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 چکيده
 با فقدان. کند ها ايفا مي سرمايه مهمتري نسبت به ساير راجتماعي، نقش بسيا ۀامروزه سرماي

 ۀبدون سرماي دهند؛ درنتيجه ميدست  ها اثربخشي خود را از سرمايه  اجتماعي، ساير ۀسرماي

 ۀسرمايمنشأ  .شود مي اقتصادي دشوار و هاي توسعه و تكامل فرهنگي اجتماعي پيمودن راه

اين  ييشناسا. باشد مانند اعياد فرهنگي و اجتماعيبر عوامل  مبتني عمدتاًممكن است اجتماعي 

  هاي روشآن شناخت جديد از  و بررسي کشورها ۀدر سطح مديريت کالن توسع گونه سرمايه

بنابراين هدف اين پژوهش،  .منجر خواهد شد مديران راهدايت مناسب آن از سوي اجتماعي و 

ـ پيمايشي  ين پژوهش از نوع توصيفيا. بررسي نقش عيد نوروز بر سرمايۀ اجتماعي افراد است

نفر براي نمونه با استفاده از روش  683و جامعۀ آماري آن ساکنان شهر سمنان است که 

. آوري اطالعات مورد نياز از پرسشنامۀ محقق استفاده شد براي گرد. اي انتخاب شدند خوشه

رسمي،  جمله اعتماد غير ها گوياي تفاوت معنادار بين برخي ابعاد فرعي عنصر اعتماد از يافته

اما در ساير ابعاد اين عنصر . اعتماد به محيط و احساس امنيت در نوروز و پيش از آن است

همچنين درخصوص ابعاد فرعي عنصر هنجار تفاوت معناداري . تفاوت معناداري مشاهده نشد

. يده شدها، وساطت اجتماع و حمايت اجتماعي د دربارۀ همياري افراد، ظرفيت پذيرش تفاوت

دربارۀ ابعاد فرعي عنصر شبكه نيز تفاوت معناداري در شبكۀ افقي و کيفيت شبكه در روزهاي 

گيريم نوروز تأثير مثبت بر سرمايۀ  بر اين اساس نتيجه مي. نوروز و پيش از آن ديده شد

 .اجتماعي افراد دارد

 .اجتماعي، مشارکت، نوروز، هنجار سرمايۀ اعتماد، :هاي کليدي واژه
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 aaminbeidokhti@semnan.ac.ir ،(نويسنده مسئول)دانشگاه سمنان  دانشيار ، عضو هيأت علمي گروه مديريت . 

 navid_2468@yahoo.comمربي، عضو هيئت علمي موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غير دولتي کومش ،   . 
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 قدمهم
 اجتماعي و علوم مفاهيم ترين جنجالي و انگيزترين بحث از يكي به اجتماعي سرمايۀ مفهوم

بار هاني فانا از  نخستين(. 2 : 681 نظري،  و بيدختي امين) است شده تبديل توسعه هاي پژوهش

 .اي مطرح کرد در مقاله 3 1 دانشگاه ويرجينياي غربي موضوع سرمايۀ اجتماعي را قبل از سال 

 131 ريزي شهري از سال  اما تالش براي شناخت بهتر اين مفهوم را جين جاکوب در برنامه

 رناني)، لوري اين تئوري را در زمينۀ اقتصاد بيان کرد 191 همچنين در دهۀ . کار برد ميالدي به

طور ذاتي بسيار ساده است و ايدۀ محوري آن در دو  نظريۀ سرمايۀ اجتماعي به(.  2: 682 ،

استحكام و پايداري اين روابط ممكن است سبب دستيابي . شود خالصه مي "اهميت روابط"کلمۀ

: 682  غفاري،)يافتني نيست  صورت انفرادي دست به شرايط مدنظر اعضاي جامعه شود که به

 :شود در اين قسمت به تعاريف پژوهشگران مشهور از سرمايۀ اجتماعي اشاره مي(. 31

. هاي اجتماعي است ۀ اجتماعي اغلب محصول جانبي ديگر فعاليتمعتقد است سرماي« پاتنام»

گيرد و از يک شرايط اجتماعي به  اين سرمايه معموالً در پيوندها، هنجارها و اعتماد شكل مي

 رشد موجب اي را که غيررسمي هنجارهاي «فوکويا»(. 111 پاتنام،)پذير است  شرايط ديگر انتقال

(. 2  : 691 فوکوياما،) شود سرمايۀ اجتماعي تعريف کرده است مي بيشتر فرد يا دو بين همكاري

سرمايۀ اجتماعي با ارائۀ يک زبان تئوريک مشترک به عالمان سياسي،   «وولكاک»از ديدگاه 

شناسان و سياستگذاران امكان کار با يكديگر را در وضعيتي   شناسان، اقتصاددانان، جامعه انسان

 معتقد است سرمايۀ 6«کولر»(. 29 : 118  دپا، و وولكاک)کند  سازنده و سودمند فراهم مي

حاصل  شود که مي هايي داده برون توليد به منجر که است آغاز يک دسته فرآيندهايي در اجتماعي

 خود يا که است اجتماعي هاي کنش دسته يک اجتماعي سرمايۀ بنابراين .است اجتماعي هاي کنش

بر عوامل  مبتني اجتماعي عمدتاً يۀسرما. گذارد مي اثر هستند مبادوا که آنهايي روي يا هستند بادوام

د از يشناخت جد امكانه يک نوع سرمادر نقش يي آن يو شناسا استفرهنگي و اجتماعي 

 .کند کمک ها دستگاهت بهتر يرا در هدا مسئوالن کند؛ درنتيجه را فراهم ميهاي اجتماعي  گروه

اي گوناگوني دارد که اين اجزا دو ويژگي مشترک بعدي نيست بلكه اجز سرمايۀ اجتماعي تک

بدين معنا که . هاي ساختار اجتماعي هستند نخست اينكه همگي شامل برخي از جنبه: دارند

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
1. Fukuyama 

2. Woolcock 
3. Coller 
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دوم اينكه سرمايۀ اجتماعي . سرمايۀ اجتماعي در ساختار روابط ميان کنشگران نهفته است

 (.  : 682  تاجبخش،)کند  هاي اجتماعي را آسان مي کنش

ر ايران اعياد و مراسم مذهبي بسياري وجود دارد که ممكن است روابط بين اعضاي جامعه، د

يكي از . تر کند با منافع مشترک را پررنگ  ها ها را مستحكم و زمينۀ فعاليت اقوام و خانواده

