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 جلداول: تحليل وضعيت و ساختار

 فصل اول: تحليل وضعيت استان

حليل اجتماعي و فرهنگي بخش دوم: ت  

 قسمت چهارم و پنجم

انت فرهنگي و سرمايه اجتماعي استتحليل وضعي  

 مطالعات طرح آمايش استان اردبيل

 

 ریاست جمهوری 
 سازمان ربانهم و بودهج کشور

ان اردبیلسازمان مدرییت و ربانهم رزیی است  
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 بسمه تعالي

 
مجموعه گزارش هاي جلد اول و شاام  مااثاز زيا  اين  گزارش بخشي از  

 است:

 جلد اول : تحلي  وضعيت و ساختار 

 ( تحلي  وضعيت استان1فص  اول :) 

  (: تحلي  اجتماعي و ف هنگي 2-1دوم )بخش 

  قسمت چهارم و پانج:: تحليا  وضاعيت ف هنگاي و سا مايه

 اجتماعي استان

اه ايان بخاش از اساتان و جايگافه ست  كام  مجموعاه گازارش هااي يماايش 

 ها در فه ست كلي در صفحات بعد ارايه شده است.ب رسي
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 فهرست گزارش اهی طرح مطالعات آمايش استان اردبیل
  جلد اول: تحلي  وضعيت و ساختار 

 فص  اول: تحلي  وضعيت استان 

 بخش اول: تحلي  وضعيت منابع طايعي و محيط زيست  -
 : هواشناسي1پيوست 

 : زمين شناسي2پيوست  

 : ارزيابي منابع اراضي3پيوست  

 : پوشش گياهي4پيوست  

 : منابع يب سطحي و زي زميني5پيوست  

 بخش دوم : تحلي  اجتماعي و ف هنگي -
 قسمت اول: تحوالت جمعيتي در سه دهه گذشته 

 قسمت دوم: تحلي  نظام شه ي استان 

 قسمت سوم: تحلي  نظام روستانشيني و عشاي ي استان 

 

 پنج:: تحلي  وضعيت ف هنگي و س مايه اجتماعي استان قسمت چهارم و 

 بخش سوم: تحلي  اقتصادي  -

 قسمت اول: تحلي  ويژگي هاي اقتصادي جمعيت 

  قسمت دوم: تحلي  زمينه هاي فعاليت اقتصادي ب ثسب بخش هاي اصلي 
 : صنعت و معدن1پيوست     

 : ساختار كشاورزي 2پيوست     

  : خدمات3پيوست     
 هاي زي بنايي  مت سوم : تحلي  ويژگيقس    

 قسمت چهارم: تحلي  ع صه هاي فعاليت اقتصادي     
 : اقتصاد شه ي 1پيوست     

ساال   5قسمت پنج:: تحااالي  اقتصااد كا ن اساتان و جايااااگاه ين درساط  ملاي در      

 گذشته 

 فص  دوم : تحلي  ساختار فضايي موجود 

 : ندهاي اصلي بين سكونتگاه هاتوصيف و تحلي  پيوفص  سوم 

  امنيتي در يمايش استان –فص  چهارم : م ثظات دفاعي 

 فص  پنج: : جمع بندي و نتيجه گي ي از مطالعات  

 گذاري و ساختار مدي يت يمايش استانجلد دوم : ب نامه ريزي و سياست 
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 چارچوب مطالعات يمايش استان

 

 تحلي  وضعيت و ساختار استان

ي و وضعيت منابع طايع

 محيط زيست

وضعيت اجتماعي و 

 ف هنگي

 وضعيت اقتصادي 

 –م ثظات دفاعي 

تانامنيتي در يمايش اس  

يي تحلي  ساختار فضا

 موجود استان

لي توصيف و تحلي  پيوندهاي اص

هابين سكونتگاه  

  يجمع بندي و نتيجه گي

ا و تحلي  نقاط قوت و ضعف ، ف صت ه

 (SWOT)تهديدات  

اي االدستي و ب نامه هب رسي اسناد ب

 يمايش ملي

مايش استانيسند   

 ب نامه ريزي و سياست گذاري

ضايي تشخيص و  تفكيك نواثي همگن توسعه ف  پيش بيني و يينده نگ ي 
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 فهرست مطالب

 

 صفحه                    عنوان 

 

 1          : تحليل وضعيت فرهنگي1

 4 فرهنگي جوامع عشايري، دهقاني و عشايري استان اردبيل –: پيشينه تاريخي 1-1 

 4     : پيشينه تاريخي استقرار، زيست و معيشت1-1-1  

 11     : پيشينه فرهنگي جوامع ساكن در استان2-1-1  

 23   : حوزه بندي فرهنگي استان اردبيل در شرايط كنوني3-1-1  

 24       : حوزه فرهنگي مغان1-3-1-1   

 33  : حوزه فرهنگي گرمي، روستاهاي تابعه و بخش مرآن2-3-1-1   

 33   : حوزه فرهنگي مشگين شهر، ارشق و الهرود3-3-1-1   

 33   ه هاي تابعه: حوزه فرهنگي خلخال، گيوي و حوز4-3-1-1   

 33    نير، سرعين و نمين: حوزه فرهنگي اردبيل،3-3-1-1   

 33       : بررسي فرهنگ توسعه در استان اردبيل2-1 

 44         : فرهنگ كار1-2-1  

44     : مفهوم اخالق كار و وجدان كار1-1-2-1   

41      : سير تاريخي اخالق كار2-1-2-1   

 34   كار و اخالق كار در استان اردبيل: فرهنگ 3-1-2-1   

 53  : ميل به پيشرفت ، فرهنگ يادگيري، نوآوري و وسايل فرهنگي2-2-1  

 53   ميل به پيشرفت، نوآوري و فرهنگ يادگيري:1-2-2-1   

 : ميل به پيشرفت، نوآوري و فرهنگ يادگيري در2-2-2-1   

 55       استان اردبيل                                              

 113      : تعارضات، همكاري و اعتماد به نفس3-2-1  

 113   تعارضات و اعتماد به نفس: مفهوم همكاري،1-3-2-1   

 113  : همكاري ، تعارضات و اعتماد به نفس دراستان اردبيل2-3-2-1   

 131      : جمع بندي وضعيت فرهنگي استان اردبيل3-1 

 243           تماعي : سرمايه اج2

 243          : تعاريف و مفاهيم1-2 



اردبیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان                                        سازمان برنامه و بودجه کشور                        

ب 

 صفحه                    عنوان 

 

 243          : مقدمه1-1-2  

 211       : تعريف سرمايه اجتماعي2-1-2  

 213         : بحث هاي نظري3-1-2  

 213        : رابرت پوتنام 1-3-1-2   

 214        : جيمز كلمن2-3-1-2   

 213        : پيربورديو3-3-1-2   

 215       : سرمايه اجتماعي در استان اردبيل2-2 

 221     : روش تحقيق و شيوه گردآوري داده ها 1-2-2  

 222   : بررسي جنبه هاي ايجابي سرمايه اجتماعي در اردبيل2-2-2  

 222         : اعتماد1-2-2-2   

 232       : مشاركت اجتماعي 2-2-2-2   

 241     : ارزش هاي اجتماعي و اخالقي3-2-2-2   

 233      : احساس آزادي و امنيت4-2-2-2   

 231      : احساس آسايش و احترم3-2-2-2   

 233       : احساس عدالت 3-2-2-2   

 233       : هنجارهاي اجتماعي 3-2-2-2   

 251       : وجه سلبي سرمايه اجتماعي3-2-2  

 251      : آسيب هاي اجتماعي 1-3-2-2   

 253     : مسائل و مشكالت اجتماعي 2-3-2-2   

 235       : احساس آنومي3-3-2-2   

 343         : جمع بندي و نتيجه گيري3-2 

 343            منابع و مآخذ
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 ت جداولفهرس

