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 .1استادیار ،گروه مدیریت بازرگانی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران
 .2مربی ،گروه مدیریت بازرگانی ،واحد خرمآباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خرمآباد ،ایران

(تاریخ دریافت0931/10/22 :؛ تاریخ پذیرش)0931/10/12 :

چکيده
پژوهش حاضر با هدف ترسیم مدلی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در دو حوزة اشتغال و تولید و نقش سرمایة اجتماایی بار تحقاق
این اهداف با استفاده از روش کیفی تئوری دادهبنیاد انجام شد .ابزار اصلی پژوهش مصاحبههای نیمهساختاریافته با افراد آگاه و متخصص
در حیطة موضویی مورد نظر بود و نمونهگیری نیز به صورت نظری انجام گرفات .پا از انجاامدادن مصااحبه و جماعآوری اطالیاات
کدهای بهدستآمده در بخشهای مختلف تجزیهوتحلیل شد و در مراحل سهگانه کدگذاری باز محوری و انتخابی به مدل منتهی شدند.
این مدل از مقولههای الزامی شرایط یلی شرایط مداخلهگر راهبردها و در نهایت پیامدها و نتایج تشکیل شده است که با توجه به وضاع
موجود و نقش پذیری اقتصاد مقاومتی از ابعاد ذهنی و رفتاری سرمایة اجتمایی ضمن توجه به الزامات شرایط یلی مداخلهگرهاا و بیاان
راهبردها میتواند به افزایش تولید داخلی افزایش میزان اشتغال و همچنین افزایش ظرفیت داخلی منتهی شود .در پایان ضمن تأکید بار
نقشپذیری اقتصاد مقاومتی از ایتمادسازی آگاهی مشارکت مدنی و شبکهسازی بهینوان ابعاد سارمایة اجتماایی پیشانهاد شاد بارای
گسترش صنایع کوچک خانوادگی روستایی و تبدیلی ابعاد مختلف سرمایة اجتمایی بهمنظور جلب مشارکت مردم بهکارگرفته شاده و در
این زمینه فرهنگسازی شود.

