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 چکیده
سی سرمایه اجتماعی در ایران و ارتباط آن با مؤلفه های توسعه،             نوشتار حاضر، با هدف کلی برر      

. باالخص توسعه اجتماعی به شیوه اسنادی و با استفاده از روش تحلیل ثانویه تدوین شده است                    
و توزیع نابرابر منابع،      شناخت این ارتباط از طریق به تصویر کشیدن نابسامانی های اجتماعی                   

بررسی متون پژوهشی   . امکان پذیر گردیده است  ه ها با سرمایه اجتماعی     امکانات و نیز پیوند این مؤلف     
برخی از مؤلفه های    و تحقیقات نظری و تجربی صورت گرفته همسو با یافته های این مطالعه،                    

 همچنین یافته های مقاله پیش رو نشانگر .سرمایه اجتماعی در کشور را در سطح نازلی ارزیابی می کند  
خی از نابسامانی ها و آسیب های اجتماعی در طی سال های اخیر افزایش               این است که روند بر      

به نظر می رسد که افزایش این نابسامانی ها رابطه ای تنگاتنگ با عدم تعادل و نابرابری               . یافته است 
گسترش فقر و نابرابری ها در   . فضایی حاصل از توزیع نابرابر منابع و امکانات در سطح کشور دارد           

 از توزیع ناعادالنه، بر اساس سلسله ای از روابط علت و معلولی، زمینه بروز مسائل و                  جامعه ناشی 
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مشکالت ناشی از چنین بحران هایی که روند . نابسامانی ها وآسیب های اجتماعی را فراهم می نماید     
سقوط سرمایه اجتماعی را نشان می دهد، خود سبب کندی حرکت در مسیر توسعه و باالخص                   

 می توان این فرض را نمود که بین سرمایه           در تلفیق و جمع بندی    .اعی کشور می گردد  توسعه اجتم 
اجتماعی و فرایند توسعه در مرحله ای که عدم تعادل ها، نابرابری ها، نابسامانی ها و تبعیض ها وجود              
 دارد، چگونگی توسعه و برنامه های آن در توزیع مفید منابع در ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی                 

سپس بعد از آنکه با عناصری مانند آگاهی، توانمندسازی، اعتماد و مشارکت، سرمایه             . نقش دارد 
اجتماعی شکل گرفت؛ این سرمایه می تواند به عنوان یک متغیر مهم در برنامه های توسعه ای وارد                

 . عمل شود و به کارآمدی برنامه ها و همراهی و همکاری آحاد مردم منجر گردد
 

 سرمایه اجتماعی، آسیب های اجتماعی، نابرابری ها، اعتماد اجتماعی، توسعه           :یدیواژگان کل 
 .اجتماعی

 و طرح مسأله مقدمه
یکی از جنبه های مهم در توسعه پایدار اجتماعی استفاده از مفهوم سرمایه در وجه اجتماعی آن                    

اما از حدود دو دهه     هر چند واژه سرمایه اساساً در قلمرو اقتصادی به کار گرفته می شود،               . است
گذشته در قلمرو اجتماعی مورد پذیرش رو به فزاینده ای قرار گرفته است و در حال حاضر به                      

به سه  ). 79 :1385مرکز ملی آمایش،  (عنوان یکی از موارد مهم در توسعه یافتگی مطرح می باشد          
فیزیکی یا  نوع سرمایه ای که به طور متداول در تحلیل های اقتصادی تحت عناوین سرمایه                       

تولیدی، سرمایه طبیعی و سرمایه انسانی از آنها نام برده می شود، اکنون نوع چهارمی با عنوان                      
به طور معمول، آنچه توسعه و رشد           ). 1996سراج الدین،  (سرمایه اجتماعی اضافه شده است       

انسانی است  اقتصادی بر پایه آن بنا شده، شامل سرمایه طبیعی، سرمایه فیزیکی یا تولیدی وسرمایه               
این مسئله به تازگی معلوم شده است که این سه            . که به عنوان ثروت یک ملت شناخته می شود        

نوع سرمایه، فقط بخشی از فرایند رشد اقتصادی را تعیین می کنند؛ چرا که این ها از راهی که                       
سعه را  بازیگران اقتصادی با یکدیگر تعامل می کنند و به یکدیگر نظم می بخشند تا رشد و تو                    

پس برای بررسی اختالف رشد میان کشورهایی که از نظر آن سه             . فراهم آورند، چشم می پوشند   
دسته سرمایه، دارای وضعیت یکسانی هستند، باید در پی حلقه ای دیگر بود؛ آن حلقه مفقوده،                    

 ). 23 :1385شارع پور،(سرمایه اجتماعی است
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امه ریزان کشور، این موضوع است که چرا به رغم تمام           از جمله مسائل و دغدغه های سیاستگذاران و برن        
و سرمایه گذاری های متعددی که دولت در بخش های اقتصادی انجام می دهد،                 برنامه ریزی ها  

معموالً زمانی که از     . نمی توان بر شرایط دشوار اقتصادی و مشکالت معیشتی مردم فائق آمد               
به عنوان  ) مادی(لب کمبود سرمایه فیزیکی      مشکالت اقتصادی کشور سخن به میان می آید، اغ         

یکی از بزرگترین معضالت نام برده می شود و از سرمایه های اجتماعی هیچ سخنی به میان                         
این در حالی است که نیاز به سرمایه اجتماعی در شرایط رکودی یا تورمی که نیاز به                     . نمی آید

 و سرمایه اجتماعی در کنار سایر        اعتمادسازی است، بیش از هر سرمایه دیگری احساس می شود         
سرمایه ها می تواند بسیاری از معماهای الینحل اجتماعی را از سر راه حرکات توسعه ای جامعه                   

 ).35 ـ 36: 1375متوسلی و بی نیاز،(بردارد و رشد شتابان اقتصادی، اجتماعی را امکان پذیر نمایند

شارکت های مردمی، منابع درآمدهای    از یک سو تکیه بر درآمدهای نفتی سبب عدم توجه به م              
منطقه ای، عدم توسعه محلی و منطقه ای کشور و فاصله زیاد مناطق نسبت به هم گردیده و باعث                   

با قابلیت های توسعه و مزیت های نسبی خود از             شده تا همه جوامع و مناطق نتوانند متناسب           
یی در توسعه یافتگی کشور و      از دیگر سو چنین تفاوت ها     . مواهب توسعه ملی برخوردار گردند     

با ایفای نقش   ) 1384کالنتری و گنجی،  (استان ها و نیز شکاف توسعه ناشی از توزیع نامناسب منابع         
، میسر نگردیده و نیازمند به سطوح مختلف            ...متمرکز دولت در چارچوب وظایف مستمر و         

در امور اقتصادی،   ... و  متناسب تصمیم گیری بوده تا بتواند بخش های غیردولتی، نهادها، اصناف            
، که این مهم در سایه توجه به سرمایه          )63 ـ   64: 1381پوراحمد،(وادار سازد اجتماعی به حرکت    

 .اجتماعی امکان پذیر می گردد

در صورت فقدان سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست می دهند و بدون                    
.  تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار می نماید        سرمایه اجتماعی، پیمودن راه های توسعه و     

محسوب برای دستیابی به توسعه     از این رو موضوع سرمایه اجتماعی به عنوان یک اصل محوری              
 ).147 :1382الوانی و شیروانی،(می گردد

نوشتار حاضر با هدف کلی بررسی سرمایه اجتماعی در ایران با استفاده از روش اسنادی و تحلیل                  
شناخت این ارتباط از طریق به تصویر کشیدن نابرابری های اجتماعی،            . نویه، تدوین شده است   ثا

 در کشور امکان پذیرگردیده     نابسامانی های اجتماعی  و توزیع نابرابر منابع و امکانات و نیز        اقتصادی  
ی و   اهداف اختصاصی در مطالعه انجام شده مشتمل بر هم پیوندی نظری بین سرمایه اجتماع              .است
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همچنین با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی در توسعه اجتماعی و                 . توسعه اجتماعی می باشد   
کارکردهای بالقوه آن در توسعه و صرفه جویی ها در هزینه های مدیریتی، کنترل و نظارت و حل                 
 تعارضات؛ برنامه ریزی های مختلفی برای افزایش ذخیره این سرمایه الزم است که در این ارتباط               

 به عالوه، اشاره ای به شیوه های سنجش سرمایه اجتماعی و جنبه های منفی .نقش دولت بررسی می گردد 
 .سرمایه اجتماعی نیز شده است

جهت دستیابی به اهداف فوق الذکر، قبل از ارائه چارچوب نظری به طور مختصر به پیشینه                        
 داده ها، شاخص ها و مؤلفه ها، پیوند بعد از چارچوب نظری با استفاده از. مطالعات پرداخته می شود 

در نهایت  . بین سرمایه اجتماعی در ایران با برنامه های توسعه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد                
پیشنهادهایی جهت ایجاد و ارتقای سرمایه اجتماعی به منظور استفاده بهینه از امکانات و فرصت ها        

 .ارائه می شودو غلبه بر عدم تعادل های اجتماعی و اقتصادی 
 
  ـ پیشینه مطالعات2

از جمله پژوهش هایی که از نظر سنجش سرمایه اجتماعی قابل ارجاع است ـ اگرچه به زعم برخی 
از محققان به معنای سنجش کامل سرمایه اجتماعی نیست ـ به اجمال می توان به موارد ذیل اشاره                  

» ی و نگرش های اجتماعی در ایران     گرایش های فرهنگ «پژوهش اسدی و همکاران با عنوان       . کرد
هم .  شهرستان انجام شده است    24 خانوار شهری و روستایی در       4420 در میان    1353که در سال    

 در سطح شهر تهران و در میان         1358چنین پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه در ایران در سال             
به اجرا  » ماعی در ایران  گرایش های فرهنگی و نگرش های اجت     « خانوار، پژوهشی با عنوان        700

با عنوان توسعه و تضاد به         ) 1376(اثر ارزشمند فرامرز رفیع پور      ). 15: 1379محسنی،(درآورد
 .سنجش بسیاری ازآراء و تغییر ارزش ها و نگرش ها پرداخته که تا حدودی قابل ارجاع است 

 با عنوان بررسی    یکی. سه پژوهش در سطح ملی بعد از انقالب اسالمی در ایران انجام شده است              
و به سفارش   ) 1379(آگاهی ها، نگرش ها و رفتارهای اجتماعی ـ فرهنگی در ایران توسط محسنی           

پیمایش ملی ارزش ها   «دو پژوهش دیگر با عنوان      . وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به اجرا درآمد       
ن برنامه سوم    قانو 162ماده   بر اساس    1382 و   1379است که در سال های      » و نگرش های ایرانیان  

 .  بود استان کشور توسط جمعی از اساتید به اجرا درآمد که در نوع خود کم نظیر28توسعه در مراکز 

در ایران در چند سال گذشته تحقیقات متعددی دربارۀ سرمایه اجتماعی و یا برخی از عناصر آن                   
از آن جمله سنجش    . در شکل پژوهش های مستقل و پایان نامه ها و مقاالت می توان مالحظه نمود           
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سرمایه اجتماعی در استان مازندران توسط شارع پور، سنجش سرمایه اجتماعی در شهر تهران و                 
عوامل مؤثر بر آن توسط ناطق پور و فیروزآبادی، بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در                 

 این سرمایه اجتماعی    افزون بر . بین ساکنان شهر زنجان توسط اوجاقلو و زاهدی انجام گرفته است          
فیروزآبادی و  (توسط کسان دیگری هم در مناطق مختلف ایران مورد بررسی قرار گرفته است                

عبداللهی و   .....).  و  1384 ، صفری شالی،    1385، قاسمی و همکاران،      1385ایمانی جاجرمی     
 منفی آن   موسوی، با توجه به پایین بودن میزان سرمایه اجتماعی، غلبه گونه قدیم بر جدید و نقش               

از لحاظ جلوگیری از تحقق انسجام جمعی در سطح ملی، تقویت سرمایه اجتماعی جدید به ویژه                 
در بعد روابط انجمنی و پیامدهای مثبت آن از طریق اصالح و بهبود محیط اجتماعی کنشگران                    
فردی و جمعی، تقویت نهادهای مدنی و اصالح بینش ها و کنش های افراد را ضروری                            

 ).195 :1386عبداللهی و موسوی،.(دانسته اند

حسینی و همکاران با انجام پژوهشی بر مبنای داده های ثانویه پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان به                 
رتبه بندی سرمایه اجتماعی در مراکز ایران مبادرت نموده و نتیجه گرفته اند که با توجه به تفاوت های                   

ی که در جهت افزایش سرمایه اجتماعی عمل می کند، باید           موجود، برای تعیین اهداف و سیاست های      
مؤلفه ها و شاخص های مهم و تعیین کننده سرمایه اجتماعی آن بخش یا شهر را به صورت خاص مورد                 

 ).59: 1386حسینی و همکاران،(مطالعه قرار دهیم

 اقتصادی یا   از نظر دینی ترکمانی، علت افول سرمایه اجتماعی در ایران بیش از آنکه به عوامل                  
فرهنگی مربوط شود، ریشه در سازمان درونی ضعیف دولت و رابطه دولت با نیروهای اجتماعی                 