 در که است کهني آيين و ملي جشن نوروز. هاي هر سالۀ ايرانيان، نوروز است مهمترين جشن

 در خود را فرهنگي و انساني نمادهاي برترين سرزمين، اين مختلف دوران و ها زارهگذرگاه ه

 هيچ بخشي از که در دوانده ريشه سرزمين اين فرهنگي ناخودآگاه در و چنان گنجانده است؛

 آييني ايران، نماد فرهنگي برترين و ترين کهن نوروز .امكان حذف آن وجود ندارد ايران، تاريخ

 و فرهنگي نظم زمينۀ در دليل به همين است؛ ايراني هاي براي همۀ اقليت ندخوشاي و مقبول

نوروز با . ملي مفيد بوده است همبستگي و ايراني اقوام اجتماعي براي نزديكي يكپارچگي

 و شدن خبر با يكديگر حال از و رحم کنندۀ صلۀ تقويت و يادآور ديدوبازديد هايي همچون سنت

 .نقشي مؤثر بر اتحاد جامعه دارد درمجموع نوروز. است شكلم وجود کمک به هم درصورت

عناصر  از سرشار پهناور، هاي سرزمين وکنار گوشه در نوروز رفتارهاي آييني رايج در و باورها

 هر ابتداي که است همبستگي و وحدت بلند نوروز پرچم ساز است؛ درواقع آشتي و مهرآفرين

 و اميري صالحي) شود مي برافراشته سرزمين اين مردمان روابط ديرين بلنداي بر بهار، هر و سال

 جمله از)متأسفانه پژوهشي دربارۀ نقش مهم نوروز بر اعضاي جامعه (. 99: 683  صميمي،

 بسياري و اعتماد حس ايجاد گروهي، برون و گروهي درون هاي مشارکت افزايش ملّي، همبستگي

بنابراين اين پژوهش . انجام نشده است( هستند اجتماعي سرمايۀ سازندۀ که ديگر اجتماعي فوايد

آيا عيد نوروز بر ميزان سرمايۀ اجتماعي افراد مؤثر »: قصد دارد به اين پرسش، پاسخ دهد که

 «است؟

 چارچوب نظري

پس از شناخت تعاريف سرمايۀ اجتماعي، عناصر سازندۀ اين سرمايه و نقش کليدي آن بر جامعه 

 .کنيم ي ميو پيشينۀ تجربي موجود را بررس

 اجزاي سرمايۀ اجتماعي
 هاي گروه)پژوهشگران، سرمايۀ اجتماعي را کل واحدي ندانسته و ماهيت آن را شامل اجزايي 

 .اي دارند کننده دانند که در تشكيل اين مفهوم نقش تعيين مي( شبكه اعتماد، هنجار، اجتماعي،
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 گروه، قوم، خانواده، مانند عواملي از ناشي اصل در اجتماعي هاي گره: اجتماعي هاي گره

 و اعتماد ايجاد منجر به و رود شمار مي به يكديگر از افراد اوليۀ شناخت پايۀ که است  ...و سازمان

 دو بين ويژه از رابطۀ است عبارت اجتماعي گره ديگر عبارت به .شود بين افراد خاص مي پيوند

 هاي گره فاميلي، هاي گره يگر است؛ مانندبا يكد ناشناس يا فرد غريبه دو از ارتباط که فراتر نفر

 .سازماني هاي گره و قومي

 رسمي، قراردادهاي) تعهداتشان به  افراد پايبندي به اعتقاد معناي به اعتماد: 1اعتماد

 آگاهي محصول اين اعتقاد .است اجتماعي ـ اقتصادي تعامالت در( ...و کتبي، شفاهي غيررسمي،

برقراري  براي فرد که است دروني نيرويي اعتماد همچنين. ستا گذشتۀ ديگران عملكرد از فرد

 .است آن نيازمند سايرين با تعامل

 رعايت آن با آن را پذيرفته و  جامعه افراد اکثريت که است رفتاري قاعدۀ يک هنجار: 3هنجار

 قاعده با حمايت يک دارد و ممكن است وسيعي دامنۀ تعريف اين .کنند تأييد مي اش بر درستي

 .دربرگيرد را قوم يک مختص رسم فرهنگي يک يا انونق

مناسبات  دارد؛ مانند اجتماعي مناسبات براي برقراري مختلف هاي زمينه فرد هر :2شبکه

 شكلگيري روابط .سايرين دارد با روابطي فرد آنها، از هر يک که در ...و اقتصادي، اجتماعي

بيني که از سوي ديگران  پيش قابل و مند مشترک، قاعده و خاص رفتاري هنجارهاي براساس

 .شود اجتماعي مي شبكۀ شود منجر به ساخت يک نظارت

 :توان به دو گروه تقسيم کرد سرمايۀ اجتماعي را مي

 هاي مشخصه (خانواده مانند)اجتماعي  اين گونه سرمايۀ: گروهي درون اجتماعي سرمايۀ (الف

 (.66: 689 پور، آريان)دارد  مختلف سطوح با مسئوليت احساس و همدلي اعتماد، همكاري،

 (.يكديگر با افراد دوستانۀ رابطۀ و همكاري مانند)خُرد  يا فردي سطح 

 (.عزاداري هاي هيئت جوش خود همكاري مانند)ميانه  يا گروهي سطح 

 (.دموکراتيک نهادهاي عملكرد مانند)کالن  يا اجتماعي سطح 

تر، حمايت  وان به کنترل اجتماعي آسانت گروهي مي درون اجتماعي از جمله فوايد سرمايۀ

 .هاي فراخانوادگي اشاره کرد گرفته و همچنين شبكه خانوادگي و خويشاوندي قوي شكل

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
1. Trust 

2. Norm 
3. Network 
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 و پيوندهاي روابط بر گروهي، مبتني برون اجتماعي سرمايۀ: گروهي برون اجتماعي سرمايۀ (ب

اين  .ستبين آنها  ماداعت و دوستان گزينش دامنۀ گسترش اعضاي جامعه، ميان ضعيف اجتماعي

 (.611 همكاران، و قاسمي)گونۀ سرمايۀ اجتماعي سه بعد دارد 

 (شغل، ثروت، اوقات فراغت، سليقۀ فرهنگي، نگرش سياسي)هاي متفاوت زندگي  سبک 

 (گيري جنسي، مليت و قوميت جهت)  اي هاي حاشيه گروه 

  (قاداعت ـ بي ـ روستا، معتقد مردم فقيرتر، نسل، شهر)عالئق متنوع 

هاي گوناگون  گروهي ممكن است پيامدهاي مثبت در زمينه سرمايۀ اجتماعي درون و برون

براساس تحقيقات، سرمايۀ اجتماعي تأثير . اقتصادي، سياسي، اجتماعي و رفاهي داشته باشد

