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 یمنشأ توسعه اقتصاد ؛یانسجام اجتماع
 

* محمود متوسلی
 **یریزب یهد 

 

 2931 بانآ 5: تاریخ دریافت

 2939 اردیبهشت 12: تاریخ پذیرش

 
 چکیده

که امروزه  یا روزافزون اقتصاددانان قرار گرفته است؛ به گونه قیمورد تصد دار،یبه توسعه پا لینهادها در ن تیاهم

ت اس تیپرسش حائز اهم نیاکنون ا. ریخ ایدارند  تینهادها اهم ایکه آ ستیپرسش مطرح ن نیا گذاران استیس یبرا گرید

رو، هدف پژوهش  نیاز ا. کرد لیتعد ای تیداد، تقو رییکرد، تغ جادیرا ا ها آن توان یکه کدام نهادها مهم هستند و چگونه م

راستا انسجام  نیاست و در ا یتحول و اصالحات نهاد یالزم برا یاجتماع باتیو ترت ها رساختیز یحاضر، بررس

اطالق  یتیوضعبه  یانسجام اجتماع. شود یمطرح م یتوسعه اقتصاد به یابی دست یالزم برا یبه عنوان شرط یاجتماع

را به وجود  یکه کل معنادار و مؤثر شوند یوصل م گرید کیبه  یا جامعه، به گونه دهنده لیتشک یکه در آن، اجزا شود یم

ها و طبقات  د، گروهافرا کند یم نیاست که تضم یاجتماع باتیاز ترت ینوع یانسجام اجتماع گر،یبه عبارت د. آورند یم

و قواعد آن تن دهند، از امکانات آن استفاده کنند  نیبرسند، به قوان( مشترک یمدل ذهن) ینبه اشتراک ذه ،یمختلف اجتماع

کنند، پرورش دهند و در جامعه  یچندگانه بازشناس یها یها و توانمند را بر اساس هوش شیخو یها ییو در مقابل توانا

 ییفضا نیدر چن. دهد یجامعه را توسعه م یها ییو توانا ها تیظرف ت،یوضع نیداشته باشند که ا و مؤثر ریمشارکت فراگ

 یزیر به برنامه شتریتوجه ب ،یتفکر علم رشیها، پذ و آزمون آن یریکارگ نو و به یها شهیاند رشیپذ یمساعد برا یها نهیزم

با رشد و توسعه  یمذکور، رابطه مثبت یارهایه معهم. شود یفراهم م ییو کارا یور حول محور بهره یگذار استیو س

 ..دارند یقتصادا
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 مقدمه و بیان مسأله

گیری آن به صورت یک رشته  های شکل اندیشه توسعه، پس از جنگ جهانی دوم و در طول سال

به نظر نسل اول اندیشمندان توسعه و در چارچوب . استحوالت فراوانی شده مستقل، دچار ت

مکانیکی پارادایم نئوکالسیک، غایت توسعه افزایش درآمد سرانه واقعی و به تبع آن قدرت خرید از 

توسعه را  حال دراز این رو، نسل مذکور کلید پیشرفت جوامع . طریق رشد تولید ناخالص ملی بود

، مدل (2391)  دومار -مدل رشد هارود. دانست های تولید می یزیکی و افزایش ظرفیتگذاری ف سرمایه

، همگی (2312)  رودن -، فشار بزرگ روزنشتاین ، مراحل رشد روستو(2351)  دوبخشی لوئیس

اما شواهد تجربی نشان داد که . گذاری فیزیکی توجه خاصی داشتند هایی بودند که به سرمایه مدل

بنابراین، تالش . در تفکر، رفتار و رویه زندگی جوامع مورد نظر تغییری ایجاد نکردندهای مذکور  مدل

 (.1222،  یر مه) تنیافتگی و راهکارهای غلبه بر آن تداوم یاف برای شناخت دالیل توسعه

تر الزامات تحول اقتصادی و توسعه را مورد بررسی  نسل دوم اندیشمندان توسعه، به طور دقیق

های فردی، بهداشت و  و به تدریج به مسائلی فراتر از تولید ناخالص ملی مانند تواناییقرار دادند 

کلید توسعه ، 2393برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال   تئودور شولتزبه اعتقاد  .آموزش توجه کردند

ی در گذار ترین عامل برای توسعه جامعه، سرمایه بنابراین، مهم. است -نه منابع مادی  -خود انسان 

های توسعه  درباره مکانیسم"ای با عنوان  ، با انتشار مقاله2311در سال   رابرت لوکاس. هاست انسان

اما  .(1222یر،  مه) دنشان داد سرمایه انسانی نقش مهمی در رشد اقتصادی کشورها دار "اقتصادی

وسعه را به خوبی تبیین ت یافته و در حال  های فوق نیز قادر نبودند تفاوت میان کشورهای توسعه نظریه

های درمان که همان نگاه از باال به پایین  های درد، در انتخاب روش با وجود تشخیص ریشه کنند، زیرا

شد، دچار اشتباه شدند و به طور طبیعی، نتایج  بود و به طور مشخص از پارادیم نئوکالسیک تغذیه می

 کشورها اکثرمشاوره،  ادیز اریبسساعات و  کمکدالر  اردهایلیمبا وجود مطلوبی حاصل نگردید و 

                                                
1  Harood- Domar 
2  Luis 
3  Rostow 
4  Roseneshtain-Roden 
5  Meier 
6  Theodore Schultz 
7  Robert J. Lucas 
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از این رو، روند تحول در نظریات توسعه . دست یابند داریپای و رشد اجتماع شرفتیپنتوانستند به 

 (. 1225یر،  مه) تادامه یاف

گذاری و عملیاتی  های علمی و در سطح سیاست نگرش سوم توسعه، در دو دهه گذشته در حوزه

ها  ها از آن نهادها و ترتیبات اجتماعی مورد توجه قرار گرفت که مدت شکل گرفته است که در آن،

( 2: 1225)  باردهان. شد ها یاد می غفلت شده بود و تحت عنوان کلی مفروضات یا شرایط ثابت از آن

ها و اشتغاالت ذهنی در  گذشته، دغدغهدر »: خالصه این گونه بیان کرده است طوراین تغییر را به 

در حالی . است  توسعه، بر نیروهای انباشت سرمایه یا پیشرفت تکنولوژیکی متمرکز بودهرشته اقتصاد 

های نهادی یک اقتصاد، برای درک فرایند توسعه  ایده جایگزین این است که چارچوبکه، امروزه 

( 2: 1225)  مرجع رشد اقتصادیو همکارانش در تدوین کتاب   به اعتقاد آسم اغلو. «حیاتی است

 .یابی به  توسعه اقتصادی است ر نهادهای اقتصادی، دلیل اصلی اختالف در میزان دستتفاوت د

فساد نهادها،  اها ضعف، فقدان ی پژوهشای از  های شمار فزاینده سوم، بر اساس یافته  در هزاره

و عملکرد متفاوت اقتصادها در طول زمان، تحت تأثیر تغییر و تحول  ندی هستافتگین ی توسعهها شهیر

،  اقتصاددانان از زمان آدام اسمیت می دانستند (1221)  کیرودربه اعتقاد (. 2919  شرلی) تهادهاسن

ها اهمیت  هایی مانند شفافیت، کارآمدی، برابری حقوقی، فساد کم و مشارکت، برای حکومت که ویژگی

وجود دارد و  دارد، اما مسئله اصلی، شیوه دستیابی به آن است که هنوز اطالعات اندکی درباره آن

چنان، بسیاری از کشورها قادر به خلق و حمایت از این نهادها و در نتیجه رهایی از تعادل سطح  هم

شناسیم که عملکرد  ما شرایط اقتصادی و نهادی را می»، (932:1222) ثنوربه اعتقاد . پایین نیستند

توان این شرایط را ایجاد  آنچه نمی دانیم این است که چگونه می. آورد اقتصادی خوب را پدید می

  .  «کرد

ترین دالیل عدم موفقیت اصالحات نهادی در  پژوهش حاضر نشان دادیم که یکی از مهم در

های اجتماعی عمده در خلق نهادهای  کشورهای فقیر آن است که کشورهای مذکور با محدودیت

                                                
1  Bardhan 
2  Acemoglu 
3  Handbook of Economic Growth 
4  Shirley 
5  Rodrik  
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شود و سپس  بیان می م نهادیدر بررسی حاضر، ابتدا زیربناهای فکری پارادای. کارآمد مواجه هستند

گردد که منجر به تحول نهادی یا به عبارت دیگر ساخت و  شرایط و ترتیبات اجتماعی بررسی می

اجتماعی به کیفیت نهادها  انسجامای که جهت حرکت از  شود، به گونه ایجاد نهادهای با کیفیت بهتر می

ظری و تجربی مرتبط با شناخت و تبیین در این راستا، ادبیات ن. و از آن به عملکرد اقتصادی است

بر اساس بررسی حاضر، نظریات متفاوتی . گیرد انسجام اجتماعی در جوامع مورد بررسی قرار می

ای که در برخی  به گونه. گیری انسجام اجتماعی در جوامع وجود دارد درباره ماهیت و سازوکار شکل

های فردی و لیبرالیسم و در برخی  باره آزادیهای مشترک در جامعه، در برخی در درباره ایجاد ارزش

های  بنای ترویج مدل های اقتصادی و اجتماعی، به عنوان سنگ دیگر درباره رفع نابرابری و محرومیت