 ).147: 1385دینی ترکمانی، (مربوط است

ربانی خوراسگانی و ارشدی یکی از تغییرات مهم مؤثر بر تخریب سرمایه اجتماعی در ایران بعد                  
ند که در این جریان ثروت اندوزی به یک ارزش           از جنگ را جریان تغییر ارزش ها اعالم کرده ا        

در این مقاله با ارزش شدن ثروت، حاصل وجود نابرابری های اجتماعی و فرایند                . تبدیل گردید 
نیازآفرینی قلمداد گردیده است، و برخی از عوامل فرهنگی مانند نیاز به احترام، آموزش                         

لتی، تغییر ارزش ها را تشدید کرده        احساسی و فشار هنجاری در ایران، احساس فقر و بی عدا              
 ).104 :1385ربانی خوراسگانی و ارشدی، (است

به باور یارمحمد قاسمی، فرجام توسعه بی قواره و یک بعدی، با تأکید بر بخش سخت افزاری،                    
چیزی جز سقوط سرمایه اجتماعی، انسانی یا به عبارت دیگر زیست جهان توسط سیستم نخواهد                



                                دیباچه ای بر سرمایه اجتماعی و رابطه آن با مؤلفه های توسعه اجتماعی در ایران
 

193

ب مدیریت توسعه از آنجا نشأت می گیرد که هدایت گران برنامه های توسعه،           به زعم وی آسی   . بود
سمت و سوی آن را بر اساس نگاه تکنوکراسی ترسیم کرده و التفات چندانی به بعد نرم افزاری و                   

البته نه با   (در نتیجه عقالنیت حاکم بر فرایند توسعه نوعی عقالنیت ابزاری را            . انسانی آن نداشته اند  
ایجاد نموده و علی رغم این که دولتمردان با         ) آهنگی که در جوامع صنعتی اتفاق افتاد       شدت و   

شعارهای انسان گرایانه و دینی مدعی اداره کشورند، اما در عمل این تکنوکراسی است که حرف               
 ).183: 1387قاسمی،(اول را در تدوین و اجرای برنامه های توسعه می زند

 ملی، وضعیت سرمایه اجتماعی جوانان کشور، مورد سنجش و              برای اولین بار در یک مطالعه       
 توسط گروهی از جامعه شناسان و اعضای         1386این سنجش در سال      . بررسی قرار گرفته است    

 درصد از جوانان معتقدند که      49بر این اساس    . هیئت علمی دانشگاه های کشور انجام شده است       
جوانان با نهادها و سازمان های دولتی و            ارتباط  . وضعیت جامعه در آینده بهتر خواهد شد           

. میزان سرمایه اجتماعی جوانان کشور به طور کلی، کم رو به متوسط است              . غیردولتی کم است  
میزان اعتماد بین فردی جوانان کم است و برخی از ابعاد سرمایه اجتماعی قدیم دچار فرسایش                    

 برگرفته از   1387وی و همکاران،    موس(شده، اما سرمایه اجتماعی جدید هنوز شکل نگرفته است         
 ).1387ایسنا، 

عده ای همچون منوچهر صبوری، غالمعباس توسلی، دلفروز و تاجبخش هم برخی از آثار                      
صاحب نظران و پژوهشگران سرمایه اجتماعی نظیر کلمن، فوکویاما، پاتنام و غیره را به فارسی                   

یه اجتماعی در ایران، هنوز ابزار مناسبی        علی رغم اقبال روزافزون به مفهوم سرما     . ترجمه کرده اند 
برای سنجش و چارچوب مفهومی جامعی برای تحلیل آن تنظیم و ارائه نگردیده و ضرورت و                    
جایگاه و اهمیت آن در فرایند توسعه متوازن و پایدار برای مردم و برخی از مسؤوالن، آن طوری                   

ک از کشورهای مذکور، برخی هم       عالوه بر مطالعه تجربی در هری      . که باید، روشن نشده است     
 .به مطالعه تطبیقی آن در بین جوامع پرداخته اند

در جمع بندی نتایج حاصل از مرور منابع تجربی باید گفت که در آنها سرمایه اجتماعی با                          
مؤلفه ها، شاخص ها و معرف های متفاوتی مورد سنجش قرار گرفته، به طوری که مقایسه نتایج                  

علی رغم توفیق نسبی    . لیل نبود ابزار یا خط کش واحد، مشکل است             حاصل از آن ها به د       
اغلب منابع  . پژوهشگران در تعریف و توصیف سرمایه اجتماعی، در تحلیل آن موفق نبوده اند                

تجربی خصلتی توصیفی دارند و در تعداد بسیار اندکی از آنها سعی شده است عالوه بر توصیف،                 
خته شودکه با توجه به ضعف مبانی نظری، توفیق قابل توجهی            به تحلیل سرمایه اجتماعی هم پردا     
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در اغلب منابع تجربی به کارکرد یا پیامدهای گونه های سرمایه اجتماعی یا                . هم پیدا نکرده اند  
در این زمینه بیشتر روی       . آنها توجه نشده است    ) کاهش یا افزایش   (اثرات حاصل ازتغییرات     

ع فردی و جمعی توسعه اقتصادی، جلب مشارکت و               پیامدهایی چون تسهیل کنش ها و مناب        
همکاری گروهی، کاهش آسیب های اجتماعی و پیشگیری از گسترش آنها و تأمین سالمت و                  

تقریبا آنچه در دیدگاه های نظری مطرح شده در منابع تجربی هم در            . رفاه انسان تأکید شده است    
 ).208 : 1386داللهی و موسوی، عب(عمل ولی به طور پراکنده مورد تأیید قرار گرفته است

تحقـیقات خارجـی دربـاره سـرمایه اجتماعـی بـه طـور گسترده و با روش های متنوعی انجام شده                      
ها است که در سطح       پیمایش جهانی ارزش    ایـن تحقیقات   یکـی از مـنابع عمـدۀ اطالعاتـی        . اسـت 
یی به آزماازی و فرضیه س یافته های این پیمایش ها عالوه بر کمک به فرضیه    . ی انجام می گیرد   جهان

 .)1384:64بوستانی،(سازی نیز یاری می رساند جرح و تعدیل نظریات و نظریه

 رابطـه بین سرمایه اجتماعی، دموکراسی و پیشرفت اقتصادی را در یازده کشور              1رایـس و لیـنگ      
ذیری بر  اروپایی و آمریکایی مورد بررسی قرار داده اند و معتقدند سرمایه اجتماعی اثرات انکارناپ             

 ).2002رایس و لینگ،(دموکراسی و پیشرفت اقتصادی دارد

به بررسی تفاوت در میزان اعتماد در بین ساکنان ایاالت متحده آمریکا              ) 2000 (2آلسینا و لفرئرا  
آنها به این نتیجه رسیدند که نابرابری های اجتماعی و عدم سنخیت نژادی و قومی در                  . پرداختند

) 1998 (3این یافته با استدالل نک و زک      .  تعیین کننده اعتماد هستند   سطح محلی از عوامل اصلی    
این دو محقق، قائل به پیوند و ارتباط بین اعتماد و فاصله اجتماعی هستند که خود                . همخوانی دارد 

 ).54 :1385شارع پور، (فاصله اجتماعی از طریق نابرابری در درآمد سنجیده می شود

مطرح می کند، ژاپن وآلمان،    ) 1995(مقاله خود به نقل از فوکویاما        در  ) 2003( 4طبق آنچه هی یرپ  
بر مبنای شواهد کمی، جزء کشورهایی با اعتماد باال طبقه بندی می شوند که توانایی بسط و گسترش                   

در این گونه جوامع، اعتماد فقط به خاطر             . بنگاه های بزرگ در این کشور ها بیشتر وجود دارد            
فوکویاما در مقابل این دسته از کشورها ،فرانسه، ایتالیا، چین،          . ل نگرفته است  پیوندهای خانوادگی شک  

__________________________________________________________ 
1 - Rice & Ling 

2 -Alesina and Laferrara 

3 -Knack and Zak 

4 -Heiyerep 



                                دیباچه ای بر سرمایه اجتماعی و رابطه آن با مؤلفه های توسعه اجتماعی در ایران
 

195

کره و تایوان را به عنوان کشورهایی با اعتماد کم برمی شمارد که بنگاه های عظیم در این کشورها، بر                    
بدین ترتیب می توان گفت    ). 78: 1384حسینی،(اساس پیوندهای خانوادگی و خاندانی شکل می گیرد      

 ). 91 :1385شارع پور، (ایه اجتماعی می تواند سطح تولید ملی را افزایش دهدسرم
 
  ـ چارچوب نظری3
  ـ مفهوم و تعریف سرمایه اجتماعی1 ـ 3

مفهوم سرمایه اجتماعی از جمله مفاهیم مدرن است که در گفتمان علوم اجتماعی و محافل                       
اما . ن مفهوم پیشینه طوالنی ندارد    هر چند ای  . سیاسی معاصر در سطوح مختلف استفاده شده است       

 به این سو در تزها و مقاالت دانشگاهی ـ بویژه در رشته های               1990کاربرد آن به تدریج از دهه        
جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست و آموزش ـ با کارهای افرادی چون جیمز کلمن، پیربوردیو،                     

 ).259: 1،1998وال(رابرت پاتنام و فرانسیس فوکویاما افزایش یافته است
. مفهوم سرمایه اجتماعی به مثابه ابزار تحلیلی برای پژوهش های اجتماعی است               « بزعم کلمن، 

کلمن بر این باور است که سرمایه اجتماعی در روشن ساختن یکی از مشکالت مهم تحلیل                        
کلمن،(»اجتماعی یا آنچه پیوند خرد و کالن نام گرفته است، نقش مؤثری را می تواند ایفا کند                   

همچنین استفاده از مفهوم سرمایه اجتماعی با توجه به روند جهانی شدن و تضعیف                ). 1988:459
نقش دولت های ملی، به عنوان راه حلی اجرایی در سطح اجتماعات محلی برای مشکالت توسعه،            

2،1999وارنر(مورد توجه سیاستگذاران، برنامه ریزان و مسئوالن سیاست اجتماعی قرار گرفته است          
 :126.(  

تعریف رایج سرمایه اجتماعی در جریان اصلی جامعه شناسی آمریکایی ـ بویژه در روایت                       
کارکردگرایانه آن ـ عبارت است از روابط دو جانبه تعامالت و شبکه هایی که در میان گروه های                 
انسانی پدیدار می گردند و سطح اعتمادی که در میان گروه و جماعت خاصی به عنوان پیامد                      

جامعه شناسی اروپایی این در مقابل .  و هنجارهایی پیوسته با ساختار اجتماعی یافت می شودتعهدات
مفهوم را در بررسی این موضوع به کار می گیرند که چگونه تحرک پیوندهای مربوط به شبکه های                   

با وجود این نکات     . اجتماعی، سلسله مراتب اجتماعی و قدرت تمایز یافته را تقویت می کند               

__________________________________________________________ 
1 - Wall 

2 - Warner 
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 این دودیدگاه در مورد سودمندی سرمایه اجتماعی در افزایش برخی ویژگی ها مانند                  مشترک
: 1998وال،(آموزش، تحرک اجتماعی، رشد اقتصادی، برتری سیاسی و در نهایت توسعه است              

304.( 

یکی از  .  عالوه بر تعاریف فوق، از سرمایه اجتماعی تعاریف مختلفی نیز ارائه گردیده است                  
سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در سیستم اجتماعی          « است که     تعاریف مطرح این  

است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن سطح                  
بر اساس این تعریف، مفاهیمی نظیر جامعه مدنی و            . »هزینه های تبادالت و ارتباطات می گردد      

فوکویاما، . (هومی نزدیکی با سرمایه اجتماعی می گردند       نهادهای اجتماعی نیز دارای ارتباط مف       
بانک جهانی نیز سرمایه اجتماعی را پدیده ای می داند که حاصل تأثیر نهادهای                      ).5 :1999

اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر روی کمیت و کیفیت تعامالت اجتماعی است و تجارب                   
قابل توجهی بر اقتصاد و توسعه کشور های           این سازمان نشان داده است که این پدیده تأثیر                

 ).1998بانک جهانی،(مختلف دارد

سرمایه اجتماعی بر خالف سایر سرمایه ها به صورت فیزیکی وجود ندارد بلکه حاصل تعامالت                 
هنجارهای گروهی و اجتماعی بوده و از طرف دیگر افزایش آن می تواند موجب پایین آمدن                    

عناصری که می تواند   . ه و نیز هزینه های عملیاتی سازمانی گردد      جدی سطح هزینه های اداره جامع    
 :در تعریف عملیاتی سرمایه اجتماعی مورد استفاده قرار گیرند، عبارتنداز

سرمایه اجتماعی به تعامل اجتماعی بین افراد بستگی دارد و کنش های جمعی افراد                   -1
 .جزء جدایی ناپذیر آن است

