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 چکیده

 شبردیدر پ لیموجب تسه هیسرما نیاز ا ی. برخوردارشودیحاصل م یاست که از روابط اجتماع یو اعتبار ییدارا یاجتماع هیسرما

طور به هاسازماناساس  نی. بر اگرددیم هاهیسرما ریاز سا یبرداربهره یشدن امور برا نهیو به یاثربخش شیافزا ،ها نهیامور، کاهش هز

 هدف .دسرمایه تالش می کنن نیابرای حفظ و افزایش  ،موجود در جامعه یاجتماع هیسرما زانیم یابیو ارز یمستمر با افکار سنج

 هیسرما تیاز وضعاین موضوع در استان را  نفعانیذ ن،یدر استان قزو یاجتماع هیسرما تین وضعکرداست که با مشخص  نیمقاله ا

ارتقاء آن تالش  یخود را حفظ و برا اریدر اخت یاجتماع هیمناسب سرما یتا با اتخاذ راهبردهاسازد مطلع  اردارندیکه در اخت یاجتماع

 .ندینما

 12 ساکن در یسال به باال 18افراد  انیدر م یاجتماع هیسرما زانیاز م یریاست که به دنبال ارائه تصو یشیمایحاضر از نوع پ پژوهش

و روش مورداستفاده در پژوهش از  دیگرد نیینفر تع 2266 قیاست. حجم نمونه تحق نیاستان قزو ییوستامناطق رو  یشهر مرکز

 است.بوده  شیمایپو و با استفاده از پرسشنامه  یدانیم گرید یو از سو یاسناد سوکی

مورداستفاده قرار  یلیتحل-یفیروش توص زیها نداده لیوتحلهیو در تجز شودیاس اس استفاده م یافزار اس پها از نرمداده لیتحل یبرا

از  ترنییپا یانیدر سطح کالن و م یاجتماع هیسرما یهامؤلفه تیوضع دهدیپژوهش نشان م جیاستنتاج شده است. نتا جیو نتا ردیگیم

در  یمتول یهاو سازمان نفعانیاست ذ. بنابر این ضروری متوسط قرار دارد نیانگیباالتر از م یدر سطح خرد کم هاو تن حد متوسط

 .ندیبرآاعی سرمایه اجتم تیوضع یمناسب درصدد ارتقا یمحور و ارائه راهبردها و راهکارها ندهیآ یکردهایبا اتخاذ رو نیاستان قزو

 پیمایش ی،گذاراستیسسرمایه اجتماعی، استان قزوین، واژگان کلیدی: 
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 مهمقد

گویان و )حق شودیم قلمداد موفقیت به نیل برای راهی و فیزیکی و ی انسانیهاهیسرمای وربهره برای مناسبی بستر ،1اجتماعی هیسرما

(. توجه به سرمایه اجتماعی از این واقعیت ناشی شده که انسان موجودی اجتماعی است که در یک مجموعه و 22: 1393همکاران، 

یی هاتیظرف. در این مجموعه و شبکه ارتباطات و مناسبات اجتماعی، امکانات و کندیمی از ارتباطات و مناسبات اجتماعی عمل اشبکه

. آنچه این امکان و شودیم یجمع یسهولت در امور زندگموجب  و داردیم نگه از خطرها دور یاریبسرا از  هاانسانکه  ردیگیمشکل 

 ریاخ یهادر دهه. این مفهوم دینام یاجتماع هیسرما 1916در سال  نفا یاست که هان یهمان مفهوم آوردیمرا فراهم  هاتیظرف

برای رسیدن  رگذاریاز عامل مهم و تأث یکیعنوان و به افتی یو اجتماع یاقتصاد پیشبرد امور در یمهم گاهیجاقرار گرفت و  موردتوجه

 (.459: 2012تیلمن، شد )به اهداف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شناخته 

 از ییهاجنبه را یاجتماع هیسرما، باشدیمدر رابطه با تدوین مفهوم و تعریف سرمایه اجتماعی  شیهاتیفعالاندیشمندی که اکثر  نامتپا

 هاآن جامعه، اعضای میان در هماهنگی و همکاری تسهیل با که داندیم و اعتماد هنجارها اجتماعی، یهاشبکهمانند  اجتماعی سازمان

مفاهیمی با  مترادف اجتماعی هیسرما یی دیگردرجا(. 2000)پاتنام،  کنند دنبال کارآمد طوربه را مشترکشان تا اهداف دینمایمقادر  را

 هیسرما(. در تحقیق دیگری، سانگیر 12: 1385است )فوکویاما، کاررفتهبهبرادری  حتی و اجتماعی پیوستگی اجتماعی، انسجام چون

(. با توجه 15: 2012سانگیر، ) اجتماعی تعریف کردکنشگران و اساس نظام  انیمعامل ت ی مبتنی براجتماع نظام کوجود یرا  یاجتماع

یی اطالق هاارزشو  هاییدارا، هایتوانمندبه تعاریف متنوع و مختلف از سرمایه اجتماعی در این پژوهش سرمایه اجتماعی به مجموعه 

نیازها و  نیتأمو توانایی و کارایی برای تحقق اهداف  هاآنی و استفاده از ریگبهرهو با  ردیگیمکه در مناسبات اجتماعی شکل  شودیم

 .گرددیم ریپذامکانپاسخ به تقاضاها فراهم و 

ی هاخصاشتا هر مفهومی را با  اندکردهی و سنجش مفاهیم کیفی در علوم اجتماعی، اندیشمندان تالش ریگاندازهی دشواربهبا توجه 

ی سرمایه اجتماعی ریگاندازهی نمایند. جهت ریگاندازهقابلیی برای هر مفهوم کیفی آن را هاشاخصآن معرفی کنند و با در نظر گرفتن 

های ی دوم تکنیکامسئلهی سرمایه اجتماعی در جوامع مختلف است و هامؤلفهدو مشکل اصلی وجود دارد. مسئله اول متفاوت بودن 

زدیک به واقعیت را برای سنجش در ی نهامؤلفهی سرمایه اجتماعی وجود دارد که باعث شده تا محققان ریگاندازهعلمی اندکی جهت 

 نظر بگیرند.

