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واكاوي و بررسي سرماية اجتماعي: شناسايي ابعاد و وضعيت موجود براي اقدام در 
   1 آينده (موردمطالعه: استان قزوين)

   
 5اهللا كشاورز ترك ، عين4پور ، شهريار شيرويه*3، مهدي نيكويه2كم قاسميحا

  
  )15/12/1400 تاريخ پذيرش ، 15/08/1400 (تاريخ دريافت

  
  چكيده

شود.  سرماية اجتماعي دارايي و اعتباري است كه از روابط اجتماعي حاصل مي
هينه شدن امور براي ، افزايش اثربخشي و ب برخورداري از اين سرمايه موجب كاهش هزينه

ها با افكارسنجي و ارزيابي  شود. بر اين اساس سازمان ها مي برداري از ساير سرمايه بهره
كوشند به اين هدف دست يابند. هدف مقالة  ميزان سرماية اجتماعي موجود در جامعه مي

حاضر واكاوي وضعيت سرماية اجتماعي در استان قزوين و  تدوين راهبردهاي مناسب 
دنبال ارائة تصويري از ارتقاي آن است. پژوهش حاضر از نوع پيمايشي است كه به براي

ميزان سرماية اجتماعي در ميان افراد هجده سال به باالي دوازده شهر مركزي و دوازده 
نفر  2266روستاي استان قزوين است. حجم نمونة تحقيق با استفاده از فرمول كوكران 

هاي آماري توصيفي و استنباطي، آزمون فريدمن  روشها با استفاده از  است. داده
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موردتحليل قرار گرفتند و مؤثرترين عوامل در سطوح كالن، مياني و خرد شناسايي 
هاي سرماية اجتماعي، در سطح  شدند. براساس نتايج آزمون فريدمن، در ميان مؤلفه

ادگي مشاركت كالن مؤلفة پنداشت از عملكرد نظام در رفع مشكالت، در سطح مياني آم
گرايي اجتماعي داراي باالترين رتبه هستند.  ها و در سطح خرد عام در كمك به سازمان

تر از ميانگين و تنها در  هاي سرماية اجتماعي در سطح كالن و مياني پايين وضعيت مؤلفه
هاي متولي در استان  سطح خرد كمي باالتر از ميانگين قرار دارد كه نياز است سازمان

محور و ارائة راهبردها و راهكارهاي مناسب در صدد ا اتخاذ رويكردهاي آيندهقزوين ب
  ارتقاي اين وضعيت برآيند.

  
اعتماد دانشجويان به استادان، تعامل اجتماعي، توانايي و صالحيت،  واژگان كليدي:

 خواهي و انصاف. نيك

 

  مقدمه و بيان مسئله
و راهي براي  كييانساني و فيز يها هيماسر يور اجتماعي  بستر مناسبي براي بهره يةسرما

 ياجتماع ية). توجه به سرما22: 1393و همكاران،  انيگو (حق شود ينيل به موفقيت قلمداد م
از  يا مجموعه و شبكه كياست كه در  ياجتماع يشده كه انسان موجود يناش تيواقع نياز ا

ارتباطات و مناسبات  ةبكمجموعه و ش ني. در اكند يعمل م ياجتماع ناسباتارتباطات و م
از خطرها دور نگه  ياريها را از بس كه انسان رديگ يشكل م ييها تيامكانات و ظرف ،ياجتماع

  .).459: 2012من ،  لي(ت شود يم يجمع يو موجب سهولت در امور زندگ دارد يم
ه با توجه به تعاريف متنوع و مختلف از سرماية اجتماعي در اين پژوهش سرماية اجتماعي ب

شود كه در مناسبات اجتماعي شكل  هايي گفته مي ها و ارزش ها، دارايي مجموعه توانمندي
ها توانايي و كارايي براي تحقق اهداف و تأمين نيازها و  گيري و استفاده از آن گيرد و با بهره مي

  شود. پذير مي پاسخ به تقاضاها فراهم و امكان
فاهيم كيفي در علوم اجتماعي، انديشمندان گيري و سنجش م دشواري اندازه با توجه به 

گيري كنند. جهت  اندازه هاي آن معرفي و آن را قابل اند تا هر مفهومي را با شاخص تالش كرده
هاي  گيري سرماية اجتماعي دو مشكل اصلي وجود دارد: مسئلة اول متفاوت بودن مؤلفه اندازه

هاي علمي اندكي جهت  نيكسرماية اجتماعي در جوامع مختلف است و مسئلة دوم تك
هاي نزديك به واقعيت  گيري سرماية اجتماعي وجود دارد كه باعث شده تا محققان مؤلفه اندازه

هاي  هاي مختلف دربارة مؤلفه ها و نظريه را براي سنجش درنظر بگيرند. با مرور و بررسي ديدگاه
سرماية اجتماعي صورت هاي  هاي مختلفي از مؤلفه بندي يابيم دسته سرماية اجتماعي درمي
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؛ محمدي و 1389؛ رباني خوراسگاني و همكاران، 1387گرفته است (رؤيايي و كاووسي، 
  ).2012، 4؛ ويلمزدوتير2017، 3؛ يئون2001، 2؛ نارايان2019، 1؛ هنه كام1389همكاران، 

اند: سطح خرد، سطح مياني و سطح كالن  سرماية اجتماعي را در سه سطح تقسيم كرده
هايي از  ). در سطح خرد، سرماية اجتماعي شامل شبكه1392؛ رحيمي و زالي، 1394 (غفاري،

شود.  ها با يكديگر مي ها و روابط آن هاي مختلف اجتماعي مانند دوستان، اقوام و خانواده افراد گروه
گيرد،  ها و نهادها موردتوجه و بررسي قرار مي در سطح مياني سرماية اجتماعي در سطوح سازمان

ترين روابط و  شود كه از رسمي در سطح كالن، سرماية اجتماعي در سطح ملي مطرح مي اما
  ).70ـ68: 2014؛ عباسي و همكاران، 1395شده است (چلبي،  ساختارهاي نهادي تشكيل 
توسعة  و رشد هاي هاست كه از شاخصه دارايي و ارزش ترين مهم از سرماية اجتماعي  يكي

ها حاكي از  )، ولي اغلب بررسي376: 1396(اكبريان و همكاران،  آيد مي شماربه اي جامعه هر
ها و تحقيقاتي كه در اين زمينه  هاي اجتماعي در سطح ملي است. اگرچه گزارش كاهش سرمايه

شود، اما اظهارنظرهاي مسئوالن و مديران در سطح ملي و  صورت گرفته اغلب منتشر نمي
رو، بررسي اين موضوع با توجه  عي اشاره دارد. ازاينهاي اجتما اي اغلب به كاهش سرمايه منطقه

  يابد. تواند داشته باشد ضرورت مي به آثار و پيامدهايي كه مي
هاي بسيار  دار، از ظرفيت عنوان اجتماعي كهن و با تاريخ و فرهنگ ريشه استان قزوين به

رسي وضعيت مندي و حفظ و تقويت سرماية اجتماعي برخوردار است و بر بااليي براي بهره
شود سرماية اجتماعي در  سرماية اجتماعي استان به ما نشان خواهد داد آيا آن چنانكه اظهار مي

درستي و به  يافته است؟ يا آنكه سرماية اجتماعي وجود دارد، اما بهسطح استان قزوين كاهش 
شكل يابد يا به شود و بنابراين اثرات آن بروز نمي برداري نمي شكل مناسب از آن استفاده و بهره

ها كه صورت گرفته است حكايت از كاهش و  همه، بررسي يابد. بااين رنگي بروز ميمحدود و كم
رو، مسئلة تحقيق اين  وضعيت نامناسب سرماية اجتماعي در سطح استان قزوين دارد. ازاين

ده از توان با استفا است كه سرماية اجتماعي در استان قزوين چه وضعيتي دارد و چگونه مي
هاي موجود در استان آن را ارتقا بخشيد. براي پي بردن به اين مسئله سنجش و ارزيابي  ظرفيت

سرماية اجتماعي در استان ضروري است. براي سنجش سرماية اجتماعي عمدتاً با شناسايي 
ها به ارزيابي و سنجش  هاي آن دهندة اين نوع از سرمايه و احصاي شاخص هاي شكل مؤلفه
هاي فوق و شناسايي  بر ابعاد و مؤلفه شود با تكيه ند. در اين پژوهش تالش ميپرداز مي