 و تالش برای دستیابی به منابع دو طرفه در این               جستجو برای راه حل های همکارانه      -2
 .مفهوم محوریت اساسی دارد

مشارکت در شبکه های اجتماعی، تمایل به همکاری و اعتماد بین افراد در اکثر تعاریف                   -3
 .)462 :1377، به نقل از کلمن،1384قدوسی، . (وجود دارد

اعتماد :  اجتماعی دانست   سرمایه اجتماعی را می توان حاصل پدیده های ذیل در یک سیستم               
متقابل؛ تعامل اجتماعی متقابل؛ گروه های اجتماعی با احساس هویت جمعی و گروهی؛ احساس               

 ).1999 به نقل از فلورا، 34: 1380علوی، . (وجود تصویری مشترک از آینده؛ کارگروهی
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  ـ نقش دولت در ایجاد سرمایه اجتماعی2 ـ 3
 موضوعاتی است که به کرات در جامعه شناسی کالسیک          دغدغۀ تنزل روابط اجتماعی از جمله      

شاید بتوان به تعبیری گفت که تولد جامعه شناسی، معلول نگرانی از               . معاصر به چشم می خورد   
در قرن حاضر نیروهای اقتصادی      . روند رو به تنزل روابط اجتماعی در نتیجه صنعتی شدن است            

ته و در مقابل قدرت شبکه های اجتماعی تا           رونق یافته و اندازه دولت رشد قابل توجهی داش            
اکنون به نظر می رسد که به تعبیر وولف هم بازار و هم دولت به                   . حدودی کاهش یافته است    

این تضعیف اجتماع، برای دولت و بازار       . انسان ها به عنوان پیروان قواعد می نگرند نه قاعده سازان       
گذاری های عمومی بایستی بکوشند تا       به همین جهت سیاست    . هم مشکالتی پدید آورده است      

تعادل درستی بین اقتصاد بازار، دولت و جامعه مدنی به وجود آورند ولی در اغلب موارد، نقش                    
 ).5 : 1385شارع پور،(بازار و دولت افزایش یافته و اجتماع تضعیف شده است

وجود دولت  . عامل تعیین کننده توسعه، به رغم تجربه های متفاوت، کارآمد بودن دولت است              
که به بازار اجازه رشد و        ) مقررات و نهادهایی  (کارآمد برای فراهم آوردن کاالها و خدماتی           

بدون . شکوفایی دهد و مردم را به سوی زندگی سالم تر و سعادتمندتر سوق دهد، حیاتی است                  
ل  سا 50. وجود چنین دولتی، توسعه پایدار در زمینه های اقتصادی و اجتماعی غیرممکن است                

پیش بسیاری از اندیشمندان دقیقاً همین نظر را عنوان می کردند اما رفته رفته تمایل خود را اینگونه             
از آن هنگام تا به امروز توسعه پیام متفاوتی را به ما              . بیان کردند که توسعه باید دولت مدار باشد       

ین حال نه به عنوان     دولت در فرآیند توسعه اجتماعی و اقتصادی نقش محوری دارد، با ا            : می دهد
فراهم کننده مستقیم رشد بلکه به عنوان یک شریک، عامل تسریع و تسهیل کننده در روند                        

به نظر فوکویاما مهمترین اقداماتی که      ). 2: 1378، به نقل از بانک جهانی،     1378:30الوانی،(توسعه
 تشویق و تقویت     :توسط دولت ها می تواند برای تقویت سرمایه اجتماعی انجام شود عبارتند از              

تشکیل نهادهای مدنی با تقویت و غنی سازی آموزش های عمومی؛ تأمین امنیت شهروندان در                  
جهت حضور داوطلبانه در نهادهای اجتماعی با پرهیز از تصدی گری بخش های مختلف                        

مربوط به نهادهای مردمی برای جلب         اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و واگذاری فعالیت های             
اعتماد بین  ها در فعالیت ها و زمینه سازی ایجاد و تقویت نهادهای اجتماعی و شبکه های                مشارکت آن 

 ).490: 1999فوکویاما،(آحاد مختلف مردم

در شرایط کنونی و با توجه به گستردگی و پیچیدگی فعالیت های کنونی و نیز گستردگی و                        
هروندان در یک ساختار     پیچیدگی فعالیت های دولت، جز از طریق مشارکت و هم اندیشی با ش             
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146 :1383الوانی و شیروانی،(مشارکتی راه دیگری برای ادامه حیات مدیریت دولتی وجود ندارد         
.( 

یکی . شاید مهمترین بعد کیفیت از بخش دولتی، رفتار مناسب و عادالنه با ارباب رجوع آنها باشد               
ناعادالنه با مردم توسط      از مسائلی که موجب از میان رفتن سرمایه اجتماعی می شود، رفتار                   

برای ایجاد سرمایه اجتماعی، کارگزاران بخش دولتی باید بر این                 . سازمان های دولتی است   
: 1383الوانی و شیروانی،(عارضه غلبه کرده و نوعی رفتار توأم با عدالت را با دیگران برقرار سازند         

147.( 

 توجه قرار می گیرند و مدیران با         در الگوی توسعه پایدار اقتصاد، انسان و محیط همزمان مورد            
استفاده از این مدل باید تالش کنند که نوعی تقارب و همگرایی در سه دیدگاه اقتصادی، انسانی                  

مدیران با حمایت از     . و زیست محیطی به وجود آورده و با این نگرش به استقبال آینده بروند                  
ب اعتماد مردم توفیق یافته و با         توسعه ای با چنین اوصاف و خصائل است که می توانند در جل              

حفظ طبیعت و ارزش های انسانی به ایجاد و ازدیاد سرمایه اجتماعی بپردازند و با بهره گیری از                    
 ).31: 1378الوانی،(این سرمایه زیر بنایی به جذب سایر سرمایه ها نیز موفق گردند

ورهای عموم باشد، به سرمایه     اگر رفتار و عمل مسئوالن همراه و همسو با هنجارهای اجتماعی و با            
هم چنین بروز تنش در درون ساخت رسمی قدرت و تقابل                . اجتماعی جامعه افزوده می شود    

نیروهای اصلی تصمیم ساز و تصمیم گیر، در هر سطح و اندازه ای که باشد به افت سرمایه                          
 .اجتماعی منجر می شود

نال های رسمی بی فایده است، یا حتی اگر        اگر شهروندان به این نتیجه برسند که انجام امور از کا           
چنین کانال هایی هنوز کارآمد باشد ولی دیگران آنها را از طریق رشوه و پارتی بازی تصاحب                    
کرده باشند، طولی نخواهد کشید که شهروندان نسبت به هم بی اعتماد می شوند؛ این احساس از                  

و مقابله جدی و قاطع با فساد در بدنه          از این ر  . لحاظ سیاسی تبعات ناگواری در برخواهد داشت       
 ).12 :1384میرزاوند،(قدرت می توان ضامن صیانت از سرمایه اجتماعی وافزایش آن باشد

 
 جنبه های منفی سرمایه اجتماعی -3-3

وجوه منفی سرمایه اجتماعی از دو جنبه بررسی می گردد؛ یکی تأثیر سرمایه اجتماعی در تقویت                
نابرابر توزیع شده است، و افراد دارای اتصاالت            مایه اجتماعی به شکل    زیرا فواید سر  (نابرابری

و دیگری نقش سرمایه اجتماعی در حمایت از رفتارهای         ) بیشتر از مزایای آن بیشتر بهره می گیرند      
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همبستگی اجتماعی میان گروه های مخرب، حال چه این مخرب بودن            مانند(ضد اجتماعی است  
در میان متفکرین،   ). باشد و چه محصول جانبی و ناخواسته آنها          ویژگی و هدف آگاهانه آنها     

که سرمایه اجتماعی بی ضرر است و تنها مقداری هزینه دارد، فوکویاما             برای مثال پاتنام می گوید   
را خیر عمومی هم برای اقتصاد و هم برای کل جامعه می داند و تنها بعد ها از                     سرمایه اجتماعی 

منفی  پاتنام نه تنها از اثرات منفی سرمایه اجتماعی بلکه از اثرات             . دمنفی آن یاد می کن     اثرات
را مثال می زند    سرمایه فیزیکی و همچنین سرمایه انسانی یاد می کند و به ترتیب اسلحه و شکنجه              

از سرمایه فیزیکی و      که البته احتمال اثرات منفی تولید شده توسط سرمایه اجتماعی را بیش                 
از سرمایه اجتماعی بازی می کند      اعتماد نقش مهمی را در مفهوم فوکویاما      . دانسانی برآورد می کن  

هرچه . تشریح می نماید » شعاع محور اعتماد  «ایده   و او نتایج منفی سرمایه اجتماعی را با استفاده از         
باشد، احتمال بروز اثرات منفی بیشتر                شعاع اعتماد محدود به اعضای خود گروه                 

بوردیو و کلمن نیز درباره وجوه منفی سرمایه            ). 123: 1386 از فیلد،   فوکویاما به نقل   (می شود
 .آنها به اندازه کافی به این وجوه منفی نپرداخته اند اجتماعی مطلع بوده اند اما در کل همه

 علیرغم اقبال روزافزون به مفهوم سرمایه اجتماعی در ایران و به رغم اثبات کاربرد سرمایه                        
ین کاربردهایی در حیطه هایی چون توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی،           اجتماعی و مفیدبودن چن    

روز به روز     ... توسعه منطقه ای، مطالعات اجتماع محلی، حکمرانی و جرم و خشونت و                     
محدودیت های سرمایه اجتماعی روشن تر شده و از هیاهوی بسیار که ناگهان در باب آن به عنوان                

هومی جادویی به راه افتاده بود به شدت کاسته شده             کلید حل تمامی مسایل و مشکالت یا مف          
معلوم گردیده است که به علت بی توجهی در استفاده از آن که منجر به پیدایش بی دلیل                   . است

ده ها نظرگاه و کارپایه مفهومی و نظری گردیده است، از یک سو و پیچیدگی ذاتی مفهوم از                      
حل تردید بوده و کنترل آن در فرایند             سوی دیگر، در مواردی کارآیی سرمایه اجتماعی م            

 ).39: 1386پیران و همکاران ،(پژوهش غیرممکن می گردد

 :به طور کلی و مختصر جنبه های منفی سرمایه اجتماعی شامل موارد ذیل است 

 تثبیت نابرابری های اجتماعی؛ -1

 از دست دادن خالقیت و آزادی افراد در پی حمایت گروهی و تقویت همبستگی؛ -2

 و ترغیب نژادپرستی در پی تأکید بیش از حد برگروه و شبکه اجتماعی خاص؛تشویق  -3

اثر سوء قدرت شبکه های اجتماعی به جهت ارضاء نیازهای احساسی و کم شدن                       -4
 وابستگی زوج ها در خانواده؛
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سرمایه اجتماعی به عنوان ابزاری در اختیار نخبگان جامعه است تا به وسیله آن بر دامنه                   -5
 .بیافزایندامتیازات خود 

 
 شیوه های ارزیابی سرمایه اجتماعی و کارکردها ی آن -3-4

، شاخص های مربوط به سرمایه اجتماعی را در قالب مؤلفه های جامعه مدنی و سیاسی،              1گروتارت
. وفاق اجتماعی، پیوستگی های افقی، و جنبه های قانونی و اداری، مورد توجه قرار داده است                    

 های افقی، مربوط به دیدگاه خرد هستند که معموالً برای تحلیل در            شاخص های مربوط به بستگی   
سایر شاخص های مطرح شده که در سطح ملی محاسبه           . درون یک کشور جمع آوری می شوند     

 ).76: 1384غفاری،(می شوند، در پژوهش های بین کشوری کاربرد دارند

ستفاده قرار گرفته، مدلی    مدلی که توسط محققین زیادی برای سنجش سرمایه اجتماعی مورد ا             
این مدل، سرمایه   .  میالدی ارائه شده است     2000است که توسط فالک و کیلپاتریک در سال            

 .جتماعی را در سطح خرد، میانی و کالن مورد بررسی قرار می دهد

در سطح خرد سرمایه اجتماعی اشاره به افراد موجود در شبکه دارد که بر اثر تعامل بین این افراد                    
در سطح میانی سرمایه اجتماعی به          . ت ایجاد می شود و هویت اعضاء شکل می گیرد             شناخ

اجتماعات گروه ها و سازمان ها اشاره دارد و باعث تقویت و ساخت بنیان های ارزشی و تعاملی                   
در سطح کالن تمرکز بر جامعه است که گروه ها و سازمان های مختلف را در                   . گروه می شود 

ل گیری و تقویت مراودات و ارتباطات جمعی شده و ارزش های مشترک برمی گیرد و موجب شک
همه این سطوح با هم در ارتباط هستند و موجب تقویت یا نقصان همدیگر                  . را بهبود می بخشد  

بر پایه این مدل سرمایه اجتماعی شامل منابعی است که موجب افزایش ظرفیت جامعه یا               . می شوند
منظور از منابع شناخت و     . ین منابع شامل شناخت و هویت است      در سطح فردی ا   . سازمان می شود 

