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 22/13/1411تاریخ پذیرش:  24/12/1411نوشته: تاریخ دریافت دست

 دهیچک  یدیکل واژگان

ای است که موجب افزایش بازدارندگی، دافند غیرعامل مجموعه اقدامات غیرمسلحانهپهای کلی نظام، در سیاست 

های ضروری، ارتقای پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در برابر تهدیدات پذیری، تداوم فعالیتکاهش آسیب

شناختی است معهشود و از طرفی بر اساس دیدگاه پاتنام سرمایه اجتماعی، پدیده جاو اقدامات نظامی دشمن می

دهد. کارایی، ارتباط، خلاقیت، حل مسائل جامعه و ... را افزایش میوهاست ها و شبکهو مواردی چون اعتماد، هنجار

 های آن )مشارکت و انسجام و...( اجتماعی است.برخی از شاخص

ای و نوع آن، زمینه –ی و روش انجام، موردی های پدافند غیرعامل کشور در سرمایه اجتماعهدف تحقیق دستیابی به میزان تأثیر سیاست

نفر برآورد شده است، حجم نمونه، بر اساس فرمول  411نظران مرتبط به تعداد باشد. جامعه آماری تعدادی از صاحبای میتوسعه -کاربردی

 ظام )مشارکت و انسجام( اجتماعی بستگیهای پدافند غیرعامل نبرآورد شده است. نتایج تحقیق، بیانگر این است که اجرای سیاست 111کوکران 

 شده است.ایی در این رابطه ارائههپیشنهاداست. دارد که میزان آن در این مطالعه در ناحیه کم 

پدافند  –گذاری سییاست

سییرمییایییه  -غیرعیامیل

)مشییارکت و  –اجتماعی 

 انسجام( اجتماعی.

 بیان مسأله تحقیق -1
از  مندیبهرهبه دلیل « ی اجتماعیسرمایه»امروزه مفهوم 

 های اصلییکی از محور سازی بهظرفیتهای نرم افزارانه و مؤلفه

موردتوجه های کلان های قدرت نرم در عرصهمطالعات و راهبرد

ها قرارگرفته است. با گذاران و مدیران سازمانغالب سیاست

های متصور در حوزه سرمایه اجتماعی در کشور، عنایت به آسیب

آور در این گذاری اقدامات بازدارنده و تابایهبرای پویایی آن پ

 حوزه امری ضروری است.

های حفظ تعادل در سرمایه اجتماعی و افزایش یکی از راه

سازی و آماده کردن مردم برای مقابله با پایداری ملی، آگاه

یابی به این منظور دستهای مرتبط است. بهها و تهدیدبحران

ای در مجمع تشخیص مصلحت گانه13های اهداف، سیاست

است  شدههای اجرایی کشور ابلاغنظام تدوین و به کلیه دستگاه

(. در این مقاله، 14،1341)اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل: 

در راستای رسالت و مأموریت سازمان، به پدافند غیرعامل )مردم 

 شده است.محور( پرداخته
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 (19:1301)جلالی،  های پدافند غیرعامل مردم محورمدل مفهومی بیان مسأله: کارکرد: 1شکل 

 اهمیت و ضرورت تحقیق -2

سرمایه اجتماعی، در چند دهه اخیر در محافل علمی و 

شده است؛ این های گوناگون موردتوجه واقعدانشگاهی از زاویه

مفهوم در حکم دارایی اجتماعی است و هرچقدر میزان آن در 

استحکام بالاتری برخوردار  سطح بالاتر باشد جامعه از انسجام و

خواهد بود. ازنظر بانک جهانی، سرمایه اجتماعی، متشکل از 

هایی است که در شکل دادن به کیفیت و ها، روابط و هنجارنهاد

گیری و تقویت آفرینی و موجب شکلکمیت یک جامعه نقش

های مشترک را مراودات و ارتباطات جمعی گردیده و ارزش

مفهوم در سه سطح خرد، میانی و کلان  بخشد. اینبهبود می

 بندی شده است. تقسیم

نهاد حاکمیتی و عنوان یکسازمان پدافند غیرعامل کشور به

یری گهای احتمالی با بهرهمنظور پاسخ به بحرانگذار بهسیاست

های های سرمایه اجتماعی )با تأکید بر شاخصاز ظرفیت

ساس اهداف و مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی( بر ا

عنوان یک اولویت موردتوجه ها را بهگذاریمأموریت، سیاست

 اند از: های تحقیق عبارتدهد و دستاوردقرار می

 های سرمایه اجتماعی، از قدرت نرم گذاردر سیاست

سازی گیران ظرفیتبه تصمیم سازان و تصمیم

 شود. می

  موجب افزایش )مشارکت و انسجام( اجتماعی

 شود. می

 های پدافند غیرعاملی سهولت اجرایی در سیاست

 آورد. کشور به بار می

 ها آوری گردیده و از بروز بحرانموجب افزایش تاب

 نماید. در کشور پیشگیری می

 اهداف تحقیق -3
ها هایی که تحقق آنی موردنظر هدفدر راستای حل مسأله 

تواند ظرفیت پدافند غیرعامل کشور در سرمایه اجتماعی می

 اند از: )مشارکت و انسجام اجتماعی( را افزایش دهند عبارت

ر های پدافند غیرعامل کشودستیابی به میزان تأثیر سیاست -1

 در حوزه مشارکت اجتماعی. 

 های پدافند غیرعامل کشوردستیابی به میزان تأثیر سیاست-2

 در حوزه انسجام اجتماعی. 

 سؤالات تحقیق -4
ی اساسی تحقیق، این مقاله درصدد یافتن در راستای مسأله

 باشد. پاسخ به سؤالات زیر می

های پدافند غیرعامل کشور بر ارتقاء مشارکت تأثیر سیاست-1

 اجتماعی چگونه بوده است؟ 

های پدافند غیرعامل کشور بر ارتقاء انسجام تأثیر سیاست -2

 اجتماعی چگونه بوده است؟ 

 فرضیات تحقیق -5
های پدافند غیرعامل کشور در افزایش مشارکت سیاست -1

 اجتماعی تأثیرگذار است. 

انسجام  های پدافند غیرعامل کشور در افزایشسیاست -2

 اجتماعی تأثیرگذار است. 
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 مبانی نظری ادبیات و -5-1

  1دفاع -5-1-1

به تدابیری که برای مقاومت در مقابل حملات اجتماعی، نظامی، 

سیاسی، روانی و یا فناورانه توسط یک یا ائتلافی از چند کشور 

نند کهای دفاعی، بازدارندگی را تقویت میشود. تواناییاتخاذ می

(. همچنین 442:1311بخشد )کالینز، ها نیرو میو نیز به توانائی

هایی نظیر زندگی، مالکیت، آزادی، ه حفظ و حمایت از ارزشب

هویت ملی و تمامیت ارضی در برابر تهدیدات گوناگون داخلی و 

شود. )نوروزی، خارجی و یا ساختاری، دفاع تلقی می

344:1323 .) 