_______________________________________________________ 
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به بررسي وضعيت سرماية اجتماعي در استان قزوين اقدام و در هر سطح هاي آن نسبت شاخص
هاي متولي بتوانند با توجه به  ترين ابعاد براي ارتقاي سرماية اجتماعي ارائه شود تا سازمان مهم

ن پژوهش وضعيت كنوني سرماية اجتماعي در استان را درك كنند و براي دستاوردهاي اي
   كار گيرند. ريزي و راهبردهاي مناسبي به ارتقاي آن برنامه

  
  تجربي پژوهش پيشينة

در ارتباط با ميزان سرماية اجتماعي نتايج مطالعات داخلي حاكي از آن است كه وضعيت 
اس نتايج حاصل پيمايش ملي سرماية اجتماعي سرماية اجتماعي در كشور مطلوب نيست. براس

درصد ميزان سرماية اجتماعي را  39، براساس نظرسنجي از شهروندان، 1386در كشور در سال 
درصد نيز ميزان سرماية اجتماعي را  26درصد ميزان سرماية اجتماعي را متوسط و  35كم، 

يگر نيز تقريباً همين نتيجه را ). مطالعات د1386اند (عبداللهي و موسوي،  زياد عنوان كرده
اند (محسني  كنند و بيشتر بر سطح كم سرماية اجتماعي در كشور تأكيد داشته تأييد مي

؛ كامران و 1388؛ معمارزاده و همكاران، 1387؛ نوغاني و همكاران، 1389تبريزي و آقامحسني، 
هدي و همكاران، ؛ زا1388؛ شياني و همكاران، 1389؛ ملكي و نژاد سبزي، 1387ارشادي، 

 ).1387؛ غفوري و جعفري، 1388

اند بر روند كاهشي سرماية اجتماعي  مطالعاتي كه روند سرماية اجتماعي را نيز بررسي كرده
؛ 1387؛ سعادت، 1385؛ قاسمي و همكاران، 1386اند (عبداللهي و موسوي،  صحه گذاشته

سي پيشينه و مطالعات صورت). همچنين، با برر1387پوش،  ؛ سياه1387صفدري و همكاران، 
هاي مختلف در  ميان استان 1385تا  1379هاي  گرفته، ميزان سرماية اجتماعي در بين سال

؛ عبداللهي و 1380؛ سعادت،1379رتبة متوسط كشوري قرار داشته (حسيني و همكاران، 
 ) كه در سطح كشور صورت گرفته است، ميزان1394) و در مطالعة غفاري (1385همكاران، 

افت فاحشي در  1385به سال نسبت 1394هاي مختلف، در سال  سرماية اجتماعي در استان
  بندي و وضعيت در كشور داشته است.  رتبه

دهد ميانگين وضعيت سرماية اجتماعي در  ) نشان مي1394مثال، مطالعات غفاري ( براي 
تري داشته و در كم ) مقدار2,79به ميانگين سرماية اجتماعي در كشور (استان قزوين نسبت

بندي در وضعيت مناسبي  بوده است كه از لحاظ رتبه 2,66استان قزوين اين مقدار ميانگين 
استان مانند تهران، اصفهان و مازندران كه وضعيتي مناسبي  5به قرار نداشته است و تنها نسبت

 ازلحاظ ميانگين سرماية اجتماعي ندارند وضعيت بهتري داشته است.
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هاي  هاي سنجش آن در مقاالت و پژوهش تبط با مقولة سرماية اجتماعي و مؤلفهپيشينة مر
  شده است. ارائه  1طور خالصه در جدول گوناگون داخلي و خارجي به

هاي مختلف از تحقيقات  ترين پژوهش موجود كه دربرگيرندة ابعاد و مؤلفهطوركلي جامع به
ة اجتماعي مسعود چلبي است كه در سال گوناگون داخلي و خارجي است، نظرية عمومي سرماي

شده است. غفاري  ارائه  شناسي تحليل نظري و تطبيقي در جامعهدر قالب فصلي از كتاب  1394
) در مدل سنجش سرماية اجتماعي در مقياس ملي كه در قالب پيمايش اجتماعي 1394(

  شود،  مصوب شوراي اجتماعي كشور انجام مي
طبق نظرية عمومي سرماية اجتماعي در سه سطح كالن،  سرماية اجتماعي در ايران را

هاي سرماية اجتماعي از  گيرد. در پژوهش حاضر براي ابعاد و مؤلفه مياني و خرد درنظر مي
هاي منتخب براي سنجش سرماية  ها و شاخص ) استفاده شده كه مؤلفه1394پژوهش غفاري (

 ت:شده اس اجتماعي در سه سطح كالن، مياني و خرد عنوان 

شامل پنداشت از عملكرد نظام در رفع مشكالت، پنداشت از موفقيت نهادي،  سطح كالن:
  پنداشت از نكويي جامعه و ارزيابي از آينده.

گويي  رساني، عملكرد و پاسخ شامل اعتماد سازماني، كيفيت خدمات سطح مياني:
يافته، پرهيزكاري و  ميمها، اعتماد تع ها به نيازها، آمادگي مشاركت در كمك به سازمان سازمان
  هاي اخالقي مسئوالن. ها و ارزش گرايي، ويژگي هاي شغلي، عام شناسي گروه وظيفه

گرايي اجتماعي،  هاي اخالقي، عام ها و ارزش شامل اعتماد عمومي، ويژگي سطح خرد:
  بستان اجتماعي، عرق ملي، رضايت از زندگي، احساس امنيت. و مشاركت اجتماعي، بده

 
 پيشينة تجربي پژوهش. 1جدول 

  نتايج موضوع  نويسنده

ن(
كارا

هم
 و 

زاد
آ

13
98

(  

ارتباط سرماية  بررسي
اي  اجتماعي با توسعه

پايدار شهري (مطالعة 
موردي: استان 

  مازندران)

نتايج مطالعه بيانگر آن است كه وضعيت شاخص سرماية اجتماعي و 
ارهاي هاي آن (آگاهي اجتماعي، اعتماد اجتماعي، هنج تمامي مؤلفه

يافته، مشاركت اجتماعي و انسجام اجتماعي) و شاخص پايداري  تعميم
هاي اجتماعي، عدالت  هاي آن (آسيب اجتماعي شهري و تمامي مؤلفه

اجتماعي، آزادي اجتماعي، امنيت اجتماعي و رفاه اجتماعي) در سطح 
هاي تبييني تحقيق نشان داد  تر از متوسط قرار دارد. همچنين يافته پايين

هايش، ارتباط مستقيم معناداري با  ه سرماية اجتماعي و تمامي مؤلفهك
  پايداري اجتماعي شهري دارد.
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  نتايج موضوع  نويسنده

ي (
فار

غ
13

94
(  

سنجش سرماية 
اجتماعي كشور در 
مقياس ملي در سه 
سطح كالن، مياني و 

  خرد بيان

در سطح كالن (پنداشت از عملكرد نظام در رفع مشكالت، پنداشت از 
از نكويي جامعه و ارزيابي از آينده)، سطح مياني موفقيت نهادي، پنداشت 

ها  گويي سازمان رساني، عملكرد و پاسخ (اعتماد سازماني، كيفيت خدمات
يافته،  ها، اعتماد تعميم به نيازها، آمادگي مشاركت در كمك به سازمان

ها و  گرايي، ويژگي هاي شغلي، عامشناسي گروه پرهيزكاري و وظيفه
ها و  ئوالن) و سطح خرد (اعتماد عمومي، ويژگيهاي اخالقي مس ارزش
بستان  و گرايي اجتماعي، مشاركت اجتماعي، بده هاي اخالقي، عام ارزش

اجتماعي، عرق ملي، رضايت از زندگي، احساس امنيت) به سنجش 
  سرماية اجتماعي در سطح ملي پرداخته است.

نه(
خام

ي 
سو

 مو
ضيه

مر
13

96
(  

مطالعة تطبيقي ـ 
وميت تحليلي رابطة ق

و سرماية اجتماعي با 
هاي  شاخص
يافتگي  توسعه

(شاخص رفاه خانوار) 
در دو منطقة 

  هنديجان و بهبهان.

