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 چکیده

زمانی که زندگی جمعی را براي ادامه حیات خود برگزید، به صورت تلویحی  بشر در اعصار تاریخ و از

و ناخودآگاه از سرمایه اجتماعی در پیشبرد بهتر اهدافش بهره برده است. اما امروزه اهمیت مفهوم 

سرمایه اجتماعی در بطن اقتصاد و اجتماع قرار گرفته است و جوامع براي پیشرفت و بعضاً جلوگیري 

 عنوانناگزیر به شناخت چارچوب سرمایه اجتماعی و اثراتش در جامعه و استفاده از آن به از انحطاط،

ها . در این میان، یکی از مهمترین اثرات و برهمکنشراهکاري براي خروج از انحطاط و رکود هستند

 .دارداجتماعی وجود -حاصل از سرمایه اجتماعی، ارتباطی است که میان آن و شاخصهاي توسعه اقتصادي 

متقابلی را که سرمایه اجتماعی و توسعه  تأثیربه دنبال آن خواهیم بود تا نوع  ،در این پژوهش

 از روش ،هم خواهند داشت، شناسایی کنیم. براي رسیدن به این هدفي ایران براستان هاانسانی در 

 استفاده کرده ایم.  1379-1388 سالهاي براي دوره (PVAR)خودرگرسیون برداري پانل دیتا 

دهد که سرمایه اجتماعی داراي اثرات مثبتی بر توسعه نتایج حاصل از این پژوهش نشان می

توسعه انسانی نیز سبب خواهد شد تا الیه هاي  ،ي ایران بوده و از سوي دیگراستان هاانسانی در 

 شکل گرفته و تقویت شود. استان هاسرمایه اجتماعی در 

 

 ، خودرگرسیون برداري پانل دیتاPVARسرمایه اجتماعی، توسعه انسانی،  کلیدي: واژگان

 JEL: Z13،O11طبقه بندي 

                                                                                                                   
و با نام اثر سرمایه اجتماعی بر توسعه اقتصادي است،  90000845مقاله حاضر مستخرج از طرح پژوهشی با کد . 1
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 مقدمه -1

قدر که دغدغه سقراط بود، توسط شاگردان هاي نوین اخالق جامعه و مساله نظم و صلح، همانبنیان

را مطرح کرد که در آن دوگانگی اخالق فرد و حکومت » جمهوري« ،گیري شد. افالطونوي نیز پی

و به این نتیجه رسیده بود که مطالعه » حکومت شبیه افراد خود است«رد شده بود. وي معتقد بود که 

بهتر و آسانتر از آن است که مانند  ،عنوان جزئی از ساختمان اجتماعیو تحقیق درباره مساله اخالق به

 د مطالعه قرار گیرد. یک صفت شخصی مور

اي استان و نیز ایتالیهاي جمهوري اعصار بثبات نهادنیز که بازتاب دهنده تاریخ بی 16در فلورانس قرن 

به این نتیجه  و چند تن از معاصران او، 1، نیکولو ماکیاولیبود-میراث افالطون بر -عصر رنسانس

ی دارد بستگ» شانفضیلت«یا » شهروندان«رسیدند که موفقیت یا شکست نهادهاي آزاد به ویژگی 

جمعی و ارتباطات مبتنی بر  هايتوان اذعان داشت که توجه به کنش). از این رو می1380، 2(پاتنام

) تولد Hanifan, 1916ن(این مفهوم با مقاله هانیفا ولیدر اعصار تاریخ داشته است؛ ریشه ،اعتماد

 اي یافت و به سرعت جاي خود را در علوم مختلف باز کرد.دوباره

ها تمرکز دارد. اي است که به طور کلی بر روابط میان انسانرشتهسرمایه اجتماعی، یک مفهوم فرا

آنها  ها، جریان داشته و رفتار و نگرشروابطی که درتمام لحظات زندگی روزمره و در طول عمر انسان

یک نظام اجتماعی، گونه تعریف کرد: در توان اینسرمایه اجتماعی را می دهد.قرار می تأثیررا تحت 

ر هاي هدفمند، این تقابل درود. بر مبناي کنشگران، پایه و اساس نظام به شمار میتقابل میان کنش

روه گگران است. تقابل درمبادالت دائمی کاال و خدمات بین افراد و تأمین اهداف نهایی کنشراستاي 

شود و این، جامعه را از یک طرف در تولید هنجارهاي اي از یک جامعه دیده میدر هر تشکل ساده ها

روابط اقتصادي قوي با یکدیگر متحد  ،مشترك، هویت مشترك، اعتماد و اطمینان و از طرف دیگر

 ). Svendsen, 2000سازد (می

دهنده آن است که چگونه ساختار اجتماعی یک از دیدگاه کلمن، مفهوم سرمایه اجتماعی نشان

 سرمایه اجتماعی عبارت ،عنوان منبعی براي افراد آن گروه عمل نماید. به دیگر سخنتواند بهگروه می

وانند بتگیرد تا ر میعنوان منبعی در اختیار اعضا قرااست از ارزش آن جنبه از ساختار اجتماعی که به

ادبیات سرمایه اجتماعی تا به حال، عالوه بر طراحی نظري این مفهوم، در  به اهداف خود دست یابند.

پی آن بوده که اهمیت این روابط را از لحاظ تجربی نیز به اثبات برساند. در این میان، یکی از مهمترین 

هاي توسعه اقتصادي ثري است که بر شاخصاثراتی که سرمایه اجتماعی بر اقتصاد خواهد داشت، ا

، اديگذار بر سیستم اقتص، یکی از مهمترین متغیرهاي اثرچارچوب اقتصاد نهادگرادر  ،دارد. به عبارت دیگر

                                                                                                                   
1.Machjavelli 

2.Putnam 
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مربوط به نهادهاي اجتماعی و اقتصادي سیستم می باشد. در کشورهاي درحال  هايمقادیر شاخص

مهمتر می شود که آگاه باشیم افزایش سرمایه اجتماعی می تواند توسعه اي همچون ایران، این امر زمانی 

عنوان زیربنا و بستري براي بهبود بهره وري عوامل تولید، بهبود عدالت و توزیع درآمد بوده و باعث بهبود به

  ).1387؛ مویدفر و همکاران، 1385محیط کسب و کار و افزایش تولید نهایی کار و سرمایه گردد (دلیري، 

ها ربراین شناخت و ارزیابی نحوه اثرگذاري سرمایه اجتماعی بر توسعه اقتصادي در این کشوبنا

با بهره گیري از مدلهاي اقتصاد سنجی  بسیار حائز اهمیت خواهد بود. در همین راستا در این پژوهش،

عه وسبر یکی از مهمترین شاخصهاي ترا سرمایه اجتماعی  تأثیربه دنبال آن خواهیم بود که میزان 

 .نماییم ي، یعنی شاخص توسعه انسانی بررسیاقتصاد

 

