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چكيده
هدف از این مقاله ،تبیین الگوی سرمایه اجتماعی براساس اندیشه مقام معظم رهبری است که ب یش از
 03سال رهبری سرمایه اجتماعی کشور را برعهده داشتهاند .در بررسی اسنادی ،متنهای مکتوب و ش ااهی
شامل سخنرانیها و بیانات ،پیامها و نامههای مقام معظم رهبری پیرامون موضوع سرمایه اجتماعی در سایت
رسمی ایشان شامل  003سخنرانی ایشان از سال  8031تا سال  8031بررس ی و س عی ب ر تو یف کیا ی
محتوای مااهیم ،شده است .پس از کدگ ااری س خنرانیه ای ایش ان و ب ا اس تااده از رون نظری هپردازی
دادهبنیاد ،الگوی سرمایه اجتماعی براساس اندیشه مقام معظم رهبری طراحی شد .در شرایط عل ى ما اهیمی
مانن د احس اس مس ولیت ،ازخودگاش تگی و اعتم اد ،و در ش رایط پیشبرن ده ما اهیمی مانن د ازادی،
تعلیموتربیت و عدالت ،در شرایط بازدارنده اختالفات داخلی ،دولتیبودن اقتصاد و ع دمحمایت از س رمایه
داخلی قرار دارند که در انتخاب راهبردها تأثیر میگاارند .پدیده محوری سرمایه اجتماعی ،جمعی ت ج وان
کشور و حضور مردم و در حنهماندن انهاست که با مشارکت داوطلبانه و نقشافرینی خود ب ه ایج اد ی ک
ثروت ارزشمند برای کشور منجر میش وند .راهبرده ای س رمایه اجتم اعی را نی ز راهبرده ای اجتم اعی،
اقتصادی ،سیاسی ،علمی فناوری ،فرهنگی و قانونی تشکیل میدهند .این راهبردها به نتایجی منج ر ش ده
است که پیامدهای خارجی همچون سربلندی کش ور در جوام ج جه انی و مای ه ت رس و ی أس دش منان و
پیامدهای داخلی همچون استقالل و بقای کشور و اعتماد به نظام را شامل میشود.
کليدواژهها :سرمایه اجتماعی؛ سرمایه انسانی؛ نظام جمهوری اسالمی؛ مقام معظم رهبری؛ نظریه دادهبنیاد
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مقدمه
سرمایه اجتماعي از مفاهيم جدیدي است که امروزه در بررسيهاي اقتصادي ،اجتماعي و
سياسي جوامع توسعهیافته مطرح شده است .سرمایه اجتماعي ،بستر مناسبي براي بهرهوري
سرمایههاي انساني و فيزیكي و راهي براي نيل به موفقيت قلمداد ميشود (محمدیان منصور،
جعفري و مهرگان .)44 :7931 ،سرمایه اجتماعي ،مفهومي نوظهور است که از دهه  7311در کنار
سرمایه مادي و انساني ،مطرح شده است .در گذشته تأکيد اصلي بر سرمایههاي مادي و فيزیكي
بوده است ،اما امروزه در کنار آنها و سرمایه انساني ،از سرمایه دیگري به نام سرمایه اجتماعي
بهرهبرداري شده است .مرور مطالب در مورد سرمایه اجتماعي ،گویاي آن است که ادبيات
توليدشده ،به دو دهه اخير مربوط است و هنوز ميان محققان درمورد تعاریف و نقش آن اجماع
گستردهاي بهدست نيامده است .همچنين تحقيق درمورد این موضوع در ایران نيز هنوز در مرحله
اوليه خود قرار دارد و آثار موجود ،محدود است (عليني.)7931 ،
سرمایه اجتماعي از آن جهت حائز اهميت است که رشد سرمایه اجتماعي رشد اقتصادي را
موجب ميشود و رشد اقتصادي نيز معموالً توسعهیافتگي بههمراه ميآورد .توسعهیافتگي نيز
بهنوبهخود ،ارتقاي سرمایه اجتماعي را باعث ميشود .ازهمينرو ،سرمایه اجتماعي بخشي از حلقه
توسعهیافتگي قلمداد ميشود (زارعي متين ،محمدیان و مدرسي .)11 :7931 ،ازهمينرو ،از سرمایه
اجتماعي بهعنوان ثروت نامرئي یک کشور یاد ميکنند و از رهگذر این سرمایه حياتي انسجام،
اعتماد متقابل و حس اطمينان و همبستگي در جامعه فراهم ميشود و هرگونه کاهش در آن ،به
کاهش مشارکتهاي سياسي ،فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي شهروندان منجر ميشود (خيرگو و
سهيلي.)7931 ،
همچنين سرمایه اجتماعي بهعنوان سرمایهاي که جامعه را به بقا و همبستگي و اهداف مشترک
رهنمون ميسازد ،اهميت یافته است؛ بهطوريکه گفته ميشود در غياب این سرمایه ،سایر سرمایهها
اثربخشي خود را ازدست ميدهند .ازسويدیگر ،با راهیافتن اصطالح سرمایه اجتماعي در برنامه
چهارم توسعه و همچنين سند چشمانداز جمهوري اسالمي ایران ،این سرمایه رسماً در حوزه عمومي
و نظام برنامهریزي و سياستهاي کالن کشور وارد شده است .یكي از مؤلفههاي سند چشمانداز
که براي نخستينبار در سياستهاي کالن کشور بهکار رفته است ،مؤلفه سرمایه اجتماعي است .در
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بند دوم سند چشمانداز ،ویژگيهاي جامعه ایراني در افق بيستساله ایران کشوري معرفي ميشود
که متكي به سهم برتر منابع انساني و سرمایه اجتماعي در توليد ملي است .لذا اهميت پرداختن به
آن و شناسایي آنچه بهعنوان سرمایه اجتماعي جامعه محسوب ميشود ،باتوجهبه مطالب پيشگفته
روشن ميشود .یكي از بسترهایي که ميتوان در آن به بررسي سرمایه اجتماعي پرداخت ،تجربه
تاریخي و اندیشه و عمل افرادي است که همواره به بهرهگيري از این سرمایهها توجه داشتهاند (فقيه
خلجاني.)7931 ،
این پژوهش پيرامون اندیشه و بيانات مقام معظم رهبري از این جهت ضرورت دارد که ایشان
بهعنوان یک رهبر مذهبي و مردمي ،باهوش و درایت کمنظير ،بينش عميق و شناخت دقيقي که از
مسائل انساني ،اجتماعي و سياسي دارند و همچنين مدتي حدود  91سال است که رهبري جامعه
ایران را برعهده دارند و بهشایستگي از این سرمایه بهره گرفتهاند .همچنين در رسانههاي معاند نظام
مقدس جمهوري اسالمي نيز مداوم گفته ميشود رهبر ایران تمام مسائل و مشكالت کشور را به
دشمن گره ميزند و راهحلي براي آنها ندارند ،درحاليکه ایشان ریشه حل تمام مشكالت کشور را
در دستان مردم و جوانان و ظرفيتهاي داخلي کشور ميدانند و همواره از سرمایه اجتماعي بهعنوان
ظرفيت بزرگ براي حل مشكالت و معضالت کشور یاد ميکنند ،اما تاکنون پژوهشي پيرامون
بيانات ایشان در رابطه با سرمایه اجتماعي انجام نشده است که درهمينراستا ،این تحقيق نيز درپي
تبيين الگوي سرمایه اجتماعي براساس اندیشه مقام معظم رهبري است.

