرادی که خود را در زمینة سرنوشت جامعة خود مسئول بدانند و در امور گوناگون مربوط
به آن مشارکت کنند ضامن بقای آن جامعه است (فتحی و واحد چوکده  .)43 :1385شرکت
فعاالنة بدنة جامعه در امور اجتماعی عامل فروپاشی حکومتهای استبدادی در بیشتر کشورهای
اروپایی بوده است .داشتن یک جامعة سیاسی سالم و دستیابی به توسعة سیاسی در گرو داشتن
شهروندانی فعال در عرصة اجتماع است که با حضور چشمگیر خویش در عرصههای گوناگون
جامعه در مسیر تحکیم یک نظام مبتنی بر دموکراسی گام بردارند (میرابراهیمی  .)8 :1381در همة
کشورهای در حال توسعه ،در کنار سرمایة اقتصادی و سرمایة انسانی ،که مسئوالن جامعه در جهت
انباشت و بهکارگیری آنها تالش میکنند ،سرمایة اجتماعی با رنگوبویی تازهتر و امروزی
ضروری به نظر میآید و باید برای رسیدن به نوع نهادینة آن تالش کرد .هر جامعهای که بتواند این
سه نوع سرمایه را به شکل مناسب درون خود ذخیره کند بهراحتی میتواند قدمهایی مؤثر جهت
توسعه بردارد (ازکیا و همکاران  .)256 :1389همانطور که در بند  8اصل  3قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران نیز آمده ،مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،و فرهنگی
خویش مشارکت دارند و این موضوع مردمی بودن جمهوری اسالمی را میرساند.
بیان مسئله
سرمایة اجتماعی یکی از عوامل تأثیرگذار بر مردمساالری است که اخیراً به منزلة یک عامل مهم و
کلیدی در جهت توسعه توجه صاحبنظران و عالمان ،بهخصوص علوم انسانی ،را به خود جلب کرده
است .بنابراین ،شناسایی سرمایة اجتماعی و تعیین میزان تأثیر آن بر مردمساالری حائز اهمیت است و
موضوعی است که اینجا باید به آن اشاره شود .اما از آنجا که این مفهوم در ایران ،بهرغم اهمیت
فراوانش ،به منزلة یک عامل مهم در توسعه ،چندان مورد توجه قرار نگرفته ،تحقیقات بیشتر در این
زمینه میتواند باعث توجه بیشتر به این عامل توسعهای مهم شود .تا امروز مباحث در زمینة مفهوم
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«سرمایة اجتماعی» در جامعة ما به شکلی ازهمگسیخته مطرح شده و بدون در اختیار داشتن منابع کافی
و منسجم به نتایج پراکنده و ناقص انجامیده و نتوانسته به پرسشهای زیادی که در ارتباط با کاربرد این
مفهوم در کشورهایی نظیر ایران وجود دارد پاسخ دهد (تاجبخش  .)8 :1384مبحث سرمایة اجتماعی
بسیار گسترده است؛ طوری که شناخت آن و آگاهی از تأثیرش بر مردمساالری نیازمند مطالعات دقیقتر
و بررسیهای بیشتر است .سرمایة اجتماعی زیربنای توسعة فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،و اقتصادی هر
جامعه است و دربرگیرندة معانی و مفاهیمی که اگر به آن توجه شود ،میتواند توسعه و ثبات یک
جامعه را تضمین کند .با افزایش سرمایة اجتماعی میان افراد جامعه شاهد گسترش روزافزون ارزشهای
دموکراتیک و در نتیجه مشارکت فعال در جامعه ،در کنار رشد و توسعة سیاسی ،خواهیم بود .ازینرو،
محققان در تحقیق حاضر درصدد برآمدند تا با بهرهگیری از الگویی نظری تأثیر سرمایة اجتماعی بر
مردمساالری را بهدقت واکاوی کنند و به بررسی و شناسایی سه مؤلفة سرمایة اجتماعی تشکلهای
مردمنهاد استان مرکزی و تأثیر آنها بر میزان مردمساالری بپردازند.
فرضیههای تحقیق
 .1اعتماد اجتماعی تشکلهای مردمنهاد استان مرکزی بر مردمساالری تأثیر مستقیم میگذارد.
 .2مشارکت اجتماعی تشکلهای مردمنهاد استان مرکزی بر مردمساالری تأثیر مستقیم میگذارد.
 .3انسجام اجتماعی تشکلهای مردمنهاد استان مرکزی بر مردمساالری تأثیر مستقیم میگذارد.
سرمایة اجتماعی

سرمایة اجتماعی یکی از شاخصه های مهم رشد و توسعه در هر جامعه است .شرط الزم برای
پیشرفت جامعه توسعة همهجانبه ،ایجاد روابط گرم ،گسترش انسجام اجتماعی ،بسط مشارکت
اجتماعی ،و اعتماد متقابل اجتماعی است (ازکیا و همکاران  .)253 :1389به باور پاتنام ،سرمایة
اجتماعی وجوه گوناگون سازمان های اجتماعی ،نظیر اعتماد و هنجارها و شبکهها ،است که
می توانند با ایجاد امکانات هم اهنگ کارآیی جامعه را بهتر کنند (پاتنام  .)251 :1380پاتنام و
همکارانش بر آن بودند که شهرها ،مناطق ،و کشورهایی که سرمایة اجتماعی باالیی دارند نسبت
به مکان هایی که سرمایة اجتماعی پایینی دارند به دموکراتیک بودن متمایلترند ( Leighninger

