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 رنامه آمایش استان بوشهرهمکاران ب

 مدیر پروژه: رضا احمدیان

 مدیر اجرایی:                        مدیر فنی: ،مجتبی رفیعیانفیروز توفیقمشاوران عالی: 

 سونیا کریمی/ نصیبه قاسمیان / وحید مشفقیآرمان خواجه برج سفیدی حسین آرامی و رتضی ثابت قدمم

 طبیعی: گروه بررسی و تحلیل وضعیت منابع
  گروه 
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 ها:بررسی و تحلیل پیوندهای بین سکونتگاه گروه 
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 فریده آذربان

 محسن مهیمنی
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 پرنیان نورایی
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 شیدا عبدلی : میثم نصیریمدیر گروه رضا عابدین زادگان عبدی

 نسرین نزاد اهللنعمت عبداهلل زارعی علی محمودی

 زهرا محتشمی زهرا محتشمی نسرین نژاد اهللنعمت

 پرنیان نورایی یحیی جعفری گروه بررسی و تحلیل اجتماعی و فرهنگی:

 و گرافیک: GIS ،ITگروه  جناحیرامین ذوال مدیر گروه: محمدعلی محمدی

 مرتضی بیدگلیمدیر گروه: سمیه زنگنه میرطاهرموسوی

 نسرین نژاد اهللنعمت یرزاده کمندمحمد ام ملیحه شیانی

 سونیا کریمی فریده آذربان حسین بارگاهی

 وندیمهسا جالل گروه بررسی و تحلیل حوزه علم و فنآوری: یداهلل قدرتی

 موچشی رامین ساعد: مدیر گروه احمد طالبی

 بهاره مستوفیان

 علی کریمی

 شکنصفمحدثه 

 تینا گنجی

 امیر مظفری

 علی شاه رضایی

 مهسا شاه بختی

 سلیم ذوالفقاری

 زهرا فیض نژاد

 الناز امیربیگلوبالسینی

 فاطمه عمرانی

 گروه بررسی و تحلیل مشارکت شهروندی:

 مدیر گروه: رضا احمدیان

 منصور صنیعی
 نهسمیه زنگ

 طیبه صادق

 ناهید آتشی

 سونیا کریمی

 :جمع بندی گروه تلفیق و های جمعیتی:گروه بررسی و تحلیل ویژگی

 مدیر گروه: رضا احمدیان مدیر گروه: حمید حسین نسب

 فیروز توفیق یحیی جعفری
 حسین آرامی  بهزاد بهروزی اصفهانی

 عیانمجتبی رفی گروه بررسی و تحلیل نظام سکونتگاهی:

 سفیدی آرمان خواجه برج مدیر گروه: آرمان خواجه برج سفیدی :آینده نگاریگروه 

 طاها ربانی  عبداهلل زارعی مدیر گروه: طاها ربانی

 منصور صنیعی یحیی جعفری منصور صنیعی

 مسعود جودت اصل آذین باقرنیا نیلوفر دهقان شعار

 منصور مرشدی مرتضی بیدگلی 

 مرتضی بیدگلی  ل حوزه بخش گردشگری:گروه بررسی و تحلی

 صدیقه فیضی گروه بررسی و تحلیل مالحظات ایمنی، دفاعی و امنیتی: ناصر پیر حیاتیمدیر گروه: 

 رامین ساعد موچشی مدیر گروه: منصور امراللهی هدی پورپیرعلی

 علی اصغر محمدی پناه یدرحمحمدباقر  سمن ونستانی

  حسین صادقی فریده آذربان
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 پیشگفتار

 یزیربرنامهاز طرف استانداری بوشهر )سازمان مدیریت و  1164برنامه مطالعات آمایش استان بوشهر در فروردین سال 

 استان بوشهر(  به شرکت مهندسین مشاور مآب ابالغ شد.

ی آن در نیآفرنقشی خاص این استان و هایژگیوشرح خدمات موضوع قرارداد برنامه آمایش استان بوشهر با توجه به 

دوین تمتفاوت است، از آن جمله  هااستاناست که در قیاس با شرح خدمات سایر  شدهلیتشکمقیاس ملی از مراحل مختلفی  

و  اهداف اندازچشمی به تدوین پژوهندهیآبرنامه آمایش در دو سطح راهبردی و عملیانی است. سطح راهبردی با الگوی 

یاتی به عمل و سطح کندیمی مشخص المللنیبو جایگاه این استان را در سطح ملی  و  پردازدیم در استاناقدامات کلیدی 

 .پردازدیمی مختلف استان هاشهرستانر سطح د ازیموردنی هاپروژهو  هاطرح ارائه

به  مشخص طوربهآمایش مرحله سوم این مطالعات  شدهنیتدودر برنامه   ازیموردنعالوه بر این به منظور تداوم اقدامات 

ح راصلی ش و ارکان.مراحل پردازدیم شدهینیبشیپی هااستیسو  هابرنامهپایش و ارزیابی اقدامات و تحوالت ناشی از 

 خدمات به شرح زیر است :

 مرحله اول:  تدوین سند آمایش

اسناد  باشد. در فصل اول این گام،پردازد، مشتمل بر هشت فصل میگام اول این مرحله که به تدوین سند اولیه آمایش می

ربیات جهانی و تج هاروششود.فصل دوم، به مطالعه و بررسی مفاهیم، مرتبط با استان بوشهر، بررسی و ارزیابی می فرادست

یش های مکانی آمانیازها و تشکیل بانک اطالعاتی پایه و پایگاه دادهاختصاص دارد. فصل سوم، شامل مدیریت پیش

ی عمومی را به انجام اجماع سازی همکاری و  دهسازمان، تدوین ساختار، نفعیذی هاگروهیی شناسااست.فصل چهارم، 

بندی اقدامات موردنیاز اختصاص دارد. در اولویت به منظوراستان  مسائلبندی و طبقهشناسی  مسئلهرساند. فصل پنجم به می

های اصلی و استراتژیک استان صورت خواهد گرفت. در فصل هفتم، تدوین الگوی اولیه فصل ششم، تحلیل مسائل و مزیت

سناد های مطالعاتی الزم برای تهیه ارحفصل هشتم نیز به معرفی و هدایت طارزیابی سریع انجام خواهد شد و  بر اساسآمایش 

 اختصاص دارد. توسعه راهبردی و عملیاتی استان

یعی و بررسی و تحلیل وضعیت منابع طبگام دوم تحت عنوان بررسی و تحلیل وضعیت، شامل یازده فصل تحت عناوین: 

داری و سازمانی، ا -لیل سیاسی، بررسی و تحلیل اجتماعی و فرهنگی، بررسی و تحلیل اقتصادی، بررسی و تحستیزطیمح

بررسی و تحلیل مشارکت شهروندی، بررسی و تحلیل حوزه علم و فناوری، بررسی و تحلیل بخش گردشگری، بررسی و 

ها، بررسی و تحلیل تحلیل نظام سکونتگاهی استان و ساختار فضایی آن، بررسی و تحلیل پیوندهای اصلی بین سکونتگاه

گیری از مطالعات وضع موجود بوده و وضعیت موجود بندی و نتیجهنیتی در آمایش استان و جمعام –مالحظات ایمنی، دفاعی 

 دهد.ی قرار میموردبررساستان را 
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ی توسعه فضایی اختصاص داشته و شامل چهار فصل با عناوین: شناسایی وهایسنارو طراحی  اندازچشمگام سوم به تبیین 

تدوین  ی توسعه فضایی استان ووهایسناری استان، شناسایی هاتیمأمورکالن و  دازانچشمو تحلیل اهداف بنیادین، تبیین 

 باشد.راهبردهای توسعه استان می

ها و گام چهارم به تهیه طرح راهبردی آمایش اختصاص دارد. این گام چهار فصل سازمان فضایی توسعه، معرفی طرح

های کالن (، شامل توزیع مکانی سیاستPolicy Mapها )استهای ویژه موضعی و موضوعی توسعه، ارائه نقشه سیپروژه

 شود.توسعه و ضوابط و مقررات عمومی توسعه را شامل می

ذاری در گگردد و شامل چهار فصل شناسایی و برآورد منابع مالی سرمایهدر گام پنجم برنامه راهبردی آمایش تهیه می

 باشد.و برنامه راهبردی توسعه می شراکتریزی مشارکتی، برنامه توسعه استان، کلیات بودجه

گام ششم تحت عنوان مدیریت توسعه، شامل چهار فصل با عناوین: کلیات نظام مدیریت توسعه استان، نظام ارزیابی و 

ی برنامه افزار پایش و ارزیابپایش آمایش استان، پیشنهاد ارکان و تشکیالت مدیریت آمایش سرزمین و طراحی و تهیه نرم

 است. آمایش

 مرحله دوم:  تهیه طرح عملیاتی آمایش

 گردد. در این مرحله طی پنج گام، طرح عملیاتی آمایش استان تهیه و نظام پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه طراحی می

لی صیو شامل پنج فصل با عناوین تلفیق نتایج مطالعات تف پردازدیمگام اول این مرحله به انجام مطالعات تفصیلی آمایش 

ررسی شده و مدارک جدید، بمطالعات انجام بر اساسموضوعی و موضعی در برنامه آمایش، بررسی تفصیلی قابلیت اراضی 

مدخالن(،  های اجرایی استان، بررسی تجربه مشارکت شهروندی ) مشتمل بر کلیه ذیها و منابع مالی دستگاهها، برنامهطرح

ات تفصیلی و تعیین محورهای تغییر در سند آمایش استان در صورت لزوم بندی از مطالعکمبودها و نواقص آن و جمع

 باشد.می

گام دوم به بازنگری و کنترل اهداف اختصاص داشته و دارای پنج فصل بازنگری و کنترل اهداف کالن، بازنگری و 

ین های کالن و تدوکنترل اهداف خرد، بازنگری و کنترل راهبردهای دستیابی به اهداف، بازنگری و کنترل سیاست

 های اجرایی توسعه است.سیاست

در گام سوم سازمان فضایی توسعه استان ارائه خواهد شد و شامل چهار فصل با عناوین ارائه سازمان فضایی تفصیلی، 

 باشد.ها و ضوابط و مقررات عملیاتی توسعه میهای ویژه موضوعی و موضعی توسعه، نقشه سیاستمعرفی طرح

ها و دارای چهار فصل با عناوین تهیه فهرست و مشخصات اصلی طرح گرددیمبرنامه عملیاتی توسعه تهیه  در گام چهارم

، روش جرااهای توسعه به تفکیک شهرستان )شامل نوع، مکان، عملکرد طرح، مشخصات کلی، برآورد کلی هزینه و پروژه

ها، ی پروژهبندی زمانی و مالهای توسعه، اولویتاجرای پروژه منابع مالی و سازمانی برای نیتأممالی(، بررسی  نیتأمپیشنهادی 
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نگی ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهپنج های توسعه بلندمدت استان و پیشنهادات اصالحی برنامهها و برنامهطرح

 استان است.

ار شامل چهار فصل سازمان و ساختگام پنجم نیز که به طراحی نظام پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه اختصاص دارد، 

های سیاست های ارزیابی برنامه وپایش، ارزیابی و بازنگری برنامه، فرایند پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه، معیارها و شاخص

 باشد.اجرایی پایش، ارزیابی و بازنگری مستمر برنامه می

 مرحله سوم:  پایش و ارزیابی برنامه آمایش

 شود. دو گام، پایش و ارزیابی برنامه آمایش استان انجام میدر این مرحله طی 

توسعه و  پایش ازیموردنگام اول با عنوان پایش توسعه، دارای هفت فصل با عناوین تدارک استقرار سازمان و تجهیزات 

زشیابی برنامه، بررسی سعه و ارپایش تو دستورالعملافزار پایش توسعه و ارزشیابی برنامه، تهیه و ابالغ ارزشیابی برنامه، تهیه نرم

های اجرایی استان با برنامه عملیاتی آمایش، بررسی تحوالت و ساله دستگاههای توسعه یکبرنامه آمایش، کنترل برنامه

ایش استان ای آمدورههای میانگیری و تعیین اثرات آن بر برنامه آمایش استان و ارائه گزارشهای تصمیمتغییرات در محیط

 شد.بامی

های ها و شاخصمعیار بر اساسساله آمایش گام دوم با عنوان ارزیابی برنامه دارای پنج فصل: بررسی پیشرفت برنامه پنج

 عی و کوچکهای موضپذیری برنامه آمایش، بررسی کمبودها و نواقص برنامه، پیشنهاد بازنگریشده، بررسی تحققتعیین

 اساسی در برنامه آمایش است. هایمقیاس در برنامه و پیشنهاد بازنگری

و  اجتماعیبررسی و تحلیل  مطالعاتمطالعات برنامه آمایش استان است که دربرگیرنده  از مجموعهگزارش حاضر 

شرح خدمات   5-2-2-1و  4-2-2-1و بندهای تحلیل وضعیت فرهنگی و سرمایه اجتماعی استان با عنوان گزارش فرهنگی 

 است.
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 استانتحلیل وضعیت فرهنگی  -1-2-2-4

ها و باورهای فرهنگی برای حفظ هویت مستقل فرهنگی ضرورتی انکارناپذیر است و ارزش پرورش و تقویت آگاهانه

و مبادی فرهنگی توسعه را بررسی نماییم و از تجارب ها الزم است واقعیت در کنار این امر مهم و حتی برای پاسداری از آن

عه استفاده کنیم. در نظر بسیاری از اندیشمندان، موفقیت جوامع توسعه یافته به ملل توسعه یافته در جهت اعتالء فرهنگ جام

ها وابسته است. حدود چهار نوعی از باورها و هنجارهای موجود در آن جامعه یا زمینه مناسب برای رشد این باورها و سنت

های فکری و فرهنگی مناسب برای زمینه نهضت اصالح دینی و روشنگری، های رنسانس وقرن به طول انجامید تا با طی دوره

می شود  نگری مشاهدهگرایی و آیندهدگرایی با تکیه بر واقعرَدر سراسر دوران مذکور نوعی خِ توسعه مغرب زمین مهیا شد.

و برخی از عناصر فرهنگی مثل حاکمیت نگرش علمی بر باورهای فرهنگی، توجه معقول به دنیا و مسائل مادی، اعتقاد به 

آن  ربهتج پذیری جمعی، از نتایج محسوس این زمان به حساب می آیند. بشر امروز، دیگر فرصتها و نظمبری انسانبرا

. برداری کندها بهرهمثبت آن را با معیارهای عقالنی بشناسد و از آن یهای پرماجرا را ندارد و ناچار است نکات عمدهدوره

ا در و ما را قادر می سازد ت کردهگزینش مزایای فرهنگی دیگران را فراهم  سو امکانعد فرهنگی توسعه از یکشناخت بُ

مقابل فرهنگ قاهر و سلطه جوی غرب از ورود عناصر نامناسب و زوائد فرهنگی جلوگیری نماییم و از سوی دیگر، با چنین 

 خت. بازنگری فرهنگ خودیسالم را مشخص سا یتوان وجوه متعدد یک توسعه پایدار و راه رسیدن به جامعهشناختی می

 ها را مهیا می کند. ها و ارزشی نقادی سنتبا معیارهای عقالنی و از موضع آگاهی، زمینه

به بعد، از طرف یونسکو، در مباحث توسعه مطرح شده و از مفاهیمی است  1631ی فرهنگی از اوایل دهه مفهوم توسعه

ارزشی بیشتری برخوردار است و بر نیازهای غیرمادی افراد جامعه تأکید  های توسعه، از ابعاد و بارکه نسبت به سایر بخش

ریزی آموزشی، سیاست ی موزون و آگاهانه را به صورت برنامهدارد. این سازمان طی جلسات گوناگونی، شرایط توسعه

 .(62: 1146فرهنگی و سیاست اطالعاتی در دستور کار خود قرار داد )زیاری، 

ردند که نتیجه آن ک هشتاد در قرن بیستم بیشتر بر بُعد اقتصادی توسعه تأکید می د تا پیش از دههطور که مطرح شنهما

سبب از این  نتوسعه نیافتگی، ناپایداری توسعه و تخریب محیط زیست بویژه در کشورهای فقیر و درحال توسعه بود. به همی

ندیشمندان جایگاه دوست طبیعت در میان ا سبز، توسعه یکی، توسعهاکولوژ و به عبارتی دیگر توسعه پایدار زمان به بعد توسعه

ویژه یافت. این نوع توسعه دارای ابعاد مختلف محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی است، که در ارتباط با 

تر اساسی تر ورهنگی بسیار مهماند اما بُعد فکدام از این ابعاد در فرآیند توسعه مهمدهند. هر هم فرآیند توسعه را شکل می

ر ی هشتاد قرن بیستم میالدی درخصوص توسعه ارائه شد بیشتر بر مداهایی که تا پیش از دههپردازیاست. تحقیقات و نظریه

عوامل  شناسایی رو پیشرفت چندانی در زمینهاین زد و عامل فرهنگ چندان مطرح نبود، از عوامل اقتصادی و سیاسی دور می
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ی مؤثر و موانع نامؤثر در توسعه صورت نگرفت، این در حالی است که باالترین و واالترین عنصری که در موجودیت فرهنگ

دهد و با انحراف  و هویت هر جامعه دخالت اساسی دارد، فرهنگ آن جامعه است. فرهنگ هر جامعه هویت آن را تشکیل می

امعه آن و سالمتی آن ج ظامی قدرتمند و قوی باشد، آیندهنعتی و نای در ابعاد اقتصادی، سیاسی، صچند جامعهفرهنگ، هر

تضمین نخواهد شد. در اینجا هدف بررسی رابطه باورهای فرهنگی و توسعه پایدار است. به همین منظور ابتدا سعی خواهد 

ب برای توسعه تناسشد تعریف روشنی از رابطه فرهنگ و توسعه ارائه شود سپس رابطه توسعه و فرهنگ و عناصر فرهنگی م

 تشریح خواهد شد.

پیشرفت و توسعه، حاصل یک نگرش خاص به عالم است و بدون ایجاد این نگرش خاص، پیشرفت و ترقی ممکن نیست 

ای در و این نگرش خاص بیانگر لزوم وجود یک )فرهنگ مناسب( برای توسعه است. بنابراین عامل فرهنگ از جایگاه ویژه

های توسعه را با ناکامی مواجه خواهد ساخت )فریدون، توجهی به آن تمام برنامهتوجهی و کمیتوسعه برخوردار است. ب

جه های توسعه به آن توی فرهنگ و توسعه را کامالً شناخته و در برنامه(. بنابراین الزم است به صورت خاص رابطه1131

 کافی مبذول داشت. 

در  ای بدانیم کهکه فرهنگ را مجموعهو حائز اهمیت است: اول این رابطه فرهنگ و توسعه از دو دیدگاه قابل بررسی

ر بر فرآیند مؤث یگاه، فرهنگ به عنوان یک مجموعهای هستند، در این جاحرکت توسعه عناصر عموماً مانع یا پیشبرنده تمام

عه تلقی گرفته و محصول توس ای که در فرآیند توسعه، شکلکه فرهنگ را به عنوان مجموعهشود. دوم اینتوسعه تلقی می

 (. 1144شود، بپذیریم )براتی، می

ی توسعه. حالت اول رابطه فرهنگ و توسعه در حالت اول فرهنگ، از عوامل مؤثر بر توسعه است و در حالت دوم نتیجه

 توان به )فرهنگ توسعه( تعبیر نمود و حالت دوم را به )توسعه فرهنگی(.را می

ای بالقوه غنی که منطقهباشد. با وجود ایندارای موقعیت مناسب جغرافیایی، معادن و منابع طبیعی فراوان می بوشهر استان

های دولتی هم نتوانسته گره و کمک کشور است که سرمایه گذاریدهد جزء مناطق محروم است اما آمار و اسناد نشان می

 ممالک را باید در بنیادهای فرهنگی آن جستجو کرد. تجربه استان به نظر می رسد که توسعه نیافتگی .ایداز مشکالت آن بگش

راین پذیری داشته باشند.  بنابموفق هم نشان می دهد که توسعه در جایی رخ می دهد که نهادهای اجتماعی آن ظرفیت توسعه

ها الزم است بیش از همه بر رفع مشکالت فرهنگی تمرکز ها و تالشدن به اهداف توسعه، در انتخاب استراتژیبرای رسی

پذیر های فرهنگی توجه شود که این مسئله با توسعه تفکر علمی، تحول فکری و درک منطق اقتصادی امکاننموده و به اولویت

ایل سازی افکار عمومی به توسعه نمرحله تحول فرهنگی، فکری و آماده تواند بدون گذر ازای نمیمی باشد زیرا هیچ جامعه

شود. پیشرفت و توسعه، حاصل نگرش خاصی به عالم است و بدون ایجاد این نگرش خاص، پیشرفت و ترقی ممکن نیست 

http://k-b.ir/
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 ص رابطهابنابراین الزم است به صورت خ .برای توسعه است« فرهنگ مناسب»که این نگرش خاص بیانگر لزوم وجود یک 

 عهاز دیدگاه پارسونز مهمترین وجه و اساس توسعه، توس در برنامه توسعه به آن توجه شود.شناخته و  فرهنگ و توسعه را کامالً

بل از و ضرورت دارد ق های مختلف نیز تحقق پیدا کندفرهنگی است که بدون انجام آن امکان ندارد توسعه واقعی در حوزه

ها و رفتارهای فرهنگی مناسب برای تحقق توسعه را در جامعه ها، هنجارها، نگرشها، ارزشحرکت به سمت توسعه، سنت

گی ها و رفتارهای فرهنها، هنجارها، نگرشها، ارزشایجاد کرد. در این راستا الزم است در ابتدا به شناسایی و تقویت سنت

اند، یگانه شود، زیرا فرهنگ و اقتصاد دارای خاستگاهی ، تالشی سنجیده و سیستماتیک انجاماستان بوشهرمناسب برای توسعه 

 ها کاوید.دو را باید در خاستگاه آندو جامعه است و لذا نسبت اینخاستگاه هر

 یابد،می خاص تحقق فضایی چارچوب در نگرجانبههمه رویکرد یک با سرزمین آمایش و پایدار توسعه که جهت آن از

 – کالبدی و سیاسی، اجتماعی اقتصادی، هایبخش سایر کنار در آن هایبخش و اجزاء از یکی عنوان به فرهنگی نظام

 سازند. درمی را یک سرزمین عنوان تحت ای واحد مجموعه یکدیگر کنار در هابخش این تمامی که می شود تلقی فضایی

 تلقی، طرز این شود. درمی هسرزمینی توج چارچوب یک درون هابخش میان عملکردی و کارکردی روابط به رویکرد این

 ارائه و مختلف جهات از ایمنطقه هایعدم تعادل با رویارویی هایراه جستجوی در سرزمین آمایش رویکرد که آنجائی از

 است، سرزمین سطح در مختلف هاینظام و هابخش میان پایدار و جانبههمه متوازن، توسعه تحقق برای مناسب راهکارهای

 این شود. درمی محسوب فرهنگی منابع نهایت در و هاها، پتانسیلتوانمندی امکانات، از ایمجموعه مثابه به فرهنگی نظام

 منابع، فرهنگی آمایش پایدار، توسعه از هدف شود.می تلقی آمایش فرهنگی اهداف از یکی خود فرهنگی توسعه رویکرد،

 اهداف از سرزمین سطح در فرهنگی منابع تعادل و توازن ت.اس سرزمین درسطح فرهنگی هایسرمایه و هادارایی نیروها،

 شود.می محسوب آمایشی

 ارچوب نظری مطالعات فرهنگیچ

 تعریف فرهنگ

برای درک دقیق و جامع از مفهوم فرهنگ، در این پژوهش به طور خالصه چند تعریف از نظریه پردازان و متفکران 

ام از این تعاریف جنبه هایی از فرهنگ را مورد تاکید قرار می دهند که به شناخته شده استفاده خواهیم کرد. چرا که هر کد

 ما در شناخت بهتر و بیشتر اجزا و عناصر تشکیل دهند فرهنگ کمک می کند. 

 باورها، ت،شناخ که است ایپیچیده مجموعه شناسیقوم در کلمه وسیع مفهوم به تمدن، فرهنگ یا "ادوارد بانت تایلور"

 می کسب جامعه عضو عنوان به انسان که گیردمی بردر عادات را یا هاقابلیت دیگر رسوم و و آداب حقوق، ،اخالق هنرها،

 (.1132کند )توحید فام، 
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 زندگی لیتک فرهنگ تیلور، نظر از. نورماتیو ندارد به اصطالح یا هنجاری جنبه که است این تیلور در تعریف مهم نکته 

 اصخ را فرهنگ خواهدنمی یعنی ندارد، و انحصارگرایانه کنندهمحدود ایجنبه تعریفش وراین از. است انسان اجتماعی

 آن معیج خصلت تعریف، این مشخصه وجه. چارچوب بگنجاند این در را بشریت از بخشی فقط و بداند معین هاییجامعه

. دانست موروثی را نآ بتوان که نیست چیزی: اکتسابی دارد جنبه فرهنگ که بینیم می تیلور تعریف در گذشته این از. است

 کند. بازی نمی نقشی جااین در بیولوژیکی عامل دیگر عبارت به

 فرهنگ، .داندمی واقعی رفتارهای و هنجارها ها،ارزش مادی، فرهنگ شامل وسیع، دید یک در را فرهنگ "مالینوسکی"

 وها یشهو اند  نظیر اعتقادها انسان حیات غیرمادی امور و یماد ابزارهای شامل؛ اجتماعی کلیتی پیچیده، یا و ابتدایی خواه

 (.1146کند)پناهی،  می توانمند است، مواجه آن با که محسوسی امور با مقابله به را انسان که استها عادت

ش قن آن به باورمندی و حفظ که گیرد دربرمی را جامعه هر خاص باورهای و هاارزش از ایمجموعه "تالکوت پارسونز"

 و متقابل اجتماعی روابط محصول طرف، یک از را فرهنگ کند. پدیده می ایفا جامعه یک تداوم در ایکنندهتعیین و حیاتی

 پرورش و آموزش را فرهنگ پارسونز شناسان،مردم سنت از پیروی به. داندمی روابط این یکنندهعامل تعیین دیگر طرف از

 (.1154داند )آشوری، مشترک می و انتقالی

 تواندمی و است مربوط بشری عمل هایو فراورده رفتار به که الگوهایی آن از است عبارت در تعریف پارسونز  فرهنگ

 یا شده الگو هایهمچنین فرهنگ سیستم .شود فراداده به نسلی نسلی از بیولوژیکی هایدخالت بدون یعنی، برسد؛ ارث به

 یستمس شده نهادی الگوهای و افراد شخصیت شده درونی اجزاء و های کنشریگیجهت تحت که نمادها از ای یافته سامان

 درآید.  اجتماعی

 اصطالح این داند. می فرهنگ و عمل اندیشه یپذیرفته و همگانی هایرسم و راه برای کلّی فرهنگ را اصطالح "یانگ"

 به گذشته از فرهنگ این، بر افزون. شودمل میشا اند،پرورانده گروهی زندگی در مردم که قومی، را هایروش و راه تمامی

 (.1131رسد )پهلوان، می ما

 غیرمادی و مادی عوامل از و است جامعه یک باهمستان، یا گروه، یک در عادتی مشترک رفتار هایصورت فرهنگ،  

 ها،زشار و دیدها، ها،انگاره ها،پایدار عادت و یافتهسازمان بیشکما الگوهای به دارد اشارت اصطالح این .است شده ساخته

 و مشترک هایها عادتها، نگرهانگاره از است ترکیبی فرهنگ .شودمی فراداده کودک بهها بزرگ از رشد دوران در که

 آدمی پرورانده شده است.  همیشگی و بازگردنده نیازهای( برآوردن) جهت در که یکسانی بیشکما

 مچنینه جامعه؛ یک در افراد یپرورانده یا آموخته یاندیشه و رفتار، احساس، را فرهنگ مانع و جامع تعریف "بیدنی"

 داند.اند، مینمایانده خود از تاریخ طول در بشری هایجامعه که ایو هنری اجتماعی، عقلی، هایآرمان هایشکل یا الگوها
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 اییاجتماع نهادهای و جامعه، در افراد یاندیشه و احساس رفتار، فنون، یآموخته هایدر این تعریف فرهنگ به صورت

و حاصل  پویا فرایندی توانمی کل در را بشری کنند، اشاره دارد. فرهنگمی همکاری مشترک هایبه هدف رسیدن برای که

 به رسیدن برای از طبیعت برگزیده امکانات یتوسعه شامل و دانست، طبیعی محیط همچنین و بشری طبیعت 1یخودپرور

 فرد یدهش پرورده شده یا کسب یاندیشه و رفتار شامل فرهنگ به نظر بیدنی هر .ستزندگی اجتماعی و ردیف هایهدف

 برای و اقرار دارندها بدان جامعه اعضای که ستایاجتماعی و هنری، عقلی، هایآرمان شامل همچنین است؛ جامعه در

 کوشند.میها آن با همسانی

های مرس ها،آن پوشیدن لباس چگونگی داند؛می اطالق جامعه یک اعضای زندگی وهشی یمجموعه را فرهنگ "گیدنز"

 نهمچنی. گیردمی در بر را همه فراغت، اوقات هایسرگرمی و مذهبی مراسم کارشان، الگوهای خانوادگی زندگی و ازدواج

 یوتر،کامپ ماشین، و کارخانه خیش، ،کمان و تیر مانند. است مهم هاآن برای و کنندمی تولید که شودمی شامل کاالهایی

 .(1133و مسکن )صبوری،  کتاب

 کنند،یم پیروی آن از که هنجارهایی دارند، معین گروه یک اعضای که هاییارزش از است عبارت به نظر گیدنز فرهنگ

 هک هستند معینی قواعد و اصول هنجارها آنکه حال هستند، انتزاعی هایآرمان هاارزش. کنندمی تولید که مادی و کاالهای

 هستند. اجتماعی زندگی در نبایدها و بایدها دهند نشان هنجارها. کنند رعایت را هاآن رودمی مردم انتظار از

 اجزای فرهنگی

د. باشمربوط به موضوع تحقیق می یهنجارهاو هاعقاید و آگاهی کاالها،ها، ارزشاز  ایهمنظور از اجزای فرهنگی مجموع

 باشد. نباید آگاهی را با دانش علمی یکسانها از میان گروه، جامعه و کنشگران اجتماعی میک و تعاریف واقعیتآگاهی، در

ها معانی و تعاریفی هستند که جنبه اجتماعی و عمومی دارند. ارزش عبارت است از معیار تعریف وضع مطلوب شمرد. آگاهی

به صورت نامشروط و غیرپیامدگرا هستند که وضع مطلوب را برای کنشگر  های مختلف کهامور و معیار انتخاب در میان گزینه

باشند. هنجارها در ذات خود مشروط های خاص، پیامدگرا و مشروط میدهد. هنجارها قواعد عمل ناظر بر موقعیتنشان می

زای فرهنگی توسعه بدون ، اجپژوهشاند. در این های قطعیها ضرورتبه زمان و مکان و اعمال دیگران هستند، ولی ارزش

تفکیک آن به چهار عامل فوق در نظر بوده و بررسی شده است. از سوی دیگر مجموعه اجزای فرهنگی توسعه به صورت 

یک منظومه و ارتباط و جایگاه اجزا نسبت به یکدیگر و نسبت به مقوله توسعه در طراحی الگویی برای دستیابی به توسعه 

 های مختلف نسبت به فضایاز اجزای فرهنگی ورود به فضای مفهومی آن واژه و بیان دیدگاهیک مدنظر است. در مورد هر

                                                      
1 self-cultivation 
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یک از اجزای فرهنگی به عنوان جزئی از یک منظومه یک و اختالف نظرهای موجود هدف تحقیق نبوده، بلکه هرمفهومی هر

 . تاجزای فرهنگی توسعه بوده اس یهدر نظر گرفته شده و هدف اصلی طراحی منظوم

 و کارکرد آن در دو سطح طبقه بندی می کنند. شناسان فرهنگ را از حیث ویژگیجامعه

 ها.اعتقادات ونگرش و رفتارها، ،ها، هنجارهاارزش شامل(: اساسی)معنوی  – 1

کتاب، مطبوعات، هنر، سینما، زبان،  :مثل فرهنگی و ابزارهای کاالها، خدمات، محصوالت شامل (:مشهود)مادی – 2

 .و غیره و سنن رسوم و بآدا

 مفهوم توسعه فرهنگی

ر اای به ویژه در روابط میان کشورهای استعمارگر و استعمدوم، تغییرات و تحوالت وسیع و گسترده جنگ جهانی بعد از

ن سوم در یک فرایند طوالنی سعی و جها کشورهای در حال توسعه شده به وجود آمد. بعد از آنکه متفکران و روشنفکران

 یافتگیتواند به توسعهها باشد و نمیتواند پاسخگوی دردها و نیازهای آنو خطا، متوجه شدند که الگوی توسعه غربی، نمی

در این خط مشی، به جای الگو ( 131: 1144)ازکیا و غفاری،  روی آورند "زای درونتوسعه"، به سوی سیاست منجر شود

های خودی، بومی و ملی به عنوان نقطه آغازین هرگونه حرکت روبه جلو فرهنگ مغرب زمین، بر فرهنگ و ارزشگرفتن از 

تاکید شده و الگویی توسعه غربی، یک الگویی وارداتی شمرده شد. از آن زمان به بعد، فرهنگ آهسته آهسته در کانون توجه 

ن تربیتی، سازما“یونسکو“ی این فرایند،حال خیز قرار گرفت. در ادامهریزان جهان به ویژه در کشورهای در متفکران و برنامه

وارد میدان شد و به عنوان مرکز اصلی طراحی و کارشناسی فرهنگ  تربه صورت جدی سازمان ملل متحد علمی و فرهنگی

انجام داد  قرن بیستم ی هفتادها و اقداماتی که یونسکو در دههها و کوششاقدامات خود را آغاز کرد. در اثر همین تالش

 به بعد به صورت رسمی وارد ادبیات توسعه شد 1631ی پدید آمد و از اوایل دهه“توسعه فرهنگی“بار مفهومبرای اولین

 (.1146)محمدی، 

و  یافتهعهر کشورهای توسیافته هم دبا گذشت زمان و گسترش اجتماعات توسعه یافته، مشکالت و ابعاد مخرب توسعه

فقر  محیطی، تداومهای زیستشورهای در حال توسعه و جهان سوم آشکارتر شد. ویرانی طبیعت، افزایش آلودگیهم در ک

محمدی، ) های اجتماعی، شیوع فساد و ....از کارکردهای پنهان توسعه در کشورهای توسعه یافته به شمار آمده استو نابرابری

، گذشت زمان نشان داد که بسیاری از این های کالنهزینه ها و صرفاما در کشورهای در حال توسعه، بعد از تالش( 1146

لبته ا کشورها نه تنها به توسعه دست نیافتند بلکه در وضعیت نابسامانی و پریشانی فرهنگی و سردرگمی سیاسی قرار گرفتند.

ایه، عدم عدم انباشت سرمتواند متفاوت باشد، مانند فقدان دولت کارآمد، فرایند شکست توسعه در کشورهای مختلف می

تواند اما آنچه به عنوان وجه مشترک در اکثر قریب به اتفاق این کشورها به عنوان عامل و دلیل اساسی می. وجود نیروی انسانی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85
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 زا روی آورند. به عبارت دیگر توسعه رازا، به توسعه ی بیرونمطرح باشد، این است که این کشورها به جای توسعه درون

 های خود آغاز نکرده بلکه هر آنچه را که در غرب اتفاق افتاده بود، کامالً الگو قرار دادند.هنگ، تاریخ و سنتمطابق فر

و سنت  ها با دستکاری در فرهنگآن های سنت، مدرنیته و توسعه شکوفا شدند. به عبارت دیگرکشورهای غربی بر ویرانه

شان با سعه دست یابند اما کشورهای دیگر از آنجا که فرهنگ و سنتخودشان، توانستند مسیر تجدد را باز کنند و به تو

های ها عمل نمایند. تقلید و پیروی از الگو و شاخصتوانند گام به گام مانند آنفرهنگ و سنت مغرب زمین متفاوت است، نمی

های و ناهماهنگی با ارزش داریام سرمایهای که در غرب اتفاق افتاده به دلیل خاستگاه بیرونی و ماهیت طبقاتی نظتوسعه

 .فرهنگ خودی، در کشورهای توسعه نیافته موجب بروز تعارض روانی و بحران هویت فرهنگی شد

 تواند نقش آفرین باشد؟ در پاسخ به اینتوسعه می یمقوله پرسش اساسی این است که فرهنگ یک جامعه چگونه در

ظیمی در اند، نقش عگی که در نهادهای یک جامعه تثبیت شدهرهنف و سیاسی اقتصادی، رفتارهای گفت توانمی  پرسش

 کنند.فرآیند توسعه آن جامعه ایفا می

ابل توجه را یکی از تعاریف ق "ژیرار اگوستین"توان تعریف تعابیر مختلفی درباب توسعۀ فرهنگی وجود دارد. اما می 

سب برای افراد جامعه به منظور شناخت جایگاه آنان، افزایش ایجاد شرایط و امکانات مادی و معنوی منا»این مفهوم برشمرد: 

، بهبود پذیری، نظم و انضباطعلم و دانش انسانها، آمادگی برای تحول و پیشرفت و پذیرش اصول کلی توسعه نظیر قانون

 (1142ن، )آگوستی «معنوی برای همه افراد جامعه های علمی و اخالقی وروابط اجتماعی و انسانی، افزایش توانایی

ک جامعه پیشرفت زندگی فرهنگی ی توسعه و» سازمان جهانی یونسکو نیز توسعه فرهنگی را چنین تعریف نموده است: 

)محمدی،  «های فرهنگی، به صورتی که با وضعیت کلی توسعه اقتصادی و اجتماعی هماهنگ شده باشد.با هدف تحقق ارزش

1146) 

که از سویی زمینه ساز و علت توسعۀ ابعاد دیگر جامعه است، در دیگر سو،  طورهمان فرهنگی توسعه که داشت توجه باید 

 نماید.باشد. بدین معنی که پیشرفت همه جانبۀ جامعه خود به رشد و بالندگی فرهنگ، کمک شایانی میمعلول آنها نیز می

کننده ش تعیینی، آنچه که نقفتگیا توسعه فرآیند در اجتماعی عناصر دیگر بر فرهنگ اولویت علیرغم دیگر، عبارت به 

نهایی را برعهده دارد، نوع کنش و واکنش یا به عبارت بهتر نوع تعامل مثبت در قالب یک ارتباط دیالکتیکی میان فرهنگ و 

 .(1133)عیوضی،  عناصر دیگر جامعه همچون اقتصاد، سیاست و... است

ته د برنامه هایی برای تمامی ابعاد جامعه ارائه گردد. این نکبنابراین در ترسیم یک الگوی مناسب برای توسعه جامعه، بای

ریزی باید شرایط حاکم در یک جامعه کامالً در نظر گرفته شود. به عبارت دیگر هر نیز نباید فراموش شود که در این برنامه
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ه باشد، نیز مد نظر قرار نداد اندازه که یک الگوی توسعه از جامعیت برخوردار باشد، تا زمانی که مختصات بومی آن جامعه را

 مثمر ثمر نخواهد بود.

 ها و اصول کلی توسعه فرهنگیابعاد، ویژگی

 اصول

ی فرهنگی، ، یونسکو و کشورهای دیگر در خصوص توسعه31و  41یهای دههها و فعالیتبا مطالعه و بررسی نظریه

ها، روابط اخالقی و هنجارهای مناسب و خلق ارزشایجاد تحول  ی فرهنگی؛ اوالً عبارت است ازتوان گفت که توسعهمی

کند. دوماً، توسعه فرهنگی مربوط به تغییر و های الزم را در قالب اجتماع فراهم میکه برای ارضای نیازهای آدمی، زمینه

یستایی ا الملل. سوماً، توسعه فرهنگی در دو بعدتحوالت فرهنگی در داخل یک مرزبندی سیاسی است نه معطوف به سطح بین

 (.1146)محمدی،  و پویای مطرح است

 ابعاد

 . های فرهنگی برای تمام شهروندانتوسعه فرهنگی عبارت است از توزیع عادالنه ی امکانات و فرصت :بعد ایستایی

 معطوف به ایجاد تغییر و تحول در عناصر فرهنگ به منظور انطباق آن با شرایط زمانی و مکانی و در نتیجه :بعد پویایی

 (.1134)نظری،  پاسخ گو به نیازهای زمانه است

 هاویژگی

شود. به عبارت دیگر توسعه توسعه فرهنگی، خاصیت ملی دارد و در درون هر کشور و جامعه ی خاص انجام می. 1

ریخی خود، های تاتواند مبتنی بر سنتو جامعه می فرهنگی در هر کشور با کشورهای دیگر متفاوت است و کشور

 ت. متفاوت اس“جهانی شدن فرهنگ“رهنگی خاص خود را داشته باشد. بنابراین توسعه فرهنگی با توسعه ف

های ژرف و تطبیقی است بدون این ریی فرهنگی، پژوهشگذاو سیاست برنامه ریزی توسعه فرهنگی نیازمند. 2

ها و . توسعه فرهنگی مبتنی بر ارزش1از غنای الزم خواهد بود.  بی بهره ها اقدام فرهنگی، فاقد درونگری وپژوهش

های فرهنگی وجود دارد زیرا بر اساس تعاریف ارزش داوری خاصی است. به عبارت دیگر در توسعه فرهنگیاخالق 

هنگ که فر» ر نخواهد بود. بنابراین در مفهوم توسعه پایدارها قابل تصومورد توافق، جدا سازی فرهنگ از ارزش

لب آن و توسعه در قا هدر واقع نوعی داوری ارزشی مبتنی بر فرهنگ، به رسمیت شناخته شد «رکن اساسی آن است

 (1131)پهلوان،  دوشمیمطرح 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
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 شاخص ها

ی را به های توسعه فرهنگترین شاخصن مهمتوای توسعه فرهنگی بیان شد، میهای که دربارهاز مجموع تعاریف و نظریه

. رویکرد تعاملی با دیگر 1. نگاه مثبت به دنیا و امور دنیوی 2گرایی و اهمیت دادن به نقش عقل . عقل1قرار زیر برشمرد: 

 (.1131)فریدن،  آزادی بیان . باور به4ها فرهنگ

با قبول و پیگیری پروژه و پروسه توسعه، در ابتدا باید به شناختی مناسب از رویکردهای مورد قبول و تایید شده علمی 

ارتقای  اسب جهتدست پیدا کرد. در زیر به شرح و تفسیر مکاتب توسعه توجه می گردد تا در راستای کار الگوهای من

 توسعه اجتماعی و فرهنگی مدنظر قرار گیرد.

 مکتب نوسازی 

ر شناسان مکتب نوسازی دباشد. جامعههای غالب در ادبیات توسعه مطرح میدیدگاه نوسازی به عنوان یکی از دیدگاه

های و غالب شدن کنشها ها و دگرگونی در کنشبه ابعادی چون تفکیک و تمایز اجتماعی نقش مفهوم نوسازی معموالً

ر کشورهای داخلی د عقالنی و منطقی در بین افراد جامعه توجه دارند. نوسازی، دیدگاهی است که در پی تبیین موانع درونی و

ساختارهای درونی و داخلی جوامع را آماده و مستعد پذیرش باید باشد. به تعبیری این نظریه معتقد است جهان سوم می

بی است و بر توسعه یافته غر یم. الگوی عملی آنها تجربه تاریخی مغرب زمین و کشورهای پیشرفته وهای نوسازی سازپویش

 آنچه که در مغرب زمین محقق ل و کمال مطلوب شمردنِآنیز به واسطه ایده ای که از آن برخوردارند ومبنای دیدگاه تطوری

ته و با عنایت به سازوکارهای درونی کشورهای توسعه یاف شده است، به نوعی الگوی توسعه و متجدد شدن غربی را پذیرفته

وسعه در کشورهای غیر غربی و ت فقدان تحقق این سازوکارها را ساز توسعه یافتگی و متجدد شدن آنها شده است،که زمینه

حل و راه هبه ارائ غربی است،های که برخاسته از مدل پژوهش خود، کنند. همچنین بر مبنای جستجو ونیافته جستجو می

 م داشتن،نظ گرایی،تعقل پردازند. طرفداران این دیدگاه عناصری چون خردورزی ونویسی در خصوص این کشورها مینسخه

نوسازی  های اولیه جریانگر بودن و عناصر دیگر را به عنوان خمیر مایهمحاسبه نبودن، تقدیرگرا مشارکت، سازمان داشتن،

ح در قالب سه سطها د را با توجه به وضعیت موجود، بدون توجه به گذشته تاریخی آنسطوح تحلیل خو شمارند وبر می

متغیرهایی چون وجود  های روانی، امتیازهای فردی ودر سطح خرد بر عواملی چون زمینه دهند.خرد، میانی و کالن قرار می

بنگاه داران و غیره تأکید دارند. در سطح میانی ها، حاشیه ای، جوانان و نوگرایی آنهای انسان تجار، روشنفکران و مروجین،

هادی  و ها و گروهای پیشروانجمن های تعاونی،شرکت تولیدی،های سازمان کارخانجات و بر عواملی چون وجود مدارس،

 تش،نظام بوروکراسی دولتی و ار نظام آموزشی، در سطح کالن نیز بر چگونگی نظام ارتباطات، شوند.و غیره متمرکز می

در قالب این دیدگاه کارهای تجربی زیادی هم صورت گرفته است در این  کنند.صنعتی شدن و غیره توجه می شهرنشینی،

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 از ذارگ عنوان تحت میانه خاور ، در”لرنر کاردانیل”، ”دیویداسمیت و–آلکس اینکلس ”توان از کارهای تجربی زمینه می

 . (1144)ازکیا و غفاری،  های نظری این دیدگاه به آنها خواهیم پرداختثبح در برد، که نام را”راجرز اورت"، سنتی جامعه

  های نوسازی روانیحوزه نظریه

واحد تحلیل و مطالعه خود را در سطوح میانی و عمدتا فردی قرار داده اند. به عبارتی واحد  نظریه پردازان این حوزه،

رن است. نظریه پردازان این حوزه نقطه شروع نوسازی را در نوسازی های شخصیتی افراد در جوامع سنتی و مدتحلیل آنها نظام

نوسازی  های نوسازی یعنیبینند و معتقدند که با تحقق نوسازی و نو شدن انسان سایر جنبهانسان و نظام شخصیتی او می

متمرکز بر  ندارند، بلکه های پهن دامنه اجتماعیکنند و کاری به ساختاقتصادی و فرهنگی ظهور پیدا می سیاسی، اجتماعی،

کنش ها، رفتارهای فردی و بین فردی در سطوح خرد و میانی هستند و به این دلیل نظریه پردازان این حوزه بیشتر از منظر 

سمیت، ا و اینکلسنگرند. در این حوزه نظریه صاحب نظرانی چون روان شناسی اجتماعی به مسائل مربوط به نوسازی می

 توجه قرار می دهیم. ز موردوراجر لند و کله مک

 اینکلس و اسمیت

اینکلس و اسمیت از جامعه شناسانی هستند که به ابعاد روانی تغییر اجتماعی و نوسازی توجه دارند. به عبارتی نقطه شروع 

ت بر یخصوص» گوید که:شمارند. اینکلس میدانند و انسان و معیار هایی را بر میتجدد و نو شدن را در نوسازی انسان می

شود و دیگری به وجه نظرها، یکی به محیط وی مربوط می یکی داخلی و دیگری خارجی، جسته انسان نو دو جنبه دارد:

نعتی ارتباط توده ای، ص تعلیم و تربیت، آنها عناصر محیطی را در قالب متغیرهایی چون شهری شدن،« ارزشها و احساسات او

ها و های درونی در خصوص انسان نو و مدرن به ویژگیبینند و برای معیارمی کار در کارخانه و غیره سیاسی شدن، شدن،

 :های زیر توجه دارندمعیار

وجه به بر خورداری از عقاید آزاد و ت؛ آمادگی انسان برای قبول و پذیرش تجربیات تازه و استعداد او برای ابداع و تغییر

طوف بودن او به حال و آینده تا به گذشته و برخوردار بودن از وقت مع؛ تنوع عقاید و آگاهی از اختالف آنها با یکدیگر

 کار آمد بودن یا داشتن ایده و توانمندی تسلط بر؛ مایل داشتن به برنامه ریزی و سازمان دهی امورت؛ شناسی و نظم و انظباط

 دیگران م به برابری و رعایت حقوقاحترا؛ عتقاد به علم و تکنولوژیا؛ احترام به دیگران؛ قابل محاسبه دانستن جهان؛ محیط

 دلندیوید مک کله

طرح شده م لند در ادبیات توسعه و نوسازی کراراًهای روانی مربوط به نوسازی و توسعه دیدگاه مک کلهدر میان دیدگاه

فاقد  رکند که چرا برخی از کشورها برخوردار از توسعه هستند و برخی دیگخود را با این پرسش شروع می است. او کار

توسعه یافتگی هستند. او به دنبال عوامل مفقوده ای است که موجب توسعه نیافتگی شده است. در جستجوی این عوامل مک 

مورد  «میل و نیاز به پیشرفت»را در نظریه نوسازی در قالب ویروسی ذهنی تحت عنوان  "انگیزش"لند مساله کله
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اصی روش خ»روانشناسی در خصوص توسعه است. و این ویروس ذهنی را  توجه قرار داده و معتقد است که این از کشفیات

سازد شود وی را وادار میداند که نسبتا کمیاب است، ولی هنگامی که در شخصی این ویروس حادث میاز فکر کردن می

خوب »ا با ه آن در ذهن شخص این ویروس نمودار اندیشه هایی است که سروکار«. ای پشتکار داشته باشدکه به شیوه ویژه

 یعنی کاراتر، سریع تر و با زحمت کمتر و با نتیجه و«: انجام دادن کاری به نحوی بهتر از پیش است »و یا « انجام دادن کاری 

ه ب های مختلف و کشورهای مختلف را بررسی کرده ولند برای تبیین تجربی کار خود ادبیات دورهمک کله باشد.غیره می

وده حضور داشته، شاهد رشد و توسعه اقتصادی آن ملت نیز ب «میل به پیشرفت» ه در ادبیاتی که ویروسرسد کاین نتیجه می

های لند یافتهلهمک ک و تولید ناخالصی ملی در جوامع معاصر قائل به نوعی همبستگی است. "نیاز به پیشرفت"ایم. وی بین 

ند درونی لداند. به نظر مک کلهداری میروحیه سرمایه و خود را نزدیک به اندیشه ماکس وبر در خصوص اخالق پروتستان

پذیری از همان اوایل زندگی افراد باید صورت گیرد و سپس از طریق از طریق فرایند جامعه "میل به پیشرفت"ساختن 

خود از  ل کهها این میل را باید تقویت کرد. او در خصوص تقویت این نیاز و میهای الزم و مطبوعات و سایر نوشتهآموزش

ممکن عقیده و انگیزه برای  یرهبری هر کشور باید با هر وسیله -1: آن تحت عنوان ویروس ذهنی نام برد و مواردی چون

ضرورت آموزش عالی زنان در -1های آموزشی برای تقویت انگیزش بازرگانان، برگزاری دوره-2، توسعه را افزایش دهد

نیاز به "لند میل و کند. به نظر مک کلههایی جهت رشد و توسعه اقتصادی مطرح میهکنار آموزش مردان، را به عنوان توصی

را نباید تنها عامل الزم برای نوسازی تلقی نمود، بلکه باید آن را به عنوان عامل کلیدی در نظر گرفت. نیز باید توجه  "پیشرفت

 یشرفت،که یکی از آنها فضیلتی شخصی، یعنی میل به پداشت که انگیزش به نوسازی از لحاظ روانشناسی دارای دو جنبه است 

اقتصادی های یعنی عالقه به سعادت دیگران و در نهایت معتقد است که برای احراز موفقیت و دیگری فضیلتی اجتماعی است،

ردن سطح رفاه ببه دو عنصر روانی نیاز است که یکی از آنها میل به اثبات برتری خود بر دیگران است و دیگری نیاز به باال 

لند در خصوص شرایط اجتماعی مؤثر در نیاز به موفقیت به عواملی چون آموزش در خانواده، طبقه مک کله عمومی است.

 (1144)ازکیا و غفاری،  کندتحرک اجتماعی و ایدئولوژی اشاره می اجتماعی و والدین،

 اورت راجرز

فردی  شناسی نام ببریم که با تأکید بر متغیرهایتوانیم به عنوان جامعهدر میان نظریه پردازان توسعه و نوسازی از راجرز می

رداخته نوگرایی در میان روستاییان پهای در قالب بحث خرده فرهنگ روستایی به پویش ،دهای شخصی افراو مربوط به نظام

ن را جدید ندیشه و نظری نیست که فرد آا به نظر راجرز تغییر چیزی جز کنیم.در اینجا به اختصار به اندیشه او اشاره می است.

اندیشه به  یابد و قبول یکاز منبعی منتشر و اشاعه می پندارد و شیوع به معنای فرآیندی است که اندیشه و نظری نومی و نو

راجرز با توجه به تعدادی از مطالعات خود چنین نتیجه گرفت که در بعضی  معنای تصمیم به تحقق بخشیدن کامل آن است.



تحل  یربرس  ریزی استان بوشهرسازمان مدیریت و برنامه   
تحل یو فرهنگ  یاجتماع  تی وضع  لی و 

 تان(اس  یاجتماع  هیو سرما یفرهنگ  تی وضع  لی )

 

 
 5002212B0021303011RE105970718 م 

 
12 

های دیگر بیشتر است. به نظر او فرایند قبول یک اندیشه نو که ها عموما زمینه برای نوآوری نسبت به فرهنگاز فرهنگ

(عالقه 2(آگاهی 1 یابد:متضمن یادگیری آن اندیشه و همچنین تصمیم گیری درباره آن است، در پنج مرحله عینیت می

راحل یک از این مپذیرند هرظر راجرز کسانی که اندیشه نوعی را سریع میبه ن (قبول آن اندیشه نو.5(آزمایش 4(ارزشیابی 1

پذیرند هر یک از این مراحل را نیز به کندی پشت سر گذارند و بر عکس کسانی که دیر میرا نیز با سرعت پشت سر می

ایگاه پ سایرین جوان ترند و پذیرند، ازگذارند. به نظر او معموال افرادی که خیلی زود تغییر یا روحیه جدیدی را میمی

شناسند که پا را از نظام اجتماعی خویش اجتماعی باالتری دارند. همچنین به نظر راجرز نوآوران در آغاز خود را کجروانی می

ست ا را درههایی که رفتار آنهمچنانکه دیگران نیز چنین تصوری را در مورد آنها دارند، ولی خود را با گروه فراتر نهاده اند،

فرهنگیان و کارآموزان ترویج کشاورزی را به عنوان اشاعه دهندگان و  راجرز ماموران بهداشت، دانند.هویت میدانند هممی

است  انگیزشی روانی و های فردی،داند. در نهایت اینکه راجرز در تحلیل خود متمرکز بر ویژگیهای جدید میناشران ایده

ها را جدید وجود داشته باشد که آن ید نوعی آمادگی در افراد برای پذیرش تغییرات نو وو معتقد است که از لحاظ روانی با

در قالب خرده  - ها و وجهه نظرهاها، ارزشکند. وی معتقد است که عناصری چون انگیزهتحت عنوان وجهه نظرها مطرح می

به نظر راجرز عناصر ( 116: 1144زکیا و غفاری، )اآیند. به شمار می رفتار فهم برای کلیدی و اصلی عناصر –فرهنگ دهقانی 

جدد شوند و به تعبیری مانع تاند که مانع نوآوری و پذیرش تغییرات در جوامع روستایی میعناصری خرده فرهنگ دهقانی،

 :و نوسازی اند. این عناصر عبارتند از

، م تواناییعد، دن سطح آرزوها و تمایالتپایین بو، تقدیر گرایی، فقدان نوآوری، عدم اعتماد متقابل در روابط شخصی

، دولت وابستگی به قدرت، خانواده گرایی، عدم توجه به عنصر و اهمیت زمان، چشم پوشی از منافع آنی به خاطر منافع آتی

 .فقدان همدلیو  محلی گرایی

 چارچوب نظری تحقیق: رویکرد تلفیقی توسعه فرهنگی و نوسازی روانی

ه بیان شد باشد. همانطور کدر این پژوهش تلفیق رویکرد توسعه فرهنگی با نظریه نوسازی میچارچوب نظری اتخاذ شده 

های فرهنگی آن جامعه، پشتوانه ای موثر برای خواه موجود در فرهنگ هر جامعه به عنوان سرمایهتحول عناصر توسعه گرا و

یدا موفقیت نسبی در آن، امکان بازتولید خود را پشود؛ سرمایه هایی که تنها در روند توسعه یافتگی و توسعه محسوب می

کنند. بنابراین نکته حایز اهمیت در ارائه الگویی برای توسعه فرهنگی، بومی بودن آن و حفظ هویت فرهنگی طی فرایند می

 باشد. تقلید صرف از جوامع دیگر بطور قطع نتایج ناگواری به بار خواهد آورد.توسعه می

و اهمیت دادن به موانع درونی و داخلی، ما را بر آن داشت تا از نظریه نوسازی روانی که یکی از  توجه به الگویی بومی

باشد. های مکتب نوسازی است استفاده کنیم زیرا تمرکز اصلی این مکتب بر تبیین موانع درونی و داخلی میحوزه
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اشد. در بپیش فرض اصلی این مکتب می "دنهای نوسازی کرساختارهای درونی جوامع را آماده و مستعدِ پذیرش پویش"

های نوسازی اجتماعی( واحد تحلیل خود را عمدتاً در سطح میانی و های نوسازی روانی )برخالف نظریهاین میان، نظریه

د و بیننمی "نوسازی انسان و نظام شخصیتی او"دهند. نظریه پردازان این حوزه نقطه شروع نوسازی را در فردی قرار می

های نوسازی یعنی نوسازی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قدند که با تحقق نوسازی و نو شدن انسان سایر جنبهمعت

 را در قالب رویکرد توسعه فرهنگی باز "مفهوم نوسازی انسان و نظام شخصیتی او"کنند. ما در این پژوهش ظهور پیدا می

یر دیگر داریم ، اما نوسازی فرهنگی یا به تعبی نظریه نوسازی را نگه میکنیم. به این ترتیب که این مولفه اصلتعریف می

 دانیم.توسعه فرهنگی را مقدم بر آن و در نهایت مکمل هم می

یره های شخصیتی و غهای شناختی، ویژگیهای تغییر در سطوح ارزش ها، سبکاز یک سو، نوسازی روانی به فرآیند

 ر این پژوهشد توسعه ی فرهنگیاز سوی دیگر منظور از  شود که دال بر توسعه است.ی میکند که منجر به رفتارهایاشاره می

های ایجاد تحول و خلق ارزش ها، روابط اخالقی و هنجارهای مناسب که برای ارضای نیازهای آدمی، زمینه عبارت است از

ی ر و تحوالت فرهنگی در داخل یک مرزبندتوسعه فرهنگی مربوط به تغیی همچنینکند. الزم را در قالب اجتماع فراهم می

های توسعه فرهنگی عبارت است از توزیع عادالنه ی امکانات و فرصت بعد مادی الملل.سیاسی است نه معطوف به سطح بین

معطوف به ایجاد تغییر و تحول در عناصر فرهنگ به منظور انطباق آن با شرایط  معنوی:بعد . فرهنگی برای تمام شهروندان

 .گو به نیازهای زمانه استنی و مکانی و در نتیجه پاسخزما

رد توجه را مو «فرهنگیهای داوری»ارزش بدانیم باید به نوعی ها و اخالق خاصی مبتنی بر ارزش را توسعه فرهنگیاگر 

ها قابل تصور نخواهد بود. بنابراین در مفهوم توسعه زیرا بر اساس تعاریف مورد توافق، جداسازی فرهنگ از ارزش قرار دهیم.

در واقع نوعی داوری ارزشی مبتنی بر فرهنگ، به رسمیت شناخته شد و توسعه در  (که فرهنگ رکن اساسی آن است)پایدار

 در مدل مفهومی پژوهش دیدگاه اتخاذ شده ترسیم شده است. .قالب آن مطرح شد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
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 یمطالعات فرهنگ یمدل نظر:  1نمودار 

 
 

اندیشی و ن بر سر بازسخ نهایت با توجه به رویکرد تلفیقی اتخاذ شده در این پژوهش همانطور که مشاهده می شود در

فرهنگ خودی نتیجه ای جز از دست رفتن هویت اجتماعی و تزلزل قوام جامعه  بازسازی فرهنگی است. بدون تردید، طرد

ناصر فرهنگی تقویت ع شناخت و توان بهدر پی نخواهد داشت. ولیکن در بازاندیشی فرهنگی با توجه به مقتضیات زمان، می

مانع توسعه همچون باورهای مساعد توسعه همت گماشت و به تصفیه فرهنگ از عناصر ها و ..( )ارزش ها، هنجارها، کنش

  . خرافات، پرداخت واهی و
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 فرهنگی شامل عناصری که در توسعه اثر دارند یا توصیف پیشینه تحلیل -1-2-2-4-1

ا، ارزش ه»های تغییر در سطوح همانطور که در چارچوب نظری پژوهش مطرح شد، نظریه های نوسازی روانی به فرآیند

از سوی  ست.ا "توسعه"شود که دال بر کند که منجر به رفتارهایی مییاشاره م« های شخصیتیهای شناختی، ویژگیسبک

 «ارزش ها، روابط اخالقی و هنجارهای»ایجاد تحول و خلق  عبارت است از در این پژوهش توسعه ی فرهنگیدیگر منظور از 

 معطوف به معنوی فرهنگ:بعد  کند.های الزم را در قالب اجتماع فراهم میمناسب که برای ارضای نیازهای آدمی، زمینه

یازهای زمانه گو به نایجاد تغییر و تحول در عناصر فرهنگ به منظور انطباق آن با شرایط زمانی و مکانی و در نتیجه پاسخ

 .است

 "رهنگیهای فداوری"ارزش در نظر گرفتیم که باید در آن نوعی ها و اخالق مبتنی بر ارزش را توسعه فرهنگیهمچنین 

ها قابل تصور نخواهد بود. بنابراین زیرا بر اساس تعاریف مورد توافق، جداسازی فرهنگ از ارزش را مورد توجه قرار دهیم.