 پدافند غیرعامل مردم محور -5-1-2
های مردم و بازدارندگی امروزه به دلیل گیری از ظرفیتبهره

نه بودن موردتوجه سیاستمداران دنیا قرارگرفته است. هزیکم

مقام معظم رهبری در خصوص جامعه و مردم، پیکره کشور را 

سازی جامعه را مورد به بدن انسان تشبیه نموده و مسأله مصون

اند، در مورد پدافند غیرعامل، ابعاد مختلفی را به تأکید قرار داده

 اند. شرح زیر توصیه نموده

  حفاظت از مردم در برابر انواع تهدید؛ صیانت و 

  ،حفظ انسجام و پیوستگی بین حکومت و مردم 

 ولید ظرفیت و قابلیت اداره مردم در برابر انواع ت

 تهدیدات؛ 

 های اساسی مردم در شرایط خاص و تأمین نیاز

 اضطراری؛ 

 هایی برای تضمین امنیت و پایداری تأمین زیرساخت

 مرم در شرایط اضطرار؛ 

 (. 2:1341)سند راهبردی سازمان: 

های پدافند غیرعامل کشور در حوزه مرتبط با سرمایه سیاست

 اجتماعی شامل: 

شناسی تهدید-3تربیت منابع انسانی -2سازی فرهنگ-1 

تفکر -3های تخصصی ملی گیری ظرفیتبکار-4پیشدستانه 

تعمیق -1اولویت در پدافند غیرعامل مردم محور -1راهبردی 

اثربخشی کیفی اقدامات پدافند غیرعامل -2و پژوهش علمی 

های مستقل عنوان متغیر(. به44،1342)سند راهبردی سازمان: 

مشارکت -1تحقیق و نیز در بعد سرمایه اجتماعی دو مورد: 

های وابسته لحاظ عنوان متغیرانسجام اجتماعی به -2اجتماعی 

 اند. شده

عظم مفهوم پدافند غیرعامل از منظر مقام م -5-1-3

 العالی()مدظلهرهبری
سازی رهبری از مفهوم پدافند غیرعامل در کشور، همانند مصون

در بدن انسان، یادکردند. انتظار ایشان از مفهوم پدافند غیرعامل 

نوعی مصونیت بخشی به کشور در برابر انواع تهدیدهاست که به

 گردد: در ذیل به فرمایشات ایشان اشاره می

 سازی برای انسان است. ثل مصونیتپدافند غیرعامل، م-

سازد. این معنایش پدافند غیرعامل، از درون ما را مصون می-

وزوری هم بزند، این است که ولو دشمن تهاجمی بکند و ضرب

 اثری نخواهد کرد. 

های تعاریف عملیاتی جدید با استنتاج از فرمایش: 1جدول 

 العالی(مقام معظم رهبری )مدظله

 مصونیت بخشی لپدافند غیرعام

 ها بر کشوراثر کردن اثر تهدیدبی پدافند غیرعامل

 ناپذیری کشورآسیب پدافند غیرعامل

های پدافند گذاریستمدل مفهومی سیا -6

رغیرعامل کشو

 
1 Defense 
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 های پدافند غیرعامل کشورگذاریمدل مفهومی سیاست: 2شکل 

 1سرمایه اجتماعی -6-1

از نقش و کارکرد آن کمک  یاجتماع هیسرما فیدر تعر 2کلمن

دهد. به ارائه می یاجتماع هیاز سرما یکارکرد فیگرفته و تعر

، بلکه انواع چیزهای ستیواحد ن یئیش یاجتماع هینظر او سرما

ها شامل مشترک دارد: اول همه آن یژگیاست که دو و یگوناگون

 نیمع یهاهستند، دوم کنش یساخت اجتماع کیای از جنبه

کنند می لیساختار قرار دارند را تسه کیکه در درون  یافراد

 نیکنش مع لیدر تسه یاجتماع هیاز سرما ینیشکل مع

 ایفایده بی گریهای دکنش یارزشمند بوده و ممکن است برا

 .(412 :1311لمن، فایده باشد. )ککم

 ر سرمایه اجتماعیصعنا -6-2
دهنده سرمایه اجتماعی در سه طورکلی عناصر اساسی تشکیلبه

دسته: مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی و اعتماد اجتماعی 

 (.142:2111 ،3گیرند. )گیدنزقرار می

 مشارکت اجتماعی -6-2-1

های ارادی دلالت دارد مشارکت اجتماعی به آن دسته از فعالیت

که از طریق آن اعضا یک جامعه در امور محله، شهر و روستا 

طور مستقیم یا غیرمستقیم در شکل دادن حیات اجتماعی به

 
1 Social capital 
2 James Samuel Coleman 

3 Giddens 

های مشارکت خود مشارکت دارند، پاتنام معتقد است شبکه

های ورزشی شگاهها، باهای همسایگی، تعاونیمدنی نظیر انجمن

گذارند که یکی از و احزاب کنش افقی شدیدی را به نمایش می

های رو شبکهاشکال ضروری سرمایه اجتماعی است. ازاین

مشارکت مدنی یکی از اشکال ضروری سرمایه اجتماعی 

تر باشند ای متراکمها در جامعهباشند و هر چه این، شبکهمی

افع متقابل بیشتر است. احتمال همکاری شهروندان در جهت من

های قوی معامله متقابل را های مشارکت مدنی هنجارشبکه

های ارتباطی که به کسب ها شبکهکنند. این هنجارتقویت می

های رفتار جامعه حسن شهرت و وفای به عهد و پذیرش هنجار

 کنند. محلی متکی هستند را تقویت می

 
 یاجتماع هیسرما رصعنا: 3شکل 

سرمایه 
اجتماعی

اعتماد 
اجتماعی

مشارکت
اجتماعی

انسجام 
اجتماعی
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ند اهای مدنی عبارتیل تأثیرات مفید و سودآور شبکهعمده دلا

های قوی معامله متقابل را های مشارکت مدنی، هنجاراز: شبکه

های کند. شهروندانی را که در بسیاری از زمینهتقویت می

 وسیله یک شبکهها بهاجتماعی ارتباط متقابل دارند این هنجار

پذیرش  ارتباطی که به حسن شهرت در وفای به عهد و

گردد های رفتار جامعه محلی متکی است، تقویت میهنجار

های مشارکت مدنی، تجسم موفقیت در همکاری هستند شبکه

عنوان یک چارچوب فرهنگی شفاف برای توانند بهکه می

 (. 1411:24همکاری آینده عمل کنند. )شهرزاد بخشایش، 

 انسجام اجتماعی -6-2-2

جمعی میان اعضا یک  انسجام اجتماعی عبارت است از توافق 

جامعه که حاصل پذیرش و درونی کردن نظام ارزشی و هنجاری 

یک جامعه و وجود تعلق جمعی و تراکمی از وجود تعامل در 

های ای از طریق شبکهمیان افراد آن جامعه است، هر جامعه

 شود. بعضیرسمی و غیررسمی ارتباطات میان افراد شناخته می

های فقی هستند و بعضی دیگر شبکهسطح اها هماز این شبکه

عمودی هستند که شهروندان را بر اساس روابط نابرابر مبتنی بر 

های ای از پیونددهند. نمونهمراتب به هم پیوند میسلسله

های خویشاوندی است که نقش خاصی در مشارکت افقی پیوند

توان به حل مسائل جمعی دارند اما در سطوح اجتماعی می

ها اشاره نمود...)شهرزاد بخشایش، ک در انجمنعضویت مشتر

1411:11 .) 

