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   چکیده
قدرت نرم در اجتماعی با  هسـرمای هرابطـبدنبال بررسی  حاضر همقال

: سرمایه اساسی این است که پرسش باشد.می جمهوري اسالمی ایران

اي با قدرت نرم جمهوري اسالمی ایران دارد؟ و آیا نظام چه رابطه اجتماعی
اجتماعی براي  هسیاسی جمهوري اسالمی ایران توانسته است از سرمای

روش تحقیق در  اسب انجام دهد؟افزایش قدرت نرم خود بهره برداري من
در این  .باشدمی ، مصاحبهو ابزار گردآوري اطالعات یاین پژوهش، پیمایش

آماري  هاز تحلیل همبستگی به روش کیفی استفاده شده است. جامعپژوهش 
هاي علوم سیاسی و علوم اجتماعی دانشگاه هپژوهش حاضر اساتید رشت

 هسرمای هنفر (پس از اشباع نظري) ( که در زمین 13آماري  هکشور و نمون
مورد مصاحبه قرار گرفته  اجتماعی یا قدرت نرم صاحب قلم و اثر بوده اند)

ها نشان داد که سرمایه اجتماعی در ایران به دالیل مختلفی داراي اند. یافته
اي وضعیت مطلوبی نبوده و برهمین اساس امکان بهره گیري از آن در راست

قدرت نرم به خوبی فراهم نشد. در عین حال جمهوري اسالمی ایران از منابع 
هویتی قدرتمندي همچون مبانی اسالمی، هویت تاریخی ایرانی و نمادهاي 

هاي مردمساالري (دموکراتیک) براي تقویت سرمایه مدرن همچون بنیان
ها بهره تواند از آنمی اجتماعی و به تبع آن قدرت نرم برخوردار است که

  برداري کند. 

   قدرت نرم ،مشارکت ،اعتماد ،اجتماعی،ارتباط هسرمای واژه:کلید 

  30/08/1397 تأیید تاریخ   05/07/1397 دریافت تاریخ

  باشد.مقتدر مییونس این مقاله برگرفته از تز دکتري آقاي 
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  مقدمه

ریزي  توسعه و پیـشرفت در یـک جامعـه، نتیجـه عقالنیـت، همـاهنگی، ثبـات، آرامـش، برنامه

 ) 158: 1393،(آقا حسینی جمعی امکانپذیر اســـــت و مدیریت کارگزاران بوده و به طور دسته

ع توانند سرمایۀ اجتماعی را در درون ساختار اجتماعی جوامهاي سیاسی که میآن دسته از نظام

 .توانند اســتفاده نمایندها و توانمندي آن نیز براحتی میخویش ایجاد و گســترش دهند از قابلیت

سرما سایاجتماع هیفقدان  سرمای، فقدان  ضاهیر  س یتیها، فقدان اعتماد و نار نهایت ستم و دریاز 

ـــت و اثریآفرب کننده و تنشیتخر يهاگزاره  کیبر قدرت  یمنف ين را به همراه خواهد داش

اجتماعی به ثبات و نظم یا بـه حفـظ  هاي دموکراتیـک، سـرمایهدر نظام .کشور خواهد گذاشت

ـی ـاري م ـستگی اجتمـاعی ی ـههمب اجتمـاعی، از  هـاي اجتماعی، اعتماد و سـرمایهرسـاند. علق

ــی شهروندان، به مشروعیت نظام سیاسی کمک  ــشارکت سیاسـ ــق کمیـــت و کیفیـــت، مـ طریـ

د اعتماد به به دیگـــــــران، چگـــــــالی یکپارچگی ملی را کاهش میدهد، زیرا مانع ند. نبوکنمی

ـــا و   شده و کاهش کنشگريِ جمعی سازمانیافته، بی هاسازمانشرکت و فعالیت افراد در نهادهـ

). 47: 1390زاده و کرمی،  ثباتی و بحران اجتمـاعی و سیاسـی را بـه همراه خواهد داشت(عباس

دهند یل میرا تشـک یممهّ يهاییدارا و هنجارها، هاارزشت، یمشـروعمشـارکت،  از دیگر سـو

آن  يهاتیش قابلیو افزا یاســینظام ســ يدر تدارك قدرت نرم برا اســاســیتواند ســهم یکه م

ـــته باشـــد ـــتگاه  (وبر، بوردیو، ناي، لوکس و...) پردازان قدرت نرم هید نظریتأک .داش بر خاس

 اعتماد و مشــارکت مولد قدرت هســتند و قدرتِ ، اعتبارت، ین که مشــروعیقدرت و ا یاجتماع

برخوردار باشد  ییباال یه اجتماعیرگذار خواهد بود که از پشتوانه و سرمایتأث یدر صورت ینظام

ـــی ت از آن دارد که قدرت نرم، یحکا ـــر به فرد داردنقش ـــرمای هبنابراین رابط .منحص  هبین س

سترش و تعمی قدرت بویژه نوع نرم آن یکی از موارد مهم در  قاجتماعی و تأثیر آن در ایجاد، گ

سیاستگذاران و مدیران کالن اجتماعی می اجتماعی در  هبا توجه به نقش سرمای تواند باشد.نظر 

ـــی  ـــیاس تعمیق روابط دولت و حاکمیت، جلب و افزایش اعتماد و همکاري و مشـــارکت س

و  المللیهاي داخلی و بینصــهشــهروندان در این راســتا و نقش آن در افزایش قدرت نرم در عر

تحول در  و ییت، مشـــارکت، ثبات و پاســـخگویمشـــروع يب؛ ارتقاین ارتباط و ترکیند ایبرآ

ــینظام ســ يکارکردها ــت یاس ــرمای هکه رابط اس ــکارتر  هس اجتماعی و مفهوم قدرت نرم را آش

مختلفی هاي متعدد و ظرفیتهاي ســازد. جامعه ایران از جمله جوامعی اســت که داراي بنیانمی

ــرمایه اجتماعی ــد کهمی در حوزه س ــئوالی که می باش ــود س تواند به افزایش قدرت نرم منجر ش

با قدرت نرم جمهوري اسالمی اي چه رابطه سرمایه اجتماعیکه  این است شودمی اکنون مطرح
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سرمای ست از  سته ا سالمی ایران توان سی جمهوري ا سیا اي اجتماعی بر هایران دارد؟ و آیا نظام 

در این هایی افزایش قدرت نرم خود بهره برداري مناســـب انجام دهد؟ و در پایان چه راه حل

پاسخ ها زمینه متصور است؟ این پژوهش تالش دارد با رویکرد کیفی و تحلیل تم به این پرسش

  دهد.

  پژوهش  هپیشین-1

جامعه در معرض  یکدر  یاجتماع هیمعتقد اســت اگر ســرماخود  هدر مقال ) 1384 ي(نصــر

 ،صــورت ینا یرســخن گفت در غ یتامن یمحکم و اجتماع هايیاناز بن توانیســقوط نباشــد م

س س هنام یان) در پا 1392(  . شریفیدیعارض خواهد گرد یختگیگ ارشد خود تالش  یکارشنا

 نییتب یمل یتاقتصــاد و امن ،را به عنوان عامل اثر گذار بر عملکرد دولت یاجتماع هیدارد ســرما

با  تواندیم یرانا یاســـالم يمعتقد اســـت که جمهور یشخو ه)در مقال 1392( ی. ابوالفتحیدنما

ـــرما یهتک ـــطح جامعه، به ارتقاء و افزا یشو افزا یاجتماع هیبر س قدرت نرم خود  یشآن در س

بات خنث یقطر ینبپردازد و از ا هد يســــاز یموج غرب را فراهم ســــازد .  ينرم افزار یداتت

 یتهو ،يهنجار ســاز ،یالهام بخشــ یرنظ ییهامعتقد اســت که مؤلفه ) 1393 (ی جشــن يموســو

دانش بر  هو حوز یعلم يجهان، برتر یافکار عموم یریتمد ،یفرهنگ یپلماسید ،مسلمانان یابی

ـــالم يقدرت نرم جمهور يارتقا ـــالم مؤ یرانا یاس ـــت . جهان ب ثردر جهان اس  یو امام یناس

سرما1393( و  یگرانکاهش انتظارات از باز یاو  یشبر افزا یتواندم یاجتماع هی) اعتقاد دارند که 

به  یاســیمشــارکت ســمیزان  یندولتمردان مژثر باشــد . همچنهاي یشــهروندان از توانائ یتلق یا

سنج شاخص مهم وجود و  شان از وج ،یاجتماع هیسرما یاجتماع هعنوان  قدرت  یاضعف  ودن

  .در جامعه است

اجتمـاعی، دولـت رفـاهی و مشروعیت  هسرمای« اي با عنوان در مقاله)  2009(آلبانو و باربارا 

ـرمای»سیاسی ـوم س ـتفاده از مفه ـا اس ـی مکانیسم ه، ب ـأثیر متن ـی ت ـه بررس ـاعی ب رد هاي خُاجتم

دهد که رفتار هاي پژوهش آنها نشــان مییافته اند. جهت توضــیح مشــروعیت ســیاســی پرداخته

پیامدهاي منفی و مضــري براي ، ترهـــــاي رفـــــاهی ضــعیفن در رژیمکمک کردن به دیگرا

ـر  ـن ام ـه ای کمک به دیگران) حس حقارت را در افراد (مشروعیت سیاسی در پی دارد. چرا ک

ـت  ـستند را تقوی ـک ه ـاج کم ـه محت ـعیف ک اعتمادي آنها به د و این حس باعث بیکنمیض

  .شودمیلت دولت و در نتیجه کاهش مـشروعیت سیاسـی دو

ـــه بررسی » مشروعیت سیاسی و شهروندي اجتماعی « اي با عنوان در مقاله) 2009( تیلور  بـ

