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 چکيده

و تولید و نقش سرمایة اجتماایی بار تحقاق     ژوهش حاضر با هدف ترسیم مدلی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در دو حوزة اشتغالپ
ساختاریافته با افراد آگاه و متخصص  های نیمه اصلی پژوهش مصاحبه ابزار. نجام شدابنیاد  داده تئوریکیفی  روشبا استفاده از اهداف این 

آوری اطالیاات    عدادن مصااحبه و جما   پا  از انجاام  . گیری نیز به صورت نظری انجام گرفات  در حیطة موضویی مورد نظر بود و نمونه
. گانه کدگذاری باز  محوری و انتخابی به مدل منتهی شدند وتحلیل شد و در مراحل سه های مختلف  تجزیه آمده در بخش دست کدهای به

وضاع  گر  راهبردها و در نهایت پیامدها و نتایج تشکیل شده است که با توجه به  های الزامی  شرایط یلی  شرایط مداخله این مدل از مقوله
گرهاا و بیاان    پذیری اقتصاد مقاومتی از ابعاد ذهنی و رفتاری سرمایة اجتمایی  ضمن توجه به الزامات  شرایط یلی  مداخله موجود و نقش
در پایان  ضمن تأکید بار   .تواند به افزایش تولید داخلی  افزایش میزان اشتغال و همچنین  افزایش ظرفیت داخلی منتهی شود راهبردها می

ینوان ابعاد سارمایة اجتماایی  پیشانهاد شاد بارای       سازی به تی از ایتمادسازی  آگاهی  مشارکت مدنی و شبکهمذیری اقتصاد مقاوپ نقش
کارگرفته شاده و در   منظور جلب مشارکت مردم به گسترش صنایع کوچک  خانوادگی  روستایی و تبدیلی  ابعاد مختلف سرمایة اجتمایی به

 .سازی شود این زمینه فرهنگ

 کليدواژگان 

  .شناختی  سرمایة اجتمایی -مشارکتی  بعد ذهنی -اقتصاد مقاومتی  بعد رفتاری

 

                                                           

 نویسندة مسئول، رایانامه: a.mir48@yahoo.com 

 سرمایة اجتماعیمدیریت 

 1931، بهار 1ة شمار، 4 ةدور

    44 ـ 44صفحات 

Print ISSN: 2423-6071 

Online ISSN: 2423-608X 

http://jscm.ut.ac.ir 

 

http://jscm.ut.ac.ir/


64                                                                     1316، بهار 1ة شمار، 4ة دور، سرمایة اجتماعیمدیریت 
 

 مقدمه

سازی و تقویتت اقتصتاد م تی     اقتصاد مقاومتی یک گفتمان و الگوی اقتصادی است که ضمن مقاوم

در عتنن   راندن نظام ست هه را داشتته باشتد و    شکنی با رویکرد عقب در برابر تهدیدها، توان تحریم

 (.11، ص1931قوامی، )گرا  باشد  زا و برون ساز، مولد، درون  حال پنشرو، فرصت

ک متة اقتصتاد در ل تت    . ای ترکنبی از دو ک مة اقتصتاد و مقاومتت استت    اقتصاد مقاومتی واژه

روی است، ولی در اینجا یک نوع دانش یا نظتامی استت کته بته رفتارهتای انستان و        معنای منانه به

بهننة زندگی او در زمننة تولند، توزیت  و مصترک کااهتا و اتدماا و امکانتاا رفتاهی       وضعنت 

مقاومت از ریشة قوم و از باب مفاع ه استت و مفتاهنمی ماننتد قتوام، قنتام، استتقامت،       . پردازد می

صفت مقاومتی برای اقتصاد، دالت بتر حتالتی از   . اند مستقنم و قنمت، هم از این ماده اشتقاق یافته

در  صاد دارد که نخست، در ساات درونی اود از قوام و استحکام ازم براوردار باشتد و دوم، اقت

انجمتن اقتصتاد   )مواجهه با عوامل تهدیدزای اارجی بتواند قوام و پایتداری اتود را حفتن کننتد     

 (.  2-9، ص1939اسالمی حوزة ع منه، 

شتود کته مبنتای تشتکنل و      ده میهای فع ی اقتصادی، اهمنت بسنار زیادی به سرمایه دا در نظام

شمول وجود دارد و آن هم بتازار استت     توسعة بازارها است و از طرک دیگر، فقط یک چنز جهان

 (.22، ص1931و همکاران،  1ژیل)بازاری که از مناسباا اجتماعی تشکنل شده است 

عاصتر را  مباداا و مناسباا بازار و اقتصاد در دیدگاه مدرن، تصتویری از زنتدگی اجتمتاعی م   

عبتارا   بته . دهد که منهق آن اندیشندن در زمننة زندگی اجتماعی با محوریت انسان است نشان می

الشعاع شرایط بازار و مناسباا بازار ننز به روابط و کنش اجتماعی بتنن افتراد و    دیگر، جهان تحت

 (. 21، ص1931، 2اس نتر و تونکنس)م ل وابسته است 

از اواسط قرن . ه است که بحث راج  به آن تاریخی طوانی داردهستة اص ی بازار، همان سرمای

                                                           
1. Gilles Deleuze 

2. Don Slater & Fran Tonkiss 
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متارکس،  . اندطور مفصل دربارة ماهنت، ع ل و پنامدهای سرمایه نوشته هنجدهم به بعد، محققان به

ولنن متفکرانی بودند که مفهوم سترمایه را از دیتدگاه متادی و    ، ا1آدام اسمنت و جان استوارا منل

 (.Storberg, 2002, p.468)م موس نگریستند 

معنای انباشت مقدار پولی  دانستند که به متفکران اقتصاد کالسنک، مفهوم سرمایه را اقتصادی می

 (.13، ص1931، 2فن د)شد گذاری میبود که به امند بازدهی و سودآوری در آینده سرمایه

هتای   بکهدر چند دهة اانر، مفاهنمی مانند مدیریت دانش، تکنولتوژی اطالعتاا، ستااتار، شت    

هتا و دانتش کتارگران بته     ها، مهتارا ها، گردش اطالعاا، قاب نتاجتماعی و مناب  نهفته در شبکه

 (.Storberg, 2002, p.409) اند سرمایه معنای جدیدی بخشنده

مفهتوم  . های جدید، سترمایة اجتمتاعی استت    اصهالح سرمایه یکی از مفاهنم نوین سرمایه یا به

ای از ای استت کته اب تب شتبکه    رشتته  پنچنده، چنتدوجهی و منتان  سرمایة اجتماعی مفهومی بس 

 (.12، ص1933، 9فوکویاما)شود  ها و هنجارها را شامل می ارزش

نقش سرمایة اجتماعی در افزایش سالمت روان، کاهش جرائم، افتزایش پنونتدهای اجتمتاعی،    

اشتونت   های حمایتی برای اعضتا  اتانواده، کتاهش مصترک متواد مختدر، کتاهش       ایجاد شبکه

های بهداشتی، کاهش احتمال ترک تحصتنل نوجوانتان بررستی و تدینتد     اانوادگی، افزایش فعالنت

 (.3-3، ص1931شریفنان ثانی، )شده است 

آزاری و افزایش تسهنل در جریان و پتردازش اطالعتاا    کاهش منزان اودکشی، کاهش کودک

بهتزاد،  )جتمتاعی تدینتد شتده استت     ها از سترمایة ا  پذیری آن ننز از جم ه مواردی هستند که نقش

 (.21، ص1931

با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و ضرورا توجه به مسائل اقتصادی کته در قالتب تولنتد و    

اشت ال با محوریت اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است، این پژوهش در پی ترستنم متدلی   

                                                           
1. Marx, Adam Smith & John Stuart Mill 

2. Field John 

3. Francis Fukuyama  
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ماعی در تحقق اهداک اقتصتاد مقتاومتی را   گنری از ابعاد سرمایة اجت است که بتواند چگونگی بهره

 . بررسی کند

  لهئبيان مس

طوری که از سترمایة م تی و مردمتی بته      اقتصاد مقاومتی عبارا است از مدیریت امور اقتصادی به

بهترین شکل استفاده شود و م ت از نظر اقتصادی اودکفا شود و بته مقاومتت در مقابتل دشتمنان     

پتس اقتصتاد   . اثتر کنتد   و محاصرة اقتصادی دشتمن را انیتی و بتی   های تحریم  ادامه دهد و توطئه

