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  سرآغاز 

 اقتـصادي  توسعه و رشد تقویت براي که دهدمی نشان تجربیات
. کـرد  بیـشتري  توجـه  تولیـدي هـاي     واحـد  بـه  باید کشورها، در
 از خـارج  که دارد متعددي عوامل به اشاره وکارکسبي  هاطیمح
). 1(گـذارد یمـ  تـأثیر آنها   وکارکسب بر آن، صاحبان توان و اراده
 وضـعیت  از تحلیـل  بـدون  شورهاکـ  اقتصادي وضعیت از تحلیل
. نیـست  ممکـن  محیطـی  عوامـل  سـایر  وآنها   اجتماعی سرمایه
 کـه  هـایی شـاخص  مجموعـه  از اسـت  عبارت 1اجتماعی سرمایه
). 2(شوندمی طرح هاشبکه و 3هنجارها ،2اعتماد مؤلفه سه درباره
 اجتمـاعی هاي      ارزش هنجارها، و 4اخالقی الزامات گر،یدعبارتبه
 سـرمایه  اصـلی  جـزء  سه 5اجتماعیي  هاشبکه و) تماداع ژهیوبه(

هاي   هنجار شامل اجتماعی سرمایه. دهندیم تشکیل را اجتماعی
 نظـر  بـه  کـه  است 6مدنیهاي    همکاري از هاییشبکه و اخالقی

 باشـد،  سیاسـی  و اقتـصادي  توسـعه  بـراي ی  شـرط شیپ رسدیم
 نایـ  با). 3(است کارآمد حکومت برايی  شرطشیپ که طورهمان
 رشـد  مطالعـات  بـراي  اجتماعی، سرمایه مفهوم که بود هاشهیاند

 در. شـد  تلقی مهم وکارهاکسب بهبود براي ازآن،پس و اقتصادي
هـاي    هنجـار  بـا  خـود  کـه  اجتمـاعی  سـرمایه  ارتبـاط  مقاله، این

 مختـصر  شکلی به 8وکارکسب محیط با است خوردهگره 7اخالقی
 سـرمایه هـاي     خصشـا  وضعیت بررسی به سپس. شود  می مطرح

  .شود می پرداخته وکارکسب محیط اجتماعی
  

  )مقاله مروري(

   اجتماعی سرمایه با ارتباط در وکار کسب محیط بري مرور
  اخالقیهاي  هنجار و

  *پور کیان سعید
  همدان استان نور پیام دانشگاه انسانی، علوم هدانشکد اقتصاد، گروه

  
  ) 3/7/95: ، تاریخ پذیرش5/4/95: تاریخ دریافت (

  چکیده

 در هـاي اخالقـی   ناهنجـاري  بـروز  مانع و دهدمی افزایش را مداري اخالق و وکار کسب هاي محیط   جریان آزادي اجتماعی، سرمایه تضمین :زمینه
 و هـاي اخالقـی    هنجار و اعتماد از اعم هاي الزم   بستري  ساز آماده و احیا به توجه لزوم وکار، کسب محیط توسعه به رسیدن منظور به. شود   می جامعه
 محـیط  بـا  اجتمـاعی  سـرمایه  ارتباط که دهد پاسخ سوال این به کوشدمی حاضر پژوهش. شود   می احساس اجتماعی، سرمایه احقاق براي هاشبکه
  .است چگونه جامعه در وکارکسب محیط و اجتماعی هاي سرمایه شاخص وضعیت و است چگونه وکارکسب

  

 اسـت  شـده نیتـضم  اجتمـاعی  سـرمایه  ابتدا که گردد ایجاد جامعه در چارچوبی کهشود     می تضمین وکارکسب محیط بهبود زمانی :گیري نتیجه
 داشته مهمی نقش وکارکسب محیط بهبود در تواندیم هاي اخالقی   هنجار تقویت و اجتماعی سرمایه مختلفي  هاحوزه در ارتباطات تسهیل چراکه
 بـه  تـوان یمـ  نظـر،  این از. دارند مستقیم تأثیر وکارکسب محیط بر اجتماعی سرمایهي  هاشاخص تحقیقي  هاافتهی به توجه با شرایط این در. باشد
 و اجتماعی سرمایهي  هاشاخص ها،داده برخی اساس بر همچنین. کرد اقدام اجتماعی سرمایهي  هاشاخص ارتقاي طریق از وکارکسب محیط بهبود
 بهبـود  نـاقض  تواندمی این که ندارند قرار مناسبی جایگاه در داخلیي  هایابیارز همچنین و المللیبیني  هايبندرتبه در ایران در وکار کسب محیط
  .دهد افزایش معهجا در راي ریپذسکیر و گردد هاي اخالقی ناهنجاري بروز باعث و شود وکارکسب محیط

  
  اخالقیهاي  هنجار وکار، کسب محیط اجتماعی، سرمایه :کلیدواژگان

  
 

______________________________________________________________________________________________  
  S_kianpoor @ pnu.ac.ir: نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
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 محــیط بــر اجتمــاعی ســرمایه تــأثیر
  وکارکسب
 محـیط  در کـه  اسـت  روابطی و پیوندها از متأثر اقتصادي محیط

 سـطحی  بـه  مبادالتی هزینه افزایش با). 4(دارند وجود اجتماعی
هـاي    رونـد  ،شود  می اقتصادي مبادالت در جدي اخالل باعث که

 مناسـب  توزیـع  گـر ید کـه  شـود    مـی  کنـد  سطحی تا وکارکسب
 در). 5 (شـود    مـی  نـاممکن  نـوآوري  و خالقیت ایجاد و هافرصت
 وريبهــره بهبــود و اقتــصادي رقابــت امکــان محیطــی، چنــین
). 6(کنـد یمـ  پیـدا  کـاهش  شدتبه اقتصادي رشد و شدهفیتضع

 کارآمـدي  و اقتـصادي  توسـعه  اصـلی  عامـل  اجتمـاعی،  سرمایه
 عدم و اقتصاديی  افتگینتوسعه اصلی عامل آن فقدان و متحکو