در واقع نوعی داوری ارزشی مبتنی بر فرهنگ، به رسمیت شناخته  (سی آن استکه فرهنگ رکن اسا)در مفهوم توسعه پایدار

 . شد و توسعه در قالب آن مطرح شد

 در فرایند را مهمی حال عین در و پیچیده و متعدد عوامل نقش توسعه، و فرهنگ میان متقابل روابط تحلیل و تجربه

 ریزی برای برنامه فرهنگی موجود های ارزش و عوامل این از که می کند مطرح را مسئله این و سازد می آشکار توسعه

 غیرفرهنگی و عوامل عناصر فرهنگی و ارزش ها میان متقابل رابطه های کلی طور به و گرفت بهره توان می چگونه مناسب تر

 و داد تغییر باید را چه عناصری کرد. اجتماعی استفاده موجود مسائل حل برای فرهنگی نظام از باید چگونه و است چگونه

 یا جامعه در موجود های و ارزش فرهنگی نظام با که است این به منوط همه ها این کرد.  تقویت باید را ها ارزش کدام

 موجود باورهای و ها ارزش ریشه در توسعه، فرهنگ باشیم. آشنا کنیم، ریزی برنامه آن برای خواهیم می که ای منطقه

 یا نامطلوب عناصر و ها حال ارزش عین ودر کرد تقویت را ها آن و شناسایی را وسعهت فرهنگ مطلوب عناصر باید دارد. 

  .کوشید ها آن رفع برای باید که گرفت نظر در تهدیدهایی عنوان به را بازدارنده

و  عوامل نظر از ما حرکت ثانیاً داریم، قرار شرایطی چه در بدانیم اوالً باید ای توسعه هایریزیبرنامه انجام برای     

 برنامه اطالعات به این است؟ عواملی چه تابع فرهنگی متغیرهای از یک هر ثالثاً و است مسیری چه در فرهنگی متغیر شرایط

  باشند. داشته تر بینانه واقع نگرش فرهنگی، بهسازی در تا می کند کمک ریزان

 پیشرفت، به میل نوآوری، و یادگیری فرهنگ کار، فرهنگدرادامه روند بررسی باتوجه به اهمیت موضوعاتی نظیر

ینه توضیحاتی در این زمتأثیرگذاری... در پیشینه فرهنگی استان بوشهر  و نفس، تأثیرپذیری به اعتماد تعارضات، همکاری،

 آورده شده است : 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
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 کار فرهنگ

را مجموعه « رکا»امیم و بن« کفرهن»اگر ارزش ها، باورها و دانش مشترک و پذیرفته شده یک گروه وابسته را به اختصار 

 عبارت است از کار و انجام فعالیت های« فرهنگ کار»ای از فعالیت های اقتصادی  منجر به ارزش افزوده در نظر بگبریم، 

 معطوف به تولید و یا ارزش ها، باورها و دانش های مشترک و پذیرفته شده می باشد. 

 مفاهیمی اب مقایسه در. دارد جوامع پویایی سطح ارتقای در بنایی و زیر بنیادی نقش زندگی شیوه عنوان به کار فرهنگ

 امکان آوردن فراهم. است شده تعریف کمتر کار فرهنگ مفهوم آن، نظایر و عمومی فرهنگ سازمانی، همچون فرهنگ

 تأثیرگذار و اصلی های بنیان جمله از کودکی دوران از ویژه به زندگی مراحل تمام در درایت و عقل گیری براساس تصمیم

 فرهنگ که می دهد نشان ایران اجتماعی مسائل کارشناسان های بررسی. شود می محسوب کار تقویت فرهنگ و ایجاد در

 بیشتر وقوف با پیشرفته جهان در که است حالی در این. دارد قرار پائینتری سطح در پیشرفته جوامع مقایسه با در ایران در کار

 شده خورداربر فزایندهای اهمیت از کار فرهنگ مفهوم تولید و کار به آن نگرش های و نیانسا استراتژیک نیروی نقش به

 ارک مختلف سطوح در جامعه افراد همه و شده تلقی ارزش یک عنوان به کار گردد نهادینه فرهنگ کار که زمانی. است

 نمایند)جعفری وحبیبی، می کمک تصادیاق توسعه به کردن کار درست طریق از و دانسته موزون جامعه توسعه مسیر را کردن

1131.) 

 کار ویژگی های

 :می شود اشاره آنها مهمترین به زیر در که است متعددی ویژگیهای دارای کار

 .کار بودن همیشگی و دایمی

 .می انجامد خدمات و کاال تولید به

 .می شود گرفته نظر در آن برای دستمزدی

 .می شود منجر انسانی بدنی و روحی سالمت حفظ و جسمانی تعالی برقراری به

 .می گردد افراد اجتماعی نیازهای ارضای و روابط اجتماعی تقویت موجب

 .می گردد منجر اخالقی و اجتماعی مفاسد از جلوگیری و نفس تزکیه به

 (.1136 معلم، اکبری علی. )است انسان ها ضعف و قوت نقاط اندازه گیری برای وسیله ای

 صابنظران را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در زیر دیدگاه برخی

 خوبی فرادا شوندکه می موفق در صورتی صنعتی واحدهای که است معتقد شغلی رضایت و نیازها با ارتباط در هرزبرگ

 " انیاث کند، جلب را آنها رضایت که کنند عرضه ها آن به اوالً کاری بتوانند و کنند ارضاء را آنان نیازهای و جذب خود به
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 فکری و وحیر ظرفیت تحقق اساس بر سازمان یعنی بگیرند، نظر در سوم سطح ارضاء نیازهای چگونگی به توجه با را کار

 جریانکار در هایی که مسئولیت احساس و آن طبیعت اساس بر کار به عالقه ایجاد باعث وی استعدادهای و شناخت گر کار

 برگهرز سازد می فراهم را فرد با کوششهای برابر دستمزد پرداخت و ای حرفه امکانات و شود می است نظر مورد سازمان

 ,Tavasouliهستند) راضی خود کار از فرد که شود می گفته ارضاء شود افراد نیازهای این اگر که رسید نتیجه این به

1999:p139). 

 و فکری های کوشش صرف متضمن که شود تعریف وظایفی انجام عنوان به تواند می که کار است باور براین گیدنز

 که است کاری پیشه یا شغل .سازد می آورده بر را انسانی نیازهای که است خدماتی و کاالها تولید هدفشان و بوده جسمی

 نهادهایی شامل که است اقتصاد یا اقتصادی نظام اساس ها فرهنگ همه در کار شود می انجام منظمی حقوق یا مزد مقابل در

 (Giddens,1999:p517دارند کار سرو خدمات و کاالها توزیع و تولید با که است

 کار شرایط که مواردی در حتی است مهم فرد نفس عزت حفظ برای شغل داشتن امروزی جوامع در کند می اشاره وی

 یتفعال دور و مردم روانی ترکیب در ایدهنده شکل معموالًعنصر کار است. کنندهکسل مربوطه وظایف و نسبتا ناخوشایند

 (.Giddens,1999:p542روزانه آنهاست) های

 عوامل تعیین کننده فرهنگ کار

 نظیر بسیاری عوامل کلی بطور دهند؟ می تشکیل را کار فرهنگ هایی مولفه یا عوامل چه که است این اساسی سوال

 واردیم موضوع به تادبیا در. هستند موثر کار فرهنگ به دادن اجتماعی در شکل و اقتصادی محیطی، جغرافیایی، عوامل

 میزان ان،کارکن سازمان از حمایت میزان شغل، ماهیت بر کارکنان تسلط انسانی، نیروی کاری توان و آمادگی میزان نظیر

 قوانین با تتصمیما و تطابق اعتبار میزان بازخوردها، ارایه کیفیت مدیران، و سازمان کارفرما، به کارکنان تعهد و انگیزه

 این.  برشمرد توان می را عامل نه درکل. است شده اشاره غیره و کاری اخالق جمعی، کار ی روحیه و ها نگرش سازمانی،

 این. دهستن کاری سازمان و مدیریت نظام نظم شخصیت، ، حاکم فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، شرایط معلول خود عوامل

 :از عبارتند عامل نه

. میزان پذیرش تغییرات 4. نگرش مثبت به کار 1استعدادهای کاری خود  . تصویر ذهنی از2. احساس مفید بودن سازمانی 1

. میزان عدالت سازمانی 4. میزان وضوح نقش ها و روش های کار 6. نظام فرهنگی حاکم بر جامعه 5و روش های کاری جدید 

 . برخورداری از میزان وجدان کاری.6. ارزش های کار)درونی و بیرونی( 3

دالیل  و هاانگیزه کلی، طور به«  کارگریزی» هستند گریبان به دست معضل این با نوعی به که ورهاییکش سایر یا ایران در

تغییر  ای جدید فناوری همچون کاری، هایفعالیت در تغییر کرد؛ جستوجو متعددی دالیل در را آن توانمی و است مختلف
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-دخالت خود، کارکنان از مسئولین حمایت عدم یاد،ز کار ساعت سردرگم، بروکراسی ضوابط، بر روابط حاکمیت اهداف،

 هلتم بودن غیرواقعی از ناشی حد از بیش فشار کار، محیط در خانوادگی زندگی و اجتماعی شخصی، مسائل زیاد در های

 ت،رتباطاا و مشاوره نبود کار، انجام نحوهی در کافی مهارت فقدان نباشد، شاغل با متناسب که شغلی کارها، داشتن انجام

 مدیریت سبک و ارزشیابی و کنترل هایمکانیسم فقدان نیست، آنها انجام به چندانی لزوم یا اندمشکل که بسیار کارهایی انجام

 .گردد افراد در کار کیفیت انگیزه کاهش و کارگریزی بروز باعث عوامل این است تمام ممکن که

ان د به موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی و آب و هوای استبرای  بررسی پدیده کار و فرهنگ کار در استان بوشهر، بای

بوشهر، اضاع اجتماعی و اقتصادی منطقه، شیوه های عمده کسب درآمد و کار و شاخص های محلی مرتبط با پدیده کار در 

 هر یک از نواحی استان، توجه داشت.

 آن در پدیده کار و چگونگی شکل گیری در باب شرایط جغرافیایی و وضعیت آب و هوایی استان بوشهر و تاثیرات

فرهنگ کار باید گفت که شاهد هشت الی نه ماه گرم و دشوار و سه الی چهار ماه مالیم و مناسب هستیم. زندگی در این 

شرایط آب و هوایی، عمالً در شکل گیری و ظهور ففرهنگ کار و به عبارتی رویکرد به پدیده کار از نقطه نظر اقتصادی و 

ختار معیشتی در نزد مردم استان بوشهر، نقش اساسی ایفا کرده است و این نکته ای است که نباید از آن غافل شد. ظهور سا

تاثیر گذاری این عامل در شکل گیری فرهنگ کار در استان بوشهر، همه جانبه و پایدار بوده است به نحوی که حتی در 

 (.1161نیز این اثرگذاری تا حدودی قابل مشاهده است )کازرونی، روزگار معاصر که عصر غلبه تکنولوژی بر طبیعت است، 

بر این اساس کار و فرهنگ کار در نزد مردم بوشهر، تابعی بود از شرایط جغرافیایی و آب و هوایی، لذا تقسیم اوقات کار 

ی از امور از سوی دیگر یکبر اساس این شرایط اقلیمی از یک سو و نحوه بکارگیری توان و انرژی برای انجام دادن کارها و 

واضح ترین و روشن ترین مواردی است که اثرات مستقیم و فوری شرایط جغرافیایی قابل مشاهده و بررسی است. همچنین 

همراه بکارگیری ذوق و سلیقه از یک طرف و میزان مهارت و پیچیدگی در نحوه انجام کار و بکارگیری دقت و میزان آن به

طرف دیگر، تحت تاثیر این عامل، قادر به ظهور در شرایط عالی نشده و در مراحل میانی باقی مانده است، نیل به این نتیجه از 

زیرا فشار عصبی ناشی از شرایط نامطلوب آب و هوایی و دوره کوتاه مدت موجود برای انجام امور اقتصادی و تولیدی، عمالً 

کارها تبدیل می شود و این خود یکی از مختصات فرهنگ کار  به مانعی در جهت بکارگیری ذوق و سلیقه افراد درانجام

 (.113: 1136نزدم مردم بوشهر بشمار می رود و الزم است در بررسی های جامعه شناختی کار بدان بذل توجه گردد )پاکیزه، 

روی ش نیموضوع دیگری که همواره از گذشته قابل توجه می باشد همانا نقش آب و هوای نامطلوب در فرسایش و ریز

کار و ممانعت از اوج گیری و تکامل کار و مهارت کار در نزد مردم استان بوشهر می باشد. بر این مبنا می توان به این نتیجه 
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سرعت باعث افت و کاهش نیروی کار از یک سو و عدم تکامل و غنای فنون و حرفه رسید که شرایط نامساعد جغرافیایی به

 از سوی دیگر شده است.

اسی دیگر در پیوند با فرهگ کار در استان بوشهر ، ساختارهای سنتی اقتصادی و معیشتی در استان و تاثیر پذیری بعد اس

آن در شرایط آب و هوایی و اثر گذاری آن در ساختار فرهنگ کار نزد مردم بوشهر است. ساختارهای معیشتی در نقاط 

ر تفاوت و گوناگون است. مناطق ساحلی، فعالیتت های مبتنی بمختلف استان بوشهر بر حسب توانمندی ها و شرایط محلی م

دریا و ماهیگیری و در نواحی داخلی فعایت های مبتنی بر کشاورزی و دامداری محور اساسی به شمار می آید. بازرگانی و 

د. در وتجارت، بخصوص در نواحی بندری از جمله فصول مشترک در ساختارهای معیشتی و اقتصادی استان محسوب می ش

هر دوی این ساختارها و فعالیت های اقتصادی، فرهنگ کار به نحوی شکل گرفته که عمال مقوله کار  کسب درآمد را برای 

پس انداز غیر ممکن ساخته و طی فرایند جامعه پذیری رایج و منطبق با ویژگی های جامعه شناختی کار در این منطقه، افراد 

 به کار می پرداخته اند.  عمدتا به اندازه رفع نیاز روزمره

به عنوان مثال یک صیاد و یا یک ملوان در کار ماهیگیری یا تجارت دریایی تنها به اندازه گذارن یومیه به کسب درآمد 

می پردازد و از تالش مضاعف برای فزایش درآمد از یکسو و تحمل دشواری ها و سختی های بیشتر از  سوی دیگر خودداری 

 (.214: 1134، می کند )فرزین پور

از سوی دیگر در نحوه هزینه کرد و مصرف نمودن درآمدها و منابع مالی افراد و خانوارها، آنچه که به عنوان یک الگوی 

رفتار اقتصادی و ارزش اقتصادی در فرهنگ کار مردم بوشهر بویژه مناطق ساحلی مشاهده می شود عبارت است از گشاده 

تجمل گرایانه که البته به منظور کسب رفاه بیشتر انجام شده و از حسابگری اقتصادی  دستی و تا حدودی  رفتار اقتصادی

 (.116: 1136کامالً به دور است )پاکیزه، 

از سایر نکات مرتبط و ارزش ها و رفتارهای اجتماعی مرتبط با کار در این استان همانا قناعت و رضایت است. قناعت به 

و تالش در چهارچوب شرایط اقتصادی حاضر و رضایت به معنی پذیرش شرایط   معنی راضی بودن به امکانات موجود

امکانات موجود و عدم تالش برای خلق شرایط و امکانات جدید. البته این ویژگی در شرایط فعلی و ساختارهای اجتماعی و 

وف به ارزش های سنتی اقتصادی موجود در استان تا حدودی در حال تحول و دگرگونی است و عمده این ویژگی ها معط

موجود در فرهنگ کار سنتی و در گذشته به شمار می آید. در کنار قناعت و رضایت، دری از فریب کاری و ریا، تعهد در 

قبال کار از جمله سایر ویژگی های رفتار اقتصادی مردم بوشهر در چهارچوب فرهنگ کار محسوب می گردد )یاحسینی، 

1161  .) 
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ر بر اساس بررسی های جامعه شناختی فرهنگ کار می توان گفت که موارد زیر از جمله در یک جمع بندی مختص

 ویژگی های فرهنگ کار در نزد مردم استان بشهر بوده است:

اثر پذیری فرهنگ کار مردم این استان از شرایط جغرافیایی و آب و هوایی، کوتاه مدت بودن دوره انجام کار مفید در 

وران افت و کاهش کیفیت کار، عدم بکارگیری ذوق و سلیقه و دقت کافی در انجام کارها که ناشی منطقه و طوالنی بودن د

از شرایط آب و هوایی است، فرسایش سریع نیروی کار و هدر رفت انرژی و توان نیروی کار مفید بر اثر شرایط نامطلوب 

عالیت های اقتصادی و سیاق معیشت، قناعت و آب و هوایی، عالقه به حفظ وضع موجود و عدم تمایل به تحول در نحوه ف

رضایت نسبت به نحوه کار و درآمدها، وفاداری و صداقت در نحوه انجام کار، بکارگیری متعادل نیروی کار زنان و مردان 

 (.111: 1136در فرهنگ کای مردم به طور سنتی )پاکیزه، 

ا ی کِشتیِ مردم که پیامدی جز نابود شدن کشتزاران رپس از تبدیل بوشهر به پایگاه هوایی و دریایی و تصرف زمین ها

نداشت، این شیوه ی کسب و کار مردم به یکباره بر هم زده شده و همه ی کشتکاران ابزار کار خود را که تا آن زمان سخت 

خود را شکسته  ربدان دلبسته بودند، در گوشه حیاط انداخته و دیگر هیچ گاه به کشتزارهای خود روی نیاوردند و چون بال و پ

 (.144: 1131شدند )ریشهری، دیدند برای سیراب شدن از آبشخور زندگی یکسره جذب کار در شهر می

 مشارکت، همکاری و تعاون 

از حیث لغوی بر وزن مفاعله به معنای شرکت دوجانبه و متقابل افراد برای انجام امری می باشد. از  1"مشارکت"واژه   

 (.3:1131رکت نوعی فرایند تعاملی چندسویه است )ازکیا و غفاری، دیدگاه جامعه شناسی مشا

در فرهنگ علوم اجتماعی بیرو، مشارکت کردن به معنای سهمی در چیزی یافتن و از آن سود بردن و یا در گروهی 

 سهمی نشرکت جستن و بنابراین با آن همکاری داشتن آمده است. مشارکت در معنای اول از تعلق به گروهی خاص و داشت

های اجتماعی انجام رساند و به فعالیتدهد و در معنای دوم، داشتن شرکتی فعاالنه در گروهی را میدر هستی آن خبر می

مشارکت ممکن است اشکال و درجات گوناگونی مانند همکاری، همیاری، "(. همچنین 254: 1141شده نظر دارد )بیرو، 

ند، پیدا هایی که با این وظایف پیوند دارهای اجتماعی و انجام نقشد، ایفای نقشهمبستگی، انطباق، سازگاری، پذیرش، انقیا

ت را مشارک")همان(. مشارکت در این معنی، هرچه بیشتر به مفهوم جامعه شناختی آن نزدیک می شود. عالوه بر این،"کند

ای معین و از هی او در جهت نیل به هدفاند که در فرایند تعاملی بین کنشگر و محیط اجتماعنوعی کنش هدفمند نیز دانسته

 (.6:1131)ازکیا و غفاری،  "کندپیش تعیین و تعریف شده نمود پیدا می

                                                      
1 participation 
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مت مشارکت را حرکت به س "مشارکت توسعه"نیز در کتاب مشارکت و توسعه در ارتباط با مفهوم  1"هیون کائوتری"

مشارکت در توسعه راستین نخواهد بود مگر آنکه "ده است: محور تعریف کرده است و در ادامه آورزای انسانتوسعه درون

به درون ساختارهای زندگی اجتماعی وارد شده و در کارکرد عادی آن اثر بگذارد بنابراین نهادی کردن مشارکت امری 

درنظر های زیر را توان ویژگی( برای مشارکت می1666(. همچنین از نظر رهنی )43: 1131)هیون کائوتری،  "ضروری است

های توان در مورد آن به ویژگیمشارکت، کنش یا واقعیت شرکت داشتن و سهم داشتن است که در این معنی می"گرفت:

 زیر اشاره کرد:

 پذیر است.در محدوده خاصی چه از جهت هدف و چه بخشی از حیات اجتماعی تحقق -

 ز قبل طراحی شده است.باشد که اقابل استمرار و پایدار است و به دنبال تحقق امری می -

 های آن از بعد مثبت و منفی مد نظر است.دارای ابعاد ارزشی است و طرح باید و نبایدها در مورد تحقق هدف -

: 1166)رهنی،  "تواند کنترل شده یا خودجوش باشدباشد. و در نهایت مشارکت می 1و یا داوطلبانه و آزاد 2تحمیلی -

116.) 

فهوم باشد، لیکن بیشترین توسعه در مبه مشارکت به قدمت عمر زندگی اجتماعی انسان میاز نقطه نظر تاریخی توجه 

ح نظران توسعه صورت گرفته است. امروزه اصطالمشارکت و مفاهیم مشابه آن از نیمه دوم قرن بیستم و عمدتاً از سوی صاحب

 (.3: 1136رتویی،باشد)پنظران و محققان توسعه روستایی میمشارکت بیشتر مورد عنایت صاحب

در این قسمت هرچند بر مفهوم شناسی و مبانی نظری مشارکت از دیدگاه اجتماعی تاکید شد، اما به طور اختصار به نوع 

 و مثال های عینی همکاری ومشارکت در استان بوشهر نیز خواهیم پرداخت.

دودخانه، تهیه ساروج، ساختن آب انبار، انجام بعضی از کارهای تعاونی گروهی)در میان مردم نواحی بیرونی( نظیر: ان

الیروبی آب انبار، الیروبی چاه زراعی و غیرزراعی، برداشتن)چیدن( محصول خرما، حمل که از خرمن جا به خانه و کفن و 

خورشیدی و تا پیش از اختصاص  1144گرفت و درست تا سال دفن مرده و... با اشتراک مساعی عموم افراد محل صورت می

گونه کارهای تعاونی گروهی که یحتمل از بقایای یک نوع های مزروعی آنان برای پایگاه هوایی و دریایی، اینیندادن زم

د و دیمرام اشتراکی کشاورزی بدوی بود، در میان آنان رواج فراوان داشت. با این همه هر گروه، نقش خویش را در آب می

زونی صید، های بیشتر، ماهی گیر به فشته خود، سنگبر به درآوردن سنگاندیشید. کشاورز به حاصل کبه فردای کار خود می

                                                      
1 .Huen Caatevy 

2 . Spontaneous 

1 . Free 
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: 1161آورد )حمزئیان، های آب به شهر و همین طور، مرده شور در خیال مرده دیگر، شب را به صبح میسقَا به حمل مشک

ان میشه آرزوی مرگ دیگر(. با آنکه در انتظار مرگ دیگران نشستن بسیار مذموم و نکوهیده است، اما مرده شور شهر ه32

 (.145: 1145دانست)ریشهری،بود و کمبود مرگ و میر را باعث کسادی بازار خود میمی

عرف و قانون تا پیش از تاریخ انتخاب کدخدا و تشکیل اداره نظمیه در بوشهر، تقریباً یکی بود و هنگامی که پای قانون 

 شد.آمد از ریش سفیدان محل استفسار میدر میان می

های جانکاه، آنان را چنان به وحشت مرگ و میر بر اثر قحطی و بیماری مهلک، فراوان بود، خشکسالی فراوان و قحطی

های سال داد تا درگردد و در زیرزمین جای میپنیرک( در خمره سفالینه ذخیره می«)توله»انداخته بود که تخم علفی به نام 

ب چاه کشت داده و ساقه و برگش را به مصرف غذایی خود و دامهایش برساند. بی بارانی و خشکسالی احتمالی، آن را با آ

: 1131ای از نقاط، در واقع برای هیچ منظوری جز آنچه گفتیم نبوده است. )ریشهری،های پر از توله در پارهپیدایش خمره

143-146 .) 

 خالقیت و نوآوری

 به راجع«  سیالمی»  روانشناسی فرهنگ در(. 1131ال،. استوم)است شده مشتق 1خالق  و 2کردن خلق واژه از 1خالقیت

 جودو بالقوه طور به سنین همه و در افراد همه در که است گری ایجاد ذوق و تمایل همان خالقیت: است آمده چنین خالقیت

 خود به طبیعی تمایل این تا است الزم مناسب شرایط. دارد نزدیکی و مستقیم پیوستگی فرهنگی –اجتماعی محیط با و دارد

 اختراعی کنش از است عبارت خالقیت: است آمده چنین پیرون نامه لغت (. در1133وکاوسی، حسینی شاه)شکوفایییابد

 (.1146 ، مبینی) باشد می معمولی هوش از تر چیزی متفاوت که آفریننده تحلیل

 و لمعمو غیر های اندیشه آوردن پدید و جدید روابط دیدن ظرفیت: از است عبارت خالقیت و روانشناسی فرهنگ در

 (.1131 ، سلیمانی) تفکر سنتی الگوی از گرفتن فاصله

. جدید مفهوم یا فکر یک ایجاد برای ذهنی های توانایی کارگیری به و هدفدار تغییر یک ایجاد برای تالش یعنی خالقیت

. است شده تعریف نوین طرزی به قبلی دهش طی راه یک پیمودن یا تازه راهی کردن طی عنوان به خالقیت دیگر جایی در یا

. یابد می نوی و جدید حل راه قدیمی مسائل برای یا کند می کشف را نو های موقعیت که ابتکاری است تفکری خالق تفکر

 موضوعات یا ارهاابتک ها، بصیرت بدیع، یا نو های ایده فرآوردن در فرد استعداد معنی به خالقیت تعریف در است ورنون معتقد

                                                      
1 creativity 
2 create 
1 creative 
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گتزل  اما .دارد وجود اجماع شده، پذیرفته فناوری یا اجتماعی هنری، علمی، ارزش عنوان به متخصصان وسیله به که ای هنری

 (.1133 رشیدیان، از نقل آموزش، المللی بین المعارف دایره)ندارد وجود خالقیت تعریف در جهانی توافق گوید می

 نزدیک اخت،ب رنگ تفکر این بیستم قرن اوایل در چه اگر شد، می یتلق نبوغ با مترادف ای پدیده گذشته در خالقیت

 عهده به وردگلیف را علمی جریان این رهبری. گیرد قرار مطالعه مورد دقیق و علمی طور به خالقیت تا کشید طول قرن نیم به

 از است مکنم. است یادگیری لقب مهارتهای زیادی تعداد نمایانگر رفتارها اغلب مانند خالق فعالیت که بود معتقد او داشت

 ارتمه ها، محدودیت این قالب در آموزش طریق از توان می اما باشد، داشته وجود زمینه این در محدودیتهایی توارث طریق

 ابهام، تحمل به توان می شده، ذکر خالق افراد برای که هاییویژگی ترینمهم از(. 1131، خانیان سام)داد گسترش را ها

 مشکالت هب نسبت بودن حساس و مشکالت از جدید تعاریف ایجاد برای توانایی و ابتکار پذیری، انعطاف ه،اندیش روانی

 (.1134حضوری،)کرد اشاره

 اصوالً هک نامید خالق را باعملی شخصی توان می صورتی در که است این به تاکید خالقیت های تعریف از برخی در

 یک یا ، جیبی حساب: قبیل از هایی فراورده تکامل، نظریه مانند. شود می هشناخت ارزشمند آن اجتماعی سودمندی محصول

 در بیشتر خالقیت تعاریف مجموعه دومین در. گیرند می قرار اجتماعی سودمندی بر مبتنی تعریف حیطه در کالسیک، رمان

( واگرا رتفک شود، می گفته حیطه این در غالباً که طور آن با)خالقیت رویکرد این در. گیرد می قرار سنجی روان حیطه

 در است وتمتفا همگرا، تفکر یعنی. است گیری اندازه قابل روش و سنجش های شیوه شبیه های شیوه که است استعدادی

 درباره مهم هنکت: است شده تاکید ها آزمون به دادن پاسخ توانایی به واقعی جهان در موقعیت به تاکید جای به رویکرد  این

 القیتخ ماهیت درباره تعریف هر که را مفروضاتی و خاص تفاوت ما اگر که است این آن مختلف دهایرویکر و خالقیت

 (.1135 ، کریمی)برسند نظر به مبهم و نقیض و ضد حوزه این تحقیقی های یافته است ممکن بگیریم، نادیده دارد

 نگرش، عینو صورت به بیشتر کهبل شود نمی بررسی آن گیری اندازه با محصول حسب بر خالقیت سوم رویکرد در

 رجستهب ودانشمندان هنرمندان از خالقیت: وی گفته به. بیند می زاویه این را خالقیت ورنون  است مطرح انگیزه یا تمایل

 (.1135 ، کریمی) خاص اندیشیدن نوعی تا دارد بستگی آنان انگیزش و شخصیت به بیشتر احتمال

 ندیشندبی جهانی جهانی، دهکده یک به و شود برداشته...  اطالعاتی فرهنگی، ی،جغرافیای مرزهای رود می که جهانی در

 تفکر ی،جهان دهکده این چون هستند، جهانی یک و بیست قرن در بزرگ بزرگان. شوند تبدیل جهانی شهروند یک به تا

 جامعه(. 1131 تفرشی، یدریح)است فراساختاری و فرامرزی ملی، فرا شهروند یک یکم، و بیست قرن انسان. طلبد می جهانی

 یآور نو و خالقیت با را جهان که هستند کسانی جوامع این برندگان هاست، چالش و ها تهدید مخاطرات، ی جامعه امروز،

 که رو آن از ستا متفاوت بشر تاریخ طول تمام در پیشین های دنیا با بریم، می سر به آن در ما که دنیایی. کنند می دگرگون
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: است ابقهس بی ها مشکل مکانی و زمانی ابعاد زیرا است؛ گریبان به است سابقه بی زاویه بحران های مشکل و اه رویداد با

 ها ملع و تصمیم. یابد می ادامه آینده های نسل روزگار تا هم زمانی بعد و گیرد می بر در را زمین سیاره تمام مکانی بعد

 ربیتت در امروز جامعه... و مربیان معلمان، پدران، کوتاهی یا اشتباه تاوان و ماند خواهد باقی مان زادگان برای میراثی چون

 . پرداخت خواهند فردا جامعه فرزندان را نوآور و مبتکر خالق، افرادی

 نوآوری

( نوآوری 1136گردد)ایران نژاد، پاریزی و چرخچی،می آشکار 2، یا جدید1نووا ریشه التین آنمعنای نظری نوآوری از 

د، ایده یا شیوه یا شی تازه و بکری باشد یا اینکه تازه جلوه کند. برخالف اسم ظاهری نوآوری، نیازی نیست که می توان

نوآوری یک ایده ایده بسیار تازه باشد، بلکه کافی است که ایده، شیوه یا شی باشد که از دیدگاه افرادی که آن را می پذیرند، 

راین در انتشار یک ایده جدید، تازه جلوه کردن اغلب مهمتر از تازگی عینی است. (. بنابRogaers,1995تازه و نو جلوه کند)

به عبارت دیگر نوآوری این نیست که که هر چه را قدیمی است، دور بریزیم و هر چه را مدرن است بپذیریم، بلکه بدین 

 (1135قرار دهیم)لطف آبادی، معناست که آنچه را محکم و مثبت است چه قدیمی و چه جدید، در ترکیبی پویا و خالق 

این  یانم پیوستگی های نیز و عناصر تعدادی از تشکیل شده ، لوندوال توسط ارائه شده نوآوری سامانه عمومی تعریف

در  که ایونهبه گ است، عناصر این میان ارتباطات و عناصر شامل نوآوری سامانه یک دیگر، زبان به. است سامان یافته عناصر

 یک سامانه نرو،ازای. آورندمی پدید را اقتصادی سودمندیهای و داشته برهمکنش دانش، کارگیریبه و انتشار لید،تو فرایندهای

 اقتصادی بازیگران میدان اجتماعی هایبرهمکنش نتیجه نوآوری که است آن معنای به که است اجتماعی سامانه یک نوآوری

 (.54: 1111 پور، می دهد)نبی نشان برهمکنش نیز خود پیرامون محیط با که گرددمی محسوب باز سامانه یک ازاینرو و بوده

 رشد و حولت که زمانی. نسیتند کالن سطح در الزاماً که کنند می تاکید اجتماعی تغییرات بر نوسازی های نظریه همه

 تغییر افراد بتداا اینکه رمگ افتد نمی اتفاق رشد و تحول این گفتند می برخی گرفت می قرار بررسی مورد نهادی و اجتماعی

 ناسیش جامعه در که عمومی گرایش و پروتستان اخالق مورد در وبر نظریه مکتب، این عقالنی منشا(. Wiener, 1966) کنند

 کشورهای مدرنیزاسیون کردند فرض دانشمندان این. بود شده گذاشته بود، بنیاد هنجار ارزشی های مجموعه مبنای بر امریکا

 نگرش بیشتر ودنب همانند برای. دارد بستگی کنند، می زندگی آنجا در که افرادی شخصیت در که تغییراتی به وسعهت حال در

 .هم به نزدیک صورت به ارزش و

                                                      
1 nova 
2 new 
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 میل به پیشرفت

 افراد، امور، اشیاء رب تسلط هدف یک به دستیابی برای فرد که است کوششی و تالش یا اشتیاق و میل پیشرفت انگیزه

 پیشرفت، انگیزه که است معتقد( 1644) (.  کورمن1636، ویلدر)  دارد ابرازی خود از متعالی، معیار یک یا و ها اندیشه

 ترجمه ، 1644 کورمن) باشد درآمده معیار یا مالک صورت به که ویژه رفتار یک به گرفتن پیشی برای آرزو از است عبارت

 (.1146 شکرکن

 شکست از دوری ای موفقیت به رسیدن نفس هر که هایی فعالیت انتخاب برای شتال به گرایش یعنی پیشرفت، انگیزه

 دو به است ممکن افراد که کند می بیان( 1664) اتکینسون. است اهمیت با اجتماعی های انگیزه  از یکی انگیزه این. است

 موجب شکست از اجتناب راد،اف از بعضی که در دریافت او. شکست از اجتناب و موفقیت جستجوی: شوند انگیخته بر روش

 یابد می افزایش کستش دنبال به موفقیت از کنندگان جستجو انگیزه ،( شکست از کنندگان جستجو)  شود می برانگیختگی

 کست،ش دنبال به را خود تالشهای شکست، از کنندگان اجتناب ولی بخشند، می شدت موفقیت جهت را خود هایتالش و

 خیلی با سانآ خیلی تکالیف انتخاب به آنها گرایش شکست، از کنندگان اجتناب مهم اتیکی از مشخص. دهند می کاهش

 (.1132 ، کدیور) است مشکل

 های یوهش طریق از و هستند جوش خود ضمنی های انگیزه. دارند نقش صریح و ضمنی رفتارهای بینی پیش در ها انگیزه

 با افراد. شوند می برانگیخته شده تحریک و شده حساب های نهگزی طریق از صریح های انگیزه ولی شوند برانگیخته ذاتی

 اجتماعی جارهایهن رعایت به تمایل با دیگر برخی ولی کنند می تالش شده تعیین اهداف به رسیدن برای قوی ضمنی نیازهای

 هدف. دارند رفتار رب فوتی و فوری تأثیر ضمنی و صریح های انگیزه. کنند می همکاری یکدیگر با فردی رفتار تعیین برای

 اساس بر ردف یک رفتار صریح انگیزه با و. است مؤثر روش به کار انجام طریق از چالش با مواجهه ضمنی، های انگیزه اولیه

 کرذ قابل. باشد می فرد خود توانایی احساس یا ادراک انگیزه نوع این اصلی عامل. است فرد خود انتخاب و خود مشاهده

 بین روابط در فتپیشر کار در پیشرفت انگیزه همانند. گیرد می بر در را گوناگونی های موقعیت پیشرفت انگیزه که است

 انگیزه. است زءج و کل رابطه تحصیلی های انگیزه بین رابطه. مختلف مهارهای در پیشرفت و تحصیل در پیشرفت فردی،

 است پیشرفت انگیزه وانبج از یکی تحصیل، در پیشرفت عبارتی به. گویند تحصیلی انگیزه را تحصیلی موقعیت در پیشرفت

 (.1136 ، نژاد شعاری)

 با پیشرفت به دستیابی دیگران، بر گرفتن پیشی برای سائقی را پیشرفت انگیزه(  1146، سیف از نقل به ، 1661  ، )روبینز

 این ستا شرفتپی انگیزه دارای که کسی است معتقد و داند می موفقیت کسب جهت تالش و مشخص های مالک توجه
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 یشرفتپ رفتارهای. بپردازد خود عملکرد ارزیابی به جوش خود صورت به و دهد انجام خوبی به را کارش که دارد را تمایل

 .است آنان پیشرفت انگیزه از های نشانه افراد گرایی

 رحمط وجهان ها کشور ی همه که است ای مقوله توسعه و رشد. است انگیزه با و پویا های انسان مند نیاز پویا جامعه

 تواند می رطیش پیشرفتبه انگیزه. آید می حساب به جوامع توسعه روانشناختی های مشخصه از پیشرفت انگیزه امروزه. است

 بر اکمح سیاسی و اجتماعی نظامی، – فرهنگی ی ها ارزش قبیل از محیطی شرایط که باشد موثر جامعه اقتصادی رشد در

 (. 1136اپناهی،خد)کند تشویق را آن و بگذارد ارزش نگری آینده و ریزی برنامه تخصص، سبک تحصیل، پرکاری، بر جامعه

 تعارض

 توافق هم با یا سازمان به اساسی مربوط موضوعات درباره نفر چند یا دو آن در که است اجتماعی وضعیتی تعارض

 ها آن های ارزش و اهداف ها،خواسته نیازها، دهند، زیرا می نشان احساسی خصومت قدری یکدیگر به نسبت یا ندارند

 .است متفاوت

 و جاری وقایع مهم ، یخی تار رویدادهای بر سطحی و گذرا است. مروری انسان زندگی ناپذیر جدایی جزء تعارض

 تعارض چگونه که دهد نشان می هستند، زندگی اجتماعی های واقعیت از گذشته هایی مبین که فرهنگی های فرآورده

 .دهد می تشکیل را زندگی وجوه ترین و برجسته مهمترین زا یکی چگونه

 معنی به تعارض لغات فارسی، فرهنگ در .شود می مستفاد آن از معانی متفاوتی که است مفاهیمی جمله از تعارض واژه

 میتعریف  سازمانی های گروه بین رفتار تعارض نوعی . است داشتن اختالف و کردن هم خالف با ، شدن یکدیگر مزاحم

 ، اهداف که است هم به وابسته طرف دو حداقل مابین واضح، یک کشمکش (تعارض1146)ایزدی یزادن آبادی، شود

 عقیده یا و ، هدف ارزش چند یا دو که زمانی شود. تعارض درک می آن از ناسازگار اعتقادات یا و ها ارزش مفاهیم ،

 وضعیتی تعارض .نهایتاً شود می است، ایجاد نگرفته صورت توافقی آنها مورد در هنوز شوند و می متناقض هم با طبیعی بطور

 به یا نسبت ندارند توافق هم با یا سازمان به مربوط های اساسی موضوع درباره چندنفر یا دو آن در که اجتماعی است

 .دهند نشان می خصومت اساسی قدری یکدیگر

 تعارض به عنوان توان نمی سطحی هیچ در را تعارضی چهی مبهم است. و مشگل نیز مخرب و سازنده تعارض مرز تعیین

 گروه برای بسا چه دارد، بدنبال سازنده مثبت نتایج گروه یک برای که تعارضی .شرایط پذیرفت همه برای نامقبول یا مقبول

 پنجاه دهد می نشان مطالعات (.1141)استیفن، آورد بوجود می را زیانباری عواقب ، دیگر زمان در همان گروه یا و دیگر

 با ناکام افراد نتیجه در و دهند می بروز دفاعی های شود واکنش می انتقاد آنها عملکردهای از که هنگامی درصد کارکنان

 دیدگاه چند تعارض مورد در (Castello and Zalkind,1963) دهند می واکنش نشان خود از دفاعی سازمانهای از استفاده
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حرمتی،  بی چون هایی واژه با را آن و نگرد می بد و ضرورت غیر پدیده یک عنوان به رضتعا به دیدگاه سنتی. دارد وجود

 می طبیعی یک رویداد هاسازمان و ها گروه درتمام را تعارض روابط انسانی، دیدگاه . داند می مترادف منطقی بی و انهدام

 ، است گروه در مثبت نیروی آنکه تعارض بر وهعال دارد اعتقاد گرا تعامل دیدگاه. کند توصیه می ا ر آن پذیرش و داند

 (Schermerhorn,  and James,1994) دارد ضرورت نیز گروه موثر برای عملکرد آن وجود

 ناشی اهداف سازمان و ماهیت از که شده نهادینه تعارض مانند . اند کرده تعریف را تعارض از مختلفی انواع امروزه

 می منشاء روزمره های فعالیت کارکنان در رسمی غیر و رسمی تعامالت از که وظهورتعارض ن یا و باشد می چالشی و شده

 تعریف کرد یکدیگر به نسبت افراد شخصی یا خشنودی توافق عدم عنوان به را آن توان می که تعارض شخصیتی و گیرد

(kreitner, and  Angelo,2001). 

 هر به را فرد دیگر رفتار فرد یک که شود می آغاز زمانی که میان فردی تعارض مانند دارد، نیز دیگری اشکال تعارض

 گروهی درون تعارض توان به می چنین هم و (Thomas,1976یابد) می آفرین یا دردسر کننده تحریک ، دهنده آزار طریق

 فرآی بر که است یکدیگر با اعضای گروه از برخی میان برخوردهای منظور اول مورد که در کرد اشاره گروهی میان و

 مختلف های بخش یا کاری های تیم یا گروه ها مخالفت و برخورد دوم مورد در و گذارد می گروهی اثر درون ندهای

 دشوار کاری را های هماهنگی فعالیت و باشد داشته یا احساسی بنیادی زمینه تواند می که است نظر مد با یکدیگر سازمان

 و است هزینه پر و شدید، کاهنده انرژی بسیار گاهاً که هاست ان سازم طحدر س آن ترین رایج تعارض نوع این. سازد می

 داشته تعلق تعارض حال در های گروه یکی از به خود مدیر است ممکن زیرا باشد، می مدیران مشگل برای آن هدایت

 . باشد

 اعتماد به نفس

 تجربیاتمان و عواطف احساسها، افکار، مجموعه از احساس این بودن، ارزشمند احساس از است عبارت نفس به اعتماد

 برای پیوسته ما که است چیزی و است انسان اساسی نیاز یک سالم نفس به اعتماد داشتن و شودمی ناشی زندگی طول در

 رسندنمی کنند راحتی احساس آن با بتوانند که خودانگارهای به هرگز مردم بعضی حال این کنیم. بامی تالش آن به رسیدن

 سن، از نظر صرف افراد همه شود.می عذاب و ناراحتی دستخوش دارند خود به نسبت که شکهایی اثر بر زندگیشان بدا تا و

 .هستند نفس به اعتماد نیازمند دارند زندگی در که کاری نوع و جهت و فرهنگی و زمینه جنس

 خوشبختی به دستیابی برای وی داند. می آن به رسیدن و نفس عزت به نیاز ارضای را شکوفایی به رسیدن شرط نینوایی

 نیاز ما است خودمان مورد در )خوب احساس( داشتن زندگی در ما اصلی گوید: نیازمی و داندمی مهم را نفس به اعتماد

 برای ما محرک و انگیزه احساس چنین و باشیم ارزشی با و خوب انسان عاطفی و احساسی فکری، جسمانی، نظر از داریم
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 این است زندگی برای ما محرک احساسی چنین .گیریم می عهده به زندگی در که است اموری همه امانج در توفیق

 به الزم ارزش و اعتبار دادن بدون و است اساسی و قطعی نیازی میکنیم یاد نفس به اعتماد عنوان به آن از که احساسی

 ما آرزوهای و امیدها همه شویم برخوردار ،خود درون آسایش و آرامش احساس از که بود نخواهیم قادر هرگز خودمان

 (.1145نینوایی،(دارد نیازها ارضاء به بستگی زندگی در ما خوشبختی درجه و است استوار اصلی نیاز این اساس بر

 به توسل با تا مینماید آن کاذب نوع کسب به مجبور را خود آن فقدان میزان به نیست نفس حرمت دارای که انسانی

 برخورداری بدون باجهان رویی در رو که باور این و ناامیدی حس این با و بیاراید را خود چهره آن بدلی و دروغین تصویر

 نظر از را خود می گردد نفس تخریب به منجر نهایتاً که است خویش سالح خلع و کردن پناهبی منزله نفس به حرمت از

 سرمایه آنچه کارآیی در شک زیرا دارد نیاز نفسی به چنین اعتماد به انسان .می دهد سوق بیراهه و باطل طربق به روانشناسی

 و عدم صالحیت به منجر که است بیچارگی و درماندگی به محکوم و کردن متوقف کردن، حکم فلج در اوست بقای

 (.1145 الماسی،(می گردد زیستن برای او شایستگی

 از عالی معموالً و استوار و ثابت یک ارزشیابی به )بیماران از برخی جز به( ما جامعه افراد همه (1665مزلو) نظریه طبق

 از احساساتی به نفس عزت به نیاز دارند. ارضای نیاز یا تمایل دیگران به یا احترام و نفس عزت یا خود به احترام خودشان

 شد خواهد اساسی یاس و آورنده دلسردی وجود به خود نوبه به احساسات این .میشود درماندگی و ضع ف حقارت،  :قبیل

 درک و بنیادی نفس به اعتماد ضرورت آورد. ارزشیابی خواهد به وجود را حیرانی یا رواننژندانه هایگرایش که این یا و

 در آورد. دست به طریق مطالعه از آسانی به توانمی را میکنند درماندگی احساس قدر چه آن بدون که مردم را مطب این

 انسان در انگیزه باالترین و مهمترین که انسان مالی هرم نیازهای راس و شکوفایی خود به سیدنر برای مزلو نظر به نهایت

 (.1142 رضوی،(است ضروری نفس عزت جمله از سطح پایین، نیاز ارضای است،

 فرهنگ یادگیری

: است شده تعریف گونه این ،( 2112)  هاوک و جانستون توسط است، فرهنگ سازمانى از جزئى که یادگیرى فرهنگ

 تحمای آن، اعضاى و سازمان یادگیرى مستمر فرآیند از که سازمانى درون هاى فعالیت ها و ارزش ها، نگرش از اى مجموعه

 کند. تشویق مى را آن و

 استفاده مورد ها چالش این با برخورد در کارکنان به کمک برای و سازمان در که است راهبردی کار، محیط در یادگیری

 ظرفیت بر ،کارکنان هاى توان طریق توسعه از و بوده حیاتى و اجتناب غیرقابل سازمان بقاى براى بنابراین. دگیر می قرار

 محیط در یادگیرى اند که کرده تالش (Elkjaer,B and Wahlgren,B.2006محققان) از تعدادى. است تأثیرگذار سازمانى

 دربرگیرنده و ودهب مربوط کارى در فضاى فردى یادگیرى به کار حیطم در یادگیرى. سازند متمایز سازمانى یادگیرى از را کار
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 کار یطمح در یادگیرى است. کار محیط در تجارب واقعى انعکاس منظور به سنجیده، و آگاهانه یادگیرى هاى فعالیت ى

 ارتباط در حیطىم غییراتت با انطباق و عملکرد بهبود با یادگیرى بخشد چراکه بهبود را کارى هاى فعالیت از ادراک تواند مى

 (..Gherardi, S. 2006است)

 پاسخ مهمى در نقش و است ضرورى ها سازمان و افراد روى پیش مشکالت حل براى کار محیط در مداوم یادگیرى

 ،(1662) نادلر . ندک ایفا مى ها سازمان رقابتى موقعیت تحکیم و نوآورى خلق ورى، بهره بهبود براى تقاضا تغییرات به گویى

 مرتبط )یادگیرى تعلیم (1انسانى تاکید کرده است.  منابع ى توسعه در کار بر مبتنى یادگیرى اصلى هاى برنامه از نوع سه بر

د( و شو مى آماده آن انجام براى فرد که شغلى تعریف با همراه آینده، با )یادگیرى مرتبط آموزش( 2 فرد(، کنونى شغل با

فرد یا سازمان(. به طور خاص در مشاغل دانش محور  و محیط های متقاضی کار نه  (توسعه)یادگیری برای رشد عمومی1

تنها به بهبود عملکرد های فردی و سازمانی کمک می کند، بلکه فرآیند یکپارچه تعامل بین فرد و محیط کارش را بهبود می 

ادگیری برای یدگیری تلقی می کند. درک ی بخشد. این دیدگاه از یادگیری محیط کار را به عنوان زمینه ای اجتماعی و مکانی

در محیط کار را به عنوان زمینه ای اجتماعی و مکانی برای یادگیری تلقی می کند. درک یادگیری در محیط کار به معنی 

 ,Boud, D., & Garrickتشخیص پیچیدگی های آن، فرآیند اجتماعی و زمینه های فردی و سازمانی تاثیرگذار بر آن است )

J. 1999 .) 

 کار محیط در یادگیرى

 مى سازمانى مشترک  و شخصى زندگى در معناسازى به طریق آن از افراد که است قدمى اولین کار، محیط در یادگیرى

 کرده عنوان ،( 1666)  ماتیوس  است آینده هاى فعالیت براى ریزى برنامه و گذشته تجارب بازاندیشى مستلزم و پردازند

. است سازمانى و فردى انتظار مورد به پیامدهاى دستیابى براى مستدل یادگیرى فرآیند شامل دگیرىیا از نوع این که است

 نمى را ادگیرىی چراکه دارد، جدانشدنى پیوندى کارکنان، با مشارکت که است این کار محیط در یادگیرى کلیدى ویژگى

 از ىشکل نیز یادگیرى و باشد یادگیرى از شکلى باید مى لزوماً کار ،( 2112)  ىبارنِت گفته به. کرد جدا کارکردن از توان

 . کار

 مشکالت حل براى را ها گروه، آن که است مشترک اى پایه مفروضات از الگویى فرهنگ ،( 2114)  شاین گفته به

 کارکنان یادگیرى رب یادگیرى فرهنگ تفکر تأثیر و ادراک صحیح شیوه تا است گرفته فرا درونى، انسجام و بیرونى انطباق

 خود جدید ىاعضا به را مشکالت آن با رابطه مدیریتى در اثربخشى و شناختى روان توانمندسازى ى واسطه به کار محیط در

  . بیاموزد
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گردد و موجب تغییر و از دیدگاه جامعه شناسی، در فرآیند توسعه تغییرات اجتماعی و ساختاری عمده ای حادث می

ا کل اقتصاد یک جامعه ارتباط پیرامونی دارند. از جمله دامنه ی تطور به نهادهای آموزشی تطور در بخش هایی می شود که ب

رسمی یا غیر رسمی نیز کشیده می شود. در فرآیند توسعه نهادهای آموزشی عالوه بر انجام وظایف و کارکردهای سنتی 

اگون در ساختار اجتماعی می شوند. در خود، عهده دار گزینش و هدایت افراد جامعه برای تصدی نقش های اقتصادی گون

-فرآیند تغییر و تحول اجتماعی آموزش و یادگیری به صورت یک متغیر مستقل شکل می گیرد و به موازات افزایش تفاوت

های ساختاری در جامعه، در هیئت نهاد شبه مستقلی خودنمایی می کند. در این حالت است که می تواند به فرآیند توسعه 

 (.1634ب بخشد و در ضمن این توانایی را نیز دارد که در پیشرفت آن ایجاد مانع کند.)فاستر،سرعت و شتا

ودهال یکی از صاحبنظران، استدالل می کند که سرمایه گذاری در انسان هم به نفع فرد و هم به سود جامعه است. برای 

ی آورد. هزینه های تحصیلی افراد نیز از محل فرد فرصت های استخدامی مطلوب و درآمد مادام العمر مناسب به ارمغان م

درآمد های سطح باالیی که نصیب وی می شود به آسانی قابل جبران است. جامعه نیز با بکارگیری افراد تخصیل کرده به 

 (.1136پیشبرد بهره وری در نهاد های خود توفیق حاصل می کند)نائلی، 

 زن،کار و جامعه بوشهر

 کرد که شوهرش. ویکرد و تقریباً به همان اندازه کار میهمسان شوهر، از بام تا شام کار میزن در نواحی بوشهر، نیز 

خواست بچه را خواب کند، او را یا بر روی کرد، در شب هنگام که میزایید و بزرگ میدر محیط خانه اطفال متعددی می

داد و به وقت خواباندن بچه در وقت شب ( جای میننو«)لوله»کرد یا اینکه در مختک)مهد= گهواره( یا پای خود خواب می

غیر ممکن بود که برایش الالیی نخواند و این گاه به خاطر خستگی زن در طول روز خود باعث به خواب رفتن زودتر مادر 

 (.1161شد )نظامی، می

آورد، رخت اهم میکرد غذای شوهر و فرزندان خود را فرکرد، نان پخت میهمچنین زن به فرزندان امر و نهی می

شست، در دوشیدن گاو و بز و تهیه ماست و کره و انداختن ماهی شور برای تابستانش و دوخت و دوز لباس کوشش می

ن در رفت و همچنینمود. برای تهیه علف)در فصل زمستان و بهار( به صحرا میکرد، شیر و ماست را به بازار عرضه میمی

 (.161: 1145رفت )ریشهری، یصورت همجواری با دریا به دریا م

زن روستایی زحمتی همسان شوهر و اگر به حق گفته باشیم بیش از او داشت. زحمتی که بر زن روستایی همواره برای 

 نمود.زن شهری بسیار دشوار می
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تعمدتاً  گرفت. از گاو مادهزن روستایی پیوند ناگسستنی با ماده گاوش داشت و در تامین مخارج زندگی از آن کمک می

بارکشی نمی کرد حتی برای شخم به کارش نمی گرفت. انگیزه اصلی این امر شاید به خاطر کمبود گاو یا به علت فقر مالی 

 صاحب آن بود و شاید پیروی از یک سنت قدیمی به جا مانده از روزگارانی بود که اکثر مردم ایران به آن پایبندی داشتند.

ه داشت, عالوه بر علوفه، هستبا زن خانواده بود، وی گاو را به سان فرزندانش دوست مینگه داری و رسیدن به ماده گاو 

ن را به کشید و آداد. در فصل بهار کوله علف از صحرا به پشت میپخت و به منظور تقویت گاو به خوردش میخرما را می

از حاالت  ا گاو سبب شده بود که تغییرات بعضیداشت. پیوند ناگسستش بدرآورده و برای آینده نگه می« بُرِه»صورت بریده 

فصول سال را با یاد گاو در ذهن مجسم سازد چون در چهاردیواری کهنسال تصورات خرافی گرفتار بود و به چشم زخم و 

انه بست تا وقتی آن را از صحرا به خنظرزدگی سخت پایبندی داشت گلون)پستان( گاو شیری خود را درون کیسه ای می

 (.131-1131د نظر خور نشود )ریشهری،میآورن

ماده گاو برای زن روستایی در حکم نان آور دوم خانواده)بعد از مردش( بود به ویژه برای بیوه زنی که بدآن امید بسیار 

ی، شد خاصه در زمان شیردهشد. گاه که گاوش به بیماری دچار میبسته بود و به جای شوهر از دست رفته اش محسوب می

جست و دست آخر دوخت و به خدا و پیغمبر و تمام کائنات روی آورده و از آنان استمداد میزمین را به هم می آسمان و

یی  قبله آورد و انگار که گو نشست و به درگاه قبله حاجات روی میکه نعره جانکاه گاو که دیگر در نمی آمد رو به قبله می

رو گفت که در خلسه فگفت و میکرد و میاست آنقدر استغاثه  میحاجات همین حاال، روبرویش در بلندجایی نشسته 

رفت. لحظه دیگر به تصور اینکه گاوش چشم خورده است افسار گاو را برمی داشت و برایش نظر درمی آورد. و باز هم می

مالد تا ضای گاو بگشت که آب دهان وی را بر اعبیکار نمی نشست و به دنبال سید یا سیدزاده ای)حتی از جانب مادر( می

 (211-166: 1131یشهری،!.)رشاید بهبودی حاصل کند 

ضر  حال در فرهنگی های ویژگی تحلیل -1-2-2-4-2 شرفت، نوآوری،  به میل )فرهنگ کار، حا  پی

نفس و اعتماد در روابط انسااانی، فرهنگ      به  اعتماد  تعارضااات و اختالفات،   همکاری و هم فکری، 

 فرهنگی وسائل فرهنگی، های سیاست عمومی(

 آمایش درطرح فرهنگی مطالعات با مرتبط موضوعات و مفاهیم به نظری و پیشینه فرهنگی، بخش های قبل یعنی مبانی رد

استان، دو بعد مادی و معنوی فرهنگ در این پژوهش مورد توجه قرار  فرهنگی وضعیت بررسی اشاره شد. جهت اختصار به

ر اصلی فرهنگ یعنی هنجارها، اعتقادات )باورها( و ارزش ها خواهیم در بُعد معنوی به بررسی سه مفهوم یا عنص گرفته است.

پرداخت و مقوله های آن ها را از لحاظ بازدارنده یا پیش برنده بودن توسعه شناسایی می کنیم. در بُعد مادی هم به بررسی 

رزیابی ر استان بوشهر مورد اوجوه عینی فرهنگ یعنی رفتار و مصرف کاالهای فرهنگی می پردازیم و  وضعیت این بُعد را د
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مختصری  است الزم که است شده استفاده منابعی از بوشهر استان و عناصر بیان شده در ابعاد بررسی جهت .قرار می دهیم

 .شود داده توضیح ها آن دربارة

 و اجرایی مدیر 1381 تابستان  ملی های طرح دفتر  اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت ایرانیان، های نگرش و ها ارزش

 160 ماده از بخشی ملی طرح یک عنوان به طرح طرح. این ناظران و علمی شورای همراه رضایی، علمی: عبدالعلی دبیر

 سال در تصویب از پس زمینه این در پیمایش نخستین که است کشور بوده فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، سوم برنامه قانون

 فرهنگی تحوالت بررسی برای اگرچه .گردید آوری جمع داده ها تاریخ در این و رسید انجام به 1379 ماه بهمن در ، 1378

 های داده لذا و نشده محقق هدفی چنین تاکنون متأسفانه اما گردید، می بار تکرار یک سال دو هر می بایست پیمایش این

 و ارزش ها پیمایش ه هاییافت پژوهش، این در استفاده مورد منبع است. چاپ رسیده به 1381 سال در شده آوری جمع

 سال دو هر بوده قرار که است طولی پیمایش یک از نخست موج مذکور است. پیمایش بوشهر شهر  ایرانیا نگرش های

مجموعه  پیمایش، آماری جامعۀ است. گرفته قرار نظر مورد استان مرکز 28 تنها موج این در نتیجه در درآید. به اجرا یکبار

 .رسیده است پایان به 1379 اسفند 20 در که بوده ها استان مراکز از یک هر در ساکن خانوارهای از رباالت و ساله 15 افراد

 گیری بهره با و  1هاارزش جهانی پیمایش از برگرفته بود شده تنظیم سؤال  189تعداد با ای پرسشنامه در که متغیرهایی اما

 بعد چند با یک هر و اصلی متغیر 14تعداد  این پیمایش شد. دربا می 2اجتماعی عام پیمایش چون جهانی تجربیات سایر از

 دهد. قرارمی سنجش مورد را شها ارز از دسته 38 جمعاً که شده گرفته نظر در مختلف

شده  مراجعه زمینه این در ملی پژوهش یک به نیز فرهنگی( کاالهای مصرف )یا فرهنگی وسایل بررسی رفتارها مورد در

 رسیده، انجام به 1378 سال در زاده رجب دکتر مدیریت با است که ملی پیمایش یک "رهنگیف کاالهای مصرف"است.

 بوشهر به های مربوط است. یافته نشده تکرار و یافته انجام پژوهش این از موج یک تنها دیگر فرهنگی های پیمای همانند

 .است شده منعکس گزارش این در

انجام شده  1136می باشد  که در سال  "متغیره چند آماریل تحلی از فادهباست کشور جامع بندیهپهن طرح"منبع دیگر

است که از داده های مربوط به استان بوشهر بهره برده ایم. هدف این طرح تعیین جایگاه واقعی هر استان در مولفه های 

یب های  یت های اقتصادی و آسبهداشت و درمان، آموزش، فرهنگ، ارتباطات، بهزیستی و تامین اجتماعی، وقایع حیاتی، فعال

اجتماعی بوده است تا نقاط قوت و ضعف موجود در هر استان را در این مولفه ها شناسایی نموده تا بر این اساس امکان اتخاذ 

                                                      
1 WVS 
2 GSS 
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سیاست ها و راه کارهای مناسب برای مسئوالن هر بخش فراهم شود و بتوانند با آگاهی بیشتری نسبت به برنامه ریزی های 

 م نمایند. آتی اقدا

 ارزشهای مرتبط با آن فرهنگ کار و  -1-2-2-4-2-1

 است. اخالقی و اجتماعی ارزش های از مجموعه ای برگیرنده در که است فرهنگی نظام ارکان مهمترین از کار فرهنگ

 یا همراه مفاهیم نیز کار وجدان و کار اخالق مفهوم دو همچنین اند. پرداخته کار فرهنگ سنجش به مختلفی های مقیاس با

 از ای مجموعه را و وجدان کار کار اخالق البته و را کار فرهنگ که صورتی در آیند. می حساب به کار فرهنگ با مسوه

 اقتصادی توسعۀ راه سر موانعی بر می تواند ارزشی عناصر برخی وجود که باشیم داشته توجه باید بگیریم، نظر در ارزش ها

 و زدگی مصرف و بیکارگی و تنبلی و شود تلقی امعه )کار کردن( ارزشج در اگر اساساً دیگر عبارت به آورد. فراهم

  .است آمده فراهم توسعه تسهیل کنندة عنصر ای جامعه چنین در شود، شمرده مذموم رخوت

در طرح ملی  پرسش 6از یافته های  ارزیابی کنیم بوشهر در را «های مرتبط با آنارزش فرهنگ کار و » آنکه  برای

ارزش ها و نگرش ها( استفاده کرده ایم که موضوعاتی مانند )اهمیت خصوصیت شغلی، کار زنان، میزان نگرانی پیمایش ملی )

برای سرمایه گذاری در کار و فعالیت اقتصادی، وجدان کاری، رضایت شغلی، کار در مناطق محروم، پارتی بازی، تخصص 

 گرایی و اهمیت کار( را شامل می شوند.

درصد مردم بوشهر مهمترین خصوصیت  51یافته ها نشان می دهد نزدیک به « یت شغلیاهمیت خصوص»در خصوص 

درصد مردم بوشهر نیز با اهمیت  26درصد درآمد شغل را مهمتر می دانند.   13شغلی را احترام شغل نزد مردم می دانند و تنها 

 ترین جنبه شغل را دائمی بودن آن می دانند. 

ر می توان گفت بوشهری ها کمتر به درآمد و دائمی بودن شغل اهمیت می دهند و برای در مقایسه با میانگین کل کشو

 آنها احترام شغل مهمتر است. 