 

 صفحه                    عنوان 

 

 3    تيپ ها و واحدهاي اراضي در استان اردبيل(: مساحت 1-1جدول)

 3    1333(: جمعيت عشاير كوچنده در زمان ييالق و قشالق 1-2جدول)

 (: تعداد جمعيت ساكن در استان اردبيل به تفكيك نقاط شهي و روستايي طي1-3جدول)

 3      1353و 1333، 1333دوره هاي آماري   

 ان اردبيل به تفكيك شهرستان طي دوره هاي (: تعداد جمعيت ساكن در است1-4جدول)

 3        1353و  1333، 1333آماري   

 32      (: ابعاد سه گانه اخالق كار و مولفه هاي آنها1-3جدول)

 34         (: ميزان اهميت موضوع كار1-3جدول)

 33   با متغيرهاي شناسايي« (: تقاطع متغير ميزان اهميت مووضع كار1-3جدول)

 33      (: ميزان رواج تالش و جديت در بين مردم1-5جدول)

 33   (: ميزان اهميت درآمد شغل، امنيت شغلي و احترام ناشي از شغل1-3جدول)

 با « ميزان اهميت درآمد شغل، امنيت شغلي و احترام ناشي از شغل»(: تقاطع 1-14جدول)

 33         « متغيرهاي شناسايي»  

 35     هم بودن مسئله بيكاري در جامعه(: ميزان جدي و م1-11جدول)

 34     (: ميزان اوقات فراغت در ايام معمول و تعطيل هفته1-12جدول)

 (: متوسط اوقات فراغت در روزهاي معمول و تعطيل به تفكيك گروههاي سني،1-13جدول)

 31        جنسي، تحصيلي و وضع تاهل  

 32       (: ميزان اوقات فراغت روزهاي كار1-14جدول)

 با « ميزان اوقات فراغت روستائيان در روزهاي كشت و كار» (: تقاطع متغير1-13جدول)

 32        «پايگاه اقتصادي اجتماعي آنها»  

 33 ر (: ميزان اوقات فراغت روستائيان در روزهاي تعطيل يا غيركشت و كا1-13جدول)

 «زهاي تعطيل يا غيركشت و كارميزان اوقات فراغت روستائيان در رو»(: تقاطع 1-13جدول)

 34       «پايگاه اقتصادي اجتماعي»و با متغير   

 33     (: ميزان باور به ارزشهاي عام گرايانه در محيط كار1-15جدول)
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 صفحه                    عنوان 

 

 با « ميزان باور فرد به ارزشهاي عام گرايانه در محيط كار»(: تقاطع 1-13جدول)

 33         «شناسايي متغيرهاي»                  

 33       (: ميزان اهميت مذهب در زندگي1-24جدول)

 35       (: ميزان رواج انصاف در بين مردم1-21جدول)

 33      (: ميزان رواج امانت داري در بين مردم1-22جدول)

 34      (: ميزان پاي بندي مردم به قول و قرار 1-23جدول)

 32     ميزان رواج تقلب كالهبرداري در سطح جامعه (:1-24جدول)

 33    (: ميزان جدي و مهم بودن مسئله پارتي بازي در جامعه1-23جدول)

 34     (: ميزان رواج تملق و چاپلوسي در سطح جامعه1-23جدول)

 33       (: ميزان اهميت خانواده در زندگي فرد1-23جدول)

 33      بري جنسيتي در كار (: ميزان باور به نابرا1-25جدول)

 متغيرهاي»با « ميزان باور به نابرابري جنسيتي در كار»(: تقاطع متغير 1-23جدول)

 33          «شناسايي 

 35       (: ميزان احساس امنيت اقتصادي1-34جدول)

 33 «متغيرهاي شناسايي»با « ميزان احساس امنيت اقتصادي»(: تقاطع متغير 1-31جدول)

 34   (: وجود اعضاء اهل مطالعه در خانواده هاي ساكن در شهر اردبيل1-32جدول)

 34   (: مطالعه انواع كتاب در جمعيت مورد مطالعه در شهر اردبيل1-33جدول)

 31 (: تعداد كتاب غيردرسي موجود در خانه در مناطق روستايي استان اردبيل1-34جدول)

 32 جتماعي خانواده و تعداد كتاب غيردرسي(: موقعيت روستا، پايگاه اقتصادي ا1-33جدول)

 32  (: نوع كتاب غيردرسي موجود در خانه هاي روستايي استان اردبيل1-33جدول)

 34 (: ميزان امانت كتاب توسط اعضاي خانواده در مناطق روستايي استان اردبيل1-33جدول)

 33      (: حجم امانت كتاب در ماه در شهر اردبيل1-35جدول)

 33 (: ميزان مطالعه كتابهاي غيردرسي اعضاي خانواده هاي روستايي استان اردبيل1-33جدول)

 33    (: تعداد نشريه مورد مطالعه در خانواده و جمعيت باسواد 1-44جدول)

 33    (: متوسط زمان مطالعه براي انواع نشريات در جمعيت 1-41جدول)

 عضاي خانواده هاي روستايي استان(: ميزان مطالعه روزنامه و مجله از سوي ا1-42جدول)

 35            اردبيل  

 143   (: نوع برنامه يا فيلم ويدئويي مورد استفاده خانواده هاي اردبيلي1-43جدول)
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 صفحه                    عنوان 

 

 143     (: انواع نوار صوتي مورد استفاده در شهر اردبيل1-44جدول)

 موجود در خانه و اتومبيل در مناطق روستايي استان (: نوع نوارهاي صوتي 1-43جدول)

 143            اردبيل  

 143   (: ميزان نمايش فيلم و تئاتر در مناطق روستايي استان اردبيل1-43جدول)

 (: ميزان مراجعه روستاييان به شهر براي استفاده از هر يك از امكانات 1-43جدول)

 143         فرهنگي در استان اردبيل  

 145       (: محل انجام ورزش در شهر اردبيل1-45جدول)

 113  «اعتماد به نفس»و « تعارضات»، «همكاري»(: عملياتي سازي مقوالت 1-43جدول)

 113      1333(: جمعيت برحسب دين و جنس آبان 1-34جدول)

 113    (: ازدواج و طالق ثبت شده در نقاط شهري و روستايي1-31جدول)

 115       ميزان اعتماد به گروه صنفي كارگران (:1-32جدول)

 113      (: ميزان اعتماد به گروه صنفي بنگاه داران1-33جدول)

 124       (: ميزان اعتماد به گروه صنفي معلمان1-34جدول)

 124      (: ميزان اعتماد به گروه صنفي پليس راهنمايي1-33جدول)

 121     ي رانندگان تاكسي(: ميزان اعتماد به گروه صنف1-33جدول)

 122       (: ميزان اعتماد به گروه صنفي پزشكان1-33جدول)