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

 نویسندة مسئول ،رایانامهa.mir48@yahoo.com :
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مقدمه
اقتصاد مقاومتی یک گفتمان و الگوی اقتصادی است که ضمن مقاومسازی و تقویتت اقتصتاد م تی
در برابر تهدیدها ،توان تحریمشکنی با رویکرد عقبراندن نظام ست هه را داشتته باشتد و در عتنن
حال پنشرو ،فرصتساز ،مولد ،درونزا و برونگرا باشد (قوامی ،1931 ،ص.)11
اقتصاد مقاومتی واژه ای ترکنبی از دو ک مة اقتصتاد و مقاومتت استت .ک متة اقتصتاد در ل تت
بهمعنای منانهروی است ،ولی در اینجا یک نوع دانش یا نظتامی استت کته بته رفتارهتای انستان و
وضعنت بهننة زندگی او در زمننة تولند ،توزیت و مصترک کااهتا و اتدماا و امکانتاا رفتاهی
میپردازد .مقاومت از ریشة قوم و از باب مفاع ه استت و مفتاهنمی ماننتد قتوام ،قنتام ،استتقامت،
مستقنم و قنمت ،هم از این ماده اشتقاق یافتهاند .صفت مقاومتی برای اقتصاد ،دالت بتر حتالتی از
اقت صاد دارد که نخست ،در ساات درونی اود از قوام و استحکام ازم براوردار باشتد و دوم ،در
مواجهه با عوامل تهدیدزای اارجی بتواند قوام و پایتداری اتود را حفتن کننتد (انجمتن اقتصتاد
اسالمی حوزة ع منه ،1939 ،ص.)2-9
در نظامهای فع ی اقتصادی ،اهمنت بسنار زیادی به سرمایه داده میشتود کته مبنتای تشتکنل و
توسعة بازارها است و از طرک دیگر ،فقط یک چنز جهانشمول وجود دارد و آن هم بتازار استت
بازاری که از مناسباا اجتماعی تشکنل شده است (ژیل 1و همکاران ،1931 ،ص.)22
مباداا و مناسباا بازار و اقتصاد در دیدگاه مدرن ،تصتویری از زنتدگی اجتمتاعی معاصتر را
نشان می دهد که منهق آن اندیشندن در زمننة زندگی اجتماعی با محوریت انسان است .بتهعبتارا
دیگر ،جهان تحت الشعاع شرایط بازار و مناسباا بازار ننز به روابط و کنش اجتماعی بتنن افتراد و
م ل وابسته است (اس نتر و تونکنس ،1931 ،2ص.)21
هستة اص ی بازار ،همان سرمایه است که بحث راج به آن تاریخی طوانی دارد .از اواسط قرن
1. Gilles Deleuze
2. Don Slater & Fran Tonkiss
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هنجدهم به بعد ،محققان به طور مفصل دربارة ماهنت ،ع ل و پنامدهای سرمایه نوشتهاند .متارکس،
آدام اسمنت و جان استوارا منل ،1اولنن متفکرانی بودند که مفهوم سترمایه را از دیتدگاه متادی و
م موس نگریستند (.)Storberg, 2002, p.468
متفکران اقتصاد کالسنک ،مفهوم سرمایه را اقتصادی میدانستند که بهمعنای انباشت مقدار پولی
بود که به امند بازدهی و سودآوری در آینده سرمایهگذاری میشد (فن د ،1931 ،2ص.)13
در چند دهة اانر ،مفاهنمی مانند مدیریت دانش ،تکنولتوژی اطالعتاا ،ستااتار ،شتبکههتای
اجتماعی و مناب نهفته در شبکهها ،گردش اطالعاا ،قاب نتها ،مهتاراهتا و دانتش کتارگران بته
سرمایه معنای جدیدی بخشندهاند (.)Storberg, 2002, p.409
یکی از مفاهنم نوین سرمایه یا بهاصهالح سرمایههای جدید ،سترمایة اجتمتاعی استت .مفهتوم
سرمایة اجتماعی مفهومی بس پنچنده ،چنتدوجهی و منتانرشتتهای استت کته اب تب شتبکهای از
ارزشها و هنجارها را شامل میشود (فوکویاما ،1933 ،9ص.)12
نقش سرمایة اجتماعی در افزایش سالمت روان ،کاهش جرائم ،افتزایش پنونتدهای اجتمتاعی،
ایجاد شبکه های حمایتی برای اعضتا اتانواده ،کتاهش مصترک متواد مختدر ،کتاهش اشتونت
اانوادگی ،افزایش فعالنتهای بهداشتی ،کاهش احتمال ترک تحصتنل نوجوانتان بررستی و تدینتد
شده است (شریفنان ثانی ،1931 ،ص.)3-3
کاهش منزان اودکشی ،کاهش کودک آزاری و افزایش تسهنل در جریان و پتردازش اطالعتاا
ننز از جم ه مواردی هستند که نقشپذیری آنها از سترمایة اجتمتاعی تدینتد شتده استت (بهتزاد،
 ،1931ص.)21
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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است که بتواند چگونگی بهرهگنری از ابعاد سرمایة اجتماعی در تحقق اهداک اقتصتاد مقتاومتی را
بررسی کند.
بيان مسئله
اقتصاد مقاومتی عبارا است از مدیریت امور اقتصادی به طوری که از سترمایة م تی و مردمتی بته
بهترین شکل استفاده شود و م ت از نظر اقتصادی اودکفا شود و بته مقاومتت در مقابتل دشتمنان
ادامه دهد و توطئههای تحریم و محاصرة اقتصادی دشتمن را انیتی و بتیاثتر کنتد .پتس اقتصتاد
مقاومتی یعنی براورداری از مزایای اقتصادی با ادامة مقاومت و مبارزه در مقابل دشمنان مستکبر و
متجاوز (ااتری ،1932 ،ص.)21
لزوم اقتصاد مقاومتی با تدکند بر جنبههای اجتماعی آن به آیتاا قرآنتی برمتیگتردد .در آیتة 3
سورة نحل بنان شده است :و ادا به نف شما بر اود ازم کرد که راه اعتدال بهرهگنری را بنتاموزد
و بنر آن راه که ادا قرار داده است ،به گمراهی و انحراک و هالکت میانجامد .در آیاا  33و 33
سورة مائده بنان شده است :ای اهل ایمان چنزهای پاکنزه را که ادا برای شما حالل کترده استت،
حرام نکنند و از حدود دستوراا الهی اارج نشوید ،کته اتدا متجتاوزان را دوستت نمتیدارد .از
روزی حالل و طنب که نصنب شما کرده است ،بخورید و از نافرمانی ادایی که به او ایمان دارید،
پروا داشته باشند .در آیاا  91سورة اعراک 23 ،و  29سورة بافر و  39سورة یونس اسراک را من
کرده است و اسراکگران را بنر قابل هدایت و اهل جهنم میداند .در آیة  31سورة طه بنتان شتده
است که از روزی پاکنزه بخورید و سرکشی نکنند که اشم ادا شما را فرامیگنرد .در آیة  1سورة
نسا بنان شده است مال عامل برپایی شماست پس ااتناراا امور مالی اود را به ستفنهان واگتذار
نکنند .در آیة  133سورة بقره بنان است مال و ثروا اود را بترای ج تب حاکمتان ستتمگر قترار
ندهند و به باطل مصرک نکنند.
عالوه بر آیاا یادشده در آیاا 131و  223سورة بقتره ،آیتة  3ستورة عادیتاا ،آیتة  3ستورة
عادیاا ،آیة  21سورة کهف ،آیة  3سورة یونس ،آیة  1سورة اسرا ،آیاا  11تا  12سورة نوح و آیة
 1سورة نسا بر چهار نکته تدکند شده است :یکی مزایا و انرهای ناشتی از متال کته انستان بته آن
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عالقه دارد و باید دربارهاش وصنت کند دوم ،مال زینت زنتدگی و آراینتدة آن استت ستوم ،متال
وسن ة قدرا است و جامعة اسالمی را در اجرای طرحهای مخت ف فرهنگتی ،اقتصتادی و دفتاعی
یاری میکند چهارم ،مال عامل قنام و برپایی جامعه است که اگر به دست نتااهالن بنفتنتد ،قتوام و
دوام جامعه از دست میرود.
نکتة جالب توجه آن که در آیة  11سورة انفال دفاع همه جانبه از اسالم مورد تدکند قرار گرفتته
است و در آیة  11سورة حجراا و آیة  31سورة نسا ،جهاد مالی بر جهاد بتا جتان مقتدم شتمرده
شده است.
عالوه بر جایگاه قرآنی اقتصاد مقاومتی ،ارکان اقتصاد مقاومتی بر مبنای سخنرانیهای اانر مقام
معظم رهبری به ویژه ،بناناا در دیدار با مسئوان  ،1932/12/21بناناا در دیدار با رئنسجمهور و
هنئت دولت  1931/1/2شامل  19مورد به شرح زیر بتودهانتد (دفتتر حفتن و نشتر آثتار حضترا
آیتاهللالعظمی اامنهای:)1931 ،
 .1ایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد کشور و بهبود شااصههای کالن
