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چکیده
با افزایش پیچیدگی و عدم قطعیت در روندهای گوناگون جواموع انسوانی ،پویشبینوی
آینده از طریق تعمیم روندهای گذشته ،فرآیندی غیرمنطقی و تقریباً غیرممکن به نظر
میرسد .ازاینرو آیندهپژوها به جای شناخت یا وضعیت از آینده به مطالعه آیندههای
بدیل روی میآورند و با ارا ه راهبردهایی آینده محوور در جهوت سواخت آینوده اقودام
میکنند .هدف پژوهش حاضر تبیین و دستهبندی راهبردهای ارتقای سرمایه اجتماعی
در چهار الیه لیتانی ،اجتماعی ،گفتمان و استعاره مبتنی بر روش تحلیل الیهای علتها
است .با نوآوری در این روش ،میتوان عوامول ریشوه ای یوا پدیوده در چهوار الیوه را
شناخته و از حال به آینده حرکت کرد.بدین ترتی  ،پس از شناسایی و تبیوین عوامول
مؤثر بر آینده یا پدیده،می توان به تودوین راهبردهوایی بورای اقودام در زموان حوال
پرد اخت و از آینده به حال حرکت کرد .در این تحقیق ،پس از مرور ادبیات پژوهش ،با
تشکیل پنل خبرگان در چهار مرحله با حضور  11نفر بوهصوورت آنالیون ،علول اصولی
کاهش سرمایه اجتماعی در چهار الیوه شناسواییشود.در نتیجوه 8 ،راهبورد در سوطح
نمادها و استعارهها 11 ،راهبرد در سوطح باورهوا و گفتموانهوا 96 ،راهبورد در سوطح
ساختارها و  11راهبرد در سطح لیتانی ارا ه شدند تا بتوان با کاربست این راهبردها در
راستای افزایش سرمایه اجتماعی سیاستهای الزم را تدوین و عملی نمود.
واژگان کلیدی :سرمایه اجتمواعی ،روش تحلیول الیوهای علوتهوا ،راهبورد پوردازی،
آیندهپژوهی.
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مقدمه
در دو دهه اخیر ،سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از کانونی تورین مفواهیم هوور و بوروز
یافته است .با وجود این ،نگرش ها ،دیدگاه ها و انتظارات گوناگونی را نیز دامن زده است.
اهمیت و جایگاه سرمایه اجتماعی ،با بررسی تعداد قابل توجوه مقواالت و پوژوهشهوا در
این حوزه قابل در است .امروزه دولوتهوا مویتواننود در تشوکیل یوا افوزایش اشوکال
سودمند سرمایه اجتماعی نقش مؤثری را ایفا کنند .در مقابل عدم توجه کافی دولوتهوا
بر آثار ناشی از وضع و اجرای سیاستهای خا بر ارتباطات اجتماعی و چگونگی انتقال
منابع و قدرت میان اقشار و گروههوای مختلوف جامعوه مویتوانود بوه سوهولت سورمایه
اجتماعی موجود را تحوت توأثیر قورار داده و آن را از بوین ببورد (عوذاریانی و همکواران،
.)1100
جامعه شناسان عصر حاضر برای بررسی کمیت و کیفیت روابوط اجتمواعی از مفهووم
سرمایه اجتماعی بهره گرفته اند .این مفهوم به طورکلی بوه روابوط بوین افوراد ،اصوطالحاً
شبکههای اجتماعی و قوانین اعتماد متقابل بین افراد اشاره مویکنود (.)Fedor, 2019:65
اصطالح سرمایه اجتماعی از اواخر دهه  1280با کار بوردیوو 1و کلمون 9محبوبیوت پیودا
کرد .بوردیو سرمایه اجتماعی را از سایر انواع سرمایههای اقتصوادی ،فرهنگوی و نموادین
متمایز میسازد و برای آن خوصلتی سوواختاری و تعووامالتی قا وول اسووت ( Bourdieu,
 .)1986بوردیو سرمایه اجتماعی را مجموعهای از منابع بالقوه و بوالفعلی مویدانود کوه در
نتیجه داشتن شبکه ای از روابط نسبتاً نهادینه شده از آشنایی های متقابل افراد به دسوت
میآید (جوکار .)196 :1100 ،سرمایه اجتماعی بوردیو بر پیامدهای چنین ارتباطواتی در
سطح فردی متمرکز بود ،اما کلمن اهمیت کوارکردی سورمایه اجتمواعی را بورای نتوایج
گروههای کوچا مانند خانوادهها و همچنین جایگاه آن در ساختارهای اجتماعی آشوکار
کرد( .)Rodgers et al., 2019با توجه به تعاریف متنوع و مختلف از سورمایه اجتمواعی در
این پژوهش سرمایه اجتماعی به مجموعه توانمندیهوا ،دارایویهوا و ارزشهوایی اطوالق
میشود که در مناسبات اجتماعی شکل مویگیورد و بوا بهورهگیوری و اسوتفاده از آنهوا
توانایی و کارایی برای تحقق اهداف و تأمین نیازها و پاسخ به تقاضاها فراهم و امکان پذیر
میگردد (جوکار.)1100 ،
سرمایه اجتماعی ،یکی از مهم ترین دارایی هاست که از شاخصه های رشد و توسعه هر
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جامعهای به شمار میآید و از رهگذر این سرمایه حیاتی است که انسجام ،اعتماد متقابل و
حسن اطمینان و همبستگی در جامعه فراهم میشود و هرگونه کواهش در آن ،منجور بوه
کاهش مشارکتهای سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی شهروندان میشوود (صوالحی
امیری و امیر انتخابی ،1121 ،عذاریانی و همکاران.)1100 ،
در ارتباط با میزان سرمایه اجتمواعی نتوایج مطالعوات داخلوی حواکی از آن اسوت کوه
وضعیت سرمایه اجتماعی در کشور مطلوب نیست .بر اساس نتوایج حاصول پیموایش ملوی
سرمایه اجتماعی در کشور در سال ،1186بر اساس نظرسنجی از شوهروندان 12 ،درصود
میزان سرمایه اجتماعی را کم 35 ،درصد میزان سرمایه اجتماعی را متوسط و 26درصد نیز
میزان سرمایه اجتماعی را زیاد عنوان کردهاند (عبداللهی و موسوی .)1386،مطالعات دیگر
نیز تقریباً همین نتیجه را تأیید میکنند و بیشتر بر سطح کم سرمایه اجتماعی در کشوور
تأکید داشتهاند (محسنی تبریزی و آقا محسنی1389 ،؛ نوغوانی و همکواران1387 ،؛ معموار
زاده و همکاران1188 ،؛ کامران و ارشادی1387 ،؛ ملکوی و نوژاد سوبزی1389 ،؛ شویانی و
همکاران1388 ،؛ زاهدی و همکاران 1388 ،و غفوری و جعفری .)1387،مطالعاتی کوه رونود
سرمایه اجتماعی را نیز بررسی کردهاند بر روند کاهشی سرمایه اجتماعی صحه گذاشتهاند
(عبداللهی و موسوی1186،؛ قاسمی و همکاران1385 ،؛ سعادت 1387؛ صفدری و همکاران،
1387و سیاهپوش .)1186،همچنین ،با بررسی پیشینه و مطالعات صورت گرفتوه ،میوزان
سرمایه اجتماعی در بین سالهای  1162تا  1182میوان اسوتانهوای مختلوف در رتبوه
متوسط کشوری قرار داشته است (حسینی و همکاران1162،؛ سعادت1180،؛ عبوداللهی
و همکاران .)1182 ،در مطالعه غفاری ( )1121که در سطح کشور صورت گرفتوه اسوت،
میزان سرمایه اجتماعی در استانهای مختلف ،در سال  1121نسبت به سال  1182افت
فاحشی در رتبهبندی و وضعیت در کشور داشته است .به عنوان مثال ،مطالعوات غفواری
( )1121نشان میدهد میانگین وضعیت سرمایه اجتماعی در اسوتان قوزوین نسوبت بوه
میانگین سرمایه اجتماعی در کشور ( )9.62مقدار کمتری داشته و در استان قزوین ایون
مقدار میانگین  9.66بوده است که ازلحاظ رتبهبندی در وضعیت مناسوبی قورار نداشوته