دیگر انسجام اجتماعی به معنای آن است که گروه عبارتبه 

بخش خود، تطابق و وحدت خود را حفظ کند و با عناصر وحدت

همنوایی داشته باشد. همبستگی و انسجام، احساس مسئولیت 

اهی و اراده متقابل بین جند نفر یا چند گروه است که از آگ

برخوردار باشند و حائز یک معنای اخلاقی است که متضمن 

وجود اندیشه یک وظیفه یا التزام متقابل است. از دیدگاه 

ای است که بر اساس آن در شناختی همبستگی پدیدهجامعه

طور سطح یک گروه یا یک جامعه اعضاء به یکدیگر وابسته و به

امر مستلزم طرد آگاهی و متقابل نیازمند یکدیگر هستند. این 

نفی الزام متقابل است. انسجام اجتماعی دلالت بر توافق جمعی 

میان اعضای یک جامعه دارد به عبارتی انسجام در کل ناظر بر 

 
1 Mannheim 

ها و میزان و الگوی رابطه متقابل بین کنشگران، گروه

 های تمایزیافته است )همان(. فرهنگیخرده

 اعتماد اجتماعی -6-2-3
ترین بعد سرمایه نظران، اعتماد مهماحببه عقیده برخی ص

های این سرمایه را تحت تأثیر قرار اجتماعی است و دیگر جنبه

های مهم روابط انسانی است و دهد. اعتماد یکی از جنبهمی

باشد. ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه میزمینه

به  های مختلف جامعه شامل: اعتماداعتماد مبادلات را در زمینه

های رسمی و غیررسمی و همچنین خود، خانواده، دوستان، نهاد

نماید. پاتنام معتقد است که اعتماد مشاغل اجتماعی ارزیابی می

عنوان یکی از اجزای سرمایه اجتماعی موجب تسهیل همکاری به

شود و هر چه سطح اعتماد در جامعه بالاتر باشد احتمال می

ود همکاری نیز اعتماد ایجاد همکاری هم بیشتر خواهد بود و خ

 پیوسته اینهمکند. ایشان اعتقاددارند در جوامع کوچک و بهمی

گیرد، یعنی بینی بر اساس اعتماد صمیمانه صورت میپیش

های نزدیک افراد بستگی دارد؛ اما در اعتمادی که به آشنایی

کند. تر ضرورت پیدا میتر اعتماد غیرشخصیجوامع بزرگ

توان گفت اعتماد نوعی تمایل برای خطرپذیری حال میدرعین

 (. 13: 1342باشد )ابوالفتحی، و ریسک در یک متن اجتماعی می

نسل محل ظهور و محمل انتقال و تداوم  ،1هایمازنظرمان

های فکری و فرهنگی جدیدی است که در تاریخی گیریجهت

ای که هر نسل معین در آن رشد کرده، ریشه دارد. این ویژه

صورت اهداف و بستر اجتماعی نیات و ها بهگیریتجه

صورت تکامل و های نو برای مشکلات حیاتی جامعه بهحلراه

 شود. ظهور یک سبک نسلی ظاهر می

هایم، هر نسل، مهر خاص حوادث اجتماعی و در دیدگاه مان

گیری )جوانی( خود را بر پیشانی دارد. سیاسی دوره اصلی شکل

شوند، نفوذی قاطع و حوادثی که طی این دوره تجربه می

کننده در تمایز ایدئولوژیک و در تعیین ساختار ذهنی، تعیین

هایم، . مانفرهنگ و رفتار بعدی اعضای یک نسل خواهد داشت

 های نسلها معتقد است که ارزشهای نسلدر مقایسه بین ارزش

روند، بلکه نسل جدید دست به طور کامل از بین نمیقبل به

زند؛ های حاکم میها و افکار و ایدئولوژیبازتعریف ارزش

ها در رویکرد وی هم متغیری وابسته وهم دیگر ارزشعبارتبه

ود، یعنی وابسته به شرایط شمتغیری مستقل قلمداد می
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اجتماعی و تاریخی و متغیر مستقل یعنی دارای نظام ارزشی 

ها در حیات مستقر، پاسخ کانالیزه شده و مشخص افراد و نهاد

ای برای نوآوری ارزشی بعدی است. )شهرزاد اجتماعی و پایه

 (. 1411:43بخشایش، 

 جایگاه پدافند غیرعامل در سرمایه اجتماعی -1
نظام مدیریتی کشور، همسویی و همکاری مردم در اعتماد به

ترین عوامل در اثرگذاری های پدافند غیرعامل یکی از مهمبرنامه

شود. های پدافند غیرعامل شهری محسوب میو موفقیت برنامه

های پدافند غیرعامل شهری متمرکز بر ی برنامهبخش عمده

ها است. پذیرش و پذیری کالبدی و اجتماعی شهرکاهش آسیب

های رسمی و دولتی در گروی اعتماد جامعه به همکاری با نهاد

رو سرمایه اجتماعی بستر مناسبی های متولی است. ازایننهاد

برای تعریف سازوکار روابط بینِ فرد با جامعه محلی و جامعه 

محلی با نهاد متولی و مجری برنامه است. سرمایه اجتماعی در 

 هایرد، سطح خُرد که روابط فردی و شبکهسه سطح کاربرد دا

 ها را شکلهای غیررسمی حاکم بر آنارتباطی بین افراد و هنجار

ی فرا مراتبدهد. سطح میانی که اتصالات افقی و روابط سلسلهمی

ها و روابط بینابین اعم از ها و سازمانفردی چون مؤسسه

شود. امل میها و احزاب سیاسی را شها، شرکتها، انجمنباشگاه

ها و در سطح کلان علاوه بر دو سطح قبلی، روابط و ساختار

های رسمی چون حکومت، سیستم سیاسی، قواعد حقوقی نهاد

(. بر این 214-231:1321گیرد )غفوری و جعفری، را در برمی

دهنده به روابط توان قالبِ شکلاساس سرمایه اجتماعی را می

دانست. سرمایه اجتماعی بین افراد و نظام مدیریتی کشور 

متشکل از سه مؤلفه، شبکه، همیاری و اعتماد است. با توجه به 

 های رسمی وکارکرد سرمایه اجتماعی در تنظیم روابط بین نهاد

ه ی شبکجامعه، از میان سه مؤلفه سرمایه اجتماعی، نقش مؤلفه

 (. 31:1341تر است )کامران و همکاران، و اعتماد ملموس

 مردم و حاکمیتاعتماد بین  -1-1
بدون تردید نقش و جایگاه مردم، ارتباط جدی و مستقیمی با 

های امنیت و پایداری ملی دارد، مشارکت و حضور مردم درصحنه

ها و در مشارکت با حمایت از حکومت، در آراء عمومی آن

های شود. بسیج مردم در فعالیتهای مردمی آشکار مینهاد

ای مهم پایداری ملی محسوب هجهادی و دفاعی، یکی از حوزه

های شود و به همین دلیل پدافند غیرعامل در برنامهمی

سازی و آموزشی، بیش از همه بر حضور و همراهی مردم فرهنگ

عنوان نماید. اقشار گوناگون مردم بهگذاری میسرمایه

های مختلف کشور در اصول و متخصصین و کارشناسان دستگاه

چگونگی حفظ و مراقبت از مبانی دفاع غیرعامل، با 

شوند و عموم مردم برای بصیرت های ملی آشنا میزیرساخت

شوند. مردم و شناسی دعوت میشناسی و دشمنافزایی و تهدید

های امنیت ملی کشور محسوب نهاد بسیج، اساساً یکی از مؤلفه

های عمده در حضور و مشارکت مردم عبارت شوند. هدفمی

 است: 

 دفاعی در مردم و تقویت بازدارنده؛ ایجاد آمادگی -

 حفظ گسترش مشارکت مردمی در امنیت و دفاع؛ -

 تقویت وحدت و همبستگی ملی؛ -

 گسترش و تعمیق فرهنگ و تفکر بسیجی؛ -

کمک به دفاع غیرنظامی و مقابله با حوادث و بلایای طبیعی و -

سازی آحاد مردم برای مشارکت و کمک به غیرطبیعی و آگاه

مختلف اجرایی کشور، عناصری وجود دارد که ممکن  هایبخش

ها است خواسته و ناخواسته بر عزم و اراده مردم و اعتماد آن

نظام خدشه ایجاد نماید و بایستی از بروز و گسترش نسبت به

کوشند با ایجاد و دامن زدن ها جلوگیری نمود و دشمنان میآن

-21:1342ی: به آن موجب ناپایداری ملی شوند )فردرو، خدیو

23 .) 

