
   

 

 :جهت بهبود سرمایه اجتماعی در ایران راهبردهایی

 ها  ی علتا هیالپژوهانه با کاربست روش تحلیل  رویکردی آینده

1 حاکم قاسمی 

 * 

 **  مهدی نیکویه

2 شهریار شیرویه پور 

***
 

 06/08/1100تاریخ دریافت: 

 90/02/1100تاریخ پذیرش: 

 چکیده
 ینو یب شیپو نی، گوناگون جواموع انسوا   یقطعیت در روندها با افزایش پیچیدگی و عدم

به نظر  رممکنیغیرمنطقی و تقریباً غ ییندآفر ،آینده از طریق تعمیم روندهای گذشته
 یها ندهیاز آینده به مطالعه آ وضعیتجای شناخت یا  پژوها به رو آینده ازاین .رسد یم

و با ارا ه راهبردهایی آینده محوور در جهوت سواخت آینوده اقودام       آورند یبدیل روی م
ی راهبردهای ارتقای سرمایه اجتماعی بند دسته. هدف پژوهش حاضر تبیین و کنند یم

 ها علتی ا هیالنی بر روش تحلیل در چهار الیه لیتانی، اجتماعی، گفتمان و استعاره مبت
ای یوا پدیوده در چهوار الیوه را      توان عوامول ریشوه   است. با نوآوری در این روش، می

شناخته و از حال به آینده حرکت کرد.بدین ترتی ، پس از شناسایی و تبیوین عوامول   
بر آینده یا پدیده،می توان به تودوین راهبردهوایی بورای اقودام در زموان حوال        مؤثر
اخت و از آینده به حال حرکت کرد. در این تحقیق، پس از مرور ادبیات پژوهش، با پرد

صوورت آنالیون، علول اصولی      نفر بوه  11تشکیل پنل خبرگان در چهار مرحله با حضور 
راهبورد در سوطح    8.در نتیجوه،  شود  ییشناسوا کاهش سرمایه اجتماعی در چهار الیوه  

راهبورد در سوطح    96هوا،   رهوا و گفتموان  راهبرد در سوطح باو  11ها،  نمادها و استعاره
راهبرد در سطح لیتانی ارا ه شدند تا بتوان با کاربست این راهبردها در  11ساختارها و 
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 مقدمه

 و بوروز   هوور  مفواهیم  تورین  کانونی از یکی به عنوان اجتماعی سرمایه اخیر، دهه دو در

 .است دامن زده نیز را گوناگونی انتظارات وها  ها، دیدگاه نگرش این، وجود است. با یافته

در هوا   اهمیت و جایگاه سرمایه اجتماعی، با بررسی تعداد قابل توجوه مقواالت و پوژوهش   

تواننود در تشوکیل یوا افوزایش اشوکال       هوا موی   امروزه دولوت این حوزه قابل در  است. 

هوا   را ایفا کنند. در مقابل عدم توجه کافی دولوت  یسودمند سرمایه اجتماعی نقش مؤثر

چگونگی انتقال  خا  بر ارتباطات اجتماعی و یها استیبر آثار ناشی از وضع و اجرای س

بوه سوهولت سورمایه     توانود  یمختلوف جامعوه مو    یهوا  گروه منابع و قدرت میان اقشار و

و همکواران،   عوذاریانی ) اجتماعی موجود را تحوت توأثیر قورار داده و آن را از بوین ببورد     

1100.) 

 مفهووم  از اجتمواعی  روابوط  کیفیت و کمیت بررسی برای حاضر عصر شناسان جامعه

 اصوطالحاً  افوراد،  بوین  روابوط  بوه  طورکلی به مفهوم این. اند گرفته بهره اجتماعی سرمایه

 (.Fedor, 2019:65) کنود  موی  اشاره افراد بین متقابل اعتماد قوانین و اجتماعی های شبکه

 دایو پ تیو محبوب 9و کلمون  1ویو با کار بورد 1280از اواخر دهه  سرمایه اجتماعی اصطالح

نموادین  اقتصوادی، فرهنگوی و    یها هیاجتماعی را از سایر انواع سرما هیکرد. بوردیو سرما

 ,Bourdieu) و برای آن خوصلتی سوواختاری و تعووامالتی قا وول اسووت     سازد یمتمایز م

 در کوه  دانود  موی  بوالفعلی  و بالقوه منابع از ای مجموعه را اجتماعی سرمایه بوردیو. (1986

 دسوت  به افراد متقابل های آشنایی از شده نهادینه  نسبتاً روابط از ای شبکه داشتن نتیجه

در  یارتباطوات  نیچن یامدهایبر پ ویبورد یاجتماع هیسرما. (196: 1100 جوکار،) آید می

 جینتوا  یرا بورا  یاجتمواع  هیسورما  یکوارکرد  تیکلمن اهماما متمرکز بود،  یسطح فرد

آشوکار   یاجتماع یآن در ساختارها گاهیجا نیها و همچن کوچا مانند خانواده یها گروه

 در اجتمواعی  سورمایه  از مختلف و متنوع تعاریف به توجه با .(Rodgers et al., 2019)کرد

 اطوالق  هوایی  ارزش و هوا  دارایوی  هوا،  توانمندی مجموعه به اجتماعی سرمایه پژوهش این

 هوا  آن از اسوتفاده  و گیوری  بهوره  بوا  و گیورد  موی  شکل اجتماعی مناسبات در که شود می

 پذیر امکان و فراهم تقاضاها به پاسخ و نیازها تأمین و اهداف تحقق برای کارایی و توانایی

  .(1100 گردد )جوکار، می

 هر توسعه و رشد های شاخصه از که هاست دارایی ترین مهم از یکی اجتماعی، سرمایه
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 و متقابل اعتماد که انسجام، است حیاتی سرمایه این رهگذر از آید و می شمار به ای جامعه

 بوه  منجور  آن، در کواهش  هرگونه و شود یم فراهم جامعه در همبستگی و اطمینان حسن

)صوالحی   شوود  یم شهروندان و اقتصادی اجتماعی فرهنگی، سیاسی، یها مشارکتکاهش 

 (.1100و همکاران،  عذاریانی، 1121امیری و امیر انتخابی، 

کوه   اسوت  آن از حواکی  داخلوی  مطالعوات  نتوایج  اجتمواعی  سرمایه میزان با ارتباط در

ملوی   پیموایش  حاصول  نتوایج  اساس بر نیست. مطلوب کشور در اجتماعی سرمایه وضعیت

درصود   12شوهروندان،   ی ازنظرسنج،بر اساس 1186کشور در سال  در اجتماعی سرمایه

نیز  درصد26 و اجتماعی را متوسط درصد میزان سرمایه 35 کم، اجتماعی را میزان سرمایه

 دیگر (. مطالعات1386موسوی، و )عبداللهی اند کردهعنوان  زیاد اجتماعی را سرمایه میزان

و بیشتر بر سطح کم سرمایه اجتماعی در کشوور   کنند یم تأیید را نتیجه همین تقریباً نیز

معموار   ؛ 1387همکواران،  و نوغوانی  ؛ 1389ی،آقا محسن و تبریزی )محسنی اند داشته دیتأک

 و شویانی  ؛ 1389ی،نوژاد سوبز   و ملکوی  ؛ 1387ارشادی، و کامران ؛1188همکاران،  و زاده

 رونود  کوه  (. مطالعاتی1387جعفری، و غفوری و 1388 همکاران، و ؛ زاهدی 1388همکاران،

 اند گذاشتهصحه  اجتماعی سرمایه کاهشی روند بر اند کرده بررسی نیز اجتماعی را سرمایه

 همکاران، و صفدری ؛ 1387سعادت ؛ 1385همکاران، و قاسمی ؛1186موسوی، و )عبداللهی

 زانیو و مطالعات صورت گرفتوه، م  نهیشیپ ی، با بررسهمچنین (.1186،پوش اهیس و 1387

مختلوف در رتبوه    یهوا  اسوتان  انیو م 1182تا  1162 یها سال نیدر ب یاجتماع هیسرما

؛ عبوداللهی  1180؛ سعادت،1162است )حسینی و همکاران، قرار داشته یمتوسط کشور

گرفتوه اسوت،    ( که در سطح کشور صورت1121) یدر مطالعه غفار(. 1182و همکاران، 

افت  1182نسبت به سال  1121در سال مختلف، های  در استان میزان سرمایه اجتماعی

 یمطالعوات غفوار  به عنوان مثال،  .در کشور داشته است تیو وضع یبند در رتبه یفاحش

نسوبت بوه    نیدر اسوتان قوزو   یاجتماع هیسرما تیوضع نیانگیم دهد ی( نشان م1121)

 نیو ا نیقزوداشته و در استان  ی( مقدار کمتر9.62در کشور ) یاجتماع هیسرما نیانگیم

قورار نداشوته    یمناسوب  تیدر وضع یبند بوده است که ازلحاظ رتبه 9.66 نیانگیمقدار م

 یمناسوب  یتیاستان مانند تهران، اصفهان و مازنودران کوه وضوع    2است و تنها نسبت به 

 . داشته است یبهتر تیندارند وضع یاجتماع هیسرما نیانگیازلحاظ م

 در موضووع  پوژوهش  اجتمواعی،  سرمایه باالی میزان بر عدیده اجتماعی فواید باوجود
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 رغوم  یعلو اسوت.   افتوه ین توسعه و نابالغ آن در بهبود یراهبردهاو  اجتماعی سرمایه ارتقای

