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کند و ایفا می تر از سرمایه فیزیکی و انسانی در جوامعسرمایه اجتماعی، نقشی بسیار مهم امروزه -دهیچک

ها غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه . دربخش میان انسانها و سازمانهاستهای روابط جمعی انسجامشبکه

های توسعه و تکامل فرهنگی و راه بدون سرمایه اجتماعی، پیمودن دهند وربخشی خود را از دست میـاث

و انواع آن و اهمیت  ناهموار و دشوار می شوند. در این مقاله، ابتدا به مفهوم سرمایه اجتماعی اقتصادی

چگونگی  های منفعت اقتصادی و عمومی سرمایه اجتماعی واشاره گردیده و سپس جنبه سرمایه اجتماعی

  است.  قش دولت در ایجاد سرمایه اجتماعی مبادرت گردیدهن از آن به توضیح بیان گردیده، بعد ایجاد

 سرمایه اجتماعی، انواع سرمایه اجتماعی، سطوح و ابعاد سرمایه اجتماعی کلمات کلیدی:

 

 مقدمه

 SOCIAL)اقتصادی، سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی های انسانی، مالی وامروزه، در کنار سرمایه

CAPITAL)  یک شبکه  اری قرار گرفته است. این مفهوم به پیوندها، ارتباطات میان اعضایبردبهره مورد

شود. متقابل موجب تحقق اهداف اعضا می ارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد به عنوان منبع با

ال اقب آفرین مطرح و موردشناسانه دارد، به عنوان یک اهرم توفیقای جامعهسرمایه اجتماعی که صبغه

فیزیکی و راهی  وری سرمایه انسانی وواقع شده است. سـرمایه اجتماعی، بستر مناسبی برای بهره فراوان نیز

بتوانند در سازمان، سرمایه اجتماعی ایجاد کنند،  کسانی که شود. مدیران وبرای نیل به موفقیت قلمداد می

 دیگر، سرمایه اجتماعی به زندگی فرد،سازند. از سوی خود را هموار می راه کامیابی شغلی و سازمانی

 .سازدتر میتر و لذت بخشبخشد و زندگی را سادهمعنی و مفهوم می
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جوامع ایفا  ها وایه فیزیکی و انسانی در سازمانـسرمایه اجتماعی، نقشی بسیار مهمتر از سرم روزهـام

ها ها و سازمانها و انسانازمانها، سانسان های روابط جمعی و گروهی، انسجام بخش میانکند و شبکهمی

بدون دهند و ها اثربخشی خود را از دست میسرمایه اجتماعی، سایر سرمایه باشد. در غیابها میبا سازمان

 .شونددشوار می فرهنگی و اقتصادی، ناهموار و های توسعه و تکاملسرمایه اجتماعی، پیمودن راه

فیزیکی و نیروی انسانی مهمترین نقش را  های اقتصادی،های سنتی مدیریت توسعه سرمایهدر دیدگاه

توسعه بیشتر از آنچه به سرمایه اقتصادی، فیزیکی و انسانی نیازمند  کردند اما در عصر حاضر برایایفا می

ها به طور بهینه انجام سرمایه اجتماعی نیازمندیم، زیرا بدون این سرمایه استفاده از دیگر سرمایهبه  باشیم

مانند و تلف ا ابتر میـهایر سرمایهـس ،کافی است ایه اجتماعیـاقد سرمـای که فامعهـشد. در ج دـنخواه

سرمایه اجتماعی به عنوان یک اصل محوری برای دستیابی به توسعه محسوب  شوند. از این رو موضوعمی

سرمایه اجتماعی  توسعه گردند که بتوانند در ارتباط با جامعه به تولید ومدیرانی موفق قلمداد می شده و

 د.بیشتر نایل گردن

اقتصاد و اخیرا در   های گوناگون علوم اجتماعی، های اخیر در حوزه اجتماعی در سال  مفهوم سرمایه

ای که های اجتماعی ارتباطات و شبکه اجتماعی عبارت است از  علوم سیاسی مطرح شده است. سرمایه

یان افراد یک جامعه پدید آورند. در این میان نباید از نقش م توانند حس همکاری و اطمینان را در می

بر  دمکراتیک و نیز نقش دولت در گشودن چنین فضاهایی غافل شد. به هر روی، امروز نهادهای مدنی و

رو   های اجتماعی است. از این سرمایه ای توجه به شناسان ثابت شده که یکی از ابعاد مهم هر توسعه جامعه

آید. مطلب حاضر  ای به شمار می های رشد و توسعه هر جامعه شاخصه عی، یکی از مهمتریناجتما  سرمایه

 .پردازد به بحث درباره سرمایه اجتماعی می در چند بخش

 

  اهمیت سرمایه اجتماعی

ترین  عنوان یکی از کانونی ها و اشکال گوناگونش به در دو دهه اخیر مفهوم سرمایه اجتماعی در زمینه

نظران و پژوهشگران مشابه زیادی در بین صاحب هور و بروز یافته است، هر چند شور و شوقمفاهیم، ظ

ها و انتظارات گوناگونی را نیز دامن  ها، دیدگاه ایجاد کرد. لیکن نگرش چارچوب مفهومی و ابزار تحلیلی

ه اجتماعی در سرمای ها در این حوزه بیانگر اهمیت و جایگاه است. افزایش حجم قابل توجه پژوهش زده

 .های متفاوت اجتماعی است سپهر

اعتماد افراد به یکدیگر  ای نشان دهنده میزان به طور کلی میزان سرمایه اجتماعی در هر گروه یا جامعه

شود، به  های اجتماعی می اجتماعی موجب تسهیل کنش  سرمایه است. همچنین وجود میزان قابل قبولی از
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حل  ترین منبع اجتماعی به عنوان اصلی  وان برای حل مشکالت از سرمایهت بحرانی می طوری که در مواقع

در تقویت یا تضعیف  رو شناسایی عوامل موثر  مشکالت و اصالح فرآیندهای موجود سود برد. از این

 .سرمایه اجتماعی اهمیت بسزایی دارد

 قرار داد عبارتند از: یریگ توان سرمایه اجتماعی را با آن مورد اندازه تعدادی از عناصر اصلی که می

در افراد جامعه که در پی کسب این دسته از  سیاسی، اجتماعی، وجود انگیزه  آگاهی به امور عمومی،