مبانی نظری و پيشينه پژوهش
جيمز کلمن ،جامعهشناس معروف امریكایي که بر مطالعات بحث سرمایه اجتماعي تأثير
قابل توجهي داشته است ،در مقایسه سرمایه اجتماعي با سرمایه انساني و فيزیكي ميگوید:
همانطورکه سرمایه فيزیكي با ایجاد تغييرات در مواد براي شكلدادن به ابزارهایي که توليد را
تسهيل ميکند ،بهوجود ميآید ،سرمایه انساني با تغييردادن افراد براي بهبود مهارتها و توانایيهاي
آنان پدید ميآید و افراد را توانا ميسازد تا به شيوههاي جدید رفتار کنند .سرمایه اجتماعي نيز
بهنوبهخود ،هنگامي بهوجود ميآید که روابط ميان افراد به شيوهاي دگرگون شود که کنش را
تسهيل کند .وي در بيان تفاوت سه نوع سرمایه ميگوید« :سرمایه فيزیكي» کامالً ملموس و
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بهصورت مادي و قابلمشاهده تجسم یافته است« .سرمایه انساني» کمتر ملموس است و در
مهارتها و دانشي که کسب کرده است ،تجسم ميیابد« .سرمایه اجتماعي» حتي کمتر از این
ملموس است؛ زیرا در روابط ميان افراد تجسم ميیابد .وي ميگوید :همانطورکه سرمایه فيزیكي
و سرمایه انساني ،فعاليت توليدي را تسهيل ميکنند ،سرمایه اجتماعي نيز مانند آنها عمل ميکند و
توانمندترشدن افراد در یک گروه منسجم و با هنجارهاي مشترک را باعث ميشود .رابرت پاتنام
به بررسي این مفهوم بهعنوان دارایي در مقياس کالن ميپردازد .به اعتقاد پاتنام ،سرمایه اجتماعي
همچون مفاهيم سرمایه فيزیكي و سرمایه انساني (ابزار و آموزشهایي که بهرهوري را افزایش
ميدهند) به ویژگيهاي سازمان اجتماعي ،ازقبيل شبكه ،هنجارها و اعتماد اشاره دارد که هماهنگي
و همكاري براي کسب سود متقابل را تسهيل ميکنند .سرمایه اجتماعي ،سود سرمایهگذاري را در
زمينه سرمایه فيزیكي و سرمایه انساني افزایش ميدهد و چون مانند سایر سرمایهها مولد است،
امكان دستيابي به اهداف را تسهيل ميکند .از نظر وي ،در جامعهاي که از نعمت سرمایه اجتماعي
چشمگير برخوردار است ،همكاري آسانتر است( .زارعي متين ،محمدیان و مدرسي-17 :7931 ،
.)11
در دستيابي به مفهوم سرمایه اجتماعي باید شاخصههاي مفهومي آن در تطبيق با دیگر
سرمایههاي ملموس انساني بررسي شود .ازجمله این شاخصهها ،نقش جامعهسازي آن است.
زیربناي جامعه را مجموعهاي از نهادها در سطوح مختلف خرد و کالن تشكيل ميدهد .باوجوداین،
صرف قرارگرفتن نهادها در کنار یكدیگر به تشكيل جامعه منجر نميشود ،بلكه نياز به عنصري
است که بهمثابه چسبي عمل کرده که کل این نهادها و سازمانها را به هم متصل کند .این چسب،
همان سرمایه اجتماعي است (ببينگتون و همكاران.)91 :1114 ،7
عالوه بر این ،کوشش براي پاسخ به این پرسش اصلي که چه نقاط مشترکي بين مفهوم متداول
سرمایه و کاربرد آن در سرمایه اجتماعي وجود دارد ،دستيابي به مفهوم آن را تسهيل کرده است.
بااینوصف ،ميتوان گفت در وهله نخست ،سرمایه اجتماعي منبعي است که به کمک آن ميتوان
در منابع دیگر سرمایهگذاري کرد؛ دوم ،سرمایه اجتماعي تصاحبشدني و تاحدي تبدیلپذیر است
و سوم ،سرمایه اجتماعي مانند سرمایه فيزیكي و سرمایه انساني ،براي آنكه قدرت توليدي خود را
1. Bebbington
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حفظ کند ،به مراقبت و نگهداري نيازمند است .با این تفاوت که برخالف دیگر سرمایهها ،سرمایه
اجتماعي در روابط با شبكههاي فرد با دیگر افراد وجود دارد و کارآمدي دیگر سرمایهها درگرو
سرمایه اجتماعي است ،زیرا تا سرمایه اجتماعي نباشد ،دیگر سرمایهها امكان ظهور و بروز مختص
خود را نخواهند داشت (محمدي و موسوي مقدم.)737 :7931 ،
سرمایه اجتماعي ،ابعاد مختلف و متنوعي دارد که ازآن ميان ،ميتوان به سرمایه اجتماعي و
سالمت (مور و کراچي ،)1171 ،7سرمایه اجتماعي و آموزش (کاگل و گالسوي ،)1171 ،1سرمایه
اجتماعي و توسعه اقتصادي (بوفوتا ،)1171 ،9سرمایه اجتماعي و کارآفریني (ویليام و همكاران،4
 ،)1171سرمایه اجتماعي و فقر (هنگ 1و همكاران ،)1171 ،سرمایه اجتماعي و فرهنگ (وانگ و
همكاران )1172 ،6و سرمایه اجتماعي و مذهب (دلر و همكاران )1172 ،1در جامعه اشاره کرد.
مرور مقاالت مختلف در حوزه سرمایه اجتماعي مشخص ميکند نهتنها تعریفي واحد و
مشخص براي آن وجود ندارد ،بلكه تعریفهاي متعدد و حوزههاي مختلف بر ابهامات آن نيز
افزوده است ،اما مهمترین تعریفها ،توسط دو جامعهشناس برجسته یعني بوردیو و کلمن و پيروان
او رابرت پوتنام و فرانسيس فوکویاماست (مقيمي و همكاران )91 :7931 ،هریک از این تعریفها
به جنبهاي از سرمایه اجتماعي اشاره ميکند که در جدول یک مجموعه از تعریفهاي سرمایه
اجتماعي بيان شده است.

1. Moor & Kawachi
2. Kagle & Galosy
3 .Bofota
4. Williams
5. Hong
6. Wang
7. Deller
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جدول  .1مجموعهای از تعریفهای سرمایه اجتماعی (خيرگو و سهيلی)913 :1931 ،
محقق/محققان
بوردیو

پوتنام

م جموعه منابع بالقوه یا بالفعلي است که با عضویت در شبكه پایایي از روابط کموبيش

1

نهادینهشده از آشنایي با شناخت متقابل ،بهدست ميآید.
اجزاي اصلي سازمان اجتماعي ،مانند اعتماد ،هنجارها و شبكههایي که ميتوانند کارایي

2

اجتماعي را با تسهيل کنشهاي هماهنگ بهبود دهند.

گروتارت و
ون باستالر
ببينگتون

3

4

فافچمپس

نهادها ،روابط ،نگرشها و ارزشهایي که تعامالت بين اشخاص را مدیریت کرده و به
توسعه اجتماعي اقتصادي کمک ميکند.
روابطي که اشخاص در آن سرمایهگذاري ميکنند و جریاني از منافع را بهوجود
ميآورند.

5

روبينسون و
سيلس

تعریف

6

شبكهاي از پدیده اجتماعي مرتبط؛ بهویژه نقشي که روابط بينفردي ،عضویت کلوپ و
شبكههاي اجتماعي ،در تبادل اجتماعي کارآمد بازي ميکند.
احساس همدردي ،نگراني ،همدلي ،احترام ،حس اجبار و اعتماد یک شخص یا گروهي
به شخص یا گروهي دیگر.
سرمایه اجتماعي ،دانش ،ادراک ،هنجارها ،قوانين و انتظارات مشترک درباره الگوهاي

اوستروم

7

تعامالت است که گروهي از افراد در برخورد با مسئلههاي غامض اجتماعي ،موقعيتهاي
عمل جمعي با خود به سازمان ميآورند؛ افراد باید روشهاي تقویت انتظارات و اعتماد
متقابل را براي غلبه بر وسوسههاي کوتاهمدت ناخوشایند کشف کنند.