.)2006: 50

 114

مدیریت سرمایة اجتماعی ،دورة  ،7شمارة  ،1بهار 1399

اعتماد اجتماعی

اعتماد عبارت است از تمایل به خطرپذیری در بطن اجتماعی ،بر اساس حس اعتماد به دیگران.
دیگران بر اساس انتظار ما پاسخ میدهند و به روشهای حمایتی دوجانبه عمل میکنند یا الاقل
قصد آزار ندارند .اعتماد یک پدیدة حساس و شکننده است و به وجود آمدن آن به زمان زیادی
نیاز دارد .اعتماد باعث به وجود آمدن اعتماد میشود (رحمانی و کاوسی  .)52 :1387اعتماد یک
ویژگی فردی و شخصیتی است .اعتماد یک تلفیق مفهومی است که در ارتباط بسیار نزدیک با
مفاهیمی مانند وفاداری ،دگرخواهی ،صداقت ،و نوعدوستی قرار میگیرد (قدیمی 331 :1386ـ
 .)332اعتماد به یکدیگر شرط روابط ثانویه است که به سهم خود برای مشارکتهای سیاسی و
اجتماعی مؤثر است (اینگلهارت  .)64 :1373مطالعة اعتماد اجتماعی ،در جایگاه یک مکانیسم
اجتماعی ،تعامالت اجتماعی انسانها را به وسیلة انگیزة ما ،احساسات ،و باورهای آنان بررسی
میکند ( .)Misztal 1996: 15جانسون بر این باور است که در یک رابطة مبتنی بر اعتماد
(اعتمادکننده و فرد مورد اعتماد) این عناصر وجود دارند :صراحت و باز بودن ،سهیم کردن،
پذیرش ،حمایت ،تمایالت همکاریجویانه ،رفتار مبتنی بر اعتماد ،رفتار قابل اعتماد ،اعتمادکننده
بودن ،و قابلیت اعتماد داشتن (.)Johnston et al 1993: 66
مشارکت اجتماعی

مشارکت اجتماعی از دیدگاه توسلی عبارت است از مشارکت کموبیش آشکار در حیات اقتصادی،
گذران اوقات فراغت ،فرهنگ ،قبول مسئولیتهای سیاسی و مدنی و اجتماعی .و در این صورت
میزان مشارکت ،اغلب ،شکلی از قدرت را مشخص میسازد (توسلی  .)67 :1382محسنی و
جاراللهی مشارکت اجتماعی را مشارکتی میدانند که آگاهی ،داوطلبانه بودن ،و غیر حکومتی بودن
از خصایص عمدة آن است .به باور ایشان مشارکت اجتماعی حوزة وسیعی از فعالیتها را
دربرمیگیرد؛ مثل عضویت ،همکاری ،و فعالیتهای فردی و جمعی افراد جامعه در انجمنها و
تشکلهای دولتی و غیر دولتی و مشارکت اجتماعی مبتنی بر فرایندی است که طی آن اطمینان و
همبستگی میان مردم برقرار میشود (محسنی و جاراللهی .)12 :1382
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انسجام اجتماعی

انسجام در اجتماع یعنی استفاده از امکانات موجود در اجتماع ،حضور در رویدادهای اجتماعی،
حس تعلق به اجتماع ،ادراک فرد در خصوص دوستی از سوی اجتماع ،و میزان شبکههای دوستی
در محل (غفاری  .)238 :1390انسجام اجتماعی از دیدگاه آیتاهلل خامنهای بدین شرح است که
یک ملت همة آرمانهای بزرگ خود را در سایة وحدت ملی میتواند به دست آورد .همکاری،
همدلی ،بازو به بازو دادن ،دلها را به یکدیگر مرتبط کردن ،و به سمت هدفهای واالی این ملت
پیش رفتن برای بهروزی و پیشرفت کشور الزم است (خامنهای  .)194 :1390مراد از وحدت و
انسجام از دیدگاه ایشان همکاری افراد با یکدیگر و عدم برخورد با ضدّیّت است و اینکه افراد
یکدیگر را نفی و دشمن را بر یکدیگر مسلط نکنند (خامنهای .)21 :1386
مردمساالری

مردمساالری نظام حکومتی است که در آن رهبران در انتخابات دموکراتیک انتخاب میشوند،
احزاب و کاندیداهای زیادی مشارکت میکنند و احزاب مختلف در صورت کسب پشتیبانی
عمومی میتوانند به قدرت برسند (نیوتون و دث  .)27 :1389دموکراسی سیاست جدید قرن
حاضر و چندظرفیتی است ( .)Desai 2007: 1دموکراسیها یکصد سال پیش ،در جنگ برخالف
توتالیترها و رژیمهای سرکوبگر دیگر ،میخواستند جهانیان را متقاعد کنند که آنها طرفدار روش
بهتر زندگی هستند؛ یعنی بهبود اقتصادی و آزادی ( .)Levine 2007: 73-74همة انواع دموکراسی
یک دیدگاه مشترک دارند؛ روند تصمیمگیری افراد یک جامعه باید به گونهای باشد که منافع همه
را دربرگیرد ( .)Goodin & Pettit 1993: 411به باور مارتین لیپست ،شخصیت دموکراتیک
شخصیتی است که فعاالنه در سیاست دموکراتیک ،محل کار ،و انجمنهای داوطلبانه مشارکت
میکند .مفهوم شخصیت دموکراتیک در سیاست و حکومت ،در کسبوکار ،در سازمانهای
غیرانتفاعی ،و در خانوار و خانواده ظاهر میشود (لیپست  .)943 :1383به باور آیتاهلل مصباح
یزدی ،دموکراسی و نقش و مشارکت جدّی مردم با رعایت حدود و قیودی که اسالم معین میکند
و انتخاب کسانی که شرایط و ویژگیهای تعیینشده دارند در کشور ایران اِعمال میشود؛ مانند
انتخابات مجلس شورای اسالمی ،انتخابات ریاستجمهوری ،انتخابات خبرگان رهبری ،و انتخابات
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شوراها (مصباح یزدی  .)297 :1391ایشان بر آناند وقتی انتخابات بر اساس دین باشد مردم وظیفة
شرعی خود میدانند کسی را که اصلح است انتخاب کنند و این یعنی مردمساالری دینی (صنعتی
645 :1389ـ  .)646به نظر ایشان ،مراجعه به رأی و اراده و خواست مردم ،آنجا که این مراجعه
الزم است ،نظر اسالم است؛ بنابراین ،تعهد اسالمی به وجود میآورد .در نظام جمهوری اسالمی،
مردمساالری یک وظیفة دینی است (خامنهای 104 :1390ـ  .)105مردمساالری مطلوب امام
خمینی