است و تنها نسبت به  2استان مانند تهران ،اصفهان و مازنودران کوه وضوعیتی مناسوبی
ازلحاظ میانگین سرمایه اجتماعی ندارند وضعیت بهتری داشته است.
باوجود فواید اجتماعی عدیده بر میزان باالی سرمایه اجتمواعی ،پوژوهش در موضووع
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ارتقای سرمایه اجتماعی و راهبردهای بهبود در آن نابالغ و توسعهنیافتوه اسوت .علویرغوم
اینکه طی دو دهه گذشته این مفهوم از اقبال خوبی در بین محققان برخوردار شده اسوت؛
تحقیقات موجود در این حوزه اغل به توصیف و تبیین برخی از ابعاد سورمایه اجتمواعی،
شناسایی عوامل مؤثر و سنجش وضعیت سرمایه اجتماعی اکتفا شده و برای ارا وه راهبورد
بهمنظور ارتقا و بهرهمندی از منوافع آن توجوه چنودانی صوورت نگرفتوه اسوت .حتوی در
پژوهشهایی که به ارا ه راهبرد پرداختهشده است ،این راهبردها بیشتر مبتنی بر بررسی
روند گذشته بوده و بر اساس عوامل اصلی شکلدهنوده آینوده سورمایه اجتمواعی نبووده
است .پژوهش حاضر به دنبال آن است که خأل تحقیقات علمی در زمینوه تجزیوهوتحلیول
دالیل اصلی کاهش سرمایه اجتماعی با رویکرد آینده محور و ارا ه راهبردهوای متناسو
جهت ارتقای آن را پوشش دهد .لذا نوشتار حاضر میکوشد به این سؤال پاسوخ دهود کوه
چرا سرمایه اجتماعی در ایران وضعیت مناسوبی نودارد و بوا اتکوا بوه چوه مالحظوات و
راهبردهایی میتوان به ارتقا سرمایه اجتماعی و خلوق آینودههوای بودیل 1کموا کورد .
بنابراین در پژوهش حاضر بر اساس روش و نظریه تحلیول الیوهای علوتهوا سوعی شوده
است ،عوامل مؤثر بر شکلگیری وضعیت کنوونی سورمایه اجتمواعی در ایوران شناسوایی
شوند و س س راهبردهایی آینده محور مبتنی بر عوامل مؤثر شناساییشده در الیوههوای
چهارگانه باهدف کما به ارتقاء سرمایه اجتماعی پیشنهاد شود.
روش تحقیق
این تحقیق ،وضعیت گذشته را برای دستیابی به شوناخت الزم در رابطوه بوا موضووع ،بوا
مدنظر داشتن جریانها و روندهای موجود در عمق و گستره زیاد بهدقوت موردمطالعوه و
بررسی قرار داده و مبتنی بر بررسی روند گذشته و وضوع حوال ،بوه شناسوایی عوامول و
دالیل ریشهای کاهش سرمایه اجتماعی در جامعه پرداخته است .در انجوام ایون مطالعوه
ترکیبی از روشهای بررسی ادبیات پژوهش ،پرسشنامه و پنل خبرگان مورد استفاده قورار
گرفته است.
مراحل اصلی روش استفادهشده به شرح زیر میباشند:
گام اول :مطالعه اولیه و ارا ه چارچوب روششناختی پژوهش و بررسی رونود گذشوته
و وضع حال با استفاده از پرسشنامه .روش مورداستفاده در این گام از یاسوو اسونادی و
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از سوی دیگر توصیفی و با استفاده از پرسشنامه پیمایش صورت گرفته است .در این گام
با مطالعه ادبیات پژوهش ،ابعاد و مولفههای سرمایه اجتماعی در سه سطح خرد ،میانی و
کالن مشخص شد .برای سنجش وضعیت کنونی سرمایه اجتماعی ،پرسشونامهای شوامل
 90مولفه در سه سطح در حجم نمونهی  9966نفری توزیوع و دادههوا جموعآوری شود.
برای تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSو در تجزیوهوتحلیول دادههوا نیوز روش توصویفی-
تحلیلی مورداستفاده قرار گرفت.
گام دوم :کاربست روش تحلیل علی الیهای در شناسوایی عوامول ریشوهای مووثر بور
ارتقای سرمایه اجتماعی و تحلیل عوامل (شناسوایی چهوار الیوه ی تحلیول  .)CLAروش
تحلیل علی -الیهای ازلحاظ روش کیفی و ازنظر رویکرد اکتشافی است .در این روش هور
موضوع در چهار الیه با مختصات زیر مورد بررسی قرار میگیرد(عنایتاهلل)1188 ،
الیه لیتانی 1یا مسئله عینی که نا ر بر عینیترین و آشکارترین سطح آینوده اسوت و
فهم آن نیاز به مهارتهای تحلیلی خاصی ندارد .سطح لیتانی واقعیتهوایی را کوه اغلو
بهوسیله اخبار یا سایر رسانهها برای اهداف سیاسی و اغل اغوراقآمیوز ارا وه مویشووند،
شناسایی میکند (قنبری)1121 ،
الیه نظام های علی 2که نا ر بر نظامهای اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی و تاریخی است.
سازمانها و موسسوههوای حووزه سیاسوتگوذاری در ایون سوطح بوه تحلیول علموی و
کارشناسانه رخدادهای آینده میپردازند و نتایج آن را در قال گزارشهایی در سراچهها،
روزنامهها و نشریهها انتشار مویدهنود .در ایون الیوه ،نقوش دولوت و سوایر کنشوگران و
خبرگان دانشگاهی پررنگ میشود (.)Hoffman, 2012
الیه سوم؛ الیه جهانبینی 6و گفتمانی نوام دارد کوه عوالوه بور پورداختن بوه دعواوی
معرفتی مرتبط با آینده ،درصدد مشروعیت بخشوی بوه ایون دعواوی اسوت و بوه دنبوال
شکلدهی علتهای اجتماعیِ ایجادکننده مسئله عینی در الیوه اول اسوت ( Inayatullah,
 .)2013مهمترین ویژگی بارز در این سطح در اصل بررسی ریشههای عمیق دیودگاههوا و
باورهای شکلدهنده دو سطح قبلی است .در ایون سوطح تأکیود بور شناسوایی و کشوف
گفتمانهای گوناگونی است که آینده را شکل میدهند (.)Hoffman, 2012
الیه چهارم ،الیه اسطورهها و استعارهها اسوت .ایون اسوطورههوا و اسوتعارههوا کوامالً
بهصورت ناخودآگاه باعث ایجاد گفتمانها و جهانبینی غال که باعث ایجواد علوتهوای
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اجتماعی در سطح دوم و مسئله عینی در سطح اول میشوند.تصویرهای ذهنوی عمیوق و
داستانهای نهفته شکلدهنده آینده در این سطح بررسی میشووند (عنایوتاهلل:1188 ،
.)10
با توجه به رویکردی که این روش به شناسایی عوامل کلیدی و بنیادی مؤثر بور یوا
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
تشریح و توصیف روش تحلیل الیهای علت ها ،نظرات خبرگان در سه پنل مجزا (هر پنل
با فاصلهی دو هفته) از طریق جلسات آنالین دریافت شد .در پنول اول بوا نظور خبرگوان
ابتدا عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی در  1الیهی مطرح در روش تحلیل علوی -الیوهای،
دسته بندی ،شناسایی و تحلیل شدند .در پنل دوم ،رفیتها و محودویتهوای موجوود
برای ارتقوای سورمایه اجتمواعی در هرالیوه مشوخص شودند .در نهایوت در پنول سووم،
راهبردهایی در هر چهار سطح روش تحلیل الیهای علتها با نظر خبرگان منتخو ارا وه
شدند .اعضای پنل شامل خبرگان ،متخصصان و اساتید حوزههای مختلوف شوامل آینوده
پژوهی ،علوم اجتماعی ،علوم پزشکی ،سیاستگذاری ،علووم اقتصوادی ،جامعوه شناسوی،
مدیریت بودند.
گام سوم :ارا ه راهبردهای پیشنهادی (با توجه به چهار الیه شناساییشده و با اتکا بور
رفیتها)
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سطح