 اسوت؛  شده برخوردار محققان بین خوبی در اقبال از مفهوم این گذشته دهه دو طی اینکه

اجتمواعی،   سورمایه  ابعاد از برخی توصیف و تبیین به در این حوزه اغل  موجود تحقیقات

 راهبورد  ارا وه  برای شده و اکتفا اجتماعی سرمایه وضعیت سنجش و مؤثرعوامل  شناسایی

اسوت. حتوی در    نگرفتوه  صوورت  چنودانی  توجوه  آن از منوافع  یمند بهرهارتقا و  منظور به

است، این راهبردها بیشتر مبتنی بر بررسی  شده ختهپرداهایی که به ارا ه راهبرد  پژوهش

آینوده سورمایه اجتمواعی نبووده      دهنوده  شکلروند گذشته بوده و بر اساس عوامل اصلی 

 لیو وتحل هیو تجز هنو یزم در علمی تحقیقات خأل که است آن به دنبالحاضر  است. پژوهش

 متناسو   راهبردهوای  ارا ه وکاهش سرمایه اجتماعی با رویکرد آینده محور  اصلی دالیل

کوه   دهود  پاسوخ  این سؤال به کوشد می حاضر دهد. لذا نوشتار پوشش را آن ارتقای جهت

 و مالحظوات  چوه  بوه  اتکوا  چرا سرمایه اجتماعی در ایران وضعیت مناسوبی نودارد  و بوا   

کموا کورد .    1ی بودیل هوا  نوده یآبه ارتقا سرمایه اجتماعی و خلوق   توان یم راهبردهایی

سوعی شوده    هوا  علوت ی ا هیو البنابراین در پژوهش حاضر بر اساس روش و نظریه تحلیول  

شناسوایی   ی وضعیت کنوونی سورمایه اجتمواعی در ایوران    ریگ شکلبر  مؤثراست، عوامل 

ی هوا  هیو الدر  شده ییشناسا مؤثرشوند و س س راهبردهایی آینده محور مبتنی بر عوامل 

 تقاء سرمایه اجتماعی پیشنهاد شود.کما به ار باهدفچهارگانه 

 تحقیق  روش

به شوناخت الزم در رابطوه بوا موضووع، بوا       یابیدست یگذشته را برا تیوضع ق،یتحق نیا

دقوت موردمطالعوه و    بهدر عمق و گستره زیاد موجود  یو روندها ها انیمدنظر داشتن جر

اسوایی عوامول و   داده و مبتنی بر بررسی روند گذشته و وضوع حوال، بوه شن   قرار  یبررس

مطالعوه  ایون  انجوام  در . ی کاهش سرمایه اجتماعی در جامعه پرداخته استا شهیردالیل 

قورار   پرسشنامه و پنل خبرگان مورد استفاده ترکیبی از روشهای بررسی ادبیات پژوهش،

 گرفته است.

 :باشند یشده به شرح زیر م استفادهروش مراحل اصلی 

ی پژوهش و بررسی رونود گذشوته   شناخت روشمطالعه اولیه و ارا ه چارچوب : اولگام 

سوو اسونادی و    و وضع حال با استفاده از پرسشنامه. روش مورداستفاده در این گام از یا
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از سوی دیگر توصیفی و با استفاده از پرسشنامه پیمایش صورت گرفته است. در این گام 

سرمایه اجتماعی در سه سطح خرد، میانی و های  فهبا مطالعه ادبیات پژوهش، ابعاد و مول

شوامل  ای  کالن مشخص شد. برای سنجش وضعیت کنونی سرمایه اجتماعی، پرسشونامه 

آوری شود.  جموع هوا   نفری توزیوع و داده  9966ی مولفه در سه سطح در حجم نمونه 90

-وش توصویفی هوا نیوز ر   وتحلیول داده  و در تجزیوه   SPSSافزار  ها از نرم برای تحلیل داده

 تحلیلی مورداستفاده قرار گرفت.

ای مووثر بور   ی در شناسوایی عوامول ریشوه   ا هیالروش تحلیل علی  کاربست: دومگام 

(. روش CLAی تحلیول   شناسوایی چهوار الیوه   ) ی و تحلیل عواملاجتماعارتقای سرمایه 

ش هور  رویکرد اکتشافی است. در این رو ازنظرروش کیفی و  ازلحاظای  الیه -یعلتحلیل 

 (1188، اهلل تیعناگیرد) می موضوع در چهار الیه با مختصات زیر مورد بررسی قرار

ترین و آشکارترین سطح آینوده اسوت و    عینی که نا ر بر عینی مسئلهیا  1لیتانی هیال

 اغلو   کوه  را هوایی  واقعیت لیتانی سطح. ی تحلیلی خاصی نداردها مهارتفهم آن نیاز به 

 ،شووند  یمو  ارا وه  آمیوز  اغوراق  اغل  و سیاسی اهداف برایها  رسانه سایر یا اخبار لهیوس به

 (1121)قنبری،  کند یم شناسایی

های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی است. که نا ر بر نظام 2ی علیها نظام هیال

ی در ایون سوطح بوه تحلیول  علموی و      گوذار  اسوت یسی حووزه  هوا  موسسوه و  ها سازمان

، ها سراچهیی در ها گزارشو نتایج آن را در قال   پردازند یمه کارشناسانه رخدادهای آیند

. در ایون الیوه، نقوش دولوت و سوایر کنشوگران و       دهنود  یمو انتشار  ها هینشرو  ها روزنامه

 (.Hoffman, 2012شود ) می پررنگخبرگان دانشگاهی 

دارد کوه عوالوه بور پورداختن بوه دعواوی        نوام  یگفتمانو  6بینی الیه سوم؛ الیه جهان

معرفتی مرتبط با آینده، درصدد مشروعیت بخشوی بوه ایون دعواوی اسوت و  بوه دنبوال        

 ,Inayatullahمسئله عینی در الیوه اول اسوت )   جادکنندهیای اجتماعیِ ها علتی ده شکل

و  اهو  دگاهیو دی عمیق ها شهیرویژگی بارز در این سطح در اصل بررسی  نیتر مهم(. 2013

بور شناسوایی و کشوف     دیو تأکدو سطح قبلی است. در ایون سوطح    دهنده شکلباورهای 

 .(Hoffman, 2012) دهند یمی گوناگونی است که آینده را شکل ها گفتمان

 کوامالً  هوا  اسوتعاره و  هوا  اسوطوره ها اسوت. ایون    ها و استعاره الیه چهارم، الیه اسطوره

ی هوا  علوت ی غال  که باعث ایجواد  نیب جهانو  ها گفتمان جادیاناخودآگاه باعث  صورت به
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.تصویرهای ذهنوی عمیوق و   شوند یماجتماعی در سطح دوم و مسئله عینی در سطح اول 

: 1188، اهلل تیو عنا) شووند  یمآینده در این سطح بررسی  دهنده شکلی  نهفته ها داستان

10.) 

بور یوا    مؤثربا توجه به رویکردی که این روش به شناسایی عوامل کلیدی و بنیادی 

پدیده در چهار الیه دارد، در این گوام، بعود از شناسوایی و انتخواب اعضوای پنول، ابتودا        

گزارشی از نتایج سنجش سرمایه اجتماعی در اختیار خبرگان قرار داده شود و سو س بوا    

علت ها، نظرات خبرگان در سه پنل مجزا )هر پنل ای  تشریح و توصیف روش تحلیل الیه

از طریق جلسات آنالین دریافت شد. در پنول اول بوا نظور خبرگوان      هفته(ی دو با فاصله

ی، ا الیوه  -یعلو ی مطرح در روش تحلیل الیه 1ابتدا عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی در 

موجوود  هوای   و محودویت ها  دسته بندی، شناسایی و تحلیل شدند. در پنل دوم،  رفیت

خص شودند. در نهایوت در پنول سووم،     برای ارتقوای سورمایه اجتمواعی در هرالیوه مشو     

با نظر خبرگان منتخو  ارا وه   ها  علتای  راهبردهایی در هر چهار سطح روش تحلیل الیه

های مختلوف شوامل آینوده    شدند. اعضای پنل شامل خبرگان، متخصصان و اساتید حوزه

گذاری، علووم اقتصوادی، جامعوه شناسوی،     پژوهی، علوم اجتماعی، علوم پزشکی، سیاست

 یت بودند. مدیر

و با اتکا بور   شده ییشناساراهبردهای پیشنهادی )با توجه به چهار الیه  ارا هگام سوم: 

 (ها تی رف
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 ها علتی ا هیال. چارچوب روش پژوهش با استفاده از روش تحلیل 1 شکل

ی ا هیو العطف به چارچوب روش شناختی پوژوهش و مبتنوی بور نظریوه و روش تحلیول      

)در شکل زیر(، برای شکل دادن وضعیت مطلوبی در آینوده قبول از توالش بورای      ها علت

ساختن وضع مطلوب در آینده، شناختن دقیق وضع موجود ضروری است. شناخت دقیق 

تواند پایه محکم و استواری باشد برای بنا کردن آینده مطلوب بر آن. بور   وضع موجود می

