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 51، شمارهسيزدهم پژوهشي رفاه اجتماعي، سال ـفصلنامة علمي

  
  

  *** قزلباشسميه، **دكتر محسن كالنتري، *حسين قهاري
  

 اجتماعي است   ةهاي مادي و انساني، نيازمند سرماي        پايدار در كنار سرمايه    ة دستيابي به توسع   ،امروزه: مقدمه
  . گردد  بيشينه از منابع ميةكند و موجب استفاد  فيزيكي و انساني ايفا ميةتر از سرماي كه نقشي بسيار مهم

  .ي در استان زنجان انجام شده است اجتماعة وضعيت سرمايةپژوهش حاضر با هدف مطالع
هـاي   ي و كيفـي شـاخص   اين پژوهش اكتشافي، توصيفي و تحليلي است و براساس دو روش كم        :روش

 به روش   ،ماري اين پژوهش  آ ةجامع.  اجتماعي در استان مورد سنجش قرار گرفته است        ةمربوط به سرماي  
هاي اسـتان انتخـاب       اساس جمعيت شهرستان   نمونه بر  1250اي، تصادفي تعيين و تعداد        گيري طبقه   نمونه

. نامـه و مـصاحبه بـوده اسـت          اسنادي و از طريق تكميـل پرسـش        ، گردآوري اطالعات  ةشيو. شده است 
  . استودنت بوده استتياسكوئر و آزمون   كاي،ها ترين روش تجزيه و تحليل داده مهم
 روابط غيررسـمي    ةماعي بر نقش شبك   هاي اجت    مورد مطالعه در شبكه    ةنتايج تحليل عضويت جامع   : ها  يافته

 هـم در شـهرها و هـم در          ، كار گروهي  ةدر زمين . كند  كيد مي أ اجتماعي در استان زنجان ت     ةدر تشكيل سرماي  
انجام امور مـوظفي،    . اند  كار گروهي داشته  ة   تجرب ، مورد مطالعه  ة تنها حدود نيمي از جامع     ،روستاهاي استان 

ها در گسترش مناسبات اجتماعي در اسـتان نقـش            يش از ساير جنبه   برگزاري مراسم مذهبي و امور خيريه ب      
 دوسـتان بـوده   ، خـانواده و سـپس   ،گاه مردم زنجـان     دهد بيشترين تكيه    نتايج پژوهش نشان مي   . داشته است 

بـستان در نظـام      تري بوده است و بده      دهد انتظار مردم زنجان از افراد كمتر و نزديك          اين امر نشان مي   . است
سـاكنان اسـتان    .  فرصـت بالنـدگي و رشـد يافتـه اسـت           ، اجتماعي كمتر   ةورت گرفته و سرماي   تري ص   بسته

 ةدامنـ . قبـول دسـت يابنـد    هاي مادي و معنوي در هنجارهاي مـورد      اند به تركيب متوازني از ارزش       توانسته
اي كـه     گونه   به ؛ روابط اجتماعي افراد بوده است     ةتر از شبك    مراتب تنگ   به ،اعتماد به ديگران در استان زنجان     

  .اند شمار آورده ترين افراد به اعتماد  سهم قابل توجهي از ساكنان، اعضاي خانواده را قابل
كوشند از شراكت در فعاليت اقتصادي         اين پژوهش حكايت از آن دارد كه مردم استان مي          نتايج: بحث

  .كنند انديشي مي  حزم،و مالكيت بپرهيزند و در اين امر
  .هاي اجتماعي  اجتماعي، شبكهة سرماي،تماد، زنجاناع: ها كليدواژه

  06/08/91: تاريخ پذيرش      20/02/90: تاريخ دريافت

                                                           
  ). نويسنده مسئول( < hosein ghahhari @yahoo.com> .، دانشگاه آزاد واحد رودهنكارشناس ارشد پژوهشگري علوم اجتماعي* 

  . دانشگاه زنجانريزي شهري،  و برنامهجغرافيادكتر ** 
 .هيد بهشتي، دانشگاه شريزي شهري دانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه*** 

 مطالعه وضعيت سرمايه اجتماعي
 در استان زنجان
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  مقدمه
.  اسـت  1 اجتمـاعي  ةهاي مهم هماوردي عناصر ديرين و نوين در جامعه، سرماي           يكي از عرصه  

تمـاد  ها، هنجارهـا، تعامـل و اع        هاي سازمان اجتماعي، چون شبكه       اجتماعي به ويژگي   ةسرماي
اي   در جامعـه  . كند  متقابلي اشاره دارد كه هماهنگي و همكاري دوجانبه را بين افراد تسهيل مي            

 ة چراكـه سـرماي    ؛تـر اسـت     تر و ارزان     اجتماعي در حد بااليي باشد، همكاري آسان       ةكه سرماي 
  .كند هاي مشاركت مدني و هنجارهاي مستحكم روابط متقابل را تقويت مي اجتماعي، شبكه

هـاي سـرمايه، بـسيار پربـار       اجتماعي همچون ديگر شكل ة جيمز كلمن، سرماي   ةدعقي به
 ، از ايـن رو    ؛پذير نيـست    سازد كه بدون آن امكان      اي را ميسر مي     است و نيل به اهداف ويژه     

 اقتـصادي بـدل     ة در سراسر جهان به عنصري حياتي براي توسع        ،تدريج   اجتماعي به  ةسرماي
  .شده است

هاي شـهري      اجتماعي را در سكونتگاه    ةت تا وضعيت سرماي   پژوهش حاضر كوشيده اس   
 طي چنـد    ،استان زنجان واقع در شمال غرب كشور      . و روستايي استان زنجان مطالعه نمايد     

ــ ــهةده ــر و ب ــصادي و فرهنگــي   اخي ــوازات تحــوالت اجتمــاعي، اقت ــه م ــي و منطق  ،اي مل
ت، حجـم فراگيـر      ايـن تحـوال    ةازجملـ . هاي قابل توجهي را به خود ديده اسـت          دگرگوني
ـ        استاني است كه سبب دگرگوني     هاي درون و برون     مهاجرت ني، هاي وسيعي در سـاختار سِ

 اين تغييرات   ،ديگر  از سوي . هاي استان شده است     ها و روستا    جنسي و شغلي جمعيت شهر    
هـاي    ها و سازمان يافتگي اجتماعي دستخوش دگرگوني        ها، پيوند   باعث شده است تا ارزش    

هـا و      فرهنگـي شـهر    ،اي كه اين رونـد نظـم اجتمـاعي و يكپـارچگي             گونه   به ؛عميقي گردد 
ـ   . )1387كالنتـري،  (هاي استان زنجان را دگرگون سـاخته اسـت           روستا  ةهـدف ديگـر مقال
 پايدار شهري و روستايي و بـا        ة اجتماعي در توسع   ة شناسايي نقش و اهميت سرماي     ،حاضر

ني فرد و بقاي خانواده و در پيوند با         هاي اجتماعي و حفظ سالمت روا       سيبآهدف كاهش   
  . اقتصادي بوده استةتوسع

                                                           
1. social capital 
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 عـضويت افـراد در      ،ترين موضوعات مورد بررسي در پـژوهش حاضـر           مهم ،بر اين اساس  
 ديگـر شـاخص مـورد       .هاي رسمي و غيررسـمي اسـت        ها و تشكل    ها و هيئت    ها، گروه   انجمن

 شامل برگزاري مراسم، انجـام     ،نهاي جمعي ساكنان استا     بررسي وضعيت كار گروهي و فعاليت     
تحليـل انتظـار    . المنفعه در مناطق شهري و روستايي استان بوده است          شعائر و امور خيريه و عام     

ها، ارتباط بـا ديگـران، اعتمـاد و شـراكت بـا           ها نسبت به ارزش     افراد از ديگران و طرز تلقي آن      
 اجتمـاعي   ةضعيت سـرماي    ليل و هاي تح    محصول اعتماد متقابل از ديگر شاخص      ةمنزل ديگران به 

  .هاي شهري و روستايي استان زنجان در پژوهش حاضر بوده است در سكونتگاه

  : هاي پژوهش حاضر به شرح زير بوده است ترين پرسش  مهم،به مراتب فوق بنا
 ،هاي اجتماعي    اجتماعي در استان زنجان چگونه است و در كدام گروه          ةوضعيت سرماي  -1

 ان بيشتر است؟حس اعتماد به ديگر

 روابط اجتماعي و انتظار افراد از ديگران در اسـتان زنجـان چـه وضـعيتي دارد و                   ةشبك -2
هـاي شـهري و روسـتايي         در سـكونتگاه  شده      هاي پذيرفته   هاي فرهنگي و هنجار     ارزش

 استان زنجان چيست؟

ادي و  هاي اقتص   هاي مختلف استان در شراكت در فعاليت        آيا تفاوتي ميان ساكنان بخش     -3
 ها وجود دارد؟ هاي آن اموال و دارايي

 اجتمـاعي   ةگيري، افزايش يا كاهش سـرماي       هاي شكل   رندهب ها و پيش    ترين بازدارنده   مهم -4
 در استان زنجان كدام است؟

 همساالن و خويشاوندان در بين ساكنان اسـتان          آيا احساس تعلق افراد به خانواده، گروه       -5
  زنجان تفاوتي دارد؟

   نظريمباني
ويـژه   ها و مقاالت دانشگاهي، به       در رساله  ،بعد  به 1990 ة اجتماعي از ده   ةكارگيري سرماي  به

   شناســي، اقتــصاد، علــوم سياســي و علــوم تربيتــي گــسترش يافــت هــاي جامعــه در رشــته
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 اجتماعي معطوف به روابط اجتماعي مبتني بر اعتمـاد و           ة سرماي ).1998 و همكاران،    1وال(
هاي مشوق عمل جمعي است كه توانايي تسهيل توليـد و              تعامل و هنجار   هاي متراكم   شبكه

ها در اين است كه اين         اجتماعي با ديگر سرمايه    ةتفاوت سرماي . دستيابي به اهداف را دارند    
اعتمـاد و مـشاركت اعـضاي       مبتني بر    حاصل روابط و تعامالت اجتماعي       ،شكل از سرمايه  

 نـه افـراد    ،هاست   اجتماعي متعلق به گروه    ة سرماي ،عبارت ديگر  به. هاي اجتماعي است    گروه
تفـاوت ديگـر ايـن اسـت كـه          . و به شكل عيني و فيزيكي وجود نـدارد        ) 1379فوكوياما،  (

 افـزايش خواهـد يافـت و در صـورت عـدم             ، اجتماعي هرچه بيشتر مـصرف شـود       ةسرماي
  . روبه كاهش خواهد گذارد،مصرف

ها و    هاي مثبت آن در حوزه      اجتماعي و پيامد   ة ميان سرماي  ةهاي فراواني به رابط     پژوهش
 تحقيقـات نـشان     ،براي نمونه . اند  سطوح گوناگون اقتصادي، سياسي و اجتماعي توجه كرده       

 اجتماعي با كارايي نهادي، افـزايش سـطح آمـوزش و رفـاه كودكـان،                ةداده است كه سرماي   
، بهبـود وضـع     وميـر  كاهش جنايت، نزاع و درگيري، برتري اقتصادي افـراد، كـاهش مـرگ            

 و  2؛ برم 1380پاتنام،  ( مستقيم دارد    ةسالمت، احساس خوشبختي و اعتماد به حكومت رابط       
 اجتماعي با حاكميـت و كـارايي اقتـصادي نيـز داراي             ة سرماي ،ديگر  از سوي ). 1997،  3ران

 ،)1384وينـسترا،  ( بـا تندرسـتي   ، همچنين؛)2002، 5 و فوچس4اُف(ارتباط مستقيمي است  
و افزايش مشاركت و توان كنش جمعـي در         ) 1384مرنيسي،  (هاي عمراني     پروژهتوفيق در   

، )2003،  8الجـوپين ( اقتصادي كشور    ة، توسع )2002،  7هف   و آپ  6كريشنا(جرايم روستايي   
، كـاهش   )2003،  10گـرو ( محلي و ملي   ة، توسع )2003،  9الفلين(مشاركت مدني و اجتماعي     