 نیـز  اخالقـی  مخـاطرات  بـا  همـراه  کـه  است حکومت کارآمدي
 اجتمـاعی،  و اقتـصادي  توسـعه  میـان  رویکرد، این در). 7(هست
 کارآمـدي  و جمعی نوآوري اخالق تقویت اقتصادي، محیط بهبود
 ارتبـاط  دیگر، سوي از مدنیهاي    تسن کیفیت و سوکی از دولت

 بـین  اجتمـاعی  سرمایه کهیی  درجا تنها). 8(دارد وجود مستقیمی
 و وجـود  شـاهد  تـوان مـی  است، برخوردار زیادي قوت از گروهی
 محلـه  شهر، آن موفقیت تیدرنها و مدنی مختلفهاي    نهاد تعدد
 بیـشتر  افراد دوطرفه، اعتماد از سطحی ایجاد با). 9(بود جامعه یا

 وکارهـا کـسب  بـا  مـرتبط هـاي     تفعالی در تا کنندیم پیدا تمایل
 صـورت  در کـه  دانندمیآنها  . کنند شرکت ریسک، داراي هرچند
 وکارشـان کـسب  و داکردهیپ کاهش ریسک متقابل، اعتماد وجود
 میـان  مثبـت  همبستگی نوعی درمجموع،). 10(کندمی پیدا رونق

   دارد وجـود  وکـار کـسب  محـیط  و اجتماعی سرمایههاي    شاخص

 اجتمـاعی،  سرمایههاي    شاخص افزایش صورت در کهي  اگونهبه
  .یافت خواهد بهبود نیز وکارکسب محیط

  

 اجتمـاعی  سرمایهي  هاشاخص وضعیت
  ایران در

 درباره که هاییشاخص مجموعه از است عبارت اجتماعی سرمایه
 ایـن ). 11(شـوند یمـ  طرح هاشبکه و هنجارها اعتماد، مؤلفه سه
 اجتمـاعی،  روابـط  اعتمـاد، هـاي     صشـاخ  دسته چهار به هامؤلفه
 تقـسیم ) اجتمـاعی  و سیاسـی  (مشارکت و دوستانهنوعهاي    رفتار
 زنـدگی  اصـلی  سـطح  سه تنیدگی درهم دهندهنشان و شوندیم

 بـر  توانـد می که است کالن و میانه خُرد، سطوح یعنی اجتماعی
  ).12(بگذارد تأثیر وکارهاکسب و اقتصادي محیط کیفیت

  
  اعتماد •
 اخالقی اجتماعی، تعامالت افراد، میان در اعتماد از الییبا سطح
 جنبـه  از. کنـد یمـ  ترنهیهزکم و ترراحت را جامعه در اقتصادي و

 میـان  تعـامالت  گونـه نیـ ا که است روشن اقتصادي، و اجتماعی
 شـاخص ). 13(شـود    مـی  جامعـه  رفـاه  سـطح  ارتقاي باعث افراد،
: از انـد عبـارت  هکـ  اسـت  شدهمیتقس شاخص زیر چند به اعتماد
 دوسـتان،  و خویـشان  و اقـوام  خـانواده،  بـه  شخصی بین اعتماد
 به مردم اعتماد مختلف، اصناف و هاگروه به شخصی بین اعتماد
  .اجتماعی قوانین به اعتماد ،)آینده به نگاهی (یکدیگر

  
اعتماد بین شخـصی بـه اعـضاي خـانواده، اقـوام و              -1

  خویشان و دوستان

  
  )14 (دوستان و خویشان و اقوام خانواده، به شخصی بین اعتماد: 1 جدول

 هرگز  عنوان
  )درصد(

 کم خیلی
  )درصد(

 کم
  )درصد(

 متوسط
  )درصد(

 زیاد
  )درصد(

 زیاد خیلی
  )درصد(

 صددرصد
  )درصد(

 نمونه تعداد
  آماري

 اعتمـاد قابـل  حـد  چـه  تـا  را خـود  خانواده اعضاي شما
  د؟یدانیم

3/0  5/0  1  7/9  22  6/26  6/39  16801  

 اعتمـاد قابـل  حـد  چـه  تـا  را خود خویشان و اقوام شما
  د؟یدانیم

7/3  3/5  5/8  5/33  2/27  3/15  5/6  16732  

  16703  6/5  7/13  25  4/34  7/9  9/6  5/4  د؟یدانیم اعتمادقابل حد چه تا را خود دوستان شما
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 بـروز  کـانون  عنـوان بـه  کـشور  در خانواده نقش تداوم از ها،داده
 اعتماد میان شکاف که گفت بتوان شاید. کنندیم حکایت اعتماد
 شـمار  بـه  خـانواده  زمـره  در کـه  دیگرانـی  بـه  نسبت خانواده به
 سـرمایه  نازل سطح ازهاي    نشان منزلهبه تواندمی حتی آیند، نمی

 را جامعـه  بقاي تداوم براي الزم اجتماعی سرمایه. باشد اجتماعی
. جست دیگران به امع اعتماد بر مبتنی و اجتماعی محیط در باید
 سـست  مردم، عموم و هايرخودیغ به منفی نگرش این رو،نیازا

 اخالقـی  و 10ملی همبستگی و 9اجتماعی انسجامهاي    پایه کننده
  .شود  میمحسوب ایران در
  
اعتمـاد  (هـا و اصـناف      اعتماد بین شخصی بـه گـروه      -2

  )نهادي

 اصـناف  و مشاغل صاحبان به ایرانیان اعتماد میزان ،2 جدول در
 مراکـز  بـاالتر  و سـال  15 ساکنان از نفري 4500 نمونه با کشور
 شـده  گیـري انـدازه  پژوهـشگران ی  برخ توسط کشورهاي    استان
  .است