 ؟:کدام یک از خصوصیت های شغلی که نام می بریم اهمیت بیشتری برای شما دارد1جدول 

 کل کشور بوشهر 

 13 26.2 دائمی بودن شغل

 21.1 13.2 درآمد شغل

 41.4 52.6 احترام شغل نزد مردم

 5166 114 مجموع پاسخگویان

 .1563پیمایش ملی ارزش ها و نگرش ها،

 ایرانی زنان اینکه با است. کالن و سطوح خرد در ما جامعۀ اساسی مسائل از یکی «خانه از خارج در زنان کار به اشتغال»

 اند، بوده مردان همپای دستی صنایع و کشاورزی، دامپروری به مربوط امور در خود سنتی وظایف انجام بر عالوه قدیم از



تحل  یربرس  ریزی استان بوشهرسازمان مدیریت و برنامه   
تحل یو فرهنگ  یاجتماع  تی وضع  لی و 

 تان(اس  یاجتماع  هیو سرما یفرهنگ  تی وضع  لی )

 

 
 5002212B0021303011RE105970718 م 

 
14 

 نیمی که آنجا از گردید. آشکار ها موافقت و ها شد، مخالفت کشیده بیرون به خانه از زنان اقتصادی فعالیت که زمانی از اما

 تولیدی کارهای به مردان تنها و بوده کننده مصرف عده صرفاً این باشد قرار اگر و دهند می تشکیل زنان را جمعیت از

 مربوط مهم مطالعات از یکی لذا شد. خواهد محسوب یک جامعه پیشرفت و توسعه راه سر بر بزرگی مانع امر این بپردازند،

 است. خانه از خارج در زنان کار به وضعیت نسبت نگرش سنجش ش ها، نگر و ش ها ارز سنجش به

م بوشهر موافق و کامالً موافقند که زنان وظیفه شان خانه داری است و کار درصد مرد 5/24یافته ها نشان می دهد که 

درصد مخالف و کامالً مخالف با این عقیده هستند.  یافته ها با میانگین کل  41بیرون منزل وظیفه مردان است و در مقابل 

 یک ارزش مرتبط با فرهنگ کار تا کشور تفات چندانی ندارد و نشان گر آن است که کار زنان در خارج از خانه به عنوان

 حدودی مورد پذیرش مردم بوشهر است که می توان آن را به عنوان عنصر مساعد توسعه در نظر گرفت. 

 ؟«است داری خانه وظیفه شان زنان و است مردان وظیفه منزل بیرون کار :2جدول 
 کل کشور بوشهر 

 25 26.3 کامال مخالف

 4.42 41.1 فمخال

 4.5 1.6 مردد

 4.21 21.4 موافق

 4.6 5.3 کامال موافق

 16432 411 مجموع پاسخگویان

 .1563منبع: پیمایش ملی ارزش ها و نگرش ها، 

بیان گر این موضوع است که افراد جامعه به چه اندازه « میزان نگرانی برای سرمایه گذاری در کار و فعالیت اقتصادی»

و فعالیت های اقتصادی را امن و سالم می دانند تا به آن ورود کرده و سرمایه گذاری کنند. اخالق کار  محیط و فضای کار

 و شرایط اقتصادی جامعه و عوامل اجتماعی و فرهنگی با این موضوع در ارتباط اند و بر آن تاثیر می گذارند.

اصالً، کم و خیلی کم( معتقدند افراد جامعه می درصد ) 4/15یافته ها نشان می دهد بیش از یک سوم مردم بوشهر یعنی 

درصد بوشهری  1/16توانند بدون نگرانی در کار و فعالیت اقتصادی سرمایه گذاری کنند و همچنین تقریبا به همین اندازه یعنی 

اری کنند. این رمایه گذها  معتقدند افراد جامعه به میزان )زیاد تا کامالً(  بدون نگرانی می توانند در کار و فعالیت اقتصادی س

یافته ها قابل تامل است و نشان می دهد نگرانی در کار و فعالیت اقتصادی در بین درصد باالیی از مردم بوشهر وجود دارد 

 که می تواند بر فرآیندهای توسعه و پیشرفت تاثیر منفی داشته باشد.

 دون نگرانی در کار و فعالیت اقتصادی سرمایه گذاری کنندمردم تا چه اندازه می توانند ب :3جدول 

 کل کشور بوشهر 

 4.1 1 اصالً

 1.11 11.2 خیلی کم
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 کل کشور بوشهر 

 4.21 21.2 کم

 4.11 23.4 متوسط

 1.16 24.6 زیاد

 1.4 6.6 خیلی زیاد

 1.2 1.6 کامالً

 16211 426 مجموع پاسخگویان

 .1563منبع: پیمایش ملی ارزش ها و نگرش ها،

یکی از مهمترین ارزش های مرتبط با فرهنگ کار است و به این معنی است که در کار و فعالیت های « ن کاریوجدا»

شغلی انصاف رعایت شود، کم کاری صورت نگیرد یا اگر موضوع یا مسئله ای پیش آید که ممکن است نادیده گرفتن آن 

 انجام دهد. ها باعث بروز مشکالت شود، افراد سکوت نکرده و اقدام الزم را 

ارزیابی کنیم از یافته های این پرسش در طرح پیمایش ملی )ارزش ها و نگرش  بوشهر در را «وجدان کاری» آنکه  برای

ها( استفاده می کنیم: )اگر یکی از دوستان نزدیکانتان در اداره بخواهد استخدام شود و برای تحقیق از او نزد شما آمدند و 

درصد توقع سکوت  14رد، فکر می کنید دوستانتان چه توقعی از شما دارند؟ یافته ها نشان می دهد شما بدانید سابقه خوبی ندا

درصد توقع دارند واقعیت نادیده گرفته شود  4/11در صد هم توقع دارند واقعیت گفته نشود یعنی در مجموع  4/16دارند و

د نادیده گرفتن این گونه مسائل را می توان با مفهوم درصد هم توقع دارند واقعیت گفته شود. همانطور که مطرح ش 1/66و 

 در ارتباط دانست. « وجدان»

اگر یکی از دوستان نزدیکانتان در اداره بخواهد استخدام شود و برای تحقیق از او نزد شما آمدند و شما خوبی  :4جدول 

 ند؟ندارد، فکر می کنید دوستانتان چه توقعی از شما دار
 کل کشور بوشهر 

 3.64 66.1 واقعیت را بگویم

 4.14 14 سکوت کنم

 6.14 16.4 واقعیت را نگویم

 16644 411  مجموع پاسخگویان

 .1563منبع: پیمایش ملی ارزش ها و نگرش ها،

آبادانی  و در نظر گرفته ایم. چرا که پیشرفت« کار در مناطق محروم»یکی دیکر از ارزش های مرتبط با فرهنگ کار را 

همه جانبه مستلزم این است که نیروی انسانی متخصص در یک منطقه یا مثالً یک شهر متمرکز نباشند و بتوان برای مناطقی 

که به افراد نخبه و متخصص نیاز دارند از آن ها استفاده کرد. این امر نیازمند این است که این افراد خود حاضر باشند به مناطق 

ر با سختی هایی روبرو است بروند و مهارت و توانایی های خود را جهت پیشرفت و رفع کاستی های محروم که شرایط کا

 آن منطقه به کار بگیرند. 



تحل  یربرس  ریزی استان بوشهرسازمان مدیریت و برنامه   
تحل یو فرهنگ  یاجتماع  تی وضع  لی و 

 تان(اس  یاجتماع  هیو سرما یفرهنگ  تی وضع  لی )

 

 
 5002212B0021303011RE105970718 م 

 
16 

اگر »برای ارزیابی این موضوع از یافته های این پرسش در طرح پیمایش ملی )ارزش ها و نگرش ها( استفاده کرده ایم: 

ه باشد که هر ایرانی از جمله شما، یک ماه از سال را در مناطق محروم کشور خدمت پیشرفت و آبادانی کشور نیاز به این داشت

درصد به میزان )زیاد تا  63کند، شما در چنین شرایط تا چه اندازه حاضرید این کار را انجام دهید؟ یافته ها نشان می دهد 

 ماه از سال را در مناطق محروم کار کنند.  درصد )اصالً تا کم( حاضرند یک 16کامالً حاضرند چنین کاری انجام دهند و 

این یافته ها نشان می دهد تا حدودی این بعد از فرهنگ کار در بوشهر مانند سایر کشور از جانب مردم مورد پذیرش 

 آمده است. 5است و می توان به عنوان زمینه ساز توسعه در نظر گرفته شود. داده های مروبط به این پرسش در جدول شماره 

اگر پیشرفت و آبادانی کشور نیاز به این داشته باشد که هر ایرانی از جمله شما، یک ماه از سال را در مناطق  : 5دول ج

 محروم کشور خدمت کند، شما در چنین شرایط تا چه اندازه حاضرید این کار را انجام دهید؟

 کل کشور بوشهر 

 6.4 5.5 اصالً

 3.1 6.1 خیلی کم

 1.6 6.4 کم

 6.16 3.14 متوسط

 6.24 2.11 زیاد

 4.16 6.16 خیلی زیاد

 3.14 1.14 کامالً

 16411 411 مجموع پاسخگویان

 .1563منبع: پیمایش ملی ارزش ها و نگرش ها،

ر میزان رضایت شغلی ه .است از شغل رضایت عدم شود، می کار های سازمان در کم بازدهی باعث که عواملی از یکی

چقدر بیشتر باشد کارایی و بهره وری منابع انسانی بیشتر می شود، خالقیت و نوآوری بیشتری دیده می شود که همه این ها 

درصد از  62باعث تحول سازمان ها و مجموعه های کاری می شوند. یافته ها در مورد میزان رضایت شغلی نشان می دهد 

 درصد کامال ناراضی یا ناراضی هستند.  4/16شغلشان راضی یا کامال راضی هستند و تنها 

 به طور کلی از شغلتان بیشتر راضی هستید یا ناراضی :6جدول 

 کل کشور بوشهر 

 1.5 1.6 کامالً ناراضی

 14.4 11.1 ناراضی

 25.1 21.2 بینابین

 46.6 43.6 راضی

 11.6 11.1 کامال راضی

 5411 114 مجموع پاسخگویان

 .1563منبع: پیمایش ملی ارزش ها و نگرش ها،
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عنصر مهم و تاثیر گذار دیگر در فرهنگ کار که با خالقیت و نوآوری نیروی کار بی ارتباط نمی باشد، تخصص گرایی 

است. تخصص گرایی به این موضوع اشاره دارد که برای هر کاری فردی که بیشترین صالحیت و توانایی را برای انجام آن 

قائل هستند. چرا  های ویژ اهمیت مهارت و تخصص به که است آن یافته توسعه جوامع های نشانه دارد انتخاب شود. از کار

می شود. در مورد مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز تخصص گرایی   که باعث بهتر انجام  شدن کارها و در نتیجه افزایش بازدهی

دو  بوشهر به مربوط های داده بخش در ایرانیان( های نگرش و ها )ارزش یپیمایش مل از اهمیت زیادی برخوردار است. در

  پرسش به گونه ای این ارزش را مورد ارزیابی قرار داده اند.

درصد مردم بوشهر معتقدند در استخدام کارکنان ادارات به تجربه  53یافته ها در مورد پرسش نخست نشان می دهد که 

درصد از مردم بوشهر نسبت به این  4درصد مخالف این عقیده هستند. و نزدیک  15تنها و تخصص اهمیتی داده نمی شود و 

 موضوع مرددند.

 نمی شود. داده اهمیتی تخصص و تجربه به کارکنان استخدام معتقدند در ها بعضی :7جدول 

 کل کشور بوشهر 

 4.4 1.5 کامال مخالف

 24.2 11.4 مخالف

 16.2 6.3 مردد

 41.1 45.4 موافق

 12.1 12.4 کامال موافق

 16133 426 مجموع پاسخگویان

 .1563منبع: پیمایش ملی ارزش ها و نگرش ها،

مهم دانستن کار و جایگاه و ارزش آن در بین افراد هر جامعه ای یکی از عوامل مهم و مقدماتی برای پیشرفت و توسعه 

ملی )ارزش ها و نگرش ها( یافته هایی که در سطح استان بوشهر در اختیار ما  طرح پیمایش« اهمیت کار»است. در خصوص 

 درصد مرد بوشهر معتقدند اهمیت کار موضوع جدی و مهمی برای آن هاست.  64می گذارد نشان می دهد 

 برای شما اهمیت دارد؟ اندازه چه تا می بریم  نام موضوعی که :8جدول 

 ل کشورک بوشهر 

 - 1.6 کم
 - 2.1 متوسط

 - 64.1 زیاد
 - 411 مجموع پاسخگویان

 .1563منبع: پیمایش ملی ارزش ها و نگرش ها،

دارد.  وجود جوامع در های مختلف نسبت به بازی پارتی است. ذینفوذ طرفدار و پشتیبان طرفدار، حامی، معنی به پارتی

س صالحیت و تخصص در حاشیه برود و افرادی که به منابع نفوذ در ادارات پارتی بازی باعث می شود انتخاب افراد بر اسا
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و سازمان ها نزدیک تر هستند شانس بیشتری برای اشتغال و تصاحب پُست و مقام داشته باشند. این عامل باعث تضعیف 

سیاری از می گذارد چرا که باحساس عدالت در بین افراد جامعه می شود که این به نوبه خود در فرایند توسعه تاثیرات منفی 

 نخبگان و افراد توانمند نادیده گرفته می شوند.

طرح پیمایش ملی )ارزش ها و نگرش ها( یافته هایی که در سطح استان بوشهر در اختیار ما « پارتی بازی»در خصوص 

ا کامال( در جامعه رواج دارد. درصد مردم معتقدند که پارتی بازی به میزان )زیاد ت 61می گذارد نشان می دهد که نزدیک به

درصد هم این  4درصد مردم بوشهر رواج پارتی بازی را در بین مردم جامعه در سطح )اصالً تا کم( ارزیابی کرده اند و  6تنها 

که  دعامل را به طور متوسط در استان بوشهر رایج می دانند. یافته ها نشان می دهد مانند سایر ایرانیان، بوشهری ها نیز معتقدن

نمایش  6پارتی بازی در بین مردم به میزان زیادی رواج دارد. داده های مربوط به استان بوشهر و کل کشور در جدول شماره 

 داده شده است.

 دارد؟ رواج مردم بین در اندازه چه تا پارتی بازی شما به نظر: 9جدول 
 کل کشور بوشهر 

 1.4 1.5 اصالً

 1.2 1.2 مخیلی ک

 1.1 4.2 کم

 3.1 4.6 متوسط

 11.4 11.3 زیاد

 16.3 16.6 خیلی زیاد

 16.6 16.1 کامالً

 16424 412 مجموع پاسخگویان

 .1563منبع: پیمایش ملی ارزش ها و نگرش ها،

 میل به پیشرفت و نوآوری -1-2-2-4-2-2

هوم توسعه وجه نموده اند. در واقع همانطور که در مبانی نظری مطرح شد صاحب نظران توسعه روانی به این بعد از مف

میل به پیشرفت یک عامل انگیزشی است و در نظریات دیوید مک کله لند به خوبی دیده می شود. وی توسعه اقتصادی و 

اجتماعی کشورها را در نظریه نوسازی در قالب ویروس ذعنی تحت عنوان میل به پیشرفت مورد توجه و مطالعه قرار داده 

 بود.

 در را مفهوم دو این می توان و جدیت را می توان از مقدمات پیشرفت و به نحوی مرتبط با آن دانست و تالش به عقیده

 گروه و ها سازمان سطح در که است صفاتی از سعی، تالش و جدی بون در فعالیت ها در نظرگرفت. ویژگی راستا یک

 مختلف اهالی فعالیت میزان درباره متفاوتی های رشنگ و ها داوری پیش و است زیادی برخوردار اهمیت از اجتماعی های
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درصد  44 که دهد می نشان تالش و جدیت ارزش دربارة ها ملی )ارزش ها و نگرش ها( یافته پیمایش دارد. در وجود کشور

موضوع  درصد به طور متوسط این 6/23معتقد بودند که تالش و جدیت )زیاد، خیلی زیاد و کامال( در بین مردم رواج دارد و 

درصد هم تالش و جدیدت را در سطح اصال، خیلی کم و کم در بین مردم اعالم نموده اند.  24را ارزیابی کرده اند و حدود 

 آمده 11شماره  جدول در ها توسعه اند. یافته برای مساعد عوامل از تالش و این یافته ها درخور توجه اند چرا که جدیت

 .است

 دارد؟ رواج مردم بین در اندازه چه تا تالش و جدیت شما به نظر: 11جدول 
 کل کشور بوشهر 

 2.1 2.3 اصالً

 6.4 3.3 خیلی کم

 14.6 15.1 کم

 11.1 23.6 متوسط

 24.4 23.6 زیاد

 11.2 12.1 خیلی زیاد

 2.3 1.1 کامالً

 16626 412 مجموع پاسخگویان

 .1563ها،منبع: پیمایش ملی ارزش ها و نگرش 

راد عادی هر اف»یکی دیگر از سواالتی که می تواند میل پیشرفت را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد این سوال است که 

میل به  این سوال بیان گر داشتن یا نداشتن« چقدر هم تجربه و تخصص داشته باشند به پیشرفت الزم و مقام باال نمی رسند

معه است که هر چقدر میزان مخالفت با این گویه بیشر باشد، نشان می دهد امکان پیشرفت یا امکان پیشرفت در یک جا

 پیشرفت بهتر و در نهایت داشتن میل بیشتر به پیشرفت بهتر برای افراد عادی است و برعکس.

هم تجربه و درصد با این عقیده که افراد عادی هر چقدر  52یافته ها نشان می دهد که بیشتر از نیمی از مردم بوشهر یعنی 

درصد مخالف این  41موافق اند و کمتر از نیمی از مردم یعنی « تخصص داشته باشند به پیشرفت الزم یا مقام باال نمی رسند

عقیده هستند. این یافته ها تقریبا با میانگین کل کشور همسو است. این یافته ها نشان می دهد که امکان پیشرفت که در ایجاد 

 پیشرفت در افراد جامعه تاثیر گذار است، در استان بوشهر کمرنگ می باشد. و درونی سازی میل به

 نمی رسند.  باال مقامات به باشند، داشته تخصص و تجربه که هم قدر چه هر عادی افراد :11جدول 
 کل کشور بوشهر 

 5.5 5.1 کامال مخالف

 26.1 16.1 مخالف

 16.6 6.4 مردد

 14.1 13.1 موافق

 11.6 11.6 کامال موافق
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 کل کشور بوشهر 

 16456 411 مجموع پاسخگویان

 .1563منبع: پیمایش ملی ارزش ها و نگرش ها،

سوال دیگری امکان پیشرفت و ترقی در بین مردان و زنان را مورد سنجش قرار می دهد. به این ترتیب که از مردم پرسیده 

. در استان «و میل و میل به پیشرفت برای مردان بیشتر است یا برای زنان به نظر شما در اوضاع کنونی، امکان»شده بود که به 

درصد معتقدند که مردان در اوضاع فعلی جامعه امکان و شرایط بهتری برای پیشرفت دارند که با میانگین کشور  41بوشهر 

درصد  1درصد می دانند که نزدیک به 6.4تقریبا برابر است. در مقابل مردم استان بوشهر امکان پیشرفت و ترقی برای زنان را 

 کمر از میانگین کل کشور است. 

 به طور کل می توان گفت در استان بوشهر اعتقاد به امکان پیشرفت وجود دارد ولی این امکان برای مردان بیشتر است. 

 است یا برای زنان: در اوضاع کنونی، امکان و میل به پیشرفت برای مردان بیشتر 12جدول 

 کل کشور بوشهر 

 16.3 41.1 مردها

 11.4 6.4 زن ها

 41.3 46.4 هردو به طور مساوی

 4.6 1.4 هیچکدام

 16411 411 مجموع پاسخگویان

نوآوری همواره با تغییر و دگرگونی همراه است. نوآوری به نحوی با اصالح اوضاع کنونی و با تحوالت فکری، اجتماعی 

به توسعه منجر می شود در ارتباط بوده است. جامعه ای که به سمت توسعه می رود تمایل به تغییر و اصالح در  و فرهنگی که

بین افراد آن جامعه نقش مهمی می تواند ایفا کند چرا که مفهوم توسعه همواره فی نفسه با تغییر و تحول و نوآوری همراه 

درصد از تمایل به وضع  1/6ر تمایل به اصالح وضع فعلی دارند و تنها درصد مردم بوشه 4/66است. یافته ها نشان می دهد 

 درصد هم خواهان تغییر بنیادی وضع فعلی می باشند. 1/21فعلی دارند. همچنین 

 شما به کدام یک از این سه نظر تمایل بیشتری دارید: 13جدول 

 کل کشور بوشهر 

 11.4 6.1 دفاع از وضع فعلی

 66.2 66.4 اصالح وضع فعلی

 21.1 21.1 تغییر بنیادی وضع فعلی

 16546 412 مجموع پاسخگویان

 .1563منبع: پیمایش ملی ارزش ها و نگرش ها،
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 همکاری و همفکری -1-2-2-4-2-3

 ها گروه و افراد بین اجتماعی  -فرهنگی مناسب های زمینه وجود فرایند همان طور که اشاره شد همکاری و همفکری

ارتباط  برقراری آن حاصل که سازد می فراهم را متقابل کنش هایزمینه مشترک نهادهای و ها شاخص معنی که بدین است.

 نظام یا یک سیستم ایجاد متضمن آنها به نیل گردد. شناسایی مشترکی های هدف و عوامل ارتباط جریان در چنانچه است.

 های شاخص و عوامل تر باشد، ساده جامعه ساختار قدر رمی آورد. ه وجود به را تعامل و همکاری که است شده تنظیم

است. یکی از شاخص های همکاری خیر خواهی و کمک به دیگران است.  برخوردار کمتری تنوع و تعدد از کنش مشترک

خیر خواهی و کمک را شاید بتوان از نشانه های همدلی و همکاری در جوامع در نظر گرفت. این ارزش بیانگر هم کوشانی 

دست یکدیگر را گرفتن برای اهداف مختلف است که هم در سطح خرد )مثال بین افراد، دوستان، اقوام و ...( و هم در  و

سطح کالن )مانند کمک به گروه ها و مجموعه های صنعتی، کار آفرینان و ...( می تواند نقش مهمی در فرایند توسعه در 

 یک جامعه ایفا کند. 

ایش ملی )ارزش ها و نگرش ها( یافته هایی که در سطح استان بوشهر به ما می دهد در خصوص این ارزش طرح پیم

 44درصد مردم معتقدند این ارزش در سطح )اصالً تا کم( در بین مردم رواج دارد و بیش از  26بیانگر آن است که حدود 

در صد هم ارزش خیر خواهی کمک را  11درصد این ارزش را به میزان )زیاد تا کامالً( ارزیابی کرده اند. همچنین نزدیک 

در سطح متوسطی رایج می دانند. در مقایسه با کل کشور، یافته ها نشان می دهد در بوشهر این ارزش بیشتر از میانگین کل 

 نمایش داده شده است. 14کشوری رواج دارد. داده های مربوط به استان بوشهر و کل کشور در جدول شماره 

 دارد؟ رواج مردم بین در اندازه چه تا خیرخواهی وکمک شما به نظر: 14جدول 
 کل کشور بوشهر 

 4.5 2.3 اصالً

 11.1 3.1 خیلی کم

 13.4 15.2 کم

 14.3 26.3 متوسط

 21.5 11.5 زیاد

 4.2 11.5 خیلی زیاد

 2.1 2.1 کامالً

 16414 411 مجموع پاسخگویان

 .1563ا و نگرش ها،منبع: پیمایش ملی ارزش ه

درصد افراد اکثر اوقات یا همیشه با  61در خصوص میزان همفکری نیز یافته ها نشان می دهد در مجموع نزدیک به 

 درصد افراد هیچ وقت یا به ندرت با اعضای خاناده خود همفکری دارند. 11.1اعضای خانواده خود همفکری دارند و تنها 
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 معموال هر چند وقت یکبار با اعضای خانواده خود همفکری دارید؟: 15جدول 
 کل کشور بوشهر 

 1.1 2.1 هیچ وقت

 6.1 6.1 به ندرت

 11.1 26.1 گاهی اوقات

 11.3 11.1 اکثر اوقات

 24.3 26.1 همیشه

 16312 411 مجموع پاسخگویان

 1563منبع: پیمایش ملی ارزش ها و نگرش ها،

 عتماد در روابط انسانیاعتماد به نفس و ا -1-2-2-4-2-4

اعتماد به نفس با ارزش و اعتبار افراد انسانی رابطه مستقیم دارد و اولین قدم برای ساختن زندگی بهتر، اعتماد به نفس 

است. اعتماد به نفس باعث می شود تا اطمینان و آرامش افزایش یابد و اعتماد به نفس پایین باعث افسردگی، احساس بدبختی، 

طمینان پایین می گردد. مهمترین ویژگی اعتماد به نفس مسئولیت پذیری، استقالل عمل، پیشرفت گرا بودن، جدیت نا امنی و ا

 و سخت کوشی، پذیریش ناکامی ها و موثر بودن می باشد. 

ه ب میزان ارزیابی مثبت از خود یکی از شاخص هایی است که می توان با آن میزان اعتماد به نفس افراد جامعه را سنجید.

 «شما خودتان را در زندگی چه اندازه موفق می دانید؟»همین منظور از یافته های این پرسش استفاده شده است که 

 1/15درصد از مردم استان بوشهر ارزیابی مثبتی از خود داشته اند و تنها  1/51همانطور که یافته نشان می دهد در مجموع 

 درصد هم ارزیابی متوسطی از خود داشته اند. 11درصد ارزیابی مثبتی  از خود نداشته اند. 

 شما خودتان را در زندگی چه اندازه موفق می دانید ؟: 16جدول 
 کل کشور بوشهر 

 2.1 2.1 اصالً

 4.4 1.5 خیلی کم

 3.5 6.4 کم

 41.1 11.6 متوسط

 26.4 11.1 زیاد

 12.4 16.6 خیلی زیاد

 5.2 6.5 کامالً

 16434 411 جموع پاسخگویانم

 1563منبع: پیمایش ملی ارزش ها و نگرش ها،

یکی دیگر شاخص هایی که میزان اعتماد به نفس را می سنجد میزان احساس هویت ایرانی است. در هر جامعه ای با 

یت و هویت خار به ملارزش دانستن و افتخار به ملیت خود یکی از مهمترین عوامل در همبستگی و انسجام اجتماعی است. افت
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 64ملی باعث ارج نهادن به ارزش ها می شود.  یافته های طرح ملی پیمایش )ارزش ها و نگرش ها( نشان می دهد نزدیک به 

درصد اصالً تا کم همچین  1درصد بوشهری ها به ایرانی بودن خود به میزان زیاد و کامالً افتخار می کنند و تنها نزدیک به 

 این می توان ای عنصر فرهنگی را یکی از عوامل مساعد و زمینه از توسعه دانست.حسی دارند. بنابر

 ایرانی بودن را در دنیای امروز تا چه اندازه برای خود افتخار می دانید؟: 17جدول 

 کل کشور بوشهر 

 1.1 1.4 اصالً

 1.4 1.4 خیلی کم

 2.4 1.4 کم

 3.2 4.6 متوسط

 13.4 12.6 زیاد

 12.3 14.2 خیلی زیاد

 15.1 45.5 کامالً

 16411 411 مجموع پاسخگویان

 1563منبع: پیمایش ملی ارزش ها و نگرش ها،

وجه دیگر اعتماد، اعتماد در روابط انسانی است. وجود اعتماد در روابط فردی واجتماعی از نشانه های توسعه فکری و 

ر بین افراد یک گروه یا جامعه بیشتر باشد هم گرایی و همدلی نیز بیشتر جلوه پیدا فرهنگی در جوامع است. هر چه اعتماد د

می کند. اعتماد باعث می شود افراد منافع عام را بر منافع شخصی خود مقدم تر بدانند. همچنین وجود اعتماد باعث می شود 

 ر فعالیت های اقتصادی و توسعه بخش شوند.افراد جامعه با امنیت خاطر بیشتری حاضر به سرمایه گذاری مادی و معنوی د

 بنابراین یکی از الزامات توسعه فرهنگی را می توان حس اعتماد دانست.

در طرح ملی پیمایش ملی )ارزش ها و  پرسش 2از یافته های  بسنجیم بوشهر در را «اعتماد در روابط انسانی»آنکه  برای

 55تماد به اقوام و خویشان را سنجیده است. یافته ها نشان می دهد بیش از . پرسش اول میزان اع نگرش ها( استفاده کرده ایم

درصد هم میزان اعتمادشان   11درصد مردم بوشهر به میزان )زیاد تا کامالً(  اقوام و خویشان خود را قابل اعتماد می دانند و 

از  زان اعتماد به اقوام و خویشان در بوشهر بیشتررا )اصالً تا کم( دانسته اند. درمقایسه با کل کشور یافه ها نشان می دهد می

 میانگین کل کشور است. و مانند مورد قبل می توان به عنوان عنصر زمینه ساز توسعه فرهنگی و اجتماعی در نظر گرفت.
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 اقوام و خویشان خود را تا چه حد قابل اطمینان می دانید؟: 18جدول 
 کل کشور بوشهر 

 1.4 5.1 صالًا

 5.1 5.1 خیلی کم

 3.5 6.4 کم

 11.5 24.2 متوسط

 2.2 23.6 زیاد

 15.1 21.1 خیلی زیاد

 6.5 6.5 کامالً

 16412 411 مجموع پاسخگویان

 .1563منبع: پیمایش ملی ارزش ها و نگرش ها،

را زیاد تا کامال قابل اعتماد می درصد مردم دوستان خود  44در مورد اعتماد به دوستان یافته ها نشان می دهد نزدیک 

درصد هم میزان اعتماد به دوستان خود را )اصالً تا کم( ارزیابی کرده اند. بر این اساس می توان گفت  24دانند و تقریبا 

 برخالف دو مورد قبل، اعتماد به دوستان چندان جایگاه مناسبی ندارد. 

 ا چه حد قابل اطمینان می دانید؟دوستان خود را ت: 19جدول 
 کل کشور بوشهر 

 4.5 6.5 اصالً

 6.6 6.1 خیلی کم

 6.4 11.2 کم

 14.4 24.3 متوسط

 25.1 22.6 زیاد

 11.4 16.4 خیلی زیاد

 5.6 4.2 کامالً

 16411 412 مجموع پاسخگویان

 .1563منبع: پیمایش ملی ارزش ها و نگرش ها،

 تگیتعارضات، اختالفات و چند دس -1-2-2-4-2-5

همانگونه که مطرح شد تعارضات قومی، مذهبی و سیاسی یکی دیگر از مواردی است که می تواند در جریان و فرایند 

توسعه یک جامعه نقش بسزایی را ایفا کند. در صورتی که در یک جامعه اتحاد و همبستگی زیای بین اقوام و گروه های 

 توسعه و پیشرفت فرهنگی آن جامعه بدست خواهد آمد. مختلف اجتماعی وجود داشته باشد، بستر مناسبی جهت

اتحاد، همبستگی و یک دلی در هر موضوعی و در هر جامعه ای الزمه موفقیت در تمام زمینه های توسعه و پیشرفت می 

باشد. حتی در سطح خُردتر مانند یک گروه یا یک تیم وجود اختالف و چند دستگی باعث عدم موفقیت در نیل به اهداف 

الی و مورد نظر می شود. اختالف و چند دستگی موجب می شود که در یک مجموعه بر سر اهداف، مسائل، روش ها، ع
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اتفاق نظر شکل نگیرد و این خود موجب بروز ناهماهنگی و کشمکش در بین اعضای آن مجموعه می شود. بنابراین می توان 

 ت.تعارضات و اختالفات را یکی از موانع توسعه فرهنگی دانس

 اندازه چه اختالف و چند دستگی تا شما به نظر» برای سنجش این موضوع در استان بوشهر از یافته های این پرسش یعنی 

درصد بوشهری ها معتقدند )اختالف و چند دستگی(  66استفاده می کنیم.  یافته ها نشان می دهد « دارد؟ رواج مردم بین در

درصد میزان رواج این عامل را در سطح )اصالً تا کم( می دانند.  14م رواج دارد و تنها به میزان )زیاد تا کامالً( در بین مرد

درصد هم اختالف و چند دستگی را در سطح متوسط ارزیابی کرده اند. داده های مربوط به استان بوشهر و کل کشور در  14

 .داده شده است نمایش 21جدول 

 دارد؟ رواج مردم بین در اندازه چه اختالف و چند دستگی تا شما به نظر : 21جدول 
 کل کشور بوشهر 

 1.1 1.4 اصالً

 1.3 4.5 خیلی کم

 3.6 11.1 کم

 21.4 14.2 متوسط

 15.3 11.2 زیاد

 22.1 26.2 خیلی زیاد

 6.6 6.1 کامالً

 16116 424 مجموع پاسخگویان

 .1563منبع: پیمایش ملی ارزش ها و نگرش ها،

 نسبتاً جامعه و پایدار مقابل تعادل در امروز انسان سرشکستگی و اجتماعی و فردی تنش های افزایش باعث تغییرات فشار

 دثحا کوتاه زمانی مدت در که را سریع همه تاثیرات این می تواند سختی به امروز انسان است. شده دیروز سنتی ایستای

 .کند تحمل شده

دیگر را می توان ظلم و تبعیض در جامعه و ناهنجاری هایی مانند  جدی و مهم اجتماعی تعارضات و مسائل مهمترین از

دزدی و کالهبرداری دانست. ظلم و تبعیض در هر فرهنگی عامل منفی به شمار می رود چرا که باعث می شود حقوق افراد 

، مخدوش گردد. هر گاه ظلم و تبعیض در مجموعه ای افزایش یابد افراد و گروه های آن جامعه پایمال شود و ارزش برابری

خود را در رسیدن به موفقیت و پیشرفت در زندگی از دست می دهند. این امر ممکن است باعث  "امید"مجموعه به تدریج  

بعیض ی در بین افراد گردد. می توان ظلم و تانزوا و سکوت و به حاشیه رفتن نیروی انسانی در جامعه و همچنین باعث تعارضات

 را عاملی نامساعد توسعه فکری و فرهنگی جوامع دانست.

طرح پیمایش ملی )ارزش ها و نگرش ها( یافته هایی که در سطح استان بوشهر در اختیار ما « ظلم و تبعیض»در خصوص 

به میزان )زیاد تا کامال( در جامعه جدی ومهم است درصد مردم معتقدند که ظلم و تبعیض  4/61می گذارد نشان می دهد که 
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درصد هم میزان اهمیت ظلم و تبعیض را در بوشهر متوسط  13درصد آن را در سطح )اصالً تا کم( می دانند.  21و تنها 

 ه شده است.نمایش داد 21جدول ارزیابی کرده اند. داده های مربوط به استان بوشهر و کل کشور در 

 در جامعه جدی و مهم است؟ اندازه چه تا ظلم و تبعیض شما به نظر: 21جدول 
 کل کشور بوشهر 

 1.4 1.4 اصالً

 4.2 5.1 خیلی کم

 11.5 14.6 کم

 21.6 13.1 متوسط

 11.5 24.3 زیاد

 13.6 16.4 خیلی زیاد

 6.2 11.2 کامالً

 16613 412 مجموع پاسخگویان

 .1563منبع: پیمایش ملی ارزش ها و نگرش ها،

دزدی و کاله بردای در تمام فرهنگ ها و جوامع پدیده ای منفی تلقی می گردد اما به فراخور فرهنگ ها و زمینه ای 

شود  میاجتماعی همواره در اشکال مختلفی بروز پیدا می کند. دزدی و کاله برداری به نا امنی جامعه دامن می زند و موجب 

احساس امنیت مردم جامعه به شدت کاهش یابد. به همین خاطر این ناهنجاری را به عنوان یک تعارض اجتماعی در نظر 

طرح پیمایش ملی )ارزش ها و نگرش ها( یافته هایی که در سطح استان « دزدی و کالهبرداری»گرفته ایم.  در خصوص 

درصد مردم بوشهر به میزان )زیاد و کامالً( معتقدند دزدی  34ک به بوشهر در اختیار ما می گذارد نشان می دهد نزدی

درصد هم دزدی  4درصد این موضوع را در حد )اصالً تا کم( دانسته اند و  6وکالهبرداری موضوع مهم و جدی است و تنها 

ول جدو کل کشور در و کالهبرداری را در سطح متوسط مهم و جدی ارزیابی کرده اند. داده های مربوط به استان بوشهر 

 نمایش داده شده است. 22

 در جامعه جدی و مهم است؟ اندازه چه تا دزدی و کالهبرداری شما به نظر: 22جدول 

 کل کشور بوشهر   

 1.4 1.1 اصالً

 1.1 1.4 خیلی کم

 4.1 4.6 کم

 12.2 4.4 متوسط

 26.6 11.6 زیاد

 12.1 11.4 خیلی زیاد

 21.1 21.4 کامالً

 16425 411 مجموع پاسخگویان

 .1563منبع: پیمایش ملی ارزش ها و نگرش ها،
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 عناصر فرهنگ عمومی -1-2-2-4-2-6

 را مردم ایران کلی طور به که کسانی نسبت که است این واقعیت گیرد. می قرار مثبت های ارزش ردیف گذشت: در

 ندارند. نظر وحدت مورد این در بوشهر اهالی است. آماری جامعۀ نصف زا کمتر دانند، می گذشت با خیلی

درصد مردم بوشهر معتقدند که ارزش گذشت اصالً، خیلی کم یا کم در بین افراد جامعه رواج دارد و  41تقریبا بیش از 

درصد مردم هم معتقدند  2/26درصد معتقد که این ارزش در سطح زیاد، خیلی زیاد یا کامال وجود دارد.  12تنها نزدیک به 

ارزش گذشت به میزان متوسط در جامعه رواج دارد. هر چند از میانگین کل کشور میزان این ارزش در بوشهر بیشتر است اما 

یافته ها نشان می دهد در مجموع مردم بوشهر معتقدند وضعیت گذشت در بین مردم از موقعیت مناسبی برخوردار نیست. 

 و تحمل دارد. میزان ارتباط تسامح و مدارا تحمل، چون دیگری ارزش های با که دارد اهمیت ارزش گذشت از آن جهت

 23جدول است. داده های مربوط به استان بوشهر و کل کشور در  جامعه یافتگی توسعه درجه دهندة گذشت نشان و مدارا

 آمده است.

 دارد؟ رواج مردم بین در اندازه چه تا گذشت شما نظر به: 23جدول 
 کل کشور بوشهر 

 6.1 4.6 اصالً

 15.6 11.6 خیلی کم

 25.3 26.2 کم

 26.5 26.2 متوسط

 16.4 21.5 زیاد

 4.6 6.1 خیلی زیاد

 1.1 1.4 کامالً

 16411 412 مجموع پاسخگویان

 .1563منبع: پیمایش ملی ارزش ها و نگرش ها،

داری: در تمام زمینه ها یکی از مهمترین ارزش هایی است که باعث افزایش اعتماد بین اشخاص، گروه ها و به طور امانت 

 کل در جامعه می شود که می تواند نقش مهمی در توسعه داشته باشد.

مانت داری درصد از مردم بوشهر معتقدند که ا 5/11داده های طرح پیمایش )ارزش ها و نگرش ها( نشان می دهد تنها 

درصد این ارزش را در سطح اصال ً تا کم ارزیابی کرده  13در بین مردم در سطح زیاد تا کامال رواج دارد و نزدیک تقریبا 

درصد هم  امانت داری را در سطح متوسط در در بین مردم بوشهر ارزیابی کرده اند. این میزان با میانگین کل کشور  11اند. 

شان می دهد مردم بوشهر تقریبا به مانند سایر ایرانیان امانت داری را سطح مناسبی ارزیابی نکرده اختالف چندانی ندارد و ن

 نمایش داده شده است. 24جدول اند. داده های مربوط به استان بوشهر و کل کشور در 
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 دارد؟ رواج مردم بین در ازهاند چه تا امانت داری شما به نظر :24جدول 
 کل کشور بوشهر 

 5.2 6.4 اصالً

 11.6 11.2 خیلی کم

 21.4 21.3 کم

 15.2 11.6 متوسط

 13.6 21.1 زیاد

 5.1 6.2 خیلی زیاد

 2.1 1.4 کامالً

 16611 411 مجموع پاسخگویان

 .1563منبع: پیمایش ملی ارزش ها و نگرش ها،

ء ارزش هایی است که در روابط اجتماعی و روابط کاری به عنوان عامل مهمی در زمینه انصاف: هم مانند امانت داری جز

سازی برای  ارتقاء توسعه فرهنگی جوامع است. انصاف باعث بهتر انجام شدن کارها و فعالیت ها در تمام جنبه های زندگی 

 اعم از اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... می شود. 

و نگرش ها( در سطح استان بوشهر یافته های قابل تاملی در اختیار ما می گذارد. چرا که طرح پیمایش ملی )ارزش ها 

درصد این ارزش را به میزان )زیاد تا کامالً(  21را در )اصال ًتا کم( ارزیابی کرده اند و تنها « انصاف»درصد ارزش  51حدود 

میزان متوسطی در بوشهر رواج دارد. در مقایسه با کل  درصد هم معتقدند ارزش انصاف به 26در بین مردم رایج می دانند. 

کشور در ارتباط با این ارزش تفاوت چندانی دیده نمی شود و این نشان می دهد که مردم بوشهر و به طور کل ایرانیان معتقدند 

نمایش  25جدول انصاف به میزان کمی در بین مردم جامعه رواج دارد. داده های مربوط به استان بوشهر و کل کشور در 

 داده شده است.

 دارد؟ رواج مردم بین در اندازه چه تا انصاف شما به نظر :25جدول 
 کل کشور بوشهر 

 11.1 11.4 اصالً

 16.6 11.6 خیلی کم

 25.5 26.6 کم

 26.6 26.1 متوسط

 11.6 16.5 زیاد

 1.2 4.6 خیلی زیاد

 1.5 1.5 کامالً

 16422 411 مجموع پاسخگویان

 .1563منبع: پیمایش ملی ارزش ها و نگرش ها،
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است. راستگویی  نیازمند را خود با همراه ارزشی و اخالقی مالزم و مساعد های زمینه راست گویی و صداقت: توسعه،

 عموم بشری شهای ارز از راستگویی و صراحت و صداقت دارند. تأکید آن بر فرهنگ ها و ادیان تمامی که است ارزشی

کنند. راستگویی باعث افزایش اعتماد فراد  تغییر توانند می فرهنگی و سیاسی و اقتصادی ساختارهای تأثیر تحت البته که اند

در سطوح مختلف جامعه می شود. یکی از مهمترین جنبه های آن صداقت مسئولین دولتی و سازمان هایی است که منافع 

م با آن ها گره خورده است. هر چقدر میزان صداقت و راستگویی کمتر باشد اعتماد کمتر می شود. در جامعه ای عموم مرد

 که اعتماد ضعیف باشد روند توسعه هم ضعیف می شود. 

طرح پیمایش ملی )ارزش ها و نگرش ها( یافته هایی که در سطح استان بوشهر « صداقت و راستگویی»در خصوص ارزش 

درصد از مردم معتقدند که صداقت و راستگویی در سطح )اصالً تا  52ما می گذارد بیانگر آن است که نزدیک به  در اختیار

درصد هم صداقت  23درصد این ارزش را به میزان )زیاد تا کامالً( ارزیابی کرده اند. و  21کم( در بین مردم رواج دارد و تنها 

ایج می دانند. این یافته در مقایسه با کل کشور نشان می دهد که تفاوت چندانی و راستگویی را به طور متوسط در بین مردم ر

بین بوشهر و میانگین کل کشور در این خصوص وجود ندارد و مردم بوشهر تقریبا به مانند سایر ایرانیان نگرش مثبتی در 

نمایش داده شده  26جدول کشور در  ارتباط با رواج این ارزش در جامعه ندارند. داده های مربوط به استان بوشهر و کل

 است.

 دارد؟ رواج مردم بین در اندازه چه تا صداقت و راستگویی شما به نظر :26جدول 
 کل کشور بوشهر 

 4.2 6.4 اصالً

 14.1 16.6 خیلی کم

 26.4 23.1 کم

 11.1 23.1 متوسط

 12.4 14.6 زیاد

 1.3 4.4 خیلی زیاد

 1.6 1.4 کامالً

 16424 412 مجموع پاسخگویان

 .1563منبع: پیمایش ملی ارزش ها و نگرش ها،

پایبندی به قول و قرار: این ارزش در عرصه های مختلف فعالیت های فردی، گروهی و جمعی موجب نوعی امنیت خاطر 

 بند می توان پای  یندهای توسعه جوامع باشد. بنابراینآیع فرمی شود که پیامدش می تواند همکاری و تالش بیشتر در تسر

 اجتماعی روابط اطمینان و پایداری رفتار دانست. این اجتماعی، و فرهنگی توسعۀ را از عناصر ضرروی قرار  و قول به بودن

 می آورد.  پدید اجتماعی روابط در امنیت احساس نوعی و داده افزایش را
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طرح پیمایش ملی )ارزش ها و نگرش ها( یافته هایی که در سطح استان بوشهر « به قول و قرارپایبندی »در خصوص ارزش 

درصد این ارزش را در سطح )اصالً تا  3/43در اختیار ما می گذارد نشان می دهد که نزدیک به نیمی از مردم بوشهر یعنی 

قول و قرار در میزان )زیاد تا کامالً( در بین مردم بوشهر  درصد  معتقدند پایبندی به 24کم( در بین مردم رایج می دانند و تنها 

درصد هم این ارزش را به میزان متوسط ارزیابی کرده اند. یافته نشان می دهد که تفاوت چندی بین نظر  2/24رواج دارد. 

هر زش در استان بوشمردم بوشهر با میانگین کل کشور در مورد ارزش پایبندی به قول قرار وجود ندارد و در مجموع این ار

نمایش داده شده  27جدول هم از نظر مردم به اندازه زیادی رواج ندارد. داده های مربوط به استان بوشهر و کل کشور در 

 است.
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 ارد؟د رواج مردم بین در اندازه چه تا پایبندی به قول و قرار شما به نظر :27جدول 
 کل کشور بوشهر 

 5.1 5.3 اصالً

 11.1 11.6 خیلی کم

 24.1 11.4 کم

 14.2 24.2 متوسط

 14.5 16.3 زیاد

 4.2 2.1 خیلی زیاد

 2.1 2.1 کامالً

 16616 411 مجموع پاسخگویان

 .1563منبع: پیمایش ملی ارزش ها و نگرش ها،

 پایین را اجتماعی روابط در اعتماد سطح تواند می که ستا نامطلوبی های ویژگی و صفات دورویی و تظاهر:  نیز از

مؤثرند. دورویی و تظاهر همچنین باعث  رفتاری ویژگی و صفت این تضعیف یا تقویت در اجتماعی و فرهنگی آورد. شرایط

ی که انسجام ا فاصله گرفتن افراد جامعه از یکدیگر، فاصله بین افراد و گروه ها و سازمان ها و حتی دولت می شود. به گونه

 اجتماعی را که از عوامل مهم توسعه درون زا می باشد، ضعیف و کم رنگ می کند. 

طرح پیمایش ملی )ارزش ها و نگرش ها( یافته هایی که در سطح استان بوشهر در اختیار « دورویی و تظاهر»در خصوص 

درصد مردم معتقدند که دورویی  65چرا که  ما می گذارد نشان می دهد که این ارزش از وضعیت نامناسبی برخوردار است

درصد مردم این ارزش را در سطح )اصالً تا کم( ارزیابی  21و تظاهر به میزان )زیاد تا کامال( در بین مردم رواج دارد و تنها 

ت به صور در صد هم آن را در سطح متوسط رایج دانسته اند. این یافته ها نشان می دهد که دورویی و تظاهر 14کرده اند و 

نمایش  28جدول گسترده ای از نگاه مردم بوشهر در این استان رواج دارد. داده های مربوط به استان بوشهر و کل کشور در 

 داده شده است.

 دارد؟ رواج مردم بین در اندازه چه تا دورویی و تظاهر شما به نظر :28جدول 
 کل کشور شهربو 

 1.1 1.6 اصالً

 5.1 5.1 خیلی کم

 12.4 14.1 کم

 14.1 14.1 متوسط

 12.4 11.4 زیاد

 26.1 23.4 خیلی زیاد

 6.1 4.4 کامالً

 16661 412 مجموع پاسخگویان

 .1563منبع: پیمایش ملی ارزش ها و نگرش ها،
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کنیم. تقلب و کاله برداری مخصوصا در  عمل دیگری ضرر به و خود نفع به کاری، در و کاله برداری: یعنی تقلب

امورمادی و در زمینه های اقتصادی باعث کاهش میل و انگیزه افراد جوامع به فعالیت هایی مانند سرمایه گذاری در حوزه 

 های مختلف می شود. به عبارت دیگر تقلب و کاله برداری باعث می شود افراد جامعه کمتر در اموری که مربوط به توسعه،

 پیشرفت، کارآفرینی و ... می شود مشارکت مادی و معنوی داشته باشند.

طرح پیمایش ملی )ارزش ها و نگرش ها( یافته هایی که در سطح استان بوشهر در « تقلب و کاله برداری»در خصوص 

ا کامالً( می دانند و را )زیاد ت« تقلب و کالهبرداری»درصد مردم بوشهر میزان رواج  41اختیار ما می گذارد نشان می دهد 

درصد هم رواج تقلب و  12درصد این ارزش را در سطح )اصالً تا کم( رایج می دانند. و نزدیک به  15تنها نزدیک به 

 29دول جکاهبرداری را در استان بوشهر متوسط ارزیابی ارزیابی کرده اند. داده های مربوط به استان بوشهر و کل کشور در 

 نمایش داده شده است.

 دارد؟ رواج مردم بین در اندازه چه تقلب و کاله برداری شما به نظر :29جدول 
 کل کشور بوشهر 

 4.4 1.6 اصالً

 4.2 6.1 خیلی کم

 6.1 6.1 کم

 11.1 11.3 متوسط

 26.3 11.2 زیاد

 26.1 26.5 خیلی زیاد

 11.1 11.4 کامالً

 16651 411 وع پاسخگویانمجم

 .1563منبع: پیمایش ملی ارزش ها و نگرش ها،

 و ابهام پدیداری باعث شودکه ارزیابی می فرهنگی و اجتماعی روابط در منفی عامل یک تملق و چاپلوسی: به عنوان

 توسعه جامعۀ د.آی می حساب به و اجتماعی فرهنگی توسعۀ تهدیدکنندة عوامل از و شده اجتماعی روابط در صراحت عدم

 کند.  حرکت می اجتماعی روابط شفافیت و صراحت سازی، روان سمت به یافته

طرح پیمایش ملی )ارزش ها و نگرش ها( یافته هایی که در سطح استان بوشهر در « تقلب و کاله برداری»در خصوص 

را در جامعه )زیاد و کامالً( می دانند « سیتملق و چاپلو»درصد مردم بوشهر میزان رواج  63اختیار ما می گذارد نشان می دهد 

درصد هم میزان رواج تملق و  4/15درصد این عامل را در سطح )اصال تا کم( ارزیابی کرده اند.  16و تنها نزدیک به 

 چاچلوسی را متوسط می دانند. که این میزان با میانگین کل کشور تفاوت چندانی ندارد. داده های مربوط به استان بوشهر و

 نمایش داده شده است. 31جدول کل کشور در 
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 دارد؟ رواج مردم بین در اندازه چه تا تملق و چاچلوسی شما به نظر: 31جدول 
 کل کشور بوشهر 

 4.1 1.4 اصالً

 4.2 1.6 خیلی کم

 6.3 11.2 کم

 14.1 15.4 متوسط

 11.1 11.3 زیاد

 24.4 26.6 لی زیادخی

 6.1 11.1 کامالً

 16611 412 مجموع پاسخگویان

 .1563منبع: پیمایش ملی ارزش ها و نگرش ها،

 به گرایش معنای به خاص گرایی سنتی جوامع در ویژگی های موجود از گرایی: یکی عام جای به گرایی خاص

 در فرد هر اینکه معنای به گرایی عام ویژگی مدرن در جوامع است. عام منافع به توجه جای به خانواده و خویشاوندان

 و خاصگرایی ویژه به کار های سازمان در است. دارد، غالب توجه عام منافع به جامعه در کلی طور به و کار سازمان

گر یابد ک موجب می شود قانون گرایی، عدالت و بسیاری از ارزش های دی می ارتباط بازی پارتی پدیده با خویشاوندگرایی

 تضعیف شودند. بنابراین می توان خاص گرایی را از موانع توسعه اجتماعی و فرهنگی و عام گرایی را مساعد آن دانست.

که در طرح ملی پیمایش ملی )ارزش  پرسش از یافته های دو در بسنجیم بوشهر در را عقایدی چنین آنکه وجود برای 

احتمال جریمه »و دیگری « انجام کار فامیل در خارج از نوبت»ها درباره یکی از پرسش  ها و نگرش ها( استفاده کرده ایم. 

درصد به میزان  23بوده است. یافته ها نشان می دهد نزدیک به « کردن دوست خود در صورت مامور نیروی انتظامی بودن

رصد هم گفته اند )اصالً، کم یا د 43)زیاد تا کامالً( حاضرند خارج از نوبت کار فامیل یا نزدیکان خود را انجام دهند و  و 

 خیلی کم( حاضر به چنین کاری هستند

 تا می کند مراجعه شما به اداری کار برای شما نزدیک بستگان از یکی و هستید اداره یک رئیس کنید فرض :31جدول 

 دهید؟ انجام نوبت از خارج را اور کار اندازه حاضرید چه

 کل کشور بوشهر 

 16.6 24.1 اصالً

 14.1 11.4 خیلی کم

 11.2 11.2 کم

 24.1 21.3 متوسط

 14.2 11.4 زیاد

 4.5 4.6 خیلی زیاد

 4.2 6.6 کامالً

 16411 412 مجموع پاسخگویان

 .1563منبع: پیمایش ملی ارزش ها و نگرش ها،
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امالً( حاضرند دوست خود را جریمه کنند و درصد مردم بوشهر به میزان )زیاد، تا ک 51در مورد سوال دوم نیز تقریباً 

 درصد هم گفته اند )اصال یا کم و خیلی کم( حاضرند چنین کاری انجام دهند.  15نزدیک به 

 را او دارد احتمال اندازه چه تا کند، عبور قرمز چراغ از شما نزدیک دوست و باشید راهنمایی افسر اگر: 32جدول 

 ید؟کن جریمه

 کل کشور بوشهر 

 6.5 11.1 اصالً

 6.6 11.6 خیلی کم

 11.2 11.6 کم

 16.2 12.1 متوسط

 13.3 16.6 زیاد

 15.1 11.2 خیلی زیاد

 16.4 21.1 کامالً

 16654 412 مجموع پاسخگویان

 .1563منبع: پیمایش ملی ارزش ها و نگرش ها،

 سیاست فرهنگی -1-2-2-4-3

 برداشت راکث و. ندارد وجود واحدی درک اجتماعی پدیده این از یافته مشتق اصرعن و فرهنگ باره در اینکه به توجه با

 فهوم فرهنگ کل حوزه زندگیم که کرد این به اشاره باید است؛ گرفته نشأت "معنوی و مادی" حوزه دو از  ها اندیشه و ها

 توسعه و فرهنگ برای را کارکرد سه عیاجتما و انسانی علوم اندیشمندان مجمل و خالصه طور به. گیرد برمی در  انسانی را

 هر یشرفتپ و رشد منجر به را ها سیاست این و  اند داده پیوند جامعه فرهنگی های سیاست با نوعی به که جامعه هر فرهنگی

می توان اجتماعی  انسجام ارتقای و حفظ(1 هویت  ( احراز2 ( ایجاد تفاهم1 انسته اند؛ این سیاست ها در قالبد ای جامعه

 .(1134)زاهد زاهدانی،  بررسی کرد

 توجه با است؛ شده توجه آن به اخیر دهه چند در جهان ای کشوره در که است ای تازه مفاهیم جمله از فرهنگی سیاست

ی های اصلی توسعه و پی بردن به امکان مدیریت فرهنگی برای تغییر در عناصر فرهنگ زمینه از یکی عنوان به فرهنگ اینکه به

ی به اهداف از پیش تعیین شده، بستر مناسبی را برای شکل گیری مفهوم سیاست فرهنگی به وجود آورده است، ودست یاب

می توان گفت که اصطالح سیاست فرهنگی شامل همان ارزش ها و اصولی است که، افراد جامعه را در مسائل فرهنگی 

 .(1136)توحیدفام،  ین و نظام مند جامعه استهدایت و راهنمایی می کند. هدف سیاست فرهنگی پیشرفت و پویایی نو

 :سیاست فرهنگی مرتبط با توسعه فرهنگی در دو بُعد قابل بررسی است

ی خود خوب است، خود به این کند، می توجه فرهیخته طبقات وسیله به فرهنگ جذب افزایش به سنتی، فرهنگی سیاست

است که ارزش های نخبگان و تاریخ جامعه را بیان می کند،  اما هدف این سیاست افزایش شناخت جهانی از میراث فرهنگی
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 تابخانهک و موزه) چون گروهی تجهیزات از و دارند توجه اندک میزان به سنتی فرهنگ به  این یک واقعیت است که مردم

اساساً از تحصیل  دمبتنی بر یادگیری است که خو» فرهنگی جدید در ارتباط با توسعه فرهنگی  سیاست  .کنند می استفاده...( و

در این نوع سیاست، توسعه فرهنگی و فرهنگ مجموعه ای از نشانه هایی است که  آموزش های تخصصی ترکیب می گردد.

آدمی از طریق آن ها به تعیین وضع خویش در جهان می پردازد و بنا به نیاز،استعداد و قابلیتش در آن غوطه می خورد، تا 

گی در تحلیل نهایی بستگی دارد به غنی کردن و شکل دادن فرهنگ شخصی هر فرد به نحوی خود را بیان کند. توسعه فرهن

 (21: 1131پهلوان،« ) که او قادر سازد فرهنگ خود را بیان کند و فرهنگ خود را تولید کند.

ین شده که باعث اتمام جوامع تحت تأثیر فرایند های جهانی شدن قرار گرفته اند و همین پیامد  امروزه اینکه به توجه با

کشور ها در عرصه های گسترده بین المللی حضوری جدی تر و رقابت پرنگ تری را داشته باشند؛ بسیاری از کشورها به 

برنامه ریزی جدی برای توسعه توانمندی ها و ظرفیت های فرهنگی مورد نیاز خود برای پیروزی و درخشش در عرصه های 

برنامه ریزان و سیاستگذاران کشورهای مختلف با در نظر گرفتن روندهای فرهنگ جهانی مختلف پرداخته اند؛ در این راستا 

 .بکنند باید شناسایی و بررسی را فرهنگی توسعه الخصوص علی پایدار  الزامات توسعه

 شفاف و برجسته توجه مدیران و محققان را به خود جلب کرده، مرور اهمیت به فرهنگ صورت به که ای مقوله  امروزه

و اولویت توسعه فرهنگی است،بسیاری از کشورها درحال توسعه برای بهره مندی از مواهب طبیعت و توانمندی های صنعتی 

و توسعه ای به عنوان شایستگی های محوری و کلیدی خود باید فرهنگ را به عنوان بستر و زیر ساخت های اصلی جامعه و 

توان گفت که روند توجه و تالش معطوف به سیاست گذاری ها در  سیاست های خود درنظر گیرند، پس به طور کلی می

بسیاری از کشورهای مختلف جهان در تالش برای ایجاد توسعه فرهنگی، روند جهانی است که البته، بنابر اوضاع اجتماعی و 

 سیاسی محلی در هر کشور، شکل متفاوتی به خود می گیرد.

 باشد،براساس ویاوپ ببخشد، شتاب جامعه فرهنگی توسعه مسیر به ایجابی بُعد در فرهنگی گذاری سیاست اینکه برای 

 یانم در رسمی آموزش نظام طریق از توان می را هنجاری بسته نوعی فرهنگی و اجتماعی سیاسی، اقتصادی، نظام خرده

 امانتداری، وقت ی،کار و تالش، صرفه جوی"عه داد؛ بر این اساس در خرده نظام اقتصادی باید در جهت اشا جامعه اعضای

پاسخگویی، مسئولیت پذیری، انصاف، مشارکت سیاسی و هدف داری "را آموزش فرهنگی داد،در بُعد سیاسی  "شناسی و...

 "تسامح، رعایت حقوق انسانی، مشارکت اجتماعی، صداقت وحقیقت جویی بردباری، "در بُعد اجتماعی مد نظر باشد؛ "و...

 باید در جامعه ترویج یابد.  "تعاون، ودگرخواهی عام، اعتماد و... احسان، وفادری،"هنگی،باید آموخته شود؛ و در حوزه فر
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 وسائل، کاالها و خدمات فرهنگی  -1-2-2-4-3-1

های افراد جامعه و به عبارت دیگر تغییر و دگرگونی سبک ها و ارزشو دگرگون شدن رفتارها، نگرش سطح رفاهافزایش 

، نهادهای هادولت، اهمیت انسجام فرهنگی و هویت ملی، زندگی و اوقات فراغتنیازهای تفریحی و فرهنگی  زندگی، شیوه و

 رده است.کمداخله و مشارکت در امور فرهنگی و تفریحی راغب  ،سیاستگذاریرا بیش از گذشته به  و تشکیالت عمومی

 ومصرف فعالیت نیدر بعد مادی فرهنگ یع می توان را ای هرمنطقه فرهنگی وضعیت های ازجلوه دیگر بنابراین یکی

 انتخاب فرهنگی و مصرف فعالیت به عنوان را شاخص چند بخش در این این رو کرد. از مشاهده منطقه آن کاالهای فرهنگی

 کرده ایم.

ی هادلتعام عداز جتماعی ناشی ا وفضایی ، فرهنگیی هایبرابر نابروه عال ،ناهمگنی توسعه فرهنگی درم ـساله مهـم

-وتاـاهش تفـمه کزالرو ین از ا ست.ی ایزربرنامهم نظاص خار ساختاد جوو ،منابعت و مکاناایع مناسب زتو مدـعدی و قتصاا

د اـیجازن در اوـمتدل و اـمتعی اـهتـسیاسوی از پیرای و منطقهی یزرتوسعه یافتگی فرهنگی توجه به برنامهظ لحا از اـه

 سازد و ادراک، احساس،رفتارهای فردی و اجتماعی را فراهم می زمینهمحیط طبیعی انسان ست. ت امکاناو امنابع بر ابر تـفرص

دهد. لذا شرایط محیط اجتماعی و مقتضیات فرهنگی آن برای کنترل و نظم اجتماعی اهمیت اندیشه و رفتار وی را جهت می

اال ها و میزان مصرف کسی کند لذا بررپذیر میفرهنگ در جامعه و مقتضیات فرهنگی تکامل جامعه را تحقق سزا دارد. هب

  موضوع مهمی است.توزیع امکانات فرهنگی  خدمات فرهنگی و چگونگی

به همین خاطر  ابتدا میزان مصرف کاالهای و خدمات فرهنگی در استان بوشهر را بر اساس چند شاخص مورد توصیف 

میزان برخورداری از این شاخص ها در بین قرار می دهیم و در ادامه وضعیت شاخص های فرهنگی و رتبه استان آن را از نظر 

 سایر استان های کشور مورد بررسی قرار می دهیم.

