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شناسایی کارکردها و کژکارکردهای سرمایه اجتماعی در اجرای 

 های جمعیت در ایرانمشیخط
   

 علیرضا متقی

 گذاری عمومی دانشگاه تهرانمشیدولتی گرایش خط کارشناس ارشد مدیریت

 1مجتبی امیری

 دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه تهران

 عباس نرگسیان

 استادیار مدیریت دولتی دانشگاه تهران

 (20/1/1400تاریخ پذیرش:  - 1/8/99)تاریخ دریافت: 

 چکیده
 فرآیند از ایمرحله اجرا، دارد. عمومی هایمشیخط اجرای در ایکنندهتعیین نقش اجتماعی، سرمایه

سوال این تحقیق، در پی پاسخ به این. باشدمی هامشیخط اهداف عملیاتی تحقق محل که است گذاریمشیخط
 در تحقیق روش .جمعیتی دارد هایمشیخط اجرای در کژکارکردهایی و اجتماعی، چه کارکردها سرمایه است که

 «موردی مطالعه» تحقیق، استراتژی. است «استقرایی» رویکرد، نظر از و «تفسیری» تحقیق، فلسفه منظر از پژوهش، این
 استفاده «مضمون تحلیل» تکنیک از هامصاحبه هایداده تحلیل جهت. است «مصاحبه» اطالعات، گردآوری نحوه و

 نظری الگویی و شده احصاء فراگیر مضمون 2 و دهندهسازمان مضمون 6 اولیه، مضمون 47 ها،داده تحلیل شد. با
 اجتماعی سرمایه کارکردهای جمعی، وجدان و سازنده اجتماعی تعامالت اجتماعی، وفاا گرفت که مطابق آن شکل

 تعامالت اجتماعی، وفاا ضعف است. جمعیتی هایمشیخط اجرای گرتسهیل ها،آن تحقق که شوندمی قلمداد
جمعیتی  هایمشیخط اجرای که هستند اجتماعی سرمایه کژکارکردهای جمعی، وجدان ضعف و مخرب اجتماعی

 آورند.را متوقف کرده یا به تعلیق درمی
 

 مشی عمومی، اجرا، کارکرد، کژکارکرد.سرمایه اجتماعی، خط واژگان کلیدی:

                                                           
 Email: Mamiry@ut.ac.ir نویسنده مسئول -1

 پژوهشی مقاله  
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 مقدمه

هزار تولد ثبت شده است؛  528و  ونیلیم کی، 1395در سال  ران،یطبق گزارش مرکز آمار ا
 ران،یاست )مرکز آمار ا دهیهزار رس196و  ونیلیم کی، به 1398عدد در سال  نیکه ا یدر حال
 یهااستیس یدر روند اجرا ینشان از اشکاالت ریاخ یهادر سال یروند کاهش نی(. ا1399
مانند آنچه که در گزارش موسسه لگاتوم در سال  یجهان یبنابر آمارها ،ییدارد. از سو یتیجمع

است  85کشور،  167 انیدر م یاجتماع هیسرما ثیاز ح رانیا گاهیمنتشر شده است، جا 2020
 یادیز مطلوب، فاصله تیبه وضع دنیمتوسط قرار گرفته است، اما تا رس یکه اگرچه در سطح

و  یتیجمع یهااستیفق سمو یدر اجرا قیکسب توف عدم(. 2020دارد)موسسه لگاتوم، 
منجر به آن شد تا در پژوهش حاضر ارتباط  ر،یاخ یهادر سال یاجتماعهیسرما یهاینابسامان

 یتیجمع یهااستیس یبر اجرا یاجتماعهیسرما یاثرگذار یو چگونگ گریکدیدو مسئله با  نیا
تدوین، تصویب گذاری بعد از مشیمشی، اصلی ترین مرحله فرآیند خطاجرای خط شود. یبررس

ها مشیسازی و اجرای خطمشی است. مشاهدات نشان داده است که پیادهو قانونی شدن خط
باشد که کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند. مسئله در ترین مشکالتی مییکی از مهم

ل مشی حاصافتد که نتایج و اهداف مطلوب و مورد انتظار ذینفعان خطاجرا زمانی اتفاا می
گذاری عمومی درگیرآن مشیترین مسائل و تنگناهایی که خط(. از مهم2:2005نشود)مکیندی، 

باشد. در صورتی گذاری میمشیها در مراحل خطاست، ناآگاهی عامه مردم و عدم حضور آن
های موردنظر با اصول و باورهای نهادهای مردمی هم راستا باشد، در اجرای مشیکه اهداف خط

کنند کاری خواهند کرد؛ اما در غیر این صورت، منفعالنه عمل میها همآن
گذاری، مشیی حذف مردم از جریان خط(. باید توجه داشت که نتیجه72:1394محمدی،)ملک

سازد بروز پیامدهای نامطلوبی است که آینده حیات سیستم را با مخاطرات جدی مواجه می
 1993های علمی رابرت پاتنام در سال مان فعالیت(. سرمایه اجتماعی از ز173:1392)الوانی، 

(. به بیان پاتنام 512:2007گذاران را به سوی خود جلب کرده است )تیتنسور، مشیتوجه خط
های اجتماعی است. این سرمایه اجتماعی اغلب محصول جانبی دیگر فعالیت»(، 95:1384)

شود و از یک وضعیت تشکیل میسرمایه به طور معمول در پیوندها، هنجارها و اعتمادها 
مفهوم سرمایه اجتماعی توجهات را به سمت اثرات «. اجتماعی به وضعیت دیگر انتقال پذیر است

ها با یکدیگر و ساختار اجتماع پذیری انسانی، ارتباط پذیری، و روابط انسانهای جامعهو پیامد
اند، مدعی یه اجتماعی پرداختهسازی سرما(. منابعی که به مفهوم2013کند )تزناکیس، جلب می

سازند، های سرمایه اجتماعی که آن را مفید و حاوی فوایدی سازنده میهمان ویژگی»هستند که 
های سرمایه دادهای منفی نیز بیانجامند. براین اساس، زیانتوانند به برونبه صورت بالقوه می

عملکرد اقتصادی به بدترکردن اجتماعی شامل پرورش دادن رفتارهایی است که به جای بهبود 
گردد و به عنوان مانعی برسر به حساب آوردن و تحرک اجتماعی به عملکرد یادشده منجر می
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گمارند و ها همت میروند و به جای متحدسازی اجتماعات محلی به متفرا نمودن آنشمار می
در کشور ایران در های جمعیتی و اجرای آن مشی(. خط2003)تورپ:« زنند.تفرقه را دامن می

