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تحلیل سیاستهای اجتماعی تأثیرگذار نظام جمهوری اسالمی ایران بر حفظ سرمایه
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چکیده
این پژوهش با هدف تحلیل سیاستهای اجتماعی تأثیرگذار نظام جمهوری اسالمی ایران بر حفظ سرمایه اجتماعی در استان
خوزستان انجام شد .روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بود ،جامعه آماری مورد نظر شامل کلیه شهروندان استان خوزستان
بود ،با استفاده از روش نمونه گیری خوشه تصادفی چند مرحله ای  384نفر به عنوان نمونه آماری جهت مطالعه انتخاب شدند.
شاخص های مورد نظر سرمایة اجتماعی اعتماد ،مشارکت ،و انسجام اجتماعی بودند .برای دستیابی به این هدف ،از دیدگاه
پاتنام و کلمن و فوکویاما و از روش پیمایشی(با ابزار پرسشنامه) و اسنادی (با استفاده از کتاب ها و مقاالت) بهره گرفته شد.
روایی و پایایی پرسشنامه در طول فرایند تحقیق مورد تایید قرار گرفت .داده های تحقیق پس از جمع آوری بر اساس سوال
های پژوهش و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی تحلیل شدند .یافته های پژوهش نشان داد که سیاست های اجتماعی از
جمله قانون مداری ،عدل و برابری ،توسعه سرمایه های انسانی ،عدالت آموزش و رفع نابرابری های آموزشی ،رفع تبعیض
اقتصادی و رفع فساد اداری بر حفظ سرمایه اجتماعی در ابعاد مشارکت سیاسی ،انسجام اجتماعی و اعتماد اجتماعی تاثیر مثبت
و معنی داری دارند .در نتیجه می توان با توجه بیش از پیش به سیاست های شناسایی شده در این پژوهش در راستای حفظ
سرمایه اجتماعی در سطح جامعه گام های موثری را برداشت.
واژگان کلیدی :سیاست های اجتماعی ،نظام جمهوری اسالمی ،سرمایه اجتماعی.
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مقدمه
در سال های اخیر اهمیت سرمایه اجتماعی به مثابه یک دارای نامشهود سازمانی ،مورد توجه عالقه
مندان مباحث سازمان و مدیریت قرار گرفته است .جوامع بهره مند از سطوح باالتر سرمایه اجتماعی
از دستاورد های توسعه ای بهتر و حکومت کارا تری برخوردارند .جاها و کوکس )2015(1در این
خصوص بیان می دارند که دولت هایی که از طریق بستر سازی و اعتماد سازی می توانند به تولید
سرمایه اجتماعی بپردازند .یعنی بستر های تحریک و تشویق افراد و ایجاد محیطی که افراد با اعتماد
به تولی بپردازند .امروزه دولت ها می توانند در تشکیل یا افزایش اشکال سودمند سرمایه اجتماعی
نقش موثری را ایفا کنند .در مقابل عدم توجه کافی دولت ها بر آثار ناشی از وضع و اجرای سیاست
های خاص بر ارتباطات اجتماعی و چگونگی انتقال منابع و قدرت میان اقشار و گروههای مختلف
جامعه می تواند به سهولت انباره موجود سرمایه اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده و آن از بین ببرد
(کیم 2و همکاران2016 ،؛ لیانگ 3و همکاران .)2017 ،در ایجاد و گسترش سرمایه اجتماعی کارآمد
عوامل زیادی از قبیل عوامل فرهنگی و تاریخی دخالت دارند و در نتیجه اثر گذاشتن بر انباشت این
سرمایه گذاری و به عبارتی سرمایه گذاری بر روی آن زمان بر و هزینه بر خواهد بود(کارملی 4و
همکاران.)2009 ،
ویژگی بین رشته ای مفهوم سرمایه اجتماعی ،ائتالف گستردهای از دانشمندان رشتههای مختلف
دانشگاهی را موجب شده است که تمامی آنها بر موضوعات مرتبط با سیاستگذاری چون بهداشت،
جرم ،تجدید نسل ،اشتغال و پیشرفت آموزشی تمرکز دارند (استرومگرن 5و همکاران .)2016 ،از نظر
لحاظ کردن شبکه ها و هنجارهای مشترک به عنوان شکلی از سرمایه ،توجه عده ای از اقتصاد دانان
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را جلب کرده و درهای معموالً بسته و محفل مباحث جدی مربوط به خط مشی ها را باز نموده
است(تامپسون.)2018 ،1
گرایش فزاینده ای برای مفهوم «سرمایه اجتماعی» و پیامدهای آن برای رفاه جامعه و سیاستگذاری
عمومی وجود دارد .ورود این مفهوم به عرصه عمومی از انتشار مطالعه ای در سال  1993آغاز شد
که نشان داد ،سرمایه اجتماعی بیشتر می تواند نهادهای دموکراتیک را کاراتر کند (پوتنام.)1992 ،
یک مطالعه پیشتر نشان داده بود که سرمای ه اجتماعی ممکن است برای توسعه سرمایه انسانی فردی
مهم باشد(کلمن .)1988 ،مطالعات اخیر به دنبال ایجاد پیوندهای بین سرمایه اجتماعی و دیگر
موضوعات اجتماعی و اقتصادی بوده است .بانک جهانی «شواهد فراوانی» را گزارش کرده است
که سرمایه اجتماعی نقش بسیار مهمی در کاهش فقر و توسعه پایدار انسانی و اقتصادی
دارد(مصطفوی . )1391 ،بررسی های سرمایه اجتماعی به سه طریق در تجزیه و تحلیل سیاستگذاری
وارد شد:
نخست ،بسیاری از سیاستگذاری ها و برنامه های فعلی به عنوان یکی از اهداف اصلی شان توسعه
اشکال سرمایه اجتماعی را دارند .حتی اگر ا هداف عینی شان همیشه در چنین بیانی نیامده باشد.
چنین سیاستگذاری هایی در حوزه هایی مانند آموزش ،تأمین رفاه ،خدمات خانواده و ناحیه ،ورزش
و هنر ،ارتباطات و تأمین خدمات اساسی ایجاد می شود .دوم ،برخی سیاستگذاری ها و برنامه های
دولت ،اگرچه به طور خاص بر سرمایه اج تماعی متمرکز نیست ،می توان د بر آن اثر بگذارد .مثالً
قوانین مسئولیت عمومی برای ایجاد انگیزه برای شرکتها و سازمان ها در عملکرد ایمن و تأمین
سازوکاری برای جبران افرادی که از حوادث رنج می برند وضع می شوند .سوم ،حضور سرمایه
اجتماعی عظیم ممکن است دامنه گزینه ه ای خط مشی فراروی دولت را گسترش دهد .تقویت و
مهار سرمایه اجتماعی در برخی موارد ممکن است از وابسته شدن به خدمات اجتماعی با پشتیبانی
مالی دولت اثر بخش تر باشد ( افتخاری.)1392 ،
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در یک نظام اجتماعی ،تقابل میان کنش گران ،پایه و اساس نظام به شمار می رود .بر مبنای کنشهای
هدفمند ،این تقابل در راستای تامین اهداف نهایی کنش گران است(جی ها 1و همکاران.)2018 ،
تقابل در مبادالت دائمی کاال و خدمات بین افراد و گروهها در هر تشکل ساده ای از یک جامعه
دیده می شود و این ،جامعه را از یک طرف در تولید هنجارهای مشترک ،هویت مشترک ،اعتماد و
اطمینان و از طرف دیگر روابط اقتصادی قوی با یکدیگر متحد می سازد (پانگ.)2018 ،2
استان خوزستان به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و اقتصادی همواره از اهمیت و جایگاه مهمی
برخوردار بوده است .وجود چاه های متعدد نفتی و جلگه ی حاصلخیز خوزستان و همچنین عبور
رودخ انه های مهم کارون و اروند که در نهایت به خلیج فارس منتهی می شوند ،موجب شده است
که این منطقه موقعیت ژئوپلیتیک خاصی پیدا کند و همواره مورد توجه حکومت های داخلی ،منطقه
ای و فرا منطقه ای قرار گیرد .این استان به دلیل مرزی بودن از اهمیت استراتژیکی باالی برخوردار
است .اهمیت این استان برای کل کشور بر هیچ فردی پوشیده نیست :حضور اقوام مختلف در این
استان یک فرصت محسوب می شود و این مسئله نوعی تمرین برای درس وحدت و انسجام ملی به
شمار می رود  ،وجود اقوام یک فرصت است و در صورتی که به آنها توجه نشود و غفلتی در این