همانطورکه بيان شد ،افراد با دیدگاههاي مختلف ،سرمایه اجتماعي را تعریف کردهاند؛
تفاوتهایي که گاهي اساسي و عميقند .این تفاوتها سه دستهاند که عبارتند از (حميديزاده،
:)31 :7931
1. Bourdieu
2. Putnam
3. Grootaert & Van Bastelaer
4. Bebbington
5. Fafchamps
6. Robinson & Siles
7. Ostrom
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 .7تفاوت براساس مزایا و دستاوردهاي اصلي :برخي منفعت عمومي را دستاورد سرمایه اجتماعي
معرفي ميکنند و برخي معتقدند افراد بهطور مستقيم از سرمایه اجتماعي برخوردار ميشوند.
 .1تفاوت براساس کارکردهاي هنجاري :در تعریفهاي مختلف ،سرمایه اجتماعي ،عنصر ایجاد و
حفظ تعامالت اجتماعي معرفي شده است و در هر تعریف براي شدت ،فراواني و کارایي آن،
دیدگاهها و نگرشهاي متفاوت وجود دارد.
 .9تفاوت براساس سطح تحليل :محققان براي تشریح سرمایه اجتماعي از سطوح تحليل متفاوتي
بهره ميبرند .براينمونه ،فوکویاما سرمایه اجتماعي را ویژگي ملتها یا نواحي جغرافيایي،
پوتنام آن را ویژگي اجتماعها ،برت آن را ویژگي شبكههاي فردي و بيكر آن را ویژگي
سازمانها در تعامالتشان با سازمانهاي دیگر و بليویو و همكارانش سرمایه اجتماعي را ویژگي
عامالن فردي ميدانند.
در پژوهش حاضر ،سرمایه اجتماعي در سطح کالن درنظر گرفته شده است و از آن بهعنوان
یک ویژگي جامعه یاد ميشود.
باتوجهبه نقش سرمایه اجتماعي در فرایند جامعهسازي و نيز توجه به تفاوتهاي آن با دیگر
سرمایه انساني و فيزیكي ،تعریف زیر براي سرمایه اجتماعي در این پژوهش مطرح ميشود :سرمایه
اجتماعي مجموعه نظاممندي از هنجارهاي اجتماعي است که با مشارکت افراد برمبناي اعتماد در
بستر نهادهاي جامع استقراریافته و ازطریق تسهيل تعامالت ميان اعضاي جامعه ،زمينه را براي رشد و
ارتقاي آن نهادها و دیگر سرمایههاي انساني و فيزیكي فراهم ميکند (محمدي و موسوي مقدم،
.)731 :7931
سرمایه اجتماعي در یک تقسيمبندي مهم به ابعاد ذهني و عيني تقسيم ميشود (زارعي متين،
محمدیان و مدرسي:)99-94 :7931 ،
بعد ذهني :این بعد سرمایه اجتماعي را مؤلفههایي همچون اعتماد ،مشارکت داوطلبانه ،تعاون،
باورها ،ارزشها و هنجارهاي مشترک ،الگوهاي رفتاري مشترک ،روحيه داوطلبي و فرهنگ قوي
دربر ميگيرد که باعث ميشود کنشهاي متقابل بين افراد آن جامعه و گروه تحت تأثير قرار بگيرد
و افراد را بهسوي اقدامي جمعي سوق دهد .قدرت و انسجام و عملكرد یک گروه به ميزان ارزشها
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و مؤلفههاي مشارکتجویانه بستگي دارد .اگر این مؤلفهها در جامعه نهادینه شده باشد و
سازمانهاي فرهنگساز مروج آنها باشند ،بعد عيني سرمایه اجتماعي بهتر شكل ميگيرد.
بعد عيني :این بعد به جنبههاي قابلرؤیت سرمایه اجتماعي ازقبيل :انجمنها ،شبكهها ،باشگاهها،
سازمانهاي مردممدار ،نهادهاي محلي ،هيئت و مانند آن که اهداف فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادي،
سياسي ،آموزشي ،مذهبي را ميتوانند دنبال کنند ،اشاره دارد .جنبه عيني یا ساختاري سرمایه
اجتماعي ،چگونگي روابط افقي و عمودي بين افراد گروه و بهنوعي سلسلهمراتب و ساختار گروه
را تحت تأثير قرار ميدهد.
در مورد پيشينه پژوهش از مطالعات انجامگرفته ميتوان به مقاله اعظمي ،حسيني و علمدار
( ) 7934اشاره کرد که به تحليل سرمایه اجتماعي در حكمراني مطلوب پرداختهاند .یافتههاي
پژوهش آنان نشان ميدهد وجود سرمایه اجتماعي بين شهروندان ميتواند باعث پيدایش
انجمنهاي مدني و مردمنهاد در سطح شهر شود و مردم ميتوانند با فعاليت در آنها ،خواستهها و
نيازهاي خود را با یكدیگر درميان بگذارند و با تعامل با یكدیگر آنها را برطرف کنند .ازطرفي ،این
انجمنها ميتوانند وسيله اي براي نقد عملكرد مسئوالن اجرایي دولتي و پيگيري مطالبات و
خواستههایشان از نهادها و سازمانهاي اجرایي دولت باشند.
نيشيده )1116( 1در رساله دکتري خود در دانشگاه اوزاکا باعنوان «سرمایه اجتماعي و جامعه
مدني در ژاپن» نقش سرمایه اجتماعي در بهبود شرایط فاجعه را بررسي کرده و زلزله کوبه در سال
 7331را از این نگاه تبيين ميکند .سال  7331در ژاپن بهعنوان سال داوطلبي شناخته ميشود؛ به این
دليل که در حادثه زلزله کوبه در این کشور  7/91ميليون نفر ژاپني ،داوطلب کمک به هموطنان
خود شدند .این موضوع خود عاملي براي توسعه جامعه مدني در کشور ژاپن شد .این پژوهشگر در
رساله خود ارتباطات بين افراد و پشتيبانيهاي متقابل و بهعبارتدیگر ،ارزش سرمایه اجتماعي را از
مهمترین درسهاي آموختني در فرایند بازسازي زلزله کوبه ميداند .مطالعات او نشان ميدهد
فجایع طبيعي و وقایع بزرگ اجتماعي ،سرمایههاي اجتماعي مانند اعتماد و شبكههاي اجتماعي را
تحت تأثير قرار ميدهند .درعينحال ،سرمایه اجتماعي که در تالشهاي اجتماعي ادغام و ترکيب
شده باشد ،روند مواجهه با فجایع را تحتالشعاع خود قرار ميدهد.
1. Nishide
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صالحي اميري و امير انتخابي ( )7931نيز پژوهشي باعنوان «شناسایي راهكارهاي ارتقاي سرمایه
اجتماعي باتوجهبه سند چشمانداز بيستساله نظام» انجام دادند که درنتيجه آن شناسایي راهكارهاي
دیني ،برنامهریزي فرهنگي ،افزایش کارآمدي دولت ،کاهش فساد ،رفع تعارضات ساختاري،
مشارکتجویي  ،نظام آموزشي ،نهاد خانواده ،گسترش نهادهاي مدني ،توجه به آموزش کارکنان و
 ...بهمنظور ارتقاي سرمایه اجتماعي پيشنهاد شد.
داد ،مليسا و هزلتونک )1171( 1با بهکارگيري رهيافت پوتنام ،سرمایه اجتماعي را ازطریق
مباحث سياسي ،شرکت در تجمعات عمومي و همراهي در تحریم کاالها ،عضویت داوطلبانه در
انجمنها ،سازمانهاي خيریه ،مراکز ورزشي و محيط زیستي و اندازهگيري تعامالت فردي،
اندازهگيري کردهاند .نتایج مطالعه آنان نشان داد تفاوت عمدهاي در سرمایه اجتماعي گروههاي
حرفهاي (مدیریتي و فني ) و مردم عادي وجود دارد و این سرمایه اجتماعي با روابط عمومي افراد
در ارتباط است.
یئون آن و هانگ کيم )1171( 2سرمایه اجتماعي و نقش آن در نوآوري صنایع کشور کره
جنوبي را بررسي کردند .در پژوهش آنان  937کارخانه کره جنوبي بهعنوان جامعه آماري انتخاب
شده اند .نتایج پژوهش آنان نشان داده است که ابعاد ارتباطي و شناختي سرمایه اجتماعي نقش
واسطهاي بسيار مهم در ایجاد نوآوري سازماني دارد.
یافتههاي پژوهش فقيه خلجاني ( )7931در کتابي باعنوان سرمایه اجتماعي در اندیشه و عمل
امام خميني نشان ميدهد که اگرچه امام خميني اصطالح سرمایه اجتماعي را بهکار نبرده و تحت
چنين عنواني به آن نپرداخته است ،بااینحال ،ایشان به سرمایهاي که در پيوندها و روابط ميان افراد
و گروهها وجود دارد و به نيروي عظيم حاصل از آن واقف بوده است .همچنين ظرفيتهاي سرمایه
اجتماعي بهلحاظ ابعاد ،مؤلفهها و شاخصها که البته شاخصها و مصادیقي متناسب با ساختار
مذهبي جامعه ایران است ،در اندیشه و عمل ایشان وجود دارد؛ با این تفاوت که این ابعاد ،مؤلفهها
و شاخصها در متن جهانبيني توحيدي و الهي ایشان معنا ميیابد و باید در آن بستر مورد توجه و
بررسي قرار گيرد .برایناساس ،سرمایه اجتماعي در اندیشه امام خميني مفهومي سه بُعدي است؛
بدین معنا که در تمام روابط در سطوح مختلف ،همواره عنصر سومي به نام خداوند حضور دارد.
1.Dodd, Melissa & Hazletonc
2.Yeon Ahn & Hyung Kim

 / 04نشریه علمی مدیریت اسالمی

سال  ،72شماره  ،1بهار 1813

همچنين سرمایه اجتماعي در اندیشه ایشان ميتواند در سطحي جهاني نيز قابل طرح باشد.
یوسف فتحي ( )7931در رساله دکتري خود با موضوع سرمایه اجتماعي در اندیشه امام خميني
به جستجوي مؤلفههاي سرمایه اجتماعي در اندیشه امام خميني پرداخت .مؤلفههاي شناسایيشده
عبارتند از :دین بهعنوان نظام ارزشي و هنجاري ،اعتماد اجتماعي و نهادي ،مشارکت عمومي،
اخوت اسالمي بهعنوان شبكه روابط اجتماعي و الگوي رهبري امام خميني .او در ادامه به
چالشها و عوامل فرسایش سرمایه اجتماعي در اندیشه امام خميني (ره) پرداخته است .تغييرات
نسلي و کارآمدي نظام سياسي بهعنوان چالش و اختالف در سطوح گوناگون ،طرح جدایي دین
از سياست و فازهاي هفتگانه آن ،ناسيوناليسم بهعنوان یک ایدئولوژي ،نفسگرایي ،افول اجتهاد
و نواندیشي دیني ،مصلحتگرایي پراتيک ،جزئينگري دیني و تغييرات ارزشي بهعنوان عوامل
فرسایش مورد بحث قرارگرفتهاند.

