
 

 

 اجتماعی در ایران سرمایةمتغیرهای کالن اقتصادی بر  تأثیر

 3، ابوالقاسم طاهری2، احمد ساعی1سیده لیال موسوی

، ینشگاه آزاد اسالمقات، دای، واحد علوم و تحقیاسیو علوم س اتیحقوق، اله ةدانشکد یدکتر یدانشجو. 1
 رانیتهران، ا

 رانی، تهران، اینشگاه آزاد اسالمداقات، ی، واحد علوم و تحقیاسیعلوم سو  اتیحقوق، الهدانشکدة ار یدانش. 2
 رانی، تهران، اینشگاه آزاد اسالمدا ،قاتی، واحد علوم و تحقیاسیات و علوم سیحقوق، الهدانشکدة استاد . 3

 (31/07/3131تاریخ پذیرش: ـ  13/04/3131)تاریخ دریافت: 

 چکیده
های  تواند تبعات منفی بسیاری در حوزه می یاجتماع سرمایةف یسرشت جامعه است. تضعمفهومی کلیدی در بررسی اجتماعی سرمایة 

جتماعی است. هنجارهای ا یهنجارها یاجتماع سرمایةمختلف فردی و اجتماعی به همراه داشته باشد. یکی از متغیرهای اثرگذار بر 
ش یپمقالة در اصلی سؤال است. ی بسیار مورد سنجش قرار گرفته ها اجتماعی، در پژوهش سرمایةبر گذار تأثیر  مؤلفة منزلة به ،اجتماعی

کالن  یرهایمتغرسد  گذار است؟ به نظر میتأثیراجتماعی در ایران  سرمایةتغییرات در متغیرهای کالن اقتصادی بر  رو این است که آیا
که دو دولت متفاوت در  ،6731تا  6731 یها سال یزمانبازة در  یرانیاجامعة در  یاجتماع یها ید ناهنجاریبر وقوع و تشد یاقتصاد

های  ای و داده گیری از منابع کتابخانه این نوشتار با استفاده از روش کیفی و با بهره در .گذار بوده استتأثیراند،  کار بوده یان روریا
همچون  ،تغیرهای کالن اقتصادیگذاری متأثیر در گام نخست. شود بررسی و تبیین میاین موضوع های کشوری  پیمایشاز آمده  دست به

شود.  می بررسیاین متغیرها بر تضعیف هنجارهای اجتماعی تأثیر بعد در گام  وایران جامعة بر هنجارهای اجتماعی در  ،کاری تورم و بی
آن تضعیف  دهد با تغییرات منفی در متغیرهای اقتصاد کالن شاهد تضعیف هنجارهای اجتماعی و به دنبال پژوهش نشان می یها افتهی

 ایم. اجتماعی در کشور بوده سرمایة

 کلیدواژگان
 .، نقدینگیاجتماعی، ناهنجاری اجتماعی سرمایةکاری، تورم،  بی
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 مقدمه

 ،. نقدینگی رو به افزایش، تورم بااله استهای اخیر از معضالت بسیار رنج برد اقتصاد ایران در دهه

کاری در بسیاری از  بی درصد 01بیش از و  ،دهها به تورم افسارگسیخته تبدیل ش که در برخی سال

ات تأثیرگذشته بخش مهم مشکالت اقتصاد ایران است. این برآیند منفی اقتصادی دهة های سه  سال

ز یاجتماعی نعرصة همچون سیاست و  یهای اقتصاد به جا نگذاشته و در حوزهعرصة خود را تنها در 

ایرانی جامعة سد تغییرات منفی در هنجارهای اجتماعی ر ایم. به نظر می شاهد تبعات سنگین آن بوده

که دو دولت با دو رویکرد سیاسی و اقتصادی متفاوت  ،0731دهة تا اوایل  0731نیمة دهة در طول 

ر متغیرهای کالن اقتصادی بوده ود زیادی برآیند تغییرات منفی دتا حد ،ندا کار بوده در ایران بر سر

های اخالقی از  بنیانمثابة های جامعه به  ها و ارزش رعایت سنت همچونموضوعاتی توجه به  است.

داشت انسجام اجتماعی و تثبیت جایگاه قدرت سیاسی از سوی  یک سو و نقش آن در حفظ و نگه

دیگر همواره مورد توجه بوده است. از سوی دیگر از گذشته تا امروز باور به اهمیت اقتصاد در حفظ 

آمده از شرایط  دست های به داده ،بوده است. با این همهتأکید نیز مورد انسجام و همبستگی اجتماعی 

. به کند میدر کشور حکایت  ،کاری تورم و بیو  نقدینگیمیزان مانند  ،منفی متغیرهای کالن اقتصادی

به و یابد ایرانی کاهش جامعة و اخالقی در  یرسد این شرایط موجب شده هنجارهای اجتماع نظر می

گرفته در  های انجام اجتماعی نیز سیری منفی در پیش گیرد. بسیاری از پژوهش مایةسر دنبال آن

اجتماعی صحه  سرمایةاجتماعی در ایران در سطوح مختلف بر کاهش  سرمایةخصوص سنجش 

فرض  اند. بر این اساس این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که با قبول پیش گذاشته

اجتماعی  سرمایةی و کیفی، چرا با اتکا به نتایج تحقیقات متعدد کمّ ،ایراناجتماعی در  سرمایةکاهش 

 سرمایةبا قبول وجود عوامل متعدد برای کاهش  ،کاهش یافته است؟ در پاسخ به این پرسشایران در 

د یآن بر تشد تأثیربر وضعیت منفی متغیرهای کالن اقتصادی در کشور و  ،اجتماعی در ایران

 شده است.تأکید  ،اجتماعی سرمایةیکی از عوامل کلیدی کاهش مثابة   به ،یماعاجت یها یناهنجار

 های نظری مبانی و دیدگاه

های لیدا جی.  سال پیش و نوشته هشتاد)به معنای امروزی آن( به  «اجتماعی سرمایة»اصطالح   ةسابق

(. 043: 0731مانی گردد )دینی ترک برمی ،مریکااهانیفان، سرپرست وقت مدارس ویرجینیای غربی در 
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 ،سیاست و اقتصاد و شناسی های جامعه ویژه در رشته به ،اجتماعی در مقاالت دانشگاهی سرمایةکاربرد 

 :Wall et al 1998و فوکویاما افزایش یافته است ) ،افرادی چون کلمن، بوردیو، پاتنام تحقیقاتبا 

: 0734بخش  )تاج اند یاد کرده اجتماعی سرمایةساز  به عنوان واژه 0(. کلمن و پاتنام از گلن لوری259

توسعة سازمان همکاری وجود ندارد.  یدگاه واحدید یاجتماع سرمایةف یدر خصوص تعر (.575

کند که  های مشترک تعریف می های متداخلی از هنجارها و ارزش اجتماعی را شبکه سرمایة اقتصادی

بانک  .(OECD 2001)کند  را تسهیل میگروهی  همکاری میان افراد درون یک گروه یا همکاری میان

های اجتماعی را به  داند که کنش و هنجارهایی می ،اجتماعی را شامل نهادها، روابط سرمایة جهانی

اجتماعی را نوعی  سرمایةنان لین  .(World Bank 2007) دهند شکلی مشابه در جامعه شکل می

 :Lin, 1999) شود ورد انتظار در بازار تعریف میداند که با بازده م گذاری در روابط اجتماعی می سرمایه

انجام داده  یاجتماع سرمایةدر ارتباط با موضوع  یا قات گستردهیاست که تحق یاز افراد بوردیو. (21

 سرمایةند از ا شود که عبارت اساسی و بنیادی شناخته می قالبسرمایه در سه  یاز نگاه و ست.