(ره)

حکومتی است که برای رضای خدا به جلب رضایت مردم بپردازد ،مقبول مردم باشد،

به آرا و افکار عمومی احترام بگذارد ،در برابر خواستههای شرعی و قانونی مردم تسلیم باشد ،و
مشارکت مردم در مسائل کشور را پذیرفته باشد (خمینی  :1378ج  161 ،17و ج .)201 ،8
تشکلهای مردمنهاد (سازمانهای غیر دولتی /سمنها)NGOs /

سازمان مردمنهاد سازمانی است که .1 :بر اساس توافقنامة بینالمللی به وجود نیامده باشد؛ .2
دارای تخصص یا منافعی مرتبط با نهادهای بینالمللی باشد؛  .3دیدگاهها و پیشنهادهایش مستقل از
دولتهای ملی باشد (بتسیل و کُرِل  .)30 :1396به نظر معماریان ،سازمانهای غیر دولتی که از
نیروهای داوطلب و نیمهداوطلب ،کمکهای مردمی افراد خیّر و بنیادها ،بخش خصوصی ،و در
نهایت از سرمایة اعتماد مردم برای پیشبرد اهداف خود استفاده میکنند ناگزیر باید بتوانند به نحو
مطلوب خود را به مخاطبان خویش و به صورت کلی به گروههای ذینفع معرفی کنند و آنان را
برای همکاری ،حمایت ،پشتیبانی ،و حتی عضویت در سازمان ترغیب و تشویق کنند (معماریان
15 :1383ـ  .)16سازمانهای غیر دولتی سازمانهایی رسمیاند که نه قسمتی از دولتاند نه
شرکتهای تجاری بدون سود و تعداد آنها بیشمار است؛ هر چه ،از پیشاهنگی تا سازمانهای
حقوق بشر و از گروههای خودیاری تا احزاب سیاسی ( .)Butcher 2007: 7-8جامعة مدنی در
صورتی میتواند یک سازمان غیر دولتی تلقی شود که فعالیتهای حمایتی آن صرفاً بر
خدمترسانی متمرکز شود ( .)Blair 1997: 23-25ویژگیهای سازمانهای غیر دولتی عبارتاند
از .1 :غیر انتفاعی بودن؛  .2نداشتن وابستگی به دولت؛  .3داوطلبانه بودن؛  .4برخوردار بودن از
شخصیت حقوقی؛  .5داشتن مدیریت دموکراتیک و مشارکتی؛  .6خودگردان بودن؛  .7غیر سیاسی
بودن (سعیدی 24 :1391ـ .)25
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مبانی نظری و پیشینة تحقیق
پژوهش حسنی نشان داد تغییرات سرمایة اجتماعی در ایران ،پیدرپی روندی افزایشی و کاهشی
داشته است؛ البته ،طی سی سال اخیر ،سرمایة اجتماعی در ایران در مجموع کاهش یافته است
(حسنی  .)1 :1394یافتههای بوستانی نشان داد اعتماد اجتماعی افراد با سازمان ها و شبکه های
اجتماعی و انجمن ها ،به استثنای چند مورد ،وضعیت مطلوبی ندارد .عضویت افراد در سازمانها و
انجمنها و همکاری با شبکههای اجتماعی بسیار ضعیف است و با توجه به ضعف بنیانهای سرمایة
اجتماعی شاخصهای توسعة سیاسی نیز وضعیت مطلوبی ندارند (بوستانی  .)1 :1386عظیمی در
تحقیق خود به این نتیجه دست یافت که شهروندی دموکراتیک از ملزومات اساسی جوامعِ خواهانِ
دموکراسیِ واقعی است و یکی از عوامل تثبیت و گسترش شهروندی دموکراتیک سرمایة اجتماعی
است (عظیمی  .)1 :1391رایس و لینگ بر ماندگاری و دوام سرمایة اجتماعی تأکید کردهاند و بر
آناند که سرمایة اجتماعی آثاری انکارناپذیر بر دموکراسی و پیشرفت اقتصادی میگذارد .آنها نشان
دادند که سرمایة اجتماعی بادوام و قابل انتقال است و یکی از مؤلفههای مهم پیشبینیکنندة
دموکراسی ( .)Rice & Ling 2002: 307نتایج پژوهش هیونجون نشان داد سرمایة اجتماعی شامل
اعتماد عمومی و اطمینان به دولت و مشارکت مدنی است .این یافته نشان میدهد سرمایة اجتماعی با
مشارکت سیاسی مرتبط است ( .)Hyungjun 2001: 13جکمن و میلر سرمایة اجتماعی را یکی از
ویژگیهای فرهنگ سیاسی معرفی کردهاند ( .)Jackman & Miller 1998: 47تنی و هنکویینت
اعالم کردند سرمایة اجتماعی ظرفیت تحرک سیاسی را باال میبرد ( Teney & Hanquinet 2009:

 .)1با توجه به اینکه تا کنون در خصوص تأثیر سرمایة اجتماعی تشکلهای مردمنهاد بر مردمساالری
تحقیقی صورت نپذیرفته ،محققان از تحقیقات یادشده کمک گرفتند تا تأثیر این پدیده را بررسی
کنند .به طور کلی ،در اکثر تحقیقات تأثیر سرمایة اجتماعی بر مردمساالری ثابت شده است و در این
خصوص تا حدود زیادی اتفاقنظر وجود دارد .اما ،در یکی از پژوهشها آمده در سی سال اخیر
سرمایة اجتماعی در ایران کاهش یافته است .ازینرو ،محققان در پژوهش پیش رو درصدد برآمدند
همین راه را بپیمایند و پژوهشهای قبلی را تکمیل کنند تا ،برخالف نتایج بعضاً ضدّ و نقیض ،به
نتیجة جدیدی برسند .امید است مبنایی برای پژوهشگران آتی باشد.
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نظریهپردازان زیادی در طول زمان تالش کردهاند مؤلفههای سرمایة اجتماعی را شناسایی و
تجزیهوتحلیل کنند؛ از آنها میتوان به بوردیو ،1کلمن ،2پاتنام ،3فوکویاما ،4دوتوکویل ،5و ..بنابراین،
محققان ،در پژوهش حاضر ،نظریات سرمایة اجتماعی را بررسی و شاخصهایی از این نظریات
استخراج کردند .سپس بین شاخصهای سرمایة اجتماعی و مردمساالری با توجه به مبانی تئوریک
پژوهش ارتباط برقرار کردند .در نهایت ،از ترکیب چند نظریه (پاتنام ،فوکویاما ،کلمن) و از
رویکرد تلفیقی ساختارگرایی کارکردی و سرمایة اجتماعی ناظر به نهادها بهره بردند.
سرمایة اجتماعی از نظر پاتنام

پاتنام سرمایة اجتماعی را مجموعهای از مفاهیمـ مانند هنجارها ،اعتماد ،شبکههاـ میداند که
موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینة اعضای یک جامعه میشود و در نهایت منافع متقابل آنها را
تأمین می کند .از نظر وی ،اعتماد و ارتباط متقابل اعضا در شبکه منبعی است که در کنشهای
اعضای جامعه وجود دارد (پاتنام  .)167 :1380ویژگیهایی که به باور پاتنام همکاری متقابل را
تسهیل میکنند عبارتاند از .1 :هنجارهای معاملة متقابل :هنجارها هنگامی به وجود میآیند که
یک عملْ نتایج مشابه برای تعدادی دیگر از افراد دارد (پاتنام  .)239 :1380هنجارها از طریق
سرمشق شدن ،اجتماعی شدن ،آموزش مدنی ،و نیز از طریق مجازاتها در افراد جامعه تلفیق
میشوند (پاتنام  .)309 :1380در جوامعی که ارزشها و هنجارها تأثیر کمی دارند مشارکت نیز کم
است ()Gerber & Rogers 2009: 180؛  .2اعتماد اجتماعی :اعتماد تقویت همکاری را به دنبال
دارد و همکاری تقویت اعتماد را .این دو از هم تأثیر میپذیرند؛  .3شبکههای اجتماعی :ویژگی
بازتولیدی سرمایة اجتماعی باعث تعامل اجتماعی همراه سطح باالیی از همکاری ،اعتماد به معاملة
متقابل ،مشارکت مدنی ،و رفاه جمعی میشود (پاتنام .)310 :1380

1. Bordio
2. Coleman
3. Putnam
4. Fukuyama
5. De Tocqueville
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سرمایة اجتماعی از نظر فوکویاما

فوکویاما در تعریف سرمایة اجتماعی میگوید« :سرمایة اجتماعی مجموعهای معین از هنجارها و
ارزشهای غیر رسمی است که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میان آنها مجاز است در آن
سهیماند .البته مشارکت در ارزشها و هنجارها به خودی خود باعث تولید سرمایة اجتماعی
نمیشود .چون این ارزشها ممکن است ارزشهای منفی باشند» (فوکویاما  .)2 :1379فوکویاما،
در رابطه با سرمایة اجتماعی ،هنجارهای اجتماعی را به دو بخش تقسیم میکند .1 :هنجارهای مولد
سرمایة اجتماعی که منجر به ارتقای همکاری میان اعضای گروه میشود و شامل خصوصیاتی مانند
صداقت ،ادای تعهدات ،و ارتباطات دوجانبه است؛  .2هنجارهای غیر مولد که برخالف هنجارهای
مولد سرمایة اجتماعی به ارتقای همکاری میان اعضای گروه کمک نمیکند (فوکویاما .)12 :1379
سرمایة اجتماعی از نظر کلمن