مقاومتی یعنی براورداری از مزایای اقتصادی با ادامة مقاومت و مبارزه در مقابل دشمنان مستکبر و 

 (.21، ص1932ااتری، )متجاوز 

 3در آیتة  . گتردد  های اجتماعی آن به آیتاا قرآنتی برمتی    لزوم اقتصاد مقاومتی با تدکند بر جنبه

گنری را بنتاموزد   و ادا به نف  شما بر اود ازم کرد که راه اعتدال بهره: سورة نحل بنان شده است

 33و  33در آیاا . انجامد و بنر آن راه که ادا قرار داده است، به گمراهی و انحراک و هالکت می

ل کترده استت،   ای اهل ایمان چنزهای پاکنزه را که ادا برای شما حال: سورة مائده بنان شده است

از . دارد حرام نکنند و از حدود دستوراا الهی اارج نشوید، کته اتدا متجتاوزان را دوستت نمتی     

روزی حالل و طنب که نصنب شما کرده است، بخورید و از نافرمانی ادایی که به او ایمان دارید، 

اسراک را من  سورة یونس  39سورة بافر و  29و  23سورة اعراک،  91در آیاا . پروا داشته باشند

سورة طه بنتان شتده    31در آیة . داند گران را بنر قابل هدایت و اهل جهنم می کرده است و اسراک

سورة  1در آیة . گنرد است که از روزی پاکنزه بخورید و سرکشی نکنند که اشم ادا شما را فرامی

ه ستفنهان واگتذار   نسا بنان شده است مال عامل برپایی شماست پس ااتناراا امور مالی اود را ب

سورة بقره بنان است مال و ثروا اود را بترای ج تب حاکمتان ستتمگر قترار       133در آیة . نکنند

 . ندهند و به باطل مصرک نکنند

ستورة   3ستورة عادیتاا، آیتة     3سورة بقتره، آیتة    223و  131عالوه بر آیاا یادشده در آیاا

سورة نوح و آیة  12تا  11رة اسرا، آیاا سو 1سورة یونس، آیة  3سورة کهف، آیة  21عادیاا، آیة 

یکی مزایا و انرهای ناشتی از متال کته انستان بته آن      : سورة نسا بر چهار نکته تدکند شده است 1
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اش وصنت کند  دوم، مال زینت زنتدگی و آراینتدة آن استت  ستوم، متال       عالقه دارد و باید درباره

ی مخت ف فرهنگتی، اقتصتادی و دفتاعی    ها وسن ة قدرا است و جامعة اسالمی را در اجرای طرح

کند  چهارم، مال عامل قنام و برپایی جامعه است که اگر به دست نتااهالن بنفتنتد، قتوام و     یاری می

 .رود دوام جامعه از دست می

جانبه از اسالم مورد تدکند قرار گرفتته   سورة انفال دفاع همه 11آن که در آیة   نکتة جالب توجه

سورة نسا، جهاد مالی بر جهاد بتا جتان مقتدم شتمرده      31ة حجراا و آیة سور 11است و در آیة 

 .شده است

های اانر مقام  عالوه بر جایگاه قرآنی اقتصاد مقاومتی، ارکان اقتصاد مقاومتی بر مبنای سخنرانی

جمهور و  ، بناناا در دیدار با رئنس21/12/1932ویژه، بناناا در دیدار با مسئوان  معظم رهبری به

دفتتر حفتن و نشتر آثتار حضترا      )انتد   مورد به شرح زیر بتوده  19شامل  2/1/1931ت دولت هنئ

 (:1931ای،  العظمی اامنه اهلل آیت

 های کالن  ایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد کشور و بهبود شااصه. 1

 توانایی مقاومت در برابر عوامل تهدیدزا . 2

 های داا ی  تکنه بر ظرفنت. 9

 اصوصی حمایت از بخش . 2

 زای اقتصاد  حمایت از تولند م ی و بخش درون. 1

 مدیریت مناب  ارزی . 1

 کردن رویکرد مدیریت جهادی  لحاظ. 3

 اصالح الگوی مصرک . 3

 محوری  مردم. 3

 امننت اقالم راهبردی و اساسی . 11

 کاهش وابستگی به نفت . 11

 فسادستنزی . 12

 .بننان دانشمحوری و رسندگی به اقتصاد  دانش. 19
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های اقتصاد مقاومتی بر مبنای آنچه توسط مقام معظم رهبری ابالغ شتده استت، شتامل     سناست

های انسانی و ع می کشور، پنشتتازی   سازی همة امکاناا، مناب  مالی و سرمایه تدمنن شرایط و فعال

م تی نتوآوری،   دهی نظتام   سازی و اجرای نقشة جام  ع می کشور و سامان بننان، پناده اقتصاد دانش

هتا،   مندستازی یارانته   کارگنری ظرفنتت اجرایتی هتدک    وری در اقتصاد، به محورقراردادن رشد بهره

بری عادانة عوامل در زنجنرة تولند تا مصرک، ایجاد تنوع در مبادی تدمنن کااهتای وارداتتی،    سهم

جانبتة   یتت همته  تدمنن امننت بذا و دارو و ایجاد ذاایر راهبردی، مدیریت مصرک، اصتالح و تقو 

جانبه و هدفمند از صادراا کااها و ادماا، توستعة حتوزة عمتل     نظام مالی کشور، حمایت همه

پذیری کشور، مقاب ه بتا   مناطق آزاد و ویژة اقتصادی کشور، افزایش قدرا مقاومت و کاهش آسنب

ور، پذیری درآمد حاصل از صادراا نفت و گاز، افزایش ذاتایر راهبتردی نفتت و گتاز کشت      ضربه

های تولند نفت و گاز، افزایش ارزش افزوده، افزایش ستاانة ستهم    تدکند بر حفن و توسعة ظرفنت

هتای عمتومی    جتویی در هزینته   صندوق توسعة م ی از مناب  حاصل از صادراا نفت و گاز، صرفه

سازی آن و ج وگنری از اقتداماا،   سازی اقتصاد و سالم کشور، اصالح نظام درآمدی دولت، شفاک

ستازی   های فسادزا، تقویت فرهنگ جهادی، تبننن ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمتان  ها و زمننه النتفع

گتذاری،   سازی نظام توزی  و قنمتت  سازی و بسنج پویای همة امکاناا، شفاک و روان آن، هماهنگ

های نظارا بر بازار، افزایش پوشش استاندارد برای همة محصتواا داا تی و    روزآمدسازی شنوه

دفتر حفتن  )رویج آن و همچننن، تج ی تکنه بر اقتصاد مقاومتی در برنامة ششم توسعه بوده است ت

 (.1931ای،  العظمی اامنه اهلل و نشر آثار حضرا آیت

های انسانی و مادی گره اتورده و   وری سرمایه اگر پذیرفته شود اهداک اقتصاد مقاومتی به بهره

شدا مورد توجته قترار داده استت  چنتنن     د مم کت را بهحمایت از تولند داا ی و دفاع از اقتصا

باشند،  های هر کشور که در تحقق اهداک کالن جامعه مؤثر می ترین سرمایه شود که مهم استنباط می

هتای اقتصتاد مقتاومتی قابتل      ها نته اهتداک و سناستت    ننروی انسانی و مردمی هستند که بدون آن

ای اواهنتد   نتنجته ( اعتم از فنزیکتی، طبنعتی و جتز آن    )ر های دیگت  گذاری اند و نه سرمایه دستنابی

هتا، مشتارکت و همتدلی بتنن متردم در قالتب الگوهتای سترمایة          از آنجا که روابط، شتبکه . داشت
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پتذیری تحقتق    رسد بررسی و ترسنم الگویی که حاکی از نقتش  اند، به نظر می شدنی اجتماعی درک

 .پذیر است ایة اجتماعی و ابعاد آن باشد، امکانهای اقتصاد مقاومتی از طریق سرم اهداک و سناست

اند، تعریف ااصی از آن ارائه  هر یک از محققانی که دربارة مفهوم سرمایة اجتماعی بحث کرده

های اجتماعی و روابتط بتنن   سرمایة اجتماعی عبارا است از معنارها، شبکه 1از نظر ک من. اندداده

