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عنوان طرح پژوهشي:  -1-1
ايراني  -انداز و الگوي توسعه اسالميمحورها و مضامين برنامه پنجم سازندگي كشور مبتني بر الزامات سند چشم

 سرمايه اجتماعي از ديدگاه اسالم)(محور شناخت 

مدير طرح پژوهش -1-2

 سيد حسين ميرمعزي االسالمحجت نام و نام خانوادگي:

 دكتر منصور اعتصامي ناظر طرح پژوهشي: ريزيموسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه كارفرما:
 30/09/89 تاريخ پايان پروژه: 01/09/1386 تاريخ شروع پروژه: -1-3
 

 مدارك موجود: -2

 )Wordنسخه ديجيتال (            گزارش نهايي مكتوب            
 )PDFنسخه ديجيتال (           

 )Wordنسخه ديجيتال (            مقاله            
 )PDFنسخه ديجيتال (           

 

 كليات طرح پژوهش: -3
 ايراني  -انداز و الگوي توسعه اسالميمبتني بر الزامات سند چشم محورها و مضامين برنامه پنجم سازندگي كشور: عنوان

 (محور شناخت سرمايه اجتماعي از ديدگاه اسالم)
 :هاي سرمايه اجتماعي از ديدگاه اسالم چگونه مولفهجتماعي از ديدگاه اسالم كدامند و هاي سرمايه امولفه مساله تحقيق

 ؟گذارندبر روند توسعه اقتصادي تاثير مي
 شناسايي نظريه سرمايه اجتماعي از ديدگاه اسالم. :فهد 
 قلمرو زماني: - 
 ايران. :قلمرو مكاني 
 :يافته است.با استفاده از منابع معتبر موجود، سامان كه  توصيفي و تحليل محتوا روش تحقيق  
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 :مدل مورد استفاده - 
 :طرح حاضر در شش فصل به شرح زير سازماندهي شده است. خالصه فصول 

، مسئله تحقيق، ضرورت انجام پژوهش، سواالت، فرضيه و روش تحقيق »كليات و مفاهيم«فصل اول با عنوان در  -
 تشريح شده است.

مطالعات صورت گرفته پيرامون مفهوم، عوامل و متغيرهاي  ،»ادبيات سرمايه اجتماعي«تحت عنوان  دومدر فصل  -
اجتماعي و رشد اقتصادي در داخل و خارج از ايران سرمايه اجتماعي و مطالعات صورت گرفته پيرامون سرمايه 

 بررسي شده است.

در اين فصل تعريف،  اختصاص يافته است.» چارچوب مفهومي و مباني نظري تحقيق«فصل سوم به بيان  -
 هاي سرمايه اجتماعي به تفكيك ارائه شده است.، مفاهيم، ابعاد، سطوح و مؤلفهچارچوب

 شدهبا توجه به دستاوردهاي فصول گذشته تالش » ه اجتماعي از ديدگاه اسالمسرماي«با عنوان  چهارمدر فصل  -
 .شودتا نظريه سرمايه اجتماعي از ديدگاه اسالم شناسايي 

فصل در اين در  مدنظر قرار گرفته است. »ياقتصاد توسعه و ينيد شهياند در ياجتماع هيسرما« پنجمدر فصل  -
هاي سرمايه اجتماعي از منظر اسالم تا مكانيزم تاثيرگذاري مؤلفه شدهپي پاسخ به پرسش اصلي پژوهش، تالش 

 .شوددر توسعه اقتصادي بررسي 
 ،فصل اين در اختصاص يافته است. »توسعه مجپن برنامه يبرا ييراهبردها هئارا و يبندجمع« ششم بهفصل  -

بهبود وضعيت سرمايه راهبردهايي براي  و در ادامه، هبندي از مطالب و فصول گذشته بيان شدنخست جمع
 .ه استارائه شد ،برنامه پنجم توسعه بر اساس الگوي ايراني ـ اسالمياجتماعي كشور در 

 :نتايج 

هاي سرمايه اجتماعي از در صورت تحقق معيارها و شاخصطور خالصه نتايج حاصل از اين تحقيق بيانگر آن است كه به
 براي توسعه اقتصادي فراهم خواهد شد.ديدگاه اسالم، بسترهاي مناسب 

 

 واژگان كليدي: -4

 .رشد اقتصادي، اعتماد، انسجام اجتماعي، صداقتسرمايه اجتماعي، برنامه پنجم توسعه، 
Social Capital, Fifth Development Plan, Economic growth, Confidence, Social Solidarity, 
Truthfulness.
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 قابل استخراج از طرح:سياستي هاي توصيه -5

برنامـه  بهبود وضعيت سرمايه اجتمـاعي كشـور   هاي ذيل را به عنوان پيشنهادهاي راهبردي براي در انتهاي طرح محقق توصيه
 پنجم عنوان نموده است:

نظـران  ريـزي رئـيس جمهـور بـا همكـاري صـاحب      هاي تخصصي معاونت نظارت و برنامـه شود كارگروهپيشنهاد مي .1
بـه تصـويب شـواري عـالي انقـالب      » گـراي اسـالمي  دولت توسعه«ها، سندي را با عنوان علميه و دانشگاههاي حوزه

 فرهنگي برسانند.

