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چکیده
در س��طح مدیری��ت كالن هر جامعهای بیش��ك اهمیت��ی ویژه به س��رمایه گذاری داده میش��ود ،زیرا
سرمایهگذاری به معنای عام خود میتواند سرچشمه همه تحوالت اقتصادی  -اجتماعی در جامعه باشد و از
اینرو تأمین امنیت و مدیریت بر آن نیز از اهمیت و حساس��یت بسیار باالیی برخوردار است .سرمايهگذاري
اس��اس توليد ثروت ،ايجاد اش��تغال و رفع معضل بيكاري اس��ت ،با تحقق اين امر جامعه انس��اني به تعادل
ميرس��د و انسانها از حقوق انس��اني خود برخوردار خواهند شد .يكي از مؤلفههاي اساسي كه بر موضوع
سرمايهگذاري تأثير انكارناپذير دارد ،سرمايه اجتماعي است .سرمايه اجتماعي مفهومي جديد ،پيچيده و مهم
اس��ت که امروزه به عنوان يکي از مهمترين ش��اخصههاي توس��عه در هر جامعه مطرح است؛ بدين معنا كه
ش��رط الزم براي پيش��رفت جامعه ،ايجاد روابط گرم ،گسترش انسجام اجتماعي ،بسط مشارکت اجتماعي و
اعتماد متقابل (فرد -جامعه – دولت) است .افول سرمايه اجتماعي در هر جامعهاي ،آنرا با مشکالت فرهنگي،
سياس��ي ،اقتصادي و اجتماعي عديدهاي روبرو ميس��ازد که نهايت آن ،فروپاش��ي اجتماعي اس��ت .سرمایه
اجتماعی عاملی است که میتواند به تولید امنیت در جامعه کمک کند و با کاهش هزینههای کنترل جامعه،
موجب تقویت همبس��تگی اجتماعی شود .س��رمایه اجتماعی موجب افزایش بدهبس��تانها در سطح جامعه
میش��ود ،با نهادینه ش��دن بده بستانها در نظام اجتماعی ،قدرت سیاس��ی در سطح جامعه بازتولید و توزیع
میشود .بنابراين سرمايه اجتماعي با تأمين اعتماد مردم به نهادهاي دولتي و تحقق مشاركت اجتماعي ،ضمن
تأمين امنيت منجر به افزايش س��رمايهگذاري ميشود .در اين مقاله با رويكرد توصيفي تحليلي سعي خواهد
شد كه به رابطه مفاهيم سرمايه اجتماعي ،امنيت و سرمايه گذاري در ادبيات جامعه شناسي پرداخته شود.
واژگان کلیدی:
اعتماد اجتماعي ،امنيت ،سرمايه اجتماعي ،سرمايه گذاري  ،مشاركت اجتماعي.
 -1مديركل همايش و پژوهش دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام()mohsen@soizi.ir
 -2كارشناسي ارشد جمعيت شناسي دانشگاه تهران()freekalhor2006@yahoo.com
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مقدمه
امروزه امنيت اقتصادي و س��رمایهگذاری مهمترين ش��اخص توسعه يافتگي است .امنيت
اقتصادي به كل ويژگيها و مشخصات نهادي يك اقتصاد شامل سازمانها ،قوانين ،آداب و
رسوم و ايدئولوژي ارتباط دارد.
ميتوان امنيت اقتصادي را به صورت يك چارچوب نهادي كه مش��وق و موجب اعتماد
پساندازكنندگان و سرمايه گذاران بوده و امنيت فيزيكي افراد و امنيت حقوقي معامالت را
تضمي��ن كند ،تعريف كرد .تح��والت اقتصادي جهان وضعيت خاصي را در جهان به وجود
آورده اس��ت ،به گونهاي كه اثر خود را بر تمامي كش��ورهاي جهان گذاش��ته اس��ت .امنيت
اقتصادي در دو سطح خرد و كالن مطرح است كه در سطح خرد امنيت اشتغال و درآمد را
شامل مي شود و در سطح كالن به امنيت سرمايه گذاري در كشور ميانجامد.
براي كشورهاي در حال توسعه مهمترين گام براي آنها دستيابي به امنيت اقتصادي است
تا در پرتو آن به يك نظام اقتصادي مطلوب براي ارتقاي توليد و كارآيي مطلوب منابع دست
يافته و آنگاه به رفاه اقتصادي دست يابند.
امنيت س��رمايه گذاري چارچوب نهادينه ش��دهاي از شرايط اجتماعي ،سياسي و حقوقي
اس��ت كه از طریق تقویت س��رمایه اجتماعی ،اعتماد پسانداز كنندگان و س��رمايهگذاران را
جلب كرده و امنيت اش��تغال و درآمد به معناي طرد هرگونه فشار خارج از كنترل افراد يك
جامعه در مس��ير اش��تغال و كسب درآمد براي دستيابي به س��طح متوسط رفاه اقتصادي آن
جامعه ميباش��د .يك محيط امن اقتص��ادي ارتباط تنگاتنگي با يك محي��ط با ثبات اقتصاد
كالن دارد .محي��ط ام��ن اقتص��ادي ابعاد و اركان مهم��ي دارد كه عبارتن��د از :قانون و نظم
كارآم��د ،ثبات معقول اقتصاد كالن ،ثبات معقول سياس��ي و از هم��ه مهمتر اعتبار دولت در
نزد سرمايه گذار.
به طور خالصه بايد اش��اره كرد كه ثبات اقتصاد كالن و ثبات سياسي دو بعد مهم امنيت
اقتصادي را تش��كيل ميدهند و از اين رو ت�لاش در جهت ايجاد يك محيط باثبات اقتصاد
كالن نقش مؤثري در تحقق امنيت اقتصادي و بنابراين هدف رشد پايدار دارد .هدف نهایی
این تحقیق بر ارتقاء سطح امنیت سرمایهگذاری اقتصادی از طریق تقویت سرمایه اجتماعی
بین جامعه است.

فصلنامه ره نامه سیاستگذاری ،سال دوم ،شماره سوم  ،بهار 1390

121

اين مقاله به بررس��ي رابطه سرمايه اجتماعي ،امنيت و سرمايهگذاري اقتصادي ميپردازد.
در نگاه اول اين مفاهيم داراي ارتباط نزديك و تنگاتنگي هس��تند ،بدين معنا كه داراي تأثير
و تأثر متقابلاند .س��رمايهگذاري در همه حوزههاي زندگي بش��ري ب��ه ويژه نوع اقتصادي
آن اس��اس تعالي يك جامعه ميباش��د و يك جامعه نميتواند بدون س��رمايهگذاري در همه
بخش هاي آن به حيات خود ادامه دهد .سرمايهگذاري اقتصادي به توليد ثروت مادي و در
نتيجه باال رفتن كيفيت زندگي منتهي ميش��ود .مؤلفههاي بس��ياري در توليد و بازتوليد اين
موض��وع اثر ميگذارند ،در اين ميان با يك رويكرد نرم افزاري و نه س��خت افزاري يا فني
ميتوان مفاهيم سرمايه اجتماعي و امنيت در ابعاد آن ،را مطرح كرد.
در تمامي نظريات و الگوهاي رش��د اقتصادي ،س��رمايه گذاري به عنوان موتور محرك،
عامل قوي رشد و توسعه اقتصادي در نظر گرفته شده است .انباشت سرمايه به لحاظ نظري
يكي از پيش نيازهاي اساس��ي فرآيند رش��د اقتصادي به شمار مي رود كه مي تواند از منابع
داخلي و خارجي تأمين مالي شود.
يكي از مؤلفه هاي تأثير گذار بر س��رمايه گذاري ،س��رمايه اجتماعي اس��ت كه مي تواند
سرچشمه بسياري از فعاليت هاي بازدارنده ديگر مثل ناامني و بي نظمي باشد .سرمايه اجتماعي
يكي از عوامل اصلي در فرآيند توسعه ميباشد و تمام الزاماتي را كه براي توسعه ضرورت
دارد ،در خود جاي مي دهد .پرداختن به مس��ائل نظري و اجرايي سرمايه اجتماعي و تبيين
الزامات نهفته در آن براي توسعه اقتصادي اجتماعي جالب و اساسي است.
بدون وجود سرمايه اقتصادي و سرمايهگذاري جامعه دچار اضمحالل و انحطاط ميشود،
فقر بر همه چيز مستولي ميشود ،ناامني جامعه را فرامي گيرد ،افراد هنجارهاي اجتماعي را
زير پا ميگذارند ،مش��اركت اجتماعي به حداقل خود ميرسد و اعتماد اجتماعي در روابط
بين فردي با چالش مواجهه مي شود .نمونه اين موضوعات را در كشورهاي جهان ميتوان
مقايسه كرد .به طوري كه يك رابطه مستقيم ميان رشد اقتصادي و نظم اجتماعي وجود دارد
به ميزاني كه رش��د اقتصادي در يك جامعه فزوني ياب��د آن جامعه در تمام اركان اجتماعي
خود از نظم و امنيت برخوردار است و بر عكس ،در كشورها و جوامعي كه مسايل اقتصادي
و س��رمايه گذاري اقتصادي با مش��كل مواجهه باشد ،جامعه دچار نابس��اماني مي شود .در
دنياي مدرن قدرت اقتصادي اساس همه چيز است و ساير ابعاد قدرت را تحت شعاع خود
قرار مي دهد ،واضح اس��ت كه الزمه دارا بودن يك اقتصاد پويا ،سرمايهگذاري مادي است،
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الزمه رش��د سرمايه گذاري و در نتيجه توس��عه اقتصادي ،عناصر امنيت و سرمايه اجتماعي
مي باش��د .از اينرو جاي آن دارد كه اين موضوع از س��وي متخصصان كشور مورد بحث و
بررس��ي قرار گيرد تا روش��ن شود كه در كش��ورهاي موفق توسعه و مديريت بر آن چگونه
تحقق پذيرفته است.