وجود مطالعه و پژوهش از الیه عینی آغاز اساس این روش و نظریه برای شناختن وضع م

 .شود یم

با شناخت الیوه   گر پژوهشدر توصیف این چارچوب روش پژوهش باید اشاره کرد که 

 هوا  هیو ال نیتور  قیعمتا به  اردذگ یمو پشت سر  کند یمرا مطالعه  ها هیال ای به  اعینی ی

صوورتی در زیور دارد   برسد. منطق این روش و فرضی که بر آن استوار است این است که 

ی ریگ شکلبر  مؤثرو علل و عوامل  میکن یمی که مطالعه ا هیالیعنی هر باالست؛ آنچه در 

باید دریابیم کوه چوه علول و عوواملی، آن الیوه       میکن یمیا وضعیت را در آن الیه پیدا 

ش 
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 و از الیوه عینوی   میپورداز  یمو  تر قیعمی ها هیالبه مطالعه  نیاند؛ بنابرا دادهرویی را شکل 

و از الیه گفتموانی بوه الیوه     لیتانی( به الیه سیستمی، از الیه سیستمی به الیه گفتمانی)

 .میرس یمنماد، استعاره و اسطوره 

در این پژوهش ارتقاء سورمایه اجتمواعی( بور اسواس     ) مطلوباما برای ساختن وضع 

یی رویوی و  هوا  هیو السومت  و بوه   شوود  یمحرکت از الیه زیرین آغاز  راهبردها و راهکارها

ی عمیوق  ها هیال که یزمان. منطق و فرض مبنایی این حرکت آن است که تا دیآ یمعینی 

ی سطحی و عینوی تغییور ایجواد کورد. اگور      ها هیالدر  توان ینماست  نشده اصالحو ژرف 

ی زیرین فوراهم  ها هیالبناست سرمایه اجتماعی ارتقاء یابد الزم است علل و اسباب آن در 

یعنوی بایود نمادهوا و اسوتعاره و     ؛ یی رویوی شوکل داده شوود   ها هیال ها آند و بر پایه گرد

و  هوا  استعارهیی که موج  کاهش سرمایه اجتماعی شده اصالح شود و نمادها، ها اسطوره

شووند. سو س    هوا  آنجوایگزین   گوردد  یمو یی موج  تقویت سرمایه اجتماعی ها اسطوره

سورمایه اجتمواعی جوایگزین     مومقاو با باورهای  باورهای مخرب سرمایه اجتماعی اصالح

سرمایه اجتماعی مرتفوع گوردد و بوا اصوالح      کننده فیتضععلل سیستمی  بعدازآنگردد. 

آنگواه بورای    ؛ وشوود  گرفتوه  شیپو راه تقویت سرمایه اجتماعی در  ها ستمیسساختارها و 

ی ایون پوژوهش در   شناخت روشاصالح روندها، عملکردها و ابزارها اقدام شود. لذا نوآوری 

ی هوا  هیو البر آینده سورمایه اجتمواعی مبتنوی بور حرکوت از       مؤثراصل شناسایی عوامل 

این پدیده و س س ارا ه راهبرد مبتنوی بور    دهنده شکلی عمیق ها هیالسطحی به سمت 

 ی سطحی است.ها هیالی عمیق به سمت ها هیالحرکت از 

بکار  ها هیالی در هریا از رگذاریتأثرای اگرچه در عمل ممکن است راهبردهایی که ب

هم اجرایی شود، اما فرض آن اسوت کوه توا نمادهوا و      موازات بهو  زمان هم شود یم گرفته

، یوا رونودها،   ها دستگاهاصالح نشود، اصالح ساختارها و  ها گفتمانو یا باورها و ها  استعاره

بر این اساس ضروری است پیش و نخواهد بود.  اثرگذارعملکردها و ابزارها مقدور نبوده و 

و بور پایوه آن اصوالح     و باورها اقدام شود ها استعارهبیش از هر چیز برای اصالح نمادها و 

 در الیه سیستمی و عملکردی هم در دستور کار قرار گیرد.  
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 ی پژوهشها افتهی

 بررسی وضع موجود سرمایه اجتماعی -الف
سرمایه اجتماعی ضمن بررسوی مبوانی نظوری    در این پژوهش ابتدا برای تعیین وضعیت 

سرمایه اجتماعی، با افکار سنجی سعی شد وضعیت سرمایه اجتماعی مشوخص شوود. بوا    

مرور پژوهشهای پیشین مشخص شد که سرمایه اجتماعی پایین تر از حد متوسوط قورار   

دارد. با این پژوهش نیز با بررسی سرمایه اجتماعی در سه سوطح کوالن، میوانی و خورد،     

شخص شد تنها میانگین سرمایه اجتماعی در سوطح خورد مقودار کموی بواالتر از حود       م

تر از حد متوسط است، و در مجموع  متوسط قرار دارد و در دو سطح کالن و میانی پایین

سه سطح نیز میانگین سرمایه اجتماعی پایین تر از حد متوسط قورار دارد. بنوابر ایون بوا     

تووان گفوت سورمایه     می تایید آنها در پژوهش حاضر توجه به نتایج پژوهشهای پیشین و

 اجتماعی در جامعه وضع مناسبی ندارد، و تالش برای ارتقاء آن ضروری است

 الیه )گذار از حال به آینده( 4در  مؤثری عوامل بند دستهشناسایی و -ب
بور سورمایه اجتمواعی بوا      مؤثردر چهار الیه عوامل  ها علتی ا هیالبر اساس روش تحلیل 

از سطح به عمق بررسی شدند و عوامول   ها هیال ای به  ای خبرگانی یها نشستبرگزاری 

، سواختارها ی مختلف )لیتانی، ها هیالبر وضع کنونی سرمایه اجتماعی در هر یا از  مؤثر

 است. ذکرشدهجداولی  ی و نمادها( معرفی شدند که در ادامه این عوامل درنیب جهان

ی وضوعیت نامناسو    ریو گ شوکل : در اینجا به برخی از این عوامل کوه در  الیه عینی

 است. شده اشاره ها آنکه در جدول زیر به  شده پرداخته مؤثرندسرمایه اجتماعی 

اگر در الیه سطحی و عینی ما شاهد بروز رفتارهایی هسوتیم   :ساختارهاو  ها نظامالیه 

و سواختارها جسوتجو کنویم. در     هوا  نظامر یعنی د تر قیعم هیال ارا در ی ها آنباید ریشه 

ی سیستمی و ساختاری که تأثیر منفوی بور سورمایه اجتمواعی     ها تیوضعاینجا برخی از 

 .شوند یمدارند معرفی 
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 عینیعوامل مؤثر در سطح . 1جدول 

 بر سرمایه اجتماعی در سطح عینی مؤثرعوامل 

 واحد انداز چشمفقدان اجماع نخبگانی و نداشتن  تأثیر مشکالت سطح کالن 

 تداوم و استمرار مشکالت اقتصادی محدودیت منابع و اعتبارات

 ها و منازعات سیاسی شکاف افزایش و گسترش مشکالت اجتماعی

 پذیری و پاسخگویی فقدان مسئولیت افزایش نارضایتی

 ت و کیفیت ارا ه خدماتنارضایتی از سرع شود عدم رضایت از خدماتی که ارا ه می

 عدم تناس  بین کیفیت محصول و قیمت آن عدم در  متقابل و برآورده نشدن انتظارات و تقاضاها

 فقدان صبوری و بردباری متقابل ضعف خدمات پس از فروش

 سازمانی حلقه مفقوده نظارت و ارزیابی درون ها در ارا ه خدمت های متفاوت سازمان ها و رویه سیاست

 تفاوتی گسترش روحیه بی فقدان آموزش مناس  و آگاهی

های  ضعف همبستگی اجتماعی به علت وجود شکاف فقدان حس مسئولیت و احساس تعهد اجتماعی
 اجتماعی

 فقدان نشاط اجتماعی و احساس نارضایتی از زندگی گرایی فقدان حس بومی

 ها ستمیسساختارها و عوامل مؤثر در سطح . 2جدول 

 ها ستمیسبر سرمایه اجتماعی در سطح ساختارها و  مؤثرعوامل 

 ریزی متمرکز گذاری و برنامه تمرکزگرایی و سیاست و نظام کالن جامعهها  ارتباط سیستمی بین استان

مند بین مردم با  فقدان ارتباط ساختاری و نظام
 گذاران و برنامه ریزان گذاران، سیاست قانون

ها و شکل  بر سنت یخوردن وفاق مبتنبحران مرحله گذار: بر هم 
 ینگرفتن وفاق اجتماع

 ساختار حکمرانی چندپاره اجتماعی ناهمگن-ساختار فرهنگی

 ساختار اقتصادی معلق بین اقتصاد دولتی و ساختار اقتصاد آزاد ساختار اقتصادی ناهمگن

 وکارها و استارت آ  ها حمایت از کس  فقدان ساختار قدرتمند ریزی غیبت سرمایه اجتماعی در اسناد و نظام برنامه

 رسانی عدم شفافیت در ادارات و فرایندهای خدمت های پیچیده و دست و پاگیر اداری ساختارها و دستگاه

 ها نامشخص بودن تکالیف و و ایف کارکنان در ادارات و سازمان سازمانی بین کارکنان ضعف روابط درون

 کننده طرفه بودن رابطه در سیستم تولیدکننده و مصرف یا کننده و دریافت کننده خدمت شکاف سیستمی بین ارا ه