 یهااز مؤلفه یمختلف یهایبنددسته میابییدرم یاجتماع هیسرما یهامختلف درباره مؤلفه یهاهیو نظر هادگاهید یبا مرور و بررس

هنه  ؛2010همکاران، ؛ محمدی و2010؛ ربانی خوراسگانی و همکاران،2008ی،کاووسیی و ای)رؤ صورت گرفته است یاجتماع هیسرما

 (.2012؛ ویلموسدوتیر، 2017؛ یئون، 2001؛ نارایان، 2019کام و همکاران، 

 وسطح خرد، سطح میانی  :اندکردهآن را در سه سطح تقسیم  رونیازایافت.  توانیمسرمایه اجتماعی را در سطوح مختلفی در جامعه 

ی مختلف هاگروهیی از افراد هاشبکه(. در سطح خرد، سرمایه اجتماعی شامل 1392؛ رحیمی و زالی، 1394سطح کالن )غفاری، 
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و  هاسازمان. در سطح میانی سرمایه اجتماعی در سطوح شودیمبا یکدیگر  هاآنو روابط  هاخانوادهاجتماعی مانند دوستان، اقوام و 

اما در سطح کالن که فراگیرترین جنبه سرمایه اجتماعی است، سرمایه اجتماعی در سطح ملی  ؛ردیگیمقرار و بررسی  موردتوجهنهادها 

است به همین دلیل در این سطح سرمایه اجتماعی با عنوان  شدهلیتشکروابط و ساختارهای نهادی  نیتریرسمکه از  شودیممطرح 

: 2014؛ عباسی و همکاران، 1395چلبی، ) رندیگیمیه اجتماعی کالن شکل نهادی آمده که نهادهای سیاسی و مدنی از طریق سرما

68-70.) 

اکبریان و ) آیدیم شمار به یاجامعه توسعه هر و رشد یهاشاخصهکه از  هاستارزشدارایی و  نیترمهم از یکی اجتماعی، سرمایه

و تحقیقاتی که  هاگزارش اگرچهی اجتماعی در سطح ملی است. هاهیسرماحاکی از کاهش  هایبررس( ولی اغلب 376: 1396همکاران، 

ی اغلب امنطقهی مسئوالن و مدیران در سطح ملی و اظهارنظرهااما  شودینمدر این زمینه صورت گرفته اغلب محرمانه بوده و منتشر 

داشته باشد ضرورت  تواندیمیامدهایی که بررسی این موضوع با توجه به آثار و پ رونیازای اجتماعی دارد. هاهیسرمااشاره به کاهش 

 .ابدییم

 تیو حفظ و تقو یمندبهره یبرا ییباال اریبس یهاتی، از ظرفدارشهیو فرهنگ ر خیاجتماع کهن و با تار کیعنوان به نیاستان قزو 

سرمایه  شودیماظهار  آن چنانکهو بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی استان به ما نشان خواهد داد آیا  برخوردار است یاجتماع هیسرما

ی و به شکل مناسب از آن استفاده و درستبهاست؟ یا آنکه سرمایه اجتماعی وجود دارد اما  افتهیکاهشاجتماعی در سطح استان قزوین 

 .ابدییمیا به شکل محدود و کمرنگی بروز  ابدیینماثرات آن بروز  نیبنابراو  شودینمی برداربهره

دارد.  نیزودر سطح استان ق یاجتماع هینامناسب سرما تیاز کاهش و وضع تیکه صورت گرفته حکا ییهایابیو ارز هایرسبر همهنیباا 

 یهاتیبا استفاده از ظرف توانیدارد و چگونه م یتیچه وضع نیدر استان قزو یاجتماع هیاست که سرما نیا قیمسئله تحق رونیازا

 یاست. برا یدر استان ضرور یاجتماع هیسرما یابیمسئله سنجش و ارز نیبردن به ا یپ برای .دیموجود در استان آن را ارتقا بخش

و سنجش  یابیها به ارزآن یهاو احصاء شاخص هینوع از سرما نیدهنده اشکل یهامؤلفه ییعمدتاً با شناسا یاجتماع هیسنجش سرما

ی آن نسبت به بررسی وضعیت سرمایه هاشاخصی فوق و شناسایی هاؤلفهمابعاد و  برهیتکبا  شودیمدر این پژوهش تالش . پردازندیم

 ی موجود در استان معرفی شود.هاتیظرفبر  دیتأکاجتماعی در استان قزوین اقدام و راهبردهای ارتقاء آن با 

 پیشینهمبانی نظری و 

 سرمایه اجتماعی

. منظور از سرمایه اندگرفتهجامعه شناسان عصر حاضر برای بررسی کمیت و کیفیت روابط اجتماعی از مفهوم سرمایه اجتماعی بهره 

به دست آورند  توانندیم هاآنو نوع  وندهایپاز طریق پیوند با یکدیگر و کیفیت این  هاگروهاجتماعی، سرمایه و منابعی است که افراد و 

اعتماد  نیو قوان یاجتماع یهاافراد، اصطالحاً شبکه نیبه روابط ب یطورکلمفهوم به ن(. ای1993، پاتنام، 1988کلمن،  ،1986)بوردیو،

 (.65: 2019،کند )فدوریافراد اشاره م نیب متقابل



 

 

سرمایۀ »است که از اصطالح  یاسندهینخستین نو( 1916. هانی فان )گرددیبرمسال  90سابقه این مفهوم به معنای امروزی به بیش از 

که در روابط اجتماعی  ییهایرا برای تبیین دگرگون« سرمایۀ اجتماعی»اصطالح (. او 2000)پاتنام،  استفاده کرده است« اجتماعی