. یابی به انسجام اجتماعی بحث شده است ذهنی مبتنی بر همکاری و مشارکت جمعی در راستای دست

تقویت انسجام اجتماعی و نیز کاربرد بحث در رابطه با گیری و  در نهایت، راهبرد مناسب برای شکل

 . شود های سیاستی بیان می دستاوردها و توصیهنیز  در پایان. گردد اقتصاد ایران بیان می

 

 چهارچوب تحلیلی اقتصاد نهادگرایی و بازنگری در چالش توسعه از منظر نهادی 

عه به طور دائمی در افراد جام. است ها رفتارهای خالق انسان بی تردید توسعه اقتصادی، حاصل

 های مختلف مشارکت دارند و با رفتارها و تأمین منابع، اجرا و ارزیابی طرحجریان طراحی، 

ها و نهادهای مردمی،  ها، سازمان در حقیقت جمعیت .نندیآفر یمهای خود توسعه را  گیری تصمیم

ترین اصلی است  مهم "ماهیت انسانی"به بدین ترتیب توجه . بازیگران اصلی در فرایند توسعه هستند

نیافتگی اقتصادهای مختلف را زیر سؤال  شمول برای تحلیل توسعه که فرض قواعد و قوانین جهان

های  پردازی قواعد و قوانین حاکم بر رفتار فردی یا در تعامالت اجتماعی، آن گونه که در نظریه. برد یم

نظریه )ویژه علم اقتصاد  از پیشگامان علوم اجتماعی بهیا برخی ( شهید مطهری)اندیشمندان اسالمی 

مشهود است، در باورها و اعتقادات ریشه دارد و به عبارتی ( داگالس نورث، برنده جایزه نوبل

های  ای پیچیده، مدل های ذهنی در اشتراک و تعامل در جامعه مدل. هاست آنهای ذهنی  برگرفته از مدل

اعم از )ها، در جوامع کنونی، ساختار نهادی  دهد و به تبع آن را شکل می ی اجتماعیها میپارادافکری یا 

یابد و روابط و تعامل در جامعه بشری را  ظهور می( ی مختلفها سازمانقوانین رسمی و غیررسمی و 
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بدین ترتیب، برای بررسی ضعف نهادی در کشورهای در حال توسعه، نقطه شروع  . دهد شکل می

 (.1229نورث، ) تاس آنمشترک، رفتارها، روابط و تعامالت ناشی از  های ذهنی تحلیل، مدل

بیان کرده است تفاوت میان کشورهای  "درک فرایند تغییر اقتصادی"داگالس نورث در کتاب 

به اعتقاد وی، اقتصاد علم انتخاب است، اما این . گردد ها برمی فقیر و غنی به تفاوت در باورهای آن

به (. 1225نورث، ) ت، غفلت ورزیده اسافتد یمای که انتخاب در آن اتفاق  رشته از کاوش در زمینه

کند که البته  های ذهنی مختلفی را برای توصیف محیط پیرامون پیشنهاد می اعتقاد وی، ذهن افراد مدل

ها و حتی پیشنهاد  به تصحیح مدل ،این عمل یک فرایند آزمون و خطا است و ذهن با دریافت پاسخ

های ذهنی یکسانی را در بیشتر  های محیطی، مدل در نهایت، هنگامی که پاسخ. پردازد گر میهای دی مدل

های ذهنی نسبتاً تبلوریافته را  نورث این مدل. شوند ای تثبیت می ها تا اندازه کنند، آن اوقات تأیید می

ستم انگیزشی مرتبط نظام باورها با سی. نامیده است "نظام باورها"پیوستگی باورها را  هم و به "باور"

به اعتقاد نورث . است و خصوصیت یک فیلتر عمومی را برای همه فرایندهای تحریک بر عهده دارد

ای که نهادها از نظام  ی ذهنی، نظام باورها و نهادها وجود دارد، به گونهها مدلرابطه نزدیکی میان 

نهادها . کند از انسانی را ماندگار میاند بازنمای داخلی چشم "نظام  باورها" .دشون باورها استخراج می

کنند تا محصول مورد عالقه خود را به  انداز تحمیل می ها بر این چشم ساختارهایی هستند که انسان

به . بنابراین، نظام باورها بازنمایی داخلی و نهادها بروز خارجی این بازنمایی هستند. دست آورند

فراد جامعه، قیود غیررسمی اما پرنفوذ و قدرتمندی را بنا های ذهنی تثبیت شده در ا اعتقاد نورث مدل

نسلی عادات،  کنند و به طور بین کند که چهارچوب نهادها، هنجارها و الگوهای جوامع را تعیین می می

ای با نهادهای مکمل  نهادهای غیررسمی ارتباط محکم و گسترده. سازند را می ها عرفهنجارها و 

نحوه  ،بدین ترتیب. افزایند ین ترتیب، بر دوام و قدرت اثربخشی خود میکنند و بد رسمی برقرار می

شود و بر این  ها آغاز می های ذهنی، نظام باورها و نظم اجتماعی ناشی از آن ایجاد نهادها از مدل

 (.1225نورث، ) داساس، برای تغییر و تحول نهادی باید از تغییر باورها شروع کر

سه رابطه اجتماعی ضمنی یعنی روابط تضاد، وابستگی متقابل و نظم ( 2392)  به عقیده کامونز

بر اساس اصل جهانی کمیابی، در تعامل دو فرد در جامعه ابتدا تضاد منافع . در هر مبادله وجود دارد

                                                
1  Cammons 
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خواهد،  با این همه، هنوز برای واگذاری و تحصیل دوسویه آن چیزی که طرف دیگر می. وجود دارد

  سپس، از تضاد موجود میان منافع، یک رابطه دوسویه و متقابل. هم وابسته هستند اما خودش ندارد، به

های  ذهنیت درجه این نظم به پیش. گردد در نهایت، نظم و ترتیبات اجتماعی حاصل می. شود خلق می

و نظام باورها در   های ذهنی مشترک چنانچه مدل. منوط است( باور جمعی)مشترک افراد در جامعه 

مکاری و ه ،پذیری، تساهل و مدارا نظم ،رعایت حقوق شهروندیای بیانگر اعتماد متقابل،  جامعه

گیرد که در آن تاروپود جامعه از طریق  بافت اجتماعی منسجمی شکل میمشارکت جمعی باشد، 

 یابد و نهادهای متنوعی را در ارتباط با همکاری به هم پیوند می  های ارتباطی، هنجارها و اعتماد شبکه

کند که  و هماهنگی میان اعضای جامعه و تسهیل و حل تعارض میان عالیق و منافع متفاوت ایجاد می

های مساعد  در چنین فضایی زمینه. آورد های جامعه را پدید می ها و توانایی به نوبه خود، توسعه ظرفیت

جه بیشتر به ها، پذیرش تفکر علمی، تو ی و آزمون آنریکارگ بههای نو و  برای پذیرش اندیشه

همه (. 2333اردهان، ب) دشو وری و کارایی فراهم می گذاری حول محور بهره ریزی و سیاست برنامه

از این رو، انسجام اجتماعی به عنوان . معیارهای مذکور با رشد و توسعه اقتصادی همراهی مثبتی دارند

 شود، رچگی در جامعه مینوعی از ترتیبات اجتماعی که منجر به تعامل متقابل و حس تعلق و یکپا

. گردد یابی به توسعه اقتصادی محسوب می شرط الزم برای اجرای اصالحات نهادی و منشأ دست

با توجه به اینکه تفسیر از . ترسیم شده است( 2)چهارچوب مفهومی این سازوکار در نمودار 

شود، نوعی  میهای ذهنی مشترک انجام  های اجتماعی نیز بر اساس همان باورها و مدل واقعیت

 (.2نمودار ) دشو رونده را موجب می کنندگی در نظام وجود دارد که ارتقاء یا پس خودتقویت

 چهارچوب مفهومی نقش انسجام در توسعه اقتصادی -2نمودار

 

                                                
1  Mutuality 
2  Shared Mental Model 

 .کنند اغلب هنجارهای رفتاری مذکور، مکتوب و رسمی نیستند، اما افراد مطابق با نظام ارزشی مورد انتظار و پذیرفته شده عمل می  9
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با نیافتگی  بدین ترتیب، در حالی که رویکرد اقتصاد مرسوم برای بررسی و حل دالیل توسعه

های  و سیاست  ها ی محدود در سطح سازمانابزارهای سر کاز طریق ی فقط ، محور ماهیتی سیاست

های  وجود جامعه نسبتاً منسجم، اعتماد و همکاریپردازد و  نیافتگی می ، به تحلیل توسعه خاص

های  های اجتماعی و مخاطره کننده تقابل دهنده ریسک و اداره اجتماعی، نهادهای اجتماعی کاهش

، (آشکار است کامالًها در کشورهای فقیر  در حالی که فقدان آن)کند  میشده فرض  اخالقی را داده

گیرد که برای تغییر واقعیت  گیری واقعیت نتیجه می رویکرد نهادی بر اساس فرایند شکل

نیافتگی، تحلیل باید از سطح جامعه آغاز گردد و به بررسی تأثیر متقابل ترتیبات اجتماعی، نهادها  توسعه

ای باشد که عدم  اگر ساختار اجتماعی به گونه(. 1229نورث، ) دعملکرد اقتصادی بپردازو تأثیرشان بر 

