گزارش فرهنگ ،رسانه و اجتماع 41 -
«سناریوهای مدیریت سرمایه اجتماعی در بحرانهای طبیعی»

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

«سناریوهاییبرایمدیریت

سرمایه اجتماعی در بحرانهای اقتصادی »
گزارش فرهنگ ،رسانه و اجتماع 41 -

فــهــرســتمــطـالــب

چکیده6..........................................................................................................................................................................
مقدمه :طرح مساله 7....................................................................................................................................................
پیشینه موضوع12..........................................................................................................................................................
روششناسی طرح15.....................................................................................................................................................
سناریونویسی15.............................................................................................................................................................
مروری بر مبانی نظری19.............................................................................................................................................
مفهوم سرمایه اجتماعی19...........................................................................................................................................
تعریف سرمایه اجتماعی22...........................................................................................................................................
ابعاد سرمایه اجتماعی26...............................................................................................................................................
شاخصهای بع ِد شناختی سرمایه اجتماعی29............................................................................................................
کارکردهای سرمایه اجتماعی31...................................................................................................................................
بحرانهای اقتصادی33................................................................................................................................................
تعریف بحران اقتصادی35............................................................................................................................................
انواع بحران اقتصادی35...............................................................................................................................................
فرایند سناریو نویسی 39...............................................................................................................................................
تحلیل محیطی39........................................................................................................................................................
شناسایی عوامل کلیدی45............................................................................................................................................
تعیینپیشرانها50.........................................................................................................................................................
فضایسناریونویسی56.................................................................................................................................................
منطق سناریوها58.........................................................................................................................................................

سناریوی اول :حرکت در مسیر سبز58.......................................................................................................................
سناریوی دوم :پارکی شبیه ژوراسیک59....................................................................................................................
سناریوی سوم :رهایی از شائوشنگ60........................................................................................................................
سناریوی چهارم :مورد عجیب ولی اهلل سیف61........................................................................................................
منابع64...........................................................................................................................................................................

پروژهپژوهشی

«سناریوهایی برای مدیریت سرمایه اجتماعی در بحرانهای اقتصادی »