 گذاریسیاست  -1-2
برای درک مسائل سیاسی یک کشور باید موضوعاتی را که مردم 

آورند و تصورات اساسی آنان در مورد آن کشور مهم به شمار می

ی دستیابی به آن را بشناسیم. در این یک جامعه خوب و نحوه

خواهیم بدانیم که شهروندان و رهبران انتظار چه سطح می

یی را از حکومت دارند. چه اهدافی قرار است تعیین هاسیاست

: 1311یافت )الموند و پاول، ها دستشود و چگونه باید به آن

12-11 .) 

 ها و سرمایه اجتماعیسیاست -1-3
های گذاری سیاستترین گزاره در ارتباط باهدفاولین و مهم

ارتقای سرمایه اجتماعی توجه به این موضوع است که تولید 

تماعی یا دستیابی به میزان خاصی از آن هرگز سرمایه اج

گذاری انتخاب شود. عنوان هدف سیاستتواند بهنمی

های ارتقای سرمایه اجتماعی با توجه به ماهیت این سیاست
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پدیده، باید معطوف به فراهم کردن شرایط و لوازمی باشند که 

کنند. بدین منظور گیری سرمایه اجتماعی را تسهیل میشکل

های انواع مختلف است توصیف و تبیین دقیقی از میزانلازم 

تر گونه که پیشسرمایه اجتماعی در اختیار داشته باشیم. همان

بحث کردیم، سرمایه اجتماعی در تعاملات جمعی معطوف به 

گروهی، کند و دارای انواع دروناهداف سازنده تجلی پیدا می

ایه اجتماعی گروهی سرمبرون گروهی و عمودی است. نوع درون

بر روابط بین افراد دارای آشنایی قبلی، نوع برو ن گروهی بر 

روابط بین افراد غریبه با یکدیگر و نوع عمودی به روابط بین 

مراتب و قدرت مبتنی است. افراد واقع در سطوح مختلف سلسله

ای علاوه نوع و میزان انواع سرمایه اجتماعی در هر جامعهبه

لف محیطی تعیّن یافته است. بر اساس آنچه واسطه عوامل مختبه

گفته شد اهدافی چون تسهیل ارتقای سرمایه اجتماعی، ایجاد 

انسجام و انطباق بین ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی، رفع 

نابرابری در توزیع سرمایه اجتماعی و باز توزیع آن، کاهش تبعات 

عنوان اهداف مدیریت سرمایه منفی سرمایه اجتماعی به

تناسب توصیفی که از وضعیت سرمایه اجتماعی تماعی باید بهاج

های عنوان اهداف و سیاستآید، بهدر یک جامعه به دست می

گذاری اصلی انتخاب شوند؛ بنابراین اولین گام در هدف

های ارتقای سرمایه اجتماعی شناسایی دقیق وضعیت سیاست

محیطی و جامعه از حیث برخورداری از انواع سرمایه و عوامل 

 ای تعیّن بخش است. سرمایه

توجه به ویژگی فرایندی بودن سرمایه اجتماعی نیز تبعات 

های سرمایه اجتماعی دارد. گذاری سیاستمفیدی برای هدف

ای فرایندی است. سرمایه اجتماعی سرمایه اجتماعی پدیده

های فیزیکی و انسانی، از منابعی که افراد یا برخلاف سرمایه

شود بلکه فرایندی از تعاملات ر دست دارند تشکیل نمیها دگروه

 شود؛ بنابراینای منتهی میاجتماعی است که به نتایج سازنده

جای اینکه در سطح خاصی از تحلیل فرد، گروه، جامعه قرار به

، کند. تغییرپذیریگیرد، در بین این سطوح ایجادشده و عمل می

غییر سرمایه اجتماعی مندی این فرایند تمشروط بودن و زمینه

 کند. تر میرا پیچیده

های ارتقای گذاری سیاستیک بینش مفید دیگر در هدف

سرمایه اجتماعی، موضوع ترکیب سرمایه اجتماعی است. سرمایه 

های اجتماعی و هنجاری اجتماعی دارای دو بخش ساختی شبکه

 های مقاوم همکاری و روابط متقابل است.اعتماد، آگاهی و هنجار

اید توانند فوهای یادشده در تعامل با یکدیگر میعناصر و مؤلفه

ر دیگعبارتمورد انتظار از سرمایه اجتماعی را تولید کنند. به

هایی قادر به رقم زدن آثار مثبتی نیستند. تنها بهکدام از آنهیچ

گذاری مؤثر های لازم برای هدفدرنتیجه یکی دیگر از شناخت

های دو مینه، بررسی میزان انطباق میزانها در این زسیاست

بخش ساختی و هنجاری سرمایه اجتماعی و عوامل موجد عدم 

 (. 1411:123هاست )شهرزاد بخشایش، انطباق احتمالی آن

 ها با سرمایه اجتماعیطرق تلفیق سیاست -1-4
ها گذاریها برای تلفیق سرمایه اجتماعی در سیاستیکی از راه

 گذاریرمایه اجتماعی را هدف سیاستاین است که مستقیماً س

رش منظور گستدیگر باید بهعبارتیها قرار دهیم. بهریزیو برنامه

دادن و مراقبت از سرمایه اجتماعی سیاست وضع کنیم. 

مثال اگر بخواهیم سطح اعتماد میان افراد و مشارکت عنوانبه

 فمدنی را از طریق افزایش ارتباطات اجتماعی افزایش دهیم، هد

 ها گسترش یا افزایش سرمایه اجتماعی خواهد بود. سیاست

عنوان ابزاری برای کارگیری سرمایه اجتماعی بهروش دیگر به

باشد. در این حالت تر میهای کلیدستیابی به اهداف سیاست

ی ها باشد یکجای اینکه محور اصلی سیاستسرمایه اجتماعی به

های کلی به اهداف سیاستهایی خواهد بود که جهت نیل از ابزار

کارگیری سرمایه گیرد. در این شیوه از بهمورداستفاده قرار می

ها و تحقیقات لازم بر زمان اجتماعی، باید توجه شود که بررسی

ها انجام شود تا از توسعه و گسترش ابعاد و اشکال طراحی برنامه

مثبت سرمایه اجتماعی در هنگام اجرای برنامه تا حد کافی 

های دولت توان برنامهینان حاصل شود. در این زمینه میاطم

های خیریه و جهت تسهیل و تشویق تأسیس درمانگاه

منظور های روانی و بهداشت خانواده را نام برد که بهمشاوره

های درمانی از طریق پیشگیری و رواج بهداشت در کاهش هزینه

شود. در این رهیافت تعریف و محاسبه جامعه وضع می

گیری اثرات ناشی از کاربرد سرمایه هایی که قابلیت اندازهگرنما

ها و منظور ارزیابی کلی این سیاستاجتماعی را داشته باشند. به

ها و یا استفاده در نیز تصمیم گیر در خصوص ادامه کاربرد آن

 ها ضروری است. سایر حوزه

ها، ها و سیاستگونه دیگر تلفیق سرمایه اجتماعی با برنامه

استفاده از این مفهوم جهت درک بهتر وضعیت، شرایط و 

باشد. به این معنا که ها میگذاریموقعیت جوامع هدف سیاست

از اطلاعات مربوط به ساختار و روابط اجتماعی موجود در یک 

طور خاص برای هایی که بهها و سیاستجامعه در طراحی برنامه
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ها استفاده ی کردن آنشود و نیز در کاربردآن جامعه وضع می

