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فرصت ها و چالش هاي سرمايه اجتماعي در حفظ نظم و امنيت در استان خراسان 
  جنوبي
1ابوالفضل اكبري  

 ربي گروه جامعه شناسي،دانشگاه پيام نورم - ۱
aboalfazlakbari@yahoo.com  

 
  چكيده

وجه اعضاي جامعه سرمايه اجتماعي مفهومي است كه در روابط اجتماعي افراد شكل گرفته و نشان دهنده ميزان اهميت و ت
در واقع سرمايه اجتماعي از طريق .نسبت به امور مدني، هنجارهاي اجتماعي و ميزان اعتماد فردي و عمومي جامعه مي باشد

موجب اعتماد اجتماعي گرديده و ) رسمي،غير رسمي(افزايش سطح مشاركت افراد و روابط آن ها در شبكه هاي اجتماعي
اين امر نه تنها از گرفتار شدن فرد در دام انواع آسيب ها و انحرافات .رفتارهاي مدني دارد تاثير مثبتي بر پايبندي فرد به

اجتماعي جلوگيري كرده بلكه با كاهش تنشها و تعارضات ميان افراد نقش بسزايي در حفظ نظم و ايجاد امنيت پايدار در 
ژه استان خراسان جنوبي سرمايه اجتماعي در راه به نظر مي رسد كه در مناطق مختلف و بويالبته .جامعه ايفا مي نمايد

ضروري به نظر مي  الزم و تحقق نظم و امنيت اجتماعي با فرصتها و چالشهاي متعددي مواجه مي باشد كه توجه به آنها
اين باال بودن ميزان سرمايه اجتماعي همواره به معناي كاركرد و تاثير مثبت آن در جامعه نيست چرا كه اگر از طرفي .رسد

پيدا كند به عامل ) قومي،قبيله اي(سرمايه به جاي توزيع در سطح عمومي جامعه و گروههاي مختلف، حالت درون گروهي
لذا در مقاله حاضر سعي شده است تا با بهره گيري از مطالعه اي اسنادي به .مخرب نظم و امنيت اجتماعي تبديل خواهد شد
يج مطالعه نتا.در حفظ نظم و امنيت در استان خراسان جنوبي بپردازيم بررسي فرصت ها و چالش هاي سرمايه اجتماعي

ونتايج  بيانگر آن است كه عالوه بر موقعيت جغرافيايي و آسيب هاي اجتماعي ناشي از هم مرز بودن با كشور افعانستان
در بين مردم  نهوجود فرهنگ قوم مدارا،اخيردر ساليان  حاصل از توسعه اقتصادي و اجتماعي و گسترش شهر نشيني

الش هايي را در جهت ايفاي نقش سرمايه اجتماعي در حفظ نظم و بويژه شهرهاي قاين و بيرجند چشهرهاي مختلف استان 
كه اگر ميزان سرمايه اجتماعي در سطح كلي جامعه و در بين  چرابوجود آورده است، در استان خراسان جنوبي امنيت

اما ازدياد سرمايه .تان افزايش يابد موجبات حفظ نظم و امنيت را فراهم مي آورداقشار،گروهها و مردم شهرهاي مختلف اس
برخي  شهرستانهاي  دروناجتماعي درون گروهي به داليلي از جمله قوم گرايي و تاكيد بر هويت هاي محلي در 

ن احساس تبعيض در تالش در جهت از بين بردلذا .نظم و امنيت اجتماعي محسوب مي شود مقابلاستان،تهديدي جدي در 
هر يك از ميان مردم شهرهاي مختلف استان از طريق توزيع عادالنه امكانات و توجه به طرفيت هاي بومي و محلي 
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به افزايش سطح سرمايه اجتماعي در استان خراسان جنوبي و در نتيجه ايجاد نطم و امنيت پايدار شهرستانها در امر توسعه،
  .منجر خواهد شددر اين استان 

  
  سرمايه اجتماعي، نظم، امنيت اجتماعي، خراسان جنوبي: واژه هاي كليدي

  
  :مقدمه

امروزه دركنار سرمايه هاي انساني ،مالي و اقتصادي ، سرمايه ديگري به نام سرمايه اجتماعي مورد بهره برداري قرار       
ن منبع با ارزش اشاره دارد كه با خلق هنجارها ميان اعضاء يك شبكه به عنوا اتاين مفهوم به پيوند ها و ارتباط.گرفته است 

هر چند سرمايه اجتماعي مفهوم به نسبت جديدي در ادبيات علوم . و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضاء مي شود 
يه اجتماعي مي باشد و تعاريف متعددي نيز از اين واژه صورت گرفته است ، اما بسياري از جامعه شناسان معتقدند اين سرما
نقشي بسار مهم تر از سرمايه فيزيكي و انساني در جوامع ايفا مي كند به طوري كه در غياب سرمايه اجتماعي ، ساير سرمايه 

سرمايه .ها اثر بخشي خود را از دست داده و دستيابي  به توسعه فرهنگي و اقتصادي جامعه با مشكل مواجه خواهد گرديد 
، در روابط اجتماعي گروههاي نخستينير ارزشمندي است كه به صورت ذاتي و نهفته اجتماعي ،مجموعه اي از منابع و ذخا

برخي از اين ذخاير ارزشمند كه گاه از آن به . وجود دارد )نهاد هاي رسمي و غير رسمي (ثانوي و در سازمان اجتماعي 
، ، همدردي، دلسوزي، همبستگيصداقت،حس تفاهم، سالمتي نفس: رتند از، عباارزشهاي اجتماعي نيز ياد مي شود عنوان

مي سازد و آسان ، سريع ، كم هزينه و مطمئن كنش هاي كنشگران را  ،سرمايه اجتماعي از طريق اين منابع... فداكاري و 
در واقع سرمايه اجتماعي  )۱۳۸۳، فاتحي دهاقاني(بدين وسيله آنان را در رسيدن به اهداف مشترك اجتماعي كمك مي كند

ارايي زمان اجتماعي نظير اعتماد،هنجارها،وشبكه ها است كه مي تواند با تسهيل اقدامات هماهنگ كوجوه گوناگون سا
و به عنوان ابزاري اساسي قابليت و كارايي بااليي در تبيين و توضيح مسايل و ) ۲۸۵:۱۳۸۰تنام،پو( جامعه را بهبود بخشيده 

عي اثرات مثبتي بيان كرده اند كه در حوزه هاي مختلف براي سرمايه اجتمابه همين جهت . مشكالت جامعه داشته باشد
ارتباطات  ،سرمايه اجتماعي با ايجاد رابطه و تشكيل گروهها. علوم اجتماعي، اقتصادي و سياسي قابل توجه و بررسي است