 ادبیات موضوع -2

هایی بالنسبه سطحی نگر و حتی متناقض درباره نقش روابط دیدگاه ،هاي توسعهعمده نظریه 1990تا دهه 

.  البته این 1هاي سیاستی آنها چندان قابل استفاده نبوداجتماعی در توسعه اقتصادي داشتند و توصیه

داد. اینان معتقد بودند که  3و نظام جهانی 2هاي وابستگیجاي خود را به نظریه 1970ها، در دهه دیدگاه

 . داران استوکار اصلی استثمار توسط سرمایهر بین نخبگان حقوقی و سیاسی، سازروابط اجتماعی د

نیز وجود داشتند که بر سودمندي و خودکفایی  4هایی همچون دیدگاه اجتماع گراییدر این بین دیدگاه

گرفتند و اهمیّت روابط هاي منفی تعهدات گروهی را دست کم میداشتند و جنبه تأکیداجتماعات 

اما پس از زمانی که واژه  انگاشتند؛ی موثر و پاسخگو را نادیده میاجتماعی در ساختن نهادهاي رسم

اقتصاددانان کوشیدند تا با تبیین روابط متقابل بین سرمایه  سرمایه اجتماعی وارد مباحث اقتصادي شد،

، مبتنی بر اعتماد که سرمایه اجتماعی و روابط تغیرهاي کالن اقتصادي، نشان دهنداجتماعی و سایر م

از سرمایه اجتماعی یک تعریف  1988کلمن که در سال  بگذارد. تأثیرد بر روي اقتصاد توانچگونه می

سرمایه اجتماعی بر سرمایه اقتصادي را از طریق سرمایه انسانی و توسعه  تأثیراست،  کارکردي ارائه داده

سرمایه اجتماعی بر سرمایه اقتصادي مستقیم نیست، بلکه سرمایه  تأثیرداند. به اعتقاد وي سیاسی می

                                                                                                                   
 عنوان کلید توسعه بودند. ر. ك: بسیاري از مطالعات در این زمان نیز مخالف با اجتماعات و روابط اجتماعی به.1

Moore, M. (1997) Societies polities and capitalists in developing countries: A 

literature survey;  journal of development studies 33(3):287-363. 

Escobar, A. (1995) Encountering development: The marking and unmarking of the 

third world; Princeton, N,J:Princeton university press. 

2.Dependency theory 

3.World system theory  

4.Communitarian  
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ی هاي سیاساجتماعی ابتدا سبب تولید سرمایه انسانی و توسعه سیاسی (یعنی ایجاد نظامها و رژیم

 کند. کارآمد و پاسخگو) شده و سپس از طریق این دو، سرمایه اقتصادي را ایجاد می

هاي اقتصادي را از طریق نظم اجتماعی بر سرمایه سرمایهتأثیر (Fukuyama, F. 1997)فوکویاما

 داند. به اعتقادکند، میاجتماعی حاصله از نظام هنجارها و نظم اخالقی که سرمایه اجتماعی ایجاد می

جامعه  ،سازد که به واسطه آنوي سرمایه اجتماعی، نظامی از ارزشها و هنجارهاي اخالقی را فراهم می

مت سال ،ماند و بدین ترتیباز فروپاشی اخالقی و مبتال شدن به انواع انحرافات اجتماعی مصون می

 اجتماعی جامعه سبب رشد اقتصادي خواهد شد. 

اقتصادي در جوامع داراي روابط خوب، بهتر از جوامعی با روابط  هايموفقیتنیز معتقد است که  پاتنام

). در بین نظرات مختلف اقتصاددانان اجتماعی براي نشان دادن Putnam, R. 1993است ( ضعیف

 رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادي، چهار دیدگاه بارز وجود دارد:

که اعتقاد دارند سرمایه اجتماعی ذاتاً خیر است  گرایان بودهربوط به دیدگاه اجتماع اولین نظریه م

عبارت دیگر، طرفداران این نظریه تنها و وجود آن همواره اثري مثبت بر رفاه اقتصادي خواهد داشت. به

رایان گاجتماعکنند. پردازند و از نقاط ضعف آن چشم پوشی میبه بیان نقاط قوت سرمایه اجتماعی می

گروه ها و ها، انجمنهاي محلی چون باشگاهی چون سازمانگروه هایکه نگاهشان به تعداد و فشردگی 

هرچه بیشتر  که سرمایه اجتماعی ذاتاً خیر ومدنی در یک اجتماع معطوف است، بر این اعتقادند  هاي

رت دیگر، طرفداران این نظریه بهتر است و وجود آن همواره اثري مثبت بر رفاه اجتماع دارد. به عبا ،باشد

ي، کنند (دلیرپردازند و از نقاط ضعف آن چشم پوشی میتنها به بیان نقاط قوت سرمایه اجتماعی می

بر محوریت پیوندهاي اجتماعی درکمک به فقرا براي تدابیر دفع مخاطرات  تأکید). این دیدگاه با 1387

ه طور ضمناً ب رده است. نظریه اجتماع گراییپذیري طبقه فقیر کمک مهمی به تحلیل فقر کو آسیب

ل به این فرض است که اجتماعات هویتی همگن دارند که خود به خود همه اعضاء را در بر تلویحی قائ

ایی ههاي مفصل درباره عدم برابري کاستها، محرومیتند ولی نوشتهرساد و به همه آنها سود میگیرمی

و تبعیض جنسی یعنی پیامدهاي منفی و غم انگیزي که اغلب  شودهاي قومی تحمیل میکه بر اقلیت

  (Narayan et al.,1999).گویندشود، چیز دیگري میتحت فشار جامعه ایجادمی

دهد که چرا صرف دارا بودن سطوح شواهدي که از جهان در حال توسعه در دست است، نشان می

 انجامد. لزوماً به رفاه اقتصادي نمی ،غیر رسمی گروه هايباالي همبستگی اجتماعی یا 

گروه اجتماعی هزار  200وجود بیش از  1در گزارشی در کنیا برآورد فقر به طریق مشارکت جویانه

، ارتباطی با منابع خارج از جامعه گروه هافعال در نواحی روستایی به ثبت رسیده است ولی اکثر این 

 .(Narayan and Nyamwaya, 1996)بهبود بخشند  دستان راتوانستند سرنوشت تهینداشتند و نمی

                                                                                                                   
1.Participatory poverty assessment  
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مردم بومی را غالباً برخورداري از  گروه هايدر بسیاري از ممالک آمریکاي التین، بارزترین صفت 

چون  ؛دانگانبهرهکنند، ولی این مردم بومی از نظر اقتصادي جزء بیسطوح باالي همبستگی ذکر می

در  ،منابع قدرت و امکان دستیابی بدان را که شرط الزم عوض شدن بازي به سود محرومان است

 (Narayan et al.,1999).اختیار ندارند 

 ايه گروه، از سوي »در سطح محلی، غنی است«اجتماعی سرمایه یکی از مصادیقی است که هائیتی

