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مقدمه :طرح مساله

ســرمایه اجتماعــی؛ مفهومــی اســت کــه ایــن روزهــا بیشــتر نخبــگان و عالقمنــدان حوزههــای سیاســتی،
حاکمیتــی و اجتماعــی دربــاره آن ســخن میگوینــد .از همی ـنرو ،ســرمایه اجتماعــی تبدیــل بــه یکــی از
مهمتریــن روندهــای پژوهشــی در ســالیان اخیــر شــده و موضوعــات اقمــاری مختلفــی پیرامــون ایــن مفهــوم
مرکــزی شــکل گرفتــه اســت .یکــی از مهمتریــن ایــن موضوعــات ،مدیریــت ســرمایه اجتماعــی ،آنهــم در
شــرایط گوناگــون اســت کــه بنــا بــه جزئیــات موضــوع ،در فضــای مســتقلی تعریــف و بررســی میشــود.
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از ســوی دیگــر و بــه مــوازات اهمیــت موضــوع ســرمایه اجتماعــی ،روش پرداخــت بــه آن نیــز در اولویــت
توجــه قــرار دارد .بــه ایــن معنــا کــه پژوهــش دربــاره ســرمایه اجتماعــی و تــاش بــرای مدیریــت آن ،بــا
چــه شــیوه پژوهشــی ممکــن اســت و در عیــن حــال مفیــد فایــده واقــع میشــود .همچنیــن بهرهگیــری از
روش ،در کنــار ترســیم چش ـمانداز موضــوع ،میتوانــد پژوهشــگر را بــه ســوی فهــم نتیجــه دقیقتــر و بــه
دنبــال آن اثرگــذاری بیشــتر ،رهنمــون کنــد .یکــی از کارآمدتریــن ایــن چشـماندازها -بــه ویــژه در ارتبــاط
بــا مســائل و موضوعــات علــوم اجتماعــی -آینــده پژوهــی اســت؛ رشــتهای کــه ایــن روزهــا نیــز در فضــای
علمــی کشــور توجــه زیــادی بــه آن میشــود و فرصتهــای زیــادی را نیــز پیــشروی تصمیمســازان و

تصمیمگیــران عرصــه مدیریــت کالن قــرار میدهــد.
آینــده پژوهــی 1مجموعــه تالشهــای مبتنــی بــر یــک پشــتوانه پژوهشــی بــرای ترســیم آیندههــای ممکــن و
تصمیمگیــری از میــان آنهاســت .بــه بیــان روشـنتر اینکــه؛ هــدف آینــده پژوهــی ،حفــظ و بهبــود زندگــی
بشــر اســت .در کلیتریــن ســطح ،هــدف آیندهپژوهــان تــاش بــرای تبدیــل جهــان بــه مکانــی بهتــر بــرای
زندگــی ،ســود رســانی بــه مــردم و حفــظ و گســترش آن دســته از ظرفیتهــای زیستبومهاســت کــه
تغیــر یــا ثبــات دارنــد،
بــه پایــداری حیــات در آن کمــک میکنــد .در نتیجــه بــا نگاهــی کــه بــه عوامــل ّ
بــه تجســم آیندههــای بالقــوه و برنامهریــزی بــرای رســیدن بــه آنهــا میپردازنــد .آینــده پژوهــی نــه بــه
معنــای پیشبینــی ،بلکــه بــه معنــای شــیوه نوینــی از مدیریــت درصــدد اســت تــا بــا رصــد نظــام تغییــرات
مثبــت و منفــی امــروز ،فرداهـای محتمــل را بــه مــا نشــان داده و البتــه در تمــام ایــن فرداهــا ،عــدم قطعیــت
را نیــز بــه مــا یــادآور شــود .چــه از ایـنرو کــه برنامهریــزی و مدیریــت در امــروز ،همنشــین تحــوالت مداومــی
اســت کــه حتــی بــرای ثانیـهای نیــز متوقــف نمیشــود و در نتیجــه گام برداشــتن در ایــن مســیر را مســتلزم
توجــه بــه نــکات ظریــف و فراوانــی میکنــد.
تنهــا چیــزی کــه در دنیــای امــروز روشــن و مشــخص اســت ایــن اســت کــه مدیــران و سیاس ـتگذاران بایــد
بــرای مواجهــه بــا عــدم اطمینــان در اتفاقــات بســیاری آمــاده باشــند .در واقــع مدیــران دنیــای امــروز ،بایــد بــه
قــدری آمــاده کنــش باشــند کــه بــه تحــوالت احتمالــی اجــازه کنــش اولیــه را نــداده و همــواره تــوپ را در زمیــن
خودشــان نگــه دارنــد .دنیــای دیــروز ،اگــر دنیــای واکنــش بــه رویدادهــا و شــگفتزدگی از بحرانهــا بــود ،دنیــای
امــروز و ابزارهــای مدیریــت نویـناش ،امــکان بــه دســت گرفتــن ابتــکار عمــل ،آنهــم در دوره پیــش از رویــداد را
آفریــده و شــاید آن را تبدیــل بــه یکــی از بایســتههای زیســت در جهــان معاصــر کــرده اســت.
1 . future study
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مبتنــی بــر ایــن دیــدگاه؛ بحرانهــا لزومــا رویدادهــای ناگــواری نیســتند کــه منجــر بــه افــول حاکمیتهــا
و ســازمانها شــوند ،بلکــه نســیمهای گذرایــی هســتند کــه از رهگــذر عبورشــان ،هــوای تــازه ای را نیــز بــه
ارمغــان میآورنــد .امــا مســئوالن و مدیرانــی کــه در شناســایی بحــران کوتاهــی میکننــد و هیــچ برنامــه
ریــزی بــرای مدیریــت آن ندارنــد ،هنــگام بحــران دچــار گرفتاریهــای شــدیدی خواهنــد شــد.
بــدون بهــره منــدی از منافــع یــک برنامــه مدیریــت بحــران ،مدیــران دچــار چالشهــای زیــادی در فراینــد
مواجهــه بــا بحــران خواهنــد شــد .همچنیــن آنهــا بایــد فشــار زیــادی را از لحــاظ احساســی و فیزیکــی
تحمــل کننــد .ایــن هــم درســت نیســت کــه گفتــه شــود یــک برنامــه مدیریــت بحــران همــه مســایل را
حــل خواهــد کــرد ،امــا در اکثــر مــوارد ،مواجهــه بــا بحــران بــا کمــک یــک برنامــه مدیریــت بحــران ،فشــار
ناشــی از آن را حداقــل قابــل تحمــل خواهــد کــرد .بدیهــی اســت کــه در هــر حــال بحــران بــه وقــوع خواهــد
پیوســت ،چنانچــه دچــار بحــران شــود ،راه گریــزی از آن نخواهــد داشــت .مســئوالن و راهبــران بایــد بــا
بحــران روبـهرو و بــر آن چیــره شــوند .آنهــا بایــد میــزان حمایــت مــردم و همچنیــن داراییهــای ارزشــمند
جامعــه و حاکمیــت شــامل داراییهــای ناملمــوس نظیــر حســن نیــت و تصویــر ذهنــی از آن را اندازهگیــری
کننــد .از همــه مهمتــر اینکــه ،آنهــا بایــد در مقابــل بحــران بــا شــجاعت ،اراده محکــم و تعهــد ،متانــت و
پشــتکار واکنــش نشــان دهنــد (قلیــزاده و قــادری.)1394 ،
یکــی از مهمتریــن مصادیــق بحرانهــا ،حــوادث و بالیــای طبیعــی هســتند .تهدیدهــای بالقــوهای کــه
همــواره ســامتی و دارایــی افــراد جامعــه را مــورد هــدف قــرار دادهانــد .ایــن امــر ،لــزوم توجــه ویــژه انــواع
ســاختارهای دولتــی و حکومتــی را بــه نحــوه طراحــی و پیــاده ســازی نظامهــای مدیریــت بحــران نمایــان
میکنــد (پورعــزت و همــکاران.)1391 ،
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مدیریــت ســرمایه اجتماعــی در هنــگام بــروز بحرانهــای طبیعــی ،عنــوان دقیــق موضوعــی اســت کــه در

ایــن طــرح بررســی میشــود .همچنیــن ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه اســتفاده از فضــای آینــده
پژوهــی بهطــور کلــی و تاکیــد بــر پرداخــت و عرضــه پژوهــش در قالــب ســناریوپردازی ،امــر مهــم دیگــری
اســت کــه بایــد بــه آن توجــه داشــت .تاکیــد بــر ســناریوپردازی در ایــن پژوهــش بــه دلیــل اهمیــت شــناخت
آینــده محتمــل بــرای بررســی عــدم اطمینانهــای پیــش رو و اســتفاده از ســناریوپردازی در مدیریــت
اجتماعــی بــه منظــور ایجــاد هماهنگــی در شــبکه هــای افــراد جامعــه و حکومــت مــی شــود.
ســناریوها بــه مســئوالن کمــک میکننــد تــا نســبت بــه آینــده هوشــیار باشــند و از ســردرگمی و تصمیــم
نادرســت اجتنــاب کننــد .ســناریوپردازی بــه شــیوه راهبــردی شــامل مراحلــی همچــون تهیــه و پــردازش
سیاسـتهای بلندمــدت ،آگاهــی دادن بــه مدیــران ارشــد بــرای پایــش محیــط ،درنظــر گرفتــن ســناریوهای
جایگزیــن بــرای آیندههــای گوناگــون سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و اســتفاده از تیــم ســناریوپردازی بــرای
برنامهریــزی درســت در تمــام ایــن مراحــل اســت(عظیمی و همــکاران .)1393 ،مراحلــی کــه در نهایــت بــه
سیاســتگذاری میانجامــد.
امــا دلیــل ایــن تاکیــد بــر اســتفاده از روش ســناریوپردازی ،همانطــور کــه در بندهــای ابتــدای مقدمــه نیــز
بــدان اشــاره شــد ،توجــه بــه شــیوه مدیریتــی کنــش محــور یــا واکنــش محــور اســت.
مدیــران مــی تواننــد بــا بهــره گیــری از رویکردهــای جدیــد ،مدیریــت بحــران را ضمــن پیــش بینــی کلیــه
حالــت هــای محتمــل ،بــا مجموعــه ای از طــرح هــا و برنامــه هــای عملــی رو بــه رو کننــد و خــود را بــرای
برخــورد اقتضایــی بــا حــوادث احتمالــی آینــده تنظیــم نماینــد (پورعــزت و همــکاران.)1383 ،
بــرای مطالعــه ،شــناخت و در نهایــت مدیریــت بحــران ،برنامهریزی ســناریو مجموعـهای از دادههای ارزشــمند
و مختلــف را فراهــم میکنــد کــه بــه عنــوان منبعــی بــرای تولیــد و نگهداشــت ،ســرمایه اجتماعــی اســتفاده
میشــود.
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برنامه٬ریــزی ســناریو ،در نهایــت منجــر بــه گســترش فهــم مشــترک از مســئله میشــود .فهــم مشــترکی
کــه از رهگــذر تضــارب آراء در میــان نخبــگان ،مســئوالن و  ...حاصــل شــده و بُعــد شــناختی ســرمایه
اجتماعــی را تحــت تاثیــر خــود قــرار میدهــد.
بدیــن ترتیــب هرچنــد کــه بخشــی از منابــع اجتماعــی ،اقتصــادی ،سیاســی و  ...از فراگــرد تولیــد و توســعه
خــارج میشــود ،امــا در صــورت وجــود اندیشــه مدیریــت ســرمایه اجتماعــی و بهرهگــری از آن بــه هنــگام
بحــران ،مــی تــوان بــه راحتــی حــس انســجام ملــی و ضریــب امنیــت را فزونــی بخشــید .اتخــاذ ایــن گونــه
تدابیــر ،هزینــه فرصتهــای ازدســت رفتــه را در صــورت وقــوع بحــران بــه شــدت کاهــش میدهــد و بــر
امیــد بازســازی هرچــه ســریعتر شــرایط جامعــه بحــران زده و بازگشــتن زندگــی بــه روال عــادی میافزایــد.

 .1روششناسی طرح
 1.1سناریونویسی

روش 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 .در ادبیــات سناریونویســی ،روش متکــی بــه
مدلهــای ازپیشتعریــف شــده وجــود نــدارد و ســناریوها معمــوال از توانایــی هــای منحصــر بــه فــرد افــراد
تاثیــر میپذیرنــد .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 روشهــای مرســوم
اســتفاده میکنــد».
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سناريونویســی بــه سياســتمداران کمــک ميکنــد 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 آنهــا ،راهبردهايــي را تدويــن و اتخــاذ کننــد .همچنيــن ،کمــک ميکنــد
تــا تعارضهــاي بيــن منافــع و ارزشهــاي جامعــه را مديريــت کــرده و زمينــه مناســبي بــراي فعاليتهــاي
آينــده ايجــاد کننــد( .عظیمــی و همــکاران.)1393 ،
سناریونویســی یکــی از شــیوههای رایــج آینــده پژوهــی اســت کــه از اطالعــات مربــوط بــه احتمــاالت و
روندهــای آینــده ،تصاویــری باورپذیــر و بــه لحــاظ درونــی ســازگار از آینــده ایجــاد مــی کنــد .طراحــی
ســناریو یــک روش بــرای توســعه و تفکــر دربــاره موقعیتهــای آینــده ممکــن براســاس چندیــن ســناریوی
مختلــف اســت .بــرای درک صحیــح از ســناریو ،در ابتــدا الزم اســت «ماهیــت عــدم قطعیتهــا» تبییــن
شــود .عــدم قطعیتهــا بــه عواملــی اشــاره دارنــد کــه نتایــج آنهــا شــناخته شــده اســت ،امــا هنــوز اتفــاق
نیفتادهانــد .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 روشهــای مختلفــی بــرای طراحــی ســناریو رواج یافتــه اســت کــه یکــی از پرکاربردتریــن و
قدرتمندتریــن روشهــای 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 میشــوند و همــواره در مجموعههایــی کــه حــاوی بیــش از یــک ســناریو هســتند،
11
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بــرای بیــان عــدم قطعیــت آینــده ظاهــر میشــوند .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 رتبهبنــدی هــر یــک از پیشــرانها میتــوان
مســائل را بــه مناطــق کلــی زیــر تقســیم کــرد:
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-1

تاثیر باال -عدم قطعیت پایین،

-2

تاثیر پایین -عدم قطعیت پایین،

-3

تاثیر پایین -عدم قطعیت باال،

-4

تاثیر باال -عدم قطعیت باال.

