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چکیده:
در این مطالعه  ،با توجه به ماهیت بنیاد شههه ی ا جامعه ه ن  ، ،بن جنهه هار ننهنسر اهههنمایه
اجتماعر تاکی ش ه ا ات .پژاهش حا ضندر پر شنا اایر عوامل زمینه ار منتهط با تو اعه انمایه
اجتماعر در بنیاد ،از طنیق اتخاذ یک رایکند کیفر مهتنر بن پارادایم تفسینر اات .داده هار می انر
مورد نیاز از طنیق انجام  15مصههاحهه عمیق با وناه هار مخت آ ،واهر دهن ه شههامل اعضههار
هیات ع مر دان شساه ها  ،م ینا ار ش بنیاد  ،انناد دارار اابقه همکارر موثن با بنیاد ا انناد ایثارون
یا دارار ارتهاط موثن با ایثارونا مر باشن  ،جمع ،ارر ش ه اات،.که با مناجعه به ،ن ا ا اعتماداازر
الزم  ،مصههاحهه انجام ش ه ه ااههت، .واهر دهن وا مطالعه با ااههتفاده از را

هار تعم ر ا و وله

بننر ا به صورت ه نمن غین احتمالر انتخاب ش ه ان  .با تح یل تماتیک داده هار می انر  ،تع اد 5
مضمو اص ر ا  48مضمو ننعر شنااایر ش که در این میا  ،مضامین اص ر شامل "بستنهار
ننهنسر ا اجت ماعر"" ،محیط ارت ها طات بن یاد" " ،ایژور هار جام عه ه ن"  " ،مشهههار کت
ایثارونا " ا "هویت ا منزلت ایثارونا " مر باش .
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مقدمه و طرح مس تاریخ دریانت 97/2/22 :تاریخ پذین 97/3/28 :ئله:
انمایه اجتماعر از مفاهیم ج ی ر ا ات که امنازه در م ینیت به صورت نناوین مورد ب نه بندارر
قنار وننته اات این مف وم به پیون ها ا ارتهاطات میا اعضار یک جامعه ،وناه ا یا شهکه به عنوا
منهع با ارز

مرپندازد که

با ایجاد اعتماد بین ،ن ا موجب تحقق اه ان اع ضا مر شود .ا اتفاده از ااژه « انمایه» ا صالتاً ماهیت
اقتصهههادر دارد ا در بسهههیارر از مهاحا اقتصهههادر نشههها دهن ه اهمیت نقش راابط اجتماعر بن
متغینهار اقت صادر ا ات .در دی واههار انتر م ینیت ،تو اعه انمایه اقت صادر ،نیزیکر ا منابع
ان سانر م متنین نقش را ایفا مرکندن اما در ع صن حا ضن بنار تو اعه ،بی شتن از ،نچه به انمایه
اقتصههادر ا انسههانر نیازمن باشههیم به اههنمایه اجتماعر ا تواههعه  ،در اههازما نیازمن هسههتیم.
(صالحر ،م نع یزاده . )1384 ،انمایه اجتماعى داراى ابعاد بسیار متنوع ا متع د اقتصادى ،ایااى،
اجتماعى ا ننهنسى ا ات  ،بنخى  ،را مقوله اى ایا اى ،بنخى اقت صادى ا ع ه اى نیز اجتماعى ا
ننهنسى م ی انن  .اما با مطالعه ابعاد مخت آ این مف وم ،درمر یابیم که اهههنما یه اجتماعى اصهههالتا
مو ضوعى ننهنسى ا ات ،چنا که ااالً بنخر عنا صن بنیادین  ،مثل هنجارها ا ارز ش ا ا بخ صوص
اعتماد  ،عناصههنى ننهنسر ان  .ثانیاً تمام ابعاد اههنمایه اجتماعى به ش ه ت متأثن از شههنایط ا عوامل
ننهنسى ه ستن  .ثالثا انمایه اجتماعى از ج ات ووناوو ،بن عنا صن ،جنیان ا ا مو ضوعات ننهنسى
مؤثن ا ات .بطور ک ر انمایه اجتماعر را در ب ستن ا م تول  ، ،مر توا تأثین اقت صادر مؤلفه
هار ننهنسر یک ایستم اجتماعر دانست که در  ،زینمؤلفه هایر نظین اعتماد ،مشارکت دااط هانه،
هنجارهار حننه ار ،پا اخسویر ا موارد م شابه باعا مر شون تا هزینه هار م ینیتر نظین نظارت
ا کنتنل رامر ،رایزنر هار م ینیتر ،کن ر ناشر از ایستم بوراکناتیک ا موارد دیسن پایین ،م ه ا
امکا ا اتفاده از زما ا انمایه در ج ت انجام نعالیت ایر با ب نه ارر بی شتن نناهم وندد .به باار
صاحب نظنا ،یکر از عناصن م م تشکیل دهن ه انمایه اجتماعر اعتماد اات ،اعتماد بین کارکنا
ا م ینا  ،اعتماد بین خادم ا مخ ام ا اعتماد بین ،حاد مندم با هم ،همسر موجب انسههجام درانر ا
ایجاد همانزائر مر شود .امنازه اازمان ا عالاه بن اظائآ انتر یعنر تحقق اه ان اازمانر ،موظآ
به نعالیت ار دیسن هم شهه هان که اصههطالحاً به  ،مسههتولیت اجتماعر 1مرووین که از جم ه ،ن ا،
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پااخسوئر به مخاطها اات .در مقام طنح مست ه ا ضنارت پژاهش ،ذکن این نکته الزم اات که
تتوررها ا م لهار ارائه ش ه به ت ریج ا در طر زما تکامل یانتهان ا طهیعر ا ات که هن یک به
تن ایر ،پااههخسور نیاز امناز ما نیسههتن  ،بعالاه، ،ن ا در موضههوعات  ،جغنانیا ا ننهنس ار مخت آ
ج ا به اجود ،م هان ا قطعاً در اجنا نمرتوانن با ننهنس ار دیسن کشهههور ها از جم ه اینا  ،بطور
دقیق انطهاق یابن  .در بنراههر ادبیات پژاهش مشههاه ه مرشههود ،تتوررها ،م ل ا ا رایکندهار ارائه
ش ه بنار انمایه اجتماعر بی شتنمعطون به ک سب ا کار اقت صادر ا ات ا ایثار به معنار" از خود
وذ شتن بنار دیسنا ب ا انتظار متقابل "در  ،دی ه نمر شود  .لذا طهیعتا خالءهار تتوریک اجود
دارد .از طننر ،بنخر ایژور هار بنیاد شههه ی ا امور ایثارونا

ا جامعه ه ن  ، ،بنیاد را به یک

اههازما خاص ا نناتن از الزامات بوراکناتیک ته یل کنده ااههت که بای در ارائه السور م نظن این
پژاهش ،مورد مالحظه قنار وینن  .یکر از ایژوی ا این ااههت که بنیاد بن مهنار ننهنگ ارز
تااههیو ا با جامعه ه ن ارز

م ار

م ار نیز رابنااههت .دیسن ایژور ، ،ااههت که ارتهاط عاطفر میا

کارمن ا بنیاد با جامعه ه ن (ننزن ا شهه ا ا ایثارونا ) که ناشههر از اعتقادات دینر ا ،موزههار
اخالقر (رای ور به ایتام) اینانیا اات  ،در ننهنس ار بستن تولی تتوری ار نوق الذکن کمتن مورد
توجه بوده اات .نکته دیسن ،نکه ج ب رضایت ا اعتماد ایثارونا به دلیل ،نکه انمایهوذارا انقالب
ا االمر ه ستن ا اطح انتظارات ،ن ا از حاکمیت (ااز بنیاد ش ی ) باال ات ،ب سیار م شکل ا ات .با
توجه به اینکه اعتماد جامعه ه ن به بنیاد ا ایجاد همسنائر در اه ان  ،با اازما باعا م شارکت
نعال در تحقق ه ن ار مشتنک ش ه ا چالشها به ح اقل ممکن مررا ا ننصت ار ج ی ر بنار
بنیاد بنار نیل به اه انش نناهم مر،ی  ،لذا تقویت اعتماد عمومر ا ارتقاء اههنمایه اجتماعر در بنیاد
ش ی به امنر م م ا ضنارر ته یل مر شود .بای توجه دا شت، ،ثار نق ا اعتماد در جامعه ه ن
بنیاد  ،صههنناً دامنسین بنیاد نیسههت ا تهعات ننااههازمانر م مر از جم ه در حوزه امنیت م ر دارد که
ضنارت انجام این پژاهش را دا چن ا میکن  .از طننر ،بن ا ااس بنخر پژاه ش ا ا نیز م صاحهه
هار م ینا ارشههه بنیاد ،ب الیل مخت آ  ،بین ایثارونا ا بنیاد شههه ی اعتماد کانر اجود ن ارد ا
همین باعا می شود که نیاز به طناحر السور تو اعه انمایه اجتماعر ،خاص بنیاد ش ی اح ساس
شود  .درن ایت  ،این پژاهش در ص د یانتن پااخ هار منااب بنار دا پناش " مضامین ننهنسر
ا اجتماعر منتهط با عوامل زمینه ار تو اعه انمایه اجتماعر بنیاد ک امن " ا " م ضامین منتهط با
جامعه ه ن به عنوا یکر از عوامل م م زمینه ار بنار تواهههعه اهههنمایه اجتماعر بنیاد ک امن "
میهاش .
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مطالعات پیشین:
دراینا طر اال هار اخین پژاهش هار زیادر با موضوع انمایه اجتماعر انجام ش ه اات الر بن
ا ااس بنر ار ا مطالعه انجام ش ه ،در خ صوص تو اعه انمایه اجتماعر منتهط با ایثارونا تقنیها
کار ج ر انجام نشه ه ااههت .با این حال به تع ادر از پژاهش هار در داههتنس ،پینامو موضههوع
اشاره مر شود .دی یم پور()1396در مطالعه خود به این نتیجه رای ه اات که شفانیت اازمانر ا
تحقیق منتخب این پژاهش ،

ابعاد  ،تاثین معنا دارر بن تواههعه اههنمایه اجتماعر مر وذارن .را

تو صیفر -همه ستسر بوده که با پن ا شنامه انجام ش ه ا ات ..عالر پور( )1395نیز شاخص هار
اص ر تواعه انمایة اجتماعر در شنکت ار زایشر پژ هشر را بنرار کنده اات ا بن اااس نتایج
 ، ،م م تنین عوامل مؤثن در تو اعة انمایة اجتماعر به تنتیب عهارت بودن از تیم ار کارر
دانشساهر با ه ن مشارکت اجتماعر ،تحقیق ا تواعه با ه ن تعالر دانشساه  ،ن ادهار حمایتر
بنار تو اعة تکثن ننهنسر در دان شساه .این پژاهش با ا اتفاده از را

تحقیق ،میخته انجام ش ه

اات .،نتایج تحقیق انخمر اردکانر( )1395هم نشا مر ده که اهک زن ور ااالمر بن رار
انمایه اجتماعر ا انمایه راانشناختر اثن مثهت ،مستقیم ا معنادارر دارد ا انمایه راانشناختر در
رابطه بین اهک زن ور ا انمایه اجتماعر نقش میانجر معنادارر دارد .را

تحقیق  ،از نوع

تو صیفر از شاخه همه ستسر ا مهتنر بن م ل سازر معادالت ااختارر بوده ا ات .م صطفرزاده
( )1393نیز تواعه انمایه اجتماعر در مناکز ،موزشر عالر را مورد مطالعه قنار داده اات که یانته
ها ر  ،حاکر از اجود دا بع عینر ا ذهنر ا پنج مؤلفه نندر ،وناهر ،اهههازمانر ،اهههاختارر ا
م ینیتر ا  28شاخص قابل د اتیابر ا ات .در این پژاهش  ،را