زمینه صورت بگیرد به یک تهدید تبدیل می شود .یکی از رسالت های مهم فرهنگی ،پر کردن خالء
های موجود در این زمینه است ،استان خوزستان با دارا بودن منابع عظیم انرژی و زمین های زراعی
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می کند ،در حالی که ساکنین این منطقه در محرومیت و فقر نسبی به سر می برند.
بنابراین ضرورت دارد جهت جلوگیری از درونی شدن احساس محرومیت دولت با کاهش نابرابری
های اجتماعی اقوام از طریق توجه بیشتر به این مناطق ،افزایش میزان بهره مندی از رفاه اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و انسانی ،تأمین مسکن مناسب ،افزایش درصد باسوادان ،گسترش تأمین اجتماعی
و بهداشت و درمان باال بردن سن امید به زندگی ،تأمین اشتغال و امرار معاش ،افزایش مهارت های
رندگی ،ارتقای سطح ارتباطات جهت کاهش فاصله اجتماعی تقویت پیوندهای اجتماعی بین بخش
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ها و نواحی مختلف ،بسط گسترش نگرش گرایش فرا منطقه ای و فرا قومی زمینه های رضایت مندی
و آسایش بیش از پیش ساکنین این منطقه (اعم از عرب ،فارس و لر) فراهم آورده شود ،اهمیت این
مسئله و بخش فرهنگ به گونه ای است که رهبر معظم انقالب این بخش را همانند هوا برای نفس
کشیدن انسان ها عنوان می کنند .بین سیاست های اجتماعی هر نظام وحفظ سرمایه اجتماعی ،امنیت
ملی و ساختار سیاسی آن رابطه متقابل ،درونی و تنگاتنگ وجود دارد ،که بی توجهی به آنها و عدم
شناخت بستر مناسب آنها نه تنها امر حفظ و توسعه سرمایه اجتماعی را دشوار می سازد ،بلکه امنیت
ملی کشور را ب ا مخاطرات زیادی روبرو خواهد ساخت،لذا شناخت ظرفیت های استان خوزستان و
استفاده از این ظرفیت ها نقش بسزایی در حفظ و توسعه سرمایه اجتماعی استان وایجاد وحدت و
همگرایی فرهنگی خواهد شد.
نظام جمهوری اسالمی به عنوان یک قدرت تأثیرگذار و نوظهور در طول  40سال گذشته نقش مهم
و غیرقابل انکاری در حفظ و توسعه سرمایه اجتماعی استان خوزستان داشته است .در این میان،
پژوهش حاضردرصدد است تا به بررسی وشناسایی سیاست های اجتماعی نظام جمهوری اسالمی
ایران برحفظ سرمایه اجتماعی در استان خوزستان بپردازد .لذا دراین تحقیق ،تالش شده میزان تاثیر
سیاست های اجتماعی نظام جمهوری اسالمی ایران برحفظ سرمایه اجتماعی(اعتماد ،انسجام و
مشارکت سیاسی) استان خوزستان مشخص گردد .سرمایه اجتماعی مفهومی جدید ،مهم ،قابل توجه
و پویاست که با تأکید بر متغیرهای اجتماعی در تحلیل های اقتصادی بر غنای علوم اجتماعی می
افزاید .به تدریج کاربرد سرمایه اجتماعی و مفید بودن آن در حیطه هایی چون توسعه اجتماعی،
توسعه اقتصادی ،منطقه ای و محلی ،مطالعات اجتماع محلی ،خانواده ،جوانان ،مردم ساالری ،جرم
و خشونت و بهداشت عمومی و پایداری زیست محیطی به اثبات رسیده است .در عین حال ،روز
به روز محدودیت های سرمایه اجتماعی نیز روشن تر شده و توجه به آن واقع گرایانه شده است
(پیران و همکاران .) 1385 ،سرمایه اجتماعی مفهومی چند بعدی در علوم اجتماعی و تاثیر گذار در
بسیاری از حوزه های جامعه است ،و در ادبیات مرتبط با توسعه نیز جایگاه ویژ ه یافته است به گونه
ای که برخی آن را حلقه مفقود شده توسعه می داند با این استدالل که افرادی که از سرمایه اجتماعی
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باال برخودار هستند تمایل بیشتری به زندگی سالم و شادتر و شرکت در فعالیت های اجتماعی در
جوامع دارند(قنبری و همکاران1394 ،؛ ویل 1و همکاران2018 ،؛ دورنیچ .)2018 ،2سرمایه اجتماعی
با در خدمت مردم برای چگونگی ارتباط با دیگران ،به نوبه خود برای افراد و جوامع نتایج مثبتی از
جمله سازگاری با محیط را به همراه داشته است(برین.)2009 ،3
منظور از سرمایه اجتماعی انسجام درونی فرهنگی و اجتماعی جامعه ،هنجارها و ارزشهای حاکم بر
تعامالت فیمابین مردم و نهادهایی است که این هنجارها و ارزشها در آن تعبیه می شوند(آمور،4
 .) 2017سرمایه اجتماعی به منزله چسبی است که انسجام جوامع را تضمین می کند و بدون آن هیچ
رشد اقتصادی یا بهزیستی انسانی میسر نمی شود(قادری .)1392 ،کلمن  )1996 (5معتقد است سرمایه
اجتماعی ،به نوبه خود ،هنگامی به وجود می آید که روابط میان افراد به شیوه هایی دگرگون شود
که کنش را تسهیل کند .مفهوم سرمایه اجتماعی بر منافع بالقوه پیوندهای اجتماعی احاطه دارد
(مگدول و بسل .) 2003 ،6مفهوم سرمایه اجتماعی نشان ده نده آن است که چگونه ساختار اجتماعی
یک گروه می تواند به عنوان منبعی برای افراد آن گروه عمل نماید(النگ و رامریز .)2017 ،7به دیگر
سخن سرمایه اجتماعی عبارت است از ارزش آن جنبه از ساختار اجتماعی که به عنوان منبعی در
اختیار اعضا قرار می گیرد تا بتوانند به اهداف خود دست یابند(شب افروزان.)1397 ،
بر این اساس مفهوم سرمایه اجتماعی دارای دو جز مهم است -1 :سرمایه اجتماعی منابع جا گرفته
در روابط اجتماعی را نسبت به روابط فردی نمایان می کند -2 .دسترسی و استفاده از منابع موجود
در اجتماع تنها با عضویت در شبکه های اجتماعی م ذکور قابل کسب است .بنابراین سرمایه اجتماعی
یک جایگاه مشترک برای اعضا و شبکه ها خلق می کند تا با استفاده از این سرمایه به سود و رفاه
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باالتر رسند(جاوید و ایزدی .)1390 ،ادواردز ،) 2004(1عقیده دارد که سرمایه اجتماعی به ارزشها
و هنجارهایی مربوط است که از پیوند ها و روابط متقابل گروهی اجتماعی تفاهم شده مردم نشات
گرفته و به نوبه خود پدیدآورنده آن پیوندها و روابط نیز محسوب می شود .سرمایه اجتماعی را به
سادگی می توان به عنوان وجود مجموعه م عینی از هنجارها یا ارزش های غیررسمی تعریف کرد که
اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجاز است ،در آن سهیم هستند .مشارکت در ارزش
ها و هنجارها به خودی خود باعث تولید سرمایه اجتماعی نمی گردد ،چرا که این ارزش ها ممکن
است ارزش های منفی باشد» (فوکویاما .)1386 ،سرمایه اجتماعی با تعدیل یا از کار انداختن نارسایی
هایی چون کارایی تخصیصی ،کساد ی سازمانی ،مشکل کارگزاری و فساد در بخش عمومی و نیز
تنش و تعارض های احتمالی بین سیاستمداران و بوروکرات ها و تقویت نظارت درونی امکان ارائه
همکاری عمومی بهتری را فراهم می کند (مصطفوی .) 1391 ،جوامع بهره مند از سطوح باالتر سرمایه
اجتماعی از دستاورد های توسعه ای بهتر و حکومت کارا تری برخوردارند(روث .)2018 ،2دولت
هایی که از طریق بستر سازی و اعتماد سازی می توانند به تولید سرمایه اجتماعی بپردازند .یعنی بستر
های تحریک و تشویق افراد و ایجاد محیطی که افراد با اعتماد به تولی بپردازند(اوتیسونومیا.)2016 ،3
سوال های پژوهش عبارتند از :
• سیاست های اجتماعی نظام جمهوری اسالمی ایران چه تاثیری بر حفظ اعتماداجتماعی دراستان
خوزستان گذاشته است؟
• سیاست های اجتماعی نظام جمهوری اسالمی ایران چه تاثیری برحفظ انسجام اجتماعی دراستان
خوزستان گذاشته است؟
• سیاست های اجتماعی نظا م جمهوری اسالمی ایران چه تاثیری بر مشارکت اجتماعی دراستان
خوزستان گذاشته است؟
1