 ناپذیری سیستمی انعطاف فقدان یک ارچگی سیستمی و همکاری بین بخشی

 ضعف ساختارهای تعاونی فقدان ساختارهای جدید اجتماعی با هویت

 امور اجتماعیفقدان ساختارهای مشارکت مردم در  فقدان نظام تأمین اجتماعی قدرتمند

 های ارتباطی در جامعه بین مردم، نخبگان، متخصصین و مسئولین فقدان شبکه
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منفی عمیقی بور   راتیتأث: در جدول زیر به بخشی از باورها که و باورها ها گفتمانالیه 

 .شود یمسرمایه اجتماعی دارند پرداخته 
 و باورها ها عوامل مؤثر در سطح گفتمان. 5جدول 

 و باورها ها گفتمانبر سرمایه اجتماعی در سطح  مؤثرعوامل 

 باور به وجود  لم و فقدان عدالت باور به وجود فساد فراگیر

 باور به عمل نکردن به و ایف و تعهدات باور به ناکارآمدی ساختارها

 گویی در جامعه باور به عدم صداقت و رواج دروغ باور به ارجحیت منافع شخصی بر منافع جمعی

 گریزی باور به قانون به بدتر شدن وضع در آینده باور

 باور به وجود ناامنی ضعف گفتمان حقوق شهروندی

 ضعف گفتمان کار و خدمت وقت گذرانی کارکنان در ادارات باور به

 باور به غلبه رقابت بر همکاری و تعاون در جامعه شکل نگرفتن گفتمان هویت و منافع جمعی

در  ها انسانی قا ل به این است که ا هیالروش و نظریه تحلیل : ها استعارهالیه نمادها و 

و نمادهوای   هوا  سومبل به  معموالًهنگام اقدام و عمل و برای بروز دادن کنش یا واکنشی 

. کننود  یمو رجوع و منطبق بر آن عمول   اند کرده رسوبدر ذهن  ها سالذهنی که در طی 

و  هوا  سوازمان که به کلیت جامعه و دولت و یا بوه بخشوی از جامعوه و یوا      ها آنبرخی از 

 است. شده مشخصنهادهای خا  اشاره دارند در جدول زیر در این الیه 
 ها استعارهنمادها و عوامل مؤثر در سطح . 4جدول 

 ها استعارهبر سرمایه اجتماعی در سطح نمادها و  مؤثرعوامل 

 ول مسا ل ریزودرشت جامعهدولت مسئ جدایی دولت از مردم

 دولت نماد ناکارآمدی و ضعف ها وادارات کارگزار دولت نه خادم مردم سازمان

 جای اصل بر برا ت اصل بر فساد به سال بدتر از این به سال

 کی به کیه تاریکیه: اشاره به فقدان نظارت و ارزیاب خورند شود اینکه اگر نخوری می : اصل میبخورهبخور 

 جای ضابطه رابطه به مال تراکتور استکار 

 بازی بند  : حل مسا ل از طریق پارتی یباندباز

 ژن خوب بازی  وخویش قوم

 برند خارجی نشانه شخصیت یعنی جنس خارجی جنس خوب

 برای رسانه ملی(ای  )استعاره رسانه میلی کاسه است دزد و نا ر دستشان تو یا

 دزدبازار خانه توصیف کردن قصاببیمارستان را کشتارگاه یا 

 عنوان استثنا الگوهای مثبت به گرایی جای جمع فردگرایی به
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 راهبرد پردازی برای ارتقای سرمایه اجتماعی ) گذار از آینده به حال(-ج
راهبرد پردازی یکی از مراحل اساسی در فرایند تالش برای رسیدن بوه هودف محسووب    

بورای سواخت آینوده مطلووب      ها دهیای عملیاتی کردن ی تالشی براپژوه ندهیآو  شود یم

یی کوه بایود بورای سواختن آینوده مطلووب       ها گامتا  شود یماست. در این مرحله تالش 

برداشته شود مشخص گردد. در یا راهبرد کالن برای رسویدن بوه هودف هفوت عامول      

 از: اند عبارتوجود دارد. این هفت عامل مشخص  کننده نییتع

: سورمایه اجتمواعی پوا ین تور از     میو ا سوتاده یای کوه در آن  ا نقطوه وضع موجود و -1

 متوسط.
ی که بوه  ا گونه بههدف و وضعیتی که بناست به آن برسیم: ارتقا سرمایه اجتماعی  -9

 باالی متوسط برسد.

، هوا  سوازمان که بناست دست به اقدام و عمل بزنند: مجموعوه   و کنشگرانی نیروها-1

 ی.ررسمیغو ی رسمی ها دستگاهادارات و 

: موردم و نیروهوای ادارات و   شووند  یمذینفعانی که در فرایند اجرای راهبرد درگیر -1

ی مورتبط در سوطح   هوا  دسوتگاه و  هوا  سوازمان ی و ررسمیغی رسمی و ها سازمان

 کالن.

ی ژرف و عمیوق  هوا  هیو المسیر و خوط سویری کوه بایود دنبوال شوود: حرکوت از        -2

و بوا یک وارچگی و    ی سیسوتمی و عینوی  هوا  هیالبه سمت  ها گفتمانو  ها استعاره

 و ذینفعان. ها سازمانهماهنگی تمامی نیروها، 

ابزارهووا و وسووایلی کووه بایوود بکووار گرفتووه شوووند: مجموعووه ابزارهووا و امکانووات و   -6

 ی مادی و معنوی موجود.ها تی رف

 .بلندمدتی و دوره انتظار: بند زمان-6

 

، در این پژوهش که ها علتی ا هیالی روش و نظریه تحلیل ادیبن فرضبا توجه به منطق و 

اسوت، در ارا وه راهبردهوای     گرفتوه  شوکل مدل مفهومی آن بر اساس این روش و نظریه 

 :شود یمبه ترتی  زیر عمل  ها آنارتقاء سرمایه اجتماعی و عملیاتی کردن 
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 ها استعارهراهبردهای معطوف به اصالح نمادها و 

 دربواره آینوده و نمادسوازی    دربواره واحد  انداز چشمایجاد  راهبرد اجماع سازی و 

آینده از عواملی اسوت کوه    دربارهواحد  انداز چشمفقدان اجماع و ) انداز چشماین 

توأثیر منفوی بور سورمایه اجتمواعی دارد. ایون عامول ناشوی از واگرایوی و عوودم          

 اسوت. تبودیل کوردن ایون واگرایوی بوه       هوا  دسوتگاه یک ارچگی بین ذینفعوان و  

ی به یک ارچگی ضورورتی اسوت کوه بوا بکوار بسوتن       پا پارچگهمگرایی و عدم 

 است(. ریپذ امکان بلندمدتنگر و  جانبه همهراهبردی 

 ( سووازی و  انووداز چشوومراهبوورد مثبووت اندیشووی و تصویرسووازی مثبووت از آینووده

و  تواند امیود، انگیوزه، نشواط    ی مثبت از آینده راهبردی است که میرپردازیتصو

یایی را به جامعه تزریق کند و از این طریق ارتقاء سورمایه اجتمواعی   تحر  و پو

 را موج  گردد(.

  هوا  آنیی کوه رواج  ها استعارهسازی و از رونق انداختن نمادها و  اعتبار یبراهبرد 

 سوو  ابرای عملیاتی شدن این راهبرد از ی)تأثیر منفی بر سرمایه اجتماعی دارد 

و از سوی دیگر با بکار بردن  ی منفی پرداختها استعارهبه نفی نمادها و  توان یم

 موثالً کورد.   اعتبوار  یبو را  هوا  آنی منفی، ها استعارهی مثبت متقابل با ها استعاره

و یوا اسوتعاره   دزدبوازار  بوازاری و کسوبه را در مقابول     دربواره  اهلل  یحباستعاره 

نود کشوتارگاه یوا    مان ییهوا  اسوتعاره را در مقابول   هوا  مارسوتان یب دربواره دارالشفا 

 بکار برد(. خانه قصاب

  ی مثبت موجوود کوه  رفیوت    ها استعارهی نمادها و ساز برجستهراهبرد ترویج و

یی ماننود  هوا  اسوتعاره در این راهبرد از ) دارند راتولید و تقویت سرمایه اجتماعی 

بهووره گرفووت و از شووهر و مناسووبات  توووان یمووو ...  دروازه بهشووت، شووهر اموون

 یری مثبت ترسیم کرد(ی تصوشهر درون

  ی سونتی و بوومی کوه    هوا  اسوتعاره راهبرد احیاء، انتشار و فراگیر سازی نمادها و

 اثور  یبی منفی و یا ها استعارهی جا به ها آنبرای جایگزین کردن  اند شده فراموش

که این روزها کمتور بکوار   « سرمایه جاودانی»استعاره  مثال عنوان به) ها آنسازی 

کار مال »از سوی نسل جوان، احیا و انتشار یابد که استعاره  ژهیو به شود یمبرده 

 کند(. اثر یبرا خنثی و « تراکتور است
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  ی هوا  مؤلفه دربارهی جدید مثبت ها استعارهراهبرد خلق، تکثیر و انتشار نمادها و