روش پژوهش
پژوهش حاضر ازنظر هدف از نوع نظري و کاربردي و از نظر رویكرد ،کيفي است.
روشهاي گردآوري دادهها و اطالعات در پژوهش حاضر کتابخانهاي بوده است .در بررسي
اسنادي ،متنهاي مكتوب و شفاهي شامل سخنرانيها و بيانات ،پيامها و نامههاي مقام معظم
رهبري پيرامون موضوع سرمایه اجتماعي با جستجوي کليدواژههاي سرمایه اجتماعي ،سرمایه
انساني ،نسل جوان ،ارزشهاي مشترک ،اعتماد ،جهاد اسالمي ،جهاد اقتصادي ،جهاد سياسي ،جهاد
علمي ،جهاد فرهنگي ،جهاد کبير ،حرکت جهادي ،روحيه جهادي ،مدیریت جهادي ،مشارکت
مردم ،حضور درصحنه ،حضور مردم در اقتصاد ،حضور جوانان و شرکتهاي دانشبنيان در سایت
رسمي امام خامنهاي(مدظلهالعالي) 1شامل  491سخنراني ایشان از سال  7962تا سال  7931بررسي
و سعي بر توصيف کيفي محتواي مفاهيم متون شده است .راهبرد پژوهشي نظریه دادهبنياد است.
راهبرد پژوهشي نظریه دادهبنياد ،روشي نظاممند و کيفي براي خلق نظریهاي است که در سطحي
گسترده به تبيين فرایند ،کنش یا کنش متقابل موضوعي با هویت مشخص ميپردازد .سه رهيافت

1. www.Khamenei.ir
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مختلف نظاممند ،1ظاهرشونده 2و ساختگرایانه 3براي توليد نظریه دادهبنياد وجود دارد .رهيافت
نظاممند بر استفاده از گامهاي تحليل دادهها ،مشتمل بر کدگذاري باز ،محوري و گزینشي و تدوین
یک الگوي منطقي یا یک توصيف بصري از نظریه توليدشده تأکيد دارد .رهيافت ظاهرشونده به
این موضوع اشاره دارد که یک نظریه با فشارآوردن بر دادهها براي جايگرفتن درقالب خاص
ایجاد نميشود و باید تمرکز بر مرتبطکردن مقولهها و زائيدهشدن نظریه باشد و نه صرف تشریح
مقولهها .تمرکز رهيافت ساختگرایانه بر معانياي است که توسط مشارکتکنندگان داده ميشود
و بيشتر به دیدگاهها ،ارزشها ،باورها و احساسات ،پيشفرض و ایدئولوژيهاي افراد عالقهمند
است تا به گردآوري رخدادها و تشریح اقدامات (کرسول .)1111 ،4ازآنجاکه طراحي مدل سرمایه
اجتماعي در بيانات مقام معظم رهبري ،مطلوب این پژوهش بود ،بنابراین ،راهبرد نظریه دادهبنياد با
رویكرد نظاممند انتخاب شد تا با این مطلوب سازگاري داشته باشد.
براي بررسي پایایي پژوهش از دو روش پایایي بين دو کدگذار و پایایي باز آزمون استفاده شد.
بهمنظور ارزیابي ثبات کدگذاري پژوهشگر ،پایایي بازآزمون بررسي شد .براي محاسبه پایایي
بازآزمون ،از بين کدگذاريهاي انجامگرفته ،متن سه سخنراني انتخاب شد و هریک از آنها در
فاصله زماني دوهفتهاي توسط پژوهشگر دوباره کدگذاري شد .پایایي بازآزمون براساس رابطه یک
رابر با 21درصد بهدست آمد ،این ميزان باالتر از 61درصد است که بهعنوان حد قابلقبول براي
تأئيد پایایي بازآزمون درنظر گرفته ميشود .بهمنظور محاسبه پایایي بين دو کدگذار نيز ،سه
سخنراني انتخاب شد و توسط یک متخصص دوباره کدگذاري شد .درصد توافقات درون
موضوعي محاسبهشده براساس رابطه  7برابر با  17درصد است .این ميزان باالتر از  61درصد ،یعني
باالتر از حد قابلقبول براي پایایي است (خواستار.)762 :7922 ،
(توقعات تعداد)1
%711
رابطه :7
تعداد کل کدها

= درصد پایایي
5

ازجمله روشهاي بهکارگرفتهشده در پژوهش حاضر براي اعتبار دروني (قابليت اعتبار یا
1. Systematic
2.Emergent
3. Constructive
4. Creswell
5. Internal Validity
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اعتبارپذیري) ،استفاده از فنهاي تثليث ،نظير استفاده از منابع تأیيدگر ،محققان و روشهایي
متعدد در طي فرایند جمعآوري و تحليل دادها بود .همچنين استفاده از فن کسب اطالعات دقيق
موازي 1نظير نمایش و ارائه تحليلهاي دادهاي و نتایج آن به متخصصان امر نيز به غناي قابليت
اعتبار منجر شد .خودبازبيني محقق 2نيز در طي فرایند جمعآوري و تحليل داده ،یكي دیگر از
روشهاي مورداستفاده در این پژوهش است که به افزایش قابليت اعتبار انجاميد .رسيدن به اعتبار
بيروني( 3قابليت انتقال یا انتقالپذیري) ،نيز با توسعه و توصيف غني از مجموعه دادههاي مطالعه
موردنظر در طول مرحله گردآوري دادهها انجام شد که این امر ميتواند ظرفيتهاي قابليت
انتقال را افزایش دهد .همچنين استفاده از رویههاي ویژه کدگذاري و تحليل نمادها ،نشانهها و
سایر موارد در مرحله تحليل داده نيز به اطمينان از قابليت انتقال در این پژوهش کمک
کرد(عباسزاده.)19 :7937 ،

یافتههای پژوهش
فرایند تحليل دادهها با کدگذاري باز آغاز ميشود .کدگذاري باز ،فرایندي تحليلي است که
طي آن مفاهيم شناسایيشده و ویژگيها و ابعاد مربوط به هر مفهوم کشف ميشود.
درکدگذاري باز ،وقایع یا چيزهاي مشاهدهشده در دادهها نامگذاري ميشوند و بر فهم
مشخصههایي تمرکز ميشود که موجب منحصربهفردشدن این وقایع شده است (کوربين و
استراووس )1112 ،4در این مرحله ،با تحليل دادههاي گردآوريشده از سخنرانيها و فرمایشات
مقام معظم رهبري از سال  7962تا  ،7931مقولههاي اصلي و مقولههاي فرعي استخراج ميشوند.
کدگذاري باز تا مرحله اشباع مقولهها و درقالب یک فرایند زیگزاگي (رفتوبرگشتي) ادامهه
ميیابد.

1. Peer debriefing
2. Self-monitoring
3. External Validity
4.Corbin & Strauss
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جدول  .2نمونه کدگذاری اوليه در کدگذاری باز
متن

کدهای مستخرج

کدهای نهایی

یادداشتهای فنی

وقتی شما در حنه حاضر میشوید،

حاضرشدن مردم

حضور مردم

عالقه و اعتماد از

نشان میدهید که بهنظام جمهوری

در حنه

عالقه و اعتماد

علل حضور مردم

اسالمی دلبستهاید و اعتماد دارید؛ هم

عالقه به نظام

داوطلببودن

است.

نشان میدهید که ملت ایران یک ملت

و اماده و مصممبودن

سربلندی کشور در

سربلندی کشور در

زنده است ،پای کار است ،مصمم

مردم

جوامج جهانی

جوامج جهانی از

است ،عازم است؛ این را نشان

حاظ ابرو و احترام

پیامدهای حضور

میدهید .هرچه این حضور بیشتر

ملت ایران

مقتدرانه مردم است.

باشد ،ابروی ملت ایران و احترام ملت
ایران در پیش چشم ناظران جهانی
بیشتر است.