تنکیهر تف سینر ا اثهاتونائر

بکار وننته ش ه ا نن تح یل دادهها ،تح یل تم ا ات .پژاهش ب نامر( )1392هم ناظن بن بنر ار
تاثین دین ارر بن انمایه اجتماعر اات که بن اااس نتایج حاصل ازاین مطالعه ،ابعاد دین ارر شامل
بع اعتقادر ،بع منا اکر ،بع تجنبر ،بع دان شر ا بع پیام ر بن انمایه اجتماعر تأثین دا شته ا با
 ،رابطه معنادار مثهت دارن  .این پژاهش در قالب پیمایش ا با ااتفاده از پناشنامه انجام ش ه اات.
همچنین  ،امامر کوشا( )1391در مطالعه خود به نقش انمایه اجتماعر ا انمایه نکنر در عم کند
اههازمانر در بنیاد شهه ی ت نا بزرد پنداخته ا نتایج حاصههل از  ،عهارتن از اینکه بین اههنمایه
اجتماعر ا اهههنمایه نکنر رابطه مثهت ا معنادارر اجود دارد  ،اهههنمایههار اجتماعر ا نکنر بن
عم کند اازما بنیادش ی تاثین مثهت دارن ا اثن مستقیم انمایه اجتماعر بن عم کند اازمانر بنیاد
ش ی  ،از اثنر که بطور غینم ستقیم ( با تاثین بن بانت انمایه نکنر) در عم کند اازمانر مروذارد،
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توصیفر هههه پیمایشر ااتفاده ش ه اات .بن پایه نتایج مطالعه

جعفنر( ، )1391ارتهاط ا تأثین مف وم اههنمایه اجتماعر بن انسههجام درانر ،اههازوارر محیطر،
توانمن اههازها ا نتایج عم کندر اههازمانر مورد تایی قنار وننته ا ارتهاط متغین میانجر اههازوارر
محیطر با توانمن اازها ا نیز تأثین توانمن اازها بن نتایج عم کندر اازما پ یو تایی ن ش ه ا ات.
این پژاهش با را
خود که با را

تحقیق توصیفر هههه پیمایشر انجام ش ه اات  .محمودزاده( )1390در مطالعه

تو صیفر هههه پیمای شر انجام ش ه  ،ن شا داده ا ات که عم کند اازما تابعر از

اههنمایه اجتماعر ااههت ا هن ق ر شهههکه اجتماعر ،هنجارهار مشههتنک ا اعتماد در میا کارکنا
اههازما بیشههتن باشه عم کند اههازما باالتن خواه بود ،همچنین بین اههنمایه اجتماعر ا اههنمایه
انسانر در اازما رابطه متقابل اجود دارد ا از هن یک مرتوا در ج ت تقویت دیسنر ااتفاده کند.
نتایج مطالعه حهیبزاده م کر( )1390نیز که با را

توصیفر ههه پیمایشر انجام ش ه  ،حاکر از ،

اات که مؤلفه م ینیت راابط ،بیشتنین رابطه را با انمایه اجتماعر اازمانر داشته ا با مؤلفه اقناعر
ارتهاطات ،کمتنین رابطه را داشته اات .در بع ارتهاطر ا شناختر ،انمایه اجتماعر اازمانر با مؤلفه
م ینیت رابطه ،بی شتنین ا با مؤلفه اقناعر ،کمتنین رابطه را دارد .در بع ااختارر انمایه اجتماعر
اازمانر هم بیشتنین رابطه را با مؤلفه مشاارهار اکمتنین رابطه را با مؤلفه اقناعر دارد .در پژاهش
هار ذکن ش ه ،مو ضوعاتر در باره شاخص هار ا ص ر تو اعه انمایه اجتماعر ا نقش شفانیت
اازمانر ،اهک زن ور ا االمر ا دین ارر بن انمایه اجتماعر ا غینه در اازمان ار مخت آ ارائه
شه ه ااههت .همانطوریکه مالحظه میشههود ،این تحقیقات بیشههتن معطون به اههنمایه اجتماعر درا
اازمانر مر باش ا از انمایه اجتماعر بنا اازمانر تا ح ادر غف ت ش ه اات  .همچنین در این
پژاهش ها ،به بنخر ارز ش ا ،مثل دین ارر ا اهک زن ور ا االمر بطور ج اوانه پنداخته ش ه الر
به اازما ارزشم ار ابخصوص جامعه ه ن ارزشم ار توجه نش ه اات .در این مطالعات اازما از
یک بع مورد بنرار قنار وننته اات ،الر در پژاهش حاضن بن اجه انمایه اجتماعر بنا اازمانر
تاکی ش ه ا در بع ارز شر به هن دا اجه ارز شم ارر اازما اجامعه ه ن  ،توجه ش ه ا ات.
همچنین رایکند دیسن تحقیق حاضن تاکی بن عوامل محیطر منتهط با تواعه انمایه اجتماعر اات
که مر توان دی اایع تنر به این مطالعه ب ه
چارچوب مفهومی :
در پژاهش هار کیفر از نظنیه ها به عنوا راهنمار نظنر بنار تفسین ا تهیین بیشتن ابعاد موضوع
مورد مطالعه ا حساایت نظنر ااتفاده مر شود ،لذا به منظور ،شنایر بیشتن با مفاهیم ا دی واه هار
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موجود در زمینه اههنمایه اجتماعر ،وذرر بن نظنیه ها ا دی واه ار موجود خواهیم داشههت ..چ ار
چوب مف ومر این مطالعه بن اااس دا مف وم انمایه اجتماعر ا اعتماد اازمان هر ش ه اات  .در
باره انمایه اجتماعر چنانچه م ینا اطوح مخت آ  ،با این مف وم ،شنایر پی ا کنن  ،مر توانن با
تقویت ا ب نه بندارر مفی از  ،بسهههیارر از هزینه هار اجتماعر ا اهههازمانر را کاهش داده ا بن
ااههاس  ، ،اق ام به تغیینات اههاختارر ا نن،ین ر در اههیسههتم هار اجتماعر نماین ، .نچه از نظن
م ینیتر اهمیت دارد این ااههت که در محیط ار حننه ار ا تخصههصههر ،ایجاد ن ادهار حننه ار ا
ااههتفاده از هنجارهار حننه ار بنار کنتنل رنتار اعضههار یک اههیسههتم اجتماعر ،مر توان موجب
ب نه ارر باالتن ا زمینه ااز ر ش ا تو اعه ای ستم وندد .م س ما در غیاب انمایه اجتماعر ،ااین
انمایه ها اثنبخ شر خود را از د ات داده ا پیمود راه هار تو اعه ا تکامل ننهنسر ا اقت صادر،
ناهموار ا دشههوار مر وندد .به هنحال اههنمایه اجتماعر عم تاً مهتنر بن عوامل ننهنسر ا اجتماعر
بوده ا شنااایر  ،به عنوا یک نوع انمایه ،چه در اطح کال ا چه در اطح م ینیت اازما ها
ا بنساه ا مر توان شناخت ج ی ر را از ایستم هار اقتصادر  ،اجتماعر ایجاد کن ا به م ینا در
ه ایت ب تن ای ستم یارر ر اان  .مف وم انمایه اجتماعر در االین ا اتفادههایر که از  ،به عمل
،م ه  ،در رااههتار اضههوح بخشههی

به طیآ ااههیعر از پ ی ههار اجتماعر به کار وننته شهه ه

ااههت.ونچه محققا به طور نزاین هار توجه خود را بن نقش اههنمایه اجتماعر نه تن ا به عنوا یک
عامل موثن بن تواههعه اههنمایه انسههانر ب که بن عم کند بنساهها ،مناطق جغنانیایر ا م تها متمنکز
کندهان ( .ناراقر .)2004 ،اهههنمایه اجتماعر مف ومر ااهههت که امنازه در بنراهههی ار اجتماعر،
اقتصادر ،ایاار ،ننهنسر ا  ...جوامع پیشننته کاربند بسیار یانته اات  .مهاحا انمایه اجتماعر بن
م طال عات منبوط به خانواده ها ،مشهههکالت رن تارر جوا نا ، ،موز

ا پنار  ،ز ن ور اجت ماعر،

دموکنا ار ا حکومت ارر ،تو اعه اقت صادر ،م سایل عمومر اق ام جمعر اثن مروذارد،( .دلن ا کوا ،
 .)2000بوردیو .)1983( 1انمایه اجتماعر را به عنوا یکر از ا شکال انمایه مطنح کند که از
الزامات اجتماعر ااخته ش ه ا تحت شنایط خاصر به انمایه اقتصادر ته ل مر شود .جیمز ک من

2

( ، )1980این اصههطالح را در بننامه کار نکنر خود در اااخن دهه هشههتاد ،قنار داد ا بنار راشههن
کند محتوار ،موز

ا پنار

از  ،ااهههت فاده کند .در حوزه اهههاز ما ا م ین یت نیز تو جه

صاحبنظنا به نیازها ا م سایل اجتماعر از زمان ار وذ شته زمینه م ساع ر بنار و ستن

-Pierre Bourdieu1
- James Colman2

مهاحا
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انمایه اجتماعر ایجاد کنده ا ات ،به طوریکه امنازه انمایه اجتماعر به عنوا پ ی هار م ینیتر
و ستن

یانته ا ات ا نق شر ب سیار م متن از انمایه نیزیکر ا ان سانر در اازمان ا ا جوامع ایفا

مرکن ا شهکههار راابط جمعر ا وناهر ،انسجام بخش میا انسان ا ،اازمان ا ا انسان ا ا اازمان ا
با اازمان ا ات .بنر ار تاریخر ن شا مر ده  ،جیمز ک من ( )1990بحا انمایه اجتماعر را با
تاکی بن اق امات خاص نقش کار،ننینا ،غاز کند .تار ا ووشال ( ، )1998را عامل تواعه انمایه
نکنر در شنکت دان ستن  .لینا ا اا بار (  )1999ا بوتر (  ) 2000انمایه اجتماعر اازمانر را
بازتاب ایژوی ار راابط اجتماعر در اهههازما  ،ا عامل م م مونقیت نن،ین هار یادوینر اهههازمانر
دانستن ، .دلن ا کوا ( ) 2002اظ ار داشتن کاربند این مف وم در مطالعات اازمانر را به وستن
اات ا محققا بنار توضیح پ ی ههایر مانن مونقیت کارر ،میزا نناپاشر اازمانر ،اطح تهادل
منابع درانر ،ابتکار ا تولی  ،ایجاد اههنمایه نکنر ،پنداخت م ینا  ،ا مانن این ا از اههنمایه اجتماعر
ااههتفاده مرکنن  .نتایج تحقیق کالتن (  )2013نیز نشهها داد که نابنابنر اجتماعر ا اقتصههادر ،از
پویایر اجتماعر ج ووینر میکن .چنا که نقن ریشه اکو اجتماعر اات.جانسو ( )2013نیز نتیجه
وننت که انمایه اجتماعر مر توان د اتن ار به اطالعات ا منابع حیاتر را ت س یل کن تا عم کند
ارتقا یاب ا از نن صت هار محیطر ا اتفاده وندد .تورکینا ا تار (  ) 2013بحا کندن که انمایه
اجتماعر ،دانش را به اشتناک میسذارد ا یادوینر اازمانر را از طنیق بنخر ناکتور هایر مثل اعتماد
ا همکارر انزایش می ه  ،بنابناین عم کند نو،ارانه اههازما را ارتقاء مر بخش ه  .اههانچز نامواههو
( ) 2014نتیجه وننت رههنر تحول ونا  ،نو،ارر اهههازمانر را با تشهههویق به اشهههتناک وذارر
اطالعات ،ایجاد اعتماد ،ا ر ش دی م شتنک میا اع ضار تیم هار م ینیتر  ،انعت مر بخ شن .
حام ا ()2014نتیجه وننت ،اههنمایه اجتماعر موجب انزایش کیفیت زن ور مر شههود ا ارز
شه ار اجتماعر مثهت را در ج ت یک زن ور خوب ارتقا مر ده  .ااههکیل ( )2014هم به این
نتیجه راههی که هنچه اههنمایه اجتماعر یک جامعه بیشههتن باش ه  ، ،جامعه ب تن خواه بود.کاااچر
( )2014همه ستسر اجتماعر را مف وم ا ایع تنر از انمایه اجتماعر دان سته ا بیا دا شت ،هنوز
با