 (.93 -93، ص1931فن د، )ارزشمند است  هابزرگساان و کودکان که برای رشد بچه

سرمایة اجتماعی وجوه گوناگون سازمان اجتمتاعی ماننتد اعتمتاد، هنجارهتا و      2به اعتقاد پاتنام

، 1931پاتنتام، )تواند با تسهنل اقداماا هماهنگ، کارایی جامعه را بهبود بخشد ها است که میشبکه

ای است که حاصتل  ننز معتقد است سرمایة اجتماعی، جم  مناب  واقعی یا بالقوه 9بوردیو(. 231ص

یا به بنتان دیگتر، عضتویت در     –شدة آشنایی و شناات متقابل شبکة بادوام روابط کمابنش نهادینه

ای که هر یک از اعضای اود را از پشتنبانی سترمایة اجتمتاعی براتوردار     شبکه. است -یک گروه

 (.123، ص1931فن د، )کند  مستحق اعتبار می کرده و آنان را

فوکویاما معتقد است سرمایة اجتماعی، شکل و نمونة م موسی از یک هنجار بنررستمی استت   

 (.131، ص1932فوکویاما، )شود که باعث ترویج همکاری بنن دو یا چند فرد می

ه نستبت بته   سرمایة اجتماعی منبعی برای تسهنل کنش جمعی است و عالوه بر آگاهی و توجت 

نگرانی استت،   مندی و دل که موجب عالقه  ، یعنی آگاهی(شناات)سناسی  -امور عمومی اجتماعی

ی ، هنجارها یا رفتارهای معام ته (مدنی -یافته و اعتماد نهادی عمومی یا تعمنماعتماد )شامل اعتماد 

هتا و  شتبکه )اری کنند و عناصر ساات های اجتماعی عمل میاست که درون شبکه( همناری)متقابل 

 (.12، ص1932فنروزآبادی، )گنرد  را ننز دربرمی( مشارکت

دارد کته  ( مشتارکتی  –شتنااتی و رفتتاری    –ذهنتی  )در این تعریف سرمایة اجتماعی دو بعد 

 شنااتی شامل اعتماد عمومی، اعتمتاد نهتادی و آگتاهی و توجته بته امتور       -های بعد ذهنی معرک

                                                           
1. Coleman 

2. Putnam 

3. Pierre Bourdieu 
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ای،  مشارکتی ننتز شتامل مشتارکت انریته     -های بعد رفتاریعمومی، سناسی یا اجتماعی و معرک

ذهنی بنشتر بر جنبة ذهنی و اعتقتادی ایتن    -بعد شنااتی. اند مشارکت مذهبی و مشارکت همنارانه

 :اند از شده، عباراهایی که برای این بعد در نظر گرفته کند و شااص سرمایه تدکند می

همدیگر در برقراری روابط مخت ف فرهنگی، اقتصادی، منزان اعتماد مردم به : اعتماد عمومی. 1

 .اجتماعی و سناسی

هتا ستروکار    ها، اصناک و اداراتی که بتا آن  منزان اعتماد مردم به عم کرد گروه: اعتماد نهادی. 2

 .دارند

 .آگاهی و توجه به امور عمومی، سناسی و اجتماعی. 9

هتای مربوطته    ننی دالت دارد و شااصهای ع مشارکتی سرمایة اجتماعی بر جنبه -بعد رفتاری

 :اند از عبارا

 افراد چقدر در امور انریه مشارکت دارند؟: ایمشارکت انریه. 1

 .منزان شرکت افراد در امور مذهبی و مناسک است: مشارکت مذهبی. 2

 (.12 -11، ص1932فنروزآبادی، )دوستانه  معنای امور انسان به: مشارکت همنارانه. 9

ننز معتقدند در اقتصاد مقاومتی هم بر تعامل بتا دننتای اتارج تدکنتد     ( 1931)ان تاری و همکار

شود، ب که باید  های اقتصادی تکنه نمی شده است و هم درون بر یک یا چند بخش مجزا از ظرفنت

بختش  . برداری از توان اود برستند  های اقتصادی به بااترین امکان بهره تالش شود تا همة ظرفنت

 .ها، سرمایة انسانی و اجتماعی است های داا ی و ظرفنت ین سرمایهای از ا عمده

هتای اجتمتاعی بتر اقتصتاد      نقش سترمایه »در پژوهشی با عنوان ( 1932)زاده  مهدیو  پور شنخ

هتای   هتای مخت تف مربتوط بته سترمایه      ها و دیتدگاه  ، ضمن بنان نظریه«مقاومتی در شرایط تحریم

مهتم و استتراتژیک در ت ننتر مستنر      یعنوان روش به د مقاومتیبحث اقتصااند  اجتماعی، اذعان کرده

طور همزمان و  بر اقتصاد مقاومتی و بههم سرمایة اجتماعی شود و  ت قی می حرکت اقتصادی کشور

هتا در رشتد    لفته ؤتترین م  سرمایة اجتماعی از اساسی .ننز مؤثر است ها تحریم کردن موازی بر انیی

 .استهای اقتصادی هر جامعه  سرمایه

طوری که از سرمایة م ی و مردمتی   اقتصاد مقاومتی را مدیریت امور اقتصادی به( 1932)ااتری 
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در این معنا، مبتارزه و مقاومتت، اودکفتایی، انیتی کتردن      . داند به بهترین شکل استفاده شود، می

 .اند دهندة براورداری از سرمایة اجتماعی توطئة دشمن و جز آن نشان

ای که در روستاها  توجه به روابط مناسب دوستانه، اجتماعی و روابط شبکه با( 1939)اواه  ع م

 .های اقتصاد مقاومتی در روستاها بنشتر است وجود دارد، بنان کرد که زمننة اجرای طرح

های فشتار و متعاقبتات تتالش بترای      معنای تشخنص حوزه اقتصاد مقاومتی را به( 1931)قاسمی 

شرایط آرمانی، تبدیل چننن فشارهایی به فرصت  برای افزایش تولنتد  اثرکردن آن و در  کنترل و بی

 . داند داا ی و کاهش وابستگی به دیگران می

عنتوان   گرفته و درنظرگرفتن اهمنت و جایگتاه سترمایة اجتمتاعی بته     با توجه به تحقنقاا انجام

جام و مشتارکت  توانتد بته انست    کند و می های مخت ف را به هم متصل می ای که شبکه برترین ح قه

جانبه در ارتقای مناف  حاصل از اقتصاد مقاومتی منتهی شتود، مستئ ة اصت ی پتژوهش      جدی و همه

شود که مدل بومی سرمایة اجتماعی بترای تحقتق اهتداک اقتصتاد مقتاومتی       بدین ترتنب مهرح می

 چگونه است؟

 مبانی نظری و پيشينة تحقيق

مفهوم اقتصتاد مقتاومتی، دوم مفهتوم سترمایة      یکی: شود متون نظری پژوهش در دو بخش بنان می

 .شود اجتماعی و در پایان، مدل  مفهومی ترسنم می

اثرکتردن آن و در   های فشار و تتالش بترای کنتترل و بتی     اقتصاد مقاومتی یعنی تشخنص حوزه

هتا و تدکنتد بتر     شرایط آرمانی، تبدیل چننن فشارهایی به فرصت کته نتنجتة آن کتاهش وابستتگی    

 (.22، ص1931قاسمی، )ولند داال و تالش برای اوداتکایی است های ت مزیت

توان اقتصادی دانست که عالوه بر تعامل پویا با دننای اارج و استفاده از  اقتصاد مقاومتی را می

الم  تی   امکاناا تجارا آزاد، امننت اقتصادی کشور در آن حفن شده است و نوساناا محنط بتنن 

ین تدثنر سو  را در روند ب ندمدا مت نرهای کالن اقتصادی داشتته  اقتصادی و تهدیدهای آن، کمتر

برداری از  های اقتصادی به بااترین امکان بهره شود همة ظرفنت در این نوع اقتصاد تالش می. باشد

 (.12، ص1931تاری و همکاران، )توان اود برسند 



06                                                                     1316، بهار 1ة شمار، 4ة دور، سرمایة اجتماعیمدیریت 
 

ی شامل مواردی مانند ایجاد های اانر مقام معظم رهبر ارکان اقتصاد مقاومتی بر مبنای سخنرانی

هتای کتالن، توانتایی مقاومتت در برابتر عوامتل        تحرک و پویایی در اقتصاد کشور و بهبود شااصه