سرمايه  همچنين.بين افراد را افزايش داده و اين افزايش در ارتباطات موجب فوايد زيادي براي فرد و جامعه مي شود 
اجتماعي از طريق دروني سازي ارزش ها و تقويت هنجارها فضاي جامعه را سالم و آماده هر نوع فعاليت فردي و اجتماعي 
نموده وبه اين ترتيب موجبات افزايش اعتماد عمومي بين افراد و تقويت نظم و انظباط  اجتماعي در جامعه را فراهم مي 

 نظمبسياري از كشورها بحث هاي زيادي پيرامون اهميت سرمايه اجتماعي در حفظ  در شايد به همين دليل است كه. آورد
گيرد اما از آنجايي كه سرمايه اجتماعي نيز از تيررس تغيير و تحوالت اتفاق افتاده در جوامع  و انسجام اجتماعي صورت مي

د يكساني را طي ننموده و همواره در انساني مصون نمانده است لذا فرايند شكل گيري و گسترش آن در جوامع مختلف رون
به همين جهت در دولتهاي امروزي بحث سرمايه اجتماعي در كانون مباحث سياسي قرار معرض تغيير و نوسان بوده است 

  .دارد
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ثبات اجتماعي نظم و  در ايجادزيادي در مورد اهميت سرمايه اجتماعي  هايبحث ي مختلفدر حال حاضر، در كشورها
كه خود ريشه در نگراني از تغيير ماهيت خانواده و شبكه هاي موجود در اجتماع تحت تاثير فرآيندهاي صورت مي گيرد 

در واقع به عقيده وارنر سرمايه اجتماعي به عنوان راه حلي .صنعتي شدن،جهاني شدن و تضعيف نقش دولتهاي ملي دارد
 .)۱۳۸۵شارع پور،.(ن اجتماعي قرار گرفته استبراي مشكالت توسعه در سطح اجتماعات محلي مورد توجه سياست گذارا

باال بودن ميزان سرمايه اجتماعي در يك جامعه همواره داراي آثار و نتايج مثبت بويژه در  شواهد بيانگر آن است كه البته
آن  زمينه ايجاد نظم اجتماعي نيست و چه بسا كه اين امر به افزايش تنشها و درگيريهاي مختلف در جامعه منجر شود و

. پيدا كند) قومي،قبيله اي(، حالت درون گروهيجامعه گروههاي مختلفبين زماني است كه اين سرمايه به جاي توزيع در 
اين امر بويژه در جوامعي كه به لحاظ فرهنگي داراي بافت يكساني نبوده و از خرده فرهنگهاي مختلف قومي و قبيله اي 

موقعيت خاص  ي از جملهيلبه دال نيز در استان خراسان جنوبي ازطرفي .دبرخوردار مي باشند محتمل تر به نظر مي رس
،وجود قوم گرايي و تعصب مردم شهرهاي مختلف استان به ارزشهاي فرهنگ جغرافيايي و همجواري با كشور افغانستان

و انتخاب مركز  كه نمونه آن را مي توان در حوادث مربوط به تقسيم استان خراسان بزرگ(خودي در مقابل شهرهاي ديگر
در با فرصتها و چالش هاي عمده اي در حفظ نظم و امنيت اجتماعي سرمايه اجتماعي ) استان خراسان جنوبي مشاهده كرد

  .مواجه مي باشداين استان 
بررسي فرصت ها و چالش  از خالل مطالعه اي اسنادي به آن است كه سعي بر مقاله حاضر درلذا با توجه به مطالب مذكور، 

   .سرمايه اجتماعي در حفظ نظم و امنيت در استان خراسان جنوبي بپردازيم هاي
  

  :مباني نظري
بر مي گردد،كه براي اولين بار هنيفن كه يك اصالح گر امور  ۱۹۱۶سابقه استفاده از اصطالح سرمايه اجتماعي به سال       

در شهر (و در زمينه مشاركت در امور مدرسهمدرسه بود اين مفهوم را مطرح كرد اما در واقع جيمز كلمن و تحقيق ا
پوتنام از اين مفهوم براي مطالعه  ۱۹۹۰سپس بورديو و در دهه .بود كه سبب جلب توجه امروزي به اين مفهوم شد) شيكاگو

تعداد مقاالت و مجالت علمي كه در فهرست  ۱۹۹۵و ۱۹۹۱بين سال هاي .نهادهاي دموكراتيك در ايتاليا استفاده كرد
به  ۱۹۹۹و  ۱۹۹۶مقاله بود اما اين رقم بين سال هاي  ۱۰۹ليدي آن ها سرمايه اجتماعي وجود داشت تعداد كلمات ك
به طوري كه .كه نشان از توجه فزاينده به اين مفهوم در مطالعات علمي داشت) ۲۰۰۰باوم،(مقاله افزايش يافت ۱۰۰۳تعداد

سرمايه اجتماعي سخن گفته مي از .. علوم سياسي،اقتصاد و اكنون در بسياري از رشته هاي علمي از جمله جامعه شناسي،
 متفكربه نظرات سه  كه در اين راستا مي توانكه نشان از عالقه محققين و رشته هاي مختلف به اين موضوع مي باشد شود
  .اشاره كرد كه عبارتند از،پير بورديو، جيمز كلمن و رابرت پوتنام خاصبه طور 
  :پير بورديو)۱

. هاي سرمايه اجتماعي پرداخت شناسان و محققاني است كه به تحليل سيستماتيك ويژگي و از اولين جامعهپير بوردي
براساس تعريف بورديو، سرمايه اجتماعي، حاصل جمع منابع بالقوه و بالفعلي است كه نتيجه مالكيت شبكه بادوامي از روابط 
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البته سرمايه اجتماعي مستلزم شرايطي به مراتب بيش . گروه استتر، عضويت در يك  نهادي شده بين افراد و به عبارت ساده
از . بايد از نوع خاصي، يعني مثبت و مبتني بر اعتماد باشند اي مي در واقع پيوندهاي شبكه. از وجود صرف شبكه پيوندهاست

لكه در طول زمان براي كسب اي طبيعي يا اجتماعي نيست، ب اي از روابط وديعه نظر بورديو، سرمايه اجتماعي به عنوان شبكه
گذاري فردي يا جمعي، آگاهانه يا ناآگاهانه است كه  به تعبير او سرمايه اجتماعي محصول نوعي سرمايه. آن بايد تالش كرد

   . فاده هستندبه دنبال تثبيت يا باز توليد آنگونه روابط اجتماعي است كه مستقيماً در كوتاه مدت يا بلند مدت قابل است