کلمن بر این باور است که سرمایة اجتماعی در روشن ساختن یکی از مشکالت مهم تحلیل
اجتماعی یا آنچه پیوند خردـ کالن نام دارد یا به عبارت دیگر پیوند رفتار فرد با متغیرهایی که در
سطح ساختار عمل میکنند سودمند است .ویژگیهای مشترک عناصر متعدد سرمایة اجتماعی به
باور کلمن عبارتاند از .1 :همگی شامل برخی جنبههای ساختار اجتماعیاند؛  .2سرمایة اجتماعی
کنشهای اجتماعی را تسهیل میکند (فوکویاما 11 :1379ـ  .)12به نظر وی ،سرمایة اجتماعی یکی
از شکلهای سرمایه است که با گذشت زمان مستهلک میشود .اگر روابط اجتماعی حفظ نشود،
بهتدریج از بین میرود .با گذشت زمان ،انتظارات و تعهدات ضعیف و ناپدید میشود .هنجارها به
ارتباط منظم بستگی دارند (کلمن .)491 :1377
چارچوب نظری پژوهش حاضر بر اساس نظریات پاتنام و فوکویاما و کلمن و رویکرد تلفیقی
ساختارگرایی کارکردی و سرمایة اجتماعی ناظر به نهادها شکل گرفته و مدل تحلیلی ارائهشده بر
این مبناست که سرمایة اجتماعی (اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،انسجام اجتماعی) حاصل
از تشکلهای مردمنهاد ،هر کدام به چه میزان موجب افزایش مردمساالری میشود و اصول مردم
ساالری که شامل رضایت عامه ،مشارکت همگانی ،برابری همه در برابر قانون ،آزادی بیان و
حاکمیت قانون می باشد مورد ارزیابی قرار گیرد.
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با توجه به مؤلفههای سرمایة اجتماعی مورد بررسی در این تحقیق ،محققان در نظر داشتند به
طور تلفیقی از نظریات پاتنام و کلمن و فوکویاما ،که در خصوص اعتماد و مشارکت و انسجام
تحقیق کردهاند ،استفاده کنند.

نمودار  .1سرمایة اجتماعی از دید پاتنام

نمودار  .2سرمایة اجتماعی از دید فوکویاما

نمودار  .3سرمایة اجتماعی از دید کلمن
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نمودار  .4سرمایة اجتماعی از دید این پژوهش

روش تحقیق
روش تحقیق حاضر ،بر اساس هدف ،توسعهای و نوع دادهها کمّیـ کیفی بود .روش جمعآوری
اطالعات هم پیمایشی با ابزار پرسشنامه (ترکیبی از سؤالهای باز و بسته) هم اسنادی (کتابخانهای)
با استفاده از کتابها و مقاالت (در روزنامهها ،مجالت ،اینترنت) بود و با استفاده از نرمافزار آموس
و مدلسازی معادالت ساختاری تحلیل عاملی تأییدی انجام شد و به کمک نرمافزار SPSS

شاخصهای توصیفی به دست آمد .موضوع یا مسئلة تحقیق تحلیلی و همبستگی (رابطهای) است.
جامعة آماری تحقیق اعضای مؤسس تشکلهای مردمنهاد (اعم از زن و مرد) ساکن استان مرکزی
بودند که بر اساس آمار تعداد آنها  1304نفر بود (فتحآبادی و همکاران  .)195 :1394تشکلهای
مردمنهاد استان مرکزی شامل هشت شبکه و به ترتیب درصد تعداد اعضای مؤسس آنها بدین
شرح بود .1 :شبکة خیّرین  25/3درصد؛  .2شبکة اجتماعی 18درصد؛  .3شبکة پیگیری ،کاهش
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آسیب ،و درمان اعتیاد  13/8درصد؛  .4شبکة علمی ،جوانان ،و کارآفرینی  10/4درصد؛  .5شبکة
معلوالن  10/2درصد؛  .6شبکة سالمت  9/9درصد؛  .7شبکة منابع طبیعی و محیط زیست 6/8
درصد؛  .8شبکة فرهنگ و هنر  5/7درصد (فتحآبادی و همکاران  .)25 :1394در تحقیق حاضر ،از
نمونهگیری تصادفی طبقهبندیشده استفاده شد .سرمایة اجتماعی به عنوان متغیر مستقل و
مردمساالری به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد.
اعتماد اجتماعی
مشارکت اجتماعی

سرمایه اجتماعی

مردمساالری

انسجام اجتماعی
نمودار  .5تأثیر سرمایة اجتماعی بر مردمساالری

برای انتخاب حجم نمونه بین افراد ،از فرمول عمومی کوکران استفاده شد؛ که در آن احتمال
وجود سرمایة اجتماعی و نبودِ آن  0/5در نظر گرفته میشود .حجم نمونه در این تحقیق ،بر اساس
فرمول کوکران ،به طور سختگیرانه 384 ،نفر بود .گویههای پرسشنامه ،با توجه به فرضیهها و با
استفاده از دیدگاه نظریهپردازان سرمایة اجتماعی (اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،انسجام
اجتماعی) و مردمساالری ،به صورت محققساخته با همکاری متخصصان مربوطه تنظیم شد .این
پرسشنامه شامل  22گویه است .شش گویه اعتماد اجتماعی را از طریق بررسی صراحت ،صداقت،
پایبندی به تعهدات ،و تمایالت همکاریجویانه میسنجند .شش گویه مشارکت اجتماعی را با
بررسی مشارکت فرد در گروه ،ارتباط متقابل ،برگزاری جلسات اجتماعی ،همکاری و تعاون در
بخشهای مختلف اجتماعی ،و شرکت داوطلبانه در گروههای اجتماعی بررسی میکنند .پنج گویه
انسجام اجتماعی را با بررسی میزان درک از محیط اطراف ،حس تعلق به اجتماع ،هماهنگی و
همکاری متقابل ،و سازگاری با موقعیتهای جدید میسنجند .و پنج گویه با بررسی دستیابی به
مشروعیت ،افزایش انتخابات رهبران توسط مردم ،تصمیمگیری سازمانی ،تشکیل تجمعات
اعتراضی ،افزایش آزادی بیان ،و دستیابی به توسعة پایدار میزان مردمساالری تشکلها را مشخص
میکنند .روایی ابزار پژوهش حاضر از طریق اعتبار سازهای و صوری به دست آمد .همة گویههای
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استخراجشده در اختیار چند تن از استادان و کارشناسان مرتبط با موضوع مورد مطالعه قرار گرفت.
اشتراک نظر آنها ،مبنی بر معتبر بودن سنجه ،مورد نظر بود .پرسشنامة این تحقیق برای سنجش
آنچه پژوهش سعی در یافتن آن داشت ،با توجه به نظر استادان و صاحبنظران و مبانی نظری که
در پیشینة تحقیق آمده ،طراحی و تنظیم شد .برای تدوین پرسشنامه ،ابتدا گویههای پرسشنامة تأثیر
سرمایة اجتماعی بر مردمساالری ،با توجه به سه شاخص مورد نظر ،با همکاری متخصصان
مربوطه ،ساخته شد و پس از ساخته شدن ،از نظر مفهومی و دقت و بهکارگیری کلمات معادل و
جملهبندی مناسب ،روایی محتوایی آن را چند تن از متخصصان جامعهشناسی مقایسه و بازبینی
کردند .برای رفع نواقص و ابهامات مفهومی و رسیدن به ترکیببندی ساده و کمنقص ،پرسشنامه
را یک گروه سینفره از اعضای تشکلهای مردمنهاد تکمیل کردند .سپس از آنان خواسته شد نظر
خود را اعالم کنند و کلمات و نکات مبهم را ،که احتمال دارد مخاطب را دچار اشتباه کند ،عالمت
بزنند و توضیح دهند .بر اساس این دادهها ،پرسشنامه چندین بار بازبینی شد .در این پژوهش ،به
منظور تعیین پایایی مقدماتی ،برای سی نفر از افرادی که عضو جامعة آماری بودند پیشآزمونی به
طور تصادفی اجرا شد .نتیجة این پردازش نشان داد ضریب آلفای کرونباخ محاسبهشده به عدد +1
نزدیک است و به حذف هیچیک از گویههای پرسشنامه نیاز نیست .از جدول  1میتوان استنباط
کرد که پرسشنامة استفادهشده در پژوهش پایایی باالیی دارد و همة ضرایب آلفای همة گویهها
بیشتر از  0/7است .بنابراین ،آزمون از پایایی قابل قبول برخوردار است.
جدول  .1نتایج پایایی گویهها