 رشـد درآمـد     ،و همچنـين  ) 2003،  11هيـات (گي  ومير نوزادان و افزايش اميد بـه زنـد         مرگ
  . مستقيم داردةرابط) 2002، 12ناك(ها  كشور

                                                           
1. Wall    2. Brehm  3. Rahn    4. Offe  5. Fuchs 
    

6. Krishna  7. Uphoff  8. Loh Joopin  9. Loflin  10. Grewe 
    

11. Hyatt  12. Knack 
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 اجتمـاعي پرداختـه     ةكلمن اولين پژوهشگري است كه به بررسي تجربي مفهوم سـرماي          
 اجتمـاعي بخـشي از      ةنظر او، سرماي    به . اجتماعي توجه دارد   ةكلمن به كاركرد سرماي   . است

 به منابع خود دست     ،دهد تا با استفاده از آن       شگر اجازه مي   است كه به كن    1ساختار اجتماعي 
رسـاني،    شـامل تكـاليف و انتظـارات، مجـاري اطـالع           ،عد از سـاختار اجتمـاعي     اين ب . يابد

كنـد    است كه انـواع خاصـي از رفتـار را تـشويق يـا منـع مـي            2هنجارها و ضمانت اجرايي   
اي خالص و ناب نيست و يا اينكـه    اجتماعي سرمايه  ة سرماي ،از نظر كلمن  ). 1377 ،3كلمن(

شـود يـا    هاي خاص آفريده مـي   زيرا به شيوه   ؛رسد  همچون ديگر اشكال سرمايه به نظر نمي      
 اجتماعي در سـاختاري از روابـط بـين          ةبرخالف ديگر اشكال سرمايه، سرماي    . آيد  پديد مي 

 ةوسيل جتماعي بهشكال سرمايه ااكثر اَ. شود رسد و ماندگار مي افراد و درون آن به ميراث مي  
 ، از نظـر وي ، به ايـن ترتيـب  ).1998كلمن،  (شوند آيند و نابود مي ها پديد مي  ديگر فعاليت 

 زيــرا محــصول واســط ديگــر ؛دهــد  بلكــه روي مــي؛شــود  اجتمــاعي توليــد نمــيةســرماي
 اجتماعي را شامل تعهدات، انتظـارات، مجـاري كـسب           ةشكال سرماي وي اَ . هاست  فعـاليت

  .داند هاي اجرايي مؤثر مي رها و ضمانتاطالعات و هنجا
ــرماي  ــا س ــسيس فوكويام ــه ةفران ــاعي را مجموع ــاي  اجتم ــود در 4اي از هنجاره  موج

 برشمرده است كه موجب ارتقاي سطح همكاري اعـضاي آن جامعـه    5هاي اجتماعي   سيستم
 ).1999،  6فوكويامـا  (گـردد   هاي تبادالت و ارتباطات مي      آمدن هزينه  گردد و سبب پايين     مي

. دهـد   شناختي مورد توجه قـرار مـي         جامعه ةعنوان يك پديد    اجتماعي را به   ةفوكوياما سرماي 
 در 7هرچقدر شعاع اعتماد.  ارتباط تنگاتنگي دارد، اجتماعي با شعاع اعتماد   ة سرماي ،نظر او  به

تبعيت از آن،     اجتماعي نيز زياد خواهد بود و به       ةتر باشد، سرماي    يك گروه اجتماعي گسترده   
 ).1999فوكويامـا،    ( ان همكاري و اعتماد متقابل اعضاي گروه نيز افزايش خواهد يافـت           ميز

  : نمايد گونه مطرح مي  اجتماعي را اينة سرمايةكنند وي منابع ايجاد

                                                           
1. social structure    2. sanction     3. Coleman   4. norms 
   

5. social system     6. Fukuyama    7. confident 
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   مانند دولـت و     ،اند و منتج از نهادهاي رسمي       لحاظ نهادي ساخته شده     هنجارهايي كه به 
  . هاي قانوني هستند نظام

 باشند هاي متقابل اعضاي يك جامعه مي  خودجوش هستند و برخاسته از كنشهنجارهايي كه. 

 خودشان هـستند    أزاد كه برخاسته از اجتماعي غيراز اجتماع مبد        هاي برون   مندي  ساخت 
 .ت بگيرندئ تاريخي مشترك نشةتوانند از ايدئولوژي، فرهنگ و تجرب و مي

 1379فوكوياما، (ده، نژاد و قوميت  مثل خانوا؛اند هنجارهايي كه از طبيعت ريشه گرفته.(  
 ةهاي اعتماد اجتماعي، انسجام اجتماعي و مشاركت اجتمـاعي كـه در يـك رابطـ                 مؤلفه

 اجتمـاعي   ةهاي اصلي سرماي     از مؤلفه  ،اند  متعامل قرار گرفته و هركدام تقويت كنندة ديگري       
ازكيـا و   (روند    يشمار م  شناسي به   اين سه مؤلفه از مفاهيم كليدي جامعه      . شوند  محسوب مي 

  ).1383غفاري، 
هـاي مـدني       اجتماعي از سه شاخص آگاهي، مشاركت و نهـاد         ةپاتنام براي سنجش سرماي   

عـد  دليـل ب    اجتماعي به  ة سنجش سرماي  ،نظر فوكوياما   هرچند به  ؛)2003 1فيلد،( كند  استفاده مي 
نـوان يـك ارزش   ع  اجتماعي بهةگيري سرماي جاي سنجش و اندازه كيفيتي آن دشوار است و به     

 از قبيـل جـرم و       ، اجتماعي را از طريق وجـود الزامـات اجتمـاعي          ةتوان نبود سرماي     مي ،مثبت
جنايت، فروپاشي خانواده، مصرف مواد مخدر، طرح دعاوي و دادخواهي، خودكشي، فـرار از              

 .)1379فوكومايا، (گيري نمود  پرداخت ماليات و موارد مشابه اندازه

 اجتماعي با   ةهاي اخير انجام گرفته است، سرماي       يي كه در سال   ها   طي پژوهش  ،در ايران 
هايي چون آگاهي به اعتماد اجتمـاعي و نهـادي، مـشاركت شـورايي، اجتمـاعي و                   شاخص
، )1380غفـاري،  (هـا   ها و سازمان ، اعتماد به افراد، اعتماد به نهاد)1382بخش،   تاج(سياسي  
، )1383موسـوي خامنـه،   (اري تعميم يافتـه  هاي گروهي و انجمني، اعتماد عام، همي    فعاليت

فعاليت اجتماعي، روابط اجتماعي با خـانواده، دوسـتان و همـسايگان و اعتمـاد اجتمـاعي                 
و اعتماد عمومي، اعتماد نهـادي و آگـاهي و         ) 1374اميركافي،  (، اعتماد   )1380ميرزاخاني،  (

                                                           
1. Field 
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ورد سنجش و ارزيـابي     م) 1384 فيروزآبادي،    و پور ناطق(توجه به امور سياسي و اجتماعي       
  .قرار گرفته است

 اجتمـاعي همچنـان از فقـدان نظـم          ةبرخالف حجم چشمگير ادبيات موضـوع، سـرماي       
هـا، هنجارهـا،     هـايي چـون شـبكه       اگرچه مطالعات مختلـف بـه جنبـه       . برد  مفهومي رنج مي  

 ةا و شيو  ه  اما تعريف عملياتي از آن     ،اند  پرداخته... هاي مشترك و    ها، اعتماد، ارزش    بستان  بده
 ،براي نمونه . متفاوت بوده است  ...  اجتماعي و  ةها با توجه به بستر فرهنگي، زمين       سنجش آن 
ها، دامنه يـا   آن) برخي از (تواند نگرش افراد دربارة عموم مردم، قابل اعتماد بودن            اعتماد مي 

ي وقتي  اجتماعةمفهوم سرماي بودن  اين چندوجهي . را دربرگيرد ...  اعتماد بين مردم و    ةگستر
آميزد،   شناختي متفاوت آن درهم مي      هاي روش   هاي اجتماعي و جنبه     با سطوح تحليلي، گونه   

مقايسه گردند و      با يكديگر قابل   ،آساني بهشده      توان انتظار داشت مطالعات تجربي انجام       نمي
  . نتايج سازگار و همسويي به دست دهند

 اجتمـاعي در    ةسـرماي هـاي سـنجش وضـعيت         ترين شاخص    مهم ، رو در پژوهش پيشِ  
هـاي رسـمي و غيررسـمي         گويان در تـشكل      بررسي وضعيت عضويت پاسخ    ،استان زنجان 

هـا بـه عـضويت در        ، داليل عدم تمايل آن    ...)دوستان و   ها، جمع   ها، گروه   ها، هيئت   انجمن(
گويان، داليل فقدان كار گروهـي        ها، وضعيت انجام كار گروهي و كنش جمعي پاسخ          تشكل

گويان از ديگـران بـه هنگـام بـروز مـشكل و سـختي،                 آنان، انتظارات پاسخ  و كنش جمعي    
گويان با ديگر افراد و شناخت        گويان، ارتباط پاسخ    پاسخ شدة   ها و هنجارهاي پذيرفته     ارزش
 رفتـار آنـان در   ةگويان بـه ديگـران و مطالعـ     اعتماد پاسخةهاي اجتماعي موجود، دامن   شبكه
 .  فعاليت اقتصادي بوده استةزمين

  ها مواد و روش
 اجتماعي در ةازآنجاكه بررسي سرماي. روش اين پژوهش اكتشافي، توصيفي و تحليلي است    

بار در سطح استان زنجـان       باشد و اين مطالعه براي اولين        موضوعي تاحدي جديد مي    ،ايران
 چراكه براساس دو    ؛ديگر توصيفي و تحليلي است        از سوي   و گيرد، اكتشافي است    انجام مي 
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هاي استان زنجان مورد سنجش       هاي اين پديده را در سكونتگاه        ويژگي ،ي و كيفي   كم روش
  .دهد قرار مي
هـاي اسـتان زنجـان در      هـا و روسـتا       سـاكنين شـهر    ة مجموعـ  ، آماري اين پژوهش   ةجامع
ها موردپرسـشگري   تصادفي، نمونه اي گيري طبقه اند كه براساس روش نمونه     بوده 1386تابستان

 مورد نياز بـا اسـتفاده از روش كـوكران تعيـين گرديـده      ةحجم نمون. اند گرفتهو مصاحبه قرار  
 نمونــه براســاس تعــداد جمعيــت شــهري و روســتايي  1250 تعــداد ،در ايــن راســتا. اســت

 ةشـيو . هـا انتخـاب شـده اسـت         هـاي موجـود در آن       هاي استان و تعداد سـكونتگاه       شهرستان
  . حضوري بوده استةراه با مصاحبنامه هم گردآوري اطالعات از طريق تكميل پرسش

هاي باز بـوده اسـت،        الؤ حاوي س  ،براي اين پژوهش  شده       طراحي ةنام ازآنجاكه پرسش 
 جهـت   ،بندي و كدگذاري شده است و سپس        ها استخراج، مقوله    نامه هاي پرسش    پاسخ ،ابتدا

  . وارد شده استSPSSافزار  هاي آماري در نرم وتحليل تجزيه
 تي كاي اسكوئر و آزمون ،هاي اين پژوهش ي تجزيه و تحليل دادهها برا ترين روش مهم

  .استودنت بوده است

  معرفي استان زنجان
 شمال غرب كشور قرار دارد ة در منطق، كيلومتر مربع 21773استان زنجان با وسعتي برابر با       

ز هاي گيالن، اردبيل، آذربايجان شـرقي، از شـرق بـه اسـتان قـزوين، ا                  به استان  ،و از شمال  
جنوب به استان همدان، از جنوب غرب به استان كردستان و از غرب به آذربايجـان غربـي                  

اين استان از هفت شهرستان زنجان، خدابنـده،        ). 1388ريزي،   معاونت برنامه (محدود است   
  . ابهر، ماهنشان، طارم، خرمدره و ايجرود تشكيل شده است

نجان و تقسيمات سياسي و اداري كـشوري  استناد آخرين تقسيمات سياسي و اداري استان ز  به
 969 دهستان و    46 بخش،   16 كانون شهري،    16 شهرستان،   7، اين استان مشتمل بر      1385در سال   