مختلف سرمایه اجتماعی )در این راهبرد با اتکا بر خالقیت و نوآوری و متناسو   

و  شوود  یمو ی نمادسواز ی مختلوف  ها حوزهو  ها بخشد جامعه در با شرایط موجو

تا با جای دادن این نمادها در اذهان نگرش مثبوت شوکل بگیورد.     شود یمتالش 

و امید و نشاط در جامعه پراکنوده   اعتماد حاصل شود، مشارکت رقم بخورد مثالً

 .(و یا ... شود

  هوا  تی رفهبرد با توجه به در این را)به جامعه  ها آنراهبرد الگوسازی و معرفی ،

ها باید تالش در هر حوزه و بخشوی  ی خا  استانها یژگیومشاهیر ، نخبگان و 

 الگو معرفی شوند(. عنوان بهستاره سازی شود و 

  ی در هوا  تیو  رفبوا توجوه بوه    )در بخوش اقتصوادی    ژهیو و بهی برند سازراهبرد

در  تواننود  یمی فرهنگی، اقتصادی، گردشگری برند سازی و معرفی برند ها حوزه

 واقع شوند(. مؤثرها بسیار جل  اعتماد و ترسیم چهره مثبت از استان

 ی رایج در جامعهها گفتمانراهبردهای معطوف به اصالح باورها و 

ا و بر وضعیت کنونی سرمایه اجتماعی مشوخص شود، باورهو    مؤثربا بررسی علل و عوامل 

ی منفی مختلفی وجود دارد که تأثیر منفی بر سطوح مختلف سرمایه اجتمواعی  ها نگرش

سوطح   دربارهسطح کالن سرمایه اجتماعی بود، برخی  دربارهباورهای منفی  دارند. برخی

و برخی سطح خرد. نکته مهم این است کوه برخوی ایون باورهوا      میانی سرمایه اجتماعی

ندارند اما در سوطحی گسوترده رواج دارنود. برخوی از ایون      واقعیت عینی و بیرونی  لزوماً

یعنوی  انود؛   گرفتوه  شوکل  هوا  رسوانه ی منفوی  هوا  یرسواز یتصوتبلیغوات و   جهیدرنتباورها 

تالش  در صورت رو نیازا. اند گرفته شکلو باورهای ذهنی هستند که در اذهان  ها برداشت

متنا ر با وضع موجود سورمایه  . رندییتغ قابلی ذهنی ها برداشتو  ها تیذهنبرای اصالح، 

از  تووان  یمو برخی از راهبردها در الیوه گفتموانی کوه     ها آنبر  اثرگذاراجتماعی و عوامل 

 برای بهبود و ارتقاء سرمایه اجتماعی استفاده کرد به شرح زیر است: ها آن

  راهبرد ترویج باور و گفتمان کارآمدی دولت و نظام برای حل مشکالت و ساخت

 مطلوب.جامعه 

  یی در جامعه.گرا قانونیی و باور به وجود گرا قانونراهبرد ایجاد گفتمان 
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      و  نهادهوا راهبرد کاهش ادرا  فساد و باور بوه نوابرابری و تبعویض در عملکورد

 ی استانی و ملی.ها سازمان

     راهبرد کاهش احساس وجود ناامنی در جامعه و ایجاد باور بوه توانمنودی بورای

 آرام.ساخت جامعه امن و 

  ی و ایجاد امید به آینده بهتر.نیدآفریامراهبرد 

    راهبرد طراحی نظام اخالقی متناس  با تغییرات و تحوالت اجتمواعی و گفتموان

ی اخالقی و هنجارهای ارزشوی در جامعوه و   ها ارزشسازی برای ترویج و تثبیت 

 .ها سازمان

 ود منافع مشتر  راهبرد ایجاد گفتمان هویت و منافع جمعی و ایجاد باور به وج

 و جمعی در کنار منافع فردی و گروهی.

   راهبرد ایجاد و تقویت گفتمان خدمت به مردم و تبدیل کردن آن به یوا ارزش

 ی.سازمان فرهنگاجتماعی و 

  ی رسان خدمتعاطفی( برای ) یسازمانراهبرد ایجاد تصویر و ذهنیت به روابط فرا

 و مردم. ها سازمانو حل مشکالت 

 ج گفتمان حقوق شهروندی و ایجاد آگاهی نسبت به حقوق و و ایف راهبرد تروی

 شهروندان و فرهنگ شهرنشینی.

      ی، اعوم از سیاسوی،   اجتمواع راهبرد ایجاد و تورویج گفتموان مشوارکت در اموور

و ... )از تدوین قوانین و قواعد حمایت از مشوارکت   اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی

 ها قیتشوتا فراهم کردن امکان اجرایی شدن آن و اعمال  مردم در امور اجتماعی

 ی حمایتی الزم(.ها استیسو 

 و خلوق و تورویج    راهبرد ایجاد تصویر و ذهنیت به کیفیت کاال و خدمات داخلی

 گفتمان مصرف کاالی داخلی.

  هوا و تقویوت اراده الزم بورای    ی موردم اسوتان  هوا  یتوانمندراهبرد ایجاد باور به

هوا بورای رفوع مشوکالت و توسوعه و      ی اسوتان هوا  تیو  رفاستفاده از امکانات و 

 پیشرفت.
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 ها ستمیسراهبردهای معطوف به اصالح ساختارها و 

 یاز سو یمختلف یشنهادهایپ یستمیو س یساختار هیارا ه راهبرد در ال یبرا یدر بررس

 یهوا جوا   گوروه  نیاز ا یکیدر یشنهادیپ یاهبردهار نیاز ا ایخبرگان ارا ه شد که هر 

 است: ریشده به شرح ز ارا ه ی. راهبردهارندیگ یم

 و ارا وه   یزیو ر در اسوناد و نظوام برناموه    یاجتمواع  هیپرداختن بوه سورما   راهبرد

 .یاجتماع هیسرما یها مؤلفه تیتقو یبرا زهایتجو

 یو بووم  یمتناسو  بافرهنوگ موذهب    یفرهنگ ینگار وستیپ یساز ادهیپ راهبرد 

 .دیجد یاجتماع یبه ساختارها یبخش تیباهدف هو

 متناسوو  بووا  یزیوور و برنامووه یگووذار اسووتیدر جهووت س یوویتمرکززدا راهبوورد

 .یبوم یها یژگیو

 ها و ادارات. سازمان یو چابا ساز یساز کوچا راهبرد 

 نیت بو یو رابطوه مکمل  جواد یو ا یاقتصواد  یسواختارها  تیو اصوالح و تقو  راهبرد 

 .یمختلف اقتصاد یها بخش

 و  تیو خالق ،یقدرتمندانوه از نووآور   تیو حما التیسواختار و تشوک   جادیا راهبرد

 ها. و استارت آ  دیجد یوکارها کس 

 رابطوه   یخودمات پوس از فوروش و برقورار     یسواختارها  تیو و تقو جادیا راهبرد

 ندگان.کن کنندگان کاال و خدمات با مصرف و ارا ه دکنندگانیتول نیمتقابل ب

 یهوا  بخوش  نیارتباط بو  یبرقرار یمند برا نظام یارتباط یها شبکه جادیا راهبرد 

و  گوذاران  اسوت یگوذاران، س  )اعم از قوانون  نیو مسئول نیمختلف مردم، متخصص

 (.زانیبرنامه ر

 نیو تسواهل بو   ییهمگرا ،یسازگار جادیبا ا یاجتماع یساختارها تیتقو راهبرد 

 .یو فرهنگ یزبان ،یقوم

 نیدر چارچوب قوان یحکمران یها یدوگانگ یهمسوساز راهبرد. 

 تیو ارا ه خودمت در جهوت تقو   یسازمان یندهایفرا یساز اصالح و شفاف راهبرد 

 .ضیاعتماد و رفع ادرا  وجود فساد و تبع

 یمردمو  یهوا  مشوارکت  لیو تسه یردولتیغ یها ساختارها و شبکه جادیا راهبرد 

مورتبط   یها برنامه نیو تدو یگذار استیو س یدر امور اجتماع نفعانیعنوان ذ به
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 (داوطلبانه یها تشکل ها، هیریها، خ سمن تی)مانند تقو

 دسوت و   یندهایو کاهش فرا یستمیو س یساختار یها یدگیچیاصالح پ راهبرد

 ارا ه خدمت. ندیبه فرا یجهت سرعت بخش ایبوروکرات ریپاگ

 ارا وه   نود یشودن فرا  یکو یو الکترون ایو ونتوسعه و گسترش دولوت الکتر  راهبرد

 .ایارا ه خدمات الکترون یها پلتفرم تیخدمت و اصالح و تقو

 یسوازمان  یک وارچگ ی جواد یو ا یبخشو  نیبو  یهمکوار  یساختارها جادیا راهبرد 

 ها. ها و برنامه جهت همگرا ساختن دستگاه

 و  هوا  اسوت یجهوت اتخواذ س   یزیو ر و برناموه  یگذار استیس ندیاصالح فرا راهبرد

و  فووهیو  و انجووام ینگوور یاز بخشوو زیووباهوودف پره ملووی ک ارچووهی یهووا برنامووه

 .ملی ک ارچهی استیهر بخش در چارچوب طرح کالن و س یها تیمأمور

 یبورا  یا شوبکه  یاطالعوات  یهوا  بانوا  جواد یو ا یاطالعوات  یسواز  شوبکه  راهبرد 

 ها. مجموعه دستگاه یبردار بهره

 جل  مشارکت، جهت استفاده و  یها سمیساختارها و مکان تیو تقو جادیا راهبرد

 ،یفکور  ،یموال  یها )اعم از مشارکت یو مردم یمدن یها از مشارکت یبردار بهره

 و ...(. یو فن یتخصص

 نهواد برقرارکننوده ارتبواط متقابول      موردم  یهوا  و شوبکه  التیتشوک  جادیا راهبرد

سوه نووع    التیتشوک  نیدر او مردم(.  دولتی یها سازمان، دستگاه نیجانبه )ب سه

و  دولتوی  یهوا  ها بوا دسوتگاه   حوزه، ارتباط آن ایمرتبط در  یاعضا نیارتباط ب

 توسعه(. یبرا مت)مانند طرح جامع سال شود یم جادیارتباط با مردم ا

 ارتبواط   تیو تقو ،ییافزا هم جادیا یبرا یسازمان درون یها کارگروه لیتشک راهبرد

 یرسوان  و خودمت  فیدر جهت انجام و ا یو استفاده از خرد جمع یسازمان درون

 مناس  و کارآمد.