 .2توانایی مقاومت در برابر عوامل تهدیدزا
 .9تکنه بر ظرفنتهای داا ی
 .2حمایت از بخش اصوصی
 .1حمایت از تولند م ی و بخش درونزای اقتصاد
 .1مدیریت مناب ارزی
 .3لحاظکردن رویکرد مدیریت جهادی
 .3اصالح الگوی مصرک
 .3مردممحوری
 .11امننت اقالم راهبردی و اساسی
 .11کاهش وابستگی به نفت
 .12فسادستنزی
 .19دانشمحوری و رسندگی به اقتصاد دانشبننان.
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سناست های اقتصاد مقاومتی بر مبنای آنچه توسط مقام معظم رهبری ابالغ شتده استت ،شتامل
تدمنن شرایط و فعالسازی همة امکاناا ،مناب مالی و سرمایههای انسانی و ع می کشور ،پنشتتازی
اقتصاد دانشبننان ،پنادهسازی و اجرای نقشة جام ع می کشور و ساماندهی نظتام م تی نتوآوری،
محورقراردادن رشد بهرهوری در اقتصاد ،بهکارگنری ظرفنتت اجرایتی هتدکمندستازی یارانتههتا،
سهم بری عادانة عوامل در زنجنرة تولند تا مصرک ،ایجاد تنوع در مبادی تدمنن کااهتای وارداتتی،
تدمنن امننت بذا و دارو و ایجاد ذاایر راهبردی ،مدیریت مصرک ،اصتالح و تقویتت همتهجانبتة
نظام مالی کشور ،حمایت همه جانبه و هدفمند از صادراا کااها و ادماا ،توستعة حتوزة عمتل
مناطق آزاد و ویژة اقتصادی کشور ،افزایش قدرا مقاومت و کاهش آسنبپذیری کشور ،مقاب ه بتا
ضربه پذیری درآمد حاصل از صادراا نفت و گاز ،افزایش ذاتایر راهبتردی نفتت و گتاز کشتور،
تدکند بر حفن و توسعة ظرفنتهای تولند نفت و گاز ،افزایش ارزش افزوده ،افزایش ستاانة ستهم
صندوق توسعة م ی از مناب حاصل از صادراا نفت و گاز ،صرفهجتویی در هزینتههتای عمتومی
کشور ،اصالح نظام درآمدی دولت ،شفاکسازی اقتصاد و سالمسازی آن و ج وگنری از اقتداماا،
فعالنتها و زمننههای فسادزا ،تقویت فرهنگ جهادی ،تبننن ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمتانستازی
آن ،هماهنگسازی و بسنج پویای همة امکاناا ،شفاک و روانسازی نظام توزی و قنمتتگتذاری،
روزآمدسازی شنوه های نظارا بر بازار ،افزایش پوشش استاندارد برای همة محصتواا داا تی و
ت رویج آن و همچننن ،تج ی تکنه بر اقتصاد مقاومتی در برنامة ششم توسعه بوده است (دفتر حفتن
و نشر آثار حضرا آیتاهللالعظمی اامنهای.)1931 ،
اگر پذیرفته شود اهداک اقتصاد مقاومتی به بهرهوری سرمایههای انسانی و مادی گره اتورده و
حمایت از تولند داا ی و دفاع از اقتصاد مم کت را بهشدا مورد توجته قترار داده استت چنتنن
استنباط میشود که مهمترین سرمایههای هر کشور که در تحقق اهداک کالن جامعه مؤثر میباشند،
ننروی انسانی و مردمی هستند که بدون آنها نته اهتداک و سناستتهتای اقتصتاد مقتاومتی قابتل
دستنابیاند و نه سرمایهگذاریهای دیگتر (اعتم از فنزیکتی ،طبنعتی و جتز آن) نتنجتهای اواهنتد
داشت .از آنجا که روابط ،شتبکه هتا ،مشتارکت و همتدلی بتنن متردم در قالتب الگوهتای سترمایة
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اجتماعی درکشدنیاند ،به نظر میرسد بررسی و ترسنم الگویی که حاکی از نقتشپتذیری تحقتق
اهداک و سناستهای اقتصاد مقاومتی از طریق سرمایة اجتماعی و ابعاد آن باشد ،امکانپذیر است.
هر یک از محققانی که دربارة مفهوم سرمایة اجتماعی بحث کردهاند ،تعریف ااصی از آن ارائه
دادهاند .از نظر ک من 1سرمایة اجتماعی عبارا است از معنارها ،شبکههای اجتماعی و روابتط بتنن
بزرگساان و کودکان که برای رشد بچهها ارزشمند است (فن د ،1931 ،ص.)93 -93
به اعتقاد پاتنام 2سرمایة اجتماعی وجوه گوناگون سازمان اجتمتاعی ماننتد اعتمتاد ،هنجارهتا و
شبکهها است که میتواند با تسهنل اقداماا هماهنگ ،کارایی جامعه را بهبود بخشد (پاتنتام،1931،
ص .)231بوردیو 9ننز معتقد است سرمایة اجتماعی ،جم مناب واقعی یا بالقوهای است که حاصتل
شبکة بادوام روابط کمابنش نهادینهشدة آشنایی و شناات متقابل– یا به بنتان دیگتر ،عضتویت در
یک گروه -است .شبکه ای که هر یک از اعضای اود را از پشتنبانی سترمایة اجتمتاعی براتوردار
کرده و آنان را مستحق اعتبار میکند (فن د ،1931 ،ص.)123
فوکویاما معتقد است سرمایة اجتماعی ،شکل و نمونة م موسی از یک هنجار بنررستمی استت
که باعث ترویج همکاری بنن دو یا چند فرد میشود (فوکویاما ،1932 ،ص.)131
سرمایة اجتماعی منبعی برای تسهنل کنش جمعی است و عالوه بر آگاهی و توجته نستبت بته
امور عمومی اجتماعی -سناسی (شناات) ،یعنی آگاهی که موجب عالقهمندی و دلنگرانی استت،
شامل اعتماد (اعتماد عمومی یا تعمنمیافته و اعتماد نهادی -مدنی) ،هنجارها یا رفتارهای معام تهی
متقابل (همناری) است که درون شبکههای اجتماعی عمل میکنند و عناصر سااتاری (شتبکههتا و
مشارکت) را ننز دربرمیگنرد (فنروزآبادی ،1932 ،ص.)12
در این تعریف سرمایة اجتماعی دو بعد (ذهنتی – شتنااتی و رفتتاری – مشتارکتی) دارد کته
معرکهای بعد ذهنی -شنااتی شامل اعتماد عمومی ،اعتمتاد نهتادی و آگتاهی و توجته بته امتور
1. Coleman
2. Putnam
3. Pierre Bourdieu
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عمومی ،سناسی یا اجتماعی و معرکهای بعد رفتاری -مشارکتی ننتز شتامل مشتارکت انریتهای،
مشارکت مذهبی و مشارکت همنارانهاند .بعد شنااتی -ذهنی بنشتر بر جنبة ذهنی و اعتقتادی ایتن
سرمایه تدکند میکند و شااصهایی که برای این بعد در نظر گرفته شده ،عبارااند از:
 .1اعتماد عمومی :منزان اعتماد مردم به همدیگر در برقراری روابط مخت ف فرهنگی ،اقتصادی،
اجتماعی و سناسی.
 .2اعتماد نهادی :منزان اعتماد مردم به عم کرد گروهها ،اصناک و اداراتی که بتا آنهتا ستروکار
دارند.
 .9آگاهی و توجه به امور عمومی ،سناسی و اجتماعی.
بعد رفتاری -مشارکتی سرمایة اجتماعی بر جنبههای عننی دالت دارد و شااصهتای مربوطته
عبارااند از:
 .1مشارکت انریهای :افراد چقدر در امور انریه مشارکت دارند؟
 .2مشارکت مذهبی :منزان شرکت افراد در امور مذهبی و مناسک است.
 .9مشارکت همنارانه :بهمعنای امور انساندوستانه (فنروزآبادی ،1932 ،ص.)12 -11
تاری و همکاران ( )1931ننز معتقدند در اقتصاد مقاومتی هم بر تعامل بتا دننتای اتارج تدکنتد
شده است و هم درون بر یک یا چند بخش مجزا از ظرفنتهای اقتصادی تکنه نمیشود ،ب که باید
تالش شود تا همة ظرفنتهای اقتصادی به بااترین امکان بهرهبرداری از توان اود برستند .بختش
عمدهای از این سرمایههای داا ی و ظرفنتها ،سرمایة انسانی و اجتماعی است.
شنخپور و مهدیزاده ( )1932در پژوهشی با عنوان «نقش سترمایههتای اجتمتاعی بتر اقتصتاد
مقاومتی در شرایط تحریم» ،ضمن بنان نظریهها و دیتدگاههتای مخت تف مربتوط بته سترمایههتای
اجتماعی ،اذعان کردهاند بحث اقتصاد مقاومتی بهعنوان روشی مهتم و استتراتژیک در ت ننتر مستنر
حرکت اقتصادی کشور ت قی میشود و سرمایة اجتماعی هم بر اقتصاد مقاومتی و بهطور همزمان و
موازی بر انییکردن تحریمها ننز مؤثر است .سرمایة اجتماعی از اساسیتترین مؤلفتههتا در رشتد
سرمایههای اقتصادی هر جامعه است.
ااتری ( )1932اقتصاد مقاومتی را مدیریت امور اقتصادی بهطوری که از سرمایة م ی و مردمتی