 دهد کهنتایج تحقیق نشان میي رفـــاهی پرداختـــه اســـت. هادولتمشروعیت سیاسی در  همسئل
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ـا  ـه ب ـت در مقابل ـضل دول ـی هاسیاستمع ـه خروج ـاهی هادولتي ریاضتی این است ک ي رف

سخاوتمندانه و شغل خوب) اعتماد عمومی به دولت را افزایش  (برابـــــري بیـــــشتر، مزایـــــاي

این خدمات  همقننه) جهت ارائ هاي قوههاي دولت، دخالتهزینه( هاي الزم دهد، اما وروديمی

  .شود به طور کامـل انجـام نمی

  چارچوب نظري: سرمایه اجتماعی-2

ضوع این پژوه  سرمایه اجتماعی و قدرت نرم در ایران با توجه به اینکه مو سی رابطه  ش برر

ضوع پژوهش را ندارند بنابراین می شتیبانی از مو شد و هر دو مفهوم مذکور به تنهایی قابلیت پ با

  . شودمی از ادبیات مربوط به هر دو مفهوم براي تبیین مسئله و به عنوان چارچوب نظري استفاده

  اجتماعی هسرمای 1-2

شتهسرمایه  سی و اجتماعی مفهومی بین ر شنا صاد، روان سی، اقت شنا ست که در جامعه  اي ا

ست(رنانی و سایر حوزه سی ا شنا ستگاه این مفهوم، جامعه  هاي اجتماعی کاربرد دارد. البته خا

ن افراد یان و بیم يهاتواند شبکهیم یه اجتماعیت سرمای، ماهی). به لحاظ ذات25: 1394مویدفر،

ند را در برگیم یآن زندگ که در یو جوامع کهیکن ـــب از روابط از نوِع  یفیکه ط ییهارد: ش

. آنچه که امروز شــودمیشــامل  یاجتماع يوند با نهادهایرا در پ یاســیدوســتانه تا مشــارکت ســ

بکار  يم جامعه شــناس فرانســویل دورکهاین بار توســط امیاول شــودمی دهینام یه اجتماعیســرما

ه یه مدرن درباره ســـرمایبر آن اســـت که نظر یکه اعتقاد عموم ل اســـتین دلیبرده شـــد. به هم

 يرویرا همچون خون و ن یمدنهاي که انجمن ییگردد جایاو برم» یه انجمنینظر«به  یاجتماع

س يبخش برا یزندگ م در آنچه که بعدها یداند. دورکهایک میدموکرات یو حکمران یدموکرا

شبکهینام »یآموزش اخالق« ضرورر یاجتماع يهاد  صر  سند يبرا يا عن جامعه و  يرفاه و خر

ـــهیج اندیترو يز براین ـــخیجدهاي ش ـــروري تش  یم در بحث از چگونگیص داد. دورکهاید ض

ـــکوالر در یج اخالقیترو ـــت "کند که ید مین نکته تأکیک جامعه بر ایات س اگر فرد قرار اس

ــان ــد م یاخالق یانس ــت به دیبایباش  "ش از خود کندیب يزیبپردازد و خود را وقف چ يگریس

.(Owen, 2005: 37)  

بوردیو نیز با تقسیم سرمایه به سه شکل سرمایه اقتصادي که مستقیماً قابل تبدیل به پول است 

و در شـــکل حقوق مالکیت نهادینه شـــده اســـت؛ ســـرمایه فرهنگی که قابل تبدیل به ســـرمایه 

ه اجتماعی که از ؛ و ســرمایشــودمیاقتصــادي اســت و به صــورت صــالحیت آموزشــی نهادینه 

الزامات اجتماعی تشکیل شده که قابل تبدیل به سرمایه اقتصادي است و به شکلی از خوشنامی 

 يبه منابع اقتصاد یابزار دسترس ینوع را یه اجتماعیسرما) Bourdieu, 1986, 243نهادینه شود(
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ـــارکت فرد دید بوردیتأکداند. ی میق ارتباطات اجتماعیاز طر یو فرهنگ ـــبکهو بر مش هاي ر ش

ـــارکت سبب دسترسیاست که ا یاجتماع ، استونز( شودمیاو به منابع و امکانات گروه  ین مشـ

ــرمایه دیدگاه از .) 340:  1383 ــاخص دو اجتماعی بوردیو س ــی ش ــاس ــت :دارد اس  روابط نخس

 صاحب هایش گروه هم یعنی دیگران که دکنمی منابعی به دستیابی به قادر را افراد که اجتماعی

ــل که منابعی کیفیت و مقدار دوم و آنهایند ــودمی فرد حاص ــرمایه. ش  را امکان این اجتماعی س

. یابد دست اموزشی و اقتصادي هايفرصت، اطالعات مانند منابعی به تا اوردمی فراهم فرد براي

   .) 84: 1391 امانی، و ساروخانی(

ـــرما یتجرب یاست که به بررس ين پژوهشگریاول »کلمنجیمز«اما   یۀ اجتمــــاعیمفهوم سـ

سرما سرما توجه دارد. به یۀ اجتماعیپرداختـــــه است. کلمن به کارکرد   یۀ اجتمـــــاعینظر او، 

ـــش دهد تا با استفاده از آن، به منابع خود یاست که به کنشگر اجازه م یاز ساختار اجتماع یبخـ

ــاعیابد. ای دست ــالین بعد از ســـاختار اجتمـ ــامل تکـ ــارو  انتظـــاراتف و ی، شـ  اطـــالع يمجـ

ـان ـ یرس ـواع خاص ـشو یاست که ان ـار را ت ـیق یاز رفت ـع م ـد یـا من از نظر  )1377(کلمن، کن

ه یگر اشکال سرماینکـه همچون دیا ایست و یخالص و ناب ناي هیسرما یاجتماع هیکلمن، سرما

گر اشکال ید. برخالف دیآید میـا پدی شودمیده یخاص آفرهاي وهیرا به شیرسد؛ زیبه نظر نم

ـــاختار یاجتماع هیه، سرمایسرما ـــ يدر سـ ـــط بـ رسد و یراث مین افراد و درون آن به میاز روابـ

ند و نابود یآید میها پدتیگر فعالیلۀ دیوســ به یه اجتماعی. اکثر اَشــکال ســرماشــودمیماندگار 

؛ بلکـه شودمیـد نیتول یمـاعۀ اجتی، سـرمايـب، از نظـر ویـن ترتیه اب ) 1377شوند (کلمن، یم

ـ يرو ـد؛ زیم ـط دیده ـصول واس ـالیـرا مح ـر فع را  یۀ اجتماعیاَشکال سرما يهاست. وتیگ

ـــار ـــارات، مجـ ـــسب اطالعات و هنجارها و ضمانتها يشامل تعهدات، انتظـ مؤثر  ییاجرا يکـ

   .) 1392 ،.( قزلباش و همکارانداندیم

ناماپرابرت « با جمع و جامعه مینیز  »ت ـــرمایه اجتماعی را مرتبط  یه «داند مقوله س ـــرما س

شبکه اجتماعی وجوه گوناگون سازمان اجتماعی نظیر  توانند باهاست که میاعتماد، هنجارها و 

ســرمایه اجتماعی نیز مانند ســـایر  »کارآیی جامعه را بهبود بخشــد. تســهیل اقدامات هماهنگ،

د که بدون آن غیرقابل کنمی تیابی به اهداف مشخص را فراهممولد است و امکان دسها سرمایه

اعتماد و ارتباط متقابل اعضا در پاتنام معتقد است که  .)285 :1384(پاتنام،  دسترس خواهند بود

 يو از آنجائیکه اعضـــا جامعه موجود اســـت. يهاهســـتند که در کنش یشـــبکه به عنوان منابع

در  یو اجتماع یاسیدن بــــه توسعه سیرســــ يبــــرا يالهیرا به عنوان وســــ یه اجتماعیسرما

ـاد  يد ویتأک ،دانستیم یاسیمختلف س يهاسیستم ـوم اعتم ـر مفه در اندیشه او حائز اهمیت ب
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ــــان مــــردم و دولتمــــردان و نخبگــــان یتواند با جلب اعتماد مین عامل است که میهماست و

 . شودمیه محسوب یاز سرما یارزش نبع بان اعتماد میشود. بنابرا یاسی، موجب توسعه سیاسـیس

ـر در حکومت ـیزان رشد سیاد اعتماد وجود داشته باشد به همان میزان زیبه م یاگ ـعه  یاس و توس

  ). 285: 1380شتر خواهد شد(پاتنام،یب یاجتمـاع

ـــیس فوکویاما« ـــرمایه اجتماعی یک تعریف جمعی ارائه می» فرانس ـــرمایه از س دهد و س

ـــبکه ها، کنمیو جوامع تلقی  هاگروهاجتماعی را به عنوان دارایی  د. با این تعریف، اعتماد، ش

جامعه مدنی و موارد دیگري که با سرمایه اجتماعی همراهند تماماً آثار و نتایج سرمایه اجتماعی 

ارهاي جا افتاده، اي از هنجهر مجموعه«:هســتند نه اجزاي تشــکیل دهنده آن.او معتقد اســت که 

منجر شــود و بنابراین با  هاگروهدهند آنها باید به همکاري در ســرمایه اجتماعی را تشــکیل نمی

شناسی و نظیر آن مرتبط هاارزش صداقت، پایبندي به تعهدات، وظیفه  ي معنوي سنتی همچون 

ستند. ست که  ).125:  2000(فوکویاما،  »ه ساداو معتقد ا توان به گی میسرمایه اجتماعی را به 

یا  ـــمی تعریف کرد که اعضــــاي هاارزشعنوان وجود مجموعه معینی از هنجارها  ي غیررس

ستند. (فوکویاما، شان مجاز است در آن سهیم ه ) 105: 1385 گروهی که همکاري و تعاون میان

 يعبـــارت اســـت از: خـــانواده و هنجارهــــا یه اجتماعین منابع سرمایترمهماما یاز نگاه فوکو

م یکننـــــد تقســـــیمـــــ یه اجتمـــــاعید ســـــرمایکه تول ییواضح است که هنجارها یماعاجت