خاذ گذاران قبل از اتگیران و سیاستنماییم. بدین منظور تصمیم

آثار  ٔ  هرگونه تصمیم یا وضع سیاستی باید تحقیقاتی درزمینه

ها بر انباشت سرمایه اجتماعی موجود در بالقوه این سیاست

 (. 24: 1342جامعه داشته باشند. )ابوالفتحی، 

ی در ایجاد سرمایه اجتماعی امری بحث در مورد مداخله سیاست

وسیع است: در درجه اول، این واقعیت است که توانایی مردم در 

اعث تواند بشان میدستیابی به منابع از طریق سرمایه اجتماعی

شان گردد. هرچه های زندگیهای فراوانی در فرصتایجاد تفاوت

تر منابع، در انتظار برای مداخله دولت در توزیع عمومی

هایی مثل بهداشت یا آموزش، بیشتر باشد، سرمایه وزهح

مل گذاری ععنوان ابزاری برای سیاستتواند بهاجتماعی بهتر می

چیز عمومی کند. هرچه جایگاه سرمایه اجتماعی در نقش یک

 عنوان یکی از اهدافتواند بهدر اذهان پذیرفته باشد، بیشتر می

 دهنده سرمایهارتقاءهای سیاست لحاظ شود؛ بنابراین، سیاست

توانند تأثیر مستقیمی در بهبود اجتماع داشته اجتماعی می

 باشند. 

در درجه دوم، سایر کنشگران جامعه اهمیت سرمایه 

ی هادهند. اگر سیاست عمومی به کنشاجتماعی را تشخیص می

اعتنا باشد، این کنشگران به ها بیهای حاصل از آنها و پیامدآن

کنند. در درجه طرقی نامطلوب از سرمایه اجتماعی استفاده می

ایی حکومت ازآنچه هتواند به رسوم، ایده سرمایه اجتماعی می

شود، کمک کند. سنجش مدل نامتوازن محرومیت خوانده می

های صورت گرفته درباره موضوعاتی از قبیل مهمی از پژوهش

رشد اقتصادی، ارتقای بهداشت، برابری آموزشی، تجدید نسل و 

ای گرایش به بیان این مطلب دارند که این افراد توسعه محله

های ها و نگرشموزش، در مهارتاند که به شکلی در آمحروم

غایب هستند و بنابراین نیازمند تغییر وضعیت  "درست"

هینه طور بها بهباشند. بدون سرمایه اجتماعی، استفاده از سایرمی

ای که فاقد سرمایه اجتماعی کافی انجام نخواهد شد. در جامعه

وع ضرو موشود. ازاینمانند و تلف میها ابتر میاست سایر سرمایه

عنوان یک اصل اساسی برای نیل به توسعه سرمایه اجتماعی به

ها و دولتمردانی موفق قلمداد پایدار محسوب شده و حکومت

های کارهای لازم و ارائه راهشوند که بتوانند با اتخاذ سیاستمی

مناسب در ارتباط با جامعه به تولید و توسعه سرمایه اجتماعی 

(1344:13نائل شوند. )نیازی، 
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 : مدل مفهومی تحقیق4شکل 

 های تحقیقپیشینه -1

 پیشینه داخلی -الف  -1-1

نظام عملیاتی پدافند مردم محور توسط کمیته   -1-1-1

 1300دائمی پدافند غیرعامل کشور، 
نظام عملیاتی پدافند یابی بههدف از انجام این مطالعه دست 

ای که منجر به حفظِ آرامشِ جامعه گونهباشد بهمردم محور می

در شرایط اضطراری، صیانت و حفاظت از جان و مال مردم و 

دهی آنان جهت تسهیل در مدیریت بحران و اداره و سازمان

دیدات غیرمتعارف های احتمالی ناشی از وقوع تهکاهش آسیب

)نوین( و اقدامات خصمانه دشمن در شرایط اضطراری شود. 

 تحلیلی است.  –روش انجام تحقیق توصیفی 

نتایج مطالعه بیانگر این است که نظام عملیاتی پدافند مردم  

 شود: محور باعث می

صیانت و حفاظت از مردم در شرایط اضطراری بحران   -

ناشی از جنگ، تهدیدات و اقدامات غیرطبیعی، 

 پذیر است. ساخت و غیرمتعارف )نوین( امکانانسان

آوری و ارتقاء آستانه تحمّل مردمی قبل، حین افزایش تاب -

 و بعد از شرایط اضطراری. 

و  دمحفظ انسجام و ارتقاء همبستگی و همگرایی بین مر -

 حاکمیت. 

سازی و توزیع توانایی اداره امور مردم با تأمین، ذخیره  -

 مایحتاج اساسی مردم در شرایط اضطراری. 

مصونیت بخشی نیروی انسانی ویژه، متخصّص و فعّال در  -

 مراکز حیاتی و حساس. 

های سرمایه اجتماعی و تأثیر تحلیل و ارزیابی مؤلفه  -1

موردی منطقه  مطالعه-آن در امنیت اجتماعی شهر

 (1342شهر تهران )پور موسوی و همکاران،  12

های سرمایه اجتماعی مؤثر هدف از انجام تحقیق سنجش متغیر 

 باشد. می 12بر احساس امنیت اجتماعی در شهر تهران منطقه 

دهد که از دید جامعه نمونه، سرمایه نتایج تحقیق نشان می 

پذیری، ظر تعاملشهرداری تهران ازن 12اجتماعی در منطقه 

پذیری و اعتماد اجتماعی در وضعیت هنجارگرایی، مسئولیت

مطلوب و متوسط رو به بالا، ازنظر همبستگی اجتماعی وضعیت 

مشارکت اجتماعی و رضایت شغلی و  یمتوسط و در زمینه

درآمد از وضعیت نامطلوب و متوسط روبه پایین برخوردار است. 

مستقیم و معناداری میان ها نشان داده است رابطه یافته

های سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی وجود دارد طوری مؤلفه

درصد از تغییرات مربوط به امنیت اجتماعی  34که در حدود 

دیگر عبارتشود. بههای سرمایه اجتماعی تبیین میتوسط مؤلفه

ها را در تواند افراد و گروهسرمایه اجتماعى است که می

نافع عمومى، نظیر امنیت و احساس آن و نیز یابى به مدست

 عملکرد مؤثر نهادهاى حکومتى یارى رساند. 

های سرمایه اجتماعی در پدافند بررسی مؤلفه  -2

 (. 1342غیرعامل )رفعت نژاد، 

هدف این است که سرمایه اجتماعی چه سهمی در پدافند 

کند؟ در ابتدا رابطه پدافند غیرعامل و سرمایه غیرعامل ایفا می

اجتماعی با امنیت موردتوجه قرارگرفته و در ادامه نقش سرمایه 

شده است. دستاورد نظری اجتماعی در پدافند غیرعامل بررسی

های سرمایه اجتماعی ها و مؤلفهدهد که شاخصمقاله نشان می

از طریق افزایش همبستگی ملی، افزایش انسجام اجتماعی، 

اقتصادی، مشارکت  -های سیاسیآسان نمودن مدیریت دشواری

سیاسی، ارتقای ظرفیت نظام سیاسی، تثبیت و ارتقای هویت 

 ملی و تقویت اعتماد سیاسی در پدافند غیرعامل نقش دارد. 