دقیقه است که در  4/46در هفته بین باسواد ها « مطالعه کتب غیر درسی»بینیم میانگین  می 11جدول  همانطور که در در

 11دقیقه می باشد که تقریباً  4/14« مطالعه روزنامه )مطبوعات(»دقیقه کمتر است. میانگین  6/5ر مقایسه با میانگین کل کشو

دقیقه می باشد و از میانگین  6/115« بصری –رسانه های سمعی »دقیقه از میانگین کل کشور کمتر است. میانگین استفاده از 

درصد خانوارها  4/1« ای نمایشی )سینما، تئاتر، و موسیقی زنده(هنره»دقیقه کمتر می باشد. میانگین استفاده از  4/1کل کشور

درصد خانوارها می  5/1« موزه ها و آثار تاریخی»می باشد که دقیقاً به اندازه میانگین کل کشور می باشد. میانگین بازدید از 

درصد  1/42« زیارتیمسافرت های سیاحتی و »درصد کمتر است. سرانه  2باشد که در مقایسه با میانگین کل کشور 

دقیقه  61 «فعالیت های ورزشی )فردی و همگانی(»درصد بیشتر از میانگین کل کشور می باشد. میانگین  15خانوارهاست که 
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دقیقه از میانگین کل کشور کمتر است. میزان بهره مندی از رسانه های صوتی و تصویری خارجی و میزان  11در هفته است و 

 است. آمده 11جدول رادیو و تلوزیون در مقایسه با میانگین کل کشور بیشتر است که اطالعات در   استفاده از برنامه های

 میزان مصرف کاالهای فرهنگی در استان بوشهر :33جدول 

 مالحظات کشور استان عنوان شاخص ردیف

 میانگین زمان به دقیقه در هفته بین باسوادها. 52 46.4 کتب غبر درسیسرانه مطالعات  1

 زمان مطالعه مطبوعات در هفته 44.6 14.4 سرانه مطالعه )مطبوعات( روزنامه 2

  114 115.6 بصری-سرانه استفاده از رسانه های سمعی 1

 نبست مراجعه خانوارها به درصد 1.4 1.4 سرانه استفاده از هنرهای نمایشی )سینما، تئاتر و موسیقی زنده( 4

  56.4 41.4 سرانه شرکت در مراسم مذهبی 5

 نبست مراجعه خانوارها به درصد 21.4 1.24 هنری -سرانه بازدید از نمایشگاه های فرهنگی  6

 نبست مراجعه خانوارها به درصد 6.1 1.5 سرانه بازدید از موزه ها و آثار تاریخی 4

 نسبت مسافرت جمعیت 54.1 42.1 یاحتی و زیارتیسرانه مسافرت های س 3

 سرانه زمان ورزش در هفته به دقیقه 42 61 سرانه فعالیت های ورزشی )فردی و همگانی( 6

 زمان به دقیقه 63 31 میزان بهره مندی افراد از رسانه های صوتی تصویری خارجی 11

 ه دقیقهزمان ب 46.5 34.5 میزان استفاده از برنامه های رادیو  11

 زمان به دقیقه 211 223 میزان استفاده از برنامه های تلویزیون  12

 1556منبع: پیمایش ملی رفتارهای فرهنگی ایرانیان، 

همانگونه که  شهرستان اصلی نشان می دهد. 3فعالیت های فرهنگی و هنری در استان بوشهر را به تفکیک  میزان 14جدول 

فعالیت فرهنگی است و  کمترین  116می بینم در بین شهرستان ها بیشترین فعالیت فرهنگی در بوشهر است که در کل شامل 

 فعالیت فرهنگی می باشد.  4فعالیت ها در شهرستان کنگان است که تنها شامل 

ر مجموع مایشگاه های هنری است که ددر خصوص فعالیت های فرهنگی باید گفت که بیشترین فعالیت ها مربوط به ن

مورد را شامل  11مورد بوده است و کمترین فعالیت ها مربوط به نمایشگاه های کتاب و مسابقه هاست که هر کدام تنها  61

 اده شده است.نشان د 14جدول در می شوند. اطالعات تکمیلی فعالیت های فرهنگی  استان بوشهر 

 )به تفکیک شهرستان( 1384میزان فعالیت های فرهنگی و هنری در استان در سال : 34جدول 

 عنوان فعالیت ها
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 116 3 4 1 2 4 14 45 6 11 4 5 بوشهر

 63 1 6 2 5 5 16 1 4 11 4 2 دشتستان

 26 2 1 5 2 1 1 1 6 2 2 2 تنگستان

 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 کنگان

 16 1 4 1 1 1 6 1 6 1 6 1 دشتی
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 عنوان فعالیت ها
 12 1 1 2 1 2 1 1 4 1 13 1 دیر

 11 1 1 1 5 1 12 1 2 5 1 1 گناوه

 25 1 4 1 2 1 1 2 5 1 2 2 دیلم

 111 15 21 11 21 14 61 43 42 15 45 11 استان

 1563منبع: بررسی وضعیت سرمایه فرهنگی و اجتماعی بوشهر، 

 

تولید مطبوعات محلی )هفته نامه و مجله( را به تفکیک سال نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود تعدادِ  زیرجدول 

در این جدول که از سالنامه آماری استان بوشهر  1161تا  1145محلی طی سال های عنوان و شمارگان )تیراژ( مطبوعات 

 ( استخراج شده، مشخص شده است.که البته اطالعات بعضی از سال ها موجود نبوده است. 1161)

 تولید مطبوعات محلی به تفکیک سال انتشار، شمارگان و تعداد عنوان : 35جدول 

 شرح تعداد عنوان ان)تیراژ(شمارگ

 هفته نامه  

1 1 1145 

1 1 1131 

4461111 21 1135 

5431111 21 1134 

5431111 21 1133 

5461111 24 1136 

3331111 14 1161 

3641111 16 1161 

 مجله  

1 1 1145 

2111 1 1131 

61111 6 1135 

42111 6 1134 

43111 4 1133 

43111 4 1136 

61111 14 1161 

61111 14 1161 

 1531منبع: سالنامه آماری استان بوشهر، 
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 جایگاه استان بوشهر در کشور بر اساس شاخص های فرهنگی 

برای تعیین جایگاه استان بوشهر در کشور بر اساس شاخص های فرهنگی از طرح )پهنه بندی جامع کشور با استفاده از 

ت که یافته های قابل تأملی در اختیار می گذارد و می تواند در تعیین جایگاه استان (  استفاده شده اس1136تحلیل چند متغیره، 

 به ما کمک کند.

هدف این طرح تعیین جایگاه واقعی هر استان در مولفه های بهداشت و درمان، آموزش، فرهنگ، ارتباطات، بهزیستی و 

جتماعی بوده است تا نقاط قوت و ضعف موجود در هر تامین اجتماعی، وقایع حیاتی، فعالیت های اقتصادی و آسیب های  ا

استان را در این مولفه ها شناسایی نموده تا بر این اساس امکان اتخاذ سیاست ها و راه کارهای مناسب برای مسئوالن هر بخش 

 فراهم شود و بتوانند با آگاهی بیش تری نسبت به برنامه ریزی های آتی اقدام نمایند. 

شاخص مرتبط با مولفه فرهنگ به عنوان شاخص های اصلی مرتبط با فرهنگ انتخاب شدند که در  4 در اجرای این طرح

 ادامه این بخش نتایج توصیفی و تحلیل به دست آمده ارائه می شود.

 نفر 111111میزان کتابخانه های عمومی در هر 

 نفر 1111111میزان سینما در هر 

 نفر 1111میزان گنجایشش سینما در هر 

 ان کل تماشاچیان سینمامیز

مقایسه روند رتبه استان بوشهر در شاخص ها کتابخانه های عمومی، سینما، گنجایش سینما و تماشاچیان سینماهای : 2نمودار 

 1375-85کشور طی سال های 

 
 1563منبع: طرح پهنه بندی استان بوشهر، 
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 شاخص های فرهنگی استان طی سال های مورد بررسی، نشان می دهد که: با تاکید بر روند رتبه های  2نمودار

رتبه استان در شاخص کتابخانه های عمومی، روند ثابت را نشان می دهد. پایین ترین رتبه طی سالهای مورد بررسی،  -1

بوده است.  1134-35و باالترین رتبه استان، رتبه بیست و ششم در سال های  1145-46رتبه بیست و دوم در سال های  

، حاکی از این است که این استان در سال های مورد بررسی جز 23و رتبه  21نوسانات رتبه استان در این شاخص بین رتبه 

 استان های گروه باال به شمار می رود.

زرگ با یک جهش ب 1134از یک روند نزولی برخوردار بوده و در سال  1134رتبه استان در شاخص سینما تا سال  -2

و پایین ترین رتبه طی سال های  1134رو به رو شده است. همانگونه که مشاهده می شود، باالترین رتبه، رتبه یازدهم در سال 

در کل کشور بوده است. بی ترین نوسانات رتبه استان در این شاخص  1135و  1132-31مورد بررسی، رتبه اول در سال های 

ن است که این استان در اکثر سال ها جزء استان های گروه پایین به شمار می رود. در سال ، حاکی از ای4تا رتبه  1بین رتبه 

 آمار موجود نبوده است و به همین دلیل نمودار منقطع می باشد. 1146

با یک جهش  1134بررسی روند رتبه استان در شاخص گنجایش سینما روند نزولی را نشان می دهد اما در سال  -1

و پایین ترین رتبه،  1134ه است. همانگونه که مشاهده می شود، باالترین رتبه، رتبه بیست و یکم در سال بزرگ مواجه شد

در کل کشور می باشد. بررسی نوسانات رتبه استان نشان می دهد که نوسانات رتبه  1135و  1132-31رتبه اول در سال های 

ی از این است که این استان طی سال های مورد بررسی جزء استان بوده و این امر حاک 4تا  1استان در این شاخص بین رتبه 

 آمار موجود نبوده و به همین دلیل نمودار منقطع است. 1146های گروه پایین به شمار می رود. در سال 

 نرتبه استان در شاخص کل تماشاچیان سینماها، روند ثابتی را نشان می دهد. همانگونه که مشاهده می شود، باالتری -4

، 1131، 1145و پایین ترین رتبه طی سال های مورد بررسی، رتبه اول در سال های  1143-46رتبه، رتبه سوم در سال های 

، حاکی از این است که این استان طی 4و رتبه  1بوده است. نوسانات رتبه استان در این شاخص بین رتبه  1135و  31-1132

پایین در این شاخص به شمار می رود. همانگونه که مشاهده می شود در سال سال های مورد بررسی جزء استان های گروه 

 آمار در دسترس نبوده است. 1134و  1146های 
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 1385-75مقایسه متوسط رتبه شاخص فرهنگ استان بوشهر طی سال های : 3نمودار 

 
 1563منبع: طرح پهنه بندی استان بوشهر، 

نشان می دهد که متوسط رتبه استان در شاخص های کل تماشاچیان  1آمده از متوسط رتبه ها در نمودارنتایج به دست 

سینماها، سینما و گنجایش سینماها در گروه پایین؛ متوسط رتبه استان در شاخص کتابخانه های عمومی در گره باال؛ قرار می 

 گیرند.

ال های مورد بررسی در بین کل شاخص های فرهنگ، در کدام به منظور تحلیل و پاسخ به این سوال که استان طی س

شاخص عملکرد بهتری داشته و رتبه بهتری کسب نموده است. از نتایج آزمون فریدمن برای رتبه های کسب شده در هر سال 

رهنگ ف برای شاخص استفاده شد و نتایج بدست آمده نشان داد که تفاوت معناداری در سطح عملکرد استان بین شاخص های

 ارائه شده است.  16جدول وجود دارد که نتایج رتبه بندی در 

 شاخص-85: اولویت بندی عملکرد استان بوشهر در شاخص فرهنگ بر اساس آزمون فریدمن طی سال های 36جدول 

 الویت میانگین رتبه 

 1 4.1 ه های عمومیمیزان کتابخان

 2 2.6 میزان گنجایش سینما

 1 1.6 میزان سینما

 4 1.5 میزان کل تماشاچیان سینما

 1563منبع: طرح پهنه بندی استان بوشهر، 
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یافته ها نشان می دهد که استان در شاخص میزان کتابخانه های عمومی در مقایسه با سایر شاخص ها عملکرد بهتری داشته 

 اخص میزان کل تماشاچیان سینما در مقایسه با سایر شاخص ها وضع مناسبی نداشته است.است اما در ش

همانگونه که مشاهده می شود از نتایج آزمون فریدمن و نتایج نمودار پیشین یکسان بوده و عالوه بر این، تفاوت معنی 

 داری درسطح عملکرد استان بین شاخص های فرهنگ وجود دارد.

شود این است که وضع فرهنگ استان در مقایسه با سایر استان ها چگونه است؟ به عبارت دیگر در سوالی که مطرح می 

 تقسیم بندی استان ها، این استان جزء کدام دسته قرار می گیرد؟

با توجه به تنوع شاخص های مرتبط با فرهنگ و متفاوت بودن اهمیت آن ها الزم است اهمیت نسبی هر شاخص محاسبه 

د دسته بندی تاثیر داده شود. بدین منظور، لیست شاخص های فرهنگ به سه نفر از کارشناسان متخصص ارائه شد و در فرآین

 تا مشخص نمایند.  1و از آنها خواسته شد که میزان اهمیت هر شاخص را با اختصاص امتیازی بین 

از هر و سپس با محاسبه نسبت امتیبا اجرای این مرحله و گرد آوری نظرات متخصصان، میانگین هر شاخص محاسبه شد 

ضریب وزنی هر یک از شاخص ها  14جدول میانگین به کل مجموع میانگین ها، ضریب وزنی هر شاخص بدست آند. در  

اخص ین وزن مربوط به شارائه شده است. همانطور که مشاهده می شود جمع ضرایب وزنی شاخص ها برابر یک بوده و بیشتر

 می باشد. 1.1و کمترین وزن مربوط به میزان گنجایش سینما با مقدار  1.4کتابخانه های عمومی با مقدار 

 ضرایب وزنی تعلق گرفته به شاخص فرهنگ :37جدول 

 میانگین رتبه شاخص

 1.4 میزان کتابخانه های عمومی

 1.1 میزان گنجایش سینما

 1.2 میزان سینما

 1.1 میزان کل تماشاچیان سینما

 1 مجموع

 1563منبع: طرح پهنه بندی استان بوشهر، 

 37جدول برای مشخص نمودن جایگاه استان در شاخص فرهنگ، ابتدا با توجه به ضرایب وزنی به دست آمده در  

و سپس با توجه به توضیحات ارائه شده در ابتدای این بخش، وضع محرومیت شاخص های فرهنگ با یکدیگر تلفیق شده اند 

 به دست آمده ارائه شده است. 38جدول تعیین شد که در   "تحلیل خوشه ای"یا برخورداری استان با استفاده از روش 
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 کشور در شاخص فرهنگ بر اساس تحلیل خوشه اینتایج دسته بندی استان های  :38جدول 

 وضعیت استان ها فاصله از مرکز خوشه شماره خوشه استان

 2.25 2 سیستان و بلوچستان

 1.44 2 کرمانشاه محروم

 1.61 2 کردستان

 2.16 1 هرمزگان

 نسبتاً محروم

 2 1 اردبیل

 1.64 1 بوشهر

 1.23 1 کهکیلویه و بویر احمد

 1.11 1 ایالم

 1.61 1 چهار محال و بختیاری

 2.66 1 تهران

 حد میانی

 1.31 1 قم

 1.56 1 لرستان

 1.26 1 خراسان

 1.11 1 آذربایجان غربی

 1.36 1 مازندران

 1.34 1 گلستان

 2.34 4 گیالن

 نسبتاً برخوردار

 2.41 4 خوزستان

 2.2 4 قزوین

 1.4 4 فارس

 1.46 4 اصفهان

 1.26 4 جان شرقیآذربای

 1.46 4 همدان

 2.66 5 سمنان

 برخوردار

 2.16 5 یزد

 1.44 5 مرکزی

 1.66 5 کرمان

 1.16 5 زنجان

 1563منبع: طرح پهنه بندی استان بوشهر، 

استان دیگر جزء استان های نسبتاً محروم قرار گرفته  5می دهد که این استان در کنار  نشان 13جدول در نتایج دسته بندی 

 است.
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 فرهنگی  تعادل هایعدم  وضعیتبررسی  -1-2-2-4-4

 های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی وهمچون سایر بخش یشیآما یکان برنامه هاررهنگی به عنوان یکی از اجزاء و انظام ف

 واحد تحت عنوان یک سرزمین را ای مجموعه یکدیگر کنار در هابخش این تمامی که شود می تلقی فضایی –کالبدی 

ف ای از جهات مختلهای منطقههای رویارویی با عدم تعادلراه جویسازند. از آنجائی که رویکرد آمایش سرزمین در جستمی

رزمین سدرهای مختلف در سطح ها و نظامجانبه و پایدار میان بخشو ارائه راهکارهای مناسب برای تحقق توسعه متوازن، همه

 شود.فرهنگی محسوب می ابعها و در نهایت منها، پتانسیلای از امکانات، توانمندیاست، نظام فرهنگی به مثابه مجموعه

 نیاز مهمتر یکیدر سطح استان به عنوان  یمنابع و امکانات فرهنگ عیتعادل و توازن در توز یبررس یدر راستا نیبنابرا

 یایگو یکه به نوع ییرهاییمولفه ها و متغ نیبخش مهمتر نیگردد در ا یم یسع یشیآما یزیدر برنامه ر نیادیاهداف بن

تخاب گردد. مختلف استان هستند ان یدر بخش ها یفرهنگ التیمنابع و تسه زو استفاده ا یامکان دسترس ن،یساکن یمندبهره

)شامل : یفرهنگ یدیه منابع تولگرو یشامل شاخص ها یگروه اصل 1در قالب  یشاخص فرهنگ 3منظور مجموعه  نیا یبرا

  یشینما ین هاوسال  راهافرهنگس ،یوهنر یفرهنگ یسرانه مجتمع ها(، x2)نفر 11111هر یشهرستان به ازا ینسبت کتابخانه ها

)سرانه موجود  یگروه مشارکت فرهنگ (،(x6نفر)11111هر یمنتشر شده به ازا یتعداد هفته نامه ها ،(x5هر نفر ) یبه ازا

و  ((x4نفر)1111 یشهرستان به ازا تینسبت به جمع شینما یسالن ها شینسبت گنجا، ((x3نفر) 11111 یه ازاسمن ها ب

 مه(، درصدنسبت تماشاگران  برناx1شهرستان) تیکتابخانه ها به جمع ی)شامل :  درصد نسبت اعضایگروه مصارف فرهنگ

ب شده است. در اانتخ ( (x4نفر)11111هر  یبه ازا انماهیس شیو نسبت گنجا (x1شهرستان ) تینسبت به جمع یدیتول یها

انتخاب گرددکه هرکدام از آنها به اشکال  ییاست که شاخص ها دهیگرد یمورد بررس سع یوشاخص ها رهاییانتخاب متغ

و   التیتسه یمکان عیاستان به توز نیساکن یدسترس یچگونگ زیو ن یفرهنگ تیوضع یاز جنبه ها یاریبس یایمختلف گو

 باشند. یفرهنگر عناص

در راستای بررسی وضعیت عدم تعادل فرهنگی از منظر شاخص های بررسی شده در سطح استان، با استفاده از تکنیک 

که یکی از مهمترین تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره با هدف شناسایی میزان بهره مندی مناطق وشهرستان  1تاپسیس

الت فرهنگی می باشد، وضعیت هریک از شهرستان های استان مورد بررسی قرار گرفته های استان از نحوه توزیع منابع و تسهی

 است.

                                                      
1  Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution  
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از مزیت های این تکنینک امکان رده بندی میزان هریک از شهرستان های استان براساس میزان بهره مندی از منابع، 

گی هرستان را از منظر مباحث فرهنخدمات و تسهیالت فرهنگی می باشد که می توان بر اساس آن وضعیت عدم تعادل های ش

 دیاگرام زیر شاخص های انتخابی موثر در بررسی وضعیت فرهنگی استان را نشان می دهد. رصد کرد.

 

 : شاخص های انتخابی در ارزیابی وضعیت فرهنگی استان4نمودار 

 
 
  مصارف فرهنگیمجموعه شاخص های 

وزیع و پراکنش فضایی این گروه از شاخص های فرهنگی در استان از موارد زیر استفاده شده در راستای بررسی وضعیت ت

 است: 

 درصد نسبت اعضای کتابخانه ها به جمعیت شهرستان -

 نگر رشد فرهنگی مناطق مختلف باشد نسبت اعضای کتابخانه ها در شهرستانیکی از معیارهایی که به نوعی می تواند نمای

نفر از کتایخانه های  3165درشهرستان دشتستان ، 1164ی باشد با توجه به داده های سالنامه آماری های مورد بررسی م

   درصد می باشد. 5.14که نسبت به جمعیت شهرستان حدود  موجود در شهرستان استفاده می نمایند



تحل  یربرس  ریزی استان بوشهرسازمان مدیریت و برنامه   
تحل یو فرهنگ  یاجتماع  تی وضع  لی و 

 تان(اس  یاجتماع  هیو سرما یفرهنگ  تی وضع  لی )

 

 
 5002212B0021303011RE105970718 م 

 
66 

ستان دارای عضویت در درصد از افراد شهر 16.46این درحالی است که در شهرستان تنگستان به نسبت جمعیت  حدود 

 نفر را شامل می گردد. 1413کتابخانه ها هستند که 

 تیکتابخانه به جمع یدرصد نسبت اعضا،آمارها نشان می دهد که به صورت میانگین در سطح شهرستان های استان

استانی  میانگین درصد می باشد. درسطح استان تنها شهرستان های جم وتنگستان از این نظر باالتر از 6.32حدود شهرستان

 قرار دارند و به نسبت جمعیت اعضای کتابخانه ها بیشتر می باشد.

یکی از مهمترین مواردی که در زمینه بررسی این شاخص باید به آن اشاره کرد، تعداد کم اعضای کتابخانه ها برای 

ی دهد که اعضای کتابخانه های استفاده از خدمات آنها در شهرستان بوشهر به نسبت جمعیت می باشد. این آمار نشان م

جدولی که در ادامه ارائه می گردد، توزیع و پراکنش این درصد از افراد شهرستان را در برمی گیرد. 2.14شهرستان بوشهر حدود 

 شاخص را در سطح شهرستان نشان می دهد.

 رستان: توزیع درصد اعضای کتابخانه ها نسبت به جمعیت شه 39جدول 

 تعداد اعضای کتابخانه نسبت به جمعیت شهرستانشهرستان
درصد نسبت اعضای کتابخانه به جمعیت 

 شهرستان

  بوشهر
 دشتستان
 تنگستان
 دشتی
 دیر

 کنگان
 جم

 عسلویه
 دیلم
 گناوه

در استان میانگین

واریانس

انحراف معیار

 13.52 دامنه تغییرات

 مطالعات مشاور – 1534منبع : سالنامه آماری استان،

باتوجه به میانگین در استان مشخص می گردد  که تنها در شهرستان های تنگستان، جم ودیلم درصد نسبت اعضای 

رستان از میانگین این شاخص در استان باالتر می باشد. دامنه تغییرات نشان می دهد که میزان کتابخانه به جمعیت شه

 درصد می باشدکه رقم قابل توجهی می باشد.  13.52برخورداری هریک از شهرستان های استان از نظر این شاخص حدود 
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 شهرستان تینسبت به جمع یدیتول یدرصدنسبت تماشاگران  برنامه ها

ص نشان می دهدکه برنامه تولیدی توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی درزمینه های تئاتر و موسیقی توانسته این شاخ

میانگین درصد نسبت تماشاگران برنامه های تولیدی نسبت به جمعیت  است، نظر مخاطبان را به خود اختصاص داده است.

 باتوجه به جمعیت شهرستان بوشهر دارای بیشترین آمار مخاطباناین آمار نشان می دهد که  می باشد. 15.24شهرستان برابر

باتوجه به محاسبات فوق کمترین  در صد بوده است. 26.26درصد و ودر شهرستان دیر  42.44با  برنامه های تولیدی استانی

ر شهرستان ستان دمقادیر مشاهده در این زمینه مربوط به درصد نسبت تماشاچیان برنامه های تولیدی نسبت به جمعیت شهر

 درصد می باشد. 2.22و  2.53های کنگان و عسلویه به ترتیب با 

چنین تفاوتهایی در این زمینه می تواند ناشی از عدم رعالیت تعادل فضایی در پراکنش تسهیالت و سرمایه های فرهنگی 

 درسطح استان باشد. 

 ستانشهر تینسبت به جمع یدیتول یه هابرنام  گراندرصدنسبت تماشا:  41جدول 

شهرستان
تعداد تماشاچیان برنامه های تولیدی به 

 جمعیت شهرستان

درصدنسبت تماشاچیان  برنامه های تولیدی نسبت به 

 جمعیت شهررستان

  بوشهر
 دشتستان
 تنگستان
 دشتی
 دیر

 کنگان
 جم

 عسلویه
 دیلم
 گناوه

میانگین
واریانس

انحراف معیار
 41.55 دامنه تغییرات

 مطالعات مشاور – 1534منبع : سالنامه آماری استان،

 مسائل فرهنگی استان قلمداد گردد، عدمر زمینه می تواند در زمنیه تهدیدات اساسی د ی از مهمترین تهدیداتی کهیک

تمایل مردم در مناطق مختلف به استفاده از برنامه های تولید بومی و محلی توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در زمینه 

ی گردد، م ها و تنوع برنامه هایی که در مناطق مختلف ارائههای مختلف می باشد. باتوجه به جعیت شهرستان و وجود سالن

ایی که در هوضعیت های متفاوتی در بین شهرستان های استان محاسبه شده است. آمار نشان می دهد باتوجه به تنوع فعالیت
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شهرستان بوشهر به عنوان مرکز استان ارائه می گردد، بیشترین تعداد تماشاگران برنامه های تاتر و موسیقی مربوط به این 

 درصد محاسبه می شود. 42.44یت شهرستان حدود شهرستان است که نسبت به جمع

باتوجه به توزیع مکانی محل برنامه های تولیدی در شهرستان های مختلف استان، تنها در شهرستان های بوشهر، دشتستان، 

ی م دیر ارقام این شاخص باالتر از سطح میانگین مشاهده می گردد.بررسی ارقام مربوط به این شاخص نسبت به میانگین نشان

درصد در سطح استان می باشد. این  41بین بیشترین و کم ترین توزیع از نظر این شاخص بیش از دامنه تغییرات دهد که 

موضوع نشان می دهد که در برنامه ریزی آینده منابعی که در زمینه این موضوع حائز اهمیت بیشتری هستند به صورت متعادل 

 تری در سطح استان توزیع گردد.

 نفر  11111هر   ازایبه نجایش سینماها گ سرانه

سینما،  6سینما وجود دارد که در شهرستان های بوشهر 3آمارها نشان می دهد که در شهرستان های استان بوشهر تنها، 

مورد نیز در شهرستان جم گزارش شده است. باتوجه به آمار گنجایش این سینماها مشخص می گردد  1مورد و  1دشتستان 

می باشد در حالیکه در شهرستان جم  111.26نفر در شهرستان بوشهر حدود  11111نجایش سینماها به ازای هرکه سرانه گ

 می باشد.  111.34این سرانه برابر 

 نفر 11111: سرانه گنجایش سینماها به ازای هر 41جدول 

 .نفر11111گنجایش سینماها به ازای هر سرانه  گنجایش سینماشهرستان

  بوشهر
 دشتستان
 تنگستان
 دشتی
 دیر

 کنگان
 جم

 عسلویه
 دیلم
 گناوه

 میانگین

واریانس

انحراف معیار

 رمطالعات مشاو – 1534منبع : سالنامه آماری استان،

می باشد.این شاخص در سایر  5.21مورد سینما گزارش شده است. این سرانه برابر 1در دشتستان هم با توجه به اینکه تنها 

 شهرستان های استان به علت اینکه فاقد سینما هستند، عمالً صفر گزارش شده است. 
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نیگین در سطح استان تفاوت وجود دارد.  واحد میا 111دامنه تغییرات بین شهرستان های استان نشان می دهد که بیش از 

به عنوان یکی از مهمترین نمود ظاهری رونق فعالیت های فرهنگی در سطح استان، واحد سینمایی تعریف نشده است و از این 

 نظر تفاوت فاحشی بین  مراکز جمعیتی استان دیده می شود.

 نفر1111هر نسبت به جمعیت شهرستان به ازای نسبت گنجایش سالن های نمایش 

همانطور که در بخش قبلی بیان گردید وجود زیرساخت ها و قابلیت های فرهنگی در هرمنطقه به شکل مستقیمی بر سایر 

ویژگی های اجتماعی و فرهنگی اثر خواهد گذاشت وبه نوعی مشوق ویا محدودیتی برای استفاده از خدمات و برنامه های 

باتوجه به مساحت و نیز تعداد سالن های مختلفی که در شهرستان های استان بناشده تولیدی در سطح استان به شمار می رود. 

ود اما بیشترین فراوانی در شهرستان بوشهر دیده می شوجود دارد و است در شهرستان تنگستان بیشترین ظرفیت از این نظر 

 ند.زمانی که تعداد جمعیت کل شهرستان خالت داده می شود رتبه شهرستان تغییر می ک

 نفر 1111: نسبت گنجایش سالن های نمایش نسبت به جمعیت شهرستان به هر 42جدول 

 گنجایش سالن های نمایشیشهرستان
نسبت گنجایش سالن های نمایشی نسبت به جمعیت  

 نفر 1111شهرستان به ازای 

  بوشهر
 دشتستان
 تنگستان

 تیدش
 دیر

 کنگان
 جم

 عسلویه
 دیلم
 گناوه

میانگین

واریانس

انحراف معیار

11.44 دامنه تغییرات

 مطالعات مشاور – 1534منبع : سالنامه آماری استان،

ظرفیت وجود دارد. در این بین  11.14نفر حدود  1111ی استان به ازای هر به صورت میانگین در سطح شهرستان ها

شهرستان عسلویه فاقد سالن های نمایش می باشد.باتوجه به جمعیت شهرستان ها در تنگستان این نسبت به باالترین میزان 

دیر،جم ودیلم باالتر از سطح رسیده است. با توجه به این ارقام تنها در شهرستان های تنگستان،  11.44استان یعنی با 

 میانگین می باشد. 
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 فرهنگی مجموعه شاخص  مشارکت 

باتوجه به منابع واطالعات موجود در زمینه مسائل فرهنگی، جهت بررسی وضعیت شهرستان های مختلف از نظر مشارکت  

 رفته است :نفر جمعیت مورد بررسی قرار گ11111در امور فرهنگی و اجتماعی سرانه سمن ها به ازای هر 

 نفر11111سرانه سمن ها به ازای  -

نهاد با موضوعات و عناوین مختلف دغدغه مردم را برای بهبود به شرایط مختلف  مشارکت مردم درگروه های مردم

گزارش می گردد که به ازای  در شهرستان جم سمن هاسرانه  بیشتریناجتماعی، فرهنگی و محیطی نشان می دهد.

 سمن وجود دارد. 4.2نفر حدود 11111هر

 نفر می باشد. باتوجه به این آمار،11111به ازای  2.13به صورت میانگین  تشکیل سمن ها در شهرستان های استان حدود 

بوده و کمترین سرانه تشکیل سمن ها را در سطح استان به خود  نفر بسیار کم11111سرانه سمن ها در شهر بوشهر به ازای هر 

 اختصاص داده است.

 نفر جمعیت 11111: سرانه سمن ها به ازای هر 43جدول 

 نفر11111سرانه سمن ها به ازای  تعداد سمنشهرستان

  بوشهر
 دشتستان
 تنگستان
 دشتی
 دیر

 کنگان
 جم

 عسلویه
 دیلم
 گناوه

میانگین

واریانس

انحراف معیار

1.64 دامنه تغییررات

 مطالعات مشاور – 1534منبع : سالنامه آماری استان،           

آمارها از نظر این شاخص نشان می دهد که در شهرستان های بوشهر، کنگان ،عسلویه وگناوه سرانه تشکیل سمن ها به 

 1.64از میانگین استانی هستند.دامنه تغییرات بین شهرستان های استان نشان می دهد که حدودنفر پایین تر  11111ازای هر

 واحد اختالف می باشد.
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  فرهنگی تولید منابعمجموعه شاخص های 

در راستای بررسی وضعیت توزیع و پراکنش فضایی این گروه از شاخص های فرهنگی در استان از موارد زیر استفاده شده 

 است: 

 نفر 11111داد هفته نامه های منتشر شده به ازای هر تع-

آمارها نشان می دهد که هففته نامه ها و نشریات داخلی تنها دربرخی از شهرستان های استان منتشر می گردد. دراین بین 

نفر  11111ی هرعنوان هفته نامه به نسبت جمعیت دارای بیشترین فراوانی می باشد و به عبارتی به ازا 13شهرستان بوشهر با 

باتوجه به اینکه در برخی از شهرستان های استان هیچ نوع هفته عدد هفته نامه در این شهرستان منتشر می گردد.  1.44حدود 

 نامه ای منتشر نمی گردد، دامنه تغییرات آمار در شهرستان های استان زیاد می باشد.

 نفر 11111منتشر شده به ازای  : تعداد هفته نامه های 44جدول 

 تعداد هفته نامه های منتشر شده شهرستان
تعداد هفته نامه های منتشر شده به ازای 

 نفر11111هر

  بوشهر

 دشتستان

 تنگستان

 دشتی

 دیر

 کنگان

 جم

 عسلویه

 دیلم

 گناوه

 میانگین

واریانس

انحراف معیار

 مطالعات مشاور – 1534منبع : سالنامه آماری استان،

 نفر 11111نسبت کتابخانه های شهرستان به ازای هر-

تفاوت های نفر جمعیت دارای  11111آمارها نشان می دهد که توزیع کتابخانه ها در شهرستان های مختلف به ازای هر

مورد نسبت به جمعیت دارای بیشترین سرانه از این نظر می باشد  5اساسی باهم می باشد. در این بین درشهرستان جم به 

کتابخانه در دسترسی  1.24نفر جمعیت تنها حدود  11111درصورتیکه در شهرستان بوشهر به عنوان مرکز استان با به ازای هر 

ظر ن صورتی که از میزان گنجایش آنها به فرض وجود عناصر و محصوالت فرهنگی سرفشهروندان قرار گرفته است. در 

 کرد، امار نامطلوبی می باشد.
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واحد کتابخانه وجود دارد.در این بین در شهرستان جم  1نفر  حدود 11111به صورت میانگین در سطح استان به ازای هر 

 رد.نسبت به میانگین بیشترین تعداد کتابخانه ها وجود دا

 نفر 11111: نسبت تعداد کتابخانه های شهرستان به ازای هر 45جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مطالعات مشاور – 1534منبع : سالنامه آماری استان،

ه های شهرستان کتابخاننسبت تعداد آمارها نشان می دهدکه در شهرستان های بوشهر،دشتستان، تنگستان،کنگان و گناوه

   به عنوان یکی از نمودهای فرهنگی نسبت به جمیعتی که در شهرستان های استان ساکن هستند پایین تر از میانگین استانی 

 می باشد. این موضوع در جریان برنامه های آتی در راستای تقویت بنیان های فرهنگی جامعه مدنظر قرار گیرد.

 نری،فرهنگسراها  وسالن های نمایشی  به ازای هر نفرسرانه مجتمع های فرهنگی وه -

یکی از شاخص های تاثیرگذار در زمینه تولید منابع فرهنگی مربوط به سرانه مجتمع های فرهنگی و هنری، فرهنگسراها 

 ،های عسلویه و سالن های نمایشی در در سطح استان به ازای هرنفر خواهد بود. آمارها نشان می دهد که در شهرستان

از این نظر وجود دارد. به نسبت جمعیت شهرستان سرانه مجتمع های فرهنگی و هنری در کنگان و بوشهر کمترین سرانه 

 مترمربع به ازای هرنفر در شهر می باشد. 1.23با سرانه تنگستان 

شهرستان های کنگان،  مترمربع به ازای هرنفر می باشد.در این بین 1.12به صورت میانگین این سرانه در سطح استان برابر 

 بوشهرو عسلویه کمترین سرانه با توجه به جمعیتی که  در شهرستان وجود دارد تخصیص یافته است.

 تعداد کتابخانهشهرستان
 11111نسبت تعدادکتابخانه های شهرستان به ازای هر

 نفر

  بوشهر
 دشتستان
 تنگستان
 دشتی
 دیر

 کنگان
 جم

 عسلویه
 دیلم
 گناوه

میانگین

واریانس

انحراف معیار

1.66 دامنه تغییرات
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 )مترمربعسرانه مجتمع های فرهنگی وهنری، فرهنگسراها  وسالن های نمایشی  به ازای هر نفر:  46جدول 

 ریمساحت مجتمع های فرهنگی هنشهرستان
سرانه مجتمع های فرهنگی وهنری، فرهنگسراها  وسالن های 

 نمایشی  به ازای هر نفر)مترمربع(

  بوشهر
 دشتستان
 تنگستان
 دشتی
 دیر

 کنگان
 جم

 عسلویه
 دیلم
 گناوه

یانگینم

واریانس

انحراف معیار

1.23 دامنه تغییرات

 مطالعات مشاور – 1534منبع : سالنامه آماری استان،

، دامنه تغیییرات زیادی نسبت از نظر برخورداری از سرانه مجتمع های 1164باتوجه به داده های سالنامه آماری استان در سال 

الن های نمایشی به ازای هرنفر در سطح استان مشاهده می گردد. این موضوع نشان می دهد فرهنگی و هنری، فرهنگسراها وس

که وضعیت شهرستان بوشهر به عنوان کانون اصلی تمرکز جمعیت در استان،فاصله زیادی نسبت به میانگین کلی توزیع این 

 شاخص در سطح استان دارد. 

لعات بیان گردید، پس از انجام مراحل قبل، شناسایی شاخص ها و همانطور که در تشریح مدل مفهومی این بخش از مطا

استخراج داده های مربوط به هریک از شهرستان های استان از اسناد معتبر ورسمی منتشر شده، جهت ارزیابی وضعیت کلی 

استان از  هاینحوه توزیع ودسترسی شهروندان استان به خدمات و تسهیالت فرهنگی، نحوه بهره مندی هریک از شهرستان 

بررسی و ارزیابی قرار گرفته است و وضعیت عدم تعادل های فرهنگی استان  از این منظر  نظر شاخص های تعریف شده مورد

 بررسی وتحلیل شده است.

از روش تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس برای شناسایی میزان بهره مندی مناطق وشهرستان های استان  برای این منظور

وزیع منابع و تسهیالت فرهنگی  و بررسی  وضعیت عدم تعادل های شهرستانی استفاده می شود. بنابراین با توجه به از نحوه ت

مراحل اجرائی آن به صورت گام به گام گرفته شامل تشکیل ماتریس مقادیر، تعیین نرم  و  ، الگوریتمروشناسی این تکنیک
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و رتبه بندی نهایی شهرستان های استان از نظر میزان بهره مندی   ...   روش های مناسب جهت نرمال سازی ماتریس داده ها و

 می باشد.از وضعیت کلی شاخص های فرهنگی 

سهیالت معنای وجود بیشتر خدمات و ارائه تمزایا وتسهیالت فرهنگی در سطح استان به  از نظر قرارگیری در رده های باالتر

زیاد از برخوردارترین شهرستان استان از این منظر به معنای عدم تعادل در توزیع فرهنگی در مناطق می باشد. بنابراین فاصله 

وتسهیالتی دمات خ ارائه های آتی برای ارتقای کیفیت وریزیر برنامهمکانی خدمات و تسهیالت فرهنگی می باشد و بایستی د

 یرد.فرهنگی در مناطقی که از بهره مندی کمتری برخوردار هستند مورد توجه قرار گ

می باشد.  1.156تایج تحلیل فوق نشان می دهد که میانگین بهره مندی شهرستان های استان از تسهیالت فرهنگی حدودن

 واحد  1.515دامنه توزیع میزان بهره مندی شهرستان های استان بین برخوردارترین و کم بهره ترین شهرستان ها برابر 

 می باشد.

 جم و  ایهه توزیع جمعیت و نیز معیارهای انتخابی در رده اول قرارگرفته است و شهرستانشهرستان تنگستان با توجه به نحو 

ر می گیرند. در این بررسی شهرستان کنگان در رده آخر قرارگرفته است واین موضوع بوشهر و دیر در رده های بعدی قرا

نشان می دهد که علی رخم جمعیت پذیری این شهرستان به واسطه تاسیسات و فعالیت های عظیم شرکت های نفتی وگازی، 

رشد  رفته است نتوانسته استتسهیالت ، خدمات و امکانات فرهنگی به ویژه از نظر شاخص هایی که مورد بررسی قرار گ

ایرشهرستان شهرستان کنگان به نسبت س باتوجه به محاسباتی که در بررسی شاخص های انتخابی صورت گرفته است،نماید.

های استان از میانگین استانی بسیار فاصله دارد. علی رخم فرصت های شغلی ایجاد شده و جمعیتی که در سال های اخیر به 

اشتغالی مناسبتر در این شهرستان و شهرستان های مشابه صورت گرفته است، ارائه خدمات وتسهیالت واسطه دستیابی به 

 فرهنگی نتواسته است پا به پای سایر موارد رشد وارتقاء یابد.

در شهرستان های دشتستان، دشتی،کنگان وعسلویه وگناوه میانگین های محاسبه شده کمتر از میانگین استانی می باشد. 

این توجه ویژه به ارائه خدمات و تسهیالت فرهنگی و ایجاد زیرساخت های الزم در این شهرستان های استان ضرورت بنابر

 دارد.
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 وضعیت بهره مندی  و عدم تعادل های فرهنگی در توزیع تسهیالت وشاخص های فرهنگی در سطح استان: 47جدول 

رتبهامتیازشهرستان
بوشهر

دشتستان

تنگستان

دشتی

دیر

کنگان

جم

عسلویه

دیلم

گناوه

میانگین امتیازها

واریانس

انحراف معیار

1.515 منه تغییراتاد

 منبع : مطالعات مشاور   

 تاناس سطح در یفرهنگ یها وشاخص التیتسه عیتوز در یفرهنگ یها تعادل عدم و  یمند بهره تیوضع: 5نمودار 

 
 منبع : مطالعات مشاور   

 تعیین و توصیف عوامل و فرآیندهای فرهنگی مانع و پیشبرنده توسعه استان -1-2-2-4-5

 ا و اعتقاداتهنجارها، باورهبستر مناسب توسعه از مسیر تغییر  در رویکرد توسعه فرهنگی توضیح داده شد؛ که طورهمان

باید این ها قرار گیرد. البته نباید در صدر برنامهها رو در روند توسعه ایجاد تغییر در این مقوله آید. از اینها بدست میو ارزش

 نه قلمداد کرد.امر را دال بر از دست رفتن کامل فرهنگ یک جامعه و جایگزینی آن با فرهنگی بیگا
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باشد. چه چرا که سخن بر سر این نیست که تمامی عناصر مساعد یا نامساعد برای توسعه، درون یک فرهنگ موجود می

توانند در خدمت آن باشند. از سوی دیگر، بسیاری از عناصر کنندة توسعه بوده و خود از آغاز، میهایی که تسهیلبسا سنت

 ند و به دلیل کارآمدی آنهاست که حیات طوالنی آنها ممکن شده است.سازفرهنگی، هویت جامعه را می

که از سویی زمینه ساز و علت توسعۀ ابعاد دیگر جامعه است، در دیگر سو،  همانطور فرهنگی توسعه که داشت توجه باید 

 نماید.می کمک شایانی باشد. بدین معنی که پیشرفت همه جانبۀ جامعه خود به رشد و بالندگی فرهنگ،معلول آنها نیز می

ست عوامل یا عناصر بازدارنده و پیشبرنده توسعه را بر اساس شاخص های مورد بررسی در بخش های قبلی فهر 43جدول  

اد به نفس، اعتمیعنی فرهنگ کار، میل به پیشرفت و نوآوری، تعارضات، اختالفات و چند دستگی، همکاری و همفکری، 

 اعتماد در روابط انسانی و عناصر فرهنگ عمومی نشان می دهد.

 البق در فرهنگی توسعه که توضیح داده شدطورهماناین عوامل گرچه ممکن است فهرست جامع و مانعی نباشد اما 

 مادی و معنوی نیازهای به یاجتماع و فرهنگی های ریزی برنامه طریق از بتواند باید ملی، و محلی های ارزش به دادن اهمیت

بومی جامعه خود را در قالب ارتباطات  – ملی رسوم و آداب و افکار، ، ها ایده طریق این از تا دهد، پاسخ خود جامعه افراد

 .نمادین فرهنگی و نشانه های ملی و بومی در عصر حاضر اشاعه دهد

 پیشبرنده توسعه استان بوشهر بر اساس شاخص های اصلیعوامل فرهنگی بازدارنده و  :48جدول 

 عوامل پیش برنده )محرک( توسعه عوامل بازدارنده )مانع( توسعه

 میزان باالی تالش و جدیت )میل به پیشرفت( کمبود گذشت در جامعه )فرهنگ عمومی(

 فکری(رواج باالی خیر خواهی و کمک )همکاری و ه کمبود انصاف در جامعه )فرهنگ عمومی(

 اهمیت  باال به کار و فعالیت )فرهنگ کار( ضعف در امانت داری )فرهنگ عمومی(

 میزان باالی اعتماد به اقوام و خویشان )اعتماد در روابط انسانی( کمبود صدافت و راستگویی در جامعه )فرهنگ عمومی و تعارضات(

 در مقابل خاص گرایی )فرهنگ عمومی(عام گرایی  بیشتر  عدم پایبندی به قول و قرار )فرهنگ عمومی(

 میزان باالی اعتماد به دوستان )اعتماد در روابط انسانی( دورویی و تظاهر زیاد در جامعه )فرهنگ عمومی(

 تمایل باال به نوآوری و اصالح )یادگیری و نوآوری( رواج باالی تقلب و کاله برداری )تعارضات(

 رواج باالی افتخار به هویت ایرانی )اعتماد به نفس( ومی(رواج باالی تملق و چاچلوسی )فرهنگ عم

 رضایت شغلی )فرهنگ کار( اختالف و چندستگی زیاد بین افراد )تعارضات و اختالفات(

 اهمیت زیاد به کار زنان )فرهنگ کار( وجود ظلم و تبعیض زیاد در جامعه )تعارضات و اختالفات(

 نگرانی کم از سرمایه گذاری در فعایت های اقتصادی )فرهنگ کار( ت(رواج باالی دزدی و کاله بردای )تعارضا

 تمایل باالی افراد جامعه به کار در مناطق محروم )فرهنگ کار( کم توجهی به تخصص گرایی )فرهنگ کار(

 مشورت و همفکری با خانواده )همکاری و همفکری(  ضعف در وجدان کاری )فرهنگ کار(

 کار(رواج پارتی بازی )فرهنگ 

 

 نبود امکان پیشرفت کافی برای برای افراد عادی )میل به پیشرفت(

 نبود امکان پیشرفت برابر برای زنان در برابر مردان )میل به پیشرفت( 

 میزان کم ارزیابی مثبت از خود ) اعتماد به نفس( 

 رواج میزان باالیی از ظلم و تبعیض )تعارضات و اختالفات( 



تحل  یربرس  ریزی استان بوشهرسازمان مدیریت و برنامه   
تحل یو فرهنگ  یاجتماع  تی وضع  لی و 

 تان(اس  یاجتماع  هیو سرما یفرهنگ  تی وضع  لی )

 

 
 5002212B0021303011RE105970718 م 

 
44 

رفته صورت گ "تحلیل ویژگی های فرهنگی در حال حاضر"بر اساس بررسی های انجام شده در بخش  این دسته بندی

مراجعه شود( توصیف و تحلیل  41الی 43در جداول مجزا )به صفحات  48جدول عامل   11است. بدین ترتیب که هریک از 

 شد و این دسته بندی نهایی استخراج شد.

که از سویی زمینه ساز و علت توسعۀ ابعاد دیگر جامعه است، در دیگر سو،  همانطور فرهنگی توسعه که داشت توجه باید 

 نماید.باشد. بدین معنی که پیشرفت همه جانبۀ جامعه خود به رشد و بالندگی فرهنگ، کمک شایانی میمعلول آنها نیز می

های شخصیتی های شناختی، ویژگیهای تغییر در سطوح ارزش ها، سبکهمچنین با توجه به نظریه نوسازی، باید به فرآیند

ک مشود که دال بر توسعه است؛ توجه داشت. چرا که از دیدگاه نظریه پردازان این حوزه مانند که منجر به رفتارهایی می

 ،صیمتقابل در روابط شخ عدم اعتماد، فقدان نوآوری ،تقدیر گراییو راجرز نیز عواملی مانند  اینکلس و اسمیت، لندکله

اند که مانع نوآوری و پذیرش تغییرات در عناصریو ...  محلی گرایی ،فقدان همدلی ،پایین بودن سطح آرزوها و تمایالت

 و در نهایت میل به پیشرفت می شوند.شوند و به تعبیری مانع تجدد و نوسازی می سنتیجوامع 

د، طرد . بدون تردیبوده استاندیشی و بازسازی فرهنگی ن بر سر بازخس در نهایت باید یادآور شد که در این پژوهش

فرهنگ خودی نتیجه ای جز از دست رفتن هویت اجتماعی و تزلزل قوام جامعه در پی نخواهد داشت. ولیکن در بازاندیشی 

مساعد .( ها و .کنش )ارزش ها، هنجارها،تقویت عناصر فرهنگی  شناخت و توان بهفرهنگی با توجه به مقتضیات زمان، می

 . خرافات، پرداخت توسعه همت گماشت و به تصفیه فرهنگ از عناصر مانع توسعه همچون باورهای واهی و

 صنایع سطب طریق از را خود عملی راهبردهای از بخشی بوشهر مانند بسیاری دیگر از مناطق ایران باید در فرهنگی توسعه

 فظح به اشاره بیشتر موضوع این دهد، قرار فرهنگ به بعد مادی و معنوی( محتوای )اشاره و فرهنگی های سنت تحول و

اماکن زیارتی،  مانند کند.  می فرهنگی های دستاورد و صنایع به نسبت استان بوشهر بومی و ملی های رویکرد

 و ها شنج رگزاریب. و غیره( ملی ای، منطقه محلی،) فرهنگی های دستی، فعالیت ،هنرهای...و تاریخی فرهنگی،  سیاحتی،

مرتبط  هنگیفر های فرهنگی، آموزش های کنفرانس المللی،  سمینارها،و بین های نمایشگاه برپایی محلی، و ملی جشنوارهای

آشنایی و آموزش الزم به مردم جامعه برای برخورد فرهنگی، ارائه آگاهی الزم به افراد جامعه و...  ،استانبا آداب و رسوم 

 .است جامعه در فرهنگی توسعه بسط ملزوم و  همگی از موارد الزم

 فرهنگی هایسرمایه و هادارایی نیروها، منابع، فرهنگی آمایش پایدار، توسعه از در انتها با توجه به این موضوع که هدف

است، در خصوص برنامه ریزی و سیاست های فرهنگی توسعه استان بوشهر، به نکات و توصیه هایی اشاره  سرزمین درسطح

 می کنیم:
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 تغییر دادن اولویت های تخصیص منابع فرهنگی و امکانات و زیر ،بوشهربرای بهبود شاخص های توسعه فرهنگی استان 

 زشی،ت آمواتأسیسات و تجهیز توجه به زیر ساخت های فرهنگی همچون کتابخانه ها،، ساخت ها، افزایش نرخ باسوادی

، ایجاد مراکز فرهنگی اجتماعی مانند سرای محله ها، افزایش مرکز نشر واری،نشریات اد توجه به انتشار روزنامه های محلی،

 فرهنگسراها، توصیه می شود.

گ آن در تاروپود ور پرنحض و ها سنت به باید استان بوشهر، یافتگی توسعه که شرح آن رفت، برای موانع این به توجه با

یی که در از سوی دیگر، به صورت ترسیم الگو هادر اندیشه و رفتار، تحوّل طلبی و نوگرایی شهروند از یکسواندیشه و رفتار 

 .شود توجه است  برگیرنده عناصر تاثیر گذار در فرهنگ بومی

 و فردی یستز سطح در ینیآفر مطلوبیت و برای ارتقاء شاخص های توسعه یافتگی که همان افزایش کیفیت زندگی

 است وسعهت ارتقاءخواهی و این با مالزم که تربیت را و تعلیم از نوعی دبای است، انتخاب و فرصت دامنه گسترش اجتماعی و

 .برگزینیم

 قاءارت برای شهروندان، در عالی آموزش های دوره تقویت و جمعی، تشویق و فردی های خالقیت و تجربه از مندی بهره

 بسیار موثر است. استان بوشهرتوسعه یافتگی در 

ای آداب و رسوم، رفتار ه طبیعت، تاریخ، سعه، که این مسئله با توجه به فرهنگ،اهمیت دادن به الگو های درونی تو

 فرهنگی و... شکل می گیرد.

توجه بیش از پیش به آموزش ابتدایی، سرمایه گذاری بر روی این بخش و آشنایی با فرهنگ جامعه در این حوزه 

 .تداش نظر مد توان می فرهنگی توسعه به تاهمی برای آموزشی، معموالً بیشتر از سایر مقاطع تحصیلی دیگر را

، است معهجا یک در را کار وری بهره افزایش فراتر از چیزی انسانی )فرهنگ کار(، نیروی منابع روی بر گذاری سرمایه

شهروندان سالم و خوب را تربیت می نماید. و به انسجام جامعه کمک می کنند، و تحرکی در تمام جنبه های فرهنگ و 

 جود می آورد.زندگی بو

 مطالعات سرمایه اجتماعی -1-2-2-5

های پایانی هزاره دوم، متعاقب مطرح شدن موضوع توسعۀ پایدار به ویژه توسعۀ اجتماعی، مفهوم سرمایۀ اجتماعی در دهه

( و با شروع هزارة سوم توجه روزافزون به جایگاه و نقش سرمایۀ (Halpern, 2005بیش از پیش مورد نظر قرار گرفت 

که امروزه با حجم قابل توجهی از منابع و متون مرتبط با سرمایۀ اجتماعی سر و کار داریم داوم یافت، به طوریاجتماعی ت

(Beugelsdijk & schaik, 2005 ،که در آن محیط اجتماعی ) پایدار و سالمتی و ارتباط آن با سرمایۀ اجتماعی مورد توسعه

سرمایه اجتماعی یکی از مباحث اصلی و اساسی مراکز دانشگاهی،  . امروزه(Nogueira, 2009) تأکید قرار گرفته است
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ریزیان دولتی است که سرآمد آنها بانک  جهانی است که ادبیات بسیار غنی  در این حوزه گذاران و برنامهتحقیقاتی، سیاست

 گردآوری کرده است. 

موضوعی به نام سرمایۀ اجتماعی سر و کار داریم  های فیزیکی، مادی، انسانی و نمادین باای عالوه بر سرمایهدر هر جامعه

ده و هایی برای سایر مطالعات مدیریتی شها رابطۀ متقابل دارد. اخیراً سرمایۀ اجتماعی باعث ایجاد تئوریکه با انواع سرمایه

کند و امروزه یوامع ایفا مها و جتر از سرمایۀ فیزیکی و انسانی در سازماناین سرمایه از مفاهیم نوینی است که نقشی بسیار مهم

ها و ها به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته و به پیوندشناسی و اقتصاد و به تازگی در مدیریت و سازماندر جامعه

ر بخشی ها اثارتباطات میان اعضای یک شبکۀ به عنوان منابع با ارزش اشاره دارد. در غیاب سرمایۀ اجتماعی، سایر سرمایه

. 1(2112گردد )آدلر، های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی، ناهموار و دشوار میاز دست داده و پیمودن راهخود را 

سرمایۀ اجتماعی عمدتاً مبتنی بر عوامل فرهنگی و اجتماعی بوده و شناسایی آن به عنوان یک نوع سرمایه، چه در سطح 

های اقتصادی ـ اجتماعی تواند شناخت جدیدی از سیستما، میهها و بنگاهمدیریت کالن و چه در سطح مدیریت سازمان

ایجاد کند و به مدیران در هدایت بهتر سیستم یاری رساند. توجه به مفهوم سرمایۀ اجتماعی و سنجش آن روش و راهکار 

، قرار داده مناسبی است تا اعضاء دست اندرکار مدیریت جامعه بتوانند امور جامعه و مسائل محلی را مورد باز اندیشی

ریزی گرفته وضمن جلوگیری از فرسایش این سرمایۀ مهم و تأثیر گذار در امر توسعه، انسجام های مؤثرتری برای برنامهتصمیم

 تر و تثبیت نمایند.جامعه را گسترده

و  یگیری آن در جوامع سنتهای مختلف و نحوة شکلنکتۀ قابل توجه در سنجش سرمایۀ اجتماعی تفاوت میان گونه

تر توسعه یافته غالباً از نوع محدود و خاص و مبتنی بر اعتماد مدرن است. به طوری که سرمایۀ اجتماعی در جوامع سنتی و کم

گیرد. در حالی یا سرمایۀ اجتماعی سنتی مورد شناسایی قرار می 2درون گروهی بوده که تحت عنوان سرمایۀ اجتماعی قدیم

تر بر شود که بیشیا مدرن ذکر می 1گری از این مفهوم با عنوان سرمایۀ اجتماعی جدیدکه در جوامع توسعه یافته، نوع دی

 اساس جنبۀ بین گروهی و توأم با اعتماد اجتماعی عام و تعمیم یافته است.

گیری و کم و کیف آن در جوامع و به همین ترتیب در ایران به بایستی اذعان داشت که سرمایۀ اجتماعی، نحوة شکل

ادفی توزیع نشده است، بلکه الگوهای قابل پیش بینی منجر به ایجاد آن شده است. در گسترة ملی ایران از یک صورت تص

ماعی ها هستیم و از دیگر سو نوعی انسجام اجتها و خرده فرهنگسو شاهد گستردگی جغرافیایی، تنوع جمعیت، تعدد قومیت

گیری انواع مختلفی از سرمایۀ اجتماعی در مناطق زمینه ساز شکلدیر پا در آن قابل مشاهده است. این وضعیت دو وجهی، 

                                                      
 
1-old social capital 
2-new social capital 
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دهد. بر همین اساس سنجش این های مذکور را بازتاب میها در ایران شده که تفاوتها و یا شهرستانجمعیتی اعم از استان

 آورد بهشی از این دستای را در بر خواهد داشت. بخهای قابل مالحظهآوردمفهوم در نقاط شهری و روستایی ایران دست

استان بوشهر و به خصوص شهر بوشهر معطوف است که نقطه کانونی توجه این پژوهش است. لذا، پرسش آغازین ناظر بر 

. به منظور «وضعیت سرمایۀ اجتماعی در شهر بوشهر به عنوان یکی از مناطق مهم و گستردة کشور چگونه است؟»این است که 

گردد پس از توصیف وضعیت سرمایۀ اجتماعی به تحلیل وضعیت و شناخت عوامل مؤثر ش میپاسخگویی به این پرسش تال

 بر کم و کیف آن در این شهر نیز پرداخته شود.

 های سرمایه اجتماعیمفاهیم و نظریه

که شبکه همان اعضای یک گروه است،  تاکید می شود "2هنجار"، "1شبکه " اساسیعنصر  دو بردر سرمایه اجتماعی 

ارها همان قواعد و تفاهم هاست و تحریم و تصدیق ها هم همان تابوهایی که با رعایت  و یا عدم رعایت آن افراد پاداش هنج

 گرفته و یا مجازات می شوند. تابوها غالباً هنجارهای شبکه هستند.

 اعتماد

تر تر و تخصصیتعاریف دقیق ترین مفاهیم سرمایه اجتماعی است. اما دراز اصلی به همراه هنجارها، اعتماد و شبکه

د. مفهوم داننهنجارها را هم بخشی از شبکه و اعتماد  تعریف کرده  و در واقع اعتماد را واژه کلیدی برای سرمایه اجتماعی می

ج تا اشود. گامباتا در اثر خود تعریف اعتماد را بسیار گسترده و از ازدواعتماد بیشتر از رابطه بین نهادها و افراد مصادره می

آن روی زمین  و ادامهتوسعه اقتصادی، از خرید یک اتومبیل دست دوم تا امور بین المللی، از آغاز زندگ جمعی بشر 

  (Gambatta,1988:ii) .داندمی

 "ه بر آنچه ک "در فراسوی رابطه: کار، قدرت و روابط مبتنی بر اعتماد،  "نام  در کتاب معروف خود به آلن فوکس

ن آتوان  کامالً در یک معنای شخصی دید، اما او بر روی شود که اعتماد را مینامد، متمرکز میمی 1"شده اعتماد نهادینه

ها وجود دارد که بعضی از آدمها آن را بر دیگران  یا ها و رابطهاعتمادی در قوانین، نقششود که بیمتمرکز می  یمفهوم

 .[Fox, 1974:67]کنند تفهیم کنندل کرده و یا تالش مییتحم

به  اعتماد امری پویا بوده و بستگیمسأله مهم دیگری که در تحلیل فوکس وجود دارد این است که میزان اعتماد یابی

شرایط دارد. یعنی اعتماد امری داد و ستدی است. اعتماد، به وجود آورنده  اعتماد است و بی اعتمادی پرورنده بی اعتمادی 

شود: طوالنی مدت  و کوتاه مدت، ویژه یا عام. کمترین سطح اعتماد در ساسی سنجیده میاست و داد و ستد هم با دو بعد ا

                                                      
1 Network 
2 Norms 

1 Institutionalized Trust 
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که باالترین  سطح اعتماد  در رابطه  بلند مدت و عام مشاهده  شود در حالیرابطه داد و ستدی ویژه و کوتاه مدت  دیده می

 گردد.می

 ها شبکه

 برای اولین بار مفهوم شبکه [Castells 1996]ای : ظهور جامعه شبکهعصر اطالعات "اثر ارزشمند مانوئل کاستل با عنوان 

های مالی ، ها همان بازارهای بورس در شبکهکند. به عنوان مثال  گرهمعنی می 1را به عنوان یک سری گره به هم بافته شده 

مواد  های قاچاقویی در شبکههای سیاسی اروپا، باندهای مسلح خیابانی، مؤسسات پول ششوراهای ملی وزیران در شبکه

 ای  جهانی هستند. سانهرهای مخدر و سیستم های تلویزیونی ، استودیوهای کامپیوتری و سرگرمی در شبکه

های جدید ها، ساختارهای بازی هستند که توانایی آن را دارند تا  بدون هیچ نوع محدودیتی گسترش یابند و با گرهشبکه

 .[Castells 1996: 470]کنند هم  بسته شوندمشترکی استفاده  می  تا زمانی که از کد ارتباطی

ها از سطح موفقیت تعاونی در مقیاس جهانی تا ها وجود داردکه تمامی بر اهمیت شبکهادبیات فراوانی در زمینه شبکه

ترین  عناصر و ضرورتهای تالش افراد  برای مواجهه با زندگی روزمره  تأکیددارند. هنجارها و جریانهای اطالع رسان از مهم

هاست، اما این بحث مورد اجماع همه پژوهشگران هست که ارائه تعریفی کمتر انتزاعی از آنچه کاستل ارائه کارکرد شبکه

به این معنا که تحلیل شبکه از حوزه مردم شناختی  و تابع شرایط  اجتماعی بودن تا حوزه تکنولوژیکی . کرده بسیار دشوار است

ها، ما باید  به مبادالت ، ارتباطات، روابط ابزاری، قدرت و صالحیت  و سمی گسترده شده است. در تحلیل شبکهو کامالً ر

ه های فراگیری مفهوم  شبکه است. در واقع حوزه تحلیل شبکه، حوزعرصه خویشاوندی  توجه کنیم که بیانگر گستردگی

دن جزو دهد و این نسبت پیدا کرفرد را به فرد دیگر نسبت میها، پیوندها و روابط و گرایشات گروهی است که یک تماس

ه های شبکه است و سرمایه اجتماعی هم بآید، بلکه این از ویژگیهای خود افراد  به حساب نمیها و یا شایستگیتوانایی

 .عی استشود، بلکه محصول کارکرد روابط بین افراد و نهادهای اجتماهمین ترتیب، به افراد نسبت داده  نمی

محافظت  مراقبت و در جوامع سنتی، شبکه ها غالبا همسایگان بودند که روابط شبکه ای هم شامل قرض دادن و گرفتن،

ا بود و ههم رقابت و نفرت می شد. هنجارهای جوامع سنتی هم بده بستان مراقبت از اموال یکدیگر و چالش با غریبه و گاهی

یی همدیگر و افتخار و احترام و در مقابل رواج شایعه و ممانعت از ورود به جمع و ها هم همان شناساها و تصدیقتحریم

 محرومیت اجتماعی بود.