همکاری موجب کسب منفعت برای افراد گردد، عامالن اقتصادی بر اساس فرض رفتار نهادی 

اعتمادی به فرهنگ و باور تبدیل  آموزند که در جهت عدم مشارکت حرکت کنند و بی می( یادگیری)

ثمر است  های ذهنی بی گذاری اقتصادی، بدون توجه به این باورها و مدل گونه سیاستگردد و هر  می

مگر اینکه الگوهای ذهنی و . گردد ها می های مبادالتی اجرای این سیاست و فقط موجب افزایش هزینه

باور مشترک افراد درباره جامعه به عنوان نهادی غیررسمی، ولی قدرتمند، که وابستگی به مسیر را 

ه بازخورد از جینتها در  آن رییتغی افراد و ذهنی ها مدلبدین ترتیب، . است، تغییر نماید کردهیجاد ا

ای منسجم، نقطه شروع اصالحات در کشورهای در  و ایجاد جامعه( یریادگی ندیفرا)ی رامونیپ طیمح

 (.1229ورث، ن) دشو حال توسعه بیان می

این است که بعد از تغییر باورها در جهت ( 2)نکته دیگر در مسیر ترسیم شده در نمودار 

ها نیز باید منتج از باورها و نهادهای مردمی  گیری انسجام اجتماعی و نهادهای باکیفیت، سازمان شکل

داگالس  .گر را ایفا و وقوع کارکردها و قواعد جمعی را تسهیل کند باشند و دولت فقط نقش هدایت

. ها بیان کرده است ، تعریف بسیار جالبی درباره سازمان2339ل نورث برنده جایزه نوبل اقتصاد در سا

که حول هدف مشترکی برای رسیدن به تشکیل یافته ای از افراد  ها از مجموعه سازمان»به اعتقاد وی، 

 سناتورها، بازیگران سیاسی، ،مثال رایب)سیاسی   یها شاکلهها  سازمان. اند  اهداف معینی متحد شده

                                                
1  Policy Based 
2  Organization 
3  Specific Policies 
4  Political Bodies 
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 تجاری، اتحادیه ها، شرکتبرای مثال، )اقتصادی های  ، شاکله(کننده های نظارت تئهیو  شورای شهر

 و( های ورزشی انجمن ها، کلوب کلیساها،) ی اجتماعیها ، شاکله(های تعاونی شرکت مزارع فامیلی،

نگاهی دقیق به تعریف مذکور، . «هستند( مراکز آموزش شغلی ها، دانشگاه مدارس،) آموزشیهای  شاکله

ها بسیار فراتر از آن چیزی هستند که در ادبیات  اوالً، سازمان: کند ن نکته اساسی را نمایان میچندی

اما . شود های ورزشی را شامل می شود و مراکز آموزشی و پژوهشی تا باشگاه مرسوم، سازمان نامیده می

که حول   شکیل یافتهتای از افراد  ها از مجموعه سازمان»نکته مهم دیگر آن است که به اعتقاد نورث، 

در واقع، اعتقاد به هدف مشترک، عنصر . «اند هدف مشترکی برای  رسیدن به  اهداف معینی متحد شده

 .شود ها محسوب می بسیار مهمی در سازمان

 

 انسجام اجتماعی؛ منشاء توسعه اقتصادی

یجه، توسعه و جماعتی در طی تاریخ، منشاء توسعه تجارت و در نت در هر کشور، ناحیه، منطقه

رفاه آن جامعه، توسعه بیشتر حقوق اجتماعی و حقوق مالکیت همراه با برقراری و حفظ نظم اجتماعی 

دمستز در پژوهش خود به بررسی دالیل و فرایند تحولی پرداخت که در (. 1221،  دمستز) تبوده اس

مالکیت جمعی  تغییر آن از)  اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هجدهم، در وضعیت مالکیت زمین

  در شمال آمریکا پدید آمد و دلیل آن را وجود آثار خارجی(  به مالکیت خصوصی خانوادگی  ای قبیله

دمستز در تحلیل خود توسعه تجارت خز و پوست حیوانات و نیز تفاوت بین وسعت زمینی . دانست

برای زندگی نیاز ( هیحیوانات جنگلی و حیوانات چراگا)که حیوانات دو ناحیه شمال و جنوب آمریکا 

به اعتقاد . ترین عامل تحول در شمال آمریکا و عدم آن در جنوب آمریکا مطرح کرد داشتند، را مهم

دمستز فشار زیاد بر حجم شکار و نیز قیمت پوست حیوانات که خود به دلیل رشد تجارت پوست 

رویه شکار برای مالکان  یحیوانات در آن دوره بوده، باعث افزایش زیان احتمالی ناشی از گسترش ب

در نتیجه مالکیت خصوصی در این شرایط باعث اعمال کنترل مؤثر بر نواحی و . اشتراکی شده بود

                                                
1  Demestz 
2  Land owner ship status 
3  Tribal-based collective ownership 
4  Family-based private ownership 
5  Externalities 
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در حالی که در جنوب آمریکا حیوانات در . های دارای حیوانات شکاری در شمال آمریکا شد زمین

پراکنده بودند و در نتیجه، ای از مناطق  منطقه خاصی ساکن نبودند، بلکه در وسعت بسیار گسترده

مالکیت خصوصی قادر به کنترل مؤثر بر حجم حیوانات و میزان شکار نبود و به همین دلیل مالکیت 

بدین ترتیب، منظور از آثار خارجی در اینجا آثاری است که فعالیت . خصوصی زمین توسعه نیافت

در تحلیل . آن را متحمل شوند گذارد، بدون اینکه هزینه روی سایرین می های پیش برخی بر فرصت

فوق این آثار خارجی همان اثری است که شکار حیوانات در زمان حال بر هزینه و فرصت شکار 

مالکیت خصوصی در چنین شرایطی آثار خارجی مذکور را . گذاشته است حیوانات در آینده باقی می

ناحیه شمال آمریکا شده  تعدیل کرده و موجب توسعه حقوق مالکیت و در نتیجه نظم اجتماعی در

توسعه حقوق مالکیت و نظم اجتماعی نیز به نوبه خود موجب توسعه تجارت و رفاه در آن . است

 (.1221دمستز، ) تناحیه شده اس

در تحلیل خود درباره گذار اروپا از فئودالیسم، از تجربیات متضاد گذار در ( 2391)  برنر

های  زنی گروه بر حسب تغییر قدرت چانه( و غربیبین اروپای شرقی )های متفاوت اروپا  بخش

برنر نشان داد که گذار به . اجتماعی متفاوت یا به لحاظ تغییر نتایج تضادهای اجتماعی مطالبی بیان کرد

های رقیب و به توانایی آنها برای  داران و کشاورزان به عنوان گروه میزان زیادی به انسجام زمین

های جامعه منوط  قوق یکدیگر و به توانایی تشکیل ائتالف با سایر گروهمقاومت در برابر تجاوز به ح

های اجتماعی را دلیل متفاوت بودن مسیرهای کشورهای  سطح اولیه قابلیت( 2311)  آبراموتیز .است

درباره کشورهای در ( 2331)  های تمپل و جنسون بررسی. صنعتی اروپایی قرن نوزدهم دانسته است

موریس درباره  -آنها با استفاده از شاخص آدلمن. های او را تأیید کرده است تهحال توسعه نیز یاف

های اجتماعی یک  توسعه اجتماعی دریافتند که میزان رشد درآمد سرانه به شدت به سطح اولیه قابلیت

 . شود کشور مربوط می

تاریخ آلمان و  های اعتباری مالی در درباره تعاونی( 2339)  های بررسی تطبیقی گوئینان یافته

های اعتباری کشاورزی که در آلمان روستایی قرن نوزدهم موفق بودند، به  ایرلند نشان داد تعاونی

                                                
1  Bernner 
2  Abramovitz 
3  Temple& Jensen 
4  Guinnane 
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های  با وجود این، سازمان. تبدیل شدند 2319های مشابهی در ایرلند در  الگویی برای ترویج سازمان

که هنجارهای اجتماعی و فرهنگی ند موفق نبودند و دلیل آن نیز تا حد زیادی این بود لمذکور در ایر

نظارت متقابل و تنبیه جمعی اعضای یک تعاونی، که در آلمان روستایی موفق بود، در نواحی روستایی 

 . ایرلند وجود نداشت

نشان  1222تا  2352ساله  52با بررسی اوضاع کلی رشد اقتصادی در دوره  ( 2333)  رودریک

دوره اول، دوره .  تقسیم کرد 2395 – 1222و  2352-2395ه توان این دوره را به دو دور داد که می

آمیز شد و کشورهای فقیر و غنی،  کامیابی بود که در آن همه راهکارها منجر به کسب نتایج موفقیت

اما . جوامع با ساختار باز یا بسته، کشورهای معتدل یا استوایی، وضعیت مناسبی به لحاظ توسعه داشتند

بار بود  برای همه به جز ببرهای آسیای جنوب شرقی و هندوستان، فاجعه 2339 تا 2399ساله  12دوره 

ای  رودریک با بررسی نمونه. ی رشد مواجه شدندها نرخساله  12و کشورهای در حال توسعه با کاهش 

هایی که  رهایی یافتند و آن 2339کشورهایی که از بحران سال )بزرگ از کشورهای در حال توسعه 

های خارجی در  ، شواهد محکمی یافت که بر اساس آن، واکنش به شوک(زیادی شدنددچار مشکالت 