یکدیگر، اعتماد به نهادهای مردمی و دولتی، مشارکت غیر رسمی  ها برآیند، اعتماد عمومی به آگاهی

های صنفی  انجمن ها، ای، مذهبی، اتحادیه لتی، خیریهدو های غیر های داوطلبانه در تشکل فعالیت همیارانه در

اصلی در شناخت سرمایه اجتماعی شکل و  توان گفت که یکی از معیارهای ... در مجموع می و علمی و

نحوه همزیستی آنها در جامعه مورد مطالعه است. از دیگر معیارها  شیوه روابط اجتماعی افراد با یکدیگر و

به  نسبت به حکومت و مردم اشاره کرد و نیز داشتن احساس خوشایند نسبتاحساس مردم  توان به می

  د.شو معیارهای مطرح محسوب می امنیت، پیوندهای خانوادگی و اجتماعی و امیدواری نسبت به آینده از

حس همکاری را در  توانند اطمینان و ای که می  های اجتماعی اگر سرمایه اجتماعی را ارتباط و شبکه

کند نقش  آنچه بیش از پیش اهمیت پیدا می های مورد بحث ایجاد کنند بدانیم، اد حاضر در شبکهمیان افر

سرمایه است. اگر ما مانند عنصری از یک سازمان مدنی به صورت  نهادهای جامعه مدنی در تشکل این

وانیم به ت می شود و را مالقات کنیم احساس مسئولیت نسبت به همدیگر در ما پیدا می همیشگی همدیگر

احساس اطمینان در بین باشد الزم است  همدیگر اعتماد کرده و در نهایت با هم همکاری کنیم. برای اینکه

مدام با هم داشته باشیم. همچنین چیزی که به طور جمعی  که ما همدیگر را مالقات کنیم و ارتباط

  م.توانی آوریم به تنهایی نمی توانیم به دست می

نهایت اعتماد را  ای است که کارکرد دیدار، شناخت و دردن، نهادهای اجتماعیبو  هم منظور از با

تنها در داخل نهادهای جامعه مدنی باشد بلکه  گفته الزم نیست که ارتباط پیش کنند. البته حتماً میسر می

 د. اما نبایدگیر شده دارند، در برمی را نیز که ارتباط مداوم و سازماندهی های اجتماعی ها و فرم بیشتر روش

شوند؛  جامعه مدنی درست می تر در داخل نهادهای ای آسان از یاد برد که اعتماد و حس همکاری با شیوه

 .آیند هیچ چشمداشتی به عضویت آن نهادها درمی به این دلیل که اعضای آن نهادها به دلخواه و بدون

های ارتباط  شبکه رتباطات وبه این ترتیب سرمایه اجتماعی عبارت است از مجموع آن دسته از ا

توان گفت  میان روابط موجود. در اینجا می اجتماعی که در جامعه موجودند و نیز میزان اعتماد و همکاری

 اجتماعی پایین باشد خطر افتادن آن جامعه به وضعیت تله اجتماعی بسیار ای میزان سرمایه اگر در جامعه

به یکدیگر بین مردم، رواج فساد  پایین، نبودن اعتماد و اطمینان  باالست. تله اجتماعی یعنی سرمایه اجتماعی
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اجتماعی را که بعضی اوقات از آن به عنوان مشکل منافع  توان تله اقتصادی، ترس و.... پس می -اداری

 .صورت زیر شرح داد شود به جمعی یاد می

به این باور نرسی  تو اما اگرکند که همه با هم همکاری کنیم.  مان ایجاب می  دانیم که منافع همه می

معنایی نخواهد داشت که تو به تنهایی همکاری  کنند، دیگر تمام افراد دیگر اجتماع هم همکاری می که

شود که انسان  که همکاری و تالش برای منافع جمعی تنها زمانی میسر می کنی. نتیجه این اعتقاد این است

 .  کاری خواهند کردباور برسد که همه افراد دیگر نیز هم به این

 

 انواع سرمایه اجتماعی

اند. به تر سرمایه اجتماعیای(: این نوع از سرمایه شامل تجلیات انتزاعیسرمایه اجتماعی شناختی )رابطه

هایی از قبیل تضاد، انجامد. شاخصایجاد و تقویت وابستگی متقابل مثبت برای کنش جمعی دو طرفه می

ای و مذهبی  غیررسمی همیارانه و خیریه ام و همبستگی، همکاری و مشارکتاعتماد عمومی و نهادی، انسج

سیاسی و  -ها و موسسات مدنی رسمی، آگاهی به امور عمومیها، سازمان ها، انجمن و شرکت در اتحادیه

باشد و یک اجتماع مشترک می  هایی که بین اعضایاجتماعی، گذشت، فرهنگ مدنی، هنجارها و ارزش

 شود.افراد آن اجتماع با همدیگر برای رسیدن به منافع مشترک میباعث همکاری 

تر های قابل رؤیت و قابل لمس)نهادی(: این نوع از سرمایه شامل جنبه سرمایه اجتماعی ساختاری

هایی از قبیل عضویت کند. جنبهمفهوم سرمایه اجتماعی است. کنش جمعی منافع دو طرفه را تسهیل می

  های موجود در میانها و شبکهل، تفاوت و خدمات، نهادهای محلی، سازمانگروهی، حمایت متقاب

باشند. جنبه ساختاری باعث سیاسی می پیگیری اهداف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و که قادر به مردم

ایه اجتماعی کل جامعه را تقویت ـگردد و از این طریق سرمامعه میـاد روابط افقی و عمودی در جـایج

 ید.نمامی

)مانند  های همجنسسرمایه اجتماعی درون گروهی: سرمایه اجتماعی درون گروهی تنها گروه

 زند و اثر منفی بر معاشرت پذیری اجتماعی دارد. ارتباطات محدود با دوستان و خانواده( را پیوند می

ی برون سرمایه( 2003)( به نقل از دیک و اسمولدرس 2000سرمایه اجتماعی برون گروهی: پاتنام)

)تعامل افراد با خارج از محیط بسته( تعریف  های اجتماعی گوناگونرا به عنوان پل ارتباطی گروه گروهی

 کند و اثر مثبت بر رشد و سرمایه اجتماعی دارد.می
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 مقایسه سرمایه اجتماعی با سرمایه فیزیکی و انسانی

گذشته این اندیشه بوده که مفهوم  سی سال شاید مهمترین پیشرفت در اقتصاد و آموزش و پرورش در