جنگ  طول تاریخ دستخوش تحوالتی بوده است. به طور کلی بعد از انقالب اسالمی و در دوره
مشی البته بدون وجود قانون و یا خط -تحمیلی، دیدگاه القایی از طرف حاکمیت بر متن جامعه 

های متعدد های بعد از جنگ با بروز بحرانمبتنی بر افزایش جمعیت بود. در سال -به خصوص 
ها کمبود امکانات خدماتی، رفاهی، آموزشی و ... بود ی آنناشی از افزایش جمعیت، که از جمله

المللی کنترل جمعیت از طرف دیگر، موجب ها و فشارهای نهادهای بیناز یک طرف، و توصیه
ای های کنترل جمعیت در راستمشیگذاران وقت تصمیم به تصویب و اعمال خطمشیشد تا خط

های جمعیتی توسط عموم مردم و مشیکاهش نرخ رشد آن بگیرند. قدم نهایی اجرای خط
شود. لذا، کارکردها و کژکارکردهای سرمایه اجتماعی در اجرای های ایرانی برداشته میخانواده
کنند. پرداختن به موضوع سرمایه اجتماعی از آن کننده ایفا میهای جمعیتی نقشی تعیینسیاست
هنوز  ،کژکارکرد ایکارکرد  یعنی آنبا توجه به وجوه دوگانه  ائز اهمیت و توجه است کهجهت ح

جامعه امروز   . همچنینها صورت نگرفته استآن جهت تفکیک یکارامد و اثربخش ییشناسا
های مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی شده ایران دچار نوعی چندپارگی اجتماعی در عرصه

اند. لذا این های عمومی همراه بودهمشیاثراتی بر نحوه و کیفیت اجرای خطاست که بعضاً با 
پژوهش، در پی پاسخ به این سوال است که سرمایه اجتماعی چه کارکردها و کژکارکردهایی در 

 های جمعیتی دارد.مشیاجرای خط

 پیشینه پژوهش

 پیشینه نظری

 یگذاری عموممشیخط

 ماتی( و تصم14:1392 ،ی)الوان یاصول وضع شده توسط مراجع قانون ،یعموم هایمشیخط
چراغ  کی( هستند که به مثابه 96:1393پور،  ی)قل یاتخاذ شده به جهت حل مشکالت عموم

مشی خط ،یتوماس دا انیشوند.به بیالزم در جامعه قلمداد م یهاراه، راهبر اقدامات و فعالیت
های میان تفاوتو  علت انجام کارهادهند،  یت ها انجام مآنچه که دول»عبارت است از  یعموم

  .داندیمفهوم م نیا نیرا معرف ا« دولت یهااثرات فعالیت» ،ستونیا دیوید«. هاآن

 مشیخط یاجرا

 یو قانون بیتصو ن،یگذاری بعد از تدومشیخط ندیمرحله فرآ نیتریاصل ،مشیخط یاجرا
 گرانیباز یقانون است که با همراه یاجرا به منزله یمشی است. اجرا به طور کلشدن خط

کند  دایپ یو اهداف مطلوب خود دسترس جیمشی مورد نظر به نتامختلف صورت گرفته تا خط
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بودن اجرا، آن  یندیبرفرآ دیتاک أب شمندان،یاز اند گرید ی(. گروه126:1381 ت،)لستر و استوار
شوند. ها به اجرا گذاشته میمشیخط ایها آن، برنامه که در یندیفرآ»کنند: می فیتعر نیچننیرا ا

(. به 245:1380)هاولت و رامش،  «شوندمی یها چگونه عملدهد طرحیکه نشان م یامرحله
 ،یها و کارگزاران ادارگروه بوروکرات جرا در پن گرانیباز نیتریتوان اصلیم یطورکل
 تاًیفشار و نها نفوذ و یذ یهاگروه ه،یقضائگذاران، قضات و قوه مشیگذاران و خطقانون

 .(130-128: 1381داد)لسترواستوارت، یجا یمدن یشهروندان و نهادها

 یاجتماع هیسرما

 یغرب یاینیسرپرست مدارس ورج «فانیهان»بار توسط  نیاول یبرا یاجتماع هیسرما مفهوم
 یکردیرو یو شد.مدارس مطرح  ییکارا تیمشارکت در تقو تیدر خصوص اهم 1916در سال 

ثر مؤکشور  یوآن را در رشد و توسعه اقتصاد رددا یاجتماع هیسرما فیکالن نسبت به تعر
 ییرا به منزله دارا یاجتماع هیدارد و سرما یجمع یتیماه یو فیجهت، تعر نیداند. به ایم

 ول ینظر نانک مطابق (.37:1394مقدم،  یکند )دادگر، نظرپور و منتظرمی یها و جوامع تلقگروه
است که هنوز به سرانجام خود  یدائم یآمدن دیدر حال پد یاجتماع هی(، مفهوم سرما2002)

درحال  ران،یپ انیبه ب. داشته باشد یمنف ییامدهایتواند پیآن م یهاجنبه یاست و برخ دهینرس
که  یتناقضات خصوصاً یاجتماع هیموجود در مفهوم سرما یدرون یهابودن و تناقض یریگشکل

 هیآن است که هنوز در درک سرما ینشان دهنده شود،یمشاهده م یاجتماع هیسرما قیمصاد نیب
 دهند،یم لیرا تشک یاجتماع هیسرما هاییلفهؤچه م تیپرسش که درنها نیو پاسخ به ا یاجتماع
 (.24:1392 ران،ی)پ وجود دارد یمشکالت

 یاجتماع هیسرما یهاو مؤلفه ابعاد

 هیسرما هایی ازمؤلفه کا،یدر امر یاجتماع هیسرما تیوضع یریگپاتنام به دنبال اندازه رابرت
 یسازمان اتیناظر بر ح یهامؤلفهکه عبارتند از:  کرد یمعرف در پنج حوزه اصلی را یاجتماع
، داوطلبانه یهاناظر بر فعالیت یهامؤلفهی، ناظر بر مشارکت در امور عموم یهامؤلفه، جامعه
: 2000)پاتنام،یناظر بر اعتماد اجتماع یهامؤلفهی و رسم ریغ یهاناظر بر معاشرت یهامؤلفه
 اصلیبعد  7آن را در  ،یاجتماع هیسرما یریگ(، جهت اندازه2001)ی دو کسه انینارا. (315
 باهم بودن، افتهی میتعم یهنجارها، گروه یهاویژگیعبارتند از: اند که کرده یبند میتقس

ن و به داوطلب شد شیگرا، یگیارتباطات همسا، روزانه یاجتماع یریجامعه پذ، (ی)همبستگ
 هیهای مختلف سرماجنبه ی،سازمان کردی( با رو157-119: 2000) و گوشال تیناهاپ .اعتماد
«. یشناخت هیسرما»و « یارتباط هیسرما»، «یساختار هیسرما» دهند:یرا درسه بعد جای م یاجتماع