                                                      
1 Interconnected Nodes 
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 ها و نظریه پردازان سرمایه اجتماعینظریه

و یا نظریه پردازان کالسیک دارند، نظریه سرمایه اجتماعی را نیز در آثار  خودمثل اغلب نظریه های اجتماعی که پدران 

میت، دوتوکویل و دورکیم از جمله آنان هستند و حتی تا ستوان یافت که آدام ادران علوم اجتماعی معاصر میبسیاری ازپ

رفاه و سالمت فرد ایفا  های اجتماعی درتوان اشاره کرد که در آن به نقش مهمی که جامعه و یا گروهرسطو هم میاحدی به 

 کنند، تاکید شده است.می

گر و با همدی با ایجاد ارتباط« . روابط مهم است»خالصه شده  سه کلمهدر حقیقت در  اجتماعیبه هر حال نظریه سرمایه 

هایی کار ه تنبکرده و به اهدافی دست یابند که اگر  کار حفظ تداوم آن، مردم قادر خواهند بود تا با همدیگر تالش برای

ها شبکه طریق  یک سری ازاز زیست محیط در یک دم . مرنددیرسشدند و یا به سختی به موفقیت میکردند یا موفق نمیمی

 های مشترک سهیم شوند و آن هم به این دلیلارزش رها دشوند و تمایل دارند تا با اعضای دیگر این شبکهبه هم وصل می

ری را دم بیشتهرچه مربه عبارت دیگر  .شده استای تشکیل د که گویی سرمایهنکنها منابعی را تأسیس  میکه این شبکه

  (Field, 2003:1 )مشترک باشید در سرمایه اجتماعی ثروتمند تر هستید. ،بشناسید و با آنان در بینش و نگاه

نند. به کشناسند صحبت میمردم معموالً  مراجع رسمی را رها کرده و با مردمی که می ،مشکالتبروز ا یدر مواقع اتفاق 

غ  ادارات تر از رفتن سراروند که خیلی کم مسألهزندگی خود میآشنایان محیط سراغ دوستان قابل اعتماد، اعضای خانواده  و 

 تری داشته است. البته فقط  شناخت مردم کافی نیست  بلکه احساس الزامکارکرد مؤثرتر و وسیع ،است که غالباٌ هم نوع اول

 .احساس مشترک نهفته است وک طریق حس اشترا مشترک و از زیست محیطیدر مهم است و این هم  به دیگران همکمک 

در واقع نوعی ساختارسازی است که آنتونی گیدنز بر آن تأکید دارد. از طریق این ساختارسازی یا ایجاد سرمایه اجتماعی 

ها و شبکه ر. بنابراین عضویت د (Field,P.3)کند گیر اهداف خود شده  و جامعه احساس همبستگی میکه مردم پی است

 مشترک، قلب مفهوم  سرمایه اجتماعی است. هاییک سری ارزش

 و رویکرد چپ 1بوردو

یک جامعه شناس اروپایی در تحلیل خود از سرمایه اجتماعی به تقابل طبقه اجتماعی با اشکال دیگر  به عنوانپیر بوردو 

س کند. تعریف عی را تاسیتالش کرده تا یک مردم شناسی فرهنگی از باز تولید اجتمادلیل  ها تاکید دارد و به همیننابرابری

 .ندکهای مفید را تامین میای از روابط اجتماعی که در صورت الزم حمایتسرمایه "بوردو از سرمایه اجتماعی این است که: 

 "ر کتاب بوردو داست.  ای منبعث از  افتخار و احترام. سرمایه اجتماعی بر آورد مجموع منابع به طور واقعی یا فرضیسرمایه

در ابتدا به مطالعه فرهنگی در جستجوی منبع سرمایه عالقمند بود و به سراغ جامعه به عنوان اشکال دیگر سرمایه  "لید باز تو

                                                      
1 .Pierre Bourdieu 
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وان ابزاری را به عن "نظام فکری کم و بیش به خوبی قابل جذب کم وبیش قابل کم و زیاد کردن"مفهوم  1663در سال و آمد 

رایند را ف یکی را به نفع دیگری کم و یا کاهش دهد، ابداع و معرفی کرد. بوردو که بدون این ،ذهنی با ساختار پیوندبرای 

 شود. داند که چگونه باز تولید فرهنگی باعث باز تولید اجتماعی روابط بین گروهها و طبقات میمحصول این می

له مراتب لی او بر فهم سلسسرمایه اجتماعی الزم است به خاطر داشته باشیم که توجه اص دربارهبرای فهم تفکر بوردو 

اجتماعی است و از جهات مختلف هم تحت تاثیر جامعه شناسی مارکسیستی است. همانند نظریه اقتصادی مارکس، بوردوهم 

ه سرمایه هایی کهاست. به همین دلیل هم عالقمند بود تا راهع دیگر سرمایهامعتقد است که سرمایه اقتصادی ریشه تمام انو

بایست بوسیله  از نظر بوردو، نابرابری می د.کنها نابرابری را باز تولید کند، بررسی ند با ترکیب سایر سرمایهتوااجتماعی نمی

است  "شده کار انباشته "کرد که سرمایه یک تولید و باز تولید سرمایه توضیح داده شود و به خوانندگان خود یادآوری می

اقتصادی  مطمئنا مبادالتاما دیدن سرمایه فقط در اقتصاد هم ناکافی است.  "کشد تا انباشته شود. مدت زمانی طول می "که 

ود از مفهوم سنتی مبادالت معنوی خشن و رو به سمت افزایش منافع دارد و طبعا به دنبال منافع شخصی است. اگرچه بورد

خود خواهانه و یا منافع شخصی  صرفاًنیست اما جهان هنر و یا عشق و ازدواج را تا حدی می توان در ردیف مبادالت غیر 

 .[Bourdieu 1986 : 421 – 2 ]گذاشت 

بوردو در مورد سرمایه اجتماعی هم همین تفاسیر را دارد و معتقد است که سرمایه اجتماعی هم با وسایل و ابزاری چون 

ود. یا شی اجتماعی میخانواده، دانش آموزان قدیمی مدارس نخبه، باشگاه خاص و اشرافیت و غیره باعث تولید نا برابر

ار است. و، ارتباطات مستلزم کدید. به نظر بورآهای اجتماعی برای بعضی ها یک منبع جدی ثروت به حساب می همبستگی

ها فقط تا زمانی ممکن است که اعضای آن به تحصیل منافع شبکه کمک کنند. این منافع ممکن است انسجام در درون شبکه

و حتی  ارمحل ک جمعی یا فردی است. در همسایگی، ی آن مستلزم استراتژیهای سرمایه گذاریمادی یا نمادین باشد. بقا

خویشاوندان تا روابط اجتماعی در سطح گسترده در کوتاه مدت و یا دراز مدت این ضرورت وجود دارد. مثالی که بوردو 

شود و باعث گرایش و احساس مایه معنوی میزند درباره هدیه است که هر دو جنبه مادی و معنوی را داراست که هم سرمی

 .[Bourdieu  1986 : 253]همبستگی و هم ممکن است در آینده بازگشت مادی داشته باشد

ا از خواهد بر آن بخشی که مو  قصد راز گشایی از چشم انداز انسان گرایانه روابط اجتماعی دارد و مییبورد ،با این مثال

هره در راستای پوشاندن چ معتقد است که سرمایه اجتماعی عموماً تاکید کند و ،ری داریمگذاهدیه دادن استرتژی سرمایه

ورنالیسم ژهم با جامعه دموکراتیک باز که در فعالیتهای سیاسی و در  کند و غالباًعریان منفعت پرستی دارندگان آن عمل می

 آن جامعه بازتاب دارد مختلف است. 
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 یجیمز کلمن  و نظریه گزینه عقالن

اثیرات قابل ت بوردو ، ازبر روی تعلیم و تربیت انجام داده یشناس امریکایی که مطالعات اثر بخشکلمن به عنوان جامعه

کلمن معتقد  کند این کههم ربط پیدا می در بحث سرمایه اجتماعی داشته است. اولین بخشی که به مباحث بوردو یترمالحظه

توانند از سرمایه اجتماعی بهره برند. بر اساس مطالعاتی که بر روی مناطق فقیر نشین در یاست اتفاقاً اقشار محروم و فقیر هم م

امریکا انجام داده، بر این ادعاست که سرمایه اجتماعی فقط مختص گروههای برخوردار نیست، بلکه گروههای حاشیه نشین 

 توانند از آن بهره مند شوند.هم می و فقیر

، استفاده کرده و معتقد است که تمام افراد از انجام 2گری بیکر 1عی از نظریه گزینه عقالنیکلمن در بحث سرمایه اجتما

ین یکه این البته نظریه تمام اقتصاددانان کالسیک هم هست. کلمن برای تب هستندعمل یا رفتاری به دنبال منافع شخصی خود 

ن دو زندانی را دو سلول آدانی زندانی می نامد که در بازی ذهنی و سرگر آن را این نظریه مثال دو زندانی را می زند که

یا آدانند یها نمشود. این زندانیگویند که اگر اعتراف کند با مجازات کمتری مواجه میجداگانه نگه داشته و به هر یک می

داند این یکی نمی د وزاد شونآت نشود و باحتماال جرمی ثا و که سکوت کنند تا اصال اعتراف کنند و تخفیف بگیرند و یا این

ینه گز، نظریه این ی علیه او نخواهد شد؟ به نظر کلمن و بر اساسن دیگری هم همین کار را خواهد کرد و مدرکآیا آکه 

ضعی ن دیگری در چنین وآداند که کند و یا میشود چون هر یکی فکر میعقالنی اعتراف و گرفتن تخفیف انتخاب می

 کرد.همین راه را انتخاب خواهد 

گی سرمایه اجتماعی با سایر اشکال سرمایه مثل اقتصادی و یا انسانی این است که نتایج و سود و منافع حاصله از محل ژوی

ایی خاص در سودآور بودن آن نقش اساسی و بیشتری که عده سرمایه اجتماعی مشمول همه افراد گروه می شود ولو این

ی او بهره گذار و یا شرکا. اما در منافع سایر اشکال سرمایه، فقط سرمایهباشندنکرده  چندان مداخله ایی هم اصوالًداشته و عده

 .[Coleman 1988-9 : 116]شوند مند می

 که: چنین تعریف می کندرا سرمایه اجتماعی   ویباالخره 

 عه اجتماعییک سری منبع که در روابط خانوادگی و در سازمان اجتماعی و یا گروه که برای رشد شناخت و توس»

 وکودکان و یا افراد جوان الزم است را سرمایه اجتماعی گویند. این منابع برای اشخاص مختلف متفاوت است و به کودکان 

در جایی دیگر، کلمن در تشریح رابطه . [Coleman 1994 : 300]« کندبزرگترها در توسعه سرمایه انسانی خود کمک می

هنجارها، شبکه های اجتماعی و روابط بین بزرگترها و فرزندان که برای رشد » نویسد:سرمایه اجتماعی در رشد کودکان می 

                                                      
1 . Rational choice theory 

2. Gary Becker 
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کودکان مفید و ارزشمند است، سرمایه اجتماعی نام دارد. سرمایه اجتماعی در درون خانواده ها و همچنین در بیرون خانواده 

 .[Coleman, 1990 : 334]«  ها یعنی در اجتماع وجود دارد

رد سرمایه نسبت به کارک توان گفت که اگر بوردوبا کلمن در خصوص سرمایه اجتماعی هم می بوردو در تفاوت نظریه

رداز را پمن در مقابل به این کارکرد خوشبین بوده و شاید بتوان هر دو نظریهلاجتماعی برای اقشار محروم و فقیر بدبین بود، ک

-تاد. اما هر دو آنها بر این باور هستند که سرمایه اجتماعی منبع موفقیبا همین بدبینی و خوش بینی یکسویه مورد انتقاد قرار د

های تحصیلی در مدرسه است و هر دو هم موافقند که روابط اجتماعی نوعی معامله است اما برای کلمن این معامله بر اساس 

د و با هم نشوق و یا متنفر میهمدیگر را دوست داشته، عاش افراد که برای بوردو است در حالی "گزینه عقالنی  "نظریه 

قلمرو  خارج ارکه دهند و یا آن را نه به خاطر گرینه عقالنی، بلکه به خاطر عوامل فرهنگی تشکیل زندگی و خانواده می

 برند.محاسبه عقالنی است از بین می

 بولینگ یک نفرهرابرت پاتنام : 

منتشر شد ، به شهرت بیش از پیش  2111که در سال  1یک نفره یا بولینگ "بازی بولینگ به تنهایی  "پانتام با کتاب خود 

ریه شناسی و نظبوردو در حوزه محدودتر جامعه که کلمن و شود. در حالیرسید و امروزه او بیشتر با این اثر شناخته می

ه صه و تا حد عرر رفتشوند، نفوذ پاتنام در سرمایه اجتماعی، از حوزه تخصصی او یعنی علوم سیاسی فراتاجتماعی شناخته می

برای  2در دانشگاه اوپساال 1664ای که در سال منتشر کرد که بر پایه مقاله 1665ای در سال عمومی گسترش یافته است. مقاله

لب کرده آمریکا را به خود ج نگاشته شده که این مقاله توجه بیل کلینتون  رئیس جمهور وقت ،همکاران خود ارائه کرده بود

خود را در کمپ دیوید، استراحتگاه تابستانی رؤسای جمهور  آمریکا با دعوت رئیس جمهور اله پاتنام ناگهان و با این مق

 .های اجتماعی کمک کندتا در حل معضالت مربوط به نابسامانی یافت

کار  ،پاتنام مدتی بعد از همکاری با رونالد اینگلهارت در بررسی رابطه بین ارزشهای اجتماع  و نگرش های سیاسی

دانی در ایتالیا بنا د که بر یک کار میرای به نام ) نقش فعالیتهای مدنی در تولید ثبات سیاسی و رفاه اقتصادی شروع کگسترده

 ،1641هایمتوجه آمریکا کرد و طی مقاالت متعددی ادعا کرد که از دهه راشده بود و بعدها هم به سرعت نگاه تحقیقاتی خود 

 آمریکا آن هم به خاطر عدم توان دولت در اصالح امور مناطق شهری آمریکا شروع شده است. ردتضعیف سرمایه اجتماعی 

کا به عالقمندی مردم آمری ،فته بود که سنگ بنای محکم آنگدر مورد جامعه و دموکراسی وسیع آمریکایی هم دوتوکویل 

                                                      
1 . Bowling Alone   

2 . Uppsala 
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دموکراسی بزرگ جهانی را تهدید مشارکت در مجامع عمومی و به خصوص فرهنگ زندگی انجمنی است و تهدید این 

 دانست.های اجتماعی میها و شبکهانجمن

ها : ویژگیکندریف میعپاتنام در یک عبارت موجز سرمایه اجتماعی را چنین تهمان طور که در بحث مفاهیم گفته شد، 

 عه از طریق فراهم کردن زمینهکه قادر به ارتقاء کارکرد جام هاییو عناصر سازمان اجتماعی  مثل اعتماد، هنجارها و شبکه

در  های سیاسیاین تعریف پاتنام اساساً از مطالعات او بر روی سنت. را سرمایه اجتماعی گویند باشد اعمال هماهنگ شده

 1661ه ها از دهن مطالعات را در آمریکا هم ادامه داد. بحث اصلی او این است که آمریکائیآایتالیا نشأت گرفته که بعدها 

مایه زند و مفهوم عمیق سرپاتنام آدمی است که خیلی ساده حرف می اند.ی کناره گرفتهنبه تدریج از زندگی مد به بعد

گوید: سرمایه تر آن که میبه طور ساده تعریف کرده و ساده« بازی بولینگ به تنهایی » اجتماعی را با عنوان کتابی به نام 

 بدی است. اجتماعی چیز خوبی است و از بین رفتن آن چیز

ها در جامعه آوری اطالعات و دادههای نظری، انجام دو دهه کار تجربی جمعارزش کار پاتنام عالوه بر صورت بندی

ی شمال لدارات محهایی بین ابرسد که تفاوت یبندمشاهده مستمر و طوالنی به این جمع ،ریزیبرنامهبا ایتالیاست که توانست 

باعث شده مناطق شمالی به دلیل روابط دوجانبه  بین دولت و جامعه مدنی پیشرفت و توسعه و جنوب ایتالیا وجود دارد که 

شهرهای  -دهد که خودمختاری و دولتمیانی کشور ایتالیا  نسبت می  یهاداشته باشد و این فضیلت مدنی را هم به تاریخ دوره

ل مدنی بطق جنوبی ایتالیا را هم به خاطر ضعف روابط متقاماندگی مناخود اتکا در شمال ایتالیا رونق داشت. پاتنام دلیل عقب

داند که فرهنگ شک و شبهه متقابل و ترس در دولت و مردم می« هافورمن»بین دولت و مردم متأثر از تأثیر دوره استبدادی 

 شد.مانع از ایجاد اصالح و نوسازی  نهادی می

های اجتماع ده اصلی نظریه سرمایه اجتماعی این است که شبکهای گوید:پاتنام می«  بازی بولینگ به تنهایی»در کتاب 

-Putnam 2000:18]گذارد ها تأثیر میهای اجتماعی بر نحوه تولید  و بازدهی  افراد و گروهها  و رابطهو تماس  ...ارزش دارند

و  یاز یک طرف و انحصار 1گیرییا فرا درون گروهیتفکیک قایل شده و به  اجتماعیپاتنام بین دو شکل از سرمایه  .[19

ظ و حف درون گروهیهای کند. سرمایه اجتماعی انحصاری تمایل به  تقویت هویتاشاره میاز طرف دیگر  2 برون گروهی

ضاد های متبندیکه  سرمایه اجتماعی فراگیر، تمایل به گردهم درآوردن مردم از تقسیم های گروهی دارد در حالیهمانندی

 ازهای خاصی که احساس شود، کارکرد خاص خود ا دارد. یه البته هر کدام از این اشکال در برابر ناجتماعی دارد ک

                                                      
1. Inclusive&bonding 

2. Exclusive& bridging 
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 فوکویاما : اعتماد و پایان تاریخ 

برای فهم و تشکیل نظم اجتماعی و اقتصادی جایگاه رفیعی  "اعتماد"احتماالً برای اولین بار در آثار فوکویاما بود که 

( . بعد از 1662گردد)است برمی  "پایان تاریخ و انسان آخر  "به اثر پر فروش فوکویاما که همان یافت. ریشه این اعتماد هم 

و زوال دولتهای رفاهی بعد از جنگ، چشم  "ریگانیسم و تاچریسم"های های بلوک شرق و با گسترش نظریهسقوط رژیم

مانده روع باقیشمهدکه لیبرال دموکراسی تنها ایدئولوژی دانداز فوکویاما رسیدن انسان به پایان دوره اجتماعی خود را خبر می

که مارکس ـ هگل به عنوان تکامل جوامع انسانی و به عنوان آخرین هدف وعده داده بودند،  "پایان تاریخ "در جهان است و 

 .[Fukuyama, 1995:3]فرارسیده است

ه مفهوم، دانستند، اما فوکویاما با مصادرر تاریخ میاگر چه مارکس و هگل، پایان تاریخ را تحقق کمونیسم و تکامل عقل د

اری بازار باقی دشوروی، دیگر جایگزین و رقیب  اقتصادی کالنی برای سرمایه راعتقاد داشت که بعد از فروپاشی کمونیسم د

صادهای محلی ن اقتوکویاما ایفدر نظر  نمانده و تنها ممکن است اقتصادهای محلی مبتنی بر فرهنگ محلی باقی مانده باشند.

اند، نه به خاطر نظم و قواعد آشکار و دقیق بلکه بیشتر به خاطر یک سری عادات و رفتار اخالقی و الزامات  هم اگر باقی مانده

 . [Fukuyama 1995:9]درونی شده است  ،اخالقی داد و ستدی است که توسط هر یک از اعضای  گروه یا اجتماع

ای صداقت و رفتار و روحیه تقارن و همکاری مبتنی بر خیزد که در ناحیهدرون اجتماع برمیاعتماد، انتظاری است که از 

ان اخالقی به دن رفتارها نیاز به قانون و تنظیمات در روابط ندارد، بلکه وجآهنجارهای مشترک و عمومی شکل گرفته باشد. 

ند که در آلمان و آمریکا هست ،، جوامع با اعتماد باال، ژاپنکند. در نظر فوکویامااعتماد متقابل را اعطا می یاعضای گروه مبنا

آوردند که آن هم از طریق جامعه  مدنی پیچیده ممکن بوده می سربر یهای خانوادگهای بزرگ از درون شرکتآن تعاونی

 . [1995:130]است

اطر هستند که دو کشور اول به خ جوامع با سطح اعتماد پایین هم از نظر فوکویاما ، کشورهای چین و ایتالیا و فرانسه

گیری لشک اب وا و فرانسه هم به خاطر تخریب جامعه مدنی همحدودیت اعتماد و سوق پیدا کردن اعتماد اجتماعی به خانواده

 .سطح اعتماد کاهش یافته است دولت تمرکزگرا

در شرکت تویوتا  1موفقیت آقای اونوست. اگیری اعتماد باال یا کم هم پیشرفت  اقتصادی دالیل فوکویاما برای اندازه

کنند، بیشترین  میزان اعتماد در محل که هر کارگری سهم اندکی در آن دارد و آنان در مواقع مشکل برای حل آن  اقدام می

تاب ک یتماد بین کارگران و مدیران با هدف مشترک تولید کارآمد، جاعدهد. در این گونه کارخانجات اکار را نشان می

 گیرد.را میقانون 

                                                      
1 Ono 
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 1انواع سرمایه اجتماعی

کنند که البته اولین بار توسط گیتل و تقسیم می 2سرمایه اجتماعی را به انواع درون، برون و فراگروهی

دو نوع آن یعنی درون و برون گروهی معرفی شد که شباهت زیادی به مفهوم  Gittell,R.&A.Vidal,1998))1ویدال

در مفهوم همبستگی از آن  4داشت که بعدها وولکاک  (Granovetter,1973,1974)پیوندهای ضعیف و قوی گرانووتر

 استفاده کرد و سرمایه اجتماعی فرا گروهی را به انواع آن افزود. 

 5سرمایه اجتماعی درون گروهی

د بوده یبحث کلی در انواع سرمایه اجتماعی این است که هر شکلی از سرمایه اجتماعی برای نیازهای خاصی از جامعه مف

و البته مضراتی هم)ضربه به فردیت در درون گروه، محرومیت و به حاشیه رانده شدن بیگانگان و...( در پی دارد. مثالً سرمایه 

و  اقتصادی -اجتماعی درون گروهی برای تعامل خاص میان گروههای اولیه و پیوند افرادی که از نظر موقعیت اجتماعی

ها مثل هم هستند و به عبارت دیگر پیوندهای اجتماعی که بر تشابه و باالیی از شباهتویژگیهای جمعیت شناختی و درجه 

گردد. خلق و ایجاد هویت مشترک و شهرت شخصی، توسعه تعامل محلی و اعتماد به افراد صمیمیت استوار است اطالق می

آن است که امکان بسیج عمومی خاص و تأمین قرابت احساسی، حمایت اجتماعی و کمکهای ضروری از جمله کارکردهای 

ند که ککند. چنین پیوندهایی سطح باالیی از همبستگی در میان ساختار گروه ایجاد میو انسجام درونی جامعه را فراهم می

 تواند افراد و منابع را حول محور اهداف مشترک بسیج کند. به طور مؤثری می

ده، برای تأسیس بنیادهای پیوند برون گروهی و میان گروهی هم سرمایه اجتماعی درون گروهی مانند ساختارهای خانوا

شناسی و در تحلیل کارکردهای اجتماع و حتی در تحلیل انواع سرمایه گیرد که اهمیت خانواده در جامعهمورد استفاده قرار می

روههای تواند با گمیکند. از طریق پیوندهای درون گروهی است که یک گروه منسجم اجتماعی را بیش از پیش آشکار می

دیگر ارتباط برون گروهی و یا فراگروهی)میان گروهی( داشته باشد. بنابراین بدون سرمایه اجتماعی درون گروهی،تحصیل 

نگران آن « رهنفبولینگ یک»شود. مثالً پاتنام در کتاب گروهی ناممکن یا دشوار میفراسرمایه اجتماعی برون گروهی و یا 

ها و باشگاههایی مثل فوتبال و یا گروههای اجتماعی در حال کم شدن ریکا عضویت فعال در انجمناست که در جامعه آم

ش سرمایه یابد که به معنای کاههای اوقات فراغت فردی مثل تماشای تلویزیون افزایش میاست و به طور روزافزونی فعالیت

                                                      
1 . Types of Social Capital 

2 .Bonding,Bridging and Linking Social Capital 

1 .Gittell&Vidal 

4 .Woolcock 

5 .Bonding Social Capital 
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ته ه کم شده و بولینگ یک نفره یا انفرادی افزایش یافاجتماعی)درون گروهی( است. به نظر پاتنام، بازی بولینگ چند نفر

ز تواند مانع پیوندهای خارج ااست. ضمن آن که نباید فراموش کرد تأکید بر سرمایه اجتماعی درون گروهی از طرفی می

وعی دازد. نخانواده و خویشاوندان و دوستان صمیمی نزدیک شده و سایر انواع سرمایه اجتماعی فرد و گروه را به مخاطره ان

تر لمللی و جهانیاتر و بینتواند مانع رشد پتانسیل افراد و گروهها برای ارتباطات وسیعشود که میپیوند انحصاری قلمداد می

 شود. 

دور  توانداعتماد و شبکه روابط درون خانواده و دوستان نزدیک یا گروههای مشابه، گروههای محروم و ستم دیده را می

های جمعی آنان حمایت بکند. مثل فمینیسم، گروههای قومی و نژادی و یا ر درون شبکه ای از خواستههم جمع کند و د

. غیره.. وایجاد تور امنیتی برای افراد و گروهها جهت حفاظت از خود در برابر تهاجمات بیرونی ،روستائیان مصرف کننده آب

اعی مبتنی بر روابط خانوادگی و خویشاوندی، التیامی برای وقتی دولت قادر به تأمین خدمات اولیه نباشد، سرمایه اجتم

کند. وقتی اعتماد حمایت در تجارت و کار به دولت نباشد، سرمایه اجتماعی درون گروهی با تکیه روزهای سخت تأمین می

اد به دولت پایین در جوامعی که اعتم گیرد.شکل می 1بر پیوندهای قوی خانوادگی و خویشاوندی و بروز آفتی به نام نپوتیسم

 یرد. گهای قومی و سیاسی مبتنی بر عدم اعتماد،عدم تحمل و نفرت شکل میباشد، غیر از نپوتیسم،گروههای تبهکار و فرقه

 2سرمایه اجتماعی برون گروهی

 در این نوع از سرمایه اجتماعی عامل اساسی پیوند بر خالف نوع درون گروهی که بر صمیمیت و عواطف متکی بود، بر

من آن که کند و ضهای دور تأکید میدارتری مانند دوستیپیوندهای فاصلهبر منافع و عالئق مشترک اما به لحاظ نسبت 

تری تولید کند، راهی برای دسترسی به منابع مالی بیرونی و نشر اطالعات مفید برای افراد و تواند هویت و تعامل وسیعمی

 هاست.یشاوندیگروههای بیرون از پیوندهای نزدیک و خو

اند، داگرچه افرادی مانند بوردوسرمایه اجتماعی برون گروهی را بیش از درون گروهی دارای نتایج و پیامدهای منفی می

 ،اما پاتنام معتقد است که سرمایه اجتماعی برون گروهی بخصوص در میان گروههای قومی و نژادی به تدریج و طی زمان

بخشد که خود مسیری الزم برای رشد و پیشرفت است. حتی بانک جهانی نه تنها این وسعه میاعتماد به دیگران را ایجاد و ت

کند، بلکه معتقد است که سرمایه اجتماعی برون گروهی به آرامی و با دقت، ای ضعیف ارزیابی نمینوع از سرمایه را رابطه

 خوشبینی باور داشت که سرمایه اجتماعی برون گروهی کند. کلمن هم باروابط مبتنی بر اعتماد در میان گروهها را ایجاد می

                                                      
1 .Nepotism. ها         ها و مسئولیتخویشاوند گماری بر کارها و پست  

2 .Bridging Social Capital 
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تواند راه را برای تحصیل اشکال دیگر سرمایه مانند سرمایه اقتصادی و یا انسانی هموار کند. اما بوردومعتقد بود که می

 کند.های فرهنگی و اجتماعی را ایجاد میبرعکس، این سرمایه اقتصادی است که دیگر سرمایه

های اجتماعی بین گروههای نامتجانس اشاره داشته که از آن طریق سهیم شدن و برون گروهی به شبکه سرمایه اجتماعی

ها و نوآوریهای گروههای متفاوت را مهیا کرده و یک اجماع در میان گروههایی که منافع متنوعی را تبادل اطالعات، ایده

هد. دامر با افزایش شعاع اعتماد، سرمایه اجتماعی را گسترش میآورد. در تفسیر فوکویاما، این کنند، بوجود مینمایندگی می

نی شدن یکی کند. جهاماهیت این نوع از سرمایه اجتماعی دموکراتیک بوده و به توسعه اقتصادی و سیاسی بیشتر کمک می

وسعه گروهی تهای آن است که برخی معتقدند به بهای زوال پیوندهای سنتی و تضعیف سرمایه اجتماعی درون از نمونه

شود که این انواع سرمایه در تضاد و تباین با هم نیستند و چه بسا که در تعامل و همزیستی با هم بوده و یابد. اما گفته میمی

گروهی  تواند از طریق سرمایه اجتماعی برونافزایی داشته باشند. یعنی سرمایه اجتماعی درون گروهی مینسبت به هم رابطه هم

 ب زدن، به گروههای همسوی دیگر در سایر جوامع دسترسی پیدا کرده و بر شعاع نفوذ خود بیافزاید.و از طریق نق

ند اما شناختی مثل هم نیستتر مردمی است که از نظر جمعیتسرمایه اجتماعی برون گروهی مستلزم پیوندهای ضعیف

ت هی در این رابطه یک تمثیلی برای ارتباطادارای جایگاه اقتصادی و قدرت مشابه زیادی نسبت به هم هستند. برون گرو

کند. در حالی که سرمایه اجتماعی درون افقی است و مانند پلی گروهها و اجتماعات مختلف و متفاوت را به هم وصل می

، کند با عبور از مسائل قومی و نژادیها ممنوعیت دارد اما سرمایه اجتماعی برون گروهی سعی میگروهی نسبت به بیگانه

بندیهای اجتماعی آنان را جذب کرده و در خود راه دهد. این نوع از سرمایه شامل روابطی بقاتی و فرهنگی و سایر دستهط

فراد رویی نسبت به اشود. باز بودن یا گشادهها میهای گاه به گاهی، همکاران و حلقه دوم پیوندها و آشناییمانند دوستی

آوری معروف است. بنابراین برای گردهم 1دهد که به اعتماد تعمیم یافتهسترش میمختلف و متفاوت، نوعی از اعتماد را گ

بت به آنچه تری را نسها و اشکال تعامل عمومیت یافتهافرادی که مثل هم نیستند، سرمایه اجتماعی برون گروهی باید هویت

آوری افراد گوناگون، معرفی ی گردهمشود، معرفی کند و بهترین ابزار برادر سرمایه اجتماعی درون گروهی اعمال می

م، سرمایه گیرد. به تعبیر پاتناهایی است که در درون گروهی به افراد تعلق میظرفیت بزرگتر منابع، اطالعات و فرصت

 (. Putnam,2002دهد ) اجتماعی درون گروهی به افراد امکان بقا اما سرمایه اجتماعی برون گروهی امکان پیشرفت را می

هایی هم نظیر کمبود منابع نزد برخی از گروههای همسو داشته اجتماعی برون گروهی ممکن است محدودیت سرمایه

کند و یا حتی مشابهت منابع به دلیل مشابهت پایگاه اقتصادی و اجتماعی افراد هم گروه، امکان باشد که تعامل را مشکل می

 دسترسی به منابع متنوع را محدود کند.

                                                      
1 .Generalized Trust 
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وع از سرمایه باید احساس فرد نسبت به اعتماد و رابطه با همکاران، مردم محله و مردم جامعه پرسیده برای سنجش این ن

های مرکز استان شامل سازمانهای غیر دولتی، گروهها شود. ناک و کیفر این نوع سرمایه را با سرانه تعداد سازمانها و انجمن

های ورزشی و میزان عضویت افراد در علمی و آموزشی، تیم های مذهبی، گروههای فرهنگی و هنری و گروههایو هیأت

 (.1135سنجند )امیری و رحمانی،آن می

 1سرمایه اجتماعی فراگروهی

توان ترجمه کرد که گاهی البته سرمایه اجتماعی ارتباطی نوع سوم سرمایه اجتماعی را میان گروهی و یا فرا گروهی می

 گردد. در جاییهای صاحب موقعیت، قدرت و نفوذ اطالق میی بین مردم و گروهدهد که به پیوندهای ارتباطهم معنی می

که سرمایه اجتماعی درون و برون گروهی عموماً بر روابط افقی اشاره دارد، سرمایه اجتماعی فرا گروهی بر بعد روابط 

ابع و قدرت بخصوص در اختیار داشتن من عمودی تأکید دارد. ارتباط افراد غیر شبیه به هم از نظر پایگاه اجتماعی و اقتصادی و

رداری بهای سهیم شدن و سهیم کردن دیگران در منابع و قدرت خود به قصد بهرهاز طرف یک سوی این رابطه و وجود انگیزه

ای توسعه رسازد تا با ارتباط بیشتر با گروههای بیرونی، به منابع بیشتری بهای آنان در جهت توسعه ، افراد را قادر میاز سرمایه

(. به عنوان مثال قرارداد و یا همکاری یک شرکت، Woolcock,2001:13-14خود و یا گروه مربوطه دسترسی داشته باشند) 

پیمانکار و یا سازمان غیردولتی با دولت و یا یک فرد با یک شرکت ویا سازمان دولتی و غیر دولتی نیازمند اعتماد و رابطه 

النی و پایدار است که منجر به رابطه، قرارداد و دسترسی به منابع و امکانات همدیگر شده و بین آنان در مدتی مستمر و طو

یعنی طرف صاحب قدرت و ثروت که شامل دولت و سازمانها و نهادهای دولتی  شود.منفعت و توسعه دوسویه را باعث می

ولتی امکانات خود را در اختیار افراد قرار داده و ها و سازمانهای غیر دو سازمانها و نهادهای عمومی مثل شهرداریها و بانک

ر برند که ترکیب این تعامل دوسویه، توسع و پیشرفت را دهای افراد)سرمایه انسانی( استفاده میاز خدمات و دانش و توانایی

 پی دارد.

 وهی در قلمرو رسمی واگر روابط و یا اعتماد در سرمایه اجتماعی درون گروهی در قلمرو غیررسمی باشد و در برون گر

مدنی، در میان و یا فراگروهی این روابط و اعتماد در قلمرو نهادی و نوعی تالش برای پیوند افراد و جماعت غیر شبیه به هم 

 های رسمی است.  برداری از منابع در اختیار نهادها و قدرتبه قدرت رسمی و نهادی به منظور دسترسی و امکان بهره

مکن است شامل نهادهای جامعه مدنی ) سازمانهای غیر دولتی، گروههای داوطلب( و یا نهادهای دولتی این نوع پیوند م 

) سازمانهای تأمین خدمات، پلیس( و یا نمایندگان مردم ) سیاستمداران انتخابی مردم، احزاب سیاسی( و یا بخش خصوصی 

از سرمایه اجتماعی از آن جهت اهمیت دارد که  های خصوصی و کارفرمایان( باشد. این نوعها و بانکشامل ) شرکت

                                                      
1 .Linking social capital 
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های فنی و مالی، ایجاد ظرفیت و ها را به منابع کلیدی نهادهای رسمی خارج از گروه شامل حمایتدسترسی افراد یا گروه

 کند.   گذاری رسمی را ممکن میدسترسی بیشتر به فرایند تصمیم سازی و یا قانون

معتقدند که این نوع از سرمایه اجتماعی با ایجاد ارتباط میان بخش  ،ی مثل بانک جهانیمبلغان سرمایه اجتماعی فراگروه

تواند قدرت و منابع را در هم جمع کرده و توسعه پایدار و رفاه را در جامعه دولتی، بخش غیر دولتی و خصوصی و جامعه می

مایه اجتماعی فراگروهی، عامل مشارکت و بخصوص گروههای محروم و در حاشیه را باعث شود. به یک تعبیر کلی، سر

 های جامعه و سهیم شدن آنان در قدرت و منابع موجود است.تمام بخش

در سنجش این نوع از سرمایه اجتماعی، احساس و رفتار فرد نسبت به اعتماد و رابطه با گروههای قومی، سازمانهای دولتی 

ها و پلیس و سازمانهای خدمات با( نهادهای دولتی مثل وزارتخانه-هشود. اعتماد و رابطه افراد) بو غیر دولتی سنجیده می

دولتی مثل بهزیستی و تأمین اجتماعی و سازمانهای عمومی مثل شهرداریها و یا سازمانهای غیر دولتی مثل احزاب و جریانهای 

مایه های معتبر این نوع از سرز سنجهسیاسی و یا هالل احمر و یا حتی مثالً نماینده دفتر سازمان ملل و یا یونسکو در ایران ا

 اجتماعی است.  

 چارچوب مفهومی

دهد که سرمایه اجتماعی به عنوان راهی برای جیمز کلمن این مفهوم از سرمایه اجتماعی را بیشتر مورد توجه قرار می

الباً مکمل ایه انسانی غکردند که سرمایه اجتماعی و سرممیید کهمبستگی نظریه اجتماعی  با نظریه  اقتصادی است  و تأ

 (OECD)پسندد و سازمان همکاری  اقتصادی و توسعههم این تعریف را بیشتر می یبانک جهان (Field,P.9)همدیگر هستند. 

ری را به وجود دارد که  هر کدام دیگ  یکند که وابستگی  قوی بین سرمایه اجتماعی  و سرمایه انسانبانک جهانی تأکید می

  (OECD,2001:13)شود.ند که خود نیز تغذیه میکطوری تغذیه می

کارکرد  کند، چیزی است  که باعثها و دوستان را فراهم میبه تعبیر هالپرن فهم مشترک  که امکان  همکاری بین  غریبه

بر احترام  هکند که بده و بستان  و اعتماد  از عالی  اشکال  سرمایه اجتماعی  است کجامعه شده و آن را برای زندگی مهیا می

 کند. ها توسعه پیدا نمیمتقابل  مبتنی است. روابط  اجتماعی مثبت  بدون این احترام  متقابل بین افراد و گروه

 .کند که  موفقیت  اقتصادی  در جوامع دراای روابط خوب، بهتر از جوامعی  با روابط ضعیف استپاتنام این ادعا را  می

رفهین داری و مهای مادی  در جهت منافع  سرمایهت که سرمایه اجتماعی هم در کنار سرمایهکه پییر بوردو معتقد اس در حالی

برند،جیمز کلمن با مطالعاتی که درباره  وضعیت تحصیلی بعضی از مناطق پایین کند و فقرا چندان منفعت از آن نمیعم می

کان مندی از تحصیالت خوب  و امت پایین  هم با بهرهشهر و اقلیت نشین  آمریکا داده، بر این باور است  که فقرا  و طبقا

 ( 21شوند )فیلد،صمند میپیشرفت ، از سرمایه اجتماعی  بهره
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عتقد پردازد و مکه به چگونگی  کمک سرمایه اجتماعی به تولید  سرمایه انسانی  می (1988a)ای دارد جیمز کلمن مقاله

خش ریزان برای  جلب مشارکت  و ثمر بهای بعدی برنامهند بلکه مراقبتکاست  که تنها آموزش  و یادگیری  مفایت نمی

ها  از عوامل  سرمایه اجتماعی است . کلمن ها برا تولید سرمایه انسانی  ضروری است  که این حساسیتبودن  آموزش

 گوید:می

ها و روابط بین بزرگترها و بچه ه اجتماعیمنظور من  از سرمایه اجتماعی  در پرورش فرزندان، همان هنجارها، شبکه» 

است که برا رشد  کودک ضروری است . سرمایه اجتماعی هم  در درون  خانواده  وجود دارد و هم در بیرون  آن  و در 

ها و فعالیتهای بچه دیگری ، سرمایه اجتماعی  به چشم جامعه ، حتی در عالقه و یا احساس مزاحمت  یک بزرگسال از شیطنت

 (Coleman 1990c:334)« خوردمی

به تعبیری دیگر  کلمن معتقد است  که سرمایه اجتماعی  یک سری منابع است  که در روابط خانوادگی  و سازمان  

اجتماعی جامعه  وجود دارد  که برا شناخت و یا  رشد اجتماعی  کودک و یا  افراد جوان  ضروری است . مدرسه  و آموزش  

ترین  منابع اژتقویت  سرمایه اجتماعی است که روابط، ارزشها و اعتماد به عنوان  ک از قویتنها منبع  د رابطه نیس اما ی

 های سرمایه اجتماعی  در آن به فراوانی جریان دارد.شاخص

رمایه شود اما ستمایز اساسی بین سرمایه انسانی و اجتماعی این است که سرمایه انسانی بر روی خود فرد متمرکز می

 شوند.دهند متمرکز میهایی که آنها شکل میوابط بین افراد و شبکهاجتماعی بر ر

گذاری در گذاری ارتباط تنگاتنگ دارد و اجرای آن هم نسبتاً مشخص و معلوم است بین سرمایهسرمایه انسانی با سیاست

ودآوری  سازمانی فرد  و یا س شود که با تأثیر بر درآمدمنابع سرمایه انسانی به وسیله نرخ بازگشت مناسب سرمایه توجیه می

شود یین میگذاری تعشود  و میزان سرمایه  اجتماعی روی منابع انسانی با میزان بازگشت سودآوری و سرمایهگیری میاواندازه

د و در واقع گیری کنتواند اندازهدر حالیکه سرمایه اجتماعی چنین بازگشت قابل مالحظه و محاسبه سرمایه و سود آن را نمی

ین ها و آموزش و اعتماد همکاری بگیری نیست و سود تأسیس شبکهبازگشت سود در سرمایه اجتماعی اصوالً قابل اندازه

 گیری نیست.بازیگران در سطح نهادهای دولتی و جامعه مدنی دستاویز قابل اندازه

ری پژوهش، مقیاس چند در این بخش پس از تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای اصلی مورد توجه در چارچوب نظ

گیرد. ترین ابزار سنجش سرمایۀ اجتماعی در ایران تهیه و روایی و پایایی آن نیز مورد ارزیابی قرار میوجهی به عنوان اصلی

حجم نمونه با ذکر توجیهات آماری و تجربی برآورد و  ٬گیریهای نمونهپس از آن با معرفی جامعۀ آماری و تشریح روش

ها مشخص و فرآیند ساخت و ارزیابی پرسش نامه به عنوان های گردآوری دادهوش تحقیق و تکنیکشود. رتعیین می
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شریح ها تهای مورد نیاز و متعاقب آن نحوة انجام عملیات میدانی و تکمیل و گردآوری دادهترین ابزار گردآوری دادهاصلی

 شوند.ها معرفی میدهگردد. سرانجام تکنیک های مورد استفاده در توصیف و تحلیل دامی

 مدل نظری سنجش سرمایه اجتماعی: 6نمودار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 روش پژوهش

اش در تبیین مسائل مطرح شده در دل خود، الجرم در ای برای روشن شدن صحت و سقم و تواناییهر تئوری و نظریه

نوع و ماهیت موضوع پژوهش، روش علمی دستیابی به شناخت را  د گذاشته شود. مرحلۀ عملیاتی باید به بوتۀ آزمون و نق

های خاص جامعۀ آماری، در پژوهش حاضر از با توجه به ماهیت تحقیق و متغیرها و مفاهیم آن و نیز ویژگی کند.تعیین می

 بررسی متغیرها و چگونگی توزیع و از حیث تجربی برای  1ایم. به لحاظ مفهومی از روش مطالعۀ اسنادیدو روش سود جسته

  

                                                      
1- Documentary Study 
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 جامعۀ آماری

 مندیم که نتایج تحقیق و پژوهشای از افراد است که در یک یا چند صفت مشترک بوده و عالقهمجموعه» جامعۀ آماری،

 .(121: 1131)دالور، « خود را به آنها تعمیم دهیم

 .دارندسکونت استان بوشهر، که در  1161سال  زن ومرد درساکنین جامعۀ آماری در این پژوهش عبارت است از کلیۀ 

 استان ساکنجمعیت کل نفر  646یک میلیون و سی و دو هزار و از  1161الزم به ذکر است که طبق آخرین آمار در سال 

)سالنامه آماری:  نفرشان زن هستند 664چهارصد و هفتاد و یک هزار نفرشان مرد هستند و  655پانصد و شصت هزار و ، بوشهر

1161.) 

 حجم نمونه

تحقیقات نیست، پس برای آنگونه در توان  زمانآماری هم به لحاظ هزینه و هم به لحاظ  همه جامعهاز آنجا که مطالعۀ 

 گیری استفاده شده است.تعیین تعداد افراد مورد مطالعه، از نمونه

د فاده شد. فرمول کوکران با پنج درصکوکران و جدول کرجس و مورگان است»برای تعیین حجم نمونه نیز از فرمول      

 (.1144:131شود )رفیع پور،درصد اطمینان استفاده می 65خطا و 

 توان حجم نمونه را برآورد کرد:خطا، از طریق فرمول فوق می 15/1با پذیرش 

 
383

000049044.1
16.384

n
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گیری آن را نفر برآورد شد که برای باال بردن دقت نمونه 134حجم نمونه  کوکران، اده فرمولبا استفدر این پژوهش 

 افزایش دادیم.نفر  1115حدوداً سه برابر کرده و به 

 واحد تحلیل

است از فرد، گروه، طبقه یا پدیدة اجتماعی و موضوعی که ویژگی های آن مورد بررسی قرار   واحد تحلیل عبارت

بیان دیگر، در تعیین واحدهای تحلیل این سؤال مطرح است که متغیر وابسته تحقیق، صفت چه چیزی یا چه کسی گیرد. به می

است ؟ صفت مورد بررسی، صفت فرد است یا صفت گروه یا صفت طبقه و... . در واقع، واحد تحلیل همان موصوف است. 

وان تلعه باشند، بلکه گروه یا سازمان یا حتی کل جامعه را میدر پیمایش همواره الزم نیست که افراد محور )واحد تحلیل( مطا»

 (.254: 1134، دواس) «محور مطالعه قرار داد.

 واحد تحلیل در این تحقیق، فرد می باشد و سطح تحلیل خرد است.
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 ابزار پژوهش

-ه میان آموزش دیدتوسط پرسشگر« مصاحبه»محقق ساخته توأم با « پرسشنامه»، پژوهشها در این ابزار گردآوری داده

میمی امکان ای با ایجاد یک ارتباط صباشد، تا به این وسیله از معایب پرسشنامه کاسته شود و به وسیلۀ پرسشنامۀ مصاحبه

 درک، کشف و دریافت پاسخ های مناسب برای دسترسی به واقعیت فراهم شود.

 ایزمینه متغیر

تحصیالت، شغل، تأهل، درآمد، تعداد فرزندان، قومیت، مذهب،  در این پژوهش متغیرهای زمینه ای در قالب سن، جنس،

 و... قرار گرفته است تا در تحلیل نهایی سرمایه اجتماعی، بتوان نتایج را به تفکیک این متغییرها نیز مطالعه کرد.

 ابزار تحقیق 1روایی

یت ماه»خاصی برخوردار است.  های رفتاری از اهمیتدر پژوهش انگیز بوده وهمیشه پیچیده و بحث« روایی»موضوع 

ذیر پواقعی بودن شاید در اینجا بیشتر از هر جای دیگر مورد سؤال باشد.مطالعۀ پایایی بدون پرداختن به معنی متغیرها امکان

 (111: 1132)کرلینجر، « است؛ اما مطالعۀ روایی بدون بررسی ماهیت و معنی متغیرها ممکن نیست.

ریف نظری گیری با تعحاضر و انطباق تعریف عملیاتی متغیر مورد اندازه پژوهشستفادة برای کسب روایی ابزار مورد ا

ا ها، متون علمی، تحقیقات مرتبط بمورد ارزیابی از روش اعتبار صوری یا محتوایی استفاده شده است. همچنین از نظریه

ی ن سعی شده است که برای باال بردن روایموضوع تحقیق و نیز سواالت استاندارد استفاده شده است. در ضمن، تا حد امکا

 ابزار تحقیق، از پرسش های آزمون شدة قبلی در پژوهش های مشابه و معتبر استفاده شود.

 ابزار تحقیق 2پایایی

به منظور محاسبۀ پایایی ابزار تحقیق)پرسشنامه( از روش پایایی همپا و مهمترین شاخص آن یعنی آلفای  پژوهشدراین 

گوید که آیا اجزای درونی یک شاخص با هم سازگاری . این آزمون به ما میاستفاده نمودیم( 31: 1131رفر، کرانباخ )منصو

دهندة باشد، نشان 4/1تا 6/1ها وجود دارد و اگر بین بیشتر باشد، سازگاری درونی مناسبی بین گویه 4/1دارند. اگرمقدار آلفا از 

ها باشد، سازگاری درونی ضعیفی بین گویه 5/1ول است؛ اما اگرمقدار آلفا کمتر سازگاری درونی تقریباً مناسب و یا قابل قب

 دهد که قابل قبول نیست.را نشان می

 ،نفر از شهروندان بوشهری که به صورت تصادفی انتخاب شدند 111پرسشنامه، ابتدا با  Pre-testبدین منظور برای   

 تایید گردید.49جدول را محاسبه  نمودیم که به شرح آزمون کرانباخ و پس از انجام محاسبات آماری، نتایج شد مصاحبه 

                                                      
1 -  validity  

2 -  Reliability  
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 : میزان آلفای کرونباخ به تفکیک متغیرهای پژوهش49جدول 

 میزان آلفای  کرونباخ تعداد پاسخ دهندگان متغیر های پژوهش ردیف
 1.316 61 ارزش ها و هنجارها 2

 1.334 34 مشارکت  6

 1.316 44 اعتماد  6

 415.1 33 روابط اجتماعی 14

 1.616 44 حمایت اجتماعی 15

 منبع: تحلیل مشاور بر اساس پرسشنامه های سرمایه اجتماعی

الزم به ذکر است، از آنجا که افراد مورد مصاحبه به منظور سنجش ضریب اعتبار درونی سؤاالت تحقیق، از روش نمونه 

 اند.اند، لذا در جامعۀ نمونۀ نهایی تحقیق منظور نشدهی تصادفی انتخاب شدهگیر

 گیریوش نمونهر

 استفاده شده است، بدین صورت که «تصادفی ایای چند مرحلهخوشهاحتمالی »گیری از روش نمونه پژوهشدر این 

 ترتیب عبارتند از:ها به خوشه تقسیم شد. این خوشه پنجبوشهر در ابتدا به  استان هایشهرستان

 عسلویه کارگری،خوابگاهی شامل: کنگان، صنعتی، مهاجرپذیر، هایشهرستان: اول خوشه

 تجاری؛ شامل گناوه و دیلم و بازاری توریستی، هایشهرستان: دوم خوشه

 دشتی تنگستان، دیر، کشاورزی؛ دشتستان، معیشت دارای هایشهرستان: سوم خوشه

 بوشهر متراکم؛ شهرستان جمعیت و اداری و سیاسی مرکزیت ایدار شهرستان: چهارم یخوشه

 جم مهندسی؛ شهرستان اسکان و معادن و باغات دارای شهرستان: پنجم خوشه

و در هر خوشه بر اساس جدول اعداد تصادفی، یک شهر انتخاب شد  بندی فوق، تقسیمهای استان، مطابق خوشهشهرستان

 ین ترتیب بودند:شد. شهرهای انتخاب در هر خوشه به ا

 انخوشه چهارم: شهرست؛  دشتستان خوشه سوم: شهرستان؛ گناوه خوشه دوم: شهرستان؛ کنگان خوشه اول: شهرستان

 جم خوشه پنجم: شهرستان؛ بوشهر

 بلوک بندی شهرها

 براساس جدول اعداد تصادفی انتخاب شد.  4و  6و  1در شهر )بندر( کنگان سه بلوک 

 براساس جدول اعداد تصادفی انتخاب شد.14و  12و  6بلوک  در شهر )بندر( گناوه سه

 براساس جدول اعداد تصادفی انتخاب شد. 16و  14و  21در شهر برازجان سه بلوک 

 6و  2و  5براساس جدول اعداد تصادفی انتخاب شد. در شهر جم سه بلوک  24و  11و  15در شهر بوشهر سه بلوک 

ها، براساس اعدادتصادفی، از میان روستاهای هر شهرستان، د. در هر یک از شهرستانبراساس جدول اعداد تصادفی انتخاب ش
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ها و شهرها و روستاها را به تفکیک میزان پرسش نامه اختصاص یافته بندی شهرستان ، خوشه51جدول شد دو روستا انتخاب

 دهد.نشان می

 ها، دو روستا به شرح ذیل انتخاب شد:از شهرستان بر اساس جدول اعداد تصادفی در هر یک

 شهرستان کنگان: روستاهای برکه چوپان و اختر

 شهرستان گناوه: روستاهای پوزگاه و مال خلیفه

 شهرستان دشتستان: روستاهای رودفاریاب و چهاربرج

 شهرستان بوشهر: روستاهای دویره و تل سیاه

 شهرستان جم: بابامبارکی، آبگرمک

 : حجم نمونه به تفکیک شهرستانها و جمعیت روستایی و شهری51جدول 

 های استانخوشه کل

گروه 

بندی 

 شهرهای

 هر بخش

شهرستان 

 منتخب

جمعیت 

 شهرستان

درصدجمعیت 

شهرستان از کل 

 جمعیت منتخب

شهر و روستای 

انتخاب شده و 

 جمعیت آن

 مسئول تعداد پرسشنامه

استان 

 بوشهر

 اول:  خوشه

 مهاجرپذیر، های)شهرستان

 صنعتی،

 کارگری،خوابگاهی(

کنگان، 

 عسلویه

 شهرستان 

 کنگان
115161 %14 

 114 46126 بندر کنگان: 

 مجموع:

154 

خانم امیر 

 بیگلو
 636چوپان: برکه

 1653 اختر:
51 

 دوم: خوشه

های توریستی، شهرستان

 بازاری و تجاری

 دیلم و گناوه
شهرستان 

 هگناو
61461 %12 

 62 64111 بندر گناوه: 

 مجموع:

112 

آقای 

 بارگاهی

 روستاهای  پوزگاه:

464 

 1526 مال خلیفه: 

41 

 سوم: خوشه

های دارای شهرستان

 معیشت کشاورزی

دشتستان،  

، دیر تنگستان

 دشتی،  

شهرستان 

 دشتستان
226425 %11 

 216 65446شهر برازجان: 
 مجموع:

141 

خانم 

 عمرانی
 1361 رودفاریاب: 

 1133چهاربرج: 
112 

 ی چهارم:خوشه

دارای مرکزیت  شهرستان

سیاسی و اداری و جمعیت 

 متراکم

شهرستان 

 بوشهر

شهرستان 

 بوشهر
253616 %15 

 بندر بوشهر: 

116366 
241 

 مجموع:

135 

آقای 

 4131 دویره:  طالبی

 512 تل سیاه: 
115 

 خوشه پنجم:

ن دارای باغات و شهرستا

 معادن و اسکان مهندسی

شهرستان جم 

 و ریز

شهرستان 

 جم
51446 %3 

 41 16111شهر جم: 
 مجموع:

111 

خانم امیر 

 بیگلو
 663 مبارکی: بابا

 364آب گرمک : 
11 

  1115 - 111% 415461 - - جــــــــمــــع کــــــــــل
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خب های منتپنج شهرستان به عنوان شهرستان منتخب هر خوشه انتخاب شد. مجموع جمعیت شهرستان ،51جدول مطابق

نفر می باشد. جمعیت هر شهرستان منتخب بر کل این جمعیت تقسیم شد و درصد آن محاسبه گردید. تعداد  415461

عدد بود، محاسبه شد.  1115ها که رشنامههای آن شهرستان نیز بر اساس درصد گفته شده، با توجه به حجم کل پپرسشنامه

های هر نامهدرصد در استان بوشهر(، پرسش 41درصد به  11سپس بر اساس تفکیک جمعیتی روستایی و شهری )حدود 

 شهرستان بین نقاط شهری و روستایی، تقسیم شد.

ل اعداد تصادفی در هر در مرحله بعد، براساس نقشه شهرهای منتخب، بلوک های هر شهر مشخص شد، بر اساس جدو

شهر سه الی چهار بلوک انتخاب شد. پرسشگران نیز در هر بلوک از سمت جنوب وارد بلوک شده و با فاصله ده خانه، اقدام 

 آوری داده کردند.به جمع

نکته قابل ذکر آن است که از آنجایی که نوع منازل مسکونی در شهرهای استان بوشهر، غالباً شکلی ویالیی و تک 

حدی دارد، و فاقد تراکم الزم نظر جمعیت است، در بلوک بندی خیابان ها و نقاط مسکونی در این استان، تالش شد وا

 بندی در قالبی وسیع تر انجام شود و بلوک محاصره شده توسط خیابان های اصلی مدنظر قرار گیرد. بلوک
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صیلی، روابط اجتماعی و        تحلیل گروه -1-2-2-5-1 ضعیت تح سن، جنس، و سب) های اجتماعی بر ح

 نواده(خا

 الف( سن 

یکی از متغیرهایی که در پژوهش حاضر مورد توجه بوده و گمان بر آن است که افراد مورد بررسی بر مبنای آن دارای  

یج اتوانیم شاهد باشیم. براساس نتافراد را بر اساس آن می توزیع 51جدول که درهای معناداری هستند، متغیر سن است تفاوت

جدول و همچنان که مشخص شده است پراکندگی پاسخگویان در تمام گروههای سنی بوده ولی افراد واقع در گروه سنی 

 اند که با توجه به هرم جمعیتی ایران نیز قابل انتظار است.سال دارای بیشترین فراوانی بوده 11تا  21

 حسب سن: توزیع فراوانی افراد بر 51جدول 

 سن افراد فراوانی مطلق درصد فراوانی فراوانی تجمعی
 سال 21زیر  114 6.3 6.3

 سال 11تا  21 411 16.3 46.6

 سال 41تا  11 245 24.4 41.1

 سال 51تا  41 151 11.5 34.3

 سال 51باالی  151 11.5 63

 بدون پاسخ 22 2 111

 جمع 1115 111 111

 رسشنامه های سرمایه اجتماعیمنبع: تحلیل مشاور بر اساس پ

 

 توزیع فراوانی افراد بر حسب سن : 7نمودار 

 
  







 












سال21کمتر از  - - -- 51باالتر از 
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 ب( وضعیت جنسیت 

نفر از آنان را مردان تشکیل  631دهندگان را زنان و نفر از پاسخ 411دست آمده، در پژوهش حاضر با توجه به اطالعات به

  اند.داده

 وضعیت جنسیت پاسخگویان :52جدول 

 درصد فراوانی جنسیت

 13.6 411 زن

 61.4 631 مرد

 منبع: تحلیل مشاور بر اساس پرسشنامه های سرمایه اجتماعی

 

 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس: 8نمودار 

 

 
 

 پ( وضعیت تحصیالت 

طح های پژوهش مربوط به سشده در بین آزمودنیده، بیشترین سطح تحصیالت مشاهدهآم دستبهبا توجه به اطالعات 

درصد  5/12باشد. همچنین میزان درصد پاسخگویان می 24درصد( و پس از آن سطح لیسانس با  11تحصیالت دیپلم )

درصد باقی مانده  13درصد پاسخگویان دارای سطح تحصیالت فوق لیسانس و باالتر وحدود  11پاسخگویان فوق دیپلم،

درصد نیز دارای سطح تصیالت راهنمایی  6درصد دارای مدرک ابتدایی  4/6درصد بیسواد،  2زیردیپلم هستند که از این میان 

 بودند. 