هاي سرماية اجتماعي پاتنام، فوكوياما، بر نظريهاين پژوهش با تكيه
شده است. در روابط دومتغيره  وولكاك و نارايان و تئوري تعامل انجام 

ة اجتماعي قومي با سرماية اجتماعي بستگي را سرماي بيشترين ميزان هم
هاي سرماية اجتماعي، مشاركت  دهد و از ميان مؤلفه گروهي نشان مي برون

بستگي را با شاخص رفاه خانوار نشان داده است.  رسمي بيشترين هم
شده است.   مداري در بهبهان بيشتر از هنديجان مشاهده ميانگين قوم

گروهي (سرماية اجتماعي  ابط برونبدين ترتيب با توجه به رابطة مثبت رو
رسد هنديجان  نظر مي قومي) با شاخص رفاه خانوار در اين مطالعه، به
  اي باشد. بيشتر مستعد تغييرات توسعه

رگ
موب

 و 
رنر

ينگ
و

1 )
20

14
(  

كاوش پايداري 
اجتماعي: معرفت 

هاي توسعة  ديدگاه
ها و  شهري و شركت
  محصوالت

  

اي از  جتماعي شهري با مجموعههاي پژوهش پايداري ابراساس يافته
ها همچون دسترسي (اشتغال، فضاي باز و خدمات محلي)، كيفيت  شاخص

بهداشتي و بهزيستي، ميراث محلي، ميراث فرهنگي، آموزش، مسكن، 
ونقل مناسب (توزيع  ثبات جامعه، ارتباط و حركت) عابر پياده و حمل

نسلي ارتباط دارد.  ينِعادالنة اشتغال و درآمد و عدالت اجتماعي) درون و ب
هاي  ولي پايداري اجتماعي بيشترين ارتباط را با سرماية اجتماعي و مؤلفه

دهندة آن شامل حس تعلق مكاني، انسجام اجتماعي (عيني و  تشكيل
  ذهني) و مشاركت محلي دارد.

_______________________________________________________ 
1. Weingaertner & Moberg 



 هاي آسيب ديده از ... تجربه زيسته زنان در خانواده

106 

  نتايج موضوع  نويسنده

ي (
متن

 رو
ز و

وار
آل

20
17

(  

سنجش سرماية 
اجتماعي: بينش 

  بيشتر

دهد مكانسيم و رويكردهاي سنجش سرماية ها نشان مينتايج تحقيق آن
اجتماعي در سه سطح كالن (كشور و دولت)، خرد (سطح فردي) و مياني 

شود؛ و سرماية  (محل كار، همسايگي، مدرسه و ديگر نهادها) تعريف مي
هاي اعتماد، مشاركت  اجتماعي را در سطح كالن و مياني براساس مؤلفه

كند و  شده بررسي مي عي دريافتمدني، كنترل غيررسمي و حمايت اجتما
در سطح براساس ادراكات و رفتارهاي فردي به سنجش سرماية اجتماعي 

  پردازد. مي

سل
فور

1 و  
ن(

كارا
هم

20
20

( 

توسعة مقياس سرماية
اجتماعي در 

هاي ورزشي و  باشگاه
  تفريحي

ها، پذيرش و  هاي اعتماد، دوستي و شبكه ها در پژوهش خود از شاخص آن
داري جهت سنجش سرماية  بستان، هنجارها و حكومت و تحمل، بده

  اجتماعي استفاده كردند.

  
  واكاوي ادبيات موضوع

شناسان عصر حاضر براي بررسي كميت و كيفيت روابط اجتماعي از مفهوم سرماية جامعه
 ها از اند. منظور از سرماية اجتماعي، سرمايه و منابعي است كه افراد و گروه اجتماعي بهره گرفته

، 2دست آورند (پاتنامتوانند به ها مي طريق پيوند با يكديگر و كيفيت اين پيوندها و نوع آن
طور كلي به روابط بين افراد، اصطالحاً  ). اين مفهوم به1988، 4؛ كلمن1986، 3؛ بورديو1993
 ).65: 2019، 5كند (فدور هاي اجتماعي و قوانين اعتماد متقابل بين افراد اشاره ميشبكه

داند كه در نتيجة داشتن  اي از منابع بالقوه و بالفعلي مي رديو سرماية اجتماعي را مجموعهبو
آيد؛ يعني منافعي  دست ميهاي متقابل افراد به شده از آشنايي اي از روابط نسبتاً نهادينه شبكه

). از نظر وي 126: 1400آورد (جوكار،  دست مياش به هاي گروهي كه شخص از مشاركت
هاي اجتماعي و هنجارهاي متقابل و اعتماد اجتماعي  اجتماعي روابط بين افراد، شبكه سرماية

  ).1384(بورديو،  شود است كه از اين طريق حاصل مي
كند كه داراي اي از منابع ساختاري اجتماعي تعريف ميكلمن سرماية اجتماعي را مجموعه
اند و  شده ختار اجتماعي تشكيل هاي سا ها از برخي جنبه دو ويژگي مشترك هستند: همة آن

_______________________________________________________ 
1. Forsell 
2. Putnam 
3. Bourdieu 
4. Coleman 
5. Fedor 
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). به بياني 2017، 1كنند (آلوارز و روماني اقدامات افرادي را كه در ساختار هستند تسهيل مي
عنوان بخشي از ساختار اجتماعي، مانند ساير اشكال  ديگر، از نظر كلمن سرماية اجتماعي به
به اهداف خود دست يابد كه ها  دهد كه از طريق آن سرمايه مولد است و به كنشگر اجازه مي

  ).1392 شود (استاد رحيمي و زالي، شايد در نبود آن محقق نمي
عنوان  گيرد و آن را به كار مي پاتنام مفهوم سرماية اجتماعي را فراتر از سطح فردي به

اي از روابـط و تعامالت توأم با آگاهي و اعتماد  داند كه مشتمل بر شبكه سازماني اجتماعي مي
ها در ارتقاي كارآيي سازمان و توسعة  سوسـازي كنشي است كه با تسهيل و هماجتماع

 ).2000شود (پاتنام،  اقتصادي مؤثر واقع مي

او  البته گويد. مي سخن ها ارزش و هنجارها از مفهوم اين تعريف در پاتنام، همچون نيز، فوكوياما 
گويد: سرماية  بر اين اساس ميهاي غيررسمي در يك گروه را مدنظر دارد و  هنجارها و ارزش

 تعريف غيررسمي هاي ارزش يا هنجارها از معيني مجموعة وجود توان مي سادگي به را اجتماعي

اند (فوكوياما،  سهيم آن در است مجاز ها آن ميان تعاون و همكاري كه گروهي كه اعضاي كرد
كيد بر اين است كه ). در تمامي تعاريفي كه از سرماية اجتماعي ارائه شده، تأ11: 1385
اي براي رسيدن به اهداف و منافع فردي و گروهي و جامعه است. سرماية اجتماعي را  وسيله

هاي غيررسمي تعريف كرد كه  عنوان مجموعة معيني از هنجارها يا ارزش سادگي به توان به مي
ما، اعضاي گروهي (كه همكاري و تعاون ميانشان مجاز است)، در آن سهيم هستند (فوكويا

1997 :11.( 

توان عنوان كرد كه مفهوم اساسي و محوري در موضوع سرماية  براساس آنچه گذشت، مي
هاي مختلف اجتماعي و نيز اجتماعي، هنجارها، تعامل و ارتباط و مشاركت ميان افراد و گروه

  هاست. بستگي ميان آنميزان اعتماد و هم
 

  روش پژوهش
كند، مطالعة  را بررسي مي» ة اجتماعي استان قزوينسرماي«با توجه به اينكه اين پژوهش 

آيد. اين پژوهش از لحاظ هدف كاربردي، از منظر روش توصيفي ـ  حساب مي موردي به
  انجام شده است. 1399پيمايشي و از حيث زماني از نوع مقطعي است كه در سال 

اي است كه  نامه نامة مورداستفاده براي افكارسنجي و سنجش سرماية اجتماعي، پرسش پرسش
صورت سراسري در  كه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به 1394در افكارسنجي ملي سال 

كشور انجام شد، مورداستفاده قرار گرفته و روايي محتوايي آن تأييد شده است. براي سنجش 

_______________________________________________________ 
1. Álvarez & Romaní 
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مقدار و با توجه به  2نامه از معيار آلفاي كرونباخ استفاده شد كه مطابق جدول  پايايي پرسش
  قبول است.  نامه قابل آمده، پايايي پرسش دست ضريب آلفاي كرونباخ به

 
  نامه . پايايي پرسش2جدول 

  آلفاي كرونباخ هامؤلفه ابعاد

سطح 
  كالن

  939/0 پنداشت از عملكرد نظام در رفع مشكالت
  922/0 پنداشت از موفقيت نهادي
  907/0  پنداشت از نكويي جامعه