دو بعد  لیمؤلفه را ذ 11، 2000هاروارد در سال  یدر دانشگاه جان اف. کند یقاتیحقگروه ت کی
(، 91:1392) رانیپ (.14-11: 1381،یدنقویو س یکردند)الوان فیتعر یاسیاعتماد و مشارکت س
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کنش ، ، هنجارها کند: شبکه روابطمی یمعرف مقابلرا شامل موارد  یاجتماع هیسرما یهامؤلفه
اند: بعد اشاره کرده هار( به چ354:2003) سریو ب وویچون ل ی. متفکرانیو خوداثربخش یجمع

. یعمل جمع یاعتماد و هنجارها ،یرسم یاجتماع یهاوندیپ ،یررسمیغ یاجتماع یهاوندیپ
کند که عبارتند می یبندرا در شش دسته طبقه یاجتماع هیسرما یهامؤلفه ،(26:2000) جایپانت

 یپیوندها ،یمنانج یزندگ ایگسترده  یاجتماع یهاشبکه ،یشاوندیو خو یلیفام یوندهایاز: پ
ها و ارزش تاً یمشی و نهاو خط یاجتماع ینهادها ،یاسیس هیسرما ،یاشبکه ای یچند بخش
 .یاجتماع یهنجارها

 : کژکارکردهایاجتماع هیسرما کیتار لبه

 یامر یاجتماع هیبر مثبت بودن سرما دیشود. تاکمی یابیمثبت ارز عمدتاً یاجتماع هیسرما
 یآورده، ف دیرا پد یاجتماع هیکه سرما ییهاتیاز واقع یبرخ کنی. لستین زیراه و نامربوط ن یب

ها را آن ایو گاه مخرب دامن زده  یمنف یبه آثار یطیو تحت شرا ؛دوگانه دارند یتینفسه ماه
 هیسرما»(، 119:1392) لدیف انیب به(. 80: 1392 ران،ی)پ بخشندیم یآورند و هستیم دیپد

سازد که ممکن  یبه اهداف مشترک متنوع یابیها را قادر به دستتواند افراد و گروهیم یاجتماع
 لد،یف«)باشند میرمستقیغ ای میمستق یمنف یامدهایپ یدارا نیریسا یها برااز آن یلیاست خ

121:1392.) 

 یعمومهای مشیخط یبر اجرا یاجتماع هیسرما اثرات

 یاجتماع هیسرما یهامؤلفه نیتریاساس باکه در ارتباط  یعلم یهافعالیت نیترجمله مهم از
 جیرابرت و جنت دنهارت است که نتا یانجام اموردولت صورت گرفته است، تالش ها و

 انینرگس انیمنجر شد. به ب نینو یخدمات عموم میشبه پارادا یریگها به شکلآن یهافعالیت
مشارکت  یمشی بر روخط یاجرا ندیفرآ هیتمرکز اول ،نینو ی(، در خدمات عموم316:1390)

و  «ییبه تنها نگیبول»م از ابه استعاره پاتن میمستق اشارهاست.  یجامعه مدن جادیشهروندان و ا
 نهیدهنده استمرار در زمنشان ی،مشکالت جمع یبرا یاجتماع یهاراه حل به ازین ییشناسا

(، 2009) کندال انیبه بدر واقع در آن رشد کرده است. یاجتماع هیباشد که سرما یم یایاسیس
اقدام  ،است که در آن یاسیبستر س کی دؤیم، «ییبه تنها نگیبول» پاتنام در کتاب یحیاشاره تلو

 یاز ابزارها یکیمتقابل، به عنوان  هایکمک و در راستای داوطلبانه هایدرون انجمن یجمع
مدرن،  یاسیچارچوب س کیدر  یهای اجتماعمشیبه اهداف خط یابیمشی در دستخط یدیکل

 یدر اجرا یبروز و حضور مشارکت عموم ضرورت (.555:2014شود)آدامز، شناخته می
اجرا به چشم  ینظر اتیدر ادب یاجتماع هیمهم سرما یاز کارکردها یکیها به مثابه مشیخط

(، 1381) (، لستر و استورات1380) هاولت و رامش رینظ یپژوهشگران قاتیتحق جیخورد. نتایم
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از جمله  یمدن یو نهادها رونداننفوذ و شه یذ یهادهد گروهی( و ... نشان م1393) پور یقل
 (.1380هستند)هاولت و رامش،  یهای عموممشیخط یاجرا گرانیباز نیتریاصل

 پیشینه تجربی 

 یاجتماع هیسرما یکه اثرات مثبت و منف یمشخص شد پژوهش ی،علم یهاگاهیپا یبا بررس
هایی . پژوهشقرارداده باشد، انجام نشده است یمورد بررس تیهای جمعمشیخط یرا بر اجرا

از پژوهشگران  یگروه گردند.یم انیقرارداده اند که در ادامه ب یمورد بررس که این مفهوم را
 ؛ییو جنگل زدا یاعتماد عموم»عنوان با  یقی( در تحق2019، ادجافها و صالحمرتازاشویلی)

 هیسرما یهااز مؤلفه یکیاعتماد به عنوان  ینشان دادند که سطوح باال «یمنطقه اانیم یاسهیمقا
 ،یاجتماع هیسرما»با عنوان  یپژوهش ت.همراه اس ییزدابا کاهش قابل توجه در جنگل یاجتماع

  یاجتماع یهانشان داد شبکه «یو عملکرد بخش دولت یمشارکت شهروندان در اداره امور عموم
مشارکت در  یبرا یلندیشهروندان تا ییو توانا زهیانگ ،یاجتماع هیسرما یبه مثابه مؤلفه مرکز

 ،(1397)ی و پورغالمرضائ ی(. سالجقه، بهادر2018سبویسز، ) دهندیم شیرا افزا یامور عموم
 یو اجرا یگذاراستیدر س یاجتماع هیماسر ریتاث یابیارز»در پژوهش خود با عنوان 

در  یاجتماع هیسرما ندنشان داد «یدولت یهانامحور در سازم کیهای استراتژمشیخط
 هیسه بعد سرما در یدولت یهامحور در سازمان کیهای استراتژمشیخط یو اجرا یگذاراستیس

 یاز پژوهشگران داخل یگریگروه د دارد. یمثبت و معنادار ریتاث یاو رابطه یساختار ،یشناخت
 «یبه فرزندآور شیبا گرا یو سبک زندگ یاجتماع هیرابطه سرما لیتحل»با عنوان  یدر پژوهش
( و یو انسجام اجتماع یمشارکت اجتماع ،ی)اعتماد اجتماع یاجتماع هیسرما نیب» ندنشان داد