  

زن

39%
مرد

61%
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 . وضعیت تحصیالت پاسخگویان 53جدول 
 درصد فراوانی سطح تحصیالت

 2.1 22 بیسواد

 6.4 45 ابتدایی

 6.1 111 سیکل

 11.1 146 دیپلم

 12.5 116 فوق دیپلم

 24.1 266 لیسانس

 11.1 121 فوق لیسانس وباالتر

 66.4 1145 جمع

 1.6 41 بدون پاسخ

 111 1115 جمع

 منبع: تحلیل مشاور بر اساس پرسشنامه های سرمایه اجتماعی

 سب سطح تحصیالتتوزیع فراوانی  پاسخگویان بر ح: 9نمودار 

 
 

 ت( وضعیت تاهل پاسخگویان

ا به میزان ههای پژوهش مربوط به متاهلشده در بین آزمودنیآمده، بیشترین فراوانی مشاهده  دستبهبا توجه به اطالعات 

ز درصد( ا 2.5باشد. همچنین )درصد(می1.6شده مربوط به طالق  به میزان )درصد( و کمترین فراوانی مشاهده  66.1)

 درصد( هم گزینه مجرد را انتخاب نموده اند. 26.1پاسخگویان گزینه فوت همسر و )











بیسواد ابتدایی سیکل دیپلم مفوق دیپل لیسانس فوق  

لیسانس  

وباالتر

سطح تحصیالت       
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 : وضعیت تاهل  پاسخگویان54جدول 
 درصد معتبر درصد فراوانی وضعیت تاهل

 66.1 65.4 411 متاهل

 2.5 2.5 23 فوت همسر

 1.6 1.6 21 طالق

 26.1 26.1 124 مجرد

  66.2 1116 جمع
  3. 6 بدون پاسخ

  111.1 1115 جمع

 منبع: تحلیل مشاور بر اساس پرسشنامه های سرمایه اجتماعی

 

 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل: 11نمودار 

  
 

 ث( فراوانی قومیت پاسخگویان

ا به میزان ههای پژوهش مربوط به فارسشده در بین آزمودنیه آمده، بیشترین فراوانی مشاهد دستبهبا توجه به اطالعات 

شده مربوط به سایر قومیت ها به میزان درصد( می باشد و کمترین فراوانی مشاهده  15.1درصد( و لُرها به میزان ) 53.2)

 ال پاسخ نداده اند.درصد( از پاسخگویان به این سو 1.4درصد( می باشد . همچنین ) 1.1درصد( و کردها به میزان )1.6)

متاهل فوت همسر طالق مجرد
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 : قومیت پاسخگویان55جدول 
 درصد فراوانی قومیت

 1.6 41 بلوچ

 3.6 66 ترک 

 6.6 114 عرب

 53 644 فارس

 1.1 14 کرد

 15.1 163 لر

 1.6 11 سایر

 66.6 1111 جمع

 4. 4 بدون پاسخ

 1115 111 

 ی سرمایه اجتماعیمنبع: تحلیل مشاور بر اساس پرسشنامه ها

 

 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب قومیت:11نمودار 

 
 

 ج(فراوانی وضعیت مسکن پاسخگویان 

ی های پژوهش مربوط به مسکن شخصشده در بین آزمودنیآمده، بیشترین فراوانی مشاهده  دستبهبا توجه به اطالعات 

شده مربوط به سایر  به میزان درصد( می باشد و کمترین فراوانی مشاهده  15.5جاری به میزان )درصد( و استی 46.1به میزان )

 درصد( از پاسخگویان به این سوال پاسخ نداده اند. 1.4درصد( می باشد . همچنین ) 12.3درصد( و سازمانی به میزان ) 5.1)

بلوچ ترک   عرب فارس کرد لر سایر


 











تحل  یربرس  ریزی استان بوشهرسازمان مدیریت و برنامه   
تحل یو فرهنگ  یاجتماع  تی وضع  لی و 

 تان(اس  یاجتماع  هیو سرما یفرهنگ  تی وضع  لی )

 

 
 5002212B0021303011RE105970718 م 

 
111 

 اسخگویان: توزیع قراوانی وضعیت مسکن پ56جدول 
 درصد فراوانی وضعیت مسکن

 46.1 514 شخصی

 15.5 166 استیجاری

 12.3 142 سازمانی

 5.1 56 سایر

 66.6 1111 جمع

 1.4 4 بدون پاسخ

 111 1115 جمع

 منبع: تحلیل مشاور بر اساس پرسشنامه های سرمایه اجتماعی

 

 وضعیت مسکن پاسخگویان: 12نمودار 

 
 منبع: تحلیل مشاور بر اساس پرسشنامه های سرمایه اجتماعی

 چ( روابط اجتماعی

باشد که با توجه به آن می توان میزان سرمایه اجتماعی ها و ابعاد سرمایه اجتماعی میروابط اجتماعی افراد یکی از مولفه

دارای سرمایه اجتماعی باالتری هستند و  افراد را برآورد کرد. بدین صورت که هرچه روابط اجتماعی افراد بیشتر باشد

بالعکس. این روابط می تواند طیف وسیعی از افراد نزدیک و اعضای خانواده تا همکاران و... را شامل شود. نتایج روابط 

 است. آمده 54جدول اجتماعی افراد در 

  

شخصی استیجاری سازمانی سایر
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 ی افرادوضعیت روابط اجتماع57جدول 

 ها افراد و گروه وضعیت روابط
 رفت و آمد با دیگران

 همیشه زیاد تا حدودی کم اصال

 61.2 23.6 6.1 2.6 1.1 اعضای خانواده

 16.4 43.2 11.6 1.1 - فامیل و خویشاوندان

 13 52.5 21.4 5.3 - دوستان

 4.4 25.4 16.3 21.5 6.5 همسایگان

 1.1 15.6 16.3 4.6 16.5 شستگان(همکاران )فقط برای شاغلین و بازن

 منبع: تحلیل مشاور بر اساس پرسشنامه های سرمایه اجتماعی

برای بررسی وضعیت روابط اجتماعی افراد رفت وآمد آنها با گروه های مختلف نظیراعضای خانواده، فایل و خویشاوندان، 

 طگرفته است. پیمایش فوق نشان می دهد که رواب دوستان و همسایگان وهمکاران در طول یکسال گذشته مورد ارزیابی قرار

 باالیی سطح در خویشاوندان و فامیل و خانواده اعضای بین مقابل در و است پایین همکاران و بین همسایگان اجتماعی

 .قراردارد.

ضای عبا توجه به نتایج تحقیق، به نظر می رسد که وضعیت روابط اجتماعی پایین است و حتی در خصوص ارتباط با ا

 1درصد اعالم کرده اند که به صورت همیشگی با آنها در ارتباط هستند. این میزان برای همکاران تا  61خانواده هم تنها 

درصد کاهش یافته است. مطالعه فوق نشان می دهد که به صورت کلی  مردم در سطح استان، تمایل بیشتری در برقراری 

رند تا به برقراری ارتباط با افرادی که به واسطه کار وشغل با آنها دارای مراودات ارتباط با اعضای خانواده و فامیل خود دا

 اجتماعی هستند.

 ح( فراوانی میزان اعتماد به افراد خانواده در بین پاسخگویان

ی مبا توجه به رویه هایی که افراد ساکن در استان بوشهربرای برقراری روابط اجتماعی خود با دیگران دارند، تاحدودی 

درصد از پاسخگویان بیشترین ارتباطات را با  61توان میزان اعتماد به دیگران را نیز مورد بررسی قرار داد. زمانی که بیش از 

خانواده وکمترین روابط خود را با دیگران وهمکاران شغلی خود دارند، اهیمت میزان اعتماد به افراد در برقراری روابط 

 اهمیت بیشتری می یابد.

کامالً به »درصد( از پاسخگویان میزان اعتماد به پدر و مادر خود را  31.4ورکه یافته ها نشان می دهد بیش از )همان ط

درصد( کامال به خواهر و برادر خود اعتماد دارند ولی این میزان برای  44.3معنای اعتماد زیاد ارزیابی کرده اند؛  همچنین )

ه های این آزمون وسواالت قبلی نشن می دهد هرچه از دایره آشنایان افراد کاسته خانواده همسر کمتر است. همانطور که یافت

شود هم ازسطح برقراری روابط اجتماعی کاسته می شود و هم اینکه میزان اعتمادپذیری نسبت آنها کاهش محسوسی نشان 

ایین ممکن است که درجه پ می دهد.ازآنجا که افراد پاسخگوی سواالت تحقیق حاضر به صورت تصافی انتخاب شده اند،
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اعتماد پذیری افراد پاسخگو به افراد خانواده همسر تاحدودی تحت تاثیروضعیت تاهل آنها باشد. ازبین افراد انتخابی حدود 

درصد پاسخگویان را تشکیل می دهد.بنابراین می توان انتظار داشت  11نفر مجرد و یا طالق گرفته وجود دارد که حدود  145

 عتمادپذیری افراد نسبت به خانوواده همسر دارای وضعیت بسیارمطلوبتری است ودر سطح باالتری قرار دارد.که میزان ا

 : فراوانی توزیع میزان اعتماد به افراد خانواده در بین پاسخگویان58جدول 

 میزان اعتماد                         
 اعضای خانواده

 کامال زیاد دیتا حدو کم اصال

 31.4 15.1 1.6 - - پدر و مادر

 44.3 13.6 6.1 1.5 - خواهر و برادر

 41.1 11.1 14.4 1.5 - همسر

 54.6 21.3 11.6 1.2 4.5 خانواده همسر

 منبع: تحلیل مشاور بر اساس پرسشنامه های سرمایه اجتماعی

 تحلیل مسائل و مشکالت اجتماعی)طالق، سرقت، بیمه، جنایت،...( -1-2-2-5-2

 ناسیشجامعه مانند علوم سایر در و است شده گرفته عاریت به زیستی علوم از واقع در که است مفهومی 1شناسیآسیب

رگانیسم ا درها نظمیبی ریشه شناخت و مطالعه از عبارت شناسیآسیب تعریف، طبقشود. می گرفته کار به اقتصاد و

 شناسیجامعه در و( 1131دانا، رئیس)گویند می شناسیآسیب ها،بیماری یابیعلت فرایند به پزشکی . در(1141ستوده،)است

 با همراه... و خودکشی اعتیاد، فقر، بیکاری، نظیر اجتماعیهای آسیب وها ناهنجاری مطالعه به اجتماعی شناسیآسیب مبحث

 است علوم رسای از ترپیچیده بسیار اعیاجتم علوم در شناسیآسیب مسأله. پردازدمی آنها درمان و پیشگیریهای روش و علل

 ره در اجتماعیهای ناهنجاری و هنجارها تشخیص و شناسایی دارد اهمیت بسیار که آنچه اجتماعیهای آسیب در که چرا

 (.1161)صدیق سروستانی،  است جامعه

گیری ا دارند. به منظور پیشهای اجتماعی ربرنامه ریزان اجتماعی همواره دغدغه و تالش برای پیشگیری و کنترل آسیب

 و شگیرانهپی های اجراییهای اجتماعی و نیز شناخت شیوههای اجتماعی نیازمند شناخت و تبیین این آسیبو کاهش آسیب

 اجتماعیهای ریزی اصلی برنامه ملزومات عملی تجارب علمی و شناخت ترتیب این عملی هستیم. بههای چالش و مزایا

 است.  نگران کننده اجتماعیهای برخی آسیب رشد ایران جامعه هستند. در جتماعیاهای آسیب کاهش برای

های ها از آسیبکنیم که منظور عمده آنهای مختلف محققان و جامعه شناسان توجه کنیم، مشاهده میاگر به دیدگاه

د سرقت، کالهبرداری و ارتشاء های رسمی مانناجتماعی، همانا نقض هنجارهای رسمی و غیررسمی به عبارت دیگر ناهنجاری

احترامی به والدین، عدم های غیررسمی مانند طالق، خودکشی، بیشود و ناهنجاریو غیره که اصطالحاً جرم نامیده می

                                                      
1 Pathology 
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شوند. به نظر ما این تعریف از آسیب اجتماعی احساس و کمک به همنوعان است که اصالحاً هنجارهای اخالقی نامیده می

 دهد.از سایر تعاریف است و معنای مورد نظر را واضح تر انتقال می در جهاتی کامل تر

ها و مسائل اجتماعی استان بوشهر و ارائه تعریفی مفهومی از آن آسیب و در این پژوهش، بنا بر شناسایی برخی آسیب

 مورد مالحظه قرار بگیرد.  های توسعه استانارائه آمار و اطالعات موجود درباره آن است تا در حد امکان بتواند در برنامه

 طالق

 یی استان بوشهرروستا و یشهر نقاط در شده ثبت طالق و ازدواج: 59جدول 

  جمع نقاط شهری نقاط روستایی

 ازدواج طالق ازدواج طالق ازدواج طالق سال

 1145آبان  5154 113 1322 115 1212 1

 1131 آبان 4436 444 6456 444 1111 1

141 1641 622 5666 1262 6666 1135 

236 1346 623 4142 1214 11221 1134 

264 1446 1116 4141 1111 11551 1133 

164 1112 1231 4241 1651 11541 1136 

143 1611 1111 4624 1631 11214 1161 

133 1266 1415 4442 1321 11413 1161 

123 2141 1311 3112 2156 11111 1162 

 38  بوشهر استان آماری سالنامه: منبع

 1392تا  1375ازدواج و طالق ثبت شده در استان بوشهر از سال : 13نمودار 

 
  

















آبان 

1145

آبان 

1131



ازدواج طالق
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 ازدواج و طالق ثبت شده در نقاط شهری استان بوشهر: 14نمودار 

 
 

 بوشهر استان روستایی نقاط در شده ثبت طالق و زدواجا: 15نمودار 

 
دهد که میزان ازدواج و طالق در استان بوشهر در دهه اخیر در حال افزایش نشان می 15نمودار و  14نمودار ، 11نمودار 

د ازدواج همواره عدد بسیار باالتری نسبت به طالق داشته است. در نقاط روستایی در مقایسه با نقاط بوده است. البته رش

شود.یکی از تفاوت های اساسی تر نقاط شهری و روستایی در آنجا، تفاوت شهری، طالق رشد بسیار کمتری را شامل می

مناطق روستایی با سیر صعودی ناگهانی مواجه شده  است. طی این سال ها ازدواج در 1135تا  1131نمودارها در سال های 

 است حال آن که در نقاط شهری طی این مدت، میزان ازدواج کاهش یافته است.

 















آبان 

1145

آبان 

1131



طالق ازدواج












آبان 

1145

آبان 

1131



طالق ازدواج
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 1392 سال در شهرستان کیتفک به بوشهر استان در طالق و ازدواج: 61جدول 

  جمع نقاط شهری نقاط روستایی

 شهرستان
 

 ازدواج طالق ازدواج القط ازدواج طالق

 بوشهر 2246 325 1456 664 434 123

 تنگستان 443 4 214 2 214 2

 جم 52 34 251 55 241 12

 دشستان 2621 441 2125 614 566 116

 دشتی 1216 154 353 66 161 55

 دیر 511 1 453 1 45 1

 دیلم 151 1 266 1 55 1

 عسلویه . . . . . .

 کنگان 646 141 611 141 46 2

 گناوه 1134 1 1121 1 66 1

 1538 بوشهر استان آماری سالنامه: منبع

 1392 سال در شهرستان کیتفک به بوشهر استان در طالق و ازدواج: 16نمودار 

 
 

مورد  423، تعداد 1161 ازدواج در سال 1111بیشترین میزان ازدواج و طالق، مربوط به شهرستان دشتستان بوده و در کنار 

طالق نسبت به ازدواج در این شهرستان هشدار دهنده اشت. پس از آن  %24طالق نیز گزارش شده است که نرخ حدود 

 بوشهر در جایگاه بعدی قرار دارد.

  

















کنگانعسلویهدیلمدیردشتیدشستانجمتنگستانبوشهر

ازدواج طالق
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 ییروستا و یشهر نقاط در جنس حسب بر ازدواج نیاول در یسن نیانگیم: 61جدول 

 سال کل استان نقاط شهری وستایینقاط ر
  مرد زن مرد زن مرد زن

 1165مهر  11.21 34.16 55.21 33.16 55.22 35.16

 1145آبان  55.21 13.21 44.21 13.21 64.21 42.21

 1135آبان  26.26 51.21 23.26 16.21 13.26 16.24

 1161آبان  26 4.21 26 4.21 26 1.21

 1533بوشهر،  سرشماری استان: منبع

، سه سال افزایش پیدا کرده است. در مردان 1161تا 11 45سنی ازدواج در استان بوشهر از سال  ، میانگین61جدول مطابق 

سال رسیده است. افزایش سن ازدواج به نوعی آسیب  21سال حدودا به  16سال رسیده و در زنان از  26سال به  21سن 

ی گردد که از علل پدید آمدن آن نیز می توان افزایش امکان ادامه تحصیل، باال بودن شاخص بیکاری، اجتماعی تلقی م

 سخت بودن شرایط تشکیل خانواده و ... اشاره نمود.

 اعتیاد

 یاهو ... از طرف سازمان یتیبه خاطر مسائل امن ادیاعتوقابل استنادی از  قیدق یو آمارها میمستق یهاداده کهییازآنجا

ی فراوان در اختیارقرار نگرفته است در این بخش، یافته های تحقیق مربوط به اعتیاد ارائه می هایارگننامه رغمیعل ربطیذ

 مشخص شده است.. 62جدول شودکه شامل تحلیل آماری مربوط به مددجویان بهزیستی در حوزه اعتیاد است که در 

 1391تا  1375از سال  بوشهر استان یستیبهز ادیاعت و یفرهنگ امور ؛یریشگیپ یواحدها تعداد: 62جدول 

 تعداد واحد مددجو

بازپروری  سال

 معتادان

مشاوره 

 ژنتیک

مشاوره 

 حضوری

صدای 

 مشاور

بازپروری 

 معتادان

مشاوره 

 ژنتیک

مشاوره 

 حضوری

صدای 

 مشاور

... ... 1136 644 ... ... 5 1 1131 

2611 263 2154 1645 6 2 12 1 1135 

1416 244 4166 2265 11 2 12 1 1134 

1 154 4161 4412 1 1 21 1 1133 

4161 511 4145 4554 11 2 22 1 1136 

4444 434 4152 2441 14 2 11 2 1161 

5444 434 11115 1121 16 2 11 1 1161 

 1531منبع: سالنامه آماری استان بوشهر 

، تعداد مراجعین به واحدهای مختلف 1161تا  1145اطالعات و آمار به دست آمده، با گذشت زمان، از سال  برپایه

خدمات پیشگیری و... در سازمان بهزیستی، رو به افزایش بوده است و در برخی موارد چند برابر شده است. تعداد واحدهای 

 ت به میزان مراجعان دارد.ارائه خدمات، نیز افزایش یافته است اما سرعت کمتری نسب
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 تعداد معتادان بازپروری شده: 17نمودار 

 
 

 تعداد واحدهای ارائه خدمات بازپروری به معتادان : 18نمودار 

 
دهد تعداد مراجعان به مراکز بازپروری هر سال در حال افزایش است. در ، نشان می13نمودار و  14نمودار مقایسه دو 

میزان معتادان و تعداد معتادان، ثابت مانده و پس از آن سیر صعودی مجدداً  1133تا  1135یک مقطع در فاصله سال های 

است. از یکسو افزایش  1133تا  1131لهای ادامه یافته است. بیشترین سرعت افزایش در هر دو نمودار مربوط به فاصله سا

تواند نویدبخش باالرفتن خدمات اجتماعی در این حوزه باشد و ها میواحدها و تعداد معتادان بازپروری شده، طی این سال

توان وق میای که برپایه آمارهای فترین نکتهای از افزایش اعتیاد در این بازه زمانی باشد. اصلیتواند نشانهاز سوی دیگر می

مطرح کرد، لزوم پژوهش درباره علل افزایش مراجعان به مراکز بازپروری در استان بوشهر است. اگر آمار فوق را به عنوان 

 شود. ریزی کالن اجتماعی به آن توجه جدیبایست در برنامهای از افزایش اعتیاد در استان بوشهر، در نظر بگیریم، مینشانه

اد معتادان در کشور، هیچ نوع عدد مشخصی اعالم نشده است. آمارهایی که به طور غیررسمی نیز در مورد آمار دقیق تعد

ود. از این رو ششود، متفاوت و متناقض است. بدیهی است فقر اطالعاتی در این حوزه، شامل استان بوشهر نیز میمنتشر می

 رسد.یشگیری، ضروری به نظر میهای پمطالعه تعداد دقیق معتادان و نوع مصرف، برای طراحی برنامه
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 ستانشهر کیتفک به یریشگیپ خدمات دهنده ارائه یواحدها تعداد: 63جدول 

 شهرستان تعداد واحد مددجو

 بوشهر 161 2266

 تنگستان 1 421

 جم 124 136

 دشستان 1 1321

 دشتی 1 1

 دیر 1 224

 دیلم 1 41

 کنگان 1 252

 گناوه 1 1

 1538منبع: سالنامه آماری استان بوشهر

های استان بوشهر ارائه شده است. نخستین مشکلی اطالعات مربوط به واحدها و مددجویان بهزیستی شهرستان 61جدول  در

آسیبی  تواندکه این مساله به تنهایی میهاست خورد، فقدان آمار مشخص در بسیاری از شهرستانکه در اینجا به چشم می

ها، های کالن در موضوع اعتیاد در این شهرها باشد. در واقع، نبود اطالعات مشخص و یا مخدوش بودن دادهریزیبرای برنامه

هر و ششود. نکته دوم، آمار باالی تعداد مدد جویان در شهرستان بوهای اجتماعی در این شهرها میباعث ناکارآمدی برنامه

ر های بوشهر دارد. این دنفر، ثبت شده است که تفاوت فاحشی با سایر شهرستان 1321و  2266دشستان است که به ترتیب 

رسد ست که تعداد مراکز ارائه خدمات در این دو شهر، تفاوت چندانی با سایر شهرهای استان ندارد. در نتیجه به نظر میحالی

 نیاز این شهرها را ندارد. تعداد این مراکز، تکافوی میزان 

 تعداد مددجویان استان بوشهر به تفکیک هر شهرستان: 19نمودار 

 
 1538منبع: سالنامه آماری استان بوشهر
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 دزدی و سرقت

ش باالیی شاهد افزای 1161تا  1136های عمومی استان بوشهر از سال های موجب حد در دادگاههای مختومه سرقتپرونده

، مجموع این 61تا  36شود. به طوری که در فاصله سالهای های موجب تعزیر نیز مشاهده میاست، این افزایش در سرقت

 ها، حدوداً دوبرابر شده است.سرقت

 های عمومیهای مختومه سرقت در دادگاه: پرونده64جدول 

 موضوع 1389 1391 1391
 ت موجب حدسرق 26 41 54

 سرقت موجب تعزیر 335 1411 2162

 مجموع 611 1441 2416

 1538 بوشهر استان آماری سالنامه: منبع

 دهد.ها نشان میهای دادگاهبه خوبی این افزایش را در پرونده 21نمودار 

 یعموم یهادادگاه در سرقت مختومه یهاپرونده: 21نمودار 

 
 1538منبع: سالنامه آماری استان بوشهر                                                                             

 دادسراها در سرقت مختومه یهاپرونده: 65جدول 

 موضوع 1389 1391 1391
 سرقت موجب حد 114 46 115

 سرقت موجب تعزیر 2152 1365 5155

 مجموع 2466 1644 5241

 1538 بوشهر استان آماری سالنامه: منبع

ها در دادسراهای استان بوشهر نیز دارای سیر صعودی است و مشابه های مختومه مربوط به مجموع سرقتپرونده

ختومه سرقت موجب حد در دادسراها، در های مها، شاهد افزایش دوبرابری است. با این تفاوت که پروندههای دادگاهپرونده

 ، کاهش و سپس افزایش یافته است.61سال 
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 دهد.های مختومه سرقت در دادسراهای استان بوشهر را به تفکیک سال نمایش می، مجموع پرونده 21نمودار 

 دادسراها در سرقت مختومه یهاپرونده: 21نمودار 

 
 1538منبع: سالنامه آماری استان بوشهر

 
 نارسایی در ارائه خدمات اجتماعی

رو به کاهش است. 1162تا 1131های خدمات اجتماعی بین سال های بررسی ها حاکی از این امر است که  تعداد مجتمع

 این سالها ثابت باقی مانده است. در رابطه با موضوع تعداد واحدهای نگهداری از کودکان بی سرپرست تعداد واحدها طی

 بوشهر استان یستیبهز سازمان یشهر یاجتماع خدمات دهنده ارائه یواحدها تعداد: 66جدول 

 تعداد واحد
های مجتمع

 خدمات اجتماعی
سال و 

 شهرستان
خدمات برنامه 

 جوانان و نوجوانان

آموزش فنی و 

 حرفه ای

حمایت از خانوارهای 

 سرپرست و نیازمندبی

خدمات مهد 

 کودک

نگهداری کودکان 

 سرپرستبی

6 3 11 11 1 42 1131 

... ... 11 52 1 11 1135 

6 11 14 211 1 14 1133 

25 25 14 1 1 14 1136 

21 5 23 2 1 23 1161 

3 1 5 44 1 3 1161 

4 1 14 43 1 21 1162 

 1538ماخذ: سازمان بهزیستی استان بوشهر 

طی نموده به گونه ای که پس  62تا31قابل توجهی طی سال های  ، نوسانات66جدول ات مهدکودک ذکر شده در خدم

می رسد  61و  36واحد در سال های  2و سپس  1، ناگهان تعداد این واحدها به 33تا 31از رشد سریع واحدها بین سال های 

روند رو به رشدی در این زمینه هستیم. مسئله ی حمایت از خانوارهای بی سرپرست و نیازمند  شاهد 62و اما بار یگر در سال 
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بار دیگر تعداد  62تعداد واحدها کاهش یافته است. و در سال  61روند رو به رشدی داشته و پس از آن تا سال  33تا سال 

واحدهای ارائه دهنده  آموزش فنی، حرفه ای است واحدها رو به افزایش رفته است. دیگر مورد مطرح شده در جدول تعداد 

روند افزایشی داشته و پس از آن از تعداد مراکز به شدت کاسته شده به طوری که شاهد حذف این واحدها  36که تا سال 

  33ا ت31هستیم. تعداد واحدهای ارائه دهنده ی خدمات برنامه ی جوانان و نوجوانان نیز بین سالهای  62تا  61طی سال های 

 رو به افزایش بوده و پس از آن به شدت کاهش داشته است.

 تعداد واحدهای ارائه دهنده خدمات اجتماعی روستایی سازمان بهزیستی استان بوشهر : 22نمودار 

 
 1538ماخذ: سازمان بهزیستی استان بوشهر 

 انبه تفکیک شهرست بوشهر استان یستیبهز سازمان یشهر یاجتماع خدمات دهنده ارائه یواحدها تعداد: 67جدول 

 تعداد واحد
های مجتمع

 خدمات اجتماعی
سال و 

 شهرستان
خدمات برنامه 

 جوانان و نوجوانان

آموزش فنی و 

 حرفه ای

حمایت از خانوارهای 

 سرپرست و نیازمندبی

خدمات مهد 

 کودک

نگهداری کودکان 

 سرپرستبی

 بوشهر 5 1 21 2 1 1

 تنگستان 2 1 4 2 1 1

 جم 1 1 5 1 1 1

 دشستان 1 1 13 1 1 1

 دشتی 1 1 4 1 1 1

 دیر 2 1 4 2 1 1













مجتمع های خدمات 

اجتماعی

نگهداری کودکان 

بی سرپرست

خدمات مهد کودک حمایت از خانوارهای  

مندبی سرپرست و نیاز

آموزش فنی و حرفه  

ای

خدمات برنامه جوانان  

و نوجوانان
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 تعداد واحد
های مجتمع

 خدمات اجتماعی
سال و 

 شهرستان
خدمات برنامه 

 جوانان و نوجوانان

آموزش فنی و 

 حرفه ای

حمایت از خانوارهای 

 سرپرست و نیازمندبی

خدمات مهد 

 کودک

نگهداری کودکان 

 سرپرستبی

 دیلم 1 1 1 1 1 1

 عسلویه 1 1 1 1 1 1

 کنگان 1 1 6  1 1

 گناوه 2 1 4 2 1 1

 1538 بوشهر استان آماری سالنامه: منبع

راکز مخدر اشاره شد، تعداد مراجعان به م مواد قاچاق و اعتیاد دارویی، مربوط به وابستگی هایهمانگونه که در بخش یافته

بازپروری در استان بوشهر در حال افزایش است که تعداد واحدهای ارائه خدمات بازپروری به همان نسبت افزایش پیدا نکرده 

 هنده خدمات اجتماعی استان بوشهر به تفکیک شهرستان را نشان می دهد.تعدا واحدهای ارائه د 21نمودار است. 

 تعداد واحدهای ارائه دهنده خدمات اجتماعی شهری سازمان بهزیستی استان بوشهر به تفکیک  شهرستان: 23نمودار 

 
 1538 بوشهر استان آماری سالنامه: منبع

  













مجتمع های  

خدمات اجتماعی

ن نگهداری کودکا

بی سرپرست

خدمات مهد  

کودک

حمایت از 

خانوارهای  

بی سرپرست و 

نیازمند

آموزش فنی و 

حرفه ای

خدمات برنامه  

جوانان و نوجوانان

بوشهر تنگستان جم دشستان دشتی دیر دیلم
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 یستیبهز سازمان یشهر یاجتماع خدمات یواحدها توسط شده ارائه خدمات از کننده استفاده انیمددجو: 68جدول 

های آسیب

 اجتماعی
سرپرست و حمایت از خانوارهای بی

 نیازمند

خدمات مهد 

 کودک
نگهداری کودکان 

 سرپرستبی
 سال

165 665 1141 23 1131 

111 1416 4142 51 1135 

1 1261 6462 66 1134 

1625 2411 6144 14 1133 

2363 1446  1 64 1136 

4426 633 1 33 1161 

5146 4251 6535 211 1161 

26566 4114 5555 163 1162 

 1538 بوشهر استان آماری سالنامه: منبع

 بوشهر استان در یستیبهز سازمان یشهر یاجتماع خدمات یواحدها خدمات انیمددجو: 24نمودار 

 
 1538 بوشهر استان آماری سالنامه: منبع

  

















نگهداری کودکان بی سرپرست حمایت از خانوارهای بی سرپرست و نیازمند آسیب های اجتماعی
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در حال افزایش بوده  1162تا  1131های دهد خدمات ارائه شده در استان بوشهر طی سالتشان می 24نمودار و  68 جدول

موعه شود که مجاجتماعی مورد نظر سازمان بهزیستی نیز سیر صعودی داشته است. در نمودار مشاهده می هایاست و آسیب

  دارای سیر صعودی است. 1162تا سال  1131های اجتماعی از سال آسیب
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 ستانشهر کیتفک به بوشهر دراستان 1391 سال در خدمات ارائه مراکز و انیمددجو: 69جدول 

های آسیب

 اجتماعی
سرپرست و حمایت از خانوارهای بی

 نیازمند

خدمات مهد 

 کودک
نگهداری کودکان 

 سرپرستبی
 

 شهرستان

 بوشهر 153 1314 512 1144

 تنگستان 5 144 143 1

 جم 1 444 141 1

 دشستان 15 2133 1422 421

 دشتی 11 422 242 462

 دیر 11 161 143 1

 دیلم 2 226 161 24

 کنگان 4 624 144 456

 گناوه 1 161 146 464

 1531 بوشهر استان آماری سالنامه: منبع

 

 به تفکیک شهرستان ها بوشهر استان در یستیبهز سازمان یشهر یاجتماع خدمات یواحدها انیمددجو: 25نمودار 

 
 

وده های استان بهای اجتماعی در شهرستان بوشهر، بیش از سایر شهرستان، میزان بروز آسیب25نمودار و  66جدول مطابق 

ستان سرپرست و نیازمند در شهرهای بیگیرد. حمایت از خانوادهاست. دشتستان در جایگاه بعد از بوشهر از این نظر قرار می

 شود.تستان بیش از سایر شهرها است و بیشترین میزان در استان را شامل میدش
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 بوشهر استان یستیبهز سازمان ییروستا یاجتماع خدمات دهنده ارائه یواحدها تعداد: 71جدول 

 خدمات اجتماعی روستایی
 سال

 خدمات مهد کودک سرپرست و نیازمندحمایت از خانوارهای بی آموزش فنی و حرفه ای خدمات برنامه جوانان و نوجوانان

23 6 23 64 1131 

1 25 54 26 1135 

16 3 21 32 1134 

6 11 23 36 1133 

25 25 25 1 1136 

21 5 21 2 1161 

15 1 41 65 1161 

 1531 بوشهر استان آماری سالنامه: منبع

 بوشهر استان یستیبهز سازمان ییروستا یاجتماع خدمات دهنده ارائه یدهاواح تعداد: 26نمودار 

 
 

 1161و سال  1135، حمایت از خانواده های بی سرپرست و نیازمند در دو مقطع زمانی سال  26نمودار و  41جدول ه برپای

بیش از سایر سالها وجود داشته  1136و سال  1135ای در سال شود. آموزش های فنی و حرفهبیش از سایر سال ها مشاهده می

سیر نزولی داشته و در بقیه سالها، با رشد  1133و  1135است. خدمات و برنامه های مرتبط با نوجوانان و جوانان نیز در سال 

 صعودی نسبی مواجه بوده است.

 1391 شهرها کیتفک به بوشهر استان در یستیبهز سازمان ییروستا یاجتماع خدمات یاحدهاو: 71جدول 

  خدمات اجتماعی روستایی

 

 شهرستان 
 خدمات مهد کودک سرپرست و نیازمندحمایت از خانوارهای بی آموزش فنی و حرفه ای خدمات برنامه جوانان و نوجوانان

 بوشهر 6 1 1 1

 تنگستان 21 24 1 1

 جم 6 1 1 1
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  خدمات اجتماعی روستایی

 

 شهرستان 
 خدمات مهد کودک سرپرست و نیازمندحمایت از خانوارهای بی آموزش فنی و حرفه ای خدمات برنامه جوانان و نوجوانان

 دشستان 11 3 1 1

 دشتی 11 2 1 1

 دیر 14 4 1 1

 دیلم 2 1 1 1

 کنگان 2 1 1 1

 گناوه 1 1 1 1

 1531 بوشهر استان آماری سالنامه: منبع

 1391 رهاشه کیتفک به بوشهر استان در یستیبهز سازمان ییروستا یاجتماع خدمات ارائه یواحدها تعداد: 27نمودار 

 
 1531 بوشهر استان آماری سالنامه: منبع

ای دهد که خدمات و برنامه های مرتبط با نوجوانان و جوانان و آموزش های فنی و حرفهنشان می  24نمودار و  41جدول 

در مقوله حمایت از خانواده های بی سرپرست و نیازمند، شهرستان در شهرستان های استان بوشهر، وضعیت مناسبی ندارد. 

 تنگستان، از بیشترین میزان و شهرستان دیلم، از کمترین میزان برخوردار است.

 خودکشی

 یقانون یپزشک توسط یخودکش اثر در فوت شده صادر یگواه تعداد: 72جدول 

 سال خودکشی

13 1134 

41 1133 

13 1136 

21 1161 

41 1161 

 1531 بوشهر استان آماری سالنامه: منبع 
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رو به افزایش بوده و پس از آن در سال  1133تا سال  1134تعداد موارد خودکشی ثبت شده در استان بوشهر در سال 

رسیده که از سال  41د ، مجدداً این روند، سیر صعودی پیدا کرده و به عد1161کاهش یافته است، در سال  1161و  1136

 23مودار ننیز بیشتر است. به طور کلی علی رغم نوسان موجود، میزان خودکشی در استان بوشهر رو به افزایش است.  1133

 کشد.این تغییرات را به تصویر می

 
 یقانون یپزشک توسط یخودکش اثر در فوت شده صادر یگواه تعداد: 28نمودار 

 
 1531 بوشهر استان آماری سالنامه: منبع                                                             

 

 خشونت و تعارضات اجتماعی و قومی

 ییقضا مراجع فعال یهاشعبه تعداد: 73جدول 

 

 دادسرا
  دادگاه

 دادگاه عمومی دادگاه انقالب گاه تجدید نظرداد سال و شهرستان

16 5 6 24 1134 

15 5 6 25 1133 

13 5 6 25 1136 

41 6 6 23 1161 

13 6 6 23 1161 

44 4 11 52 1162 

 بوشهر 6 1 - 6

 تنگستان 2 1 - 2

 جم 1 1 - 1

 دشستان 5 1 - 6
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 دادسرا
  دادگاه

 دادگاه عمومی دادگاه انقالب گاه تجدید نظرداد سال و شهرستان

 دشتی 2 1 - 1

 دیر 2 1 - 4

 دیلم 1 1 - 1

 کنگان 1 1 - 4

 گناوه 1 1 - 4

 1538 بوشهر استان آماری سالنامه: منبع

 موضوع حسب بر یعموم یهادادگاه در مختومه یهاپرونده: 74جدول 

 موضوع 1388 1389 1391 1391 1392
 جمع 4161 4431 11132 15114 45236

 قتل عمد . 4 46 66 35

 قتل غیر عمد . 111 241 215 113

 ایراد ضرب و جرح . 412 1515 1634 1215

 تخریب . 213 462 615 416

 اعال منافی عفت موجب حد . 111 155 161 .

 اعمال منافی عفت موجب تعزیر . . . . .

 اختالس و ارتشاء جعل . 5 11 15 21

 سرقت موجب حد . 26 41 54 45

 سرقت موجب تعزیر . 335 1411 2162 1244

 تصرف عدوانی و مزاحمت . 111 125 464 545

 صدور چک بال محل . 435 311 616 1152

 شرب خمر . . . . 156

 رانندگی بدون پروانه . 24 41 46 46

 تخلفات راهنمایی رانندگی . . . . .

 امور خالفی . . . . .

 قذف . 1 5 4 14

 های شهرداریپرونده . 1 1 11 3

 عدم صالحیت . . 1 2 .

 اطفالجرائم  . . . . .

 سایر جرائم .. .. . . 14141

 دعاوی حقوقی . . . . 42666

 انحصار وراثت . . . . .

 موجر و مستاجر 11 15 51 16 44

 تصحیح و ابطال شناسنامه 111 146 211 212 211

 امور حسبی 111 141 146 144 .

 وقف و وصیت 4 6 16 3 11

 ازدواج 211 261 133 141 456



تحل  یربرس  ریزی استان بوشهرسازمان مدیریت و برنامه   
تحل یو فرهنگ  یاجتماع  تی وضع  لی و 

 تان(اس  یاجتماع  هیو سرما یفرهنگ  تی وضع  لی )

 

 
 5002212B0021303011RE105970718 م 

 
111 

 موضوع 1388 1389 1391 1391 1392
 طالق 154 1146 1651 2126 1254

 الزام به تمکین 161 126 444 411 621

 ترک انفاق 114 114 241 246 144

 قرار و عدم صالحیت دادگاه 135 216 455 1125 .

 قرار رد دفتر 141 216 454 314 .

 عسر و حرج 1665 1366 2456 2161 1621

 سایر دعاوی 242 246 114 62 31

 1538 بوشهر استان آماری سالنامه: منبع

 پرونده های مختومه در دادگاه های عمومی بر حسب موضوع: 29نمودار 

 
 

 جمع پرونده های مختومه در دادگاه های عمومی بر حسب موضوع :31نمودار 
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 موضوع حسب بر دادسراها در مختومه یهاپرونده: 75جدول 

 موضوع 1388 1389 1391 1391 1392
 جمع 141 3341 12316 15142 13646

 قتل عمد * 11 116 114 164

 قتل غیر عمد * 211 256 246 254

 ایراد ضرب و جرح * 2621 1624 4423 4644

 تخریب * 314 1136 1166 2241

 اعال منافی عفت موجب حد * 125 121 411 211

 منافی عفت موجب تعزیراعمال  * * * * *

 اختالس و ارتشاء جعل * 11 16 16 45

 سرقت موجب حد * 114 46 115 111

 سرقت موجب تعزیر * 2152 1365 5155 6314

 تصرف عدوانی و مزاحمت * 544 646 411 446

 صدور چک بال محل * 1144 1635 1521 1522

 شرب خمر * * * * *

 نهرانندگی بدون پروا * 12 23 61 66

 تخلفات راهنمایی رانندگی * * * * *

 امور خالفی * * * * *

 قذف * 1 4 3 21

 های شهرداریپرونده * 6 11 24 14

 عدم صالحیت * * * * *

 جرائم اطفال * * * * *

 سایر جرائم * * * * *

 دعاوی حقوقی * * * * *

 انحصار وراثت * * * * *

 موجر و مستاجر * * * * -

 تصحیح و ابطال شناسنامه * * * * 6

 امور حسبی * * 12 124 .

 وقف و وصیت * * * * *

 ازدواج * * * * 46

 طالق * * * * 26

 الزام به تمکین * * * * 2

 ترک انفاق 141 411 611 611 465

 قرار و عدم صالحیت دادگاه * * * * *

 قرار رد دفتر * * * * *

 عسر و حرج * * * * *

 سایر دعاوی * * * * *

 1538 بوشهر استان آماری سالنامه: منبع
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 پرونده های مختومه در دادسراها بر حسب موضوع: 31نمودار 

 
  1538 بوشهر استان آماری سالنامه: منبع                                                                  

 1136افزایش یافته است. از سال  1161تا  1136جرح از سال  و ضرب عمد، و ایراد غیر قتل عمد، میزان قتل 45جدول طبق 

 سایر اطالعات در دسترس نبوده است.

معموالً  که اجتماعی و تضادهای اغتشاشات جامعه، در ناپذیر اجتناب و ناخواسته های آشفتگی»گوید:  می مرتون رابرت

 اجتماعی نهادهای توسط زندگی در که هایی اثر محرومیت بر مردم شدن قربانی شود، می حاضر نامیده عصر اجتماعی بحران

 است نامشروع اجتماعی نظر از که خشونتی اعمال نشده، درمان اما قابل درمان بیماری های جنایت، شود، می تحمیل آنان بر

 (.1133گردند)کوزر،  می مطرح اجتماعی مشکالت وانتحت عن قبیل این از مسائلی و

 تاثیر تحت زعم مرتون به زیرا هستند متعدد اجتماعی مشکالت منشأ که نماید می چنین فوق تعریف بررسی و تحلیل

 می وجود به آن در که سریعی و تغییرات جامعه در ساختار ریشه عمدتا که اجتماعی های تضاد و اغتشاشات مانند عواملی

 و طبقاتی تضادهای فاقد است، برخوردار کندی اقتصادی بسیار -اجتماعی تحرک از که ایستا جوامع شود. می حاصل د،آی

 سازد می مختل را اجتماعی نهای سازما و نهادها کارکرد که نحوی به و اغتشاشات مشکالت بروز لذا هستند نسبی اجتماعی

نسبتا  جتماعی ا -اقتصادی تحرک و پویایی از و گذاشته سر پشت را نسبی ایستایی مرحله که جوامعی است های ویژگی از

 .باشند می برخوردار مطلوبی

 اجتماعی واقعیت اجتماعی و معیارهای بین اختالف مستلزم اجتماعی مشکل یک این که به نظر شد، گفته که آنچه بنابر

 یک بر پافشاری اجتماعی اجتماعی مشکالت ایریشه ه بر تأکید باشد می قبول غیرقابل باشد( باید آنچه و هست )آنچه
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 سبب که حوادثی بین باید اجتماعی مشکالت اجتماعی منشأ شده تأیید و قطعی نظریه پذیرش با .است مسلم و بدیهی اصل

 ندمان با حوادثی ... و آتشفشان توفان، گردباد، سیل، زلزله، مانند دارند طبیعی منشأ ولی شوند می اجتماعی گسیختگی از هم

 .شد قائل تفاوت ... و اعتیاد خودکشی، جرم،

 های سازمان و در نهادها که اختاللی لحاظ به ولی است طبیعی و اجتماعی عامل دو مشکالت و حوادث منشأ اگرچه

 آسیب زعم به و باشند می الزم برخوردار اهمیت از دهند می قرار تأثیر تحت را جامعه و آورند می وجود به اجتماعی

 .نمود آنها صرف اصالح را عمومی بودجه باید آنها ساماندهی و کنترل برای شناسان

 به اجتماعی و مسائل مشکالت به نسبت را متفاوتی تلقی طرز آنها هنجارهای و جوامع ساختار در تفاوت و گوناگونی

 با توافق در و عده یک طتوس پذیرفته شده معیارهای با تعامل در متنوع طرزی به مختلف وقایع دلیل این به آورده وجود

 دیگر بیان به شمارآید. به مزیت دیگر گروه برای یک گروه مشکل است ممکن بنابراین می شود. ارزیابی دیگران معیارهای

 .دهد می نشان را آنها بودن نسبی اجتماعی مشکالت و درباره وقایع متضاد اغلب و متفاوت قضاوت های وجود

 در آن کارکردهای مختلف که است برخوردار دوام و یافتگی سازمان از زمانی اعیاجتم نهاد یک عنوان به خانواده

 بی دستخوش که است صورت، نهادی این غیر می شود. در محقق آن اعضای اجتماعی و فردی هدف های تحقق جهت

 دهنده تشکیل ناصرع و عوامل مجموعه وقتی بیان دیگر به شود. می رو روبه تهدید و خطر با آن موجودیت و شده سازمانی

 متناسب، اجزاء از هریک کارکردی های پتانسیل و باشد برخوردار یا ساختاری ایشبکه نظام یک پیوستگی از جامعه ساختار

 ارزشی هنجارهای های نظام شرایطی چنین در شود. می محقق اجتماعی نظم و یافتگی باشد سازمان توان هم و نسبتا همسو

 هدف های جامعه با متضاد ورفتارهای هانابهنجاری بروز از و می کند کنترل را خود امعهج ساختاری به شبکه وابسته

 .شود می ایستا )سنتی( مشاهده جوامع ساختار در مکانیکی طور به خصوصیتی آورد. چنین می عمل به جلوگیری

 تحرک ی اجتماعی،ها نابرابری تجانس، عدم شهرنشینی، گسترش مهاجرت، های پدیده اجتماعی -اقتصادی توسعه

 و فرامادی انتظارات و ها بروز خواسته و ظهور انتظارات، و ها خواسته افزایش ها، خالقیت و ها نوآوری مکانی، و طبقاتی

 آمریکایی شناس جامعه «سامنر» که است دلیل این به .باشند موثر اجتماعی سازمانی بی بروز در توانند می که دارد بر در را ...

 یا شناس جامعه هیچ که است است؛ بدیهی توسعه عهده به اجتماعی و مشکالت مسائل پیدایی اصلی ولیتاست مسئ گفته

تحوالت  یا تغییرات است، اجتماعی علوم صاحبنظران مورد نظر آنچه کند. نفی را توسعه که انسانی نیست علوم متخصص

 بی بروز آن کارکرد منفی که است فرهنگی تأخر یدهپد ساز زمینه شد، اشاره که گونه همان که است نامتناسب و نابهنگام

 .است جامعه مختلف های سازمان و نهادها در اجتماعی سازمانی
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 بی که اجتماعی نظام نسبی یک و هنجاری ساخت در اشتباهات از ترکیبی رابرت مرتون وجود  زعم به رفته هم روی

 یا صورت این در است. نظام نیازمندی های کارکردی به ابیدستی در نارسایی نمایانگر شود می نامیده اجتماعی سازمانی

 می وجود به اجتماعی نظام درون در زندگی اثر بر شخصی که های تنش وقتی یا رود می بین از رفتار اجتماعی الگوهای

 شود. نمی رفع یا کانالیزه اجتماعی، کنترل، فرآیندهای توسط کافی اندازه به آید

ی  طرز تلقی و ارزش -1-2-2-5-3 به         ها) هو ماد  ندی،اعت ماعی، اصااول شااهرو ماد اجت ت و تعلق، اعت

گروههای اجتماعی و نهادها،حمایت اجتماعی و ساارمایه اجتماعی)درون گروهی، برون گروهی و          

 فراگروهی((

 الف( هویت و تعلق اجتماعی

تماعی به عنوان ها و هنجارهای متعلق به جامعه است. تعلق اجهای مهم در حوزه سرمایه اجتماعی ارزشیکی از مولفه

ای باالتر باشد بیانگر میزان سرمایه اجتماعی باالتر در آن جامعه است. حال ها و هنجارها، اگر در جامعهیکی از ابعاد ارزش

گیرد. احساس تعلق اجتماعی آن است که احساس تعلق می تواند از خانواده تا هم شهری و تعلق به محله تا کشور را در بر

انی و اجتماعی تا چه حد خود را با جامعه هماهنگ دانسته و نسبت به دیگران در خود، تعهد زیادی احساس یک فرد از نظر رو

هایی به این منظور طراحی گردید و نتایج بررسی نشان داد که احساس تعلق به افراد و اعضای کند. در مطالعه حاضر گویهمی

راد غیر آن کمتر می شود. نکته قابل تامل بحث احساس تعلق باالتر به افخانواده بیشتر و مطابق با طیف فاصله اجتماعی میزان 

 های اجتماعی و دهکده جهانی تا حدودی قابل توجیه است.ایرانی بر خالف سیر نزولی طیف است که با توجه به شبکه

 : فراوانی درصد احساس تعلق افراد به اطرافیان76جدول 

 کامالً زیاد تا حدودی کم اصالً هاگزینه
 6.41 5.21 6.1 4.1 - اعضای خانواده

 5.46 44.4 3.4 2.1 - فامیل و خویشاوندان

 6.21 2.51 3.26 - 4.1 دوستان

 6.4 4.13 41 2.11 4.1 همسایگان

 1 3.11 6.26 6.6 - همکاران ) فقط برای شاغلین (

 3.1 6.21 4.55 1.21 1.2 اهالی محله

 - 4.16 6.51 5.26 3.4 و هم مذهب افراد هم قوم

 3.1 6.11 5.51 4.11 1.1 هاهمشهری

 - 2.3 4.51 2.11 6.4 مردم ایران

 4.4 4.12 4.16 1.12 1.14 افراد غیر ایرانی

 منبع: تحلیل مشاور بر اساس پرسشنامه های سرمایه اجتماعی
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 ب( حقوق  شهروندی

 بر تاس عام اطالقی و باشندمی دارا خود شهروندی موقعیت اعتبار به افراد که حقوقی مجموعه درواقع شهروندی حقوق

. کندمی حکومت جامعه در آنان موقعیت بر که شودمی گفته قواعدی شهروندان و به مجموعه به مربوط امتیازات مجموعه

 و اجتماعی و دیاقتصا، سیاسی و مدنی حقوق شامل که است وسیعی نسبتاً مفهوم یک «شهروندی حقوق»  تعریف بنابراین

 اتنظیمر یکدیگر برابر در آنان تکالیف و وحقوق، شهری موسسات و دولت و  مردم روابط چگونگی که باشدمی فردی

 در هاانسان و افراد حقوق حفظ و رعایت به منظور  و کشور اساسی قانون درچارچوب اساسی حقوق از منشعب که مینماید

 اصل دو کردن لحاظ با کشور یک شهروندان به که امتیازاتی و حقوق مجموعه دیگر عبارتی به است. جامعه کالن بخش

 کشور ره حقوقی نظام در شهروندان اجتماعی و فردی شخصیت رشد زمینه سازیفراهم برای، تبعیض منع و انسانی کرامت

 . دارد نام شهروندی حقوق، گیردمی تعلق

ن وق شهروندی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشتریهایی وضعیت حقدر تحقیق حاضر با استفاده از گویه

 میزان مربوط به آزادی عقاید در حوزه مراسم مذهبی و کمترین میزان آن در حوزه تحوالت سیاسی است.

 : فراوانی وضعیت حقوق شهروندی افراد به اطرافیان77جدول 

 کامال دزیا تا حدودی کم اصالً گویه ها
شما احساس می کنید تا چه حد از حق آزادی, عقیده و بیان برخوردارید و می توانید نظرات خود را 

 دربارة مشکالت و مسائل جامعه بیان کنید؟
1.15 4.21 1.41 6.16 1.1 

 4.13 3.23 3.13 2.6 3.4 فکر می کنید شما تا چه حد در عقاید و برگزاری مراسم مذهبی خود آزاد هستید ؟

 4.3 1.13 4.11 4.23 6.12 فکر می کنید در شرایط فعلی تا چه حد می توانید بدون ترس و نگرانی از مسئوالن و مدیران انتقاد کنید ؟

فکر می کنید در شرایط فعلی تا چه حد به آبرو و حیثیت افرادی مثل شما در جامعه احترام گذاشته می 

 شود ؟
2.6 2.21 6.41 4.21 2.6 

 6.1 4.23 4.21 6.23 16 ید شما تا چه حد می توانید بر تحوالت سیاسی جامعه اثر گذار باشید؟فکر می کن

 6.11 4.13 4.24 3.11 6.12 فکر می کنید شما تا چه حد می توانید بربهبود وضع دولت و سازمانهای دولتی موثر باشید؟

 1.14 4.15 2.24 4.14 4.3 فکر می کنید تا چه حد رای شما بر نتایج انتخابات تاثیر دارد ؟

 منبع: تحلیل مشاور بر اساس پرسشنامه های سرمایه اجتماعی

 های اجتماعیپ( اعتماد به گروه

یرات و همزمان با تغی اعتماد از متغیرهای مهم سرمایه اجتماعی است که در چارچوب نظم اجتماعی مورد مطالعه قرار گرفته

امروزه همراه با تغییرات جوامع، ابعاد و دایره اعتماد فقط شامل فامیل و اجتماع محلی  جامعه، اشکال اعتماد نیز تغییر می یابد.

نمی شود بلکه میزان آن در ارتباط با سازمانها، نهادها و اصناف مختلف مطرح می شود. بر این اساس برای جلب اعتماد 

ه شرایط الزم برای تداوم فعالیت آنها صداقت، شرایطی الزم است که سازمانها و اصناف باید به آن پایبند باشند. از جمل

. در این بخش اعتماد به گروههای اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. کارایی و حرکت در جهت تحقق اهداف جمعی است
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داران، قضات، نمایندگان مجلس و فعاالن سیاسی چهار گروهی ها و اصناف، به ترتیب بنگاهنتایج نشان داد که در میان گروه

هستند که نمره میانگین آنها کمتر از حد متوسط بود و از کمترین میزان اعتماد در جامعه برخوردار بودند. از طرف دیگر 

معلمان، اساتید دانشگاه، دانشجویان، پزشکان و افراد خیر نیز از جمله گروههایی بودند که به نسبت سایر گروهها میزان اعتماد 

درجه ای  5د. ال زم به ذکر است از آنجا که طیف مورد استفاده برای سنجش، طیف لیکرت اجتماعی باالتری برخوردار بودن

 می باشد. 5تا  1است، میانگین های هر گروه عددی بین 

 

 : فراوانی درصد اعتماد به گروههای اجتماعی مختلف 78جدول 

 منبع: تحلیل مشاور بر اساس پرسشنامه های سرمایه اجتماعی

  

 نمیانگی کامالً زیاد تا حدودی کم اصالً هاگزینه

 64.2 5.11 6.22 4.11 3.21 1.14 قضات

 14.1 4.11 5.22 4.12 5.25 6.4 کارمندان اداری

 11.1 4.11 4.21 1.11 4.25 6.3 مسئولین و مدیران اداری

 11.1 6.13 1.24 23 1.21 4.5 نظامیان

 62.2 15 5.15 6.12 1.21 6.15 نمایندگان مجلس

 11.1 4.16 3.26 1.22 4.16 1.6 روحانیون

 46.1 6.21 25 1.15 2.14 6.1 تارانپرس

 11.1 2.12 5.26 1.26 25 4 کسبه

 11.1 3.11 1.21 5.11 1.21 5.11 تجار و بازاریان

 65.2 4 6.16 4.23 1.21 4.21 ماشین و...( ٬بنگاه داران ) مسکن 

 41.1 4.11 3.41 1.11 1.6 1.5 کارگران

 21.1 2.5 1.15 2.42 2.11 1.6 رانندگان تاکسی

 46.1 21 22 13 4.12 4.4 زیارتگاه ها و اماکن مقدس ٬ئران و نمازگزاران در مساجد زا

 12.1 3.11 6.25 2.45 4.11 4.1 مهندسان و صاحبان مشاغل فنی حرفه ای

 66.2 11 21 5.12 2.22 1.12 فعاالن سیاسی

 44.1 4.11 1.14 41 5.6 5 پزشکان

 51.1 2.13 6.16 3.11 6.2 1.3 خیرین و نیکوکاران

 42.1 4.25 3.14 11 2.4 6.4 معلمان

 14.1 16 5.15 1.14 2.11 3.6 مداحان

 55.1 3.16 1.11 5.13 3.5 6.4 اساتید دانشگاه ها

 46.1 3.21 4.21 1.45 4.6 3.2 ورزشکاران

 41.1 4.16 4.23 4.41 1.3 6.5 خبرنگاران وروزنامه نگاران

 55.1 1.15 4.41 2.11 1.4 3.4 دانشجویان

 14.1 4.11 4.11 6.14 4.11 5.6 نرمندانه



تحل  یربرس  ریزی استان بوشهرسازمان مدیریت و برنامه   
تحل یو فرهنگ  یاجتماع  تی وضع  لی و 

 تان(اس  یاجتماع  هیو سرما یفرهنگ  تی وضع  لی )

 

 
 5002212B0021303011RE105970718 م 

 
114 

 د( وضعیت مشارکت اجتماعی 

های سرمایه اجتماعی مورد در نظر گرفته شده است. برای سنجش این مولفه از مشارکت اجتماعی به عنوان یکی از مولفه

شما در یک سال گذشته تا چه حد در فعالیت های جمعی نظیر مراسم  -1به استفاده شد: گویه ها مشا11دو سوال متفاوت با 

جشن و عروسی یا عزاداری، کارهای تفریحی، معامالت اقتصادی و ... مربوط به افراد و گروه های که نام برده می شود 

مشکل حادی مثل نیاز شدید مالی، تصادف، اگر برای هریک از افراد و گروه هایی که نام برده می شود  -2شرکت داشته اید؟ 

وقوع زلزله، سیل و ...( پیش آید و شما بتوانید آن مشکل را برطرف کنید تا چه حد داوطلبانه برای حل آن مشکل همکاری 

 و مشارکت می کنید؟ 

 : گویه های مورد استفاده در سنجش مشارکت اجتماعی79جدول 

 هاگزینه
 ی خانوادهاعضا

 فامیل و خویشاوندان

 دوستان

 همسایگان

 همکاران ) فقط برای شاغلین (

 اهالی محله

 افراد هم قوم و هم مذهب

 هاهمشهری

 مردم ایران

 افراد غیر ایرانی

و یافته ها در سه سطح  شد 1باهم ترکیبن داده های این سوال در بررسی وضعیت مشارکت اجتماعی در بین پاسخگویا

گانه مورد نظر در قالب یک طیف لیکرت در اختیار  11پایین، متوسط و باال استخراج شد. برای این منظور گویه های 

امتیاز(،  2پاسخگویان قرار گرفت وازآنان خواسته شد که نظر خود را در مورد هریک از گویه ها درقالب  اصالً)ا امتیاز(، کم )

گویه مشارکت اجتماعی  11امتیاز( بیان نمایند. درپایان، هرفرد از مجموع این  5و کامالً ) امتیاز( 4امتیاز(، زیاد ) 1تا حدودی )

امتیاز کسب می کند.برای طیف بندی میزان مشارکت اجتماعی پاسخگویان به شکل زیر عمل  51امتیاز و حداکثر  11حداقل 

 گردیده است :

 

د در راکسب کرده ان 21.1تا  11افرادی که امتیازی بین -

 رده پایین میزان مشارکت قرار گرفته اند.

                                                      
1 comput 
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راکسب کرده اند در  14تا  21.4افرادی که امتیازی بین -

 رده متوسط میزان مشارکت قرار گرفته اند.

 را کسب کرده اند در رده باالی میزان مشارکت قرار گرفته اند. 51تا  14افرادی که امتیازی بین  -

دول جمشارکت اجتماعی در جامعه مورد بررسی در حد متوسط است. همان طور که در  نتایج نشان داد که به طور کلی

درصد افراد دارای مشارکت  44درصد افراد دارای مشارکت اجتماعی پایین و  2/14نیز مشخص شده است  11و نمودار  81

 ت اجتماعی باال بودند. درصد آنها دارای مشارک  6/5اجتماعی در حد متوسط و تنها 

 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مشارکت اجتماعی81جدول 

 فراوانی تراکمی درصد فراوانی فراوانی مشارکت اجتماعی

 14.2 14.2 131 پایین

 64.2 44 364 نسبتاًخوب)متوسط(

 66.3 5.6 65 باال

 های سرمایه اجتماعی منبع: تحلیل مشاور بر اساس پرسشنامه

 وضعیت مشارکت اجتماعی در بین پاسخویان: 32نمودار 

 
 

 ت( اعتماد به نهادها

نک .، بیمارستان، بانظیر مدرسـه، ارتـش، دانشـگاه، دادگـاههایی اعتماد نهادی، حالت انتزاعی اعتماد به نهادها و سازمان

زمـان  طـی در و اسـت متفـاوت جوامع بین در دارند، گوناگون نهادهای به مردم که تمادیاع ها، سپاه و... است. میزان

. در تحقیق حاضر و به منظور بررسی میزان اعتماد نهادی به عنوان یکی از ابعاد اعتماد اجتماعی، با شوددستخوش تغییر می

گرفت و نتایج نشان داد که در بین نهادهای مختلف های زیر میزان آن در بین جامعه آماری مورد بررسی قرار طراحی گویه

( دارای بیشترین میزان اعتماد بودند و مردم به آنها بیشتر از سایر نهادهای دیگر 54/1ها و مراکز دولتی)و ذکر شده، بیمارستان

ا به خود اختصاص ماد راعتماد داشتند. بعد از بیمارستان، مجمع تشخیص مصلحت نظام دومین نهادی بود که بیشترین میزان اعت













پایین متوسط باال
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( قرار داشتند که مردم به نسبت سایر نهادها اعتماد کمتری به 14/1داد و در پایین این رده بندی احزاب سیاسی و مطبوعات)

 آنها داشتند.

