گزارش فرهنگ ،رسانه و اجتماع 44 -
«سناریوهای مدیریت سرمایه اجتماعی در مناسبتهای ملی ،مذهبی و انقالبی»

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
مرکز پژوهشی آرا
اندیشکده فرارویش آرا (افرا)
دپارتمان مطالعات و سیاستگذاری نظامهایاجتماعی
ویرایش اول  -زمستان 1397
طراحیجلد و صفحهآرایی وچاپ :واحد گرافیک مؤسسه پیام رسان حکمت و اندیشه
غیر قابل انتشار
داخلی و به منظور استفاده شخصی شما فرهیختهی گرامی ارسال میگردد.
کلیهی حقوق مادی و معنوی اثر متعلق به مرکز پژوهشی آرا میباشد.
شماره تماس021 - 88863961 - 2 :
www.ararc.ir

«سناریوهایمدیریتسرمایهاجتماعی

درمناسبتهایملی،مذهبیوانقالبی»
گزارش فرهنگ ،رسانه و اجتماع 44 -

فــهــرســتمــطـالــب

چکیده6..........................................................................................................................................................................
مقدمه :طرح مساله 7....................................................................................................................................................
روششناسی طرح10.....................................................................................................................................................
سناریونویسی10.............................................................................................................................................................
مروری بر مبانی نظری14.............................................................................................................................................
مفهوم سرمایه اجتماعی14...........................................................................................................................................
تعریف سرمایه اجتماعی16...........................................................................................................................................
ابعاد سرمایه اجتماعی20...............................................................................................................................................
شاخصهای بع ِد شناختی سرمایه اجتماعی22............................................................................................................
کارکردهای سرمایه اجتماعی24...................................................................................................................................
مناسبتها و مراسمهای ملی ،مذهبی و انقالبی26...................................................................................................
کارکردهای مناسک 30.............................................................................................................................................. :
فرایند سناریو نویسی 34...............................................................................................................................................
تحلیلمحیطی34..........................................................................................................................................................
محدوده و قلمرو پژوهش36........................................................................................................................................:
شناسایی عوامل کلیدی40..........................................................................................................................................
تعیینپیشرانها47.........................................................................................................................................................
فضایسناریونویسی54.................................................................................................................................................
منطق سناریوها55.........................................................................................................................................................
شرح و وصف سناریوها56...........................................................................................................................................

بستههای پیشنهادی اقدام64......................................................................................................................................:
جمعبندی66...................................................................................................................................................................
منابع68...........................................................................................................................................................................

طـــرحپژوهشی

«سناریوهای مدیریت سرمایه اجتماعی در مناسبتهای ملی ،مذهبی و انقالبی»

چکیده

یکــی از مظاهــر اتحــاد و همبســتگی جوامــع ،حضــور در مناســبتها و بزرگداشــت هاســت ،در کشــور مــا
مناســبتهایی ماننــد اعیــاد ملــی ماننــد عیدباســتانی نــوروزی ،اعیــاد مذهبــی و دینــی ماننــد مراســم نیمــه
شــعبان ،میــاد پیامبــر اکــرم (ص) ،عیــد ســعیدفطر و قربــان ،مناســبت هــای انقالبــی ماننــد دهــه فجــر ،روز
جهانــی قــدس و  ...وجــود دارد.
یکــی از اجــزاءی اصلــی ملــت هــا و کشــورهای پایــدار ،برخــورداری از ســرمایه اجتماعــی اســت .ســرمایه
اجتماعــی دارای عناصــری ماننــد ؛ مشــارکت در اجتمــاع محلــی ،کنشــگرایی در یــک موقعیــت اجتماعــی،
احســاس اعتمــاد و امنیــت ،پیوندهــای همســایگی ،پیوندهــای دولتــی و خانوادگــی و پیوندهــای کاری اســت.
ایــن عناصــر در برگــزاری مناســبت هــا و مراســم هــا وجــود دارد و مــی توانــد نقــش حســاس و کلیــدی
در افزایــش و ارتقــای ســرمایه اجتماعــی ایفــا کنــد .مســاله نــگارش حاضــر مدیریــت ســرمایه اجتماعــی در
مناســبتهای ملــی ،مذهبــی و انقالبــی اســت ،کــه براســاس تکنیــک سناریونویســی بــه دســت آمــد.
کلیدواژه :سرمایه اجتماعی .شناختی.سناریو نویسی .مناسبت.
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مقدمه :طرح مساله

پیشــرفت هــر جامعـهای تابــع ســرمایه اجتماعــی آن جامعــه اســت .تــا هنگامــی که عناصــر مختلف سیاســی،
اقتصــادی و بــه ویــژه فرهنگــی جامعـهای از انســجام و منطــق درونــی برخــوردار نباشــد ،نمیتوانــد مجموعــه
آن جامعــه را در مســیر پیشــرفت ،توســعه یافتگــی و در نهایــت ،برخــورداری از امنیتــی پایــدار ســوق دهــد.
یکــی از مولفههــای مهــم تولیــد ،حفــظ و نگهداشــت ســرمایه اجتماعــی ،وجــود حــس مشــترک مبتنــی بــر
داشــتن منافــع مشــترک اســت .بــه طــور معمــول ایــن حــس در گــذر زمــان شــکل میگیــرد و هرچــه در
گذشــته ریشــه دورتــر داشــته باشــد از اســتحکام بیشــتری برخــوردار اســت .یکــی از مســائلی کــه باعــث بــه
وجــود آمــدن احســاس مشــترک در بیــن اعضــای اجتمــاع اســت ،شــرکت در مراســم و مناسـکها اســت.
دورکیــم اندیشــمند اجتماعــی معتقــد اســت کــه ایمــان بــه یکســری عقایــد واحــد و شــرکت در یکســری
مناســک و تشــریفات واحــد افــراد را گــرد هــم جمــع میکنــد و بــه آنهــا احســاس همبســتگی و اتحــاد
و یکرنگــی میبخشــد .بــه زعــم دورکیــم نقــش ،وظیفــه و کارکــرد اساســی مناســک و مراس ـمها ،ایجــاد،
حفــظ و تقویــت همبســتگی اجتماعــی و تنظیــم روابــط زندگــی اجتماعــی میباشــد (موحــد ابطحــی،
.)1381
یکــی از کارکردهــای مهــم مناســک ،تولیــد و بازتولیــد جامعــه و فرهنــگ بــرای افــراد آن جامعــه اســت.
عمــوم نظریهپــردازان ایــن حــوزه نیــز بــر ایــن موضــوع تاکیــد دارنــد کــه هــر جامعــه خــودش را در مناســک
خاصــی بازتولیــد میکنــد ،ایــن مســاله بیــش از همــه در مناســک اجتماعــی و عمومــی انجــام میشــود
(فیــاض و رحمانــی.)1386 ،
کشــور مــا زادگاه فرهنگهــای گوناگــون اســت ،مراســم و مناســک از عهــد اســطورهای تــا پــس از اســام در
حیــات اجتماعــی ،سیاســی و فرهنگــی جامعــه مــا حضــور داشــته اســت .امــا بعــد از انقــاب اســامی دامنــه،
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وســعت ،عمومیــت و تاثیرگــذاری آن در نظــام اجتماعــی افــزوده شــده اســت.
مراســم و مناســک متعــددی در جوامــع وجــود دارنــد ،کــه در ایــن طــرح بــه ســه محــور؛ دینــی – آیینــی،
تاریخــی -ملــی و انقالبــی -حکومتــی تقســیم شــدهاند .مراســم و مناســکهای دینــی اهمیــت بیشــتری
دارنــد چراکــه در کشــور مــا اکثریــت مطلــق جامعــه پیــرو اســام و مذهــب شــیعه هســتند ،مراســم و
مناســک دینــی ماننــد نمــاز و روزه ،شــرکت در مراســمی ماننــد مراســم تاســوعا و عاشــورا ،اعیــاد اســامی و
 ...بــا کمیــت و کیفیــت بیشــتری اجــرا میشــود.
مناســک دینــی برخــاف کنشهــای اقتصــادی کــه در آن مــردم بــه صــورت جداگانــه زندگــی میکننــد و
بــه اهــداف اجتماعــی یــا فــردی خــود مشــغول هســتند ،بــا برقــراری نوعــی روابــط عاطفــی ســبب انســجام
م گروههــا و
و یکپارچگــی بیــن شــرکتکنندگان میشــود .بــه خصــوص در ایــام برگــزاری ایــن مراســ 
افــراد در کنــار هــم بــه گونههــای دیگــر از اوقــات معمولــی خویــش دســت بــه کنشهــای واحــدی میزنــد
و خــود را از دیگــران بازنمیشناســند .ایــن اعتقــادات ،باورهــا و گرایشهــا در هنــگام برگــزاری مراســم،
وحــدت و عالقهمنــدی و یکدلــی را بیــن شــرکتکنندگان فراهــم میســازد .همبســتگی و یگانگــی کــه
از طریــق هماننــدی در احساســات و تبعیــت از نظامهــای ارزشــی واحــد صــورت میگیــرد ،میتوانــد
کنشــگران را بــه هــم متصــل ســازد .از ســوی دیگــر از آنجــا کــه ســنن و آداب دینــی در مراســم مذهبــی بــا
گریههــا و عزاداریهــای جمعــی کــه بــا شــورآفرینیهای خاصــی همــراه اســت ،کنشــگران بــا ایــن عمــل
مذهبــی نوعــی احســاس تطهیــر و نزدیکــی بــه خــدا میکننــد .ایــن امــر ســبب نوعــی کامیابــی و نشــاط
بــرای کنشــگران عــزادار میشــود .در واقــع تفریــح اجتماعــی در ایــن مراســم بــا توجــه بــه ویژگیهــا و
جاذبههــای خــاص آن موجــب تقویــت ،تحــرک و آرامــش و تجدیــد حیــات فــردی میشــود .بــه عقیــده
دورکیــم در هــر دینــی انجــام یــک ســری اعمــال خــاص بــرای پیــروان و مومنــان آن دیــن ممنــوع گردیــده
8

اســت .انجــام چنیــن عملــی توســط یــک فــرد تنبیــه ،مالمــت یــا دســت کــم نفــرت عمومــی را بــه دنبــال
خواهــد داشــت .در پــی انجــام اعمــال ممنوعــه ،فــرد گناهــکار شــده و بایــد منتظــر نوعــی عــذاب باشــد (آزاد
ارمکــی و گزلــی زاده.)1391 ،
کمتــر کشــوری را میتــوان یافــت کــه ایــن همــه بــاروری و شــکفتگی در مراســم و مناســک داشــته باشــد.
اجتماعاتــی در سراســر کشــور ،بــا حضــور تمــام اقشــار مــردم از همــه گروههــای اجتماعــی از جملــه
مراس ـمهای ملــی اســت کــه در برخــی از مناســبتها بــا تعطیلــی نیــز همــراه اســت .بنابرایــن ،بــا توجــه
بــه عالقــه عمومــی و پایبنــدی ایرانیــان بــه برپایــی مراســم و مناســک و از ســوی دیگــر شــناخت و پژوهــش
مدیریــت ســرمایه اجتماعــی در ایــران پژوهــش حاضــر بــه نــگارش درآمــده اســت و حــال ســوال ایــن اســت
کــه چــه عوامــل شــناختی در مشــارکت مــردم در مناســبت هــای ملــی ،مذهبــی و انقالبــی تاثیرگــذار
هســتند؟
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روششناسی طرح
سناریونویسی

سناریونویســی پاســخگوی نگرانیهــا در مــورد روشهــای برنامهریــزی رســمی اســت و رویکــردی
انعطافپذیــر بــه برنامهریــزی دارد و جایگزینهــای ممکــن زیــادی را بــرای آینــده در نظــر میگیــرد ،امــا
تجربــه یکســانی بــرای اســتفاده از سناریونویســی وجــود نــدارد و رویکــرد اســتانداردی بــرای نهادینــه کــردن
آن بیــن حکومــت و مدیریــت دولتــی نیســت .بــا اینکــه در ســال هــای اخیــر ،در ادبیــات و بخــش اجرایــی
ایــن موضــوع رواج پیــدا کــرده اســت ،امــا هرگــز یــک رویکــرد اســتاندارد بــرای آن وجــود نداشــته اســت .در
ادبیــات سناریونویســی ،روش متکــی بــه مــدل هــای از پیــش تعریــف شــده وجــود نــدارد و ســناریوها معمــوال
از توانایــی هــای منحصــر بــه فــرد افــراد تاثیــر مــی پذیرنــد .واقعیــت ایــن اســت کــه بــا وجــود مطالعــات
زیــادی کــه پیرامــون سناریونویســی انجــام شــده اســت ،پژوهشــگران هنــوز هــم تردیــد دارنــد کــه کــدام
روش یــا مــدل یــا تکنیــک را در کــدام شــرایط بــه کار گیرنــد؛ طبــق نظــر زگــراس و همــکاران «هرکــس
براســاس توانایــی خــود از روش هــای مرســوم اســتفاده مــی کنــد».

سناريونویســی بــه سياسـتمداران کمــک مــي کنــد تــا درک بهتــري از محيــط خارجــي خــود داشــته باشــند
و بــه ســرعت هشــدارهاي دريافتــي از محيــط را شــناخته و مشــکالت موجــود يــا در حــال ايجــاد را پااليــش
کــرده و بــراي حــل آن هــا ،راهبردهايــي را تدويــن واتخــاذ کننــد .همچنيــن ،کمــک مــي کنــد تــا تعــارض
هــاي بيــن منافــع و ارزش هــاي جامعــه را مديريــت کــرده و زمينــه مناســبي بــراي فعاليــت هــاي آينــده
ايجــاد کننــد؛ ايــن امــر ،ماهيــت اصلــي خــط مشــي -گــذاري اســت (عظیمــی و همــکاران.)1393 ،

سناریونویســی یکــی از شــیوه هــای رایــج آینــده پژوهــی اســت کــه از اطالعــات مربــوط بــه احتمــاالت و
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روندهــای آینــده ،تصاویــری باورپذیــر و بــه لحــاظ درونــی ســازگار از آینــده ایجــاد مــی کنــد .طراحــی
ســناریو یــک روش بــرای توســعه و تفکــر دربــاره موقعیــت هــای آینــده ممکــن براســاس چندیــن ســناریوی
مختلــف اســت .بــرای درک صحیــح از ســناریو ،در ابتــدا الزم اســت «ماهیــت عــدم قطعیتهــا» تبییــن شــود.
عــدم قطعیــت هــا بــه عواملــی اشــاره دارنــد کــه نتایــج آن هــا شــناخته شــده اســت ،امــا هنــوز اتفــاق نیفتاده
انــد .درنتیجــه منظــور از عــدم قطعیــت در ایــن نوشــتار ،میــزان غیرمترقبــه بــودن تحــوالت و اتفاقاتــی اســت
کــه در آینــده (در افــق زمانــی ســناریوها) رخ خواهــد داد (رمضانــی و همــکاران.)1396 ،
بــه طــور کلــی روش هــای مختلفــی بــرای طراحــی ســناریو رواج یافتــه اســت کــه یکــی از پرکاربردتریــن و
قدرتمندتریــن روش هــای تدویــن ســناریو ،روش «ماتریــس عــدم قطعیتهــا» یــا «روش دو محــور» اســت
کــه بــرای نخســتین بــار توســط شــرکت نفتــی شــل مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .ایــن الگــو در تمــام دنیــا
در سناریونویســی حاکــم اســت .در ایــن روش ،تدویــن یــک ســناریو یــک روش ســازمان یافتــه اســت کــه
در آن بــا اســتفاده از کشــف نیروهــای پیشــران کلیــدی و عناصــر نســبتا معیــن و عــدم قطعیتهــای موثــر،
ســناریوها تدویــن میشــوند .ســناریوها درواقــع چندیــن الگــوی متمایــز از آیندههــای ممکــن هســتند
کــه کشــف و تعریــف مــی شــوند و همــواره در مجموعههایــی کــه حــاوی بیــش از یــک ســناریو هســتند،
بــرای بیــان عــدم قطعیــت آینــده ظاهــر مــی شــوند .منظــور از «عــدم قطعیتهــای» کلیــدی مســائلی
دربــاره آینــده یــک پدیــده اســت کــه پیــش بینــی آن دشــوار اســت ،ولــی تاثیــر چشــمگیری بــر موفقیــت
برنامههــای در دســت اجــرا دارد .درواقــع آن دســته از عوامــل محیطــی را کــه در طراحــی ســناریوها ،دارای
باالتریــن میــزان اثرگــذاری و عــدم قطعیــت باشــند ،عــدم قطعیتهــای کلیــدی گوینــد (همــان).
درواقــع در روش ماتریــس عــدم قطعیتهــا ،بــا تقســیم فضــای رتبــه بنــدی هــر یــک از پیشــران هــا مــی
تــوان مســائل را بــه مناطــق کلــی زیــر تقســیم کــرد:
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 -1تاثیر باال -عدم قطعیت پایین،
 -2تاثیر پایین -عدم قطعیت پایین،
 -3تاثیر پایین -عدم قطعیت باال،
 -4تاثیر باال -عدم قطعیت باال.
برایــن اســاس مســائل دارای رتبــه بنــدی تاثیــر بــاال -عــدم قطعیــت پاییــن ،مســائلی عمــده امــا دارای
ثبــات نســبی هســتند .مــی تــوان بــه مســائلی کــه دارای تاثیــر پاییــن -عــدم قطعیــت پاییــن هســتند ،بــه
ســرعت پرداخــت .بــه طــور کلــی ایــن مســائل نیــازی بــه صــرف وقــت زیــاد بــرای تحلیــل ندارنــد .عناصــر
ایــن دو طبقــه بنــدی بنــا بــه تعریــف ،عناصــر از پیــش مشــخصی هســتند .مســائلی کــه بــه عنــوان تاثیــر
پایین-عــدم قطعیــت بــاال رتبهبنــدی مــی شــوند ،نیــاز بــه تحقیقــات بیشــتر بــه دلیــل رتبهبنــدی بــاالی
عــدم قطعیــت دارنــد .رتبــه بندیهــای عــدم قطعیــت بــاال بــه معنــای آن اســت کــه نتایــج پایانــی ایــن
مســائل ناشــناخته هســتند .ســرانجام مســائل و عناصــر دارای برچســب تاثیــر باال-عــدم قطعیــت بــاال را
«عــدم قطعیتهــای بحرانــی» مینامنــد .آنهــا دارای تــوان بالقــوه تغییــر بنیادیــن فرضهــای دســتور کار
راهبــردی و مســائلی بــا نتایــج بســیار قطعــی هســتند .از ایــن عــدم قطعیتهــای بحرانــی بــرای ســاخت
منطــق ســناریوها اســتفاده میشــود (همــان).
بدیــن ترتیــب میتــوان گفــت در جهــان کنونــی کــه مشــخصههای آن عــدم قطعیــت ،نــوآوری و تغییــر
مــداوم اســت ،تفکــر ســناریویی و سناریونویســی بــه عنــوان یــک ابــزار یــا تکنیــک مفیــد بــرای مقابلــه بــا
ایــن عــدم قطعیتهــا و پیچیدگیهــا ایجــاد و توســعهیافته اســت کــه برمبنــای آن میتــوان بــا شــناخت
از آینــده تغییــر و تحــوالت بــه وجــود آمــده در آن ،شــرایط تهدیــد آفریــن و بحــرانزا را بــه موقعیتهــای
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مناســب تبدیــل کــرد و شــرایط و زمــان کنونــی را بــر اســاس آن مدیریــت نمــود .ایــن امــر مســتلزم شــناخت
صحیــح از آیندههــای ممکــن پیــش رو ،عوامــل تاثیرگــذار بــر آن و شــناخت پدیدههــای نوظهــور و شــگفتی
ســاز اســت کــه آینــده را در معــرض تغییــر و تحــول چشــمگیر قــرار میدهنــد (همــان).
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مروری بر مبانی نظری
مفهوم سرمایه اجتماعی