ـد،یپذ ـیرن ـه  يان گروه محدودیتوانند تنها میم یعن ـند و ن از مردم از همان اجتماع مشترك باش

ــــان دیدر م سرمایگران، در حالیـ تواند به طرق یدر همه جوامع وجود دارد اما م یه اجتماعیکه 

  .)  106-97: 1385( فوکویاما، گرددع یمختلف توز

  قدرت نرم 2-2

ـــکال رایج، مهم،کم هزینه و در عین حال م قدرت، در  ثرؤقدرت نرم به عنوان یکی از اش

قدرت نرم توانائی اي برخوردار است. ي هر نظام سیاسی، از جایگاه ویژههاسیاستروند اِعمال 

 باشد.اعد کردن دیگران میقخود از طریق متو افراد براي رسیدن به اهداف  هاسازمان، هادولت

بوده  یداشته باشد، اجتماع ز و سخت افزارانهیاجبارآم یتیش از آن که صبغه و ماهیقدرت نرم ب

شبک شروع يهاکه مؤلفه یروابط اجتماع هو در  شارکت و م ست، معنا یآن اعتبار، اعتماد، م ت ا

بدییو مفهوم م باط ندیبرآ. ا ی ارت ما ـــر قدرت نرم هبین س ماعی و  قا؛  اجت ـــروع يارت ت، یمش

  . است یاسینظام س يتحول در کارکردها و ییمشارکت، ثبات و پاسخگو

ـــونت، ثروت و دانایی براي ترین قدرت را در عریان »آلوین تافلر« ـــتفاده از خش حالت، اس

ن بار به ). قدرت نرم اولی28: 1386د. (تافلر، کنمیواداشـــتن مردم به انجام کاري خاص قلمداد 
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سط  هعنوان یک نظری سجم تو ست توانائی تأثیر بر رفتار  "جوزف ناي"من شد.او معتقد ا مطرح 

دیگران براي رســیدن به نتایج دلخواه، میتواند از طریق ســه شــیوه انجام گیرد : میتوانید آنها را با 

ـــویق کنید و یا میتوانید آنها را جذب یا همراه خود  تهدید مجبور کنید یا با پرداخت پول، تش

ـــئلهناي با بیان دو  ) 68: 1387 نمائید( ناي، ـــکار مس د: کنمی، پیچیدگی طبیعت قدرت را آش

نخســت آنکه اگر در گذشــته تنها منابع کمّی و ملموس (جمعیت، ســرزمین، نیروي نظامی) به 

ضر منابع غیرملموس (قدرت اقتصادي) نیز به عنوان منابع قدرت شناخته می شدند، در عصر حا

ست دوم،  شده ا ست که باید میان اِعمال آنها افزوده  ست. او معتقد ا صورت قدرت ا تحول در 

مســتقیم قدرت به روش آمرانه و اِعمال قدرت غیرمســتقیم، قدرت به روش اِقناعی، تفاوت قائل 

که  شودمیشد. در روش اول از تشویق، تهدید و اجبار براي تغییر رفتار سایر بازیگران استفاده 

و همچنین  هاارزشلی در روش دوم، از جذابیت عقاید و و شودمی همان قدرت سخت شناخته

هاي دیگران و به تبع آن، تغییر توانایی تعیین دســـتور کار براي شـــکل دهی تمایالت و اولویت

ستفاده . )Nye; 1990: 177(  نهدبر آن می »قدرت نرم« که جوزف ناي نام شودمی رفتار آنها ا

ـــ "د : گویمیناي  دیگران به منظور اینکه آنچه هاي کل دهی به اولویتقدرت نرم به توانائی ش

  ) 70: 1387 ،( ناي "متکی است  ،بخواهند ،یدخواهمیرا که شما 

 يجا به گرانید جلب قیطر از نظر مورد اهداف به دنیرســ ییتوانا يمعنا به نرم، قدرت

 چهرة ارائۀ مثبت، يرسازیتصو ندیبرا و نرم، محصول قدرت .است شده دانسته زور از استفاده

 ریغ يرگذاریتأث قدرت و یخارج و یداخل یافکار عموم در اعتبار کســـب خود، از موجه

خالف قدرت  بر نرم، قدرت .)1382است(ناي،  شده گران دانستهید بر تیرضا با توأم میمستق

سله با یهرم يساختار يدارا سخت که سل ست، نییپا به باال سمت از و یمراتب منطق   در ا

 که یمراتب سلسله مدل خالف بر آن، در که شودمی فیتعر اضالع فاقد وهاي ریدا يساختار

 دیبازتول آن در کیالکتید منطق ست،ین سریم واحد آن عناصر در و اجزا ۀیکل کیالکتید امکان

قدرت متقاعد "د: کنمیناي قدرت نرم یا قدرت متقاعد کنندگی را اینگونه تعریف  .گرددمی

ها توانایی یک کشـور در ایجاد شـرایطی اسـت که در آن، سـایر کشـورکنندگی یا قدرت نرم، 

ـــور همخوانی  ـــورتی تعریف و دنبال کنند تا با منافع و عالیق آن کش منافع و عالیق خود را بص

ــم می ــد. این مکانیس ــته باش ــور براي هاارزشتواند از طریق جذابیت فرهنگ و داش ي یک کش

به تبعیت از آن کشــور کند و یا آنکه آن کشــور ســایرین صــورت گیرد که دیگران را ترغیب 

ستور کار جهانی و هنجارهاي بین شور خود بتواند د ست و هنجارهاي ک المللی را منطبق بر خوا

به پیش ببرد. بطور کلی قدرت در حال تبدیل شــــدن به امري کمتر قهرآمیز، کمتر ملموس و 
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و نهادها، داراي  هاارزشد ایدئولوژي کمتر انتقال پذیر اســـت و بنابراین منابع جدید قدرت مانن

و ابزارهایی را نیز براي بهره ها ناي روش )Nye ;1990 :166اند. (نقش بســـیار پر اهمیتی شـــده

د که رسانه، سرگرمی، تبادالت دانشجو و نهاد سازي از کنمیبرداري بهینه از قدرت نرم مطرح 

  آن جمله است.

ست و  توان آن محیطی نمیهاي لذا بدون توجه به مؤلفهقدرت نرم داراي ماهیتی اجتماعی ا

ــریح  را درك و معنا کرد. ــبک» جوزف ناي«تص روابط و  هبه هم تنید هبر اینکه قدرت نرم در ش

همیت فرهنگی ا ، داللت بر همین ویژگی دارد.شــودمیمناســبات اجتماعی شــکل گرفته و معنا 

ست سازي«که موجب نوعی  قدرت نرم از آن رو و باورهاي  هاارزشعمیق دیگران با » همانند 

ـــودمی آن پذیري، پویایی، : انعطافعبارتند از یي قدرت نرم فرهنگهاویژگی از نظر وي .ش

غیراجتماعی هاي قدرت«توان قدرت ســخت را نمودي از . میي پایدارهاارزشاز  برخورداري

از عوامل قدرت که در تعامل با اصول هویت و فرهنگ  بدین معنا که آن دسته تلقی کرد. »شده

ـــخت قرار می هگیرد، در زمرو اجتماع قرار نمی ـــته از عوامل که از قدرت س گیرند و آن دس

شاید بتوان  .شودمینامیده  "قدرت نرم "، شودمی ماهیت اجتماعی و بافت سیاسی جامعه تولید

  ي مفهوم جدید اجتماعی قدرت دانست.را بهترین مؤلفه برا "اجتماعی هسرمای"اصطالح 

  اجتماعی و قدرت نـرم هسرمای هرابط-3

ابــــزار هاي برخی از پژوهشگران علوم سیاسی بر این اعتقادند که در دنیــــاي امــــروز راه

ـشروعیت به  تحصیل مشروعیت از شکنندگی زیادي برخوردار است و لذا بسیاري براي حفظ م

سمبلیک) تأکید  سوم بر منابع نمادي ( شورهاي جهان   )151:1380 ند (قـــــوام،کنمیویژه در ک

پژوهشگران علوم سیاسی بر پنج نوع از مشروعیت اشاره کـرده انـد کـه عبارتنـد: از مـشروعیت 

ی، مـــشروعیت ایـــدئولوژیک، مـــشروعیت شخـــصی، مـــشروعیت رویـــهاي و مشروعیت ســـنت

ـنتی، ایدئولوژیک و  ـول س ابزاري. به طور کلی نظامهایی که حق حکومت کردن را بر طبق اص

ــوام،کنمیشخصیتی مشروعیت توجیه  ــد(قـ ــیبرنـ  )152:1380 ند بیشترین استفاده را از نمادها مـ

ي مقبول آن هاارزشي مطابقت داشتن نظام سیاسی یک کـــشور بـــا برخی مشروعیت را به معنا

 هتطابق رژیم با اجماع عمـــومی، اساس رابط«د: گویمی »دوورژه«اند، یا آنطور که  جامعه دانسته

ـــور کــــه پ. )33: 1372زاده،  یک نظام سیاسی با جامعه است (نقیب تنــــام متذکر شده، اهمانطـ

ست و حلقهکن اعتماد و همکاري، خود تقویت شتی ا سطوح باالتر اي نده و انبا ــــاد، به  از اعتمـ

ـارایی و پاسخگویی بیشتر  ـب ک ـر موج ـن ام ـه ای ـد ک همکاري و درگیرشدگی مدنی میانجام

ستند، اعتماد،  حکومت و در واقع، حکمرانی خوب خواهد شد. جوامعی که کامالً جدا از هم ه
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کاري مثبت و همکاري دوجانبه و متقابل بین اعضاء را به میزان کمتري تجربه  همشارکت، شبک

خـــود اثـــر منفـــی بـــر کیفیـــت زندگی اعضا خواهد داشت. در  هند. این شرایط نیز به نوبکنمی

 اجتماعی، به میزان بیشتري سرمایه هوجــــه منفــــی ســــرمای واقع، جوامع تقسیم شده در تولیــــدِ

