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قدردانى 

ح،  مرکز آموزش و پژوهش های توســعه و آینده نگری اســتان قزوین، به عنوان ناظر اجرایی این طر
ح های پژوهشــی اســتان، آقایان  کمیته بررســی طر الزم می دانــد مراتــب قدردانی خود را از اعضای 
ابوالفضــل طارمــی (مدیــرکل دفتر برنامه ریزی، نوســازی و تحول اداری اســتانداری قزوین)، ســید 
کریم تفضلی (نماینده  مهدی میرهاشــمی (نماینده وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی)، 
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری)، علــی رحمانــی (معــاون هماهنگــی برنامــه و بودجــه ســازمان 
مدیریت و برنامه ریزی اســتان قزوین)، منوچهر حیاتی (معاون آمار و اطالعات ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی اســتان قزوین) و محمدحســین اســماعیلی (مدیرکل محترم فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
اســتان قزویــن) اعــالم نمایــد. همچنیــن از همــکاری و همیــاری دفتــر امــور اجتماعــی و فرهنگــی 

استانداری قزوین نیز قدردانی می گردد.



قدردانى 

کتــاب حاصــل طرحی پژوهشــی اســت بــا عنــوان »اندازه گیــری وضعیــت ســرمایه اجتماعی و  ایــن 
ح  کید بر ظرفیت های اســتان«. در این طر شناســایی راهبردهــای ارتقاء آن در اســتان قزوین بــا تأ
ســعی شــد با بررســی وضعیت ســرمایه اجتماعی در اســتان قزوین و توصیف دقیق آن و با معرفی 
ظرفیت هــای موجــود در اســتان، راهبردهای ارتقاء و بهبود وضعیت ســرمایه اجتماعی در اســتان 
کرده اند.  ح پژوهشــی ادارات مختلفی مشــارکت و همــکاری  قزویــن ارائــه شــود. در اجــرای این طر
کارفرما)، سازمان  کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان (به عنوان  اســتانداری اســتان قزوین، اداره 
آینده پژوهــی دانشــگاه  ناظــر اجرایــی) و پژوهشــکده  برنامه ریــزی اســتان (به عنــوان  مدیریــت و 
کردند تا  ح همکاری  بین المللــی امام خمینــی (ره) به عنوان مجری، مرحله به مرحله با مجریان طر
که با حمایت و  کارشناسانی  ح پژوهشی به نتیجه رسید. ازاین رو جا دارد از تمام مدیران و  این طر
کنم. بعالوه افراد مختلفی  کردند تشکر و قدردانی  کمک  ح  کارشناســی به پیشــبرد طر ارائه نظرات 
کردند. آقای دکتر محمدابراهیم ساریچلو عضو هیات  ح و عملیاتی شدن آن کمک  نیز به اجرای طر
ح، با ارائه نظــرات اصالحی خود در  علمــی دانشــگاه علوم پزشــکی قزویــن به عنوان ناظر علمی طــر
ح نامه تا زمان ارائه یافته های پژوهشی، به ارتقاء سطح علمی  مراحل مختلف از زمان تصویب طر
کارشناسان ادارات و سازمان های ذینفع  کردند. بعالوه تعداد زیادی از اساتید و  کمک  کار  وکیفی 
گردآوری داده ها  که در نظرسنجی و  گروه پرسشگرانی  که در نشست های تخصصی حضور یافتند و 



کردند (به علت زیاد بودن تعداد آن ها ذکر اســامی تمامی در اینجا مقدور نیســت) همگی  همکاری 
ح پژوهشی داشتند؛ بنابراین سپاسگزار تمامی آن ها هستم  نقش مهمی در اجرایی شدن این طر
ح پژوهشــی و به ثمر نشســتن آن داشــتند از  کــه در اجرایی شــدن این طر و بابــت نقــش و تاثیــری 
ح پژوهشی و راهبردها و راهکارهای  آن ها تشکر می کنم. امید است نتایج به دست آمده در این طر

گیرد و موجب ارتقاء سرمایه اجتماعی در استان شود. پیشنهادی آن مورداستفاده قرار 

کم قاسمی دکتر حا
دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

ح اندازه گیری وضعیت سرمایه اجتماعی مجری طر
 و شناسایی راهبردهای ارتقاء آن در استان قزوین



کاهش  ســرمایه اجتماعــی از روابــط اجتماعی حاصل می شــود و موجب تســهیل در پیشــبرد امور، 
کردن مجموع ســرمایه ها می شــود. وجود آن موجب اثربخشــی و بهینه شــدن  هزینه هــا و ذخیــره 
کاهش ســرمایه  امــور بــرای بهره برداری از ســایر ســرمایه ها می شــود. جوامع مختلف می کوشــند از 
اجتماعی خود جلوگیری و زمینه های افزایش آن را فراهم نمایند. سرمایه اجتماعی دارای ابعادی 
کالن  کالن نگــرش افراد جامعه نســبت بــه وضع  کالن، میانــی و خــرد اســت. در ســطح  در ســطوح 
که امور مردم  جامعه سنجیده می شود. در سطح میانی نگرش افراد درباره سازمان ها و نهادهایی 
با آن ارتباط دارد، ســنجیده می شــود. در ســطح خرد ســرمایه اجتماعی در روابط بین افراد تولید 
و نگــرش افــراد بــه یکدیگر ســنجیده می شــود. مجموع این ســطوح وضعیت ســرمایه اجتماعی در 
یک جامعه را شــکل می دهند. مســئله این پژوهش وضعیت ســرمایه اجتماعی در اســتان قزوین 
که »سرمایه اجتماعی در استان قزوین در چه وضعیتی  است و سعی در پاسخ به این پرسش دارد 
که ذینفعان موضوع از وضعیت سرمایه اجتماعی در استان مطلع شوند  است؟«. هدف آن است 
تــا بــا راهبردهــای مناســب برای حفــظ و ارتقــاء آن تــالش نماینــد. روش پژوهش ترکیبی اســت. از 
یک سو اسنادی و از سوی دیگر میدانی و با استفاده از پرسشنامه است. برای رتبه بندی داده ها از 
نرم افزار اس پی اس اس اســتفاده می شــود و در تجزیه وتحلیل داده ها نیز روش توصیفی-تحلیلی 
کیفی  که روشی  مورداستفاده قرار می گیرد. از سوی دیگر با استفاده از روش تحلیل الیه ای علت ها 

چکیده



اســت عوامــل موثر بر ســرمایه اجتماعــی در چهار الیه شناسایی شــده اند. ســپس، با تشــکیل پنل 
خبرگان، راهبردهای ارتقاء سرمایه اجتماعی در چهار الیه شناسایی و ارائه شده است.

کــی اســت میانگین ســرمایه اجتماعــی در اســتان قزوین پائین تــر از حد  پژوهش هــای پیشــین حا
متوســط اســت. پژوهش حاضر نیز این نکته را تایید می کند. نتایج به دســت آمده نشــان می دهد 
کمی بــاالی حد متوســط ۳ از 5  تنهــا میانگیــن ســرمایه اجتماعــی در ســطح خــرد (۳/58) مقــدار 
کالن (2/54) و میانــی (2/82) پایین تــر از حــد  قــرار دارد و میــزان ســرمایه اجتماعــی در دو ســطح 
کل اســتان نیــز پائیــن تــر از حد متوســط  متوســط ۳ از 5 قــرار دارنــد. میانگیــن ســرمایه اجتماعــی 
(2/98 از 5) است. بر این اساس تالش برای ارتقاء سرمایه اجتماعی در این استان ضروری است. 
کاهش ســرمایه  در ایــن پژوهــش در چارچــوب روش تحلیــل الیــه ای علت هــا، بــا مرور علــل اصلی 
اجتماعــی و معرفی ظرفیت های اســتانی، راهبردهای ارتقای ســرمایه اجتماعی در چهار الیه ارائه 
که عبارت اند از:1-در الیه نمادها، راهبردهای بی اعتبار ســازی نمادهای منفی و راهبردهای  شــد 
گفتمان ها و باورها، راهبردهای خنثی ســازی  تولیــد، ترویــج و تقویت نمادهای مثبــت. 2-در الیه 
گفتمان هــا و باورهــای مثبــت. ۳-در الیــه  گفتمان هــا و باورهــای منفــی و تولیــد، ترویــج و تقویــت 
نظام هــا و ســاختارها، اصــالح نظام هــا و ســاختارهای مخــرب ســرمایه اجتماعی و تقویــت و ایجاد 
نظام ها و ســاختارهای مقوم ســرمایه اجتماعی. 4-در الیه ســطحی (لیتانی)، راهبرد از بین بردن 
محدودیت ها و اصالح رفتارها و عملکردها. سازمان های متولی در استان قزوین با به کارگیری این 
کالن، یکپارچه و آینده نگر می توانند برای حفظ و ارتقای ســرمایه  راهبردها در چارچوب راهبردی 

اجتماعی تصمیم گیری و اقدام نمایند.

کلیــدی: ســرمایه اجتماعــی، قزوین، ســرمایه اجتماعی در اســتان قزویــن، تحلیل الیه ای  گان  واژ
علت ها، راهبردهای ارتقاء سرمایه اجتماعی.



امــروزه، یکــی از مولفه هــای اساســی برای دســتیابی به پیشــرفت و توســعه پایدار، میــزان توجه به 
کردن پایه هایی اســتوار، مســیر را برای  امر پژوهش اســت. در حقیقت، پژوهش می تواند با فراهم 
کمک بــه پایه ریزی دقیق توســعه، فراهم  کند. عالوه بــر  حرکــت به ســمت شــرایط مطلوب فراهــم 
کردن مبنایی اطالعاتی برای بهینه ســازی مداوم اقدامات، از دیگر مزایای توجه به تحقیق اســت. 
کشــور ایــران در حال حرکت در مســیر  گرفتــن ایــن مزیت ها و بــا توجه به اینکه  بنابرایــن بــا در نظــر 
توسعه است، بهره گیری از ظرفیت های پژوهشگران توانمند در هر حوزه می تواند شتاب بیشتری 

کشور در این مسیر ببخشد. به حرکت 

یکــی از مهم تریــن مســائل موجود برای سیاســتگذاران، بررســی وضعیت ســرمایه اجتماعی و تاثیر 
تصمیمات و سیاســتگذاری ها بر تغییر این پارامتر اســت. طبق تعریف رایج، ســرمایه اجتماعی به 
که بــه آن جامعه ایــن امکان را  معنــای شــبکه های ارتباطــی میــان افــراد یک جامعه خاص اســت 
که افزایش سرمایه  می دهد که به طور موثر و مناسبی به سمت جلو حرکت کند. در حقیقت، از آنجا 
گردد، می توان آن را بــه عنوان امری مثبت  اجتماعــی می توانــد منجر به افزایش مشــارکت مردمــی 
که  کرد. البته عده ای از محققان این حوزه معتقدند  و نشــانه ای از وضعیت مطلوب جامعه تلقی 
گیرد. به هر  ســرمایه اجتماعــی بعضا می توانــد برای نیل به اهداف ســوء نیز مورد بهره برداری قــرار 
روی، به منظور افزایش اثرگذاری تصمیمات و همچنین به عنوان معیاری برای تصمیم گیری های 

آتی، سنجش مداوم این پارامتر در سطوح مختلف ضروری خواهد بود.

پیشگفتار



کم قاسمی با عنوان »اندازه گیری   ح پژوهشی انجام شده توسط دکتر حا در این مجلد، حاصل طر
کیــد بــر  وضعیــت ســرمایه اجتماعــی و شناســایی راهبردهــای ارتقــاء آن در اســتان قزویــن بــا تا
گردآوری شــده اســت. این پژوهش در ســال 1۳98 از محل اعتبارات  ظرفیت های اســتان قزوین« 
پژوهشــی مــاده (56) قانــون الحاق (2) و با نظارت اجرایی ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان 
قزویــن بــه انجام رســید. هــدف از انجام ایــن تحقیق، بررســی وضعیت فعلی ســرمایه اجتماعی در 
استان قزوین و بررسی راهکارهای موجود برای ارتقای آن بوده است. امید است به یاری خداوند 
کتاب بتواند جهت ترویج فرهنگ پژوهش در میان ســازمان ها و تصمیم گیری دقیق  متعــال، ایــن 

و تخصصی در هر حوزه، مفید واقع شود.

ابوالفضل یاری
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین



1-1. مقدمه
ســرمایه اجتماعی ابعاد مختلفی دارد و در بررســی های اقتصادی، اجتماعی و سیاســی موردتوجه 
قــرار می گیرد. ســرمایه اجتماعی، بســتر مناســبی بــرای بهره وری ســرمایه های انســانی و فیزیکی و 
که به  راهــی بــرای نیــل به موفقیت قلمداد می شــود (بیکر وایــن،1۳82). باوجود توجهــات زیادی 
ســرمایه اجتماعی شــده اســت، تعریف مشــخص و واحــدی از آن وجــود ندارد. هریــک از متفکران 
که  کرده اند. پاتنام اندیشــمندی  و جامعــه شناســان تعریفــی منحصر به خــود را از این مفهوم ارائه 
کثر فعالیت هایش در رابطه با تدوین مفهوم و تعریف ســرمایه اجتماعی اســت، ســرمایه اجتماعی  ا
که با  را جنبه هایــی از ســازمان اجتماعــی مانند شــبکه های اجتماعی، هنجارها و اعتمــاد می داند 
تسهیل همکاری و هماهنگی در میان اعضای جامعه، آن ها را قادر می نماید تا اهداف مشترکشان 
کنند. درجایی دیگر ســرمایه اجتماعی مترادف با مفاهیمی چون انســجام  کارآمد دنبال  را به طور 

اجتماعی، پیوستگی اجتماعی و حتی برادری به کاررفته است (فوکویاما،1۳85: 12).

که  که انســان موجودی اجتماعی اســت  توجــه بــه ســرمایه اجتماعــی از این واقعیت ناشــی شــده 
در یــک مجموعــه و شــبکه ای از ارتباطات و مناســبات اجتماعی عمل می کنــد. در این مجموعه و 
که انســان ها را از  شــبکه ارتباطات و مناســبات اجتماعی، امکانات و ظرفیت هایی شــکل می گیرد 
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بســیاری از خطرهــا دور نگــه می دارد و موجب ســهولت در امــور زندگی جمعی می شــود. آنچه این 
که هانی فان در ســال 1916 ســرمایه  امــکان و ظرفیت هــا را فراهــم مــی آورد همــان مفهومی اســت 
گرفت و جایگاه مهمی در پیشــبرد  اجتماعــی نامیــد. این مفهــوم در دهه های اخیر موردتوجه قرار 
امــور اقتصــادی و اجتماعــی یافت و به عنوان یکی از عامل مهم و تاثیرگذار برای رســیدن به اهداف 

سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شناخته شد (تیلمن1، 2012: 459).

در تحقیق دیگری، ســانگیر (2011) ســرمایه اجتماعی را وجود یک نظام اجتماعی مبتنی بر تعامل 
کــرد. ازنظر او تقابل و تعامــل در مبادالت دائمی  کنشــگران و اســاس نظــام اجتماعی تعریف  میان 
گروه ها در هر تشــکل ســاده ای از یک جامعه مشــاهده می شــود و این  کاال و خدمــات بیــن افــراد و 
موضوع جامعه را از یک ســو در تولید هنجارهای مشــترک، هویت مشــترک، اعتماد و اطمینان و از 
که زمینه  سوی دیگر در روابط اقتصادی قوی با یکدیگر متحد می سازد و امکانی را فراهم می سازد 

تحقق اهداف مشترک را فراهم می آورد (سانگیر2، 2012: 15).

ســرمایه اجتماعــی را در ســطوح مختلفــی در جامعــه می تــوان یافــت. ازایــن رو آن را در ســه ســطح 
کالن. در سطح خرد، سرمایه اجتماعی شامل  کرده اند: ســطح خرد، سطح میانی و سطح  تقســیم 
گروه های مختلف اجتماعی مانند دوســتان، اقوام و خانواده ها و روابط آن ها  شــبکه هایی از افراد 
که براثر تعامل میان  با یکدیگر می شــود. در این ســطح، به افراد موجود در شــبکه اشاره شده است 
آن ها شــناخت حاصل می شــود و هویت اعضاء شــکل می گیرد. در ســطح میانی سرمایه اجتماعی 
گیرترین  که فرا کالن  در ســطوح ســازمان ها و نهادها موردتوجه و بررســی قرار می گیرد؛ اما در سطح 
که از رسمی ترین  ح می شود  جنبه ســرمایه اجتماعی اســت، سرمایه اجتماعی در ســطح ملی مطر
روابط و ســاختارهای نهادی تشکیل شــده است. درحالی که سطح خرد بیشتر مرتبط به ارتباطات 
غیررســمی افــراد در ســطوح محلــی و منطقــه ای اســت. بــه همیــن دلیــل در ایــن ســطح ســرمایه 
کالن  که نهادهای سیاســی و مدنــی از طریق ســرمایه اجتماعی  اجتماعــی بــا عنــوان نهــادی آمده 
شــکل می گیرند (عباســی و همکاران، 2014: 68-70). ســطوح مختلف ســرمایه اجتماعی و ارتباط 

آن ها با یکدیگر در شکل زیر ترسیم شده است.

1-  Teilmann
2-  sangnier



9تای او:ل ک یاف

شکل 1-1. نحوه ارتباط سرمایه اجتماعی در سطوح مختلف

با توجه به تعاریف مختلف از ســرمایه اجتماعی و ســطوح مختلف آن، دیدگاه های مختلف درباره 
کرد: سرمایه اجتماعی در جدول زیر می توان خالصه 

جدول 1-1. تعاریف سرمایه اجتماعی (کارپیانو و موور، 2020)

بــا توجــه بــه تعاریــف متنــوع و مختلف از ســرمایه اجتماعــی در این پژوهــش ســرمایه اجتماعی به 
که در مناســبات اجتماعی شــکل  مجموعــه توانمندی ها، دارایی ها و ارزش هایی اطالق می شــود 
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کارایی برای تحقق اهداف و تامین نیازها و پاسخ  می گیرد و با بهره گیری و استفاده از آن ها توانایی و 
که با توجه به ماهیت و محتوا،  به تقاضاها فراهم و امکان پذیر می شود. سرمایه انواع و اقسامی دارد 
آن را به اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نمادین تقسیم می کنند. سرمایه اجتماعی مفهومی است 
گون علوم اجتماعی، اقتصاد و علوم سیاســی مطرح شــده  گونا کــه در ســال های اخیــر در حوزه هــای 
که  اســت. ســرمایه اجتماعی مادی و ملموس نیســت بلکه غیرمادی و ناملموس اســت. از این نظر 
معنوی است با سرمایه های معنوی مشابه است، اما اجتماعی بودنش آن را با سرمایه های معنوی 
که در ارتباطات و شبکه های  کرده اســت. ســرمایه اجتماعی دارایی معنوی و ارزشی اســت  متفاوت 
کارایی می شود.  اجتماعی حاصل از روابط اجتماعی افراد جامعه ایجاد می شود و موجب توانایی و 

این سرمایه در سطوح مختلف آن در سطح استان قزوین موردبررسی قرار می گیرد.

کارایی  که این نوع از سرمایه نقش بسیار مهمی در  اهمیت سرمایه اجتماعی ازآنجا ناشی می شود 
که برخــی معتقدند بدون  و اثربخشــی ســرمایه فیزیکــی و انســانی دارد. ایــن نقش به حدی اســت 
کارا نخواهــد بــود. باوجــود ســرمایه اجتماعــی هم اســتفاده از  ســرمایه اجتماعــی ســایر ســرمایه ها 
کمتر سرمایه های دیگر به نتایج بهتری  ســرمایه های دیگر موثرتر می شــود و هم می توان با مصرف 

دست یافت. ازاین رو سرمایه اجتماعی موجب حفظ و ذخیره دیگر سرمایه ها نیز می شود.

که اغلب  ضرورت پژوهش درباره ســرمایه های اجتماعی در ســطح استان هم ازآنجا ناشی می شود 
که در این  گزارش هــا و تحقیقاتی  گرچه  کاهش ســرمایه های اجتماعی اســت. ا کــی از  بررســی ها حا
گرفته اغلب محرمانه بوده و منتشــر نمی شــود اما اظهارنظرهای مســوالن و مدیران  زمینه صورت 
کاهش ســرمایه های اجتماعــی دارد. ازاین رو بررســی  در ســطح ملــی و منطقــه ای اغلب اشــاره بــه 
که می تواند داشــته باشــد ضرورت می یابد. این بررســی  ایــن موضــوع با توجه به آثار و پیامدهایی 
بــه مــا نشــان خواهد داد آیا آن چنانکه اظهار می شــود ســرمایه اجتماعی در ســطح اســتان قزوین 
کاهش یافتــه اســت؟ یــا آنکه ســرمایه اجتماعی وجود دارد اما به درســتی و به شــکل مناســب از آن 
کمرنگی  اســتفاده و بهره بــرداری نمی شــود و بنابراین اثــرات آن بروز نمی یابد یا به شــکل محدود و 
کــه ارائه می شــود متفاوت  بــروز می یابــد. نتیجــه پژوهــش هریــک از این مــوارد باشــد راهبردهایی 
کاهش یافته باشــد باید علل وقوع این امر بررســی و با  خواهد بود. درصورتی که ســرمایه اجتماعی 
گر سرمایه اجتماعی وجود دارد  علت یابی راهکاری برای افزایش سرمایه اجتماعی ارائه نمود؛ اما ا
ولی به درستی و به شکل مناسب مورد بهره برداری قرار نمی گیرد و بنابراین اثرات مورد انتظار از آن 

بروز نمی یابد، باید راهکاری برای اصالح روش ها و نحوه استفاده از سرمایه ها ارائه نمود.
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1-2. بیان مسئله
کشور ازجمله  ازآنجایی که پیاده نمودن خط مشی ها و سیاست های توسعه متوازن در استان های 
کــه با محدودیت های بودجه ای مواجه اســت، ســخت و مشــکل اســت؛ بنابراین،  اســتان قزویــن 
کلیــه منابــع بخصــوص منابع بخش خصوصــی به صــورت داوطلبانه ضروری  بهره منــدی بهینــه از 
اســت؛ اما اســتفاده از چنین منابعی مستلزم وجود شرایطی ازجمله وجود اعتماد عمودی، وجود 
که مردم به راحتی بتوانند در امور محلی مشارکت نمایند، وجود هنجارها و ارزش های  کانال هایی 
تقویت کننده کنش های جمعی و وجود ضمانت های اجرایی جهت تثبیت این هنجارها و ارزش ها 

نمایشان افراد جامعه (که همگی سرمایه اجتماعی را شکل می دهند) است.

کارایــی برنامه های  نبــود مولفه هــای فــوق یا بــه عبارتی فقــدان ســرمایه اجتماعــی، موجب عــدم 
توســعه ای و بــه هــدر رفتــن بودجه هــا می شــود. بهبــود شــرایط و وضعیــت رفاهــی افــراد جامعــه، 
مهم تریــن هــدف هــر یــك از سیاســت های اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی، سیاســی محســوب 
می شــود. جهــت دســت یافتــن به این هــدف، اســتفاده از منابــع و ســرمایه های متفــاوت موجود 
در جامعــه ازجملــه ســرمایه های فیزیکی، انســانی، اجتماعی و اقتصادی الزامی اســت. دراین بین 
که، امکان استفاده از سایر سرمایه ها را فراهم  که ســرمایه اجتماعی ایفاء می کند این است  نقشــی 
کنون ســرمایه اجتماعی، نقش بســیار مهم تری نســبت به  کثــر صاحب نظــران، ا ســازد. از دیــدگاه ا
ســرمایه فیزیکی و انســانی در جوامع ایفاء می نماید. به طوری که در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر 

سرمایه ها اثربخشی خود را از دست می دهند.

نظر به اینکه ســرمایه اجتماعی تاثیرات فروان و بســزایی بر ابعاد سیاســی و اجتماعی، اقتصادی، 
ح می شــود،  کــه مطــر فرهنگــی جامعــه دارد، بررســی ایــن مســئله و یافتــن پاســخ بــرای ســواالتی 
برنامه ریزی جهت توســعه و تقویت ســرمایه اجتماعی در سطح استان را تقویت می کند و می تواند 
گیر در این  به رشــد همه جانبه و توســعه اســتان منتهی شــود. اولین قدم جهت تدوین برنامه فرا
کید بر  حیطــه، شناســایی و اندازه گیــری ســرمایه اجتماعــی در مناطق مختلف اســتان قزوین بــا تأ
کی از این است  ظرفیت های آن اســت. همچنین، بررســی های تجربی انجام شده در این حوزه حا

که نواحی مختلف استان قزوین می تواند دربرگیرنده سطوح متفاوتی از سرمایه اجتماعی باشد.

بررســی و ســنجش مولفه های ســرمایه اجتماعی و زیر شــاخص های آن در اســتان قزوین می تواند 
به عنوان نقاط قوت و قدمی جهت شناسایی راهبردهای ارتقاء و ابعاد آن با توجه به ظرفیت های 
که ضرورت و اهمیت پرداختن به این موضوع را بیش از بیش آشــکار  موجود در این اســتان باشــد 

می نماید.
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کمک به ارتقاء و تقویت آن هم بررسی وضع  برای بررســی ســرمایه اجتماعی در یک جامعه باهدف 
موجود آن ضروری اســت و هم ترســیم چشــم اندازی از وضع مطلوب. از یک ســو الزم اســت وضع 
موجود بررســی شــود تا مشــخص شــود ســرمایه اجتماعی در چه وضعیتی قرار دارد و از سوی دیگر 
که قصد رسیدن به آن را داریم، مشخص  الزم است وضع مطلوب ترسیم شود تا نقطه و وضعیتی 
شــود. دشــواری اساسی در این بررسی سنجش و اندازه گیری میزان سرمایه اجتماعی است. وقتی 
کمی بودن آن اندازه گیری آن چندان دشوار نیست؛  از سرمایه فیزیکی صحبت می شود با توجه به 
کیفی اســت و  اما ســرمایه اجتماعی غیرمادی و غیر فیزیکی اســت؛ بنابراین تا حد زیادی انتزاعی و 
لذا اندازه گیری آن دشــوار اســت. وجود تعاریف مختلف از ســرمایه اجتماعی این دشواری را بیشتر 
که هریــک از نظریه پردازان وقتی مفهوم ســرمایه اجتماعی را بــکار برده اند تعریف  کــرده اســت. چرا
که  متفاوتی نســبت به دیگران از آن داشــته اند؛ بنابراین ما با یک تعریف مشــخص مواجه نیستیم 
کــردن آن بتوانیم بــه  اندازه گیری دقیق و ســنجش آن بپردازیم. بلکه بــا تعاریف مختلفی  بــا عینــی 

روبرو هستیم.

از  یکــی  همــواره  اجتماعــی  ســرمایه  چــون  مفاهیمــی  ســنجش  و  اندازه گیــری  کــه  ازاین روســت 
کیفی یکی از  بحث برانگیزتریــن مســائل در علوم اجتماعی بوده اســت. از ســوی دیگر ایــن مفاهیم 
شــاخص های مشــترک میان اقتصاد، علوم سیاســی، مدیریت، جامعه شناســی به حساب می آید؛ 
که این امر نیز سنجش  گونه متفاوتی نگریسته می شود  بنابراین در هریک از این رشته ها به آن به 
کیفی بودن این مفهوم باعث شــده تعاریــف مختلفی از آن  آن هــا را دشــوار می ســازد. عالوه براین، 
که هریک دارای تمایزات و تفاوت هایی نســبت به دیگری است. این امر نیز دشواری  ح شــود  مطر
اندازه گیری آن را دوچندان می کند (باســتانی و رزمی، 2015؛ ربانی و همکاران، 1۳88؛ نجار زاده و 

سلیمانی،2014).

کیفی در علوم اجتماعی، اندیشــمندان تالش  با توجه به دشــواری اندازه گیری و ســنجش مفاهیم 
گرفتن شــاخص هایی برای هر  کنند و با در نظر  کرده اند تا هر مفهومی را با شــاخص های آن معرفی 
کیفــی آن را قابل اندازه گیــری نمایند. در این جهت فن های مختلفی نیز ابداع و ارائه شــده  مفهــوم 
اســت. جهــت اندازه گیــری ســرمایه اجتماعــی دو تکنیــک اندازه گیــری مســتقیم و غیرمســتقیم 
کــه در آن مولفه هایی  کرده اســت  پیشنهادشــده اســت. تکنیــک اندازه گیری مســتقیم را پاتنام بنا
چون اعتماد، هنجارگرایی و اتصال به شبکه های اجتماعی موردسنجش قرار می گیرد؛ اما تکنیک 
اندازه گیــری غیرمســتقیم بــر مبنــای نظر فوکویاما شــکل گرفته اســت. فوکویاما ســرمایه اجتماعی را 
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کیــد دارد با اندازه گیری  مجموعــه ای از هنجارها و ارزش های غیررســمی می داند. بر این اســاس تأ
ایــن هنجارهــا و ارزش هــا ســرمایه اجتماعــی اندازه گیــری و ســنجش می شــود. ســازمان توســعه 
که جهــت اندازه گیری ســرمایه اجتماعی دو مشــکل وجود دارد.  اقتصــادی نیز بیان داشــته اســت 
مسئله اول متفاوت بودن مولفه های سرمایه اجتماعی در جوامع مختلف است و مسئله ای دوم 
که باعث شــده تا محققان  فن هــای علمــی اندکی جهت اندازه گیری ســرمایه اجتماعی وجود دارد 
مولفه های نزدیک به واقعیت را برای سنجش در نظر بگیرند. ازنظر این سازمان شاخص های مهم 
گاهی  جهت اندازه گیری ســرمایه اجتماعی، در بعد اجتماعی (اعتماد، روابط متقابل، مشــارکت، آ
عمومــی، اخالقیــات، مســولیت اجتماعی)، در بعــد فرهنگی (مقــررات رفتاری، نرم هــا و هنجارها، 
ارزش هــا، دیــن و ایدئولوژی، نمادها)، در بعد سیاســی (امنیت، قانون مداری، رســانه ها)، در بعد 
کاووســی،2008؛ ربانی خوراســگانی  اقتصادی (ارزش روز شــرکت، میزان هزینه ها) اســت (رؤیایی و 
کام1 و همــکاران، 2019؛ نارایان2، 2001؛ یئون۳،  و همــکاران،2010؛ محمــدی و همکاران،2010؛ هنه 

2017؛ ویلموسدوتیر4، 2012).

که برای سنجش و اندازه گیری سرمایه اجتماعی صورت  علیرغم همه اختالف نظرها در تالش هایی 
گرفته، بخش عمده تالش ها بر شناسایی مولفه های تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی متمرکزشده 
است. در این جهت تالش می شود با شناسایی و مشخص کردن مولفه های تشکیل دهنده سرمایه 
اجتماعــی و شــاخص های هریــک از ایــن مؤلفه هــا تا حد زیــادی ســرمایه اجتماعی قابل ســنجش 
کردن مولفه های تشــکیل دهنده  و ارزیابــی شــود. در ایــن پژوهش نیز تالش می شــود با مشــخص 
سرمایه اجتماعی و شناسایی شاخص های هریک از مؤلفه ها نسبت به سنجش سرمایه اجتماعی 

و راهبردهای ارتقاء آن اقدام شود.

بــا مرور و بررســی دیدگاه هــا و نظریه های مختلف دربــاره مولفه های ســرمایه اجتماعی درمی یابیم 
گرفته اســت. با مــرور نظرات و  دســته بندی های مختلفــی از مولفه های ســرمایه اجتماعی صورت 
منابــع مختلــف دربــاره ســرمایه اجتماعــی مولفه های مشــروح زیــر را می تــوان به عنــوان مهم ترین 

کرد: مولفه های سرمایه اجتماعی معرفی 

1-  Hennekam
2-  Narayan
3-  Yeon
4-  Vilhelmsdóttir
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اعتماد متقابل اجتماعی- 1
مشارکت داوطلبانه، الف-سیاسی، ب-اجتماعی، ج-مذهبی- 2
مجموعه روابط و شبکه های تعامالت اجتماعی- ۳
هویت مشترک و جمعی- 4
همبستگی و انسجام اجتماعی- 5
نرم ها، هنجارها و ارزش های مشترک جمعی- 6
گاهی و شناخت جمعی و اجتماعی- 7 آ
همکاری و همدلی در امور جمعی و اهداف مشترک- 8
اخالقیات و ارزش های اخالقی- 9

گذشت، بخشش، نوع دوستی و مشارکت در امور انسان دوستانه و خیریه- 10 روحیه 
تعامالت رسمی میان دولت، مردم و سازمان ها- 11

تعامالت غیررسمی و تنوع ارتباطات و معاشرت ها، دوستی، مفاهمه و همزیستی ها- 12
مسولیت پذیری و احساس تعهدات متقابل اجتماعی- 1۳
مثبت اندیشی و تصور مثبت اجتماعی (نسبت به وضع موجود و آینده)- 14

کهن و بــا تاریخ و فرهنــگ ریشــه دار، از ظرفیت های بســیار  اســتان قزویــن به عنــوان یــک اجتمــاع 
باالیی برای بهره مندی و حفظ و تقویت ســرمایه اجتماعی برخوردار اســت. بااین همه بررسی ها و 
کاهش و وضعیت نامناســب ســرمایه اجتماعی در ســطح  گرفته حکایت از  که صورت  ارزیابی هایی 
که در این  کنش های جمعی و اجتماعی  کنش ها و وا که از  استان قزوین دارد. این در حالی است 
که ســرمایه اجتماعی در اســتان قزوین به  گرفــت  قلمــرو مطالعاتــی اتفــاق افتــاده، می توان نتیجه 
که در ارزیابی ها منعکس شــده اســت آســیب ندیده و تخریب نشــده اســت. ازاین رو مسئله  میزانی 
که ســرمایه اجتماعی در اســتان قزوین چــه وضعیتی دارد و چگونــه می توان با  تحقیــق این اســت 

استفاده از ظرفیت های موجود در استان آن را ارتقا بخشید.

برای پی بردن به این مســئله ســنجش و ارزیابی ســرمایه اجتماعی در اســتان ضروری است. برای 
سنجش سرمایه اجتماعی عمدتا با شناسایی مولفه های شکل دهنده این نوع از سرمایه و احصاء 
شــاخص های آن هــا بــه ارزیابــی و ســنجش می پردازنــد. بــا مــرور و بررســی دیدگاه هــا و نظریه های 
مختلــف درباره مولفه های ســرمایه اجتماعی درمی یابیم دســته بندی های مختلفی از مولفه های 



15تای او:ل ک یاف

گرفته اســت. بر اســاس دســته بندی های مختلــف، ســرمایه اجتماعی  ســرمایه اجتماعــی صــورت 
کالن، ســطح میانی و ســطح خرد ذکرشــده اســت و بر اســاس این دســته بندی  دارای ابعاد ســطح 
مولفه های هر یک از ابعاد معرفی شــده اســت. در این پژوهش در چارچوب نظریه عمومی ســرمایه 
کشور (غفاری، 1۳94)  ح پژوهشــی ســنجش ســرمایه اجتماعی  که در طر اجتماعی (چلبی، 1۳95) 
بــرای اندازه گیــری ســرمایه اجتماعــی در ســطح ملی مورداســتفاده قرارگرفته اســت، بــر مولفه های 
که به نظر می رســد از جامعیــت برخوردارند و  کید می شــود  ســرمایه اجتماعــی در ســه ســطح زیر تأ

مولفه های دیگر را نیز دربر می گیرند. این ابعاد و مؤلفه ها عبارت اند از:

سطح کالن (پنداشت از عملکرد نظام در رفع مشکالت، پنداشت از موفقیت نهادی، پنداشت - 1
از نکویی جامعه و ارزیابی از آینده)

کیفیت خدمات رســانی، عملکرد و پاســخگویی ســازمان ها - 2 ســطح میانــی (اعتماد ســازمانی، 
کمــک بــه ســازمان ها، اعتمــاد تعمیم یافتــه، پرهیــزکاری و  بــه نیازهــا، آمادگــی مشــارکت در 

گی ها و ارزش های اخالقی مسوالن) گروه  های شغلی، عام گرایی، ویژ وظیفه شناسی 
گی ها و ارزش هــای اخالقی، عام گرایی اجتماعی، مشــارکت - ۳ ســطح خــرد (اعتماد عمومــی، ویژ

اجتماعی، بده و بستان اجتماعی، عرق ملی، رضایت از زندگی، احساس امنیت)

در ایــن پژوهــش تــالش می شــود بــا تکیه بــر ابعــاد و مولفه های فوق و شناســایی شــاخص های آن 
کید  نسبت به بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در استان قزوین اقدام و راهبردهای ارتقاء آن با تأ

بر ظرفیت های موجود در استان معرفی شود.

1-3. اهمیت و ضرورت انجام پروژه
که با بهره گیری و استفاده از آن ها توانایی  سرمایه به مجموعه دارایی و ارزش هایی اطالق می شود 
کارایــی بــرای تحقــق اهــداف و تامیــن نیازها و پاســخ بــه تقاضاها فراهــم و امکان پذیر می شــود.  و 
که با توجه به ماهیت و محتوا آن را به اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی  سرمایه انواع و اقسامی دارد 
که در ســال های اخیر در حوزه های  و نمادین تقســیم می کنند. ســرمایه اجتماعی مفهومی اســت 
ح شــده اســت. ســرمایه اجتماعــی دارایی  گــون علــوم اجتماعــی، اقتصاد و علوم سیاســی مطر گونا
کــه در ارتباطــات و شــبکه های اجتماعی حاصــل از روابــط اجتماعی افراد  معنــوی و ارزشــی اســت 

کارایی می شود. جامعه ایجاد می شود و موجب توانایی و 
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که یکــی از ابعاد مهــم هر توســعه ای توجه به ســرمایه های  امــروزه بــر جامعــه شناســان ثابت شــده 
از  کــه  از مهم تریــن دارایــی و ارزش هاســت  ازایــن رو ســرمایه اجتماعــی، یکــی  اجتماعــی اســت. 
شاخصه های رشد و توسعه هر جامعه ای به شمار می آید. انسان به طور ذاتی در تعامل با دیگران 
کنش هــای متقابــل در نقش  گــذران امــور می کند. اثــرات این  نیازهــای خــود را برطــرف ســاخته و 
که حــذف آن، زندگــی را غیرممکن می ســازد؛ امــا در این میان دانشــمندان  آن هــا تــا حــدی اســت 
کنش هــا پرداخته و به مجموع  کنجکاوانه در جوامع به شناســایی این  علــوم اجتماعی با نگرشــی 
کــه آن را ســرمایه اجتماعی نامیده اند. مفهوم ســرمایه اجتماعــی دربرگیرنده  عواملــی پــی برده اند 
که  گروه یا یک جامعه اســت  مفاهیمــی همچــون اعتمــاد، همــکاری و همیاری میان اعضــای یک 
نظام هدفمندی را شــکل می دهند و آن ها را در جهت دســتیابی به هدف های ارزشــمند هدایت 
گســترش ابعاد  می کنــد. شــناخت عوامل موثــر در تقویت یا تضعیف ســرمایه اجتماعی می تواند در 
کــرده و موجب افزایــش دارایی و ارزش هــای اجتماعی شــود و توانایی و  کمــک  ســرمایه اجتماعــی 

کارایی را در عملکردها افزایش دهد و راهی برای نیل به موفقیت فراهم سازد.

کاهش سرمایه  که تجزیه وتحلیل ها و ارزیابی ها از  با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی در شرایطی 
اجتماعــی حکایــت دارد تــالش بــرای شناســایی راهبردها برای حفــظ و افزایش ســرمایه اجتماعی 

ضرورت می یابد.
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1-4. پیشینه تحقیق
1-4-1. پروژه های تحقیقاتی

تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد اقتصادیعنوان پروژه

علی سوریمشخصات محقق

1۳9۳تاریخ اجرای تحقیق

ایرانمحل اجرای تحقیق

نتایج

گرفته و در آینــده نیز انجام  کــه در خصوص ســنجش ســرمایه اجتماعی صــورت  مطالعــات مختلفــی 
کاماًل متفاوت  که نتایج آن ها نیز  کاماًل متفاوتی هســتند و بدیهی اســت  می شــود، دارای شــیوه های 
که مقایســه هر یک از مطالعات  گاهی اوقات، متناقض اســت. این وضعیت به گونه ای اســت  و حتی 
گرفتــه بامطالعــه پایــه ای وزارت ارشــاد، نشــان دهنده تفاوت های اساســی بیــن نتایج آن ها  صــورت 
کثــر شــاخص ســرمایه اجتماعــی بــه  اســت. به عنوان مثــال؛ در مطالعــه وزارت ارشــاد، نســبت حدا
که در برخی از مطالعات در برخی موارد نیز، تفاوت  حداقل آن،1.84 برابر اســت. این در حالی اســت 
محسوســی مشــاهده نمی شــود و نســبت مذکور حدود 1.08 اســت؛ اما تفاوت اساســی اینجا اســت 
کــه ضریب همبســتگی شــاخص ســرمایه اجتماعــی بین مطالعــات مختلــف بامطالعه وزارت ارشــاد، 
کــه در برخی از مطالعــات نزدیک به صفــر، در برخی  اختالفــات جــدی را نشــان می دهــد، به گونه ای 
منفــی و در برخــی نیز مثبت اســت؛ بنابراین، هر یک از ایــن مطالعات با توجه به اهداف و روش های 
که برآورد و تحلیل سرمایه اجتماعی در  خود به نتایج متفاوتی رسیده اند. این نتایج نشان می دهد 

ایران نیازمند دقت بیشتر در انتخاب مفاهیم و روش های اندازه گیری است.

کشورعنوان پروژه سنجش سرمایه اجتماعی 

غالمرضا غفاریمشخصات محقق

اجرا 1۳9۳ و انتشار 1۳94تاریخ اجرای تحقیق

ایرانمحل اجرای تحقیق

نتایج

کشــور  ح ســنجش ســرمایه اجتماعی در  ح های تحقیقاتی طر گفت یکی از مهم ترین طر شــاید بتوان 
گرفتــه اســت. در ایــن پــروژه در چارچــوب نظریــه عمومی ســرمایه  کــه در ســال 1۳9۳ صــورت  اســت 
کالن، میانه و خــرد معرفی و بر  اجتماعــی مؤلفه هــا و شــاخص های ســرمایه اجتماعی در ســه ســطح 
اســاس آن هــا ســرمایه اجتماعــی در ســطح ملی در ایــران موردســنجش و ارزیابی قرارگرفته اســت. با 
توجه به نتایج به دســت آمده در اســتان های مختلف سرمایه اجتماعی در سطح ملی مشخص شده 
گانه توصیف شده و بر اساس آن استان ها با  و درعین حال وضعیت هریک از استان ها به صورت جدا

یکدیگر ازنظر میزان سرمایه اجتماعی مقایسه شده اند.
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1-4-2. رساله ها

1-عنوان رساله
مطالعه تطبیقی- تحلیلی رابطه قومیت و ســرمایه اجتماعی با شــاخص های توســعه یافتگی ) 

شاخص رفاه خانوار( در دو منطقه هندیجان و بهبهان

مرضیه موسوی خامنهمشخصات محقق

1۳96تاریخ اجرای تحقیق

دانشگاه الزهرا، دانشکده اقتصاد و حسابداریمحل اجرای تحقیق

نتایج

این پژوهش به بررسی رابطه قومیت و سرمایه اجتماعی با شاخص رفاه خانوار در دو شهر هندیجان 
و بهبهان می پردازد. قومیت با دو مؤلفه ســرمایه اجتماعی قومی و قوم مداری و ســرمایه اجتماعی 
گروهی سنجیده شده اند. این پژوهش با تکیه بر نظریه های سرمایه  در دو بعد درون گروهی و برون 
ک و نارایان و تئوری تعامل انجام شــده اســت. یافته های تحقیق  اجتماعــی پاتنام، فوکویاما، وولکا
گروهی ســرمایه اجتماعــی قومی در هندیجان نســبت به  که ســرمایه اجتماعی بین  نشــانگر آن انــد 
بهبهان بیشــتر اســت. در روابط دومتغیره بیشــترین میزان همبســتگی را ســرمایه اجتماعی قومی 
با ســرمایه اجتماعی برون گروهی نشــان می دهد و از میان مولفه های ســرمایه اجتماعی، مشــارکت 
رســمی بیشــترین همبســتگی را با شــاخص رفاه خانوار نشــان داده اســت. میانگین قوم مداری در 
بهبهــان بیشــتر از هندیجــان مشاهده شــده اســت. بدیــن ترتیــب بــا توجــه بــه رابطه مثبــت روابط 
برون گروهــی (ســرمایه اجتماعــی قومــی) بــا شــاخص رفــاه خانــوار در این مطالعــه، به نظر می رســد 

هندیجان بیشتر مستعد تغییرات توسعه ای باشد.

2-عنوان رساله
کارکنان دانشگاه علوم پزشکی  بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و امنیت شغلی در در بین 

شهرستان شاهرود

سمانه یزدانیمشخصات محقق

1۳96تاریخ اجرای تحقیق

دانشگاه آزاد واحد شاهرود، دانشکده مدیریت و حسابداریمحل اجرای تحقیق

نتایج

کارکنان دانشگاه  هدف از انجام پژوهش بررسی رابطه ی سرمایه اجتماعی با امنیت شغلی در بین 
کارکنان دانشگاه علوم پزشکی  کلیه  علوم پزشــکی شهرســتان شاهرود بود. جامعه آماری پژوهش، 
که بر اســاس جدول مورگان نمونه الزم معادل 80 نفر محاسبه شد. ابزار  شــاهرود را شــامل می شــد 
مقیاس این پژوهش جهت بررسی سرمایه اجتماعی از پرسشنامه ناهاپیت و گوشال (1998) و برای 
بررســی امنیت شــغلی از پرسشنامه امنیت شــغلی نیسی و همکاران (1۳79) اســتفاده شده است. 
این پژوهش دارای یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی است. برای بررسی داده های پژوهش بعد 
از تحلیل توصیفی با اســتفاده از داده های آماری به صورت مجســم، از نمودارهای ستونی استفاده 
می شــود. در سطح اســتنباطی برای آزمون فرضیات تحقیق، از آزمون های همبستگی و معناداری 
کی  که فرضیه اصلی و ســه فرضیه فرعی پژوهش تائید شــده است. نتایج پژوهش حا پرداخته شــد 
کمی اما امنیت شغلی باالیی  که دارای سرمایه اجتماعی خیلی  از آن بود پاسخگویان معتقد بودند 
کــه باالترین میانگیــن مربوط به  هســتند. همچنیــن میانگیــن و انحــراف معیار متغیرها نشــان داد 
متغیــر امنیــت شــغلی (۳/72) و پایین تریــن میانگین مربــوط به متغیر ســرمایه اجتماعــی (2/۳0) 

است.
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3-عنوان رساله
تبییــن الگــوی فضایــی ســرمایه اجتماعــی در توســعه روســتایی )مطالعــه موردی: روســتاهای 

استان خراسان رضوی(

سمیرا محمودیمشخصات محقق

1۳9۳تاریخ اجرای تحقیق

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اجتماعیمحل اجرای تحقیق

نتایج

کاوی نوشــته های ســرمایه اجتماعی و توســعه پایدار روســتایی به دســت می آید این اســت  آنچه از وا
کــه مفهــوم ســرمایه اجتماعــی به ویژه بــا ُبعد فضایــی می تواند به عنــوان رهیافتی جامع بــرای تحقق 
پایــداری اجتماعــی در رویکرد توســعه پایدار روســتایی به حســاب آیــد. بدین منظــور، پژوهش حاضر 
که چه نوع  باهدف ارتقای ســطح توســعه یافتگی روستایی به دنبال پاســخگویی به این سوال است 
ارتباطی بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار روستایی در منطقه موردمطالعه وجود دارد؟ و سرمایه 
کی از آن  کدام الگوی فضایی تبعیت می کنــد؟ نتایج مطالعه حا اجتماعــی در منطقــه موردمطالعه از 
که بین ســرمایه اجتماعی با سرمایه های انســانی و اقتصادی رابطه معنادار آماری برقرار است؛  اســت 
که ســرمایه انســانی سرمایه انســانی 17/7 درصد و ســرمایه اقتصادی 91/1 درصد از واریانس  بطوری 
سرمایه اجتماعی روستاهای موردمطالعه را تبیین می نمایند. همچنین نتایج نشان می دهد که بین 
ســرمایه اجتماعی و توســعه روستاهای موردمطالعه رابطه معنادار آماری وجود دارد. بر اساس نتایج 
به دســت آمده، ســرمایه اجتماعــی 2۳/5 درصد از توســعه یافتگی روســتاهای موردمطالعــه را تبیین 
که با افزایش ســرمایه اجتماعی  می  نماید. درنتیجه، از طریق تحلیل رگرســیون می توان اذعان نمود 
در روستاهای موردمطالعه، سطح توسعه یافتگی نیز ارتقاء می یابد. همچنین میزان شاخص I برای 
که با عنایت  تحلیل الگوی فضایی نقاط روســتایی بر اســاس شاخص سرمایه اجتماعی، 0/۳- است 
که الگوی فضایی ســرمایه اجتماعی روســتاهای  گفت  بــه E(I) محاسبه شــده (0/18۳69-) می توان 
گرایــش دارد. از ســوی دیگر، نتایج نشــان دهنده نبود رابطه  کنده  موردمطالعــه بــه ســمت الگوی پرا
معنــادار آمــاری بیــن موقعیت طبیعــی روســتاهای موردمطالعه و میزان فاصله از شــهر بــا نوع الگوی 

فضایی سرمایه اجتماعی در منطقه موردمطالعه است.

تاثیر سرمایه اجتماعی بر احساس امنیت4-عنوان رساله

محمد جهانتابمشخصات محقق

1۳90تاریخ اجرای تحقیق

دانشگاه عالمه طباطبائی - دانشکده علوم اجتماعیمحل اجرای تحقیق

نتایج

گروه ها  کید ســرمایه اجتماعی اســت. ســرمایه اجتماعی افراد و  یکی از ســرمایه های غیرمادی مورد تأ
را در دســتیابی به منافع عمومی نظیر امنیت و احســاس آن و عملکرد موثر نهادهای حکومتی یاری 
می رســاند. ســرمایه اجتماعی دارای مولفه هایی ازجمله اعتماد، هنجارها و شبکه روابط است... در 
این رابطه تحقیقی باهدف تعیین تاثیر ســرمایه اجتماعی بر احســاس امنیت شــهروندان انجام شده 
اســت به منظــور تجزیه وتحلیــل داده هــا شــاخص های توصیفــی مربــوط بــه ویژگی هــای جمعیــت 
شــناختی و متغیرهــای اصلــی پژوهش و نمودارهای مربوط به آن ها محاســبه و ترسیم شــده اســت. 
در بخــش روش هــای اســتنباطی به منظــور آزمــون فرضیه هــای پژوهــش از آزمــون معنــاداری ضریب 
کانونی، تحلیل مســیر و اندازه-گیری  همبســتگی، ضریب همبســتگی چندگانه، ضریب همبســتگی 
 ،(18)SPSS مکرر استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری به ویژه نرم افزارهای
STATISTICA و Lisrel اســتفاده شــد. نهایتــًا فرضیه هــای تحقیــق مبنــی بــر تاثیــر مثبــت ســرمایه 
اجتماعی شناختی (اعتماد اجتماعی، هنجارهای اجتماعی، پنداشته)، سرمایه اجتماعی ساختاری 
(شبکه های اجتماعی، ارتباطات اجتماعی) ویژگی های فردی شهروندان بر احساس امنیت (جانی، 

اقتصادی، اجتماعی، نوامیس) تائید شد.
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1-4-3. مقاله  های علمی – پژوهشی )داخلی و خارجی(

مقاله ها علمی پژوهشی داخلی مرتبط با پروژه

بررسی رابطه بین شاخص های سرمایه اجتماعی با سطح توسعه یافتگی1-عنوان مقاله

غالمرضا خوش فر، شهربانو میرزا خانیمشخصات محقق

دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی، دوره 2، شماره ۳، پاییز و زمستان 1۳95مشخصات فصلنامه

روش تحقیق اسنادی و استفاده از داده های ثانویهروش اجرای تحقیق

نتایج

که نوعی تولید اجتماعی قابل مدیریت به شــمار می آید، مقوله ای نســبتًا تازه و   ســرمایه اجتماعی 
ناشناخته در کنش های اجتماعی محسوب می شود. ازاین رو به لحاظ تاثیری که سرمایه اجتماعی 
بر جنبه های مختلف زندگی انســان ها دارد، این پژوهش ســعی در ســنجش ســرمایه اجتماعی در 
کالن (شهرســتان) و شناســایی رابطه ی آن با ســطح توسعه یافتگی شهرســتان های استان  ســطح 
گلســتان دارد. برای پشــتیبانی از مفاهیم تحقیق از نظریه هــای صاحب نظرانی چون رابرت پاتنام، 
که رابطه ی  کلمن، پیر بوردیو و فوکویاما استفاده شــده اســت. نتایج پژوهش نشان می دهد  جیمز 
بین دو متغیر سرمایه ی اجتماعی کالن و سطح توسعه یافتگی به لحاظ آماری معنادار نبوده است، 
لکن جهت رابطه گویای رابطه ی معکوس بین این دو متغیر است؛ به طوری که هر چه از مناطق کمتر 
توسعه یافته به سوی مناطق بیشتر توسعه یافته می رویم، میزان سرمایه ی اجتماعی کاهش می یابد

بررسی ارتباط سرمایه ی اجتماعی با توسعه ای پایدار شهری (مطالعه ی موردی: استان 2- عنوان مقاله
مازندران)

محرم آزاد، علی رحمتنی فیروز جاه، علی اصغر عباسی اسفجیرمشخصات محقق

مطالعات جامعه شناختی شهری دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 20، بهار و تابستان 1۳98، مشخصات فصلنامه
صفحه 220-197

روش توصیفی و تبیینی با استفاده از تحلیل همبستگی و رگرسیون و معادالت ساختاریروش اجرای تحقیق

نتایج

که وضعیت شــاخص ســرمایه اجتماعی و تمامی مولفه های  یافته های توصیفی تحقیق نشــان داد 
گاهــی اجتماعــی، اعتمــاد اجتماعی، هنجارهای تعمیم یافته، مشــارکت اجتماعی و انســجام  آن (آ
اجتماعــی) و شــاخص پایــداری اجتماعی شــهری و تمامی مولفه هــای آن (آســیب های اجتماعی، 
عدالــت اجتماعــی، آزادی اجتماعــی، امنیــت اجتماعــی و رفــاه اجتماعــی) در ســطح پایین تــر از 
کــه ســرمایه اجتماعــی و تمامــی  متوســط قــرار داشــتند. یافته هــای تبیینــی تحقیــق نشــان داد 
مولفه هایــش، ارتبــاط مســتقیم قــوی و معنــاداری بــا پایــداری اجتماعــی شــهری داشــته اند. بــر 
اســاس ضریــب همبســتگی پیرســون قوی تریــن ارتباط را بــه ترتیــب مولفه های اعتمــاد اجتماعی، 
گاهــی اجتماعــی، هنجارهــای تعمیم یافته و انســجام اجتماعی داشــته اند.  مشــارکت اجتماعــی، آ
همچنیــن بــر اســاس نتایــج روش مدل ســازی معادالت ســاختاری، مــدل نظری تحقیــق از برازش 
قابــل قبولــی برخوردار بــود. نتایج یافته هــای این تحقیق تأییدکننده پیشــینه تجربــی و چارچوب 
کلیــه مولفه هایــش  نظــری تحقیــق بــود و مشــخص ســاخت هرچــه میــزان ســرمایه اجتماعــی و 
می شــود منجــر  شــهری  اجتماعــی  پایــداری  مولفه هــای  ارتقــاء  و  بهبــود  بــه  می یابــد،  افزایــش 
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سرمایه اجتماعی و توسعه در استان های ایران3- عنوان مقاله

ابوالقاسم حیدرآبادی، ابراهیم صالح آبادیمشخصات محقق

مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران سال نهم/ شماره دوم/ بهار 1۳96مشخصات فصلنامه

تحلیل ثانویه با استفاده از پیمایشروش اجرای تحقیق

نتایج

گونه هــا، ســطوح،  ســرمایه اجتماعــی به عنــوان ســازه یــا مفهومــی پیچیــده و چندوجهــی، دارای 
کــه در دیدگاه هــای نظــری  گی هایــی اســت  جنبه هــای عینــی و ذهنــی، عوامــل، پیامدهــا و ویژ
و منابــع تجربــی، آن چنان کــه بایدوشــاید، تصریــح نشــده اند. در ایــن مقالــه ســعی شــده بــا مــرور 
کــه محققــان در حــوزه اقتصــاد در رابطــه بــا تاثیــرات اقتصــادی  منابــع در دســترس، نتایجــی را 
کــرده و رابطــه ســرمایه اجتماعــی را بــا توســعه در  ســرمایه اجتماعــی بــه دســت آورده انــد؛ بررســی 
کــه از مرور ادبیــات ســرمایه اجتماعــی در ایران به دســت  ایــران نشــان دهــد. عام تریــن نتیجــه ای 
می آیــد؛ عــدم توافــق و اجمــاع محققــان بــر روی شــاخص های ســرمایه اجتماعــی در ایران اســت. 
اســتفاده  اجتماعــی  ســرمایه  ســنجش  بــرای  متضــادی  و  متعــدد  معرف هــای  از  محققــان  ایــن 
که نه تنها رابطه مثبتی بین توســعه و ســرمایه اجتماعی  نموده انــد. نتایــج تحقیــق نشــان می دهد 
بــه ماهیــت فراینــد توســعه  در ایــران وجــود نــدارد؛ بلکــه ایــن رابطــه منفــی اســت. ایــن رابطــه 
در ایــران برمی شــود؛ زیــرا توســعه در ایــران دولتــی بــوده و تحــت تاثیــر حــوزه اقتصــاد قــرار نــدارد

تحلیلی بر توسعه پایدار شهری با تکیه بر شاخصه های سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی (نمونه 4- عنوان مقاله
موردی: منطقه 2 شهر تهران)

کشیشیان سیرکی، محمد توحید فاممشخصات محقق گارینه  محمد رسول درویشی، محمدرضا قائدی، 

فصلنامه علمی پژوهش و برنامه ریزی شهری سال یازدهم بهار 1۳99 شماره 40مشخصات فصلنامه

تحلیل همبستگی پیرسون و تحلیل میانگینروش اجرای تحقیق

نتایج

 هــدف از انجــام ایــن  پژوهــش توســعه پایدار شــهری بــا تکیه بــر شــاخصه های ســرمایه اجتماعی و 
اعتمــاد عمومــی اســت. روش ایــن پژوهــش تحقیق بر اســاس مطالعه مــوردی و از ســنخ توصیفی_ 
که برای  گــردآوری اطالعات پرسشــنامه اســت  تحلیلــی و ضریب همبســتگی اجراشــده اســت. ابزار 
ســنجش اعتمــاد عمومی از پرسشــنامه اعتمــاد عمومی پیران نژاد (1۳86) برای ســنجش ســرمایه 
گلند و  گروترت و همکاران (1998)  و برای ســنجش توســعه پایدار شــهری از پرسشــنامه  اجتماعی 
کن منطقه 2 شهر  کایا (2001) استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل شهروندان سا ا
تهران اســت. از نرم افزار SPSS و روش های آماری آن از قبیل تحلیل همبســتگی پیرســون، تحلیل 
که طبق نتایج حاصل از پژوهش، سرمایه اجتماعی  میانگین و مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است 
و اعتماد عمومی بر توسعه پایدار شهری تاثیر دارد. شاخص های سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار 
شــهری تاثیر دارد. شــاخص های اعتماد عمومی بر توسعه پایدار شهری تاثیر دارد و می توان نتیجه 
که در توســعه پایدار شــهری، دو مؤلفه ســرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را مدنظر قرارداد. گرفت 
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مقاله ها علمی پژوهشی خارجی مرتبط با پروژه

کاوش پایداری اجتماعی: معرفت دیدگاه های توسعه شهری و شرکت ها و محصوالت1-عنوان مقاله

Weingaertner and Mobergمشخصات محقق

Sustainable Development, 2014, 22(2), 122-133مشخصات فصلنامه

کتابخانه ایروش اجرای تحقیق کیفی توصیفی با استفاده از مطالعات  روش 

نتایج

از  مجموعــه ای  بــا  شــهری  اجتماعــی  پایــداری  پژوهــش  ایــن  یافته هــای  اســاس  بــر 
کیفیت بهداشتی  شاخص ها همچون دسترسی اشتغال، فضای باز و خدمات محلی، 
و بهزیســتی، میــراث محلی، میــراث فرهنگی، آموزش، مســکن، ثبــات جامعه، ارتباط 
و حرکــت عابــر پیــاده و حمل ونقــل مناســب (توزیع عادالنه اشــتغال و درآمــد و عدالت 
اجتماعی) درون و بیِن نسلی (ارتباط دارد. ولی پایداری اجتماعی، بیشترین ارتباط را 
با سرمایه اجتماعی و مولفه های تشکیل دهنده آن شامل حس تعلق مکانی، انسجام 

اجتماعی (عینی و ذهنی) و مشارکت محلی دارد.

سرمایه اجتماعی مبتنی بر اعتماد، نهاد و توسعه2-عنوان مقاله

Balayamvn Lutzمشخصات محقق

.The Journal of Socio-Economics. 2011 Aug 1;40(4):335-46مشخصات فصلنامه

روش اسنادی و مطالعات تطبیقیروش اجرای تحقیق

نتایج

بــر اســاس یافته های این پژوهش ســرمایه اجتماعی مبتنی بر اعتمــاد، می تواند نقش 
کارایی  مکمل نقش نهادها در توســعه پایدار جوامع باشــد. سرمایه اجتماعی، سهم و 
نهادهــا به ویــژه نهادهــای سیاســی را افزایــش داده و از طریــق تعامــالت چندجانبه ی 
کارکردهای توسعه در جوامع مختلف می شود.  نهادی موجب هم افزایی ســاختارها و 
که بر شــکوفایی و  عــالوه بــر این، ســرمایه اجتماعــی از طریق تاثیر مثبت بســیار زیادی 
اثربخشی سرمایه انسانی دارد، نیز منجر به تحقق توسعه پایدار در جوامع خواهد شد

نقش شبکه های اجتماعی در دستیابی به توسعه پایدار ) مطالعه موردی: ژاپن(3- عنوان مقاله

Kusekabeمشخصات محقق

Local Environment. 2012 Nov 1;17(10):1043-62 مشخصات فصلنامه

تحلیل همبستگیروش اجرای تحقیق

نتایج

کــه در آن خلــق تمامــی انــواع  بــر اســاس یافته هــای ایــن پژوهــش، خلــق محیطــی 
مولفه های ســرمایه اجتماعی ترغیب می شــود، دولت های محلی را در نیل به اهداف 
و سیاست گذاری هایشــان یــاری می کنــد. زیــرا ســرمایه اجتماعــی، بــا تقویــت اعتمــاد 
ح های توســعه پایدار برمی انگیــزد و باعث  اجتماعــی، مشــارکت مردمــی را در انــواع طر
اثربخشــی و تحقــق اهــداف ایــن برنامه هــا و پروژه هــا می شــود و بــا ایجــاد هماهنگی و 
هم افزایــی بیــن دولت هــا و مــردم، باعــث انســجام و همبســتگی اجتماعــی، بهره وری 
کارایــی  اقتصــادی، حفــظ و ارتقــای منابــع طبیعــی و زیســت محیطی و حکمرانــی و 

سیاسی می شود
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1-5. جمع بندی پیشینه تحقیق
که برای سنجش و اندازه گیری سرمایه اجتماعی صورت  علیرغم همه اختالف نظرها در تالش هایی 
گرفته، بخش عمده تالش ها بر شناسایی مولفه های تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی متمرکزشده 
است. در این جهت تالش می شود با شناسایی و مشخص کردن مولفه های تشکیل دهنده سرمایه 
اجتماعــی و شــاخص های هریــک از ایــن مؤلفه هــا تا حد زیــادی ســرمایه اجتماعی قابل ســنجش 
کردن مولفه های تشــکیل دهنده  و ارزیابــی شــود. در ایــن پژوهش نیز تالش می شــود با مشــخص 
سرمایه اجتماعی و شناسایی شاخص های هریک از مؤلفه ها نسبت به سنجش سرمایه اجتماعی 
و راه های ارتقاء آن اقدام شــود. با مرور و بررســی دیدگاه ها و نظریه های مختلف درباره مولفه های 
ســرمایه اجتماعی درمی یابیم دســته بندی های مختلفــی از مولفه های ســرمایه اجتماعی صورت 
گرفتــه اســت. بــا مرور نظــرات و منابع مختلــف درباره ســرمایه اجتماعــی مولفه های مشــروح زیر را 

کرد: می توان به عنوان مهم ترین مولفه های در سه سطح سرمایه اجتماعی معرفی 

کالن (پنداشــت از عملکرد نظام در رفع مشــکالت، پنداشت از موفقیت نهادی، - 1 ســطح 
پنداشت از نکویی جامعه و ارزیابی از آینده)

پاســخگویی - 2 و  عملکــرد  خدمات رســانی،  کیفیــت  ســازمانی،  (اعتمــاد  میانــی  ســطح 
کمک به ســازمان ها، اعتمــاد تعمیم یافته،  ســازمان ها بــه نیازها، آمادگی مشــارکت در 
گی ها و ارزش های اخالقی  گروه  های شغلی، عام گرایی، ویژ پرهیزکاری و وظیفه شناسی 

مسوالن)
گی هــا و ارزش هــای اخالقــی، عام گرایــی اجتماعــی، - ۳ ســطح خــرد (اعتمــاد عمومــی، ویژ

مشــارکت اجتماعــی، بــده و بســتان اجتماعــی، عرق ملــی، رضایت از زندگی، احســاس 
امنیت)

در این پژوهش تالش می شــود با تکیه بر این ســه ســطح و با اســتفاده از 20 مؤلفه فوق و شناسایی 
شاخص های آن نسبت به بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در استان قزوین اقدام و راهبردهای 

کید بر ظرفیت های موجود در استان معرفی شود. ارتقاء آن با تأ

 1-6. اهداف اصلی و فرعی تحقیق:
هدف اصلی پژوهش: شناسایی راهبردهای ارتقاء سرمایه اجتماعی در استان قزوین
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1-6-1. اهداف فرعی
بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در سطح استان قزوین  
شناسایی و دسته بندی عوامل موثر بر وضعیت سرمایه اجتماعی در سطح استان قزوین  
بررسی و شناسایی ظرفیت های موجود در استان قزوین برای ارتقا سرمایه اجتماعی  

1-7. سواالت اصلی و فرعی تحقیق
کدام اند؟ سوال اصلی پژوهش: راهبردهای مناسب برای ارتقاء سرمایه اجتماعی در استان قزوین 

سواالت فرعی پژوهش:

سرمایه اجتماعی در سطح استان قزوین در چه وضعیتی است؟  
کدام اند؟   عوامل موثر بر وضعیت سرمایه اجتماعی در سطح استان قزوین 
ظرفیت های موجود در استان قزوین برای ارتقا سرمایه اجتماعی چیست؟  

1-8. فرضیات تحقیق
این تحقیق بر اساس روش آن فرضیه ندارد.

1-9. متغیرهای تحقیق )متغیر مستقل، وابسته(
متغیرهای مستقل: مولفه های سرمایه اجتماعی در سه سطح.  
متغیر وابسته: سرمایه اجتماعی،  
متغیرهای واسط: ظرفیت ها و راهبردهای ارتقاء سرمایه اجتماعی.  

1-10. روش  شناسی تحقیق:
روش پژوهش در تحقیق حاضر روش ترکیبی است و در تجزیه وتحلیل وضع موجود و ارائه راهبرها 
از روش تحلیــل الیــه ای علت هــا اســتفاده می شــود. ازایــن رو در جمــع آوری اطالعــات و داده هــا از 
روش هــا و فن هــای مختلفی مانند پیمایش، مطالعه اســناد و مدارك علمــی، همچنین مصاحبه، 
گرفته خواهد شد. در تجزیه تحلیل داده ها و ارائه  پرسشنامه و روش تحلیل داده های ثانویه بکار 
راهبردهــا نیــز از روش هــای مختلفی چون »تحلیل روند« و »پانل خبرگان« اســتفاده خواهد شــد. 
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تحلیل روند، روش مناســبی به منظور شناسایی، توصیف و جهت دهی روندها است. همچنین از 
روش ها و تکنیک های آماری جهت رتبه بندی یافته ها استفاده می شود.

گذشته را برای دستیابی به شناخت الزم در رابطه با موضوع،  بر این اساس، این تحقیق، وضعیت 
گستره زیاد به دقت موردمطالعه و بررسی  با مدنظر داشتن جریان ها و روندهای موجود در عمق و 
قــرار می دهــد. درروش انجــام مطالعه از پرسشــنامه، مصاحبــه و پانل خبرگان برای اعتبار ســنجی 

خروجی الیه ها استفاده می شوند.

ح زیر هستند: ح به شر مراحل اصلی روش شناسی طر

گام اول: مطالعه اولیه و تدوین مبانی نظری

بررســی و تکمیل مطالعه اســناد و مدارک پروژه های مشــابه در سطح ملی و بین المللی - 1
و تدوین چارچوب نظری

تدوین روش و متدولوژی تحقیق و ترسیم چارچوب مسیر پروژه- 2
افکار سنجی جهت بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی و چشم انداز آینده- ۳
شناســایی خبرگان جهت پاســخ دهی به ســواالت پرسشــنامه  و مصاحبه و شناســایی - 4

اعضای پانل
کاربســت روش تحلیــل علــی الیــه ای در شناســایی ســطوح مختلــف ســرمایه اجتماعــی  گام دوم: 

(CLA شناسایی چهار الیه ی تحلیل)

که هر وضعیت اجتماعی موجود و هر وضعیتی  تحلیل الیه الیه ای علت ها بر این فرض استوار است 
که بناســت در آینده بســازیم، تنها تحت تاثیر یک علت نیست. بلکه تحت تاثیر علت های مختلف 
گون اســت؛ بنابراین برای شــناخت وضع موجود و برای ســاخت وضع  گونا در ســطوح و الیه های 
مطلوب بررســی و شناســایی علت ها در چهار ســطح ضروری اســت این چهار ســطح عبارت اند از: 
گفتمان مسلط  ســطح و الیه لیتانی، سطح نظام ها و ســاختارهای اجتماعی، سطح جهان بینی و 

و نهایتًا سطح و الیه اسطوره -استعاره.

گام سوم: تحلیل سطوح چهارگانه شناسایی شده مسئله سرمایه اجتماعی

گانه- 1 تحلیل هر الیه به صورت جدا
تحلیل الیه ها بر روی یکدیگر و ارتباط الیه ها- 2
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استخراج فرصت ها و چالش های نحوه افزایش سرمایه اجتماعی.- ۳
گام چهارم: ارائه راهبردهای پیشنهادی

 (با توجه به چهار الیه شناسایی شده و با اتکا بر ظرفیت های استان قزوین)

گردآوری داده ها 1-11. معرفی جامعه آماری و نمونه آماری و روش و ابزار 
جامعه آمار جامعه اســتان قزوین و ترکیبی از جمعیت شــهری و روســتایی این اســتان است. برای 
افــکار ســنجی جامعــه نمونــه موردمطالعــه از هــر شهرســتان دو شــهر (مرکز شهرســتان و یک شــهر 
به صــورت تصادفــی) و دو دهســتان اســت. تعــداد جمعیــت موردمطالعــه در هر شــهر بــرای رجوع 
کوکران تعیین و افکار سنجی صورت می گیرد. مدت زمان اجرای  جهت توزیع پرسشنامه با فرمول 

پژوهش نیز پس از انعقاد قرارداد یک سال خواهد بود.

1-12. روش تجزیه وتحلیل داده های تحقیق و روش اعتبارسنجی داده های 
گردآوری شده:

کیفی (روش تحلیل الیه ای علت ها  کمی با اســتفاده از افکار ســنجی و پیمایش و روش های  روش 
و نشســت خبــرگان) بــرای شناســایی چهــار الیــه ی تحلیــل موضــوع و تحلیــل ســطوح چهارگانــه 

شناسایی شده جهت ارزیابی سرمایه اجتماعی و ارائه راهبردهای ارتقا آن.

بــرای ارائــه نتایــج افکارســنجی و تجزیه وتحلیــل وضعیت ســرمایه اجتماعی در اســتان نیز از روش 
کمی و تکنیک اس پی اس اس استفاده می شود.

1-13. ساختار پژوهش
که عبارت اند از: این پژوهش با توجه به موضوع و اهداف آن در هفت فصل تهیه و تدوین شده است 

فصل اول: فصل اول کلیات پژوهش را در برمی گیرد و چارچوب کلی پژوهش و ابعاد آن را معرفی می کند.

فصل دوم: فصل دوم مشتمل بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش است. در این فصل ضمن بررسی 
مبانــی، اصــول و چارچوب هــای نظــری ســرمایه اجتماعی، پیشــینه و ســوابق بررســی موضــوع مرور 
می شود و تالش می شود با استفاده از پیشینه، چارچوب مفهومی پژوهش استخراج و معرفی شود.

فصل سوم: فصل سوم به روش شناسی پژوهش اختصاص دارد. در این فصل ضمن معرفی روش 
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پژوهــش، بــا ترکیــب روش مورداســتفاده و چارچوب مفهومی استخراج شــده در فصــل دوم، مدل 
مفهومی پژوهش طراحی و معرفی شده است.

فصــل چهــارم: فصل چهــارم به تجزیه وتحلیل داده ها اختصــاص دارد. بعد از اجرای افکار ســنجی و 
گردآوری پرسشنامه ها، داده های استخراج شده در این فصل منعکس و تجزیه وتحلیل شده است.

فصــل پنجــم: در فصل پنجم با اســتفاده از مدل مفهومی پژوهش عوامل موثر بر وضعیت ســرمایه 
اجتماعــی در اســتان قزویــن بررســی و معرفی شــده اســت. در بخــش دوم این فصــل ظرفیت های 

موجود در استان برای ارتقاء سرمایه اجتماعی معرفی شده اند.

کرده و  فصــل ششــم: فصــل ششــم نتایج بررســی ها و خروجــی نشســت های تخصصی را منعکــس 
راهبردهای ارتقاء سرمایه اجتماعی در استان قزوین را در چارچوب مدل مفهومی پژوهش معرفی 

کرده است.

فصل هفتم: در این فصل نتیجه گیری شده و بر اساس آن پیشنهادها ارائه شده است.

جدول 1-2. ساختار پژوهش

محتوای فصلعنوان فصلتعداد فصول

کلی پژوهش و ابعاد آنکلیات پژوهشفصل اول معرفی چارچوب 

مبانی نظری و پیشینه پژوهشفصل دوم
بررســی مبانــی، اصــول و چارچوب های نظری و پیشــینه پژوهــش و ارائه 

چارچوب مفهومی پژوهش

روش شناسی پژوهشفصل سوم
معرفــی روش پژوهــش و ترکیــب آن بــا چارچــوب مفهومــی و ارائــه مــدل 

مفهومی پژوهش

ارائه داده های استخراج شده از افکار سنجی و تجزیه وتحلیل آن هاتجزیه وتحلیل داده هافصل چهارم

فصل پنجم
عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی 
در استان قزوین و ظرفیت های 

استان برای ارتقاء آن

معرفــی عوامــل موثــر بــر وضعیــت ســرمایه اجتماعــی در اســتان قزویــن و 
بررسی ظرفیت های موجود در استان برای ارتقاء آن

فصل ششم
ســرمایه  ارتقــاء  راهبردهــای 

اجتماعی در استان قزوین
معرفــی راهبردهــای ارتقــاء ســرمایه اجتماعــی در اســتان در چهــار الیــه 

براساس مدل مفهومی پژوهش

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادهانتیجه گیری و پیشنهادهافصل هفتم
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مبانى نظری و پیشینه پژوهش

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1. مقدمه
که به مــرور مبانی، نظریه هــا و ادبیــات موضوع می پــردازد، با توجه به موضــوع تحقیق  ایــن فصــل 
در چنــد بخــش اصلــی ســازمان دهی شــده اســت. در ابتدا بــه مبحث ســرمایه اجتماعــی و تعریف 
آن پرداختــه می شــود. در ادامــه به بررســی تاریــخ تحول و نظریه های ســرمایه اجتماعــی پرداخته 
می شــود. ســپس رابطه بین ســرمایه اجتماعی با بی نظمی و همچنین توســعه پایدار موردبررســی 
قرار می گیرد و شــاخص های ســنجش سرمایه اجتماعی برای توسعه پایدار ارائه می شود. درنهایت 
بــه بررســی پیشــینه ســنجش ســرمایه اجتماعــی در ایران و جهــان پرداختــه می شــود و چارچوب 

مفهومی پژوهش ارائه می شود.

2-2. سرمایه اجتماعی
که عبارت ســرمایه اجتماعی را  کســی باشد  می گویند شــاید جان دیویی در ســال 1899 نخســتین 
کاربــرد؛ امــا درواقع پیش از آن اندیشــمندان علم و سیاســی آمریکا قرن نوزدهــم وقتی زندگی و  بــه 
دموکراسی را بررسی می کردند با الهام ازنقطه نظرهای جیمز مدیسون و آلکسی دوتوکویل فرانسوی 
که جنبه هــای زیربنایی  االصــل در »دموکراســی در آمریــکا« به نوعــی به این مفهوم بــا عبارت هایی 
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کار را برای بــه هم پیونــد دادن مفاهیم  آن را متبــادر بــه ذهــن می ســاخت می پرداختنــد، اما ایــن 
کلی همبســتگی و انســجام اجتماعی انجام می دادند. آنان نیز درواقع مفهوم ســرمایه اجتماعی را 
که در برهه های زمانی  کشف نکردند بلکه متوجه روندی شدند  گوهری پنهان  اختراع یا به عنوان 
معین (مثال انقالب فرانســه ازنظر دوتوکویل) ایجاد همبســتگی می کردند؛ اما توضیح و تبیین این 
که از آغاز از ســوی نظری ســازان  رونــد نیــاز بــه نظریــه و منطق مناســب داشــت و این چیزی نبــود 

»سرمایه اجتماعی« به دست داده شده باشد.

هانیفان (1916) یکی از نخستین کسانی بود که از اصطالح سرمایه اجتماعی در مورد پشتیبانی های 
کار بردن این اصطالح  کرد. او می گفت منظورش از به  محلی از احداث مدارس روستایی استفاده 
که باعث می شــود اشیاء محسوس در زندگی روزمره مردم  دارایی یا پول نیســت بلکه چیزی اســت 
بیشــتر به حســاب بیاینــد؛ چیــزی مانند حســن نیت، دوســتی، احســاس همــدردی، ارتباط های 
گروه ها، افــراد و خانواده ها. جین جائوبر در 1960 به طور مســتقیم این عبارت را به  اجتماعــی بیــن 
که منظور وی همان ارتباط های تقویت کننده  کار نبرد اما از شبکه اجتماعی صحبت به میان آورد 
کرد؛ امــا این پیــر بوردیو  فعالیت هــا بــرای رســیدن بــه هدف بــود؛ اما ایــن از ایــن عبارت اســتفاده 

کرد. ح نظری علم« از این عبارت استفاده  کتاب »طر که در  (1972) بود 

ُکلمن  دور بعــدی بحــث بــرای ارائــه مفهــوم و تعریف توســط بری ولمــن و اســکات واتلی و به ویــژه 
(1988) بازتــر شــد امــا هنــوز مفهومی مبهــم بود. در اواخــر دهه 1990 ایــن مفهوم مبهــم به دالیل 
سیاســی و نیاز ســرمایه داری آمریکا به توســل به ابزارهای ایدئولوژیک و تهییجی در میان استادان 
گریزی  گیــر آمریکایی و مســولیت  کاهش دلســردی های فرا کــه بتواننــد راهــی بــرای  کارشناســان  و 
کرد اما  آمریکاییــان در برابــر تکالیــف و وظایف ســرمایه داری ملی بیابند، جنبه ای مشــخص تر پیدا 
درعین حــال ماهیــت مناقشــه برانگیز و پرتضاد این مفهوم برطرف نشــد. امروز لوئیس فلدشــتاین 
که اصلی تریــن واضع نظری  کتــاب »باهــم بهتــر اســت« و از همــه مهم تر رابــرت پاتنــام (2000) را  در 
کتاب »بولینگ  جدیــد ســرمایه اجتماعی و وصل کننده این مفهوم به ایدئولــوژی قدرت و صاحب 

کاربردی سرمایه اجتماعی می دانند. یک نفره« است، پایه گذاران نظریه رایج و 

2-3. تعریف و شناخت سرمایه اجتماعی
کلیدواژه ها در همۀ علوم -به ویژه در علوم اجتماعی و جامعه شناسی- نقش بسیار  اصطالحات یا 
مهم و تعیین کننده ای در شــکل گیری نظریه های علمی دارند. آن ها، درواقع، بنیادها یا پایه های 
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ســاختمان نظریــه را تشــکیل می دهند و راســت قامتی و اســتواری این ســاختمان درگــرو غنای بار 
که نظریه پردازان  کلیدواژه ها، از ســوی دیگر، تنها ابزاری هستند  کلیدواژه های آن اســت.  معنایی 
بــرای دسترســی بــه واقعیــت بیــرون از ذهــن و مهــار آن در اختیاردارنــد. ازاین رو غنای بــار معنایی 
کــه درجــه اعتبار و  کلیدواژه هــا و میــزان بازتــاب واقعیــت بیرونــی در آن، یکــی از معیارهایــی اســت 

واقع گرایی نظریه ها را تعیین می کند.

گســترده در  کاربــری بســیار   در ایــن میــان »ســرمایه ی اجتماعــی« ـ باوجــود هــواداران فــراوان و 
متن هــای علــوم اجتماعــیـ  اعــم از جامعه شناســی، علــوم سیاســی، اقتصــاد و...ـ  هنــوز مفهومــی 
گون، مانند حســن نیت، اعتماد،  گونا گنگ و تعریف نشــده اســت و نویســندگان آن را در معناهای 
همگرایــی اجتماعــی، همبســتگی اجتماعــی، هنجارهــای اجتماعــی، شــبکه روابــط اجتماعــی، 
که رفتارها را پشــتیبانی می کند، به کاربرده اند؛ امــا این معناها، هریک  ســاختار اجتماعــی و منبعی 
گانــه ای دارنــد و هم جنــس نیــز نیســتند. بــرای نمونــه: هنجارهــای اجتماعی،  ریشــه و بنیــاد جدا
کنشــگران شــکل می گیرند و ســپس  کنش متقابل میان  کــه در فرایند  رفتارهــای جمعــی1 هســتند 
کنشگران شکل  تثبیت می شوند، حال آنکه رابطه اجتماعی رفتار نیست، اما براثر تقابل رفتارهای 
کــه حســن نیــت و اعتماد یــک حس درونــی و فردی اســت، امــا همگرایی یا  می گیــرد؛ همان گونــه 
گرایی یا ســتیز  که می تواند به وا همبســتگی اجتماعی لحظه ای از فرایند رابطه ی اجتماعی اســت 

اجتماعی ـ یعنی لحظه ای دیگر از همان فرایند- تبدیل شود.

که قابلیت تملک داشــته  افــزون بــر این، واژه »ســرمایه« در اصل بــه معنای دارایی یا ثروتی اســت 
که  کســی یا چیزی (ســازمانی یا نهادی) درآید؛ اما ســرمایه ی اجتماعی  باشــد و بتواند در مالکیت 
که  گی برخوردار نیســت. نویســندگانی  کنشــگر و دور از دســترس او قرار دارد، از این ویژ بیرون از فرد 
که این ســرمایه  کم وبیش ـ بر این باورند  اصطــالح »ســرمایه ی اجتماعــی« را به کاربرده اند، همگی ـ 
کنشــگران شــکل می گیرد، پدید می آید و در همان رابطه نیز نهفته و  که میان  در »درون« رابطه ای 
کنشــگر با شــکل گیری و انباشت این سرمایه احساس  پنهان اســت و ازاین رو قابلیت تملک ندارد؛ 
امنیت بیشتری می کند و با پشت گرمی به دست آمده از آن رفتارهای هدفمند خود را بروز می دهد.

اما او هرگز قادر نیســت، ســهم دیگران (کنشــگران دیگر) را در شکل گیری و پدید آوردن این سرمایه 
نادیده انگارد؛ این ســهم را از آنان غصب نموده و بدین ســان همه ی سرمایه را در تملک و انحصار 
خــود درآورد. او حتــی در تولیــد و بازتولیــد یــا افزایش و انباشــت این ســرمایه نیز به طور مســتقیم و 

1-  Collective Behaviours
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بی واســطه دخالتــی نــدارد. ازایــن رو واژ »ســرمایه« در اصطــالح »ســرمایه ی اجتماعــی« حامــل بار 
گرفته شــده اســت (اجتهادی،  کار  کنــون در معنایی نادرســت به  معنایــی واقعــی خــود نیســت و تا

.(1۳86

کم وبیش ـ مادی رایانه ـ بی آنکه  که نویســندگان به دنبال یک جریان فکری ـ  این به آن معناســت 
کار  دربــاره بار معنایی اصطالح »ســرمایه ی اجتماعی« به وفاق رســیده باشــند، ایــن اصطالح را به 
که ممکن اســت درباره همانندی  گرفته و در ادبیات علوم اجتماعی برجســته ســاخته اند ـ هرچند 
کمتــری وجــود داشــته باشــد؛ زیــرا نویســندگانی چــون: هانیفــان، لوری،  انگیزه هــای آنــان تردیــد 
کــه رابطه هــای اجتماعی در  کم وبیــشـ  بر ایــن باورند  کلمــن، ُافــه، پاتنــام و... همگــیـ   جیکــوب، 
که خود  جامعه صنعتی پیشــرفتۀ امروز بســیار شــکننده و ناپایدارند و این شــکنندگی و ناپایداری 
کنشــگران (اعضای) جامعــه از یکدیگــر پدید آمده،  گرفتــن و دور شــدن تدریجــی  درنتیجــه فاصلــه 
کاســته اســت. به همیــن دلیل، موضوع  از میــزان همگرایــی و اعتماد متقابل میان آنان به شــدت 
گروه از نویســندگان رویدادهای نیمه دوم ســده 20 و ســال های نخست سده 21  پژوهش های این 
کاهش میزان همبســتگی اجتماعی در شــهرها، ناهنجاری های  م ـ اعم از فروپاشــی نهاد خانواده، 
رفتــاری جوانــان و نوجوانان، ناامنی در مدرســه های آمریکایی و انگلیســی و نظیر این موضوعات ـ 
که در سده های  بوده است. این نویسندگان، درواقع، مشاهده گر »انجام« فرایندی بوده و هستند 
کشــاورزی را به انسان »فردگرای« جامعه صنعتی  18 و 19 م آغاز شــد و انســان »جمع گرای« جامعه 
گــروه دیگــری از نویســندگان،  کــه موضــوع بررســی های جامعه شــناختی  بــدل ســاخت ـ فراینــدی 
گروه اخیر مشــاهده گر »آغاز« این  همچــون: زیمــل، وبر، دورکیــم، تونیس و دیگران نیز بوده اســت: 
گروه  گروه نخست مشاهده گر »انجام« آن است؛ بنابراین موضوع پژوهش های این دو  فرایند بود و 

دو لحظۀ تاریخی از یک فرایند واحد است (اجتهادی، 1۳86).

کــه جامعــه نوین (مدرن) از درون جامعه ســنتی ســر برمــی آورد، ارزش های جمعی  در ایــن فراینــد 
کنشــگران جامعه از دســت  کردارها) اعضا یا  کمیــت مطلــق خــود را بر رفتــار (گفتارها، پندارهــا و  حا
کنشــگر و  کاهش تدریجی نفــوذ ارزش های جمعی در  کمرنگ می شــوند. بــا  می دهنــد و رفته رفتــه 
از دســت رفتــن قدرت اثرگــذاری این ارزش ها بر رفتــار او، میدان تاخت وتاز بــرای ارزش های فردی 
کنشــگر بازتر و فراخ تر شــده و او با اســتقالل رأی بیشــتر ـ همانند فرایند جدا شــدن مولکول های به 
گرفته و از آن ها جدا  هــم چســبیده  آب در یــخ و رها شــدن آن ها در بخارـ  از جمع یا دیگران فاصلــه 
کنشــگر، تحرک اجتماعی او را افزایش داده و به او اجازه  می شــود. این جدایی و ســپس رها شــدِن 
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کند.  می دهــد تــا روابط خــود را با دیگران بر پایه تجربه ها و خواســته های شــخصی خــود پی ریزی 
ازاین پــس او حتــی قادر خواهــد بود، نوع رابطه، چگونگی و طول آن (تداوم رابطه در زمان) را خود 

کند. تعیین 

کنشــگران  کم وبیش ـ یکســانی را نیز در  افــزون بــر ایــن، ارزش های جمعی ذهنیت هــای همانند و ـ 
پدید می آورند، دنیای درون آن ها را به یکدیگر پیوند می زنند و بدین سان بستر و خواستگاه اصلی 
رفتارهای جمعِی تثبیت شــده یا هنجارهای اجتماعی را شــکل می دهند. ازاین رو هرگاه در میدان 
رقابت میان ارزش های جمعی و ارزش های فردی، دومی پیشــی بگیرد، آن همانندی و یکســانی 
گونه گون تر می شــود. ایــن  گونه گونی  کنشــگران  ذهنیــت جمعــی از دســت مــی رود و دنیــای درون 
کنشگر  ذهنیت ها، از یک ســو، سبب شــکنندگی هنجارها می شود و از سوی دیگر، جسارت و توان 
کنشــگر ســرانجام انسانی »هنجارشکن« می سازد  گذاشــتن آن هنجارها باال می برد و از  را برای زیرا 

(اجتهادی، 1۳86).