چکیده

پژوهــش حاضــر بــا نگاهــی بــه مدیریــت ســرمایه اجتماعــی در حــوادث اقتصــادی و تکیــه بــر مفاهیــم آینــده
پژوهــی را مدنظــر قــرار داد و روش طراحــی ســناریوهای آینــده را بــه عنــوان یکــی از پرکاربردتریــن روشهــا
بــرای آمــاده شــدن و کمــک بــه برنامهریــزی پیشــنهاد میکنــد.
بــرای ایــن منظــور بعــد از مــرور مبانــی نظــری ،مصاحبههــای عمیــق نخبگانــی صــورت گرفتــه اســت و
عوامــل کلیــدی موثــر بــر مدیریــت ســرمایه اجتماعــی در بحرانهــای اقتصــادی در جــدول  STEEPبــه
دســت آمــد و پــس از آن ده عامــل کلیــدی بــرای جــدول تاثیــرات متقابــل احصــاء شــد و نیروهــای پیشــران،
نیروهــای سیاســتی ،نیروهــای رصــدی بــا اســتفاده از نــرم افــزار  MICMACبــه دســت آمــد و در نهایــت
چهــار ســناریو بــرای پیــش بینــی آینــده طرحریــزی شــد.
کلیدواژه :سرمایه اجتماعی ،بحران اقتصادی ،آینده پژوهی ،سناریو نویسی.
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یکــی از دغدغههــای اصلــی متفکــران اقتصــادی ،معطــوف بــه یافتــن پاســخ ایــن پرســش بــوده اســت کــه
چــه عواملــی در رشــد و تحــوالت اقتصــادی در جامعــه اثرگــذار هســتند ،تــا پیــش از دهــه  1950مدلهــای
مرســوم رشــد اقتصــادی نتوانســت تبیینــی درایــن خصــوص ارئــه دهــد ،تــا اینکــه «شــولتز» -پــدر نظریــه
ســرمایه انســانی -اعــام کــرد کــه نقــش اصلــی را در تببیــن رشــد اقتصــادی ســرمایه انســانی ایفــا میکنــد.
نیــروی کاری کــه از آمــوزش ،مهــارت و تحصیــات بــاال برخــوردار باشــد میتوانــد تضمیــن کننــده رشــد
اقتصــادی جوامــع باشــد (رنانــی.)1389 ،
در دهــه 1990میــادی و همزمــان بــا فروپاشــی بلــوک شــرق ،شــواهدی بــه دســت آمــد کــه میتوانســت
نتایــج جدیــدی را بــه وجــود آورد .برخــی جوامــع و کشــورها بــه ســرعت بــه ســوی مرزهــای توســعهیافتگی
در حرکــت بودنــد درحالیکــه از ســرمایه مــادی و ســرمایه انســانی مطلوبــی برخــوردار نبودنــد .درایــن زمــان
بــود کــه محققــان متوجــه وجــود ســرمایه اجتماعــی شــدند .بدیــن ترتیــب اقتصاددانــان بــر موضــع ســرمایه
اجتماعــی متمرکــز شــدند و ارزش آن را تــا جایــی بــاال بردنــد کــه برخــی آن را «موتــور رشــد اقتصــادی»
دانســتند .آنــان بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه اگــر در جامعـهای ســرمایه اجتماعــی گســترش یابــد و انباشــت
آن بــه حــد کافــی برســر ،ســرمایه انســانی و ســرمایه اقتصــادی ،از مناطــق دیگــر بــه آن جامعــه ســرازیر
میشــوند (رنانــی.)1385 ،
حلقــه اتصــال ســرمایه اجتماعــی بــه اقتصــاد ،مبادلــه اســت .ســرمایه اجتماعــی شــرایطی را بــه وجــود
م ـیآورد کــه فــرد در مبادلــه ،از ســرقت فرصتهــا بــه دلیــل خســارتی کــه متوجــه طــرف مــورد مبادلــه
میشــود ،خــودداری میکنــد و ایــن مســاله او را در مبادلــه قابــل اعتمــاد میســازد ،بــه نحــوی کــه هزینــه
کنتــرل رفتــار و نظــارت بــر طــرف مبادلــه (هزینــه مبادلــه) را کاهــش میدهــد .فوکویامــا اعتقــاد داشــت
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کــه جوامــع و شــبکههایی کــه روابــط مبتنــی بــر اعتمــاد بیــن آنهــا وجــود نــدارد ،مجبورنــد بــر پایــه
اتصــاالت رســمی و قراردادهــای دفتــری ،بــه نظــم و تعــادل برســند .بدیــن ترتیــب آنــان در کنشهــای
اجتماعــی مجبــور بــه اســتفاده از قراردادهــا از پیــش تنظیــم شــده و هزینههــای همــراه آن خواهنــد بــود.
ایــن هزینههــا مــواردی هســتند کــه در صــورت وجــود ســرمایه اجتماعــی و اعتمــاد وجــود نخواهــد داشــت
(رنانــی.)1389 ،
کــره جنوبــی نمونــه بــارزی از کشــورهایی اســت کــه توانســت ظــرف مــدت چنــد دهــه بــه ســطح باالیــی از
توســعه دســت یابــد .ایــن کشــور در دهــه  1950و  1960یکــی از عقــب افتادهتریــن کشــورهای آســیا بــه
شــمار میرفــت .در جنــگ جهانــی دوم سیســتم اقتصــادی مســتعمراتی بــر ایــن کشــور حاکــم بــود کــه
بــرای اهــداف ژاپــن طراحــی شــده بــود .در جنــگ دو کــره نیــز زیربناهــای اقتصــادی کــره از بیــن رفــت
و ایــن کشــور تــا حــد بســیاری بــه کمــک هــای امریــکا وابســته شــد .امــا متعاقــب آن در ســال 1962
برنامههــای توســعه ایــن کشــور بــا عنــوان برنامههــای پنــج ســاله آغــاز شــد .توســعه صنعتــی کــره جنوبــی
بــر مبنــای عــادی ســازی روابــط بــا ژاپــن و اســتراتژی توســعه صــادرات پایــه گــذاری شــد .ایــن رونــد در
چنــد دهــه ادامــه یافــت بــه نحــوی کــه امــروز اقتصــاد کــره جنوبــی ســیزدهمین اقتصــاد بــزرگ جهــان و
چهارمیــن اقتصــاد بــزرگ آسیاســت (شــیرخانی و واســعی زاده.)1390 ،
ســرمایه اجتماعــی ســومین ســرمایه از ســرمایه هــای چهارگان ـهای اســت کــه اقتصاددانــان بــه اهمیــت آن
بــرای رشــد و توســعه اقتصــادی پــی بردهانــد .درواقــع بــدون ســرمایه اجتماعــی ،امــکان ترکیــب و همــکاری
ســرمایههای اقتصــادی و انســانی بــرای تولیــد و رشــد وجــود نــدارد .در بســتر ســرمایه اجتماعــی اســت کــه
دو ســرمایه دیگــر بــا هــم ترکیــب میشــوند و بــه محصــول و خدمــت و ارزش تبدیــل میشــوند (رنانــی،
.)1393
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ســرمایه اجتماعــی –کــه در ایــران در یکــی دو ســال اخیــر بــه گون ـهای فزاینــده در دهــان عــام و خــاص
افتــاده اســت -بــا ایــن خطــر رو بــه رو ســت کــه بــا ســاده ســازیها و بدفهمیهایــی مواجــه شــود کــه
بســیاری از دیگــر واژگان تخصصــی شــدهاند .حتــی در مــورد ســرمایه اجتماعــی ایــن خطــر وجــود دارد کــه
دســتاویز همــان کســانی شــود کــه خــود ســرمایه ســوزند .مفهــوم ایــن واژه اگــر بــه ظاهــر ســاده اســت امــا
تحقــق آن در عالــم بیــرون و در جامعــه ،فراینــدی بــس پیچیــده اســت .بیــم آن مـیرود کــه برخــی گمــان
کننــد ســرمایه اجتماعــی را میتــوان همچــون ســایر ســرمایهها ،بــا برنامــه ریــزی تولیــد کــرد .ســرمایه
اجتماعــی چونــان پــروژه نیســت ،بلکــه پروســه اســت .ســرمایه اجتماعــی بــا دســتور و موعظــه تولیــد
نمیشــود بلکــه بــا عمــل تــک تــک کنشــگران اجتماعــی شــکل میگیــرد .ســرمایه اجتماعــی آیینــه تمــام
نمــای هــر آن چیــزی اســت کــه ملتهــا از فرهنــگ و تمــدن و اخــاق و تاریــخ و فنــاوری دارنــد .ســرمایه
اجتماعــی عصــاره عصــاره فضایــل ملتهاســت .نیــز یگانــه ســرمایه ای اســت کــه تولیــد نهای ـیاش نزولــی
نمیشــود .ســرمایه اجتماعــی پدیــدهای خــود افزاســت و اگــر در مســیر رشــد باشــد ،خــود را بــه گون ـهای
فزاینــده تقویــت میکنــد لیکــن اگــر در مســیر تخریــب باشــد ،بهمــنوار بــه تخریــب خــود میپــردازد
(فرانکوئیــس.)22-21 :1386 ،
فایــن ( )2002معتقــد اســت ،ســرمایه اجتماعــی بــه منزلــه چســبی اســت کــه انســجام جوامــع را تضمیــن
میکنــد و بــدون آن هیــچ رشــد اقتصــادی یــا بهزیســتی انســانی میســر نمیشــود .بــدون ســرمایه
اجتماعــی ،ســرمایهگذاریها و برنامهریزیهــای دولــت بــرای رشــد اقتصــادی تحقــق نمییابــد .زیــرا
نیــاز بــه مشــارکت مــردم کــه بــه نوبــه خــود بــر پایــه اعتمــاد متقابــل بیــن مــردم و دولــت اســتوار اســت،
دارای اهمیــت کلیــدی اســت.
از فروردیــن ســال جــاری نــرخ دالر از  ۵هزارتومــان تــا  ۲۰هــزار تومــان در حــال نوســان بــوده اســت ،نــرخ
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بیــکاری  %۱۰٫۴ +( %۱۲٫۱اشــتغال ناقــص) ،تــورم دورقمــی (بیــن  ۱۰تــا  ۱۲۰درصــد بســته بــه نــوع
محاســبه تــورم بــا مبنــای گذشــتهنگر و آیندهنگــر) رســیده اســت .آمارهــای غیررســمی از افزایــش نزدیــک
بــه  %۱۰۰ای قیمــت مســکن و خــودرو طــی کمتــر از  ۶مــاه حکایــت دارد و تفــاوت قیمــت کارخانــه و بــازار
آزاد خــودرو پرایــد بــه عنــوان پرحــرف و حدیثتریــن خــودرو طــول تاریــخ صنعــت ایــران ،بــه بیــش از
 ۲۰میلیــون تومــان رســیده اســت .ایــن حجــم از ناپایــداری در اقتصــاد کالن و در بــازهای بــه ایــن کوتاهــی
قطعــاً بحــران اقتصــادی محســوب میشــود ولــی توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه ریشــه ایــن
بحــران اقتصــادی ،صرفــا در مســائل اقتصــادی نیســت و تقلیــل اقتصــاد بــه اقتصــاد ،نوعــی آدرس غلــط دادن
محســوب میشــود .در چنیــن فضایــی ترمیــم ســرمایه اجتماعــی امــری محــال بــه نظــر میرســد و نهتنهــا
اصــاح ســاختار اقتصــادی بلکــه هرگونــه تغییــر مؤثــری اساســی کــه نیــاز بــه حمایــت همهجانبــه مــردم
باشــد را محــال نشــان میدهــد (ســایت ایگنــا.)1397 ،
ســرمایه اجتماعــی از تعریــف روشــن و دقیقــی برخــوردار نیســت و همچنیــن یــک وضعیــت کیفــی را
توصیــف میکنــد کــه بــر جامعــه و روابــط بیــن افــراد و گروههــا حاکــم اســت .وجــود ایــن فضــا ،روابــط
بیــن افــراد را تســهیل کــرده و اعتمــاد بیــن آنهــا را بهبــود میبخشــد .بدیهــی اســت اندازهگیــری و ارائــه
شــاخصی کــه بتوانــد چنیــن فضایــی را بــه خوبــی ترســیم کنــد ،بســیار پیچیــده اســت .از آنجــا کــه ســرمایه
اجتماعــی دامنــه وســیعی را شــامل میشــود ،از ایــن رو معیارهــا و شــاخصهایی کــه بــرای ســنجش آن
معرفــی میشــوند کامــا متنــوع هســتند (ســوری.)1393،
ســرمایه اجتماعــی دارای ابعــاد شــناختی ،ســاختاری و ارتباطــی اســت .در ایــن پژوهــش تمرکــز مــا بــر بعــد
شــناختی ســرمایه اجتماعــی اســت بــه ایــن دلیــل کــه ســرمایه اجتماعــی ماهیتــی شــناختی دارد کــه در
ســاختار و ارتباطــات میــان اعضــای شــبکه محقــق میشــود فلــذا فضــا شــناختی در فضــای ســاختاری و
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ارتباطــی درهــم تنیــده و ممــزوج میشــود .بــا ایــن حــال تــا فضــای شــناختی پدیــدار نشــود ،نمیتــوان
انتظــار دســتیابی بــه ابعــاد دیگــر ســرمایه اجتماعــی را داشــت.
عــدم تفکیــک ابعــاد ســرمایه اجتماعــی ،موجــب بــه مقصــود نرســیدن بســیاری از پژوهشهــا در ایــن حــوزه
مطالعاتــی اســت .حــال ســوال اساســی و مهــم ایــن اســت کــه چــه عوامــل شــناختی بــر ســرمایه اجتماعــی
مــردم در شــرایط بحرانهــای اقتصــادی تاثیرگــذار اســت؟
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پیشینه موضوع