زمین مزروعی، حفظ مشتري در بازار، ترویج کمک  کار الزم، دستیابی بهنیروي تأمین«کشاورزان براي 

حتی ». رودموران دولت و عموماً تمهید وسایل غلبه بر ریسک به کار میأمتقابل، تضمین حمایت در برابر م

یایی، انزواي جغراف«مورد اشاره قادر نیستند بر اثرات فلج کننده استعمارگري، فساد  گروه هايبا وجود این، 

 ).White and Smucker, 1998(» ق آینده سیاست، و قطبی شدن اجتماعی فائنخارج بودن از صح

هایی است. در این دیدگاه سرمایه اجتماعی به دارایی 1اينظریه بعدي مربوط به دیدگاه شبکه

اجتماعی وجود دارد و دستیابی به آنها از طریق  گروه هايها و تعبیر شده است که در درون شبکه

هاي اجتماعی بزرگتر، پذیر است. بنابراین شبکههاي اجتماعی امکانو شبکه گروه هاعضویت در 

هاي اقتصادي مثبت بیشتري براي افراد به دنبال خواهند داشت. نقطه تر، صرفهتر و ناهمگنمتنوع

میزان دسترسی افراد به منابع مختلف و نوع  ،در این روشآغاز تحلیل پیرامون این دیدگاه فرد است. 

 ).Lin, N. 2000گیرد (ارتباطی که موجب دسترسی به این منابع شده است، مورد تجزیه و تحلیل قرار می

شود هر دو جنبه مثبت و منفی سرمایه اجتماعی به حساب آورده شود، اهمیت در این نظریه سعی می

اي همابین این قبیل هویتافقی در بین مردم و روابط درونی فیچنین پیوندهاي عمودي و هم 2پیوندهاي

هادن گیرند. این دیدگاه با بنا نقرار می تأکیدها مورد و بنگاه گروه هاعنوان سازمانی (منتج از این پیوندها) به

درون «پذیرد که پیوندهاي نیرومند )، میGranovetter, M 1973الگوي خود بر کاري از گرینوتر(

  .(Astone et al,. 1999) دهدها و اجتماعات حس هویت و مقصد مشترك میبه خانواده» اجتماعی

داردکه پیوندهاي قوي افقی بدون پیوندهاي ضعیف بین اجتماعی،  تأکیداین دیدگاه اما همچنین 

 هاي گوناگون اجتماعی مبتنی بر دین، طبقه، قومیت، جنسیت و شئوناز قبیل پیوندهایی که شکاف

جویی ممکن است به صورت مبنایی براي پی ،نوردنداقتصادي را در می -هاي اجتماعیو موقعیت

اولی را سرمایه اجتماعی درون گروهی و دومی را سرمایه  ،هاي اخیر. در نوشته3اي درآیندمنافع فرقه

  .(Gittell et al., 1999) نامنداجتماعی برون گروهی می

                                                                                                                   
1.The Networks View 

2.Associations  

 1958و هیرشمن در سال  Amoral Familismتحت عنوان  1958این مفهوم همچنین توسط بانفیلد در سال .3

 بیان شده است. Group-Focusedتحت عنوان 
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توان گیري طیف پیامدهایی هستند که میهاي مختلف این ابعاد سبب شکلاستدالل شده که ترکیب

به سرمایه اجتماعی نسبت داد. ویژگی برجسته این دیدگاه وجود دو خصلت براي سرمایه اجتماعی است: 

 نبهاخدمات گراتواند طیفی از یعنی میاول اینکه اعتقاد دارد سرمایه اجتماعی، یک شمشیر دو لبه است؛ 

کند. دومین ویژگی این دیدگاه آن است که اعتقاد دارد باید بین منابع و نتایج  تأمینبراي اعضا جامعه 

 ).Portes, A. and J. Sense Brenner. 1993سرمایه اجتماعی و عوارض ناشی از آن تمایز قائل شد(

، اعتقاد داشت که توسعه اقتصادي از طریق ساز و کاري به وقوع )Granovetter, 1995(گرینوتر

ه کبرداري کند، دهد تا در ابتدا از مزیت عضویت در اجتماع خود بهرهپیوندد که به افراد اجازه میمی

هایی را اخذ ها و منابع الزم براي مشارکت در شبکهدهد تا مهارتهمین سازوکار بعداً به او امکان می

 پیوندد. به تدریج به بدنه و جریان اصلی اقتصاد می ،گذرد و بدین ترتیبمیز اجتماع آنها فراد که اکن

اي را تشریح کرد. سرمایه اجتماعی توان فرایند اثر گذاري نظریه شبکه) می1با توجه به شکل (

اي همهعبارت است از هوشمندانه بودن برنا کارآییشود و این می کارآییدر یک شبکه باعث ایجاد 

). با توجه به شکل 1999باستر، (فان1نظیر بانک معروف گرامین در بنگالدش ،اعتبار معطوف به گروه

 دهنده این حالت خواهد بود.نشان Aنقطه 

 

 . سرمایه اجتماعی و گذار فقر1شکل

 
 )Woolcock, M. and D. Narayan, 2000: ولکاك و نارایان (أخذم

 

                                                                                                                   
ن و سال ساین بانک به زنان فقیر روستایی که وثیقه مالی ندارند، براساس عضویت آنها در گروه کوچکی از زنان هم.1

کند تا در آغاز، کسب و کارهاي کوچکی راه بیندازند یا به گسترش آن بپردازند به آنها کمک میدهد. این وام وام می

 هاي خود را بهبود بخشند.و از این راه، رفاه خانواده
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این وضع بیشتر وقتی پیش  .)Bرسد (نقطه خیلی زود به سقف میولی بازدهی اقتصادي هر گروه 

آید که اعضاي گروه به باال بودن درجه برخورداري از خصلت پیوند دهندگی سرمایه اجتماعی می

ن جدیدکه متعاقباً در نتیجه ورود مهاجرا گروهی تکیه کنند. اگر گروه دچار ضعف شود (مثالًدرون

اعضاي قدیمی  ،). به همین ترتیبC یابد (نقطهافراد پرسابقه آن کاهش میشوند) و لذا رفاه وارد می

ممکن است به این نتیجه برسند که تکالیف و تعهدات آنها در قبال » معطوف به گروه«هاي برنامه

   .(Woolcock, 1998) شان مانعی است بر سر راه پیشرفت هر چه بیشترناهمکار

واسطه اجتماعی خالص کم از وبال پیوندهاي بیر خود را کمدر این شرایط بسیاري از مردم فقی

تر گروهی فراوانیابند که در آن سرمایه اجتماعی بینتري می) و شبکه بالقوه متنوعDکنند (نقطهمی

 . E(1تر باشد (نقطه هاي اقتصادي، نوید بخشو فرصت

ت. زیادي بر جاي گذاشته اس تأثیرکار رفته و ه اي فراوان بدر تحقیقات اخیر توسعه، دیدگاه شبکه