نقش اجتماعی  سرمایة(. بوردیو به 001: 0735ماعی )فاین اجت سرمایة ،فرهنگی سرمایةاقتصادی، 

ها رخ  در جهان وی در نهایت سرنوشت مردم و آنچه برای آن . زیرادهد میاختصاص بیشتری را 

مجموع منابع، فیزیکی یا  رااجتماعی  سرمایة او(. Jenkins 2002: 91نظر است ) دهد مد می

دارند شده  ارتباطات نهادینه نسبتاً بادوامی از ةکه شبکد دان می در دسترس فرد یا گروهی ،غیرفیزیکی

(Bourdieu in Bourdieu & Wacquant 1992: 118-119.) شناس مشهور  جامعه ،نگاه جیمز کلمن

اجتماعی عملی است  سرمایةکلمن،  باوربه دارد.   اجتماعی با نگاه بوردیو تفاوت سرمایةامریکایی، به 

اجتماعی نزد کلمن  سرمایة. پرداختریح چگونگی امکان همکاری بین افراد به تشبتوان که از طریق آن 

از بین  (.411: 0733کند )کلمن  عمل می  اقتصادی کالسیک  ةنظرینامرئی در سیستم  یدست ةمثاببه 

اجتماعی پاتنام  سرمایة  ةنظری. دارداجتماعی  سرمایة در زمینةترین رویکرد را  نویسندگان، پاتنام متفاوت

التزام  بارةتوکویل در ماننداو در همین حال  همبستگی دورکیم دارد.  دیدگاهبسیاری با  انندیِهم

نظری  ةمطرح در بررسی و مطالعشخصیت آخرین . (013: 0731)فیلد  بین است شهروندی خوش

های  های انجمنی، ارزش یعنی شبکه ـ اجتماعی سرمایةاست. او فوکویاما اجتماعی فرانسیس  سرمایة
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 داند کرد اقتصادی در سطح کالن میعمل  ةکنند را عنصر کلیدی تعیین ـ عی، و هنجارهای فرهنگیجم

های مشترک  هنجارها و ارزش ةپایاجتماعی   سرمایةاز دید فوکویاما،  (.007: 0733)تونکیس و همس 

ست. ارزش تر استوار ا در یک اجتماع و همچنین بر تمایل به جایگزینی منافع شخصی با منافع گسترده

که نوعاً اعتماد از اعضای یک اجتماع دارای  ؛دیگر اعتماد کنند دهد به یک مشترک به بازیگران اجازه می

رود. اعتماد به افراد امکان  هنجارهای مشترک رایج انتظار می ةصادقانه و متعادل بر پای و رفتار مشارکتی

این  انجامد که به افراد می اجتماعی مایةسراین طریق به ظهور دهد با دیگران معاشرت کنند و از  می

باغینی و همکاران   )شجاعی داف مشترک با هم همکاری کنندبرای تحقق اه کهدهد  می توانایی را

ا یاز هنجارها  ینیمع ةمجموعتوان وجود  یم یسادگ  اجتماعی را به سرمایة به باور او (.754: 0733

مجاز است، در  ها آن انیو تعاون م یکه همکار ،یگروه یف کرد که اعضایتعر یررسمیغ یها ارزش

شود.  ینم یاجتماع سرمایةد یخود باعث تول یها و هنجارها به خود ند. مشارکت در ارزشا میآن سه

است که برای بر آن وی  (.00: 0735باشد )فوکویاما  یمنف یها ها ممکن است ارزش ن ارزشیا چون

ی عایگزین وجود دارد که با سنجش هنجارهای اجتماای ج اجتماعی شیوه سرمایةسنجش و تخمین 

 سرمایةگیری  به جای سنجش و اندازه ،غیرمولد و به تعبیری منفی در ارتباط است. به این ترتیب

از  ـ اجتماعی یا به عبارتی انحرافات اجتماعی سرمایةتوان نبود  یک ارزش مثبت، میمثابة اجتماعی به 

ی خانواده، مصرف مواد مخدر، طرح دعاوی و دادخواهی، خودکشی، قبیل میزان جرم و جنایت، فروپاش

گیری کرد. فرض بر این است که  های مرسوم اندازه را با روش ـ و موارد مشابه ،فرار از پرداخت مالیات

کند، انحرافات  را منعکس می همیاریاجتماعی وجود هنجارهای رفتاری مبتنی بر  سرمایةچون 

تأکید ویژة با توجه به  .(03: 0735)فوکویاما  استاجتماعی  سرمایةنبود  اباجتماعی نیز بالفعل بازت

اجتماعی در این نوشتار نگاه نظری فوکویاما به  سرمایةمنزلة مؤلفة به فوکویاما بر هنجارهای اجتماعی 

 اجتماعی مورد پذیرش است. سرمایة

 ینظر چارچوب

های فکری  بسته به نظرگاه ،تحلیلگران مختلف های گوناگون دارد که مؤلفهاجتماعی ابعاد و  سرمایة

و  ،ها، هنجارها شبکهمؤلفة اجتماعی شامل سه  سرمایةاز نظر استون » مثالًاند.  از آن صحبت کرده ،خود

در خصوص سنجش تأیید های جهانی مورد  مؤلفه نارایان و کَسَدی .(stone 2001: 7)« اعتماد است
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ها، اعتماد، پیوندهای محلی، گرایش به داوطلب  ی اجتماعی، شبکهاجتماعی را در قالب هنجارها سرمایة

در  ،با این همه .(Narayan & Cassidy 2001: 67) اند بندی کرده های گروهی دسته و ویژگی ،شدن

 سرمایةناپذیر از  اجتماعی هنجارها جزئی جدایی سرمایةهای  مؤلفهها در خصوص  بندی دستههمة 

های  و شبکه ،از توجه به هنجارها، اعتماد اجتماعی اصوالً سرمایةتئوری اند.  اجتماعی قلمداد شده

 & Bhandari) ط اجتماعی منابعی در دسترس دارندبر این است که رواب باورغیررسمی ریشه گرفته و 

Yasunobu 2009: 8-9).  ها و قواعد رفتار اجتماعی و باورها  دستورالعملمثابة هنجارها در واقع به

یا رد  تأییدها را  گیرد و دیگران در موقعیتی ویژه آن آنچه به صورت معمول انجام میرة درباهستند 

هنجارها را آن دسته از اشکال رسمی  0هاینریش پاپیتز .(Groot & Schuitema 2012: 101) کنند می

دارد  زات اجتماعی در پیمجاها  پذیرش آنها یا مقاومت در برابر  آن ِ کند که نبود رفتار تعریف می

(Popitz 2017: 3).  هنجارهای غیرمولد و منفی از سویی و تضعیف هنجارهای مثبت اجتماعی از

ا ی ناهنجاری زمینةبحث در  کند که به آنومی معروف است. سوی دیگر در جامعه وضعیتی را ایجاد می

در این »یابی کرد.  هیونان باستان ریش ةفالسفهای  دیدگاهپیش از میالد و در  5توان تا قرن  را می یآنوم

ّ  اساس آن ناهنجاری ماهیتی شر افالطونی که برگرایانة  ذات زمینه دو دیدگاه وجود دارد؛ نخست دیدگاه

محور  شود و دوم دیدگاه زمینه نظم و ثبات اجتماعی شناخته می ةزنند و شیطانی دارد و دلیل اصلی برهم

گیرد که در آن  ای در نظر می و آن را مشکلی زمینه داردبه ناهنجاری   گرایانه سوفسطایی که نگاهی عمل

 :Orru 1985 in Teymoori 2016) «پاشد میتغییرات اجتماعی فرونتیجة هنجارهای سنتی رفتار در 

 یموجود رفته شده که انسان ذاتاًین موضوع پذیا ،یناهنجارنظریة ل یذ ،مختلف یها دگاهیدر د(. 18

 :Bernburg 2002) دهد یج انطباق میف رایها و تعار را با سنت شه و عمل خودیهنجارمند است که اند

است.  یاجتماع یتیوضعمثابة آن به  یبررس یاجتماع یناهنجارزمینة کرد در ین رویتر مهم .(729

 یش انحرافات اخالقیو افزا یعشکست مقررات اجتما یبه معنا ین باور بود که آنومیم بر ایدورک

باالی ناهنجاری و  میزان که کرد چنین استدالل می ،رکیم را دنبال کردکه بعدها کار دو ،مرتن است.