کنشــگر و دســت یافتن وی به اســتقالل رأی، درواقع، یک  گونه گون (متفاوت) شــدن ذهنیت  اما 
»قابلیت و توانمندی« ویژه ای است که همه کنشگران به یک میزان خواهان و پذیرای آن نیستند؛ 
کنشــگر به معنی دوری وی از دیگــران و نیز هم زمان به معنی چشم پوشــی او از  زیــرا اســتقالل رأی 
کنشــگر، در چنین موقعیتی، بخواهــد با دیگرانی  گر  همدلــی، اعتمــاد و پشــتیبانی آنان اســت؛ اما ا
کنــد، باید بتوانــد همدلــی، اعتماد و  کنــون در موقعیــت او قــرار دارنــد، رابطه برقــرار  کــه آن هــا نیــز ا
کند؛ اما این امــر نیازمند همــان »قابلیت ها  درنهایــت پشــتیبانی آنــان را از نو به ســوی خود جلــب 
گرفتن  کار  کنشــگر باید بتواند آن ها را به دســت آورد و در بــه  که  و توانمندی هــای« ویــژه ای اســت 
آن ها نیز مهارت بیابد. این قابلیت ها و توانمندی ها در جامعه ی نوین (مدرن) امروز »ســرمایه ی 
کوشــش خــود و از راه تجربه اندوزی در  کنشــگر می توانــد با  کنشــگر بــه شــمار می آیند و  اجتماعــی« 

کیفیت آن بیفزاید (اجتهادی، 1۳86). کمیت و  که با دیگران برقرار می کند، بر  روابطی 

کنشــگران در جامعــه ســنتی عبــارت اســت از آن  کــه »ســرمایه ی اجتماعــی«  ایــن در حالــی اســت 
کردن آن هــا هم می توانــد همدلی،  کنشــگر بــا درونی  که  رفتارهــای جمعــِی تثبیت شــده هنجــاری 
ک همدلی و اعتماد خود  کند و هم آن ها را مــال اعتمــاد و پشــتیبانی دیگران را به ســوی خود جلب 
کنشــگران  بــه دیگران و شــرط پشــتیبانی از رفتارهــای آنان قرار دهد. ازاین رو ســرمایه ی اجتماعی 
جامعه ـ چه در جامعه ســنتی و چه در جامعه نوین امروز ـ دارای خصلت فردی اســت و در اختیار 
گرفتــن ایــن ســرمایه  کار  کنشــگر قــرار دارد و همدلــی، اعتمــاد و پشــتیبانی دیگــران نیــز پــس از بــه 



سنجش سرمایه اجتماعى در استان قزوین و راهبردهاى ارتقاء آن 34

کــردن ایــن قابلیت هــا و توانمندی ها) پدیــد می آیند. به ســخنی دیگر،  اجتماعــی (ســرمایه گذاری 
کنشگر هستند و   همدلی (همبســتگی)، اعتماد و پشــتیبانی، درواقع، »سود« سرمایه ی اجتماعی 

کلمن و دیگران ـ نه سرمایه ی او. برخالف نظر نویسندگانی چون 

گاه متناقضی ارائه شــده اســت. در این تعریف ها برای  گون و  گونا از ســرمایه اجتماعی تعریف های 
کمکــی ای چون نیروی اجتماعــی1، روح جماعت2،  کردن فضــای مفهومی از اصطالح های  روشــن 
بســت  های اجتماعی۳، زندگی اجتماعی و حتی چســب اجتماعی4 استفاده شده است. این نظریه 
که در  کــه ســرمایه اجتماعــی مجموعه ای از دادوســتدها، پیوندها و شــبکه بندی اجتماعی اســت 
گری پدید می آورد، هم پســند  کنش  گروه های اجتماعی صمیمیت و تســهیل  میان افراد جامعه و 
کارشناســی و عملــی یافته اســت. ازنظر پاتنــام زندگــی اجتماعی  پذیــری عمومــی و هــم مقبولیــت 
و وجــود جــدی آن در شــبکه ها و هنجارهــا و نیــز اعتمــاد اجتماعی این تــوان را به اعضــای جامعه 
کننــد و موثرتــر و مفیدتر به ســوی هدف های خــود راه بیفتند.  کار عملی  می دهــد تــا به اتفــاق هــم 
بدین ترتیب ســرمایه اجتماعی بر اساس شــناخت هدف های مشترک و تثبیت آن و اعتمادسازی 

و آمادگی حرکت به سمت هدف شکل می گیرد.

کمابیش  گذاشــت تعریفی عملیاتی تر اما  وقتــی بانک جهانــی (1999) نیز پای به میدان این مقوله 
گفتیــم ارائــه داد. ازنظر این مؤسســه ســرمایه اجتماعی به نهادهــا، روابط  مشــابه بــا آنچــه در باال 
کیفی شــکل  کمی و  کنش هــای متقابــل اجتماعــی را از حیــث  کــه  و هنجارهایــی مربــوط می شــود 
که ســرمایه اجتماعی درواقع به تنهایی عبارت از خود آن  می دهد؛ اما همچنین بانک بر آن اســت 
نهادها نیست بلکه به چسبندگی میان این نهادها نیز مربوط می شود. شماری از پژوهشگران به 

کرده اند. کاربردی تر حرکت  سمت شناخت 

کن و جانسون و دیگران به این نتیجه می رسد که سرمایه  کارا کارهای  جان فیلد (1۳88) با تکیه به 
گروه ها  کیفی انواع روابط و دادوســتدهای بین افراد و  اجتماعی می تواند بیانگر شــدت و محتوای 
باشــد و نیز بیانگر این که احســاس تعهد و اعتماد متقابل نســبت به هنجارها و ارزش های مشترک 
که پایه  ی اصلی پیوستگی اجتماعی است منجر  به وجود آورد و به ایجاد حس تعلق و هم بستگی 
گماتیستی آمریکایی  شود. به طورکلی مفهوم سرمایه اجتماعی برآمده از مکتب جامعه شناسی پرا

1-  Social Energy
2-  Community Spirit
3-  Social Bonds
4-  Social Glue
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گیر بر اســاس هنجارهای اجتماعــی پذیرفتنی و منجر به اعتماد  کنش های اجتماعی فرا بــر امکان 
کنش ها بتوانند به رسیدن به هدف ها مشترک  کنشگران تکیه دارد به نحوی که این  متقابل میان 
کار را از طریــق پیوندهــا و شــبکه های جدیــد اجتماعی یا تقویت و بهســازی  یــاری برســانند و ایــن 

شبکه های موجود انجام دهند.

کاربست های آن 2-4. اصطالح »سرمایه ی اجتماعی« و 
کنون درباره مفهوم ســرمایه ی اجتماعی ارائه شــده، با توجــه به دیدگاه یا رویکرد  که تا بحث هایــی 
کلیت مجموعه های  که به بررسی  ارائه دهندگان بحث ها، دودســته اند: نخست، آن هایی هستند 
کوچــک یــا بــزرگ، مانند مدرســه، شــهر و جامعــه پرداختــه و در ایــن بررســی »همگرایی«  انســانی 
کندوکاو  که با  کانون توجه خود قرار داده اند و دوم، آن هایی  اجتماعی و همبستگی اجتماعی را در 
در رابطــه ی فــرد و جامعــه اش، بــار دیگر مفهوم ســاختار اجتماعی و تاثیر آن بر فــرد و رفتارهایش را 
کم وبیشـ  تازه تــری از نقش انکارناپذیر ایــن پدیده اجتماعی را  کوشــیده اند، ابعادـ   کــرده و  ح  مطــر

در جامعه آشکار سازند.

کرده  که از اصطالح »سرمایه ی اجتماعی« استفاده  الف- هانی فان1 نخســتین نویسنده ای اســت 
گمنــاِم ویرجینیایــی (ویرجینیــای غربــی) در مقالــه ای  اســت (پاتنــام، 2000). ایــن مربــِی آموزشــِی 
کشورش، ایاالت متحده آمریکا را بررسی می کند و اصطالح  (1916 م) نابسامانی های نظام آموزشی 
که در روابط اجتماعی دانش آموزان مشاهده  »سرمایه ی اجتماعی« را برای تبیین دگرگونی هایی 
که در مدرســه های آمریکایی پیوســته از میزان حسن نیتی  گزارش می دهد  کار می برد. او  کرده، به 
کاسته می شود و دانش آموزان  کردن رابطه با یکدیگر به آن نیاز دارند،  که دانش آموزان برای برقرار 
کم توجــه شــده و بیش ازپیــش از خواســته های فردی و شــخصی خــود پیروی  نســبت بــه یکدیگــر 
کاهش یافته و ازاین رو آن ها برای معاشــرت و روابط پایدار با یکدیگر  می کننــد؛ همدلــی میان آن ها 
کمتــری از خــود نشــان می دهنــد. هانی فــان این تغییــرات را با میــزان یا اندازه ســرمایه ی  تمایــل 
اجتماعی در مدرســه های آمریکایی مرتبط می داند. در نظر او ســرمایه ی اجتماعی آن »چیزی« یا 
که در روابط میان انســان ها نهفته اســت و سبب پدید آمدن »حسن نیت«  آن »پدیدهای« اســت 
میــان آن هــا می شــود؛ همدلی آن ها را نســبت به یکدیگــر برمی انگیزد؛ آن ها را پیــرو جمع می کند و 

بدین سان زمینه ی معاشرت بیشتر و روابط پایدار میان آنان را فراهم می آورد.

1-  HANIFAN
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کاهش ســرمایه ی اجتماعی بر میزان حســن نیــت، همدلی و معاشــرت های اجتماعی   افزایــش یــا 
کــه میــان  میــان انســان ها اثــر می گــذارد. هســتۀ اصلــی اندیشــۀ هانــی فــان، درواقــع، ایــن اســت 
»ســرمایه ی اجتماعــی« و »رابطــه اجتماعی« پیونــدی درونی و تنگاتنگ وجود دارد و »ســرمایه ی 
اجتماعی« در درون »رابطه اجتماعی« نهفته و پنهان اســت. این برداشــت از اصطالح »سرمایه ی 
گرفت و بدین ســان، زمینه  ح شــد، قرار  که پس از هانی فان مطر اجتماعــی« پایــۀ همۀ بحث هایی 
کاربســت های متفاوتـ   گــون علــوم اجتماعیـ  هرچنــد با  گونا ورود ایــن اصطــالح را بــه حوزه هــای 
که درگذر زمان در یک  فراهم آورد؛ بنابراین، بحث اصلِی هانی فان درباره آن دگرگونی هایی اســت 
رابطــه اجتماعــی می توانــد پدید آید و آن رابطه را به رابطه ای »گرم و صمیمی« یا رابطه ای »ســرد و 
کند. ریشــه این دگرگونی ها در »چیزی« به نام »ســرمایه ی اجتماعی« نهفته  غیر صمیمی« تبدیل 
که دو مفهوم »ســرمایه ی  کم وبیــشـ  می پذیرند  اســت. نویســندگاِن پــس از هانی فــان نیز همگیـ  
گره خورده اند و ازاین رو بررسی سرمایه ی اجتماعی با  اجتماعی« و »رابطه ی اجتماعی« به یکدیگر 
بررسی رابطه اجتماعی آغاز می شود. به دیگر سخن، سرمایه ی اجتماعیـ  برخالف دیگر شکل های 
گرفته تا سرمایه ی اقتصادی و سرمایه ی فرهنگی  سرمایه، از سرمایه ی فیزیکی و سرمایه ی انسانی 

ـ »بی حضور دیگران« نه پدید می آید و نه ممکن است (بوردیو1، 198۳).

که اواًل ـ در یک  بر این پایه »پدیده« سرمایه ی اجتماعی تنها زمانی هستی می یابد و شکل می گیرد 
محیط اجتماعی معین (محیط واقعی یا محیط مجازی) انســان هایی در »برابر« یکدیگر قرارگرفته 
باشــند و ثانیــًاـ  میــان آن هــا »رابطــه ای« شــکل گرفته باشــد و جریــان بیابــد. در »درون« این رابطه 
که سرمایه ی اجتماعی »زاده« یا تولید می شود؛ بنابراین سرمایه ی اجتماعی جزئی از رابطه  است 
اجتماعــی و در »ذات« آن نهفتــه اســت. بــه دیگــر ســخن، ســرمایه ی اجتماعی، درواقــع، جزئی یا 
جنبه ای از ساختار آن رابطه است (کلمن2، 1990، 1988) و به هیچ کس و به هیچ چیز تعلق ندارد. 
کارکردهای ســرمایه ی  کنشــگران تنها می توانند از  کاالی عمومی اســت. ازاین رو  این ســرمایه یک 
کارکردهــا راـ  درنهایــتـ  پشــتوانه ی رفتارهای هدفمنــد خود قرار  اجتماعــی بهره منــد شــوند و ایــن 
کنند و از  دهند؛ اما آن ها هرگز قادر نخواهند بود این سرمایه را در مالکیت خصوصی خود محصور 

آِن خود سازند (کلمن، 1988؛ پاتنام، 199۳).

افــزون بر این، میزان یا اندازه ســرمایه ی اجتماعــی در فرایند یک رابطه اجتماعی می تواند افزایش 
کاهش یابد: افزایش و »انباشــت« این ســرمایه ســبب پدید آمدن حســن نیت و اعتماد متقابل  یا 
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کلمن، 1990)؛ همگرایی (ذهنی) و همبستگی اجتماعی  کنشگران می شود (هانیفان، 1916؛  میان 
گســترده آنان را برای  آنــان را تقویــت می کنــد و با ایجــاد رابطه ای پایدار و اســتوار زمینه ی همکاری 
تحقــق هدف های مشــترک فراهم مــی آورد (جیکوب1، 1961؛ فوکویاما2، 2001). این در حالی اســت 
کاهش ســرمایه ی اجتماعــی در یک رابطه، از میزان یا شــدت همگرایی (ذهنی) و همبســتگی  کــه 
کنشــگران در آن رابطه می کاهد، امکان یا فرصت همــکاری را از آنان می گیرد و درنهایت  اجتماعــی 

سبب تضعیف یا سست شدن ـ یا حتی قطع آن رابطه می شود.

کنشگران برقرار می شود، فرصت های  که میان   ازاین رو رشد سرمایه ی اجتماعی در شبکه روابطی 
ویژه ای را برای (همه ی) کنشگران حاضر و فعال در آن شبکه پدید می آورد. این کنشگران می توانند 
گرفتــن از این فرصت ها و نیز با پشــتوانه ی همــان روابط، هدف های (شــخصی) خود را در  بــا بهــره 
شــبکه روابــط و در جمع پیگیر شــوند (لــوری۳، 1987) این فرصت ها، قابلیت هــا و توانمندی های 
فــردی آنــان را در تحقق اهدافشــان ارتقاء می بخشــد و احتمــال موفقیت آنــان را افزایش می دهد؛ 
کاراتر از قابلیت ها و توانمندی های  بنابراین ســرمایه ی اجتماعی منبعی اســت برتر و اغلب بســیار 

که در اختیار آنان قرار می گیرد (کلمن، 1990؛ بوردیو، 198۳؛ لوری، 1987). کنشگران  فردی 

ایــن ســرمایه بــا پدیــد آوردن »چارچوب هــا و قالب هــای رفتــاری« معیــن و تعریف شــده ای، چون: 
و ســازمان  اقتــدار  روابــط  موثــر،  اجرایــی  اعتمــاد، هنجارهــا، ضمانت هــای  انتظارهــا،  اجبارهــا، 
کنشــگران را اســتحکام می بخشــد و با تســهیل رفتارهای  اجتماعی، شــبکه روابط اجتماعی میان 
کنشگران در این شبکه، تحقق هدف یا هدف های آنان را ممکن می سازد (کلمن، 1990). هرچند 
که این چارچوب ها و قالب های رفتاری راـ  برخالف نظر برخی از نویسندگان مثل پاتنامـ  نباید پدید 
کرد؛ زیرا این ها خــود »تولید یا محصول  آوردنــده ی ســرمایه ی اجتماعی یا شــکل هایی از آن تلقی 
کــه با یکدیگر  کنشــگران در تعامالتی  که برای تســهیل رفتار  جانبی« ســرمایه ی اجتماعی هســتند 

دارند، ضروری اند و به همین دلیل نیز پدید می آیند (فوکویاما، 2001).

کــه جامعــه انســانی »نظامــی سلســله مراتبی« اســت و از طبقه ها و قشــرهای (الیه های)  بـ  ازآنجا
کنشــگران در ایــن  اجتماعــی متفاوتــی تشــکیل می شــود، ازایــن رو پایــگاه و موقعیــت اجتماعــی 
کنشــگران در  سلســله مراتب هماننــد و یکســان نیســت: نظــام سلســله مراتبــی جامعه بــا »توزیع« 
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گــون، آنــان را در »موقعیت های اجتماعــی« متفاوتی  گونا گروه هــای اجتماعی  طبقه هــا، قشــرها و 
مســتقر می ســازد و هــر موقعیــت اجتماعی با ایجــاد قالب های رفتاری معین ـ نوع ســلیقه و شــیوه 
کنشــگران خود  کردن و... »ســبک زندگی« ویژه ای را برای  گفتن، لباس پوشــیدن، آرایش  ســخن 
کنشگران هستند و آنان را قادر  پدید می آورد. »ســبک های زندگی«، از یکســو، تســهیل کننده رفتار 
که از آن  می سازند تا رفتارهای ویژه آن سبک را از خودـ  به آسانی بروز دهند و نیز بتوانند با دیگرانی 
کنشگرانی  ســبک پیروی می کنند، به ســادگی رابطه برقرار نمایند و هم زمان رفتاری متمایز از رفتار 

که پیرو سبک زندگی دیگری هستند، داشته باشند.

که  گروه هــای انســانی متمایــز و ناهمانندی هســتند   بدین ســان ســبک های زندگــی پدیدآورنــده 
هریک از آن ها در مرتبه ای از سلســله مراتب ســازمان اجتماعی جامعه اســتقرار می یابد و به دلیل 
مجمــوع ســرمایه های اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی خود، در جامعــه از »قدرت نفــوذ« معینی 
برخوردار اســت. افزون بر این، هر ســبک زندگی، ســبک های از روابط اجتماعی پدید می آورد؛ این 
که با دیگران دارند، پشتیبانی می کند و به آنان »اعتبار اجتماعی«  کنشــگران را در تعامالتی  شــبکه 
کنشــگر اســت و او را توانا می ســازد تا حتی فراتر  اعطاء می نماید. این اعتبار »ســرمایه ی اجتماعی« 
از قابلیت هــا و توانمندی هــای فردی خود در مناســبات اجتماعی، اقتصادی، سیاســی و فرهنگی 
که باید پذیرفت میزان این ســرمایه نامحدود نیست (بوردیو، 1980،  جامعه اثرگذار باشــدـ  هرچند 

.(1977

کنیم، بایســتی  گــر از دیــدگاه ســرمایه به عنوان یــک عامل تولید بــه مقولۀ ســرمایه اجتماعی نگاه  ا
سرمایه اجتماعی را به عنوان یکی از عوامل تولید در کنار سایر عوامل مانند سرمایه فیزیکی و سرمایه 
کارکــرد آن در حوزه خاصــی قرار می گیــرد. به عنوان مثال،  کار) در نظــر بگیریــم. لذا  انســانی (نیــروی 
کار اســت. فــرض ضمنی  طبــق تابــع تولیــد نئوکالســیکی، مقــدار تولیــد تابعــی از ســرمایه و نیــروی 
کــه هزینه هــای معامالتی وجود نــدارد یا ناچیز اســت. در چنین  نظریــه ی نئوکالســیکی این اســت 
کاالی موردنظــر خود را تولیــد می کند.  فضایــی هــر مدیــری با ترکیــب عوامل تولیــد (کار و ســرمایه) 
که  که طبق آن دولتی وجود دارد  این نگرش شــدیدا وابســته به پیش فرض های خاص خود است 
گر مشــکلی برای  چارچوبی را برای فعالیت های اقتصادی تعریف نموده و از آن حفاظت می کند. ا

تولیدکنندگان پیش آید، آن ها در آن چارچوب به سادگی به حل وفصل آن خواهند پرداخت.

که  در این دیدگاه، سرمایه شامل سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی است؛ اما نکته مهم این است 
بنگاه تولیدی برای تولید محصول خود عالوه بر اینکه به ترکیب عوامل تولید می پردازد با واقعیت 
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دیگــری نیــز مواجــه اســت. امروزه یــک بنــگاه تولیــدی مجموعــه ای از قراردادها اســت: قــرارداد با 
کارگران، قرارداد با تهیه کنندگان مواد اولیه، قرارداد با خریداران محصوالت، قرارداد با وام دهندگان 
گیرد، ولی معموال  گاهــی ممکن اســت یک معاملــه بین طرفین فقط یک بار صــورت  و... . هرچنــد 
طبق چنین قراردادهایی معامالت و توافقات حالت تکراری دارند؛ مانند فروش محصوالت بنگاه 
کارگران بر ســرکار، خرید مواد اولیــه از تولیدکننده مواد اولیه؛  بــه یک فروشــگاه بزرگ، حاضر شــدن 
امــا برخــی از این قراردادها صریح یا قانونی هســتند و برخی به صورت ضمنی یا نانوشــته هســتند. 
کارگر بر ســرکار  که طبق آن  کارفرما قرارداد نوشته شــده و صریحی دارد  کارگــر با  به عنوان مثــال؛ یــک 
کارگر  کــه  حاضــر می شــود و مبلغــی را ماهانــه دریافــت می کنــد؛ اما قــرارداد ضمنی آن ها این اســت 
کم  کاری نکند. بدیهی است طرفین از مناسب بودن و منصفانه بودن این قراردادها سود می برند. 
کمتری داشــته باشــد به نفع طرفین اســت؛ بنابراین،  گر هزینه  از طرف دیگر اجرای این قراردادها ا
کمترین  کــه بتواند ایــن قراردادهــا را بــا  یــک بنــگاه در صورتــی موفقیــت بیشــتری خواهــد داشــت 

»هزینه های معامالتی« اجرا نماید.

کــه برای اجــرای قراردادها به ویــژه قراردادهــای ضمنی، بنــگاه نمی تواند همه   ولــی بدیهی اســت 
گر بنگاه  کم کاری«؛ یک قرارداد ضمنی اســت. ا ابــزار الزم را در اختیــار بگیــرد. به عنوان مثال »عــدم 
کم کاری نکنند بسیار پرهزینه قرار دارد زیرا این  کنترل نماید تا  کامل  کارگران خود را به طور  بخواهد 
کاهش یابد هزینه بنگاه جهت  موضوع صرفا بر مبنای »اعتماد« خواهد بود. هرچه میزان اعتماد 
کــم کاری (به عبارت دیگر هزینه اجرای این قرارداد ضمنــی) افزایش می یابد؛ بنابراین،  جلوگیــری از 
که عالوه بر عوامل تولید مرســوم، نیاز بــه عامل دیگری به نام »ســرمایه اجتماعی«  گفتــه می شــود 

وجود دارد.

 سرمایه یکی از تعیین کننده های مهم رشد اقتصادی است. بهبود در کیفیت ابزارها و ماشین آالت، 
کار را افزایش داده و از این طریق رفاه را بهبود می بخشــد؛ اما ســرمایه فقط جنبه  بهره وری نیروی 
کارآموزی اســت نیز، جزء  که به شــکل مهارت ها، آموزش و تعلیم و  فیزیکی ندارد. ســرمایه انســانی 
کســب وکار نیــز جنبه  مهــم تولیــد و بهــره وری اســت (بکــر، 1964). چگونگــی و مهــارت در فّنــاوری 
کلمن (1990) و پاتنام و همکاران (199۳) اشاره  دیگری از سرمایه است (رومر1، 1994). مشابه این، 
که ساختار اجتماعی یکی از تعیین کننده های مهم ارتقاء بهره وری فعالیت های اقتصادی  می کنند 
که خود  کمک می کند  است. روابط بین افراد، هنجارها و سنت ها به تسهیل هماهنگی و همکاری 

1-  Romer 
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که برای  موجب افزایش بهره وری می شود. نوع اخیر سرمایه موسوم به سرمایه ی اجتماعی است 
آن، هانیفن در ســال 1916 واژه ســرمایه را جهت روشــن ســاختن اهمیت ســاختار اجتماعی برای 

کسب وکار می شوند بکار برد. که وارد روابط اقتصادی و  افرادی 

کالســیک خود »مرگ وزندگی شــهرهای بزرگ آمریکایی« توضیح داده بود  جیکوب (1961)، در اثر 
کــه شــبکه های اجتماعــی فشــرده در محدوده های حوضه قدیمی شــهر و مختلط شــهری صورتی 
از ســرمایه اجتماعــی را تشــکیل می دهنــد و در ارتباط با حفظ نظافت، عــدم وجود جرم و جنایات 
کیفیت زندگی، در مقایســه با عوامل نهادهای رســمی  خیابانــی و دیگــر تصمیمــات در مورد بهبود 
گلن  مانند نیروی پلیس، مســولیت بیشــتری از خود نشــان می دهند (فوکویاما، 1997: 10). سپس 
لــوری، در دهــه ی 1970 این بحــث را وارد حیطه ی اقتصادی می کند. در دهه ی 1980، این اصالح 
گرفت (فوکویاما، 1997: 10).  کلمن و رابرت پاتنام به طورجدی تری مورداستفاده قرار  توسط جیمز 
که وسیله ای برای  کید بر این است  که راجع به سرمایه اجتماعی شده است، تأ در تمامی تعاریفی 
گروهی و جامعه اســت. سرمایه اجتماعی را می توان به سادگی  رســیدن به اهداف و منافع فردی و 
گروهی (که  که اعضــای  کرد  به عنــوان مجموعــه معینــی از هنجارها یا ارزش های غیررســمی تعریف 

همکاری و تعاون میانشان مجاز است)، در آن سهیم هستند (فوکویاما، 1997، ص 11).

که بر اهمیــت روابط  کلمن نشــات می گیــرد  نظریــه ی ســرمایه اجتماعــی، از عقایــد پیربــور و جیمــز 
کید می کنند. رابرت پاتنام در  کارآمدی اقتصادی تأ اجتماعی و هنجارهای مشترک رفاه اجتماعی و 
کتاب »بولینگ یک نفره« و »کارکرد دموکراســی ها« به توســعۀ مفهوم ســرمایه اجتماعی می پردازد. 
ازنظر وی سرمایه اجتماعی، روابط بین افراد، شبکه های اجتماعی و هنجارهای متقابل و اعتماد 
کــه از این طریق حاصل می شــود. ایــن روابط، وظایــف و مســولیت های متقابل  اجتماعــی اســت 
همــراه بــا هنجارهــای عمومی بــه وجود مــی آورد، به نحوی که اوضــاع را جهت همکاری، مشــارکت 
و تعــاون در راســتای ایجــاد منافع جمعی بهبود می بخشــد. چنانچه ســرمایه ی اجتماعی موجب 
کــه آن را به عنوان  کســب نتایــج عمومــی و ایجــاد خوی همکاری شــود، منطقی اســت  تســهیل در 
کلمن،  موجد یا همســنگ ســرمایه ی مادی و انســانی در نظر بگیریم (پور موســوی، 1۳81). ازنظر 
که به عنــوان منابعی در  ســرمایه ی اجتماعــی عبــارت اســت از ارزش آن جنبه از ســاختار اجتماعی 
اختیار اعضا قرار می گیرد تا بتوانند به اهداف خود دست یابند (کلمن، 1990). سرمایه ی اجتماعی 
مجموعه نهادها، قوانین، روش ها، عادات اجتماعی و ســنت ها و قواعد رفتاری یک جامعه اســت 

که مناسبات اجتماعی بین مردم یک جامعه را شکل می دهد (رنانی، 1۳81).
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که هزینه های معامالتی را بشــدت  کاهش »اعتماد« اســت  کاهــش ســرمایه ی اجتماعی به معنی   
کنید. یا با  کاال مجبورید ســاعت ها وقت صــرف  افزایــش می دهــد. به عنوان مثــال برای خرید یــک 
که فروشنده قیمت واقعی را اعالم  کنید؛ زیرا شما اعتماد ندارید  فروشــنده بر ســر قیمت، چانه زنی 
که خریــدار حاضر به پرداخــت قیمت واقعی باشــد، او نیز  کنــد و فروشــنده نیــز چــون اعتماد نــدارد 
قیمت باالتری را اعالم می کند؛ بنابراین حتی برای اجرای قراردادهای نوشته شده نیز نیاز به صرف 

گزاف خواهد بود. هزینه های 

کیفــی اســت، لذا اندازه گیری آن بســیار مشــکل اســت.  کــه ســرمایه اجتماعــی دارای جنبــه   ازآنجا
اندازه گیــری ســرمایه ی اجتماعــی بــا موضوعاتــی ماننــد اعتماد، شــرکت داوطلبانــه در انجمن ها و 
مؤسســات خیریه، عضویت در تشــکل ها و باشــگاه ها و... درگیر است. درواقع سرمایه ی اجتماعی 
کار، روابط بین دولت و مــردم را توصیف می کند  فضــای روابــط بین افراد در محله و شــهر، محیــط 
کــه اندازه گیــری آن بســیار پیچیــده خواهد بــود و اطالعــات آماری مناســبی برای آن وجــود ندارد. 
که بر  گرفته  کشورها برای سنجش سرمایه ی اجتماعی صورت  مطالعات میدانی بسیاری در برخی 

هر یک از آن ها اشکاالتی نیز واردشده است.

اما می توان موضوع را از جنبۀ دیگری مالحظه نمود. به جای سنجش و اندازه گیری سرمایه اجتماعی 
به عنــوان یــک ارزش مثبت، می توان نبود ســرمایه اجتماعی یا به عبارت دیگــر انحرافات اجتماعی از 
قبیل جرم و جنایت، فروپاشــی خانواده، مصرف مواد مخدر، طرح دعاوی و دادخواهی، خودکشی، 
که چون سرمایه اجتماعی وجود  فرار از مالیات و موارد مشابه را اندازه گیری نمود. فرض بر این است 
هنجارهــای رفتــاری مبتنــی بر تشریک مســاعی را منعکــس می کند، انحرافــات اجتماعی نیــز به طور 

بالفعل بازتاب نبود سرمایه اجتماعی خواهد بود (فوکویاما، 1997، ص 1).

2-5. ابزار تحقق سرمایه اجتماعی
نظریه پــردازی ســرمایه داری بــا بــه دســت آوردن نظریــه اجتماعــی فرصــت خوبی به دســت آورد تا 
گردن چیــزی بیندازد  نارســایی ها، عقب ماندگی هــا، مصیبت هــا و عــدم تعادل هــای مانــدگار را به 
کــه وجــود ندارد: ســرمایه اجتماعی. به این ترتیب نه نظام ســرمایه داری خصوصی و انگیزه ســود و 
که بایــد مقصر قلمداد شــود، بلکه نبود نیرویی در جامعه اســت  نــه دولــت حافظ این نظام اســت 
کارآمــدی بهینه و رشــد  کــه موجــب می شــود نظــم ســرمایه داری خصوصــی نتوانــد رفــاه، تعــاون، 

که از سوی نوکالسیک ها وعده داده می شد پدید آورد. تضمین شده ای را 
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کــه در ایــن دیدگاه دولــت نه تنها نباید ایفــای نقش و مداخله در رشــد و باز توزیع   البتــه می دانیــم 
و رفاه را به عهده بگیرد بلکه باید اساســا پایش را از اقتصاد بیرون بکشــد. پس می ماند جامعه ای 
کارآمدی  کمبود آن موجب اخــالل و نا کــه در آن ســرمایه اجتماعــی به اندازه مختلف وجــود دارد و 
کنش های متقابل و دســتاوردهای اجتماعی می شــود. این حرف خواهر دوقلوی همان حرف  در 
که خــوِد افراد را مســول برخــورداری یا نــا برخورداری آن هــا می دانســت. طرفداران  پیشــین اســت 
که می خواســت  نظریــه ســرمایه اجتماعــی باالخــره پــس از مدت هــا روبــه رو شــدن بــا انتقادهایــی 
آن هــا را بــا واقعیت دولت، قدرت ســرمایه اقتصادی و نظام طبقاتی روبه رو ســازد، باالخره رضایت 
گر چه ســرمایه اجتماعی نمی تواند جایگزینی برای  که البته دولت مهم اســت. به نظر آن ها  دادند 
کار  سیاســت های دولتــی باشــد، اما پیش زمینه آن اســت. ســرمایه اجتماعــی مابین دولــت و بازار 

می کند، اما به جای آن ها نمی نشیند.

 پاتنام (2000) در کتاب »بولینگ یک نفره« البته ابتدا به عنوان انگیزه تأمل و نوشتن کتاب از توجهش 
کاهش یافته اســت یاد می کند و  گون  گونا بــه این کــه عضویــت و فعالیــت در انجمن ها و باشــگاه های 
این که متوجه شــده اســت ســرگرمی های یک نفره و بازی های یک نفره جای فعالیت های جمعی را 
که متوجه شــدند آمریکا بدون  گرفتــه اســت. این جلــوه ای از همان نگرانی نخبگان آمریکایی اســت 
حضــور مســلط در همــه جهــان معنــا نــدارد اما این هــم به معنای حضــور آمریــکا بــدون آمریکایی یا 
کار،  کمبــود مالی و فشــار  که فن شناســی،  کمتریــن شــمار از آنــان اســت. پاتنام متوجه شــده بود  بــا 
کاهش سرمایه اجتماعی،  جابه جایی مکانی مردم، فروپاشی ساختار خانواده و عوامل مشابه باعث 
ایــن پدیده ذی قیمت، شــده اســت. پس با ایــن عوامل فروکاهنده ی ســرمایه اجتماعی باید مقابله 
گویا سرمایه اجتماعی همیشه موجود بوده  کنند. با این منطق  کرد تا مقدار سرمایه اجتماعی رشد 
گژروانه موجب فروکش آن شــده اســت؛ اما پرســش  امــا برخــی عوامل مضــر و متداول شــدن عادات 
کجا آمده و چگونه انباشت شده است و پرسش دیگر همان پرسش  اینجاست: آن که موجود بوده از 
کاًل همه عضو باشگاه بولینگ بودند. پس آنچه چیزی است  طنزآمیز فاین است: تمام بمب گذاران او 
کار خیر قرار می گیرد. گر دوباره رایج شود در راستای  که نیست اما زمانی بوده است و البته حتمًا هم ا

که تحت تاثیر  آنچه بوده است، یعنی نوعی معاضدت اجتماعی و روابط انسانی در جوامع پیشین 
نیاز به زیســت مشــترک و یا مقابله با خطرهای طبیعی، یا روحیه قبیله ای در مقابل تهاجم قبایل 
رقیــب و چیزهــای دیگــر شــکل می گرفت درواقــع به دلیل رشــد ســرمایه داری نابود شــد. »هرچند 
که چگونــه مثال هم بســتگی محله ای در  جامــدات در هــوا ذوب می شــود«. در ایــران هــم دیده ایم 
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کاالیی شــدن و جایگزین شدن انگیزه های  شــهر و درون روســتاها در برابر توســعه سازوکار و بازار و 
فــردی ســودجویانه در میــان نهادها، مؤسســات و اشــخاص موجب شکســته شــدن نظام ارزشــی 
پیشــین شــده است. در مثل، فقط باغ های زیبای شــمیران و غرب جنوب غرب تهران زیر بولدوزر 
ج سازی نابود نشد بلکه اصالت و ارزش های اجتماعی پیشین نیز له شدند؛ اما در عوض جامعه  بر
کامــاًل ناموزون و  گرچه رشــدی  کرد؛  از حیــث فنــی، رفاهــی، مصرف، خدمات و دیگر چیزها، رشــد 

به شدت ناعادالنه.

گرفتن رونــد تاریخی  دســتیابی بــه حالت پیشــین، به عنــوان ســرمایه اجتماعی، بــه معنای نادیــده 
ســنگین، شــتابان و تغییردهنده اســت؛ بنابراین یا باید تســلیم ناموزونی و بی عدالتی و فقر و انزوای 
که انسان ها را رها و  سرمایه داری شد، یا تاریخ را به عقب برگرداند یا به نظریه اجتماعی ای پرداخت 
آزاد می ســازند تا از قید ســتم قدرت سیاســی و سرمایه برهند و به همدلی های نوین برسند. مشکل 
که در موارد زیادی به ارتباط های تشعشعی و خود به خودی  دیگر بحث سرمایه اجتماعی این است 
اعتقاد دارد؛ یعنی ارتباط خوب من با همسایه های دست راست و چپ و طبقات باال و پایین موجب 

گسترش این ارتباط از سوی همسایگان به دیگران می شود و به این ترتیب جامعه اصالح می شود.

که برای شناخت فرایند یادگیری و انتقال الگوها و نظریه های   این دیدگاه آشکارا فراموش می کند 
که ســاختار و تاریخ تحول جامعه تبیین و دانســته شــود چرا در یکجا آموزش  اجتماعی الزم اســت 
ُکند و در یکجا آن ســان تند  گروه هــای اجتماعی مختلف این ســان  سیاســی بــرای رهایــی در میان 
رشــد می کند و بداند انگیزه ها چگونه برحســب شــرایط عینی طبقاتی شکل می گیرند و چرا عادات 
گروه هــا و مکان هــای معینــی، مثــال درجاهای  کــه آســیب های اجتماعــی را می ســازند در  ناپســند 
گیر می شوند. نظریه  گهان به گونه ای انفجاری رشد می کنند و فرا فقیرنشین و حاشیه ای شهرها، نا
که می تواند اقدام برای تشــکل ها  گمان می کند پدیده ای مبهم و ناشــناخته وجود دارد  اجتماعی 
کاهش دستمزد و نبود آزادی ها و حق  کارگر در مقابل بیکاری،  کند. مثال برای آن که طبقه  را موفق 
که عامل موفقیت می شود یا پدیده »سرمایه  گویا فقط یا میل خودشان است  تشکل متشکل شود 
گاهی، امید اجتماعی، آرمان، وحشت و امکان روبه رو شدن با سرکوب  اجتماعی«. در این میان آ
گــر همه این ها جزئی از ســرمایه اجتماعی اند  گرفته می شــود. البته ا و خشــونت و مجــازات نادیده 
که در آن باید به علت وجود سرکوب ها  ح می شود  آنگاه نیاز به تحلیل مادی و طبقاتی جامعه مطر
که البته می توانند موثر یا نا موثر  و عدم تحمل تشــکل های مســتقل یا به امکان شــکل گیری آن ها 

کنند، پیش می آید. عمل 
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2-6. تاریخ تحول سرمایه اجتماعی
گاهی هم از  سرمایه اجتماعی معموال به عنوان پدیده ای نهادی (کارکردی) نگریسته می شود و البته 
که در میان واضعان نظریه اجتماعی و پیروان  چنان یک ساختار اجتماعی نام برده می شود. چیزی 
بعدی آن مطرح نیست همانا تحول تاریخی است. چنان می نماید که گویا پدیده سرمایه اجتماعی، 
گــر از هالــه ابهــام بیرون بیاید، تاریخ ندارد و همیشــه همین بوده اســت. مثــال آنچه همکاری  حتــی ا
بین زنان و مردان را در متن مناســبات خانوادگی و قبیله ای و ســنت های مرســوم پانصد سال پیش 
که واقعیت هــای اجتماعی مفهــوم تازه تری از حقــوق زنان،  کنون نیــز  تضمیــن می کــرده اســت، هم ا
گهانی تثبیت کرده است، وجود دارد. همکاری و تقسیم کار را در پی تحول های تدریجی و انقالبی و نا

که پانصد ســال پیش محور همکاری و تقســیم کار در تبعیت از نظام مردســاالرانه شــکل  می دانیم 
می گرفــت و امــروز اســتقالل رأی و جنبــه انســانی آن در خیلی از جوامع تعیین کننده شــده اســت و 
جوامــع دیگــر برای دســتیابی به این حقوق تالش می کننــد. بنا به قانون توســعه ناموزون و مرکب 
در جوامــع امــروزی شــکل های مختلــف از روابــط اجتماعــی، بینش هــای فرهنگــی و رشــد مــادی 
که تبعیت و تســلیم  هم زیســتی دارنــد. ســرمایه اجتماعــی لزومــًا در ایــن جوامع آن چیزی نیســت 
کار خــود قــرار دهــد و روحیــه همــکاری را به هر قیمــت، از عناصــر اصلی ســرمایه ای بداند.  را مایــه 
جامعــه در حــال تحــول اســت و اصلی تریــن بخش تحــول آن تحول مادی اســت. حتــی در جامعه 
کار ســرمایه داری تغییــر می کنند، اما ســرمایه  دارانه  ســرمایه داری امــروز، دســتور، روش و محتوای 
می مانند. در این صورت معلوم نیست در مراحل و شکل های مختلف اجتماعی چه چیز سرمایه 
گفتن این که معنای این سرمایه همکاری، هنجار و راهگشایی مشترک است،  محسوب می شود. 
گروه های مختلف اجتماعی - اقتصادی  که سرمایه داری پر از تضاد و تغییر است و  این حقیقت را 

در آن هنجارهای متفاوت دارند، نادیده می گیرد.

کتابــی را بــا مشــارکت ده نویســنده و پژوهشــگر در حــوزه ســرمایه  گروتــرت و وان باســتلر1 (2002) 
کتاب  کــه پاتنام نیــز مقدمه ای بر آن نگاشــته اســت. نویســندگان این  کرده انــد  اجتماعــی تدویــن 
گرفته اند. درحالی که  کار، ســازوکار بازار و تجارت را چنان ســرمایه اجتماعی در نظــر  کیفیــت نیروی 
کثر رســاندن ســود.  میدانیم این ها بخشــی از فرایند رشــد و تولید ســرمایه داری اند باهدف به حدا
گرفتن بازار همچون یک  بدیــن ترتیب با اســتفاده از دیدگاه اقتصاد نوکالســیکی و از طریق در نظــر 
گرفتن  موهبــت بیرونــی، این نویســندگان در پی توضیــح و توجیه موفقیت ســرمایه داری و نادیده 

1-  Grootaert & Van Bastelaer
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کامبوج و چند  کتاب البته نمونه هــای  ضــد ارزش هــای بی عدالتــی و فقــر در آن برآمده اند. در ایــن 
کرده اند و بنابراین  که سرکوب دولتی و تسلط قومی را تجربه  کشورهای  کشور آفریقایی را به عنوان 

از سرمایه اجتماعی تهی شده اند موردبحث قرارگرفته است.

کــه یکی از روش هــای تحلیل، آن هم  کتاب رویکرد بازاری و نوکالســیکی اســت  مســئله اصلــی ایــن 
کتاب آن را بر دیدگاه ســرمایه اجتماعی مســلط می کند؛ اما  روشــی نارســا، به حســاب می آید، ولی 
کثریت را در ســر جامعه از مقوله سرمایه اجتماعی  کتاب رفع ســتم و هدف ســلطه همیشــگی ا این 
کید قرار دهد و  گرچــه نمی تواند رابطه آن هــا را با بازده اقتصادی و بازار مــورد تأ به حســاب مــی آورد 
که از ابهام و تضاد درونی مفهوم  ح شــده در آن تضادی نهفته اســت  بنابراین بین نظریه های مطر
گر رفع ســتم و توســعه دموکراتیســم همچون  ســرمایه اجتماعی ناشــی می شــود؛ اما از طرف دیگر ا
که مولد فقر و ستم است، خودش اصلی ترین  کار می کند، پس باید مبارزه علیه آن نظامی  سرمایه 
سرمایه اجتماعی باشد درحالی که نظریه های مبتنی بر مشارکت و همکاری و هنجار پذیری قاعدتًا 

باید آن را ضد سرمایه به حساب بیاورند.

که از اواخر دهه هشــتاد قرن   نکتــه آخــر در ایــن قســمت از بحث این که بانــک جهانی با رویکــردی 
گرایی افراطی و سیاســت تعدیل ســاختاری نشــان داد - و درواقع تحت تاثیر  گذشــته در مورد بازار 
ســلطه ســرمایه داری جهانــی بــه رهبــری آمریکا (موســوم بــه توافق واشــنگتن) چنین می کــرد - به 
که بی اظهار ندامت  دســت آویز ســرمایه اجتماعی نیز متوســل شد؛ اما این بانک چند سال اســت 
گزیر  که به نقد سیاســت تعدیل پرداخــت - نا - به اســتثنای ژوزف اســتیگلیتز برنــده نوبــل اقتصاد 
گام به گام از دفاع پیشین از این سیاست های خانه خراب کن فاصله می گیرد. این بانک از منادیان 
جهانــی بــرای جداســازی اقتصاد غیراجتماعــی و ارزش اجتماعی غیراقتصادی بــود و در این راه به 
کــرد. آن ها با آمیختن  دســتاویز فایده ســرمایه اجتماعی چنــگ انداخت و به نوبه خود آن را تبلیغ 
کــه عماًل سیاســتی  پیش زمینــه ســرمایه اجتماعــی بــرای موقعیــت سیاســت تعدیــل ســاختاری - 
ویرانگــر از آب درآمــد - می خواســتند چهــره ای انســانی به سیاســت خشــن و محرومیــت زا تعدیل 
کنون ویرانی اقتصادی ناشــی از سیاســت تعدیل  ســاختاری بدهند. ورق تاریخ ســریع برگشــت و ا
گســترده شــده اســت و اقتصاددانان و جامعه شناساِن مد روز یکی یکی از  در مقابل جوامع محروم 

کارکردی و نهادی بی محتوا و مبهم خودروی برمی گردانند. مفهوم 
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2-7. نظریه های سرمایه اجتماعی
باوجودی که موضـوع سرمایه اجتمـاعی به صورت ضـمنی و غیرمستقیم در آرای اندیشمندان متقدم 
کوتاه مطرح شــدن مفهوم ســرمایه اجتماعی از  مطرح بوده اســت، لیکن از ســال 1916 و در دو دوره 
دیدگاه صاحب نظران معاصـر به عنوان موضـوع مطالعـه در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی 
که تولید مطالب در این زمینه در سطوح  و سیاسی، با سرعت بـــسیار زیاد انتـــشار یافـــت. باوجودی 
جهانی شگفت انگیز بـوده لـیکن همـین ویژگی در یک دوره نسبتًا کوتاه موجب شده تا نوعی آشـفتگی 
و بی نظمــی در مجموعــه یافته ها به وجود آید و ســبب ایجاد شــکاف جدی بین فهــم تئوریک و ابزار 

سنجش شود، لذا تالش در این حوزه نیاز به دقت و جامع نگری وافری دارد.

که  ک مدعی اند  گرچه در باب مفهوم سرمایه اجتمـاعی حرف وحدیث زیاد اسـت و برخـی چـون ولکا
از دهه 1920 تا 1980 مفهوم سرمایه اجتماعی هفت بار مـستقاًل و از سوی متفکرانی با رشته تخصصی 
که بعدهــا در قالب ســرمایه  گــون وضع شــده اســت، امــا بــدون تردید بـــرای ریشــه یابی مباحثی  گونا
کالسیک جامعه شناسی، اقتصاد، تعلیم و تربیت  اجتماعی مفهوم سازی شده اند، باید بـه متفکران 
که چه متفکری را باید پیشگام و سرآمد  کرد. چنین ادعای درسـتی، در باب این امر  و فلسفه رجوع 
کمکی نمی کند. برکنار از این موضوع نام ســه متفکر بیش از دیگـــران مطرح شــده  کرد،  دیگران تلقی 
که به دلیل اسـتفاده از مفهـوم  کرد  کس وبر و زیمل اند. باید اضافه  اسـت. این سـه متفکر دورکیم، ما

گرفت (فار1، 200۳: 9). کارل مارکس را نیز نادیده  سـرمایه در سرمایه اجتماعی، نمی توان 

که نظراتـــشان راه را بـــرای متفکران  کالســیک ها بر بحث های ســرمایه اجتماعی و نقش آنانی  تأثیر 
کــرده، به پایــان نیامده اســت. ازجمله می توان بـــه آدام اســمیت  دل مشــغول ایــن مفهــوم هموار 
کتاب ارزشــمند دیگـــری بـــه نام »نظریه  که با  کرد  کتاب دوران ســاز »ثروت ملل« اشــاره  نویســنده 
احساســات اخالقــی« (1759 و 1976) بــه مفهـــوم ســرمایه اجتمـــاعی فوق العــاده نزدیــک شــده و 
که بســیاری از متفکران بعـــدی مغـــرب زمـــین بـــر آن پـــای فشــرده اند. وی در  موضوعــی پرداختــه 
کمال  کرده باشـد، معنای آن را تمام و  جمله ای بدون آن که از مفهوم سرمایه اجتمـــاعی اســـتفاده 
القــاء ســاخته اســت. هر انســانی لذت ها، زجــر و درد خـــویش را به مراتب بیش از دیگران احســاس 
که بـا او در زیر سقفی مشترک روزگار می گذرانند،  می کند. بعد از خود او، اعضای خانواده اش، آنانی 
کــه بــه نحــوی طبیعــی هــدف  والـــدین او، فرزنـــدانش، خـــواهران و بـــرادران او یعنــی همه کســانی 

گرم ترین محبت او هـستند (اسمیت2، 1976: ۳21).

1-  Farr
2-  Smith
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کالسیک در این حـوزه نـوعی دو انگاری و دوگانه  که در دیدگاه صاحب نظران  الزم به یادآوری است 
گرایانه ی نظم و تضاد، فرد در مقابل جمع و ذهـن در برابـر عین مشاهده می شود  بینی های تقلیل 

که امروزه در دیدگاه های تلفیق  گرای اندیشمندان معاصـر جایگـاهی ندارد.

گــرا اجتمــاع را به عنوان یکــی از چهار خــرده نظــام اصلی الزم  تالکــت پارســونز بــا دیدگاهــی تلفیــق 
برای حفظ نظم در هر جامعه ای می داند (شیانی و موسوی، 1۳90: 96). اجتماع حوزه تعـــامالت 
اجتمـاعی در جهـت رشد و شکوفایی احساسات، عواطف و تولید تعهد، وفاداری و مسولیت پذیری 
گروه ها اسـت. پیدایش دوسـتی، مـودت، اعتمـاد، همبـستگی  کردن افراد و  الزم بـرای به هم وصل 
کارکــرد اجتماع  کیف  کــم و  کارکردهــای خــاص خرده نظام اجتماع اســت.  و انســجام اجتماعــی از 
گی ها ســـایر خـــرده نظام های فرهنگـــی، سیاسی،  به نوع اجتماع (محلی، ملی و بین المللی) و ویژ
که در آن ها اجتماعات محلی  اقتصادی و نوع تعامل آن ها باهم بـــستگی دارد. در جوامـــع ســـنتی 
گرایی، عاطفه گرایی، رابطـــه گرایی و جانــب داری و برعکس در جوامع  کوچک1 غالب اســت، خاص 
کــه در قالــب نظام هــای شــخصیتی  مــدرن، عام گرایــی، خردگرایــی، ضابطه گرایــی و ... رواج دارد 
متبلور می شود. مطالب پارسونز درباره انواع اجتماعات خـــاص و عام و متغیرهای الگویی او منبع 
گونه های سرمایه های قـدیم (درون گروهی) و  که امـروز در ارتبـاط بـا  مباحث جدیدی شـــده اســـت 

ح می شود (پارسونز، 1966). گروهـی) مطـر جدید (بـین 

 یورگن هابرماس2 هم در بحث از حوزه جهان ما یا اجتمـــاع و نظـــم اجتمـــاعی، ضـمن تأثیرپذیری 
کــرده اســت. هابرماس ســرمایه اجتمـــاعی بـــه معنــی وفاق  ح  از پارســونز ایده هــای جدیــدی مطــر
گروهــی را محصول جهان حیاتــی و حوزه عمومی  کنــش ارتباطــی و هنجارهــای عام فرا  تفاهمــی و 
کنشگـــران اجتمـــاعی می توانند به دوراز دخالت  که در آن  می داند. حوزه عمـــومی فـــضایی اســـت 
گفتگــوی آزاد،  کــه معمــوال با زبان ثـــروت و قـــدرت (تطمیــع و تهدید) برخــورد می کند به  سیســتم 
خردمندانه و به دوراز هر نوع سـلطه بپردازنـد و درباره اهداف (ارزش ها) و راه های رسیدن به آن ها 
کردن جهان زندگی، سیستم را نیز عقالنی نمایند و به طرف  (هنجارها) به توافق برسند و با عقالنی 
جامعه ای انسانی تر و برخـوردار از خردورزی، انسجام، آزادی و عدالت بیشتر حرکت نمایند. حوزه 
کنش ارتباطی، هم عامـل و هـم شـاخص سرمایه اجتمـاعی عـام و انتظـام بخـش حیات  عمومی و 

اجتماعی اند (هابرماس، 1979).

1-  Local Community
2-  HAbermas
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گیدنز سرمایه اجتماعی به معنای شبکه روابط، تعهـد و اعتمـاد اجتمـاعی را در جوامع سنتی  آنتونی 
محــدود و درون گروهــی و در جوامــع مـــدرن وســـیع و تعمیم یافتــه می داند. اعتماد عــام به اصحاب 
که پایه اصـلی  تخصص یکی از مولفه های سرمایه اجتمـاعی جدید و نوظهـور در جوامع مدرن است 
حیات اجتمـاعی اسـت. گیدنز مدرنیته متأخر را با فرایندهای جهانی شدن، بازاندیشی و از جا کندگی 
و تهــی شــدن ظــروف زمـــان و مــکان در قالب مفهوم فضــا زمینه ســاز کنش هــای از راه دور، تعامالت 
گسترده و اعتماد انتزاعی و تعمیم یافته مطرح می کند. این امر مفهوم سرمایه اجتماعی را از سطوح 
گسترش می دهد. او سرمایه اجتماعی جدید را با قدیم متفـــاوت  محلـــی و ملـــی بـــه ســـطح جهانی 
می داند. در جامعه سنتی، زندگی مبتنی بر ایمان و قطعیت است و هیچ چیزی جـــز عامـــل خـــارجی 
آن را مختـــل نمی کند. ولی انســان مدرن زندگی اش بر احتماالت و عدم قطعیت اســتوار است و لـــذا 
که ذاتی زندگی مـــدرن اســـت (گیدنز1، 1998).  اعتمـــاد او توأم با نوعی اضطراب و دلهره درونی است 
گیدنز دریکی از آثارش با عنوان »دگردیســی صمیمیت« از نوعی ســرمایه اجتمـــاعی جدید بـــا عنوان 
»رابطه ناب« یا رابطه به خاطر رابطه یاد می کند که در آن افـراد، عـاری از هـر نـوع وابستگی اقتصادی، 
سیاسی، ایدئولوژیک و غیره، صرفا بـه خـاطر مـودت، دوسـتی، عـشق متقابل و باهم بودن به تشکیل 
که در آن هم فکری، هم دلی، همکاری و اعتماد و احترام و بهره مندی و  خانــواده اش اقــدام می کنند 
احساس لذت متقابل جـای هرگونه نـابرابری اجتماعی و تبعیض جنسیتی را می گیرد (گیدنز، 1992).

بوردیــو ســرمایه اجتماعــی را از ســایر انــواع ســرمایه های اقتصــادی، فرهنگــی و نمادیــن متمایــز 
می سازد و برای آن خـــصلتی ســـاختاری و تعـامالتی قائـل اسـت. بوردیو سرمایه اجتماعی را شبکه 
کمابیش نهادینه شده توأم با شـــناخت و تعهـــدات ازجمله اعتماد متقابل  نسبتًا بادوامی از روابط 
کنش های فردی  که به عنوان منابعی بالفعل یا بالقوه موجبات الزم بـــرای تســهیل  تعریف می کند 
کنشگران را فراهم می سازد (بوردیو، 1986: ۳48). او انواع سرمایه ها را قابل تبدیل به  و یا جمعی 
هم می داند، لذا سرمایه اجتماعی در عین اینکه تحـت تـأثیر سایر انواع سرمایه هاست، خود نیز بر 
کنشــگران اجتماعی تحت تأثیر  کیــف آن ها تأثیــر می گذارد (بوردیو، 1997). در دیدگاه بوردیو  کــم و 
کســب انواع ســرمایه ها نائل می شــوند و بر اســاس  دو عامل میدان های اجتماعی و عادت واره به 
آن ها جایگاه خود را در فضای اجتمـاعی و در درون میدان های اجتماعی تعیین می کنند. با توجه 
به تنوع این میدان ها و انـــواع روابـــط متقارن و نامتقارن بین آن ها سرمایه اجتماعی هم می تواند 
کنشگران  گروهی تقسیم شود و بین انواع سرمایه ها و  بـــه انـــواع متفـــاوت مثال درون گروهی یا بین 

بهره مند از آن ها انـواع روابط متقارن و نامتقارن برقرار شود (بوردیو، 1988).

1-  Giddens
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کلمن نیز نظیر بوردیو، ســرمایه اجتمـــاعی را از ســـایر انـــواع ســرمایه های فیزیکی، اقتصادی و  جیمز 
که کنشگر با عضویت  انسانی و ... متمایز می کند و برای آن خصلتی ساختاری و تعامالتی قائل است 
گروه و جلب اعتماد  کنشگـــران بـــا رعایت اصـــول و قواعـد موردپذیرش در آن  گروه و تعامل با سایر  در 
کنش از حمایت جمعی برخوردار می شود  دیگران، به اطالعات موردنیاز دست می یابد و در فرآینـــد 
کنش هاســت (کلمن، 1994). در دیدگاه  (کلمن1، 1990). بنـــابراین ســرمایه اجتمـــاعی تسهیل کننده 
که می تواند درون گروهی یا  کلمن ســرمایه اجتماعی نوعی فرصت پدید آمده از حیات جمعی اســت 
کنشگران فردی یا جمعی را تسهیل نماید. بدیهی است برخورداری  کنش های  گروهی باشد و  بین 
گروه است و این امر ممکن  گروه توأم با تعهدات فرد نسبت به آن  کنشگـر از سرمایه اجتماعی هر  هر 

گروه ها قرار دهد و از سرمایه اجتماعی آن ها محروم سازد (کلمن، 1986). است او را در برابر سایر 

کاســتلز عصر اطالعات را مقارن با ظهور جامعه شــبکه ای می داند. پارادایم نـــوین فن آوری  مانوئل 
گیر شــبکه را در سراســر ســاختار اجتماعی فـــراهم آورده اســت.  گســترش فرا اطالعات بنیان مادی 
حضور یا غیاب در این شــبکه ها، پویایی هر شــبکه در برابـــر شــبکه های دیگـــر منابع حیاتی سلطه 
و تغییر در جامعـــه را تـــشکیل می دهند. در جامعه شبکه ای، ســـاخت اجتماعی برکنش اجتماعی 
گره های به هم پیوســته اســت  کاســتلز از شــبکه، مجموعه ای از نقاط اتصال یا  برتری دارد. منظور 
گره ها به نوع شبکه ها بـــستگی دارد. در عـــصر اطالعات، فرهنگ در برابر بنیان های  که در آن نوع 
مادی اســتقالل نـــسبی می یابد و هویت های جدید نوظهور ازجمله هویت های مقاومت و برنامه 
کاســتلز  دار منشــأ جنبش هــا و دگرگونی هــای اجتمـــاعی جدیــد می شــوند (کاســتلز، 1۳80). بحــث 

تأییدی بـر اهمیت روزافزون فرهنـگ و سرمایه اجتماعی در عصر اطالعات است.

کلمن و بوردیو سرمایه اجتماعی را از دیگـر انـواع سرمایه ها متمایز می کند و  رابرت پاتنام هم به تبع 
گاهی  که مشتمل بر شبکه ای از روابـط و تعامالت توأم با آ آن را به عنوان سازمانی اجتماعی می داند 
کار آیی ســازمان و توســعه  کنش ها در ارتقاء  و اعتماد اجتماعی اســت و با تســهیل و همسوســـازی 
اقتصادی موثر واقع می شــود (پاتنام، 1۳80). بنـــابراین بـــا انـــواع ســازمان ها یا انواع ســرمایه های 
کیف  کم و  که نــوع و  گروهـــی ســروکار داریم  اجتماعــی نظیر ســرمایه اجتماعی درون گروهی یا بـــین 
هـــر یک از آن ها تـــابع عوامـل پدیده ای چـون فرآینـد اجتماعی شدن، آموزش های مدنی، تحوالت 
فنی و ارتباطی و نوع سرگرمی های افـراد و غیره است. پاتنام پیشرفت فناوری های نوین ارتباطی و 
کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش آسیب های اجتماعی تلقی  ایجاد سرگرمی های جدید را موجب 

1-  Coleman
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می کند (پاتنام، 2000؛ سیازانا1 و پاتنام، 2002).

کیــد برنهادهــای مـــدنی، ســـعی دارد در تعریف  فرانســیس فوکویامــا ضمــن نقــد پاتنـــام ازلحــاظ تأ
ســرمایه اجتماعــی مثــل ســایر صاحب نظــران هـــر دو جنبــه عینـــی و ذهنـــی، یعنـــی شــبکه روابط 
کارکرد اصلی  رســمی و غیررســمی و اعتماد اجتماعی را موردتوجه قرار دهـــد (فوکویامـــا، 1۳84). او 
گروهــی بــرای تحقق اهـــداف و منابــع فردی و  ســرمایه اجتماعــی را تســهیل همــکاری و مشــارکت 
کمک به توسعه اقتصادیـ  سیاسی و فرهنگی می داند. فوکویامـــا هـــم نظیر برخی دیگر از  جمعی و 
که برخورداری  گروهـــی قائل است  صاحب نظران برای سرمایه اجتماعی انواع درون گروهی و بـــین 
گـــروه ممکن اســت مانع برخــورداری آنان از  گــروه از ســرمایه اجتماعی محدود در آن  اعضــای یــک 

گروه ها شود (همان: ۳79). سرمایه اجتماعی سایر 

کالوس افه نیز با توجه به ابعاد سرمایه اجتمـــاعی آن را دربرگیرنده روابـــط انجمنـــی، اطمینان به   
نهادها و اعتماد بین اشــخاص و اقوام و خیرخواهی می داند. عوامـــل تـــاریخی، فرهنگی ـ سیاســی 
کیف سرمایه اجتمـــاعی موثر دانـــسته و خـــود سرمایه اجتماعی را به عنوان  کم و  و اقتصادی را در 
کار آیی و توســعه اقتصادی، نظم و صلح جهانی، احســاس امنیت و توســعه معرفی  یکی از عوامل 
کاهش سرمایه  کرده است (تاجبخش، 1۳84). او هم نظیر برخی دیگـر از صاحب نظران به مسئله 

کشور آلمان اشاره می کند (افه2، 1998). کشورهای صـنعتی ازجمله در  اجتماعی در 

ح شــده در دیدگاه ها و نظریه های جامعه شــناختی و غیر جامعه شــناختی،  بــا توجــه به نــکات مطر
کنشــگران و پیشــنهادهای ارائه شــده در سیاست ها و خط مشی ها چهار نشریه و  به ویژه در ارتباط 

کرد: دیدگاه را می توان از هم تفکیک 

دیدگاه اجتماع محلی گرا،- 1
دیدگاه شبکه ها،- 2
دیدگاه نهادی،- ۳
دیدگاه هم افزایی- 4

1-  Caiazza
2-  Offe
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شکل 2-1. چهار نظریه اصلی سرمایه اجتماعی

به این ترتیب با رویکردی تلفیقی و بر اساس دیدگاه ها و نظریه های فوق می توان سرمایه اجتماعی 
را متشــکل از مجموعــه روابــط و پیوندهــای اجتماعــی، اعتمـــاد در ســـطوح مختلـــف، هنجارهــا، 
کیــف آن بـــه عوامــل و عناصر  کــم و  کــه  حمایــت اجتماعــی و روابــط انجمنــی و مـــشارکت دانـــست 

ساختاری، میانی و فردی از وابسته است.

گســترده ای در حــوزه ســرمایه اجتماعــی  عــالوه بــر دیدگاه هــا و نظریه هــا، پژوهش هــا و مطالعـــات 
گزارش های منتشــره را می توان در ســه ســطح تجارب بین المللی، تجارب ملی  انجام شــده اســت. 
کلمن،  کرد. هـــانی فـــن ازجمله مـــدیران مـــدارس محلـــی آمریکا با افرادی مانند  و تجارب تقسیم 
کسانی مانند پاتنام  پکســتن و پورتس با دیدی جامع تر به مســئله سرمایه اجتماعی پرداخته اند و 
و فوکویاما در تصریح و تشــریح ابعاد و عوامل و پیامدهای ســرمایه اجتمـــاعی نقـــش قابل توجهی 
کانادا، استرالیا، یونان،  گزارش های بانک جهانی،  کردنـــد و در ادامـــه بـــه فعالیت و  در امریکا ایفـــا 
کردن ابعاد مختلف  که با لحاظ  انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هند، مـالزی می توان اشاره نمود 

در این حوزه تالش های تجربـی را بـه ثبت رسانده اند.
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2-8. سرمایه اجتماعی و بی نظمی
روبرت پاتنام یکی از مهم ترین نظریه پردازان در حوزه ســرمایه اجتماعی اســت. پاتنام در آثار متعدد 
خود به بحث از افول و یا فرسایش سرمایه اجتماعی می پردازد (پاتنام، 1995، 2001، 1996، 1۳80). او 
با انتشار کتاب بولینگ یک نفره (پاتنام، 2001) به طورجدی به بحث افول سرمایه اجتماعی و تأثیرات 
که در ســال 1995  کتــاب را بر اســاس مقاله ای با همیــن عنوان  کــه ایــن  آن در جامعــه می پــردازد. او 
نوشته است (پاتنام، 1995) بر این ادعا است که افول سرمایه اجتماعی جامعه آمریکا را با شهروندانی 
کرده است. ازنظر او ضعف سرمایه اجتماعی  کمتر مشارکت جو در زندگی اجتماعی مواجه  درون گرا و 

کرد. زندگی اجتماعی را با مشکالتی ازجمله افزایش بی نظمی و جرائم روبرو خواهد 

اعتماد، هنجارهای همیاری و شــبکه ها؛ ســه مفهوم محوری در نظریه پاتنام از ســرمایه اجتماعی 
است. سرمایه اجتماعی هم تأثیرات فردی و هم تأثیرات اجتماعی دارد. افراد با سرمایه اجتماعی 
کنش های جمعی موثری انجام دهند (پاتنام، 199:1۳6).  تالش می کنند موثرتر از دیگران باشند و 
بــه نظــر او منابع ســرمایه اجتماعــی مانند اعتماد، هنجارها و شــبکه ها معموال خــود تقویت کننده 
و خــود افزاینــده هســتند. دور باز تولیدکننده فضایــل به تعادل اجتماعی همراه با ســطح باالیی از 
گی ها  همــکاری، اعتمــاد، معاملــه متقابــل، مشــارکت مدنی و رفاه جمعی منجر می شــود. ایــن ویژ
گی ها در جوامع غیر مدنی نیز خصلتی خود  معرف جامعه مدنی هســتند. برعکس فقدان این ویژ
تقویت کننــده دارد. عهدشــکنی، بی اعتمــادی، فریــب و حیلــه، بهره کشــی، انزوا، بی نظمــی و رکود 

یکدیگر را در یک جو خفقان آور دورهای باطل تشدید می کنند (پاتنام، 1۳80: ۳0۳).

 پاتنام در بحث از عدم دخالت مدنی در جامعه معاصر آمریکا به بحث از فرسایش سرمایه اجتماعی 
می پــردازد. ازنظــر او نه تنهــا مشــارکت های مدنی در جامعــه آمریکا در دهه 1960 به بعد نســبت به 
گذشته رو به افول رفته است این تأثیر در فعالیت های اجتماعی غیررسمی هم مشاهده می شود. 
ازنظــر او تأثیــر ایــن فرســایش در تغییر رفتــار ازجمله تمایــل فزاینده راننــدگان به عبــور از چراغ قرمز 
کــه در رابطــه بــا  و افزایــش جرائــم قابل مشــاهده اســت (پاتنــام، 1۳80: 145-152). او در تحقیقــی 
اندازه گیــری ســرمایه اجتماعــی و پیامدهــای آن در 10 ایــاالت آمریــکا انجام می دهد بین فرســایش 
ســرمایه اجتماعــی و ســطح جرم، فرار از مالیــات و نابرابری های مدنی و اقتصــادی رابطه می بیند. 
بــه نظــر او جرم به شــکل بســیار قــوی و به طور معکــوس با ســرمایه اجتماعی پیش بینی می شــود. 
مثــال میــزان قتل با میزان پایین ســرمایه اجتماعــی در برخی ایالت در رابطه اســت. در ایالت هایی 
که ســرمایه  کمتر اســت. همچنین در ایاالتی  کــه ســرمایه اجتماعــی باالتری داشــته اند میزان قتل 
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کمتر ســتیزه گر هستند. این موضوع در رابطه با فرار از مالیات و  اجتماعی باالتری داشــته اند مردم 
که مردم دخالت های مدنی بیشتری برخوردارند بیشتر  گریز از قانون هم صادق است. درجاهایی 
که شاخص های سرمایه اجتماعی باالتری برخوردار  قوانین را رعایت می کنند. همچنین در ایاالتی 

کمتر است (پاتنام، 2001: 51-41). هستند نابرابری های مدنی و اقتصادی 

که هرچنــد ازنظر پاتنام تأثیر درونی ســرمایه اجتماعی بر جامعه  گرفت  درمجمــوع می تــوان نتیجه 
گســترش دموکراســی، افزایش شــهروندانی با جهت گیری معطوف به اجتماع و قانون مدار  مدنی و 
کــه با دولــت بهتر همــکاری می کننــد (توســلی، 1۳84: 20)؛ اما فرســایش ســرمایه اجتماعی  اســت 
گذارد. یکی از این نتایج نادیده  می تواند هم برای فرد و هم برای جامعه نتایج زیانباری را برجای 
کــه از ســرمایه اجتماعی پایینــی برخوردارند.  گرفتــن هنجارهــای اجتماعــی از طرف افرادی اســت 
به هرحال نظریه پاتنام توســط محققان دیگر برای بررســی مســائل اجتماعی به خصوص انحرافات 
مورداستفاده قرارگرفته است (مسنر1 و همکاران، 2004؛ نوریس2، 1996). به نظر این محققان نظم 

کاهش سرمایه اجتماعی قرار می گیرد. اجتماعی به شدت تحت تاثیر 

مدل موردنظر پاتنام درباره فرســایش قاطع ســرمایه اجتماعی موردنقد قرارگرفته اســت (فوکویاما، 
کســتون4، 1999). فرانســیس فوکویامــا ازجملــه  1۳85: 118؛ فیلــد، 1۳86: 6۳؛ هــال۳، 1999؛ پا
کتاب پایان نظم، ســرمایه  سرشــناس ترین نظریه پــردازان در حــوزه ســرمایه اجتماعی اســت. او در 
گروه ها می دانــد نه افراد. او  اجتماعــی و حفــظ آن (1۳85، 1997)، ســرمایه اجتماعــی را متعلق به 
کتاب با بحث از فروپاشی بزرگ، انحرافات اجتماعی را نمادی از افول سرمایه اجتماعی در  در این 

جامعه می داند.

گانــه ای با عنوان فروپاشــی بزرگ، ماهیت انســانی و بازســازی نظام اجتماعی  کتــاب جدا امــا او در 
(1999) به طــور مشــخص دربــاره هنجارهــا و ارزش های اجتماعــی بحث می کند. به نظــر او از اوایل 
کشــورهای غربی شاهد فروپاشــی در نظم اجتماعی بوده اند.  دهه 1960 تا اوایل دهه 1990 بیشــتر 
به نظر او این فروپاشی بزرگ به سه شکل خود را نشان داده است: اول افزایش در میان جرم، دوم 
افول در اعتماد بین شــخصی و ســوم اضمحالل خانواده. فوکویاما به جای ســنجش و اندازه گیری 
ســرمایه اجتماعــی به عنــوان یــک ارزش مثبــت، فقدان ســرمایه اجتماعــی را از طریق آســیب های 
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که چون ســرمایه اجتماعی وجود هنجارهای رفتاری  اجتماعی ارزیابی می کند. فرض بر این اســت 
مبتنــی بر تشریک مســاعی را منعکــس می کند، انحرافات اجتماعی نیز بالفعل بازتاب نبود ســرمایه 
بــرای توضیــح تاثیــرات ســرمایه  بــود (فوکویامــا، 1۳85: 19؛ 2001: 12-16). او  اجتماعــی خواهــد 
گروهی) و شکل گیری شعاع اعتماد  اجتماعی بر جامعه از شکل پیوندهای اجتماعی (درون-برون 
که می توان آن  کند  گروهی منفی ایجاد  حرف میزند. پیوندهای درون گروهی می تواند روابط برون 
گروه موانع بیشتری  را شــعاع بی اعتمادی نامید. هرچقدر این شــعاع بی اعتمادی بیشتر باشد آن 
نســبت بــه جامعــه پیرامون خــود به وجود مــی آورد تــا جائیکه می توانــد موجب نفرت و خشــونت 

گروه شود (فوکویاما، 1۳85: 127-126). ج از  نسبت به افراد خار

که به نظر پاتنام و فوکویاما سرمایه اجتماعی برای نظم اجتماعی از اهمیت  درمجموع می توان گفت 
فوق العــاده ای برخــوردار اســت. از ایــن منظــر بی نظمــی اجتماعــی و فیزیکــی شــهروندان نشــانه ای 
گروهــی در جامعه اســت. مثال تخریــب محیط شــهری از طریق  از فقــدان ســرمایه اجتماعــی بــرون 
گروهی باشــد. این موضوع  رفتارهای وندالیســتی می تواند تحت تأثیر ضعف ســرمایه اجتماعی بین 
در رابطــه بــا بی هنجــاری اجتماعی از طریق عدم رعایت قوانین در بخشــه ای مختلف جامعه صدق 
کند. درواقع در وضعیت فرسایش سرمایه اجتماعی به نوعی ضعف در پیوند اجتماعی روبرو هستیم.

کســتون ســرمایه اجتماعــی را بــه دو بعــد پیوندهــای عینی و پیوندهــای ذهنی تقســیم می کند   پا
کســتون، 1999: 9۳). بــر ایــن اســاس می توان فرســایش ســرمایه اجتماعــی را در دو بعد عینی و  (پا
ذهنــی موردبررســی قــرارداد. ســرمایه اجتماعــی منفی به عنــوان یک ســازه از طریــق دو بعد عینی 
و ذهنــی قابل بررســی اســت. فرســایش ســرمایه اجتماعــی در بعــد ذهنــی بــا مولفه هایــی چــون 
بی اعتمــادی اجتماعــی، ضعف مشــارکت ذهنی و احســاس آنومی ســنجیده شــده و در بعد عینی 
کنترل اجتماعی، ضعف روابط رســمی و ضعف روابط غیررســمی ســنجیده می شــود.  نیز با ضعف 
که نتیجه  که ضعــف پیوندهای ذهنی و عینــی در جامعه  مهم تریــن قضیــه این تحقیق این اســت 
فرســایش ســرمایه اجتماعــی یــا به عبارتــی، ضعف رابطه فــرد با جامعــه (اختالل رابطه ای) اســت، 

موجب بی نظمی اجتماعی - فیزیکی می شود.

کاهــش ســرمایه اجتماعی موجــب بی نظمــی فیزیکی و  کــه  مطالعــات تجربــی نیــز نشــان می دهد 
کارد1 و همــکاران، 201۳). وقتــی افــراد  اجتماعــی در جامعــه می شــود (هیــل و همــکاران، 2014؛ پــا
کاهش یابــد، حس مشــارکت پذیری اجتماعی در  کننــد و بی اعتمادی  در جامعــه احســاس آنومی 

1-  Packard
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کاهــش می یابــد و طبعــًا در این وضعیــت افراد تمایلــی به رعایــت هنجارها و نظــم اجتماعی  افــراد 
کنترل اجتماعی ضعیف تأثیر غیرقابل انکاری بر بی نظمی در هر دو نوع فیزیکی  ندارنــد. همچنیــن 
و اجتماعی دارد (کرمی و همکاران، 1۳9۳؛ صادقی فسایی و امینیان، 1۳9۳). در وضعیت فقدان 
کنتــرل اجتماعــی افــراد به راحتی هنجارهای اجتماعی را شکســته و به محیط آســیب می رســانند. 
همچنین ضعف روابط رســمی و غیررســمی افراد در جامعه به عنوان شاخصی از سرمایه اجتماعی 
عینی جمع گرایی را در افراد کاهش داده و زمینه ساز هنجارشکنی در میان افراد در جامعه می شود. 
کاهش پیوستگی اجتماعی موجب انحرافات اجتماعی می شود (جب1 و همکاران، 2009). درواقع 

شکل 2-2. ابعاد و مولفه های فرسایش سرمایه اجتماعی (فیروزجاییان و مجیدی، 1۳97)

2-9. سرمایه اجتماعی و توسعه
کــه بــر اهمیت توســعه اجتماعی، رشــد  در دهــه 1990 مفاهیــم جدیــدی از توســعه جایگزیــن شــد 
کید  ســرمایه انســانی، نقش اجتماعات محلی و فعالیت های آن ها در توسعه منطقه ای و محلی تأ
کار می رود به 80 ســال پیش  که امروزه به  می ورزد. ســابقه اصطالح ســرمایه اجتماعی به معنایی 
و نوشــته های لیدا جی.هانیفان2، سرپرســت مدارس ویرجینیای غربی در آمریکا، برمی شــود. بعد 
گروهی از  از هانیفــان، اندیشــه ســرمایه اجتماعــی تا چندیــن دهه ناپدید شــد، ولی در دهــه 1950 
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کانادایــی (ســیلی1 و همــکاران، 1956) و در دهــه 1960 یــک نظریه پــرداز  جامعــه شناســان شــهری 
مبادله2 (هومانز۳، 1961) و یک استاد مسائل شهری (جیکوب، 1961) و در دهه 1970 اقتصاددانی 
که دربــاره این  کردنــد. هیچ یــک از ایــن نویســندگان از آثــار قبلی  بــه نــام لــوری4 (1979) آن را احیــا 
کار  موضوع نوشته شده بود سخنی نگفتند، ولی همگی همان اصطالح عام سرمایه اجتماعی را به 

کنند. گرفته اند تا حیاتی بودن و اهمیت پیوندهای اجتماعی را در آن خالصه 

که پاتنام  کاری  کلمــن (1988 و 1990) درباره آموزش وپرورش انجــام داد و  که  پژوهــش ســازنده ای 
کارهای جاری  کثــر  کــرد الهام بخش ا (199۳ و 1995) راجــع بــه مشــارکت مدنــی و عملکــرد نهــادی 
که ُنه عرصه اساســی خانواده و رفتار جوانان،  شــد. ازآن پس نوعی وحدت در تحقیقاتی پدید آمد 
کار و سازمان، دموکراسی  مدرسه و آموزش وپرورش، زندگی اجتماعی (از جهات مجازی و مدنی)، 
توســعه  و  کنــش جمعــی، بهداشــت عمومــی و محیط زیســت، جــرم و خشــونت  و حکمروایــی، 
اقتصــادی را عماًل با یکدیگر پیوند می داد (تاج بخش5، 2005). رایج ترین تعریف ســرمایه اجتماعی 
گی هــای ســازمان اجتماعــی همچــون شــبکه ها و هنجارهــا و اعتمــاد اجتماعی اشــاره دارد  بــه ویژ
کریشــنا و شــریدر6،  کــه همــکاری و مشــارکت بــرای منافع متقابل را تســهیل می کند (پاتنام، 1995؛ 
کــه درزمینه  ی تعریف ســرمایه اجتماعی شناسایی شــده  کریشــنا، 2004). باوجــود مســائلی  1999؛ 
کردن فقر و  کرد اندیشــه ســرمایه اجتماعی به عنوان رهیافتی برای ریشــه کن  اســت نمی توان انکار 
کشــورهای  افزایــش رفــاه خانــوار در مناطق عقب افتاده، به ویژه در مناطق شــهری و روســتایی در 

درحال توسعه مورد مالحظه قرار می گیرد.

در تعریف سرمایه اجتماعی با رویکرد معیشت پایدار، وزارت توسعه بین المللی انگلستان7 تصریح 
کرد برگ خریدهای مقدماتی برای تعیین ســطح معیشــت خانوار شــامل ســرمایه طبیعی، سرمایه 
انسانی، سرمایه فیزیکی، سرمایه مالی و سرمایه اجتماعی است. در بین این برگ خریدها، سرمایه 
اجتماعی به لحاظ زمینه ســاز بودن با شــاخص های ترکیبی می تواند جایگزین چهار ســرمایه دیگر 
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کاتا2، 2002). شود (دی اف آی دی1، 1999؛ سا

که بیشــتر مناطق شــهری و به ویژه روستایی در جهان سوم سرمایه فیزیکی و مالی در سطح  ازآنجا
پاییــن دارنــد و بــا محدودیت هایی در ارتبــاط با منابع طبیعی مواجه هســتند، ســرمایه اجتماعی 
به عنوان ســرمایه ای در راســتای پذیرش و به کارگیری برنامه های توسعه بسیار موثر است. سرمایه 
کاســتی های آن را  اجتماعی می تواند مکمل مناســبی برای ســرمایه های مالی و اقتصادی باشــد و 
کاهش انحرافات  کم هزینه و پایان ناپذیر اســت و می تواند ارتقای امنیت و  کند، زیرا بســیار  جبران 
اجتماعــی را بــرای جامعــه روســتایی به ارمغــان بیــاورد (خانــی۳ و همــکاران، 201۳). باالند معتقد 
است در سایه تقویت سرمایه اجتماعی، نیروی عظیم هم افزایی ایجاد می شود و این نیروها برای 
که به دنبال آن  حمایت از برنامه های رشد و توسعه بستر را فراهم می کنند (باالند و پالتو4، 1996) 
که درنهایت منجر به  کنان بود  می توان شاهد افزایش سطح زندگی و بهبود وضعیت اقتصادی سا

کیلپاتریک5، 2000). تثبیت جغرافیایی (زیست پذیری) در مناطق می شود (فالک و 

کاهش  گی هایــی نظیر اعتماد و هنجارها و شــبکه ها، (پاتنــام، 199۳) به عنوان عامل علی برای  ویژ
ک8، 2001) و حکمروایی  ک و نا انحراف و فساد (اوسالنر6، 2001)، رشد اقتصادی (وایت لی7، 2000؛ زا
ک، 2002) نشــان داده شــده اســت (بجورناســکوف و سوندســن9، 200۳). اصطالح ســرمایه  وب (نا
اجتماعی به طور وســیع توسط محققان و سیاســت گذاران به عنوان مفهومی مناسب در محتوا در 

ارتباط با توسعه جوامع موردتوافق واقع شده است (یوکواما و ایشیدا10، 2006).

مطالعات اخیر روی ســرمایه اجتماعی و توســعه پایدار به بازتولید پوشــش معنایی وســیع به این 
کالســیک در مورد موضــوع متمایل هســتند (مگنانی و  مفهــوم از طریــق ادبیات جامعه شــناختی 
که در  ح اســت  اســتروفی11، 2009). در بطــن مفهــوم توســعه پایــدار، رهیافت هــا و نظریه هایــی مطر
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ســطح جوامــع شــهری در تصمیم گیری هــا اعتبــار ویــژه ای دارد. بــا عنایت بــه این مطلــب، یکی از 
اهداف مورد تأمل در توسعه پایدار، توانمندسازی و ظرفیت سازی و شبکه سازی است. همان طور 
کرده اند توانمندســازی و ظرفیت سازی و شبکه سازی جامعه تنها با  که بســیاری از محققان اظهار 
رشــد اقتصادی همراه نیســت (چیرز1 و همکاران، 2005)، بلکه توســعه اجتماعی در جوامع شهری 
به منظور پی ریزی تصمیم گیری های خوب درباره نظارت، منابع طبیعی و انسانی و فرهنگی را نیز 
که می تواند در هر زمان و مکانی برقرار شــود و بهبود یابد  دربر می گیرد. همچنین شــیوه ای اســت 
(موسســه آســپن2، 1996). این مفهوم با توسعه پایدار و پایداری پروژه های توسعه در ارتباط است 
(شــوارز۳ و همــکاران، 2011). تکلیــف مهــم توانمندســازی و ظرفیت ســازی شــهری، افزایش روابط 

اجتماعی و شبکه های اجتماعی و سرمایه اجتماعی است (پاتنام، 199۳).

که عبارت اند از دو ُبعد ساختاری سرمایه اجتماعی  کریشــنا از دو بعد ســرمایه اجتماعی نام می برد 
و ُبعد شــناختی. ُبعد ســاختاری و ُبعد با شــبکه ها، نقش ها، قوانین و پیشــینه ها در ارتباط اســت. 
گرایش هــا و باورهــا ارتبــاط دارد. در ســنجش ســرمایه  بعــد شــناختی نیــز بــا هنجارهــا، ارزش هــا، 
اجتماعــی درنظرگرفتــن هــر دو بعــد را مهــم می داننــد. عناصــر ســاختاری ســرمایه اجتماعــی بایــد 
کنش  گانــه از عناصر شــناختی برآورد شــوند. درحالی که عناصر شــناختی زمینه را برای  به طــور جدا
کنشی را تسهیل  جمعی ســودمند مردم فراهم می کند، عناصر ســاختاری سرمایه اجتماعی چنین 
می کنــد (محمــودی و همــکاران، 1۳95: 624)؛ بنابراین، تبیین نقش دولت، مشــارکت، اطمینان 
و اعتمادســازی، برنامه ریــزی ارتباطی و تعاملی و غیره ازجمله تحــوالت مربوط به فرایند جدید در 

برنامه ریزی فضایی و توسعه پایدار شهری است (هیلی4، 1997؛ هیلی و همکاران، 1999).

در ایــن زمینــه نقــش نهادهــا و نهادگرایی اهمیــت ویژه ای دارد. نهــاد و تئــوری نهادگرایی فقط در 
عرصه اقتصادی ظهوری دوباره نیافته است، بلکه نهادگرایی جدید در حوزه هایی همچون علوم 
سیاسی، جامعه شناسی، علوم جغرافیا، برنامه ریزی و به ویژه در حوزه های مرتبط با حکمروایی و 
گفت شکل گیری سرمایه اجتماعی  سازمان قابل ردیابی است (افتخاری و بدری5، 2012). می توان 
به عنوان یکی از ارکان و ابعاد توسعه پایدار در فرایند تکاملی خود برای هم پیوندی با توسعه پایدار 
کــردن ضرورتــی اجتناب پذیر  کــه بــه لحــاظ هنجاری بــودن و بومی  معیارهــا و شــاخص هایی دارد 

است.
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2-10. شاخص های سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار
کاوی متــون نشــان می دهــد توجه به ایجاد شــاخص های توســعه پایدار برای اولیــن بار در دهه  وا
ح شــد. ســپس در دهه های بعد، نهضت توســعه شــاخص ها شــکل  ۳0 میالدی به طورجدی مطر
گرفــت. شــاخص ها در ابتدا مشــتمل بــر جنبه هــای اقتصادی بودند و شــاخص هایی چــون تولید 
کلی رفاه ملت ها عمومیت یافت. در طی  ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی به عنوان شــاخص 
کردند تا اینکه شاخص  دهه های 60 و 70 میالدی بعضی پژوهندگان به این معیار و روش اعتراض 
کســی بود  گبورن در اوایل قرن بیســتم نخســتین  گرفت. ویلیام ا کانون توجه قرار  اجتماعی نیز در 
کرد (محمــودی و همکاران،  کــه ســنجه های آمــاری را برای پایش روندهــا و تغییر اجتماعــی ایجاد 

.(624 :1۳95

کشــورهای  که بخش وســیعی از فعالیت خود را به بررســی و مطالعات توســعه ای در  بانک جهانی 
کرده اســت، قســمت مجزایی را به بررســی رابطه ســرمایه اجتماعی و توسعه  توســعه نیافته متمرکز 
کشــورها اختصاص داده اســت و در بحث های نظری و سنجشــی و تاثیرگذاری ســرمایه اجتماعی، 
ح ها و مطالعات فراوانی انجام داده است. ازجمله مطالعات مدنظر آن ها، تعریف و بومی سازی  طر
گون و راهبردهای افزایش  گونا کشــورهای  کردن این مفهوم در  بحث ســرمایه اجتماعی، عملیاتی 

و ارتقای آن به منظور توسعه است (فتحی، 2012).