متغیر

تعداد گویهها

آلفای کرونباخ

متغیر

تعداد گویهها

آلفای کرونباخ

اعتماد اجتماعی

6

0/907

مردمساالری

5

0/917

مشارکت اجتماعی

6

0/871

کل سؤاالت

22

0/929

انسجام اجتماعی

5

0/943
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یافتههای تحقیق
نتایج توصیفی با استفاده از نرمافزار  SPSSنشان داد از نمونة تحقیق  65/3درصد پاسخگویان مرد
و  34/7درصد زن هستند و این نتیجه تصادفی بودن نمونه را بیشتر نمایان میکند .اغلب افراد
تشکلهای مردمنهاد استان مرکزی دارای تحصیالتی در حد کارشناسیارشد هستند 21/6 .درصد
پاسخگویان بین بیست تا سی ساله و  47/1درصد آنها بین سی و یک تا چهل ساله هستند و این
آمار بیانگر آن است که بیش از نیمی از پاسخگویان جواناند .از لحاظ توزیع فراوانی شبکهها ،بر
حسب تعداد ،اعضای مؤسس تشکلهای مردمنهاد و شبکههای خیّرین و اجتماعی بیشترین عضو
و شبکههای فرهنگ و هنر و منابع طبیعی و محیط زیست کمترین عضو را دارند .از لحاظ توزیع
فراوانی پاسخگویان ،بر حسب شهر ،نمایندگیهای استان مرکزی  37/4درصد و شهر اراک 17/8
درصد کل پاسخگویان را تشکیل میدهند.
آمار استنباطی
در این پژوهش ،از نرمافزار آموس استفاده شد و با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری روش
چندمتغیرة تحلیل عاملی تأییدی اجرا شد .بر اساس خروجی آموس جدول  ،2تحلیل عاملی همة
سؤاالت (گویهها) با بار عاملی مثبت و باالی  0/5و با  P-Value= 0تأیید شدند .چون بار عاملی از
 0/5یا ( 0/6سختگیرانه) بیشتر است ،قابل قبول است .شاخص «مقدار احتمال یا میزان معناداری»
( )P-Valueآنها صفر (سه ستاره) است .میزان تخمین ضریب مسیر در فرضیة اول  ،0/37در
فرضیة دوم  0/28و در فرضیة سوم  0/29هستند و هر سه مثبت و باالی  0/1می باشند .بر این
اساس ،تحلیل عاملی همة سؤاالت تأیید شد .در نتیجه میتوان گفت هر سه فرضیة تأثیر اعتماد
اجتماعی و مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی بر مردمساالری مورد تأیید است .به استناد این
تحلیل ،فرضیة اصلی تأثیر سرمایة اجتماعی تشکلهای مردمنهاد بر مردمساالری نیز اثبات میشود.
 Chi- Square = 542/572و ( = 203درجة آزادی)  Dfمی باشند (کای اسکوئر نباید از سه برابر
درجه آزادی ،بیشتر باشد).
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جدول  .2بار عاملی