اهمیــت و نقــش مفهومــی بــه نــام ســرمایه اجتماعی-بــه عنــوان مفهومــی نســبتا نوظهــور -در عرصــه
مطالعــات اجتماعــی ،فرهنگــی ،سیاســی و اقتصــادي جوامــع و کارکردهــاي مهــم آن ،نقشــی روشــن و
غیرقابــل انــکار اســت .چــه از اینــرو کــه ســرمایه اجتماعــی یکــی از اساســی تریــن مفاهیمــی اســت کــه بــه

صــورت مســتقیم و روشــن بــا حیــات اجتماعــی مــردم درگیــر اســت .وجــود ایــن مولفــه اساســی ،بــه قــدری
بــرای بقــاء یــک ســرزمین و سیســتم سیاســی اهمیــت دارد کــه در خیلــی از حوزههــای مرتبــط بــه دنبــال
برنامهریــزی و سیاس ـتگذاری بــرای آن هســتند .در نتیجــه امــروزه و در فضــای مدیریتــی نویــن ،حاکمــان
و مدیــران عنایــت ویــژه ای بــه ســرمایه اجتماعــی دارنــد .در کنــار ســایر انــواع ســرمایه هــا؛ همچــون
ســرمایه فرهنگی-انســانی ،ســرمایه فیزیکــی و ســرمایه اقتصــادي ،ســرمایه اجتماعــی نیــز از اهمیــت زیــادی
برخــوردار شــده و نگهداشــت ،ســاخت و توســعه آن در جوامــع زیــادي مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
توجــه بــه ســرمایه اجتماعــی البتــه منحصــر بــه سیاســت ورزی در دوره جدیــد نبــوده و قبــل از ایــن نیــز،
وجــود داشــته اســت .ایــده اساســی ســرمایه اجتماعــی در ارزشــمند و مثبــت قلمــداد کــردن تعامــات
اجتماعــی را مــی تــوان بــه آرای صاحــب نظــران کالســیک جامعــه شناســی برگردانــد .لــوکا آندریانــی
( )2013معتقــد اســت کــه آدام اســمیت پیــش تــر بــا تاکیــد بــر اهمیــت چگالــی شــبکه هــا و انجمــن هــای
تجــاری بــه عنــوان کانــال هــا اصلــی انتقــال شــهرت و اعتمــاد پذیــری هرچنــد در راســتای منافــع فــردی،
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بــه شــکلی بــر نقــش پیوندهــای اجتماعــی صحــه گذاشــته اســت .همچنیــن آنتونیــو ژنوســی نویســنده
ایتالیایــی قــرن هجدهــم ،توســعه نیافتگــی ناپــل را در مقایســه بــا ســایر مناطــق ایتالیــا بــه فقــدان اعتمــاد
عمومــی نســبت داده اســت .جیمــز فــار نیــز در تالشــی دیگــر بــرای ردیابــی ایــده ســرمایه اجتماعــی در آرای

اقتصاددانــان سیاســی در قــرن نوزدهــم ،بــه کســانی کــه چــون کارل مارکــس ،هنــری ســیگویک ،جــان
کالرک ،ادوارد بلمــی و بــه ویــژه جــان دیویــی اشــاره مــی کنــد کــه بــه اهمیــت وجــه اجتماعــی ســرمایه
اجتماعــی پــی بــرده بودنــد.
امــا اصطــاح ســرمایه اجتماعــی ،بــه صورتــی کــه امــروز دیــده و شــنیده مــی شــود ،در تفکــر دوره هــای
پیــش وجــود نداشــته و رهــاورد تفکــر مــدرن اســت .تاکیــد زیــادی کــه اهالــی اندیشــه و علــم در حــوزه
هــای گوناگــون بــه بهــره گیــری از ایــن مفهــوم داشــته انــد ،منجــر بــه ایــن شــده کــه ســر ایــن رشــته ،بــه
حــوزه هایــی غیــر از علــوم اجتماعــی نیــز کشــیده شــود و در نتیجــه گســتره اســتفاده از ایــن مفهــوم بســیار
وســیع تــر از قبــل شــود.
امــروزه رشــتههای مختلــف درصددنــد کــه در بــازار کار و حــوزه مدیریتشــان از پشــتوانه یــا اندوخت ـهای
بــه نــام ســرمایه اجتماعــی بهــره بگیرنــد و در نتیجــه پروژههــای مختلــف خــود را بــه نوعــی در پیرامــون ایــن
مفهــوم بازتولیــد و بازنگــری کننــد .آنهــا میداننــد کــه جامعــه مخاطبشــان بخشــی از همیــن ســرمایه
اســت و بــا مدیریــت درســت ایــن عرصــه میتــوان همراهــی ایــن مخاطبــان را تبدیــل بــه یــک بایســته
همیشــگی کــرد .البتــه ایــن عنایــت همگانــی ،از ســوی دیگــر نیــز منجــر بــه بــروز آســیبهائی شــده کــه
ســاحت ســرمایه اجتماعــی را بــه نوعــی دچــار آشــفتگی و التقــاط کــرده اســت.
ســلیمان پــاک سرشــت در کتــاب بررســی وضعیــت ســرمایه اجتماعــی در ایــران ،بــه ایــن نکتــه اشــاره
داشــته و در ایــن بــاره مینویســد کــه « :بــه دلیــل گســترش کاربــرد اصطــاح ســرمایه اجتماعــی طــی
دهــه هــای اخیــر و در حــوزه هــای مختلــف از یــک ســو و گســتره وســیع ویژگــی هــا و مولفــه هایــی در
حیــات اجتماعــی کــه قــادر بــه تولیــد خیــر جمعــی هســتند از ســوی دیگــر ،نوعــی آشــفتگی در تعریــف
ایــن مفهــوم بــروز کــرده اســت(پاک سرشــت.)1393 ،

15

طـــرحپژوهشی

«سناریوهای مدیریت سرمایه اجتماعی در مناسبتهای ملی ،مذهبی و انقالبی»

ایــن در حالیاســت کــه تــاش عالقمنــدان علــوم اجتماعــی بــرای دور نگــه داشــتن مفاهیــم از ســاحت دیگــر
علــوم ،موثــر نبــوده و نمــی تــوان در دنیــای امــروز مرزبنــدی کالســیک را اعمــال نمــود .بــه همیــن دلیــل
مــی تــوان گامــی فراتــر نهــاد و ارتبــاط ایــن دو عرصــه را بــا رعایــت موازیــن علمــی و منطقــی  ،همچنــان
برقــرار نــگاه داشــت و حتــی در مــواردی نیــز تقویــت کــرد .از همیــن روســت کــه مفهــوم ســرمایه اجتماعــی،
امــروزه یــک مفهــوم بیــن رشــتهای محســوب میشــود .در واقــع همــکاری بیــن رشــتهای بــرای بهــره بــرداری
از ایــن مفهــوم ،هرچنــد کــه ســود چندانــی بــرای علــوم اجتماعــی در پــی نداشــته ،امــا منجــر بــه ایــن
شــده کــه ســرمایه اجتماعــی جایــگاه خــود را در عرصــه مدیریتــی پیــدا کنــد و بتوانــد وارد فــاز اجرائــی و
برنامهنویســی عملــی شــود .ایــن گام مهمــی اســت کــه شــاید زمینــه ســاز همکاریهــای بیشــتر میــان
اندیشــمندان علــوم اجتماعــی و مدیــران را نیــز در آینــده نزدیــک فراهــم آورد.
از ســوی دیگــر نیــز ایــن همــکاری هرچنــد در بعــد نظــری چنــدان دقیــق عمــل نکــرده و نتوانســته کمــک
شــایانی بــه تعریــف اصطــاح ســرمایه اجتماعــی نمایــد .بــه بیــان آکچومــاک ،محققــان ســرمایه اجتماعــی
خــود از ســرمایه اجتماعــی بیبهرهانــد .بــه ایــن معنــی کــه محققــان ســرمایه اجتماعــی در رشــتههای
مختلــف گرایــش دارنــد کــه آرای صاحــب نظــران خاصــی را در زمینــه ســرمایه اجتماعــی در مطالعــات خــود
مبنــا قــرار دهنــد و در نتیجــه یافتههــای آنــان بــه دلیــل منابــع نظــری متفــاوت خصلــت تراکمــی و هــم
افزایــی پیــدا نمیکنــد (پــاک سرشــت.)1393 ،
تعریف سرمایه اجتماعی
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بورديــو اوليــن كســي اســت كــه بــه زعــم پورتــز تحليــل منظمــي از ســرمايه اجتماعــي به دســت داده اســت و
ايــن مفهــوم را چنيــن تعريــف كــرده اســت « :ســرمايه اجتماعــي حاصــل انباشــت منابــع بالقــوه و يــا بالفعلــي
اســت كــه مربــوط بــه مالكيــت يــك شــبكه بــادوام از روابــط كــم و بيــش نهادينــه شــده در بيــن افــرادي

اســت كــه بــا عضويــت در يــك گــروه ايجــاد مــي شــود».
كلمــن ســازمان اجتماعــي ر ا پديــد آورنــده ســرمايه اجتماعــي در نظــر ميگيــرد و از همیــن رو معتقــد
اســت كــه ســرمايه اجتماعــي بــه وســیله كاركــردش تعريــف م شــود .بــه زعــم وي ســرمايه اجتماعــي شــيء
واحــدي نيســت بلكــه انــواع چيزهــای گوناگونــي اســت كــه دو ويژگــي مشــترك دارنــد  :همــه آنهــا جنبهاي
از ســاخت اجتماعــي هســتند و كنشهــاي معيــن افــراد را در درون ســاختار تســهيل ميكننــد .ســرماي
ف هــاي معيــن را كــه
هــاي اجتماعــي ،ماننــد شــكلهاي ديگــر ســرمايه مولــد اســت و دســت يابــي بــه هــد 
در نبــود آن دســت يافتنــي نخواهــد بــود امــكان پذيــر میســازد .كلمــن برخــي از روابــط اجتماعــي را كــه
ميتوانــد منابــع ســرمايهاي ســودمند ايجــاد كنــد شــامل تعهــدات و انتظــارات ،ظرفيــت بالقــوه اطالعــات،
هنجارهــا و ايدئولــوژي ميدانــد.
همچنیــن رابــرت پاتنــام ،در بررســي عناصــر ســرمايه اجتماعــي ،مشــاركتهاي مدنــي را از اشــكال ضــروري
بــه شــمار م ـيآورد و معتقــد اســت كــه هرچــه ايــن شــبكهها در جامعــه اي متراكــم تــر باشــند ،احتمــال
همــكاري شــهروندان در جهــت منافــع متقابــل بيشــتر اســت و باعــث ميگــردد كــه هزينههــاي بالقــوه
عهدشــكني در هــر معاملـهاي افزايــش يابــد  .هنجارهــاي قــوي معاملــه متقابــل را تقويــت میكنــد ،ارتبــاط
را تســهيل و جريــان اطالعــات را در مــورد قابــل اعتمــاد بــودن افــراد بهبــود میبخشــد و شــبكههاي
مشــاركت مدنــي کــه تجســم موفقيــت پيشــينيان در همــكاري اســت ،را نیــز تقویــت کنــد .وي عــاوه بــر
مشــارکتهای مدنــي ،از هنجارهــاي معاملــه متقابــل و اعتمــاد نيــز بــه عنــوان عناصــر ذهنــي و شــناختي
ســرمايه اجتماعــي نــام بــرده اســت .
افــه در تعریــف ســرمایه اجتماعــی بــه اعتمــاد تاکیــد میکنــد و بیــان میکنــد کــه اعتمــاد فرضــی شــناختی
اســت کــه کنشــگران فــردی یــا جمعــی در تعامــل بــا دیگــران بــه کار میبندنــد .ایــن فــرض شــناختی ،بــا
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ترجیحــات و تمایــات رفتــاری دیگــران از لحــاظ آمادگــی آنهــا بــرای کمــک ،همــکاری و پرهیــز از اقدامــات
خودخواهانــه ،فرصــت طلبانــه و خصمانــه ارتبــاط دارد .اعتمــاد تســهیلکننده رفتــار جمعــی ،ایجــاد کننــده
فضــای اجتماعــی مبتنــی بــر مشــارکت و مشــوق توجــه بــه منافــع و عالیــق جمعــی اســت.
پاتنــام اعتمــاد را یکــی از مولفههــای حیاتــی و اساســی ســرمایه اجتماعــی میدانــد .براســاس دیــدگاه
او ،ســرمایه اجتماعــی را میتــوان شــبکههایی از انجمنهــای ارادی و خودجــوش معرفــی کــرد کــه بــه
وســیله اعتمــاد ،گســترش یافتهانــد .اعتمــاد و مشــارکت بــه طــور متقابــل بــه یکدیگــر وابســتهاند ،اعتمــاد
از زندگــی گروهــی پدیــد میآیــد و در همــان زمــان ،امکانــات خودجــوش را بــرای شــکلگیری و تشــکل
انجمنهــا فراهــم میســازد .از منظــر پاتنــام ،تئــوری ســرمایه اجتماعــی فــرض میکنــد کــه هــر چــه
بیشــتر بــا افــراد دیگــر ارتبــاط داشــته باشــیم ،بیشــتر بــه آنهــا اعتمــاد میکنیــم و بــه عکــس.
پاتنــام معتقــد اســت کــه اعتمــاد همــکاری را تســهیل میبخشــد و هرچــه ســطح آن در جامع ـهای باالتــر
باشــد احتمــال همــکاری هــم بیشــتر خواهــد بــود و همــکاری نیــز متقابــا ایجــاد اعتمــاد میکنــد .اعتمــاد
کــه یکــی از عناصــر ضــروری تقویــت همــکاری اســت عنصــری غیراختیــاری و ناآگاهانــه نیســت .اینگلهــارت
ودیگــران اعتمــاد بــه یکدیگــر را شــرط تشــکیل روابــط ثانــوی میدانــد کــه بــه نوبــه خــود بــرای مشــارکت
سیاســی موثــر در هــر دموکراســی وســیع الزم اســت (علیپــور و دیگــران.)1388 ،
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نکتــه مهمــی کــه بایــد در تعریــف و بیــان کارکردهــای ســرمایه اجتماعــی بــه آن اشــاره کــرد ،ایــن اســت
کــه ســرمایه اجتماعــی مثــل بســیاری از مفاهیــم موجــود در علــوم اجتماعــی ،نــزد اندیشــمندان مختلــف
تعاریــف متفاوتــی داشــته باشــد .بهاینمعنــا کــه تعریــف اندیشــمندی از ســرمایه اجتماعــی ،کارکــرد ایــن
مفهــوم در نــزد دیگــری باشــد و کارکــرد ســرمایه اجتماعــی نــزد یکــی ،تعریــف ایــن مفهــوم در اندیشــه
دیگــری! امــا آنچــه در ایــن میــان مهــم و قابــل توجــه اســت اینکــه تمــام مولفههــای مــورد اشــاره در ایــن