های داا ی، حمایت از بخش اصوصی، حمایت از تولنتد م تی و بختش     تهدیدزا، تکنه بر ظرفنت

محتوری،   دمزای اقتصاد، لحاظ کردن رویکرد مدیریت جهادی، اصتالح الگتوی مصترک، متر     درون

بننتان   محوری و رسندگی بته اقتصتاد دانتش    کاهش وابستگی به نفت، فسادستنزی و همچننن دانش

 (.1931ای،  العظمی اامنه اهلل دفتر حفن و نشر آثار حضرا آیت)باشند  می

هتا، ارتباطتاا و    ستازمان عبتارا استت از   ( 1333)سرمایة اجتماعی در تعریف بانک جهتانی  

این مفهوم موجب کاهش . بخشد های اجتماعی جامعه را سامان می ف کنشهنجارهایی که کم و کن

از این دیدگاه، سترمایة اجتمتاعی   . شود ها می های عم ناتی سازمان های ادارة مم کت و هزینه هزینه

حاصل تعامالا گروهی و تدثنر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بتر کمنتت و کنفنتت    

 (.123، ص1933پور،  منظور و یادی)تعامالا اجتماعی است 

های اجتماعی استت   معتقد است سرمایة اجتماعی مجموعة هنجارهای سنستم( 1333)فوکویاما 

شود و هزینة تباداا و ارتباطاا را کاهش  که موجب ارتقای سهح همکاری اعضای آن جامعه می

ن با یکدیگر برای تحقق اهتداک  از این دیدگاه، سرمایة اجتماعی توانایی افراد برای کارکرد. دهد می

هتا انباشتته    هتا و مهتارا   مناب  بالفعل و بالقوه مانند تخصص. ها است ها و سازمان عمومی در گروه

اگر کنش بنن مردم تسهنل شتود، روابتط بتنن افتراد     . دهند شود و سرمایة اجتماعی را شکل می می

 .گنرد شود و سرمایة اجتماعی شکل می دگرگون می

سه عنصر سرمایة اجتماعی را اعتماد، انسجام و مشتارکت در اتحادیته،   ( 1939)ری ازکنا و بفا

هتای هنتری، مهبوعتاا، مؤسستاا انریته، اجتماعتاا مح تی و جتز آن          ها، گتروه  احزاب، بنگاه

 . اند دانسته

 در ستهح اترد،  . ، منانی و کالن را مورد توجته قترار داده استت   ح اردوسهسرمایة اجتماعی 

هتا، دوستتان و همستایگان     که بنن افتراد، اتانواده  ( سهح ارتباطاا بنن اعضای هم) ارتباطاا افقی

هتا،   بتنن انجمتن   یعنی ارتبتاط  سهح منانی، مجموعه روابط فرافردی ، مهرح شده و درجریان دارد

شتامل ستااتار و روابتط     ،ستهح کتالن  . ها و احزاب سناستی استت   ها، مؤسساا، سازمان شرکت
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سهح منتانی،  . های مدنی است آزادی های حقوقی و ، قضائنه و سنستمنهادهای رسمی، قوای مجریه

هتر  . کند یو منسجم م کردههای ااص مرتبط با اهداک به هم نزدیک  اعضا را برای اهداک و کنش

باشتد، کتنش جمعتی پویتاتر و      تتر  ها گستترده  چه تعداد واحدهای سهح منانی بنشتر و سااتار آن

دادن  آوردن افتراد بترای نشتان    صحنه بهدر پی سرمایة اجتماعی . دشو  تر می تر و بالغ دموکراسی پخته

 .(222، ص1931بفوری و جعفری، )است  های جمعی کنش
 

 ای از مفاهیم سرمایة اجتماعی پاره. 1جدول 

 سطح تحلیل هدف/ کارکرد تعریف پرداز نظریه

 پاتنام
 با های روابط اجتماعی شبکه

 اعتماد و همناری های مشخصه

جمعی و کسب منفعت  کنش تسهنل

 متقابل

جتماعاا ا مناطق،

 الم  ی م ی و بنن

 بوردیو
 کردن برای فراهم ازم مناب 

 دسترسی به کااهای جمعی
 های طبقاتی رقابت سرمایة اقتصادی ،تولند

 ک من
برای  هایی از سااتار اجتماعی جنبه

 های منهقی کنشتسهنل 
 تولند سرمایة انسانی

افراد در اانوار و 

 دیگر اجتماعاا

1لنن
 

دسترسی و استفاده از مناب  نهفته در 

 های اجتماعی روابط و شبکه
 مناب  قدراو حفن تولند 

ها و  شبکه افراد در

 سااتار اجتماعی

 فوکویاما
ای از هنجارها یا  مجموعه

 های بنر رسمی ارزش
 ها جوام  و فرهنگ ترویج همکاری، کارایی اقتصادی

 بنکر
های فردی  طریق شبکهمنبعی که از 

 اند یا سازمانی قابل حصول
 ها ها و سازمان گروه تقویت بده بستان و کنش متقابل

2پاکستون
 ارد، کالن افزایش ظرفنت و قاب نت کنش های عننی و ذهنی افراد پنوستگی 

9گندنز
 

های  روابط اجتماعی در مقناس

 نظم اجتماعی، مح ی و فرامح ی

نظم اجتماعی، کاهش فساد 

 اجتماعی
 مح ی و جامعه

 12، ص1939 ،ا و بفارینازک: منب     
 

                                                           
1. Lin 

2. Pakston 

3. Gidenz 
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 های سرمایة اجتماعی ها و شاخص لفهؤم. 2جدول 

 ها شناسایی شاخصهای  پرسش ها لفهؤم بعادا

 اجتماعی

 .....اعتماد به اکیر مردم، به همکاران، به دقت و صحت کار دیگران و  اعتماد

 ...باور کمک به دیگران، شرکت در مراسم اجتماعی دوستی با همکاران،  روابط متقابل

 ....های مح ی و هگنری در محل زندگی، شرکت در پروژ تصمنم مشارکت

 .....بودن اطالعاا و  تولند اطالعاا، منزان سعی در کشف واقعی آگاهی عمومی

 ...منزان باور به صداقت، باور به عدالت، توجه به مص حت عامه و ااالق

 ....جای فرد ، مسئول بودن در برابر دیگران و  باور به جم  به اجتماعی  مسئولنت

 فرهنگی

 ...احترام به باورهای سایرین، باور به رعایت عرک، رعایت قواننن و  مقرراا رفتاری

 ....جویی، برور، احترام به دیگران، نوآوری، مدرک تحصن ی و  صرفه هنجارها

 ....تعاون، باور به کرامت انسانی و  ةوجود روحنتحصنالا،  ها ارزش

 ....باور به دین، اعتقاداا مذهبی، پایبندی و تعهد به دین و  دین و ایدئولوژی

 ....ها چنستند، و  شناسند، سمبل تا چه اندازه نمادها را می نمادها

 ....ترس عمومی، فردگرایی، دموکراسی، پاسخگویی و  جو و فضا

 سناسی

 ....حم ه در محنط، باور به امننت اجتماعی و  ةامننت مح ه، سابق امننت

 ....رعایت قانون، باور قانون، رعایت عدالت و  مداری قانون

 ...ها و  ها، باور مردم به رسانه ها، سانسور در رسانه نقش رسانه ها رسانه

 اقتصادی
 .....بازار رقابت و بازی،  ها، بورس ها، دارایی قنمت ارزش روز شرکت

 ....منزان هزینه، بودجه، تخصنص مناب  و  ها منزان هزینه

 .99، ص1933، ، رحمانی و کاوسی12، ص1931  کاوسی و ط وعی اش قی، 121، ص1931کاوسی، : منب    
 

 روش تحقيق

هتای سترمایة    منظتور شناستایی مقولته    از آنجا که هدک اص ی این پژوهش تبنتنن متدلی بتومی بته    

اجتماعی در راستای تحقق اهداک اقتصاد مقاومتی است، ابتدا باید ابعاد اقتصاد مقاومتی شناسایی و 

های ابره و کانون به همسویی و همخوانی سرمایة اجتمتاعی   تبننن شود، سپس، با مراجعه به گروه

مهرح شتده   های زیر در این راستا، پرسش. آفرینی آن در ابعاد اقتصاد مقاومتی پردااته شود و نقش

 :است
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منظور تحقق اهتداک اقتصتاد مقتاومتی بتا      کارگنری سرمایة اجتماعی به مدل مناسب برای به. 1