) درتحلیل خود از جوامع فقیر نواحی روستایی Kozel and Parker 2000براي مثال کازل و پارکر (

دست در عرصه گروه هاي اجتماعی در بین روستاییان تهیدهند که کارکرد شمال هند گزارش می

ر و با تهاي گستردهرا، شبکهحمایت اجتماعی، مدیریت ریسک و همبستگی حیاتی است. برعکس فق

 برند. تري در مقایسه با سایرین، براي کسب امتیازات راهبردي و پیشرفت منافع مادي به کار میپشتوانه

هاي است. این دیدگاه مدعی است که سرزندگی شبکه 2سومین نظریه مربوط به دیدگاه نهادي

اي گرا و شبکهاجتماعی عمدتاً محصول محیط سیاسی، قانونی و نهادي است. برخالف دیدگاه اجتماع

کنند که به ظهور پیامدهاي عنوان متغیري مستقل برخورد میکه با سرمایه اجتماعی عمدتاً به

 عنوان متغیر وابسته تلقینگرش نهادي، سرمایه اجتماعی را بهانجامد، می -اعم از خوب و بد -گوناگون

براي عمل کردن به خاطر  گروه هاکند. استدالل طرفداران این رویکرد این است که خود ظرفیت می

 ).North, D. 1990نفع جمعی، وابسته به کیفیت نهادهاي رسمی است که تحت آن قرار دارند (

 هاي مدنیدهنده کار اداري، آزاديارد که، فساد فراگیر، کندي آزارکلی این دیدگاه اعتقاد دطوربه

هاي تفرقه انگیز قومی، و تضمین نداشتن حقوق مالکیت، هاي گسترده، تنشسرکوب شده، نابرابري

درسه، بیمارستان، راه و اند. در ممالکی که مترین عواملی هستند که مانع رفاه اقتصادي جوامعاصلی

 یرندگهاي خارجی مورد تشویق قرار میگذاريشوند یا سرمایهي ارتباطی ساخته میهاساختدیگر زیر

(World Bank, 1997). مکمل  ،اجتماعی مدنی و دولتیگذاري در سرمایهب، سرمایهبه این ترتی

 تر انباشت سرمایه است.در اشکال متعارف گذارانراي سرمایهب یخوب

                                                                                                                   
ست ولی. 1 ضع ا شهرها بارزترین مثال این و ستاها به  سیایی به نامهاي مهاجرت از رو   تغییر نام دادن مهاجران آ

 گذارد.) آن را مطرح کردند، در حال حاضر اساساً همان تأثیر را بر جا می1993برنر(سنسنغربی که پورتس و 

2.The Institutional View 
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اي کوشد آثار قوي دو دیدگاه شبکهاست. این دیدگاه می 1همیاريچهارمین نظریه مرتبط با دیدگاه 

از شارحان درجه یک این  -)Evans, P 1992, 1995 & 1996و نهادي را در یکدیگر ادغام کند. ایوانز (

گیرد که همیاري دولت و شهروندان مبتنی بر دو عامل مکمل بودن و اتکا است. نتیجه می -دیدگاه

و منظور  2روابط حمایتی دو طرفه بین کنشگران بخش دولتی و خصوصی است منظور از مکمل بودن،

 شود. از اتکا، ماهیت گسترده پیوندهایی است که در بین شهروندان و مقامات دولتی برقرار می

گروهی و روابط دولت و هاي محوري سرمایه اجتماعی بین) نیز ایده1999(و همکاران  نارایان

کند که ترکیبات مختلف حکمرانی و و با ادغام آنها پیشنهاد می جامعه را در هم آمیخته

گروهی در یک گروه، جامعه محلی، یا جامعه، مداخالت متفاوتی را طلب اجتماعی بینسرمایه

گروهی بهره اجتماعی بین). درجوامعی که از حاکمیت خوب و سطوح متعالی سرمایه2کند(شکل می

رند و موفقیت اقتصادي و نظم اجتماعی محتمل الوقوع است. ولی دارند، دولت و جامعه مکمل یکدیگ

اولیه جامعه بشود که با یکدیگر  گروه هايهنگامی که سرمایه اجتماعی یک جامعه عمدتاً نصیب 

 گیدیگر، بر دولت چیره گروه هايقدرتمندتر به بهاي به حاشیه راندن  گروه هايارتباط ندارند، 

ضعیف از  گروه هايتوفیقی در این کار به دست آورند، ممکن است  هاگروه یابند. چنانچه این می

گشاید دولتی که آغوش می ،نصیبی ببرند. بر همین قیاس ،شدحقوق و منابعی که قبالً از آنان دریغ می

ه دهد کاین احتمال را افزایش می ،کندمحروم برقرار می گروه هايهایی براي ارتباط با و بی پرده پل

 بتوانند به منابع و خدماتی که حق برخورداري از آنها رادارند، دسترسی یابند. دستانتهی

صورت کشمکش، خشونت، جامعه ممکن است به انحطاط گراید و به-دیگر اینکه، روابط دولت

به بیان دیگر، فروپاشی و گسستی روي دهد که جنگ ساالران، مافیاي  -جنگ یا هرج و مرج درآید

دست آورند را بهکی فرصت قبضه کردن قدرت دولتی و اقتدار ناشی از آنهاي چریمحلی و جنبش

(Woolcock and Narayan, 2000). 

 

  

                                                                                                                   
1.The Synergy View 

هاي تر آن اتاقکند و نمونه معمولیهاي قانونی است که از حق ایجاد تشکل دفاع می نمونه روشن آن چهارچوب.2

 آورند.هاي تجاري را فراهم میمبادله بین اصناف اجتماعی و گروه بازرگانی است که موجبات تسهیل
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 . رابطه بین نقش دولت و سرمایه اجتماعی 2شکل 

 
 Deepa Narayan, 2000 Woolcock, M. and(1: وولکاك و نارایان (أخذم

 

 پیشینه مطالعات  -3

در ایران که در باب ارتباط شده در این بخش به صورت خالصه به تعدادي از مطالعات مرتبط انجام 

 میان سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادي بنا شده، اشاره خواهیم کرد.