رديو به منظور تحليل سرمايه اجتماعي در ابتدا انواع مختلف ديگر سرمايه را كه عبارتند از سرمايه اقتصادي، سرمايه بو      
اي از روابط فردي  كند كه سرمايه اجتماعي عبارت است از شبكه فرهنگي و سرمايه نمادين تشريح نموده و سپس مطرح مي

فضاهاي مفهومي سرمايه اجتماعي محدودتر  "شود تا اوال ين تعريف باعث ميا. و جمعي كه هر فرد يا جمعي در اختيار دارد
از نظر بورديو سرمايه اجتماعي .هنگي و نمادين جدا نمايدهاي فر ها به ويژه سرمايه شده و ثانياً آن را از ساير انواع سرمايه

تر،  دي شده بين افراد و به عبارت سادهجمع منابع بالقوه و بالفعلي است كه نتيجه مالكيت شبكه بادوامي از روابط نها
بايست از نوع خاصي باشند، يعني  اي مي در واقع پيوندهاي شبكه. عضويت در گروه براي دستيابي به منابع آن گروه است

از نظر بورديو . پيوند) ۲اعتماد ) ۱: از ديدگاه بورديو سرمايه اجتماعي دو شاخص اساسي دارد. مثبت و مبتني بر اعتماد
بورديوعالقمند به مساله دوام .)۱۳۷۵چلبي، . (تواند سرمايه اقتصادي به همراه داشته باشد مايه اجتماعي در نهايت ميسر

او برجسته ترين چيزي كه از اقتصاد سياسي بيرون مي كشد . طبقه اجتماعي و ديگر انواع تعدي در مساله بي عدالتي بود
ه نظر او سرمايه فرهنگي در درون يك فضاي اجتماعي پخش شده است و ب. همان چيزي است كه سرمايه فرهنگي مي نامد

سرمايه اجتماعي براي بورديو . ودسپس به وسيله ميراث، انتقال يافته و باالخره به صورت فرهنگ سرمايه گذاري مي ش
ادي و موقعيت موقعيت ها و روابط در گروه ها و شبكه هاي اجتماعي است كه دسترسي به فرصت ها، اطالعات، منابع م

به نظر بورديو تطابقي ميان جايگاه اجتماعي و سليقه ها و رفتارها وجود دارد مثالً . اجتماعي را براي افراد افزايش مي دهد
  .ترجيح مي دهند را اينكه فضاي طبقه اجتماعي برتر، چه نوع ورزش ها، نوشيدني ها، گرايش هاي سياسي و غيره

سرمايه اجتماعي نمايانگر ادغام منابع بالفعل و بالقوه اي . ارتباطات هر دو اهميت فراوان دارنداز نظر بورديو، تراكم و دوام  
يا حجم (همچنين وي معتقد است كه ارزش ارتباطات يك فرد. است كه براي مالكيت شبكه اي بادوام به كار رفته اند

هر ارتباط بستگي ) فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي(به تعداد ارتباطات فعال شده و حجم سرمايه ) سرمايه اجتماعي يك عامل
بورديو براي نمايش تعامل بين ارتباطات و سرمايه مالي يا فرهنگي، اعضاي حرفه ها را مثال مي زند، مانند وكال يا . دارد

در يك جامعه اعتماد و اطمينان مشتريان را  -ارتباطات، مقبوليت و احترام -پزشكان كه با بهره برداري از سرمايه اجتماعي
برعكس بورديو معتقد است . سطح باال به دست مي آورند يا حتي از آن در زمينه شغلي و سياسي بهره برداري مي كنند
زخم پذيرند، چون ) اعتباري(آناني كه فقط به كيفيت تحصيالت خود متكي هستند، بيشتر از همه در قبال كسادي مدركي 

كه ضعف فقر سرمايه فرهنگي آنان سبب كاهش آگاهي در مورد نوسانات بازاري در نه فقط دچار نبود ارتباطات هستند، بل
پس بورديو سرمايه اجتماعي را شبكه اي از روابط اجتماعي مي داند كه در طول زمان براي كسب .مورد مدارك آنان است
ي است كه اين مشاركت سبب تاكيد بورديو بر مشاركت فرد در شبكه هاي اجتماع) ۲۵:۱۹۸۶بورديو،. (آن بايد تالش كرد
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در واقع تئوري بورديو به فهم اين نكته كمك مي كند كه چگونه فرد مي . دسترسي او به منابع و امكانات گروه مي شود
در ديدگاه بورديو سرمايه اجتماعي  لذا.تواند با استفاده از سرمايه اجتماعي موقعيت اقتصادي خود را در جامعه بهبود بخشد

  .تماعي است كه ناشي از تعامل اجتماعي مي باشدنوعي محصول اج
  :جيمز كلمن)۲

او در تحليل و . جيمز كلمن اولين محققي بود كه به بررسي تجربي مفهوم سرمايه اجتماعي و عملياتي كردن آن پرداخت
ظر او سرمايه از ن. تبيين سرمايه اجتماعي به جاي توجه به ماهيت و محتواي آن به كاركرد سرمايه اجتماعي توجه دارد

  . دهد با استفاده از آن به منابع خود دست يابد اجتماعي بخشي از ساختار اجتماعي است كه به كنشگر اجازه مي

به زعم او سرمايه اجتماعي عنصري مجزا نيست بلكه . كند كه سرمايه اجتماعي بر كاركرد آن بنا شده است كلمن مطرح مي
همه آنها جنبه اي از ساخت اجتماعي هستند و كنش هاي : ويزگي مشترك دارند مجموعه اي از عناصر متفاوت است كه دو

از ديدگاه كلمن، مفهوم سرمايه اجتماعي نشان دهنده آن ). ۴۶۴:همان(معين افراد را در درون ساختار تسهيل مي كنند
كلمن وجود سرمايه .نمايد است كه چگونه ساختار اجتماعي يك گروه مي تواند به عنوان منبعي براي افراد آن گروه عمل

  .اجتماعي را در اعتماد،اطالع رساني و ضمانت اجراهاي كارآمد، روابط اقتدار و ميزان تكاليف در گروه مي داند
  :رابرت پوتنام)۳

به باور او درحالي كه سرمايه مادي به دارائيهاي . پردازان سرمايه اجتماعي است تنام يكي از مهمترين نظريهورابرت پ      
هاي اجتماعي،  ها و استعدادهاي افراد اشاره دارد، سرمايه اجتماعي ناظر بر ارتباطات و شبكه مادي و سرمايه انساني به ويژگي