برچسب

میزان

نسبت

ضریب

معناداری

قطعی

مسیر

تخمین

فرضیة اول

***

7/623

0/050

0/378

اعتماد =A

<---

مردمساالری =D

فرضیة دوم

***

3/571

0/079

0/282

مشارکت=B

<---

مردمساالری =D

فرضیة سوم

***

4/099

0/072

0/294

انسجام =C

<---

مردمساالری =D

***

13/601

0/046

0/631

A

<---

a1

***

21/424

0/043

0/916

A

<---

a2

***

18/296

0/045

0/825

A

<---

a3

***

17/854

0/047

0/838

A

<---

a4

***

21/382

0/045

0/967

A

<---

a5

1/000

A

<---

a6

***

18/780

0/052

0/979

B

<---

b1

***

18/151

0/054

0/985

B

<---

b2

1/000

B

<---

b3

***

15/004

0/061

0/919

B

<---

b4

***

17/020

0/054

0/915

B

***

10/622

0/072

0/770

B

***

22/532

0/039

***

28/404

0/034

<--<---

b5
b6

0/876

C

<---

c1

0/955

C

<---

c2

1/000

C

<---

c3

***

32/831

0/030

0/988

C

<---

c4

***

23/294

0/038

0/884

C

<---

c5

***

18/556

0/047

0/863

D

<---

d1

1/000

D

<---

d2

***

22/854

0/042

0/953

D

<---

d3

***

24/269

0/037

0/900

D

<---

d4

***

19/093

0/047

0/902

D

<---

d5
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نمودار  .6مدل معادلة ساختاری
جدول  .3شاخصهای برازش مدل

نوع شاخص
تطبیقی

مقتصد

مطلق

عالمت

معادل فارسی

دامنة قابل قبول

مدل تدوینشده

CFI

شاخص برازش تطبیقی

%90 -1

0/94

TLI

شاخص توکرـ لویس

%90 -1

0/93

PNFI

شاخص برازش هنجارشدة مقتصد

%50 -1

0/80

PCFI

شاخص برازش تطبیقی مقتصد

%50 -1

0/83

RMSEA

ریشة میانگین مربعات خطای برآورد

0 -0/08

0/06

CMIN/DF

کای اسکوئر بههنجارشده

کمتر از 5

2/67

CMIN

مقدار کای اسکوئر

وابسته به حجم نمونه

542/57

RMR

ریشة دوم میانگین مربعات باقیمانده

کمتر از 0/1

0/03

اختصاری

خروجی آموس جدول  3نشاندهندة آن است که شاخصهای برازش تطبیقی و توکرـ لویس
(شاخصهای نکویی برازش) در حد مطلوباند .در الگوی مورد بررسی ،شاخص  CFI= 0/94و
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شاخص  TLI= 0/93است که حاکی از قابل قبول بودن مدل است .در الگوی مورد بررسی ،از بین
شاخصهای مقتصد ،شاخص  PNFI= 0/80و شاخص  PCFI=0/83است که از شاخصهای
نکویی برازش و نشاندهندة مطلوب بودن مدلاند .از بین شاخصهای مقتصد ،شاخص
 RMSEA= 0/06و شاخص  CMIN/DF= 2/67است که از شاخصهای بدی برازش و نشاندهندة
قابل قبول بودن مدل است .از بین شاخصهای برازش مطلق ،شاخص  CMIN= 542/57و شاخص
 RMR= 0/03نیز از شاخصهای بدی برازش و مقادیر کمتر این دو شاخص نشاندهندة برازش بهتر
دادههاست .همانگونه که مالحظه میشود ،مدل انتخابشده از لحاظ معیارهای برازش وضعیت
خوبی دارد .نتایج استنباطی تأثیر مثبت و معنادار سه بُعد از ابعاد سرمایة اجتماعی بر مردمساالری را
نشان میدهد .تأثیر تأییدشدة این سه بُعد مستقیم است .به ترتیب ،بیشترین تأثیر مربوط به اعتماد
اجتماعی ،سپس انسجام اجتماعی ،و در آخر مشارکت اجتماعی ارزیابی شد.
بحث و نتیجه
دستیابی به پیشرفت و توسعة سیاسی و مردمساالری مستلزم حضور مردم است و این وضعیت در
صورتی ممکن میشود که روحیة اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،و انسجام اجتماعی به شکلی
مدرن و از طریق تشکلهای مردمنهاد در مردم نهدینه شود و همه در تحقق آن دلسوزانه دخالت
کنند .امروزه ،در کشورهای در حال توسعه ،مسئوالن جامعه جهت انباشت سرمایة اقتصادی ،سرمایة
انسانی ،و سرمایة اجتماعی تالش میکنند .جامعهای که اندوختههای مناسب از این سه نوع سرمایه
در خود ذخیره کند بهراحتی میتواند گامهای مؤثر به سوی مردمساالری بردارد .نتایج این پژوهش
نشان داد ،مطابق فرضیههای تحقیق ،سه شاخص سرمایة اجتماعی بر مردمساالری تأثیر مثبت و
معنادار میگذارد .محققان به این نتیجه رسیدند که در تشکلهای مردمنهاد استان مرکزی اعتماد
اجتماعی مؤثرتر از انسجام اجتماعی و انسجام اجتماعی مؤثرتر از مشارکت اجتماعی است .نیز
اعتماد اجتماعی بر مردمساالری تأثیر بیشتر و مشارکت اجتماعی نسبت به بقیة متغیرها بر
مردمساالری تأثیر کمتری میگذارد .البته تفاوت محسوسی موجود نیست .به طور کلی ،نتایج تحقیق
نشان داد سرمایة اجتماعی بر مردمساالری تأثیر مستقیم و معنادار میگذارد .یافتههای این پژوهش با
یافتههای پژوهشهای پیشین همسو هستند؛ با این تفاوت که در این تحقیق به اعتماد و مشارکت و
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وحدت درونی تشکلهای مردمنهاد بیشتر توجه شد و نقش و اهمیت حضور آنها در جامعه
نمایانتر شد .محققان در این تحقیق هم از پرسشنامة باز استفاده کردند هم از پرسشنامة بسته .نیز از
نظرها ،پیشنهادها ،و تجربیات پاسخگویان بهره گرفتند و با استفاده از نرمافزار آموس و مدلسازی
معادالت ساختاری روش چندمتغیرة تحلیل عاملی تأییدی را به کار گرفتند و به کمک نرمافزار
 SPSSشاخصهایی توصیفی به دست آوردند و به نتایجی رسیدند که در ادامه میآید :ماهیت
شکلگیری و ادامة فعالیت تشکلهای مردمنهاد بر اساس اعتماد است .این تشکلها از نیروهای
داوطلب و کمکهای مردمی و از سرمایة اعتماد مردم برای پیشبرد اهدافشان استفاده میکنند .ناگزیر
باید بتوانند به نحو مطلوب خود را به گروههای ذینفع معرفی کنند و از همکاری و حمایت و
پشتیبانی آنها بهرهمند شوند و با گفتوگو و ایجاد رابطه و تشویق افراد ارتباطی شایسته با آنها
برقرار کنند و از این طریق تشکلها را گسترش دهند و نهادینه کنند .آنها باید وجهة مردمی خود را
حفظ و از رانتخواری پرهیز کنند و باعث افزایش اعتماد مردم شوند .صداقت و راستگویی و
شفافیت عمل و رعایت اخالق و انصاف در تشکلها موجب افزایش اعتماد و در نتیجه مردمساالری
میشود .اعتبار یک جامعه در سطح جهانی با میزان مشارکت اعضای آن در تصمیمگیری ارتباط دارد.
باید از فرصتهای تصمیمگیری و انتخابات حداکثر استفاده را برد .باید از افرادی که در زمینة
سیاستهای داخلی و خارجی طرحها و برنامههای روشنی دارند نهایت بهره را برد و از استعدادهای
نهفتة آنها کمک گرفت .در صورتی که شبکههای مختلف تشکلها با هم همکاری و رقابت داشته
باشند ،تشکلها رونق مییابند و پویا خواهند شد .با پراکنده شدن افراد ناامیدی و عدم مشارکت
افزایش مییابد .در نتیجه مردمساالری تنزل میکند .تشکلهای مردمنهاد باید از نیروهای جوان و
مستعد و بهویژه فعال استفاده کنند و از تجربة افراد پیشکسوت در جهت کمک به جوانان یاری
جویند و زمینه را برای تعامل بیشتر این دو قشر فراهم آورند .باید شایستگی ،توانایی ،مدیریت،
کوشش ،و تعهد اولویت داشته باشد و از افراد توانمندی که چنین ویژگیهایی دارند استفاده شود.
باید در سطح استان مرکزی فرصت مشورت تحت ریاست تشکلهای مردمنهاد استان برای همة
متفکران و مدیران شبکهها به وجود آید تا در طرحهای کالن کشوری و مسائل اجتماعی و سیاسی و
 ...پیشنهادها و انتقادهای خود را آزادانه ارائه دهند و تبادل نظر کنند .با توجه به اینکه سازمانهای