تر از کشورهایی بوده که از  اند، نامناسب کشورهایی که چنددستگی و تضاد اجتماعی  بیشتری داشته

 .اند مند بوده ای بهره بافت اجتماعی منسجم و یکپارچه

 درترین موانع اصالحات در کشورهای  مهم در بررسی خود نشان داد یکی از( 1221)  ایسترلی 

ای در  های اجتماعی عمده یافته این است که کشورهای مذکور با محدودیت توسعه و کمتر توسعه حال

 -نامد یم "فضا برای مانور دادن"که ایسترلی آن را -ها  این محدودیت. اجرای اصالحات مواجه هستند

انسجام اجتماعی و فضا برای مانور . شود یمایجاد  از طریق میزان انسجام اجتماعی در یک کشور

ای به نفع  ی توسعهها طرحکننده کیفیت نهادها هستند که آن نیز نقش مهمی در انتخاب و اجرای  تعیین

 .یابی به رشد اقتصادی و توسعه پایدار دارد طبقه محروم و دست

ررسی رشد تولید سرانه در کتاب خشونت و ترتیبات اجتماعی با ب( 1223)نورث و همکاران 

تر اقتصادی نیست،  نتیجه گرفتند توسعه اقتصادی نتیجه رشد سریع 1229تا  2352کشور در دوره  219

                                                
1  Rodrik  
2  Easterly  
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های  ها و فواید تغییرات شدید و ناگهانی به وسیله سازمان بلکه حاصل توانایی جامعه در مدیریت هزینه

و  ها نهیهزتوانایی کشورها در مدیریت  وی دلیل تفاوت. سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن جامعه است

 .است  فواید را تفاوت در ترتیبات اجتماعی آنها دانسته

 های  سالطی  عملکرد اقتصادی  واجتماعی  قابلیتارتباط متقابل میان طور که بیان شد،   همان

سیاستی  گروه پژوهشی .قرار گرفته استهای اقتصادی  روزافزون مطالعات و پژوهشاخیر مورد تأیید 

توجه  کانوندر  2333سال  را در "ساخت جامعه منسجم: ها فرهنگ و ارزش"استراتژی   دولت کانادا

 "تعارضات، امنیت و توسعه"بانک جهانی نیز در گزارش ساالنه خود با عنوان و  خود قرار داده است

ها دارد،  سیاست ها و آن مبنی بر اصالح قیمت 32ی دهه ها استیسکه فاصله شگرفی با  1222در سال 

با رویکردی انتقادی بر لزوم توجه بیشتر به نهادها، ساختارهای حقوقی و مشارکت عمومی تأکید کرده 

 .است

مفهوم انسجام اجتماعی تعریف دقیقی ندارد و در کشورهای مختلف و مناطق مختلف معنای 

در . ی برخوردار استای از اهمیت بسیار اما برای هر جامعه. متفاوتی برای آن بیان شده است

ای فراگیر  های مربوط به انسجام اجتماعی، برای تداوم بخشیدن به جامعه یافته بحث کشورهای توسعه

های خارجی و آثار منفی اقتصاد جهانی است، در حالی که در  به منظور مقاومت در برابر شوک

تحول ساختار نهادی به  کشورهای در حال توسعه، مفهوم انسجام اجتماعی بیشتر در قالب تجدید و

گروه پژوهشی سیاستی دولت کانادا انسجام اجتماعی را فرایند توسعه (. 1221ایسترلی، ) درو کار می

های برابر در جامعه بر مبنای احساس  های مشترک و نیز فرصت ها برای حل چالش مداوم ارزش

انسجام  اجتماعی را   ای اروپاشور. اعتماد، امید و عمل متقابل میان افراد جامعه تعریف کرده است

ها برای همه  های اقتصادی و اجتماعی و تضمین و تأمین فرصت ها و شکاف حداقل کردن ناهماهنگی

ضامن برقراری نظم و در مجموع، انسجام اجتماعی . (2331جنسون، )مردم جامعه تعریف کرده است 

م اجتماعی نقطه مقابل انسجا(. 1222،  ، ولکوک1222،  مک کراکن) تسامان اجتماعی اس

گسیختگی اجتماعی است؛ یعنی وضعیتی که نیروهای مختلف اجتماعی به جای تعامل مثبت و  هم از

                                                
1  Policy Research Initiative of the Canadian Government 
2  The Council of Europe  
3  MacCracken 
4  Woolcock 
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وجه فرهنگی . کنند سازنده، نفع شخصی و گروهی خویش را به بهای ضرر طرف مقابل پیگیری می

مراتب  ریختن سلسله رهمدر تزلزل نظام اخالقی حاکم بر جامعه، د توان یمگسیختگی اجتماعی را  ازهم

نتیجه تضعیف انسجام . ها، غیرشفاف شدن اهداف و خلط مداوم اهداف و ابزار جستجو کرد ارزش

های کنترل  های فردی و جمعی، کاهش مشارکت، افزایش هزینه ها و تنش اجتماعی، افزایش درگیری

در چنین فضایی، . است اجتماعی و به طور کلی افت کارایی نظام اجتماعی و در نتیجه، ضعف نهادی

های مختلف در چنین  گروه. آورد کند یا نتایج نامطلوبی را پدید می های اقتصادی تأثیر نمی سیاست

ها به منظور افزایش منافع ملی، درگیر  گیری ها و جهت گیری کشورهایی به جای هماهنگی در تصمیم

حتی وقتی تغییر نهادی برای (. 1222لکوک، و) تقسیم منافع ملی به جای افزایش و رشد آن هستند

تواند مانع از اصالح نهادی گردد و  باشد، عدم انسجام اجتماعی می  ها بر حسب برتری پارتو همه گروه

ای از عوامل بازدارنده اجتماعی حفظ  نهادهای کژکارد دوام آورند؛ زیرا به وسیله شبکه نگهدارنده

جهت برابر با مجموع بردارها  ضی برایند بردارهای همطور که در ریا  همان(. 2333باردهان، )  شود می

کنند، در جامعه نیز چنانچه انسجام  شود، اما برایند بردارهای خالف جهت، یکدیگر را خنثی می می

روند و تضادهای موجود، سبب  ها هدر می اجتماعی و هماهنگی وجود نداشته باشد، نیروها و سرمایه

ای  به گونه. گردد نیافتگی می و تسریع آهنگ رشد و غلبه بر توسعهها برای اصالحات  خنثی شدن تالش

انسجام اجتماعی بیانگر بر این اساس، . شود های فردی، توسعه اقتصادی حاصل نمی که با وجود تالش

کند تا از حداکثر توان  شرط الزم را برای جامعه فراهم میروح اجتماعی در فرایند توسعه است و 

 .ه کندتولیدی خویش استفاد

تر نهادهای عمومی کارآمدتری دارند؛ زیرا نهادهای مذکور از طریق سطوح  جوامع منسجم

تری  گویی بیش گیرند و لزوماً شفافیت و پاسخ باالتری از مشارکت سیاسی و مشارکت مردمی شکل می

 -یاتمثال با پرداخت مالبرای  -دارند که باعث افزایش اعتماد مردم به دولت و حمایت از دولت 

در مقابل، جوامع چندپاره و . آورد شود و افزایش کارایی دولت و در نتیجه نظام اقتصادی را پدید می می

غیرمنسجم که از سطوح پایین اعتماد و تقسیمات داخلی برخوردار هستند، در معرض و مستعد 

                                                
1  Pareto Superior 

و اقتصااددانان رفتاارگرایی کاه باا     ( 2313)شناسند، فیلسوفان سیاسی مانند الستر  گرچه اکثر اقتصاددانان مشکل کنش جمعی را با مشکل سواری مجانی می 1
 . اند نابرابر تأکید کرده زنی ناشی از منافع ، بر مشکل چانه(2331)های اولتیماتوم سروکار دارند، از جمله رابین  بازی
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 –نه منافع مشترک- گیرند که به دنبال تمرکز بر منافع گروه مشخصی ای قرار می جویانه رفتارهای رانت

از طرف . آید طلبانه پدید می هستند و عدم پاسخگویی و در نتیجه، عدم کنترل بر رفتارهای فرصت

انسجام . گیرد های اجتماعی و سیاسی قرار می ثباتی تر در معرض خطر بی تر، کم دیگر جامعه منسجم

های جدید در تولید کاالها  اجتماعی نیز باعث افزایش ظرفیت جامعه برای گسترش و پذیرش فناوری

جامعه . شود وری به منظور افزایش رفاه می دهی جامعه حول محور بهره و خدمات در راستای سازمان

تری برای  های قوی ای برای سطوح باالتر تحصیالت و انگیزه های گسترده منسجم فرصت

ی و شغلی فراهم های فرد های فردی در توسعه انسانی و گسترش و بهبود مهارت گذاری سرمایه

های  ها، کاهش نوسان باعث کاهش عدم اطمینان در سیاست تر منسجمعالوه بر این، جامعه . آورد می

های فیزیکی و ذهنی افراد و نیز موجب افزایش و گسترش  اقتصادی و افزایش امنیت دارایی

و   ، فرونی1222ولکوک، )شود  ی جدید میها گذاری در فناوری های خارجی و سرمایه گذاری سرمایه

تشکیل نهادهای بهتر و محیط  مجموع عوامل مذکور، موجب (.1222، مک کراکن، 1221همکاران، 