مطالعــات زیــادی در مــورد اثــر ســرمایه اجتماعــی بــر رشــد اقتصــادی در تحقیقــات خارجــی و اندکــی داخلی
وجــود دارد ،امــا تعــداد بســیار اندکــی از مقــاالت هســتند کــه بــه بررســی ســرمایه اجتماعــی در مواقــع
بحرانهــای اقتصــادی پرداختــه انــد.
مطالعات داخلی:
 بررســی رابطــه بیــن نوســانات درآمدهــای نفتــی و انــدازه دولــت بــر ســرمایه اجتماعــی در ایــران ()1394توســط کریمــی و همــکاران انجــام گرفتــه اســت .در ایــن پژوهــش بــه روش فوکویامــا از وجــود ناهنجــاری بــه
عنــوان شــاخص نشــان دهنــده نبــود یــا تخریــب ســرمایه اجتماعــی اســتفاده شــده اســت .در نتیجــه ســرمایه
اجتماعــی بصــورت میانگیــن دو شــاخص ســرانه پروندههــای قضایــی (شــامل چکهــای برگشــتی) و ســرانه
حقیقــی مطالبــات غیرجــاری سیســتم بانکــی (شــامل معوقــات) از بخــش خصوصــی تعریــف شــده اســت.
نتایــج نشــان داد کــه رونــد ســرمایه اجتماعــی در ایــران نزولــی اســت.
 تــورم و کاهــش ســرمایه اجتماعــی ایــران ( )1393زبیــری و ابراهیمــی ،طــی دوره  1345تــا  1385بــهبررســی اثــر تــورم بــر ســرمایه اجتماعــی پرداختنــد .نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش حاکــی از تاثیــر منفــی
و معنــی دار تــورم بــر ســرمایه اجتماعــی طــی دوره مــورد بررســی بــود .نکتــه قابــل توجــه پژوهــش اشــاره
بــه اثــر منفــی ناشــی از شــوک تورمــی تــا  23دوره بعــد در ســرمایه اجتماعــی بــود کــه بــا توجــه بــه اینکــه
بازســازی ســرمایه اجتماعــی پــس از تخریــب آن بســیار مشــکل خواهــد بــود ،ضــرورت برنامهریــزی جهــت
کاهــش نــرخ تــورم در اقتصــاد ایــران را بیــش از پیــش نمایــان میکنــد.
 شــیرخانی و واســعی زاده ( )1390بــه مطالعــه «ســرمایه اجتماعــی و توســعه اقتصــادی :بررســی مقایسـهای12

ایــران و کــره جنوبــی» پرداختهانــد .یافتههــا حاکــی از آن اســت کــه ارتباطــی معنــادار بیــن پاییــن بــودن
ســطح کلــی ســرمایه اجتماعــی در ایــران و ناکامــی در دســتیابی بــه اهــداف توســعهای کشــور قابــل مشــاهده
اســت .در مقابــل بــاال بــودن ســطح ســرمایه اجتماعــی در کــره جنوبــی نقشــی مثبــت در دســتیابی کــره بــه
جایــگاه ممتــاز از نظــر توســعه اقتصــادی داشــته اســت.
 اثــر ســرمایه اجتماعــی بــر رشــد اقتصــادی ( )1389رنانــی و دلیــری در ایــن مطالعــه در دوره 1384-1379بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ســرمایه اجتماعــی همچــون ســرمایه فیزیکــی و ســرمایه انســانی دارای اثــر
مثبــت و معنــی داری روی رشــد اقتصــادی بــوده اســت.
مطالعات خارجی:
 نقــش ســاخت و اتصــال ســرمایه اجتماعــی شــناختی در انگیــزه هــای کارافرینــی در اقتصادهــای درحــالگــذار ( .)2017در ایــن مقالــه بــه نقــش کارآفرینــی در توســعه اقتصــادی کشــورها بــرای آینــده اشــاره شــده
اســت و براســاس تئــوری شــناخت اجتماعــی اســتدالل میکنــد کــه ســاخت و پیونــد ســرمایه اجتماعــی
شــناختی میتوانــد کارآفرینــی را در کشــورهای مــورد مطالعــه (مقدونیــه و کرواســی) تاثیرگــذاری مثبتــی
داشــته باشــد .نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه بــا افزایــش ســرمایه اجتماعــی شــناختی در محیــط کار،
جوانــان بــرای خودکفایــی تــاش میکننــد.
 تاثیــر ســرمایه اجتماعــی بــر خودکشــی دانــش آمــوزان کالــج در یونــان در طــول بحــران اقتصــادی(.)2018در ایــن پژوهــش بــه مطالعــه عوامــل شــناختی کــه بــر دانــش آمــوزان در طــول بحــران اقتصــادی
موثــر بودنــد بصــورت مقطعــی پرداختــه شــد و نتایــج حاکــی از ایــن بــود کــه بیــن ســرمایه اجتماعــی و
خودکشــی و خودســوزی دانــش آمــوزان ارتباطــی پیــدا نشــد.
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 ســرمایه اجتماعــی تحــت شــرایط بحــران اقتصــادی  -نمونــه ای از کشــورهای جنــوب اروپــا ( .)2018درایــن پژوهــش روندهــای موثــر بــر ســرمایه اجتماعــی در طــی بحرانهــای اقتصــادی مــورد مطالعــه قــرار
گرفتــه اســت .بــرای ایــن منظــور نتایــج نظرســنجیهای را قبــل و بعــد از ســال  2007مقایســه کردنــد
و همچنیــن مطالعــات نظــری نشــان داد کــه هیــچ طــرح تجربــی جهانــی بــرای مقابلــه بــا بحــران از نظــر
ســرمایه اجتماعــی طــرح ریــزی نشــده اســت.
 اعتمــاد در زمــان بحــران اقتصــادی در اســپانیا :پارادوکسهایــی بــرای نظریــه ســرمایه اجتماعــی (.)2018موسســه پژوهشــی اقتصــاد کاربــردی در بارســلونا از جملــه موسســاتی اســت کــه بــه منظــور توســعه ســنجی
اقتصادهــای کــوچ و کالن و بــرای تجزیــه و تحلیــل فعالیتهــای اقتصــادی بــه ارزیابــی ســرمایه اجتماعــی
میپــردازد.
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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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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،
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
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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.
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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 (پــاک سرشــت.)1393 ،

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 ،
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تعریف سرمایه اجتماعی

ســرمایه اجتماعــی از جملــه مفاهیمــی اســت کــه اخیــرا در مطالعــات اقتصــادی نقــش عمــدهای پیــدا کــرده
اســت .امــا همــواره بیــن اندیشــمندان اقتصــادی ،بــر روی چگونگــی اثرگــذاری ایــن متغیــر اجتماعــی بــر
تولیــد اقتصــادی تردیــد وجــود دارد (رنانــی.)1389 ،

بورديــو ( )1985اوليــن كســي اســت كــه بــه زعــم پورتــز تحليــل منظمــي از ســرمايه اجتماعــي بــه دســتداده اســت ،از دیــدگاه بوردیــو ،ســه نــوع ســرمایه اقتصــادی ،فرهنگــی و اجتماعــی قابــل شناســایی اســت و
ســرمایه اقتصــادی شــکل غالــب ســرمایه اســت و انــواع دیگــر ســرمایه –فرهنگــی و اجتماعــی -ابــزاری بــرای
رســیدن بــه ســرمایه اقتصــادی اســت .بــه عبــارت دیگــر اگــر ســرمایه فرهنگــی یــا اجتماعــی نتوانــد موجــب
رشــد ســرمایه اقتصــادی شــود ،ارزشــی نخواهــد داشــت (الوانــی.)1381 ،
کلمــن ( )1990ســرمایه اجتماعــی را از دیدگاهــی دیگــر مطالعــه میکنــد ،بــه ایــن ترتیــب کــه ســرمایهاجتماعــی را باتوجــه بــه نقــش و کارکــردی کــه دارد تعریــف میکنــد .برایــن مبنــا ،ســرمایه اجتماعــی
«ارزش آن جنبــه از ســاختار اجتماعــی کــه بــه عنــوان منابعــی در اختیتــر اعضــا قــرار میگیــرد تــا بتواننــد
بــه اهــداف و منافــع خــود دســت پیــدا کننــد» .برخــاف بوردیــو کــه ســرمایه اقتصــادی را بــه عنــوان هــدف
نهایــی درنظــر میگیــرد ،کلمــن حصــول بــه ســرمایه انســانی را هــدف نهایــی میدانــد ،امــا همچنــان
ســرمایه اجتماعــی نقــش ابــزاری را ایفــا میکنــد و بعنــوان ابــزار بــرای رســیدن بــه ســرمایه انســانی قلمــداد
میشــود.
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پوتنــام ( )1993بــه تاثیــر ســرمایه اجتماعــی بــر رژیمهــای سیاســی تاکیــد میکنــد و ســرمایه اجتماعــیرا «مجموعــهای از مفاهیمــی ماننــد اعتمــاد ،هنجارهــا و شــبکهها میدانــد کــه موجــب ایجــاد ارتبــاط و
مشــارکت بهینــه اعضــای یــک اجتمــاع شــده و در نهایــت منافــع متقابــل آنــان را تامیــن خواهــد کــرد».