هاي  تنام سرمايه اجتماعي بر قابليت جامعه براي ايجاد انواع انجمنواز نظر پ. هنجارها و اعتماد متقابل ناشي از آنهاست
  .كند راتيك تشويق ميد را به همكاري با يكديگر و در نتيجه حفظ تكثرگرايي دموكداوطلبانه داللت دارد كه افرا

ها ،  شبكه: كند داند و اين مفهوم را اينگونه تعريف مي تنام مقوله سرمايه اجتماعي را مرتبط با جمع و جامعه ميوپ       
سازد،  هاي مشترك قادر مي ستيابي به هدفتر و كارآمدتر براي د هنجارها و اعتماد، شركت كنندگان را به همكاري جدي

  :داند هاي ذيل مي بنابراين پوتنام سرمايه اجتماعي را به عنوان همبستگي اجتماع محلي داراي ويژگي

  .هاي اجتماع محلي ها و شبكه اي متراكم از سازمان وجود مجموعه  -۱

  .هاي اجتماعي محلي سطوح باالي تعهد مدني يا مشاركت در شبكه  -۲

  .هويت محلي قوي و مثبت و نيز احساس تجانس و برابري با اعضاي اجتماع محلي-۳
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هنجارهاي تعميم يافته محلي مربوط به اعتماد و كمك متقابل بين اعضاي اجتماع محلي و اينكه آيا آنها يكديگر را به -۴
  .ناسند يا خيرش لحاظ شخصي مي

اي توانند همچون الگويي فرهنگي بر يز گذشته هستند كه ميآم هاي موفقيت هاي مشاركت مدني تجسم همكاري شبكه -۵
  .هاي آتي عمل كند همكاري

سرمايه اجتماعي باال نتايج سودمندي همانند كاهش جرم يا (تنام سرمايه اجتماعي را به عنوان يك كاالي عموميوپ      
      .تعريف مي كند)افزايش مشاركت سياسي رابراي جامعه تسهيل مي كند

مانند اعتماد اجتماعي ،هنجارهاي معامله متقابل (سرمايه اجتماعي را آن دسته از عناصر و ويژگيهاي نظام اجتماعي  تناموپ 
افراد يك جامعه براي دستيابي به سود متقابل تسهيل  در ميانمي داند كه هماهنگي و همكاري را )و شبكه هاي اجتماعي 

رابرت پاتنام با .اجتماعي درون گروهي و بين گروهي تقسيم مي كنديه سرماوي سرمايه اجتماعي را به دو شكل .مي كنند
ايجاد تمايز بين انواع سرمايه ها و تقسيم سرمايه اجتماعي به درون گروهي و بين گروهي درتدوين مباني نظري آن سهم 

  .استقابل توجهي داشته 

ير وابسته و رشد اقتصادي و سرمايه اجتماعي رابه تنام براي مطالعه خود كاركرد سازمانهاي منطقه اي رابه عنوان متغوپ 
براي سنجش رشد اقتصادي از شاخصهاي اقتصادي مرسوم مانندبي .عنوان متغيرهاي مستقل تحقيق خود در نظر مي گيرد

سوادي ،ميزان اشتغال در بخش صنعت و غيره بهره جست وبراي سنجش سرمايه اجتماعي نيز ازسه شاخص 
با انجام مطالعاتي ميداني،مصاحبه با مردم،اعضاي شوراهاومراجعه به تاريخ  او.ي مدني استفاده نمودآگاهي،مشاركت و نهادها

مدني داده هاي مورد نظر خود را گردآوري و به تحليل آنها پرداخت بخشي ازعواملي كه پاتنام برآن تاكيد دارد،موضوع 
شبكه "ازنظر وي سرمايه اجتماعي .عي مي داندسرمايه اجتماعي است و آنرا راه حلي براي درمان مسائل كنش جم

ها،هنجارها و اعتمادي است كه مشاركت كنندگان را قادر مي سازدتا به طورموثرتري باهمديگر كنش داشته باشند واهداف 
تنام مطالعات زيادي را بررسي نموده است كه پيوند مثبتي رابين وپ )۵۶، ۱۳۸۰تنام،وپ.(مشتركشان را پيگيري نمايند

ايه اجتماعي و دموكراتيك بودن دولت،موفقيت تحصيلي ،جرم،رفاه كودكان،شادكامي وسالمت جسماني ورواني گزارش سرم
بين پيوند اجتماعي با سالمتي و بهزيستي  رابطهوي نتايج مطالعات متعددي راذكر مي كندكه نشان ازوجود .نموده اند

هاي پيوند كه همكاري را براي سود  تماد، هنجارها، و شبكهتنام سرمايه اجتماعي را مجموعه اعورابرت پ.شخصي دارند
او سه شاخص براي سرمايه اجتماعي . هاي جمعي است داند كه نتيجه آن انواع متفاوتي از كنش د مينكن سهيل ميتمتقابل 
  آگاهي، مشاركت و نهادهاي مدني: گيرد در نظر مي

القه مند مي باشد، اين كه سرمايه اجتماعي چه تاثيري بر نهادهاي پوتنام بيشتر بر تاثير سرمايه اجتماعي در سطح ملي ع 
دموكراتيك و در نهايت بر توسعه اقتصادي دارد او سرمايه اجتماعي را شامل اعتماد،هنجارها و شبكه هايي مي داند كه 

شاركت مدني مانند به اعتقاد او شبكه هاي م )همان(همكاري و تعاون را براي رسيدن به منافع متقابل آسان مي سازند
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اين .انجمن هاي داوطلبانه، تعاوني ها، باشگاههاي ورزشي و نظير آنها از اشكال اساسي سرمايه اجتماعي محسوب مي شوند
پوتنام به مطالعه دموكراسي در ايتاليا پرداخت و . شبكه ها هنجار كنش و واكنش متقابل را در جامعه تقويت مي كنند

يعني مشاركت گسترده در فعاليت هاي (اليا كه داراي سرمايه اجتماعي بااليي هستنددريافت كه مناطق شمالي ايت
نسبت به مناطق جنوبي كه ميزان مشاركت اجتماعي اندك است از توسعه ) دارند گروهي،اعتماد اجتماعي و همكاري

  . اقتصادي بيشتري برخوردارند و دولت محلي آنها نيز بيشتر در مقابل مردم پاسخگو است
جمع بندي نظرات و تئوريهاي ابراز شده مي توان سرمايه اجتماعي را مجموعه اي از شبكه ها ، هنجار ها ، ارزش ها و  با