انمایه اجتماعر نمیتوا همه ستسر اجتماعر دا شت .رایز ان راز ( ) 2016نتیجه وننت که

هنچه ان ازه اههازما بزروتن باش ه  ،اههنمایه اجتماعر اههازمانر کمتن خواه ش ه  .الر تمنکززدایر
ت صمیمات ک ی ر ،بن ضعآ عم کند اجتماعر داخ ر منتهط با بزرد بود اازما غ هه خواه کند.
نتیجه مطالعه جولر یت مواو ( )2016هم این بود که ،یک انر از کارها ،نقش مثهتر که انمایه
اجتماعر در عم کند جامعه م نر بازر مر کن را نمایش می ه  ،اما توجه کمتنر به راشههه ایر که
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طهق  ،انواع مخت فر از انمایه هار اجتماعر شهکه محور ،کار،م ر اازما هار م نر را ارتقاء
میهخش  ،ش ه اات .لوچن (  ) 2016این ننض را که رههنر تحول ،ننین صننا بن انمایه اجتماعر
داخ ر تاثینوذار ا ات دارد به چالش ک شی ه ،ن شا داد که ظننیت این نوع رههنر ،به دامنه خارجر
نیز انایت میکن ، .نچه از تعاریآ ااین تاریخر مف وم انمایه اجتماعر مشخص اات اینست که
این انمایه در یک محیط اجتماعر شکل وننته ا نتیجه بنقنارر شهکه ارتهاطات بین اع ضار
 ،شهکه اات  .بنار شکل وینر این ارتهاطات یکر از م متنین عناصن ایجاد اعتماد بین اعضا
مر باش  .ا اما در باره مف وم اعتماد در این تحقیق اعتماد بطور مف ومر از انمایه اجتماعر ج ا در
نظن وننته شهه ه ااههت .ا از این منظن ،تفااتر میا ،ن ا اجود دارد اعتماد یک حالت راحر  ،راانر
اات که یک نند همواره دارار  ،اات .اما انمایه اجتماعر یک خصیصه ا ایژور ااختار اجتماعر
ااههت (،دلن  .) 1999،مرتوا چنین تصههور کند که اههنمایه اجتماعر ا اعتماد هم یسن را تقویت
مرکنن  .اهههنمایه اجتماعر ،اغ ب راابط توام با اعتماد ایجاد مرکن ا اعتماد به نوبه خود موجب
شکلوینر انمایه اجتماعر مر شود .یکر از مؤلفههار اثنوذار بن اعتماد ،اح ساس ع الت ا ان صان
در راابط اجتماعر ااهههت .ع الت انناد را متح کنده ا کنار هم نسه مردارد در حالر که بر ع التر
مرتوان موجب ج ایر ا پناکن ور مندم شود ( .نولسن .)1998،هن اه نوع ع الت توزیعر ،راشر ا
مناادهار بن اعتماد میا اعضا اثنوذار اات .اون منابع موجود در وناه یا اازما به دراتر ا منصفانه
میا اعضهها توزیع نشههود ،ع الت توزیعر زین اههوال ااههت .اون قوانین ا مقنرات ناظن بن رنتارها ا
عم کندها غین منصفانه باش ع الت راشر خ شهدار ش ه ا اون رنتارها ا بنخورد میا اعضا ناشایست
ا توهین،میز با ش  ،ع الت مناادهار زین پا وذا شته ش ه ا ات( .انجه )1380 ،ب ن حال اعتماد را
مر توا شاخص تنین نتیجه انمایه اجتماعر دانست  .به همین خاطن اات که در بسیارر از
تحقیقات ،از اعتماد به عنوا جایسزین انمایه اجتماعر نام بنده ان  .پاتنام مر ووی "اعتماد،
چنخ هار حیات اجتماعر را راغن مر زن " .بنار درک این مف وم ،ب نیست تا نساه ایژه ار
به  ،داشههته باشههیم به تعهین ک من" اعتماد ق رت عمل کند را تس ه یل مر کن " .اعتماد
ت س یل کنن ه مهادالت در ن ضار اجتماعر ا ات که هزینه مذاکنات ا مهادالت اجتماعر را به
ح اقل مر راان ا بنار حل مسائل منبوط به نظم اجتماعر ،نقش تعیین کنن ه ار دارد ا عنصن
پیش قناردادر حیات اجتماعر اات(ازکیا ا غفارر (1383 ،وی نز  ،اعتماد ا تأثین  ،بن نن،ین
تواعه را زینبنا ا زمینه ااز اص ر در جوامع م ر مر دان  .هن جا که اطح اعتماد باال باش ،
مشارکت ا همیارر مندم در عنصه هار اجتماعر ،بیشتن ا ،ایب هار اجتماعر کمتن اات ( .
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اکهنر . (1383 ،اعتماد در حقیقت اعتقادر ااههت که به منار زما ا در نتیجه ،نکه نند از
طنن مقابل هما رنتارر را که انتظار دارد مر بین
دموکناتیک را پنار

ایجاد مر شههود ا از طننر  ،ارز هار

مرده ا نقش انکارناپذینر در تحقق اثنبخ شر کال

اازمانر دارد ا عامل

بسیار م مر در کار،ئر ا اثنبخشر هن وناه اجتماعر اات .اون مندم(جامعه ه ن) به اازمان ا اعتماد
دا شته با شن  ،از ،ن ا پ شتیهانر نموده ا تقا ضاهار خود را از ،ن ا به صورت معقوالنه مطنح مرکنن .
اعتماد مندم (جامعه ه ن) به اازمان ا، ،ن ا را به رنع موانع راان شناختر ا مهتنر بن منفعت شخ صر
تنغیب مرکن تا رنتار خودمحورر را کنار ن ن ا با وفتما متقابل در جسههتجور راه حلهایر بنار
رنع م شکالت خود بپندازن  .بطور ک ر بای وفت اون مندم یا مخ امین ،به اازما ا م ینیت  ،بر
اعتماد باشههن  ،این براعتمادر ،به خط مشههروذارر اههازما تسههنر مریاب ا در نتیجه مشههناعیت
اازما ا ن ایتاً مشناعیت نظام تحت تأثین این بر اعتمادر قنار مرویند.
روش تحقیق :
را

به کار رنته در پژاهش حاضههن کیفر ا مهتنر بن پارادایم تفسههینر بوده ا ااههتناتژر تحقیق ،

تح یل تماتیک 1مر با ش  .در این را

مضامین زمینه ار منتهط با تو اعه انمایه اجتماعر در بنیاد

ش ی  ،مورد شنااایر قنار وننته اات، .واهر دهن وا مطالعه  ،اعضار هیات ع مر دانشساه ها ،
م ینا ارشهه بنیاد شهه ی  ،انناد دارار اههابقه همکارر موثن با بنیاد شهه ی ا انناد ایثارون یا دارار
ارتهاط موثن با ایثارونا مر باشن  .که بنار انتخاب ،ن ا  ،از تنکیب را

هار تعم ر ا و وله بننر

ا به صههورت ه نمن غین احتمالر ااههتفاده ش ه ه ااههت .از طننر کفایت نمونه وینر با را

نمونه

وینر نظنر2محقق ش ا نمونه وینر تا جایر ادامه یانت که السور مورد نظن به ح ا شهاع بن ا .
در این تحقیق معیارهار اعتمادپذینر رعایت شههه ه که یکر از اصههه ر تنین ،ن ا راههند بازخورد
مشارکت کنن ه بوده اات.
یافته های تحقیق :
در این مطالعه ،تح یل محتوار کیفر داده ها در انتزاعر تنین اطح ممکن  ،مضمو نناوین "
عوامل زمینه ار منتهط با تواعه انمایه اجتماعر " را ب ات داده اات .این مضمو بن اااس تح یل
انجام ش ه(تم)  ،به مضامین اص ر زین تقسیم ش ه که در این بخش ازمقاله  ،ذیل هن ک ام از مضامین

Thematic Analysis1
Theoretical sampling2
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اص ر  ،به بیا تح یل هار تفسینر با ااتناد به وزی ه هار مصاحهه ها پنداخته ش ه اات .
ج ال مفاهیم توصیفر  ،مضامین ننعر ا مضامین اص ر اازن ه مضمو نناوین
مفاهیم توصیفی

ع م حصنایثار درج اد ا ش ادت،حضور بنیاد در صحنه هار ایثار اجتماعر،ایجاد پیون بین ایثار عمومر ا
ایثار خاص،احساس مستولیت عمومر نسهت به ایثارونا ،مندمر ش

تنایج ایثار

ایجاداحساس ق رشناار نسهت به ن اکارر ایثارونا ،رای ور مادر ا معنور به ایثارونا تواط
دالت،حفظ جایساه ایثارونا در درا نظام ،اصالح ب بینر نسهت به ایثارونا ،توانمن اازر بجار حمایت

توزیعر

تنایج ایثار اجتماعر

ارتقاء جایساه اجت ماعر
ایثارونا
پایش انمایه اجتماعر

تنایج عناصن ننهنگ ایثار ا ش ادت،تعنیآ عینر از ننهنگ ایثار،تنایج رنتارهار عم ر ش ا ا
ایثارونا ،بازتولی ننهنگ ایثار،ایجاد عقالنیت ننهنسر،ت فیق باارمن ر ا قانونمن ر کارکنا ،به راز کند

تواعه ننهنسر

بننامه هار ننهنسر ا تنبیتر
ااتخناج ارزش ا ا هنجارها از ننهنگ بومر ا ،ثار ش ا،حفظ اصل ارزش ا،بازتولی ارزش ا متنااب با درک
نسل امناز،پیشسینر از تنزل ارزش ا تا ح اظیفه اازمانر
طناحر نظام ارزشر اعتمادااز در اازما ،ارائه خ مات با احتنام ا ب ا منت ،تنایج ننهنگ یادوینر ا
اشتناک دانش

بستن هار ننهنسر ا اجتماعر

پیشسینر از انزایش بر اعتمادر،بازاازر اعتماد از دات رنته،ایجاد اعتماد باال در ایثارونا ،رعایت ع الت

اصلی

فراگیر

تهیین ارزش ا ا هنجارها
بسط ننهنگ اازمانر

ایجاد رابطه اقناعر با ایثارونا ،حضور نماین ه ایثارونا در تصمیم وینر ها،ایاات دیالوور،ایجاد احساس

محیط ارتهاطات در بنیاد

ع الت،پایش قضاات جامعه عام ا جامعه ه ن،شناخت نظام انتظارات ایثارونا ،دامن نزد به توقعات

ارتهاطات نظنر

نزاین ه،انعطان در قوانین ا منطقر اازر خ مات قانونر از طنیق تعامل با مناجع ذینبط
تهیین نظام تعام ر ا رنتارر باایثارونا ،اطالع راانر ا ،واهر بخشر به ایثارونا  ،انزایش ارتهاط چ نه به
چ نه ،رابطه خادم ا مخ ام،مناجعه معکوس،ایجاد تیم هار ارتهاطر با تجنبه،هم لر ا همناهر

ارتهاطات عم ر

کارکنا ،ارتهاط ننا جناحر با مستوال ا جامعه ه ن،ارتهاط غین ایاار ایثارونا با جامعه

هن

جههامههعههه

هههههههار

با ع م به اجود خطن

ایههژوههر

پیش ق مر ا ن اکارر در بنابن مشکالت کشور،،مادور بنار جانفشانر در راه حفظ انقالب،حضور در جه ه

حمایت جانر از ،رمان ا

عوامل زمینه ای مرتبط با توسعه سرمایه اجتماعی بنیاد

صنن،شفان اازر خ مات

مضمون فرعی

مضمون

مضمون

عوامل زمینه ای مرتبط با توسعه سرمایه اجتماعی...