ترسيم مدل بومی سرمایة اجتماعی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی با روش کيفی نظریة دادهبنياد

05 

به بهترین شکل استفاده شود ،میداند .در این معنا ،مبتارزه و مقاومتت ،اودکفتایی ،انیتی کتردن
توطئة دشمن و جز آن نشاندهندة براورداری از سرمایة اجتماعیاند.
ع ماواه ( )1939با توجه به روابط مناسب دوستانه ،اجتماعی و روابط شبکهای که در روستاها
وجود دارد ،بنان کرد که زمننة اجرای طرحهای اقتصاد مقاومتی در روستاها بنشتر است.
قاسمی ( )1931اقتصاد مقاومتی را به معنای تشخنص حوزههای فشتار و متعاقبتات تتالش بترای
کنترل و بی اثرکردن آن و در شرایط آرمانی ،تبدیل چننن فشارهایی به فرصت برای افزایش تولنتد
داا ی و کاهش وابستگی به دیگران میداند.
با توجه به تحقنقاا انجامگرفته و درنظرگرفتن اهمنت و جایگتاه سترمایة اجتمتاعی بتهعنتوان
برترین ح قهای که شبکههای مخت ف را به هم متصل میکند و میتوانتد بته انستجام و مشتارکت
جدی و همه جانبه در ارتقای مناف حاصل از اقتصاد مقاومتی منتهی شتود ،مستئ ة اصت ی پتژوهش
بدین ترتنب مهرح میشود که مدل بومی سرمایة اجتماعی بترای تحقتق اهتداک اقتصتاد مقتاومتی
چگونه است؟
مبانی نظری و پيشينة تحقيق
متون نظری پژوهش در دو بخش بنان میشود :یکی مفهوم اقتصتاد مقتاومتی ،دوم مفهتوم سترمایة
اجتماعی و در پایان ،مدل مفهومی ترسنم میشود.
اقتصاد مقاومتی یعنی تشخنص حوزههای فشار و تتالش بترای کنتترل و بتیاثرکتردن آن و در
شرایط آرمانی ،تبدیل چننن فشارهایی به فرصت کته نتنجتة آن کتاهش وابستتگیهتا و تدکنتد بتر
مزیتهای تولند داال و تالش برای اوداتکایی است (قاسمی ،1931 ،ص.)22
اقتصاد مقاومتی را می توان اقتصادی دانست که عالوه بر تعامل پویا با دننای اارج و استفاده از
امکاناا تجارا آزاد ،امننت اقتصادی کشور در آن حفن شده است و نوساناا محنط بتننالم تی
اقتصادی و تهدیدهای آن ،کمترین تدثنر سو را در روند ب ندمدا مت نرهای کالن اقتصادی داشتته
باشد .در این نوع اقتصاد تالش میشود همة ظرفنتهای اقتصادی به بااترین امکان بهرهبرداری از
توان اود برسند (تاری و همکاران ،1931 ،ص.)12
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ارکان اقتصاد مقاومتی بر مبنای سخنرانیهای اانر مقام معظم رهبری شامل مواردی مانند ایجاد
تحرک و پویایی در اقتصاد کشور و بهبود شااصههتای کتالن ،توانتایی مقاومتت در برابتر عوامتل
تهدیدزا ،تکنه بر ظرفنتهای داا ی ،حمایت از بخش اصوصی ،حمایت از تولنتد م تی و بختش
درون زای اقتصاد ،لحاظ کردن رویکرد مدیریت جهادی ،اصتالح الگتوی مصترک ،متردممحتوری،
کاهش وابستگی به نفت ،فسادستنزی و همچننن دانشمحوری و رسندگی بته اقتصتاد دانتشبننتان
میباشند (دفتر حفن و نشر آثار حضرا آیتاهللالعظمی اامنهای.)1931 ،
سرمایة اجتماعی در تعریف بانک جهتانی ( )1333عبتارا استت از ستازمانهتا ،ارتباطتاا و
هنجارهایی که کم و کنف کنشهای اجتماعی جامعه را سامان میبخشد .این مفهوم موجب کاهش
هزینههای ادارة مم کت و هزینههای عم ناتی سازمانها میشود .از این دیدگاه ،سترمایة اجتمتاعی
حاصل تعامالا گروهی و تدثنر نهادهای اجتماعی ،روابط انسانی و هنجارها بتر کمنتت و کنفنتت
تعامالا اجتماعی است (منظور و یادیپور ،1933 ،ص.)123
فوکویاما ( )1333معتقد است سرمایة اجتماعی مجموعة هنجارهای سنستمهای اجتماعی استت
که موجب ارتقای سهح همکاری اعضای آن جامعه میشود و هزینة تباداا و ارتباطاا را کاهش
میدهد .از این دیدگاه ،سرمایة اجتماعی توانایی افراد برای کارکردن با یکدیگر برای تحقق اهتداک
عمومی در گروهها و سازمانها است .مناب بالفعل و بالقوه مانند تخصصهتا و مهتاراهتا انباشتته
می شود و سرمایة اجتماعی را شکل میدهند .اگر کنش بنن مردم تسهنل شتود ،روابتط بتنن افتراد
دگرگون میشود و سرمایة اجتماعی شکل میگنرد.
ازکنا و بفاری ( )1939سه عنصر سرمایة اجتماعی را اعتماد ،انسجام و مشتارکت در اتحادیته،
احزاب ،بنگاهها ،گتروه هتای هنتری ،مهبوعتاا ،مؤسستاا انریته ،اجتماعتاا مح تی و جتز آن
دانستهاند.
سرمایة اجتماعی سهوح ارد ،منانی و کالن را مورد توجته قترار داده استت .در ستهح اترد،
ارتباطاا افقی (ارتباطاا بنن اعضای همسهح) که بنن افتراد ،اتانوادههتا ،دوستتان و همستایگان
جریان دارد ،مهرح شده و در سهح منانی ،مجموعه روابط فرافردی یعنی ارتبتاط بتنن انجمتنهتا،
شرکتها ،مؤسساا ،سازمانها و احزاب سناستی استت .ستهح کتالن ،شتامل ستااتار و روابتط
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نهادهای رسمی ،قوای مجریه ،قضائنه و سنستمهای حقوقی و آزادیهای مدنی است .سهح منتانی،
اعضا را برای اهداک و کنشهای ااص مرتبط با اهداک به هم نزدیک کرده و منسجم میکند .هتر
چه تعداد واحدهای سهح منانی بنشتر و سااتار آنها گستتردهتتر باشتد ،کتنش جمعتی پویتاتر و
دموکراسی پختهتر و بالغتر میشود .سرمایة اجتماعی در پی بهصحنهآوردن افتراد بترای نشتاندادن
کنشهای جمعی است (بفوری و جعفری ،1931 ،ص.)222
جدول  .1پارهای از مفاهیم سرمایة اجتماعی

نظریهپرداز
پاتنام

مشخصههای اعتماد و همناری

متقابل

م ی و بننالم ی

تولند ،سرمایة اقتصادی

رقابتهای طبقاتی

دسترسی به کااهای جمعی
جنبههایی از سااتار اجتماعی برای

ک من

تسهنل کنشهای منهقی
دسترسی و استفاده از مناب نهفته در

1

روابط و شبکههای اجتماعی

فوکویاما

مجموعهای از هنجارها یا

پاکستون
9

تولند و حفن مناب قدرا

دیگر اجتماعاا
افراد در شبکهها و
سااتار اجتماعی

ترویج همکاری ،کارایی اقتصادی
تقویت بده بستان و کنش متقابل

گروهها و سازمانها

پنوستگیهای عننی و ذهنی افراد

افزایش ظرفنت و قاب نت کنش

ارد ،کالن

روابط اجتماعی در مقناسهای

نظم اجتماعی ،کاهش فساد

مح ی و فرامح ی ،نظم اجتماعی

اجتماعی

ارزشهای بنر رسمی
یا سازمانی قابل حصولاند

2

تولند سرمایة انسانی

افراد در اانوار و

جوام و فرهنگها

منبعی که از طریق شبکههای فردی

بنکر

گندنز

شبکههای روابط اجتماعی با

تسهنل کنش جمعی و کسب منفعت

مناطق ،اجتماعاا

مناب ازم برای فراهمکردن

بوردیو

لنن

تعریف

کارکرد /هدف

سطح تحلیل

مح ی و جامعه

منب  :ازکنا و بفاری ،1939 ،ص12

1. Lin
2. Pakston
3. Gidenz
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جدول  .2مؤلفهها و شاخصهای سرمایة اجتماعی

ابعاد

مؤلفهها
اعتماد
روابط متقابل

اجتماعی

مشارکت

تصمنمگنری در محل زندگی ،شرکت در پروژههای مح ی و....

ااالق

منزان باور به صداقت ،باور به عدالت ،توجه به مص حت عامه و...
باور به جم بهجای فرد  ،مسئول بودن در برابر دیگران و ....

مقرراا رفتاری

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

هنجارها

صرفهجویی ،برور ،احترام به دیگران ،نوآوری ،مدرک تحصن ی و ....

ارزشها

تحصنالا ،وجود روحنة تعاون ،باور به کرامت انسانی و ....

دین و ایدئولوژی

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

جو و فضا
امننت
قانونمداری
رسانهها
اقتصادی

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

آگاهی عمومی

نمادها

سناسی

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

تولند اطالعاا ،منزان سعی در کشف واقعیبودن اطالعاا و .....

مسئولنت اجتماعی

فرهنگی

پرسشهای شناسایی شاخصها

ارزش روز شرکت
منزان هزینهها

تا چه اندازه نمادها را میشناسند ،سمبلها چنستند ،و ....
ترس عمومی ،فردگرایی ،دموکراسی ،پاسخگویی و ....
امننت مح ه ،سابقة حم ه در محنط ،باور به امننت اجتماعی و ....
رعایت قانون ،باور قانون ،رعایت عدالت و ....
نقش رسانهها ،سانسور در رسانهها ،باور مردم به رسانهها و ...
قنمتها ،داراییها ،بورسبازی ،بازار رقابت و .....
منزان هزینه ،بودجه ،تخصنص مناب و ....