 بنناد چگونه است؟ روش داده

 راهبردهای مربوط به مدل بومی سرمایة اجتماعی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی کدامند؟. 2

هش درک عمنقی از یک پدیتده باشتد،   هدک از یک پژو معتقدند هرگاه ( 2111) 1بنرکز و من ز

دلنل ترسنم مدل از نوع بننادی  روش تحقنق حاضر از حنث هدک به. از نوع تحقنقاا بننادی است

هتا از   آوری و تح نتل داده  از ایتن نظتر، جمت    . اکتشافی بوده است -از نظر شنوة اجرا کنفی. است

ای در زمننتة چگتونگی    تته و نظریته  انجتام گرف  2هتا  طریق راهبرد پژوهشی نظریة برااستته از داده 

 .گنری از ابعاد سرمایة اجتماعی در بستر اقتصاد مقاومتی ارائه شده است بهره

ها رویکردی عم گرا به تحقنقاا ع وم اجتماعی استت کته    روش تحقنق نظریة برااسته از داده

دة متورد  در این روش یک واقعنت تجربی در قالب معانی ایجادشده توسط اشخاص درگنر در پدی

 (.Suddaby, 2006, p.634)شود   طور مستمر تفسنر می مهالعه به

هتا   شود کته در آن داده  کار گرفته می به 9ها روش مقایسة مستمر در روش نظریة برااسته از داده

مقایسة مستمر به این معنا است که بتنن گتردآوری و   . شوند آوری و تح نل می طور همزمان جم  به

 (. 32، ص1932موسوی نقابی و همکاران، )ای ننست   هها فاص تح نل داده

شود  کار گرفته می ها به عنوان تنها ابزار گردآوری داده ندرا مصاحبه به هر چند در این راهبرد به

ولی آنقدر کدگذاری و ا ق طبقاا در حتنن اجترای پتژوهش و بته دور از هتر گونته تفستنر یتا         

شود کته بترای اواننتده روشتن و      ای از آن حاصل می نظریهگنرد که باااره  داوری انجام می پنش

شایان ذکر است که پنروی از قواننن ص بی مانند اشباع در فرایند مصاحبه یتا ریختتن   . آشکار باشد

هتا   گنترد، حتتی محقتق در اوانتدن اولنتة داده      افتزاری انجتام نمتی    های نرم های متنی در بسته داده

 (.Suddaby, 2006, p.635)دهد  انجام نمیننز هنچ تفسنری را ( کدگذاری باز)

                                                           
1. Birks & Mills 

2. Grounded theory 

3. Constant comparison 
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های افراد را ندارند و  توان شناات عمنق ادراک و انگنزه( پنمایشی)های تحقنق توصنفی  روش

طتور دقنتق تبنتنن کننتد، ناتواننتد       ها را به بنابراین، از بنان تئوریک قوی که بتواند موارد و موقعنت

(Wagner et al., 2010, p.10.) 

معتقد است اگر دربارة ماهنت یک مسئ ه ننتز نظریتة جتامعی وجتود نداشتته      ( 1933) بازرگان

 .شود  ها توجنه می کارگنری روش تحقنق برااسته از داده باشد، ضرورا به

هتا وجتود دارد کته ایتن سته شتنوه        دادن تحقنتق نظریتة برااستته از داده    سه شنوه برای انجام

، و شتنوة  2، شتنوة نوااستتة گ نتزر   1اشتراوس و کتوربنن اند از شنوة سنستماتنک مربوط به  عبارا

 (.Miller & Salkind, 2002, p.124) 9سازاگرا چالمز

ی سنستماتنک اشتراوس و کوربنن هتم ستااتاریافته    بنان داشته است که شنوه( 1933)بازرگان 

 .انجامد است و هم به یک مدل قابل آزمون می

هتایی انجتام    پردازی براساس داده این است که نظریه ها ایدة اص ی روش نظریة برااسته از داده

 & Strauss)اند، گردآوری شده است  کنندگانی که این فرایند را تجربه کرده گنرد که از مشارکت می

Corbin, 1998, p.192.) 

هتای اقتصتاد    بودن و هدک تحقنتق کته تبنتنن اهتداک و مؤلفته      جامعة آماری با توجه به کنفی

 .ل بر ابرگان و استادان دانشگاه مرتبط با موضوع اقتصاد مقاومتی بودمقاومتی بود، مشتم

شناسی کنفی ایتن پتژوهش از نتوع     شناسی پژوهش، از آنجا که روش با توجه به محتوا و هستی

 .کار گرفته شد گنری هدفمند به ها روش نمونه آوری داده اکتشافی بود، برای جم  -کنفی 

است، بدین معنا که پژوهشتگر متوارد    2گنری نظری بنناد نمونه گنری در راهبرد داده روش نمونه

 (.211، ص1939، 1ننومن)کند  دهد، انتخاب می را براساس بننشی که به او می

                                                           
1. Strauss & Corbin Systematic Method 

2. Glasser 

3. Sharmaz 

4. Theoretical sampling 

5. Newman 
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کتار گرفتته شتده و بته      گنتری نظتری بته    در این روش براساس کد و  طبقاا ایجادشده، نمونه

هتای   ها افزایش یافته و ابعاد و ویژگی شود تا امکان کشف گوناگونی هایی پردااته می انتخاب نمونه

 (.19، ص1931اشتراس و کوربنن، )ها بنی شوند  مقوله

هتا و مفتاهنم    رسد که ایتده  ها زمانی فرامی معتقدند اشباع مقوله( 2112) مک فران و ساری کالنو

 .ها به چالش کشنده نشوند جدیدی شناسایی نشده و مفاهنم موجود با تح نل بنشتر داده

های متعتدد و بتا توجته بته نتوع و       تای استخراج مدل مربوطه و اعتبارسنجی آن در گامر راسد

 . مصاحبة عمنق انجام گرفت 11گنری،  روش نمونه

شتده در زمتان    عنتوان روشتی شتنااته    وگوی هدفدار استت کته بته    مصاحبة عمنق همان گفت

ره در حتال افتزایش استت    این استتفاده از ایتن روش همتوا   . شود کار گرفته می ها به گردآوری داده

 (.111، ص1931، 1مارشال و گرچن)

مصاحبة عمنق به این معنا است که پاسخگو در بنان پاسخ و پرسشگر در بنتان پرستش، آزادی   

 (.211، ص1932سارواانی، )کامل دارد 

در مرح ة دوم که بتا هتدک اعتبارستنجی و اظهتارنظر نهتایی و ترکنتب ابعتاد متورد نظتر بتا           

نفر از اعضای نمونه در قالب گتروه   1وط به سرمایة اجتماعی انجام گرفت، دیدگاه های مرب دیدگاه

ارشد یا بااتر  همة پاسخگویان مدرک تحصن ی کارشناسی. کار گرفته شد به( نفره 1ج سة  2)کانون 

 .داشتند

ک گنری آن قدر ادامه یافت که پس از مهالعة ابعاد سرمایة اجتماعی از یت  عبارا دیگر، نمونه به

تتا   1931ها، ارکان و اهداک اقتصاد مقاومتی در بناناا مقام معظم رهبری از ستال   طرک و سناست

های اقتصاد مقاومتی و سرمایة  مصاحبة عمنق با ابرگان در زمننة مؤلفه 11از طرک دیگر، و  1931

 .ها به عمق رسندند اجتماعی، مقوله

سته مرح ته کدگتذاری را بته     ( 2113) 2لدر این زمننه کرسو. در پایان، کدگذاری انجام گرفت

                                                           
1. Marshal & Gerchen 

2. Creswell 



45                                                                     1316، بهار 1ة شمار، 4ة دور، سرمایة اجتماعیمدیریت 
 

همزمان با کدگتذاری  . داند ترتنب شامل کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی می

تا نقاط مبهم یا هر گونه ضعف در تح نتل، شناستایی و در مراحتل بعتدی     . تح نل ننز انجام گرفت

 .برطرک شود

هتا و مفتاهنم    رسد که ایتده  ها زمانی فرامی همعتقدند اشباع مقول( 2112)فران و ساری کالنو  مک

 .ها به چالش کشنده نشوند جدیدی شناسایی نشده و مفاهنم موجود به وسن ة تح نل بنشتر داده