  )15) (درصد (خاص مشاغل به اعتماد: 2 جدول
 میزان  /مشاغل
  اعتماد

  زیاد  متوسط  کم

  1/33  1/35  8/31  قضات
  6/21  6/49  8/28  تاکسی رانندگان
  3  7/19  3/77  راندابنگاه
  5/11  39  4/49  بازاریان و تجار
  5/54  2/25  3/20  انتظامی نیروي
  3/77  5/17  2/5  معلمان

  8/73  7/20  5/5  دانشگاه اساتید
 معلمـان،  شامل اول، گروه. شوندمی تقسیم بخش سه به هاگروه

 مـردم،  میان در که است ورزشکاران و پزشکان دانشگاه، استادان
ــاد از ــاال اعتم ــد؛ ییب ــروه برخوردارن ــاه دوم گ  شــامل (دارانبنگ

 و تجـار  و کـسبه  تاکـسی،  رانندگان ،)خودرو و امالكي  هابنگاه
ـ  مـورد  وضوحبه که است بازاریان  و هـستند  جامعـه ي  اعتمـاد یب
 قـضات،  راننـدگی،  و راهنمـایی  پلـیس  کـارگران،  که سوم گروه
 شـامل  ار هـا یارتـش  و هنرمندان نگاران،روزنامه انتظامی، نیروي
 قرار عمومیي  اعتمادیب و اعتماد بینابین وضعیت در که شود  می
ی نـسب  صورت به دانشگاه استادان و معلمان جزبه درواقع،. دارند
 از جامعـه  در نفـوذ  صـاحب  و تأثیرگـذار  و مهمي  هاگروه تمامی
 نزدیـک ي  اعتمادیب. برخوردارند جامعه در متوسطی یا کم اعتماد
 تجربیـات  دهنـده نشان ها،دادگاه و قضات به مردم چهارمکی به

 هـا دادگـاه  به مراجعاتشان در مردم از وسیعی طیف اخالقی منفی
  ).16 (است

  
  اعتماد مردم به یکدیگر -3

 افتـه ی اول، دسـته . شـود   می ارائه جدول دودسته قسمت، این در 
 بـه  11شـهروندان  نگـرش  بررسـی  بـه  کـه  اسـت ی  پژوهشي  ها

 اسـت  گـر یدی  پزوهشي  ها افتهی دوم، دسته و دازدپر  می یکدیگر
 را خودشـان  دیـدگاه  از را مـردم  نبـودن  یـا  بودن اعتمادقابل که

  .کندیم مطرح
  

  
  )17 (جامعه در اخالقی خصوصیات رواج: 3 جدول

  میانگین  صد در صد  زیاد  حدودي تا  کم  هرگز  اخالقی ویژگی
  35/2  3/3  12  5/20  9/44  5/19  ییگودروغ از پرهیز ویی گوراست
  77/2  1/5  3/23  1/25  4/36  10  دیگران اموال و اسرار حفظ وي دارامانت
  91/2  2/6  2/30  3/22  7/30  6/10  بخشش و عفو فداکاري، گذشت،
  49/2  5/3  3/16  7/22  40  4/17  عدالت رعایت و انصاف

  40/2  1/3  8/13  3/21  9/43  18  تقلب از پرهیز و درستکاري
  65/2  5  20  4/23  8/37  7/13  ییگوقتیحق در شجاعت و بیان در صراحت

  
 از پرهیز ویی  گوراست رواج درصد 3/18 بررسی، این نتایج طبق
 امـوال  و اسـرار  حفظ وي  دارامانت رواج درصد 4/28 ،ییگودروغ

 بخـشش،  و عفـو  فـداکاري،  گذشـت،  رواج درصد 4/36 دیگران،
 رواج درصـد  9/16 عـدالت،  رعایـت  و انـصاف  رواج درصد 8/19
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 در صـراحت  رواج نیـز  درصـد  25 و تقلـب  از پرهیز و يدرستکار
  .اندکرده تأیید جامعه در رایی گوقتیحق در شجاعت و بیان

  
 صداقت، مثل اخالقی خوب صفات رواج: 4 جدول
   در مردم بیني دارامانت و گذشت ،ییگوراست

  )16( )ملی پیمایش (آینده سال پنج
  درصد  نگرش

  7/15  شد خواهد بیشتر
  3/83  شد هدخوا کمتر
  1  کرد نخواهد فرقی

  
 تظاهر، دورویی، مثل اخالقی بد صفات رواج: 5 جدول
  )16 (آینده سال پنج در مردم بیني بردارکاله و تقلب

  درصد  نگرش
  4/87  شد خواهد بیشتر
  4/7  شد خواهد کمتر
  2/5  کرد نخواهد فرقی

  
 سال 10 طی یکدیگر به مردم اعتماد وضعیت: 6 جدول

  )18 (آینده
  درصد  نگرش

  8/12  شود  میبهتر
  60  شود  میبدتر
  4/21  کند نمی فرقی
  8/5  دانم نمی

  
 در هـا ارزش جهـانی  پیمـایش  مختلف امواج از حاصلهاي    یافته
 باید یا هستند اعتمادقابل مردم اغلب آیا «که سؤال این به پاسخ
 رتفسی صورت این به توانمی را» کرد؟ احتیاطآنها   با مواجهه در
 دارايی  موردبررسـ هـاي     کشور در پاسخگویان از درصد 26. کرد
 افتـه یمیتعمـ  اعتماد از نیز درصد 74 و اندبوده افتهیمیتعم اعتماد
 در اجتمـاعی  اعتماد رقم تحقیق این در. اندبوده برخوردار کمتري
 اجتمـاعی  اعتماد مطلوب وضعیت. است شدهگزارش 6/10 ایران،
 دانمـارك  ،)68 (سـوئد  یعنـی  دیناوياسـکان  حـوزه هاي    کشور در
 عنــوانبــه تــوانمــی را) 9/58 (فنالنــد و) 2/74 (نــروژ ،)5/66(

 گرفت نتیجه چنین توانمی و کرد قلمداد ادعا این عینی مصداق
ــه ــرمایه ک ــذاريس ــاي جهــت در گ ــرمایه ارتق ــاعی س  در اجتم