مثبت بر افزايش و سطح رفاه کودکان، کاهش جرايم، احساس خوشبختي و اعتماد و بهبود 

افه نشان داد حاکميت (. 2 : 682  فيروزآبادي، ؛111 پاتنام،)ه است وضعيت سالمت داشت

 گي و زانگ)منتخب مردم و کارايي اقتصادي تا حدود زيادي به سرمايۀ اجتماعي وابسته است 

همچنين ديگر تحقيقات نيز نقش سرمايۀ اجتماعي بر تندرستي، پتانسيل (. 292: 113  فانگ،

، (22: 111 يامامورا،)توسعۀ ملّي ( 82:  11 شرادر و کريشنا)همكاري مشترک در روستا 

(  1 : 116 کناک،)افزايش اميد به زندگي ، مشارکت مدني و اجتماعي و رشد درآمدهاي کشور 

 .دهند را نشان مي

باتوجه به نقش مهم سرمايۀ اجتماعي، شناخت منابع و ضرورت توجه به آن بيش از پيش 

 بين ارتباط به شد اشاره آن به تعاريف در که گونه همان سرمايۀ اجتماعي. شود مشخص مي

(. 21: 686 همكاران، و کتابي)منابع گوناگوني دارد  اي رابطه چنين .است انساني مربوط کنشگران

اجتماعي گوناگون است که برخي از آنها عبارتند  سرمايۀ وجودآوردن به هاي راه فوکوياما نظر از

 :از

 قانوني هاي نظام و با قوانين :نهادي (الف

 .آيد مي وجود به اجتماع يک اعضاي متقابل هاي با کنش :خودجوش( ب

 اين در و رود؛ مي کار به آن که در است اجتماعي همان از غير هنجارها سرچشمۀ :زاد برون (ج

 .است برجسته بسيار فرهنگ و ايدئولوژي دين، نقش ميان

 .است شاونديخوي هاي نظام اهميت بر آن تأکيد بيشترين :طبيعت( د
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هاي متقابل اعضاي يک جامعه و اهميت نظام خويشاوندي از ملزومات ساخت  منابع کنش

 .سرمايۀ اجتماعي است

 دستاوردهاي سرمايۀ اجتماعي
خصوص نخبگان جامعه،  هاي اقتصادي نيازمند همكاري عموم مردم ،به ها در اجراي برنامه دولت

هاي اقتصادي  اران اقتصادي در اجراي سياستزيرا همراهي نخبگان جامعه و کارگز. هستند

کند و بازخوردهاي نخبگان جامعه به  تر مي دولت، فرآيند رسيدن به اهداف برنامه را سريع

هاي دولت شود  هاي اقتصادي دولت ممكن است منجربه اصالح نقاط ضعف برنامه برنامه

. دهد ولت را بهبود ميهمچنين سرمايۀ اجتماعي کارايي د(. 1 2: 688  نوروزي، و هاشمي)

افزايش اعتماد مردم به نهادها، که يكي از مهمترين آنها دولت است، نقش بسزايي بر عملكرد 

کنند بين سرمايۀ اجتماعي و جامعۀ مدني،  مطالعات بيان مي. دولت و تصميماتش خواهد داشت

گيري افراد باعث  يمبا افزايش اعتماد افراد به دولت، تصم. ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد

براي نمونه افراد با شرکت در انتخابات و پرداخت ماليات، باعث . شود حمايت از دولت مي

به عقيدۀ . شوند افزايش کارايي دولت و درنتيجه بهبود نظام اقتصادي و توسعۀ پايدار مي

را افزايش  پور، سرمايۀ اجتماعي باال در جامعه، اعتماد به نهادها و پشتيباني از دولت شارع

ترين آن، خريد گستردۀ اوراق قرضۀ دولتي  هاي اقتصادي و اصلي دهد که يكي از آنها حمايت مي

زندـ از وجوه  ـ که به تورم دامن مي جاي چاپ پول براي جبران کسري بودجه است؛ که دولت به

ه هر ترتيب ب(. 63: 686 ، پور شارع)کند  قرضه استفاده و در زمان مناسب آن را باز پرداخت مي

کرده اجتماعي، اهميت اين سرمايه را از لحاظ تجربي در برخي اقتصادها اثبات  ۀسرماي ادبيات

مالي، کارايي  ۀهاي انساني، دستيابي به توسع و انباشت سرمايه هدفمنديو آن را براي  است؛

 دانسته به رشد اقتصادي الزم دستيابيهاي دولت و اقدام به نوآوري، گردش اطالعات و  سياست

همچنين . پذيرد اجتماعي هم بر روند توسعه، تأثيرگذار است و هم از آن تأثير مي ۀسرماي .است

 ۀدر توسع مهمينقش  پيشگيري از رفتارهاي بزهكارانهبا  اجتماعي ۀسرمايرسد  به نظر مي

. شوند هنجارها کنترل مي انندقوانين رسمي و غيررسمي م اب نيز افراد. داشته باشداقتصادي 

 در پيشگيري از ارتكاب به جرم مهم ياجتماعي نقش ۀچنين شرايطي وجود سرماي در درنتيجه

قابليت و کارايي باالي سرمايۀ اجتماعي  (.111  ؛ يامامورا)شود  ميرشد اقتصادي  سببو  دارد

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
1. Yamamura 
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روي جامعۀ بشري، زمينه را براي نيل به پايداري فراهم   در تبيين و حل مسائل و مشكالت پيش

بنابراين توسعۀ پايدار، سالمتي محيط و دستيابي به پايداري با مشارکت همگاني و . کند مي

اين سرمايه يک منبع با مالكيت جمعي متعلق به . شود پذير مي انباشت سرمايۀ اجتماعي امكان

تواند زمينۀ رفاه و توسعۀ همگاني را  هاست که مي ها، شهرها و روستاها، مناطق و بخش محله

معتقد است اين سرمايه با کارايي نهادي،   پاتنام(.  :  61  همكاران، و موسوي)د فراهم کن

هاي خشن، کاهش درگيري، برتري  افزايش سطح آموزش و رفاه کودکان، کاهش جنايت

ومير، بهبود وضع سالمت، احساس خوشبختي و اعتماد به حكومت  اقتصادي افراد، کاهش مرگ

صورت موفق و کارا رابطۀ مستقيم دارد  ي از زمين بهبردار هاي بهره گيري تشكل و شكل

هاي  تواند بر تندرستي، موفقيت پروژه از ديدگاه ديگر سرمايۀ اجتماعي مي(. 111 پاتنام،)

عمراني، توسعۀ زمين مشترک و پتانسيل کنش جمعي در روستا، تسهيل موفقيت کنش، توسعۀ 

به زندگي، مشارکت مدني و اجتماعي و  ومير نوزادان، افزايش اميد محلي و ملّي، کاهش مرگ

 ،6شرادر و کريشنا ؛682  ؛ 11 ، فوچ و افه)همچنين رشد درآمد کشورها تأثيرگذار باشد 

 (.116 ،2کانک ؛116 ،2آنيتک و کري ؛ 11 

 هاي پژوهش فرضيه
 .عيد نوروز بر مؤلفۀ اعتماد سرمايۀ اجتماعي افراد تأثير معناداري دارد . 