. Edwards
. Roth
3
. Utsunomiya
2
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روش شناسی
روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است .جامعه آماری مورد نظر شامل کلیه شهروندان
خوزستان به تعداد  4710488بود ،با استفاده با استفاده از روش نمونه گیری خوشه تصادفی
چندمرحله ای  384نفر به عنوان نمونه آماری جهت مطالعه انتخاب شده است .برای تعیین حجم
نمونه مورد نظر با توجه به حجم جامعه آماری از فرمول کوکران استفاده شد.
ابزار گردآوری پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که با استفاده از تکنیک دلفی طراحی و تدوین
شده است .پس از طراحی گویه های پرسشنامه بر اساس متون نظری و تجربی ،گویه هایی پرسشنامه
برای متخصصان علوم اجتماعی و علوم سیاسی ارسال و از آنها خواسته شد که درجه اهمیت آن ها
را مشخص کنند ،پس از گردآوری داده ها در مرحله اول ،رتبه بندی های به دست آمده درباره
مولفه های مشخص شده و در مرحله بعد پرسشنامه تنظیم شده که حاوی رتبه بندی حاصل از
نظرخواهی در مرحله اول بود ،برای متخصصان ارسال شد و از آنها خواسته شد که توافق نظر خود
را با رتبه بندی به دست آمده اعالم کنند .پرسشنامه اولیه دارای  79گویه بود که پس از توجه کامل،
با نظر متخصصان به  35گویه کاهش یافت.
در نتیجه روایی محتوایی و صوری آن مورد تایید متخصصان قرار گرفت .همچنین برای بررسی
روایی این پرسشنامه روش تحلیل عاملی تأییدی به کار گرفته شد ،که مقدار شاخص پایایی های
ترکیبی(  )CRبرابر با  0 /81و شاخص میانگین واریانس استخراج شده ( 0/62 )AVEبه دست آمد
که نشان دهندة قابلیت اعتماد کافی و مناسب پرسشنامه است .برای سنجش پایایی پرسشنامه نیز بر
اساس ضریب آلفای کرونباخ  α=0 / 87به دست آمد .پرسشنامه در بخش اول ،شامل مشخصات
فردی و در بخش دوم شامل  35گویه که بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت (شامل :خیلی کم،
نمره  ،1کم ،نمره  ،2تا اندازه ای ،نمره  ،3زیاد ،نمره  4و خیلی زیاد ،نمره  )5طراحی شده است .این
پرسشنامه دارای هفت بعد قانون مداری ( 5سوال) ،برابری ( 5سوال) ،توسعه انسانی (  5سوال) ،عدالت
اجتماعی( 5سوال) ،عدالت آموزشی (  5سوال) ،رفع فساد اداری ( 5سوال) و رفع تبعیض اقتصادی
( 5سوال) می باشد .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری  SSPS19در دو سطح
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توصیفی و استنباطی انجام شد  .در سطح توصیفی از آماره های نظیر میانگین ،انحراف استاندارد،
کجی و کشیدگی و در سطح استنباطی از تحلیل عاملی اکتشافی بهره گرفته شد.
یافته ها
در جدول  1ابعاد و گویه های پرسشنامه پژوهش ارائه شده است ،تا مبنایی جهت فهم بهتر نتایج
پژوهش حاضر فراهم گردد.
جدول :1گویه ها و ابعاد پرسشنامه پژوهش
ابعاد