تواند ای که در ابزارها، ماشین آالت و دیگر وسایل تولیدی تجسم یافته است، میسرمایه فیزیکی به گونه

بسط یافته و شامل سرمایه انسانی نیز بشود. همان طور که سرمایه فیزیکی، با ایجاد تغییرات در مواد برای 

کنند به وجود می آید، سرمایه انسانی با تغییر دادن افراد را تسهیل می که تولید شکل دادن به ابزارهایی

های جدید رفتار سازد به شیوهآید و افراد را توانا میهایی به آنها پدید میها و توانائیبرای دادن مهارت

 (.۴۶2، صفحه 13۷۷کلمن، )کنند 

ای دگرگون شود که بتواند به شیوهآید که روابط میان افراد سرمایه اجتماعی هنگامی به وجود می

کنش را تسهیل کند. سرمایه فیزیکی کامالً ملموس بوده لیکن سرمایه انسانی کمتر ملموس است و در 

یابد؛ سرمایه اجتماعی حتی کمتر از این محسوس ها و دانشی که فرد کسب کرده است تجسم میمهارت

یه فیزیکی و سرمایه انسانی فعالیت تولیدی را تسهیل یابد. سرمااست زیرا در روابط میان افراد تجسم می

، گروهی که اعضایش زیاد به یکدیگر اعتماد کند. مثالًکنند و سرمایه اجتماعی نیز همانند آنها عمل میمی

 کنند، خواهند توانست کارهایی بسیار بیشتر از گروهی که فاقد آن است، انجام دهد.می

 

 ماعیجنبه منفعت اقتصادی سرمایه اجت

کند. سازد و باز آن را پر میگیرد، آن را تهی میداری، سرمایه اجتماعی را به کار میاقتصاد جدید سرمایه

اقتصاددانان نئوکالسیک به اهمیت هنجارهای اجتماعی تعاونی دراقتصاد به خوبی واقفند و برای تبیین اینکه 

آوردند، نظریه دقیقی دارند. به عالوه، میگرای خودخواه به همکاری با یکدیگر روی چگونه عناصر عقل

شناسند: برای نظریه آنها پیرامون اند، به خوبی میدهـادینه ساخته شـان هنجارهایی را که به طور نهـاقتصاددان

به کاهش چیست، رهنمودهایی  رو –رو به افزایش و کارآمدی  -ارزیابی اینکه رفتار دولت با کارآمدی 

توان آنرا هنجارهایی پذیرند اهمیت مبحثی است که میاقتصاددانان به سختی می هسازد. آنچه کفراهم می

اند نامید. یعنی در هنجارهای بیرون از نظام اقتصادی که بر رفتار اقتصادی زاد ساخته شده که به طور برون

 (.۶3ه ، صفح13۷۹گیرند )فوکویاما، منابعی از قبیل فرهنگ یا مذهب سرچشمه می تاثیر گذاشته و از

های هماهنگی است که با مکانیسم های معامالتشوظیفه اقتصادی سرمایه اجتماعی کاهش هزینه

رسمی مثل قراردادها، سلسله مراتب، قوانین بوروکراسی و موارد مشابه مربوط هستند. حقیقت موضوع این 

اقتصاد مدرن  ها براساس هنجارهای غیررسمی به عنوان بخش مهمی ازاست که هماهنگ کردن فعالیت

های اقتصادی و فناوری است. بسیاری خدمات ماند و این مسئله به دلیل ماهیت پیچیده فعالیتپایدار می
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های ای داخلی خیلی بهتر از مکانیسمطریق استانداردهای حرفه پیچیده برای کنترل، خیلی پرهزینه بوده و از

وری خودش نسبت به اغلب بیشتر از بهره افزار مجربشوند. یک مهندس نرمکنترل رسمی، کنترل می

تجربه واگذار شود، کاراتر  داری وقتی به قضاوت یک مأمور مالی باسرپرست خود مطلع است؛ یک خزانه

کنند که است از اینکه توسط کتابی مثل سررشته داری دولتی انجام شود. مطالعات تجربی پیشنهاد می

رسمی حق مالکیت عقالیی وابسته است. چرا  ب به مبادله غیراغل (R&D) فناوری پیشرفته تحقیق و توسعه

کند. های معامالتی بیش ازحد است و سرعت مبادالت را کم میکه مبادله رسمی مستلزم افزایش هزینه

ارایی بیشتری نسبت به ـاعی اغلب به کـاوری پیشرفته پایین، سرمایه اجتمـایی با فنـهحتی در محیط

های کاری را به شیوه شود. تیلوریسم کالسیک، که محلی منجر میهای هماهنگی رسمتکنیک

سبب گردید تصمیمات به تأخیر افتادند و اطالعات تحریف   بوروکراسی بسیار متمرکز سازماندهی کرد

شدند و زنجیرهای سلسله مراتب فرمان به طرف پایین حرکت کردند لذا ناکارآمدی زیادی به وجود آورد. 

های تولیدی، ساختارهای مدیریت مسطح جایگزین تیلوریسم شده که مسئولیت را به خانهدر بسیاری از کار

سطوح پایین کارخانه واگذار کرده است. کارگرانی که خیلی به منابع دانش تخصصی نزدیکتر هستند 

غلب مختارند که خود تصمیم بگیرند به جای اینکه آن را به سلسله مراتب مدیریتی واگذار کنند. این کار ا

شود اما کامالً به سرمایه اجتماعی نیروی کار وابسته است. اگر بین کارگران و به بازدهی باالیی منجر می

مدیران عدم اعتماد یا فرصت طلبی فراوان وجود داشته باشد، تفویض اختیار که در یک سیستم تولیدی 

چیزی است که در جنرال  واقع آن شود. این درکوچک الزم است، به از کارافتادگی فوری منجر می

که یک شعبه محلی با مخالفت توانست کل اتفاق افتاد، زمانی 1۹۹۸و  1۹۹۶های موتور طی اعتصاب

 (.۵2، صفحه 1۹۹۴عملیات آمریکای شمالی شرکت را ببندد )گلنر، 

تصاد (، چند مثال ارائه داده درباره اینکه چگونه سرمایه اجتماعی، اق1۹۹۵فوکویاما در کتاب اعتماد )

هایی از های خانوادگی را به موتور توسعه اقتصادی در مکانجهانی معاصر را شکل داده است. مثالً کارگاه