های توسعه و در نتیجه،  ها، کیفیت باالتر سیاست تر، اثربخشی بیشتر نهادها و سازمان سیاسی باثبات

ماعی بیشتر، فقیر و غنی را کشورهای با انسجام اجت. شود رشد درآمد سرانه و توسعه اقتصادی باالتر می

تر از کشورهای فاقد انسجام  کند و بدین طریق به شکلی مناسب ها و فواید تغییرات شریک می در هزینه

رفاه را در جامعه ( کند ها را بر دوش فقرا تحمیل و فواید را نصیب ثروتمندان می ه هزینهک)اجتماعی 

کاهش فقر و در رشد اقتصادی همراه با (. 1221فرونی و همکاران، )دهد  گسترش و فقر را کاهش می

وری و امکان دسترسی به درآمدهای باالتر،  نتیجه دسترسی بهتر افراد به تغذیه مناسب و افزایش بهره

تر شدن توزیع درآمد و ثروت، موجب افزایش میزان همبستگی  کاهش شکاف طبقاتی و عادالنه

کاهش فقر موجب افزایش قابلیت و توانایی . شود سالم میای  اجتماعی و پایبندی افراد به داشتن جامعه

،  تاث) دهای مختلف و در نتیجه افزایش مشارکت و حضور فعال در جامعه خواهد بو افراد در زمینه

بندی آنان بر  های عمومی و سالمت فکری و جسمی افراد، بر میزان پای افزایش سطح آموزش(. 1222

گذارد و عوامل مذکور، موجب افزایش سرمایه اجتماعی و  تأثیر می های اخالقی و اجتماعی نیز ارزش

                                                
1  Ferroni 
2  Toth 
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گردد و افزایش انسجام اجتماعی از  ها و در نتیجه افزایش انسجام اجتماعی می برابری در توزیع فرصت

گردد و این فرایند همچنان تداوم  طریق بهبود کیفیت نهادی موجب افزایش رشد و توسعه اقتصادی می

بدین ترتیب، تفاوت در میزان انسجام و قابلیت . ای باطل یا مفید تلقی گردد اند حلقهتو یابد و می می

و در  شود یمای در یک کشور اجرا  ی توسعهها استیسدهد که چرا  اجتماعی کشورها نشان می

 .شود ینمیا درست اجرا  دیآ ینمکشوری دیگر به اجرا در 

هش حاضر مورد تأکید قرار گرفته است با شایان ذکر است مفهوم انسجام اجتماعی که در پژو

بندی به هنجارها و  مانند اعتماد به افراد، پای)سرمایه اجتماعی . مفهوم سرمایه اجتماعی تفاوت دارد

های جمعی، قطعاً شرط الزم برای  به دلیل بهبود و تسهیل فعالیت( تعهدات، صرف زمان برای دیگران

تواند انسجام و  ما شرط کافی نیست و به تنهایی نمیا. ایجاد انسجام اجتماعی در جامعه است

زیرا سرمایه اجتماعی غالباً به حل مشکل کنش جمعی در . یکپارچگی را در سطح جامعه ایجاد کند

در . گردد و لزوماً به سطح کالن جامعه سرریز نخواهد شد تر جامعه منجر می تر و کوچک سطوح پایین

ای  دهنده جامعه به گونه اجزای تشکیلشود که در آن  اطالق می به وضعیتیحالی که انسجام اجتماعی 

سرمایه اجتماعی بنابراین، . آورند که کل معنادار و مؤثری را به وجود می شوند یمبه یکدیگر وصل 

در جامعه خواهد ( ها بیان شده است چنان که در بسیاری از پژوهش  آن)فقط هنگامی کارکرد مثبت 

های مختلف اجتماعی را  ها، نهادها و شبکه ها، سازمان ی پیوند بین افراد، گروهداشت که قابلیت برقرار

 (.1223،  اکسوبی) ددر سطح کالن جامعه داشته باش

 

 ؟ردیگ یمچگونه انسجام اجتماعی شکل 

شناسی یعنی نظم اجتماعی  ترین موضوعات جامعه زیرمجموعه یکی از مهم  و تضاد انسجام

شود با وجود رقابت دائم بین افراد برای  ت که چه چیز و چگونه باعث میپرسش اساسی این اس. است

،  کوپ)د یابی به منابع کمیاب در جامعه، افراد با صلح و سازش در کنار یکدیگر زندگی کنن دست

2335  .) 

                                                
1  Oxoby 
2  Cohesion and Conflict 
3  Cope  
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منافع دانسته و بیان کرده  نقطه آغاز کنش در تعامل دو فرد در جامعه را تضاد( 2392) زکامون

خواهد، اما خودش  ین همه، هنوز برای واگذاری و تحصیل دوسویه آنچه که طرف دیگر میاست با ا

یابی به  های درونی خود، به دنبال دست زیرا یک فرد با هدف تأمین ارزش. اند ندارد، به هم وابسته

و از ا. گزیند منابعی است که کنترل کامل آن تحت اختیار او نیست و به این دلیل کنش مبادله را برمی

و از طرف ( جریان اطالعات)یک طرف باید بداند منابع مورد نیاز او تحت کنترل چه کسانی است 

. کند( یابی بهینه)دیگر باید بتواند کنشی را انتخاب کند که کنترل او بر منابع مورد نیازش را حداکثر 

صلی در حصول بهترین نتیجه عامل ا. تواند نقطه آغازی برای انجام کنش مبادله باشد برایند دو بردار می

کنترل فرد بر  حداکثرکنندههای  کننده منابع و بردار کنش گران کنترل بردار کنش)از برایند دو بردار 

آنچه جریان را به سمت جریان . تر روابط اجتماعی و جریان اطالعات است وجود هر چه بیش( منابع

هد، روابط اجتماعی است که تحت تأثیر د کامل اطالعات و در نتیجه شناسایی کنش بهینه سوق می

  بدین ترتیب، از تضاد موجود میان منافع، رابطه دوسویه و متقابلی. شود پیوندهای اجتماعی برقرار می

گردد و گسترش پیوندهای اجتماعی را تداوم  شود که موجب تسهیل در روابط همکاری می خلق می

های  ذهنیت درجه این نظم به پیش. گردد ل میبخشد و در نهایت، نظم و انسجام اجتماعی حاص می

و نظام باورها در   های ذهنی مشترک چه مدل چنان. منوط است( باور جمعی)مشترک افراد در جامعه 

پذیری، تساهل و مدارا، همکاری و  رعایت حقوق شهروندی، نظمای بیانگر اعتماد متقابل،  جامعه

گیرد که در آن، تار و پود جامعه از طریق  می بافت اجتماعی منسجمی شکلمشارکت جمعی باشد، 

یابد و نهادهای متنوعی را در راستای همکاری و  های ارتباطی، هنجارها و اعتماد به هم پیوند می شبکه

 .کند هماهنگی میان اعضای جامعه و تسهیل و حل تعارض میان عالیق و منافع متفاوت ایجاد می

 کیم و پارسونزشناسی دور انسجام اجتماعی در جامعه* 

شناس فرانسوی، مفهوم انسجام اجتماعی را در اواخر قرن نوزدهم مطرح  دورکیم جامعه اولین بار

هنگامی که اروپا بر اثر چندین دهه تغییرات اجتماعی وابسته به صنعتی شدن، شهرنشینی، سیل . کرد

د متحول شده بو -شامل برابری حقوق زن و مرد-های اجتماعی  ها و تغییر نقش رتعظیم مهاج

                                                
1  Mutuality 
2  Shared Mental Model 
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. انسجام مکانیکی و انسجام ارگانیکی: دورکیم دو نوع انسجام را از هم تفکیک کرد(. 2331جنسون، )

انسجام مکانیکی به معنای وابستگی متقابل عناصر مشابه اجزای همگن در کل اجتماعی فاقد تمایزات 

هایی  همراه آن کارکردها و تالشداخلی است و انسجام ارگانیکی، برآمده از تقسیم کار اجتماعی و به 

 .کنند است که مانند فرایند اعضای متمایز انسان، یکدیگر را کامل می

گرایی و  جمع مداری و روابط انسانی عمیق، قوم .مکانیکی در جوامع سنتی حکمفرماست نسجاما

از  های عرفی هنجاری و سیطره روابط عاطفی و نظام تشابه نظام ارزشی؛ حاکمیت وجدان جمعی،

های جامعه سنتی است که در آن اشتراکات اجتماعی عامل وفاق در جامعه محسوب  جمله ویژگی

گردد و تعامالت اجتماعی  مکانیکی می انسجامارگانیکی جایگزین  انسجام اما در جوامع نوین،. شود می

ی اجتماعی ها تمایزات یا تفاوت بدیهی است در چنین نظامی، .گیرد شکل می در چارچوب نیاز متقابل

بنابراین، به اعتقاد دورکیم تخصصی شدن و تقسیم کار . عامل استمرار و تداوم جوامع انسانی است

، عامل استقرار انسجام اجتماعی متقابل وابستگیاجتماعی در چارچوب پذیرش تمایزات اجتماعی و 

 . گردد در جوامع مدرن است که از طریق عملکرد مناسب نهادهای رسمی و بازار تقویت می

بین بود و اعتقاد داشت انسجام اجتماعی تا  دورکیم به تمایزات اجتماعی در جوامع مدرن خوش

هاست، اما موج بعدی تغییرات اساسی اجتماعی و سیاسی  حدی نتیجه وجود همین تمایزها و تفاوت