تعاریــف و اندیش ـهها ،تــا حــد زیــادی همپوشــانی دارنــد.
مبتنی بر همین زاویه نگاه میتوان گفت؛
ســرمایه اجتماعــی عبــارت اســت از شــبکه روابــط اجتماعــی کــه منســجمکننده تعامــات انســانها بــا
یکدیگــر و ســازمانها اســت .ســرمایه اجتماعــی مجموعــه مفاهیمــی اســت همچــون اعتمــاد متقابــل،
پذیــرش رقابــت منصفانــه ،همــکاری ،درنظــر داشــتن منافــع جمعــی ،مشــارکت ،قانــون پذیــری ،مســئولیت
پذیــری و غیــره کــه امــروزه در ادبیــات توســعه و جامعــه شناســی توجــه بســیار زیــادی را بــه خــود جلــب
کــرده اســت .ســرمایه اجتماعــی مفهومــی اســت کــه از بیــن هــزاران کنــش متقابــل هــر روز مــردم بــه وجــود
میآیــد (ســام آرام و همــکاران.)1389 ،
پرداختــن بــه ســرمایه اجتماعــی ،بــا توجــه بــه آنکــه مفهومــی پیچیــده و بــا تعاریــف و تقســیم بندیهــای
مختلــف اســت ،میتوانــد گســترده و گاه پراکنــده و مغشــوش باشــد .ایــن پژوهــش بــرای پرهیــز از پراکندگــی
و نیــز تدقیــق مســاله دو تمهیــد را بــه کار میبــرد:
ازمیــان رویکردهایــی کــه بــه ســرمایه اجتماعــی وجــود دارد و ســطوح مختلــف آن (خــرد ،میانــی ،کالن) بــه
رویکــرد جمعــی و ســطح کالن گرایــش دارد و همچنیــن ســرمایه اجتماعــی را براســاس ابعــاد ســاختاری،
شــناختی ،ارتباطــی بررســی میکنــد .ســرمایه اجتماعــی ســاختاری «بــا اشــکال مختلــف ســازمان اجتماعــی
بــه خصــوص نقشهــا ،قوانیــن ،رویههــا و روش همــراه اســت» و ســرمایه اجتماعــی شــناختی ناشــی از
فراینــد ذهنــی اســت «کــه از فرهنــگ و ایدئولــوژی و بــه طــور خــاص هنجارهــا ،ارزشهــا ،نگرشهــا و
اعتقــادات اســتحکام و قــوام یافتهانــد» (پیربابایــی و همــکاران .)1395 ،ســرمایه اجتماعــی رابطـهای روابــط
شــخصی را توصیــف میکنــد کــه افــراد بــا هــم بــه دلیــل ســابقه تعامالتشــان برقــرار میکننــد .مهمتریــن
جنبههــای ایــن بعــد از ســرمایه اجتماعــی عبــارت اســت از اعتمــاد ،هنجارهــا ،الزامــات ،انتظــارات و هویــت
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(نــوروزی و همــکاران.)1395 ،
ابعاد سرمایه اجتماعی

همانطــور کــه قبــا اشــاره شــد ،ســرمایه اجتماعــی یکــی از مفاهیمــی اســت کــه دارای ابعــاد گوناگــون
اســت .طــرح حاضــر بــرای مشــخص کــردن دامنــه ارزیابــی ایــن مفهــوم ،حــوزه مطالعــه خــود را بــه یــک
ن شــدن ایــن مطلــب،
بعــد محــدود کــرده و در نتیجــه ابعــاد دیگــر را کنــار گذاشــته اســت .امــا بــرای روشـ 
ابتــدا تعریــف مختصــری از ایــن ابعــاد ارائــه شــده و بعــد دربــاره ابعــاد شــناختی مفهــوم ،مطالــب بیشــتری
مطــرح مــی شــود.
الف) بعد ساختاری
ایــن بعــد الگــوی کلــی روابــط ســازمانها و محیــط را در نظــر دارد .میــزان ارتباطــی کــه افــراد بــا یکدیگــر

در یــک جامعــه یــا ســازمان برقــرار میکننــد ،شــامل پیوندهــای موجــود در شــبکه ،شــکل ،ترکیــب و
تناســب آن میشــود.
ب) بعد ارتباطی
ایــن بعــد از ســرمایه اجتماعــی ،ماهیــت روابــط را شــامل میشــود .ماهیتــی کــه مشــتمل بــر اعتمــاد،
تعهــدات و هویــت اســت.
ج) بعد شناختی
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دربرگیرنــده میــزان اشــتراک حاضــران درون یــک شــبکه اجتماعــی در یــک دیــدگاه بــا فهــم مشــترک و
همدلــی میــان آنــان اســت کــه مــواردی نظیــر زبــان و کدهــای مشــترک و روایتهــای مشــترک را شــامل

مــی شــود (گوشــال و ناهاپیــت .)1998 ،بعــد شــناختی بــا اســتفاده از فهــم و همزبانــی مشــترک ،بینــش
مشــترکی از اهــداف و ارزشهــا را بــرای اعضــای جامعــه فراهــم نمــوده و مقدمــه فعالیــت بهینــه آنــان را در
سیســتم اجتماعــی فراهــم مینمایــد (الوانــی.)1381 ،
طبــق ایــن رویکــرد ،ســرمایه اجتماعــی یــک پدیــده ذهنی اســت کــه از مجموعـهای از ارزشهــا و نگرشهای
موثــر یــا تعییــن کننــده افــراد در مــورد نحــوه ایجــاد ارتبــاط بــا همدیگــر تشــکیل شــده اســت .بــه ایــن
ترتیــب ،ســرمایه اجتماعــی بــر آن دســته از ارزشهــا و نگرشهــای فرهنگــی تاکیــد میکنــد کــه افــراد،
جامعــه و حاکمیــت را بــه همــکاری ،تفاهــم و همدلــی بــا یکدیگــر متمایــل میســازد .همچنیــن موجــب
پیونــد اعضــای ســازمان بــه همدیگــر میشــود و افــراد را از انســانهایی خودخــواه و خودپرســت و دارای
وجــدان اجتماعــی و حــس تعهــد متقابــل ضعیــف ،بــه اعضــای اجتماعــی کــه دارای منافــع و فهــم مشــترک
دربــاره روابــط اجتماعــی و حــس مشــترکاند ،تغییــر میدهــد (نیوتــن.)65:1387،
در جــدول یــک شــاخصهای ســرمایه اجتماعــی بــرای هریــک از ابعــاد ســاختاری ،ارتباطــی و شــناختی
بیــان شــده اســت (ازكيــا و غفــاري:)1384 ،
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بعد ساختاري

بعد شناختي

بعد هنجاري

نقشها و قواعد

هنجارها

کیفیت روابط و تعامل اعضا

شبكهها و روابط بین فردي

ارزشها

ارتباط متقابل بین اعضا

رويهها

نگرشها

اعتماد اجتماعی

روابط افقی

باورها

پیوند اجتماعی

روابط عمودي

همبستگی و انسجام

ايجاد منافع مشترك

همكاري

جدول یک
بعد شناختی سرمایه اجتماعی
شاخصهای ِ

الف) نگرش

1

بــه حالتــى ذهنــى یــا عصبــى حاکــى از تمایــل ،کــه از طریــق تجربــه ســازمانیافته و بــر پاس ـخهاى فــرد
بــه تمامــى موضوعــات و موقعیتهایــى کــه بــا آن در ارتبــاط اســت ،تأثیــرى جهـتدار یــا پویــا دارد ،نگــرش
گفتــه میشــود (اتوکالیــن بــرگ.)1368 ،
22

1 . Attitude

ب) ارزش

1

ارزشهــا عبــارت از نتيجــه غائــى هــدف و مقاصــد کنــش اجتماعــى اســت .ارزشهــا چنــدان مربــوط بــه
اصــول موجــود نيســتند بلکــه مربــوط بــه اصــول آرمانــى انــد .يعنــى در حقيقــت ارزشهــا ،گويــاى احــکام
اخالقــي انــد.
ج) هنجار

2

هنجارهــاى اجتماعــى شــيوههاى رفتــارى معينىانــد کــه در گــروه يــا جامعــه متداولانــد و فــرد در جريــان
زندگــى خــود آن را مىآمــوزد ،بــه کار مىبنــدد و نيــز انتظــار دارد کــه ديگــر افــراد گــروه يــا جامعــه آن
را انجــام دهنــد .هنجارهــا ،رفتــار ،قاعــده ،معيــار ،يــا ميزانــى اســت کــه بــا آن رفتــار اجتماعــى اشــخاص در
جامعــه ســنجيده مىشــود .هــر رفتــارى کــه بــا آن تطبيــق کنــد ،رفتــارى اســت بــه هنجــار و اگــر نســبت
بــه آن انحــراف داشــته باشــد نابهنجــار ناميــده مىشــود.
د) عقیده یا باور

3

در یــک تعریــف ســاده و رســا ،باورهــا یــا عقیدههــا ،اندیشـههایی هســتند کــه فــرد بــه درســتی و حقانیــت
آنهــا اعتقــاد دارد .کــرچ و کرچفلیــد بــاور را چنیــن تعریــف کردهانــد« :بــاور ،ســازمانی باثبــات از ادراک و
شــناختی نســبی دربــاره جنبــه خاصــی از دنیــای یــک فــرد اســت» (روشــبالو.)1371 ،

1 . value
2 . Norm
3 . Belief
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کارکردهای سرمایه اجتماعی

نکتــه مهــم دیگــری کــه پــس از تعریــف ســرمایه اجتماعــی مــی تــوان بــه آن اشــاره کــرد ،کارکردهــای ایــن
مفهــوم در اجتماعــات انســانی اســت .کارکردهایــی کــه هرچنــد در حوزههــای مختلــف دســته بنــدی مــی
شــود ،امــا بــه لحــاظ مبنــا و ماهیــت یکســان تلقــی شــده و تعریــف واحــدی دارد.
ســرمایه اجتماعــی از ســرمایهگذاری در روابــط اجتماعــی ایجــاد میشــود و مزایــای ســودمندی هــم بــه
دنبــال دارد .همانگونــه کــه در مقدمــه اشــاره شــد ،ســرمایه اجتماعــی بــه افــراد و گروههــای اجتماعــی
کمــک میکنــد تــا بــه نتایجــی برســند کــه در صــورت دیگــری قابــل حصــول نبودنــد یــا تنهــا بــا هزینــه
اضافــی قابــل حصــول هســتند .پژوهشهــا و مطالعــات جدیــد حاکــی از آن اســت کــه وقتــی ســرمایه
اجتماعــی از برنامهریــزی ســناریو ایجــاد شــود ،ســرمایه اجتماعــی ایجــاد شــده میتوانــد:
اوال) دسترسی به اطالعات جدید و جریان آن را تسهیل کند؛
ثانیــا) اتحــاد یــا عالئــق مشــترک را افزایــش دهــد؛ بــه تعبیــر دیگــر ،فرصتهــا یــا گزینههــای اســتراتژیک
بدیــع را ایجــاد کنــد؛ ثالثــا) فرصتهــای جدیــدی بــرای اقــدام جمعــی ارائــه کنــد (النــگ و رامیــرز.)2017 ،
امــا مدیریــت و همچنیــن تقویــت ســرمایه اجتماعــی ،فرآینــدی نیســت کــه بــدون راهبــری و وســاطت در
جوامــع قابــل رســیدن باشــد .در کنــار مطالعــات و برنامهریزیهــای علمــی در بــاب ســرمایه اجتماعــی،
ایــن واســطهها هســتند کــه میتواننــد بــه عنــوان عوامــل اجرائــی ،رونــد دســتیابی بــه ســرمایه اجتماعــی
را تســهیل یــا بــا مشــکل مواجــه ســازند .پــس توجــه بــه نقــش آنهــا ،میتوانــد اهمیــت زیــادی در مطالعــه
ســرمایه اجتماعــی و بــه دنبــال آن ،مدیریــت ایــن مفهــوم داشــته باشــد.
تولیــد و نگهداشــت ســرمایه اجتماعــی در ارتباطــات و تعامــات بیــن اعضــای جامعــه اهمیــت ویــژهای دارد
24

کــه در ایــن محیطهــا از سناریونویســی اســتفاده میشــود .فرآینــد مدیریــت یــا ایجــاد ســرمایه اجتماعــی
جدیــد بــه بازیگــران ایــن عرصــه اجــازه میدهــد تــا بــا دیگــران ارتبــاط برقــرار کننــد و زمینــه مشــترکی
ایجــاد کننــد کــه بــر آن اســاس باهــم میتواننــد بــه بهتریــن شــکل مطلــوب مشــارکت کننــد .امــری و
تریســت ،معتقدنــد کــه رویکــرد مناســب -بــرای مشــارکت و تعامــات اجتماعــی« -همدلــی» اســت( .النــگ
و رامیــرز.)2017 ،
بُعــد شــناختی ســرمایه اجتماعــی ارتبــاط ویــژهای بــه سناریونویســی دارد ،چــون سناریونویســی بــر مقولــه
شــناخت ،توجــه ویــژهای دارد .ایــن امــر از دهــه  1980مــورد بحــث و مطالعــه قــرار گرفتــه اســت ،زمانــی
کــه واک در توضیــح تجربــه خــود در شــرکت شــل ،توضیــح داد کــه چگونــه ســناریوها توانســتند بــا بــه
چالــش کشــیدن ایــن احتمــال کــه آینــده ،مطابــق پیشبینــی آنهــا پیــش خواهــد رفــت و اینکــه پیشــنهاد
مســیرهای دیگــر و منطقــی ،میتوانــد بــر مدلهــای ذهنــی رهبــران غلبــه کننــد .رایــت و گودویــن،
معتقدنــد کــه سناریونویســی میتوانــد ،رویــهای اســتاندارد باشــد چــون ایــن روش میتوانــد جهــان
بینیهــای فــردی و ســازمان را بــه چالــش بکشــد .رایــت ،ســناریوها را بــه عنــوان «ابــزار درک دیدگاههــا»
تعریــف کــرد و هایــدن ،توضیــح داد کــه چگونــه سناریونویســی ،بــرای تصمیــم گیرنــدگان ابــزار درک را
فراهــم میکنــد تــا چیــزی کــه ابتــدا آشــفته بــه نظــر میرســد را بشناســند (النــگ و رامیــرز.)2017 ،
بــرای مدیریــت ســرمایه اجتماعــی در مراسـمها و مناســبتها ،سناریونویســی مجموعـهای از منابــع مختلــف
را فراهــم میکنــد کــه بــه عنــوان ســرمایهگذاری مســتقیم در ســاخت بُعــد شــناختی ســرمایه اجتماعــی
عمــل میکننــد .اول ،سناریونویســی چهارچوبهــای مختلفــی از مراســمها ومناســبتها در هــر مــورد
فراهــم میکنــد کــه قــرار اســت تجربــه شــود و در انجــام ایــن کار ،اجــازه میدهــد چندیــن دیــدگاه ایجــاد
و تاییــد اعتبــار شــوند .دوم ،سناریونویســی فضایــی امــن ایجــاد میکنــد کــه در آن دیدگاههــای مختلــف
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و حتــی متعــارض ظهــور میکننــد و مــورد بحــث قــرار میگیرنــد و هیچگونــه تعهــدی نیــز در آن وجــود
نــدارد .ســوم ،فرآینــد سناریونویســی بــه توســعه زبــان و فهــم مشــترک در مــورد شــرایط جدیــد کمــک
میکنــد کــه تحــت تاثیــر مناســبتها در هــر مــورد قــرار میگیــرد .چهــارم ،همانطــور کــه ســناریوها
بــه عنــوان داســتان ایجــاد میشــوند ،راهــی بــرای ایجــاد و انتقــال معنــای جدیــد و متضــاد نیــز فراهــم
میکننــد و پنجــم ،ســناریوها میتواننــد بــه ســاخت سیســتمهای مشــترک معنــا یــا بعــد شــناختی
ســرمایه اجتماعــی جدیــد کمــک کننــد.
بــرای ســاخت ســرمایه اجتماعــی جدیــد ،کیفیــت فرآینــد سناریونویســی ،ورودی آنهــا و مباحــث بایــد
بســیار بــاال باشــد .در غیراینصــورت ،سناریونویســی ســودمند نخواهــد بــود و ســرمایه اجتماعــی را ایجــاد
نخواهــد کــرد .ایــن امــر بــه طــور خــاص بــرای آنهایــی صــدق مــی کنــد کــه مســتقیما درگیــر تولیــد و
پرداخــت ســناریوها نیســتند.
مناسبتها و مراسمهای ملی ،مذهبی و انقالبی

