
 

 

1 
Page | 1 

1 

 استانی  دیده بانی توسعه پایدار الگوی

  سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار : گفتمان سیاستی اول گزاره برگ 
 ایستگاه تحقیقات سالمت قزوین موسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوری اسالمی ایران ، و سازمان برنامه و بودجه استان قزوین 

 

یاسی ، اجتماعی و س سرمایه اجتماعی واژه ای نو با مفهومی مسبوق به سابقه است . ادیان الهی ، آموزه های دینی و اخالقی از قدیم و نظریه پردازان اقتصادی
جدیدا این موضوع را مطرح می کنند . خداوند در قرآن به مسلمانان یادآوری می کند که 

ز طریق دین ، میان آنها نعمت همبستگی ، الفت و محبت را گسترش داده است و نعمت ا
خدا را بر خود ، به یاد .... آرید که چگونه دشمن یکدیگر بوده اید و او میان دل های شما 

( . طبق تعریف سرمایه  301)آل عمران آیه   الفت ایجاد کرد و به برکت نعمت او برادر شدید
بر مجموعه ای از ارزش های اخالقی ، روابط ، تعامالت ، شبکه های  اجتماعی مشتمل

اجتماعی و هنجارهای متقابل است که در میان افراد و گروه های اجتماعی وجود دارد و 
موجب گرمی روابط اجتماعی و تسهیل عمل جمعی و اجتماعی آنها می شود . به عبارت 

فراد ، جمع ها و نهادها را به یکدیگر پیوند دیگر سرمایه اجتماعی مالط و سیمانی است که ا

( می شود . از زمان طرح Social dislocationمی دهد و مانع جا در رفتگی اجتماعی )
ای آن صورت گرفته است و تاثیر سرمایه اجتماعی در کاهش مسائل اجتماعی ، افزایش سالمت روان، کاهش جرایم، این مفهوم تاکنون تحقیقات زیادی درباره

هداشتی، های بهای حمایتی برای اعضاء خانواده، کاهش مصرف مواد مخدر، کاهش خشونت خانوادگی، افزایش فعالیتفزایش پیوندهای اجتماعی، ایجاد شبکها
ده شکاهش احتمال ترک تحصیل نوجوانان، کاهش میزان خودکشی،کاهش کودک آزاری و افزایش تسهیل در جریان و پردازش اطالعات بررسی و تائید 

تی جامعه ، ساست ، به عبارت دیگر نتیجه سرمایه اجتماعی باال متعدد است : رضایت از زندگی ، خوش بینی و نشاط اجتماعی ، تثبیت مردم ساالری ، بهزی
مبود جبران کننده ک تسهیل توسعه ، کارآمدسازی نهادهای دولتی و نیروی کار ، تقویت اخالق ،  کاهش جرم ، تقویت وفاق ، کنترل اجتماعی غیررسمی و

 دیگر سرمایه ها  . 
 3131در سال  (ایسپا)ایران دانشجویان افکارسنجی مرکز توسط و کشور اجتماعی شورای اجتماعی رصد ملی مرکز سفارش به مطالعه سرمایه اجتماعی کشور

 انجام شده است . در مطالعه اخیر سرمایه اجتماعی در سطوح کالن ، میانی و خرد سنجیده شده است :  3131انجام شد .مطالعه قبلی در سال 

 سرمایه اجتماعی سطح کالن به معنای پنداشت و تصور عموم شهروندان نسبت به موفقیت عملکرد نهادها در حوزه های چهارگانه اقتصادی ، 
سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی که در این 
مطالعه مشکالت اصلی بیکاری ، تبعیض 
، گرانی و تورم ، فساد مالی ، فقر ، اعتیاد 
، ناامنی ، درمان و سالمت ، مراقبت از 
محیط زیست و قانون گریزی بوده است 

. 

  سرمایه اجتماعی سطح میانی به معنای
پنداشت مردم از موفقیت نهادها و 

ن های اصلی جامعه در انجام سازما
وظایف بوده است از جمله اعتماد مردم 
به سازمان ها و عملکرد و کیفیت خدمات 
ارایه شده ، وظیفه شناسی و تعهد و 
پنداشتی که آنها نسبت به سازمان دهی 
و شایستگی و کاردانی نیروهای این 
سازمان ها اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی 

 و فرهنگی  دارند.

