گذشته تربیت ش��ده اند .در ژاپن سختکوش و اهل قناعت و در
آلمان منضبط و با پشتکار .هیچ سرزمینی به منزلت سیاسی و
اجتماعی و اقتصادی نمی رسد جز بر پایه انسانهایی که قاعده
مند هستند و مجهز به ابزار عقالنیت .یعنی انسانهایی که از فکر
و علم در انجام هرکاری بهره می برند ،انس��انهایی که هیجانی،
احساسی و دمدمی مزاج و غیرقابل پیش بینی رفتار نمیکنند .تا
رفتارهای شهروندان و دولتمردان مبنی بر علم و مطالعه نباشد،
از عقالنیت خبری نخواهد بودو همه چیز بر اساس غرایز انسانی
پیش می رود.
توسعه عالوه بر پیشرفت مادی ،پیش��رفت معنوی و فرهنگی
را هم در بر میگیرد .در هدف اصلی پیش روی استان در سال
 ،1395باید توجه به این بُعد توسعه دیده شود .چاره برون رفت
از عقب ماندگی های چندین ساله ،رشد اندیشه های غیردولتی
است و این رشد اندیشه جز از طریق فراهم کردن فضای توسعه
فرهنگی از طریق تجلیل از هنر و هنرمند ،س��تایش و طراحی
برنامه جامعه گس��ترش فرهنگ مطالعه در بین عموم مردم و
مقابله با پیش فرض ذهنی که از نوجوانی در ما ایرانیان با مفهوم
مخفی کاری و بی اعتمادی و فرار از کار گروهی و اعتقاد به باندی
بودن شکل گرفته است ،میسر نمی شود.
 -5در س��طح مدیران بایستی فرهنگ پاس��خگویی به مردم و
درکنار آن پاس��خگو بودن به مافوق بنیان نهاده شود .استاندار
برای سال  95میتواند مکانیزمی طراحی کند که مدیران رده
میانی و رده باالی استان پاس��خگو باشند .هدف ساالنه شان را
تعریف کنند و برنامه قدم به قدم برای دستیابی به هدف فراهم
کنند و در موعدهای تعیین شده گزارش دهند و مهم تر از همه
برای اولین بار مدیر محت��رم بیان کند که واقعاً چ��ه اندازه در
دستیابی به هدف مشارکت داشته اس��ت .به عبارت دیگر اگر
او در این پروژه نبود ،چقدر امکان انحراف مس��یر وجود داشت.
اگر احتمال انحراف زیاد نباشد از سه حال خارج نیست :یا یک
سیستم سازی کارآ که قائم به شخص نیست ،در درون مجموعه
مدیر اتفاق افتاده است که متاسفانه بسیار دور از ذهن است که
حتی در س��طوح عالی هم چنین سیستم سازی در کشورهای
درحال توس��عه ش��کل گرفته باش��د .حالت دوم این است که
فرآیند اجرای هدف به قدری پیش پا افتاده و س��هل بوده است
که می توان اعتبار هدف انجام ش��ده را کامال زیر سوال برد .به
عبارت دیگر هدف بسیار آسان و در دسترس تعریف شده و انگار
مجموعه وی کار عبث انجام داده است که متاسفانه بسیاری از
پروژه ها در جامعه امروز ما از همین دسته اند و بدون دستیابی
به نتایج جدیدو کاربردی و حرکت یک گام به جلو ،فقط اتالف
منابع می کنند .حالت سوم این است که اصوال مدیر محترم از
کارایی الزم برای تسهیل امور برخوردار نیست و بود و نبود وی
در مجموعه مدیریتی تاثیرگذار نیست که در همه این حاالت
سه گانه اقدام متناسب رییس دولت استانی مقتضی است.
در نهایت فراموش نکنیم که سیاستگذاران اقتصادی برجسته و
طراحان نقشه های موفق توسعه در دنیا در سه ویژگی اشتراک
دارند :اوالً میدانند که پیش��رفت تاب��ع منافع بخش خصوصی
بوده است و نه مباحث استداللی روشنفکران .تاریخ را منافع می
سازد و نه میزگردها .ثانیاً می دانند که مهمتر از هدف ،فرآیند
دستیابی به هدف است و چه بسیار اهداف مترقی که فدای عدم
توجه به فرآیند تحقق هدف شده اند و ثالثاً اندیشیدن به صورت
مطلق و قطعی و تفکر صفر و یک ویرانگر توس��عه است .توسعه
نیاز به برنامه ریزانی دارد که همیشه معتقد به وجود راه و مسیر
دوم یا سوم و یا  ...باشند.
* دانش�جوی دکتری اقتصاد دانش�گاه تربیت مدرس
تهران

نسبت سرمایه اجتماعی و توسعه

سرمایه اجتماعی بستر تحقق توسعه استان کرمان
اجازه دهید از تعریف س��رمایه اجتماعی ش��روع کنیم ،سرمایه
اجتماع��ی( )Social Capitalچیس��ت؟ رنان��ی ،اقتصاددان
نهادگرا اینگونه پاسخ میدهد :س��رمایه اجتماعی ذخیره ای از
حس اعتماد ،همکاری و مشارکت در بین افراد یک گروه یا جامعه
دانست که مناس��بت های اجتماعی و اقتصادی آنان را تسهیل
مینماید و بمانند یک چسب اجتماعی ،اعضای جامعه را به هم
*
بهنام سعیدی
متصل میکند و در عین حال نظیر یک مایع اجتماعی مناسب،
مبادالت میان آنها را سریع ،راحت و کم هزینه میسازد.