دركي دانست كه همكاري درون گروهها و بين گروهها را در جهت كسب منافع متقابل تسهيل مي كند و اين نوع از سرمايه 
نقش اساسي را در نظم و انسجام  و.عامل اعتماد در بين آنان بيان مي شودبا ميزان مشاركت افراد در زندگي جمعي و وجود 

  .اجتماعي ايفا مي نمايد
  

  :روش شناسي تحقيق
پژوهش حاضر با استفاده از روش مطالعه اسنادي و كتابخانه اي انجام شده است به طوريكه اطالعات الزم در خصوص        

جمع آوري گرديده و در نهايت با رويكردي تحليلي به ...)تاب ها ، مقاالت وك(موضوع تحقيق ازخالل بررسي منابع موجود 
سرمايه . مايه اجتماعي در حفظ نظم و امنيت در استان خراسان جنوبي پرداخته شده است بررسي فرصتها و چالشهاي سر

ابعاد . اجتماعي به عنوان متغير وابسته اين تحقيق ، مفهومي كلي است كه از اجزا و عناصر مختلفي تشكيل شده است 
ماعي ، مشاركت اجتماعي ، انسجام اجتماعي اعتماد اجتماعي ، ارزشهاي اجتماعي ، امنيت اجت: سرمايه اجتماعي عبارتند از 

، اعتماد مهمترين بعد سرمايه اجتماعي است و ديگر ابعاد آن را تحت تاثير به عقيده برخي صاحبنظران.رهنگي و سرمايه ف
كه اين تمايل مبتني بر حس اطمينان به ل ريسك در يك موقعيت اجتماعي است،اعتماد تمايل افراد به قبو. قرار مي دهد

به . ن نكته است كه ديگران به گونه اي كه انتظار مي رود عمل نموده و شيوه اي حمايت كننده را در پيش خواهند گرفتاي
شريف (تعبير فوكوياما اعتماد انتظاري است كه دريك اجتماع منظم ، صادق و داراي رفتار تعاوني خود را نشان مي دهد 

اجتماعي بيانگر پيوندهاي عيني بين افراد و به عبارت ديگر ، ارتباطات آنها با همچنين برخي از ابعاد سرمايه ) . ۱۳۸۴ثاني ،
  :يكديگر است اين پيوندها مي تواند از دو نوع باشد 

افراد مي توانند به شيوه اي غير رسمي از طريق دوستي ها و ديگر انواع پيوند هاي شبكه اي با يكديگر در ارتباط  - الف
ر فردي داراي يك شبكه اجتماعي است كه اين شبكه مي تواند حاوي انواع روابط باشد مانند به عبارت ديگر ، ه.باشند 

  .ه ، روابط خويشاوندي و نظاير آندوستي يا پيوند هاي عاطفي ، نزديكي در محيط مانند همسايگي يا مجاورت مكاني در ادار
ويت رسمي در انجمن ها و گروههاي داوطلبانه ، با جدا از پيوندهاي غير رسمي با ديگران ، فرد مي تواند از طريق عض -ب

  ).۱۳۸۴محمدي ،. (ديگران در ارتباط باشد
پوتنام براي سنجش سرمايه اجتماعي از سه شاخص آگاهي ، مشاركت و نهادهاي مدني استفاده مي كند و در كتاب 

و غير رسمي و سطوح اعتماد  از يك شاخص تركيبي با چهارده سنجه به تفكيك فعاليت هاي انجمن رسمي)) بولينگ((
. به نظر فوكوياما سرمابه اجتماعي به دليل بعد كيفيتي كه دارد سنجش آن مشكل است )۲۰۰۳فيلد ، .(استفاده نموده است 
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، مي توان نبود سرمايه اجتماعي را از ه اجتماعي به عنوان يك ارزش مثبتبه نظر او به جاي سنجش و اندازه گيري سرماي
امات اجتماعي از قبيل ميزان جرم و جنايت ، فرو پاشي خانواده ، مصرف مواد مخدر ، طرح دعاوي و طريق وجود الز

و فرض بر اين است كه . دادخواهي ، خودكشي ، فرار از پرداخت ماليات و موارد مشابه را به روش مرسوم اندازه گيري كرد 
انحرافات اجتماعي نيز . اعي را منعكس مي كند چون سرمايه اجتماعي وجود هنجارهاي رفتاري مبتني بر تشريك مس

  ).۱۳۷۹فوكوياما ،(بالفعل بازتاب نبود سرمايه اجتماعي خواهد بود 
در ايران نيز در برخي تحقيقات سرمايه اجتماعي با آگاهي ،اعتماد به افراد ، اعتماد به نهادها و سازمان ها ، مشاركت 

و در برخي از تحقيقات نيز .ان و همسايگان مورد سنجش قرار گرفته است اجتماعي ، روابط اجتماعي با خانواده ، دوست
، فعاليت هاي مذهبي و رفت و آمد خانوادگي ونديدن تلويزيه اجتماعي با عناصري همچون آگاهي،مطالعه مطبوعات،سرماي

سته تحقيق را تشكيل مي در اين مقاله منظور از سرمايه اجتماعي كه متغير واب. مورد ارزيابي و سنجش قرار گرفته است 
مردم استان خراسان جنوبي به همشهريان خود و شهروندان ساير شهرهاي استان،و دهد عبارت است از ميزان اعتماد 

همچنين سطح مشاركت اجتماعي،تعاون، همدلي و ارتباطات اجتماعي شهروندان شهرهاي مختلف استان خراسان جنوبي با 
  .و امنيت در اين استان مورد بررسي قرار خواهد گرفتكه تاثير آن در حفظ نظم  ،يكديگر

  

  :فرصتها و چالشهاي سرمايه اجتماعي در حفظ نظم و امنيت در استان خراسان جنوبي
همانگونه كه گفته شد سرمايه اجتماعي نقش مهمي در افزايش اعتماد عمومي بين افراد و تقويت نظم و امنيت       

و  تحت تاثير عوامل متعددي اين نقش با فرصتها در استان خراسان جنوبينظر مي رسد اما به .اجتماعي در جامعه دارد
  :چالشهاي متعددي مواجه مي باشد كه به بررسي اجمالي برخي از اين عوامل مي پردازيم

  موقعيت جغرافيايي استان عوامل ناشي از  -۱
شوراي اسالمي و پس از تقسيم استان خراسان به با مصوبه مجلس  شرقي ترين استان كشور است كه استان خراسان جنوبي
كيلومتر مربع است و مركز آن شهرستان بيرجند مي  ۹۵٬۳۸۵مساحت اين استان  .ايجاد شد ۱۳۸۲سه استان، در سال 