بودن پژوهش، ضمن مهالعة مبانی نظری و پنشننة اقتصاد مقتاومتی و   اکتشافی -با توجه به کنفی

قتاومتی از یتک طترک، و سترمایة اجتمتاعی از      های مربوط به اقتصاد م ها و ارکان و سناست مؤلفه

هتا و   سپس، در راستای توسعه و تبننن مدل و شناسایی گتزاره . طرک دیگر شناسایی و تبننن شدند

ابعاد و اجزای سرمایة اجتماعی و . های اقتصاد مقاومتی به گروه مربوطه مراجعه شد مفاهنم و مقوله

نز از طریق گروه مورد نظر بررسی و پتس از گتردآوری   های اقتصاد مقاومتی ن ها با مؤلفه ارتباط آن

 .نهایی نسبت به مدل کنفی ترسنم شد

 :فرایند طراحی مدل به شرح زیر بوده است

 مهالعة مبانی نظری و پنشننة اقتصاد مقاومتی و سرمایة اجتماعی . 1

و تبننن ابعاد های موجود در زمننة اقتصاد مقاومتی  ها و اجزای مربوط به مدل شناسایی مؤلفه. 2

 سرمایة اجتماعی با استفاده از متون موجود 

 برقراری گروه کانون برای اعتبارسنجی و اظهار نظر .  9

ها، مفاهنم و  منظور شناسایی و تبننن گزاره به( نفر11)اجرای مصاحبة عمنق با گروه ابرگان . 2

 های اقتصاد مقاومتی و ابعاد سرمایة اجتماعی  مقوله

 برای اعتبارسنجی و اظهار نظر نهایی ( نفر 1)روه کانون برقراری گ. 1

 .ها تهنة مدل و ارائة آن با نظریة برااسته از داده. 1

 های تحقيق یافته

هتا، منتاب  اطالعتاتی تحقنتق شتامل متتن        براساس رویکترد سنستتماتنک نظریتة برااستته از داده    

کارگنری کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگتذاری   ها و مهالب مرتبط با موضوع با به مصاحبه
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کتارگنری   ای در زمننتة بته   ها و مفاهنم استخراج شده، نظریته  گزینشی تح نل شده و براساس مقوله

در اینجا کدگذاری انجتام  . می سرمایة اجتماعی در تحقق اهداک اقتصاد مقاومتی تدوین شدمدل بو

 .گرفت

هتا کشتف    هتا درون داده  هتا و ابعتاد آن   ها شناسایی و ویژگتی  در کدگذاری باز مفاهنم و مقوله

 (.Flint et al., 2012, p.749) شود می
 

 (مصاحبة ششم)کدگذاری اولیه . 3جدول 

 جامعهت ننر نگرش . 1

 المنفعه مشارکت همة اقشار در امور عام. 2

 توجه به آموزش و پرورش. 9

 شدن دولتمردان پنشگام. 2

 باابردن منزان مشارکت و همدلی. 1

 حمایت جدی از افراد مستضعف. 1

 گسترش بخش اصوصی. 3

 زا گسترش تولنداا داا ی با شعار حمایت از اقتصاد درون. 3

 های سناسی و اقتصادی فعالنت مشارکت مردم در. 3

 بهبود روابط بنن مردم در امور انریه و براوردها. 11

 دوری از فردگرایی. 11

 اعتماد دوجانبة مردم و دولت. 12

 انتشار مجالا و نشریاا. 19

 گنری از فضای مجازی بهره. 12

 بهبود روابط دانشگاه و جامعه برای آموزش ننروی کار توانمند. 11

 کمک به تحکنم اانواده و ایجاد مشابل اانوادگی. 11

در این . گونه اظهار نظر دیدگاه پاسخگویان در قالب نتایج مصاحب فهرست شد ابتدا بدون هنچ

هتای پاستخگویان در    بندی دیتدگاه  مصاحبه انجام گرفت که اب ب برای شناسایی و دسته 11راستا 
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شنااتی و  -و ابعاد ذهنی( 1931شعار سال )ل و تولند محور اقتصاد مقاومتی با تدکند بر ابعاد اشت ا

ستهر   در این مرح ته بتا مهالعتة ستهربه    . مشارکتی سرمایة اجتماعی از طرک دیگر بودند -رفتاری

های مترتبط بتا موضتوع استتخراج و      های باز، واژه مهالب مرتبط با موضوع تحقنق و متن مصاحبه

 .شود  ها ارائه می نمونه یکی از نتایج مصاحبهعنوان  کد شناسایی شد که به 33. کدگذاری شد

عنتوان مقولتة    با مقایسة مفاهنم با هم و بتا کتدهای اولنته، مفتاهنم مشتترک را شناستایی و بته       

 (.Oktay, 2012, p.118)کنند  بندی می دسته

ترند و شالودة ازم برای ایجاد و توستعة تئتوری را فتراهم     ها در مقایسه با مفاهنم انتزاعی مقوله

 & Hood)شتوند   کتار گرفتته متی    طور منسجم و یکپارچته بته   ها برای ارائة نظریه به مقوله. کنند می

Charmaz, 2007, p.158.) 

هتا بتا    ها به تح نل، بررسی، مقایسه و تبننن وجوه اشتراک بنن آن برای شناسایی مفاهنم و مقوله

تخراج و ستپس، ایتن مفتاهنم بتا     مفهوم اس 21کارگنری اظهار نظر گروه ابرگان پردااته شد که  به

های حاص ه، مبنایی بترای   مقوله. زیرمقوله ارائه شدند 19مقوله و  2بندی و در  مصاحبة عمنق دسته

 . گر ایجاد کردند تشخنص شرایط ع ی، محنهی و مداا ه
 

 ها نمونة کدگذاری اولیه برای شناسایی و  تبیین مقوله. 4ادامة جدول 

 مقوله مقوله خرده مفاهیم ردیف

 روزکردن دانش برای همه به 1

 آموزش عمومی

های آموزشی و  برنامه

 رسانی اطالع

 امکاناا آموزش مستمر برای همه 2

 افزایش و بهبود امکاناا آموزشی 9

 ها بهبود و توسعة دانشگاه 2

آموزش 

تخصصی و 

 مهارتی

 ای آموزش فنی و حرفه 1

 گسترش آموزش مدارس 1

 بزرگساانآموزش  3

 ارتقای کنفنت مناب  آموزشی 3



 45                        بنياد ترسيم مدل بومی سرمایة اجتماعی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی با روش کيفی نظریة داده

   

 

 ها نمونة کدگذاری اولیه برای شناسایی و  تبیین مقوله. 4ادامة جدول 

 مقوله مقوله خرده مفاهیم ردیف

 فضای مجازی 3

 ها مجالا و روزنامه 11 ها رسانه

 صدا و سنما 11

 بهبود روابط فردی 12

 روابط

عوامل فرهنگی و 

 اجتماعی

 روابط فرد با محنط 19

 ها روابط افراد با دولت و سازمان 12

 های ارتباطی ایجاد شبکه 11
 ها شبکه

 های مبتنی بر شبکه حمایت از فعالنت 11

 المنفعه های عام مشارکت مردم در برنامه 13

مشارکت و 

 همدلی

 های دولت مشارکت مردم در برنامه 13

 دلسوزی مردم برای همدیگر 13

 رسانی و حمایت از ضعفا کمک 21

 های دولت حمایت مردم از برنامه 21

 تسهنل مشارکت 22

 سااتاری

 عوامل سیاسی و دولتی

 گر های حمایت ایجاد سازمان 29

 حمایت از بخش اصوصی 22

 نظارا بر روابط و بهبود آنها در جامعه 21
 فرایندی

 ایجاد و گسترش جو اعتماد 21
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 ها نمونة کدگذاری اولیه برای شناسایی و  تبیین مقوله. 5جدول 

 مقوله مقوله خرده مفاهیم ردیف

 نقش دولت در ایجاد و گسترش سرمایة اجتماعی 1
بعد عوامل 

 نهادی

سرمایة 

 یاجتماع

 وض  قواننن و مقرراا 2

 ایجاد سنستم هدفمند توسط دولت برای نظارا و پایش 9

 دین و مذهب 2
بعد عوامل 

 بنرونی
 فرهنگ فرهنگ و ارده 1

 سرمایة اجتماعیها در ایجاد و گسترش  جایگاه تاریخی و نقش سنت 1

 ای ارتباطاا شبکه 3

بعد عوامل 

 سااتاری

 ها مراتب شبکه س س ه 3

 ها پذیری از طریق شبکه ارتباط 3
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کتدهای اولنته در   )شتدند   هتا بته کتدهای ثانویته تبتدیل        فراوان آنع ت تعداد  کدهای اولنه به