 از دشــوارتر هــستند، روبــرو اعتمــاد بحــران بــا کــه کــشورهایی

 برخوردارند اخالقی -فرهنگی موهبت این از که است کشورهایی
)19.(  

  
  12روابط اجتماعی •
: از اندعبارت که شود  می تقسیم شاخص ریز چند به شاخص، این
 با روابط تیدرنها و همکاران با روابط دیگران، با بودن تماس در

  ...)و بانک مدیران پلیس، رئیس شهردار، مانند (اقتدار مراجع
  
   ازنظر در تماس بودن با دیگرانروابط اجتماعی -1

 کـه  انـد موافـق  نظر این با افراد، آیا که بود نیا بخش نیا سوال
 را همـدیگر  کـه  کننـد یمـ  زنـدگی آنها   مجاورت در زیادي افراد
 مـورد  امـر  نیـ ای  پژوهش در ندارند؟ ارتباطی باهم و شناسندنمی
  . شده ارائه 7 جدول در آن جینتا و گرفته قراری بررس

  
  )20 (دیگران با بودن تماس در: 7 جدول

  درصد  نگرش
  6/16  موافق شدتبه

  3/37  موافق
  37  مخالف

  9  مخالف شدتبه
  62/2  میانگین

  
 کـه  اندموافق شدتبه یا موافق نظر این با افراد درصد 54 حدود
 عنـوان  چیهـ  به که کنندیم زندگیآنها   مجاورت در زیادي افراد
 مخـالف  شدتبه یا مخالف درصد 46 و ندارند ارتباطی یکدیگر با
) 62/2 (شده گیرياندازه شهر 6 هر میانگین عدد. بودند نظر این
 هـا، داده. دارد یکدیگر با افراد کم خیلی و کم تماس از نشان نیز

 یکـدیگر  با کردن برقرار ارتباط در جامعه افراد ضعف دهندهنشان
  . است

  
  روابط اجتماعی ازنظر روابط با همکاران -2

 بـا  اندازه چه تاآنها   که شد پرسیده افراد از گریدی  پژوهش نیا در
 دارنـد؟  اجتمـاعی  روابـط آنهـا    با و هستند دوست خود همکاران

  )8 جدول(
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  )21 و 20 (همکاران با ارتباط و دوستی: 8 جدول
  شهر 6 میانگین درصد  نگرش
  2/14  زیاد خیلی
  8/35  خیلی
  5/23  کم
  11  کم خیلی
  5/15  هرگز
  22/3  انگینمی

  
 خیلـی  خـود  همکـاران  با افراد از درصد 50 دهد یم نشان جدول
 کـم،  نیـز  دیگـر  درصـد  50 و دارنـد  دوستی و ارتباط زیاد و زیاد
 بـه  توجـه  بـا . ندارنـد  ارتبـاط  خود همکاران با هرگز و کم خیلی
 در نـه  و مطلـوب  وضـعیت  در نـه  شـاخص،  ریـ ز ایـن  ن،یانگیم

  .دارد قرار فرهنگی -اخالقی نامطلوب وضعیت
  
  روابط اجتماعی ازنظر روابط با مراجع اقتدار -3

 بـا  افراد ارتباط میزان سنجش براي اتکایی قابلي  هاداده هرچند
 نماینـدگان  هـا، يفرمانـدار  و هـا ياستاندار مانند (13اقتدار مراجع
 ندارد، وجود...) و دولتی ادارات پلیس، شوراها، نمایندگان مجلس،

 همچـون  مقـوالتی  بـه  جامعـه  افراد نگاه جشسن با توانمی اما
 ارتبـاط  نوع از نسبی درکی حق، احقاق امکان وي  بازیپارت شیوع
 در وقتـی  کـه  اسـت  روشـن . آورد دسـت  به اقتدار مراجع با افراد
 اقتـدار  مراجع با ارتباط براي رسمیهاي    کانال از افرادهاي    جامع
 پیـشبرد  و کردن اربرقر ارتباط براي مسیر تنها کنند،نمی استفاده
 جـدول  سـه . استی  راخالقیغ وی  ررسمیغهاي    کانال خود، امور
 دری  ررسـم یغي  هاکانال از استفاده به نسبت را افراد نگرش زیر،
 مـورد  مـوارد  نیـ ا هـا  پـژوهش ی  برخ در .دهدیم نشان را آینده
  )11 و 10 ،9 جداول(گرفته قراری بررس

  
 و جدي جامعه، در هانداز چه تاي بازیپارت مسئله: 9 جدول

  )22 (است؟ مهم
 28 میانگین درصد  نگرش

  استان
  87  صد در صد/ زیاد خیلی/ زیاد

  8  متوسط
  5  هرگز/ کم خیلی/ کم

 نداشته پارتی و پول کس هر که نیا به نگرش: 10 جدول
  )22. (شود می پایمال باشد،حقش

 28 میانگین درصد  نگرش
  استان

  3/12  مخالف
  1/7  مردد
  6/80  موافق

  
 وضعیت از آماري نمونه جمعیت ارزیابی: 11 جدول
 10 طی کشور در...وي بازیپارت اختالس، ،يخواررشوه

  )20 و 18) (درصد (آینده سال
 بهتر  عنوان

  شود می
 فرقی
  کند نمی

 بدتر
  شود می

  دانم نمی

  2/8  9/68  5/13  4/9  درصد
  

 نهـا ت ،یررسـم یغهـاي    کانال به منفی نگرش باوجود جامعه افراد
 مهـم  نکتـه . دانندیم مفید خود امور پیشبرد براي را هاکانال این
 و اخـتالس  گـسترش  زمینـه  درآنها   نگرش تنها نه که است این
 آینـده  ازآنها   ارزیابی بلکه است، منفی حاضر زمان دري  بازیپارت
  .است بدبینانه نیز