اوج تکامــل شــاخص ســازی ســرمایه اجتماعــی را می تــوان تکامل فرایند شــاخص ســازی توســعه 
که ســرمایه اجتماعی را به عنوان  کرد این اســت  که باید به آن توجه  پایدار دانســت. نکته راهبردی 
کار باید از مجموعه ای از  مفهومی پیچیده نمی توان با سنجه ای منفرد یا عدد سنجید. برای این 
کرد. به تعبیر لوی اشتراوس سرمایه  گون آن را مقایسه  گونا کرد تا بتوان ابعاد  شاخص ها استفاده 
اجتماعــی یــک مفهوم در زمان اســت، یعنی یک فرایند در حال وقوع اســت، نــه یک عنصر ثابت و 
ایستا. لذا سنجش این مفهوم باید در طول زمان و نه به صورت ایستا در یک لحظه خاص صورت 
که سرمایه اجتماعی مانند دیگر پدیده های اجتماعی در متن تاریخ و اجتماع  گیرد؛ بنابراین ازآنجا
ج از فرهنگ هــای خاص،  که ســرمایه اجتماعــی را خــار کاربــرد ســنجه هایی  بــه وجــود می آیــد لــذا 
محیط های سازمانی، زمینه های تاریخی و ساختارهای قدرت در نظر می گیرند یکی از مشکالت و 

چالش های عمده در این زمینه است (هیلی، 2002).

گرچه دشــوار اســت ولی غیرممکن نیســت. برخی تحقیقات با تلفیق  ســنجش ســرمایه اجتماعی ا
کیفی و تطبیقی بــه دنبال اندازه گیری این مفهوم بوده انــد. درواقع، با توجه به  کمــی،  متدولــوژی 
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نقش بالقوه سرمایه اجتماعی در کاهش فقر و تقویت توسعه پایدار، تالش های زیادی برای طراحی 
که ادبیات تجربی  ح می کند  گرفته است. دورالف1 مطر ابزارهای سنجش سرمایه اجتماعی صورت 
ســرمایه اجتماعی مملو از تعاریف مبهم، ســنجش ضعیف داده ها، نبود شــرایط مقایســه پذیری و 

ح شده است (ساباتینی2، 2005). اطالعات الزم برای پذیرش صحت ادعاهای مطر

به منظــور حــل ایــن مشــکالت، یکپارچه ســازی تکنیک هــای جمــع آوری داده های مکمــل هنگام 
تالش برای تجزیه وتحلیل مفهوم پیچیده ای همچون ســرمایه اجتماعی اهمیت ویژه ای دارد. به 
دنبال رشد و توسعه ادبیات سرمایه اجتماعی، محققان منابع قابل توجهی از ابزار بررسی منابع و 
کرده اند  کیفی در ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی ایجاد  کمی و  داده ها را برای بهبود شاخص های 

که در اینجا به چند مورد از این منابع اشاره می شود:

ابــزار ارزیابی ســرمایه اجتماعی )SCAT(: ایــن ابزار مجموعه شــاخص ها و روش های مربوط به 
سطوح سرمایه اجتماعی شناختی و ساختاری را در جوامع ذینفع از پروژه های توسعه می سنجد. 
کیفی مفید برای تعیین ســطوح پایه ســرمایه اجتماعی و  کمی و  Scat بر مبنای تســاوی داده های 
نظارت بر پیشرفت در طول اجرای پروژه، تجزیه وتحلیل روابط بین شاخص های توسعه و انباشت 
ســرمایه اجتماعی را میســر می سازد. ســنجش سرمایه اجتماعی توســط این ابزار تحت عنوان سه 
کیفی را با بررســی جامعه بــرای ارزیابی ابعاد  کلی اســت: 1. مشــخصات جامعه: روش هــای  مؤلفــه 
مختلف ســرمایه اجتماعی در ســطح جامعه، ازجمله شناســایی دارایی ها و موهبت های جامعه، 
اقدام جمعی، همبســتگی اجتماعی، حل تعارضات، حکومت محلی و تصمیم گیری، شــبکه های 
کم سازمانی ادغام می نماید؛ 2. بررسی خانوار: شامل ۳9 شاخص سرمایه اجتماعی  سازمانی و ترا
ســاختاری و 21 شــاخص مربوط به ســرمایه اجتماعی شــناختی اســت؛ ۳. مشــخصات ســازمانی: 
کــه شــامل  کــه در میــان نهادهــای رســمی و غیررســمی وجــود دارد  ترســیم روابــط و شــبکه هایی 
یکپارچه ســازی داده ها به همراه یک فرم مصاحبه نیمه ســاختاریافته با سیستم امتیازدهی برای 

ارزیابی ظرفیت و پایداری سازمانی است (کریشما و شریدر، 1999).

کشــور اروپایی  کاربــران خانگی اروپایی: این بررســی از ســرمایه اجتماعی در 16  بررســی اعضــای 
انجام شــده اســت. تعــدادی از شــاخص های به کاررفتــه در ایــن بررســی عبارت انــد از: عضویــت در 
ج از خانه، روابط با  انجمن هــای مختلــف، تعامل با همســایگان، روابط با دوســتان و افرادی خــار

1-  Durlauf
2-  Sabatini
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کسب شغل توسط افراد (هیلی، 2002). اعضای خانواده و چگونگی 

بررســی ارزش هــای جهانــی1: ایــن منبع توســط یــک شــبکه بین المللی علــوم اجتماعــی هدایت 
می شود. شاخص های موردنظر در این بررسی به طور عمده بر اعتماد بین شخصی و اعتماد نسبت 
بــه نهادهــای فعــال در جامعه متمرکز اســت (هیلــی، 2002). عالوه بر ایــن ابزارها، برای شناســایی 
کنون درزمینه ســرمایه  که تا بهتر مؤلفه ها و شــاخص های ســرمایه اجتماعی می توان به مطالعاتی 

کرد. اجتماعی و توسعه انجام شده است نیز استناد 

کاوی ابزارهای ســنجش ســرمایه اجتماعی نشــان می دهد هدف، ارتباط سرمایه  که وا همان طور 
اجتماعــی بــا نتایــج متغیرهایی نظیر رفاه جامعه یا خانوار، دسترســی به خدمات یا شــاخص های 
توسعه ای خواهد بود. در چنین مواردی نیاز است تا پرسشنامه ارزیابی سرمایه اجتماعی با سایر 
مدل های ارزیابی مربوط به درآمد یا هزینه و استفاده از خدمات ترکیب شود. رشد شواهد تجربی 
کیفی به خوبی  کمــی و  کنون با اســتفاده ازّ  انواع ابزارهای  که ســرمایه اجتماعــی تا نشــان می دهــد 
کیفی  اندازه گیــری شــده اســت. درواقع در ایــن مفهوم نمی تــوان در متغیر اقتصــادی از روش های 
گرفــت، بلکــه ترکیبی از هــر دو روش  و مطالعــات مــوردی جامعه شــناختی و انسان شــناختی بهــره 
می تواند در جداسازی نقش سرمایه اجتماعی در افزایش درآمد و یا تسهیل دسترسی به خدمات 

و به طورکلی توسعه پایدار موفقیت آمیز باشد.

کیفی را دربر  کمی و   ابزار ارزیابی ســرمایه اجتماعی در ســطح جامعه و ســطح ســازمانی مؤلفه  های 
کیفی امکان پذیر خواهد بود.  می گیرد، درحالی که بررسی سرمایه اجتماعی در سطح خانوار با ابزار 
گــردآوری و تجزیه وتحلیل داده های ســرمایه اجتماعــی عبارت انــد از: خانوار،  واحــد تحلیــل بــرای 

جامعه و روستا، نهادها و سازمان ها (گروتاارت و باستالئر، 2002).

از سوی دیگر، رز (1999) رویکرد جایگزین قابل تأملی را به منظور سنجش سرمایه اجتماعی فراهم 
گرفت و آن ها را به لحاظ  کرد. او از رویکردهای تئوریکی برای تجزیه وتحلیل سرمایه اجتماعی بهره 
که در آن سرمایه  کرد. دسته اول »نظریه موقعیتی« است  مفهومی به سه دسته جایگزین تقسیم 
اجتماعی موقعیتی و ابزاری تعریف شده است یعنی، این نوع اصطالحا سرمایه اجتماعی از فردی 
کرده  کلمن (1990) معرفی  به فرد دیگر و از موقعیتی به موقعیت دیگر متفاوت اســت. این طبقه را 
که  اســت. دســته دوم تحــت عنــوان »رویکردهــای روانــی و اجتماعی« اســت و بــه این اشــاره دارد 
ســرمایه اجتماعــی مجموعــه ای از باورها و هنجارهای فرهنگی اســت. حامیان ایــن رویکرد بر این 
1-  World Values Survey
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کــه ســازمان های داوطلبانــه درنتیجه اعتمــاد پدیدار شــده اند؛ یعنی ســرمایه اجتماعی در  باورنــد 
ذات با اعتماد برابر است.

ســرمایه اجتماعی از فردی به فرد دیگر متفاوت اســت، اما به طور موقعیتی ســازگار اســت (ثابت). 
ایــن رویکــرد را اینگلهــارت و اســلینر1 (2002) نشــان داده انــد. »نظریه هــای فرهنــگ« دســته ســوم 
گرفته شــده اســت. ســرمایه  اســت. در اینجــا فرهنــگ به عنوان منبعی از اعتماد و همکاری در نظر 
اجتماعــی در میــان افــراد متعلق به فرهنگ های مشــابه (جامعه) و ســازگار از وضعیتی به وضعیت 
که باید به طور بســیار ســاده به شناســایی ســرمایه  دیگر متجانس اســت. این به معنای آن اســت 
کشــور یا یــک منطقــه جغرافیایی خاص  اجتماعــی بــرای یــک فرهنــگ خــاص، به عنوان مثال یک 
کریشــنا و اووف (1999) از یــک رویکــرد تــک کاره بــرای  پرداخــت (فوکویامــا، 1995). عــالوه بــر ایــن، 
که شاخص سرمایه اجتماعی  کرده اند  کرده اند. همچنین تصریح  سنجش سرمایه اجتماعی دفاع 
کشــاورزی ســازگار  نیازمنــد اســت تا بــا الگوی زندگی در مناطق جغرافیایی مختلف به ویژه شــرایط 

باشد (هجولوند و سوندسن2، 2000).

2-11. شاخص های سنجش سرمایه اجتماعی و نقد آن ها
کوشــش های چندی نیز برای تدوین روش اندازه گیری چنین ســرمایه ای به عمل آمد اما هیچ یک 
از آن هــا از قیــد تضادهــا و ابهام هــای درونــی این مفهوم رها نشــده اند و شــاخص هایی نارســا را به 

دست داده اند.

شــاخص پاتنــام (2000) بــادل مشــغولی های اجتماعــی، فعالیــت ســازمانی و مقوله هایــی چــون 
کــه  انتخابــات و مشــارکت های شــهروندی و دیدوبازدیــد دوســتان ســروکار دارد. امــا همــه این هــا 
که  کمی درآمده اند و ضمنًا ازآنجا کیفی و اجتماعی دارند با مقیاس هایی نامعین به صورت  ماهیت 
 به 

ً
هدف این فعالیت ها یکسان نیست نمی توانند شاخص های معناداری باشند، مگر آن که عمدا

که در آن صورت مفهوم و شــاخص سرمایه  گروه های محدود و دارای هدف مشــخص برویم  ســراغ 
گــروه مســتتر اســت یا می تواند چیزی به جز شــاخص موردنظر باشــد.  اجتماعــی در درون خــود آن 
که مأمور عملیات ویژه نظامی در منطقه ای ناآشــنا اســت،  گروهان پیــاده خمپاره انداز  بــرای یــک 
کافی، اعتقاد و ایمان ایدئولوژیک،  کارآمد، آموزش  درنهایت این فرماندهی مناسب، سازمان دهی 

1-  Ingelhart and Uslaner
2-  Hjollund and Svendsen
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که موفقیت را تضمین می کند. در این  شــرایط جوی، غفلت دشــمن، شانس و این مقوله ها است 
گر به طور مشــخص از حالت ابهام بیرون بیاید  که ا صورت پدیده مبهمی مانند ســرمایه اجتماعی 
بــه یکــی از عوام مشــخص یاد شــد بــاال تبدیل می شــود دیگر نمی توانــد موضوعیت بیابــد. درواقع 

کرد. که موضوع را بیهوده پیچیده  درست نیست 

شاخص هال (1998) میزان شبکه های جامعه پذیری را به اضافه هنجارهای اعتماد اجتماعی برای 
این جامعه پذیری پیشــنهاد می  کند. این شــاخص نسبت به شــاخص پاتنام به مراتب هنجاری تر و 
کمی مستقلی داشته باشد. الریگ و هالبرن (2002) برای  وابسته تر به ارزش ها است و نمی تواند بار 
کار خود  کردند و برای پایه  ســنجش ســرمایه ای اجتماعی از شاخص های ساده شده تری اســتفاده 
گردهمایی ها  کاربردند. از میان شاخص های آن ها می توان میزان مشارکت در  تجربه ۳5 کشور را به 
و مشارکت در انتخابات را نام برد. شاخص های این دو تفاوت زیادی با شاخص پاتنام ندارند ضمن 
که می توان آن ها را مســتقاًل مورداستفاده قرارداد.  آن که خودشــان متعلق به زمینه های دیگری اند 
مثال هر دو این شــاخص ها وابســته به ســطح و سابقه دموکراسی اند و درواقع درجه رشد دموکراسی 
کــه آن هــا را تعییــن می کند یا دســتکم یک میانجــی جدی بــرای آن ها اســت. مدت ها پیش  اســت 

آدلمن و موریس1 (1967) شاخص تاثیر دموکراسی را مورداستفاده قرار داده بود.

که بیشتر بر  کندی در دانشــگاه هاروارد  گروه   شــاخص های دیگری نیز وجود دارند مانند شــاخص 
مشــارکت و رهبری مدنی، اعتماد، بخشــش، روحیه داوطلبانه و جز آن تکیه دارد. این شاخص ها 
کار پاتنام بیرون آمده اند و ســنجش آن ها درواقع نشــان دهنده خود شــاخص  نیز درواقع از دروِن 
که مشارکت مدنی باال است، نظریه پردازان سرمایه  نیست بلکه نتیجه شرایط است. مثال درجایی 
که همان ســرمایه اجتماعی نام دارد و نه مولد آن ســرمایه.  اجتماعی آن را نتیجه چیزی می دانند 
کشــیده شــده اســت. این ابهام را فقط با روش تحلیل  در اینجا رابطه بین علیت و نتیجه به ابهام 
کدام عامل یا عوامــل به نتیجه  کــه 1)  کنیم و بدانیم  تاریــخ و ســاختار یــک جامعــه می توانیم حــل 
خاص و قابل تشــخیص حضور و مشــارکت سازمان های مردم نهاد دخالت داشته اند و 2) خود این 
کار روابط اجتماعی می گذارند و ۳)  مشــارکت ها و ســازمان ها چه تاثیری در بنیان، ساخت وســاز و 

این روابط اجتماعی چه هستند؟ سرمایه اند یا خسران؟.

کشورهای  که مؤسســه جهانی لگانو به اندازه گیری و رتبه بندی ســرمایه اجتماعی در  مدتی اســت 
مختلف دست زده است. سست و بی اعتبار بودن این اندازه گیری ها نه تنها درروش بلکه در نتایج 

1-  Adleman and  Morris
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آن ها نیز مشــهود اســت. به عنوان مثال رتبه ایران برای 5 ســال متوالی از 1۳88 تا 1۳92 به ترتیب 
عبــارت بــوده اســت از 82، 106، 107، 111 و 120. تغییــرات و نزول 14 رتبه در یک ســال و ۳8 رتبه در 
5 ســال، هیچ مبنای قابل قبول و منطقی ای ندارد. واقعًا چگونه ممکن اســت در فاصله یک سال 
که از ایران  کشور چنان زیاد شود  کشور محو شود یا این پدیده در یک  گهان پدیده سرمایه ای در  نا

کمی شده اند. کیفی هستند و به گونه ای مصنوعی و به زور  باال بزنند، درحالی که معیارها همه 

کــرده اســت: پایین  گــروه تقســیم  کــه برایشــان اطالعــات موجــود اســت بــه 4  کشــورهایی را  فایــن 
کشــور) و باالی رده بندی (۳0  کشــور)، متوســط باال (41  کشــور، متوســط پایین (41  رده بندی (۳0) 
کانادا، ســوئیس، ایالت متحده آمریکا و سوئد  کشــورهای ثروتمند مانند دانمارک،  کشــور). آشــکارا 
کنگــو، ســاحل عاج و (البتــه  کشــورهای فقیــر ماننــد برونــدی، آفریقــای مرکــزی،  در رده باالتریــن و 
که آیا این سطح توسعه نیست  به اســتثنای هند) در رده پایین ترین قرار دارند. پرســش این اســت 

که پدیده ای مبهم به نام سرمایه اجتماعی را می سازد و نه برعکس؟

ایراد فنی در اندازه گیری سرمایه اجتماعی فقط از نارسایی شاخص ها بیرون نمی آید، بلکه مفهوم 
که باعث می شــود تحلیل و نظریه اجتماعی، با دیدگاه های  گرفته شــده این ســرمایه اســت  کار  به 
تاریخــی و انتقــادی، جای خود را به تســلیم پذیری غیر تاریخی بــه مفهومی مبهم بدهند. آنچه در 
مفهــوم ســرمایه اجتماعی نهفته اســت، چنان که فایــن (2001) هم به خوبی به آن پرداخته اســت، 
برگرفتــه از یکــی از دیدگاه هــای علم اقتصاد یعنی دیدگاه نوکالســیکی و به طور شایســته و امروزی تر 
دیــدگاه نــو لیبرالــی اســت. در این دیــدگاه، ســرمایه جنبه فردی و شــخصی و صرفا اقتصــادی دارد 
و هــدف آن ایجــاد ســود معین و قابل حصول اســت. این دیــدگاه آن چنان در دوران نو لیبرالیســم 
گــری علم اقتصاد  که منجر به ســلطه  کنون) عمومیت یافت  گذشــته تا (از اواخــر دهه هشــتاد قرن 
بورژوایــی در عرصــه علوم اجتماعی شــد. دیدگاه ســود و زیان فردی به دیــدگاه هزینه-فایدة پولی 
گرایانــه راه یافــت و ازآن پس تبدیل شــد بــه الگوهایی بــرای همه عرصه هــای اجتماعی و  یــا فایــده 
که شریفیان ثانی و ملکی سیدآبادی (1۳85)  سیاســی. پیچیده شدن سیستم ســرمایه اجتماعی 
که سرمایه اجتماعی هر چه بیشتر خود را نیازمند ابزار  این پیچیدگی را نشان داده اند، موجب شد 
گره گشــای هزینه-فایــده ببیند به عوض آن که خود را درروش تحلیلــی ارتقا دهد و نظریه اجتماعی 

کند. را تقویت 

که ســرمایه در مقولــه ای اقتصادی   چنان کــه رئیس دانا (1۳86) نشــان داده اســت درســت اســت 
کاربرد این پدیــده اجتماعی به صورت  هــم جــای می گیرد ولی اساســا یک پدیده اجتماعی اســت و 
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مقولــه اقتصــادی خاص و ســودآوراِن برای بیــان روابط اجتماعــی متضاد درواقع خــود به اصطالح 
که مفهوم سرمایه اجتماعی  یک »مرکب متضاد« اســت. فاین نیز با هوشــیاری توجه داشــته است 
کوشــش نظریه پردازان ســرمایه اجتماعی  دربردارنــده نــا هم ســازی بین اجتماع و ســرمایه اســت. 
گرفته  که ســرمایه و اجتماع (اجتماعی) ابتــدا دو مقوله جدا از هم تعریــف و در نظر  آن بــوده اســت 
گویا ســرمایه ای هم وجود دارد  شــوند و ســپس آن ها را به گونه ای نا چســب به یکدیگر بچســبانند. 

که اجتماعی نباشد.

مهم تر آن که موازین علم اقتصاد (که درواقع جدا از اقتصاد سیاسی است) مدت ها است زیر سلطه 
سرمایه در نظام سرمایه داری خود را به عنوان علم برتر و مسلط در همه عرصه های علوم اجتماعی 
کرده اســت همه این عرصه ها را زیر ســیطره خود  کرده و با نوعی اســتعمارگری علمی ســعی  معرفی 
درآورد. به ویژه این که چون بخشــی از اقتصاددانان به ریاضیات پیشــرفته مســلط اند و دانش آمار 
کمیت هــا وزندگــی مــادی شــده ارتبــاط دارند و خــود را به  و اقتصادســنجی را می داننــد و چــون بــا 
کنند.  گــری را تحمیل  نیازهــای روزمــره و جدی انســان مربوط می دانند، توانســته اند این ســلطه 
که از اواسط دهه پنجاه  کهنه کار طرفدار سرسخت نظام بازار آزاد بود  گری بکر (199۳) اقتصاددان 
ح  کار می کرد. او وقتی بحث سرمایه انسانی را در حوزه آموزش مطر قرن پیش برای توجیه آن نظام 

می کرد درواقع همین راه و روش را در پیش گرفته بود.

اســتفاده از ابزارهای اقتصاد نوکالســیکی و نو لیبرالی را در چند عرصه علوم اجتماعی، با ذکر مثال، 
کاندیداها برحســب  گرایش هــا در انتخابــات و روی آوردن به  ح می کنیــم: در عرصه سیاســت  مطــر
هزینه-فایدة هر انتخاب توضیح داده می شود یا از الگوی فایده گرایی نهایی (این که در هر انتخاب 
ســودش بــه زیانش بچربد) اســتفاده می شــود. در این عرصه همچنین ســازوکار عرضــه و تقاضا به 
کار مــی رود؛ یعنــی سیاســتمدار و نامــزد انتخاباتی خود و برنامه خود را عرضــه می کند و رأی دهنده 
گیرنده تقاضای رأی می کند و  نیز بر اســاس فایده آن متقاضی آن می شــود، یا برعکس، نامزد رأی 
گیرنده سود خود را در چارچوب ثابت  رأی دهنده هم رأی خود را عرضه می دارد. رأی دهنده و رأی 
گر به توســعه آموزش  کثر ممکن می رســانند. در عرصه اجتماعی نیز چنین اســت: ا و معین به حدا
عمومــی یــا آمــوزش رســانه ای می اندیشــید بایــد ببیند هــر ریال ســرمایه گذاری بــرای فــرد، خانوار، 
گویا خانوارها و افراد عالقه مند به تحصیل دانشگاهی نیز  مؤسسات و دولت چه بازده زمانی دارد. 
گزیر باشند. چنین است تصمیم گیری  »باید« چنین بیندیشند و نه این که در نظام سرمایه داری نا

که باید نفع آن به هزینه اش بچربد. برای افزایش تخت بیمارستانی 
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کلمــن ســرمایه اجتماعــی را مفهومــی خنثی تلقــی می کرد. ایــن تلقی هــم دارای ایــراد محتوایی و 
که تعریف می شــود،  شناخت شناســانه و هم برخوردار از ایراد فنی اســت زیرا این ســرمایه، آن گونه 
اساســا خنثی نیســت و بنابراین نمی تواند اثری یکســان و قابل پیش بینی بر هدف های اجتماعی 
باقــی بگــذارد. پیر بوردیو نیز درواقع به خنثی بودن ســرمایه اجتماعی باور داشــت اما درعین حال 
کند بلکه می تواند باعث  که این پدیده خنثی همیشه هم مثبت عمل  می دانست این گونه نیست 
گر چه بــه خنثی بودن ســرمایه اجتماعی اعتقاد  توســعه بی عدالتــی شــود. از طرف دیگــر پاتنام نیز 
که نتایج  کان همیشــه مثبت بودن این ســرمایه را نتیجــه می گرفت. او بر آن بــود  کما نداشــت امــا 
که بین مرد تقســیم می شــود قابل ستایش است. او ســرمایه اجتماعی را همواره مولد  این ســرمایه 
مشــارکت مدنی و معیاری برای ســالمت اجتماعی معرفی می کرد. درواقع او نخســت نوعی سرمایه 
ذهنــی و انتزاعــی »خــوب« را تعریف و ســپس همه واقعیت را برحســب آن توصیف می کــرد. به نظر 
که از  گــر پــای هنجارهــا و اعتقــاد به میــان بیایند آنگاه ســرمایه اجتماعــی چنان شــکل می گیرد  او ا
گروهی پیــدا می کند و در انحصار شــبکه ها قــرار می گیرد؛  ج می شــود و خاصیت  انحصــار افــراد خــار
امــا این کــه ایــن هنجارهــا و اعتماد چه هســتند و چگونــه به وجــود می آیند و چگونــه می توانند در 
که دیگر انحصار هم نیستند، در بحث  انحصار افراد باشــند و ســپس به انحصار شبکه هایی درآیند 
ج می شــود معنای آن این است  او اصال پاســخی نیافته اند. ضمنًا وقتی اعتماد از انحصار افراد خار
کنار شبکه ها  ج شده اســت یا این که آن ها می توانند در  که شــیئی معین و مادی از دســت آنان خار

کند، کان از اعتماد برخوردار باشند. در این صورت اعتماد باید اندازه ای نسبی پیدا  کما

ح و مفهــوم یابی  که از ســوی واضعــان و طرفدارانــش مطر درمجمــوع ســرمایه اجتماعــی، آن گونــه 
می شــود نــه بی طــرف اســت، نــه دارای نتایج یکســان و نه مثبــت پاتنام در بررســی خود بــر مبانی 
اخالقــی هنجــار و اعتمــاد تکیه می کند ولی این مبانی خودشــان سســت و مناقشــه پذیرند. ضمنًا 
شــبکه ها دیگــر نمی تواننــد بــه ضــد جامعه یا به ضــد آنچــه ســرمایه اش خوانده اند تبدیل شــوند. 
گروهی و طبقات اجتماعی  که به شکل بندی  درواقع نیرویی در پشت سر این مفاهیم وجود دارد 
گــروه می تواند به زیان  ادغــام ناپذیــر منجر می شــوند. در آن صورت افزایش ســرمایه اجتماعی یک 
گروه دیگر باشــد. مثال وقتی شــرکت شــل می تواند به خاطر آن که اقدامی هزینه بر به زیان خود و به 
نفع سالمت محیط زیست انجام دهد، از موقعیت برتر اقتصادی برخوردار شود هیچ معلوم نیست 

کارگران همان شرکت نکشاند. که این موقعیت برتر او را به راه ضد منافع مصرف کننده و منافع 
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2-12. پیشینه داخلی و خارجی سنجش سرمایه اجتماعی
گرفتــه در تحقیقــات و پروژه هــای داخلــی و  در ایــن بخــش بــه بررســی مطالعــات مختلــف صــورت 
خارجی پرداخته شده است تا از این طریق بتوان شاخص های متفاوت را بررسی و درنهایت بتوان 

کرد. چارچوب مفهومی پژوهش را مشخص 

2-12-1. وضعیت موجود سنجش سرمایه اجتماعی در جهان
کشــورها و ســازمان های پژوهش های مربوط به ســرمایه اجتماعی  در ســال های اخیر، تعدادی از 
کرده انــد، ولــی موضع آن هــا در مــورد مدل های مفهومــی مورداســتفاده، به صورت  جمعــی را آغــاز 
صریــح بیان نشــده اســت. در اینجــا تــالش می شــود شــیو مفهوم ســازی ســرمایه اجتماعــی و ابــزار 
مورداســتفاده آن ها شناســایی شــود. هر یک از این ابزارها، دارای اولویت های خاصی درزمینه  ی 

سیاست اجتماعی است.

مدل پاتنام (2000): ازنظر پاتنام ســرمایه اجتماعی عبارت اســت از؛ پیوندهای بین افراد - 1
که از این پیوندها ناشــی  (شــبکه های اجتماعی) و هنجارهای اعتماد و معامله به مثل 
می شــود. پس ســرمایه اجتماعی دارای یک بعد ساختاری یا شبکه ای اجتماعی و یک 
بعــد فرهنگــی یــا هنجارهــای اجتماعی اســت؛ هرچند در اغلب ســنجش های ســرمایه 
کید می شود. پاتنام برای سنجش سرمایه اجتماعی  اجتماعی، بر روی یکی از دو بعد تأ
که شــامل این موارد اســت: میزان مشــارکت در امور  کرد  از یک ســنجۀ مرکب اســتفاده 
اجتمــاع محلــی وزندگی ســازمانی و مشــارکت در امور عمومــی (مثــل رأی دادن)، رفتار 
داوطلبانــه، فعالیت هــای اجتماعی غیررســمی (مثل دیدار دوســتان) و ســطح اعتماد 
بیــن افــراد. بدیــن ترتیــب ســنجۀ او دارای دو عامــل اساســی اســت: ســنجۀ مشــارکت 
کامــاًل متفاوت و متمایز  که این دو، دو بعد  انجمنــی و ســنجۀ اعتمــاد. برخی معتقدند 
سرمایه اجتماعی اند، به طوری که عضویت در انجمن ها و تشکل ها بیشتر برای افزایش 
ســعه صدر، مدارا و تحمل فرد مهم اســت (تســاهل و تســامح) و اعتماد، بیشــتر دارای 
پیامدهای اقتصادی است. البته در بیشتر مطالعات مربوط به سرمایه اجتماعی، تنها 

کتفا شده است. به سنجش اعتماد ا
 مطالعــات بانــک جهانــی: در پایــان دهــه 1990، بانــک جهانــی ازجملــه ســازمان های 2- 

که عالقــه زیادی به مفهــوم ســرمایه اجتماعی نشــان داد. در آن دوره  بین المللــی بــود 
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که بانک جهانی  کمیت رهیافت های مدیریتی نســبت به توســعه سبب شد  زمانی، حا
بــرای مبــارزه بــا فقــر و تضمیــن دسترســی همــگان بــه آمــوزش و بهداشــت بــه دنبــال 
سیاســت های ظرفیت سازی ابتکار عمل در »ســرمایه جمعی« باشد. در این مطالعات 
که با عنوان انجام شــد، برای ســنجش ســرمایه اجتماعی از سه شاخص استفاده شد. 
عضویــت در اجتماعی انجمن ها و شــبکه های محلی، اعتمــاد و وفاداری به هنجارها و 
کنــش جمعــی. از دیدگاه تجربی، بررســی های بانک جهانی در مورد ســرمایه اجتماعی 
کنــد، در یــک موقعیــت خاص  کوچک مقیــاس بــود تــا مشــخص  مبتنــی بــر مطالعــات 

توسعه ای سرمایه اجتماعی چگونه عمل می کند.
پیمایش ارزش های اجتماعی: رونالت اینگلهارت اولین مطالعه بین المللی درزمینه  ی - ۳

ابعاد سرمایه اجتماعی را انجام داده است. در دهه 1990 او و همکارانش به جمع آوری 
کشــور پرداختند تا نقش عوامل فرهنگی در توســعه اقتصادی و سیاســی  داده ها از 4۳ 
کننــد. اولیــن دوره این پیمایش در ســال 1981 و آخرین آن در ســال 1995  را مشــخص 
که  انجام شد. مهم ترین جنبه پیمایش ارزش های جهانی، توجه به متغیرهایی است 
مســتقیمًا در ارتباط با ســرمایه اجتماعی، یعنی اعتماد و عضویت در انجمن ها اســت. 
در پیمایــش ارزش هــای جهانی دو پرســش در مورد عضویــت در انجمن ها وجود دارد: 
آیــا شــما در انــواع انجمن ها عضویت دارید؟ آیا شــما فعاالنه در ایــن انجمن ها عضویت 

دارید؟

که  گروه ها همبســتگی پیدا نکرد، ولی متوجه شــد  اینگلهــارت بیــن رشــد اقتصادی و عضویــت در 
که ســرانه تولید  این رابطه بســتگی به ســطح توســعه اقتصادی دارد. این همبســتگی در جوامعی 
که ســرانه تولیــد ناخالص داخلی  ناخالــص ملــی آن هــا بیــش از 8۳00 دالر آمریــکا بــود، در جوامعی 
کمتر توسعه یافته به شمار می آمدند، مثبت بود. اینگلهارت در تفسیر این  کشورهای  پایین بوده و 
شــرایط معتقد بود: این یافته تأییدکننده نظر پاتنام اســت، مبنی بر اینکه؛ در مراحل اولیه توسعه 
گی های این  اقتصادی، سازمان های داوطلبانه نقش مثبتی ایفا می کنند. در این پیمایش به ویژ
کمبودها، ابزار جدیدی  کاهش این  کردن و  کسیدی، برای برطرف  انجمن ها توجه نشد. نارایان و 

کردند. با عنوان پیمایش جهانی سرمایه اجتماعی طراحی 

کوشــیدند تا مجموعــه ای از 4-  کســیدی   پیمایــش جهانــی ســرمایه اجتماعــی: نارایــان و 
پرســش های معتبر و پایا را برای ســنجش ســرمایه اجتماعی در جوامع درحال توســعه 
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کشور آفریقایی  کنند. آن ها در مرحله بعدی، از ابزار سنجش خود در دو  طراحی و ارائه 
کردند این پژوهشگران با مروری بر ادبیات و مطالعه  یعنی غنا و اوگاندا استفاده عملی 
25 پرسشــنامه متفاوت درزمینه  ی ســرمایه اجتماعی، الگوی خاص خویش را طراحی 
کارگاهی  کردنــد. ســپس در ســال 1998، بانــک جهانی برای بررســی و اصالح این الگــو، 
بــا حضــور متخصصــان حوزه های مختلــف ازجملــه: جامعه شناســی، انسان شناســی، 
کرد. بــرای اطمینان از اعتبار محتوایــی، اصالحات الزم  علــوم سیاســی و اقتصــاد برگزار 
گرفت و ســپس در جمهوری غنا به طور آزمایشی اجرا شد. امتیاز  در پرسشــنامه صورت 
که در آن،  پیمایــش جهانی ســرمایه اجتماعی نســبت به دیگــر مطالعات در این اســت 

گرفتند. عوامل تعیین کننده، ابعاد و پیامدهای سرمایه اجتماعی تفکیک صورت 
 پــروژه خانــواده، ســرمایه اجتماعــی و شــهروندی (اســتون و هیــوز، 2002): بــرای پروژه 5- 

خانواده، ســرمایه اجتماعی و شــهروندی، برای سنجش سرمایه اجتماعی در استرالیا، 
یکی از جامع ترین چارچوب های مفهومی طراحی شــد (اســتون، 2001). بر اســاس این 
که شــامل شــبکه ها، اعتماد و  چارچوب ســرمایه اجتماعی مفهومی چندبعدی اســت 
کیفیت روابــط اجتماعی و همچنین بر  هنجــار معامله به مثل اســت. این چارچوب، بر 

کید دارد. ساختار این روابط تأ
گی های این مدل، توجه به انواع  کم بر آن ها: یکی از ویژ  انواع شبکه ها و هنجارهای حا
که ســرمایه اجتماعــی در آن جریــان دارد. ســرمایه اجتماعی تنها به  شــبکه هایی اســت 
یک نوع خاص از شبکه های اجتماعی محدود نمی شود، بلکه در شبکه های اجتماعی 
محلــی، در ســطوح دولت، ملــت و درون خانواده ها و دیگر شــبکه های خانوادگی وجود 
دارد. در این زمینه می توان ســه نوع شــبکه را از هم متمایز ساخت: شبکه های موجود 
در قلمرو غیررســمی همچون پیوندهای خویشــاوندی و خانوادگی، شبکه های موجود 
که فرد آن ها را به خودی خود نمی شناســد  در قلمرو تعمیم یافته مانند پیوند با افرادی 
و شــبکه های موجــود در قلمــرو نهــادی ماننــد ارتباط فرد بــا نهادها. همچنیــن دو نوع 
کم اســت: هنجار اعتمــاد و هنجار معاملۀ به مثــل. این دو نوع  هنجــار بر این شــبکه حا
که  کید شــده است  کم اســت؛ در پژوهش ها بر این نکته تأ هنجار در ســه نوع شــبکه حا
کلیدی سرمایه اجتماعی عبارت است از هنجارها و شبکه ها. در این پروژه  سنجه های 
گیری هنجارهای اعتماد و معاملۀ به مثل و  نیز برای سنجش سرمایه اجتماعی به اندازه 
ویژگی های شبکه در عرصه های غیررسمی، تعمیم یافته و نهادی پرداخته شده است.
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مــدل پیشــنهادی اداره آمــار اســترالیا: در ســال 2004 میــالدی اداره آمــار اســترالیا بــا - 6
کاملــی بــرای  جمع بنــدی نظریه هــای مختلــف درزمینــه  ی ســرمایه اجتماعــی، مــدل 
کرد. بر اساس این مدل، برای سنجش سرمایه اجتماعی  سنجش این مفهوم طراحی 
کیفیت شــبکه، ســاختار شــبکه، مبادله ای شــبکه و انواع  کرد.  باید به چهار بعد توجه 

ح زیر است: شبکه. مولفه های هر یک از این ابعاد چهارگانه به شر
کیفیت شــبکه: شــامل هنجارها (مانند اعتماد، معامله به مثل، احســاس اثربخشی، همکاری،   -1
پذیرش تنوع) و اهداف مشــترک (شامل مشــارکت اجتماعی، مشارکت مدنی، حمایت از اجتماع، 

دوستی، مشارکت اقتصادی) است.

کم و انعطاف، جابجایی و عدم ثبات،  2- ســاختار شــبکه: شامل اندازه شبکه، فراوانی شــبکه، ترا
روابط قدرت است.

کره و اســتفاده از  ۳-مبــادالت شــبکه: شــامل حمایت مشــترک، دانــش و اطالعــات مشــترک، مذا
ضمانت اجرا است

گروهی)، متصل کننده (مانند تنوع  4-انواع شبکه: شامل شبکه های پیونددهنده (مانند تجانس 
کننده (مانند  گروهی و باز بودن در اجتماع محلی)، ربط دهنده (مانند ارتباط با نهادها)، منزوی 

گروه ها و احساس انزوای اجتماعی) است. فقدان فعالیت در 

بالیامونه-لوتــز1 (2011) در مقاله ای با عنوان »ســرمایه اجتماعی مبتنی بر اعتماد، نهاد - 7
و توســعه« بــه بررســی ســرمایه اجتماعــی پرداخته و بر اســاس یافته هــای این پژوهش 
ســرمایه اجتماعــی مبتنــی بــر اعتمــاد، می توانــد نقش مکمل نقــش نهادها در توســعه 
کارایی نهادها به ویژه نهادهای سیاسی  پایدار جوامع باشد. سرمایه اجتماعی، سهم و 
را افزایش داده و از طریق تعامالت چندجانبه ی نهادی موجب هم افزایی ساختارها و 
کارکردهای توسعه در جوامع مختلف می شود. عالوه بر این، سرمایه اجتماعی از طریق 
که بر شــکوفایی و اثربخشی سرمایه انسانی دارد، نیز منجر به  تاثیر مثبت بســیار زیادی 

تحقق توسعه پایدار در جوامع خواهد شد.
کابــه2 در ســال 2012 در مورد »نقــش شــبکه های اجتماعی در - 8 کوســه  کــه  در پژوهشــی 

دستیابی به توسعه پایدار )مطالعه موردی: ژاپن( انجام داده است. یافته های پژوهش 

1-   Baliamoune-Lutz
2-  Kusekabe
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نشان می دهد که خلق محیطی که در آن خلق تمامی انواع مولفه های سرمایه اجتماعی 
ترغیب می شود، دولت های محلی را در نیل به اهداف و سیاست گذاری هایشان یاری 
می کند؛ زیرا سرمایه اجتماعی، با تقویت اعتماد اجتماعی، مشارکت مردمی را در انواع 
ح هــای توســعه پایــدار برمی انگیزد و باعث اثربخشــی و تحقق اهداف ایــن برنامه ها  طر
و پروژه هــا می شــود و بــا ایجــاد هماهنگــی و هم افزایــی بیــن دولت هــا و مــردم، باعــث 
انســجام و همبســتگی اجتماعی، بهره وری اقتصادی، حفــظ و ارتقای منابع طبیعی و 

کارایی سیاسی می شود. زیست محیطی و حکمرانی و 
کشوری دارای راهبرد خاصی در خصوص سرمایه اجتماعی است،  به این ترتیب به نظر می رسد هر 
گرایش های پژوهشی متفاوتی وجود دارد. نکته جالب اینکه در بیشتر کشورها، بررسی تجربی  پس 
کشورها نیز  گرفته است. در بسیاری از  سرمایه اجتماعی اساسا توسط سازمان های آماری صورت 
تحت تاثیر دیدگاه های پاتنام به سنجش سرمایه اجتماعی جمعی توجه شده و آن را به عنوان یک 
گفت سنجش سرمایه  محصول نهایی، یعنی یک متغیر وابسته در نظر می گیرند، ازاین رو می توان 
که استفاده از نتایج به دست آمده را برای سیاست گذاری دشوار  کنون به گونه ای بوده  اجتماعی تا

ساخته است.

2-12-2. وضعیت موجود سنجش سرمایه اجتماعی در ایران
گرفته است. این مطالعات عمدتا  به منظور ســنجش ســرمایه اجتماعی مطالعاتی در ایران صورت 
که از طریق پرسشنامه و به صورت میدانی انجام شده و هر یک از  در سطح مناطق (استانی) است 
آن ها می توانند ارزشــمند باشــند. در اینجا مروری به این مطالعات و مقایســه نتایج آن ها خواهیم 
کــرد. از بیــن تمام مطالعات انجام شــده بایــد جایگاه خاصی بــرای مطالعه وزارت ارشــاد و فرهنگ 
که یک مطالعه جامع است و می توان بر  گرفته  که در سال 1۳81 و 1۳82 صورت  اسالمی قائل شد 

اساس آن شاخص های سرمایه اجتماعی را استخراج نمود.

 از طــرف دیگــر می تــوان ســایر مطالعــات را نیــز بــا آن ســنجید. در ســال های 1۳81 و 1۳82 وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی، مطالعه جامعی تحت عنوان ارزش ها و نگرش های ایرانیان انجام داد. 
کشــور اطالعاتی از افراد 15 ســاله و باالتر با حجم نمونه بالغ  بر 16000 نفر  ح از 28 اســتان  در این طر
که موارد متعددی  ح مطالعاتی بالغ بر حدود 270 ســوال اســت  گردآوری شــد. پرسشــنامه این طر
که سواالت این پرسشنامه دامنه وســیعی دارد، لذا از داخل آن می توان  را شــامل می شــود. ازآنجا
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کــه در تعریف  کــه مربوط به حوزه ســرمایه اجتماعی اســت را اســتخراج نمود. همان طور  ســواالتی 
ســرمایه اجتماعــی دیدیــم، مهم تریــن مولفه هــای آن اعتماد، صداقت و ... اســت. لــذا با انتخاب 

چنین مواردی می توان به شاخص نزدیک به مفهوم سرمایه اجتماعی، دست یافت.

حســینی و همکاران (1۳86) برای ســنجش ســرمایه اجتماعی، با اســتفاده از روش اســتون و هیوز 
کالن و دو نوع ســاختاری و شــناختی موردبررســی  (200۳)، آن را در ســه ســطح خرد، تعمیم یافته و 
کرده، برای هر نوع، تعدادی  قرار می دهند. بدین ترتیب ســرمایه اجتماعی را به شــش نوع تقســیم 
کسونومی عددی و تحلیل  شاخص از دو پیمایش ملی انتخاب می کنند و سپس به کمک دو روش تا
کشور بر اساس شاخص های سرمایه اجتماعی می پردازند. کز استان های  عاملی، به رتبه بندی مرا

گوم، به تخمین سطح ســرمایه اجتماعی در ایران پرداخته  ســعادت (1۳85) با اســتفاده از روش دا
کیفی مطرح است،  که شــاخص ســرمایه اجتماعی به عنوان یک متغیر  اســت. وی با این اســتدالل 
برای برآورد آن از روش مدل ســازی متغیرهای پنهان اســتفاده می کند. وی در این تحقیق از روش 
کار آن نیز مانند ســرمایه انســانی با برآورد یک  چند شــاخصی متغیر پنهان اســتفاده می کند. روش 
که به عنوان تابعی از متغیرهای مستقل جهت برآورد سطح سرمایه اجتماعی  متغیر وابســته اســت 
مورداســتفاده قــرار می گیــرد. متغیرهــای مســتقل عبارت انــد از: جرم (نســبت تعــداد محکومین به 
جمعیت استان)، مشارکت در انتخابات (درصد مشارکت افراد واجد شرایط در انتخابات هر استان)، 
که  اعتماد (این متغیر بر اساس نظرسنجی افراد ایرانی در مورد میزان اعتماد بین افراد جامعه است 
به وسیله وزارت ارشاد در طرحی با عنوان سنجش بینش ایرانیان در سال 1۳80 انجام شده است)، 
کز تفریحی و فرهنگی به جمعیت هر استان)، صداقت (این متغیر  مشارکت جمعی (تعداد اعضاء مرا
که به وسیله وزارت  بر اساس نظرسنجی افراد ایرانی در مورد میزان صداقت بین افراد جامعه است 
گاهی عمومی  ارشاد در طرحی با عنوان سنجش بینش ایرانیان در سال 1۳80 انجام شده است) و آ

کتابخانه های عمومی به جمعیت استان). کتاب های به امانت گرفته شده از  (نسبت تعداد 

عبداللهی و موســوی (1۳86) برای سنجش ســرمایه اجتماعی از یک مقیاس چندبعدی استفاده 
کشــور و روش نمونه گیری  کز ۳0 اســتان  کن مرا نمودنــد. جامعــه آماری افراد 15 ســال به باالی ســا
گــردآوری داده ها  خوشــه ای چندمرحلــه ای اســت. حجــم نمونه 12000 نفر اســت و تکنیــک عمده 

پرسشنامه بوده است. نتایج حاصل از برآورد آن ها در جدول بعدی ارائه شده است.

کشور  شعبانی و سلیمانی (1۳87) نیز به سنجش سطح سرمایه اجتماعی در استان های مختلف 
می پردازنــد. بدیــن منظور از ترکیب روش پیمایشــی از طریق پرسشــنامه و تحلیل سلســله مراتبی 
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اســتفاده می کنند. بدین جهت شــاخص های اعتماد، مشــارکت اجتماعی، همکاری های مدنی و 
صداقت به عنوان شاخص های تئوریک اصلی برای سنجش سرمایه اجتماعی را انتخاب می کنند. 
کشــور توزیع شــده و ســپس با تحلیل  کز اســتان های  کنان مرا ح شــده، در میان ســا پرسشــنامه طر
کمی هر یک از شاخص ها را در هر استان استخراج می کنند. از سوی دیگر بر  پرسشنامه ها، سطح 
اســاس نظرات محققان ســرمایه اجتماعی، میزان اهمیت شــاخص ها را تعیین و وزن هر شــاخص 

کمی سرمایه اجتماعی مشخص می شود. برای تعیین مقدار 

کشــور  اســتان های  در  اجتماعــی  گیــری ســرمایه  به انــدازه  نیــز  و همــکاران (1۳89)  فیروزآبــادی 
ح شــده  که بر اســاس نظریه های توســعه اجتماعی و مباحث مطر می پردازند. آن ها اظهار می کنند 
ک درزمینه توســعه اجتماعی، شــاخص های توسعه اجتماعی را استخراج نموده  کپنها در اجالس 
و بر اســاس این شــاخص ها و نظریه های مربوط به رابطه ســرمایه اجتماعی و توســعه، به شناخت 
رابطه این دو در ایران می پردازند. روش برآورد سرمایه اجتماعی را بر اساس تحلیل ثانویه اطالعات 

و داده های استانی با روش تصمیم گیری چند شاخصه ذکر می کنند.

در مطالعه مقصودی و همکاران (1۳89) از یک شــاخص ترکیبی اســتفاده می شود و چهار شاخص 
مشارکت، اعتماد، صداقت و عدم انحراف معرفی می شود.

عزیزمحمدلــو (1۳90) بــه بــرآورد شــاخص ســرمایه اجتماعــی برای اســتان های مختلــف می پردازد 
و از یــک شــاخص ترکیبــی اســتفاده می کنــد. در ایــن مطالعه از زیر شــاخص هایی مانند؛ مشــارکت 
کارکنــان انجمن هــا و اتحادیه هــا در هــر اســتان به کل اشــتغال  در انجمن هــا و اتحادیه هــا (نســبت 
اســتان)، مشــارکت در ســازمان های غیردولتی (نســبت تعــداد ســازمان های غیردولتی هر اســتان 
کمک های مردمی به این ســازمان ها)، مشــارکت در  بــه کل جمعیــت آن اســتان و همچنین ســهم 
کارکنان صندوق های قرض الحســنه هر اســتان به کل  صندوق های قرض الحســنه (نســبت تعــداد 
خ  کمک هــای مردمی بــه صندوق هــای قرض الحســنه)، نر کارکنــان آن اســتان و همچنیــن ســرانه 
خ مشــارکت در انتخابات مجلس)، ســرانه پرونده های قضایی (سرانه تعداد  مشــارکت سیاســی (نر
پرونده های قضایی مختومه در دادگاه های عمومی و تجدیدنظر و بر اساس اطالعات دادگاه های 
ح  عمومــی و تجدیدنظــر)، شــاخص اعتماد برای محاســبه شــاخص اعتمــاد از نتایج حاصــل از طر
که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام یافته، استفاده شده  ارزش ها و نگرش های ایرانیان 
اســت. بدین منظور از میانگین ســه متغیر اعتماد به اعضای خانواده، اعتماد به اقوام و اعتماد به 

گروه دوستان، استفاده شده است.
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مهــرگان و همــکاران (1۳91) بــا اســتفاده از روش تحلیــل عاملــی بــه اندازه گیری ســرمایه اجتماعی 
می پردازند. بر این اســاس، 17 عامل را برای اندازه گیری ســرمایه اجتماعی در نظر می گیرند. چون 
عوامل معرفی شــده مســتقیمًا قابل محاســبه نیســتند لذا از برخی متغیرها اســتفاده می کنند. این 
ح، سرانه اعمال منافی عفت، سرانه  متغیرها عبارت اند از: ســرانه قتل عمد، ســرانه ایراد ضرب وجر
اختالس و ارتشــا، ســرانه ســرقت، ســرانه تصــرف عدوانی و مزاحمت، ســرانه صــدور چک بالمحل، 
گران فیلم در  ســرانه دعاوی مربوط به موجر و مســتأجر، ســرانه ازدواج، سرانه طالق، ســرانه تماشا
کتابخانه، نسبت  کتابخانه، سرانه تعداد مراجعه به  کن مذهبی، ســرانه اعضای  ســینما، سرانه اما

کل درآمدهای عمومی استان. درآمدهای مالیاتی از 

کشــور« بیان می دارد در مدلی  غفاری (1۳94) در پروژه ای ملی برای »ســنجش ســرمایه اجتماعی 
که در قالب پیمایش اجتماعی مصوب شورای  که برای سنجش سرمایه اجتماعی در مقیاس ملی 
کالن، میانی و خرد بیان  کشــور انجام می شــود، سرمایه اجتماعی در ایران در سه سطح  اجتماعی 
مفهومــی نظــری شــده و در حوزه هــای چهارگانه اجتماعــی، اقتصادی، سیاســی و فرهنگی تعریف 
عملیاتــی شــده اســت. داده هــای موردنیــاز ایــن مدل مفهومی در ســطح ملــی در مناطق شــهر در 
کشور  که یکی از این شــهرها، شهر مرکز استان است و مناطق روستایی  دونقطه شــهری هر اســتان 
دو تا ســه نقطه روســتایی مربوط به هر شــهر منتخب جمع آوری شــده است. نتایج پژوهش نشان 
که در  کشور 2.79 است  کشــور در دامنه 1 تا 5 در اســتان های  می دهد میانگین ســرمایه اجتماعی 

کالن 2.55، در سطح میانی 2.92 و در سطح خرد 2.76 است. سطح 

خــوش فــر و میــرزا خانــی (1۳95) بــا بررســی رابطــه بیــن شــاخص های ســرمایه اجتماعی با ســطح 
که نوعی تولید اجتماعی قابل مدیریت به شــمار  توســعه یافتگی بیان می دارند ســرمایه اجتماعی 
کنش های اجتماعی محســوب می شــود. ازاین رو به  می آیــد، مقوله ای نســبتًا تازه و ناشــناخته در 
کــه ســرمایه اجتماعی بــر جنبه هــای مختلف زندگــی انســان ها دارد، ایــن پژوهش  لحــاظ تاثیــری 
کالن (شهرســتان) و شناســایی رابطــه ی آن بــا  ســعی در ســنجش ســرمایه اجتماعــی در ســطح 
گلســتان دارد. برای پشــتیبانی از مفاهیم تحقیق از  ســطح توســعه یافتگی شهرســتان های استان 
کلمن، پیر بوردیو و فوکویاما اســتفاده شــده  نظریه هــای صاحب نظرانــی چون رابرت پاتنام، جیمز 
کالن و سطح  که رابطه ی بین دو متغیر سرمایه ی اجتماعی  اســت. نتایج پژوهش نشــان می دهد 
گویــای رابطه ی معکوس  توســعه یافتگی بــه لحــاظ آماری معنادار نبوده اســت، لکــن جهت رابطه 
کمتر توســعه یافته به ســوی مناطق بیشــتر  بین این دو متغیر اســت؛ به طوری که هر چه از مناطق 
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کاهش می یابد. توسعه یافته می رویم، میزان سرمایه ی اجتماعی 

آزاد و همکاران (1۳98) با بررسی ارتباط سرمایه ی اجتماعی با توسعه ای پایدار شهری (مطالعه ی 
که وضعیت شاخص سرمایه اجتماعی و تمامی مولفه های  موردی: استان مازندران) نشان دادند 
گاهــی اجتماعــی، اعتماد اجتماعی، هنجارهای تعمیم یافته، مشــارکت اجتماعی و انســجام  آن (آ
اجتماعــی) و شــاخص پایــداری اجتماعی شــهری و تمامــی مولفه های آن (آســیب های اجتماعی، 
عدالــت اجتماعــی، آزادی اجتماعــی، امنیــت اجتماعــی و رفــاه اجتماعــی) در ســطح پایین تــر از 
کــه ســرمایه اجتماعــی و تمامــی  متوســط قــرار داشــتند. یافته هــای تبیینــی تحقیــق نشــان داد 
مولفه هایش، ارتباط مســتقیم قوی و معناداری با پایداری اجتماعی شــهری داشــته اند. بر اساس 
ضریب همبســتگی پیرســون قوی ترین ارتباط را به ترتیب مولفه های اعتماد اجتماعی، مشــارکت 
گاهــی اجتماعــی، هنجارهای تعمیم یافته و انســجام اجتماعی داشــته اند. همچنین  اجتماعــی، آ
بر اســاس نتایج روش مدل ســازی معادالت ســاختاری، مدل نظری تحقیق از برازش قابل قبولی 
برخوردار بود. نتایج یافته های این تحقیق تأییدکننده پیشــینه تجربی و چارچوب نظری تحقیق 
کلیــه مولفه هایش افزایــش می یابد، به  بــود و مشــخص ســاخت هرچه میــزان ســرمایه اجتماعی و 

بهبود و ارتقاء مولفه های پایداری اجتماعی شهری منجر می شود.

حیدرآبادی و صالح آبادی (1۳96) با بررســی ســرمایه اجتماعی و توسعه در استان های ایران بیان 
گونه هــا،  می دارنــد ســرمایه اجتماعــی به عنــوان ســازه یــا مفهومــی پیچیــده و چندوجهــی، دارای 
که در دیدگاه های نظری  گی هایی است  سطوح، جنبه های عینی و ذهنی، عوامل، پیامدها و ویژ
و منابع تجربی، آن چنان که بایدوشاید، تصریح نشده اند. در این مقاله سعی شده با مرور منابع در 
که محققان در حوزه اقتصاد در رابطه با تاثیرات اقتصادی ســرمایه اجتماعی  دســترس، نتایجی را 
کرده و رابطه سرمایه اجتماعی را با توسعه در ایران نشان دهد. عام ترین  به دست آورده اند؛ بررسی 
کــه از مــرور ادبیــات ســرمایه اجتماعــی در ایران به دســت می آیــد؛ عدم توافــق و اجماع  نتیجــه ای 
محققان بر روی شاخص های سرمایه اجتماعی در ایران است. این محققان از معرف های متعدد 
که  و متضادی برای ســنجش ســرمایه اجتماعی اســتفاده نموده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد 
نه تنهــا رابطه مثبتی بین توســعه و ســرمایه اجتماعی در ایران وجود نــدارد؛ بلکه این رابطه منفی 
اســت. این رابطه به ماهیت فرایند توســعه در ایران بر می شــود؛ زیرا توسعه در ایران دولتی بوده و 

تحت تاثیر حوزه اقتصاد قرار ندارد.
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شکل 2-۳. برآورد سرمایه اجتماعی در ایران در مطالعات مختلف

چهارمحال بختیاری

سیستان و بلوچستان

کهگیلویه و بویراحمد
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2-12-3. مقایســه نتایــج حاصــل از وضعیــت ســرمایه اجتماعی در ایران و اســتان 
قزوین

که در طول دهه ی اخیر در زمینه ی  نتایج نشــان می دهد در ایران، به رغم فعالیت های پژوهشــی 
ســرمایه اجتماعی انجام شــده است، سنجش سرمایه اجتماعی در مقیاس ملی، در مرحله آغازین 
کــه عنوان پیمایش ملی دارند، لیکن  و نــوزادی خود قرار دارد. چند پیمایش انجام شــده، هرچند 
کشور  کز شهری و مناطق روستایی  کز اســتانی هستند و جمعیت دیگر مرا محدود به شــهرهای مرا
کاســتی نیســتند، رفع  که دارند، بری از  را پوشــش نمی دهنــد. ایــن پیمایش هــا به رغم قوت هایی 
گرو اجــرای منظم و نقد عالمانه آن هــا، از منظر نظری  کاســتی ها بیــش از هر چیز در  کاهــش ایــن  و 
کاراتری از این ســازه،  و روش شــناختی اســت تا در پرتو آن ها بتوان به ســنجش و تحلیل معتبرتر و 
کــرد. نتایج حاصل از مطالعات فوق در شــکل قبلی نشــان داده شــده اســت. بدیهی  دســت پیــدا 
اســت نمی توان مقدار شــاخص ســرمایه اجتماعی را در هر یک از این مطالعات مقایسه نمود، زیرا 
هــر یــک از آن هــا مبناهــای خاصی دارنــد. نکته دیگــر آن که هرچند ایــن مطالعات برای ســال های 
مختلف انجام شده اند ولی توجه داریم که ماهیت سرمایه اجتماعی به گونه ای نیست که به سرعت 
کــه اغلب این مطالعات به اســتثنای مطالعــه عبدالهی و  دچــار تغییر و تحول اساســی شــود. ازآنجا
موسوی (1۳68) برای سال های اخیر انجام شده و فاصله زمانی آن ها ناچیز است، لذا نتایج آن ها 
قابل مقایســه اســت. عالوه بر این، از بین این مطالعات، مطالعه وزارت ارشاد از جامعیت بیشتری 
که مســتقیمًا مربوط به  برخــوردار بــوده و نتایــج حاصل ازآن پس از ســواالتی استخراج شــده اســت 
وضعیت ســرمایه اجتماعی هســتند و لذا می تواند مبنای مقایســه باشــد. شــکل زیر خالصه ای از 

نتایج این مطالعات را نشان می دهد.

که تابه حال  ح ســنجش اجتماعی در مقیــاس ملی  که تنها طر نکتــه ی قابل توجــه دیگر این اســت 
که در مقیاس ملی و با افکار سنجی سرمایه اجتماعی  ح غفاری (1۳94) است  انجام شده است طر
کالن،  گرفته است و در سه سطح  کز استان ها و چند روستا و بخش در مرکز استان ها صورت  در مرا
خرد و میانی با اســتفاده از مولفه های طراحی شــده به ســنجش ســرمایه اجتماعی در ســطح ملی 

پرداخته است.
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شکل 2-4. مقایسه شاخص سنجش سرمایه اجتماعی در تحقیقات مختلف

که اشــاره شــد، امکان مقایســه شــاخص ســرمایه اجتماعی در این مطالعات بر اســاس  همان طور 
کــه وضعیــت ســرمایه اجتماعی را به طور نســبی نشــان  میانگیــن وجــود نــدارد امــا شــاخص هایی 

گیرد. می دهند می تواند مورداستفاده قرار 

کندگــی ســرمایه اجتماعــی بــر اســاس انحــراف معیار نشــان داده شــده  در شــکل بــاال، وضعیــت پرا
کندگی را نشــان می دهد و وابســته به مقدار شــاخص  اســت؛ امــا چــون انحراف معیــار متوســط پرا
ســرمایه اجتماعی اســت، لذا از ضریب تغییرات نسبی (نسبت انحراف معیار به میانگین) استفاده 
کندگی به ازای هر واحد اســت. طبق مطالعه وزارت  می کنیم. این نســبت نشــان دهنده درصد پرا
که در مطالعه فیروزآبادی  ارشاد، ضریب تغییرات نسبی حدود 15 درصد است. این در حالی است 
بالغ بــر 55 درصــد و در مطالعــه عبدالهــی و موســوی 2 درصــد و در مطالعــه شــعبانی و ســلیمانی 9 
کاماًل  کشور  که میزان ســرمایه اجتماعی در استان های  درصد اســت. به عبارت دیگر، اولی می گوید 
که بسیار نزدیک به هم هستند. به هرحال این نتایج  متفاوت است ولی دومی و سومی می گویند 

متفاوت نمی تواند قابل توجیه باشد.
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کثر شاخص سرمایه اجتماعی به حداقل آن است. این نسبت 1 برابر است؛   معیار مهم تر، نسبت حدا
یعنی بیشــترین مقدار شــاخص ســرمایه اجتماعی برای مطالعه وزارت ارشــاد حدود 84 در مقایســه 
کمترین آن، 84 درصد اختالف دارد. نســبت مذکور در مطالعه فیروزآبادی بالغ بر 28 اســت، یعنی  با 
بیشترین مقدار شاخص سرمایه اجتماعی حدود 2700 درصد بیش از کمترین آن است. این در حالی 

که این نسبت در مطالعه عبدالهی و موسوی 1.08 و شعبانی و سلیمانی حدود 1.4 است. است 

نکتــه درخــور تأمــل دیگــر، ضریــب همبســتگی شــاخص ســرمایه اجتماعــی در مطالعــات مختلــف 
بامطالعــه وزارت ارشــاد اســت. درحالی کــه برخــی از مطالعــات، ضریــب همبســتگی مثبــت نشــان 
می دهند، برخی دارای ضریب همبســتگی منفی هســتند. این وضعیت نشــان دهنده تفاوت های 
که برای برآورد شاخص اعتماد (که  اساســی در نتایج این مطالعات اســت. حتی برخی از مطالعات 
کرده اند (مانند سعادت و  مهم ترین مؤلفه سرمایه اجتماعی است) از نتایج وزارت ارشاد استفاده 

عزیزمحمدلو) داری ضریب همبستگی منفی و یا صفر هستند.

معیار دیگری که می تواند تا حدودی به شناسایی دقت این مطالعات کمک نماید، مقایسه شاخص 
بــرآوردی آن ها برای تهران اســت. معمــوال در تهران به دالیل مختلف، روابــط اجتماعی ضعیف تر از 
کمترین  که برآورد شــاخص ســرمایه اجتماعی در تهران در  ســایر اســتان ها اســت، لذا انتظار می رود 
که برخــی مطالعات ایــن ویژگی رادارنــد و برخی چنین نیســتند.  ســطح باشــد. ایــن در حالی اســت 
کمترین مقدار آن حدود  به عنوان مثال در مطالعۀ وزارت ارشــاد، نســبت سرمایه اجتماعی تهران به 
1/1 است که نشان می دهد سطح سرمایه اجتماعی در تهران تقریبًا دارای کمترین مقدار است. این 
نتیجه در مطالعات عبداللهی و موســوی، شــعبانی و ســلیمانی، مقصودی و همکاران و مهرگان نیز 
وجود دارد. درحالی که مطالعه سعادت، حسینی و همکاران، فیروزآبادی و عزیرمحمدلو این ویژگی 
را ندارنــد. به عنوان مثــال در مطالعه حســینی و همکاران، ســرمایه اجتماعی در تهــران حدود 5 برابر 
کمترین سرمایه اجتماعی را دارد. این رقم در مطالعه فیروزآبادی به 28 برابر  که  بیشتر استانی است 

می رسد و در مطالعه سعادت و عزیرمحمدلو به ترتیب برابر با 1/85 و 1/76 است.

بنابراین، هر یک از این مطالعات با توجه به اهداف و روش های خود به نتایج متفاوتی رسیده اند. 
که برآورد و تحلیل ســرمایه اجتماعی در ایران نیازمند دقت بیشــتری در  این نتایج نشــان می دهد 
انتخــاب مفاهیــم و روش های اندازه گیری اســت. علیرغم تالش های نظــری و تجربی انجام گرفته، 
هنوز در ارتباط با مفهوم سرمایه اجتماعی، با مسائل بینشی و روشی عدیده ای چون تقلیل گرایی 
و نقــص مبانــی نظــری و ابــزار اندازه گیــری، تداخــل بین عوامــل، شــاخص ها و پیامدهای ســرمایه 
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اجتماعی، توصیفی بودن و ضعف انســجام تســری منابع تجربی و ... روبرو هســتیم. با عنایت به 
که درزمینه  ی ســرمایه اجتماعی در ایران وجود دارد؛ می توان به عام ترین مســائلی  متون تجربی 

که عبارت اند از: کرد  که در این زمینه وجود دارد، توجه 

 اســتفاده از شــاخص های متفــاوت بــرای ســنجش ســرمایه اجتماعــی. به عنوان مثــال آقــای - 1
که مؤلفه جرم در آن  کرده اســت  ســعادت (1۳85) در تحقیق خویش از مولفه هایی اســتفاده 
نکته مهمی محسوب می شود. درحالی که عبداللهی و همکاران (1۳86) از حمایت اجتماعی 
به عنوان شــاخص استفاده نموده است. حسینی و همکاران (1۳86) بر اساس تحلیل ثانویه 
از پیمایش هــای انجام گرفتــه توســط وزارت ارشــاد و فرهنگ اســالمی از ابعاد متفاوتی ســخن 

گفته اند. جدول زیر شاخص های مورداستفاده محققان را نشان می دهد.

گون گونا جدول 2-1. شاخص های سرمایه اجتماعی در ایران در تحقیقات 

شاخص های 
استفاده شده 

در تحقیق 
سعادت

شاخص های استفاده شده در تحقیق 
حسینی و همکاران

شاخص های 
استفاده شده در 

تحقیق عبداللهی 
و همکاران

شاخص های استفاده شده در پروژه 
غفاری )1394(

اعتماد
مشارکت در 

انتخابات
مشارکت جمعی

جرم
صداقت

گاهی عمومی آ

بعد ساختاری- غیررسمی: رفت وآمد 
خانوادگی و دیدوبازدید با همکاران

بعد ساختاری- تعمیم یافته: شرکت در 
جشن و سرور، نماز جماعت و جمعه 

و غیره
بعد ساختاری- نهادی: میزان 

مشارکت در انتخابات
بعد شناختی- غیررسمی: اعتماد و 
میزان مشورت با خانواده و دوستان

بعد شناختی- تعمیم یافته: اعتقاد به 
گذشت و امانت داری و غیره رواج 

بعد شناختی- نهادی: میزان اعتماد 
به قضات، روحانیت و غیره (حسینی و 

همکاران، 1۳86: 66)

روابط انجمنی- 
شبکه روابط با 
گروه ها و نهادها

هنجارها و اعتماد 
اجتماعی

پیوندها و اعتماد 
بین فردی

همبستگی و 
انسجام اجتماعی
حمایت اجتماعی

(عبداللهی و 
همکاران، 1۳86: 

(212

کالن (پنداشت از عملکرد نظام  سطح 
در رفع مشکالت، پنداشت از موفقیت 

نهادی، پنداشت از نکویی جامعه و 
ارزیابی از آینده)

کیفیت  سطح میانی (اعتماد سازمانی، 
خدمات رسانی، عملکرد و پاسخگویی 

سازمان ها به نیازها، آمادگی 
کمک به سازمان ها،  مشارکت در 
اعتماد تعمیم یافته، پرهیزکاری و 
گروه¬های شغلی،  وظیفه شناسی 
گی ها و ارزش های  عام گرایی، ویژ

اخالقی مسوالن)
گی ها  سطح خرد (اعتماد عمومی، ویژ

و ارزش های اخالقی، عام گرایی 
اجتماعی، مشارکت اجتماعی، بده و 

بستان اجتماعی، عرق ملی، رضایت از 
زندگی، احساس امنیت)
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ســنجش ســرمایه اجتماعــی در ایــران توســط محققــان بــه نتایــج واحــدی نرســیده اســت. - 2
کــه اجماع نظــری در این زمینه  یافته هــای به دســت آمده از تحلیــل محققان نشــان می دهد 
وجــود نــدارد. به عنــوان نمونــه، بین نتایــج تحقیق آقای ســعادت (1۳85) از یکســو و تحقیق 
حســینی و همــکاران (1۳86) و عبداللهــی و همکارن (1۳86) از ســوی دیگر، رابطه معکوســی 
را نشــان می دهد. به عبارت دیگر در این تحقیقات، میزان ســرمایه اجتماعی برای هر اســتان 
متفــاوت اســت. به عنوان مثــال ســرمایه اجتماعــی مرکــز اســتان ایــالم در تحقیــق حســینی و 
عبداللهی در حد باال اســت، ولی در تحقیق ســعادت در حد پایین قرار دارد. نمودار زیر نتایج 

این تحقیقات را نشان می دهد.
گرفته از ســال 79 تــا 1۳94 در ســطح ملی، میــزان ســرمایه اجتماعی  بــر اســاس مطالعــات صــورت 
اســتان قزویــن در طــول ســال های 1۳79 تــا 1۳85 میــان اســتان های مختلــف در رتبــه متوســط 
که از جدول باال به خوبی قابل مشــاهده اســت، در مطالعه  کشــوری قرار داشــته اســت. همان طور 
کشــور رتبه 15، در  حســینی و همــکاران (1۳79) اســتان قزویــن ازلحــاظ رتبه ســرمایه اجتماعی در 
کشور رتبه 18 و در مطالعه عبداللهی و همکاران (1۳85) رتبه 15 را دارا  مطالعه سعادت (1۳80) در 
بــوده اســت. این مطالعات به خوبی نشــان می دهنــد در طول این ســال ها (1۳79، 1۳80، 1۳85) 
کشوری را  گر میانگین  کشــوری قرار داشته است و ا رتبه میانگین اســتان قزوین در ســطح متوسط 
کشــور در طول این سال ها سطح  در دامنه 1 تا 5 در نظر بگیریم اســتان قزوین در بین اســتان های 

متوسط قرار داشته است.



سنجش سرمایه اجتماعى در استان قزوین و راهبردهاى ارتقاء آن 82

کشور (حیدرآبادی و صالح آبادی، 1۳96: 57)1 جدول 2-2. وضعیت سرمایه اجتماعی استان های 

استان

رتبه سرمایه اجتماعی 

کز استان 1379  در مرا

)حسینی و همکاران(

رتبه سرمایه اجتماعی 

کز استان  در مرا

1380)سعادت(

رتبه سرمایه اجتماعی 

کز استان 1385  در مرا

)عبداللهی و همکاران(

رتبه سرمایه اجتماعی 

کز استان 1394  در مرا

)غفاری(

171919آذربایجان شرقی

205924آذربایجان غربی

1۳24۳19اردبیل

27629۳1اصفهان

125415ایالم

416222بوشهر

281۳2529تهران

1910621چهارمحال بختیاری
8،28، 224274خراسان1

2421218خوزستان

161477زنجان

12261812سمنان

528116سیستان و بلوچستان

261191فارس

15181527قزوین

148212قم

7172۳۳0کردستان

2۳151920کرمان

991717کرمانشاه

272514کهگیلویه و بویراحمد

18۳115گلستان

217202۳گیالن

۳20241۳لرستان

62۳1222مازندران

8121۳26مرکزی

1022106هرمزگان

1121611همدان

1122610یزد

1-  استان خراسان در تحقیقات غفاری در سال 94 به ترتیب شامل استان خراسان جنوبی، رضوی و شمالی است.
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کشــور صورت  که در ســطح  که جدول باال نشــان می دهد در مطالعه غفاری (1۳94)  ما همان طور 
گرفته اســت و نســبت به مطالعات دیگر چه از حیث مولفه های ســنجش سرمایه اجتماعی و چه از 
حیث جامعیت وضعیت بهتری داشــته اســت، استان قزوین در سال 1۳94 نسبت به سال 1۳85 
کشور داشته است و در بین استان های  افت فاحشی در رتبه بندی و وضعیت سرمایه اجتماعی در 
کرده اســت. نتایج مطالعات غفاری (1۳94) نشان می دهد میانگین  کســب  کشــور رتبه نازل 27 را 
کشور (2.79)  وضعیت سرمایه اجتماعی در استان قزوین نسبت به میانگین سرمایه اجتماعی در 
که ازلحاظ رتبه بندی  مقدار کمتری داشته و در استان قزوین این مقدار میانگین 2.66 بوده است 
در وضعیت مناســبی نســبت به دیگر اســتان ها قرار نداشــته است و تنها نســبت به 5 استان مانند 
کــه وضعیتــی مناســبی ازلحــاظ میانگیــن ســرمایه اجتماعــی ندارند  تهــران، اصفهــان و مازنــدران 
وضعیت بهتری داشته است. وضعیت و رتبه سرمایه اجتماعی استان قزوین در سال های مختلف 

در شکل زیر به نمایش درآمده است.

شکل 2- 5. وضعیت سرمایه اجتماعی استان قزوین در طی سال های مختلف

کشــوری 2.79 قــرار دارنــد و  البتــه بایــد در نظــر داشــت تعــداد 14 اســتان زیــر میانگیــن متوســط 
کشــور نیز در دامنه 1 تــا 5، زیر میانگین ۳ قــرار دارند و  به غیــراز این 14 اســتان، بیشــتر اســتان های 
وضعیت مناســبی ندارند. تنها اســتان فارس با میانگین ۳.02 باالتر از حد متوســط قرار دارد و این 
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کالن،  که بر اســاس شــاخص ها و مولفه های مشخص شــده در سه سطح  نشــان دهنده این اســت 
کشــور مناســب نیســت. این وضــع نامطلوب در اســتان  میانــی و خــرد وضعیت ســرمایه اجتماعی 
قزوین نســبت به دیگر اســتان ها بیشتر مشخص است و اســتان قزوین رتبه 27 را بین استان های 
کشور ازلحاظ رتبه بندی دارا است و نسبت به مطالعات قبلی وضعیت سرمایه اجتماعی در استان 

کاهش قابل توجه ای داشته است. قزوین 

برای رســیدن به وضعیت مطلوب شــهرهای ایران به لحاظ ســرمایه اجتماعی و تاثیر آن در توسعه 
پایــدار ضــروری اســت بــا شناســایی شــاخص ها و معرف هــای ســرمایه اجتماعــی، ارزیابــی علمی و 
دقیق تــری از وضعیــت ســرمایه اجتماعــی شــهرها به عمــل آید تا از ایــن طریق نقش آن در توســعه 
مناطق شــهری ایران ســنجیده شــود. لــذا پژوهش حاضــر با اتکا بــه رویکرد بومی ســازی به دنبال 

تحقق اهداف ذکرشده است.

2-13. چارچوب مفهومی پژوهش
منظور از سرمایه اجتماعی در این پژوهش استفاده از شاخص های زیر است:

کلمــن، مطالعــات بانک جهانــی، پیمایش - 1 شــاخص های برگرفتــه از تحقیقــات پاتنــام، هــال، 
ارزش  های جهانی، پیمایش جهانی سرمایه اجتماعی

شــاخص های استفاده شــده در تحقیــق ســعادت شــامل اعتمــاد، مشــارکت در انتخابــات، - 2
گاهی عمومی می شود (سعادت، 1۳85: 184). مشارکت جمعی، جرم، صداقت و آ

شاخص های استفاده شده در تحقیق حسینی و همکاران- ۳
بعد ساختاری- غیررسمی: رفت وآمد خانوادگی و دیدوبازدید با همکاران  
بعد ســاختاری- تعمیم یافته: شــرکت در جشن و ســرور، نماز جماعت و جمعه، عضویت   

در بسیج، انجمن و غیره
بعد ساختاری-  نهادی: میزان مشارکت در انتخابات  
بعد شناختی - غیررسمی: اعتماد و میزان مشورت با خانواده و دوستان و غیره  
گذشت و امانت داری و غیره   بعد شناختی - تعمیم یافته: اعتقاد به رواج 

شاخص های استفاده شده در تحقیق عبداللهی و همکاران- 4
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گروه هــا و نهادها (همکاری با نهادهــای مدنی، عضویت    روابــط انجمنــی شــبکه روابط با 
کمک فکــری به نهادهای  در نهادهــای مدنــی، حضــور در برنامه های نهادهــای مدنی، 

کمک مالی به نهادهای مدنی، قبول مسولیت اجرایی در نهادهای مدنی). مدنی، 
گروه های اجتماعی، ارزیابی از    هنجارها و اعتماد اجتماعی (اعتماد به نهادها، اعتماد به 

وضعیت جامعه، اعتماد به مســوالن، اطمینان از رعایت اخالق شــهروندی، اطمینان از 
رعایت ارزش های اخالقی در جامعه)

پیوندها و اعتماد بین فردی (احساس دوستی و تعلق و یکی بودن با دیگران، اعتماد به   
دیگرانـ  اشــخاص، همکاری و مشــارکت داوطلبانه در رفع مشــکالت دیگران، شــرکت در 

فعالیت های جمعی دیگران رفت وآمد با دیگران).
همبســتگی و انســجام اجتماعــی (میزان پذیــرش اجتماعی، میزان انســجام بین قومی،   

میزان مدارای قومی و مذهبی).
حمایــت اجتماعــی (احســاس برخــورداری از حمایــت جمعــی) (عبداللهــی و همــکاران،   

.(46 :1۳86

گون  گونا که دربرگیرنــده ابعاد و مولفه هــای مختلف از تحقیقــات  به طورکلــی جامع  تریــن پژوهــش 
داخلی و خارجی ســرمایه اجتماعی اســت، نظریه عمومی ســرمایه اجتماعی مســعود چلبی اســت 
کتاب تحلیل نظری و تطبیقی در »جامعه شناســی« ارائه شــده  که در ســال 1۳9۳ در قالب فصلی از 
کــه در قالب پیمایش  اســت. غفاری (1۳94) در مدل ســنجش ســرمایه اجتماعــی در مقیاس ملی 
کشور انجام می شود، سرمایه اجتماعی در ایران را طبق نظریه  اجتماعی مصوب شورای اجتماعی 
کالن، میانی و خــرد در نظر می  گیــرد. مباحث مفهومی و  عمومی ســرمایه اجتماعی در ســه ســطح 
که ســازه ســرمایه اجتماعی، به عنوان  کیددارند  نظری ســازه ســرمایه اجتماعی بر این نکته مهم تأ
کاربرد در مباحث متنوع نظری و عملی دارد،  غ از اینکه استعداد استفاده و  یک سازه تحلیلی، فار
کاوی مفهومی  کالن، وا کــه دارد، باید در ســطوح خــرد، میانــی و  برحســب خصلــت چند ســاحتی 
و نظــری شــود. چارچــوب مفهومــی نظــری اختیار شــده در ایــن پژوهــش، عمدتا مبتنی بــر نظریه 

عمومی سرمایه اجتماعی است.

کیف آن تعریف می شــود. در  کــم و  ســرمایه اجتماعــی در درجــه اول بــا مرکزیــت روابــط اجتماعی و 
نوشــته های مربوط به این ســرمایه، اصواًل بر دو عنصر اعتماد و رابطه اجتماعی به عنوان دو عنصر 

اصلی سرمایه اشاره شده است.
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کنشــگِر فردی یــا جمعی، از حیث خیــر در نیت (توجه به  منظــور از اعتمــاد، اتــکا به دیگری، اعم از 
کردار (عمل صحیح/  گفتار (اطالعات صحیح) و راستی در  منافع دیگران و مراعات آن)، درستی در 
گانه  که می توانند به صورت هم زمان یا جدا کارا) است. در این تعریف، سه عنصر اصلی وجود دارد 

ح شوند: مطر

1- صداقت (ارائه اطالعات صحیح)
کیفیت عمل اجتماعی) کارایی (کمیت و   -2

گذشت به خاطر دیگری) ۳-دگر خواهی (پرهیزکاری و 

کارایی و دگر خواهی، هرکدام در سطح جامعه در هیبت یک هنجار اجتماعی  چنان چه صداقت، 
کننــد، در ایــن صورت، به همان نســبت، اعتماد اجتماعی بیشــتر می شــود و به طور خودکار  عمــل 
کارایی  کنندگی در عرض جامعه، وافر باشــند، بر  گر رفتارهای اعتماد  در جامعــه افزایــش می یابــد. ا

کارایی و دگر خواهی، اثر تقویت کننده خواهد داشت. هنجارهای صداقت، 

که نظام اجتماعی به مثابه شبکه تعاملی  عنصر دوم سرمایه اجتماعی، رابطه اجتماعی است؛ چرا
که چهارعنصر مفهومی: تعامل اجتماعی، انتظارات  کنشــگران فردی و جمعی، تعریف شــده اســت 
متقابــل، تعهــدات متقابــل و ضمانــت اجــرا را در خــود دارد. در حقیقــت، وجــود و تــداوم تعامــل 
اجتماعــی، همــراه و منــوط به ســه عنصر دیگر اســت. تعامــل اجتماعی، ســازنده رابطــه اجتماعی 
کل،  کــه تعهــد اجتماعــی را ایجــاد می نماید. نظــام اجتماعــی، در ســطح جامعه  اســت، رابطــه ای 
کــه عبارت اند  به عنــوان »نظــام جامعــه  ای« تعریف می شــود. این نظــام، خود از چهــار نظام فرعی 

از نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام فرهنگی و نظام اجتماعی جامعه ای، تشکیل می شود.

ح شده از جانب نظریه پردازان مختلف سرمایه اجتماعی  با بهره گیری از ابعاد مفهومی و نظری مطر
کشــور غفاری (1۳94) این سازه  ح ســنجش ســرمایه اجتماعی  و نیز چارچوب مورداســتفاده در طر
کالن (نهــادی)، میانه  در چهــار حــوزه: اقتصادی، سیاســی، اجتماعی و فرهنگی؛ و در ســه ســطح 

(سازمانی) و خرد (روابط)، توجه شده است.

کالن، ســرمایه اجتماعــی نهادی  کالن: ســرمایه اجتماعــی در ســطح  ســرمایه اجتماعــی در ســطح 
کــه حاصــل اعتماد عمومــی و به اصطــالح انتزاعــی، عموم شــهروندان بر اهمیــت و موفقیت  اســت 
کل،  عملکــرد نهادهــا، در حوزه هــای چهارگانــه اقتصــادی، سیاســی، اجتماعی و فرهنگــی جامعه 
اســت، به عبارت دیگــر، ســرمایه اجتماعی، نهادی تابع ارزش ناشــی از اهمیــت و ضرورت هر نهاد و 
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کارایی آن دارد. اعتماد مردم به عملکرد صحیح و 

ســرمایه اجتماعــی در ســطح میانــی: ســرمایه اجتماعــی در ســطح میانــی، ســرمایه ســازمان ها و 
کیفیــت خدمات  لــت بــر ترکیبــی از اعتمــاد آحــاد مردم بــه ســازمان ها و عملکرد و  گروه هــای آن دال
کاردانی  که آن ها از ســازمان دهی، وظیفه شناســی و تعهد، شایســتگی و  ارائه شــده و نیز پنداشــتی 

نیروهای این سازمان ها در حوزه های چهارگانه: اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارند.

کیــف روابــط و بده  کــم و  ســرمایه اجتماعــی در ســطح خــرد: ســرمایه اجتماعــی در ســطح خــرد، با
کنشــگران، اعتماد بین شــخصی و تعمیم یافتــه، زندگی انجمنی مبتنی بر مشــارکت،  بســتان بیــن 
در حوزه هــای: اجتماعــی، سیاســی، فرهنگــی و اقتصادی، پنداشــت از وجود و حضــور ارزش های 
اخالقی و هنجارها در حیات اجتماعی وزندگی روزمره و احساس امنیت و رضایت تعریف می شود.

که در درجه  ح شــده در باال و نقطه ثقل ایــن مطالعه  بــا توجــه به بحث های نظری و مفهومی مطر
کالن، میانــی و خرد در مقیاس ملی اســت؛  اول، ســنجش ســرمایه اجتماعــی در ســطوح ســه گانه: 
تالش شــده اســت چارچــوب مفهومی ســنجش -که در ادامه ترسیم شــده- با بحث هــای نظری و 
مفهومی ســازه ســرمایه اجتماعی و نیز اوضاع جامعه ایران، همگرایی و قرابت الزم را داشــته باشد 
و داده های پژوهش، بر اســاس آن، تولید و جمع آوری شــود. به طورکلی ابعاد و مولفه های سرمایه 

اجتماعی در این پژوهش شامل:

سطح کالن (پنداشت از عملکرد نظام در رفع مشکالت، پنداشت از موفقیت نهادی، پنداشت - 1
از نکویی جامعه و ارزیابی از آینده)

کیفیت خدمات رســانی، عملکرد و پاســخگویی ســازمان ها - 2 ســطح میانــی (اعتماد ســازمانی، 
کمــک بــه ســازمان ها، اعتمــاد تعمیم یافتــه، پرهیــزکاری و  بــه نیازهــا، آمادگــی مشــارکت در 

گی ها و ارزش های اخالقی مسوالن) گروه  های شغلی، عام گرایی، ویژ وظیفه شناسی 

گی ها و ارزش هــای اخالقی، عام گرایی اجتماعی، مشــارکت - ۳ ســطح خــرد: اعتماد عمومــی، ویژ
اجتماعی، بده و بستان اجتماعی، عرق ملی، رضایت از زندگی.



 

سرمایه 
 اجتماعی

 سطح میانی
 یاعتماد سازمان-
 یرسانخدمات تیفیک-
ها به سازمان ییعملکرد و پاسخگو-
 ازهاین
مشارکت در کمک به  یآمادگ-
 هاازمانس
 افتهیمیاعتماد تعم-
 یشناسفهیو وظ یزکاریپره-

 یشغل هایگروه
 ییگرا عام-
 یاخالق یهاو ارزش هایژگیو - 

 مسئوالن

 سطح کالن:

پنداشت از عملکرد نظام در رفع -
 مشکالت

 ینهاد تیپنداشت از موفق-
 جامعه ییپنداشت از نکو-

 ندهیاز آ یابیارز -
 

 سطح خرد:
 یاعتماد عموم-
 یاخالق یهاو ارزش هایگژیو-
 یاجتماع ییگراعام-
 یمشارکت اجتماع -
 یبده و بستان اجتماع -
 یعرق مل -
 یاز زندگ تیرضا-
 تیاحساس امن-

شکل 2-6. چارچوب مفهومی پژوهش



3

روش شناسى

فصل سوم: روش شناسی

3-1. مقدمه
در این فصل به روش شناسی پژوهش پرداخته می  شود. این فصل، به تبیین نوع و رویکرد پژوهش 
اختصاص یافتــه اســت. روش شناســی یکی از وجوه تمایز هر پژوهشــی نســبت به دیگــر پژوهش ها 
گزینش آن ارائه می شود. روش   است. بنابراین در این فصل وجوه مختلف روش  پژوهش و دالیل 
گروه نمونه موردمطالعه، جامعه  پژوهش شــامل بیان نوع تحقیق و تعریف دقیق جامعه آماری و 

آماری و ابزارهای اندازه گیری و شواهد مربوط به اعتبار و روایی آن ها است.