 122       (: ميزان اعتماد به گروه صنفي قضات1-35جدول)

 123      (: ميزان اعتماد به گروه صنفي اساتيد دانشگاه1-33جدول)

 124       (: ميزان اعتماد به گروه صنفي كسبه 1-34جدول)

 124      (: ميزان اعتماد به گروه صنفي نيروي انتظامي 1-31جدول)

 123      (: ميزان اعتماد به گروه صنفي ورزشكاران1-32جدول)

 123      (: ميزان اعتماد به گروه صنفي روحانيت 1-33جدول)

 123      (: ميزان اعتماد به گروه صنفي روزنامه نگاران1-34جدول)

 123      ه گروه صنفي هنرمندان(: ميزان اعتماد ب1-33جدول)

 125     (: ميزان اعتماد به گروه صنفي تجار و بازاريان 1-33جدول)

 125      (: ميزان اعتماد به گروه صنفي ارتشي ها 1-33جدول)

 (: رتبه گروههاي صنفي مختلف از نظر ميزان همبستگي اجتماعي پاسخگويان 1-35جدول)

 123     ديگر استانهاي كشور با آنها در استان اردبيل و در  
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 صفحه                    عنوان 

 

 131       « ميزان احساس تعارض با همكاران(: »1-33جدول)

 132      «ميزان اعتماد فرد به اعضاي خانواده(: »1-34جدول)

 133 «متغيرهاي شناسايي»با « ميزان اعتماد فرد به اعضاي خانواده»(: تقاطع متغير 1-31جدول)

 133     «ميزان مشورت فرد با اعضاي خانواده خود(: »1-32جدول)

 متغيرهاي »با « ميزان مشورت فرد با اعضاي خانواده خود»(: تقاطع متغير 1-33جدول)

 134           «شناسايي  

 134       (: ميزان همدلي فرد با اعضاي خانواده1-34جدول)

 133 «متغيرهاي شناسايي»با « د با اعضاي خانوادهميزان همدلي فر»(: تقاطع متغير 1-33جدول)

 133      «ميزان اختالف فرد با اعضاي خانواده(: »1-33جدول)

 133 «متغيرهاي شناسايي»با « ميزان اختالف فرد با اعضاي خانواده»(: تقاطع متغير 1-33جدول)

 133      «ميزان اعتماد به اقوام و خويشاوندان(: »1-35جدول)

 135 «متغيرهاي شناسايي»با « ميزان اعتماد به اقوام و خويشاوندان»(: تقاطع متغير 1-33جدول)

 133       «ميزان اعتماد فرد به دوستان(: »1-54جدول)

 133  «متغيرهاي شناسايي»با « ميزان اعتماد فرد به دوستان»(: تقاطع متغير 1-51جدول)

 142      «باور فرد نسبت به نابرابري جنسيتي(: »1-52جدول)

 144 «متغيرهاي شناسايي»با « باور فرد نسبت به نابرابري جنسيتي»(: تقاطع متغير 1-53جدول)

 143   (: ميزان باور فرد به روند رو به افزايش فاصله طبقاتي در جامعه1-54جدول)

 143      (: تلقي فرد در مورد وضعيت طبقاتي جامعه1-53جدول)

 143 «متغيرهاي شناسايي»با « ر مورد وضعيت طبقاتي جامعهتلقي فرد د»(: تقاطع 1-53جدول)

 145       «ميزان احساس تعارض قومي(: »1-53جدول)

 143  «متغيرهاي شناسايي»با «ميزان احساس تعارض قومي»(: تقاطع متغير 1-55جدول)

 ميزان باور فرد به وجود اختالف و چند دستگي در سطح جامعه به مثابه(: »1-53جدول)

 134         «ك معضل مهم اجتماعيي  

 131 «ميزان باور فرد به جدي و مهم بودن معضل ظلم و تبعيض در جامعه(: »1-34جدول)

 132 «ميزان باور فرد به حاكميت پول و پارتي در مناسبات انساني در جامعه(: »1-31جدول)

 يك معضل مهمميزان باور فرد به وجود ناامني در سطح جامعه به مثابه (: »1-32جدول)

 133           «اجتماعي  

 134    ميزان اميدواري فرد به حمايت شدگي از جانب قانون(: »1-33جدول)
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 133  «ميزان موافقت فرد با ادعاي برابري افراد در مقابل نظام سياسي(: »1-34جدول)

 جربه و تخصص در ارتقاء به مقامات باال و ميزان باور فرد به بي تاثيري ت(: »1-33جدول)

 133       «تاثير داليل غيرتخصصي براين امر  

 ميزان باور فرد به برابري يكسان مسئولين حكومتي و مردم در مقابل (: »1-33جدول)

 133           «قانون

 135      ميزان احساس موفقيت در زندگي فردي(: »1-33جدول)

 متغيرهاي »با « ميزان احساس موفقيت در زندگي فردي»غير (: تقاطع مت1-35جدول)

 133           «شناسايي  

 133        «ميزان احساس غرور ملي(: »1-33جدول)

 134  «متغيرهاي شناسايي»با « ميزان احساس غرور ملي»(: تقاطع متغير 1-144جدول)

 اجتماعي پاسخگويان  (: رتبه گروههاي صنفي مختلف از نظر ميزان همبستگي1-141جدول)

 133     با آنها در استان اردبيل و در ديگر استانهاي كشور  

 224     (: شاخص هاي تحليل سرمايه اجتماعي در اردبيل2-1جدول)

 (: بررسي ميزان اعتماد به اعضاي خانواده، خويشاوندان و دوستان و مقايسه آن2-2جدول)

 223           با ميزان ملي  

 –سنجش رابطه ميان ميزان اعتماد به اعضاي خانواده با متغيرهاي زمينه اي  (:2-3جدول)

 223            اردبيل  

 -(: سنجش رابطه ميان ميزان اعتماد به اقوام و خويشاوندان با متغيرهاي زمينه اي2-4جدول)

 223            اردبيل  

 223 اردبيل –هاي زمينه اي (: سنجش رابطه ميان اعتماد به دوستان با متغير2-1/4جدول)

 225   (: ميزان مشورت با اعضاي خانواده و مقايسه آن با ميزان ملي2-3جدول)

 -(: سنجش ارتباط ميان ميزان مشورت با اعضاي خانواده با متغيرهاي زمينه اي2-3جدول)

 223            اردبيل  

 234   يزان ملي(: ميزان مشورت با اعضاي خانواده و مقايسه آن با م2-3جدول)

 (: ميزان اعتماد تعميم يافته اجتماعي در شهرستان اردبيل و مقايسه آن با ميزان2-5جدول)

 231            ملي  

 (: توزيع جمعيت مورد مطالعه در اردبيل برحسب مشاركت اجتماعي افراد در2-3جدول)

 233         ساله و باالتر 13جمعيت   
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 (: توزيع جمعيت نمونه در اردبيل برحسب مشاركت اجتماعي خانواده ها در2-14جدول)

 233           انواع فعاليت  

 (: توزيع جمعيت نمونه در اردبيل برحسب وضع اقتصادي و مشاركت 2-11جدول)
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233  ركت اجتماعي و ويژگي هاي فردي(: توزيع جمعيت نمونه برحسب مشا2-12جدول)

  