سی 1387یدفر، دلیري و اکبري (ؤم صهاي  تأثیر) در مقاله خود به برر شاخ سرمایه اجتماعی بر 

صادي در  سعه اقت ستانتو سی اثر هاي ایران ا سیون برداري به برر ستفاده از الگوهاي خود رگر ، با ا

سرمایه اجتماعی شاخص متقابل و پویاي  ستفادهو  صادي با ا سعه اقت سرمایه هاي تو شاخص  سه   از 

شت و سالمت و سانی، بهدا براي اندازه گیري توسعه اقتصادي پرداخته و براي میزان توزیع درآمد  ان

عنوان شــاخصــی براي نشــان دادن فقدان ســرمایه هاي بال محل بهتعداد چک از ســرمایه اجتماعی

ت ناجتماعی بهره گرف عهده ا مانی مورد مطال به دوره پس از جنگ تحمیلی در ایران  . دوره ز مربوط 

دهد که سطوح باالتر سرمایه اجتماعی سبب ) بوده است.نتایج این پژوهش نشان می1385-1368(

ســعه بهبود یافته و در ادامه افزایش درجه توســعه یافتگی جوامع خود هاي توشــود که شــاخصمی

 گیري روابط جمعی مبتنی بر اعتماد (سرمایه اجتماعی) در جامعه خواهد شد.سبب بهبود و شکل

                                                                                                                   
مکمل بودن مربوط است به تعامل بهینه دولت و بازارها در جامعه مدنی و منظور از جایگزین بودن آن است که .1

طورمعمول حالت، نهادهاي مزبور تصدي خدماتی را که بههاي غیر رسمی جاي دولت را بگیرند. در اینمثالً سازمان

 کنند.شود، مصادره میاز سوي دولت و نهادها تأمین می
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) در مقاله خود به بررسی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و توسعه 1389نظرپور و منتظري مقدم (

 دونب اجتماعی سرمایه نظریه ند که کاربرداخته و به این نتیجه رسیده ااسالم پرد اقتصادي از منظر

 هتوج با آن اجزاي دقیق شناخت و درمفهوم بازنگري .است ناقص آن، اياجر ایطشر و محیط به توجه

ست. ا ضروري اقتصادي توسعه ایندفردر اجتماعی نقش سرمایه نیتبی جهت ملی و دینی فرهنگ به

 وده،ب مطرح عزیمت نقطه عنوانبه اسالم ازدید اجتماعی نماگرهاي سرمایه کشف و شناسایی ازآنجاکه

 توسعه ندایفر در را آن نقش دینی، دراندیشه اجتماعی مشارکت مؤلفه با تبیین است درصدد این مقاله

دهد یافته هاي این پژوهش نشان می .کند بررسی محتوا وتحلیل توصیفی از روش استفاده با اقتصادي

د منحصر به فرد نهاد امر به رکه نقش ویژه نهاد مسجد در زندگی اجتماعی جوامع اسالمی کارک

معروف و نهی از منکر در نهادینه کردن نظام نظارت همگانی و نیز حضور آگاهانه مسلمانان در جهاد 

عمل کرده و مرز معینی میان نظریه  اعیویت مشارکت اجتمدر راه خدا، در جهت خلق، تثبیت و تق

 کند.نظریه سرمایه اجتماعی از دیدگاه اسالم ترسیم می متعارف و

) به بررسی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادي پرداختند. 1389قاسمی و همکاران (

 یه اجتماعی دارايکه سرماقبول اینآنان اعتقاد دارند که سرمایه اجتماعی انواع مختلفی دارد و ضمن 

تواند داراي اثراتی سوء بر روند توسعه باشد. در مثبتی بر توسعه است اما در پاره اي موارد می تأثیر

افته هاي پردازد. یاي بوده و به توصیف تحقیقات گذشته میاین پژوهش با استفاده از مطالعه کتابخانه

 تأکیداعتماد محدود و خاص گروهی بر  حکایت از آن دارد که سرمایه اجتماعی درون ،این پژوهش

شود و نتیجه آن عدم توسعه است. در مقابل، سرمایه دارد، موجب اختالل سازمانی و فرقه گرایی می

د اروابط اجتماعی و مشارکت افر هايگیري شبکهاجتماعی برون گروهی با گسترش شعاع اعتماد، شکل

 کند.اقتصادي کمک مییند توسعه در انجمن هاي داوطلبانه به فرا

سرمایه اجتماعی برون گروهی بر  تأثیر) در مقاله اي دیگر به بررسی 1390قاسمی و همکاران (

توسعه اقتصادي پرداختند. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل ثانویه بوده و براي تدوین سازه ها از مراکز 

هاي ایرانیان، معاونت برنامه ریزي و نگرش هاي بازرگانی، پیمایش ملی ارزشهاآمار ایران، مرکز پژوهش 

و مدل معادالت  AMOSو با استفاده از نرم افزار  هدرا انتخاب نمو شاخصهایی ،و نظارت راهبردي

دهد که ارتباط منفی میان . یافته هاي پژوهش نشان میه استساختاري، فرضیات تحقیق آزمون شد

هر چه سرمایه اجتماعی برون  ،رت دیگربه عبا .توسعه وجود دارد سرمایه اجتماعی برون گروهی و

 شود.ي کشور باالتر باشد، میزان توسعه اقتصادي آن استان کم میاستان هاگروهی در 

نقش سرمایه «) در مطالعه خود تحت عنوان Grootaert c. et al 2002گروتائرت و همکاران (

اد از ارتباط قوي بین اعتمکند که مطالعات مقطعی بین کشوري حاکی بیان می» اجتماعی در توسعه

دهد که صداقت، وفاداري و همیاري در بین مرم ها مطالعات نشان میو رشد است. در سطح روستا
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تواند دهد. از آنجایی که سرمایه اجتماعی میها را پوشش میفقیر زیاد است و بسیاري از کاستی

عی، در اغلب موارد به نفع شود که وجود سرمایه اجتماحقوق مالکیت را تضمین کند، گفته می

ند کنهاي بیشتري براي از دست دادن دارند. همچنین آنها اشاره میثروتمندان است، زیرا آنها دارایی

دهد سرمایه اجتماعی احتمال که یکی از مطالعاتی که در سطح خانواده صورت گرفته است نشان می

بل احتمال ثروتمند شدن را در بین درصد کاهش و در مقا 7,36فقیر بودن یک خانواده فقیر را 

دهد که این عامل چنین یک تحلیل رگرسیونی نشان میدهد. همدرصد افزایش می 4ثروتمندان فقط 

 مثبت را بر فقیرترین خانوارها داشته است. تأثیربیشترین 

-2002هاي سنجش ارزشهاي جهانی در طی دوره ) با استفاده از دادهMunasib, 2007موناسیب (

سال به بررسی ارتباط بین سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی پرداخت.  18-89در بین افراد  1972

شود او اعتقاد دارد که افراد با تحصیالت باالتر هزینه فرصت باالتري در طی زمان دارند و این سبب می

زمان، آنان به سود  هزینه سرمایه گذاري در سرمایه اجتماعی براي آنان باالتر باشد. اما در طی همان

ن چنیاین خالص سود آنها بیشتر است. همرسند و بنابرباالتري ناشی از سرمایه اجتماعی خود می

شود سطح باالتر سرمایه اجتماعی سبب شده است که افراد با تحصیالت باال میزان مشاهده می

 زیادتري سرمایه گذاري در سرمایه اجتماعی داشته باشند.