 اهداف مشخص در جامعه محدود باشد های قانونی رسیدن به شود که راه انحراف زمانی ظاهر می

(Turners 1994: 195).  شناسان ناهنجاری را باید در ابعاد کالن جامعه  جامعهاز منظر بسیاری از
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ای  که البته سویه ،دلیل ناهنجاری با رفتارهای اجتماعی یا حتی رفتارهای فردی و به همین کردبررسی 

توان  در ارتباط است. به این ترتیب می ،توجهی به قوانین قتل و بیو  مانند خودکشی ،اجتماعی دارند

مانند  ،جامعه یها یژگیگر با وید ییسو با دولت و از سو کیاز  یناهنجار یشناس جامعه»گفت 

در همین ارتباط یکی از . (Teymoori 2016: 2) «در ارتباط است ،یاخالق یها و ارزش مقررات

که بسیاری  است IATنهادی ناهنجاری یا به تعبیری نظریة  بررسی ناهنجاریزمینة ت مطرح در نظریا

 .کنند بر آن تأکید میاجتماعی عرصة ژوهشگران از پ

ای محوری در خصوص  نظریه ای امریکاییرؤیکاری و  تبه( در کتاب 1110مسنر و رازنفلد )

مرتن برای نظریة و است ها بر این باورند که ناهنجاری وضعیتی اجتماعی  ناهنجاری ارائه دادند. آن

آنان در مبنا، رفتار انحرافی فردی و نه ناهنجاری نهادی در سطح کالن مناسب است. بر این مطالعة 

تصادی مرتن را اصالح و بر دیدگاه نهادمحور ساختار اق ـ دیدگاه اجتماعیناهنجاری نهادی نظریة 

فروپاشی نظارت اجتماعی و نتیجة اساس این دیدگاه نهادمحور ناهنجاری  کنند. بر میتأکید اجتماعی 

از این منظر  .(Teymoori 2016: 22) ز ناکارآمدی نهادهای اجتماعی استهنجارهای اخالقی ناشی ا

هم خوردن  تضعیف نهادهای اجتماعی و بردهندة  ود آن نشانای نهادمحور و وج ناهنجاری پدیده

چهار نهاد محوری سیاست و  ،توازن اجتماعی است. در این میان نهادهای خانواده، اقتصاد، آموزش

تأکید در خصوص حفظ جامعه از ورود به وضعیت ناهنجاری هستند که در دیدگاه نهادمحور مورد 

 دربر عامل اقتصاد و نقش آن ژه یو بهو رازنفلد نیز مانند مرتن  گیرند. افرادی مانند مسنر قرار می

گذاشتن در مسیر   نهادگرای ناهنجاری این است که قدمنظریة محور اصلی ». کنند تأکید میناهنجاری 

عرصة ویژه در  به ،دهد که توازن نهادی جامعه ناهنجاری و اعمال مجرمانه در جوامع زمانی رخ می

 Chamlinنهادگرای ناهنجاری نیز )نظریة اساس  مطالعات بعدی بر «ده باشد.هم خور بر ،اقتصادی

& Cochran 1995; Maume & Lee 2003; Piquero 1998; Savolainen 2000های مسنر  ( گفته

 ،ری نهادیناهنجانظریة اساس  بر .(Muftic 2007: 631کنند ) و رازنفلد را در این خصوص تایید می

بر روند تحوالت خورد  کالن بر هم می اقتصادعرصة ویژه در  تصادی بهزمانی که متغیرهای اق

. تغییرات منفی در نهاد اقتصاد موجب گذارد می تأثیراقشار مختلف جامعه روزمرة و زندگی اجتماعی 

نظر وجود دارد که با تشدید  ن خصوص اتفاقیدر ا. یابدشود ناهنجاری اجتماعی افزایش  می
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 سرمایةمیان ناهنجاری و  . زیرارود یز رو به افول میاجتماعی ن رمایةس یاجتماع یها ناهنجاری

 سرمایةای معکوس برقرار است؛ بدین معنا که با افزایش ناهنجاری شاهد افول  اجتماعی رابطه

اقتصاد بر  تأثیرناهنجاری نهادی در ارتباط با   نظریةهای  فرض پیش م.هستیـ و برعکس  ـ اجتماعی

های بسیاری در سطح جهان به  اجتماعی تاکنون در پژوهش سرمایةو به دنبال آن ناهنجاری اجتماعی 

رسیده است و آمارهای اقتصادی در ایران نیز گواه صحت ارتباط میان تغییرات در نهاد اقتصاد تأیید 

 اجتماعی است. سرمایةبا ناهنجاری اجتماعی و 

 متغیرهای اقتصادی و افول هنجارهای اجتماعی در ایران
اجتماعی و و  بر تحوالت سیاسی قابلیت اثرگذاریاز غیرهای اقتصادی کالنی وجود دارند که مت

مانند افزایش نقدینگی، افزایش  یمتغیرهای توان به ی. در این میان مبرخوردارندفرهنگی جامعه 

که تحقیقات در جوامع مختلف نشان داده پیامدهای  اشاره کردکاری  بیافزایش و در نهایت  ،تورم

 اجتماعی و فرهنگی متعددی را به دنبال دارند.

 و تورم ینقدینگ

اسمی  ابعادکنندة  تنظیم دهنده و که نمایش ،ترین شاخص پولی مهممنزلة به  ،طبق تعاریف، نقدینگی

گیری نقدینگی  تشکیل شده است. در خصوص علل شکلپول  شبهاز دو جزء پول و  ،اقتصاد است

گذاری  ها و عملکرد و سیاست توان گفت دولت در مجموع می ،اما ؛مباحث فراوانی طرح شده

رشد نقدینگی است. افزایش نقدینگی و به تعبیری سرعت افزایش  مهم ها یکی از علل اقتصادی آن

 .نقدینگی در اقتصاد پیامدهای منفی بسیاری به دنبال خواهد داشت

صورت مداوم در حال به  0731تا سال  0731روند رشد نقدینگی از سال  0مطابق نمودار 

کندتر از هشت سال بعد بوده  0734تا  0731های  افزایش بوده است. این روند البته در فاصلة سال

سرعت رشد  سرعت افزایش نقدینگی رو به کاهش نهاد.  0731پس از سال »است. در واقع، 

)یاورزاده و  «برابر شده است 3/7درصد بوده است و در مجموع  11نقدینگی در این مدت سالیانه 

میلیارد  470/07های هفتم و هشتم از  (. میزان نقدینگی کشور در دوران دولت33: 0731همکاران 

میلیارد تومانی است  377/3دهندة رشد سالیانة  میلیارد تومان رسید که نشان 010/31تومان به 

لیارد تومان به می 010/31های نهم و دهم از  حجم نقدینگی در دوران دولت(. »13: 0737)واعظی 
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: 0737)واعظی « میلیارد تومانی است 153/51میلیارد تومان رسید که مبین رشد سالیانة  311/411

کند با افزایش میزان نقدینگی در دست مردم  های علمی در ایران حکایت می یافته(. 13ـ  13

هش رفته است ناهنجاری اجتماعی در کشور افزایش یافته و امنیت و سرمایة اجتماعی رو به کا

. این وضعیت بیش از هر چیز به دلیل ارتباط میان نقدینگی بر (11: 0731)شهبازی و همکاران 

میزان تورم و آثار و پیامدهای اجتماعی تورم در ایران است. در واقع، افزایش نقدینگی، جدا از 

ذار است. ارتباط تأثیرگذاری مستقیم، بر دیگر متغیرهای اقتصادی مرتبط با ناهنجاری نیز تأثیرگ

های بسیاری تأیید شده است. همة مطالعات  میان رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران در پژوهش