  دوستانهنوعهاي  رفتار •
: از انـد عبارت که دشونیم تقسیم شاخص ریز دو به شاخص این

  .عمومی منافع با مرتبطي هاتیفعال در مشارکت و فقرا به کمک
  
  دوستانه از نظر کمک به فقرانوعهاي  رفتار -1

هـاي    تفعالیـ  در چقـدر آنهـا    که شد پرسیده افراد ازی  پژوهش در
 جـدول ( کننـد؟ یمـ  شرکت فقرا براي اعانهي  آورجمع به مربوط

12(  
  )14( فقرا به کمک: 12 جدول

 خیلی  عنوان
  زیاد

 خیلی  کم  زیاد
  کم

  هرگز

 درصد
  میانگین

8/10  47/36  28  8/11  7/12  

  
 در پاسـخگویان  از درصـد  47 بـه  نزدیـک  جـدول،  بـه  توجـه  با

 کنندمی شرکت فقرا براي اعانهي  آورجمع به مربوطهاي    تفعالی
  .دهدیم نشان فقرا به کمک در را متعادلی وضعیت که
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هاي   تستانه از نظر شرکت در فعالی     دونوعهاي    رفتار-2
  مرتبط با منافع عمومی

هـاي    رفتـار  سـنجش  بـراي  اتکـایی  قابـل هاي    داده نکهیباوجودا
 هـا پـژوهش  از برخـی  اما ندارد، وجود مردم میان در دوستانهنوع
 بـراي  جامعـه  افـراد  از بزرگـی  بخـش  نـسبی  تمایل دهندهنشان
 مـشکالت  رفـع  ايبر مشارکت و دوستانهنوعهاي    کار در شرکت
 شـد  سـؤال  افراد از ها پژوهش نیا در ).24 و 23 (است دیگران
 با مرتبطهاي    تفعالی در مردم از درصد چند کنندیم فکرآنها   که

 نـدارد،  افـراد  بـراي  سـودي  که هاییفعالیت یعنی عمومی، منافع
  )13 جدول (کنند؟یم شرکت

  
 میعمو منافع با مرتبطي هاتیفعال در شرکت: 13 جدول

  )24 و 23) (درصد(
-75  عنوان

100  
50-75  25-50  0-

25  
  میانگین

 درصد
  میانگین

4/13  1/18  5/43  25  21/45  

  

 که معتقدند افراد درصد 68 از بیش که دهدیم نشان جدول، این
 عمـومی  منـافع  با مرتبطي  هاتیفعال در مردم درصد 50 از کمتر
  .است دیگریک به افراد منفی نگرش از نشان که کنندیم شرکت
  مشارکت •
 قالــب در افــراد مــشارکت نظــران،صــاحب و محققــان نظــر بــه

 و پدیدآورنـده  سیاسـی،  و اقتـصادي  مـدنی،  مشارکتهاي     شبکه
 است، ترقی و پیشرفت رشد، براي جامعه آن انرژي کننده تجمیع
 و خالقیت که است گروهی مشارکت و آمدن گردهم با تنها زیرا

 گونـه  دو بـه  را شـاخص  ایـن  نتـوا یمـ . شود  می ممکن نوآوري
  ).25 (کرد تقسیم اجتماعی مشارکت و سیاسی مشارکت

  
  14مشارکت سیاسی-1

 کـه  (انتخابـات  در شرکت زمینه در آماريي  هاداده وجود رغمبه
 ،)دانـست  سیاسـی » مشارکت «براي کاملی معیار را آن توانینم
 کیانـد  ارقـام  و اعـداد  سیاسی، مشارکت به افراد تمایل زمینه در

 طـور بـه  پرسـش  یـک  تنهـا  ملی، پیمایش ک ی در. است موجود
ــستقیم ــورد در م ــت م ــشارکت اهمی ــردم نظــر در سیاســی م  م
  .)14 جدول (است شدهمطرح

  
  )14) (درصد (جامعه مسائل نیترمهم به نسبت نگرش وضعیت بررسی: 14 جدول

 و نظم حفظ  عنوان
 قانون

  )امنیت(

 در مردم دخالت
 سیاست

  )مشارکت(

 تورم با مقابله
 گرانی و

  )رفاه(

 و بیان آزادي
  )آزادي (مطبوعات

 شما نظر به. شود  می اشاره کشور در مسئله چهار به
  دارد؟ را اهمیت بیشترینآنها  از کیکدام

2/46  4/8  5/31  9/13  

 ازنظـر  مـسئله  دومین شد، ذکر که موارد این جز به
  است؟ کدام اهمیت

4/29  5/14  8/39  2/16  

 سیاسی مشارکت فقطنه که دهدمی نشان ،پژوهش نیا يهاداده
 میــان در بلکــه دارد، مــردم اول اولویــت در را اهمیــت کمتــرین
 نکته. شود  می محسوب انتخاب آخرین نیز فرد هر انتخاب دومین
 برابـر  در افرادي  تساوبه اعتقاد ،که است نیا ها پژوهش در دیگر
. کنـد می فراهم دافرا سیاسی مشارکت براي را الزم زمینه قانون،
 در منفی تصور نوعی ایران، شهروندان نگرش در رسدمی نظر به

 گمـان  بـه  کـه هاي    گون به دارد، وجود قانون برابر اجراي زمینه
 مقامـات  از برخـی  بـراي  قـانون  اجـراي  شـهروندان،  از بسیاري

 مـشارکت  بـه  تمایل تضعیف باعث که امري ندارد؛ معنی مسئول
 خواهــد پــی در را اخالقــی افعمنــ کــاهش و شــود مــی سیاســی
  .)15 جدول(داشت
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 مورد در قانون ما، جامعه در معتقدند هایبعض: 15 جدول
  شود؟ می اجرا یکسان به مردم و مسئولین

  )14 و 16) (درصد(مخالف؟ یا موافقید بیشتر نظر این با شما 
  استان 28 میانگین درصد  نگرش

