
  

  

  

راهکارهاي ارتقاي سرمایه اجتماعی در کشور 

  ساله نظام انداز بیست چشم با توجه به سند
 سیدرضا صالحی امیري

  شهرود امیرانتخابی

  چکیده

 پدیـد  سـایر علـوم    متفکـران  و شناسـان  جامعـه  میان الزم وفاق اجتماعی، سرمایه معناي باب در گرچه

 گونـاگون  پژوهشی خطوط که ـ نوینی زوایاي از بتوان که است شده باعث آن معنایی سیالیت اما نیامده،

و   اجتمـاعی  مسـائل  بهتـر  فهـم  بـراي  آن نظري  بسط از و نگریست آن به سازدـ می ناپذیر اجتناب را آن

 دهنده پژوهشگران، نشان و سیاستمداران سیاستگذاران، ویژه توجه .برد راهکارهاي ارتقا آن در کشور بهره

اعی در کشور مـا  اهمیت سرمایه اجتم است....  و اجتماعی اقتصادي، سیاسی، مختلف ابعاد در آن اهمیت

 شـده اسـت؛   آن اي بـه  توجه ویژهساله نظام  انداز بیست در تدوین سند چشمشود که  وقتی دو چندان می

انـداز،   اجتماعی است. در سند چشم هسرمای همؤلفانداز،  در سند چشم مهمهاي  یکی از مؤلفهطوري که  هب

سـهم  که متکی بـر (   ساله، ایران کشوري معرفی شده ایرانی در افق بیست ههاي جامع در بند دوم ویژگی

 انـداز  چشم سند ویژه توجه و مالحظات این بااجتماعی در تولید ملی است.  هبرتر منابع انسانی و ) سرمای

 در اجتمـاعی  سـرمایه  ارتقـا  و تقویـت  هـاي  روش و الزامـات  به است شایسته ،اجتماعی سرمایه مقوله به

مایه ال باشـیم کـه راهکارهـاي ارتقـاي سـر     ؤجمهوري اسالمی ایران بپردازیم و در صدد پاسخ به این سـ 

  ساله نظام در کشور چیست؟ انداز بیست اجتماعی با توجه به سند چشم

  گان کلیديواژ

  ، برنامه توسعه و وضعیت مطلوب.انداز چشم سرمایه اجتماعی، سند

                                       
 واحد علوم و تحقیقات استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی              Email: dr.salehiamiri@gmail.com 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ریزي فرهنگی دانشجوي دکتراي مدیریت و برنامه  

Email: sh_amir1975@yahoo.com 

 28/10/91تاریخ پذیرش:        24/05/91تاریخ ارسال: 

 61-84/ صص  1392 بهار/  66شماره /  دومبیست و فصلنامه راهبرد / سال 
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  مقدمه

 بـه  اجتمـاعی  سـرمایه  ،اخیر دهه دو در

 و ظهـور  مفـاهیم  تـرین  کـانونی  از یکی عنوان

 هـا،  نگـرش  ایـن،  وجـود  بـا  .اسـت  یافته بروز

 دامـن  نیـز  را گونـاگونی  انتظارات و ها دیدگاه

 ها پژوهش توجه قابل حجم افزایش. است زده

 سـرمایه  جایگاه و اهمیت بیانگر ،حوزه این در

ــاعی ـــهرهاي در اجتمــ ـــاوت سپـــ  متفـــ

  .است اجتمــاعی

تـوان ادعـا کـرد کـه      از یک منظـر مـی   

 عوامـل  بـر  مبتنـی  عمـدتاً  اجتمـاعی  سرمایه

 آن شناسـایی  و باشـد  می اجتماعی و فرهنگی

 مـدیریت  سـطح  در چه سرمایه یک عنوان به

 و هـا  سـازمان  مـدیریت  سـطح  در چه و کالن

ــی غیــره  ــناخت توانــد م  از را جدیــدي ش

 کرده ایجاد اجتماعی – اقتصادي هاي سیستم

 یـاري  ها سازمان بهتر مدیریت در را مدیران و

 سـرمایه  از این منظر، .)1995 فوکویاما،( کند

 بـالقوه  پژوهشـی  و کـاربردي  دامنه اجتماعی

ــترده ــمالح از و دارد اي گسـ ــري، اتظـ  نظـ

 علـوم  مختلف هاي رشته در فلسفی و تاریخی

 شناســــی، جامعــــه همچــــون اجتمــــاعی

ــردم ــاد شناســی، م ــاریخ، و اقتص  مســائل ت

ــرتبط شــناختی روش ــا م ــاي ب ــدانی کاره  می

 بـراي  مناسـب  هـاي  شـاخص  ایجـاد  تا گرفته

 گونـاگون  هاي حوزه مشکالت مختلف، شرایط

ــد ــعه و رشـ ــازمان توسـ ــا، سـ ــوزش، هـ  آمـ

 غیــر و دولتــی هــاي ســازمان سیاســتگذاري،

 مینتــأ جمعــی، هـاي  گیــري تصــمیم دولتـی، 

 شـرایط  از وسیعی طیف همچنین و اجتماعی

 ، ص1384 ،بخـش  تاج( کند بررسی را تجربی

ــه طــوري کــه)531  اخیــر، دهــه یــک در . ب

 اساسـی  مباحـث  از یکـی  به اجتماعی سرمایه

 پژوهشــی و دانشــگاهی محافــل توجــه مــورد

 اجتمـاعی  سـرمایه . اسـت  شـده  تبدیل جهان

 غیــر هــاي ارزش هنجارهــا، از اي مجموعــه

 اسـت  اخالقـی  تعهدات و عرفی قواعد رسمی،

 آنهـا  چـارچوب  در افراد متقابل  رفتارهاي که

ــرد مــی شــکل ــط تســهیل موجــب و گی  رواب

 افـزایش  بـه  معمـوالً  و شود می افراد اجتماعی

 انجامد می افراد اجتماعی مشارکت و همکاري

 سـرمایه  و انسـانی  سرمایه تا کند می کمک و

 بـه  هـم  با تعامل در بتوانند اقتصادي و مادي

 ، ص1381 ،بهرامـی (  برسـند  پویـا  رشد یک

23(.  

ــراي حاضــر عصــر دراز ســوي دیگــر،   ب

ــعه ــتر ،توس ــه از بیش ــه آنچ ــرمایه ب ــاي س  ه

 به ،باشیم نیازمند انسانی و فیزیکی اقتصادي،

 این بدون زیرا نیازمندیم؛ »اجتماعی سرمایه«

 ممکـن  هـا  سـرمایه  سـایر  از اسـتفاده  سرمایه

ــی ــد نم ــته، در. باش ــدتأ گذش ــلی کی ــر اص  ب

 در امـروز  اما ،بود فیزیکی و مادي هاي سرمایه
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 اقتصـادي،  و مـالی  انسـانی،  هاي سرمایه کنار

 مـورد  اجتمـاعی  سرمایه نام هب دیگري سرمایه

 ایـن بنـابراین  . اسـت  گرفتـه  قرار برداري بهره

 اعضـاي  میـان  ارتباطـات  و پیوندها به مفهوم

 دارد اشـاره  ارزش با منبع عنوان به شبکه یک

 موجـب  متقابـل  اعتماد و هنجارها خلق با که

 سرمایه دیگر عبارت به. شود می اهداف تحقق

 باعــث متقابــل ارتباطــات پرتــو در اجتمــاعی

 همکـاري  و شـده  یکدیگر به ها انسان نزدیکی

  .نماید می تسهیل را

 کـه  است میزانی به سرمایه، این تاهمی

 یـاد  کشـور  یـک  نامرئی ثروت عنوان به آن از

 اسـت  حیاتی سرمایه این رهگذر از و کنند می

 و اطمینان حسن و متقابل اعتماد انسجام، که

 هـر  و شـود  مـی  فـراهم  جامعه در همبستگی

 کــاهش  بــه  منجــر آن، در کــاهش  گونــه

 و اجتمـاعی  فرهنگـی،  سیاسی، هاي مشارکت

 رشـد  همچنین و شود می شهروندان اقتصادي

 یأس اعتمادي، بی اجتماعی، جرایم و ها آسیب

ــدي و ــاس و ناامی ــت احس ــبی محرومی  و نس

 سـرمایه  تقلیل نتیجه ها ناهنجاري از بسیاري

 بـــه اجتمـــاعی ســـرمایه .اســـت اجتمـــاعی

ــاخص ــایی ش ــل از ه ــزان قبی ــات می  و اطالع

 عقالنـی،  تفکـر  و اندیشه عمومی، هاي آگاهی

 اعتمـاد  عمـومی  سطح و احساس خیرخواهی،

 احسـاس  اجتمـاعی،  تعهد احساس جامعه، در

 وفـاداري،  همدردي، صداقت، اجتماعی، تعلق

 فـردي،  اقتـدار  و نفوذ قدرت سازمانی، هویت

 اعضـاي  بـین  متقابـل  روابط و ها کنش میزان

ــروه، یــک ــاي گ ــاعی هنجاره  یکســان، اجتم

ــار، ــاري اعتبـ ــاري، و همکـ ــارکت همیـ  مشـ

 امنیـت  احسـاس  و میزان سیاسی، و اجتماعی

 و میـزان  همبسـتگی،  جامعه، یا گروه یک در

 تعــامالت  دوســتانه،  تعــامالت  گســتردگی 

 هـاي  نابسـامانی  میـزان  اجتماعی، و خانوادگی

 در فسـاد  میـزان  اجتمـاعی،  و فـردي  اخالقی

 دینـداري،  میـزان  جامعـه،  و حاکمیـت  سطح

 عمـومی،  مصـلحت  بر مبتنی ایدئولوژي وجود

 شـکاف  و اجتمـاعی  عـدالت  میزان و احساس

ــاتی، ــاي ارزش ســطح طبق ــوع مشــترك، ه  ن

ــتی، ــانون دوسـ ــداري، قـ ــردم مـ ــی، مـ  گرایـ

 متقابـل،  احتـرام  تکثر، به نسبت پذیري تحمل

 گسـیختگی  هـم  از عـدم  و ثبات و پذیري نظم

 ، ص1372 رحمــانی،( دارد داللــت اجتمــاعی

80.(  

 از اجتمـاعی  سـرمایه  کـه این بـه  توجه با

 و فرهنگـی  اجتمـاعی،  اقتصادي، مختلف ابعاد

 در حـال  ،گرفتـه  قـرار  بررسـی  مورد سیاسی

 بـه  مربوط اجزاء و ها لفهمؤ تا است الزم اینجا

 بتـوانیم  تـا  شود شناسایی نیز ابعاد از یک هر

 کشور در اجتماعی سرمایه ارتقاي راهکارهاي

را  نظام ساله بیست انداز چشم سند به توجه با
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 ریزي برنامه براي ،دیگر سوي از. کنیم بررسی