)رسول زاده اقدم،  رابطه معنادار مثبت وجود دارد یبه فرزندآور شیبا گرا یسنت یسبک زندگ
 (.1395 رمحمدتبار،یپور و م یافشار، عدل

 شناسی پژوهشروش

 دیجد یساختن فهم ی،ریاست. هدف پژوهش تفس ییگراریتفس یپژوهش بر مبنا نیفلسفه ا
 نیا رگرایپژوهشگر تفس کیچالش . است یمختلف از جهان اجتماع ریبر تفاس یتر مبتنیو غن

مشارکت کنندگان در پژوهش شده و جهان را از نقطه  یوارد جهان اجتماع یاست که به نحو
ها داده یآورجمع ،پژوهش نیدر ا (.140:2016 ل،یو ثورنه سیی)ساندرز، لو ها درک کندنظر آن
به عنوان  «یمطالعه مورد» ،نیصورت گرفته است. همچن یفیها به صورت کآن لیو تحل هیو تجز
کشور به عنوان مورد مطالعه  یتیهای جمعمشیخط ،د و متناسب با آنانتخاب ش یاصل یاستراتژ

 تیاست که در حوزه جمع یهایمشیو خط نیمورد در واقع مشتمل بر قوان نی. ادیانتخاب گرد
دو  ،«خانواده یو تعال تیطرح جمع»و  «تیکالن جمع یهاسیاست»و ابالغ شده است.  نیتدو

 یدو سند، به طور کل نی. عالوه بر ادیبود که به عنوان مورد مطالعه انتخاب گرد یسند اصل
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حاصل  یهاداده لیو تحل هیبه منظور تجز قرار گرفت. ژهیمورد توجه و زین تیجمع یهاسیاست
مضمون در شش مرحله استفاده شده است که توسط  لیبه روش تحل یاز کدگذار ،هااز مصاحبه

شده  یپردازان طراحهیمراحل مختلف از نظر بی( و با ترک1390ران )و همکا یجعفر یعابد
 هیاول یکدها جادی(ا2متن  باشنا شدن آ(1مضمون عبارتند از:  لیکامل تحل ندیاست. مراحل فرآ

و  نیشبکه مظام لی(تحل5 نیشبکه مضام می(ترس4 نیوجو و شناخت مضام(جست3 یو کدگذار
 گزارش. نی( تدو6

 هادادهابزارهای گردآوری 

از انجام  عدب شده است. یگردآور افتهیساختمهین یهاپژوهش از مصاحبه نیا یهاداده
. دیاطالعات به اتمام رس یآورجمع ندیحاصل شده و فرآ کیمصاحبه، اشباع تئور 16 تعداد
ها و مقاالت موجود کتاب انیو از م یابه روش کتابخانه زیموضوع ن نهیشیمربوط به پ یهاداده
 یریبه جهت سنجش اعتبار و اعتمادپذ شد. یها گردآورو کتابخانه یمعتبر علم یهاگاهیپا در

 یری( استفاده شده است. درگ1994) نکنیمورد اشاره توسط گوبا و ل یهااز شاخص قیتحق
پژوهش است.  یریمتضمن باورپذ ،هاداده یآوردر جمع رپایمدت با پژوهش و مشاهده د یطوالن

و خبرگان و انجام اصالحات  دیبا اسات یانجام کار و هماهنگ ندیفرآ حیبا توض زین یریپذ نانیاطم
 دییدر تا زیشوندگان نمصاحبه یهااز گزاره ییهانمونه صورت گرفت. قیمراحل تحق یالزم در ط

گان شوندپژوهش به مصاحبه یهاافتهیو  جی. ارائه نتادیاستخراج شده اضافه گرد یصحت کدها
 .پژوهش صحه گذاشت یریپذدییبر تا ،هابازخورد مثبت از آن افتیو در

 هاآنانتخاب  کنندگان پژوهش و نحوهمشارکت

های مورد مصاحبه در گیری گلوله برفی استفاده شده است. نمونهدر این پژوهش از نمونه
ی اجرا و پایش ی تجربیات علمی و عملی در حوزهنفر هستند که به واسطه 16پژوهش حاضر 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ورزش و جوانان، های جمعیتی از مشیخط
سازمان بیمه سالمت، دفتر جمعیت مرکزآمار ایران، انجمن جمعیت شناسی ایران، مؤسسه 

شناسی از مومی و جامعهگذاری عمشیهای علمی جمعیت شناسی، خطمطالعات جمعیتی، گروه
اند. الزم به ذکر است، دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، الزهرا و آزاد اسالمی انتخاب شده

 یو اجرا شیپا ن،یدر تدو یهدف، نقش یهاخبرگان مورد مصاحبه در هرکدام از سازمان
 ،یاجتماعهیماسر یهامرتبط با حوزه کیو آکادم یعلم گاهیاز جا ایداشته و  یتیجمع یهااستیس
 اند.برخوردار بوده یتیو مسائل جمع یگذارتاسیس
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 های پژوهشیافته

د اشاره ساختاریافته با خبرگان مورهای نیمهبه منظور پاسخ به سوال اصلی پژوهش، مصاحبه
ورد انجام شد. نتایج حاصل از هر مصاحبه مکتوب شده و مطابق مراحل روش تحلیل مضمون م

 3اطر، مصاحبه، اشباع نظری صورت گرفت و جهت اطمینان خ 13با انجام  تحلیل قرار گرفتند.
های حاصل از ها حاصل نگشت. با تحلیل دادهصاحبه دیگر نیز انجام شد که کد جدیدی از آنم

قرار  های جمعیتی مورد شناساییمشیاجتماعی ناظر بر اجرای خطهای سرمایهها، مؤلفهمصاحبه
ای سرمایه کارکرده»شد. نهایتاً ذیل مضمون فراگیر  ژوهش پاسخ دادهگرفته و عمالً به سوال پ

امالت تع»، «وفاا اجتماعی»دهنده شناسایی شد که عبارتند از: مضمون سازمان 3، «اجتماعی
« اعیکژکارکردهای سرمایه اجتم»؛ و ذیل مضمون فراگیر «وجدان جمعی»و « اجتماعی سازنده

مالت تعا» ، «ضعف وفاا اجتماعی»شد که عبارتند از:  دهنده شناساییمضمون سازمان 3نیز 
 های پژوهش درجدول زیر قرار گرفته است.یافته«. ضعف وجدان جمعی»و « اجتماعی مخرب