برایــن اســاس مســائل دارای رتبهبنــدی تاثیــر بــاال -عــدم قطعیــت پاییــن ،مســائلی عمــده امــا دارای ثبــات
نســبی هســتند .میتــوان 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
طبقهبنــدی بنــا بــه تعریــف ،عناصــر از پیــش مشــخصی هســتند .مســائلی کــه بــه عنــوان تاثیــر پایین-عــدم
قطعیــت بــاال رتبهبنــدی میشــوند ،نیــاز بــه تحقیقــات بیشــتر بــه دلیــل رتبهبنــدی بــاالی عــدم قطعیــت
دارنــد .رتبــه بنــدی هــای 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 .آن هــا 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 پیچیدگــی هــا ایجــاد و توســعه یافتــه اســت کــه برمبنــای آن مــی تــوان بــا شــناخت
از آینــده تغییــر و تحــوالت بــه وجــود آمــده در آن ،شــرایط تهدیــد آفریــن و بحــران زا را بــه موقعیــت هــای
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).

 .2مروری بر مبانی نظری
 2.1مفهوم سرمایه اجتماعی
 2.1.1ریشه شناسی 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
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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
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.
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امــروزه رشــته هــای مختلــف درصددنــد کــه در بــازار کار و حــوزه مدیریــت شــان از پشــتوانه یــا اندوختــه ای
بــه نــام ســرمایه اجتماعــی بهــره بگیرنــد و در نتیجــه پــروژه هــای مختلــف خــود را بــه نوعــی در پیرامــون
ایــن مفهــوم بازتولیــد و بازنگــری کننــد .آنهــا مــی داننــد کــه جامعــه مخاطــب شــان بخشــی از همیــن
ســرمایه اســت و بــا مدیریــت درســت ایــن عرصــه مــی تــوان همراهــی ایــن مخاطبــان را تبدیــل بــه یــک
بایســته همیشــگی کــرد .البتــه ایــن عنایــت همگانــی ،از ســوی دیگــر نیــز منجــر بــه بــروز آســیب هائــی
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 (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 رشــته ای 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 همــکاری هــای بیشــتر میــان
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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 بــی بهــره انــد .بــه ایــن معنــی کــه محققــان ســرمایه اجتماعــی در رشــته هــای
مختلــف گرایــش دارنــد کــه آرای صاحــب نظــران خاصــی را در زمینــه ســرمایه اجتماعــی در مطالعــات خــود
مبنــا قــرار دهنــد و در نتیجــه یافتــه هــای آنــان بــه دلیــل منابــع نظــری متفــاوت خصلــت تراکمــی و هــم
افزایــی پیــدا نمــی کنــد (پــاک سرشــت.)1393 ،
2.1.2

تعریف سرمایه اجتماعی

بورديــو اوليــن كســي اســت كــه بــه زعــم پورتــز تحليــل منظمــي از ســرمايه اجتماعــي بــه 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».
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كلمــن ســازمان اجتماعــي ر ا پديــد آورنــده ســرمايه اجتماعــي در نظــر مــي گيــرد و از همیــن رو معتقــد
اســت كــه ســرمايه اجتماعــي بــه وســیله كاركــردش تعريــف مــي شــود .بــه زعــم وي ســرمايه اجتماعــي
شــيء واحــدي نيســت بلكــه انــواع چيزهــای گوناگونــي اســت كــه دو ويژگــي مشــترك دارنــد  :همــه آن هــا
جنبــه اي از ســاخت اجتماعــي هســتند و كنــش هــاي معيــن افــراد را در درون ســاختار تســهيل ميكننــد.
ســرمايه هــاي اجتماعــي ،ماننــد شــكلهاي ديگــر ســرمايه مولــد اســت و دســت يابــي بــه هـدف هــاي معيــن

را كــه در نبــود آن دســت يافتنــي نخواهــد بــود امــكان پذيــر میســازد .كلمــن برخــي از روابــط اجتماعــي
را كــه مــي توانــد منابــع ســرمايه اي ســودمند ايجــاد كنــد شــامل تعهــدات و انتظــارات ،ظرفيــت بالقــوه
اطالعــات ،هنجارهــا و ايدئولــوژي ميدانــد.
همچنیــن رابــرت پاتنــام ،در بررســي عناصــر ســرمايه اجتماعــي ،مشــاركت هــاي مدنــي را از اشــكال ضــروري
بــه شــمار مـيآورد و معتقــد اســت كــه هرچــه ايــن شــبكه هــا در جامعــه اي متراكــم تــر باشــند ،احتمــال
همــكاري شــهروندان در جهــت منافــع متقابــل بيشــتر اســت و باعــث ميگــردد كــه هزينههــاي بالقــوه
عهدشــكني در هــر معاملــه اي 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 شــبكه هــاي
مشــاركت مدنــي کــه تجســم موفقيــت پيشــينيان در همــكاري اســت ،را نیــز تقویــت کنــد .وي عــاوه بــر
مشــاركت هــاي مدنــي ،از هنجارهــاي معاملــه متقابــل و اعتمــاد نيــز بــه عنــوان عناصــر ذهنــي و شــناختي
ســرمايه اجتماعــي نــام بــرده اســت .
افــه و فــوش؛ عــاوه بــر عناصــري كــه در تعريــف بورديــو ،كلمــن و پاتنــام از ســرمايه اجتماعــي وجــود دارد،
بعــد گرايــش بــه آگاهــي و توجــه را نیــز متذکــر شــده و آن را شــامل مجموعــه افــكار ،عقايــد و حساســيت
نســبت بــه زندگــي اجتماعــي و سياســي و توجــه بــه هــر چيــزي كــه در وســيع تريــن معنــا بــه امــور
عمومــي اطــاق مــي شــود كــه مربــوط بــه شــكل بالقــوه فــردي تمايــل ضعيــف نســبي در دنبــال كــردن
موضوعــات مشــترك در رســانه هــاي الكترونيكــي و چاپــي بــوده و پيــش شــرط شــناختي ضــروري و شــكل
فعــال تــر مســئوليت مدنــي اســت كــه باعــث عالقــه منــدي و دلنگرانــي مــي شــود و نقطــه مقابــل آگاهــي
و توجــه وضعيــت شــناختي چشــم پوشــي ،بــي تفاوتــي و شــكل گيــري نگــرش فرصتطلبانــه اســت.
مبتنــی بــر تعاریفــی کــه از ســرمایه اجتماعــی در نــزد اندیشــمندان مختلــف ارائــه شــد ،ســرمايه اجتماعــي
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بــه عنــوان منبعــي جهــت كنــش جمعــي تلقــي م گــردد و ايــن منبــع عــاوه بــر آگاهــي و توجــه يــا دانــش
نســبت بــه امــور عمومــي اجتماعــي يــا سياســي اســت  .يعنــي آگاهــي كــه موجــب عالقهمنــدی و دل
نگرانــي اســت .ایــن آگاهــی شــامل هنجارهــاي اعتمــاد عمومــي ،اعتمــاد نهــادي –مدنــي و يــا هنجارهــای
رفتــار معاملــه متقابــل اســت كــه در درون شــبكه هــاي اجتماعــي عمــل کــرده و عناصــر ســاختاري شــبكهها
و مشــاركتهاي رســمي و غيررســمي اســت .نتايــج ســرمايه اجتماعــي در داخــل شــبكه شــامل مجموعـهای
از كنــش هــاي جمعــي در اشــكال و انــدازه هــاي مختلــف اســت کــه در نهایــت مــی توانــد ســرمایه اجتماعــی
را تقویــت یــا تضعیــف کنــد (ناطــق پــور و فیــروز آبــادی. )1385 ،
نکتــه مهمــی کــه بایــد در تعریــف و بیــان کارکردهــای ســرمایه اجتماعــی بــه آن اشــاره کــرد ،ایــن اســت که
ســرمایه اجتماعــی مثــل بســیاری از مفاهیــم موجــود در علــوم اجتماعــی ،شــاید 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 اندیشــه هــا ،تــا حــد زیــادی همپوشــانی دارنــد.
مبتنــی بــر همیــن زاویــه نــگاه میتــوان گفــت؛ ســرمایه اجتماعــی عبــارت اســت از شــبکه روابــط اجتماعــی
کــه منســجم کننــده تعامــات انســان هــا بــا یکدیگــر و ســازمان هــا 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 مــی آیــد (ســام آرام و همــکاران.)1389 ،
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پرداختــن بــه ســرمایه اجتماعــی ،بــا توجــه بــه آنکــه مفهومــی پیچیــده و بــا تعاریــف و تقســیم بنــدی
هــای مختلــف اســت ،مــی توانــد گســترده و گاه پراکنــده و مغشــوش باشــد .ایــن پژوهــش بــرای پرهیــز از
پراکندگــی و نیــز تدقیــق مســاله دو تمهیــد را بــه کار مــی بــرد:
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 مــی کنــد .ســرمایه اجتماعــی ســاختاری «بــا اشــکال مختلــف ســازمان اجتماعی
بــه خصــوص نقــش هــا ،قوانیــن ،رویــه هــا و روش همــراه اســت» و ســرمایه اجتماعــی شــناختی ناشــی از
فراینــد ذهنــی اســت «کــه از فرهنــگ و ایدئولــوژی و بــه طــور خــاص هنجارهــا ،ارزش هــا ،نگــرش هــا و
اعتقــادات اســتحکام و قــوام یافتــه انــد» (پیربابایــی و همــکاران .)1395 ،ســرمایه اجتماعــی رابطــه ای روابــط
شــخصی را توصیــف مــی کنــد کــه افــراد بــا هــم بــه دلیــل ســابقه تعامالتشــان برقــرار مــی کننــد .مهمتریــن
جنبــه هــای ایــن بعــد از ســرمایه اجتماعــی عبــارت اســت از اعتمــاد ،هنجارهــا ،الزامــات ،انتظــارات و هویــت
(نــوروزی و همــکاران.)1395 ،
2.1.3

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.
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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
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 روایــت هــای مشــترک را شــامل
مــی شــود (گوشــال و ناهاپیــت.)1998 ،
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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،

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 ،
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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بعد شناختی سرمایه اجتماعی
شاخص های ِ

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

▪

▪ج) هنجار

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.
3

هنجارهــاى اجتماعــى شــيوههاى رفتــارى معينــى انــد کــه در گــروه يــا جامعــه متــداول انــد 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.
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1 . Attitude
2 .value
3 .Norm

▪

▪د) عقیده یا باور

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 ،
2.1.4

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 حــوزه هــای مختلــف دســته بنــدی مــی
شــود ،امــا بــه لحــاظ مبنــا و ماهیــت یکســان تلقــی شــده و تعریــف واحــدی دارد.
ســرمایه اجتماعــی از ســرمایه گــذاری در روابــط اجتماعــی ایجــاد مــی شــود و مزایــای ســودمندی هــم بــه
دنبــال دارد .همانگونــه کــه در مقدمــه اشــاره شــد ،ســرمایه اجتماعــی بــه افــراد و گــروه هــای اجتماعــی
کمــک مــی کنــد تــا بــه نتایجــی برســند کــه در صــورت دیگــری قابــل حصــول نبودنــد یــا تنهــا بــا هزینــه
اضافــی قابــل حصــول هســتند .پژوهــش هــا و مطالعــات جدیــد حاکــی از آن اســت کــه وقتــی ســرمایه
اجتماعــی از برنامــه ریــزی ســناریو ایجــاد شــود ،ســرمایه اجتماعــی ایجــاد شــده میتوانــد :اوال دسترســی
بــه اطالعــات جدیــد و جریــان آن را تســهیل کنــد؛ 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
1 . Belief
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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.
توانایــی جامعــه بــرای ایجــاد ســرمایه اجتماعــی جدیــد در طــول زمــان بــا موفقیــت آن ارتبــاط مثبــت دارد.
ســاخت ســرمایه اجتماعــی جدیــد در محیطهــای بحرانــی اهمیــت ویــژهای دارد 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 عامــل بحــرانزا را هــدف قــرار دهنــد .امــری و تریســت ،معتقدنــد کــه رویکــرد
مناســب بــرای غلبــه بــر شــرایط بحرانــی« ،همدلــی» اســت .بــا برجســته تــر شــدن بحــران ،پیــدا کــردن
راههــای مســتقیم و ســریع بــرای نگهداشــت و تولیــد ســرمایه اجتماعــی جدیــد اهمیــت اســتراتژیک زیــادی
پیــدا میکنــد (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 دیــدگاه
24

هــا» 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 ،
در جســتجو بــرای شــناخت بحــران ،سناریونویســی مجموعــه ای از منابــع مختلــف را فراهــم میکنــد
کــه بــه عنــوان ســرمایه گــذاری مســتقیم در ســاخت بُعــد شــناختی ســرمایه اجتماعــی عمــل میکننــد.
اول ،سناریونویســی چهارچوبهــای مختلفــی از بحــران 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 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
بحــران 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.
 2.2مدیریت بحران های طبیعی

موضــوع مدیریــت ســرمایه اجتماعــی ،یــک عنــوان کلــی اســت .بــه ایــن معنــا کــه ایــن مدیریــت حتمــا
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قریــن بــروز یــا وجــود شــرایطی در جامعــه مــی باشــد و از همیــن رهگــذر اســت کــه مدیــران بــه اندیشــه
مدیریــت مــی افتنــد .پــس همچنانکــه دربــاره ســرمایه اجتماعــی ،ابعــاد ،ســطوح و کارکردهــای آن تعریــف
درســت و روشــنی ارائــه شــد ،دربــاره ایــن مفهــوم نیــز بایــد بــه ذکــر نکاتــی پرداخــت تــا فضــا بــرای
مخاطبــان پژوهــش روشــن تــر شــود .مدیریــت ســرمایه اجتماعــی در چــه شــرایطی صــورت مــی گیــرد و
هــدف از مدیریــت آن ،دقیقــا چیســت؟
2.2.1

تعریف بحران

هرگونــه تغییــر ناگهانــی در اثــر رخ دادن حــوادث غیرمترقبــه کــه باعــث اختــال در شــرایط عــادی جامعــه
شــود و نیــاز بــه اقــدام ضــروری داشــته باشــد ،بحــران تلقــی میشــود .از آنجــا کــه بحرانهــای طبیعــی
(بالیــا) در مقایســه بــا بحرانهــای انسانســاخت ،خســارات و تلفــات گســتردهتری را بــه بــار میآورنــد و
کمتــر قابــل پیــش بینیانــد ،آمادگــی مــردم و اجتماعــات محلــی بــه منظــور مواجهــه بــا چنیــن حوادثــی