در اي��ن مقاله ضمن بررس��ي مفهومي و نظ��ري رابطه ميان س��رمايه اجتماعي ،امنيت و
س��رمايهگذاري اقتص��ادي در ادبي��ات عل��وم اجتماعي ،ب��ه ارائه راهكاري مناس��ب جهت
تقوي��ت س��رمايهگذاري اقتصادي از طري��ق توجه به مفاهي��م امنيت و س��رمايه اجتماعي
پرداخته ميشود.
مفهوم سرمايه اجتماعي:
منظور از س��رمايه اجتماعي هنجارها و ش��بكه هايي اس��ت كه مردم را قادر مي س��ازد تا
دس��ت به كنش جمعي بزنند .اين تعريف چندين مقصود را بر مي آورد ،اوالً ،نه بر پيامدها
بلكه بر منابع سرمايه اجتماعي متمركز است ،در حالي كه ميپذيرد ويژگيهاي مهم سرمايه
اجتماعي از قبيل اعتماد و هنجار متقابل در طي فرآيند مكرر پديد آمده اند .ثاني ًا اين تعريف
ابعاد مختلف س��رمايه اجتماعي را در خود جاي ميدهد و ميپذيرد كه اجتماعات كمابيش
بدانها دسترس��ي داشته باشند .ثالث ًا ،در حالي كه تعريف اجتماع را به عنوان واحد درجه اول
تحليل معرفي ميكند ،در ضمن ميپذيرد كه افراد و خانواده ها قادرند س��رمايه اجتماعي را
از آن خود كنند و به عالوه نحوه س��ازماندهي خود اجتماع تا حدود زيادي به مناسبات آنها
ب��ا دول��ت بر ميگردد .تأثيري كه دولتهاي ضعيف ،دش��من صفت يابي تفاوت بر زندگي
اجتم��اع و طرح هاي توس��عهاي باق��ي ميگذارند ،با دولتهايي كه ق��رار داردها را محترم
ميشمارند و در برابر فساد مقاومت مي ورزند ،عميق ًا متفاوت است(.)portes, 1988:21
بانك جهاني نيز سرمايه اجتماعي را پديدهاي مي داند كه حاصل تأثير نهادهاي اجتماعي،
روابط انساني و هنجارها بر روي كيفيت تعامالت اجتماعي است .تجارب اين سازمان نشان
داده اس��ت كه اين پديده تأثير قابل توجهي بر اقتصاد ،س��رمايه گذاري و توسعه كشورهاي
مختلف دارد .تا دهه  1990عمده نظريههاي توسعه ديدگاههايي به نسبت كوته بينانه و حتي
متناقض درباره نقش روابط اجتماعي در توس��عه اقتصادي داشتند و توصيه هاي سياسي كه
عرضه ميكردند چندان قابل استفاده نبود(.)Moore,1997
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اي��ن ديدگاه در دهه  1970جاي خود را به نظريههاي وابس��تگي و نظام جهاني داد .اين
نظريهها معتقد بودند كه روابط اجتماعي در بين نخبگان حقوقي و سياس��ي سازوكار اصلي
اس��تثمار س��رمايهدارانه است .نظريه پردازان نئوكالس��يك و متخصصان انتخاب عمومي كه
در دهههاي  1980و 1990بيش��ترين نفوذ را داشتند به نوبه خويش ،خواص مشخص براي
روابط اجتماعي قائل نميش��دند .چنين ش��د كه عمده نظريههاي توسعه روابط اجتماعي را
فوقالعاده طاقت فرسا ،اس��تثمارگرايانه ،آزادي بخش تأويل كرند .ادبيات سرمايه اجتماعي
در گس��تردهترين معناي خود معرف نخس��تين تالش براي نزديك شدن به پاسخ اين چالش
اس��ت( .)Brown,1996سرمايه اجتماعي موجب ميشود كه اعضاء يك جامعه به هم اعتماد
كنند و به تشكيل گروهها و مجامع داوطلبانه بپردازند .توانايي كار جمعي و معاشرت پذيري
به معني پذيرش صداقت ،اتكاءپذيري ،قابليت اعتماد كردن ،اطمينان و حس��ن وظيفه است.
آنچه که موجب تقويت س��رمايه اجتماعي در هر جامعهاي ميش��ود ،این است كه افراد در
يك جامعه تنها به فكر منافع خود نبوده و تنها در جهت دستيابي به آن عمل نكنند ،بلكه به
انجام كار جمعي در قالب گروهها و تشكلهاي داوطلبانه وغير داوطلبانه بپردازند.
س��رمايه اجتماعي يك مجموعه از نهادهاي زيربنايي اجتماعي نيست ،بلكه حلقه اتصال
دهن��ده افراد در قالب نهادها ،ش��بكهها و تش��كلهاي داوطلبانه اس��ت .س��رمايه اجتماعي
ش��امل شبكههاي اجتماعي وهنجارهاي وابس��ته آن است كه بر توليد و سالمت يك جامعه
تأثير میگذارد.
مفهوم امنيت:
همه جوامع يكسري نيازهاي اساسي دارند كه معموالً مشترك است .مانند غذا ،خوراك،
امنيت ،عش��ق و… مس��لم اس��ت كه امنيت اجتماعي هر جامعه يكي از نيازهاي اساس��ي
ميباشد .امنيت در مفهوم عيني آن اندازهگيري فقدان تهديد عليه ارزشها است در مفهوم
ذهني آن فقدان احس��اس ترس از اينكه چني��ن ارزشهايي مورد حمله قرار خواهد گرفت.
امنيت اجتماعي مقولهاي اس��ت ك��ه افراد و دولت به همراه يكديگر در تأمين آن س��هيم و
ش��ريك هس��تند و از اين رو به تدريج و همگام با غيرقابل تفكيك شدن دولت و جامعه از
يكديگ��ر ،همين حالت درخصوص ناامني آن دو مص��داق پيدا ميكند .موالر تأكيد دارد كه
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امنيت اجتماعي را ميتوان به عنوان يك مفهوم فرضي براي هر جمع انس��اني به كار برد و
آن را قابليت حفظ ش��رايط قابل پذيرش داخلي براي تكامل الگوهاي س��نتي زبان ،فرهنگ،
انجمنها ،مذهب ،هويت ملي و رسوم برميشمارد(.)Moller, 2000:1-3
امني��ت اجتماعي توانايي جامعه در دفاع از خصوصيات و ويژگيهاي اساس��ي خود در
برابر تغييرات و تهديدات واقعي و احتمالي است .امنيت اجتماعي زماني مطرح ميشود كه
جوامع احساس ميكنند هويتشان در خطر است(.)Vucetic, 2002:2
تعریف امنیت اقتصادی:
حمایت از منافع اقتصادی یک کشور به منظور مانع شدن از اقدامات  ،فعالیتها و حوادثی
که این منافع را تهدید میکند .ریش��ه این تهدید ممکن است عامل انسانی یا بالیای طبیعی
باشد که گاهی از روی عمد و قصد و یا بر حسب اتفاق باشد(.)www.masak.gov.tr
واكاوي نظري:
در ادبيات جامعه شناس��ي به صورتهاي مختلف به بررس��ي رابطه اين مفاهيم پرداخته
ش��ده است و انديشمندان اين حوزه به تامل در موضوع كار و تقسيم كار و عوامل اثر گذار
در آنها و همچنين پيامدهاي آن توجه نشان دادهاند.
كارل ماركس ،موضوع كار را در نظام س��رمايهداري اس��اس دس��تگاه نظ��ري خود قرار
ميدهد ،از نظر او انسان با كار ضمن اينكه طبيعت را تغير ميدهد خود و جامعه را نيز تغيير
ميدهد .به نظر او كار سرچش��مه همه ثروتهاس��ت(ريتزر .)27 :1383وي معتقد است كه
اساس نظم يك جامعه اقتصاد جامعه است و همه بخشهاي جامعه تحت تاثير آن مي باشند.
ماركس به عنوان منتقد سرسخت نظام سرمايهداري يك نگاه انتقادي به مسأله كار و وضعيت
كارگران دارد كه در نظام س��رمايه داري اس��تثمار ش��ده اند.در نظام ناعادالنه س��رمايهداري
مس��أله بيگانگي كارگران مطرح است .ماركس راه برون رفت از وضعيت نابسامان كارگران
را فروپاش��ي دروني س��رمايهداري ميداند ،نظامي كه در آن طبقاتي وجود نخواهد داشت و
شرايط كار به نفع همه آحاد جامعه به ويژه كارگران سوق خواهد يافت.
ماك��س وبر از ديگر نظريه پردازان س��رمايهگذاري و كار ميباش��د .وي برعكس نظريه
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عوامل فرهنگي را تأثيرگذار در رش��د و توسعه اقتصادي سرمايهداري ميداند .وبر با بدبيني
و برخالف خوشبيني مفرط ماركس جامعه جديد را به قفس آهنين تشبيه ميكند ،نظامي كه
در آن هم افراد درگير و گرفتار نظام اداري و بروكراتيك سرمايه داري هستند ،نظامي كه در
آن عقالنيت ابزاري حاكم است همه چيز بر مدار كارايي و محاسبه پذير معنا مييابد.
