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  مقدمه 1-1
به صورت همگن در  را کار همواره اندیشمندان اقتصادي عامل نیروي 1950تا پیش از دهه 

باشند در  برخودارهاي مختلفی  توانایی ممکن است از این واقعیت که افراد گرفتند ونظر می

هاي مرسوم رشد نتوانست بدین ترتیب، بعد از آنکه مدل. هاي اقتصادي جایگاهی نداشت تحلیل

. ها متوجه نقش سرمایه انسانی در اقتصاد شدهاي رشد اقتصادي را تبیین کند، دیدگاه تمامی جنبه

باشد اما  یروي کار میها و به طور کلی کیفیت نها، مهارت ها، تخصصسرمایه انسانی شامل آموزش

شد  سوالی که مطرح می. مطالعات تجربی به نتیجه یکسانی راجع به نقش سرمایه انسانی نرسیدند

رغم این که امکان دستیابی به پیشرفت تکنولوژي براي همه کشورها وجود این بود که چرا علی

اقتصادي متناسب در همه دارد و اغلب کشورها نیز از نیروي کار تحصیل کرده برخوردارند اما رشد 

در طی همین مطالعات تقریبا پس از فروپاشی بلوك شرق و در آغاز دهه . گیرد کشورها شکل نمی

میالدي بود که اقتصاددانان متوجه شدند برخی جوامع یا کشورها وجود دارند که به سرعت به  90

ر توجهی دارند و نه که نه سرمایه مادي درخوسوي مرزهاي توسعه یافتگی در حرکتند در حالی

  ).1383یزدان،  برهان(سرمایه انسانی آنها بسیار گسترده و انباشته است 

رغم رشد اقتصادي و افزایش تولید ناخالص داخلی،  در این میان کشورهایی بودند که علی

در واقع این کشورها تنها به رشد اقتصادي تکیه . نتوانسته بودند پیشرفت اقتصاد خود را جلو ببرند

نموده و به توسعه اقتصادي که مفهومی کیفی دارد توجه نکرده بودند، حال آنکه سرمایه اجتماعی 

اي از توسعه پایدار است که با وجود نقش مهم و تاثیرگذار آن در اقتصاد، مورد غفلت قرار  نیز، مولفه

  .تماعی شدنددر این زمان بود که پژوهشگران متوجه سرمایه دیگري به نام سرمایه اج. گرفته است

دانند،  بدین ترتیب اقتصاددانان دیگر سرمایه فیزیکی را تنها سرمایه موجود در اقتصاد نمی

هاي انسانی و سرمایه طبیعی و اخیرا سرمایه اجتماعی را  هاي جدید از قبیل سرمایه بلکه سرمایه

ر ادبیات جدید کنند، که هر کدام آثار مهم و قابل توجهی در رشد اقتصادي دارند و د معرفی می

هاي انسانی و اجتماعی از شرایط و  در این میان سرمایه. اقتصادي به آنها بسیار پرداخته شده است

  ).1388رنانی و دلیري، (ویژگی خاص برخوردار است 

هاي اجتماعی، روابط اجتماعی، اعتماد  سرمایه اجتماعی به مفاهیم ارزشمندي از قبیل شبکه
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مند  سرمایه اجتماعی را مجموعه نظام) 1998(بانک جهانی . دشو عمومی و تعهد اطالق می

ها و تعهدها که در جامعه استقرار یافته، باعث تسهیل و  هاي غیررسمی، هنجارها، قاعده ارزش

هاي خاص  یابی به هدف هایی براي دست کارآمدي مناسبات میان اعضاي آن جامعه شده و ظرفیت

از جمله این اهداف، حفظ و  ).60: 1389و منتظري مقدم،  نظرپور(کند  آورد، تعریف می پدید می

  .برداري بهینه از منابع طبیعی یک جامعه است بهره

 تعلق نسل حاضر به فقط که است جامعه آن هاي ثروت جامعه، یکی از هر طبیعی منابع

توسعه پایدار هست و از عوامل پایه در فرایند  نیز آیندگان به متعلق که است میراثی بلکه نداشته،