  936/0 عدالت و برابري
  917/0 ارزيابي از آينده

سطح 
  مياني

  967/0 اعتماد سازماني
  965/0 رسانيكيفيت خدمات

  961/0 ها به نيازهاگويي سازمانعملكرد و پاسخ
  956/0 هاآمادگي مشاركت در كمك به سازمان

  946/0 يافتهاعتماد تعميم
  949/0 ايهاي شغلي و حرفهشناسي گروهپرهيزكاري و وظيفه

  946/0 ايهاي شغلي و حرفهگرايي گروهعام
  737/0 هاي اخالقي مسئوالنها و ارزشويژگي

سطح 
  خرد

  744/0 اعتماد عمومي
  816/0 هاي اخالقيها و ارزشويژگي

  945/0 گرايي اجتماعيعام
  731/0 مشاركت اجتماعي

 821/0 عرق ملي

  845/0 رضايت از زندگي
  717/0 احساس امنيت

  
تعداد نمونة آماري براساس فرمول كوكران در حالت مشخص بودن از طريق رابطة زير تعيين 

  شود. مي
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تعداد نمونة آماري براي هر يك  و  p، با درنظر گرفتن 
شده است.   منعكس 3و نتيجة آن در جدول   گانة استان قزوين محاسبه هاي شش از شهرستان

  شده است. ارائه  3نتيجة اين امر در قالب جدول 
  

 هاي استان قزوين . تعداد جامعه و نمونه در شهرستان3جدول 

 حجم نمونه براي مناطق شهري  حجم نمونه براي مناطق روستايي
حجم
 نمونه

  شهرستان

 محمودآباد 25  نيارك 70  قزوين 704 قزوين 478 رودبار محمد زماني 156
 نرجه 15  نرجه 16  تاكستان 393 تاكستان 209 قاقازان غربي  148
 ارداق 29  سگزآباد 91  زهرا بويين 313 زهرابويين 120 آباد ابراهيم  73
 محمديه 155  آباد نصرت 35  البرز 410 الوند 160 حصار خروان  60
 آبگرم 42  آبگرم 42  آوج 196 آوج 34 حصار وليعصر  78
 خاكعلي 8  كوهپاية غربي 15  آبيك 250 آبيك 157 بيبشاريات غر  70
 كل استان 2266 شهر 1333 روستا  933

  
گيري از مناطق شهري هر شهرستان، دو شهر از هر شهرستان (شهر اول شهر  براي نمونه

تصادف از بين ساير شهرهاي آن  دليل اهميت شهر) و شهر دوم نيز به مركز استان (به
است تا كل حجم نمونه به شهر مركز استان محدود نشود. بعد از  شهرستان) انتخاب شده

هاي  گيري، در هر شهر نمونة موردنظر از بين بلوك انتخاب شهرهاي موردنظر براي انجام نمونه
  شود. هاي مختلف شهري به روش تصادفي انتخاب مي شهري در نواحي و حوزه

دو روستا از هر شهرستان درنظر گرفته گيري از مناطق روستايي هر شهرستان نيز  براي نمونه
شود. توضيح اينكه براي انتخاب روستاي  شده است. هر دو روستا به روش تصادفي انتخاب مي 

ها  اي كه امكان و احتمال انتخاب نمونه از بين تمامي مناطق روستايي شهرستان گونه نمونه به
  تصادف انتخاب ز هر شهرستان بهفراهم آيد، سه مرحله طي شده است. در مرحلة اول دو بخش ا

  شده است. تصادف انتخاب  شده است. در مرحلة دوم از هر بخش يك دهستان به
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شود. توضيح اينكه  عنوان نمونه انتخاب مي در مرحلة سوم نيز از هر دهستان يك روستا به
ؤاالت گويي به س به مشاركت در پاسخ شده يا استقبال افراد نسبت اگر جمعيت روستاي انتخاب

نامه به تعداد موردنظر از آن روستا فراهم نباشد، براي  اي باشد كه امكان تكميل پرسش گونه به
  شود. ترين روستاي مجاور مراجعه مي تكميل به نزديك

  
  هاي پژوهش يافته

در اين گام از تحقيق هم از آمار توصيفي، هم از آمار استنباطي استفاده خواهد شد. در اين 
شده است.  ها و نمودارهاي توصيفي ارائه  صورت جدول ماري نظرات خبرگان بهراستا گزارش آ

اند از: ميانگين، فراواني، انحراف استاندارد. براي  متغيرهاي موردبررسي در آمار توصيفي عبارت
و همچنين از آزمون فريدمن  Anovaآمار استنباطي نيز از متغيرهاي سطح معناداري، آزمون 

ها  وتحليل داده شده و در سه سطح كالن، مياني و خرد تجزيه  ابعاد استفادهبندي  براي اولويت
اي  اي از متغيرهاي زمينه صورت گرفته است. بر اين اساس جامعة موردمطالعه، حسب مجموعه

  شده است. توصيف  4ـ جمعيتي و اجتماعي در قالب جدول 
  

  اي جمعيتي . توزيع فراواني درصدي متغيرهاي زمينه4جدول 
 درك تحصيلي افراد نمونهم

سواد خواندن و  سواد بي
  عالي  ديپلم  متوسطه  ابتدايي  نوشتن

7/2  6/4 7/6 5/17 9/34  5/33  
 وضعيت فعاليت

شاغل بخش 
  شاغل بخش دولتي  بازنشسته  محصل  دار خانه  بيكار  خصوصي

34  4/14 3/17 6/10 7/7  16  
 مذهب

  هاي ديني اقليت سني شيعه
4/98 8/0 8/0 

 ت تأهلوضعي
  كرده) ساير (مطلقه و همسر فوت متأهل مجرد

4/28 5/65 1/6 
 سن

  سال به باال 55 سال54الي30 سال29الي 18
7/35 5/54 8/9 
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 جنسيت
  زن مرد

6/58 4/41  
 توزيع مكاني

  روستا شهر
8/58 2/41  

  
قرار گرفته و وتحليل  هاي مرتبط با سه سطح خرد، مياني و كالن مورد تجزيه ابتدا داده

  شده است: هاي حاصل از اين سه سطح بررسي  سپس سرماية اجتماعي كل استان براساس داده
مؤلفه و  5دربردارندة  : ميزان سرماية اجتماعي در استان قزوين در سطح كالنسطح كالن

 5شده است. طبق جدول  ها پرسيده و محاسبه  گويان دربارة آن متغير هستند كه نظر پاسخ 44
هاي بعد سطح كالن را به ترتيب پنداشت از نكويي جامعه،  الترين ميانگين در ميان مؤلفهبا

پنداشت از موفقيت نهادي، ارزيابي از آينده، پنداشت از عملكرد مديران در رفع مشكالت و 
  عدالت و برابري دارند.

  
  هاي سرماية اجتماعي در سطح كالن . ميانگين و انحراف معيار مؤلفه5جدول 

  انحراف معيار  ميانگين مؤلفه  بعادا

سطح 
  كالن

  99610/0 45/2 پنداشت از عملكرد نظام در رفع مشكالت
  88988/0 65/2 پنداشت از موفقيت نهادي
  89748/0 67/2 پنداشت از نكويي جامعه

  94948/0 41/2 عدالت و برابري
  49644/1 56/2 ارزيابي از آينده

  
 دربردارندة كه تركيبي مؤلفة 8 تركيب از مياني، سطح در سرماية اجتماعي سطح مياني:

هاي بعد سطح مياني را  باالترين ميانگين در ميان مؤلفه .است شده محاسبه  است، متغير 127
هاي شغلي  شناسي گروه ها، پرهيزكاري و وظيفه به ترتيب آمادگي مشاركت در كمك به سازمان

هاي  گرايي گروه رساني، عام ها به نيازها، كيفيت خدمات گويي سازمان اي، عملكرد و پاسخ و حرفه
هاي اخالقي دارند  ها و ارزش يافته، اعتماد سازماني و ويژگي اي، اعتماد تعميم شغلي و حرفه

  ).6(جدول 
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  هاي سرماية اجتماعي در سطح مياني . ميانگين و انحراف استاندارد مؤلفه6جدول 
  انحراف معيار  ميانگين مؤلفه  ابعاد

سطح 
  مياني

  87473/0  67/2 اعتماد سازماني
  86212/0  72/2 رسانيكيفيت خدمات

  89015/0  76/2 ها به نيازهاگويي سازمانعملكرد و پاسخ
  96039/0  94/2 هاآمادگي مشاركت در كمك به سازمان