 (: نتايج شمارش آراء انتخابات شوراهاي اسالمي دوره هاي اول، دوم و سوم2-13جدول)

 233           در استان   

 (: نتايج شمارش آراء انتخابات خبرگان رهبري دوره هاي سوم و چهارم در 2-14جدول)

 233           استان           

 نتايج شمارش آراء انتخابات رياست جمهوري دوره هاي هفتم، (:2-13جدول)

 233         هشتم و نهم در استان                  

 (: نتايج شمارش آراء انتخابات مجلس شوراي اسالمي دوره هاي هفتم ، 2-13جدول)

 233         هشتم و نهم در استان  

 233 هاي مردم نهاد در استان اردبيل(: فهرست سازمانهاي غيردولتي و تشكل 2-13جدول)

 (: نگر ش نسبت به رواج تالش و جديد در جامعه به تفكيك متغيرهاي 2-15جدول)

 242        زمينه اي در شهرستان اردبيل  

 (: نگرش نسبت به رواج گذشت در جامعه به تفكيك متغيرهاي زمينه اي در2-13جدول)

 244          شهرستان اردبيل  
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 232      در جامعه به تفكيك متغيرهاي زمينه اي  

 رار(: نگرش شهروندان اردبيلي نسبت به رواج ارزش پاي بندي به قول و ق2-24جدول)

 234      در جامعه به تفكيك متغيرهاي زمينه اي  
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 (: مقايسه شاخص ارزش هاي اجتماعي و اخالقي اردبيل با كل مراكز استانهاي2-23جدول)

 234            كشور  

  (: نگرش نسبت به انتقاد از حكومت بدون ترس و نگراني و ارتباط آن با2-23جدول)

 233          متغيرهاي زمينه اي  

 (: نگرش نسبت به آزادي فعاليت احزاب و گروه هاي قانوني و ارتباط آن 2-23جدول)

 233         با متغيرهاي زمينه اي  

 235 (: احساس امنيت سياسي شهروندان اردبيلي به تفكيك متغيرهاي زمينه اي2-25جدول)

 235    ه تفكيك متغيرهاي زمينه اي (: احساس امنيت اجتماعي ب2-23جدول)

 (: مقايسه احساس آزادي و امنيت در ميان شهروندان اردبيلي با ميانگين كل 2-34جدول)

 234         مراكز استانهاي كشور  

 (: بررسي مقايسه اي معرف هاي احساس آسايش و احترام شهروندان اردبيلي2-31جدول)

 231        و كل مراكز استانهاي كشور   

 (: احساس رضايت از امكانات رفاهي خانواده در ميان شهروندان اردبيلي 2-32جدول)

 232        به تفكيك متغيرهاي زمينه اي   

 (: احساس رضايت از وضع سالمتي در ميان شهروندان اردبيلي به تفكيك 2-33جدول)

 234         متغيرهاي زمينه اي   

 بيلي در مورد پايمال شدن حق شان در صورت عدم (: نگرش شهروندان ارد2-34جدول)

 233    دسترسي به پول و پارتي به تفكيك متغيرهاي زمينه اي   

 (: نگرش شهروندان اردبيلي نسبت به تاثير تخصص و تجربه در ارتقاي اجتماعي2-33جدول)

 233      و اقتصادي به تفكيك متغيرهاي زمينه اي  

 به احساس عدالت در ميان شهروندان اردبيلي و مراكز(: آمارهاي مربوط 2-33جدول)

 232          استان هاي كشور  

 (: واكنش شهروندان نمونه در اردبيل در قبال برخورد با تقلب يكي از اعضاي2-33جدول)

 233     دانش آموز خانواده به تفكيك متغيرهاي زمينه اي  

 ر در پاسخگويان شهر اردبيل (: تمايل به خدمت از مناطق محروم كشو2-35جدول)

 233        به تفكيك متغيرهاي زمينه اي   

 (: نگرش نسبت به هنجار عام گرايي به تفكيك اردبيل و كار مراكز استان هاي2-33جدول)

 254            كشور  
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 ستان اردبيل (: آمارهاي مربوط به آسيب هاي عمده اجتماعي در ا2-44جدول)

1333-1351          253 

 (: ميزان وقوع آسيب هاي اجتماعي در استان اردبيل و مقايسه آنها با ميانگين2-41جدول)

 253          1351 –ملي   

 (: نگرش شهروندان اردبيلي نسبت به اهميت طالق به عنوان معضلي اجتماعي2-42جدول)

 232        به تفكيك متغيرهاي زمينه اي   

 (: نگرش نسبت به رواج مسائل اجتماعي و اهميت آنها در اردبيل و مقايسه 2-43جدول)

 233        با كل مراكز استان هاي كشور  

 (: نگرش نسبت به ابهام در تشخيص افراد خوب از بد به تفكيك متغيرهاي 2-44جدول)

 341           زمينه اي   

 ه گونه هاي آنومي در ميان پاسخگويان اردبيلي(: توزيع نسبت هاي مربوط ب2-43جدول)

 341        و مقايسه با كل مراكز استان ها   
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 : تحليل وضعيت فرهنگي 1

 مقدمه

 

تغيير اجتماعي از مقوالتي است كه، با ورود تدريجي جهان غرب به عصر مدرنيته، به 

ر نوزايي و حاكميت عقل، به همراه محوريت انسان عنوان موضوعي قابل بررسي طرح شد. عص

در انديشه كه در قالب ايدئولوژيهايي همچون پوزيتيويسم، ليبراليسم و سوسياليسم نمايان شد، 

همة چيز داشت و « اوبژه سازيِ»شرايطي را بوجود آورد كه در آن انسان گرايش افراطي به 

ز از جمله آنها بود. بررسي اجمالي نظريات ني« تغيير اجتماعي»موضوعِ شناسايي شدنِ پديده 

انديشمندان اجتماعيِ كالسيك در حوزه علوم اجتماعي )براي مثال كنت، دوركايم، ماركس، وبر، 

پارسنز(، داللت بر اوبژه شدنِ موضوع تغيير اجتماعي در نظريات آنها دارد. با گذشت سالها و 

مدرنيته را آغاز كرده بودند، با جوامعي كه شفافتر شدن تمايزات جوامع غربي كه زودتر تجربه 

شكلي متفاوت بخشيد و باعث « تغيير اجتماعي»در سدة اخير وارد عصر مدرن شدند، به موضوع 

گشت. در واقع، هنگامي كه بر مباحث « توسعه نيافتگي»و « توسعه يافتگي»طرح موضوعات 

يسه جوامع مدرن با جوامع تغيير اجتماعي روش شناسي مقايسه اي حاكم شده و در اين مقا

و شاخه توسعه « توسعه نيافتگي»و « توسعه يافتگي»پيشامدرن مورد مقايسه قرار گرفتند، مفاهيم 

در مطالعات علوم اجتماعي خلق شد. بدين ترتيب، مديريت تغيير اجتماعي و مسلط شدن بر آن 

 متجلي مي ساخت. « زيبرنامه ري»به عنوان هدفي بزرگ نمايان شد كه خود را در قالب مفهوم 

تجربه اجراي برنامه ريزي هاي توسعه مبتني بر رويكرد بخشي، كه يكي از ابتدائي ترين 

اشكال مديريت تغيير اجتماعي و توسعه است، محدوديتهاي بسياري را بوجود آورده است كه 

آمايش لزوم كنار گذاشتن آن و استفاده از رويكرد آمايش سرزمين را ايجاب مي كند. رويكرد 

سرزمين با نگاهي كل گرايانه، همه سونگر و چند رشته اي، در چارچوب توسعه فضايي همه ابعاد 

توسعه را مد نظر داشته و با رويكردي متوازن سعي دارد توسعه را به مثابه كليتي واحد متحقق 

 نمايد.  اين درحاليست كه در برنامه ريزي بخشي، مديريت متمركز امكان بررسي توسعه به

عنوان يك كل واحد را غير ممكن ساخته و عمالً به محوريت يكي از ابعاد توسعه بر ابعاد ديگر 

 منتهي مي شد. 