هاي اجتماعی گره«اي تحت عنوان )، در مقالهAnchorena, J. et al 2008ن (آنچورنا و همکارا

 هاي اجتماعی (شاخصیهوگر تأثیرگیري از مدل تعادل عمومی به بررسی با بهره» و توسعه اقتصادي

هاي این تحقیق کشور پرداختند. یافته 27گیري سرمایه اجتماعی) روي توسعه اقتصادي براي اندازه

 :هنشان داد ک

 کشورها شود.سرانهتواند سبب ناهمسانی در درآمدهاي اجتماعی میهوناهمسانی در تعداد گر -1

اجتماعی تنها به محاسبه انجام شده نشان داد که،کشورهاي مورد مطالعه بدون وجود سرمایه -2

 از میزان درآمد سرانه خود دست خواهند یافت. 4/3و 2/1

 .وري نیروي کار را افزایش دهدسرمایه انسانی و یا بهره آییکارتواند سرمایه اجتماعی می -3

تواند سبب کاهش در رفاه شود. و این زمانی وري حتی میآنها اعتقاد دارند که، افزایش در بهره -4

 .هاي اجتماعی هماهنگ، با هم شکل نگیردهوافتد که گراتفاق می

توانند سبب کاهش در هزینه می ،ندا هاي اجتماعی که نشان دهنده سرمایه اجتماعیهوگر -5

 مبادله شوند.

بسیاري دیگر از مطالعات التین دیگر نیز بر ارتباط مثبت میان توسعه اقتصادي  عالوه بر موارد فوق،

با مطالعه اوگاندا،  2002 در سال فوکویامابه مطالعات و سرمایه اجتماعی صحه گذاشته اند. براي مثال 

) در غنا، کنیا و زیمباوه، مطالعات پاتنام براي اقتصاد Fafchamps 2005; 2006مارسل فافچامپس (
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 می توان اشاره نمود.) براي اقتصاد روسیه، Rose, 1998)، رز (2000؛1993امریکا و ایتالیا (

 

 روش تحقیق -4

در این پژوهش براي آزمون این فرضیه که آیا سرمایه اجتماعی قادر است بر روي شاخصهاي توسعه 

از روش پانل وار (خود رگرسیون برداري در داده هاي پانل) استفاده خواهیم کرد.  ،ثر باشدؤانسانی م

استان  30الزم به ذکر است که براساس ساختار داده ها و مدل پانل وار، این سیستم معادالت براي 

برآورد خواهد شد. شاخص توسعه  طول دوره عنوانبه 1379-1388عنوان مقاطع و سري زمانی به

 17باشد. انسانی استانی برگرفته از محاسبات مربوط به معاونت برنامه ریزي ریاست جمهوري می

 عنوان نمادي برايگیریم. سرانه قتل عمد (بهشاخص را نیز براي محاسبه سرمایه اجتماعی درنظر می

ن نمادي عنواانحراف اجتماعی و عدم وجود اعتماد عمومی در جامعه)، سرانه ایراد ضرب و جرح (به

عنوان نمادي براي انحراف اجتماعی و عدم وجود اعتماد عمومی در جامعه)، سرانه ایجاد تخریب (به

عنوان براي انحراف اجتماعی و عدم وجود اعتماد عمومی در جامعه)، سرانه اعمال منافی عفت (به

عنوان س و ارتشاء (بهنمادي براي انحراف اجتماعی و عدم وجود اعتماد عمومی در جامعه)، سرانه اختال

مستقیم بر هزینه مبادله در  تأثیرنمادي براي اعتماد در سطح میانی، اعتماد در معامالت و داراي 

عنوان نمادي براي انحراف اجتماعی و بیانگر عدم وجود اعتماد عمومی در جامعه)، سرانه سرقت (به

انحراف اجتماعی و نمایشگر عدم وجود عنوان نمادي براي جامعه)، سرانه تصرف عدوانی و مزاحمت (به

عنوان نمادي براي نشانگر مقدار هزینه مبادله صدور چک بالمحل (به ی در جامعه)، سرانهاعتماد عموم

سرانه دعاوي عنوان نهاد عمومی)، به(در معامالت و اعتماد با طرف معامله، اعتماد به سیستم بانکی 

وح نده سطعنوان سازبراي اعتماد به نزدیکان و آشنایان بهعنوان نمادي جر(بهمربوط به موجر و مستأ

عنوان نمادي براي اعتماد در خانواده، مشارکت ثر بر هزینه مبادله)، سرانه ازدواج (بهمیانی اعتماد، مؤ

عنوان نمادي براي مقدار عمق اعتماد در خانواده)، سرانه اجتماعی و صداقت)، سرانه طالق (به

عنوان نمادي براي مشارکت از ُبعد فرهنگی)، سرانه اماکن مذهبی ینما (بهگران فیلم در ساتماش

عنوان یکی از مهمترین منابع سرمایه اجتماعی در ایران)، عنوان نمادي براي مشارکت مذهبی، به(به

عنوان نمادي براي مشارکت اجتماعی و میزان دسترسی به اطالعات)، تعداد سرانه اعضاء کتابخانه (به

عنوان نمادي براي عمق مشارکت اجتماعی) و نسبت درآمدهاي مالیاتی مراجعه به کتابخانه (بهسرانه 

. 1عنوان نمادي براي اعتماد به دولت و مقدار مشارکت اجتماعی)از کل درآمدهاي عمومی استان (به

                                                                                                                   
؛ مقصودي و 1385؛ مؤیدفر، 1386البته پیش از این نیز سرمایه اجتماعی در کشور برآورد شده است (سعادت، .1

ستانی و ...)؛ اما به دلیل آنکه این مطالعات، سرمایه اجتماعی را به صورت داده هاي سري زمانی ا 1390همکاران؛ 
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ار بدهی و یکبار بدون وزن این شاخصها را براساس هر استان و هر سال بین صفر تا صد نرمال کرده و یک

  کنیم.را ایجاد می یهم با استفاده از اوزان استخراج شده از تحلیل عاملی، دو شاخص سرمایه اجتماع

و مقاطع مربوط به  1379-1388در انتها نیز مدل خودرگرسیون برداري پانل دیتا زیر را براي دوره 

 استان ایران برآورد خواهیم کرد: 30
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بیانگر مقدار شاخص توسعه  HDIاجتماعی،  نشانگر مقدار شاخص سرمایه scسري از معادالت،  ایندر 

بیانگر سري زمانی  iله، عنوان متغیر تأثیرگذار اقتصادي در این مساده رشد اقتصادي بهدهنننشا Gانسانی،

 اي مدل است.نشانگر تعداد وقفه هاي سري زمانی در متغیره jنیز بیانگر مقاطع استانی و  z و

 

 نتایج پژوهش -5

سرمایه اجتماعی بر شاخصهاي توسعه اقتصادي، ابتدا به مرور مهمترین شاخصهاي آماري  تأثیربراي بررسی 