بــرای مطالعــه و شــناخت مراســم و مناســبتها بطــور کلــی بــا مفهــوم دیگــری بــا نــام «مناســک» مواجــه
میشــویم کــه ســابقه تحقیــق در آن بــه نظریــات جامعــه شــناس معــروف دربــاب دیــن ،دورکیــم  ،میرســد.
در واقــع چنیــن میتــوان گفــت کــه هیــچ جامعــه شــناخته شــدهای وجــود نــدارد کــه در آن نوعــی مراســم
و آیینهــای دینــی وجــود نداشــته باشــد و بنظــر گیدنــز ،اساس ـیترین تحــوالت فکــری برحســب مقــوالت
مذهبــی تعریــف شــدهاند (جمشــیدیها و قبــادی.)1386:20 ،
رویکردهــای متفــاوت بــه مناســک ،منشــاء معرفتشــناختی دارد و براســاس نــوع رویکــردی کــه بــه مناســک
میشــود ،قابــل تفســیر و بررســی اســت .مطالعــات جامعهشــناختی برایــن نظــر اســت کــه همــه مناســبات و
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مناســک بــه کار یــا وظیفـهای بســتگی دارد کــه در نظــام اجتماعــی بــه عهــده دارنــد .بــرای مثــال آیینهــای
دینــی ســبب انســجام اجتماعــی میشــود؛ پــس اثــر آیینهــای جمعــی ،مذهبــی انســجام اجتماعــی اســت.
بنابرایــن کار ویــژه هــر عمــل اثــر آن اســت (قبــادی و علــی پــور.)1391 ،
دورکیــم یکــی از نظریــه پــردازان کالســیک اســت کــه بــا رویکــرد کارکردگرایــی 1بــه مطالعــه و تحقیــق در
حــوزه اجتمــاع پرداختــه اســت .دورکیــم دیــن را بــه عنــوان منشــا اصلــی اصــول اخالقــی و همبســتگی
اجتماعــی میدانــد (همــان).
بــه زعــم او ،دیــن؛ نظامــی منســجم از عقایــد و اعمــال مرتبــط بــا چیزهــای مقــدس اســت .عقایــد و اعمالــی
کــه همــه پیــروان را در قالــب یــک اجتماعــی واحــد اتحــاد میبخشــد (دورکیــم .)63 :1383 ،بنظــر دورکیــم
دیــن بــه دو مقولــه باورهــا و مناســک تقســیم میشــود و بطــور عمــده بــر مناســک تاکیــد میکنــد ،تــا
جایــی کــه اظهــار میکنــد کــه دیــن زاییــده مناســک اســت و از طریــق مشــارکت در مناســک اســت کــه
احســاس همبســتگی گروهــی را تقویــت میکنــد و بیانگــر تاثیــر و نفــوذ جمــع بــر فــرد اســت .درواقــع
مناســک دینــی بــرای پیونــد دادن اعضــای گــروه ضــروری اســت ،از ایــن رواســت کــه آنهــا نــه تنهــا در
وضعیتهــای عــادی پرســتش ،بلکــه در بحرانهــای گوناگــون زندگــی کــه در آنهــا تغییــرات و گذرهــای
عمــده اجتماعــی ماننــد تولــد ،ازدواج یــا مــرگ یافــت میشــود ،تجربــه میشــود (آزاد ارمکــی و گزلــی،
 .)19- 17 :1391افــراد طــی تشــریفات مناســکی بــا هــم پیونــد پیــدا میکننــد ،بــه هــم نزدیــک میشــوند
و ارتبــاط و صمیمیتشــان بــا یکدیگــر بیشــتر میشــود .در کل محتــوای آگاهــی جمعــی از رهگــذر حضــور
در مناســک ســاخته میشــود ،یــا تغییــر میکنــد .لــذا مناســک همبســتگی اجتماعــی و اقتــدار اخالقــی
مــازم بــا آن را تــداوم و بازتولیــد میبخشــد (فیــاض و رحمانــی .)108 :1386،دورکیــم مناســک را چنیــن
 . 1کارکردگرایی ؛ دیدگاهی نظری بر پایه این اندیشه است که رویدادهای اجتماعی را میتوان به بهترین وجه بر حسب کارکردهایی که انجام میدهند –
یعنی کمکی که به دوام و بقای جامعه میکنند -تبیین کرد (قبادی و علی پور.)1391 ،
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تعریــف میکنــد:
«مجموع ـهای اعمــال منظــم تکــراری شدهاســت کــه فقــط دســتگاهی متشــکل از عالئــم کــه ایمــان از راه
آنهــا ترجمــان بیرونــی پیــدا میکنــد نیســت ،بلکــه مجموعـه وســایلی اســت کــه ایمــان و احســاس دینــی
از طریــق آنهــا ایجــاد و دوره بــه دوره تکــرار میشــود (دورکیــم.)587 :1383 ،
در متــون مردمشناســی ،پدیدههــای اجتماعــی همچــون مناســک ممکــن اســت دارای معنــا و مفهومــی
باشــد کــه کنشــگران بــدان توجــه نداشــته باشــند ،ایــن نــوع معانــی را عمدتــا مــردم شناســان فرهنگــی
ادراک نمــوده ،بــه رفتارهــای اجتماعــی نســبت میدهند.درواقــع ســطوح معانــی عمیــق ،برچســبهایی
اســت کــه محقــق و ناظــر بیرونــی بــه مناســک الصــاق میکنــد (خــان محمــدی .)1385 ،آرنولــد ون گنــپ،
ســه نــوع مناســک را از یکدیگــر تفکیــک میبخشــد .وی معتقــد اســت افــراد در اینگونــه جوامــع ،طــی
تشــریفاتی خــاص بــه مقاطــع مهــم زندگــی و رشــد خــود (مثــل تولــد ،بلــوغ ،ازدواج ،پــدر یــا مــادر شــدن،
تخصــص شــغل پیــدا کــردن ،ارتقــاء طبقاتــی یافتــن و مــرگ) تشــرف مییابنــد .ایــن مناســک غالبــا بــه
ســه مرحلــه تقســیم میشــود؛
.1مرحله جدا شدن :در این مرحله فرد طی تشریفاتی از جامعه جدا میشود.
.2مرحله گذار :در این مرحله فرد برای مدتی جدا از دیگر افراد جامعه خود و در انزوا میماند.
 .3مرحلــه پیوســتن :در ایــن مرحلــه ،فــرد بــا منزلــت و جایگاهــی جدیــد وارد جامعــه خــود میشــود و بــه
دیگــران میپیونــدد.
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نــوع دیگــری از مناســک نیــز در مباحــث انسانشناســی فرهنگــی مطــرح شــده کــه آن را «مناســک انســجام
و اتحــاد» نامیدهانــد .ایــن مناســک مجموعــه مراســم و تشــریفاتی اســت کــه در وضعیتهــای مهــم یــا

بحرانــی در زندیگــی جمعــی افــراد یــک جامعــه (مثــل خشکســالی ،امــراض اپیدمیــک ،مراحــل کاشــت و
برداشــت محصــوالت ،شــکار و ماهیگیــری دســتهجمعی و یــا حملــه دشــمنان) و بــه هــدف ایجــاد تســهیل
در امــور ،افزایــش بهــرهوری و کمــک بــه جلوگیــری یــا دفــع خطــرات ،بصــورت گروهــی انجــام میشــود.
مردمشناســان معتقدنــد کارکــرد ایــن تشــریفات جمعــی ایــن اســت کــه مــردم را در پروســه یــک کوشــش
گروهــی متحــد میکنــد و از ایــن طریــق تــرس ،ابهــام و هــرج و مــرج ،جــای خــود را بــه کنشهــای
جمعــی انســجام ،امیــداوری و تعــادل میدهــد (صدیــق سروســتانی.)1372 ،
مراســم و مناســک در جامعــه مــا اهمیــت بســزایی دارد کــه آن را از دیگــر جوامــع متمایــز میســازد.
تــا آنجــا کــه میتــوان گفــت کمتــر فعالیــت اجتماعــی بــه وســعت مراســم و مناســک دینــی در حیــات
اجتماعــی ،سیاســی و  ...مــا حضــور داشــته و تاثیرگــذار اســت .بطــور خــاص مراســم و مناســک در کشــور مــا
بــه دالئــل زیــر از جایــگاه مطالعاتــی ویــژهای برخــوردار اســت:
 )1قدمت ،گستردگی ،تنوع و تداول
ســابقه تاریخــی مناســک و مراســمهای دیــن اســام ،بــه قدمــت خــود اســام اســت و از همــان ابتــدا
بــا مجموعــهای از باورهــا و مناســک همــراه بــود .همچنیــن وســعت و تنــوع کنشهــای دینــی در نظــام
فرهنگــی مــا نســبت بــه کنشهــای دیگــر اجتماعــی بیشــتر اســت .مذهــب تشــیع نیــز بــه تدریــج مناســک
خــاص خــود خــودش را بنــا بــه تنــوع جغرافیایــی و قومــی و فرهنگ ـیاش و در گــذر زمــان ایجــاد کــرد.
)2پویایی و تاثیرگذاری فرازمانی و فرامکانی مراسم و مناسک
تاثیرگــذاری و هنجارآفرینــی مراســم و مناســک بــه عنــوان واقعیتهــای زنــده اجتماعــی محــدود و متوقــف
بــر زمــان و مــکان خاصــی نیســت .بعبــارت دیگــر ،آثــار فــردی و اجتماعــی و الزاماتــی را کــه مراســم و
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مناســک در قالــب پــاداش و تنبیــه انســانها آمــاده میســازند بــرای همــه دورههــای زمانــی اســت .بطــور
کلــی تاثیــرات مناســک بــه دو ســطح فــردی و جمعــی قابــل بررســی اســت:
الــف) ســطح فــردی :هــر کنشــگری بــر اثــر انجــام مناســک تاثیراتــی را از قبیــل دوری از کـجروی اجتماعــی،
الگوپذیــری ،کســب آرامــش درونــی ،افزایــش مســئولیت فــردی ،نظمپذیــری ،آمادگــی بــرای فــداکاری،
درونــی شــدن هنجارهــا و ارزشهــای دینــی و  ...حاصــل میشــود.
ب) ســطح کنــش جمعــی :کنشهــای جمعــی در ســطح اجتماعــی بــه صــورت پویــا و زنــده بــرای همــه
نســلها تاثیرگــذار خواهــد بــود.
 )3پیوند و ارتباط مراسم و مناسک دینی با نظام اعتقادات دینی در ایمان ابراهیمی
همانطــور کــه گفتــه شــد ،دیــن از دو رکــن اساســی باورهــا و اعمــال تشــکیل میشــود .در ایمــان ابراهیمــی
بــه هــر دو ارکان توجــه شــده اســت و حتــی میــان ایــن دو عنصــر پیونــد و ارتبــاط تنگاتنگــی نیــز برقــرار
اســت .نظــام اعتقــادات دینــی مبنــای عمــل دینــی واقــع میشــود و حتــی معقولیــت نظــام اعتقــادات دینــی
را از حیــث عمــل و ســلوک دینــی میتــوان ارزیابــی کــرد .مراســم و مناســک وســیلهای متناســب بــرای نیــل
بــه غایــت اصلــی دیــن اســت (جمشــیدیها و قبــادی.)47-41 :1386،
کارکردهای مناسک :

.1جامعهپذیــری :افــراد در هنــگام برگــزاری مراسـمها در کنــار هــم بــه گونههــای دیگــر از اوقــات معمولــی
خویــش دســت بــه کنشهــای واحــدی میزننــد و خــود را از دیگــران بازنمیشناســند.
 .2انســجام اجتماعــی :وحــدت ،عالقهمنــدی و یکدلــی در هنــگام برگــزاری مراســم در بیــن شــرکتکنندگان
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ایجــاد و تقویــت میشــود.
 .3تجدیــد حیــات اجتماعــی :از آنجــا کــه ســنن و آداب دینــی در مراســم مذهبــی بــا گریههــا و عزاداریهــای
جمعــی کــه بــا شــورآفرینیهای خاصــی همــراه اســت ،کنشــگران بــا ایــن عمــل مذهبــی نوعــی احســاس تطهیر
و نزدیکــی بــه خــدا میکننــد .ایــن امــر ســبب نوعــی کامیابــی و نشــاط بــرای کنشــگران عــزادار میشــود.
 .4نظــارت و کنتــرل اجتماعــی :در هــر دینــی انجــام یکســری اعمــال خــاص بــرای پیــروان و مومنــان آن
دیــن ممنــوع گردیــده اســت ،انجــام چنیــن اعمالــی توســط یــک فــرد تنبیــه و یــا طــرد را بــه دنبــال خواهــد
داشــت( .آزاد ارمکــی و گزلــی.)19- 17 :1391 ،
همانطــور کــه بیــان شــد ،تعاریــف متعــددی از مناســک در متــون جامعهشناســی وجــود دارد امــا بطــور
کلــی میتــوان گفــت کــه مناســک مجموع ـهای از مراس ـمها و رفتارهایــی اســت کــه بهگون ـهای خــاص و
منظــم از ســوی باورمنــدان یــک مذهــب خــاص بــه همــراه الفــاظ ویــژهای در یـک زمــان و مــکان ویــژهای
بــرای رســیدن بــه معنــای موردنظــر آنهــا ارائــه میشــود .در ایــن تعریــف ،مناســک آن دســته از مراســم،
رفتارهــا و کنشهایــی را شــامل میشــود کــه بطــور خــاص و منظــم برگــزار شــود و از ســوی جامعــه
مــورد نظــر تاییــد شــده باشــد و دارای معنایــی و اهدافــی باشــد .1اگــر ایــن تعریــف از مناســک را بپذیریــم،
قومیــت نشــأت میگیــرد ،گاهــی از
ایــن مناســک میتوانــد ریشــههای مختلفــی داشــته باشــد ،گاه از ّ
پدیدههــای سیاســی و گاهــی از دیــن و  . ...تقســیمبندیهای متعــددی در متــون و منابــع مختلــف دیــده
شــد ،امــا آنچــه بــرای طــرح پژوهشــی حاضــر مفیــد بــود ،تقســیمبندی بــر اســاس ســه محــور کلــی ملــی-
تاریخــی ،مذهبــی -آیینــی و انقالبــی -حکومتــی اســت.
 . 1در بعضی از منابع واژه مراسم و مناسک به یک معنا به کار برده شده است که شاید دلیل آن این باشد که از لحاظ علمی به سختی میتوان میان این دو
واژه تفکیک قائل شد (تبریزی و همکاران )1391 ،و از این رو در مبانی نظری پژوهش حاضر واژه مراسم تشریح نشده است و بنا بر رویه سایر مقاالت به
یک معنا مستفاد شده است.
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الف) مراسم ملی-تاریخی
از دورانهــای گذشــته بســیاری از مراسـمها وســنتها همــراه بــا اســطورهها و افســانههایی دربــاره پیدایــش
آنهــا بــر جــای مانــده اســت؛ چــون نــوروز ،تیــرگان ،مهــرگان ،یلــدا و ســده .ایــن جش ـنها بیگمــان در
آغــاز بــرای یــادآوری فصلهــا و تنظیــم برنامههــای کشــاورزی بــوده و بــا گذشــت زمــان مناســبتها و
داســتانهای دیگــر بــه آن افــزوده شــده اســت .امــروزه مهمتریــن مراســم و مناســبتها نــوروز ،یلــدا ســت
کــه بصــورت رســمی و ملــی برگــزار میشــود.
ب) مراسم مذهبی  -آیینی
در همــه ادیــان و مذاهــب روزهایــی وجــود دارد کــه در بزرگداشــت و یــادآوری رویدادهایــی ماننــد والدت
و یــا رحلــت و مــرگ پیشــوایان بــه برگــزاری جشــن و شــادی و ســوگواری میپردازنــد .در دیــن اســام،
والدت حضــرت پیامبــر (ص) ،عیــد فطــر ،عیــد قربــان ،رحلــت حضــرت پیامبــر (ص) ،عیــد قربــان ،جشــن
نیمــه شــعبان ،ایــام ســوگواری امــام حســین (ع)-محــرم و صفــر ،-مــاه مبــارک رمضــان و  ...نمونههایــی
از آن اســت..
ج) مراسم انقالبی
کشــور مــا بعــد از انقــاب اســامی تغییــرات و تحــوالت اساســی را پشــت ســر گذاشــت .ازیــن رو در تاریــخ
سیاســی اجتماعــی ایــران حــوادث و اتفاقاتــی روی دادنــد کــه بعــد از آن بعنــوان مناســبتهای رســمی
شــناخته شــدهاند .جشــنهای پیــروزی انقــاب اســامی ایــران ،کــه هــر ســاله در  22بهمــن برگــزار
میشــود یــا مراســم هفتــه دفــاع مقــدس ،نمونــهای از ایــن گونــه مراسمهاســت.
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در دنیــای مــدرن نیــز انگیزههــای دیگــری از گردهماییهــا و مراســمها بــه وجــود آمدهاســت کــه

لذتگرایــی مکاتــب غربــی مــروج آن اســت و زندگــی بشــر در گذشــته هیچــگاه بــه ایــن گســتردگی و
فراوانــی تجربــه و عــادت بــه آن نداشــته اســت .گردهماییهــای تفریحــی و ســرگرم کننــده ،همچــون
المپیــک ،بازیهــا و مســابقات ورزشــی ،جمــع شــدن در یــک ورزشــگاه بــرای دیــدن بــازی فوتبــال و یــا
جمــع شــدن در یــک ســالن بــزرگ بــرای شــنیدن موســیقی راک و ماننــد اینهــا .همچنیــن برخــی از
ســنتها و مناســک غربــی کــه بــا نیــت و هدفــی خــاص بودنــد- ،ماننــد ولنتایــن ،شــب ســال نــو و  - ...در
15
میــان بعضــی از افــراد و اقشــار جامعــه رواج پیــدا کــرد ولــی از آنجــا کــه فرهنــگ و مذهــب مــا بــر آن
صحــه نگذاشــته و آنهــا را تاییــد نکــرده اســت از نظــر ایــن نــگارش بعنــوان «مناســبتهای نابههنجــار»
تلقــی میشــوند و ازیــن رو امــکان بررســی در ایــن مجــال را ندارنــد.
ســوالی کــه در اینجــا مطــرح میشــود آن اســت کــه علــت شــرکت افــراد در مناســک چیســت و یــا اینکــه
چــه چیزهایــی افــراد را ترغیــب میکنــد تــا در مناســک شــرکت کننــد؟ گیرتــز یکــی دیگــر از جامعــه
شناســان کــه در ایــن حــوزه تحقیــق کــرده اســت معتقــد اســت ،عــاوه بــر دالیــل اجتماعــی ،دالیــل
فرهنگــی و روانشناســانه (شــناختی) در ایــن امــر دخیــل اســت.
گاهــی دیــده میشــود کــه مشــارکت در مناســک بطــور خــاص مذهبــی براثــر اجبارهــای اجتماعــی بــه
افــراد تحمیــل میشــود هــر چنــد کــه ایــن مــوارد بــه تعبــد ســطحی منجــر میشــود امــا در اغلــب مــوارد
ایمــان صادقان ـهای را بــه وجــود م ـیآورد .در واقــع ایمــان آوردن امــری درونــی اســت و انســانها از درون
بــه ســمت آن کشــیده میشــوند (شــامحمدی و پاســاالری.)59 :1394 ،
درایــن طــرح بــه دنبــال علــل و عوامــل شــناختی هســتیم کــه بــر مشــارکت افــراد در مناســک و مراسـمهای
مذهبــی ،انقالبــی و ملــی اثرگــذار هســتند و مدیریــت ایــن عوامــل توســط مســئوالن و مدیــران حکومتــی
ســبب میشــود کــه ســرمایه اجتماعــی محفــوظ و نگهداشــته شــود.
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فرایند سناریو نویسی
تحلیل محیطی