 ضــرورت انــداز، چشــم اهــداف تحقــق جهــت

 اجتمــاعی سـرمایه  هـاي  لفـه مؤ بـه  پـرداختن 

 سـرمایه  در مطـرح  بعد چهار. گردد می آشکار

 و سیاسـی  فرهنگـی،  اجتماعی، بعد ،اجتماعی

 خـاص  هاي لفهمؤ داراي که باشد می اقتصادي

  :از ندا عبارت ها لفهمؤ این .است خود

 روابــط اعتمــاد،: اجتمــاعی بعــد در -

 و اخالقیات عمومی، آگاهی مشارکت، متقابل،

  .اجتماعی مسئولیت

ــد در - ــی بع ــررات: فرهنگ ــاري، مق  رفت

 ایـدئولوژي،  و دین ها، ارزش هنجارها، و ها نرم

  .فضا و جو ها، استعاره و ها مثل نمادها،

ــد در - ــی، بع ــت سیاس ــاي: امنی  نهاده

 انتخابـات،  سیاسی، مشارکت مدنی، و عمومی

  .ها رسانه و ها روزنامه مداري، قانون

 ارزش مثـال،  بـراي : اقتصـادي  بعد در -

  ها. هزینه در جویی صرفه میزان شرکت، روز

  سرمایه اجتماعی مفهوم  -1

 سال در بار نخستین اجتماعی سرمایه   

 بـر  او. شـد  مطـرح  فـــان  هانی توسط 1916

 رابطــه و متقابــل دلسـوزي  خیــر، کــار جنبـه 

 هـانی  جانسـون  لیـدا . داشـت  تأکید اجتماعی

 پـی  امـر  این به پیش قرن یک به نزدیک فان

 اقتصـادي  اجتماعی، مسائل از بسیاري که برد

 کند، یم زندگی آن در که اي هجامع سیاسی و

 بـادوام  و پیوسـته  هـم  به هاي شبکه طریق از

 و متقابـل  همکـاري « وي نظر به. اند حل قابل

 آن مسـتوجب  دیگـران  بـا  ارتباط مزیت درك

 سـود  در جامعـه  افـراد  تمـام  کـه  شد خواهد

 جامعـه  اعضاي که وقتی. شوند شریک حاصله

ــا ــراي و شــوند آشــنا یکــدیگر ب  ســرگرمی، ب

 ،برند سر هب یکدیگر با تعامل در نشاط مراوده،

 آسـانی  بـه  اجتمـاعی  سـرمایه  ایـن  هدایت با

ــی ــوان م ــه ت ــرفت ب ــومی پیش ــت در عم  جه

 ,Putnam) »یافت دست اجتماع هاي خواسته

2002, pp.4-5) .ــر ــه اگ ــث چ ــرمایه بح  س

 فان هانی توسط 1920 هاي سال در اجتماعی

 دهــه و جــاکوبز جــین توســط 1960 دهــه و

 مطـرح  الیت ایوان و لوري گلن توسط 1970

 جـدي  طـور  بـه  1980 دهـه  از امـا  بود، شده

ــرت توســط ــام، راب ــر پاتن ــو، پی ــز بوردی  جیم

 دیگـر،  اندیشمندان و فوکویاما کلمن، ساموئل

 علـوم  و اقتصـاد  شناسـی،  جامعه مباحث وارد

  ).1388 عطار،( شد سیاسی

 ســرمایه  کالســیک، تعــاریف از یکــی

ــاعی ــک اجتم ــه ی ــانگر را جامع ــاختار بی  س

 از افــــراد  بـین  پیـــوند  یعنی آن درونـــی

 دیگـــــر طــرف از جامعــــه و طــرف یــــک

-Adler & Kwon, 2002, pp.21) دانـــد می

 اجتماعی سرمایه دیگر، کالسیک تعریف. (75

 بـالقوه  و بالفعـل  اجتمـاعی  منـابع  سرجمعِ را
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ــبات ــاعی مناس ــی اجتم ــد م ــه دان ــراد ک  و اف

ــدهاي ــاعی واحـ ـــد آن از اجتمـ  برخوردارنــ

)Nahapiet & Ghoshal, 1998, p.243 .(

 معنـاي  در شـود،  مـی  مالحظـه  که طور همان

ــا اجتمــاعی، ســرمایه  گســترده پیوســتاري ب

  .ممواجهی

 مختلفی هاي گونه به را اجتماعی سرمایه

 ایـن  مطـرح  تعـاریف  از یکی: اند کرده تعریف

 مجموعـــه اجتمـــاعی ســـرمایه کـــه اســـت

 اجتمـاعی  هـاي  سیستم در موجود هنجارهاي

 همکـاري  سـطح  ارتقـاي  موجـب  که باشد می

ــایین ســبب و گردیــده جامعــه آن اعضــاي  پ

 ارتباطـات  و تبـادالت  هاي هزینه سطح آمدن

 ایــن براســاس). 1999 فوکویامــا،( گــردد مــی

ــف، ــاهیمی تعری ــد مف ــه مانن ــدنی جامع  و م

 مفهـومی  ارتباط داراي نیز اجتماعی نهادهاي

  .گردند می اجتماعی سرمایه با نزدیکی

 و هنجارهـا  ،اجتمـاعی  سرمایه از منظور

 تـا  سازد می قادر را مردم که است هایی شبکه

ــه دســت ــنش ب ــد جمعــی ک ــورتس،( بزنن  پ

 را مقصـــود چنـــدین تعریـــف ایـــن). 1998

 بـر  بلکـه  ،پیامـدها  بر نه اینکه اول. آورد برمی

 در  اســت، متمرکــز اجتمــاعی ســرمایه منـابع 

 مهـم  هـاي  ویژگـی  کـه  پـذیرد  مـی  کـه  حالی

 هنجـار  و اعتمـاد  قبیـل  از اجتمـاعی  سرمایه

ــل ــک طــی در متقاب ــد ی ــرر فرآین ــد مک  پدی

 سرمایه مختلف ابعاد تعریف این ،دوم. اند آمده

 پذیرد می و دهد می جاي خود در را اجتماعی

 دسترسـی  هـا  بـدان  کمـابیش  اجتماعـات  که

 تعریــف کــه حــالی در ،ســوم. باشــند داشــته

 بـه  را) دولـت  یـا  خانوارها  افراد، نه و( اجتماع

 .کند می معرفی تحلیل اول درجه واحد عنوان

 خانوارهــا، و افــراد کــه پــذیرد مــی ضــمن در

 و کنند خود آنِ از را اجتماعی سرمایه قادرند

 تـا  اجتمـاع  خـود  سـازماندهی  نحوه عالوه به

 دولــت بــا آنهــا مناســبات بــه زیــادي حــدود

 ضـعیف،  هـاي  دولـت  کـه  تأثیري. گردد برمی

 و اجتمـاع  زندگی بر تفاوت بی یا صفت دشمن

 قراردادها گذارند، می باقی اي توسعه هاي طرح

 مقاومـت  فساد برابر در و شمارند می محترم را

 و آیشــام( اســت متفــاوت عمیقــاً ،ورزنــد مــی

  ).1991 کافمن،

ــن ــرز ای ــا ط ــردن معن ــش ک ــط نق  رواب

 رویکـرد  در عطفـی  نقطه توسعه، در اجتماعی

 تبعیـت  لـذا  و اسـت  توسـعه  به نسبت نظري

 معاصر هاي سیاست و تحقیقات براي را مهمی

  .دارد بر در توسعه زمینه در

 را اجتمــاعی سـرمایه  نیـز  جهـانی  بانـک 

 نهادهـاي  تـأثیر  حاصـل  که داند می اي پدیده

 روي بـر  هنجارهـا  و انسـانی  روابط اجتماعی،

 و اسـت  اجتمـاعی  تعـامالت  کیفیت و کمیت

 پدیـده  این که داده نشان سازمان این تجارب
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ــأثیر ــل ت ــوجهی قاب ــر ت ــاد ب ــعه و اقتص  توس

 عمـده  1990  دهه تا. دارد مختلف کشورهاي

ــه ــاي نظری ــعه ه ــدگاه ،توس ــاي دی ــبتاً  ه نس

 روابط نقش  درباره متناقض حتی و بینانه کوته

ــاعی ــعه در اجتم ــادي توس ــتند اقتص  و داش

 عرضــه کــه اي سـازنده  سیاســی هــاي توصـیه 

 بـراي . نبـود  اسـتفاده  قابل چندان ،کردند می

ــال، ــه در مث ــاي ده ــط 1960 و 1950 ه  رواب

 زنــدگی ســنتی هــاي رســم و راه و اجتمــاعی

 شد می تلقی توسعه راه سر بر موانعی همچون

 از یکــی در نکــهچنا). 289 ، ص1997 مــور،(

 در ملـل  سازمان به متعلق وقت، معتبر اسناد

 کـار  آنکـه  براياست،  شده گفته 1951 سال

 بایـد  قـدیمی  هاي فلسفه: «برود پیش توسعه

 هـم  از اجتمـاعی  کهنه نهادهاي شوند، ابطال

 گسسـته  هـم  از بایـد  نـژاد  و عقیده و بپاشند 

 نیسـتند  قـادر  کـه  اشخاصی شمار ولی شوند،

 انـد  محکوم ،کنند حرکت ترقی با قدم به قدم

 چشـم  آسوده زندگی یک از برخورداري از که

ــه تــن و بپوشــند  »بدهنــد نومیــدي قبــول ب

  ).3 ، ص1995 اسکوبار،(

  چارچوب نظري تحقیق -2

دهــد کــه  مطالعــات موجــود نشــان مــی

مفهوم سرمایه اجتمـاعی آشـکارا از دو سـنت    

نظري متمایز سرچشـمه گرفتـه اسـت: یکـی     

ــه « ــجام جامع ــاعی و انس ــاي اجتم » هنجاره

نهادهاي واسط «) و دیگري 1951، 1(دورکیم

)؛ در 1925، 2(دوتوکویـل » و اعتماد اجتماعی

منجـر بـه دو    واقع اگرچه این دو خط فکـري 

پردازي علمی در علوم  تفکر متفاوت در نظریه

  اجتماعی شدند، اما در عین حال بـه سـرمایه  

اجتماعی و بـه راهبردهـاي آزمـون و کـاربرد     

  سیاست اجتماعی، رهنمون شدند.  