با وجود فوايد بسيار برنامه ريزي مبتني بر آمايش سرزمين، چنين اشكالي از برنامه 

حقيقت، ريزي نيازمند استفاده از اطالعات متنوع از ابعاد مختلف جامعه مورد بررسي است. در 

پيش زمينه برنامه ريزي با رويكرد آمايش سرزمين توليد و استفاده از آمار و اطالعات اقتصادي، 

اجتماعي، فرهنگي و سياسي از جامعه مورد مطالعه مي باشد تا امكان دستيابي به شناخت از 
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ناختي چند پديده هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي، توامان فراهم باشد؛ چرا كه تنها با ش

رشته اي مي توان مانع از حاكميت يك رشته بر مطالعات توسعه و توجه بيش از حد بر يكي بعد 

از ابعاد توسعه بر ابعاد ديگر آن شد.  با نگاهي به برنامه آمايش استان اردبيل، مي توان دقيقاً به 

خش نخست ماهيت چند رشته اي و چند بعدي برنامه ريزي در اين چارچوب واقف شد. در ب

اجراي اين برنامه، وضعيت و ساختار استان اردبيل مورد تجزيه و تحليل قرارمي گيرد كه اين 

 گزارش نيز در چارچوب آن ارايه شده است. 

تحليل »گزارش كنوني، به مثابه گزارش تحليل وضعيت فرهنگي استان اردبيل، قسمتي از  

كلي تنظيم شده است. بخش نخست  دو بخشمحسوب مي شود كه در « اجتماعي فرهنگي استان

عمدتاً به بررسي تاثير اقليم استان اردبيل بر شكل گيري و تكوين اجتماعات عشايري، دهقاني و 

شهري استان و مروري بر تاريخ اين اجتماعات و ارتباطات آنها در محدوده استان اردبيل مي 

يل در شرايط كنوني پايان مي پذيرد. پردازد، كه نهايتاً با حوزه بندي فرهنگي اجتماعي استان اردب

 بخش نخست داراي سه زير بخش مي باشد كه عبارتند از:

 شرايط اقليمي استان اردبيل و اجتماعات ساكن در آن، :)الف(

نگاهي تاريخي به اجتماعات عشايري، دهقاني و شهري استان اردبيل و پيش زمينه هاي  :ب() 

 فرهنگي آنها،

 گي استان اردبيل در شرايط كنونيحوزه بندي فرهن: (  ج) 

بخش دوم گزارش كه به بررسي تفصيلي وضعيت فرهنگي استان اردبيل ) بويژه فرهنگ  

توسعه( در شرايط كنوني اختصاص دارد، چارچوب اصلي گزارش را تشكيل مي دهد. بخش دوم 

نيان، زشها و نگرش هاي ايراارطرح هاي بدست آمده از  ه گزارش كه اساساً بر پايه داد

طرح پژوهشي فعاليت و مصرف كاالهاي فرهنگي در يافته هاي هاي پيمايش در اردبيل و يافته

بخش نخست، فرهنگ و اخالق زير در  اردبيل تهيه شده است، داراي سه زيربخش مي باشد.

كار، عوامل اجتماعي موثر بر آن و متغيرهاي مرتبط با فرهنگ كار مورد بررسي قرار گرفته 

بخش با تعريف مفهوم اخالق كار و مناسبت آن با مفاهيم مشابه آغاز شده و با زيراست. اين 

طرح رويكردهاي نظري موجود در اين خصوص در ادبيات توسعه، به پيش برده شده است. در 

و « اخالق كار اسالمي»، «اخالق كار مدرن»ادامه ابعاد مختلف فرهنگ و اخالق كار اعم از 

با استفاده از ادبيات موجود در حوزه جامعه شناسي كار و جامعه « اخالق كار سنتي ايراني»

شناسي توسعه مورد بحث و بررسي قرار گرفته و با توجه به آن فرهنگ كار در استان اردبيل در 

سه بعد فوق الذكر تحليل قرار شده است. پس از طرح مباحث نظري و بررسي ابعاد سه گانه 

هايي كه مي توانند ابعاد سه گانه فرهنگ و اخالق كار در مفهوم فرهنگ و اخالق كار، متغير

 استان اردبيل را  منعكس نمايند، طرح و به شيوه اي تفصيلي توصيف و تحليل شده اند. 
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 بخش دوم گزارش به ابعاد ديگري از پيش زمينه هاي فرهنگي توسعه مي پردازد. اينزير 

ات نوسازي را در سطح استان اردبيل بخش از گزارش مفاهيمي از مباحث توسعه در ادبيزير

مورد بحث و بررسي قرار داده است. اين مفاهيم، موضوعاتي همچون ميل به پيشرفت، فرهنگ 

بخش دوم گزارش همچون بخش زيريادگيري ، نوآوري و وسايل فرهنگي را در بر مي گيرد. 

ديدگاههاي نظري  اول، با تالش براي جايابي مفاهيم مذكور در مباحث توسعه آغاز و با طرح

ورد بحث پايان مرتبط به پيش برده شده و نهايتاً با گزارش داده هايي در خصوص مفاهيم م

 يابد. مي

بخش سوم گزارش به بررسي همبستگي اجتماعي، تعارضات، روحيه زيردر نهايت، 

بخش، زيرهمكاري، هويت ملي و اعتماد به نفس در سطح استان اردبيل مي پردازد. در اين 

چون بخشهاي پيشين، نخست مفاهيم مذكور در چارچوب مباحث توسعه مورد بحث و بررسي هم

قرار گرفته و به مطالعاتي كه منجر به توليد اين مفاهيم در ادبيات توسعه شده اند اشاراتي 

مختصر شده است. پس از تعريف مفاهيم مذكور، اين مفاهيم عملياتي شده و متغيرهايي كه در 

وانند معرّف مفاهيم مورد بحث باشند شناسايي و هر يك از آنها در ارتباط با سطح تجربي مي ت

 آن مفاهيم به شكل تفصيلي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند.

 ذكر اين نكته در آغاز گزارش حائز اهميت است كه در تدوين اين گزارش از منابع 

له وزارت ارشاد نهايت استفاده نظري و داده هاي توليد شده بوسي تاريخي، جمعيت شناختي،

صورت گرفته است و در جاي جاي گزارش به منابع مورد استفاده ارجاع داده شده است. 