پوتنــام ســرمایه اجتماعــی را ابــزاری بــرای رســیدن بــه توســعه سیاســی و اجتماعــی میدانــد و تاکیــد
عمــده وی بــر مفهــوم اعتمــاد اســت .جلــب اعتمــاد میــان مــردم و دولتمــردان و نخبــگان سیاســی موجــب
دســتیابی بــه توســعه سیاســی میشــود.
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.
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محققین

تعریف سرمایه اجتماعی

بوردیو

منابعی هستند که منافع رسیدن

سطح تجزیه و تحلیل

هدف
به

سرمایه افراد در حال رقابت با هم

عمومی را مورد ارزیابی اقتصادی

(فرد با فرد)

قرار میدهند.
کلمن

جنبههایی

از ساختار رسیدن به سرمایه انسانی افراد در گروههای فامیلی

اجتماعی است که اعضا از

و اجتماعی (فرد با گروه)

آن به عنوان منبعی برای
رسیدن به منافع خود
استفاده میکنند.
پوتنام

اعتماد،

هنجارها

و رسیدن به دموکراسی و حکومتهای سیاسی در

شبکههایی که تسهیل توسعه اقتصادی

سطح ملی (گروه با

کننده همکاری اعضا برای

حکومت ملی)

رسیدن به منافع مشترک
است.
جدول تعاریف و سطح تحلیل و اهداف سرمایه اجتماعی (الوانی)1381

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 یکــی از تعاریــف بومــی ســرمایه
اجتماعــی بــرای توضیــح آن درنظــر گرفتــه شــده اســت:
ســرمایه اجتماعــی عبــارت اســت از شــبکه روابــط اجتماعــی کــه منســجمکننده تعامــات انســانها بــا
24

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 ،
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ابعاد سرمایه اجتماعی

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 بعــد محــدود کــرده و در نتیجــه ابعــاد
دیگــر را کنــار گذاشــته اســت .امــا بــرای روشـن شــدن ایــن مطلــب ،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 جدول یک شاخصهای سرمایه اجتماعی برای هریک از ابعاد ساختاری ،ارتباطی و شناختی بیان شده است (ازكيا و غفاري:)1384 ،
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
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بعــد شــناختی بــه بخــش نامحســوس ســرمایه اجتماعــی ماننــد ارزشهــا ،عقایــد ،نگرشهــا ،رفتــار و
هنجارهــای اجتماعــی میپــردازد .ارزشهــای شــناختی بــه روحیــه اعتمــاد و یکپارچگــی اعضــا و همینطــور
ارتبــاط متقابــل کــه میــان اعضــای یــک جامعــه وجــود دارد میپــردازد ایــن ارزشهــا شــرایطی را در
جامعــه بــه وجــود میآورنــد کــه در آن اعضــا بــرای اهــداف مشــترک میتواننــد بــا هــم همــکاری نماینــد
(الوانــی.)1381،
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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 ،
ب) ارزش

2

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

3

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.

1 . Attitude
2 . value
3 . Norm
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1

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 ،
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1 . Belief

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
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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 ،
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وقــوع انقــاب صنعتــی در اواخــر قــرن هجدهــم و اوایــل قــرن نوزدهــم ســرآغاز نظــام اقتصــاد ســرمایه
داری اســت .از آن زمــان تاکنــون ایــن نظــام بحرانهــای متعــدد اقتصــادی را پشــت ســر گذاشــته اســت .از
دیــدگاه نظــری دالیــل زیــادی وجــود دارد کــه بتــوان ایــن فرضیــه را تأییــد کرد،کــه بحرانهــای اقتصــادی
از پدیدههــای ذاتــی در نظــام اقتصــاد ســرمایهداری اســت .از ســوی دیگــر ،وقــوع دههــا بحــران جــدی در
خــال دو قــرن اخیــر میتوانــد فرضیــه فوقالذکــر را بــه لحــاظ مشــاهدات و ســنجشهای آمــاری تأییــد
کنــد .بــا وجــود ایــن ،نمیتــوان نتیجــه گرفــت کــه بحرانهــای اقتصــادی اساس ـاً نگــران کننــده نیســت
و لــذا نیــازی بــه بررســی و تجزیــه و تحلیــل و تدویــن سیاس ـتهای مناســب بــرای پیشــگیری و مدیریــت
بحــران نــدارد .شــاید بتــوان ایــن بحرانهــا را بــا وقــوع زمیــن لرزههــا در نظــام طبیعــت مقایســه کــرد زیــرا
اوالً لــرزش زمیــن ذات ایــن نظــام طبیعــی اســت و ثانی ـاً بــه طــور مرتــب و پیوســته وجــود دارد هرچنــد
وقــوع بســیاری از آنهــا احســاس نمیشــود امــا توســط دســتگاههای زلزلهنــگار قابــل ثبــت اســت .بــا
وجــود ایــن برخــی زمینلرزههــا جــدی اســت و برخــی دیگــر بســیار نگــران کننــده و تعــدادی مصیبتبــار
اســت.
تاریــخ بحرانهــای اقتصــادی در دنیــا نشــان دهنــده مخــرب بــودن بعضــی از آنهــا میباشــد ،کــه الزم بــه
طراحــی سیســتمی هســت تــا بتوانــد جلــوی آثــار مخــرب برخــی از ایــن بحرانهــا گرفتــه شــود .لذا سیســتم
هشــداردهنده در جهــان اولیــن بــار بعــد از بحــران ارزی کشــورهای اروپایــی در ســال ، ۱۹۹۲-۹۳بحــران
کشــورهای آمریــکای التیــن  ۱۹۹۴-۹۵و بطــور جدیتــر بعــد از بحــران کشــورهای شــرق آســیا در ســال
 ۱۹۹۷-۹۸مطــرح شــد ،کــه تاکنــون عــاوه بــر صنــدوق بینالمللــی پــول کــه پیشــرو ایــن روش میباشــد،
یــک ســری مقــاالت دانشــگاهی و تحقیقــات بانکهــای مرکــزی کشــورها در ایــن زمینــه موجــود مــی
باشــد .بنابرایــن در حــوزه طراحــی سیســتم هشــدار دهنــده ،بیشــتر ایــن تحقیقهــا در حــوزه بحرانهــای
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ارزی موجــود میباشــند و در حــوزه بحــران مالــی پژوهشهــا انــدک میباشــد ولــی ســعی شــده اســت
کــه از پژوهشهــای صــورت گرفتــه در حــوزه بحــران ارزی و بانکــی نیــز اســتفاده شــود .بنابرایــن مدلهــای
موجــود در سیســتم هشــدار دهنــده شــامل مدلهــای ســاختاری و غیرســاختاری میباشــد .مدلهــای
ســاختاری شــامل مدلهــای الجیــت و پروبیــت و سیســتم منطــق فــازی و مدلهــای غیرســاختاری شــامل
رویکــرد ســیگنالی میباشــد .مث ـ ً
ا در حــوزه الجیــت و پروبیــت مطالعاتــی از ایچنگریــن ســال  ، ۲۰۰۰رز
ویپلــر ســال ، ۱۹۹۶کامینســکای و رینهــارت ســال ( )۱۹۹۸دربــاره بحــران ارزی و همچنیــن بوســایر و
فراتزشــر( )۲۰۰۲دربــاره بحــران مالــی موجــود اســت و در حــوزه رویکــرد ســیگنالی کــه معمــوالً بــرای یــک
کشــور واحــدی صــورت گرفتــه اســت  ،اوغلــی بــرای اقتصــاد ترکیــه ســال  ، ۲۰۰۰پــارک بــرای اقتصــاد کــره
جنوبــی  ،۲۰۰۲تامبونــان ســال  ۲۰۰۲بــرای اندونــزی مطــرح کردنــد  .در ایــران نیــز نــادری در ســال ۱۳۸۲
تــاش کــرد تــا بتوانــد چنیــن سیســتمی را بــرای اقتصــاد ایــران تبییــن نمایــد.
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در صورتیکــه هــر کــدام از متغیرهــای اقتصــادی در بخــش کالن از قبیــل مالــی ،پولــی و بانکــی ،ارزی و
… ..بیــش از دو برابــر انحــراف معیــار از میانگیــن خــود نوســان نمایــد ( البتــه در جهــت عکــس اثرگــذاری
مثبــت آن متغیــر بــر اقتصــاد ) ،در آن بخــش از اقتصــاد یــک بحــران روی داده اســت .لــذا هــر چقــدر ایــن
متغیرهــای بحرانــی و یــا ترکیبــی از آنهــا توانایــی تاثیرگــذاری باالتــری در اقتصــاد داشــته باشــند منجــر
بــه بــروز بحرانهــای شــدیدتری در کل اقتصــاد خواهــد شــد (کامینســکای و ســایرین.)۱۹۹۷ ،