دورکیم معتقد بود که زندگی اجتمـاعی،  

قابل تقلیـل بـه آحـاد جامعـه نیسـت. آحـاد       

اجتمـاعی متشـکل از   جامعه در یک سـاختار  

امـات عمــومی (یـک ســاختار   انتظـارات و التز 

کــه زنــدگی اجتمــاعی را انتظــام هنجــارین) 

بنــابراین یــک  انــد. هویــت یافتـه  ،بخشــد مـی 

دهنـده آن،   جامعه، بیش از جمع افراد تشکیل

  گردد.  متجلی می

ــن ( ــه  - )1990و  1988کلمــــ کــــ

کننده اصلی نظریه سـرمایه اجتمـاعی    معرفی

بیشـتر بـه دورکـیم     ،اسی اسـت شن در جامعه

ــرمایه      ــر کلمــن، س گــرایش داشــت. از نظ

ــاختاري از    ــه را در س ــاد جامع ــاعی آح اجتم

ــ  ــه واس ــه ب ــاعی (ک ــاق تعهــدات اجتم طه وف

بخشد.  تجسد می اجتماعی آفریده شده است)

توانند به این ساختار به جهت کمـک   افراد می

یا پشتیبانی نزدیک شوند، امـا در عـین حـال    

باشـند.   گویی به دیگران نیز مـی ملزم به پاسخ

                                       
1. Durkheim 
2. De Tocquveille 
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نظریه کلمن، نقش یکسانی را بـراي خـانواده،   

دارد؛  مدرسه و اجتماعات بـزرگ منظـور مـی   

هرچند در آثار او تمرکز بیشـتري نسـبت بـه    

در مقایسه با درشت ساختارها،  3ریزساختارها

کنیم. تعهدات اجتماعی و اعمـال   مشاهده می

او کـه   هاي سرمایه اجتمـاعی  متقابل در بحث

و مدرسه بود، منجر به بیشتر ناظر به خانواده 

هاي او در محافل دانشـگاهی   گاهتوفیقات دید

دار شـدن   شد. همچنین آثار او منجر به دامنه

ــبکه   ــون ش ــژوهش پیرام ــاعی،   پ ــاي اجتم ه

 ,Burt)رسـانی شـد    ارتباطات و جریان اطالع

1997).  

ــو ) 1986( 4از ســــوي دیگــــر، بوردیــ

ه بازتولیــد اجتمــاعی هــایی را در نظریــ بســط

ــو،   دورکــیم پیشــنهاد کــرد. از دیــدگاه بوردی

خانواده منابع مـادي و نمـادین سرشـار و در    

ــ    ــه منص ــاوتی را ب ــال متف ــین ح ــور  هع ظه

توانـد بـراي اعضـاي خـانواده      رساند و مـی  می

  یاي متعددي به دنبال داشته باشد.مزا

شناسان  با این حال، دانشمندان و جامعه

مایه اجتماعی را به کـار  سیاسی که مفهوم سر

تأثیر دوتوکویـل هسـتند    برند، بیشتر تحت می

که آثارش به اکتشاف پیونـدهاي بـین فـرد و    

دولت و پاسـخ بـه ایـن سـؤال پرداختـه کـه       

اي  هاي سیاسی چگونه مشـروعیت تـوده   نظام

                                       
3. Microstructuers 
4. Bourdieu 

ــی  ــه دســت م ــی   ب ــارکت سیاس ــد و مش آورن

)، طرفـدار  1995و  2000آفرینند. پوتنام ( می

. عالقه پوتنام، بیشتر متمرکز بر این سنت بود

اجتماعی و محلی بود که بتوانـد    گونه نظام آن

اعتماد اجتماعی (مشروعیت) و تعامـل مـدنی   

نماید. از این منظر، اگرچه سـرمایه   باال تولید 

اجتماعی به عنـوان یـک ثـروت اجتمـاعی در     

نظر گرفتـه شـده، بـا ایـن حـال در ژرفـا در       

  شود.   گیري می سطوح فردي، اندازه

که از این منظر پوتنام در مطالعات خود 

دریافت که نواحی مختلـف ایتالیـا    ،انجام شد

(به رغم برخورداري از یک دولت، یک زبـان و  

ــت   ــاعی)، از جه ــوقی و اجتم ــام حق ــک نظ ی

یافتگی با هم تفاوت دارنـد. پرسـش از    توسعه

چرایی این رویداد، انگیزه اصلی پوتنام گردید. 

 - هـاي جـامع کیفـی    هشپوتنام حاصل پـژو 

آغـاز کـرده    1970کمی خود را کـه از سـال   

بـود، منتشـر ســاخت و در آن نشـان داد کــه    

هاي محلی، وابسـتگی زیـادي بـه     تأثیر دولت

سطح سرمایه اجتمـاعی هـر منطقـه دارد. در    

شمال ایتالیا که شهروندان به نحـو فعـالی در   

ــاي  مردمــی، لیــگ - هــاي مــدنی ســازمان ه

... مشـارکت   اي اختیـاري و هـ  فوتبال، انجمن

هاي محلی، در اقـدامات داخلـی،    دارند، دولت

خالقیت و ابتکارات، بسیار کارآمدتر هسـتند؛  

ــرعکس، در قســمت جنــوبی   در حــالی کــه ب
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ایتالیا کـه الگوهـاي مـداخالت مـدنی بسـیار      

هـاي محلـی کمتـر     باشند، دولت تر می ضعیف

کارآمد بوده و حتی با فسـاد مواجـه هسـتند.    

سازد کـه سـرمایه    هاي پوتنام روشن می یافته

ــافع   ــاعی، شــهروندان را در راســتاي من اجتم

سـازد،   متقابل به مشارکت با یکدیگر قادر می

مسـتتر در عمـل    5ضمن اینکه بـر معماهـاي  

نمایـد. شـهروندانی کـه در     جمعی، غلبـه مـی  

کنند کـه از سـطح بـاالي     مناطقی زندگی می

یار متمایـل  سرمایه اجتماعی برخوردارند، بسـ 

باشـند و بـه    به اعتماد ورزیدن به یکدیگر مـی 

ــاي  ارزش ــدت«ه ــدالت«و » وح ــرایش » ع گ

- 80 ، صـص 1388بیشتري دارند (روحـانی،  

89.(  

به اعتقاد نگارنده امکان ترکیب دو سنت 

هـاي سـرمایه اجتمـاعی     عمده فوق در نظریه

وجود دارد. لذا ضمن تعقیب دیدگاه ترکیبی، 

ن و بوردیــو توجــه بــه ســنت دورکــیم، کلمــ

بیشــتري کــرده و بــه ایــن ترتیــب، ســرمایه  

آن «نمایــد:  ا چنــین تعریــف مــیاجتمــاعی ر

ــره ــان    ذخی ــه در جری ــاعی ک ــاد اجتم اعتم

آمده و متضمن آن  هنجارهاي مشارکتی پدید

معنایی از عضویت مشترك است که طـی آن  

هاي خود در راسـتاي   توانند از تالش افراد می

                                       
5. Dilemmas 

ایج مفیـدتري را بـه   اهداف فردي و جمعی، نت

  »دست آورند.

 جایگـاه  و وضـعیت  بررسی -3

ــرمایه ــاعی س ــه در اجتم  جامع

  ایران

 سـرمایه  میـزان  سنجش و تحول بررسی

 بودن انتزاعی و بودن کیفی دلیل به اجتماعی

 مربوط هاي شاخص و اجتماعی سرمایه مفهوم

 واضـح . اسـت  مواجه جدي مشکالت با آن، به

 قبـولی  قابـل  و مشـخص  عدد یافتن که است

ــراي ــان ب ــرمایه بی ــاعی س ــود اجتم  در موج

 اگـر  ایـران  همچون پیچیده و بزرگ اي جامعه

 سـخت  و دشـوار  بس کاري نباشد، غیرممکن

 هـاي  دوره طـی  اطالعات اگر خصوص به است؛

 قابـل  موجـود  منابع یا و نباشد موجود متوالی

. شـد  خواهد چندان دو مشکل نباشند، اعتماد

ــیاري در ــورهاي از بس ــاي کش ــی اروپ  و غرب

 اطالعــات از زیــادي بخــش شــمالی مریکـاي ا

 بـه  موسـوم  هـاي  پیمـایش  طریق از نیاز مورد

 نیـــز و »عمـــومی اجتمـــاعی پیمـــایش«

 هـاي  فاصله با و منظم طور به که ها سرشماري

. شــوند مــی گــردآوري شـوند،  مــی انجــام کـم 

 و مـنظم  صورت به اطالعات ایران در متأسفانه

 پیمـایش  طـرح  فقـط  شود؛ نمی تولید متوالی

 در کـه  اسـت  ایرانیـان  هـاي  نگرش و ها ارزش

 البتـه  که شده انجام 1382 و 1379 هاي سال
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 کـاملی  تصـویر  تواند نمی آن هاي داده به اتکاء

 دسـت  بـه  ایـران  جامعه درازمدت تحوالت از

ــذا. دهــد  وضــعیت و جایگــاهتبیــین  بــراي ل

االدسـتی  مراجعه به اسـناد ب  اجتماعی سرمایه

سـاله شـده    انـداز بیسـت   چشـم  همچون سند

  است.

طلــوب  جایگــاه و وضــعیت م. 3-1

ــند   ــاعی در سـ ــرمایه اجتمـ سـ

  انداز چشم

ــ ــهیک ــند   ی از مؤلف ــذکور در س ــاي م ه

انداز کـه ظـاهراً بـراي نخسـتین بـار در       چشم

 ه، مؤلفـ کالن کشور به کار رفتـه هاي  سیاست

انداز، در  اجتماعی است. در سند چشم هسرمای

ایرانـی در افـق    هامعـ جهـاي   بند دوم ویژگـی 

ساله، ایران کشوري معرفـی شـده کـه     بیست

 هسهم برتر منابع انسـانی و) سـرمای  متکی بر (

ــرمای    ــت. س ــی اس ــد مل ــاعی در تولی  هاجتم

مطالعات  هاجتماعی از مفاهیم نوپدید در حوز

و در  اقتصــادي و اجتمــاعی در ســطح جهــان

پردازان توسعه  داخل کشور است. توجه نظریه

هـاي تحـول در    اجتماعی از نشـانه  همایبه سر

هاي توسعه است کـه شـاید بتـوان بـه      نظریه

ــرد    ــاره ک ــر اش ــرح زی ــه ش ــوهی از آن ب  وج

(http://www.isu.ac.ir).   