 تیو و تقو جواد یو ا یعمووم  یبا اسوتفاده از فضواها   یاجتماع ینظام ساز راهبرد 

 ادارات هوا،  یها و ادارات مرتبط مانند شوهردار  سازمان یها با همکار محله یسرا

 تیو و تقو جادیو ... جهت ا یماسال غاتی، سازمان تبلیکل فرهنگ و ارشاد اسالم

 .یمشارکت و استفاده از امکانات مردم

 هوا،  هینیحسو  ئوت، ی)مسواجد، ه  یموذهب  یاجتمواع  یهوا  شوبکه  تیو تقو راهبرد 
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مشوارکت،   جواد یا یهوا بورا   آن یاجتمواع  یها ...( و استفاده از کارکردها امامزاده

 ... . ،یو اعتمادساز یهمبستگ

 یصونف  یهوا  اصناف، انجمون  ها، هیاتحاد  یو ترغ قیو تشو تیتقو جاد،یا راهبرد 

 مختلف. یها در حوزه

 تیووتقو یاز آن بوورا یبووردار و بهووره یسوونت یهووا نیوویمراسووم و آ ایوواح راهبوورد 

 نشاط و اعتماد. جادیا ،یاجتماع یهمبستگ

 نوام   با اسوتفاده از ورزشوکاران خووش    یورزش یها هیو توسعه اتحاد جادیا راهبرد

 .شکسوتیجوان و پ

 و  یکو یالکترون یهوا  سوتم یاسوتفاده از س  ییارتقاء سوواد، مهوارت و توانوا    ردراهب

   ایخدمات الکترون افتیدر

 

 راهبردهای معطوف به بهبود عملکردها و امکانات و ابزارها )سطح لیتانی(

    در این الیه راهبردها معطوف به اصالح عملکردها، بهبود و ارتقاء ابزارها، بوه خودمت

موفقیوت در ایون    کوه  یدرصوورت گرفتن بهینه امکانات در جهت رفع مشکالت است. 

ارتقواء   جوه یدرنتو  حاصل شود موجو  احسواس رضوایت، افوزایش اعتمواد      ها نیزم

 ر این زمینه به شرح زیر است:. راهبردهای پیشنهادی دگردد یمسرمایه اجتماعی 

 و  لیمنوابع موا   تیجبوران محودود   یبورا  یبخش خصوصو  هیجذب سرما راهبرد

 .یاعتبارات دولت

 و اسوتارت   دیو نوپوا و جد  یوکارهوا  کس  ژهیو از کس  و کارها به تیحما راهبرد

و بخوش   دولتوی  بخوش  درموجوود   یهوا  تیو ها )با استفاده از امکانات و  رف آ 

 (.یو مردم یخصوص

 در جامعه. یاقتصاد یها و شکاف یکم کردن فاصله طبقات راهبرد 

 یانسوان  یها ت رفی) هااستان یبوم یها تیو استفاده از  رف یمند بهره راهبرد، 

 .یگذار هیسرما ی...( برا ،یعیطب ،یماد

 جرا م و ...(. اد،ی)مانند اعت یمقابله با مشکالت اجتماع راهبرد 

 یکاهش ارزش پول مل ،یکاریتورم، ب ،یگران شیمعکوس کردن روند افزا راهبرد. 

 یخوار فساد، رشوه و رانت ،یباز یمبارزه با پارت راهبرد. 
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 بر سو  ون و   یمبتن یها کاستن رقابت یو تالش برا یاسیوفاق س جادیا راهبرد

 سازنده. یها و شکل دادن رقابت ینیبدب

 تیو هو بور اسواس   یشوکل دادن وفواق جمعو    یو تالش برا یساز تیهو راهبرد 

 مشتر . یجمع

 جهوت  هوا  سوازمان  در اسوتعدادها  و هوا اسوتان  یهوا  یتوانمنود  ییشناسا راهبرد 

 رفع مشکالت. یها برا آن یرکارگی به

 ییپاسخگو ندیبهبود فرا یبرا نینو یها یاز دانش روز و فناور یریگ بهره راهبرد 

 ها و ادارات. در سازمان یرسان و خدمت

 اعتماد ساز و اعتماد زا. یهنجارها و عملکردها تیو تقو جادیا راهبرد 

 موردم   فیکارها )و مشخص کردن حقوق و تکوال  ندیدر فرا تیشفاف جادیا راهبرد

 ها(. و سازمان

 از  نوه یبوا اسوتفاده به   یرسوان  خودمت  یرونودها و الگوهوا   یکارآمد سواز  راهبرد

 .یسازمان یها تی رف

 مثوول  یرسووان در حوووزه خوودمات هووا تیحوول مشووکالت و رفووع محوودود راهبوورد(

 (یا جاده ،یرسان آب

 فیهوا بوا حقووق و تکوال     آموزش مردم و کارکنان جهت آشونا کوردن آن   راهبرد 

 .گریکدیمتقابل 

 ها متیق یساز کاال و خدمات و متناس  تیفیک شیافزا راهبرد. 

 و بواال بوردن    یو بردبوار  یصوبور  شیافوزا  یبورا  یساز آموزش و فرهنگ راهبرد

 ها. ها و دستگاه مردم و کارکنان سازمان نیمل طرف مقابل در رابطه بآستانه تح

 خودمت مشوابه )مثوال     ایارا ه  یها برا اقدامات در سازمان یساز کسانی راهبرد

آب، بورق، گواز، مخوابرات و ... دربواره حوذف قوبض        یهوا  متفاوت سوازمان  هیرو

 .یاعتماد عموم شیمردم و افزا ی( در جهت کم کردن سردرگمیکاغذ

 نیو همچنو  رانیسوطوح مختلوف از مود    یابیو نظارت و ارز ندیفرا تیتقو راهبرد 

 رجوع. ها با ارباب کارکنان در تعامل آن

 هوا و ادارات و   در سوازمان  هیو و تنب قیکاربست مناس  و مؤثر اصل تشوو  راهبرد

 در جامعه. یحت
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 و متناسو  بوا    یبووم  یکردهوا یبر رو یمبتن یزیر و برنامه یگذار استیس راهبرد

 .یو اجتماع یفرهنگ یها یژگیو و طیشرا

 هیو نهاد بور پا  مردم یها سازمان یساز فعال قیاز طر ینشاط اجتماع جادیا راهبرد 

 مناطق. یها ورسوم و سنت و آداب یو بوم ینیفرهنگ د

 یرسان خدمت یروندها و الگوها یکارآمد ساز راهبرد   

 یاجتماع یها از شبکه افتهی هدفمند و سازمان یبردار بهره. 

 سوواد اسوتفاده از دولوت     جیو تورو  ایو آموزش استفاده از دولوت الکترون  راهبرد

 مردم. نیو امکانات آن در ب ایالکترون

 آنوان )بوا توجوه بوه      یازهوا یو توجه به مطالبوات جوانوان و ن   ییگرا جوان راهبرد

 جوان(. تیجمع  یترک

 در  یهوا و تعوامالت اجتمواع    استم شیتوسعه و گسترش ارتباطات و افزا راهبرد

 اشکال مختلف.