منب  :کاوسی ،1931 ،ص 121کاوسی و ط وعی اش قی ،1931 ،ص ،12رحمانی و کاوسی ،1933 ،ص.99

روش تحقيق
از آنجا که هدک اص ی این پژوهش تبنتنن متدلی بتومی بتهمنظتور شناستایی مقولتههتای سترمایة
اجتماعی در راستای تحقق اهداک اقتصاد مقاومتی است ،ابتدا باید ابعاد اقتصاد مقاومتی شناسایی و
تبننن شود ،سپس ،با مراجعه به گروههای ابره و کانون به همسویی و همخوانی سرمایة اجتمتاعی
و نقش آفرینی آن در ابعاد اقتصاد مقاومتی پردااته شود .در این راستا ،پرسشهای زیر مهرح شتده
است:
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 .1مدل مناسب برای به کارگنری سرمایة اجتماعی بهمنظور تحقق اهتداک اقتصتاد مقتاومتی بتا
روش دادهبنناد چگونه است؟
 .2راهبردهای مربوط به مدل بومی سرمایة اجتماعی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی کدامند؟
بنرکز و من ز )2111( 1معتقدند هرگاه هدک از یک پژوهش درک عمنقی از یک پدیتده باشتد،
از نوع تحقنقاا بننادی است .روش تحقنق حاضر از حنث هدک بهدلنل ترسنم مدل از نوع بننادی
است .از نظر شنوة اجرا کنفی -اکتشافی بوده است .از ایتن نظتر ،جمت آوری و تح نتل دادههتا از
طریق راهبرد پژوهشی نظریة برااستته از دادههتا 2انجتام گرفتته و نظریتهای در زمننتة چگتونگی
بهرهگنری از ابعاد سرمایة اجتماعی در بستر اقتصاد مقاومتی ارائه شده است.
روش تحقنق نظریة برااسته از دادهها رویکردی عم گرا به تحقنقاا ع وم اجتماعی استت کته
در این روش یک واقعنت تجربی در قالب معانی ایجادشده توسط اشخاص درگنر در پدیدة متورد
مهالعه بهطور مستمر تفسنر میشود (.)Suddaby, 2006, p.634
در روش نظریة برااسته از دادهها روش مقایسة مستمر 9بهکار گرفته میشود کته در آن دادههتا
بهطور همزمان جم آوری و تح نل میشوند .مقایسة مستمر به این معنا است که بتنن گتردآوری و
تح نل دادهها فاص های ننست (موسوی نقابی و همکاران ،1932 ،ص.)32
هر چند در این راهبرد بهندرا مصاحبه بهعنوان تنها ابزار گردآوری دادهها بهکار گرفته میشود
ولی آنقدر کدگذاری و ا ق طبقاا در حتنن اجترای پتژوهش و بته دور از هتر گونته تفستنر یتا
پنشداوری انجام میگنرد که باااره نظریه ای از آن حاصل میشود کته بترای اواننتده روشتن و
آشکار باشد .شایان ذکر است که پنروی از قواننن ص بی مانند اشباع در فرایند مصاحبه یتا ریختتن
دادههای متنی در بستههای نرمافتزاری انجتام نمتیگنترد ،حتتی محقتق در اوانتدن اولنتة دادههتا
(کدگذاری باز) ننز هنچ تفسنری را انجام نمیدهد (.)Suddaby, 2006, p.635
1. Birks & Mills
2. Grounded theory
3. Constant comparison
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روشهای تحقنق توصنفی (پنمایشی) توان شناات عمنق ادراک و انگنزههای افراد را ندارند و
بنابراین ،از بنان تئوریک قوی که بتواند موارد و موقعنتها را به طتور دقنتق تبنتنن کننتد ،ناتواننتد
(.)Wagner et al., 2010, p.10
بازرگان ( )1933معتقد است اگر دربارة ماهنت یک مسئ ه ننتز نظریتة جتامعی وجتود نداشتته
باشد ،ضرورا بهکارگنری روش تحقنق برااسته از دادهها توجنه میشود.
سه شنوه برای انجامدادن تحقنتق نظریتة برااستته از دادههتا وجتود دارد کته ایتن سته شتنوه
عبارا اند از شنوة سنستماتنک مربوط به اشتراوس و کتوربنن ،1شتنوة نوااستتة گ نتزر ،2و شتنوة
سازاگرا چالمز.)Miller & Salkind, 2002, p.124( 9
بازرگان ( )1933بنان داشته است که شنوهی سنستماتنک اشتراوس و کوربنن هتم ستااتاریافته
است و هم به یک مدل قابل آزمون میانجامد.
ایدة اص ی روش نظریة برااسته از دادهها این است که نظریهپردازی براساس دادههتایی انجتام
میگنرد که از مشارکتکنندگانی که این فرایند را تجربه کردهاند ،گردآوری شده است (

& Strauss

.)Corbin, 1998, p.192
جامعة آماری با توجه به کنفی بودن و هدک تحقنتق کته تبنتنن اهتداک و مؤلفتههتای اقتصتاد
مقاومتی بود ،مشتمل بر ابرگان و استادان دانشگاه مرتبط با موضوع اقتصاد مقاومتی بود.
با توجه به محتوا و هستیشناسی پژوهش ،از آنجا که روششناسی کنفی ایتن پتژوهش از نتوع
کنفی  -اکتشافی بود ،برای جم آوری دادهها روش نمونهگنری هدفمند بهکار گرفته شد.
روش نمونهگنری در راهبرد دادهبنناد نمونهگنری نظری 2است ،بدین معنا که پژوهشتگر متوارد
را براساس بننشی که به او میدهد ،انتخاب میکند (ننومن ،1939 ،1ص.)211
1. Strauss & Corbin Systematic Method
2. Glasser
3. Sharmaz
4. Theoretical sampling
5. Newman
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در این روش براساس کد و طبقاا ایجادشده ،نمونهگنتری نظتری بتهکتار گرفتته شتده و بته
انتخاب نمونههایی پردااته میشود تا امکان کشف گوناگونیها افزایش یافته و ابعاد و ویژگیهتای
مقولهها بنی شوند (اشتراس و کوربنن ،1931 ،ص.)19
مک فران و ساری کالنو ( )2112معتقدند اشباع مقولهها زمانی فرامیرسد که ایتدههتا و مفتاهنم
جدیدی شناسایی نشده و مفاهنم موجود با تح نل بنشتر دادهها به چالش کشنده نشوند.
در راستای استخراج مدل مربوطه و اعتبارسنجی آن در گامهای متعتدد و بتا توجته بته نتوع و
روش نمونهگنری 11 ،مصاحبة عمنق انجام گرفت.
مصاحبة عمنق همان گفت وگوی هدفدار استت کته بتهعنتوان روشتی شتنااتهشتده در زمتان
گردآوری دادهها بهکار گرفته میشود .این استتفاده از ایتن روش همتواره در حتال افتزایش استت
(مارشال و گرچن ،1931 ،1ص.)111
مصاحبة عمنق به این معنا است که پاسخگو در بنان پاسخ و پرسشگر در بنتان پرستش ،آزادی
کامل دارد (سارواانی ،1932 ،ص.)211
در مرح ة دوم که بتا هتدک اعتبارستنجی و اظهتارنظر نهتایی و ترکنتب ابعتاد متورد نظتر بتا
دیدگاههای مربوط به سرمایة اجتماعی انجام گرفت ،دیدگاه  1نفر از اعضای نمونه در قالب گتروه
کانون ( 2ج سة  1نفره) بهکار گرفته شد .همة پاسخگویان مدرک تحصن ی کارشناسیارشد یا بااتر
داشتند.
بهعبارا دیگر ،نمونه گنری آن قدر ادامه یافت که پس از مهالعة ابعاد سرمایة اجتماعی از یتک
طرک و سناستها ،ارکان و اهداک اقتصاد مقاومتی در بناناا مقام معظم رهبری از ستال  1931تتا
 1931از طرک دیگر ،و  11مصاحبة عمنق با ابرگان در زمننة مؤلفههای اقتصاد مقاومتی و سرمایة
اجتماعی ،مقولهها به عمق رسندند.
در پایان ،کدگذاری انجام گرفت .در این زمننه کرسول )2113( 2سته مرح ته کدگتذاری را بته
1. Marshal & Gerchen
2. Creswell
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ترتنب شامل کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی میداند .همزمان با کدگتذاری
تح نل ننز انجام گرفت .تا نقاط مبهم یا هر گونه ضعف در تح نتل ،شناستایی و در مراحتل بعتدی
برطرک شود.
مکفران و ساری کالنو ( )2112معتقدند اشباع مقولهها زمانی فرامیرسد که ایتدههتا و مفتاهنم
جدیدی شناسایی نشده و مفاهنم موجود به وسن ة تح نل بنشتر دادهها به چالش کشنده نشوند.
با توجه به کنفی -اکتشافیبودن پژوهش ،ضمن مهالعة مبانی نظری و پنشننة اقتصاد مقتاومتی و
مؤلفهها و ارکان و سناستهای مربوط به اقتصاد مقتاومتی از یتک طترک ،و سترمایة اجتمتاعی از
طرک دیگر شناسایی و تبننن شدند .سپس ،در راستای توسعه و تبننن مدل و شناسایی گتزارههتا و
مفاهنم و مقولههای اقتصاد مقاومتی به گروه مربوطه مراجعه شد .ابعاد و اجزای سرمایة اجتماعی و
ارتباط آنها با مؤلفههای اقتصاد مقاومتی ننز از طریق گروه مورد نظر بررسی و پتس از گتردآوری
نهایی نسبت به مدل کنفی ترسنم شد.
فرایند طراحی مدل به شرح زیر بوده است:
 .1مهالعة مبانی نظری و پنشننة اقتصاد مقاومتی و سرمایة اجتماعی
 .2شناسایی مؤلفهها و اجزای مربوط به مدلهای موجود در زمننة اقتصاد مقاومتی و تبننن ابعاد
سرمایة اجتماعی با استفاده از متون موجود
 .9برقراری گروه کانون برای اعتبارسنجی و اظهار نظر
 .2اجرای مصاحبة عمنق با گروه ابرگان (11نفر) بهمنظور شناسایی و تبننن گزارهها ،مفاهنم و
مقولههای اقتصاد مقاومتی و ابعاد سرمایة اجتماعی
 .1برقراری گروه کانون ( 1نفر) برای اعتبارسنجی و اظهار نظر نهایی
 .1تهنة مدل و ارائة آن با نظریة برااسته از دادهها.
یافتههای تحقيق
براساس رویکترد سنستتماتنک نظریتة برااستته از دادههتا ،منتاب اطالعتاتی تحقنتق شتامل متتن
مصاحبهها و مهالب مرتبط با موضوع با به کارگنری کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگتذاری
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گزینشی تح نل شده و براساس مقولهها و مفاهنم استخراج شده ،نظریتهای در زمننتة بتهکتارگنری
مدل بومی سرمایة اجتماعی در تحقق اهداک اقتصاد مقاومتی تدوین شد .در اینجا کدگذاری انجتام
گرفت.
در کدگذاری باز مفاهنم و مقولهها شناسایی و ویژگتیهتا و ابعتاد آنهتا درون دادههتا کشتف
میشود (.)Flint et al., 2012, p.749
جدول  .3کدگذاری اولیه (مصاحبة ششم)