در ایــن مرحلــه ،حیطــه کلــی پــروژه تعریــف میشــود .چارچــوب مــورد اســتفاده در این گام ،فهرســتی شــامل
مــواردی همچــون تعییــن موضــوع و اهــداف ،ســطح راهبــردی تحلیــل ،مشــارکتکنندگان ،افــق زمانــی و
ذینفعــان درگیــر در پــروژه اســت .ایــن فهرســت شــامل پنــج پرســش کلــی اســت وگــروه ســناریوپردازی
ـی فراینــد ســناریوپردازی ،بــه ایــن پرس ـشها پاســخ دهنــد.
بایــد پیــش از آغــاز اجرایـ ِ

در ایــن گام ،در واقــع ،تعریــف موضــوع یــا تصمیــم هــایِ کلیــدیِ ســازمانی از موضــوع کــه تأثیــرات بلندمدتی
دارنــد ،مطــرح میشــود؛ هــر قــدر تصمیــم یــا موضــوع موردبحــث محدودتــر باشــد ،تدویــن ســناریوها ،آســان
تــر خواهــد بــود.در ایــن گام ،گفتوگــو و مصاحبــه بــا اعضــای تصمیــم ســا ِز بــرای تشــخیص و روش ـنتر
ســاختن تصمیــم هــا یــا موضــوع هــای اصلــی صــورت مــی پذیــرد .تعریــف اهــداف پــروژه بــرای تبییــن
دامنــه پــروژه ،فعالیتــی بســیار ضــروری اســت .ایــن اهــداف و ســطح تحلیــل مرتبــط بــا آن ممکــن اســت
بینالمللــی ،منطق ـهای و یــا ملــی باشــد.
در هنــگام توســعه ســناریوها ،شــروع کار بــا نــگاه از «درون بــه بیــرون» بهجــای نــگاه از «بیــرون بــه درون»
صــورت داده میشــود و آن عبــارت اســت از شــروع فراینــد بــا شناســایی و انتخــاب موضــوع یــا تصمیمــی
خــاص درون حاکمیــت و ســپس بنــای ســناریوها بــه ســمت محیــط بیرونــی .از ســوی دیگــر ،تعییــن
مشــارکتکنندگان در پــروژه ســناریو پــردازی از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت .مشــارکت افــرا ِد مناســب
در فراینــد ســناریو پــردازی ،دارای حساســیت ویــژهای اســت .بــرای مؤثــر بــودن ایــن فراینــد ،بایــد افــرادی
کــه از ســناریوها اســتفاده خواهنــد کــرد و هــم چنیــن نماینــده هــر گــروه ،حضــور داشــته باشــند.
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در ایــن طــرح ،ترکیبــی از مدلهــای کمــی و کیفــی انجــام گرفتــه اســت .همچنیــن شــیوههای گــردآوری
اطالعــات ،اســنادی و کتابخانـهای اســت .دادههــای کیفــی بــا پرسشــنامه بــاز و از طریــق مصاحبــه و بررســی
اســناد و دادههــای کمــی مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش بــه صــورت عــددی و از طریــق وزندهــی بــا
نشســت نخبگانــی تهیــه شــده اســت .پــس از گــردآوری شــاخصها و متغیرهــا ،ماتریــس آثــار متقابــل در دو
مرحلــه تشــکیل شــد ،بــه طــوری کــه شــاخصها در ســطرها و ســتونهای آن قــرار گرفتــه انــد (شــکل دو).
بــرای تحلیــل شــاخصها و متغیرهــا نــرم افــزار  Mic Macبــه کار گرفتــه شــده اســت (زالــی و عطریــان،
.)1395
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بعــد از مــرور نظــری بــر منابــع داخلــی و خارجــی و بــه دســت آودن مقولههــای پژوهــش ،بــرای تکمیــل
یافتههــا مصاحبههــای عمقــی از نخبــگان را در دســتور کار قــرار دادیــم .ســواالت مصاحبــه بــا توجــه بــه
کاســتیهای شــاخصهای ســطح شــناختی ســرمایه اجتماعــی در مناســبتهای ملــی ،مذهبــی و انقالبــی
آغــاز شــد .مــدت زمــان مصاحبــه از  50دقیقــه تــا  120دقیقــه ادامــه یافــت .تمامــی مصاحبههــا ضبــط
شــده و بــرای اســتخراج نــکات کلیــدی مــورد بررســی قــرار گرفتنــد.
در ایــن پژوهــش ابتــدا متــن مصاحبــه پیادهســازی شــده و ســپس کدگــذاری اولیــه صــورت گرفتــه و
محققــان لیســتی طوالنــی از کدهــای مختلــف از مجموعــه دادههــا را در نــرم افــزار  MICMACایجــاد
کردنــد .ســپس براســاس اهــداف خــاص پژوهــش ،مفاهیــم شــکل گرفتنــد .بــرای بــه کار گیــری روش دلفــی،
در ســه مرحلــه پرســشهایی تهیــه شــد:
مرحلــه اول ،کــه در آن مهمتریــن عوامــل موثــر در مدیریــت بعد شــناختی ســرمایه اجتماعی در مناســبتهای
ملــی ،مذهبــی و انقالبــی در موضوعات محوری از کارشناســان پرســیده شــد.
در مرحلــه دوم بــرای تعییــن عوامــل اصلــی تاثیرگــذار بــر مدیریــت بعــد شــناختی ســرمایه اجتماعــی از
طریــق وزن دهــی کــه توســط دو نشســت نخبگانــی بــه دســت آمــد.
در مرحلــه ســوم بــا توجــه بــه نتایــج بــه دســت آمــده ،بــرای تعییــن وضعیتهــای احتمالــی پیــش رو در
آینــده ســرمایه اجتماعــی در مناســبتهای ملــی ،مذهبــی و انقالبــی بــه کار گرفتــه شــد .در نهایــت بــا تهیــه
ســناریوهای مطلــوب و باورکردنــی ،راهبردهایــی بــرای مدیریــت بهینــه بیــان شــده اســت.
محدوده و قلمرو پژوهش:
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جامعه آماری این پژوهش خبرگانی هستند که می توان آن ها را به دو دسته تقسیم کرد:

الف) خبرگان علمی در دانشگاهها و پژوهشکده ها
ب) خبرگان اجرایی در سازمان ها و نهادها
موقعیت های شغلی افرادی که برای مصاحبه انتخاب شدند به قرار زیر است:
مدیر شبکه کودک و نوجوان سیما
استاد دانشگاه و رییس باغ کتاب تهران
استاد دانشگاه و مدیرعامل موسسه مطبوعاتی
نمونــه گیــری تحقیــق ،بــه وســیله روش گلولــه برفــی انجــام شــد .در ایــن روش نفــر اول ،شــخص دوم را
بــه پژوهشــگر معرفــی مــی کنــد و نفــر بعــدی نیــز همیــن طــور و ایــن رونــد ادامــه مــی یابــد تــا اشــباع
اطالعــات حاصــل گــردد .باتوجــه بــه بحــث گســترده و میــان رشــته ای موضــوع مدیریــت ســرمایه اجتماعــی،
دشــواری کار و تنــوع در تخصــص هــای خبــرگان ،بخصــوص خبــرگان اجرایــی باعــث گردیــد تــا رونــد بــه
اشــباع رســیدن کمــی طوالنــی تــر از حــد معمــول شــود.
افــق زمانــی :بســیاری از برنامــه ریــزان و دولتهــا هنــگام برنامــه ریــزی حداکثــر چهــار الــی پنــج ســال
آینــده را در نظــر میگیرنــد .در واقــع آنچــه امــروز انجــام میدهیــم ،در آفرینــش دنیــای پنــج تــا بیســت
ســال آینــده تاثیــر بســزایی میگــذارد .بایــد بــه خاطــر داشــته باشــیم علیرغــم پیوســتگی و ارتبــاط گذشــته،
حــال و آینــده ،تنهــا جایــی کــه میتــوان تغییــر داد ،همیــن امــروز اســت (زالــی و عطریــان.)1395 ،
براین اساس افق زمانی منتخب در این پژوهش ،پنج سال آینده درنظر گرفته شده است.
هــدف ســناریو نویســی :ون تونــن و همــکاران بــه نــوع شناســی انــواع ســناریو پرداختــه انــد کــه ســه
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طبقــه یــا محــور جامــع و عمــده براســاس «چرایــی» (هــدف پــروژه)« ،چگونگــی» (طــرح فراینــد) و «چــه
چیــزی» (محتــوا) وجــود دارنــد.
سناریوی مورد نظر پژوهش حاضر براساس چرایی خواهد بود.
ســطح راهبــردی تحلیــل :هــر پژوهشــی براســاس روش شناســی ویــژه اش مســاله تحقیــق را بررســی
مــی کنــد .ایــن پژوهــش از لحــاظ هــدف ،کاربــردی از نظــر ماهیــت ،بــر اســاس روش هــای جدیــد علــم
آینــده پژوهــی ،تحلیلــی و اکتشــافی اســت.
اهــداف پژوهــش :تصویرســازی و ارائــه آینــده هــای محتمــل -براســاس افــق زمانــی منتخــب -بــه تصمیم
گیــران باالدســتی در راســتای مدیریــت ســرمایه اجتماعــی در مناســبتهای ملــی ،مذهبــی و انقالبــی.
بازیگــران :رســانه هــا (صــدا و ســیما ،خبرگــزاری هــا و  ،) ...چهــره هــای حاکمیتــی (دولــت ،مجلــس ،قــوه
قضاییــه) و عامــان (ســتادهای برگــزاری مناســبتهای ملــی ،مذهبــی و انقالبــی .)...
ذینفعــان :از آنجایــی کــه مدیریــت بهینــه ســرمایه اجتماعــی باعــث حفــظ و بقــای جامعــه مــی شــود ،فلــذا
ذینفعــان کلیــت دولــت و حاکمیــت در ایــران اســامی قلمــداد مــی شــود.
قوانیــن و سیاســت هــا :مــرور سیاســت هــای کلــی بــا موضــوع ســرمایه اجتماعــی و مناســبتهای ملــی،
مذهبــی و انقالبــی ،مصــداق روشــنی را پیــش روی پژوهشــگران نگذاشــت .پــس آن هــا ملــزم بــه حرکــت در
چارچــوب کلیــات موجــود در ایــن بــاره شــدند.
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چشــم انــداز :رصــد اســناد باالدســتی و چشــم اندازهــای کلــی کشــور در ایــن بــاره نتیجــه ای نداشــت.
ســرمایه اجتماعــی بعنــوان یــک مفهــوم در ایــن اســناد دیــده نشــده و از ایــن رو محققــان بــه ترســیم چشــم
انــدازی کلــی در ایــن بــاره بســنده کردنــد.

حفظ و نگهداشت سرمایه اجتماعی نظام در مناسبتهای ملی ،مذهبی و انقالبی،
چشم انداز پژوهش ماست.
بــرای رســیدن بــه حــل مســاله طــرح الزم اســت نکاتــی بیــان شــود :نخســت آنکــه مدیریــت ســرمایه
اجتماعــی ناظــر بــه ســه ســطح اســت؛
 .1مدیریــت بــه منظــور نگهداشــت ســرمایه اجتماعــی بــرای حفــظ وضــع موجــود و ممانعــت از تنــزل میــزان
ســرمایه اجتماعی.
 .2مدیریت به منظور ارتقا و تقویت سرمایه اجتماعی برای افزایش میزان سرمایه اجتماعی.
 .3مدیریــت بــه منظــور ســاخت و تولیــد ســرمایه اجتماعــی بــرای رســیدن بــه ســرمایه هــای اجتماعــی
جدیــد.
سناریونویســی :بــرای رســیدن بــه فهــم و منظــور مشــترک در ســطح نخبگانــی اســت و باعــث میشــود
کــه جمــع نخبگانــی در مــورد یــک مســاله بــه همدلــی و درک مشــترک برســند.
بعدشــناختی ســرمایه اجتماعــی :یــک فضــای ذهنــی کــه متشــکل از ارزشهــا ،باورهــا ،هنجارهــا،
عقایــد و  ...اســت کــه افــراد را بــه اعتمــاد ،انســجام و مشــارکت میرســاند.
همانطــور کــه گفتــه شــد در ایــن طــرح مــا بــه دنبــال مدیریــت بــه منظــور نگهداشــت ســرمایه اجتماعــی
در مناســبتهای ملــی ،مذهبــی و انقالبــی هســتیم.
براین اساس سوال مرکزی سناریو بدینگونه صورتبندی میشود:
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عوامل محیطی که آینده بعد شناختی سرمایه اجتماعی را در مناسبتهای ملی ،مذهبی
و انقالبی تحت تاثیر قرار میدهند ،چه خواهد بود؟
شناسایی عوامل کلیدی

در وهلــه اول مولفههــا ،متغیرهــا و عوامــل اصلــی کــه بــر ســرمایه اجتماعــی تاثیرگــذار هســتند ،در قالــب
جــدول ( STEEPجــدول دو) بــه دســت آمــد و تــاش شــد تــا از طریــق مــرور نظــری و مصاحبههــای
تکمیلــی عوامــل اصلــی مــورد غفلــت قــرار نگیرنــد.
ایــن جــدول از پنــج ســتون و پنــج ردیــف تشــکیل شــده اســت .در ســتونهای جــدول عوامــل موثــر بــر
ســرمایه اجتماعــی در حوزههــای اجتماعــی -فرهنگــی ،علــم و فنــاوری ،حــوزه اقتصــادی ،زیســت محیطــی
و حــوزه سیاســتی -حاکمیتــی احصــاء شــده اســت .همچنیــن در ردیفهــای جــدول بــه ســطوح مختلــف
اشــاره شــده اســت؛ در ســطح رفتــاری؛ عوامــل عینــی ،قابــل ســنجش و ملمــوس ،در ســطح ســاختاری؛
عوامــل سیســتمی ،نهــادی و قانونــی ،در ســطح ادراکــی و احساســی؛ عوامــل مرتبــط بــا احساســات و ادراکات،
در ســطح ارزشــی اولویتهــا و ارزشهــای مشــترک در جامعــه و پارادایمهــای حاکــم فرهنگــی و در نهایــت
در ســطح فکــری باورهــا ،اعتقــادات ،بنیانهــای فکــری و فلســفی و جهــان بینــی و ذکــر شــده اســت.
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حوزه اجتماعی
فرهنگی
ویژگی های جمعیتی
(سن ،جنس ،وضعیت
تحصیالت ،وضعیت
درآمد ،وضعیت تاهل،
مهاجرت ،بعد خانوار
انتظارات شغلی
سبک های زندگی
سنتی،
(مدرن،
تلفیقی)
محرومیت اجتماعی،
نابرابری های اجتماعی،

عوامل موثر
سطح رفتاری

آسیب های اجتماعی
سطح مشارکت زنان

سطح ساختاری

سطح ادراکی
احساسی

سطح ارزشی

سطح معرفتی

و

علم و فناوری
میزان دسترسی به
فناوری
سواد رسانه ای مواجهه
با تکنولوژیها
نحوه برخورد از
شبکههای اجتماعی

نهادهای مدنی
روشنفکران و متفکران
سلبریتی ها
جریان رسانه های
داخلی
جریان رسانه های
خارجی
شبکه های اجتماعی
مجازی
هنجارهای اجتماعی
احساس عدالت اجتماعی
احساس عدالت اقتصادی
احساس عدالت قومی
احساس آزادی
احساس امنیت
احساس همبستگی اجتماعی
احساس امید و مسئولیت اجتماعی
عالقه و احساس تاثیر سیاسی
احساس بصیرت اجتماعی
احساس دوستی
احساس غرور ملی
احساس اعتماد
احساس بهبودی و آسایش
پنداشت از مطلوب بودن جامعه
تصور از ساخت طبقات جامعه
پذیرش نابرابری اجتماعی
ترجیحات ایدئولوژیک
ارزشهای اخالقی
ارزشهای شغلی
هنجار صداقت
هنجار وفاداری
جهانبینی زندگی
دین و مبانی هستیشناسی

دولت الکترونیک سیستم
ارزیابی عملکرد
وجود زیرساخت های
مناسب

حوزه اقتصادی
رشد اقتصاد ملی
نرخ بیکاری
نرخ تورم
مهارت نیروی کار

فردی

زیست محیطی

کارآفرینی
اشتراکی
سرمایه مالی مردم
قیمت مسکن ،سکه ،دالر،
طال

شفافیت
مبارزه با فساد

سیاست های بازتوزیعی
اشتغال زود بازده

و

آلودگی هوا
مدیریت زباله
بالخیزی (میزان
وقوع بالیای طبیعی)

آالینده های محیطی
آب آشامیدنی
بهداشت

مدیریت
منابع طبیعی

جدول دو (شناسایی عوامل به شیوه )STEEP

حوزه سیاسی و
حاکمیتی
حکومت
کارآمدی

وضعیت نظام سیاسی
چهره های سیاسی

و

یکپارچه

قوانین و دستورالعملها
بهینگی سیستم
کاهش ابهام
مشورت با خبرگان
عمل به وعده ها
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بعــد از بررســی جــدول ،مشــخص شــد کــه عوامــل احصــاء شــده بســیار کلــی بــوده و دامنــه وســیعی را
شــامل میشــوند ،از ایــن رو محققــان جــدول دیگــری را بصــورت تالیفــی و بــا توجــه بــه مســاله طــرح،
بازســازی کردنــد و در آن بــه نکاتــی توجــه شــد:
عوامــل مــورد نیــاز در ایــن تحقیــق بایــد عواملــی باشــند کــه قابلیــت کنتــرل داشــته باشــند ،فلــذا
متغیرهــای زمینـهای ماننــد :ســن ،جنــس ،تحصیــات ،وضعیــت تاهــل ،پایــگاه اجتماعــی -اقتصــادی ،محــل
ســکونت در بررســی مــا در عیــن مهــم بــودن تاثیــری ندارنــد.
مولفهها از چند وجه قابل احصاء هستند:
 -1اثرگذاری بلند مدت یا کوتاه مدت
 -2عوامل نهادی (عینی) یا ذهنی
بعد از بررسیهای متعدد ،عوامل ذیل به عنوان عوامل کلیدی به دست آمدند:

42

عوامل موثر

فرهنگی

بعد شناختی سرمایه اجتماعی
ارزش

 شبکههای
اجتماعی مجازی

نگرش



باور



هنجار

اجتماعی




رسانههای
داخلی
رسانههای
خارجی

سیستم آموزش
رسمی
الگوی فرهنگی
خانواده

 تعلقات و
گرایشهای
مذهبی

 تعلقات قومی و
قبیلهای و وطنی


چهرهها و افراد
صاحب نفوذ
(سلبریتیها)

سیاسی




عالقه و احساس
تاثیر سیاسی
باور به مقبولیت
نظام

 باور به عملکرد
مسئوالن و مقامات
ارشد نظام



اقتصادی




احساس عدالت
اقتصادی
احساس رفاه و
آسایش

مواجه با نمادهای
غالب

جدول سه

عوامــل کلیــدی موثــر در بعــد شــناختی ســرمایه اجتماعــی در مناســبتهای ملــی ،مذهبــی
و انقالبــی:
 .1شــبکههای اجتماعــی مجــازی :ظهــور فناوریهــای نویــن ارتباطــی دگرگونــی بنیادینــی را در
ســاختار تعامــات و ارتباطــات انســانی ایجــاد کــرده اســت .پیامــد ایــن امــر ،شــکلگیری نــوع جدیــد از
تعامــات انســانی اســت کــه امــکان ارتباطــات انســانی را بــه فراتــر از زمــان و مــکان گســترش میدهــد
کــه بــه تبــع آن ســبب بــه وجــود آمــدن شــبکههای اجتماعــی مجــازی میشــود .در کشــور مــا ،طــی
ســالهای اخیــر شــبکهها اجتماعــی مجــازی بــا اســتقبال زیــادی روبــه رو شــده اســت.
 .2رســانههای داخلــی :رســانههای گروهــی یــا رســانههای جمعــی عبــارت اســت از مجموعــهای از
وســایل ارتباطــی کــه عمومــا ارتباطــی یــک ســویه را دنبــال میکننــد .رســانههای دیــداری و شــنیداری
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مثــل تلویزیــون و رادیــو و  ...از جملــه مهمتریــن رســانههای گروهــی هســتند .در ایــن پژوهــش ،بــه ســبب
ارائــه یــک دســتهبندی محــدود و مشــخص از رســانههای رســمی-قانونی -کــه میتــوان آنهــا را تریبــون
نظــام سیاســی بــه حســاب آورد ،رســانه رســمی متــرادف بــا صــدا و ســیما فــرض شــده اســت.
 .3رســانههای خارجــی :تعریــف رســانه گروهــی در عنــوان قبــل ذکــر شــد .از ســوی دیگــر و در نقطــه
مقابــل عنــوان رســانه گروهــی رســمی ،رســانههائی وجــود دارنــد کــه تریبــون سیســتم سیاســی ایــران بــه
حســاب نمیآینــد و برخــاف آن ،اهــداف و روشهائــی برخــاف رســانههای رســمی دارنــد .مشــخص تریــن
مصــداق ایــن عنــوان ،شــبکههای ماهــوارهای اســت کــه میتــوان در ایــن دســته بنــدی بــه آن اشــاره کــرد.
 .4سیســتم آمــوزش رســمی :نظــام آموزشــی هرکشــور یکــی از قلمروهــای فرهنــگ عمومــی اســت کــه
بقــای فرهنگــی جامعــه را از طریــق فرایندهــای اجتماعــی کــردن و فرهنگپذیــری تضمیــن میکنــد .نظــام
آموزشــی ،از یکســو عهــدهدار حفــظ نظــام اجتماعــی از طریــق درونــی کــردن ارزشهــای اصلــی جامعــه در
فراگیــران و از ســوی دیگــر عهــدهدار پــرورش حــس خالقیــت و نــوآوری در آنــان اســت .ایــن نظــام میبایــد
بیــن ثبــات و تغییــر ،و بیــن بازآفرینــی فرهنگــی و بــروز تغییــرات متناســب بــا شــرایط جامعــه ،تعــادل
ایجــاد کنــد کــه مســتلزم برنامــه ریــزی هــای نظــام منــد در عرصــه تعلیــم و تربیــت بــه عنــوان یکــی از
نهادهــای اولیــه و اصلــی فرهنــگ عمومــی اســت.
 .5دانــش و تعلقــات و گرایشهــای مذهبــی :دانــش و تعلقــات دینــی و مذهبــی ،بعنــوان یکــی از
عناصــر مهــم در شــکلگیری شــناخت افــراد قلمــداد میشــود .براســاس قوانیــن ایــران ،کشــوری مذهبــی و
بــا دیــن اســام اســت کــه بخــش کثیــری از مــردم معتقــد بــه تشــیع هســتند .تمایــات و باورهــای مذهبــی
مــردم در موقعیتهــای مختلــف بــروز و ظهــور بیشــتری پیــدا میکنــد.
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 .6تعلقــات وطنــی :نتیجــه نــگارش و انتقــال تجربیــات تاریخــی ،در طــول زمانهــای متمــادی و در

چارچــوب اقلیــم یــک ســرزمین ،منجــر بــه تشــکیل مفهومــی بــه نــام وطــن شــده اســت .مفهومــی کــه از
رهگــذر اوراق و اســناد تاریخــی ،بــه حافظــه همــه اعضــای یــک اقلیــم راه یافتــه و جــای خــود را در اندیشــه
آنــان بــاز کــرده اســت .بــه همیــن ســبب ،خوانــش هــر ملــت از تاریــخ کشــورش ،منجــر بــه ایجــاد احســاس
تعلــق در رونــد جامعــه پذیــری شــده و زمینههــای تصمیمگیــری افــراد را دچــار تاثیرپذیــری میکنــد.
 .7الگــوی فرهنگــی خانــواده :خانــواده همیشــه و همــه جــا و در بیــن تمامــی جوامــع بشــری بــه عنــوان
تمدنهــا و تاریــخ بشــر بــوده اســت.
اساس ـیترین نهــاد اجتماعــی زیربنــای جوامــع و منشــاء فرهنگهــاّ ،
انســانها در زندگــی خــود ،از دیگــران تأثیــر میپذیرنــد و بــر آنهــا تأثیــر میگذارنــد .در یــک خانــواده،
ـخصیت و ُخلــق و خــوی یکدیگــر مؤثّــر واقــع میشــوند.
از والدیــن گرفتــه تــا فرزنــدان ،در شــکلگیری شـ ّ
والدیــن براســاس طــرز فکــر ،عقایــد ،باورهــا و ارزشهایشــان فرزنــدان خــود را پــرورش میدهنــد و یکــی از
منابــع شــناختی افــراد در جامعــه بــه حســاب میآینــد.
 .8چهرههــا و افــراد صاحــب نفــوذ (ســلبریتیها) :هــر فــرد تاثیرگــذار ،مشــهور و شــناخته شــدهای
در عرصــه سیاســت ،اقتصــاد ،علــم و فرهنــگ ،ســینما ،موســیقی ،ورزش ،مدلینــگ و ...میتوانــد یــک
ســلبریتی محســوب شــود .ســلبریتیها در فرهنــگ عمومــی جامعــه تاثیرگــذار هســتند و میتواننــد منشــا
اثــر در جامعــه مخاطبیــن خــود باشــند.
 .9عالقــه و احســاس تاثیــر سیاســی :زمانــی کــه فــرد در برابــر واقعيتهــاي اجتماعــي خــود را دارای
قــدرت ارزيابــي كنــد و نســبت بــه واقعيتهــاي اجتماعــي عالقهمنــد باشــد .در حالــت مقابــل ،احســاس
ناتوانــی و عــدم عالقــه سیاســی اســت؛ احســاس بيقدرتــي سیاســی زمانــی حــاد و مذمــن میشــود کــه بــا
حــاالت و احساســات دیگــر همچــون :احســاس احتمــال پاييــن اثرگــذاري بــر عرصـه سياســي و فرايندهــاي
سياســي ،احســاس ناتوانــي بــر اثرگــذاري در انتخــاب کارگــزاران سياســي ،احســاس ناتوانــي در اثرگــذاري بــر
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قانونگــذاري ،احســاس ناتوانــي در حصــول بــه اهــدف سياســي ،احســاس ناتوانــي در جلوگيــري قانونــي از
اجــراي سياسـتهايي كــه نامطلــوب ارزيابــي شــوند ،احســاس در حاشــيه بــودن سياســي ،همــراه و همســو
میگــردد.
 .10بــاور بــه مقبولیــت نظــام :مقبولیــت نظــام بــه معنــای آن اســت کــه مــردم ،نظــام را قبــول
داشتهباشــند و آن را بپذیرنــد و بــا مشــروعیت متفــاوت اســت .زمانــی مــردم چنیــن بــاوری را دارنــد کــه
عملکــرد و کارآمــدی نظــام را مطلــوب ارزیابــی کــرده باشــند.
 .11بــاور بــه عملکــرد مســئوالن و مقامــات ارشــد نظــام :اعتمــاد عمومــی بــه حاکمیــت و امیــد بــه
آینــده در بســتر همــان نظــام سیاســی بــه عنــوان ســرمایه اجتماعــی محســوب میشــود کــه اگرچــه در
قالــب آمــار بیــان آن ســخت اســت امــا ســرمایه حقیقــی اســت کــه امتــداد نظــام سیاســی بــدان وابســته
اســت .در زمانــه کنونــی ،مســئله اعتمــاد عمومــی بیــش از هــر چیــز وابســته بــه عملکــرد مســئولین اســت.
 .12احســاس عدالــت اقتصــادی :ســنجش وضعیــت اقتصــادی و معیشــت مــردم ،در همــه جوامــع بــا
معیارهــای نســبتا یکســانی صــورت میپذیــرد .چــه از اینــرو کــه اگــر وضعیــت شــاخصهائی مثــل درآمــد
ســرانه ،خــط فقــر ،پراکندگــی اقشــار در طبقــات اقتصــادی و غیــره ،وضعیــت خوبــی در یــک جامعــه نداشــته
باشــد ،ســرمایه اجتماعــی نیــز در معــرض تهدیــد واقــع میشــود .عنصــر اساســی در احســاس مــردم از
وضعیــت اقتصــادی ،خاطــره و برداشــت ذهنــی آنــان از توزیــع عادالنــه امکانــات و ســرمایههای مــادی و
اجتماعــی اســت.
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 .13احســاس آســایش و رفــاه اجتماعــی :رفــاه ذهنــی و یــا احســاس رفــاه بــه برداش ـتهای ذهنــی
و تحلیلهــای افــراد در مــورد واقعیتهــای اجتماعــی برمیگــردد کــه در صورتــی کــه نســبت بــه آنهــا
رضایــت داشــته باشــند ،احســاس رفــاه و آســایش دارنــد .زمانــی کــه در جامعـهای فســاد ،رشــوه ،رانــت و ...

بــه میــزان باالیــی وجــود داشــته باشــد.
 .14مواجــه بــا نمادهــای غالــب :مواجــه بــا نمادهــای غالــب بــه دو شــکل همراهــی و لجاجــت بــروز پیــدا
میکنــد .احســاس عــدم عالقــه نســبت بــه حکومــت ،گاهــی بصــورت مخالفــت بــا نمادهایــی کــه بطــور
خــاص بــه آن برمیگــردد خــود را نشــان میدهــد .بــرای مثــال بعضــی از افــراد نســبت بــه حکومــت انتقــاد
و اعتراضهایــی دارنــد بــرای همیــن ســعی میکننــد تــا بــه نمادهــا و مناســبتهای حکومتــی بیاعتنایــی
و لجبــازی داشــته باشــند.
تعیین پیشرانها

منظــور از پیشــران یــا توصیفگــر ،هــر متغیــر تاثیرگــذاری اســت کــه صحنــه و محیــط کالن مــورد مطالعــه
مــا را متحــول کــرده و تغییــر میدهــد .بــه عبــارت روشــن تــر اینکــه؛ پیشــران ها ،فاکتورهــای اثرگــذاری

هســتند کــه مدیــران بــرای شــناخت آنهــا دســت بــه پژوهــش ،تحقیــق و مصاحبــه زده ،پــس از شناســائی
ایــن عوامــل ،از روش هــای مختلــف مدیریــت و آینــده پژوهــی ،اســتفاده کــرده و بــرای نیــل بــه وضعیــت
مطلــوب ،برنامه ریــزی می کننــد .پیشــرانها از دوجهــت بــرای مــا دارای اهمیــت هســتند؛ از یــک ســو در
مقــام توصیــف ،آینــده را بــر مبنــای آنهــا توصیــف میکنیــم؛ و از ســوی دیگــر در مقــام تجویــز و مبتنــی
بــر پیشــرانها ،آینــده را مطابــق بــا اهــداف مدیریــت میکنیــم.
نخســتین وظیفــه در ایــن گام ،تعریــف حیطــه و سیســتم تحــت مطالعــه اســت .دومیــن وظیفــه ،ایجــاد
انبــاری شــناخته شــده از تمامــی پیشــرانها و یــا عوامــل داخلــی یــا خارجــی اســت کــه بــه سیســتم
هویــت بخشــی میکنــد .ایــن انبــار تــا حــد ممکــن بایــد جامــع بــوده و در تشــکیل آن از هیــچ نکت ـهای
چشــم پوشــی نشــود .نقــش مهمــی کــه نخبــگان حــوزه مــورد مطالعــه ،در اینجــا ایفــا مــی کننــد ،بســیار
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مهــم و قابــل توجــه اســت .بــه ایــن معنــا کــه اگــر در نخبــگان در تعییــن پیشــران ها دچــار اشــتباه یــا
لغــزش شــوند ،تمــام رونــد برنامــه ریــزی و مدیریــت در ادامــه راه دچــار کــج روی شــده و سیســتم بــه
نتیجــه مطلــوب خــود نیــز نمــی رســد .در ادامــه ایــن رونــد و بــه منظــور دس ـتیابی بــه یــک فهرســت
همگــن ،بایــد تمــام پیشــرانها فهرســت شــده ،درصــورت نیــاز ،تکمیــل ،طبقــه بنــدی و یــا در برخــی از
مــوارد حــذف و اضافــه شــوند .پــس از نخســتین طبقهبنــدی پیشــرانها و تفکیــک پیشــرانهای داخلــی و
خارجــی ،واژه نامــه ایــن پیشــرانها بایــد تدویــن شــود.
تدویــن واژه نامــه پیشــران هــا در واقــع بــه ایــن نیــت صــورت مــی گیــرد کــه تعریــف درســت و یــک دســتی
از ایــن متغیرهــا بــرای همــه افــراد درگیــر پــروژه وجــود داشــته باشــد .تعریفــی ســاده و درســت کــه افــزون
بــر ارائــه درک فراگیــر در تعریــف پیشــران هــا ،از ســوء برداشــت هــای احتمالــی نیــز جلوگیــری کنــد .واژه
نامــه بــرای هــر پیشــران بایــد شــامل تعریــف پیشــران از دیــدگاه اعضــای گــروه ،اشــاره بــه مشــکالت ایجــاد
شــده از ســوی آن ،نشــانههای گرایــش تکاملــی آن در گذشــته و احتمــاال در آینــده و همچنیــن شکســت و
توقــف احتمالــی در گرایــش مفــروض باشــد (زالــی و عطریــان.)1395 ،
همانطــور کــه در قســمت قبــل بیــان شــد ،از طریــق آگاهــی بــه دســت آمــده از محتــوای مصاحبههــا
و مــرور منابــع و اطالعــات ،مــوارد کلیــدی در تعییــن پیشــرانها بیــان شــد ،ســپس از آنجــا کــه آینــده
نــگاری فرآینــدی نظاممنــد و مشــارکتی بــوده ،مشــارکت خبــرگان صاحــب نظــر و آگاهــان کلیــدی در
علــوم اجتماعــی ،مدیریــت رســانه ،علــوم ارتباطــات ،فلســفه و علــوم سیاســی میتوانــد بســیار راهگشــا
باشــد .بنابرایــن تحلیلهــا و بررسـیهای موشــکافانه عوامــل احصــاء شــده در پنــل خبــرگان انجــام شــد .در
ایــن پنلهــا همچنیــن بــه تحلیــل اثــر متقابــل عوامــل بــا روش نــرم افــزار میــک مــک پرداختــه شــده تــا
بــا کمیســازی نحــوه ارتبــاط آنهــا ،ماهیــت نســبی عوامــل و ارزیابــی آنــان طبــق نظرهــای خبرگانــی بــه
48