توان مقادیر میانگین، انحراف معیار و حداقل و حداکثر )، می1پردازیم. با توجه به جدول (متغیرهاي مدل می

توان مشاهده نمود که میانگین سرمایه اجتماعی با اعمال ول میمتغیرها را مشاهده نمود. با توجه به جد

باشد، اما انحراف معیار سرمایه اجتماعی حاصل از ضرایب عاملی، کمتر از سرمایه اجتماعی تجمیعی می

 ایران يها استان نیز باشد. در شاخص توسعه انسانیتحلیل عاملی کمتر از سرمایه اجتماعی تجمیعی می

 بوده اند. 1379-1388در دوره  72/0میانگین  داراي

 

 

 

 

 

                                                                                                                   
گیري نکرده اند، از این رو در این پژوهش قابل استفاده نیستند. شاخص محاسبه شده سرمایه اجتماعی در این اندازه

 پژوهش، براي استفاده  محققان در پیوست آمده است.
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 . نماگرهاي آماري از شاخصهاي پژوهش1جدول 

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین نوع شاخص

 توسعه انسانی

 کلی

 میان گروه

 درون گروه

72436/0 05295/0 

03432/0 

04075/0 

495/0 

62055/0 

59881/0 

854/0 

80361/0 

79464/0 

 رشد اقتصادي

 کلی

 گروه میان

 درون گروه

195/0 16534/0 

05629/0 

15576/0 

8787/0- 

09353/0 

7773/0- 

8391/1 

4042/0 

62988/1 

سرمایه اجتماعی 

 (عاملی)

 کلی

 میان گروه

 درون گروه

892/34 7855/10 

49/8 

8129/6 

4715/2 

131/12 

469/17 

032/59 

749/50 

315/65 

 سرمایه اجتماعی

 کلی

 میان گروه

 درون گروه

992/51 221/13 

305/11 

1298/7 

769/14 

087/21 

529/31 

888/80 

624/71 

372/87 

 

)، نیازي Green, W 2001زمانی مورد مطالعه، براساس اعتقاد گرین ( سري با توجه به کوتاهی

ها نیز حکایت از مانایی باشد. البته انجام موردي این آزمونهاي ریشه واحد نمیبه انجام آزمون

 ي ایراناستان هامتغیرهاي مدل دارند. در ادامه باید مدلهاي خودرگرسیون برداري پانل دیتا را براي 

برآورد نماییم. در اولین مرحله براي برآورد مدل از شاخص سرمایه اجتماعی بدون اعمال ضرایب 

توان ) می3کنیم. با توجه به خروجی نمایش داده شده در شکل (مربوط به تحلیل عاملی استفاده می

استان مشاهده نمود که بروز یک شوك در سرمایه اجتماعی سبب خواهد شد تا توسعه انسانی در 

 يها استاناجتماعی در  افزایش سرمایه ،ي ایران به صورت صعودي افزایش یابد. به عبارت دیگرها

گونه اي که این افزایش در ي ایران بهبود یابد. بهاستان هانی در ایران سبب خواهد شد توسعه انسا

خود را بر مقادیر شاخصهاي توسعه انسانی  تأثیرصورت شتابدار بوده و به سرعت سالهاي ابتدایی به

 در جامعه خواهد داشت. 

ها أثیرتمثبت سرمایه اجتماعی بر توسعه انسانی، اما دیگر این  تأثیربا توجه به وجود  ،پس از آن

 شتابدار نبوده و سرمایه اجتماعی به صورت مالیم سبب افزایش شاخص توسعه انسانی خواهد شد. 
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 . خروجی حاصل از برآورد مدل خودرگرسیون برداري پانل دیتا براي سرمایه اجتماعی3شکل 

 
در بخشهاي بعدي با استفاده از خروجی حاضر نیز قادر به مشاهده نتایج مفیدي هستیم. به نوعی 

که مشخص است، بروز شوك در توسعه انسانی سبب افزایش چشمگیر سرمایه اجتماعی در جامعه 

یم الخواهد شد. به گونه اي که در اینجا نیز این افزایش در ابتدا شتابدار بوده و در ادامه به صورت م

مثبت خود را در شکل گیري سرمایه اجتماعی در  تأثیرادامه خواهد یافت و همچنان توسعه انسانی 

راستا با تحقیقات داخلی در مورد ارتباط  جامعه خواهد داشت. نتایج حاصل شده در این پژوهش هم

قتصادي، میان سرمایه اجتماعی و متغیرهاي موردي توسعه اقتصادي همچون سرمایه انسانی، رشد ا

 ).1387ن، ایدفر و همکارؤباشد (متوزیع درآمد می

سرمایه اجتماعی حاصله از روش تحلیل عاملی را بر  تأثیرتوانیم میزان می ،عالوه بر این مورد

توان دریافت که در اینجا نیز )، می4شاخصهاي مورد نظر توسعه اقتصادي بسنجیم. با توجه به شکل (

ي ایران خواهد شد. استان های، سبب بهبود شاخص توسعه انسانی در بروز شوك در سرمایه اجتماع

در اینجا نیز بروز شوك در سرمایه اجتماعی سبب خواهد  ،گونه که در شکل قابل مشاهده استهمان

ات با حفظ اثر ،شد تا در ابتدا مقدار شاخص توسعه انسانی به صورت شتابدار رشد کرده و پس از آن

ن شود. بنابراین به صورت روشمثبت بر توسعه انسانی، حرکت شتابدار تبدیل به روندي مالیم می

 ي ایراناستان هاتوان دید که سرمایه اجتماعی داراي اثرات مثبت بر شاخص توسعه انسانی در می

 باشد.می

Impulse-responses for 1 lag VAR of scc hdi gg

Errors are 5% on each side generated by Monte-Carlo with 200 reps

response of scc to scc shock
s

 (p 5) scc  scc
 (p 95) scc

0 6
-0.0214

6.7774

response of scc to hdi shock
s

 (p 5) hdi  hdi
 (p 95) hdi

0 6
0.0000

1.0697

response of scc to gg shock
s

 (p 5) gg  gg
 (p 95) gg

0 6
-1.0522

0.1851

response of hdi to scc shock
s

 (p 5) scc  scc
 (p 95) scc

0 6
-0.0014

0.0080

response of hdi to hdi shock
s

 (p 5) hdi  hdi
 (p 95) hdi

0 6
0.0000

0.0139

response of hdi to gg shock
s

 (p 5) gg  gg
 (p 95) gg

0 6
-0.0003

0.0034

response of gg to scc shock
s

 (p 5) scc  scc
 (p 95) scc

0 6
-0.0279

0.0604

response of gg to hdi shock
s

 (p 5) hdi  hdi
 (p 95) hdi

0 6
0.0000

0.0398

response of gg to gg shock
s

 (p 5) gg  gg
 (p 95) gg

0 6
-0.0045

0.1653
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براي سرمایه . خروجی حاصل از برآورد مدل خودرگرسیون برداري پانل دیتا 4شکل 