 (. ۶۴، صفحه 13۷۹قبیل مرکز ایتالیا، هنگ کنگ و تایوان تبدیل کرده است )فوکویاما، 

 

 

 جنبه منفعت عمومی سرمایه اجتماعی
پذیر که در پذیر و انتقالرا از کاالهای خصوصی، تقسیم های معینی دارد که آنسرمایه اجتماعی ویژگی

( 1۹۸۷ها که لوری )سازد. یکی از این ویژگینظریه اقتصادی نئوکالسیک بحث شده است، متمایز می

درباره آن بحث کرده، انتقال ناپذیری عملی آن است. اگرچه این سرمایه، منبعی است که ارزش استفاده 
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شود. صفت کیفی ساختار اجتماعی که فرد در آن قرار گرفته این است که میدارد، به آسانی مبادله ن

 برند.سرمایه اجتماعی، دارایی شخصی هیچ یک از افرادی نیست که از آن سود می

تواند با مقایسه آن با سرمایه شود، میتفاوت دیگر که از جنبه منفعت عمومی سرمایه اجتماعی ناشی می

ایه فیزیکی معموالً کاالیی خصوصی است و حقوق مالکیت به شخصی که در فیزیکی مشاهده گردد. سرم

کند به دست آورد. دهد منافعی را که این سرمایه تولید میگذاری کند امکان میسرمایه فیزیکی سرمایه

یابد؛ آن گونه که اقتصاددان ممکن است گذاری در سرمایه فیزیکی کاهش نمیبنابراین، انگیزه سرمایه

در سرمایه فیزیکی  (SUBOPTIMAL INVESTMENT) گذاری نیمه بهینهیک سرمایه بگوید،

گذاری خود را تصاحب توانند منافع سرمایهکنند میمی گذاریوجود ندارد، زیرا کسانی که در آن سرمایه

ی فرد -شوددست کم سرمایه انسانی از نوعی که در مدارس تولید می -مورد سرمایه انسانی نیز  کنند. در

کنند از بینی میآورد که افراد پیشکند منافعی را به دست میگذاری میکه وقت و منابع خود را سرمایه

تر یا دارای پایگاه باالتر، یا یعنی شغلی با دستمزد بیشتر، کار رضایت بخش. آموزش کسب خواهد کرد

 (.۴۸3، صفحه 13۷۷حتی لذت درک بهتر دنیای پیرامون )کلمن، 

گونه نیست. مثالً، انواع ساختارهای اجتماعی که هایش ایناعی اما در بیشتر شکلسرمایه اجتم

سازد در درجه اول به افرادی پذیر میهای اجرایی برای تحمیل آنها را امکانهنجارهای اجتماعی و ضمانت

بلکه به  های اجرایی الزم استهای آنها برای به وجود آوردن هنجارها و ضمانترساند که تالشسود نمی

سرمایه اجتماعی به این  رساند که جزء آن ساختار معین هستند. جنبه منفعت عمومی همه افرادی سود می

ای دیگر ـهمعناست که سرمایه اجتماعی از جهت کنش هدفمند، در موقعیتی اساساً متفاوت با بیشتر شکل

د بر توانایی کنش آنها و کیفیت توانافراد است و می سرمایه است. سرمایه اجتماعی، منبع مهمی برای

 مشهود زندگیشان بسیار تاثیر گذارد. 

 

 نقش دولت در ایجاد سرمایه اجتماعی

های دور از دسترس که امروزه تحقق اند. توسعهها در کانون توجه قرار گرفتهامروز در سراسر جهان دولت

ه دولت تغییر دهیم. نقش دولت چگونه های اصولی خود را درباردارد تا پرسشاند ما را بر آن میافتهـی

تواند انجام دهد؟ از انجام چه کاری باید پرهیز کند؟ و بهترین راه انجام آن چیست؟ تواند باشد؟ چه میمی

های عملکرد دولت را به ویژه در ارتقای توسعه به روشنی نشان سال گذشته فواید و محدودیت ۵0تجربه 

 داده است.
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های متفاوت، کارآمد بودن دولت است. وجود دولت کارآمد ه، به رغم تجربهامل تعیین کننده توسعع

)مقررات و نهادهایی( که به بازار اجازه رشد و شکوفایی دهد و مردم  برای فراهم آوردن کاالها و خدماتی

تر و سعادتمندتر سوق دهد، حیاتی است. بدون وجود چنین دولتی، توسعه پایدار را به سوی زندگی سالم

سال پیش بسیاری از اندیشمندان دقیقاً همین نظر را  ۵0های اقتصادی و اجتماعی غیرممکن است. ر زمینهد

گونه بیان کردند که توسعه باید دولت مدار باشد. از آن کردند اما رفته رفته تمایل خود را اینعنوان می

ت در فرایند توسعه اجتماعی و اقتصادی دول . دهدهنگام تا به امروز تجربه توسعه پیام متفاوتی را به ما می

نقش محوری دارد، بـا این حال نه به عنوان فراهم کننده مستقیم رشد بلکه به عنوان یک شریک، عامل 

(. مهمترین اقداماتی نیز که توسط 2، صفحه 13۷۸تسریع و تسهیل کننده در روند توسعه )بانک جهانی، 

 ماعی انجام شود عبارتند از:تواند برای تقویت سرمایه اجتا میهدولت

های عمومی؛ تامین امنیت سازی آموزشغنی تشویق و تقویت تشکیل نهادهای مدنی؛ تقویت و

های مختلف گری بخشجهت حضور داوطلبانه در نهادهای اجتماعی؛ پرهیز از تصدی شهروندان در

دمی برای جلب مشارکت آنها های مربوطه به نهادهای مراقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و واگذاری فعالیت

اد مختلف مردم حهای اعتماد بین آسازی ایجاد و تقویت نهادهای اجتماعی و شبکهها و زمینهدر فعالیت

 (. ۴0صفحه  ،1۹۹۹)فوکویاما 

 

 های بخش دولتینقش سازمان
گی های کنونی و نیز گستردگی و پیچیدتوجه به گستردگی و پیچیدگی فعالیت در شرایط کنونی و با

اندیشی با شهروندان در یک ساختار مشارکتی راه دیگری های دولت، جز ازطریق مشارکت و همفعالیت

ای است که ریزی شدهوزش و توانمندسازی، فرایند طرحمآ برای ادامه حیات مدیریت دولتی وجود ندارد.