در ميان جامعه شناس��ان كالس��يك اميل دوركيم بيش از همه به موضوع كار و رابطه آن
در ش��كلدهي به نظم جديد پرداخته اس��ت .وي در يك تقسيم بندي ،دو نوع همبستگي را
از هم تفكيك مي كند :مكانيكي و ارگانيكي .همبس��تگي و انس��جام اجتماعي اساس نظريه
كاركردگرايانه دوركيم است .همبستگي مكانيكي مربوط به جوامعه پيشا مدرن است .اساس
اين نوع همبستگي بر تشابه ميان افراد قرار دارد .همبستگي مكانيكي مستلزم همانندي افراد
است(كرايب.)127 :1384،
وجدان جمعي به معناي احساسات و هنجارهاي قوام بخش جامعه در اين نوع همبستگي
مطرح است .همه افراد بايستي از اين وجدان تخطي نكنند وگرنه با برخورد و احيانا مجازات
مواجهه خواهد ش��د .همبس��تگي مكانيكي نميتواند كاركردي در جوامع مدرن داشته باشد
و به ناچار به دليل پيچيدگي جامعه همبس��تگي از نوع ارگانيكي ميباش��د .اس��اس اين نوع
هبستگي تقسيم كار ميباشد .مشخص است كه در نظريه دوركيم موضوع تقسيم كار اساس
نظم و انسجام اجتماعي است .برخالف جوامع سنتي كه وجدان جمعي محور همه چيز بود،
در جوامع جديد اين عنصر كمرنگ مي شود و تقسيم كار كه داراي كاركردهاي اقتصادي و
اجتماعي است ،بناي نظم و سامان جامعه ميشود و همه افراد ناگزير به آن تن ميدهند.
از نظر فوکویاما ( ،)Fukuyamaس��رمایه اجتماع��ی مجموعهای از هنجارهای موجود در
سیستمهای اجتماعی است که موجب ارتقاء سطح همکاری اعضاء آن جامعه شده و موجب
پائین آمدن هزینههای تب��ادالت و ارتباطات میگردد به عبارتی مجموعه معینی از هنجارها
یا ارزشهای غیررس��می است که اعضاء گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجاز است
در آن س��هیم هستند .او معتقد اس��ت که سرمایه اجتماعی برخالف سرمایه انسانی متعلق به
گروههاس��ت و نه افراد ،لذا هنجارهای که شالوده س��رمایه اجتماعی را تشکیل میدهند در
صورتی معنی دارند که بیش از یک فرد در آن س��هیم باشند .همچنین وی سرمایه اجتماعی
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را یک پدیده جامعه شناختی مورد توجه قرار میدهد .به نظر او سرمایهی اجتماعی با شعاع
اعتماد ارتباط تنگاتنگی دارد ،هر چه قدر ش��عاع اعتماد در یک گروه اجتماعی گس��تردهتر
باش��د سرمایه اجتماعی نیز زیاد خواهد بود ،به تبعیت از آن میزان همکاری و اعتماد متقابل
اعضای گروه نیز افزایش خواهد یافت(فوکویاما.)12-11 :1379 ،
پوتنام از متخصصین اخیر س��رمایه اجتماعی است ،تاکید عمده وی به نحوه تاثیر سرمایه
اجتماعی بر رژیمهای سیاسی و نهادهای دموکراتیک مختلف است .وی سرمایه اجتماعی را
مجموعهای از مفاهیمی مانند ،اعتماد ،هنجارها و شبکهها میداند که موجب ایجاد ارتباط و
مشارکت بهینه اعضای یک اجتماع شده و در نهایت منافع متقابل آنان را تامین خواهد کرد.
از نظر وی اعتماد و ارتباط متقابل اعضا در ش��بکه به عنوان منابعی هس��تند که در کنشهای
اعضا جامعه موجود اس��ت ،پوتنام س��رمایه اجتماعی را به عنوان وسیلهی رسیدن به توسعه
سیاس��ی و اجتماعی در سیستمهای مختلف سیاسی میدانس��ت همچنین با تاکید بر مفهوم
اعتماد معتقدات اعتماد منبع با ارزش��ی از س��رمایه محسوب میشود که اگر در حکومتی به
میزان زیاد اعتماد وجود داش��ته باش��د به همان اندازه رشد سیاسی و توسعه اجتماعی بیشتر
خواهد بود(.)Putnam, 1993
نظریههای سرمایه اجتماعی
 -1نظریه پیوندهای ضعیف:
اولین تئوری برای مفهومس��ازی سرمایة اجتماعی ،نظریه پیوندهای ضعیف است .مطابق
این نظریه ،هر چه ش��دت و اس��تحكام روابط میان اعضای یك ش��بكه بیشتر باشد ،ارزش
س��رمایة اجتماعی كمتر و به عكس هر چه ش��دت و اس��تحكام این روابط ضعیفتر باش��د
نشاندهنده سرمایه اجتماعی بیشتر است(.)Seibert, 2001: 44
2ـ نظریه شكاف ساختاری:
مطابق نظریه ش��كاف س��اختاری ،اگر یك فرد در شبكة اجتماعی خود با همكارانی كه با
هم در ارتباط نیستند یا حداقل ارتباط اندكی با هم دارند ،ارتباط برقرار كند ،نهایت استفاده
را خواهد برد(.)Seibert, 2001: 44
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منظور از ش��كاف در این نظریه ،فقدان ارتباط میان دو فرد در یك شبكه اجتماعی است،
كه مزیتی برای سازمان تلقی میشود.
3ـ نظریه منابع اجتماعی:
ای��ن نظری��ه كه ریش��ههای آن ب��ه مطالعات «لی��ن و كاتور» در س��ال  1981میرس��د،
پیونده��ای موجود در ش��بكه را بدون وجود مناب��ع داخل آن كارآمد نمیدان��د .از دیدگاه
ای��ن نظریه فقط منابع موجود در درون ش��بكه اس��ت ك��ه میتواند به عنوان یك س��رمایه
قلمداد شود(.)Leana,1999
به عبارتی ،نظریه پیوندهای ضعیف و ش��كاف س��اختاری هر دو بر «س��اختار» شبكهها
معطوف هستند در حالیكه نظریه منابع اجتماعی به «محتوی شبكه» توجه دارد.
امنيت را در س��اده ترين معن��ا مي توان نبود تهديد و ترس تعري��ف كرد كه داراي ابعاد
ذهني و عيني مي باش��د.به هر ميزان كه اين موضوع به پايداري در دو بعد عيني و ذهني آن
برسد پايه گذار توسعه يك جامعه مي شود .امنيت شرط ضروري و بايسته توسعه اقتصادي
و سرمايه گذاري مي باشد ،به طوري سرمايه گذاري بدون اين عنصر قطع ًا محقق نمي شود.
رونق اقتصادي ،كاهش فقر ،رفع بيكاري و ايجاد اشتغال كه پيامدهاي سرمايه گذاري اند در
صورت وجود امنيت پايدار محقق ميشود و نمود عيني پيدا مي كنند.
از س��وي ديگر يك مؤلفه حياتي وجود دارد كه قوام و حيات يك جامعه بدان بس��تگي
دارد ك��ه در ادبيات علوم اجتماعي با عنوان س��رمايه اجتماعي مورد نظر انديش��مندان قرار
گرفته اس��ت تعريف اين موضوع ميتوان آن را ب��ه مجموعه هنجارهاي قوام بخش ،حيات
بخش ،انتظام بخش و انسجام بخش يك جامعه تعريف كرد كه تنظيم كننده روابط اجتماعي
افراد است .در صورت فرسايش سرمايه اجتماعي و يا تضعيف آن تعادل يك جامعه بر هم
ميخورد كه بروز مسايل اجتماعي و آسيبهاي اجتماعي طبق نظر فوكوياما از نمودهاي آن
اس��ت .با وجود فرسايش سرمايه اجتماعي و مولفه هاي آن شامل اعتماداجتماعي،مشاركت
اجتماعيآگاهي،ضمن برهم خورد تعادل جامعه ناامني نيز حيات جامعه را با مساله مواجهه
مي كند.با وجود اين ش��رايط س��رمايه گذاران چه ار سوي دولت باشد و چه از سوي بخش
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خصوصي باش��د تحقق پيدا نخواهد كرد.اگر انواع سرمايه را به اقتصادي ،اجتماعي ،انساني،
فيزيكي و ...خرد كنيم ،س��رمايه اقتصادي(سرمايه گذاري) و سرمايه اجتماعي تقويت كننده
همديگر و ديگر انواع س��رمايه هستند ،در اين صورت امنيت را هم مي تواند نوعي سرمايه
در يك جامعه تعريف كرد.
مي توان س��رمايه هاي هر كش��وري را به انواع زير تقس��يم كرد )1:تولي��دي يا فيزيكي
 )2طبيع��ي  )3انس��اني )4س��رمايه اجتماع��ي و )5نادهاي عموم��ي و خصوصي(علمي و
ديگران .)1384بدين ترتيب س��رمايه اجتماعي به عنوان يكي از انواع س��رمايه در كنار ساير
منابع س��رمايه اي تاثير گذار در رش��د اقتصادي قرار مي گيرد .عمدتا در نگاه اول س��رمايه
اجتماعي در رشد اقتصادي ناديده گرفته مي شود ولي اين نوع سرمايه شرط الزم و ضروري
در رش��د اقتصادي هر جامعهاي مي باش��د.چرا كه رش��د اقتصادي مستلزم روابط قاعده مند
كنشگران اجتماعي مي باشد.