انتقال نس ر ننهنگ ایثار تواط ایثارونا ، ،ایب در انتقال ننهنگ ایثار به نسل هار بع ر
مفاهیم توصیفی

نیازهار نکنر

تحول نسههه ر جام عه
هن
مضمون فرعی

مضمون

مضمون

اصلی

فراگیر

توانمن اازر

تغیین نساه از نیازمن به توانمن ،اامان هر توانمن ر ها بنار حل نیازهار مندم،جمع کند ایثارونا
تحصیل کنده حول انسجام  ،اعتماد ا ارزش ا،اافاده از ایثارونا صاحب منصب ،احیاء ا اازمان هر مج د

اامان هر توانمن ر ها

ااتع ادهار ایثارونا در زما جنگ
وینر ها

ااوذارکند کارها به ایثارونا بصورت م نر،ااتفاده از ظننیت هار جامعه ه ن،ایفار نقش نظارتر تواط اهههپند

کار ها به

صنفر،ارزیابر تشکل ها ا اصالح مستمن ،ن ا

ایثارونر

شهکه هار اجتماعر زمینه ااز مشارکت ایثارونا ،تایجاد پاتوق ار مجازر ا ااقعر،ا یل ونر ارائه

ایجههاد شههههکههه هههار

خ مات

اجتماعر

انزایش منزلت اجماعر،پیشسینر از هویت ونیزر ایثارونا ،لزام دریانت منزلت اجتماعر از بنیاد

منزلت اجتماعر

انتخار به عم کند وذشته ،خودباارر ایثارونا  ،احساس هویت نندر ،هویت خانوادور مهنار هویت
نندر،اابستسر انمایه اجتماعر به هویت اجتماعر

هویت ایثارونا

بسترهای فرهنگی اجتماعی :ایثار اجتماعر  ،ارتقاء جایساه اجتماعر ایثارونا  ،پایش انمایه
اجتماعر ،تواعه ننهنسر ،تهیین ارزش ا ا هنجارها ا بسط ننهنگ اازمانر ،به عنوا بستنهار
ننهنسر اجتماعر ا از عوامل زمینه ار م م بنار تواعه انمایه اجتماعر در بنیاد ش ی  ،کشآ ا
شنااایر ش ه ان .

ایثارونا

متشکل کند ایثارونا با اواد ا با ااتع اد،ایجاد تشکل هار مستقل از بنیاد،ایجاد تشکل هار

ای جاد تشههه کل هار

هههویههت ا مههنههزلههت

بنیاد

ایثارونا

مشارکت ایثارونا

ایجاد مکانیزم مشارکت ایثارونا ،مناجعه به نظنات جامعه ه ن بنار چسونسر ارائه خ مات

مشههارکت در تصههمیم

ادامه عوامل زمینه ای مرتبط با توسعه سرمایه اجتماعی بنیاد

ارتقاء توانمن ر ها ا کاهش اابستسر،تنجیح اجوه انسانر ایثارونا نسهت به نیازهار مادر ،توجه به
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وزی ه ( : )1ایثار را که ذیل اهههنمایه اجتماعر قنار مرویند  ،ما این را به جنگ ا ج اد ا شههه ادت
محصور نکنیم .اون چه جنگ ا ج اد ا ش ادت  ،ااج قضیه هست.ایثار مرتوان یک معنار م نر پی ا
کن یعنر هن کو بتوان به هن نوعر ا در هن جایساهر یک کنش ایثارونانه از خود

بناز ب ه .

(ع ضو هیات ع مر دان شساه عالمه  ،ر شته جامعه شنا ار ا محقق انمایه اجتماعر ا همکارپژاه شر
بنیاد)

وزی ه ( : )2بنظن من وسهههتن

مف وم ایثار را بای بنیاد در داهههتور کار قنار ده  ..مثال اال زلزله

کنمان شاه که اتفاق انتاده ا ات کارهایر که مندم انجام دادن هما بحا ایثار ا ات دیسن .الر بنیاد
هیچ مستولیتر در  ،ن ارد.
( م ین ارش بنیاد ش ی ا کارشناس ارش بننامه ریزر ننهنسر-خانواده ایثارون)

وزی ه ( : )3اون امن ایثار ا ایثارونا را یک امن مندمر ب انیم دیسن مندم ،ننا حکومتر ت قر نمرکنن
ا خودشا در پر انجام اظایآ ا باز کند ونه کار ،ن ا خواهن بود ،انمایه اجتماعر شما این اات
که ان سان ا خود شا را م ستول ب انن  (.م ین ار ش بنیاد ش ی ،ع ضوهیات ع مر دان شساه اوره،ر شته
جامعه شناار -ایثارون)

ایثار اجتماعر یکر از ب ستنهار ب سط ننهنگ ایثار ا ش ادت ا ات ا تو اعه انمایه اجتماعر ،نیازمن تنایج ایثار عمومر ا ات که کن شسنا ا ص ر  ،خود مندم ه ستن ا این باح ضور بنیاد در
صههحنه هار ایثار اجتماعر که ج وه هار  ،در مواقعر مثل حوادث طهیعر بناز میکن ا یا تشههویق
مندم به این عمل ،از طنق ننهنسر،میسن اات.
وزی ه ( : )4من معتق م کسهههر که ایثارون ااهههت ما بای همه چیزما را به اا ب هیم چق ر

مم

نیسههت بای داشههته باشهه .اا را با یک شهه نان عادر نهای یکر دانسههت ایثار اا قابل ارزشههسذارر
نیست(.عضوهیات ع مر دانشساه ت نا  ،رشته ع وم ایاار ،محقق انمایه اجتماعر -ایثارون)

وزی ه ( : )5دراازمان ار ایژهار مثل بنیاد ش ی که مخاطهین ،ن ا هستر اشا را درااط وذاشتهان
قطعا انتظاراتر دارن که تفاات میکن با من ش ه نان ،چنا که اینها صههاحب حقن  (.عضههوهیات ع مر
دانشساه عالمه  ،رشته م ینیت اجتماعر،محقق انمایه اجتماعر ا همکار تخصصر بنیاد ش ی )

وزی ه ( : )6یکر هم جایساه اجتماعر ایثارون در درا نظام ا ات .اون درا نظام به ایثارونا ارز
قائل شههون  ،این باعا انزایش اههنمایه اجتماعر مرشههود(.عضههو هیات ع مر دانشههساه شههاه  ،رشههته
م ینیت صنعتر -م ین بنیاد ش ی )

-در طول تاریخ ،جوامع ن سهت به از خود وذ شتسر انناد ن اکار احتنام قائل بوده ان ا اجود ایثارونا
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ح قه ا صلِ ن سل ها ا ا عامل همه ستسر م ر مر با ش  .تحقق حقوق قانونر ایثارونا  ،طورر که
،حاد جامعه  ،نه تن ا ن سهت به ،ن ا اح ساس رقابت ا یاتهعیض نکنن  ،ب که  ،را حق این ق شن ن اکار
ب انن  ،باعا ارتقاء جایساه اجتماعر ایثارونا اعامل بسط انمایه اجتماعر در بنیاد به شمار مر راد
.
وزی ه ( : )7بنیاد بای ابت ا کارهار اارژان سر اجتماعر انجام ده ا یک انر بننامههار پی شسینانه
انجام ده تا این اضعیت کاهش انمایه اجتماعر م ار شود ا اضانه نشود (.عضوهیات ع مر دانشساه
عالمه ،رشته جامعه شناار -محقق انمایه اجتماعر -ا اتاد مشااردانشجویا شاه  -جانهاز)

وزی ه ( : )8در بحا اهههنمایه اجتماعر بنیاد  ،بای بسویم قسهههمتر از این اهههنمایه از داهههت رنته
اات.بای رار بازیابر این انمایه اجتماعر کار شود (.عضو هیات ع مر دانشساه ع وم انتظامر ،رشته
م ینیت ،م ین ارش بنیاد ش ی  -جانهاز)

وزی ه ( : )9بای انمایه اجتماعر که در بنیاد اجود دارد در ات پایش شود ا ق سمت ار  ،ایبدی ه
تنمیم وندد (..عضو هیات ع مر دانشساه ،زاد،رشته جامعه شناار ،همکار پژاهشر بنیاد ش ی -ایثارون
)

وزی ه ( : )10ما بای رار ادراک مندم کار کنیم ا ،ن ا را نسهههت به مسههتولین اههازما بنیاد ش ه ی
خو بین کنیم ا طورر رنتار کنیم که ،ن ا احسههاس کنن بنیاد ش ه ی اههازمانر ااههت که میخواه
بنار ایثارونا کار کن اون هم جائر کارر نش ه ،نتوانسته اات که انجام ب ه  (.هیات ع مر دانشساه
تنبیت م رس  ،م ینیت دالتر ،م ین ارش بنیاد ش ی )

پایش انمایه اجتماعر یکر از ضناریات ت اام انمایه اجتماعر ا ا صالح م ستمن  ،ا ات ،از،نجاییکه اعتماد بعنوا محور ا ص ر انمایه اجتماعر ،به ت ریج ااخته مر شود ا بت ریج هم از بین
مر راد  ،بنابناین نیاز به مناقهت ا پایش دائمر دارد تا در صورت بناز زمینه هار بر اعتمادر ،بتوا
بموقع با اصالح موانع بوجود ،م ه ،موجهات ارتقار ح اکثنر  ،نناهم وندد.
وزی ه ( : )11هنق ر مولفههار ننهنگ ایثار ا ش ادت در جامعه بیشتن جارر باش ،انمایه اجتماعر
در جامعهکل،بی شتن می شود .چناکه اقتر ایثار در جامعه تنایج می شود تحمل مندم ا صهورر ،ن ا در
مقابل هم یسن بیشتن ش ه ا این باعا تعامل انزانتن ا ارتقا انمایه اجتماعر در جامعه میشود(.ع ضو
هیات ع مر دانشساه شاه  ،رشته م ینیت صنعتر ا م ین بنیاد ش ی )

وزی ه ( : )12اون بنیاد بخواه اهههنمایه اجتماعر خود را حفظ کن با کار تواهههعه ننهنسر که یک
ماموریت ذاتر اات بنار بنیاد مق ار اات ( .عضو هیات ع مر دانشساه ع وم انتظامر ،رشته م ینیت،
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م ین ارش بنیاد ش ی  -جانهاز)