 : توزیع فراوانی درصدی پاسخگویان اعتماد به نهادهای اجتماعی 81جدول 

 نمیانگی "کامال زیاد تا حدودی کم اصالً اعتماد به نهادها

 15.1 5.11 12 1.14 1.11 2.6 بانکها

 54.1 4.14 1.16 14 6.5 6.1 بیمارستانها و مراکز درمانی

 24.1 4.12 2.26 4.16 1.15 6 دولت

 25.1 6.11 6.11 6.23 1.16 1.4 مجلس شورای اسالمی یا قوه مقننه

 23.1 5.11 1.26 4.14 2.12 6.4 صدا و سیما

 23.1 6.12 6.15 6.26 6.11 1.11 دادگستری یا قوه قضائیه

 41.1 2.12 1.41 1.23 6.12 4.5 نیروی انتظامی

 52.1 3.21 6.11 2.11 4.3 6 شورای نگهبان

 55.1 4.26 6.22 4.11 6.4 6 مجمع تشخیص مصلحت نظام

 46.1 2.24 6.26 1.24 6.11 6.11 بسیج

 44.1 4.22 5.24 4.23 4.12 1.3 سپاه پاسداران

 46.1 6.13 1.23 5.16 6.11 6.1 ارتش

 21.1 1.16 6.21 4.42 1.11 1.6 شهرداری

 14.1 6.3 6.26 1.41 4.11 3.3 مطبوعات و روزنامه نگاران

 14.1 6.12 1.23 6.12 1.15 1.11 احزاب سیاسی

 11.1 3.12 14 2.23 3.11 1.11 حوزه های علمیه

 25.1 1.11 4.15 11 6.11 5.3 موسسات خیریه

 26.1 3.11 4.23 5.15 4.11 1.3 سازمانهای غیر وابسته به دولت )انجمن های مردمی(

 26.1 6.12 1.11 5.14 2.14 3.4 شوراها ) محلی و روستا (

 منبع: تحلیل مشاور بر اساس پرسشنامه های سرمایه اجتماعی

 ث( حمایت اجتماعی

 دان،خویشاون سوی از که هاییکمک به اجتماعی تماعی است. حمایتحمایت اجتماعی یکی دیگر از ابعاد سرمایه اج

 و ابزاری عاطفی، هایکمک شامل هاکنش این. گرددمی اطالق شودشود داده میمی فرد یکه ب افراد دیگر و دوستان

ند. چنین شود افراد احساس کنند مورد حمایت هستبه مواردی اشاره دارد که باعث می حمایت عاطفی :است اطالعاتی

های ارائه شده از کمک ابزاری به کنش،حمایت ابزاری .کند که حس ارزشمندی در افراد تقویت شودکمک می حمایتی

 های معمولی و روزمره خود، مثل نگهداری از بچه، تعهداتکند تا مسئولیتشود که به افراد کمک میسوی دیگران گفته می

ای دیگری هها در زمینه کار، مشاوره یا فرصتبه تبادل دیدگاه حمایت اطالعاتیو  ندمالی و مسائل مربوط به کار را انجام ده

تقسیم می های اجتماعی به موارد زیرحمایتدیگری  بندی میدر تقس .پردازدکه ممکن است زندگی افراد را تسهیل کند می
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 بعد ود شامل اجتماعی . حمایتعاتی: حمایت مصاحبتی، حمایت عاطفی، حمایت خدماتی، حمایت مالی، حمایت اطالشوند

 هجنب دیگری و، است اطرافیان هایحمایت از فرد ادراکات و تصورات دهنده نشان که ذهنی جنبه یکی، است اساسی

 شده راهمف اجتماعی حمایت منابع. فرد به شده ارائه واقعی هایکمک و هامساعدت میزان از عبارتست که است( عینی)واقعی

، خویشاوندان ،دوستان، همساالن گروه، خانواده قبیل از هاییگروه حمایت، گسترده طیف این در. هستند تنوعم نیز فرد برای

 ررسمیغی صورت به دیگر برخی و رسمی طور به هاگروه این از برخی. دارند قرار سایرین و، همکاران، معلمان، محله دارمغازه

تحقیق حاضر و در قالب گویه های زیر به بررسی وضعیت حمایت اجتماعی  در .هستند فرد برای اجتماعی حمایت کنندهتأمین

کستگی اگر در زندگی با مشکلی نظیر بیکاری، ورش "و مخصوصا بعد عاطفی آن پرداخته شد. با استفاده از گویه تحت عنوان 

ت جعه می کنید؟ و همچنین لیسو یا حوادثی بزرگ روبرو شوید تا چه اندازه به افراد و نهادهای زیر برای دریافت کمک مرا

میزان حمایت سنجیده شد. نتایج نشان داد که بیشترین حمایت انجام شده و مورد انتظار از جانب اعضای  "افراد و گروهها 

 اختصاص داشت. 65/1و کمترین میزان به افراد غیرایرانی با میانگین  46/4خانواده با نمره میانگین 

 : توزیع فراوانی درصدی پاسخگویان بر حسب حمایت اجتماعی 82جدول 

 میانگین کامالً زیاد تا حدودی کم اصالً میزان حمایت اجتماعی مورد انتظار

 46.4 6.42 5.11 6.3 2.1 2.4 اعضای خانواده

 14.4 4.41 1.26 6.14 4.4 2.4 فامیل و خویشاوندان

 52.1 2.16 41 4.21 4.14 5.4 دوستان

 66.2 3.4 4.14 1.21 6.22 6.11 ایگانهمس

 65.2 4.6 3.24 1.14 21 5.11 همکاران ) فقط برای شاغلین (

 41.2 1.2 1.4 3.41 6.23 21 اهالی محله

 25.2 - 11 6.23 14 6.21 افراد هم قوم و هم مذهب

 12.2 - 4.11 4.22 1.14 3.11 هاهمشهری

 11.2 3.1 5 3.21 5.11 1.12 مردم ایران

 65.1 - 1.3 5.21 3.26 2.42 اد غیر ایرانیافر

 62.2 3.2 6.23 4.24 2.14 1.26 مسجد محله

 66.2 4.4 2.12 2.21 1.11 1.11 هیات های مذهبی

 11.1 4.3 2.14 6.21 4.15 4.11 صندوق های قرض الحسنه

 63.2 4 2.11 1.21 3.14 6.25 انجمن های خیریه

 42.2 4 4.16 3.24 1.13 1.11 شوراهای شهر یا روستا و دهیاری ها

 61.2 6.5 6.21 6.21 4.13 3.24 بنیاد مستضعفان

 62.2 6.6 1.24 4.21 4.16 6.26 هالل احمر

 66.2 2.6 6.21 5.23 1.11 3.24 بهزیستی

 41.2 5.3 1.25 3.24 4.11 4.11 کمیته امداد

 42.2 6.4 2.15 6.25 2.11 5.14 شهرداری

 پرسشنامه های سرمایه اجتماعیمنبع: تحلیل مشاور بر اساس  
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 ج( وضعیت سرمایه اجتماعی کل

سرمایه اجتماعی متغیر اصلی تحقیق است. سرمایه اجتماعی از مولفه های مختلفی تشکیل شده است که این تحقیق شامل 

حمایت  -5مشارکت اجتماعی،  -4اعتماد،  -1روابط اجتماعی  -2ارزش ها و هنجارهای اجتماعی -1مولفه بوده است:  5

مولفه، وضعیت سرمایه  5اجتماعی. یافته های هر یک از مولفه ها به تفکیک ارائه شد. اکنون با ترکیب تمام گویه های این 

اجتماعی کل را در سه سطح پایین، متوسط و باال مورد سنجش قرار است. برای طیف بندی وضعیت سرمایه اجتماعی کل نیز 

گانه مورد نظر در قالب یک طیف لیکرت در اختیار پاسخگویان  11عی،گویه های به همچون بررسی وضعیت مشارکت اجتما

امتیاز(، تا  2قرار گرفته است و ازآنان خواسته شد که نظر خود را در مورد هریک از گویه ها درقالب  اصالً)ا امتیاز(، کم )

گویه از نظر وضعیت  11یان، هرفرد از مجموع این امتیاز( بیان نمایند. درپا 5امتیاز( و کامالً ) 4امتیاز(، زیاد ) 1حدودی )

امتیاز کسب می کند.برای طیف بندی چگونگی وضعیت سرمایه اجتماعی  51امتیاز و حداکثر  11سرمایه اجتماعی کل حداقل 

 کل  به شکل زیر عمل گردیده است :

 
 
 

راکسب کرده اند در  21.1تا  11افرادی که امتیازی بین -

 ته اند.رده پایین جای گرف

راکسب کرده اند در  14تا  21.4افرادی که امتیازی بین -

 رده متوسط قرار می گیرند.

 را کسب کرده اند در رده باال از نظر وضعیت سرمایه اجتماعی کل قرار گرفته اند. 51تا  14افرادی که امتیازی بین 

درصد  1/14درصد افراد دارای سرمایه اجتماعی باال و  4/24ز مشخص شده است نی 11و نمودار  83جدول همان طور که در 

درصد آنها دارای سرمایه اجتماعی پایین بودند. بر این اساس می توان   6/41افراد دارای سرمایه اجتماعی در حد متوسط و 

 گفت به طور کلی سرمایه اجتماعی در جامعه مورد بررسی تا حدودی پایین است.

 : وضعیت سرمایه اجتماعی کل در بین پاسخگویان83جدول 

 فراوانی تراکمی درصد فراوانی فراوانی سرمایه اجتماعی

 41.61 41.6 456 پایین

 45.2 14.1 131 نسبتاًخوب)متوسط(

 66.6 24.4 241 باال

 منبع: تحلیل مشاور بر اساس پرسشنامه های سرمایه اجتماعی
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 وضعیت سرمایه اجتماعی کل در بین پاسخگویان:33نمودار 

 
 

 د( وضعیت سطوح سرمایه اجتماعی

یرند. گمنابع یا منافع حاصله در اثر عضویت فرد یا افراد است که در شبکه روابط اجتماعی قرار می ،سرمایه اجتماعی

اد شبکه روابط دکند. این منبع و منفعت تولید شده که بروننفعت میهم تولید منبع و هم تولید م ، تعامل در شبکه اجتماعی

 .توانیم به عنوان سرمایه اجتماعی در نظر بگیریماست را ، می

روهی  گشود که سرمایه اجتماعی درونگروهی و فراگروهی نیز تقسیم میگروهی، میانسرمایه اجتماعی به سه بعد درون

ذاتاً  پندارند وشان همسان میشبکه است که خودشان را از نظر هویت اجتماعی مشترک اعتماد و همکاری میان اعضای یک

گروهی  روابط دوسویه و احترام در میان افرادی است که در برخی مفاهیم یا هویت اجتماعی مشترک در بعد بین. افقی است

ای هابع سیاسی مهم و سایر منابع و موسسهبرقراری ارتباط با منشامل  کهاست  و هم افقی عمودی همای نیستند و رابطه

ای هگویند، رابطه بین افرادی است که در جایگاهبعد فراگروهیکه به آن سرمایه اجتماعی پیوندی نیز می. اقتصادی است

  .مختلف سلسله مراتب قدرت قرار دارند و مشابهتی به لحاظ هویت و مفاهیم اجتماعی ندارند و یک رابطه عمودی است

های آن پرداخته شد که نتایج بیانگر میزان سرمایه قیق حاضر به بررسی سرمایه اجتماعی با استفاده از مولفهدر تح

 بود.  5( از نمره 62/2با میانگین)اجتماعیِ)کل( پایین 

 1ر( وضعیت سرمایه اجتماعی درون گروهی

خودشان را از نظر هویت اجتماعی اعتماد و همکاری میان اعضای یک شبکه است که  گروهیسرمایه اجتماعی درون

و  ای خاص دارند و بقیه را کنار گذاشتهپندارند و ذاتاً افقی است. این افراد روابطی انحصاری با عدهشان همسان میمشترک

مشخص و محدودیت رابطه هستند. در این نوع سرمایه،  های متجانس تمایل دارند، دارای مرزکنند، به گروهبه درون نگاه می

ای ههنجارهای احترام و شبکه شود به عبارت دیگرها که پایه جامعه مدنی است محدود میوابط وسیع همکاری و ائتالفر

                                                      
1 bonding 
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ها را در قدرت آشکار رسمی یا نهادی شده کنار هم قرار میدهد تا در سراشیب ارتباط مورد اعتماد بین افرادی است که آن

 (1136ی:اقتدار در جامعه با هم تعامل نمایند )موسو

 از بعد این در .است استوار صمیمیت و تشابه بر که دارد اشاره اجتماعی پیوندهای به گروهی درون اجتماعی سرمایه

  .شودمی یدتأک نزدیک دوستی پیوندهای و همسایگی خانوداگی، پیوندهای مثل محدود شخصی منابع بر اجتماعی سرمایه

 و کندمی تتقوی را اجتماعی همبستگی که این یکی باشد، داشته تواندمی یکارکرد اساس دو اجتماعی سرمایه از نوع این

 :2001) )کاتل کندمی تقویت را گروهی دورن خاص بده بستانهای که این دیگر

های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.  در مطالعه حاضر سرمایه اجتماعی درون گروهی به عنوان یکی از انواع سرمایه

 .مشخص شده اند 34جدول  دربعد از سرمایه اجتماعی، از سواالت و گویه هایی استفاده شده است که برای سنجش این 
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 ( به تفکیک مولفه هاbonding: سواالت و گویه های مورد استفاده برای سنجش سرمایه اجتماعی درن گروهی )84جدول 

 سوال و گویه ها مولفه ها

مشارکت 

 اجتماعی

شما در یک سال گذشته تا چه حد در فعالیت های جمعی نظیر مراسم جشن و عروسی یا عزاداری، کارهای 

 تفریحی، معامالت اقتصادی و ... مربوط به افراد و گروه های که نام برده می شود شرکت داشته اید؟ 

 اعضای خانواده 1

 اوندانفامیل و خویش 2

 دوستان 1

 همسایگان 4

اگر برای هریک از افراد و گروه هایی که نام برده می شود مشکل حادی مثل نیاز شدید مالی، تصادف، وقوع 

زلزله، سیل و ...( پیش آید و شما بتوانید آن مشکل را برطرف کنید تا چه حد داوطلبانه برای حل ان مشکل 

 رکت اجماعیهمکاری و مشارکت می کنید؟ مشا

 اعضای خانواده 5

 فامیل و خویشاوندان 6

 دوستان 4

 همسایگان 3

 تا چه حد به افراد و گروه هایی که نام برده می شود اعتماد دارید؟  اعتماد

 اعضای خانواده 6

 فامیل و خویشاوندان 11

 دوستان 11

 همسایگان 12

ارزش ها و 

 هنجارها
 راد و گروه هایی که نام برده می شود احساس دوستی، تعلق و یکی بودن می کنید؟تا چه حد نسبت به اف

 اعضای خانواده 11

 فامیل و خویشاوندان 14

 دوستان 15

 همسایگان 16

روابط 

 اجتماعی
 لطفا وضعیت رفت آمد خود را در یک سال گذشته با افراد و گروه هایی که نام برده می شود، بیان کنید.

 عضای خانوادها 14

 فامیل و خویشاوندان 13

 دوستان 16

 همسایگان 21

حمایت 

 اجتماعی

اگر در زندگی با مسائلی نظیر برشکستگی، بیکاری و ... روبرو شدید، به کدامیک از افراد و گروه های زیر مراجعه 

 می کنید؟ 

 اعضای خانواده 21

 فامیل و خویشاوندان 22

 دوستان 21

 همسایگان 24

 

باهم ترکیب و  84جدول گویه مشخص شده در  24به منظور سجش سرمایه اجتماعی درون گروهی تمامی داده های 

 یافته ها در سه سطح پایین، متوسط و باال اسخراج شد.

 بین پاسخگویان: توزیع فراوانی سرمایه اجتماعی درون گروهی در 85جدول 

 درصد فراوانی فراوانی سرمایه اجتماعی درون گروهی

 2.4 44 پایین

 3.52 536 نسبتاًخوب)متوسط(

 41 446 باال

 منبع: تحلیل مشاور بر اساس پرسشنامه های سرمایه اجتماعی
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درصد  4یزان آن در جامعه مورد بررسی باال است. به طوری که تنها نیز مشخص شده است م زیر 35جدول همانطور که در 

 پاسخگویان دارای سرمایه اجتماعی درون گروهی پایین بودند.

 وضعیت سرمایه اجتماعی درون گروهی: 34نمودار 

 
 

 1اجتماعی برون گروهیوضعیت سرمایه س( 

سویه و احترام در میان افرادی است که در برخی مفاهیم یا هویت اجتماعی مشترک روابط دو سرمایه اجتماعی بین گروهی

ای اقتصادی هاست و همان برقراری ارتباط با منابع سیاسی مهم و سایر منابع و موسسه و افقی ای ذاتا عمودینیستند و رابطه

 و شخصی ایهنزدیکی به اتکاء جای به افراد بین در که دارد اشاره ارتباطاتی نوع آن این سرمایه به به عبارت دیگر ...است

 رسمی سیستم اب افراد و اجتماعات پیوند به خاص صورت به سرمایه از نوع این. است متکی مشترک عالئق بر مشترک، هویت

 . (1136است )موسوی : خارجی منابع با اتصال تقویت و اطالعات انتشار تسهیل آن اصلی کارکرد و دارد اشاره

 های اجتماعی، از سواالت و عه حاضر برای سنجش سرمایه اجتماعی برون گروهی به عنوان یکی از ابعاد سرمایهدر مطال

 اند: مشخص شده 36جدول در گویه هایی استفاده شده است که 

                                                      
1 bridging 
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 ها( به تفکیک مولفهbridgingه برای سنجش سرمایه اجتماعی برون گروهی ): سواالت و گویه های مورد استفاد86جدول 

شما در یک سال گذشته تا چه حد در فعالیت های جمعی نظیر مراسم جشن و عروسی یا عزاداری، 

کارهای تفریحی، معامالت اقتصادی و ... مربوط به افراد و گروه های که نام برده می شود شرکت داشته 

 جتماعیاید؟ مشارکت ا

 همکاران ) فقط برای شاغلین( 1

 اهالی محله 2

 افراد هم قوم و هم مذهب 1

 هاهمشهری 4

 مردم ایران 5

 افراد غیر ایرانی 6

اگر برای هریک از افراد و گروه هایی که نام برده می شود مشکل حادی مثل نیاز شدید مالی، تصادف، 

بتوانید آن مشکل را برطرف کنید تا چه حد داوطلبانه برای حل ان  وقوع زلزله، سیل و ...( پیش آید و شما

 مشکل همکاری و مشارکت می کنید؟ مشارکت اجماعی

 همکاران ) فقط برای شاغلین ( 4

 اهالی محله 3

 افراد هم قوم و هم مذهب 6

 هاهمشهری 11

 مردم ایران 11

 افراد غیر ایرانی 12

 هایی که نام برده می شود اعتماد دارید؟ اعتمادتا چه حد به افراد و گروه 

 همکاران ) فقط برای شاغلین ( 11

 اهالی محله 14

 افراد هم قوم و هم مذهب 15

 هاهمشهری 16

 مردم ایران 14

 افراد غیر ایرانی 13

 ی کنید؟م تا چه حد نسبت به افراد و گروه هایی که نام برده می شود احساس دوستی، تعلق و یکی بودن

 ارزش ها و هنجارها

 همکاران ) فقط برای شاغلین ( 16

 اهالی محله 21

 افراد هم قوم و هم مذهب 21

 هاهمشهری 22

 مردم ایران 21

 افراد غیر ایرانی 24

لطفا وضعیت رفت آمد خود را در یک سال گذشته با افراد و گروه هایی که نام برده می شود، بیان کنید. 

 اجتماعی روابط
 همکاران ) فقط برای شاغلین ( 25

اگر در زندگی با مسائلی نظیر برشکستگی، بیکاری و ... روبرو شدید، به کدامیک از افراد و گروه های زیر 

 مراجعه می کنید؟ حمایت اجتماعی

 همکاران ) فقط برای شاغلین ( 26

 اهالی محله 24

 افراد هم قوم و هم مذهب 23

 اههمشهری 26

 مردم ایران 11

 افراد غیر ایرانی 11

 

باهم ترکیب و  86جدول گویه مشخص شده در  11به منظور سجش سرمایه اجتماعی برون گروهی تمامی داده های 

 یافته ها در سه سطح پایین، متوسط و باال اسخراج شد.
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 ه اجتماعی برون گروهی در بین پاسخگویان: وضعیت سرمای87جدول 

 درصد فراوانی فراوانی سرمایه اجتماعی برون گروهی

 6.31 366 پایین

 4.11 116 نسبتاًخوب)متوسط(

 6.3 111 باال

 منبع: تحلیل مشاور بر اساس پرسشنامه های سرمایه اجتماعی

درصد  31است. داده ها نشان می دهد که حدود  نتایج بیانگر میزان پایین این نوع سرمایه در جامعه مورد بررسی

 پاسخگویان دارای سرمایه اجتماعی بین گروهی در حد پایین هستند.

 وضعیت سرمایه اجتماعی برون گروهی در بین پاسخگویان: 35نمودار 

 
 

 1سرمایه اجتماعی فراگروهیص( وضعیت 

مختلف سلسله  هایگویند، رابطه بین افرادی است که در جایگاهماعی پیوندی نیز میکه به آن سرمایه اجت بعد فراگروهی

موسوی (مراتب قدرت قرار دارند و مشابهتی به لحاظ هویت و مفاهیم اجتماعی ندارند و یک رابطه عمودی استه عبارت دیگر

: 1136) . 

های اجتماعی، از سواالت و  از ابعاد سرمایه در مطالعه حاضر برای سنجش سرمایه اجتماعی فرا گروهی به عنوان یکی

 مشخص شده اند: 88جدول گویه هایی استفاده شده است که در 

                                                      
1 linking 













پایین متوسط باال
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 ( به تفکیک مولفه هاlinking: سواالت و گویه های مورد استفاده برای سنجش سرمایه اجتماعی فرا گروهی )88جدول 

کنید با توجه به تفاوت هایی که با افراد و گروه های که نام برده می شود فکر می 

 دارید، تا چه حد می توانید رابطه خوبی با ان ها داشته باشید؟ ارزش ها و هنجارها

 پیروان دین یا مذاهب دیگر 1

 اقوام دیگر 2

 افراد غیر ایرانی 1

تا چه حد دوست دارید ارتباط شما با افراد یا گروه هایی که نام برده می شود، 

 داشته باشید؟ ارزش ها و هنجارها

 افراد غیرهم قوم 4

 افراد غیر هم زبان 5

 افراد غیر هم مذهب 6

 افراد غی ایرانی 4

شما وضعیت جامعه را در موارد که نام می بریم چگونه ارزیابی می کنید؟ ارزش 

 ها و هنجارها

 وضعیت فرهنگی 3

 یوضعیت اجتماع 6

 وضعیت سیاسی 11

 وضعیت اقتصادی 11

 وضعیت زیست محیطی 12

 تا چه حد به گروه های اجتماعی که نام برده می شود اعتماد دارید؟

 اعتماد

 قضات 11

 کارمندان اداری 14

 مسئولین و مدیران اداری 15

 نظامیان 16

 نمایندگان مجلس 14

 روحانیون 13

 پرستاران 16

 کسبه 21

 تجار و بازاریان 21

 ماشین و...( ٬بنگاه داران ) مسکن  22

 کارگران 21

 رانندگان تاکسی 24

 زیارتگاه ها و اماکن مقدس ٬زائران و نمازگزاران در مساجد  25

 مهندسان و صاحبان مشاغل فنی حرفه ای 26

 فعاالن سیاسی 24

 پزشکان 23

 خیرین و نیکوکاران 26

 انمعلم 11

 مداحان 11

 اساتید دانشگاه ها 12

 ورزشکاران 11

 خبرنگاران وروزنامه نگاران 14

 دانشجویان 15

 هنرمندان 16

 بانکها 14



تحل  یربرس  ریزی استان بوشهرسازمان مدیریت و برنامه   
تحل یو فرهنگ  یاجتماع  تی وضع  لی و 

 تان(اس  یاجتماع  هیو سرما یفرهنگ  تی وضع  لی )

 

 
 5002212B0021303011RE105970718 م 

 
146 

تا چه حد به سازمان ها، موسسات و نهادهایی که نام برده می شود اعتماد دارید؟ 

 اعتماد

 بیمارستانها و مراکز درمانی 13

 دولت 16

 شورای اسالمی یا قوه مقننه مجلس 41

 صدا و سیما 41

 دادگستری یا قوه قضائیه 42

 نیروی انتظامی 41

 شورای نگهبان 44

 مجمع تشخیص مصلحت نظام 45

 بسیج 46

 سپاه پاسداران 44

 ارتش 43

 شهرداری 46

 مطبوعات و روزنامه نگاران 51

 احزاب سیاسی 51

 حوزه های علمیه 52

 موسسات خیریه 51

 سازمانهای غیر وابسته به دولت )انجمن های مردمی( 54

 شوراها ) محلی و روستا ( 55

در زندگی با مسائلی نظیر برشکستگی، بیکاری و ... روبرو شدید، به کدامیک از 

 افراد و گروه های زیر مراجعه می کنید؟ حمایت اجتماعی

 مسجد محله 56

 هیات های مذهبی 54

 صندوق های قرض الحسنه 53

 انجمن های خیریه 56

 شوراهای شهر یا روستا و دهیاری ها 61

 بنیاد مستضعفان 61

 هالل احمر 62

 بهزیستی 61

 کمیته امداد 64

 شهرداری 65

 

ترکیب و یافته ها  باهم 33جدول شده در گویه مشخص  65به منظور سجش سرمایه اجتماعی فرا گروهی تمامی داده های 

 در سه سطح پایین، متوسط و باال اسخراج شد

 : توزیع فراوانی سرمایه اجتماعی فرا گروهی در بین پاسخگویان 89جدول 
 درصد فراوانی فراوانی سرمایه اجتماعی فرا گروهی

 2.64 451 پایین

 1.24 241 سط(نسبتاًخوب)متو

 4.3 64 باال

 منبع: تحلیل مشاور بر اساس پرسشنامه های سرمایه اجتماعی



تحل  یرس رب ریزی استان بوشهرسازمان مدیریت و برنامه   
تحل یو فرهنگ  یاجتماع  تی وضع  لی و 

 تان(اس  یاجتماع  هیو سرما یفرهنگ  تی وضع  لی )

 

 
 5002212B0021303011RE105970718 م 

 
151 

درصد پاسخگویان دارای سرمایه اجتماعی  4/3براساس نتایج، میزان این نوع از سرمایه اجتماعی درحد پایین است و تنها 

 اند.فراگروهی باالیی بوده

 ت سرمایه اجتماعی فرا گروهی در بین پاسخگویانوضعی  :36نمودار 

 
 

 جداول تحلیلی سرمایه اجتماعی

 وضعیت سرمایه اجتماعی در بین گروههای سنی مختلف

نتایج تحقیق نشان داد که وضعیت سرمایه اجتماعی در بین گروههای سنی مختلف با همدیگر متفاوت است. بر این اساس 

های که سرمایه اجتماعی را مورد بررسی قرار دادند به دست آمد و با توجه به نمره هنمره میانگین کل از مجموع کل گوی

دارای بیشترین  416.131سال با نمره میانگین  51تا  41(، میانگین افراد واقع در گروه سنی 315( و حداکثری)161حداقلی)

ه میانگین بودند. یعنی جوانترین بخش جامعه دارای ترین نمردارای پایین 166.243با میانگین نمره 11تا  21نمره و گروه سنی 

 مشخص شده است: 91جدول کمترین سرمایه اجتماعی هست که مستلزم توجه جدی است. میانگین سایر گروههای سنی در 

 (161-815ی با توجه به نمره حداقل و حداکثری): میانگین نمره سرمایه اجتماعی در بین گروههای مختلف سن91جدول 

 میانگین گروه های سنی

 411.415 سال 21زیر 

 243.166 سال 11تا  21

 114.412 سال 41تا  11

 131.416 سال 51تا  41

 661.411 سال 51باالتر از 

 منبع: تحلیل مشاور بر اساس پرسشنامه های سرمایه اجتماعی 

 ماعی زنان با مردان تفاوت میانگین سرمایه اجت

عالوه بر فراوانی و نحوه توزیع جنسیت پاسخگویان، نتایج نشان داد که بین میانگین سرمایه اجتماعی زنان با مردان تفاوت 

وجود دارد. جهت بررسی نتایج حاصل از بررسی داده های جمع آوری شده و همچنین فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه 











پایین متوسط باال
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دو گروه مستقل استفاده شده است. نتایج نشان داد که میانگین سرمایه اجتماعی  tتماعی از آزمون بین جنسیت و سرمایه اج

ای برخالف انتظار با توجه به نتایج سایر مطالعات سرمایه ( است که نتیجه41/411( بیشتر از زنان)51/412در بین مردان )

ر بوده است. همچنین جهت بررسی همگنی واریانس توزیع شود که غالباً سرمایه اجتماعی زنان باالتاجتماعی محسوب می

نتایج حاصل از آزمون لوون  91جدول متغیر مورد بررسی در هر گروه از نتایج آزمون لوون استفاده شد. طبق جدول شماره 

آماری با همدیگر برابر نیستند و تفاوت  دهد که واریانس نمره سرمایه اجتماعی در دو گروه مردان و زنان از نظرنشان می

( می توان گفت p=625 t=0/489;) t(. اما با توجه به نتیجه آزمون F=18.051; p=0.00ها وجود دارد.)معناداری بین واریانس

 های دو گروه معنی دار نیست.که تفاوت میانگین

 مردان و زنان نیب در یاجتماع هیسرما نیانگیم سهیمقا جهت t آزمون جینتا: 91جدول 
 آزمون همگنی واریانسها آزمون برابری میانگین ها

 جنسیت میانگین
 

 متغیر Fمقدار  مقدار احتمال Tمقدار  مقدار احتمال

623.1 436.13 111.1 151.13 
 زنان 41.411

 سرمایه اجتماعی
 مردان 51.412

 مه های سرمایه اجتماعیمنبع: تحلیل مشاور بر اساس پرسشنا

 بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی با توجه به تحصیالت 

در مرحله بعد با توجه به پراکندگی میزان تحصیالت به بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی با توجه به تحصیالت پرداختیم 

ه اجتماعی کل در بین بین سطح تحصیالت و سرمای (0.009و نتایج آزمون اسپیرمن نشان داد که در سطح معنی داری )

دار وجود دارد. البته از آز آنجا که ضریب همبستگی منفی است نشان می دهد که رابطه معنی دار پاسخگویان تفاوت معنی

اعی در تر می آید. پایین بودن سرمایه اجتمو معکوس است یعنی هرچه میزان تحصیالت باالتر برود، سرمایه اجتماعی پایین

اطر تخصص آنها و همچنین زندگی در جامعه ارگانیکی است که افراد کمتر با همدیگر روابط اجتماعی افراد تحصیلکرده بخ

ای جامعه هبرقرار می کنند در حالی که افراد با تحصیالت پایین که معموال ساکن مناطق روستایی هستند، با توجه به ویژگی

 شتری هستند. مکانیکی دارای روابط اجتماعی، اعتماد اجتماعی و مشارکت بی

 و سرمایه اجتماعی   سطح تحصیالت بین اسپیرمن همبستگی آزمون جینتا: 92جدول 
 تحصیالت سرمایه اجتماعی سرمایه اجتماعی و سطح تحصیالت

 آزمون همبستگی

 اسپیرمن

 سرمایه اجتماعی

 **146.- 1.111 ضریب همبستگی

 116. . سطح معنی داری

 1115 1115 د نمونهتعدا

 تحصیالت

 1.111 **146.- ضریب همبستگی

 . 116. سطح معنی داری

 1115 1115 تعداد نمونه

 منبع: تحلیل مشاور بر اساس پرسشنامه های سرمایه اجتماعی
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 میانگین نمره سرمایه اجتماعی بر اساس وضعیت تاهل

 رسی قرار گرفت و نتایج به صورت جدول زیر بود:میزان سرمایه اجتماعی با توجه به وضعیت تاهل مورد بر

 (161-815: میانگین نمره سرمایه اجتماعی با توجه به نمره حداقل و حداکثری)93جدول 

 میانگین نمره سرمایه اجتماعی وضعیت تاهل

 421.416 متاهل

 611.164 مجرد

 354.444 طالق گرفته

 142.421 همسر فوت شده

 منبع: تحلیل مشاور بر اساس پرسشنامه های سرمایه اجتماعی

 جالب این که افراد مطلقه دارای بیشترین میزان سرمایه اجتماعی هستند.

 میانگین نمره سرمایه اجتماعی بر اساس سطوح سه گانه )درون گروهی، برون گروهی و فرا گروهی(

( و 11/2وضعیت را داشت ولی سرمایه اجتماعی بین گروهی) ( بهترین35/1سرمایه اجتماعی درون گروهی با میانگین )

 ( در بین افراد جامعه در حد پایین بودند.61/2فراگروهی)

 : وضعیت نمره میانگین سرمایه اجتماعی و انواع آن94جدول 

 میانگین وضعیت سرمایه اجتماعی و انواع آن 

 سرمایه اجتماعی

 11.2 بین گروهی

 35.1 درون گروهی 62.2

 61.2 فراگروهی

 منبع: تحلیل مشاور بر اساس پرسشنامه های سرمایه اجتماعی

 بین محل سکونت و سرمایه اجتماعی کل رسی رابطهبر

جهت بررسی نتایج حاصل از داده های جمع آوری شده و همچنین فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین محل سکونت 

دو گروه مستقل استفاده شده است. نتایج نشان داد که میانگین سرمایه اجتماعی در بین  tاز آزمون  و سرمایه اجتماعی

( است.همچنین جهت بررسی همگنی واریانس توزیع متغیر مورد بررسی در 41/416( بیشتر از شهرنشینان)44/416روستائیان)

دهد که واریانس ، نتایج حاصل از آزمون لوون نشان می95جدول طبق جدول  هر گروه از نتایج آزمون لوون استفاده شد.

د های دو گروه وجودر دو گروه مردان و زنان از نظر آماری با همدیگر برابر نیستند و تفاوت معناداری بین واریانس نمره

های ( می توان گفت که تفاوت میانگینp=0.074 t=1/792;) t(. همچنین با توجه به نتیجه آزمون F=1.627; p=0.202دارد.)

 دو گروه تقریبا معنی دار است.
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 روستائیان و شهریان نیب در یاجتماع هیسرما نیانگیم سهیمقا جهت t آزمون جینتا: 95جدول 
 آزمون همگنی واریانسها آزمون برابری میانگین ها

 سکونت میانگین
 

 متغیر Fمقدار  قدار احتمالم Tمقدار  مقدار احتمال

144.1 462.1 212.1 624.1 
 روستائیان 44.416

 سرمایه اجتماعی
 شهری ها 41.416

 

 روهی(فراگ -برون گروهی -ای و انواع سرمایه اجتماعی)درون گروهیرابطه بین متغیرهای زمینه

های مختلف مشخص شد که از لحاظ سرمایه اجتماعی درون گروهی بین گروه 96جدول با توجه به نتایج ارائه شده در 

(. با توجه به نتایج آزمون توکی مشخص شد که بین p ،214/12=F=111/1تحصیلی، تفاوت آماری معنادار وجود دارد )

پلم، لیسانس و ق دیسرمایه اجتماعی درون گروهی افراد بی سواد و تمام گروهای تحصیلی دیگر)ابتدایی،سیکل، دیپلم، فو

فوق لیسانس( تفاوت آماری معنادار وجود دارد. بین سرمایه اجتماعی درون گروهی افراد دارای مدرک تحصیلی ابتدایی با 

افراد بیسواد، دارای مدرک  دیپلم وکاردانی تفاوت آماری معنادار وجود دارد. همچنین بین میانگین نمره سرمایه اجتماعی 

رای مدرک سیکل با افراد بی سواد و فوق دیپلم تفاوت معنادار وجود دارد. بین نمره سرمایه اجتماعی درون گروهی افراد دا

 افراد دارای مدرک تحصیلی دیپلم با  افراد بی سواد، ابتدایی و سیکل تفاوت معنی دار وجود دارد.

 با توجه به تحصیالت:  مقایسه میانگین سرمایه اجتماعی درون گروهی 96جدول 

 مولفه/نمره کل گروهای تحصیلی میانگین انحراف معیار p F نتایج آزمون توکی

 4و6و5و4و1و2

11/1 214/12 

 (1بی سواد ) 133/1 142/1

 سرمایه اجتماعی درون گروهی

 (2ابتدایی ) 665/1 264/1 5و4و1

 (1سیکل ) 641/1 132/1 5و1

 (4دیپلم) 342/1 451/1 1

 (5فوق دیپلم) 446/1 545/1 1و2و1

 (6لیسانس) 361/1 452/1 1

 (4فوق لیسانس) 345/1 141/1 1

 
های مختلف شد که از لحاظ سرمایه اجتماعی برون گروهی بین گروه مشخص 64جدول با توجه به نتایج ارائه شده در 

(. با توجه به نتایج آزمون توکی مشخص شد که بین سرمایه p ،611/6=F=111/1ری معنادار وجود دارد )تحصیلی، تفاوت آما

اجتماعی برون گروهی افراد بی سواد و تمام گروهای تحصیلی دیگر)ابتدایی،سیکل، دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس و فوق 

ن گروهی افراد دارای مدرک تحصیلی ابتدایی با افراد لیسانس( تفاوت آماری معنادار وجود دارد. بین سرمایه اجتماعی برو

بیسواد، دارای مدرک  سیکل و دیپلم تفاوت آماری معنادار وجود دارد. همچنین بین میانگین نمره سرمایه اجتماعی برون 
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رون عی  بگروهی افراد دارای مدرک سیکل با افراد بی سواد و دیپلم تفاوت معنادار وجود دارد. بین نمره سرمایه اجتما

 گروهی افراد دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم با  افراد بی سواد و سیکل تفاوت معنی دار وجود دارد.

 : مقایسه میانگین سرمایه اجتماعی برون گروهی با توجه به تحصیالت97جدول 

 مره کلمولفه/ن گروههای تحصیلی میانگین انحراف معیار p F نتایج آزمون توکی

 4و6و5و4و1و2

11/1 611/6 

 (1بی سواد ) 161/2 1

 سرمایه اجتماعی برون گروهی

 (2ابتدایی ) 214/2 453/1 4و1و1

 (1سیکل ) 412/2 446/1 4و1

 (4دیپلم) 264/2 515/1 1

 (5فوق دیپلم) 245/2 531/1 1و1

 (6لیسانس) 211/2 553/1 1

 (4فوق لیسانس) 551/2 423/1 1

 
های شد که از لحاظ سرمایه اجتماعی فراگروهی بین گروه مشخص 98 جدول  در با توجه به نتایج ارائه شده 

(. به همین خاطر از آزمون های تعقیبی استفاده p ،142/21=F=111/1مختلف تحصیلی، تفاوت آماری معنادار وجود دارد )

وجه به نتایج آزمون توکی مشخص شد که بین سرمایه اجتماعی فراگروهی افراد بی سواد و گروهای تحصیلی ابتدایی شد. با ت

، دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس تفاوت آماری معنادار وجود دارد. بین سرمایه اجتماعی فراگروهی افراد دارای مدرک 

ن دیپلم تفاوت آماری معنادار وجود دارد. همچنین بین میانگیفوق تحصیلی ابتدایی با افراد بیسواد، دارای مدرک  سیکل و

نمره سرمایه اجتماعی فراگروهی افراد دارای مدرک سیکل بتمام گروهای تحصیلی به غیر از افراد بیسواد تفاوت معنادار 

ل تفاوت د  ابتدایی و سیکوجود دارد. بین نمره سرمایه اجتماعی  فراگروهی افراد دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم با  افرا

معنی دار وجود دارد و  بین نمره سرمایه اجتماعی  فراگروهی افراد دارای مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس با  افراد 

 بی سواد و سیکل تفاوت معنی دار وجود دارد.

 ه به تحصیالت: مقایسه میانگین سرمایه اجتماعی برون گروهی با توج98جدول   

 مولفه/نمره کل گروههای تحصیلی میانگین انحراف معیار p F نتایج آزمون توکی

 4و6و4و2

11/1 142/21 

 (1بی سواد ) 611/2 1

 سرمایه اجتماعی فراگروهی

 (2ابتدایی ) 453/2 453/1 5و1و1

 (1سیکل ) 131/1 446/1 4و6و5و4و2

 (4دیپلم) 511/2 515/1 4و1و1

 (5فوق دیپلم) 666/2 531/1 1و2

 (6لیسانس) 546/2 553/1 1و1

 (4فوق لیسانس) 514/2 423/1 1و1
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-گروهی برون-جهت بررسی فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین جنسیت و انواع سرمایه اجتماعی)درون گروهی

که میانگین انواع سرمایه اجتماعی در بین مردان و  دو گروه مستقل استفاده شده است. نتایج نشان داد tفراگروهی( از آزمون 

 گروهی و برون گروهی معنادار ولیهای درونزنان با توجه به نوع سرمایه متفاوت است به طوری که این تفاوت در سرمایه

ر گروه ه برای سرمایه اجتماعی فرا گروهی معنادار نیست. ضمناً جهت بررسی همگنی واریانس توزیع متغیر مورد بررسی در

 از نتایج آزمون لوون استفاده شد. 

  گروهی، فراگروهی(گروهی،بینی)دروناجتماعهای هیسرما نیانگیم سهیمقا جهت t آزمون جینتا: 99جدول 

 مردان و زنان نیب در
 آزمون همگنی واریانسها آزمون برابری میانگین ها

 جنسیت میانگین
 

 متغیر Fمقدار  مقدار احتمال Tدار مق مقدار احتمال

146/1 664/1 525/1 415/1 
 زنان 32/1

 گروهیسرمایه اجتماعی درون
 مردان 33/1

116/1 611/2 111/1 442/61 
 سرمایه اجتماعی زنان 25/2

 مردان 11/2 گروهیبین 

445/1 464/1 111/1 541/11 
 سرمایه اجتماعی  زنان 62/2

 مردان 56/2 گروهیفرا

 

ی افراد با توجه به وضعیت گروهمشخص شد که بین سرمایه اجتماعی درون 111جدول با توجه به نتایج ارائه شده در  

 ایج(. به همین خاطر از آزمون های تعقیبی استفاده شد. نتp ،621/16=F=111/1تاهل آنها تفاوت آماری معنادار وجود دارد )

 گروهی افراد متاهل و مجرد با سایر گروهها تفاوت وجود داشت.آزمون توکی نشان داد که بین سرمایه اجتماعی درون

 : مقایسه میانگین سرمایه اجتماعی درون گروهی با توجه به وضعیت تاهل111جدول 

 مولفه/نمره کل صیلیگروههای تح میانگین انحراف معیار p F نتایج آزمون توکی

 4و1و2

11/1 621/16 

 (1متاهل) 645/1 425/1

 گروهیسرمایه اجتماعی درون
 (2همسرفوت شده ) 413/1 462/1 4و1

 (1طالق گرفته ) 564/1 111/1 1

 (4مجرد) 413/1 424/1 2و1

 
گروهی افراد با توجه به وضعیت د که بین سرمایه اجتماعی برونمشخص ش 111جدول با توجه به نتایج ارائه شده در  

(. به همین خاطر از آزمون های تعقیبی استفاده شد. نتایج p ،112/15=F=111/1تاهل آنها تفاوت آماری معنادار وجود دارد )

 داشت. وت شده تفاوت وجودگروهی افراد متاهل با افراد مجرد و همسر فآزمون توکی نشان داد که بین سرمایه اجتماعی بین
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 : مقایسه میانگین سرمایه اجتماعی برون گروهی با توجه به وضعیت تاهل111جدول 

 مولفه/نمره کل گروههای تحصیلی میانگین انحراف معیار p F نتایج آزمون توکی

 4و2

11/1 112/15 

 (1متاهل) 164/2 513/1

 سرمایه اجتماعی

 یگروهبرون 

 (2همسرفوت شده ) 141/2 141/1 1

 (1طالق گرفته ) 212/2 436/1 --

 (4مجرد) 161/2 521/1 1

 
مشخص شد که بین سرمایه اجتماعی فراگروهی افراد با توجه به وضعیت تاهل 112جدول با توجه به نتایج ارائه شده در 

(. به همین خاطر از آزمون های تعقیبی استفاده شد. نتایج p ،621/16=F=111/1ود دارد )آنها تفاوت آماری معنادار وج

آزمون توکی نشان داد که بین سرمایه اجتماعی فراگروهی افراد متاهل با سایر گروهها تفاوت وجود داشت. همچنین سرمایه 

 ته دارای تفاوت معنادار بود.اجتماعی فراگروهی افراد مجرد با سایر گروهها به غیر از افراد طالق گرف

 : مقایسه میانگین سرمایه اجتماعی فراگروهی با توجه به وضعیت تاهل112جدول 

 مولفه/نمره کل گروههای تحصیلی میانگین انحراف معیار p F نتایج آزمون توکی

 4و1و2

11/1 621/16 

 (1متاهل) 615/2 461/1

 سرمایه اجتماعی

 هیگروفرا 

 (2همسرفوت شده ) 646/2 135/1 1و1

 (1طالق گرفته ) 111/1 165/1 4و1

 (4مجرد) 611/2 463/1 1و2و1

 
ای که در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفت، مذهب پاسخگویان بود. برای بررسی یکی دیگر از متغیرهای زمینه

قابل  113جدول ون تحلیل واریانس استفاده شد که نتایج ات در وضعیت سرمایه اجتماعی افراد براساس این متغیر از آزم

 مشاهده است.

نتایج حاصل از بررسی تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که بین میانگین نمره سرمایه اجتماعی  برون گروهی افراد با 

ا بین سرمایه اجتماعی درون گروهی و فراگروهی با توجه به داری وجود ندارد  امتوجه به مذهب آنها تفاوت آماری معنی

( بود 56/2ها)( بیشتر از شیعه61/2ها)مذهب تفاوت آماری معنی ئاری وجود دارد و میانگین سرمایه اجتماعی فراگروهی سنی

 ( بود. 14/4ها)( بیشتر از شیعه14/4ها)همچنین میانگین سرمایه اجتماعی درون گروهی سنی

 : آزمون سرمایه اجتماعی بر اساس مذهب 113جدول 

p F سرمایه اجتماعی منبع تغییرات مربع میانگین درجه آزادی مجموع مربعات 

111/1 431/16 

 واریانس برون گروهی 224/1 2 443/6

 واریانس درون  گروهی 162/1 1113 345/212 سرمایه اجتماعی درون گروهی

 مجموع 26/216 1111 --

 واریانس برون گروهی 145/1 2 36/1 166/1 344/1
 سرمایه اجتماعی برون گروهی

 واریانس درون  گروهی 264/1 1113 246/262  
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p F سرمایه اجتماعی منبع تغییرات مربع میانگین درجه آزادی مجموع مربعات 

 مجموع 64/215 1111 --  

 واریانس برون گروهی 16/1 2 141/4 323/14 111/1
 سرمایه اجتماعی

 فراگروهی 
 رون  گروهیواریانس د 53/212 1113 251/244  

 مجموع 561/231 1111 --  

 

های مختلف شد که از لحاظ سرمایه اجتماعی درون گروهی بین گروه مشخص 114جدول با توجه به نتایج ارائه شده در 

یج آزمون توکی مشخص شد که بین سرمایه (. با توجه به نتاp ،522/13=F=111/1قومی، تفاوت آماری معنادار وجود دارد )

های دیگر تفاوت آماری معناداری وجود دارد در حالی که از طرف دیگر بین ها با تمام قومیتاجتماعی درون گروهی بلوج

ن ا نشاهها تفاوت آماری معناداری وجود نداشت. یافتهها به غیر از بلوچگروهی کردها با سایر قومیتسرمایه اجتماعی درون

 داد که بلوچ ها دارای باالترین نمره میانگین هستند.

ها و لرها تفاوت معنی دار وجود داشت و برای لرها نیز ها با بلوچ ها، فارسگروهی ترکبین سرمایه اجتماعی درون

 ها متفاوت بود.همینطور سرمایه اجتماعیشان با بلوچ ها و ترک ها و فارس

 : مقایسه میانگین سرمایه اجتماعی درون گروهی با توجه به قومیت افراد114جدول 

 مولفه/نمره کل گروهای تحصیلی میانگین انحراف معیار p F نتایج آزمون توکی

 6و5و4و1و2

11/1 522/13 

 (1بلوچ ) 153/4 166/1

 سرمایه اجتماعی درون گروهی

 (2ترک ) 611/1 113/1 6و2و1

 (1عرب ) 635/1 511/1 5و2و1

 (4فارس) 331/1 414/1 1و1

 (5کرد) 324/1 164/1 1

 (6لر) 411/1 551/1 4و2و1

 
های مختلف مشخص شد که از لحاظ سرمایه اجتماعی برون گروهی بین گروه  115جدول با توجه به نتایج ارائه شده در 

(. با توجه به نتایج آزمون توکی مشخص شد که بین سرمایه p ،522/13=F=111/1رد )قومی، تفاوت آماری معنادار وجود دا

گروهی افراد با قومیت ترک و لر با قومیت فارس تفاوت آماری معنادار وجود دارد.. همچنین بین میانگین نمره اجتماعی بین

ایه لم تفاوت معنادار وجود دارد. بین نمره سرمسرمایه اجتماعی برون گروهی افراد دارای مدرک سیکل با افراد بی سواد و دیپ

 اجتماعی  برون گروهی افراد با قومیت فارس با گروههای قومی ترک و لر و عرب تفاوت معنی دار وجود دارد.
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 : مقایسه میانگین سرمایه اجتماعی برون گروهی با توجه به قومیت افراد115جدول 

 مولفه/نمره کل گروهای تحصیلی میانگین انحراف معیار p F نتایج آزمون توکی

-- 

11/1 522/13 

 (1بلوچ ) 211/2 426/1

 سرمایه اجتماعی برون گروهی

 (2ترک ) 226/2 511/1 4

 (1عرب ) 111/2 444/1 5و4

 (4فارس) 144/2 524/1 6و1و2

 (5کرد) 136/2 241/1 1

 (6لر) 162/2 466/1 4

 
های مختلف مشخص شد که از لحاظ سرمایه اجتماعی فراگروهی بین گروه 116جدول وجه به نتایج ارائه شده در با ت

(. به همین خاطر از آزمون های تعقیبی استفاده شد. با توجه p ،124/11=F=111/1قومی، تفاوت آماری معنادار وجود دارد )

ا تفاوت معناداری هص شد که بین سرمایه اجتماعی فراگروهی افراد با قومیت بلوچ با سایر قومیتبه نتایج آزمون توکی مشخ

ها تفاوت معنی دار وجود ها و فارسوجود دارد. همچنین بین سرمایه اجتماعی فراگروهی لرها با سرمایه فراگروهی عرب

 دارد.

 اجتماعی فراگروهی با توجه به قومیت افراد: مقایسه میانگین سرمایه 116جدول 

 مولفه/نمره کل گروهای تحصیلی میانگین انحراف معیار p F نتایج آزمون توکی

 6و5و4و1و2

11/1 124/11 

 (1بلوچ ) 151/1 115/1

 سرمایه اجتماعی فراگروهی

 (2ترک ) 666/2 553/1 1

 (1عرب ) 511/2 561/1 6و1

 (4فارس) 555/2 516/1 6و1

 (5کرد) 422/2 126/1 1

 (6لر) 413/2 416/1 4و1و1

 

جهت بررسی نتایج حاصل از بررسی داده های جمع آوری شده و همچنین فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین سن و 

استفاده شده  پیرمنای تقلیل دادیم، از آزمون اسسرمایه اجتماعی درون گروهی ، با توجه به اینکه متغیر سن را به سطح رتبه

می دهد بین سن و سرمایه اجتماعی درون گروهی در بین پاسخگویان تفاوت  نشان 114جدول است.  نتایج آزمون اسپیرمن در 

 (وجود ندارد. 1.651معنی داری )
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 و سرمایه اجتماعی   سن پاسخگویان بین مناسپیر همبستگی آزمون جینتا: 117جدول 
 سن سرمایه درون گروهی سرمایه اجتماعی و سن

 آزمون همبستگی

 اسپیرمن

 سرمایه اجتماعی

 درون گروهی

 

 22/1 1 ضریب همبستگی

 651/1  سطح معنی داری

 1161 1161 تعداد نمونه

 سن

 

 1 22/1 ضریب همبستگی

  651/1 سطح معنی داری
 1161 1161 د نمونهتعدا

  

ی تقلیل اجهت بررسی وجود رابطه بین سن و سرمایه اجتماعی برون گروهی ، با توجه به اینکه متغیر سن را به سطح رتبه

اجتماعی  نشان می دهد بین سن و سرمایه 118جدول دادیم، از آزمون اسپیرمن استفاده شده است.  نتایج آزمون اسپیرمن در 

 (وجود ندارد.1.611گروهی در بین پاسخگویان تفاوت معنی داری )بین

  برون گروهیو سرمایه اجتماعی  سن پاسخگویان بین اسپیرمن همبستگی آزمون جینتا: 118جدول 
 سن سرمایه اجتماعی سرمایه اجتماعی و سن

 آزمون همبستگی

 اسپیرمن

 سرمایه اجتماعی

 ون گروهیبر

 

 115/1 1 ضریب همبستگی

 611/1  سطح معنی داری

 1161 1161 تعداد نمونه

 سن

 1 115/1 ضریب همبستگی

  611/1 سطح معنی داری
 1161 1161 تعداد نمونه

  

ی تقلیل اجهت بررسی وجود رابطه بین سن و سرمایه اجتماعی فراگروهی ، با توجه به اینکه متغیر سن را به سطح رتبه

نشان می دهد بین سن و سرمایه اجتماعی  119جدول دادیم، از آزمون اسپیرمن استفاده شده است.  نتایج آزمون اسپیرمن در 

 (وجود ندارد.1.411فراگروهی در بین پاسخگویان تفاوت معنی داری )

 و سرمایه اجتماعی   سن پاسخگویان بین اسپیرمن یهمبستگ آزمون جینتا: 119جدول 
 سن سرمایه اجتماعی سرمایه اجتماعی و سن

 آزمون همبستگی

 اسپیرمن

 سرمایه اجتماعی

 فراگروهی

 111/1 1 ضریب همبستگی

 411/1  سطح معنی داری

 1161 1161 تعداد نمونه

 سن

 1 111/1 ضریب همبستگی

  411/1 سطح معنی داری
 1161 1161 داد نمونهتع
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 رابطه بین محل سکونت و سرمایه اجتماعی درون گروهی

جهت بررسی نتایج حاصل از داده های جمع آوری شده و همچنین فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین محل سکونت 

نتایج نشان داد که  111جدول دو گروه مستقل استفاده شده است.  مطابق  tو سرمایه اجتماعی درون گروهی از آزمون 

( است که اگرچه تفاوت 464/113( کمتر از شهرنشینان )614/114میانگین سرمایه اجتماعی درون گروهی در بین روستائیان )

شاوندی یشود که سرمایه اجتماعی درون گروهی و خوای جالب تلقی میدهد اما در نوع خود نیز یافتهمعنی داری را نشان نمی

 ها از روستائیان بیشتر باشد. و خانوادگی شهری

 روستائیان و شهریان نیب دردرون گروهی  یاجتماع هیسرما نیانگیم سهیمقا جهت t آزمون جینتا: 111جدول 
 آزمون همگنی واریانس ها آزمون برابری میانگین ها

 سکونت میانگین
 

 متغیر Fمقدار  قدار احتمالم Tمقدار  مقدار احتمال

433.1 661.1- 221.1 513.1 
 سرمایه اجتماعی روستائیان 614.114

 شهری ها 464.113 درون گروهی

 منبع: تحلیل مشاور بر اساس پرسشنامه های سرمایه اجتماعی

 رابطه بین محل سکونت و سرمایه اجتماعی برون گروهی

سی داده های جمع آوری شده و همچنین فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین به منظور  بررسی نتایج حاصل از برر

نتایج  111جدول دو گروه مستقل استفاده شده است.  مطابق  tمحل سکونت و سرمایه اجتماعی برون گروهی  از آزمون 

 ( است. 411/42( کمتر از شهرنشینان )634/41یان )نشان داد که میانگین سرمایه اجتماعی بین گروهی در بین روستائ

 روستائیان و شهریان نیب در ی برون گروهیاجتماع هیسرما نیانگیم سهیمقا جهت t آزمون جینتا: 111جدول 
 آزمون همگنی واریانس ها آزمون برابری میانگین ها

 سکونت میانگین
 

 متغیر Fمقدار  تمالمقدار اح Tمقدار  مقدار احتمال

162.1 636.1- 313.1 156.1 
 سرمایه اجتماعی روستائیان 634.41

 شهری ها 411.42 برون گروهی

 منبع: تحلیل مشاور بر اساس پرسشنامه های سرمایه اجتماعی

 رابطه بین محل سکونت و سرمایه اجتماعی فرا گروهی 

جمع آوری شده و همچنین فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین محل  در نهایت برای بررسی نتایج حاصل از داده های

نتایج نشان داد  112جدول دو گروه مستقل استفاده شده است.  مطابق  tسکونت و سرمایه اجتماعی فرا گروهی  از آزمون 

 ( است.141/216( کمتر از شهرنشینان )416/212که میانگین سرمایه اجتماعی فرا گروهی در بین روستائیان )
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 روستائیان و شهریان نیب در ی فرا گروهیاجتماع هیسرما نیانگیم سهیمقا جهت t آزمون جینتا: 112جدول 
 آزمون همگنی واریانس ها آزمون برابری میانگین ها

 سکونت میانگین
 

 متغیر Fمقدار  مقدار احتمال Tمقدار  مقدار احتمال

156.1 413.1- 161.1 451.1 
 سرمایه اجتماعی روستائیان 416.212

 شهری ها 141.216 فرا گروهی

 منبع: تحلیل مشاور بر اساس پرسشنامه های سرمایه اجتماعی

 

 بررسی وضعیت عدم تعادل های اجتماعی  -1-2-2-5-4

موثر در بخش های مختلف به ویژه در وضعیت بهره مندی بخش ها وشهرستان های استان از نظر شاخص ها و عوامل 

تاکنون مسائل و بخش های زیادی از جهات مختلف در حوزه اجتماعی   زمینه امور اجتماعی دارای اهمیت زیادی می باشد.

متناسب با مکان های جغرافیایی مختلف  مورد بررسی قرار گرفته است. در دسترس بودن داده ها و منابع اطالعاتی یکی از 

لی انتخاب روش مورد بررسی در ارزیابی و تحلیل چگونگی بهره مندی شهرها، نواحی و مناطق مختلف می باشد. عوامل اص

عدم تعادل اجتماعی درشهرستان های استان بوشهر به نحوی که بتوان از نتایج آن در زمینه بنابراین درراستای بررسی وضعیت 

های انتخابی مسستخرج از داده های کرد، از مجموعه ای از شاخص تفادهریزی های آتی در حوزه آمایش استان اسبرنامه

و داده های مستخرج از پرسشنامه های تهیه  1164مستند سالنامه های آماری استان در آخرین جلد منتشرشده خود برای سال

 شهرستان های استان استفاده شده است. شده در

نسبت تعداد سرقت های شامل )الب دو گروه اصلی محدود کننده شاخص های انتخابی در ق  3برای این منظور، مجموعه 

نسبت و  نفر 11111به ازای هر نسبت تعداد افرادگیرنده خدمات آسیب های اجتماعی بهزیستی، نفر11111انجام به ازای هر

وهنجارها، حمایت  ( و تقویت کننده )شامل رعایت ارزش هانفر  11111تعدادافراد گیرنده خدمات اعتیاد بهزیستی به ازای هر

 مورد بررسی قرار گرفته است. اجتماعی، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و روابط اجتماعی(

در ادامه روند بررسی وضعیت هریک از شاخص های مورد بررسی از نظر نحوه توزیع و پراکنش مقادیر مربوط به آنها 

ورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از بررسی گانه م5سطح شهرستان های استان در قالب خوشه های شده در 

گانه از نظر فاصله از میانگین و نوسان دامنه تغییرات مقادیر مربوط به 5تفاوت مربوط به هریک از شاخص ها در خوشه های 

 شاخص ها استفاده می گردد.

راساس آن در مورد عدم تعادل های پس از بررسی شاخص های مورد بررسی و دستیابی به روند ونمایه ای که بتوان ب

شده است.  استفاده از تکنیک چندمعیاره تاپسیس استفاده برپایه، از تحیلیل یکپارچه شاخص های فوق اظهار نظرکرداجتماعی 

همانطور که در بررسی وضعیت تعادل وعدم تعادل در بخش فرهنگی بیان گردید این تکینیک خود شامل مجموعه ای از 
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تشکیل ماتریس مقادیر، تعیین نرم  و روش های مناسب جهت نرمال سازی ماتریس داده ها و ...   و رتبه  ظیرمراحل مختلف ن

 گگانه می باشد. 5بندی نهایی شهرستان های استان در قالب خوشه های تعریف شده 

خوشه  هرستان هایهدف از کاربرد این تکنیک در این مرحله از مطالعات، دستیابی و سنجش میزان بهره مندی هریک ش

ای تعریف شده در سطح شهرستان و میزان فاصله آنها توزیع متوسط هریک از شاخص ها در سطح استان می باشد. با ه

استفاده از قابلیت های این تکنیک و در تحلیلی یکپارچه از شاخص های انتخابی در حوزه اجتماعی در سطح استان می توان 

کرد و درراستای برنامه ریزی های اتی برای ارتقای نواحی که دچار ضعف و یا کاستی  وضعیت تعادل های اجتماعی را رصد

هایی از این منظر هستند استفاده کرد. آمایش سرزمین بنابر ماهیت پویا و خصلت فراگیری که دارد، از نتایج تحلیل حاضر در 

ی گیرد. نمودار ریز گروه ها وشاخص های انتخابراستای تقویت بنیان های اجتماعی و فرهنگی شهرستان های استان بهره می 

 را در در بررسی وضعیت تعادل و عدم تعادل های اجتماعی در سطح خوشه های استان نشان می دهد.

 گانه 5در قالب خوشه های  استان اجتماعی تیوضع یابیارز در یانتخاب یها شاخص:  37نمودار 
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عاتی که در قالب استخراج اطالعات ناشی از تدوین وتکمیل پرسشنامه های توزیع شده در سطح استان باتوجه به مطال

 صورت گرفته است، منظور از خوشه های شهرستانی استان، گروه بندی زیر می باشد :

 عسلویه کارگری،خوابگاهی شامل: کنگان، صنعتی، مهاجرپذیر، هایشهرستان: اول خوشه -

 تجاری؛ شامل گناوه و دیلم و بازاری توریستی، هایشهرستان: دوم خوشه -

 دشتی تنگستان، دیر، کشاورزی؛ دشتستان، معیشت دارای هایشهرستان: سوم خوشه -

 بوشهر متراکم؛ شهرستان جمعیت و اداری و سیاسی مرکزیت دارای شهرستان: چهارم یخوشه -

 جم رستانمهندسی؛ شه اسکان و معادن و باغات دارای شهرستان: پنجم خوشه -

درادامه روند بررسی وضعیت اجتماعی استان مجموعه شاخص های تعریف شده در قالب دو گروه اصلی مجموعه 

گانه مورد بررسی قرار 5شاخص های محدودکننده و تقویت کننده تعادل های اجتماعی در قالب خوشه های تعریف شده 

 می گیرند: 

 کنندهی مجموعه شاخص های انتخابی محدودبررس 

ا استفاده از داده های مربوط به اسناد رسمی منتشر شده وسالنامه های آماری استان، جهت بررسی وضعیت مواردی که ب

، نفر11111نسبت تعداد سرقت های انجام شده به ازای هرسازد، سه شاخص ای اجتماعی را با اشکال مواجه میهوضعیت تعادل

نسبت تعدادافراد گیرنده خدمات اعتیاد و  نفر 11111به ازای  عی بهزیستینسبت تعداد افرادگیرنده خدمات آسیب های اجتما

در قالب مجموعه شاخص هایی محدودکننده که می تواند مسیر دستیابی جامعه را به تعادل  نفر  11111بهزیستی به ازای هر

اخص ها در سطح استان بوشهر و روبه رو نماید استفاده شده است. نحوه توزیع هریک از این ش در امور اجتماعی با اختالل

 در قالب خوشه های تعریف شده مورد بررسی قررار می گیرد.

o نفر11111نسبت تعداد سرقت های انجام شده به ازای هر 

ت راتحت تاثیر قرار می دهد، نسبیکی از شاخص ها و مولفه هایی که به نوعی  امنیت و آسایش کیفیت زندگی مردم 

نفر نفر از جمعیت شهرستان می باشد. این شاخص به اشکال مختلف سایر  11111ازای هر تعداد سرقت هایی است که به

شاخص هایی را که در در بخش شاخص های تقویت کننده تعادل های اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد را تحت تاثیر 

ین ده است، در خوشه جم، بیشترقرار می دهد.باتوجه به جمعیت شهرستان و تعداد سرقت هایی که در این منطقه گزارش ش

 آمار گزارش شده است. این درحالی است که در خوشه دشتستان کمترین نسبت گزارش شده است.
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 نفر 11111نسبت تعداد سزقت های انجام شده به ازای هر: 113جدول 

 سرقت های انجام شده )عادی(تعداد خوشه
شده به ازای  نسبت تعداد سرقت های انجام

 نفر11111هر

بوشهر

دشتستان

گناوه

کنگان

جم

113.4میانگین در استان
1112واریانس

12.11انحراف معیار
35.64 دامنه تغییرات

 1534منبع: سالنامه آماری استان،

ده می شود. آمارها دی انجام سرقت دشتستان بسیار کمتر از میانگین موجود در استاننسبت به جمعیت شهرستان در خوشه 

 35.64 نیز برابرمی باشد. دامنه توزیع در سطح خوشه های استان  31.11 این نسبت برابر نشان می دهد که در خوشه دشتستان

واحد بیشتر از خوشه دشتستان آمار  35.64نفردر خوشه جم حدود  11111. نسبت به جمعیت شهرستان به ازای هراستواحد 

 سرقت گزارش شده است.