دانش، منابع اطالعات و شیوه های انجام کار و یا برطرف نمودن مشکالت پیش آمده در شبکه                    
به عبارتی منبع هویت به این که افراد تا چه           . منابع هویت اشاره به هنجارها و ارزش ها دارد        . است

این . های مشترک بوده و قادر به کار با دیگران هستند، تمرکز دارد           اندازه دارای ارزش ها و بینش     
منابع شناخت و هویت در سطح اجتماع و سازمان با هم تلفیق شده و منبعی از سرمایه اجتماعی                      
پدید می آورند که در سطح میانی به زیرساخت های ارزشی و تعاملی سازمان مربوط می شود و در                

__________________________________________________________ 
1 -Groutart 
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 ).16: 1378الوانی، (مراوده ای و ارتباط اجتماعی، ارتباط داردسطح کالن به زیر ساخت های 

.  اولین کسی است که به مطالعه ابعاد سرمایه اجتماعی در بین کشورها پرداخته است                1اینگلهارت
 کشور پرداختند تا از این طریق نحوه تأثیر             43او و همکارانش به جمع آوری داده ها در میان             

 تالش کرده اند     3 و کسیدی    2نارایان. ادی را بررسی کنند      عوامل فرهنگی بر توسعه اقتص        
مجموعه ای از پرسش های معتبر را برای سنجش سرمایه اجتماعی در جوامع در حال توسعه،                     

آنان از ابزار سنجش خود در دو کشور آفریقایی غنا و اوگاندا، استفاده                  . طراحی و ارائه کنند    
 .عملی کردند

اعی شاخص ترکیبی را معرفی می کند که از آمار مربوط به                پاتنام برای سنجش سرمایه اجتم      
) 1379(فوکویاما. مشارکت در مجموعه ای از فعالیت های مدنی و سیاسی به دست آمده است                

او معتقد است به جای      . برای تخمین سرمایه اجتماعی، یک روش جایگزین را معرفی می کند             
توان افول سرمایه اجتماعی یا به عبارتی        سنجش سرمایه اجتماعی به عنوان یک ارزش مثبت، می          

ناهنجاری های اجتماعی مانند جرم و جنایت، فروپاشی خانواده ها، مصرف مواد مخدر، طرح                   
دعاوی و دادخواهی ها، خودکشی ها، فرار از پرداخت مالیات و مواردی از این دست را محاسبه                  

ی مبتنی بر همکاری را منعکس       با این پیش فرض که چون سرمایه اجتماعی وجود رفتارها          . کرد
یعنی می توان با مشاهده    . می کند، کاستی های اجتماعی منعکس کننده افول سرمایه اجتماعی است       

استفاده از این روش یک مشکل عمده        . شواهد، روند تغییرات سرمایه اجتماعی را شناسایی کرد        
 .دارد که نادیده انگاشتن مسأله توزیع است

است که دارای یک    ) 2002 (5 و هیوز  4جش سرمایه اجتماعی روش استون    از جمله روش ها در سن    
جامعیت نگرش و دیگری طبقه بندی خوبی است که در آن اعمال شده، به گونه ای که در این                      

هم چنین  . روش عالوه بر بعد کمّی، بعد کیفی سرمایه اجتماعی نیز مورد مالحظه قرار می گیرد                
رون گروهی، خرد میان گروهی و کالن مورد مطالعه واقع           د -سرمایه اجتماعی در سه سطح خرد     

__________________________________________________________ 
1 -Inglehart 

2 -Narayan 

3 -Cassidy 

4 -Stone 

5 -Heuse 
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 که کمیت   –به این ترتیب در این روش انواع دوگانه سرمایه اجتماعی، یعنی ساختاری               . می شود
 را در سه سطح ذکر شده مورد بررسی قرار           - که به کیفیت می پردازد    – و شناختی    -را می سنجد 

 ).65: 1386حسینی و همکاران، (می دهد

 قریب به اتفاق کسانی که در چند سال اخیر دربارۀ سرمایۀ اجتماعی در محیط ایران به ویژه                    اکثر
 نسبت به پایین آمدن این سرمایه و           ،اند در شرایط پس از پیروزی انقالب اسالمی سخن گفته            

شده از سوی این افراد       ها و مصادیق تعیین     اند، ولی وقتی مثال     ها و آفات آن هشدار داده       آسیب
این اشتباه که   . د توجه قرار گیرد، تکرار یک اشتباه بزرگ از سوی آنها موجب شگفتی است             مور
 در کشور ما دارد، ارزیابی جامعۀ شرقی و جامعۀ اسالمی و جامعۀ ایرانی با                       طوالنیای   سابقه

 .معیارهای متناسب با یک جامعۀ غربی است

جامعه باشد ـ که به راستی چنین است ـ         سرمایۀ اجتماعی اگر وجهی نویافته و انکارناپذیر از یک           
به بیان دیگر سرمایۀ اجتماعی حتی اگر         .  شکل و صورت واحدی ندارد       ،الزاماً در همۀ جوامع    

مفهومی واحد باشد، قطعاً مصداق واحدی در همۀ جوامع ندارد و اقتضای سرمایه بودن آن این                    
هویت ملی، پیشینۀ تاریخی،    . یردای متناسب با مقتضیات آن جامعه شکل بگ        است که در هر جامعه    

های عمومی یک جامعه در چند و چون         های مشترک و سود و زیان      باورها، دین، دردها و شادی    
توان میزان سرمایۀ اجتماعی در جوامع مختلف را         تولید سرمایۀ اجتماعی آن نقش دارد و لذا نمی         

معیارها تنها در صورتی      نگری در این گونه مفاهیم و            یکسان. هایی یکسان سنجید    با شاخص 
معنادار و قابل تصور است که خاستگاهی فرابشری و آسمانی داشته باشد و از منظری فراتر از قوم                  

 . و سرزمین و نژادی خاص بدان نگریسته شود

باید توجه داشت که سرمایه اجتماعی یک ویژگی ژنتیکی فطری نیست، بلکه پدیده ای برخاسته                
شناسایی میزان و روند     .  و لذا همواره در معرض تغییر قرار دارد          از تجارب تاریخی مردم است     

تواند به شناسایی روند تحوالت فرهنگی و اجتماعی آن         سرمایه اجتماعی در میان مردم جامعه می      
از این رو با مطالعه علمی و شناخت دقیق             ). 113: 1385شارع پور،(جامعه کمک زیادی بکند    

ختلف جامعه می توان از این مفهوم در تحلیل مسایل اجتماعی،            سرمایه اجتماعی در میان اقشار م      
در وجه ) مادی و انسانی(فرهنگی به عنوان متغیر پیش بینی کننده و نیز استفاده از ظرفیت ها و منابع     

 .فرهنگی، اجتماعی بهره گرفت

 که در سرمایه اجتماعی را می توان تأثیر اقتصادی مؤلفه های فرهنگی یک سیستم اجتماعی دانست    
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آن مؤلفه هایی نظیر اعتماد، مشارکت داوطلبانه، هنجارهای حرفه ای، پاسخگویی و موارد مشابه                
باعث می شوند تا هزینه های مدیریتی نظیر نظارت و کنترل رسمی، رایزنی های مدیریتی، کندی                

ه در جهت   ناشی از سیستم بورکراتیک و موارد دیگر پایین آمده و امکان استفاده از زمان و سرمای               
 ).40: 1380علوی،(انجام فعالیت های با بهره وری بیشتر، فراهم گردد

به شیوه های مختلف به کارکرد     ) که از مؤلفه های اصلی سرمایه اجتماعی هستند       (وجود شبکه ها   
سرمایه اجتماعی به کارآیی نهادهای دولتی و حکومتی کمک                . بهتر بازار کمک می کند      

 ).1383شارع پور،(می کند

ر دو دهه اخیر، گسترش کاربرد و مفهوم سرمایه اجتماعی در متون علمی و پژوهشی، اسناد مربوط                   د
 و برنامه ریزی های توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در                      به سیاست گذاری ها  

امروزه سرمایه اجتماعی را یکی از اجزای       . کشورهای مخلتف جهان با روند فزاینده ای ادامه دارد       
 ملت ها و توسعۀ پایدار، یکی از ابزارهای ظرفیت سازی در اجتماعات، تدبیری برای                       ثروت

پیشگیری و کاهش مشکالت اجتماعی و عاملی برای موفقیت برنامه های رفاه اجتماعی و ارتقای                
 ).1384تواالیی وشریفیان ثانی،(سالمت فردی و اجتماعی می دانند

می کند که سرمایۀ اجتماعی یک متغیر مهم برای           ادبیات معاصر توسعه، این فرضیه را مطرح           
بنابراین فرضیه، برنامه های   . است...) اشتغال پایدار، مشارکت و      (موفقیت در برنامه های توسعه ای   

بررسی تجربی این    . اجتماعی در مناطقی موفق ترند که دارای سرمایه اجتماعی باالتری هستند             
تاج بخش،(ه نیازمند پژوهش های تجربی بیشتری می باشد     رابطه در ایران و اثبات و یا رد این فرضی         

1384 :13.( 

در مجموع می توان از سرمایه اجتماعی به عنوان ابزاری برای نیل به اهداف سیاست اجتماعی                     
به همین دلیل توصیه می شود که در طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه ها، به طور صریح               . استفاده کرد 

 .ایه اجتماعی توجه داشتبه مالحظات مربوط به سرم
 
  یافته ها و تحلیل -4

ها، تالش می کنیم در کنار      در ایـن بخـش از نوشـتار بـا اسـتفاده از تحلیل ثانویه مفاهیم و شاخص                 
ارائـه تحلیلـی کلی از وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران، به تبیین مؤلفه های توسعه اجتماعی مؤثر     

های گزارش توسعه    از یافـته های مطالعات میدانی، داده       بدیهـی اسـت بـا اسـتفاده       . بـرآن بـپردازیم   
انسـانی سـازمان ملـل مـتحد و اطالعـات آمـاری منتشـر شـده توسـط مرکـز آمـار ایران، این مهم                          
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 .امکان پذیرگردیده است
 
 نگاهی به وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران-4-1

رهای سیاسی و اقتصادی میزان با پیروزی انقالب اسالمی وآغاز تغییر وتحوالت گسترده در ساختا  
به عبارت دیگر می توان     . مشارکت مردم و اعتماد متقابل دولت و مردم به شدت افزایش یافت               

یکی از نتایج بزرگ پیروزی انقالب را که خود بر اساس سرمایه اجتماعی شکل گرفت، تقویت                 
ها و برنامه های   اما برخی سیاست   . سرمایه اجتماعی در عرصه سیاسی و اقتصادی کشور دانست           

دولت های بعد از انقالب علیرغم دنبال کردن اهداف مثبت، آثار منفی بر سرمایه اجتماعی                       
بگونه ای که امروزه اعتمادی که مبتنی بر ارزش های اسالمی مورد انتظار است،                    . گذاشته اند

 ).238 :1385مهدوی و برخورداری،(مشاهده نمی گردد

ایران، به علت   . ی در هر جامعه ای قابل تبیین و مشاهده است           نمودها و مصادیق سرمایه اجتماع     
مذهب مشترک، زبان مشترک، آیین و رسوم خاص، اعیاد و عزاداری ها، احترام عامه مردم به                    

. دارای عناصری از اعتماد، انسجام و مشارکت اجتماعی است          ... یک سری اصول و ارزش ها، و      
ها و راهپیمایی ها و نمازجمعه ها شرکت داشته اند، در         مردم خصوصاً بعد از انقالب، در تظاهرات        

در مسائلی نظیر    . همگی یک حس داشته اند    ... مسائلی نظیر سیل و زلزله و سقوط هواپیما و               
نیز این حس مشترک که نماد و نمودی        ... حضور ایران در جام جهانی یا قهرمانی ورزشکاران و           

اما در عین حال سرمایه اجتماعی،         . اهده است از سرمایه اجتماعی است، به روشنی قابل مش            
نظام و سیستم اجتماعی با هر تحرکی، ممکن است دچار نقص و               . عنصری ثابت و خنثی نیست     

انحراف در اعتماد اجتماعی، انسجام و مشارکت اجتماعی شود و سرمایه اجتماعی با کاهش                     
را در  ... ، نارضایتی عمومی و     مواجه شود و این مسئله مهم به تدریج مهاجرت، افسردگی، اعتیاد           

 .پی خواهد داشت

به دلیل هویت دینی مردم ایران، تحلیل، ارزیابی و سنجش سرمایۀ اجتماعی در این دیار باید با                     
ای یکسان در بارۀ وضعیت        شاید چنین تحلیلی ما را به نتیجه         . رویکردی دینی صورت پذیرد    

ت که به مبنایی استوار و فرایندی بومی و واقعی    سرمایۀ اجتماعی در کشور برساند، اما مهم این اس        
تردیدی نیست که با وجود همۀ        . و روشی معتبر و کارآمد برای همۀ ادوار دست یافته باشیم               