  5/55  مخالف/ مخالف صددرصد
  2/16  مردد

  3/28  موافق صددرصد/ موافق
  

 قانون اجراي در تبعیض خود، روزمره تجربیات در که شهروندانی
 مـشاهده  را انتظـامی  و نظـامی هاي    نیرو یا و دولتمردان برابر در
 دریـی   گراقـانون  هنجار درونی ارزش تدریجی شکل به کنند،یم

 مـدنی،  (متعـدد  قـوانین  بهي  هنجاریب دامنه و کاهشآنها   ذهن
  )26 (کندیم پیدا گسترش...) و ییجزا

.  
  15مشارکت اجتماعی .١

 که افرادي مانند (باشدی  ررسمیغ تواندیم هم اجتماعی مشارکت
 مشارکت خود بین فعالیتی در و کنندیم زندگی هم همسایگی در
 برگزاري مانند دوستانهي هایمهمان و گروهیي هايباز کنند،یم

). نهادهـا  در عضویت مانند (باشد رسمی تواندیم هم) تولد جشن
 تـأثیر  دلیل به اجتماعی، رسمی مشارکت کیفیت رسدیم نظر به
 بـراي  بیـشتري هاي    پیامد داراي تر،بزرگ اجتماعی محیط بر آن

 که هستند معتقد نظرانصاحب و محققان. باشد اقتصادي محیط
 سـطح  شـان ویژگـی  کـه  انحـصاري  غیر و داوطلبانههاي    انجمن
 زیـرا  درگیرنـد،  اعتماد مطبوع چرخه در رروست،رود تعامل باالي
 تلقـین  را عمـومی  همـدلی  و همبـستگی  همکـاري، هـاي     تعاد
 افراد ترخالقانه و پویاتر فعالیت براي الزمهاي    تمهار و کنند می
 ایـن  در). 27 (دهنـد مـی  افـزایش  را جامعه مختلفهاي    حوزه در

ــه اجتمــاعی مــشارکت شــاخص بخــش، ــد ب ــز چن  شــاخص ری
 تمایـل  ها،يریگمیتصم در داشتن نقش به باور: است شدهمیتقس
 در عـضویت  و جمعـی  یـا  فـردي  صـورت بـه  گـذاري سرمایه به
  .مدنیهاي  نهاد

  
o ها، نقش دارنديریگمیباور افراد به اینکه در تصم  

 کـه  باورنـد  این بر اندازه چه تا که شد سؤال افراد ازی  پزوهش در
 اتفاق اطرافشان در کهیی  هايریگمیتصم فرآیند در توانندمیآنها  

 بـه  زیر جدول در پرسش، این به افراد پاسخ باشند، مؤثر افتدیم
  .)16 جدول( است درآمده نمایش

  
  )20 (هايریگمیتصم در بودن مؤثر به باور: 16 جدول
 خیلی  عنوان

  زیاد
 خیلی  کم  زیاد

  کم
  دانم نمی  هرگز

 درصد
  میانگین

10  6/28  4/26  5/16  5/18  95/2  

  
 هرگـز / کم خیلی/ کم که بودند باور این بر افراد درصد 62 حدود
 شـامل  (شـود   مـی  انجامآنها   اطراف در کهیی  هايریگمیتصم در
 کـه  دهـد مـی  نـشان  جـدول، . دارند نقش) شهري و محلی امور

آنهـا   اطـراف  در که روندهایی و امور که اندپذیرفته افراد اکثریت
 موضـوع،  ایـن  به توجه با. است جخارآنها   اراده از افتد،یم اتفاق
 در نـاتوان  را خـود  شـهروندان،  چـرا  کـه  اسـت  این مهم پرسش

 اتفـاق آنهـا    مجـاورت  در کـه  نندیبیم تصمیماتی بر تأثیرگذاري
 تمـام  یـا : نیـست  خارج حالت دو از پرسش این به پاسخ افتد؟یم

آنهـا   امـا  اسـت،  فراهم امور در شهروندان مشارکت براي وسایل
 انتخـاب  مطلـوب  امـري  عنوانبه را مشارکت عدم و دخالت عدم
 تلقـی  منفـی  ویژگـی  نـوعی  را مـشارکت  عـدم آنها   یا و اندکرده
 بـر  تأثیرگـذاري  و بیـشتر  مشارکت براي هاییکانال اما کنند، می

آنهـا   بـر ی  نـوع به مشارکت عدم معنا، بدین. ابندیینم تصمیمات
 آیا «که شده دهپرسی افراد از زیر نظرسنجی در. است شدهلیتحم
 اداره در شـهروندان  نقـش  افـزایش  بـراي  ضرورتی آنان، نظر به
  » دارد؟ وجود شهر بهتر

  
 اداره در شهروندان نقش افزایش ضرورت: 17 جدول

  )28) (درصد (شهر بهتر
 خیلی  عنوان

  زیاد
 خیلی  کم  زیاد

/ کم
  هرگز

  دانم نمی

 درصد
  میانگین

30  36  5  14  8  

 در شـهروندان  نقـش  افـزایش  «که رندباو این بر افراد درصد 66
 بنـابراین، . اسـت  ضـروري  زیـاد  بـسیار  و زیـاد » شهر بهتر اداره
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 داد پاسـخ  چنـین  قبلی پرسش به جدول، این به توجه با توانیم
 باورند این بر) آماري نمونه جمعیت حداقل (جامعه شهروندان که
 در شـهروندان  نقـش  و اسـت  نامطلوب امري مشارکت، عدم که
 مـؤثري  مجـاري  و هـا کانال اما یابد، افزایش باید شهر بهتر اداره
ــراي ــال ب ــن اعم ــش ای ــی و نق ــردن عمل ــن ک ــاور ای ــدا ب    پی
  .کنندنمی

  
o صورت فردي یا جمعی بهيگذارهیتمایل افراد به سرما  

ی تـوجه قابـل  مبلـغ آنهـا   اگر که شد پرسیده افراد ازی  پژوهش در
 خانـه کیـ  خرید طریق از را پولشان بخواهند و باشند داشته پول