. هدف از آموزش شهروندان، مشارکت خود را در جوامع مختلف احساس و نتایج حاصل را مشاهده کنند

و توانمندسازی ایجاد فرصت دسترسی به ساختار اصلی و کسب اطالعات است. شهروندان و مدیران بخش 

باید به مثابه دو شریک در راه تاسیس نهادهای آزادمنشانه یا مراکز یادگیری همت گمارند. با عمومی می

دای کار در اجرای اموری ـکنند و از ابت توانند بهتر با یکدیگر کارتحصیل دانش، شهروندان و مدیران می

مهمترین فرایندهای موجود در جوامع برای  اند، مشارکت ورزند. یکی ازکه تعیین و مشخص گردیده

های عمومی در تمامی سطوح و نیز ذر افراد از آموزشـوزش است. گـاد سرمایه اجتماعی، آمـایج

های فرهنگی در کند. مؤلفهه اجتماعی بازی میهای دانشگاهی، نقش اصلی را در ایجاد سرمایآموزش
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های سطح سازمانی نیز دوره های آموزشی و تربیتی هستند. درسطح جامعه به شدت متأثر از عملکرد نظام

 توانند بستر مناسبی برای تقویت سرمایه اجتماعی باشد.آموزشی کارکنان می

عادالنه با ارباب رجوع آنها باشد. یکی از مناسب و  شاید مهمترین بعد کیفیت در بخش دولتی، رفتار

های دولتی شود رفتار ناعادالنه با مردم توسط سازمانمسائلی که موجب از میان رفتن سرمایه اجتماعی می

است. برای ایجاد سرمایه اجتماعی، کارگزاران بخش دولتی باید بر این عارضه غلبه کرده و نوعی رفتار 

 برقرار سازند. از این رو، بایستی در انتخاب کارمندانی که در تماس با مراجعهتوأم با عدالت را با دیگران 

های کنندگان هستند، دقت ویژه کرد و آنهایی را برگزید که دارای خصوصیات بارز اخالقی باشند. سازمان

 ده و دربود تا اعتماد شهروندان را به خود جلب کر دولتی با سلوک و رفتار عادالنه با مردم قادر خواهند

 نتیجه سرمایه اجتماعی ایجاد کنند. 

 

  سطوح سرمایه اجتماعی

 :اند سطح سازمانی و ملی بررسی و مطالعه کرده 2برخی نویسندگان، سرمایه اجتماعی را در 

هنجارهایی دارد که کیفیت و  ها، تعامالت و اجتماعی در این سطح، اشاره به شبکه سرمایه سطح ملی:

اجتماعی فقط مجموع نهادهایی که جامعه را تشکیل  دهد. سرمایه را شکل می کمیت تعامالت اجتماعی

 ای از هنجارهای شود. سرمایه اجتماعی مجموعه  ها نیز می انسجام این نهاد دهند، نیست بلکه سبب می

موجب پایین  موجود در سیستم اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه شده و

 شود. ای تبادالت و ارتباطات می ینهآمدن سطح هز

 به ایده بررسی سرمایه اجتماعی در سطح (2001) کوهن و پروساک تحقیقات در سطح سازمانی:

تواند به  سرمایه اجتماعی می ها اشاره شده است. افرادی مانند کوهن و پروساک اعتقاد دارند که سازمان

 ت:ره توسط این افراد به شرح زیر اساشا توسعه اقتصادی کمک کند. برخی از مزایای مورد

تعاون )درون سازمان، بین  به اشتراک گذاشتن بهتر دانش، ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد، ایجاد روح

های استخدام، کمک به آموزش، ابقای کاهش هزینه جایی، سازمان و مشتریان و شرکا(، کاهش نرخ جابه

 .ایش فعالیت مرتبط با ثبات سازمانی و درک مشترکنیروی کار، افز دانش سازمانی، کاهش تغییرات

شخص به تنهایی  کند. یک عنوان فرایند حل مشکل توصیف می  کالرک سون سرمایه اجتماعی را به

افرادی که در شبکه روابط اجتماعی کم و  تواند سرمایه اجتماعی را ایجاد کند، ولی منبعی است برای نمی

سرمایه اجتماعی سازمانی در این است که سبب اجتماع افرادی  تاهمی گیرند. بیش بلندمدت قرار می

 رسانند.  پایان می آمیز کارها را به طور موفقیت  ...( که با همدیگر به ها و ها، سازمان تیم ها، شود )گروه می
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الف( سطح فردی؛ ب( سطح  :است دهـررسی شـسطح مطرح و ب 3 اعی در تعریفی دیگر درـایه اجتمـسرم

 .ج( سطح اجتماعیگروهی؛ 

نظر پاتنام سرمایه اجتماعی  اند. از شان بیشتر به سطح اجتماعی پرداختهپاتنام و فوکویاما در مطالعات

وظایف خود را انجام دهند و از نظر فوکویاما، سرمایه  های دمکراتیک حکومتی بهتر موجب شده تا نهاد

 .بخشد کند و تداوم می به طریق مؤثر و کارآمد حفظ می اجتماعی نظم اجتماعی را

 

  ابعاد سرمایه اجتماعی

توانند ما را در  ابعادی هستند که میر توان مطالعه کرد. موارد زی های مختلفی می سرمایه اجتماعی را از منظر

عضویت در  . 3مشارکت سیاسی، . 2 ،بین نژادها اجتماعی اعتماد. 1تبیین بهتر سرمایه یاری کنند: 

 .دیان و مذاهبا. ۴های اجتماعی  گروه

یا  عوامل مؤثر در افزایش یا کاهش آن، با این همه و متناسب با تعریف و ابعاد سرمایه اجتماعی،

گیری آن معرفی شده است که طیفی به نسبت گسترده را از  اندازه هایی برای ها، معیارها و شاخص محور

 بردارد: خرد در مسائل کالن و

تعامالت  •احساس امنیت  •از آن  حکومت و نهادهای برآمده اعتماد ومیزان آن بین شهروندان و •

عضویت در  • نهادهای عمومی و مدنی •کاری  و دوستی اجتماعی، شامل روابط همسایگی، خویشاوندی،

های  همکاری تمایل به فعالیت در متن اجتماع و • های اجتماعی ها و گروه انجمن ها مجامع، باشگاه

پذیری نسبت به تنوع و  تحمل • رسانی در سطح جامعه ات و میزان اطالعدسترسی به اطالع • اجتماعی