مهمترين منابع مورد استفاده در اين گزارش، با توجه به داده هايي همانطوريكه پيشتر ذكر شد، 

ليت و مصرف كاالهاي طرح پژوهشي فعايافته هاي »كه براي تدوين اين گزارش مورد نياز بود، 

فرهنگي در اردبيل، رفتارهاي فرهنگي ايرانيان، طرح هاي ملّي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، 

ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در »نتايج طرح پژوهشي  ، «1351پائيز 

و نتايج « 1351 اردبيل، ويرايش اول، وزارت فرهنگ وارشاد اسالمي، دفتر طرحهاي ملي، تابستان

طرح پژوهشي فعاليت و مصرف كاالهاي فرهنگي در مناطق روستايي استان اردبيل، رفتارهاي »

 است. « 1353فرهنگي ايرانيان ـ موج اول، طرح هاي ملّي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، بهار 

 

 فرهنگي جوامع عشايري، دهقاني و عشايري استان اردبيل –: پيشينه تاريخي 1-1

 

  : پيشينه تاريخي استقرار، زيست و معيشت 1-1-1
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استان اردبيل از جمله استانهاي شمالي كشور است كه از ويژگـي هـاي اقليمـي خاصـي 

  مي شود:تيپ اصلي تقسيم  3منابع اراضي از نظر شكل ظاهري به برخوردار مي باشد. 

درصد  3/43از  درصد مساحت استان را به خود اختصاص مي دهد. 3/43كه  كوهها)الف(:

درصد آن از قابليت كم تا خوب  2335مساحت استان كه به كوهها اختصاص يافته است 

 1431 كوههاي استان )در همچنين در بعضي دامنه هاي براي چراگاه برخوردار مي باشد.

 ديمكاري نيز صورت گيرد.  مي تواند( درصد 4333درصد از 

درصد   5/13را به خود اختصاص مي دهد. از درصد مساحت استان  5/13كه  تپه ها  )ب (:

درصد آن از قابليت كم تا خوب  335ن  كه به تپه ها اختصاص يافته است مساحت استا

 ار مي باشد. براي چراگاه برخورد

درصد مساحت استان را به خود اختصاص مي دهد. از  4/24كه  فالتها و تراسهاي فوقاني) ج (: 

 1333اختصاص يافته اسـت  فالتها و تراسهاي فوقانيه درصد مساحت استان  كه ب 4/24

معـادل ) بخشـهاي ايـن اراضـيد. همچنين بعضي نمي باشفصلي چراگاه  عمدتاًدرصد آن 

تاً زراعـت آبـي ركم تا متوسط براي ديمكاري و نـدتا حد  درصد( 4/24درصد از   1333

  مي باشند.داراي قابليت 

ايـن مساحت استان را به خـود اختصـاص مـي دهـد. درصد  1/3كه  دشتهاي دامنه اي ) د (: 

 قرار دارند.  اكثراً تحت كشت نباتات زراعي و باغاتاراضي 

 دهد.مساحت استان را به خود اختصاص ميدرصد  3/4كه  دشتهاي رسوبي رودخانه اي  ) هـ (:

 قرار دارند.  اكثراً تحت كشت نباتات زراعي و باغاتاين اراضي نيز 

 1/1درصد مساحت استان را به خـود اختصـاص مـي دهـد. از  1/1كه  يالبي دشتهاي س) و (: 

درصـد بـراي  433اختصاص يافتـه اسـت  دشتهاي سيالبيدرصد مساحت استان  كه به 

 درصد اكثراً زير كشت آبي و يا درختكاري قرار دارند.  434مناسب و چراگاه 

مسـاحت اسـتان را بـه خـود  درصـد 42/4كـه  واريزه هاي بادبزني شـكل سـنگريزه دار ) ز (:

اين اراضي عموماً چراگاه فصلي مي باشـد و توسـط اجتماعـات محلـي  اختصاص مي دهد.

)براي آگاهي تفصيلي از زير شاخه هاي هر  براي تعليف دامها مورد استفاده قرار مي گيرد

يك از تيپهاي ارضي استان و ميزان تناسب آنها با توليدات دامـي يـا زراعـي بـه جـدول 

 .مراجعه كنيد( 1ست شماره پيو

درصـد  4333همانطوريكه اطالعات فوق نشان مي دهد، از كل مساحت اسـتان اردبيـل 

 3334اراضي داراي قابليت استفاده دائم و يا فصلي براي دامپروري رمه گـردان اسـت. همچنـين 

اي درصد از تناسب الزم بـر 14درصد اراضي استان از تناسب كم تا متوسط براي كشت ديم و 

كشت آبي يا باغداري برخوردار مي باشد. داده هاي فوق، پيش از هر چيز توانايي اقليمي اسـتان 
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اردبيل براي توليد اجتماعات ايلي را به ذهن متبادر مي نمايد. همچنين، نسبت باالي اراضـي اي 

عات ايلي گستردگي اجتماامكان كه مي توانند به شيوه ديم مورد استفاده قرار گيرند، بيشتر مويد 

قابل توجه. در نهايت  در محدوده استان در گذشته است تا نشانه اي از وجود اجتماعات دهقانيِ

كشت آبي يا باغداري قرار  درصد مساحت استان زير 14ه نزديك به بايد خاطر نشان ساخت ك

اره شـمبنيان اقتصادي اجتماعات دهقاني مهم استان اردبيل را تشكيل داده است. جدول  دارد كه

 دامـي اه تناسب هر يك از تيپها با توليدتيپ اراضي استان اردبيل و مساحت آنها به همر (،1-1)

    يا زراعي را به نمايش گذاشته است.  )رمه گردان( 

 
 )واحد: هكتار( (: مساحت تيپ ها و واحدهاي اراضي در استان اردبيل 1-1جدول )

 سبدرصد اراضي متنا درصد اراضي متناسب براي کشت

 براي چراگاه 

 تيپ اراضي مساحت درصد

 (1)کوهها  ...324 ../6 8.42 (ديم) 1.41

  (8)تپه ها .1284. 2/13 842 براي ديمكاري( کم تا متوسط) 842

 براي ديمكاري کم تا متوسط .1.4

 و ندرتاً زراعت آبي 

1.4.  

 )عمدتاً چراگاه فصلي(
./8. ..8224 

 فالتها و تراسهاي  فوقاني

 (.) 

 (.)دشتهاي دامنه اي  ..1688 1/8  اکثراً تحت کشت نباتات زراعي و باغات 841

 (8)دشتهاي رسوبي  111.8 6/4 ــ اکثراً تحت کشت نباتات آبي و باغات 6/4

 (3)دشتهاي سيالبي  12611 1/1 3/4 اکثراً تحت کشت آبي و درختكاري 4/.

 (2)ني واريزه هاي بادبز 844 48/4 (چراگاه فصلي) 48/4 ــ

  (c)اراضي مخلوط  8118. 8/. ــ ديمكاري 8/4

  ،مناطق مسكونيمتفرقه ) 2..13 1 ــ ــ

 (فرودگاه ، درياچه،رودخانه

 جمع .132632 144 3468. 348.