دســت بیایــد .در تحلیــل اثــر متقابــل بــا ورود عوامــل منتخــب و نمرهگــذاری میــزان تاثیرگــذاری دودویــی
آنهــا توســط خبــرگان ،ماتریســی بــه دســت آمــده کــه از چهــار ربــع مجموعــه عوامــل پیشــران کلیــدی
(فقــط بســیار تاثیرگــذار) ،مجموعــه عوامــل سیاســتی و برنامـهای یــا دوگانــه (بســیار تاثیرگــذار و همچنیــن
تاثیرپذیــر) ،مجموعــه عوامــل رصــد و شــاخص (فقــط بســیار تاثیرپذیــر) و عوامــل بــی اثــر (نــه تاثیرگــذار و
نــه تاثیرپذیــر) تشــکیل شــده اســت .ایــن ماتریــس خروجــی و مختصــات هــر عامــل در آن ،عــاوه بــر کمــک
در تشــخیص ماهــوی عوامــل ،بــه انتخــاب عــدم قطعیتهــای ســازنده محورهــای سناریونویســی کمــک
شــایانی مینمایــد (برومنــد و همــکاران.)1395 ،
در ایــن روش بــا تشــکیل ماتریــس اثــرات متقابــل مبتنــی بــر مطالعــات کتابخانـهای و نظــر خبــرگان ،میــزان
اثرگــذاری و اثرپذیــری هــر عامــل نســبت بــه دیگــری توســط خبــرگان بــرآورد خواهــد شــد .حاصــل جمــع
ســطرهای ماتریــس میــزان اثرگــذاری هــر عامــل را نشــان خواهــد داد و حاصــل جمــع ســتونها ،میــزان
اثرپذیــری را مشــخص خواهــد کــرد و هــر عامــل ،آرایـهای دو بعــدی خواهــد شــد ( )x,yکــه نشــان دهنــده
اثرپذیــری و نشــان دهنــده اثرگــذاری میباشــد .ماتریــس اثــرات متقابــل در ذیــل آمــده اســت.
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عامل دوم

عامل سوم

میزان اثرگذاری
عامل اول بر دوم

عامل چهارم

جمع سطرها
میزان اثرگذاری
هر عامل

میزان اثرگذاری
عامل دوم بر اول

عامل سوم
عامل چهارم
جمع ستون ها

میزان اثرپذیری
هر عامل
جدول (4ماتریس اثرات متقابل)

پــس از تعییــن میــزان اثرگــذاری و اثرپذیــری ،مختصــات هریــک از عوامــل در نمــوداری ترســیم میگــردد
و چهــار بخــش بــه شــرح شــکل ذیــل پدیــد میآیــد.
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شکل ( 2نمودار میزان اثرگذاری و اثرپذیری)

در ایــن مرحلــه نظــرات هریــک از خبــرگان در ماتریــش تاثیرگذاری/تاثیرپذیــری وارد شــد و بــا اســتفاده
از مــد دادههــا (دادههــای بــا بیشــترین تکــرار در هــر ســلول) ،ماتریســی تهیــه شــد کــه برآینــد نظــرات
خبــرگان پاســخ دهنــده بــه پرسشــنامه را نشــان میدهــد .ایــن برآینــد بــه صــورت ماتریســی  14*14اســت
کــه بــه عنــوان ورودی نــرم افــزار میــک مــک اســتفاده شــده اســت .بــرای نمــره گــذاری اعــداد  3-0درنظــر
گرفتــه شــد (عــدد  3بــا بیشــترین تاثیــر و عــدد  0بــا کمتریــن تاثیــر شــناخته شــده اســت).
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شکل (3تحلیل اثرات متقابل)
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بعــد از وارد کــردن نمــرات در نــرم افــزار میــک مــک ،نمــودار ذیــل بــه دســت آمــد (شــکل ســه) کــه
موقعیــت هــر کــدام از عوامــل را در آن نشــان میدهــد .ســه عامــل پیشــران یــا عــدم قطعیــت «مواجــه بــا
نمادهــای غالــب»« ،رســانههای داخلــی (صداوســیما)» و «چهرههــا و افــراد صاحــب نفــوذ» در راس ایــن
نتیجــه گیــری قــرار دارد .ایــن پیشــران¬ها در واقــع همــان فاکتورهــای مهــم و مــورد توجهــی هســتند کــه
بــا بیشــترین تاثیرگــذاری و کمتریــن تاثیرپذیــری در تدویــن ســناریوی هــای مدیریــت و آینــده پژوهــی ایــن
پــروژه بایــد مــورد توجــه واقــع شــوند.
عوامــل سیاســتی شــامل« :احســاس آســایش و رفــاه اجتماعــی»« ،احســاس عدالــت اقتصــادی»« ،بــاور
بــه مقبولیــت نظــام»« ،عالقــه و احســاس تاثیــر سیاســی »« ،شــبکههای اجتماعــی مجــازی»« ،الگــوی
فرهنگــی خانــواده» و «بــاور بــه عملکــرد مســئوالن» اســت کــه اثرگــذاری بــاال و تاثیرپذیــری باالیــی دارنــد.
«دانــش و تعلقــات و گرایشهــای مذهبــی» عامــل رصــدی اســت کــه کــم تریــن اثرگــذاری و بیشــترین
تاثیرپذیــری را دارد و در نهایــت «رســانههای خارجــی (ماهــواره)»« ،تعلقــات وطنــی » و «سیســتم آمــوزش
رســمی» نیــز متغیرهــای مســتقلی هســتند کــه در جریــان ایــن تحقیقــات حاصــل شــده انــد.
در شکل چهارم ،نقشه روابط بین متغیرها را نشان میدهد.
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شکل ( 4روابط بین متغیرها)
فضای سناریونویسی

نخســتین گام در مرحلــه سناریونویســی؛ تشــکیل چارچــوب ســناریوها توســط دو عــدم قطعیــت شــناخته
شــده و نهایتــا ارائــه پیــش نویســی از ســناریوهای اســتقرایی اســت.
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بــه طــور کلــی بــرای طراحــی یــک برنامــه مدیریتــی ،بایــد عــدم قطعیتهــا را شناســایی و مدیریــت
کــرد ،زیــرا همــه عــدم قطعیتهــا را نمیتــوان از آینــده حــذف نمــود .نادیــده گرفتــن عــدم قطعیتهــا

موجــب کاهــش توانایــی مســئوالن بــرای اقدامــات اصالحــی و رســیدن بــه یــک موقعیــت مطلــوب میشــود؛
همچنیــن نادیــده گرفتــن عــدم قطعیتهــا میتوانــد موجــب از دســت دادن شــانسها و فرصتهــای
آینــده و نهایتــا منجــر بــه ایجــاد یــک مدیریــت ناکارآمــد شــود .پــس همانطــور کــه در ابتــدای ایــن قســمت
نیــز اشــاره شــد ،عــدم قطعیتهــا یــا پیشــرانها ،میــدان مانــوری بــرای مدیریــت آینــده اســت .عواملــی
تاثیرگــذار کــه از رهگــذر آنهــا میتــوان آینــدهای را بــه صورتــی مطلــوب یــا نامطلــوب رقــم زد.
بعــد از بررســی ایــن عوامــل و گزینههــای طــرح شــده در پرسشــنامه ،جمعبنــدی نشســت نخبگانــی یــک
عــدم قطعیــت بحرانــی تشــخیص داده شــد؛ «مواجــه بــا نمادهــای غالــب» .مواجــه بــا نمادهــای غالــب
در دوحالــت بــروز میکنــد ،یکــی احســاس همراهــی و موافقــت و دیگــری احســاس لجاجــت و مخالفــت
اســت .اگــر احســاس همراهــی نســبت بــه نمادهــای غالــب در یــک جامعــه وجــود داشــته باشــد ،آمادگــی
ذهنــی بــرای حضــور در مناســبتها نیــز ایجــاد میشــود و همانطــور کــه پیشــتر گفتــه شــد ،مشــارکت در
مناســبتها باعــث انســجام اجتماعــی و در نهایــت حفــظ و نگهداشــت ســرمایه اجتماعــی میشــود.
منطق سناریوها

سناریوها برمبنای عدم قطعیت بحرانی طراحی میشوند که در ذیل به آنها اشاره شده است:
سناریو اول :همراهی با نمادهای غالب
الــف) مــردم نســبت بــه نمادهــای غالــب احســاس همراهــی داشــته باشــند و از طــرف دیگــر ،چهرههــا و
افــراد صاحــب نفــوذ نیــز کنــش و جریــان اثــر در راســتای ذهنیــت بخشــی مطلــوب بــرای مشــارکت در
مناســبتهای ملــی ،مذهبــی و انقالبــی را در مــردم بــه وجــود بیاورنــد.
ب) مــردم نســبت بــه نمادهــای غالــب احســاس همراهــی داشــته باشــند ،امــا کنــش چهرههــا و افــراد
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صاحــب نفــوذ مطلــوب نباشــد.
سناریو دوم :لجاجت با نمادهای غالب
ج) مــردم نســبت بــه نمادهــای غالــب احســاس لجاجــت داشــته باشــند ،امــا کنــش چهرههــا و افــراد
صاحــب نفــوذ مطلــوب باشــد.
د)مــردم نســبت بــه نمادهــای غالــب احســاس لجاجــت داشــته باشــند و همچنیــن چهرههــا و افــراد صاحــب
نفــوذ نیــز کنــش نامطلوبــی داشــته باشــند.
در قسمت بعد هریک از سناریوها توضیح داده میشود.
شرح و وصف سناریوها

 )1سناریو اول /همراهی با نمادهای غالب
مواجهــه بــا نمادهــای غالــب بــه عنــوان مولفــه عــدم قطعیــت بحرانــی ،بــه دســت آمــده اســت و ایــن بــدان
معناســت کــه در آینــده بعــد شــناختی ســرمایه اجتماعــی در مناســبتهای ملــی ،مذهبــی و انقالبــی نقــش
بســزایی را ایفــا میکنــد و مهمتــر از ســایر مولفههــا تشــخیص داده شــده اســت.
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در ســناریو اول مــردم نســبت بــه نمادهــا ،ارزشهــا و باورهــای موجــود در جامعــه احســاس همراهــی و
موافقــت میکننــد .مــردم نمادهــا را پذیرفتهانــد و احســاس خوبــی نســبت بــه آن دارنــد .نمادهایــی کــه در
جامعــه مــا وجــود دارد؛ مبــارزه بــا اســتکبار جهانــی و دفــاع از مظلومــان و مســتعفان ،فرهنــگ عاشــورایی،
عدالــت طلبــی و ظهــور امــام زمــان (عــج) و  . ...درواقــع مــردم بــا پذیرفتــن و بــاور بــه نمادهــای غالــب،
کــه در بســیاری از مــوارد سرمنشــا شــکلگیری و پیدایــش مناســبتها هســتند ،آمادگــی حضــور در

مناســبتهای ملــی ،مذهبــی و انقالبــی را پیــدا میکننــد .بــرای مثــال وقتــی بــاور بــه مبــارزه بــا اســتکبار
جهانــی در مــردم ایجــاد و تقویــت شــده باشــد ،آمادگــی ذهنــی بــرای حضــور در مناســبت روز قــدس نیــز
پدیــد میآیــد.
در ایــن شــرایط ،پیشــران «نقــش وکنــش چهرههــا و افــراد صاحــب نفــوذ» (ســلبریتیها) میتوانــد
تاثیرگــذار باشــد؛ چــرا کــه اگــر کنشــگری مطلوبــی داشــته باشــند ،بعــد شــناختی ســرمایه اجتماعــی بــرای
حضــور مــردم در مناســبتهای ملــی ،مذهبــی و انقالبــی حفــظ و ارتقــاء پیــدا میکنــد و ســبب میشــود
کــه مــردم بــا میــل و رغبــت بیشــتری نســبت بــه آن واکنــش نشــان دهنــد ،ولــی اگــر ســلبریتیها
نقــش خــود را بــه خوبــی ایفــا نکننــد و همــگام بــا نمادهــا و آرمانهــای حکومــت پیــش نرونــد ،بعــد
شــناختی ســرمایه اجتماعــی کاهــش پیــدا میکنــد .برایــن اســاس دو ســناریوی خــرد در ذیــل ســناریوی
اول میتــوان تصــور کــرد:
الف) همراهی با نمادهای غالب و کنشگری مطلوب سلبریتیها
ب) همراهی با نمادهای غالب و کنشگری نامطلوب سلبریتیها
در فضــای ســناریو الــف چنیــن تصــور میشــود کــه آحــاد جامعــه نســبت بــه نمادهــا و آرمانهــای
جمهــوری اســامی احســاس همراهــی و موافقــت داشــته باشــند و همچنیــن چهرههــا و افــراد صاحــب
نفــوذ نیــز نســبت بــه وقایــع و اتفاقــات واکنــش نشــان میدهنــد کــه ایــن کنشــگری بــا محتــوای مفیــد و
بــه موقــع اســت.
بــرای اینکــه مــردم نســبت بــه مناســبتهای ملــی ،مذهبــی و انقالبــی بــاور ،نگــرش و ذهنیــت مطلوبــی
داشــته باشــند (همانطــور کــه پیــش از ایــن گفتــه شــد ،مســاله طــرح حاضــر مدیریــت بعــد شــناختی
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ســرمایه اجتماعــی در مناســبتهای ملــی ،مذهبــی و انقالبــی اســت ،در درجــه اول بایــد نگــرش مطلوبــی
نســبت بــه مناســبتها در اذهــان و افــکار مــردم جامعــه شــکل بگیــرد و ســپس منجــر بــه حضــور در
مناســبتها شــود) رســانه ملــی (صــدا وســیما) نقــش بســزایی در ذهنیتســازی و ایجــاد نگــرش موافــق
در مــردم ایجــاد میکنــد و بــه نوعــی احســاس همبســتگی و اتحــاد را در بیــن مــردم تقویــت میکنــد،
ایــن باورهــا و نگرشهــا ،برســاخته ذهنــی افــراد جامعــه از وضعیتــی اســت کــه در آن زیســت میکنــد.
صداوســیمای ملــی ایــران از طریــق تولیــد و پخــش برنامههــای متعــدد از جملــه ،برنامههــای مســتند،
نماهنــگ ،گفتوگــو محــور و  ...بــه ایجــاد بینــش و تحریــک احساســات مردمــی میپردازنــد .صداوســیما
هرچقــدر بتوانــد واقــع بینانــه ،نگــرش درســت و صحیحــی را در مــردم ایجــاد کنــد -بــه نحــوی کــه مــردم
احســاس نکننــد کــه حالــت نمایشــی و دور از واقــع را دارد -بــه همــان میــزان مــردم احســاس و باورهــای
بهتــری نســبت بــه حضــور در مناســبتها در فضــای ذهنیشــان ایجــاد میشــود.
آمادگــی بــرای حضــور در مناســبتها همچنیــن متاثــر از ســه احســاس و بــاور در مــردم اســت؛ زمانــی
کــه احســاس آســایش و رفــاه اجتماعــی ،عدالــت اقتصــادی و عالقــه و تاثیــر سیاســی داشــته باشــند .ایــن
ســه احســاس یــک برآینــد ذهنــی اســت و ممکــن اســت بــا واقعیــت متفــاوت باشــد .بــه ایــن معنــا کــه مــا
احســاس عدالــت اقتصــادی داشــته باشــیم امــا در واقــع و براســاس معیارهــا بــا عدالــت اقتصــادی فاصلــه
داشــته باشــیم.
در ایــن فضــا ،برآینــد مطلوبــی در فضــای ذهنــی افــراد شــکلگرفته اســت و بــا اعتمــاد و رضایتــی کــه از
وضعیــت موجــود خــود و جامعــه دارنــد ،آمادگــی بــرای حضــور در مناســبتها را دارنــد .یکــی دیگــر از
عوامــل موثــر بــر آن را میتــوان بــاور بــه مقبولیــت نظــام دانســت ،اگــر مــردم یــک جامعــه کلیــت نظــام را
قبــول داشــته باشــند و همچنیــن از وضعیــت و عملکــرد مســئوالن رضایــت داشــته باشــند ،احتمــال حضــور
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در مناســبتها مخصوصــا مناســبتهای انقالبــی برایشــان بیشــتر میشــود.
بــرای مثــال میتــوان بــه اوایــل انقــاب اســامی اشــاره کــرد ،زمانــی کــه مــردم نســبت بــه نمادهــای
غالــب در جامعــه بــاور و احســاس عالقــه منــدی داشــتند و آمادگــی حضــور در مناســبتها بــه باالتریــن
میــزان بــود ،درنتیجــه ارتقــاء ســرمایه اجتماعــی را در جامعــه شــاهد بودیــم .مــردم بــا تمــام وجــود و ایمــان
قلبیشــان نمادهــای جمهــوری اســامی را پذیرفتــ ه بودنــد و انزجــار و مخالفــت خــود را بــا نمادهــای
شاهنشــاهی اعــام میکردنــد .ســلبریتیها کــه همراســتا بــا وقایــع انقــاب پیــش میرفتنــد ،موجــب
تهییــج و تشــویق نگــرش و باورهــای مــردمشــدند .اکثــر ســلبریتیهایی کــه در ایــران زندگــی میکردنــد،
ســعی داشــتند بــا ســخنرانیهایی کــه برگــزار میکردنــد نگــرش مــردم را نســبت بــه اهمیــت و نقــش
آنهــا بــرای حضــور در مناســبتها بیــان کننــد و از آنجــا کــه ســلبریتیها نــزد مــردم جایــگاه قابــل
قبولــی داشــتند ،منجــر بــه افزایــش ســطح ســرمایه اجتماعــی در جامعــه میشــد.
فضــای ســناریو اول ،همــان ســناریوی مطلــوب اســت و در راســتای چشــم انــداز و در افــق زمانــی پنــج ســاله
تعریــف شــده اســت ،امــا شــواهد حاکــی از آن اســت کــه وضعیــت جامعــه مــا بــرای رســیدن بــه آن ،نیازمنــد
تالشهــای جــدی از ســمت مســئوالن و متولیــان امــور جامعــه اســت .بــا وجــود آنکــه شــرایط انقــاب
اســامی در جامعــه مــا یــک رویــداد خــارق العــاده در زمینــه افزایــش و ارتقــای ســرمایه اجتماعــی بــود ،امــا
امــروزه تفــاوت چشــمگیری بــا آن زمــان پیــدا کــرده اســت بــا ایــن حــال جــای امیــدواری اســت ،جامعـهای
کــه چنیــن تجربــه و تصــوری داشــته بــاز هــم بتوانــد بــه جایــگاه پیشــین خــود بازگــردد.
در حالــت دوم در ســناریوی اول ،ســلبریتیها بــه دالیلــی کــه بیــان میشــود ،عملکردشــان همســو بــا
سیاســتهای حکومــت نیســت و در جلــب نظــر مــردم بــرای همراهــی آنهــا در مناســبتها خنثــی،
ضعیــف و یــا متضــاد عمــل کردهانــد.
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مــردم نمادهــای غالــب در جامعــه را بــاور دارنــد و هـمرای و همســو بــا آن هســتند ،امــا ســلبریتیها عملکــرد
درســتی ندارنــد .بــه ایــن معنــا کــه محتــوای نادرســتی ،مبهــم و یــا گمــراه کننــده را بیــان میکننــد و یــا
اینکــه بدموقــع واکنــش نشــان میدهنــد.
ذکــر ایــن نکتــه خالــی از لطــف نیســت کــه ســلبریتیها در ایــن نوشــتار همچــون رهبــران افــکار در جامعــه
حائــز جایــگاه و نقــش مهمــی در نگرشهــا و باورهــای مــردم دارنــد و میتواننــد بــه هدایــت و خطدهــی
آن بپردازنــد .ازیــن رو ضعــف عملکــرد و یــا تناقــض بــا سیاسـتهای حاکــم توســط ســلبریتیها در میــزان
تمایــل ،بــاور و ادراک مــردم نســبت بــه حضــور در مناســبتها تاثیرگــذاری زیــادی دارد.
بــرای مثــال در ایــام محــرم و عــزاداری ،برخــی از ســلبریتیها بــه بیــان ایــن مطلــب میپردازنــد کــه بــه
جــای برپایــی هیئــات ،هزینــه آن صــرف دســتگیری از فقــرا و نیازمنــدان شــود .ایــن در حالــی اســت کــه
مومنــان در طــول ســال اقدامــات خیرخواهانــه خــود را انجــام میدهنــد .در ایــن جــا شــاهد آن هســتیم کــه
مــردم بــه نمادهــای غالــب معتقــد هســتند امــا ســلبریتیها بــا بیــان مطالــب نادرســت ،ســرمایه اجتماعــی
را کاهــش میدهنــد.
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تکنولــوژی شــبکههای اجتماعــی مجــازی بــه ســلبریتیها ایــن امــکان را داده تــا از طریــق آن بتواننــد بــا
ســرعت بیشــتر و صراحــت بیشــتر نظــرات خــود را ابــراز کننــد و از طریــق ایجــاد کمپیــن و هشــتگ ،جریــان
اجتماعــی بــه وجــود بیاورنــد .در کشــور مــا بعلــت اینکــه رســانهها عمومــا دولتــی هســتند ،فضــای مجــازی
بســتری بــرای چنــد صدایــی و شــنیدن نظــرات مختلــف اســت ،ســلبریتیها نیــز بــا بهرهگیــری از آن بــه
ترویــج عقایــد و باورهــای خــود میپردازنــد و از آنجایــی کــه مناســبتهای ملــی ،مذهبــی و انقالبــی در
جامعــه و حکومــت مــا مهــم هســتند ،ســلبریتیها نیــز نظــر موافــق و یــا مخالــف خــود را نســبت بــه آن
بیــان میکننــد.