ر و د (1956شناسان شهری کانادایی )سیلی و همکاران،  گروهی از جامعه 1950در دهه  .بردیکار م آموزان مشاهده کرده، به دانش

اقتصاددانی به نام  1970( و در دهه 1961( و یک استاد مسائل شهری )جیکوب، 1961)هومانز،  1پرداز مبادلهیک نظریه 1960دهه 

 نابرابری نژادی و درآمدی استفاده کرده است. کینوکالسی هایتئور( از این مفهوم در نقد 1979لوری )

منابع بالقوه و  ی ازامجموعهاین مفهوم استفاده کرده است. بوردیو سرمایه اجتماعی را فرانسوی، از  شناسجامعهبعد از وی پیر بوردیو،  

که  یمنافع یعنی د؛یآیمتقابل افراد به دست م یهاییاز آشنا شدهنهیروابط نسبتاً نهاد ازی اداشتن شبکه جهیکه در نت داندیم یبالفعل

و  داندیم( و بوردیو سرمایه اجتماعی را یکی از اشکال سرمایه 126: 1400)جوکار،  آوردیبه دست م اشیگروه یهامشارکت شخص از

و برای آن خصلتی ساختاری و تعامالتی قائل  ردیگیماین سرمایه در سه شکل سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی و اجتماعی در نظر 

 (.1986است )بوردیو، 

شده توأم با شناخت و تعهدات ازجمله اعتماد متقابل دوامی از روابط کمابیش نهادینهاو همچنین سرمایه اجتماعی را شبکه نسبتاً با 

سازد های فردی و یا جمعی کنشگران را فراهم میعنوان منابعی بالفعل یا بالقوه موجبات الزم برای تسهیل کنشکند که بهتعریف می

 (.348: 1986)بوردیو، 

 هیکلمن سرماقرار گرفت.  موردتوجه 1988آمریکایی در سال  شناسجامعهجیمز کلمن،  بعد از بوردیو سرمایه اجتماعی با تحقیق

 یهاها از برخی جنبهکند که دارای دو ویژگی مشترک هستند: همه آنای از منابع ساختاری اجتماعی تعریف میاجتماعی را مجموعه

: برخالف سایر کندیمبیان . وی در ادامه کنندیستند تسهیل مو اقدامات افرادی را که در ساختار ه اندشدهلیساختار اجتماعی تشک

صورت انفرادی آید و این نوع سرمایه نه در افراد بهاجتماعی در ساختار روابط بین افراد و میان افراد به وجود می هیاشکال سرمایه، سرما

 (. 1: 2017الوارز و رومانی،شود )واسطه وسایل فیزیکی تولید مییافت خواهد شد نه به

 دیاز عقا ،یاجتماع هیسرما یۀنظر از این مفهوم برای بررسی نماد دموکراتیک در ایتالیا استفاده کرد. 1990بعد از کلمن پاتنام در دهه 

 دیو کارآمدی اقتصادی تأک یو هنجارهای مشترک رفاه اجتماع یروابط اجتماع تیکه بر اهم ردیگیکلمن نشات م مزیو ج ربوریپ

 قیطر نیاست که از ا یو هنجارهای متقابل و اعتماد اجتماع یاجتماع یهاافراد، شبکه نیروابط ب ،یاجتماع هیازنظر وی سرما .کنندیم

اوضاع را جهت  کهینحوبه آورد،یبه وجود م یمتقابل همراه با هنجارهای عموم یهاتیو مسئول فیروابط، وظا نی. اشودیحاصل م

بخشی از ساختار  عنوانبهکلمن سرمایه اجتماعی  ازنظر .بخشدیبهبود م یمنافع جمع جادیاستای اهمکاری، مشارکت و تعاون در ر

به اهداف خود دست یابد که شاید در نبود  هاآنکه از طریق  دهدیماجتماعی، مانند سایر اشکال سرمایه مولد است و به کنشگر اجازه 

 (.1392استاد رحیمی و زالی،شود )ینمآن محقق 
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 کیدر  یررسمیغ یهاهنجارها و ارزشاو  البته .دیگویم سخن هاارزش و هنجارها از مفهوم این تعریف در پاتنام، همچون نیز، فوکویاما

 یهاارزش یا هنجارها از معینی عهمجمو وجود توانیم یسادگبه را اجتماعی هیسرما: دیگویاساس م نیگروه را مدنظر دارد و بر ا

بر اساس  (.11: 1385فوکویاما، اند )میسه آن در است مجاز هاآن میان تعاون و همکاری که گروهی که اعضای کرد تعریف غیررسمی

 انیتعامل و ارتباط و مشارکت می، هنجارها، اجتماع ۀیسرما در موضوع یو محور یکه مفهوم اساس عنوان کردتوان  یآنچه گذشت، م

 ها است.آن انیم یو همبستگ اعتماد زانیم زیو ن یمختلف اجتماع یافراد و گروه ها

بر اساس نظریه عمومی  ی منتخب برای سنجش سرمایه اجتماعیهاشاخصو  هامؤلفهبا توجه مرور ادبیات نظری و پیشینه پژوهش 

 است: به شرح زیردر این پژوهش در سه سطح کالن، میانی و خرد  سرمایه اجتماعی

از  یابیارز و برابری، عدالت از نکویی جامعه، پنداشت از موفقیت نهادی، پنداشت فع مشکالت،سطح کالن: پنداشت از عملکرد نظام در ر

 .آینده

مشارکت در کمک به  یآمادگ ،ازهایها به نسازمان ییو پاسخگو عملکرد ی،رسانخدمات تیفیکی، اعتماد سازمانسطح میانی: 

و  هایژگیو ی،او حرفه یشغل هایگروه ییگراعامای، و حرفه یشغل هایگروه یشناسفهیو وظ یزکاریپره، افتهیمیتعم اعتمادفهاسازمان