 یها احمر، وقف و سازمان هالل ج،یاستفاده از خدمات داوطلبانه مانند بس راهبرد 

 نهاد. مردم

 یخبرگان و نخبگان بوم تیاستفاده از  رف راهبرد  

 کتواب جوامع    نیو تودو  یاجتمواع  هیمحتوا درباره سورما  دیآموزش و تول راهبرد

 یاجتماع هیسرما

 یریگ جهینت

در این پژوهش ضمن بررسی مبانی نظری و ادبیات پژوهشی در حوزه سرمایه اجتمواعی  

در کشور، سعی شد وضعیت سرمایه اجتماعی مشخص شود. سو س در چوارچوب مودل    

مفهومی که با توجه به ادبیات پژوهشوی سورمایه اجتمواعی و بور اسواس روش و نظریوه       

بر وضعیت سرمایه اجتمواعی در چهوار    مؤثرل طراحی گردید، عوام ها علتی ا هیالتحلیل 

ی اجتمواعی، الیوه   هوا  سوتم یسابزارها و عملکردها، الیه سواختارها و   الیه مشتمل بر الیه

 شناسایی و معرفی شد.   ها استعارهو الیه نمادها و ها  گفتمانباورها و 

ی و بر اساس مدل مفهومی پوژوهش اگور بوه بررسوی     ا هیالدر چارچوب روش تحلیل 

یم، باید از سطح عینی و قابل رو یت حرکوت کورد و   ب ردازکاهش سرمایه اجتماعی  علل
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 علل را باید در الیوه  نی؛ بنابرامشاهده حرکت کرد رقابلیغو  ناملموسی عمیق ها هیالبه 

و عملکردها و نوع مراودات(، الیوه سواختاری و    سطح عینی مانند امکانات، ابزارها) یتانیل

ی، اداری، سیاسوی، ...(، الیوه   اقتصادی ها ستمیسو ساختارها و  ها نهیزممانند ) یستمیس

ماننوود هووا ) اسووتعارهو  نمادهووا، باورهووا و اعتقووادات( و الیووه هووا دگاهیوودماننوود باورهووا )

، ...( جستجو کورد. بور اسواس    موردقبولی ها ارزش، مورداستفاده، الگوهای ها المثل ضرب

عامل در الیوه سواختاری و سیسوتمی،     99ی(، لیتانعینی )عامل در الیه  91این پژوهش 

 عنووان  بوه ی، ا اسوتعاره عامل در الیوه نموادی و    99و  عامل در الیه باورها و گفتمانی 11

 .اند شده یمعرفبر آینده سرمایه اجتماعی ، شناسایی و  مؤثرعواملی 

چنانکه در مدل مفهومی پژوهش توضیح داده شد، اگر بنا باشد زمینه ارتقوا سورمایه   

ی عمیوق شوروع و بوه سومت الیوه      ها هیالی را از رگذاریتأثباید  میساز فراهمجتماعی را ا

و باورها تغییراتی ایجواد   ها استعارهالیه نمادها،  است دریعنی الزم ؛ سطحی حرکت کنیم

در الیه ساختاری و سیستمی و سطح عینی نیز اصالحات و تغییورات   ها آنشود و بر پایه 

ی مختلف مودل  ها هیالجتماعی ایجاد شود. بر این اساس منطبق بر ارتقا سرمایه ا باهدف

مفهومی پژوهش پیشنهاد این است کوه بورای ارتقواء سورمایه اجتمواعی و توالش بورای        

ی بر وضعیت سرمایه اجتماعی، اجرای راهبردها و راهکارهای عملیواتی مبتنوی   رگذاریتأث

ی هوا  هیو الآغواز و بوه    هوا  گفتمانو باورها  ها استعارهی عمیق یعنی الیه ها هیالاز  ها آنبر 

ساختارها و عملکردها امتوداد یابود. در ایون پوژوهش نیوز بوا ایون رویکورد راهبردهوایی          

اقداماتی به شرح زیور   ها هیالالزم است در هریا از  ها آناست که بر اساس  شنهادشدهیپ

ه بوه ترتیو  از   صورت گیرد تا سرمایه اجتماعی ارتقواء یابود. ایون تغییورات در هور الیو      

 ی سطحی و عینی شرح زیر است:ها هیالی عمیق به ها هیال

ی تولیود و  هوا  اسوتعاره : در این الیوه الزم اسوت نمادهوا و    ها استعارهدر الیه نمادها و 

وضوع را در سوطح کوالن و نسوبت بوه آینوده        گوردد کوه  شود و ترویج  وپرداخته ساخته

را در خودمت   هوا  سوازمان ، هوا  سوازمان و  نشان دهد و در سطح روابط افراد دوارکنندهیام

بین فردی حفظ ایون روابوط را الزموه بقوا و سوعادت       روابطمردم نشان دهد و در سطح 

اجتماعی معرفی کند. در این الیه مسئولیت مهم بر عهده هنرمندان و نهادهای فرهنگوی  

و در  است که با خلق آثار، دنیایی از کالم و معنوا را در یوا اثور هنوری انعکواس دهنود      

 بنشانند. ها ودل جان
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دولوت،   دربواره : در این الیوه بایود توالش شوود توا باورهوا       ها گفتماندر الیه باورها و 

ی اصوالح شوود کوه    ا گونه بهشود. باور مردم  اصالحنمایندگان دولت، مدیران و مسئوالن 

 هوا  انسازمبلکه  جو منفعتیی ها سازمانداخل را نه  دکنندگانیتولو ها  شرکت، ها سازمان

اصولی بور عهوده     تیمسوئول و تشکیالتی در خدمت مردم و جامعه بدانند. در این سوطح  

با آموزش و طورح   توانند یم ها آنو روشنفکران جامعه است.  نهادهای آموزشی، متفکران

وضوع جامعوه، نهادهوا و مسوئوالن دولتوی،       درباره ناصوابی ها دگاهیدی خود، ها دگاهید

و روابط بین فردی و اجتماعی را اصالح کنند و از این طریوق   واداراتو نهادها  ها سازمان

 به ارتقا سرمایه اجتماعی کما کنند.

ی اقتصوادی، سیاسوی، اجتمواعی،    هوا  سوتم یسدر الیه ساختاری و سیستمی: اصوالح  

ضروری است. این بخش به عهده نهادهای وضع کنند قانون و مقوررات،   ،فرهنگی، اداری

بوا تصووی  و اجورای     هوا  آنو نظارتی است.   ییقضایی نهادهاو  رانمجریان و تصمیم گی

بوه اصوالح سیسوتمی دسوت      تواننود  یم ها آنقوانین و مقررات و نظارت بر حسن اجرای 

ی مختلف امکان و زمینه ارتقا سرمایه اجتماعی ها ستمیسبزنند و با بهبود و ارتقا کارکرد 

 را فراهم آورند.

یه لیتانی هموان سوطح و الیوه عینوی اسوت. در ایون الیوه        در الیه عینی )لیتانی(: ال

. در ایون الیوه الزم   دنو ریگ یمو قرار  موردتوجهو عملکردها  ها تیمحدودامکانات و ابزارها، 

در  هوا  رسوانه است هر آنچه برای کما به ارتقاء سرمایه اجتماعی الزم است فراهم شود. 

در  هوا  تیوضعبا دیدبانی و رصد کردن  توانند یم ها آن دارند عهدهاین الیه نقش مهمی بر 

ی مختلف کمبودها را انعکواس دهنود و مسوئوالن مربوطوه را وادار بوه      ها حوزهمسا ل و 

یی کوه  هوا  فرصوت  تواننود  یمو پرداختن و اقدام در جهت رفع کمبودها نمایند. همچنوین  

 معرفی کنند تا مسئوالن به آن توجه نمایند. قرارگرفتهوجود دارد اما مورد غفلت 

باید بکار گرفتوه   ها یتوانمند مجموعهچنانکه پیداست با پیوند خوردن این چهار الیه 

پیشونهاد ایون اسوت کوه      نی؛ بنوابرا شود تا به ارتقاء سرمایه اجتماعی مدد رسانده شوود 

و در چوارچوب   باهمی مختلف، مرتبط ها حوزهو  ها هیالدر  شده ارا همجموعه راهبردهای 

چه، به نام راهبورد یک ارچوه ارتقواء سورمایه اجتمواعی در نظور       یا راهبرد کالن و یک ار

ی با مشارکت با یکدیگر و ررسمیغی رسمی و ها دستگاهو  ها سازمانگرفته شود و تمامی 

، به ارا ه راهکارهای عملیاتی برای اجرایی شدن راهبردهای پیشنهادی جهت همهمسو و 
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توانود توأثیر    اجرای راهبردهوا موی   مربوط به حوزه خود ب ردازند. در این صورت است که

 ی در ارتقاء سرمایه اجتماعی داشته باشد.ریگ چشم

 مودت  کوتواه ی سورمایه اجتمواعی در   ها یکاستنکته حا ز اهمیت آن است که جبران 

. رسود  ینمو به نتیجه مطلووب   مدت کوتاهمیسر نیست و تالش برای ارتقاء این سرمایه در 

و  باید ضمن انجام دادن تمام اقودامات  میدار راه اجتماعی اگر انتظار ارتقاء سرمای رو نیازا

در یا چارچوب یک ارچه، دوره طوالنی نیز انتظار کشوید. از سووی دیگور     راهبرداجرای 

و تغییورات  هوا   برناموه الزم است. قطع و وصل کوردن   و اقدامات ها برنامهو تداوم  استمرار

ی هوا  هیالدر  ها برنامهاستمرار بخشیدن . با شود یمی مانع به ثمر نشستن اقدامات درپ یپ

بودن اقدامات در جهت ارتقاء سرمایه  بخش جهینتبه  توان یممختلف و تحمل یا انتظار 

بورای ارتقواء سورمایه اجتمواعی، اجورای       شود یمپیشنهاد  رو نیازابود.  دواریاماجتماعی 

ی طراحی و اجرایی کنیم کوه موداوم باشود، و بوا جابجوایی مودیران و       ا گونه بهراهبرد را 

بورای ارتقواء    آغازشوده مسئوالن، مدیران و مسئوالن جدید ملزم به توداوم بخشویدن راه   

سرمایه اجتماعی باشند. در این جهت اگر الزم است مقررات و قوانینی وضوع شوود و یوا    

 مدیران و مسئوالن تغییر نیابد. ساختار پایدار و مداومی ایجاد شود که با تغییر 

 اگرچوه دیگر در فرایند اجرای راهبردها مسئله بوازخورد گیوری اسوت.     تیبااهمنکته 

موفقیت در اجرای راهبردها برای ارتقاء سرمایه اجتماعی بوه اسوتمرار و پرهیوز از تغییور     