هـاي   نگـري  سویه یک هریخروج از دا .1

اقتصـادي و مـادي توسـعه و ورود بـه     

اي نو از توجه یـافتن بـه ابعـاد     مرحله

غیراقتصادي توسعه (پس از توجه بـه  

ــی و  وجــو ــانی، فرهنگــی، اخالق ه انس

  ؛معنوي )

شمولیت سـرمایه و   هگسترش دامن .2

 هاجتماعی به زمـر  هشدن سرمای افزوده

هایی کـه تـاکنون محـدود بـه      سرمایه

هاي فیزیکـی، مـالی و انسـانی     سرمایه

  بود.

فرو ریخـتن حصـار یکسـان دیـدن      .3

جوامـــع بشـــري و پیچیـــدن  ههمـــ

ــخه ــار    نس ــدام بیم ــراي ان ــد ب اي واح

  ؛نیافته گوناگون توسعه هاي هجامع

ها از فردمحوري در  سوق یافتن نگاه .4

  ؛توسعه به روابط اجتماعی

اقتصــاد بــا  هدگرگــون شــدن رابطــ .5

  ؛هاي علوم اجتماعی دیگر حوزه

تغییــــر نگــــرش از عوامــــل زود  .6

  ؛تر پذیر توسعه به عوامل دیرزوال زوال

هـاي   گیري حرکت تدریجی از اندازه .7

اي هـ  گیـري  ی اجتماعی بـه انـدازه  کم

  ؛کیفی

هـاي خطـی توسـعه بـه      تغییر مدل .8

  .هاي غیرخطی و ترکیبی مدل

هاي مختلـف   اجتماعی را به گونه هسرمای

اند: مشارکت براي افـزایش رفـاه    تعریف کرده
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اجتماعی؛ توانـایی بـه دسـت آوردن منـابع و     

هــاي اجتمــاعی؛  هــا از طریــق شــبکه دارایــی

مجموعه شرایط و قواعد اخالقی ـ اجتماعی و  

طور ضمنی رفتار افراد را شکل  ي که بهرفتار

اي از روابط فـردي و گروهـی؛    دهد؛ شبکه می

ارزشـمندي آن و سـودبري   اجتماعی و  هشبک

مـدنی کـه از تعامـل     هخام جامعـ  هاز آن؛ ماد

آید؛ درك، هنجارهـا   افراد به دست می هروزمر

ــبک   و ارزش ــته از ش ــترك برخاس ــاي مش ه ه

هنجارهـایی کـه   اجتماعی؛ نهادهـا، روابـط و   

ــنش    ــنش و واک ــت ک ــت و کمی هــاي  کیفی

ه دلیل ب دهد. اجتماعی در جامعه را شکل می

اجتمـاعی کـه    ههمین تنوع در تعریف سرمای

آن شـده اسـت،    موجب ابهام در تعریف عمالً

اجتمـاعی از   هسرمای هبرخی پژوهشگران حوز

انـد.   گیري آن سخن گفته ناممکن بودن اندازه

ین امر دیگر را هم در اآنها همچنین دو عامل 

ــی ــؤثر م ــرمای  م ــف س ــد: ســطوح مختل  هدانن

در واحـد تجزیـه و تحلیـل     اجتماعی و ابهـام 

ــه   ــر از اندیش ــی دیگ ــالیز). برخ ــه  (آن ورزان ب

ــدازه دشــواري کیفــی  گیــري کمــی و هــاي ان

و با این همه  اند. سرمایه اجتماعی اشاره کرده

اجتمـاعی،   همتناسب با تعریف و ابعاد سـرمای 

مؤثر در افزایش و یـا کـاهش آن و یـا    عوامل 

ــاخص  ــا و ش ــا و معیاره ــراي   محوره ــایی ب ه

گیري آن معرفی شده است کـه طیفـی    اندازه

گسترده را از مسـائل کـالن و خـرد در    نسبتاً 

   .(http://www.hawzah.net) بردارد

ــهروندان و   ــین ش ــزان آن ب اعتمــاد و می

احســاس ؛ حکومـت و نهادهــاي برآمـده از آن  

ــت ــاعی، شــامل ؛ امنی ــامالت اجتم ــط  تع رواب

روابط خویشاوندي، روابط دوستی،  ،همسایگی

ــاري ــط ک ــدنی ؛ رواب ــومی و م ــاي عم ؛ نهاده

هـا و   نمـ ها و انج عضویت در مجامع و باشگاه

تمایل به فعالیت در متن ؛ هاي اجتماعی گروه

دسترسـی  ؛ هـاي اجتمـاعی   اجتماع و همکاري

به اطالعات و میزان اطـالع رسـانی در سـطح    

؛ پذیري نسبت به تنـوع و تکثـر   تحمل؛ جامعه

؛ آگـاهی عمـومی  ؛ ارزشمند دانسـتن زنـدگی  

احتـرام  ؛ پایبندي حکومت به قانون و مقررات

تفکـر  ؛ احساس وفاداري به کشـور ؛ به یکدیگر

فساد ؛ کارآمدي حکومت؛ پذیري نظم؛ عقالنی

ــه   ــت و جامع ــطح حاکمی ــرکت در ؛ در س ش

  .روزنامه خواندنو  انتخابات

 هنگــاه برخــی صــاحبنظران بــه ســرمای  

اجتماعی نگاهی ابزارانگارانه است، یعنی مردم 

با برآورد میزان سودبري از روابط اجتماعی به 

ــ ــرمای تنظ ــد س ــه تولی ــط و در نتیج  هیم رواب

پردازنـد و برخـی دیگـر نگـاهی      اجتماعی می

دارند و بـه اعتقـاد    انگارانه دوستانه و غایت نوع

ـ   آنها مردم بی ه میـزان سـود دهـی و    اینکـه ب

به تنظیم روابط اجتماعی  ،سودبري بیندیشند
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اجتمــاعی در چنــین  هپردازنــد و ســرمای مــی

ه مـردم از چنـین   شود، گرچ فضایی تولید می

و  اولیـه  هولی انگیـز  ،برند روابطی سود هم می

دوسـتی بـوده    اصلی آنها در تنظیم روابط نـوع 

  است، نه سودبري.

بیشـتر بـه   نظران اي از صـاحب  توجه پاره

اجتمــاعی و ه دهاي اقتصــادي سـرمای دسـتاور 

معطـوف شـده    اقتصـادي  هنقش آن در توسع

ــاره  ــه پـ ــالی کـ ــت، در حـ ــر از  اسـ اي دیگـ

  نظران به پیامدهاي دیگر آن هم اشـاره صاحب

  اند: کرده

  کنترل و نظارت اجتماعی؛. 1

از حمایــت خــانوادگی و منــافعی کــه . 2

  آیند؛ طریق کانون خانواده به دست می

ــب . 3 ــق ش ــه از طری ــافعی ک ــاي  کهمن ه

  آیند؛ ها به دست می اجتماعی فراتر از خانواده

هاي آن  جریان اطالعات و تأثیرپذیري. 4

  از سرمایه اجتماعی؛

هـاي   هنجارهاي مربوط بـه همکـاري  . 5

هـاي آن   اخالق محور در جامعه و تأثیرپذیري

  از سرمایه اجتماعی؛

هـاي   هاي جمعی و تأثیرپـذیري  کنش. 6

  از سرمایه اجتماعی؛ آن

ــت منســــجم اجتمــــاعی و   . 7 هویــ

ــذیري ــاعی    تأثیرپ ــرمایه اجتم ــاي آن از س ه

 ه(فرایند تبدیل مـن بـه مـا در بسـتر سـرمای     

  .(http://www.isu.ac.ir) اجتماعی)

کسانی کـه در چنـد   اکثر قریب به اتفاق 

اجتماعی در محیط  هسرمای هسال اخیر در بار

یــروزي ایــران بــه ویــژه در شــرایط پــس از پ

نسـبت بـه    ،انـد  می سـخن گفتـه  انقالب اسال

هـا و آفـات    پایین آمدن این سرمایه و آسـیب 

هــا و  انــد، ولــی وقتــی مثــال آن هشــدار داده

شده از سوي این افـراد مـورد    مصادیق تعیین

توجه قرار گیرد، تکرار یـک اشـتباه بـزرگ از    

شگفتی اسـت. ایـن اشـتباه     سوي آنها موجب

ی ور مـا دارد، ارزیـاب  اي دراز در کشـ  که سابقه

ی ایران هاسالمی و جامع هشرقی و جامع هجامع

غربـی   هبا معیارهاي متناسـب بـا یـک جامعـ    

ــت. غ ــري و    اس ــع بش ــاوت جوام ــت از تف فل

نگـري در آنهـا و تـالش بـراي تعمـیم       یکسان

شده در  اهیم و معیارهاي ساخته و پرداختهمف

را در پـی   آنها همواره مشکالتی هغرب بر هم

در رسـد اکنـون نیـز     داشته است و به نظر می

 ههاي سـرمای  تطبیق و تعمیم مفاهیم و مؤلفه

بـار  ایرانـی همـان اشـتباه    ه اجتماعی با جامع

اجتمـاعی   هدیگر در حال وقوع اسـت. سـرمای  

اگر وجهی نویافته و انکارناپذیر از یک جامعـه  

راستی چنین اسـت ـ الزامـاً در     باشد ـ که به 

امع شکل و صورت واحدي ندارد. بـه  جو ههم

ــان  ــرمایبی ــر س ــر   هدیگ ــی اگ ــاعی حت اجتم
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د باشد، قطعاً مصداق واحـدي در  مفهومی واح

بـودن آن   جوامع ندارد و اقتضاي سرمایه ههم

اي متناسـب بـا    این است کـه در هـر جامعـه   

امعه شکل بگیرد. هویت ملی، مقتضیات آن ج

ــین ــا و    هپیش ــن، درده ــا، دی ــاریخی، باوره ت

ــان  يشــاد ــاي مشــترك و ســود و زی ــاي  ه ه

جامعـه در چنـد و چـون تولیـد     عمومی یـک  

ــرمای ــذا   هسـ ــاعی آن نقـــش دارد و لـ اجتمـ

اجتمـاعی در جوامـع    هتوان میزان سرمای نمی

هـایی یکسـان سـنجید.     مختلف را با شـاخص 

گونـه مفـاهیم و معیارهـا     نگري در این یکسان

تنها در صورتی معنادار و قابل تصور است که 

اهی فرابشري و آسمانی داشته باشد و خاستگ

از منظري فراتـر از قـوم و سـرزمین و نـژادي     

  خاص بدان نگریسته شود.