 مشترك وظایف منابع این از صحیح برداريبهره و حفاظت، احیاء دلیل همین به. رود به شمار می

 اما. و مردم آن جامعه است محلی هاي تشکل غیردولتی، هاي سازمان ها، دولت المللی، نهادهاي بین

 نسل متوجه زمینه این در که مشکالتی و ها استان و در کشور طبیعی منابع تخریب کنونی روند

 و توسعه حفظ، احیاء، زمینه در که اقداماتی با تخریب سرعت است، شده و آیندگان حاضر

 مشکالت این بر آمدن فائق جهت در. مقایسه نیست قابل شود، می انجام طبیعی منابع برداري بهره

 اما. باشد می مهم و روشن طبیعی منابع هاي طرح کننده حمایت و ریز عنوان برنامه به دولت نقش

 مردم مشارکت عدم نتیجه. باشد می مشارکت مردم نیازمند ها طرح گونه این اجراي که است واضح

 تخریب نرخ افزایش در توان می را طبیعی منابع برداري بهره و توسعه احیاء، فرایند حفظ، در

  ).52: 1388آرایش و حسینی، (منابع طبیعی جستجو کرد 

 با نظر فرهنگی اجتماعی، از همبستگی ایجاد با اجتماعی نظر از است اجتماعی قادر سرمایه

 جدید از شکلی ترویج با سیاسی نظر از و ها هزینه کاهش اقتصادي با نظر از اخالقی، تعهد ایجاد

رفاه اجتماعی و حل مسائل و مشکالت  ارتقاي جهت در مردم مشارکت با گذاريسیاست

  ). 1388عقیلی و همکاران، (باشد  مؤثر زیستی محیط

  تعریف مسئله 1-2
اي، اهمیت زیادي  زیستی به دلیل افزایش گازهاي گلخانه طی چند دهه اخیر، مسائل محیط

اي باعث به وجود آمدن  افزایش گازهاي گلخانه. هاي ملی و جهانی داشته است گذاري در سیاست



4 

هاي قطبی و  شدن الیه ازن، ذوب شدن یخ پدیده تغییرات آب و هوایی و گرمایش جهانی، سوراخ

ها داراي عوارض و مخاطرات بهداشتی و سالمتی زیادي براي  هاي اسیدي شده که این پدیده باران

  ). 2: 1390زاده، نظري و بخشی(باشد  ها می انسان

 بر مخربی تواند آثار می ناپایدار اقتصادي رشد ادامه که اند رسیده این درك به نخبگان

 احتمال. کند تهدید جدي طور به را بعدي هاي نسل رفاه عمومی و تولید ظرفیت و گذاشته طبیعت

 توسعه هدف دو شکل به و شده آینده مورد الزام در و اخالقی تعهد احساس باعث خطري چنین

 دررا » توسعه پایداري«و » زیست محیط«، »توسعه «تعامل و کرده بروز زیستی تنوع و پایدار

 در راستا، همین در .هاي کشورهاي مختلف تبدیل کرده است مختلف به یکی از دغدغه هاي عرصه

 طبیعی منابع مدیریت و ریزي برنامه در مردم مشارکت جلب هاي بیستم، روش قرن پایانی هاي دهه

 دستخوش تغییرات اقتصادي، و سیاسی اجتماعی، هاي تحت دگرگونی زیست، محیط مدیریت و

است  واقعیت این بیانگر صنعتی پیشرفته کشورهاي گذشته در هاي دهه روند. است شده اي عمده

 رهیافتی به طبیعی منابع و زیست هاي محیط عرصه مدیران نیز و کارشناسان دولتی، کارگزاران که

  ).1: 1388عقیلی و همکاران، (اند  آورده  روي تازه

 حافظ عوامل اصلی و عناصر از یکی عنوان به او رفتارهاي و انسان تازه، به رهیافت این در