3-2. روش و رویکرد تحقیق
که  هــر مطالعــه و تحقیقــی بنــا بــر ماهیــت و هدفــش از روش هــا و ابزارهای خاصــی بهــره می جوید 
انتخاب این ابزارها و روش ها باید معنادار، منطقی و توجیه پذیر باشد. بر مبنای ادبیات پژوهشی 
کیفی در تحلیل استفاده شــده اســت.  کمی و  گرفتــه در این حــوزه، دو رویکرد  و مطالعــات صــورت 
با توجه به اینکه، »ســرمایه اجتماعی اســتان قزوین« را بررســی می کند، مطالعه موردی به حساب 
گردآوری داده، توصیفی- پیمایشی است، در این تحقیق با استفاده از مستندات و  می آید. روش 
مطالعات تطبیقی، ادبیات موضوع به دســت آمده اســت و بر اســاس این مبانی و همچنین نظرات 
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که در بخش  کارشناسان و اساتید پرسشنامه ای تدوین شد و با توجه به روش نمونه گیری خوشه ای 
کلی  قبلی توضیح داده شــد در اختیار پاســخ دهندگان قرار داده شــده اســت. پرسشنامه از دو بخش 
که عمده ترین مولفه های تاثیرگذار بر  تشکیل شده است:بخش اول،سواالت اصلی پرسشنامه است 
سنجش سرمایه اجتماعی را بررسی می کند و بخش دوم شامل مشخصات فردی است، این بخش 
به دنبال ارزیابی توصیفی نمونه های آماری اســت. از آماره های توصیفی نظیر میانگین، میانه، نما 
(مد)، انحراف معیار و نمودارها جهت بررســی توصیفی یافته های مطالعه اســتفاده شــد. با توجه به 

تنوع متغیرها و مقتضیات طرح از آزمون فریدمن به وسیله نرم افزار SPSS استفاده شد.

روش پژوهش در تحقیق حاضر روش ترکیبی است و در تجزیه وتحلیل وضع موجود و ارائه راهبرها 
از روش تحلیــل الیــه ای علت هــا اســتفاده می شــود. ازایــن رو در جمــع آوری اطالعــات و داده هــا از 
روش هــا و فن هــای مختلفی مانند پیمایش، مطالعه اســناد و مدارک علمــی، همچنین مصاحبه، 
گرفته خواهد شد. در تجزیه تحلیل داده ها و ارائه  پرسشنامه و روش تحلیل داده های ثانویه بکار 
راهبردهــا نیــز از روش هــای مختلفی چون »تحلیل روند« و »پانل خبرگان« اســتفاده خواهد شــد. 
تحلیل روند، روش مناســبی به منظور شناسایی، توصیف و جهت دهی روندها است. همچنین از 

روش ها و فن های آماری جهت رتبه بندی یافته ها استفاده می شود.

گذشته را برای دستیابی به شناخت الزم در رابطه با موضوع،  بر این اساس، این تحقیق، وضعیت 
گستره زیاد به دقت موردمطالعه و بررسی  با مدنظر داشتن جریان ها و روندهای موجود در عمق و 
قــرار می دهــد. درروش انجــام مطالعه از پرسشــنامه، مصاحبــه و پانل خبرگان برای اعتبار ســنجی 

خروجی الیه ها استفاده می شوند.

ح زیر هستند: مراحل اصلی روش استفاده شده به شر

گام اول: مطالعه اولیه و تدوین مبانی نظری

بررســی و تکمیل مطالعه اســناد و مدارک پروژه های مشــابه در سطح ملی و بین المللی - 1
و تدوین چارچوب نظری

تدوین روش و متدولوژی تحقیق و ترسیم چارچوب مسیر پروژه- 2
افکار سنجی جهت بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی و چشم انداز آینده- ۳
شناســایی خبرگان جهت پاســخ دهی به ســواالت پرسشــنامه  و مصاحبه و شناســایی - 4

اعضای پانل
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کاربســت روش تحلیــل علــی الیــه ای در شناســایی ســطوح مختلــف ســرمایه اجتماعــی  گام دوم: 
(CLA شناسایی چهار الیه ی تحلیل)

گام سوم: تحلیل سطوح چهارگانه شناسایی شده مسئله سرمایه اجتماعی

گانه- 1 تحلیل هر الیه به صورت جدا
تحلیل الیه ها بر روی یکدیگر و ارتباط الیه ها- 2
استخراج فرصت ها و چالش های نحوه افزایش سرمایه اجتماعی.- ۳

گام چهــارم: ارائــه راهبردهــای پیشــنهادی (بــا توجــه بــه چهــار الیــه شناسایی شــده و بــا اتــکا بــر 
ظرفیت های استان قزوین)

کتابخانــه ای و بررســی اســناد، ابعــاد مفهومــی  در قالــب روش اســنادی بــا اســتفاده از روش هــای 
که حاصل آن، دسترســی بــه چارچوب  کاوش شــده  و نظــری متغیرهــای تحقیــق از حیــث نظــری 
مفهومی تحقیق برای ســنجش ســرمایه اجتماعی در اســتان قزوین بوده اســت. از روش پیمایش 
گی ها و  گی هــا، فراوانی و توزیع ایــن ویژ کشــف و شناســایی ویژ که به  اجتماعــی به عنوان شــیوه ای 
نیــز چگونگــی روابــط متقابل بین متغیرها در یک جامعه معین نظر دارد، استفاده شــده اســت. در 
ســطح تجربی، با اســتفاده از تکنیک مصاحبه حضوری، داده های مربوط به چارچوب مفهومی و 
نظری تعیین شده، جمع آوری و چگونگی توزیع و روابط متغیرهای موردمطالعه در سطح استانی 

و منطقه ای، در قالب جامعه آماری موردمطالعه، بررسی شده است.

که  به طورکلــی دو روش مورداســتفاده در ایــن پژوهــش پیمایــش و تحلیــل الیــه  ای علت هــا اســت 
گانه به آن  ها پرداخته می شود. به طور جدا

3-3. بخش اول: روش پیمایش
که در آن اعضای جامعه آماری به پرسش هایی   پیمایش یکی از روش های تحقیق اجتماعی است 
کــردن  کار را یــا از طریــق پــر  در مــورد موضــوع موردمطالعــه تحقیــق، پاســخ می دهنــد. آن هــا ایــن 
که در اختیار آن ها قرار می گیرد و یا شــفاها از طریق مصاحبه انجام می دهند. فلذا  پرسشــنامه ای 
کیفی. این روش بــرای مطالعه موضوعاتی به  کمی اســت نه  روش تحقیــق پیمایشــی از روش های 
که  که پژوهشگر قصد تغییر یا دست کاری متغیرها را ندارد و اطالعات را به همان صورتی  کار می رود 
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هستند به دست می آورد. برای مطالعه نگرش ها و نظرات آزمودنی ها با ابزار مصاحبه و پرسشنامه 
از روش پیمایش (زمینه یابی) استفاده می شود

ح نمونه گیری (تعیین  مراحــل اصلــی فرایند پیمایــش عبارت اند از: تعیین نیازهــای اطالعاتی، طــر
گــردآوری داده ها، پردازش  گــردآوری اطالعات،  جامعــه پاســخگویان)، تعیین روش و طراحی ابزار 

گزارش. داده ها (داده پردازی)، تحلیل داده ها و درنهایت تدوین و تنظیم 

3-3-1. ابعاد و مولفه های سنجش سرمایه اجتماعی
بــا توجــه بــه بررســی ادبیات نظری و بــا اســتفاده از چارچوب مفهومــی پژوهش، ابعــاد، مؤلفه ها و 

شاخص های سنجش سرمایه اجتماعی در جدول زیر نشان داده شده است.

جدول ۳-1. ابعاد و مولفه های سنجش سرمایه اجتماعی

شاخص هامؤلفهابعاد

ســطح 
کالن

پنداشت از عملکرد 
نظام در رفع مشکالت

گرانی و تورم، ناامنی، فســاد مالی و ارتشــاء،  بیــکاری، تبعیض و نابرابری، 
فقر، اعتیاد، درمان و سالمت، مراقبت از محیط زیست، قانون گریزی

پنداشت از موفقیت 
نهادی

آموزش وپــرورش، ســازمان های دینــی، خانواده، بــازار، رســانه ها، دولت، 
قوه قضاییه (دادگاه ها و.)، نهاد حقوق مالکیت، مجلس شورای اسالمی، 

نهادهای برنامه ریز

پنداشت از نکویی 
جامعه

مطلــوب بــودن جامعه: احتــرام به مالکیــت خصوصی، احتــرام به حقوق 
و آزادی قانونــی افــراد، دوری و پرهیــز (اجتنــاب) از پنهــان کاری، وجــود 
غیردولتــی،  و  دولتــی  مختلــف  بخش هــای  ســازمان ها،  بیــن  همــکاری 
تجســس نکــردن در امور شــخصی افــراد، خواهان خیــر و موفقیت یکدیگر 
بــودن، توجه بــه حرمت و آبــروی یکدیگر، فرصت طلبی و سوءاســتفاده از 

موقعیت

وجــود عدالت و برابری: تناســب بین تالش و رفاه، تناســب بین اســتعداد 
و پــاداش، تناســب بیــن سخت کوشــی و پــاداش، برابــری در دسترســی به 
فرصت هــای آموزشــی، برابــری در دسترســی بــه فرصت هــای بهداشــتی، 
تناســب بین وضــع مالی افــراد بامهــارت و تحصیالت آن ها، دسترســی به 
که مهارت دارند، یکسان بودن اجرای قانون و  کسانی  فرصت های شغلی 

تصمیمات برای همه، تناسب بین پست و مقام با شایستگی

ارزیابی از آینده
وضعیــت رفاهــی، وضعیــت نابرابــری اجتماعــی، پایبنــدی بــه ارزش های 
اخالقــی و دینــی، وضعیت اقتصــادی، وحدت و همدلــی، وضعیت جرم و 

جنایت، وضعیت فقر و نداری
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شاخص هامؤلفهابعاد

ســطح 
میانی

اعتماد سازمانی

اعتماد به: بانک ها، مدارس، دانشــگاه ها، پایگاه های بســیج، فرمانداری 
و بخشداری/دهیاری

صداوســیما، تامیــن اجتماعــی و خدمــات درمانــی، شــرکت های بیمــه، 
(نیــروی  کالنتــری  مخابــرات،  اداره  بازاریــان)،  و  (تجــار  بــازار  تعاونی هــا، 
کمیته امداد امام  انتظامی)، مراجع قضایی شورای اسالمی شهر / روستا، 
خمینــی، انجمن های خیریه، بیمارســتان های دولتی، بیمارســتان های 
خصوصی، شــهرداری، فروشــگاه ها، احزاب و تشــکل های سیاسی، بنگاه 

معامالت ملکی (مسکن)، اداره دارایی و امور مالیاتی

کیفیت خدمات رسانی

و  فرمانــداری  بســیج،  پایگاه هــای  دانشــگاه ها،  مــدارس،  بانک هــا، 
بخشــداری/دهیاری، صداوســیما، تامیــن اجتماعی و خدمــات درمانی، 
شــرکت های بیمــه، تعاونی هــا، بــازار (تجــار و بازاریــان)، اداره مخابــرات، 
کالنتری (نیروی انتظامی)، مراجع قضایی شــورای اسالمی شهر / روستا، 
کمیتــه امداد امام خمینی، انجمن های خیریه، بیمارســتان های دولتی، 
بیمارســتان های خصوصی، شهرداری، فروشگاه ها، احزاب و تشکل های 

سیاسی، بنگاه معامالت ملکی (مسکن)، اداره دارایی و امور مالیاتی

عملکرد و پاسخگویی 
سازمان ها به نیازها

بانک هــا، مــدارس، دانشــگاه ها، پایگاه هــای بســیج، صداوســیما، تامین 
کالنتــری  اجتماعــی و خدمــات درمانــی، شــرکت های بیمــه، تعاونی هــا، 
کمیته  (نیروی انتظامی)، مراجع قضایی شــورای اســالمی شــهر / روستا، 
امــام خمینــی، فرمانــداری و بخشــداری/دهیاری، انجمن هــای  امــداد 
کمیتــه امــداد امــام خمینــی،  خیریــه، شــورای اســالمی شــهر / روســتا، 

بیمارستان های دولتی، بیمارستان های خصوصی، شهرداری

آمادگی مشارکت در 
کمک به سازمان ها

(نیــروی  کالنتــری  بســیج،  پایگاه هــای  دانشــگاه ها،  مــدارس،  بانک هــا، 
شــهر  اســالمی  شــورای  بخشــداری/دهیاری،  و  فرمانــداری  انتظامــی)، 
خمینــی،  امــام  امــداد  کمیتــه  درمانگاه هــا،  و  بیمارســتان ها  روســتا،   /
انجمن های خیریه، حوزه های علمیه، دادگاه ها و دادســراها، شهرداری، 

جمعیت هالل احمر، سازمان بهزیستی، احزاب و تشکل های سیاسی

اعتماد تعمیم یافته

پزشــکان، معلمــان، اســاتید دانشــگاه ها، اعضــای هیئــت دولــت (وزرا)، 
نماینــدگان مجلس، مهندســان راه و ســاختمان، قضــات، روزنامه نگاران 
(مطبوعاتی ها)، روحانیون، تولیدکنندگان، مواد غذایی، مهندســان فنی 
(خودروســازی)، مدیران و مســوالن دولتی، مأمــوران انتظامی و امنیتی، 
لــوازم  کاالهــا و  بازاریــان، تجــار و فروشــندگان، صنایــع و تولیدکننــدگان 

مصرفی
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شاخص هامؤلفهابعاد

ســطح 
میانی

پرهیزکاری و 
گروه  های  وظیفه شناسی 

شغلی و حرفه  ای

پزشــکان، معلمــان، اســاتید دانشــگاه ها، اعضــای هیئــت دولــت (وزرا)، 
نماینــدگان مجلس، مهندســان راه و ســاختمان، قضــات، روزنامه نگاران 
(مطبوعاتی ها)، روحانیون، تولیدکنندگان، مواد غذایی، مهندســان فنی 
(خودروســازی)، مدیران و مســوالن دولتی، مأمــوران انتظامی و امنیتی، 
لــوازم  کاالهــا و  بازاریــان، تجــار و فروشــندگان، صنایــع و تولیدکننــدگان 

مصرفی

گروه  های  عام گرایی 
شغلی و حرفه ای

دولــت،  هیئــت  اعضــای  دانشــگاه ها،  اســاتید  معلمــان،  پزشــکان، 
نماینــدگان مجلس، مهندســان راه و ســاختمان، قضــات، روزنامه نگاران 
(مطبوعاتی ها)، روحانیون، تولیدکنندگان، مواد غذایی، مهندســان فنی 

(خودروسازی)، مدیران و مسوالن دولتی، مأموران انتظامی و امنیتی

گی ها و ارزش های  ویژ
اخالقی مسوالن

دروغ گویــی، عمــل به قــول و وعده ها، لیاقت و شایســتگی، پاســخگویی، 
موقعیــت،  و  مقــام  از  سوءاســتفاده  مســولیت،  احســاس  کــم کاری، 
کــردن (باندبازی)،  قوم وخویش بــازی، پایبنــدی بــه قانون، بانــدی عمل 

رفتار تبعیض آمیز

ســطح 
خرد

قابل اعتماد بودن مردم، سپردن مراقبت از بچه ها به همسایگاناعتماد عمومی

گی ها و ارزش های  ویژ
اخالقی

گذشــت، تظاهــر و دورویی، احتــرام به دیگــران، خیرخواهی  دروغ گویــی، 
گرایی؛  کمــک بــه یکدیگر؛ رعایت حقــوق دیگران؛ فریب و تقلــب؛ تعاون  و 
کار؛ خودخواهــی؛ حســادت؛ وفــای به عهــد؛ انصــاف؛ ناامیدی؛  وجــدان 

حرص؛ قانون گریزی؛ وقت شناسی

عام گرایی اجتماعی
کردن؛  نسبت به آشنایان، اعضای خانواده و غریبه  ها: احساس مسولیت 
صداقت داشــتن؛ اعتماد داشــتن، تعامل و همکاری؛ رعیت حق وحقوق، 

کردن کمک  گذشت؛  خیرخواهی؛ منصف بودن؛ 

مشارکت اجتماعی

هیئــت مذهبــی، انجمــن خیریــه، انجمــن حمایــت از بیمــاران، انجمــن 
حمایت از سالمندان، انجمن اولیا و مربیان، پایگاه بسیج، صندوق های 
کانون های فرهنگی،  قرض الحســنه دوستی و خانوادگی، شــورای صنفی، 
کانون هــای ادبــی، ســازمان های غیردولتــی  انجمــن اســالمی، انجمــن و 
(مردم نهــاد)، انجمن هــای علمــی -تخصصــی، حــزب و تشــکل سیاســی، 

انجمن ورزشی و تفریحی

بده و بستان اجتماعی

کمک  گذاشتن وسایل به دیگران؛ استفاده از امکانات تفریحی؛  در اختیار 
کمک در مواقع ســخت؛ ضامن شــدن؛ مشــورت  در تصمیمات سیاســی؛ 
دادن در مســائل خانوادگی؛ مشــورت دادن در مســائل حقوقی؛ مشــورت 

کردن شغل، امانت داری دادن در پیدا 

افتخار به ایرانی بودن؛ تمایل به مهاجرتعرق ملی

رضایت از زندگی؛ درآمد؛ رضایت شغلی؛ رضایت از محل زندگیرضایت از زندگی

احساس امنیت؛ تجربه ناامنی داشتن؛ امنیت جانی و مالی داشتناحساس امنیت
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که در مباحث قبلی آمد و در جدول فوق  با توجه ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های سرمایه اجتماعی 
به طور خالصه ترســیم شــد، پرسشــنامه برای ســنجش ســرمایه اجتماعی تنظیم شــده است. این 
ح حدود 200 پرسش می کوشد تا دیدگاه و نظر افراد مورد پرسش را درباره سرمایه  پرسشنامه با طر
ح ســنجش ســرمایه اجتماعی نیز  که در طر اجتماعی بســنجد و مشــخص نماید. این پرسشــنامه 

ح زیر است. مورداستفاده قرارگرفته به شر

ح نمونه گیری و تعیین جامعه پاسخگویان 3-3-2. طر
تقریبــًا هر پیمایشــی از نوعی نمونه گیری اســتفاده می کنــد. نمونه گیری یعنی مشــارکت تعدادی از 
کل جامعه آمــاری. صرفه جویــی دلیل اصلی نمونه گیری اســت  جامعــه آمــاری بــرای نشــان دادن 
کــردن تک تک افراد در یــک جامعه آماری هزینه زا و زمان بر اســت؛ لذا نمونه گیری امری  پیمایــش 
گرفتن جمعیــت باالی 18 ســال هــر شهرســتان به عنوان تعــداد جامعه  عقالیــی اســت. بــا در نظــر 
موردبررســی و بــا فــرض اینکــه همه این افراد امکان پاســخ به ســواالت پرسشــنامه رادارنــد، تعداد 
کوکران در حالت مشخص بودن از طریق رابطه زیر تعیین می شود. نمونه آماری بر اساس فرمول 

، p و  تعــداد نمونــه آمــاری بــرای هــر یک از  گرفتــن  بــا در نظــر 
شهرستان های شش گانه استان قزوین محاسبه شده و نتیجه آن در جدول زیر منعکس شده است.

جدول ۳-2. تعداد جامعه و نمونه در شهرستان های استان قزوین

کوکران حجم نمونه بر اساس فرمول  شهرستان

704 قزوین

۳9۳ کستان تا

۳1۳ بویین زهرا

410 البرز

196 آوج

250 آبیک

2266 کل استان
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با توجه به اینکه الزم اســت نمونه گیری از مناطق شــهری و روســتایی شهرستان ها صورت پذیرد، 
گام بعد تعداد نمونه هر شهرســتان برحســب نســبت جمعیت شهری و روستایی آن شهرستان  در 
بیــن مناطق شــهری و مناطق روســتایی تســهیم شــده اســت. نتیجه ایــن امر در قالــب جدول زیر 

ارائه شده است.

جدول ۳-۳. تعداد جامعه و نمونه در شهرستان های استان قزوین به تفکیک مناطق شهری و روستایی

حجم نمونه برای مناطق روستایی حجم نمونه برای مناطق شهری شهرستان

9۳ 157 آبیک

120 76 آوج

9۳ ۳15 البرز

164 149 بوئین زهرا

164 224 کستان تا

225 478 قزوین

9۳۳ 1۳۳۳ کل استان

3-3-3. روش نمونه گیری
برای مناطق شهری: برای نمونه گیری از مناطق شهری هر شهرستان، دو شهر از هر شهرستان در 
گرفته شــده اســت. شــهر اول شهر مرکز استان (به دلیل اهمیت شهر) و شهر دوم نیز به تصادف  نظر 
کل حجم نمونه به شهر مرکز استان  گشته اســت (تا  از بین ســایر شــهرهای آن شهرســتان انتخاب 
محدود نشــود). نتیجه این عمل و شهرســتان های انتخاب شــده به عنوان نمونه به همراه تعداد 

نمونه از هر شهر در جدول (۳) نشان داده شده است.
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جدول ۳-4. شهرهای منتخب برای نمونه گیری و جمع آوری داده ها

شهر انتخاب شده به روش تصادفی شهر مرکز شهرستان
شهرستان

سهم از نمونه شهر سهم از نمونه شهر
8 کعلی خا 157 آبیک آبیک

42 آبگرم ۳4 آوج آوج
155 محمدیه 160 الوند البرز
29 ارداق 120 بوئین زهرا بوئین زهرا
15 نرجه 209 کستان تا کستان تا
25 محمودآباد نمونه 45۳ قزوین قزوین

بعــد از انتخــاب شــهرهای موردنظــر بــرای انجــام نمونه گیــری، در هر شــهر نمونــه موردنظــر از بین 
بلوک های شهری در نواحی و حوزه های مختلف شهری به روش تصادفی انتخاب می شود.

در مناطــق روســتایی: بــرای نمونه گیــری از مناطــق روســتایی هــر شهرســتان نیــز دو روســتا از هــر 
گرفته شــده اســت. هــر دو روســتا بــه روش تصادفــی انتخاب می شــود. توضیح  شهرســتان در نظــر 
که امــکان و احتمال انتخاب نمونــه از بین تمامی  اینکــه بــرای انتخاب روســتای نمونــه به گونه ای 
مناطق روســتایی شهرســتان ها فراهم آید، سه مرحله طی شده اســت. در مرحله اول دو بخش از 
هر شهرســتان به تصادف انتخاب شــده اســت. در مرحله دوم از هر بخش یک دهستان به تصادف 

انتخاب شده است. نتیجه این امر در قالب جدول (۳-4) ارائه شده است.

جدول ۳-5. دهستان های منتخب برای نمونه گیری و جمع آوری داده ها
سهم از نمونه متناسب با 

جمعیت
دهستان های منتخب بر 

اساس نمونه گیری تصادفی
بخش منتخب بر اساس 

نمونه گیری تصادفی
شهرستان

65 بشاریات غربی بشاریات
آبیک

15 کوهپایه غربی مرکزی
78 حصار ولیعصر مرکزی

آوج
42 آبگرم آبگرم
59 حصار خروان محمدیه

البرز
۳5 نصرت آباد مرکزی
7۳ ابراهیم آباد رامند

بوئین زهرا
91 سگزآباد مرکزی

148 قاقازان غربی ضیاآباد
کستان تا

16 نرجه مرکزی
156 رودبار محمد زمانی رودبار الموت غربی

قزوین
70 نیارک طارم سفلی
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گر  در مرحله ســوم نیز از هر دهســتان یک روســتا به عنوان نمونه انتخاب می شــود. توضیح اینکه ا
جمعیت روســتای انتخاب شــده یا اســتقبال افراد نســبت به مشــارکت در پاســخگویی به سواالت 
که امکان تکمیل پرسشــنامه به تعداد موردنظر از آن روســتا فراهم نباشد، برای  به گونه ای نباشــد 

تکمیل تعداد باقیمانده پرسشنامه به نزدیک ترین روستای مجاور مراجعه می شود.

گردآوری داده  ها 3-3-4. ابزار 
ابزار استفاده شــده در این بخش پرســش نامه بســته اســت. پرسشــنامه (ســواالت نگرشــی بسته) 

هرکدام از سواالت یک متغیر ترتیبی بوده و در طیف لیکرت اندازه گیری شده اند.

3-3-5. تحلیل داده ها
گام از تحقیق هم از آمار توصیفی و هم از آمار استنباطی استفاده خواهد شد، آمار توصیفی  در این 
کند. این روش  که اطالعات را با روشــی معنی دار و موثر تلخیــص و تنظیم  محقــق را قادر می ســازد 
کاهش اطالعات به شکل قابل فهم،  ابزارهایی را برای تشــریح مشــاهدات آماری جمع آوری شده و 
گــزارش آمــاری نظــرات خبــرگان به صــورت جــداول و نمودارهــای  فراهــم می ســازد. در ایــن راســتا 
توصیفی ارائه شــده است. متغیرهای موردبررسی در آمار توصیفی عبارت اند از: میانگین، فراوانی، 
انحراف اســتاندارد و نرمال بودن داده ها. برای آمار اســتنباطی نیز از متغیرهای سطح معناداری و 

آماره آزمون تی استفاده شده است.

3-3-6. پایایی و روایی
پرســش نامه مورداســتفاده برای افکار ســنجی و سنجش ســرمایه اجتماعی، پرسش نامه ای است 
که توســط وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی به صورت سراسری  که در افکار ســنجی ملی ســال 1۳94 
کشــور انجام شــد، مورداســتفاده قرارگرفته و پایایی و روایی آن تائید شــده اســت. انتخاب این  در 
که قبال  گرفت  کارفرما و ناظــر، ازآن رو صــورت  کارشناســان ســازمان های  پرسشــنامه بــا نظــر موافق 
روایــی و پایایــی آن تاییــد شــده و ســرمایه اجتماعــی را از ابعــاد، ســطوح و ســاحت های مختلفش 

موردسنجش قرار داده است.
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3-4. بخش دوم: تحلیل الیه ای علت ها
کیفــی عوامــل تاثیرگذار بر ســنجش ســرمایه اجتماعــی در حال و  گام دوم، در خصــوص تحلیــل  در 
آینده از روش تحلیل علی- الیه ای استفاده شــده اســت. این روش برای نخســتین بار در مقاله ای 
ح شد. این  با عنوان »تحلیل علی الیه ای: فراســاختارگرایی به مثابه روش1« در مجله فیوچرز2 مطر
مقاله نخستین ویرایش نظری تحلیل الیه  ای علت ها است. در این مقاله عنایت اهلل به شدت متاثر 
از رویکردهای فراســاختارگرایی افرادی مانند میشــل فوکو۳ و مایکل شــپیرو4 قرار دارد؛ اما به تدریج 
در ویرایش  های بعدی نظریه خود عالوه بر ساختارگرایی رهیافت های تجربی و تفسیری را نیز بکار 
گرفت. این روش یکی از موفق ترین روش ها و ابزارهای جدید در دســترس اســت و به طور وســیعی 
اســتفاده می شــود زیــرا فرصت هــای زیــادی را برای انعــکاس، درک و تفکــر جدید فراهــم می نماید 
کم بر توســعه درونی فردی و  کید  (قتبــری، 1۳94: 29). ازنقطه نظــر ترکیبــی این روش تمایــل به تأ

کید زیاد بر عوامل فرهنگی دارد (اسالتر، 2008). تأ

که تعهدات جهان بینــی عمیق در زیر  ریچــارد اســالتر آن را یــک روش پارادیگماتیک فــرض می کند 
پدیده های ســطحی و خارجی را نشــان می دهد. وی چنین می گوید: »تحلیل الیه الیه ای علت ها 
ح و توضیحی غنی تر ازآنچه موردمطالعه قرار می دهد نســبت به رویکرد متداول تر تجربه گرا  ... شــر
یــا پیش بینــی امور ارائه می کند. رویکردهای تجربی و پیش بینی صرفا »نگاهی اجمالی به ســطح« 
می افکنند؛ اما به دلیل آنکه تســلط بر الیه های مختلف نیاز به مهارت های حســاس و هرمنوتیک 
که ریشه در علوم انسانی دارند، بعضی آینده پژوهان در نگاه نخست این روش را چالش برانگیز  دارد 

می یابند« (اسالتر، 2008).

کند و داستان های  این رویکرد الیه  ای منحصربه فرد به پژوهشگر اجازه می دهد تا در آینده تعمق 
که برای ایجاد حس واقعیت شــکل یافته استفاده شــده اند را شکافته و تحلیل نماید  گاهی  ناخودآ
که سهیل عنایت اهلل  (هافمن، 2012). تحلیل الیه ای علت ها یکی از روش های آینده پژوهی اســت 
کرده و توســعه داده اســت. هدف از پیاده ســازی تحلیل الیه ای علت ها ساخت شکنی  آن را ابداع 
پدیده های اجتماعی و رســیدن به درکی عمیق از الیه های زیرین مســائل و مشــکالت اســت. پس 
گرفتــن متــن در بافــت نوبت بــه تدویــن و ارائه  از آشــکار شــدن الیه هــای مختلــف پدیده هــا و قــرار 
ســناریوهای بدیــل آینده می رســد. در تحلیل الیــه ای علت ها حالت های مختلف دانســتن اعم از 

1-  Causal Layered Analysis: Poststructuralism as method
2-  Futures
3-  Michel Foucau
4- Michael Shapiro
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علمی- تجربی، تفســیری – تأویلی و فلســفی – انتقادی یکپارچه می شــوند. ارزش و ســودمندی 
گذار زمینه الزم را برای  این روش در پیش بینی بهتر و دقیق تر آینده نیست بلکه با ایجاد فضاهای 
کاربرد این روش هنگام سیاســت گذاری عمومی و  خلق آینده های بدیل فراهم می کند. همچنین 
درازمدت نهایتا منجر به تهیه بینش های جامع تر، ژرف تر و اثربخش تر می شود. تحلیل الیه الیه ای 
که بناســت در  که هــر وضعیت اجتماعــی موجود و هر وضعیتی  علت هــا بر این فرض اســتوار اســت 
آینده بســازیم، تنها تحت تاثیر یک علت نیســت. بلکه تحت تاثیر علت های مختلف در ســطوح و 
گون است؛ بنابراین برای شناخت وضع موجود و برای ساخت وضع مطلوب بررسی  گونا الیه های 
و شناسایی علت ها در چهار سطح ضروری است این چهار سطح عبارت اند از: سطح و الیه لیتانی، 
گفتمان مسلط و نهایتًا سطح و الیه  ســطح نظام ها و ســاختارهای اجتماعی، ســطح جهان بینی و 

ح زیر است (عنایت اهلل، 1۳88): کلی تحلیل علی- الیه ای به شر اسطوره -استعاره. مختصات 

بافت: تعریف چارچوب مسئله و خلق راه حل ها چگونه انجام می شود؟ زبان خنثی و بی طرف - 1
نیســت بلکــه خــود بخشــی از تحلیــل اســت. حکیمانه ترین بررســی موضوع، مســتلزم حرکت 
که در ســاخت  گفتمان هایی اســت  باال به پایین به باال در بین ســطوح چهارگانه و تشــخیص 

موضوع یا مسئله نقش دارند.
ســطوح افقــی: شناســایی مســئله (مشــکل چیســت؟)، راه حــل مرتبــط (راه حــل چیســت؟)، - 2

کند؟) و منبع اطالعات مسئله (مشکل و  کســی می تواند مشکل را حل  اشــخاص مرتبط (چه 
راه حل آن در چه بافتی قرار می گیرد).
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فهم عمودی CLA مطابق شکل زیر است:

شکل ۳-1. تحلیل علی- الیه ای

کــه ناظــر بــر عینی ترین و آشــکارترین ســطح آینــده اســت و فهــم آن نیاز به - ۳  الیــه مســئله عینــی 
مهارت هــای تحلیلــی خاصــی نــدارد. دیــدگاه بــدون پرســش و معمــول واقعیت اســت. ســطح 
که اغلب به وســیله اخبار یا ســایر رســانه ها برای اهداف سیاسی و اغلب  لیتانی واقعیت هایی را 
اغراق آمیز ارائه می شــوند، شناســایی می کند. این واقعیت ها خالی از ارزش نیســتند و چالش با 
که متکی بر نظام، جهان بینی  آن ها ســخت اســت؛ زیرا آن ها به عنوان حقیقتی ارائه می شــوند 
یا اســطوره هســتند (قنبری، 1۳94: ۳0). ســطح لیتانی ســطحی ترین الیه بوده و معرف دیدگاه 
کمی و مشــکالت (مثال رشــد  رســمی و پذیرفته شــده از واقعیت اســت. در این ســطح روندهای 
زیــاد جمعیــت) غالبا به صورت مبالغه آمیز و معموال در راســتای تحقق مقاصد سیاســی توســط 
رســانه های خبــری معرفی می شــوند. رویدادهــا، موضوعــات و روندها با یکدیگر هیــچ ارتباطی 
که ناپیوســته هســتند. سطح لیتاتی مشــهودترین و آشکارترین سطح  ندارند و به نظر می رســد 

است و درک آن نیاز به توانمندی های تحلیلی زیادی ندارد.
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کــه ناظر بــر عوامل اقتصــادی، فرهنگی، سیاســی و تاریخی اســت. - 4 الیــه علت هــای اجتماعــی 
داده هــا و اطالعــات لیتانــی در ســطح دوم شــر داده می شــوند و مــورد پرســش قــرار می گیرند. 
کمــی برحســب همبســتگی متغیرهــا، رابطــه علیت،  در ایــن الیــه تــالش می شــود داده هــای 
به کارگیری یک نظریه خاص و نقد سایر نظریات تفسیر شوند. در این الیه مؤسسات سیاست 
پــژوه و سیاســت گذار تحلیل هــای مســتدل و مســتندی را در خصــوص آینــده در روزنامه هــا و 
مجــالت منتشــر می کنند. نقطه تعالــی این تحلیل هــا، تبیین علمی و فنــی رخدادهای آینده 
کنشــگران و خبــرگان دانشــگاهی پررنگ می شــود.  اســت. در ایــن الیــه، نقــش دولت و ســایر 
نظام های اجتماعی شــامل نظام اقتصادی، فرهنگی، سیاســی و تاریخی می پردازد. در اینجا 
نظام ها و ساختارها مبنای تفسیر قرار می گیرند. این نوع تحلیل ها معموال توسط مؤسسات 
تحلیــل سیاســت ارائه می شــود. این ســطح در توضیحات فنی – تخصصــی و نیز تحلیل های 
دانشــگاهی عالــی عمــل می کنــد. اغلب نقش حکومــت و دیگر فعــاالن و منافع در این ســطح 
کتشــاف می شــود. غالبــا داده هــا در معــرض نقد و پرســش قــرار می گیرند اما زبان پرســش به  ا
کاری ندارد. درواقع زبان پرسش مطیع  کرده اند  که چارچوب موضوع را تعریف  پارادایم هایی 

چنین پارادایم هایی است.
کــه نه تنها پشــتیبان دعاوی - 5 گفتمانی اســت  الیــه ســوم ناظــر بر فهــم ســاختار، جهان بینــی و 

معرفتی مرتبط با آینده است بلکه به این دعاوی مشروعیت می بخشد و علت های اجتماعِی 
به وجود آورنده مسئله عینی (الیه اول) را شکل می دهند. این الیه بر تصویر بزرگ و پارادایمی 
که باعث می شود ما پدیدارها و رخدادهای عالم را واقعی یا غیرواقعی بدانیم. در  متمرکز است 
که ما برای فهم و شکل دهی به جهان مورداستفاده قرار می دهیم،  این الیه لنزهای شناختی 
موردبررسی قرار می گیرد. در این الیه تالش های ناظر بر شناخت ساختارهای فرهنگی، زبانی 
و اجتماعــی هســتی بخش آینــده اســت. فهــم مفروضــات عمیــِق نهفتــه در مســائل مرتبط با 
آینده و ارائه تفســیری جدید از مســئله در این الیه به شــدت موردتوجه اســت. در این مرحله 
که  کند و نشان دهد  کشف  گفتمان های مختلف شکل دهنده به آینده را  آینده پژوه می تواند 
کار می گیریم در پیکر بندی خود آن مسئله نقش  که ما برای فهم مسائل به  گفتمانی  چگونه 
که برای فهم مســئله وجود دارند می توان  گفتمان های مختلفی  دارد. در ایــن الیــه به تعداد 
کــرد. در ایــن الیــه بنیان ها و متغیرهــای موثر در شــکل گیری  آینده هــای بدیلــی را شناســایی 
گفتمان ها و جهان بینی های مسلط  مسألة عینی مورد پرسش واقع می شوند. سطح سوم به 
کــه به نوبــه خود پشــتیبانی کننده و مشــروعیت بخش به نظام ها و ســاختار اســت می پردازد. 
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که  وظیفــه اصلــی پژوهشــگر یافتــن ســاختارهای عمیق تــر اجتماعی، زبانــی و فرهنگی اســت 
مستقل از عامل هستند. در این سطح تشخیص فرضیات عمیق تر پشت موضوع و نیز تالش 
در جهت بازتعریف مســئله بســیار مهم و حیاتی اســت. در این مرحله پژوهشــگران می توانند 
گفتمان هــای متفاوت (مثال اقتصــادی، مذهبی، یا فرهنگی) نقشــی فراتر  کــه چگونه  ببیننــد 
از علت یا واســطه برای موضوع دارند و بیشــتر در »ســاخت موضوع« خود را نشــان می دهند. 
که بــرای فهم بکار می بریــم چگونه به طور ضمنــی در تعریف  گفتمان مســلطی  اینکــه ببینیــم 
گفتمان های متغیر می توان سناریوهای بدیل مجزا  چارچوب مسئله وارد می شود. بر اساس 

کرد. را تدوین 
گاه - 6 کــه به شــیوه ای ناخــودآ کــه ناظــر بر فهــم اســطوره ها و اســتعاره هایی اســت  الیــه چهــارم 

کــه بــه وجــود آورنــده علت هــای اجتماعی و  گفتمــان مســلطی  بــه شــکل گیری جهان بینــی و 
ح واره ها و  کمک می کننــد. در این الیــه عمیق ترین روایت هــا، طر مســئله عینی شــده اســت، 
ح واره ها  کنکاش قرار می گیرند. ایــن روایت ها، طر تصاویــر ذهنِی شــکل دهنده به آینده مــورد 
و تصاویــر نــه در اندیشــه بلکه در احســاس افراد ریشــه دارند. در این الیــه، زمینه های تمدنی 
گذشــته، حــال و آینــده بازنمایــی می شــوند. شــالوده   شــکنی اســتعاره های  شــکل دهنده بــه 
متعارف و عرضه اســتعاره های بدیل رهگذر مناســبی را به منظور نقد حال و خلق آینده های 
بدیــل فراهــم می کنــد. بــر این اســاس، فهــم اســتعاره ها و اســطوره ها نه تنها الیه هــای عمیق 
گاه  تمدنــی شــکل دهنده بــه یک آینده خاص را آشــکار می کنــد بلکه با ردیابی عوامــل ناخودآ
و اســطوره، امکان خلق آینده را فرای مرزهای عقالنی مهیا می ســازد (عنایت اهلل، 1۳88: 10). 
سطح چهارم به تحلیل اسطوره ها و استعاره ها و نمادها مربوط می شود. این سطح متشکل 
گاه و اغلب انگیزشــی  کهن الگوهــا، ابعاد ناخودآ از داســتان ها و روایت هــای عمیــق، مجموعه 
مسئله است. در این سطح یک تجربه احساسی – انگیزشی درباره جهان بینی مدنظر فراهم 
کمتر مشــخص است و در عوض می خواهد با تصاویر بصری مفاهیم  می شــود. زبان به کاررفته 
که  که احساس می کنند و نه مغزهایی  کند. در اینجا تمرکز بر قلوبی است  را به مخاطب القاء 

می خوانند و فکر می کنند.
ح مذکور، ناظر بر آینده پژوهــی فرای چهارچوب های  بنابرایــن روش تحلیــل الیه ای علت ها به شــر
متعارف است. به عبارت روشن تر تحلیل های دانشگاهی عادی متمایل به الیه دوم و تا حدودی 
الیــه ســوم اســت و در ایــن تحلیل هــا به ندرت بــه الیه چهــارم توجه می شــود. درحالی کــه درروش 
تحلیــل الیــه ای علت هــا، تمامــی قلمروهــای معرفت شــناختی موثــر در شــکل گیری آینــده توجــه 
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می شــود. ازایــن رو نمی تــوان هیچ الیه و حوزه معرفت شــناختی را نســبت به حوزه و الیــه دیگر برتر 
دانســت. ازایــن رو درروش تحلیــل الیه ای علت ها آینده پژوه با نگاهــی از باال به پایین و از پایین به 
گفتمان ها، شــیوه های  بــاال، می توانــد تحلیــل خــود را یکپارچه ســازد و از حیث افقی نیــز می تواند 
کســب معرفت و جهان بینی ها موثر در شــکل گیری آینده را باهم ادغام و درنتیجه بر غنای تحلیل 

خود در خصوص آینده بی افزاید (عنایت اهلل، 2008).

 درروش تحلیل الیه ای علت ها برای شــناخت وضع موجود از ســطحی ترین الیه شــروع می کنیم و 
که می بینیم،  که در پس هر مشکل تجربی (لیتانی)  به سمت عمیق ترین الیه حرکت می کنیم. چرا
زمینه ای اجتماعی و فرهنگی وجود دارد و در پس هر زمینه اجتماعی یک گفتمان و یک جهان بینی 
که خود مبتنی بر اســطوره ها هســتند؛ اما برای ساختن وضع مطلوب از عمیق ترین الیه ها شروع و 
گفتمان ها را می سازند،  به سمت الیه سطحی و ظاهری حرکت می کنیم؛ زیرا اسطوره ها و نمادها 
گفتمان هــا نظام هــای اجتماعــی را ایجــاد می کننــد و نظام های اجتماعی شــکل عینــی و تجربی را 
می ســازند و بــه وجــود می آورند؛ بنابراین تجزیه وتحلیل الیه ای علی، فعالیتی خطی نیســت و ما را 
که با رفت وآمد بین ســطوح عوامل مختلف موثر در بروز یک وضعیت را شناســایی  ملزم می ســازد 
که در تحلیل عوامل  کاربردی است  کنیم؛ بنابراین روش فوق یکی از روش های مناسب تحلیلی - 
موثر مورداســتفاده پژوهشــگران قرار می گیرد. نقاط قوت این روش در فهم الیه های شــکل دهنده 

ح زیر می توان برشمرد: به روند تحوالت را به شر

توجه به ابعاد عینی و ذهنی شکل دهنده به روندهای خدمات داوطلبانه- 1
کوتاه مــدت و بلندمــدت بــرای حل مســئله موردتوجه - 2 در ایــن روش ارائــه راهبردهــای 

است.
روش علی- الیه ای به دنبال شناسایی عوامل شکل دهنده به روندهای مسئله است - ۳

و نه پیش بینی رویدادها.
گذر از سطحی نگری در روش های متعارف- 4 توان این روش برای 

ح جدول زیر احصا نموده است (قنبری،  کولین روسو1 عناصر مختلف در تحلیل الیه علی را به شر  
.(۳1 :1۳94

1-  Collin Russo
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جدول شماره ۳-6. عناصر الیه های تحلیل الیه ای علت ها (قنبری، 1۳94: ۳1)

الیه چهارمالیه سومالیه دومالیه اول

کمی -روندهای 
-مسائل

-رویدادها
-موضوعات

-پیش فرض ها
-پیش داوری

-بدون پرسش

-علل اجتماعی
-تعبیر

-تحلیل موردی
-نقش مقامات
ح های فنی -شر
-بدون پرسش

-ساختار اجتماعی
-زبانی

-فرهنگی
-گفتمان

-فرض های عمیق تر
-نحوه بازنگری مسئله

-سناریوها
-پرسش از مسئله

-استعاره
-اسطوره

-داستان های عمیق
گاه -ناخودآ

-احساس بخشیدن به جهان بینی
ح پرسش -طر

-پرسش های معطوف به 
دگرگون سازی مسئله

مدل مفهومی پژوهش
که به منظور ســنجش ســرمایه اجتماعی  با توجه به مبانی نظری و چارچوب مفهومی احصا شــده 
که روش مورداستفاده در این پژوهش  ح شد و با توجه به نظریه و روش تحلیل الیه ای علت ها  مطر
است، مدل مفهومی پژوهش حاضر- با ترکیب چارچوب مفهومی برای سنجش سرمایه اجتماعی 

ح زیر است. و روش تحلیل الیه ای علت ها- به شر



شکل ۳-2. مدل مفهومی پژوهش با استفاده از روش تحلیل الیه ای علت ها



4

یه وتحلیل داده ها تجز

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-مقدمه

در این فصل، تالش شــده اســت وضعیت و سیمای جامعه موردمطالعه معرفی و توصیف شود. بر 
این اساس جامعه موردمطالعه، حسب مجموعه ای از متغیرهای زمینه ای- جمعیتی و اجتماعی 
چــون: محــل ســکونت، جنــس، ســن، تحصیــالت، وضع تاهــل، وضع فعالیــت و مذهــب در قالب 
جداول توزیع فراوانی مطلق و درصدی توصیف شده است. بامطالعه این فصل شناختی نسبی از 

گی های جامعه موردمطالعه حاصل می شود. ویژ

گی های زمینه ای -جمعیتی: 4-1. ویژ

توزیع مکانی  

جدول 4-1. توزیع فراوانی مطلق و درصدی جامعه مطالعه شده برحسب محل سکونت
فراوانی درصدیفراوانی مطلقمحل سکونت

1۳۳۳58.8شهر
9۳۳41.02روستا

2266100کل
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کنان  کــه در جدول 4-1 مشخص شــده اســت 58.8 درصد جامعه مطالعه شــده را ســا همان طــور 
کنان روستایی تشکیل داده اند. شهری و 41.02 درصد را سا

توزیع جنسیتی  

جدول 4-2. توزیع فراوانی مطلق و درصدی جامعه مطالعه شده برحسب جنسیت

فراوانی درصدیفراوانی مطلقجنس
1۳2858.6مرد
9۳841.4زن
2266100کل

که در جدول 4-2 مشخص شــده اســت، 58.6 درصد جامعه مطالعه شــده را مردان و  همان طور 
41.4 درصد را زنان تشکیل داده اند.

توزیع سنی  

جدول 4 -۳. توزیع فراوانی مطلق و درصدی جامعه مطالعه شده برحسب سن

فراوانی درصدیفراوانی مطلقسن

18810۳5.7 تا 29 سال

3012۳554.5 تا 54 سال

552219.8 سال به باال

2266100پاسخ معتبر

که در جدول 4-۳ مشخص شــده اســت، ۳5.7 درصد افراد مطالعه شــده در سنین 18  همان طور 
تا 29 سال، 54.5 درصد در سنین ۳0 تا 54 سال و 9.8 در سنین باالی 55 سال قرار داشته اند.
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گی های اجتماعی: 4-2. ویژ

- وضعیت تاهل  

جدول 4-4. توزیع فراوانی مطلق و درصدی جامعه مطالعه شده برحسب وضعیت تاهل

فراوانی درصدیفراوانی مطلقوضعیت تاهل

64۳28.4مجرد

148465.5متاهل

کرده( 1۳96.1سایر )مطلقه و همسر فوت 

2266100پاسخ معتبر

کــه به لحاظ وضعیــت تاهل 28.4 درصد افــراد مطالعه  درصدهــای جــدول 4-4 نشــان می دهند 
گروه ســایر (مطلقه،  گروه مجرد (هرگز ازدواج نکرده)، 65.5 درصد متاهل و 6.1 درصد در  شــده در 

کرده و جداشده) قرار دارند. همسر فوت 

وضعیت تحصیلی  

جدول 4-5. توزیع فراوانی مطلق و درصدی جامعه مطالعه شده برحسب وضعیت تحصیلی

فراوانی درصدیفراوانی مطلقتحصیالت

622.7بی سواد

1054.6سواد خواندن و نوشتن

1526.7ابتدایی

۳9717.5متوسطه

791۳4.9دیپلم

759۳۳.5عالی

2266100پاسخ معتبر

کــه 2.7 درصــد افــراد مطالعــه شــده بی ســواد و مابقی  درصدهــای جــدول 4-5 نشــان می دهنــد 
کــه4.6 درصــد آن هــا در ســطح ســواد خوانــدن و نوشــتن،  6.7 درصــد آن ها در ســطح  باســوادند 
ابتدایی، 17.5 درصد در سطح متوسطه، ۳4.9 درصد در سطح دیپلم و ۳۳.5 درصد تحصیالت 

عالی دارند.
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وضعیت فعالیت  

جدول 4-6. توزیع فراوانی مطلق و درصدی جامعه مطالعه شده برحسب وضع فعالیت

فراوانی درصدیفراوانی مطلقوضع فعالیت

770۳4شاغل بخش خصوصی
۳2614.4بیکار

۳9217.۳خانه دار
24110.6محصل

1757.7بازنشسته
۳6216شاغل بخش دولتی

2266100پاسخ معتبر

آن چنانکه نسبت های جدول 4-6 نشان می دهد به لحاظ وضع فعالیت ۳4 درصد افراد مطالعه 
شــده شــاغل بخــش خصوصــی، 16 درصد شــاغل بخش دولتــی،14.4 درصــد بیــکار، 17.۳ درصد 

خانه دار، 7.7 درصد بازنشسته و 10.6 درصد محصل (دانشجو، دانش آموز و یا طلبه) هستند.

دین و مذهب  

جدول 4-7. توزیع فراوانی مطلق و درصدی جامعه مطالعه شده برحسب مذهب

فراوانی درصدیفراوانی مطلقمذهب

22۳198.4شیعه

180.8سنی

170.8اقلیت های دینی

2266100پاسخ معتبر

به لحاظ وضعیت مذهبی، آن چنانکه نســبت های جدول 4-7 نشــان می دهد 98.4 درصد افراد 
مطالعــه شــده را افراد شــیعه مذهب، 0.8 درصد افراد اهل ســنت و 0.8 درصــد را اقلیت های دینی 

تشکیل می دهند.
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توزیع برحسب شهرستان  
افراد مطالعه شــده از 6 شهرســتان اســتان قزوین انتخاب شــده اند. حجم نمونه های شهرســتانی 
کــه امــکان تحلیل شهرســتانی را برای هر شهرســتان به لحاظ آمــاری امکان پذیر  به گونــه ای اســت 
کمترین حجم نمونه مربوط  می سازد. بیشترین حجم نمونه مربوط به شهرستان قزوین (704) و 
به شهرســتان آوج (196) اســت. در جدول 4-8 توزیع فراوانی مطلق و درصدی نمونه های مربوط 
کل استان برابر با 2266 نفر است. کل نمونه ها در  به هر شهرستان نشان داده شده است. حجم 

کز شهرستان جدول 4-8. توزیع فراوانی مطلق و درصدی جامعه مطالعه شده برحسب مرا

کز شهرستان فراوانی درصدیفراوانی مطلقمرا

704۳1.1قزوین

کستان ۳9۳17.۳تا

۳1۳1۳.8بویین زهرا

41018.1البرز

1968.6آوج

25011.1آبیک

2266100کل استان

کالن 4-3. وضعیت سرمایه اجتماعی استان قزوین در سطح 
کالن ارائه شده است.  در این فصل، تصویری از وضعیت سرمایه اجتماعی استان قزوین در سطح 
این تصویر مبتنی بر ابعاد و متغیرهای لحاظ شده در چارچوب مفهومی سرمایه اجتماعی است. 
آن چنانکه در چارچوب مفهومی ســرمایه اجتماعی ذکرشــده اســت، ســرمایه اجتماعی در ســطح 
کالن در قالب چهار بعد و با 44 متغیر شناســایی می شــود و قابل ســنجش و ارزیابی اســت. در این 
کالن با توجه به این چهار بعد و  بخش نیز وضعیت ســرمایه اجتماعی در اســتان قزوین در ســطح 

44 متغیر سنجش شده است. چهار بعد این سطح عبارت اند از:

پنداشت از موفقیت دولت و مسوالت در رفع و حل مشکالت،- 1
پنداشت از موفقیت دولت و مسوالن در انجام دادن وظایف نهادی،- 2
پنداشت از نکویی جامعه؛ (مطلوب بودن وضع جامعه و وجود عدالت و برابری)،- ۳
ارزیابی از آینده.- 4
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4-3-1. پنداشت از موفقیت مدیران و مسوالن در رفع و حل مشکالت
که: »در جامعه با مسائل  ح این پرســش  پنداشــت از عملکرد مدیران در رفع و حل مشــکالت با طر
که مســوالن و مدیران درصدد رفع و حل آن ها بوده و هســتند؛ به نظر شــما  و مشــکالتی مواجهیم 
مســوالن در رفع و حل این مشــکالت تا چه اندازه موفق بوده اند؟« ارزیابی شــده اســت. مشکالت 
که عموم مردم از  ح شــده برای دریافت نظر پاسخگویان شــامل ده مشکل می شوند  و مســائل مطر
آن ها به لحاظ ذهنی و عینی، پنداشت و دریافت هایی دارند. در جدول زیر توزیع درصدی پاسخ 
پاسخگویان به هر مشکل و نیز نسبت ارزیابی مثبت به منفی1 در تراز عدد 100 برای شهرستان ها و 

استان قزوین نشان داده شده است.

جدول 4-9. توزیع درصدی پنداشت (ارزیابی) مردم از موفقیت مدیران و مسوالن در حل مشکالت

1( خیلی مشکالت
کمکم 4( تا 2( 

4( زیادحدودی
 )5

خیلی 
زیاد

پاسخ 
معتبر

نسبت ارزیابی 
مثبت به منفی 
در تراز عدد 100

رتبه

۳425.418.0410.211.92266424بیکاری

۳1.224.722.214.57.4226641.16تبعیض و نابرابری

4۳.120.91610.79.۳2266۳2.49گرانی و تورم

20.918.2۳1.821.27.9226669.91ناامنی

۳۳25.۳22.711.57.62266۳77فساد مالی و ارتشاء

۳7.525.519.511.26.42266۳0.610فقر

۳0.425.626.۳12.94.92266۳68اعتیاد

19.917.7۳7.6195.7226664.42درمان و سالمت

2۳.72۳۳۳.115.54.7226647.6۳مراقبت از محیط زیست

292۳.727.812.86.7226641.95قانون گریزی

که وضعیت ارزیابی مردم را در هر سنجه  1-  شــاخص نســبت ارزیابی مثبت به ارزیابی منفی، تلخیص آماری مناســبی اســت 
نشان می دهد. این نسبت از طریق رابطه زیر محاسبه می شود:

(درصد پاسخ های متوسط÷ 2) + ( درصد پاسخ های زیاد* 1)+ (درصد پاسخ های خیلی زیاد *  2) /
کم *  2)  کم* 1)+ (درصد پاسخ های خیلی  (درصد پاسخ های متوسط÷ 2) + ( درصد پاسخ های 

که از  کم اســت. بــه میزانی  که عدد 100 نشــان دهنده وضع دوقطبی موفقیت نه زیاد و نه  و در عــدد پایــه 100 ضــرب می شــود 
که نسبت  کمتر می شود، حکایت از وضع منفی و نامطلوب دارد و عکس آن؛ یعنی به میزانی  نسبت حاصل شده از عدد 100 

محاسبه شده، باالتر از عدد 100 باشد، نشان از وضع مثبت و مطلوب خواهد داشت.
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چنانکه در جدول 4-9 آمده اســت مشــکل ناامنی رتبه 1 و مشــکل فقر رتبه 10 را به خود اختصاص 
که از نظر پاســخگویان مســوالن در رفع مشــکل ناامنی موفق تر از  داده اســت. این بدان معناســت 
که توضیح داده شــد عدد  کام تــر بوده اند. همان طــور  دیگــر مــوارد بوده انــد و در رفــع مشــکل فقر نا
بــاالی صــد در نســبت ارزیابی مثبــت به منفی نشــان دهنده وضعیت مطلوب اســت و عدد زیر 100 
ح شده  که نسبت هیچ کدام از موارد مطر نشان دهنده وضعیت نامطلوب است. مالحظه می شود 
که نزدیک ترین مورد به  در جدول 4-9 حتی در وضعیت دوقطبی 100 هم قرار ندارند. بدین معنی 
که منفی ترین  100 ارزیابی از موفقیت نظام در حوزه ناامنی با میزان 69.9 است و دورترین نسبت ها 

ارزیابی است در مورد مشکل فقر و سپس تورم است.

شاخص پنداشت از موفقیت مدیران و مسوالن
با تجمیع پاسخ ها جدول فراوانی درصدی 4-10 در مورد درصد پاسخ های خیلی کم، کم، متوسط، 
که نشان می دهد  زیاد و خیلی زیاد درباره موفقیت مســوالن در حل مشــکالت به دست آمده است 
که نشــان دهنده این  کم (۳0.09 درصد) اســت  بیشــترین فراوانی درصدی مربوط به پاســخ خیلی 
کثریت نمونه آماری در اســتان قزوین نســبت به موفقیت مدیران و مسوالن نسبت به حل  اســت ا

مشکالت پنداشت مثبتی ندارند.

جدول شماره 4-10. توزیع فراوانی درصدی پاسخ به شاخص پنداشت از موفقیت مدیران و مسوالن

فراوانی درصدیموفقیت

کم ۳0.09خیلی 

2۳.۳5کم

25.۳6متوسط

1۳.95زیاد

7.27خیلی زیاد

100جمع
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شاخص پنداشت از موفقیت مدیران و مسوالن، برحسب شهرستان های استان
ح شــده در مــورد موفقیــت مدیــران و مســوالن در حــل مشــکالت ده گانــه  بــا تجمیــع ارزیابــی مطر
که میانگین آن در  کلی پنداشت از موفقیت مدیران و مســوالن، محاسبه شده  یادشــده، شــاخص 

که برابر با عدد ۳ است، قرار دارد. استان برابر با 2.45 است. این میانگین، پایین تر از میانگین 

جدول 4-11. میانگین و رتبه شاخص میزان موفقیت مدیران و مسوالن حسب شهرستان

رتبه میانگینتعدادمیانگینشهرستان

2.۳17046قزوین

2.۳7۳9۳5البرز

کستان 2.50۳1۳۳تا

2.564102بویین زهرا

2.751961آوج

2.492504آبیک

-2.452266کل استان

چنانکــه در جــدول 4-11 آمــده اســت در بین شهرســتان های اســتان قزوین، باالتریــن میانگین را 
شهرســتان آوج و پایین ترین میانگین را شهرســتان قزوین دارد. این میانگین ها نشان دهنده این 
که در شهرســتان قزوین، شاخص موفقیت مسوالن در حل مشکالت بر اساس تحلیل های  اســت 
آماری نســبت به دیگر شهرســتان ها جایگاه به نســبت بدتری دارد و آوج جایگاه به نســبت بهتری 
که نشان دهنده  کلی (2.45) پایین تر از عدد متوســط ۳ قرار دارد  کل اســتان نیز میانگین  دارد. در 

وضع نامطلوب این شاخص در استان است.

شاخص پنداشت از موفقیت نظام حسب متغیرهای زمینه ای - اجتماعی

 بــا توجــه به داده های جــدول 4-12 تمامی متغیرهای زمینه ای - اجتماعی پاســخگویان با متغیر 
پنداشــت از موفقیــت مســوالن و مدیران در حل مشــکالت، تفــاوت معناداری را نشــان می دهند؛ 
زیرا در تمام موارد سطح معناداری پایین تر عدد 0.05 قرار دارد. در این میان، روستاییان، مردها، 
کــه ســطح تحصیلی پایین تــری دارنــد، افراد خانــه دار و  کســانی  کــه ســنین باالیــی دارند،  افــرادی 

مجردها و اقلیت های دینی میانگین های باالتری را به خود اختصاص داده اند.
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جدول 4-12. میانگین شاخص موفقیت، برحسب متغیرهای زمینه ای-اجتماعی

آمارهسطح معناداریمیانگینمتغیر

محل سکونت
2.27شهر

0.047۳.9۳
2.69روستا

جنس
2.41زن

0.00104.54
2.49مرد

سن

182.۳9 تا 29 سال

0.019۳.98 302.46 تا 54 سال

552.59 سال به باال

سواد

2.582۳بی سواد

0.029.4

2.9657سواد خواندن و نوشتن

2.9414ابتدایی

2.6676متوسطه

2.4162دیپلم

2.1884تحصیالت عالی

وضع فعالیت

2.۳814شاغل بخش خصوصی

0.002۳.80

2.4290شاغل بخش دولتی

2.41۳5بیکار

2.629۳خانه دار

2.۳9۳4محصل

2.5۳14بازنشسته

وضع تاهل

2.4811مجرد

0.092.40 2.۳784متاهل

2.4۳87سایر

مذهب

2.4461شیعه

0.0410.875 2.5944سنی

2.7294اقلیت های دینی
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4-3-2. پنداشت از موفقیت نهادی در اجرای وظایف نهادی
کــه: »در هــر جامعــه ای،  ح ایــن پرســش  پنداشــت از موفقیــت نهــادی در اجــرای وظایــف بــا طــر
که نام برده  که عهده دار وظایفی هستند. به نظر شما نهادهایی  مجموعه ای از نهادها وجود دارند 
ح شــده، نهادهایی  می شــوند تا چــه اندازه در اجرای وظایفشــان موفق بوده انــد؟« نهادهای مطر
کــه عمــوم مــردم پنداشــت ها و دریافت هایــی به لحــاظ ذهنی و عینــی از آن هــا دارند. در  هســتند 
جدول 4-1۳ توزیع درصدی پاســخ های پاســخگویان در مورد هر نهاد و نیز نســبت ارزیابی مثبت 

به منفی در تراز عدد 100 محاسبه شده است.

جدول 4-1۳. توزیع درصدی پاسخ به موفقیت نهادها در اجرای وظایفشان

1( خیلی مشکالت
کمکم 4( تا2( 

5(خیلی 4( زیادحدودی
زیاد

پاسخ 
معتبر

نسبت ارزیابی مثبت 
به منفی در تراز عدد 

100
رتبه

1218.1۳6.82۳.1102266101.65292آموزش وپرورش

15.220.7۳2.821.49.9226685.۳۳۳۳۳۳سازمان های دینی

10.۳17.6۳5.522.81۳.82266121.80521خانواده

18.126.9۳6.۳1۳.75226651.507696بازار

19.524.۳۳۳.215.87.2226658.57۳224رسانه ها

کز دولتی )دولت( ۳4.525.721.712.۳5.92266۳۳.1122710مرا

کز  دادگاه ها و مرا
22.72۳.829.717.16.622665۳.718025قضایی

2226.۳۳2.914.14.6226645.821۳۳7حقوق مالکیت

28.125.927.81۳.24.92266۳8.4۳758مجلس شورای اسالمی

کز  نهادها و مرا
28.526.528.512.24.42266۳6.061۳89برنامه ریز

که نسبت ارزیابی مثبت به منفی برای نهاد خانواده و آموزش وپرورش باالتر از عدد  مالحظه می شود 
گرفته اســت. برای مابقی  که نشــان می دهد غلبه ارزیابی مثبت بر منفی صورت  قطبی 100 قرار دارد 
که نشــانگر غلبه ارزیابی منفی اســت برای نهادهای  کمترین ارزیابی  کمتر از 100 و  نهادها عدد قطبی 

کز و نهادهای برنامه ریزی، مجلس، حقوق مالکیت و سایر نهادها است. کز دولتی، مرا مرا



117تای دها هل تت یه و تت یی داد  صا

کم، متوســط، زیاد و خیلی  کم،   جــدول فراوانــی درصــدی 4-14 در مورد درصد پاســخ های خیلی 
زیــاد دربــاره نظــر پاســخگویان دربــاره شــاخص موفقیــت نهــادی حاصل شــده اســت. درصدهای 
منعکس شــده در این جدول نشــان می دهد بیشــترین فراوانی درصدی مربوط به پاســخ متوسط 

(۳0.۳۳ درصد) است.

جدول شماره 4-14. توزیع فراوانی درصدی پاسخ به شاخص پنداشت از موفقیت نهادی در اجرای وظایف نهادی

فراوانی درصدیموفقیت
کم 22.27خیلی 

2۳.75کم
۳0.۳۳متوسط

15.99زیاد
7.65خیلی زیاد

100جمع

ح شده از سوی پاسخگویان شهرستان های مختلف استان قزوین، در مورد  با تجمیع ارزیابی مطر
کلی ارزیابی از موفقیت نهادها و سازمان ها، محاسبه شده  موفقیت نهادها و سازمان ها، شاخص 
که برابر با عدد ۳  که میانگین آن در اســتان برابر با 2.65 اســت. این میانگین، پایین تر از میانگین 

است، قرار دارد.

جدول 4-15. میانگین و رتبه شاخص موفقیت نهادی حسب شهرستان

رتبه میانگینتعدادمیانگینشهرستان
2.48697045قزوین

2.796۳9۳۳البرز
کستان 2.480۳1۳6تا

2.9۳۳4101بویین زهرا
2.8۳81962آوج

2.6562504آبیک
-2.6522266کل استان

چنانکــه در جــدول 4-15 آمــده اســت، در بین شهرســتان های اســتان قزوین، باالتریــن میانگین 
کســتان دارد. ایــن میانگین هــا  را شهرســتان بویین زهــرا و پایین تریــن میانگیــن را شهرســتان تا
کستان، شاخص موفقیت نهادی بر اساس تحلیل های  که در شهرستان تا نشان دهنده این است 
آماری نســبت به دیگر شهرســتان ها جایگاه به نســبت بدتری دارد و بویین زهرا جایگاه به نســبت 
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کــه  کلــی (2.65) پایین تــر از عــدد متوســط ۳ قــرار دارد  کل اســتان نیــز میانگیــن  بهتــری دارد. در 
نشان دهنده وضع نامطلوب این شاخص در استان است.

شاخص پنداشت از موفقیت نهادی حسب متغیرهای زمینه ای -اجتماعی
جدول 4-16. میانگین شاخص موفقیت نهادی حسب متغیرهای زمینه ای - اجتماعی

آمارهسطح معناداریمیانگینمتغیر

محل سکونت
2.5046شهر

0.09۳.11
2.86۳9روستا

جنس
2.6120زن

0.0096.742
2.7105مرد

سن
182.6419 تا 29 سال

0.85۳0.159 302.6۳07 تا 54 سال
552.8112 سال به باال

سواد

2.790۳بی سواد

0.019.86

۳.01۳۳سواد
۳.0697ابتدایی

2.79۳0متوسطه
2.6186دیپلم

2.469۳تحصیالت عالی

وضع فعالیت

2.5797شاغل بخش خصوصی

0.00۳۳.662

2.6862شاغل بخش دولتی
2.57۳0بیکار

2.7880خانه دار
2.6929محصل

2.6920بازنشسته

وضع تاهل
2.652۳مجرد

0.85۳0.159 2.6447متاهل
2.6920سایر

مذهب
2.6519شیعه

0.9650.0۳6 2.7000سنی
2.6824اقلیت های دینی
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داده ها و آماره های جدول 4-16 نشان می دهد با توجه به نظر پاسخگویان شهرستان های مختلف 
اســتان قزویــن تمامــی متغیرهــای زمینــه ای - اجتماعــی به جز وضع تاهل، ســن و مذهــب با متغیر 
پنداشت از موفقیت نهادی در استان، تفاوت معناداری دارند؛ زیرا در تمام موارد غیر از تاهل، سن و 
که بر اساس نظر پاسخ دهندگان  مذهب سطح معناداری پایین تر از عدد 0.05 قرار دارد. بدین معنی 

در مورد پنداشت از موفقیت نهادی بر اساس مذهب، وضع تاهل و سن تفاوت معناداری ندارد.

4-3-3. پنداشت از نکویی جامعه
لــت بــر تصــور و داوری در مــورد جامعه نــزد اذهان اعضــای جامعه  پنداشــت از نکویــی جامعــه دال
دارد؛ یعنــی اینکــه مردم در مورد جامعه چگونه فکر می کنند و وضع جامعه را تا چه میزان مطلوب 
می داننــد. ایــن تصور و پنداشــت را با دو شــاخص ســنجش و ارزیابی می کنند: یکــی مطلوب بودن 
گی های اخالق) و دیگری پنداشت از وجود عدالت و برابری. در این  جامعه (ازنظر وجود برخی ویژ
پژوهــش نیــز با توجه به این دو شــاخص نظر پاســخگویان شهرســتان های مختلف اســتان قزوین 

مورد ارزیابی و سنجش قرارگرفته است.

4-3-3-1. مطلوب بودن جامعه
برای ســنجش مطلوب بودن جامعه در نظر پاســخگویان شهرســتان های مختلف استان قزوین از 

که نظر خود را در مورد پرسش های زیر بیان نمایند: آن ها درخواست شده 

تا چه اندازه وضع جامعه ازنظر احترام به مالکیت خصوصی مطلوب است؟  
تا چه اندازه در جامعه ما احترام به حقوق و آزادی قانونی افراد وجود دارد و وضعیت جامعه از   

این نظر مطلوب است؟
تــا چــه اندازه در جامعه ما دوری و پرهیز (اجتنــاب) از پنهان کاری وجود دارد و وضعیت جامعه   

از این نظر مطلوب است؟
تــا چــه انــدازه در جامعه مابین ســازمان ها و بخش هــای مختلف دولتــی و غیردولتی، همکاری   

وجود دارد و وضعیت جامعه از این نظر مطلوب است؟
تا چه اندازه در جامعه ما تجسس نکردن در امور شخصی افراد وجود دارد و وضعیت جامعه از   

این نظر مطلوب است؟
تــا چــه انــدازه در جامعه مردم خواهان خیر و موفقیت یکدیگر هســتند و وضعیت جامعه از این   
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نظر تا چه اندازه مطلوب است؟
تا چه اندازه در جامعه توجه به حرمت و آبروی یکدیگر وجود دارد و وضعیت جامعه از این نظر   

مطلوب است؟
تا چه اندازه وضع جامعه ما ازنظر فرصت طلبی و سوءاستفاده از موقعیت، مطلوب است؟  

 مطلوب بودن جامعه
در جدول 4-17 توزیع درصدی نظر پاسخگویان در مورد هریک از شاخص ها و سنجه های مربوط 
که نســبت ارزیابی مثبت بــه منفی برای  بــه مطلــوب بــودن جامعه آمده اســت. مالحظه می شــود 
کمتر از عدد قطبی 100 و بر این اساس در مورد تمامی شاخص ها وضع نامطلوب  تمامی شاخص ها 
برآورد شــده اســت. نزدیک ترین شاخص به عدد قطبی 100 شاخص احترام به مالکیت خصوصی و 

بدترین وضعیت را شاخص تجسس نکردن در امور شخصی افراد دارا است.

گویه های مطلوب بودن جامعه جدول 4-17. توزیع درصدی پاسخ به 

1) خیلی معرف ها
کمکم 4) تا 2) 

حدودی
 (4
زیاد

5) خیلی 
زیاد

پاسخ 
معتبر

نسبت ارزیابی مثبت به 
رتبهمنفی در تراز عدد 100

احترام به مالکیت 
14.118.4۳6.420.910.۳226692.1296۳1خصوصی

احترام به حقوق و آزادی 
16.224.۳۳5.۳16.97.4226666.۳7525۳قانونی

دوری و پرهیز از 
2126۳215.۳5.6226650.595246پنهان کاری

همکاری بین سازمان ها 
و بخش های مختلف 

دولتی و غیردولتی
20.125.9۳5.۳1۳.94.8226649.1۳4۳۳7

تجسس نکردن در امور 
20.926.8۳۳.61۳.45.۳226647.775188شخصی

خواهان خیر و موفقیت 
21.124۳4.915.۳4.9226650.866715یکدیگر بودن

توجه به حرمت و آبروی 
2022.9۳516.16226656.716424یکدیگر

فرصت طلبی و 
22.919.228.718.810.4226667.989922سوءاستفاده از موقعیت
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کم، متوســط، زیاد و خیلی  کم،  جــدول فراوانــی درصــدی 4-18 در مورد درصد پاســخ های خیلی 
زیاد پاســخگویان به ســواالت در مورد مطلوب بودن جامعه حاصل شــده است. این جدول نشان 

می دهد بیشترین فراوانی درصدی مربوط به پاسخ متوسط (۳2.18 درصد) است.

جدول 4-18. توزیع فراوانی درصدی پاسخ به شاخص مطلوب بودن جامعه

فراوانی درصدیمطلوب بودن

کم 21.14خیلی 

2۳.66کم

۳2.18متوسط

15.62زیاد

7.۳9خیلی زیاد

100جمع

ح شــده در ســنجه های مربــوط مطلــوب بــودن جامعــه، شــاخص ترکیبــی  بــا تجمیــع ارزیابــی مطر
کــه میانگین آن در اســتان برابر با  مطلــوب بــودن جامعــه، محاســبه و در جدول 4-19 آمده اســت 
که برابر با عدد ۳ اســت، قــرار دارد. جدول 19-4  2.67 اســت. ایــن میانگیــن، پایین تــر از میانگین 
میانگین پنداشــت از مطلوب بودن جامعه را در شهرســتان های اســتان نشان می دهد. بر اساس 
آزمون آماری مقایســه میانگین ها تفاوت معناداری بین شهرســتان های استان به لحاظ پنداشت 

از مطلوب بودن جامعه وجود دارد.

جدول 4-19. میانگین پنداشت از مطلوب بودن جامعه حسب شهرستان

رتبه میانگینتعدادمیانگینشهرستان

2.5۳7045قزوین

2.77۳9۳۳البرز

کستان 2.46۳1۳6تا

2.924102بویین زهرا

۳.061961آوج

2.622504آبیک

-2.672266کل استان

چنانکــه در جــدول 4-19 آمــده، در بیــن شهرســتان های اســتان قزویــن، باالتریــن میانگیــن را 
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کســتان دارد. این میانگین ها نشــان دهنده  شهرســتان آوج و پایین ترین میانگین را شهرســتان تا
کســتان، پنداشــت از مطلوب بــودن جامعه بر اســاس تحلیل های  کــه در شهرســتان تا ایــن اســت 
آماری نســبت به دیگر شهرســتان ها جایگاه به نســبت بدتری دارد و آوج جایگاه به نســبت بهتری 
که نشان دهنده  کلی (2.67) پایین تر از عدد متوســط ۳ قرار دارد  کل اســتان نیز میانگین  دارد. در 

وضع نامطلوب این شاخص در استان است.

شاخص پنداشت از مطلوب بودن جامعه حسب متغیرهای زمینه ای -اجتماعی
جدول 4-20 پاسخ پاسخگویان را بر اساس متغیرهای زمینه ای- اجتماعی نشان می دهد.

جدول 4-20. میانگین شاخص پنداشت از مطلوب بودن جامعه حسب متغیرهای زمینه ای - اجتماعی
آمارهسطح معناداریمیانگینمتغیر

2.55150.062.57شهرمحل سکونت 2.8505روستا

2.65850.۳091.0۳7زنجنس 2.6976مرد

سن
182.6720 تا 29 سال

0.2711.۳08 302.6599 تا 54 سال
552.7651 سال به باال

سواد

2.909۳بی سواد

0.021.06

2.97۳8سواد
۳.100۳ابتدایی

2.8445متوسطه
2.6۳۳5دیپلم

2.4822تحصیالت عالی

وضع فعالیت

2.6287شاغل بخش خصوصی

0.0014.145
2.6992شاغل بخش دولتی

2.5۳64بیکار
2.7991خانه دار
2.7749محصل

2.6657بازنشسته

وضع تاهل
2.6972مجرد

0.0882.4۳ 2.65۳1متاهل
2.5۳01سایر

مذهب
2.67۳6شیعه

0.9200.084 2.74۳1سنی
2.7279اقلیت های دینی
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بــا توجــه به داده ها و آماره های جدول 4-20 تمامی متغیرهای زمینه ای - اجتماعی پاســخگویان 
به جــز جنســیت، ســن و مذهب بــا متغیر پنداشــت از مطلــوب بودن جامعــه، تفاوت معنــاداری را 
که نظر پاسخ دهندگان در مورد پنداشت از موفقیت نهادی بر اساس  نشان می دهند. بدین معنی 
که ســطح معناداری این ســه متغیر با متغیر  مذهب، جنســیت و ســن تفاوت معناداری ندارد. چرا
که نشان می دهد نظر پاسخ دهندگان  پنداشت از مطلوب بودن جامعه باالتر از عدد 0.05 قرار دارد 

بر اساس جنسیت، سن و مذهب تفاوت معناداری ندارند.

4-3-3-2. وجود عدالت و برابری
که نظر  برای سنجش وجود عدالت و برابری در جامعه ازنظر پاسخگویان، از آنان درخواست شده 

خود را در مورد پرسش های زیر بیان نمایند:

که دارند تناسب و توازن وجود دارد؟   تا چه اندازه بین سعی و تالش مردم و میزان رفاهی 
کار او پاداش و    کارش نتیجه بدهد، آیا جامعه به  کســی ذوق و اســتعدادی داشــته باشــد و  گر  ا

بهای الزم را می دهد؟
تا چه اندازه در جامعه ما دریافت پاداش متناسب با تالش و سخت کوشی افراد است؟  
تا چه اندازه در جامعه ما برابری در دسترسی به فرصت های بهداشتی وجود دارد؟  
تا چه اندازه در جامعه ما برابری در دسترسی به فرصت های آموزشی وجود دارد؟  
که انجام می دهند،    کاری  تا چه اندازه در جامعه ما تناسب بین وضع مالی افراد با تحصیالت و 

وجود دارد؟
تا چه اندازه در جامعه ما یکسان بودن اجرای قانون و تصمیمات برای همه افراد وجود دارد؟  
که دارند،    تــا چــه انــدازه در جامعه ما تناســب بین پســت و مقام افراد با شایســتگی و تخصصــی 

وجود دارد؟
که دانش و مهارت الزم رادارند،    کسانی  تا چه اندازه در جامعه ما فرصت های شغلی برابر برای 

وجود دارد؟

از پاســخگویان شهرســتان های مختلف استان قزوین این پرســش ها پرسیده شد. پس از دریافت 
نظر پاســخگویان و تجزیه وتحلیل آن ها، نتایج در جداول مربوطه منعکس شــده اســت. در جدول 
4-21 توزیع درصدی نظر پاسخگویان در مورد هر یک از شاخص ها و سنجه های مربوط به وجود 

عدالت و برابری در جامعه منعکس شده است.
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گویه های وجود عدالت و برابری جدول 4-21. توزیع درصدی پاسخ به 

1( خیلی معرف ها
کمکم 4( تا 2( 

حدودی
 )4
زیاد

5( خیلی 
زیاد

پاسخ 
معتبر

نسبت ارزیابی 
مثبت به منفی 
در تراز عدد 100

رتبه

28.۳26.92۳.51۳.97.4226642.464تناسب بین تالش و رفاه

تناسب بین استعداد و 
26.929.524.912.662266۳8.695پاداش

تناسب بین سخت کوشی 
27.729.۳25.512.84.82266۳6.0696و پاداش

برابری در دسترسی به 
22.926.6۳2.112.65.7226645.273فرصت های آموزشی

برابری در دسترسی به 
2224.2۳۳.814.25.8226650.171فرصت های بهداشتی

وجود تناسب بین وضع 
مالی افراد بامهارت و 

تحصیالتشان
۳0.127.626.۳11.14.92266۳۳.727

دسترسی به فرصت های 
که  کسانی  شغلی برای 

مهارت دارند
۳228.424.510.94.22266۳0.148

کسان بودن اجرای قانون و 
2۳.۳27.528.۳11.79.2226650.142تصمیمات برای همه

تناسب بین پست و مقام با 
۳1.828.6269.7۳.9226628.999شایستگی و تخصص

کــه نســبت ارزیابی مثبت بــه منفی  ج در جــدول 4-21 مالحظه می شــود  بــا مــرور اطالعــات منــدر
کمتر از عدد قطبی 100 و در مورد تمامی شــاخص ها وضع نامطلوب برآورد  برای تمامی شــاخص ها 
شــده اســت. نزدیک ترین شــاخص به عدد قطبی 100 شــاخص برابری در دسترسی به فرصت های 
بهداشــتی و بدتریــن وضعیــت را شــاخص تناســب بین پســت و مقام بــا شایســتگی و تخصص دارا 
اســت. این ارزیابی نشــان می دهد غلبه پاسخ های منفی نسبت به مثبت در مورد تناسب پست و 
مقام با شایستگی و تخصص بسیار زیاد است و ازنظر پاسخ دهندگان در جامعه این تناسب بسیار 

کم است و در وضعیت بحرانی قرار دارد.

کم، متوســط، زیاد و خیلی  کم،  جــدول فراوانــی درصــدی 4-22 در مورد درصد پاســخ های خیلی 
زیاد پاسخگویان شهرستان های مختلف استان قزوین حاصل شده است. این جدول و اطالعات 
کم (27.6۳ درصد) است  ج در آن نشان می دهد بیشترین فراوانی درصدی مربوط به پاسخ  مندر

کم می دانند. که نشان می دهد بیشتر پاسخ دهندگان وجود عدالت و برابری در استان را 
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جدول شماره 4-22. توزیع فراوانی درصدی پاسخ به شاخص وجود عدالت و برابری

فراوانی درصدیوجود عدالت و برابری

کم 27.21خیلی 

27.6۳کم
27.2۳متوسط

12.16زیاد

5.77خیلی زیاد

100جمع

پس از تجمیع ارزیابی و نظر پاســخگویان میانگین آن ها در جدول 4-2۳ منعکس شــده اســت. با 
کلی ارزیابی از وجود  ح شــده در مورد شــاخص وجود عدالت و برابری، شاخص  تجمیع ارزیابی مطر
که میانگین آن در استان برابر با 2.41 (در دامنه 1 تا 5) است. این  عدالت و برابری، محاسبه شده 

که برابر با عدد ۳ است، قرار دارد. میانگین، پایین تر از میانگین 

جدول 4-23. میانگین پنداشت از وجود عدالت و برابری حسب شهرستان
رتبه میانگینتعدادمیانگینشهرستان

2.27046قزوین
2.50۳9۳۳البرز

کستان 2.۳9۳1۳4تا
2.6۳4102بویین زهرا

2.751961آوج
2.۳02505آبیک

-2.412266کل استان

جدول 4-2۳ نشان می دهد در بین شهرستان های استان قزوین، باالترین میانگین را شهرستان 
که  آوج و پایین تریــن میانگیــن را شهرســتان قزوین دارد. این میانگین ها نشــان دهنده این اســت 
در شهرســتان آوج، شــاخص وجــود عدالــت و برابــری بر اســاس تحلیل های آماری نســبت به دیگر 
کل استان  شهرســتان ها جایگاه به نســبت بهتری دارد و قزوین جایگاه به نســبت بدتری دارد. در 
که نشــان دهنده وضع نامطلوب این  کلی (2.41) پایین تر از عدد متوســط ۳ قرار دارد  نیز میانگین 

شاخص در استان است.
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شاخص وجود عدالت و برابری برحسب متغیرهای زمینه ای -اجتماعی
در جــدول 4-24 شــاخص وجــود عدالــت و برابــری برحســب متغیرهــای زمینــه ای - اجتماعــی 

منعکس شده است.

جدول 4-24. میانگین شاخص پنداشت از وجود عدالت و برابری در جامعه حسب متغیرهای زمینه ای - اجتماعی

آمارهسطح معناداریمیانگینمتغیر

محل سکونت
2.2604شهر

0.090.807
2.6۳92روستا

جنس
2.۳9۳0زن

0.1621.954
2.4497مرد

سن
182.408۳ تا 29 سال

0.1491.902 302.4004 تا 54 سال
552.5۳۳2 سال به باال

سواد

2.6989بی سواد

0.00۳6.709

2.968۳سواد
2.9145ابتدایی

2.6468متوسطه
2.۳69۳دیپلم

2.1450تحصیالت عالی

وضع فعالیت

2.۳948شاغل بخش خصوصی

0.010۳.01

2.۳766شاغل بخش دولتی
2.2996بیکار

2.5564خانه دار
2.4546محصل

2.4444بازنشسته

وضع تاهل
2.44۳8مجرد

0.1661.800 2.۳6۳5متاهل
2.۳674سایر

مذهب
2.4120شیعه

0.1981.619 2.76۳1سنی
2.6209اقلیت های دینی
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با توجه به داده ها و آماره های جدول 4-24 تمامی متغیرهای زمینه ای - اجتماعی پاســخگویان 
به جز جنســیت، ســن و وضــع تاهل و مذهب با متغیــر وجود عدالت و برابری، تفــاوت معناداری را 
که نظر پاســخ دهندگان در مــورد وجود عدالــت و برابری بر  نشــان می دهنــد. ایــن بدین معناســت 
که سطح معناداری این  اســاس مذهب، وضع تاهل، جنســیت و سن تفاوت معناداری ندارد. چرا
که نشان می دهد نظر  سه متغیر با متغیر وجود عدالت و برابری جامعه باالتر از عدد 0.05 قرار دارد 

پاسخ  دهندگان بر اساس جنسیت، سن و مذهب تفاوت معناداری ندارند.

4-3-4. ارزیابی از آینده
که وجود  ارزیابــی مبتنــی بر نوعــی داوری در مورد امکان موفقیت دولت ها در قبال اوضاعی اســت 
کــه هدف هــای مهــم را در خود مســتتر دارند. وقتی ایــن داوری، معطوف به آینده می شــود،  دارد 
بیانگــر نوعــی امیــد به آینــده از عملکردهــا و فعالیت های یک دولــت هم هســت. مهم ترین اوضاع 
که یک جامعه برای رسیدن به آن ها هدف گذاری می کند و در پی ایجاد تغییرات مطلوب  مطلوبی 
و مثبت در آن ها است، عبارت اند از: وضع رفاهی، وضع نابرابری اجتماعی، پایبندی به ارزش های 
اخالقی و دینی، وضع اقتصادی، وضع وحدت و همدلی، وضع جرم و جنایت و وضع فقر و نداری. 
از پاســخگویان پرســیده شــد ازنظر آن ها با توجه به این شــاخص ها وضع در آینده بهتر می شــود یا 
بدتــر می شــود؟ در جدول 4-25 توزیع درصدی ارزیابی پاســخگویان از آینــده هریک از این اوضاع 

آورده شده است.

جدول 4-25. توزیع فراوانی درصدی پاسخ به ارزیابی از آینده

موارد
ارزیابی

بدتر می شودفرقی نمی کندبهتر می شود

16.5۳0.45۳.1وضع رفاهی

11.5۳157.5وضع نابرابری اجتماعی

1۳.627.658.8پایبندی به ارزش های اخالقی و دینی

12.220.167.7وضع اقتصادی

15.۳۳1.25۳.5وضع وحدت و همدلی

11.42۳.۳65.۳وضع جرم و جنایت

1۳.417.۳69.۳وضع فقر و نداری
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جــدول فراوانــی درصــدی 4-26 در مــورد درصــد پاســخ های بدتــر می شــود، فرقی نمی کنــد و بهتر 
می شــود، پاســخگویان اســت. ایــن جدول نشــان می دهد بیشــترین فراوانــی درصــدی مربوط به 
که بیشتر پاسخ دهندگان معتقدند  پاسخ بدتر می شود (60.07 درصد) است. این بدین معناست 

کم است. در آینده وضع بدتر خواهد شد و به نوعی امید به آینده در بین پاسخگویان 

 جدول 4-26. توزیع فراوانی درصدی پاسخ به شاخص ارزیابی از آینده

فراوانی درصدیارزیابی از آینده

60.7بدتر می شود

25.7فرقی نمی کند

1۳.6بهتر می شود

100جمع

ح شــده در مــورد شــاخص های مربــوط به  بــا تجمیــع پاســخ های پاســخگویان و ارزیابی هــای مطر
گرفته و در جدول 4-27 منعکس شد. ارزیابی از آینده، میانگین 

جدول 4-27. میانگین ارزیابی از آینده حسب شهرستان

رتبه میانگینتعدادمیانگینشهرستان

2.۳9297045قزوین

2.50۳9۳4البرز

کستان 2.6896۳1۳۳تا

2.90964101بویین زهرا

2.9۳591962آوج

2.۳۳262506آبیک

-2.562266کل استان

کلی  ح شــده در مورد شــاخص ارزیابی از آینده، شاخص  پس از تجمیع پاســخ ها و ارزیابی های مطر
کلی در جدول 4-27 منعکس شده است. چنانکه در  ارزیابی از آینده، محاسبه شد. این شاخص 
ح شده در مورد شاخص ارزیابی از آینده، شاخص  جدول 4-27 آمده است، با تجمیع ارزیابی مطر
که میانگین آن در استان برابر با 2.56 (در دامنه 1 تا 5) است.  کلی ارزیابی از آینده، محاسبه شده 
که برابر با عدد ۳ است، قرار دارد. در بین شهرستان های استان  این میانگین، پایین تر از میانگین 
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قزوین، باالترین میانگین را شهرســتان بویین زهرا و پایین ترین میانگین را شهرســتان آبیک دارد. 
که در شهرســتان آبیک، شــاخص ارزیابی از آینده نسبت  این میانگین ها نشــان دهنده این اســت 
بــه دیگــر شهرســتان ها جایگاه به نســبت بدتــری دارد و بویین زهرا جایگاه به نســبت بهتری دارد. 
که نشان دهنده وضع  کلی (2.56) پایین تر از عدد متوســط ۳ قرار دارد  کل اســتان نیز میانگین  در 

نامطلوب این شاخص در استان قزوین است.