به همین دلیل و نیز به به دلیـل هویـت   

ان، تحلیل، ارزیـابی و سـنجش   دینی مردم ایر

اجتماعی در این دیار باید با رویکردي  هسرمای

شاید چنین تحلیلی ما را دینی صورت پذیرد. 

 هوضـعیت سـرمای   هاي یکسان در بار تیجهبه ن

اجتماعی در کشور برساند، اما مهم این اسـت  

که به مبنایی استوار و فرایندي بومی و واقعی 

ــ  ــراي هم ادوار  هو روشــی معتبــر و کارآمــد ب

اشـیم. تردیـدي نیسـت کـه بـا      دست یافته ب

خــدمات و افتخــارات برآمــده از  هوجــود همــ

هـاي   یانقالب اسالمی، بـه دلیـل سـرخوردگ   

ناشی از دوررس جلوه کردن عدالت اجتماعی 

هــایی از  هــاي اخیــر، بخــش فراگیــر در ســال

اجتماعی ـ به هر مفهـوم کـه باشـد ـ      هسرمای

در کشور ما دچار آفت و آسـیب شـده اسـت،    

هـاي   هایی دیگـر از سـرمایه   اما چه بسا بخش

دست ناخورده و غنی اجتمـاعی نیـز در ایـن    

ـ     ا معیارهـاي  کشور وجود داشـته باشـد کـه ب

متعارف نـه قابـل شـناخت اسـت و نـه قابـل       

ســنجش و تنهــا در رویکــردي بــومی و دیــن 

بـرد.   محور بتوان آنها را شناخت و از آن بهره 

ه به یقین آنگاه که در پـی سـاماندهی سـرمای   

انـداز   اجتماعی براي رسـیدن بـه افـق چشـم    

بازنگري در مفهوم و  کشور برآییم، هسال بیست

ی و روش سـنجش آن  اجتمـاع  هابعـاد سـرمای  

 هنی و واقعیات جامعـ هاي دی متناسب با آموزه

  ایرانی اهمیت مضاعف خواهد یافت.

اجتمــاعی  همحـور بــه سـرمای   نگـاه دیــن 

ــد ژرف ــاوي نیازمن ــات همــ   ک ــا و تحقیق  هه

علوم اجتماعی و مطالعـات   هپژوهشگران حوز

دینی است و طبیعی است که بسان بسـیاري  

ام که با نگاهی دینی از مفاهیم جدید آن هنگ

ــا چــالش هــاي معرفتــی و  نگریســته شــود، ب

ــق  روش ــناختی و تطبی ــددي   ش ــذیري متع پ

  روست. هروب

 هد تفاوت عمده نگاه دینی به سـرمای شای

اجتماعی با نگاه رایج، در چیستی و کارکردها 
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اجتمـاعی   ههـاي سـرمای   و به تبع آن شاخص

باشد و در قالب تأمالت زیر بتوان آنها را ـ در  

ــدگاه  ــک دیــ ــد یــ ــرد  - حــ ــان کــ  بیــ

(http://www.hawzah.net) .  

اجتمــاعی در نگـاه متعــارف،   هسـرمای . 1

اسـت، زیـرا   بیشتر در فضاي قانون قابل درك 

هایی مانند  ها و مؤلفه سخت در پیوند با مقوله

... آگاهی، مشارکت، وجود نهادهـاي مـدنی و   

ها نیـز بـا قـانون درهـم      قرار دارد و این مؤلفه

اجتماعی در یک  هند، ولی فضاي سرمایا تنیده

ی یک فضاي اخالقی است و بسـتر  دین هجامع

اي  گیري آن سجیه و خوي نهادینه شده شکل

هاست کـه روابـط اجتمـاعی او را بـا      در انسان

و بــا جامعــه بــر مــدار دیــن تنظــیم دیگــران 

  کند.  می

پـردازان معاصـر کـه از     ظریهدر نگاه ن. 2

نیـز پذیرفتـه   کشور نظران داخل سوي صاحب

اجتماعی امري است که متعلـق   هشده، سرمای

ه در فضاي جامعه به فرد یا جامعه نیست، بلک

ند از آن استفاده کنـد،  توا است و هر کسی می

اجتمـاعی امـري بیرونـی اسـت و      هلذا سرمای

ار هـاي درون فـردي آن مـورد نظـر قـر      ریشه

نگرفته است و حال آنکه ظاهراً در نگاه دینـی  

پیونـدي بـا    تمـاعی بـه دلیـل هـم    اج هسـرمای 

ه در هاسـت کـ   اخالق، امري درونی در انسـان 

  یابد. رفتارهاي اجتماعی امتداد می

اجتمـاعی   هترین کارکرد سـرمای  اصلی. 3

 هاه متعارف، سهم و نقـش آن در توسـع  در نگ

دینـی   که در یک نگاهاقتصادي است و حال آن

 هاجتماعی تنها بـراي توسـع   هکارآمدي سرمای

لید ملی نیسـت و از  و یا باالبردن تو اقتصادي

 هتوان براي دسـتیابی بـه همـ    این سرمایه می

گیـري از   بهره هوجوه توسعه بهره گرفت و پهن

اي  دینی پهنه هاجتماعی در یک جامع هسرمای

  تر است.  فراخ

 هپـذیري سـرمای   پـذیري و زوال  آسیب. 4

نظران بــه باعی در نگــاه متعـارف صــاح اجتمـ 

ن از عوامل متعدد بیرونـی  دلیل تأثیرپذیري آ

ه ولــی در نگــاهی دینــی ســرمای ،زیــاد اســت

تـر و در   اجتماعی به دلیل درونی بودن ایمـن  

  نتیجه دیرپاتر و ماندگارتر است.

 هگیـــري از ســـرمای بهـــره همحـــدود. 5

ــدود   ــک مح ــارف ی ــاه متع ــاعی در نگ  هاجتم

محلی، شهري و حداکثر کشوري اسـت، ولـی   

توانـد   اجتمـاعی مـی   هر نگاهی دینی، سرماید

  جهان بشریت باشد. هاي براي هم سرمایه

هاي افزایش و تشدید  کار و روشسازو. 6

اجتمــــاعی در نگــــاه متعــــارف  هســــرمای

نظران علــوم اجتمـاعی هنــوز نیازمنــد  صـاحب 

 ،بررسی و تحقیق است، امـا در نگـاهی دینـی   

ــ روش ــاگون ب راي ایــن هــایی مشــخص و گون

مچون امر بـه  هایی ه منظور وجود دارد. آموزه



ها
ار

هک
را

 ي
قا

رت
ا

 ي
ما

سر
 هی

اع
تم

ج
ا

 ی
ند

س
ه 

ه ب
ج

تو
با 

ر 
شو

 ک
در

 
شم

چ
داز

ان
یب 

ت
س

له
سا

 
ام

ظ
ن

 

 

 

74 

معروف و نهی از منکر، حج، عبـادات جمعـی   

بــه ویــژه نمــاز جماعــت، مواســات، صــداقت، 

مودت، حسن ظن به بـرادر دینـی، اصـل بـر     

ــت  ــت   برائ ــاعی، رعای ــط اجتم ــودن در رواب ب

الناس، نصیحت ائمه مسلمین، احترام بـه   حق

نـد آن  والدین، حرمـت غیبـت و تهمـت و مان   

اجتمـاعی   هنقش مـؤثري در افـزایش سـرمای   

  دارند. 

رسـد   بر این اساس، چنین بـه نظـر مـی   

تـــرین، پایـــدارترین، کارســـازترین و  اصـــلی

اجتمـاعی   هکارآمدترین عامـل تولیـد سـرمای   

شـمول   جهـان  هدین است که به دلیل جـوهر 

تواند فراتر از مرزهـاي یـک کشـور و     خود می

اجتمـاعی   هیک ملت، موجد و موجب سـرمای 

اصـلی و  بشـریت باشـد. وجـه     همشترك همـ 

اجتمـاعی را اخـالق تشـکیل     هسـرمای  هجوهر

دهد و دین توانمندترین عامل مولد اخالق  می

است.  آیاتی از قرآن حـاوي نکـاتی روشـن و    

قابل توجه در ایـن زمینـه اسـت، بـه عنـوان      

انفال با ما چنـین   همبارک هسور 63نمونه آیه 

و الف بین قلوبهم لو انفقـت  «گوید:  سخن می

عاً مـا الفـت بـین قلـوبهم و     االرض جمی ما فی

ــیم   ــز حک ــه عزی ــنهم ان ــف بی . و »لکــن اهللا ال

 ه، اگـر همـ  هاي آنان را پیوند داد خداوند قلب

 ،کـردي  انفـاق مـی   ،آنچه را که در زمین است

کـردي، امـا    هاي آنها پیوند ایجاد نمی بین دل

خداوند بین آنها را پیوند داد، همانا او عزیـز و  

  حکیم است.  

دانشمندان علوم اجتماعی گونه که  همان

اجتمـاعی،   ههـاي سـرمای   با شـناخت ویژگـی  

اي  و خدمات اجتماعی خود را به گونـه  حضور

اجتماعی  هدهند که به تقویت سرمای شکل می

ها  شناسان نیز با شناخت ویژگی نجامد، دینبی

تواننــد از   اجتمــاعی مــی  هعــاد ســرمای و اب

 بـرداري  بازتعریف و بهرههاي دینی براي  آموزه

 هاجتماعی متناسب بـا یـک جامعـ    هاز سرمای

  دینی بهره بگیرند.