 
 های عمومیمشیمضامین کارکردی و کژکارکردی سرمایه اجتماعی در اجرای خط - 1جدول 

مضامین 

سازمان 

 دهنده

 های بیان شدهرهنمونه گزا مضامین اولیه )مفاهیم(

کارکرد وفاا اجتماعی
 

 انسجام و همبستگی عمومی
در مجموع وقتی بین آحاد جامعه و دولت یک انسجام عمومی وجود »

 «کنندمی 2داشته باشد، اگر برنامه ای تعریف شود مردم آن را تقویت

 اعتماد نهادی
 وجود اعتماد مردم نسبت به حاکمیت موتور »

 «جمعیت است هایمحرک اجرای سیاست

 اعتماد عمومی
 رفتار های جمعیتی به مثابه نوعی رفتار اجتماعی، »

 «همیشه تحت تاثیر عواملی از جمله اعتماد عمومی هستند

 مقبولیت عمومی
 ای مقبولیت،یکی از عوامل موفقیت هر برنامه»

 «مشروعیت و نحوه طرح آن برنامه است 

 انسجام نهادی
 از طرف دیگر انسجام عمومی تابع انسجام »

 «مسئولین باالدستی )اتفاا نظر و همراهی( نیز هست

 بخشی قشری و ضمنیانسجام
توان به ها انسجام و سازگاری بیشتر باشد، میهرچه در هر کدام از بخش»

 «طور مجزا هر کدام را هدف قرار داد و از این ظرفیت استفاده کرد

ت 
کارکرد تعامال

اجتماعی سازنده
 

 مشارکت عمومی
 های های اجرای موفق سیاستیکی از زمینه»

 «جمعیتی این است که مردم به بازی گرفته شوند

 ها شمشیر دو لبه است. بسیار خوب استعضویت در گروه» هاو شبکه هاعضویت در گروه

                                                           
2 - Reinforce 
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مضامین 

سازمان 

 دهنده

 های بیان شدهرهنمونه گزا مضامین اولیه )مفاهیم(

ت های حمایتی آن تقویت شود. این عضویت یک بستر اساگر الیه شبکه 

 «مهم این است که محتوای آن چی استو 

 های داوطلبانهفعالیت

 ها قوی تر شوند ووقتی مردم اعتماد بیشتر داشته باشند، شبکه»

 های مشترک تقویت شوند، ارزش 

 «شودهای داوطلبانه هم تقویت میبه عنوان پیامد فعالیت

های داوطلبی فعالیت

 افزا و نهادینهیافته، همسازمان

 های داوطلبانه را به نحوی سازماندهی کرد،بتوان فعالیتاگر »

 «شود وضعیت بهتری ایجاد می 

فعالیت داوطلبی بازنشستگان و 

 دارزنان خانه

هایی را در کشورهای پیشرفته افراد بازنشسته به صورت رایگان شغل»

 «کنندگیرند و به وظایف خود عمل میمی

مشارکت اقشار، خبرگان و 

 نمایندگان

 ی شود یک طرح یا برنامه را برای همهبه یکباره نمی»

جمعیت پوشش داد. الزم است جلب مشارکت ابتدا از طریق خبرگان و 

 «متخصصین جامعه صورت پذیرد

 یافتهو سازمان افزامشارکت هم
 افزایی شود،در صورتی که مشارکت منجر به نوعی هم»

 «اثرات کارکردی دارد 

 یافتهگروهی سازمانعضویت 
های الزم است برای هر قشر یک گروه مجزا باشد تا در راستای ارزش»

 «های گروهی صورت گیرد چرا که رایگان است و کم هزینهها فعالیتآن

 یادگیری اجتماعی
 های اجتماعیهای مهم در تئورییکی از بحث»

  .است 4یا اشائه 3یادگیری اجتماعی 

 رسانی گروهیاطالع
 ها یک بعد اطالع رسانی دارد وعضویت در گروه»

 «کندنقشی سازنده در ایجاد حرکات مثبت ایجاد می 

 روابط خانوادگی قوی
 در سطح خرد یعنی خانواده ها سرمایه اجتماعی»

 «در وضعیت مناسبی قرار دارد و مقدار آن زیاد است 

کارکرد وجدان جمعی
 

 های مشترکگرایی ارزشهم

مطرح است.  5مدیریت دولتی بحث پارادایم ارزش های عمومیدر حوزه »

 مهم است که ارزش های نهاد ها هم راستای ارزش های مردم باشد. 

 گیرد که همگراییاصال سرمایه اجتماعی وقتی شکل می

 «ارزشی وجود داشته باشد 

و  اشتراکات ارزشی دینی

 معنوی

 کند. های مشترک میدین یکی از عواملی است که ایجاد ارزش »... 

ن ها بیشتر است، وجود ایهایی که قیود مذهبی آنعلی القاعده در آن

 «ارزش ها تاثیر گذار است

                                                           
3 - Social Learning 
4 - Diffusion 
5 - Public Value Paradigm 
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مضامین 

سازمان 

 دهنده

 های بیان شدهرهنمونه گزا مضامین اولیه )مفاهیم(

 نوعیحسن نیت و هم

 )حس جمعی( 

جمعی  وقتی شما این زمینه را فراهم می کنید، خود به خود این حس»... 

 «گیردهای جمعیت در مسیر مناسب قرار میایجاد شده و تحقق سیاست

 مشترک و هویت ملی غرور
 هایی است ایجاد و بروز غرور ملی یکی از مؤلفه»... 

 «که بسیار اثرگذار است

  پذیری ارزشیانعطاف

 )پویایی ارزش ها(

الزم است تفاوت سبک زندگی در عصر جدید را در نظر گرفت تا به »

های ارزشهایی که بین جوانان وجود دارد توجه شده و اجرای سیاست

 «جمعیتی تسهیل گردد

 های مشترکارزش

 اقوام و اقشار 

باید هر قشر را با توجه به ارزش های مختص به خود اقناع کرد. نهاد »

 «مرجع هر قشر با توجه به ارزش های آن قشر متفاوت است

 گرایی جمعیمنفعت
 الزم است سیستم از فرد محوری فاصله گرفته و»

 «منافع جمعی را درنظر بگیرد 

 روحیه بخشی
 سرمایه اجتماعی نقشی روحیه بخش برای اجرای»

 «کندهای جمعیتی توسط مردم ایفا میسیاست 

ف وفاا اجتماعی
ضع

کژکارکرد 
 

 ضعف اعتماد نهادی

 اما این روزها با توجه به اینکه کاهش اعتماد اجتماعی داشتیم»

)خصوصا اعتماد نهادی( می تواند اجرای بسیاری از برنامه ها و  

 «ها را با مشکل مواجه کندسیاست

 تضعیف اعتماد عمومی
 کند که من نه می توانم هر کسی به این فکر می»