های ناشی از دوررس جلوه      خدمات و افتخارات برآمده از انقالب اسالمی، به دلیل سرخوردگی          
ایی از سرمایۀ اجتماعی ـ به هر مفهوم          ه های اخیر، بخش   کردن عدالت اجتماعی فراگیر در سال      
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هایی دیگر از سرمایه های     که باشد ـ در کشور ما دچار آفت و آسیب شده است، اما چه بسا بخش               
دست ناخورده و غنی اجتماعی نیز در این کشور وجود داشته باشد که با معیارهای متعارف نه                      

محور می توان آنها را       و دین   قابل شناخت است و نه قابل سنجش و تنها در رویکردی بومی                 
به یقین آنگاه که در پی ساماندهی سرمایه اجتماعی برای رسیدن به افق             . بردشناخت و از آن بهره      

انداز بیست سالۀ کشور برآییم، بازنگری در مفهوم و ابعاد سرمایۀ اجتماعی و روش سنجش                 چشم
 .یت مضاعف خواهد یافتآن متناسب با آموزه های دینی و واقعیات جامعۀ ایرانی اهم

 در ایران و چند کشور      )به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه های سرمایه اجتماعی       (میزان اعتماد اجتماعی    
 میالدی و به استناد منابع         2001 تا    1990ارائه گردیده که مربوط به سال های          ) 1(منتخب در جدول   

 از نظر حذف و عدم حذف افرادی که از             به طوریکه در ایران میزان اعتماد اجتماعی        . بین المللی است 
 .پاسخ دادن امتناع ورزیده اند، نسبت به کشورهای دیگر اختالف زیادی مشهود است

 
 )2001 تا 1990(منتخبمیزان اعتماد اجتماعی در کشورهای  : 1جدول

 درصد افرادی که مردم کشورشان را قابل اعتماد اعالم کرده اند

پاسخ دادن بدون حذف افرادی که از 
 امتناع ورزیده اند

با حذف افرادی که از پاسخ دادن امتناع 
 ورزیده اند

 کشور

 دانمارک 5/66 1/64

 سوئد 3/66 7/63

 ایران 3/65 6/49

 چین 5/54 5/52

 ژاپن 1/43 6/39

 هند 0/41 9/38

 مصر 9/37 5/37

 آمریکا 8/35 5/35

 بریتانیا 7/29 5/28

 مکزیک 3/21 8/20

 ترکیه 7/15 5/15

 الجزایر 2/11 8/10

 )20: 1285ماهنامه اقتصاد ایران، (
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کننده  و تنزل سرمایه اجتماعی متصل    ) درون گروهی (وجود سطح باالیی از سرمایه اجتماعی پیوند دهنده         
شاید بتواند تبیین کننده میزان پایین اعتماد اجتماعی در بین افراد جامعه باشد به طوریکه                 ) برون گروهی (

اقوام، : هایی مانند  های مرتبط با سرمایه اجتماعی هر چه از خانواده و گروه              ها، پژوهش یمایشکه در پ  
همچنین هرجا گروه های شغلی در پی        .تر می شود  دوستان و همسایگان دورتر شویم حلقه اعتماد تنگ         

عتماد  از ا  ،وظایف شغلی در چارچوب قوانین و اصول اخالقی انجام نگیرد            منافع شخصی خود بوده و     
 .اند کمتری برخوردار بوده

هم چنین از دیگر دالیل عمده عدم رشد اعتماد اجتماعی در ایران معاصر این بوده است که محور                          
تحلیل برنامه های عمرانی قبل از     . برنامه های کالن کشور را بر ابعاد سخت افزاری توسعه متمرکز کرده اند          

محور . شان دهنده عدم توجه به ابعاد اجتماعی توسعه است           ریزی های بعد از انقالب، ن      انقالب و برنامه  
 . ستویی بوده که بر رشد اقتصادی و افزایش درآمد ملی تأکید داردوبرنامه های مذکور عمدتاً الگوی ر

 
 نابرابری ها  - 2 -4

 میالدی رایج   1990فرایـند توسعه در همه ابعاد آن خصوصاً در بعد اجتماعی به معنایی که از دهه                 
. مطرح می شوند  ... ه، در جهـت مشـارکت آحـاد مردم در امور جامعه، پذیرش حقوق آنان و                 شـد 

بدیـن گونـه توسـعۀ اجتماعـی در جهـت رفـع تبعـیض و ایجـاد فضای اجتماعی مناسب برای بروز           
این موضوع بی تردید در جامعه امروز ایران که شاهد  . توانائـی هـای بـالقوه انسـان ها گام برمی دارد           

جامعه . از سیر نزولی در برخی از مؤلفه های سرمایه اجتماعی هستیم، اهمیتی بسزا دارد             نمودهایـی   
این تحوالت، . ایـران در سـال هـای گذشـته تحـوالت ساختاری همه جانبه ای را تجربه کرده است      

 .دگرگونی در ساز و کارهای اداره جامعه را الزامی ساخته است

بهبود بسیاری از شاخص های     : آیدجامعه ایران برمی  آنچـه از رونـد توسـعه اقتصـادی و اجتماعـی             
بطوریکه بررسی تغییرات شاخص توسعه انسانی در ایران        . توسعه کشور در چند سال گذشته است      

گزارش  (2006 در سال 777/0 به 1980 در سال 559/0نشـان دهـنده افزایش تدریجی شاخص از     
یسه با سال های قبل از آن محسوس تر         این نرخ رشد شاخص توسعه در مقا      . مـی باشـد   ) 2008سـال   

هر چند که رشد برخی از شاخص ها را می توان دلگرم کننده و نشان دهنده چشم اندازی                  . مـی باشـد   
روشـن از رونـد توسعه انسانی و اجتماعی در کشور دانست، اما نکته مهم این است که از یک سو      

تر است و از سوی دیگر به       سـیر صـعودی شـاخص هـا در قیاس با برخی کشورهای هم ردیف کم               
سـبب توزیـع نامناسـب امکانـات و منابع توسعه در بدنه جامعه، شکاف میان فقیرترین و غنی ترین                    
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نامتوازن بودن شاخص های توسعه اجتماعی و اقتصادی، . استان ها به گونه نسبی همچنان ادامه دارد    
اندازۀ زیادی موجبات اختالف    محرومیـت چـند الیـه افـراد را در جامعه به نمایش می گذارد و تا                  

 .میان باالترین و پایین ترین دهک جامعه را فراهم می نماید

که با استفاده از شاخص های اجتماعی و اقتصادی  ) 1382علوی تبار، (یافـته هـای آنالـیز تاکسونومی      
مـبادرت به رتبه بندی استان های کشور برحسب ضریب توسعه اجتماعی ـ اقتصادی کرده، شکاف                

، بطوریکه استان سیستان و بلوچستان با ضریب        )2جدول(رابـری هـا را بـه وضوح نشان می دهد          و ناب 
 846/0 در پایین ترین حد توسعه اجتماعی اقتصادی و استان تهران با ضریب            - 093/0تاکسـونومی   

 ).1382علوی تبار، (دارای باالترین حد توسعه اجتماعی اقتصادی است

 اقتصادی استان های کشور در گروه های خیلی توسعه یافته تا             بـر اساس ضرائب توسعه اجتماعی و      
 ).3جدول (خارج از منطقه همگن طبقه بندی شده اند
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 ها بر حسب ضریب توسعه اجتماعی و اقتصادی بندی استان درجه): 2(جدول
 استان ضریب

 سیستان و بلوچستان -093/0

 هرمزگان 162/0

 کردستان 184/0

  احمدکهکیلویه و بویر 210/0

 آذربایجان غربی 237/0

 اردبیل 253/0

 ایالم 255/0

 لرستان 262/0

 بوشهر 323/0

 کرمانشاه 339/0

 زنجان 3452/0

 خوزستان 345/0

 همدان 358/0

 کرمان 392/0

 مازندران 417/0

 چهارمحال و بختیاری 420/0

 گیالن 480/0

 آذربایجان شرقی 483/0

 فارس 485/0

 خراسان 493/0

 مرکزی 505/0

 قم 612/0

 سمنان 427/0

 یزد 645/0

 اصفهان 750/0

 تهران 846/0

1382علوی تبار، : مأخذ    
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 ها برحسب درجه توسعه یافتگی اجتماعی و اقتصادی بندی استان رتبه) : 3(جدول
 استان رتبه

خارج از منطقه 
 همگن

 سیستان و بلوچستان

 ه و بویراحمد، آذربایجان غربی، اردبیل، ایالم، لرستانهرمزگان، کردستان، کهکیلوی خیلی محروم

بوشهر، کرمانشاه، زنجان، خوزستان، همدان، کرمان، مازندران، چهارمحال و  محروم
 بختیاری

 گیالن، آذربایجان شرقی، فارس، خراسان، مرکزی در حال توسعه

 قم، سمنان، یزد یافته توسعه

 اصفهان، تهران یافته خیلی توسعه

 
می توان گفت که در    ) مرکز آمار ایران و بانک مرکزی      (زون بر این با مراجعه به منابع آماری           اف

اغلب موارد استان هایی که از توزیع مناسب امکانات وبرخورداری باالتر در شاخص های                       
اقتصادی بهره مند هستند، در زمینه شاخص های اجتماعی مانند نرخ باسوادی و نرخ بیکاری نیز                  

استان های با درجه توسعه باالتر در شاخص هایی که بیانگر پیامدهای           . اسب تری دارند وضعیت من 
نابرابری فضائی است، برخورداری بیشتری دارند؛ برای نمونه استان هایی مانند اصفهان، یزد و                   

 .ه توسعه یافته ترند، نرخ بیکاری پائین تر ونرخ باسوادی باالتری را دارا می باشندسمنان ک

برخی از نابرابری های اجتماعی و فضایی در استان ها عبارت است از مهاجرت های گسترده              پیامد  
و بازنگشتن دانش آموختگان به زادگاه های محروم خود، همچنین افرادی که از مناطق محروم به                
استان های برخوردار مهاجرت کرده اند، از سطح تحصیالت و مهارت باالیی برخودار بوده اند که              

، از سرمایه اجتماعی باالیی         می توان این فرض را مطرح نمود که این نیروهای کوچیده               اینجا
همچنین عدم توجه به سرمایه اجتماعی در برخی مناطق و حتی در سطوح ملی، . برخوردار بوده اند 

مانع از ایجاد جو اعتماد دو جانبه گردیده و منجر به اتالف نیروی انسانی و انرژی اجتماعی شده                    
 در این رابطه می توان برای نمونه به عدم پیوستگی نخبگان قومی و محلی با نخبگان مرکزی و                   که

در سایه نابرابری های اجتماعی در اثر توزیع نابرابر منابع نمی توان مسیر توسعه               . ملی اشاره نمود  
 .پایدار و توسعه پایدار اجتماعی را طی نمود

، بر   بر نابرابری های اجتماعی و بی عدالتی مؤثر است        جهت نشان دادن برخی از نابرابری ها که           
توزیع (، نسبت نابرابری ها    2005اساس آخرین آمار گزارش توسعه انسانی سازمان ملل در سال              
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در کشورمان در مقایسه با بسیاری از کشورهای همردیف، بسیار باال                     ) درآمد و مصرف    
هتر توزیع درآمد در خانوارها بین           برای مقایسه ب    ). 2005گزارش توسعه انسانی،       (می باشد

 ).4جدول(کشورهای مختلف و ایران رتبه توسعه انسانی کشورهای مورد مقایسه قرار گرفته است
 

 ها در برخی کشورهای منتخب بررسی نابرابری: )4(جدول

زی
مال

یت 
کو

 

صر
م

وبی 
 جن
کره

 

زی
دون

ان
تان 

کس
پا

 

کیه هند
تر

ران 
ای

 

 کشور
 
 
 شاخص          

 2/17 3/13 3/7 6/7 8/7 8/7 8 ــ ــ

درصد 10نسبت درآمد 
درصد 10ثروتمند به 
 فقیر

 7/9 7/7 9/4 8/4 2/5 7/4 1/5 ــ ــ

درصد 20نسبت درآمد 
درصد 20ثروتمند به 
 فقیر

 )2005(رتبه توسعه انسانی  99 94 127 135 110 28 111 44 61

2005گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، سال   
 

فقیرترین بوده در حالیکه در کشورهایی         برابر ده درصد   17 درصد ثروتمند،    در ایران درآمد ده   
مانند پاکستان، مصر و هند که از نظر رتبه توسعه انسانی، رتبه آنها از ایران به مراتب پایین تر بوده،                   

از سوی دیگر علی رغم رشد     . از وضعیت توزیع و درآمد مصرفی مناسب تری برخوردار می باشند         
های اقتصادی در برخی از جوامع، درآمد سرانه روند افزایشی از خود نشان می دهد و این                نابرابری 

 .به معنی فقیرتر شدن فقرا و ثروتمندتر شدن ثروتمندان یا افزایش فاصله طبقاتی می باشد
 
 )شاخص های توسعه اجتماعی(های اجتماعی نابسامانی ها، تهدیدات و آسیب-4-3

های اجتماعی آن کشور که از       بهتر مشخص می شود که روند نابسامانی     روند توسعه یافتگی زمانی    
از . جمله عوامل مؤثر بر زوال سرمایه های اجتماعی می باشند، در تحلیل و بررسی ها مورد توجه قرار گیرند                   

