عنوان پروپوزال
کاربست سرمایه اجتماعی و مولفه های آن در شکل گیری و تقویت هویت شهروندی جوانان ایران
انسان ها و جوامع بشری بر کنار از سطح توسعه آنها دیر یا زود باید خود را با الزامات و واقعیت های دنیای
پرشر و شوری که مدتی است از راه رسیده همگام سازند .بدیهی است که چنین همگام سازی ،زمانی ارزشمند
و قابل قبول است که با حفظ هویت و کیستی هر جامعه و با عنایت به ویژگی های خاص تاریخی و فرهنگی
آن توام شود.
در چنین شرایطی مهندسی اجتماعی اهمیتی بی مانند یافته و مدیریت گذار اجتماعی مرکز ثقل آن خواهد بود
تا با حفظ و ارتقا و تعمیم سرمایه اجتماعی روند ذهنی و عملی شهروندان را آماده پذیرش و تعمیم هویت
شهروندی مبتنی بر منافع ملی و فردی را نماید .سرمایه اجتماعی و کاربست آن به خوبی قادر است تا انسجام
اجتماعی و گروهی را ارتقا بخشیده و هویت شهروندی را بین تمام گروهها و خصوصا جوانان که در معرض
تندباد این تغییرات هستند را بازسازی و تقویت نماید.
چنانچه پذیرفته شود هویت شهروندی که نقطه کانونی آن احساس تعلق مدنی است تحقق پذیرد و فرد
احساس تعلق قوی داشته باشد آمادگی افراد جامعه برای فداکاری به نفع دیگران را باال برده و ضمن کاهش و
رفع وضع آنومیک و یا از خود بیگانگی ،موجبات افزایش همبستگی اجتماعی و منافع مربوط به امنیت ملی
برای جامعه را فراهم نماید.
اهداف مورد انتظار مطالعه
 گردآوری و دسته بندی مفاهیم اساسی مربوط به سرمایه اجتماعی و هویت شهروندی جوانان
 تبیین رابطه و هم افزایی این دو مولفه نسبت به یکدیگر

پیامدهای مورد انتظار مطالعه
 ارائه راهکارها به منظور تقویت شهروندی جوانان در قالب افزایش و تعمیم سرمایه اجتماعی
 ارائه توصیه های سیاستی به منظور تقویت شهروندی جوانان در قالب افزایش و تعمیم سرمایه
اجتماعی
 تدوین بسته سیاستی در سطوح خرد و میانه و کالن به منظور تقویت هویت شهروندی با کاربست
سرمایه اجتماعی به نحوی که مسئولیت های حوزه حاکمیتی و عرصه عمومی در قالب نهادهای
ذیربط مشخص شود.
روش
 مروری و مطالعه کتابخانه ای
 مصاحبه عمیق با صاحب نظران و متخصصین و سیاست گذاران و گروه هدف
 در صورت لزوم بحث گروهی متمرکز
زمانبندی مطالعه
مدت پژوهش  12ماه خواهد بود
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