  ).1388ريزي،  معاونت برنامه( آبادي خالي از سكنه است 211آبادي داراي سكنه و 
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ـ  ،1385جمعيت استان زنجان براساس سرشـماري عمـومي نفـوس و مـسكن سـال                 ر  براب
كه با توجه به جمعيت كشور در همين سـال،          ) 1385مركز آمار ايران،    ( نفر بوده است     964601

تراكم نسبي جمعيـت در اسـتان زنجـان در          . باشد   درصد مي  3/1 ،سهم استان از جمعيت كشور    
. باالتر اسـت  )  نفر 43( نفر در كيلومتر مربع است كه از ميانگين كشوري           44 معادل   ،1385سال  

هـا و    لحـاظ موقعيـت و دسترسـي         مساعد محيطي و وضعيت مناسـب اسـتان بـه          وجود شرايط 
توان از جمله عوامـل مـؤثر در بـاالتر     همچنين مساحت كمتر استان به نسبت جمعيت آن را مي       

  . بودن تراكم نسبي جمعيت استان زنجان در مقايسه با متوسط كشوري آن دانست
  

  
  . زنجان تقسيمات سياسي و اداري استانةنقش. 1ة نقش

  
 نفـر در    559340، از كل جمعيت استان زنجـان، تعـداد          1385براساس سرشماري سال    

 از  ،بر اين اسـاس   . كنند  هاي روستايي استان زندگي مي       نفر در سكونتگاه   405261شهرها و   
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مركز آمار  (اند     درصد آن روستانشين بوده    42 درصد آن شهرنشين و      58 ،كل جمعيت استان  
  ).1385ايران، 

  ها يافته
يابد كه     موجودي اجتماعي در كنش متقابل با ديگر افراد اجتماع خويش درمي           ةمنزل انسان به 

هـاي   هاي خود را سامان دهـد، بـه تفـسير رفتارهـا و واكـنش            ها و برداشت    چگونه دريافت 
 ،از ايـن رو   . و هنجارهاي ديرپاي را بشناسد    شده      ديگران مبادرت ورزد و الگوهاي پذيرفته     

 ةبـراي آنكـه سـرماي     . ناپذير زندگي در جهان اجتماعي است        جزء تفكيك  ،يگرانارتباط با د  
 بايد با ديگران مرتبط باشيم و اين ديگران هستند و نه خـود مـا كـه                  ،اجتماعي داشته باشيم  

 اجتمـاعي را دوسـتان، همكـاران و         ةبـارت سـرماي   . آيند  شمار مي  منبع تحقق امتيازات ما به    
 ة مالي و سرمايةهاي استفاده از سرماي   فرصت ،ها  ه از طريق آن   داند ك   تري مي   هاي كلي   تماس

هاي    كنشگران در پرتو روابط و شبكه      ، به اين ترتيب   ).1992 1برت، (آيد  دست مي  انساني به 
  . وپا كنند توانند براي خود منافعي دست اجتماعي مي

وي  اجتماعي در استان زنجان حا     ةهاي تحليل وضعيت سرماي     بررسي و تحليل شاخص   
  : نتايج زير است

 ها و ها، انجمن هاي اجتماعي و عضويت مردم در گروه تحليل گروه...  
هاي اجتماعي در سطح شـهرها و         در خصوص وضعيت شبكه   شده      نتايج پيمايش انجام  

 درصـد   0/56 ،گوي مورد مطالعه     پاسخ 1250 از ميان    :دهد  روستاهاي استان زنجان نشان مي    
 ،در مقابـل  . انـد   بوده) رسمي و غيررسمي  ... (ها و   ها، هيئت   وهها، گر   عضو انجمن )  نفر 700(
 16( درصـد    3/1ارتباط مستمر با اين قبيل نهادها را انكار كـرده و            )  نفر 534( درصد   7/42

  .اند ال ندادهؤهيچ پاسخي به س) نفر
  

                                                           
1. Burt 
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 0/21 ،عـضويت دارنـد  ... ها و  اند در انجمن    گويي كه اظهار داشته      نفر پاسخ  700از ميان   
هـاي غيررسـمي    در گروه)  نفر539( درصد 0/77در اجتماعات رسمي و     )  نفر 147(د  درص

 106 ، درصـد  1/72( در بـسيج     ،ترتيـب   هاي رسمي بـه     ترين عضويت   مهم. كردند  فعاليت مي 
،  درصد 4/5(هاي هنري ادبي      ، انجمن ) نفر 11،   درصد 5/7(الحسنه    هاي قرض   ، صندوق )نفر
 ، درصـد 1/4(ها و اصناف  ، اتحاديه) نفر6،  درصد1/4(هاي علمي تخصصي     ، انجمن ) نفر 8
  .بوده است)  نفر6

 درصـد   5/23در گـروه دوسـتان،      )  نفر 247( درصد   7/44گوي ياد شده،       پاسخ 700از ميان   
 29( درصد   2/5هاي مذهبي،     در هيئت )  نفر 63( درصد   4/11 خويشاوندان،   ةدر شبك )  نفر 130(

)  نفر 15( درصد   7/2در واحدهاي همسايگي،    )  نفر 16( درصد   9/2هاي ورزشي،     در گروه ) نفر
)  نفـر  11( درصد   0/2در جمع همكاران و     )  نفر 11( درصد   0/2هاي اعتباري نوبتي،      در صندوق 
توان دريافت   مي،به اين ترتيب). 1 جدول( حضوري فعال و مستمر داشتند   ،هاي زنان   در تشكل 

اجتمـاعي در شـهرها و روسـتاهاي         ةهاي روابط غيررسمي و نقش آن در تشكيل سـرماي           شبكه
 ةمداخلـه در ايـن بخـش از مناسـبات اجتمـاعي و شـبك      . استان زنجان حائز اهميت بوده است  

 چنـدان   ، نياز به انجام تحقيقات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بسياري دارد كـه تـاكنون              ،روابط
  .  استان نبوده استةريزان توسع گذاران و برنامه مورد توجه سياست

 از  ،گويان بنا به داليل گونـاگون       حائز اهميت ديگر اينكه سهم چشمگيري از پاسخ        ةنكت
 درصد از 7/42 ، نفر534(اند  هاي عمومي بازمانده تعامل گروهي و حضور مستمر در عرصه  

هـاي مـشاركت       بازدارنـده  ة نشان دهند  ،ها  از سوي آن  شده      بررسي داليل بيان  ). گويان  پاسخ
تـوان در دو سـطح سـاختاري و فـردي از               و اين داليل را مـي      مدني در استان زنجان است    

 در عدم   ،هاي فردي بيش از موانع ساختاري       رسد بازدارنده   نظر مي   به. يكديگر تفكيك نمود  
  : اند گويان مورد مطالعه در شهرها و روستاهاي استان زنجان نقش داشته عضويت پاسخ

هـا،    گويـان غيرعـضو در گـروه        درصد پاسخ  7/54حدود  : هاي فردي   بازدارنده) الف
ترتيـب   هـا، بـه   تـرين ايـن بازدارنـده    مهـم . انـد   به عوامل فردي اشاره كرده    ... ها و   تشكل
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، فقدان عالقه بـه    ) نفر 115 ، درصد 7/23( كاري و نداشتن فرصت      ة شامل مشغل  ،اهميت
، اشتياق بـه حفـظ اسـتقالل فـردي          ) نفر 98 ، درصد 2/20( جمعي   ةكار گروهي و روحي   

، نـاتواني  ) نفـر 8،  درصد6/1(گو به كار جمعي   ، عدم اعتقاد پاسخ   ) نفر 16 ،صد در 3/3(
 6 ، درصـد  2/1(گـو     خوردگي پاسخ   و سال )  نفر 7 ، درصد 4/1(در انجام فعاليت جمعي     

  .بوده است) نفر
گويـان غيرعـضو بـه مـسائل و            درصد پاسـخ   3/45حدود  : هاي ساختاري   بازدارنده) ب

. انـد   ها را مانع اصلي عدم فعاليت خويش دانـسته          نآداده و   تنگناهاي ساختاري توجه نشان     
، نبود گروه و    ) نفر 146 ، درصد 0/30(امكانات و شرايط     نبودن    فراهم ،ترين اين موانع    عمده

، ) نفر 11 ، درصد 3/2(، مخالفت خانواده    ) نفر 19 ،  درصد 9/3(تشكلي براي عضويت در آن      
 9/1(، فقدان اعتبار كار گروهـي نـزد مـردم           )ر نف 10 ، درصد 1/2(نداشتن اعتماد به ديگران     

و نداشـتن شـناخت    )  نفـر  6 ، درصد 2/1(، فقدان فضاي صميمانه و همدالنه       ) نفر 9 ،درصد
  .بوده است)  نفر6 ، درصد2/1(كافي از ديگران 

   ....ها و ها، گروه گويان عضو انجمن  چگونگي توزيع پاسخ.1 جدول
  لويت دوماو  اولويت نخست

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  ...نام انجمن، گروه و
  4/68  13  1/72  106  بسيج
  -  0  5/7  11  الحسنه صندوق قرض

  5/10  2  4/5  8  هاي هنري ادبي انجمن
  8/15  3  1/4  6  هاي علمي تخصصي انجمن

  3/5  1  1/4  6  افنها و اص اتحاديه
  -  0  0/2  3  احمر هالل

  -  0  0/2  3  آموزي هاي دانش انجمن
  -  0  0/2  3  تعاوني مسكن

  -  0  7/0  1  ساير

مي
رس

ت 
اعا

جتم
ا

  

  0/100  19  0/100  147  جمع
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  لويت دوماو  اولويت نخست
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  ...نام انجمن، گروه و

  5/32  27  7/44  247  گروه دوستان
  9/22  19  5/23  130   خويشاوندانةشبك

  0/12  10  4/11  63  هاي مذهبي هيئت
  5/14  12  2/5  2  هاي ورزشي گروه

  2/7  6  9/2  16  واحدهاي همسايگي
  2/1  1  7/2  15  ي اعتباري نوبتيها صندوق

  8/4  4  0/2  11  جمع همكاران
  4/2  2  0/2  11  تشكل زنان

  4/2  2  1/3  17  ساير
  -  0  5/2  14  بدون پاسخ

مي
رس
غير

ت 
اعا

جتم
ا

  

  0/100  83  0/100  553  جمع
 
 كار گروهي و فعاليت جمعي  

هـا    ها، انجمـن    ها، گروه   هاي روابط بين فردي و عضويت افراد در تشكل          گسترش شبكه 
هاي جمعـي گـرايش پيـدا         ها به انجام كارهاي گروهي و فعاليت        گردد تا آن    جب مي مو... و

يابد و بر تـوان وي        هاي كنش متقابل با ديگران دست مي         فرد به فرصت   ،از اين طريق  . كنند
 افراد  ،در چنين شرايطي  . شود  عنوان عضوي از گروه براي انجام كارهاي دشوار افزوده مي          به

هاي يكـديگر     كنند و كنش    هاي يكديگر اعتماد مي     ها و توانايي    تگي به شايس  ،بيش از گذشته  
 كار گروهـي و فعاليـت جمعـي         ة تجرب ،در اين پژوهش  . نمايند  پذير ارزيابي مي    بيني  را پيش 
  . هاي آن شناسايي گرديده است گويان سنجيده شده و زمينه پاسخ

ـ )  نفـر 722( درصـد  8/57 حـدود  ،گوي مـورد مطالعـه       پاسخ 1250از ميان     كـار  ةتجرب
چنـدان فعاليـت جمعـي    )  نفـر 513( درصـد    0/41 ،در مقابـل  . انـد   گروهي با ديگران داشته   

ترين   مهم. اند  ال خودداري كرده  ؤنيز از دادن پاسخ به اين س      )  نفر 15( درصد   2/1نداشتند و   
  : باشد جمعي افراد به شرح زير مي هاي دسته فعاليت
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گويـان داراي      درصد پاسـخ   8/33حدود  : وكار اندازي كسب   فعاليت اقتصادي و راه   ) الف
در . وكـار پرداختـه بودنـد      انـدازي كـسب      به راه  ، از اين طريق   ،) نفر 244( كار جمعي    ةتجرب