ـــبت به و بی هاگروهپذیري افراد و  امر در کاهش انعطاف گذاري نموده و این ها نس  میلی آن

  ). 169: 1392 ،(آقا حسینیت هویت ملی، نقش بسزایی خواهد داش

ـــرما ماع هیس عه از نرم، قدرت یکی از ارکان مهم عنوان به یاجت جارها از يامجمو و  هن

 جامعه یاسیس و یفرهنگ ،ياقتصاد ،یاجتماع ،یعلم ،يفکر يهاسیستمدر  موجود يهاارزش

 يدارا و ياقتصــاد و یاجتماع ينهادها ریتأث حاصــل ،هاارزش و هنجارها نیا که شــودمی منتج

ـــت.. .و یگروه و یجمع تیهو احســـاس ،یاجتماع تعامل متقابل، اعتماد یژگیو  اعتماد. اس

شارکت ،یاجتماع سیس م ضا ،یا س و يتمندیر سا سیس تیح  ۀیسرما ثقل مراکز نیترمهم، از یا

شندیم یاجتماع سیس اعتماد .با شک يهاجنبه نیترمهم از یکی یا ست نرم قدرت دهندة لیت . ا

 جادیا خاص یدولت خدمات از مردم تیرضا دراثر که حکومت، به اعتماد یعنی ؛یاسیس اعتماد

 مشارکت زانیم تبع به و شده آنها یاسیس تیحساس شیافزا سبب مردم یاسیس اعتماد. شودمی

 یاسیس تیمشروع نۀیزم تواندیم که یاسیس مشارکت. یابدمی شیافزا نظام یاسیس تیمشروعو 

 يرگذاریتأث يبرا و مستمر نهادمند، آگاهانه، داوطلبانه، صورت به دیبا اورد،یب وجود به را دولت

 مختلف سطوح در یاسیس رهبران نشیگز ای یعموم امور اداره ،یعموم يهاسیاست انتخاب بر

شانیان( .ردیپذ صورت یقانون يروشها از استفاده با ،یمل ای یمحل از اعم یحکومت : 1390 ماهپی

توان از ین معنا که میه است؛ بدیبا قدرت دوسو یه اجتماعیگفت که نسبت سرما باید )17-16

فهیرهگذر تقو ـــرما يهات مؤل ماعیس قدرت نرم و همچنیبه افزا یه اجت زان یش مین افزایش 

ابد. یز ارتقاء ین یه اجتماعیزان سرمای، میش قدرت ملیدوار بود؛ و بالعکس با افزایام یقدرت مل

و  ی، فرهنگي، اقتصادیاسیجامعه در ابعاد مختلف س ییتواند به شکوفایت مین تعامل در نهایا

شود. یاجتماع صلهاي مؤلفه منجر   و هاارزش هنجارها، اعتماد، شامل که یاجتماع هیسرما یا

 ياقتصاد و یاسیس ،یاجتماع ،یفرهنگ جمله ابعاد از آن مختلف وجوه و است یاسیس مشارکت

 وجوه نیهمچن و یخارج استیس و یاسیس يهاارزش فرهنگ، از عبارت که نرم قدرت منابع با

ست قدرت یاجتماع و يهنجار ستن یارتباط نرم ا س سو و یناگ  :1390،خیش یقربان. (دارد. هیدو

شور )20 صر يدارا که يک س يعنا سیچون ثبات  سخگو یا سجام اجتماعییپا ستگی، ان  ی، دلب

ضایت جمعی، هویمل شد، از قابل يتمندی، تعهد و ر ست و  يشتریب يت اثرگذاریبا برخوردار ا

ــورها قدرت نرم آن افزونتر از ــجام ملید يکش ــت. هر چقدر انس ا گروه، یک جامعه، ی یگر اس
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ج یشــتر قادر اســت نتایبرخوردار اســت و ب يشــتریامعه وگروه از قدرت نرم بج شــتر باشــد، آنیب

 نشـــان دهد يواکنش کارآمدتر یو خارج یدات داخلیکســـب کند و در مقابل تهد يتر نهیبه

ــرما یین از آنجایبنابرا ــ یه اجتماعیکه س ــ ینقش به  یمل يش اعتماد و وفاداریار مهم در افزایبس

 یاساسهاي مؤلفه از یکینوان تواند به عیدارد، م یاسیت سیش مشروعیدولت و به تبع آن افزا

شارکت ییهاشاخص. ردیش قدرت نرم مورد توجه قرار گیافزا شروعیاسیس همچون م ت، ی، م

 -(مردم یداخلهاي هیدر ال ت قانونیدولت و حاکم یی، کارآیمل یکپارچگی، یانســـجام داخل

ــد کهد قدرت نرم یدر تول ندهیمؤثر و افزا یتواند نقشــیت) میحاکم -مردم و مردم  داشــته باش

 ین منافع ملیو تأم یاست خارجیمهم در س یعامل تواندیم یداخل ین انسجام و همبستگیا عتاًیطب

و ها قدرت نرم با تولید و توزیع آموزه. الملل باشــد نیدر نظام ب تیژ و مشــروعیو کســب پرســت

ـــور را تقویت کرده و در  ي خاصهاارزش ـــی و ارکان کش ـــتاي و جذاب، بنیانهاي ارزش راس

ش از آن که صـــبغه و یقدرت نرم بدر نهایت میتوان گفت که . .دهدقرار می وضـــعیت مطلوب

که  یروابط اجتماع هبوده و در شــبک یداشــته باشــد، اجتماع ز و ســخت افزارانهیاجبارآم یتیماه

شروع يهامؤلفه شارکت و م ست، معنا و مفهوم میآن اعتبار، اعتماد، م  ارتباط ندیبرآ. ابدییت ا

سرمای شروع يارتقا؛  اجتماعی و قدرت نرم هبین  سخگویم شارکت، ثبات و پا تحول  و ییت، م

  .است یاسینظام س يدر کارکردها

  هاتجزیه و تحلیل داده وروش تحقیق -4

به هر نوع تحقیقی اطالق  ماً  ـــودمیروش تحقیق کیفی عمو ته ش یاف هاي آن از طریق که 

 ,2008Corbin & Strauss(به دســت نیامده باشــد  1فرایندهاي آماري و با مقاصــد کمی ســازي

.(Strauss & Corbin, 1998 صاحبه یا تعاملداده شاهده، م هاي هاي این نوع تحقیق از طریق م

ست. این  شارکت کنندگان در آن ا سیرهاي م شده و متمرکز بر معانی و تف شفاهی گردآوري 

ــت که اطالعات خود را با ارجاع به  ــتر  هاارزشعقاید، نوع تحقیق، تحقیقی اس و رفتارها در بس

ـــت می ـــت نخورده به دس ـــوال مبتنی بر اجتماعی دس آورد. از نظر پارادایمی، تحقیق کیفی اص

باشــد، اما در خالل چند دهه اخیر از ســوي گرایی اجتماعی میبرســاخت-پارادایم تفسـیرگرایی

یسم و پست مدرنیسم و حتی پسا هاي انتقادي، فمینهاي غیراثباتی از جمله پارادایمسایر پارادایم

برســاختی، همه مراحل  -پارادایمی تفســیري اثبات گرایی نیز به کار گرفته شــده اســت. مواضــع

ـــئلهتحقیق کیفی از طرح  روش پژوهش در این  دهد.هاي کیفی را جهت میتا تحلیل داده مس

                                                      
1.quantification 
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ـــی  اي و از نظرتحقیق: با توجه به مطالب مذکور این تحقیق از نظر هدف توســـعه ـــناس روش ش

تحقیق پارادایم  فلســفی در طبقه نظر ازباشــد و می توصــیفی با اســتفاده از روش مطالعه موردي

گیري د. جهتکنمی گیرد که از استراتژي قیاسی و استقرایی تواما استفادهتفسیرگرایی قرار می

قدرت نرم اي است زیرا که درصدد شناسایی رابطه میان سرمایه اجتماعی و این پژوهش توسعه

هاي الزم در این حوزه کار ئه راه بل از این، کمتر می در ایران و ارا که ق جایی  باشــــد. از آن

. شــودمی محســوباي پژوهشــی در این باب با روش کیفی و به شــیوه کنونی، پژوهش توســعه

ـــعه داده  یادي یا کاربردي توس ـــی از حوزه بن ـــودمیدرواقع زمانی که دانش آن را پژوهش  ش

  ). 33-32: 1386نامند (دانایی فرد، یاي متوسعه

 هابندي آنرویکرد پژوهش نیز استقرایی است زیرا که پژوهشگر به بررسی جزئیات و طبقه

پردازد تا ابعاد و اجزاي اصــلی رابطه میان ســرمایه اجتماعی و قدرت نرم را در ایران طراحی می

ت عات از ک چارچوب براي گردآوري اطال له طراحی  ند. در مرح قاالت مرتبط ابک ها و م

و اینترنتی از پیشــینه اي موضــوع پژوهش اســتفاده شــده اســت بدین منظور جســتجوي کتابخانه

ــوع پژوهش در حوزه ــرمایه اجتماعی و همچنین رابطه نظري مرتبط با موض هاي قدرت نرم و س

  آنها صورت پذیرفت.

و متخصصین سازمان و  ابزار گردآوري اطالعات، عالوه بر مصاحبه با خبرگان، کارشناسان

ــایر خبرگان آگاه، فیش برداري از منابع کتابخانه و ترجمه مطالب مرتبط با این حوزه بوده اي س

سنجد و محدود به نظرات افرادي است که می افراد راهاي است زیرا مصاحبه و پیمایش نگرش

ستند. از این سی ه ستر صاحبه در این پژوهش باید از روقابل د هاي دیگري نیز شرو در کنار م

جامعه آماري در این پژوهش خبرگان و دست اندرکاران دانشگاهی متخصص  شد.می استفاده

  در حوزه سرمایه اجتماعی و قدرت نرم بوده است.