با توجه به ظرفیـت ایـدئولوژیک بزرگـی    

که در پرتو احیاگري دینی و به ویـژه انقـالب   

ــده، اکنــون صــاحبنظران  اســ ــراهم آم المی ف

واننـد مسـائلی   ت ان اسـالم مـی  مـدار جهـ   دین

اجتمـاعی را از موضـع    هنوپدید ماننـد سـرمای  

ـ    رند و تدین بنگ  هوانمنـدي خـود را بـراي ارائ

هـاي رایـج    هایی نو کـه نسـبت بـه نگـاه     نگاه

بــه اثبــات  ،تــر اســت جانبــه اســتوارتر و همــه

ــانند. ــوز     رس ــه هن ــواردي ک ــژه در م ــه وی ب

ظران در ســطح جهــان بــه وفــاق    نصــاحب

توانند در  اندیشمندان مسلمان می اند، نرسیده

آفـرین   شکل دادن بـه مفـاهیم جدیـد نقـش    

انون کشـور مـا کـه برخـوردار از قـ     باشند. در 

مـدار اسـت،    اساسی و حاکمیت و مردمی دین

هـا اهمیــت و   گونــه مطالعـات و پــژوهش  ایـن 
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ضــرورت بیشــتر دارد و امیــد اســت حرکــت  

ــی امید ــه در   علم ــن زمین ــه در ای ــی ک بخش

در  ،هـا آغـاز شـده اسـت     حـوزه هـا و   دانشگاه

  تر ادامه یابد. ابعادي گسترده

 ســـند در نظـــام اهـــداف -4

در راسـتاي ارتقـاء    انـداز  چشم

  سرمایه اجتماعی

کلـی  هـاي   با مرور اجمـالی بـر سیاسـت   

اهداف نظـام در   توان برنامه چهارم توسعه می

جتماعی، انداز را در ابعاد فرهنگی، ا سند چشم

د و آن دسـته  نمـو سیاسی و اقتصادي بررسی 

هایی را که در جهت بهبود سرمایه  از سیاست

متـذکر   ،باشـد  داز میان اجتماعی در افق چشم

  .دش

هــاي کلــی برنامــه  سیاســت. 4-1

 چهارم توسعه  

هاي کلی برنامه چهـارم در   سیاستالف) 

  بعد فرهنگی

اعتال، عمق و گسترش دادن معرفت و  .1

بصیرت دینی بر پایه قرآن و مکتب اهل بیـت  

  از طریق:

هــاي انقــالب   اســتوار کــردن ارزش  -

  اسالمی در اندیشه و عمل؛

تقویت فضایل اخالق و ایمان، روحیـه   -

  ایثار و امید به آینده؛

ریــزي بــراي بهبــود رفتارهــاي  برنامــه -

  فردي و اجتماعی.

تقویــت وجــدان کــاري و انضــباط     .2

اجتماعی و روحیه کـار و ابتکـار، کـارآفرینی،    

ــه ار  ــام ب ــت، و اهتم ــتکاري و قناع ــاء درس تق

سـازي بـراي    کیفیت تولید. از طریق فرهنـگ 

ده از تولیدات داخلـی، افـزایش تولیـد و    استفا

  صادرات کاال و خدمات.

داشــتن اندیشــه  زنــده و نمایــان نگــاه .3

دینی و سیاسی حضرت امـام خمینـی (ره) و   

برجسته کردن نقش آن به عنوان یـک معیـار   

هـــا و  گـــذاري اساســـی در تمـــام سیاســـت

  ها. ریزي برنامه

 تقویت وحدت و هویت ملی مبتنی بر .4

مهــوري قــالب اســالمی و نظــام جاســالم و ان

تـاریخ ایـران،    هاسالمی و آگاهی کـافی دربـار  

فرهنگ، تمدن و هنر ایرانی اسالمی و اهتمام 

  جدي به زبان فارسی.

ســازي فضــاي فرهنگــی، رشــد  ســالم .5

ها و فضایل اخالقی و اهتمام به امر بـه   آگاهی

  معروف و نهی از منکر.

تــالش در جهــت تبیــین و اســتحکام  .6

ن سـاالري دینـی و نهادینـه کـرد     مردم مبانی

بخشـی و   هاي مشروع از طریـق آگـاهی   آزادي

  قانونمند کردن آن.
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هاي کلی برنامـه چهـارم در    سیاست ب)

  بعد سیاسی

هاي کلی برنامه  در بعد سیاسی، سیاست

چهارم توسعه که در ارتباط با ارتقـاء سـرمایه   

  ند از:ا عبارت ،باشد اجتماعی می

شیدن بـه روحیـه   بخ گسترش و عمق. 1

سـاختن   منـد  تعاون و مشارکت عمومی و بهره

  ؛هاي عظیم مردم ز همدلی و تواناییدولت ا

ــدا .2 ــترش عــ ــاعی و گســ لت اجتمــ

  ؛اي هاي منطقه تعادل

تقویت امنیت و اقتدار ملی بـا تاکیـد    .3

بر رشد و فناوري، مشارکت و ثبـات سیاسـی،   

اطق مختلـف کشـور،   تعـادل میـان منـ    دایجا

  ؛ت ملیوحدت و هوی

تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسـی   .4

و نظارت از طریق اصالح قوانین و مقررات در 

ن وظـایف نهادهـاي   جهت رفـع تـداخل میـا   

  ؛نظارتی و بازرسی

توجه ویژه به حضور و سهم نیروهـاي   .5

مردمی در استقرار امنیت و دفـاع از کشـور و   

ــا  ــالب ب ــیج    انق ــی بس ــی و کیف ــت کم تقوی

  ؛مستضعفین

توســعه نظــم و امنیــت عمــومی و    . 6

پیشگیري و مقابله مـؤثر بـا جـرائم و مفاسـد     

ــت و   ــی از طریـــق تقویـ ــاعی و امنیتـ اجتمـ

هــاي قضــایی، امنیتــی و  همــاهنگی دســتگاه

نظامی و توجه جدي در تخصـیص منـابع بـه    

  ؛کمیت دولتوظایف مربوط به اعمال حا

تالش براي رهـایی منطقـه از حضـور    . 7

  نظامی بیگانگان.

هاي کلی برنامـه چهـارم در    استسیج) 

  بعد اقتصادي

هـایی کـه در    سیاسـت  ،در بعد اقتصادي

هاي  جهت ارتقاء سرمایه اجتماعی در سیاست

  ند از:ا عبارت، کلی برنامه چهارم توسعه

ــه ارزش اقت. 1 صــادي، امنیتــی، توجــه ب

ــداري و  سیاســی و زیســت محیطــی آب، نگه

  ؛مصرف آن

 مهــار تــورم و افــزایش قــدرت خریــد .2

درآمـد، محـروم و مستضـعف و     هاي کـم  گروه

هاي باال و پایین درآمدي  کاهش فاصله دهک

  ؛هاي مناسب جبرانی و اجراي سیاست جامعه

ــدگی    .3 ــد و زنـ ــطح درآمـ ــاء سـ ارتقـ

رفع فقر، بـا تقویـت   روستاییان و کشاورزان و 

خشـی و  ب هاي مناسب تولید و تنوع ساختزیر

 هاي مکمل بـه ویـژه صـنایع    گسترش فعالیت

ـ أبدیلی و کوچک و خدمات نوین، با تت ر کید ب

  ؛گذاري محصوالت اصالح نظام قیمت

هــاي  افزایــی و گســترش فعالیــت هـم . 4

نسبی  هایی که داراي مزیت اقتصادي در زمینه

از جملــه صــنعت، معــدن، تجــارت،  ،هســتند

گذاري در ایجـاد   گردشگري با اولویت سرمایه

  ؛هاي مورد نیاز ر بناها و زیرساختزی

بخـش بـراي    فضـاي اطمینـان    تثبیت .5

گـذاران بـا اتکـا بـر      فعاالن اقتصادي و سرمایه

هـاي   هاي نسبی و رقابتی و خلق مزیت مزیت
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ز مالکیـت و کلیــه حقــوق  جدیـد و حمایــت ا 

  ؛ناشی از آن

ارتقـاء بــازار ســرمایه ایــران و اصــالح  . 6

کیـد بـر   أاي کشـور بـا ت   ساختار بانکی و بیمه

ایجــاد اعتمــاد و  کــارایی، شــفافیت از طریــق

ــرمایه  ــت از سـ ــظ   حمایـ ــا حفـ ــذاران بـ گـ

ــت و   مســئولیت ــان و تشــویق رقاب ــذیري آن پ

هـاي   پیشگیري از وقوع بحران و مقابله با جرم

  ؛مالی

هاي بخـش   ارتقاء ظرفیت و توانمندي. 7

تعاونی از طریق تسهیل فراینـد دسـتیابی بـه    

، ارتباطـات و توسـعه   منابع، اطالعات، فناوري

  ؛پیوندهاي فنی

توجـه و عنایـت جـدي بـر مشـارکت      . 8

  هاي اقتصادي کشور. عامه مردم در فعالیت

هاي کلی برنامـه چهـارم در    سیاستد) 

  بعد اجتماعی

هاي حـاکم   در بعد اجتماعی نیز سیاست

بر برنامـه چهـارم توسـعه در راسـتاي بهبـود      

  سرمایه اجتماعی به قرار زیر است:

تـــالش در جهـــت تحقـــق عـــدالت  .1

هـاي برابـر و ارتقـاء     یجاد فرصـت اجتماعی و ا

، سـالمت  هایی از قبیل آموزشی سطح شاخص

  ؛و مبارزه با فساد و غیره

ر تقویت نهاد خـانواده و جایگـاه زن د   .2

  ؛هاي اجتماعی خانواده و در صحنه

تقویـــت هویـــت ملـــی جوانــــان     .3

  ؛رنامه چهارم توسعه)هاي کلی ب (سیاست

ه هاي کلی برنام سیاستـ  )1شماره (نگاره 

چهارم توسعه در راستاي ارتقاء سرمایه 

  اجتماعی

هاي کلی برنامه چهارم توسعه در راستاي ارتقاء  سیاست

  سرمایه اجتماعی

ی
نگ

ره
د ف

بع
  

اعتالء و عمق بخشیدن به معرفت و بصیرت دینی  -1

  بر پایه قرآن و مکتب اهل بیت

تقویت وجدان کاري و انضباط اجتماعی و توجه به  -2

هاي دینی و  زنده نگاه داشتن اندیشهکیفیت تولید 

  سیاسی امام خمینی (ره)