  86129/0  70/2 يافتهاعتماد تعميم
  82657/0  82/2 ايهاي شغلي و حرفهشناسي گروهپرهيزكاري و وظيفه

  93081/0  71/2 ايهاي شغلي و حرفهگرايي گروهعام
ها و  ويژگي

  هاي اخالقي ارزش
  98036/0  49/2 هاي اخالقي مثبتها و ارزشويژگي
  00605/1  58/3 هاي اخالقي منفيها و ارزشويژگي

  
 شده سنجش متغير 83 با و بعد 8 قالب در خرد سطح در سرماية اجتماعي سطح خرد:

نامه تنظيم و افكارسنجي صورت گرفت. باالترين ميانگين در ميان  و براساس اين پرسشاست 
هاي اخالقي، عرق  ها و ارزش گرايي اجتماعي، ويژگي هاي بعد سطح خرد را به ترتيب عام مؤلفه

ملي، عرق استاني، احساس امنيت، مشاركت اجتماعي، رضايت از زندگي و اعتماد عمومي دارند 
  ).7ول (جد

  
  هاي سرماية اجتماعي در سطح خرد . ميانگين و انحراف استاندارد مؤلفه7جدول 

  انحراف معيار  ميانگين مؤلفه  ابعاد

سطح 
  خرد

  90610/0  82/2 اعتماد عمومي
  79367/0  62/3 هاي اخالقيها و ارزشويژگي

گرايي  عام
  اجتماعي

  86669/0  44/4 تعامل با اعضاي خانواده
  80579/0  90/3 ها و آشنايانهمسايهتعامل با

  89291/0  46/3 هاها و غريبهشهريتعامل با غيرهم
  97990/0  08/3 مشاركت اجتماعي

  99002/0  47/3 عرق ملي
  93390/0  33/3 عرق استاني

  97477/0  89/2 رضايت از زندگي
  73074/0  16/3 احساس امنيت

  
) 5تا  1(در دامنة  54/2در استان قزوين برابر با  ميانگين سرماية اجتماعي در سطح كالن

دهندة وضع تقريباً نامطلوب سرماية اجتماعي در سطح كالن در استان قزوين  است كه نشان
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هاي استان قزوين، باالترين ميانگين سرماية اجتماعي در سطح كالن را  است. در بين شهرستان
  قزوين دارد.ترين ميانگين را شهرستان  شهرستان اوج و پايين

هاي استان قزوين،  با محاسبة ميانگين سرماية اجتماعي در سطح مياني، در بين شهرستان
ترين ميانگين را شهرستان تاكستان دارد. البته در دو  باالترين ميانگين را شهرستان آوج و پايين

ر ساير قرار دارد، اما د 3شهرستان بويين زهرا و آوج اين ميانگين باالتر از عدد متوسط 
) 82/2تر از حد متوسط قرار دارد. در كل استان نيز ميانگين كلي ( ها ميانگين پايين شهرستان

دهندة وضع نامطلوب سرماية اجتماعي  قرار دارد كه در كل نشان 3تر از عدد متوسط  پايين
  سطح مياني در استان قزوين است.

است. اين ميانگين نشان  58/3ميانگين سرماية اجتماعي سطح خرد در استان برابر با 
هاي  دهد سرماية اجتماعي سطح خرد در استان متوسط رو به باالست. در بين شهرستان مي

) و 90/3استان قزوين، باالترين ميانگين سرماية اجتماعي در سطح خرد را شهرستان آوج (
اية ) دارد. در شهرستان تاكستان، سرم37/3ترين ميانگين را شهرستان تاكستان ( پايين

نسبت  ها جايگاه به به ديگر شهرستان هاي آماري نسبت اجتماعي در سطح خرد براساس تحليل
  تري دارد. پايين

  
  . ميانگين و رتبة سرماية اجتماعي سه سطح كالن، مياني و خرد استان قزوين8جدول 

ميانگين   شهرستان
  سطح كالن

رتبة
ميانگين 
  سطح كالن

ميانگين 
  سطح مياني

رتبة
ميانگين 

  طح ميانيس

ميانگين 
  سطح خرد

رتبة 
ميانگين 
  سطح خرد

 5  57/3 5 70/2 6 38/2  قزوين

 3  61/3 3 97/2 3 59/2  البرز

 6  37/3 6  65/2 4  50/2  تاكستان

 2  67/3 2 11/3 2 79/2  زهرا بويين

 1  90/3 1 21/3 1 87/2  آوج

 4  54/3 4 91/2 5 48/2  آبيك

 -   58/3 -   82/2 -  54/2 كل استان
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  اي ـ اجتماعي گانه براساس متغيرهاي زمينه ية اجتماعي سطوح سهسرما
دهد  نشان مياي ـ اجتماعي  سرماية اجتماعي كالن براساس متغيرهاي زمينه ميانگين بررسي

شده براي  هاي محاسبه هايي بين درصدها و ميانگين كه در كل استان قزوين تفاوت )9(جدول 
ها بنا به  اعي با سرماية اجتماعي وجود دارد. اين تفاوتهركدام از متغيرهاي زمينه اي ـ اجتم

جز متغير مذهب، تأهل و جنسيت ــ  ــ هاي آماري مربوط به هركدام از متغيرها نتايج آزمون
  معنادارند. 

  
  اي ـ اجتماعي . توزيع ميانگين سرماية اجتماعي كالن برحسب متغيرهاي زمينه9جدول 

  هآمار  سطح معناداري ميانگين متغير

 5414/2روستا 119/056 00/0 2063/2 شهر  محل سكونت

 جنس
 3767/2زن 3/066 080/0 3216/2 مرد

 سن

 3270/2 سال29تا18
 3338/2سال54تا30 3/302 037/0

 4641/2سال به باال55

 
  سواد

5247/2 سوادبي

00/0 36/066 

7491/2سواد
7736/2ابتدايي

5122/2سطهمتو
3046/2ديپلم

 1405/2تحصيالت عالي

 وضع فعاليت

2903/2 شاغل بخش خصوصي

002/0 3/839 

3415/2شاغل بخش دولتي
2774/2بيكار
4690/2دارخانه

3757/2محصل
3892/2بازنشسته

 وضع تأهل

3626/2 متأهل
3146/2مجرد 1/429 240/0

2845/2ساير

 مذهب

 3425/2 شيعه
 4665/2سني 0/432 649/0

 4513/2هاي دينياقليت
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هاي سرماية  ها و شاخص اي ـ اجتماعي با مؤلفه رابطه و نسبت معناداري متغيرهاي زمينه
آمد. با   دست ) سنجيده شد و سطح معناداري اين رابطه به10اجتماعي سطح مياني (جدول 

جز وضع تأهل و  گويان به اجتماعي پاسخ ـاي  ها تمامي متغيرهاي زمينه و آماره ها توجه به داده
 دهند. مذهب با متغير سرماية اجتماعي در سطح مياني، تفاوت معناداري را نشان مي

  
  اي ـ اجتماعي . شاخص ميانگين سرماية اجتماعي مياني برحسب متغيرهاي زمينه10جدول 

  ارهآم  سطح معناداري ميانگين متغير

 9945/2 روستا  759/97 00/0 7059/2 شهر  محل سكونت

 جنس
 8723/2 زن  379/7 007/0 7914/2 مرد

 سن

 8153/2 سال29تا18
 8086/2 سال54تا30  874/3 021/0

 9475/2 سال به باال55

 
  سواد

 9271/2 سوادبي

00/0 459/20  

 1654/3 سواد

 1198/3 ابتدايي

 9530/2 وسطهمت

 7778/2 ديپلم

 6915/2 تحصيالت عالي

 وضع فعاليت

 7598/2  شاغل بخش خصوصي

00/0 629/6  

 8698/2 شاغل بخش دولتي

 7016/2 بيكار

 9116/2 دار خانه

 9428/2 محصل

 8888/2 بازنشسته

 وضع تأهل

 8283/2  متأهل

 8088/2 مجرد 370/0 691/0

 8609/2 ساير

 مذهب

 8256/2 شيعه
  6845/2  سني  375/0 687/0

 8495/2 هاي دينياقليت
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) تمامي متغيرهاي 11كند (جدول  آمده از سطح خرد مشخص مي دست همچنين نتايج به
جز جنسيت با سرماية اجتماعي تفاوت معناداري را نشان  گويان به اجتماعي پاسخ ـاي  زمينه
 گويان براساس جنسيت، تفاوت معناداري ندارد.  كه نظر پاسخ دهند. بدين معني مي