بر اين اساس میتوان مدل زير را ترسيم نمود:
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امنيت در يك جامعه محصول كاركرد چندين كارگزار است كه عبارتند از:
 -1دولت(نیروهای امنیتی و پلیس) كه بايد به صورت كارآمدي در زمينه كاهش بسترهاي
جرم خيز ،مقابله با جرم هاي پديدآمده ،پيگيري پروندهها و باالخره تأس��يس سيس��تم هاي
كنترلي ـ تأميني حاضر شود.
 -2بوروكراس��ي قدرت كه بايد در نمايش توانمندي خ��ود براي مقابله با جرايم ،چه از
حيث امكانات مادي و چه از حيث مهارت هاي انس��اني و دسترس��ي هاي اطالعات و فني
موفق ظاهر شود
 -3بازيگ��ران حوزه جامعه مدني كه در آگاهي بخش��ي به م��ردم ،تبيين و بيان وضعيت
موجود ،نقد عملكرد ارگان هاي مس��ؤول و باالخره هدايت افكار عمومي نقش برجسته اي
دارند .اين بازيگران هستند كه به صورت مؤثري در امنيت سازي ـ چه بعد عيني و چه بعد
ذهني آن ـ حضور دارند.
 -4خ��ود مردم كه مي توانند از رهگذر آگاهي بدس��ت آورده ،از انجام رفتارهايي كه به
توليد جرم درآينده منجر شود خودداري كنند ،در مقابل جرايم احتمالي واكنش مناسب نشان
بدهند ،در سيستم نظارتي و كنترلي مؤثر حاضر شوند ،و ...بدين وسيله در تأسيس و تقويت
جامعه امن مؤثر واقع شوند.
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در حال حاضر مهمترین عاملی که میتواند به تولید امنیت در جامعه کمک کند ،سرمایه
اجتماعی اس��ت که هزینه های کنترل جامعه را کاهش میدهد و موجب تقویت همبس��تگی
اجتماعی می ش��ود .به عبارت دیگر ابزارهای درونی بیشتر از ابزارهای بیرونی میتوانند در
ایجاد امنیت مؤثر واقع ش��وند .در جوامع مدرن س��رمایه اجتماعی موجب افزایش اعتماد و
امنیت اجتماعی و توسعه پایدار می گردد .به عنوان مثال کارویژه اقتصادی سرمایه اجتماعی
در این جوامع کاهش هزینههای مازاد رایج در بخش رس��می اقتصاد نظیر قراردادها ،سلسله
مرات��ب ،قواعد بوروکراتیک و  ...میباش��د .ممکن اس��ت افراد بدون س��رمایه اجتماعی به
انجام کنشهای هماهنگ در تعامالت نائل ش��وند ،اما این کنشها موجود هزینه اضافی در
هماهنگی ،مذاکره،توافق و اجرای موافقت های رسمی خواهد بود(شفیعی.)13 :1382،
وجود محیط امن و باثبات برای تعامل عمومی ضروری اس��ت .در چارچوب این محیط
است که اعتماد بصورت خودجوش شکل می گیرد .بنابراین دولت ها ،عالوه بر نقش مثبت،
تأثیر منفی جدی بر س��رمایه اجتماعی نیز می توانند داش��ته باشند ،بویژه زمانی که سعی بر
اتخاذ تصمیم هایی داش��ته باش��ند که بخش خصوصی یا جامعه مدنی را به ضعف یا تحلیل
ببرد .اگر دولت در صدد س��ازماندهی تمامی امور روزمره مردم باشد ،مردم به دولت وابسته
شده و توانایی خودجوش خود را در همکاری با یکدیگر از دست خواهند داد.این وضعیت
در زمانی تشدید میشود که علیرغم وجود جامعه مدنی قوی؛ اعتماد افقی میان مردم بسیار
ضعیف باشد .در این شرایط است که دولت مبادرت به تامین منابع بخشی و ایجاد تمایزات
منزلتی میپردازد و قدرت سیاسی ،تمرکزگرا و سلسله مراتبی می شود.
در ش��رایط عکس یعنی نهادینه شدن بده بس��تانها در نظام اجتماعی ،قدرت سیاسی در
س��طح جامعه بازتولید و توزیع می ش��ود .نتایج فرعی این نهادینه ش��دن ،امنیت اجتماعی
اس��ت .نهادینه شدن بده بستان اجتماعی موجب درگیری کاری به صورت فعال و مشارکت
اجتماعی میشود .نتیجه حضور فعال شهروندان،توانمندی نظام اجتماعی و باال رفتن اعتماد
و اطمین��ان افراد به خود و دیگران خواهد بود.توانمندی نظام اجتماعی در ش��رایطی تداوم
و اس��تمرار مییابد که پلهای ارتباطی میان افراد ،ش��باهت هایی را بی��ن آنها ایجاد کند .به
میزانی که پلهای ارتباطی بیش��تر باش��ند ،درگیری در حیات مدنی و سیاس��ی افزایش و به
موازات آن جرایم کاهش پیدا می کنند .با افزایش س��رمایه اجتماعی ،دموکراسی محلی احیا
و گروههای داوطلبانه تش��ویق و ش��هروندان حضور فعال پیدا می کنند.برابری فرصت ها و
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تنوع پذیری نظام اجتماعی در ش��رایط وجود سرمایه اجتماعی به نفع نظام های سیاسی نیز
هس��ت.تصمیمات نظام سیاسی بر اساس تاثیری که بر سرمایه اجتماعی می گذارند ،ارزیابی
می شوند .بر این اساس سرمایه اجتماعی تسهیل کننده سهیم شدن اطالعات ،کنش جمعی و
تصمیم گیری و کاهش رفتار فرصت طلبانه میان افراد خواهد بود(.)Coleman, 1994
سرمایه اجتماعی و حفظ امنیت:
حیات جمعی موجد مجموعه ای از ارزش ها و قواعد است که افراد را با یکدیگر مرتبط
می سازد.در حیات اجتماعی هیچ چیز طبیعی نیست ،ارزش ها و قواعد باید توسط اعضای
جامعه پذیرفته ش��وند تا جایگاه مدنی حیات اجتماعی حفظ شود .آزادی حقوق و امتیازات
افراد در چارچوب های اجتماعی معنادار میش��وند .آزادی که ،موجد مس��ئولیت و ارتباط
اجتماعی نیست ،آزادی راس��تین تلقی نمی شود .بنابراین تمامی جوامع مجبورند قیودی بر
آزادی انس��انها بگذارند.این قیود موجد نظم و امنیت اجتماعی می ش��وند .س��ه ابزار قابل
تصور برای برقراری نظم اجتماعی وجود دارد:
 ابزار قهری مانند استفاده از پلیس و زندان؛ اب��زار جل��ب منفع��ت مانن��د انگیزش ه��ای اقتص��ادی ،مخ��ارج عمومی ،توس��عهزیرساخت ها و...؛
 ابزار هنجاری مانند استفاده از ارزش ها و آموزش اخالقی.جامعهای که متکی به قوه قهریه برای حفظ نظم اجتماعی اس��ت ،فاقد اعتماد و ناکارا در
تحقق آزادیهای مدنی تلقی می ش��ود .افزایش تع��داد نیروهای پلیس -هر چند که به طور
موقتی باعث کاهش جرایم می ش��وند -بازرسان مالیاتی و  ...حکایت از فقدان نظم اخالقی
و س��رمایه اجتماعی دارند؛ چون بیرونی هس��تند ،بنابراین نهادینه و درونی نمی ش��وند و با
برداشتن یا ضعف عوامل بیرونی نظم اجتماعی ،ناامنی دوباره احیا می شود .امنیت اجتماعی
پایدار در ش��رایی متحقق می شود که نظام اخالقی بر روابط اجتماعی افراد حاکم باشد .این
نظام اخالقی عالوه بر ش��بکه ها و تشکل های اجتماعی افقی ،مشتمل بر اعتماد ،ارزش ها و
هنجارهای مشترک میان افراد در حیات اجتماعی و مدنی نیز هستند.
” سرمايه اجتماعي” زير بناي اصلي هر جامعه اي را براي رشد و توسعه شكل مي دهد ،و
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جوامع به هر ميزان كه بتوانند به انباشت اين سرمايه بپردازند ،به همان ميزان نيز مي توانند در
راه رشد و توسعه گام برداشته و از مواهب توسعه بهره مند شوند .تجربه جوامع توسعه یافته
و دارای امنیت اجتماعی پایدار نشان می دهد که در این جوامع سطح باالیی از اعتماد وجود
دارد و افراد به طور گس��تردهای در عرصه عمومی مش��ارکت دارند ،ضمن آنکه شبکه های
سیاس��ی– اجتماعی میان افراد به ش��کل افقی ،به سلسله مراتبی س��ازماندهی شده اند .در
جوامعی که ناامنی را تجربه می کنند ،خبری از مش��ارکت گس��ترده مردم در حوزه عمومی
نیس��ت و ساختار اجتماعی به شکل سلسله مراتبی س��ازماندهی شده است .مردم از قوانین
تبعی��ت نمیکنند و میزان باالیی از ترس و بی اعتمادی مش��اهده می ش��ود و جامعه حوزه
مطمئنی برای زندگی تلقی نمیش��ود .مردم فقط به جمع آوری و ذخیره می پردازند.گردش
سرمایه و هزینه به دلیل ریسک باال وجود ندارد.
هرگاه س��رمایه اجتماعی به مثابه قدرت عمومی در جامعه وجود نداش��ته باشد ،شخص
ثالثی –دولت -که از جنس نظام اجتماعی نیست ،بر انسان ها مسلط می شود و انسان های
سرگش��ته تص��ور می کنند که اگر بدون قدرتی عمومی به س��ر بردن��د ،امکانی برای کار و
فعالیت نیست.