اهمیــت بیشــتری مییابــد .درنظرگرفتــن ایــن اصــل کــه بــا توجــه بــه عــدم قطعیــت فــراوان در پیشبینــی
تاثیــرات خــاص محیطــی ،دســتیابی بــه موفقیــت در انطبــاق و ســازگاری بــا محیــط از طریــق رویکردهــای
توســعهای و انعطافپذیــر ،ســادهتر اســت (پورعــزت و همــکاران.)1391 ،
2.2.2
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نوع شناسی بحران

در نــوع شناســی بحــران ،جــداول بســیار متفاوتــی از بحــران را مــی تــوان ترســیم کــرد .جداولــی کــه هرچنــد
در معنــا تفــاوت زیــادی ندارنــد ،امــا بــه لحــاظ مبنــای دســته بنــدی و ســاختار جدولــی ،تکثــر چشــم گیــری
را پیــش روی مــا قــرار مــی دهنــد .امــا بــه طــور کلــی دو نــوع بحــران بــه لحــاظ ماهیــت ،قابــل تصــور
است(شــکل یــک)

.1بحرانهای انسان ساخت
.2بحرانهای طبیعت ساخت

داخلی
انسان ساخت
خارجی
بحران
داخلی
طبیعت ساخت
خارجی

محلی
ملی
منطقه ای
بین المللی
محلی
ملی
منطقه ای
بین المللی

شکل یک

هــر کــدام از ایــن دو نــوع؛ یعنــی بحرانهــای انســانی و طبیعــی ممکــن اســت در شــعاع متفاوتــی رخ دهنــد.
ممکــن اســت دامنــه بحــران در ســطح داخــل کشــور باشــد یــا اینکــه فراتــر از مرزهــای کشــور رفتــه و بیــن
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المللــی شــود یــا اینکــه از کشــورهای دیگــر بــه داخــل کشــور ســرایت کنــد .در داخــل کشــور نیــز یــک
بحــران ممکــن اســت محلــی باشــد مثــل بحــران طبیعــی زلزلــه شهرســتان بــم یــا بحــران انســانی اعتصــاب
کارگــران یــک شــرکت و یــا اینکــه در ســطح ملــی باشــد مثــل بحــران طبیعــی خشکســالی یــا بحــران
بیــکاری (قلــی پــور و همــکاران.)1387 ،
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مــدل هرمــان یکــی از عمــده مــدل هایــی اســت کــه بــر ادراک از وضعیــت بحــران تاثیرگــذار بــوده و
مطالعــات نظــری و تجربــی زیــادی را ســبب شــده اســت .فرآینــد تعریــف یــک وضعیــت بــه عنــوان بحــران،
مســاله بســیار مهمــی اســت .مــدل هرمــان بــر مبنــای ســه عامــل تهدیــد اهــداف مطلــوب ،محدودیــت و
فشــار زمانــی بــرای تصمیــم گیــری و غافلگیــری و عــدم آگاهــی تعریــف شــده اســت .طبــق مــدل هرمــان،
بحــران مانــع بالقــوه بــرای اهــداف مطلــوب اســت کــه توســط خــط مشــی گــذاران و مدیــران سیســتم
تشــخیص داده مــی شــود و آن هــا بــه ایــن بــاور مــی رســند کــه عاملــی سیســتم را تهدیــد مــی کنــد.
مفهــوم تهدیــد بــه عنــوان بعــد اول در مــدل هرمــان ،بدیــن معنــی اســت کــه در وضعیــت بحــران تعــادل
سیســتم دچــار مشــکل شــده ،نظــم حاکــم بــر سیســتم مختــل مــی گــردد .تغییــرات ایجــاد شــده در عناصــر
سیســتم مســتلزم الگــوی جدیــدی اســت کــه بتــوان در ایــن وضعیــت سیســتم بحــران زده را مدیریــت کــرد.
باتوجــه بــه مــدل دوم مــدل هرمــان ،وقتــی وضعیتــی در زمــان کوتاهــی در آینــده تغییــر مــی کنــد ،زمــان
تصمیــم بســیار کوتــاه اســت ،در ایــن شــرایط فشــار زمانــی ،یــا اینکــه اصــا نمــی تــوان تصمیــم گرفــت و
یــا تصمیــم گیــری بــا دشــواری هــای زیــادی صــورت مــی گیــرد .بعــد ســوم بــه غافلگیــری اشــاره دارد کــه
منظــور از آن عــدم آگاهــی تصمیــم گیــران از وضعیــت بحــران در حــال وقــوع اســت ،ولــی بــه معنــی وجــود
پاســخ هــای برنامــه ریــزی شــده بــرای آن وضعیــت نیســت .مفهــوم غافلگیــری بــه میــزان آگاهــی از وقــوع
بحــران بســتگی دارد .بحــران شــرایط غیرعــادی اســت کــه مشــکالت آن ناگهانــی و کمتــر قابــل پیــش بینــی
اســت .در چنیــن وضعیتــی ،مکانیــزم هــای عــادی مدیریــت سیســتم کارســاز نیســت .حتــی در صــورت

وجــود برنامــه هــای آمــاده بــرای پاســخ بــه چنیــن شــرایط بحرانــی ،ممکــن اســت سیســتم غافلگیــر شــده
و بحــران بــه وقــوع بپیونــدد (قلــی پــور و همــکاران.)1387 ،
در ایــن مــدل یــک وضعیــت مطلــوب و یــک وضعیــت موجــود ترســیم شــده اســت .وقتــی فاصلــه بیــن
وضعیــت مطلــوب و وضعیــت موجــود زیــاد مــی شــود و از ســوی دیگــر مســاله اهمیــت زیــادی دارد ،بحــران
بــه وقــوع پیوســته اســت و وضعیــت بــه عنــوان یــک مشــکل مطــرح مــی شــود.
بحــران در همــه مواقــع پیامدهــای منفــی نــدارد و بعضــی مواقــع پیامدهــای مثبــت نیــز بــه همــراه خــود
دارد .بــرای مثــال در زلزلــه بــم یــک انســجام ملــی ایجــاد شــد و بســیج عمومــی بــرای کمــک رســانی،
اعتمــاد ملــی را تقویــت کــرد .یکــی از مســائل بســیار مهــم در وضعیــت هــای بحرانــی ،مدیریــت ســرمایه
اجتماعــی اســت .مدیریتــی کــه اگــر بــه شــیوه درســتی برنامــه ریــزی و عملیاتــی شــود ،حتمــا مــی توانــد
نتایــج مثبــت زیــادی بــرای جوامــع بــه همــراه داشــته باشــد .ایــن همــان روی فرصــت گونــه از بحــران اســت
کــه بنــا بــه ســبک مدیریــت مدیــران در هــر جامعــه ،مــی توانــد خــود را مــردم اجتمــاع نشــان دهــد.
اگــر بــه بحــران ،بــه مثابــه یــک متــن بنگریــم ،ایــن متــن بــر «بومــی» نقــش مــی پذیــرد کــه از فضایــی
خــاص و رنگــی ویــژه برخــوردار اســت .در ایــن نــگاه ،بــوم نقــش پذیــر بحــران را اتمســفر یــا «فضــای
گفتمانــی بحــران» مــی نامیــم .نخســتین بازتــاب بــوم نقــش پذیــر بحــران ،نوعــی اضطــراب و نگرانــی ناشــی
از برهــم خــوردن وضــع مالــوف اســت .ممکــن اســت ایــن وضــع مالــوف ،ناظــر بــر ثبــات یــا دگرگونــی
معطــوف بــه وضعیــت مطلوبتــر باشــد ،امــا آنچــه کــه در ایــن دیــدگاه اهمیــت پیــدا میکنــد وجــود
نگرانــی و اضطــراب دربرهــم خــوردن وضــع مالــوف اســت .در ایــن حالــت تصمیــم گیــران و تصمیــم ســازان
بــه نوعــی ذهنیــت یــا احســاس برهــم خــوردن وضــع طبیعــی مــورد قبــول خــود را تجربــه میکننــد
(مطهرنیــا.)1381 ،
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بنابرایــن ،مهمتریــن شــاخصه فضــای گفتمانــی بحــران ،ذهنــی بــودن آن اســت .در همیــن فضــای ذهنــی
بحــران اولیــن یــا زیرینتریــن الیههــای هویتــی بحــران شــکل میپذیــرد .ذهنیــت عــدم تعــادل ،در ایــن
الیههــای هویتــی ،از قابلیــت انقبــاض و انبســاط باالیــی برخــوردار اســت .بــه بیــان ســادهتر در هنگامــه
بحــران بــه جهــت شــاخصههای ناظــر بــر گونهگونگــی بحــران ،ایــن احســاس قبــض و بســط پیــدا میکنــد
و ایــن خاصیــت قبــض و بســط در گســتره وضعیتهــای متفــاوت حاکــم بــر جوامــع گوناگــون و در مقاطــع
مختلــف تاریخــی آنهــا ،مضاعــف میگــردد .اتمســفر گفتمانــی بحــران ،شکســت عــادت مالــوف ،برهــم
خــوردن نظــم موجــود ،اضطــراب ،نگرانــی ،تنــش و  ...را بــر میتابانــد (مطهرنیــا.)1381 ،
در بیــن کشــورهای جهــان ،ایــران بــه لحــاظ بــروز حــوادث غیــر مترقبــه جــزو  10کشــور بالخیــز اســت کــه
از  40حادثــه طبیعــی شناســایی شــده ،بیــش از  30مــورد آن در ایــران رخ داده اســت .ایــران در حالــی6
درصــد تلفــات بالیــای طبیعــی جهــان را بــه خــود اختصــاص داده کــه فقــط یــک درصــد جمعیــت جهــان را
دارد .در بیــن حــوادث طبیعــی ،تنهــا در طــول یــک قــرن گذشــته بیــش از یــک هــزار و  150مــورد زمیــن
لــرزه مرگبــار در  75کشــور جهــان رخ داده اســت .بیــش از  80درصــد مــرگ ومیرهــای حاصــل از ایــن
رویــداد طبیعــی در  6کشــور جهــان بــه وقــوع پیوســته اســت .ایــران نیــز بــا تلفاتــی بالــغ بــر 120هــزار نفــر
و خســاراتی افــزون بــر میلیاردهــا ریــال یکــی از کشــورهایی بــه شــمار مــی آیــد کــه آمــار باالیــی در بــروز
حــوادث طبیعــی بــه خــود اختصــاص داده اســت.
بیــش از چهــل نــوع بالیــای طبیعــی در ســطح جهــان تشــخیص داده شــده کــه هــر گــروه از آنهــا خــود
بــه چنــد زیــر مجموعــه دیگــر تقســیم میشــوند ،بــا توجــه بــه ارزیابــی هــای بــه عمــل آمــده در ســرزمین
ایــران حداقــل وقــوع  31نــوع بالیــای طبیعــی شــامل :زلزلــه ،ســیل ،طوفــان ،آلودگــی آب وهــوا و محیــط
زیســت ،تســونامی )مــوج لــرزه بــزرگ دریــا( ،آفــات و بیمــاری هــای نباتــی ،نوســانات زمیــن ،خشکســالی
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و روانــه هــای گلــی ســابقه دارد .هــر چنــد حــوادث و رویدادهــای متعــدد طبیعــی در طــول حیــات بشــر
در جوامــع مختلــف منجــر بــه بــروز خســارات جانــی و مالــی فراوانــی شــده و کمــاکان بســته بــه ســطح
توســعه نیافتگــی کشــورها و جوامــع بشــری ،خســاراتی وارد مــی شــود؛ امــا جوامــع پیشــرفته بــا اســتفاده
از فنــاوری تــوان علمــی و فنــی و ســازماندهی اصولــی توانســته انــد بــه مقابلــه بــا ایــن بالیــا برخاســته و
میــزان خســارات ناشــی از وقــوع حــوادث را بــه حداقــل کاهــش دهنــد .رونــد وقــوع حــوادث طبیعــی ایــران
نیــز هماننــد رونــد کلــی جهانــی اســت .در زیــر نمونــه خســارات اقتصــادی ،افــراد تحــت تأثیــر حــوادث،
درصــد افــراد کشــته شــده بــه وســیله حــوادث و پرتکرارتریــن حــوادث در ایــران از بانــک اطالعــات مرکــز
اپیدمیولــوژی بالیــا ( )EM-DATکــه از معتبرتریــن مراجــع در زمینــه حــوادث طبیعــی مــی باشــد ،آورده
شــده اســت.
ایــران در برابــر خطــر بالیــای متعــدد بــه شــدت آســیب پذیــر اســت .ایــن کشــور کــه در یکــی از کــم بــاران
تریــن مناطــق جهــان قــرار گرفتــه ،از خشکســالی هــای فــراوان رنــج مــی بــرد .عــاوه بــر ایــن ،ســیل هــا،
آتــش ســوزی جنــگل هــا و توفــان هــای شــن و غبــار ،مــدام بــه بخــش هــای مختلــف آن آســیب مــی زنــد؛
امــا نگرانــی اصلــی ایــران همچنــان خطــر زلزلــه اســت .ایــران بــه خاطــر موقعیــت ویــژه خــود در سلســله
جبــال آلــپ هیمالیــا نیــز بــه شــدت در برابــر زلزلــه هــای متعــدد و عموم ـاً شــدید آســیب پذیــر اســت
(قلــی پــور.)1395 ،
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 .3فرایند سناریو نویسی
 3.1تحلیل محیطی
 3.1.1تعیین دامنه

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 و گــروه 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.
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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.
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 طبیعــی 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 پرس ـشهایی تهیــه شــد:
مرحلــه اول ،کــه در آن مهمتریــن عوامــل موثــر در مدیریــت بعــد شــناختی ســرمایه اجتماعــی در بحرانهــای
طبیعــی 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 طبیعــی بــه کار گرفتــه شــد .در نهایــت بــا تهیــه ســناریوهای
مطلــوب و باورکردنــی ،راهبردهایــی بــرای مدیریــت بهینــه بیــان شــده اســت.
3.1.2
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محدوده و قلمرو پژوهش:

جامعه آماری این پژوهش خبرگانی هستند که می توان آن ها را به دو دسته تقسیم کرد:

الف) خبرگان علمی در دانشگاه ها و پژوهشکده ها
ب) خبرگان اجرایی در سازمان ها و نهادهای مرتبط با بحران
موقعیت های شغلی افرادی که برای مصاحبه انتخاب شدند به قرار زیر است:
1 .1معاون آموزش ستاد مدیریت بحران شهرداری تهران
2 .2هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در گروه جامعه شناسی
3 .3عضــو هیــات علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات اجتماعــی جهــاد دانشــگاهی (گــروه پژوهشــی
آیندهپژوهــی)
4 .4رییس پژوهشکده افکار سنجی مطالعات فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران
5 .5مدیر بخش حوادث روزنامه جام جم
6 .6پژوهشگر حوزه سرمایه اجتماعی
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
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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.
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 بــه هنــگام بحــران هــای طبیعــی.
بازیگــران :رســانه هــا (صــدا و ســیما ،خبرگــزاری هــا و  ،) ...چهــره هــای حاکمیتــی (دولــت ،مجلــس ،قــوه
قضاییــه) و عامــان (ســتادهای مدیریــت بحــران در تمامــی دســتگاه هــا و ســازمان هــا ،هــال احمــر،
فرمانــداری و .)...