انواع بحران اقتصادی

بحران مالی

بــه دورانــی اطــاق میشــود کــه بــه طــور گســترده بســیاری از مؤسســات مالــی یــا دارایــی بــه طــور
ناگهانــی قســمت عمــدهای از ارزش خــود را از دســت بدهنــد .در قــرن  ۱۹و اوایــل قــرن  ۲۰بســیاری
از بحرانهــای مالــی بــا ورشکســتگیهای بانکــی همــراه شــدند ،و بســیاری از رکودهــا همــراه بــا ایــن
ورشکســتگیها بــود .موقعیتهــای دیگــری کــه اغلــب بحــران مالــی نامیــده میشــود شــامل ســقوط بــازار
بــورس و ترکیــدن حبابهــای مالــی ،بحرانهــای پولــی و ارزی و بحــران ناتوانــی در پرداخــت بدهیهــای
خارجــی میباشــد .بحرانهــای مالــی بــه طــور مســتقیم ارزش اســمی داراییهــا را کاهــش میدهنــد و
آنهــا بــه طــور مســتقیم نتیج ـهای در تغییــرات داراییهــای حقیقــی ندارنــد بجــزء اینکــه یــک رکــود یــا
کســادی ادامــه داشــته باشــد (کایندلبرگــرو الیبــر.)۲۰۰۵،
بحران بانکی
موقعــی کــه یــک بانــک بــا خــروج ناگهانــی ســپردههای خــود مواجــه میشــود ،ایــن یــک هجــوم بانکــی
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نامیــده میشــود .زمانــی کــه بانکهــا بیشــتر نقدینگــی خــود را بــه وام میدهنــد  ،اگــر تقاضــای ناگهانــی
بــرای همــه ســپردهها بــه وجــود آیــد ،مشــکل بزرگــی بــرای سیســتم بانکــی در جهــت برگردانــدن ســپردهها
ایجــاد خواهــد شــد .بنابرایــن یــک هجــوم بانکــی منجــر بــه ورشکســتگی بانکــی میگــردد و باعــث میشــود
کــه ســپردهگذاران از پــس اندازهــای خــود بکاهنــد بــه جــزء اینکــه ســپردهها توســط بانــک پوشــش
بیمـهای داده شــده باشــند .بنابرایــن زمانــی کــه ایــن هجــوم بانکــی از یــک بانــک بــه ســایر بانکهــا ســرایت
کنــد بحــران سیســتماتیک یــا وحشــت بانکــی نامیــده میشــود .در مواقعــی کــه هجــوم بانکــی گســترده
نیســت امــا بانکهــا بیشــتر نگــران بودجــه کافــی در دســترس در مواقــع هجــوم ســپردهگذاران میباشــند
و تمایــل چندانــی بــه اعطــای اعتبــارات ندارنــد ،ایــن اتفــاق اغلــب یــک ســقوط اعتبــاری نامیــده میشــود.
در ایــن حالــت بانکهــا بــه ســرعت بــه ســمت بحــران مالــی ســوق پیــدا میکننــد.
نمونههایــی از هجــوم بانکــی شــامل هجــوم بانــک آمریــکا در ایــاالت متحــده در ســال  ۱۹۳۱و بحــران وام
و پــس انــداز دهــه ۱۹۸۰کــه نتیجــه آن ســقوط اعتبــاریای شــد کــه از آن بــه عنــوان دلیــل عمــده بحــران
 ۱۹۹۰-۹۱ایــاالت متحــده نــام میبرنــد .هجــوم بانکــی بــه بانــک نورتــن راک در ســال  ۲۰۰۷در انگلیــس
میباشــد کــه در جریــان شــکل-گیری بحــران مالــی اخیــر و ورشکســتگی بانکــی بیراســترنز درســال ۲۰۰۸
کــه در فراینــد بحــران مالــی اخیــر روی داد (فراتیانــی.)۲۰۰۹،
بحرانهای ناشی از حبابهای سفتهبازی و بحرانهای ارزی
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بنــا بــه تعریــف هــرگاه قیمــت یــک دارایــی مالــی از ارزش درآمدهــای آتــی در خــال عمــر آن دارایــی
بیشــتر باشــد ،حبابــی را تشــکیل داده اســت .اگــر انگیــزه اکثــر معاملهگــران در بــازار ،از خریــد دارایــی
معینــی ایــن باشــد کــه بعــدا ً آن را بــه قیمــت باالتــری بفروشــند و مطلقـاً بــه درآمــدی کــه ایــن دارایــی در
طــول زمــان ایجــاد میکنــد توجهــی نداشــته باشــند ،اصطالح ـاً میگوینــد حبابــی در حــال شــکلگیری