شاخص میانگین پنداشت از متغیرهای ارزیابی از آینده برحسب متغیرهای زمینه ای 
-اجتماعی

شــاخص میانگین پنداشــت از متغیر ارزیابی از آینده و امید به آینده برحســب متغیرهای زمینه ای 
-اجتماعی در جدول 4-28 منعکس شده است.

با توجه به داده ها و آماره های جدول 4-28 تمامی متغیرهای زمینه ای - اجتماعی پاســخگویان 
به جــز جنســیت و مذهب با شــاخص پنداشــت از متغیرهای ارزیابــی از آینده، تفــاوت معناداری را 

نشان می دهند.

که نظر پاســخ دهندگان در مورد شــاخص پنداشــت از متغیرهــای ارزیابــی از آینده بر  بدیــن معنــی 
کــه ســطح معنــاداری ایــن متغیرهــا بــا  اســاس مذهــب و جنســیت تفــاوت معنــاداری نــدارد. چرا
که نشــان می دهد نظر  شــاخص پنداشــت از متغیرهای ارزیابی از آینده باالتر از عدد 0.05 قرار دارد 

پاسخ  دهندگان بر اساس جنسیت و مذهب تفاوت معناداری ندارند.
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جدول 4-28. میانگین شاخص پنداشت از متغیرهای ارزیابی از آینده جامعه حسب متغیرهای زمینه ای - اجتماعی

آمارهسطح معناداریمیانگینمتغیر

محل سکونت
2.۳008شهر

0.00109.494
2.95۳8روستا

جنس
2.5665مرد

0.9040.014
2.5742زن

سن

182.5725 تا 29 سال

0.0۳۳۳.417 302.5291 تا 54 سال

552.78۳2 سال به باال

سواد

2.7742بی سواد

0.0021.586

۳.2789سواد

۳.2444ابتدایی

2.8248متوسطه

2.5082دیپلم

2.2495تحصیالت عالی

وضع فعالیت

2.۳981شاغل بخش خصوصی

0.0014.209

2.5209شاغل بخش دولتی

2.6722بیکار

2.6808خانه دار

2.6811محصل

2.8۳18بازنشسته

وضع تاهل

2.5859متاهل

0.0۳۳۳.417 2.6009مجرد

2.2471سایر

مذهب

2.5721شیعه

0.8210.197 2.4206سنی

2.40۳4اقلیت های دینی
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کالن 4-3-5. جمع بندی سرمایه اجتماعی در استان قزوین در سطح 
کالن از ترکیب چهار مؤلفه ترکیبی زیر به دست  میزان سرمایه اجتماعی در استان قزوین در سطح 

آمد:

پنداشت از عملکرد مدیران و مسوالن رفع و حل مشکالت،- 1
پنداشت از موفقیت نهادی در انجام دادن وظایف نهادی،- 2
پنداشت از نکویی جامعه (مطلوب بودن جامعه و وجود عدالت و برابری)،- ۳
ارزیابی از آینده.- 4

این مولفه ها دربردارنده 44 متغیر هستند که نظر پاسخگویان درباره آن ها پرسیده و محاسبه شده 
کردن مؤلفه هــا، آن ها بــا یکدیگر ترکیب شــده اند و میزان ســرمایه اجتماعی  اســت. پــس از هم تــراز 
کالن ســرمایه اجتماعی محاسبه شده است. محاســبه نشان می دهد  در اســتان قزوین در ســطح 
میانگین ســرمایه اجتماعی در اســتان قزوین برابر با 2.54 (در دامنه 1 تا 5) اســت. این میانگین، 
کــه برابــر بــا عدد ۳ اســت، قــرار دارد. جدول فراوانــی درصــدی 4-29 در مورد  پایین تــر از میانگیــن 
کم، متوســط، زیاد و خیلی زیاد پاســخگویان حاصل شده است. این  کم،  درصد پاســخ های خیلی 
آمار و اطالعات به دســت آمده نشــان می دهد بیشــترین فراوانی درصدی پاســخ های پاســخگویان 
ح  کــم (۳0.45 درصد) اســت. توزیع فراوانی درصدی این ســرمایه به شــر مربــوط بــه پاســخ خیلی 

جدول 4-29 است.

کالن جدول 4-29. توزیع فراوانی درصدی میزان سرمایه اجتماعی سطح 

فراوانی درصدیمیزان

کم ۳0.45خیلی 

20.50کم

24.70متوسط

12.۳9زیاد

11.95خیلی زیاد

100جمع

کالن در استان قزوین، میانگین و رتبه  پس از محاسبه میانگین و رتبه سرمایه اجتماعی در سطح 
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هر شهرســتان محاســبه و مشخص شد. آماره های جدول 4-۳0 میانگین و رتبه سرمایه اجتماعی 
کالن را در شهرســتان های اســتان قزویــن بــه تفکیــک نشــان می دهــد. نمــودار وضعیــت هریک از 

کل استان نیز در شکل 4-1 ترسیم شده است. شهرستان ها و 

کالن استان قزوین حسب شهرستان جدول 4-۳0. میانگین و رتبه سرمایه اجتماعی سطح 

رتبه میانگینتعدادمیانگینشهرستان

2.۳87046قزوین

2.59۳9۳۳البرز

کستان 2.50۳1۳4تا

2.794102بویین زهرا

2.871961آوج

2.482505آبیک

-2.542266کل استان

کالن در استان قزوین شکل 4-1. میانگین سرمایه اجتماعی سطح 
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کالن را  در بیــن شهرســتان های اســتان قزویــن، باالتریــن میانگیــن ســرمایه اجتماعــی در ســطح 
شهرســتان آوج و پایین تریــن میانگیــن را شهرســتان قزویــن دارد. ایــن میانگین هــا نشــان دهنده 
کالن بر اساس تحلیل های آماری  که در شهرســتان قزوین، ســرمایه اجتماعی در سطح  این اســت 
نســبت به دیگر شهرســتان ها جایگاه به نســبت بدتری دارد و آوج جایگاه به نســبت بهتری دارد. 
که نشان دهنده وضع  کلی (2.54) پایین تر از عدد متوســط ۳ قرار دارد  کل اســتان نیز میانگین  در 
کالن، در اســتان  نامطلــوب ســرمایه اجتماعــی، از نظــر شــاخص های ســرمایه اجتماعی در ســطح 

قزوین است.

کالن حسب متغیرهای زمینه ای- اجتماعی سرمایه اجتماعی 
کالن بر اســاس متغیرهای زمینه ای- اجتماعی آمده   در جدول 4-۳1 میانگین ســرمایه اجتماعی 

است.

جدول 4-31. توزیع میانگین سرمایه اجتماعی کالن برحسب متغیرهای زمینه ای- اجتماعی

آمارهسطح معناداریمیانگینمتغیر

محل سکونت
2.206۳شهر

0.00119.056
2.5414روستا

جنس
2.۳216مرد

0.080۳.066
2.۳767زن

سن

182.۳270 تا 29 سال

0.0۳7۳.۳02 302.۳۳۳8 تا 54 سال

552.4641 سال به باال

سواد

2.5247بی سواد

0.00۳6.066

2.7491سواد

2.77۳6ابتدایی

2.5122متوسطه

2.۳046دیپلم

2.1405تحصیالت عالی
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آمارهسطح معناداریمیانگینمتغیر

وضع فعالیت

2.290۳شاغل بخش خصوصی

0.002۳.8۳9

2.۳415شاغل بخش دولتی

2.2774بیکار

2.4690خانه دار

2.۳757محصل

2.۳892بازنشسته

وضع تاهل

2.۳626متاهل

0.2401.429 2.۳146مجرد

2.2845سایر

مذهب

2.۳425شیعه

0.6490.4۳2 2.4665سنی

2.451۳اقلیت های دینی

کل اســتان قزویــن تفاوت هایی بین  که در  مطالعــه آمــار و اطالعــات جــدول 4-۳1 نشــان می دهد 
درصدها و میانگین های محاسبه شــده برای هرکدام از متغیرهای زمینه ای-اجتماعی با ســرمایه 

کالن وجود دارد. اجتماعی در سطح 

این تفاوت ها بنا به نتایج آزمون های آماری مربوط به هرکدام از متغیرها- جز متغیر مذهب، تاهل 
و جنســیت- معنادار هســتند؛ زیرا در متغیر مذهب، تاهل و جنســیت سطح معناداری باالتر عدد 
0.05 قــرار دارد؛ یعنــی متغیــر مذهب، تاهل و جنســیت در پاســخ پاســخگویان و نگــرش آن ها تاثیر 
ندارد، اما ســایر متغیرهای زمینه ای - اجتماعی در نظر پاســخگویان درباره سرمایه اجتماعی تاثیر 

دارند.
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4-4. سرمایه اجتماعی استان قزوین در سطح میانی
مقدمه

 در این بخش، تصویری از وضع سرمایه اجتماعی در استان قزوین و شهرستان های آن در سطح 
میانی ســرمایه اجتماعی ارائه شــده اســت. این تصویر، مبتنی بر ابعاد و متغیرهای لحاظ شــده در 
چارچــوب مفهومی ســرمایه اجتماعی اســت. آن چنانکه در چارچوب مفهومی ســرمایه اجتماعی 
ذکرشــده اســت، ســرمایه اجتماعی در ســطح میانی در قالب هشــت مؤلفه و با 127 متغیر، ارزیابی 

می شود.

هشت مؤلفه استفاده شده برای سنجش سرمایه اجتماعی در این سطح عبارت اند از:

اعتماد سازمانی،- 1
کیفیت خدمات سازمانی،- 2
عملکرد و پاسخگویی سازمان ها به نیازها،- ۳
کمک به سازمان ها در صورت نیاز،- 4 آمادگی مشارکت و 
گروه های شغلی و حرفه ای)،- 5 اعتماد تعمیم یافته (اعتماد به 
گروه های شغلی و حرفه ای،- 6 دگر خواهی، پرهیزکاری و وظیفه شناسی 
گروه های شغلی و حرفه ای،- 7 عام گرایی 
گی ها و ارزش های اخالقی مسوالن.- 8 ویژ

4-4-1. اعتماد سازمانی
کــه ترتیبات ســاختاری معین و   اعتمــاد ســازمانی، اعتمــاد به مجموعه ای از ســازمان هایی اســت 
تعریف شــده ای دارنــد و در پرتــو و قالب ایــن ترتیبات، عهده دار مجموعــه ای از اقدامات و تعامل با 
که مردم پی  اعضای جامعه و دیگر سازمان ها و نهادها هستند. در اینجا مجموعه ای از سازمان ها 
ح شــده و در افکارسنجی از  کارهای خود با آن ها ســروکار و تعامل بیشــتری دارند، مطر گیری امور و 
که نام برده  که میزان اعتماد خود را به هرکدام از سازمان هایی  پاسخگویان درخواست شده است 
می شــود، بیان نمایند. نتایج به دســت آمده در جدول 4-۳2 منعکس شــده اســت. جدول ۳2-4 

توزیع درصدی اعتماد پاسخگویان به هرکدام از سازمان ها را نشان می دهد.
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جدول شماره 4-۳2. توزیع درصدی اعتماد سازمانی پاسخگویان

1) خیلی سازمان و نهاد
کمکم 4) تا 2) 

5) خیلی 4) زیادحدودی
زیاد

پاسخ 
معتبر

نسبت ارزیابی 
مثبت به منفی در 

تراز عدد 100
رتبه

14.122.1۳5.718.69.5226681.۳64بانک ها
9.519.1۳7.224.69.62266110.051مدارس

10.519.8۳922.97.8226696.182دانشگاه ها
18.۳2۳.1۳0.618.49.6226670.5۳9پایگاه های بسیج

فرمانداری و بخشداری/
19.627.۳۳5.211.96226649.۳416دهیاری

242۳.8۳1.81۳.56.9226649.2517صداوسیما
تامین اجتماعی و خدمات 

16.62۳.7۳715.57.122666۳.9211درمانی

شرکت های بیمه (بیمه 
182۳.7۳8.714.۳5.۳226655.971۳ایران، آسیا و ...)

تعاونی ها (مصرف، مسکن 
20.526.6۳5.911.75.۳226647.0418و ...)

2426.7۳4.۳10.64.5226640.0120بازار (تجار و بازاریان)
19.52۳.7۳4.116.16.6226658.1112اداره مخابرات

19.۳19.5۳1.۳19.210.62266766کالنتری (نیروی انتظامی)
مراجع قضایی (دادگاه ها 

و ...)
2020.8۳2.916.99.4226667.5010

22.62۳.5۳۳.91۳.66.4226650.6115شورای اسالمی شهر / روستا
20.719.4۳1.418.59.9226670.588کمیته امداد امام خمینی

16.618.6۳۳21.110.6226686.09۳انجمن های خیریه
17.418.4۳6.۳198.9226677.015بیمارستان های دولتی

18.418.1۳7.218.57.9226671.977بیمارستان های خصوصی
21.925.2۳5.212.۳5.4226646.9919شهرداری

19.621.8۳9.81۳.25.6226654.7514فروشگاه ها
۳0.124.6۳0.410.54.42266۳4.522احزاب و تشکل های سیاسی

بنگاه معامالت ملکی 
۳1.822.8۳1.610.1۳.72266۳2.582۳(مسکن)

272۳.5۳5.89.64.12266۳7.4221اداره دارایی و امور مالیاتی
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که نســبت ارزیابی مثبت به منفی تنها برای مدارس، باالتر  با مرور جدول 4-۳2 مالحظه می شــود 
گرفته اســت و  که نشــان می دهــد غلبه ارزیابــی مثبت بر منفی صورت  از عــدد قطبــی 100 قــرار دارد 
نســبت به دیگر شــاخص ها وضع این ســازمان مطلوب ارزیابی شده اســت. برای مابقی سازمان ها 
که  کمتریــن ارزیابی  که نشــانگر غلبــه ارزیابی منفی بر مثبت اســت.  کمتر از 100 اســت  عــدد قطبــی 
نشــانگر غلبه ارزیابی منفی بر مثبت اســت به ترتیب برای بنگاه معامالت ملکی (مســکن)، احزاب 
و تشــکل های سیاســی، اداره دارایی و امور مالیاتی اســت؛ یعنی پاسخگویان به این سه سازمان و 
کمتری دارند. توزیع درصدی اعتماد سازمانی در  نهاد نسبت به دیگر سازمان ها و نهادها اعتماد 

استان قزوین در جدول 4-۳۳  منعکس شده است.

جدول 4-۳۳. توزیع درصدی اعتماد سازمانی

فراوانی درصدیموفقیت

کم 19.7خیلی 

22.4کم

۳4.7متوسط

15.9زیاد

7.۳خیلی زیاد

100جمع

کم، متوســط، زیاد و خیلی  کم،  جــدول فراوانــی درصدی 4-۳۳ در مورد درصد پاســخ های خیلی 
که بیشــترین فراوانی  ج در این جدول نشــان دهنده آن اســت  زیــاد پاســخگویان اســت. آمار منــدر

درصدی پاسخ ها مربوط به پاسخ متوسط (۳4.7 درصد) است.

جدول 4-۳4. میانگین اعتماد سازمانی حسب شهرستان

رتبه میانگینتعدادمیانگینشهرستان
2.557045قزوین

2.79۳9۳۳البرز
کستان 2.۳6۳1۳6تا

۳.024101بویین زهرا
2.961962آوج

2.642504آبیک
-2.672266کل استان
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بــا تجمیــع ارزیابی پاســخگویان میانگین ها به دســت آمــد. چنانکه در جدول 4-۳4 آمده اســت، 
کلی ارزیابــی از اعتماد  ح شــده در مورد شــاخص اعتماد ســازمانی، شــاخص  با تجمیع ارزیابی مطر
کــه میانگیــن آن در اســتان برابــر بــا 2.67 (در دامنــه 1 تــا 5) اســت. ایــن  ســازمانی محاسبه شــده 
که برابر با عدد ۳ اســت، قرار دارد. در بین شهرســتان های اســتان  میانگیــن، پایین تــر از میانگیــن 
کســتان  قزویــن، باالتریــن میانگین را شهرســتان بویین زهرا و پایین ترین میانگین را شهرســتان تا
کستان، شاخص اعتماد سازمانی  که در شهرستان تا دارد. این میانگین ها نشان دهنده این است 
بر اساس تحلیل های آماری نسبت به دیگر شهرستان ها جایگاه به نسبت بدتری دارد و بویین زهرا 

جایگاه به نسبت بهتری دارد.

شاخص میانگین اعتماد سازمانی برحسب متغیرهای زمینه ای - اجتماعی
با بررسی نسبت و ارتباط متغیرهای زمینه ای-اجتماعی با شاخص اعتماد سازمانی تالش شده تا 
که  مشخص شود آیا متغیرهای زمینه ای با نظر پاسخگویان رابطه معناداری دارد. با توجه یافته ها 
ج در جدول 4-۳5 منعکس شده است، تمامی متغیرهای زمینه ای -  در داده ها و آماره های مندر
اجتماعی پاسخگویان به جز وضع تاهل، سن و مذهب با متغیر اعتماد سازمانی، تفاوت معناداری 
که سطح معناداری باالتر عدد 0.05 دارند  را نشان می دهند؛ یعنی سه متغیر تاهل، سن و مذهب 
تاثیری بر نظر پاســخگویان ندارند اما ســایر متغیرهای زمینه ای بر نظر پاســخگویان درباره اعتماد 

سازمانی تاثیر دارند.

جدول 4-۳5. میانگین اعتماد سازمانی برحسب متغیرهای زمینه ای-اجتماعی

آمارهسطح معناداریمیانگینمتغیر

محل سکونت
2.5281شهر

0.096.62۳
2.8874روستا

جنس
2.741۳زن

0.00۳8.94۳709
2.6۳00مرد

سن

182.6714 تا 29 سال

0.1212.11۳ ۳02.6587 تا 54 سال

552.7886 سال به باال
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آمارهسطح معناداریمیانگینمتغیر

سواد

2.7251بی سواد

0.018.655

۳.0841سواد

۳.0818ابتدایی

2.8071متوسطه

2.61۳8دیپلم

2.5716تحصیالت عالی

وضع فعالیت

2.7۳79شاغل بخش خصوصی

0.06.458

2.5728شاغل بخش دولتی

2.81۳0بیکار

2.7905خانه دار

2.7۳57محصل

2.6842بازنشسته

وضع تاهل

2.6625مجرد

0.8250.192 2.6525متاهل

2.5281سایر

مذهب

1.5452شیعه

0.17۳1.755 1.5۳17سنی

1.4958اقلیت های دینی

کیفیت خدمات سازمانی  .2-4-4
کــه در جلــب رضایــت و اعتمــاد بــه ســازمان ها نقش  کیفیــت خدمــات ســازمانی ســنجه ای اســت 
تعیین کننده ای دارد و پیامد آن اعتماد اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی است. برای سنجش 
که این سازمان ها  کیفت خدماتی  گی ســازمان ها از پاســخگویان پرسیده شد: تا چه اندازه  این ویژ

ارائه می دهند مطلوب است و شما راضی هستید؟
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جدول 4-۳6. توزیع درصدی پاسخ ها در مورد کیفیت خدمات سازمانی

سازمان
 (1

خیلی 
کم

کم 4) تا 2) 
5) خیلی 4) زیادحدودی

زیاد
پاسخ 
معتبر

نسبت ارزیابی 
مثبت به منفی 
در تراز عدد 100

رتبه

1۳.117.5۳7.۳21.710.4226698.08۳بانک ها

9.819.0۳6.722.611.72266112.992مدارس

11.018.440.۳22.57.8226696.204دانشگاه ها

14.020.۳۳4.922.28.6226686.466انجمن های خیریه

22.12۳.2۳0.815.88.0226657.001۳صداوسیما

تامین اجتماعی و خدمات 
17.02۳.5۳6.715.96.922666۳.۳510درمانی

شرکت های بیمه (بیمه ایران، 
17.225.4۳8.۳1۳.85.۳226655.1614آسیا و ...)

تعاونی ها (مصرف، مسکن 
19.825.6۳7.412.25.0226648.7517و ...)

18.018.740.116.17.1226667.۳69بیمارستان های دولتی

20.920.1۳5.815.77.5226660.9011اداره مخابرات

1۳.916.4۳1.118.420.12266124.101کالنتری (نیروی انتظامی)

مراجع قضایی/ دادگاه ها و 
16.420.5۳0.919.812.4226687.۳55دادسراها

18.425.2۳۳.716.16.6226658.5۳12فرمانداری

17.220.۳۳4.120.28.2226674.777کمیته امداد امام

19.126.4۳4.614.25.6226652.1415شورای اسالمی شهر

16.219.2۳9.518.16.9226672.۳98بیمارستان های خصوصی

20.725.6۳5.61۳.54.6226647.7618شهرداری

25.726.8۳۳.910.۳۳.42266۳5.7922بنگاه معامالت ملکی

2۳.428.2۳2.611.54.۳2266۳9.8720اداره دارایی و امور مالیاتی

22.027.7۳6.710.0۳.72266۳9.7021بازار

19.22۳.6۳9.51۳.44.۳226651.0716فروشگاه های بزرگ

کارخانه تولیدی 21.12۳.8۳8.511.94.7226647.5719صنایع 
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کیفت  ج جدول 4-۳6 جمع بندی پاسخ پاسخگویان به این پرسش است: تا چه اندازه  آمار مندر
که این ســازمان ها ارائه می دهند مطلوب اســت و شــما راضی هستید؟ با بررسی این آمار  خدماتی 
که نسبت ارزیابی مثبت به منفی در 22 سازمان مورد پرسش، تنها برای 2 مورد  مالحظه می شود 
کالنتــری) بــاالی عدد قطبی 100 قرار دارند و 20 ســازمان مابقی زیر نمــره 100 قرار دارند؛  (مــدارس و 
کالنتری ها ارزیابی مثبت بر منفی غلبه دارد، اما در  یعنی در ارزیابی پاسخگویان در مورد مدارس و 

مورد سایر سازمان ها ارزیابی منفی بر مثبت غلبه دارد.

کم، متوســط، زیــاد و خیلی زیاد  کم،  جــدول فراوانــی درصــدی 4-۳7 در مورد پاســخ های خیلــی 
کیفیت خدمات ســازمانی  پاســخگویان، نشــان می دهــد بیشــترین فراوانی درصــدی در شــاخص 

مربوط به متوسط (۳5.87 درصد) است.

جدول 4-۳7. توزیع درصدی کیفیت خدمات سازمانی

فراوانی درصدیموارد

18.02خیلی کم

22.52کم

35.87متوسط

16.17زیاد

7.42خیلی زیاد

100جمع

کلی  کیفیــت خدمات ســازمانی، شــاخص  ح شــده در مــورد شــاخص  بــا تجمیــع ارزیابی هــای مطر
که میانگین آن در استان  گرفته شده است  کیفیت خدمات سازمانی، محاسبه  و میانگین  ارزیابی 
که برابر با عدد  برابر با 2.72 (در دامنه 1 تا 5) است. این میانگین، پایین تر از میانگین حد متوسط 

۳ است، قرار دارد.
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کیفیت خدمات برحسب شهرستان جدول 4-۳8. میانگین و رتبه 

رتبه میانگینتعدادمیانگینشهرستان

2.56597045قزوین

2.8450۳9۳۳البرز

کستان 2.4808۳1۳6تا

۳.02۳44102بویین زهرا

۳.11461961آوج

2.67752504آبیک

-2.72462266کل استان

در بین شهرســتان  های اســتان قزوین، باالترین میانگین را شهرســتان آوج و پایین ترین میانگین 
کستان، از  که در شهرستان تا کستان دارد. این میانگین ها نشان دهنده این است  را شهرستان تا
نظر پاسخگویان شاخص کیفیت خدمات بر اساس تحلیل های آماری نسبت به دیگر شهرستان ها 

جایگاه به نسبت بدتر و در آوج جایگاه به نسبت بهتری دارد.

کیفیت خدمات برحسب متغیرهای زمینه ای - اجتماعی شاخص میانگین 

کیفیت خدمات برحسب متغیرهای زمینه ای-اجتماعی جدول 4-۳9. میانگین 

آمارهسطح معناداریمیانگینمتغیر

محل سکونت
2.5727شهر

0.00105.055 2.9415روستا

جنس
2.6942مرد

0.0454.0286۳0 2.7680زن

سن
182.7104 تا 29 سال

0.1451.9۳5 302.7144 تا 54 سال
552.8۳20 سال به باال

سواد

2.8915بی سواد

0.0022.286

۳.198۳سواد
۳.0846ابتدایی

2.8800متوسطه
2.6625دیپلم

2.5564تحصیالت عالی
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آمارهسطح معناداریمیانگینمتغیر

وضع فعالیت

2.6485شاغل بخش خصوصی

0.005.085

2.7451شاغل بخش دولتی
2.6092بیکار

2.8۳81خانه دار
2.8۳20محصل

2.8299بازنشسته

وضع تاهل
2.7۳06متاهل

0.7980.226218 2.7061مجرد
2.7459سایر

مذهب
2.7244شیعه

0.57۳0.557 2.5859سنی
2.89۳0اقلیت های دینی

با توجه به داده ها و آماره های جدول 4-۳9 تمامی متغیرهای زمینه ای - اجتماعی پاســخگویان 
کیفیت خدمت رسانی، تفاوت معناداری را نشان می دهند. به جز تاهل، سن و مذهب با متغیر 

کیفیت خدمت رســانی بر اســاس مذهب، وضع تاهل و  که نظر پاســخ دهندگان در مورد  بدین معنی 
کیفیت خدمت رسانی  که ســطح معناداری این سه متغیر با متغیر  ســن تفاوت معناداری ندارد. چرا
باالتر از عدد 0.05 قرار دارد که نشان می دهد نظر پاسخ  دهندگان بر اساس وضع تاهل، سن و مذهب 

تفاوت معناداری ندارند؛ اما بر اساس سایر متغیرهای زمینه ای تفاوت معناداری وجود دارد.

4-4-3. عملکرد و پاسخگویی سازمان ها به نیازها
بــرای ارزیابــی میزان مناســب و مطلوب بودن عملکرد ســازمان ها و پاســخگویی آن هــا به نیازهای 
مردم و مراجعان، از پاســخگویان دراین باره پرســیده می شــود تا مشــخص شــود آن ها تا چه میزان 
از عملکــرد ســازمان ها و چگونگی پاســخگویی آن ها بــه نیازها و تقاضاها رضایت دارنــد؛ بنابراین از 
که ازنظر آن ها هرکدام از سازمان های نام برده شــده، با توجه به عملکرد  پاســخگویان، ســوال شــد 

فعلی شان تا چه اندازه عملکرد مناسبی دارند و پاسخگوی نیازها و تقاضاهای مردم هستند؟

گرفته شد و در جداول مربوطه  پاسخ پاسخگویان پس از دریافت، جمع بندی و درصد و میانگین 
منعکس شد.
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از عملکــرد ســازمان ها و  بــه میــزان رضایــت  جــدول 4-40 توزیــع درصــدی پاســخ پاســخگویان 
پاســخگویی آن ها به نیازها و تقاضاها آمده اســت. بامطالعه آمار و اطالعات جدول 4-40 مالحظه 
که نســبت ارزیابی مثبت به منفی برای 18 سازمان مورد پرسش، برای ۳ مورد (مدارس،  می شــود 
دانشــگاه ها و بانک ها) باالی عدد قطبی 100 قرار دارند و 15 ســازمان مابقی زیر نمره 100 قرار دارند. 
کــه در ارزیابــی ســازمان ها ازنظر شــاخص عملکرد و پاســخگویی بــه نیازها و  ایــن بدیــن معناســت 
تقاضاهــا، در ارزیابــی مــدارس، دانشــگاه ها و بانک هــا غلبه با ارزیابــی مثبت به منفی اســت اما در 

ارزیابی سایر سازمان ها غلبه ارزیابی منفی بر مثبت وجود دارد.

جدول4 -40. توزیع درصدی پاسخ ها در مورد رضایت از عملکرد و پاسخگویی سازمان ها به نیازها

سازمان
1) خیلی 

کم
کم  (2

4) تا 
حدودی

4) زیاد
5) خیلی 

زیاد
پاسخ 
معتبر

نسبت ارزیابی 
مثبت به منفی 
در تراز عدد 100

رتبه

11.۳20.1۳5.921.411.22266101.81۳بانک ها
9.418.۳۳6.12۳.21۳2266121.941مدارس

10.۳19.2۳8.821.510.2226610۳.542دانشگاه ها
1721.6۳2.819.98.6226674.۳05پایگاه های بسیج

16.52۳.۳۳6.616.86.8226665.2810اداره مخابرات
20.424.6۳۳.514.76.8226654.8۳1۳صداوسیما

تامین اجتماعی و خدمات 
درمانی

16.۳2۳.8۳7.215.27.5226665.0611

شرکت های بیمه (بیمه 
ایران، آسیا و ...)

182۳.4۳9.714.84.1226654.06914

تعاونی ها (مصرف، مسکن 
و ...)

19.124.7۳81۳.15.1226651.6417

1920۳۳17.910.122667۳.286کالنتری (نیروی انتظامی)

مراجع قضایی (دادگاه ها و 
دادسراها)

18.824.۳۳1.616.48.9226664.۳512

فرمانداری و بخشداری/
دهیاری

20.524.7۳4.814.۳5.7226651.8616

1621۳519.88.۳226676.454انجمن های خیریه

20.42۳.9۳5.91۳.46.422665۳.4115شورای اسالمی شهر / روستا

17.522.8۳4.117.18.5226668.۳۳9کمیته امداد امام خمینی
15.821.4۳7.717.۳7.7226671.748بیمارستان های دولتی

15.920.۳۳7.۳20.16.4226672.867بیمارستان های خصوصی
2۳.12۳.7۳412.96.4226649.1۳18شهرداری
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کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد  کم،  جدول فراوانی درصدی 4-41 در مورد درصد پاسخ های خیلی 
پاســخگویان درباره میزان رضایت آن ها از عملکرد و پاســخگویی ســازمان ها به نیازها و تقاضاهای 
ج در این جدول نشــان می دهد بیشترین فراوانی درصدی مربوط به پاسخ  مردم اســت. آمار مندر

متوسط (۳5.67 درصد) است.

جدول 4-41. توزیع درصدی رضایت از عملکرد و پاسخگویی سازمان ها به نیاز

فراوانی درصدیموارد

کم 16.97خیلی 

22.27کم

۳5.67متوسط

17.22زیاد

7.87خیلی زیاد

100جمع

با ترکیب پاســخ پاســخگویان درباره میزان رضایت از عملکرد و پاســخگویی مجموعه سازمان ها به 
نیازها و تقاضاهای مردم، شاخص رضایت از عملکرد و پاسخگویی سازمان ها محاسبه و میانگین 
کــه میانگیــن آن در اســتان برابر با 2.76 (در دامنه 1 تا 5) اســت. ایــن میانگین،  گرفته شــده اســت 

که برابر با عدد ۳ است، قرار دارد. پایین تر از حد متوسط 

جدول 4-24. میانگین و رتبه رضایت از عملکرد و پاسخگویی به نیاز برحسب شهرستان

رتبه میانگینتعدادمیانگینشهرستان

2.607045قزوین

2.89۳9۳۳البرز

کستان 2.50۳1۳6تا

۳.114101بویین زهرا

۳.051962آوج

2.772504آبیک

-2.762266کل استان
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چنانکه در جدول 4-42 آمده اســت، در بین شهرســتان های اســتان قزوین، در شــاخص رضایت 
را شهرســتان بویین زهــرا و  باالتریــن میانگیــن  نیازهــا،  بــه  پاســخگویی ســازمان ها  از عملکــرد و 
که در  کســتان دارد. این میانگین ها نشــان دهنده این اســت  پایین ترین میانگین را شهرســتان تا
کســتان، در شاخص رضایت از عملکرد و پاسخگویی سازمان ها  بین شهرســتان ها در شهرستان تا
بــه نیازهــا، بــر اســاس تحلیل هــای آمــاری نســبت به دیگــر شهرســتان ها جایــگاه به نســبت بدتر و 

شهرستان بویین زهرا جایگاه به نسبت بهتری دارد.

شاخص رضایت از عملکرد و پاسخگویی به نیازها برحسب متغیرهای زمینه ای - اجتماعی

بــا توجــه به داده های به دســت آمده نســبت و رابطــه متغیرهای زمینــه ای و اجتماعی با شــاخص 
رضایت از عملکرد و پاســخگویی ســازمان ها بررسی شــد و میانگین به دست آمده در جدول 4۳-4 

منعکس شد.

جدول 4-4۳. شاخص میانگین عملکرد و پاسخگویی سازمان ها برحسب متغیرهای زمینه ای-اجتماعی

آمارهسطح معناداریمیانگینمتغیر

محل سکونت
2.62شهر

0.089.507
2.97روستا

جنس
2.82زن

0.175.708
2.7۳مرد

سن

182.74 تا 29 سال

0.۳1۳.471 ۳02.75 تا 54 سال

552.91 سال به باال

سواد

2.842۳بی سواد

0.019.920

۳.1778سواد

۳.1268ابتدایی

2.9449متوسطه

2.7181دیپلم

2.5908تحصیالت عالی
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آمارهسطح معناداریمیانگینمتغیر

وضع فعالیت

2.6729شاغل بخش خصوصی

0.05.912

2.8۳56شاغل بخش دولتی

2.6452بیکار

2.8885خانه دار

2.8709محصل

2.8571بازنشسته

وضع تاهل

2.72مجرد

0.2881.246 2.78متاهل

2.81سایر

مذهب

2.768۳شیعه

5895۳0 2.5741سنی

2.8660اقلیت های دینی

با توجه به داده ها و آماره های جدول 4-4۳ تمامی متغیرهای زمینه ای - اجتماعی پاســخگویان 
به جز وضع تاهل و مذهب با متغیر رضایت از عملکرد و پاســخگویی ســازمان ها به نیازهای مردم، 
کــه نظــر پاســخ دهندگان در مــورد عملکــرد و  تفــاوت معنــاداری را نشــان می دهنــد. بدیــن معنــی 
که سطح معناداری  پاســخگویی ســازمان ها، بر اساس تاهل و مذهب تفاوت معناداری ندارد. چرا

این متغیرها با متغیر عملکرد و پاسخگویی به نیاز باالتر از عدد 0.05 قرار دارد.

کمك به سازمان ها در صورت اعالم نیاز 4-4-4. آمادگی مشارکت و 
کمک ســازمانی، از پاسخگویان سوال شد: درصورتی که هرکدام از  برای ســنجش میزان مشارکت و 
کمک و مشارکت داشته باشند، مردم تا چه اندازه آماده  که نام برده می شود، نیاز به  سازمان هایی 
کمــک به آن ها هســتند؟ در جــدول 4-44 نتایــج و توزیع درصدی پاســخ ها به میزان  مشــارکت و 

کمک به سازمان ها آمده است. آمادگی برای مشارکت و 
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جدول4 -44. توزیع درصدی همکاری و کمک سازمانی در صورت نیاز

1( خیلی سازمان
کمکم 4( تا 2( 

5( خیلی 4( زیادحدودی
زیاد

پاسخ 
معتبر

نسبت ارزیابی 
مثبت به منفی 
در تراز عدد 100

رتبه

15.120.۳۳۳.118.41۳.2226691.5010بانک ها

8.414.5۳۳.725.817.62266161.681مدارس

9.615.5۳6.125.21۳.622661۳۳.55۳دانشگاه ها

16.619.62921.81۳226692.579پایگاه های بسیج

کالنتری )نیروی 
16.918.5۳0.619.614.۳22669۳.9۳8انتظامی(

فرمانداری و 
بخشداری/

دهیاری
19.622.1۳4.115.88.422666۳.۳714

شورای اسالمی 
18.521۳۳.717.79.1226670.4712شهر / روستا

بیمارستان ها، 
14.215.4۳۳.42۳.۳1۳.82266111.746درمانگاه ها

کمیته امداد امام 
14.817.2۳02۳.614.42266109.067خمینی

14.416.529.624.814.72266114.815انجمن های خیریه

2۳.520.6۳0.9169226659.5415حوزه های علمیه

دادگاه ها و 
19.919.9۳4.615.79.8226668.۳11۳دادسراها

18.۳19.7۳5.117.19.822667۳.4611شهرداری

جمعیت 
1۳.۳1۳.129.726.81722661۳8.682هالل احمر

15.21۳.428.227.216.12266126.944سازمان بهزیستی

احزاب و 
تشکل های 

سیاسی
26.122.5۳0.41۳.27.8226648.9416

کمک سازمانی در صورت نیاز،  که نسبت ارزیابی مثبت به منفی برای همکاری و  مالحظه می شود 
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که به ترتیب عبارت اند از: مدارس، جمعیت  از بین 16 مجموعه و سازمان مورد پرسش، در 7 مورد 
کمیته امداد امام  هالل احمر، دانشگاه ها، سازمان بهزیستی، انجمن های خیریه، بیمارستان ها و 
خمینی (ره)، باالتر از عدد قطبی 100 اســت؛ یعنی در ارزیابی از این ســازمان ها در شــاخص آمادگی 
کمــک، ارزیابــی مثبت بر منفــی غلبه دارد. در این شــاخص ســازمان های  مــردم بــرای مشــارکت و 
مدارس، جمعیت هالل احمر و دانشگاه ها ترتیب از جایگاه مناسب تری نسبت به دیگر سازمان ها 
برخوردارنــد؛ امــا دربــاره دیگر ســازمان ها، ارزیابی پایین تر از عــدد قطبی 100 قــرار دارد؛ یعنی درباره 
کــه پایین تریــن ارزیابــی مربوط به  آن هــا ارزیابــی منفــی بــر مثبــت غلبه دارد. ســه مــورد از مواردی 
آن هاســت بــه ترتیــب از پایین تریــن ارزیابی عبارت اند از احزاب و تشــکل های سیاســی، حوزه های 

علمیه و بانک ها.

کم، متوســط، زیاد و خیلی  کم،  جــدول فراوانــی درصدی 4-45 در مورد درصد پاســخ های خیلی 
کمک به ســازمان ها در صورت نیاز اســت.  زیاد پاســخگویان درباره میزان آمادگی برای مشــارکت و 
ج در ایــن جدول نشــان می دهد بیشــترین فراوانی درصدی مربوط به پاســخ متوســط  آمــار منــدر

(۳2.01 درصد) است.

جدول 4-45. توزیع درصدی آمادگی برای کمک سازمانی

فراوانی درصدیموارد
کم 16.5۳خیلی 

18.12کم
۳2.01متوسط

20.74زیاد
12.60خیلی زیاد

100جمع

کمک ســازمانی در  بــا تجمیــع میــزان نتایــج به دســت آماده دربــاره آمادگی مشــارکت، همــکاری و 
کمک ســازمانی  صــورت نیــاز برای 16 ســازمان مورد پرســش، شــاخص ترکیبی آمادگــی همکاری و 
محاسبه شــده اســت. میانگین این شــاخص در اســتان برابر با 2.94 (در دامنه 1 تا 5) اســت. این 

که برابر با عدد ۳ است، قرار دارد. میانگین، پایین تر از حد متوسط 
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جدول 4-46. میانگین آمادگی برای کمک سازمانی حسب استان

رتبه میانگینتعدادمیانگینشهرستان

2.817045قزوین

۳.09۳9۳۳البرز

کستان 2.5۳۳1۳6تا

۳.264102بویین زهرا

۳.۳۳1961آوج

۳.042504آبیک

-2.942266کل استان

چنانکه در جدول 4-46 آمده اســت، در بین شهرســتان های اســتان قزوین، در شــاخص آمادگی 
کمک ســازمانی در صورت اعالم نیــاز، باالترین میانگین را شهرســتان آوج دارد و  بــرای مشــارکت و 

کستان است. پایین ترین میانگین متعلق به شهرستان تا

کســتان، شاخص مشارکت، همکاری  که در شهرستان تا  این میانگین ها نشــان دهنده این اســت 
کمک ســازمانی در صورت اعالم نیاز، بر اســاس تحلیل های آماری نســبت به دیگر شهرســتان ها  و 

جایگاه به نسبت بدتری دارد و آوج از این نظر از جایگاه به نسبت بهتری برخوردار است.

کمــک بــه ســازمان ها برحســب متغیرهــای  شــاخص میانگیــن آمادگــی مشــارکت و 
زمینه ای - اجتماعی

میانگین نسبت و ارتباط متغیرهای زمینه ای - اجتماعی با شاخص میزان آمادگی برای مشارکت 
کمک به سازمان ها در صورت اعالم نیاز به دست آمده و در جدول 4-47 منعکس شده است. و 
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کمک به ســازمان ها در صــورت اعالم نیاز برحســب متغیرهای  جــدول 4-47. شــاخص میانگیــن آمادگــی مشــارکت و 
زمینه ای-اجتماعی

آمارهسطح معناداریمیانگینمتغیر

محل سکونت
2.8217شهر

0.0057.711
۳.129۳روستا

جنس
2.9067مرد

0.0146.105
۳.0079زن

سن

182.8881 تا 29 سال

0.0065.105 ۳02.9571 تا 54 سال

55۳.1169 سال به باال

سواد

۳.0۳8۳بی سواد

0.0012.069

۳.۳012سواد

۳.2969ابتدایی

۳.0700متوسطه

2.8985دیپلم

2.8104تحصیالت عالی

وضع فعالیت

2.8741شاغل بخش خصوصی

0.005.179

۳.0041شاغل بخش دولتی

2.7891بیکار

۳.05۳۳خانه دار

۳.08۳5محصل

۳.0۳50بازنشسته

وضع تاهل

2.9890متاهل

0.0114.475 2.85۳6مجرد

2.95۳0سایر

مذهب

2.9499شیعه

0.8180.201 2.840۳سنی

2.8529اقلیت های دینی
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ج در جدول 4-47 تمامی متغیرهــای زمینه ای - اجتماعی  بــا توجــه به داده ها و آماره های منــدر
کمک ســازمانی در صورت نیاز، تفــاوت معناداری  پاســخگویان به جــز مذهــب با متغیر همــکاری و 
که ســطح معناداری مذهــب باالتر از عدد 0.05 قــرار دارد. یعنی تنها متغیر  را نشــان می دهنــد. چرا
کمک به سازمان ها  که بر ارزیابی پاسخگویان درباره شاخص آمادگی برای مشارکت و  مذهب است 

تاثیری ندارد. بقیه متغیرها تاثیر دارند.

گروه های شغلی و حرفه ای( 4-4-5. اعتماد تعمیم یافته )اعتماد به 
گســترده تری مربــوط اســت و  اعتمــاد تعمیم یافتــه، اعتمــاد بــه مقوله هــای اجتماعــی انتزاعی تــر و 
گروه های شــغلی، حرفه ای و تخصصی را نشــان می دهد. برای  گروه های چون اصناف و  اعتماد به 
گروه های شغلی و حرفه ای، از پاسخگویان پرسیده  سنجش اعتماد تعمیم یافته با ارائه فهرستی از 
گروه های شغلی تا چه میزان اعتماد دارید؟ پاسخ ها پس از بررسی و مشخص شدن  که به این  شد 

درصدها و میانگین جواب ها در جداول مربوطه منعکس شده است.

گروه های شــغلی و حرفه ای  در جــدول 4-48 توزیــع درصــدی اعتماد به مجموعــه ای از اصناف و 
گروه های شغلی در شهرستان های استان  گویای اعتماد تعمیم یافته به  که  نشان داده شده است 

قزوین است.

جدول 4-48. توزیع درصدی اعتماد تعمیم یافته

1( خیلی سازمان
کمکم 4( تا 2( 

5( خیلی 4( زیادحدودی
زیاد

پاسخ 
معتبر

نسبت ارزیابی 
مثبت به منفی 
در تراز عدد 100

رتبه

5.911.5۳7.526.518.62266196.082پزشکان

5.712۳5.129.917.22266199.881معلمان

8.112.741.225.512.5226614۳.64۳اساتید دانشگاه ها

اعضای هیئت دولت 
29.625.827.711.45.42266۳6.4714)وزرا(

۳0.525.22811.15.22266۳5.4۳15نمایندگان مجلس

مهندسان راه و 
19.524.4۳8.912.44.8226650.0۳8ساختمان
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1( خیلی سازمان
کمکم 4( تا 2( 

5( خیلی 4( زیادحدودی
زیاد

پاسخ 
معتبر

نسبت ارزیابی 
مثبت به منفی 
در تراز عدد 100

رتبه

21.721.8۳۳.415.۳7.8226658.127قضات

روزنامه نگاران 
18.۳2۳۳6.616.45.7226659.186)مطبوعاتی ها(

26.۳21.6۳1.8146.۳226647.1710روحانیون

تولیدکنندگان مواد 
2722.6۳8.112.75.9226645.5۳11غذایی

مهندسان فنی 
26.224.5۳2.811.۳5.1226640.6212)خودروسازی(

مدیران و مسوالن 
29.12527.51۳52266۳7.911۳دولتی

مأموران انتظامی و 
2422۳217.79.7226661.745امنیتی

بازاریان، تجار و 
2222.42۳911.65226675.904فروشندگان

صنایع و تولیدکنندگان 
2۳.520.6۳8.411.85.7226648.859کاالها و لوازم مصرفی

که نســبت ارزیابــی مثبت به منفی برای معلمان، پزشــکان و اســاتید دانشــگاه  مالحظــه می شــود 
گرفته است. که نشان می دهد غلبه ارزیابی مثبت بر منفی صورت  باالتر از عدد قطبی 100 قرار دارد 

که نشان می دهد  کمتر از 100 قرار دارد  گروه های شغلی و حرفه ای عدد قطبی  برای مابقی اصناف و 
که نشــانگر غلبه ارزیابی  کمترین میزان ارزیابی  گرفته اســت.  غلبــه ارزیابــی منفی بــر مثبت صورت 

منفی است برای نمایندگان مجلس و اعضای هیئت دولت است.

کم، متوســط، زیاد و خیلی  کم،  جــدول فراوانــی درصــدی 4-49 در مورد درصد پاســخ های خیلی 
زیاد پاســخگویان درباره اعتماد تعمیم یافته اســت. اماره های این جدول نشان می دهد بیشترین 
کــه نشــان می دهــد بیشــتر  فراوانــی درصــدی مربــوط بــه پاســخ متوســط (۳4.56 درصــد) اســت 

پاسخ دهندگان وجود اعتماد تعمیم یافته را در استان قزوین متوسط ارزیابی می کنند.
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جدول 4-49. توزیع فراوانی درصدی اعتماد تعمیم یافته

فراوانی درصدیموارد
کم 20.50خیلی 

20.90کم
۳4.56متوسط

16.05زیاد
7.99خیلی زیاد

100جمع

که در  گروه های شــغلی و حرفــه ای  بــا تجمیــع ســنجه های اعتمــاد تعمیم یافتــه یعنــی اعتمــاد بــه 
جدول 4-48 ذکرشــده اســت، شــاخص ترکیبی اعتماد تعمیم یافته محاســبه شــد. این شــاخص 
نشان می دهد میانگین اعتماد تعمیم یافته در استان قزوین برابر با 2.70 (در دامنه 1 تا 5) است. 

که برابر با عدد ۳ است، قرار دارد. چنانکه پیداست این میانگین، پایین تر از حد متوسط 

جدول4 -50. میانگین اعتماد تعمیم یافته در شهرستان های استان قزوین

رتبه میانگینتعدادمیانگینشهرستان

2.577045قزوین

2.79۳9۳۳البرز

کستان 2.44۳1۳6تا

2.994102بویین زهرا

۳.061961آوج

2.682504آبیک

-2.702266کل استان

آنچنانکه از داده های مندرج در جدول4 -50 برمی آید در بین شهرستان های استان قزوین، باالترین 
کستان  میانگین را در شاخص اعتماد تعمیم یافته، شهرستان آوج و پایین ترین میانگین را شهرستان تا
که در میان شهرســتان های اســتان قزوین شهرستان  دارد. این میانگین ها نشــان دهنده این اســت 
کســتان، در شــاخص اعتماد تعمیم یافته بر اساس تحلیل های آماری نسبت به دیگر شهرستان ها  تا

جایگاه به نسبت بدتری دارد و شهرستان آوج از جایگاه به نسبت بهتری برخوردار است.
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که نشــان دهنده وضع  کلی (2.70) پایین تر از عدد متوســط ۳ قرار دارد  کل اســتان نیز میانگین  در 
نامطلوب این شاخص در استان است.

شاخص میانگین اعتماد تعمیم یافته برحسب متغیرهای زمینه ای - اجتماعی
نســبت و رابطــه معنــاداری متغیرهای زمینــه ای - اجتماعی با متغیر اعتماد تعمیم یافته بررســی و 

سنجیده شد و در جدول 4-51 منعکس شد.

که تمامی متغیرهای زمینه ای - اجتماعی  با توجه به داده ها و آماره های جدول 4-51 پیداســت 
پاســخگویان به جــز وضــع تاهل و مذهب بــا متغیر اعتمــاد تعمیم یافته، تفاوت معناداری را نشــان 
که نظر پاسخ دهندگان در مورد اعتماد تعمیم یافته بر اساس متغیر تاهل و  می دهند. بدین معنی 
که ســطح معناداری این متغیرها با متغیر اعتماد تعمیم یافته  مذهب تفاوت معناداری ندارد. چرا
باالتر از عدد 0.05 قرار دارد؛ اما برای سایر متغیرهای زمینه ای و اجتماعی سطح معناداری پایین تر 

از عدد 0.05 قرار دارد و تفاوت معناداری وجود دارد.

جدول 4-51. شاخص میانگین اعتماد تعمیم یافته برحسب متغیرهای زمینه ای-اجتماعی

آمارهسطح معناداریمیانگینمتغیر

محل سکونت
2.5۳41شهر

0.00129.010
2.940۳روستا

جنس
2.6691مرد

0.0۳۳4.565241
2.7476زن

سن

182.6969 تا 29 سال

0.028۳.591 ۳02.6782 تا 54 سال

552.8452 سال به باال

سواد

2.8462بی سواد

0.0018.847

۳.10۳5سواد

۳.0۳77ابتدایی

2.8610متوسطه

2.64۳2دیپلم

2.54۳2تحصیالت عالی
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آمارهسطح معناداریمیانگینمتغیر

وضع فعالیت

2.62۳4شاغل بخش خصوصی

0.004.829

2.7580شاغل بخش دولتی

2.5918بیکار

2.7942خانه دار

2.8۳65محصل

2.7۳71بازنشسته

وضع تاهل

2.7046متاهل

0.9150.089 2.6999مجرد

2.6725سایر

مذهب

2.7018شیعه

0.6880.۳74 2.5519سنی

2.7961اقلیت های دینی

گروه های شغلی و حرفه ای 4-4-6. دگر خواهی، وظیفه شناسی و پرهیزکاری 
گذشــت و  لت بر وجود  گروه هــای شــغلی و حرفــه ای دال دگرخواهــی، وظیفه شناســی و پرهیــزکاری 
گروه ها دارد. برای ســنجش این شــاخص از پاســخگویان سوال شده به نظر  کاری نزد این  وجدان 
کاری تا چــه اندازه ای در  گذشــت، پرهیــزکاری، وظیفه شناســی و وجدان  گی هایی مانند  شــما ویژ
گروه های شــغلی نامبرده شــده وجود دارد؟ پاســخ ها بررسی و نتایج به دســت آمده در جدول های 

مربوط منعکس شد.

گروه های  در جدول 4-52 توزیع درصدی پاسخ به میزان دگر خواهی، وظیفه شناسی و پرهیزکاری 
شغلی و حرفه ای آمده است.
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جدول 4-52. توزیع درصدی دگرخواهی، وظیفه شناسی و پرهیزکاری

1( خیلی سازمان
کمکم 4( تا 2( 

5( خیلی 4( زیادحدودی
زیاد

پاسخ 
معتبر

نسبت ارزیابی 
مثبت به منفی 
در تراز عدد 100

رتبه

7.112۳8.524.517.42266172.8۳2پزشکان

612.8۳6.427.117.72266187.671معلمان

814.740.225.511.622661۳5.4۳۳اساتید دانشگاه ها

۳02۳.728.2126.22266۳9.۳714اعضای هیئت دولت )وزرا(

۳124.627.910.95.62266۳5.8515نمایندگان مجلس

21.821.۳۳9.412.54.9226649.6511مهندسان راه و ساختمان

22.219.8۳۳.515.69226662.205قضات

20.419.4۳8.215.۳6.7226660.286روزنامه نگاران )مطبوعاتی ها(

2620.۳۳1.914.97226650.829روحانیون

20.۳20.7۳8.514.۳6.1226656.807تولیدکنندگان مواد غذایی

مهندسان فنی 
25.۳25۳۳.111.74.9226641.2912)خودروسازی(

27.824.829.۳12.۳5.8226640.561۳مدیران و مسوالن دولتی

20.۳18.9۳2.617.111.222667۳.614مأموران انتظامی و امنیتی

22.521.8۳7.۳12.85.6226649.9110بازاریان، تجار و فروشندگان

کاالها  صنایع و تولیدکنندگان 
2۳.120.5۳7.812.26.4226651.298و لوازم مصرفی

کاری به  طبــق جدول 4-52 ازنظر پاســخگویان بیشــترین وظیفه شناســی و پرهیزکاری و وجــدان 
گروه های شــغلی معلمان، پزشــکان و اســاتید دانشــگاه وجود دارد. ازنظر پاسخگویان  ترتیب بین 
گروه های شغلی نمایندگان  کاری هم به ترتیب بین  کمترین وظیفه شناسی و پرهیزکاری و وجدان 

مجلس، هیات دولت و مدیران و مسوالن دولتی وجود دارد.

کم، متوســط، زیاد و  کم،  جدول فراوانی درصدی شــماره 4-5۳ در مورد درصد پاســخ های خیلی 
گروه های شــغلی حاصل شــده اســت.  خیلی زیاد پاســخگویان درباره دگرخواهی و وظیفه شناســی 
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اماره های این جدول نشان می دهد بیشترین فراوانی درصدی مربوط به پاسخ متوسط (۳4.85 
درصد) است.

جدول 4-5۳. توزیع فراوانی درصدی وظیفه شناسی و پرهیزکاری

فراوانی درصدیموارد

کم 20.79خیلی 

20.02کم

۳4.85متوسط

15.94زیاد

8.40خیلی زیاد

100جمع

گروه های شغلی  کاری در  با تجمیع سنجه های دگرخواهی، وظیفه شناسی و پرهیزکاری و وجدان 
کــه در جــدول 4-52 ذکرشــده اند، شــاخص ترکیبــی وظیفه شناســی و پرهیــزکاری محاسبه شــده 
که میانگین آن در استان برابر با 2.82 (در دامنه 1 تا 5) است. این میانگین، پایین تر از حد  است 

که برابر با عدد ۳ است، قرار دارد. متوسط 

طبــق جــدول 4-54 در بیــن شهرســتان های اســتان قزویــن، باالتریــن میانگیــن را در شــاخص 
وظیفه شناسی و پرهیزگاری شهرستان آوج و پایین ترین میانگین را شهرستان قزوین دارد.

جدول 4-54. میانگین وظیفه شناسی و پرهیزکاری بر حسب شهرستان

رتبه میانگینتعدادمیانگینشهرستان

2.687046قزوین

۳.۳8۳9۳4البرز

کستان ۳.159۳1۳5تا

۳.624102بویین زهرا

۳.71961آوج

۳.58250۳آبیک

-2.822266کل استان
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که از نظر پاســخگویان  ج در جدول 4-54 نشــان دهنده این اســت  آماره هــا و میانگین هــای منــدر
در شهرســتان قزوین، شــاخص وظیفه شناسی و پرهیزکاری بر اساس تحلیل های آماری نسبت به 
دیگر شهرستان ها جایگاه به نسبت بدتری دارد و در شهرستان آوج جایگاه به نسبت بهتری دارد. 
که نشان دهنده وضع  کلی (2.82) پایین تر از عدد متوســط ۳ قرار دارد  کل اســتان نیز میانگین  در 

نامطلوب این شاخص در استان است.

شاخص وظیفه شناسی و پرهیزکاری برحسب متغیرهای زمینه ای - اجتماعی
رابطه و نســبت معناداری متغیرهای زمینه ای - اجتماعی با شاخص وظیفه شناسی و پرهیزگاری 
با توجه به پاســخ های پاســخگویان ســنجیده شد و ســطح معناداری این رابطه به دست آمد و در 

جدول 4-55، منعکس شد.

که تمامی متغیرهای زمینه ای - اجتماعی  با توجه به داده ها و آماره های جدول 4-55، پیداست 
پاســخگویان به جز ســن، تاهل و مذهب با متغیر وظیفه شناســی و پرهیزکاری، تفاوت معناداری را 
که ســطح معناداری این متغیرها با متغیر وظیفه شناســی و پرهیزگاری باالتر  نشــان می دهند. چرا
از عدد 0.05 قرار دارد؛ اما در سایر متغیرها این رقم پایین تر از عدد 0.05 قرار دارد؛ یعنی با توجه به 
پاســخ پاســخگویان بین متغیر ســن، تاهل و مذهب با شــاخص وظیفه شناسی و پرهیزگاری رابطه 
معنــاداری وجــود ندارد اما بین ســایر متغیرهای زمینه ای و شــاخص وظیفه شناســی و پرهیزگاری 

سطحی از معناداری وجود دارد.

جدول 4-55. شاخص میانگین وظیفه شناسی و پرهیزکاری برحسب متغیرهای زمینه ای-اجتماعی

آمارهسطح معناداریمیانگینمتغیر

محل سکونت
2.6649شهر

0.00115.88۳
۳.0۳54روستا

جنس
2.7859مرد

0.0۳04.7۳9
2.8627زن

سن

182.80۳۳ تا 29 سال

0.050۳.002 ۳02.80۳5 تا 54 سال

552.9458 سال به باال
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آمارهسطح معناداریمیانگینمتغیر

سواد

2.976۳بی سواد

0.002۳.090

۳.2521سواد

۳.1785ابتدایی

2.9879متوسطه

2.7۳70دیپلم

2.666۳تحصیالت عالی

وضع فعالیت

2.7۳65شاغل بخش خصوصی

0.005.168

2.8672شاغل بخش دولتی

2.7162بیکار

2.9167خانه دار

2.9472محصل

2.8587بازنشسته

وضع تاهل

2.8288متاهل

0.6650.408 2.7950مجرد

2.8000سایر

مذهب

2.8170شیعه

0.5790.546 2.7111سنی

2.9961اقلیت های دینی

گروه های شغلی و حرفه ای 4-4-7. عام گرایی 
گروه های شــغلی و حرفه ای از پاســخگویان ســوال شــده؛ معموال  بــرای ســنجش میــزان عام گرایی 
که افراد در اجرای وظایف شغلی شان همه را به یک چشم ببینند و به مواردی چون  انتظار می رود 

قومیت، قوم وخویش بودن و ... افراد و مراجعین توجه نکنند.

از پاســخگویان پرســیده شــد ازنظر آن ها این نوع نگاه تا چه اندازه در مورد گروه های شــغلی که نام برده 
می شود وجود دارد؟ نتایج به دست آمده درصد و میانگین گرفته شد و در جداول مربوطه منعکس شد.

 در جدول 4-56 توزیع درصدی پاسخ پاسخگویان به میزان عام گرایی گروه های شغلی و حرفه ای آمده 
است.
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جدول 4-56. توزیع درصدی عام گرایی گروه های حرفه ای در استان قزوین

1( خیلی سازمان
کمکم 4( تا 2( 

5( خیلی 4( زیادحدودی
زیاد

پاسخ 
معتبر

نسبت ارزیابی 
مثبت به منفی 
در تراز عدد 100

رتبه

9.514.2۳4.۳2۳15.122661۳9.722پزشکان

8.715.5۳4.125.616.12266149.851معلمان

11.215.7۳7.72۳.611.92266116.۳۳۳اساتید دانشگاه ها

اعضای هیئت دولت 
۳0.524.226.911.76.62266۳8.8712)وزرا(

۳1.622.528.212.752266۳6.871۳نمایندگان مجلس

مهندسان راه و 
2۳2۳۳414.15.9226649.889.ساختمان

2۳.620.4۳1.216.18.7226659.015قضات

روزنامه نگاران 
21.119.6۳7.215.۳6.7226658.8۳6)مطبوعاتی ها(

25.121.7۳1.215.46.6226650.518روحانیون

تولیدکنندگان مواد 
2220.8۳6.114.26.8226655.۳47غذایی

مهندسان فنی 
2522.5۳۳.21۳.65.6226646.4610)خودروسازی(

مدیران و مسوالن 
28.72۳.428.۳12.47.1226642.9211دولتی

مأموران انتظامی و 
24.۳15.428.۳16.811.۳226668.524امنیتی

چنانکــه در جدول 4-56 پیداســت به ترتیب بیشــترین میــزان عام گرایی برای معلمان، پزشــکان 
گروه  های شــغلی غلبه ارزیابی مثبت بر منفی  که نشــان می دهد در این  و اســاتید دانشــگاه اســت 
کمترین  گروه های شــغلی ارزیابی منفی بــر مثبت غلبــه دارد.  گرفتــه اســت؛ اما برای ســایر  صــورت 
گروه شــغلی نمایندگان مجلس، هیات دولت و مدیران و مســوالن دولتی  ارزیابی به ترتیب به ســه 
که نشــان می دهد در ارزیابی آن ها از نظر برخورداری از شــاخص عام گرایی غلبه ارزیابی  تعلق دارد 

منفی بر مثبت وجود دارد.
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کم، متوســط، زیاد  کم،   جــدول فراوانــی درصدی شــماره 4-57 در مورد درصد پاســخ های خیلی 
که نشــان می دهــد بیشــترین فراوانی  و خیلــی زیــاد پاســخگویان دربــاره شــاخص عام گرایی اســت 

درصدی مربوط به پاسخ متوسط (۳2.۳8 درصد) است.

گروه های حرفه ای جدول 4-57. توزیع فراوانی مطلق و درصدی عام گرایی 

فراوانی درصدیموارد

کم 21.88خیلی 

20.22کم

۳2.۳8متوسط

16.49زیاد

9.0۳خیلی زیاد

100جمع

گروه های شــغلی  گروه هــای شــغلی، شــاخص عام گرایی  بــا تجمیــع ســنجه های عام گرایــی دربــاره 
که در جــدول 4-58 منعکس شــده  اســت. چنانکه  گرفتــه شــده  و حرفــه ای محاســبه  و میانگیــن 
پیداست میانگین آن در استان برابر با 2.70 (در دامنه 1 تا 5) است. این میانگین، پایین تر از حد 

که برابر با عدد ۳ است، قرار دارد. متوسط 

گروه های حرفه ای برحسب شهرستان جدول 4-58. میانگین عام گرایی 

رتبه میانگینتعدادمیانگینشهرستان

2.547045قزوین

2.81۳9۳۳البرز

کستان 2.40۳1۳6تا

۳.074101بویین زهرا

۳.061962آوج

2.702504آبیک

-2.712266کل استان
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طبــق جــدول 4-58 در بیــن شهرســتان های اســتان قزویــن، باالتریــن میانگیــن را در شــاخص 
کستان دارد.  گروه های شغلی شهرستان بویین زهرا و پایین ترین میانگین را شهرستان تا عام گرایی 
کســتان، از نظر پاســخگویان شاخص  که در شهرســتان تا این میانگین ها نشــان دهنده این اســت 
عام گرایی بر اســاس تحلیل های آماری نســبت به دیگر شهرســتان ها جایگاه به نسبت بدتری دارد 
کلی (2.71)  کل اســتان نیز میانگین  و در شهرســتان بویین زهرا جایگاه به نســبت بهتری دارد. در 
که نشان دهنده وضع نامطلوب این شاخص در استان است. پایین تر از عدد متوسط ۳ قرار دارد 

گروه های حرفه ای برحسب متغیرهای زمینه ای - اجتماعی شاخص عام گرایی 
گروه های شغلی و  رابطه و نسبت معناداری متغیرهای زمینه ای - اجتماعی با شاخص عام گرایی 
حرفه ای با توجه به پاســخ های پاســخگویان سنجیده شد و ســطح معناداری این رابطه به دست 

آمد. نتایج به دست آمده در جدول 4-59، منعکس شده است.

با توجه به داده ها و آماره های جدول 4-59 تمامی متغیرهای زمینه ای - اجتماعی پاســخگویان 
گروه های شــغلی و حرفه ای، تفاوت معناداری  به جز جنســیت، تاهل و مذهب با متغیر عام گرایی 

را نشان می دهند.

گروه های شــغلی و حرفه ای بر  کــه نظر پاســخ دهندگان در مورد عام گرایــی  ایــن بدین معنی اســت 
که ســطح معناداری این متغیرها با  اســاس مذهب، جنســیت و تاهل تفاوت معناداری ندارد. چرا

گروه های شغلی باالتر از عدد 0.05 قرار دارد. متغیر عام گرایی 

امــا در مــورد ســایر متغیرهای زمینــه ای - اجتماعی تفاوت معنــاداری وجود دارد. چون که ســطح 
گروه های شغلی پایین تر از عدد 0.05 قرار دارد. معناداری این متغیرها با متغیر عام گرایی 



سنجش سرمایه اجتماعى در استان قزوین و راهبردهاى ارتقاء آن 164

گروه های حرفه ای برحسب متغیرهای زمینه ای-اجتماعی جدول 4-59. شاخص میانگین عام گرایی 

آمارهسطح معناداریمیانگینمتغیر

محل سکونت
2.5۳59شهر

0.000112.950
2.9481روستا

جنس
2.6811مرد

0.1۳52.241
2.7406زن

سن

182.69۳6 تا 29 سال

0.0184.027 ۳02.68۳2 تا 54 سال

552.872۳ سال به باال

سواد

2.8077بی سواد

0.002۳.578

۳.1905سواد

۳.104۳ابتدایی

2.9097متوسطه

2.6۳60دیپلم

2.5155تحصیالت عالی

وضع فعالیت

2.5780شاغل بخش خصوصی

0.005.765

2.7826شاغل بخش دولتی

2.6567بیکار

2.8047خانه دار

2.8219محصل

2.816۳بازنشسته

وضع تاهل

2.7156متاهل

0.7۳40.۳09 2.6812مجرد

2.7120سایر

مذهب

2.7058شیعه

0.6420.44۳ 2.5470سنی

2.8416اقلیت های دینی
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گی ها و ارزش های اخالقی مسوالن 4-4-8. ویژ
و  ارزش هــا  از  ارزش هــای اخالقــی در مســوالن، مجموعــه ای  و  گی هــا  بــرای ســنجش وجــود ویژ
که در مورد  ح شــد و از آنان درخواســت شــد  گی های اخالقی و هنجاری برای پاســخگویان مطر ویژ
وجــود و رایــج بــودن آن هــا بین مســوالن اظهارنظــر نمایند. پاســخ گویان نظــر خود را دربــاره وجود 
کردنــد. نتایج به دســت آمده  ح  ح شــده در مســوالن در طیــف 1 تــا 5 مطر ارزش هــای اخالقــی مطر
گیری شــد و در جداول مربوطه منعکس شــد. در جــدول 4-60 توزیع  بررســی و درصــد و مینگیــن 

گی های اخالقی در مسوالن  آمده است. درصدی نظر پاسخگویان در مورد وجود هر یک از ویژ

گی ها و ارزش های اخالقی مسوالن جدول4 -60. توزیع درصدی ویژ

گی 1( خیلی ویژ
کمکم 4( تا 2( 

5( خیلی 4( زیادحدودی
زیاد

پاسخ 
معتبر

نسبت ارزیابی 
مثبت به منفی در 

تراز عدد 100

8.19.120.۳22.7۳9.82266۳17.21دروغ گویی

عمل به قول و 
۳2.222.125.9127.8226640.77وعده ها

۳1.۳2۳.2299.86.72266۳7.59لیاقت و شایستگی

28.۳25.624.681۳.5226650.05پاسخگویی

10.112.520.727.529.2226622۳.58کم کاری

25.۳25.629.111.78.2226647.00احساس مسولیت

سوءاستفاده از مقام و 
9.۳10.925.622.8۳1.522662۳۳.10موقعیت

8.۳10.824.۳24.5۳22266254.49قوم وخویش بازی

22.922.2۳2.61۳.98.5226655.99پایبندی به قانون

کردن  باندی عمل 
9.212.226.422.829.42266216.44)باندبازی(

8.711.226.72۳.4۳022662۳0.6۳رفتار تبعیض آمیز
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گی هــا و ارزش هــای اخالقــی و هنجــاری مســوالن در نظــر پاســخگویان  بــا تجمیــع ســنجه های ویژ
گی هــا و ارزش هــای اخالقــی و هنجــاری مســوالن  کــه در جــدول4 -60 ذکرشــده اند، شــاخص ویژ
گی هــای اخالقی و هنجاری مثبت عبارت اند از: عمــل به قول و وعده ها،  محاسبه شــده اســت. ویژ
گی های اخالقی و  لیاقت و شایســتگی، پاســخگویی، احســاس مســولیت و پایبندی به قانون و ویژ
کم کاری، سوءاســتفاده از مقام، قوم وخویش بازی، باندی  هنجــاری منفی عبارت اند: دروغ گویی، 

کردن و رفتار تبعیض آمیز. عمل 

گی های اخالقی مثبت در مســوالن به  توزیــع فراوانــی درصدی نظر پاســخگویان در مورد وجود ویژ
که نشان می دهد بیشترین فراوانی درصدی مربوط  که در جدول4 -61 آمده اســت  شــرحی اســت 

به پاسخ متوسط (28.26 درصد) است.

گی های اخالقی و هنجاری مثبت جدول4 -61. توزیع فراوانی درصدی ویژ

فراوانی درصدیموارد

کم 27.99خیلی 

2۳.74کم

28.26متوسط

11.08زیاد

8.9۳خیلی زیاد

100جمع

کم، متوســط، زیاد و  کم،  جــدول فراوانــی درصدی شــماره4 -61 در مورد درصد پاســخ های خیلی 
گی های اخالقی و هنجاری مثبت در مسوالن حاصل شده  خیلی زیاد پاسخگویان درباره وجود ویژ
کم و متوســط  اســت. ایــن آمار نشــان می دهــد بیشــترین فراوانی درصدی مربوط به پاســخ خیلی 
گی هــای اخالقی و هنجــاری مثبت در  کــه نشــان می دهد بیشــتر پاســخ دهندگان وجــود ویژ اســت 
گی هــای و ارزش های  کــم ارزیابی می کنند. با تجمیع ســنجه های شــاخص ویژ مســوالن اســتان را 
کــه در جــدول 4-60 ذکرشــده اند، میانگین این شــاخص محاسبه شــده  اخالقــی مثبت مســوالن 
که نشــان می دهــد میانگین آن در اســتان برابر بــا 2.49 (در  اســت و در جــدول 4-62 آمــده اســت 

دامنه 1 تا 5) است.
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گی های اخالقی و هنجاری مثبت مسوالن استانی در هر شهرستان جدول 4-62. میانگین ویژ

رتبه میانگینتعدادمیانگینشهرستان

2.۳87045قزوین

2.67۳9۳2البرز

کستان 2.46۳1۳۳تا

2.414104بویین زهرا

2.951961آوج

2.262506آبیک

-2.492266کل استان

چنانکــه در جــدول 4-62 آمــده اســت ازنظــر پاســخگویان در بین شهرســتان های اســتان قزوین، 
گی های و ارزش های اخالقی مثبت در مســوالن، شهرســتان  باالتریــن میانگیــن را در شــاخص ویژ
که  آوج و پایین تریــن میانگیــن را شهرســتان آبیــک دارد. این میانگین ها نشــان دهنده این اســت 
گی های اخالقی و هنجاری مثبت مسوالن بر اساس  در شهرســتان آبیک، از نظر پاســخگویان ویژ
تحلیل های آماری نســبت به دیگر شهرســتان ها جایگاه به نســبت بدتری دارد و در آوج از جایگاه 
کلی (2.49) در این شاخص پایین تر  کل اســتان نیز میانگین  به نســبت بهتری برخوردار اســت. در 
که نشــان دهنده وضع نامطلوب این شــاخص در اســتان است. توزیع  از عدد متوســط ۳ قرار دارد 
گی های اخالقی منفی در مســوالن به شــرحی  فراوانی درصدی نظر پاســخگویان در مورد وجود ویژ

که در جدول4 -63 آمده است. است 

کم، متوســط، زیاد  کم،  جــدول فراوانــی درصــدی شــماره4 -63 در مورد درصد پاســخ های خیلی 
که نشــان  گی هــای اخالقــی و هنجاری منفی مســوالن حاصل شــده اســت  و خیلــی زیــاد بــرای ویژ
که نشــان می دهد  می دهــد بیشــترین فراوانــی درصــدی مربوط به پاســخ خیلــی زیاد و زیاد اســت 
گی هــای اخالقــی و هنجــاری منفی در مســوالن اســتان را زیاد و  بیشــتر پاســخ دهندگان وجــود ویژ

خیلی زیاد می دانند.
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گی های اخالقی و هنجاری منفی جدول 4-6۳. توزیع فراوانی درصدی ویژ

فراوانی درصدیموارد
کم 8.95خیلی 

11.11کم
2۳.98متوسط

2۳.95زیاد
۳2.01خیلی زیاد

100جمع

گی های اخالقی و هنجاری  ح شده در مورد شاخص ویژ طبق جدول4 -64 با تجمیع ارزیابی مطر
گی هــای اخالقی و هنجاری منفی مســوالن،  کلی ارزیابــی از وجود ویژ منفــی مســوالن، شــاخص 
که میانگین آن در استان برابر با ۳.58 (در دامنه 1 تا 5) است. این میانگین، باالتر  محاسبه شده 
که از نظر پاســخگویان، به  کــه برابر با عدد ۳ اســت، قرار دارد و نشــان دهنده آن اســت  از میانگیــن 

گی های منفی اخالقی میانگین باالتری دارند. گی های مثبت، ویژ نسبت ویژ

گی های اخالقی و هنجاری منفی مسوالن استانی در هر شهرستان جدول 4-64. میانگین ویژ

رتبه میانگینتعدادمیانگینشهرستان
۳.62704۳قزوین

۳.45۳9۳6البرز
کستان ۳.5۳۳1۳4تا

۳.484105بویین زهرا
۳.681962آوج

۳.862501آبیک
-۳.582266کل استان

آمارهــای جــدول 4-64 نشــان می دهــد در بیــن شهرســتان های اســتان، باالترین میانگیــن را در 
شاخص ارزش های اخالقی منفی در مسوالن، شهرستان آبیک و پایین ترین میانگین را شهرستان 
گی های اخالقی  که در شهرســتان آبیــک، ویژ البــرز دارد. این میانگین ها نشــان دهنده این اســت 
و هنجــاری منفی مســوالن بر اســاس تحلیل های آماری نســبت بــه دیگر شهرســتان ها جایگاه به 
گی های منفی بیشتر  نسبت بدتری دارد؛ یعنی از نظر پاسخ دهندگان، در شهرستان آبیک این ویژ
در بین مســوالن شهرســتان وجود دارند؛ اما شهرســتان البرز از جایگاه به نســبت بهتری برخوردار 
کمتــر بین  گی هــای منفــی  کــه ازنظــر پاســخ دهندگان، در شهرســتان البــرز ویژ اســت. بدیــن معنــا 

مسوالن شهرستان رواج دارد.
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گی هــای اخالقــی و هنجــاری مســوالن برحســب متغیرهــای  شــاخص میانگیــن ویژ
زمینه ای - اجتماعی

گی های اخالقی مثبت  رابطــه و نســبت معناداری متغیرهای زمینــه ای - اجتماعی با شــاخص ویژ
مســوالن با توجه به پاســخ های پاسخگویان سنجیده شد و ســطح معناداری این رابطه به دست 

آمد و در جدول 4-65، منعکس شده است.

گی های اخالقی و هنجاری مثبت برحسب متغیرهای زمینه ای-اجتماعی جدول 4-65. شاخص میانگین ویژ

آمارهسطح معناداریمیانگینمتغیر

محل سکونت
2.۳۳86شهر

0.0082.065
2.7110روستا

جنس
2.4999مرد

0.6420.216
2.4805زن

سن
182.5009 تا 29 سال

0.0016.70۳ ۳02.4472 تا 54 سال
552.706۳ سال به باال

سواد

2.8000بی سواد

0.0019.662

2.8۳81سواد
2.8۳55ابتدایی

2.6784متوسطه
2.48۳۳دیپلم

2.2609تحصیالت عالی

وضع فعالیت

2.5021شاغل بخش خصوصی

0.0442.282

2.4746شاغل بخش دولتی
2.۳۳9۳بیکار

2.5485خانه دار

2.5۳۳2محصل
2.5840بازنشسته

وضع تاهل

2.4951متاهل

0.9560.045 2.4825مجرد

2.5022سایر

مذهب
2.4897شیعه

0.6400.494 2.5556سنی
2.7176اقلیت های دینی
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با توجه به داده ها و آماره های جدول 4-65 تمامی متغیرهای زمینه ای - اجتماعی پاســخگویان 
گی هــای اخالقــی و هنجاری مثبت مســوالن،  به جــز جنســیت، وضــع تاهــل و مذهب بــا متغیر ویژ
گی های  که سطح معناداری این سه متغیر با شاخص ویژ تفاوت معناداری را نشان می دهند. چرا

اخالقی مثبت مسوالن باالتر از عدد 0.05 و در سایر متغیرها پایین تر از این رقم قرار دارد.

گی های اخالقی منفی مســوالن  رابطــه معنــاداری متغیرهای زمینه ای -  اجتماعی با شــاخص ویژ
هم با توجه به پاســخ های پاســخگویان ســنجیده شد و سطح معناداری این رابطه به دست آمد و 

در جدول 4-66، منعکس شده است.

گی های اخالقی و هنجاری منفی برحسب متغیرهای زمینه ای-اجتماعی جدول 4-66. شاخص میانگین ویژ

آمارهسطح معناداریمیانگینمتغیر

محل سکونت
۳.7۳47شهر

0.0069.449
۳.۳821روستا

جنس
۳.5262مرد

0.0012.897
۳.6801زن

سن
18۳.6297 تا 29 سال

0.22۳1.501 ۳0۳.5786 تا 54 سال
55۳.5052 سال به باال

سواد

۳.4167بی سواد

0.009.475

۳.۳429سواد
۳.۳۳22ابتدایی

۳.4۳84متوسطه
۳.6079دیپلم

۳.7496تحصیالت عالی

وضع فعالیت

۳.6۳14شاغل بخش خصوصی

0.004.589

۳.6229شاغل بخش دولتی
۳.۳942بیکار

۳.5476خانه دار
۳.7697محصل

۳.5457بازنشسته
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آمارهسطح معناداریمیانگینمتغیر

وضع تاهل
۳.52۳6متاهل

0.00011.759 ۳.6786مجرد
۳.8856سایر

مذهب
۳.5955شیعه

0.0174.108 ۳.4907سنی
2.9020اقلیت های دینی

با توجه به داده ها و آماره های جدول 4-66 تمامی متغیرهای زمینه ای - اجتماعی پاســخگویان 
گی هــای اخالقــی و هنجــاری منفی مســوالن، تفــاوت معناداری را نشــان  به جــز ســن بــا متغیــر ویژ
گی های اخالقی منفی مسوالن باالتر  که ســطح معناداری متغیر ســن با شاخص ویژ می دهند. چرا

از عدد 0.05 و در سایر متغیرها پایین تر از این رقم قرار دارد.

4-4-9. جمع بندی سرمایه اجتماعی استان قزوین در سطح میانی
که دربردارنــده 127 متغیر   ســرمایه اجتماعــی در ســطح میانی، از ترکیب هشــت مؤلفه ترکیبــی زیر 

است، محاسبه شده است:

اعتماد سازمانی،- 1
کیفیت خدمات سازمانی،- 2
 عملکرد و پاسخگویی سازمان ها به نیازها،- ۳
کمک به سازمان ها،- 4 آمادگی مشارکت و 
گروه های شغلی و حرفه ای)،- 5  اعتماد تعمیم یافته (اعتماد به 
گروه های شغلی و حرفه ای،- 6 دگر خواهی، پرهیزکاری و وظیفه شناسی 
گروه های شغلی و حرفه ای،- 7 عام گرایی 
گی ها و - 8 گی هــا و ارزش هــای اخالقی مثبــت، ویژ گی هــا و ارزش هــای اخالقــی مســوالن (ویژ ویژ

ارزش های اخالقی منفی).

گــردآوری نتایج افکار ســنجی از شهرســتان های اســتان قزوین و تجزیه وتحلیــل داده ها، با  پــس از 
کــردن مؤلفه ها و ترکیب آن ها با یکدیگر، میزان ســرمایه اجتماعی ســطح میانی در اســتان  هم تــراز 
قزوین، محاسبه شده است. درصدها و میانگین های مربوط به سرمایه اجتماعی سطح میانی در 

استان در جداول مربوطه منعکس شده است.
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کم، متوســط، زیاد  کم،  جــدول فراوانــی درصــدی شــماره 4-67 در مورد درصد پاســخ های خیلی 
و خیلــی زیــاد پاســخگویان درباره مؤلفه ها و شــاخص های ســرمایه اجتماعی ســطح میانی اســت. 
که در این جدول منعکس شــده اســت نشان می دهد بیشترین فراوانی درصدی مربوط به  آماری 
کمترین فراوانی درصدی نیز مربوط به پاســخ خیلی زیاد  پاســخ متوســط (۳۳.75 درصد) اســت. 

(9.56 درصد) است.

جدول 4-67. توزیع فراوانی درصدی میزان سرمایه اجتماعی سطح میانی

فراوانی درصدیموارد

کم 18.98خیلی 
20.78کم

۳۳.75متوسط
16.9۳زیاد

9.56خیلی زیاد
100جمع

کــردن مؤلفه ها، آن ها با یکدیگر ترکیب شــده اند و میانگین ســرمایه اجتماعی ســطح  پــس از هم تــراز 
میانی در اســتان قزوین، محاسبه شــده اســت. میانگین ســرمایه اجتماعی ســطح میانی در اســتان 
قزوین به تفکیک شهرســتان ها در جدول 4-68 و شــکل 4-2 نمایش داده شــده اســت؛ چنانکه در 
جدول 4-68 و شکل 4-2 آمده است، میانگین سرمایه اجتماعی سطح میانی استان برابر با 2.82 

که برابر با عدد ۳ است، قرار دارد. (در دامنه 1 تا 5) است. این میانگین، پایین تر از حد متوسط 

جدول 4-68. میانگین و رتبه سرمایه اجتماعی سطح میانی برحسب شهرستان های استان

رتبه میانگینتعدادمیانگینشهرستان
2.707045قزوین

2.97۳9۳۳البرز
کستان 2.65۳1۳6تا

۳.114102بویین زهرا
۳.211961آوج

2.912504آبیک
-2.822266کل استان
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شکل 4-2. میانگین سرمایه اجتماعی سطح میانی در استان قزوین

جدول 4-68 و شــکل 4-2 میانگین ســرمایه اجتماعی ســطح میانی در هریک از شهرســتان ها را 
نیز منعکس می کنند. با محاســبه میانگین ســرمایه اجتماعی در ســطح میانی، چنانکه در جدول 
شــماره 4-68 و شــکل 4-2 منعکس شده اســت، در بین شهرستان های اســتان قزوین، باالترین 

کستان دارد. میانگین را شهرستان آوج و پایین ترین میانگین را شهرستان تا

کستان، میانگین سرمایه اجتماعی در  که در شهرستان تا این میانگین ها نشــان دهنده این است 
ســطح میانی بر اســاس تحلیل های آماری نســبت به دیگر شهرســتان ها جایگاه به نســبت بدتری 
دارد؛ امــا در شهرســتان آوج از جایــگاه بــه نســبت بهتــری برخــوردار اســت. البته در دو شهرســتان 
بویین زهرا و آوج این میانگین باالتر از عدد متوسط ۳ قرار دارد؛ اما در سایر شهرستان ها میانگین 
کلی (2.82)  کل اســتان نیز میانگین  که برابر با عدد ۳ اســت، قرار دارد. در  پایین تر از حد متوســط 
کل نشان دهنده وضع نامطلوب سرمایه اجتماعی سطح  که در  پایین تر از عدد متوسط ۳ قرار دارد 

میانی در استان قزوین است.

سرمایه اجتماعی میانی برحسب متغیرهای زمینه ای - اجتماعی
رابطــه و نســبت معنــاداری متغیرهــای زمینــه ای - اجتماعــی بــا مؤلفه ها و شــاخص های ســرمایه 
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اجتماعی ســطح میانی با توجه به پاســخ های پاســخگویان ســنجیده شــد و ســطح معناداری این 
رابطه به دست آمده و در جدول 4-69، منعکس شده است.

جدول 4-69. شاخص میانگین سرمایه اجتماعی میانی برحسب متغیرهای زمینه ای-اجتماعی

آمارهسطح معناداریمیانگینمتغیر

محل سکونت
2.7059شهر

0.0097.759
2.9945روستا

جنس
2.7914مرد

0.0077.۳79
2.872۳زن

سن
182.815۳ تا 29 سال

0.021۳.874 ۳02.8086 تا 54 سال
552.9475 سال به باال

سواد

2.9271بی سواد

0.0020.459

۳.1654سواد
۳.1198ابتدایی

2.95۳0متوسطه
2.7778دیپلم

2.6915تحصیالت عالی

وضع فعالیت

2.7598شاغل بخش خصوصی

0.006.629

2.8698شاغل بخش دولتی
2.7016بیکار

2.9116خانه دار
2.9428محصل

2.8888بازنشسته

وضع تاهل
2.828۳متاهل

0.6910.۳70 2.8088مجرد
2.8609سایر

مذهب
2.8256شیعه

0.6870.۳75 2.6845سنی
2.8495اقلیت های دینی

با توجه به داده ها و آماره های جدول 4-69 تمامی متغیرهای زمینه ای - اجتماعی پاســخگویان 
به جز وضع تاهل و مذهب با متغیر ســرمایه اجتماعی در ســطح میانی، تفاوت معناداری را نشــان 
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که ســطح معناداری وضع تاهل و مذهب با شــاخص های ســرمایه اجتماعی ســطح  می دهند. چرا
که از نظر پاســخ دهندگان در مورد ســرمایه  میانی از عدد 0.05 باالتر اســت. این بدین معنی اســت 
اجتماعــی در ســطح میانــی بر اســاس مذهــب و تاهل تفــاوت معناداری ندارد، اما بر اســاس ســایر 

متغیرها تفاوت معنادار وجود دارد.

4-5- سرمایه اجتماعی استان قزوین در سطح خرد
مقدمه

در این بخش تالش شــده اســت تا تصویری از وضع ســرمایه اجتماعی استان قزوین در سطح خرد 
ارائــه  شــود. ایــن تصویر، مبتنــی بر ابعــاد و متغیرهای لحــاظ شــده در چارچوب مفهومی ســرمایه 
اجتماعی در ســطح خرد اســت. چنانکه در چارچوب و مدل مفهومی سرمایه اجتماعی بیان شد، 
سرمایه اجتماعی در سطح خرد در قالب نه بعد و با 8۳ متغیر اندازه گیری می شود. نه بعد سرمایه 

اجتماعی در سطح خرد عبارت اند از:

اعتماد عمومی،- 1
گی ها اخالقی،- 2 ارزش ها و ویژ
عام گرایی اجتماعی (شعاع اعتماد و تعامالت نزدیک و دور؛ از اعضای خانواده تا غریبه ها)،- ۳
 مشارکت اجتماعی،- 4
 بده بستان اجتماعی،- 5
تعلق و ِعرق ملی،- 6
تعلق و عرق استانی،- 7
احساس رضایت،- 8
 احساس امنیت.- 9

4-5-1. اعتماد عمومی
 اعتماد عمومی در قالب دو پرسش عمومی اندازه گیری شده است. این دو پرسش عبارت اند از:

گهانی مجبور باشــید  گــر احیانــًا به طــور نا  »1-مــردم تــا چــه انــدازه قابل اعتمــاد هســتند؟« و »2- ا
یــک یــا دو روز به مســافرت بروید تــا چه اندازه می توانیــد مراقبت از فرزندان خود را به همســایگان 
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بســپارید؟« اســت. از پاسخگویان این دو پرسش پرسیده شــد و جواب آن ها تجمیع و با مشخص 
کــردن درصدهــا و میانگین هــا در جــداول مربوطه منعکس شــد. در جــدول 4-70 توزیع درصدی 

پاسخ به این دو پرسش آمده است.