 اجتماعی سطح خرد : اعتماد بین  سرمایه
 افراد خانواده ، همسایگان ، دوستان و فامیل و همکاران و رعایت ارزش های اخالقی و احساس امنیت و رضایت روزمره 
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تان های کشور تفاوت معنی است. بر اساس نتایج این طرح بین اس 97.3برابر با  5تا  3میانگین سرمایه اجتماعی کشور  در دامنه اعداد  3131در مطالعه سال 
استان پایین تر از میانگین کشوری بوده و  31داری از نظر میانگین سرمایه اجتماعی وجود دارد. این نقشه نشان می دهد که میانگین سرمایه اجتماعی در 

 ( است.1میانگین کشوری نیز پایین تر از حد متوسط )عدد 

بر اساس نتایج این طرح وضعیت میانگین سرمایه  
اجتماعی در روستا ها بیشتر از شهر ها، در مردان 
بیشتر از زنان، در افراد متاهل بیشتر از افراد مجرد، 

سال به باال بیشتر از سایر گروه  55در گروه سنی 
های سنی و در گروه های شغلی شاغل و 

. همچنین استبازنشسته بیشتر از افراد بیکار بوده 
در افراد بی سواد وضعیت سرمایه اجتماعی بهتر از 
افراد با تحصیالت عالی و دیپلم بوده است. از نظر 
مذهب تفاوت معنی داری در بین گروه های 

ب بودن سرمایه اجتماعی قرار کشوری از نظر نامطلو 5)کمتر از میانگین ( در رتبه  9722مختلف مذهبی دیده نشده است. استان قزوین در این مطالعه با نمره 
 دارد  . 

 ذخیره و زایشاف منظور به در سطح ملی و استانی مختلفی های برنامه است الزم فرهنگی، و اقتصادی اجتماعی، توسعه در اجتماعی سرمایه اهمیت به توجه با
 : از عبارتند اقدامات این از برخی. گیرد انجام سرمایه این

 شافزای برای ساختاری های حل راه از که اجتماعی نهادهای تقویت و ایجاد به تشویق و ای حرفه صنفی، اجتماعی، نهادهای تقویت و تشویق 
   است اجتماعی سرمایه

 های امنظ ایجاد با مدیران... .  و مشترک ای آینده به تعلق احساس مشترک، سازمانی و جمعی هویت احساس نظیر فرهنگی های مؤلفه تقویت 
 .بردارند گام سازمانی فرهنگ سازی غنی جهت در توانند می رهبری، نقش مناسب ایفای و فرهنگی های سمبل به توجه و مشارکتی

 اجتماعی نهادهای در داوطلبانه حضور برای شهروندان امنیت تأمین. 

 جلب برای مردمی نهادهای به مربوطه های فعالیت واگذاری و اجتماعی و فرهنگی اقتصادی، مختلف های بخش گری تصدی از دولت پرهیز 
 مردم مختلف آحاد بین اعتماد های شبکه و اجتماعی های نهاد تقویت و ایجاد ی برا سازی زمینه و ها فعالیت در آنها مشارکت

ی دی و زیست محیطمتوازن به هر سه ضلع مثلث توسعه پایدار اجتماعی ، اقتصاو برنامه ریزی یکی از راهبردهای مادر در ارتقای سرمایه اجتماعی توجه 
است . آموزش اصول و فنون حکمرانی محلی یکی از راهکارهای سرمایه گذاری در این حیطه است که این خود نیازمند تقویت مهارت های حکمرانی محلی 

ی و کارگروه وزه اجتماعی استانداراست . تدوین سند سرمایه اجتماعی استان قزوین بر اساس مولفه های این مطالعه و تقسیم کار بین دستگاه ها با محوریت ح
 تخصصی متناظر از دیگر راهکارهای عملیاتی است . 

 
 
 
 
 

  

 3وسط عدد با مت 5تا  1میزان سرمایه اجتماعی در دامنه 

 میانگین کشوری 
میانگین 

 طیف

 3 5555 کالن سرمایه اجتماعی در سطح 

 3 55.5 در سطح میانیسرمایه اجتماعی 

 3 55.2 در سطح خرد سرمایه اجتماعی

 3 ..55 سرمایه  اجتماعی کشور