تعتدادی  . شدند چند مورد از کدهای ثانویه به یک کد مفهومی تبدیل (. های مشابه قرار گرفتند طبقه

های اص ی  مقوله براساس مشابهت، مقوله مقوله و چند ارده عنوان ارده از کدهای مفهومی با هم به

 .را تشکنل دادند
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 دهی کدهای مفهومی و مقوالت ای از کدگذاری ثانویه و شکل نمونه. 6ل جدو

 کدهای ثانویه کدهای مفهومی ها مقوله خرده مقوالت

عوامل سناسی 

 و دولتی

 سااتاری

 مشارکت مردمی

های دولت، ایجاد  تشویق مردم به حضور در برنامه

زمننه برای حضور مردم در صحنه، ایجاد زمننة 

 همکاری مردم

 حامی  سازمان
نناز مردم به پشتنبانی از طرک دولت، لزوم حمایت 

 دادن کارها دولت، ناتوانی مردم در انجام

گسترش بخش 

 اصوصی

ناتوانی بخش اصوصی، لزوم مشارکت بخش 

 اصوصی، اهمنت مردم و بخش اصوصی در جامعه

/ عم کردی

 فرایندی

 نظارا مستمر

مردم و  نظارا بر روابط، گوشزدکردن مسائل به

ها، مداومت دولت بر نظارا اقتصادی،  آموزش آن

 سناسی و مذهبی

 اعتمادسازی

اعتمادی بنن  گزارش صحنح به مردم، ج وگنری از بی

مردم، ایجاد جو اعتماد، اعتماد دولت به مردم، نقش 

 دولت در اعتماد دوجانبه

 .یکپارچه بنان شدندطور  ها بهبود یافته و به در مرح ة کدگذاری گزینشی، مقوله

ها و مفتاهنم مترتبط، پنونتد     ای مقوله در مرح ة کدگذاری محوری ضمن بررسی دقنق و مقایسه

براستاس الگتوی سنستتماتنک اشتتراوس و     . هتا و ابعتاد برقترار شتد     ها در سهح ویژگی بنن مقوله

د پدیتدة  دایتل ایجتا  )های مستخرج از مرح ة کدگذاری باز در قالب شترایط ع تی    کوربنن، مقوله

، شترایط  (شرایط بسترساز و مؤثر در راهبردها)، زمننه (های اعضا ها یا واکنش کنش)، راهبرد (اص ی

 .بندی شدند دسته( کارگنری راهبردها نتایج به)، و پنامدها (های مؤثر در راهبردها ویژگی)گر  مداا ه

سرمایة اجتمتاعی   آفرینی معنای عوامل و شرایهی است که ضرورا و لزوم نقش شرایط ع ی به

پدیتدة اصت ی اقتصتاد مقتاومتی شتامل مفهتوم و ارکتان و        . کننتد  در اقتصاد مقاومتی را توجنه متی 

هتای مربتوط بته سترمایة اجتمتاعی بتر پتنج مقولته          از دیتدگاه  .زا استت  هتای اقتصتاد درون   مؤلفه

و ستازی و روابتط، مشتارکت متدنی، سااتارستازی       بخشی، شتبکه  اعتمادسازی، آموزش و آگاهی)
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ذهنتی و مشتارکت متدنی،     -اعتمادسازی و آموزش در بعتد شتنااتی  . تدکند شد( نظارا راهبردی

 .مشارکتی قرار دارند -سازی در بعد رفتاری سااتارسازی، نظارا راهبردی و شبکه

اند که زمننة ازم را برای اجترای راهبردهتای    ای همان سازوکارهای فنی شرایط محنهی یا زمننه

آفرینان بعد کالن  گر ننز شامل عوامل و نقش شرایط مداا ه. کند اجتماعی مهنا میمربوط به سرمایة 

 .گذارند و سهح جامعه یا فراتر از آن است که بر عم کرد سنستم مورد نظر تدثنر می

ها، مفاهنم و ابعاد پنامتدها   هر مقوله اود شامل تعدادی مفاهنم و ابعاد بود که برای نمونه مقوله

 .شود بنان می 3بعد به شرح جدول  13مفهوم و  3مقوله،  9شامل 

 مدل بومی نقش سرمایة اجتماعی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی. 1شکل 

 شرایط علی
تدثنرپذیری اقتصاد از عم کترد   -

 نهادی و سازمانی 
ضرورا ت ننر سااتارها برای   -

 حمایت از تولند داا ی

محتتوری در  آمتتوزش و دانتتش -
اقتصتاد داا تی و لتزوم ت ننتر     

 (شناات)نگرش 

نقش ابعاد ارتباطی در استتفاده   -
 های داا ی ظرفنتاز 
ضرورا مشارکت، همتدلی   -

 و همراهی دولت و مردم

 ی اصلی پدیده
 (اقتصاد مقاومتی)

گستتتتتترش تولنتتتتتداا  -
 بننان دانش

ایجتتاد و توستتعة اقتصتتاد   -
 مردمی 

 زای اقتصادی رشد درون -
استتتتفادة مفنتتتد از همتتتة  -

 های داا ی ظرفنت
گسترش فرهنتگ مصترک    -

کااهای داا تی و کتاهش   
 وارداا

 متغیر مورد بررسی: راهبرد
 (سرمایة اجتماعی)

اعتمادسازی بنن نهادهای  -
 دولتی و مردم

ستازی و گستترش    شبکه -
 روابط 

هتتای  گستتترش سنستتتم  -
 حامی مشارکت مدنی

بخشتی   آموزش و آگتاهی  -
 در تمام سهوح جامعه

 نظارا راهبردی -
 

 

 (منافع)پیامدها 
 افزایش تولند داا ی -
 منزان اشت الافزایش  -
افزایش ظرفنت داا ی  -

 با تدکند بر مناب  انسانی
 

 

 شرایط محیطی
 وکار و مشارکت سازی در حوزة کسب فرهنگ -

 حمایت دوجانبة دولت و مردم  -

 تعامل و روابط متقابل مردم با همدیگر  -
 روابط مناسب بنن مردم و مسئوان -

  آموزش و پژوهش در سهوح مخت ف و حمایت -
 از آن

 گر شرایط مداخله
 عوامل فرهنگی و اجتماعی      -
 رسانی عوامل آموزشی و اطالع -

 عوامل دولتی و سناسی     -
 گذاری عوامل اقتصادی و سرمایه -
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 های پیامد مقوله. 7 جدول    

 و ابعاد مفاهیم مقوله ردیف

1 
افزایش تولند 

 داا ی

کاهش داالت دولت در تولند، کاهش : تولند توسط بخش اصوصی -

 های تولندی دولت هزینه

ااتصاص مناب  بخش اصوصی به توزی  و : توزی  توسط بخش اصوصی -

 ادماا پس از فروش

 بننان، صنای  دستی و تبدی ی تولند دانش: گسترش صنای  کوچک -

2 
 افزایش منزان

 اشت ال

 بخش اصوصی به عنوان منشد استخدام، اوداشت الی: صنای  کوچک -

صادراا و وارداا، ادماا، صنای  کوچک و : افزایش تعداد مشابل -

 گردشگری

9 

افزایش ظرفنت 

داا ی از بعد 

 ننروی انسانی

 اریدنکردن از اارج: تدمنن مواد اولنه داا ی -

 داال برای تولندنگاه به : افزایش مصرک محصواا داا ی -

 گذاری مشترک، همکاری سرمایه: جمعی کار دسته -

 گذاری پرداات بدهی، سرمایه: همراهی با نظام و دولت -

 صادراا بنرنفتی، تولنداا دستی و هنری: درآمد باا -

 های پژوهش یافته: منب      

بتر  ( سرمایة اجتماعی)ها در مت نر مورد بررسی  ترین مقوله شود مهم براساس نتایج، مالحظه می

کننده در پژوهش شامل چهار متورد زیتر استت کته در کنتار نظتارا        مبنای دیدگاه گروه مشارکت