-1حرکت از سطح به عمق

-2حرکت از عمق به سطح

عمق
عمق
شکل  .1چارچوب روش پژوهش با استفاده از روش تحلیل الیهای علتها

عطف به چارچوب روش شناختی پوژوهش و مبتنوی بور نظریوه و روش تحلیول الیوهای
علتها (در شکل زیر) ،برای شکل دادن وضعیت مطلوبی در آینوده قبول از توالش بورای
ساختن وضع مطلوب در آینده ،شناختن دقیق وضع موجود ضروری است .شناخت دقیق
وضع موجود می تواند پایه محکم و استواری باشد برای بنا کردن آینده مطلوب بر آن .بور
اساس این روش و نظریه برای شناختن وضع موجود مطالعه و پژوهش از الیه عینی آغاز
میشود.
در توصیف این چارچوب روش پژوهش باید اشاره کرد که پژوهشگر با شناخت الیوه
عینی یا بهیا الیهها را مطالعه میکند و پشت سر میگذارد تا به عمیقتورین الیوههوا
برسد .منطق این روش و فرضی که بر آن استوار است این است که صوورتی در زیور دارد
آنچه در باالست؛ یعنی هر الیهای که مطالعه میکنیم و علل و عوامل مؤثر بر شکلگیری
یا وضعیت را در آن الیه پیدا میکنیم باید دریابیم کوه چوه علول و عوواملی ،آن الیوه

راهبردها و راهکارهای ارتقا سرمایه اجتماعی

عوامل اثر گذار بر سرمایه اجتماعی بر اساس روش
تحلیل الیهای علت ها

سطح
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رویی را شکل دادهاند؛ بنابراین به مطالعه الیههای عمیقتر مویپوردازیم و از الیوه عینوی
(لیتانی) به الیه سیستمی ،از الیه سیستمی به الیه گفتمانی و از الیه گفتموانی بوه الیوه
نماد ،استعاره و اسطوره میرسیم.
اما برای ساختن وضع مطلوب (در این پژوهش ارتقاء سورمایه اجتمواعی) بور اسواس
راهبردها و راهکارها حرکت از الیه زیرین آغاز میشوود و بوه سومت الیوههوایی رویوی و
عینی میآید .منطق و فرض مبنایی این حرکت آن است که تا زمانی که الیههای عمیوق
و ژرف اصالحنشده است نمیتوان در الیههای سطحی و عینوی تغییور ایجواد کورد .اگور
بناست سرمایه اجتماعی ارتقاء یابد الزم است علل و اسباب آن در الیههای زیرین فوراهم
گردد و بر پایه آنها الیههایی رویوی شوکل داده شوود؛ یعنوی بایود نمادهوا و اسوتعاره و
اسطورههایی که موج کاهش سرمایه اجتماعی شده اصالح شود و نمادها ،استعارههوا و
اسطورههایی موج تقویت سرمایه اجتماعی مویگوردد جوایگزین آنهوا شووند .سو س
باورهای مخرب سرمایه اجتماعی اصالح و با باورهای مقاوم سورمایه اجتمواعی جوایگزین
گردد .بعدازآن علل سیستمی تضعیفکننده سرمایه اجتماعی مرتفوع گوردد و بوا اصوالح
ساختارها و سیستمها راه تقویت سرمایه اجتماعی در پویشگرفتوه شوود؛ و آنگواه بورای
اصالح روندها ،عملکردها و ابزارها اقدام شود .لذا نوآوری روششناختی ایون پوژوهش در
اصل شناسایی عوامل مؤثر بر آینده سورمایه اجتمواعی مبتنوی بور حرکوت از الیوههوای
سطحی به سمت الیههای عمیق شکلدهنده این پدیده و س س ارا ه راهبرد مبتنوی بور
حرکت از الیههای عمیق به سمت الیههای سطحی است.
اگرچه در عمل ممکن است راهبردهایی که برای تأثیرگذاری در هریا از الیهها بکار
گرفته میشود همزمان و بهموازات هم اجرایی شود ،اما فرض آن اسوت کوه توا نمادهوا و
استعارهها و یا باورها و گفتمانها اصالح نشود ،اصالح ساختارها و دستگاهها ،یوا رونودها،
عملکردها و ابزارها مقدور نبوده و اثرگذار نخواهد بود .بر این اساس ضروری است پیش و
بیش از هر چیز برای اصالح نمادها و استعارهها و باورها اقدام شود و بور پایوه آن اصوالح
در الیه سیستمی و عملکردی هم در دستور کار قرار گیرد.
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یافتههای پژوهش

الف-بررسی وضع موجود سرمایه اجتماعی
در این پژوهش ابتدا برای تعیین وضعیت سرمایه اجتماعی ضمن بررسوی مبوانی نظوری
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،
مشخص شد تنها میانگین سرمایه اجتماعی در سوطح خورد مقودار کموی بواالتر از حود
متوسط قرار دارد و در دو سطح کالن و میانی پایینتر از حد متوسط است ،و در مجموع
سه سطح نیز میانگین سرمایه اجتماعی پایین تر از حد متوسط قورار دارد .بنوابر ایون بوا
توجه به نتایج پژوهشهای پیشین و تایید آنها در پژوهش حاضر میتووان گفوت سورمایه
اجتماعی در جامعه وضع مناسبی ندارد ،و تالش برای ارتقاء آن ضروری است

ب-شناسایی و دستهبندی عوامل مؤثر در  4الیه (گذار از حال به آینده)
بر اساس روش تحلیل الیهای علتها در چهار الیه عوامل مؤثر بور سورمایه اجتمواعی بوا
برگزاری نشستهای خبرگانی یا بهیا الیهها از سطح به عمق بررسی شدند و عوامول
مؤثر بر وضع کنونی سرمایه اجتماعی در هر یا از الیههای مختلف (لیتانی ،سواختارها،
جهانبینی و نمادها) معرفی شدند که در ادامه این عوامل در جداولی ذکرشده است.
الیه عینی :در اینجا به برخی از این عوامل کوه در شوکلگیوری وضوعیت نامناسو
سرمایه اجتماعی مؤثرند پرداختهشده که در جدول زیر به آنها اشارهشده است.
الیه نظامها و ساختارها :اگر در الیه سطحی و عینی ما شاهد بروز رفتارهایی هسوتیم
باید ریشه آنها را در یاالیه عمیقتر یعنی در نظامهوا و سواختارها جسوتجو کنویم .در
اینجا برخی از وضعیتهای سیستمی و ساختاری که تأثیر منفوی بور سورمایه اجتمواعی
دارند معرفی میشوند.
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جدول  .1عوامل مؤثر در سطح عینی
عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی در سطح عینی
تأثیر مشکالت سطح کالن

فقدان اجماع نخبگانی و نداشتن چشمانداز واحد

محدودیت منابع و اعتبارات

تداوم و استمرار مشکالت اقتصادی

افزایش و گسترش مشکالت اجتماعی

شکافها و منازعات سیاسی

افزایش نارضایتی

فقدان مسئولیتپذیری و پاسخگویی

عدم رضایت از خدماتی که ارا ه میشود

نارضایتی از سرعت و کیفیت ارا ه خدمات

عدم در

متقابل و برآورده نشدن انتظارات و تقاضاها

عدم تناس بین کیفیت محصول و قیمت آن

ضعف خدمات پس از فروش

فقدان صبوری و بردباری متقابل

سیاستها و رویههای متفاوت سازمانها در ارا ه خدمت

حلقه مفقوده نظارت و ارزیابی درونسازمانی

فقدان آموزش مناس و آگاهی

گسترش روحیه بیتفاوتی

فقدان حس مسئولیت و احساس تعهد اجتماعی

ضعف همبستگی اجتماعی به علت وجود شکافهای
اجتماعی

فقدان حس بومیگرایی

فقدان نشاط اجتماعی و احساس نارضایتی از زندگی

جدول  .2عوامل مؤثر در سطح ساختارها و سیستمها
عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی در سطح ساختارها و سیستمها
ارتباط سیستمی بین استانها و نظام کالن جامعه