باشد كه از اين نظر بيست و هفتمين استان  نفر مي ۶۰۰٬۵۶۸، جمعيت آن برابر با ۱۳۸۵بر اساس سرشماري سال . باشد
، از جنوب با افغانستان، از شرق با كشور استان يزد، از غرب با خراسان رضوياين استان از شمال با استان  .كشور است
  .هم مرز است استان كرمانو از جنوب غربي با  سيستان و بلوچستاناستان 

هرچند از دير باز به دليل شرايط خاص آب و هوايي و كم بودن ميزان بارندگي به منظور تامين آب بيشتر و انجام فعاليت 
وهي زمينه حضور و مشاركت افراد در فعاليتهاي گر )بويزه در مورد دو محصول استراتژيك زرشك و زعفران(هاي كشاورزي
قرار گرفتن در اين استان به دليل اما ).مي شده است كه خود باعث افزايش سرمايه اجتماعي(ن فراهم بوده استدر اين استا

در و همچنين ورود مهاجرين افغاني همواره با آسيبهاي مختلف اجتماعي خصوصا اعتياد مواجه بوده مسير ترانزيت مواد مخ
ه اعتياد علت بسياري از آسيبهاي اجتماعي از دهنده آن است كشان اين در حالي است كه نتايج تحقيقات انجام شده ن. است
از طرفي از ديدگاه تئوري بي سازماني اجتماعي، سرمايه اجتماعي موجب كاهش .مي باشد... طالق،بزهكاري،سرقت و جمله

آورد و گروهها آسيب هاي مختلف اجتماعي مي گردد زيرا سرمايه اجتماعي نيروي جمعي را براي تحميل نظم به وجود مي 
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پس در اين ديدگاه سرمايه اجتماعي پايه و اساس كنترل . را در افزايش سطوح كنترل غير رسمي شان توانمند مي سازد 
گرفتار آسيب هاي باشت سرمايه اجتماعي الزم نيستند بنابر اين چون جوامع سازمان نيافته قادر به ان. اجتماعي است

  ).۸:۱۹۹۸ر ،رز و كلي(مختلف اجتماعي مي باشند 
افزايش آسيبهاي مختلف اجتماعي در يك جامعه موجبات فرسايش و زوال سرمايه اجتماعي در آن جامعه را فراهم مي 

و طبيعتا با از بين رفتن سرمايه اجتماعي حفظ نظم و امنيت به آساني ممكن نبوده و مستلزم تحميل هزينه هاي مادي .آورد
ذا موقعيت جغرافيايي خاص استان خراسان جنوبي و همجواري آن با يكي از عمده ل.و معنوي هنگفتي به جامعه مي باشد

كشورهاي توليد كننده مواد مخدر همواره چالشهايي رادر زمينه سرمايه اجتماعي اين استان و نقش آن در حفظ نظم و 
  .امنيت بوجود آورده است

  تان وجود فرهنگ قوم مدارانه در ميان مردم شهرستانهاي مختلف اس -۲
كه .دهستان مي باشد ۴۹بخش و  ۲۰شهر، ۲۲شهرستان، ۸مطابق با آخرين تقسيمات كشوري استان خراسان جنوبي داراي 
با وجود اشتراكات فرهنگي ميان شهرهاي مختلف استان .بيرجند، فردوس و قاين مهمترين شهرهاي اين استان مي باشند

هاي فرهنگي،قومي و گويشي خاصي هستند كه ساكنان آنها را از خراسان جنوبي، اما هريك از اين شهرها داراي ويژگي
و بر اين اساس ميزان اعتماد،صميميت و همكاري بين مردم هريك از اين .متمايز مي كند ي استانساكنين ديگر شهرها

   .مي شود متفاوتشهرها 
يه اجتماعي درون گروهي و سرمايه سرما:در استان خراسان جنوبي با دو نوع سرمايه اجتماعي مواجه مي باشيمبنابراين 
آن ميزان از اعتماد،پيوند،همكاري و صميميت است كه ميان منظور از سرمايه اجتماعي درون گروهي .گروهي بروناجتماعي 

از جمله مردم يك منطقه و شهر خاص وجود دارد مانند سرمايه اجتماعي مردم شهر  اجتماعياعضاي متعلق به يك گروه 
در حالي كه سرمايه اجتماعي برون گروهي يا بين گروهي به ميزان اعتماد،همكاري و صميميت بين گروهها  .قاين يا بيرجند
پر . يك جامعه اشاره دارد مانند سرمايه اجتماعي ميان شهرهاي مختلف استان خراسان جنوبي در سطح و اقشار مختلف

كه از دير باز ميان مردم  تاكيد بر هويت هاي قوميو واضح است در استان خراسان جنوبي به دليل فرهنگ قوم مدارانه 
و نمونه هاي آن را مي توان در حوادث مربوط به وجود داشته ) بويژه شهرهاي قاين و بيرجند(شهرهاي مختلف استان

درون هر (همواره ميزان سرمايه اجتماعي درون گروهيمشاهده كرد ۸۰در اوايل دهه  انتخاب مركز استان خراسان جنوبي
اين در حالي است كه باال بودن ميزان سرمايه اجتماعي در  .مايه اجتماعي كل استان باالتر بوده استاز ميزان سر )شهر

درون يك گروه خاص لزوما به معناي باال بودن ميزان آن در سطح كل جامعه نيست و تنها زماني ميزان سرمايه اجتماعي 
در .هاي مختلف پيوند هاي مثبت و مبتني بر اعتماد وجود داشته باشد در سطح جامعه باال خواهد بود كه بين افراد گروه

اين صورت است كه سرمايه اجتماعي آثار و نتايج مثبتي را در حوزه هاي مختلف در بر خواهد داشت و از طريق افزايش 
يد مردم استان خراسان بنا براين تاك.اعتماد اجتماعي به كاهش تنش ها و افزايش امنيت و انسجام اجتماعي منجر مي گردد

نه  جنوبي بر هويت هاي قومي و منطقه اي كه گاه به تقابل فيزيكي يا ذهني مردم شهرهاي مختلف اين استان مي انجامد 
به شكل گيري و تقويت سرمايه اجتماعي ثمر بخش و تقويت نظم و امنيت اجتماعي نمي گردد بلكه با ايجاد منجر تنها 

ي مختلف ي مجرمانه را تشويق و به آسيب هاكه شامل شبكه هايي است كه فعاليت ها نوعي سرمايه اجتماعي فاسد
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نتيجه آنكه سرمايه اجتماعي مردم .تهديدي در برابر نظم و امنيت اجنماعي به حساب مي آيداجتماعي دامن مي زند 
استان منجر گردد فرصتي شهرهاي مختلف استان خراسان جنوبي در صورتي كه به تقويت و افزايش سرمايه اجتماعي كل 