 نزوپارس تالکوتدر نگرش کارکردی . ها را فراهم کرد موجبات بروز بدبینی به این تفاوت 2392دهه 

ای از اجزا تشکیل  نظام اجتماعی مانند یک نظام است که از مجموعه، شناس آمریکایی جامعه( 2399)

ها و تضادها در این نظام موجب انحراف و  وجود تفاوت. شده است که روابط متقابلی با هم دارند

، باورها ها دهیی میان اتعادل و هماهنگبر اساس اجتماعی را  انسجامپارسونز . شود عملکرد نامناسب می

 دشو که از طریق نهادینه شدن اجتماعی و فرهنگی میسر مید دان میهنجاری  –تشابه ارزشی و 

 (.2331 جنسون،)

منازعات بسیاری درباره نقد نظریه پارسونز مورد توافق و قبول همگان قرار نگرفت و مباحث و 

از دهه . هنجاری ادامه یافت-تشابه ارزشی نظریه پارسونز، به ویژه سازوکار علی ایجاد هماهنگی و

یابی به انسجام اجتماعی  ها در دست مجدداً این ایده مورد استقبال قرار گرفت که وجود تفاوت 2312

مورد نظر پارسونز  و حذف کامل تضادهایهماهنگی یابی به  مضاف بر اینکه دست. تواند مفید باشد می
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با سابقه و پیشینه طوالنی در  -های سیاسی و اجتماعی  نظریهاز این رو، در سایر . عمالً ممکن نیست

های متفاوت درباره مفاهیم تضاد، خشونت، ساختار قدرت  فرضیه -گذاری محافل آکادمیک و سیاست

 و انسجام بیان گردید و در نهایت، سازوکار دیگری برای خلق ترتیبات اجتماعی شناسایی گردید

 .ریات فوق، متعلق به نظام بازار آزاد بودگروه اول از نظ(. 2331،  اکنور)

 انسجام اجتماعی در نظریه لیبرالیسم کالسیک* 

نظام بازار آزاد، جامعه را متشکل از افراد و ترتیبات اجتماعی را برخاسته از مجموع مبادالت 

راد در این های متعدد برای افراد، اساس انتخاب اف آزادی انتخاب از میان گزینه. داند فردی و بازاری می

رعایت حقوق افراد به پشتوانه قانون و احترام به قانون، همراه با حداکثرسازی . دهد نظام را تشکیل می

بر اساس نظریه بازار آزاد، دو سناریو . کند نفع شخصی، ایجاد ترتیبات اجتماعی کارآمد را تضمین می

م اجتماعی را محصول جانبی سناریوی اول، انسجا. گیری انسجام اجتماعی وجود دارد برای شکل

های داوطلبانه، نظم و سامان اجتماعی  ویژه در بازار و انجمن رفتار افراد به. داند پیگیری نفع شخصی می

در این سناریو انتخاب جمعی با کاهش اندازه و حیطه اختیارات دولت از طریق . آورد را پدید می

ی و وحدت اجتماعی فقط مربوط به شود و یکپارچگ سازی خدمات اجتماعی محدود می خصوصی

در این سناریو نهادهای . شود های خصوصی دانسته می و سایر عرصهیکوکارانه های ن فعالیت

این . نقشی در ایجاد انسجام و نظم اجتماعی ندارند -به معنی امکان انتخاب جمعی–دموکراتیک 

زیرا . غیره است وکلیسا مسئولیت بر عهده بازار و سایر نهادهای خصوصی از قبیل خانواده، 

های داوطلبانه اثر جانبی بر آموزش، مشارکت و همکاری با سایر افراد و در نتیجه ارتقای  فعالیت

 .مشارکت اجتماعی دارد

به ویژه از . گیری انسجام اجتماعی، بسیار مورد استقبال قرار گرفت این سناریو از سازوکار شکل

شامل مقررات و  –ز مشکالت و مباحث همراه با دولت رفاه آن رو که موجب جلوگیری از بسیاری ا

با وجود این، سناریوی مذکور با انتقادهایی (. 1221،  بئوایس و جنسون) دش می -بوروکراسی اداری

گیری انسجام با این سازوکار با ریسک همراه است؛ زیرا نرخ رشد  مواجه شد، از جمله اینکه شکل

                                                
1  O’Connor 
2  Beauvais & Jenson 
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اگر به هر دلیلی وضعیت رشد اقتصادی و ثبات . به آن ضروری استیابی  باالی اقتصادی برای دست

به اعتقاد . گیری انسجام اجتماعی بر اساس این سناریو ضعیف خواهد بود کالن مساعد نباشد، شکل

مندی از ثمرات پیشرفت اقتصادی متحد باشیم، اما هنگام  ممکن است هنگام بهره» (13: 2333)سن 

انسجام و هماهنگی به هنگام چرخش شرایط و . شویم یگر جدا مید بروز بحران و سقوط از یک

تضعیف انسجام اجتماعی در روند . رود بیند و از بین می حرکت به سمت پایین به شدت آسیب می

های شرق و جنوب شرقی آسیا آموخته  هایی است که از مطالعه بحران نزولی اقتصاد یکی از درس

تقدان حتی در قرن نوزدهم، مقامات و دولت آمریکا، نهادهای از طرف دیگر، به گفته من. «شود می

ترین  ها بیش عمومی از قبیل مدارس عمومی، اداره پلیس و دادگاه را ایجاد کرده بودند که در آن

مانند انجمن  -همچنین بسیاری از نهادهای خصوصی . شده است های دموکراتیک انجام می فعالیت

نتیجه انتقادات مذکور این بوده (. 2331،  اسکوپول) دها بنا شده بودن ولتابتدا توسط د - اولیا و مربیان

اند و تمرکززدایی و مشارکت از ضروریات تدبیر بهتر  مهم –ویژه نهاد دموکراس به–است که نهادها 

، 1221، بئوایس و جنسون، 2331جنسون ) ها و تقویت انسجام اجتماعی است امور توسط دولت

 (.  1223و همکاران،   گرین

توسعه نیز مشخص گردید که  حال دربر اساس عملکرد ناموفق اقتصاد بازار در کشورهای 

کند و  گیری نفع شخصی در صورت فقدان نهادهای مناسب مدیریت تقابل، درست عمل نمی پی

های  با توجه به اجرای سیاست( 1222)ویلیامسون . سازد همکاری و انسجام اجتماعی را ناممکن می

ها در  های بانک جهانی توسط بسیاری از کشورهای در حال توسعه، و عدم توفیق آن و نسخه تعدیل

دهی  یابی به توسعه بیان کرده است رفتار خصوصی فرد و محیط نهادی، هر دو برای ایجاد سامان دست

در صورتی نظریه  بر اساس نظریه چهار سطح اجتماعی ویلیامسون. هستند  الزم  و نظم شایسته

تواند به انسجام و نظم اجتماعی و تدبیر شایسته امور بیانجامد که زیربناهای  رالیسم کالسیک میلیب

. فراهم شده باشد( برای استقرار این نظم اجتماعی  ترتیبات عملی)نهادی الزم در سطح یک تا سه 

                                                
1  Parent Teacher Association 
2  Skocpol 
3  Green 
4  Good Order 
5  Workable Arrangment 
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های  ینهدر صورتی که زم. گیرد زیرا نظریه لیبرالیسم کالسیک وجود چنین نهادهایی را مفروض می

نیز با بررسی بیش از ( 1229)استروم . نظری برقراری این نظریه در هر مکان و هر زمانی فراهم نیست

بررسی موردی درباره منابع طبیعی مشترک نشان داد که نظم خودجوش فقط تحت شرایطی  5222

عه مفید دهد و در بسیاری مواقع در هدایت و کنترل شرایطی که چندان برای یک جام مشخص رخ می

 . نیستند، ناتوان است

به ویژه نهادهای جمعی -بدین ترتیب، سناریوی دوم نظریه بازار آزاد، بر پایه نهادهای جمعی 

. اند ای که نهادهای دموکراتیک هسته مرکزی این سناریو را تشکیل داده بنا شد، به گونه -عمومی

ای که  گرایی تأکید دارد، به گونه و تنوع سناریوی مذکور با نگاهی جدید به انتخاب جمع، بر دموکراسی

. دهد وابستگی متقابل نهادهای دموکراتیک و توسعه اقتصادی، هسته مرکزی این سناریو را تشکیل می

جنسون، ) تدر این دیدگاه، انسجام اجتماعی محصول فرعی روابط اجتماعی و نهادهای دموکراتیک اس

دموکراسی در "در کتاب   دوتوکویل(. 1223ان، ، گرین و همکار1221، بئوایس و جنسون، 2331

های بین اشخاص را  های اجتماعی مستقل از دولت، مهارت بیان کرده است مشارکت در گروه "آمریکا

کند و تساهل، اعتماد به دیگران و مشارکت  ها کمک می دهد و به گسترش وسعت دید آن ارتقا می

کند و تضادهای  گیری اهداف جمعی کمک می ، به پیدر نتیجه. کند دموکراتیک سودمند را تشویق می

: 2331به نقل از جنسون، ) دگرد کند و موجب تقویت انسجام اجتماعی می پیچیده اعضا را حل می

22.) 