 «به دولت اعتماد کنم و نه به همنوعانم

 نفاا حکمرانان 

 )دوگانگی سخن و عمل(
 «دوگانگی اقدام و سخن مسئولین استیکی دیگر از عوامل مخرب، »

 های کاذب )نشر شعار(وعده

ها وضعیت بدتر خواهد شد و مشیبا شعار دادن و اجرای ضعیف خط»

 اعتماد عمومی را تحت الشعاع قرار خواهد داد، 

 «تبع آن مشارکت کاهش می یابد

انسجامِ بخشی، متعارض و 

 برمحور باطل

در سطح جامعه نمی توانیم صحبت کنیم  ما االن از انسجام و همبستگی»

 «چرا که جامعه امروز ایران چند بخشی است

 تضعیف انسجام ملی
در حال حاضر می بینیم که انسجامی میان مردم و مسئولین وجود ندارد و »

 «شوداین سبب بروز آسیب در اجرا می

 ایتضعیف اعتماد حرفه

 )صنفی(

کاهش داشته. مثال اعتماد به  حتی اعتماد حرفه ای نیز در مواردی»

 «روحانیت کاهش پیدا کرده است

 مقاومت مدنی
های جمعیت باشد، اگر انسجام و همبستگی عمومی در راستای سیاست» 

 «گیردموثر است اما در غیر این صورت مقاومت مدنی شکل می
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مضامین 

سازمان 

 دهنده

 های بیان شدهرهنمونه گزا مضامین اولیه )مفاهیم(

ب
ت اجتماعی مخر

کژکارکرد تعامال
 

عضویت گروهی مخرب و 

 متشتت

ی هایی عضو شویم که افراد متشتت باشند و بحث های بوقتی در گروه»

 «ها شکل گیرد، نقشی مخرب داردربط درآن

دولتی عضویت  تضعیف

 گروهی کالن

 در نظام هایی مثل ما اساسا نهاد دولت خوشحال نخواهد شد ».

 «یافته شکل گیردجمع هایی سازمان

 انتشار محتوای مخرب

 )انتقال پیام منفی( 

 ها نشر دهنده محتوای غیر معمول باشد، اگر این شبکهطرف دیگر »

 «تاثیر عکس می گذارد

 تضعیف مشارکت عمومی
 در صورتی که مشارکت عمومی پایین باشد، »

 «کندنقشی کژکارکردی ایفا می

یافته و مشارکت غیر سازمان

 متعارض

در شرایطی که مشارکت بهم ریخته و با بی نظمی صورت گیرد، نقشی »

 «مخرب دارد و می تواند به عنوان یک کژ کارکرد در نظر گرفته شود

فعالیت داوطلبانه 

یافته، دولتی و غیرسازمان

 فرمایشی

های داوطلبانه را اجرا کند. اگر نمایندگان بستگی دارد چه کسی فعالیت»

 «های داوطلبانه را انجام دهند، موثر نیستدولت بخواهند فعالیت

 سیاهای روابط شبکه
عد منفی سرمایه اجتماعی اگر روابط شبکه ای قلمداد شود، بعد سیاه »

 «روابط شبکه ای می تواند نقشی غیرکارکردی ایفا کند

 ضعف ارتباط کالمی
بحران عدم توانایی برقراری ارتباط کالمی بین زوجین نیز که ناشی از »

 «استضعف سرمایه اجتماعی در نهاد خانواده است نیز مشکلی جدی 

ف وجدان جمعی
ضع

کژکارکرد 
 

واگرایی، تضاد و تعارض 

 ارزشی

هر چه تضاد ارزشی بین دولت و مردم بیشتر شود، مردم فاصله بیشتری »

 «ها ضربه می خورداز دولت می گیرند و اعتماد و مشارکت آن

فرد گرایی افراطی 

 گرایی()منفعت

توانم به دولت اعتماد کند که من نه می در اینجا هر کسی به این فکر می»

 «کنم و نه به همنوعانم

 «پایبندی به ارزشهای مشترک نیز ضعیف شده است» های مشترکتضعیف ارزش

 ایستا انگاری ارزش
شود امروزه در مدیران نظام برداشتی ایجاد شده است که احساس می»

 «انگار ارزش های جامعه را ایستا می بینند

 «ها گارد خواهند گرفتارزش های حاکمیتی در مقابل آنبا القای » مقاومت ارزشی

 ضعف غرور و هویت ملی
جای نگرانی وجود دارد که این حس ضعیف غرور و هویت ملی به »

 «عنوان عاملی تهدید کننده اثرات مخربی برجای گذارد
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 بحث

 کارکردهای سرمایه اجتماعی

 وفاق اجتماعی

نظیر اعتماد عمومی و نهادی، مقبولیت عمومی و ذیل مضمون وفاا اجتماعی، مفاهیمی 
گیرد. منظور از اعتماد نهادی، اعتماد مردم به انسجام و همبستگی عمومی و نهادی قرار می

نهادهای حکومتی و دولتی است. انسجام نهادی نیز به همراهی و همبستگی نهادهای مختلف 
ای عمومی اشاره دارد. وفاا همشیحاکمیتی با یکدیگر جهت پیگیری تدوین و اجرای خط

کند که انسجام های عمومی ایفا میمشیاجتماعی در صورتی نقشی کارکردی در اجرای خط
ها بوده و متناسب با تمایالت هر قشر از جامعه به شکلی ویژه مشیراستا با خطشکل گرفته هم

 ایجاد گردد. 

 تعامالت اجتماعی سازنده

ارتباطی سرمایه اجتماعی اشاره دارد و مفاهیمی نظیر عضویت تعامالت اجتماعی به جنبه 
شود. عضویت گروهی های داوطلبانه، مشارکت و یادگیری اجتماعی را شامل میگروهی، فعالیت

یافته صورت پذیرد و اطالع رسانی گروهی در آن صورت گیرد، در صورتی که به شکلی سازمان
گیری کارکرد تعامالت اجتماعی سازنده در شکل خواه به شکل خرد و خواه کالن، نقش مؤثری

های یافته خیرین به جهت تسهیل اجرای سیاستهای سازمانگیری گروهکند. شکلایفا می
های ای مؤثر از این مفهوم است. فعالیتجمعیت با حمایت از جوانان در شرف ازدواج نمونه

مضمون است که اگر به شکلی  داوطلبانه نیز همانطور که اشاره شد از دیگر مفاهیم این
افزایی به دنبال سازی آن اقدام صورت گیرد، همیافته صورت پذیرد و در راستای نهادینهسازمان

 کند. داشته و نقش مهمی در بروز کارکرد تعامالت اجتماعی ایفا می

 وجدان جمعی

جنبه شناختی باشد که ناظر بر وجدان جمعی در واقع همان حس مشترک یا ادراک عمومی می
های مشترک )دینی، شود. این کارکرد مشتمل بر مضامینی نظیر ارزشسرمایه اجتماعی قلمداد می