جدول 4-70. توزیع درصدی اعتماد عمومی پاسخگویان

مشکالت
1( خیلی 

کم
کم  )2

4( تا 
حدودی

4( زیاد
5( خیلی 

زیاد
پاسخ 
معتبر

نسبت ارزیابی 
مثبت به منفی در 

تراز عدد 100

8.914.944.118.2142266124.66مردم تا چه اندازه قابل اعتماد هستند؟

گهانی به مسافرت بروید، تا چه  گر به طور نا ا
اندازه می توانید مراقبت از فرزندان خود را 

به همسایگان بسپارید؟
2۳.721.8۳8.211.44.9226645.64

انــدازه  چــه  تــا  »مــردم  پرســش  بــرای  منفــی  بــه  مثبــت  ارزیابــی  نســبت  کــه  می شــود  مالحظــه 
که نشان می دهد دراین باره غلبه ارزیابی مثبت  قابل اعتمادند؟« باالتر از عدد قطبی 100 قرار دارد 
گرفته است.  گرفته است؛ اما برای پرسش دوم غلبه ارزیابی منفی بر مثبت صورت  بر منفی صورت 
کم، متوســط، زیاد و خیلی  کم،  جــدول فراوانــی درصــدی 4-71 در مورد درصد پاســخ های خیلی 
ج در این جدول نشان  زیاد پاســخگویان درباره اعتماد عمومی حاصل شــده اســت. آمارهای مندر

می دهند بیشترین فراوانی درصدی مربوط به پاسخ متوسط (41 درصد) است.

جدول 4-71. توزیع فراوانی درصدی میزان اعتماد عمومی پاسخگویان

فراوانی درصدیموارد

کم 16خیلی 

18کم

41متوسط

14زیاد

9خیلی زیاد

100جمع
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جدول 4-72 میانگین و رتبه ارزیابی درباره شــاخص اعتماد عمومی را در شهرســتان های اســتان 
ح شــده در مورد شــاخص اعتماد عمومی، شــاخص  قزوین نشــان می دهد. با تجمیع ارزیابی مطر
که میانگین آن در اســتان برابر با 2.82 (در دامنه 1 تا  کلی ارزیابی از اعتماد عمومی محاسبه شــده 

که برابر با عدد ۳ است، قرار دارد. 5) است. این میانگین، پایین تر از حد متوسط 

جدول4 -72. میانگین اعتماد عمومی برحسب شهرستان های استان

رتبه میانگینتعدادمیانگینشهرستان
2.75927044قزوین

2.7585۳9۳5البرز
کستان 2.9۳00۳1۳۳تا

۳.004102بویین زهرا
۳.07651961آوج

2.55802506آبیک
-2.82722266کل استان

چنانکــه در جدول 4-72 پیداســت در بین شهرســتان های اســتان قزوین، از نظــر اعتماد عمومی 
باالترین میانگین را شهرستان آوج و پایین ترین میانگین را شهرستان آبیک دارد. این میانگین ها 
که در شهرســتان آبیک، شــاخص اعتمــاد عمومی بر اســاس تحلیل های  نشــان دهنده این اســت 
آمــاری نســبت به دیگر شهرســتان ها جایگاه به نســبت بدتــری دارد و در شهرســتان آوج از جایگاه 
کلی (2.82) پایین تر از عدد متوسط  کل اســتان نیز میانگین  به نســبت بهتری برخوردار اســت. در 
که نشــان دهنده وضع نامطلوب این شــاخص در اســتان اســت. در شهرستان آوج این  ۳ قرار دارد 
عــدد بــاالی میانگین متوســط ۳ قرار داردکه به نســبت دیگر شهرســتان ها از وضعیت مطلوب تری 

برخوردار است.

کــه شهرســتان بویین زهرا نیــز در مورد شــاخص اعتماد عمومی در ســطح خرد  بایــد توجــه داشــت 
که نســبت به بقیه شهرســتان های اســتان (بغیر از آوج) از لحاظ شاخص  دارای میانگین ۳ اســت 

گرفته است. اعتماد عمومی وضعیت بهتری دارد و در رتبه دوم شهرستان های استان قرار 
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شاخص میانگین اعتماد عمومی برحسب متغیرهای زمینه ای - اجتماعی
رابطه و نسبت متغیرهای زمینه ای - اجتماعی با مولفه ها و شاخص های اعتماد عمومی با توجه 
به پاســخ های پاســخگویان ســنجیده شــد و ســطح معناداری این رابطه بدســت آمده و در جدول 

4-7۳، منعکس شده است.

جدول 4-7۳. میانگین اعتماد عمومی برحسب متغیرهای زمینه ای-اجتماعی

آمارهسطح معناداریمیانگینمتغیر

محل سکونت
2.7547شهر

0.0020.9۳2
2.9۳09روستا

جنس
2.8669مرد

0.01۳6.245
2.7704زن

سن
182.8077 تا 29 سال

0.048۳.050 ۳02.814۳ تا 54 سال
552.9688 سال به باال

سواد

2.911۳بی سواد

0.0152.825

2.8905سواد
۳.026۳ابتدایی

2.8920متوسطه
2.7794دیپلم

2.7876تحصیالت عالی

وضع فعالیت

2.86۳0شاغل بخش خصوصی

0.0014.219

2.8826شاغل بخش دولتی
2.6641بیکار

2.7526خانه دار
2.86۳1محصل

2.9771بازنشسته

وضع تاهل
2.8461متاهل

0.0۳۳۳.415 2.8245مجرد
2.6۳50سایر

مذهب
2.8256شیعه

0.72۳0.۳25 2.8611سنی
۳.00اقلیت های دینی
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با توجه به داده ها و آماره های جدول 4-7۳ تمامی متغیرهای زمینه ای - اجتماعی پاسخگویان 
که نظر  به جــز مذهــب با متغیــر اعتماد عمومی، تفاوت معناداری را نشــان می دهند. بدیــن معنی 
که ســطح  پاســخ دهندگان در مــورد اعتماد عمومی بر اســاس مذهــب تفاوت معناداری ندارد. چرا
که نشــان می دهد نظر  معنــاداری ایــن متغیــر با متغیر اعتمــاد عمومی باالتر از عــدد 0.05 قرار دارد 
پاسخ  دهندگان بر اساس مذهب تفاوت معناداری ندارد، اما بر اساس سایر متغیرهای زمینه ای-

اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد.

گی ها اخالقی 4-5-2. ارزش ها و ویژ
بــرای ارزیابــی و ســنجش وجــود و رعایت ارزش هــای اخالقی در جامعــه، مجموعــه ای از ارزش ها و 
کــه در مورد  ح و از آن ها درخواســت شــد  گی هــای اخالقــی و هنجــاری بــرای پاســخگویان مطــر ویژ
وجود و رایج بودن آن ها بین مردم استان اظهارنظر نمایند. در جدول 4-74 توزیع درصدی نظر 

گی اخالقی نشان داده شده است. پاسخگویان در مورد وجود و رواج هر یک از ویژ

گی های اخالقی و هنجاری جدول 4-74. توزیع درصدی ویژ

1) خیلی سازمان
کمکم 4) تا 2) 

5) خیلی 4) زیادحدودی
زیاد

پاسخ 
معتبر

نسبت ارزیابی 
مثبت به منفی 
در تراز عدد 100

4.48.819.529.9۳7.52266419.20دروغ گویی
15.525.4۳2.217.49.5226672.41گذشت

5.۳9.826.728.629.52266299.11تظاهر و دورویی
11.618.844.816.97.8226685.25احترام به دیگران

کمک به یکدیگر 10.117.544.518.79.2226699.00خیرخواهی و 
11.519.945.814.۳8.5226682.۳7رعایت حقوق دیگران

6.۳10.729.226.627.22266252.24فریب و تقلب
گرایی 8.716.548.817.18.92266101.72تعاون 
کار 1۳.526.2۳7.414.88.1226669.12وجدان 

7.111.7۳۳.225.222.82266205.65خودخواهی و حسادت
14.825.6۳81۳.87.7226664.96وفای به عهد

14.724.۳۳8.115.27.7226668.25انصاف
611.925.724.7۳1.82266275.24ناامیدی

5.510.627.526.929.52266281.90حرص
5.212.1۳2.72۳.926.222662۳8.48قانون گریزی
16.521.8۳9.512.49.9226669.68وقت شناسی
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که در جدول  گی های اخالقی و هنجاری بین مردم در نظر پاســخگویان  با تجمیع ســنجه های ویژ
گی های اخالقی و هنجاری مثبت و منفی محاسبه شــده  4-74 ذکرشــده اند، شــاخص ترکیبی ویژ

است.

چنانکه مالحظه می شود نسبت ارزیابی مثبت به منفی درباره ارزش های اخالقی مثبت تنها برای 
که نشــان می دهد دراین بــاره غلبه ارزیابی مثبت بر  گرایــی باالتر از عدد قطبی 100 قرار دارد  تعــاون 
که نسبت ارزیابی  گرفته اســت؛ اما درباره ارزش های اخالقی منفی مالحظه می شــود  منفی صورت 
مثبت به منفی برای دروغ گویی، تظاهر و دورویی، فریب و تقلب، قانون گریزی، ناامیدی، حرص، 
که نشــان می دهد دراین باره غلبه  خودخواهی و حســادت همگی باالتر از عدد قطبی 100 قرار دارد 

کید دارد. ارزیابی بر رواج این موارد تا

گذشــت، احتــرام به دیگران،  گی های اخالقی و هنجاری مثبت (شــامل:  ارزیابــی دربــاره وجود ویژ
کاری، وفای به عهد،  گرایی، وجدان  کمک به یکدیگر، رعایت حقوق دیگران، تعاون  خیرخواهی و 

که در جدول 4-75 آمده است. انصاف و وقت شناسی)، به شرحی است 

گی های اخالقی و هنجاری مثبت در استان جدول 4-75. توزیع فراوانی درصدی ویژ

فراوانی درصدیموارد

کم 1۳خیلی 

21کم

41متوسط

16زیاد

9خیلی زیاد

100جمع

کــم، متوســط،  کــم،  جــدول فراوانــی درصــدی شــماره 4-75 در مــورد درصــد پاســخ های خیلــی 
زیــاد و خیلــی زیــاد پاســخگویان دربــاره رواج ارزش هــای اخالقــی مثبــت در بیــن مــردم اســتان 
گی هــای اخالقی  که نشــان می دهــد بیشــترین فراوانی درصــدی در ویژ قزوین حاصل شــده اســت 
گی های  و هنجــاری مثبــت مربوط به پاســخ متوســط (41 درصد) اســت. ارزیابــی درباره وجــود ویژ
اخالقــی و هنجاری منفی (شــامل: دروغ گویی، تظاهــر و دورویی، فریب و تقلب، حرص، ناامیدی، 

که در جدول 4-76 آمده است. قانون گریزی، خودخواهی و حسادت) به شرحی است 
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گی های اخالقی و هنجاری منفی در استان جدول 4-76. توزیع فراوانی درصدی ویژ

فراوانی درصدیموارد

کم 7خیلی 

1۳کم

28متوسط

25زیاد

27خیلی زیاد

100جمع

کم، متوســط، زیاد و  کم،  جدول فراوانی درصدی شــماره 4-76 در مورد درصد پاســخ های خیلی 
که نشان  خیلی زیاد پاسخگویان درباره رواج ارزش های منفی در استان قزوین حاصل شده است 
گی هــای اخالقــی و هنجــاری مثبــت مربوط به پاســخ  می دهــد بیشــترین فراوانــی درصــدی در ویژ
متوســط (28 درصد) اســت. با تجمیع یافته های حاصل ازنظر پاســخ گویان درباره رواج ارزش های 
منفــی در بیــن مــردم شهرســتان های اســتان قزویــن میانگیــن ارزیابــی به دســت آمده و در جدول 

4-77، منعکس شده است.

گی های اخالقی و هنجاری منفی در شهرستان های استان جدول 4-77. میانگین ویژ

رتبه میانگینتعدادمیانگینشهرستان
۳.60927045قزوین

۳.5۳66۳9۳6البرز
کستان ۳.6416۳1۳۳تا

۳.61074104بویین زهرا
۳.64651962آوج

۳.818۳2501آبیک
-۳.62822266کل استان

چنانکه در جدول 4-77 آمده اســت، در بین شهرســتان های استان قزوین باالترین میانگین را از 
نظر رواج ارزش های اخالقی منفی شهرســتان آبیک و پایین ترین میانگین را شهرســتان البرز دارد. 
گی های اخالقی و  که در شهرســتان آبیک، شــاخص ویژ این میانگین ها نشــان دهنده این اســت 
هنجــاری منفی بر اســاس تحلیل های آماری نســبت به دیگر شهرســتان ها میانگیــن باالتری دارد 
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کلــی (۳.62) باالتر از عدد  کل اســتان نیز میانگین  و شهرســتان البــرز میانگیــن پایین تری دارد. در 
که میانگین  که نشان دهنده وضع نامطلوب این شاخص در استان است. چرا  متوسط ۳ قرار دارد 
گی هــای اخالقــی و هنجــاری منفــی در اســتان اســت.  بــاالی ایــن شــاخص نشــان دهنده رواج ویژ
میانگیــن ارزیابی به دســت آمده دربــاره رواج ارزش های و هنجارهای اخالقی مثبت در اســتان هم 

به دست آمده و در جدول 4-78، منعکس شده است.

گی های اخالقی و هنجاری مثبت در شهرستان های استان جدول 4-78. میانگین ویژ

رتبه میانگینتعدادمیانگینشهرستان

2.74۳87044قزوین

۳.0114۳9۳2البرز
کستان 2.6686۳1۳6تا

2.9812410۳بویین زهرا
۳.2۳581961آوج

2.70582505آبیک
-2.850۳2266کل استان

چنانکه در جدول 4-78، منعکس شــده اســت، در بین شهرســتان های اســتان قزویــن، باالترین 
کســتان دارد. ایــن میانگین هــا  میانگیــن را شهرســتان آوج و پایین تریــن میانگیــن را شهرســتان تا
گی های اخالقی و هنجاری مثبت بر  که در شهرســتان آوج، شــاخص ویژ نشــان دهنده این اســت 
کستان  اســاس تحلیل های آماری نســبت به دیگر شهرستان ها میانگین باالتری و در شهرستان تا
که ازنظر پاســخگویان رواج ارزش های اخالقی  میانگیــن پایین تــری دارد. ایــن به معنای آن اســت 
کســتان رواج  مثبــت در شهرســتان آوج بــه نســبت جایــگاه مناســب تری دارد، اما در شهرســتان تا
کلی (2.85)  ارزش های اخالقی مثبت جایگاه به نسبت پایین تری دارد. در کل استان نیز میانگین 
که نشــان دهنده وضع نامطلوب رواج ارزش هــا و هنجارهای  پایین تــر از عدد متوســط ۳ قــرار دارد 

اخالقی مثبت استان است.
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گی هــای اخالقــی و هنجاری برحســب متغیرهــای زمینه ای -  شــاخص میانگیــن ویژ
اجتماعی

رابطــه معنــاداری متغیرهــای زمینــه ای - اجتماعــی بــا مؤلفه هــا و شــاخص های مربــوط بــه رواج 
ارزش های اخالقی و هنجاری در بین مردم اســتان با توجه به پاســخ های پاســخگویان ســنجیده 
شد و سطح معناداری این رابطه به دست آمده و درباره ارزش های اخالق مثبت در جدول 79-4 

و درباره ارزش های اخالقی منفی در جدول 4-80 منعکس شده است.

گی های اخالقی و هنجاری مثبت برحسب متغیرهای زمینه ای-اجتماعی جدول 4-79. میانگین ویژ

آمارهسطح معناداریمیانگینمتغیر

2.78620.0021.۳41شهرمحل سکونت 2.9420روستا

2.8500مردجنس
0.9801.2۳4 2.8509زن

سن
182.8661 تا 29 سال

0.0154.175 ۳02.8169 تا 54 سال
552.9782 سال به باال

سواد

۳.161۳بی سواد

0.0010.2۳۳

۳.0466سواد
۳.0409ابتدایی

2.9657متوسطه
2.81۳5دیپلم

2.7۳75تحصیالت عالی

وضع فعالیت

2.8861شاغل بخش خصوصی

0.005.29۳

2.80۳۳شاغل بخش دولتی
2.6704بیکار

2.87۳9خانه دار
2.967۳محصل

2.9117بازنشسته

وضع تاهل
2.8722متاهل

0.0۳0۳.496 2.8۳40مجرد

2.6902سایر

مذهب
2.8466شیعه

0.1491.909 2.9877سنی
۳.1961اقلیت های دینی
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با توجه به داده ها و آماره های جدول 4-79 تمامی متغیرهای زمینه ای - اجتماعی پاســخگویان 
گی های اخالقی و هنجاری مثبت، تفاوت معناداری را نشان  به جز جنسیت و مذهب با متغیر ویژ
که ســطح معناداری دو متغیر جنســیت و مذهب با متغیر ارزش های اخالقی مثبت  می دهند. چرا
گی های  که نظر پاســخ دهندگان در مــورد ویژ باالتــر از عــدد 0.05 قــرار دارد. ایــن بدین معنی اســت 
اخالقی مثبت بر اســاس مذهب و جنســیت تفاوت معناداری ندارد. ولی بر اســاس ســایر متغیرها 

تفاوت معناداری وجود دارد.

گی های اخالقی و هنجاری منفی برحسب متغیرهای زمینه ای-اجتماعی جدول 4-80. میانگین ویژ

آمارهسطح معناداریمیانگینمتغیر

محل سکونت
۳.7400شهر

0.0055.199
۳.4684روستا

جنس
۳.5922مرد

0.0185.596
۳.6796زن

سن
18۳.6485 تا 29 سال

0.1022.28۳ ۳0۳.6۳59 تا 54 سال
55۳.5121 سال به باال

سواد

۳.5092بی سواد

0.0010.801

۳.۳۳61سواد
۳.4746ابتدایی

۳.4609متوسطه
۳.6576دیپلم

۳.766۳تحصیالت عالی

وضع فعالیت

۳.6575شاغل بخش خصوصی

0.0112.995

۳.6705شاغل بخش دولتی
۳.4628بیکار

۳.6۳74خانه دار
۳.6894محصل

۳.6147بازنشسته

وضع تاهل
۳.5906متاهل

0.0026.178
۳.6704مجرد
۳.8۳7۳سایر

مذهب
۳.6۳12شیعه

0.۳601.02۳ ۳.۳571سنی
۳.5210اقلیت های دینی
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با توجه به داده ها و آماره های جدول 4-80 تمامی متغیرهای زمینه ای - اجتماعی پاســخگویان 
گی هــای اخالقی و هنجــاری منفی، تفــاوت معناداری را نشــان  به جــز ســن و مذهــب بــا متغیر ویژ
که سطح معناداری متغیرهای سن و مذهب باالتر از عدد 0.05 قرار دارد. ولی سطح  می دهند. چرا

معناداری سایر متغیرها پایین تر از عدد 0.05 قرار دارد.

گی های اخالقی منفی بر اســاس متغیر  که نظر پاســخ دهندگان در مورد ویژ این بدین معنی اســت 
سن و مذهب تفاوت معناداری ندارد. ولی بر اساس سایر متغیرها تفاوت معناداری وجود دارد.

4-5-3. عام گرایــی اجتماعــی )شــعاع اعتمــاد و تعامــالت نزدیــك و دور؛ از اعضای 
خانواده تا غریبه ها(

عام گرایــی اجتماعــی مولفه دیگری برای ارزیابی ســرمایه اجتماعی در ســطح خرد اســت. وضعیت 
عام گرایــی اجتماعــی در اســتان قزوین در جدول 4-81 با توجه به شــاخص های مختلف ارزیابی و 

نشان داده شده است.

جدول 4-81. توزیع درصدی عام گرایی اجتماعی

1) خیلی افرادسازمان
کمکم 4) تا 2) 

5) خیلی 4) زیادحدودی
زیاد

نسبت ارزیابی 
مثبت به منفی 
در تراز عدد 100

احساس مسولیت 
کردن در قبال

2.52.811.412.470.91184.44اعضای خانواده

۳7.827.1۳0.6۳1.5۳91.77همسایه  ها و آشنایان

9.815.6۳5.219.۳20.2146.40غریبه ها

صداقت داشتن در 
قبال

2.24.611.715.665.910۳1.99اعضای خانواده

۳6.42۳.228۳9.449۳.۳۳همسایه  ها و آشنایان

7.612.628.422.229.2225.71غریبه ها

اعتماد داشتن به

1.94.112.414.۳67.۳1100.00اعضای خانواده

5.510.9۳2.۳2۳.727.6249.80همسایه  ها و آشنایان

1920.4۳0.914.415.۳81.86غریبه ها

تعامل و همکاری با

2.84.812.41466916.87اعضای خانواده

4.49.۳۳0.126.629.7۳04.8۳همسایه  ها و آشنایان

1۳.418.5۳216.519.5116.64غریبه ها
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1) خیلی افرادسازمان
کمکم 4) تا 2) 

5) خیلی 4) زیادحدودی
زیاد

نسبت ارزیابی 
مثبت به منفی 
در تراز عدد 100

رعایت حق وحقوق
2.14.41214.966.51054.11اعضای خانواده

2.96.22۳.126.940.9510.62همسایه  ها و آشنایان
5.610.527.222.۳۳4.4296.60غریبه ها

خیرخواهی برای
1.94.۳1114.268.71155.15اعضای خانواده

2.95.819.727.444.2585.78همسایه  ها و آشنایان
5.49.426.82۳۳5.4۳19.05غریبه ها

منصف بودن در قبال
2.۳۳.411.514.768.111۳9.27اعضای خانواده

۳.۳5.222.224.844.4544.54همسایه  ها و آشنایان
6.48.۳26.820.8۳7.6۳17.10غریبه ها

گذشت و مدارا داشتن 
در قبال

1.91.79.112.474.91659.20اعضای خانواده
1.94.822.228.942.26۳1.47همسایه  ها و آشنایان

5.711.۳282۳.5۳1.527۳.84غریبه ها

کمک و یاری کردن به
1.۳2.610.51۳.871.71554.55اعضای خانواده

2.94.522.۳28.641.8575.06همسایه  ها و آشنایان
6.611.529.820.7۳1.4248.48غریبه ها

که بر اســاس ایــن مولفه چگونگــی روابط و تعامل  دربــاره عام گرایی اجتماعی الزم اســت ذکر شــود 
که بــر اســاس نتایج این ســنجش شــعاع اعتماد و  افــراد بــا نزدیــگان و دیگــران ســنجیده می شــود 
تعامالت اعضای جامعه با یکدیگر ارزیابی می شــود. شــاخص عام گرایی اجتماعی شــعاع اعتماد و 
تعامالت نزدیک و دور از خانواده تا غریبه ها را مشــخص می کند و بیانگر جهت گیری عمل افراد در 
که نوع روابط  گرایانه آن ها است. بدین معنا  گرایانه و عام  گویای جهت گیری خاص  قبال دیگران و 

با نزدیکان و غریبه ها را منعکس می سازد.

در جدول 4-81 توزیع درصدی شعاع اعتماد و تعامالت با نزدیکان، آشنایان و غریبه ها، در استان 
ج در جدول 4-81 نشــان می دهد درباره تمام شــاخص ها غیر  نشــان داده شــده اســت. آمار مندر
از شــاخص اعتمــاد داشــتن به دیگران نســبت ارزیابی مثبت بــه منفی باالتر از عــدد قطبی 100 قرار 
که نشــان می دهد در تمام موارد به اســتثنای شاخص اعتماد داشتن به دیگران غلبه ارزیابی  دارد 
مثبت به منفی وجود دارد. تنها درباره شــاخص اعتماد داشــتن به دیگران نســبت ارزیابی مثبت 
که نشــان می دهد در این مورد غلبه ارزیابی منفی به  بــه منفــی پایین تر از عدد قطبی 100 قرار دارد 

مثبت وجود دارد.
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جدول 4-82. توزیع درصدی شعاع اعتماد و تعامل با اعضای جامعه

موارد
درصد

کم جمعخیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی 

24111469100اعتماد و تعامل با اعضای خانواده

۳72527۳8100اعتماد و تعامل با همسایه ها و آشنایان

91۳292028100تعامل با غیر همشهری و غریبه ها

کم، متوســط، زیاد  کم،  جــدول فراوانــی درصــدی شــماره 4-82 در مورد درصد پاســخ های خیلی 
و خیلی زیاد پاســخگویان درباره عام گرایی اجتماعی و شــعاع اعتماد حاصل شــده اســت. آمارهای 
این جدول نشــان می دهد بیشــترین فراوانــی درصدی اعتماد و تعامل با اعضــای خانواده مربوط 
به پاســخ خیلی زیاد (69 درصد)، بیشــترین فراوانی درصدی اعتماد و تعامل با همسایگان مربوط 
به پاسخ خیلی زیاد (۳8 درصد) و بیشترین فراوانی درصدی اعتماد و تعامل با غریبه ها مربوط به 

پاسخ متوسط (29 درصد) است.

در جــدول 4-8۳ میانگیــن شــاخص عام گرایــی اجتماعی و شــعاع اعتمــاد و تعامالت بــا نزدیکان، 
آشنایان و غریبه ها، در استان قزوین و شهرستان های استان به تفکیک نشان داده شده است.

جدول4 -8۳. میانگین شعاع روابط و تعامل با اعضای خانواده

رتبه میانگینتعدادمیانگینشهرستان
4.4582704۳قزوین

4.4298۳9۳4البرز
کستان 4.0987۳1۳6تا

4.40۳64105بویین زهرا
4.80051961آوج

4.70712502آبیک
-4.44022266کل استان

چنانکــه در جــدول 4-8۳ آمده اســت، در بین شهرســتان های اســتان قزویــن، باالترین میانگین 
شــعاع اعتمــاد و تعامــل بــا اعضــای خانــواده را شهرســتان آوج و پایین ترین میانگین را شهرســتان 
کــه ازنظــر پاســخگویان در شهرســتان  کســتان دارد. ایــن میانگین هــا نشــان دهنده ایــن اســت  تا
کستان، شاخص شعاع اعتماد و تعامل با اعضای خانواده بر اساس تحلیل های آماری نسبت به  تا
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دیگر شهرستان ها جایگاه به نسبت بدتری دارد و در شهرستان آوج جایگاه به نسبت بهتری دارد. 
که نشــان دهنده شــعاع اعتماد به  کلی (4.44) باالتر از عدد 4 قرار دارد  کل اســتان نیز میانگین  در 

نسبت باال با اعضای خانواده در شهرستان های استان است.

جدول4 -84. میانگین شعاع اعتماد و روابط و تعامل با همسایه ها و آشنایان

رتبه میانگینتعدادمیانگینشهرستان
۳.947۳704۳قزوین

4.0271۳9۳2البرز
کستان ۳.6155۳1۳6تا

۳.88644104بویین زهرا
4.27271961آوج

۳.7۳292505آبیک
-۳.900۳2266کل استان

طبــق جــدول4 -84. در بیــن شهرســتان های اســتان قزویــن، باالتریــن میانگیــن شــعاع اعتمــاد 
کســتان دارد. این  و تعامــل بــا همســایه ها را شهرســتان آوج و پایین ترین میانگین را شهرســتان تا
کســتان، شــاخص  که بنابر نظر پاســخگویان در شهرســتان تا میانگین ها نشــان دهنده این اســت 
شــعاع اعتمــاد و تعامــل با همســایه ها بر اســاس تحلیل هــای آماری نســبت به دیگر شهرســتان ها 
کل استان نیز  جایگاه به نسبت بدتری دارد و در شهرستان آوج جایگاه به نسبت بهتری دارد. در 
که شعاع اعتماد  که نشان دهنده این است  کلی (۳.90) باالتر از عدد میانگین ۳ قرار دارد  میانگین 

به همسایه ها و آشنایان در شهرستان های استان متوسط رو به باال است.

جدول 4-85. میانگین شعاع اعتماد و روابط و تعامل با غیر همشهری ها و غریبه ها

رتبه میانگینتعدادمیانگینشهرستان
۳.47۳8704۳قزوین

۳.7192۳9۳2البرز
کستان ۳.۳0۳4۳1۳5تا

۳.۳2274104بویین زهرا
۳.79۳71961آوج

۳.16442506آبیک
-۳.461۳2266کل استان
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طبق آمار جدول 4-85، در بین شهرســتان های اســتان قزوین، باالترین میانگین شعاع اعتماد و 
تعامل با غریبه ها را شهرستان آوج و پایین ترین میانگین را شهرستان آبیک دارد. این میانگین ها 
که در شهرســتان آبیک، شــعاع اعتماد و تعامل با غریبه ها بر اســاس تحلیل های  نشــان  می دهند 
آماری نسبت به دیگر شهرستان ها جایگاه به نسبت پایین تری دارد ولی در شهرستان آوج جایگاه 
کلی (۳.46) باالتــر از عدد میانگین ۳ قرار دارد  کل اســتان نیز میانگین  بــه نســبت بهتری دارد. در 
که در شهرستان های استان قزوین شعاع اعتماد به غریبه ها به نسبت  که نشان دهنده این است 

متوسط رو به باال است.

شاخص عام گرایی اجتماعی برحسب متغیرهای زمینه ای - اجتماعی
رابطه معناداری متغیرهای زمینه ای - اجتماعی با شاخص عام گرای اجتماعی و شعاع اعتماد به 
اعضای خانواده با توجه به پاســخ های پاســخگویان سنجیده شــد. سطح معناداری این رابطه در 

جدول 4-86 منعکس شده است.

جدول 4-86. میانگین عام گرایی اجتماعی و شعاع اعتماد به خانواده برحسب متغیرهای زمینه ای-اجتماعی

آمارهسطح معناداریمیانگینمتغیر

محل سکونت
4.5456شهر

0.0056.67۳
4.2897روستا

جنس
4.4۳07مرد

0.5010.45۳
4.45۳9زن

سن

184.۳849 تا 29 سال

0.0522.959 ۳04.4716 تا 54 سال

554.466۳ سال به باال

سواد

4.4749بی سواد

0.008.449

4.1026سواد

4.۳911ابتدایی

4.۳127متوسطه

4.4585دیپلم

4.5419تحصیالت عالی
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آمارهسطح معناداریمیانگینمتغیر

وضع فعالیت

4.5229شاغل بخش خصوصی

0.009.41۳

4.4678شاغل بخش دولتی

4.1762بیکار

4.4161خانه دار

4.5178محصل

4.4584بازنشسته

وضع تاهل

4.4502متاهل

0.5170.660 4.4105مجرد

4.4720سایر

مذهب

4.4470شیعه

0.00۳5.807 4.1667سنی

۳.84۳1اقلیت های دینی

با توجه به داده ها و آماره های جدول 4-86 تمامی متغیرهای زمینه ای - اجتماعی پاســخگویان 
به جز جنســیت، ســن و وضع تاهل بــا متغیر اعتماد و تعامل با اعضای خانــواده، تفاوت معناداری 
را نشــان می دهنــد؛ زیرا در تمام متغیرها ســطح معناداری پایین تر از عــدد 0.05، اما در متغیرهای 

جنسیت، سن و وضع تاهل باالتر از عدد 0.05 قرار دارد.

جدول 4-87. میانگین عام گرایی اجتماعی برحسب متغیرهای زمینه ای-اجتماعی (همسایه ها و آشنایان)

آمارهسطح معناداریمیانگینمتغیر

محل سکونت
۳.9811شهر

0.00۳1.۳95
۳.7848روستا

جنس
۳.8944مرد

0.6850.164
۳.9087زن

سن

18۳.86۳5 تا 29 سال

0.2521.۳81 ۳0۳.9255 تا 54 سال

55۳.89۳4 سال به باال
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آمارهسطح معناداریمیانگینمتغیر

سواد

4.0627بی سواد

0.006.977

۳.7217سواد

۳.96۳5ابتدایی

۳.7211متوسطه

۳.9111دیپلم

۳.9818تحصیالت عالی

وضع فعالیت

4.0128شاغل بخش خصوصی

0.0010.992

۳.95۳۳شاغل بخش دولتی

۳.6261بیکار

۳.8574خانه دار

۳.9۳59محصل

۳.8527بازنشسته

وضع تاهل

۳.9۳۳4متاهل

0.028۳.587 ۳.84۳7مجرد

۳.8070سایر

مذهب

۳.90۳5شیعه

0.2۳21.460 ۳.8025سنی

۳.5752اقلیت های دینی

با توجه به داده ها و آماره های جدول 4-87 تمامی متغیرهای زمینه ای - اجتماعی پاســخگویان 
به جز جنســیت، ســن و مذهب با متغیر اعتماد و تعامل با همســایه ها ، تفاوت معناداری را نشــان 
که نظــر پاســخ دهندگان در مورد اعتماد و تعامل با همســایه ها بر اســاس  می دهنــد. بدیــن معنــی 
مذهب، جنســیت و ســن تفاوت معناداری ندارد؛ زیرا در تمام متغیرها سطح معناداری پایین تر از 

عدد 0.05، اما در متغیرهای مذهب، جنسیت و سن باالتر از عدد 0.05 قرار دارد.
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جدول 4-88. میانگین عام گرایی اجتماعی برحسب متغیرهای زمینه ای-اجتماعی (غریبه ها)

آمارهسطح معناداریمیانگینمتغیر

محل سکونت
۳.5507شهر

0.00۳2.918
۳.۳۳۳6روستا

جنس
۳.4812مرد

0.2051.606
۳.4۳29زن

سن

18۳.44۳5 تا 29 سال

0.6110.492 ۳0۳.4642 تا 54 سال

55۳.5094 سال به باال

سواد

۳.8459بی سواد

0.005.076

۳.4159سواد

۳.458۳ابتدایی

۳.۳1۳8متوسطه

۳.4627دیپلم

۳.5128تحصیالت عالی

وضع فعالیت

۳.6426شاغل بخش خصوصی

0.001۳.054

۳.4828شاغل بخش دولتی

۳.2229بیکار

۳.۳52۳خانه دار

۳.4195محصل

۳.۳651بازنشسته

وضع تاهل

۳.50۳0متاهل

0.0016.69۳ ۳.4111مجرد

۳.2449سایر

مذهب

۳.460۳شیعه

0.9040.101 ۳.512۳سنی

۳.5425اقلیت های دینی

با توجه به داده ها و آماره های جدول 4-88 تمامی متغیرهای زمینه ای - اجتماعی پاســخگویان 
به جــز جنســیت، ســن و مذهــب بــا متغیر اعتمــاد و تعامل بــا غریبه ها، تفــاوت معناداری را نشــان 
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کــه نظــر پاســخ دهندگان در مــورد اعتمــاد و تعامل بــا غریبه ها بر اســاس  می دهنــد. بدیــن معنــی 
مذهب، جنســیت و ســن تفاوت معناداری ندارد؛ زیرا در تمام متغیرها سطح معناداری پایین تر از 

عدد 0.05، اما در متغیرهای جنسیت، سن و مذهب باالتر از عدد 0.05 قرار دارد.

4-5-4. مشارکت اجتماعی
4-5-4-1. عضویت انجمنی

برای تعیین وضع عضویت در انجمن ها و تشــکل ها، به عنوان ســنجه ای از مشــارکت اجتماعی، از 
که در چه تشــکل ها و انجمن هایی عضویت دارند. توزیع درصدی پاسخ  پاســخگویان ســوال شده 

پاسخگویان به این پرسش در جدول 4-89 منعکس شده است.

جدول 4-89. توزیع درصدی مشارکت اجتماعی و انجمنی پاسخگویان

تشکل
عضویت

نیستمهستم

۳7.162.9هیات مذهبی

28.571.5انجمن خیریه

19.480.6انجمن حمایت از بیماران

15.184.9انجمن حمایت از سالمندان و ...

22.577.5انجمن اولیا و مربیان

۳1.568.5پایگاه بسیج

۳۳.966.1صندوق  های قرض  الحسنه دوستی و خانوادگی

10.۳89.7شورای صنفی

21.978.1کانون های فرهنگی

12.887.2انجمن اسالمی

کانون های ادبی 11.188.9انجمن و 

1۳.186.9سازمان های غیردولتی (مردم نهاد)

11.488.6انجمن های علمی –تخصصی

9.790.۳حزب و تشکل سیاسی

22.977.1انجمن ورزشی و تفریحی
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چنانکــه آمــار منعکس شــده در جــدول 4-89 نشــان می دهــد، عضویــت در هیات هــای مذهبــی 
کمترین درصد  به نســب بیشــتر اســت زیرا بیشــتر درصد پاســخ های مربوط بــه عضویــت (۳7.1) و 
گفته اند عضو نیســتم (62.9) به آن هیات های مذهبی اختصاص دارد؛ همچنین  که  پاســخ هایی 
کمترین درصد پاســخ های  کمتر اســت زیــرا  عضویــت در احــزاب و تشــکل های سیاســی به نســبت 
گفته اند عضو نیستم (90.۳) به احزاب  که  مربوط به عضویت (9.7) و بیشترین درصد پاسخ هایی 

و تشکل های سیاسی اختصاص دارد.

4-5-4-2. فعالیت داوطلبانه
برای ســنجش میزان فعالیت داوطلبانه به عنوان یکی از شــاخص های سرمایه اجتماعی در سطح 
کــه فایده و نفع  گذشــته چقــدر در فعالیت هایی  خرد از پاســخگویان پرســیده شــد: »در یک ســال 
کرده اند؟«  اجتماعی داشــته اند و به صورت فعالیت های عام المنفعه شــناخته می شــوند، شــرکت 
که در جدول 4-90 آمده اســت. جدول 4-90 توزیع  پاســخ های به دســت آمده به شــرحی اســت 

که را نشان می دهد. فراوانی درصدی پاسخ های پاسخگویان به این پرسش 

جدول 4-90. توزیع درصدی پاسخ ها درباره فعالیت داوطلبانه پاسخگویان

موارد
درصد

کم جمعخیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی 

18.721.4۳7.414.97.5100فعالیت های عام المنفعه و داوطلبانه

کشور 9.212.4۳2.724.221.5100پیگیری اخبار 

12.516.2۳218.920.5100پیگیری اخبار استان قزوین

کم، متوســط، زیاد  کم،  جــدول فراوانــی درصــدی شــماره 4-91 در مــورد درصد پاســخ های خیلی 
و خیلــی زیــاد پاســخگویان دربــاره فعالیت هــای داوطلبانه حاصل شــده اســت. این جدول نشــان 

می دهد بیشترین فراوانی درصدی مربوط به پاسخ متوسط (۳5 درصد) است.
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جدول 4-91. توزیع فراوانی درصدی فعالیت داوطلبانه پاسخگویان

فراوانی درصدیموارد

کم 14خیلی 

16کم

۳5متوسط

20زیاد

15خیلی زیاد

100جمع

کلی ارزیابی از فعالیت  ح شده در مورد شاخص فعالیت داوطلبانه، شاخص  با تجمیع ارزیابی مطر
کــه میانگیــن آن در اســتان برابــر بــا ۳.08 (در دامنــه 1 تــا 5) اســت. این  داوطلبانــه محاسبه شــده 

که برابر با عدد ۳ است، قرار دارد. کمی باالتر از میانگین متوسط  میانگین، 

جدول 4-92. میانگین فعالیت داوطلبانه برحسب شهرستان های استان

رتبه میانگینتعدادمیانگینشهرستان

۳.1287044قزوین

2.98۳9۳4البرز

کستان 2.76۳1۳6تا

۳.224102بویین زهرا

۳.451961آوج

۳.17250۳آبیک

-۳.082266کل استان

طبــق آمــار جــدول 4-92، در بیــن شهرســتان های اســتان قزویــن، باالتریــن میانگیــن فعالیــت 
کســتان دارد. ایــن میانگین ها  داوطلبانــه را شهرســتان آوج و پایین تریــن میانگین را شهرســتان تا
کســتان، فعالیــت داوطلبانــه بــر اســاس تحلیل هــای آماری  کــه در شهرســتان تا نشــان  می دهنــد 
نســبت به دیگر شهرســتان ها جایگاه به نســبت پایین تری دارد ولی در شهرســتان آوج جایگاه به 
که  کلی (۳.08) باالتر از عــدد میانگین ۳ قرار دارد  کل اســتان نیز میانگین  نســبت بهتــری دارد. در 
که در شهرستان های استان قزوین شاخص فعالیت داوطلبانه به نسبت  نشــان دهنده این است 

متوسط رو به باال است.
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شاخص میانگین فعالیت داوطلبانه برحسب متغیرهای زمینه ای - اجتماعی
رابطــه و نســبت معناداری متغیرهــای زمینه ای - اجتماعــی با مؤلفه ها و شــاخص های مربوط به 
شاخص فعالیت داوطلبانه در بین مردم استان با توجه به پاسخ های پاسخگویان سنجیده شد و 

سطح معناداری این رابطه به دست آمده و در جدول 4-9۳ منعکس شده است.

جدول 4-9۳. میانگین فعالیت داوطلبانه برحسب متغیرهای زمینه ای-اجتماعی

آمارهسطح معناداریمیانگینمتغیر

محل سکونت
2.9445شهر

0.00070.820
۳.2912روستا

جنس
۳.0925مرد

0.7620.092 ۳.0798زن

سن
18۳.0087 تا 29 سال

0.0104.658 ۳0۳.1184 تا 54 سال
55۳.1979 سال به باال

سواد

۳.2957بی سواد

0.007.۳0۳

۳.4286سواد
۳.۳860ابتدایی

۳.0879متوسطه
۳.0405دیپلم

۳.0114تحصیالت عالی

وضع فعالیت

2.9974شاغل بخش خصوصی

0.0112.974

۳.2219شاغل بخش دولتی
۳.0910بیکار

۳.146۳خانه دار
۳.0705محصل

۳.0876بازنشسته

وضع تاهل
۳.142۳متاهل

0.0016.846 2.9840مجرد
2.9757سایر

مذهب
۳.0944شیعه

0.0164.1۳9 2.5185سنی
2.7451اقلیت های دینی
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بــا توجــه به داده هــا و آماره های جــدول باال تمامی متغیرهــای زمینه ای - اجتماعی پاســخگویان 
که  به جــز جنســیت با متغیر فعالیــت داوطلبانه، تفاوت معناداری را نشــان می دهند. بدین معنی 
که  نظر پاسخ دهندگان در مورد فعالیت داوطلبانه بر اساس جنسیت تفاوت معناداری ندارد. چرا
ســطح معنــاداری متغیر جنســیت بــا متغیر فعالیــت داوطلبانه باالتر از عــدد 0.05 قــرار دارد؛ اما در 

مورد سایر متغیرهای زمینه ای - اجتماعی پایین تر از عدد 0.05 قرار دارد.

4-5-4-3. مشارکت در حل مشکالت محل )اقدام جمعی(
برای شناســایی میزان مشــارکت پاســخگویان در فعالیت ها و اقدامات جمعی از آنان پرسیده شد: 
ح یا حل مشــکالت محله خــود چه اقدامــی را انجــام داده اید؟«.  گذشــته بــرای طر »در یــک ســال 

پاسخ پاسخگویان تجمیع و در جدل جدول 4-94 منعکس شده است.

جدول 4-94 توزیع پاسخ ها به این پرسش را حسب اقدامات انجام شده، نشان می دهد. جدول 
که بیشــتر پاســخ دهندگان (حدود 4۳ درصد) در یک ســال اخیر هیچ مشارکت  زیر نشــان می دهد 
گرفته صحبــت با همســایه ها (۳2  اجتماعــی نداشــته اند و بیشــترین مشــارکت اجتماعــی صــورت 

درصد) بوده است.

جدول 4-94. توزیع درصدی فعالیت و اقدام جمعی پاسخگویان

فراوانی درصدیاقدام جمعی

۳2صحبت با همسایه ها

17.2تماس تلفنی

12.5نوشتن نامه به مسوالن

18.2مراجعه به سازمان وادارات مربوط

4۳.1هیچ کدام

4-5-5. بده و بستان اجتماعی
بــرای ارزیابی میزان بده و بســتان اجتماعی از پاســخگویان ســوال شــد: »معمــوال در مواردی افراد 
که  کســانی را می شناســید  کســی یا  کمک و مشــورت دیگران برخوردار شــوند. آیا شــما  می توانند از 
کمک و مشــورت او یا آن ها امیدوار باشــید؟« پاســخ پاسخگویان تجمیع و  بتوانید در مواقع نیاز به 

در جدول 4-95 منعکس شده است.
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کــه مربوط بــه زمینه های  ح شــده در ســوال  جــدول 4-95 توزیــع درصــدی پاســخ ها به موارد مطر
کمک، حمایت و مشــورت می شــوند، نشــان داده شــده اســت. در جدول 4-95 درصد  موردنیاز، 
که  پاسخ های مثبت به این سوال مشخص شده است و از این تعداد پاسخ مثبت مشخص می کند 

چند درصد این پاسخ های مثبت از طرف دوستان، آشنایان، همسایه ها و خویشان بوده است.

کمک و حمایت پاسخگویان جدول 4-95. توزیع درصدی دریافت 

پاسخ مورد
بلی

نسبت افراد

از 
آشنایان

از 
دوستان

از 
همسایه ها

از 
خویشان

گرفتن 2626.۳21.14.75۳.2پول قرض 

گرفتن وسایلی چون وسیله نقلیه در صورت نیاز 2517.7287.847.5در اختیار 

25.1518.828.99.۳4۳.7استفاده از امکانات تفریحی (مثل باغ، ویال و ...)

24.7219.125.99.544.4کمک در مورد تصمیمات سیاسی (مثل انتخابات)

گرفتن وام 25.6518.620.79.75۳.7حاضر به ضامن شدن برای 

25.7017.219.99.856مشورت دادن در مورد مسائل خانوادگی

25.6۳18.425.610.448.۳مشورت دادن در مورد مسائل حقوقی

کردن شغل 26.6821.525.511.847.6مشورت دادن در پیدا 

گران بها و ارزشمند 25.8214.۳16.69.16۳.۳امانت داری برای اشیا 

جــدول 4-95 نشــان می دهــد بیشــترین بده و بســتان اجتماعــی در حوزه مشــورت دادن در پیدا 
گرفتن و امانت داری برای اشیا بوده است. کردن شغل و پول قرض 

4-5-6. تعلق و ِعرق ملی
تعلق و عرق ملی شــاخص دیگری برای ارزیابی ســرمایه اجتماعی ســطح خرد اســت. تعلق و ِعرق 
ملــی در قالــب دو پرســش، یکی میــزان افتخار به ایرانی بودن، و دوم میــزان تمایل به مهاجرت به 
کشــور، ســنجیده می شــود. در این پژوهش این دو پرســش از پاســخگویان پرسیده شد و  ج از  خار
نظر آن ها درباره این دو پرســش اســتعالم شد. نتایج به دست آمده در جدول 4-96 منعکس شده 

است. جدول 4-96 توزیع درصدی پاسخ به این دو پرسش نشان می دهد.
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جدول 4-96. توزیع درصدی تعلق و ِعرق ملی پاسخگویان

1) خیلی سازمان
کمکم 4) تا 2) 

5) خیلی 4) زیادحدودی
زیاد

پاسخ 
معتبر

نسبت ارزیابی 
مثبت به منفی 
در تراز عدد 100

5.۳7.221.621.644.22266422.۳8افتخار به ایرانی بودن

کشور ج از  18.919.128.214.519.۳226694.65تمایل به مهاجرت به خار

ج در جدول  در جدول 4-96 توزیع درصدی تعلق و عرق ملی نشــان داده شــده اســت. آمار مندر
4-95 نشان می دهد درباره شاخص ها افتخار به ایرانی بودن نسبت ارزیابی مثبت به منفی باالتر 
که نشان می دهد در این مورد غلبه ارزیابی مثبت به منفی وجود دارد؛  از عدد قطبی 100 قرار دارد 
امــا در مورد شــاخص تمایل به مهاجرت نســبت ارزیابی مثبت به منفــی پایین تر از عدد قطبی 100 

که نشان می دهد در این مورد غلبه ارزیابی منفی به مثبت وجود دارد. قرار دارد 

کم، متوســط، زیاد و خیلی  کم،  جــدول فراوانــی درصــدی 4-97 در مورد درصد پاســخ های خیلی 
زیــاد دربــاره تعلــق و عــرق ملی حاصل شــده اســت. ایــن جدول نشــان می دهــد بیشــترین فراوانی 

درصدی مربوط به پاسخ خیلی زیاد (۳2 درصد) است.

جدول 4-97. توزیع فراوانی درصدی تعلق و عرق ملی

فراوانی درصدیموارد
کم 12خیلی 

1۳کم
25متوسط

28زیاد
۳2خیلی زیاد

100جمع

کلــی ارزیابی از  ح شــده در مورد شــاخص وجود تعلق و عرق ملی، شــاخص  بــا تجمیــع ارزیابــی مطر
که میانگین آن در استان برابر  تعلق و عرق ملی، محاســبه  و در جدول 4-98 منعکس شــده اســت 
که برابر با عدد ۳ اســت،  با ۳.47 (در دامنه 1 تا 5) اســت. این میانگین، باالتر از میانگین متوســط 

قرار دارد.
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جدول 4-98. میانگین تعلق و عرق ملی برحسب شهرستان

رتبه میانگینتعدادمیانگینشهرستان
۳.487044قزوین

۳.۳1۳9۳5البرز
کستان ۳.24۳1۳6تا

۳.624102بویین زهرا
۳.841961آوج

۳.62250۳آبیک
-۳.472266کل استان

جــدول 4-98 نشــان میدهــد در بیــن شهرســتان های اســتان قزویــن، در شــاخص تعلــق و عــرق 
کســتان دارد. این  ملــی باالتریــن میانگین را شهرســتان آوج و پایین ترین میانگین را شهرســتان تا
کستان، شاخص تعلق و عرق ملی بر اساس  که در شهرستان تا میانگین ها نشان دهنده این است 
تحلیل های آماری نســبت به دیگر شهرســتان ها جایگاه به نســبت پایین تری دارد و در شهرستان 
کلی (۳.47) باالتر از عدد متوســط  کل اســتان نیز میانگین  آوج جایگاه به نســبت بهتری دارد. در 
که نشــان دهنده وضع متوســط رو به باالی تعلق و عرق ملی در شهرستان های استان  ۳ قرار دارد 

قزوین است.

شاخص میانگین تعلق و عرق ملی برحسب متغیرهای زمینه ای - اجتماعی
رابطه و نسبت معناداری متغیرهای زمینه ای - اجتماعی با مولفه و شاخص های تعلق و عرق ملی 
در بین مردم اســتان قزوین با توجه به پاســخ های پاســخگویان ســنجیده شده و سطح معناداری 

این رابطه به دست آمده و در جدول 4-99 منعکس شده است.



201تای دها هل تت یه و تت یی داد  صا

جدول 4-99. میانگین تعلق و عرق ملی برحسب متغیرهای زمینه ای-اجتماعی

آمارهسطح معناداریمیانگینمتغیر

محل 
سکونت

۳.4۳55شهر
0.0126.۳44

۳.5418روستا

جنس
۳.4918مرد

0.4720.517
۳.4614زن

سن

18۳.۳49۳ تا 29 سال

0.0014.068 ۳0۳.52۳5 تا 54 سال

55۳.70۳1 سال به باال

سواد

۳.۳871بی سواد

0.0522.202

۳.5429سواد

۳.5987ابتدایی

۳.5854متوسطه

۳.4608دیپلم

۳.4175تحصیالت عالی

وضع فعالیت

۳.4182شاغل بخش خصوصی

0.007.801

۳.5884شاغل بخش دولتی

۳.2991بیکار

۳.50۳8خانه دار

۳.4710محصل

۳.814۳بازنشسته

وضع تاهل

۳.5475متاهل

0.0010.۳۳۳ ۳.۳46۳مجرد

۳.۳650سایر

مذهب

۳.488۳شیعه

0.0016.964 ۳.1111سنی

2.6765اقلیت های دینی

با توجه به داده ها و آماره های جدول 4-99 تمامی متغیرهای زمینه ای - اجتماعی پاســخگویان 
به جز جنســیت و ســطح تحصیالت با متغیر تعلق و عرق ملی، تفاوت معناداری را نشان می دهند. 
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که نظر پاسخ دهندگان در مورد تعلق و عرق ملی بر اساس جنسیت و سطح تحصیالت  بدین معنی 
که ســطح معنــاداری این متغیرها بــا متغیر تعلق و عــرق ملی باالتر از  تفــاوت معنــاداری ندارد. چرا

عدد 0.05 قرار دارد؛ اما در سایر متغیرهای زمینه ای پایین تر از عدد 0.05 قرار دارد.

4-5-7. تعلق و ِعرق استانی
کــه بــرای ســنجش عالیــق پاســخگویان بــه اســتان قزویــن  تعلــق و ِعــرق اســتانی شــاخصی اســت 
مورداســتفاده قرارگرفته اســت. تعلق و ِعرق اســتانی در قالب دو پرســش، یکی میزان عرق و عالقه 
ج از اســتان، ســنجش شده است. در جدول  به اســتان قزوین و دیگری تمایل به مهاجرت به خار

4-100 توزیع درصدی از پاسخگویان به این دو پرسش آورده شده است.

جدول 4-100. توزیع درصدی تعلق و ِعرق استانی پاسخگویان

1) خیلی سازمان
کمکم 4) تا 2) 

5) خیلی 4) زیادحدودی
زیاد

پاسخ 
معتبر

نسبت ارزیابی 
مثبت به منفی 
در تراز عدد 100

6.۳11.2۳1.82۳.227.622662۳7.5۳عرق و عالقه به استان

ج از استان 17.222۳1.61514.2226681.99تمایل به مهاجرت به خار

ج در جدول  در جدول 4-100 توزیع درصدی تعلق و عرق استانی نشان داده شده است. آمار مندر
4-100 نشــان می دهد درباره شــاخص ها عرق و عالقه به اســتان داشــتن نســبت ارزیابی مثبت به 
که نشان می دهد در این مورد غلبه ارزیابی مثبت به منفی  منفی باالتر از عدد قطبی 100 قرار دارد 
وجود دارد؛ اما در مورد شــاخص تمایل به مهاجرت از اســتان به ســایر اســتان ها ارزیابی مثبت به 
که نشــان می دهد در ایــن مورد غلبه ارزیابــی منفی به  منفــی پایین تــر از عــدد قطبــی 100 قرار دارد 

مثبت وجود دارد.

کم، متوســط، زیاد و خیلی  کم،  جــدول فراوانــی درصــدی 4-101 در مورد درصد پاســخ های خیلی 
که نشــان  زیــاد پاســخگویان بــه پرســش های مربــوط بــه عرق و عالقه اســتانی حاصل شــده اســت 

می دهد بیشترین فراوانی درصدی مربوط به پاسخ متوسط (۳2 درصد) است.
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جدول 4-101. توزیع فراوانی درصدی تعلق و عرق استانی

فراوانی درصدیموارد

کم 12خیلی 

17کم

۳2متوسط

19زیاد

21خیلی زیاد

100جمع

کلی ارزیابی از  ح شــده در مورد شــاخص وجود تعلق و عرق استانی، شاخص  با تجمیع ارزیابی مطر
که میانگین آن در اســتان  تعلق و عرق اســتانی، محاســبه  و در جدول 4-102 منعکس شــده اســت 
کــه برابر با عدد ۳  برابــر بــا ۳.۳۳ (در دامنــه 1 تا 5) اســت. این میانگین، باالتر از میانگین متوســط 

است، قرار دارد.

جدول 4-102. میانگین تعلق و عرق استانی برحسب شهرستان

رتبه میانگینتعدادمیانگینشهرستان
۳.۳8217042قزوین

۳.۳024۳9۳4البرز
کستان ۳.2112۳1۳5تا

۳.۳786410۳بویین زهرا
۳.65251961آوج

۳.19802506آبیک
-۳.۳۳8۳2266کل استان

آمــار جــدول 4-102 نشــان می دهــد در بیــن شهرســتان های اســتان قزویــن، باالتریــن میانگین را 
ج در جدول  شهرســتان آوج و پایین تریــن میانگیــن را شهرســتان آبیــک دارد. میانگین های منــدر
که در شهرســتان آبیک، شــاخص تعلق و عرق اســتانی بر اســاس  4-102 نشــان دهنده این اســت 
تحلیل های آماری نســبت به دیگر شهرســتان ها جایگاه به نســبت پایین تری دارد و در شهرستان 
کلی (۳.۳۳) باالتر از عدد متوسط ۳  کل استان نیز میانگین  آوج جایگاه به نسبت بهتری دارد. در 
که نشان دهنده وضع متوسط رو به باالی تعلق و عرق استانی در شهرستان های استان  قرار دارد 

قزوین است.
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شاخص میانگین تعلق و عرق استانی برحسب متغیرهای زمینه ای - اجتماعی
رابطه معناداری متغیرهای زمینه ای - اجتماعی با شاخص های تعلق و عرق استانی در بین مردم 
اســتان قزوین با توجه به پاســخ ها سنجیده شده و ســطح معناداری این رابطه به دست آمده و در 

جدول 4-10۳ منعکس شده است.

جدول 4-10۳. میانگین تعلق و عرق استانی برحسب متغیرهای زمینه ای-اجتماعی

آمارهسطح معناداریمیانگینمتغیر

محل سکونت
۳.۳125شهر

0.1162.474
۳.۳751روستا

جنس
۳.۳49۳مرد

0.5000.455
۳.۳224زن

سن
18۳.۳108 تا 29 سال

0.2861.252 ۳0۳.۳410 تا 54 سال
55۳.4219 سال به باال

سواد

۳.1129بی سواد

0.5280.8۳0

۳.۳429سواد
۳.۳۳55ابتدایی

۳.۳467متوسطه
۳.۳۳00دیپلم

۳.۳608تحصیالت عالی

وضع فعالیت

۳.۳64۳شاغل بخش خصوصی

0.004.761

۳.۳45۳شاغل بخش دولتی
۳.1994بیکار

۳.۳0۳6خانه دار
۳.2925محصل

۳.6086بازنشسته

وضع تاهل
۳.۳626متاهل

0.2081.570 ۳.2849مجرد
۳.۳248سایر

مذهب
۳.۳449شیعه

0.0144.28۳ ۳.08۳۳سنی
2.7۳5۳اقلیت های دینی
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با توجه به داده ها و آماره های جدول 4-10۳ تمامی متغیرهای زمینه ای - اجتماعی پاسخگویان 
به جــز محــل ســکونت، جنســیت، ســن، وضعیت تاهــل و ســطح تحصیالت بــا متغیر تعلــق و عرق 
که نظر پاسخ دهندگان در مورد تعلق و  اســتانی، تفاوت معناداری را نشــان می دهند. بدین معنی 
عرق اســتانی بر اساس جنسیت، ســن، وضعیت تاهل و سطح تحصیالت تفاوت معناداری ندارد. 
که ســطح معناداری این متغیرها با متغیر تعلق و عرق اســتانی باالتر از عدد 0.05 قرار دارد؛ اما  چرا

در سایر متغیرهای زمینه ای پایین تر از عدد 0.05 قرار دارد.

4-5-8. احساس رضایت
احساس رضایت در زندگی شاخص دیگری برای سنجش سرمایه اجتماعی در سطح خرد محسوب 
می شــود. میزان احساس رضایت بر اساس پاسخ پاسخگویان به پرسش های »چقدر از زندگی تان 
احســاس زندگــی رضایــت می کنیــد؟«، »تا چه انــدازه از محل ســکونت خود رضایت داریــد؟«، »در 
صــورت شــاغل بــودن تا چه اندازه از شــغلتان رضایت دارید؟« و »تا چه انــدازه از درآمدتان رضایت 
دارید؟« ســنجیده شده است. نتایج به دســت آمده در جدول 4-104 منعکس شده است. جدول 

4-104 توزیع درصدی پاسخ ها به پرسش های مربوط به رضایت از زندگی را نشان می دهد.

جدول 4-104. توزیع درصدی احساس رضایت پاسخگویان

گی 1) خیلی ویژ
کمکم 4) تا 2) 

5) خیلی 4) زیادحدودی
زیاد

پاسخ 
معتبر

نسبت ارزیابی 
مثبت به منفی 
در تراز عدد 100

رتبه

1115.9۳9.620.11۳.۳2266115.251رضایت از زندگی

10.616.6۳9.819.61۳.22266114.212رضایت از محل سکونت

16.818.7۳6.516.211.7226682.00۳رضایت از شغل

25.522۳2.812.۳7.5226648.884رضایت از درآمد

ج در جــدول 4-104 نشــان می دهــد نســبت ارزیابــی مثبت بــه منفی برای دو شــاخص  آمــار منــدر
که نشــان می دهد غلبه ارزیابی  رضایت از زندگی و محل ســکونت، باالتر از عدد قطبی 100 قرار دارد 
کمترین  کمتــر از 100 و  گرفته اســت؛ اما برای مابقی شــاخص ها عدد قطبی  مثبــت بــر منفی صورت 
که نشــانگر غلبه ارزیابی پاســخ های منفی بر مثبت اســت به ترتیب برای رضایت از درآمد و  ارزیابی 

رضایت از شغل است.
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کم، متوســط، زیاد و خیلی  کم،  جــدول فراوانــی درصدی 4-105 در مورد درصد پاســخ های خیلی 
ج در این  زیــاد پاســخگویان دربــاره شــاخص های رضایــت از زندگی حاصل شــده اســت. آمار منــدر
که  جدول نشــان می دهد بیشــترین فراوانی درصدی مربوط به پاســخ متوســط (۳7 درصد) است 

نشان می دهد.

جدول 4-105. توزیع فراوانی درصدی احساس رضایت از زندگی

فراوانی درصدیموارد

کم 16خیلی 

18کم

۳7متوسط

17زیاد

11خیلی زیاد

100جمع

کلی ارزیابی از شاخص  ح شــده در مورد شــاخص احســاس رضایت، شاخص  با تجمیع ارزیابی مطر
که میانگین آن در استان برابر  رضایت از زندگی، محاســبه  و در جدول 4-106 منعکس شــده اســت 
که برابر با عدد ۳ است،  با 2.89 (در دامنه 1 تا 5) است. این میانگین، پایین تر از میانگین متوسط 

قرار دارد.

جدول 4-106. میانگین احساس رضایت از زندگی برحسب شهرستان

رتبه میانگینتعدادمیانگینشهرستان
2.817045قزوین

2.90۳9۳4البرز
کستان 2.70۳1۳6تا

۳.1۳4101بویین زهرا
۳.1۳1962آوج

2.92250۳آبیک
-2.892266کل استان

جدول 4-106 نشــان می دهد در بین شهرســتان های اســتان قزوین، در شاخص رضایت از زندگی 
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کســتان دارد.  باالتریــن میانگیــن را شهرســتان بویین زهــرا و پایین تریــن میانگیــن را شهرســتان تا
کســتان، شــاخص رضایت از زندگی بر  که در شهرســتان تا این میانگین ها نشــان دهنده این اســت 
اســاس تحلیل های آماری نســبت به دیگر شهرستان ها جایگاه به نسبت بدتری دارد و شهرستان 

بویین زهرا به نسبت جایگاه بهتری دارد.

که نشان دهنده وضع  کلی (2.89) پایین تر از عدد متوســط ۳ قرار دارد  کل اســتان نیز میانگین  در 
نامطلوب این شــاخص در اســتان است. البته در دو شهرستان بویین زهرا و آوج شاخص میانگین 

که نسبت به دیگر شهرستان ها وضعیت بهتری دارند. باالتر از ۳ است 

شاخص میانگین رضایت از زندگی برحسب متغیرهای زمینه ای - اجتماعی
رابطــه و نســبت معناداری متغیرهــای زمینه ای - اجتماعــی با مؤلفه ها و شــاخص های مربوط به 
احســاس رضایت در بین مردم اســتان با توجه به پاســخ های پاســخگویان ســنجیده شــد و سطح 

معناداری این رابطه به دست آمده و در جدول 4-107 منعکس شده است.

با توجه به داده ها و آماره های جدول 4-107 تمامی متغیرهای زمینه ای - اجتماعی پاسخگویان 
به جــز متغیرهــای جنســیت و مذهــب، بــا متغیــر احســاس رضایــت، تفــاوت معنــاداری را نشــان 

می دهند.

که نظر پاسخ دهندگان در مورداحساس رضایت  ج در جدول 4-107 بدین معناست  اطالعات مندر
که سطح معناداری این متغیرها با متغیر  بر اساس مذهب و جنسیت تفاوت معناداری ندارد. چرا
رضایــت از زندگــی باالتــر از عدد 0.05 قــرار دارد؛ اما در ســایر متغیرهای زمینــه ای- اجتماعی مانند 
محل ســکونت، ســن، ســواد، شــغل و وضعیــت تاهل، ســطح معنــاداری پایین تر از عــدد 0.05 قرار 
که نشــان می دهد پاســخ پاسخگویان درباره شــاخص رضایت از زندگی بر اساس این متغیرها  دارد 

تفاوت ها معنادار است.
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جدول 4-107. میانگین احساس رضایت برحسب متغیرهای زمینه ای-اجتماعی

آمارهسطح معناداریمیانگینمتغیر

محل سکونت
2.7674شهر

00.0057.687
۳.0796روستا

جنس
2.8849مرد

0.5190.415
2.9117زن

سن
182.7816 تا 29 سال

0.0010.667 ۳02.9۳75 تا 54 سال
55۳.0781 سال به باال

سواد

۳.۳589بی سواد

0.0016.412

۳.1714سواد
۳.۳50۳ابتدایی

۳.001۳متوسطه
2.7898دیپلم

2.784۳تحصیالت عالی

وضع فعالیت

2.9175شاغل بخش خصوصی

0.006.786

۳.0642شاغل بخش دولتی
2.6626بیکار

2.84۳7خانه دار
2.8900محصل

۳.0129بازنشسته

وضع تاهل
2.9574متاهل

0.009.۳28 2.7601مجرد
2.8686سایر

مذهب
2.8975شیعه

0.6780.۳89 2.6944سنی
2.9118اقلیت های دینی

4-5-9. احساس امنیت
احســاس امنیــت هــم یکــی از شــاخص ها برای ســنجش ســرمایه اجتماعی در ســطح خرد اســت. 
ح این پرســش ها ســنجیده شده اســت: »بعد از تاریک شدن هوا حین قدم  احســاس امنیت با طر
کوچه ها چقدر احســاس امنیت می کنید؟«، »چقدر برای شــما یا یکی از اعضای  زدن در خیابان و 
خانواده تان حوادثی مانند سرقت از منزل یا خودرو، جیب بری، پس ندادن وجه قرضی و... اتفاق 
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افتــاده اســت؟«، »مــردم تا چه اندازه از امنیت جســمی و جانــی برخوردارند؟« و »مــردم در اوضاع 
فعلــی تــا چه انــدازه از امنیت مالــی برخوردارند؟« پاســخ ها تجزیه وتحلیل شــده و نتایج در جدول 
4-108 منعکس شــده اســت. در جــدول 4-108 توزیــع درصــدی پاســخ ها درباره احســاس امنیت 

آمده است.

جدول 4-108. توزیع درصدی احساس امنیت پاسخگویان

گی 1( خیلی ویژ
کمکم 4( تا 2( 

5( خیلی 4( زیادحدودی
زیاد

پاسخ 
معتبر

نسبت ارزیابی 
مثبت به منفی 
در تراز عدد 100

رتبه

احساس امنیت بعد از تاریک 
9.615.۳۳7.625.6122266128.۳۳2شدن هوا

9.۳1۳۳۳.۳29.914.52266156.581امنیت جانی

18.218.5۳6.418.48.622667۳.60۳امنیت مالی

احساس ناامنی درباره 
22.226۳2.۳12.86.7226648.9۳4سرقت، جیب بری، و ...

ج  در جدول 4-108 توزیع درصدی احساس امنیت پاسخگویان نشان داده شده است. آمار مندر
در جدول 4-108 نشان می دهد درباره شاخص های امنیت جانی و احساس امنیت بعد از تاریک 
که نشــان می دهد در  شــدن هــوا، نســبت ارزیابی مثبــت به منفی باالتر از عــدد قطبی 100 قرار دارد 
ایــن مــورد غلبه ارزیابی مثبت به منفی وجود دارد؛ اما در مورد شــاخص های دیگر نســبت ارزیابی 
که نشان می دهد در این موارد، به ویژه احساس  مثبت به منفی پایین تر از عدد قطبی 100 قرار دارد 

نامنی درباره مواردی چون سرقت و جیب بری و ... غلبه ارزیابی منفی به مثبت وجود دارد.

کم، متوســط، زیاد و خیلی  کم،  جــدول فراوانــی درصدی 4-109 در مورد درصد پاســخ های خیلی 
زیــاد پاســخگویان بــه پرســش های مربوط به مولفه احســاس امنیت حاصل شــده اســت. آمار این 

جدول نشان می دهد بیشترین فراوانی درصدی مربوط به پاسخ متوسط (۳5 درصد) است.
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جدول4 -109. توزیع فراوانی درصدی احساس امنیت پاسخگویان

فراوانی درصدیموارد

کم 15خیلی 

18کم

۳5متوسط

22زیاد

10خیلی زیاد

100جمع

کلی احســاس امنیت  بــا تجمیــع ارزیابــی مطرح شــده در مورد شــاخص احســاس امنیت، شــاخص 
محاسبه شده  و در جدول 4-110 منعکس شده است که میانگین آن در استان برابر با ۳.16 (در دامنه 

که برابر با عدد ۳ است، قرار دارد. 1 تا 5) است. این میانگین، مقداری باالتر از میانگین متوسط 

جدول 4-110. میانگین احساس امنیت برحسب شهرستان

رتبه میانگینتعدادمیانگینشهرستان

۳.127045قزوین

۳.16۳9۳4البرز

کستان 2.8۳۳1۳6تا

۳.۳4410۳بویین زهرا

۳.421961آوج

۳.۳92502آبیک

-۳.162266کل استان

آمار جدول 4-110 نشان می دهد، در بین شهرستان های استان قزوین، در شاخص احساس امنیت 
کستان دارد. این میانگین ها  باالترین میانگین را شهرستان آوج و پایین ترین میانگین را شهرستان تا
کستان، شاخص احساس امنیت بر اساس تحلیل های  که در شهرستان تا نشــان دهنده این اســت 
آماری نسبت به دیگر شهرستان ها جایگاه به نسبت بدتری دارد و عدد میانگین برای این شهرستان 
که از میانگین متوسط ۳ پایین تر است؛ اما شهرستان آوج با میانگین ۳.42 از جایگاه به  2.8۳ است 
نسبت بهتری برخوردار است. در کل استان نیز میانگین کلی (۳.16) باالتر از عدد متوسط ۳ قرار دارد 

که نشان دهنده وضع نسبتا متوسط رو به باالی این شاخص در استان است.
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شاخص میانگین احساس امنیت برحسب متغیرهای زمینه ای - اجتماعی
رابطــه و نســبت معنــاداری متغیرهــای زمینــه ای - اجتماعی با مؤلفه ها و شــاخص های احســاس 
امنیت در بین مردم اســتان با توجه به پاســخ های پاسخگویان ســنجیده شده و سطح معناداری 
ج در جــدول 111-4  ایــن رابطــه به دســت آمده و در جــدول 4-111 منعکس شــده اســت. آمــار مندر
نشان می دهد، با توجه به داده ها و آماره های این جدول تمامی متغیرهای زمینه ای - اجتماعی 
پاســخگویان به جــز مذهب بــا متغیر احســاس امنیت تفاوت معنــاداری را نشــان می دهند. بدین 
که نظر پاســخ دهندگان در مورداحســاس امنیت بر اســاس مذهب تفاوت معناداری ندارد.  معنی 
که سطح معناداری این متغیر با متغیر احساس امنیت باالتر از عدد 0.05 قرار دارد؛ اما در سایر  چرا
که نشان می دهد  متغیرهای زمینه ای- اجتماعی، سطح معناداری پایین تر از عدد 0.05 قرار دارد 
پاسخ پاسخگویان درباره شاخص احساس امنیت بر اساس سایر متغیرها تفاوت ها معنادار است.

جدول 4-111. میانگین احساس امنیت برحسب متغیرهای زمینه ای-اجتماعی

آمارهسطح معناداریمیانگینمتغیر

محل سکونت
۳.0758شهر

0.0052.785
۳.2998روستا

جنس
۳.1942مرد

0.0424.152
۳.1۳06زن

سن
18۳.0810 تا 29 سال

0.0012.842 ۳0۳.19۳6 تا 54 سال
55۳.۳404 سال به باال

سواد

۳.2218بی سواد

0.0012.7۳0

۳.4667سواد
۳.4408ابتدایی

۳.2651متوسطه
۳.0901دیپلم

۳.0980تحصیالت عالی
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آمارهسطح معناداریمیانگینمتغیر

وضع فعالیت

۳.1256شاغل بخش خصوصی

0.006.795

۳.۳294شاغل بخش دولتی
۳.0606بیکار

۳.119۳خانه دار
۳.2075محصل

۳.2757بازنشسته

وضع تاهل
۳.2044متاهل

0.0016.546 ۳.0804مجرد
۳.1861سایر

مذهب
۳.1711شیعه

0.1981.621 ۳.0694سنی
2.8676اقلیت های دینی

4-5-10. جمع بندی سرمایه اجتماعی استان قزوین در سطح خرد
 مقدمه

ســرمایه اجتماعی در ســطح خرد در قالب نه بعد و با 8۳ متغیر ســنجش شده است. این نه متغیر 
عبارت اند از:

اعتماد عمومی- 1
گی های اخالقی (مثبت و منفی(- 2 ارزش ها و ویژ
 تعامالت اجتماعی،- ۳
مشارکت اجتماعی،- 4
بده بستان اجتماعی،- 5
 تعلق و ِعرق ملی،- 6
تعلق و عرق استانی،- 7
احساس رضایت،- 8
احساس امنیت.- 9

گرفت.  بر اســاس این نه مولفه و 8۳ متغیر مربوط به آن پرسشــنامه تنظیم و افکارســنجی صورت 
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کــردن مؤلفه هــا، آن هــا بــا یکدیگــر  گــردآوری پاســخ ها و تجزیه وتحلیــل آن هــا، بــا هم تــراز  پــس از 
ترکیب شــده اند و میزان ســرمایه اجتماعی سطح خرد در استان قزوین محاسبه شده است. نتایج 
ج در جدول  ج و منعکس شــده اســت. آمار منــدر حاصــل از ایــن محاســبه در جــداول مربوط مندر

4-112 توزیع فراوانی درصدی سرمایه اجتماعی سطح خرد را در استان قزوین نشان می دهد.

جدول4 -112. توزیع فراوانی درصدی میزان سرمایه اجتماعی خرد

فراوانی درصدیموارد
کم 11.55خیلی 

14.76کم
28.98متوسط

18.1۳زیاد
26.57خیلی زیاد

100جمع

کم، متوســط،  کم،  ج جــدول فراوانی درصدی 4-112 در مورد درصد پاســخ های خیلی  آمــار منــدر
زیاد و خیلی زیاد پاسخگویان درباره سرمایه اجتماعی در سطح خرد است. این آمار نشان می دهد 
بیشترین فراوانی درصدی مربوط به پاسخ متوسط (28.98) و سپس خیلی زیاد (26.57 درصد) 
ح شــده در مورد شــاخص ســرمایه اجتماعی در سطح خرد، شاخص  اســت. با تجمیع ارزیابی مطر
کلی ارزیابی از سرمایه اجتماعی سطح خرد در استان قزوین محاسبه شده و میانگین به دست آمده 
و در جدول 4-11۳ و شــکل 4-۳ منعکس شــده اســت. میانگین ســرمایه اجتماعی ســطح خرد در 
که برابر با عدد  استان برابر با ۳.58 (در دامنه 1 تا 5) است. این میانگین، باالتر از میانگین متوسط 
۳ است، قرار دارد و نشان می دهد سرمایه اجتماعی سطح خرد در استان متوسط رو به باالست.

جدول 4-11۳. میانگین و رتبه سرمایه اجتماعی خرد برحسب شهرستان

رتبه میانگینتعدادمیانگینشهرستان
۳.577045قزوین

۳.61۳9۳۳البرز
کستان ۳.۳7۳1۳6تا

۳.674102بویین زهرا
۳.901961آوج

۳.542504آبیک
-۳.582266کل استان
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آمــار جــدول 4-11۳ و همچنین نمودار شــکل 4-۳ نشــان می دهد، در بین شهرســتان های اســتان 
قزویــن، باالتریــن میانگین ســرمایه اجتماعی در ســطح خــرد را شهرســتان آوج (۳.90) و پایین ترین 
کستان (۳.۳7) دارد. این میانگین ها نشان دهنده این است که در شهرستان  میانگین را شهرستان تا
کستان، سرمایه اجتماعی در سطح خرد بر اساس تحلیل های آماری نسبت به دیگر شهرستان ها  تا

جایگاه به نسبت پایین تری دارد؛ اما شهرستان آوج از جایگاه به نسبت بهتری برخوردار است.

 نکته جالب توجه اینکه به رغم میانگین متفاوت شهرســتان ها در برخورداری از ســرمایه اجتماعی 
که عدد ۳ است قرار دارد. این وضعیت نشان  سطح خرد، میانگین همه آن ها باالتر از حد متوسط 
می دهد در تمام شهرستان ها استان قزوین میانگین سرمایه اجتماعی در سطح خرد باالتر از حد 
کمی باالتر از عدد متوســط ۳ قرار دارد  کلی (۳.58)  کل اســتان نیز میانگین  متوســط قرار دارد. در 

که نشان دهنده وضع تقریبا متوسط رو باالی این شاخص در استان است.

شکل 4-۳. میانگین سرمایه اجتماعی در سطح خرد در شهرستان های استان

رابطــه و نســبت معنــاداری متغیرهــای زمینــه ای - اجتماعــی بــا مؤلفه هــا و شــاخص های مربوط 
بــه ســرمایه اجتماعــی در ســطح خــرد با توجه به پاســخ های پاســخگویان ســنجیده شــد و ســطح 
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معناداری این رابطه به دســت آمد. نتایج به دســت آمده درباره سطح معناداری در جدول 114-4 
منعکس شده است.

جدول 4-114. توزیع میانگین سرمایه اجتماعی خرد حسب متغیرهای زمینه ای- اجتماعی

آمارهسطح معناداریمیانگینمتغیر

محل سکونت
۳.27شهر

0.0016.475
۳.۳5روستا

جنس
۳.۳077مرد

0.۳081.0۳8
۳.287۳زن

سن
18۳.2441 تا 29 سال

0.0012.428 ۳0۳.۳156 تا 54 سال
55۳.4077 سال به باال

سواد

۳.4412بی سواد

0.006.471

۳.۳90۳سواد
۳.4490ابتدایی

۳.۳1۳9متوسطه
۳.2699دیپلم

۳.2680تحصیالت عالی

وضع فعالیت

۳.۳2۳0شاغل بخش خصوصی

0.009.061

۳.۳586شاغل بخش دولتی
۳.1546بیکار

۳.2779خانه دار
۳.۳08۳محصل

۳.۳772بازنشسته

وضع تاهل
۳.۳۳82متاهل

0.0015.144 ۳.2285مجرد
۳.2097سایر

مذهب
۳.۳022شیعه

0.044۳.119 ۳.1589سنی
۳.0572اقلیت های دینی

ج در جدول 4-114 ســطح معناداری میانگین ســرمایه اجتماعی ســطح خرد بر اســاس  آمــار منــدر
متغیرهای زمینه ای -اجتماعی و سطح معناداری بین این متغیرها و شاخص های سرمایه اجتماعی 
ج در جدول 4-114 مالحظه می شود.  سطح خرد را نشان داده شده است. با توجه به مطالب مندر
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تمامی متغیرهای زمینه ای - اجتماعی پاسخگویان به جز جنسیت با سرمایه اجتماعی سطح خرد 
که نظر پاســخ گویان بر اســاس جنســیت، تفاوت  تفــاوت معنــاداری را نشــان می دهند. بدین معنی 
معناداری ندارد؛ زیرا در این متغیر سطح معناداری باالتر از عدد 0.05، قرار دارد؛ اما در سایر متغیرها 

تفاوت ها معنادار است زیرا سطح معناداری پایین تر از عدد 0.05 قرار دارد.

کل در استان قزوین 4-6. سرمایه اجتماعی 
کــه نتایــج مربوط به  کالن، میانــی و خرد  بــا ترکیــب ســه ســطح ســرمایه اجتماعــی، یعنــی ســطوح 
هریــک از آن هــا در بخش های پیشــین ارائه شــد و با تجمیــع اطالعات مربوط به هریک از ســطوح 
کل در اســتان قزوین محاسبه شــده اســت. در  و شــاخص های مربوط به آن ها، ســرمایه اجتماعی 
ایــن بخــش تــالش می شــود با ترکیــب و تجمیع نتایج محاســبه ســرمایه اجتماعی در ســه ســطح، 
وضعیت ســرمایه اجتماعی در ســطح استان قزوین ترسیم و تصویر شود. ازاین رو وضعیت سرمایه 
کلی در ادامه ارائه می شود. با تجمیع و ترکیب مجموع پاسخ های پاسخگویان  اجتماعی به صورت 
ح شــده درباره ســرمایه اجتماعی، توزیع درصدی آن ها محاســبه شــد. توزیع  به پرســش های مطر
کم  گزینه های خیلی  درصدی نشــان می دهد چه نســبتی از پاســخگویان اســتان قزوین، هریک از 
کرده اند. نتایج  تــا خیلی زیاد درباره وضعیت هریک از شــاخص های ســرمایه اجتماعی را انتخــاب 

به دست آمده در جدول 4-115 و شکل 4-4 منعکس شده است.

جدول 4-115 توزیع فراوانی درصدی سرمایه اجتماعی در سطح استان قزوین را نشان داده شده است.

جدول 4-115. توزیع فراوانی درصدی میزان سرمایه اجتماعی در استان قزوین

فراوانی درصدیموارد

کم 19.29خیلی 

18.29کم

28.95متوسط

15.89زیاد

17.59خیلی زیاد

100جمع



217تای دها هل تت یه و تت یی داد  صا

شکل 4-4. فراوانی درصدی میزان سرمایه اجتماعی استانی (در استان قزوین)

ج در جدول 4-115 و شــکل 4-4 منعکس شــده اســت پس از ترکیــب و تجمیع  چنانکــه آمــار منــدر
گزینه متوســط (28.95  گرفتن از آن هــا،  پاســخ های مربــوط بــه شــاخص های مختلف و میانگیــن 
گزینــه انتخاب شــده از ســوی پاســخگویان دربــاره میــزان ســرمایه اجتماعی در  درصــد) بیشــترین 

استان قزوین بوده است.

گرفتن از آن ها، میانگین   با ترکیب و تجمیع پاسخ های مربوط به شاخص های مختلف و میانگین 
ســرمایه اجتماعــی در شهرســتان های اســتان قزوین بــه تفکیــک و میانگین ســرمایه اجتماعی در 
که در جدول 4-116 و در شــکل 5-4  کل ســطح اســتان مشخص شــده اســت. آمار به دســت آمده 
کل اســتان در دامنه  منعکس شــده اســت. این آمار نشــان می دهد میانگین ســرمایه اجتماعی در 

اعداد 1 تا 5 برابر با 2.98 است.

جدول 4-116. میانگین و رتبه سرمایه اجتماعی در شهرستان های استان قزوین

رتبه میانگینتعدادمیانگینشهرستان
2.887045قزوین
۳.06۳9۳۳البرز

2.84۳1۳6تاکستان
۳.194102بویین زهرا

۳.۳۳1961آوج
2.982504آبیک

-2.982266کل استان
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شکل 4-5. میانگین سرمایه اجتماعی استانی

ج جدول 4-116 میانگین و شــکل 4-5، رتبه ســرمایه اجتماعی را در شهرستان های  اطالعات مندر
استان و در کل استان نشان می دهد. چنانکه مالحظه می شود میانگین ۳ شهرستان آبیک، قزوین 
کمتر از حد متوسط ۳ در طیف 1 تا 5 است.  که به ترتیب رتبه های چهار تا شش را دارند،  کستان  و تا
همچنین میانگین این سه شهرستان یکی (آبیک) تقریبا معادل میانگین استانی است و میانگین 
کســتان از میانگین استانی (پایین تر از حد متوســط یعنی عدد ۳ قرار دارد)  دو شهرســتان قزوین و تا

کمتر است

طبــق آمــار جــدول 4-116، در بیــن شهرســتان های اســتان قزویــن، باالتریــن میانگیــن ســرمایه 
کســتان با رتبه 6، دارد.  اجتماعی را شهرســتان آوج با رتبه 1 و پایین ترین میانگین را شهرســتان تا
کستان، سرمایه اجتماعی بر  که ازنظر پاسخگویان در شهرستان تا این میانگین ها نشان  می دهند 
اســاس تحلیل های آماری نســبت به دیگر شهرستان ها جایگاه به نســبت پایین تری دارد. ولی در 
کل استان قزوین نیز میانگین  شهرســتان آوج ســرمایه اجتماعی جایگاه به نسبت بهتری دارد. در 
که در اســتان قزوین  کــه نشــان دهنده این اســت  کمتــر از عــدد میانگیــن ۳ قــرار دارد  کلــی (2.98) 

سرمایه اجتماعی پایین تر از حد متوسط است.

گرفتن از آن ها، میانگین  با ترکیب و تجمیع پاسخ های مربوط به شاخص های مختلف و میانگین 
ســرمایه اجتماعی در اســتان قزوین در سطوح ســه گانه سرمایه اجتماعی نیز به تفکیک و میانگین 
که در جدول  کل ســطح اســتان نیز مشخص شــده است. آمار به دســت آمده  ســرمایه اجتماعی در 
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4-117 و در شــکل 4-6 منعکس شــده است. این آمار میانگین سرمایه اجتماعی در استان قزوین 
کل در اســتان نشــان می دهد، امکان مقایسه را  کنار ســرمایه اجتماعی  را در هریک از ســطوح و در 
کدام باالتر است و  کدام ســطح سرمایه اجتماعی پایین تر و در  فراهم می ســازد و نشــان می دهد در 

کل چگونه است. نسبت آن ها با سرمایه اجتماعی در 

جدول 4-117. میزان سرمایه اجتماعی در استان قزوین دامنه یک تا پنج
دامنه 1 تا 5سرمایه

2.98سرمایه اجتماعی استان

کالن 2.54سرمایه اجتماعی سطح 

2.82سرمایه اجتماعی سطح میانی

۳.58سرمایه اجتماعی سطح خرد

شکل 4-6. میانگین سرمایه اجتماعی استان قزوین

ج در جــدول 4-117 و شــکل 4-6 نشــان می دهــد، میانگیــن میــزان ســرمایه  چنانکــه آمــار منــدر
کالن در اســتان قزوین، تنها میانگین ســرمایه اجتماعی در  اجتماعی در ســه ســطح خرد، میانی و 
کمی باالی عدد میانگین متوسط ۳ قرار دارد و میزان آن متوسط رو به  سطح خرد (۳.58) مقدار 
کالن و میانی پایین تر از عدد میانگین  باالســت؛ اما میانگین میزان ســرمایه اجتماعی در دو سطح 

حد متوسط ۳ قرار دارد.
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کالن و میانی است  این اعداد نشان دهنده وضعیت نامناسب سرمایه اجتماعی در این دو سطح 
کالن پایین ترین میــزان را دارد. از  و به ویــژه نشــان می دهــد میانگیــن ســرمایه اجتماعی در ســطح 
کالن، میانگین سرمایه اجتماعی  بین میانگین های سرمایه اجتماعی در سه سطح خرد، میانی و 
که مقداری از متوسط پایین تر است. این  که برابر با 2.98 است  کل استان به دست آمده است  در 
کل استان به پایین تر  مقایســه نشــان می دهد یکی از عوامل مهمی میانگین ســرمایه اجتماعی در 
که علل و ریشه های پایین  کالن است  کشانده پایین بودن سرمایه اجتماعی سطح  از حد متوسط 

ج از استان است. بودن آن تا حد زیادی در خار

زمینــه ای- متغیرهــای  حســب  اســتان  کل  اجتماعــی  ســرمایه  میانگیــن  شــاخص 
اجتماعی

گرفتــن از آن ها و  پــس از ترکیــب و تجمیــع پاســخ های مربوط به شــاخص های مختلــف و میانگین 
مشــخص شــدن میانگین سرمایه اجتماعی در اســتان قزوین، درصد و میانگین سرمایه اجتماعی 
برحســب متغیرهای زمینه ای اجتماعی، ســعی شد رابطه و نسبت معناداری متغیرهای زمینه ای 
- اجتماعی با مؤلفه ها و شــاخص های ســرمایه اجتماعی در اســتان قزوین با توجه به پاســخ های 
پاســخگویان ســنجیده شــود و ســطح معنــاداری ایــن رابطــه تعییــن شــود. نتایــج به دســت آمده 
در جــدول 4-118 منعکس شــده اســت؛ چنانکــه در جــدول 4-118 مشخص شــده اســت، میــزان 
و میانگیــن ســرمایه اجتماعــی بــر اســاس مجموعــه ای از متغیرهــای زمینــه ای- اجتماعــی نشــان 
که تفاوت هایی بیــن درصدها و میانگین های محاسبه شــده  داده شــده اســت. مالحظه می شــود 
بــرای هرکــدام از متغیرهای زمینه ای- اجتماعی وجود دارد. این تفاوت ها بنا به نتایج آزمون های 
آماری مربوط به هرکدام از متغیرها غیر از متغیر مذهب، جنســیت و وضع تاهل معنادارند؛ زیرا در 
تمام متغیرها ســطح معنا داری پایین تر از عدد 0.05، اما در متغیرهای مذهب، جنســیت و وضع 

تاهل سطح معناداری باالتر از عدد 0.05 قرار دارد.
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جدول 4-118. میانگین سرمایه اجتماعی در استان قزوین حسب متغیرهای زمینه ای-اجتماعی

آمارهسطح معناداریمیانگینمتغیر

محل سکونت
2.7550شهر

0.0010۳.۳77
۳.0045روستا

جنس
2.8419مرد

0.1252.۳60
2.8804زن

سن

182.8۳02 تا 29 سال

0.00۳5.840 ۳02.85۳4 تا 54 سال

552.9807 سال به باال

سواد

۳.0044بی سواد

0.0027.166

۳.1556سواد

۳.1698ابتدایی

2.9670متوسطه

2.8164دیپلم

2.7277تحصیالت عالی

وضع فعالیت

2.8217شاغل بخش خصوصی

0.0004.990

2.8909شاغل بخش دولتی

2.7488بیکار

2.9241خانه دار

2.91۳1محصل

2.9259بازنشسته

وضع تاهل

2.8787متاهل

0.0642.760 2.819۳مجرد

2.811۳سایر

مذهب

2.8585شیعه

0.8800.128 2.8017سنی

2.8151اقلیت های دینی





5-1. بخش اول: عوامل موثر بر وضعیت سرمایه اجتماعی در استان قزوین
بررسی سرمایه اجتماعی در استان قزوین به ما نشان داد وضعیت سرمایه اجتماعی در سه سطح 
که وضعیت  کالن، میانــی و در خــرد درمجمــوع از متوســط پایین تر اســت. این آمار نشــان می دهد 
سرمایه اجتماعی در استان قزوین در وضعیت مناسب و مورد انتظار نیست. بررسی ها و آمارهای 

منتشرشده پیشین نیز همین وضعیت را تائید می کنند.