 این رو در این مقاله، گذری کوتاه به روند برخی از آسیب ها و نابسامانی ها که به نوعی مستقیم و یا غیر                            
 .مستقیم بر سرمایه اجتماعی و توسعه اجتماعی پایدار تأثیرگذار است، خواهیم داشت

بررسی برخی از آمار و ارقام شاخص های منتسب به امور اجتماعی، نشان دهندۀ روند رو به تنزل آن در                         
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ت ، حجم تصادفات، میزان طالق ثب     1373ـ    1386بطوریکه طی سالهای    ). 5جدول  (سال های اخیر می باشد   
 درصد برخوردار بوده    4/9 و   3/9،  22شده، انواع مواد مخدر کشف شده، به ترتیب از میانگین رشد ساالنه               

 درصدی و   14از متوسط رشد ساالنه     ) 1373ـ    80طی سالهای   (در این میان پرونده های مختومه طالق     . است
 درصد در سال    5/10به   1373 درصد در سال     2/7شاخص مهم نسبت طالق به ازدواج در کل کشور نیز از             

 14  ازدواج    100به ازای هر    ( درصد   14  درصد به     6/8  از    73 و در مناطق شهری این شاخص در سال          1386
بعالوه شاخص هایی چون میزان سرقت های عادی و میزان قتل به ازای           .  افزایش یافته است   86در سال   ) طالق

 درصد داشته   1/3 و   4/6ط سالیانه ای معادل     ، رشد متوس  1375ـ    83یک میلیون نفر جمعیت طی سالهای         
 .است

 1373 همچنین شاخص های پرونده های مختومه در دادگاه های عمومی، مجرمان دستگیر شده طی سال های             
بر اساس آمار   ). 5جدول( درصدی برخوردار بوده است    2/1 و   2/2 به ترتیب از میانگین رشد ساالنه         1383تا  

  نفر از هموطنان در تصادفات رانندگی کشته شدند که 23362، 1387ر سال سازمان پزشکی قانونی کشور، د 
در این ارتباط بر اساس آمار کمیته اصالح   .  درصد افزایش یافته است    9/1 حدود   1386این رقم نسبت به سال      

  دقیقه یک نفر در جاده های کشور بر اثر تصادفات جان خود را از دست                25رفتار راهنمایی و رانندگی، هر      
در کنار این عوامل می توان به برخی از نابسامانی ها و آسیب های                   ). 14 :1388اخوان بهبهانی، (می دهد

اجتماعی مانند بیکاری رو به رشد، چندشغلی بودن افراد، روند رو به رشد کودکان کار و کودکان خیابانی،                    
ت، افزایش سن ازدواج،     رشد سریع اجتماعات اسکان غیر رسمی، تغییر جدی در شیوه های جرم و جنای                 

 .مسئله اعتیاد، عدم مشارکت توسعه ای جامعه و ده ها موضوع دیگر اشاره کرد

مبین افزایش برخی ناهنجاری های اجتماعی است که در زمان افول سرمایه اجتماعی رخ             ) 5( داده های جدول 
بی بوده، جهت کنترل      می دهد و تالش ها و برنامه ریزی ها آنگونه که شایسته ارزش های دینی و انقال                   

آسیب های اجتماعی به طور کامل موفقیت آمیز نبوده است؛ هرچند که تبیین این آسیب ها جنبه های                        
 . گوناگونی دارد

نتایج . در صورت شیوع آشفتگی اجتماعی، باید منتظر افزایش نرخ آسیب ها و کجروی های اجتماعی نیز بود              
 افزایش جرم آشکار و پنهان از جمله قتل، اعتیاد، طالق،             حاصل از مطالعات تجربی در ایران در خصوص        

فساد مالی و جنسی، مؤید این ادعاست که این پدیده های کج روانه از حداقل پنج دهه پیش در جامعه ایران                     
در مورد رابطه تکنولوزی و جرایم        » نوربرت الیاس «از سوی دیگر، طبق نظریه        . روندی فزاینده داشته اند   

در ایران، می تواند ناشی از اتخاذ راهبرد        ) به عنوان جرایم پنهان   (یش نرخ تصادفات رانندگی      اجتماعی، افزا 
توسعه تکنولوژی محور و توسعه مبتنی بر مدرنیزاسیون صرف باشد، که در ایران عصر جدید، همواره دغدغه                
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 ). 183: 1387قاسمی،(مدیریت توسعه بوده است

برخی از پیامدهای آن مانند     . توسعه نهادهای تضادگرا وجود دارد     بدین نکته باید توجه داشت که در ذات           
خارج از اراده مجریان است؛ زیرا         .... افزایش جمعیت، گسترش شهرها و حاشیه نشینی، آلودگی ها و               

فرایند های سیاسی، نظامی و فرهنگی در شکل گیری یک یا چند مورد از مؤلفه های ایجادکننده بی ثباتی                     
ها بازتاب پیامد خود را در دوران جدید به نمایش گذاشته اند؛ از این رو                 این مؤلفه . ته انداجتماعی نقش داش  

 .را به عنوان نمادی از مدیریت بحران تلقی نمود» مدیریت مهندسی اجتماعی«می توان 
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 های اجتماعی روند برخی نابسامانی: )5(جدول

میانگین 
رشد ساالنه

 

1386
 1385
 1384
 1383
 1382
 1381
 1380
 1379
 1378
 1377
 1376
 1375
 1374
 1373
 

متغیر
 

2/
2 - - - 

884050
 1308935

 1603337
 1519113
 1323478
 1167675
 1039938
 969982
 820667
 727531
 131619

1 

پرونده های 
مختومه در 
دادگاه های 
عمومی

2 

2/
1 - - - 

58241
 57788
 66092
 62048
 53097
 56355
 60597
 57109
 55319
 50244
 51869
 

م
جرمان 

دستگیر شده
 

4/
9 

416297
 347014
 293885
 211358
 150561
 130134
 111936
 188374
 202751
 139133
 156082
 163855
 189267
 135906
انواع مواد مخدر  
کشف شده

 

7/
0  - - 

3743
 3745
 3463
 3275
 2749
 2708
 2797
 2868
 2818
 2976
 3479
خودکشی 
 

14
ــ - - - 
ــ 
ــ 
 

134613
 120538
 110170
 99662
 91313
 69377
 61376
 9839
 

پرونده های مختومه 
طالق

3 

3/
9 99852

 94040
 84241
 73882
 72359
 67256
 60559
 53797
 51044
 42391
 41816
 37817
 34738
 32706
طالق ثبت  

شده
 

ــ
 

9/
11

 

1/
12

 

7/
10

 

2/
10

 

6/
10

 

3/
10

 

4/
9 

3/
8 

3/
8 8 2/
8 

9/
7 

5/
7 

2/
7 

نسبت طالق 
به ازدواج

 

- 14
 

1/
14

 

5/
12

 

12
 

3/
12

 

9/
11

 

11
 

6/
9 

5/
9 

1/
9 

4/
9 

1/
9 

9/
8 

6/
8 

نسبت طالق 
به ازدواج در 

مناطق 
شهری

 

4/
6 - 

189966
 185432
 204265
 185821
 164495
 162719
 

- - - - 

101872
 

ــ
ــ 
میزان  
سرقت 
عادی

 

1/
3 - - - 85/

29
 

1/
27

 

51/
29

 

3/
24

 

83/
22

 

16/
26

 

30/
22

 

48/
21

 

42/
23

 

ــ
ــ 
 

میزان قتل به 
ک 

ازای هر ی
میلیون نفر

 

22
 780514

 811981
 780514
 625338
 554849
 448304
 346853
 292230
 220981
 219647
 226424
 230255
 107198
 65485
حجم تصادفات 

 

1373 ـ 1386های  سالنامه آماری کشور، مرکز آمار ایران سال  



 88  پاییز  19          شماره  

 
214

و ) ینده نگریآ(طریق روش دلفی     که از   ) 1387صالحی امیری،(بر اساس نتایج اخذ شده از یک پژوهش         
آسیب ها و تهدیدات اجتماعی دهه آتی ایران            بندی به اولویت ) نشست تخصصی (گروه های کانونی    

 :عبارتند از اولویت ترتیب  شده از آسیب ها و تهدیدات اجتماعی ایران بهء محور احصا20ه، پرداخته شد

 74,2رسایش سرمایه اجتماعی     ـ ف   درصد 81,8ـ بی عدالتی و نابرابری اجتماعی        ، درصد 84,8ـ بیکاری    
  درصد65,6ـ بروکراسی ناکارآمد   درصد67,7ـ فرار مغزها   درصد 69,7ـ فقر     درصد 72,7ـ اعتیاد    درصد

   درصدـ 59,4ـ فقدان وجدان و تعهد کاری           درصد 63,6و فساد مالی و اداری هر کدام           ـ فاصله طبقاتی  
 33,3بازی   ـ پارتی  درصد 37,5ـ حاشیه نشینی     درصد 55,2ـ بحران هویت      درصد 58,6افزایش جمعیت   

طالق، .  درصد 27,6ـ تمایزات نسلی      درصد 30 ـ مهاجرت روستا به شهر        درصد 30,3ـ ایدز     درصد
فراری، قاچاق انسان، روسپیگری و جرایم جنسی، وندالیسم، خودکشی،                خشونت علیه زنان، دختران     

 آسیب های دارای اولویت بعدی بوده اند که در دهه آتیکار با درصدهای کمتر از جمله    کودکان خیابانی و  
به تعدیل درآوردن آن   دقیقی برای کنترل وراهبردهایمترتب جامعه ایران خواهد بود و برای این منظور باید  

 .اتخاذ کرد

د برخی معتقدند که آسیب های اجتماعی برای جوامع انسانی اجتناب ناپذیر است، اما باید بدین نکته توجه شو                
از سوی دیگر    .که جامعه ما جامعه ای اسالمی است و چندان با جامعه جهانی نمی تواند مورد قیاس قرار گیرد                

االن آن جمعیت   . ه است  با باالترین نرخ رشد جمعیت مواجه بود       60-65در سال های   از آنجایی که کشور ما      
  با انبوه  آینده سال   10تا  . باشند می  ... و   مسکنازدواج،  ، کار،    و نیازمند تحصیالت    سالگی رسیده  18-25به  

 که این جوانان تحصیل کرده ترکیب        فوق لیسانس و دکترای بیکار مواجه هستیم         فارغ التحصیالن مقاطع    
اگر نتوانیم این نیروی جوان را در راستای فرهنگ اسالمی به             . بزرگی از جمعیت ایران را تشکیل می دهند       

ا بر رفتارسازی آنها کنترل کنیم، خود تهدیدی به حساب               حرکت درآورده و تأثیرات فرهنگ غرب ر         
 .می آید

های اجتماعی بعنوان رفتارهای     نگر می توان گفت بروز انواع آسیب      شناسانه و همه جانبه    در یک تحلیل جامعه   
متضاد با هنجارهای اجتماعی دالیل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی روانشناسانه و خانوادگی دارد و غالباً عوامل                 

البته میزان دخالت هر یک از       . فوق در یک ترکیب پیچیده موجب ظهور آسیب های اجتماعی می گردند            
در زمانی که عدم تعادل و از هم گسیختگی به صورت                . ها متفاوت است    عوامل با توجه به نوع آسیب       

متحمل ... های اجتماعی ظاهر می شود، کشور و ملت از جنبه های گوناگون سیاسی، اقتصادی و                     آسیب
 تخریب و    قرار می گیرد، ولی یکی از مواردی که کمتر مورد توجه             . های غیرقابل جبران می گردد     زیان
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 .کاهش سرمایه اجتماعی است

از دیگر سو با کاهش و افول سرمایه اجتماعی شاهد تبعیض، نابرابری، مهاجرت، عدم حس اعتماد عمومی،                   
ررسی اهمیت و میزان تأثیرگذاری هر یک از این متغیرها خود به            خواهیم بود که البته ب    ... افزایش انحرافات و    

بدین نکته نیز باید توجه داشت که بر اساس نظرات برخی از                   . پژوهش های جداگانه ای نیازمند است      
صاحب نظران، ایمان و اعتقاد به خداوند در جلوگیری و کاهش انواع آسیب های اجتماعی نقش بسزایی دارد               

ر اساس برخی از مطالعات صورت گرفته در طی دهه های دوم و سوم انقالب برخی از                    و از آنجایی که ب     
ارزش ها در نزد مردم تغییرکرده، لذا برنامه ریزی در جهت استفاده از آموزه های دینی به روش های نو و بدیع                   

از جمله راهبردهای   . دو نهادینه کردن و زمینه سازی این آموزه ها در رفتارهای اجتماعی اجتناب ناپذیر می نمای           
مؤثر در نیل به این مهم توجه و تقویت و ارتقاء سرمایه اجتماعی اسالمی و نیز ایجاد مرکز یا نهادی جهت                         