 .1ت ننر نگرش جامعه
 .2مشارکت همة اقشار در امور عامالمنفعه
 .9توجه به آموزش و پرورش
 .2پنشگامشدن دولتمردان
 .1باابردن منزان مشارکت و همدلی
 .1حمایت جدی از افراد مستضعف
 .3گسترش بخش اصوصی
 .3گسترش تولنداا داا ی با شعار حمایت از اقتصاد درونزا
 .3مشارکت مردم در فعالنتهای سناسی و اقتصادی
 .11بهبود روابط بنن مردم در امور انریه و براوردها
 .11دوری از فردگرایی
 .12اعتماد دوجانبة مردم و دولت
 .19انتشار مجالا و نشریاا
 .12بهرهگنری از فضای مجازی
 .11بهبود روابط دانشگاه و جامعه برای آموزش ننروی کار توانمند
 .11کمک به تحکنم اانواده و ایجاد مشابل اانوادگی

ابتدا بدون هنچ گونه اظهار نظر دیدگاه پاسخگویان در قالب نتایج مصاحب فهرست شد .در این
راستا  11مصاحبه انجام گرفت که اب ب برای شناسایی و دستهبندی دیتدگاههتای پاستخگویان در
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محور اقتصاد مقاومتی با تدکند بر ابعاد اشت ال و تولند (شعار سال  )1931و ابعاد ذهنی -شنااتی و
رفتاری -مشارکتی سرمایة اجتماعی از طرک دیگر بودند .در این مرح ته بتا مهالعتة ستهربهستهر
مهالب مرتبط با موضوع تحقنق و متن مصاحبههای باز ،واژههای مترتبط بتا موضتوع استتخراج و
کدگذاری شد 33 .کد شناسایی شد که بهعنوان نمونه یکی از نتایج مصاحبهها ارائه میشود.
با مقایسة مفاهنم با هم و بتا کتدهای اولنته ،مفتاهنم مشتترک را شناستایی و بتهعنتوان مقولتة
دستهبندی میکنند (.)Oktay, 2012, p.118
مقولهها در مقایسه با مفاهنم انتزاعیترند و شالودة ازم برای ایجاد و توستعة تئتوری را فتراهم
میکنند .مقولهها برای ارائة نظریه بهطور منسجم و یکپارچته بتهکتار گرفتته متیشتوند (

& Hood

.)Charmaz, 2007, p.158
برای شناسایی مفاهنم و مقولهها به تح نل ،بررسی ،مقایسه و تبننن وجوه اشتراک بنن آنهتا بتا
بهکارگنری اظهار نظر گروه ابرگان پردااته شد که  21مفهوم استخراج و ستپس ،ایتن مفتاهنم بتا
مصاحبة عمنق دستهبندی و در  2مقوله و  19زیرمقوله ارائه شدند .مقولههای حاص ه ،مبنایی بترای
تشخنص شرایط ع ی ،محنهی و مداا هگر ایجاد کردند.
ادامة جدول  .4نمونة کدگذاری اولیه برای شناسایی و تبیین مقولهها

خردهمقوله

ردیف

مفاهیم

1

بهروزکردن دانش برای همه

2

امکاناا آموزش مستمر برای همه

9

افزایش و بهبود امکاناا آموزشی

2

بهبود و توسعة دانشگاهها

1

آموزش فنی و حرفهای

آموزش

1

گسترش آموزش مدارس

تخصصی و

3

آموزش بزرگساان

مهارتی

3

ارتقای کنفنت مناب آموزشی

مقوله

آموزش عمومی

برنامههای آموزشی و
اطالعرسانی
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خردهمقوله

مقوله

ردیف

مفاهیم

3

فضای مجازی

11

مجالا و روزنامهها

11

صدا و سنما

12

بهبود روابط فردی

19

روابط فرد با محنط

12

روابط افراد با دولت و سازمانها

11

ایجاد شبکههای ارتباطی

11

حمایت از فعالنتهای مبتنی بر شبکه

عوامل فرهنگی و

13

مشارکت مردم در برنامههای عامالمنفعه

اجتماعی

13

مشارکت مردم در برنامههای دولت

13

دلسوزی مردم برای همدیگر

21

کمکرسانی و حمایت از ضعفا

21

حمایت مردم از برنامههای دولت

22

تسهنل مشارکت

29

ایجاد سازمانهای حمایتگر

22

حمایت از بخش اصوصی

21

نظارا بر روابط و بهبود آنها در جامعه

21

ایجاد و گسترش جو اعتماد

رسانهها

روابط

شبکهها

مشارکت و
همدلی

سااتاری
عوامل سیاسی و دولتی
فرایندی
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جدول  .5نمونة کدگذاری اولیه برای شناسایی و تبیین مقولهها