درحاليکه کدگذاري باز ،دادهها را به مقولههاي مختلف تفكيک ميکند ،کدگذاري
محوري ،مقولهها و زیرمقولههاي آنها را باتوجهبه مشخصهها و ابعاد آنها به یكدیگر مرتبط
ميسازد .بهعنوانمثال ،در این تحقيق پس از بررسي ،مفاهيم و مقولههاي شرایط پيشبرنده و
بازدارنده به شرح زیر شناسایي شدند.
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جدول  .9مفاهيم و مقولههای شناساییشده مرتبط با شرایط بازدارنده
مقوله کلی

کدنهایی

مفهوم
اظهارات مصلحتجویانه
تشکیککردن

زیرسؤالبردن فعالیتها و زحمتها
اختالفات داخلی

سرگرمشدن به اختالفات در داخل کشور
تهمتزنی و جنجالافرینی
تارقه
تحقیر و تخریب منتقدین
متزلزلکردن اعتماد مردم نسبت به مس والن

دولتیبودن اقتصاد
عدمحمایت از سرمایه داخلی
کمک به دشمنان
شرایط

عدم حضور مردم در متن میدان اقتصادی
دردستگرفتن انحصاری کارها توسط دولت
دادن پروژهها به شرکتهای خارجی
واردات بیرویه
امیدوارکردن دشمن
عوامل خائن داخلی
جدول دشمن را تکمیلکردن

بازدارنده

تورم مزمن
معیوببودن برخی از ساختارهای اقتصادی
اشکال در نظامات مالی و بانکی
مشکالت اقتصادی

شکاف و فا له بین دهک های باال و پایین جامعه
اشکال در مس له تولید
اشکال در بهرهوری
انباشت سرمایه انسانی و بیکاری
مخارج سنگین دولت
اشکال در الگوی مصرف
دچارشدن به کمکارى

مشکالت فرهنگی -اجتماعی

دچارشدن به یأس و ناامیدى
فرامونکردن هویت و شخصیت ملی
فرامونکردن شعار های ا لی انقالب
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جدول  .4مفاهيم و مقولههای شناساییشده مرتبط با شرایط پيشبرنده
مقوله کلی

کدهای نهایی

مفهوم
ازادی بیان
ازادی

ازادی فکر
ازادی عمل
ازادی در انتقاد و مطالبه از مس ولین

تعلیموتربیت

نقش استاد
اموزن و پرورن
عدالت اجتماعی

عدالت
شرایط

نای تبعیض
نای فا لههای طبقاتی
قاطعیت و عدم تزلزل در برخورد با مجرم

پیشبرنده

رسانههای معاند
گستره عظیم تبلیغاتی دشمن
تبلیغات منای دشمنان

تبلیغات دشمنان علیه ملت ایران
القای شبهه توسط دشمنان
تالن سیاسی و تبلیغاتی دشمنان
ناامیدکردن مردم به اینده
جنگ سیاسی
جنگ اقتصادی

جنگ دشمنان با نظام

شبیخون فرهنگی
جنگ عقیدتی
جنگ تحمیلی
ترور مردم و مس والن نظام
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براي بهبود فرایند طبقهبندي کدها درقالب مفاهيم و مقولهها ،ابزار مقایسههاي نظري بهوسيله
اشتراوس و کوربين پيشنهاد شده است .برایناساس 117 ،کد مستخرج نهایي درقالب  11مفهوم و
شش مقوله دستهبندي شده است .مقولههایي که در مراحل ابتدایي مورد تجزیهوتحليل واقع
شدند ،دیدگاهها ،تفكرات و ایدههایي را در ذهن محقق ایجاد کردند که با تحليل دادهها ،محقق
دیدگاه و درک عميقتري در رابطه با سخنرانيها و فرمایشات مقام معظم رهبري بهدست
آورد .سپس بين مقولهها و ویژگيهاي شناسایيشده در مرحله اوليه کدگذاري باز ،حرکت
رفتوبرگشتي انجام شد .مفاهيم جدید که در متن سخنرانيها شناسایي شدند به مقولههاي
شناسایيشده اضافه شدند تا زمانيکه مقولهها به حد اشباع نظري رسيدند .درصورت ضرورت،
بعضي از مفاهيم تغيير نام پيدا کردند و ارتباط بين مقولهها و مقولههاي فرعي مختلف شكل
گرفتند .با تحليلهاي اوليه و شناسایي کدها ،علل سرمایه اجتماعي از دیدگاه قام معظم رهبري
شامل  47کد بود که در نه مفهوم طبق جدول زیر طبقهبندي شد.
جدول  .5تعداد کدها و مفاهيم شرایط علی
مقوله

شرایط
علی

مفاهيم

تعداد کدها

ایمان

3

اگاهی و بصیرت

1

ازخودگاشتگی

3

احساس غیرت انقالبی

3

اعتماد

5

نوعدوستی

5

احساس مس ولیت

0

اعتماد به ناس

2

هویت ایرانی

2

امید

8
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مقام معظم رهبري ،مهمترین علل شكلگيري سرمایه اجتماعي را ایمان ،بصيرت و
ازخودگذشتگي ميدانند که بيشترین تكرار را در بيانات ایشان داشته است و از دیدگاه ایشان مردم
باایماني که بصيرت و آگاهي کافي داشته باشند و روحيه ایثار و ازخودگذشتگي داشته باشند
ميتوانند به ایجاد و شكلگيري سرمایه اجتماعي براي کشور کمک کنند .براي پدیدهمحوري نيز
 93کد شناسایي شد که در هفت مفهوم طبق جدول زیر دستهبندي شدند.
جدول  .6تعداد کدها و مفاهيم پدیدهمحوری
مقوله

پدیده
محوری

مفاهيم

تعداد کدها

حضور مردم و در حنهماندن

85

داوطلببودن مردم

83

نیروی انسانی کارامد

1

جمعیت جوان کشور

3

ثروت ارزشمند

5

مشارکت

0

نقش افرینی

0

مقام معظم رهبري ،بيشترین توجهشان به حضور مداوم مردم و درصحنهماندن آنها،
داوطلببودن آنها و کارآمدي نيروي انساني است .ازنظر ایشان ،سرمایه اجتماعي کشور با حضور
پررنگ مردم و داوطلبانه بودن این حضور و کارآمدي آنها شكل ميگيرد .همچنين  776کد براي
راهبردها شناسایي شد که این کدها در  14مفهوم و شش مقوله فرعي طبق جدول زیر جاي
گرفتند.
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جدول  . 1تعداد کدها و مفاهيم راهبردها
مقوله

مقوله فرعی

اجتماعی (  31کد)

راهبردها

اقتصادی ( 82کد)

سیاسی ()83

مفاهيم
استقرار عدالت

1

اعتماد متقابل

5

اقدام به موقج

0

انتقاد سازنده

1

پاسخگویی به مردم

3

تالن مضاعف

1

توجه به ظرفیت های جوانان

5

توجه به ظرفیت های داخلی

85

شایستهساالری

1

همراهی با مردم

0

وحدت

0

افزایش شادی و نشاط اجتماعی

3

مبارزه با فساد

82

اقتصاد مردمی

1

اقتصاد مقاومتی

5

مقاومت در برابر دشمن

0

مردمساالری و نظرخواهی از مردم

3

یانت از ارای مردم
علمی فناوری (83
کد)

فرهنگی ( 03کد)

قانونی ( 80کد)

تعداد کدها

3

رشد علمی

5

توسعه شرکتهای دانش بنیان

5

انقالبیبودن

5

بهرهگیری از ارزنهای دینی و انقالب

83

بصیرت

3

مدیریت جهادی

3

حاظ و انتقال ارزن های انقالب

1

ترویج فرهنگ شهادت

3

تنطیم قوانین مناسب

5

سازماندهی منابج

3

سرمایهگااری منابج ا لی

0
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براساس بيانات مقام معظم رهبري ،ایشان براي شكلگيري و حفظ سرمایه اجتماعي کشور
توجه ویژهاي به راهبردهاي اجتماعي همچون توجه به ظرفيتهاي داخلي ،مبارزه با فساد ،افزایش
شادي و نشاط در جامعه و پاسخگویي مسئوالن دارند .پس از راهبردهاي اجتماعي ،بيشترین توجه
ایشان حول راهبردهاي فرهنگي همچون بهرهگيري از ارزشهاي دیني و انقالب ،مدیریت جهادي
و انقالبيبودن است .همچنين براي شرایط بازدارنده  14کد شناسایي شد که طبق جدول زیر در 6
مفهوم جاي گرفتند.
جدول  . 3تعداد کدها و مفاهيم شرایط بازدارنده
مفاهيم