تمرکزگرایی و سیاستگذاری و برنامهریزی متمرکز

فقدان ارتباط ساختاری و نظاممند بین مردم با
قانونگذاران ،سیاستگذاران و برنامه ریزان

بحران مرحله گذار :بر هم خوردن وفاق مبتنی بر سنتها و شکل
نگرفتن وفاق اجتماعی

ساختار فرهنگی-اجتماعی ناهمگن

ساختار حکمرانی چندپاره

ساختار اقتصادی ناهمگن

ساختار اقتصادی معلق بین اقتصاد دولتی و ساختار اقتصاد آزاد

غیبت سرمایه اجتماعی در اسناد و نظام برنامهریزی

فقدان ساختار قدرتمند حمایت از کس وکارها و استارت آ ها

ساختارها و دستگاههای پیچیده و دست و پاگیر اداری

عدم شفافیت در ادارات و فرایندهای خدمترسانی

ضعف روابط درونسازمانی بین کارکنان

نامشخص بودن تکالیف و و ایف کارکنان در ادارات و سازمانها

شکاف سیستمی بین ارا هکننده خدمت و دریافتکننده

یاطرفه بودن رابطه در سیستم تولیدکننده و مصرفکننده

فقدان یک ارچگی سیستمی و همکاری بین بخشی

انعطافناپذیری سیستمی

فقدان ساختارهای جدید اجتماعی با هویت

ضعف ساختارهای تعاونی

فقدان نظام تأمین اجتماعی قدرتمند

فقدان ساختارهای مشارکت مردم در امور اجتماعی

فقدان شبکههای ارتباطی در جامعه بین مردم ،نخبگان ،متخصصین و مسئولین
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الیه گفتمانها و باورها :در جدول زیر به بخشی از باورها که تأثیرات منفی عمیقی بور
سرمایه اجتماعی دارند پرداخته

میشود.

جدول  .5عوامل مؤثر در سطح گفتمانها و باورها
عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی در سطح گفتمانها و باورها
باور به وجود فساد فراگیر

باور به وجود لم و فقدان عدالت

باور به ناکارآمدی ساختارها

باور به عمل نکردن به و ایف و تعهدات

باور به ارجحیت منافع شخصی بر منافع جمعی

باور به عدم صداقت و رواج دروغگویی در جامعه

باور به بدتر شدن وضع در آینده

باور به قانونگریزی

ضعف گفتمان حقوق شهروندی

باور به وجود ناامنی

باور بهوقت گذرانی کارکنان در ادارات

ضعف گفتمان کار و خدمت

شکل نگرفتن گفتمان هویت و منافع جمعی

باور به غلبه رقابت بر همکاری و تعاون در جامعه

الیه نمادها و استعارهها :روش و نظریه تحلیل الیهای قا ل به این است که انسانها در
هنگام اقدام و عمل و برای بروز دادن کنش یا واکنشی معموالً به سومبلهوا و نمادهوای
ذهنی که در طی سالها در ذهن رسوبکردهاند رجوع و منطبق بر آن عمول مویکننود.
برخی از آنها که به کلیت جامعه و دولت و یا بوه بخشوی از جامعوه و یوا سوازمانهوا و
نهادهای خا اشاره دارند در جدول زیر در این الیه مشخصشده است.
جدول  .4عوامل مؤثر در سطح نمادها و استعارهها
عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی در سطح نمادها و استعارهها
جدایی دولت از مردم

دولت مسئول مسا ل ریزودرشت جامعه

سازمانها وادارات کارگزار دولت نه خادم مردم

دولت نماد ناکارآمدی و ضعف

سالبهسال بدتر از این

اصل بر فساد بهجای اصل بر برا ت

بخور بخوره :اصل میشود اینکه اگر نخوری میخورند

کی به کیه تاریکیه :اشاره به فقدان نظارت و ارزیاب

کار مال تراکتور است

رابطه بهجای ضابطه

باندبازی

بند  :حل مسا ل از طریق پارتیبازی

قوموخویش بازی

ژن خوب

جنس خوب یعنی جنس خارجی

برند خارجی نشانه شخصیت

دزد و نا ر دستشان تو یاکاسه است

رسانه میلی (استعارهای برای رسانه ملی)

بیمارستان را کشتارگاه یا قصابخانه توصیف کردن

دزدبازار

فردگرایی بهجای جمعگرایی

الگوهای مثبت بهعنوان استثنا
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ج-راهبرد پردازی برای ارتقای سرمایه اجتماعی ( گذار از آینده به حال)
راهبرد پردازی یکی از مراحل اساسی در فرایند تالش برای رسیدن بوه هودف محسووب
میشود و آیندهپژوهی تالشی برای عملیاتی کردن ایدهها بورای سواخت آینوده مطلووب
است .در این مرحله تالش میشود تا گامهایی کوه بایود بورای سواختن آینوده مطلووب
برداشته شود مشخص گردد .در یا راهبرد کالن برای رسویدن بوه هودف هفوت عامول
تعیینکننده وجود دارد .این هفت عامل مشخص عبارتاند از:
-1وضع موجود و نقطوهای کوه در آن ایسوتادهایوم :سورمایه اجتمواعی پوا ین تور از
متوسط.
 -9هدف و وضعیتی که بناست به آن برسیم :ارتقا سرمایه اجتماعی بهگونهای که بوه
باالی متوسط برسد.
-1نیروها و کنشگرانی که بناست دست به اقدام و عمل بزنند :مجموعوه سوازمانهوا،
ادارات و دستگاههای رسمی و غیررسمی.
-1ذینفعانی که در فرایند اجرای راهبرد درگیر میشووند :موردم و نیروهوای ادارات و
سازمانهای رسمی و غیررسمی و سوازمانهوا و دسوتگاههوای مورتبط در سوطح
کالن.
-2مسیر و خوط سویری کوه بایود دنبوال شوود :حرکوت از الیوههوای ژرف و عمیوق
استعارهها و گفتمانها به سمت الیههوای سیسوتمی و عینوی و بوا یک وارچگی و
هماهنگی تمامی نیروها ،سازمانها و ذینفعان.
-6ابزارهووا و وسووایلی کووه بایوود بکووار گرفتووه شوووند :مجموعووه ابزارهووا و امکانووات و
رفیتهای مادی و معنوی موجود.
-6زمانبندی و دوره انتظار :بلندمدت.
با توجه به منطق و فرضبنیادی روش و نظریه تحلیل الیهای علتها ،در این پژوهش که
مدل مفهومی آن بر اساس این روش و نظریه شوکلگرفتوه اسوت ،در ارا وه راهبردهوای
ارتقاء سرمایه اجتماعی و عملیاتی کردن آنها به ترتی زیر عمل میشود:
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راهبردهای معطوف به اصالح نمادها و استعارهها