36

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 مدیریــت بحــران،
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 طبیعی ،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.
و دیگر آنکه مدیریت بحران نیز در سه مرحله عملیاتی و اجرا میشود؛
 .1مدیریت قبل از وقوع بحران.
 .2مدیریت حین بحران.
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 .3مدیریت پس از بحران.
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 حیــن بحــران طبیعــی هســتیم.
براین اساس سوال مرکزی سناریو بدینگونه صورتبندی میشود:
عوامل محیطی که آینده بعد شناختی سرمایه اجتماعی را در بحرانهای طبیعی تحت تاثیر قرار
میدهند ،چه خواهد بود؟
3.1.3

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.
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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 ادارکات،
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.
عوامل موثر

حوزه اجتماعی
فرهنگی

علم و فناوری

حوزه اقتصادی

زیست محیطی

حوزه سیاسی و
حاکمیتی

سطح رفتاری

های
ویژگی
جمعیتی (سن،
جنس ،وضعیت
تحصیالت ،وضعیت
درآمد ،وضعیت
تاهل ،مهاجرت،
بعد خانوار
انتظارات شغلی
سبک های زندگی
سنتی،
(مدرن،
تلفیقی)
محرومیت
اجتماعی ،نابرابری
اجتماعی،
های

سطح ساختاری

مدیریت یکپارچه قوانین
دولت الکترونیک شفافیت
نهادهای مدنی
منابع طبیعی
و سیستم
دستورالعملها
ارزیابی مبارزه با فساد
روشنفکران
عملکرد
های
سیاست
بهینگی سیستم
متفکران
زیرساخت
وجود
بازتوزیعی
کاهش ابهام
سلبریتی ها
های مناسب
بازده
زود
اشتغال
مشورت با خبرگان
جریان رسانه های
عمل به وعده ها
داخلی
جریان رسانه های
خارجی

آسیب های اجتماعی
سطح مشارکت زنان

کارآمدی

حکومت

آلودگی هوا
میزان دسترسی به رشد اقتصاد ملی
اینترنت
وضعیت نظام سیاسی
مدیریت زباله
نرخ بیکاری
علمی
مراکز
شمار
بالخیزی (میزان چهره های سیاسی
نرخ تورم
پژوهشی
بالیای
مهارت نیروی کار وقوع
رویکرد افراد به کارآفرینی فردی و طبیعی)
فناوری
اشتراکی
های
آالینده
سرمایه مالی مردم
محیطی
قیمت مسکن ،سکه ،آب آشامیدنی و
دالر ،طال
بهداشت

و
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آسیب های اجتماعی

سطح ساختاری

سطح مشارکت زنان

مدیریت یکپارچه قوانین
دولت الکترونیک شفافیت
نهادهای مدنی
منابع طبیعی
و سیستم
دستورالعملها
ارزیابی مبارزه با فساد
روشنفکران
عملکرد
های
سیاست
بهینگی سیستم
متفکران
زیرساخت
وجود
بازتوزیعی
کاهش ابهام
سلبریتی ها
های مناسب
بازده
زود
اشتغال
مشورت با خبرگان
جریان رسانه های
عمل به وعده ها
داخلی
جریان رسانه های
خارجی
های
شبکه
اجتماعی مجازی
هنجارهای
اجتماعی

و

سطح ادراکی و امید به آینده و ارزشمند دانستن زندگی
فرهنگ گفت و گو و مفاهمه
احساسی
نوع برخورد با رویدادهای زندگی (انفعالی یا واکنشی)

اعتماد نهادی و ذهنیت مردم در مورد سابقه عملکرد دستگاه ها و دولت
همگرایی فرهنگی با فرهنگ مسلط

مشارکت سیاسی ،مذهبی

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:
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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:
عوامل موثر
بعد شناختی سرمایه اجتماعی
ارزش

نگرش
باور
هنجار

فرهنگی

 مطبوعات وخبرگزاریها
 سابقه کنشسلبریتیها
 تعلقات تاریخی-اقلیمی
تعلقات مذهبی

اجتماعی

سیاسی

 پنداشت از موفقیت و رسانه گروهیعملکرد نظام در حل
غیررسمی (ماهواره)
مشکالت
 رسانه گروهی رسمی سابقه کنش چهرههای(صداوسیما) - -
سیاسی
شبکههای اجتماعی
تمایالت جناحیمجازی

اقتصادی

 پنداشت از وضعیتاقتصادی

جدول سه

 3.1.3.1عوامل کلیدی موثر در بعد شناختی سرمایه اجتماعی در بحرانهای طبیعی:
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 .1پنداشت از موفقیت و عملکرد نظام در حل مشکالت و مدیریت بحران:

مــردم بــه عنــوان کلیدیتریــن عنصــر ســرمایه اجتماعــی ،بــرآورد و برآینــد خاصــی از حوزههــای مختلــف
زندگــی اجتماعــی خــود دارنــد .بــه ایــن معنــا کــه آنهــا ،نســبت بــه عملکــرد نظــام سیاســی متبــوع شــان،
کارآمــدی ایــن نظــام و مــواردی شــبیه بــه ایــن ،تجربیاتــی دارنــد .انباشــت ایــن تجربههــا در طــول زمــان
منجــر بــه تشــکیل یــک حافظــه تاریخــی از آزمایشپــسدادن نظــام سیاســی در برهههــای حســاس
میشــود .انباشــتی از تجربــه کــه حافظــه تاریخــی اعضــای اجتمــاع در برابــر سیســتم سیاســی را شــکل
داده و منجــر بــه قضــاوت آنهــا دربــاره نظــام میشــود .همانطــور کــه اشــاره شــد ،یکــی از مهمتریــن ایــن
مــوارد ،ذهنیــت مــردم دربــاره کارآمــدی نظــام سیاســی و توانائــی آن در حــوزه حــل مشــکالت و مدیریــت
اســت کــه در ایــن پژوهــش بــا عنــوان " پنداشــت از موفقیــت و عملکــرد نظــام در حــل مشــکالت و مدیریــت
بحــران" طــرح شــده اســت.
 .2تعلقات تاریخی -اقلیمی:

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.
 .3تمایالت جناحی:
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در حــوزه سیاســت داخلــی هــر کشــور ،ایــن مــردم هســتند کــه بــا ابــراز تمایــل بــه جریانهــا و جناحهــای

سیاســی مختلــف ،بــه آنهــا موجودیــت سیاســی میبخشــند .ایــن پایــگاه اجتماعــی و حمایــت مردمــی،
میتوانــد جریانهــا را در رونــد مدیریــت امــور اجتماعــی یــاری رســاند .پــس در شــرایط بــروز بحرانهــای
طبیعــی ،یکــی از مهمتریــن عواملــی کــه مــی توانــد میــزان همراهــی مــردم بــا نهادهــا و ســازمانهای
دولتــی یــا غی ـ ِر آن را متاثــر ســازد ،وزن جنــاح بندیهــای سیاســی و میــل مــردم بــه هریــک از آنهــا در
عرصــه اجتمــاع اســت.
 .4پنداشت از وضعیت اقتصادی:

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 .پــس در شــرایط بحــران نیــز مدیریــت ایــن ســرمایه آســیب پذیــر ،بــه
مراتــب دشــوارتر خواهــد بــود .عنصــر اساســی در پنداشــت مــردم از وضعیــت اقتصــادی ،خاطــره و برداشــت
ذهنــی آنــان از توزیــع عادالنــه امکانــات و ســرمایههای مــادی و اجتماعــی اســت.
 .5سابقه کنش سلبریتیها:

بــا نضــج گرفتــن مرجعیــت شــبکههای اجتماعــی در میــان مــردم و رجــوع روزانــه بــه ایــن ابزارهــای
ارتباطــی ،چهرههــای مختلفــی از حــوزه هنــر ،سیاســت ،ورزش ،دانشــگاه و  ...نیــز در جایــگاه مرجعیــت عــام
قــرار گرفتــه انــد .بــه ایــن معنــا کــه مــردم در کنــار نهادهــای رســمی و متولیــان امــور اجتماعــی ،نگاهــی
بــه رفتارهــای جمعــی ایــن افــراد دارنــد و حتــی در برخــی کنشهــا ،ســلبریتیها را در اولویــت اعتمــاد
خــود قــرار میدهنــد .ســابقه کنــش مــردم در ماجــرای زلزلــه کرمانشــاه و اعتمــاد بــه ســلبریتیهایی کــه
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عــزم امدادرســانی بــه مناطــق بحــران زده را داشــتند ،یکــی از مهمتریــن نمــود بــروز کنــش ســلبریتیها
در جامعــه ایرانــی بــود .تجربـهای کــه البتــه تبدیــل بــه یــک ســابقه بــرای اذهــان عمومــی شــد .کاســتیها
و مزایــای ایــن کنــش ،حتمــا مرجــع تصمیمگیــری مــردم بــرای کنشهــای آینــده شــان خواهــد بــود.
 .6سابقه کنش چهرههای سیاسی:

ســابقه کنــش چهــره هــای سیاســی ،بــه همــان میــزان کــه شــبیه بــه کنــش ســلبریتیها اســت ،از لحــاظ
حــوزه عملکــرد و ضریــب نفــوذ بــا آن تفــاوت دارد .بــه ایــن معنــا کــه ســابقه کنــش رئیــس دولــت در
جریــان بحــران الــف ،حتمــا ارتبــاط زیــادی بــا برداشــت مــردم از کارآمــدی سیســتم سیاســی دارد .ســابقه
ایــن کنــش چنــان در ذهــن اعضــای اجتمــاع باقــی مــی مانــد ،کــه بــه ســختی مــی تــوان ایــن کنــش را از
شــخصیت حقوقــی فــرد مســئول جــدا کــرد.
 .7شبکههای اجتماعی مجازی:

شــبکه اجتماعــی مجــازی زنجیــرهای از ارتباطــات و شــبکههای اجتماعــی اســت کــه بــا حضور غیــر فیزیکی
افــراد در یــک محــل مجــازی ایجــاد میشــود .در شــبکه اجتماعــی مجــازی ارتبــاط افــراد و ســازمانها
یــا گروههــا رو در رو و بــدون واســطه نیســت ،بلکــه بــه ابــزاری بــه نــام اینترنــت بســتگی دارد .اینروزهــا
وقتــی صحبــت از شــبکه اجتماعــی در اینترنــت مــی شــود در واقــع در حــال صحبــت از نــوع مجــازی و غیــر
قابــل لمــس شــبکهای از ارتباطــات انســانی هســتیم  .همزمــان بــا ظهــور شــبکه هــای اجتماعــی مجــازی
اصطالحــات جدیــدی مثــل رســانه اجتماعــی و مهندســی اجتماعــی نیــز بــه گــوش مــی خورنــد .
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 .8مطبوعات و خبرگزاریها:

مطبوعــات از ریشــه طبــع بــه معنــای چــاپ اســت و مشــتمل بــر هــر نوشــتاریاســت کــه بــر روی کاغــذ
بــه چــاپ برســد.گاهنام ه هــا ،روزنامــه هــا ،نشــریههای کتابــی و ویژهنام ـ ه هــا نیــز در ایــن دســته بنــدی
جــای دارنــد و عنــوان کلــی مطبوعــات شــامل ایــن مــوارد نیــز میشــود .مطبوعــات در ایــران دارای عناویــن
خاصــی برمبنــای دوره انتشــار اســت کــه شــامل؛ روزنامــه ،دوروزنامــه (ســه شــماره درهفتــه) ،هفتــه نامــه،
دوهفتــه نامــه ،ماهنامــه و فصلنامــه میشــود .خبرگزاریهــا نیــز شــیوه هــای جدیــدی از اطــاع رســانی
بــه روش مطبوعــات اســت .امــا تفــاوت ایــن دو در شــیوه بــه روز بــودن و اســتفاده از ابــزار اینترنــت بــرای
آگاه ســازی مــردم اســت .خبرگزاریهــا دامنههائــی از ابزارهــای اطــاع رســانی هســتند کــه هــر لحظــه و
هــر دقیقــه ،اخبــار تــازهای از سراســر دنیــا را بــه مخاطبــان خــود ارائــه میکننــد و شــاید مهمتریــن منبــع
تغذیــه خبــری روزنامههــا نیــز بــه حســاب بیاینــد.
 .9رسانه گروهی رسمی (صداوسیما):

رســانههای گروهــی یــا رســانههای جمعــی عبــارت اســت از مجموعــهای از وســایل ارتباطــی کــه عمومــا
ارتباطــی یــک ســویه را دنبــال میکننــد .رســانههای دیــداری و شــنیداری مثــل تلویزیــون و رادیــو و ...
از جملــه مهمتریــن رســانههای گروهــی هســتند .امــروزه بــا گســترش اســتفاده روزافــزون از اینترنــت،
رســانههای برآمــده از فضــای اینترنــت جایــگاه ویــژهای پیــدا کردهانــد و پــای ایــن رســانههای عمومــی
را بــه فضــای اینترنــت نیــز بــاز کردهانــد .در ایــن پژوهــش ،بــه ســبب ارائــه یــک دســته بنــدی 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.
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 .10رسانه گروهی غیررسمی (ماهواره):