اجرای راهبردها و و نتایج  راتیتأثنیاز دارد، اما الزم است با ارزیابی  ها برنامهو  ها استیس

 ها برنامهبررسی پیامدها و بازخوردهای مثبت و منفی آن نسبت به بازبینی و بازنگری در 

در صورت ضرورت اقدام شود. از طرف دیگر سرمایه اجتماعی ماهیتی سویال و پویوا دارد   

بوا   زموان  هوم  نی؛ بنوابرا شوود  یمو باال و پایین  ردیگ یمو تحت تأثیر عوامل مختلف قرار 

اجرای ایون   راتیتأثرای راهبردهای ارتقاء سرمایه اجتماعی، سنجش و ارزیابی مستمر اج

 رو نیو ازا. رسود  یمو و رصد وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران ضروری بوه نظور    راهبردها

ی و ارزیوابی پیامودهای اجورای راهبردهوای ارتقواء      بررسایجاد ساختار و تشکیالتی برای 

نی مستمر وضعیت سرمایه اجتماعی در ایوران پیشونهاد   سرمایه اجتماعی و رصد و دیدبا

 .شود یم

نکته و پیشنهاد پایانی اینکه، مدل مفهومی ایون پوژوهش کوه بورای ارتقواء سورمایه       

، مدلی ترکیبی است که از ترکی  نظریه عمومی سورمایه اجتمواعی و   شده ارا هاجتماعی 
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است. با توجه بوه ابعواد عینوی و ذهنوی      شده حاصل ها علتی ا هیالنظریه و روش تحلیل 

ی ا هیو السرمایه اجتماعی، و با توجه به اینکه در نظریه و روش تحلیل  دهنده شکلعوامل 

شوده اسوت،    دیو تأکی آینده به هر دو بعد عینی و ذهنی توجه و ها تیوضعبرای ساخت 

سورمایه   ی بور رگوذار یتأثی این مدل  رفیت باالیی بورای ارا وه راهبورد بورای     ریکارگ به

با بکار بستن آن در سطح ملی نیز در جهت ارتقاء  توان یماجتماعی و ارتقاء آن دارد. لذا 

 ربوط  یذی هوا  سازماناستفاده از آن توسط  رو نیازاسرمایه اجتماعی در کشور اقدام کرد. 

بور وضوعیت    موؤثر ملی، برای ارزیابی سرمایه اجتماعی در سطح ملی، و شناسایی عوامل 

 .شود یمماعی و راهبردهای ارتقاء آن در سطح ملی پیشنهاد سرمایه اجت

 هاپی نوشت
1. Bourdieu 2. Coleman  

3. Alternative futures 4. Litany 

5. Systemic Causes 6. Worldviews Distinction 

 منابع
، د اجتمواعی  رفاهرابطه سرمایه اجتماعی با رفاه اجتماعی.  (.1188).  ،علی پور . وم ،شیانی ؛م ،زاهدی

 .110-102،   19 ، ش8

، راهبرد فرهنوگ دوم،  ایران: موج در اجتماعی سرمایه مطالعات لیفرا تحل(. 1186ا.) ،پوش اهیس

 .22-191، 1، ش1د 

 مجلوه در ایوران،   جوانان اجتماعی سرمایه (.1188قهقرخی، س.) مدنی و .م موسوی، م؛ شیانی،
 .26-81،  1، ش10 ، دایران یشناس جامعه

در کشور بوا   یاجتماع هیسرما یارتقا ی(. راهکارها1129ش. )ی، انتخاب ریام. و ر ی،ریام یصالح

 .69-81،  1، ش99، دراهبرد یفصلنامه علم ،نظام ساله ستیانداز ب توجه به سند چشم

 اقتصوادی  رشود  اجتماعی بور  سرمایه تأثیر (. بررسی1186.)مخسروی،  و کریم، م. م؛ صفدری،

 .12-61،  9د، ش، مقداری اقتصاد فصلنامهایران، 

(. سرمایه اجتماعی در ایران؛ وضوعیت موجوود، دورنمای آینده و 1186عبدالهی، م؛ موسوی، م )

 .122-911،   99، ش6، درفواه اجتمواعیامکان شناسی گذار، 

های فرهنگی تأثیرگوذار نظوام    (. تحلیل سیاست1100.)، حژدری زاده، ح. و اخیری ،ع ،عذاریانی

مطالعوات توسوعه    ن،هوری اسالمی ایران بر حفظ سورمایه اجتمواعی در اسوتان خوزسوتا    جم
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 .926-106،   11، ش9، داجتماعی ایران

و  ک ارچوه ی یشناسو  روش ای یو مورد کاو هیها: نظر علت یا هیال هیتحلیل ال(. 1188) .اله، س تیعنا
علووم و   یپژوهو  نوده یمرکوز آ  ،ی(، ترجمه مسوعود منوزو  )مجموعه مقاالت یپژوه ندهیمتحول ساز آ

 .جلد اول و دوم ،یدفاع عیصنا یو تحقیقات یمؤسسه آموزش یدفاع یفناور

انتشارات پژوهشگاه فرهنوگ و   سنجش سرمایه اجتماعی کشور )موج دوم(.(. 1121. )غغفاری، 

 ارتباطات.

 یوا  متقابلرابطه  دموکراسی؛ و مدنی جامعه اجتماعی، (. سرمایه1186.)رجعفری،  و م. غفوری،

 .902-918،  9، ش 1، دسیاسی علوم پژوهشنامه، هیسو ای

و  ی(. بررسو 1100) اهلل نیکشاورز تور ، عو   ار؛یپور، شهر هیرویش ؛یمهد ه،یکویحاکم؛ ن ،یقاسم

(، نی)موردمطالعه: اسوتان قوزو   ندهیدر آ یگذار استیس یبرا یاجتماع هیسرما تیوضع لیتحل

 .66-11: 91 زمستان، ،یاجتماع هیسرما تیریمد

 یهوا  شهرستاندر  اجتماعی سرمایه یبند سطح(. 1182ربیعی،  .) اسماعیلی، ر. و و؛ قاسمی،

 .992-918،  91، د، شاجتماعی رفاه پژوهشی علمی فصلنامهاصفهان،  استان

در  یسوازمان  نی(. فهوم سورمایه اجتمواعی بو    1100ا. ) ،ساده . وز ،امینی سابق ؛م ،هاشمی ؛م ،قریشی

 .166-121 ،  8، ش1، دمدیریت سرمایه اجتماعی. ادیبن ده های اجرایی با رویکرد دا دستگاه
سوالمت روان،   و شوبکه  اجتمواعی  سورمایه  رابطوه  بررسوی  (.1186ارشوادی، خ.)  و ف. کامران،

 .92-21،   3، ش9 ، داجتماعی پژوهش فصلنامه

 توسعه شهری؛ در اجتماعی سرمایه نقش (. بررسی1182ی، م.)آقا محسن و ع. محسنی تبریزی،

 .116-169،  96، ش8، دشهری مدیریتمحالت،  پژوهی: شهر مورد

(. بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر بهبوود عملکورد   1188). ا ی،واکبر. م ،عطایی ؛غ ،معمار زاده

 .12-2،   1، ش1، دفصلنامه مدیریت توسعه و تحول، کارکنان

 خشونت خانگی با خانواده اجتماعی سرمایه یها مؤلفه رابطه (.1182 .) ی،نژاد سبز و ا. ملکی،

 .11-21،  9 ، ش1، دایران اجتماعی مسا ل بررسی مجله، آباد خرم شهر در زنان علیه

 رابطه و زندگی شهروندان کیفیت (.1186کرمانی، م.) و ماسوله، ا؛ صفا، ش. اصغر پور م؛ نوغانی،

 2، دمشوهد(  فردوسوی  )دانشوگاه  اجتماعی علوم مجلهمشهد،  شهر در اجتماعی سرمایه با آن

 .111-110،  1پنجم، ش

مدیریت سرمایه حکومتی پیامبر) ( در مدیریت سرمایة اجتماعی،   (. روش1100جوکار، حامد)
 .112-191( 1)8، اجتماعی
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application of Future- oriented approach of Casual 
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Abstract 
With increasing complexity and uncertainty in the various 

processes of human societies, predicting the future by 

generalizing past trends, seems to be unwise and almost 

impractical. Therefore, instead of relying on one status of the 

future, futurists tend to study alternative futures and present 

future-oriented strategies to predict the future. The purpose of 

this study is to explain and categorize strategies for uplifting 

social capital in four layers: litany, social, discourse and 

metaphor based on Casual Layer Analysis method. The 

innovation in this method, is to move from the present to the 

future by identifying the root factors of a phenomenon in four 

layers. Through identifying the factors affecting a phenomenon 

future, we can formulate strategies for acting in present and 

move from future to present. In this study, in order to identify 

the main causes  of social capital decline, we formed an online 

expert’s panels in four stages, comprising of fourteen persons. 

Findings indicated  that,  8 strategies at the level of symbols and 

metaphors, 13 strategies at the level of beliefs and discourses, 

27 strategies at the level of structures and 31 strategies at the 

litany level has to be applied for formulating and implementing 

the necessary policies to increase social capital. 

Keyword: Social Capital, Casual Layer Analysis, Strategy 

Making, Futures studies.  
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