 .مسئوالن یاخالق یهاارزش

 احساسی، از زندگ تیرضای، مل عرق، یاجتماع مشارکت ی،اجتماع ییگراعام ی،اخالق یهاو ارزش هایژگیو ی،اعتماد عمومسطح خرد: 

 .تیامن

 یشناسروش

ها باید معنادار، که انتخاب این ابزارها و روش دیجویها و ابزارهای خاصی بهره مماهیت و هدفش از روش هر مطالعه و تحقیقی بنا بر

سرمایه »بر مبنای ادبیات پژوهشی و مطالعات صورت گرفته در این حوزه و با توجه به اینکه این پژوهش،  باشد. ریپذهیمنطقی و توج

 . دیآیم حساببه، مطالعه موردی کندیمرا بررسی  «اجتماعی استان قزوین

 آمدهدستبهپیمایشی است، در این تحقیق با استفاده از مستندات و مطالعات تطبیقی، ادبیات موضوع  -روش گردآوری داده، توصیفی

  است. شدهدادهقرار  دهندگانپاسخی در اختیار اخوشهی ریگنمونهبا توجه به روش  شدههیتهی هاپرسشنامهاست و 

افکار برای  مورداستفاده نامهپرسش اند.شده یریگاندازه کرتیل فیدر طو  نامه بسته هستبخش پرسش نیشده در ازار استفادهاب

که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  1394ی ملی سال افکار سنجی است که در انامهپرسشی و سنجش سرمایه اجتماعی، سنج

 شده است. دیتائو پایایی و روایی آن  قرارگرفته مورداستفادهی در کشور انجام شد، سراسر صورتبه

های بخش اول، شامل مشخصات فردی است، این بخش به دنبال ارزیابی توصیفی نمونه است: شدهلیتشکپرسشنامه از دو بخش کلی  

را بررسی  بر سنجش سرمایه اجتماعی رگذاریتأث یهامؤلفه نیترعمدهو بخش دوم سؤاالت اصلی پرسشنامه است که  هستآماری 

ی مطالعه استفاده هاافتهمد(، انحراف معیار و نمودارها جهت بررسی توصیفی ینما )ی توصیفی نظیر میانگین، میانه، هاآماره از .کندیم

 استفاده شد. SPSS افزارنرم لهیوسبه Anovaشد. با توجه به تنوع متغیرها و مقتضیات طرح، از آزمون 



 

 

 گردد.در حالت مشخص بودن از طریق رابطه زیر تعیین می انرکوکتعداد نمونه آماری بر اساس فرمول 

                                                    (1                                         )𝑛 =
𝑁𝑧2𝑝𝑞

𝑁𝑑2+𝑧2𝑝𝑞
 

𝑍با در نظر گرفتن  = 1.96، p = 𝑞 = 𝑑و  0.5 = گانه استان قزوین های ششتعداد نمونه آماری برای هر یک از شهرستان 0.05

 است.  شدهمنعکسو نتیجه آن در جدول زیر  شدهمحاسبه

ها صورت پذیرد، در گام بعد تعداد نمونه هر شهرستان گیری از مناطق شهری و روستایی شهرستانبا توجه به اینکه الزم است نمونه

برحسب نسبت جمعیت شهری و روستایی آن شهرستان بین مناطق شهری و مناطق روستایی تسهیم شده است. نتیجه این امر در 

 است. شدهارائهقالب جدول زیر 

 های استان قزوینتعداد جامعه و نمونه در شهرستان -1ل جدو

 شهرستان حجم نمونه حجم نمونه برای مناطق شهری حجم نمونه برای مناطق روستایی

 قزوین 478 رودبار محمد زمانی 156
 نیقزو 704

 محمود آباد 25 نیارک 70

 تاکستان 209 قاقازان غربی 148
 تاکستان 393

 نرجه 15 نرجه 16

 زهرانییبو 120 ابراهیم آباد 73

 زهرانییبو 313

 ارداق 29 سگزآباد 91

 الوند 160 حصار خروان 60

 البرز 410

 محمدیه 155 نصرت آباد 35

 آوج 34 حصار ولیعصر 78

 آوج 196

 آبگرم 42 آبگرم 42

 آبیک 157 بشاریات غربی 70

 کیآب 250

 خاکعلی 8 کوهپایه غربی 15

 کل استان 2266 شهر 1333 روستا 933

 گیریروش نمونه

است. شهر اول شهر  شدهگرفتهگیری از مناطق شهری هر شهرستان، دو شهر از هر شهرستان در نظر برای مناطق شهری: برای نمونه

تا کل حجم نمونه است )شده از بین سایر شهرهای آن شهرستان انتخاب  تصادفبهبه دلیل اهمیت شهر( و شهر دوم نیز استان )مرکز 

نمونه به همراه تعداد نمونه از هر شهر در  عنوانبه شدهانتخابهای به شهر مرکز استان محدود نگردد(. نتیجه این عمل و شهرستان

های گیری، در هر شهر نمونه موردنظر از بین بلوکاست. بعد از انتخاب شهرهای موردنظر برای انجام نمونه شدهدادهفوق نشان جدول 

 گردد.های مختلف شهری به روش تصادفی انتخاب میشهری در نواحی و حوزه



 

 

شده است. هر دو گیری از مناطق روستایی هر شهرستان نیز دو روستا از هر شهرستان در نظر گرفتهبرای نمونه در مناطق روستایی:

ای که امکان و احتمال انتخاب نمونه از بین گونهبهگردد. توضیح اینکه برای انتخاب روستای نمونه روستا به روش تصادفی انتخاب می

تصادف سه مرحله طی شده است. در مرحله اول دو بخش از هر شهرستان به ها فراهم آید،تمامی مناطق روستایی شهرستان

 شدهارائهفوق است. نتیجه این امر در قالب جدول  شدهانتخاب تصادفبهاست. در مرحله دوم از هر بخش یک دهستان  شدهانتخاب

یا  شدهانتخابشود. توضیح اینکه اگر جمعیت روستای نمونه انتخاب می عنوانبهدر مرحله سوم نیز از هر دهستان یک روستا  است.