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.
 .11تعلقات مذهبی:

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 ماننــد بحرانهــای طبیعــی
بــروز و ظهــور بیشــتری پیــدا میکنــد .چــه اینکــه ممکــن اســت علــت وقــوع یــک بحــران طبیعــی را کثــرت
گناهــان تلقــی کننــد ،یــا براســاس تقدیرگرایــی ،معتقــد بــه ایــن باشــند کــه وقــوع یــک حادثــه در سرنوشــت
و تقدیــر بــوده اســت و راه گریــزی بــرای آن نیســت و یــا اینکــه بــا تــوکل و اعتمــاد بــه خــدا بــرای عبــور از
بحــران و کمــک بــه بقیــه هموطنــان اقــدام کننــد.
3.2
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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؛ 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 ،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 کــجروی 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 ،
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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 و علــوم سیاســی میتوانــد بســیار راهگشــا باشــد .بنابرایــن
تحلیلهــا و بررس ـیهای 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 برنام ـهای یــا دوگانــه (بســیار تاثیرگــذار و همچنیــن تاثیرپذیــر)،
مجموعــه عوامــل رصــد و شــاخص (فقــط بســیار تاثیرپذیــر) و عوامــل بــی اثــر (نــه تاثیرگــذار و نــه تاثیرپذیر)
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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جدول چهار

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  11*11اســت
کــه بــه عنــوان ورودی نــرم افــزار میــک مــک اســتفاده شــده اســت .بــرای نمــره گــذاری اعــداد  5-1درنظــر
گرفتــه شــد (عــدد  5بــا بیشــترین تاثیــر و عــدد  1بــا کمتریــن تاثیــر شــناخته شــده اســت).
بعــد از وارد کــردن نمــرات در نــرم افــزار میــک مــک ،نمــودار ذیــل بــه دســت آمــد (شــکل پنــج) کــه
موقعیــت هــر کــدام از عوامــل را در آن نشــان میدهــد .دو عامــل پیشــران یــا عــدم قطعیــت «پنداشــت از
وضعیــت اقتصــادی» و «ســابقه کنــش چهرههــای سیاســی» در راس ایــن نتیجــه گیــری قــرار دارد .ایــن
پیشــرانها در واقــع همــان فاکتورهــای مهــم و مــورد توجهــی هســتند کــه بــا بیشــترین تاثیرگــذاری و
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کمتریــن تاثیرپذیــری در تدویــن ســناریوی هــای مدیریــت و آینــده پژوهــی ایــن پــروژه بایــد مــورد توجــه
واقــع شــوند.
عوامــل سیاســتی شــامل« :پنداشــت از موفقیــت و عملکــرد نظــام در حــل مشــکالت و مدیریــت بحــران»،
«تمایــات جناحــی»« ،رســانه گروهــی رســمی (صداوســیما)»« ،شــبکههای اجتماعــی مجــازی» اســت کــه
اثرگــذاری بــاال و تاثیرپذیــری باالیــی دارنــد« .رســانه گروهــی غیررســمی (ماهــواره)» عامــل رصــدی اســت
کــه کــم تریــن اثرگــذاری و بیشــترین تاثیرپذیــری را دارد و در نهایــت «تعلقــات مذهبــی»« ،مطبوعــات
و خبرگزاریهــا»« ،تعلقــات تاریخــی -اقلیمــی»« ،پنداشــت از وضعیــت اقتصــادی» و «ســابقه کنــش
ســلبریتیها» نیــز متغیرهــای مســتقلی هســتند کــه در جریــان ایــن تحقیقــات حاصــل شــده انــد.

شکل پنج

شکل پنج
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در شکل شش ،نقشه روابط بین متغیرها را نشان میدهد.

شکل شش
 3.3فضای 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 آنهــم در شــرایط وقــوع بحــران 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
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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 دو
گزینــه اصلــی را پیـشروی پژوهشــگران ایــن پــروژه قــرار داد« .پنداشــت از وضعیــت اقتصــادی» و «ســابقه
کنــش چهرههــای سیاســی» دو عــدم قطعیــت پیــش رو هســتند کــه فرآینــد سناریونویســی از رهگــذر ایــن
فاکتورهــا ادامــه خواهــد داشــت.
واقعیــت و تصــور از واقعیــت ،دو مســاله متفــاوت هســتند و مــا در اینجــا بــه تصــور از واقعیــت میپردازیــم.
ممکــن اســت بــه ذهــن خطــور کنــد کــه پنداشــت از وضعیــت اقتصــادی ،مبتنــی بــر واقعیــت نباشــد و
بــرای مثــال مــردم براســاس شــاخصهای اقتصــادی در وضعیــت مناســبی بــه ســر ببرنــد ،امــا در ایــن طــرح
تمرکــز بــر بعــد شــناختی اســت و تصــور و پنداشــت از واقعیــت بــرای مهــم اســت.
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پنداشــت مــردم از وضعیــت اقتصــادی را بــا متغیرهایــی همچــون توزیــع منابــع ملــی ،امکانات و ثــروت (توزیع
متناســب یــا توزیــع نامتناســب) میتــوان ســنجید .مــردم معتقــد هســتند کــه منابــع ملــی ،امکانــات و ثــروت
ملــی بــه طــور مناســب توزیــع شــده (توزیــع نشــده) و ســهم آنهــا از ایــن درآمدهــا متناســب بــا هزینــه هــای
زندگــی شــان هســت یــا نــه .همچنیــن از ســوی دیگــر نیــز ذهنیــت مــردم دربــاره سرنوشــت هزینههــای
جمــع آوری شــده توســط ســازمانها و نهادهــا و محــل خــرج آنهــا نیــز اهمیــت زیــادی دارد .بــه ایــن معنــا
کــه پنداشــت مــردم دربــاره ایــن درآمــد و محــل توزیــع آن ،میتوانــد تاثیــر مهمــی در کنــش آنهــا بــه

هنــگام بحــران داشــته باشــد .چــه از اینــرو کــه ســهم عمــدهای از ایــن درآمدهــا ،مخــارج خانوارهــای ایــران
در قالبــی همچــون مالیــات ،عــوارض شــهرداری ،کمکهــای مردمــی بــه نهادهــا و ســازمانهای مختلــف
و مــواردی از ایــن دســت اســت .در نتیجــه وقتــی مرجــع تامیــن ایــن درآمــد -یعنــی مــردم -اطمینانــی از
وضعیــت هزینــه کــردن آن نداشــته باشــد ،حتمــا رونــد تامیــن و پرداخــت نیــز بــا مشــکالت جــدی مواجــه
شــده و مدیریــت بحــران در عرصههــای مرتبــط بــا اختــال روبــه رو میشــود.
ســابقه ذهنــی مــردم از کنــش چهرههــای سیاســی ،بــا دو متغیــر محتــوای کنــش چهرههــای سیاســی و
زمان(موقــع) کنــش چهرههــای سیاســی میتــوان درنظرگرفــت .محتــوای کنــش میتوانــد مفیــد و خــوب
و یــا غیرمفیــد و بــد باشــد .زمــان کنــش میتوانــد بــه موقــع و یــا بــی موقــع باشــد .بــه عبــارت روش ـنتر
اینکــه ،تجربــه مــردم از مدیریــت چهــره هــای سیاســی از یکســو و همچنیــن ســبک کنــش مدیــران مســئول
در موضوعــات مختلــف اجتماعــی ،میتوانــد تاثیــر زیــادی بــر اعتمــاد آنهــا نســبت بــه ایــن چهرههــا و
مشــارکت در حرکتهــای اجتماعــی جدیــد داشــته باشــد .مردمــی کــه تجربــه کنــش نامطلــوب در موقعیــت
نامطلوبــی همچــون بحــران طبیعــی را داشــته باشــند ،دچــار خدشـهای جــدی در اعتمــاد و مشــارکت -بــه
عنــوان دو فاکتــور اصلــی ســرمایه اجتماعــی -میشــوند .البتــه در ایــن بیــن موقعیتهــای مشــابهی نیــز
وجــود دارد کــه میتــوان ایــن وضعیــت را تعدیــل کنــد .مثــا کنــش فــردی مطلــوب مدیــران در هنــگام
بحــران طبیعــی ،هرچنــد کــه در جایــگاه رسمیشــان فاقــد ایــن مطلوبیــت باشــد ،میتوانــد اوضــاع را تــا
حــدودی بــه نفــع بحــران ،آرام کنــد .احتمــاالت مختلفــی کــه در جریــان تدویــن ســناریو میتــوان بــه
صورتــی موس ـعتر از آنــان ســخن بــه میــان آورد.
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 3.3.1منطق سناریوها

برای هر یک از پیشرانها ،دو حالت مطلوب و نامطلوب را میتوان متصور شد؛

مطلوب

وضع موجود

نامطلوب

شکل هفت

براین اساس ،چهار فضای سناریو تشکیل میشود؛
 .1پنداشت مردم از شرایط اقتصادی مطلوب باشد و کنش چهرههای سیاسی مطلوب باشد.
 .2پنداشت مردم از شرایط اقتصادی نامطلوب باشد و کنش چهرههای سیاسی مطلوب باشد.
 .3پنداشت مردم از شرایط اقتصادی مطلوب باشد و کنش چهرههای سیاسی نامطلوب باشد.
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ش چهرههای سیاسی نامطلوب باشد.
 .4پنداشت مردم از شرایط اقتصادی نامطلوب باشد و کن 
در قسمت بعد هریک از سناریوها توضیح داده میشود.
 3.4شرح و وصف سناریوها
 3.4.1آرامش بعد از طوفان(سناریوی مطلوب)

ســناریو اول زمانــی شــکل میگیــرد کــه شــناخت و نگــرش مــردم از کنــش چهرههــای سیاســی و وضعیــت
توزیــع منابــع ،امکانــات و ثــروت در جامعــه مطلــوب بــوده و ســطح قابــل توجهــی از اعتمــاد اجتماعــی بیــن
مــردم و مســئوالن ،ایجــاد شــده باشــد .اعتمــادی کــه باعــث میشــود در زمــان بــروز بحرانهــای طبیعــی،
مشــارکت و انســجام اجتماعــی بــه بهتریــن صــورت بــروز کــرده و چــه بســا بحرانهــای طبیعــی بســتری
بــرای تقویــت ســرمایه اجتماعــی بیــن مــردم و نهادهــای دولتــی نیــز باشــد.
حاکمیــت در مدیریــت ســرمایه اجتماعــی براســاس ســند چشــم انــداز حرکــت میکنــد و موفقیــت خــود را
علیالــدوام در گــرو پنداشــت و نگــرش مطلــوب مــردم از وضعیــت اقتصــادی و عملکــرد چهرههــای سیاســی
میبینــد .از همیــن رو بــرای رســیدن بــه مطلوبتریــن ســناریو ،کــه همــه متغیرهــا در آن وضعیــت مثبتــی
دارنــد ،بایــد پیشــرانها را نیــز بــه اوضــاع مطلــوب خــود برســاند.
در ایــن ســناریو؛ وضعیتــی را میتــوان درنظــر آورد کــه امکانــات ،منابــع و ثــروت در ســطوح مختلــف
جامعــه از نظــر مــردم بصــورت متناســبی توزیــع شــده ،پنداشــت و نگــرش مــردم نیــز نســبت بــه ایــن
توزیــع مثبــت اســت .البتــه ایــن پنداشــت مثبــت از وضعیــت اقتصــادی در میــان مــردم ،ممکــن اســت بــه
روش دیگــری نیــز حاصــل شــود .آنهــم اینکــه مجریــان و حاکمیــت بــا چنــان سیاســتی در امــور مدیریتــی
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خــود رفتــار کــرده باشــند کــه مــردم تصــور مطلوبــی از وضعیــت خــود و همنوعانشــان در جامعــه داشــته
ـوان اقنــاع ،بــه ســبب وجــود ابزارهــای گســترده ارتبــاط جمعــی
باشــند .هرچنــد کــه ایــن نــوع رفتــار و تـ ِ
و خبررســانی در جوامــع ممکــن نیســت ،امــا بــرای توســع دایــره شــمول ســناریو ،بایــد بــه آن اشــاره کــرد.
همچنیــن در ایــن وضعیــت؛ چهرههــای سیاســی  -از جناحهــای مختلــف -بیــن مــردم توانســتهاند بــرای
خودشــان اعتمــاد بوجــود آورنــد ،بــه طوریکــه در صــورت بــروز بحرانهــای طبیعــی منشــا و منبــع اطالعــات
و مشــارکت مردمــی میشــوند .چهرههــای سیاســی اگــر بــه موقــع و در زمــان مناســب واکنــش نشــان
دهنــد و محتــوا و پیامــی کــه بــه مــردم منتقــل میکننــد درنهایــت صداقــت و شــفافیت باشــد ،چنــان بــاور
و نگــرش اعتمــادی در بیــن مــردم بــه وجــود میآورنــد کــه میتوانــد در هــر موقعیتــی قابــل برداشــت
و اســتفاده باشــد .همچنیــن حضــور چهرههــای سیاســی در میــان مــردم و آگاهــی از مســائل و مشــکالت
آنهــا نیــز میتوانــد در نگــرش مــردم منشــا اثــرات جــدی باشــد .چــرا کــه بــا ایــن حرکــت مســئوالن نظــام
«مردمــی» عمــل کــرده و بــا درک درســت از مشــکالت مــردم بــه اولویــت بنــدی و تســریع در رونــد امــور
پرداختهانــد.
عملکــرد و موفقیــت حاکمــان مرهــون شــیوه مدیریــت صداقتمحــوری اســت کــه در مدیریــت و حــل
بحرانهــای طبیعــی نیــز کارآمــد جلــوه میکنــد .بــه ایــن معنــا کــه ایــن ســبک از حکومــت ،ســطح
قابــل توجهــی از اعتماد-بــه عنــوان مطلوبیــت -را بــا خــود بــه همــراه آورده و در نهایــت منجــر بــه افزایــش
کارآمــدی سیســتم سیاســی میشــود .مبتنــی بــر ایــن ســبک مدیریــت؛ نظــام بطــور مســتمر ،عملکــرد
خــود را اصــاح میکنــد و از گــذر حــوادث و وقایــع گذشــته بــرای بهبــود کنشــگری خــود و دســتیابی بــه
موفقیــت در آینــده ،از هیــچ فعالیتــی دریــغ نمیکنــد .وقــوع بحرانهــای طبیعــی ناگزیــر اســت و ممکــن
اســت پــس از وقــوع ایــن بحــران ،علــت وقــوع حادثــه در مقایســه بــا عملکــرد اشــتباه مدیــران کمرنــگ شــده
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و ســرمایه اجتماعــی را بــا تهدیدهــای جــدی مواجــه کنــد .بهتریــن گزینــه بــرای مواجهــه بــا ایــن شــرایط،
توســط مســئوالن پاســخگویی و عذرخواهــی بخاطــر اشــتباهی اســت کــه بــه وجــود آمــده و تــاش بــرای
اقدامــات بهتــر .در ســایه چنیــن تدبیــری توســط مدیــران و چهرههــای سیاســی ،ســرمایه اجتماعــی حفــظ
میشــود و در حافظــه تاریخــی مــردم میمانــد و در صــورت وقــوع بحرانهــای دیگــر ،ماننــد یــک اهــرم
نقــش کلیــدی در مشــارکت و انســجام اجتماعــی ایجــاد میکنــد.
جناحهــا و گروههــای سیاســی بعنــوان بازوهــای قدرتمنــد نظــام در جامعــه هســتند ،کــه بایــد بــا وجــود
اختــاف نظــر و عقیــده ،در یــک جهــت و هــدف ،اعتمــاد و انســجام اجتماعــی -حرکــت کننــد .جناحهــای
سیاســی از طریــق نهادهــای مدنــی و احــزاب میتواننــد ،نگــرش و عقایــد خــود را در جامعــه بیــان کــرده و
در مواقــع بحرانــی بــه دور از اختــاف نظرهــا ،در حفــظ و نگهداشــت ســرمایه اجتماعــی بکوشــند.
از ســوی دیگــر؛ بایســته اســت کــه صــدا و ســیما بعنــوان رســانه ملــی ایــران ،صــدای مــردم و گروههــای
مختلــف اجتماعــی باشــد و بعنــوان مرجــع رســمی بــه درســتی ایفــای نقــش اعتمادســازی را در بیــن مــردم
و مســئوالن را پیشــوائی کنــد .از ســویی بــه مطالبهگــری مــردم از مســئوالن پرداختــه و از ســوی دیگــر
پاســخگوی شــفاف و صحیــح و بــه موقــع از جانــب مدیــران بــه مــردم باشــد .در ایــن صــورت اســت کــه؛
مــردم اخبــار و اطالعــات منتشــر شــده از ســوی صداوســیما را بــا اعتمــاد بــاور میکننــد و رســانههای
معانــد ماننــد شــبکههای رادیوئــی و تلویزیونــی بیگانــه تاثیــری در شــناخت مــردم ندارنــد و تالشهایشــان
بیثمــر خواهــد مانــد .شــبکههای اجتماعــی مجــازی همراســتا بــا جریــان اصلــی فرهنگــی کشــور -صــداو
ســیما -حرکــت میکننــد کــه منجــر بــه انســجام هرچــه بیشــتر گروههــای مردمــی میشــود.
حالــت دیگــری را نیــز میتــوان متصــور شــد؛ کــه در آن شــبکههای اجتماعــی همجهــت بــا صداوســیما
عمــل نکــرده و بــه تولیــد و پخــش اخبــار نادرســت و معانــد بپردازنــد .در ســناریوی اول و در شــرایطی کــه
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اکثــر اعتمــاد مــردم بــه گفته-هــای مدیــران اســت ،اخبــار منتشــر شــده از ســوی ایــن شــبکهها در نــزد
مــردم جایــگاه چندانــی نداشــته و نمیتوانــد تاثیــری بــر نگرشهــای مــردم بگــذارد.
3.4.2