؛ جاللی نائینی 0731؛ داوودی 0735سوری  ؛ طیبیان و0714گرفته در این خصوص )نیلی  انجام

و پارسا  ؛ هادیان0733؛ حسینی و محتشمی 0730؛ کازرونی و اصغری 0733نیا  ؛ افشین0731

ای پولی است. این رابطه با توجه به  اند که تورم در اقتصاد ایران پدیده ( به این نتیجه رسیده0733

تأکید نظریة ناهنجاری نهادی بر نقش تورم به مثابة یک متغیر تأثیرگذار اقتصاد کالن بر تشدید 

 کند. ناهنجاری اجتماعی اهمیت دوچندان پیدا می

 
 )منبع: بانک مرکزی( 1731 تا 1731 های حجم نقدیگنی در سال. 1 مودارن

ها تعریف کرد. در سطح کالن تورم آثار  توان افزایش کمابیش سریع و مداوم قیمت تورم را می

گذارد و از این طریق فضای کالن را با  متغیرهای کالن اقتصاد ملی باقی می ةداری بر همامعن

ثباتی و  اطمینان در اثر این بی سازد. هنگامی که سطح ریسک و عدم رو می ل روبهومرج و تزلز هرج

از قبیل کاهش صادرات، افزایش  ـ کند آثار اقتصادی تورم ناپذیری امور افزایش پیدا می بینی پیش
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چه  ،بازد و دولت را در برابر آثار غیراقتصادی آن رنگ میـ و ...  ،ها واردات، کسری تراز پرداخت

 کند ی خطرناک و پرهزینه مواجه میها با چالش ،مردم چه در برابر رقبای خارجیعامة برابر  در

پول و منشأ زا بودن  مطالعات در اقتصاد ایران نشان داده به دلیل درون(. 037: 0734 مؤمنی)

)سرآبادانی  زایش نرخ تورم ارتباط مثبت دارددولت این نرخ با افگستردة انضباطی  همچنین بی

های مورد  آمارها روند رو به رشد تورم در سال ،چه باشد علت تورم هر ،در نهایت .(035: 0731

 ینمای در ،امااست؛ سینوسی . این روند دهند را نشان می ،0731تا  0731یعنی  ،بررسی این نوشتار

زمرة ران را در یها سخن گفت که ا توان از حجم باال و روند رو به رشد تورم در این سال یکلی م

 دار باال قرار داده است.یتورم پا یدارا یکشورها

 
 1731 تا 1731 های تورم بین سالمیزان . 1 نمودار

تورم بسیار شدید یا  ،تورم شدید ،تورم ضعیف بندی مرسوم تورم را در سه سطح چنانچه دسته

تورم و میزان وخیزهای زیادی در  اهد افتهای بعد از انقالب ش در سال ،گسیخته بپذیریم افسار

درصد در سال  3/17تورم از  ،مثالًهای مختلف هستیم.  رسیدن آن به هر سه سطح مذکور در سال

درصد افزایش یافت  4/43تورم به نیز  0734رسید. در سال  0737درصد در سال  75به  0753

به دنبال رونق اقتصادی و بهتر شدن  0731و  0733های  در سال(. 75: 0731 همکاران)آقابابایی و 

 0731درصد در سال  4/00تورم در کشور کاهش یافت و به حدود میزان دولت بودجة وضع 

های  با اتخاذ سیاست 0734در سال  ثابت ماند و سرانجام تورم تقریباًمیزان  0737سال  رسید. در
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های  در سال .(33: 0731اران همکیاورزاده و ) درصد رسید 4/01انقباضی از سوی دولت به حدود 

تورم با  0731تا سال  0731دهة  یران در ابتدایا نیز همین شرایط وجود داشته و 0731پس از 

در خصوص چرایی  ،فارغ از علت تورم(. 4: 0737 و امیری چشمی) شدرو  هخته روبیافسارگس

 کرد.تأکید ر ین متغید اباید بر پیامدهای متعد ،بر نقش تورم در تضعیف هنجارهای اجتماعیتأکید 

 تورم و ناهنجاری اجتماعی

ارتباطی دوسویه  است کههای اقتصادی و متغیری با پیامدهای فرااقتصادی فراوان  تورم مادر بیماری

معه نیز های اخالقی جا تواند بر ارزش های اخالقی جامعه دارد و تغییرات آن می با اخالق و ارزش

دار روندهای تورمی  معناقریب به اتفاق اقتصاددانان بر همبستگی  اکثریت»گذار باشد. تأثیرشدت  به

عتیاد، ، طالق، رشوه، خودکشی، ا در یک اقتصاد با روندهای جرم و جنایت، سرقت، انواع بزهکاری

 یهنجارها بر اثرگذار عامل منزلة به تورم یبررس .(033: 0734 مؤمنی) «... توافق دارند اختالس، و

 خود مطالعة ( در0313کر )بار بِ است. نخستین جرم اقتصاد حوزةدر  جدید تمطالعا از یاجتماع

در  مطالعات .(031: 0734و پورفائز  یری)زب گرفت نظر در یاقتصاد تیک فعالی را یاجتماع جرایم

 زان ناهنجاری در جامعه وجود داردتورم و میمیزان ارتباط قوی میان  دهد نشان می جوامع مختلف

(Huppes 1976: 128).  ،ًدر کشور هلند  0334تا  0311های  سالفاصلة ای که در  در مطالعهمثال

 Huppes) دیرستأیید به  یقتل و خودکش و یکاربزه و ان تورم با طالقیمرابطة انجام گرفت 

همین رابطه مؤید نیز  ،ارستانپایتخت مج ،وضعیت بوداپستدربارة دیگری مطالعة . (154 :1976

اجتماعی  سرمایةاساس معیار سنجش منفی  بر اینکه به توجه با .(Frisnak 2015: 1) است

 است یاجتماع سرمایة کمتر زانیم یمعن به یاجتماع جرایم و انحرافات شتریب فوکویاما وقوع

 دولت یاقتصاد اهداف جهت در یمال و یپول یها استیس ظاهر در اگرچه دهد یم نشان مطالعات

 خواهد جا به ییبسزا تأثیر جوامع یاجتماع سرمایة بر خود یدر لوا ها استیس نیا د،یآ یدرم اجرا به

وجود تورم شدید یا  با .(033: 0737و پورفائز  یریشود )زب انگاشته می دهیاغلب ناد که گذاشت

که از تورم  ،درآمد یا با درآمد ثابت طبقات کمشود و  میگسیخته سوءاخالق میان مردم شایع  لجام

 و در پی انتقامشوند  می ناراضی برند، می که از تورم بهره ،های دیگر فراد و گروها از ،بینند لطمه می

شرایط تورمی به تعبیر داگالس نورث در عین حال، (. 43 ـ 43 :0731)سرآبادانی  آیند گرفتن برمی
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دهد و از همین روست که  قرار می تأثیرشدت تحت  مشروعیت تصوری مردم را از هر نظامی به

در سراسر  ناپذیرانکارهای اجتماعی به یک واقعیت  ان روندهای تورمی و ناهنجاریهمبستگی می

گذاری بر سایر متغیرهای تأثیردلیل   تورم از سویی به .(033: 0734 مؤمنی) شده است تبدیل جهان

 نیز حائز اهمیت است. ،کاری مانند بی ،اقتصادی

 کاری بی تورم و

ساز تضعیف هنجارهای اجتماعی و ظهور  عوامل زمینه یکی دیگر اززمرة کاری را باید در  بی

یعنی  ،های مورد بررسی این پژوهش کاری در سال روند بیمشاهدة بزهکاری در نظر گرفت. 