وله پدافند غیرعامل جایگاه سرمایه اجتماعی در مق -3

 (. 1344)شیراوند و همکاران، 

هدف از انجام پژوهش تعیین میزان سرمایه اجتماعی )اعتماد، 

انسجام و مشارکت اجتماعی( دانشجویان دانشگاه امام علی )ع(، 

 باشد. تحلیلی می -روش انجام توصیفی

شده درزمینهی موضوع موردمطالعه پس از بررسی نظریات مطرح

شود ها چنین استنتاج میآوری اطلاعات و دادهجمع و همچنین

که عواملی چون تعلقات تاریخی، تعهدات فرهنگی و میزان 

اعتقاد به دین ازجمله عواملی هستند که در میزان انسجام، 

 طورکلیاعتماد و مشارکت اجتماعی دانشجویان تأثیر دارند. به

زان تعلقات دهد که هر چه میها حاصل از پژوهش نشان مییافته

تاریخی، تعهدات فرهنگی و اعتقادات دینی دانشجویان افزایش 

یابد، به نسبت میزان اعتماد، انسجام و مشارکت اجتماعی و در 

کل سرمایه اجتماعی دانشجویان در امور مربوط کلی دانشگاه 

 یابد. افزایش می
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 پیشینه خارجی -ب -1-1-2
 ضطراری درریزی مدیریت حوادث ادفاع مدنی مبتنی بر برنامه-

 (. Mitchell, 2010جامعه نورثلند کشور نیوزلند )

یابی به چگونگی دفاع مدنی جامعه هدف از انجام مطالعه دست

اورد باشد. دستمی نورثلند در کشور نیوزلند در شرایط اضطراری

دهد مشارکت معنادار جامعه در نظری تحقیق نشان می

وع برای مقابله ریزی و مدیریت خطرات ریسک، نقطه شربرنامه

هایی را که از تجربیات با این چالش است. این تحقیق درس

مدیریت اضطراری مبتنی بر اجتماع در منطقه شمالی نیوزلند 

شده های آموختهدهد. این تجربه و درسآموخته است، ارائه می

زی ریالمللی در مشارکت جامعه در برنامهی تجربه بیندرزمینه

طورکلی باعث ایجاد ریزی مشترک، بههخطرات طبیعی و برنام

 جوامع پایدار و مقاوم در برابر خطرات است. 

 هابندی پیشینهجمع -1-1-3

ها، های تحقیقاتی، رسالهشده از اسناد، پروژههای انجامدر بررسی

ها و کتب و مقالات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع نامهپایان

ع موردمطالعه، دهد در ارتباط با موضواین تحقیق نشان می

گذاری تحقیق جامعی در خصوص سرمایه اجتماعی و سیاست

 نشده است. پدافند غیرعامل تاکنون انجام

شده اهمیت مقوله سرمایه اجتماعی های مرتبط انجامدر پژوهش

های شناسی و یا پدافند غیرعامل با رویکردبا رویکرد جامعه

کرد نظامی محض اطلاعاتی، دفاعی و یا پدافند غیرعامل با روی

شده قبلی به نقش سرمایه مطرح گردیده و یا تحقیقات انجام

اجتماعی و پدافند غیرعامل که توأمان موضوع این تحقیق است 

گذاری مرتبط با تر اینکه به امر سیاستپرداخته نشده و مهم

ت نشده اسای است تحقیقات انجامرشتهموضوع تحقیق که بین

  .است آوری در تحقیقو این نوع

 روش و مراحل اجرای تحقیق -0

شده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی طوری که بیانهمان

های پدافند غیرعامل بر سرمایه اجتماعی با تأکید بر سیاست

مشارکت و انسجام اجتماعی در ایران است؛ بر اساس اهداف و 

نی شده در پیشینه که مبتسؤالات تحقیق و بنا به مطالعات انجام

گذاری پدافند غیرعامل در سرمایه اجتماعی و ارائه استبر سی

های تحقیق طراحی و در بین کار مناسب است، پرسشنامهراه

ها در همین قسمت توضیح نمونه آماری که نحوه انتخاب آن

شده اجرا گردیده است. با اجرای پرسشنامه در بین نمونه داده

گزارده شدهو  دانی تحقیق به مرحله اجراآماری بخش بررسی می

های آماری، آزمون فرضیات، های حاصل برای انجام تحلیلداده

 بندی گردیده است. ها جمعکارپاسخ اهداف و راه

 نوع تحقیق -0-1

ای و روش انجام آن موردی توسعه –تحقیق حاضر کاربردی 

 باشد. ای میزمینه

 عه آماری و روش گردآوری اطلاعاتجام -0-2
نظران و اساتید جامعه آماری این پژوهش تعدادی از صاحب

حوزه پدافند غیرعامل کشور، حوزه علوم اجتماعی و 

باشد. با توجه نفر می 111ها گذاری هستند که تعداد آنسیاست

ها برای به تعداد کم جامعه آماری و در دسترس بودن آن

 42ه آوری اطلاعات از روش تمام شمار استفاده گردید کجمع

 نفر از جامعه آماری به سؤالات پاسخ دادند. 

 ایدانی و کتابخانهبرای گردآوری اطلاعات از روش مطالعات می

استفاده گردید. به این صورت که برای گردآوری منابع و اطلاعات 

های قیدشده و تحقیقات قبلی موردنیاز با استفاده از روش

ابزار پرسشنامه و موردبررسی قرار گرفت. سپس با استفاده از 

 آوری گردید. دانی نظرات پاسخگویان جمعروش می

 روایی و پایایی پرسشنامه -0-3

نظران برای بررسی پایایی پرسشنامه، نسخه اولیه آن به صاحب

ارائه گردید و پس از تائید اولیه در مرحله بعد با استفاده شاخص 

 آلفای کرون باخ روایی پرسشنامه موردسنجش قرار گرفت. 

توجه به جدول زیر مقدار شاخص آلفای کرون باخ برای سؤالات  با

مربوط به اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و همبستگی 

دهنده روایی است که نشان 221/1،223/1اجتماعی به ترتیب 

 باشد. پرسشنامه می

 روایی و پایایی پرسشنامه: 2جدول 

  تعداد سؤالات مقدار آلفای کرون باخ

 مشارکت اجتماعی 2 221/1

 انسجام اجتماعی 2 223/1

 روش تحلیل اطلاعات -0-4

با تائید روایی پرسشنامه در این مرحله به تحلیل اطلاعات 

پردازیم. برای انجام تحلیل طی دو مرحله ابتدا پرسشنامه می



 1491 بهار؛ 11ی ؛ شماره5ی ؛ دورهشهر ایمنپژوهشی -علمی نشریه
 

21 

 

ن گیرد. به ایاطلاعات توصیفی پرسشنامه مورد تحلیل قرار می

صورت که اطلاعات فردی پاسخگویان با مدرک تحصیلات 

توصیفی  گیرد. همچنین آمار با جدولموردبررسی قرار می

 گردد. مربوط به فرضیات ارائه می

 : آمار توصیفی مدرک تحصیلی3 جدول

 درصد فراوانی مقطع

 2/2 2 کاردانی

 1/1 1 کارشناسی

 1/44 41 کارشناسی ارشد

 2/32 42 دکتری

 1/111 42 مجموع

 

در مرحله بعد برای تحلیل استنباطی ابتدا سؤالات پرسشنامه به 

افزار شده و برای پاسخ خیلی زیاد این صورت کدگذاری وارد نرم

 3و به همین ترتیب تا پاسخ خیلی کم کد  2، زیاد کد 1کد 

 اختصاص داده شد. 

های مستقل و اینکه تأثیر هرکدام بر با توجه به تعریف متغیر

های مشارکت فند غیرعامل کشور در حوزههای پداسیاست

عنوان متغیر وابسته( اجتماعی و انسجام اجتماعی )به

موردسنجش قرارگرفته است، مقدار میانگین نمره اختصاص 

های های مستقل بر حوزهشده به تأثیر هرکدام از متغیرداده

 پدافند غیرعامل محاسبه گردید. 