احترام به  • پایبندی حکومت به قانون و مقررات عمومی آگاهی • ارزشمند دانستن زندگی • تکثر

 فساد در • کارآمدی حکومت • پذیری  نظم • تفکر عقالیی • اداری به کشورـوف احساس • یکدیگر

 .روزنامه خواندن • شرکت در انتخابات • سطح حاکمیت و جامعه

 

 گیری سرمایه اجتماعی در ایراننحوه اندازه

توان برای  اما می ،گیری سرمایه اجتماعی ارائه نشده است هر چند هنوز مالک و معیار مشخصی برای اندازه

نی، شک ت، میزان قانونیهایی همچون میزان جرم و جنا سوی آن شاخص تقریب به ذهن و تعیین سمت و

های خیابانی، میزان خیانت در  وضعیت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی میزان پرخاشگری و درگیری

میزان مهاجرت، میزان دعاوی،   های برگشتی، میزان مصرف مواد مخدر، وضعیت طالق، امانت، میزان چک

کشوری همه این معیارها اگر در . را مالک قرار داد … میزان خودکشی و  میزان فرار از پرداخت مالیات،
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چون در بعضی از مواقع  روندی صعودی داشت قطعاً باید گفت که سرمایه اجتماعی در حال کاهش است.

ممکن است در کشوری یک معیار بنا به دالیل خاصی افزایش یابد. مثالً طالق افزایش یابد اما بقیه 

های فوق کامالً روشن  ها در مورد مالکها روندی نزولی داشته باشند. در خصوص ایران روند آمار مالک

ها معیارهای دست  رسد این مالک باشد به نظر می دهنده کاهش شدید سرمایه اجتماعی می است و نشان

دوم است و به نوعی نشانگر وضعیت سرمایه اجتماعی در سطح خرد است اگر بخواهیم سرمایه اجتماعی را 

ه نحوه رفتار ارکان دولت و نهادهای برآمده از آن بپردازیم در سطح کالن مورد بررسی قرار دهیم. باید ب

که در این زمینه شاخص اعتماد بین شهروندان و حکومت و نهادهای حکومتی یکی از معیارهای مهم 

اعتماد افراد به  است. به عبارت دیگر باید بین اعتماد بین افراد و میزان پایبندی افراد به قانون و مقررات با

نویسنده بر این باور است که  یزان پایبندی حکومت و نهادها به قانون و مقررات تفاوت قائل شد.نهادها و م

و نهادهای برخاسته از آن  علت اصلی کاهش سرمایه اجتماعی در جامعه ایران  را باید در عملکرد دولت

 بویژه دو نهاد اجرایی و قضایی جستجو کرد.

دانند نقش  نفت ضمن آنکه خود را تا حدی مستقل از مردم می ها در ایران به دلیل درآمد باالیدولت

اند که این امر سبب غفلت دولت از وظایف اصلی خویش  و وظایف بیشتری را برای خود تعریف کرده

شده و در نتیجه ناکارآمدی دولت و نهادهای برخاسته از آن را در پی داشته است. از طرف دیگر رفتار 

ز آن بعنوان الگو مورد توجه قرار گرفته است. حال عملکرد دولت را نسبت به دولت و نهادهای برآمده ا

 دهیم: وظایف اصلیش مورد بررسی قرار می

اش را با مردم بسیار  توان در چند بند خالصه کرد یکی اینکه دولت رابطه وظایف اصلی هر دولتی را می

نیاید. دوم اینکه حقوق مالکیت مردم را روشن و شفاف تعریف کرده باشد. این رابطه هر روز به رنگی در

خوب و دقیق تعریف و آن را تضمین نماید. امنیت داخلی و خارجی کشور را تأمین کند. استانداردها و 

طرف و در دسترس و  ها را تعریف و حفاظت کند و در نهایت یک دستگاه داوری که بی معیارها و مقیاس

 کارآمد باشد مستقر نماید.

های مختلفی والن دیدگاهئمیان دولت و مردم همه در سطح نخبگان و هم در سطح مس در مورد رابطه

های یابیم که دیدگاه وجود دارد. این مسأله در مورد قانون اساسی را نیز مورد بررسی قرار دهیم و درمی

مفهوم و  ای از دولت براساس یک متفاوت و بعضاً متضادی بین آنها وجود داشته است. در عمل نیز هر پاره

 کند. تفسیر عمل می

ایم. حقوق مالکیت معنوی را که به  در مورد تعریف و تضمین حقوق مالکیت نیز به شدت عقب مانده

ها با  ها و مغازه ایم در مورد حقوق فیزیکی نیز وضع روشنی نداریم. هنوز بسیاری از زمین کل کنار گذاشته
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یون شناسنامه باطل نشده نزد مردم است. داگالس مشکل سند قطعی روبرو هستند. صحبت از چندین میل

ای از جوامع را در عدم تدوین حقوق مالکیت از سوی  نورث علت عمده کندی نرخ رشد ابتکارات در پاره

فرض حرکت به سوی توسعه  کند. وی تصرف و تضمین حقوق مالکیت را اولین گام پیش ها ذکر می دولت

اختراع در سال به ثبت  2۸0در آمریکا به ازای هر یک میلیون نفر داند. طبق آخرین آمار منتشر شده  می

شود. حقوق مالکیت که یکی  رسد و در ایران به ازای هر یک میلیون نفر یک اختراع و ابتکار ثبت می می

داری است سبب شده که این نظام خصلت نامرئی به خود بگیرد و در بازار های نظام سرمایه ویژگی از

شوند.  ل توسعه کاالهای فیزیکی حضور دارند و این کاالهاست که در نهایت مبادله میکشورهای در حا

کنند اما باز اعتماد چندانی به کیفیت کاال ندارند. اما  خریداران با وجود آنکه کاالها را از نزدیک لمس می

شباهتی با شوند. این بازارها هیچگونه  در بازارهای کشورهای صنعتی این کاغذهاست که مبادله می

های  ترین جنبه ترین و پیچیده بازارهای گذشته ندارند جنبه نمایندگی و باز نمودی یکی از جالب

دهند تا مشاهده مستقیم آن  تری را به افراد می تر و مطمئن تر و کامل داری است سندها اطالعات دقیق سرمایه

 کاالها.