ها به صورت کلی رو به  کاری در این سال بیمیزان دهد  نشان می ،0731تا  0731زمانی فاصلة 

درصد و در  7/01به  0/3م و هشتم از های هفت کاری در دوران دولت افزایش بوده است. بی

افت. بسیاری از یش یافزا 0730درصد در سال  1/01به  7/01های نهم و دهم از  دولت

را بسیار بیشتر از  0731تا  0731های  کاری کشور در سال بیمیزان نظران و تحلیلگران  صاحب

 .(13: 0737دانند )واعظی  شده می رسمی اعالممیزان 

 )منبع: مرکز آمار ایران( 1731تا  1731های  کاری در سال یبمیزان . 1جدول 

6731 6733 6731 6731 6711 6716 6711 6717 6711 6711 6711 6713 6711 6711 6711 6716 

0730 0135 0735 0437 0431 0133 0033 0137 0035 0037 0135 0134 0033 0735 0137 0131 

 

های مورد بررسی این پژوهش  شود در بسیاری از سال های آماری مشخص می با مشاهده داده

 01کاری باالی  بیمیزان درصد را مشاهده کرد. تداوم  01کاری زیر  بیمیزان توان  در کمتر سالی می

های  کاری و تشدید ناهنجاری کند که ارتباط میان بی درصد زمانی اهمیت دوچندان پیدا می

 شود.اجتماعی روشن 

 جتماعیکاری و ناهنجاری ا بی
کاری حتی در تصور مردم جوامع سنتی نیز عامل افزایش جرایم مختلف شناخته شده است.  بی

. از بعد کردتوان از دو منظر بررسی  کاری بر افزایش ناهنجاری اجتماعی و بزهکاری را می بی تأثیر

 ،رو ازین .امرار معاش دارندتأمین دهند که مشکل مالی یا  کاران را کسانی تشکیل می اقتصادی بی

های بحران  کاری همواره یکی از شاخص . از این منظر بیشوند جرایم و بزهکاری می مرتکب
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مانند  ،مطالعات گذشته .(011 ـ 015 :0733)بیات  شناسی بوده است مطالعات جرماقتصادی در 

 ییرهایمتغنیز مانند  یکار ینشان داد ب یبر ناهنجار ،1114و کائو در  0335فورم در  یفراملمطالعة 

شغل به  یشتر از افراد دارایکاران ب یافراد اثرگذار است و ب یت بر ناهنجاریسن و جنسچون 

علوم محققان از  یاریبس» .(Zhao & Cao 2010: 1216) ش دارندیگرا یاجتماع یها یناهنجار

 ;Relly & Weat 1992) دانند یگر مید کیکاری را دست در دست  و جرم و تبه یکار یب یاجتماع

Britt 1997; eliot & elingroth 1998; kaposhinsky & Etal 1998; Weat & Etal 1998; 

Lin 2007; Baonano & Montolio 2008; Baron 2008). دهد  ین مطالعات نشان میج اینتا

به  .(Hald Andersen 2012: 6)« وجود دارد یمنف یا کاری رابطه و سطوح تبه یان منافع اقتصادیم

و میزان  یعنی حجم نقدینگی ،شود تغییرات و رشد سه متغیر کالن اقتصادی می ب روشناین ترتی

های اجتماعی  تشدید ناهنجاریزمینة ویژه در  پیامدهای منفی متعددی به ،کاری بیمیزان تورم و 

شود؟ به  های اجتماعی چگونه مشخص می ناهنجاریبر دارد. اما پیامد وضعیت منفی این متغیرها 

 ،میزان جرم و بزهکاریو  طالق شامل میزان ،ر در اینجا بر سه ناهنجاری کالن اجتماعیاین منظو

شود که در  میهای برگشتی اشاره  و همچنین رشد چک ،شود یان مشخص میکه با تعداد زندان

 اند.  شناسایی ناهنجاری اجتماعی شناخته شدهزمینة های مطرح در  مشخصههای متعدد  پژوهش

 در ایران یاجتماع یها ید ناهنجاریتشد

ران یف آن در ایتضع ةدهند نشان یاجتماع سرمایةت یوضعمختلف در ارتباط با  یها ج پژوهشینتا

کند که  یاما اشاره میداد فوکوین رویا ییگذشته است. در خصوص چرادهة ژه در طول دو یو به

بودن  یجه به دوبعدن معنا که با تویدنگاه کرد. ب یاجتماع سرمایةبه  یمنف یتوان به شکل یم

تر  قیر دقیتعب  و به ید وجوه منفیاما تشدیاز نگاه فوکو یاجتماع سرمایةبودن(  ی)مثبت و منف

ن یدر ا برد. یز پین یاجتماع سرمایةت یتوان به وضع یم یاجتماع یژه هنجارهایو آن به یها مؤلفه

در این امر دخیل اقتصادی  متغیرهایبدون شک ، ناهنجاری اجتماعیتأکید نظریة اساس  بر ،نوشتار

 یها از علت یکی یاجتماع یها ید ناهنجاریتشدی اقتصادی و ها تغییر شاخصاز این رو هستند. 

دهة رسد  یبه نظر م شود. یر شناخته میاخدهة دو در ران یدر ا یاجتماع سرمایةف یتضع یاصل

ظر گرفت. در تحقیقی که ران در نیدر ا یاجتماع یها  ید ناهنجارید آغاز روند تشدیرا با 0731
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مانند رشوه و  ،ن دهه انجام داد مشخص شد با افزایش انحرافات سازمانییپور در ا عیفرامرز رف

 یمنتشرشده از سو یها داده اند. و انحرافات اجتماعی کارهای نامشروع هنجارمند شده ،اختالس

به خود گرفته  یشتریب بعد تا امروز سرعت یها ن روند در سالیدهد ا نشان می یمراجع رسم

 یرانیاجامعة در  یت آنومید وضعیو تشد یاجتماع یها یناهنجارش یشدن افزا روشن یبرااست. 

و « انیت و تعداد زندانیزان جرم و جنایم»و « زان طالقیم» یعنی ،سه شاخص مهمن نوشتار بر یا

 سرمایةحوزة ن از پژوهشگرا یاریاما و بسیکه فوکو، «یبرگشت یها ش تعداد چکیافزا»ن یهمچن

 شود. ی، متمرکز ماند بر آن تأکید کرده یاجتماع

 طالق

طالق را  ،شناسان به باور بسیاری از جامعه . اما،شوند ظاهر اموری فردی تلقی می ازدواج و طالق به

گذار بر حیات اجتماعی مورد مطالعه قرار تأثیرامور زمرة پیامدهای متعدد جمعی در واسطة باید به 

جوامع انسانی را همة مرکزی هستة ج و طالق با مفهومی به نام خانواده گره خورده که داد. ازدوا

اما یفوکوگسیختگی اجتماعی در نظر گرفت. مرحلة طالق را باید نخستین  ،رو ازین .دهد تشکیل می

رابطة او . داند یانباشت و انتقال آن م یو عامل اصل یاجتماع سرمایةن منبع یتر خانواده را مهم

، کاهش اعتماد به یها، کاهش اعتماد اجتماع تیش آمار جنایخانواده و افزا ین فروپاشیم بیتقمس

اساس  بر .(011: 0730 همکارانو  ی)اسحاق کند یمطرح مرا  یمدنجامعة ت زوال یو در نها، نفس

وری درصد نوجوانان و جوانانی که به اتهام دزدی در مراکز بازپر 35شده در ایران،  مطالعات انجام

 یا یکی از والدین اند هایی هستند که پدر و مادر از هم جدا شده برند فرزندان خانواده به سر می

شاهد افزایش  ،دهین پدیا یمنف یامدهایبا وجود پ .(031: 0731)کاملی اند  ازدواج مجدد کرده

 م.یا گذشته بودهدهة طالق در کشور در طول دو میزان مستمر 

دهد میزان طالق در ایران به صورت خطی و  نشان می 7ه از نمودار آمد دست نتایج آماری به

تا سال گذشته، رو به افزایش  0731های مورد بررسی این پژوهش، یعنی نیمة دهة  مستقیم در سال

« های اخیر سیر نزولی داشته است نسبت ازدواج به طالق نیز در سال در طرف مقابل»بوده است. 