شماره

1

قانون مداری

شرح
توسعه قانومنداری زمینه پیوند الیه های مختلف جامعه به همدیگر می شود.

2

توجه نظام به نهادینه سازی قانون ،زمینه ایجاد وحدت در میان اعضای جامعه خواهد شد.

3

معرفی و توضیح قوانین شهروندی از سوی نظام زمینه افزایش مشارکت سیاسی را برای اعضای جامعه فراهم می آورد.

4

ترویج قانون صحیح و مبتنی بر اصول انسانی زمینه ای فراهم می آورد که اعتماد در سطح اجتماع نهادینه شود.

5

هنگامی که قانون زمینه ای فراهم آورد که زمینه های اختالف بین اقشار و قومیت های مختلف را بردارد اعتماد نهادی در
سطح اجتماع شکل خواهد گرفت.

6

برابری

7

توسعه عدل و برابری از سوی نظام و القای آن به سطح اجتماع ،اعتماد مرد به یکدیگر را افزایش می آورد.
نفی هر گونه ستمگری و سلطه پذیری و اجرای قسط و عدل از سوی مسئولین نظام زمینه مشارکت سیاسی را در میان افراد
جامعه افزایش می دهد.

8

هنگامی که نظام تاکید داشته باشد مردم از هر قوم و قبیله ای که باشند ،از حقوق مساوی برخوردار باشند ،انسجام اجتماعی
افزایش یابد.

9

زمانی که همه افراد اعم از زن و مرد ،به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند ،منجر به مشارکت سیاسی تمامی افراد جامعه
خواهد شد.

10
11

افراد جامعه زمانی به هم اعتماد خواهند کرد که وضع قانونمداری و حمایت مسئوالن را عادالنه بدانند.
توسعه انسانی

تقویت شبکه های راهبردی توسعه انسانی می تواند در انسجام اجتماعی اعضای جامعه موثر باشد.

12

برنامه ریزی مدون برای توسعه شایستگی های نیروی انسانی اعتماد اجتماعی را به همراه خواهد آورد.

13

سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت بر روی آموزش و پرورش می تواند اعتماد اجتماعی را افزایش دهد.

14

تالش برای ریشه کن کردن بی سوادی افزایش انسجام اجتماعی را به همراه خواهد آورد.

15
16

افزایش حمایت از شرکت های دانش بنیان و تعاونی کارآفرین می تواند مشارکت سیاسی را افزایش دهد.
عدالت اجتماعی

ارزش گذاری به برابری سیاسی و اجتماعی زمینه توسعه مشارکت سیاسی در میان آحاد جامعه می شود.

17

وجود حقوق برابر برای همه اعضای جامعه انسجام اجتماعی را به همراه خواهد آورد.

18

برقراری و پایداری دموکراسی در تمامی عرصه ها اعتماد اجتماعی اعضای جامعه را باال خواهد برد.

19

مفهوم مردم ساالری دینی عاملی موثر بر انسجام اجتماعی می باشد.

20

توجه و رسیدگی یکسان به تمامی اقشار جامعه با هر قومیت و زبانی مشارکت سیاسی جامعه را باال خواهد برد.
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21

عدالت آموزشی

22

دسترسی آسان به فضاهای آموزشی می تواند زمینه اعتماد اجتماعی را فراهم آورد.
مجتمع سازی ،توسعه مدارس شبانه روزی و امکان دسترسی با کمک وسایل حمل و نقل از مسائلی است که انسجام اجتماعی
را باال می برد.