گرایی جمعی نوعی و منفعتقومی و ملی(، معنویت عمومی، روحیه بخشی، حسن نیت، هم
های مورد اشاعه دولت در های مشترک عمومی و ارزشاست. در صورتی که میان ارزش

شود که گرایی ارزشی ایجاد میراستایی وجود داشته باشد، اصطالحاً هموعی همها نمشیخط
کند. همچنین در های جمعیت تقویت میمشیجنبه کارکردی وجدان جمعی را برای اجرای خط

پذیری ها باشند و انعطافهای حاکمیتی پذیرای نوعی پویایی در ارزشصورتی که دستگاه
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صدایی های همان قشر اقناع کنند، امکان همقشر را متناسب با ارزشها را بپذیرند و هر ارزش
 گردد.های ارزشی، فراهم میهای جمعیت در عین تفاوت نگاهمشیدر اجرای خط

 کژکارکردهای سرمایه اجتماعی

 ضعف وفاق اجتماعی

این مضمون، مشتمل بر مفاهیمی نظیر تضعیف اعتماد عمومی، نهادی و صنفی، تضعیف 
ملی، انسجام متعارض و مقاومت مدنی، انسجام بخشی، انسجام بر محور باطل و نشر انسجام 

اکاذیب و دوگانگی سخن و عمل کارگزاران حاکمیتی است. نشر اکاذیب و شعار و همچنین 
نفاا مسئولین دولتی سبب تضعیف اعتماد نهادی و نهایتاً بروز نقش غیرکارکردی وفاا اجتماعی 

ها نیز مسبب مشیم برمحور باطل یا انسجام در مقابل اهداف خطگردد. همچنین انسجامی
 گردد.و نهایتاً منجر به بروز کژکارکرد ضعف وفاا اجتماعی می شودگیری مقاومت منفی میشکل

 تعامالت اجتماعی مخرب

دهد. تضعیف این مضمون نیز کژکارکردهای ارتباطی سرمایه اجتماعی را مورد توجه قرار می
ا عضویت گروهی کالن نظیر احزاب توسط دستگاه های حاکمیتی، انتشار محتوای و مخالفت ب

های منفی در ای سیاه از جمله مؤلفهگیری روابط شبکهها و شکلمخرب یا پیام منفی در گروه
های جمعیتی دارد. تضعیف مشیارتباط با روابط گروهی است که اثر مخربی بر اجرای خط

های تاریک مربوط به یافته و متعارض نیز در زمره مؤلفهسازمانمشارکت عمومی، مشارکت غیر
یافته و فرمایشی )توسط دولت(، های داوطلبانه غیرسازمانگیرد. نهایتًا فعالیتمشارکت قرار می

 های جمعیت به دنبال دارد.مشینقش غیرکارکردی و مخرب تعامالت اجتماعی را در اجرای خط

 ضعف وجدان جمعی

ساز بروز مانع ایجاد و تقویت حس و وجدان جمعی میان مردم گردد، زمینه هر عاملی که
های گردد. تضعیف ارزشهای جمعیت میمشیکژکارکردی وجدان جمعی در اجرای خط
های حاکمیتی، ایستا انگاری ارزش توسط دولت، مشترک، واگرایی ارزشی میان مردم و دستگاه

افراطی، از جمله این عوامل است. الزم به ذکر  ضعف غرور و هویت ملی و تقویت فردگرایی
 گیری مقاومت ارزشی مردم را به دنبال خواهد داشت.است واگرایی یا تضاد ارزشی نهایتاً شکل

 گیری نتیجه

های جمعیتی کشور بیش از هرچیز به خواست و اختیار عموم مردم وابسته مشیاجرای خط
اندازه کافی قدرتمندی وجود داشته باشد، با بروز  است. لذا در صورتی که سرمایه اجتماعی به

ای تسهیل کند. این ها را به شکل قابل مالحظهمشیتواند اجرای این خطهای کارکردی مینقش
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کارکردها در سه دسته وجود وفاا اجتماعی، تعامالت اجتماعی سازنده و وجود وجدان جمعی 
شود، کژکارکردهایی نیز بر آن بت ارزیابی میگیرد. اگر چه سرمایه اجتماعی عمدتاً مثجای می

های مشیهای عمومی از جمله خطمشیمترتب است که این قابلیت را دارند تا اجرای خط
ها نکنند. کژکارکردهای جمعیت را با مشکل مواجه کنند یا با بدبینی کمتر کمکی به اجرای آن

ند از: ضعف وفاا اجتماعی، های جمعیت عبارتمشیسرمایه اجتماعی مؤثر در اجرای خط
 هیسرما مضامین اصلیکه تعامالت اجتماعی مخرب و ضعف وجدان جمعی. با وجود آن 

کژکارکردها را  ایکارکرد ، هستند به یکدیگر نزدیک ی در دوسر طیف مثبت و منفی آناجتماع
به  تیو عنا نمود افتیمتفاوتند در گریکدیکه با  ییرهایمتغ ایها آن یهارمجموعهیاز ز توانیم

مانند اعتماد  یمیمفاه یاجتماع فااو یجنبه کارکرد ،مثال یتفاوت دارد. برا نیها نشان از اآن
؛ را دربر داشته است یو نهاد یعموم یو انسجام و همبستگ یعموم تیمقبول ،یو نهاد یعموم

 ،یانسجام مل فیتضع ،یو صنف ینهاد ،یاعتماد عموم فیآن تضع یجنبه کژکارکرددر حالی که 
سخن و عمل  یدوگانگ، انسجام بر محور باطل قیاز طر یمقاومت مدن ،انسجام متعارض
در  را شامل می شود. یدولت نینفاا مسئول نیو شعار و همچن بینشر اکاذ ،یتیکارگزاران حاکم

 یمی یا مفاهعمل قیمصاد ، ازدر بعد کژکارکردها ی سازمان دهندههامؤلفه یبه جا توانیم واقع،
تا تمایز میان دو سر طیف، بهتر روشن شود. در شکل زیر، خالصه نتایج پژوهش در  آنها نام برد

 قالب یک مدل، مشخص شده است.