وزی ه ( : )13اون ما بتوانیم رنتارهار ایثارونانه شههه ا ا ایثارونا را از طنیق ابزارهار ننهنسر ا
هننر ،به جامعه معننر کنیم ا بخصوص که به صورت دات یانتنر معننر کنیم ا باارپذینتن کنیم.
این خود موجب ارتقاء اعتماد عمومر می شود (ع ضو هیات ع مر دان شساه تنبیت م رس  ،ر شته م ینیت
دالتر ،م ین ارش بنیاد ش ی )

تواعه ننهنسر در بنیاد ش ی یک بستن اص ر بنار تواعه انمایه اجتماعر به حساب مر ،ی  ،چناکه عنا صن ننهنگ ایثار ا ش ادت زمینه ااز اعتماد ا همه ستسر اجتماعر مر با ش  .مطالعات ن شا
می ه که رنتارهار ا اطوره ها ،همواره السور عم ر مندم در جوامع بوده ا ات .در ک شور ما ب لیل
اعتماد باالر مندم ،رنتارهار ایثارونانه ش ه ا به عنوا نمادهار اههعادتمن ر ا تعالر جامعه مطنح
بوده ا تنایج  ،موجب همسنایر اجتماعر میشود.
وزی ه ( : )14بای هنجارهار اهههنمایه اجتماعر بنیاد از ننهنگ دینر ،ننهنگ اینانر ا بعضهههاً در
ننهنس ار غنبر ا غینه هم اجود دارد احصهها شههود( .عضههوهیات ع مر دانشههساه ت نا  ،رشههته ع وم
ایاار ،محقق انمایه اجتماعر -ایثارون)

وزی ه ( : )15یکر دیسن از مواردر که مرتوان در ایجاد السور تواهههعه اجتماعر به ما کمک کن
همین اصیتنامه ش ا هستن .در اصایار ش ا رار ارزش ا که یکر از مولفههار انمایه اجتماعر
اات تاکی ش ه اات ( .عضو هیات ع مر دانشساه شاه  ،رشته راا شناار -،همکار تخصصر بنیاد
ش ی  -ایثارون)

وزی ه (، : )16یا(ننزن ایثارون) به ارزش ه ار پ ر معتق ااههتابای بهینیم بنیاد چق ر توانسههته این
جایساه را ارتقا ده .ممکن اات نتیجه این باش که عم کند بنیاد باعا ش ه تا این ارزش ا تا ح یک
اظیفه اازمانر تنزل یانته باش  ( .م ین ارش بنیاد ش ی ،عضوهیات ع مر دانشساه اوره،رشته جامعه
شناار -ایثارون)
اههنمایه اجتماعر را مرتوا به عنوا اجود مجموعه معینر از هنجارها یا ارز هار غین راههمرتعنیآ کند  ،الهته مشهههارکت در ارز ها ا هنجارها به خودر خود باعا تولی اهههنمایه اجتماعر
نمروندد ،چنا که این ارز ها ممکن ا ات ارز هار منفر با ش  .هنجارهایر که انمایه اجتماعر
تولی مرکنن ا اا ااً بای شامل اجایایر از قهیل ص اقت ،ادار تع ات ا خینخواهر ا ایثار با ش .
ننهنگ م ر ا دینر ما اینانیا

ان شار از ارز ش ا ا هنجارهار مط وب ا ات ا ظننیت ،ننا دارد که

مهنار اح ت ا تعامل اجتماعر شود.
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وزی ه ( : )17مو ضوع دیسن اهتمام بنار ایجاد یادوینر اازمانر ه ست ا ا شتناکوذارر دانش .ا
انناد با ا شتناک دانش ا تجنبه ،موجب ارتقاء خ ماتدهر مر شون  .یعنر اون ننهنگ یادوینن ور در
بنیاد تنایج شود این موجب ر ضایتمن ر کارکنا ا جامعه ه ن ا در نتیجه ارتقاء انمایه اجتماعر
مرشود (.عضو هیات ع مر دانشساه شاه  ،رشته م ینیت ایااتسذارر ا م ین بنیاد ش ی )
وزی ه ( : )18مندم در بحا خ متوینر نیازمن احتنام ا شههخصههیت هسههتن ( .عضههوهیات ع مر
دانشساه ت نا  ،رشته ع وم ایاار ،محقق انمایه اجتماعر -ایثارون)

ننهنگ اازمانر یکر از عوامل زمینه ار ایجاد ا تو اعه انمایه اجتماعر ا ات ا در شکل وینر ،م ینیت ار ش اازما نقش ا اا ار دارد ،م ینا از طنیق ننهنگ اازر  ،عوامل اعتماد ااز را
ن ادینه میکنن  .ننهنگ یادوینر ا انتقال دانش بین کارکنا یکر از این عوامل ا ات  ،که مر توان
در تمام شتو اازما تاثینوذار باش .
محیط ارتباطات در بنیاد  :ارتهاطات  ،بستن شکل وینر انمایه اجتماعر اات .اااس تاایو
بنیاد بن ارتهاطات انسههانر ن اده شهه ه ااههت .بنابناین ،محیط ارتهاطات در بنیاد اهمیت حیاتر بنار
تواعه انمایه اجتماعر دارد .ارتهاطات نظنر یکر از اجوه  ،اات که از انتخاب ایاات دیالوور با
ایثارونا وننته تا تهیین نحوه تعامل با مناکز قانونسذارر ا ایجاد ارتهاط اقناعر با جامعه ه ن را
شامل می شود ا ارتهاطات عم ر اجه دیسن ،ن ست که تعامل نناجناحر با م ستوال ا ا جامعه ه ن ،
ایجاد تیم هار ارتهاطر ، ،واهر بخشر به ایثارونا ا غینه را شامل میشود.
وزی ه ( : )19بنیاد شای یکر از  ،ایبهایش همین ا ات که در قوانین ا رنتار انعطانپذینر کمر
دارد ا این یکر از موانع ایجاد اههنمایه اجتماعر ااههت .چو من در بنیاد کار کندهام مروویم که در
این زمینه ضعآ اجود دارد.
( عضو هیات ع مر دانشساه شاه  ،رشته راا شناار -،همکار تخصصر بنیاد ش ی  -ایثارون)

ارتهاط ا تعامل با مناکز قانونسذارر نارغ از ونایش هار جناحر ا اهههیااهههت زدور  ،عامل م مربنار راز،م کند قوانین ا مقنرات اات.
وزی ه ( : )20یکر از راه حل ها ،شههفان اههازر ا به تهع  ،معقول ا منطقر اههازر ارائه خ مات ا
تس یالت ما در ح عنن جامعه اات ( .م ین ارش بنیاد ش ی ا کارشناس ارش بننامه ریزر ننهنسر-
خانواده ایثارون)

شهههفانیت خ مات قانونر ،از بناز بر ع التر توزیعر اایجاد نارضهههایتر پیشهههسینر میکن ا ارائهخ مات منطقر ا معقول  ،از ب بینر ا بر اعتمادر جامعه میکاه .
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وزی ه ( : )21بنیاد هن چن یک اههازما منحصههن بفند هسههت الر از جامعه ج ا نیسههت ا بای نساه
جامعه به خود را دائماً پایش کن  ( .عضو هیات ع مر دانشساه ،زاد،رشته جامعه شناار ،همکار پژاهشر
بنیاد ش ی -ایثارون )

قضههاات جامعه از نوع انکار عمومر ا اههیال ااههت ا دائما با موج شههایعات  ،تغیین میکن  .منشههاءشایعات هم اب ام ا ع م شفانیت ا ات  .بنا بناین پایش م ستمن ق ضاات عمومر ا اطالع ر اانر
ب نسام ،حفظ اعتماد مندم را در پر دارد.
وزی ه ( : )22ش هما نهای دامن بزنی به زیاد خوااههتن ا یا به تعهین جامعهشههنااهها توقعات نزاین ه ،
اعتنا ضات ع صن ج ی بنار نقن ا محنامیت نی ست ب که بنار توقعات نزاین ه ه ست که دالتمندا
ایجاد مرکنن ( .ع ضو هیات ع مر دان شساه ت نا - ،ر شته جامعه شنا ار ،محقق انمایه اجتماعر –
جانهاز)

الزم ااههت نظام انتظارات ا پن اشههت جامعه ه ن  ،بن ااههاس ااقعیت ها ا مح ادیت هار موجودتنظیم شود چنا که  ،توقعات نزاین ه  ،باعا نارضایتر ا بر اعتمادر نزاین ه میشود.
وزی ه ( : )23شنا اائر ت قر جامعه ه ن از ا ضع موجود حتر اون این ت قر در ات نها ش  .یعنر اون
شههما بخواهی یک مسههت ه را حل کنی ابت ا بای بهینی این ا چسونه نکن مرکنن یک عامل بازدارن ه
م م در مسائل همین ت قر ناصواب هست( .عضو هیات ع مر دانشساه عالمه  ،رشته جامعه شناار ا
محقق انمایه اجتماعر ا همکارپژاهشر بنیاد)

احسهههاس ا ادراک از پ ی ه ها  ،همچو ع الت یا تهعیض ،م متن از خود  ،پ ی ه ااهههت.چنا کهانسان ا بن اااس احساس ا ت قر خود از ااقعیت ها  ،رنتار مر کنن نه بن اااس خود ااقعیت ها .
وزی ه ( : )24با نظام ارتهاطات مرتوا راابط اقناعر ایجاد کند ا اعتماد ایجاد کند .ا جامعه ه ن
هم اون زمانر ما نتوانیم بنار ،ن ا خ متر ارائه دهیم مرپذیند ا ته یل به اعتناض نمر شود .هن چن
منتق باقر بمان ( .ع ضو هیات ع مر دان شساه ت نا ،ر شته جامعه شنا ار ،محقق انمایه اجتماعر –
ایثارون)

صهه اقت در رنتار ا راابط مهتنر بن اقناع ،موجب ارتقاء اههطح اعتماد ا انزایش کیفیت اههنمایهاجتماعر ااههت ا موجب اغماض جامعه ه ن نسهههت به کااههتر هار موجود در نناین هار اجنایر
میشود.
وزی ه ( : )25بای این احساس در ایثارونا بوجود ،ی که بنیاد ب ا اجود ،ن ا شأنیت ن ارد .ایاات

عوامل زمینه ای مرتبط با توسعه سرمایه اجتماعی...