آوري اطالعات در این تحقیق، تعداد نمونه از ابتدا مشخص نبود. به این دلیل که زمانی جمع

د و از ابتدا نمی توان گفت که با چه تعداد نمونه، که اشــباع نظري حاصــل شــو شــودمیمتوقف 

استفاده شود هایی ید از آزمودنیبا یفیپژوهش ک در نمونهپژوهشگر به این اشباع خواهد رسید 

 يکه کارآمد شودمی ن امر باعثیرا دارا هستند. ا یموضوع پژوهش ن دانش در موردیکه بهتر

، يفرد و مظفر ی(دانائن شود یتضمها ت دادهیفیک نه کردنیهمراه با به نظري اشباع یو اثربخش

1387 .(  

ند براي جمع  هدفم نه گیري  نابراین در تحقیق کیفی مورد نظر این پژوهش از روش نمو ب

سازگاري ها آوري داده شد. در این روش نمونه گیري همه مواردي که با معیار معینی  ستفاده  ا
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ـــت پژو ـــدند. گاهی اوقات ممکن اس هش ایجاب کند که اطالعاتی از افراد و دارند انتخاب ش

خاصــی به دســت آورده شــود، یعنی انواع خاصــی از افراد که قادر به ارائه اطالعات ي هاگروه

توانند چنین اطالعاتی ارائه دهند می مورد نظر پژوهشگر هستند، زیرا آنها تنها افرادي هستند که

ـــگر تدوین کرده مطابق نایا برخی از معیارهایی که پژوهش و آذر،  یالوان ،فرد ییت دارند (دا

1390.(  

  ري)یگکنندگان در تحقیق و نحوه انتخاب آنها (نمونهمشارکت یمعرف

ـــباع و تکرارپذیري محقق انجامهاي کفایت نمونه گیري در پژوهش  کیفی بر اســـاس اش

). از این رو، نمونــه گیري 1387بــه نقــل از دانــایی فرد و مظفري،  1997، 1گیرد (مورسمی

ي هاویژگیپژوهش حاضر در تمامی مراحل پژوهش به صورت قضاوتی و هدفمند و با توجه به 

  زیر صورت گرفته است:

 مشارکت کننده، متخصص حوزه سرمایه اجتماعی بوده است؛

صاحبنظر در حوزه قدرت نرم و  شارکت کننده،  شور سرمایه اجتماعی در مجامع علمی کم

 بوده است؛ 

  مذکور بوده است.هاي مشارکت کننده، داراي تجربیات اجرایی و پژوهشی در حوزه

  يریگتعداد و روش نمونه 1-4

نه به کیفی بودن پژوهش، از روش نمو جه  ندبا تو هدفم خاب افراد -گیري  نظري براي انت

. حجم نمونه در مطالعات کیفی و مطالعات شــودمیها اســتفاده مورد مصــاحبه و تعیین تعداد آن

شباع نظري سطح ا شباع نظري زمانی اتفاق میسوال 2موردي به  ستگی دارد. ا افتد هاي تحقیق ب

شده و که محقق به ای ست آمده زیاد  شباهت مفاهیم به د ن نظر برسد که در یک مرحله از کار 

  .(Glaser & Strauss,1967: 17)آید مفاهیم جدیدي به دست نمی

ـــریدر تحق هاي تجزیه و تحلیل داده يبرا QFDو روش  ل تمیتحل یفیاز روش ک ق حاض

ها از ر دادهیتفســ ل ویتحل يبراتحلیل تماتیک  پژوهش اســتفاده شــده اســت. اســتفاده از شــیوه

ل یتحل). 1388است (محمدپور،  یفیک يهال دادهیتحل يهان روشیو پرکاربردترترین متعارف

ها داده يبند ق طبقهیآن محقق از طر یکه ط یلیتحل يبر استقرا یل مبتنیک عبارت از تحلیتمات

س سنخ کیبه  ياو برون داده ياداده درون یابیو الگو ست م یلیتحل یشنا ابد. به عبارت یید

ها ن هدف که دادهیها با ال دادهیتحل و يک عبارت اســـت از عمل کدگذاریل تماتیگر، تحلید

                                                      
1 . Morse 

2. Theorical saturation 
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ـــتدر داده یابیل به دنبال الگوین نوع تحلیند. اگویمیچه   ها بهاز داده ییکه الگو یزمان .هاس

 ها نشـــأتداده ازها ، تمیرد. به عبارتیاز آن صـــورت گ یت موضـــوعید حمایدســـت آمد، با

ـــتفاده از مطالعات ک .(Thomas & Harden,2008)رند یگمی ل تم یژه روش تحلیوه ب یفیاس

ــیضرورت پ یزمان ــهیدا مـ ــد کـ ده مورد مطالعه وجود داشته یدر مورد پد یاطالعات اندک کنـ

ک یان قات انجام شده در ارتباط با موضوع مورد نظر، فقدیحقت ه در مطالعـات وکنیا ایباشد و 

ـر ـه يچارچوب نظ ـه ب رغم مطالعات بهن موضوع بپردازد، مشهود باشد. ییجامع به تب یصورت ک

ما  که یقاتیو تحق ـــورت جداگانه وجود دارد ا ـــرمایه اجتماعی و قدرت نرم بص در حوزه س

با رابطه ایندو وجود داردهاي پژوهش باط  لذا نبود یک چارچوب نظري جامع  اندکی در ارت

نیز براي  QFDد. از طرف دیگر از روش کنمیضــرورت اســتفاده از این شــیوه تحلیل را مطرح 

  .شودمیها استفاده تجزیه و تحلیل و اولویت بندي چالش

  نمونه آماري در این پژوهش مشخصات -1جدول 

  

 

  

  

  

 موقعیت شغلی و آکادمیک تخصص ردبف

 استاد دانشگاه امام صادق سیاسیدکتري جامعه شناسی  1

 استادیار دانشگاه امام حسین دکتري علوم اجتماعی 2

 استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی دکتري علوم سیاسی 3

 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی دکتري علوم سیاسی 4

 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مفید دکتري علوم سیاسی 5

 استادیار دانشگاه امام صادق دکتري علوم سیاسی 6

 استادیار دانشگاه مازندران دکتري علوم سیاسی 7

 استادیار دانشگاه امام صادق دکتري علوم اقتصادي 8

 مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام دکتري روابط بین الملل 9

 عضو هیأت علمی دانشگاه بوشهر دکتري علوم سیاسی 10

 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور حوزويدکتري علوم سیاسی و  11

 استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی دکتري علوم سیاسی 12

 دانشیار دانشگاه تبریز دکتري جامعه شناسی 13
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، ابزار گردآوري و شیوه تحلیل اطالعات يبا توجه به کلیه مطالب گفته شده روش گردآور

  است:الصه شده خ 3به شرح جدول شماره 

  اطالعات لیتحل وهیش وي گردآور ابزار ،يگردآور روش -2جدول 

ابـــزار گـــردآوري   منبع داده  سواالت

  اطالعات

  شیوه تحلیل

وضـعیت سـرمایه اجتماعی در 

  ایران چگونه است؟

  منابع و متون و خبرگان

ـــرمایه  در حوزه رابطه س

اجتمــاعی و قــدرت نرم 

  در ایران

ــه بخــان ــا کت بع  ــا و اي من

صاحبه عمیق و نیمه هاي م

  ساختار یافته

  

  توصیف

  هاتم

QFD 

ـــرمــایــه هــاي زمینــه مقوم س

یران در چــه  عی در ا تمــا ج ا

  مواردي است؟

  منابع و متون و خبرگان

ـــرمایه  در حوزه رابطه س

اجتمــاعی و قــدرت نرم 

  در ایران

ــه بخــان ــا کت بع  ــا و اي من

صاحبه هاي عمیق و نیمه م

  ساختار یافته

  

  توصیف

  هاتم

QFD  

نا و  قدرت نرم در مع مات  الزا

  ایران کدام است؟

  منابع و متون و خبرگان

ـــرمایه  در حوزه رابطه س

اجتمــاعی و قــدرت نرم 

  در ایران

ــه بخــان ــا کت بع  ــا و اي من

صاحبه هاي عمیق و نیمه م

  ساختار یافته

  

  توصیف

  هاتم

QFD  

ـــعیت قدرت نرم در ایران  وض

  چگونه است؟

  منابع و متون و خبرگان

ـــرمایه در حوزه رابطه  س

اجتمــاعی و قــدرت نرم 

   در ایران

  منابع متعدد

  اسناد و مدارك

  هاي عمیقمصاحبه

  

  توصیف

  هاتم

QFD  

میان قدرت نرم و اي چه رابطه

ماعی در ایران  یه اجت ما ـــر س

 وجود دارد؟

 

  

  منابع و متون و خبرگان

ـــرمایه  در حوزه رابطه س

اجتمــاعی و قــدرت نرم 

   در ایران

  منابع متعدد

  مداركاسناد و 

  هاي عمیقمصاحبه

  

  توصیف

  هاتم

  

  

شفها سوژه نگاه از ضیح به را خود تحقیق و کرده ک در مورد واحدهاي و دادهها محض تو

ضر پژوهش ستگی به روش کمی و کیفی و در  حا به روش  جمع آوري اطالعاتاز تحلیل همب

شناسان و متخصصان  نظران(استادان دانشگاه، جامعهمصاحبه با صاحب و تمرکز بر ايکتابخانه

ست جامع شده ا ستفاده  سی) ا شت هسیا ساتید ر ضر ا سی و علوم  هآماري پژوهش حا سیا علوم 

ـــور. و نمون ـــگاههاي کش ـــاتید که در مقول 13 ،آماري  هاجتماعی دانش ـــرمای هتن از این اس  هس

صاحب قلم ضبط گفتگو و در می اجتماعی و قدرت نرم  ضوري و  صورت ح صاحبه ب شند. م با
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ســؤال در شــش  11رد بصــورت اینترنتی و از طریق ایمیل صــورت پذیرفت و با طرح برخی موا