اســت .در صورتــی کــه حبابــی شــکل گرفتــه باشــد ،همــواره ریســک ســقوط قیمتهــا وجــود دارد .در
چنیــن وضعیتــی معاملهگــران معمــوالً خریــد را تــا آنجــا ادامــه میدهنــد کــه انتظــار دارنــد دیگــران را
بخرنــد و لــذا زمانــی کــه تعــداد زیــادی از معاملهگــران بــا توجــه اوضــاع و احــوال بــازار و انتظاراتشــان از
آینــده تصمیــم بگیرنــد دارایــی مــورد نظــر را بفروشــند قیمتهــا بــه ســرعت کاهــش خواهــد یافــت .البتــه
تشــخیص زمــان شــکلگیری و یــا وجــود حبــاب معمــوالً چنــدان دقیــق نیســت زیــرا قیمــت داراییهــای
مالــی (ماننــد ســهام یــا ســایر اوراق بهــادار) را نمیتــوان بــا توجــه بــه عوامــل بنیادیــن بــازار بــه درســتی
و بــا دقــت تعییــن کــرد .ســقوط وال اســتریت در ســال  ۱۹۲۹نمونــه بــارزی از ترکیــدن حبــاب قیمــت
ســهام در آمریکاســت .حبــاب مســکن ژاپــن در دهــه  ،۱۹۸۰حبــاب شــرکتهای تکنولــوژی ماننــد آمــازون
و  AOLدر ســالهای  ۲۰۰۰ – ۲۰۰۱و حبابهــای بــازار مســکن آمریــکا در ســال  ۲۰۰۶نمونههــای
دیگــری از شــکلگیری حبــاب اســت.
هــرگاه کشــوری کــه نــرخ ارز ثابتــی را پذیرفتــه اســت ارزش پولــی ملــی را بــه دالیلــی از جملــه نگرانــی
از معامــات ســفتهبازی کاهــش دهــد ،اصطالح ـاً میگوینــد بــا بحــران ارزی یــا بحــران تــراز پرداختهــا
روبــرو شــده اســت .در ســالهای  ۱۹۹۲ -۱۹۹۳برخــی از کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا کــه «مکانیســم
نــرح ارز اتحادیــه اروپــا» را پذیرفتــه بودنــد مجبــور شــدند ارزش پــول ملــی خــود را کاهــش دهنــد یــا از
ایــن ســاز و کار خــارج شــوند .بحــران ارزی آســیا در ســالهای  ۱۹۹۷ -۱۹۹۸و بحــران مالــی روســیه در
ســال  ۱۹۹۸کــه منجــر بــه کاهــش روبــل و عــدم توانایــی دولــت در بازپرداخــت بدهیهــای خارجــی شــد
نمونههــای دیگــری از بحرانهــای ارزی اســت (گاربــر.)۲۰۰۱،
بحرانهــای اقتصــادی در کشــورها دارای منشــأهای مختلفــی هســتند .گاه ایجــاد ایــن بحرانهــا درونزا
اســت؛ یعنــی بهواســطۀ عوامــل داخلــی و در نتیجــۀ نقــص در ســازوکارهای درونــی اقتصــاد یــک کشــور
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حاصــل میشــود .ایــن بحرانهــا در مــواردی ناشــی از فشــار مســائل طبیعــی اســت و عواملــی چــون
خشکســالی ،زلزلــه ،آفتهــای گســترده و گرمــا و ســرمای شــدید ،متغیرهــای کالن اقتصــادی هماننــد
تولیــد را تحتالشــعاع خــود قــرار میدهنــد و کشــور را بــا مخاطــره مواجــه میســازند .برخــی بحرانهــا
در نتیجــۀ شکســت بــازار حاصــل میشــوند؛ بــه ایــن معنــا کــه عواملــی چــون انحصــار و زیادهخواهــی،
افشــای ســازوکار تولیــد و نبــود حقــوق مالکیــت ،شکســتن قیمتهــا ،تبانیهــای دوجانبــه و چندجانبــه
میــان کشــورها ،اعمــال نفــوذ سیاســی در اقتصــاد و مــواردی از ایــن قبیــل مانــع شــکلگیری بــازار میشــود
و اقتصــاد را در معــرض فروپاشــی قــرار میدهــد.
همــۀ مــوارد فــوق از مــواردی هســتند کــه اقتصــاد یــک کشــور را بــه طــور واقعــی متأثــر میســازند .بــه
عبــارت دیگــر در نتیجــۀ ایــن اتفاقــات ،متغیرهــای اساســی اقتصــاد (تولیــد ،توزیــع ،مصــرف ،قیمــت و )...
بــه طــور مســتقیم تحــت تأثیــر قــرار میگیرنــد و کشــور را بــا مشــکل مواجــه میســازند .برخــی از ایــن
مــوارد تولیــد کشــور را کاهــش میدهنــد ،برخــی از ایــن مــوارد بــا تغییــر فرهنــگ مصرفــی ،بحرانآفرینــی
میکننــد و برخــی بــا خدشــه در نظــام توزیــع کاال و خدمــات ،مویرگهــای اقتصــاد کشــور را منقطــع
میســازند.
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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؛ هرقــدر 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 بحرانهــای اقتصــادی 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 بعــد شــناختی ســرمایه اجتماعــی در بحرانهــای
اقتصــادی 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 بحرانهــای اقتصــادی بــه کار گرفتــه شــد .در نهایــت بــا تهیــه ســناریوهای
مطلــوب و باورکردنــی ،راهبردهایــی بــرای مدیریــت بهینــه بیــان شــده اســت.
محدوده و قلمرو پژوهش:
جامعه آماری این پژوهش خبرگانی هستند که می توان آن ها را به دو دسته تقسیم کرد:
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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:
نمونــه گیــری تحقیــق ،بــه وســیله روش گلولهبرفــی 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 رشــتهای 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 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.
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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 تصمیــم
گیــران باالدســتی در راســتای مدیریــت ســرمایه اجتماعــی در بحرانهــای اقتصــادی.
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 بحرانهــای اقتصــادی،
مصــداق روشــنی را پیــش روی پژوهشــگران نگذاشــت .پــس آن هــا ملــزم بــه حرکــت در چارچــوب کلیــات
موجــود در ایــن بــاره شــدند.
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 بحرانهای اقتصادی ،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.
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 .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 بحرانهــای اقتصــادی هســتیم.
براین اساس سوال مرکزی سناریو بدینگونه صورتبندی میشود:
عوامــل محیطــی کــه آینــده بعــد شــناختی ســرمایه اجتماعــی را در بحرانهــای اقتصــادی
تحــت تاثیــر قــرار میدهنــد ،چــه خواهــد بــود؟

44

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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زیست محیطی حوزه سیاسی و
حوزه اقتصادی
حوزه اجتماعی علم و فناوری
فرهنگی

حوزه اجتماعی علم و فناوری

ویژگی
فرهنگی
جمعیتی
ویژگی

حوزه اقتصادی

های میزان دسترسی به رشد اقتصاد ملی

رشدبیکاری
فناوریدسترسی به نرخ
(سن،
اقتصاد ملی
های میزان

جمعیتی وضعیت
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تاهل،

کارآفرینی فردی و
اشتراکی

طبیعی)
آالینده

های

آالینده
محیطی

های

اشتراکیمالی مردم
برخورد از سرمایه
تاهل،خانوار)مهاجرت ،نحوه
شبکههای
بعد
مردم
مالی
سرمایه
محیطی
سکه،
مسکن،
قیمت
های
شبکه
)
خانوار
بعد
آب آشامیدنی و
اجتماعی
انتظارات شغلی
آشامیدنی و
مسکن ،سکه ،آب
قیمتطال
دالر،
اجتماعی
انتظارات شغلی
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دالر ،طال

سبک های زندگی

(مدرن،

(مدرن،

تلفیقی)

سنتی،

بهداشت

سنتی،

تلفیقی)

محرومیت

محرومیت

اجتماعی ،نابرابری

اجتماعی ،نابرابری

اجتماعی
های
اجتماعی،،
های
اجتماعی
های
آسیب
آسیب های اجتماعی
سطح مشارکت زنان

سطح ساختاری

نهادهای مدنی

دولت

وو

روشنفکران
روشنفکران
متفکران
متفکران

سیستم
سیستم

عملکرد
عملکرد
وجود

الکترونیک شفافیت
ارزیابی
ارزیابی

زیرساخت

مبارزه بابا فساد
مبارزه
فساد

سیاست
سیاست

بازتوزیعی

مدیریت یکپارچه قوانین

منابع طبیعی
منابع
طبیعی
های
های

وجود
سلبریتی ها
زیرساخت بازتوزیعی
سلبریتی ها
های مناسب
مناسب
های
های
رسانه
جریان
اشتغال زود بازده

جریان رسانه های

داخلی

داخلی

جریان رسانه های

جریان رسانه های

خارجی

خارجی
شبکه

های

های
شبکه
اجتماعی مجازی

هنجارهایمجازی
اجتماعی
هنجارهای
اجتماعی

46

اجتماعی

اشتغال زود بازده

دستورالعملها
دستورالعمل
ها

بهینگی سیستم
بهینگی
سیستم

کاهش ابهام
ابهام
کاهش

مشورت با خبرگان

مشورت با خبرگان

عمل به وعده ها

عمل به وعده ها

و

سطح ادراکی و احساس عدالت اجتماعی
احساسی

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

سطح ارزشی

ارزشهای اخالقی
ارزشهای شغلی
هنجار صداقت
هنجار وفاداری

سطح معرفتی

جهانبینی زندگی
دین و مبانی هستیشناسی

جدول دو (شناسایی عوامل به شیوه )STEEP
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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.
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عوامل کلیدی موثر در بعد شناختی سرمایه اجتماعی در بحرانهای اقتصادی:
ردیف

بعد

عوامل کلیدی تاثیرگذار

حالت ( 1نامطلوب)

1

وضعیت نظام سیاسی

سیاسی

2

وضعیت سیاست بین الملل

سیاسی

3

تعهد گرایی و مسئولیت اجتماعی

فرهنگی -اجتماعی

فرصت طلبی

4

ادراک عدالت اقتصادی

اقتصادی

احساس تبعیض و

5

شفافیت ساختاری و اداری

سیاسی

6

رسانهها و شبکههای اجتماعی

فرهنگی -اجتماعی

7

کنش مسئوالن و چهرههای شاخص

فرهنگی -اجتماعی

تعارض سیاسی -

حالت ( 2مطلوب)
ثبات سیاسی

دولت گرایی  -دولت
رانتیه
تهدیدات سیاسی-

امنیت سیاسی و کارآمدی

تحریم و فشار غربی
قانون پذیری و مالحظه
دیگران
احساس امنیت

رانت
فساد ،اختالس ،رابطه

ضابطه گرایی ،اطمینان و

گرای و ...