233

دیالوور اههیااههتر ااههت که در  ،تمام ذینفعا مخت آ دروین مر شههون  ،ما نیاز داریم انناد منجع
ایثارونر را دروین کنیم تا ،ن ا به یک اعتمادر در قانو وذارر بناههن ( .عضههو هیات ع مر دانشههساه
عالمه  ،رشته جامعه شناار ا محقق انمایه اجتماعر ا همکارپژاهشر بنیاد)

-ارتهاط داطننه ا وفتسو نشانسن پذین

ا به رامیت شناختن طننین مر باش  ،بنار ،نکه مخاطهین

اازما ت صمیمات  ،را درباره خود بپذینن ا به نوعر اعتماد اهمسنایر دره ن بن ان الزم ا ات
ایاات دیالوور بین ،ن ا بنقنار شود.
وزی ه ( : )26احتمال دارد در جامعه ه ن شما همه طیآهار ایاار حضور داشته باشن  .حتر از
اقوام مخت آ ا دین ار مخت آ در جامعه ه ن بنیاد حضهههور دارن  .بنیاد بای خود

را نناتن از این

مسائل نس ارد ا اارد کمپینهار ایاار نشود ( .عضو هیات ع مر دانشساه ،زاد،رشته جامعه شناار،
همکار پژاهشر بنیاد ش ی -ایثارون )

وزی ه ( : )27اون بنیاد بخواه بنار انزایش انمایه اجتماعر ق مر بندارد بای از پوزی شن ایا ار
بیای بینا ( .عضوهیات ع مر دانشساه ت نا  ،رشته ع وم ایاار ،محقق انمایه اجتماعر -ایثارون)

 ایا ات زدور االین وام بنار اعتمادزدایر بین اازما ا مخاطهین ،ن ست .جایساه بنیاد به عنوایک اههازما خ متسزارایجاب میکن  ،ب ا توجه به ونایشهه ار اههیااههر ا قومر  ،بطور عادالنه ا
قانونر خ مات خود را ارئه کن .
وزی ه ( : )28ایثارونا ا ت شک ار ،ن ا بای از اراد به مجادالت ایا ار پنهیز کنن ا م عهه د ات
ایاایو قنار نسینن اما بای ایاات ب انن ا در خصوص مسائل کشور هم موضع داشته باشن الر
اارد جناحهن رها ن شون که ب سیار  ،ایب ر اا ا ات( .هیات ع مر دان شساه شاه  ،راا شنا ار-،
همکار تخصصر بنیاد ش ی  -ایثارون)

ایثارونا یکر از قابل اعتمادتنین وناه ار منجع در جامعه ما ه ستن ا همه وناه ار ایا ار ااجتماعر جامعه به ،ن ا احتنام قائ ن  .بنابناین نقش اح ت بخش در بین جنیان ار مخت آ دارن .
اراد ،ن ا در رقابت هار ایاار  ،بطور طهیعر باعا نناکاهش اعتماد عمومر میشود.
وزی ه ( : )29اما مط ب دیسن اینست که در حفظ چ ار مولفه انمایه اجتماعر بنیاد(اعتماد،مشارکت
ا هم لر ا هم ردر)،نقط بنیاد نقش ن ارد .داهههتساه ار دیسن هم نقش دارن یعنر اینکه بننامه
ش شم تو اعه مجموعهار از قوانین را بنار د اتساه ار مخت آ ت صویب کنده ا ات الر من به
تجنبه مر وویم که داهههتساه ا اظایآ خود را انجام نمی هن ا جامعه ایثارونر این را تفکیک
نمرکن ا همه موارد را از بنیاد مطالهه مرکن  ( .عضهههو هیات ع مر دانشهههساه ع وم انتظامر ،رشهههته
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م ینیت ،م ین ارش بنیاد ش ی  -جانهاز)

رایکند تعامل ا همکارر بجار بخ شر نسنر ا ت ضاد هار ادارر ا ایا ار ،مر توان همسنایر اهم انزایر مط وبر بنار اجنار قوانین مشتنک بین بنیاد ا داتساه ار موازر ا همکار ایجاد کن
وزی ه ( : )30اون نتیجه اق امات(پیسینر حل م شکالت) به ایثارونا اطالع ر اانر شود ب سیار موثن
ا ات که اعتماد ارتقا میاب  .حتر اون م شکل حل ن شود هم این اطالع ر اانر باعا می شود در جنیا
زحمات شما قنار وینن ا اعتماد شا انزایش یاب  ( .ع ضو هیات ع مر دان شساه ع وم انتظامر ،ر شته
م ینیت ،م ین ارش بنیاد ش ی  -جانهاز)

اطالع ر اانر از نحوه خ متسزارر به جامعه ه ن بیش از ،نکه یک اظیفه ادارر با ش  ،یک اق اماحتنام ،میز  ،اقناعر ا اعتماد زاات.
وزی ه ( : )31در تواههعه اههنمایه اجتماعر م متنین بحا این ااههت که ما چسونه مرتوانیم کیفیت
زن ور یک جمعیتر را ارتقا ب هیم .حاال این کیفیت زن ور در ونا چیسهههتا یک بخش م م  ،در
ونا نظام تعامالت ا راابطر ااهههت که در بین مجموعهها اجود دارد( .هیات ع مر دانشهههساه ت نا ،
جامعه شناار ،محقق انمایه اجتماعر – ایثارون)

وزی ه ( : )32ب نحال تأمین نیازهار عاطفر خانوادهها ا انزایش بنخوردهار چ نه به چ نه مرتوان
این ادراک را که عنض کندم اصالح ا تکمیل نمای ( .عضو هیات ع مر دانشساه تنبیت م رس  ،رشته
م ینیت دالتر ،م ین ارش بنیاد ش ی )

وزی ه ( : )33رابطه ما با جامعه ه ن بای رابطه خادم ا مخ ام باشه ،یا شههما اههناغ داری که خادم
بنار مخ ام تعیین تک یآ کن  ( ..م ین ار ش بنیاد ش ی ،ع ضوهیات ع مر دان شساه اوره،ر شته جامعه
شناار -ایثارون)

در مهحا خ مات عمومر نوین  ،ن سهت مخاطهین با اازما  ،از ن سهت م شتنر م ارر ،به خادمامخ امر ارتقاء یانته اات .در بنیاد ش ی با توجه به ق اات امن ایثار در ننهنگ دینر ام ر ما  ،این
ااژه درا زا بوده ا معنار ااقعر تنر دارد.
وزی ه ( : )34اون مناجعه کنن ه ایثارون یک نند زیادهخواهر باشههه  ،ما به عنوا یک مسهههتول نهای
مثل اا بنخورد کنیم .اا ممکن ا ات ا شتهاه کن الر بنخورد منا اب کارمن بنیاد خی ر مرتوان رار
اا تأثین بسذارد( .ع ضو هیات ع مر دان شساه ت نا ،ر شته جامعه شنا ار - -محقق انمایه اجتماعر –
جانهاز)

،-موز

کارکنا مهنر بن تعامل ا رنتار توام با اعه ص ر ا صهن ا حوص ه با جامعه ه ن که عموما
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ب الئل مخت آ دچار ،ایب هار راحر ا جسمر طوالنر هستن  ،اطح هم لر ا همهستسر را با ،ن ا
انزایش مر ده .
ویژگی های جامعه هدف  :مشتنر  ،ارباب رجوع ا یا جامعه ه ن  ،ااژوانر هستن که در عنصه
ع م م ینیت با کاربندهار مخت آ ،به مخاطها ا ص ر اازما اطالق می شون ا از دی واه صاحب
نظنا  ،جامعه ه ن یکر از م م تنین عوامل محیطر تاثین وذار بن اازما اات ا حیات اازما به
نحوه تعامل با  ،ب ستسر دارد ،بنا بناین شناخت ایژور هار  ، ،در ت این ا اتناتژر هار ارتهاطر
الزم ،موثن میهاش .
وزی ه ( : )35معموالً هنواه انتخاباتر پیش مر،ی ا هنواه مشهههکالتر بنار کشهههور پیش مر،ی .
ایثارونا پی شق م ه ستن ا جان شا ا ه ستر شا ا االمتر شا را ن ار این انقالب مرکنن این
خود

انمایه اجتماعر اات ( .عضو هیات ع مر دانشساه شاه  ،رشته م ینیت ایااتسذارر ا م ین

بنیاد ش ی )

وزی ه ( : )36از جم ه شاخص ار انمایه اجتماعر در بنیاد ش ی یکر اعتقادات دینر ایثارونا اات
یکر در صآ اال بود ،ن ا ات .ا هنچیزر که باعا مر شود این ا ایثارون شون مرتوان شاخص
انمایه اجتماعر باش ( .عضو هیات ع مر دانشساه شاه  ،رشته م ینیت صنعتر -م ین بنیاد ش ی )

جامعه ه ن بنیاد شهه ی را خانواده شهه ا  ،جانهازا ا ،زادوانر تشههکیل مر دهن که طهق قانو"خ مات جامع خ مات راههانر به ایثارونا " بای خ مات مخت آ ننهنسر ،حقوقر ا معیشههتر را از
این ن اد دریانت کنن .یکر از ایژور هار اص ر ،نا  ،حمایت جانر از کشور ا ،رمان ار دینر اات
که همچنا ت اام دارد.
وزی ه ( : )37حاال خود جامعه ایثارونر در اعتماد اازر ا ارتقا انمایه اجتماعر چکار بای بکن ا به
نظن من ب تنین کار جامعه ایثارونر انتقال ن س ر ا ات ( .ع ضو هیات ع مر دان شساه  ،ر شته م ینیت،
م ین ارش بنیاد ش ی  -جانهاز)

وزی ه ( : )38بحثر که اجود دارد این ست که طر وذ شت زما به ننهنگ ایثار ا ش ادت ا انتقال
 ،به ن س ار بع  ،ایب اارد ش ه ا ات ، .به جامعه ایثارونر این  ،ایب بی شتن از جامعه کل اارد
ش ه ا ات ،چنا که ،ن ا بی شتن تحمل رنج کندهان .لذا ،ن ا بی شتن از خود اوال مرکنن که این پ ر
بنار چه اینطور ش ه ا حاال نتیجه  ،چه ش ه اات ( .عضو هیات ع مر دانشساه شاه  ،رشته راا
شناار -،همکار تخصصر بنیاد ش ی  -ایثارون)
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ایژور دیسنر که در حال حاضن در جامعه ایثارونر دی ه مر شود  ،تحول نس ر اات .به هن حالامناز ننزن ا ایثارونا ،به لحاظ اهههک زن ور ا طنز تفکن ،نسهههت به پ را خود تفاات هار قابل
مالحظه ار دارن  .بنابن این شههناخت ایژور هار ،ن ا ،بنار طناحر نظام ارتهاطر منااههب ا حفظ ا
ارتقاء انمایه اجتماعر مفی اات.
م شارکت ایثارگران  :مشهارکت یکر از زین مولفه هار اهنمایه اجتماعر ااهت که ب مناه دیسن
مولفه ها ،باعا مر شهههون تا هزینه هار م ینیتر پایین ،م ه ا امکا انجام نعالیت ا با ب نه ارر
باالتن نناهم شود .مف وم م شارکت از دی واه بنخر محققا  ،بن اق اماتر متمنکز ا ات که ش نان ا
بای انجام دهن تا از این طنیق با م ینیت همکارر کنن  ،بن  ،تأثین بسذارن ا در زمینه بننامه ریزر
ا ایاات وذارر اتصمیم وینر با  ،ها تعامل داشته باشن تا از یک او به نیاز ها ا خوااته هار
خود بنان ا از اور دیسن منانع عمومر تأمین وندد .در بنیاد ش ی  ،مشارکت جامعه ه ن  ،عامل
زمینه ار م مر بنار تحقق تو اعه انمایه اجتماعر ا ات ا با م شارکت داد ایثارونا در ت صمیم
وینی ا ا ایجاد تشههکل ها ا شهههکه هار اجتماعر ا بخصههوص با اههامان هر توانمن ر هار ،نا ا
اپند قسمت ایر از امور اجنایر به صورت م نر به ،ن ا  ،اه ان بنیاد ا جامعه ه ن ، ،با اثنبخشر
باالتن تحقق مر یاب .
وزی ه ( : )39اجوه انسهههانر ایثارونا را به نیازهار اقتصهههادر ا مالر کاهش دادهایم که این نهای
اینطور با ش ( .ع ضو هیات ع مر دان شساه عالمه  ،ر شته جامعه شنا ار ا محقق انمایه اجتماعر ا
همکارپژاهشر بنیاد)
وزی ه ( : )40بای رار توانمن اازر جامعه ه ن کار کند ب نحال بای این ا مستقل از اازما باشن
ا اابسههتسر ،ن ا به بنیاد کار بنیاد را اههخت مرکن ( .عضههو هیات ع مر دانشههساه ت نا ،رشههته جامعه
شناار ،محقق انمایه اجتماعر – ایثارون)