که مرکز بررســی های اســتراتژیک ریاســت جمهوری تحت نام بحران ســرمایه اجتماعی  گزارشــی  در 
کــرده اســتان قزویــن ازنظر شــاخص  و بــر اســاس افــکار ســنجی انجام شــده در ســال 1۳9۳ منتشــر 
کشــور از وضعیت مناســبی برخوردار نیســت.  ســرمایه اجتماعی، در مقایســه با ســایر اســتان های 
کردســتان، تهران و خراســان  گزارش اســتان قزوین پــس از اســتان های اصفهــان،  بــر اســاس ایــن 
کشور در ارتباط با این شاخص قرارگرفته است. استان قزوین ازنظر  رضوی در رتبه بیست و هفتم 
که در ارتباط با برخی زیر  کشــور قرار دارد  کالن در رتبه بیســت و ششم  ســرمایه اجتماعی در ســطح 
کالن از قبیل پنداشت نسبت به موفقیت نظام در حل مشکالت  شــاخص های ســرمایه اجتماعی 
کشــور)؛ پنداشــت نســبت بــه موفقیت نهادها و ســازمان ها در انجام وظایــف (رتبه ۳0) و  (رتبه 28 
پنداشت نسبت به مطلوب بودن جامعه (رتبه 27) وضعیت مناسبی را تجربه نمی کند. همچنین 

5 عوامل موثر بر وضعیت سرمایه 
اجتماعى در استان قزوین و ظرفیت های  
موجود استان برای ارتقاء آن

فصل پنجم:  عوامل موثر بر وضعیت سرمایه اجتماعی 
در استان قزوین و ظرفیت های موجود استان برای 
ارتقاء آن
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که در این ســطح  کشــور قرارگرفته  این اســتان ازنظر ســرمایه اجتماعی در ســطح میانی در رتبه 28 
بدترین وضعیت را در ارتباط با زیر شــاخص هایی چون پنداشــت نســبت به عملکرد و پاســخ گویی 
گروه های شــغلی و حرفه ای (رتبه ۳1) و پنداشــت نسبت  ســازمان ها به نیازها (رتبه ۳0)، عام گرایی 
گی هــای اخالقی مثبــت مســولین (رتبه 27) داراســت. اســتان قزوین درزمینه  ی ســرمایه- بــه ویژ
کشــور قرارگرفته اســت (مرکز بررســی های  اجتماعی در ســطح خرد نیز در جایگاه بیســت و هشــتم 

استراتژیک ریاست جمهوری، 1۳98).

گرچه  که ا این وضعیت یک عالمت و نشانه ضعیف (weak signal ) است. عالمت و نشانه ضعیفی 
چنــدان بــه چشــم نمی آید، اما می تواند نشــانه و زمینه رویدادها و اتفاقات بزرگ در آینده باشــند. 
که ضرورت توجه به وضعیت سرمایه اجتماعی در استان، شناسایی  این وضعیت هشداری است 
گوشــزد می کند.  عوامــل بــروز این وضعیــت و تالش برای یافتن راهبــردی برای اصالح و ارتقاء آن را 
که از تعامالت اجتماعی  که این نوع از سرمایه  نکته بسیار مهم درباره سرمایه اجتماعی این است 
شــکل می گیــرد، ثابت و همیشــگی نیســت بلکه بــا توجه به ماهیت ســیال و پویــای آن تحت تاثیر 
کــه ارتباطات اجتماعــی را تحت تاثیر قــرار می دهد دچار تغییر و تحول می شــود؛  عوامــل مختلفــی 

کاهش و یا افزایش یابد. بنابراین دچار نوسان و در زمانه ای مختلف ممکن است 

که ارتباطات و تعامالت اجتماعی با  که همان گونه  گی ســرمایه اجتماعی دال بر این اســت  این ویژ
کاهش سرمایه اجتماعی می شود،  که موجب  تاثیرپذیری از برخی عوامل به گونه ای شکل می گیرد 
می تــوان بــا به کارگیری برخــی از عوامل ارتباطــات و تعامالت اجتماعی را در جهــت افزایش و ارتقاء 
ســرمایه اجتماعــی تحــت تاثیــر قــرارداد؛ بنابراین با ارائــه راهبردها و اتخاذ سیاســت های مناســب 
که  کــرد. البته توجه به این نکته ضروری اســت  می تــوان در جهــت ارتقــاء ســرمایه اجتماعی اقدام 
گهانی اتفاق نمی افتد، بلکه تدریجی و در طول  کاهــش یا افزایش ســرمایه اجتماعی به یک بــاره و نا
کاهش ســرمایه اجتماعــی به تدریج اتفاق می افتد و ممکن اســت در  زمــان شــکل می گیرد. افول و 
کند؛ بنابراین  یــک جامعه ســرمایه اجتماعی باال و در وضعیت مناســبی باشــد، اما به تدریج افــول 
کاهش می توان مانع  کاهشــی ســرمایه اجتماعی و اقدام جهت جلوگیری از  بااطالع یافتن از فرایند 
کمک به ارتقاء ســرمایه اجتماعی نباید  افول بیشــتر شــد. از ســوی دیگر وقتی اقدام می شــود برای 
که به محض آغاز اقدامات در این جهت به یک باره ســرمایه اجتماعی ســیر صعودی  انتظار داشــت 
کند. بلکه سیاســت ها و برنامه ها در این جهت باید اســتمرار داشــته باشــد تا در طول زمان و  پیدا 

به تدریج شاهد فرایند بهبود و ارتقاء سرمایه اجتماعی باشیم.
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که پس از بررســی وضع موجود ســرمایه اجتماعی در اســتان قزوین  در این پژوهش بنابراین بوده 
کنونی ســرمایه اجتماعی این اســتان را شــکل  که وضع  در ســال 1۳99، ضمــن شناســایی عواملــی 
داده اند، ظرفیت های موجود در استان جهت ارائه راهکار برای ارتقاء سرمایه اجتماعی پیشنهاد 
شــوند. بــرای اینکــه پــی ببریم چرا ســرمایه اجتماعی در اســتان قزوین وضعیت مناســبی ندارد؟ و 
کنونی آن  کنیم شناســایی عوامــل موثر بر وضــع  کمــک  چگونــه می توانیــم بــه ارتقــاء و افزایــش آن 
کنونی سرمایه اجتماعی در استان  ضروری اســت. با شناســایی عوامل موثر بر شکل گیری وضعیت 
و شناســایی ظرفیت هــای موجــود در اســتان، می توان راهبردهایــی را برای تاثیرگذاری بر ســرمایه 

کرد و با بکار بستن آن ها به ارتقاء سرمایه اجتماعی مدد رساند. اجتماعی جستجو 

که  بــا ایــن رویکــرد در این بخش تالش می شــود تا مهم ترین عوامــل اثرگذار بر ســرمایه اجتماعی را 
کنونی ســرمایه اجتماعی در اســتان موثر بوده اند شناســایی شــوند. در این  در شــکل دادن وضع 
کارشناســان و  جهــت ضمــن مرور ادبیات موجود، با برگزاری نشســت های تخصصی و دریافت نظر 
ذینفعان موضوع در اســتان برای شناســایی و اســتخراج عوامل اثرگذار بر وضع ســرمایه اجتماعی 
اســتان، ظرفیت های موجود در اســتان و راهبردهای پیشنهادی برای ارتقاء سرمایه اجتماعی در 

استان اقدام شد.

کــه بر وضعیت ســرمایه اجتماعی در اســتان قزوین موثر بوده انــد و با رفع آن ها  در معرفــی عواملــی 
شــرایط بــرای بهبــود وضعیــت ســرمایه اجتماعــی در اســتان فراهــم می شــود، می تــوان بــه عوامل 
کــرد. در ایــن پژوهش بر اســاس روش و نظریه تحلیل الیه ای علت ها ســعی شــده  مختلفــی اشــاره 
است تا عوامل اثرگذار بر سرمایه اجتماعی در چارچوب این روش و در الیه های مختلف شناسایی 
و معرفی شوند. چنانکه در مدل مفهومی پژوهش توضیح داده شد، بر اساس روش و نظریه تحلیل 
که تنها تحــت تاثیر یک یا  الیــه ای علت هــا، پدیده هــای اجتماعی پدیده های پیچیده ای هســتند 
که با شناســایی آن عامل بتوان در جهــت تاثیرگذاری بــر وضعیت اجتماعی  دو عامــل قــرار ندارنــد 
گون در شــکل گیری آن  گونا کــرد. بلکه عوامل متعــدد و مختلفــی در الیه های  موردمطالعــه اقــدام 
کرد.  وضعیــت دخالــت و تاثیــر دارنــد؛ بنابرایــن باید به عوامــل متعــدد در الیه های مختلــف توجه 

گرچه ممکن است میزان تاثیر این عوامل متفاوت باشد اما توجه به آن ها ضرورت دارد. ا

روش و نظریــه تحلیــل الیه ای علت ها عوامل موثر در شــکل گیری پدیده هــای اجتماعی را در چهار 
کــه الیــه ظاهــری و قابل رؤیــت اســت. دوم الیــه  الیــه طبقه بنــدی می کنــد. الیــه اول الیــه لیتانــی 
کید دارد. سوم  گی های سیستمی بر پدیده های اجتماعی تأ که به تاثیر ساختارها و ویژ سیستمی 



سنجش سرمایه اجتماعى در استان قزوین و راهبردهاى ارتقاء آن 226

گفتمان ها را بر پدیده های اجتماعی توضیح می دهد و  که تاثیر باورها، اعتقــادات و  گفتمانــی  الیــه 
که در آن تاثیر نگرش های رســوب شــده و اسطوره ای در ذهن ها بر  چهارم الیه ســمبل ها و نمادها 
پدیده های اجتماعی را بررســی می شــود. در این پژوهش ســعی شــده با در نظر داشــتن این روش 

عوامل مختلف موثر بر سرمایه اجتماعی در استان قزوین در الیه های چهارگانه معرفی شوند.

در ایــن پژوهــش بــا توجه به چهار الیه مورداشــاره درروش و نظریه تحلیل الیــه ای علت ها، در الیه 
که بر ســرمایه  کاربــرد ابزارها و امکاناتی  ظاهــری و قابل رؤیــت، بــه عملکردهــا، اقدامــات، چگونگی 
اجتماعی تاثیر داشــته اند توجه می شــود. در الیه سیســتمی، به نظام ها و ساختارهای اجتماعی، 
فرهنگی، اقتصادی، سیاسی پرداخته می شود تا چگونگی تاثیر آن ها بر وضعیت سرمایه اجتماعی 
گفتمان ها و باورهاســت، تالش می شــود تــا باورها و  کــه الیــه  در اســتان بیــان شــود. در الیــه ســوم 
کنونی سرمایه اجتماعی شده اند معرفی شوند؛ و در الیه  که موجب شکل گیری وضع  نگرش هایی 
که ژرف ترین الیه محســوب می شــود و معموال بر رفتارها تاثیر می گذارند بدون آنکه بشــود  چهارم 
که در ذهنیت ها وجود دارد و بر رفتارها  ردی از آن ها دید، سعی می شود نمادها و الگوهای رفتاری 

و نگرش ها تاثیر می گذارد شناسایی شوند.

در شناســایی ظرفیت ها و ارائه راهکار برای ارتقاء ســرمایه اجتماعی در استان نیز تالش می شود از 
همین روش اســتفاده شــود و با در نظر داشــتن ظرفیت های موجود و ظرفیت ســازی در الیه های 
مختلــف، راهبردهایــی بــرای تاثیرگذاری بر عوامل موثر بر ســرمایه اجتماعــی در الیه های چهارگانه 

کمک به ارتقاء سرمایه اجتماعی در استان پیشنهاد شود. باهدف 

5-1-1. عوامل زمینه ای موثر بر وضعیت سرمایه اجتماعی در استان قزوین
که  هــر افــکار ســنجی و سنجشــی از نگرش مردم صــورت می گیرد در فضا و شــرایطی اتفــاق می افتد 
کــردن آن از مردم وجود نــدارد؛ بنابراین تا حد زیــادی این عوامــل می توانند بر نتایج  امــکان جــدا 
افــکار ســنجی تاثیــر بگذارند. این یکــی از مشــکالت پژوهش های حــوزه علوم اجتماعی به حســاب 
که از افکار سنجی حاصل می شود، توجه به تاثیرات فضا  می آید. بر این اساس با توجه به نتایجی 
گرفته ضروری اســت. البته بررســی دقیق تاثیــر این عامل بر  کــه پژوهــش در آن صــورت  و محیطــی 
نتیجه افکار سنجی نیاز به پژوهشی مستقل دارد؛ اما برای تجزیه وتحلیل نتایج به دست آمده الزم 

که بر پژوهش و نتایج آن دارد توجه شود. است به این عامل و تاثیرات احتمالی 

که هم زمان با آن رویدادهایی در جامعه  پژوهش حاضر نیز در فضا و در شرایطی انجام شده است 



227تای ا:تمل  عوامی موار ار و ییس سرمایه ارمماعی د  اسماف ق وتن و یرتیس صای مورود اسماف ارای ا تنا  صف

کــه می توان آن هــا را مخرب ســرمایه اجتماعی بــه شــمار آورد (البته تاثیــر رویدادها بر  اتفــاق افتــاد 
که در  سرمایه اجتماعی می تواند مثبت و سازنده و یا منفی و مخرب و یا دوگانه باشد. بدین معنا 
بخشــی تاثیر مثبت داشــته باشــد اما بر بخشــی دیگر تاثیر منفی. اینکه این عوامل ناشــی از شرایط 
و فضــای انجــام افکار ســنجی تاثیر مثبت یا منفی بر ســرمایه اجتماعی داشــته باشــد تا حد زیادی 
گر به درســتی مدیریت شــود می تواند تاثیر  بــه چگونگــی مواجهه با آن شــرایط و مدیریت آن دارد. ا
گر به درســتی مدیریت نشــود می تواند تاثیــر منفی بر جای بگــذارد). این  مثبــت داشــته باشــد اما ا
کــه در آن زمــان و در زمــان منتهی به  پژوهــش در زمانــی بــه ســنجش ســرمایه اجتماعــی پرداخت 
که با توجه بــه پیامدهای آن ها تاثیرات مخربی بر ســرمایه اجتماعی  آن رویدادهایــی اتفــاق افتــاد 
که در زمان نزدیک به زمان افکار ســنجی اتفاق می افتند، به علت آنکه  داشــتند؛ زیرا رویدادهایی 
در خاطره ها زنده هســتند و اذهان دچار فرایند فراموشــی و تاثیرپذیری از رویدادهای بعد از آن ها 

نشده اند، تاثیراتشان بر اذهان عمومی بسیار زیاد است. مهم ترین این رویدادها عبارت اند از:

کرونا. این رویداد غافلگیرکننده اثرات منفی مادی و روحی روانی بسیار - 1 شیوع ویروس 
مخربی بر جامعه و مردم داشت و نارضایتی های فراوانی را در پی آورد و عدم خشنودی 
را در جامعــه موجــب شــد. ایــن نارضایتــی و عدم خشــنودی قشــرهای مختلــف مردم 
کشــور و نگرانی هــا و بدبینی هــای ناشــی از آن دیدگاه مــردم در مورد  جامعــه در سراســر 
مســائل اجتماعی را به شــدت تحت تاثیــر قرارداد و نارضایتی و بدبینــی را به حوزه های 
مختلف حتی روابط اجتماعی سرایت داد. بر این اساس نه تنها موجب منفی اندیشی 
درباره روابط بین مردم و نهادهای دولتی و ســازمان ها شــد بلکه حتی روابط بین افراد 
گروه ها و نهادهای اجتماعی را نیز متاثر ســاخت. به ویژه با افزایش  بــا یکدیگــر و افراد با 
استرس ها و مشکالت روحی و روانی، بدبینی ها و نارضایتی ها را افزایش داد و در برخی 
کاهش شاخص های سرمایه اجتماعی شد. (البته به نظر می رسد تاثیر  از موارد موجب 
کرونا دوگانه بوده باشــد. درحالی که نســبت به بخش بهداشت و درمان اعتماد  شــیوع 
کــرد، بدبینــی و بی اعتمادی نســبت بــه بخش های دیگــر به ویژه  و خوش بینــی ایجــاد 

بخش های اقتصادی را افزایش داد).
که ســنجش - 2 وقــوع ســیل های بنیان کــن ســال 1398. در ســال منتهی به ســال 1۳99 

گرفتار ســیل های  گرفت شــهرهای مختلفی ایران  ســرمایه اجتماعی در اســتان صورت 
گرفت،  که صــورت  گرچــه در اســتان قزوین با برنامه ریــزی و اقداماتی  مخربــی شــدند. ا
ســیل آثــار مخربــی به بار نیاورد، امــا با توجه به فضای رســانه ای و انعکاس وضعیت بد 
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که  گرفتــه را  گرفتار ســیل نشــدند، اقدامــات صورت  که  مــردم ســیل زده، مردم اســتان 
مانع اثرات تخریبی سیل در استان شد (و می توانست عامل افزایش سرمایه اجتماعی 
کنار ســیل زدگان یافتنــد. لذا ویرانی های  باشــد) ندیدنــد، ولی با موج خبری خود را در 
کــه اثــرات مخــرب مــادی و روحــی و روانی به همــراه داشــت در برخی از  ناشــی از ســیل 

شاخص ها موجبات تخریب سرمایه های اجتماعی را به همراه داشت.
حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی. این رویداد و فضای خبری ناشی از آن نیز در سال - 3

1۳98 (درحالی که شهادت سردار سلیمانی موجبات تقویت سرمایه اجتماعی را فراهم 
کرد، چنانکه همبســتگی ملی را رقم زد) اثر تخریبی بر ســرمایه اجتماعی داشــت. نحوه 
کــه درباره علــت و چرایی وقوع  گزارش هایی  اطالع رســانی دربــاره ایــن حادثه و ســپس 
که در پی آن اتفاق افتاد، مخرب اعتماد و سرمایه  حادثه ارائه شد، با فضاسازی خبری 

اجتماعی بود.
کثــری دولــت وقت آمریــکا و فشــارهای ناشــی از آن بــر مردم. - 4 سیاســت فشــار حدا

که مشــخصًا هدف از آن تحت فشــار قــرار دادن دولت ایران  کثــری  سیاســت فشــار حدا
از طریــق تحت فشــار قــرار دادن مــردم بود طی ســال های منتهی به ســال 1۳99 (زمان 
افکار ســنجی ســرمایه اجتماعی) با افزایش مشــکالت اقتصادی زمینه های نارضایتی و 
که می کوشید با تحت فشار قرار  ناخشنودی در جامعه را فراهم آورده بود. این سیاست 
دادن مردم آن ها را نسبت به دولت و سیاست های آن بدبین سازد، با ایجاد نارضایتی 
کاهش آن شد؛ بنابراین  و ناخشنودی سرمایه اجتماعی را تحت تاثیر قرارداد و موجب 
کثری  که با اجرای سیاســت فشــار حدا فضــا و زمینه هــای ناخشــنودی و عــدم رضایت 

کاهش سرمایه اجتماعی محسوب می شود. عاملی برای 
تــداوم و اســتمرار مشــکالت و معضــالت اقتصــادی و مصائــب ناشــی از آن بــرای - 5

مردم. مشــکالت اقتصادی و فشــار ناشــی از آن در سال 1۳99 نسبت به سال های قبل 
کرد. این مشــکالت زندگــی مردم را از ابعاد  کاهــش نیافت بلکه افزایش نیز پیدا  نه تنهــا 
مختلــف تحت تاثیر قــرار داده و نه تنها تاثیرات منفی مــادی بلکه تاثیرات منفی روحی 
و روانی هم به دنبال داشــته و ســرخوردگی و ناامید نسبت به بهبود اوضاع اقتصادی و 
که در طی  معیشت را در پی داشته است. بر این اساس ناخشنودی از وضع اقتصادی 
ســال های قبل ایجادشــده بود در ســال 1۳99 نیز نه تنها ادامه یافت بلکه تشدید شد. 
این مشکالت و ناخشنودی و نارضایتی ناشی از آن بدبینی و نارضایتی روزافزون مردم 
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را در پــی داشــته و درنتیجــه از ابعــاد مختلــف تاثیر منفی بر ســرمایه اجتماعــی بر جای 
کاهش شاخص های سرمایه اجتماعی شده است. گذاشته و موجب 

5-1-2. شناســایی و معرفــی عوامل موثر بر وضعیت ســرمایه اجتماعی در الیه های 
مختلف

که از روش و نظریه تحلیل الیه ای علت ها اتخاذشــده است برای  بر اســاس مدل مفهومی پژوهش 
شناســایی وضع موجود ســرمایه اجتماعی مســیر حرکت از سطح به عمق اســت؛ یعنی از الیه های 
لیتانی شــروع و به الیه اســطوره ها، ســمبل ها و نمادها می رســد؛ اما هنگام ارائه راهکار برای تغییر 
و اصــالح وضــع موجــود جهــت شــکل دادن وضــع مطلــوب، بررســی از الیه هــای ژرف یعنــی الیــه 
اســطوره ها، ســمبل ها و نمادها شــروع می شــود و به الیه ظاهری یعنی الیه لیتانی ختم می شــود؛ 
کــه بررســی وضع موجــود ســرمایه اجتماعی را در دســت بررســی داریم و  بنابرایــن در ایــن قســمت 
بناســت عوامل موثر در شــکل گیری وضع نامناســب سرمایه اجتماعی در اســتان قزوین شناسایی 
و معرفی شــوند، باید بررســی خود را الیه های ســطح ظاهری (لیتانی) شــروع و به ســمت الیه های 
کنیم. با برگزاری نشســت های خبرگانی یک به یک الیه ها از ســطح به عمق بررســی  عمیق تر حرکت 
کنونی ســرمایه اجتماعی در اســتان قزوین در هر الیه های مختلف به  شــدند و عوامل موثر بر وضع 

ح زیر معرفی شدند. شر

5-1-2-1. عوامل موثر بر وضعیت سرمایه اجتماعی در الیه لیتانی
در بررســی الیه هــای ظاهــری (لیتانی) یک پدیــده اجتماعی بــه عواملی پرداخته و توجه می شــود 
به عین قابل رؤیت هستند و اغلب افراد جامعه آن را مشاهده می کنند و تاثیرات منفی یا مثبت آن 
ح می شــوند و در رســانه ها و اخبار به وفور آن ها پرداخته  را درک می کنند. به ویژه آنکه به کرات مطر
گرچه ریشــه در جــای دیگر دارند، امــا نمی توان  که ا می شــود. آن هــا از عوامــل تاثیرگذاری هســتند 
که در شکل گیری وضعیت نامناسب  گرفت. در اینجا به برخی از این عوامل  تاثیرات آن ها را نادیده 

سرمایه اجتماعی در استان موثرند پرداخته می شود.

کالن بر ســطح استانی: وجود شکاف ها و مشــکالت اقتصادی در - 1 تاثیر مشــکالت ســطح 
کالن به  کالن و ســرایت آن به سطوح اســتانی و ســرایت نارضایتی از برنامه های  ســطح 

برنامه های استانی.
فقدان اجماع نخبگانی و نداشــتن چشــم انداز واحد: فقدان اجماع و چشم انداز واحد - 2
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و مشترک درباره آینده استان.
محدودیــت منابع و اعتبارات: اختصاص ســرمایه و بودجه محدود دولتی برای اجرای - ۳

ح ها و برنامه های استانی. طر
کــردن طوالنی مــدت مردم با - 4 تــداوم و اســتمرار مشــکالت اقتصادی: دســت وپنجه نرم 

مشکالت اقتصادی و عواقب آن و ایجاد نارضایتی و حس بدبینی.
گســترش مشــکالت اجتماعــی: افزایــش مشــکالت اجتماعــی (ماننــد طالق، - 5 افزایــش و 

کرده و یا شــاهد  که هر خانــواده به گونه ای آن را تجربه  اعتیــاد، جرائــم و ...) به گونــه ای 
آن بوده است.

فرایند رو به بدتر شــدن و تیرگی وضعیت رفاهی و اقتصادی: روند بدتر شــدن مشکالت - 6
گذشــته و از دســت رفتــن امید بــه بهبــودی اوضاع (گرانــی، تــورم، بیکاری،  نســبت بــه 
کاهــش ارزش پــول ملــی، ... هیچ کدام روند روبه بهبود نداشــته اند، بلکه سال به ســال 

گذشته بدتر شده اند). نسبت به 
شــکاف ها و منازعــات سیاســی: اختالفات و رقابت های سیاســی و ایجــاد بدبینی های - 7

متقابل و سرایت آن به جامعه.
نهادهــای - 8 و  دولتــی  وادارات  ســازمان ها  از  نارضایتــی  افزایــش  نارضایتــی:  افزایــش 

اجتماعی.
فقدان مسولیت پذیری و پاسخگویی: نپذیرفتن مسولیت و پاسخگو نبودن در سطوح - 9

مختلــف مدیــران چــه در دســتگاه های دولتی و چه در ســازمان ها، ادارات و شــرکت ها 
دریافت کننــدگان  بی اعتمــادی  و  نارضایتــی  بــروز  درنتیجــه  و  غیردولتــی  و  خصوصــی 

کاالها. خدمات و 
گروه های - 10 که ارائه می شــود: عدم رضایت از عملکرد مشــاغل و  عدم رضایت از خدماتی 

که ارائه می دهند. شغلی، متخصصان (حتی متخصصان تحصیل کرده) و خدماتی 
کیفیــت - 11 و  ســرعت  از  رضایــت  عــدم  خدمــات:  ارائــه  کیفیــت  و  ســرعت  از  نارضایتــی 

خدمات رسانی سازمان ها وادارات.
عدم درک متقابل و برآورده نشــدن انتظارات و تقاضاها: انتظارات باالی مردم و عدم - 12

شناخت و درک انتظارات مردم از سوی ارائه کنندگان خدمات.
کاالها و خدمات تولید - 1۳ کیفیت پایین  کیفیت محصول و قیمت آن:  عدم تناسب بین 
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داخل (توســط صنایع، شــرکت ها و مؤسســات) در مقابل قیمت آن و نارضایتی مردم از 
آن ها.

کاال - 14 ضعف خدمات پس از فروش: عدم مســولیت پذیری، پاســخگو نبودن پس از ارائه 
و خدمت و بالتکلیف ماند مصرف کننده.

فقدان صبوری و بردباری متقابل: پایین بودن آستانه تحمل در مواجهه با ارباب رجوع - 15
کاال و خدمت و فقدان فرهنگ تحمل نظر و سخن مخالف. و دریافت کننده 

سیاســت ها و رویه هــای متفــاوت ســازمان ها در ارائه یک خدمت مشــابه: ســازمان ها - 16
گاهی یک خدمت مشــابه را به شــکل های مختلف عرضه می کنند (مثال رویه متفاوت 
که موجب  کاغــذی)  گاز، مخابــرات و ... دربــاره حــذف قبــض  ســازمان های آب، بــرق، 

کاهش اعتماد عمومی می شود. سردرگمی و 
حلقه مفقوده نظارت و ارزیابی درون ســازمانی: ضعف دســتگاه های نظارت و ارزیابی - 17

کارکنان در تعامل آن ها با ارباب رجوع. در سازمان ها وادارات درزمینه فعالیت 
گاهی و آشنایی مردم با مسائل شهرنشینی و حقوق - 18 گاهی: آ فقدان آموزش مناسب و آ

کنند)  و وظایف متقابل شهروندی (وظایف خود را انجام دهند و حقوق خود را مطالبه 
پایین است و آموزشی در این جهت صورت نگرفته و فرهنگ سازی نشده است.

کمــک بــه - 19 گســترش روحیــه بی تفاوتــی: بی تفاوتــی و عــدم آمادگــی بــرای مشــارکت و 
سازمان ها و نهادهای عمومی، دولتی و اجتماعی.

فقــدان حــس مســولیت و احســاس تعهــد اجتماعــی: پاییــن بــودن حس مســولیت و - 20
کاهش مشارکت های اجتماعی. احساس تعهد در مقابل دیگران و 

ضعف همبستگی اجتماعی به علت وجود شکاف های اجتماعی: شکافه ای اجتماعی - 21
کاهش همبستگی اجتماعی. گروه های قومی و فرهنگی مستقر در قزوین و  بین 

فقــدان حــس بومی گرایــی: چنــد پارگــی اجتماعــی و وجود خــرده هویت ها در ســطح - 22
اســتان موجب ضعف هویت جمعی اســتانی، عرق و عالقه اســتانی و بومی گرایی شــده 

است.
فقــدان نشــاط اجتماعــی و احســاس نارضایتــی از زندگــی: نتیجه فضای بی نشــاط و - 2۳

احساس نارضایتی از زندگی سرخوردگی، بی تفاوتی و بی اعتمادی است.
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5-1-2-2. عوامل موثر بر وضعیت سرمایه اجتماعی در الیه ساختاری و سیستمی
نظام هــا و ســاختارهای چــا چوب هایــی تقریبــًا صلبــی ایجــاد می کننــد و رفتارهــا را قالب بنــدی 
می کننــد و شــکل و جهــت می دهنــد. تمامــی رفتارهــا و اقدامــات در درون نظام ها و ســاختارها به 
جریان می افتند؛ بنابراین وجود ســاختار می تواند به شــکل گیری یک وضعیت مناســب اجتماعی 
گر در الیه سطحی و  یا برعکس به شــکل گیری وضعیت های نامناســب منتهی شــود. ازاین روست ا
ظاهری ما شاهد بروز رفتارهایی هستیم باید ریشه آن ها را در یک الیه عمیق تر یعنی در سیستم ها 
که تاثیر منفی بر  کنیم. در اینجا برخی از وضعیت های سیستمی و ساختاری  و ساختارها جستجو 

سرمایه اجتماعی در استان دارند معرفی می شوند.

کالن جامعه: اســتان قزوین بخشــی از سیســتم - 1 ارتبــاط سیســتمی بیــن اســتان و نظام 
کالن  کالن ملی و تابع آن بوده و از آن تاثیر می پذیرد. تاثیرپذیری استان از دیدگاه های 

ملی موجب سرریزی مسائل و مشکالت ملی به استان می شود.
گی در سطح ملی، استان را - 2 تمرکزگرایی و سیاست گذاری و برنامه ریزی متمرکز: این ویژ

از مشــارکت در سیاســت گذاری و برنامه ریزی بازمی دارد و در ســطح استانی از مشارکت 
مردمی و نهادهای مدنی در تصمیم سازی و تصمیم گیری جلوگیری می کند.

فقــدان ارتبــاط ســاختاری و نظام منــد بیــن مــردم بــا قانون گــذاران، سیاســت گذاران و - ۳
که  برنامــه ریزان: به دلیل ضعف حلقه های واســطی (مانند احــزاب و نهادهای مدنی) 
این ارتباط را برقرار می کنند، چنین ارتباطی شکل نگرفته و ارتباطات اغلب شخصی یا 

که تا حدی فسادزاست. گروهی است 
ســاختار فرهنگی-اجتماعــی ناهمگــن: اســتان قزویــن بــه لحــاظ فرهنگی-اجتماعــی - 4

(فرهنگی، زبانی، قومی و حتی تاریخی) دارای تنوع قومی و فرهنگی بوده و بخش های 
کســتان، قزویــن و  متفــاوت و متمایــز از یکدیگــر دارد. مثــال المــوت، بشــاریات، آوج، تا
کامــاًل ازنظــر فرهنگی-اجتماعــی متمایــز از یکدیگــر هســتند. از طرف دیگر اســتانی   ...
مهاجرپذیــر بــوده و جمعیــت مهاجر و بومــی آن بافــت و ترکیب متفاوتــی دارند. بعالوه 
کامــاًل متمایز اســت. این ســاختار ناهمگن  شــکاف بیــن بافــت شــهری و روســتایی آن 

بحران هویت جمعی استانی را در پی دارد.
گــذار - 5 کل، جامعــه در حــال  گــذار: جامعــه قزویــن و جامعــه ایــران در  بحــران مرحلــه 

اســت. بــر هم خوردن وفاق مبتنی بر ســنت ها و شــکل نگرفتن وفــاق اجتماعی جدید 
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که عدم تعادل های ناشــی از آن موجب بروز  گذار اســت  گی هــای جامعــه در حال  از ویژ
کاهش می یابد. که در آن شاخص های سرمایه اجتماعی  وضعیتی می شود 

ســاختار حکمرانی چندپاره: ســاختار حکمرانی چندپاره موجب رقابت های بی حاصل - 6
و مداخله در امور، تالش برای خنثی سازی یکدیگر و بی اثر شدن اقدامات می شود و به 

ترویج به بدبینی و بی اعتمادی در جامعه دامن می زند.
کشــاورزی، - 7 ســاختار اقتصــادی ناهمگــن: اقتصاد مبتنــی بر صنعــت، اقتصاد مبتنی بر 

گی هایی  اقتصــاد مبتنــی بر توریســم، یــا اقتصاد مبتنی بر تجــارت و بازرگانی همگــی ویژ
است که برای اقتصاد قزوین ذکر می شود. این ساختار ناهمگن گاهی باعث بالتکلیفی، 
گاه موجب رقابت های مخرب در سیاست گذاری ها، برنامه ریزی و اختصاص اعتبارات 

گاه تداوم فرایند توسعه را دچار چالش می نماید. می شود؛ و 
ســاختار اقتصــادی معلــق بین اقتصــاد دولتی و ســاختار اقتصــاد آزاد: ایــن تعلیق بین - 8

که بین آن دو  اقتصاد دولتی و رانتی و اقتصاد آزاد و بخش خصوصی و رفت و برگشــتی 
صورت می گیرد، ضمن شــکل دادن بی هویتی اقتصادی، تمام فعالیت های اقتصادی 
کــه دارد موجبــات بی اعتمــادی و نارضایتی  را متاثــر می ســازد و بــا توجــه به آثــار منفی 

می شود.
غیبــت ســرمایه اجتماعــی در اســناد و نظــام برنامه ریــزی: فقــدان توجــه بــه ســرمایه - 9

اجتماعی در اسناد و نظام برنامه ریزی موجب مغفول ماندن آن شده است.
کســب وکارهای جدید و اســتارت آپ ها: در جامعه - 10 فقدان ســاختار قدرتمند حمایت از 

که نیاز به سیســتم ســازی  کســب وکارهای جدیــد در حــال ظهور اســت  در حــال تغییــر 
و ایجــاد ســاختارهای مناســب برای حمایت و پشــتیبانی از آن هاســت؛ امــا با مقاومت 

ساختارهای موجود برای تغییر و اصالح، چنین ساختاری شکل نگرفته است.
کندی در - 11 گی موجب  گیر اداری: این ویژ ساختارها و دستگاه های پیچیده و دست و پا

ارائه خدمت و درنتیجه موجب نارضایتی می شود.
عدم شــفافیت در ادارات و فرایندهای خدمت رســانی: عدم شــفافیت موجب ابهام و - 12

درنتیجه سوءظن و بدبینی و بی اعتمادی می شود.
کارکنــان در ادارات - 1۳ کارکنــان: ضعــف روابــط بیــن  ضعــف روابــط درون ســازمانی بیــن 

کند و  کار و مســولیت خود توجــه  کارکنــان هریــک تنهــا بــه  و ســازمان ها موجــب شــده 
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کامل می کند عمل نماید؛ بنابراین ممکن است  که ارائه خدمت را  بی توجه به فرایندی 
کار ارباب رجــوع در یــک بخش انجام شــود اما به دلیل ضعف ارتباط درون ســازمانی در 

بخش دیگر متوقف بماند.
کارکنان در ادارات و سازمان ها: این ضعف - 14 ابهام و نامشــخص بودن تکالیف و وظایف 

در دستگاه های اداری موجب سردرگمی، پاس کاری ارباب رجوع، طوالنی شدن فرایند 
خدمت رسانی و درنتیجه بدبینی و بی اعتمادی می شود.

شــکاف سیســتمی بین ارائه کننده خدمت و دریافت کننده آن: در ســاختار نظام ارائه - 15
خدمــت جایگاهــی بــرای ارباب رجــوع و دریافت کننده خدمت دیده نشــده و یا ضعیف 

گیری وجود ندارد. است. رابطه از باال به پایین است و بازخورد 
کاال را - 16 یک طرفــه بــودن رابطــه در سیســتم تولیدکننــده و مصرف کننــده: تولیدکننــده 

تولید و روانه بازار می کند. تعامل با مصرف کننده وجود ندارد و اصل مشــتری مداری و 
گیری مغفول مانده است. بازخورد 

فقــدان یکپارچگــی سیســتمی و همــکاری بیــن بخشــی: ســازمان ها و دســتگاه های - 17
دولتــی و اداری هریــک فعالیت خود را آن چنانکه تشــخیص می دهــد انجام می دهد و 
که به هم افزایی و همکاری در یک مسیر واحد منجر  یکپارچگی و همکاری بین بخشی 

می شود وجود ندارد.
انعطاف ناپذیری سیســتمی: سیســتم ها و ســاختارهای اداری و دســتگاه ها در مقابل - 18

که بــا تغییرات و  تغییــرات مقاومــت می کننــد؛ بنابراین در ســازگاری با شــرایط جدیدی 
تحــوالت بــروز می کند مشــکل دارند و بــا تأخیر و به کندی برای پاســخگویی بــه نیازها و 
کنونی در مقابل تغییر برای ارائه  تقاضاهای جدید آماده می شــوند. چنانکه در شــرایط 
خدمــات الکترونیــک مقاومت صــورت می گیرد و این امر ارائه خدمت و پاســخگویی به 

کنونی جامعه را دچار مشکل می سازد. مردم در وضعیت 
گذار - 19 فقدان ســاختارهای جدید اجتماعی با هویت: جامعه اســتان جامعه ای در حال 

گذار ســاختارهای ســنتی با هویت ســنتی دگرگون شــده اما ساختارهای  اســت. در این 
جدید با هویت و قدرتمند جایگزین نشــده اســت. تغییر ســاختارهای اجتماعی سنتی 
که در جامعه  و شــکل گیری ســاختارهای جدید بی هویت وضعیت را به گونه ای رقم زده 
همــه بــه هم احســاس بیگانگــی دارند. این امــر پیوندهــا و اعتماد متقابــل را ضعیف و 

کاهش می دهد. مشارکت را 
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کــه در نظام - 20 گرچــه یکی از ســاختارهایی اســت  ضعــف ســاختارهای تعاونــی: تعاونــی ا
کشــور و جامعــه اســتان موردتوجه بــوده می تواند هــم در ایجاد مشــارکت و هم  ســنتی 
فعالیت هــای اقتصــادی، اجتماعــی و امــور جامعه موثر باشــد، اما به دلیــل عدم توجه 
کــردن آن به تغییرات و تحــوالت جدید،  بــه آن و همچنیــن تــالش نکردن برای ســازگار 
کــه از آن در اذهان باقی مانده  ضعیــف و نحیف باقی مانده اســت. عملکرد ضعیفی هم 

کاهش داده است. توجه و اقبال به آن را 
که - 21 فقدان نظام تامین اجتماعی قدرتمند: وجود یک نظام تامین اجتماعی قدرتمند 

کند در زمان بیماری، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی و ... موردحمایت قرار  فرد احساس 
می گیرد، موجب احساس امنیت، آرامش و اعتماد می شود؛ اما فقدان یا ضعف چنین 

سیستمی از ایجاد چنین احساس جلوگیری می کند.
فقدان ســاختارهای مشارکت مردم در امور اجتماعی: ســاختارهایی مانند نهادهای - 22

که مشــارکت های مردم در امور اجتماعی را ساماندهی  مدنی، ســازمان های مردم نهاد 
و هدایت می کنند وجود ندارد. اغلب مشارکت ها فردی یا در قالب ساختارهای سنتی 

که چندان با وضعیت جامعه امروزی سازگاری ندارد. است 
فقدان شبکه های ارتباطی در جامعه (بین مردم، نخبگان، متخصصین و مسولین): - 2۳

گروهــی را افزایــش می دهــد، امــکان  شــبکه های ارتباطــی ضمــن آنکــه تعامــالت بــرون 
را فراهــم می کنــد.  از تخصــص و توانمندی هــا  به کارگیــری و اســتفاده بهینــه و به جــا 
گروهی باعث می شــود درجایی  درحالی کــه فقــدان این ارتباط با تضعیف تعامالت بین 
توانمندی هــا و تخصص ها بالاســتفاده بماند اما درجایی دیگر رجــوع به بهره برداری از 

گیرد. نیمچه توانمندی و تخصص به وفور صورت 

گفتمانی و باورها 5-1-2-3. عوامل موثر بر وضعیت سرمایه اجتماعی در الیه 
که در جامعه جاری اســت توجه می شــود.  گفتمان هایی  گفتمانــی به باورها و اعتقادات و  در الیــه 
این باورها ممکن اســت درســت یا غلط باشــند اما وجود آن ها بر اقدامات و عملکردها و ساختارها 
تاثیــر می گــذارد؛ زیرا افراد بر اســاس باورهای فکری عمل می کنند؛ بنابرایــن آن ها عوامل مهمی در 
که تاثیرات  شــکل گیری یــک وضعیت اجتماعی محســوب می شــوند. در اینجا به بخشــی از باورهــا 

منفی عمیقی بر سرمایه اجتماعی دارند پرداخته می شود.

گســترده در بین مســولین و - 1 گیر: باور بــه اینکه فســاد به صورت  بــاور بــه وجــود فســاد فرا
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کــه  بــاور  ایــن  رواج دارد.  و در جامعــه  نهادهــای دولتــی  و  ادارات  آن هــا،  منســوبین 
گسترده  پارتی بازی، رشوه خواری، رانت خواری، اختالس و مواردی مانند این ها به طور 

ح شدن نمونه های عینی به شدت تقویت شده است. وجود دارد، با مطر
بــاور بــه وجود ظلم و فقــدان عدالت. حقوق افراد در جامعــه موردتوجه قرار نمی گیرد و - 2

به مردم ظلم می شود.
بــاور بــه وجــود تبعیــض و نابرابــری در جامعــه. در ســازمان ها، ادارات، نهادهــا و ... - ۳

تبعیض قائل می شوند و برخورد برابر با مردم صورت نمی گیرد.
که برای رفع مشــکالت مــردم و اداره امور - 4 کارآمدی ســاختارها: ســاختار هایی  بــاور به نا

کارآمدنــد و تــوان پاســخگویی بــه نیازهــا و  جامعــه طراحی شــده اند و عمــل می کننــد نا
تقاضاهــا را ندارنــد. لــذا ســازمان ها وادارات نیز در بــرآوردن نیازهــا و تقاضاهای مردم و 

رفع مشکالت آن ها درمانده اند.
باور به عمل نکردن به وظایف و تعهدات: باور به اینکه مســولین، ســازمان ها و نهادها - 5

کوتاهی می کنند و به درستی انجام وظیفه نمی کنند. در عمل به وظایف خود 
گروهــی بر منافــع جمعی: وجــود این بــاور موجب - 6 بــاور بــه ارجحیــت منافــع شــخصی و 

گروهی تصور  شــده مردم مســولین را جدا از خود و به فکر منافع شــخصی یا خانوادگی و 
کنند.

کســی - 7 بــاور بــه عــدم صداقــت و رواج دروغ گویــی در جامعــه: بــاور بــه اینکــه در جامعــه 
صداقت ندارد و دروغ گویی هم بین مسولین و هم بین مردم رواج دارد.

بــاور بــه بدتــر شــدن وضع در آینــده: با توجه بــه روند رو به بدتر شــدن اوضاع، هرســال - 8
کنونی نخواهد بود. این باور به ویژه در  گذشته آینده بهتر از وضع  نســبت به ســال های 

که در آرزوی وضع بهتری هستند، ناامیدکننده و مخرب است. بین جوانان 
کمیت قانــون تحقق نیافته - 9 که حا بــاور بــه قانون گریزی: ایــن باور در جامعه وجــود دارد 

و مردم و مسولین قانون گریزند. ازاین رو خود را نیز ملزم به تبعیت از قانون نمی بینند.
باور به بی فروغ شدن ارزش های اخالقی و هنجارهای ارزشی: باور به اینکه ارزش های - 10

اخالقی در جامعه در جامعه رو به افول است و به جای آن ها ضد ارزش ها و هنجارهای 
گسترش و افزایش است. غیراخالقی در حال 

بــاور بــه وجود ناامنی: احســاس ناامنــی و نگرانی نســبت به وضعیت خود و نســبت به - 11
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آینده فرزندان خود.
که در داخل - 12 کاالها و خدماتی  که  کاال و خدمات داخلی: این باور  کیفیت پایین  باور به 

کیفیت باالیی دارد  ج  کاال و خدمت ارائه شده از خار کیفیت است و  ارائه می شود فاقد 
به شدت در جامعه رواج دارد.

کاری - 1۳ کــه در ادارات  کارکنــان در ادارات: اغلــب مردم بــاور دارنــد  گذرانــی  بــاور به وقــت 
کارکنان عمدتا وقت گذرانی می کنند. صورت نمی گیرد و 

کار و - 14 گفتمــان  کار و خدمــت: در فرهنگ ســازمانی ادارات و نهادهــا  گفتمــان  ضعــف 
خدمت در مســیر خدمت مطلوب به مردم ضعیف اســت و اغلب فعالیت ها در حد رفع 

تکلیف صورت می گیرد.
گفتمان هــای مبتنی بــر هویت های - 15 گفتمــان هویــت و منافع جمعــی:  شــکل نگرفتــن 

گی های ســنتی اســتان است، بر  که ناشــی از ویژ خرد قومی، زبانی و فرهنگی در اســتان 
که براثر تغییرات جدید شــکل گرفته غلبه دارد  گفتمان مبتنی بر هویت و منافع جمعی 
و لــذا در انجــام فعالیت ها و عملکردها هم در درون جامعه و هم در دســتگاه ها وادارت 

گرایی به جای همگرایی می شود. تاثیر می گذارد و موجب وا
کــه جامعه عرصه - 16 بــاور بــه غلبــه رقابت بر همــکاری و تعاون در جامعــه: وجود این باور 

گروه خود اســت، افراد را  رقابت اســت و هرکس به دنبال منافع فردی خود، خانواده و 
از اینکه به فکر منافع جمعی و حقوق دیگران باشــند بازمی دارد و به ســوی تالش برای 

کثری برای خود سوق می دهد. کسب نفع حدا
گسترش شهرنشینی - 17 گفتمان حقوق شــهروندی: جامعه اســتان رو به سوی به  ضعف 

گفتمان شهرنشــینی و رعایــت حقوق و وظایف متقابل شــهروندی  دارد امــا فرهنــگ و 
کنند)  (وظایــف خــود را انجــام دهند و حقوق خود را مطالبه و حقــوق دیگران را رعایت 
گروهــی و اجتماعی زیادی را  ضعیف اســت. لــذا تعارضات و اختالفات بین فردی، بین 

موجب شده است.

5-1-2-4. عوامل موثر بر وضعیت سرمایه اجتماعی در الیه نمادها و استعاره ها
روش و نظریه تحلیل الیه ای قائل به این است که انسان ها در هنگام اقدام و عمل و برای بروز دادن 
که در طی سال ها در ذهن رسوب کرده اند  کنشی معموال به سمبل ها و نمادهای ذهنی  کنش یا وا
رجوع و منطبق بر آن عمل می کنند. درواقع افراد با الگوبرداری از این سمبل ها و نمادهای ذهنی 
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کنش می زنند. بر این اســاس شناسایی ســمبل ها، نمادها، الگوهای ذهنی و  کنش و وا دســت به 
که در شکل گیری  که در ذهن افراد وجود دارد برای پی بردن به رفتارهای اجتماعی  اسطوره هایی 
وضعیت هــای اجتماعی موثرند، برای شــناختن علــل و عوامل بروز یک وضعیت اجتماعی اهمیت 
که  می یابد و نمی توان آن ها را ازنظر دور داشــت. همین الگوها، ســمبل ها و نمادهای ذهنی است 
که به بازآفرینــی وضعیت قبل از  باوجــود تغییــرات در جامعــه موجب بازتولیــد رفتارهایی می شــود 
گاه  که در ناخودآ تغییر منجر می شود. با توجه به تاثیر عمیق و ژرف سمبل ها و نمادها و استعاره ها 
گســترده ای  افــراد جــای می گیــرد و به ذهنیت ها و عملکردها تاثیر می گذارد، نمادســازی به صورت 

برای ایجاد نگرش مثبت یا منفی نسبت به یک پدیده مورداستفاده قرار می گیرد.

که در فرهنگ و ادبیات رواج دارند و در جای خود  برخی از این نمادها ضرب المثل هایی هســتند 
گرفته می شوند. برخی نیز ساخته می شوند و یا به صورت جک و لطیف بیان می شوند. امروزه  بکار 
کــه رجــوع به ادبیات به ویژه از میان جوانان رخت بربســته لطیفه ســازی به ویژه در فضای مجازی 
که درباره  رواج فــراوان دارد و می توانــد تاثیرات عمیقی برجای بگــذارد. به عنوان مثال لطیفه هایی 
کند. ذکر  کامل اعتماد به آن هــا را زایل  محصــوالت تولید داخل ســاخته می شــود می تواند به طــور 
که  تمامی سمبل ها و نمادها در اینجا مقدور نیست اما تالش می شود برخی سمبل ها و نمادهایی 
در ذهنیت افراد جامعه ساخته شده و عمل بر اساس آن ها به سرمایه اجتماعی آسیب می رساند، 
کلیت جامعه و دولت و یا به بخش از جامعه و یا سازمان ها  که به  معرفی می شوند. برخی از آن ها 

و نهادهای خاص اشاره دارند عبارت اند از:

جدایــی دولــت از مردم: در طــول تاریخ ایران همواره دولت جدا از مردم تصور شــده اند - 1
(دولت هــای امپراتــوری، دولت هــای عصــر خان خانــی، دولت هــای اســتبدادی قبــل 
نوســازی، دولت دیکتاتوری عصر نوســازی، دولت رانتی پس از نوسازی همه به شکلی 
کــه نهاد دولت دچار آن شــده ولی  جــدا از مــردم بوده انــد). به رغــم تغییرات و تحوالتی 
همچنــان ایــن جدایــی در ذهنیت مردم وجــود دارد و منافع مــردم و دولت از هم جدا 

تلقی می شود.
دولت مسول مسائل ریزودرشت جامعه: دولت ضمن اینکه جدا از مردم تصور می شود - 2

به عنوان بزرگ جامعه (ناشی از فرهنگ پدرساالر) مسول همه مشکالت است و وظیفه 
کردن  کنــد. ازاین جهت مردم خــود را موظف بــرای هزینه  دارد بــرای حــل آن هــا اقدام 
بــرای حــل مســائل و رفــع مشــکالت نمی داننــد و همــه را از دولــت و نهادهــای مطالبه 
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می کنند. لذا در صورت برآورده نشدن ناراضی و بدبین می شوند.
گرفتن - ۳ کارگــزار دولــت نــه خــادم مــردم: ایــن تصــور موجــب جبهــه  ســازمان ها وادارات 

مردم در مقابل ســازمان ها و ادارات دولتی و حتی نهادهای عمومی مثل شــهرداری ها 
می شــود و از همــکاری بــا آن هــا پرهیز می شــود و در طــرف مقابل موجــب از موضع باال 
نگریســتن بــه مــردم و ارباب رجوع در ســازمان ها و ادارات می شــود. ایــن رابطه اعتماد 

متقابل و دلسوزی متقابل را نابود می کند.
کارآمــدی و ضعف: با این نماد و اســتعاره اعتماد به دولــت و امید به آن - 4 دولــت نمــاد نا

یکجا بر باد می رود.
گذشته می شود و امیدی 5-   سال به سال بدتر از این: اشاره به اینکه هرسال وضع بدتر از 

بــه بهبــودی اوضاع نیســت. این نماد مثبت اندیشــی و امید به آینــده را زایل می کند و 
موجب بی اعتمادی به مسوالن و توانمندی آن ها برای پیشبرد امور می شود.

اصــل بــر فســاد به جــای اصــل بــر برائــت: همــه فاســدند مگــر خــالف آن ثابت شــود. با - 6
نمادهایی از این نوع بدبینی به تمامی نیروها فعال در ســازمان ها و دســتگاه ها ترویج 

می شود و بی اعتمادی را افزایش می دهد.
 بخــور بخــوره: جامعــه عرصــه رقابــت اســت بــرای برخــورداری هرچــه بیشــتر و اصــل 7- 

گر نخوری می خورند، نــدزدی می دزدند، نبری می برنــد؛ و این قاعده  می شــود اینکــه ا
که وقتی همه می دزدند و می برند چرا من ندزدم و نبرم؛ و لذا توجیهی  شــکل می گیرد 

کردن عذاب وجدان و روی آوردن به فساد. کم  فراهم می شود برای 
کیه تاریکیه: اشــاره به فقدان نظــارت و ارزیاب و مهیا بودن شــرایط برای انجام - 8 کــی بــه 

دادن هر تخلف و فسادی.
کم کاری و از زیر - 9 کتور اســت: این نمــاد به ویژه در بین جوانان توجیهی بــرای  کار مــال ترا

کار را سرمایه جاودانی می دانست بی فروغ  که  کار دررفتن اســت. درحالی که نمادهایی 
کارکنــان ســازمان ها و ادارات فرار  شــده اند، رواج ایــن نــوع از نمادهــا در بیــن جوانان و 
کارها  کاهش ســرعت پیشــرفت  کــم کاری را موجــب می شــود و درنتیجه موجب  کار و  از 

می شود و نارضایتی را در پی می آورد.
کار بــا رابطه پیــش می رود و مســائل با - 10 که  رابطــه به جــای ضابطــه: اصــل بر این اســت 

کردن پارتی حل می شــود نه در چارچوب قانــون و مقررات. این  برقــراری روابــط و پیدا 
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نماد قانون گریزی را تداعی می کند.
 سه پ: سه پ اشاره دارد به پارتی بازی، پول (پرداخت رشوه) و پررویی برای پیشبرد 11- 

کشیده می شود،  کارش به سازمان ها و دستگاه ها  کس  کارها در ادارات. با این نماد هر 
می کوشد یکی از این سه گانه را به دست آورد.

بند پ: این نماد هم اشاره به بی ضابطه بودن امور و حل مسائل از طریق پارتی بازی - 12
دارد.

قوم وخویش بازی: اشاره دارد به اینکه امورات با بده بستان های بین اقوام و خویشان - 1۳
به سامان می شود.

ژن خوب: نمادی از عدم توجه به شایستگی ها و برخورداری از امتیازات اجتماعی به - 14
گرفتن عدالت  کی از نابرابــری، تبعیض و نادیده  که حا علــت یک پیوند نســبی. نمادی 

است.
گاه به ســمت اســتفاده - 15 جنس خوب جنس خارجی: این نماد مصرف کننده را ناخودآ

کاالی خارجــی و بی اعتمــادی تولیدکننــده داخلــی و محصــول تولیــد داخــل ســوق  از 
می دهد.

کاال و محصــول دارای برند خارجی، - 16 برنــد خارجی نشــانه شــخصیت: تفاخر به مصرف 
کیفیت داخلی هم داشته باشد، جامعه به ویژه جوانان  گر آن محصول مشابه با حتی ا

کاالی خارجی می نماید. در جستجوی هویت و موقعیت را تشویق به مصرف 
دزد و پلیس دستشــان تو یک کاســه اســت: مترادفی اســت از ضرب المثل شــریک دزد - 17

گرفته، وقتی پیشــنهاد  که از او ســرقتی صــورت  و رفیــق قافلــه. بارهــا دیده شــده فردی 
که  کند این استعاره را بکار می برد  کالنتری و پلیس مراجعه  گیری به  می شود برای پی 

نمادی از بی اعتمادی به نیروی انتظامی و پلیس است.
کودکان و نوجوانان - 18 که خانواده ها برای ترساندن  ترساندن بچه ها از پلیس: رایج است 

کی از خشــونت پلیس اســت و تــرس از پلیس  که حا از پلیــس مایــه می گذارنــد. نمــادی 
ایجــاد می کنــد و چهــره ای منفی از پلیس ترســیم می نماید. نمادســازی منفی از پلیس 
کودکان و نوجوانان موجب شکل گیری ذهنیتی منفی از پلیس و نیروی  به ویژه در بین 
کــه حتی در  کودک به حدی اســت  انتظامــی می شــود. تاثیــر ایــن نمادســازی در ذهن 

بزرگ سالی موجب ترس از پلیس می شود.
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کردن: نمادی از بدبینی و بی اعتمادی - 19 کشتارگاه یا قصاب خانه توصیف  بیمارستان را 
که بیمارستان ها ارائه می دهند. این در  به دانش و تخصص پزشکان و خدماتی است 
گروه درمان در بیمارستان ها از اقشار تحصیل کرده و متخصص هستند. که  حالی است 

کردن مردم در بازار است. این نماد بی اعتمادی - 20 کی از سرکیسه  که حا دزدبازار: نمادی 
کسبه و بازار را منعکس می کند و آن را تشدید و تثبیت می کند. و بدبینی به 

جــک و لطیفــه ســازی منفی از قزویــن و قزوینی: نمادســازی منفی از قزویــن و قزوینی - 21
کــه ذهنیت هــای منفی را نســبت به اســتان و مردمش شــکل  در قالــب جــک و لطیفــه 
گاه موجب تمســخر، اهانت و تحقیر می شــود. متأســفانه در موارد بسیاری خود  داده و 
قزوینی هــا حتی از نخبگان فکری به تکــرار این جک ها می پردازند، غافل از اینکه آن ها 
بــا تاثیرگذاری عمیــق بر ذهن ها، ذهنیت منفی عمیق و پایداری درباره اســتان و مردم 

آن ایجاد می کنند.
 الگوهــای مثبت به عنوان اســتثنا: معمــوال وقتی از الگوهای مثبت بــرای تاثیرگذاری 22- 

کید می شــود آن استثناســت؛ و الگوهــای منفی  صحبــت بــه میــان می آیــد در پاســخ تأ
ک دســتی مدیری  به عنــوان ســکه رایــج معرفی و برجســته می شــوند. مثال وقتــی به پا
کردنــش، مدیــران متخلف و دارای ســابقه  اشــاره می شــود بالفاصلــه با اســتثنا معرفی 

خ می کشند. فساد را به ر
گلیم خود - 2۳ کردن نمادهــای فردگرایانه مانند  فردگرایــی به جای جمع گرایی: برجســته 

کار دیگــران داری؟ با این  کار خودت باشــد، چــه کار به  را از آب بیــرون بکــش، ســرت به 
کشته می شود. نمادها بی اعتمادی تثبیت می شود و میل به مشارکت و همکاری 

کــه اعتمــاد بــه صداوســیما را هــدف قــرار داده و نارضایتــی و - 24 رســانه میلــی: نمــادی 
بی اعتمــادی بــه ایــن رســانه ملــی را منعکس می کنــد. از دســت رفتن اعتمــاد مردم به 
گیــر و تاثیرگــذار را می تواند بی اثر  رســانه ملــی به ویــژه در مواقــع بحرانــی، این رســانه فرا
که دریکی دو دهه اخیر و براثر رقابت های سیاســی ساخته شــده و رواج  ســازد. نمادی 

یافته است.
کــه رقابت هــای سیاســی را در جامعــه بــه جنــگ و ســتیز باندهــا - 25 باندبــازی: نمــادی 

گروه های  که  خالف کار تشبیه می کند و بر این اساس این معنا را در ذهن متبادر می کند 
سیاســی در جامعه بر ســر منافع خود بــا یکدیگر می جنگند نه بــرای خدمت به جامعه 
کشــور. این معنا بی اعتمادی و نارضایتی به فعالیت های سیاســی و  کمک به توســعه  و 
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مشــارکت در آن ها را نهادینه و تثبیت می کند و حتی مشــارکت در انتخابات را نیز تحت 
تاثیر قرار می دهد.

پخمــه پــروری: بکار بــردن پخمه پروری به جــای نخبه پروری نمــادی از بی اعتمادی - 26
کــه می توانــد بدبینــی بــه این  بــه سیاســت ها و برنامه هــای حمایــت از نخبــگان اســت 
که از امتیازات نخبگی برخوردار نمی شوند  سیاست ها را رواج دهد و نارضایتی کسانی را 

کند. افزایش دهد و حس وجود تبعیض و بی عدالتی را تقویت 
گی های مثبت شهر باشد - 27 که باید نمایانگر ویژ کش: میدان ورودی شهر  میدان غریب 

که از فلســفه  کســانی  کش شــهرت یافــت و هنوز بکار برده می شــود.  بــه میــدان غریــب 
این نام گذاری مطلع نیستند تصور می کنند در ورودی شهر جلوی غریبه ها را می گیرند 
کــش  کــه از قدیــم بــه مهمان نــوازی شــهره بــوده، غریــب  و می کشــند. ازایــن رو شــهری 

که تصور منفی درباره شهر و مردمش ایجاد می کند. معرفی شده است. نمادی 

ارتقــاء ســرمایه  بــرای  5-2. بخــش دوم: ظرفیت هــای موجــود در اســتان 
اجتماعی

که بر وضعیت ســرمایه اجتماعی  پویایی و متغیر بودن ســرمایه اجتماعی از یک ســو و مرور عواملی 
کــی از آن اســت ایــن پدیــده اجتماعــی وضــع موجــود  گذاشــته اند از ســوی دیگــر، حا تاثیــر منفــی 
که  تغییرپذیر بوده و امکان اصالح آن وجود دارد. در این جهت الزم است تا ظرفیت ها و امکاناتی 
کرد تا وضع موجود ســرمایه اجتماعی به سمت وضع مطلوب شکل داد  می توان از آن ها اســتفاده 

گرفته شود. شناسایی شود و در راهبردی یکپارچه بکار 

نظــر بــه اینکــه تالش بــرای تاثیرگذاری بر یــک پدیده اجتماعی نظیر ســرمایه اجتماعــی نیاز به یک 
گرفتن تمــام ابعاد پیچیــده پدیده هــای اجتماعی دارد، الزم اســت تا  برنامــه بلندمــدت بــا در نظــر 
گیــرد و از طــرف دیگــر بــا  ضمــن بهره بــرداری از ظرفیت هــای موجــود، ظرفیت ســازی نیــز صــورت 
خ می دهد برای اســتفاده از فرصت های خلق شــده جدیــد نیز برنامه ریزی  کــه در آینده ر تغییراتــی 
داشــت. ایــن امــر در فراینــد نظــارت و ارزیابی اجــرای راهبــرد و برنامه هــای مبتنی بــر آن و بازخورد 
گیــری از آن میســر می شــود؛ بنابرایــن برای به دســت آوردن نتیجــه مطلوب، عالوه بر شناســایی و 
استفاده از ظرفیت های موجود، ظرفیت سازی و ایجاد ظرفیت های جدید در آینده و بهره برداری 
که عالوه بر شناسایی ظرفیت های موجود، الزم است در  از آن ها نیز ضروری است. با این یادآوری 
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کرد، در این فصل تالش می شــود تا  که ایجاد می شــود نیز اســتفاده  آینده از ظرفیت های جدیدی 
گرفت،  که می توان آن ها را برای ارتقاء سرمایه اجتماعی در استان بکار  ظرفیت های موجود استان 

شناسایی و معرفی شوند.

ظرفیت ها و توانمندی های استان برای ارتقاء سرمایه اجتماعی را می توان به دودسته - 1
کرد: زیر تقسیم بندی و معرفی 

ظرفیت های و توانمندی های دستگاه ها و ادارات و سازمان های رسمی و دولتی استان.

دستگاه ها و ادارات استان در چارچوب راهبردها و برنامه های ارتقاء سرمایه اجتماعی، از 
کنند: دو جهت می توانند برای ارتقاء سرمایه اجتماعی ایفای نقش 

کــردن عملکــرد خــود  الــف-از طریــق اجــرای برنامه هــا در درون ســازمان خــود و منطبــق 
باسیاست های ارتقاء سرمایه اجتماعی.

کمک به عملکردهای ســایر  ج از ســازمان و اداره خــود و  ب- از طریــق تاثیرگــذاری بــر خــار
سازمان ها و دستگاه ها و فعالیت های اجتماعی برای ارتقاء سرمایه اجتماعی.

اســت  الزم  ازیک طــرف   ... و  صداوســیما  آموزش وپــرورش،  فرمانــداری،  به عنوان مثــال 
که موجب رضایت و اعتماد شــود و  کــه عملکرد بهتری ارائه دهنــد  کنند  به گونــه ای عمــل 
کند.  که ســرمایه اجتماعی تولید  رابطه آن ها با ارباب رجوع و مردم به گونه ای اصالح شــود 
کــه درواقع ارائه  از طــرف دیگــر ایــن ســازمان ها و ادارات باید فعالیت هایــی را انجام دهند 
کمک می کند  خدمت به سایر دستگاه ها و ادارات محسوب می شود و به سایر سازمان ها 
کــه طراحی  کــه عملکــرد بهتــری ارائــه دهند. لــذا فعالیت آن هــا در چارچــوب راهبردهایی 

می شود هم نگاه به درون سازمان دارد و هم نگاه به بیرون سازمان.

ظرفیت ها و توانمندی های غیررسمی موجود در استان- 2
که در ســطح اســتان و  ایــن نــوع از ظرفیت هــا بــه ظرفیت ها و توانمندی هایی اشــاره دارد 
گی های  ج از دستگاه ها و سازمان های دولتی به شکل فرا دستگاهی وجود دارد و از ویژ خار
اســتان به حســاب می آید و بیشتر جنبه اجتماعی و فرهنگی دارند. البته ممکن است این 
گیرند، اما  ظرفیت ها تحت پوشــش و در حوزه فعالیت یکی از دســتگاه ها و ســازمان ها قرار 
گرفتن از آن ها چندان فرایندهای رســمی مورداستفاده و استناد قرار نمی گیرند.  کار  در به 
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گی هایــی  گی هــای فرهنگــی مــردم اســتان ویژ به عنوان مثــال ژئوپلیتیــک اســتان، یــا ویژ
گرچــه ممکــن اســت از جهاتــی تحت پوشــش برخی دســتگاه ها  فــرا دســتگاهی هســتند و 
و ســازمان ها باشــند، ولــی متعلــق به یک دســتگاه خاص نیســتند. این ظرفیت هــا را باید 
کرد و بهره برداری از آن ها را به ســازمان ها و دســتگاه ها پیشنهاد داد.  کشــف  شناســایی و 

کرد: ح زیر می توان دسته بندی و معرفی  گیر را به شر ظرفیت های زمینه ای و فرا

ظرفیت های ژئوپلیتیک،- 1
ظرفیت های اعتقادی و دینی،- 2
ظرفیت های فرهنگی،- ۳
ظرفیت های اجتماعی،- 4
ظرفیت های اقتصادی و صنعتی.- 5

در ایــن پژوهــش بــا توجــه بــه مــدل مفهومی پژوهــش معرفــی ایــن ظرفیت هــا در الیه های 
چهارگانــه ضــرورت دارد. ازایــن رو الزم اســت آن هــا را در چارچوب مدل مفهومی و بر اســاس 
کمک می کنــد تا در ارائه  الیه هــای چهارگانه تقســیم بندی نماییم. این تقســیم بندی به ما 
کاربســت آن هــا در هریــک از الیه هــا، از ظرفیت هــای موجود متناســب با  راهبردهــای بــرای 
راهبردهای هر الیه استفاده شود؛ بنابراین ظرفیت های موجود را بر اساس مدل مفهومی و 

کرد. در چارچوب روش و نظریه تحلیل الیه ای به شکل زیر می توان تقسیم بندی و معرفی 

5-2-1. ظرفیت ها موجود استان در الیه سطحی و ظاهری )لیتانی(
ظرفیت هــای موجــود در اســتان در الیــه ســطحی و ظاهــری اشــاره دارد بــه امکانــات، ابزارهــا و 
که در استان وجود دارد. آن ها به صورت بالقوه و بالفعلی فرصت هایی را ایجاد و در  موقعیت هایی 

گیرند. که می تواند برای تقویت سرمایه اجتماعی مورداستفاده قرار  اختیار قرار می دهند 

سرمایه های انسانی استان: با توجه به جمعیت جوان و آموزش دیده مستقر در استان، - 1
کار را برای  گرفتــن آن ها اقــدام و این نیــروی آمــاده  می تــوان بــا برنامه ریــزی بــرای بکار 

گمارد. کار  توسعه و رشد استان و بهبود وضعیت اقتصادی به 
گی امکان ایجاد تناســب نســبی بین - 2 کوچــک بودن اســتان: با ایــن ویژ کــم و  جمعیــت 

کــه می توانــد مزیتــی بــرای مدیریــت امکانــات و  امکانــات و تقاضاهــا فراهــم می شــود 
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توانمندی ها به شمار آید.
وجود شــهرک های صنعتی بزرگ در اســتان قزوین: باوجود شــهرک های بزرگ صنعتی - ۳

کاسپین، فرصت های  در اســتان قزوین ازجمله شــهرک صنعتی البرز و شــهرک صنعتی 
کــه می توان با اســتفاده از آن هــا هم در جهت رونــق اقتصادی  گســترده ای وجــود دارد 
کیفیت آن ها در ســطح ملی و بین المللی  کرد و هــم با ارائه تولیدات با در اســتان اقــدام 
کرد و با بهره برداری از  قزوین به عنوان شــهر و اســتانی پیشــرفته و توســعه یافته معرفی 

کرد. کمک  که خلق می شود به ارتقاء سرمایه اجتماعی  ظرفیت هایی 
کــه می توانــد زمینه - 4 گردشــگری  گردشــگری در اســتان: تنــوع جاذبه هــای  جاذبه هــای 

گذاری باشد. مناسبی برای سرمای 
ســنت ها و آداب ورســوم موجــود در اســتان: بــا احیــاء و بهره بــرداری از ایــن ســنت ها - 5

کنــار ســنت ها و آداب ورســوم ملــی، می تــوان روح جمعــی و میل به  و آداب ورســوم، در 
کرد و درعین حال زمینه های نشــاط اجتماعی را  مشــارکت در امــور اجتماعی را تقویــت 

نیز فراهم ساخت.
مســاجد و ائمه جمعه و جماعات: مســاجد و ائمه جمعه و جماعات در ســطح شــهرها - 6

و روســتاهای اســتان، بــا توجــه بــه پیونــد اعتقــادی مردم بــا ایــن نهادهــا، پایگاه های 
کــه می توان بــا برنامه ریزی بــرای بهره منــدی از این  قدرتمنــدی به حســاب مــی آینــده 
گســترش اعتقادات و  ظرفیت های این نهادها در جهت ایجاد همبســتگی، مشــارکت، 
کرد. چنانکــه در زمانه ای بحرانــی ازجمله در هنگامه  اخالقیــات و اعتمادســازی اقدام 
ح هــای مردم نهــاد بــرای مقابله با  کرونــا ایــن نهادهــا پایگاهــی برای اجــرای طر شــیوع 

بحران و آثار منفی آن شدند.
کز مذهبی با توجه به جایگاه - 7 کز و هیئت های مذهبی: امامزاده ها و مرا امام زاده ها و مرا

و پایگاه اعتقادی و اجتماعی آن ها می توانند عامل همبســتگی باشــند و با برنامه ریزی 
بــرای اســتفاده از ظرفیت هــای بالقــوه آن هــا در جهــت ایجــاد مشــارکت، فعالیت هــای 

کرد. اجتماعی و خلق فرصت برای اعتمادسازی اقدام 
گی هــای فرهنگــی در اســتان افراد - 8 وجــود افــراد خیــر بومــی در اســتان: بــا توجــه بــه ویژ

که می توان با بهره بــرداری از ظرفیت های آن ها در  خیــر فراوانی در اســتان وجــود دارند 
کرد. کردن برخی از برنامه ها برای ارتقاء سرمایه اجتماعی اقدام  عملیاتی 

ظرفیــت افــراد باســابقه و خوش نــام قزوینــی فعــال در ســطح ملــی: بــا اســتفاده از ایــن - 9
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ج از اســتان می تــوان در حوزه های مختلف  ظرفیــت و تاثیــر این افراد، در اســتان و خار
گذاشت و تغییرات مثبت به نفع سرمایه  سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تاثیر 

کرد. اجتماعی در استان ایجاد 
که زمینه و فرصتی را می طلبند - 10 وجود افراد توانمند در استان: افراد توانمند در استان 

که با سرمایه گذاری به فعالیت بپردازند.
امکان اســتفاده از توانمندی های متخصصان مســتقر در مرکز و اســتان های هم جوار. - 11

موقعیــت قزویــن امکان اســتفاده از افــراد متخصص مســتقر در پایتخت و اســتان های 
کرده است. هم جوار را فراهم 

ظرفیت هــای ورزشــی: بــا بهره گیــری از ایــن ظرفیت ها و نخبــگان و پیشکســوتان این - 12
کرد. حوزه می توان هویت جمعی، روح مشارکت و احساس غرور و افتخار را تقویت 

ظرفیت های حوزه سالمت در استان: با توجه به نخبگان حوزه سالمت و با بهره گیری - 1۳
از ایــن ظرفیــت ضمن خدمت رســانی مناســب بــه مردم اســتان، درعین حــال می توان 

کیفیتی به مردم استان های هم جوار نیز ارائه نمود. خدمات با
که - 14 امکانــات و ابزارهای ارتباطی الکترونیک و رســانه ها: این امکانــات و ظرفیت هایی 

دارنــد می توانند در اجرای برنامه ها برای ارتقاء ســرمایه اجتماعی به ویژه با تاثیرگذاری 
بر جوانان بسیار موثر باشند.

5-2-2. ظرفیت ها موجود استان در الیه سیستمی
که  ظرفیت های موجود در اســتان در الیه سیســتمی به ســاختارهای موجود در استان اشاره دارد 
به صورت بالقوه و بالفعل فرصت هایی را برای تقویت ســرمایه اجتماعی ایجاد و خلق می کنند و با 

کرد. استفاده از آن ها می توان برای ارتقاء سرمایه اجتماعی در استان اقدام 

که وجود دارد، همان ســاختارها و دستگاه های رسمی  در الیه سیســتمی مهم ترین ظرفیت هایی 
گسترده و زیاد است  موجود اســت. ظرفیت ها و توانمندی های دســتگاه ها و ادارات اســتان بسیار 
و ابعــاد مختلــف ســرمایه اجتماعــی را در الیه هــای مختلــف پوشــش می دهد. از این نظــر می توان 
کرد. تقریبًا تمامی  کوچک تصور  کشــور و ســازمان ها و نهادهای اســتان را یک دولت  اســتان را یک 
که در ســطح ملی به فعالیت مشــغول اند،  ســازمان ها و دســتگاه هایی (وزارتخانه ها و ســازمان ها) 
کوچک شــده آن ها در ســطح اســتان ها وجود دارد و همان وظایف و اختیارات را در ســطح استانی 
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گرفتن آن ها می توان  که با بکار  دارنــد. تمامــی آن ها به عنوان ذینفعان اصلی، ظرفیت هایــی دارند 
سرمایه اجتماعی را هم در روابط بین سازمانی و هم در روابط با مردم و اجتماع تحت تاثیر قرارداد 

کرد. و وضعیت آن را اصالح 

ســاختارها و دســتگاه های رسمی موجود، علیرغم ضعف ها و آسیب هایی در بخش عوامل موثر در 
گیرترین سیســتم ها و ساختارهایی  گســترده ترین و فرا کاهش ســرمایه اجتماعی بدان اشــاره شد، 
کالن و ســایر اســتان ها، فعالیت هــا در  کــه در ســطح اســتان و در ارتبــاط بــا سیســتم های  هســتند 
چارچوب آن ها صورت می گیرد. این ســاختارها و سیســتم ها نیروی انســانی الزم، اعتبار و بودجه 
گسترده و فراخ تری نسبت به سایر ساختارها و سیستم ها در اختیاردارند  کافی و ابزارها و امکانات 
که به کارگیری آن ها قوت و قدرت فراوانی به اجرای برنامه های ارتقاء سرمایه اجتماعی می بخشند.

که بــدون به کارگیری آن هــا موفقیت برنامه های  اهمیــت و جایگاه این سیســتم ها به حدی اســت 
ارتقاء سرمایه اجتماعی میسر نمی شود. دستگاه ها، سازمان ها و ادارات استان به عنوان ذینفعان 
که می توانند از مجرا و  اصلی ارتقاء ســرمایه اجتماعی، ســاختارها و دستگاه هایی را در اختیاردارند 
مسیر آن ها و حمایت و پشتیبانی مستمر و سازمان یافته از برنامه ها و سیاست های تقویت سرمایه 
اجتماعی، راه رسیدن به وضع مطلوب سرمایه اجتماعی را هموار نمایند. این ساختارها با فعالیت 

گرفته شوند. ح زیر می توانند برای ارتقا سرمایه اجتماعی بکار  در حوزه های مختلف به شر

ساختارهای و سیستم های فرهنگی و هنری،- 1
ساختارها و سیستم های علمی و آموزشی،- 2
ساختارها و سیستم های اجتماعی،- ۳
ساختارها و سیستم های اقتصادی،- 4
ساختارها و سیستم های انتظامی و امنیتی،- 5
ساختارها و سیستم های سیاسی،- 6
ساختارهای و سیستم های صنعتی و خدماتی.- 7

ســاختارهای  و  سیســتم ها  از  برخــی  دولتــی،  و  رســمی  ســاختارهای  و  سیســتم ها  کنــار  در  امــا 
که  گیــری و ماهیت اجتماعــی و فرهنگی وجــود دارند  گی فرا غیررســمی و غیردولتــی، بیشــتر بــا ویژ
که بــا به کارگیری آن ها  زیرســاخت هایی را بــرای ارتقــاء ســرمایه اجتماعــی در اختیار قــرار می دهند 
کرد. برخی از این سیســتم ها و  می تــوان بــا ظرفیت ســازی زمینه ارتقاء ســرمایه اجتماعــی را فراهم 



سنجش سرمایه اجتماعى در استان قزوین و راهبردهاى ارتقاء آن 248

ح زیر هستند: گرفت به شر که می توان به خدمت  ساختارها را 

گی های منحصربه فرد - 1 گی های جغرافیایی استان: از این نظر استان قزوین دارای ویژ ویژ
گیاهی  کوهستان و نزدیکی به مناطق شمالی، طبیعت و پوشش  است. ترکیب دشت و 
که با اســتفاده از  گی هایی اســت  ک ازجمله ویژ مناطقی چون الموت، حاصلخیزی خا
آن ها می توان ظرفیت های فراوانی ساخت و برای بهبود وضعیت مردم استان از ابعاد 

گرفت. مختلف اجتماعی، اقتصادی و ... بکار 
که امکان دسترسی به مرکز و استفاده از امکانات آن را آسان می سازد.- 2 قرابت با پایتخت 
گیالن، زنجان، - ۳ کشور: قزوین با شش استان مازندران،  حلقه پیوند شش استان بزرگ 

همدان، مرکزی و البرز هم مرز است. ضمن آنکه از تعامل با تک تک استان ها می تواند 
بهره مند شود، می تواند از مزیت ایجاد ارتباط بین استان ها نیز بهره برداری نماید.

گذرگاهــی اســتان. بخش زیــادی از ارتباطــات مناطق غربی و شــمال غربی با - 4 موقعیــت 
گذر از  مرکــز و شــرق و همچنیــن ارتباطات مرکز و منطق شــرقی با غرب و شــمال غرب با 

استان قزوین اتفاق می افتد.
ح هــا و - 5 اجــرای طر آزمونــه  ح هــای ملــی: قزویــن  اجــرای طر اســتان در  بــودن  آزمونــه 

اســت.  ملــی  توســعه  کالن  برنامه هــای  پیشــبرد  بــرای  ملــی  ســطح  در  برنامه هایــی 
ح های ملی  اســتان قزویــن در بخش هــای مختلف به عنوان اســتان پایلوت اجــرای طر
ح افزایش  کشــاورزی، پایلوت طــر انتخاب شــده اســت؛ مانند پایلوت آبیاری هوشــمند 
کشور، پیلوت نظارت بر اشتغال  گندم بنیان در اراضی دیم  کندم و نظام های  عملکرد 
ح رفع  گزارش ها بازرســی به تعزیــرات، پایلوت طر پایــدار روســتایی و عشــایری، پایلوت 
ح طالیه داران صلح و ســازش صنعت  کشــور، پایلوت طر کشــاورزی  تداخل های اراضی 
کشــور، پایلــوت توســعه  ح TOD (حمل ونقــل ریلــی) در  کشــور، پایلــوت طــر و معــدن 
واحدهای فناور در شــهرک های صنعتی قزوین، پایلوت جهانی توسعه پایدار بر اساس 
کــه پایلــوت بــودن بــرای اســتان ایجاد  هویــت شــهری و ... . اســتفاده از فرصت هایــی 

می کند می تواند به ارتقاء سرمایه اجتماعی منجر شود.
سند آمایش سرزمین استان قزوین و سند راهبردی استان: بر اساس مطالعات آمایش - 6

کالن  ســرزمین استان قزوین، نقش استان در تقســیم کار ملی و منطقه ای، چشم انداز 
کالن  توســعه فضایی، مأموریت های توســعه فضایی، راهبردهای پابرجا، شــکل بندی 
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که با بکار  نظــام فضایــی، برنامه هــای اجرایی اســتان در برنامه آمایش، مشخص شــده 
کالن مبتنی بر این اســناد می توان به توســعه هر چه بهتر و ســریع تر  گیــری راهبردهــای 

استان دست یافت.
گی های - 7 ح آمایش علم و فناوری با توجه به ویژ ح آمایش علم و فناوری اســتان: طــر طــر

کالن توسعه علم و فناوری مشخص  آمایشی استان، نقش و جایگاه استان را در راهبرد 
کالن ملی  می کنــد و به کارگیــری ظرفیت ها و توانمندی های اســتان را در مســیر اهداف 
ح ملی آینده نگاری زیســت فناوری و  جهــت می دهــد و هدایــت می کند. چنانکه در طــر
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین المللی  تقســیم کار ملی در این حوزه، دانشــکده 
گی هــای و مزیت های نســبی  گروه هــای آموزشــی مرتبط، متناســب بــا ویژ بــا همــکاری 
کشــاورزی و منابع طبیعی، در توســعه علم و فنــاوری در حوزه  اســتان قزویــن درزمینه 

زیست فناوری مشارکت دارد.
ســند فرهنگی -اجتماعی استان: این ســند با بررسی سناریوهای فرهنگی- اجتماعی - 8

و  طراحــی  رو  پیــش  فرهنگی-اجتماعــی  اولویت هــای  کــردن  مشــخص  و  احتمالــی 
گیرد. که می تواند مبنای اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی قرار  تدوین شده است 

ســند سی دی اس شــهر قزوینCity Development Strategy - CDS: این سند راهبرد - 9
کرده و اولویت ها در  توســعه شــهر قزوین و برخی از شــهرهای اطراف قزوین را مشــخص 
ح های توســعه  که پایه ای بــرای اجرای طر کــرده  حوزه هــای مختلــف شــهری را تدوین 

شهری محسوب می شود.
ح جامع برای توسعه در حوزه سالمت با تدوین سیاست ها و - 10 ح جامع ســالمت: طر طر

ساماندهی فعالیت ها در حوزه سالمت، زیربنای الزم برای پی جویی برنامه های حوزه 
سالمت را مشخص ساخته است.

ســازمان های مردم نهــاد اســتان: باوجــود ضعــف ســازمان های مردم نهــاد در اســتان، - 11
کــه  در حــال حاضــر ســازمان های مختلــف مــردم نهــادی شــکل گرفته و فعال شــده اند 
زمینه هــای الزم را برای فعالیت و ایجاد مشــارکت در برخــی از حوزه های عمومی ایجاد 
کرده انــد. ازایــن رو با اســتفاده از آن ها و تســری تجربــه حاصل از فعالیــت آن ها می توان 

کرد. سرمایه اجتماعی را تقویت 
که امکان - 12 شــوراهای شــهر و روســتا: شــوراهای شــهر و روســتا به عنوان نهادی مردمی 

گســترده ای بــرای ایجاد  مشــارکت مــردم را در اداره امــور فراهــم می کنند، ظرفیت های 
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که می تواند به بهبود و  همبســتگی، مشــارکت، نشــاط اجتماعی و اعتمادآفرینی دارند 
ارتقاء شاخص های سرمایه اجتماعی منتهی شوند.

ســازمان های خیریــه و عام المنفعــه: در ســطح اســتان ســازمان های خیریــه مختلفی - 1۳
کــه بــا شناســایی، پشــتیبانی و ســاماندهی آن هــا می تــوان ســرمایه  فعالیــت می کننــد 

کرد. اجتماعی را از ابعاد مختلف تحت تاثیر قرارداد و برای ارتقاء آن اقدام 
انجمن هــا و اتحادیه هــای صنفــی: در ســطح اســتان با توجه بــه ترکیــب فعالیت ها در - 14

گردشــگری و فعالیت های فرهنگی-اجتماعی  کشــاورزی،  حوزه های مختلف صنعت، 
انجمن ها و اتحادیه ای صنفی مختلفی فعال هســتند. با برنامه ریزی برای اســتفاده از 
ظرفیت هــای بالفعــل و بالقوه ایــن انجمن هــا و اتحادیه ها می توان راه را بــرای بهبود و 

کرد. ارتقاء سرمایه اجتماعی هموار 
شــهرداری ها و ســرای محله ها: شــهرداری ها به عنوان نهادهای عمومی ظرفیت های - 15

کــه  فراوانــی بــرای فعالیت هــای فرهنگــی و اجتماعــی دارنــد. ازجملــه ســرای محله هــا 
زیرســاخت های مناسبی برای فعالیت ها مختلف فراهم ســاخته اند. استفاده مناسب 
از ایــن ظرفیت هــا و ظرفیت هــای بالقــوه بــرای خلــق فرصت هــای جدیــد می توانــد در 

گیرد. خدمت برنامه ها برای ارتقاء سرمایه اجتماعی قرار 
اســتارت آپ ها: اســتارت آپ های موجود و مســتقر در استان و ایجاد استارت آپ های - 16

که با اســتفاده از آن ها می توان جوانان به ویژه  جدید، فرصتی را خلق و ایجاد می کنند 
کــرد و بــا ایجــاد ارتباطــات بین  جوانــان تحصیل کــرده و آموزش دیــده را جــذب و فعــال 
گروهــی و ارتبــاط بین آن هــا و ســرمایه گذاران و جامعه هدف، زمینه هــای فراوانی برای 

تقویت شاخص های سرمایه اجتماعی به وجود آورد.
شــبکه های اجتماعی مجازی: شــبکه های اجتماعی مجازی فرصت و ظرفیتی اســت - 17

گیــری آن می تواند همه حوزه ها در ســطوح مختلف ســرمایه  گــی فرا کــه بــا توجه به ویژ
اجتماعــی را تحــت تاثیــر قــرار دهــد. به طــور ویــژه می توانــد در جهــت تغییــر، اصــالح و 
کردن نمادها و  کم رنگ  گفتمان ها، باورها و نگرش ها و همچنین برند ســازی و  تقویت 
گفتمان ها، باورها و نمادها و استعاره های مثبت  اســتعاره های منفی و ایجاد و تقویت 

گیرد. در جهت تقویت سرمایه اجتماعی در سطوح مختلف مورداستفاده قرار 
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گفتمانی و باورها 5-2-3. ظرفیت ها موجود استان در الیه 
گفتمان ها و  گفتمانــی اشــاره دارد به باورهــا، اعتقــادات،  ظرفیت هــای موجــود در اســتان در الیــه 
که در استان وجود دارد و ظرفیت های بالقوه و بالفعلی برای تقویت سرمایه اجتماعی  نگرش هایی 

محسوب می شوند.