23

فراگیری آموزش و پرورش رایگان برای دوره تحصیلی مختلف می تواند اعتماد اجتماعی را افزایش دهد.

24

توجه ویژه به مناطق محروم برای توسعه امکانات آموزشی می تواند منجر به افزایش مشارکت سیاسی شود.

25
26

برخوداری یکسان همه اقشار جامعه از حق آموزش می تواند مشارکت سیاسی بیشتری را به همره داشته باشد.
رفع فساد اداری

انعکاس فساد اداری در مطبوعات از سوی مسئوالن می تواند مشارکت سیاسی را افزایش دهد.

27

افزیش شایسته ساالری و کاهش چاپلوسی ،تملق و ظاهر سازی زمینه انسجام اجتماعی را فراهم می آورد.

28

ارتقای سالمت سازمانی برای مبازره با فساد ادرای می تواند راهکاری موثر بر اعتماد اجتماعی باشد.

29

وجود عزم راسخ دولت و مسئوالن برای مبازره نهادی برای ریشه کن کردن فساد اداری اعتماد اجتماعی را افزایش
می دهد.

30

شفافیت ،افزایش آگاهی مردم از تصمیمات ،عملکرد و سازو کارهای نظام می تواند اعتماد اجتماعی را افزایش دهد.

31

رفع تبعیض

32

اقتصادی

شناسایی برخوردهای نابرابر با اقشار جامعه می تواند اعتماد اجتماعی را افزایش دهد.
تالش برای رسیدگی به اقشار کم درآمد و در معرض خطر می تواند انسجام اجتماعی را افزایش دهد.

33

افزایش بسته های حمایتی دولت برای اقشار کم درآمد جامعه می تواند مشارکت سیاسی آنها را افزایش دهد

34

برابری در پرداخت ها متناسب با سطح اقشار مختلف در برنامه هایی همچون یارانه های ،سهام عدالت می تواند اعتماد
اجتماعی را افزایش دهد.

35

اهتمام مسئوالن برای کاهش فاصله طبقات اجتماعی و ریشه کردن فقر زمینه ای است که الیه های مختلف جامعه به هم پیوند
می دهد.

قبل از انجام تحلیل استنباطی الزم بود که از پیش فرض های تحلیل عاملی اکتشافی از جمله نرمال
بودن توزیع داده ها ،کفایت نمونه برداری و تناسب داده ها برای انجام تحلیل عاملی اطمینان حاصل
شود .کالین )2011(1پیشنهاد می کنند که در تحلیل عاملی ،قدر مطلق چولگی و کشیدگی متغیرها
نباید از  ±1/96بیشتر باشد .با توجه به جدول شماره  2قدر مطلق چولگی و کشیدگی تمامی متغیرها
کمتر از مقادیر مطرح شده می باشد.
جدول  :2شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

چولگی

کشیدگی

سیاست های اجتماعی

3/07

0/40

-0/23

0/58

قانون مداری

3/13

0/66

-0/69

1/00

برابری

3/12

0/64

-0/75

1/22

. Kline

1

تحلیل سیاستهای اجتماعی تأثیرگذار نظام جمهوری اسالمی ایران بر39......................................................
توسعه انسانی

3/08

0/72

-0/43

0/58

عدالت اجتماعی

3/05

0/87

-0/41

0/41

عدالت آموزشی

3/03

0/50

0/09

0/05

رفع فساد اداری

2/97

0/71

0/05

0/70

رفع تبعیض اقتصادی

3/12

0/71

-0/34

0/89

شاخص کفایت نمونه گیری برابر  0/81بود .هر چه اندازه شاخص  KMOبه  1نزدیک تر باشد،
«کفایت نمونه گیری» بهتری در انتخاب معرف ها (متغیرهای آشکار) وجود داشته است .نقطه برش
اندازه شاخص  KMOبرای «کفایت نمونه گیری»  0/6بیان ش ده است یعنی اگر شاخص KMO

باالتر از  0/6باشد ،مالک «کفایت نمونه گیری» برآورد شده است و اگر پایین تر از  0/6باشد به این
معنی است که مالک «کفایت نمونه گیری» برآورد نشده است .بنابراین حجم نمونه برای انجام
تحلیل عاملی کافی می باشد .همچنین مقدار آزمون بارتلت  9451 /40در سطح  0/01معنی دار است
که نشان می دهد ماتریس همبستگی در جامعه برابر صفر نمی باشد .بنابراین شرایط تحلیل عاملی
حاصل شده است .در جدول  3نتایج مربوط به این دو آزمون آمده است.
جدول  :3شاخص کفایت نمونه برداری و آزمون کرویت بارتلت
شاخص کفایت نمونه برداری

0/83

آزمون مجذور کای آزمون بارتلت

9451/40

درجه آزادی

595

سطح معنی داری

0/000

در جدول  ، 4بارهای عاملی هر یک از عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی ارائه شده است ،مطالعات
مقادیر مختلفی برای پذیرش گویه های در تحلیل عاملی عنوان کرده اند ،اما یک اتفاق نظر برای
مقدار  0 /30وجود دارد ،بر این اساس گزاره هایی که عامل نتواسته اند باالتر از  0 /30از تغییرات آن
ها را تبیین کنند ،بایستی تعدیل یا حذف گردد .لذا حداقل میزان قابل قبول جهت پذیرش گویه ها
در عوامل زیر بنایی 0 /30 ،در نظر گرفته شد .بر مبنای نتایج جدول  ، 4بار عاملی همه گویه ها باالتر
از مقدار  0/30و قابل قبول بودند.
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جدول  :4بارعاملی گویه های تاثیر گذار بر سرمایه اجتماعی
گویه