امنیت اجتماعی پایدار در شرایطی شکل می گیرد که سرمایه اجتماعی به میزان بسیار باالیی
وجود داشته باشد ،در شرایطی که امنیت اجتماعی پایدار را حس میکنیم ،سرمایه اجتماعی
نیز باالست و دولت و نظام سیاسی نیز از مجرای تشکلهای اجتماعی افقی شکل گرفتهاند.
همبس��تگی مبتنی بر س��رمایه اجتماعی موجب توسعه سیاس��ی  -اقتصادی میشود که این
دو ب��ه نوب��ه خود امنیت اجتماعی را تح��ت تاثیر قرار می دهن��د .بنابراین امنیت اجتماعی
عمدت�� ًا از طریق ابزاره��ای هنجاری نظیر اعتم��اد ،ارزش ها و ...به ش��کل بهتری تأمین و
ماندگار میشوند.
سرمايه اجتماعي و توسعه:
ادبيات اقتصادي دهه 1990نشان ميدهد كه هر چه سرمايه اجتماعي ملتي بزرگتر باشد،
آن ملت ثروتمندتر اس��ت .س��رمايه اجتماعي جزء معنوي يك تابع توليد و ميراث تاريخي
است كه از طريق تشديد انتخاب استراتژي «همكاري» در تعامالت اجتماعي ،قادر است بر
ميزان بيشتري از معماهاي زنداني فائق آيد و حركت به سوي رشد و توسعه شتابان اقتصادي
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را امكان پذير سازد.
س��رمايه اجتماعي راهي اس��ت براي پل زدن بين دو ديدگاه جامعه شناسي و اقتصادي و
تبييني از توسعه اقتصادي ارائه ميكند كه بالقوه غنيتر است .يكي از راههاي مهم ايجاد اين
پل ،اين اس��ت كه نشان دهيم ماهيت و گس��تره تعامالت اجتماعي ميان جوامع و نهادها ،به
عملكرد اقتصادي شكل ميدهند .اين امر به نوبه خود داراي تبعاتي مهم براي سياستگذاري
توسعه است كه از دير باز منحصرا ً بر بُعد اقتصادي توسعه متمركز بوده است.
ب��راي گنجان��دن مفه��وم س��رمايه اجتماعي در سياس��ت توس��عه ،ش��ش توصيه كلي
پيشنهاد ميشود:
 -1براي دخالت همهي بخش و همهي س��طوح در امر توس��عه ،به ويژه در سطح كشور،
بايد از تحليل نهادي اجتماعي اس��تفاده كرد .درك اينكه مداخالت سياس��ي پيش��نهاد شده
چگونه بر قدرت و منافع سياس��ي ذينفعان اثر خواهد كرد ،امري است حياتي؛ زيرا كليهي
دخالتهاي سياس��ي در محيط و اجتماع به وقوع ميپيوندد و خصلت برجس��ته آن آميزهي
حساس��ي است كه در سازمانهاي غير رسمي ،شبكهها و نهادها وجود دارد .طرح برنامهاي
براي دخالت ،نياز به بذل و توجه مخصوص به توان بالقوه گروههاي حاكم ،در بسيج قواي
خود به ضرر مصلحت عمومي دارد.
 -2س��رمايه گذاري بر روي ظرفيت سازماني تهي دستان و كمك به برقراري ارتباط بين
جوامع و گروههاي اجتماعي ،امري حس��اس اس��ت .بسياري از تصميماتي كه بر سرنوشت
تهي دس��تان اثر ميگذارد ،در سطح ملي گرفته نميش��ود .براي تحقق اين هدف استفاده از
فرآيندهاي مش��اركتي از يك طرف منجر به وفاق ش��ده و از ط��رف ديگر ارتباط اجتماعي
بينذي نفعان را تسهيل نمايد.
 -3طرفداران ديدگاه س��رمايه اجتماعي با كس��اني هم صدا هس��تند كه در همه س��طوح
خواهان ش��فافيت فضاي اطالعات مربوط به سياس��تها هس��تند و هدفش��ان اين است كه
كنش��گران خصوصي و عمومي صحنه را كه مدعي خدمت به خير عامه هس��تند ،به رعايت
اصول شهروندي آگاهانه ،مسئوليتپذير و پاسخگويي تشويق مينمايد.
بهبود كيفيت دسترس��ي به فنآوري مدرن ارتباط��ي كه ميتواند مقوم تبادل اطالعات در
ميان گروههاي اجتماعي باشد ،بايد مورد تأكيد قرار گيرد تا مكمل تعامالت اجتماعي مبتني
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بر مبادالت رودرو 1شود.
دخالتهاي معطوف به توس��عه را بايد از ديدگاه س��رمايه اجتماعي نگريست و ارزيابي
تأثي��ر آن را بر روي س��رمايه اجتماعي گروههاي فقير در نظر گرفت .ش��بكههاي اجتماعي
فقرا يكي از اصلي ترين منابعي هس��تند كه براي اعماي مديريت ،ريس��ك و آسيب پذيري
در اختي��ار آنها قرار دارد .بنابراين ،عوامل خارجي بايد راههايي بيابند تا اين منابع را تكميل
نمايند ،نه آنكه جايگزين آن باشند.
س��رانجام اينكه سرمايه اجتماعي را بايد همچون جزئي از پروژههاي متفاوت توسعه ديد
و اين نگرش را در مورد هر طرحي از سدسازي و سيستمهاي آبرساني گرفته تا درمانگاه و
مدرسهسازي محلي بهكار گرفت .در مواردي كه اجتماعات فقير مستقيم ًا در طراحي ،اجرا،
مديريت و ارزيابي پروژهها نقش دارند ،بازدهي س��رمايهگذاريها و قابليت پايداري پروژه
افزايش مييابد(.)Esman&uphoff,1984
با توجه به مطالب باال و با توجه به سند چشمانداز  ،1404در 20سال آينده جامعهي ايران
يك جامعه امن و با اقتدار امنيتي بر پيوس��تگي مردم و حكومت اس��ت كه نمودار علي اين
عبارت را ميتوان بصورت زير رسم كرد:

1- face to face interchange
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نتيج��ه رابط��ه فزآينده(خ��ود تقويت كنن��ده) فوق ايجاد نش��اط براي باال بودن س��طح
به��رهوري و نهايت ًا توليد اس��ت و برعك��س .اما يك نتيجهي ديگر رابط��ه فوق ايجاد اقتدار
اجتماعي براي جامعه ايراني اس��ت اما نكته مهم اين اس��ت كه اس��تقالل ه��ر جامعهاي از
جمل��ه ايران در عصر حاضر مفهوم س��نتي خود را از دس��ت داده اس��ت ب��ه اين معني كه
نميتوان يك جامعه را از س��اير جوامعه ايزوله كرد و آن را با اس��تقالل تفس��ير و معني كرد
(.)Richardson&A.L.pugh,1999:163
مفهوم سرمايه اجتماعي كه چند دهه در حوزه علوم اجتماعي مورد توجه و استفاده بود،
از اواي��ل دهه نود ميالدي مورد توجه عالمان اقتص��اد قرار گرفت و كاربرد آن در اقتصاد با
س��رعت شگرفي گس��ترش يافت .مفهوم س��رمايه اجتماعي اكنون -در كنار سرمايه انساني
و س��رمايه اقتصادي -به يكي از مفاهيم توضيح دهنده رش��د تبديل ش��ده اس��ت .س��رمايه
اقتصادي (شامل :سرمايه مالي ،فيزيكي ،منابع طبيعي و منابع سرمايه اي) ابزاري است براي
افزايش قدرت توليد و بازدهي افراد به صورت برون زا .س��رمايه انساني نيز به معني ارتقاي
توانايي هاي اكتسابي افراد است و قدرت توليد و بازدهي افراد را به صورت درون زا افزايش
مي دهد .درحالي که س��رمايه اجتماعي با تس��هيل و كم هزينه ساختن مناسبات اجتماعي و
مب��ادالت اقتصادي ،موجب افزايش بازدهي حاصل ازبهره برداري از مزيت هاي نس��بي بين
افراد ،بنگاه ها ،صنايع و مناطق مي شود .سرمايه اجتماعي هم بر روند توسعه تاثيرگذار است
و هم از ان تاثير مي پذيرد .به همين خاطر با توس��عه اقتصادي يك كش��ور سرمايه اجتماعي
آن كشور نيز بايد توسعه يابد(علمي و همكاران.)1384،
سرمایه اجتماعی و سرمایه گذاری:
س��رمایه اجتماعی هم بر روند توس��عه ،تأثیرگذار اس��ت و ه��م از آن تأثیر میپذیرد .به
همین خاطر ،با توسعه اقتصادی یک کشور ،سرمایه اجتماعی آن کشور نیز باید توسعه یابد.