 هر در. شده است مبذول خاص توجه زیست کیفیت محیط تقویت عامل و زیستی محیط منافع

 ممکن که دهند می نشان خود از زیست محیط درمورد مشخصی نسبت به برخورد افراد اي جامعه

 طیف این .باشد دو این بینابین یا رفتاري غیرمسئوالنه کامال یا و مسئوالنه کامال برخورد است این

 طور به که است شماري عوامل بی و متغیرها تأثیر تحت زیست، محیط به برخورد نسبت از وسیع

 از براي استفاده جامعه افراد تصمیم نظري لحاظ به .شود می فرد مربوط اجتماعی محیط به عمده

 در زیست، محیط به نسبت مسئوالنه رفتاري مثال، داشتن براي یا و جدید فن و روش ایده، یک

سرمایه «بحث  به مربوط به منابع مروري. است بررسی قابل »اجتماعی کنش نظریه«قالب 

که مفهوم  دهد می نشان نیز )1993، 3پاتنام(، )1983، 2بوردیو(، )1998، 1کلمن( »اجتماعی

                                                 
1- Coleman  
2- Bourdieu  
3- Putnam  
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 گسترش توانایی واقع در اجتماعی سرمایه و بوده اجتماعی کنش به معطوف» اجتماعی سرمایه«

 این براساس. شود می اجتماعی محسوب کنش منبع تعبیري به و سازد می غنی را آن است و کنش

 چه تا زیستی، محیط رفتارهاي که شود داده نشان تا شود می سعی این مطالعه در نظري پشتوانه

   ).2همان منبع، ص (گیرد  می قرار آن ابعاد اجتماعی و سرمایه تحت تأثیر میزان

  انجام تحقیق ضرورت 1-3
در دنیاي معاصر، با گذار از عصر سنتی به نیمه سنتی و مدرن که با تغییر و تحوالت 

همراه بوده است، یکی از ...) چون شهرنشینی، صنعتی شدن، جهانی شدن و  هم(شماري  بی

باشد  انسان می 1زیست هایی که بی تأثیر از این تغییر و تحوالت نبوده است، محیط ترین بخش مهم

زیست در سطح جهانی و ملی، در معرض تهدیدهاي جدي قرار   محیط). 1389صالحی و محمدي، (

ها، فهرست این تهدیدها از گرم شدن اقلیم زمین تا از دست رفتن تنوع زیستی و انواع آلودگی. دارد

ان و زمین اي متشکل از انس زیست مجموعه محیط). 2006، 2و کلر بوتکین(بس درازمدت است 

اش به صورت مستقیم و غیرمستقیم در  باشد و هر آنچه که در زمین به منظور تأمین زندگی می

به دنبال افزایش جمعیت و همراه با مطرح شدن مفاهیمی چون توسعه . گیرد اختیارش قرار می

زیستی از   پایدار به معناي، حفظ و نگهداري از منابع  براي نسل آینده، لزوم توجه به مسائل محیط

  ). 1389صالحی و محمدي، (اهمیتی دو چندان برخوردار شده است 

از . زیست استفاده کرد توان به عنوان متغیري در جهت بهبود محیط از سرمایه اجتماعی می

زیست و استفاده بیشتر از منابع را  آن جایی که هر رشد اقتصادي و افزایش تولید، آلودگی محیط

زیست و  رسد که به ارتباط میان سرمایه اجتماعی و محیط ضروري به نظر میدر پی دارد، بنابراین 

آثار غیرقابل انکار این دو متغیر بر روي هم پرداخته و بدین صورت، از عواقب منفی رشد اقتصادي 

 .کاسته و در کنار رشد، به توسعه پایدار دست یافت

  

                                                 
1 -Environment 
2 -Botkin and Keller 
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 فرضیات تحقیق 1-4
یه اجتماعی موجود در مناطق مورد نظر و در هرچه سرمادر این پژوهش با توجه به اینکه 

زیست کمتر و  پی آن، اعتماد و انسجام و همفکري باالتر باشد، آسیب و ضربه به محیط

 سرمایه اجتماعی موجود در ایراناوال  زیست داراي کیفیت باالتري است، در این راستا، محیط