تقویت وحدت و هویت ملی بر اساس فرهنگ ایرانی   -3

  و اسالم

سازي فضاي فرهنگی از طریق امر به معروف و  سالم -4

  نهی از منکر

ساالري دینی و  ترویج و گسترش مبانی مردم -5

  نهادینه کردن آن

ی
س

یا
س

د 
بع

  

  روحیه تعاون و مشارکت عمومی گسترش و تعمیق -1

  اي هاي منطقه گسترش عدالت اجتماعی و تعادل -2

  تقویت امنیت و اقتدار ملی -3

  تقویت و کارآمدي نظام بازرسی و نظارت -4

  توجه به نقش نیروهاي مردمی در استقرار امنیت -5

توسعه نظم و امنیت عمومی از طریق هماهنگی  -6

  طمربوهاي  دستگاه

  از حضور نظامی بیگانگان  ي رهایی منطقهتالش برا -7

ي
اد

ص
قت

د ا
بع

  

  توجه به ارزش آب مصرفی و نگهداري از آن -1

  درآمد هاي کم مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروه -2

  ارتقاء سطح زندگی و درآمد روستائیان -3

هاي اقتصادي با توجه  افزایی و گسترش فعالیت هم -4

  هاي نسبی به مزیت

گذاران و  فضاي اطمینان بخش براي سرمایهتثبیت   -5

  فعاالن اقتصادي

  اي و بازار سرمایه اصالح ساختار بانکی و بیمه -6

  هاي تعاونی هاي بخش ارتقاء توانمندي -7

  هاي اقتصادي توجه به مشارکت مردم در فعالیت -8

ی
اع

تم
ج

د ا
بع

  

هاي برابر  تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت -1

  براي مردم

  تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن -2

  تقویت هویت جوانان -3
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سـرمایه   يارتباط بین اجـزا  -5

ــاعی (م ــهؤاجتمـ ــا) و  لفـ هـ

ــت ــق   سیاس ــی در اف ــاي کل ه

  انداز چشم

کـه سـرمایه اجتمـاعی از    با توجه بـه این 

ابعاد مختلف اقتصادي، اجتمـاعی، فرهنگـی و   

الزم اسـت   ،سیاسی مورد بررسی قرار گرفتـه 

ابعـاد  ها و اجزاء مربوط به هر یـک از   لفهؤتا م

ارتبــاط بــین  نیــز شناســایی شــود تــا بتــوان

انداز  هاي کلی در افق چشم ها و سیاست لفهؤم

  .  نمودنیز بررسی را 

ریـزي جهـت    از سوي دیگر بـراي برنامـه  

انداز، ضرورت پرداختن به  تحقق اهداف چشم

گـردد.   هاي سرمایه اجتماعی آشکار می لفهؤم

د مطـرح در سـرمایه اجتمـاعی بعـد     چهار بع

ــادي     ــی و اقتص ــی، سیاس ــاعی، فرهنگ اجتم

هـاي خـاص خـود     لفـه ؤباشد کـه داراي م  می

  ند از:ا ها عبارت لفهؤاین م .است

در بعد اجتماعی: اعتماد، روابط متقابـل،  

مشـــارکت، آگـــاهی عمـــومی، اخالقیـــات و 

  ؛یت اجتماعیمسئول

هـا   در بعد فرهنگی: مقررات رفتاري، نرم

ــا، ارزشو ه ــن و ایــدئولوژي،    نجاره هــا، دی

  ؛ها، جو و فضا ها و استعاره ، مثلنمادها

در بعد سیاسی، امنیت: نهادهاي عمومی 

ــات،   ــی، انتخابـ ــارکت سیاسـ ــدنی، مشـ و مـ

  ها. ها و رسانه مداري، روزنامه قانون

ــرکت،    ــادي: ارزش روز ش ــد اقتص در بع

هـا (کاووسـی،    جـویی در هزینـه   میزان صـرفه 

  .)67 ، ص1385

 هپردازان توسـعه بـه سـرمای    جه نظریهتو

هـاي   هاي تحـول در نظریـه   اجتماعی از نشانه

توسعه است که شاید بتوان به وجـوهی از آن  

 هریــه شــرح زیــر اشــاره کــرد: خــروج از دابــ

هاي اقتصادي و مادي توسعه و  نگري سویه یک

فتن بـه ابعـاد   اي نو از توجه یـا  مرحلهورود به 

 ز توجه بـه وجـوه  پس ااقتصادي توسعه ( غیر

گسترش  ،)انسانی، فرهنگی، اخالقی و معنوي

 هشدن سـرمای  شمولیت سرمایه و افزوده هدامن

هـایی کـه تـاکنون     سـرمایه  هاجتماعی به زمر

ــه ســرمایه هــاي فیزیکــی، مــالی و  محــدود ب

 هیدن همـ فرو ریختن حصار یکسان د، انسانی

اي واحد بـراي   جوامع بشري و پیچیدن نسخه

، نیافتـه  هاي گوناگون توسعه جامعهاندام بیمار 

محوري در توسعه به ها از فرد سوق یافتن نگاه

اقتصـاد   هدگرگون شدن رابط ،روابط اجتماعی

تغییـر  ، هـاي علـوم اجتمـاعی    با دیگـر حـوزه  

ــه  نگــرش از عوامــل زود زوال پــذیر توســعه ب

ــر   ــرزوال ت ــل دی ــدریجی از  ، عوام ــت ت حرک

هــاي کمــی اجتمــاعی بــه      گیــري  انــدازه 
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هـاي   تغییـر مـدل  و  هـاي کیفـی   گیـري  هانداز

ــدل  ــه م ــعه ب ــی و  خطــی توس ــاي غیرخط ه

  .ترکیبی

ساله نظـام   بیستانداز  اهداف کلی چشم

در هر یک  در راستاي ارتقاء سرمایه اجتماعی

  انداز: از ابعاد چهارگانه عبارت

انداز  اهداف کلی چشمـ  )2شماره ( نگاره

ساله نظام در راستاي ارتقاء سرمایه  بیست

  تماعیاج

ــداز در آنچــه در ســند چشــم  راســتاي ان

 نـد ا عبارت ،ذکر شده اجتماعی سرمایه ارتقاي

  :از

 مقتضـیات  بـا  متناسـب  یافتـه،  توسعه. 1

  ؛غیره و خود تاریخی و جغرافیایی فرهنگی،

 در توانـا  پیشـرفته،  دانش از اربرخورد. 2

 انسـانی  منابع برتر سهم بر متکی و علم تولید

 ؛ملی تولید در اجتماعی سرمایه و

 بـا  مقتـدر  و مستقل و امن. 3

 بازدارندگی بر مبتنی دفاعی سامان

 ؛غیره و جانبه همه

 رفـاه،  سالمت، از برخوردار. 4

ــت، ــأمین امنی ــاعی، ت ــاد اجتم  نه

 ؛غیره و خانواده مستحکم

 پـــذیر، مســـئولیت فعــال، . 5

 روحیـه  و کاري وجدان از برخوردار

 نظـام  و انقـالب  به متعهد و تعاون

 ؛اسالمی

 اول جایگاه به یافتن دست. 6

 در فنـــاوري و علمـــی اقتصــادي، 

 ؛منطقه سطح

 مـؤثردر  و فعال بخش، الهام. 7

ــا اســالم جهــان  الگــوي تحکــیم ب

 همگرایــی و دینــی ســاالري مــردم

 ؛غیره و اسالمی

ــل داراي. 8 ــازنده تعامـ  و سـ

  ساله نظام در راستاي ارتقاء سرمایه اجتماعی 20انداز  اهداف کلی چشم

ی
نگ

ره
د ف

بع
  

  تقویت روحیه ایمان، ایثار و ... به عنوان عامل اصلی اقتدار ملی -1

هاي اسالمی رشد و اعتالي  ایجاد جامعه سالم بر مبناي ارزش -2

  عناصر فرهنگی و هنري ایرانی و اسالمی

  ها ها و فرهنگ راهبرد گفت و گو میان تمدنپیشبرد  -3

  تقویت نهاد خانواده و ارتقاء نقش زنان -4

  سازي و گسترش علم و تحقیق نهادینه -5

ی
اع

تم
ج

د ا
بع

  

  تضمین حقوق مدنی و انسانی -1

  توسعه نیروي انسانی آگاه و ماهر -2

  حاکمیت بخشیدن رویکرد علمی، تمرکززدایی و . . .  -3

  هاي آنان جوانان و نیازها و ضرورتتوجه به  -4

  تقویت مبانی جامعه مدنی ـ مشارکت و غیره -5

ی
س

یا
س

د 
بع

  

  تقویت امنیت و اقتدار ملی بهبود ساختار سیاسی، قضایی و غیره -1

  توسعه نظم و امنیت عمومی -2

  تعمیم عدالت از طریق توسعه قضایی -3

  گرایی، وجدان کاري و غیره توسعه قانون -4

د 
بع

ي
اد

ص
قت

ا
  

  ایجاد سازوکارهاي انگیزش -1

  تعامل فعال با جهانیان -2

  گذاران داخلی و خارجی ایجاد فضاي مناسب براي سرمایه -3

  هاي نسبی توجه به مزیت -4

  هاي خصوصی و تعاونی توانمندسازي بخش -5

  اي نظم و انضباط مالی و بودجه -6

  هاي بخش تعاونی ارتقاء ظرفیت -7

  هاي اقتصادي تعاون در تمام بخش توسعه حضور بخش -8
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 و حکمت عزت، اصول اساس بر جهان با مؤثر

 انداز). چشم سند از برگرفته( مصلحت

  فرجام

ــرمایه  ــاي سـ ــاي ارتقـ راهکارهـ

  اجتماعی در کشور

برخــی از راهکارهــا بــه منظــور ارتقــاي  

  از: ندا سرمایه اجتماعی در کشور عبارت

با توجه به  آفرین دین: عامل وحدت .1

ــه    ــران کـ ــاعی ایـ ــرایط اجتمـ شـ

هاي  هاي دینی از جمله ارزش ارزش

بخش قابـل تـوجهی از    شده نهادینه

ــین عامــل   ــان اســت و همچن ایرانی

بخش بسیاري از افراد جامعه  وحدت

هـاي مشـترك    به دلیل ایجاد ارزش

تواند در ایجـاد   آید، می به شمار می

هـاي   فضاي مشـترك بـراي شـبکه   

هــا  ارتبـاطی مبتنــی بـر ایــن ارزش  

  مفید باشد.