بارعاملی

گویه

بارعاملی

گویه

بارعاملی

1

0/84

13

0/55

25

0/41

2

0/61

14

0/81

26

0/55

3

0/53

15

0/85

27

0/56

4

0/80

16

0/80

28

0/64

5

0/56

17

0/77

29

0/60

6

0/52

18

0/86

30

0/68

7

0/71

19

0/86

31

0/53

8

0/75

20

0/78

32

0/60

9

0/74

21

0/64

33

0/70

10

0/72

22

0/57

34

0/49

11

0/74

23

0/63

35

0/66

12

0/65

24

0/52

-

-

در مرحله بعد از تحلیل عاملی ،ارزش های ویژه عامل ها با روش تحلیل مؤلفه های اصلی و قدرت
تبیین واریانس و درصد تجمعی واریانس آزمون مشخص شد ،همانگونه که در جدول  5مشخص
است  66/86درصد از واریانس کل را تبیین می کند که قدرت تبیین نسبتاً مناسبی است.
جدول  :5مجموع مجذورات بارهای عاملی استخراج شده
درصد تجمعی

ارزش ویژه بعد از

واریانس

چرخش

عامل

ارزش ویژه

درصد تبیین واریانس

6/79
5/87

قانون مداری

7/32

20/92

20/92

برابری

6/04

17/26

38/19

توسعه انسانی

4/72

13/50

51/69

4/03

عدالت اجتماعی

1/72

4/92

56/61

2/28

عدالت آموزشی

1/46

4/18

60/79

1/77

رفع فساد اداری

1/10

3/16

63/96

1/34

رفع تبعیض اقتصادی

1/01

2/90

66/86

1/29

نتایج حاصل از جدول  5و نتیجه گیری آزمون شیب دامنه در قالب نمودار سنگ ریزه (نمودار شماره
 )1آمده است ،که  7عامل نشان می دهد.

تحلیل سیاستهای اجتماعی تأثیرگذار نظام جمهوری اسالمی ایران بر41......................................................

نمودار  :1نمودار سنگ ریزه برای تعیین تعداد عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی

جدول  : 6ماتریس دوران یافته گویه های عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی بعد از چرخش واریماکس
را نشان می دهد.
گویه ها
3

جدول :6ماتریس دوران یافته گویه ها و عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی
سیاست های اجتماعی بر
اعتماد اجتماعی
انسجام اجتماعی
مشارکت سیاسی
0/57

7

0/73

9
15

0/84
0/91

16

0/86

20

0/73

24

0/64

25

0/56

26

0/54

33
1

0/63
0/83

2

0/60

8

0/85
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11

0/47

14

0/86

17
19

0/73
0/89

22

0/71

27

0/73

32

0/66

35

0/77

4

0/88

5
6

0/68
0/73

10

0/79

12

0/66

13

0/51

18

0/91

21

0/73

23
28

0/51
0/78

29

0/74

30

0/66

31

0/69

34

0/66

با توجه به نتایج تحلیل عاملی می توان دریافت که سیاست های اجتماعی نظام جمهوری اسالمی
ایران تاثیری مثبت و معنی داری بر سرمایه اجتماع ی در ابعاد مشارکت سیاسی ،انسجام اجتماعی و
اعتماد اجتماعی دارد.
بحث و نتیجه گیری
سرمایه اجتماعی که موضوعی فرهنگ مدار و کلید واژ ه های ادبیات آن بر اعتماد ،انسجام و
مشارکت سیاسی استوار است ،از جایگاهی قابل توجه در اداره نظام های امروزی بر خوردار
می باشد .این بدین معنی می باشد که توانایی تعیین اولویتها به گونه ای با دارایی های نامرئی مانند
جذابیت های فرهنگی ،شخصیتی و ارزشها همسو بوده و اعتبار معنوی را پدید می آورد .شناخت
سیاست های اجتماعی نظام جمهوری اسالمی ایران در بخش های مختلف کشور و نحوه تاثیر گذاری
آنها وظیفه ای است که باید مسئوالن و مدیران و نخبگان جامعه با تالشی بیشتر به آن بپردازند و