 انسجام اجتماعی در نظریه دموکراسی اجتماعی* 

گیری نظریه سومی شد  توجه به نقش نهادهای عمومی در خلق انسجام اجتماعی، موجب شکل
وری و  که نظم و انسجام اجتماعی را نتیجه دولت کارآمد و بازتوزیع مناسب درآمد در اقتصادی با بهره

در این دیدگاه، قابلیت جامعه برای . داند عملکرد مناسب همراه با نهادهای عمومی دموکراتیک می

روه معتقدند این گ. هاست های آن انسجام و هماهنگی، به شدت تحت تأثیر نهادهای دولتی و سیاست
ی ها نهیزم همههمه در  یبراعادالنه  امکانات جادیاناروا و  های یضتبعرفع انسجام اجتماعی در گرو 

 و - ، بهداشتکار، مسکنآموزش، ، هیتغذی ها نهیزمدر  تیمحرومفقر و  رفعاز جمله  -یمعنوو  یماد

                                                
1  D. Tocqueville  
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های عمومی و  اجرای سیاست. های عمومی است از کانال سیاست ها در یک کالم توزیع عادالنه فرصت
از قبیل بیمه درمان و تأمین اجتماعی،  -گرایانه  هایی برای اطمینان از پوشش و امنیت حمایت برنامه

سازوکار (. 1222تاث، ) یابی به انسجام اجتماعی است از ضروریات دست -بیمه بیکاری و بازنشستگی
اشتغال کامل است که در آن، افراد درآمد کافی مهم دیگر ایجاد انسجام در این دیدگاه، برقراری شرایط 

بدین ترتیب، افراد در چنین . شان داشته باشند برای تأمین معاش، سالمت و امنیت خود و خانواده

ای از حقوق برابر اقتصادی، شهروندی و سیاسی برخوردار هستند و چنین فضایی شرایط را  جامعه
رعایت مبتنی بر اعتماد متقابل، احساس تعلق، های  مت مدلهای ذهنی افراد جامعه به س برای تغییر مدل

و احترام به حقوق دیگران، همکاری و مشارکت جمعی و در نتیجه یکپارچگی جامعه فراتر از قوم و 
در این دیدگاه، نهادهای عمومی نقش مهمی در (. 2335،  کملیکا و نورمن) دکن مذهب فراهم می

حاکمیت قانون، نهادهای سیاسی . کنند جام اجتماعی ایفا میایجاد انس مدیریت تقابل اجتماعی و

های اقلیت در  گیری آزاد، مشارکت اجتماعی، حضور نهادینه شده نمایندگان گروه انتخابی، رأی
در این نظریه اهمیت سازوکار . هایی از این نهادها هستند های مختلف و تأمین اجتماعی، نمونه حوزه

گردد که سازوکار انتخاب  شود، در عین حال، تأکید می گرفته نمی نادیده( فردی)انتخاب خصوصی 
تواند جایگزین نهادهای عمومی دموکراتیک و قوانین و  فردی بر مبنای حداکثرسازی نفع شخصی نمی

های  نظریه( 2)در شکل (. 2331جنسون، ) دمقررات سازمانی در راستای انتخاب و اهداف جمعی گرد
 .  به طور خالصه بیان شده است گیری انسجام اجتماعی شکل

 گیرد؟ چگونه انسجام اجتماعی شکل می

 شدن و تقسیم کار در چارچوب پذیرش تمایزات اجتماعی و وابستگی متقابل انسجام اجتماعی؛ حاصل تخصصی  -دورکیم 

 انسجام اجتماعی؛ حاصل نظام ارزشی و هنجارهای مشترک در جامعه  -پارسونز 

  محصول جانبی پیگیری نفع )انسجام اجتماعی؛ حاصل رفتار خصوصی نهادهای خصوصی مانند بازار ( 2) –لیبرالیسم کالسیک

 (شخصی

 محصول جانبی روابط   )انسجام اجتماعی؛ حاصل رفتار نهادهای خصوصی و نهادهای جمعی دموکراتیک ( 1)                             

 (   موکراتیکجمعی و نهادهای د                              

 ی اجتماعی، اقتصادی و ها فرصتحاصل عملکرد فعال دولت و تضمین برابری در توزیع  ؛انسجام اجتماعی  -دموکراسی اجتماعی

 سیاسی       

                                                
1  Kymlicka and Norman 
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های فاردی   های مشترک در جامعه، گروهی درباره آزادی درباره ایجاد ارزش بدین ترتیب، برخی
عناوان  هاای اقتصاادی و اجتمااعی، باه      رومیات ناابرابری و مح  و لیبرالیسم، و برخی دیگر درباره رفع

های تجربی که  در عین حال، در اکثر بررسی. اند یابی به انسجام اجتماعی صحبت کرده بنای دست سنگ
عنوان موتور محرک سازوکار خلاق انساجام اجتمااعی    اخیر انجام شده، درباره آموزش به های  در سال

آمیازی   ایر کشورهای آسیای شرقی که از ژاپان باه نحاو موفقیات    تجربه ژاپن و س .صحبت شده است

گیاری   های فردی، افزایش تسهیالت اجتماعی و گسترش بهاره  تبعیت کردند، نشان داد که بسط توانایی
( عنوان محرک نخستینز طریق تأمین آموزش و بهداشت به ا)همگان از امکانات اقتصادی و اجتماعی 

های عمومی مناسب، نقش مهمای در تغییار الگوهاای ذهنای در      یاستهمراه با دموکراسی و اجرای س
سان،  ) تیابی به توسعه اقتصاادی در ایان جواماع داشاته اسا      راستای ایجاد انسجام اجتماعی و دست

هاا   کره نمونه دیگری است که توسعه تسریع شده خود را با توزیع بسایار برابرطلباناه دارایای   (. 2315

سپس تجزیاه کشاور، جناگ و    . دو اصالح ارضی بازتوزیعی انجام شدپیش از جنگ کره، . شروع کرد
طلبای مصاادره گردیاد و     مناافع ناشای از رانات   . ترازی توزیع ثاروت ماالی شاد    عواقب آن سبب هم

ابتدا بر گسترش آموزش ابتدایی تأکید گردید . توزیع شد  طلبانه ای برابری های آموزشی به شیوه فرصت
ناام در آماوزش    گسترش آموزش راهنمایی و محادود کاردن ثبات    عمومی شد،و سپس وقتی آموزش 

های  به وجود آمد که گرفتار تعارض  طلبانه ای برابری در نتیجه جامعه. دبیرستانی مورد تأکید قرار گرفت
توانست برای خاالص   توزیعی نبود و از سطح باالیی از ظرفیت اجتماعی برخوردار بود و به آسانی می

 (.2333باردهان، ) دشدن از فقر بسیج شو

به شناسایی سه کانالی پرداخت که تحصیالت از طریق آن بر انسجام اجتماعی ( 2331)  هینمان
اولین تأثیر تحصیالت، ایجاد آگاهی عمومی درباره قراردادها و هنجارهای . گذارد تأثیر مثبت می

. ج مشارکت در بین آنها استاجتماعی بین افراد و نیز بین دولت و افراد و آموزش کار گروهی و تروی
فتارهای مورد انتظار در قراردادهای اجتماعی از طریق گیری ر دومین تأثیر تحصیالت، کمک به شکل

سوم اینکه . آورند آموزان و دانشجویان به لحاظ اجتماعی به دست می تجارب همگنی است که دانش

مجموع . کند های اجتماعی کمک میگیری درک پیامدهای انتظاری تخطی از قرارداد تحصیالت به شکل
های  گیری همگان از فرصت عوامل مذکور نقش بسیار مهمی در افزایش سرمایه اجتماعی و بهره

                                                
1  Heyneman 



 2932پاییز و زمستان ، 2، شماره مپنجدوره  ،توسعه روستایی

Journal of Rural Development 
Editor in Chief: Prof. Dr. Mehdi Taleb       Director in Charge: Dr. Younes Nourbakhsh      
Executive Editor: Hassan Bakhshizadeh     Index: www.ISC.gov.ir & www.ricest.ac.ir 

Copyright Holder: The Faculty of Social Sciences, University of Tehran      
 ISSN: 2008-8981   Website:  www.jrd.ut.ac.ir Email: jrd@ut.ac.ir   

92 

های  برنامه توسعه آموزش در چین موجب افزایش توانایی( 2333) نبه اعتقاد آمارتیا س. اجتماعی دارد
جامعه گردید و بدین طریق، زمینه های اجتماعی برای همه آحاد  ها و خلق فرصت اساسی انسان

در ( 1225)ناک و کیفر . های مردم در تحوالت اجتماعی فراهم کرد مناسبی را برای مشارکت توده
تواند برای تغییر باورها و  بررسی خود نشان دادند که تعامل متقابل دو عامل برابری و تحصیالت می

 ثبه اعتقاد نور .سجم بسیار مؤثر باشدای من های ذهنی یک جامعه در راستای ساخت جامعه مدل

بدین ترتیب . های ذهنی و نظام باورها ایفا کند تواند نقش قدرتمندی در تغییر مدل آموزش می( 1222)
وظیفه مهمی  -های اقتصادی و اجتماعی از طریق آموزش و کاهش فاصله–ایجاد انسجام اجتماعی 

 . هد بودبرای سیاستمداران کشورهای درگیر معضل توسعه خوا
ایجاد ها، نقش مهمی در  نکته مهم دیگر این است که گرچه آموزش و برابری در توزیع فرصت