  
  اجتماعي اي ـ زمينه متغيرهاي حسب خرد ميانگين سرماية اجتماعي . توزيع11جدول 

  آماره  سطح معناداري  ميانگين  متغير

 35/3 روستا  475/14 00/0 27/3 شهر  محل سكونت

 جنس
 2873/3 زن  038/1 308/0 3077/3 مرد

 سن

 2441/3 سال29تا18
 3156/3 سال54تا30  428/12 00/0

 4077/3 سال به باال55

 
  سواد

 4412/3 سوادبي

00/0 471/6  

 3903/3 سواد

 4490/3 ابتدايي

 3139/3 متوسطه

 2699/3 ديپلم

 2680/3 تحصيالت عالي

 وضع فعاليت

 3230/3  شاغل بخش خصوصي

00/0 061/9  

 3586/3 شاغل بخش دولتي

 1546/3 بيكار

 2779/3 دار خانه

 3083/2 محصل

 3772/3 بازنشسته

 وضع تأهل

  3382/3  متأهل
  2285/3 مجرد 144/15 00/0

  2097/3 ساير

 مذهب

 3022/3 شيعه
  1589/3  سني  119/3 044/0

 0572/3 هاي دينياقليت
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اي ـ  زمينه متغيرهاي برحسب ة اجتماعي كل استانشاخص ميانگين سرماي
 اجتماعي

ها  هاي مختلف و ميانگين گرفتن از آن هاي مربوط به شاخص پس از تركيب و تجميع پاسخ
 اجتماعي اي ـ زمينه متغيرهاي از اي مجموعه براساس و ميانگين سرماية اجتماعي ميزان

 براي شده محاسبه هاي رصدها و ميانگيند بين هايي تفاوت كه شود شود. مالحظه مي مشخص مي

 هاي آزمون نتايج به بنا ها تفاوت دارد. اين از متغيرهاي زمينه اي ـ اجتماعي وجود هركدام

  معنادارند. مذهب، جنسيت و وضع تأهل غير از متغير متغيرها از هركدام به مربوط آماري
  

  اي ـ اجتماعي زمينه يرهايمتغ حسب سرماية اجتماعي در استان قزوين . ميانگين12جدول 
  آماره  سطح معناداري ميانگين متغير

 0045/3 روستا  377/103 00/0 7550/2 شهر  محل سكونت

 جنس
 8804/2 زن  360/2 125/0 8419/2 مرد

 سن
 8302/2 سال29تا18

 8534/2 سال54تا30  840/5 003/0
 9807/2سال به باال55

 
  سواد

0044/3 سوادبي

00/0 166/27  

1556/3 سواد
1698/3ابتدايي
9670/2متوسطه
8164/2ديپلم

 7277/2تحصيالت عالي

 وضع فعاليت

8217/2 شاغل خصوصي

00/0 990/4  

8909/2 شاغل بخش دولتي
7488/2بيكار
9241/2دارخانه

9131/2محصل
9259/2بازنشسته

 أهلوضع ت
 8787/2 متأهل

 8193/2مجرد 760/2 064/0
 8113/2ساير

 مذهب
 8585/2 شيعه

 8017/2 سني  128/0 880/0
 8151/2هاي دينياقليت
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 سرماية اجتماعي كل در استان قزوين

نتايج مربوط به  كه خرد و مياني يعني سطوح كالن، سرماية اجتماعي، سطح سه تركيب با
در استان قزوين محاسبه  كل ارائه شد، سرماية اجتماعي پيشين هاي ا در بخشه هريك از آن

  است. شده 
شهرستان آبيك،  سه سرماية اجتماعي ميانگين شود مي مالحظه 13چنانكه در جدول 

در طيف  3از حد متوسط  تر كم شش را دارند، چهار تا هاي به ترتيب رتبه قزوين و تاكستان كه
يانگين يكي از اين سه شهرستان (آبيك) تقريباً معادل ميانگين استاني است. همچنين م 5تا  1

حد متوسط  از تر (كه پايين استاني است و ميانگين دو شهرستان قزوين و تاكستان از ميانگين
  .تر است دارد) كم قرار 3يعني عدد 

  
  هاي استان قزوين و رتبه سرماية اجتماعي در شهرستان ميانگين .13جدول 

  رتبة ميانگين تعداد ميانگين شهرستان
  5 704  88/2 قزوين
  3 393  06/3 البرز

  6 313  84/2 تاكستان
  2 410  19/3 زهرابويين
  1 196  33/3 آوج
  4 250  98/2 آبيك

  -  2266  98/2 كل استان
  

هاي استان قزوين، باالترين ميانگين سرماية اجتماعي را شهرستان آوج با  در بين شهرستان
دارد. در كل استان قزوين نيز  6ترين ميانگين را شهرستان تاكستان با رتبة  ايينو پ 1رتبة 

دهندة اين است كه در استان  قرار دارد كه نشان 3تر از عدد ميانگين  ) كم98/2ميانگين كلي (
تر از حد متوسط است. البته با توجه به اينكه براساس مطالعات  قزوين سرماية اجتماعي پايين

بوده است، نتايج پژوهش  66/2) مقدار ميانگين سرماية اجتماعي در استان قزوين 1394غفاري (
   هاي اخير است. حاضر حاكي از رشد و ارتقاي كم سرماية اجتماعي در اين استان در سال

سازد در كدام سطح، سرماية اجتماعي  امكان مقايسه را فراهم و مشخص مي 1شكل 
  ها با سرماية اجتماعي در كل چگونه است. نسبت آنتر و در كدام باالتر است و  پايين
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  قزوين  . ميانگين سرماية اجتماعي استان1شكل 

  
  

در سه سطح خرد، مياني و كالن در استان قزوين، تنها ميانگين سرماية اجتماعي در سطح خرد 
 قرار دارد، اما ميانگين ميزان سرماية 3) مقدار كمي باالي عدد ميانگين متوسط 58/3(

قرار دارد. اين اعداد  3تر از عدد ميانگين حد متوسط  اجتماعي در دو سطح كالن و مياني پايين
ويژه  دهندة وضعيت نامناسب سرماية اجتماعي در اين دو سطح كالن و مياني است و به نشان

ترين ميزان را دارد. ميانگين  دهد ميانگين سرماية اجتماعي در سطح كالن پايين نشان مي
 1394در سال  2,66به ميانگين  است كه نسبت 98/2اجتماعي در كل استان برابر با  سرماية

تر است. اين مقايسه  (براساس مطالعات غفاري) افزايش داشته، اما مقداري از متوسط پايين
تر از  دهد يكي از عوامل مهمي كه ميانگين سرماية اجتماعي در كل استان را به پايين نشان مي

هاي پايين  ده، پايين بودن سرماية اجتماعي سطح كالن است كه علل و ريشهحد متوسط كشان
 .بودن آن تا حد زيادي در خارج از استان است

  
  آزمون فريدمن

هاي سرماية اجتماعي در هر  سه سطح و اينكه  جهت تعيين رتبة نهايي هريك از مؤلفه
عي خواهند داشت از آزمون ها داراي بيشترين اهميت در سرماية اجتما درنهايت كدام مؤلفه

  شده است.  فريدمن استفاده
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 . آزمون معناداري فريدمن14جدول

  سطح معناداري  درجة آزادي كاي دو تعداد سطح
  00/0  4 3685,640 2266 كالن
  00/0  7 885,621 2266 مياني
  00/0  6 2902,910 2266 خرد

  
ريدمن هست سطح معناداري كه مربوط به آزمون ف 14با توجه به نتايج حاصل از جدول 

تر ) كم05/0شده است كه از ضريب خطا ( حاصل  00/0آزمون براي سه سطح سرماية اجتماعي 
هاي سرماية اجتماعي  هاي مؤلفه بر يكسان بودن رتبهتوان فرض صفر را كه مبتني است. لذا مي

بندي  دهندگان رتبه صراحت رد كرد و چنين نتيجه گرفت كه پاسخ در سه سطح هست به
  هاي سرماية اجتماعي در سه سطح كالن، مياني و خرد دارند. متفاوتي از مؤلفه

هاي مؤثر بر سرماية اجتماعي در سه سطح كالن، مياني و خرد  رتبة نهايي هريك از مؤلفه
  آورده شده است. 15در جدول 

    
  هاي مؤثر بر سرماية اجتماعي بندي مؤلفه . رتبه15جدول 

  رتبه هامؤلفه  ابعاد

سطح 
  كالن

  62/3  پنداشت از عملكرد نظام در رفع مشكالت
  50/3 پنداشت از موفقيت نهادي
  61/3  پنداشت از نكويي جامعه