شود اما با نگاه به یک تکه  ها مشخص می هبا نگاه به یک خانه رنگ، مساحت، تعداد اتاقها و پنجر

آید. اینکه مالک خانه کیست. آیا قابل اجاره دادن  تری بدست می کاغذ به نام سند خانه اطالعات بسیار مهم

 شود. است یا نه، مصالح بکار رفته، مهندس ناظر نوع و میزان  مقاومت خاک نیز روشن می

ها اوراق شناسایی، مادها از قبیل کارتهای اعتباری، پاسپورتها و ن داری همه نمایندگی در نظام سرمایه

شوند که مردم بتوانند به یکدیگر  ای سازماندهی می اسناد مالکیت و سهام توسط یک نظام حقوقی بگونه

درصد کشورهای در حال توسعه وجود  ۹0تا  ۸0های اعتماد قانونی دست کم در  این نظام اعتماد کنند.

آوری اطالعات مربوط به  یگر در کشورهای پیشرفته نهادهایی وجود دارند که با جمعندارد. به عبارت د

کنند که از آن جمله  افراد و با تجزیه و تحلیل آن اطالعات، میزان و قابلیت اعتماد به افراد را مشخص می

مده است در توان به نهاد بانک اشاره کرد به راستی چرا بحرانی که در کشور ما بخاطر چک به وجود آ می

در  دها در کشورهای صنعتی براساس متوسط جریان درآمدی فر کشورهای دیگر وجود ندارد. بانک

اعتباری را برای افراد در نظر  …ها در گذشته، و قواعد شهروندی خوب و گذشته، نحوه بازپرداخت وام

 دسته چک بدهند. هگیرند نه اینکه به هر فردی ک می

داوری و دادگستری نیز با مشکل مواجه هستیم. اوالً زمان رسیدگی به در زمینه استقرار دستگاه 

کشد. دیگر  ها طول می ها بسیار طوالنی است. تقریباً بین شش ماه تا دو سال روال رسیدگی به پرونده پرونده

شود که این نشان دهنده کیفیت  های بدوی در مراحل بعدی نقض می آنکه حجم باالیی از احکام دادگاه
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ن قضات است. مجموعه قوانین قضایی و تفسیر آنها نیز دچار اشکاالتی است. مجموعه این اشکاالت پایی

 طرفانه و کارا عمل کند.  سبب شده که دستگاه قضایی نتواند به صورت بی

بخش نیست. میزان جرم و جنایت، دزدی،  در مورد تأمین امنیت داخلی نیز وضعیت چندان رضایت

طور محسوسی افزایش یافته است. احساس عدم امنیت بویژه در رابطه با زنان افزایش های خیابانی به  نزاع

وآمد در خیابانهای پایتخت  دهد. به راستی آیا زنان در ساعات پایانی شب برای رفت چشمگیری را نشان می

لی خود دهد که دولتها در ایران چندان به وظایف اص مجموعه این مسائل نشان می کنند. احساس امنیت می

 های دولت برجای گذاشته است.اند که این امر تأثیری منفی بر روی دیگر فعالیت توجهی نداشته

های اخیر روند سرقت در داخل دهیم در سال برای نمونه نهاد بانک را مورد تجزیه و تحلیل قرار می

تهدید به محاکمه کرده ها را  انکبها به حدی افزایش یافته که رئیس کل دادگستری تهران، رؤسای  بانک

برای برقراری نظم و تامین امنیت در  ،هایش متعلق به مردم است است. براستی چرا نهادی که تمام دارائی

اندیشی نکرده است. از طرف دیگر زمان تلف شده افراد در داخل بانک بسیار باالست.  داخل بانک چاره

 خروج از بانک دیگر در اختیار خودتان نیست.اما زمان  ،به قول دوستان زمان ورود دست خودتان است

های کشورهای  گاه این سؤال در ذهن مسؤوالن بانکی کشور ایجاد شده است که چرا در بانکآیا هیچ

یابیم که مردم حتی  می ز این مسائل جانبی که بگذریم درا های طویلی نیستیم. صنعتی شاهد چنین صف

ن مشکل مواجه هستند حتماً باید سند، سفته و ضامن معتبر فراهم برای وام گرفتن مبالغ اندک هم با هزارا

در حال حاضر دسته چکی بانکی، کشور را با  کنند تا بتوانند بعد از کلی معطلی مبلغ ناچیزی وام بگیرند.

اشان و از  بحران اجتماعی و اقتصادی روبرو ساخته است از یک طرف زندانیان چک و مسائل خانواده

 ..ها و . اند و از طرف دیگر مسائل قضایی و افزایش پرونده دی که دچار ضرر مالی شدهطرف دیگر افرا

دانیم هم که حذف چک واقعاً امکان ندارد. چون مردم به علت مشکالت اقتصادی مجبورند از  می

درآمدهای آینده خود استفاده کنند. حال سؤال اینجاست چرا کشورهای دیگر با بحران ناشی از چک 

توانند اطالعاتی در مورد یکدیگر  واقعیت آنست که افراد در جوامع امروزی به سختی می شوند؟ نمیروبرو 

توانند برای هر برگ چک که  گیر است. افراد نمی کسب کنند و انجام اینکار برایشان بسیار پرهزینه و وقت

آیا صادرکننده چک در  کنند کلی تحقیق انجام بدهند و ببینند به ازای فروش کاال و خدمات دریافت می

حسابش پول دارد یا توانایی پرداخت در آینده را دارد یا نه. ولی اگر سیستم بانکی و سایر نهادهای وابسته 

رسیدند که کشور را باید براساس اطالعات و آمار اداره کرد و چنین کاری را انجام  به این درک می

 شد. دادند خیلی از مسائل حل می می
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های گذشته  ها را براساس متوسط درآمد فرد در گذشته، رفتار فرد در مورد وام سته چکها د اگر بانک

ها میزان اعتبار و اطمینان کردند یعنی بانک و سایر اطالعات مربوط به قواعد شهروندی خوب صادر می

کردند،  ن میدادند و خود نیز پرداخت آن را تضمی کردند و بر این اساس به افراد چک می افراد را تعیین می

 ها نیز ممکن است اشتباه کنند و متضرر شد. هر چند بانک خود حل می بسیاری از مشکالت و مسائل خودبه

ها در گرفتن حق خود کارآمدتر و کنند. ضمن آنکه بانک شوند اما قطعاً بانکها کمتر از افراد اشتباه می

کند که افراد به دنبال افزایش اعتبار و  میای کمک  ابزارهای بیشتری در اختیار دارند. این چنین قاعده