دهندة تضعیف  افزایش مستمر و باالی نرخ طالق در کشور نشان (.41: 0734پور فرد  )بانکی

 های اخالقی بسیاری را نیز به دنبال دارد. خانواده بوده که در بطن خود ناهنجاری
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 (WWW. Sabteahvalمنبع: ) 1733 تا 1731 یها در سال ازدواج و آمار طالق. 7نمودار 

 انیو تعداد زندانت یزان جرم و جنایم

افشانی و ؛ 0731 همکاران زاده و حسین؛ 0734های متعدد )خراطها و جاوید  نتایج پژوهش

و  ،( در شهرهای بزرگی مانند تهران، بندرعباس، یزد0735بخارایی و همکاران ؛ 0734همکاران 

یش گرارشد مؤید های خیابانی همگی  بر گرایش به نزاعمؤثر اهواز در خصوص عوامل اجتماعی 

داد ین رویدر خصوص علت ا .(01: 0734 دیخراطها و جاو) به نزاع خیابانی در ایران است

های  گرفته در ارتباط با ناهنجاری های انجام پژوهش یبرخ است. مطرح شده یگوناگون یها دگاهید

ها  ها به ارزش اجتماعی افراد بر پایبندی آنـ  پایگاه اقتصادی دهد نشان میاجتماعی در ایران 

تر بیشتر از طبقات باالست  یینمیزان و شدت جرایم بین طبقات پا مثالًگذار است. تأثیر

هشتاد دهة طول در  یقانون یبه سازمان پزشک یارجاع یها پرونده .(073: 0733)فیروزجانیان 

با گذر و قرار گرفته  یدگیمورد رس یقانون ینزاع در پزشکپروندة  5311111 ش ازیدهد ب ینشان م

ده یمورد رس 7303170به  0733در سال به عنوان نمونه تنها شتر شده و یها ب ان تعداد پروندهزم

در کشور در طول  یق از تعداد منازعات و بزهکاریبا توجه به نبود آمار دق .(www.Imo.irاست )

. ت قلمداد کردیزان جرم و جنایبرای بررسی م یان را شاخصیتوان تعداد زندان یهای گذشته م سال

تا  0731 یها سالفاصلة ران را در یان در ایآمار تعداد زندان ییاست جنایقات سیتحق یالملل نیب نهاد

 آمده است. 4بررسی کرده که نتایج آن در نمودار  یداخل ینهادها یها اساس داده بر 0731
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 (Walmsly 2018: 10) 1731تا  1731های  سال عداد زندانیان کشور درت .4 نمودار

ن یا یمورد بررس یها ران در اغلب سالیان در ایدهد تعداد زندان ینشان م 4نمودار  یآمارها

موجود شاخص میزان متوسط زندانیان کشور  یهااساس آمار بر ش بوده است.یپژوهش رو به افزا

میلیون نفر در سال  نفر در هر یک 1011به حدود  0753میلیون نفر در سال  نفر در هر یک 073از 

سازمان  ةشد بر اساس آمارهای اعالم .(41: 0731 یدفرؤم)رنانی و افزایش یافته است  0731

ت یجمع یدرصد 11با در نظر گرفتن رشد  0735تا  0714ران از سال یان در ایها تعداد زندان زندان

به لحاظ تعداد  ییایآس یان کشورهایششم را در مرتبة درصد افزایش یافته و ایران  777حدود 

مهم را نکتة این  ،های اخیر شاهد کاهش آمار زندانیان در کشور هستیم . هرچند در سالدارد یزندان

دیه و  که بخش زیادی از این کاهش تعداد زندانیان به دلیل تغییرات قانون چکگرفت باید در نظر 

 نداشتهودی زندانیان کاهش های جایگزین زندان بوده و در بسیاری از موارد تعداد ور و مجازات

انجام  0734ان که در سال یرانیا یها ها و نگرش موج سوم ارزش یاساس پژوهش کشور رباست. 

ت کشور ین وضعیر کشور و همچنت دیت موجود جرم و جنایوضع در زمینةت مردم یگرفت ذهن

 شده است. یابیو نامطلوب ارز ین خصوص منفینده در همیسال آدر پنج 

دهندگان این پیمایش  درصد پاسخ 0/54مشخص است  1های جدول  که از دادهگونه  همان

کشوری بر این باورند که در خصوص میزان ارتکاب جرایم وضعیت کشور در طول پنج سال 

اند که میزان جرایم در کشور  درصد نیز بر این باور بوده 1/50گذشته بدتر شده و در سوی دیگر 

اما شاخص (. 033: 0734یابد )وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  میدر طول پنج سال آینده افزایش 
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  کنندة سنجش تواند تکمیل هم وجود دارد که می« محل های بی میزان صدور چک»دیگری با عنوان 

 رشد ناهنجاری اجتماعی در ایران باشد.

 ت در کشوریرات شاخص جرم و جناییتغ در زمینة نگرش مردم. 1جدول 

 فراوانی درصدی فراوانی مطلق (وضع اجتماعی )جرایم

 

 

وضع فعلی نسبت به 

 پنج سال قبل

 5430 3111 بیشتر شده

 0331 1301 کمتر شده

 1033 7115 فرقی نکرده

 3431 04175 پاسخ معتبر

 011 04314 جمع

 

 

وضعیت در پنج سال 

 آینده

 5031 3170 بیشتر شده

 1131 7137 کمتر شده

 1531 7301 فرقی نکرده

 3334 04511 پاسخ معتبر

 011 04311 جمع

 (033: 0734 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیمنبع: )

 های برگشتی چکزان یم

چک ابزاری برای بیان  ،در واقع ،اما .دارد یاقتصاد یتیدر ظاهر ماه است که یبانک یچک سند

عموماً به اعتماد  ،یماعاجت یهنجارها یعنی ،مهم آنمؤلفة اجتماعی و  سرمایةتماد دوطرفه است. اع

هنجارهای بر اساس و متوجه میزان همکاری یک فرد و تمایل او برای زندگی کند  میاشاره 

 & Woolcock)کنند  هنجارها زندگی نمیبر اساس ست که موجود در جامعه و تنبیه کسانی ا

Narayan 2000: 225-249با شاخص ی ای برای تسهیل مبادالت اقتصاد وسیلهمثابة ز به ین (. چک

تماعی را نشان جا سرمایةتواند وضعیت کاهش  می های دیگر بهتر از شاخص اعتماد سروکار دارد و

ت یاز وضع یتواند نشان یزان چک بالمحل صادرشده در اقتصاد هر کشور میم یبررس. دهد

زان صدور یم دهد ینشان م آمارهادر آن کشور باشد.  یاجتماع سرمایةت یو در نها یناهنجار

ر به یاخ یها رو به رشد داشته و در سال یگذشته رونددهة در طول دو  یبرگشت یها کچ

 ده است.یرس یبحران یتیوضع
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 ایران(منبع: بانک مرکزی به میلیون برگ ) 1733تا  1733های  های برگشتی طی سال چک تعداد. 5نمودار 

 3/05و  0730درصد در سال  31/00به  0734در سال درصد  37/4های برگشتی از  تعداد چک

اعتمادی مردم به  افزایش بیدهندة  تواند نشان افزایش یافته است که می 0731درصد در سال 

: 0733زاده  ها باشد )حمیدی اجتماعی در کشور طی این سال سرمایةدیگر و در نتیجه کاهش  یک

و  یاعتماد اقتصاد یفضاکردن  در روشن  ت چکیبا توجه به اهم یزان چک برگشتین میا .(31

 یمنف یدر جامعه دارد که برآمده از فضا یاخالق یت از افول اعتماد و هنجارهایکسب و کار حکا

ن پژوهش است. یا یمورد بررس یها از سال یاریو تورم باال در بس ،یکسب و کار، رکود اقتصاد

ان در سال یرانیا یها ها و نگرش ارزش یش کشوریمایآمده در موج سوم پ دست به یها داده یبررس