خردهمقوله

ردیف

مفاهیم

1

نقش دولت در ایجاد و گسترش سرمایة اجتماعی

2

وض قواننن و مقرراا

9

ایجاد سنستم هدفمند توسط دولت برای نظارا و پایش

2

دین و مذهب

1

فرهنگ و اردهفرهنگ

1

جایگاه تاریخی و نقش سنتها در ایجاد و گسترش سرمایة اجتماعی

3

ارتباطاا شبکهای

3

س س همراتب شبکهها

بعد عوامل

3

ارتباطپذیری از طریق شبکهها

سااتاری

11

شبکهسازی برای تحقق اهداک مشترک

11

ایجاد بننش و افزایش آگاهی برای تحقق اهداک و بنان ارزشهای مشترک

12

زبان مشترک برای برقراری ارتباط اعضای شبکه

19

ایجاد تصور میبت نسبت به اجتماع و اعضای شبکه

12

اعتماد بنن افراد و سازمانها

11

هنجارها

11

همبستگی

13

روابط متقابل

13

هویت مشترک

13

افزایش شعاع ارتباطی

مقوله

بعد عوامل
نهادی

بعد عوامل
بنرونی

سرمایة
اجتماعی

بعد عوامل
شنااتی

بعد عوامل
ارتباطی

کدهای اولنه بهع ت تعداد فراوان آنهتا بته کتدهای ثانویته تبتدیل شتدند (کتدهای اولنته در
طبقههای مشابه قرار گرفتند) .چند مورد از کدهای ثانویه به یک کد مفهومی تبدیل شدند .تعتدادی
از کدهای مفهومی با هم بهعنوان اردهمقوله و چند اردهمقوله براساس مشابهت ،مقولههای اص ی
را تشکنل دادند.
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جدول  .6نمونهای از کدگذاری ثانویه و شکلدهی کدهای مفهومی و مقوالت

مقوالت

خردهمقولهها کدهای مفهومی

کدهای ثانویه
تشویق مردم به حضور در برنامههای دولت ،ایجاد

مشارکت مردمی

زمننه برای حضور مردم در صحنه ،ایجاد زمننة
همکاری مردم

سااتاری

عوامل سناسی
و دولتی

سازمان حامی

نناز مردم به پشتنبانی از طرک دولت ،لزوم حمایت
دولت ،ناتوانی مردم در انجامدادن کارها

گسترش بخش

ناتوانی بخش اصوصی ،لزوم مشارکت بخش

اصوصی

اصوصی ،اهمنت مردم و بخش اصوصی در جامعه
نظارا بر روابط ،گوشزدکردن مسائل به مردم و

نظارا مستمر

آموزش آنها ،مداومت دولت بر نظارا اقتصادی،

عم کردی/

سناسی و مذهبی

فرایندی

گزارش صحنح به مردم ،ج وگنری از بیاعتمادی بنن
اعتمادسازی

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

در مرح ة کدگذاری گزینشی ،مقولهها بهبود یافته و بهطور یکپارچه بنان شدند.
در مرح ة کدگذاری محوری ضمن بررسی دقنق و مقایسهای مقولهها و مفتاهنم مترتبط ،پنونتد
بنن مقولهها در سهح ویژگیهتا و ابعتاد برقترار شتد .براستاس الگتوی سنستتماتنک اشتتراوس و
کوربنن ،مقوله های مستخرج از مرح ة کدگذاری باز در قالب شترایط ع تی (دایتل ایجتاد پدیتدة
اص ی) ،راهبرد (کنشها یا واکنشهای اعضا) ،زمننه (شرایط بسترساز و مؤثر در راهبردها) ،شترایط
مداا هگر (ویژگیهای مؤثر در راهبردها) ،و پنامدها (نتایج بهکارگنری راهبردها) دستهبندی شدند.
شرایط ع ی به معنای عوامل و شرایهی است که ضرورا و لزوم نقشآفرینی سرمایة اجتمتاعی
در اقتصاد مقاومتی را توجنه متیکننتد .پدیتدة اصت ی اقتصتاد مقتاومتی شتامل مفهتوم و ارکتان و
مؤلفههتای اقتصتاد درونزا استت .از دیتدگاه هتای مربتوط بته سترمایة اجتمتاعی بتر پتنج مقولته
(اعتمادسازی ،آموزش و آگاهیبخشی ،شتبکهستازی و روابتط ،مشتارکت متدنی ،سااتارستازی و
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نظارا راهبردی) تدکند شد .اعتمادسازی و آموزش در بعتد شتنااتی -ذهنتی و مشتارکت متدنی،
سااتارسازی ،نظارا راهبردی و شبکهسازی در بعد رفتاری -مشارکتی قرار دارند.
شرایط محنهی یا زمننهای همان سازوکارهای فنیاند که زمننة ازم را برای اجترای راهبردهتای
مربوط به سرمایة اجتماعی مهنا میکند .شرایط مداا هگر ننز شامل عوامل و نقشآفرینان بعد کالن
و سهح جامعه یا فراتر از آن است که بر عم کرد سنستم مورد نظر تدثنر میگذارند.
هر مقوله اود شامل تعدادی مفاهنم و ابعاد بود که برای نمونه مقولهها ،مفاهنم و ابعاد پنامتدها
شامل  9مقوله 3 ،مفهوم و  13بعد به شرح جدول  3بنان میشود.

شرایط علی
 تدثنرپذیری اقتصاد از عم کتردنهادی و سازمانی
 ضرورا ت ننر سااتارها برایحمایت از تولند داا ی
 آمتتوزش و دانتتشمحتتوری دراقتصتاد داا تی و لتزوم ت ننتر
نگرش (شناات)
 نقش ابعاد ارتباطی در استتفادهاز ظرفنتهای داا ی
 ضرورا مشارکت ،همتدلیو همراهی دولت و مردم

شرایط محیطی
 فرهنگسازی در حوزة کسبوکار و مشارکت 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 حمایتاز آن
پدیدهی اصلی
راهبرد :متغیر مورد بررسی
(اقتصاد مقاومتی)
(سرمایة اجتماعی)
تولنتتتتتداا
 گستتتتتترش اعتمادسازی بنن نهادهایدانشبننان
دولتی و مردم
اقتصتتاد
توستتعة
 ایجتتاد و شبکه ستازی و گستترشمردمی
روابط
اقتصادی
زای
درون
 رشد گستتترش سنستتتمهتتایتة
ت
همت
از
تد
ت
مفنت
تتفادة
 استتحامی مشارکت مدنی
ی
داا
های
ظرفنت
 آموزش و آگتاهیبخشتی گسترش فرهنتگ مصترکدر تمام سهوح جامعه
کااهای داا تی و کتاهش
 نظارا راهبردیوارداا

پیامدها (منافع)
 افزایش تولند داا ی افزایش منزان اشت ال افزایش ظرفنت داا یبا تدکند بر مناب انسانی

شرایط مداخلهگر
 عوامل فرهنگی و اجتماعی عوامل آموزشی و اطالعرسانی عوامل دولتی و سناسی عوامل اقتصادی و سرمایهگذاریشکل  .1مدل بومی نقش سرمایة اجتماعی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی
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جدول  .7مقولههای پیامد

ردیف

مفاهیم و ابعاد

مقوله

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

1

داا ی

هزینههای تولندی دولت
 توزی توسط بخش اصوصی :ااتصاص مناب بخش اصوصی به توزی وادماا پس از فروش
 -گسترش صنای کوچک :تولند دانشبننان ،صنای دستی و تبدی ی

افزایش منزان

2

اشت ال

 صنای کوچک :بخش اصوصی به عنوان منشد استخدام ،اوداشت الی -افزایش تعداد مشابل :صادراا و وارداا ،ادماا ،صنای

کوچک و

گردشگری
 -تدمنن مواد اولنه داا ی :اریدنکردن از اارج

افزایش ظرفنت  -افزایش مصرک محصواا داا ی :نگاه به داال برای تولند
9

داا ی از بعد

 -کار دستهجمعی :سرمایهگذاری مشترک ،همکاری

ننروی انسانی

 همراهی با نظام و دولت :پرداات بدهی ،سرمایهگذاری -درآمد باا :صادراا بنرنفتی ،تولنداا دستی و هنری