مقوله

شرایط بازدارنده

تعداد کدها

اختالفات داخلی

1

مشکالت اقتصادی

1

مشکالت فرهنگی -اجتماعی

5

کمک به دشمنان

0

دولتیبودن اقتصاد

2

عدم حمایت از سرمایه داخلی

2

براساس بيانات مقام معظم رهبري ،مهمترین عامل بازدارنده در شكلگيري و حفظ سرمایه
اجتماعي کشور اختالفات داخلي است و پس از آن مشكالت اقتصادي و مشكالت فرهنگي ه
اجتماعي را بهعنوان عوامل مهم در شرایط بازدارنده در شكلگيري و حفظ سرمایه اجتماعي کشور
بيان ميکنند .براي شرایط پيشبرنده نيز  76کد شناسایي شد که طبق جدول زیر در  1مفهوم
طبقهبندي شدند.
جدول  . 3تعداد کدها و مفاهيم شرایط پيشبرنده
مقوله

شرایط
پیشبرنده

مفاهيم

تعداد کدها

تبلیغات منای دشمنان

3

جنگ دشمنان با نظام

3

ازادی

0

عدالت

0

تعلیموتربیت

2
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براساس بيانات مقام معظم رهبري ،تبليغات منفي دشمنان و جنگ دشمنان با نظام ازجمله
مهمترین عواملي هستند که براي سرمایه اجتماعي کشور شرایط پيشبرنده دارند .از دیدگاه ایشان
دشمنيها و تبليغات بيگانگان باعث پيشبرد سرمایه اجتماعي کشور و حضور گسترده و همهجانبه
مردم است .درنهایت ،براي پيامدها نيز  711کد شناسایي شد که براساس جدول زیر در  71مفهوم و
دو مقوله فرعي دستهبندي شدند.
جدول  . 11تعداد کدها و مفاهيم پيامدها
مقوله

مقوله فرعی
خارجی ( 01کد)

پیامدها

داخلی ( 823کد)

مفاهيم
سربلندی کشور در جوامج جهانی
مایه ترس دشمن
مأیوسکردن دشمنان
مقابله با تحریم ها
استقالل کشور
یاری و نصرت الهی
اعتماد به نظام
اعتماد به ناس ملی

تعداد کدها
80
1
82
5
5
1
5
0

بقای نظام

81

پیشرفت علمی
پیشرفت و توسعه
تشکیالت مردمی
جامعه معنوی
حضور در اجتماعات سیاسی و راهپیماییها
عزت ملی
همراهی با نظام
دفاع از کشور در جنگ تحمیلی
بازسازی کشور پس از جنگ

1
1
3
1
80
3
83
82
3

از دیدگاه مقام معظم رهبري ،سرمایه اجتماعي کشور ،پيامدهاي داخلي بيشتري نسبت به
پيامدهاي خارجي آن دارد .ایشان مهمترین پيامد سرمایه اجتماعي کشور را بقاي نظام مقدس
جمهوري اسالمي و همراهي مردم با نظام عنوان ميکنند .سرانجام الگوي سرمایه اجتماعي از
دیدگاه مقام معظم رهبري بهصورت نمودار زیر شناسایي شد.
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شرایط پيشبرنده
 -آزادی

 -1اجتماعی

 تعليموتربيت تبليغات منفی دشمنان -جنگ دشمنان با نظام

شرایط علّی
 -ایمان

راهبردها
 -2استقرار عدالت

 -عدالت

پدیدهمحوری
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 -9اعتماد متقابل
 -4اقدام بهموقع
 -5انتقاد سازنده
 -6پاسخگویی به مردم