ای نباشد که امکان تکمیل پرسشنامه به تعداد موردنظر از آن روستا گونهاستقبال افراد نسبت به مشارکت در پاسخگویی به سؤاالت به

 .شده استترین روستای مجاور مراجعه به نزدیک ها ، برای تکمیل تعداد باقیمانده پرسشنامهشودم فراه

 ی پژوهشهاافتهی

که اطالعات  سازدیمحقق را قادر م یفیاستفاده خواهد شد، آمار توص یو هم از آمار استنباط یفیهم از آمار توص قیگام از تحق نیا در

 یفیصورت جداول و نمودارهای توصراستا گزارش آماری نظرات خبرگان به نیکند. در ا میو تنظ صیو مؤثر تلخ داریمعن یرا با روش

از  زین یآمار استنباط یانحراف استاندارد. برا ،یفراوان ن،یانگیاند از: معبارت یفیدر آمار توص یموردبررس رهاییشده است. متغارائه

صورت گرفته  هاداده لیوتحلهیتجزو در سه سطح کالن، میانی و خرد  شده استاستفاده Anovaآزمون  و یسطح معنادار یرهایمتغ

جمعیتی و اجتماعی چون: محل سکونت، جنس،  -یانهیاز متغیرهای زم یاموردمطالعه، حسب مجموعهاین اساس جامعه  بر .است

 ه است.شدفیفراوانی درصدی توصهل، وضع فعالیت و مذهب در قالب جداول توزیع تا، وضع التیسن، تحص

 ی جمعیتیانهیزمدرصدی متغیرهای  توزیع فراوانی -2جدول 

 مدرک تحصیلی افراد نمونه

 عالی دیپلم متوسطه ابتدایی سواد خواندن و نوشتن سوادیب

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

 وضعیت فعالیت

 دولتی شاغل بخش بازنشسته محصل دارخانه بیکار شاغل بخش خصوصی

34 4/14 3/17 6/10 7/7 16 

 مذهب

 ی دینیهاتیاقل سنی شیعه

4/98 8/0 8/0 

 تا هلوضعیت 

 )مطلقه و همسر فوت کرده( سایر متأهل مجرد

4/28 5/65 1/6 

 سن



 

 

 سال به باال 55 سال 54الی  30 سال 29الی  18

7/35 5/54 8/9 

 جنسیت

 زن مرد

6/58 4/41 

 توزیع مکانی

 روستا شهر

8/58 2/41 

با سه سطح خرد، میانی و کالن  مرتبطی هادادهی مرتبط با سنجش سرمایه اجتماعی در استان قزوین ابتدا هاداده لیوتحلهیتجزدر 

که  شدهیبررسی حاصل از این سه سطح هادادهاست و سپس سرمایه اجتماعی کل استان بر اساس  قرارگرفته لیوتحلهیتجزمورد 

 :به قرار زیر استنتایج آن 

 استان قزوین در سطح کالن میانگین و رتبه سرمایه اجتماعی

پرسیده  هاآن دربارهکه نظر پاسخگویان متغیر هستند  44 و مؤلفه 5 دربردارنده در سطح کالندر استان قزوین سرمایه اجتماعی میزان 

از  ترنیی( است که پا5تا  1)در دامنه  54/2برابر با  نیدر سطح کالن در استان قزو یاجتماع هیسرما نیانگیم. شده استمحاسبهو 

 نیاست. در ب نیدر سطح کالن در استان قزو یاجتماع هینامطلوب سرما باًیدهنده وضع تقرقرار دارد که نشان 3متوسط  نیانگیم

را شهرستان  نیانگیم نیترنییکالن را شهرستان اوج و پا در سطح یاجتماع هیسرما نیانگیم نیباالتر ن،یاستان قزو یهاشهرستان

 گرینسبت به د یآمار یهالیدر سطح کالن بر اساس تحل یاجتماع هیسرما ن،یدر شهرستان قزو دهدینشان م جیدارد. نتا نیقزو

 دارد. یبه نسبت بهتر گاهیدارد و آوج جا یبه نسبت بدتر گاهیها جاشهرستان

 استان قزویندر  سطح کالن رتبه سرمایه اجتماعیمیانگین و  -3 جدول

 رتبه میانگین سطح کالن میانگین سطح کالن شهرستان

 6 38/2 قزوین

 3 59/2 البرز

 4 50/2 تاکستان

 2 79/2 زهرانییبو

 1 87/2 آوج

 5 48/2 آبیک

 - 54/2 کل استان

 

 



 

 

 استان قزویندر  میانیسطح  میانگین و رتبه سرمایه اجتماعی

ی استان قزوین، باالترین میانگین را شهرستان آوج و هاشهرستانبا محاسبه میانگین سرمایه اجتماعی در سطح میانی، در بین 

؛ قرار دارد 3متوسط میانگین را شهرستان تاکستان دارد. البته در دو شهرستان بویین زهرا و آوج این میانگین باالتر از عدد  نیترنییپا

 3از عدد متوسط  ترنییپا( 82/2در کل استان نیز میانگین کلی ) قرار دارد. از حد متوسط ترنییپامیانگین  هاانشهرستاما در سایر 

 وضع نامطلوب سرمایه اجتماعی سطح میانی در استان قزوین است. دهندهنشانقرار دارد که در کل 

 استان قزویندر  میانیسطح  میانگین و رتبه سرمایه اجتماعی -4 جدول

 رتبه میانگین سطح میانی میانگین سطح میانی هرستانش

 5 70/2 قزوین

 3 97/2 البرز

 6 65/2 تاکستان

 2 11/3 زهرانییبو

 1 21/3 آوج

 4 91/2 آبیک

 - 82/2 کل استان

 

 استان قزویندر  خردسطح  میانگین و رتبه سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی سطح خرد در استان  دهدیمنشان  است. این میانگین 58/3برابر با سرمایه اجتماعی سطح خرد در استان میانگین 

( و 90/3ی استان قزوین، باالترین میانگین سرمایه اجتماعی در سطح خرد را شهرستان آوج )هاشهرستانبین  در متوسط رو به باالست.