آب بر آتش(کنش چهرهها مطلوب ،توزیع امکانات نامناسب)

ســناریوی دوم در شــرایطی بــه وقــوع میپیونــدد کــه چهرههــای سیاســی بــه درســتی ایفــای نقــش
کردهانــد ،امــا پنداشــت مــردم از نحــوه توزیــع منابــع ،امکانــات و ثــروت مطلــوب نیســت.
مهم¬تریــن نکتـهای کــه بایــد دربــاره ایــن ســناریو بــه آن اشــاره کــرد اینکــه؛ چنیــن شــرایطی یــک حالــت
خــاص بــه حســاب آمــده و معمــوال موقــت اســت .شــرایطی کــه مهمتریــن عرصــه نمــود آن در اوضاعــی مثــل
جنــگ ،تحریمهــا و  ...اســت .در ایــن وضعیــت اســت کــه مــردم بیــن عملکــرد چهرههــای سیاســی و توزیــع
منابــع ،امکانــات و ثــروت ملــی تمایــز قائــل شــده و پنداشــت و نگرششــان نســبت بــه اوضــاع اقتصــادی
جامعــه را بخاطــر شــرایط و وضعیــت بیرونــی قلمــداد می-کننــد .در واقــع آنهــا نارســائی سیســتم سیاســی
در مدیریــت عرصــه اقتصــاد و معیشــت را مرهــون فشــارهای خارجــی و اولویتهــای اساســی همچــون
امنیــت بــه حســاب میآورنــد .آنهــا مدیــران را بــه خاطــر تــاش در جنــگ ،تحریــم یــا شــرایطی مشــابه
اینهــا مــورد تحســین قــرار داده و حاضرنــد بــرای حصــول بــه نتیجــه مطلــوب در ایــن زمینههــا ،چنــدی
بــا مشــکالتی معیشــتی و اقتصــادی دســت و پنجــه نــرم کننــد.

همچنیــن یکــی دیگــر از مصادیــق ســناریوی دوم ،فعالیــت قــوی شــبکههای مافیائــی در جامعــه اســت .بــه
ایــن معنــا کــه مســئوالن در رفتارهــا و گفتارهایشــان خبــر از وجــود چنیــن شــبکههائی داده و همــواره
نشــان میدهنــد کــه در حــال مبــارزه بــا آن هســتند .درچنیــن شــرایطی مــردم بــه ایــن بــاور رســیدهاند
کــه منابــع ،امکانــات و ثــروت در دســت عــدهای خــاص قــرار گرفتــه و بــه درســتی در بیــن آحــاد جامعــه
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توزیــع نشــده اســت .آنهــا میداننــد کــه منافــع مافیائــی در دســتیابی بــه منابــع اولویــت دارد .امــا در
همیــن حیــن ،مدیــران سیســتم سیاســی نیــز تــاش زیــادی بــرای مقابلــه بــا ایــن جریــان انحصــاری دارنــد.
در شــکلگیری ایــن برداشــت و پنداشــت رســانهها نقــش مهمــی دارنــد ،صداوســیما نتوانســته نگــرش و
شــناخت درســتی را راجــع بــه امکانــات ،منابــع و ثــروت در جامعــه داشــته باشــد و بــه ابهامــات و شــایعات
بــه وجــود آمــده بــه خوبــی پاســخ دهــد و محافظــه کارانــه عمــل کــرده اســت .درواقــع صداوســیما در
شــکلدهی بــه افــکار عمومــی درایــن بــاره ضعیــف برخــورد کــرده اســت .از ســوی دیگــر ،شــبکههای
اجتماعــی مجــازی بــه راهبــری و هدایــت مــردم میپردازنــد .وقتــی کــه مــردم در وقــوع بحرانهــای طبیعــی
چنیــن برداشــتی را در ســابقه ذهنــی خــود داشــته باشــند ،بنابرایــن احســاس میکننــد کــه وقــوع بحــران
در همــه جــای کشــور یکســان نیســت و افــراد بســته بــه میــزان برداشتشــان از منابــع و امکانــات خســارت
و زیــان میبیننــد و ممکــن اســت عــدهای کمتریــن آســیب را متحمــل شــده یــا حتــی از شــرایط بحــران
بــه منافــع زیــادی برســند .از ایــن رهگــذر ،احســاس نارضایتــی درون آنهــا زیادتــر شــده و ممکــن اســت در
گــذار بــه ســناریوی دیگــر ،ناراحتــی آنهــا از کنــش مســئوالن و در نهایــت ناکارآمــدی کل سیســتم سیاســی
را نیــز درپــی داشــته باشــد.
در ایــن ســناریو ،تــا زمانــی پــس از آن ،پنداشــت مــردم از کنــش چهرههــای سیاســی مطلــوب اســت ،یعنــی
مســئوالن و مدیــران بــه خوبــی توانســتهاند در حــل مشــکالت و مدیریــت بحرانهــا عمــل کــرده و اعتمــاد
مــردم را جلــب کردهانــد؛ یعنــی بــه دور از مالحظــات و تمایــات سیاســی خــود در واکنــش بــه وقایــع و
پدیدههــا بــه موقــع اظهارنظــر کردهانــد و محتــوای صحیــح و مفیــدی را بــه مــردم ارائــه کردهانــد .برخــورد
درســت و بــه موقــع چهرههــای سیاســی بــه عنــوان منبــع ارزشــمند ســرمایه اجتماعــی در بیــن مــردم
شــکل میگیــرد کــه در مواقــع ضــروری ماننــد بحرانهــای طبیعــی میتوانــد عامــل انســجامدهنده بیــن
ِ
حالت ایــن اوضــاع ،ممکن
مــردم و مســئوالن شــود کــه منجــر بــه مشــارکت اجتماعــی مــردم شــود .در دیگــر
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اســت چهرههــای سیاســی واقعــا چنیــن عزمــی را در ســر نداشــته باشــند ،امــا نمایــش فعالیتهایشــان بــه
صورتــی اســت کــه مــردم دربــاره آنهــا بــه چنیــن بــاوری رســیدهاند .ایــن تــا حــدود زیــادی نزدیــک بــه
نمایشهــای پوپولیســتی اســت کــه در دورههــای مختلفــی از زمــان و در جوامــع مختلــف شــاهد بودهایــم.
همراهــی مــردم بــا نمایش-هــای پوپولیســتی همیشــگی نبــوده و در نهایــت دســت ایــن مدیــران و جریانــات
سیاســی بــرای همــگان روخواهــد شــد .ضربــه ای کــه از رهگــذر اقدامــات ایــن چنیــن بــه ســرمایه اجتماعــی
وارد میشــود ،چنــان ســهمگین خواهــد بــود کــه در طــول ســالیان طوالنــی قابلیــت ترمیــم اندکــی دارد.
همچنیــن بازنمایــی کنــش چهرههــای سیاســی در صــدا و ســیما ،نیــز ابــزار کمکــی مهمــی اســت کــه
توانســته آنهــا را در بهــرهرداری ازیــن بســتر ارتباطــی یــاری دهــد.
 3.4.3پنبههايي كه رشته ميشوند(کنش چهرهها نامطلوب ،توزیع امکانات مناسب)

ســناریوی ســوم ،پنداشــت مــردم از توزیــع منابــع ،امکانــات و ثــروت متناســب اســت ،امــا بــه دلیــل عملکــرد
ضعیــف چهرههــای سیاســی ،نگــرش مطلوبــی از آنــان در جامعــه شــکل نگرفتــه اســت .بنظــر نگارنــدگان،
امــکان وقــوع ایــن ســناریو در آینــده پنــج ســاله در ایــران بســیار بعیــد بنظــر میرســد و جــزء آیندههــای
نامحتمــل بــه حســاب میآیــد ،امــا بــا ایــن وجــود بــه شــرح ذیــل اســت؛
مــردم بــه ایــن بــاور رســیدهاند کــه منابــع ،امکانــات و ثــروت بــه درســتی در جامعــه توزیــع شــده اســت
و پنداشــت و تصــور مثبــت و مطلوبــی از وضعیــت خــود در جامعــه دارنــد کــه باعــث میشــود احســاس
تبعیــض ،فســاد و رانــت در جامعــه نداشــته باشــند و در مقابــل احســاس امنیــت ،آرامــش و اعتمــاد داشــته
باشــند .در چنیــن شــرایطی حاکمیــت و نظــام توانســته بــه خوبــی و بــا موفقیــت عمــل کنــد و ســابقه ذهنــی
و شــناخت مــردم در وقایــع گذشــته نشــان دهنــده آن بــوده کــه توزیــع متناســب و عادالن ـهای از منابــع و
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امکانــات در جامعــه روی داده اســت.
صداوســیما توانســته بازنمایــی درســتی از منابــع ،امکانــات و ثــروت ملــی داشــته باشــد و باورهایــی را در
مــردم بــه وجــود آورده کــه منجــر بــه اعتمــاد مــردم بــه مســئوالن و مدیــران شــده اســت.
در کشــور مــا احــزاب و چهرههــای سیاســی بعنــوان یــک نهــاد مدنــی نتوانســتهاند بــه نقــش آفرینــی در
جامعــه بپردازنــد ،درواقــع عامــل کلیــدی «گفتوگــو» در ســطوح مختلــف جامعــه شــکل نگرفتــه اســت و
ایــن سلســه مراتــب زمانــی کــه بــه احــزاب میرســد اوج ناکارآمــدی خــود را نشــان میدهــد .چهرههــای
سیاســی درگیــر رسواســازی گــروه دیگــر میشــوند و بــرای توجیــه عملکــرد خــود ،فرافکنــی میکننــد.
درصورتــی کــه بایــد بــا تعامــل درســت بــه بیــان اهــداف و خواســتههای خــود بپردازنــد و بــا وجــود نظــر
متفــاوت و یــا مخالــف در جنــاح رقیــب بــه گفتوگــوی ســالم و متعــادل بپردازنــد ،تــا مســاله حــل شــود،
نــه اینکــه مســالهای جدیــد خلــق شــود .جــای بســی تاســف اســت کــه ایــن شــرایط بــه مراتــب در جامعــه
مــا بازتولیــد میشــود و مســئوالن بــه جــای تمرکــز و توجــه بــه حفــظ و نگهداشــت ســرمایه اجتماعــی
آنهــم در شــرایط وقــوع بحــران ،بــه تســویه حســابهای قبلــی خــود میپردازنــد .بــرای مثــال در زلزلــه
اخیــر کرمانشــاه ،تنهــا چنــد روز پــس از وقــوع حادثــه ،عــدهای (طرفــداران دولــت فعلــی) علــت کشــته
شــدن هموطنانمــان را ســکونت در مســکنهایی دانســتند کــه در دولــت قبلــی ســاخته و ایجــاد شــده بــود
و از طریــق شــایعه پراکنــی در شــبکههای اجتماعــی بــه تضعیــف روحیــه و احســاس مــردم پرداختنــد ،در
صورتــی کــه هنــوز آمــار دقیــق کشــته شــدگان از آن مناطــق بــه دســت نیامــده بــود.
چهرههــای سیاســی اگــر در شــرایط بحرانــی بــه درســتی عمــل نکننــد ،درواقــع خیانتــی آشــکار بــه نظــام
محســوب میشــوند کــه در عیــن بــی کفایتــی ،خــود عامــل مخــرب نظــام از درون شــدهاند .شــبکههای
اجتماعــی کمــک بــه جریــان ســازی میکننــد و ســلبریتیها در مجــال ضعــف چهرههــای سیاســی هویــت
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پیــدا میکننــد و بــه تشــنجزایی موجــود در جامعــه دامــن میزننــد .در ایــن وضــع ،علیرغــم پنداشــت
مثبــت مــردم ،اظهــارات ناصحیــح و ناموقــع ،پنداشــت مــردم را کمرنــگ کــرده تــا جایــی کــه در پشــت
ابــری از شــایعات ،بیاثــر میشــود .در ایــن وضــع ،اظهــارات مجریــان و مراجــع سیاســی-اجتماعی ،پیشــران
کاهنــده ســرمایه اجتماعــی میشــوند.
 3.4.4سرپل ذهاب (بدترین سناریو)