ها و فرض مخالف دادهفرض صفر این آزمون نرمال بودن توزیع 

داری که مقدار معنیباشد. درصورتیها میعدم نرمال بودن آن

گیریم متغیر موردنظر دارای باشد نتیجه می 13/1آزمون بیش از 

داری باشد. بر اساس نتایج جدول زیر مقدار معنیتوزیع نرمال می

های مربوط به مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی برای متغیر

بیشتر است فرض  13/1است و چون از  2/1و  132/1تیب به تر

توان نتیجه گرفت دارای توزیع نرمال شود و میصفر تائید می

 است. 

مقدار تعداد مشاهدات، آماره آزمون بر اساس : 4 جدول

 مشارکت و انسجام اجتماعی

 انسجام اجتماعی مشارکت اجتماعی آیتم

 42 42 تعداد مشاهدات

 142/1 113/1 آماره آزمون

 200c,d 13/1. مقدار آماره آزمون

 

توان های مربوط به اهداف میبا توجه به تائید نرمال بودن متغیر

طرفه استفاده کرد. با توجه تک متغیره و یک t-studentاز آزمون 

طور که ذکر شد اگر مقدار میانگین نمرات به نوع کدگذاری همان

توان نتیجه گرفت ها در حد متوسط و یا بالاتر باشد میمتغیر

های پدافند غیرعامل کشور در دو حوزه میزان تأثیر سیاست

اجتماعی موردبررسی سرمایه اجتماعی شامل مشارکت و انسجام 

 کم است. 

بنابراین فرض صفر آزمون برای هر متغیر مربوط به حوزه سرمایه 

𝜇اجتماعی  = 𝜇در مقابل  2.5 > است و فرض صفر در  2.5

 13/1داری آزمون کمتر از شود که مقدار معنیصورتی رد می

 t-studentشود و یا مقدار آماره آزمون از مقدار بحرانی جدول 

 شود.  14/1بیش از 

 های تحقیقسی فرضیهبرر -19
های پدافند غیرعامل کشور بر حوزه مشارکت سیاست 1فرضیه 

 اجتماعی تأثیر دارد. 

است  13/1و کمتر از  111/1با توجه به آنکه مقدار معنی آزمون 

شود؛ است فرض صفر رد می 14/1تر از بزرگ 13/3و مقدار آماره 

ل رعامهای پدافند غیتوان نتیجه گرفت سیاستبنابراین می

 کشور بر حوزه مشارکت اجتماعی تأثیر کمی دارد. 

های پدافند غیرعامل کشور بر حوزه : سیاست5 جدول

 مشارکت اجتماعی

مقدار 

 داریمعنی

مقدار 

آماره 

 آزمون

 متغیر تعداد میانگین

مشارکت  42 144/2 13/3 111/1

 اجتماعی

 

 
های پدافند غیرعامل کشور بر حوزه انسجام سیاست 2فرضیه 

 اجتماعی تأثیر دارد. 

است  13/1و کمتر از  143/1با توجه به آنکه مقدار معنی آزمون 

شود؛ است فرض صفر رد می 14/1بیشتر از  14/1و مقدار آماره 



 (یبر شاخص مشارکت و انسجام اجتماع دی)با تأک یاجتماع هیو سرما رعاملیپدافند غ یهااستیس

21 

 

های پدافند غیرعامل توان نتیجه گرفت سیاستبنابراین می

 سجام اجتماعی تأثیر کمی دارد. کشور بر حوزه ان

 

های پدافند غیرعامل کشور بر حوزه انسجام : سیاست6 جدول

 اجتماعی

مقدار 

 داریمعنی

مقدار 

آماره 

 آزمون

 متغیر تعداد میانگین

143/1 14/1 333/2 42 
انسجام 

 اجتماعی

 هاگیری و پیشنهادنتیجه -11

 گیریالف: نتیجه -11-1
یافته تحقیق در حوزه مأموریت پدافند غیرعامل کشور و سرمایه 

اجتماعی مورد کنکاش قرارگرفته است و با توجه به مقدار آماره 

های پدافند غیرعامل بر آزمون و میانگین اعداد در حوزه سیاست

مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی در اهداف، سؤالات و 

انگر آن است که در حال بندی شده و بیفرضیات تحلیل و جمع

های پدافند غیرعامل بر سرمایه حاضر میزان تأثیر سیاست

شده و بنابر این ارتقاء بایست اجتماعی کشور در حد کم ارزیابی

توان گفت یکی از علل های موجود بازنگری گردد. میدر سیاست

ها است؛ بنابراین اعتمادی بر سازمان، بیاصلی عدم مشارکت

گوییم سرمایه اجتماعی در سازمانی بالا است، موقعی که می

سو حس اعتماد عمومی و همکاری منظور این است که از یک

دوسویه در میان اعضای یک سازمان و نیز میزان پایبندی به 

طلبی در میان ها بالا است و از سوی دیگر روحیه فرصتقرارداد

ی با های جمعای که کنشگونهاعضای آن جامعه اندک است. به

 شوند. کمترین هزینه ممکن انجام می

های حفظ تعادل، مشارکت و انسجام اجتماعی و یکی از راه

سازی مردم و آماده کردن آنان برای افزایش پایداری ملی، آگاه

ها و تهدیدهاست. دفاع غیرعامل مجموعه اقدامات مقابله با بحران

ای است که موجب بازدارندگی، کاهش غیرمسلحانه

پذیری، تداوم فعالیت ضروری، ارتقای پایداری و تسهیل و آسیب

شود. دشمن مدیریت بحران در مقابل اقدامات نظامی دشمن می

باهدف قرار دادن جریان عادی زندگی مردم، سعی در مختل 

کردن آن دارد تا به این وسیله مقاومت مردم را در مقابل 

م روانی ها کاهش دهد و نیز با برهم زدن تعادل سیستآسیب

اجتماعی افراد جامعه، آمادگی، مقاومت و مدیریت بحران را در 

دهد و از این طریق به اهداف موردنظر خود آن جامعه کاهش می

یابد. آشنایی مردم با دفاع غیرعامل و پایداری ملی، دست می

ریزی تضمینی بر ای امنیت پایدار کشور است. بدون تردید برنامه

ها برای دفاع از ی و آماده کردن این نیروهای مردمدر بخش نیرو

نشده، موجب افزایش بینیهای پیشکشور در برابر بحران

جانبه در پایداری ملی خواهد شد. ساختار آمادگی دفاع همه

دوران دفاع مقدس در کشور رشد کرده و با تفکر بسیجی و با 

های لازم برای آمادگی بیشتر در برابر خطرات محوریت و آموزش

ها، به مردم مجدداً ضرورت دارد. از منظر فرهنگ و ارزش

که ابعاد اجتماعی و فرهنگی یک کشور مورد هدف قرار هنگامی

های فرهنگی و تغییر گیرد، درواقع خطر دگرگونی ارزشمی

های فرهنگی، آید و تغییر ارزشهای اجتماعی به وجود میرفتار

وم کارکرد نظام موجب کاهش انسجام اجتماعی و اخلال در تدا

های مشترک شود. ارزشفرهنگی، اجتماعی و سیاسی می

ها، موجب تجلی فرهنگ ازجمله عناصر فرهنگ و همراه باور

است. فرهنگ دفاع غیرعامل و پایداری ملی به مفهوم وجود 

های فکری و رفتاری یک ملت ها و الگوها، نگرشها، ارزشباور

در مقابل هرگونه تهدید یا است که توان رویارویی و ایستادگی 

 آورد. آمادگی برای مقابله با دشمنان را فراهم می

های پدافند غیرعامل بر سرمایه اجتماعی از اینکه تأثیر سیاست

شده مراتب بیانشده است با عنایت بهدر ناحیه کم ارزیابی

های پرواضح است، برای ارتقاء پایداری و بازدارندگی به سیاست

اد ساز نیاز است؛ اگر سطح اعتماد و همکاری منسجم و اعتم

ابی یپایین باشد، احتمال کنش جمعی هدفمند در راستای دست

ند های پدافبه هدف کم خواهد بود؛ بنابراین برای ارتقاء سیاست

های زیر ضرورت غیرعامل بر سرمایه اجتماعی توجه به پیشنهاد

 دارد. 