تحلیل سیاستهای اجتماعی تأثیرگذار نظام جمهوری اسالمی ایران بر43......................................................
دالیل عدم اجرای سیاست های اجتماعی نظام جمهوری اسالمی ایران که درسند چشم انداز توسعه
مطرح شده است را بیابند ،چراکه سیاست های اجتماعی هر نظام ،اوال" زیربنای رشد و توسعه
فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی واقتصادی کشور می باشند .ثانیا" حفظ سرمایه اجتماعی (اعتماد،انسجام
ومشارکت سیاسی) کشور به این سیاست ها واب سته است .تجزیه و تحلیل سوال های پژوهش نشان
داد که سیاست های اجتماعی از جمله قانون مداری ،عدل و برابری ،توسعه سرمایه های انسانی،
عدالت آموزش و رفع نابرابری های آموزشی ،رفع تبعیض اقتصادی و رفع فساد اداری بر حفظ
سرمایه اجتماعی در ابعاد مشارکت سیاسی ،انسجام اج تماعی و اعتماد اجتماعی تاثیر مثبت و معنی
داری دارند.
جهان بخش و حق پناه( ) 1394در مطالعه خود بیان داشت ،که سیاست گذاری در عرصه های
اجتماعی جلوه گر عقالنیت وتالش برای هدایت جامعه وسامان دهی مناسبات اجتماعی با مرجعیت
کالن قدرت مستقر است .از نظر وی یکی از مهم ترین عرصه های سیاست گذاری را می بایست،
مدیریت تنوعات اجتماعی از جمله تنوعات قومی دانست .یافته های پژوهش نشان می دهد به رغم
دستاوردهای قابل توجه سیاست گذاری در این عرصه عموما تابع ادراک مبتنی از محیط داخلی
وخارجی وفقدان راهبردی به سیاست گذاری درباب اقوام ا یرانی در دو دهه نخست وناهماهنگی در
اجرای راهبردهای سیاست های کالن نظام است .زندحسامی و حقیقت طلب (  )1392بیان داشت که
برای توسعه همه جانبه یک کشور مشارکت همه گروه ها مخصوصا جوانان مورد نیاز است .جوانان
از آنجای که عمرباقی مانده طوالنی وهمچنین انرژی فراوانی دارند،می تواند در این راستا مفید فایده
فروان باشند .ولی برخی از ویژگی ها وشرایط جامعه معاصر می تواند باعث کاهش مشارکت
اجتماعی و در نتیجه انزواطلبی آنها شود .عدم مشارکت اجتماعی و انزوای اجتماعی به معنای صعف
روابط وپیوندهای اجتماعی افراد با جامعه و نظام حاکم و همچنین با نهادها و
سازمان های اجتماعی می باشد .طباطبایی و مرجلیلی ( ) 1392در مطالعه ای گزارش کردند که
عواملی چون تعلقات تاریخی ،تعهدات فرهنگی و میزان اعتماد اعتقاد به دین از جمله عواملی هستند
که در میزان انسجام ،اعتماد و مشارکت اجتماعی دانشجویان تاثیر گ ذاشته ،بطور کلی
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یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که هرچه تعلقات تاریخی ،تعهدات فرهنگی واعتقادات
دینی افزایش یابد ،به نسبت میزان اعتماد ،انسجام ومشارکت اجتماعی و در کل ،سرمایه اجتماعی
افزایش می بابد .نتایج حاصل همسو با یافته های پژوهش حاضر می باشد.
در ر استای نتایج به دست آمده می توان بیان کرد که سیاست های اجتماعی نظام در راستای تاکید
بر قانون مداری ،عدل و برابری ،توسعه سرمایه های انسانی ،عدالت آموزش و رفع نابرابری های
آموزشی ،رفع تبعیض اقتصادی و رفع فساد اداری زمینه حفظ سرمایه اجتماعی را در ابعاد انسجام
اجتماعی ،اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی دو چندان می کند ،به طور کلی میزان سرمایه اجتماعی
در هر گروه یا جامعه ای نشان دهنده میزان اعتماد افراد به یکدیگر است .همچنین وجود میزان قابل
قبولی از سرمایه اجتماعی موجب تسهیل کنش های اجتماعی می شود ،به طوری که در مواقع بحرانی
می توان برای حل مشکالت از سرمایه اجتماعی به عنوان اصلی ترین منبع حل مشکالت و اصالح
فرآیندهای موجود سود برد .از این رو شناسایی عوامل موثر در تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی
اهمیت بسزایی دارد .از عناصر اصلی سرمایه اجتماعی را با آن می توان به آگاهی به امور عمومی،
سیاسی ،اجتماعی ،وجود انگیزه در افراد جامعه که در پی کسب این دسته از آگاهی ها برآیند ،اعتماد
عمومی به یکدیگر ،اعتماد به نهادهای مردمی و دولتی ،مشارکت غیر رسمی همیارانه در فعالیت های
داوطلبانه در تشکل های غیر دولتی ،خیریه ای ،مذهبی ،اتحادیه ها ،انجمن های صنفی و علمی و. ...
در مجموع در سه عنصر انسجام اجتماعی ،اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی مفهوم سازی خواهند
شد ،اگر سرمایه اجتماعی را ارتباط و شبکه های اجتماعی ای که می توانند اطمینان و حس همکاری
را در میان افراد جامعه را افزایش دهند قلمداد کنیم .آنچه بیش از پیش اهمیت پیدا می کند نقش
سیاست های اجتماعی نهادی متولی امر در تشکل این سرمایه است .چرا که آنها می توانند زمینه ساز
و تسهیل گر حفظ و توسعه ابعاد سرمایه اجتماعی باشند.
در راستای تاثیر گذاری سیاست های اجتماعی بر حفظ اعتماد اجتماعی باید عنوان داشت که ترویج
قانون صحیح و مبتنی بر اصول انسانی  ،تالش برای کاهش اختالف بین اقشار و قومیت های مختلف،
توسعه عدل و برابری از سوی نظام و القای آن به سطح اجتماع ،قانون مداری ،برنامه ریزی مدون

تحلیل سیاستهای اجتماعی تأثیرگذار نظام جمهوری اسالمی ایران بر45......................................................
برای توسعه شایستگی های نیروی انسانی ،سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت بر روی آموزش
و پرورش ،برقراری و پایداری دموکراسی در تمامی عرصه ها ،د سترسی آسان به فضاهای آموزشی،
فراگیری آموزش و پرورش رایگان برای دوره تحصیلی مختلف ،ارتقای سالمت سازمانی برای
مبازره با فساد ادرای ،وجود عزم راسخ دولت و مسئوالن برای مبازره نهادی برای ریشه کن کردن
فساد اداری ،شفافیت ،افزایش آگاهی مردم از تصمیمات ،عملکرد و سا زکارهای نظام ،شناسایی
برخوردهای نابرابر با اقشار جامعه  ،برابری در پرداخت ها متناسب با سطح اقشار مختلف در برنامه
هایی همچون یارانه های ،سهام عدالت می تواند منجر به حفظ و توسعه اعتماد اجتماعی شود .باید
عنوان کرد که افراد در هر جامعه ای برای رفع نیازهایشان مج بور به برقراری رابطه با دیگران هستند.
برقراری هر ارتباطی مستلزم پیش نیازها و زمینه هایی است که این ارتباط و کارآیی آن برای رفع
نیاز مورد نظر را تضمین کند .یکی از مهمترین الزمه های ارتباط مفید در سطح هر جامعه ،اعتماد
است .اعتماد اجتماعی یک رکن بنیادین در حف ظ حیات اجتماعی ،نظم و استقرار پیوندهای میان
اعضای جامعه است .در بطن واژه اعتماد اجتماعی نوعی ایمان و باور به یک امر پیش رو در سطح
روابط اجتماعی وجود دارد .اعتماد اجتماعی بیانگر یک برداشت و انتظار ذهنی افراد از امر پیش رو
و کنش آینده یک فرد ،یک نهاد و یک ار تباط اجتماعی است .اصول اعتماد بنیان شکل گیری
سرمایه اجتماعی است ،زیرا بر مبنای وجود اعتماد است که آدم ها میلی به مشارکت و تعامل مثبت
با دیگران پیدا می کنند و شبکه های روابط اجتماعی که از خالل آنها نیازهای انسانی در حیات
اجتماعی رفع شده و انرژی اجتماعی الزم برای تقویت جامعه شکل می گیرد .