 :اند های راهبرد را تشکنل داده راهبردی مجموع مقوله

 اعتمادسازی. 1

 بخشی آموزش و آگاهی. 2

 سازی و روابط  شبکه. 9

 مشارکت مدنی. 2

 بحث و نتيجه

منظتور تحقتق    های سرمایة اجتمتاعی بته   کارگنری ابعاد و مقوله بومی برای بهدر این پژوهش مدلی 

 :برای ترسنم مدل دو پرسش مهرح شد. اهداک اقتصاد مقاومتی ترسنم شد
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 مدل کنفی مربوط به نقش سرمایة اجتماعی در اقتصاد مقاومتی چگونه است؟: پرسش اول

ویژه الگوی سنستماتنک اشتراوس و  د و بهبننا گنری از روش داده با توجه به نوع پژوهش و بهره

کوربنن، مدل نهایی شامل شرایط ع ی، پدیدة اص ی، راهبردها، پنامدها، شترایط محنهتی و شترایط    

معنای عوامل و شرایهی است کته بستتر را بترای     شرایط ع ی در این مدل به. گر بوده است مداا ه

کننتد و شتامل پتنج مقولتة      مقاومتی فراهم می دستنابی به توفنق در زمننة پدیدة اص ی یعنی اقتصاد

تدثنرپذیری اقتصاد از عم کرد نهادی و سازمانی  ضرورا ت ننر سااتارها بترای حمایتت از تولنتد    

  نقتش ابعتاد   (شتناات )محوری در اقتصاد داا ی و لتزوم ت ننتر نگترش     داا ی  آموزش و دانش

ورا مشارکت، همدلی و همراهی دولتت  های داا ی، و باااره ضر ارتباطی در استفاده از ظرفنت

پدیدة اص ی اقتصاد مقاومتی است که مست زم داشتن لوازمی است کته استاس و   . و مردم بوده است

سازی اقشار مردم و توجنه آنتان   دهند و در این مدل با توجه به ضرورا آگاه پایة آن را تشکنل می

مقولته بتا عنتاوین گستترش تولنتداا       دربارة اهمنت و جایگاه اقتصاد مقتاومتی دربرگنرنتدة پتنج   

زای اقتصتادی  استتفادة مفنتد از همتة      بننتان  ایجتاد و توستعة اقتصتاد مردمتی  رشتد درون       دانش

های داا ی و همچننن، گسترش فرهنگ مصرک کااهتای داا تی و کتاهش وارداا بتوده      ظرفنت

 .است

 ی تدثنرگتذار بتر چهتار    های مربوط به سرمایة اجتماعی به عنوان مت نتر اصت   در قالب استراتژی

سازی و گسترش روابتط  گستترش    مقوله با عناوین اعتمادسازی بنن نهادهای دولتی و مردم  شبکه

بخشی در همة سهوح جامعته تدکنتد    های حامی مشارکت مدنی و همچننن آموزش و آگاهی سنستم

د در ارتبتاط مستتمر   ای مهم که با همة این موار عنوان مقوله شد که در این منان نظارا راهبردی به

 .است، مد نظر قرار گرفت

اند که زمننة ازم را برای اجترای راهبردهتای    ای همان سازوکارهای فنی شرایط محنهی یا زمننه

ستازی در حتوزة    کند و شامل پنج مقوله بوده و بنشتر از هر چنزی به لزوم فرهنتگ  مربوطه مهنا می

دم  تعامل و روابط متقابل متردم بتا همتدیگر     وکار و مشارکت  حمایت دوجانبة دولت و مر کسب

از   روابط مناسب بنن مردم و مسئوان و همچننن، آموزش و پژوهش در سهوح مخت ف و حمایت

آفرینان بعد کالن و سهح جامعه یتا   گر ننز شامل عوامل و نقش شرایط مداا ه. آن تدکند کرده است
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گذارند و در این پژوهش شتامل عوامتل    ثنر میفراتر از آن است که بر عم کرد سنستم مورد نظر تد

رسانی  عوامل دولتتی و سناستی  و بتاااره عوامتل      فرهنگی و اجتماعی  عوامل آموزشی و اطالع

 .اند گذاری بوده اقتصادی و سرمایه

پذیری اقتصاد مقتاومتی از سترمایة اجتمتاعی،     ها و توجه به نقش با درنظرگرفتن همة این مقوله

افزایش تولند داا ی  افزایش منزان اشتت ال و بتاااره    نتنجة این فرایندند، شامل مقواا پنامد که

ننتز متورد    1931افزایش ظرفنت داا ی با تدکند بر مناب  انسانی اواهد شد که در قالب شعار سال 

 .اند توجه قرار گرفته

اد راهبردهای مربوط بته متدل بتومی سترمایة اجتمتاعی در راستتای تحقتق اقتصت        : پرسش دوم

 مقاومتی کدامند؟

با تکنه بر الگوهای موجود و با ( سرمایة اجتماعی)های مربوط به مت نر  مورد بررسی  استراتژی

نظر گروه کانونی و بر حسب تدکند اعضای گروه مبنی بر ضرورا نظارا و پایش مستمر در قالب 

ابتط  گستترش   ستازی و گستترش رو   های اعتمادسازی بنن نهادهای دولتتی و متردم  شتبکه    مقوله

بخشی در همة سهوح جامعه مهرح  های حامی مشارکت مدنی و همچننن، آموزش و آگاهی سنستم

 .شدند

 پيشنهادهای پژوهش

 :شود بر مبنای نتایج پژوهش پنشنهادهای زیر مهرح می

ها و مراکتز آموزشتی اعتم از آمتوزش و      با حمایت دولت، بهبود روند آموزش دانشگاه باید. 1

هتای تحصتن ی در زمننتة تولنتد      انتدازی رشتته   ای، نسبت به راه وحرفه فنی پرورش و مراکز

 . سازی در این زمننه اقدام شود محصواا داا ی با شرایط فرهنگی مم کت و فرهنگ

وکارهتای نتوین متد نظتر      اندازی کسب آموزش مستمر ابعاد سرمایة اجتماعی در راستای راه. 2

 .قرار گنرد

های کوچک به تولند محصتواا   کوچک مردمی و ایجاد کارگاه های از طریق جذب سرمایه. 9

 .منهبق بر شرایط فرهنگی کشورمان پردااته شود
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هتای تولندکننتده از    تولند و توزی ، طراحی و ساات محصواا در قالتب فعالنتت شترکت   . 2

تتوان در   یابی، بازاریابی و سایر اقتداماا قابتل واگتذاری را متی     قبنل تحقنق و توسعه، ایده

های کوچک و واحدهای تولندی زودبازده به بخش اصوصی واگذار کرد، تتا   قالب شرکت

گنتری از شترایط و روابتط     با مشارکت و همدلی و با روحنة همراهتی و دلستوزی و بهتره   

 .بنررسمی و اانوادگی سهح تولند داا ی را افزایش دهند

شتود   بنابراین، پنشنهاد متی . وپرورش وابسته است جنبة شنااتی سرمایة اجتماعی به آموزش. 1

 .های رسمی گنجانده شود های آموزش این جنبه در برنامه

هتای مرجت     جنبة رفتاری به تبعنت از بزرگان، فرهنگ حتاکم و اقتداماا متدیران و گتروه    . 1

شود برای معرفی الگوهای موفق در این زمننه اقدام شود و افترادی   پنشنهاد می. بستگی دارد

مشارکت، اعتماد، همدلی )اقتصاد مقاومتی از طریق سرمایة اجتماعی  که برای تحقق اهداک

 .کنند، شناسایی و تشویق شوند تالش می( و جز آن

جویانه، صنای  و واحدهای تولنتد اتانوادگی و    شود کارهای گروهی و مشارکت پنشنهاد می. 3

اتی که محور کوچک، تولنداا روستایی، صنای  تبدی ی و همة محصو زوجی، صنای  دانش

شوند، از طریق ممکن مورد تشویق و حمایتت متالی قترار     جمعی حاصل می از تالش دسته

 .گنرند

شتود در زمننتة سترمایة اجتمتاعی و مزایتای آن بترای تحقتق اهتداک          در پایان، پنشنهاد می. 3

عنتوان یتک    فرهنگی و اقتصادی مم کت، مهالعاا بنشتری انجام گرفته، و این الگو ننز بته 

 . ناسب در ادمت اقتصاد مقاومتی قرار گنردرویکرد م
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