سوم، زمینه سرمایه اجتماعی،  ضعیت  سرمایه اجتماعی دوم، و هاي مقوم این بخش: اول، معناي 

ضعیت قدرت  شوندگان پنجم فهم و صاحبه  ضعیت چهارم، فهم معناي قدرت نرم از نظرگاه م و

سرمایه اجتماعی و قدرت نرم از  اینهاي نرم در ایران و زمینه شم فهم رابطه میان  ش ضعیت و  و

  گیرد.دید مصاحبه شوندگان مورد مداقه قرار می

  مرکزيهاي واحدهاي معنایی، مقوالت اصلی و هستهاز نظر مصاحبه شوندگان: -3جدول

 مــحــوري کــدگــذاري کدگذاري باز (مقوالت اصلی)

  (مقوالت اصلی)

ــی  کدگذاري گزینش

  (هسته مرکزي)

شارکت  سجام اجتماعی، م اعتماد اجتماعی، ان

اجتماعی، اگاهی اجتماعی، احســاس وفاداري 

ـــئولیــت پــذیري،  ـــور، عقالنیــت، مس بــه کش

ماعی، کت اجت ماعی بین  مشــــار ماد اجت اعت

فردي، اعتمــاد اجتمــاعی بین نهــادي، اعتمــاد 

اجتماعی نهادي، همدلی، شبکه روابط انسانی، 

ی، اعتمــاد اجتمــاعی، مشـــــارکــت اجتمــاع

، یاسی، مشارکت سیتعامالت، اعتماد اجتماع

  اسی.یت سیو حساس يتمندیرضا

ـــجــام  اعتمــاد اجتمــاعی، انس

  اجتماعی، مشارکت اجتماعی

  اعتماد اجتماعی

ضعیت  سرمایه اجتماعی، و ضعیت نامطلوب  و

ـــرمایه  ـــرمایه اجتماعی، افول س ـــاعد س نامس

  اجتماعی، افول اعتماد اجتماعی. 

  افول سرمایه اجتماعی ضعف سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی، بی زمینه شد  ساعد ر هاي نام

ظام اقتصــــادي به ن مادي  ماعی، بی  -اعت اجت

اعتمادي به تعامالت خانوادگی، بی توجهی به 

مردم نهاد، ي هاســازمانتوجهی به بی احزاب،

ــی، ناکارآمدي نهادهاي  ــیاس ــاد در نظام س فس

 دولتی، بی اعتمــادي اجتمــاعی، بی اعتمــادي

نسـبت به نهاد سـیاسـی، فسـاد اداري و نهادي، 

  فساد ساختاري و سیستمی.

بی اعتمادي اجتماعی، فســـاد 

ــه  ســـــاختــاري، بی توجهی ب

 نهادهاي مدنی

  

  

ــاکــارآمــدي و فســـــاد  ن

  ساختاري

هویت ســازي، هویت  دین، ،هاارزشباورها و 

مشـــارکت در نظام  ،هویت ســـیاســـی ،جمعی

الت فرهنگ سازي، کنشگري در تعام ،جهانی

ــخت  ،فرهنگی و بین المللی پرهیز از قدرت س

براي جبران نواقصمان در قدرت نرم، باورهاي 

  اخالق مداري ،، عدالت خواهیو مذهبیدینی 

فرهنگ، دین، هویت اسالمی، 

ــدئــولــوژي  هــویــت مــلــی، ای

 انقالبی،

  

منابع قدرت نرم جمهوري 

  اسالمی ایران 
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 مــحــوري کــدگــذاري کدگذاري باز (مقوالت اصلی)

  (مقوالت اصلی)

ــی  کدگذاري گزینش

  (هسته مرکزي)

ظام اقتصــــادي،  ناکارآمدي ن فســــاد ادراي، 

به  ـــخگویی  پاس ظام اقتصــــادي در  ناتوانی ن

مدي  کارآ نا کاري،  ند بی مان عه  جام هاي  یاز ن

نهادهاي فرهنگی، سیاست خارجی ضعیف در 

ــعف  ــعف در کنترل مواد مخدر، ض منطقه، ض

سم، ناکارآمدي  ستدر کنترل تروری ي هاسیا

یت در  مدیر ـــوء  ید داخلی، س مایت از تول ح

عدم توازن  ناســــب واردات و صــــادرات،  ت

کشور در ارتباط با قدرت سخت ي هاسیاست

و نرم، فقر و بی عدالتی درجامعه، بی توجهی 

در ها به تکثر فکري و فرهنگی، ناتوانی رســانه

آگاهی بخشــی، وضــعیت نامطلوب مشــارکت 

سهاي سیاسی، ماجراجویی ست نامعقول در  یا

ـــته اجتماعی ـــاي بس عدم برنامه  ،خارجی، فض

ریزي اجتمــاعی، نبود جــامع نگري، جــامعــه 

سازي، ضعف فرهنگ  سا،  ضعف  پذیري نار

ــا در  ــت گذاري نارس ــیاس ــعه فرهنگی، س توس

امور داخلی، ســیاســت زدگی فرهنگی، امنیتی 

ها رده فرهنگخشــدن فرهنگ، نگاه امنیتی به 

ـــوء مدیریت فرهنگی، ف رهنگ و اقلیت ها، س

ســـازي از طریق دولت، بی توجهی به ظرفیت 

نگ ســــازي، موازي  مدنی در فره هاي  هاد ن

کاري فرهنگی، شعارزدگی، عدم تناسب میان 

یاســــت ـــ مالی، رویکرد ي هاس اعالمی و اع

به ایدئولوژیک، کمّ هادهاي دولتی  ی نگري ن

عه، نگرش لیبرالی ـــ به توس در  نگرش کیفی 

شناسی، انفعال در برابر نفوذ فرهنگی،  معرفت 

استحاله هویت ملی، توسعه فرهنگی نامتوازن، 

ـــیب ریزي در اجتماعی، فقدان برنامههاي آس

شدن  سالمی  شور در جهت ا شی ک نظام آموز

ـــگاهها و آموزش و پرورش، عدم  محیط دانش

ناتوانی  هادي،  نظارت اجتماعی بر فعالیتهاي ن

بکــارگیري ظرفیــت هم هــاي در  موجود، ف

ن ســیســتم مناســب نادرســت از فرهنگ، فقدا

هاي فرهنگی  یابی و کنترل کیفی عملکرد ارز

ساختاري،  ساد و ناکارآمدي  ف

ــــعــه فـرهـنــگــی،  عــدم تـوس

مشارکت بین المللی ناکارآمد، 

بی اعتمــادي نهــادي، امنیتی 

به  عه، بی توجهی  شــــدن جام

نهــادهــاي مــدنی، مــدیریــت 

فرهنگی ناکارآمد، بی توجهی 

  به امر پژوهش

  نبود شایسته ساالري 
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 مــحــوري کــدگــذاري کدگذاري باز (مقوالت اصلی)

  (مقوالت اصلی)

ــی  کدگذاري گزینش

  (هسته مرکزي)

ین  ب جود شــــکــاف  در داخــل کشــــور، و

هــاي فرهنگی و مراکز تحقیقــاتی، مــدیریــت

عه و پژوهش در امور و بی به امر مطال توجهی 

زدگی هاي فرهنگی، روزمرگی و عملفعالیت

ـــی  از فراموش نمودن آموزش و تحقیق از ناش

  رم استقدرت ن ضعف درهاي نشانه

  

  توان اذعان داشت که: صورت گرفته میهاي از نتایج تحلیل مصاحبه

سرمای - صلی  صر ا شارکت اجتماعی، از عنا سجام اجتماعی، م  هسه ویژگی اعتماد اجتماعی، ان

  گردند.اجتماعی محسوب می

ـــاعد وضـــعیت نامطلوب - ـــرمایه اجتماعی، کاهش و نامس به دالیل:  اعتماد اجتماعی و افول س

  مدنی در ایران قابل مشاهده است. توجهی به نهادهاياعتمادي اجتماعی، فسادساختاري، بیبی

فرهنگ، دین، هویت اســـالمی، هویت ملی و ایدئولوژي انقالبی از عوامل و عناصـــر شـــکل  -

  باشند.قدرت نرم جمهوري اسالمی ایران می هدهند

ـــعه فرهنگی، مشـــارکت بین - المللی ناکارآمد، فســـاد و ناکارآمدي ســـاختاري، عدم توس

توجهی به نهادهاي مدنی، مدیریت فرهنگی ناکارآمد جامعه، بی اعتمادي نهادي، امنیتی شدنبی

قدرت نرم جمهوري و بی نامطلوب  یت  ـــع گذار بر وض تأثیر مل  به امر پژوهش از عوا توجهی 

  گردد.اسالمی ایران محسوب می

  بحث و نتیجه گیري-5

سیاسی و قدرت نرم خود براي نظام  شروعیت  مقابله جمهوري اسالمی ایران براي افزایش م

ـــرمایه اجتماعی برون ـــتبا تهدیدات نرم نظام جهانی نیازمند تقویت و افزایش س . گروهی اس

سالم ناب محمدي، هاي شاخصه شیعی، فرهنگ ا سالم  قدرت نرم جمهوري اسالمی ایران در ا

ــی، مجلس، ي هاارزش ــاس ملی و تاریخی، همچنین تعهد به ابعاد هویت مدرن همچون قانون اس

رد یک رابطه وابستگی ها و ...می باشد. این مولفهها و انتخابات، حقوق اقلیتمشارکت سیاسی 

ـــورت بهره گیري از مولفه ـــرمایه اجتماعی قرار دارند. به عبارت دیگر در ص هاي متقابل با س

تواند به تقویت قدرت نرم جمهوري اســالمی منجر شــود. با اینحال نتایج می ســرمایه اجتماعی

شانتحقیقات مختلف و در  صاحبه با خبرگان) ن سرمایه اجتماعی در می این پژوهش(م دهد که 

ـــود. به عبارت دقیق ـــته به افزایش قدرت نرم منجر ش تر جمهوري ایران به دالیل مختلف نتوانس
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توانست با تکیه بر عقالنیت اگاهانه به تولید و بازتولید سرمایه اجتماعی بپردازد آنچه می اسالمی

اده از ذخیره فرهنگی مذهبی است و نه تولید و بازسازي توام با عقالنیت انجام شده عمدتا استف

استراتژیک. بهرحال آنچه حادث شد زوال سرمایه اجتماعی و به تبع آن قدرت نرم کشور بوده 

شه ست. ری ساد و ناکارایی و بحرانمی این امر راهاي ا سطح هاي توان در افزایش ف مختلف در 

اســاســـی جهت بهره گیري از ســرمایه هاي بنابراین باید راه حل جامعه و دولت جســتجو کرد.