ی هالیتحلتاکستان، سرمایه اجتماعی در سطح خرد بر اساس ( دارد. در شهرستان 37/3میانگین را شهرستان تاکستان ) نیترنییپا

 .ی داردترنییپاجایگاه به نسبت  هاشهرستانآماری نسبت به دیگر 

 استان قزویندر  خردسطح  میانگین و رتبه سرمایه اجتماعی -5 جدول

 رتبه میانگین سطح خرد میانگین سطح خرد شهرستان

 5 57/3 قزوین

 3 61/3 البرز

 6 37/3 تاکستان

 2 67/3 زهرانییبو

 1 90/3 آوج

 4 54/3 آبیک

 - 58/3 کل استان



 

 

 سرمایه اجتماعی کل در استان قزوین

ارائه  پیشین یهابخشدر  هاآننتایج مربوط به هریک از  که خرد و میانی یعنی سطوح کالن، سرمایه اجتماعی، سطح سه ترکیب با

 شدهمحاسبهدر استان قزوین  کل سرمایه اجتماعی ،هاآن به مربوط یهاشاخص و سطوح و با تجمیع اطالعات مربوط به هریک از شد

سرمایه اجتماعی در  ، میانگینهاآنی مختلف و میانگین گرفتن از هاشاخصی مربوط به هاپاسخاست. با ترکیب و تجمیع 

 است. شدهمشخص نی استان قزوین به تفکیک و میانگین سرمایه اجتماعی در کل سطح استاهاشهرستان

 ی استان قزوینهاشهرستانو رتبه سرمایه اجتماعی در  میانگین -6جدول 

 رتبه میانگین تعداد میانگین شهرستان

 5 704 88/2 قزوین

 3 393 06/3 البرز

 6 313 84/2 تاکستان

 2 410 19/3 زهرانییبو

 1 196 33/3 آوج

 4 250 98/2 یکآب

 - 2266 98/2 کل استان

 شش را دارند، تاچهار  یهارتبهبه ترتیب  و تاکستان که شهرستان آبیک، قزوین سه سرمایه اجتماعی میانگین شودیم چنانکه مالحظه

معادل میانگین استانی است و  باًیتقراست. همچنین میانگین یکی از این سه شهرستان )آبیک(  5تا  1در طیف  3متوسط  از حد کمتر

 .دارد( کمتر است قرار 3یعنی عدد متوسط حد  از ترنییپا)که  استانی میانگین دو شهرستان قزوین و تاکستان از میانگین

ان میانگین را شهرست نیترنییپاو  1ی استان قزوین، باالترین میانگین سرمایه اجتماعی را شهرستان آوج با رتبه هاشهرستاندر بین 

پاسخگویان در شهرستان تاکستان، سرمایه اجتماعی بر اساس  ازنظرکه  دهندیم نشان هانیانگیمدارد. این  6تاکستان با رتبه 

ی دارد. ولی در شهرستان آوج سرمایه اجتماعی جایگاه به نسبت ترنییپاجایگاه به نسبت  هاشهرستانی آماری نسبت به دیگر هالیتحل

این است که در استان  دهندهنشانقرار دارد که  3کمتر از عدد میانگین  (98/2استان قزوین نیز میانگین کلی )بهتری دارد. در کل 

 از حد متوسط است. ترنییپاقزوین سرمایه اجتماعی 

قزوین در اجتماعی در استان  سرمایه ، میانگینهاآنی مختلف و میانگین گرفتن از هاشاخصی مربوط به هاپاسخبا ترکیب و تجمیع 

نیز مشخص و در شکل زیر نشان  و میانگین سرمایه اجتماعی در کل سطح استان سرمایه اجتماعی نیز به تفکیک گانهسهسطوح 

است. این آمار میانگین سرمایه اجتماعی در استان قزوین را در هریک از سطوح و در کنار سرمایه اجتماعی کل در استان  شدهداده

و در کدام باالتر است و نسبت  ترنییپادهد در کدام سطح سرمایه اجتماعی و نشان می سازدیمایسه را فراهم دهد، امکان مقنشان می

 با سرمایه اجتماعی در کل چگونه است. هاآن



 

 

 

 میانگین سرمایه اجتماعی استان قزوین -1شکل 

( مقدار کمی باالی عدد میانگین 58/3در سطح خرد ) در سه سطح خرد، میانی و کالن در استان قزوین، تنها میانگین سرمایه اجتماعی

از عدد  ترنییپااما میانگین میزان سرمایه اجتماعی در دو سطح کالن و میانی ؛ قرار دارد و میزان آن متوسط رو به باالست 3متوسط 

و سطح کالن و میانی است و وضعیت نامناسب سرمایه اجتماعی در این د دهندهنشانقرار دارد. این اعداد  3میانگین حد متوسط 

میزان را دارد. میانگین سرمایه اجتماعی در کل استان برابر با  نیترنییپادهد میانگین سرمایه اجتماعی در سطح کالن نشان می ژهیوبه

کل عی در دهد یکی از عوامل مهمی که میانگین سرمایه اجتمااست. این مقایسه نشان می ترنییپااست که مقداری از متوسط  98/2

ی پایین بودن آن تا حد هاشهیراز حد متوسط کشانده، پایین بودن سرمایه اجتماعی سطح کالن است که علل و  ترنییپااستان را به 

 زیادی در خارج از استان است.