 .هنجار سرمايۀ اجتماعي افراد تأثير معناداري دارد عيد نوروز بر مؤلفۀ . 

 .شبكۀ سرمايۀ اجتماعي افراد تأثير معناداري دارد عيد نوروز بر مؤلفۀ .6

 تعاريف مفهومي و عملياتي

ها از قبيل  هاي اجتماعي نهادها و سازمان پاتنام همۀ ويژگي :اجتماعي سرمايۀ مفهومي تعريف

: 681 ونظري،  بيدختي امين)نامد  ي را سرمايۀ اجتماعي ميهاي اجتماع اعتماد، هنجارها و شبكه

 39.) 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
1. Putnam 
2. Offe & Fuchs 

3. Krishna & Shrader 

4. Kerry & Agnitsch 
5. Knack 
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براي سنجش سرمايۀ اجتماعي و کمّي کردن آن، سه  :اجتماعي سرمايۀ عملياتي تعريف

گويه، در مقياس ليكرت،  22عنصر اعتماد، هنجار و شبكه در نظر گرفته و سپس با استفاده از 

 .سنجيده شده است

همچنين . بندي شد سازندۀ سرمايۀ اجتماعي، طراحي و دسته مؤلفۀ پانزده بُعد در غالب سه

هايي مد نظر قرار  ها، شاخص براي پوشش همۀ زواياي سرمايۀ اجتماعي براي هر يک از مؤلفه

 .ها بررسي شد همۀ گويه براي ها شاخص سپس اين. گرفت

 رسمي، اعتماد اعتماد رسمي، اعتماد غير)هاي  براي تعيين اعتماد افراد، شاخص :اعتماد

 .سنجش و بررسي شد( يافته، اعتماد محيط، احساس امنيت تعميم

 همياري، )هاي  گيري کردن هنجارهاي موجود بين افراد، شاخص براي اندازه: هنجار

ها، احساس اثرگذاري و کارايي، ارزش زندگي، وساطت  همكاري، ظرفيت پذيرش تفاوت

 .سنجيده شد( اجتماعي، حمايت اجتماعي

 ساختار شبكۀ افقي، ساختار شبكۀ عمودي، کيفيت )هاي  زمينه، شاخص  در اين: شبکه

 .بررسي شد( شبكه

 شناسي روش
جامعۀ آماري اين پژوهش . ـ پيمايشي است هدف اين پژوهش، کاربردي و روش آن توصيفي

براي . هزار نفر ساکن اين شهر هستند 1  براساس آمار، . شامل ساکنان شهر سمنان است

ترتيب با در نظر گرفتن مقدار متغير  به حجم نمونه از فرمول زير استفاده شد، بديندستيابي 

محاسبات  2/1برابر   qو pو همچنين  12/1، مقدار دقت برآورد برابر  /13طبيعي استاندارد برابر 

 :براي تعيين حجم نمونه انجام گرفت
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گيري  نفر براي نمونه از روش نمونه 221افراد،  نبودن همۀ باتوجه به احتمال پاسخگو

 همچنين براي. ها نيز به کمک پرسشنامه انجام شد آوري داده جمع. اي انتخاب شدند خوشه

براي بررسي روايي . است شده استفاده سازه روايي و محتوا روايي از سنجش ابزار روايي بررسي
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آنها،  ابعاد همۀ از اجراي شده و اطمينان بررسيمحتوا، ابزار سنجش و دستيابي به ابعاد متغيرهاي 

همچنين در بحث روايي سازه . از نظر سه متخصص علوم انساني و اجتماعي استفاده شد

شده از تحليل عاملي اکتشافي استفاده شد که  براي اطمينان بيشتر از عوامل شناسايي  تجربي

اند  ويژه بيش از يک توانسته سه عامل با اکتساب ارزش. ارائه شد  نتايج به شرح جدول 

 .درصد واريانس کل متغير سرمايۀ اجتماعي را آشكار کنند 160112

 مقدار واريانس کل در پوشش اجزاي سرمايۀ اجتماعي. 1جدول 

 واريانس% ابتدايي ويژه مقادير شاخص متغير

 سرمايه

 اجتماعي

 680132    20 اعتماد

 22 610   602 هنجار

 60983  11 60 شبكه

نتايج . يک از اجزا، از چرخش واريماکس استفاده شدبراي تعيين ارتباط ابعاد فرعي با هر

با . ها مرتبط است هايي و با چه اندازه بار عاملي، به اين عامل دهد چه شاخص نشان مي   جدول

، پنج بعد فرعي براي عنصر اعتماد، هفت بعد فرعي براي عنصر هنجار و سه  توجه به جدول 

فرعي براي عنصر شبكه شناسايي شد؛ که با توجه به ادبيات تحقيق و مباني نظري بعد 

 .گذاري شده است شده نام بررسي

 ها يافتۀ عامل عاملي چرخش مقدار. 3جدول 

 مرتبط ها گويه فرعي ابعاد عنصر

ماد
اعت

 

 اعتماد

 غيررسمي

 بوده مؤثر خويشاوندانتان به شما اعتماد تقويت در نوروز عيد روزهاي اندازه چه

 است؟

 است؟ بوده مؤثر همسايگان به شما اعتماد تقويت در نوروز عيد چقدر

 است؟ بوده مؤثر آشنايان به شما اعتماد تقويت در نوروز عيد چقدر

 رسمي اعتماد

 است؟ بوده مؤثر انتظامي نيروي عملكرد به شما اعتماد تقويت در نوروز عيد چقدر

 است؟ بوده مؤثر ها راهداري به شما داعتما تقويت در نوروز عيد چقدر

 بوده مؤثر بازار بر نظارت هاي سازمان به شما اعتماد تقويت در نوروز عيد چقدر

 است؟

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
1. Structural equation modeling 
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 ها يافتۀ عامل عاملي چرخش مقدار. 3جدول ادامه 