راهبرد اجماع سازی و ایجاد چشمانداز واحد دربواره آینوده و نمادسوازی دربواره
این چشمانداز (فقدان اجماع و چشمانداز واحد درباره آینده از عواملی اسوت کوه
توأثیر منفوی بور سورمایه اجتمواعی دارد .ایون عامول ناشوی از واگرایوی و عوودم
یک ارچگی بین ذینفعوان و دسوتگاههوا اسوت .تبودیل کوردن ایون واگرایوی بوه
همگرایی و عدم پا پارچگی به یک ارچگی ضورورتی اسوت کوه بوا بکوار بسوتن
راهبردی همهجانبه نگر و بلندمدت امکانپذیر است).
راهبوورد مثبووت اندیشووی و تصویرسووازی مثبووت از آینووده (چشوومانووداز سووازی و
تصویرپردازی مثبت از آینده راهبردی است که میتواند امیود ،انگیوزه ،نشواط و
تحر و پویایی را به جامعه تزریق کند و از این طریق ارتقاء سورمایه اجتمواعی
را موج گردد).
راهبرد بیاعتبار سازی و از رونق انداختن نمادها و استعارههایی کوه رواج آنهوا
تأثیر منفی بر سرمایه اجتماعی دارد (برای عملیاتی شدن این راهبرد از یاسوو
میتوان به نفی نمادها و استعارههای منفی پرداخت و از سوی دیگر با بکار بردن
استعاره های مثبت متقابل با استعارههای منفی ،آنهوا را بویاعتبوار کورد .موثالً
استعاره حبی اهلل دربواره بوازاری و کسوبه را در مقابول دزدبوازار و یوا اسوتعاره
دارالشفا دربواره بیمارسوتانهوا را در مقابول اسوتعارههوایی ماننود کشوتارگاه یوا
قصابخانه بکار برد).
راهبرد ترویج و برجستهسازی نمادها و استعارههای مثبت موجوود کوه رفیوت
تولید و تقویت سرمایه اجتماعی را دارند (در این راهبرد از اسوتعارههوایی ماننود
دروازه بهشووت ،شووهر اموون و  ...م ویتوووان بهووره گرفووت و از شووهر و مناسووبات
درونشهری تصویری مثبت ترسیم کرد)
راهبرد احیاء ،انتشار و فراگیر سازی نمادها و اسوتعارههوای سونتی و بوومی کوه
فراموششدهاند برای جایگزین کردن آنها بهجای استعارههای منفی و یا بیاثور
سازی آنها (بهعنوانمثال استعاره «سرمایه جاودانی» که این روزها کمتور بکوار
برده میشود بهویژه از سوی نسل جوان ،احیا و انتشار یابد که استعاره «کار مال
تراکتور است» را خنثی و بیاثر کند).
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راهبرد خلق ،تکثیر و انتشار نمادها و استعارههای جدید مثبت درباره مؤلفههوای
مختلف سرمایه اجتماعی (در این راهبرد با اتکا بر خالقیت و نوآوری و متناسو
با شرایط موجود جامعه در بخشها و حوزههای مختلوف نمادسوازی مویشوود و
تالش میشود تا با جای دادن این نمادها در اذهان نگرش مثبوت شوکل بگیورد.
مثالً اعتماد حاصل شود ،مشارکت رقم بخورد و امید و نشاط در جامعه پراکنوده
شود و یا .)...
راهبرد الگوسازی و معرفی آنها به جامعه (در این راهبرد با توجه به رفیتهوا،
مشاهیر  ،نخبگان و ویژگیهای خا استانها باید تالش در هر حوزه و بخشوی
ستاره سازی شود و بهعنوان الگو معرفی شوند).
راهبرد برند سازی بهویوژه در بخوش اقتصوادی (بوا توجوه بوه رفیوتهوای در
حوزههای فرهنگی ،اقتصادی ،گردشگری برند سازی و معرفی برند میتواننود در
جل اعتماد و ترسیم چهره مثبت از استانها بسیار مؤثر واقع شوند).

راهبردهای معطوف به اصالح باورها و گفتمانهای رایج در جامعه
با بررسی علل و عوامل مؤثر بر وضعیت کنونی سرمایه اجتماعی مشوخص شود ،باورهوا و
نگرشهای منفی مختلفی وجود دارد که تأثیر منفی بر سطوح مختلف سرمایه اجتمواعی
دارند .برخی باورهای منفی درباره سطح کالن سرمایه اجتماعی بود ،برخی درباره سوطح
میانی سرمایه اجتماعی و برخی سطح خرد .نکته مهم این است کوه برخوی ایون باورهوا
لزوماً واقعیت عینی و بیرونی ندارند اما در سوطحی گسوترده رواج دارنود .برخوی از ایون
باورها درنتیجه تبلیغوات و تصویرسوازیهوای منفوی رسوانههوا شوکلگرفتوهانود؛ یعنوی
برداشتها و باورهای ذهنی هستند که در اذهان شکلگرفتهاند .ازاینرو در صورت تالش
برای اصالح ،ذهنیتها و برداشتهای ذهنی قابلتغییرند .متنا ر با وضع موجود سورمایه
اجتماعی و عوامل اثرگذار بر آنها برخی از راهبردها در الیوه گفتموانی کوه مویتووان از
آنها برای بهبود و ارتقاء سرمایه اجتماعی استفاده کرد به شرح زیر است:
 راهبرد ترویج باور و گفتمان کارآمدی دولت و نظام برای حل مشکالت و ساخت
جامعه مطلوب.
 راهبرد ایجاد گفتمان قانونگرایی و باور به وجود قانونگرایی در جامعه.
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راهبرد کاهش ادرا فساد و باور بوه نوابرابری و تبعویض در عملکورد نهادهوا و
سازمانهای استانی و ملی.
راهبرد کاهش احساس وجود ناامنی در جامعه و ایجاد باور بوه توانمنودی بورای
ساخت جامعه امن و آرام.
راهبرد امیدآفرینی و ایجاد امید به آینده بهتر.
راهبرد طراحی نظام اخالقی متناس با تغییرات و تحوالت اجتمواعی و گفتموان
سازی برای ترویج و تثبیت ارزشهای اخالقی و هنجارهای ارزشوی در جامعوه و
سازمانها.
راهبرد ایجاد گفتمان هویت و منافع جمعی و ایجاد باور به وجود منافع مشتر
و جمعی در کنار منافع فردی و گروهی.
راهبرد ایجاد و تقویت گفتمان خدمت به مردم و تبدیل کردن آن به یوا ارزش
اجتماعی و فرهنگسازمانی.
راهبرد ایجاد تصویر و ذهنیت به روابط فرا سازمانی (عاطفی) برای خدمترسانی
و حل مشکالت سازمانها و مردم.
راهبرد ترویج گفتمان حقوق شهروندی و ایجاد آگاهی نسبت به حقوق و و ایف
شهروندان و فرهنگ شهرنشینی.
راهبرد ایجاد و تورویج گفتموان مشوارکت در اموور اجتمواعی ،اعوم از سیاسوی،
اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و ( ...از تدوین قوانین و قواعد حمایت از مشوارکت
مردم در امور اجتماعی تا فراهم کردن امکان اجرایی شدن آن و اعمال تشویقها
و سیاستهای حمایتی الزم).
راهبرد ایجاد تصویر و ذهنیت به کیفیت کاال و خدمات داخلی و خلوق و تورویج
گفتمان مصرف کاالی داخلی.
راهبرد ایجاد باور به توانمندیهوای موردم اسوتانهوا و تقویوت اراده الزم بورای
استفاده از امکانات و رفیوتهوای اسوتانهوا بورای رفوع مشوکالت و توسوعه و
پیشرفت.
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راهبردهای معطوف به اصالح ساختارها و سیستمها
در بررسی برای ارا ه راهبرد در الیه ساختاری و سیستمی پیشنهادهای مختلفی از سوی
خبرگان ارا ه شد که هر یا از این راهبردهای پیشنهادی دریکی از این گوروههوا جوای
میگیرند .راهبردهای ارا هشده به شرح زیر است:
 راهبرد پرداختن بوه سورمایه اجتمواعی در اسوناد و نظوام برناموهریوزی و ارا وه
تجویزها برای تقویت مؤلفههای سرمایه اجتماعی.
 راهبرد پیادهسازی پیوست نگاری فرهنگی متناسو بافرهنوگ موذهبی و بوومی
باهدف هویت بخشی به ساختارهای اجتماعی جدید.
 راهبوورد تمرکززدایووی در جهووت سیاسووتگووذاری و برنامووهری وزی متناس و بووا
ویژگیهای بومی.
 راهبرد کوچاسازی و چابا سازی سازمانها و ادارات.
 راهبرد اصوالح و تقویوت سواختارهای اقتصوادی و ایجواد رابطوه مکملیوت بوین
بخشهای مختلف اقتصادی.
 راهبرد ایجاد سواختار و تشوکیالت حمایوت قدرتمندانوه از نووآوری ،خالقیوت و
کس وکارهای جدید و استارت آ ها.
 راهبرد ایجاد و تقویوت سواختارهای خودمات پوس از فوروش و برقوراری رابطوه
متقابل بین تولیدکنندگان و ارا هکنندگان کاال و خدمات با مصرفکنندگان.
 راهبرد ایجاد شبکههای ارتباطی نظاممند برای برقراری ارتباط بوین بخوشهوای
مختلف مردم ،متخصصین و مسئولین (اعم از قوانونگوذاران ،سیاسوتگوذاران و
برنامه ریزان).
 راهبرد تقویت ساختارهای اجتماعی با ایجاد سازگاری ،همگرایی و تسواهل بوین
قومی ،زبانی و فرهنگی.
 راهبرد همسوسازی دوگانگیهای حکمرانی در چارچوب قوانین.
 راهبرد اصالح و شفافسازی فرایندهای سازمانی ارا ه خودمت در جهوت تقویوت
اعتماد و رفع ادرا وجود فساد و تبعیض.
 راهبرد ایجاد ساختارها و شبکههای غیردولتی و تسهیل مشوارکتهوای مردموی
بهعنوان ذینفعان در امور اجتماعی و سیاستگذاری و تدوین برنامههای مورتبط
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(مانند تقویت سمنها ،خیریهها ،تشکلهای داوطلبانه)
راهبرد اصالح پیچیدگیهای ساختاری و سیستمی و کاهش فرایندهای دسوت و
پاگیر بوروکراتیا جهت سرعت بخشی به فرایند ارا ه خدمت.
راهبرد توسعه و گسترش دولوت الکترونیوا و الکترونیکوی شودن فراینود ارا وه
خدمت و اصالح و تقویت پلتفرمهای ارا ه خدمات الکترونیا.
راهبرد ایجاد ساختارهای همکواری بوین بخشوی و ایجواد یک وارچگی سوازمانی
جهت همگرا ساختن دستگاهها و برنامهها.
راهبرد اصالح فرایند سیاستگذاری و برناموهریوزی جهوت اتخواذ سیاسوتهوا و
برنامووههووای یک ارچووه ملووی باهوودف پرهیوز از بخشوی نگووری و انجووامو یفووه و
مأموریتهای هر بخش در چارچوب طرح کالن و سیاست یک ارچه ملی.
راهبرد شوبکهسوازی اطالعواتی و ایجواد بانواهوای اطالعواتی شوبکهای بورای
بهرهبرداری مجموعه دستگاهها.
راهبرد ایجاد و تقویت ساختارها و مکانیسمهای جل مشارکت ،جهت استفاده و
بهرهبرداری از مشارکتهای مدنی و مردمی (اعم از مشارکتهای موالی ،فکوری،
تخصصی و فنی و .)...
راهبرد ایجاد تشوکیالت و شوبکههوای موردمنهواد برقرارکننوده ارتبواط متقابول
سهجانبه (بین سازمان ،دستگاههای دولتی و مردم) .در این تشوکیالت سوه نووع
ارتباط بین اعضای مرتبط در یا حوزه ،ارتباط آنها بوا دسوتگاههوای دولتوی و
ارتباط با مردم ایجاد میشود (مانند طرح جامع سالمت برای توسعه).
راهبرد تشکیل کارگروههای درونسازمانی برای ایجاد همافزایی ،تقویوت ارتبواط
درونسازمانی و استفاده از خرد جمعی در جهت انجام و ایف و خودمترسوانی
مناس و کارآمد.
راهبرد نظام سازی اجتماعی با اسوتفاده از فضواهای عموومی و ایجواد و تقویوت
سرای محله ها با همکاری سازمان ها و ادارات مرتبط مانند شوهرداریهوا ،ادارات
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی ،سازمان تبلیغات اسالمی و  ...جهت ایجاد و تقویوت
مشارکت و استفاده از امکانات مردمی.
راهبرد تقویوت شوبکههوای اجتمواعی موذهبی (مسواجد ،هیئوت ،حسوینیههوا،
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امامزادهها  )...و استفاده از کارکردهای اجتمواعی آنهوا بورای ایجواد مشوارکت،
همبستگی و اعتمادسازی. ... ،
راهبرد ایجاد ،تقویت و تشویق و ترغی اتحادیهها ،اصناف ،انجمونهوای صونفی
در حوزههای مختلف.
راهبوورد احی وا مراسووم و آیووینهووای سوونتی و بهوورهبوورداری از آن بوورای تقوی وت
همبستگی اجتماعی ،ایجاد نشاط و اعتماد.
راهبرد ایجاد و توسعه اتحادیههای ورزشی با اسوتفاده از ورزشوکاران خووشنوام
جوان و پیشکسوت.
راهبرد ارتقاء سوواد ،مهوارت و توانوایی اسوتفاده از سیسوتمهوای الکترونیکوی و
دریافت خدمات الکترونیا