بررسی تأثیر سرمایة اجتماعیِ تشکلهای مردمنهاد استان مرکزی بر مردمساالری

129 

مردمنهاد تأثیری بسزا بر مردمساالری میگذارند ضروری است در مذاکرات از آگاهی و اطالعات
کافی برخوردار باشند و اطالعات خود را بهروز کنند .پس ضروری است سازمانهای مردمنهاد
ارتباط خود را با سه بخش به طور دائم حفظ کنند تا با توجه به ساختار خود تأثیرگذاری بهینهتری
داشته باشند .1 :همکاری و تعامل با سازمانهای دولتی و ساختار حکومت؛  .2همکاری و تعامل با
شبکههای مختلف سازمانهای غیر دولتی (مردمنهاد)؛  .3همکاری و تعامل با آحاد مردم .با توجه به
نقش مهم و مؤثر تشکلهای مردمنهاد ،سازمانهای دولتی باید با این تشکلها رابطه و تعامل بیشتر و
گستردهتری برقرار کنند و در خصوص برنامهها ،فعالیتها ،و مسائلی که در سازمان به وجود میآید
تبادل اطالعات کنند .دبیران تشکلهای مردمنهاد باید با ایجاد انگیزه در اعضای تشکل و هماهنگی و
نظارت و برنامهریزی و ایجاد فضای صداقت در هر چه منسجمتر شدن تشکلها تالش کنند .حضور
و فعالیت تشکلهای مردمنهاد در اجتماع و معرفی آنها از طریق نشریات و جلسات سخنرانی و
تبلیغات و پایبندی آنها به باورهایشان تأثیری بسزا بر مشارکت مردم میگذارد .همگنی و انسجام
تشکلهای مردمنهاد موجب شرکت بیشتر مردم در انتخابات و افزایش درصد آرای آنها و در نتیجه
مردمساالری میشود.
پیشنهاد
در نهایت ،محقق پیشنهاد میکند .1 :تشکلهای مردمنهاد به منظور هدایت منافع افراد و گروههای
مختلف و پیوند دادن آنها به ساختار حکومت جهت تقویت احساس همبستگی بیشتر با
ارزشهای اساسی دولت افزایش یابند و تقویت شوند؛  .2روابط اجتماعی میان افراد جامعه تقویت
شود و آگاهی آنان افزایش یابد؛  .3تشکلهای مردمنهاد در زمینههای مختلف تشکیل شوند و بسط
و گسترش یابند و تقویت شوند و افراد بیشتری را فراخوانند و دربارة کارکرد خود اطالعرسانی
کنند تا مردم از آنها حمایت کنند.
از محدودیت های این پژوهش این بود که افراد از بیان نظر و خواستة واقعی خود واهمه
داشتند و از عواقب سیاسیـ اجتماعی آن کنارهگیری میکردند و مشتاق همکاری نبودند و این
موضوع محققان را با مشکالت عدیده روبهرو کرد.
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