نتایج مطالعات ن شا مر ده ،توجه به نیازهار نکنر بجار حمایت صنن ،اارتقاء توانمن ر هارایثارونا  ،انزایش مشارکت ا کاهش اابستسر ،ن ا به بنیاد یا بخش ار دیسن نظام را در پر دارد.
وزی ه ( : )41نسههههت بنیاد با خانواده هار شهههاه ا ایثارون بای از نیازمن به توانمن ا اهههامان هر
توانمن ر ها تغیین کن  .بنار حضور در صحنه هار ایثار ،اون این توانمن ر ها اامان هر بشود بنار
حل نیازهار مندم، ،نوقت اعتماد مندم به این قشن چق ر انزایش خواه یانتا( م ین ارش بنیاد ش ی
ا کارشناس ارش بننامه ریزر ننهنسر-خانواده ایثارون)

وزی ه ( : )42انمایه بزرد دیسن بنیاد در حال حا ضن نیناهار جوا ایثارون ه ستن نیناهار جوانر
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که اال دارن تحصههیل مرکنن ا در مقاطع مخت آ مشههغول هسههتن  .بنیاد بای بتوان این نیناها(
ایثارونا ) را حول اه محور ان سجام ،اعتماد ا ارز ش ا جمع کن ااز ،ن ا در ج ت ر ای

به اه ان

انقالب ا اتفاده کن  ( .ع ضو هیات ع مر دان شساه شاه  ،ر شته راا شنا ار -،همکار تخ ص صر بنیاد
ش ی  -ایثارون)

اهههامان هر توانمن ر هار ایثارونا در ج ت حل مشهههکالت مندم  ،همچو ایجاد کمپ هارپزشههکر ا یا تیم هار م ن اههر از ایثارونا دانش ،موخته  ،بنار کمک به مندم زلزله زده ،اعتماد
مندم را به این قشن ا نیز به بنیاد انزایش مر ده .
وزی ه ( : )43من نکن مرکنم م متنین کار شههما بای این باشه که مختصههات درا اههازمانر این
جامعه را ب اههت ،اری ا از پتانسههیلهایر که خود این جامعه دارد ااههتفاده کنی ا مشههارکت بسینی .
(عضو هیات ع مر دانشساه ت نا ،رشته جامعه شناار ،محقق انمایه اجتماعر – ایثارون)

وزی ه ( : )44یکر از راهحلها این ا ات که ما بنایم ا مکانی سم م شارکت ایجاد کنیم ا از ایثارونا
دعوت کنیم بیاین در ج سات ت صمیموینر شنکت کنن ( .ع ضو هیات ع مر دان شساه عالمه  ،ر شته
م ینیت دالتر ،محقق انمایه اجتماعر -خانواده ایثارون)

اخذ نظنات ا م شارکت ایثارونا در ت صمیم وینر هار منبوط به خود  ،کاهش انتقادات ا انزایشاعتماد ،ن ا را در پر دارد .
وزی ه ( .: )45بای بنایم در حوزه اعاده شههخصههیت به این بچهها ا اههپند بسههیارر از امور به خود
،نا  ،نه به صورت رامر ا ادارر ،ب که به صورت م نر( .عضوهیات ع مر دانشساه ت نا  ،رشته ع وم
ایاار ،محقق انمایه اجتماعر -ایثارون)

وزی ه ( .: )46اون بنیاد شههه ی مرخواه اهههنمایه اجتماعر خود

را تولی کن مرتوان از همین

ظننیتهار جامعه ه ن با  ،تو صیفاتر که عنض کندم ا اتفاده کن ا این ا را در همه و ستنههار
اجتماعر بسط ده ( .عضو هیات ع مر دانشساه عالمه  ،رشته جامعه شناار ا محقق انمایه اجتماعر
ا همکارپژاهشر بنیاد)

 ااوذار کند کارها به ایثارونا با ااهههتع اد ا توانمن  ،زمینه همسنایر اه ان بنیاد با جامعه ه نخود را ایجاد میکن که این همسنایر  ،پشتوانه انمایه اجتماعر بنیاد مر باش .
وزی ه ( : )47رار شکلوینر بنخر از ت شکلها ا اازمان ا بای کار کند تا بتوانن به نوعر به هم
کمک کنن یعنر م شارکت بوجود بیای ا از طننر از ااب ستسر ،ن ا به بنیاد کا اته شود( .ع ضو هیات
ع مر دانشساه ت نا ،رشته جامعه شناار ،محقق انمایه اجتماعر – ایثارون)
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وزی ه ( : )48دیسنر ایجاد ت شکلهار صنفر در بحا اجنائر ا خ ماتدهر ا ات که ب سیارر از
،ن ا را ت شکلهار صنفر مرتوانن انجام دهن  .همین اوپاپ مر شود ا ج ور بحنا ا نار ضایترها
را مرویند چو خود شا در اجنا ه ستن  ( .ع ضوهیات ع مر دان شساه عالمه ،جامعه شنا ار -محقق
انمایه اجتماعر -ا اتادمشاار شاه  -جانهاز)

ایجاد تشکل هار ایثارونر صنفر ا مستقل از بنیاد ،زمینه ااز ارتقاء اطح مشارکت ایثارونا ا درنتیجه انزایش کار،یر ا اعتماد ا ارتقار انمایه اجتماعر بنیاد اات.
وزی ه ( : )49ایجاد شههههکههار اجتماعر خی ر مرتوان کمک کن تا جامعه ه ن در تصهههمیمات ا
اق امات بنیاد مشارکت کنن ( .عضو هیات ع مر دانشساه ت نا ،رشته جامعه شناار ،محقق انمایه
اجتماعر – ایثارون)
وزی ه ( : )50مورد بع ر اینکه چکار کنیم تا جامعه ه ن بیشهههتن کنار هم جمع شهههون  .از قهل
کانون ار ننهنسر بوده ،کانال ار نضههار مجازر هم هسههت این ا بای تقویت ا م ینیت شههود بای
پاتوقهایر بنار این ا ایجاد شود که بتوانن هم یسن را ،نجا مالقات کنن  ( .عضو هیات ع مر دانشساه
شاه  ،رشته م ینیت ایااتسذارر ا م ین بنیاد ش ی )

 شهکه هار اجتماعر حقیقر ا مجازر ه نمن ،همه ستسر ا ان سجام ایثارونا را انزایش مر دهنا ،مادور ،ن ا را بنار مشارکت در امور منبوط به اننوشت خود بیشتن میکن .
هویت و منزلت ایثارگران  :بنااههاس نتایج مطالعات بنخر محققا ،اههنمایه اجتماعر را میتوا
حاصل پ ی ه هایر همچو احساس هویت جمعر ا وناهر در یک ایستم اجتماعر دانست .تعیین
هویت با وناه موجب انزایش نتایج ا نناین هار جمعر مرشود .از طنیق نناین هویتاازر مرتوا
به نوعر انمایه اجتماعر د ات یانت .زمانر که این نناین ایجاد مر شود .شانو تهادل اطالعات ا
ارزیابر صهههحیح ،ن ا نیز انزایش مر یاب  ،همینطور این نن،ین موجب انزایش همکارر ا ارتهاط
متقابل میا انناد مرشود.
وزی ه ( : )51راجع به جامعه ه ن بنیاد ،اون بحا هویت را بخواهیم مطنح کنیم االین بخش ،هویت
نندر اات که خی ر م م اات ا تا به هویت نندر توجه نکنیم هویتهار دیسن ااخته نمرشون ( .
عضوهیات ع مر دانشساه عالمه ،رشته جامعه شناار -محقق انمایه اجتماعر -ا اتاد مشااردانشجویا
شاه  -جانهاز)

وزی ه ( : )52یک جانهازر یک پ سن ا یک دختن دارد که مثل بعثرها با اا د شمنر مرکنن چو اا
نتوانسهههته به خاطن بیماریش ،ن ا را کنتنل ا تنبیت کن  .مرخواهم این نتیجه را بسینم که چو این
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احسهههاس هویت نمرکند این احسهههاس به خانواده ا ننزن انش منتقل شههه ه بود( .

عضوهیات ع مر دانشساه عالمه ،رشته جامعه شناار -محقق انمایه اجتماعر  -جانهاز)

در دا مقوله اههنمایه اجتماعر ا هویت ،مسههت ه هویت م م ااههت ا اههنمایه اجتماعر ب ا هویتامکا پذین نیست ،هویت اات که ارزش ار مشتنک ایجاد مرکن ا از  ،طنیق انمایه اجتماعر را
نعال مرکن .
وزی ه ( : )53منزلتر که در هما دهه ،60به خاطن هویتر که جامعه داشههت  ،بنار ن ادها ،ننهنگ
ش ادت ا ارزش ا  ،قائل بود اال قائل نیست اصالً ایثارونا را تحقین مرکنن  .مرووین مرخوااتر
جه ه ننار ،کسههر اجهارتا کنده بودا یا یک ع ه مرووین اص هالً همه چیز بنار شههمااههت .شههما
خوردی  ،بندی ا هنوز هم مربنی ا غینه.
( عضهههوهیات ع مر دانشهههساه عالمه ،رشهههته جامعه شهههنااهههر -محقق اهههنمایه اجتماعر -ا اهههتاد
مشااردانشجویا شاه  -جانهاز)

هویت ونیزر یکر از ،ثار نق ا یا کاهش منزلت اجتماعر اات که متاافانه تع اد ر از ایثارونا ،بخصوص در مجامع دانشساهر ا تحصی ر با  ،دات به ونیها هستن که با ایجاد زمینه اجتماعر
مر توا این معضل قابل کاهش اات.
بحث و نتیجه گیری :
اههنمایه اجتماعر یک پ ی ه ننهنسر ااههت  ،هنچن که بنار مقاصه مخت آ بکار رنته ا همچنا
بکارمیناد .همانطوریکه شاه ه ستیم ،در دهه هار اخین ا اتفاده ا ص ر از انمایه اجتماعر  ،رار
مهاحا ا خناجر هار اقت صادر متمنکز بوده ا ات .الر در تحقیق حا ضن این تفاات اجود دارد که
انمایه اجتماعر رار اجه ننهنسر متمنکز اات .بنا بناین تواعه انمایه اجتماعر در بنیاد ش ی به
عنوا یک اازما ارزشم ارکه اه ان ننهنسر را دنهال مر کن ا جامعه ه ن  ،که  ،نیز ارز
محور ا دارار اعتقادات دینر ه ست ،ا اا اا یک مقوله ننهنسر ا غین اقت صادر به ح ساب مر ،ی .
این مطالعه "عوامل زمینه ار منتهط با تواعه انمایه اجتماعر" را م نظن قنار داده اات که از جم ه
،ن ا  ،عوامل ننهنسر در محیط اازما بخصوص جامعه ه ن بنیاد با ایژور هار اختصاصر خود ا
محیط ارتهاطر خاص خود مر با ش  .نساه مح اد به مقوله ایثار یکر از موانع ج ر تو اعه انمایه
اجتماعر ا ات  ،بنابناین تنایج ایثار اجتماعر به معنار ایجاد پیون بین ایثار خاص که منهعا ازعالر
تنین اطح ایثارونر در میادین نهند با متجاازا به حنیم دین ا کشور اات  ،با ایثار عمومر که در
زن ور رازمنه مندم اتفاق میفت ا زمینه ااز ایثار متعالر ا ات ،مر توان راهکارر با ش بنار تو اعه
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این انمایه  .از طننر توجه ا ق ر شنا ار از ایثارونا عن صه هار مهارزه بینانر ا حفظ ا ارتقار
جایساه ،ن ا ،خود یک مقوم قور بنار اههنمایه اجتماعر به حسههاب مر ،ی .در بنیاد شهه ی طناحر
ننهنگ اازمانر ا تهیین ارزش ا ا هنجارها با ااتفاده از ذخاین غنر ننهنسر ازجم ه اصایار ارزشمن
ش ا ا مکتوبات ننااا بجار مان ه از ایثارونا ا بخ صوص تاریخ شفاهر انقالب ا االمر ا دناع
مق س ا نیز خاطنات ننااا نقل ش ه از این انسان ار ارزشم ار  ،به عنوا دانش ضمنر ا صنیحِ
در اختیار بنیاد ،که اهههینه عم ر ا اههههک زن ور مونق ،ن ا را معننر مر نمای  ،مر توان به عامل
همه ستسر درا ا بنا اازمانر ته یل ا زمینه و ستن