های ذهنی  در عین حال باورها و مدلهای ذهنی مشترک در راستای تقویت انسجام اجتماعی دارد،  مدل
ناپذیری تاریخ،  متغیر مستقلی نیستند و محصول عوامل پایدار و انعطاف -و در نتیجه انسجام اجتماعی-

ها غیرممکن نیست، اما بسیار دشوار و  بنابراین، تغییر آن. نژاد، اقلیم، مذهب و ناهمگنی زبانی هستند

های عمومی تحت سلطه فضای نهادی است و کارایی یا  به ویژه اینکه آموزش. در اکثر موارد کند است
 .ها باشد رود هادی آن می کند که انتظار ها را همان فضای نهادی تعیین می ناکارایی آن

 

 کاربرد بحث در رابطه با اقتصاد ایران

ها تحقق  های توسعه در اقتصاد ایران بیانگر آن است که بسیاری از اهداف برنامه عملکرد برنامه
توان گفت یکی از دالیل مهم ناکامی  می( 2) ربا توجه به چارچوب مطرح شده در نمودا. نیافته است

توجهی به نهادها و تأثیرشان بر عملکرد اقتصادی بوده  ای توسعه در اقتصاد ایران بیه در تجارب برنامه
ها و تجویزهای سیاستی، دانسته یا ندانسته بر اساس پارادایم  ای که عموماً برنامه به گونه. است

ها یا  بوده و هرگاه مشکلی ایجاد شده، سیاست( 2توجه به سه مرحله آخر در نمودار )نئوکالسیک 

در نهایت، نوع . ها مورد سؤال قرار گرفته است ها به عنوان مجریان سیاست ملکرد بد سازمانع
های مالی مورد توجه بوده و  های پولی، سیاست ها تغییر یافته یا به جای تأکید بر سیاست سیاست

حالی که بر در . استتوجه نشده ( رویکرد نهادی)از پارادایم رقیب  استفادهگاه به تبیین مسائل با  هیچ
های ذهنی و  گذاری اقتصادی، بدون توجه به مدل های پژوهش حاضر، هر نوع سیاست اساس یافته
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ها  های مبادالتی اجرای این سیاست ثمر است و فقط موجب افزایش هزینه ساختار اجتماعی بی
کتدرجهتهایذهنیمبتنیبرهمکاریومشارهایاجتماعیومدلهنجاربنابراین، گسترش . گردد می

 های اقتصادی و اجتماعی و آموزش و کاهش فاصله قیطر از– و تقویت انسجام اجتماعی منافعجمعی

ای که تمام آحاد  توسعه به گونه در حالایجاد تغییرات اساسی در شرایط زندگی و کار در کشورهای 

به  –خوردار باشندشان بر جامعه از درآمد کافی برای تأمین معاش، سالمت و امنیت خود و خانواده

شود،  ترتیبات اجتماعی که منجر به تحول نهادی یا ساخت و ایجاد نهادهای با کیفیت بهتر میعنوان 
با توجه به اینکه بخش عظیمی از فقرا و محرومان در نواحی . باید در اولویت سیاستمداران قرار گیرد

های اجتماعی و  عدم تعادلکنند، توجه به کاهش  روستایی کشورهای در حال توسعه زندگی می
ناپذیر در  ها، منابع و منافع، ضرورتی اساسی و اجتناب اقتصادی در نواحی روستایی از حیث فرصت

در جوامع در ضمن الزم است این نکته مورد توجه قرار گیرد که . شود فرایند توسعه ملی محسوب می
 ، نهادهای اجتماعی سنتیترین عامل خلق و تداوم انسجام اجتماعی سنتی و روستایی، مهم

اما در جوامع . است  ارزشی هنجاری در سیطره روابط شخصی نظاممبتنی بر تشابه   (غیررسمی)

شهری و مدرن، در چارچوب نیازهای جدید و تعامالت اجتماعی، نهادهای سنتی تا حدودی تخریب 
عه برای افزایش انسجام در این شرایط، قابلیت جام. گردد شود و نهادهای جدیدی جایگزین آن می می

  و میزان برابری و برخورداری  قانون اکمیتو ح  اجتماعی به شدت تحت تأثیر روابط غیرشخصی

. در جامعه است  (رسم) دهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی تحت ساختار نهادی جدی افراد از فرصت
ها  ؤثر واقع شود که این تفاوتتواند م فقط وقتی می ها یگذار استیسهای سیاستی و  بنابراین، توصیه

 .در آنها مورد توجه قرار گیرد

 های سیاستی دستاوردها و توصیه* 

شود امروزه رویکردهای نهادی، جریان غالب  مشخص می با مروری بر تحوالت اندیشه توسعه
گذاران این پرسش  دیگر برای سیاستای که  به گونه. در تبیین دالیل رشد و توسعه کشورها است

بلکه این پرسش حائز اهمیت است که کدام نهادها . رح نیست که آیا نهادها اهمیت دارند یا خیرمط

                                                
1  Defacto 
2  Personal Relationship 
3  Impersonal Relationship 
4  Rule of  Low 
5  Inclusion  
6  Dejure 
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بر این اساس، در  .ها را ایجاد کرد، تغییر داد، تقویت یا تعدیل کرد توان آن مهم هستند و چگونه می
قرار پژوهش حاضر، بررسی دالیل عملکرد متفاوت کشورها در خلق نهادهای کارآمد مورد توجه 

 :بندی کرد توان جمع گرفت که دستاوردهای آن را  به شرح زیر می
های متفاوت اجتماعی در  ها و تضادهای راهبردی و عدم انسجام اجتماعی میان افراد و گروه تعارض -

ترین دالیل عدم موفقیت اصالحات نهادی در کشورهای در  کشورهای در حال توسعه، یکی از مهم
 . شود حال توسعه محسوب می

جامعه منسجم به این معنی است که افراد سهیم در جامعه، برای مفاهیم و مسائل اساسی معنای  -
های الزم برای  فهم مشترکی از زمینه. مشخص است کامالًها  در تالش شان نقش. مشترک دارند

. گیرند ابزار مناسب و فرایندهای الزم برای حل آن را به کار می. ها و مسائل موجود دارند چالش
در نهایت، تعهد مشترک . فهمند و در راستای آن قرار دارند اهداف و چگونگی رسیدن به آن را می

 . ها دارند یابی به اهداف و موفقیت برای دست

پذیرش تفکر علمی،  های جامعه، ها و توانایی توسعه ظرفیت های مساعد برای زمینه، جامعه منسجم -
گذاری حول  ریزی و سیاست ها، توجه بیشتر به برنامه ی و آزمون آنریکارگ بههای نو و  پذیرش اندیشه

همه عوامل . کند را فراهم می خلق و تداوم نهادهای کارآمدوری و کارایی و در نهایت،  محور بهره
تجمعی در یک حلقه  به صورتی دارد و این فرایند اقتصادمذکور، همراهی مثبتی با رشد و توسعه 

 . یابد تداوم می( رونده ارتقاءدهنده یا پس)

 تار وفرایند توسعه در مرحله اول باید معطوف به تقویت بافت اجتماعی منسجمی باشد که در آن،  -
پذیری، رعایت حقوق  مبتنی بر اعتماد متقابل، نظم-های ذهنی مشترک  ه، از طریق مدلپود جامع

و نهادهای متنوعی را در  ابدیبه هم پیوند  -، همکاری و مشارکت جمعیو مداراشهروندی، تساهل 
ارتباط با همکاری و هماهنگی میان اعضای جامعه و تسهیل حل تعارض میان عالیق و منافع متفاوت 

اجزای شود و  ، از تضاد موجود میان منافع، نظم و انسجام اجتماعی خلق میگونه نیبد. کندایجاد 
 .آورد می وجود بهکل معنادار و مؤثری را  که شود یمای به یکدیگر وصل  گونه تشکیل دهنده جامعه، به

شود که نظریات متفاوتی  با مطالعه ادبیات مرتبط با شناخت و تبیین انسجام اجتماعی مشخص می -
ای که در برخی  به گونه. گیری انسجام اجتماعی در جوامع وجود دارد درباره ماهیت و سازوکار شکل

های فردی و لیبرالیسم و در برخی دیگر به  ی به آزادیهای مشترک در جامعه، در برخ به ایجاد ارزش
های ذهنی مبتنی بر  بنای ترویج مدل های اقتصادی و اجتماعی به عنوان سنگ رفع نابرابری و محرومیت

در عین حال، . یابی به انسجام اجتماعی توجه شده است همکاری و مشارکت جمعی در راستای دست
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های فردی و گسترش  های اخیر انجام شده، بسط توانایی الهای تجربی که در س در اغلب پژوهش
از طریق تأمین آموزش و بهداشت به عنوان محرک )گیری همگان از امکانات اقتصادی و اجتماعی  بهره

های عمومی مناسب، به عنوان موتور محرک سازوکار  همراه با دموکراسی و اجرای سیاست( نخستین
 .رار گرفته استخلق انسجام اجتماعی مورد توجه ق

ایجاد تغییرات اساسی در شرایط زندگی و کار در  های اقتصادی و اجتماعی و کاهش فاصله -
ای که تمام آحاد جامعه از درآمد کافی برای تأمین معاش، سالمت و  توسعه به گونه در حالکشورهای 

جر به تحول نهادی یا ترتیبات اجتماعی که من به عنوان-شان برخوردار باشند  امنیت خود و خانواده
 .باید در اولویت سیاستمداران قرار گیرد -شود اد نهادهای با کیفیت بهتر میساخت و ایج
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