 دارد. یرانیاجامعة در  یت از بحران اخالقیز حکاین 0734

ها و  دهندگان پیمایش کشوری ارزش درصد پاسخ 1/13سازد  روشن می 7های جدول  داده ۀ

اند که در طول پنج سال آینده رواج صفات  بر این باور بوده 0734های ایرانیان در سال  نگرش

دهد بخش وسیعی از جامعة  قی منفی در کشور بیشتر خواهد شد. نتایج این پژوهش نشان میاخال

اند و شرایط اخالقی جامعه را نامناسب و نامطلوب ارزیابی  ایرانی به آیندة اخالقی جامعه بدبین

آمده در  دست های دیگر به اعتمادی در کشور است. داده دهندة تشدید فضای بی کنند که نشان می

های ایرانیان نیز بر وضعیت نامطلوب هنجارهای  ها و نگرش وهش سطح کشوری ارزشپژ

گذارد. مثالً، در موج دوم در پاسخ به پرسشی دربارة رواج  اجتماعی در ایران صحه می

های اجتماعی در ایران مواردی همچون اعتیاد، طالق، تبعیض، و ... در سطح باال ارزیابی  ناهنجاری

 شده است.
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 جامعه یت اخالقیوضع در زمینةنگرش مردم . 7جدول 

 فراوانی درصدی فراوانی مطلق وضعیت اخالقی

 

 

رواج صفات اخالق منفی 

 ندهیسال آپنج در 

 1331 01030 بیشتر خواهد شد

 330 0117 کمتر خواهد شد

 333 0440 فرقی نخواهد کرد

 31 01305 پاسخ معتبر

 011 04311 جمع

 

 

مثبت  رواج صفات اخالقی

 سال آیندهپنج در 

 0034 0133 شد بیشتر خواهد

 5333 3370 کمتر خواهد شد

 0730 0355 فرقی نخواهد کرد

 3434 01537 پاسخ معتبر

 011 04311 جمع

 (033 :0734 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیمنبع: )
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 (173: 1731 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی)عی در ایران اجتما ناهنجاری های وضعیت شاخص. 1نمودار 

ترین  دهندگان اصلی های ایرانیان نیز پاسخ ها و نگرش و در موج سوم ارزش 0734در سال 

و نابرابری قلمداد  ،فساد ،قانونی، مشکالت فرهنگی موضوعاتی همچون بیرا  مشکالت اجتماعی

 .دهد می را نشان کشورو اخالقی در  اند که شرایط نامطلوب هنجارهای اجتماعی کرده

 و پیشنهاد  نتیجه

در سطوح خرد و کالن اجتماعی در ایران  سرمایةدر زمینة گرفته  های صورت تایج اغلب پژوهشن
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های  نتایج پژوهش حاضر نیز با اتکا به داده. کند میاجتماعی در کشور حکایت  سرمایةاز تضعیف 

های ایرانیان و  ها و نگرش موج دوم و سوم ارزش های مانند داده ،موجود در سطح کشوری

نشان  ،کاری تورم و بیو  مانند نقدینگی ،های موجود متغیرهای اقتصاد کالن کشور همچنین داده

موجب کاهش ناهنجاری اجتماعی و از این طریق سبب افول اقتصادی داد تغییرات در متغیرهای 

های  ید ناهنجاریدکه تشکرد به این نکته توجه  است. البته بایدشده اجتماعی در ایران  سرمایة

سال هشت به نسبت  0734تا  0733های  سالفاصلة اجتماعی در  سرمایةاجتماعی و کاهش 

مواردی همچون فزایندة افزایش  0731تا  0735سال هشت های نهم و دهم کمتر بوده و در  دولت

ت عاجتماعی نیز با سر سرمایةادی کاری موجب شده با ضعف در عملکرد نهاد اقتص نقدینگی و بی

آنومی در ایران در دو  ةدهند های مهم نشان شاخصباالتری کاهش یابد. به این ترتیب باید گفت 

اجتماعی در  سرمایةاخیر سیری منفی در پیش گرفته است که زنگ خطری برای تداوم افول دهة 

های  با سیاستفقط ن اقتصادی آید. از آنجا که تغییر در این متغیرهای کال کشور به حساب می

رسد بیش از هر چیز باید  به نظر می ،پذیر است های کالن اقتصادی امکان ریزی دولتی و تغییر برنامه

تالش در جهت اصالحات اقتصادی کالن و  ،رو کرد. ازینتأکید بر نقش دولت در این زمینه 

اقتصاد و عرصة در دولت اخلة مد رابری در کنار کاهشو ناب ،کاری، فقر تورم، بیمیزان کاهش 

تواند نقشی اساسی در تقویت هنجارهای  مدنی در ایران میجامعة های  ایجاد فضا برای تقویت پایه

 اجتماعی در کشور داشته باشد. سرمایةآن تقویت تبع اجتماعی و به 



055     ،8931 زمستان، 4، شمارة 6دورة مدیریت سرمایة اجتماعی 

 منابع
، ، تهـران (شـده  نجامهای ا مروری بر پژوهش) تورم در اقتصاد ایران .(0731) ، محمدابراهیمآقابابایی .0

 آموزشی کوثر. ـ مرکز پژوهشی

، اســتان، مــوج دوم، تهــران 13هــای پیمـایش در   یافتــه .(0731) هــای ایرانیـان  هـا و نگــرش  ارزش .1

 و ارتباطات. ،پژوهشگاه فرهنگ، هنر

، اسـتان، مـوج سـوم، تهـران     13هـای پیمـایش در    یافتـه  .(0734) هـای ایرانیـان   ها و نگرش ارزش .7

 و ارتباطات. ،، هنرپژوهشگاه فرهنگ

بر درخواست طـالق زنـان در   مؤثر  یسنجش عوامل اجتماع» (.0730)همکاران ، محمد و یاسحاق .4

 .014 ـ 33صص  (،7) 01، استیزن در توسعه و س، «شهر تهران

 ،تهران و کاربردها(، ،ها اجتماعی )مفاهیم، نظریه سرمایة(. 0735) شیروانی رضا الوانی، مهدی و علی .5

 مانی.

گرفتـه از عوامـل    کیفی مردان و زنان طـالق مطالعة »(. 0734)همکاران فرد، امیرحسین و  پور یبانک .1

 .14 ـ 73صص  ،53 ،«ساز طالق فرهنگی زمینه

، ، تهـران محـور  پیشـگیری از جـرم بـا تکیـه بـر رویکـرد اجتمـاع        (.0733)همکاران بیات، بهرام و  .3

 انتشارات نیروی انتظامی.

 علم. ،، تهراناجتماعی سرمایةی مفهومی و نظری مبان(. 0731پیران، پرویز ) .3

 شیرازه. ،، تهرانو دموکراسی ،اجتماعی، اعتماد، توسعه سرمایة(. 0734بخش، کیان ) تاج .3

 ،(0) 0، جستارهای اقتصـادی ، «تورم در ایرانمحاسبة هستة »(. 0737) امیری چشمی، علی و هادی .01

 .053 ـ 013 صص

 5، اجتمـاعی  سرمایةمدیریت  ،«اجتماعی در ایران سرمایةفول ی اواکاو»(. 0733زاده، علی ) حمیدی .00

 .013 ـ 30صص  ،(0)

شـناختی بـروز نـزاع و     بررسی علـل و عوامـل جامعـه   » (.0734) جاوید ا، سعید و نورمحمدخراطه .01

 .50ـ 13صص ، (3 و 1، )1 ، سمطالعات امنیت اجتماعی، «درگیری و پیامدهای آن در شهر تهران

 043صص  ،(17) 1 س، رفاه اجتماعی ،«اجتماعی سرمایةتبیین افول »(. 0731)دینی ترکمانی، علی  .07