را در زمينه حفظ نظم و امنيت در اين استان فراهم مي آورد و در غير اينصورت به تهديدي در مقابل سرمايه اجتماعي و 
  .نقش آن در حفظ نظم و امنيت اجتماعي در اين استان بدل خواهد شد

  پيامدهاي ناشي از شهرنشيني و توسعه اقتصادي و اجتماعي استان -۳

سبك زندگي سنتي و تاكيد بر ارزشهاي اجتماعي نظير صداقت،همكاري و نوع دوستي هنوز هم به عنوان خصايص د هرچن
با اما ،و اين امر نقش زيادي را در تقويت سرمايه اجتماعي مردم اين ديار داشتهمردم خراسان جنوبي مطرح است اكثريت 

تا كنون، شاهد رشد و گسترش شهر  ۱۳۸۲بي از سال تقسيم استان خراسان بزرگ و شكل گيري استان خراسان جنو
اين در حالي .اين استان مي باشيم بويژه در چند شهر بزرگنشيني و همچنين روند روبه رشد توسعه اقتصادي و اجتماعي 

سطح توسعه اقتصادي و اجتماعي يك جامعه نيز از جنبه هاي مختلف فرصتها و تهديداتي را براي سرمايه  است كه
چنانكه گسترش شهرنشيني و تغيير سبك زندگي سنتي به عنوان يكي از پيامدهاي .ي آن جامعه بوجود مي آورداجتماع

به .توسعه از طريق كاهش سطح روابط اجتماعي افراد و گسترش فرد گرايي موجب فرسايش سرمايه اجتماعي مي گردد
كه همگي از (فرط،سلطه روز افزون و نظاير آن طوريكه به نظر زيمل،فرايندهايي نظير تقسيم كار فزاينده،عقالنيت م

در .سبب پيدايش دلزدگي و احتياط در روابط اجتماعي موجود در كالن شهر شده است)مي باشند شهري زندگيويژگيهاي 
در .اين حالت فرد قادر نيست تفاوت ها را دريابد براي چنين فردي،همه انسان ها در يك سطح و بدون تمايز ظاهر مي شوند

از طرفي به موازات افزايش افراد و يا .ن شرايطي اهميت زندگي از ميان مي رود و رضايت از زندگي كاهش مي يابدچني
به اعتقاد .تراكم فيزيكي روابط چهره به چهره كاركرد خود را از دست داده و جاي خود را به روابط ديگري مي دهند

شارع (ر نهايت كاهش سرمايه اجتماعي استاد اجتماعي و دزيمل،نتيجه چنين شرايطي ناپايداري روابط و كاهش اعتم
در جوامع مدرن ارتباطات خويشاوندي عمال محدود به چند نفر خويشاوند نزديك شده است  گيدنز نيزبه اعتقاد  ).۱۳۸۵پور،

شاهد كاهش  بنابراين تحت تاثير گسترش شهرنشيني).۱۳۸۰گيدنز،(اندكي از خويشاوندان دورتر دارندو بيشتر مردم آگاهي 
كه اين امر بويژه در شهرهاي .سطح روابط اجتماعي افراد و در نتيجه كاهش اعتماد و سرمايه اجتماعي بين آنها خواهيم بود

   .بزرگ استان تهديدي براي حفظ نظم و امنيت خواهد بود
اين استان و نقش  جتماعيمهاجر پذيري يكي ديگراز پيامدهاي ناشي از توسعه استان خراسان جنوبي است كه بر سرمايه ا

اين موضوع بويژه در شهرستان بيرجند كه به عنوان مركز استان زمينه فعاليت .گذاردمي  منيت اثرا وآن در حفظ نظم 
چرا كه مهاجران با داشتن فرهنگ و .مشاغل و تخصص هاي مختلف را فراهم آورده است از حساسيت خاصي برخوردار است

ذارند آورده و بر سرمايه اجتماعي آن تاثير مي گير بافت فرهنگي جامعه ميزبان را فراهم ارزشهاي خاص خود موجبات تغي
مثبت يا منفي بودن اين تاثيرات نيز به ميزان همنوايي مهاجرين با فرهنگ بومي جامعه ميزبان و ميزان اثر گذاري آنها در 

ارتي خاص و با هدف جستجوي فرصتهاي بنابراين مهاجريني كه بدون داشتن تخصص و مه.اين جوامع بستگي دارد
اقدام به مهاجرت مي كنند تهديدي براي سرمايه اجتماعي جامعه ميزبان و )كه غالبا به مشاغل كاذب منتهي مي شود(شغلي

لذا به نظر مي رسد بخشي از مهاجرين به استان خراسان جنوبي و شهرستان بيرجند .نظم و امنيت آن محسوب مي گردند
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يگانه به داليلي كه ذكر آن گذشت تهديدي براي سرمايه اجتماعي و نقش آن در حفظ نظم و امنيت اين استان بويژه اتباع ب
  .به شمار مي آيند

  

  :نتيجه گيري و پيشنهادات

از طريق ايجاد شبكه اي از روابط،پيوندها و  ازمجموع مطالب مطرح شده چنين استنباط مي شود كه سرمايه اجتماعي     
اما سرمايه اجتماعي در راه رسيدن .جامعه را فراهم مي آوردافراد زمينه ايجاد و حفظ نظم و امنيت اجتماعي در اعتماد بين 

اين امر بويژه در استان خراسان جنوبي از حساسيت .به اين هدف در جوامع مختلف با فرصتها و چالشهايي مواجه مي باشد
ين استان و همجواري آن با كشور افغانستان و قرار گرفتن در خاصي برخوردار است چرا كه موقعيت جغرافيايي خاص ا

مسير ترانزيت مواد مخدر اين استان را به يكي از استانهاي آسيب پذير به لحاظ مسايل وآسيب هاي اجتماعي تبديل نموده 
ه اجتماعي مردم استان اين امر بر سرماي .است كه ريشه بسياري از آنها را بايد در معضل اعتياد به مواد مخدر جستجو نمود

از طرفي تعصبات قومي و منطقه اي مردم شهرهاي مختلف .و نقش آن در حفظ نظم و امنيت تاثيرات منفي برجا مي گذارد
اين استان نسبت به فرهنگي بومي شهر خود هرچند به تقويت سرمايه اجتماعي درون گروهي منجر گرديده اما اين سرمايه 

سرمايه اجتماعي سطح استان گام بردارد به مانعي در مقابل آن تبديل گشته و چالشهايي را بيش از آنكه در جهت تقويت 
از طرفي هرچند تاكيد بر حفظ ارزشهاي سنتي و فرهنگ .بوجود آورده است در اين استان در زمينه حفظ نظم و امنيت