  89/2 عدالت و برابري
  37/2 ارزيابي از آينده

سطح 
  مياني

  95/3 اعتماد سازماني
  26/4 رسانيكيفيت خدمات
  57/4 ها به نيازهاگويي سازمانعملكرد و پاسخ

  30/5 هاآمادگي مشاركت در كمك به سازمان
  07/4 يافتهاعتماد تعميم

  14/4 ايهاي شغلي و حرفهشناسي گروهپرهيزكاري و وظيفه
  25/4 ايهاي شغلي و حرفهگرايي گروهعام

  45/5 هاي اخالقي مسئوالنها و ارزشويژگي

سطح 
 خرد

  12/3 اعتماد عمومي
  05/4 اخالقيهايها و ارزشويژگي

  96/5 گرايي اجتماعيعام
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  رتبه هامؤلفه  ابعاد
  40/4 عرق ملي

 30/3 رضايت از زندگي

  39/3 احساس امنيت
  77/3 مشاركت اجتماعي

   
  گيري نتيجه

در اين پژوهش ضمن بررسي مباني نظري سرماية اجتماعي، با افكارسنجي در سطح استان 
بندي اين  د و سپس به رتبهقزوين سعي شد وضعيت سرماية اجتماعي در استان مشخص شو

عوامل پرداخته شد. نتايج پژوهش نشان داد كه تنها ميانگين سرماية اجتماعي در سطح خرد 
قرار دارد و ميزان سرماية اجتماعي در دو سطح  3) مقداري باالي عدد ميانگين متوسط 58/3(

ميانگين كلي سرماية  تر از متوسط قرار دارند. با توجه به ) پايين82/2) و مياني (54/2كالن (
توان نتيجه گرفت كه سرماية اجتماعي اگرچه نسبت  )، مي5از  98/2اجتماعي در استان (

تر از حد متوسط  يافته، اما پايينبراساس مطالعات غفاري افزايش  1394در سال  66/2ميانگين 
 قرار دارد و سرماية اجتماعي در استان قزوين وضع مناسبي ندارد.

و از  1394دهد. افكارسنجي ملي كه در سال  دست مي نيز نتايج مشابهي بهمرور پيشينه 
سوي پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات صورت گرفت نشان داد كه ميانگين سرماية اجتماعي 

است. اگرچه نتايج  5از  66/2تر از حد متوسط و مقدار ميانگين آن  در استان قزوين پايين
نشان  5از  98/2و به مقدار  1394را باالتر از ميانگين سال  افكارسنجي پژوهش حاضر ميانگين

است. عالمت و نشانة ضعيف در ادبيات  1دهد. اين وضعيت يك عالمت و نشانة ضعيف مي
توانند  شوند، اما مي شود كه اگرچه ديده و اهميت داده نمي هايي گفته مي پژوهي به نشانه آينده

تر از حد متوسط سرماية اجتماعي  بنابراين وضعيت پايينزمينة اتفاقات بزرگ در آينده باشند. 
تواند  گيران دانست كه اگر به آن توجه نشود مي گذاران و تصميم را بايد هشداري به سياست

توان  چندان مثبتي را رقم بزند و اگر به آن توجه شود، مي نشده و نه بيني تحوالت بزرگ پيش
هاي  توان تحوالت و وضعيت ي جلوگيري كرد، بلكه ميتنها از رويدادهاي غافلگيركنندة منف نه

  وجود آورد. مثبت و مطلوبي را به
نتايج آزمون فريدمن نشان داد در سطح كالن پنداشت از عملكرد نظام در رفع مشكالت 

ترين رتبه مربوط به ارزيابي از آينده است. اين رتبة پايين نشان  داراي باالترين رتبه و پايين

_______________________________________________________ 
1. Weak signal 
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يدگاه مثبتي از آيندة وضعيت رفاهي، نابرابري اجتماعي، اقتصادي، جرم و دهد مردم د مي
بايست براي ارتقاي وضعيت سرماية اجتماعي، با اتخاذ  جنايت و موارد ديگر ندارند و مي

راهبردهايي در صدد تغيير ديدگاه مردم برآمد و تصوير ذهني عموم مردم را تغيير داد. در سطح 
ترين رتبه را اعتماد  ها و پايين آمادگي مشاركت در كمك به سازمانمياني باالترين رتبه را 

به ها با تغيير رويكرد نسبت سازماني دارد. براي افزايش اعتماد سازماني بايد سازمان
گرفته را تغيير دهند. اما نهايتاً در  رساني و رسيدگي به مطالبات مردم، اين ديدگاه شكل خدمت

ترين رتبه مرتبط به مؤلفة  گرايي اجتماعي و پايين وط به مؤلفة عامسطح خرد، باالترين رتبه مرب
دهد مواردي مثل رضايت از زندگي، محل سكونت، شغل و  رضايت از زندگي است كه نشان مي

تري قرار دارد و براي بهبود و  هاي اين سطح در رتبة پايين به ديگر مؤلفهدرآمد نسبت
طور جد مدنظر قرار گيرند تا  ها بايد به عي اين مؤلفهريزي براي آيندة سرماية اجتما برنامه

  ها افزايش يابد. رضايت در اين حوزه
هاي ارتباط مردم با دولت و نهادهاي دولتي در سطح كالن  در سطح كالن كه به حوزه

)، 45/2هايي مثل پنداشت از عملكرد نظام در رفع مشكالت (ميانگين  شود مؤلفه مربوط مي
)، عدالت و 67/2)، پنداشت از نكويي جامعه (ميانگين 65/2نهادي (ميانگين  پنداشت از موفقيت

ترين ميانگين  ) وجود دارند كه پايين56/2) و ارزيابي از آينده (ميانگين 47/2برابري (ميانگين 
هاي عملكرد نظام در رفع مشكالت و عدالت و برابري است كه براي ارتقا  مرتبط با  مؤلفه

نام قزويني در سطح  وجود افراد باسابقه، توانمند و خوشهاي استان مثل  توان از ظرفيت مي
هاي گردشگري در استان،  هاي صنعتي بزرگ در استان قزوين، وجود جاذبه ملي، وجود شهرك

موقعيت گذرگاهي استان، جمعيت كم و كوچك بودن استان استفاده كرد تا در حوزة رفع 
  استان بهبود حاصل شود.مشكالت و برقراري عدالت و برابري در 

قرار  3در سطح مياني نيز وضع مطلوب نيست و ميانگين كلي زير عدد ميانگين متوسط 
هاي دولتي در سطح استان  ها و ادارات و دستگاه ها، سازمان دارد كه به ارتباط با نهادها، شركت

رساني  )، كيفيت خدمات67/2هايي مثل اعتماد سازماني (ميانگين  شود مؤلفه مربوط مي
)، آمادگي مشاركت در كمك 76/2ها (ميانگين  گويي سازمان)، عملكرد و پاسخ72/2(ميانگين 
اي (ميانگين  هاي شغلي و حرفه شناسي گروه )، پرهيزكاري و وظيفه94/2ها (ميانگين  به سازمان

قي هاي اخال ها و ارزش ) و ويژگي71/2اي (ميانگين  هاي شغلي و حرفه گرايي گروه )، عام82/2
هاي  هاي ويژگي و ارزش ترين ميانگين مرتبط با مؤلفه ) وجود دارند كه پايين49/2(ميانگين 

هاي استان مثل پاي توان از ظرفيت اخالقي مثبت و اعتماد سازماني است كه براي ارتقا مي
نهاد  هاي مردم و خيرات ، سازمان هاي اخالقي، وجود فرهنگ وقف ها و سنت بندي به ارزش
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هاي متعدد مثل سند آمايش استان، طرح  المنفعه و وجود طرح هاي خيريه و عام سازمان متعدد،
خصوص در حوزة عملكرد  جامع سالمت، سند سي دي اس و سند فرهنگي اجتماعي كه به

هاي اخالقي و اعتماد سازماني از اين  هاي استان و ايجاد الگو براي بهبود ارزش سازمان
  كرد.  ها در آينده استفاده ظرفيت

شود وضع  درنهايت در سطح خرد كه به حوزة روابط اجتماعي افراد با يكديگر مربوط مي
تر است. البته اين سطح نيز در حالت ايدئال قرار ندارد و ميانگين  كند و مناسب كمي فرق مي