: کننـد یمـ  انتخاب را راه دو این از کیکدام کنند، گذاريسرمایه
 600 خانهکی) ب یا بخرندیی  تنهابه را متري 200 خانهکی) الف
 زیر جدول در افراد پاسخ بخرند؟ دیگر افراد با شراکت با را متري
  ).18 جدول(.است شدهداده نشان

  
 یا فردي صورت بهي رگذاهیسرما به تمایل: 18 جدول

  )20 (جمعی
 انتخاب  عنوان

 گزینه
 الف

  )تعداد(

 انتخاب
 گزینه
 الف

  )درصد(

 انتخاب
 ب گزینه

  )تعداد(

 انتخاب
 ب گزینه

  )درصد(

  میانگین

 و تعداد
 درصد
   هاپاسخ

3085  89  381  11  11/1  

  
 امکـان  صـورت  در کـه  باورنـد  ایـن  بـر ) درصد 89 (افراد شتریب

 بیــشتر ســود کــسب بــاوجود حتــی مــسکن، دري گــذارهیســرما
ي گـذار هیسـرما  فـردي  صـورت بـه  بـازهم  اشـتراکی،  صـورت به
ي گـذار هیسـرما  و کـردن  کار به افراد روانی تمایل این. کنند می
 قالـب  در کـردن  کـار  و جمعـی  نگـرش  اساس فردي، صورتبه

ــوآوري و خالقیــت بــروز و اجتمــاعیهــاي  شــبکه  محــیط در ن
  ).29 (کندمی تضعیف را وکارکسب

  
  
  

o مدنیهاي  عضویت در نهاد  
  

 هاي مدنی نهاد در عضویت و همکاري میزان: 19 جدول
)14(  

ردی  عضویت  همکاري
  ف

 با همکاري
  دارد  ندارد  دارد  ندارد  هاي مدنی نهاد

  5/9  5/90  6/20  4/79  ومربیان اولیا انجمن  1
  3/22  7/77  8/38  2/61  مذهبیي هاگروه  2
  3/18  7/81  24  76  ورزشیي هاگروه  3
  9/11  1/88  7/28  3/71  خیریهي هاگروه  4
  ¾  7/95  6/6  4/93  صنفیي هاگروه  5
  8/2  2/97  8/4  2/95  قومیي هاگروه  6
  3/1  7/98  1/2  9/97  سیاسیي هاگروه  7
  7/19  3/80  3/22  7/77  بسیج  8
  2  98  6/3  4/96  شوراها  9
  1/5  9/94  8/6  2/93  علمیي هاگروه  10
  

 میــزان ،)19 جــدول (هــا پــژوهشی برخــ يهــاافتــهی براســاس
 درصـد  33 کـم،  مـدنی هـاي     نهاد با افراد درصد 2/55 همکاري
 تنها جدول، این اساس بر. است بوده زیاد درصد 8/11 و متوسط

 عـضویت  که قرارداد کسانی زمره در توانیم را جامعه درصد 12
 نیـز  میـزان  همـین  البتـه . اسـت  زیـاد  مـدنی هـاي     نهـاد  درآنها  
 نـشان  را عـضویت  کیفیـت  و اسـت  عضویت کمیت هندهدنشان
  .دهدنمی

  
  ایران وکار کسب محیط
 10 از ایـران  کـه  اسـت  آن بیانگر موجودي  ها پزوهش يهاداده

 3 در بـاالتر،  و 150 رتبه شاخص 4 در وکار،کسب انجام شاخص
 تنها و 80 از باالتر رتبه شاخص 2 در ،125 از باالتر رتبه شاخص

ــاخص 1 در ــه ش ــاالتر رتب ــوع،. دارد 50 از ب ــران درمجم  در ای
 مطلـوبی  رتبـه  داراي وکـار کسب انجامهاي    شاخص از کدامچیه

 2011 سال از زمانی سريهاي    داده به نگاهی). 31 و30 (نیست
 در وکـار کسب محیطهاي    شاخص نزول دهندهنشان نیز 2014 تا

 . دارد ایران
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 و وکاربکس سهولت شاخص در ایران رتبه: 20 جدول

  )32 (اخیري هاسال در آني نماترها
  2014  2013  2012  2011  سال

  107  87  50  43  وکارکسب شروع
  169  166  166  162  وسازساخت مجوز کسب

 انرژي به دسترسی
  الکتریکی

-  164  163  169  

  168  165  165  159  مالکیت ثبت
  86  83  97  96  اعتبار دریافت
 دارانسهام از حمایت

  خرد
166  167  150  147  

  139  129  125  118  مالیات پرداخت
  153  143  139  131  خارجی تجارت
  51  53  54  48  قراردادها اجراي

  129  126  125  117  ورشکستگی وفصلحل
  152  145  144  140  کلی رتبه
  189  185  183  183  کشورها تعداد

  
  يریگ جهینت

 از همگـی  نـه یزم نیـ ا در موجـود ي   هاپژوهش مرور درمجموع،
 عنـوان بـه  تحقیق، این در که کندمی حکایت عواملی نازل سطح
 سـطح  خـود  و بودنـد  شـده یمعرف اجتماعی سرمایههاي    شاخص
 در هـا داده ایـن . زد خواهنـد  رقم را اخالقیي هايناهنجار پایین
. اسـت  دشـده ییتأ نیـز  المللـی بـین  مؤسـسات  برخیهاي    گزارش
 کامیابی، انیجه وضعیت مورد در خود گزارش در لگاتوم مؤسسه
 در اخالقـی هـاي     ناهنجـاري  و اجتمـاعی  سرمایه نظر از را ایران
 در. اسـت  داده قرار 120 رتبه در 1388 سال در کشور 142 میان

 رنـگ  قرمـز  منطقـه  در ایـران  مؤسسه، این 1392 سال گزارش
 گرفته قرار اندك اجتماعی سرمایه دارايهاي    کشور منطقه یعنی
 را اجتماعیهاي    حوزه هنوز هرچند که داد نشان ما بررسی. است
 اعتمـاد  شـاخص آنهـا    در که) خانواده درون مانند (یافت توانیم