در راستای سیاست های اجتماعی بر حفظ انسجام اجتماعی می توان بیان کرد که سیاست هایی
همچون توسعه قانومنداری ،اهتمام به برابری همه افراد جامعه ،تقویت شبکه های راهبردی توسعه
انسانی ،تالش برای ریشه کن کردن بی سوادی ،مفهوم سازی مردم ساالری دینی برای تمامی افراد
جامعه ،توسعه مدارس شبانه روزی و امکان دسترسی با کمک وسایل حمل و نقل برای تحصیل،
افزیش شایسته ساالری و کاهش چاپلوسی ،تملق و ظاهر سازی ،تالش بیشتر برای رسیدگی به اقشار
کم درآمد و در معرض خطر می تواند زمینه حفظ و افزایش انسجام اجت ماعی را به همراه داشته
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باشد ،انسجام اجتماعی را می توان با میزان قوت پیوندهای متقابل میان گروه های مختلف تشکیل
دهنده یک اجتماع سنجید .البته آنچه که قوت انسجام هر جامعه را تعیین می کند ،اعتماد است که
به دو صورت درون گروهی و برون گروهی قابل بررسی است .اعتماد درون گروهی را می توان در
قالب پیوندهای میان اعضای یک خانواده ،فامیل ،طایفه ،قومیت ،صنف و جناح مشاهده کرد که در
جای خود سودمندی هایی چون حمایت ،پشتیبانی و دفاع را برای اعضا فراهم می آورد .اما آنچه که
از منظر منافع ملی اهمیت دارد ،قوت اعتماد برون گروهی است ی ا اعتمادی که اعضای یک جامعه
به یکدیگر صرفنظر از عضویت شان در گروه های مختلف اجتماعی دارند که می تواند تحت تاثیر
سیاست های اجتماعی نظام توسعه تقویت یابد.
در راستای سیاست های اجتماعی بر حفظ مشارکت سیاسی می توان بیان کرد که سیاست هایی
همچون معرفی و توضیح قوان ین شهروندی ،برابری حقوق زن و مرد ،افزایش حمایت از
شرکت های دانش بنیان و تعاونی های کارآفرین ،ارزش گذاری به برابری سیاسی و اجتماعی ،نفی
هر گونه ستمگری و سلطه پذیری و اجرای قسط و عدل از سوی مسئولین ،توجه و رسیدگی یکسان
به تمامی اقشار جامعه با هر قومیت و زب انی ،توجه ویژه به مناطق محروم برای توسعه امکانات
آموزشی ،برخوداری یکسان همه اقشار جامعه از حق آموزش ،انعکاس فساد اداری در مطبوعات از
سوی ،افزایش بسته های حمایتی دولت برای اقشار کم درآمد می تواند مشارکت سیاسی اقشار
مختلف جامعه را به همراه داشته باشد .در راس تای حفظ و توسعه انسجام اجتماعی نقش نهادهای
حکومتی بسیار پر رنگ می باشد ،این نهادها همواره باید در تالش برای توسعه ،نوسازی و گسترش
مشارکت سیاسی در میان توده مردم به عنوان  ،یکی از وجوه نوسازی سیاسی تلقی کنند ،مشارکت
سیاسی فرآیندی است که در طی آن قدرت سیاسی م یان افراد و گروه های جامعه توزیع می شود .به
گونه ای که تمامی شهروندان و گروه های فعال و خواهان مشارکت سیاسی از حق انتخاب شدن،
تصمیم گیری ،سیاست گذاری ،ارزیابی ،انتقاد ،اعتراض ،اظهارنظر و انتخاب کردن و رای دادن
بهره مند باشند  ،به عبارت دیگر مشارکت سیاسی درگ یر شدن در سطوح مختلف فعالیت در نظام

تحلیل سیاستهای اجتماعی تأثیرگذار نظام جمهوری اسالمی ایران بر47......................................................
سیاسی از عدم درگیری تا داشتن مقام رسمی سیاسی می باشد .در راستای نتایج به دست آمده
پیشنهاد های زیر ارائه می شود:
پیشنهاد می شود که مسئوالن امر در راستای رفع بیشتر تبعیض قومیتی با به کار گیری مدیریت سیاسی
خردمندانه شکاف های قومیتی را کاهش دهند ،در تصمیمات خود تالش کنند منافع ملی و قومی را
بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
پیشنهاد می شود که وجود حقوق برابر برای تمامی ادیان و مذاهب بیش از پیش مورد توجه مسئوالن
قرار گیرد و با تحقیق حکمرانی خوب مدیریت تنوع مذهبی را به عنوان یک راهبرد کلیدی سر لوحه
برنامه های خود قرار دهند.
پیشنهاد می شود که اصول برابری ،آزادی و عدالت در تمامی سطوح نظام همچنان مورد توجه
مسئوالن قرار گیرد و بیش از پیش به تامین حقوق اجتماعی و ترویج اصول عدالت محور در
برنامه های خرد و کالن کشوری و استانی پرداخته شود.
پیشنهاد می شود همچون گذشته پیگیری مطالبات به حق مردم ستم دیده در دستور کار مدیران قرار
داشته باشد و دفاع از حقوق مردم در مقابل سوء استفاده برخی از افراد و سازمان (همچون موسسه
های پولی و مالی غیر معتبر ) به عنوان یک وظیفه مورد پیگیری جدی مسئوالن باشد.
پیشنهاد می شود که در برنامه ریزی های خرد و کالن ظرفیت های و پتانسیل هر منطقه مورد استفاده
قرار گیرد و مسئوالن در تالش باشند به توسعه هر منطقه متناسب با فرصت ها و تهدید های موجود
در آن منطقه به صورت یکسان بپردازنند و سیستمی نهادینه شود که به شناسایی استعدادها و نخبه
های هر منطقه به منظور بهره گیری از آنها برای توسعه آن منطقه بپردازد.
پیشنهاد می شود که تسری قانون در تمامی سطوح جامعه بیشتر ز گذشته مد نظر مسئوالن قرار گیرد
این مهم می تواند از طریق بهره گیری از رسانه های جمعی دیداری و نوشتاری تسریع یابد.
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