منب  :یافتههای پژوهش

براساس نتایج ،مالحظه میشود مهمترین مقولهها در مت نر مورد بررسی (سرمایة اجتماعی) بتر
مبنای دیدگاه گروه مشارکت کننده در پژوهش شامل چهار متورد زیتر استت کته در کنتار نظتارا
راهبردی مجموع مقولههای راهبرد را تشکنل دادهاند:
 .1اعتمادسازی
 .2آموزش و آگاهیبخشی
 .9شبکهسازی و روابط
 .2مشارکت مدنی
بحث و نتيجه
در این پژوهش مدلی بومی برای بهکارگنری ابعاد و مقولههای سرمایة اجتمتاعی بتهمنظتور تحقتق
اهداک اقتصاد مقاومتی ترسنم شد .برای ترسنم مدل دو پرسش مهرح شد:
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پرسش اول :مدل کنفی مربوط به نقش سرمایة اجتماعی در اقتصاد مقاومتی چگونه است؟
با توجه به نوع پژوهش و بهرهگنری از روش دادهبنناد و بهویژه الگوی سنستماتنک اشتراوس و
کوربنن ،مدل نهایی شامل شرایط ع ی ،پدیدة اص ی ،راهبردها ،پنامدها ،شترایط محنهتی و شترایط
مداا هگر بوده است .شرایط ع ی در این مدل بهمعنای عوامل و شرایهی است کته بستتر را بترای
دستنابی به توفنق در زمننة پدیدة اص ی یعنی اقتصاد مقاومتی فراهم می کننتد و شتامل پتنج مقولتة
تدثنرپذیری اقتصاد از عم کرد نهادی و سازمانی ضرورا ت ننر سااتارها بترای حمایتت از تولنتد
داا ی آموزش و دانش محوری در اقتصاد داا ی و لتزوم ت ننتر نگترش (شتناات) نقتش ابعتاد
ارتباطی در استفاده از ظرفنتهای داا ی ،و باااره ضرورا مشارکت ،همدلی و همراهی دولتت
و مردم بوده است .پدیدة اص ی اقتصاد مقاومتی است که مست زم داشتن لوازمی است کته استاس و
پایة آن را تشکنل میدهند و در این مدل با توجه به ضرورا آگاهسازی اقشار مردم و توجنه آنتان
دربارة اهمنت و جایگاه اقتصاد مقتاومتی دربرگنرنتدة پتنج مقولته بتا عنتاوین گستترش تولنتداا
دانش بننتان ایجتاد و توستعة اقتصتاد مردمتی رشتد درون زای اقتصتادی استتفادة مفنتد از همتة
ظرفنتهای داا ی و همچننن ،گسترش فرهنگ مصرک کااهتای داا تی و کتاهش وارداا بتوده
است.
در قالب استراتژیهای مربوط به سرمایة اجتماعی به عنوان مت نتر اصت ی تدثنرگتذار بتر چهتار
مقوله با عناوین اعتمادسازی بنن نهادهای دولتی و مردم شبکهسازی و گسترش روابتط گستترش
سنستمهای حامی مشارکت مدنی و همچننن آموزش و آگاهیبخشی در همة سهوح جامعته تدکنتد
شد که در این منان نظارا راهبردی بهعنوان مقوله ای مهم که با همة این موارد در ارتبتاط مستتمر
است ،مد نظر قرار گرفت.
شرایط محنهی یا زمننهای همان سازوکارهای فنیاند که زمننة ازم را برای اجترای راهبردهتای
مربوطه مهنا میکند و شامل پنج مقوله بوده و بنشتر از هر چنزی به لزوم فرهنتگستازی در حتوزة
کسب وکار و مشارکت حمایت دوجانبة دولت و مردم تعامل و روابط متقابل متردم بتا همتدیگر
روابط مناسب بنن مردم و مسئوان و همچننن ،آموزش و پژوهش در سهوح مخت ف و حمایت از
آن تدکند کرده است .شرایط مداا هگر ننز شامل عوامل و نقشآفرینان بعد کالن و سهح جامعه یتا
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فراتر از آن است که بر عم کرد سنستم مورد نظر تدثنر میگذارند و در این پژوهش شتامل عوامتل
فرهنگی و اجتماعی عوامل آموزشی و اطالع رسانی عوامل دولتتی و سناستی و بتاااره عوامتل
اقتصادی و سرمایهگذاری بودهاند.
با درنظرگرفتن همة این مقولهها و توجه به نقشپذیری اقتصاد مقتاومتی از سترمایة اجتمتاعی،
مقواا پنامد که نتنجة این فرایندند ،شامل افزایش تولند داا ی افزایش منزان اشتت ال و بتاااره
افزایش ظرفنت داا ی با تدکند بر مناب انسانی اواهد شد که در قالب شعار سال  1931ننتز متورد
توجه قرار گرفتهاند.
پرسش دوم :راهبردهای مربوط بته متدل بتومی سترمایة اجتمتاعی در راستتای تحقتق اقتصتاد
مقاومتی کدامند؟
استراتژیهای مربوط به مت نر مورد بررسی (سرمایة اجتماعی) با تکنه بر الگوهای موجود و با
نظر گروه کانونی و بر حسب تدکند اعضای گروه مبنی بر ضرورا نظارا و پایش مستمر در قالب
مقوله های اعتمادسازی بنن نهادهای دولتتی و متردم شتبکهستازی و گستترش روابتط گستترش
سنستمهای حامی مشارکت مدنی و همچننن ،آموزش و آگاهیبخشی در همة سهوح جامعه مهرح
شدند.
پيشنهادهای پژوهش
بر مبنای نتایج پژوهش پنشنهادهای زیر مهرح میشود:
 .1باید با حمایت دولت ،بهبود روند آموزش دانشگاهها و مراکتز آموزشتی اعتم از آمتوزش و
پرورش و مراکز فنیوحرفهای ،نسبت به راهانتدازی رشتتههتای تحصتن ی در زمننتة تولنتد
محصواا داا ی با شرایط فرهنگی مم کت و فرهنگسازی در این زمننه اقدام شود.
 .2آموزش مستمر ابعاد سرمایة اجتماعی در راستای راهاندازی کسبوکارهتای نتوین متد نظتر
قرار گنرد.
 .9از طریق جذب سرمایههای کوچک مردمی و ایجاد کارگاههای کوچک به تولند محصتواا
منهبق بر شرایط فرهنگی کشورمان پردااته شود.
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 .2تولند و توزی  ،طراحی و ساات محصواا در قالتب فعالنتت شترکتهتای تولندکننتده از
قبنل تحقنق و توسعه ،ایدهیابی ،بازاریابی و سایر اقتداماا قابتل واگتذاری را متیتتوان در
قالب شرکت های کوچک و واحدهای تولندی زودبازده به بخش اصوصی واگذار کرد ،تتا
با مشارکت و همدلی و با روحنة همراهتی و دلستوزی و بهترهگنتری از شترایط و روابتط
بنررسمی و اانوادگی سهح تولند داا ی را افزایش دهند.
 .1جنبة شنااتی سرمایة اجتماعی به آموزشوپرورش وابسته است .بنابراین ،پنشنهاد متیشتود
این جنبه در برنامههای آموزشهای رسمی گنجانده شود.
 .1جنبة رفتاری به تبعنت از بزرگان ،فرهنگ حتاکم و اقتداماا متدیران و گتروههتای مرجت
بستگی دارد .پنشنهاد میشود برای معرفی الگوهای موفق در این زمننه اقدام شود و افترادی
که برای تحقق اهداک اقتصاد مقاومتی از طریق سرمایة اجتماعی (مشارکت ،اعتماد ،همدلی
و جز آن) تالش میکنند ،شناسایی و تشویق شوند.
 .3پنشنهاد میشود کارهای گروهی و مشارکت جویانه ،صنای و واحدهای تولنتد اتانوادگی و
زوجی ،صنای دانش محور کوچک ،تولنداا روستایی ،صنای تبدی ی و همة محصواتی که
از تالش دستهجمعی حاصل میشوند ،از طریق ممکن مورد تشویق و حمایتت متالی قترار
گنرند.
 .3در پایان ،پنشنهاد می شتود در زمننتة سترمایة اجتمتاعی و مزایتای آن بترای تحقتق اهتداک
فرهنگی و اقتصادی مم کت ،مهالعاا بنشتری انجام گرفته ،و این الگو ننز بتهعنتوان یتک
رویکرد مناسب در ادمت اقتصاد مقاومتی قرار گنرد.
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