 حـوزه  از شدن خارج محض به اما است، مطلوبی وضعیت داراي
 کـاهش  از نـشان  کـه  هستیم روبرو اعتماد شدید افت با خانواده،
 که شد مشاهده همچنین. است اخالقی و اجتماعی سرمایه ذخایر

 بــسیار طیــف اجتمــاعی مختلــفهــاي  گــروه بــه مــردم عتمــادا
 اعتمـادي بـی  ازی نـسب  صورت به و شود  میشامل راهاي    گسترد

 به (کامل اعتماد تا) بازاریان و تجار و دارانبنگاه به نسبت (شدید
هـاي    داده مجموعـه . ردیگیبرم در را) دانشگاه استادان و معلمان
هـاي    داده بـه  کـه  شوندمی نندهکنگران زمانی اعتماد، به مربوط
 ضـد  گسترش و اجتماعی هاي  ارزش افت با مردم باور به مربوط
 دو ایـن  گـرفتن  قرار هم کنار در. کرد مراجعه جامعه در هاارزش

 جامعـه  در گستردهي  اعتمادیب وجود ازی  روشنبه ارقام، مجموعه
 در خوبی وضعیت از نیز اجتماعی روابط شاخص. کندیم حکایت
 بـا  بـودن  تمـاس  در شـهروندان،  گفته به. نیست برخوردار انایر

 شـهروندان  درصـد  70 حدود. دانندنمی مطلوب امري را دیگران
 امـر  ایـن  که هستند ضعیفی اخالقی و اجتماعی ارتباطات داراي
. اسـت  شـده  منجر شهرها این در اجتماعی سرمایه شدید افت به

 ســرمایه صشـاخ  ســومین عنـوان بــه دوسـتانه، نــوعهـاي   رفتـار 
 درصـد  92 از بـیش . نیست برخوردار خوبی وضعیت از اجتماعی،
. کننـد یمـ  شـرکت  دوسـتانه نـوع ي  هاتیفعال در کم خیلی مردم
ي هـا تیـ فعال بـا  کـه  عمـومی  اسـت  کـاالیی  اجتماعی، سرمایه

. شـود    مـی  تقویـت  و تولیـد  عمـومی  مجامع در افراد دوستانهنوع
 دربـاره  زیـادي  اخالقـی ي  هاامیپ ایرانی، فرهنگ در نکهیباوجودا
 دارد، وجـود  دوسـتانه، نوعي  هاتیفعال در شرکت به افراد تشویق
 سـرمایه  از جنبـه  این شدید ضعف از حکایت موجودهاي    آمار اما

 بـه  نتیجه نیز اجتماعی مشارکت مورد در. دارد ایران در اجتماعی
 رغـم به. است پایین بسیار اجتماعی مشارکت سطح که آمد دست
 نقش که باورند این بر افراد اکثریت مشارکت، به افراد دشدی میل
هـاي    نهـاد . ندارنـد  نقـشی  اصال یا دارند هايریگ میتصم در کمی
 نکتـه . انـد نگرفتـه  قـرار  مـردم  موردتوجه چندان نیز مدرن مدنی
. است آخر مرتبه در سیاسیهاي    گروه و احزاب گرفتن قرار مهم،
 اسـاس  بـر . اسـت  ایـران  در جامعه گریزي تشکل معناي به این
 اجتمـاعی  سرمایههاي    شاخص وضعیت میان پژوهش،ي  هاافتهی
 رابطــه وکــارکــسب محــیط وضــعیت و اخالقــیهــاي  هنجــار و

 داشت انتظار توانمی ترتیب بدین. دارد وجود مستقیم همبستگی
 هـا داده. باشـد  نامناسبی وضعیت داراي نیز وکارکسب محیط که

هـاي    شـاخص  از کدامچیه در تنها نه ما کشور که دهند می نشان
 نیـز  اواخـر  ایـن  در بلکه ندارد، مناسبی جایگاه وکارکسب محیط
 وضـعیت  و شـده  مواجـه  رتبه افول با هاشاخص این اغلب تقریبا
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 نـشان  هـا داده این. است شده بدتر کشور در کار و کسب محیط
 یطمح بهبود زمینه در سرعتبه باید دولتیهاي    نهاد که دهند می

 حاضـر،  تحقیـق  هرچنـد  اینکـه  توضـیح . کننـد  اقدام وکارکسب
ی تحقیق  کـه  گفـت  تـوان  مـی  هـا  یافتـه  اساس بر اما نیست؛ علّ
 متغیر و اخالقی و اجتماعی سرمایه متغیر وضعیت بودن نامناسب
 یــا مــستقیم (رابطــه وجــود دهنــدهنــشان وکــار،کــسب محــیط

  .است متغیرها این میان) غیرمستقیم
  

  یاخالق يها مالحظه

ی اخالقـ  اصـل  اسـتفاده،  مـورد  منـابع ی  معرف با پژوهش نیا در
 محتـرم  آثـار  نیلفؤمـ ي  معنـو  حـق  و تیـ رعای  علمي  دارامانت
  .است شده شمرده

  
  نامه واژه

 Social Capital .1   جتماعی سرمایه ا
    Confidence .2  اداعتم

 Norms .3  هنجارها

 Moral Obligations .4  الزامات اخالقی 
 Social Networks .5  اجتماعی هاي   بکهش

 Civil Partnership.6   هاي مدنیيهمکار
 Ethical Norms.7  اخالقی هاي  هنجار

 Business Environment .8  وکار    محیط کسب
 Social Cohesion.9  انسجام اجتماعی  

 National Solidarity .10  همبستگی ملی 
   The Attitude of Citizens .11    نگرش شهروندان
 Community Relations.12    روابط اجتماعی
 References Authority .13  مراجع اقتدار  

 Political Participation .14  مشارکت سیاسی    
 Social Participation .15  مشارکت اجتماعی  
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