راي تقويت سرمايه اجتماعي و نقش بومي در ميان اغلب مردم خراسان جنوبي به چشم مي خورد و همين امر فرصتي را ب
كه در معرض  استان شهرهاياغلب  اين سرمايه دربه نظر مي رسد  اما.آن در حفظ نظم و امنيت بوجود آورده است

چنانكه به داليلي از جمله ازدياد . جدي مواجه مي باشدكم و بيش با آسيبهاي  گرفته اندقرار  و توسعه فرآيندهاي نوسازي
هاي شغلي،زندگي شهر نشيني،عقالنيت افراطي،گسترش رسانه ها و بويژه فضاهاي مجازي،تقسيم كار فردگرايي،مشغله 

شهرهاي فزاينده و افزايش آسيب هاي مختلف اجتماعي شاهد كاهش سطح روابط اجتماعي،اعتماد و پيوندهاي افراد در 
و  ۱۳۸۲كيل استان خراسان جنوبي در سال تش.شهرها مي باشيمو در نهايت فرسايش سرمايه اجتماعي در اين  استان بزرگ

ن به لحاظ عوامل اقتصادي،اجتماعي و نياز به مشاغل و تخصص هاي مختلف انتخاب شهر بيرجند به عنوان مركز اين استا
را به اين استان و بويژه شهرستان بيرجند فراهم  )حتي افراد فاقد مهارت و تخصص الزم(زمينه مهاجرت بسياري از افراد

تقابل فرهنگي و عدم جذب  وجود در زمينه توسعه استان بدليل خصوصااين مساله عالوه بر تاثيرات مثبت .استآورده 
در نهايت به نظر مي . مهاجرين در فرهنگ بومي زمينه ساز بروز مشكالت عديده اي بويژه در زمينه نظم و امنيت شده است

شبكه هاي مشاركت مدني كه احتمال همكاري شهروندان را در رسد كه با اتخاذ سياستگذاريهاي صحيح اجتماعي و توسعه 
و نقش آن در  استان خراسان جنوبيجهت منافع متقابل بيشتر مي كند مي توان در جهت تقويت سرمايه اجتماعي در 

آمده از پژوهش حاضر مي توان بردر نهايت بر اساس نتايج .گام يرداشت حفظ نظم و امنيت اجتماعي در اين استان
  :نهاداتي به شرح ذيل ارائه نمودپيش
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كنترل بيشتر مرزها و مبادي ورودي و خروجي استان با كشور افغانستان به منظور جلوگيري و كاهش ورود مواد مخدر از  -
  .اين كشور

ايجاد بسترهاي مناسب جهت تقويت ميزان مشاركت اجتماعي مردم استان از جمله توجه به گسترش و توسعه سازمانهاي  - 
  .م نهاد وانجمن هاي خيريه در سطح استانمرد

تقويت حس ايثار و از خود گذشتگي و تاكيد بر روحيه جمع گرايي  به خصوص با استفاده از رسانه هاي بومي مانند صدا و  -
  .سيماي مركز خاوران و نهادهاي آموزشي سطح استان

با توزيع عادالنه امكانات از سوي مسئولين ان تالش در جهت از ميان بردن حس تبعيض ميان مردم شهرهاي مختلف است -
  .ي محليهمراه با فرهنگ سازي از طرف رسانه ها

لحاظ كردن ويژگيهاي فرهنگ بومي استان و تاكيد بر حفظ آنها در راستاي اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي و  -
  .اجتماعي در سطح استان

وگيري از مهاجرت بي رويه مردم ساير شهرهاي استان و يا استانهاي برنامه ريزي و اجراي سياستهاي الزم در زمينه جل -
  .ديگر به مركز استان

توجه بيشتر به كانون خانواده به عنوان يكي از اصلي ترين منابع شكل گيري سرمايه اجتماعي و تالش در جهت تقويت  -
با استفاده از ظرفيت مراكز آموزشي مانند مدارس و ارتباط و اعتماد متقابل بين اعضاي خانواده بويژه ميان والدين و فرزندان 

  .همچنين رسانه هاي جمعيدانشگاهها و 
  

  :منابع و ماخذ
  .،تهراندموكراسي و سنت هاي مدرن، ترجمه دلفروز،انتشارات روزنامه سالم)۱۳۸۰(پوتنام،رابرت -
  .،تهرانتشريح و تحليل نظري نظم اجتماعي، نشر ني:جامعه شناسي نظم)۱۳۷۵(چلبي،مسعود -
ابعاد و كاركردهاي سرمايه اجتماعي و پيامدهاي حاصل از فرسايش آن،چاپ شده در بررسي )۱۳۸۵(شارع پور،محمود -

  .مسايل اجتماعي ايران،چاپ سوم،انتشارات دانشگاه پيام نور،تهران
دانشگاه علوم بهزيستي اجتماعي، ،مجموعه مقاله هاي نخستين سمپوزيوم سرمايه اجتماعي و رفاه)۱۳۸۴(شريف ثاني،مريم -

  .و توان بخشي،تهران
كارشناسي : ، تاثير سرمايه اجتماعي بر هويت اجتماعي دانشجويان در شهر تهران،مقطع )۱۳۸۳(فاتحي دهاقاني،ابوالقاسم -

  .فريدون وحيدا و صمد كالنتري :ارشد ، دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان ،راهنما
  .نشر جامعه ايرانيان،تهران،،ترجمه غالم عباس توسليو حفظ آنپايان نظم،سرمايه اجتماعي )۱۳۷۹(فوكوياما،فرانسيس -
  .تهرانانتشارات مركز،چاپ دوم،پيامدهاي مدرنيته،ترجمه محسن ثالثي،)۱۳۸۰(گيدنز،آنتوني -
  .هرانو توان بخشي،ت يستينشگاه علوم بهز،دا ، سرمايه اجتماعي و سنجش آن)۱۳۸۴(محمدي ، محمد علي -

- Baum,F.(2000)"Social capital,Economic capital and power.Journal of Epidemiological Community 
Healthm,54,PP409-410. 
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- Bourdieu,p.(1986) "The forms of Capital",In J.Richardson(ED) Handbook of Theory and research for the 
sociology of education, New York: Grenwood press. 
-Field , John .(2003) . "social capital " . published by Routledge , london , uk. 
-Rose ,Dina , Clear , Todd .(1998) . "Incarceration social capital , and . Crime:Implications for social 
Disorganieation Theory" . Criminology Bererly Hills : Vol .36 , (pg .441-479). 
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