  اجتماعی(یا تقویت آن) در راستاي قدرت نرم بکار گرفته شود.

) 1389 یدري(حهمخوانی دارد که نشان دادند  ) 1389 یدري(حنتایج این پژوهش با تحقیق 

سرما ضعف  ضعف ارتباط و بحرانها یاجتماع هیفقدان و  شروعیتهو هپنج گان يباعث   ،یت، م

  یاندازد.را به مخاطره م یمل یتخود امن هبه نوباین امر  که یگرددم یعنفوذ و توز ،مشارکت

 یاجتماع یهمعتقد است سرماکه )  1389(  يموسواین پژوهش با تحقیق هاي همچنین یافته 

س صاد رمایههمانند  سان یهسرما یا، ياقت شته و یاو پو یندهزا یتیماه یان ارزش،  یجادتواند امی دا

  ید، مطابقت دارد.قدرت و اقتدار نما

شان  ست که ن ستاوردهاي این پژوهش این ا قدرت نرم هاي دهد مولفهمی بعالوه از جمله د

ــه دارد و از این نظر با پژوهش  ــیعی ریش ــایران در ارزش هیا متعالی ش ــو  ) 1390(  یچهرس همس

ه مردم یران، مرکب از نظریا یماسـال يقدرت نرم جمهور یسـه مؤلفه اصـل اسـت که نشـان داد

ک یتفک يعناصر ي، دارايو آزاد استقالل، فرهنگ شهادت و عدالت، و اصول ینید يساالر

ژه فرهنگ متعا ی(ص) و به و ياســالم ناب محمد یگر هســتند که برگرفته از مبانیکدیر از یناپذ

 یشو بالطبع افزا یاجتماع یهکارکرد ســرما یشعوامل باعث افزا ینبر ا یدعه اســت و تأکیشــ یل

  خواهد شد .  یاسالم يقدرت نرم در جمهور

شینش یقرباناین پژوهش با تحقیق هاي همچنین یافته مطابقت دارد.قربانی در )  1390(  یخ ن

ـــان ـــرمادهد که می پژوهش خود نش ـــ یاجتماع هیس امور حکومت  هیندر زم یمهم یارنقش بس

شروع یت، تقويدار سیس یتم . در دکنمی یفافدرت نرم ا یشو افزا سییاس یتظرف ي، ارتقایا

قدرت نرم در بُعد  یاز ارکان اصل يساز یاستو توان س یکپارچگی، یاسیس یتضمن مشروع

 هیدارد و سرما یاجتماع هیدر سرما یشهخود ر ینکه ا شودمیحسوب شور مک یو خارج یداخل

ش یاجتماع سه یقادر خواهد بود نق سهاي ینهکننده با اتالف هز یلت ص یزناچ یارب قدرت  هدر عر

شارکت س شامل م شروع یاسینرم که  سیس یتو م سجام اجتماع ،یا ضت، ریان ، عرق یريپذ یا

ــ یو عزم عموم یمل هی، روححرافات، کاهش انیمل ــکالت نظام س ــت، جهت حل مش ــیاس  یاس

  . دکنمی نقش یفايا
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 ییردهابا کارک یاســالم يمعتقد اســت قدرت نرم جمهورنیز که  ) 1392ینی( حســپژوهش 

ــالمجهان ا یتهو یاي: احیرنظ ــالم یداري، ارتقاء بس ــازیاس ــالم ینتمدن نو ي، بازس  ییر، تغیاس

ــ همعادل ــ ،غرب یهژمون یدنقدرت در منطقه، به چالش کش ــتگی دارد با  و ... یالهام بخش همبس

 این تحقیق همخوانی دارد. 

  راهکاراها و پیشنهادات-6

 ؛تعامل (با جهان خارج) و تولید نظریهتقویت سه اصل تأمل (در وضعیت فعلی)،  -

ــدن دولت واي حرفه-مبارزه قاطع و همه جانبه با مفاســد دولتی - -افزایش کارامدي آن ش

 ؛اولویت بخشیدن به مقوله تربیت اجتماعی -اصالح رابطه مردم و دولت و حذف دروغ

 ؛تقویت قدرت نمادپردازي جامعه -

ـــمن باید ایران دولتمردان - ـــخت هبجن تقویت به توجه ض  و نظامی توان تقویت(  قدرت س

ـــادي ـــته آن ابعاد و نرم قدرت بهاي ویژه توجه ،) اقتص ـــند داش  بی و فقر رفع براي تالش.  باش

 يهاتفاوت تنوع به توجه کشــور، در فرهنگی و اجتماعی اقتصــادي، ســیاســی، قضــایی، عدالتی

 نژادي، زبانی، – قومی مختلف پیوندهاي و نزدیکی جهت در تالش و جامعه در موجود فکري

 مدیریت نه وها رســانه توســط افکارعمومی به بخشــی آگاهی جهت در پیوســته و آرام حرکتی

 نظر در بدون رادیکال مباحث از پرهیز و مختلف بحرانهاي حل در سیاسی مشارکت آنها، افکار

  ؛المللی بین سیاسی فضاي در کشورمان ملی قدرت جایگاه و موقعیت گرفتن

بـــــا  یپلماســـــیو د یتیاستگذاران امنیو س يوانساالریان، ساخت دینخبگان، مجرت یذهن -

 ؛شدن منطبق شود یجهان يمقتضا

شدن  یاستگذاران نسـبت بـه پروسـه جهـانیف درك و برداشت سیح و باز تعریلزوم تصح -

  ک آنها؛یو لزوم تفک يساز یو پروزه جهان

ز یر، بحث انگید، فراگیک موضوع نوپدیبر به عنوان یسا يعصر ارتباطات و فضا ییشناسا -

  ؛و دگرگون ساز

 يو ارائه راهکـار برا یو ارتباطات یاطالعات يهایفناور یمثبت و منف يهاویژگیاز  یآگاه -

  ها؛ین فناوریمثبت اهاي ش جنبهیافزا

ـات یاطالعات يهایمختلف از فناورهاي حوزه يریزان اثرپذیشناخت م - ـا تأکیو ارتباط د ی؛ ب

  ؛یپلماسیو د یتیامنهاي بر حوزه

ــات يهایر فناوریط تأثیدر شرا ياستگذاریس يمناسب برا يشنهاد الگویو پ یطراح -  یاطالعـ

  ؛یپلماسیو د یتیامناي بر حوزهه یو ارتباطات
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  و شهروندان؛ ی، جامعه مدنیافکار عموم يلهایو استفاده از پتانس ییشناسا -

در جهت دفــــــع  یو جامعه مدن یردولتیغ، یمردم ي، نهادهایه اجتماعیاســتفاده از ســرما -

  ل آنها به فرصت؛یدات نرم و تبدیتهد

  ؛یت در اطالع رسانیبا صراحت و شفاف یملهاي نسبت به رسانه یاعتماد عموم يارتقا -

و  يــزیــد و برنامــه ریجد یعمــوم یپلماســیــت و دیــد امنیلــزوم درك چهــره جد -

   د؛یجد يضاط و فیبا توجه به شرا ياستگذاریس

در  یید بر راهبردهــــایو تأک یپلماسیو د یتیدر حوزه امنها بیآس یو بررس ید شناسیتهد -

  ؛جهت رفع آنها

ـــناخت زمید از طریدات جدیت تهدیریمد - ـــناخت هاي د و حوزهیتهدهاي نهیق ش آن، ش

و ها ـد( رسانهیتهد ي) و شـناخت ابزارهـایت و افکـار عمـومیت، مشـروعید (هویاهداف تهد

  ؛)ر خشنیغ يابزارها

ـاع غیا کم اهمی ییاجماع بر سر ناکارا - ـل با یت بودن دفاع عامل و درك ضرورت دف رعام

ره یل زنجیرعامـل بـه عنـوان تکمیپدافند غ يارهایاصول و مع يرید؛ بکارگیط جدیتوجه به شرا

  ؛یدفاع

ـــرمیجد یعموم یپلماسیپشت پرده د يشناساندن و آشکارساز - ـــدرت نـ ـــروژه  د؛ قـ و پـ

  ؛يساز یو جهان يیکسان ساز

و  یت اســـالمیهو يو قدرت نرم برا یعموم یپلماســـید يبهایکردن آســـ ینیملموس و ع -

  ؛ت کشوریامن يو به تبع آن برا یرانیا

غرب؛ هاي ت آن در برابر پروژهید و تقویجد یعموم یپلماســیاســتفاده از قدرت نرم و د -

  .د غربیجد یعموم یپلماسیاثر کردن د یدر جهت ب ينرم افزار ياستفاده از ابزارها
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  مآخذ: و منابع