 

اطالعات فوق در خصوص شرايط اقليمي و ارتباط آن با شيوه زيست و استقرار انسان در 

گذشته اراضي اين استان شرايطي بسيار مساعدي براي مي دهد كه از منطقه مورد بررسي نشان 

زيست مبتني بر دامداري رمه گردان داشته است. مروري بر منابع تـاريخي، حـاكي از آن  ةشيو

ايـن منطقـه از موقعيـت برتـري نسـبت بـه  است كه در گذشته نه چندان دور، اجتماعات ايليِ

در سده اخير و با روي كار آمدن حكومـت اجتماعات دهقاني و شهري برخوردار بوده اند و تنها 

يلي درهم مي شكند )تـاپر، رضاخان اين برتري و موقعيت مسلط جامعه ا تمركزگراي مدرنيستِ

(. اجتماعات ايلي اين منطقه، نه تنها از قدرت اقتصـادي و اجتمـاعي قابـل تـوجهي 323: 1354

راي حكومت هاي مركزي )پـيش برخوردار بودند، بلكه به دليل كاركرد سياسي اداري و نظامي ب

مورد توجه شاهان قرار داشتند. ذكر اين نكته حائز اهميت است كه به دليل  از پهلوي ها( همواره

روند مدرنيزاسيون و انجام فعاليتهاي اقتصادي مدرن در مناطق قشالقي عشاير منطقه و همچنين 

: صــص 1354)تــاپر،  و مهاجرتهــاي ناشــي از آنبــه دليــل سياســتهاي دولتهــا در ســده اخيــر 
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 ،آمار جمعيت عشايري منطقه بشدت در حال نـزول بـوده اسـتهاي اخير  ه، در ده(333ـ343

 اين استان در محدوده (1333)تيرماه  آخرين سرشماري عمومي از عشاير كوچندهبطوريكه بنابر 

 در زمـان قشـالق )فصـول ونفر  43335خانوار شامل  3333)فصول گرم سال (  در زمان ييالق

بـه جمعيت عشايري در سطح ايـن اسـتان نفر  32213خانوار شامل  14335سرد سال ( تعداد 

. نكته قابـل توجـه آنكـه افـزايش شيوه زيست مبتني بر دامداري رمه گردان ادامه مي داده اند

( همجوار )آذربايجـان شـرقيحضور عشاير استان  ناشي ازجمعيت عشايري در فصول سرد سال 

در زمان يافته هاي سرشماري عشايري در سال مذكور نشانگر آن است كه  در اين منطقه است.

ييالق بيشتر خانوارهاي عشايري در محدوده شهرستانهاي اردبيل و خلخال كه منـاطق سردسـير 

استان را شامل مي شوند، مشاهده مي شوند. در قشالق نيز بيشترين جمعيت عشايري در مناطق 

گرمي ساكن مي شوند. اين سه شهرستان پهنه دشـت مغـان را  گرمسير پارس آباد، بيله سوار و

( 1-2جدول شماره ) تشكيل مي دهند كه از گذشته محل قشالق عشاير به شمار مي آمده است.

را در آخرين دوره سرشماري عمومي عشـاير كوچنـده در  اردبيل جمعيت عشايري استان دتعدا

 نشان مي دهد. 1333سال 
 1.33کوچنده در زمان ييالق و قشالق  (: جمعيت عشاير 1-8جدول)

 شهرستان
 قشالق ييالق

 درصد تعداد درصد تعداد

 8/ . ..13 1/84 8188 اردبيل  + نمين 

 81/ 1 188.2 4/. 162 بيله سوار

 8./8 8848. 6/4 866 پارس آباد

 ./3 86.3 8/ 8 .8.8 خلخال

 8/ 1 1842 - - کوثر

 6/18 8148 6/4 888 گرمي

 2/ . 64.3 2/31 8323. رمشكين شه

 6/4 8.. 1/ 8 868 نير

 144 .3881 4/144 86.2. جمع

 1.33ماخذ: مرکز آمار ايران ـ سرشماري عشاير کوچنده ـ 
 

 نشان داده شد، بخش قابل توجهي از اراضي استان (،1-1)در جدول شماره  همانطوريكه

 14) ديمكاري و بخش اندكي از آن براي درصد از اراضي استان با قابليت كم تا متوسط ( 3334)

در به زير كشت برده شود. مي تواند آبي براي كشت با تناسب الزم  درصد از كل اراضي استان(

واقع، اراضي مورد بحث )به ويژه اراضي اي كه از گذشته مي توانستند به شيوه آبي به زير كشت 

شـهري مبتنـي بـر تجـارت  برده شوند( منشاء اصلي شكل گيري اجتماعـات دهقـاني و اقتصـاد
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از جمعيت و تعداد اجتماعات دهقـاني در گذشـته  كاالهاي توليد شده در بخش دهقاني بوده اند.

اطالعي در دسترس نيست، ليكن آمار واطالعات بدست آمـده از سرشـماريهاي كشـور در سـه 

تايي در نقاط روسـ 1353درصد از جمعيت استان در سال  4133دهه اخير حاكي از آن است كه 

ذكر اين نكته براي فهم شرايط زيست و فرهنگ اجتماعات منطقه مورد مطالعـه  ساكن بوده اند.

شهر اردبيل بزرگترين مركز شهري شـرق آذربايجـان بـه شـمار  1343تا سال   وريست كهرض

هزار نفر در محدوده مطالعـاتي وجـود  14آمده است و هيچ كانون شهري با جمعيتي بيش از مي

تعداد جمعيت ساكن در استان اردبيل بـه تفكيـك نقـاط شـهري و  (،1-3)جدول  .نداشته است

 )نفر( را نشان مي دهد: 1353و  1333،  1333روستايي طي دوره هاي آماري 

 

 
 )نفر( 1.28و  1.38،  1.68( : تعداد جمعيت ساکن در استان اردبيل به تفكيک نقاط شهري و روستايي طي دوره هاي آماري 1-.جدول )

 

  

 شرح
درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

       نقاط شهري

       نقاط روستايي

       غير ساکن

       کل استان

 .1.24سياسي سال  -ران، بازسازي و برآورد جمعيت شهرستانهاي کشور بر اساس محدوده تقسيمات اداري مرکز آمار اي -1مأخذ : 

 .1.28مرکز آمار ايران، نتايج تفصيلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن، استان اردبيل،  -8           

 

، 1333صل از سرشماري جمعيـت در سـال طبق نتايج حاهمانطوريكه مالحظه مي شود 

نقـاط  از آنهـا دردرصـد  3/33نقـاط شـهري و از كل جمعيت اسـتان اردبيـل در درصد 3/42

در سرشماري  3431و  4333به ترتيب  1333اين نسبت در سرشماري  بوده اند.ساكن روستايي 

بر مبناي آخرين نتايج  درصد بوده است. الزم به ذكر است كه 41333و  3534به ترتيب  1353

اداري ـ  و همچنين آخـرين تقسـيمات 1353نفوس و مسكن سال حاصل از سرشماري عمومي 

 نقطه شهري وجود دارد. 21، در استان اردبيل 1351سياسي كشور در سال 

بررسي منابع تاريخي حاكي از آن است كه از گذشـته دور دو شـهر اردبيـل و مشـكين 

اردبيـل از  شهر مهمترين مراكز شهري اين منطقه قلمداد مي شده اند. مركزيـت مـذهبي شـهر

زمان شيخ صفي الدين اردبيلي )از قرن چهاردهم ميالدي( تاكنون و مـرودات اقتصـادي جامعـه 

با اجتماعات دهقاني و عشايري اطراف اش باعث شده اند كه اين شهر و اردبيل   شهري مشكين

دو شهر بيشترين ميزان جمعيت شهري اين منطقه را تا يك سده پيش به خود اختصاص دهنـد. 