تلویزیونهــای ماهــوارهای معانــد مناســبتها را همچــون یــک ظرفیــت بــرای بــروز خشــم و مخالفــت
نســبت بــه جمهــوری اســامی میداننــد .در گذشــته در شــبکههای ماهــوارهای در ایــام محــرم و مصــادف
بــا مناســک عــزاداری ،بــدون توجــه بــه ایــن ایــام بــه برنامههــای خــود ادامــه میدادنــد .بعــد از آن
پیامهایــی مبتنــی بــر تســلیت ایــام عــزاداری از تیــزر پخــش میشــد و امــا امــروزه برداشــت و خوانــش
دیگــری از واقعــه عاشــورا را در دســتور کار خــود قــرار دادهانــد .بــه طــوری کــه تفســیرهایی برضــد و مخالــف
بــا جمهــوری اســامی از واقعــه عاشــورا ارائــه میدهنــد و پیامهــا و مصداقهــای واقعــه عاشــورا را در
ضدیــت بــا حکومــت معنــا میکننــد .بــه ایــن ترتیــب مــردم آمادگــی حضــور در مناســبتها را دارنــد امــا
بــا خوانشــی متفــاوت و مخالــف بــا ارزشهــای اســامی-ایرانی.
 )2سناریو دوم /احساس لجاجت با نمادهای غالب
در فضــای ســناریوی دوم مــردم نســبت بــه نمادهــای غالــب جامعــه احســاس لجاجــت دارنــد و یــا آنهــا
را نمیپذیرنــد .احســاس لجاجــت زمانــی ایجــاد میشــود کــه افــراد بیــن خودشــان و حکومــت تفــاوت
آشــکاری را بــاور کننــد و یــا سیاســتهای حاکــم بــر جامعــه را قبــول نداشــته باشــند و بــه نوعــی بــه
دنبــال ابــراز و اظهــار نارضایتــی از وضــع موجــود هســتند .در ایــن شــرایط مناســبتها امکانــی را بــرای بــروز
مخالفتهــا ایجــاد میکنــد .ایــن مخالفتهــا میتوانــد بــه اشــکال مختلــف بــروز پیــدا کنــد ،مثــل عــدم
حضــور در مناســبتها ،حضــور قهرآمیــز در مناســبتها ،خوانــش متفــاوت از مناســبتها.
در ایــن فضــای ســناریو کــه احســاس لجاجــت بــا نمادهــای غالــب وجــود دارد ســایر مولفههــا تابعــی از آن
قــرار میگیرنــد و دو ریــز ســناریو بــه شــرح ذیــل هســتند:
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ج) لجاجت با نمادهای غالب و کنشگری مطلوب سلبریتیها
د) لجاجت با نمادهای غالب و کنشگری نامطلوب سلبریتیها
احســاس لجاجــت بــا نمادهــای غالــب زمانــی تشــدید میشــود کــه مقبولیــت نظــام در اذهــان و افــکار مــردم
نیــز تضعیــف شــده باشــد .در آنصــورت حتــی اگــر ســلبریتیها تــاش کننــد تــا بصــورت نمادیــن مــردم را
بــرای حضــور در مناســبتها آمــاده کننــد ،احتمــال وقــوع آن غریــب بــه نظــر میرســد .در نتیجــه احتمــال
وقــوع ایــن ســناریو بســیار کــم اســت و ازیــن جهــت قابــل اعتنــا نیســت.
فضــای ســناریوی آخــر ،بدتریــن شــرایط و موقعیتــی اســت کــه میتوانــد بــه وقــوع بپیونــدد .در شــرایطی
کــه مــردم نســبت بــه نمادهــای غالــب جامعــه ،احســاس لجبــازی دارنــد و آنــان را نمیپذیرنــد ،ســلبریتیها
نیــز کنــش مطلوبــی از خــود بــروز نمیدهنــد ،مطالــب و محتــوای مبهــم ،تحریــک کننــده ،ضــد حکومــت را
در موقعیتهــای نامناســب بیــان میکننــد کــه باعــث میشــود مــردم در احســاس لجاجــت خــود بیشــتر
بماننــد و میلــی بــرای تغییــر آن نداشــته باشــند.
احســاس لجاجــت بــا نمادهــای غالــب ،مســالهای نیســت کــه در مقطــع زمانــی کوتــاه بــرای مــردم یــک
جامعــه بــه وجــود آمــده باشــد .مــردم زمانــی نمادهــای حکومــت را همراهــی نمیکننــد کــه احســاس
صداقــت ،عدالــت و امنیــت نداشــته باشــند .نمادهــا در یــک جامعــه ارزشهــا و آرمانهــای یــک جامعــه
هســتند و وقتــی مــردم احســاس کننــد کــه حکومــت برخــاف ارزشهــا و آرمانهــای خــود حرکــت
میکنــد ،نســبت بــه نمادهــای غالــب موضــع میگیرنــد و همچنیــن مســئوالن و مدیــران ارشــد نظــام کــه
وظیفــه سیاسـتگزاری و اجــرای امــور را دارنــد بــا عــدم صداقــت ،قصــور و خطــا در عملکردشــان مــردم را
بــه ســمت مخالفــت و لجاجــت میکشــانند.
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ســلبریتیها نیــز بدتریــن واکنــش و عملکــرد را از خــود نشــان میدهنــد و بــه جــای ســامان دادن ،هیــزم
بــر آتــش میاندازنــد .ممکــن اســت آنهــا باورهــا و عقایــد التقاطــی ،غــربزده ،خرافــی و  ...را بیــان کننــد
و موضعگیریهــای هیجانــی و در لحظــه از خــود بــروز دهنــد .بــرای مثــال میتــوان از اظهارنظرهــای
ناســنجیده و بعضــا نادرســت ســلبریتیها در مــورد روز هفتــم آبــان مــاه کــه مصــادف بــا تولــد کــوروش اســت
نــام بــرد ،کــه بــه یکبــاره تبدیــل بــه یــک اقــدام و اعتــراض نســبت بــه سیاسـتهای حاکــم دولــت و مبانــی
اســامی -ایرانــی شــد.
صــدا و ســیما بــه عنــوان رســانه ملــی ،جایــگاه خــود را از دســت دادهاســت و قــدرت تاثیرگــذاری ســازنده
در راســتای اهــداف حکومــت را نــدارد؛ چــرا کــه ســعی نکــرده خــود را مطابــق بــا نیازهــای مخاطــب ارتقــاء
دهــد و ســعی در بازنمایــی واقــع بینانــه و صحیــح از شــرایط موجــود را داشــته باشــد.
ماهــواره و شــبکههای اجتماعــی همراســتا و هــم جهــت بــا یکدیگــر ســعی در تخریــب و تضعیــف ســرمایه
اجتماعــی در مناســبتها را دارنــد و براســاس منافــع شخصیشــان بهرهبــرداری میکننــد و بــا ایجــاد
شــبه افکنــی و تردیــد افکنــی در بیــن مــردم آنهــا را مایــوس میســازند .بــرای مثــال ،بهمــن مــاه امســال
مصــادف بــا چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی اســت و شــبکههای ماهــوارهای از مدتهــا قبــل
بــرای آن برنامــه ریــزی کردهانــد و بــه تولیــد و پخــش برنامههــای مختلــف علیــه مقبولیــت و مشــروعیت
جمهــوری اســامی پرداختــه انــد؛ از ســرودهای خوانندههــای قدیمــی تــا برنامههــای مســتند و گفتوگــو
محــور پیرامــون بررســی وضعیــت موجــود کشــور و مقایســه آن بــا آرمانهــا و اهــداف انقــاب اســامی.
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بستههای پیشنهادی اقدام:

آینــده پژوهــی درصــدد ترســیم آیندههــای مختلــف و پی ـشرو ســت ،مدیــران و مســئوالن بــرای رســیدن
بــه آینــده مطلــوب در تــاش هســتند .بــه همیــن منظــور بــرای رســیدن بــه آن بایــد مجموعــه اقداماتــی
انجــام شــود کــه تحــت عنــوان اقدامهــای کنترلــی و شــکل دهنــده هســتند .اقدامهــای کنترلــی مجموعــه
اقدامهایــی هســتند کــه وظیفــه هدایــت و نظــارت عواملــی را دارنــد کــه قابلیــت تغییــر و اصــاح در آنهــا
باشــد .اقدامهــای شــکلدهنده ،مجموعــه اقدامهایــی هســتند کــه توانایــی ایجــاد ســاختار و شــکل را
دارنــد و اگــر بــه درســتی تعییــن و اقــدام شــوند ،دســتاوردهای خوبــی را بــه بــار میآورنــد .ازیــن رو،
پیشــنهادهایی بــرای مســاله حاضــر ارائــه میشــود:
الف) اقدامهای کنترلی
پرهيــز تمــام اجــزاي حاكميــت از ذكــر و ارائــه چندگانــه اســاميت-مليت-انقالبيبودن بويــژه در
مناســبتهاي حســاس
پرهيز ازعدم اشباع برنامههای صداوسیما از مناسبتها
مواجهه حقوقي و حتا قضايي با بيهوده گوييهاي شبه سلبریتیها
تشكيل تيمهاي رصدي در فضاي وب براي فهم روندهاي موضوع سازي در مناسبتها
جلوگيري جدي و حتا قانوني از مناسك سازي جديد بويژه در مناسبتهاي مذهبي
جلوگيري از تقويمسازي مناسبتي يا تغيير نظام مناسبتها
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ب) اقدامهای شکل دهنده
حمايــت از گروههــاي خــاق و حرفــهاي در ترندســازيهاي مناســبتي بــه نفــع ســرمايه ديني-ملــي-
انقالبي
حمايــت از ايدههــاي خالقانــه و مردمپســند در تبديــل ظرفيــت مناســبتها بــه ســرمايه اجتماعــي ملــي
بويــژه در مناســبتهاي مذهبــي
تدوين نقشه مديريت نظام مناسك در زندگي عمومي مردم
حمايت از ايدههاي خالقه جوانان در جهت مردميكردن مناسبتهاي انقالبي
تحــول در طراحــي و اجــراي راهپيمايــي بيســت و دوم بهمــن و تبديــل آن بــه امالمناســك نماديــن ملــي
و انقالبــي
تشكيل كميتههاي فعال و خوش ايده براي تصميمسازي در تقارن مناسبتها
برنامهريــزي بــراي ورود و حضــور گروههــاي خــاق فرهنگــي در مهدهــاي كــودك و پيشدبســتانيها
بــراي ارائــه برنامههــاي مناســب بويــژه مناســبتهاي انقالبــي
پايش مستمر سرمايه اجتماعي نظام بعد از دو مناسبت دهه محرم و بيست و دوم بهمن(ساالنه)
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جمعبندی

مناســبتهای ملــی ،مذهبــی و انقالبــی یکــی از بســترهای تقویــت ســرمایه اجتماعــی در بیــن مــردم
هســتند ،کــه اگــر از لحــاظ بعــد شــناختی فضــای مطلوبــی بــه وجــود آمــده باشــد ،مــردم حضــور و مشــارکت
باالیــی را از خــود نشــان میدهنــد .در ایــن نــگارش بــا هــدف جســتجو کــردن عوامــل محیطــی و اصلــی
کــه بــر بعــد شــناختی ســرمایه اجتماعــی تاثیرگــذار هســتند ،انجــام شــد و چهــارده مولفــه براســاس روش
تحقیــق -کــه آینــده پژوهــی اســت -احصــاء شــد .مولفههــا براســاس تکنیــک تحلیــل اثــرات متقابــل اولویــت
دهــی شــدند و بــه چهــار دســته تقســیم شــدند :مولفههــای پیشــران ،سیاســتی ،رصــدی و مســتقل .ســه
عامــل پیشــران یــا عــدم قطعیــت «مواجــه بــا نمادهــای غالــب»« ،رســانههای داخلــی (صداوســیما)» و
«چهرههــا و افــراد صاحــب نفــوذ» در راس ایــن نتیجــه گیــری قــرار دارنــد .ایــن پیشــران¬ها در واقــع همــان
فاکتورهــای مهــم و مــورد توجهــی هســتند کــه بــا بیشــترین تاثیرگــذاری و کمتریــن تاثیرپذیــری در تدویــن
ســناریوی هــای مدیریــت و آینــده پژوهــی ایــن پــروژه بایــد مــورد توجــه واقــع شــوند .عوامــل سیاســتی
شــامل« :احســاس آســایش و رفــاه اجتماعــی»« ،احســاس عدالــت اقتصــادی»« ،بــاور بــه مقبولیــت نظــام»،
«عالقــه و احســاس تاثیــر سیاســی »« ،شــبکههای اجتماعــی مجــازی»« ،الگــوی فرهنگــی خانــواده» و
«بــاور بــه عملکــرد مســئوالن» اســت کــه اثرگــذاری بــاال و تاثیرپذیــری باالیــی دارنــد« .دانــش و تعلقــات و
گرایشهــای مذهبــی» عامــل رصــدی اســت کــه کــم تریــن اثرگــذاری و بیشــترین تاثیرپذیــری را دارد و در
نهایــت «رســانههای خارجــی (ماهــواره)»« ،تعلقــات وطنــی » و «سیســتم آمــوزش رســمی» نیــز متغیرهــای
مســتقلی هســتند کــه در جریــان ایــن تحقیقــات حاصــل شــده انــد.
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در نهایــت ،مواجــه بــا نمادهــای غالــب بــه عنــوان عــدم قطعیــت بحرانــی بــه دســت آمــد و منطــق
سناریونویســی قــرار گرفتنــد .دو حالــت کلــی همراهــی و لجاجــت بــا نمادهــای غالــب بــرای متصــور شــدیم
و ریــز ســناریوها هــم براســاس دیگــر عوامــل بــه دســت آمــد.

همانطــور کــه پیشــتر گفتــه شــد ،آینــده پژوهــی درصــدد ترســیم آیندههــای پیــشرو اســت و یکــی از
آنهــا نیــز آینــده مطلــوب و دیگــری آینــده نامطلــوب اســت .بــرای رســیدن بــه آینــده مطلــوب و حــذر از
آینــده نامطلــوب بایــد اقدامهــای اتخــاذ شــود کــه در بخــش پیشــنهادها بــه آن اشــاره شــده اســت.
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