 7/15(، خويشاوندان   ) درصد 7/24(، دوستان   ) درصد 1/42( اعضاي خانواده    ،چنين مواردي 
بـه ايـن    . م بودنـد   در چنين اقدامي سهي    ،بيش از ديگران  )  درصد 5/13(و همكاران   ) درصد
 ،)خويـشاوندان درجـه يـك     ( اقتصادي، پـس از خـانواده        ةتوان پذيرفت در زمين      مي ،ترتيب

 روابـط   ةتوانـد برخاسـته از شـبك        اند كـه مـي      اي پيدا كرده    دوستان و آشنايان موقعيت ويژه    
  .گويان باشد گستردة پاسخ

 125(گويان    خ درصد پاس  3/17نزديك به   : انجام تكاليف درسي و تحقيقات موظفي     ) ب
 0/95 حـدود    .انـد    به فعاليت جمعي و كار گروهي روي آورده        ،در انجام تكاليف خود   ) نفر

 موفق به انجام تكـاليف درسـي و        ،گويان به كمك دوستان خويش      درصد اين دسته از پاسخ    
 روابـط   ةگيري شـبك    اين امر بيانگر اهميت آموزش رسمي در شكل       . اند  تحقيقات خود شده  

  . كار گروهي در استان زنجان بوده استةوختن تجرباجتماعي و اند
)  نفر 70(گويان ياد شده       درصد پاسخ  7/9حدود  ...: برگزاري مراسم، انجام شعائر و    ) پ

انـد كـه بـا        فرصت آن را يافتـه    ... در بر پايي مراسم شادماني، ماتم و اندوه، شعائر مذهبي و          
 0/48 حـدود    ،م دوسـتان و آشـنايان     سـه .  به كنش متقابل بپردازنـد     ،جماعتي از ديگر افراد   
 درصد و كمترين سـهم      0/16ها    اي  محله ها و هم     درصد، همسايه  0/28درصد، خويشاوندان   

  .ها بوده است متعلق به خانواده
 ،) نفـر  51(گويـان مـورد مطالعـه          درصد پاسـخ   1/7نزديك به   : انجام كارهاي خانه  ) ت

هـا    بيشترين سهم در اين قبيل گروه     . درساندن  انجام مي  صورت جمعي به   كارهاي خانه را به   
)  درصـد  1/8(هـا     و همسايه )  درصد 3/24(، خويشاوندان   ) درصد 2/62(به اعضاي خانواده    

  .اختصاص داشته است
 بـراي   ،) نفـر  44(گويان ياد شده       درصد پاسخ  1/6حدود  : المنفعه  امور خيريه و عام   ) ث

انـد     بـا تـالش جمعـي كوشـيده        انـد و    آمـده   انجام امر خير و كمك به ديگران گرد هم مـي          
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، ) درصـد  2/24(، خويـشاوندان    ) درصد 2/24(سهم دوستان   . مشكالت ديگران را حل كنند    
 ،به اين ترتيـب   . تقريباً يكسان بوده است   )  درصد 2/21(و همكاران   )  درصد 2/21(خانواده  

رش ها در گـست     توان پذيرفت انجام امور خيريه و كمك به درماندگان بيش از ساير جنبه              مي
رسـد ايـن    به نظر مـي  . بخشي مناسبات اجتماعي در استان زنجان نقش داشته است          و سامان 

  .گردد  به تعلقات و گرايشات مذهبي مردم زنجان باز مي،امر تا حد زيادي
)  نفـر  32(گويان ياد شده       درصد پاسخ  4/4نزديك به   : ها  گذاري  مشاركت در سرمايه  ) ج

، دوستان ) درصد0/48(سهم خانواده . گذاري نمايند مايهاند با ديگران مبادرت به سر كوشيده
ايـن الگـوي    . بيش از ديگر افراد بـوده اسـت       )  درصد 0/16(و خويشاوندان   )  درصد 0/28(

وكـار دارد و نـشان       انـدازي كـسب      شباهت بسياري بـه الگـوي راه       ،رفتاري در مردم زنجان   
 روابـط   ةان زنجان در سـيطر    هاي اقتصادي در شهرها و روستاهاي است        دهد هنوز فعاليت    مي

  ).2 جدول(خانوادگي و خويشاوندي باقي مانده است 

  . فعاليت گروهي و كار جمعيةگويان داراي سابق  چگونگي توزيع پاسخ.2 جدول
 درصد  تعداد  نوع همكاري درصد  تعداد  نوع همكاري

  1/2  15  هاي بسيج فعاليت  8/33  244  كار اقتصادي و راه اندازي شغل
  2/1  9  پادرمياني و حل اختالف 3/17  125  ي و تحقيقات موظفيتكاليف درس

 ةهاي توسع مشاركت در طرح  7/9  70  ...برگزاري مراسم و
  8/0  6  روستايي

  7/0  5)سمن(تشكيل نهادهاي مردمي   1/7  51  انجام كارهاي خانه
  7/0  5  هاي تفريحي گروهي برنامه  1/6  4   المنفعه امور خيريه و عام

هاي اعتباري  اندازي صندوق راه  4/4  32  قتصاديگذاري ا سرمايه
  6/0  4  نوبتي

  7/3  27  ها ساير پاسخ  5/3  25  آموزش و فراگيري مهارت
  2/3  23  بدون پاسخ  0/3  22  هاي ورزشي انجام فعاليت

تكاني،  خانه(هاي موسمي  فعاليت
 0/100  722  جمع  12  15  ...)كشي و اسباب
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  انتظار از ديگران 

 اجتماعي در اسـتان     ةهاي سنجش سرماي     از ديگر شاخص   ،اد از ديگران   انتظار افر  ةمطالع
 درصـد  8/47 حـدود  :دهـد  بررسـي ايـن موضـوع در اسـتان نـشان مـي        . زنجان بوده است  

)  نفر 532( درصد   6/42 ،از اين ميان  . اند  تنها به يك منبع اشاره كرده     )  نفر 598(گويان    پاسخ
 درصد فقط بـه خويـشاوندان و        4/1دوستان،  فقط به   )  نفر 35( درصد   8/2فقط به خانواده،    

ها انتظار كمك      از آن  ،به ساير افراد اميد بسته بودند و در هنگام سختي         )  نفر 13( درصد   1/1
از دو منبـع    )  نفـر  341(گويـان      درصـد پاسـخ    3/27 نزديك به    ،در اين ميان  . و ياري داشتند  

بـه خـانواده و     )  نفـر  186( درصـد    9/14 ،در بـين ايـن افـراد      . انـد   ياري دهنـده يـاد كـرده      
به خـانواده  )  نفر15( درصد 2/1به خانواده و دوستان،   )  نفر 108( درصد   6/8خويشاوندان،  
 در  ،به ايـن ترتيـب    . به خانواده و ساير افراد اشاره داشتند      )  نفر 32( درصد   6/2و همكاران،   

  .  سهم دوستان در ميان ديگر منابع ياري دهنده بيشتر است،اين استان
از  گـرفتن    از سه منبع براي يـاري     )  نفر 144(گويان     درصد پاسخ  5/11 حدود   ،همچنين

بـه خـانواده، خويـشاوندان و       )  نفـر  134( درصـد    7/10 ،هـا   در بين آن  . اند  ها سخن گفته    آن
 انتظـار  ةدامنـ )  نفـر 90(گويان   درصد پاسخ 2/7 نزديك به    ،درنهايت. اند  دوستان اشاره كرده  

 ةدوستان و همكـاران را بـراي دور          منبع خانواده، خويشاوندان،     اند و چهار    اي داشته   گسترده
)  نفر 23(گويان     درصد پاسخ  8/1 ،ميان دراين. اند  گشا دانسته   سختي و هنگام دشواري مشكل    

 18( درصـد    4/1. اند  كس را ياور و همراه خويش در هنگام رويارويي با مشكل نداشته            هيچ
  ).3 جدول(اند  جسته  دائم توسل مي،نيز به خداوند) نفر

  .گويان براساس مراجعه به افراد در هنگام سختي  چگونگي توزيع پاسخ.3 جدول
درصد تعداد  شرح درصد تعداد  شرح

  5/0  6  خانواده، دوستان و همكاران 6/42 532  فقط خانواده
  2/0  2  خانواده، خويشاوندان و همكاران  41  18  فقط خويشاوندان
  2/0  2  وستان و ساير افرادخانواده، د  8/2  35  فقط دوستان
  2/7  90 خانواده، خويشاوندان، دوستان و همكاران  1/0  1  فقط همكاران
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درصد تعداد  شرح درصد تعداد  شرح
ها، شورا،  همسايه(ساير افراد 
  4/1  18  خدا و ائمه  0/1  12  ...)سفيدان و ريش

  8/1  23  هيچ كس 9/14 186  خانواده و خويشاوندان
  2/1  15  ها ساير پاسخ  6/8 108  خانواده و دوستان

  7/1  21  بدون پاسخ  2/1  15  واده و همكارانخان
  6/2  32  خانواده و ساير افراد

 7/10 134خانواده، خويشاوندان و دوستان
0/100 1250  جمع كل

  
 ها  طرز تلقي و ارزش  

 اجتمـاعي در اسـتان زنجـان نـشان          ةنتايج پيمايش در خصوص تحليل وضعيت سرماي      
هـاي مـادي و معنـوي دسـت      كيب متوازني از ارزشاند به تر  ساكنان استان توانسته   :دهد  مي

هـاي مـورد پـذيرش        گويـان از ارزش      درصد پاسخ  6/19شود كه نزديك به       يادآور مي . يابند
  :  بدين شرح است،ترتيب اهميت هاي ياد شده به ارزش. اند ميان نياورده  خود سخني به

  .اولويتتفكيك  نان بهآهاي مهم  گويان براساس ارزش  توزيع پاسخ.4 جدول
  جمع  اولويت سوم  اولويت دوم  اولويت نخست  ها ارزش

  258  41  83  134  موفقيت و كاميابي در زندگي
  175  19  57  99  دامني، تقوا و سالمت نفس پاك

  160  26  48  86  كمال و خوبي
  103  11  30  62  تالش و كوشش مستمر

  135  26  48  61  داري خلقي و مردم خوش
  144  20  65  59  سئوليتمهرباني، دلسوزي و احساس م

  118  15  44  59  راهنمايي و هدايت ديگران
  116  20  41  55  اندوزي پختگي و تجربه

  108  16  39  53  گذشت، بزرگواري و ازخود گذشتگي
  71  10  21  40  ادب و رفتار نيكو
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  جمع  اولويت سوم  اولويت دوم  اولويت نخست  ها ارزش
  68  5  23  40  شكيبايي و بردباري
  53  9  14  30  تحصيالت باال

  44  5  14  25  فكري و درايت آگاهي، خوش
  45  9  14  22  صداقت و درستي

  20  1  3  16  رهبري مسلمان و هدايت امت
  28  1  13  14  قابل اعتماد و وثوق بودن

  30  4  12  14  در غم و شادي بودن شريك
  21  2  7  12  كاميابي اقتصادي

  265  46  95  124  ها ساير پاسخ
  -  -  -  254  بدون پاسخ

  -  286  671  1250  جمع
  

   ها   آن. اند  گويان به موفقيت و كاميابي در زندگي اشاره كرده          درصد از پاسخ   3/13حدود
 .اند گرا بوده بيش از هركس ديگر براي پيشرفت خود انگيزش داشتند و بيشتر برون

   دامني، تقوا و سـالمت نفـس در زنـدگي            گويان از اهميت پاك      درصد پاسخ  9/9نزديك
ند كـه بيـشتر درونـي و فـردي          ا  هايي توجه نشان داده     اين افراد به ارزش   . اند  سخن گفته 

 .باشد بوده و كمتر به كنش متقابل با ديگران وابسته مي

   ايـن  . انـد  گويان پايبندي خويش را به كمال و خوبي ابراز داشته           درصد پاسخ  6/8حدود
 تعاملي آن از سويي و وجـه اخالقـي آن از            ةاند كه جنب    هايي توجه داشته    افراد به ارزش  

 . باشد تشخيص مي طرف ديگر قابل

    هـاي وااليـي      گويان تـالش و كوشـش مـستمر را از ارزش             درصد پاسخ  2/6نزديك به
 فـردي و    ةاين افراد بار ديگر به جنبـ      .  كنوني بسيار مؤثر است    ةاند كه در جامع     برشمرده

 . اند دروني ارزش بيشتر بها داده

   يـت  داري اشـاره كـرده و از اهم         خلقي و مـردم     گويان به خوش     درصد پاسخ  1/6حدود
 .اند برخورد مناسب با ديگر افراد پرده برگرفته
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    گويان از اهميت مهربـاني، دلـسوزي و احـساس مـسئوليت              درصد پاسخ  9/5نزديك به
تفـاوتي بـه سرنوشـت        ميان آورده و بر تعامل و پرهيز از بي           نسبت به ديگران سخن به    

 . اند ديگران تأكيد ورزيده

  اند ها پاي فشرده هنمايي ديگران و هدايت آنگويان بر اهميت را  درصد پاسخ9/5حدود. 