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
گرفتن بهینه امکانات در جهت رفع مشکالت است .درصوورتیکوه موفقیوت در ایون
زمینها حاصل شود موجو احسواس رضوایت ،افوزایش اعتمواد و درنتیجوه ارتقواء
سرمایه اجتماعی میگردد .راهبردهای پیشنهادی در این زمینه به شرح زیر است:
 راهبرد جذب سرمایه بخش خصوصوی بورای جبوران محودودیت منوابع موالی و
اعتبارات دولتی.
 راهبرد حمایت از کس و کارها بهویژه کس وکارهوای نوپوا و جدیود و اسوتارت
آ ها (با استفاده از امکانات و رفیوتهوای موجوود در بخوش دولتوی و بخوش
خصوصی و مردمی).
 راهبرد کم کردن فاصله طبقاتی و شکافهای اقتصادی در جامعه.
 راهبرد بهرهمندی و استفاده از رفیتهای بومی استانها ( رفیتهای انسوانی،
مادی ،طبیعی )... ،برای سرمایهگذاری.
 راهبرد مقابله با مشکالت اجتماعی (مانند اعتیاد ،جرا م و .)...
 راهبرد معکوس کردن روند افزایشگرانی ،تورم ،بیکاری ،کاهش ارزش پول ملی.
 راهبرد مبارزه با پارتیبازی ،فساد ،رشوه و رانتخواری.
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راهبرد ایجاد وفاق سیاسی و تالش برای کاستن رقابتهای مبتنی بر سو ون و
بدبینی و شکل دادن رقابتهای سازنده.
راهبرد هویتسازی و تالش برای شوکل دادن وفواق جمعوی بور اسواس هویوت
جمعی مشتر .
راهبرد شناسایی توانمنودیهوای اسوتانهوا و اسوتعدادها در سوازمانهوا جهوت
بهکارگیری آنها برای رفع مشکالت.
راهبرد بهرهگیری از دانش روز و فناوریهای نوین برای بهبود فرایند پاسخگویی
و خدمترسانی در سازمانها و ادارات.
راهبرد ایجاد و تقویت هنجارها و عملکردهای اعتماد ساز و اعتماد زا.
راهبرد ایجاد شفافیت در فرایند کارها (و مشخص کردن حقوق و تکوالیف موردم
و سازمانها).
راهبرد کارآمد سوازی رونودها و الگوهوای خودمترسوانی بوا اسوتفاده بهینوه از
رفیتهای سازمانی.
راهبوورد حوول مشووکالت و رفووع محوودودیتهووا در حوووزه خوودماترسووانی (مثوول
آبرسانی ،جادهای)
راهبرد آموزش مردم و کارکنان جهت آشونا کوردن آنهوا بوا حقووق و تکوالیف
متقابل یکدیگر.
راهبرد افزایش کیفیت کاال و خدمات و متناس سازی قیمتها.
راهبرد آموزش و فرهنگسازی بورای افوزایش صوبوری و بردبواری و بواال بوردن
آستانه تحمل طرف مقابل در رابطه بین مردم و کارکنان سازمانها و دستگاهها.
راهبرد یکسانسازی اقدامات در سازمانها برای ارا ه یا خودمت مشوابه (مثوال
رویه متفاوت سوازمانهوای آب ،بورق ،گواز ،مخوابرات و  ...دربواره حوذف قوبض
کاغذی) در جهت کم کردن سردرگمی مردم و افزایش اعتماد عمومی.
راهبرد تقویت فرایند نظارت و ارزیوابی سوطوح مختلوف از مودیران و همچنوین
کارکنان در تعامل آنها با اربابرجوع.
راهبرد کاربست مناس و مؤثر اصل تشوویق و تنبیوه در سوازمانهوا و ادارات و
حتی در جامعه.
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راهبرد سیاستگذاری و برنامهریزی مبتنی بر رویکردهوای بوومی و متناسو بوا
شرایط و ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی.
راهبرد ایجاد نشاط اجتماعی از طریق فعالسازی سازمانهای مردمنهاد بور پایوه
فرهنگ دینی و بومی و آدابورسوم و سنتهای مناطق.
راهبرد کارآمد سازی روندها و الگوهای خدمترسانی
بهرهبرداری هدفمند و سازمانیافته از شبکههای اجتماعی.
راهبرد آموزش استفاده از دولوت الکترونیوا و تورویج سوواد اسوتفاده از دولوت
الکترونیا و امکانات آن در بین مردم.
راهبرد جوانگرایی و توجه به مطالبوات جوانوان و نیازهوای آنوان (بوا توجوه بوه
ترکی جمعیت جوان).
راهبرد توسعه و گسترش ارتباطات و افزایش تماسهوا و تعوامالت اجتمواعی در
اشکال مختلف.
راهبرد استفاده از خدمات داوطلبانه مانند بسیج ،هاللاحمر ،وقف و سازمانهای
مردمنهاد.
راهبرد استفاده از رفیت خبرگان و نخبگان بومی
راهبرد آموزش و تولید محتوا درباره سورمایه اجتمواعی و تودوین کتواب جوامع
سرمایه اجتماعی