پيامدها
 -2خارجی
 -2سربلندی کشور در

 -1تالش مضاعف

جوامع جهانی

 -3توجه به ظرفيتهای

 -9مایه ترس دشمن

جوانان

 -4مأیوسکردن دشمنان

 -3توجه به ظرفيتهای

 -آگاهی و بصيرت

 -حضور مردم و

داخلی

 -ازخودگذشتگی

درصحنهماندن

 -11شایستهساالری

 -احساس غيرت

 -داوطلببودن مردم

انقالبی

 -نيروی انسانی کارآمد

 -5مقابله با تحریم ها
 -1داخلی

 -11همراهی با مردم

 -2استقالل کشور

 -12وحدت

 -9یاری و نصرت الهی

 -اعتماد

 -جمعيت جوان کشور

 -19افزایش شادی و نشاط

 -4اعتماد به نظام

اجتماعی

 -5اعتماد به نفس ملی

 -نوعدوستی

 -ثروت ارزشمند

 -14مبارزه با فساد

 -6بقای نظام

 -احساس مسئوليت

 -مشارکت

 -1اقتصادی

 -1پيشرفت علمی

 -اعتماد به نفس

 -نقشآفرینی

 -9اقتصاد مقاومتی
 -1سياسی

 هویت ایرانی -اميد

 -2اقتصاد مردمی

شرایط بازدارنده

 -2مردمساالری و
نظرخواهی از مردم

 -3پيشرفت و توسعه
 -3تشكيالت مردمی
 -11جامعه معنوی
 -11حضور در اجتماعات

 -اختالفات داخلی

 -9مقاومت در برابر دشمن

سياسی و راهپيمایی ها

 -دولتی بودن اقتصاد

 -4صيانت از آرای مردم

 -12عزت ملی

 -1علمی ـ فناوری

 -19همراهی با نظام

سرمایه داخلی

 -2رشد علمی

 -14دفاع از کشور در جنگ

 -9توسعه شرکتهای دانش

 -کمک به دشمنان

بنيان

تحميلی

 -مشكالت اقتصادی

 -1فرهنگی

 -عدم حمایت از

مشكالت فرهنگی ـاجتماعی

 -2انقالبیبودن

 -15بازسازی کشور پس از
جنگ

 -9بهرهگيری از ارزشهای
دینی و انقالب
 -4بصيرت
 -5مدیریت جهادی

هایمعظم رهبری
ارزشمقام
دیدگاه
اجتماعی وازانتقال
شكل  .1الگوی سرمایه  -6حفظ
انقالب
 -1ترویج فرهنگ شهادت
 -1قانونی
 -2تنطيم قوانين مناسب
 -9سازماندهی منابع
 -4سرمایه گذاری منابع
اصلی
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نتيجهگيری و پيشنهادها
باتوجهبه یافتههاي پژوهش ميتوان ادعا کرد که سرمایه اجتماعي کشور از شرایط علّي متنوع و
مختلفي تأ ثيرپذیر است که نقطه اشتراک بين شرایط علّي موثر بر شكلگيري سرمایه اجتماعي،
اختياري بودن آن است و توسط افراد قابل تغيير (کاهش یا افزایش) است .همچنين براساس بيانات
مقام معظم رهبري ،باید این موضوع را مدنظر داشت که تدوین و اجراي راهبردهاي شكوفاکننده
سرمایه اجتماعي را باید به عموم مردم و بهخصوص جمعيت جوان کشور سپرد تا با حضور و
نقشآفریني خود در صحنههاي سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي عالوه بر نظارت ،در تدوین
و اجراي راهبردها نيز سهيم باشند که این امر موجب تقویت هرچهبيشتر سرمایه اجتماعي کشور
خواهد شد .نكته قابل توجه در بيانات مقامام معظم رهبري این است که بيشترین حجم سخنان ایشان
مربوط به راهبردهاست و راهحلهاي متنوع و پرشماري براي حفظ و تقویت سرمایه اجتماعي
کشور ارائه کردهاند .ازاینرو ،مسئوالن اجرایي نظام باید سعي در اجرایيکردن این راهبردها داشته
باشند.
از نتایج بسيار مهم این تحقيق ميتوان به این مطلب اشاره داشت که ضعف و کاهش ميزان
سرمایه اجتماعي داخلي نيز مي تواند بقاي نظام مقدس جمهوري اسالمي را از درون تضعيف کند.
ازاینرو ،یكي از عوامل مؤثر حفظ و تقویت نظام جمهوري اسالمي در حوزههاي مختلف بهویژه
حوزه اجتماعي ،تقویت سرمایه اجتماعي کشور است .همچنين براساس یافتههاي پژوهش این نكته
نيز استنباط ميشود که دشمنان نظام با دشمني خود ناخواسته به بهبود ،شكلگيري و تقویت سرمایه
اجتماعي کشور کمک ميکنند و باعث ميشوند تا اتحاد و وحدت بين مردم افزایش پيدا کند.
مقيمي ( ) 7936نيز در مدل مدیریت تعارض براساس دیدگاه امام خميني (ره) دشمن مشترک را
بهعنوان یكي از روشهاي مدیریت تضاد درونکشوري در سطح ملي (کالن) معرفي ميکند.
در مقایسه یافته این پژوهش با پژوهشهاي پيشين ،برخي تشابهها و تفاوتها وجود دارد .در
تحقيق حميديزاده ( )7931عوامل افول سرمایه اجتماعي در ایران در چهار دسته عواملِ اجتماعي
(ذهني و عيني) ،سياسي (نظام سياسي ،مدیران و مسئولين) ،اقتصادي (فردي ،سيستمي) و فناورانه
(کنشگران و ماهيتي) تقسيمبندي شدند .یافتههاي تحقيق حاضر حاکي از این است که با شناسایي
راهبردهاي شكوفایي سرمایه اجتماعي از دیدگاه مقام معظم رهبري ،شاهد راهبردهاي اجتماعي،
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سياسي ،اقتصادي ،علمي ه فناوري ،فرهنگي و قانوني بودیم که ازطرف ایشان مطرح شده است و
اگر مورد دقت و اجرا قرار بگيرند ،نهتنها مانع افول سرمایه اجتماعي ایران خواهد شد ،بلكه منجر به
شكوفایي آن ميشود.
در تحقيق شماعي کوپاني و اسمعيلي گيوي ( )7939که بهدنبال الگوي پارادایمي مدیریت
جهادي با استفاده از نظریه دادهبنياد بودند" ،نفي بروکراسي افراطي درعين قانونمندي" بهعنوان
یكي از شرایط بازدارنده شناخته شد ،درحاليکه ،در تحقيق حاضر ،کد "کوتاهکردن بروکراسيها
براي کارآفریني" ذیل مفهوم تنظيم "قوانين مناسب" در راهبردهاي قانوني قرار گرفت .همچنين از
"بسط عدالت" در تحقيق یادشده بهعنوان پيامد مدیریت جهادي یاد شده است ،درحاليکه ،در
تحقيق حاضر "استقرار عدالت" بهعنوان یكي از راهبردهاي اجتماعي درنظر گرفته شده است.
"ایثار و فداکاري" نيز بهعنوان ابعاد پدیدهمحوري درنظر گرفته شده است که در تحقيق حاضر
"ازخودگذشتگي" ازجمله شرایط علّي مؤثر بر سرمایه اجتماعي شناخته شده است .همچنين
"انسجام و وحدت" و "پرکاري و تالش" بهعنوان عوامل پيشبرنده مدیریت جهادي شناخته شدند
که در تحقيق حاضر حفظ "وحدت" و "تالش اجتماعي" بهعنوان یكي از راهبردهاي اجتماعي
سرمایه اجتماعي مطرح شده است" .خودباوري و عزم راسخ" نيز بهعنوان شرایط علّي مدیریت
جهادي شناخته شده است که در تحقيق حاضر نيز "اعتمادبهنفس و خودباوري" بهعنوان شرایط
علّي مؤثر بر سرمایه اجتماعي شناخته شده است.
در تحقيق محمدي و موسوي مقدم ( )7931که بهدنبال تبيين مؤلفههاي سرمایه اجتماعي
برمبناي روایات ناظر به روابط متقابل در کتاب مفاتيح الحيات بودند" ،نقد منصفانه" بهعنوان یكي
از توصيههاي رفتاري ِ مؤلفه ایجاد اعتماد شناخته شد و در تحقيق حاضر نيز "انتقاد سازنده"
بهعنوان یكي از راهبردهاي اجتماعي سرمایه اجتماعي شناسایي شده است .همچنين در تحقيق
یادشده شاخصه "ایمان" بهعنوان خاستگاه پيوند ذهني افراد معرفي شده است که در تحقيق حاضر
نيز "ایمان" بهعنوان یكي از شرایط علّي مؤثر بر سرمایه اجتماعي شناسایي شده است.
در تحقيق عيوضي و فتحي ( )7931با موضوع رهبري و سرمایه اجتماعي با رویكرد به رهبري
امام خميني (ره) ازجمله منابع نفوذ و اعتماد امام به "اعتماد متقابل به امت" اشاره شده است که در
تحقيق حاضر نيز "اعتماد متقابل" بهعنوان یكي از راهبردهاي اجتماعي سرمایه اجتماعي شناسایي
شده است .در تحقيق دیگري از عيوضي و فتحي ( )7931با موضوع نسبت مشارکت اجتماعي و
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سرمایه اجتماعي در اندیشه امام خميني آورده شده است که "آزادي فكر و عمل ،مشارکت واقعي
را در عرصه اجتماعي و سياسي محقق ميسازد" که در تحقيق حاضر نيز "آزادي بيان"" ،آزادي
فكر" و "آزادي عمل" بهعنوان شرایط پيشبرنده درنظرگرفته شدهاند .همچنين در تحقيق یادشده
به "آگاهي مردم" در افزایش مشارکت آنها اشاره شده است که در تحقيق حاضر نيز "پاسخگویي
به مردم" بهعنوان یكي از راهبردهاي اجتماعي سرمایه اجتماعي درنظر گرفته شده است و درنهایت
در تحقيق فوقالذکر اشاره شده است که "داوطلبانهبودن مشارکتها" اثر سازندهاي در توسعه
فرهنگي و سياسي و اجتماعي خواهد داشت که در تحقيق حاضر نيز "داوطلببودن مردم" بهعنوان
یكي از ابعاد پدیده محوري تحقيق درنظر گرفته شده است.
ازطرفدیگر ،با تدبر در آیات قرآن کریم درباب سرمایه اجتماعي ميبينيم که بسياري از
فرمایشات مقام معظم رهبري ریشه قرآني دارند که بهطور خالصه به بعضي از آنها اشاره ميکنيم.
"احساس مسئوليت" که بهعنوان شرایط علّي در این تحقيق شناخته شده است در آیه  77سوره رعد
نيز اشاره شده است که خداوند ميفرماید" :خدا حال قومي را تغيير نميدهد ،تا آنان حال خود را
تغيير دهند" ."7مقاومت در برابر دشمن" نيز بهعنوان یكي از راهبردهاي سياسي شناخته شد که در
آیه  79سوره احقاف نيز بدان اشاره شده است .خداوند در این آیه ميفرماید" :کساني که گفتند:
«پروردگار ما اهلل است»  ،سپس استقامت کردند  ،نه ترسي براي آنان است و نه اندوهگين
ميشوند" ."2نيروي انساني کارآمد" نيز بهعنوان یكي از ابعاد پدیدهمحوري سرمایه اجتماعي
شناخته شد که در آیه  61سوره انفال به آن اشاره شده است .خداوند در این آیه ميفرماید" :اي
پيامبر! مؤمنان را به جنگ (با دشمن) تشویق کن! هرگاه بيست نفر با استقامت از شما باشند ،بر
دویست نفر غلبه ميکنند و اگر صد نفر باشند ،بر هزار نفر از کساني که کافر شدند ،پيروز
ميگردند ."3در این تحقيق "استقالل کشور" بهعنوان یكي از پيامدهاي داخلي شناخته شده است
که در آیه  747سوره نساء نيز به آن اشاره شده است .خداوند در این آیه ميفرماید" :و خداوند

 .7إِنَّ اللَّ َه ال یُغَيِّرُ ما بِ َقوْمٍ حَتَّى یُغَيِّرُوا ما ِبأَ ْنفُسِهِم
 .1إِنَّ الَّذینَ قالُوا رَبُّنَا اللَّ ُه ثُمَّ اسْتَقامُوا فَال خَوْفٌ عَلَ ْيهِمْ وَ ال هُمْ یَحْزَنُو َن
 .9یا أَیُّهَا ال َّنبِيُّ حَرِّضِ ا ْلمُؤْمِنينَ عَلَى الْقِتالِ إِنْ یَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ یَغْ ِلبُوا مِائَتَ ْينِ وَ إِنْ یَكُنْ مِ ْنكُمْ مِائَ ٌة یَغْلِبُوا أَلْفاً
مِنَ الَّذینَ کَفَرُوا
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هرگز کافران را بر مؤمنان تسلّطي نداده است ."1با توجه مطالعات و بررسيهاي اوليه انجامشده
ميتوان به ریشههاي قرآني براي بيانات مقام معظم رهبري در حوزه سرمایه اجتماعي پيبرد،
ازاینرو به محققان پيشنهاد ميشود الگوي شناسایيشده در این تحقيق را ازمنظر قرآن کریم نيز
بررسي و مطالعه کنند.
همچنين پيشنهاد مي شود الگوي مذکور به همين شيوه از دیدگاه صاحبنظران دیگر از جمله
آیتاهلل جوادي آملي ،آیتاهلل حسنزاده آملي ،عالمه طباطبایي و استاد مطهري (ره) بررسي و
تدوین شود.
باتوجهبه اهميت موضوع سرمایه اجتماعي با استفاده از منابع معتبر ،الگوهاي کامالً کاربردي
ارائه شود و در آموزشوپرورش و بهویژه منابع درسي آورده شود تا این مفهوم توسط سازمانهاي
فرهنگساز مورد توجه قرار گيرد.
ازآنجاکه طبق تحقيقات یكي از چالشهاي عمده کشور افت سرمایه اجتماعي است ،پيشنهاد
ميشود مرکزي در وزارت کشور و در شهرداريهاي کالنشهرها بهمنظور توجه بيشتر به حفظ و
توسعه سرمایه اجتماعي ایجاد شود و ازطریق آن براي تمام استانها و شهرداريها دراینراستا ارائه
طریق شود.
براي دانشگاهيان ،اساتيد و دانشجویان نيز پيشنهاد ميشود که انجمن علمي تبيين و توسعه
سرمایه اجتماعي ایجاد شود و از طریق آن به توسعه مباني و راهكارهاي تقویت آن در مراکز علمي
توجه شود.
درنهایت الزم به ذکر است در طبقهبندي عوامل ،این مسئله وجود دارد که برخي عوامل را
نميتوان بهطور کامل و دقيق به طبقه خاصي اختصاص داد .براي مثال" ،استقرار عدالت" بهعنوان
یک راهبرد اجتماعي درنظر گرفته شده است و همزمان این عامل ميتواند ذیل راهبردهاي
اقتصادي نيز تعریف شود .دليل این اتفاق به ماهيت علوم انساني برميگردد .ویژگيهایي مانند
پيچيدگي ،درهمتنيدگي ،تفكيکناپذیري و پيشبينيناپذیري با علوم انساني عجين شده است و
این ویژگيها همواره بهعنوان محدودیت ،پيش روي محققان این حوزه قرار دارد.