ســناریوی چهــارم زمانــی شــکل مــی گیــرد کــه؛ از یکســو پنداشــت مــردم از شــرایط اقتصــادی نامطلــوب
و از ســوی دیگــر ســابقه کنــش چهــره هــای سیاســی نیــز در نظــر مــردم نامطلــوب باشــد .در ایــن شــرایط
وقــوع بحــران طبیعــی بــه عنــوان یــک بحــران در شــرایط بحــران مدیریــت ســرمایه اجتماعــی روی داده و
شــاید مهــم تریــن ســناریو بــرای مدیریــت آینــده یــک جامعــه در نظــر آورده شــود.
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در ایــن شــرایط؛ بــرآورد و پنداشــت مــردم از وضعیــت اقتصــادی خــود ،بســیار وخیــم اســت .آن هــا بــه ایــن
بــاور رســیدهاند کــه امکانــات و منابــع بصــورت ناعادالنــه در ســطح کشــور توزیــع شــده ،ســهم آن هــا از
درآمــد کشــور -در عرصــه هــای گوناگــون -در مقایســه بــا دیگــران انــدک و مجموعــه ایــن شــرایط منجــر
بــه شــکل گیــری احســاس نارضایتــی ذهنــی در میــان آنــان شــده اســت .ایــن احســاس نارضایتــی چــه در
میــان مــردم و چــه در رابطــه مســئولین و مــردم پررنــگ بــه نظــر مــی رســد .نکتــه مهمــی کــه در ایــن
مقــال بایــد بــه آن اشــاره کــرد اینکــه ،احســاس نارضایتــی مــردم از وضعیــت اقتصــادی زمــان پررنــگ تــر
مــی شــود کــه آنهــا دربــاره وضعیــت کلــی کشــور چنیــن اندیشــه ای ندارنــد .بــه بیــان روشــن تــر اینکــه
آنهــا فکــر نمــی کننــد کــه کشــور در شــرایط بحــران اقتصــادی قــرار دارد و ایــن بحــران ،ناخواســته اثــرات
نامطلوبــی در ابعــاد مختلــف زندگــی مــردم و مســئوالن داشــته اســت .بلکــه آنــان چنیــن مــی پندارنــد کــه
شــرایط اقتصــادی کشــور و همچنیــن وضعیــت اقتصــادی خودشــان ،نتیجــه سیاســت گــزاری هــای نامطلــوب

مســئوالن و مدیــران اســت .پــس آنــان مقصــر ایــن وضعیــت شــناخته مــی شــوند و همیــن پنداشــت اســت
کــه رابطــه مســتقیمی بــا نــوع کنــش اجتماعــی مــردم در هنــگام بحــران طبیعــی دارد .آنهــا بــا ســابقه ای
کــه از مدیــران در ذهــن خــود داشــته و همچنیــن بــا پنداشــتی کــه از وضعیــت اقتصــادی دارنــد ،نمــی
تواننــد کنــش مطلوبــی در هنــگام بحــران نشــاندهنــد.
ســابقه کنــش چهرههــای سیاســی نــزد مــردم ،یکــی دیگــر از عواملــی اســت کــه بایــد در ایــن ســناریو بــه
آن توجــه داشــت .وقتــی چهرههــای سیاســی بــد ،بیوقــع و بیمحتــوا عمــل کــرده باشــند ،حتمــا اثــر
زیــادی در ســابقه ذهنــی مــردم بــه جــای خواهنــد گذاشــت .بــه ایــن معنــا کــه در ایــن شــرایط پنداشــت
ی بــوده و امیــدی بــه آینــده درون
مــردم از عملکــرد و موفقیــت نظــام براســاس تجربههــای بیثمــر قبلــ 
آنــان کمرنــگ مــی شــود .در واقــع ســابقه ای کــه اعضــای اجتمــاع از کنــش چهــره هــای سیاســی در ذهــن
خــود دارنــد ،ارتبــاط مهمــی بــا وضعیــت کارآمــدی در نــزد آنــان دارد .بــرای اعضــای اجتمــاع ،مدیــران یــک
نظــام سیاســی ،شــخصیتی مســتقل از سیســتم ندارنــد .عمــل آنــان در حکــم عمــل سیســتم و نارکارآمــدی
آنــان در حکــم ناکارآمــدی سیســتم ارزیابــی میشــود .پــس وقتــی یــک مدیــر یــا مقــام مســئول در هنــگام
بحــران طبیعــی ،کنــش نامطلوبــی از خــود بــه جــای میگــذارد ،ایــن ســابقه در ذهــن مــردم باقــی مانــده
و در هنــگام بحرانهــای دیگــر ،زمینــه کنــش آنــان در برابــر سیســتم واقــع مــی شــود .حــال در ایــن
وضعیــت ،اگــر تریبونهــای رســمی نظــام سیاســی ،همچــون صــدا و ســیما -بعنــوان مرجــع اصلــی و
ســخنگوی مقامــات رســمی ،-اطالعــات را بــه صــورت گزینشــی و غیرشــفاف ارائــه کــرده و بصــورت جناحــی
بــه طرفــداری یــا ســرکوب و تحقیــر جنــاح مقابــل سیاســی بپــردازد ،نــه تنهــا بــه وضعیــت نامطلــوب دامــن
زده ،بلکــه آیینــهای بــرای انعــکاس دوبــاره تناقضهــا و کشــمکشهای موجــود در جامعــه میشــود .در
ایــن شــرایط اعضــای اجتمــاع بــه فکــر یــک مرجــع جایگزیــن بــرای دریافــت اطالعــات و اخبــار افتــاده و
در نتیجــه بــازار شــبکههای اجتماعــی داغ مــی شــود .برخــی مســئولین نیــز کــه از طریــق رســانه رســمی
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یعنــی صــدا و ســیما نتوانســتهاند مواضــع و تحلیلهــای خــود را ابــراز کننــد ،مســیر مــوازی آن ،یعنــی
شــبکههای اجتماعــی را بســتری ایمــن بــرای خــود مییابنــد.
در ایــن فضــای مســموم اطالعاتــی ،هرکســی حــرف خــود را میزنــد ،بــی آنکــه مشــخص شــود حــرف
راســت و درســت کــدام اســت .جناحهــای سیاســی هــم از ایــن وضعیــت بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود
ســوء اســتفاده میکننــد و عقدههــای قبلــی را کــه از حریــف بــه دل گرفتهانــد ،در ایــن مجــال بــروز
میدهنــد.
در ایــن شــرایط ســابقه ذهنــی نامطلوبــی کــه در ذهــن مــردم وجــود دارد ،در کنــار وضعیــت بغرنجــی
کــه در جامعــه حاکــم اســت منجــر بــه ســردرگمی مــی شــود .شــرایطی کــه شــاید در ماجــرای زلزلــه
کرمانشــاه -در ســال  -1396در جامعــه ایرانــی نمــود داشــت .پنداشــت مــردم از وضعیــت اقتصــادی اصــا
مناســب نبــود .آنهــا تــورم و گرانــی را نتیجــه سیاس ـتهای ناکارآمــدی میدانســتند کــه نتیج ـهای جــز
تضعیــف وضعیــت اقتصادیشــان نداشــته ،همچنیــن در بحرانهــای طبیعــی کــه پیــش از ایــن رخ داده،
رنجشهایــی از کنــش چهرههــای سیاســی داشــتند کــه بــرای همیشــه همــراه آنهــا باقــی مانــده بــود.
بــرای مثــال ،چنــدی قبــل از زلزلــه کرمانشــاه ،حادثــه آتشســوزی پالســکو و درگیریهــای سیاســی نســبت
بــه شــهردار وقــت تهــران محمدرضــا قالبیــاف -شــکل گرفــت کــه نتیجــه عملکــرد وی درمــورد حادثــه نبــود.
امــا متاســفانه بایــد گفــت کــه زلزلــه کرمانشــاه بســتری را بــرای تســویه حســاب جنــاح رقیــب فراهــم آورد
کــه فضاســازی ناجوانمردان ـهای بــود.
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از ایــنرو کــه ایــن وضعیــت نامطلــوب در رســانه ملــی و موضــع گیریهــای رســمی مســئولین بازتابــی
نداشــت ،اعضــای جامعــه نیــز بــه جریــان مــوازی خبررســانی روی آوردنــد .آنهــا شــبکههای اجتماعــی
را مرجــع اصلــی اخبــار خــود قــرار دادنــد و از ایــن روی ،درگیــر حواشــی زیــادی شــدند کــه نتیجــهای

جــز تخریــب اعتمــاد عمومــی نســبت بــه نهادهــای رســمی و کاهــش مشــارکت در فعالیتهــای اجتماعــی
نداشــت .مــردم بحــرانزده ،بــه دنبــال جایگزینهایــی بــرای ایــن نهادهــا و ســازمانها بودنــد .آنهــا
ســرانجام بــه ســوی ســلبریتیها کشــیده شــدند و اینــان را مرجــع رســمی فعالیتهــای خــود قــرار دادنــد.
کمکهــای مردمــی بــه جــای ســرازیر شــدن بــه حســاب نهادهایــی همچــون هــال احمــر ،کمیتــه امــداد و
 ...بــه حســاب شــخصی ســلبریتیها واریــز شــد و البتــه ســرانجام روشــنی نیــز بــرای ایــن اعتمــاد روی نــداد.
ســابقه کنــش چهــره هــای فرهنگــی و اجتماعــی نیــز متحمــل بــار زیانــی شــد کــه شــاید اصلیتریــن اثــر
آن ،تضعیــف ســرمایه اجتماعــی در کشــور بــود.