 مرتبط ها گويه فرعي ابعاد عنصر

 

 اعتماد

 يافته تعميم

 بوده مؤثر شهرتان ورودي انگردشگر به شما اعتماد تقويت در نوروز عيد چقدر

 است؟

 مناطق در هموطنان هاي راهنمايي درستي به شما اعتماد تقويت در نوروز عيد چقدر

 است؟ بوده مؤثر گردشگري

 است؟ بوده مؤثر کسبه به شما اعتماد تقويت در نوروز عيد چقدر

 محيط به اعتماد

 شخصي وسايل گذاشتن کاشترا به در گردشگران اعتماد تقويت در را نوروز عيد آيا

 دانيد؟ مي مؤثر گردشگري مناطق در

 تأثيرگذار گردشگري هاي محيط بودن امن به شما اعتماد باالبردن در نوروز عيد آيا

 است؟ بوده

 اوقات گذارن براي گردشگرپذير هاي محيط بودن سالم به شما اعتماد در نوروز عيد آيا

 است؟ بوده تأثيرگذار خود کودکان فراغت

 امنيت حساسا

 دانيد؟ مي مناسب شب طول در زدن قدم براي را محيط امنيت نوروز عيد چقدر

 است؟ بوده مؤثر گردشگرپذير مناطق امنيت بهبود در نوروز عيد چقدر

 بوده مؤثر شما امنيت حس تقويت در گردشگرپذير مناطق در ها خانواده حضور چقدر

 است؟

ار
نج

ه
 

 افراد همياري

 افراد با همياري براي شما در تكليف احساس ايجاد در است انستهتو نوروز عيد چقدر

 باشد؟ داشته نقش

 و دوستان با همياري براي خود وقت و پول از افراد در گذشت نوروز عيد چقدر

 بوده است؟ مؤثر آشنايان

 گردشگري مناطق آباداني در همياري براي تكليف احساس ايجاد در نوروز عيد چقدر

 است؟ هداشت نقش شهرتان

 افراد همكاري

 است؟ افزوده ناجا راهور پليس و شهروندان بين همكاري در نوروز عيد چقدر

 است؟ افزوده انتظامي امنيت پليس و شهروندان همكاري بين بر نوروز عيد چقدر

 افزوده گردشگري مناطق حافظان و بانان محيط با افراد همكاري بر نوروز چقدر عيد

 است؟

 پذيرش

 اه تتفاو

 فرهنگ که مردمي با زندگي از شما بردن لذت افزايش بر نوروزي هاي چقدر مسافرت

 است؟ کرده کمک دارند متفاوتي ورسوم آداب و

 چندفرهنگي جامعه در زندگي به شما در تمايل افزايش بر نوروزي هاي مسافرت چقدر

 است؟ بوده مؤثر

 است؟ کرده تشويق اقوام ديگر فرهنگ مطالعۀ در را شما نوروزي هاي مسافرت چقدر
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 ها يافتۀ عامل عاملي چرخش مقدار. 3جدول ادامه 

 مرتبط ها گويه فرعي ابعاد عنصر

 

 اثر احساس

 گذاري

 نوروزي سفرهاي طول در بودن بخش اثر و شدن واقع مفيد احساس بر نوروز عيد آيا

 است؟ بوده تأثيرگذار

 دانيد؟ مي مؤثر ممكن طريق هر به خود هموطنان به کمک در را نوروز آيا

 و مادي هاي کمک صورت به هموطنان مشكالت حل براي را مناسبي زمينۀ نوروز آّيا

 کند؟ مي فراهم معنوي

 زندگي ارزش

 است؟ بوده مفيد خود به نسبت ارزشي حس تقويت در نوروز عيد چقدر

 آمدند؟ منزلتان به شما ديدار براي دوستان نوروز عيد در چقدر

 آمدند؟ منزلتان به شما ديدار براي اقوام نوروز عيد در چقدر

 وساطت

 اجتماعي

 دانيد؟ مي مؤثر افراد دادن آشتي را در نوروز عيد چقدر

 است؟ مؤثر طلبكاران از سوي افراد بدهي بخشش در نوروز عيد چقدر

 ايد؟ بوده ها مشاجره حل در افراد پادرمياني شاهد نوروز عيد چقدر در

 حمايت

 اجتماعي

 ايد؟ گرفته قرار اقوام عاطفي هاي حمايت تحت نوروز عيد در درچق

 قرار اقوام مادي هاي حمايت تحت نياز صورت در نوروز عيد ايام در ميزان چه تا

 ايد؟ گرفته

 ايد؟ نموده مادي هاي کمک خيريه هاي صندوق به نوروز ايام در ميزان چه تا

که
شب

 
 افقي شبكه

 است؟ بوده موثر اقوام با جمعي دسته افرتهايمس به شما ترغيب در نوروز چقدر

 خود دوستان با جمعي دسته مسافرتهاي به شما ترغيب در  نوروز ايام ميزان چه تا

 است؟ بوده موثر

 است؟ بوده موثر همسايگان خانه به رفتن  مهماني و بازديد در  نوروز ايام ميزان چه تا

 عمودي شبكه
 است؟ شده مربوطه سازمانهاي در شما داوطلبانه ايکمكه افزايش باعث نوروز ايام آيا

  است؟ شده جمعي دسته المنفعه عام فعاليتهاي به شما ترغيب باعث نوروز ايام آيا

 شبكه کيفيت

 نمايد؟ جلب هم به کردن توجه به را افراد است توانسته نوروز ميزان چه به

 از بازديد و ديد و بزرگان به راماحت باالبرن در را افراد است توانسته نوروز ميزان چه تا

 کند؟ جلب آنها

 است؟ بوده موثر اقوام مابين آميز محبت روابط بهبود در نوروز عيد ميزان چه تا

 است؟ بوده موثر ستان دو مابين آميز محبت روابط بهبود در نوروز عيد ميزان چه تا
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ورد نياز، پايايي ابزار سنجيده پس از اطمينان از روايي ابزار تحقيق و لحاظ کردن همۀ ابعاد م

ها قرار گرفت و آلفاي کرونباخ هر عنصر و  پرسشنامه در اختيار نمونه 21باره  در اين. شد