ال
 .7وَ لَنْ یَجْ َعلَ ال َّلهُ لِلْكافِرینَ عَلَى الْ ُمؤْمِنينَ سَبي ً
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یادداشتها
 .8إِنَّ اللَّهَ ال یُغَ ِّیرُ ما ِبقَوْمٍ حَتَّى یُ َغیِّرُوا ما بِأَنْاُسِهِم
 . 2إِنَّ الَّاینَ قالُوا رَ ُّبنَا ال َّلهُ ُثمَّ اسْتَقامُوا فَال خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ ال ُهمْ یَحْزَنُونَ
 . 0یا أَیُّهَا ال َّنبِیُّ حَ ِّرضِ الْمُ ْؤمِنینَ عَلَى الْقِتالِ إِنْ یَکُنْ مِنْ ُکمْ عِشْرُونَ ا ِبرُونَ یَغْ ِلبُوا مِا َئتَیْنِ وَ إِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ مِا َئ ٌة
یَغْلِبُوا َألْااً مِنَ الَّاینَ کَاَرُوا
ال
 .0وَ لَنْ یَجْعَلَ ال َّلهُ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبی ً
منابع فارسی
قرآن کریم ( ،)8035ترجمه محمدمهدی فوالدوند ،تهران :انتشارات هاتف.
اعظمی ،هادی؛ حسینی ،سیدجواد و علمدار ،اسماعیل ( ،)8032تحليل نقش سرمایه اجتماعی در حكمرانی
مطلوب شهر ،پنجمین کنارانس برنامهریزی و مدیریت شهری ،مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.
حمیدیزاده ،علی ( ،)8031واکاوی افول سرمایة اجتماعی در ایران ،مدیریت سرمایه اجتماعی ،دوره  ، 5ن:8
.833-38
خواستار ،حمزه ( ،)8011ارائه روشی برای محاسبه پایایی مرحله کدگااری در مصاحبههای پژوهشی ،حوزه و
دانشگاه روش شناسی علوم انسانی،س  ،85ن.810-838 :51
خیرگو ،منصور و سهیلی ،حمیدرضا ( ،)8031ترسیم الگوی ارتقای سرمایة اجتماعی در سازمانهای دولتی ایران:
پژوهشی کیای مبتنی بر نظریة دادهبنیاد ،مدیریت سرمایه اجتماعی،س  ،5ن.003-085 :2
زارعی متین ،حسن؛ محمدیان ،بهزاد و مدرسی ،سعید ( ،)8035مدیریت سرمایه اجتماعی ،تهران :مؤسسه کتاب
مهربان نشر.
شماعی کوپانی ،میالد و اسمعیلی گیوی ،محمدرضا ( ،)8030مدل پارادایمی مدیریت جهادی با استااده از نظریه
دادهبنیاد ،چشمانداز مدیریت دولتی،س  ، 5ن.853-883 :0
الحی امیری ،سیدرضا و امیرانتخابی ،شهرود ( ،)8032راهكارهای ارتقای سرمایة اجتماعی در کشور
باتوجهبه سند چشمانداز بيستساله نظام ،فصلنامه راهبرد ،ن.38-10 :33
عباسزاده ،محمد ( ،)8038تأملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیای ،جامعهشناسی کاربردی،دوره  ، 20ن:8
.00-83
علینی ،محمد ( ،)8032سرمایه اجتماعی در آموزههای اسالمی ،قم :بوستان کتاب.
عیوضی ،محمدرحیم و فتحی ،یوسف ( ،)8032رهبری و سرمایه اجتماعی با رویكرد به رهبری امام خمينی
(ره) ،پژوهشنامه متین،س  ،80ن.10-38 :58
عیوضی ،محمدرحیم و فتحی ،یوسف ( .)8032نسبت مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در اندیشه امام
خمينی (ره) ،فصلنامه راهبرد،س .53-01 :33 ،22

48 /

 روش نظریهپردازی دادهبنیاد:تبیین الگوی سرمایه اجتماعی براساس اندیشه مقام معظم رهبری

 مؤسسه چاپ و نشر: تهران، سرمایه اجتماعی در اندیشه و عمل امام خمينی،)8032(  سیدهفاطمه،فقیه خلجانی
.عروج
 تبیین مؤلاههای سرمایة اجتماعی برمبنای روایات ناظر به،8031(  سیدمحمد، حسین و موسوی مقدم،محمدی
.282-811 :2  ن،5 س، مدیریت سرمایه اجتماعی،روابط متقابل در کتاب مااتیحالحیات
 اندازهگیری و بررسی مقایسهای سرمایة،)8031(  نادر، محمد و مهرگان،احبه؛ جعاری

،محمدیان منصور

.33-00 ،8ن، 5 س، مدیریت سرمایه اجتماعی،اجتماعی بهتاکیک استانهای کشور
. انتشارات نگاه دانش: تهران، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسالم،)8033(  سیدمحمد،مقیمی
 ارزیابی و اولویتبندی شاخصههای سرمایة،)8033(  معصومه، فرزانه و کاظمی، سیدمحمد؛ امامی،مقیمی
.23-33 :2  ن،3 س، مدیریت فرهنگ سازمانی،اجتماعی و تأثیر ان برعملکرد سازمانی در نظام دانشگاهی
منابع انگلیسی
Baende Bofota, Y. (2017). Social capital, human capital and economic development:
theoretical model and empirical analyses. UCL Press.
Bebbington, A., Guggenheim, S., Olson, E., & Woolcock, M. (2004). Exploring social
capital debates at the World Bank. Journal of Development Studies, 40(5), 33-64.
Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and
procedures for developing grounded theory. Sage publications.
Creswell, J. W. (2002). Educational research: Planning, conducting, and evaluating
quantitative (pp. 146-166). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Deller, S. C., Conroy, T., & Markeson, B. (2018). Social capital, religion and small business
activity. Journal of Economic Behavior & Organization, 155, 365-381.
Dodd, D., Melissa, B., & Hazletonc, V. (2015). A social capital approach: An examination
of punams civic engagement and public relations roles. Public Relation Review, 41,
472-479.
Hong, L., Tisdell, C., & Fei, W. (2017). Social capital, poverty and its alleviation in a
Chinese border region: a case study in the Kirghiz Prefecture, Xinjiang. Research in
Agricultural & Applied Economics. doi:10.13140/RG.2.2.15533.79841
Kagle, M., & Galosy, J. (2017). Teacher social capital and educational
improvement. Knowles Teacher Initiative. Avaiable at https://knowlesteachers.org
/blog/teacher-social-capital-educational-improvement
Moor, S., & Kawachi, I. (2017). Twenty years of social capital and health research: A
glossary. Epidemiol Community Health, 0: 1-5
Nishide, Y. (2006). Social capital and civil society in Japan: For policy and practical
implications (Doctoral dissertation, Doctoral Dissertation, Osaka School of International
Public Policy, Osaka University).
Wang, Z., McNally, R., & Lenihan, H. (2018). The role of social capital and culture on
social decision-making constraints: A multilevel investigation. European Management
Journal. 11-18
Williams, N., Huggins, R., & Thompson, P. (2017). Social capital and entrepreneurship:
Does the relationship hold in deprived Urban Neighbourhoods?. Growth and Change,
48(4) .719-743
Yeon Ahn, S., & Hyung Kim, S. (2017). What makes firms innovative? The role of social
capital in corporate innovation. Sustainability, 9, 1-13.