به خاطر گس��تردگی مفهوم س��رمایه اجتماع��ی ،این مفهوم از مس��یرهای مختلفی میتواند
ب��ر اقتصاد تأثیر گذار باش��د .در این بخش به بررس��ی  6مس��یر از مس��یرهای متعدد تأثیر
س��رمایه اجتماعی ب��ر اقتصاد می پردازیم .ب��رای درک بهتر این تأثیرگ��ذاری ،آن را به دو
قس��مت تقس��یم کردیم :مستقیم و غیر مستقیم .اثرات مس��تقیم ،آن دسته از تأثیرات سرمایه
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اجتماعی اس��ت که به طور مس��تقیم ،باعث بهبود ش��اخصها و عملنموده��ای اقتصادی
میش��ود .در مقابل اثرات غیرمس��تقیم ،طی یک فرآیند میان مدت و اغلب بلندمدت ،باعث
بهبود شاخص های اقتصادی می شود(.)stiglitz,2000
اثرات مستقیم
 -1اثر سرمایه اجتماعی بر توسعه مالی
در اجتماعات دارای سرمایه اجتماعی باال ،مردم اعتماد بیشتری به یکدیگر دارند .سطوح
باالی س��رمایه اجتماعی به معنی برخورداری از س��طح باالیی از اعتماد اس��ت .از آنجایی
ک��ه فعالیتهای اقتصادی ،برای تحققش��ان ب��ه افرادی نیاز دارند که ب��ر رفتار آتی دیگران
تکی��ه کنند ،در جوامعی با اعتماد بیش��تر ،ای��ن فعالیتهای اقتصادی ،هرین��ه کمتری را به
ذی نفع��ان تحمیل میکنند .هنجارهای مش��ارکت مدنی نیز از همی��ن راههایی که اعتماد بر
فعالیتهای اقتصادی اثر میگذارد ،وارد بحث میش��ود .هنجارها باعث میشوند ،منافع کل
که از نتایج همکاری اجتماعی به دست میآید ،با مخارج کل فاصله زیادی ایجاد کند .به هر
می��زان که هنجارهای مدنی ،فرصت طلبیها را محدود میکنند ،هزینههای نظارت و اجرای
قراردادها به کاهش تمایل دارند وبازده بس��یاری از سرمایه گذاریها و مبادالت اقتصادی به
این ترتیب افزایش پیدا خواهد کرد.
-2استفاده از چک
برای استفاده از چک ،به اعتماد زیاد هر دو طرف نیاز است .به همین خاطر ،بر خواست
مردم برای استفاده از تأثیر میگذارد .از این رو ،انتظار میرود که خانوادهها در اجتماعاتی با
سطح پایین سرمایه اجتماعی ،اشتیاق کمتری به استفاده از چک نشان دهند.
 -3تخصیص سبد دارایی
برای تخصیص دارایی مالی ،همه خانواده ها با یک انتخاب اساسی بین نگهداری پول نقد
و سرمایهگذاری ،منوط به نوعی واگذاری کار به نمایندگان است .سپردهگذاری یک خانواده
در بانک ،به معنی پذیرفتن نمایندگی بانک برای حفاظت و مدیریت دارایی خانواده اس��ت.
از آنجایی که عالقه به نمایندهپذیری ،تحت تأثیر س��طح اعتماد است ،بنابراين افرادي كه در
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مناطقي با سرمايه اجتماعي باال زندگي ميكنند ،از آمادگي بيشتري براي پذيرش طرف سوم
به عنوان نماينده برخوردارند؛ تا حفاظت و مديريت پول خود را به آنها بس��پارند .به همين
خاطر انتظار ما از خانوادههايي كه در اين مناطق زندگي ميكنند ،اين بخش زيادي از ثروت
مالي خود را در س��پردهها و س��هام سرمايهگذاري كنند و بخش كمتري را به عنوان پول نقد
باقي گذارند .به همين علت ،هر گونه اثر سرمايه اجتماعي بر سپردهها داللت بر اعتماد دارد،
نه بر اطالعات .اعتماد ،مسير اصلي تأثير سرمايه اجتماعي بر رفتار سرمايهگذاري است.
 -4وام گيري و قرض از دوستان و خويشان
وامگيري نيز متأثر از اعتماد است .به همين خاطر انتظار داريم كه عرضه وام به خانوارها
در يك منطقه ،ارتباط مثبتي با ميانگين سطح سرمايه اجتماعي آن منطقه داشته باشد .جوامعي
ك��ه از مي��زان بااليي اعتماد برخوردارند ،براي ايجاد توافق و همكاري ،به نهادهاي رس��مي
كمتري محتاجاند .به همين خاطر ،بازارهاي اعتباري غير رس��مي كه وابس��ته به اعتماد بين
شخصي است ،ميتواند سرمايهگذاري را براي جوامعي كه واسطه گريهاي مالي به صورت
رسمي شكل نگرفتهاند ،تسهيل كند(.)knack&keefer,1997
 -5اثر سرمايه اجتماعي بر رشد
بر خالف باورهاي معمول ،كه تحقق رش��د اقتصادي را يا مس��تلزم دولتي ش��دن اقتصاد
ميدانند و يا مستلزم بازاري شدن آن ،شعبه تازه شكفته علم اقتصاد ،يعني«اقتصاد نهادگراي
جديد» بر اين باور است که اقتصاد باید ترکیب بهینهای باشد از نهادهای بازاری و نابازاری؛
یا به تعبیر نهادگرایان ،ترکیبی از بازار ،دولت و بنگاه .سرمایه اجتماعی یکی از کلیدیترین
مفاهیم ارائه ش��ده در این زمینه اس��ت .نقش این مفهوم در عملکرد اقتصادی ملل ،مناطق،
جوامع و حتی ش��رکت ها حائز اهمیت فراوانی اس��ت .اثری که س��رمایه اجتماعی بر رشد
اقتصادی میگذارد ،اغلب از طریق سرمایهگذاری است .به این معنی که سرمایه اجتماعی با
فراهم کردن محیطی آرام و با ثبات از نظر اجتماعی و سیاسی ،در وهله اول بر سرمایهگذاری
تأثیر می گذارد؛ سپس در مراحل بعدی رشد را تحت تأثیر قرار میدهد(.)Hjerpp,2003
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 -6اثر سرمایه اجتماعی بر گردش اطالعات و جلوگیری از شکست بازار
از آنجا که در اقتصاد مبتنی بر بازار ،قیمت ،مهمترین نقش را ایفا میکند ،آن چه انحراف
قیمت به همراه دارد ،تخصیص ناکارای منابع و به دنبال آن ،شکس��ت بازار اس��ت .یکی از
راههایی که بر توس��عه تأثیر میگذارد ،گردش اطالعات و انج��ام فعالیت های دارای منافع
متقابل اس��ت .س��رمایه اجتماعی از طریق گردش بهتر اطالعات،بس��تری برای توسعه مالی
فراهم میکند .میزان باالی س��رمایه اجتماعی نتیجه تعامالت زیاد اجتماعی اس��ت .به همین
خاطر ،با باال رفتن س��رمایه اجتماعی ،چرخش اطالعات بیش��تر شده و ناهمگونی اطالعات
نی��ز بین دو طرف قرارداد کاهش مییابد .این کاهش نه تنها افزایش اعتماد را به دنبال دارد،
بلکه به طور مستقیم تقاضا و فایده قراردادهای مالی را بدون توجه به تأثیری که بر افزایش
اعتماد میگذارد ،افزایش میدهد(.)Guiso,2000
اثرات غیر مستقیم:
 -1تأثیر سرمایه اجتماعی بر ساخت و انباشت سرمایه انسانی
جیمز کلمن منبع س��رمایه اجتماعی و اثری که بر انباش��ت س��رمایه انسانی میگذارد را
معرف��ی میکند .اعتقاد او بر این اس��ت که هم س��رمایه اجتماعی موج��ود در خانواده و هم
س��رمایه اجتماعی موجود در جامعه ،تأثیر بسزایی در تربیت سرمایه انسانی نسل بعد دارند.
او بحث خود را به دو قس��مت بیان میکند؛یکی شناخت رابطه سرمایه اجتماعی خانواده با
تربیت س��رمایه انسانی و دیگری رابطه س��رمایه اجتماعی جامعه با آن .در نگاه کلمن ،پیش
زمینهی خانوادگی یک دانش آموز ،انباش��ت مهارت و دانش او را از س��ه مسیر تحت تأثیر
قرار میدهد .اول ،س��رمایه مالی که با درآمد و ثروت خانواده برآورد میش��ود .سرمایه مالی
وس��ایلی را فراهم میکند که دس��تیابی به اهداف ،با آنها آس��انتر خواهد شد .دوم ،سرمایه
انسانی که با سطح سواد والدین برآورد میشود و یک بستر شناختی را بصورت بالقوه برای
فرزندان فراهم میکند تا از آن طریق آموزش بهتری ببینند .سومین مسیر تأثیرگذاری خانواده
بر فرد را س��رمایه اجتماعی میداند و میگوید که س��رمایه انسانی در اختیار والدین ،اگر با
س��رمایه اجتماعی که در روابط خانوادگی به وجود میآید ،کامل نشود ،و فقط در محل کار
و یا جای دیگری غیر از خانه به کار برده شود ،پیشرفت آموزشی برای کودکان را به ارمغان
نخواهد آورد(.)Chou,2003:1-8
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 -2اثر سرمایه اجتماعی بر نوآوری
نک و کیفر( )1997کمبود سرمایه اجتماعی تعمیم یافته را به عنوان عاملی برای کم شدن
نوآوری و خالقیت معرفی میکنند .اثری که سرمایه اجتماعی بر نوآوری میگذارد ،از طریق
سرمایه اجتماعی میانی 1یا رابط 2اثر مییابد .کارکرد اصلی سرمایه اجتماعی میانی ،این است
که منابع ،طرحها و اطالعات را از نهادهای رسمی فراتر از جامعه و بطور مشخص حکومت،
به جامعه و نهادهای آن تس��ری دهد .این کار توسط بنگاهها و سازمانهای غیردولتی تحقق
پیدا میکند .س��رمایه اجتماعی در سطح میانی ،به پیش��رفت شبکههای تحقیق و توسعه نیز
کمک می کند .سرمایهگذاریهای جدید ،محتاج پیگیری مستمر فناوری و حرکت به سمت
آن است .از طرفی کاربرد نوآوری ،نیازمند مقداری خطر کردن است که اغلب بنگاهها قادر
به پذیرش و تحمل این خطر نیستند .همکاری بنگاهها ،باعث میشود که خطر ،فقط متوجه
یک ش��رکت نباشد .به این ترتیب ،در صورت شکست یک طرح ،زیان وارده تقسیم شده و
منجر به ورشکستگی نشود(.)knack&keefer,1997
 -3اثر سرمایه اجتماعی برکارایی دولت
س��رمایه اجتماعی عالوه بر این که باعث انعقاد راحت تر قراردادها و کاهش هزینههای
مبادالتی میش��ود ،با بهبود کارایی دولت نیز بر عملکرد اقتصادی مؤثر اس��ت .این مطلب،
ب��ه خصوص در کش��وری مثل که از دولت بس��یار بزرگی برخوردار اس��ت و در حقیقت،
وضعیت اقتصادی دولت ،وضعیت اقتصاد کل کش��ور را معلوم میکند ،بسیار مهم است .به
عب��ارت دیگر جدا از اثرات مس��تقیمی که اعتماد و هنجاره��ای مدنی میتوانند ایجاد کنند،
اثرات غیر مس��تقیم نیز ،از مسیرهای سیاس��ی امکان تأثیرگذاری دارند .این دسته از اثرات،
اعمال حکومتی و کیفیت سیاستهای اقتصادی را از طریق تأثیر بر سطح و نقش مشارکت
سیاس��ی ارتقاء میبخشند .در جوامعی که از س��رمایه اجتماعی باالیی برخوردارند ،مسؤالن
دولتی بیشتر مورد اعتمادند و اعالم مواضع و سیاستها نیز به همین خاطر از اعتبار بیشتری
برخوردار اس��ت .هرچه صحت این امر بیش��تر باشد ،اعتماد باعث افزایش سرمایهگذاری و
1- Meso.