 .031 ـ



   055   ای کالن اقتصادی بر سرمایة اجتماعی در ایرانتأثیر متغیره

پتانسـیل آنـومی در شـهر    زمینة پژوهشی در ) آنومی یا آشفتگی اجتماعی .(0733فرامرز ) ،پور رفیع .04

 سروش. ،، تهران(تهران

و  ،جتمـاعی ا سـرمایة هـای افـول اخـالق و اقتصـاد،      چرخه .(0731) مؤیدفر رنانی، محسن و رزیتا .05
 طرح نو. ،، تهرانتوسعه در ایران

، «اجتمــاعی ایــران ســرمایةتــورم و کــاهش » .(0737) ابراهیمــی پورفــائز زبیــری، هــدی و ســهند .01

 .107 ـ 037صص (، 4) 03، ریزی و بودجه برنامه

 ةسازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشـ ، ، تهراندولت و تورم(. 0731رضا ) سرآبادانی، غالم .03

 ی.اسالم

، ، تهــراناجتمــاعی ســرمایةمبــانی مفهــومی (. 0733)همکــاران و  ، محمدمهــدیشــجاعی بــاغینی .03

 مطالعات فرهنگی و اجتماعی.پژوهشکدة 

آفـاق  ، «یت اجتمـاع یـ بر امنمؤثر  یعوامل اقتصاد یبررس(. »0731)همکاران و  یعل ، نجفیشهباز .03
 .047 ـ 015صص  (،01) 4، تیامن

پژوهشـکدة  ، تهـران:  اجتمـاعی  سـرمایة  .(0733) کاوسـی  یلرضـا و اسـماع   صالحی امیـری، سـید   .11

 تحقیقات استراتژیک.

طلیعـة  و دانش اجتماعی در  ،اقتصاد سیاسی، اجتماعینظریة اجتماعی و  سرمایة (.0735فاین، بن ) .10

 مطالعات راهبردی.پژوهشکدة انتشارات ، سید محمدکمال سروریان، تهرانترجمة ، سومهزارة 

 عباس توسـلی،    غالمترجمة ، اجتماعی و حفظ آن سرمایةپایان نظم:  (.0735فوکویاما، فرانسیس ) .11

 حکایت قلم نوین. ،، تهران1

هـا و هنجارهـای    ارزشحـوزة  شـده در   فراتحلیل مطالعات انجام» (.0733اصغر ) فیروزجانیان، علی .17

 .043 ـ 017صص  ،1، راهبرد فرهنگ، «اجتماعی

 کویر. ،رضا غفاری و حسین رمضانی، تهران غالممة ترج، اجتماعی سرمایة (.0731فیلد، جان ) .14

طـالق   یب اجتمـاع یدر بروز آسـ مؤثر ف علل و عوامل یتوص یبررس»(، 0731، محمدجواد )یکامل .15

 .033 ـ 031 ، صص75، ش یدانش انتظام، «ران با توجه به آمار و اسناد موجودیاجامعة در 

 نی. ،صبوری، تهرانمنوچهر ترجمة  ،اجتماعی سرمایةنظریة بنیادهای  (.0733کلمن، جیمز ) .11

 نهادگرا. ،، تهراناقتصاد ایران در دوران دولت ملی(. 0734)تبریزی  نقش مومنی، فرشاد و بهرام .13



054     ،8931 زمستان، 4، شمارة 6دورة مدیریت سرمایة اجتماعی 

در شـرایط   راهبرد سیاست خارجی برای ارتقای جایگـاه اقتصـادی ج.ا.ا.  (. 0737واعظی، محمود ) .13
 و کشاورزی ایران. ،تهران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن ،المللی جدید بین

ترجمـة  ، (مجموعـه مقـاالت  ) اجتمـاعی  سـرمایة اعتمـاد و   .(0733) تـونکیس  همس، لزلی و فران .13

 مطالعات فرهنگی و اجتماعی.، پژوهشکدة فروز، تهران محمدتقی دل

، های مهار آن در ایران و جهـان  مدیریت تورم و استراتژی(. 0731) همکاران، محمدرضا و یاورزاده .71

 اپ و نشر بازرگانی.شرکت چ، تهران

31. Amirkhani, Amirhossein & Azam Tadayon (2011). Examining the Influences of Social 

Capital and Knowledge on Innovation, World Applied Sciences Journal, 14 , pp. 1339-

1343. 

32. Bernburg, Jon Gunner (2002). Anomie, Social Change and Crime, A Theoretical 

Examination of Institutional-Anomie Theory, British Journal of Criminology, 42, pp. 

729-742. 

33. Bhandari, Humnath & Yasunobu Kumi (2009). What Is Social Capital? A 

Comprehensive Review of the Concept, Asian Journal of Social Science, Volume 37)3(, 

pp. 480-510. 

34. Bourdieu, Pierre & Loic J. D. Wacquant (1992). An Invitation to Reflexive Sociology, 

Chicago: University of Chicago Press. 

35. Groot, Judith, M. & Geertje De Schuitema (2012). How to Make the UnPopular  

Popular? Policy Characteristics, Environmental Science & Policy, 9(2), pp. 100-107. 

36. Hald Andersen, Signe (2012). Unemployment and Crime: Exprimental Evidence of the 

Causal Effects of Intensified ALMPs on Crime Rates among Unemployed Individuals, 

The Rockwool Foundation Research Unit, Study Paper, 38, pp. 1-28. 

37. Hiller, Victor & Recoules Magali (2009). Divorce Decisions, Divorce laws and Social 

Normes, Preliminary Version, pp. 1-25. 

38. Huppes, Tjerk (1976). Anomie and Inflation, Economics and Sociology: Towards an 

Integration, pp. 128-160. 

39. Institute For Criminal Policy Research (2018). World Prison Brief Data. 

40. Jenkins, Richard (2002). Pierre Bourdieu, revised edition, London: Routledge. 

41. Lin, Nan (1999). Building a network Theory of Social Capital .Connections, 22 (1), pp. 

28-51. 

42. Messner, S. F. & R. Rosenfeld (2001). Crime and the American Dream. Third Edition. 

Belmont, CA: Wadsworth. 

43. Muftic, Lisa R. (2007). Advanced Institutional Anomie Theory: A Micro level  

Examination Connecting Culture, Institutions and Deviance, International Journal of 

Offender Therapy and Comparative Criminology, Vol 50( 6), pp. 630-653. 

44. OECD (2001). The Well-Being of Nations: The Role of Human and Social Capital. 

Paris: Office of Economic Cooperation and Development (OECD). 

45. Popitz, Heinrich (2012). Genocide Studies and Prevention, International Journal, issue 

2(11), pp. 3-12. 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-94-017-1368-9
https://link.springer.com/book/10.1007/978-94-017-1368-9


   059   ای کالن اقتصادی بر سرمایة اجتماعی در ایرانتأثیر متغیره

46. Stone, wendy (2001). "Measuring social capital". Research paper, Australian Institute 

of Family studies, 24, pp. 30-45. 

47. Teymoori, Ali (2016). The Psychology of Anomie, the University of Queensland, School 

of Psychology. 

48. Turner, Jonathan H. (1994). Sociology: Concepts and Uses. McGrew- Hill, Inc. 

49. Wall, Ellen, Gabriele Ferrazzi, & Frans Schryer (1998). Getting the Goods, on Social 

Capital ,Rural Sociology, 63(2), pp. 28-47. 

50. Walmesly, Roy (2018). World Prison Population List, pp. 1-19. 

51. Woolcock, M. & D. Narayan (2000). Social Capital: Implications for Development 

Theory, Research, and Policy, The World Bank Research Observer, 15(2), pp. 225-249. 

52. World Bank (2007). Social Capital for Development. Available at: 

http://www1.worldbank.org/prem/poverty/scapital/. 

53. Zhao, Rouhui & Liqun Cao (2010). Social Cahnge and Anomie: A Cross- National 

Study, Social Forces. Vol 88(3), pp. 1209-1229. 

http://www1.worldbank.org/prem/poverty/scapital/