 اجتماعی با ضرایب عاملی

 
توان مشاهده نمود که در اینجا نیز افزایش شاخص توسعه انسانی سبب خواهد شد نیز می در ادامه نتایج

ه بروز شوك در توسع ،ي ایران به صورت شتابدار افزایش یابد. از این رواستان هاتا مقدار سرمایه اجتماعی در 

توان نتیجه گرفت که سرمایه انسانی جوامع سبب خواهد شد تا سرمایه اجتماعی بهبود یابد. بنابراین می

ثیر در ساختار اقتصادي اجتماعی جامعه سبب بهبود شاخصهاي توسعه تواند با تأعی در جامعه ایران میاجتما

 یه انسانی و سالمت در کشور گردد. شاخه هاي اصلی آن همچون درآمد، سرماانی و زیرانس

متغیر سرمایه اجتماعی در بعد اقتصادي با کاهش هزینه مبادله و در بعد اجتماعی با افزایش 

بستر الزم را براي پیشرفت جامعه از لحاظ فرهنگی و اقتصادي  ،هاي اجتماعیهوسطوح اعتماد و گر

 ا به سمت توسعه پایدار سوق دهد.فراهم آورده و از این طریق قادر خواهد بود تا جامعه ر

 

 بنديجمع -6

، به این نتیجه 1379-1388ي ایران در دوره استان هادر این مقاله و با استفاده از روش پانل وار براي 

 ثر باشد. از آنجایی کهي ایران مؤاستان هاتواند بر توسعه انسانی در رسیدیم که سرمایه اجتماعی می

توان اذعان هاي سالمت، آموزش و تولید سرانه است، میبخششاخص توسعه انسانی متشکل از زیر

 باشد.هاي نظري میبینیداشت که نتیجه حاضر هماهنگ با بسیاري از مطالعات مرتبط و پیش

Impulse-responses for 1 lag VAR of sc hdi gg

Errors are 5% on each side generated by Monte-Carlo with 200 reps

response of sc to sc shock
s

 (p 5) sc  sc
 (p 95) sc

0 6
-1.8164

6.5183

response of sc to hdi shock
s

 (p 5) hdi  hdi
 (p 95) hdi

0 6
0.0000

1.6459

response of sc to gg shock
s

 (p 5) gg  gg
 (p 95) gg

0 6
-0.8365

0.3304

response of hdi to sc shock
s

 (p 5) sc  sc
 (p 95) sc

0 6
-0.0016

0.0065

response of hdi to hdi shock
s

 (p 5) hdi  hdi
 (p 95) hdi

0 6
0.0000

0.0137

response of hdi to gg shock
s

 (p 5) gg  gg
 (p 95) gg

0 6
-0.0001

0.0030

response of gg to sc shock
s

 (p 5) sc  sc
 (p 95) sc

0 6
-0.0177

0.0390

response of gg to hdi shock
s

 (p 5) hdi  hdi
 (p 95) hdi

0 6
-0.0009

0.0343

response of gg to gg shock
s

 (p 5) gg  gg
 (p 95) gg

0 6
-0.0070

0.1643
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براي  یند که تعدادي از اندیشمندان حتو سالمت آنچنان روابط نزدیکی داراجتماعی  سرمایهاي که گونهبه

سرمایه اجتماعی  ندبودد معتق )1997(کندي کاواچی و  اند. براي مثالتعریف سرمایه اجتماعی از آن استفاده کرده

 .(Kawachi and Kennedy., 1997)  ر نواحی جغرافیایی یک منطقه استمیزان همگونی توزیع سالمت د

 دلیل براي ارتباط سرمایه اجتماعی و بهداشت را برشمرده است: 4پاتنام 

تواند مساعدت مادي ملموسی را فراهم کنند که او اعتقاد دارد که شبکه هاي اجتماعی می -1

 شود.باعث کاهش اضطراب می

 .توانند هنجارهاي بهداشت را تقویت کنندها میاین شبکه -2

 .ده از خدمات درمانی اعمال نفوذ کنندتوانند براي استفااینها بهتر می -3

  .(Putnam, 2000:327)  تواند به تحریک سیستم ایمنی بدن کمک کندتعامل می -4

رابطه میان سرمایه اجتماعی و سطوح آموزش در جامعه نیز داراي قدمت و قدرت باالیی است. 

و  سرمایه انسانی وجب تقویتتواند ماي است که وجود سرمایه اجتماعی باالتر میگونهاین رابطه به

هاي مثبت بین افراد که سرمایه اجتماعی باالتر سبب افزایش تعاملطوري به سطوح آموزش شود؛

 ). Falk, 2000شود (سبب افزایش در یادگیري و ارتقا مهارت درآنها می ،شده و از این طریق

 Falk andاجتماعی گردد (تواند سبب افزایش میزان سرمایه انسانی باالتر نیز می سرمایه

Kilpatrick, 2000 .(عکس این حالت نیز بارها اتفاق افتاده است، به نوعی که سرمایه  ،عالوه بر این

در مورد  1اجتماعی باالتر نیز توانسته است سبب ارتقاء شاخصهاي آموزش و سرمایه انسانی شود.

 نوع این رابطه تبیین شده است ،ارتباط میان تولید و سرمایه اجتماعی نیز در بسیاري از تحقیقات

) و ارتباط مثبت میان آنها در بسیاري از تحقیقات داخلی نیز هویدا شده است 1388(رنانی و دلیري، 

 و ...).  1388؛ رنانی و دلیري، 1386؛ رحمانی و همکاران، 1383ي، (سور

توان از نتایج حاصل از این پژوهش دریافت که ارتباط مثبتی میان سرمایه اجتماعی می نابراینب

از این  وجود داشته است. 1379-1388ه ي ایران در دوراستان هاو شاخص توسعه انسانی در میان 

 باید توجه ویژه اي به سطوح سرمایه اجتماعی و آماده سازي فرهنگ جامعه براي تقویت سطوح ،رو

هاي مبادله و افزایش تواند دلیل مهمی براي کاهش هزینهاعتماد و مشارکت افراد شود که این امر می

  سطوح توسعه در کشور باشد.

                                                                                                                   
س .1 ستقیم بین  سرمایه اجتماعی تمطالعات زیادي به بیان رابطه م سانی و  شاره أرمایه ان کید دارند که می توان ا

؛ Astone et al. (1999)؛ Teachman et al. (1997)؛ Coleman (1994)؛ Bourdieu(1986)کردبه: 

Grootaert and Swamy (2000) ؛Falk and Kilpatrik (2000) ؛ Bjornskov (2004)؛Chou 

ـــوري ( نام برد. Soumynananda (2007)؛ (2006) داد که رابطه مثبتی بین  ) نشـــان1384در ایران نیز س

 سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی در ایران برقرار است.
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