 ریـزي  برنامـه  ریزي فرهنگـی:  برنامه .2

 فرهنـگ  سـازي  غنـی  جهـت  فرهنگی

 اجتماعی سرمایه: سازمانی و اجتماعی

 از منتج اقتصادي متغیر یک عنوان به

 سیســتم یــک فرهنگــی هــاي ویژگــی

 سـرمایه  دیگر، بیان به. است اجتماعی

ــاعی ــور اجتم ــگ اقتصــادي تبل  فرهن

 اعتمـاد  بر مبتنی سازمانی یا اجتماعی

 تقویـــت. اســـت افـــراد مشـــارکت و

 احسـاس  ماننـد  فرهنگـی  هـاي  مؤلفه

 مشـترك،  سـازمانی  و گروهـی  هویت

 مشـترك،  اي آینـده  بـه  تعلق احساس

 و فـردي  بـین  اعتمادهـاي  و مشارکت

 نیـز  مـدیران . باشد می نظر مد گروهی

 توجـه  و مشـارکتی  هاي نظام ایجاد با

ــه ــمبل ب ــاي س ــی ه ــاي و فرهنگ  ایف

 در تواننـد  مـی  رهبـري  نقـش  مناسب

 گام سازمانی فرهنگ سازي غنی جهت

 .بردارند

دولت بایـد   کارآمدي دولت: افزایش .3

با سازوکارهاي دقیقی بتواند گسسـت  

حق مردم و خدمات هاي ب بین خواست

دولتی را کاهش دهد. هر چه دولت از 

هـاي خـود در قبـال     انجام مسـئولیت 

هـاي آنــان   مـردم و تـأمین نیازمنـدي   

تر باشد، اتالف سرمایه اجتماعی  ناتوان

  بیشتر خواهد بود.

در انـواع   نفـوذ فسـاد   کاهش فساد: .4

مختلف اداري، اقتصـادي، فرهنگـی و   

ــدرت    ــمی قـ ــاخت رسـ در درون سـ

توانـد بـه زوال سـرمایه اجتمـاعی      می

منجر شود. بنـابراین، مقابلـه قـاطع و    

ضـامن    جدي با فساد در بدنه قـدرت 
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صیانت از سرمایه اجتماعی و افـزایش  

  آن است.

بروز تنش  رفع تعارضات ساختاري:  .5

و تقابل در درون ساخت رسمی قدرت 

سـاز، در هـر    نیروهاي اصـلی تصـمیم  

اي کـه باشـد بـه افـت      سطح و انـدازه 

شــود.  سـرمایه اجتمــاعی منتهـی مــی  

ــدت در درون  ــاد وحـ ــابراین، ایجـ بنـ

ساخت رسمی قدرت و تقویـت آن بـا   

توجه به تنوع فرهنگی و تنـوع خـرده   

هـا در سـطوح خـرد و کـالن      فرهنـگ 

  تواند راهگشاي خوبی باشد. می

دولت موظف اسـت   جویی: مشارکت .6

تا زمینه الزم براي مشارکت مـردم در  

ــراي ایجــاد   عرصــه هــاي مختلــف را ب

مشروعیت قدرت فراهم و از گسسـت  

میــان مــردم و حکومــت ممانعــت بــه 

عمل آورد. هر روندي کـه دولتمـردان   

رونــدي منفــی  ،را از مــردم دورســازد

 جهت کاهش سرمایه اجتمـاعی اسـت  

  .)1384(افتخاري، 

ــی:   .7 ــام آموزش ــی   نظ ــام آموزش نظ

تـرین منـابع    عنـوان یکـی از اصـلی    به

مؤسسـات   )1(پذیري فرد اسـت.  جامعه

فاً انتقال انسانی را صر هآموزشی سرمای

اجتمـاعی را   دهند، بلکـه سـرمایه   نمی

به شکل قواعد و هنجارهاي اجتمـاعی  

سـازند.   از قبیل تعاون نیز منتقـل مـی  

این نکته نه فقـط در مقـاطع مختلـف    

ــرورش  ــوزش و پ ــورد   آم ــه در م بلک

آمــوزش عـــالی نیـــز مصـــداق دارد.  

آموزند، بلکه  پزشکان تنها پزشکی نمی

از  گیرنـد.  سوگند بقراط را نیز فرا مـی 

هـاي   تـرین راه  طرفی، یکـی از بـزرگ  

ــه    ــن اســت ک ــوگیري از فســاد ای جل

اي بـــراي  کیفیـــت آمـــوزش حرفـــه

 رتبــه و روحیــه ســاالران عــالی دیــوان

ــن     ــی را در بــین ای همکــاري گروه

(فوکویامـا،   کنـد  بگان تقویـت مـی  نخ

ــر آن در )194، ص 1384 ــالوه بـ . عـ

هـــاي  ســـطح ســـازمان وجـــود دوره

آموزشی کارکنان در ایجـاد وحـدت و   

تواند بستر مناسبی براي  تعاون نیز می

  تقویت سرمایه اجتماعی باشد.

عنـوان   خانواده نیز بـه  نهاد خانواده: .8

ترین  ترین و اساسی ترین، بنیادي اصلی

پــذیري فــرد و انتقــال  معــهکــانون جا

ها و منبع تولید اعتماد در بـین   ارزش

توانــد در تحکــیم و ایجــاد  اعضــا مــی

ساختارهاي سـرمایه اجتمـاعی نقـش    

  مؤثري داشته باشد.
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نهادهـاي   گسترش نهادهاي مدنی:  .9

بخشـی از خـدمات و    هیمدنی بـا آگـا  

کارهاي ویژه دولتی به مردم، نهادینـه  

امیدبخشی، ها،  و منظم کردن خواسته

ــنش، رواج الگوهــاي    ــوگیري از ت جل

گـري و   رقابت سـالم سیاسـی، اصـالح   

صـورت پـل    توانند به بخشی می وحدت

ارتباطی میان مـردم و دولـت هـم در    

ایجاد احساس تعلق مردم به حکومـت  

و هم خارج کردن روند اتمیـزه شـدن   

جامعه در ایجـاد و گسـترش سـرمایه    

 اجتماعی مفید باشند.

هــاي عمــومی و  توجـه بــه آمــوزش  .10

هـاي   آموزش کارکنان: برقـراري نظـام  

ــراد از   ــذر اف ــین گ ــی و همچن آموزش

هاي عمومی در تمامی سطوح  آموزش

ــش  ــوع  نق ــن ن ــاد ای ــلی را در ایج اص

هـاي فرهنگـی    داراست. مؤلفه  سرمایه

در سطح جامعـه بـه شـدت متـأثر از     

هاي آموزشـی و تربیتـی    عملکرد نظام

وزه هاي آموزشی که امـر  هستند. بازي

هـاي مـدیریتی نیـز داراي     در آموزش

توانند در  می ،اند کاربرد زیادي گردیده

 این رابطه به طور مؤثري مفید باشند.

 هـا  دولـت  کـه  اقداماتی ترین مهماز  .11

ــی ــد م ــت توانن ــت جه ــرمایه تقوی  س

 :از ندا عبارت دهند انجام اجتماعی

 مدنی؛ نهادهاي تشکیل تقویت و تشویق  

 عمومی؛ هاي آموزش سازي غنی و تقویت 

 حضور جهت در شهروندان امنیت تأمین 

  اجتماعی؛ نهادهاي در داوطلبانه

  مختلف هاي بخش گري تصدي از پرهیز 

ــادي، ــی، اقتصـ ــاعی و فرهنگـ  و اجتمـ

 نهادهاي به مربوطه هاي فعالیت واگذاري

 در آنهــا مشــارکت جلــب بــراي مردمــی

 تقویـت  و ایجـاد  سازي زمینه و ها فعالیت

 اعتمـاد  هـاي  شبکه و اجتماعی نهادهاي

ــین ــف آحــاد ب ــردم مختل ــا،( م  فوکویام

1999.( 

 

  پانوشت

بوردیو بر مدرسه و سایر نهادهـاي آموزشـی بـراي    . 1

ورزد. ر.ك: اعتمـاد   تقویت سرمایه اجتماعی تأکید مـی 

ــان  ــی: بنی ــومی و مشــارکت گروه ــرمایه  عم ــاي س ه

 www.atiye.ir/paper.aspاجتماعی؛ به نقل از 

  

  فارسیمنابع 

)، 1382(، مـوج دوم ان، یـ رانیا يهـا ها و نگرشارزش .1

 .یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

نبود سرمایه اجتماعی و )، 1384(افتخاري ، اصـغر،   .2

 وگو با اندیشه صادق. ، گفتتأثیر آن
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 و توسعه انداز چشم )، سند1384(دي  الویري، محسن، .3

 .صادق اندیشه نشریه اجتماعی، سرمایه

 سـرمایه  بیرونـی  ابعـاد )، 1381( فـردین،  ،یبهرام .4

 .البرز نسیم انتشارات ،تهران ،اجتماعی

ــاجبخش، .5 ــان، ت ــرمایه)، 1384( کی ــاعی س : اجتم

  انتشـارات تهـران،   ،توسـعه  و دموکراسـی  اعتماد،

 اول چاپ شیرازه،

مایه درآمدي بر نظریـه سـر  « )،1388( روحانی، حسن، .6

 . 53، شماره فصلنامه راهبرد، »فرهنگی

سرمایه خانواده، سنگ بناي «)، 1390(روحانی، حسن،  .7

  .59. شماره فصلنامه راهبرد». سرمایه اجتماعی

(تابسـتان  کاووسی اسماعیل سیدرضا و امیري، صالحی  .8

انـداز   ولت و سرمایه اجتماعی در افـق چشـم  د)، 1386

 .44، شماره فصلنامه راهبردساله،  بیست

 )،1387( امیــري، رضـا و اســماعیل کاووســی،  صـالحی  .9

، تهران: مجمع تشـخیص مصـلحت   سرمایه اجتماعی

نظام، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، گروه فرهنگی و 

 .اجتماعی

 سـرمایه  بـر  درآمـدي )، 1384 مهـر ( مهدي، ،عالقبند .10

 .نو فصل ماهنامه اجتماعی،

سـرمایه اجتمـاعی و   )، 1384(فوکویاما، فرانسیس،  .11

 ، ترجمـه جامعه مدنی، کتـاب سـرمایه اجتمـاعی   

 خاکباز و حسن پویان، نشر شیرازه.افشین 
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