    اي قائـل      ارزش ويـژه   ،انـدوزي   گويان براي پختگي و تجربه       درصد پاسخ  5/5نزديك به
 .اند هاي افراد اشاره داشته ها و شايستگي شده و به توانايي

   گويان ازخودگذشـتگي و بزرگـواري در برابـر ديگـران را ارزش                درصد پاسخ  3/5حدود
 .اند سته و آن را براي بهبود روابط و مناسبات اجتماعي ضروري تشخيص دادهوااليي دان

       تحـصيالت   ،) درصد 0/4( شكيبايي و بردباري     ،) درصد 0/4(رعايت ادب و رفتار نيك 
 رهبـري   ،) درصد 2/2(، صداقت و درستي     ) درصد 5/2( آگاهي و درايت     ،) درصد 0/3(

  شريك ،) درصد 4/1(و وثوق بودن     قابل اعتماد    ،) درصد 6/1(مسلمانان و هدايت امت     
از )  درصد 2/1(و كاميابي در امور اقتصادي      )  درصد 4/1(در غم و شادي ديگران      بودن  

ها يـاد كـرده و در زنـدگي حـائز اهميـت               گويان از آن    هايي بودند كه پاسخ     ديگر ارزش 
 ).4 جدول(اند  بسيار دانسته

 هاي اجتماعي  وضعيت مشاركت و شبكه  
 روابـط   ةگويـان مـورد مطالعـه داراي شـبك           درصد پاسـخ   2/23: يگران ارتباط با د   )الف

)  نفـر  38( درصد   0/3فقط با خانواده،    )  نفر 241(ها     درصد آن  1/17. تنگاتنگ و بسته بودند   
فقـط بـا   )  نفـر 5( درصـد  4/0فقط بـا خويـشاوندان،      )  نفر 14( درصد   1/1فقط با دوستان،    

 درصـد   0/23 ،ميـان  درايـن . انـد    ارتباط داشته  با ساير افراد  )  نفر 17( درصد   4/1همكاران و   
با خانواده و دوسـتان و      )  نفر 144( درصد   5/11با خانواده و خويشاوندان،     )  نفر 287(ها    آن
اگرچه اهميت خانواده در ايـن      . اند  با خانواده و همكاران ارتباط داشته     )  نفر 17( درصد   4/1

 نفـر از    43 كما اينكـه     ؛اند  اي يافته    ويژه  اما دوستان نيز جايگاه    ،شود  خوبي ديده مي    توزيع به 
 رابطه با دوستان را بر ارتباط با خانواده، خويشاوند و همكار ترجيح             ،گويان اين دسته    پاسخ
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گويان، بـيش از دو گـروه يـاد شـده، بـر                درصد پاسخ  5/25همچنين  ).  درصد 2/9(اند    داده
بـا خـانواده،    )  نفـر  267(هـا      درصـد آن   4/21. انـد   ل گشته ئگسترش شبكه روابط خويش نا    

 3/1بـا خـانواده، خويـشاوندان و همكـاران،          )  نفر 18( درصد   4/1خويشاوندان و دوستان،    
 درصد نيز با خانواده، دوستان و       2/1با خانواده، خويشاوندان و ساير افراد،       )  نفر 16(درصد  

ـ  يـافتن     بـا گـسترش    ،شـود   گونـه كـه مـشاهده مـي         همان. اند  همكاران ارتباط داشته   ط رواب
شود و اين امر بيانگر كاهش سطح گسترش روابـط در        ها كاسته مي     از تعداد آن   ،گويان  پاسخ

 درصـد   5/8(گويان ايـن گـروه         نفر از پاسخ   27شود كه     يادآور مي . ميان ساكنان استان است   
ارتباط با دوستان را داراي اولويت بيشتري نسبت به اعضاي خانواده، خويشاوندان و             ) ها  آن

  .اند د دانستههمكاران خو
تنها با خانواده و      اند و نه    ترين روابط را داشته     گويان گسترده    درصد پاسخ  8/11 ،درنهايت
 ةمقايـس . اند   بلكه با دوستان و همكاران خويش نيز روابط خود را حفظ كرده            ،خويشاوندان

 و  نشان از آن دارد كه انزواي اجتمـاعي       )  درصد 2/23( نخست   ةسهم اين افراد با افراد دست     
پرهيز از گسترده كردن روابط و مناسبات اجتمـاعي در اسـتان زنجـان بيـشتر رايـج اسـت                    

  ).5 جدول(

  .گويان براساس ارتباط آنان با ديگر افراد  چگونگي توزيع پاسخ.5 جدول
  درصد  تعداد  شرح درصد  تعداد  شرح

  4/21  267  خانواده، خويشاوندان و دوستان 1/17  214  فقط خانواده
  2/1  15  خانواده، دوستان و همكاران  1/1  14  دانفقط خويشاون
  4/1  18  خانواده، خويشاوندان و همكاران  0/3  38  فقط دوستان
  3/1  16  خانواده، خويشاوندان و ساير افراد  4/0  5  فقط همكاران

  8/11  148 خانواده، خويشاوندان، دوستان و همكاران  4/1  17  ...)همسايه و(ساير افراد 
  2/3  40  ها ساير پاسخ 0/23  287  ندانخانواده و خويشاو

 8/0  10  بدون پاسخ 5/11  144  خانواده و دوستان

  100  1250 جمع كل  4/1  17  خانواده و همكاران
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 اعتمـاد بـه     ةدهـد دامنـ      نتايج پيمايش ياد شده نـشان مـي        ةمطالع:  اعتماد به ديگران   )ب
نزديك . عي افراد بوده است    روابط اجتما  ةتر از شبك     تنگ ،مراتب ديگران در استان زنجان به    

 4/40حـدود   . انـد   فقط به يك گـروه اعتمـاد داشـته        )  نفر 546(گويان     درصد پاسخ  2/44به  
 6/0فقط به دوسـتان و      )  نفر 20( درصد   6/1فقط به خانواده،    )  نفر 505(گويان    درصد پاسخ 

ر ارتباط بـا     اين مقادير و مقادي    ةبا مقايس . فقط به خويشاوندان اعتماد داشتند    )  نفر 7(درصد  
 درصـد   3/28نزديـك بـه     . توان به شعاع اعتماد ساكنان اسـتان زنجـان پـي بـرد              ديگران مي 

. از شعاع اعتماد بيشتري نسبت به گـروه نخـست برخـوردار بودنـد             )  نفر 350(گويان    پاسخ
 118( درصـد    4/9به خـانواده و خويـشاوندان،       )  نفر 209(گويان     درصد پاسخ  7/16حدود  

 9( درصـد    7/0به خـانواده و همكـاران و        )  نفر 14( درصد   1/1و دوستان،   به خانواده   ) نفر
  .به خانواده و ساير افراد اعتماد داشتند) نفر

بر شعاع اعتماد خويش بـه ديگـران افـزوده          )  نفر 187(گويان     درصد پاسخ  1/15حدود  
  وراخانواده، خويشاوندان و دوسـتان    )  نفر 172(گويان     درصد پاسخ  8/13نزديك به   . بودند

خـانواده،  )  نفـر  7( درصـد    6/0 خويشاوندان و همكـاران را و        ،خانواده)  نفر 8( درصد   6/0
  .اند دوستان و همكاران را قابل اعتماد دانسته

 اعتمـاد بـه ديگـران را دارا         ةترين دامن   وسيع)  نفر 90(گويان     درصد پاسخ  3/7نزديك به   
ان اعضاي خانواده و خويشاوندان، بلكه در تنها در مي اين گروه افراد قابل اعتماد را نه. بودند

 ارتبـاط بـا ديگـران و    ة وسـعت شـبك    ةمقايس. يافتند  بين دوستان و همكاران خويش نيز مي      
سازد كه سهم قابل تـوجهي از سـاكنان اسـتان زنجـان، خـانواده را                  شعاع اعتماد آشكار مي   

. آورنـد  شـمار مـي   د بـه ترين افـراد پيرامـون خـو      اعتماد  ترين كانون و اعضاي آن را قابل        امن
  ).6 جدول( دوم اهميت جاي دارند ةخويشاوندان و دوستان نيز در درج
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  .گويان براساس اعتماد آنان به ديگر افراد  چگونگي توزيع پاسخ.6 جدول
  درصد تعداد  شرح درصد  تعداد  شرح

  8/13 172  خانواده، خويشاوندان و دوستان 4/40  505  فقط خانواده
  6/0  7  خانواده، دوستان و همكاران  6/0  7  فقط خويشاوندان
  6/0  8  خانواده، خويشاوندان و همكاران  6/1  20  فقط دوستان
  2/7  90خانواده، خويشاوندان، دوستان و همكاران  1/0  1  فقط همكاران
  3/2  28  هيچ كس  3/3  13  فقط ساير افراد

  7/2  34  ها ساير پاسخ  7/16  209  خانواده و خويشاوندان
  2/1  15  بدون پاسخ  4/9  118  دوستانخانواده و 

  1/1  14  خانواده و همكاران
  7/0  9  خانواده و ساير افراد

  0/100 1250  جمع كل

  
يابيم كه اعتقـاد بـه         درمي ،گويان نظر افكنيم    اعتمادي پاسخ   چنانچه به داليل اعتماد يا بي     

ايي چـون   هـ   نيت طرف مقابل در جايگاه نخست اهميت قرار گرفتـه اسـت و مقولـه               حسن
 4/13(، آشـنايي كـافي و شـناخت كامـل           ) نفر 230،   درصد 4/18(صميميت و درك متقابل     

 عالقـه و محبـت متقابـل        ،) نفـر  85 ، درصد 8/6(، خيرخواهي و دلسوزي     ) نفر 168 ،درصد
)  نفر 43 ، درصد 4/3(ها    ، نداشتن رودربايستي و احساس راحتي با آن       ) نفر 44 ، درصد 5/3(
  .گيرد را دربرمي... و

و آزمودن آن در مقام دوم جاي گرفته است          گويان به قابل اعتماد بودن غير       اعتقاد پاسخ 
، ) نفـر  116 ، درصد 3/9(هايي چون زندگي خانوادگي و اهداف مشترك           مقوله ةو دربردارند 

 6/7(گرمي   ، اعتماد بيشتر و پشت    ) نفر 107 ، درصد 6/8(از خيانت    بودن   امان رازداري و در  
، آزمـودن قابليـت اعتمـاد    ) نفـر  86 ، درصد 0/7(داشتن اعتماد به ديگران     ، ن ) نفر 95 ،درصد

  . بوده است... و)  نفر27 ، درصد2/2(
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  .گويان براساس داليل اعتماد آنان به ديگر افراد  چگونگي توزيع پاسخ.7 جدول
 درصد  تعداد  شرح درصد تعداد  شرح