 .گزارش شد 6شده محاسبه و در جدول  هاي طراحي مجموع گويه

 ضرايب پايايي اجزاي سرمايۀ اجتماعي. 2جدول 

 ضرايب پايايي آلفاي کرونباخ تعداد پرسش اجزا

 1081 22 مقياسکل 

 1092 2  اعتماد

 1016    هنجار

  101 1 شبكه

 

شود که  ، مشاهده مي9/1شده برابر با  با توجه به کمترين ضريب آلفاي کرونباخ پذيرفته

بنابراين نتيجه . دست آمده در همۀ موارد از اين مقدار باالتر است ضريب آلفاي کرونباخ به

 .ه استشود که اعتبار ابزار مناسب بود مي

 ها يافته

در نقش اجزا و ابعاد فرعي سازندۀ سرمايۀ اجتماعي،   پس از مبنا قرار دادن جدول 

. شده در اختيار نمونه قرار گرفت؛ که نتايج آن در ادامه آمده است هاي عملياتي طراحي شاخص

هر بُعد هاي  هاي زير، منطبق با تعداد پاسخگويان به پرسش هاي نامبرده در جدول همچنين نمونه

نفر در تقسيم بار دوم   21هاي اعتماد غيررسمي،  دربارۀ پرسش. هاست در توزيع دوم پرسشنامه

 .ها به آنها پاسخ دادند؛ البته محققان پرسشنامۀ بار اول را براي تحليل مد نظر قرار دادند پرسشنامه

 هاي عنصر اعتماد تحليل داده( الف

اعتماد رسمي، اعتماد غيررسمي، اعتماد )  فرعي آن مورد از ابعاد 2دربارۀ گزينۀ اعتماد، 

در نوروز و پيش از آن بررسي شد که نتايج در جدول ( يافته، اعتماد محيط، احساس امنيت تعميم

 .ارائه شده است 2
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 اعتماد افراد در روزهاي نوروز و پيش از آنت يوضعبررسي . 4جدول 

 t Df sig تعداد انحراف معيار ميانگين گروه

 قايسۀ اعتماد غيررسمي افراد در نوروز و پيش از آنم

 111/1 811 2 /89  21 2/1    /2  پيش از نوروز

  21 1/ 36 2/ 1 نوروز
 

  81 682/1 63/6 مجموع

 مقايسۀ اعتماد رسمي افراد در نوروز و پيش از آن

 1/ 36 982  / 1 616 1/  1  /  1 پيش از نوروز

 616 129/1  /9 6 نوروز
 

 983 163/1  /31  مجموع

 يافتۀ افراد در نوروز و پيش از آن مقايسۀ اعتماد تعميم

 289/1  99 229/1 689 182/1  /632 پيش از نوروز

 689 29/1   / 32 نوروز
 

 992 822/1  / 22 مجموع

 مقايسه اعتماد محيط در نوروز و پيش از آن

 111/1 913 2 /289 611 1/ 16  /229 پيش از نوروز

 611 2/1 1  /362 نوروز
 

 918 3/1 1  /821 مجموع

 مقايسه احساس امنيت افراد در نوروز و پيش از آن

 111/1  99   /129 689 136/1  /122 پيش از نوروز

 689 181/1 2/6 1 نوروز
 

 992 1/ 19  /29  مجموع

همچنين . دست آمد به( 682/1s) 63/6ميانگين اعتماد غيررسمي : غيررسمي اعتماد

با توجه به . محاسبه شده است 1/ 36 و در نوروز  /2 ميانگين اعتماد غيررسمي پيش از نوروز

از لحاظ اعتماد غيررسمي در نوروز و پيش از آن، تفاوت معناداري وجود  2هاي جدول  داده

، درنهايت اعتماد غيررسمي (-829/1)و باال ( - /22 )داشت و با توجه به منفي بودن حد پايين 

 .پيش از نوروز کمتر از نوروز است



 

 

 

 

 

 2932مستان ز ،4، شمارة 2دوره ، در ایران مطالعات و تحقيقات اجتماعي   886 

  

 

همچنين ميانگين . دست آمد به( 631/1s)  /31 ميانگين اعتماد رسمي  :رسمي اعتماد

هاي  با توجه به داده. برآورد شده است  /9 6و در نوروز  /  1اعتماد رسمي پيش از نوروز 

 .د رسمي در نوروز و پيش از آن تفاوت معناداري وجود نداشته استاز لحاظ اعتما 2جدول 

همچنين . دست آمد به( 822/1s)  / 22ميانگين اعتماد غيررسمي  :يافته تعميم اعتماد

با توجه . برآورد شده است  / 32و در نوروز   /632يافته پيش از نوروز  ميانگين اعتماد تعميم

در نوروز و پيش از آن تفاوت معناداري وجود  يافته از لحاظ اعتماد تعميم 2جدول  هاي به داده

 .نداشته است

همچنين . دست آمد به( 3/1s 1)  /821ميانگين اعتماد به محيط  :محيط به اعتماد

ا توجه به ب. برآورد شده است  /362و در نوروز  /229 زميانگين اعتماد به محيط پيش از نورو

از لحاظ اعتماد به محيط در نوروز و پيش از آن تفاوت معناداري وجود  2هاي جدول  داده

، اعتماد به محيط پيش از (-221/1)و باال ( - /2 1)داشت و با توجه به منفي بودن حد پايين 

 .نوروز کمتر از نوروز است

همچنين ميانگين . دست آمد به( 1s/ 19)  /29 ميانگين احساس امنيت  :امنيت احساس

با توجه به جدول . برآورد شده است 2/6 1و در نوروز   /122احساس امنيت پيش از نوروز 

بودن  ، احساس امنيت در نوروز و پيش از آن تفاوت معناداري وجود داشت و با توجه به منفي2

 .ز نوروز کمتر از نوروز است، احساس امنيت پيش ا(- /19 )و باال ( - /16 )حد پايين 

 هاي عنصر هنجار تحليل داده( ب

ها،  همياري، همكاري، ظرفيت پذيرش تفاوت)  مورد از ابعاد فرعي آن 9دربارۀ عنصر هنجار، 

در نوروز و ( احساس اثرگذاري و کارايي، ارزش زندگي، وساطت اجتماعي، حمايت اجتماعي

 .آمده است 2جدول نتايج اين بررسي در . پيش از آن بررسي شد



 

 

 

 

 

 882سرمایه اجتماعي در عيد نوروز و پيش از آن  

  

 