2- Linking
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دیگر فعالیتهای اقتصادی میش��ود .در چنین جوامعی ،مردم مناطق مناس��ب تری را برای
سرمایهگذاری بر میگزینند و آن دسته از فناوریهای تولیدی را انتخاب میکنند که در بلند
مدت بهینه است ،نه در کوتاه مدت(.)knack&keefer,1997
رهیافت تحليلي نگارنده بر سيستم هاي امنيت سرمايه گذاري در ايران:
دغدغه و نگراني جدي طي س��الهاي آينده براي بسترسازي جهت رشد سريع اقتصادي
در قالب ترس��يم و تدوين و اجراي مؤلفههاي قانوني امنيت س��رمايهگذاري است؛ از جمله
سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه در حوزه اقتصادي اين است كه چگونه ميتوان فضاي
اطمين��ان بخش براي فعاالن اقتصادي و س��رمايهگذاران را ايج��اد و تثبيت كرد و با تكيه بر
مزيتهاي نس��بي اقتصاد ايران و نيز خلق مزيتهاي جديد ،مالكيت ناشي از سرمايهگذاري
را تضمين كرد و حقوق ناش��ي از آن را پاس داش��ت .اين سياس��ت مبتن��ي بر نوعي نگاه
فرابخش��ي اس��ت كه كل حوزههاي مختلف اقتصادي را دربرميگيرد تا س��رمايهگذاري در
حوزههاي گوناگون را توجيه پذير كند ،اما آنچه كه باعث ايجاد ترديد در ابتداي راه ميشود
و دول��ت و مجل��س را در نهادينه ك��ردن و قانونمند كردن رفتاره��ا و عملكردها به چالش
ميكش��اند ،وجود اختالفات عميق در مباني حقوقي -فقهي الزم براي ايجاد و حفظ امنيت
س��رمايهگذاران و مالكيت و س��ود ناشي از آن از يك سو و فقدان الگوي اقتصادي شفاف و
مورد اتفاق و اجماع اجزاي حاكميت براي حركت در مس��ير آينده از س��وي ديگر اس��ت و
همين چالش برجا مانده از تجربههاي آزمون و خطاي گذشته باعث ميشود تا به رغم وجود
توافق همگاني و اجماع كلي بر س��ر ضرورت ايجاد و حفظ امنيت س��رمايهگذاري ،نتوان به
س��هولت و دقت مؤلفهها و بايدها و نبايدها را به درس��تي طراحي و اجرا كرد ،چرا كه نبود
ثبات در نزد تصميمس��ازان و تصميم گيرن��دگان كالن و ضعف آينده نگري و متاثر بودن از
امور روزمره راه را دش��وارتر ميس��ازد و با كمترين جابه جايي در اركان قدرت توقف و يا
تغيير راه آسان ميشود.
عواملي چون نداش��تن الگوي مش��خص و شفاف براي رسيدن به توسعه پايدار و مستمر
اقتص��ادي ،مبهم ماندن مرز فعاليت ،تصدي و دخال��ت دولت و حدود اختيارات و وظايف
آن در افق بلند مدت ،تلقي دوگانه از مفهوم بازار و مؤلفه هاي آن ،مخدوش ش��دن الگوي
واقع��ي از تجارت در بع��د داخلي و خارجي و  ...اين احتمال و تردي��د را برمي انگيزد كه
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دولتها و دولتمردان به تناسب تلقي خويش از مصلحت عمومي و منافع ملي به دستكاري
قوانين و مقررات روي آورند و متناسب با نگاه خويش به مقولههاي رشد اقتصادي و عدالت
اجتماعي ،سياس��تهاي انبساطي يا انقباضي را در عرصه اقتصاد در پيش گيرند و تمهيدات
قانوني در امور پولي ،مالي و بودجهاي عقالنيت الزم براي اقتصاد بخش تعاوني و خصوصي
را تحت الشعاع اقتصاد دولتي قرار دهند .در پيش گرفتن سياستهاي حمايتي براي كاهش
ميزان ريسك ناشي از فقدان ثبات قوانين ميتواند تضمين كننده امنيت سرمايهگذاري باشد
به شرط آن كه فقط محدود به امر حاكميت ملي ،شرايط اضطرار و دوران گذر از بحران هاي
احتمالي و چالشهاي جدي باشد.
تصميم دولت ايران به عنوان نماد اجرايي حاكميت براي ايجاد امنيت س��رمايه گذاري تا
تعميم آن به فضاي اقتصادي و تجاري كش��ور و پذيرش تصميمها از سوي سرمايهگذاران،
راه پرپيچ و خم را تجربه ميكند؛ تجربهاي س��خت و ناهموار كه ش��ايد بسياري از تدابير و
تمهيدات اتخاذ شده را بیاثر سازد.
فراهم آوردن محيط امن براي س��رمايه گذاري ت��ا حدود زيادي متوجه وزارت اقتصاد و
دارايي اس��ت كه تا چه اندازه ميتواند به وظايف اختصاصي و مشترك خود عمل كند .اين
وزارت اگ��ر بتواند موانع قانوني براي تطبيق قانون س��رمايهگذاريهاي خارجي با ش��رايط
اقتصادي كشور را شناسايي و بردارد و ابهامات موجود در قانون پولشويي را برطرف سازد
و در عي��ن حال راهكارهاي تش��ويق و جذب س��رمايهگذاريهاي ايراني��ان مقيم خارج را
مشخص كند و نيز با مشاركت بيمه مركزي ،بيمه هاي تضميني و اعتباري و بيمه پروژههايي
چون وامها ،تسهيالت مالي و سرمايهگذاري خارجي را گسترش دهد ،گامهاي مهم برداشته
اس��ت .گامهايي هر چند بلند و اثرگذار كه ظرافت و دقت در سياس��تهاي مالي و پولي را
طلب مي كند.
وزارت اقتصاد و دارايي پيش از آنكه متولي جمع آوري ماليات و عوارض قانوني قلمداد
ش��ود مسئوليت كالن ايجاد همگرايي و وحدت سياستها و راهبردهاي اقتصادي و تجاري
را دارد و اگر نتواند جايگاه از دس��ت رفته خويش را بازيابد و فرماندهي اقتصاد ايران را به
دست آورد ،بدون ترديد رسالتهايش براي فراهم آوردن امنيت سرمايهگذاري مخدوش و
مغفول خواهد شد .قوانين پولي و بانكي كشور ،مالياتها و اصالح فرآيندهاي كنوني ،امور
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گمركي و ورود و خروج كاالها و سرمايهها ،تضمين سرمايهها و سود ناشي از آن ،قوانين و
مقررات بيمه و تضمين خسارتهاي احتمالي هنگامي ميتواند مؤثر باشد كه وزارت اقتصاد
بتواند جهتگيري كلي سياس��تهاي اقتصادي و تجاري را در مس��ير آينده و الگوي توسعه
س��وق دهد .بنابراين تأثيرپذيري انفعالي وزارت اقتصاد و دارايي از سياس��تهاي بودجهاي
اعمال شده از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي يا سياست هاي امور بخشي ،كشاورزي،
صنعتي ،خدماتي ،تأمين اجتماعي و فقدان روح واحد بر كل اين سياستها ،اقدامات وزارت
اقتصاد را عقيم مي سازد.
يك��ي از عارضهها و پيامدهاي خطرناك كه ميتواند كل فرايند امنيتي س��رمايهگذاري را
نابود س��ازد نگاه امنيتي به اقتصاد و اعمال سياس��ت هاي مبتني ب��ر ايجاد فضاي خاصي بر
فعاليت هاي اقتصادي است .به گونه اي كه نهادهاي قانوني در انجام رسالت و وظايف خود
با تكيه بر اقتدار حاكميتي به مداخله در معادالت و فعل و انفعاالت اقتصادي روي آورند و
تنفس را براي فعاليت سالم آزاد و رقابتي ،دشوار سازند.