نزديكي اعضاي خانواده و صميميت و 
  ها درك متقابل آن

230  4/18 
نداشتن رودربايستي و احساس 

  ها راحتي با آن
43  4/3  

 4/13  168  آشنايي كافي و شناخت كامل
ها را  بارها تجربه كرده و آن

  ام آزموده
27  2/2  

  3/9  116  زندگي و اهداف مشترك در خانواده
تجربيات بيشتر خانواده و 

  اهميت آن
22  8/1  

  4/1  17  ت خوني و سببينسب  6/8  107  از خيانت بودن رازداري و درامان

  6/7  95  ها گرمي به آن اعتماد بيشتر و پشت
برآورده شدن نيازها و حل 

  ها مشكالت توسط آن
14  1/1  

عدم اطمينان به ديگران و نداشتن اعتماد
  به غير

  2/6  77  ها ساير پاسخ  0/7  87

  3/5  66  اطالع  بي،بدون پاسخ  8/6  85  ها مهرباني، خيرخواهي و دلسوزي آن
  2/4  52 اولويت نخست قرارداشتن خانوادهدر 

  5/3  44  عالقه و محبت متقابل
 0/100  1250  جمع كل

  
 در جايگـاه سـوم      ،هـا   هاي ديگران در هنگام اعتماد به آن        ها و توانايي    داشتن شايستگي  باور
 شـدن   ، بـرآورده  ) نفـر  22 ، درصـد  8/1(هايي همچون تجربيات بيشتر خانواده        مقوله. قرار دارد 

 ).7 جدول(باشد  بيانگر اين جنبه از اعتماد مي... و) نفر 14،  درصد1/1(زها و حل مشكالت نيا

 محصول اعتماد متقابلةمنزل شراكت با ديگران به   
  : بررسي وضعيت چگونگي فعاليت اقتصادي مردم استان زنجان آشكار ساخت كه

 از شغل خويش، حدود      جداي ،اند  گويي كه فعاليت اقتصادي داشته       پاسخ 389 از ميان    )الف
نزديك بـه   . فاقد شريك بودند  )  نفر 201( درصد   7/51داراي شريك و    )  نفر 123( درصد   6/31
  . پاسخ امتناع ورزيدندة از ارائ،بنا به داليلي)  نفر65(گويان   درصد اين دسته از پاسخ7/16
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 5/15از خويـشاوندان،    )  نفر 85(گويان     درصد شركاي اقتصادي پاسخ    1/69 حدود   )ب
 ،بـه ايـن ترتيـب     . از همكاران آنان بودند   )  نفر 3( درصد   4/2از دوستان و    )  نفر 19(درصد  

  .توان جايگاه روابط خويشاوندي را در تكوين اعتماد متقابل آشكار مشاهده كرد مي
دهد كه سهم قابـل       گويان نشان مي     بررسي نزديكي يا دوري شركاي اقتصادي پاسخ       )پ

د درجه يك شامل پدر، مادر، خواهر، برادر، همـسر، پـسر و              خويشاون ،توجهي از اين افراد   
 از جملـه عمـو، عمـه، خالـه،     ،سهم خويشاوند درجـه دو  ). ها   درصد آن  3/83(دختر بودند   

. رسـد    درصـد مـي    7/9يابد و به حـدود        دايي، پدربزرگ و مادربزرگ تقليل چشمگيري مي      
 و پدرشوهر و مادرشوهر و سهم خويشاوند درجه سه شامل فرزندان عمو، عمه، خاله، دايي

توان پذيرفت شـراكت بـا         مي ،ترتيب به اين . كند   درصد تجاوز نمي   0/7 پدرزن و مادرزن از   
  .هاي شراكت رايج است خويشاوندان درجه يك و شراكت با دوستان بيش از ديگر گونه

توانـد    گويـان بـراي خـودداري از داشـتن شـريك اقتـصادي مـي                 داليـل پاسـخ    ةمطالع
 9/13حدود .  اجتماعي را روشن كندة اقتصادي ناشي از افزايش سرماي     ةهاي توسع  بازدارنده

عدم تمايل خويش را بـراي شـراكت بـا ديگـران            )  نفر 28(گويان    درصد اين دسته از پاسخ    
 ،به اين ترتيب  . دادند   آن را به خوي و عادت خويش نسبت مي         ،ابراز داشتند و بيش از همه     

 كـودكي   ةگيـري هنجارهـاي ذهنـي در دور          اوليه و شـكل    1پذيري اهميت مداخله در جامعه   
تواند مزايـاي همكـاري را بـه          انجام كارهاي گروهي در خانه و مدرسه مي       . گردد  آشكار مي 

  . ارزشي مناسبي براي شراكت پديد آوردةكودكان گوشزد كند و زمين
 بـدان   ) نفـر  24( درصـد    9/11فقدان سرمايه و دارايي از ديگر داليلي بود كه نزديك به            

 درصـد   0/10 كمـا اينكـه      ؛ديدنـد   اين افراد خود را ناچـار بـه شـراكت مـي           . اند  اشاره كرده 
  . مالي را دليل اصلي پرهيز از شراكت اعالم داشتندةداشتن پشتوان)  نفر20(گويان  پاسخ

 17( درصد افراد    5/8 از جمله داليلي بود كه حدود        ،آسودگي خاطر و دوري از دردسر     
دادند كه خود را به دردسر نيندازنـد و بـراي             اين اشخاص ترجيح مي   . ردنداز آن ياد ك   ) نفر

                                                           
1. Socialization  
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پذيري اوليه   تحت تأثير جامعه، اين افراد نيز تا حد زيادي،ترديد بي. خود شريكي پيدا نكنند
  .قرار داشتند

هايي چون داشتن اسـتقالل و حفـظ ابتكـار عمـل،              گويان به مقوله    برخي ديگر از پاسخ   
ناپذيري شراكت در كـار اقتـصادي    وخرج و توجيه گران، عدم تناسب دخل اعتمادي به دي    بي

  ).8 جدول(ها را مانع تحقق شراكت باز شناختند  را مطرح كردند و آن

  .ها براي عدم شراكت تفكيك دليل آن گويان به  چگونگي توزيع پاسخ.8 جدول
  درصد  تعداد  شرح درصد  تعداد  شرح

عدم تمايل به شراكت با ديگران 
 5/3  7   شغليةشرايط ويژ  9/13  28  )ي و عادتخو(

  5/1  3  وخرج عدم تناسب دخل  9/11  24  فقدان سرمايه و دارايي
بودن  نياز  مالي و بيةداشتن پشتوان

نداشتن سود و پيشرفت ناشي   0/10  20  از شراكت
  5/1  3  از شراكت

  5/1  3  فقدان فرصت كافي  5/8  17  آسودگي خاطر و دوري از دردسر
  5/7  15  ها ساير پاسخ  0/8  16 يط مناسب براي شراكتفقدان شرا

  4/23  47  بودن پاسخ  0/5  10 داشتن استقالل و حفظ ابتكار عمل
  0/100  201  جمع  0/4  8  نداشتن اعتماد به ديگران

 
 شراكت در اموال و دارايي  

در امـوال و    )  نفـر  173( درصـد    8/13 حـدود     شـده،  گويان پيمايش انجام    از ميان پاسخ  
شـراكتي  )  نفـر  1077( درصـد    2/86 ، با ديگران شريك بودنـد و در مقابـل         ،ويشدارايي خ 
با خويشاوندان درجـه    )  نفر 98 ، درصد 7/56(ها    سهم قابل توجهي از اين شراكت     . نداشتند

و خويـشاوندان درجـه     )  نفـر  14( درصد   1/8 ،سهم خويشاوندان درجه دو   . يك بوده است  
هـا    ناسبات غيرخويـشاوندي از ايـن شـراكت       سهم م . بوده است )  نفر 21( درصد   1/12 ،سه

 18 ، درصـد  4/10(بوده كه بيشتر آن به دوستان و آشنايان         )  نفر 22( درصد   7/12نزديك به   
  .تعلق داشته است)  نفر4 ، درصد3/2(و بقيه به همكاران ) نفر
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ها به ارث و ميراث پـدري         ترين داليل چنين توزيعي از شريكان در اموال و دارايي           مهم
، داشـتن اعتمـاد متقابـل بـه         ) نفـر  26 ، درصـد  0/15(كمبود سرمايه   )  نفر 34 ، درصد 7/19(

، ) نفـر  18،   درصـد  4/10(بـه يـك خـانواده        داشـتن    ، تعلق ) نفر 19 ، درصد 0/11(يكديگر  
شود كـه     يادآور مي . گردد  بازمي... و)  نفر 10 ، درصد 8/5(ارتقاي كيفيت و كسب سود بيشتر     

  .اند از بيان داليل سر باز زده) نفر 50( درصد اين افراد 9/28حدود 
 به درآمد اندك و دارايـي       ،اند  هاي افرادي كه فاقد اموال و دارايي شريكي بوده          ترين علت   عمده

نداشـتن بـه     ، باور ) نفر 130 ، درصد 2/15(، فقدان موقعيت مناسب     ) نفر 250 ، درصد 2/29(ناچيز  
 ، درصد 8/2(اعتمادي به ديگران      ، بي )نفر 111 ، درصد 0/14(هاي شراكت با ديگران       مزايا و برتري  

  .گردد باز مي)  نفر27 ، درصد2/3(و اعتقاد راسخ به مالكيت فردي )  نفر24

  .گويان فاقد اموال و دارايي شريكي با ديگران  چگونگي توزيع داليل پاسخ.9 جدول
  درصد  تعداد  شرح  درصد  تعداد  شرح

  8/1  15  ام را دارم موال و دارايياختيار ا  2/29  250  درآمد اندك و دارايي ناچيز
  4/1  12  دوست دارم مستقل باشم  2/15  130  موقعيتش پيش نيامده است

در تجربيات گذشته شكست   1/9  78   بهتر است،شراكت نباشد
  1/1  9  ام خورده

  7/0  6  توانم با ديگران كنار بيايم نمي  9/3  33 شراكت فايده و سودي ندارد
  8/0  7  ها ساير پاسخ  8/2  24  به ديگران اعتماد ندارم

 شراكت به اختالف ،درنهايت
  4/31  269  اطالع بدون پاسخ و بي  7/2  23  انجامد مي

  

هـا    بيش از ديگر جنبه  ،گويان نسبت به شراكت      نگرش پاسخ  1 شناختي ةگفتني است جنب  
نگرش منفي افراد به شراكت با    . در كنش افراد تأثير داشته است     ) عاطفي هيجاني و رفتاري   (
 مستقيم آنان بوده و از همين جهت است كه سـهم افـرادي كـه              ة تجرب ة بر پاي  ،يگران كمتر د

 ).9 جدول(باشد  مي)  نفر9( درصد 1/1 حدود ،اند  تلخي از شراكت داشتهةتجرب

                                                           
1. Cognitive  
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 بحث

 جوامع و كشورها و يكي از ة موضوع توسع، اجتماعي و عوامل زوال آن از ديربازةسرماي
منظور دستيابي به توسعه، در  به. مداران بوده است  سياستهاي جدي دانشمندان و دغدغه

 باور عمومي بر اين بوده ،در گذشته. باشد ناپذير مي اختيار داشتن سرمايه ضرورتي اجتناب
 ،در اين راستا. باشد و انساني مي) مادي( فيزيكي ةاست كه مديريت توسعه، نيازمند سرماي

 بهينه از ةسرمايه در جوامع رشد نمايد و استفاداي شده است تا اين دو نوع  تالش گسترده
 در ، اما امروزه؛ فيزيكي و انساني بر كسي پوشيده نيستةاهميت سرماي. آن حداكثر گردد

 اجتماعي مورد توجه ة ديگري به نام سرمايةهاي انساني و اقتصادي، سرماي كنار سرمايه
ها و جوامع   و انساني در سازمان فيزيكيةتر از سرماي قرار گرفته است كه نقشي بسيار مهم

 ةدر جامع. باشد ها مي ها و انسان و سازمان ها، سازمان بخش ميان انسان كند و انسجام ايفا مي
 زيرا بدون اين ؛پذير نخواهد بود  اجتماعي، دستيابي به توسعه امكانة بدون سرماي،امروزين

 اجتماعي ة سرماي،درواقع. نخواهد شدطور بهينه انجام  ها به سرمايه، استفاده از ديگر سرمايه
 عوامل اجتماعي خواهد بود و موجب ةدهند هاي جمعي است كه عامل پيوند منبع كنش

  . جامعه خواهد شدة توسع و حداكثري از ساير منابع در جهت رشدةاستفاد
هايي چون   اجتماعي در استان زنجان با شاخصة وضعيت سرماي،در پژوهش حاضر