ننهنگ ایثار در عن صه هار مخت آ را در

جامعه نناهم کن عنا صن پیش وفته از جم ه عن صن ایثار ،جزء "ب ستنهار ننهنسر ا اجتماعر" این
انمایه مح سوب مر شون که االین م ضمو ا ص ر این تحقیق ا ات ا در ن ایت به ب سط ا تو اعه
انمایه اجتماعر مر انجام  .ارتهاط یکر از نخستین داتااردهار انسا مر باش ا زن ور اجتماعر
ب شن یکر از ایژور هار الینفک اا ات .امنازه مالحظه می شود که در جوامع ان سانر ،به دلیل ع م
اجود م ارت ار ارتهاطر  ،اغ ب ن سهت به یک یسن دچار اوء تفاهم ا بر اعتمادر ه ستن  .شناخت
نظام انتظارات جامعه ه ن  ،ایا ات وفتسو ا توجه به ارتهاط اقناعر ا مواردر از این د ات که با
اصههطالح ارتهاط نظنر شههناخته میشههون ا نیز بنقنارر نظام تعام ر ا رنتارر هوشههمن انه  ،ارتقاء
م ارت ار ارتهاطر از قهیل ارتهاط چ نه به چ نه ،خوب وو

داد ،هم لر ا همناهر با ایثارونا ا

نیز ایجاد ارتهاط ازجایساه خادم ا مخ ام ا ایجاد تیم هار مجنب ارتهاطر که اغ ب با عنوا ارتهاط
عم ر از  ،یاد میشود ،مجموعا دامین مضمو اص ر شناخته ش ه ،یعنر"محیط ارتهاطات در بنیاد"
را اجود مر ،ارن که دقت در ،ن ا ،اطح تعامل  ،تحمل  ،همسنایر ا اعتماد را ارتقاء مر ده  .امنازه
اعتقاد صاحب نظنا ع م م ینیت بن ،نست که جامعه ه ن اازما  ،به  ،هویت مرده ا اازما
بای تمام تال

ا نعالیت خود را بنار تأمین خوااهههتههار مخاطها خود متمنکز کن  .چنا که ،ن ا

تعیینکنن ه ا ص ر ا داار ن ایر ه ستن بنابناین شنط بقاء ا داام اازما  ،شناخت دقیق از جامعه
ه ن خود ا داشتن راابط پویا ،عمیق ا موثن با ،نا اات .پو شناخت "ایژور هار جامعه ه ن "
بنیاد به عنوا اومین مضمو اص ر مطالعه حاضن مر باش  .یکر از ایژور هار م م مناجعین بنیاد
 ،ارز شم ارر  ،انادارر ا ،مادور بنار جانف شانر در راه دناع از ک شور ا،رمان ار دینر ا ات  .این
خصههوصههیت که بخودر خود اح ت ،ننین ا اعتماد زااههت  ،نیازمن پایش ا مناقهت ج ر از طنیق
رای ور به مشکالت ا ج ووینر از به نناموشر اپنده ش

پیشکسوتا ش ادت ا خو  ،در پیچ ا

خم زن ور ااههت .ایژور م م دیسن جامعه ه ن بنیاد  ،تحول نسهه ر در ،ن ااههت  ،به این معنا که
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ننزن ا ایثارونا بعنوا نسل ج ی مناجعین بنیاد  ،در نضار بع از دناع مق س ا همناه با تحوالت
ننهنسر ا اجتماعر جامعه رش ا نمو کنده ا مطالهات ،ن ا باخوااته هار پ رانشا بطور محسوار
متفاات اات  ،لذا شناخت مختصات این تغیینات ا بننامه ریزر بنار ارتهاط موثن با ،نا بنار تواعه
انمایه اجتماعر بنیاد ضنارر ا غینقابل اجتناب ا ات  .چ ارمین مضمو اص ر شنااایر ش ه در
این مطالعه"مشارکت ایثارونا " مر باش  .مشارکت در امور اازما به هن نحور که باش  ،چه در
قالب نظنخواهر ا م شااره ا چه شنکت در ت صمیم وینرهار اازمانر، ،ثار ا پیام هار م مر را به
دنهال دارد از جم ه این پیام ها ،پذین

مستولیت اات که طر  ، ،مشارکت انناد بنانسیخته میشود

تا در کوشههشهار وناه خود مسههتولیت بپذینن .اثن دیسن مشههارکت ،ایجاد انسیز

بنار یارر داد

ا ات  ،یعنر انناد از طنیق م شارکت ،بخت  ،را مر یابن که قاب یتهار ابتکار ا ،ننینن ور خود را
بنار د اتیابر به اه ان اازما از بن رها اازن .ا از همه م متن م شارکت ،عامل تقویت بنیا
هار اعتقادر ا عامل بناز شکونایر انکار ا ای ه ها ات.ج ب م شارکت کارکنا ا جامعه ه ن در
بنیاد یکر از پایه هار ا اا ار ت س یل ران هار اجنایر ا انزایش اطح اعتماد مر با ش  .این امن
م م در مورد ایثارونا ع ینغم دارا بود پیچی ور هار خاص خود ،مواهب بسهههیارر بنار بنیاد ا
جامعه به همناه دارد.که پی شنیاز ، ،رایکند توانمن اازر ا ات که مح صول  ، ،تنبیت اننادر با
اواد  ،با ا اتع اد ا توانمن ،ماده م شارکت ا ات ،ایجاد شهکه هار اجتماعر ایننژیک ا مت شکل
کند ایثارونا ِ تحت پو شش ،در قالب ت شکل هار صنفر م ستقل از بنیاد ،ضمن ح ضور نماین وا
این تشکل ها در مناحل تصمیم وینر ،ااوذارر امور اجنایر بصورت بنا اپارر به این وناه ها را
می سن میکن  .اامان هر توانمن ی ا ا پتان سیل هار موجود  ،عالاه بن ارتقاء کیفیت خ مات دهر ا
اجنار اههیااههت کوچک اههازر ا دارر از تصهه ر ونر ،با ارائه خ مات اجتماعر تواههط دانش
،موختسا شههاه ا ایثارون به جامعه  ،حو اعتماد عمومر را نسهههت به این قشههن انزایش می ه .
پنجمین م ضمو ا اتخناج ش ه در این مطالعه " هویت ا منزلت ایثارونا " ا ات .هویت با ایجاد
ارز ش ار م شتنک باعا شکل وینر انمایه اجتماعر می شود ا منزلت اجتماعر هم در جایساه خود
تاثین م مر رار احسهههاس هویت میسذارد  .به عنوا مثال اون ایثارون از بنیاد ا از جامعه  ،منزلت
اجتماعر دریانت نکن ، ،نوقت احساس بر هویتر خواه کند .طهیعر اات که با وذشت زما ا بناز
تغیینات ننهنسر ا اجتماعر در جامعه  ،بخشههر از ارزش ه ا ا هنجارهار دهه هار االیه انقالب دچار
تحول شههون  .در این نناین ِ تحولر ،که الزاما مثهت نیسههت  ،ممکن ااههت جایساه ایثارونا ا حتر
جایساه اجتماعر بنیاد داههتخو

جابجایر شههود .بنابناین احیا ا حفظ هویت ایثارونر در باار جامعه
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ه ن ا باز منزلت ،ننینر اجتماعر ایثارونا در جامعه عام ،یک امن ضنارر ا از عوامل تاثینوذار بن
تواعه انمایه اجتماعر بنیاد اات.
همانطوریکه مشاه ه مر شود ،مجموع  5مضمو کشآ ش ه از داده هار این مطالعه ،همسر ذیل
عنوا ک ر تن " عوامل زمینه ار منتهط با تواعه انمایه اجتماعر بنیاد " قابل تجمیع اتنکیب ان ا
با توجه به اینکه عوامل زمینه ار م متنین ا ا ص رتنین عوامل تجزیه تح یل اازما بوده ا نه تن ا
موجب بقاء ا رش دیسن عوامل موثن بن اازما اات ،ب که بوجود ،ارن ه ،ن ا بوده ا ن ایتا اینکه بقا ا
رش کامل اازما ب ا اابسته اات  ،بنابناین نتایج این مطالعه مر توان ضمن تواعه دانش منتهط،
د اتمایه ار بنار ادامه م سین پن چالش بنیاد با ش  .همچنین در این مطالعه ن شا داده ش ه ا ات ،
غف ت از تنایج ایثار عمومر ا دالتر ش

ت ریجر امن ایثار ا تنایج  ، ،کاهش اح ساس م ستولیت

عمومر را در قهال این موضوع ب نهال دارد.بای توجه داشت که ایثار متعالر  ،به یکهاره پ ی نمر ،ی
ا مق مه قطعر  ،ایثار عمومر در قالب اهک زن ور مندم ا ات  .بنا بناین یکر از ضناریات حفظ
ا ت اام راحیه ایثار اش ادت  ،تنایج ایثار اجتماعر در بانت زن ور رازمنه مندم اات که ب ا شک
رش دهن ه شاخص تحمل اجتماعر ا تس یل ون راابط مط وب اجتماعر ا ایفاون نقش همهسته ااز
جمعر میهاشه  .درصههورتر که ب انیم راحیه از خود وذشههتسر عمومر  ،عالاه بن ارتقاء هم انزایر در
جامعه  ،باعا انزایش اطح امنیت م ر خواه ش  ،ضنارت حفظ ا تنایج  ،دا چن ا می شود .در
این میا بنار حفظ عنا صن انمایه اجتماعر از جم ه ننهنگ ایثار ،به یک پایش بننامه ریزر ش ه
از اههنمایه اجتماعر نیاز ااههت .از طننر نظام ارتهاطر که از م متنین عناصههن اههنمایه اجتماعر به
ح ساب مر ،ی  ،خود نیازمن طناحر هو شمن انه ا بکاروینر ابزارهار الزم همچو ،موز
هار ارتهاطر  ،تغیین نسن

م ارت

اغینه ااههت .پیسینر ارتهاط با کارکنا  ،ایثارونا  ،مسههتوال ا عوامل

موثن بن انکارعمومر مثل ر اانه ها ،با نساه نناجناحر ،نتیجه مط وبر را ب ات مر ده  .چنا که یکر
از امتیازاتِ در اختیار بنیاد  ،اعتقاد عم ر همه وناه هار موجود در جامعه ا همه اطوح م ینیتر  ،به
خ مت به ایثارونا هسههت ا ایژور ن اکارر ایثارونا مثل ابنر ااههت که اقتر مر بارد همه ،حاد
جامعه ب ا توجه به دین ا کیش ا قومیت ا جنسهههیت از مواهب  ،ب نه مر بنن ا باعا اح ت
اجتماعر ا اعتماد ا اعتهار م ر مر وندد .
منابع :
ازکیا ،مصههطفر ،ا غفارر ،غالمنضهها (  ،) 1383تواههعه رااههتایر با تأکی بن جامعه رااههتایر اینا ،ت نا  :نشن نر.
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