 .مدل نظری پژوهش - 1شکل 

ای مشابه پژوهش حاضر وجود ندارد. اما به طور جداگانه تحقیقاتی در تحقیقات پیشین، نمونه
ها پرداخته اجتماعی صورت گرفته است. که در ادامه به آن های سرمایهدر باب شناسایی مؤلفه

دهنده بدست آمد که شود. در مورد کارکردهای سرمایه اجتماعی سه مضمون سازمانمی
های هرمضمون به طور کلی در تحقیقات پیشین پژوهشگران مختلف قابل مشاهده است. مؤلفه

عضویت در »، «مشارکت عمومی»، «ومیاعتماد عم»های (، در پژوهش خود مؤلفه2000پاتنام )
های (، مؤلفه2003را مورد توجه قرار داده است. لیو و بیسر )« های داوطلبانهفعالیت»، «هاگروه
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های (، به مؤلفه2001دی )ایان و کسهرا مطرح کردند. نار« های عمومیارزش»و « اعتماد»
، «فراوانی مشارکت مردم»، «و همبستگیانسجام »، «میزان اعتماد میان مردم»، «گرایشات داوطلبی»
رسیدند. « یافتههنجارهای تأمیم»و « های داوطلبانه به دیگرانکمک»، «هاتعداد عضویت در گروه»

 یقاتیگروه تحقاشاره کرده است. « های مشترکشارز»و « اعتماد میان افرد»( نیز به 1988کلمن )
 ینژادها انیاعتماد م» ،«یاعتماد عموم» یهافه، مول2000هاروارد در سال  یدانشگاه جان اف. کند

 ،یمدن یرهبر ،ینقادانه، مشارکت مدن یاسیمشارکت س ،یعاد یاسیمشارکت س» ،«مختلف
محور، عدالت در  مانیمشارکت ا ،یداوطلب هیبخشش و روح ،یررسمیغ یاجتماع یوندهایپ

: 14-11 ،یدنقویو س ی)الوان را مطرح کردند« هایها و دوستو تنوع معاشرت یمشارکت مدن
. دست یافت «یکنش جمع»و « هنجارها»، «شبکه روابط» هایبه مؤلفه(، 1392:91)رانیپ (.1381

و  یلیفام یوندهایپ»را در شش دسته  یاجتماع هیسرما یهالفهؤ( م26:2000)جایپانت
 ای یچند بخش یهاوندیپ» ،«یمنانج یزندگ ایگسترده  یاجتماع یهاشبکه» ،«یشاوندیخو

« یاجتماع یها و هنجارهاارزش»و  «یو خط مش یاجتماع ینهادها» ،«یاسیس هیسرما» ،«یاشبکه
کژکارکردهای سرمایه اجتماعی نیز مورد توجه برخی دیگر از اندیشمندان قرار  .بندی نموددسته

کند. به (، مردمی بودن همچون شمشیری دولبه عمل می19:1998گرفته است. به بیان پورتس )
توان برای آن متصور بود و هم کارکردهای منفی یا معنا که هم کارکردهای مثبت میاین 

(، معتقد است که استعداد سرمایه اجتماعی در تولید نتایج منفی 119:1392کژکارکرد. فیلد )
آنچنان حیرت انگیز نیست. اگر سرمایه اجتماعی همکاری دوجانبه را برای منفعت اعضای آن 

تواند همکاری برای اهداف منفی را ارتقاء اصوالً به همین مقدار هم میکند پس مستحکم می
های جمعی نیز در دو وجه دهد. در این پژوهش نقش مشارکت، عضویت گروهی و فعالیت

مثبت و منفی )با توجه به مثبت یا منفی بودن اهداف موردنظر( از تجزیه و تحلیل اطالعات 
ی بر این مدعا است. اعتماد نیز نقش مهمی در برداشت های فیلد نیز شاهدبدست آمد و یافته

( از سرمایه اجتماعی دارد و وی نتایج منفی سرمایه اجتماعی را با استفاده 2001: 10-8فوکویاما )
کند؛ به این معنا که هرچه شعاع اعتماد محدود به اعضای خود تشریح می« شعاع اعتماد»از ایده 

 (.123:1392شود )فیلد،نفی بیشتر میگروه باشد، احتمال بروز اثرات م

 های سیاستی توصیه

ها ها هستند که اجرای آنگذاری دولتمشیهای خطهای جمعیتی یکی از عرصهمشیخط
های پژوهش، پیشنهادهای گیرد. بنابراین و با توجه به یافتهبیش از هر چیز توسط مردم صورت می

 گردد: کاربردی زیر ارائه می

 شیافزا یقیتشو یهااستیس یاجرا نیجهت تضم یسازوکار جادیبا ا یمومجلب اعتماد ع -
و با  یاسالم یسازوکار تحت نظارت دولت و مجلس شورا نیا ستی. ضرورتیجمع



 1400تابستان ،  2 ، شماره 7 پژوهشی سیاستگذاری عمومی، دوره - فصلنامه علمی                                      142

 
 

 یطراح یجمهوراستیر کیاستراتژ یهایمجلس و مرکز بررس یهامرکز پژوهش یهمکار
 گردد.

ها گروه نیا تیو هدا یاسالم ینهاد توسط مجلس شورامردم یهاگروه یروشیرفع موانع پ -
داوطلبانه در  یهاتیدار و...، جهت انجام فعالمختلف بازنشستگان، زنان خانه یهادر دسته

 .یامر فرزندآور لیها و در مجموع، تسهاز آن یدارفرزندان، نگه تیترب یهاحوزه
 انینجام امور مربوط به فرزندان، به متقاضا نیداوطلب یجهت معرف یتعامل یشبکه کی جادیا -

 .)مانند زنان شاغل(
 یمجلس شورا بیبه تصو نیاز ا شی)که پ «تیخانواده و جمع یتعال»در طرح  یبازنگر -

 طرح. یمنابع مال نیتأم یچگونگ قیدق ینیبشیاست( به منظور پ دهیرس یاسالم
 شی( پیداوطلب یهاتیفعال ری)نظ یاجتماعهیکه سرما ییهاتیها و ظرفلحاظ کردن فرصت -

 یهادر طرح یاسالم یتوسط مجلس شورا گذارد،یم یتیجمع یهااستیس یاجرا یرو
 ارائه شده.

عمل به  یدر راستا ،یقوم یهامتکثر گروه یهادر قبال ارزش تیحاکم یآورتاب شیافزا -
 تیبه رسم یمتعدد قوم یهاگروه گاهیاصول، جا نیکشور. در ا یقانون اساس 19و  15اصول 

 جادیامر، منجر ا نیقرارگرفته است. تحقق ا دیها مورد تاکآنحقوا یشناخته شده و برابر
 یهااستیس یکثرت( شده و به کمک اجرا نیمردم )در ع انیم یرزشا ییهمگرا ینوع

 .دیآیم یتیجمع
 یهامتناسب با ارزش یتیجمع یهااستیس یبه اجرا قیجهت تشو یاقناع یهابرنامه هیته -

 .یاسالم یهرگروه به صورت مجزا توسط مجلس شورا یازهایو ن یدیکل

 منابع
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