ده می ای تعریف شالف وضعیت در بین خوشه هتدامنه زیاد توزیع این نسبت بین خوشه های تعریف شده، نشان از اخ

گی هنطور که گفته شد، این آمار ماهیتی منفی دارد و می تواند در دراز مدت سایر شاخص های اجتماعی و فرباشد.همان

 ل های اجتماعی و فرهنگی استان اثر بگذارد.تعاددر شکل گیری توسعه منطقه را تحت تاثیر قرار داد و 

 
o نسبت تعداد افرادگیرنده خدمات آسیب های اجتماعی بهزیستی 

در نظر نفی با ماهیتی مباتوجه به تعریفی که مرکز آمار از قشرآسیب پذیراجتماع ارائه داده است، این شاخص را می توان 

 می تواند به اشکال مختلف توسعه اجتماعی  چنین افرادیازدیاد گرفت که در ادامه بررسی تعادل های اجتماعی درنظر

 فرهنگی هربخشی از استان را تحت تاثیر خود قرار دهد. 

ه هر ب . نسبتخدمات در خوشه بوشهر قرار دارند آمارهای منتشر شده نشان می دهد که بیشترین افراد گیرنده این

دارد.  وجود ارائه شده توسط بهزیستی استفاده کننده از خدمات در این خوشه نفر 265.24هزارنفر از جمعیت خوشه حدود 11

نسبت به جمعیت شهرستان کمترین این افراد در خوشه کنگان گزارش شده است. در خوشه های کنگان و جم این ارقام 

 نفر می باشد کمتر می باشد.11111فر به ازای هرن 111.14نسبت به میانگین استانی که حدود 
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وجود چنین افرادی باتوجه به هزینه هایی که جامعه تحمیل می گردد، می تواند سایر جنبه های اقتصادی ، اجتماعی و 

فرهنگی هریک از خوشه های تعریف شده را تحت تاثر خود قرار دهد. اما الزم به ذکر است ایجاد و تاسیس چنین مراکزی 

 ی تواند در بازپروری افراد جامعه و بازگرداندن آنها به محیط زندگی وجامعه خود نقش موثری داشته باشد. م

 نفر11111 یبه ازا یستیبهز یاجتماع یها بیخدمات آس رندهینسبت تعداد افرادگ: 114جدول 

خوشه
تعداد افرادگیرنده خدمات آسیب های اجتماعی 

 بهزیستی

نسبت تعداد افرادگیرنده خدمات آسیب های 

 نفر11111به ازای  اجتماعی بهزیستی

بوشهر

دشتستان

گناوه

کنگان

جم

111.14میانگین در استان
3233واریانس

61.14انحراف معیار
261.21 دامنه تغییرات

 1534استان، یمارمنبع: سالنامه آ

 
o  نفر  11111نسبت تعدادافراد گیرنده خدمات اعتیاد بهزیستی به ازای هر  

سناد منتشرشده  ااین حوزه مربوط به از معتادین وجود ندارد و تنها آمار مستند مربوط به  یباتوجه به اینکه آمار دقیقمتاسفانه 

سی این شاخص، تعداد افرادی که از مراکز بهزیستی خدمات در سالنامه های آماری در دسترس همگان می باشد، برای برر

نفر محاسبه شده است.این شاخص از این  11111مختلف توان بخشی و ... می گیرند نسبت به جمعیت شهرستان و به ازای هر 

 منظر که می تواند هزینه های اجتماعی و اقتصادی جامعه را افزایش دهد، قابل توجه است. 

ه خدمات افراد گیرندخوشه گناوه کمترین تعداد درهریک از خوشه های تعریف شده درسطح استان،  باتوجه به جمعیت

گانه بسیار 5براساس داده های این اسناد، دامنه توزیع این شاخص در سطح خوشه های  گزارش شده است. توسط بهزیستی

می باشد که نسبت به  224.46نگان بیش از واحدی می رسد.این نسبت در خوشه ک 146.62گسترده بود و به اختالفی بین 

 سایر خوشه های دیگر رقم بسیار قابل توجهی می باشد.
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 نفر11111: نسبت تعداد افراد گیرنده خدمات اعتیاد بهزیستی به ازای هر115جدول 

 تعداد افراد گیرنده خدمات اعتیاد بهزیستیخوشه
مات اعتیاد نسبت تعدادافراد گیرنده خد

 نفر 11111بهزیستی به ازای هر

بوشهر

دشتستان

گناوه

کنگان

جم

121.64میانگین در استان
5144واریانس

41.45انحراف معیار
146.62 دامنه تغییرات

 1534استان، یمنبع: سالنامه آمار

 

 کننده تقویتاخص های انتخابی بررسی مجموعه ش 

در راستای بررسی شاخص هایی که تقویت کننده تعادل های اجتماعی در سطح خوشه ها وشهرستان های استان می 

شاخص ارزش ها وهنجارها، حمایت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و روابط  5باشند، مقادیر مجموعه ای از 

قرار گرفته  ارزیابی ن، طراحی و توزیع پرسشنامه در سطح خوشه های تعریف شده مورد بررسی واجتماعی با استفاده از تدوی

 است.

o رعایت ارزش ها و هنجارها 

. نکته متفاوت است یادارد و در هر جامعه یبستگ یاریدارند به عوامل بس یشتریب تیدر جامعه اهم ییهاچه ارزش کهنیا

و  داریانسبتاً پ ،یقو یالتیها تما. ارزشگرددیو در طول زمان متفاوت م ردیپذیم رییها در جامعه تغارزش نکهیا گریمهم د

 کنندیم تیکنش را هدا یابیها جهتهمراه است. هنجارها و ارزش یستادگیها معموالً با اآن یهستند که دگرگون ییربنایز

موجود در جامعه را  یهاارزش توانیس مدارد، پ طشیمح یراجتماعیو غ یاجتماع یایکه کنشگر با اش یبطروا یعنی

 یهاباشد کنش تیاهم یدارا یچه نوع ارزش نکهیها دانست. در هر جامعه بر حسب اآن یاعضا یهاکنش کنندهتیهدا

آن جامعه  لیدهنده تمانشان یاآن در جامعه رشیپذ وها و هنجارها وجود ارزش نکهیبود. ضمن ا میرا شاهد خواه یمتفاوت

  است. یام و استحکام اجتماعبه انسج

باتوجه به نتایج داده های استخراج شده در خصوص گویه های مختلف مولفه رعایت ارزش ها و هنجارها، مشخص می 

می باشد  115.13این شاخص در خوشه بوشهر ونواحی مجاور آن، به مراتب کمتر از میانگین استانی آن که معادل  گردد،
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جمعیت بیشتر در خوشه بوشهر به عنوان مرکز استان ومسائل ناشی از آن تاحدودی رعایت گزارش شده است. باتوجه به 

 ارزش ها و هنجاریها کمرنگتر شده است.

مجموعه شهرستان های واقع در خوشه بوشهر و دشتستان پایین تر از میانگین استانی هستند. دامنه تغییرات نشان می دهد 

ه بوشهر و خوشه گناوه بیشترین تفاوت وجود دارد. دامنه تغییرات در سطح خوشه که رعایت ارزش ها و هنجارها بین خوش

واحد می باشد. از نظر تحلیل این شاخص خوشه گناوه وضعیت مناسبتری از سایر خوشه های دیگر  6.11های استان حدود 

 در سطح استان دارد.

 گانه5خوشه های : رعایت ارزش ها و هنجارها در  116جدول 

 رعایت ارزش ها و هنجار  خوشه

 111.44 بوشهر

 114.56 دشتستان

 114.45 گناوه

 114.13 کنگان

 115.25 جم

 115.13 میانگین در استان

 4.66 واریانس

 2.16 انحراف معیار

 6.11 دامنه تغییرات

 سرمایه اجتماعی منبع: تحلیل مشاور بر اساس پرسشنامه های                           

o حمایت اجتماعی 

آن را  توانیمثال م یشده است.  برا فیتعر یاست که به اشکال و طرق مختلف یچند بعد یمفهوم یاجتماع تیحما

 د.نمو فیع تعراز مناب یامبادله کی ایمقابله با استرس  یبرا یبه عنوان امکانات گرانیمنبع فراهم شده توسط د کیعنوان به

ایج تحلیل داده های استنتاجی از پرسشنامه های توزیع شده،در خصوص مولفه حمایت اجتماعی در سطح باتوجه به نت

شود. از نظر توزیع این شاخص در خوشه بوشهر مردم احساس حمایت اجتماعی دیده می  6.6استان، دامنه تغییراتی حدود

درصد مردم بیان داشته اند که از حمایت اجتمتاعی  56.36کمتری نسبت به سایر خوشه های استان دارند. به  صورت میانگین  

برخوردار هستند این در حالی است که  از این منظر در خوشه های کنگان وجم  از میانگین استان بیشتر هستند. انحراف معیار 

ان در خوشه واحدی را نشان می دهد. جدول زیر تفاوت های بهره مندی از حمایت اجتماعی را از منظر شهروند 2.45تفاوت

 گانه استان نشان می دهد. 5های 

هرچه این عامل در سطح خوشه های تعریف شده در استان بیشتر باشد، می توان گفت که روابط اجتماعی و برخوردهای 

حمایتی آنها از همدیگر بیشتر می باشد. بیشترین تغییرات قابل مشاهده از این منظر بین خوشه بوشهر و جم دیده می شود. به 
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نظر می رسد در جوامعی که جمعیت کمتری وجود دارد و هنوز روابط خوشاوندی و رودر روی افراد بیشتر باشد، به همان 

 اندازه نیز میزان برخورداری افراد از حمایت های اجتماعی نیز بیشتر خواهد بود.

 گانه5حمایت اجتماعی در خوشه های  : 117جدول 

 اجتماعی حمایت خوشه

 52.85 بوشهر

 56.16 دشتستان

 56.47 گناوه

 59.10 کنگان

 59.75 جم

 56.36 میانگین در استان

 6.11 واریانس

 2.45 انحراف معیار

 6.61 دامنه تغییرات

 منبع: تحلیل مشاور بر اساس پرسشنامه های سرمایه اجتماعی                                      

o یمشارکت اجتماع 

بین میزان مشارکت اجتماعی افراد در جامعه و تحقق توسعه رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد، مشارکت اجتماعی از 

ساختارهای جمعی را پایدار کند. با توجه به پیشینه  تواندیممردمی و توانمندی جامعه  افتهیسازمانطریق بسیج نیروهای 

عی، آمارها و ارقامی که از پیمایش مشاهده شده است نشانگر این است که  رضایت یخش ایران در زمینه مشارکت اجتما

 مشارکت اجتماعی امروزه در حال طی کردن یک روند نزولی است.

یازمند گرفت که تحقق مشارکت ن نظرفراهم آورد باید در  یاجامعهبرای اینکه بتوان مشارکت حداکثری اجتماعی را در 

امه های .باتوجه به نتایجی که از استخراج پرسشندر ابعاد مختلف باید در نظر گرفته شودفراهم کردن بسترهایی است که 

تدوین شده بدست امده در سطح خوشه های مختلف بدست آمده است، مشخص می گردد از نظر این مولفه بین خوشه های 

شود. به صورت متوسط در سطح تعریف شده، تفاوت چندانی از منظر تمایل به مشارکت در کارهای اجتماعی دیده نمی 

تمایل به مشارکت اجتماعی در امور مختلف را دارند. خوشه گناوه دارای  بیشترین ارزش تعریف  درصد  53.61استان حدود

شده از نظر مشارکت شهروندان خود در امور و فعالیت های اجتماعی می باشد. نتایج این تحلیل نشان می دهد که کمترین 

وندان در خوشه بوشهر در زمینه فعالیت های اجتماعی دیده می شود. با اندک تفاوتی خوشه دشتستان میزان مشارکت شهر

ردیف بعدی با مشارکت کمتر شهروندان در زمینه فعالیت های اجتماعی نسبت به میانگینی که در کل استان مشاهده  در نیز

 می گردد می باشد.
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 گانه 5رکت اجتماعی در خوشه های : نحوه مشا 118جدول 

 مشارکت اجتماعی خوشه

 57.48 بوشهر

 57.99 دشتستان

 61.22 گناوه

 58.47 کنگان

 59.40 جم

 53.61 میانگین در استان

 1.41 واریانس

 1.12 انحراف معیار

 1.44 دامنه تغییرات

 ساس پرسشنامه های سرمایه اجتماعیمنبع: تحلیل مشاور بر ا                                         

 

o اعتماد اجتماعی 

این  برخوردار ساخت و نفساعتمادبهرا از  هاتوده توانیمبر اصول توسعه خود گردان است که  دیتأکاعتماد اجتماعی 

قصد  ، نیبه اتحول روانی برای مشارکت و توسعه هر دو حائز اهمیت اساسی است. بر اساس نظریه کنش موجه آیزن و فیش 

که مردم به نتایج  وندشیممستقیمی بر رفتار، از جمله رفتار مشارکتی دارد. اکثر رفتارها به این دلیل انجام  ریتأثو نیت افراد 

فرد به  یشاثربخ. در نظریه مطرح شده زنندیمنتایج دست به انتخاب منطقی  یاپارهو برای حصول  کنندیماعمال خود فکر 

ست دست ا کنندهنییتعو  اثرگذارو اگر ارزیابی وی این باشد که عمل او  کندیمد در جامعه توجه عمل خو یاثرگذارمیزان 

وی  عمل یاثربخشمیزان  دربارهفردی  یهاقضاوت، اگرچه. کندیم یخوددارغیر این صورت از آن  و دربه انجام آن میزند 

 .آوردیمت بستگی به اطالعاتی دارد که وی از محیط و از سوابق گذشته به دس

باتوجه به داده های بدست آمده مشخص می گردد که از نظر نحوه نگرش افراد به نحوه اعتماد اجتماعی مردم در سطح 

در خوشه بوشهراعتماد اجتماعی به نسبت میانگین استانی دارای کمترین امتیاز می باشد. این داده ها  خوشه های تعریف شده،

با توجه به ویژگی های اجتماعی و جمعیتی که دارد، نسبت به شهروندانی که در خوشه  نشان می دهدشهروندان خوشه بوشهر

واحد کمتر به اعتماد اجتماعی جامعه اطمینان دارند.باتوجه به میانگین استانی  21.16گناوه مورد بررسی قرار گرفته اند حدود

ماهیت  رخوردار می باشد. از انجا که این شاخصخوشه بوشهر به نسبت سایر خوشه های دیگراستان از کاستی های بیشتری ب

مثبتی دارد نبود آن به معنای ضرورتی برای ایجاد زمینه هایی در برنامه ریزی آتی استان برای ارتقای کیفیت این امور خواهد 

 بود.
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 گانه5: نحوه توزیع اعتماد اجتماعی در خوشه های 119جدول 

 اعیاعتماد اجتم خوشه

 166.24 بوشهر

 180.16 دشتستان

 186.61 گناوه

 183.59 کنگان

 177.77 جم

 143.34 میانگین در استان

 43.61 واریانس

 6.66 انحراف معیار

 21.16 دامنه تغییرات

 اجتماعی منبع: تحلیل مشاور بر اساس پرسشنامه های سرمایه                                                         

 

o روابط اجتماعی 

جام انس یو آرزوافراد پراکنده  کردنجمع دورهماصطالح رابطه اجتماعی امروزه در سه معنای میل به باهم زیستن، عزم 

. زندگی در جامعه هر موجود انسانی را از بدو تولدش در رابطه وابستگی متقابل با رودیمکل جامعه در کل به کار  ترمحکم

اساسی انسان اجتماعی است. نیاز به حمایت در برابر نامالیمات زندگی  ازیدو ن. رابطه اجتماعی پاسخگوی دهدیمدیگران قرار 

جامعه  تا چه اندازه به دیگران و به در جامعهکه انسان  مینیبیمو نیاز به بازشناسی احترام به شخصیت فردی. از این لحاظ 

 وابسته است.

کنگان و دشتستان و بوشهر و گناوه را شاید بتوان نشان از یک بحران رابطه اجتماعی  درصد کم رابطه اجتماعی در خوشه

 شدتبهاجتماعی و فرهنگی است  یهازشیآمو  هاتحرکامروزه شهرهای جدید بهترین محل برای  کهیدرحالدانست . 

هروندان سی نحوه اعتماد اجتماعی ش. برراست قرارگرفتهاجتماعی و فرهنگی  یهایجدار بندفرآیندهای جدایی و  ریتأثتحت 

واحد می باشد.  6.64گانه 5دامنه تغییرات این مولفه بین خوشه های در خوشه های مختلف به مولفه اعتماد نشان می دهد که 

روابط اجتماعی نسبت به میانگین استانی در این زمینه مشاهده می شود. باتوجه به نتایج در خوشه کنگان کمترین نگاه به 

یری گاز میانگین متوسط استانی بدست آمده است. شکل ت آمده از داده های پرسشنامه، تنها در خوشه جم، امتیازی باالتربدس

روابط اجتماعی محدوتر نسبت به سایر خوشه های استان می تواند ناشی از مهاجرپذیری این خوشه وشناخت کمتر افراد آن 

 نسبت به سایر شهروندان دیگر می باشد.
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 : نحوه توزیع روابط اجتماعی121ل جدو

 روابط اجتماعی خوشه

 170.49 بوشهر

 170.82 دشتستان

 170.53 گناوه

 167.92 کنگان

 174.56 جم

 170.87 میانگین در استان

 4.52 واریانس

 2.11 انحراف معیار

 6.64 دامنه تغییرات

 منبع: تحلیل مشاور بر اساس پرسشنامه های سرمایه اجتماعی                                                                          

 

انجام  بخش فرهنگی پس ازدرهمانطور که در تشریح مدل مفهومی این بخش نیز بیان گردید، همچون بررسی عدم تعادل 

رسمی منتشر  گانه،از اسناد معتبر و5از خوشه های  مراحل قبل، شناسایی شاخص ها و استخراج داده های مربوط به هریک

ستفاده شده ا از روش تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس، جهت ارزیابی وضعیت تعادل های اجتماعی وتوزیع پرسشنامه شده

 است.

ده ش با استفاده از این تکنیک متناسب با الگوریتمی که در محاسبه آن وجود دارد، توزیع هریک از شاخص های بررسی

فوق، در نگاهی تلفیق وبه صورت سیستمی مورد تحلیل قرار می گیرند.از مزیت های استفاده از این تکنیک ومدل تصمیم 

 گیری قابلیت تعمیم تفسیر به اشکال مختلف ومتفاوت نسبت به نحوه کاربرد آن در قالب موضوعات متفاوت می باشد. 

ه تلقی شده وهرچه خوشه ای دارای فراوانی کمتری از آن نوع شاخص های محدودکننده توسعه اجتماعی محدودکنند

شاخص ها باشد در دستیابی به تعادل های اجتماعی کارایی بیشتری دارد.اما شاخص های تقویت کننده تعادل های اجتماعی 

ارای ین شاخص ها دبودن آنها مزیت و نبود آنها ضعفی برای خوشه به شمار می رود. بنابراین هرچه خوشه مورد نظر از نظر ا

 برخورداری بیشتری باشد، از نظر تحلیل حاضر بهتر تلقی می گردد.

زیرساخت هایی است که مسئله تعادل گانه در رده های مختلف به معنای بودن ویا نبود 5قرارگیری هریک از خوشه های 

ی دارای دمدت استان بایستی نواحی که به نوعبرنامه ریزی بلن راین در زمینهبناب های اجتماعی را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

 .دواز میانگین استانی در پایینتری قرار دارند مورد توجه ویژه قرار گیر عدم تعادل های اجتماعی هستند
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مفهوم عدم تعادل های اجتماعی خود به مفهوم نبود زیرساخت ها و امکاناتی است که کیفیت زندگی اجتماعی مردم را 

به اشکال گوناگون مورد توجه قرار می دهد می باشد، بنابراین ایجاد زمینه ها و چهارچوبی که کیفیت  در نواحی مختلف و

 زندگی مردم را ارتقاء می بخشد ا نظر شاخص های تعریف شده باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

تان های بررسی شده خوشه دشتسهمانطور که نتایج تحلیل بررسی تعادل های اجتماعی نشان می دهد، از نظر مجموع شاخص 

ت به سایر خوشه های دیگر می باشد واز نظر وضعیت تعادل های اجتماعی از سایر خوشه ها دارای دارای وضعیت بهتری نسب

وضعیت مناسبتری است. خوشه بوشهر هرچند که کانون اصلی جمعیت و سکونت در منطقه محسوب می گردد، اما باتوجه 

خص های مطرح شده مطرح شده دارای جایگاه و شرایط مناسب نیست. بنابراین ضروری است به روندی که در خصوص شا

در زمینه برنامه ریزی های آتی راهکارهایی برای ارتقای کیفیت زندگی و به ویژه مواردی که می تواند به چه به صورت 

 قرار گیرد. مستقیم ویا غیر مستقیم، کیفیت اجتماعی ساکنان را مورد توجه قرار دهد مد نظر

باتوجه به میانگین استانی نحوه بهره مندی خوشه ها، تنها امتیازنهایی خوشه های دشتستان وگناوه باالتر ازمیانگین استانی قرار 

امتیاز می باشد از محاسبه تفاوت  1.261دامنه نوسان بین بهره مندترین و کم امتیازترین خوشه درتحلیل نهایی حدود  دارند.

و خوشه جم بدست آمده است. آمار ها حاکی از آن است که به جز در این خوشه ها تفاوت زیادی نسبت  خوشه دشتستان

 به خوشه ها در حالت کلی وجود ندارد.

 گانه5خوشه های در اجتماعی وضعیت بهره مندی  و عدم تعادل های  121جدول 

رتبهامتیازشهرستان
بوشهر

تاندشتس

گناوه

کنگان

جم

1.546میانگین امتیازها
1.116واریانس

1.165انحراف معیار
1.261 دامنه تغییرات

 منبع : مطالعات مشاور   

بترین دارای مناس ی بررسی شده، در صورتی که وضعیت خوشه دشتستان را به عنوان خوشه ای که از منظر شاخص هااما 

، سایر خوشه هایی که دارای وضعیت و امتیاز نهائی پایین تری نسبت به درنظر گرفتوضعیت از نظر تعادل های اجتماعی 

عیت تعادل بررسی وض .نامساعدتری خواهد بودبه نوعی وضعیت تعادل اجتماعی در آنها در شرایط خوشه دشتستان می باشند 
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که تنها خوشه دشتستان و گناوه امتیازی باالتر از میانگین کلس در استان کسب های اجتماعی در قالب خوشه نشان می دهد 

 گانه را از منظر شاخص تعادل اجتماعی نشان می دهد.5نمودار زیر وضعیت بهره مندی خوشه های کرده اند. 

 اجتماعی گانه را از منظر شاخص تعادل5وضعیت بهره مندی خوشه های :  38نمودار 

 
 

 یافته ها جمع بندی

توان گفت جمعیت بوشهر همچنان جوان است اگرچه مثل کل ساله می 11تا  21گروه سنی  %16سن: با توجه به عدد 

وههای ترین میزان سرمایه اجتماعی در بین گرکند. مسأله مهم این است پایینکشور شیب مالیمی به سمت سالمندی را طی می

ی و ریزی و توسعه اقتصادی، اجتماعگروه است که با توجه به اهمیت این گروه سنی به لحاظ برنامه سنی متعلق به همین

 شود.ای، ضرورت مطالعه و بررسی بیشتر جهت افزایش سرمایه اجتماعی این گروه آشکار میسیاسی در هر جامعه

ین موضوع ربط داد که در مراجعه اند که باید به ادرصد مرد بوده 61درصد زن و  16جنسیت: سهم پاسخوگویان 

دادند و در صورت نبود سرپرست خانوار که معموالً اند که غالباً مصاحبه را انجام میپرسشگران به درب منازل این مردان بوده

دان از رگردد که زنان در حضور ماند. این مسأله البته به ساختار سنتی خانواده برمیمردان هستند، زنان مصاحبه را انجام داده

ی اامکان کنشگری اجتماعی کمتری برخوردارند. به همین ترتیب سرمایه اجتماعی مردان بوشهر از زنان باالتر است که یافته

شود و هم تهدید. فرصت از آن جهت که به دلیل است برخالف کالنشهرهای کشور در سطح ملی که هم فرصت تلقی می

شود یریزی استان یک مزیت محسوب مایه اجتماعی باالتر آنان در توسعه و برنامهنقش بیشتر مردان در اقتصاد و جامعه، سرم

درصدی زنان از جمعیت استان، سطح مشارکت و سرمایه  51اما این یافته تهدیدی هم در خود دارد که با توجه به سهم 
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 در جهت افزایش نقش و سهم زنانهای توسعه شود. لذا ضروری است اجتماعی پایین آنان، مانعی برای تحقق مناسب برنامه

 های فرهنگی در دستور کار قرار گیرد.های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، آموزشاستان در برنامه

نکته قابل مالحضه سرمایه اجتماعی باالتر افراد مطلقه نسبت به متاهل و یا مجرد ها بود که دلیل اصلی آن را می توان  

اب از وضعیت آینده کشور، برای سرپرستان خانوار ذکر کرد که باعث بدبینی و یأس مشکالت اقتصادی و نگرانی و اضطر

 شده بدیهی است که این مسائل بر میزان سرمایه اجتماعی آنان اثر گذار باشد.

میزان اعتماد به همسر و خانواده همسر به نسبت پدر و مادر و حتی خواهر و برادر کمتر است و این یافته در مقایسه بین 

 عتماد افراد به خواهر و برادر خود در مقایسه با همسر، نیازمند مطالعه و کاوش های میدانی بیشتری است.ا

تحصیالت: این که در ایران بین تحصیالت و سرمایه اجتماعی رابطه معکوسی وجود دارد، از موانع مهم توسعه ملی   

  رابطه در کدام سطح از سرمایه اجتماعی شدت و اثر بیشتری دارد.ای اندیشید. منتهی باید دید این است که باید برای آن چاره

ماری های مختلف تحصیلی، تفاوت آبا توجه به نتایج مشخص شد که از لحاظ سرمایه اجتماعی درون گروهی بین گروه

ایی،سیکل، )ابتدمعنادار وجود دارد. همچنین بین سرمایه اجتماعی درون گروهی افراد بی سواد و تمام گروهای تحصیلی دیگر

دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس( تفاوت آماری معنادار وجود دارد. بین سرمایه اجتماعی درون گروهی افراد دارای 

مدرک تحصیلی ابتدایی با افراد بیسواد، دارای مدرک  دیپلم وکاردانی تفاوت آماری معنادار وجود دارد. همچنین بین 

ماعی درون گروهی افراد دارای مدرک سیکل با افراد بی سواد و فوق دیپلم تفاوت معنادار وجود میانگین نمره سرمایه اجت

دارد. بین نمره سرمایه اجتماعی افراد دارای مدرک تحصیلی دیپلم با  افراد بی سواد، ابتدایی و سیکل تفاوت معنی دار وجود 

 دارد.

 روستا و شهر:  

درون گروهی روستایی نسبت به شهری است. و البته به طور طبیعی سرمایه نکته جالب کمتر بودن سرمایه اجتماعی 

اجتماعی برون و فرا گروهی روستائیان کمتر از مناطق شهری بوشهر بوده است. نتایج نشان داد که میانگین سرمایه اجتماعی 

 ( است. 41/416( بیشتر از شهرنشینان)44/416در بین روستائیان)

مردم بوشهر احساس تعلقشان به خارجی ها زیاد و یا متوسط است که نشانه خوبی برای جلب  % 51جالب این که حدود 

 و جذب سرمایه خارجی است.

به نظر می رسد رعایت حقوق شهروندی در استان ضعیف است. و به غیر از آزادی در عقاید و برگزاری مراسم مذهبی 

ان، انتقاد از مسئولین، احترام به آبرو و حیثیت افراد، اثر گذاری بر سایر آزادی ها و احترام و کرامت انسانی شامل آزادی بی

 تحوالت سیاسی و... ضعیف است.
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در بخش اعتماد به گروههای اجتماعی یافته های تحقیق استانی با نتیجه و پیمایش های مشابه ملی همخوانی دارد و متاسفانه 

ین پاسخگویان برخوردارند که بنگاه داران، قضات، نمایندگان مجلس گروه های اجتماعی موثری از میزان اعتماد پائینی در ب

و فعاالن سیاسی از جمله آن بوده که تا کنون برنامه هایی هم برای افزایش اعتماد این گروه ها و اصناف انجام نشده است. در 

ه تاثیر احساس عدالت و امنیت در جامع بحث اعتماد به نهادها هم، دادگستری و قوه قضائیه از اعتماد پائینی برخوردارند که بر

گذار است. اگر چه متاسفانه در همان اعتماد به نهادها باز هم مثل اعتماد به گروه های اجتماعی کمترین اعتماد را به فعالین 

سیاسی مثل احزاب و مطبوعات و روزنامه نگاران ارزیابی کرده اند. ضمن آن که مجلس شورای اسالمی و به خصوص صدا 

از اعتماد نسبتاً پائینی برخوردارند. باید متذکر شد که  23/1و  25/1سیما به لحاظ جایگاه و اهمیت ضریب تاثیر به ترتیب با  و

 بیمارستان ها و مراکز درمانی از اعتبار خوبی در بین مردم برخوردارند.

ردم مشارکت خود را متوسط درصد م 44در موضوع مشارکت اجتماعی استان  از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و 

 ارزیابی کرده اند.

در ارتباط با حمایت اجتماعی: جالب این که اگر چه مردم بوشهر احساس تعلق خوبی نسبت به غیر ایرانی ها و یا خارجی 

را  تها اظهار کردند اما هیچگونه انتظار حمایتی از بیگانگان نداشته و در بخش حمایت اجتماعی کمترین میزان انتظار حمای

به افراد غیر ایرانی اختصاص داده اند که نشان از عزت نفس مردم استان و عدم احساس وابستگی به خارجی  65/1با میانگین 

را از اعضای خانواده  46/4ها علی رغم احساس همدلی و احترام دارند. در همین متغیر بیشترین انتظار حمایت با میانگین 

رمایه اجتماعی درون گروهی اشاره دارد اما انتظار حمایت کم از نهادهای دولتی و غیر دولتی دارند که اگر چه بر باال بودن س

 نشان از اعتماد پایین پاسخگویان به این نهادهاست که در نوع خود آسیبی جدی به حساب می آید.

 41درصد خوب و  3/52همانطور که حدس زده می شد بیشترین سهم سرمایه اجتماعی استان را سطح درون گروهی با 

درصد پایین و فرا گروهی  31درصد پایین تبیین می کرد که سطح برون گروهی سرمایه اجتماعی با  4درصد باال در برابر فقط 

درصد پایین سایر سطوح سرمایه اجتماعی را تشکیل می دادند که باید گفت بیشترین سهم پایین یا متوسط بودن سرمایه  64با 

ن گروهی و فرا گروهی است. اما در سطح درون گروهی باید گفت سرمایه اجتماعی استان از وضعیت اجتماعی مربوط به برو

 بسیار مطلوبی برخوردار است که این یافته در مقیاس های توسعه می تواند عامل بازدارنده هم محسوب شود.

شامل  یگروه اصل 1در قالب  یشاخص فرهنگ 3عدم تعادل های فرهنگی از مجموعه  در زمینه بررسی وضعیت تعادل یا

 یسرانه مجتمع ها،نفر 11111هر یشهرستان به ازا ینسبت کتابخانه ها)شامل : یفرهنگ یدیگروه منابع تول یشاخص ها

 (،نفر11111هر یمنتشر شده به ازا یتعداد هفته نامه ها ،هر نفر  یبه ازا  یشینما ین هاوسال  راهافرهنگس ،یوهنر یفرهنگ

 تینسبت به جمع شینما یسالن ها شینسبت گنجا، نفر( 11111 ی)سرانه موجود سمن ها به ازا ینگگروه مشارکت فره
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شهرستان،  تیکتابخانه ها به جمع ی)شامل :  درصد نسبت اعضایگروه مصارف فرهنگو نفر1111 یشهرستان به ازا

 نفر (11111هر  یبه ازا نماهایس شیو نسبت گنجا شهرستان  تینسبت به جمع یدیتول یها مهدرصدنسبت تماشاگران  برنا

نتایج این تحلیل نشان می دهد که شهرستان تنگستان نسبت به سایر شهرستان های استان دارای وضعیت ب شده است. اانتخ

 مناسبتر و به نوعی تعادل بیشتری می باشد.

اصلی محدودکننده شاخص در قالب دو گروه  3عیت عدم تعادل های اجتماعی نیز از مجموعه ضدر خصوص بررسی و

خوشه اصلی شامل خوشه بوشهر، دشتستان، گناوه،کنگان ودیلم مورد بررسی  5وتقویت کننده تعادل های اجتماعی در قالب 

قرار گرفته است. نتایج این تحلیل نیز نشان داد که برخالف خوشه بوشهر که انتظار می رود به عنوان مرکز استان دارای 

 و تعادل های اجتماعی باشد، خوشه دشتستان درای جایگاه مناسبتری می باشد.وضعیت بهتری از نظر شرایط 

در استان بوشهر با سه نوع عدم تعادل مواجه هستیم. عدم تعادل در توزیع جمعیت، عدم تعادل در نهایت می توان گفت 

جزو  اه بوشهر مطابق یافته در توزیع تسهیالت و امکانات فرهنگی و عدم بهرمندی و تعادل در شاخص های اجتماعی. استان

ستانی با عدم تعادل نیز همراه است. ا ،استان های نسبتا محروم از نظر برخورداری از تسهیالت فرهنگی است که این محرومیت

امعه ای که چنین ج  نامتناجس. مهاجرپذیرترین استان هاست و پُر است از نگرش های فرهنگی و قومیتی متنوع و گاهاً ازکه 

لزوم توسعه فرهنگی متوازن بسیار ضروری می نماید. این جاست که باید  ،در آن هستیمبرخوردهای فرهنگی شاهد همواره 

ق یاز کاردکرد های تسهیالت و زیرساخت های فرهنگی صحبت کرد که مهمترین آن ایجاد توازن در توسعه فرهنگی از طر

ت به تفاوت های فرهنگی خود نسبت به سایر افراد جامعه سازی مردم نسبه اانتقال ارزش های فرهنگی و اجتماعی و آگا

است. در بوشهر این عدم تعادل فرهنگی به نوعی منجر به عدم تعادل در بهره مندی و تعادل در شاخص های اجتماعی نیز 

 زانوجود میو  شده است. سرمایه اجتماعی ضعیف)مخصوصا سرمایه اجتماعی برون گروهی( در برخی خوشه های جمعیت 

بحث کلی در انواع سرمایه اجتماعی این است که هر  این امر است. ق نشانگراطباالیی از آسیب های اجتماعی در برخی من

شکلی از سرمایه اجتماعی برای نیازهای خاصی از جامعه مفید بوده و البته مضراتی هم)ضربه به فردیت در درون گروه، 

نشان داد سرمایه اجتماعی درون گروهی  ها همانطور که یافته  ( در پی دارد.محرومیت و به حاشیه رانده شدن بیگانگان و...

ندهایی پیوهمچنین کند. مکان بسیج عمومی و انسجام درونی جامعه را فراهم میا و  در استان بوشهر وضعیت مطلوبی دارد

هداف د افراد و منابع را حول محور اتوانکند که به طور مؤثری میسطح باالیی از همبستگی در میان ساختار گروه ایجاد می

اما در خصوص سرمایه اجتماعی برون گروهی وضعیت متفاوت است. یکی از مهمترین نکات در مشترک بسیج کند. 

خصوص تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی در استان بوشهر، وضعیت نامطلوب یا میزان پایین سرامایه اجتماعی برون گروهی 

جزو مهاجرپذیرترین استان های کشور است و همانطور که در بحث عدم تعادل های اجتماعی و  است. چرا که استان بوشهر

فرهنگی مطرح شد قومیت ها و نگرش های فرهنگی گاه متضاد و غیر متجانس متعددی کنار هم قرار می گیرند از آن جا که 
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و خشد بماد به دیگران را ایجاد و توسعه میاعت ،بخصوص در میان گروههای قومی و نژادی به تدریج و طی زماناین مولفه 

نوآوریهای  ها وهای اجتماعی بین گروههای نامتجانس اشاره داشته که از آن طریق سهیم شدن و تبادل اطالعات، ایدهشبکهبه 

 ورد.آکنند، بوجود میگروههای متفاوت را مهیا کرده و یک اجماع در میان گروههایی که منافع متنوعی را نمایندگی می

مردم بوشهر تا نیم قرن پیش، کامال متکی بر منابع طبیعی و محلی خود از جمله دریا و ماهیگیری و کشاورزی بوده اند. 

 هاین امر نوعی استقالل و عدم وابستگی مخصوصا از منظر اقتصادی برای مردم بوشهر ایجاد می کرد. اما بعد از احداث نیروگا

تا حدودی تحت تاثیر عوامل بیرونی قرار گرفت. انسان بوشهری شاهد استفاده از منابع و ثروت ها و ورود صنایع، این استقالل 

طبیعی سرزمین خود بوده است )مانند اکثر استان های جنوبی نفت خیز( بدون آنکه منافع چندان چشمگیری برای آن ها داشته 

شاهد رفا، پیشرفت و آبادانی نبوده و نیستند.(. این باشد. )با توجه به سرمایه های عظیمی که حاصل می شد، مردم بوشهر 

فرایند برای مردم بوشهر نوعی بدبینی ، تلخی و تضعیف روحیه تیمی بوجود آورده است که باعث عدم اعتماد به برنامه های 

ست. چرا که اط امنطقه ای و ملی در سطوح فرا استانی میشود. این پدیده با میزان پایین سرمایه اجتماعی فراگروهی در ارتب

و منابع  تواند قدرتاین نوع از سرمایه اجتماعی با ایجاد ارتباط میان بخش دولتی، بخش غیر دولتی و خصوصی و جامعه می

 .را در هم جمع کرده و توسعه پایدار و رفاه را در جامعه و بخصوص گروههای محروم و در حاشیه را باعث شود
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 منابع:

 صدیقی و محمدعلی فیروزجائی، ع، حسن احمدی 

 طرح اسالمی، دفتر فرهنگ و ارشاد وزارت بوشهر، در پیمایشی های یافته ، ایرانیان نگرش های و ارزش ها 

 اول( )موج ، 1381 تابستان ملی، های

  .برداری از زمین و های بهره. بررسی سرمایۀ اجتماعی در انواع نظام1134ازکیا، مصطفی و فیروزآبادی، سید احمد

 . 63-44. صص 1134، بهار 11برداری دهقانی به تعاونی. فصلنامه علوم اجتماعی. شماره مؤثر بر تبدیل بهرهعوامل 

 1131ی روستایی ایران، تهران، نشر نی، ی روستایی با تأکید بر جامعهازکیا، مصطفی و غفاری، غالمرضا، توسعه. 

 1131ان، نشر کلمه، شناسی توسعه، تهرازکیا، مصطفی و غفاری، غالمرضا، جامعه. 

 1166، مرداد 2ی تازد، تدبیر، شمارهی تکنولوژی میاسدی، علی، توسعه بر جاده. 

 1154ها و مفهوم فرهنگ، انتشارات مرکز اسناد فرهنگی آسیا، تهران، آشوری، داریوش، تعریف. 

 های بنیادی وزارتهشقلم، تهران، مرکز پژوی عبدالحمید زرینی فرهنگی، ترجمهآگوستین، ژیرار، توسعه 

 .1142فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

 (بررسی سرمایه اجتماعی درون و برون گروهی بر رشد اقتصادی استانهای 1135امیری،میثم و رحمانی، تیمور)

  ایران،فصلنامه جستارهای اقتصادی، سال سوم شماره ششم

 ،سمت تهران: ،لرضا فاض ترجمۀ ،روشهای تحقیق در علوم اجتماعی(. 1131) ارل ببی. 

 36تا  41، ص 1144، 24ی ی برنامه و بودجه، سال دوم، شمارهی فرهنگی پایدار، مجلهبراتی، ناصر، توسعه.  

 ،باقر ساروخانی، تهران: کیهان، ترجمۀ چاپ سوم، جلد دوم ،(. فرهنگ علوم اجتماعی1145) آلن بیرو. 

 هوشنگ نائبی، تهران: روش ۀرجمت، . نحوة انجام تحقیقات اجتماعی(1144. )ال بیکر، ترز. 

  سخن چاپ سوم، تهران: ،. روشهای تحقیق در علوم رفتاری(1131)پاشا شریفی، حسن و نسترن شریفی. 

 ( تحلیل1136پاکیزه، علی .) بوشهر استان فرهنگی وضعیت 

  ،و  22 یارههای نفوذ عناصر فرهنگی بیگانه، فرهنگ، شم، دگرگونی فرهنگی و زمینه1146پناهی، محمدحسین

 .34تا  44، ص 21

 ،امیر آشوب شهر. ص.ب -صبوری احمد ترجمه «فرهنگی توسعه مقاالت مجموعه » ،1131 چنگیز، پهلوان 

 ارشاد اسالمی،تهران. وزارت انتشارات و چاپ  سازمان  شاهی،

 1141، 13و  16ی ی کلک، شمارهی فرهنگی، مجلهی سیاست و توسعهپهلوان، چنگیز، نقد و نظرهایی درباره ،

 .16تا  21ص 
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 ( 1146پیران، پرویز« .))اه ، فصلنامۀ رف«کارپایه مفهومی و مفهوم سازی سرمایۀ اجتماعی )تأکید بر شرایط ایران

 اجتماعی، سال ششم.

 1132ها؛ تهران؛ نشر روزنه؛ ها و فرصتتوحید فام، محمد؛ فرهنگ در عصر جهانی شدن، چالش. 

 فرهنگی توسعه عموان» ،1136 فام،محمد، توحید www.aftab.ir/Articelتهران ، 

 ی غالمعلی فرجادی، تهران سازمان برنامه و بودجه، ی اقتصادی در جهان سوم، ترجمهتودارو، مایکل، توسعه

1146. 

 سمت چاپ دهم، تهران: ،ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. مقدمه(1131) نیا، محمدرضاحافظ. 

 ی قدرت فرهنگی در سیاست خارجی و تأثیر آن بر روند تحوالت جهانی، نشریه خراسانی،رضا، جایگاه و نقش

 .1136، 12ی ی متعال، شمارهفلسفه

  تهران: رشد، چاپ سوم ،مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی(. 1131 )دالور، علی. 

  تهران: رشددهم، چاپ  تربیتی،مشناسی و علو(. احتماالت و آمار کاربردی در روان1134 )دالور، علی 

 ( .پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمۀ هوشنگ نائبی، چاپ پنجم، تهران: نشر نی.1131دواس، دی، ای .) 

  قلم، تهران، کمیسیون ملی ی فاطمه فراهانی و عبدالحمید زریندوپویی، گزاویه، فرهنگ و توسعه، ترجمه

 . 1144یونسکو، 

 ارشاد و وزارت فرهنگ ، بوشهر( و کشور کل های )یافته ، ایرانیان فرهنگی یرفتارها زاده، احمد، رجب 

 1381 پاییز ، ملی های طرح دفتر ، اسالمی

 های ارزیابی فرهنگ، هنر و ارتباطات در کشورهای ها و شاخصرضوانی، محمدرضا؛ مطالعه و تحلیل روش

 . 1135رای عالی انقالب فرهنگی؛ مختلف جهان؛ تهران؛ هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی شو

 سروش انتشارات:  تهران.  اجتماعی آشفتگی یا آنومی. (1143،فرامرز ) پور رفیع. 

 انتشار، سهامی شرکت تهران، کاربردی، شناسی جامعه بر ای مقدمه: جامعه آناتومی ،(1143)فرامرز پور، رفیع 

 ( بررسی1131رئیس دانا، فریبرز .)و بهزیستی علوم ایران، تهران: نشر دانشگاه تماعیاج شناسیآسیب در هایی 

 توانبخشی 

 1ی ی راهبرد یاس، سال اول، شمارهی فرهنگی در ایران، فصلنامهزاهد زاهدانی، سید سعید، در باب توسعه ،

 .62تا  31، ص 1134

 ص 1146، 3ی ارهی علوم اجتماعی، شمهای ایران، نامهیافتگی استانی توسعهاله، سنجش درجهزیاری، کرامت ،

 .114تا  61
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 ،نور. آوای انتشارات :تهران .اجتماعی آسیبشناسی ( 1384 ) ستوده 

 ،اول چاپ آریانا، ندای انتشارات :تهران .ایران اجتماعی مسائل جامعهشناسی ( 1384) ستوده. 

 نور آوای تهران، .اجتماعیشناسی آسیب بر ایمقدمه( . 1131)  هدایت اله، ستوده. 

 ،شناسی اجتماعی. تهران: انتشارات آوای نور(. آسیب1143هدایت اله ) ستوده 

 ( مقدمه1145سرایی، حسن .)گیری در تحقیق، تهران: سمت.ای بر نمونه 

 وزارت فرهنگ بنیادی های پژوهش مرکز .ایران سیاسی فرهنگ ای عشیره مبانی(1376)  محمود .القلم سریع 

 .اسالمی ارشاد و

 سیاسی اقتصادی اطالعات مجله .توسعه بنای سنگ : ایرانی شخصیت دگرگشت(1382)محمود .القلم سریع. 

 مطالعات  و علمی شهای پژوه مرکز .ایران هیافتگی توسع آینده و عقالنیت (1386)  سریعالقلم، محمود

 .خاورمیانه استراتژیک

 1166ردین و اردیبهشت ، فرو25ی القلم، محمود، اصول ثابت توسعه، اطالعات سیاسی اقتصادی، شمارهسریع. 

 1131)  بودجه و برنامه سازمان ، ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعۀ سوم سندبرنامۀ- 

1146 )، 1143 

 ،جامعه در آن اهمیت و فرهنگی توسعه مبانی ضرورت بر تأملی حسن، محمد شربتیان 

   www.anthropology.ir/nodeایران

 ( رویکردهای هفت گانه نظری در بررسی مسائل اجتماعی، الیف ارل 1161ت اهلل )صدیق سروستانی، رحم

 رابینگ، مارتین واینبرگ، تهران: دانشگاه تهران.

  ،1136طرح پهنه بندی استان بوشهر، شرکت پردازش اطالعات نقش کلیک، تهران. 

 ( آسیب1131عبدالهی، محمد .)ول، تهران: انتشارات آگههای اجتماعی و روند تحول آن در ایران، جلد ا 

 ( رسانه1131عبدالهی، محمد .).ها و هویت فرهنگی ملتها )مجموعه مقاالت(، تهران: سروش 

 ی انقالب اسالمی، ها، اندیشهها و فرصتی فرهنگی در انقالب اسالمی: چالشعیوضی، محمدرحیم، توسعه

  .1133، 3و  4ی شماره

 فاضل الریجانی و  مترجمان: ،. روشهای پژوهش در علوم اجتماعی(1131)چاوا و دیوید نچمیاس  ،دفرانکفور

 .سروش رضا فاضلی، تهران:

 ،اساطیر، انتشارات تهران، ایران، اجتماعی مسائل بررسی ،(1144)محمدحسین فرجاد. 



تحل  یربرس  ریزی استان بوشهرسازمان مدیریت و برنامه   
تحل یو فرهنگ  یاجتماع  تی وضع  لی و 

 تان(اس  یاجتماع  هیو سرما یفرهنگ  تی وضع  لی )

 

 
 5002212B0021303011RE105970718 م 

 
131 

 ،ب.ص. شهر آشوب امیر  -ترجمه احمد صبوری« مقاالت توسعه فرهنگی مجموعه » ،1131فریدون، اردالن

 اسالمی،تهران ارشاد وزارت انتشارات و چاپ  انسازم  شاهی،

 1143ی اول، ی پژوهش، شمارهی فرهنگی، فصلنامهفکوهی، ناصر، دولت و توسعه. 

  .های استان بندی سرمایۀ اجتماعی در شهرستان. سطح1136قاسمی، وحید و اسماعیلی، رضا و کامران ربیعی

 . 246-225. صص 21شماره ششم،  اصفهان. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی. سال

 31ی ه، فرهنگ توسعه، شمار2فکران و توسعهقاضیان، حسین، روشن. 

  ،31:  11-14 قرآن. 

  ( .مبانی پژوهش در علوم رفتاری، ترجمۀ حسن پاشا1132کرلینجر، فرد، ان .)زند، تهرانشریفی و جعفر نجفی :

 انتشارات آوای نور.

 ( زندگی 1133کوزر، لیوئیس .)شناسی، ترجمۀ محسن ثالثی، تهران: انتشارات علمی.و اندیشۀ بزرگان جامعه 

 ی اطالعاتسیاسی کشورهای شرق آسیا، ماهنامهی اقتصادیگازرانی، سعید، نقش عوامل فرهنگی در توسعه 

 .64تا  56، ص 1141، 36و  35ی اقتصادی، سال نهم، شمارهسیاسی

 ( جامعه1145گیدنز، آنتونی ،) ،ترجمۀ منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.شناسی 

 ،مرکزنشر  تهران: ،محسن ثالثی، چاپ سوم، ترجمۀ (. پیامدهای مدرنیت1134) آنتونی گیدنز. 

 ( تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمۀ ناصر موفقیان، تهران، 1135گیدنز، آنتونی.)

 نشر نی.

 ( جامعه1136گیدنز، آنتونی .)مۀ حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.شناسی، ترج 

 سال دوم، 1ی ی فرهنگی، پژوهش زنان، شمارهی نقش زنان در توسعهچیان، فاطمه، مالحظاتی دربارهگیوه ،

1131. 

 1132، 22ی ی علوم اجتماعی، شمارهی فرهنگی، فصلنامهی شهری پایدار و توسعهلطیفی، غالمرضا، توسعه. 

 نور،تهران  پیام دانشگاه انتشارات «توسعه شناسی جامعه » (،1132عبدالعلی، ) زاده، لهسایی 

 ای، سرمایۀ اجتماعی و بررسی رابطه بین متغیرهای زمینه(. 1135) زاده عبدالعلیلهساییو ماجدی سیدمسعود

 .115-61(: 4)6 ;زمستان روستا و توسعۀ. رضایت از کیفیت زندگی: مطالعه موردی در روستاهای استان فارس

 گام انتشارات تهران قلم، زرین عبدالحمید ترجمۀ فرهنگ، دربارة علمی نظریۀ ،(1146) برونیسالو نوفسکی،مالی 

  .نو،
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  .ها. فصلنامه رفاه اجتماعی. سال ششم، . تخمین سطح و توزیع سرمایۀ اجتماعی استان1135محمدسعادت، رحمان

 . 165-141. صص 21شماره 

 ( سرمایه اجتم1134محمدی، محمدعلی )اعی و سنجش آن ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 

 ریزی ، بوشهر: معاونت برنامه1161(. سالنامه آماری استان بوشهر 1162ریزی استانداری بوشهر )معاونت برنامه

 استانداری

 1132، 1ی حسنات، ش ی فرهنگی در ایران و جهان، نشریههای توسعهی شاخصمعمار،ثریا، مقایسه. 

 ها،انداز و سیاستگذارینگاهی به جایگاه توسعه فرهنگی در سند چشم  ،اهللصفی ،ملکی www.bashgah.net 

 ( آمار در علوم اجماعی، تهران: نشر نی1131منصورفر، کریم ) 

 گیری سرمایۀ اجتماعی و فراتحلیل عوامل مؤثر بر . شکل1135پور، محمد جواد و فیروزآبادی، سید احمد. ناطق

 . 161-161. صص 1135، پاییز 23عی. شماره آن. فصلنامه علوم اجتما

 1132سید رضا میرطاهر، تهران، نشر قومس،  ینای.جوزف، کاربرد قدرت نرم، ترجمه. 

 ،ها دشواری و موانع ایران در فرهنگی توسعه » ،1134مرتضی، نظری www.aftab.ir/Articel.تهران ، 

 ی تیمور محمدی؛ تهران؛ سازمان برنامه و جمهیونسکو؛ بُعد فرهنگی توسعه، به سوی یک رهیافت علمی؛ تر

 1146بودجه؛ 

 

 References 
 Australian Bureau of Statistics. (2002), Social Capital and Social Wellbeing, August. 
 Brehm, John & Rahn Wandy (1997) Individual-Level Evidence for the Causes and 

Consequances of Social Capital, American Journal of Political Science, volume 41, 
Issue. 

 Bullen, Paul & Jenny Onyx. (1998), Measuring Social in five Communities in NSW, 
Neibourhood and community Centers. in: Journal of Applied Behavior, vol. 36, No 1, 
March 2000. 

 Bourdieu, P. (1983). ‘Forms of capital’ in J. C. Richards (ed.). Handbook of Theory and 
Research for the Sociology of Education, New York: Greenwood Press. 

 Beugelsdijk, S. & Schaik, T. (2005), Differences in Social Capital Between 54 Western 
European Regions. Regional Studies, 39. 

 Bourdieu, P. (1986) "The Forms of Capital", in. J Richardson (ed)" Hand Book of 
Theory and Research for Sociology  of Education", New York, Greenwood press,  

 Castells,M.(1996), The Information Age,Voiume 1: The rise of the network 
society,Oxford:Basill& Blackwell. 

http://www.bashgah.net/peoples-13927.html
http://www.bashgah.net/peoples-13927.html
http://www.bashgah.net/peoples-13927.html
http://www.bashgah.net/


تحل  یربرس  ریزی استان بوشهرسازمان مدیریت و برنامه   
تحل یو فرهنگ  یاجتماع  تی وضع  لی و 

 تان(اس  یاجتماع  هیو سرما یفرهنگ  تی وضع  لی )

 

 
 5002212B0021303011RE105970718 م 

 
131 

 Coleman, J. C. (1988). ‘Social capital in the creation of human capital’ American 
Journal of Sociology 94: S95-S120. 

 Coleman, J. C. (1990, 1994). Foundations of Social Theory, Cambridge, Mass.: Harvard 
University Press. 

 De Tocqueville, A. (1994). Democracy in America, London: Fontana Press. 
 Elwell,Frank Cultural Materialism ; A Sociological Revision, htpp / www. Faclty. 

Rus.edu. 
 Field,John,2003." social capital" .published by Rout ledge, London, UK. 
 Fox,A. (1974) Beyond contract:work power and trust relations,London:Faber and Faber 
 Fukuyama, F. (1995), Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity New 

York: The Free Press;. 

 Fukuyama, F. (1999). The Great Disruption. Human nature and the reconstitution of 
social order, London: Profile Book 

 Gambette,D.(1998) Trust; meaking and breaking cooperative relations,oxford: 
Blackwell 

 Gittell,R. and A.Vidal(1998) Community Organizing: Building Social Capital as a 
Development Strategy.Sage Publication, Inc 

 Glaeser, E. , D. Laibson, and B. Sacerdote (2000) The Economic Approach to Social 
Capital, NBER Working Paper No. 7728(Cambridge, MA: National Bureau of 
Economic Research). 

 Granovetter, M. S. (1973) the strength of weak ties,American Journal of 
Sociology,78(6) 

 Granovetter, (1974). Getting a job: A study of contacts and careers. Cambridge, MA: 
Harvard University Press. 

 Grootaert, C. ; Narayan, D. ; Jones, V. N. & Woolcick, M. (2005), Measuring Social 
Capital An integrated Questionnaire, World Bank Working Paper, No. 18. - Hall, 

Edward T & Mildred Reed Hall(1990), Hidden Differences, New york: Ancher Books,  
 Halpern, David. (2005), Social Capital, London: Polity press. 
 Halpern, D. (2005), Social Capital. UK, Polity Press. 
 Harris,(1979) www. // faclty.rsu. edu / felwell / theories – is /   
 Harper, Rosalyn. (2001), Social Capital: A Review of The Literaure, Office for National 

Statistics, UK. 
 Harper, Rosalyn and Maryanne Kelly, 2003. Measuring Social Capital in the United 

Kingdom, Office for National Statistics, December 2003, Available online: http: //www. 
statistics. gov. uk/socialcapital. 

 Herath, G. , Prato, T. , 2006. Role of multi-criteria decision making in natural resource 
management. In: Herath, G. , Prato, T. (Eds. ), Using Multi-Criteria Decision Analysis 
in Natural Resource Management. Ashgate Publishing, Hampshire, pp. 1–10. 



تحل  یربرس  ریزی استان بوشهرسازمان مدیریت و برنامه   
تحل یو فرهنگ  یاجتماع  تی وضع  لی و 

 تان(اس  یاجتماع  هیو سرما یفرهنگ  تی وضع  لی )

 

 
 5002212B0021303011RE105970718 م 

 
134 

 Halpern, D. (2009a). ‘Capital gains’, RSA Journal Autumn 2009: 10-15. [Also 
available:http://www.thersa.org/fellowship/journal/features/features/capital-gains. 
Accessed 12 October 2009]. 

 Halpern, D. (2009b). The Hidden Wealth of Nations. Cambridge: Polity. 
 Ingram, P. and Roberts,P.W (2000) friendship among competitors in the Sydney Hotel 

Industry,American Journal of Sociology, 106,2,387-423. 
 Krishna, A and Uphoff, N (2002) Mapping and measuring social capital through 

assessment of collective action to conserve and develop watersheds in Rajasthan, India. 
Published in Grootaert, C and Bastelaer,T. (2002) , The Role of Social Capital in 
Development, Cambridge Univ. Press. 

 Malinowski, Branisiaw ( 2000)The group and the individual in functional analysis, 
American Jounal of Sociology,  USA: Wadsworth,57- 67. 

 Marsh, Ian ( 1996 , 2000) Soliology: Making Sense of Society, USA: Pearson 
Educational Limited, Second edition, P.24. 

 Misztal.B.A(2000) Informality: social theory and contemporary 
practice,Routledge,London.  

 Narayan, Deepa and Lant Pritchett. 1997. “ Cents and Sociability: Household Income 
and Social Capital in Rural Tanzania.” World Bank, photocopy. 

 Nogueira,Helena,2009,Healthycommunities: The challenge of social capital in the 
Lisbon Metropolitan Area, Health & Place 15 (2009) 133– 139, Available online: 
www.elsevier.com/locate/healthplace. 

 OECD and Statistics Canada (2000), Literacy in the Information Age: Final Report of 
the International Adult Literacy Survey, Paris. 

 OECD(2001).The well-being of nation; The role of human and social capital, OECD 
 Offe, Clause, “ How Can We Trust Our Fellow Citizens?”, Democracy and Trust, ed., 

Mark Warren. Cambridge: Cambridge University Press, 1999 
 Offe, Claus and Fuchs, Susanne (2002) , A decline of Social Capital? The German 

Case, Published in Putnam, Robert D,. (2002). Democracy in Flux: The Evolution of 
Social Capital in Contemporary Society. New York: Oxford University Press. 

 Portes, A. (1998). ‘Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology’, 
Annual Review of Sociology 24, pp. 1–24. 

 Putnam, R. (2000), Bowling Alone: the Collapse and Revival of American Community, 
Simon and Schuster, New York 

 Putnam, Robert(1993), Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. 
Princeton: Princeton University Press, 

 Putnam, R.D. (2002) "Democracies in Flux: The Evolution of Social Capital in 
contemporary Society". Oxford University press.  

 Richard C.Fuller  &  Richard R.Mayers, The natural  history of solial problems, 
Ammican Solilrgical Review, vol. 6. 1941, 320 – 328. 

http://www.thersa.org/fellowship/journal/features/features/capital-gains.%20Accessed%2012%20October%202009
http://www.thersa.org/fellowship/journal/features/features/capital-gains.%20Accessed%2012%20October%202009


تحل  یربرس  ریزی استان بوشهرسازمان مدیریت و برنامه   
تحل یو فرهنگ  یاجتماع  تی وضع  لی و 

 تان(اس  یاجتماع  هیو سرما یفرهنگ  تی وضع  لی )

 

 
 5002212B0021303011RE105970718 م 

 
135 

 Stone, W. & Hughes. J. (2000) ‘What role for social capital in family policy?’, Family 
Matters, no. 56, pp. 20- 27. [online] 
http://www.aifs.gov.au/institute/pubs/fm2000/fm56.html 

 The World Bank (1999). ‘What is Social Capital? 
PovertyNet:http://www.worldbank.org/poverty/scapital/whatsc.htm 

 Woolcock, M. (2001). ‘The place of social capital in understanding social and economic 
outcomes’, Isuma: Canadian Journal of Policy Research 2:1, pp 1-17 

 Woolcock, Michael & Narayan, Deepa (2000) Social Capital Implication for 
Development Theory, Research and Policy; Work Bank Research 
Observeorg/poverty/scapital/index. Htm 

 - http : / www./ changing minds. Org, Acquired needs theory. http: / www./ css. edu / 
users / dswenson / we / LEAD / MCClelland. Htm / 1975- 6 . 

 http // www . // C. Georege Boeree, Abraham Maslow, 1998. 
 

 

 

http://www.aifs.gov.au/institute/pubs/fm2000/fm56.html
http://www.worldbank.org/poverty/scapital/whatsc.htm