 یریگجهینتبحث و 

سعی شد وضعیت سرمایه اجتماعی ی در سطح استان قزوین افکار سنجدر این پژوهش ضمن بررسی مبانی نظری سرمایه اجتماعی، با 

و خرد، مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفت، مشخص  در استان مشخص شود. نظر به اینکه سرمایه اجتماعی در سه سطح کالن، میانی

ی قرار دارد و میزان سرمایه اجتماع 3( مقدار کمی باالی عدد میانگین متوسط 58/3شد تنها میانگین سرمایه اجتماعی در سطح خرد )

با توجه به اینکه عدد  نی؛ بنابراقرار دارند 3عدد از متوسط و عدد میانگین یعنی  ترنییپا (82/2) یانیمو  (54/2کالن )در دو سطح 

از حد متوسط قرار  ترنییپانتیجه گرفت که سرمایه اجتماعی در استان  توانیماست.  (5از  98/2میانگین سرمایه اجتماعی در استان )

میانگین سرمایه اجتماعی در سطح خرد باالتر از میانگین است اما با توجه میانگین کل وضعیت سرمایه اجتماعی که  اگرچهدارد. 

 از حد متوسط است، باید گفت سرمایه اجتماعی در استان قزوین وضع مناسبی ندارد. ترنییپا

مردم با دولت و نهادهای دولتی در سطح کالن و  ی ارتباطهاحوزهکه در دو سطح کالن و میانی که به  دهدیماین وضعیت نشان 

ی حکمرانی و هاحوزهکه از  شودیمی دولتی در سطح استان مربوط هادستگاهو ادارات و ها سازمان، هاشرکتارتباط با نهادها، 
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د با یکدیگر مربوط اما سطح خرد که به حوزه روابط اجتماعی افرا؛ وضعیت سرمایه اجتماعی بدتر است ندیآیم حساببهمدیریتی 

 است. ترمناسبو  کندیموضع کمی فرق  شودیم

میانگین سرمایه اجتماعی در سطح خرد باالتر از میانگین است اما با توجه میانگین کل که  اگرچهبا توجه به نتایج افکار سنجی، 

اجتماعی در استان قزوین وضع مناسبی باید گفت سرمایه  دهدیماز حد متوسط نشان  ترنییپاوضعیت سرمایه اجتماعی در کل را 

. افکار سنجی ملی که در سال دهدیم به دستی پیشین در استان قزوین نیز نتایج مشابهی هایافکار سنجندارد. مرور پیشینه و نتایج 

و از سوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی صورت گرفت نیز نشان داد که میانگین  1394

یانگین است. گرچه نتایج افکار سنجی اخیر م 5از  2.66و مقدار میانگین آن  از حد متوسط ترنییپاسرمایه اجتماعی در استان قزوین 

 5سرمایه اجتماعی در استان نسبت به  دهدیمو این رقم نشان  دهدیمنشان  5از  2.98و به مقدار  1394را باالتر از میانگین سال 

 از حد متوسط است. ترنییپا، اما همچنان افتهیارتقاءسال گذشته کمی بهبود و 

 شودیمی اطالق هانشانهی به پژوهندهیآ( است. عالمت و نشانه ضعیف در ادبیات weak signal) فیضعاین وضعیت یک عالمت و نشانه 

؛ نشانه و زمینه رویدادها و اتفاقات بزرگ در آینده باشند توانندیم، اما شودینماهمیت داده  هاآنو به  شوندینمچندان دیده  اگرچهکه 

، تصمیم گیران، مدیران و گذاراناستیسباید عالمت و هشداری به از حد متوسط سرمایه اجتماعی را  ترنییپاوضعیت  نیبنابرا

مثبتی رقم بزند و اگر به آن  چنداننهو  نشدهینیبشیپتواند تحوالت و رویدادهای بزرگ مسئوالن دانست که اگر به آن توجه نشود می

تحوالت  توانیمی کرد، بلکه ریجلوگمنفی  نشدهینیبشیپاز رویدادهای  تنهانه توانیمتوجه و در جهت بهبود و ارتقاء آن اقدام شود، 

 .آورد به وجودی مثبت و مطلوبی را هاتیوضعو 

به عوامل مختلفی نسبت داد. یکی اینکه جامعه استان قزوین  توانیموضعیت بهتر سرمایه اجتماعی سطح خرد در استان قزوین را 

و اعتبار و  هاسنتپایبندی دارد. روابط اجتماعی در چارچوب این  هانتسی از امجموعهکه همچنان به  شودیمی محسوب اجامعه

باالتر از سطوح دیگر باشد. نظر به اینکه این پژوهش در زمانی پس  شودیمکه سرمایه اجتماعی که تولید  شودیمموجب  هاآنارزش 

منفی  راتیتأث رغمبهعامل دیگری در نظر گرفت که  نوانعبهپیامدهای ناشی از شیوع کرونا را  توانیمشیوع کرونا در کشور انجام شد، 

زیرا شیوع کرونا فاصله اجتماعی را در سطح کل افزایش داد اما موجب ؛ آن، بر سرمایه اجتماعی در سطح خرد تأثیر مثبت داشته است

را تقویت کرد.  هاشیوخوقومقوام و در سطح خانواده، ا ژهیوبهاجتماعات خرد در خود شد. لذا روابط اجتماعی در سطوح خرد  فرورفتن

موجب بهبود سرمایه  رونیازااین امر در کنار ویژگی سنتی جامعه قزوین روابط و مناسبات اجتماعی در سطح خرد را تقویت کرد. 