 .کنند حتی قواعد شهروندی خوب را نیز رعایت کنند اطمینان خود حرکت کنند و سعی می

کنند. عملکرد کارای این نهادهاست که  سایر نهادهای دیگر نیز در جوامع صنعتی اینگونه عمل می

ق را رعایت کنند، پاداش آن را نیز به خوبی دریافت سازد تا قواعد را رعایت کنند، اخال افراد را مجبور می

کنند. برای بازسازی سرمایه اجتماعی راهی جزء کارآمد کردن نهادها بویژه در حوزه اقتصادی به نظر  می

 رسد. نمی

 

 گیرینتیجه

ای آن هامعه و منطق با ارزشـقبول ج وردـبزنند که م ایی دستـهای دولتی باید به فعالیتـهامروزه سازمان

دولتی که نتوانند خود را با این مهم تطبیق دهند، در عرصه عمل موفق  هایباشد. آن دسته از دستگاه

کرده و به نحوی  ها بخواهند جایگاه خود را در جامعه حفظبود. به عبارت دیگر، اگر سازمان نخواهند

ود تجدیدنظر کرده و عملکرد خ شان شود، الزم است درعمل کنند که باعث بقا، توسعه و موفقیت

به درستی ایفا کنند. بدیهی است اگر شهروندان از  (تعهدات خود را نسبت به شهروندان )ارباب رجوع

اعتمادی )فقیر شدن جامعه از جهت سرمایه کنند در یک فضای بی های دولتی سلب اعتمادسازمان

 . یدها و هم شهروندان متضرر شده و خسارت خواهند دسازمان اجتماعی( هم

گیرند،  وقتی بخواهند وظایفی را که بهتر است به جامعه مدنی سپرده شود، دردست های دولتیبنگاه

ریزی اجتماعی این است که آسیبی به کنند. بنابراین، نخستین اصل برنامهسرمایه اجتماعی را تهی می

هایی را انجام مات و فعالیتانه آن اقداـای دولتی باید مصممـهبنگاه سرمایه اجتماعی وارد نکنند. یعنی

مدنی بسپارند که  ها باید وظایفی را به جامعهآیند. درعین حال، این سازمانعهده آنها برمی دهند، که از

های مثبت جهت کنش های دولتی باید درسازمان .توانند اجرا کنندنهادهای کوچکتر و کمتر متمرکز می

کنند که دقیقاً متناسب با وظایف آنهاست، فقط در این  کارکردهایی آغاز با اجرای مستمر و خوب با

 .بود های دولتی امیدوارتوان به تولید سرمایه اجتماعی توسط سازماناست که می صورت
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1۴3-1۶۹. 

محله تهران: بررسی جایگاه روابط محلی در  10؛ بررسی سرمایه اجتماعی شبکه در باستانی سوسن -۵
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 تهران.

سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه، گردآورنده کیان تاجبخش،  (13۸۴پاتنام، رابرت و... ) -۸

 تشارات شیرازه، تهران.ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان، ان

معاونت امور  (، سرمایه اجتماعی و مشارکت در شوراها در استان فارس،13۸2تاجبخش، کیان ) -۹

 اجتماعی و شوراهای وزارت کشور.

 .ی اجتماعی، ثروت نامرئی، نشریه حیات نو اقتصادیسرمایه :(13۸۴) توسلی، غالمعباس -10

جامعه شناختی عوامل موثر بر شادمانی در سطوح خرد و بررسی  موسوی سیدمحسن، چلبی مسعود، -11

 .3۴، 2 و 1شماره  ،۹ ،13۸۷ شناسی ایران،کالن، جامعه

کریملو مسعود، رابطه سرمایه اجتماعی و  ثانی مریم، شیانی ملیحه،دادی اشکان، شریفیانخواجه -12

 .102-۸3 ،۴۹ شماره ،۸ دوره ،13۸۷ زمستان و پاییز سالمت مادران، رفاه اجتماعی
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دادگر یداله، نجفی محمدباقر؛ سرمایه اجتماعی و بازتولید آن در عصر پیامبر اسالم، اقتصاد  -13

 .3۸-13 ،۶0 شماره ،۶ دوره ،13۸۵ زمستان اسالمی
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 .10۵ ،32 شماره ،۹دوره  ،13۸۸سال  رفاه اجتماعی،

المعارف علوم اجتماعی، چاپ اول، تهران: سازمان انتشارات درآمدی بر دایره( 13۷0)ساروخانی، باقر  -1۶

 کیهان.

برآورد روند سرمایه اجتماعی در ایران )با استفاده از روش فازی(، سایت  (13۸۶) رحمان سعادت، -1۷

 دانشگاهی. جهاد

، ۶۹ قیقات اقتصادی، شماره، مجله تح«سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی»، (13۸۴) سوری، علی -1۸

۸۷-10۸. 

، دوره اول، 13۸۷پاییز  راهبرد فرهنگ، ان،فرا تحلیل مطالعات سرمایه اجتماعی در ایر سیاهپوش امیر، -1۹

 .12۴-۹۹، 3شماره 

ماعی، مهر و کتاب ماه علوم اجت سرمایه اجتماعی در حال فرسایش است، (13۷۹) شارعپور، محمود -20

 .1۷-1۵آبان ماه، صص 

 ری،بزهکا و خانواده اجتماعی سرمایه (13۸۷) ورمزیار مهدینیا، اکبر؛ شارعپور، محمود و علیوردی -21

 .10۷-132 ،۶ شماره ،2 دورة زنان، پژوهش

 زمستان ریزی رفاه و توسعه اجتماعیفداکار داورانی محمدمهدی، قنات و سرمایه اجتماعی، برنامه -22

 .1۷۹-1۴۹ ،1 شماره ،1 دوره ،13۸۸

عه (، پایان نظم سرمایه اجتماعی و حفظ آن، ترجمه غالمعباس توسلی، جام13۷۹فوکویاما، فرانسیس ) -23

 ایرانیان، تهران.

 (، بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی، تهران.13۷۷کلمن، جیمز ) -2۴

 ای برای دنیای مدرن، ترجمه: جعفر نجفیبزهکاری نوجوانان مسئله (13۴۵) کواراسوس، ویلیام سی -2۵

 زند، تهران: نشر سازمان یونسکو،چاپ اول.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 1394شماره دهم، فروردین ماه                                                                   های مدیریت و حسابداری    ماهنامه پژوهش  

 

17 
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