نتیجهگیری
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
تحلیل الیهای علتها طراحی گردید ،عوامل مؤثر بر وضعیت سرمایه اجتمواعی در چهوار
الیه مشتمل بر الیه ابزارها و عملکردها ،الیه سواختارها و سیسوتمهوای اجتمواعی ،الیوه
باورها و گفتمانها و الیه نمادها و استعارهها شناسایی و معرفی شد.
در چارچوب روش تحلیل الیهای و بر اساس مدل مفهومی پوژوهش اگور بوه بررسوی
علل کاهش سرمایه اجتماعی ب ردازیم ،باید از سطح عینی و قابل رو یت حرکوت کورد و
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به الیههای عمیق ناملموس و غیرقابل مشاهده حرکت کرد؛ بنابراین علل را باید در الیوه
لیتانی (سطح عینی مانند امکانات ،ابزارها و عملکردها و نوع مراودات) ،الیوه سواختاری و
سیستمی (مانند زمینهها و ساختارها و سیستمهای اقتصادی ،اداری ،سیاسوی ،)... ،الیوه
باورهووا (ماننوود دی ودگاههووا ،باورهووا و اعتقووادات) و الیووه نمادهووا و اسووتعارههووا (ماننوود
ضربالمثلها ،الگوهای مورداستفاده ،ارزشهای موردقبول )... ،جستجو کورد .بور اسواس
این پژوهش  91عامل در الیه عینی (لیتانی) 99 ،عامل در الیوه سواختاری و سیسوتمی،
 11عامل در الیه باورها و گفتمانی و  99عامل در الیوه نموادی و اسوتعارهای ،بوهعنووان
عواملی مؤثر بر آینده سرمایه اجتماعی  ،شناسایی و معرفیشدهاند.
چنانکه در مدل مفهومی پژوهش توضیح داده شد ،اگر بنا باشد زمینه ارتقوا سورمایه
اجتماعی را فراهمسازیم باید تأثیرگذاری را از الیههای عمیوق شوروع و بوه سومت الیوه
سطحی حرکت کنیم؛ یعنی الزم است در الیه نمادها ،استعارهها و باورها تغییراتی ایجواد
شود و بر پایه آنها در الیه ساختاری و سیستمی و سطح عینی نیز اصالحات و تغییورات
باهدف ارتقا سرمایه اجتماعی ایجاد شود .بر این اساس منطبق بر الیههای مختلف مودل
مفهومی پژوهش پیشنهاد این است کوه بورای ارتقواء سورمایه اجتمواعی و توالش بورای
تأثیرگذاری بر وضعیت سرمایه اجتماعی ،اجرای راهبردها و راهکارهای عملیواتی مبتنوی
بر آنها از الیههای عمیق یعنی الیه استعارهها و باورها گفتمانهوا آغواز و بوه الیوههوای
ساختارها و عملکردها امتوداد یابود .در ایون پوژوهش نیوز بوا ایون رویکورد راهبردهوایی
پیشنهادشده است که بر اساس آنها الزم است در هریا از الیهها اقداماتی به شرح زیور
صورت گیرد تا سرمایه اجتماعی ارتقواء یابود .ایون تغییورات در هور الیوه بوه ترتیو از
الیههای عمیق به الیههای سطحی و عینی شرح زیر است:
در الیه نمادها و استعارهها :در این الیوه الزم اسوت نمادهوا و اسوتعارههوای تولیود و
ساختهوپرداخته شود و ترویج گوردد کوه وضوع را در سوطح کوالن و نسوبت بوه آینوده
امیدوارکننده نشان دهد و در سطح روابط افراد و سوازمانهوا ،سوازمانهوا را در خودمت
مردم نشان دهد و در سطح روابط بین فردی حفظ ایون روابوط را الزموه بقوا و سوعادت
اجتماعی معرفی کند .در این الیه مسئولیت مهم بر عهده هنرمندان و نهادهای فرهنگوی
است که با خلق آثار ،دنیایی از کالم و معنوا را در یوا اثور هنوری انعکواس دهنود و در
جانودلها بنشانند.
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در الیه باورها و گفتمانها :در این الیوه بایود توالش شوود توا باورهوا دربواره دولوت،
نمایندگان دولت ،مدیران و مسئوالن اصالح شود .باور مردم بهگونهای اصوالح شوود کوه
سازمانها ،شرکتها و تولیدکنندگان داخل را نه سازمانهایی منفعتجو بلکه سازمانهوا
و تشکیالتی در خدمت مردم و جامعه بدانند .در این سوطح مسوئولیت اصولی بور عهوده
نهادهای آموزشی ،متفکران و روشنفکران جامعه است .آنها میتوانند با آموزش و طورح
دیدگاه های خود ،دیدگاه های ناصواب درباره وضوع جامعوه ،نهادهوا و مسوئوالن دولتوی،
سازمانها و نهادها وادارات و روابط بین فردی و اجتماعی را اصالح کنند و از این طریوق
به ارتقا سرمایه اجتماعی کما کنند.
در الیه ساختاری و سیستمی :اصوالح سیسوتمهوای اقتصوادی ،سیاسوی ،اجتمواعی،
فرهنگی ،اداری ،ضروری است .این بخش به عهده نهادهای وضع کنند قانون و مقوررات،
مجریان و تصمیم گیران و نهادهایی قضایی و نظارتی است .آنهوا بوا تصووی و اجورای
قوانین و مقررات و نظارت بر حسن اجرای آنها میتواننود بوه اصوالح سیسوتمی دسوت
بزنند و با بهبود و ارتقا کارکرد سیستمهای مختلف امکان و زمینه ارتقا سرمایه اجتماعی
را فراهم آورند.
در الیه عینی (لیتانی) :ال یه لیتانی هموان سوطح و الیوه عینوی اسوت .در ایون الیوه
امکانات و ابزارها ،محدودیتها و عملکردها موردتوجه قرار مویگیرنود .در ایون الیوه الزم
است هر آنچه برای کما به ارتقاء سرمایه اجتماعی الزم است فراهم شود .رسوانههوا در
این الیه نقش مهمی بر عهدهدارند آنها میتوانند با دیدبانی و رصد کردن وضعیتهوا در
مسا ل و حوزههای مختلف کمبودها را انعکواس دهنود و مسوئوالن مربوطوه را وادار بوه
پرداختن و اقدام در جهت رفع کمبودها نمایند .همچنوین مویتواننود فرصوتهوایی کوه
وجود دارد اما مورد غفلت قرارگرفته معرفی کنند تا مسئوالن به آن توجه نمایند.
چنانکه پیداست با پیوند خوردن این چهار الیه مجموعه توانمندیها باید بکار گرفتوه
شود تا به ارتقاء سرمایه اجتماعی مدد رسانده شوود؛ بنوابراین پیشونهاد ایون اسوت کوه
مجموعه راهبردهای ارا هشده در الیهها و حوزههای مختلف ،مرتبط باهم و در چوارچوب
یا راهبرد کالن و یک ارچه ،به نام راهبورد یک ارچوه ارتقواء سورمایه اجتمواعی در نظور
گرفته شود و تمامی سازمانها و دستگاههای رسمی و غیررسمی با مشارکت با یکدیگر و
همسو و هم جهت ،به ارا ه راهکارهای عملیاتی برای اجرایی شدن راهبردهای پیشنهادی
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مربوط به حوزه خود ب ردازند .در این صورت است که اجرای راهبردهوا مویتوانود توأثیر
چشمگیری در ارتقاء سرمایه اجتماعی داشته باشد.
نکته حا ز اهمیت آن است که جبران کاستیهای سورمایه اجتمواعی در کوتواهمودت
میسر نیست و تالش برای ارتقاء این سرمایه در کوتاهمدت به نتیجه مطلووب نمویرسود.
ازاینرو اگر انتظار ارتقاء سرمایه اجتماعی را داریم باید ضمن انجام دادن تمام اقودامات و
اجرای راهبرد در یا چارچوب یک ارچه ،دوره طوالنی نیز انتظار کشوید .از سووی دیگور
استمرار و تداوم برنامهها و اقدامات الزم است .قطع و وصل کوردن برناموههوا و تغییورات
پیدرپی مانع به ثمر نشستن اقدامات میشود .با استمرار بخشیدن برنامهها در الیههوای
مختلف و تحمل یا انتظار میتوان به نتیجهبخش بودن اقدامات در جهت ارتقاء سرمایه
اجتماعی امیدوار بود .ازاینرو پیشنهاد میشود بورای ارتقواء سورمایه اجتمواعی ،اجورای
راهبرد را بهگونها ی طراحی و اجرایی کنیم کوه موداوم باشود ،و بوا جابجوایی مودیران و
مسئوالن ،مدیران و مسئوالن جدید ملزم به توداوم بخشویدن راه آغازشوده بورای ارتقواء
سرمایه اجتماعی باشند .در این جهت اگر الزم است مقررات و قوانینی وضوع شوود و یوا
ساختار پایدار و مداومی ایجاد شود که با تغییر مدیران و مسئوالن تغییر نیابد.
نکته بااهمیت دیگر در فرایند اجرای راهبردها مسئله بوازخورد گیوری اسوت .اگرچوه
موفقیت در اجرای راهبردها برای ارتقاء سرمایه اجتماعی بوه اسوتمرار و پرهیوز از تغییور
سیاستها و برنامهها نیاز دارد ،اما الزم است با ارزیابی تأثیرات و نتایج اجرای راهبردها و
بررسی پیامدها و بازخوردهای مثبت و منفی آن نسبت به بازبینی و بازنگری در برنامهها
در صورت ضرورت اقدام شود .از طرف دیگر سرمایه اجتماعی ماهیتی سویال و پویوا دارد
و تحت تأثیر عوامل مختلف قرار میگیرد و باال و پایین میشوود؛ بنوابراین هومزموان بوا
اجرای راهبردهای ارتقاء سرمایه اجتماعی ،سنجش و ارزیابی مستمر تأثیرات اجرای ایون
راهبردها و رصد وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران ضروری بوه نظور مویرسود .ازایونرو
ایجاد ساختار و تشکیالتی برای بررسی و ارزیوابی پیامودهای اجورای راهبردهوای ارتقواء
سرمایه اجتماعی و رصد و دیدبانی مستمر وضعیت سرمایه اجتماعی در ایوران پیشونهاد
میشود.
نکته و پیشنهاد پایانی اینکه ،مدل مفهومی ایون پوژوهش کوه بورای ارتقواء سورمایه
اجتماعی ارا هشده ،مدلی ترکیبی است که از ترکی نظریه عمومی سورمایه اجتمواعی و
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نظریه و روش تحلیل الیهای علتها حاصلشده است .با توجه بوه ابعواد عینوی و ذهنوی
عوامل شکلدهنده سرمایه اجتماعی ،و با توجه به اینکه در نظریه و روش تحلیل الیوهای
برای ساخت وضعیتهای آینده به هر دو بعد عینی و ذهنی توجه و تأکیود شوده اسوت،
بهکارگیری این مدل رفیت باالیی بورای ارا وه راهبورد بورای تأثیرگوذاری بور سورمایه
اجتماعی و ارتقاء آن دارد .لذا میتوان با بکار بستن آن در سطح ملی نیز در جهت ارتقاء
سرمایه اجتماعی در کشور اقدام کرد .ازاینرو استفاده از آن توسط سازمانهوای ذیربوط
ملی ،برای ارزیابی سرمایه اجتماعی در سطح ملی ،و شناسایی عوامل موؤثر بور وضوعیت
سرمایه اجتماعی و راهبردهای ارتقاء آن در سطح ملی پیشنهاد میشود.
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2. Coleman