در ادبیات اقتصادی معاصر کش��ور و جهان (باالخص از ابتدای ده��ه ی  90میالدی) موضوع
سرمایه اجتماعی و هم افزایی آن با توسعه مورد توجه دوچندان قرار گرفته است و دراین مجال
نمیخواهیم با آوردن نظرات اندیشمندان و متفکران در پی اثبات نقش سرمایه اجتماعی در
توسعه باشیم چرا که نیازمند شرح مفصلی از پیشینه و ادبیات موضوع میباشد ،تقریباً همگی
پژوهشهای صورت گرفته بر اهمیت و تأثیر قابلیت اعتماد ،مش��ارکت و انسجام جمعی و یا
در مصادیقی خردتر تجم��ل و مصرف گرایی ،وجدان کاری ،نظ��م و انضباط ،نظافت و حقوق
شهروندی و  ...بر توسعه صحه گذاشته و اذعان کرده اند چرا که توسعه به دنبال رفاه اجتماعی و
عدالت اجتماعی به صورت توأمان است و تحقق آن بدون در نظر گرفتن سرمایه اجتماعی دور
از دسترس است .تخریب سرمایه اجتماعی با افزایش هزینه مبادله باعث افول برخی متغیرهای
اقتصادی از جمله سرمایه گذاری خواهد شد و همینطور باعث کاهش بهره وری وبسیاری دیگر
از عوامل نقش آفرین در تحقق توسعه خواهد شد .پس به طورکلی سرمایه اجتماعی از یک سو
متأثر از توسعه اقتصادی و از سوی دیگر عامل به آن است.
فرانکوئیس اقتصاددان هلندی در کتاب س��رمایه اجتماعی و توس��عه اقتصادی خود چنین
مینویسد« :مجموع پروژههای موفق کارآفرینی اس��ت که در یک جامعه ،اقتصاد سنتی را به
اقتصاد مدرن (ارتقای فناوری) تبدیل می کند و به رشد و توسعه اقتصادی میانجامد» چون
کارآفرینی موفق را به دلیل وجود پیمانکارانی قابل اعتماد (از شاخص های سرمایه اجتماعی)
می داند .تفاوت در وسعت ،عمق و نوع س��رمایه اجتماعی در جوامع مختلف میتواند یکی از
دالیل تفاوت عملکرد عوامل اقتصادی در جوامع توسعه یافته ،در حال توسعه و کمتر توسعه
یافته باشد.
پس اگر توسعه میخواهیم در کنار سایر سرمایه ها نه تنها نبایستی از سرمایه اجتماعی غافل
ماند ،بلکه باید به طور ویژه ای نیز آن��را مورد اهتمام قرارداده و در جهت افزایش مش��ارکت،
انسجام و اعتماد اجتماعی به عنوان شاخص های کلیدی سرمایه اجتماعی تالش جدی صورت
پذیرد؛ اعتماد متقابل دارای نقشی مهم در تولید س��رمایه اجتماعی است .چرا که این اعتماد
هم در میان اعضای جامعه و هم میان حاکمیت با جامعه می تواند همچون محرک و پیشران،
سایر فاکتورهای تأثیرگذار در خلق سرمایه اجتماعی را به جلو راند .اما هرچه وجود و تقویت
سرمایه اجتماعی در توسعه مؤثر است ،تضعیف و یا احیاناً نبود آن مخرب خواهد بود؛ با افول
سرمایه اجتماعی ،شاهد نابودی جامعه با مشاهدهی آفاتی همچون عدم گذشت و ایثار ،تبعیض
و نابرابری ،مهاجرت ،عدم حس اعتماد عمومی ،کاهش مشارکت اجتماعی ،افول امور خیریه،
افزایش انحرافات و اعتیاد و فروپاشی خانواده و شکاف بین نسلی خواهیم بود .پس افول بیش
از حد سرمایه اجتماعی در هر جامعه و کش��وری به طور حتم جامعه را با مشکالت فرهنگی و
سیاسی و اجتماعی روبرو می سازد که نهایت آن ،فروپاشی اجتماعی است.
رواج قانون شکنی ،باال رفتن میزان تعهدات محضری و کنترل افراد ،نرده کشی بین چهارراهها،
حضورپلیس در اکثر میادین و خیابانها ،پایین آمدن میزان مشارکت رسمی سیاسی و اجتماعی
شهروندان اعم ازحضور در انتخابات مجلس و ش��وراها تا رعایت حقوق شهروندی و بسیاری
ازموارد دیگرازجمله موارد نزول اعتماد و مشارکت درجامعه است.
اما استان کرمان دارای تاریخی کهن بوده که از گذشته همواره به داشتن سنت هایی هم راستا
با سرمایه اجتماعی شهره بوده است ،پس ما در این سرمایه نیز همچون بسیاری از ظرفیتهای
استان دارای مزیت نس��بی و رقابتی بوده ایم .س��رمایه اجتماعی پروژه نیست که دستوری و
ارشادی بنا شود بلکه پروسه ای است که با عمل تک تک کنشگران اجتماع شکل میگیرد.
امروزه در استان کرمان در خصوص ایجاد فرهنگ کارآفرینی اقدامات خوبی صورت میپذیرد
اما تداوم و تبدیل آن به گفتمان رایج و تغییر برخی نگاههای غلط گذشته همچون قائل شدن
جایگاهی حضیض برای شریک و کار مشارکتی و. ..باید زمینه ساز تربیت نسلی سازنده جهت
توسعه و آبادانی استان در امروز و آینده باشیم ،کش��ورهایی که امروزه به توسعه پایدار دست
یافته اند بطور قطع ماحصل تالش گذشتگانی است که دوران گذاری همچون ما داشته اند...
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