هايي مثل مشاركت اجتماعي (ميانگين  قرار دارد و مؤلفه 3آن كمي باالتر از عدد متوسط 
)، رضايت از زندگي (ميانگين 33/3)، عرق استاني (ميانگين 47/3عرق ملي (ميانگين )، 08/3
) خيلي به سطح ايدئال 82/2)، اعتماد عمومي  (ميانگين 16/3)، احساس امنيت (ميانگين 89/2

قرار  3هاي رضايت از زندگي و اعتماد عمومي زير متوسط ميانگين  نزديك نيستند و مؤلفه
توان به عوامل مختلفي نسبت داد.  سرماية اجتماعي در سطح خرد را ميدارند. وضعيت بهتر 

بندي ها پاي اي از سنت اي است كه همچنان به مجموعه يكي اينكه جامعة استان قزوين جامعه
شود كه سرماية  ها موجب مي ها و اعتبار و ارزش آن دارد. روابط اجتماعي در چارچوب اين سنت

هاي در استان مثل هويت  االتر از سطوح ديگر باشد. البته ظرفيتشود ب اجتماعي كه توليد مي
توانند براي بهبود ميزان  هاي فرهنگي بالقوة استان و باورهاي مذهبي مي تاريخي استان، سرمايه

  سرماية اجتماعي در سطح خرد كمك شاياني كنند. 
تواند  يم كه ميتر از حد متوسط بودن سرماية اجتماعي را سيگنال ضعيفي بدان اگر پايين

ريزي براي اصالح وضعيت سرماية اجتماعي  ساز بروز تحوالت منفي در آينده باشد، برنامه زمينه
و ارتقاي آن در آينده ضروري است. نظر به اينكه تالش براي تأثيرگذاري بر يك پديدة 

اد پيچيدة اي بلندمدت با درنظر گرفتن تمام ابع اجتماعي نظير سرماية اجتماعي نياز به برنامه
سازي  هاي موجود، ظرفيت برداري از ظرفيت هاي اجتماعي دارد، الزم است تا ضمن بهره پديده

هاي  دهد براي استفاده از فرصت ديگر با تغييراتي كه در آينده رخ مي نيز صورت گيرد و ازطرف
  ريزي داشت.  شدة جديد نيز برنامه خلق

توان به دو دستة زير  سرماية اجتماعي را مي هاي استان براي ارتقاي ها و توانمندي ظرفيت
 بندي و معرفي كرد: تقسيم

 هاي رسمي و دولتي استان: ها و ادارات و سازمان هاي دستگاه هاي و توانمندي ظرفيت .1
هاي ارتقاي سرماية اجتماعي، از  ها و ادارات استان در چارچوب راهبردها و برنامه دستگاه

  رماية اجتماعي ايفاي نقش كنند:توانند براي ارتقاي س دو جهت مي
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ها در درون سازمان خود و منطبق كردن عملكرد خود با  الف) از طريق اجراي برنامه
  هاي ارتقاي سرماية اجتماعي؛ سياست

ها  ب) از طريق تأثيرگذاري بر خارج از سازمان و ادارة خود و كمك به عملكردهاي ساير سازمان
 براي ارتقاي سرماية اجتماعي. هاي اجتماعي ها و فعاليت و دستگاه

اي عمل  گونه طرف الزم است به وپرورش، صداوسيما و ... ازيك براي نمونه فرمانداري، آموزش
رجوع  ها با ارباب كنند كه عملكرد بهتري ارائه دهند كه موجب رضايت و اعتماد شود و رابطة آن

ها و  ديگر اين سازمان . ازطرفاي اصالح گردد كه سرماية اجتماعي توليد كند گونه و مردم به
ها و ادارات  هايي را انجام دهند كه درواقع ارائة خدمت به ساير دستگاه ادارات بايد فعاليت

كند كه عملكرد بهتري ارائه دهند. لذا فعاليت  ها كمك مي شود و به ساير سازمان محسوب مي
سازمان دارد و هم نگاه به  شود هم نگاه به درون ها در چارچوب راهبردهايي كه طراحي مي آن

  بيرون سازمان.
ها  ها به ظرفيت اين نوع از ظرفيت هاي غيررسمي موجود در استان: ها و توانمندي ظرفيت .2

هاي دولتي  ها و سازمان هايي اشاره دارد كه در سطح استان و خارج از دستگاه و توانمندي
آيد و بيشتر جنبة  اب ميحس هاي استان به به شكل فرادستگاهي وجود دارد و از ويژگي

ها تحت پوشش و در حوزة  اجتماعي و فرهنگي دارند. البته ممكن است اين ظرفيت
ها چندان  كار گرفتن از آن ها قرار گيرند، اما در به ها و سازمان فعاليت يكي از دستگاه

يا  مثال ژئوپليتيك استان، گيرند. براي  فرايندهاي رسمي مورداستفاده و استناد قرار نمي
هايي فرادستگاهي هستند و گرچه ممكن است از  هاي فرهنگي مردم استان ويژگي ويژگي

ها باشند، ولي متعلق به يك دستگاه خاص  ها و سازمان جهاتي تحت پوشش برخي دستگاه
ها  ها را به سازمان برداري از آن ها را بايد شناسايي و كشف كرد و بهره نيستند. اين ظرفيت

توان  اي و فراگير را به شرح زير مي هاي زمينه نهاد داد. ظرفيتها پيش و دستگاه
  بندي و معرفي كرد: دسته

  هاي ژئوپليتيك؛ ظرفيت .1
 هاي اعتقادي و ديني؛ ظرفيت .2

  هاي فرهنگي؛ ظرفيت .3
 هاي اجتماعي؛ ظرفيت .4

 هاي اقتصادي و صنعتي.  ظرفيت .5
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را مطرح كرد تا با توجه هاي موجود در استان قزوين راهبردهايي  توان با توجه به ظرفيت مي
توان پيشنهاد داد  ها بتوان اين وضعيت را به حالت ايدئال نزديك كرد. راهبردهايي كه مي به آن

 اند از: ها وضعيت سرماية اجتماعي را بهبود داد عبارت ريزي و عملياتي كردن آن تا با برنامه

  اخت جامعة مطلوب؛ترويج باور و گفتمان كارآمدي دولت و نظام براي حل مشكالت و س - 
 اميدآفريني و ايجاد اميد به آيندة بهتر؛ - 

سازي براي ترويج و طراحي نظام اخالقي متناسب با تغييرات و تحوالت اجتماعي و گفتمان - 
 ها؛ هاي اخالقي و هنجارهاي ارزشي در جامعه و سازمان تثبيت ارزش

وندان و فرهنگ ترويج گفتمان حقوق شهروندي و ايجاد آگاهي از حقوق و وظايف شهر - 
 شهرنشيني؛

ها و تقويت ارادة الزم براي استفاده از امكانات و  هاي مردم استان ايجاد باور به توانمندي - 
 ها براي رفع مشكالت و توسعه و پيشرفت؛ هاي استان ظرفيت

ريزي و ارائة تجويزها براي تقويت  پرداختن به سرماية اجتماعي در اسناد و نظام برنامه - 
 ماية اجتماعي؛هاي سر مؤلفه

هاي مختلف مردم،  مند براي برقراري ارتباط بين بخش هاي ارتباطي نظام راهبرد ايجاد شبكه - 
 ريزان)؛گذاران و برنامه گذاران، سياست متخصصان و مسئوالن (اعم از قانون

سازي فرايندهاي سازماني ارائة خدمت در جهت تقويت اعتماد و رفع  راهبرد اصالح و شفاف - 
 د فساد و تبعيض؛ادراك وجو

جانبه (بين  نهاد برقراركنندة ارتباط متقابل سه هاي مردم راهبرد ايجاد تشكيالت و شبكه - 
 هاي دولتي و مردم)؛ سازمان، دستگاه

ها ...) و  ها، امامزاده هاي اجتماعي مذهبي (مساجد، هيئت، حسينيه راهبرد تقويت شبكه - 
 بستگي و اعتمادسازي، ... ؛د مشاركت، همها براي ايجا استفاده از كاركردهاي اجتماعي آن

ها (با استفاده از  آپوكارهاي نوپا و جديد و استارت ويژه كسب كارها بهوحمايت از كسب - 
 هاي موجود در بخش دولتي و بخش خصوصي و مردمي)؛ امكانات و ظرفيت

راهبرد ايجاد شفافيت در فرايند كارها (و مشخص كردن حقوق و تكاليف مردم و  - 
 ها)؛ مانساز

 راهبرد استفاده از ظرفيت خبرگان و نخبگان بومي.  - 
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