1. Bourdieu

4. Litany

3. Alternative futures

6. Worldviews Distinction

5. Systemic Causes
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متحول ساز آیندهپژوهی (مجموعه مقاالت) ،ترجمه مسوعود منوزوی ،مرکوز آینودهپژوهوی علووم و
فناوری دفاعی مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ،جلد اول و دوم.
غفاری ،غ .)1121( .سنجش سرمایه اجتماعی کشور (موج دوم) .انتشارات پژوهشگاه فرهنوگ و
ارتباطات.
غفوری ،م .و جعفری ،ر .)1186(.سرمایه اجتماعی ،جامعه مدنی و دموکراسی؛ رابطه متقابل یوا
یاسویه ،پژوهشنامه علوم سیاسی ،د ،1ش .902-918 ،9
قاسمی ،حاکم؛ نیکویه ،مهدی؛ شیرویه پور ،شهریار؛ کشاورز تور  ،عویناهلل ( .)1100بررسوی و
تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی برای سیاستگذاری در آینده (موردمطالعه :اسوتان قوزوین)،
مدیریت سرمایه اجتماعی ،زمستان.66-11 :91 ،
قاسمی ،و؛ اسماعیلی ،ر .و ربیعی .)1182(. ،سطحبندی سرمایه اجتماعی در شهرستانهوای
استان اصفهان ،فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی ،د ،ش.992-918 ،91
قریشی ،م؛ هاشمی ،م؛ امینی سابق ،ز .و ساده ،ا .)1100( .فهوم سورمایه اجتمواعی بوین سوازمانی در
دستگاههای اجرایی با رویکرد داده بنیاد .مدیریت سرمایه اجتماعی ،د ،1ش.166-121 ،8
کامران ،ف .و ارشوادی ،خ .)1186(.بررسوی رابطوه سورمایه اجتمواعی شوبکه و سوالمت روان،
فصلنامه پژوهش اجتماعی ،د  ،9ش.92-21 ،3
محسنی تبریزی ،ع .و آقا محسنی ،م .)1182(.بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه شهری؛
مورد پژوهی :شهر محالت ،مدیریت شهری ،د ،8ش.116-169 ،96
معمار زاده ،غ؛ عطایی ،م .واکبری ،ا .)1188( .بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر بهبوود عملکورد
کارکنان ،فصلنامه مدیریت توسعه و تحول ،د ،1ش.12-2 ،1
ملکی ،ا .و نژاد سبزی .)1182(. ،رابطه مؤلفههای سرمایه اجتماعی خانواده با خشونت خانگی
علیه زنان در شهر خرمآباد ،مجله بررسی مسا ل اجتماعی ایران ،د ،1ش .11-21 ،9
نوغانی ،م؛ اصغر پور ماسوله ،ا؛ صفا ،ش .و کرمانی ،م .)1186(.کیفیت زندگی شهروندان و رابطه
آن با سرمایه اجتماعی در شهر مشهد ،مجله علوم اجتماعی (دانشوگاه فردوسوی مشوهد) ،د2
پنجم ،ش.111-110 ،1
جوکار ،حامد( .)1100روش حکومتی پیامبر( ) در مدیریت سرمایة اجتماعی ،مدیریت سرمایه
اجتماعی.112-191 )1(8 ،
.926-106
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Strategies to build up social capital in Iran: The
application of Future- oriented approach of Casual
Layer Analysis
Ghasemi, Hakem1*
Nikooye, Mahdi2
Shirooyehpour, Shahriar3
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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