هاي رسمي و غيررسمي، وضعيت  ها و تشكل ها، هيئت ها، گروه نجمنعضويت افراد در ا
هاي جمعي، انتظار افراد از ديگران به هنگام رويارويي با سختي و  كار گروهي و فعاليت

ها، ارتباط با ديگران، اعتماد و شراكت با ديگران  ها نسبت به ارزش دشواري و طرز تلقي آن
  .مورد بررسي قرار گرفت

ويـژه   در اسـتان و بـه   ) 1389ريـزي،     معاونـت برنامـه   (نهاد   هاي مردم   تشكلتعداد اندك   
پذيري ثانويه و يادگيري اجتماعي        موجب اختالل در فرايند جامعه     ،افتاده هاي دور   شهرستان

توانـد   ها مـي  عضويت در اين قبيل تشكل    .  مدني گرديده است   ةها و هنجارهاي جامع     ارزش
ها آشـنا سـازد و توجـه     دهي نيروها و قابليت   و سازمان  هاي جمعي هدفمند    افراد را با كنش   



 51 شماره ، سيزدهم اجتماعي، سالرفاهپژوهشي ـ فصلنامة علمي  

  
272 

 فردگــرايي   ،بـه ايـن ترتيـب     . اعضا را به ترجيح منافع جمعي بر منافع فـردي جلـب كنـد             
ـ        گسيخته حاصل از برتر    لگام ردورزي مـدني و تـأمين      دانستن منافع خويش بر ديگري به خِ

شـود كـه      موجـب مـي    شدن   عيتماااختالل در اين فرايند اج    . گردد  منافع مشترك تبديل مي   
تفـاوتي و بيگـانگي فـراهم آيـد كـه              بي ةاحساس تعلق افراد به يكديگر كاهش يابد و زمين        

 ،نهاد در استان زنجـان     هاي مردم   نبود تشكل .  به گسست اجتماعي خواهد انجاميد     ،درنهايت
 ها شناخته شده است و سلب اعتماد نسبت         ترين دليل عدم عضويت در اين قبيل تشكل         مهم

 .شمار آمده است ها به به ديگران نيز از ديگر علت

هاي رسمي و غيررسـمي       ها و تشكل    ها، گروه   بررسي وضعيت عضويت افراد در انجمن     
 شعاع  ةها و دامن    در تشكل گويان    دهد بين وضعيت عضويت پاسخ      در استان زنجان نشان مي    

انـد، بيـشتر      ان اعتماد داشته  كه بيشتر به ديگر    كساني. بستگي وجود دارد    اعتماد به ديگران هم   
هـا و      بيـشترين عـضويت در تـشكل       ،ديگـر   از سـوي  . اند  شده... ها و   ها، گروه   عضو تشكل 

 اعتمـاد را در اختيـار       ةترين دامنـ    شود كه گسترده    هاي رسمي در ميان كساني ديده مي        گروه
ن زنجـان بـه     اعتماد به ديگران، اشـتياق مـردم اسـتا         يافتن    با عموميت  ،بيان ديگر  به. داشتند

  .گيرد  فزوني مي، رسمي آنةويژه گون  به،ها حضور در تشكل
)/f.d/squarechi( 0000600035  p  

تـر     اعتمـاد گـسترده    ة دامنـ  ،هـا   ها و فعاليـت مـردم در آن         گفتني است با افزايش تشكل    
يكي از دستاوردهاي باال بـودن  . آيد هاي معامله فراهم مي هاي كاهش هزينه گردد و زمينه   مي

 افـراد بـه مراجـع قـانوني قـضايي           ةجتماعي در يك جامعه، ضرورت اندك مراجع       ا ةسرماي
 اقـدام بـه   ، ديگران باشـند ة اشخاص بدون اينكه نگران سوءاستفاد    ،در چنين وضعيتي  . است

هاي   هزينه،از اين رو  . گيرند   از وثيقه و ديگر ابزارهاي مالي بهره مي        ،كنند و كمتر    فعاليت مي 
  .يابد تر تحقق مي  اقتصادي آسانةيابد و توسع بستان افزايش مي معامله كمتر و سرعت بده

عضو هيچ شده       انجام گويان پيمايشِ    درصد پاسخ  7/42تر اشاره شد،      گونه كه پيش    همان
شـعاع   شـدن     موجـب تنـگ    ،ها  عدم عضويت اين افراد در تشكل     . اند  گروه يا انجمني نبوده   
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تواند براي انسجام اجتماعي      ديده است كه مي   ها و انزواي بيشتر آنان گر       اعتماد اجتماعي آن  
اي كارآمـد     ها و نهادهاي مردمي، نظارت اجتمـاعي بـه شـيوه            چون در تشكل  . بار باشد   زيان

 در معـرض    ،پـيش  از  اعـضا بـيش    ،شـود   هاي مشترك تأكيد مي     گردد و بر ارزش     اعمال مي 
عمال خويش باشـند و     گوي ا   ها بايد پاسخ    آن. گيرند  تعامل و كنش اجتماعي متقابل قرار مي      

 آنـان را بـه فردگرايـي شـديد و     ، اما انزواي افراد؛همواره به پيامدهاي كردار خود بينديشند    
 .كند دهد و به احساس تعلق آنان به جمع خدشه وارد مي غفلت از ديگران سوق مي

 دليـل  به) زنان، كودكان و بيكاران   (صدا    هاي بي   ويژه گروه  مردم و به   شدن   انزوا كشيده  به
 بـر   ،ريزي و اجـرا     گيري، برنامه   هاي تصميم    مشاركت و فعاليت در عرصه     ةزمين نبودن   فراهم

هـاي كـاهش      يكـي از راه   . هاي ديرپا استوار گرديده اسـت       هاي اجتماعي و تبعيض     نابرابري
دسـت در     ويـژه اقـشار فقيـر و تهـي          بـه  ، جلب مـشاركت مـردم     ،ها  نابرابري و رفع تبعيض   

 .باشد هاي توسعه مي  نظر گرفتن منافع آنان در اجراي برنامههاي عمراني و يا در طرح

      هـاي رسـمي     عضويت در تـشكل    گرفتن   همسويي افزايش نسبت شهرنشيني با فزوني، 
با گسترش شـهرها و رواج      .  اجتماعي در استان زنجان است     ةيكي از نقاط قوت سرماي    

ضرورت روي  شهرگرايي، اشتياق مردم براي دخالت در تعيين سرنوشت خويش، درك           
در چنـين   . شـود   هـاي عمـومي بيـشتر مـي         رد جمعي و حـضور در عرصـه       آوردن به خِ  

هـاي   و جداماندگي بگذرنـد و در كـنش   شدن كوشند از بحران غريبه    افراد مي  ،شرايطي
سـاز    تواند زمينه   هاي رسمي و غيررسمي مي      وجود تشكل . جمعي مشاركت داشته باشند   

هـا در منـاطق روسـتايي موجـب            اين قبيـل تـشكل     فقدان. گويي به اين نياز باشد      پاسخ
گرديده است تا روستاييان همچنان در مناسـبات غيررسـمي و روابـط خودمـاني بـاقي                 

چون نظـام   ؛  زني يا دخالت در امور عمومي را نداشته باشند          بمانند و چندان امكان چانه    
اي    بـا گونـه     روستاييان ،گيري در شهر تمركز يافته و از اين رو          گذاري و تصميم    سياست

تـوان    اين پديده را مي   . باشند  اي روياروي مي    شده  قدرتي نهادينه   صدايي تاريخي و بي     بي
  . اجتماعي دانستةاي ديگر از نابرابري فزايند جنبه
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         ها يكـي ديگـر از نقـاط          همسويي افزايش ميزان تحصيالت و گسترش عضويت در تشكل
 رفتن تحصيالت افـراد جامعـه، تمايـل    با باال .  اجتماعي در استان زنجان است     ةقوت سرماي 

جستن  ها به دوري    راز، گرايش آن  ط  هاي داراي روابط افقي و هم       ها به عضويت در تشكل      آن
پوشـش  . مراتبي و تالش آنان براي دستيابي به برابري فزوني يافته است           از مناسبات سلسله  

بـه  . امن خواهد زد  ها د    به عضويت در تشكل    ،ويژه آموزش عالي    به ، آموزش رسمي  ةفزايند
هـايي در اسـتان زنجـان         آوردن تـشكل   بر  شاهد سر  ،چندان دور   اي نه    در آينده  ،اين ترتيب 

هـا و مؤسـسات       آموختگـان دانـشگاه      دانش ،خواهيم بود كه سهم چشمگيري از اعضاي آن       
گو بودن نظام مديريت كشور را گسترش خواهند          آموزش عالي خواهند بود كه انتظار پاسخ      

رسـاند و از      حكومـت يـاري مـي      شرايط به فراهم آمدن بستر كنش متقابـل مـردم         اين  . داد
رود  چنانچه اين گرايش پاسخي درخور نيابد، بيم آن مي. كند هاي پنهان پيشگيري مي فعاليت
 .هاي پنهاني و مخفيانه گسترش يابند فعاليت

  ن نيـست و    هاي استان زنجان يكسا     هاي گروهي در ميان ساكنان شهرستان       انجام فعاليت
 »خدابنـده « و »ماهنـشان «هاي  اهالي شهرستان. داري داشته است  با يكديگر تفاوت معني   

هـاي جمعـي       اقدام بـه فعاليـت     »طارم« و   »ابهر«هاي     بيش از ساكنان شهرستان    ،مراتب به
هاي ابهر، طارم و زنجـان        توان گسترش فردگرايي را در شهرستان       خوبي مي   كنند و به    مي

 .مشاهده كرد

)/f.d/squarechi( 0060689617  p 
هـا ارتبـاط    گويـان و شـعاع اعتمـاد آن     بـين انجـام كـار گروهـي پاسـخ          ،از سوي ديگر  

 ة كمتر به مسئل ،هاي جمعي    بايد پذيرفت در فعاليت    ،بنابراين. داري وجود نداشته است     معني
 حائز اهميـت ايـن      ةنكت. يابد  شود و رويكرد ابزارگرايانه حاكميت مي       اعتمادورزي توجه مي  

است كه بيشترين كـار گروهـي در جمـع خـانواده و دوسـتان، خـانواده و خويـشاوندان و          
  .شود  در خانواده ديده مي،دوستان و همچنين

)/f.d/squarechi( 000662619  p 
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گويان استان زنجان با مهاجر يا غيرمهاجر بـودن خانوارهـاي آنـان               فعاليت جمعي پاسخ  
 خانوارهـاي مهـاجر جـزء       ، در اسـتان زنجـان     ،بيان ديگر   به ؛داري نداشته است    ارتباط معني 

 .اند با آن درهم آميزند خوبي توانسته  اجتماع خويش نيستند و بهةمنزوي و حاشي

  نـشان داد نزديـك      »انتظار افراد از ديگران در ميان ساكنان استان زنجان        « ةبررسي مطالع 
گام بروز مـشكل  گويان اين پيمايش تنها به يك منبع ياري دهنده در هن به نيمي از پاسخ 

 ،بنـابراين . انـد   ياد كـرده   دهنده    درصد نيز از دو منبع ياري      3/27اند و حدود      اشاره كرده 
تري بـوده     توان گفت با توجه به اينكه انتظار ساكنان استان از افراد كمتر و يا نزديك                مي

 اجتمـاعي   ة سـرماي  ،تري صورت گرفته اسـت و درنتيجـه         بستان در نظام بسته    است، بده 
هرچه شعاع اعتماد پاسخ گويان افـزايش  . د كمتر فرصت بالندگي و رشد يافته است     افرا

كه افراد بيشتري را قابل اعتماد       كساني.  انتظار آنان افزوده شده است     ة بر دامن  ،يافته است 
  . هنگام بروز سختي و مشكل انتظار ياري و كمك داشتند، بيش از ديگران،دانستند مي

)/f.d/squarechi( 000012444971  p  
داري مـشاهده    ارتبـاط معنـي  ،ها ها در تشكل    گويان و عضويت آن      انتظار پاسخ  ةبين دامن 