 .در این مرکز پیشنهادی است... سنجش، رصد، تدوین شاخص ها و 
 
  هم پیوندی شاخص های توسعه اجتماعی و سرمایه اجتماعی-5

. جتماعی و سرمایه اجتماعی را این گونه می توان تحلیل نمود            ارتباط بین شاخص های توسعه ا      
گسترش فقر و نابرابری ها در جامعه ناشی از توزیع ناعادالنه، بر اساس سلسله ای از روابط علت و                   
. معلولی، زمینه بروز مسائل و نابسامانی های اجتماعی وآسیب های اجتماعی را فراهم می نماید                 

ن هایی که روند سقوط سرمایه اجتماعی رانشان می دهد و یا در                مشکالت ناشی از چنین بحرا     
سایه نبود سرمایه اجتماعی به وقوع می پیوندد، خود سبب کندی حرکت در مسیر توسعه و                        

تا جایی که علیرغم پیشرفت ها و دستاوردهای کالن          . باالخص توسعه اجتماعی کشور می گردد     
محرومیت چند الیه افراد    (ل باقی ماندن این مسائل     دولت های پس از انقالب در فقرزدایی به دلی        

مسأله بزرگتری را پیش روی جامعه قرار داده که از آن به عنوان امید و اعتماد                         ) در جامعه 
مقوله ای که اگر مهار نگردد از میان برنده سرمایه های اجتماعی کشور              . اجتماعی باید یاد نمود    

 .خواهد شد

بری های اقتصادی، اجتماعی، تعارضات فرهنگی، فروپاشی ارزش های         اقتصاد ناکارآمد، فشار و نابرا     
همه نمودهایی از سیر نزولی سرمایه اجتماعی است         ... خانوادگی، بی تفاوتی نسبت به قانون شکنی و        

که در ابعاد خرد و کالن در نهایت منجر به تبعیض و نارضایتی عمومی منجر می گردد، و در هر                           
و انسجام اجتماعی را با خطر روبرو می سازد و در نهایت سرمایه اجتماعی را               جامعه ای اعتماد عمومی    

برخی از اقدامات مانند    . به عنوان یکی از مؤلفه ها و اجزای کلیدی توسعه اجتماعی کاهش می دهد              
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... افزایش و گسترش تحصیالت و آموزش عالی، گسترش امکان تحرک طبقاتی و اجتماعی و                       
اما در کنار این تحوالت، بی سامانی در        . ردی جامعه را فراهم ساخته است     موجبات افزایش رضایت ف   

عرصه مدیریت، تعدد و تکثر الگوهای ساماندهی فرهنگی و اجتماعی و عدم انطباق سازمان مدیریتی                
کشور با تحوالت اجتماعی و فرهنگی سبب شده است که نزد مردم فضای عمومی جامعه وضع                       

 .معیت شهری نیز هر روز به این فضای نامطلوب دامن زده استنامطلوبی بیابد و افزایش ج

از دیگر سو ساختارهای اجتماعی که شدیداً سلسله مراتبی یا نابرابر هستند، زمینه نامناسبی برای رشد                   
ظاهراً . نابرابری اقتصادی در ارتباط نزدیک با سرمایه اجتماعی است         . سرمایه اجتماعی پدید می آورند   

وجود نابرابری، فاصله اجتماعی بین افراد یک       . ی دو سویه بین این دو متغیر وجود دارد        نوعی رابطه علّ  
. جامعه را افزایش داده و احتمال پیوندهای اجتماعی یا تحقق هنجارهای مشترک را کاهش می دهد                 

در عین حال پایین بودن سرمایه اجتماعی در یک جامعه، توانایی جامعه را برای رسیدن به توسعه                        
 .ماعی پایدار و برقراری عدالت کاهش می دهداجت

از طریق ایجاد سرمایه اجتماعی می توان به سطوح توسعه اجتماعی دست پیدا نمود؛ یعنی اعتماد                 
درون گروهی و برون گروهی به وجود آمده با ایجاد انسجام اجتماعی در قالب انجمن های                       

بعیض و ایجاد شرایط مساوی در        غیردولتی باعث حمایت اجتماعی می شود به طوریکه رفع ت            
کسب خدمات اجتماعی و توزیع عادالنه فرصت ها در پناه نهادهای اجتماعی یک جامعه پویا                    

 .امکان پذیر می گردد

نابرابری های اجتماعی به وجود آمده در کشور ممکن است به سبب استعدادهای منطقه ای باشد،                
 ملی، تا اندازه زیادی موجب این نابرابری ها           اما برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی در سطح        

همچنین برخی سیاست های نادرست و غیر هدفمند در توسعه کشور منجر به شکل گیری                . است
جامعه ای نامتوازن و درگیر با مشکالت اقتصادی ناشی از شکاف طبقاتی گردیده است، تا حدی                

ی جامعه در شرایط کنونی بدل شده       که مسأله عدالت اجتماعی به یکی از مطالبات اساسی و اصل           
 .است

رفع این نابرابری ها و عدم تعادل ها جز از طریق توسعه درون زا با تکیه بر امکانات محلی، منطقه ای                 
و ملی و بهره گیری از منابع بالقوه و بالفعل و سمت دهی امکانات و استعدادها در مسیر صحیح                      

مهم از طریق برنامه ریزی های توسعه در همه ابعاد و          این  . برای ایجاد تعادل و توازن ممکن نیست       
مشخص کردن سطوح برخورداری برنامه های توسعه از انواع سرمایه ها خصوصاً سطح                          
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 ).120: 1388احمدی شاپورآبادی،(برخورداری از سرمایه اجتماعی میسر می گردد

عی، فاصله اجتماعی بین افراد      وجود نابرابری، عالوه بر افزایش انواع نابسامانی ها وآسیب های اجتما           
یک جامعه را افزایش داده و احتمال پیوندهای اجتماعی یا تحقق هنجارهای مشترک را کاهش                       

در عین حال پایین بودن سرمایه اجتماعی در یک جامعه، توانایی جامعه را برای رسیدن به                    . می دهد
 .توسعه اجتماعی پایدار و برقراری عدالت کاهش می دهد

 می توان این فرض را نمود که بین سرمایه اجتماعی و فرایند توسعه در                      و جمع بندی   در تلفیق 
مرحله ای که عدم تعادل ها، نابرابری ها، نابسامانی ها و تبعیض ها وجود دارد، چگونگی توسعه و                 

سپس بعد از   . برنامه های آن در توزیع مفید منابع در ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی نقش دارد                
 با عناصری مانند آگاهی، توانمندسازی، اعتماد و مشارکت سرمایه اجتماعی شکل گرفت،               آنکه

این سرمایه می تواند به عنوان یک متغیر مهم در برنامه های توسعه ای وارد عمل شود و به                            
بدین ترتیب می توان گفت که     . کارآمدی برنامه ها و همراهی و همکاری آحاد مردم منجر گردد          

به عبارتی  . احل اولیه، سرمایه اجتماعی و توسعه دارای ارتباط دو سویه می باشند           دست کم در مر   
 .سرمایه اجتماعی هم بر روند توسعه تأثیرگذار است وهم از آن تأثیر می پذیرد

معتدل بودن شرایط اجتماعی که از توزیع امکانات و منابع حاصل می شود، می تواند موجب                     
 هنجارهای اجتماعی در میان شهروندان گردد و زمانی که حس           افزایش اعتماد اجتماعی و تقویت    

اعتماد اجتماعی به صورت فراگیر در جامعه توسعه و گسترش پیدا کند، می تواند بسترساز و                      
لذا بی نهایت ضروری است که      . ظرفیت ساز بسیاری از برنامه های مبتنی بر توسعه پایدار گردد           

 .و بهبود بخشید، تا به توسعه پایدار دست یافتتوسعه اجتماعی را ایجاد کرد و توسعه 
 

 نتیجه
. دستیابی به توسعه و پیشرفت مستلزم به کارگیری و بهره برداری بهینه از انواع سرمایه می باشد                    

سرمایه های طبیعی، مالی واقتصادی، انسانی و اجتماعی گونه های مختلف از سرمایه می باشند که               
مطالعه علمی و شناخت دقیق سرمایه اجتماعی در میان اقشار               با  . منابع انرژی در جامعه است      

 فرهنگی به عنوان متغیر        –مختلف جامعه می توان از این مفهوم در تحلیل مسایل اجتماعی                  
در وجه فرهنگی، اجتماعی     ) مادی و انسانی  (پیش بینی کننده و نیز استفاده از ظرفیت ها و منابع             

 .بهره گرفت

 و اقتصادی در دوران توسعه و نوسازی از اهمیت ویژه ای برخوردار                 برنامه ریزی های اجتماعی 
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زیرا دولت و سازمان های اجرایی وظیفه دارند تا بخشی از محیط اجرایی و سازمانی               . خواهند بود 
در این شرایط ضروری است تا برنامه توسعه و              . را براساس ضرورت های آینده فعال سازند        

 با یکدیگر روند های تعدیل را برای بهینه سازی الگوها و             تحوالت محیط اجتماعی ضمن پیوند     
 .روش ها فراهم آورند

هم .  یافته های این نوشتار برخی از مؤلفه های سرمایه اجتماعی در کشور را نزولی ارزیابی می کند             
چنین دیگر یافته ها نشانگر این است که روند برخی از نابسامانی ها و آسیب های اجتماعی در طی                 

 های اخیر افزایش یافته است و به نظر می رسد که افزایش این نابسامانی ها رابطه ای تنگاتنگ                 سال
. با عدم تعادل و نابرابری فضایی حاصل از توزیع نابرابر منابع و امکانات در سطح کشور دارد                      

ی هرچند برخی نابرابری ها ممکن است به سبب استعدادهای منطقه ای باشد، اما برنامه ریزی ها                 
اقتصادی و اجتماعی در سطح ملی و برخی سیاست های نادرست و غیر هدفمند در توسعه                         
کشورکه منجر به شکل گیری جامعه ای نامتوازن و درگیر با مشکالت اقتصادی ناشی از شکاف                 

 . طبقاتی گردیده، تا اندازه زیادی باعث این نابرابری هاست

م برنامه ریزی در برنامه های گذشته به نظر           به رغم تدوین دستورالعمل هایی تحت عنوان نظا           
می رسد اجزای برنامه ها از انسجام و ارتباط ارگانیک برخوردار نبوده و از این رو زمینه هایی برای                 
نادیده گرفتن برخی وجوه برنامه خصوصاً در حوزه های اجتماعی و فقر و نابرابری فراهم آورده                 

رش اقتصادی و ضعف دیدگاه اجتماعی در برنامه ها،          این نقطه ضعف با توجه به غلبه نگ         . است
زمینه ساز بی توجهی به ضرورت تدوین سیاست های اجتماعی مشخص و عملیاتی نمودن آنها در               

 . برنامه ها شده است

توزیع ناعادالنه درآمد، منابع و امکانات نه تنها به گسترش فقر وشکاف اجتماعی و اقتصادی                     
فزایش نابسامانی ها وآسیب های اجتماعی را در کشور فراهم کرده             منجر شده بلکه زمینه های ا      

کمبود و سقوط سرمایه      (است که از این پیامدها می توان روند تغییرات سرمایه اجتماعی                    
از دیگر سو ساختارهای اجتماعی که شدیداً سلسله مراتبی یا نابرابر                . را شناسایی کرد   ) اجتماعی

نابرابری اقتصادی در ارتباط      .  سرمایه اجتماعی پدید می آورند       هستند، زمینه نامناسبی برای رشد       
وجود . ظاهراً نوعی رابطه علّی دو سویه بین این دو متغیر وجود دارد           . نزدیک با سرمایه اجتماعی است    

نابرابری، فاصله اجتماعی بین افراد یک جامعه را افزایش داده و احتمال پیوندهای اجتماعی یا تحقق                   
در عین حال پایین بودن سرمایه اجتماعی در یک جامعه،              . ک را کاهش می دهد    هنجارهای مشتر 
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 .توانایی جامعه را برای رسیدن به توسعه اجتماعی پایدار و برقراری عدالت کاهش می دهد

رعایت عدالت و انصاف از جانب نهادهای حقوقی و سیاسی جامعه و همچنین معتدل بودن                       
د اجتماعی و تقویت هنجارهای اجتماعی در میان                شرایط اجتماعی موجب افزایش اعتما        

شاید بتواند  ... در این ارتباط وجود نابرابری ها و تبعیض ها در جامعه، تورم و            . شهروندان می گردد 
 .یکی از دالیل پایین بودن اعتماد نسبت به سازمان های دولتی قلمداد گردد

 در  -ی تقویت کننده سرمایه اجتماعی     به عنوان یکی از اساسی ترین مؤلفه ها        -عالوه برمشارکت 
ابعاد سیاسی باید مشارکت در ابعاد اقتصادی و اجتماعی، تعریف و بسترسازی های آن مورد                     

چرا که چنین مشارکت های فواید متعددی برای توسعه دارد خصوصاً در                 . اهتمام قرار گیرد   
 و نسبت به محیط خود        مواردی که جامعه با بن بست های اجتماعی یا ناامیدی روبرو می گردد             

در چنین شرایطی الزم است تا افراد و گروه های مختلف اجتماعی از حلقه های                 . بدبین می شود 
به این ترتیب آنان به حلقه های واسط و سازمان های جدیدی متصل               . درونی خود جدا گردند    