براي س��رمايه و س��رمايه گذار فرق نمي كن��د كه توجيه رفتار مداخل��ه جويانه نهادهاي
غيراقتصادي به ويژه نهادهاي سياس��ي ،امنيتي و قضايي در چه قالب و چه توجيهي صورت
ميگي��رد وليك��ن انتظ��ار واقعي آنها ن��ه تنها مداخله نك��ردن در اقتصاد بلك��ه ايفاي نقش
حمايت��ي و حفاظت��ي در برابر مخاطرات احتمالي داخلي و بيروني اس��ت .به همين دليل در
سياس��تگذاري  كالن براي امنيت س��رمايه گذاري وزارت اطالعات مسئوليت خطيري دارد
تا از مداخله نهادهاي غيراقتصادي سياس��ي ،امنيتي و قضايي جلوگيري كند و فعاليت هاي
موازي را در تمام اركان قدرت متوقف س��ازد كه اين خود اصل تفكيك قواس��ت و ضامن
استقالل قوا محسوب مي شود.
شفاف س��ازي و تس��هيل قوانين و مقررات ايجاد واحدهاي توليدي در محدوده شهرها
به عنوان مس��ئوليت وزارت كش��ور و نيز تدوين اليحه حمايت از مالكين معنوي و س��از و
كارهاي تخصصي الزم براي بي ثباتي حقوقي و قضايي از آن به عنوان مس��ئوليت مش��ترك
وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسالمي ،اقتصاد و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي
تنها مقدمات اوليه اي است كه سرمايه گذاران انجام ميدهند و باقي ماندن بر اختالفات بديهي
و منطقهاي و خروج س��رمايهها و توقف ورود آنها را س��رعت مي بخشد .بالتكليفي و ابهام
در اينكه چه نهادهايي بايد تسهيالت و اقدامات الزم براي حفظ نيروي انساني متخصص و
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نخبگان را پيش بيني و از فرار مغزها و افزايش سرمايه هاي خارج شونده جلوگيري كند در
درون سياست هاي اعالم شده آشكار است.
آينده نشان خواهد داد كه روياي امن بودن فضاي اقتصادي ايران براي سرمايه گذاري تا
چه ميزان رنگ واقعيت به خود مي گيرد يا اينكه كابوس نگرش غلط سياستها و راهبردها
را ف��را ميگيرد .گ��ذر زمان محك خوب و واقعي براي آنچه كه اكنون بدان ميانديش��يم و
منطقي ميدانيم ،خواهد بود .شايد امسال فرصت خوبي باشد!
نتیجه گیری
س��رمایهی اجتماعی از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسیهای اجتماعی ،اقتصادی،
فرهنگی و سیاس��ی مطرح گردیده اس��ت .این رویکرد روز ب��ه روز در مباحث اقتصادی-
اجتماعی با اهمیتی بیش��تر نمایان میش��ود و به واسطه گستره و مش��مولیتی که دارد حوزه
رواب��ط متقاب��ل اجتماعی میان افراد ،گروهها ،س��ازمانها و نهادهای مختلف را در س��طوح
مختل��ف در ب��ر میگیرد .امروزه س��رمایهی اجتماعی از خردترین س��طح یعنی روابط میان
فردی در خانواده و گروههای غیررسمی تا روابط تعامل اجتماعی میان سازمانها و نهادهای
بینالمللی را ش��امل میش��ود .پدید آمدن سرمایه اجتماعی و دوامش ،مستلزم داشتن پیشینه
خوب از عملکرد افراد جامعه و نهادهای موجود در آن اس��ت .سرمایه اجتماعی در بسیاری
موارد ،یکی از محصوالت جنبی دین ،س��نت ،تجربه مشترک تاریخی و دیگر عواملی است
که از کنترل هر دولتی خارج است .همان طور که در این مقاله اشاره شد ،سرمایه اجتماعی
دوطرف دارد و رفتار دو طرف بر کمیت و کیفیت سرمایه اجتماعی اثر گذار است .با توجه
به این مطالب ،سیاس��تهای پیش��نهادی ،میتواند همه افراد جامعه را در برگیرد و به دولت
یا حکومت تبدیل نشود.
حضور و فعالیت اجتماعی افراد جامعه ،با عملکرد اقتصادی بیشتر ،همراه است .به عبارت
دیگر ،رفع هر گونه مانعی بر سر راه حضور افراد جامعه در شبکه ها و فعالیت های اجتماعی،
سرمایهگذاری اقتصاد را هم تحت تأثیر قرار می دهد .دولتها به طور مستقیم ،فرآیند ایجاد
سرمایه اجتماعی را از طریق تأمین کاالی عمومی به شیوهای کارا و به اندازه کفایت ،به ویژه
از طریق تعریف و تثبیت حقوق مالکیت و امنیت عمومی ترویج و تحکیم کنند.
س��رمایه گذاری در همه کش��ورها ب��ه عنوان مهمترین عامل توس��عه در زیرس��اختهای
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اقتصادی به ش��مار میرود؛ از این رو تأمین امنیت در این بخش ،نقش بس��یار مهمی را در
ش��کوفایی اقتصادی ایفا میکند .صاحبان س��رمایه خواستار این هستند که در محیطی امن و
آرام به فعالیتهای اقتصادی بپردازند ،بنابر این باید به شاخصهای تأمین و ثبات امنیت در
بخشهای مختلف اقتصادی به طور جدی توجه کرد.
امنی��ت را نباید تنها در بخش اطالعاتی و نظامی خالصه کنیم ،امنیت ،حوزه گس��تردهای
اس��ت که باید در همه عرصهها مورد توجه دس��تاندرکاران و تأمینکنندگان آن قرار گیرد
و از مهمتری��ن آنها که نقش��ی زیادی در برقراری امنیت اجتماع��ی دارد ،امنیت اقتصادی و
س��رمایهگذاری به ش��مار می رود .وجود امنی��ت اقتصادی را از مهمترین مؤلفههای رش��د
س��رمایهگذاری در همه بخشها خواند .برخورداری از ثبات سیاس��ی نیز از ش��اخصهای
اصلی در جذب سرمایه گذاری خارجی به شمار می رود.
بطورکلی مهمترین نتایج مباحث مطروحه ،موضوع الزام تأمین امنیت در محیط های مستعد
س��رمایهگذاری به عنوان یک ضرورت بس��یار مهم و کلیدی اس��ت .در واقع واژه امنیت هر
موضوعی که بصورت مستقیم در تصمیمگیری سرمایهگذار تأثیرگذار است را در بر میگیرد.
با عنایت به مطالب بیان ش��ده میتوان چنی��ن نتیجهگیری کرد که امنیت ملی و اجتماعی
در گرو امنیت سرمایهگذاری اقتصادی میباشد که بر این اساس پیشنهادات ذیل خواهد آمد:
 .1مبن��ا ق��رار دادن عدالت اجتماع��ي در بازتوزيع ثروت و س��رمايهگذاري در مناطق و
استانهاي مختلف كشور
 .2جلوگیری از س��وء استفاده اقتصادی کش��ورهای رقیب یا دیگر موضوعات اصلی که
هزینههای اقتصادی با آن همراه است.
 .3توجه به مؤلفههاي تقويت كننده س��رمايه اجتماعي و مؤلفههاي آن بر اس��اس مناطق
مختلف كشور و فرهنگ بومي
 .4توج��ه ب��ه عوامل تهديد كننده و تقويت كننده امنيت پايدار بر اس��اس مناطق مختلف
كشور بر اساس تقسيم استانها به مركزي ،نيمه مركزي و مرزي
 .5تقويت نگاه نرم افزاري و نه صرفا سخت افزاري به موضوع سرمايهگذاري در سطوح
خرد ،مياني و كالن كشور
 .6توجه علمي به نقش سرمايهگذاري اقتصادي و نقش آن در تقويت امنيت و سرمايه اجتماعي
 .7به حداقل رساندن بیثباتیها در نظام اقتصادی و سرمایهگذاری در سطح ملی
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 .8به حداقل رساندن عدم تعاد لهای اقتصادی با کشورهای همجوار وهم پیمان.
 .9به حداقل رساندن بیثباتی و ناپایداری در حرکات سرمایه(سطح سرمایهگذار).
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As a matter of course any community attaches, at the macro-management level, special importance to the capital investment since this issue, in its broad meaning, could be
the origin of all and every socio-economic developments and therefore ensuring security
and administration thereof is vested with tremendous significance and sensitivity. Indeed
the capital investment is the fundamental basis for wealth and employment generation
as well as removal of the unemployment problem. The achievement of this issue helps
attaining equilibrium in human communities and the human beings will enjoy their full
rights. Social capital is one of the essential components which undeniably affect the investment. Being a novel, complicated and significant concept, social capital is nowadays
regarded as one of the most crucial development characteristics in any community and
constitutes a prerequisite for the advancement of community, creation of warm relations,
development of social integrity, expansion of social partnership and breeding reciprocal
confidence (between individuals, community and govern-ment). Any decline in the social
capital of a community will face it with numerous social, economic, political and cultural
difficulties which will ultimately end up with the social disintegration. Social capital is a
factor which could potentially promote the security in the community and reinforce the
social solidarity by decreasing the expenses required for controlling the community. Furthermore, it promotes the mutual assistance at the community level which, in turn, paves
the favorable ground for generation and distribution of a sound political authority owing
the institutionalization of thissame mutual assistance. Last but not least, social capital
ensures the confidence of the community to the public institutions and materializes the
social partnership while ensuring the security for more investment. This article endeavors
to deal with the relations among the social capital, security and capital investment concepts within the sociological literature by an analytico-descriptive approach.
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