تـري نيـز       انتظارات گسترده  ةبودند، از دامن  ... ها و   ها، انجمن   كه عضو تشكل   كساني. گردد  مي
هـاي عمـومي روي آورده بودنـد،          افرادي كه به فعاليت در عرصه      ،بيان ديگر   به ؛بهره داشتند 
ها اميـد يـاري و        دند اشخاص معتمدي را بيابند كه در هنگام سختي بتوانند از آن           توانسته بو 

  .كمك داشته باشند
)/f.d/squarechi( 0000819661  p 

اي وجـود نداشـته       هـا رابطـه      مهاجرت خـانوار آن    ةگويان و سابق     انتظار پاسخ  ةبين دامن 
اد ايجـاد    مهاجرت خانوار اختالل جـدي در مناسـبات اجتمـاعي افـر            ،ديگر سخن   به ؛است

تر و مناسبات با غيرخويـشاوندان بيـشتر      گويان وسيع    ارتباط پاسخ  ةهرچه شبك . نكرده است 
توان پـذيرفت بـا        مي ،به اين ترتيب  . يابد   انتظارات از ديگران نيز گسترش مي      ةشود، دامن   مي

  .آيد ها بيشتر فراهم مي  امكان رويارويي با مشكالت و سختي،گسترش روابط غيرخانوادگي
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)/f.d/squarechi( 000012261729  p  
  مـردان، جوانـان و      :دهـد   ها و طرز تلقي مردم اسـتان زنجـان نـشان مـي              بررسي ارزش 

پيـشرفت، ارتقـاي دانـش و مهـارت،         ( جهاني    هاي اين   آموختگان بيشتر به ارزش     دانش
خوبي، كمال،  (هاي آن جهاني       زنان بر ارزش   ،پايبند بوده و در مقابل    ...) تالش مستمر و  

)  جهاني و آن جهـاني      اين(ها    ارزش شدن   قطبي. اند  پاي فشرده ...)  نفس و  تقوا، سالمت 
هنجاري تقسيم اجتماعي كار و تخـصص يـافتگي را در اسـتان زنجـان                هاي ذهني   زمينه

...  شـاغالن، كارفرمايـان و     ةاي كه واردشدن مردان بـه جرگـ         گونه   به ؛فراهم خواهد كرد  
هاي اقتـصادي،    فعاليتةزنان در عرص  اقتصادي را تضمين خواهد كرد و حضور         ةتوسع

  . به تقيدات اخالقي دامن خواهد زد... اشتغال در دستگاه دولتي و
 ،در ميان زنـان و مـردان      )  جهاني و آن جهاني     اين(ها    ارزش شدن    قطبي ،از سوي ديگر  

هاي زندگي زناشويي در چنـين شـرايطي         فقدان مهارت . تواند نهاد خانواده را تهديد كند       مي
خواهد شد كه مداراي اعضاي خانواده نسبت به يكديگر كمتر شود و احتمال ايجـاد               باعث  

 ؛تر بوده اسـت  ها نمايان  اين جدايي ارزش،تر استان در مناطق توسعه يافته. تنش بيشتر گردد  
ـ  هاي عمومي در شهرستان زنجـان، بـه          طالق دادگاه  ةهاي مختوم    پرونده ،همين دليل  به  ةمنزل

معاونـت  (ترين شهرستان آن، بسيار بيش از حد انتظار بوده است              يافته مركز استان و توسعه   
  ).1389ريزي،  برنامه

 هــاي تــأثير ســاختار اجتمــاعي بــر منــافع فــردي، شــراكت در امــوال و  يكــي از جنبــه
بـري از خويـشاوندان، شـراكت در          دليل نظام حقوقي و چگونگي ارث      به. هاست  دارايي
گـردد و بررسـي واكـنش افـراد بـه آن              ناپذير تلقي مـي      امري اجتناب  ،ها و اموال    دارايي

  . اجتماعي را بازنمايي كندةتواند ابعاد جديدي از سرماي مي
داري   هـا ارتبـاط معنـي       بين شراكت در فعاليت اقتصادي و شراكت در امـوال و دارايـي            

 شان،   نفري كه فعاليت اقتصادي داشتند، جداي از شغل اصلي         312از ميان   . شود  مشاهده مي 
 ، درصد 7/57(ها    سهم چشمگيري نه در كار با ديگري شريك بودند و نه در اموال و دارايي              
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 امـا در دارايـي و امـوال شـريكي           ،كه در فعاليت اقتصادي شريك داشـتند       كساني).  نفر 180
تـوان     مـي  ،بـه ايـن ترتيـب     ). نفـر  73،   درصد 4/23(اند     در جايگاه دوم قرار گرفته     ،نداشتند

كـه در فعاليـت     كـساني . اكت در فعاليـت اقتـصادي رواج بيـشتري دارد         مشاهده كرد كه شر   
 درصـد   1/5 حـدود    ،ها شـريك داشـتند       اما در اموال و دارايي     ،اقتصادي فاقد شريك بودند   

افرادي كـه چـه در فعاليـت اقتـصادي و چـه در امـوال و         . گرفتند  را دربرمي )  نفر 16(افراد  
  ). نفر43 ، درصد8/13(ه سوم بودند  در جايگا، با ديگران شراكت داشتند،دارايي

هاي فوق حكايت از آن دارد كه پرهيز از شراكت، چه در فعاليت اقتـصادي و چـه      يافته
كوشـند در     ها، بيش از تمايل به شراكت رايج است و مردم مي            در مالكيت بر اموال و دارايي     

ادگي، خويشاوندي و توان پذيرفت مناسبات خانو  مي،با اين همه. انديشي كنند   حزم ،اين امر 
 اجتمـاعي و  ةكنـد و بـراي افـزايش سـرماي      اين اطمينان را ايجاد مـي  ،دوستي تا حد زيادي   

 بلكـه آمـوزش كـار       ،تنها نهاد خانواده تقويت گـردد       جلوگيري از فرسايش آن الزم است نه      
هـاي    توانـد مهـارت      كودكي و نوجواني، مـي     ةويژه در دور   هاي جمعي، به    گروهي و فعاليت  

اهميت اين نكته هنگامي بيـشتر آشـكار خواهـد          .  را براي تعامل با ديگران شكوفا كند       افراد
شد كه به داليل عدم شراكت در كار اقتصادي و يا مالكيـت امـوال و دارايـي توجـه نـشان                   

بـر  ... هاي اجتماعي، همـساالن و       به شراكت، گروه   1هاي منفي   شمار زيادي از نگرش   . دهيم
 .هاي مناسب اصالح شود تواند با آموزش ه است كه مي شناختي استوار گرديدةجنب

 بـه  ،مراتـب  هاي اقتصادي در ميان ساكنان استان زنجـان بـه        پرهيز از شراكت در فعاليت    
. شود  هاي حاصل از آن برتري داده مي        تمايل براي داشتن شريك و انتظار افزودن بر قابليت        

باورانـه    تن از اعتمادهاي خـوش    جس اعتمادي و يا دوري     چنين گرايشي از چيرگي فضاي بي     
مردم استان بـا انتخـاب شـريك اقتـصادي از ميـان اعـضاي               . كند  در اين استان حكايت مي    

هاي ناشي از عدم      اند تاحدي خود را از هزينه       تنها توانسته   خانواده و خويشاوندان نزديك نه    
 امـا   ؛تعهد بـه انتظـارات رهـايي بخـشند، بلكـه همچنـان بـه فعاليـت اقتـصادي بپردازنـد                    

                                                           
1. attitudes  
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ناپـذيري   هاي جبران تواند زيان  ماندن به مناسبات خويشاوندي و روابط خانوادگي مي        وابسته
ـ      انتقـال دانـش و بهـره      .  اقتصادي استان دربرداشته باشد    ةبراي توسع  هـاي    اوريگيـري از فنّ

اي است كه از اين دانش و فنـاوري برخـوردار              مستلزم كنش متقابل با افراد بيگانه      ،پيشرفته
عـادتي   هاي سنتي   توان به شيوه     ديگر نمي  ،گذاري كالن نياز باشد     اشند و چنانچه سرمايه   ب  مي

اي چنـدان بـا ايـن         هـاي عظـيم اقتـصادي و توليـد انبـوه كارخانـه              ايجـاد بنگـاه   . دل بست 
 . ها سازگاري ندارد محدوديت

 ؛ر است رناني و مؤيدفر بر اين باورند كه بين رشد اقتصادي و اعتماد ارتباط مثبت برقرا              
رغم بـاال      علي ،هاي گلستان، آذربايجان شرقي و تهران       اما در استان زنجان و همچنين استان      

 شـاهد رشـد اقتـصادي بـااليي نيـستيم           ، در ميان جامعـه    1شده بودن شاخص اعتماد خاص   
توان پذيرفت ديرباوري به مراجع قضايي و قانوني و            مي ،بنابراين). 1387رناني و مؤيدفر،    (

 ،ديگر   گويان از سوي     اندك اعتماد در ميان پاسخ     ةجع اقتصادي از سويي و دامن     همچنين مرا 
تواند همچون مـانعي   اي گرديده است كه مي  اجتماعي محدود كننده   ةموجب پيدايش سرماي  

ه هاي پيشرفت   كاري  حقوقي و انجام مقاطعه    گيري قراردادهاي كالن رسمي     جدي در راه شكل   
  .تان تلقي گرددنوين از سوي مردم بومي اين اس

                                                           
1. specialized trust 
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،  روستايي ايران  ة روستايي با تأكيد بر جامع     ةتوسع،  )1383 (. و غفاري، غ   .ازكيا، م  -
  . ني:تهران

كارشناسـي   ةنام  ، پايان ثر بر آن  ؤاعتماد اجتماعي و عوامل م    ،  )1374 (.اميركافي، م  -
 .، دانشگاه شهيدبهشتيارشد

، )فـروز   مـدتقي دل   مح ةترجمـ ( هاي مـدني    دمكراسي و سنت  ،  )1380 (.پاتنام، ر  -
 . سالم:تهران

اهـا     اجتماعي و مشاركت در شور     ةمقاالت سرماي  مجموعه،  )1382 (.بخش، ك   تاج -
 .هاي وزارت كشور ، معاونت امور اجتماعي و شورادر استان فارس

 بررسـي  ؛ اجتماعي و عملكرد اقتـصادي    ة، سرماي )1387 (.و مؤيدفر، ر  . رناني، م  -
 اجتمـاعي و    ةمقـاالت همـايش سـرماي       مجموعه : در هاي ايران،   اي استان   مقايسه

 .انساني  تحقيقات و توسعه علومةمؤسس :توسعه در ايران، تهران

 هاي اجتماعي، فرهنگـي در مـشاركت سـازمان          تعيين ويژگي ،  )1380 (.غفاري، غ  -
 علـوم اجتمـاعي     ة دكتري، دانـشكد   ةنام  ، پايان اجتماعي، اقتصادي روستاييان  يافتة  

 .دانشگاه تهران

ــا، ففوكوي - ــرماي، )1379 (.ام ــم، س ــان نظ ــظ آنةپاي ــاعي و حف ــ(  اجتم  ةترجم
 . ايرانيانة جامع:، تهران)عباس توسلي غالم

هـاي    طرح بررسي وضعيت سرمايه اجتمـاعي در سـكونتگاه        ،  )1387( .كالنتري، م  -
  .ريزي استانداري زنجان ، زنجان، معاونت برنامهشهري و روستايي استان زنجان

 :، تهـران  )منوچهر صـبوري  ترجمة  (  اجتماعي ةنيادهاي نظري ب،  )1377 (.كلمن، ج  -
 .ني

 .1385، نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال )1385 (مركز آمار ايران -

 انجمـن روسـتاي     ةموردمطالع:  اجتماعي در عمل   ة، سرماي )1384 (.مرنيسي، ف  -
در شـده       چـاپ ) بـستگي سـنتي در كـشور مـراكش          نقدي بـر هـم    (ايت ايكتل   

 افـشين   ترجمـة (،   اجتماعي، اعتماد، دمكراسي و توسـعه      ةسرمايكيان،  بخش،    تاج
 . شيرازه:، تهران) حسين پويان وخاكباز

، مطالعات آمايش اسـتان زنجـان،    )1388(ريزي استانداري زنجان     معاونت برنامه  -
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