  .می گردند که روند اجتماعی شان را برای آنان فراهم می نماید

ند توسعه سیاست های توسعه ای به صورت یکپارچه و هماهنگ همه حوزه ها                  هرگاه در فرای   
را در برنگیرد و یکی از حوزه ها مورد توجه بیشتری             ) اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی     (

. باشد، برنامه های توسعه به نتایجی بدکارکردی منجر می شود که همانا تشدید نابرابری ها است                
 . صول توزیع نامتعادل می باشند، به آسیب های دوران گذار موسوم انداین نابرابری ها که مح

به منظور حمایت و پشتیبانی ازحرکات اجتماعی در ارتباط دوسویه سرمایه اجتماعی و توسعه،                  
دولت ها می توانند از طریق برنامه های توسعه به توزیع مناسب و متعادل منابع پرداخته و در نهایت                 

اما این امر بدون اندازه گیری و      .  مولد در گروه ها و بافت اجتماعی بپردازند        به تقویت هنجارهای  
در این خصوص با هدف     . سنجش سرمایه اجتماعی و وضعیت موجود آن امکان پذیر نمی گردد          

افزون بر آن این       . برنامه ریزی توسعه ای می بایست شعاع اعتماد اجتماعی را سنجش نمود                
 مسائل و موضوعات مرتبط با نقش دولت در اقتصاد و نیز تعمیم آن               اعتمادسنجی را در ارتباط با    

 .به مسائل سیاسی و فرهنگی می توان انجام داد

انباشت سرمایه اجتماعی به عنوان یک متغیر مهم برای موفقیت در برنامه های توسعه و نیز                          
ر و قابل دوام برای     توانمندی و افزایش این سرمایه پیش شرایط الزم برای یافتن راه حل های پایدا            

 .توسعه می باشد
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 پیشنهادها
با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار اجتماعی الزم است برنامه های مختلفی برای                 

 :افزایش ذخیره این سرمایه انجام گیرد که برخی از این موارد به شرح ذیل پیشنهاد می گردد

فه ای، تشکل های ورزشی و ایجاد        تشویق و تقویت نهادهای اجتماعی، صنفی، حر           -1
 حلقه های مطالعاتی؛

 برنامه ریزی برای غنی سازی فرهنگ اجتماعی؛ -2

 توجه به ارتقای سرمایه اجتماعی در آموزش های عمومی و تخصصی؛ -3

با توجه به آنکه پژوهش ها و نظرسنجی های انجام شده تاکنون به معنای سنجش سرمایه                    -4
 دارد مؤسسه ای به طور مستقل و حرفه ای برای            اجتماعی به طور کامل نیست، ضرورت       

 زیرنظر گرفتن وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران تأسیس شود؛

اهتمام به تشکیل و توسعه شوراهای محلی به مثابه سرمایه اجتماعی هم به صورت یک ضرورت                  -5
 و هم به صورت یک هدف؛

نه که هر کشوری    مطالعات و پژوهش های علمی و جامعی برای پاسخگویی به این گما           -6
که از سرمایه اجتماعی، باالتری برخوردار است؛ برنامه ریزی ها و برنامه های توسعه آنان         

 .نیز موفق تر می باشد
 

در پایان به برخی از مواردی که در قانون برنامه چهارم توسعه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با                    
د به آنکه اجرایی شدن برنامه ها بتواند موارد         با امی . سرمایه اجتماعی مرتبط است، اشاره می گردد      

ذیل را از حد گفتار و نوشتار به عمل، از حاشیه ای و زینتی بودن اسناد توسعه، به متنی همراه با                        
 .سازوکار و چگونگی ایجاد آن ها در جامعه پیش بینی و تبدیل نماید

ائه گزارش  تهیه ساز و کارهای سنجش و ارزیابی سرمایه اجتماعی در کشور، ار                   -
 ساالنه سرمایه اجتماعی کشور و احصای علل و عوامل تأثیرگذار برآن؛

تدوین طرح جامع مشارکت و نظارت مردم، سازمان ها، نهادهای غیردولتی و                       -
شوراهای اسالمی در توسعه پایدار کشور و فراهم کردن و توسعه کمی و کیفی و                    

 گسترش نهادهای مدنی با اعمال سیاست های تشویقی؛

 رورش عمومی قانون مداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آئین شهروندی؛پ -

ترویج مفاهیم وحدت آفرین و احترام آمیز نسبت به گروه های اجتماعی و اقوام                     -
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 مختلف در فرهنگ ملی؛

 حمایت از تشکل های اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان؛ -

، توانمندسازی جلب مشارکت های اجتماعی،           طراحی برنامه های ویژه اشتغال         -
آموزش های شغلی و مهارت های زندگی به ویژه برای جمعیت های سه دهک پایین               

 .درآمدی در کشور

ایجاد رویکرد توانمندسازی و مشارکت محلی براساس الگوهای نیازهای اساسی توسعه و             -
ریق نظام انگیزشی   تشخیص نیاز توسط جوامع محلی برای ارائه خدمات اجتماعی، از ط             

 برای پروژه های عمرانی کوچک متناسب با ظرفیت های محلی؛

بسط و گسترش روحیه نشاط، شادابی، امیدواری، اعتماد اجتماعی، تعمیق ارزش های             -
 .دینی و هنجارهای اجتماعی

خدمات رسانی به موقع به افراد در معرض آسیب های اجتماعی با مشارکت                          -
 سازمان های غیردولتی؛

و اصالح  ) محل تجمع سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی         (یج فرهنگ تعاون     ترو -
 محیط حقوقی توسعه بخش؛

اقدام های الزم برای حمایت از هیأت های مذهبی و تشکل های دینی با رویکرد بهبود               -
 .کیفیت فعالیت ها و پرهیز از خرافات و انحرافات
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 بر آمایش فرهنگی سرزمین و جایگاه آن        ، نگرشی )1388(احمدی شاپورآبادی، محمدعلی   -

 .17، شماره فصلنامه راهبرد یاسدر برنامه ریزی توسعه فرهنگی، 

، سال  روزنامه جام جم  ، نگاهی به حوادث رانندگی در کشور،            )1388(اخوان بهبهانی -
 .2564دهم،شماره 

، گرایش های فرهنگی و نگرش های اجتماعی در ایران،                  )1356(اسدی و همکاران     -
پژوهشکده علوم ارتباطی   : ، تهران 1353شی از یک نظرخواهی ملی در سال        گزار

 .و توسعه ایران

، های اجتماعی   بررسی انحرافات و آسیب     -مهندسی فرهنگی   ،  )1387 (ایسنا -
 .سایت خبرگزاری دانشجویان ایران

مجموعه مقاالت همایش      سرمایه اجتماعی و توسعه سیاسی،                 ،)1384(بوستانی -
سسه عالی  ؤم: تهران،  ت برنامه های رشد و توسعه در ایران        سیاست ها و مدیری  

 .آموزش و پژوهش مدیریت وبرنامه ریزی

مجموعه عدم تعادل در نظام شهری کشور و آمایش سرزمین،             ). 1381(پوراحمد، احمد  -
 .)ع(دانشگاه امام حسین: تهران، مقاالت همایش آمایش و دفاع سرزمینی

کید أبا ت (سازی سرمایه اجتماعی     پایه مفهومی و مفهوم   کار) 1385(پیران، پرویز و همکاران    -
 .23، سال ششم، شماره فصلنامه رفاه اجتماعی، )بر شرایط ایران

، ترجمه  سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه       ،)1384(، یحیی تاجبخش -
 .شیرازه افشین خاکباز وحسن پویان،

مجموعه  در تأمین اجتماعی،        کاربرد نظریه سرمایه اجتماعی      ،)1384(، یحیی تاجبخش -
، دانشگاه علوم   مقاله های نخستین سمپوزیوم سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی        

 .بهزیستی و توانبخشی

ریزی برای رفاه    نقش سرمایه اجتماعی در برنامه    ،  )1384(تواالیی و شریفیان ثانی     -
 .شیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخ: تهران، اجتماعات محلی، مجموعه مقاالت

فصلنامه  های کشور،  بندی سرمایه اجتماعی در مرکز استان       رتبه ،)1386(حسینی و همکاران   -
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 .26، شماره رفاه اجتماعی

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سهم استان         :سرمایه اجتماعی  ،)1384(حسینی -
علوم اقتصادی،   پایان نامه کارشناسی ارشد   ،  79در تولید ناخالص داخلی برای سال       

 .ه مازندراندانشگا

سال  ،فصلنامه رفاه اجتماعی  تبیین افول سرمایه اجتماعی،      ،  )1385(دینی ترکمانی، علی  -
 .23ششم، شماره 

ثیر سیاست های توسعه اقتصادی و        أت). 1385(ربانی خوراسگانی، علی و ارشدی، وحید         -
مجموعه خالصه مقاالت    سیاسی ایران بعد از جنگ در تخریب سرمایه اجتماعی،                  

پژوهش  سسه عالی آموزش و     ؤ، م ایه اجتماعی و توسعه در ایران       همایش سرم 
  .ریزی و موسسه تحقیقات وتوسعه علوم انسانی مدیریت و برنامه

 . شرکت سهامی انتشار: تهران،توسعه و تضاد، )1376(رفیع پور، فرامرز -

نامه انجمن  پیامدهای آن،       فرسایش سرمایه اجتماعی و        ،)1380(پور، محمود   شارع -
 .3 شماره ،اسی ایرانشن جامعه

، سازی، سنجش و داللت های سیاستگذاری        مفهوم ،)1385(شارع پور، محمود   -
 . سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان مازندران:ساری

، انداز آسیب ها و تهدیدات اجتماعی ایران       چشم ،)1387(امیری، علیرضا  صالحی -
 www.dchq.ir :آدرس اینترنتی

فصلنامه رفاه   ،شاخص های اجتماعی ایران      روند  ،)1383(صوفی، مجید و مجیدپور       -
 .دانشگاه علوم بهزیستی، 12 شماره ،اجتماعی

 دورنمای آینده و    ، سرمایه اجتماعی در ایران وضعیت موجود       ،)1385(عبداللهی و موسوی   -
 .25، شماره فصلنامه رفاه اجتماعیشناسی تبار گذار،  امکان

، الگوی مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها          ،)1382(ی تبار، علیرضا علو -
 .های کشور سازمان شهرداری: تهران

 .116، شماره ماهنامه تدبیر نقش سرمایه اجتماعی در توسعه، ،)1380(علوی، بابک -

 انتشارات جامعه   : ترجمه غالمعباس توسلی، تهران    ،پایان نظم  ،)1379(فوکویاما، فرانسیس  -
 . چاپ اول،انایرانی
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، نامه علوم اجتماعی    ارزیابی نحوه مدیریت توسعه در ایران،       ،)1387(قاسمی، یارمحمد  -
 .33شماره 

رابطۀ سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی از منظر نهادگرایی،                ). 1384(قدوسی، حامد  -
، انتشارات   مجموعه مقاله های سمپوزیوم سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی           

 .زیستی و توانبخشیدانشگاه علوم به

 نشر نی، : تهران صبوری،  منوچهر : ترجمه ،بنیادهای نظریه اجتماعی  ،  )1377 (کلمن -
 .چاپ اول

 .اردیبهشت ماه، 87شماره  ،)1385(ماهنامه اقتصاد ایران -

ها، نگرش ها و رفتارهای اجتماعی         بررسی آگاهی  ،)1379(محسنی، منوچهر   -
 .رهنگ عمومی کشور دبیرخانه شورای ف:، تهرانفرهنگی در ایران

، انتشارات دانشگاه علوم     سرمایه اجتماعی و سنجش آن     ،)1384(محمدی، محمدعلی  -
 .بهزیستی و توانبخشی

 .1373-1386، سالنامه آماری کشور )1386(ایران آمار مرکز -

مایش استان  آراهنمای انجام مطالعات برنامه      ،  )1385(مرکز ملی آمایش سرزمین     -
 .جا  بی،تهران

مجموعه  ،)مورد ایران ( سرمایه اقتصادی و توسعه اقتصادی       ،)1385(رداریمهدوی و برخو   -
  .، بی جاخالصه مقاالت همایش سرمایه اجتماعی و توسعه در ایران

هفته نامه خبری،    سرمایه اجتماعی حلقه مفقود اقتصاد ایران،         ،)1384(میرزاوند، فضل اهللا  -
 . 150، شماره تحلیلی برنامه

، ماهنامه  سرمایه اجتماعی اصل محوری توسعه     ). 1382(ضاالوانی و شیروانی، علیر     -
 .147تدبیر، شماره 

مجله علمی ـ    ، نقش مدیریت در ایجاد و توسعه سرمایه اجتماعی،                   )1378(الوانی، -
 .100، شماره آموزشی تدبیر

 دفتر  ،های ایرانیان  ارزش ها و نگرش   ،)1382 و   1379(وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی     -
 . های ملی طرح

های توسعه اجتماعی، اقتصادی       بررسی شاخص  ،)1384(نتری، صمد و گنجی، محمد     کال -
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