 هنجارهاي افراد در نوروز و پيش از آنت يوضعبررسي . 5جدول 

 T Df sig تعداد انحراف معيار ميانگين گروه

 مقايسه همياري افراد در نوروز و پيش از آن

 111/1 993 8 /231 681  /32  6/  1 پيش از نوروز

 681  /631 666/6 نوروز
 

 998  / 1  22/6  مجموع

 يسه همكاري افراد در نوروز و پيش از آنمقا

 829/1 988  /2 1 612 1/ 63  /1 1 پيش از نوروز

 612 22/1   /62  نوروز
 

 911 668/1  /11  مجموع

 ها در نوروز و پيش از آن مقايسه ظرفيت پذيرش تفاوت

 111/1 811 1 / 38  21 2/1   2/6   پيش از نوروز

  21 1/1 2 2/ 1  نوروز
 

  81 1/1 6 328/6 موعمج

 مقايسۀ احساس اثرگذاري و کارايي افراد در نوروز و پيش از آن

 369/1 911 - /316 613 632/1  /132 پيش از نوروز

 613 1/ 22  / 22 نوروز
 

  91 619/1  / 36 مجموع

 مقايسۀ ارزش زندگي افراد در نوروز و پيش از آن

 821/1 988  /11  612  /1    /318 پيش از نوروز

 612 132/1  /892 نوروز
 

 911 1/  8  /922 مجموع

 مقايسۀ وساطت اجتماعي افراد در نوروز و پيش از آن

 111/1 992 1 /111 688 613/1 1/6   پيش از نوروز

 688 1/ 92 368/2 نوروز
 

 993 1/ 22 1/6 1 مجموع

 مقايسه حمايت اجتماعي افراد در نوروز و پيش از آن

 111/1 998 2 /1   611 1/1 6  / 29 از نوروز پيش

 611 282/1 8/6 3 نوروز
 

 981 661/1 6/ 1  مجموع
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و در  6/  1 ميانگين همياري افراد پيش از نوروز 2براساس نتايج جدول : افراد همياري

براي حد باال ( -119/1)براي حد پايين و ( -2/1  )همچنين مقادير . دست آمد به 666/6نوروز 

 .دهد همياري افراد پيش از نوروز کمتر از نوروز است دست آمد که نشان مي به

دست  به  /62 و در نوروز   /1 1 ميانگين همكاري افراد پيش از نوروز: افراد همکاري

، همكاري افراد در نوروز و پيش از آن تفاوت 2هاي موجود در جدول  با توجه به داده. آمد

 .معناداري نداشته است

ميانگين  .است شده محاسبه 328/6 امنيت احساس ميانگين: ها تفاوت پذيرش ظرفيت

با توجه به . دست آمد به 2/ 1 و در نوروز  2/6  ظرفيت پذيرش تفاوت پيش از نوروز 

با . ها در نوروز و پيش از آن تفاوت معناداري داشت ، ظرفيت پذيرش تفاوت2هاي جدول  داده

ها  ، درنهايت ظرفيت پذيرش تفاوت(- /19 )و باال ( - /66 )بودن حد پايين  توجه به منفي

 .پيش از نوروز کمتر از نوروز است

دست  به  / 36ميانگين احساس اثرگذاري و کارايي افراد : کارايي و اثرگذاري احساس

  / 22و در نوروز  /132همچنين ميانگين احساس اثرگذاري و کارايي افراد پيش از نوروز . آمد

 .با توجه به نتايج، تفاوت معناداري در نوروز و پيش از آن ديده نشده است. دست آمد به

  /892و در نوروز   /318ميانگين ارزش زندگي افراد پيش از نوروز : زندگي ارزش

 .با توجه به نتايج تفاوت معناداري در نوروز و پيش از آن ديده نشده است. دست آمد به

 368/2و در نوروز  1/6  ماعي پيش از نوروز ميانگين وساطت اجت: اجتماعي وساطت

، وساطت اجتماعي در نوروز تفاوت معناداري داشت و با 2با توجه به جدول . دست آمد به

، وساطت اجتماعي پيش از نوروز (- /112)و باال ( - /66 )بودن حد پايين  توجه به منفي

 .کمتر از نوروز است

 6/ 38و در نوروز   / 29پيش از نوروز ميانگين حمايت اجتماعي : اجتماعي حمايت

، تفاوت معناداري درخصوص ميانگين 2هاي موجود در جدول  با توجه به داده. دست آمد به

براي حد پايين ( -12/6 )همچنين مقادير . در نوروز و پيش از آن وجود دارد حمايت اجتماعي

پيش از نوروز کمتر از نوروز درنتيجه حمايت اجتماعي . دست آمد براي حد باال به( - /19 )و 

 .است
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 هاي عنصر شبکه تحليل داده( ج

ساختار شبكۀ افقي، ساختار شبكۀ عمودي و )  مورد از ابعاد فرعي آن 6درخصوص شبكه، 

 .ارائه شده است 3نتايج اين بررسي در جدول . در نوروز و پيش از آن بررسي شد( کيفيت شبكه

 در نوروز و پيش از آن هاي افراد شبکهت يوضعبررسي . 6جدول 

 T Df sig تعداد انحراف معيار ميانگين گروه

 مقايسۀ ساختار شبكه افقي افراد در نوروز و پيش از آن

 111/1 992 8 / 11 688 2/1 1  /132 پيش از نوروز

 688 129/1 6/  2 نوروز
 

 993  /1   1/6 1 مجموع

 از آن مقايسۀ ساختار شبكۀ عمودي افراد در نوروز و پيش

 1/ 28 982  /21  616 22/1   /318 پيش از نوروز

 616 1/ 6   /892 نوروز
 

 983 1/  6  /921 مجموع

 مقايسۀ کيفيت شبكۀ افراد در نوروز و پيش از آن

 111/1 912 2/6 3 618  /6 1  /826 پيش از نوروز

 618  /132 6/ 12 نوروز
 

 913  /8 6 221/6 مجموع

با . دست آمد به 2/6 2و در نوروز   /312نگين شبكۀ افقي پيش از نوروز ميا: افقي شبکۀ

هاي افقي در نوروز تفاوت معناداري وجود داشت و با توجه  ، شبكه3هاي جدول  توجه به داده

هاي افقي پيش از نوروز  ، درنهايت شبكه(- /632)و باال ( -6/6 1)بودن حد پايين  به منفي

 .کمتر از نوروز است

  /892و در نوروز   /318 ميانگين ارزش زندگي افراد پيش از نوروز: عمودي شبکۀ

هاي موجود، تفاوت معناداري در نوروز و پيش از آن ديده نشده  با توجه به داده. دست آمد به