 .4بسته سياستي

الف) سیاست های عمومی مشترک سناریوها
یکــی از مهمتریــن بخــش مدیریــت ســرمایه اجتماعــی در هنــگام بحرانهــای طبیعــی ،تدبیــر راهکارهــا
و سیاســتهای عملــی مدیریــت ،پیــش از وقــوع حــوادث اســت .بــه ایــن معنــا کــه سیاســتگذاران و
متولیــان امــر در حوزههــای مهــم اجتماعــی کــه بــه صــورت مســتقیم بــر هیجانــات و ذهــن مــردم اثــر
دارنــد ،ورود کــرده و بــرای ایــن حــوزه برنامهریــزی کننــد .مهمتریــن محورهــای ایــن برنامــه عبارتنــد از:
 تشــکیل «ســتاد مدیریــت رســانهها» ،بــه مــوازات ســتاد مدیریــت بحــران و در محــل وقــوع حادثــه.ایــن ســتاد مرجــع اخبــار و اطالعرســانی عمومــی بــه همــه مــردم کشــور شــده و از بــه وجــود آمــدن
جریانهــای خبــری مــوازی و غیررســمی جلوگیــری بــه عمــل مـیآورد .تشــكيل ايــن ســتاد ،بايــد همزمــان
بــا اعــام پايگاههــا و ســامانههاي اعــان بحــران و بــه مــوازات اقداماتــي ماننــد قطــع شــريانهاي آب و
بــرق و ...اتفــاق بيفتــد.
 -تشــکیل یــک «تیــم واکنــش ســریع» کــه وظیفــه تولیــد محتــوا را بــر عهــده دارد .ایــن تیــم متشــکل از
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افــراد کلیــدی و صاحــب اختیــار بــه نمایندگــی از ارگان¬هــای اصلــی حاكميتــي حاضــر در صحنــه بحــران
اســت كــه البتــه از قبــل آمــوزش تخصصــي ديــده انــد.
 خطدهــی و مدیریــت تیــم واکنــش ســریع در برابــر تمــام فعــاالن عرصــه تولیــد و توزیــع پیــام.اطالعرســانی بــه چهرههائــی همچــون ائمــه جمعــه ،روحانیــون محبــوب در میــان مــردم و چهرههــای
سیاســی از مهمتریــن مصادیــق جامعــه مخاطــب فعالیتهــای ایــن تیــم هســتند.
 تهیــه و هماهنگــی لیســتی از چهرههــای صاحــب نفــوذ و کاریزماتیــک جامعــه و تــاش بــرای ارتبــاطمســتمر بــا آنــان ،یکــی از مهمریــن وظایــف ایــن تیــم واکنــش ســریع بــه حســاب میآیــد .نکتــه مهــم
دربــاره ایــن لیســت ،تاکیــد بــر حفــظ ایــن ارتبــاط در مواقعــی غیــر از بحــران اســت .تیــم واکنــش ســریع
بایــد در طــول ســال بــا ایــن افــراد ارتبــاط داشــته و بــر اســاس برنامهریزیهــا و هماهنگیهــای گذشــته
بــرای عبــور از بحــران آینــده ،از آنهــا بهرهبــرداری کنــد.
 موضعگيري مسئوالن ارشد نظام به ويژه ،رهبر معظم انقالب ،در دقائق نخستين ماجرا.ب) سیاست های مختص هر سناریو:
همانطــور کــه در توضیــح هریــک از ســناریوها اشــاره شــد ،چنــد ابــزار یــا تریبــون اصلــی در هنــگام بحــران
وجــود دارد کــه بخــش مهمــی از ســاماندهی اوضــاع و نزدیــک شــدن بــه شــرایط مطلــوب بــر عهــده مدیــران
ایــن ابزارهاســت .بــه طــور روشـنتر اینکــه؛ صداوســیما یکــی از ابزارهــای اطالعرســانی و مدیریــت اجتماعــی
محســوب شــده کــه میتــوان در هنــگام وقــوع بحــران ،بهرهبــرداری زیــادی از آن داشــت .از ایــن رهگــذر،
پــس از اشــاره بــه مهمتریــن ایــن ابزارهــا و جایگاههــا ،وظایــف و بایســتههای فعالیــت آنــان در زمــان
وقــوع بحرانهــای طبیعــی را نیــز مــورد اشــاره قــرار میدهیــم.
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نقش آفريني صداوسیما
 آمــوزش خبرنگارانــی بــا قابلیــت حضــور در محــل بحــران و اطالعرســانی متناســب بــا فضــای اجتماعــیکشــور .ایــن خبرنــگاران مدیــران بحرانــی هســتند کــه از حــوزه بحــران بــرای تمــام کشــور خبررســانی کــرده
و هیجانــات و احساســات مــردم را بــه خوبــی در ایــن اخبــار مدیریــت میکننــد.
 تهیــه فهرســتي از چهرههــا بــا ســابقه مثبــت و منفــی بــرای انعــکاس طیــف متنــوع نظــرات در هنــگامبحــران .یکــی از مهمتریــن وظایــف رســانه ملــی ،انعــکاس نظــرات مختلــف مــردم و چهرههــای اجتماعــی
دربــاره مدیریــت امــور کشــور-خصوصا هنــگام بحران-اســت .رجــوع صداوســیما بــه ایــن شــخصیتها و
همچنیــن شــنیدن اظهــارات مختلــف و گاه متناقــض ،منجــر بــه تقویــت حــس اعتمــاد بــه ایــن تریبــون
رســمی در میــان مــردم شــده و آنهــا را از رجــوع بــه رســانههای غیررســمی بــاز مـیدارد .همچنیــن شــائبه
سانســور کــه یکــی از تهدیدهــای ســرمایه اجتماعــی در هنــگام بحــران اســت ،بــا ایــن خطمشــی مشــکالت
از میــان رفتــه و مــردم در نهایــت بــه صداوســیما بازمیگردنــد.
 تاکید بر عملیاتی بودن ایماژها و تصاویری که از کنشگران و مجریان بحران به نمایش درمیآید. تولید و پخش اخبار و اطالعات متناسب با فرهنگ بومی و محل بحرانزده.ت نهادهــای مرتبــط بــا بحــران طبیعــی در طــول ســال .ایــن
 ارائــه گزارشهــای منظــم از وضعیــت فعالیـ محــور ارتبــاط مســتقیمی بــا جریــان تقویــت اعتمــاد عمومــی در کشــور داشــته و مــردم را کمــک مــی کنــد
تــا بــا آگاهــی و اطمینــان بیشــتری نســبت بــه نحــوه فعالیــت نهادهــا بــا آنــان همــراه شــوند.
 حــذف چهرههــای مغــرض سیاســی ،حزبــی و جناحــی بــه هنــگام وقــوع بحــران طبیعــی از برنامههــایتلویزیــون و رادیــو .صحنــه بحــران نمیتوانــد بســتر خوبــی بــرای بهرهبــرداری هــای سیاســی و انتخابــی باشــد.
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 عــدم بازتــاب انتقــادات و کاســتیهای فعالیــت دولــت در حیــن بحــران .انعــکاس نظــرات و انتقاداتــی ازایــن دســت تنهــا باعــث ناامیــدی از وضــع موجــود و در پــی آن کمرنــگ شــدن اعتمــاد بــه دســتگاههای
رســمی و مســئول در کشــور میشــود.
 پرهیــز از اشباعشــدن برنامههــای صداوســیما بــا موضــوع بحــران اتفــاق افتــاده .پیشــنهاد میشــوددر ســایر برنامههــای تلویزیــون کــه مختــص ارائــه وضعیــت بحــران نیســتند ،بــه بازنمایــی برنامههــای
آرامبخشــی همچــون نمایــش طبیعــت ســایر مناطــق بصــورت مســتند ،نمایــش فیلمهــا و برنامههــای
نوســتالژیک ،مثبــت و مــواردی از ایــن دســت پرداختــه و از ایــن رهگــذر آســایش ذهنــی ســایر مــردم کشــور
را بــه آنــان بازگردانــد.
 پرداختــن بــه تحلیــل اطالعــات و اخبــار بحــران در کنــار خبررســانی از مناطــق بحــرانزده .در ایــن شــرایطصداوســیما-با حفــظ ضوابطــی کــه در بندهــای نخســتین دربــاره مهمانــان ذکــر شــد -بایــد بــه دعــوت از
تحلیلگرانــی بپــردازد کــه توانائــی مناســبی بــرای توضیــح و تفســیر شــرایط بحــران داشــته باشــند .آنهــا
نبایــد هیــچ نــوع محتــوای دیگــری ،اعــم از محتــوای جناحــی ،اقتصــادی یــا سیاســی را تبلیــغ کــرده و
فرصتــی بــه رســانههای بیگانــه بــرای جــوالن در ایــن عرصــه دهنــد.
مديريت شبکههای اجتماعی
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 تجربــه کشــورهای مختلــف و همچنیــن کشــور مــا نشــان از آن دارد کــه فعالیــت شــبکههای اجتماعــیبــه هنــگام بحــران ،ســود چندانــی بــرای مدیریــت ایــن عرصــه بــه همــراه نداشــته و نــدارد .پــس یکــی
از محورهــای سیاســتگذاری در ایــن زمینــه ،می توانــد قطــع دسترســی بــه شــبکه های اجتماعــی در
مناطــق بحــران زده باشــد .در صــورت وجــود ایــن شــبکه ها در صحنــه بحــران ،بایســته اســت کــه حداکثــر
نظــارت و فیلترینــگ در ایــن مســیر قــرار داده شــود .محدودیتــی کــه هــدف اصلــی آن ،جلوگیــری از انتشــار

اخبــار نادرســت و شــایعات و در نهایــت کمــک بــه آرامــش فکــری مــردم جامعــه اســت.
 تشــکیل ســتاد قضایــی ویــژه بــرای پیگیــری ســریع جرایــم رســانهای و اعــام اخبــار ایــن حــوزه از تریبــونرســانه ملــی ،مــی توانــد نقــش مهمــی در تثبیــت اعتمــاد مــردم نســبت بــه شــبکه رســمی خبررســانی
داشــته باشــد.
 جلوگیــری از انتشــار اظهارنظرهــای نادرســت و مختلــف علمــی ،دینــی ،سیاســی و  ....کــه تاثیــر منفــی بــرمشــارکت مــردم و همچنیــن کارآمــدی نظــام سیاســی در هنــگام بحــران دارد.
 ارتبــاط بــا فعالیــن شــبکههای اجتماعــی مجــازی و جهت دهــی ســریع بــه آنهــا .ســتاد مدیریــترســانهها اقــدام بــه فعالیــت و ایجــاد جریانهــای اجتماعــی مثبــت و ســازنده داشــته باشــد و همچنیــن
تــاش کننــد کــه از رهگــذر ایــن فعالیــن ،اقدامــات و فعالیتهــای صــورت گرفتــه دربــاره بحــران را بــه
بهتریــن وضــع ممکــن اطالع-رســانی کنــد.
 بررسي فيلتر شبكههاي اجتماعي در سناريوهاي سه و چهار به ويژه در سناريوي چهارمچينش چهرههای سیاسی و سلبریتیها
 پرهیــز مدیــران مســئول از شــعار دادن .همچنیــن مــردم بایــد احســاس کننــد کــه در جریــان مدیریــتبحــران مهــم و صاحــب ســهم بــوده و مشارکتشــان در عرصــه مدیریــت بحــران نقــش بســزایی دارد .ایــن
رویکــرد نــه فقــط در زمــان بحــران بلکــه در تمــام مقاطــع بایــد از ســوی مســئولین رعایــت شــده و بــر آن
تاکیــد شــود.
 پیشــتازی کنشــگران حکومتــی بــرای حضــور در صحنــه بحــران و امدادرســانی دســتگاههای مســئول .پرهیــز ازانتقــادات بیجــا و بهرهبرداریهــای سیاســی در ایــن بنــد ،یکــی از مهمتریــن بایســتهها بــه حســاب میآیــد.
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 پایبنــدی مســئوالن و متولیــان امــر بحــران بــرای پاســخگویی بــه مــردم ،پذیرفتــن عواقــب مســئولیتو مدیریــت نادرســت و همچنیــن صراحــت لهجــه در عذرخواهــی از مــردم ،مــواردی مهمــی اســت کــه
می توانــد منجــر بــه تقویــت ســرمایه اجتماعــی در جامعــه شــود.
 مدیریــت ســلبریتیها .مراکــز مدیریــت بحــران و رســانه ،بایــد تــاش کننــد کــه ایــن قشــر اثرگــذار درجامعــه امــروز همجهــت بــا تیــم واکنــش ســریع پیــش رفتــه و از موضع گیــری براســاس تمایــات خــود
دوری کنــد.
بروز تمایالت جناحی
ـخص رهبــری جمهــوری اســامی .مهم تریــن چهــره سیاســی کــه
 منحصــر شــدن نخســتین واکنــش بــه شـ ِدر صحنــه بحــران میتوانــد امیدبخــش قشــر بحــرانزده در تامیــن زندگــی آنــان در آینــده باشــد ،فــردی
اســت کــه بــه لحــاظ موقعیــت سیاســی و حکومتــی در باالتریــن طــراز قــرار دارد .پــس حضــور و واکنــش
ســریع رهبــری بــه بحــران ،یکــی از پایههــای تقویــت ســرمایه اجتماعــی در جامعــه بحــران زده اســت .تاکیــد
بــر اظهارنظــر فــردی از ســوی ایشــان و نــه دفتــر متبوع شــان یکــی از نکاتــی اســت کــه در ایــن بــاره بایــد
بــه آن توجــه کــرد .همچنیــن واکنــش رئیــس جمهــور ،در درجــه دوم اهمیــت قــرار دارد کــه بــا حضــور در
مناطــق بحــرانزده مــی توانــد منجــر بــه تقویــت ســرمایه اجتماعــی و اعتمــاد ملــی شــود.
 ممانعــت از بــروز هرگونــه تنــش و اضطرابــی توســط جناحهــای سیاســی و تســویه حســابهای گذشــتهبــه هنــگام بحــران.
 تقویــت ارتبــاط جناحهــا و احــزاب سیاســی بــا مــردم از طریــق همدلــی کــردن و شــنیدن صحبتهــایمــردم آســیبدیده و حضــور مشــترک در ایــن مناطــق.
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تثبيت کارآمدی و موفقیت نظام
 اهتمــام مســئوالن بــه بازتــاب اقدامــات و فعالیتهایــی کــه دربــاره بحــران داشــته انــد .از همیــن طریــق،مــردم بــه کارآمــدی حکومــت در عرصــه هــای مختلــف آگاه شــده و در ایــن مســیر همــراه اقدامــات جمعــی
سیســتم میشــوند.
ن طبیعــی ،یکــی از
 ارائــه گــزارش از عملکــرد مدیــران چــه در حیــن بحــران و چــه بعــد از وقــوع بحــرا مهم تریــن نشــانه هائی اســت کــه مــردم را همــراه ایــن اقدامــات می کنــد .مســئوالن بــا ارائــه ایــن گــزارش
هــا نشــان مــی دهنــد کــه تصمیــم بــه شفاف ســازی عملکــرد خــود دارنــد .آنهــا مــی خواهنــد تــا مــردم
نســبت بــه اقدامــات انجــام شــده مطلــع باشــند و همیــن اطــاع ،بــر ســابقه ذهنیشــان در آینــده تاثیــرات
مهمــی بــه جــای میگــذارد.

 .5نتیجه گیری:

در ایــن طــرح بــا اســتفاده از روش مصاحبــه ،نشســت نخبگانــی ،جــدول  ،STEEPتحلیــل اثــرات متقابــل،
تکنیــک میکمــک و ســناریونگاری بــه آینــده پژوهــی در حــوزه مدیریــت ســرمایه اجتماعــی پرداختــه
شــد .پارامترهــای کلیــدی تاثیرگــذار بــر آینــده مدیریــت ســرمایه اجتماعــی کشــور بــا اســتفاده تلفیقــی
از روشهــای پنــج گانــه ذکــر شــده و قضــاوت خبــرگان شناســایی شــدند و بــرای ترســیم آیندههــای
ممکنبخــش مدیریــت ســرمایه اجتماعــی مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد.
«پنداشــت از موفقیــت و عملکــرد نظــام در حــل مشــکالت و مدیریــت بحــران»« ،تمایــات جناحــی»،
«رســانه گروهــی رســمی (صداوســیما)»« ،شــبکههای اجتماعــی مجــازی» بــه عنــوان پارامترهــای کلیــدی
موثــر بــر آینــده مدیریــت ســرمایه اجتماعــی در بحرانهــای طبیعــی شناســایی شــدند و همچنیــن دو
عامــل پیشــران یــا عــدم قطعیــت «پنداشــت از وضعیــت اقتصــادی» و «ســابقه کنــش چهرههــای سیاســی»
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شناســایی شــد کــه اســاس منطــق ســناریوها قــرار گرفتنــد.
نتایــج کســب شــده از تجزیــه و تحلیــل و ارزیابــی ســناریوها ،راهکارهایــی را پیــشروی حاكميــت قــرار
میدهــد کــه بــا بهرهبــرداری از آنهــا میتوانــد بــه ســمت آینــده مطلــوب حرکــت کنــد .متعاقــب نتایــج
حاصــل از بررســی راهکارهــای مدیریــت ســرمایه اجتماعــی در بحرانهــای طبیعــی بــا اســتفاده از برنامــه
ریــزی ســناریو مشــخص میگــردد کــه ســرمایه اجتماعــی در ایــران مدیریــت نشــده و نیازمنــد تدویــن و
پیــاده ســازی راهکارهــای جــدی در ایــن حــوزه اســت .بازنگــری و تدویــن مجــدد ایــن راهکارهــا تنهــا راه
موفقیــت بلنــد مــدت و آتــی ســرمایه اجتماعــی در کشــورمان اســت.
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