  .شود میبررسی زیست  حیطسالمت مهاي آن و  محاسبه شده و سپس رابطه موجود بین مولفه

  : در واقع، فرض اصلی در این تحقیق این است که

  . زیست رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد بین سرمایه اجتماعی و سالمت محیط

  قلمرو تحقیق 1-5
قلمرو تحقیق شامل سه مورد قلمرو موضوعی، قلمرو زمانی و قلمرو مکانی است که در ادامه به 

  .شود میتشریح هریک پرداخته 

  قلمرو موضوعی  1- 1-5
زیست در اقتصاد  اجتماعی بر محیط بررسی تاثیر سرمایه«موضوع مورد بررسی در این تحقیق 

  .است» ایران

  قلمرو زمانی  2- 1-5
چنین آثار غیرقابل انکار آن، هرچه دوره زمانی  با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی و هم

در این مطالعه، قلمرو زمانی براي . بهتري به دست خواهد آمدگیري  تر باشد نتیجه تحقیق طوالنی

هاي ایران  ها، براي استان و بدلیل مشکالت مربوط به داده 1390تا  1363هاي  کشور ایران سال

  .در نظر گرفته شده است 1384تا  1381هاي  سال و در سال 4طی 

  قلمرو مکانی   3- 1-5
  .باشد هاي آن می ستانقلمرو مکانی این تحقیق، کشور ایران و ا
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 نوع تحقیق  1-6
این تحقیق به دنبال سنجش میزان سرمایه اجتماعی . تحقیق حاضر تحقیقی کاربردي است

هاي  زیست است، جنبه کاربردي این تحقیق، استفاده از روش در ایران و بررسی اثر آن بر محیط

اوال میزان سرمایه اجتماعی در  باشد تا بدین وسیله جامع براي محاسبه میزان سرمایه اجتماعی می

  .ایران شناسایی شده و ثانیا در جهت تقویت و بهبود آن گامی برداشته شود

  ها و اطالعات آوري داده هاي جمع ابزار و روش  1-7
اي با  آوري اطالعات اولیه و ادبیات موضوع، مطالعات اسنادي و کتابخانه به منظور جمع

هاي نگارش شده اعم از منابع فارسی و التین، مورد استفاده  نامه استفاده از کتب، مقاالت و پایان

هاي سنجش سرمایه اجتماعی،  به منظور آگاهی از مفاهیم، تعاریف، ابزارها و روش. قرار گرفت

هاي انجام شده در این  تجربیات داخلی و خارجی از طریق جستجوي اینترنتی و رجوع به تحقیق

  . آوري شده است زمینه، اطالعات مورد نیاز جمع

، روش )رتبه درصدي(روش شاخص ترکیبی  5، از به منظور سنجش سرمایه اجتماعی

پس از محاسبه  .داگوم، روش آنتروپی شانون، روش فازي و روش تحلیل عاملی استفاده شده است

هاي تلفیقی یا  زیست براساس روش داده سرمایه اجتماعی به بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر محیط

  . پراخته شده است هاي گسترده برداري با وقفه روش خودتوضیحچنین  و هم) پانل(بلویی تا

چنین بانک جهانی  آماري و هم  آمارهاي مورد استفاده نیز از مرکز آمار ایران و سالنامه

 SPSS16 ،EVIEWS6، Stata افزارهاي الزم به ذکر است در این پژوهش از نرم. بدست آمده است

SE 11،  Microfit 4.1استفاده شده است.  

  ها و اصطالحات تعریف واژه  1-8
  :و تعاریف مربوطه، عبارتند از ژگان کلیدي این تحقیقوا

ها و تعهدها که  هاي غیررسمی، هنجارها، قاعده مند ارزش مجموعه نظام: سرمایه اجتماعی

در جامعه استقرار یافته، باعث تسهیل و کارآمدي مناسبات میان اعضاي آن جامعه شده و 