 .است

. دست آمد به 6/ 12و در نوروز   /826ميانگين کيفيت شبكه پيش از نوروز : شبکه کيفيت

بودن حد  ، در نوروز تفاوت معناداري وجود داشت و با توجه به منفي3ل با توجه به نتايج جدو

 .کيفيت شبكه پيش از نوروز کمتر از نوروز است( - /122)و باال ( - /6 1)پايين 
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 گيري بحث و نتيجه
و  شدن براي شكوفا است که انساني جوامع در ساير سرمايه حالتي بالقوه از سرمايۀ اجتماعي

 هنگام چنانچه .شود مي فراهم ندرت وعه عوامل و شرايطي نياز دارد که بهبه مجم شدن، عملي

اي شگرف درپي خواهد داشت  شود، تحول و توسعه درستي هدايت به موقع شناسايي و بروز، به

اين پژوهش تأثير عيد نوروز بر سرمايۀ اجتماعي و هر يک از اجزاي  .(686 همكاران،  و کتابي)

 .کند را بررسي و مشخص ميسازندۀ سرمايۀ اجتماعي 

براساس نتايج اين پژوهش، نوروز بر برخي ابعاد فرعي اعتماد از جمله اعتماد غيررسمي، 

رسد نوروز با تحكيم پيوند  به نظر مي. اعتماد محيط و احساس امنيت افراد تأثير معناداري دارد

ازديدها و سفر به نقاط مختلف ب و بين خانوادها و دوستان، برقراري ارتباط بيشتر بين اقوام با ديد

کشور و گفتگوهاي زباني و روابط گرم در تعامالت نوروزي، اعتماد ميان افراد را بهبود داده 

 بين متقابل عالقۀ و بين افراد جامعه عاطفي پيوندهاي تقويت در اين زمينه دورکيم. است

هايي که افراد را  گروه وجوداست  معتقد داند؛ و گيري اعتماد مي منبع شكل را هاي اجتماعي گروه

 پيوندهاي تقويت ساز زمينه ممكن است دهند مي قرار ديگران با نزديک و ارتباط شخصي در

 .باشد متقابل اعتماد درنتيجه و اجتماعي

 گروهي تعلق و پيوستگي با را مبادله و همكاري مشارکت، به عقيدۀ پاتنام، افراد هنجارها،

 اعتماد ميزان بر روابط گستردگي او ديدگاه بنابراين از .کنند مي اعتماد هم به سپس و آموزند مي

ايجاد  سبب افراد مستمر و متقابل اوفه، ارتباط به نظر کالوس(. 281: 111 پاتنام،)است  مؤثر

 اجتماعي اعتماد آن در نتيجۀ که شود مي جامعه آنان نسبت به تعلق در احساس و اخالقي تعهد

 و ديگران بر و نظارت آگاهي کسب به يكديگر با افراد آشنايي و تعامل .شد تقويت خواهد

دهد  مي را افزايش متقابل اعتماد و اطمينان عوامل، اين و شود منجر مي افراد رفتار بيني پيش

 (.88: 682 تاجبخش، )

 با رشد و ترويج عواطف او عقيدۀ دارد؛ به عاطفي ريشه وابستگي در اعتماد چلبي، نظر از

 چگونگي انتقال با ارتباط در. شود تقويت آن مي اعتماد و جامعه سبب شكلگيري راداف ميان مثبت

دارد  مهم و اساسي نقش زمينه اين در و روابط دوستانه بيروني تعامالت است معتقد عواطف نيز

 .( 9: 688  جهانگيري، و معيدفر)
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راد، ظرفيت براساس نتايج اين پژوهش، برخي ابعاد فرعي هنجارها از جمله همياري اف

ها، وساطت اجتماعي و حمايت اجتماعي در اين روزها نسبت به گذشته بهبود  پذيرش تفاوت

 ۀهنجارهايي که سرمايافشاني معتقد است . دست آمده معنادار است يافته و تفاوت ميانگين به

 و افشاني)شده بين افراد است  هاي غيررسمي پذيرفته درواقع ارزش کنند اجتماعي توليد مي

نوروز با ايجاد ارتباط دوجانبه، چندجانبه و تعهد افراد به يكديگر به (. 22: 688 همكاران، 

. است  مشترک دست يافته و هنجارهاي متقابل اعتماد پايۀ بر اجتماعي هاي گروه تشكيل

 مختلف هاي شبكه يكپارچگي و ايجاد اعتماد و افزايش براي اجتماعي مثبت مشترک و هنجارهاي

 نقشي مؤثر در افزايش و جامعه، مقبول اهداف و اجتماعي هاي راي همۀ سليقهب اجتماعي

 .خواهد داشت اجتماعي سرمايۀ نگهداري

هاي افقي و کيفيت  براساس نتايج پژوهش برخي از ابعاد فرعي عنصر شبكه از جمله شبكه

اما . ار استآمده معناد دست شبكه، در نوروز نسبت به گذشته بهبود يافته و تفاوت ميانگين به

هاي رسمي و غيررسمي ارتباطات و  شبكه. هاي عمودي ديده نشد تفاوت معناداري دربارۀ شبكه

تر بودن  درصورت متراکم. اي، سازندۀ سرمايۀ اجتماعي است مبادالت موجود در هر جامعه

. يابد ، احتمال همكاري شهروندان در راستاي منافع متقابل افزايش مي ها در جامعه شبكه

هاي  گرفتن شكاف آنها با ناديده. شوند گروهي مي هاي افقي انبوه، موجب تقويت درون كهشب

در   رسد نوروز با تقويت مشارکت به نظر مي. آورند تري را پديد مي طبقاتي، همكاري گسترده

ها در تقويت اين  هاي فاميلي و شرکت در جشنواره جمعي، مهماني هاي دسته ها، سرگرمي محله

همچنين نوروز با تقويت اهميت افراد به يكديگر، تقويت . ها بسيار مؤثر بوده است نوع شبكه

روابط در ديدوبازديدها و توجه به بهبود روابط نسل جديد و بزرگان فاميل، در افزايش کيفيت 

هاي  دهد نوروز بر شبكه از سوي ديگر نتايج نشان مي. روابط نقش مناسب و مؤثري داشته است

ها  هاي عمودي شامل مشارکت مستمر افراد در انجمن شبكه. اد تأثير نداشته استعمودي بين افر

علت کوتاه و زودگذربودن نوروز، تأثير چنداني  در اين زمينه، به. است... هاي مذهبي و و هيئت

 .هاي عمودي هستند ساز شبكه هاي مستمر بين افراد نداشته است که زمينه بر مشارکت
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