كه به جهـت سـازماني ارتبـاط    » صيانت از سرمايه اجتماعي«هاي تخصصي شود دولت با تشكيل كميتهپيشنهاد مي .2
هاي سـرمايه  اي دولتي را از حيث چگونگي وضعيت مولفههاي دولتي ندارند، فعاليت كليه نهادههمعناداري با دستگا

 اجتماعي رصد نموده، نتايج و راهكارهاي بهبود وضعيت موجود را در اختيار هيات وزيران قرار دهد.

با توجه به كاركردهاي مثبت و فراوان نظريه سرمايه اجتماعي در اسالم، بايستي از آن به عنوان روح حاكم بر برنامه  .3
برنامه توسعه ديـن  «اي باشد كه در نهايت بتوان از آن با عنوان در برنامه بايد به گونه» دين«ود. استقرار پنجم ياد ش

 ياد كرد.» محور

تواند تحقق سرمايه اجتماعي از منظر اسالم را به ارمغان تقويت باورهاي ديني و احياي مكارم اخالقي در جامعه، مي .4
هاي ديني بايستي به عنوان يكي از محورهاي اساسـي برنامـه   و تقويت ارزش هاي دينيآورد؛ از اين رو، احياي سنت
هـا و  هـا ونهادهـاي ذيـربط در حـوزه    شود دولت با همكاري دستگابنابراين پيشنهاد مي ؛پنجم مورد توجه قرار گيرد

انقـالب فرهنگـي    اقدام نموده، آن را به تصويب شواري عالي» سند ملي تربيت اسالمي«ها، نسبت به تدوين دانشگاه
 برساند.

آفريني نهادهاي آموزشي از مدرسه گرفتـه تـا مراكـز آمـوزش عـالي، الزم اسـت تقويـت و تحكـيم         با توجه به نقش .5
هاي آموزش و پرورش، علـوم،  خانهها به طور ويژه در دستور كار قرار گيرد. وزارتهاي سرمايه اجتماعي در آنمولفه

ان و آموزش پزشكي در اين خصوص نقشـي كليـدي دارنـد. بـازخواني محتـواي      تحقيقات و فناوري و بهداشت، درم
كتب درسي در مقاطع گوناگون تحصيلي، ايجاد روح تعاون و همكاري، تقويت تعهد ديني، تقويت روحيـه دالوري و  

هاي پژوهشي و ... از جمله مواردي اسـت كـه عنايـت بـه     دهي پروژهجوانمردي، ايجاد حس مشترك هدفمند، جهت
 رسد.ها ضروري به نظر ميآن

هاي ديني، بـرانگيختن احسـاس مسـئوليت و تعهـد دينـي در مخاطبـان و پرهيـز از        تبيين صحيح از تقدس آرمان .6
 هاي جمعي مورد توجه قرار گيرد.تواند در ترويج فرهنگ ديني در رسانهپراكني از مواردي است كه ميخرافه

تواند ضمن تقويت سرمايه اجتماعي، مشاركت نهادهـاي مردمـي را   نهاد ميهاي مردم حمايت و پشتيباني از سازمان .7
بنـابراين دولـت بايسـتي بـا حمايـت معنـوي از ايـن         ؛انداز به همراه داشته باشدهاي سند چشمدر امر تحقق آرمان
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ود در هاي مذكور در حركت در مسير توسعه اسالمي ـ ايرانـي، موانـع موجـ    ها، ضمن هدايت و تشويق تشكلسازمان

 هاي مردم نهاد را مرتفع نمايد. اندازي سازمانگيري و راهمسير شكل

بنـابراين   .رسـد هاي آن از سوي دولت، امري ضروري به نظر ميتقويت نهاد مسجد و تالش در جهت احياي كارويژه .8
ت حمايـت از  هاي اجرايي توسعه فرهنگ نماز در جامعـه، در جهـ  شود دولت ضمن فراهم نمودن برنامهپيشنهاد مي

هـاي  منـد نمـودن و حمايـت از تشـكيل صـندوق     اي داشـته باشـد. نظـام   نهادهاي مشاركتي مسـاجد اهتمـام ويـژه   
توانـد مـوثر   نهاد در مساجد و ... در اين خصوص مـي هاي مردمگيري سازمانبراي شكل الحسنه مساجد، تالشقرض
 باشد.  

امر بـه معـروف   ي اسالم در صدر اسالم، نهادينه نشدن فريضه رسد يكي از داليل محقق نشدن دولت آرمانبه نظر مي .9
هـا  ) شـد. بنـابراين دولـت   و علـوي   هـاي نبـوي   ها (به جز دولتبود كه موجب انحراف دولت و نهي از منكر

 بايستي در خصوص نهادينه نمودن اين فرمان الهي كوشش كنند. 

ف جامعه نيز از آن دسـته مـواردي اسـت كـه بايـد دولـت       تقويت انگيزه انسجام اجتماعي و برادري بين اقشار مختل .10
» حقوق شهروندي«شود دولت در خصوص تدوين طرح جامع اي داشته باشد. پيشنهاد مياسالمي بر آن اهتمام ويژه

 اي داشته باشد.و تالش براي عملياتي نمودن آن در قالب برنامه پنجم توسعه اهتمام ويژه

باشد، به عنوان يكـي ديگـر از   اقشار مختلف جامعه اسالمي كه مورد تاكيد اسالم ميتقويت انگيزه برادري ديني بين  .11
 باشد.يه اجتماعي اسالمي مطرح ميهاي كليدي و راهبردي برنامه پنجم از منظر تئوري سرماتوصيه

 

 

 

 

 