باورهای مذهبی: مردم استان قزوین مردمی باایمان و معتقد شناخته می شوند. با اتکا - 1
به اعتقادات و باورهای مذهبی می توان شــرایط و زمینه هایی را برای تقویت پیوندهای 

کرد و ارتقاء سرمایه اجتماعی را رقم زد. اجتماعی و مشارکت در اجتماعی ایجاد 
ســرمایه های فرهنگــی بالقــوه و بــاالی اســتان: اســتان قزویــن از ســرمایه های فرهنگی - 2

که برخی شناخته شده و برخی باید شناسایی و معرفی شوند. با  باالیی برخوردار است 
که ســرمایه های فرهنگی مورد اعتماد مردم ایجاد می کنند،  بهره گیری از ظرفیت هایی 

کرد. می توان برای تولید و ارتقاء سرمایه اجتماعی برنامه ریزی و اقدام 
ســنت ها و آداب ورســوم بومی استان: قزوین با توجه به برخورداری از تنوع فرهنگی، از - ۳

سنت ها و آداب ورسوم ریشه دار متنوعی برخوردار است. با برنامه ریزی برای بهره گیری 
از ایــن ســنت ها و آداب ورســوم می تــوان در جهــت تقویــت ســرمایه اجتماعــی و بهبــود 

کرد. شاخص های آن اقدام 
هویت تاریخی اســتان قزوین: اســتان قزوین به رغم وجود خرده فرهنگ های مختلف در - 4

آن، با توجه به ســابقه تاریخی به عنوان یک مجموعه و بافت فرهنگی و هویتی متمایز و 
مشخص شناخته می شود. باوجوداین هویت تاریخی، می توان با تقویت و برجسته سازی 
آن، برای تقویت همبستگی بین مردم استان و گسترش تعامالت اجتماعی اقدام کرد و از 

این طریق به ارتقاء شاخص های سرمایه اجتماعی مدد رساند.
گفتمــان وقــف و خیــرات: فرهنگ وقــف و خیریه در اســتان قزوین ریشــه دار - 5 فرهنــگ و 

کــه در ایــن فرهنگ وجــود دارد  کــردن اعتقــادات و باورهایــی  و غنــی اســت. عملیاتــی 
کمک به مــردم می تواند پــف ارتقاء  کاربســت آن هــا بــرای حل مشــکالت اجتماعــی و  و 

سرمایه اجتماعی منجر شود.
پایبنــدی به ارزش ها و ســنت های اخالقــی: جامعه قزوین جامعــه ای اخالقی و پایبند - 6

گی و اســتفاده از ظرفیت های  به ارزش ها و ســنت های اخالقی اســت. با اتکا به این ویژ
آن می توان امکان ارتقاء سرمایه اجتماعی را فراهم ساخت.
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5-2-4. ظرفیت ها موجود استان در الیه نمادها و استعاره ها
ظرفیت هــای موجــود در اســتان در الیــه ســمبل ها و نمادهــا اشــاره دارد به ســمبل ها، - 1

کــه در اســتان و درباره اســتان وجــود دارد. آن هــا به صورت  نمادهــا و اســتعاره هایی تــا 
بالقــوه و بالفعلــی زمینه هــا و ظرفیت هایــی را برای تقویت ســرمایه اجتماعــی در اختیار 

قرار می دهند.
مینودر (دروازه بهشت): نام قدیمی قزوین مینودر به معنای دروازه بهشت است. این - 2

که تصویری مثبت قزوین را در ذهن ترســیم و آن را شــهری  عنوان این ظرفیت را دارد 
آرمانی معرفی می کند.

دارالمؤمنیــن: دارالمؤمنیــن به معنای شــهر مؤمنان اســت. این عنوان مــردم قزوین را - ۳
مردمی مو من و باخدا و بر این اساس مورد اعتماد معرفی می کند.

مهمان نوازی: مهمان نوازی به عنوان خصلت مردم قزوین شــناخته می شــود. عنوانی - 4
که مردم دوستی را تداعی می کند و حس اعتماد را برمی انگیزد.

کتیبه بنای میدان مینودر (میدان ورودی) قزوین آمده - 5 که بر  شــهر امن: عنوانی اســت 
کنــد. نمادی  کــرده شــهر قزویــن را شــهری امن برای مــردم و مســافران معرفی  و ســعی 
گرفتــن در اذهان حس آرامــش و رضایت را ایجاد می کند و تســری  کــه در صــورت جــای 

می دهد.
پایتخت خوشنویســی: قزوین به عنوان پایتخت خوشنویســی ایران شــناخته می شود. - 6

خــط در طــول تاریــخ مهم ترین عامل انتشــار و انتقال اندیشــه در جامعه و از نســلی به 
نســل دیگــر بوده و نمــاد فرهنگ و فرهیختگی اســت. معرفی قزویــن به عنوان پایتخت 
خوشنویســی، اندیشــه ورزی، فرهنگ پــروری و فرهیختگــی را تداعــی می کنــد و نگرش 

مثبت به شهر و مردمش را ایجاد می کند.
که - 7 مشــاهیر قزوینی: مشــاهیر استان قزوین (چه مشاهیر معاصر و چه مشاهیر تاریخی) 

گذاشته اند،  در سطح ملی و یا سطح منطقه ای اثرگذار بوده و از خود نام نیکی برجای 
الگو و نمادی از استان قزوین و مردمش شناخته می شوند. آن ها حس احترام، اعتماد 
ج از اســتان را تحــت تاثیر  کــه هــم مردم اســتان و هــم مردم خار و غــرور را برمی انگیزنــد 
که می تواند برای ارتقاء ســرمایه  قــرار می دهند؛ بنابراین ظرفیت هایی را خلق می کنند 

گیرد. اجتماعی مورداستفاده قرار 
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ســوغات قزوین: ســوغات قزوین مانند باقلوا، پادرازی، نان برنجی، نان چای، شــربتی - 8
کیفیت و  و ... هر آنچه به عنوان ســوغات قزوین شــناخته می شــود، نمادی سرشــار از 
که اعتماد می سازد و سرمایه اجتماعی را تقویت  احترام به مصرف کننده است. نمادی 

می کند.
غــذای قزوینــی: قیمــه نثــار، حلیــم قزویــن و برخــی غذاهــای فراموش شــده ای ماننــد - 9

که با نام قزوین شناخته می شوند نمادی از ذوق، سلیقه، حکمت و مرغوبیت  دیماج 
که این نمادها ایجاد و خلق می کنند  کیفیت هستند. با استفاده از ظرفیت و فرصتی  و 

کرد. می توان برای ارتقاء سرمایه اجتماعی اقدام 
که در ســطح ملی - 10 کالن پروژه هایــی مانند چشــمه نور  ح هــای بــزرگ و  چشــمه نــور: طر

موثرنــد امــا در قزویــن مســتقرند و بــا نام قزوین شــناخته می شــوند، نمــادی از نقش و 
ح های توســعه و پیشــرفت ملی هستند. این نمادها توانمندی های  تاثیر قزوین در طر
گســترده تخصصی و فنی اســتان را نشــان می دهند. ازاین رو با بهره گیری از این نمادها 

می توان اعتبار و احترام آفرید و در جهت ارتقاء سرمایه اجتماعی بکار بست.





6-1. راهبردهای ارتقاء سرمایه اجتماعی در الیه های مختلف
راهبرد پردازی یکی از مراحل اساســی در فرایند تالش برای رســیدن به هدف محســوب می شود و 
کردن ایده ها برای ســاخت آینده مطلوب است. در این مرحله  آینده پژوهی تالشــی برای عملیاتی 
که باید برای ســاختن آینده مطلوب برداشــته شــود مشخص شود. در  گام هایی  تالش می شــود تا 
یــک راهبــردکالن بــرای رســیدن به هدف هفــت عامــل تعیین کننده وجــود دارد. ایــن هفت عامل 

مشخص عبارت اند از:

که در آن ایستاده ایم.- 1 تعیین و ترسیم وضع موجود و نقطه ای 
که بناست به آن برسیم.- 2 تعیین و ترسیم هدف و نقطه یا وضعیتی 
کننــد و برای اجرایی شــدن - ۳ کــه بناســت راهبــرد را اجرایی  کنشــگرانی  تعییــن نیروهــا و 

راهبرد دست به اقدام و عمل بزنند.
کردن آن ها در - 4 که در فرایند اجرای راهبرد درگیر می شوند و هماهنگ  تعیین ذینفعانی 

جهت اجرای راهبرد الزم است.
که باید دنبال شود تا به نقطه هدف برسیم.- 5 تعیین مسیر و خط سیری 
گرفته شود.- 6 که باید بکار  تعیین ابزارها و وسایلی 

6
راهبردهای ارتقاء سرمایه اجتماعى در 
استان قزوین

فصل ششم:  راهبردهای ارتقاء سرمایه اجتماعی در 
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که انتظــار می رود راهبرد به نتیجه برســد و تاثیرات موردنظر - 7 زمان بنــدی و دوره زمانــی 
را برجای بگذارد (کوتاه مدت، میان مدت، بلندمدت).

ح زیر تعیین شده اند:- 8 در پژوهش حاضر این هفت عامل به شر
وضــع موجــود و نقطــه ای در آن ایســتاده ایم: ســرمایه اجتماعــی پائیــن تــر از متوســط - 9

استان.
که بناست به آن برسیم: ارتقا سرمایه اجتماعی در استان به گونه ای - 10 هدف و وضعیتی 

که به باالی متوسط برسد.
که بناســت دســت به اقــدام و عمل بزننــد: مجموعه ســازمان ها، - 11 کنشــگرانی  نیروهــا و 

ادارات و دستگاه های رسمی و غیررسمی.
کــه در فراینــد اجــرای راهبــرد درگیــر می شــوند: مــردم و نیروهــای ادارات و - 12 ذینفعانــی 

ســازمان های رســمی و غیررسمی اســتان و سازمان ها و دســتگاه های مرتبط در سطح 
کالن.

که باید دنبال شود: حرکت از الیه های ژرف و عمیق استعاره ها و - 1۳ مســیر و خط ســیری 
گفتمان ها به ســمت الیه های سیســتمی و ظاهری و با یکپارچگی و هماهنگی تمامی 

نیروها، سازمان ها و ذینفعان.
گرفته شــوند: مجموعه ابزارها و امکانات و ظرفیت های - 14 که باید بکار  ابزارها و وســایلی 

مادی و معنوی موجود در استان.
زمان بندی و دوره انتظار: بلندمدت.- 15

با توجه به این عوامل در طراحی راهبرد برای ارتقاء ســرمایه اجتماعی در اســتان الزم است راهبرد 
گی های زیر را داشته باشد: موردنظر ویژ

کــه در آن تمامــی ابعــاد ســرمایه اجتماعــی در الیه های - 1 راهبــردی جامــع طراحــی شــود 
گیرد، مختلف موردتوجه قرار 

که در آن به ســه ســطح ســرمایه اجتماعی - 2 راهبــردی یکپارچــه طراحی شــود. راهبردی 
توجــه شــود و تمامــی ذینفعان مرتبــط به ویژه دســتگاه ها و ادارات اســتان هماهنگ و 

یکپارچه عمل نمایند،
گرفته - ۳ که در اســتان وجود دارد ذیل راهبــرد یکپارچه به کار  تمــام ظرفیت ها و امکاناتی 

شوند،
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زمان بنــدی بلندمــدت باشــد؛ زیرا با توجه به ماهیت ســرمایه اجتماعــی تاثیرگذاری بر - 4
کوتاه مدت و حتی میان مدت مقدور نیست، آن در 

که با تغییر و جابجایی مدیران و یا - 5 تداوم و استمرار داشته باشد. باید به گونه ای باشد 
تغییر سیاست ها براثر تغییر مدیران اجرای راهبرد ارتقاء سرمایه اجتماعی دچار تعلیق 

یا توقف نشود،
گیری همراه باشــد. در این صــورت نقاط قوت و - 6 بــا نظــارت و ارزیابی مســتمر و بازخورد 

ضعف مشخص می شود.
گیری ها و ارزیابی های به دســت آمده - 7 بازبینــی و اصــالح در صورت لزوم. پس از بازخورد 

کرد. در صورت لزوم راهبرد را مورد بازبینی قرارداد و اصالح 

کــه اصــالح و ارتقــاء ســرمایه اجتماعی امــری تدریجی اســت و در  بایــد بــه ایــن مهــم توجه داشــت 
بلندمــدت اتفــاق می افتــد، تداوم و اســتمرار فراینــد اجرای راهبرد طراحی شــده ضروری اســت. با 
اجرای یک برنامه یک یا دوســاله نمی توان انتظار ارتقاء ســرمایه اجتماعی را داشــت. بلکه باید به 
انتظــار نشســت و با اجــرای راهبرد و برنامه های مبتنی بر آن در دوره های بلندمدت، شــاهد به بار 

که در جهت ارتقاء سرمایه اجتماعی صورت می گیرد. نشستن اقدامات و عملکردهایی بود 

که ســرمایه  نکتــه بســیار مهــم دیگــر در طراحــی راهبــرد بــرای ارتقــاء ســرمایه اجتماعی این اســت 
اجتماعی در یک رابطه متقابل شــکل می گیرد؛ بنابراین برای بررســی عوامل موثر بر آن و همچنین 
بررســی راهبردهای اصالح و ارتقاء آن باید به هر دو ســوی این تعامل توجه داشــت. به عنوان مثال 
کاهش سرمایه اجتماعی معرفی می شود، برای  کاال و خدمات به عنوان عامل  کیفیت پایین  وقتی 
کیفیت  کاال و خدمت در جهــت ارتقاء  از بیــن بــردن این عامل از یک ســو الزم اســت ارائه کننــدگان 
کننــد؛ بنابراین در طراحی و انتخاب راهکار، برخی برنامه ها  کــه ارائه می کنند اقدام  کاال و خدمتــی 

و راهبردها باید معطوف به این جهت باشد.

کاال و خدمت تغییر یابد؛ زیــرا پایین یا باال بودن  از ســوی دیگــر باید تصور و ذهنیــت مصرف کننده 
کیفیت پایین نباشد اما با تصویری  گاهی ممکن است درواقع  که  کیفیت یک مسئله ذهنی است؛ 
کاال و  گاهــی نیز ممکن اســت ارائه کننــده  کیفیت پایین تصور شــود.  کــه در ذهــن مــا شــکل گرفته، 
گر ذهنیت اصالح نشــود همچنان آن  کاال یا خدمت را ارتقاء بخشــیده باشــد اما ا کیفیت  خدمت، 
که ارائه می شــود پایین  کیفیت خدمتی  گاهی  کاال و خدمت بی کیفیت تصور خواهد شــد. یا آنکه 
کیفیت خدمت ارائه شده پایین معرفی  که صورت می گیرد  نیست اما با تبلیغات و فضاسازی هایی 
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کــه در این صــورت ارائه کننده  کاال و خدمــت صــورت می گیرد  می شــود و تصویرســازی منفــی از آن 
کــه باید  کنــد بلکــه ایــن دریافت کننده خدمت اســت  کار خــود را اصــالح  کــه بایــد  خدمــت نیســت 
ذهنیــت و تصــورش تغییــر یابــد. لذا باید برخــی برنامه هــا و راهبردها معطوف به اصــالح تصورات و 

ذهنیت ها باشد.

که برای ارتقاء ســرمایه اجتماعی ارائه می شــود باید معطوف به هر دو طرف  بنابراین راهبردهایی 
کالن و سطح میانی برخی راهبردها باید معطوف به دولت  ارتباط و تعامل باشد. به ویژه در سطح 
و نهادهــای دولتــی باشــد و برخی راهبردها معطــوف به مردم و دریافت کننــدگان خدمات. مثال در 
ســطح میانــی برخــی راهبردهــا بایــد در جهت اصــالح روابــط و فرایندهــای ســازمان ها و نهادها در 
قبــال مــردم باشــد و از طــرف دیگر برخی راهبردهــا در جهت اصالح نگرش ها و رفتــار مردم در قبال 
که هر یک  کنار هم به گونه ای  سازمان ها و نهادها. با توجه به این امر اتخاذ راهبردهای متعدد در 
از آن ها تاثیرگذاری بر یکی از طرف های تعامل را مدنظر داشته باشد ضروری است. به عنوان مثال 
ضروری است راهبردهایی که اصالح فرایند درونی سازمان ها را مدنظر داشته باشد، با راهبردهایی 
که اصالح نگرش و روابط دریافت کنندگان خدمت از  که اصالح روابط بین ســازمانی و راهبردهایی 
کنار هم و به موازات هم اجرایی شوند تا تاثیر مثبت موثری  ســازمان ها را مدنظر داشــته باشــد، در 

در ارتقاء برخی از شاخص های سرمایه اجتماعی داشته باشند.

گام نخســت وضعیــت ســرمایه اجتماعــی از طریق افکار ســنجی ترســیم شــد.  در ایــن پژوهــش در 
که سرمایه اجتماعی در استان قزوین پایین تر از حد متوسط است.  تصویر ترسیم شــده نشــان داد 
کــه در پژوهش هــای پیشــین نیز مــورد تائید قرارگرفته بــود. پــس ازآن در چارچوب مدل  موضوعــی 
کارشناســان و ذینفعان برای شناسایی عواملی  مفهومی پژوهش نشســت های تخصصی با حضور 
کاهش ســرمایه اجتماعی در اســتان شــده اند برگزار شــد. در این نشســت ها این عوامل  که موجب 
که مشــخص شد عوامل مختلف هریک به نسبتی  گرفتند  کنکاش قرار  در چهار الیه موردبررســی و 
در شــکل گیری وضعیت سرمایه اجتماعی موثرند. پس ازآن نشست های تخصصی برای شناسایی 
ظرفیت هــای موجــود در اســتان بــرای ارتقــاء ســرمایه اجتماعــی برگــزار شــد. نتایج حاصــل از این 
کــه ظرفیت ها، فرصت ها و امکانــات فراوانی در الیه های مختلف در اســتان  نشســت ها نشــان داد 
کالن می تواند موجــب بهبود و  گرفتــن آن ها در چارچــوب یک راهبــرد  کــه بکار  قزویــن وجــود دارد 

ارتقاء سرمایه اجتماعی در استان شود.

که ســرمایه اجتماعی  کالنی  گام بعــدی ارائــه راهبــرد بــرای ارتقاء ســرمایه اجتماعی اســت. راهبــرد 
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کالن به راهبردهایی  در ســه ســطح را در الیه های چهارگانه شــامل شــود. ازاین جهت این راهبرد 
که ســطوح مختلف ســرمایه اجتماعی دربر می گیرد تجزیه و تقســیم می شــود؛ لذا  خردتر در هر الیه 
پس از بررسی عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی و ظرفیت های استان، برای ارائه راهبردهایی در هر 
کارشناســان و ذینفعان اســتانی،  الیه اقدام شــد. با برگزاری نشســت های تخصصی و دریافت نظر 
که تاثیرگذاری منفی بر ســرمایه اجتماعی در اســتان دارند و با توجه به فرصت ها  متناظر با عواملی 
کمــک بــه ارتقــاء ســرمایه اجتماعــی وجــود دارد، راهبردهای  کــه در اســتان بــرای  و ظرفیت هایــی 
که الزم است مبتنی بر آن ها راهبردهایی طراحی و به  مختلفی ارائه شد. راهبرهای پیشنهادی را 
گذاشــته شــود تا شاهد ارتقاء ســرمایه اجتماعی در استان باشیم، در چارچوب مدل مفهومی  اجرا 

کرد: ح زیر می توان دسته بندی و ارائه  پژوهش به شر

راهبردهای معطوف به بهبود عملکردها و امکانات و ابزارها،- 1
راهبردهای معطوف به اصالح ساختارها و سیستم ها،- 2
راهبردهای معطوف به اصالح نگرش ها و باورهای رایج در جامعه،- ۳
راهبردهای معطوف به اصالح سمبل ها و نمادها.- 4

عطــف بــه مــدل مفهومــی پژوهش و مبتنــی بر نظریــه و روش تحلیل الیــه ای علت ها، برای شــکل 
دادن وضعیــت مطلوبــی در آینــده قبــل از تالش برای ســاختن وضــع مطلوب در آینده، شــناختن 
دقیــق وضع موجود ضروری اســت. شــناخت دقیــق وضع موجود می تواند پایه محکم و اســتواری 
کردن آینده مطلوب بر آن. بر اساس این روش و نظریه برای شناختن وضع موجود  باشد برای بنا 
(در پژوهــش حاضــر وضــع موجــود ســرمایه اجتماعی در اســتان قزویــن) مطالعه و پژوهــش از الیه 

ظاهری آغاز می شود.

پژوهش گــر بــا شــناخت الیه ظاهری یک به یک الیه ها را مطالعه می کند و پشــت ســر می گــزارد تا به 
که صورتی در  که بر آن اســتوار اســت این است  عمیق ترین الیه ها برســد. منطق این روش و فرضی 
که مطالعه می کنیم و علل و عوامل موثر بر شــکل گیری  زیر دارد آنچه در باالســت؛ یعنی هر الیه ای 
که چه علل و عواملی آن الیه رویی را شــکل  یــک وضعیــت را در آن الیــه پیدا می کنیم باید دریابیم 
داده انــد؛ بنابرایــن بــه مطالعــه الیه هــای عمیق تــر می پردازیــم و از الیــه ظاهــری (لیتــان) بــه الیــه 
گفتمانی به الیه نماد، اســتعاره و اســطوره  گفتمانی و از الیه  سیســتمی، از الیه سیســتمی به الیه 

می رسیم.
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امــا بــرای ســاختن وضــع مطلــوب (در ایــن پژوهــش ارتقــاء ســرمایه اجتماعــی در اســتان قزویــن) 
حرکــت از الیــه زیریــن آغاز می شــود و به ســمت الیه هایــی رویی و ظاهــری می آید. منطــق و فرض 
که الیه های عمیق و ژرف اصالح نشــده اســت نمی توان  کــه تا زمانی  مبنایــی ایــن حرکت آن اســت 
گر بناســت ســرمایه اجتماعی در اســتان ارتقاء  کرد. ا در الیه هــای ســطحی و ظاهــری تغییــر ایجــاد 
یابــد الزم اســت علــل و اســباب آن در الیه هــای زیرین فراهم شــود و بــر پایه آن هــا الیه هایی رویی 
کاهش سرمایه اجتماعی  که موجب  شکل داده شود؛ یعنی باید نمادها و استعاره و اسطوره هایی 
شــده اصالح شــود و نمادها، استعاره ها و اســطوره هایی موجب تقویت سرمایه اجتماعی می شود 
جایگزین آن ها شــوند. ســپس باورهای مخرب سرمایه اجتماعی اصالح و با باورهای مقام سرمایه 
اجتماعی جایگزین شود. بعدازآن علل سیستمی تضعیف کننده سرمایه اجتماعی مرتفع شود و با 
اصالح ساختارها و سیستم ها راه تقویت سرمایه اجتماعی در پیش گرفته شود؛ و آنگاه برای اصالح 

روندها، عملکردها و ابزارها اقدام شود.

گرفته می شــود  که برای تاثیرگذاری در هریک از الیه ها بکار  گرچه در عمل ممکن اســت راهبردهایی  ا
کــه تا نمادهــا و اســتعاره ها و یــا باورها و  هم زمــان و به مــوازات هــم اجرایــی شــود، امــا فرض آن اســت 
گفتمان ها اصالح نشــود، اصالح ســاختارها و سیســتم ها، یا روندها، عملکردها و ابزارها مقدور نبوده 
که از یک ســازمان  که نمادها و اســتعاره ها، یا باورهایی  و اثرگذار نخواهد بود. به عنوان مثال تا زمانی 
دولتی چهره و تصویری منفی ترسیم می کنند اصالح و با نمادها و استعاره ها، یا باورهایی که تصویری 
که  مثبت از آن سازمان ترسیم می کنند جایگزین نشوند، از بین بردن عوامل سیستمی یا عملکردی 
موجب دیدگاه منفی درباره آن سازمان می شوند، نمی تواند نگرش های منفی و بدبینی به آن سازمان 
را مرتفع ســازد. بر این اســاس ضروری اســت پیش و بیش از هر چیز برای اصالح نمادها و استعاره ها و 

گیرد. کار قرار  باورها اقدام شود و بر پایه آن اصالح در الیه سیستمی و عملکردی هم در دستور 

که مدل  بــا توجــه به منطــق و فرض بنیادی روش و نظریه تحلیل الیه ای علت هــا، در این پژوهش 
مفهومــی آن بــر اســاس ایــن روش و نظریــه شــکل گرفته اســت، در ارائــه راهبردهای ارتقاء ســرمایه 

کردن آن ها به ترتیب زیر عمل می شود: اجتماعی در استان قزوین و عملیاتی 

راهبردهای معطوف به اصالح نمادها و استعاره ها،- 1
گفتمان های رایج در جامعه،- 2 راهبردهای معطوف به اصالح باورها و 
راهبردهای معطوف به اصالح ساختارها و سیستم ها،- ۳
راهبردهای معطوف به بهبود عملکردها و امکانات و ابزارها.- 4
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6-1-1. راهبردهای معطوف به اصالح نمادها و استعاره ها
کنونی سرمایه اجتماعی در قزوین بیان شد،  چنانکه در فصل بررسی علل و عوامل موثر بر وضعیت 
که تاثیر منفی  گرفته می شــود  نمادها و اســتعاره های مختلف و متعددی وجود دارد و امروزه بکار 
کالن  که وضع منفی در سطح  بر ســطوح مختلف ســرمایه اجتماعی دارند. نمادها و استعاره هایی 
که سطح میانی سرمایه اجتماعی را  ســرمایه اجتماعی را ترســیم می کنند، نمادها و اســتعاره هایی 
که ســطح خرد سرمایه اجتماعی را منفی جلوه  تیره وتار توصیف می کنند و نمادها و اســتعاره هایی 

می دهند و یا تصویری منفی از قزوین به تصویر می کشند.

که ایــن نمادهــا و اســتعاره ها دهان به دهــان می چرخند و حتی از نســلی به نســلی دیگر  تــا زمانــی 
منتقــل می شــوند، اصالح و ارتقاء ســرمایه اجتماعی دشــوار اســت. عــالوه بر ضرورت خنثی ســازی 
نمادهای منفی، باید با نمادســازی و تولید اســتعاره های مثبت درباره شــهر، درباره ســازمان ها و 
کالن، به ارتقاء  کــم بر آن ها و همچنیــن درباره مولفه های مرتبط در ســطح  دســتگاه ها و روابــط حا
کــه در الیــه ســمبل ها، نمادها و  کــرد. بــر ایــن اســاس با توجــه عواملــی  کمــک  ســرمایه اجتماعــی 
اســتعاره ها موجب ضعف ســرمایه اجتماعی شــده اند و با توجه به فرصت ها و ظرفیت های استان 

کرد: در این الیه، راهبردهای زیر را می توان پیشنهاد 

راهبرد اجماع ســازی و ایجاد چشــم انداز واحد درباره آینده اســتان و نمادســازی درباره - 1
این چشــم انداز. (فقدان اجماع و چشــم انداز واحد درباره آینده استان از عواملی است 
گرایی و عدم یکپارچگی  که تاثیر منفی بر ســرمایه اجتماعی دارد. این عامل ناشــی از وا
گرایی به همگرایی و  کردن این وا بین ذینفعان و دســتگاه های اســتانی اســت. تبدیل 
که با بکار بســتن راهبردی همه جانبه  عــدم پــک پارچگی به یکپارچگی ضرورتی اســت 

نگر و بلندمدت امکان پذیر است).
راهبرد مثبت اندیشی و تصویرسازی مثبت از آینده. (چشم انداز سازی و تصویرپردازی - 2

که می تواند امید، انگیزه، نشــاط و تحرک و پویایی را به  مثبت از آینده راهبردی اســت 
کند و از این طریق ارتقاء سرمایه اجتماعی را موجب شود). جامعه تزریق 

که رواج آن ها تاثیر - ۳ راهبــرد بی اعتبــار ســازی و از رونق انداختن نمادها و اســتعاره هایی 
منفی بر ســرمایه اجتماعی در اســتان قزوین دارد. (برای عملیاتی شــدن این راهبرد از 
یک ســو می تــوان به نفــی نمادها و اســتعاره های منفی پرداخت و از ســوی دیگر با بکار 
کرد؛ مثال  بــردن اســتعاره های مثبت متقابل با اســتعاره های منفــی، آن ها را بی اعتبــار 
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کســبه را در مقابــل دزدبازار و یا اســتعاره دارالشــفا  اســتعاره حبیــب اهلل دربــاره بــازاری و 
کشتارگاه یا قصاب خانه بکار برد). درباره بیمارستان ها را در مقابل استعاره هایی مانند 

که ظرفیت تولید و - 4 راهبرد ترویج و برجسته سازی نمادها و استعاره های مثبت موجود 
تقویت ســرمایه اجتماعی را دارند (در این راهبرد از استعاره هایی مانند دروازه بهشت، 
گرفت و از شــهر و مناســبات درون شــهری تصویری مثبت  شــهر امن و ... می توان بهره 

کرد). ترسیم 
کــه - 5 بومــی  و  اســتعاره های ســنتی  و  نمادهــا  گیــر ســازی  فرا و  انتشــار  احیــاء،  راهبــرد 

کــردن آن هــا به جــای اســتعاره های منفی و یــا بی اثر  فراموش شــده اند بــرای جایگزیــن 
کمتر بکار برده  که این روزها  ســازی آن ها. (به عنوان مثال استعاره »ســرمایه جاودانی« 
کتور  که اســتعاره »کار مال ترا می شــود به ویژه از ســوی نســل جوان، احیا و انتشــار یابد 

کند). است« را خنثی و بی اثر 
راهبــرد خلــق، تکثیــر و انتشــار نمادها و اســتعاره های جدیــد مثبت دربــاره مولفه های - 6

مختلــف ســرمایه اجتماعــی. (در این راهبــرد با اتکا بــر خالقیت و نوآوری و متناســب با 
شــرایط موجــود جامعــه در بخش ها و حوزه های مختلف نمادســازی می شــود و تالش 
می شــود تا با جای دادن این نمادها در اذهان نگرش مثبت شــکل بگیرد. مثال اعتماد 

کنده شود و یا ...). حاصل شود، مشارکت رقم بخورد و امید و نشاط در جامعه پرا
راهبــرد الگوســازی و معرفــی آن ها بــه جامعه. (در ایــن راهبرد با توجه بــه ظرفیت های - 7

گی های خاص استان باید تالش در هر حوزه و  اســتان، مشــاهیر اســتان، نخبگان و ویژ
بخشی ستاره سازی شود و به عنوان الگو معرفی شوند).

راهبرد برند سازی به ویژه در بخش اقتصادی (با توجه به ظرفیت های بی نظیر استان - 8
گردشــگری برند ســازی و معرفی برنــد می توانند در  در حوزه هــای فرهنگی، اقتصادی، 

جلب اعتماد و ترسیم چهره مثبت از استان بسیار موثر واقع شوند).

کارکرد دارند؛ اما سازمان ها  در اجرای این راهبردها همه سازمان ها و دستگاه های استان نقش و 
و دســتگاه های آموزشــی، فرهنگــی و هنری بیش از هر ســازمان و دســتگاه دیگــری موثرند. هم در 
کز آموزشــی و مشــارکت نخبگان  کردن مرا کردن آن ها. با فعال  طراحــی راهبردهــا و هــم در اجرایی 
گرفتن نهادهــای فرهنگی و هنری می توان به نمادســازی و تولید  فکــری، فرهنگــی و هنــری و بکار 
کــرد و در ذهن هــا جــای  کمــک ســایر دســتگاه ها و ســازمان ها آن را ترویــج  اســتعاره پرداخــت و بــا 
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کردن آن ها نقش بســیار زیادی دارند. ازاین رو می توان با اســتفاده از  گیر  داد. به ویژه رســانه ها در فرا
کرد. رسانه های مختلف سنتی و جدید جهت ترویج و تثبیت نمادها و استعاره های موردنظر اقدام 

گفتمان های رایج در جامعه 6-1-2. راهبردهای معطوف به اصالح باورها و 
کنونی ســرمایه اجتماعی در قزوین مشــخص شــد، باورها  با بررســی علل و عوامل موثر بر وضعیت 
کــه تاثیــر منفــی بــر ســطوح مختلــف ســرمایه اجتماعی  و نگرش هــای منفــی مختلفــی وجــود دارد 
کالن ســرمایه اجتماعی بود، برخی درباره ســطح میانی  دارند. برخی باورهای منفی درباره ســطح 
که برخی این  ســرمایه اجتماعی و برخی ســطح خرد و درباره اســتان قزوین. نکته مهم این اســت 
گســترده رواج دارند. برخی از این باورها  باورها لزومًا واقعیت عینی و بیرونی ندارند اما در ســطحی 
درنتیجه تبلیغات و تصویرســازی های منفی رسانه ها شــکل گرفته اند؛ یعنی برداشت ها و باورهای 
کــه در اذهــان شــکل گرفته اند. ازایــن رو در صورت تــالش برای اصــالح ذهنیت ها و  ذهنــی هســتند 
برداشــت های ذهنــی قابل تغییرنــد. متناظــر با وضــع موجود ســرمایه اجتماعی و عوامــل اثرگذار بر 
که می توان از آن ها برای بهبود و ارتقاء ســرمایه اجتماعی  گفتمانی  آن ها برخی از راهبردها در الیه 

ح زیر است: کرد به شر استفاده 

کارآمــدی دولــت و نظــام بــرای حل مشــکالت و - 1 گفتمــان  راهبــرد ایجــاد و ترویــج بــاور و 
ساخت جامعه مطلوب.

گفتمان قانون گرایی و باور به وجود قانون گرایی در جامعه.- 2 راهبرد ایجاد 
ک فساد و باور به نابرابری و تبعیض در عملکرد نهادها و سازمان های - ۳ راهبرد کاهش ادرا

استانی و ملی.
کاهش احساس وجود ناامنی در جامعه و ایجاد باور به توانمندی برای ساخت - 4 راهبرد 

جامعه امن و آرام.
راهبرد امیدآفرینی و ایجاد امید به آینده بهتر.- 5
گفتمان سازی - 6 راهبرد طراحی نظام اخالقی متناسب با تغییرات و تحوالت اجتماعی و 

برای ترویج و تثبیت ارزش های اخالقی و هنجارهای ارزشی در جامعه و سازمان ها.
گفتمــان هویــت و منافــع جمعی و ایجاد بــاور به وجود منافع مشــترک و - 7 راهبــرد ایجــاد 

گروهی. کنار منافع فردی و  جمعی در 
کــردن آن بــه یــک ارزش - 8 گفتمــان خدمــت بــه مــردم و تبدیــل  راهبــرد ایجــاد و تقویــت 
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اجتماعی و فرهنگ سازمانی.
راهبرد ایجاد باور به روابط فرا ســازمانی (عاطفی) برای خدمت رســانی و حل مشــکالت - 9

سازمان ها و مردم.
گاهی نســبت به حقــوق و وظایف - 10 گفتمــان حقوق شــهروندی و ایجاد آ راهبــرد ترویــج 

شهروندان و فرهنگ شهرنشینی.
گفتمان مشــارکت در امور اجتماعی، اعم از سیاســی، اجتماعی، - 11 راهبرد ایجاد و ترویج 

اقتصــادی، فرهنگــی و ... (از تدویــن قوانیــن و قواعد حمایت از مشــارکت مردم در امور 
کردن امکان اجرایی شــدن آن و اعمال تشــویق ها و سیاســت های  اجتماعــی تا فراهم 

حمایتی الزم).
گفتمان مصرف 21-  کاال و خدمات داخلی و خلق و ترویــج  کیفیــت   راهبــرد ایجــاد بــاور به 

کاالی داخلی.
راهبرد ایجاد باور به توانمندی های مردم اســتان و تقویت اراده الزم برای اســتفاده از - 1۳

امکانات و ظرفیت های استان برای رفع مشکالت و توسعه و پیشرفت استان.

6-1-3. راهبردهای معطوف به اصالح ساختارها و سیستم ها
کنونی ســرمایه اجتماعی در قزوین مشــخص شــد،  در بخش بررســی علل و عوامل موثر بر وضعیت 
که تاثیر منفی  زمینه ها، ســاختارها و سیســتم های اجتماعی موجود یکی از عوامل مهمی هستند 
بر ســطوح مختلف ســرمایه اجتماعی دارند. بر این اساس اتخاذ راهبردهایی برای رفع این عوامل 
مبــرای ارتقــاء ســرمایه اجتماعی در اســتان ضروری اســت. شــاید در نــگاه اول اصالح ســاختارها و 
سیســتم ها در ســطح اســتانی منوط به تغییر و اصالح ســاختارها و سیســتم ها در سطح ملی تلقی 
کالن ملی هســتند و ســاختارها و سیســتم های  شــود؛ زیرا اســتان ها زیرسیســتمی از یک سیســتم 
کالن ملــی و حتــی از ســاختارها و سیســتم های  اســتانی به شــدت از ســاختارها و سیســتم های 
اســتان های دیگــر به ویژه اســتان های هم جــوار تاثیر می پذیرند؛ اما به رغم وابســتگی اســتان ها به 
که از این نظر ایجاد می شــود، می توان بــا اتخاذ راهبردهای  ســاختارهای ملــی و محدودیت هایی 
مناســب و موثری به اصالح ســاختارها در ســطح اســتانی پرداخت و زمینه های ســاختاری را برای 

کرد. ارتقاء سرمایه اجتماعی فراهم 

بیــن ســرمایه اجتماعــی در ســطح میانی و خرد (که ســطح اســتانی را منعکس می کنند) و ســرمایه 
کالن (که سطح ملی را منعکس می سازد) ارتباط وجود دارد. ارتقاء سرمایه اجتماعی در  اجتماعی 
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کالن  گر در سطح  کالن منتهی به ارتقاء سرمایه اجتماعی در سطح خرد می شود؛ بنابراین ا سطح 
کارکردها و وظایف خود موفق عمل نمایند ســرمایه  ســاختارها اصالح شــود و دولت ها در عمل به 
کالن افزایــش می یابــد و منتهی به ارتقاء ســرمایه اجتماعی در ســطح میانی و  اجتماعــی در ســطح 
گر در سطح استانی ساختارها و سیستم های استانی اصالح شوند  خرد می شود؛ اما از سوی دیگر ا
و موجب ارتقاء ســرمایه اجتماعی در ســطح خرد و میانی شــوند، ارتقاء سرمایه اجتماعی در سطح 
کالن را موجب می شــود. با توجه به پیشــنهادهای حاصل از نشســت های خبرگانی راهبردهایی را 

کرد به چهار دسته تقسیم می شوند. که در این جهت می توان ارائه 

راهبردهــای معطــوف به اســتفاده از ظرفیت ها، توانمندی ها و نقاط قوت یک ســاختار - 1
کــردن نقــاط ضعــف و آســیب زای آن. ایــن راهبردها به  کــم اثر  کــردن یــا  جهــت مرتفــع 
گونــی آن ها چنــدان مقدور نیســت؛ اما  کــه تغییــر و دگر  ســاختارهایی مربــوط می شــود 
کــه دارند، حائز قوت نیز هســتند بنابراین می تــوان از نقاط  آن هــا در عیــن ضعف هایی 
کــردن ضعف ها ســود جســت. مثال ســاختار ژئوپلیتیــک قزوین و  قوتــش بــرای برطرف 
که بــه علت نزدیکی به تهران  نزدیکــی اش به پایتخت. این ســاختار ضعفش این اســت 
بسیاری از نیروها و نخبگان استان قزوین جذب تهران می شوند؛ اما قوتش این است 
کــه امــکان اســتفاده از ظرفیت نیروهای مســتقر در تهران را در اســتان قزوین نیز فراهم 
می کنــد. ســاختار ژئوپلیتیــک را نمی تــوان تغییــر داد اما می تــوان با بهره بــردن از نقاط 

کرد. قوت، ضعف ها را جبران 
راهبردهــای معطــوف بــه ایجــاد ســاختارهای مکمــل بــرای رفــع نواقــص و ضعف های - 2

که ساختار موجود مشکلی ندارد،  کاربرد دارند  ساختار موجود. این راهبردها درجایی 
که برای  اما برای اثربخشــی بیشــتر نیاز به ســاختارهای مکمل دارد. مثال ساختارهایی 
کالبــدی شــهری عمــل می کننــد، ممکــن به صورت تخصصــی و آن  تغییــرات فیزیکــی و 
چنانکه شایســته اســت به ابعاد فرهنگی این تغییرات توجه نداشــته باشــند؛ بنابراین 
که به موازات تغییرات فیزیکی و  گیرد  کنار آن ها ســاختارهای مکملی قرار  الزم اســت در 

گیرد. کالبدی ابعاد فرهنگی این تغییرات نیز موردتوجه و مدنظر قرار 
راهبردهــای معطــوف بــه اصالح و ترمیم ســاختار موجــود و تالش برای توانمندســازی - ۳

که ساختارهای موجود  گروه از راهبردها به دنبال آن هستند  ساختارهای موجود. این 
کردن  کم وزیاد  را بــدون آنکــه تغییر اساســی در آن بــه وجود آورند، با چینش مجــدد، یا 

نیروها، اصالح، ترمیم و توانمند نمایند.
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راهبردهــای معطــوف بــه تغییــر و برچیدن ســاختارهای موجــود و ایجاد ســاختارهای - 4
جدید. این راهبردها هدفشــان تغییر ســاختارهای موجود و ایجاد ساختارهای جدید 
اســت. این راهبردها درواقع تالشــی اســت برای ایجاد ســازگاری و انطباق هرچه بیشتر 
که براثر آن ها ســاختارهای  که حــادث می شــود. تغییراتی  بــا تغییــرات و دگرگونی هایــی 
گفتــن به نیازهــا و تقاضاهای  کارایــی خــود را از دســت می دهند و برای پاســخ  موجــود 
که براثر تغییرات به وجود می آید، ضرورت ایجاد ســاختارهای جدید به میان  جدیدی 

می آید.
بــا توجــه بــه ایــن انــواع راهبردهــا، در بررســی بــرای ارائــه راهبــرد در الیــه ســاختاری و سیســتمی 
که هر یک از این راهبردهای پیشنهادی دریکی  پیشنهادهای مختلفی از سوی خبرگان ارائه شد 

ح زیر است: گروه ها جای می گیرند. راهبردهای ارائه شده به شر از این 

راهبرد پرداختن به سرمایه اجتماعی در اسناد و نظام برنامه ریزی و ارائه تجویزها برای - 1
تقویت مولفه های سرمایه اجتماعی.

راهبرد پیاده ســازی پیوست نگاری فرهنگی متناسب بافرهنگ مذهبی و بومی استان - 2
باهدف هویت بخشی به ساختارهای اجتماعی جدید.

راهبــرد تمرکززدایــی در جهــت سیاســت گذاری و برنامه ریــزی در اســتان متناســب بــا - ۳
گی های بومی استان. ویژ

کردن قزوین به پایلوت دولت الکترونیک برای ارائه خدمات الکترونیکی - 4 راهبرد تبدیل 
و آنالین.

کوچک سازی و چابک سازی سازمان ها و ادارات.- 5 راهبرد 
راهبــرد اصــالح و تقویــت ســاختارهای اقتصــادی اســتان و ایجــاد رابطــه مکملــت بین - 6

بخش های مختلف اقتصادی.
و - 7 خالقیــت  نــوآوری،  از  قدرتمندانــه  حمایــت  تشــکیالت  و  ســاختار  ایجــاد  راهبــرد 

کسب وکارهای جدید و استارت آپ ها:
راهبرد ایجاد و تقویت ساختارهای خدمات پس از فروش و برقراری رابطه متقابل بین - 8

کاال و خدمات با مصرف کنندگان. تولیدکنندگان و ارائه کنندگان 
راهبــرد ایجــاد شــبکه های ارتباطــی نظام منــد بــرای برقــراری ارتبــاط بیــن بخش هــای - 9

مختلــف مردم، متخصصین و مســولین (اعم از قانون گذاران، سیاســت گذاران و برنامه 
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ریزان).
راهبــرد تقویــت ســاختارهای اجتماعــی بــا ایجــاد ســازگاری، همگرایــی و تســاهل بین - 10

قومی، زبانی و فرهنگی.
راهبرد همسوسازی دوگانگی های حکمرانی در چارچوب قوانین.- 11

راهبــرد اصــالح و شفاف ســازی فرایندهــای ســازمانی ارائــه خدمــت در جهــت تقویــت - 12
ک وجود فساد و تبعیض. اعتماد و رفع ادرا

راهبــرد ایجــاد ســاختارها و شــبکه های غیردولتــی و تســهیل مشــارکت های مردمــی - 1۳
به عنــوان ذینفعــان در امــور اجتماعــی و سیاســت گذاری و تدویــن برنامه هــای مرتبــط 

(مانند تقویت سمن ها، خیریه ها، تشکل های داوطلبانه، ...).
کاهــش فرایندهای دســت و - 14 راهبــرد اصــالح پیچیدگی هــای ســاختاری و سیســتمی و 

گیر بوروکراتیک جهت سرعت بخشی به فرایند ارائه خدمت. پا
گســترش دولت الکترونیک و الکترونیکی شدن فرایند ارائه خدمت و - 15 راهبرد توســعه و 

اصالح و تقویت پلتفرم های ارائه خدمات الکترونیک.
راهبرد ایجاد ساختارهای همکاری بین بخشی و ایجاد یکپارچگی سازمانی در سطح - 16

استان جهت همگرا ساختن دستگاه ها و برنامه ها.
راهبرد اصالح فرایند سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت اتخاذ سیاست ها و برنامه های - 17

یکپارچــه اســتانی باهــدف پرهیــز از بخشــی نگــری و انجام وظیفــه و مأموریت هــای هر 
کالن و سیاست یکپارچه استانی. ح  بخش در چارچوب طر

راهبرد شبکه سازی اطالعاتی و ایجاد بانک های اطالعاتی شبکه ای برای بهره برداری - 18
مجموعه دستگاه های استانی.

راهبــرد ایجــاد و تقویــت ســاختارها و مکانیســم های جلب مشــارکت، جهت اســتفاده - 19
و بهره بــرداری از مشــارکت های مدنــی و مردمــی (اعــم از مشــارکت های مالــی، فکــری، 

تخصصی و فنی و ...).
راهبرد ایجاد تشــکیالت و شــبکه های مردم نهاد برقرارکننده ارتباط متقابل سه جانبه - 20

(بین ســازمان، دســتگاه های اســتانی و مردم). در این تشــکیالت ســه نوع ارتباط بین 
اعضــای مرتبــط در یــک حــوزه، ارتباط آن ها با دســتگاه های اســتانی و ارتبــاط با مردم 

ح جامع سالمت برای توسعه). ایجاد می شود (مانند طر
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کارگروه هــای درون ســازمانی بــرای ایجــاد هم افزایــی، تقویــت ارتباط - 21 راهبــرد تشــکیل 
درون ســازمانی و اســتفاده از خــرد جمعــی در جهــت انجــام وظایــف و خدمت رســانی 

کارآمد. مناسب و 
راهبرد نظام ســازی اجتماعی با اســتفاده از فضاهای عمومی و ایجاد و تقویت ســرای - 22

کل فرهنگ و  محله ها با همکاری سازمان ها و ادارات مرتبط مانند شهرداری ها، اداره 
ارشــاد اسالم، سازمان تبلیغات اسالمی و ... جهت ایجاد و تقویت مشارکت و استفاده 

از امکانات مردمی.
حســینیه ها، - 2۳ هیئــت،  (مســاجد،  مذهبــی  اجتماعــی  شــبکه های  تقویــت  راهبــرد 

مشــارکت،  ایجــاد  بــرای  آن هــا  اجتماعــی  کارکردهــای  از  اســتفاده  و   (... امامزاده هــا 
همبستگی و اعتمادسازی، ... .

راهبــرد ایجاد، تقویت و تشــویق و ترغیب اتحادیه هــا، اصناف، انجمن های صنفی در - 24
حوزه های مختلف.

راهبــرد احیــا مراســم و آیین هــای ســنتی در اســتان و بهره بــرداری از آن بــرای تقویت - 25
همبستگی اجتماعی، ایجاد نشاط و اعتماد.

راهبرد ایجاد و توســعه اتحادیه های ورزشــی با استفاده از ورزشکاران خوش نام جوان - 26
و پیشکسوت استان.

راهبرد ارتقاء ســواد، مهارت و توانایی اســتفاده از سیســتم های الکترونیکی و دریافت - 27
خدمات الکترونیک.

6-1-4. راهبردهای معطوف به بهبود عملکردها، امکانات و ابزارها )در الیه لیتانی(
گرفتن  در ایــن الیــه راهبردهــا معطــوف بــه اصــالح عملکردها، بهبــود و ارتقــاء ابزارهــا، به خدمــت 
بهینه امکانات در جهت رفع مشــکالت اســت. درصورتی که موفقیت در این زمین ها حاصل شــود 
موجب احساس رضایت، افزایش اعتماد و درنتیجه ارتقاء سرمایه اجتماعی می شود. راهبردهای 

ح زیر است: پیشنهادی در این زمینه به شر

راهبــرد جذب ســرمایه بخش خصوصی برای جبران محدودیــت منابع مای و اعتبارات - 1
دولتی.

کســب وکارهای نوپا و جدید و اســتارت آپ ها (با - 2 کســب وکارها به ویژه  راهبرد حمایت از 
اســتفاده از امکانات و ظرفیت های موجود اســتان در بخش دولتی و بخش خصوصی 
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و مردمی).
کردن فاصله طبقاتی و شکاف های اقتصادی در جامعه.- ۳ کم  راهبرد 
راهبــرد بهره منــدی و اســتفاده از ظرفیت هــای بومــی اســتان (ظرفیت هــای انســانی، - 4

مادی، طبیعی، ...) برای سرمایه گذاری در استان.
راهبرد مقابله با مشکالت اجتماعی (مانند اعتیاد، جرائم و ...).- 5
کاهش ارزش پول ملی.- 6 کردن روند افزایش گرانی، تورم، بیکاری،  راهبرد معکوس 
راهبرد مبارزه با پارتی بازی، فساد، رشوه و رانت خواری.- 7
کاســتن رقابت های مبتنی بر ســو - 8 راهبرد ایجاد وفاق سیاســی در اســتان و تالش برای 

ظن و بدبینی و شکل دادن رقابت های سازنده.
راهبرد هویت ســازی و تالش برای شــکل دادن وفاق جمعی در اســتان بر اساس هویت - 9

جمعی مشترک.
راهبرد شناســایی توانمندی های اســتان و استعدادها در سازمان ها جهت به کارگیری - 10

آن ها برای رفع مشکالت استان.
راهبــرد بهره گیــری از دانــش روز و فناوری هــای نوین بــرای بهبود فرایند پاســخگویی و - 11

خدمت رسانی در سازمان ها و ادارات.
راهبرد ایجاد و تقویت هنجارها و عملکردهای اعتماد ساز و اعتماد زا.- 12
کــردن حقوق و تکالیــف مردم و - 1۳ کارها (و مشــخص  راهبــرد ایجــاد شــفافیت در فراینــد 

سازمان ها).
کارآمد سازی روندها و الگوهای خدمت رسانی با استفاده بهینه از ظرفیت های - 14 راهبرد 

سازمانی.
راهبرد حل مشــکالت و رفع محدودیت ها در حوزه خدمات رســانی (مثل آب رســانی، - 15

جاده ای)
کــردن آن ها بــا حقوق و تکالیــف متقابل - 16 کارکنان جهت آشــنا  راهبــرد آمــوزش مــردم و 

یکدیگر.
کاال و خدمات و متناسب سازی قیمت ها.- 17 کیفیت  راهبرد افزایش 
راهبــرد آمــوزش و فرهنگ ســازی بــرای افزایش صبــوری و بردباری و باال بردن آســتانه - 18

کارکنان سازمان ها و دستگاه ها. تحمل طرف مقابل در رابطه بین مردم و 



راهبــرد یکسان ســازی اقدامــات در ســازمان ها بــرای ارائــه یــک خدمت مشــابه (مثال - 19
کاغذی)  گاز، مخابــرات و ... درباره حذف قبض  رویــه متفاوت ســازمان های آب، برق، 

کردن سردرگمی مردم و افزایش اعتماد عمومی. کم  در جهت 
کارکنان - 20 راهبــرد تقویت فرایند نظارت و ارزیابی ســطوح مختلف از مدیران و همچنین 

در تعامل آن ها با ارباب رجوع.
کاربســت مناســب و موثر اصل تشــویق و تنبیــه در ســازمان ها و ادارات و حتی - 21 راهبــرد 

در جامعه.
راهبرد سیاست گذاری و برنامه ریزی مبتنی بر رویکردهای بومی و متناسب با شرایط - 22

گی های فرهنگی و اجتماعی استان. و ویژ
راهبــرد ایجــاد نشــاط اجتماعی از طریق فعال ســازی ســازمان های مردم نهــاد بر پایه - 2۳

فرهنگ دینی و بومی و آداب ورسوم و سنت های مناطق استان.
کارآمــد ســازی روندهــا و الگوهــای خدمت رســانی بــا اســتفاده از متخصصین - 24 راهبــرد 

اســتان های هم جــوار و ظرفیت های ســازمانی متناظر در اســتان های دیگر و اســتفاده 
از تجربیات آن ها.

بهره برداری هدفمند و سازمان یافته از شبکه های اجتماعی.- 25
دولــت - 26 از  اســتفاده  ســواد  ترویــج  و  الکترونیــک  دولــت  از  اســتفاده  آمــوزش  راهبــرد 

الکترونیک و امکانات آن در بین مردم استان.
راهبــرد جوان گرایــی و توجه بــه مطالبات جوانــان و نیازهای آنان (بــا توجه به ترکیب - 27

جمعیت جوان استان).
گسترش ارتباطات و افزایش تماس ها و تعامالت اجتماعی در اشکال - 28 راهبرد توسعه و 

مختلف.
راهبرد اســتفاده از خدمات داوطلبانه مانند بســیج، هالل احمر، وقف و سازمان های - 29

مردم نهاد.
راهبرد استفاده از ظرفیت خبرگان و نخبگان بومی استان (نخبگان مستقر در استان - ۳0

ج از استان). و فعال در خار
کتاب جامع ســرمایه - ۳1 راهبــرد آمــوزش و تولید محتوا درباره ســرمایه اجتماعی و تدوین 

اجتماعی در استان.



7-1. نتیجه گیری
در ایــن پژوهــش ضمن بررســی مبانی نظری ســرمایه اجتماعی، با افکار ســنجی در ســطح اســتان 
قزوین ســعی شــد وضعیت ســرمایه اجتماعی در اســتان مشخص شود. ســپس در چارچوب مدل 
که با توجه به ادبیات پژوهشی سرمایه اجتماعی و بر اساس روش و نظریه تحلیل الیه ای  مفهومی 
علت هــا طراحی شــد، عوامــل موثر بر وضعیت ســرمایه اجتماعی در اســتان در چهار الیه مشــتمل 
گفتمان ها و  بــر الیــه ابزارهــا و عملکردهــا، الیه ســاختارها و سیســتم های اجتماعی، الیــه باورهــا و 
الیه نمادها و اســتعاره ها شناســایی و معرفی شــد. پس از معرفی عوامل موثر بر ســرمایه اجتماعی 
که در اســتان بــرای ارتقاء ســرمایه اجتماعی وجود در چهــار الیه مذکور  ظرفیت هــا و فرصت هایــی 
درروش تحلیل الیه ای بررســی و شناســایی شــدند. بعد از بررســی عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی 
و ظرفیت های موجود در اســتان برای ارتقاء ســرمایه اجتماعی، ســعی شد متناظر بر عوامل موثر و 
ظرفیت های اســتان و منطبق بر روش و نظریه تحلیل الیه ای راهبردهای ارتقاء ســرمایه اجتماعی 
که می تواننــد مبنایی بــرای راهکارهــا و برنامه های عملیاتی بــرای ارتقاء  معرفــی شــوند. راهبردهــا 

گیرند. سرمایه اجتماعی قرار 

بــا افکار ســنجی در ســطح اســتان قزوین بــرای اندازه گیــری وضعیت ســرمایه اجتماعی در اســتان 

7
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سنجش سرمایه اجتماعى در استان قزوین و راهبردهاى ارتقاء آن 272

مشخص شد میانگین سرمایه اجتماعی در استان 2.98 از 5 است. نظر به اینکه سرمایه اجتماعی 
گرفت، مشخص شد تنها میانگین  کالن، میانی و خرد، مورد ارزیابی و ســنجش قرار  در ســه ســطح 
کمی بــاالی عدد میانگین متوســط ۳ قــرار دارد  ســرمایه اجتماعــی در ســطح خــرد (۳.58) مقــدار 
کالن (2.54) و میانــی (2.82) پایین تر از متوســط و عدد  و میــزان ســرمایه اجتماعــی در دو ســطح 
میانگیــن یعنــی عــدد ۳ قرار دارنــد؛ بنابراین بــا توجه به اینکه عــدد میانگین ســرمایه اجتماعی در 
که ســرمایه اجتماعــی در اســتان پایین تر از حد  گرفــت  اســتان (2.98 از 5) اســت می تــوان نتیجــه 

متوسط قرار دارد.

گرچه میانگین ســرمایه اجتماعی در ســطح خرد باالتر از میانگین  با توجه به نتایج افکار ســنجی، ا
کل را پایین تر از حد متوسط نشان  که وضعیت سرمایه اجتماعی در  کل  است اما با توجه میانگین 
گفت ســرمایه اجتماعی در اســتان قزوین وضع مناســبی ندارد. مرور پیشینه و نتایج  می دهد باید 
افکار ســنجی های پیشــین در اســتان قزوین نیز نتایج مشــابهی به دســت می دهد. افکار ســنجی 
که در ســال 1۳94 و از ســوی پژوهشــگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وابســته به وزارت فرهنگ و  ملی 
که میانگین سرمایه اجتماعی در استان قزوین پایین تر  گرفت نیز نشان داد  ارشاد اسالمی صورت 
گرچه نتایج افکار ســنجی اخیــر میانگین را  از حــد متوســط و مقــدار میانگین آن 2.66 از 5 اســت. 
باالتر از میانگین سال 1۳94 و به مقدار 2.98 از 5 نشان می دهد و این رقم نشان می دهد سرمایه 
کمی بهبود و ارتقاءیافته، اما همچنان پایین تر از  گذشــته  اجتماعی در اســتان نســبت به 5 ســال 

حد متوسط است.

این وضعیت یک عالمت و نشانه ضعیف (weak signal ) است. عالمت و نشانه ضعیف در ادبیات 
گرچه چندان دیده نمی شــوند و به آن ها اهمیت  که ا آینده پژوهی به نشــانه های اطالق می شــود 
داده نمی شــود، امــا می تواننــد نشــانه و زمینه رویدادهــا و اتفاقات بزرگ در آینده باشــند؛ بنابراین 
وضعیت پایین تر از حد متوســط ســرمایه اجتماعی را باید عالمت و هشــداری به سیاســت گذاران، 
گر به آن توجه نشود می تواند تحوالت و رویدادهای  که ا گیران، مدیران و مسوالن دانست  تصمیم 
گر به آن توجه و در جهــت بهبود و ارتقاء آن  بزرگــی پیش بینی نشــده نه چنــدان مثبتی رقم بزنــد و ا
کرد، بلکــه می توان  اقــدام شــود، می تــوان نه تنهــا از رویدارهای پیش بینی نشــده منفــی جلوگیری 

تحوالت و وضعیت های مثبت و مطلوبی را به وجود آورد.

وجود سرمایه اجتماعی باال در یک جامعه پیامدهای مثبت فراوانی دارد. درحالی که خالی شدن 
کارها دشــوارتر شــود. برخورداری از ســرمایه اجتماعی  انبان ســرمایه اجتماعی موجب می شــود تا 
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کاهش و تضعیف آن اجرای بسیاری  کارها را آســان می کند. درحالی که  مناســب اجرای بســیاری از 
کارهــای در دســت اجــرا را ســخت تر می کنــد.  کارهــا را بــر عهــده مســوالن قــرار می دهــد و انجــام  از 
به عنوان مثال وقتی اعتماد بین افراد وجود داشــته باشــد در صورت بروز اختالف بین آن ها، با اتکا 
کنند و مشــکل را فیصله دهنــد. حال آنکه  بــه اعتمــاد موجــود به راحتــی می توانند اختــالف را حل 
کشــیده می شــود و  کار به مراجع قضایی  باوجــود بی اعتمــادی بیــن افــراد در صورت بروز اختــالف 
حتــی در مراجــع قضایــی نیــز حــل اختالف به ســختی صــورت می گیرد. یــا در صورت اعتمــاد مردم 
کاهــش می یابــد، درنتیجه از اتــالف وقت و هزینــه جلوگیری  بــه ادارات دولتــی مراجعــه بــه ادارات 
می شــود. درحالی کــه بی اعتمادی بــه ادارات موجب حضور ارباب رجوع فراوان به ادارات می شــود 
کــه متضمــن اتالف وقت و هزینه های زیاد اســت. ایــن وضعیت ها ضمن تحمیــل هزینه ها و اتالف 
گســترده ای به  کــه می تواند تبعات سیاســی و اجتماعی  وقــت، بدبینــی و نارضایتــی به بار می آورد 

همراه داشته باشد.

کالن، سطح  چنانکه در بررسی موضوع سرمایه اجتماعی ذکر شد، این نوع از سرمایه در سه سطح 
گرفت. در بررسی سرمایه اجتماعی در استان قزوین  میانی و سطح خرد موردبررسی و ارزیابی قرار 
کالن سرمایه  که وضعیت سرمایه اجتماعی در سه سطح هم اندازه نیست. در سطح  مشخص شد 
اجتماعــی بــا توجــه بــه میانگین 2.54 نســبت به دو ســطح دیگر پایین تر اســت. وضعیت ســرمایه 
اجتماعی در سطح خرد با میانگین (۳.58) بهتر از دو سطح دیگر است؛ و وضعیت سرمایه اجتماعی 
در ســطح میانی با میانگین 2.82 در بازه 1 تا 5 در حد و بین دو ســطح دیگر ارزیابی می شــود. این 
که بــه حوزه های ارتباط مــردم با دولت و  کالن و میانی  کــه در دو ســطح  وضعیــت نشــان می دهــد 
کالن و ارتباط با نهادها، شــرکت ها، ســازمان ها و ادارات و دستگاه های  نهادهای دولتی در ســطح 
که از حوزه های حکمرانی و مدیریتی به حســاب می آیند  دولتی در ســطح اســتان مربوط می شــود 
که به حوزه روابط اجتماعی افراد با یکدیگر  وضعیت ســرمایه اجتماعی بدتر اســت؛ اما ســطح خرد 

کمی فرق می کند و مناسب تر است. مربوط می شود وضع 

وضعیت بهتر سرمایه اجتماعی در سطح خرد را می توان به عوامل مختلفی نسبت داد. یکی اینکه 
جامعه استان قزوین جامعه ای محسوب می شود که همچنان به مجموعه ای از سنت ها پایبندی 
که سرمایه  دارد. روابط اجتماعی در چارچوب این ســنت ها و اعتبار و ارزش آن ها موجب می شــود 
کرونــا را می توان به عنــوان عامل  کــه تولید می شــود باالتر از ســطوح دیگر باشــد. شــیوع  اجتماعــی 
که به رغم تاثیرات منفی آن، بر ســرمایه اجتماعی در ســطح خرد تاثیر مثبت  گرفت  دیگری در نظر 
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کل افزایش داد امــا موجب فرورفتن  کرونا فاصلــه اجتماعی را در ســطح  داشــته اســت؛ زیــرا شــیوع 
اجتماعات خرد در خود شــد. لذا روابط اجتماعی در ســطوح خرد به ویژه در ســطح خانواده، اقوام 
گی ســنتی جامعــه قزوین روابط و مناســبات  کنار ویژ کــرد. ایــن امــر در  و قوم وخویش هــا را تقویــت 
کرد. ازاین رو موجب بهبود سرمایه اجتماعی در سطح خرد شده  اجتماعی در سطح خرد را تقویت 
که می تواند موضوع  اســت (البته این عوامل و تاثیرشــان بر ســرمایه اجتماعی موضوعاتی هســتند 
پژوهش های جدیدی باشد و رابطه آن ها با سرمایه اجتماعی بررسی شود). وضعیت بهتر سرمایه 
کــه در این ســطح زمینه ها و ظرفیت های مناســبی برای  اجتماعــی در ســطح خرد نشــان می دهد 
ارتقــاء ســرمایه اجتماعــی وجود دارد و می تــوان با بهره گیری از آن برای ارتقاء ســرمایه اجتماعی در 

کرد. استان استفاده 

میانگیــن ســرمایه اجتماعــی در شهرســتان های مختلــف اســتان نیــز بــا یکدیگــر متفــاوت اســت. 
میانگیــن ســرمایه اجتماعــی در هریک از شهرســتان ها به ترتیــب از باال به پایین بدین قرار اســت: 
کســتان 2.84. چنانکــه  آوج ۳.۳۳، بوئین زهــرا ۳.19، البــرز ۳.06، آبیــک 2.98، قزویــن 2.88 و تا
کستان  پیداســت میانگین ســرمایه اجتماعی در آوج نســبت به سایر شهرســتان ها باالتر است و تا
که در سه شهرستان  گویای آن است  نسبت به سایر شهرستان ها پائین ترین رتبه را دارد. این آمار 
آوج، بوئین زهرا و البرز میانگین سرمایه اجتماعی باالتر از حد متوسط است، اما در شهرستان های 
کســتان میانگین ســرمایه اجتماعی پایین تر از حد متوســط است. این تفاوت ها  آبیک، قزوین و تا
کاهش ســرمایه اجتماعی شــتاب بیشــتری دارد اما  کــه در برخی از شهرســتان ها  گویــای آن اســت 
در برخــی وضعیت مناســب تر اســت. بــه نظر می رســد در اینجا نیــز عوامل اجتماعی و ســاختارها و 
مناســبات اجتماعی ســنتی به ویژه در ســطح خردنقــش تاثیرگذاری بر وضعیت ســرمایه اجتماعی 

داشته باشد.

که ازنظر میزان ســرمایه اجتماعی بین شهرســتان های مختلف وجود دارد،  باوجــود تفاوت هایــی 
کل  که در همه شهرســتان ها و در  که بر اســاس افکار ســنجی ها مشخص شــده این اســت  واقعیتی 
گر در برخی شهرستان ها باالی متوسط قرار  اســتان قزوین ســرمایه اجتماعی زیر متوسط اســت و ا
دارد تا رســیدن به حد خوب فاصله زیادی دارد. از مقایســه ســرمایه اجتماعی در ســطوح مختلف 
کالن، میانی و خرد همه همین نتیجه حاصل می شود. در دو سطح کالن و میانی سرمایه اجتماعی 
پایین تر از حد متوســط اســت و در ســطح خرد باالتر از حد متوســط قرار دارد ســرمایه اجتماعی در 
ســطح خرد باالتر از حد متوســط قرار دارد، اما در این ســطح نیز برای رســیدن به حد خوب فاصله 
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کل اســتان و در تمامی ســطوح  زیاد اســت. بر این اســاس تالش برای ارتقاء ســرمایه اجتماعی در 
سرمایه اجتماعی ضروری و اجتناب ناپذیر است.

برای ارتقا سرمایه اجتماعی در استان الزم است بیش از هر چیز در جهت اصالح و ترمیم نگرش های 
مردم استان اقدام شود. برای اصالح و ترمیم نگرش های مردم توجه به دو نکته ضروری است:

نکتــه بســیار مهــم اول اینکه نگرش هــا ماهیتی ذهنی و انتزاعــی دارند. این نگرش ها از یک ســو در 
انطبــاق بــا واقعیت هــا شــکل می گیــرد؛ یعنی مــا در مواجهه با واقعیت نســبت بــه آن ذهنیت پیدا 
می کنیــم و نگرشــمان شــکل می گیــرد. مثــال اینکه نگرشــی مثبــت یا منفی نســبت بــه عملکرد یک 
ســازمان ایجاد شــود، بعد از مواجهه واقعی و عملی با آن ســازمان ایجاد می شــود؛ اما برخی مواقع 
و به ویــژه امــروزه در عصر ارتباطات و اطالعات ذهنیت افراد جامعه و نگرش آن ها عالوه بر تماس با 
واقعیت، تحت تاثیر اطالعات، اخبار و تبلیغاتی است که ارائه می شود و ذهن ها را بمباران اطالعات 
که در ذهن افراد ایجاد می شــود، بیش از آنکه منطبق بر واقعیت باشد،  می کنند؛ بنابراین نگرشــی 
که دریافت می کند. درواقع نگرشــی شــکل  همســو و هم جهت با اطالعات، اخبار و تبلیغاتی اســت 
کــه چنــدان منطبق بر واقعیت نیســت. مثال درباره وجود فســاد در جامعه، ممکن اســت  می گیــرد 
اصال در جامعه فســادی وجود نداشــته باشــد، یا باشــد اما در حد زیادی نباشــد، اما براثر تبلیغات 
کند. یا حتی برعکس جامعه ای  که جامعه را مملو از فســاد تصور  نگرشــی در ذهن ها شــکل بگیرد 
کند و نگرشــی بر  ک و بدون فســاد معرفی  پــر از فســاد باشــد امــا تبلیغات آن جامعــه را جامعه ای پا
که تنها با اصالح و  این مبنا در اذهان شــکل بگیرد. این مســئله ما را بدین ســو رهنمون می ســازد 
تغییــر در امــور واقــع و اصالح عملکردها، نمی تــوان تغییر نگرش ها و ارتقاء ســرمایه اجتماعی را رقم 
زد. بلکــه ضمــن تــالش برای امور واقع و اصــالح عملکردها باید در جهت تغییــر و اصالح ذهنیت ها 
که بــر مبنای روش  که در چارچــوب مفهومی ایــن پژوهش  نیــز اقــدام شــود. در ارائــه راهبردهایــی 
و نظریــه تحلیــل الیــه ای تدوین شــده، به خوبی به این مســئله و نکته توجه شــده اســت؛ زیرا این 
چارچوب مفهومی و راهبردها استخراج شــده از آن، از یک ســو با توجه به عوامل عینی و ساختاری 
که جنبه  گفتمان ها و نمادها و استعاره ها  که جنبه واقعی دارند و از سوی دیگر با توجه به باورها و 
گر در چارچوب راهکارهای عملیاتی به درستی اجرایی شوند،  ذهنی دارند، ارائه شده اند؛ بنابراین ا

می توانند موجب ارتقاء سرمایه اجتماعی شوند.

نکته دوم اینکه اصالح این نگرش ها تنها به عملکردهای اســتانی مربوط نمی شــود؛ زیرا نگرش ها 
کالن نیز قرار دارند. سرمایه اجتماعی  در سطوح استانی تحت تاثیر عملکردهای مسوالن در سطح 
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کالن ملی تاثیر می پذیرد. ارتقاء ســرمایه  در اســتان ها از یک ســو مســتقیمًا از عملکردها در ســطح 
کالن بســتگی دارد و تحت  کالن به عملکرد مســوالن ســطح  اجتماعی در اســتان به ویژه در ســطح 
تاثیــر آن هاســت؛ بنابرایــن برای اصالح نگرش ها الزم اســت برخــی از اقدامات و تالش ها در ســطح 
که سرمایه اجتماعی ارتقاء یابد. از سوی  گیرد تا نگرش مثبتی در استان ها ایجاد شود  کالن صورت 
کالن قرار دارند و  کالن ملی تحت تاثیر سیســتم  دیگر اســتان ها به عنوان زیرسیســتمی از سیســتم 
که ســازمان ها و دســتگاه های  در چارچوبی نســبتًا متمرکز عمل می کنند؛ بنابراین برخی اقداماتی 
که باید از سوی مرکز تامین شود.  استانی انجام می دهند منوط به مجوز، بودجه و اعتباراتی است 
که در تالش برای ارتقاء سرمایه اجتماعی در سطوح محلی  این نکته این مسئله را یادآوری می کند 
کردن آن ها در اختیار مســوالن اســتانی نیســت  که برطرف  و اســتانی محدودیت هایی وجود دارد 
بلکــه از اختیــارات دولــت مرکزی اســت. بااین همه و به رغم ایــن محدودیت هــا و تاثیرپذیری ها در 
سطح استان ها، می توان با راهبرد پردازی و برنامه ریزی در سطح میانی سرمایه اجتماعی (سطح 
مناســبات بین مردم و ســازمان ها، نهادها و دســتگاه های اســتانی و مناســبات بین دســتگاهی و 
ســازمانی در اســتان) و با تغییر نگرش ها نه تنها موجبات ارتقا ســرمایه اجتماعی در ســطح میانی، 
کالن را نیز فراهم ســاخت. تحت تاثیر قرار دادن ســرمایه  بلکــه ارتقــاء ســرمایه اجتماعی در ســطح 
که متاثر از روابط اجتماعی بین افراد اســت نیــز نیازمند برنامه ریزی های  اجتماعــی در ســطح خرد 
بلندمــدت جهــت تحت تاثیر قــرار دادن الگوها و ســبک های رفتاری وزندگی اســت. در این جهت 

نهادهای آموزشی، فرهنگی و هنری نقش موثری دارند.

7-2. پیشنهادها
کاهش  گر به بررســی علل  در چارچــوب روش تحلیــل الیــه ای و بــر اســاس مدل مفهومــی پژوهش ا
کــرد و به الیه های عمیق  ســرمایه اجتماعــی بپردازیــم، باید از ســطح ظاهری و قابل روئیت حرکت 
کــرد؛ بنابرایــن علــل را باید در الیــه لیتانی (ســطح ظاهری  ناملمــوس و غیرقابــل مشــاهده حرکــت 
ماننــد امکانــات، ابزارها و عملکردها و نوع مراودات)، الیه ســاختاری و سیســتمی (مانند زمینه ها 
و ســاختارها و سیســتم های اقتصادی، اداری، سیاســی، ...)، الیه باورها (مانند دیدگاه ها، باورها 
و اعتقادات) و الیه نمادها و اســتعاره ها (مانند ضرب المثل ها، الگوهای مورداســتفاده، ارزش های 
کرد. بر اســاس این پژوهش عالوه بر 5 عامل زمینه ای و مقطعی (عواملی  موردقبول، ...) جســتجو 
که در زمان افکار سنجی یا زمان نزدیک به آن اتفاق افتاده اند)؛ 2۳ عامل در الیه ظاهری (لیتانی)، 
گفتمانــی و 27 عامل در الیه  2۳ عامــل در الیــه ســاختاری و سیســتمی، 17 عامــل در الیــه باورها و 
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کاهــش ســرمایه اجتماعی در اســتان قزوین  کــه موجب  نمــادی و اســتعاره ای، به عنــوان عواملــی 
ح  شده اند، شناسایی و معرفی شده اند. برخی از این عوامل را می توان در الیه های مختلف به شر

کرد: زیر خالصه 

در الیه لیتانی: عدم دسترســی مردم به مســوالن، فقدان شــفافیت، تأخیرها در انجام امور مردم، 
کارشــان، وضع نامناســب رفاهــی و اقتصادی،  فقــدان مکانیســم اطــالع یافتــن مــردم از پیشــرفت 

بحران های اجتماعی مختلف و مانند این ها.

کارآمد، سیســتم های  در الیــه ســاختاری و سیســتمی: بروکراســی پیچیــده، سیســتم اقتصــادی نا
اجتماعــی متعــارض، وضعیت سیاســی پر از تعارض و مناقشــه مســتمر، نظام فرهنگــی پرتعارض و 

مانند این ها.

گیر، بــاور به وجود ظلم و  گفتمانــی: وجود باورهایی مانند باور به وجود فســاد فرا در الیــه باورهــا و 
کارآمدی ســاختارهای دولتی، باور به عمل نکردن به وظایف و تعهدات،  فقدان عدالت، باور به نا
کار و خدمــت، ضعف  گفتمــان  بــاور بــه بدتــر شــدن وضــع در آینــده، باور بــه قانون گریــزی، ضعــف 
کیفیت بهتر محصــوالت غیر ایرانی، باور بــه اینکه هرکس باید  گفتمــان حقوق شــهروندی، بــاور به 
که ذهن ها را اشغال و قضاوت ها را بر اساس  گلیم خود را از آب بیرون بکشد و مواردی ازاین دست 

آن ها شکل داده است.

در الیــه نمادهــا اســتعاره: رواج نمادها و اســتعاره هایی ماننــد جدایی دولت از مــردم، دولت نماد 
کتور اســت، رابطه به جای  کار مال ترا کارآمــدی و ضعــف، سال به ســال بدتر از این، بخــور بخوره،  نا
کش، رسانه میلی، هیچ گاه پام  ضابطه، ســه پ، ژن خوب، برند خارجی نشــانه شــخصیت، غریب 
کاالی داخلی دور ریختن پوله)  کاالی ایرانی نماد بی کیفیتی (خرید  کالنتری یا دادگاه باز نشده،  به 

و مانند این ها.

پس از شناســایی عوامل موثر بر وضعیت ســرمایه اجتماعی، ظرفیت های موجود در اســتان برای 
گرفت. این مطالعه نشــان داد در  بهره گیــری در جهــت ارتقاء ســرمایه اجتماعــی موردمطالعه قــرار 
الیه های چهارگانه مدل مفهومی پژوهش ظرفیت ها و فرصت های فراوانی در استان قزوین وجود 
کرد. متناظر با عوامل موثر  که می توان با استفاده از آن ها برای ارتقاء سرمایه اجتماعی اقدام  دارد 
که شناسایی  کاهش ســرمایه اجتماعی در اســتان قزوین و با توجه به ظرفیت ها و فرصت هایی  در 

شد برای ارائه راهبرد جهت ارتقاء سرمایه اجتماعی اقدام شد.
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گر بنا باشــد زمینه ارتقا ســرمایه اجتماعی  چنانکــه در مــدل مفهومــی پژوهش توضیح داده شــد، ا
کنیم؛  را فراهم ســازیم باید تاثیرگذاری را از الیه های عمیق شــروع و به ســمت الیه ســطحی حرکت 
یعنــی الزم اســت در الیــه نمادهــا، اســتعاره ها و باورهــا تغییراتی ایجاد شــود و بر پایه آن هــا در الیه 
ســاختاری و سیســتمی و ســطح ظاهری نیــز اصالحات و تغییــرات باهدف ارتقا ســرمایه اجتماعی 
ایجاد شــود. بر این اســاس منطبق بر الیه های مختلف مدل مفهومی پژوهش پیشنهاد این است 
که برای ارتقاء ســرمایه اجتماعی در اســتان و تالش برای تاثیرگذاری بر وضعیت سرمایه اجتماعی، 
اجــرای راهبردهــا و راهکارهــای عملیاتــی مبتنــی بر آن هــا از الیه هــای عمیق یعنی الیه اســتعاره ها 
گفتمان هــا آغــاز و بــه الیه های ســاختارها و عملکردها امتــداد یابد. در ایــن پژوهش نیز  و باورهــا و 
که بر اســاس آن ها الزم اســت در هریــک از الیه ها  بــا این رویکرد راهبردهایی پیشنهادشــده اســت 
گیرد تا سرمایه اجتماعی ارتقاء یابد. این تغییرات در هر الیه به ترتیب  ح زیر صورت  اقداماتی به شر

ح زیر است: از الیه های عمیق به الیه های سطحی و ظاهری شر

در الیه نمادها و استعاره ها: در این الیه الزم است نمادها و استعاره های تولید و ساخته وپرداخته 
کالن و نسبت به آینده امیدوارکننده نشان دهد و در سطح  که وضع را در سطح  شود و ترویج شود 
روابط افراد و ســازمان ها، ســازمان ها را در خدمت مردم نشــان دهد و در ســطح روابط بین فردی 
کند. در این الیه مســولیت مهم بر عهده  حفظ این روابط را الزمه بقا و ســعادت اجتماعی معرفی 
کالم و معنا را در یــک اثر هنری  که بــا خلق آثــار، دنیایــی از  هنرمنــدان و نهادهــای فرهنگــی اســت 

انعکاس دهند و در جان ودل ها بنشانند.

گفتمان ها: در این الیه باید تالش شــود تــا باورها درباره دولت، نمایندگان دولت،  در الیــه باورها و 
کــه ســازمان ها، شــرکت ها و  مدیــران و مســوالن اصــالح شــود. بــاور مــردم به گونــه ای اصالح شــود 
تولیدکنندگان داخل را نه ســازمان هایی منفعت جو بلکه ســازمان ها و تشکیالتی در خدمت مردم 
و جامعه بدانند. در این سطح مسولیت اصلی بر عهده نهادهای آموزشی، متفکران و روشنفکران 
ح دیدگاه های خود، دیدگاه های ناصواب درباره وضع  جامعه است. آن ها می توانند با آموزش و طر
جامعــه، نهادها و مســوالن دولتی، ســازمان ها و نهادها وادارات و روابط بیــن فردی و اجتماعی را 

کنند. کمک  کنند و از این طریق به ارتقا سرمایه اجتماعی  اصالح 

در الیــه ســاختاری و سیســتمی: اصــالح سیســتم های اقتصــادی، سیاســی، اجتماعــی، فرهنگی، 
کننــد قانــون و مقــررات، مجریان و  اداری، ضــروری اســت. ایــن بخــش بــه عهــده نهادهای وضــع 
گیــران و نهادهایــی قضایی  و نظارتی اســت. آن ها بــا تصویب و اجرای قوانیــن و مقررات و  تصمیــم 
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کارکرد  نظارت بر حســن اجرای آن ها می توانند به اصالح سیســتمی دســت بزنند و با بهبود و ارتقا 
سیستم های مختلف امکان و زمینه ارتقا سرمایه اجتماعی را فراهم آورند.

در الیــه ظاهــری (لیتانــی): الیــه لیتانــی همان ســطح و الیه ظاهری اســت. در این الیــه امکانات و 
ابزارهــا، محدودیت هــا و عملکردهــا موردتوجه قــرار می گیرند. در این الیه الزم اســت هر آنچه برای 
کمــک بــه ارتقــاء ســرمایه اجتماعــی الزم اســت فراهم شــود. رســانه ها در ایــن الیه نقــش مهمی بر 
کــردن وضعیت ها در مســائل و حوزه های مختلف  عهده دارنــد آن هــا می توانند بــا دیدبانی و رصد 
کمبودها  کمبودهــا را انعــکاس دهند و مســوالن مربوطه را وادار به پرداختــن و اقدام در جهت رفع 
کنند تا  که وجود دارد اما مورد غفلــت قرارگرفته معرفی  نماینــد. همچنیــن می تواننــد فرصت هایی 

مسوالن به آن توجه نمایند.

گرفته شــود تا به  چنانکه پیداســت با پیوند خوردن این چهار الیه مجموعه توانمندی ها باید بکار 
که مجموعه راهبردهای  ارتقاء ســرمایه اجتماعی مدد رســانده شود؛ بنابراین پیشــنهاد این است 
کالن و یکپارچه،  ارائه شده در الیه ها و حوزه های مختلف، مرتبط باهم و در چارچوب یک راهبرد 
گرفته شــود و تمامی ســازمان ها  به نام راهبرد یکپارچه ارتقاء ســرمایه اجتماعی در اســتان در نظر 
و دســتگاه های رســمی و غیررســمی اســتان بــا مشــارکت بــا یکدیگــر و همســو و هم جهت، بــه ارائه 
راهکارهای عملیاتی برای اجرایی شدن راهبردهای پیشنهادی مربوط به حوزه خود بپردازند. در 
که اجرای راهبردها می تواند تاثیر چشــم گیری در ارتقاء سرمایه اجتماعی داشته  این صورت اســت 

باشد.

کوتاه مدت میسر نیست و  کاستی های سرمایه اجتماعی در  که جبران  نکته حائز اهمیت آن است 
گر انتظار ارتقاء  کوتاه مدت به نتیجه مطلوب نمی رســد. ازاین رو ا تالش برای ارتقاء این ســرمایه در 
ســرمایه اجتماعی را داریم باید ضمن انجام دادن تمام اقدامات و اجرای راهبرد در یک چارچوب 
کشــید. از ســوی دیگر اســتمرار و تداوم برنامه ها و اقدامات الزم  یکپارچه، دوره طوالنی نیز انتظار 
کــردن برنامه ها و تغییرات پی درپی مانع به ثمر نشســتن اقدامات می شــود.  اســت. قطــع و وصل 
بــا اســتمرار بخشــیدن برنامه ها در الیه هــای مختلف و تحمل یک انتظار می تــوان به نتیجه بخش 
بــودن اقدامــات در جهــت ارتقــاء ســرمایه اجتماعی امیــدوار بود. ازاین رو پیشــنهاد می شــود برای 
که مداوم  کنیم  ارتقــاء ســرمای اجتماعی در اســتان، اجرای راهبــرد را به گونه ای طراحی و اجرایــی 
باشــد و بــا جابجایــی مدیــران و مســوالن، مدیران و مســوالن جدید ملــزم به تداوم بخشــیدن راه 
گر الزم است مقررات و قوانینی وضع  آغازشده برای ارتقاء سرمایه اجتماعی باشند. در این جهت ا



که با تغییر مدیران و مسوالن تغییر نیابد. شود و یا ساختار پایدار و مداومی ایجاد شود 

گرچــه موفقیت در  گیری اســت. ا نکتــه بااهمیــت دیگــر در فرایند اجرای راهبردها مســئله بازخورد 
اجــرای راهبردهــا برای ارتقاء ســرمایه اجتماعی به اســتمرار و پرهیز از تغییر سیاســت ها و برنامه ها 
نیاز دارد، اما الزم است با ارزیابی تاثیرات و نتایج اجرای راهبردها و بررسی پیامدها و بازخوردهای 
مثبت و منفی آن نســبت به بازبینی و بازنگری در برنامه ها در صورت ضرورت اقدام شــود. از طرف 
دیگر ســرمایه اجتماعی ماهیتی ســیال و پویا دارد و تحت تاثیر عوامل مختلف قرار می گیرد و باال و 
پایین می شود؛ بنابراین هم زمان با اجرای راهبردهای ارتقاء سرمایه اجتماعی، سنجش و ارزیابی 
مســتمر تاثیرات اجرای این راهبردها و رصد وضعیت ســرمایه اجتماعی در اســتان ضروری به نظر 
می رســد. ازاین رو ایجاد ســاختار و تشکیالتی برای بررســی و ارزیابی پیامدهای اجرای راهبردهای 
ارتقاء ســرمایه اجتماعی و رصد و دیدبانی مســتمر وضعیت ســرمایه اجتماعی در اســتان پیشنهاد 

می شود.

کــه بــرای ارتقــاء ســرمایه اجتماعی  نکتــه و پیشــنهاد پایانــی اینکــه، مــدل مفهومــی ایــن پژوهــش 
که از ترکیب نظریه عمومی سرمایه اجتماعی و نظریه و روش تحلیل  ارائه شده، مدلی ترکیبی است 
الیــه ای علت ها حاصل شــده اســت. با توجه بــه ابعاد عینی و ذهنی عوامل شــکل دهنده ســرمایه 
اجتماعــی و بــا توجــه به اینکــه در نظریــه و روش تحلیل الیه ای بــرای ســاخت وضعیت های آینده 
کید شــده اســت، به کارگیری این مــدل ظرفیت باالیی برای  بــه هــر دو بعد عینی و ذهنی توجه و تا
ارائه راهبرد برای تاثیرگذاری بر ســرمایه اجتماعی و ارتقاء آن دارد. لذا می توان با بکار بســتن آن در 
کرد. ازاین رو استفاده از آن توسط  کشور اقدام  سطح ملی نیز در جهت ارتقاء سرمایه اجتماعی در 
ســازمان های ذی ربط ملی، برای ارزیابی ســرمایه اجتماعی در سطح ملی و شناسایی عوامل موثر 

بر وضعیت سرمایه اجتماعی و راهبردهای ارتقاء آن در سطح ملی پیشنهاد می شود.
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