اعتماد

شایعه ،اخبار نادرست،

مدیریت محتوا

شبهه افکنی ،تردید
افکنی
بی موقع و محتوای

به موقع و محتوای صحیح

نامناسب

8

سطح مطالبات و انتظارات شهروندان

فرهنگی -اجتماعی

زیاده خواهی

مطالبه گری درست

9

پنداشت مسئوالن به مسائل اقتصادی

سیاسی

نگاه امنیتی و تهدید

پذیرش و اقدام برای حل

(انکارگونه)

مسائل -پاسخگویی -گفت و

10

سطح امید به زندگی

فرهنگی-اجتماعی

گو
احساس ناامنی

قابلیت ریسک سرمایه
گذاری

w
جدول سه
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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؛ پیشــرانها ،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 آیندهپژوهــی ،اســتفاده کــرده و بــرای نیــل بــه وضعیــت
مطلــوب ،برنامهریــزی میکننــد .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
مهــم و قابــل توجــه اســت .بــه ایــن معنــا کــه اگــر در نخبــگان در تعییــن پیشــرانها 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
50

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
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 ،
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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 ،آرایــهای دو بعــدی خواهــد شــد ( )x,yکــه  xنشــان
دهنــده اثرپذیــری و نشــان دهنــده اثرگــذاری میباشــد .ماتریــس اثــرات متقابــل در ذیــل آمــده اســت.
عوامل موثر

عامل اول

عامل اول
عامل دوم

عامل دوم

عامل سوم

عامل چهارم

جمع سطرها

میزان اثرگذاری

میزان اثرگذاری

عامل اول بر دوم

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.
52

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  10*10اســت
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)

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.
54

همانطــور کــه در نمــودار بــاال مشــخص شــده اســت؛ «رســانهها و شــبکههای اجتماعــی» و «شــفافیت
ســاختاری و اداری» عوامــل پیشــران« ،ســطح مطالبــات و انتظــارات شــهروندان» و «کنــش مســئوالن
و چهرههــای شــاخص» عوامــل سیاســتی و «تعهــد گرایــی و مســئولیت اجتماعــی»« ،ادراک عدالــت
اجتماعــی» و «ســطح امیــد بــه زندگــی» عوامــل شــاخص و بقیــه جــزو عوامــل خنثــی هســتند.

شکل ( 4روابط بین متغیرها)

یکی دیگر از خروجیهای نرم افزار ارتباط هریک از عوامل نسبت به یکدیگر را نشان میدهد.
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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.
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 عــدم
قطعیــت بحرانــی تشــخیص داده شــد؛ رســانهها و شــبکههای اجتماعــی و شــفافیت ســاختاری و اداری کــه
هــر کــدام در دو حالــت مطلــوب و نامطلــوب میتواننــد قــرار بگیرنــد کــه چهــار حالــت را میتــوان بــرای
آن متصــور شــد:
 .1رســانهها و شــبکههای اجتماعــی میتواننــد محتــوای صحیحــی ارائــه بدهنــد و در زمــان مناســب
نیــز واکنــش نشــان دهنــد ،همچنیــن مــردم احســاس کننــد کــه ســاختار شــفاف اســت و بــه آن اطمینــان
داشــته باشــند.
 .2رســانهها و شــبکههای اجتماعــی بــه شــیوه مطلــوب عمــل کــرده باشــند ،امــا ســاختار شــفاف نباشــد و
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مــردم احســاس تبعیــض و رابطــه گرایــی در جریــان حاکمیــت داشــته باشــند.
 .3رســانهها و شــبکههای اجتماعــی محتــوای ناصحیــح یــا نادرســتی را در زمــان نامناســبی ارائــه کنــد ،امــا
ســاختار اداری شــفاف باشــد.
 .4رســانهها و شــبکههای اجتماعــی محتــوای ناصحیحــی را ارائــه کننــد و ســاختار اداری نیــز شــفاف
نباشــد.
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منطق سناریوها
سناریوی اول :حرکت در مسیر سبز

بــرای توضیــح ایــن شــرایط در جریــان وقــوع بحرانهــای اقتصــادی ،مدیریــت و حفــظ ســرمایه اجتماعــی اهمیت
دوچندانــی مییابــد ،چــرا کــه بحــران اقتصــادی تاحــدی کاهنــده ســرمایه اجتماعــی در جامعــه اســت .در اینجــا
عوامــل کلیــدی و موثــر محیطــی کــه در وضعیــت شــناختی ســرمایه اجتماعــی تاثیرگــذار هســتند ،اگــر بتواننــد
بــه درســتی بــه ایفــای نقــش خــود بپردازنــد ،میتوانیــم از شــرایط مطلــوب صحبــت کنیــم.

فضــای ذهنــی مــردم براســاس ســلطه رســانهها و شــبکههای اجتماعــی شــکل گرفتــه اســت و اخبــار و
اطالعــات پیرامــون بحــران و چالشهــای اقتصــادی از درگاه رســانهها بــه مــردم میرســد .رســانهها و
شــبکههای اجتماعــی همراســتا بــا یکدیگــر محتــوای درســت و صحیحــی را بــه مــردم منتقــل میکننــد و
در زمــان مناســب هــم نســبت بــه جریانهــا و اتفاقهــای اقتصــادی واکنــش نشــان میدهنــد .در چنیــن
شــرایطی رســانهها مرجعیــت اخبــار و اطالعــات را بــه عهــده دارنــد و بــه دلیــل آنکــه کار خــود را بــه درســتی
انجــام میدهنــد ،موجــب احســاس اعتمــاد در بیــن مــردم میشــوند.
در بســتر اطالعاتــی مدیریــت شــده ،مســئوالن و چهرههــای شــاخص نیــز اخبــار و اطالعــات درســت را بــه
مــردم منتقــل میکننــد و ســعی میکننــد در جریــان رســانهها حرکــت کننــد.
از طــرف دیگــر ،باوجــود پدیــد آمــدن بحــران اقتصــادی کــه ناشــی از چالشهــای مدیریتــی و ناکارآمــدی

58

در بخشهایــی از جامعــه اســت ،امــا پنداشــت مــردم در رویارویــی بــا ســازمانها و ســاختارهای اداری
اطمینــان بخــش اســت ،چــرا کــه شــفافیت در ســاختار اداری باعــث میشــود کــه مــردم احســاس اعتمــاد
حتــی در حیــن بحــران اقتصــادی نســبت بــه حاکمیــت داشــته باشــند.

ربراساس فضای سناریوی مطروحه پیشنهادهایی برای تحقق آن مطرح میشود:
اقدامات شکلدهنده

اقدامات کنترلی

ایجاد کمیته مدیریت جریانهای رسانهای و هدایت گذر از عدالت خواهی مصداقی به عدالت خواهی
افکار عمومی به نفع اعتماد اجتماعی و کاهش سیستمی
سخنپراکنیهای بی پایه و اساس و بعضا مخرب
گفتمان شفافیت باید در دست نیروهای انقالب باقی برخورد قاطع قضایی با بسترهای رسانهای شبهه آفرین
بماند برای این امر ،محل های شبهه آفرینی مانند
معافیت های مالی برخی اجزای حامیتی تبیین شود یا
بصورت گسترده گردش های مالی دستگاه ها مشخص
شود.