 هاب: پیشنهاد -11-2
ی کلی نظام در هابازنگری و اصلاح، سیاست -1

های پدافند غیرعامل از موضوعات کلی به راهبرد

 اختصاصی و موردی؛ 
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های اجرایی برقراری تعاملات سازنده در دستگاه -2

د های پدافنمنظور پیش برد اهداف و سیاستکشور به

 های سیاسی؛ غیرعامل کشور و پرهیز از رفتار

های ها در جامعه و ارائه آموزشی آگاهیتوسعه -3

 ها؛ پدافند غیرعاملی به مردم برای مواجهه با بحران

های پدافند غیرعامل برای توسعه چندمنظورگی طرح -4

 تقلیل هزینه ملی؛ 

پایش و مدیریت افکار عمومی برای جلوگیری از  -3

 پذیری در سرمایه اجتماعی؛ آسیب

های اجرایی و قضایی برای توسعه ایجاد ضمانت -1

 موضوعات پدافند غیرعامل؛ 

های عمومی به لحاظ های رسانهگیری از ظرفیتبهره -1

توسعه فرهنگ بازدارندگی در افکار عمومی با استفاده 

های مختلف هنری )ساخت فیلم، سریال، از فعالیت

 ها و...(؛ های جذاب میان برنامهکلیپ

های نخبگان جامعه در ظرفیت گیری ازبهره -2

 های سرمایه اجتماعی؛ سازیفرهنگ

ها و قوانین و گیریها، تصمیمایجاد ثبات در سیاست -4

 مقررات مربوط به دفاع غیرعامل؛ 

 های پژوهشیپیشنهاد -11-3
های سرمایه اجتماعی با سایر بررسی ظرفیت -1

های پدافند غیرعامل )سایبری، پرتوی، رویکرد

 شیمیایی و ...(. 

های اجرایی و متولی شناسی عملکرد دستگاهآسیب -2

 های ارتقاء. در مورد سرمایه اجتماعی و ارائه راهبرد

ها در جهت های بازدارندگی بر قومیتتأثیر سیاست -3

 همگرایی با حکومت مرکزی. 

های حکومتی و تأثیر آن در ارتقاء تبیین سیاست -4

سرمایه اجتماعی
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 مراجع -12
های تحقق حکمرانی خوب در ایران با تأکید بر سرمایه ( بررسی موانع و راهکار1342ابوالفتحی، محمد، قنبری، لقمان، ) [1]

 . 24های راهبردی سیاست، سال هشتم، شماره اجتماعی در سطح کلان تابستان، فصلنامه پژوهش

(. بررسی رابطه میان سرمایه 1341هره مرندی. )زاده، سید جواد، محمود رضا رهبر قاضی، امید عیسی نژاد و زجمعهامام [2]

پژوهشنامه علوم سیاسی سال هفتم، شماره چهارم، ” اجتماعی و مشارکت سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان. 

 .34-1پاییز 

 34اره سال دهم شم« توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی در ایران»(، فصلنامه رفاه اجتماعی 1324بابایی فرد، اسد اله ) [3]

های سرمایه اجتماعی در بیانات مقام معظم (، بررسی مؤلفه1341ترابی، یوسف، رحیمیان، محمد، عباس، کشاورز شکری ) [4]

( 1341پاییز و زمستان ) 1سازی نوین اسلامی، مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی دوره رهبری و نقش آن در تمدن

 2شماره 

 های پدافند غیرعامل، انتشارات بوستان حمیدکرد(، کار1342جلالی فراهانی غلامرضا ) [3]

های تحقیق در علوم اجتماعی، جلد دوم. تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات (. روش1323ساروخانی، باقر. ) [1]

 فرهنگی. 

 (1341سند راهبردی سازمان پدافند غیرعامل کشور، ) [1]

؛ 3شناسی ایران، شماره نامه انجمن جامعههای آن؛ کتاباعی و پیامدی اجتمفرسایش سرمایه(؛1321شارع پور، محمود ) [2]

 شناسی ایران؛ تهران. ناشر مؤسسه نشر کلمه و انجمن جامعه

چاپ سوم، تهران،  "فرسایش آنهای حاصل ازی اجتماعی و پیامدهای سرمایهابعاد و کارکرد"(، 1323شارع پور، محمود ) [4]

 انتشارات دانشگاه پیام نور. 

های ارتقاء سرمایه اجتماعی پژوهشکده مطالعات فرهنگی، کارسرمایه اجتماعی و راه 1411هرزاد بخشایش، فاطمه، ش [11]

 34( شماره 1342رشد آموزش علوم اجتماعی تابستان )

های ارتقای سرمایه اجتماعی در کشور با توجه به سند راهکار "(، 1343صالحی امیری، شهرود، سید رضا امیر انتخابی ) [11]

 (1343بهار ) 11فصلنامه راهبرد/ سال بیست و دوم شماره  "ظامنساله انداز بیستچشم

” مثابه روشی نوین در محاسبات سرمایه اجتماعی. منطق فازی به(. “1323طلوعی اشلقی، عباس و اسماعیل کاووسی. ) [12]

 41فصلنامه راهبرد شماره 

 غیرنظامی، انتشارات نبوی (، پایداری ملی و دفاع1341فردرو، محسن و خدیوی نجمه ) [13]

ی غلام عباس توسلی؛ تهران: حکایت ی اجتماعی و حفظ آن(؛ ترجمه(؛ پایان نظم )سرمایه1323فوکویاما، فرانسیس ) [14]

 قلم زرین، چاپ دوم. 
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 شماره یک  –(، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره سوم 1311) نزیکال [13]

ریزی توسعه در ایران، فصلنامه گذاری و برنامهجتماعی در سیاستمعصومی راد رضا، تبیین اهمیت سرمایه ا [11]

 (1341) -گذاری، سال دوم، شماره چهارمسیاست

 33، شماره 12، دوره 1342نوروزی، مشارکت اجتماعی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن، زمستان  [11]

 (، سرمایه اجتماعی و امنیت عمومی، دفتر تحقیقات ناجا. 1344نیازی حسن ) [12]

[19] Brown, M. E. and Mitchell, M. S. (2010) Ethical and Unethical Leadership: Exploring New 

Avenues for Future Research. Business Ethics Quarterly, 20, 583-616 
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Abtract: 

 

In the general policies of the system, passive defense is a set of unarmed actions that increase deterrence, 

reduce vulnerability, continue essential activities, promote national stability and facilitate crisis 

management against enemy threats and military actions. And issues such as trust, norms and networks and 

increase efficiency, communication, creativity, solving community problems and .... Some of its 

characteristics (participation, cohesion, etc.) are social. 

The purpose of this research is to achieve the extent of the impact of the country's passive defense policies 

on social capital and the method of doing it, case-context and its type, applied-development. The statistical 

population of a number of related experts is estimated at 400 people, the sample size is estimated based on 

the Cochran's formula of 100. The results indicate that the implementation of passive defense policies of 

the social system (participation and cohesion) depends on the extent of this study in a small area. 

Suggestions have been made in this regard. 
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