ی هاپژوهشتواند موضوع بر سرمایه اجتماعی موضوعاتی هستند که می رشانیتأثالبته این عوامل و است ) شده خرداجتماعی در سطح 

که در این  دهدیمبا سرمایه اجتماعی بررسی شود(. وضعیت بهتر سرمایه اجتماعی در سطح خرد نشان  هاآنجدیدی باشد و رابطه 

ی از آن برای ارتقاء سرمایه اجتماعی ریگبهرهبا  توانیمی مناسبی برای ارتقاء سرمایه اجتماعی وجود دارد و هاتیظرفو  هانهیزمسطح 

 ن استفاده کرد.در استا



 

 

ی مختلف استان نیز با یکدیگر متفاوت است. میانگین سرمایه هاشهرستانهای پژوهش، میانگین سرمایه اجتماعی در با توجه به یافته

، 98/2 کیآب، 06/3، البرز 19/3، بوئین زهرا 33/3به ترتیب از باال به پایین بدین قرار است: آوج  هاشهرستاناجتماعی در هریک از 

باالتر است و تاکستان  هاشهرستان. چنانکه پیداست میانگین سرمایه اجتماعی در آوج نسبت به سایر 84/2و تاکستان  88/2زوین ق

و البرز میانگین  رتبه پایین تری را دارد. این آمار گویای آن است که در سه شهرستان آوج، بوئین زهرا هاشهرستاننسبت به سایر 

از حد  ترنییپاو تاکستان میانگین سرمایه اجتماعی  ی آبیک، قزوینهاشهرستاناز حد متوسط است، اما در سرمایه اجتماعی باالتر 

کاهش سرمایه اجتماعی شتاب بیشتری دارد اما در برخی  هاشهرستانگویای آن است که در برخی از  هاتفاوتمتوسط است. این 

 خردنقشدر سطح  ژهیوبهامل اجتماعی و ساختارها و مناسبات اجتماعی سنتی در اینجا نیز عو رسدیماست. به نظر  ترمناسبوضعیت 

 ی بر وضعیت سرمایه اجتماعی داشته باشد.رگذاریتأث

 هایافکار سنجی مختلف وجود دارد، واقعیتی که بر اساس هاشهرستانمیزان سرمایه اجتماعی بین  ازنظریی که هاتفاوت باوجود

 هاشهرستانو در کل استان قزوین سرمایه اجتماعی زیر متوسط است و اگر در برخی  هاشهرستاناین است که در همه  شدهمشخص

 همو خرد  باالی متوسط قرار دارد تا رسیدن به حد خوب فاصله زیادی دارد. از مقایسه سرمایه اجتماعی در سطوح مختلف کالن، میانی

از حد متوسط است و در سطح خرد باالتر از حد  ترنییپاه اجتماعی . در دو سطح کالن و میانی سرمایشودیمهمین نتیجه حاصل 

متوسط قرار دارد سرمایه اجتماعی در سطح خرد باالتر از حد متوسط قرار دارد، اما در این سطح نیز برای رسیدن به حد خوب فاصله 

 ریناپذاجتنابسطوح سرمایه اجتماعی ضروری و زیاد است. بر این اساس تالش برای ارتقاء سرمایه اجتماعی در کل استان و در تمامی 

ی ارتقا سرمایه اجتماعی در استان الزم است از یک سو به بهبود عملکردها مبادرت ورزید و از سوی دیگر در جهت اصالح و برا است.

 ی مردم استان اقدام شود.هانگرشترمیم 

میسر نیست و تالش برای ارتقاء این سرمایه در  مدتکوتاه ی سرمایه اجتماعی درهایکاستنکته حائز اهمیت آن است که جبران 

و اجرای  باید ضمن انجام دادن تمام اقدامات میدار رااگر انتظار ارتقاء سرمایه اجتماعی  رونیازا. رسدینمبه نتیجه مطلوب  مدتکوتاه

الزم است. قطع و  و اقدامات هابرنامهو تداوم  راستمرادر یک چارچوب یکپارچه، دوره طوالنی نیز انتظار کشید. از سوی دیگر  راهبرد

 .شودیمی مانع به ثمر نشستن اقدامات درپیپو تغییرات ها برنامهوصل کردن 

از این رو پیشنهاد می شود برای ارتقاء سرمای اجتماعی در استان، اجرای راهبرد را به گونه ای طراحی و اجرایی کنیم که مداوم باشد، 

و با جابجایی مدیران و مسئوالن، مدیران و مسئوالن جدید ملزم به تداوم بخشیدن راه آغاز شده برای ارتقاء سرمایه اجتماعی باشند. در 

 زم است مقررات و قوانینی وضع شود و ساختار پایدار و مداومی ایجاد شود که با تغییر مدیران و مسئوالن تغییر نیابد. این جهت ال

موفقیت در اجرای راهبردها برای ارتقاء سرمایه  اگرچهدیگر در فرایند اجرای راهبردها مسئله بازخورد گیری است.  تیبااهمنکته 

و نتایج اجرای راهبردها و بررسی  راتیتأثنیاز دارد، اما الزم است با ارزیابی  هابرنامهو  هااستیسز تغییر اجتماعی به استمرار و پرهیز ا

در صورت ضرورت اقدام شود. از طرف دیگر سرمایه  هابرنامهپیامدها و بازخوردهای مثبت و منفی آن نسبت به بازبینی و بازنگری در 

با اجرای  زمانهم نی؛ بنابراشودیمو باال و پایین  ردیگیمتحت تأثیر عوامل مختلف قرار اجتماعی ماهیتی سیال و پویا دارد و 



 

 

و رصد مستمر وضعیت سرمایه اجتماعی در  اجرای این راهبردها راتیتأثراهبردهای ارتقاء سرمایه اجتماعی، سنجش و ارزیابی مستمر 

 .رسدیماستان ضروری به نظر 

 تشکر و قدردانی

گیری وضعیت سرمایه اجتماعی و شناسایی راهبردهای ارتقاء آن در استان قزوین با تأکید اندازه»گرفته از طرح پژوهشی این مقاله بر 

است که توسط پژوهشکده آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( اجرا شده است. بر همین اساس از  «های استانبر ظرفیت

استان قزوین به عنوان کارفرما و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین به عنوان ناظر اجرایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 طرح که با حمایتهای مادی و معنوی خود از اجرای این طرح پشتیبانی فراوانی کردند، تشکر و قدردانی می شود.
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