سناریوی دوم :پارکی شبیه ژوراسیک

در فضــای ســناریو دوم ،بحــران اقتصــادی بــه وجــود آمــده اســت ،رســانهها و شــبکههای اجتماعــی کار
خــود را بــه درســتی انجــام داده باشــند امــا ســاختار اداری از شــفافیت برخــوردار نیســت و فســاد ،اختــاس
و رابطهگرایــی در بیــن مســئوالن وجــود دارد.
ایــن یــک شــرایطی اســت کــه احتمــال وقــوع آن کــم اســت .چــون زمانــی کــه فســاد اداری در یــک جامعــه
ریشــه دوانــده باشــد و مســئوالن بــه خــود اجــازه اســتفاده از رانــت و رابطــه گرایــی را داده باشــند ،کــه
نظــارت و کنتــرل را چــه از جانــب مــردم و از چــه جانــب حاکمــان نداشــته باشــند .یکــی از وظایفــی کــه
رســانهها در جامعــه دارنــد ،نقــد و نظــارت وضعیــت موجــود اســت ،پــس رســانهها بخــش عمــده ای از
وظایــف اصلــی خــود را در جامعــه نتوانســتهاند بــه درســتی ایفــا کننــد.
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سناریوی سوم :رهایی از شائوشنگ

در شــرایط وقــوع بحــران اقتصــادی ،رســانهها نتوانســتهاند مدیریــت اخبــار و اطالعــات را در دســت بگیرنــد
و همچنیــن کنشهــای نامطلوبــی را از خــود نشــان دادهانــد ،امــا ســاختار اداری از شــفافیت برخــوردار اســت
و توانســته در یــک فضایــی کــه مبتنــی بــر ضابطهگرایــی اســت ،اعتمــاد و اطمینــان مــردم را جلــب کنــد.
در ایــن وضعیــت رســانهها شــایعه و اخبــار نادرســت را تولیــد و اشــاعه کردهانــد و فضــای ذهنــی مــردم را
بــه شــدت تحــت تاثیــر قــرار دادهانــد و مــردم نســبت بــه برخــی از اقدامــات و عملکردهــا بدبیــن و بیاعتمــاد
شــدهاند و بــه دنبــال ســنجش اخبــار و اطالعــات از افــرادی هســتند کــه بنظــر خودشــان مطمئــن و قابــل
اعتمــاد اســت ،هســتند.
مســئوالن و چهرههــای شــاخص برحســب فضــای رســانهای و اطالعاتــی کــه بــه وجــود آمــده اســت ،حتــی
اگــر بخواهنــد بســیار بعیــد بــه نظــر میرســد کــه بتواننــد موضعهــا و واکنشهــا خــود را بــه درســتی از
طریــق رســانهها بــه مــردم منتقــل کننــد .وقتــی کــه فضــای رســانهای و فضــای ذهنــی مــردم مخــدوش
میشــود ،حتــی اگــر ســاختار اداری شــفاف باشــد و مدیــران و مســئوالن براســاس قانــون عمــل کــرده
باشــند ،ســرمایه اجتماعــی و اعتمــاد مــردم تضعیــف میشــود و ایــن بخاطــر نقــش برجســته رســانهها در
ایجــاد و شــکلدهی بــه فضــای ذهنــی و شــناختی مــردم اســت.
براساس فضای سناریوی مطروحه پیشنهادهایی برای تحقق آن مطرح میشود:
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اقدامات شکلدهنده

اقدامات کنترلی

ایجاد ظرفیت برای تمرین کنشگری متعهدانه و نظارت بر محتوای پیامهای رسانهای و درصورت لزوممطالبهگری مسئوالنه از سنین کودکی در ساختارهای اقدامات سریع و فوری در جهت حذف پیامهای غلط و
آموزش رسمی و آموزش مهارتهای مسئولیت پذیری یا نادرست و بیجا صورت بگیرد
اجتماعی در دورههای ابتدایی مدارس
در فضای تسلط نسبی رسانه های فضای مجازی ازگفتگو و مساله «حضور» غفلت شده است حضور
موجهین در بین مردم به ویژه در شهرستانها و روستاها
به مدیریت بحران مد می رساند.

سناریوی چهارم :مورد عجیب ولی الله سیف

در فضــای ســناریوی چهــارم فاجعــه در فاجعــه بــه وجــود میآیــد؛ بحــران اقتصــادی در جامعــه ظهــور
کــرده و رســانهها و شــبکههای اجتماعــی عملکــرد بــدی داشــتهاند و عــدم شــفافیت در ســازه اجرایــی
کشــور بــه وفــور نمایــان اســت .در چنیــن شــرایطی کاهــش و ســقوط ســرمایه اجتماعــی امــری حتمــی
اســت و امیــد بــرای بهبــود اوضــاع بســیار ســخت و صعــب اســت.

رســانهها و شــبکههای اجتماعــی کــه پیشــران اصلــی در مدیریــت ســرمایه اجتماعــی در جامعــه هســتند،
بــه ترویــج شــایعات و تهمتهــا پرداختهانــد و در زمانــی کــه مــردم منتظــر شــنیدن اخبــار و اطالعــات
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بودهانــد ،کاهلــی کردهانــد و بــه تعویــق انداختهانــد .درنتیجــه مــردم را نســبت بــه خــود بیاعتمــاد
کردهانــد.
در موقعیــت بحرانهــای اقتصــادی مــردم نیــاز دارنــد احســاس کننــد کــه همــه در شــرایط یکســانی هســتند
و تفاوتــی بیــن وضعیــت آنهــا و وضعیــت مســئوالن و حاکمــان نیســت .امــا اگــر ســاختار اداری شــفاف
نباشــد و فســاد گســتردهای در بخشهــای مختلــف حاکمیــت وجــود داشــته باشــد ،احســاس تبعیــض و
فســاد ،منجــر بــه بیاعتمــادی فزاینــده مــردم بــه حاکمیــت میشــود.
مــردم بصــورت معمــول یکســری مطالبــات و انتظاراتــی را از حاکمیــت دارنــد ،در شــرایط ناامــن اقتصــادی
کــه بــا بیاعتمــادی مضاعــف شــده اســت ،انتظــارات مــردم فزاینــده و بعضــا نامعقــول میشــود ،چــرا کــه
آنهــا بــه دنبــال برطــرف کــردن نیازهــا و رفــع مشــکالت خــود بــه هــر طریــق و راه حلــی هســتند.
براساس فضای سناریوی مطروحه پیشنهادهایی برای تحقق آن مطرح میشود:
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مطالبه متراکم و جدی رسانه های انقالب برای محاکمهمقصران اقتصادی
تربیت خبرنگران/تولید کنندگان محتوای مسلط به تحلیلشرایط بحرانی اقتصاد در جبهه رسانه ای انقالب
ساماندهی هدفمند حضور روحانیت در میان مردم با هدف
همدردی و همدلی
 -بهره گیری از تولید محتوا در ژانر طنز در رسانه های جمعی

اقدامات کنترلی

پرهیز از تغییر میدان اقتصادی به میدان سیاسی یا روانیبوسیله رسانه ها
 تخاطب بیشتر بزرگان نظام از جمله رهبر انقالب و  ...بااقشار مردم (البته باید از حیث افکار عمومی در نظر داشت که
این تخاطب به صرف سخن گفتن تعبیر نشود) با هدف تقویت
همدردی و همدلی
 -تشکیل اتاق عمیات روانی در صداو سیما

و اجتماعی با هدف تغییر ذائقه مردم
طراحی پویش های مجازی و واقعی از سوی جبهه انقالببرای مدیریت تعاونمحور همدردی عملی با محرومان
تشکیل اتاق های فکر اجتماعی برای ارائه راهکاهرهای سادهو عمومی به منظور دستگیری و حمایت از طبقه های آسیب
دیده از بحران
 -شکل دهی «هسته های تعاون حزب اهلل» در فضای مجازی
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Abstract
The present study looks at the management of social capital in economic events and relying on the concepts of futures studies and proposes the design of future scenarios as one of the most widely used methods for preparing and helping to plan.
For this purpose, following the review of theoretical foundations, deep elite interviews were conducted, and key factors influencing social
capital management in economic crises were found in the STEEP table, and then ten key factors for the interaction table were counted
and the forces, proponents, forces Policy, observation forces were obtained using MICMAC software, and finally, four scenarios were
planned for future prediction.
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