 یبررســ "داوود  ،نجفیونجات  ،محمدیفر ،آقاحســینی علیرضــا -

مطالعه ( یاســـیت نظام ســـیو مشـــروع یه اجتماعین ســـرمایرابطه ب

سعه اجتماعی ): دانشـگاه اصـفهانيمورد صلنامه تو (توســعه  ف

  155-181صفحات ،92بهار ،3شماره ،7انسانی سابق)، دوره 

قدرت نرم و ")، 1390نجاتی منفرد، علیرضا ( ،ابوالحسنی، خسرو -

صلنام"نرم اجتماعی در ســند چشــم انداز هســرمای مطالعات  ه، ف

  11 هشمار ،دوم ه.دورقدرت نرم

ــ". زهرا  ،صــومعه یحضــرت ،نیحســ ،ییابوالحســن تنها -  یبررس

ــرما يپژوهشـــها ينظر ــلنامه "ران یدر جامعه ا یه اجتماعیسـ فص

  52-30/ يعلوم رفتار

مد؛ نوري، مختار؛ - ماعی بر  "ابوالفتحی، مح یه اجت ما ــر تاثیر سـ

شنامه انقالب  "افزایش قدرت نرم جمهوري اسـالمی ایران پژوه

  2شماره  -، سال دوم 1392بهار  ،یاسالم

روستایی  هتوسع)،  1383ازکیا، مصطفی و غفاري، غالمرضا (  -

 ، تهران: نشر نی. روستایی ایران هبا تأکید بر جامع

ــت -  و رهبري: مدیریت، )1383( ادوارد فریمن، جیمز؛ ونر،اسـ

 تهران: موســســه پارســائیان، علی و اعرابی : محمد ترجمه ،کنترل

  بازرگانی. پژوهشهاي و مطالعات

لوانی، ســـیـد مهـدي، دانـائی فرد، حســـن، آذر، - ا

روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکرد )، 1390عادل(

  ، جامع

 اجتماعی سرمایه، )1385( علیرضــا شــیروانی، مهدي؛ الوانی، -

  مانی. تهران: انتشارات ،)کاربردها وها نظریه مفاهیم،(

یحیی : ، ترجمهعلمِ علم و تأمل پذیري)، 1385(بوردیو، پیر  -

  .امامی، تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

ــگاهی فرد، زهرا و دیگران ( - جایگاه قدرت نرم در «)، 1390پیشـ

ــالمی ایران ید بر جمهوري اسـ تأک با  م، »قدرت ملی  نا  هفصــل

  شصت و یک، زمستان. ه، سال بیستم، شمارراهبرد

ــکافی قدرت نرم ،)1387مجید (  ،بولوردي -  هروزنام ،کابد شـ

  20/03/1387 کیهان

 اجتماعی سرمایه ردار،برخو جامعه، )1384( رابرت پاتنام، -

تهران:  پویان، حسن و خاکباز افشین ترجمه:، عمومی زندگی و

  شیرازه. نشر

یان تاجبخش، - یه، )1384( ک ما ماعی ســر ماد -اجت  و اعت

  شیراز.  نشر: تهران ،توسعه و دموکراسی

ترجمه : شهیندخت  ،جابجایی در قدرت)  1386تافلرآلوین (  -

  تهران : فرهنگ نشر نو. ،خوارزمی

 هاجتماعی حلق هسرمای«)، 1392جهان بین، فرزاد و امامی، اعظم ( -

م، »ارتبــاي قــدرت نرم، امنیــت نرم و تهــدیــد نرم نا ــل  هدو فص

  دهم، بهار و تابستان. ه، سال چهارم، شمارمطالعات قدرت نرم

 تهران، نشر اشراقی صفار

 ییایپا و ییروا ارتقاء)، 1387دانائی فرد، حسن، مظفري، زینب(-

 يزیمم يهایاســـتراتژ بر ی: تأملیتیریمد یفیک يپژوهشـــها در

شها، یپژوهشــ -162،اول شــماره ،اول ســال ت،یریمد يپژوه

131.  

ند ( - ـــل، برترا ندري، قدرت)، 1367راسـ مه: نجف دریاب ، ترج

  تهران: انتشارات خوارزمی. 

اخالق افول هاي چرخه)،1394رنانی،محسن،مویدفر، رزیتا( -

ــعه در ــرمایه اجتماعی و توس ــاد: س تهران، ایران، و اقتص

  انتشارات طرح نقد.

جانی، امراهللا ( - مانی کالری مدباقر و ا ــاروخانی، مح  ")،1391ســ

ــرمای ــبکه هسـ ــری"اجتماعیهاي اجتماعی در شـ مدیریت  ه، نشـ

  .17 ه، پائیز، شمارفرهنگی

اجتمـاعی  هسـرمای ").1390زاده، هادي و کامران کرمی ( عباس -

ــــدار ــــی پای ــــت مل ، سال مطالعات راهبردي هفصلنام، "و امنی

 .چهاردهم، شماره اول

، جامعه شناسی آموزش و پرورش)، 1384عالقه بند، علی ( -

  تهران: نشر روان. 

ضا؛ غفاري، -  و اجتماعی سرمایه "،)1385(نازمحمد  اونق، غالمر

یت ندگی کیف له ،"ز عات مج طال ماعی م  ،1دوره ،ایران اجت

  .1 شماره

ــیس ( - ما، فرانسـ ترجمه: غالمعباس  پایان نظم،)، 1385فوکویا

  توسلی، تهران: حکایت قلم نوین، چاپ دوم. 

ـــی سرمایه، )1386( جان فیلد، -  غالمرضــا ترجمه: ،اجتماعـ

  کویر. انتشارات :تهران غفاري،

ــالن و کرمی، کــامران ( - ــیخ نشــــین، ارســ )، 1390قربــانی شــ

ـــرمایقابلیت" ــکل ههاي س ، "دهی به قدرت نرماجتماعی در شـ

سیاسی و بین المللی هفصلنام  هشمار،دوم ه، دوررهیافتهاي 

5   

ـــم ،قزلباش - ــن ،يکالنتر ،هیس ــ ،يقهارو  محسـ  1392(  نیحسـ

صلنامۀ  ،"در اســتان زنجان یه اجتماعیت ســرمایمطالعه وضــع") ف

ش - یعلم سیرفاه اجتماع یپژوه سال  شماره ی،  . 51زدهم، 

  248ص 

، تهران، اي ي مقایســههاســیاســت. )1380قوام، عبدالعلی ( -

 .انتشارات سمت

هاي، )1377( جیمز کلمن،- یاد یه بن ماعی نظر مه:  ،اجت ترج

  نی. نشر: صبوري، تهران منوچهر

ــدیلطف - ا ،مرادنژاد ،م برديیقـه، رحی، صــ در یــح ،واحـدي ،آـن

 ر آنیو تأث یه اجتماعیسرماهاي و سنجش مؤلفه یابیارز" )1392(

صلنامه ، "شــهر مطالعه موردي: شــهر بابلســر یت اجتماعیدر امن ف

ــماره چهارم، اي زي منطقهیر ا برنامهیجغراف ــوم، ش ــال س ، س

  .زییپا

بســترهاي فرهنگی و اجتماعی در " ،) 1390مهســا (  ،ماهپیشــانیان-

ــیج هنشــری،"جنگ نرم ، 1390بهار  ،مطالعات راهبردي بس

   50 هشمار

تا( دفر، ریمؤ - ـــارتحوال یبررســ " ) 1385وزی یت س  هما

 هان نامیپا ،"رانیآن در ا ياقتصــاد يامدهایپ و یاجتماع
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و  يادار علوم هداقتصاد. اصفهان: دانشگاه اصفهان : دانشک يدکتر

  اقتصاد

ــع، دفرؤیم -  یاعتماد اجتماع" ) 1388(  زیپرو، يریجهانگ ،دیسـ

ماعی میتعم مل اجت ته و عوا عه مورد یاف طال ــهر  يمؤثر بر آن م شـ

ـاع ."هیاروم ــوم اجتمـ شمـارة ،1دورة  یدانشــنامــۀ عل

  1388بهـار ،1

الگوي تحلیلی قدرت «)، 1393موسوي جشنی، سیدصدرالدین ( -

صلنام، »نرم جمهوري اســالمی ایران در جهان اســالم ش هف  هاندی

  ، پائیز. 1 ه، سال اول، شمارسیاسی در اسالم

ــبی ،حیدر ،واحدي - ــی ،پورموســوي ،دنیا،عباســی کس ــیدموس  س

ــرمایه اجتماعی و تأثیر آن هاي تحلیل و ارزیابی مؤلفه") 1393( سـ

ــهر ــهر  21مطــالعــه موردي منطقــه  .در امنیــت اجتمــاعی شـ شـ

نامه علمی،"تهران ــل  -مجله آمایش جغرافیایی فضـــا فص

ستان شگاه گل شی دان سـال سـوم/ شـماره مسـلسـل دهم/  پژوه

  . 1393زمستان 

ترجمه:  ،"هبري و قدرت هوشمندر ") 1387جوزف (  ،ناي-

 هتهران: مؤســســ ،محمود رضــا گلشــن پژوه و الهام شــوشــتري زاده

  فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران 

ــري - ــی امنیت ملی ")  1384قدیر (  ،نصـ ــناسـ  همطالع ،جامعه شـ

ــلنام "موردي جمهوري اســـالمی ایران  ــی  هفص علمی پژوهش

  28 هشمار ،هشتم هدور ،مطالعات راهبردي

ــی ")1372زاده، احمد (نقیب - ــ سـ ــاي نقد و نظري بر دموکرا ــ هـ

ـ اقتصادي هماهنامـ، "غربـی  75 ه، شماراطالعـات سیاسی 

  .76و 

سن ،نوغانى - سوله،مح صغرپور ما ضا ،ا سى ") 1387(  احمدر برر

ستفاده در سنجش سرمایه هاشاخصتطبیقى رویکردها و  ى مورد ا

سعه "اجتماعى ستان  68-69شماره  /فرایند مدیریت و تو / تاب

  1387و پاییز 

ــین ،هرســیچ - تجزیه و تحلیل ویژگی ها، مبانی و  ")  1390(  حس

مطالعات  هفصلنام "قدرت نرم جمهوري اسالمی ایرانهاي مؤلفه

  . پائیز ،3 هشمار ،قدرت نرم
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