اخير مـي تـوان دريافـت كـه هنـوز هـم ايـن دو نگاهي به آمارهاي موجود در سرشماريهاي با 
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شهرستان اردبيل در مقـاطع شهرستان مهمترين مراكز شهري منطقه قلمداد مي شوند، بطوريكه 

درصد از جمعيت اسـتان را بـه  5/44و  5/33،  3/33به ترتيب  1353و  1333، 1333آماري 

رخالف داليلي كه در گذشته عامل اصلي اهميت شهر اردبيل بود، در بخود اختصاص داده است. 

مركزيت اداري ـ سياسي شهراردبيل از عمده ترين داليل جذب و باالبودن تعداد هاي اخير  هده

ين شهر طي دو مقطع آمـاري يل است. پس از اردبيل شهرستان مشكجمعيت در شهرستان اردب

درصد از كل جمعيت اسـتان، در رده دوم  2/14و  3/13به ترتيب با دارابودن  1333و  1333

شهرسـتان پـارس آبـاد بـا دارا  1353قرار داشته است. اما در آخرين دوره سرشماري در سال 

 13درصد جمعيت استان در جايگاه دوم قرار گرفته و شهرستان مشـگين شـهر بـا  4/13بودن 

ر هر سه مقطع كمتـرين تعـداد درصد رده سوم را به خود اختصاص داده است. شهرستان نير د

درصد از جمعيـت  3/1حدود  1353اين شهرستان در مقطع آماري  1جمعيت را دارا بوده است.

( جمعيتي شهرستان هـاي اسـتان طـي 1-4)جدول شماره  استان را به خود اختصاص داده است.

 را نشان مي دهد. 1353و  1333،  1333سه مقطع 

                                                 
به بعد به  1353بخشي از شهرستان اردبيل بوده است و از سال  1333و  1333شهرستان نير طي دو مقطع سرشماري  1

 عنوان يك شهرستان مستقل ايفاي نقش مي نمايد.
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  1.28و  1.38،  1.68ن در استان اردبيل به تفكيک شهرستان طي دوره هاي آماري ( : تعداد جمعيت ساک1-.جدول )

  

 شرح
 تعداد) نفر(  درصد تعداد) نفر( درصد تعداد) نفر(   درصد

       اردبيل

       بيله سوار

       خلخال

       مشكين شهر

       گرمي

       پارس آباد

       کوثر

       نمين

       نير

       کل استان

 .1.24سياسي سال  -مرکز آمار ايران، بازسازي و برآورد جمعيت شهرستانهاي کشور بر اساس محدوده تقسيمات اداري  -1مأخذ : 

 .1.28مرکز آمار ايران، نتايج تفصيلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن، استان اردبيل،  -8         

 

جمعيت شهري استان در حاليسـت كـه بررسـي نسبت ق الذكر در خصوص داده هاي فو  

دهد نشان مي 1353ساختار اشتغال در استان برحسب گروههاي عمده فعاليت اقتصادي در سال 

كه نظام اقتصادي اين استان تكيه بر فعاليتهاي كشاورزي و دامپروري و پرورش طيـور دارد كـه 

در نظام اشتغال شهري استان به خود اختصاص مي دهد. درصد از اشتغال استان را  3/31حدود 

فعاليتهاي كشاورزي و دامپروري و پرورش طيـور از اهميـت  نيز همانند كل نظام اشتغال استان،

تـا  1333است كه در طول دهـه  . البته ذكر اين نكته حائز اهميت1قابل توجهي برخوردار است

ورزي و بخش صنايع و معادن  كاسته شـده و از سهم نسبي اشتغال شهري در بخش كشا ،1353

بر سهم نسبي اشتغال در بخش خدمات افزوده شده است.در اين دهه، سـهم نسـبي اشـتغال در 

درصـد و در بخـش صـنايع و  1/3درصد به  5/3بخش كشاورزي نظام اقتصاد شهري استان از 

سـهم نسـبي اشـتغال انـدازه درصد كاهش يافته و درمقابل، 3/34درصد به  2/32معادن آن از 

                                                 

فعاالن اقتصادي شهر اردبيل در حدي بود . براي مثال در سه دهه پيش مراودات اقتصادي جامعه عشايري با 1 

كه حتي در برخي از مناطق اردبيل )اوتچي بازاري ، مال ميداني = تزه مخابرات( محل فروش مايحتاج نگهداري 

از دام يا محل فروش محصوالت دامي بود. بنابر مصاحبه هاي انجام شده در گذشته نه چندان دور نگهداري از 

شده است و مشاغلي همچون ناخِرچي )تعليف كننده گاو و شهري مهم قلمداد مي دام از فعاليتهاي اقتصادي

گاوميش( و چوپان )تعليف كننده گوسفند( در بين شهرنشينان وجود داشت. محله هاي حسينيه )حسينية ميرزاده 

به مراتع خانم(، قاسميه، حسن آباد مناطقي بود كه در آنها دامداران بسياري وجود داشت و به دليل نزديكي 

به سوي آبادي كلخوران  نزديك شهر اردبيل دامداران در آن ساكن بودند و براي تعليف دامهايشان، آنها را

 بردند.  مي
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درصد افزايش يافته است. مي توان نشـان  3/31درصد به  3/33خدماتي اين نظام اقتصادي از 

داد كه در طول اين دهه از اهميت نسبي اشتغال در فعاليتهاي كشاورزي و دامپروري، صـنعتي و 

ته شـده و معدني، ساختماني، اداره امور عمومي و دفاع و آموزش نظام اقتصاد شهري استان كاس

 بر سهم نسبي اشتغال در ساير فعاليتهاي عمده اقتصادي افزوده شده است.

، بخش 1353نكات فوق در خصوص ساختار اشتغال شهري در حاليست كه در سال 

بخش به خود،  1درصد از كل اشتغال روستايي استان 5/31با اختصاص  و دامپروري كشاورزي

 استان است. غالب و مسلط در نظام اقتصاد روستايي 

گيري اقتصادها و ل بر شكلشرايط اقليمي استان اردبي اجمالي تاثير پس از بررسي  

هاي سه گانه فوق را در هاي عشايري، دهقاني و شهري اين منطقه، حال هر يك از اجتماعاجتماع

دهيم، چرا كه وضعيت با رويكردي تاريخي مورد بحث و بررسي قرار مي 2يك مفصل بندي پويا

 ةرهنگي گذشته و حال هر يك از اجتماعات سه گانه فوق، به نوعي با گذشته اين منطقه و نحوف

  .    مرتبط استارتباطات جوامع عشايري با اجتماعات دهقاني و شهري اين منطقه 

 

                                                 

درصـد كـل شـاغالن اسـتان در منـاطق روسـتايي بـه فعاليـت  1/43، 1353. الزم به ذكر است كه در سال 1 

 اقتصادي مشغول بوده اند. 
2 . Dynamic Articulation 
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 : پيشينه فرهنگي جوامع ساکن در استان8-1-1

 

ليمي، از دير باز اجتماعات استان اردبيل، به دليل شرايط خاص اقهمانطوريكه مالحظه شد 

سه گانه شهري، روستايي و عشايري را در خود جاي داده است. مروري بر اطالعات موجود در 

نوع اجتماعات شهري، روستايي و عشايري  كتب تاريخي داللت بر آن دارد كه تا سده اخير سه

زراعت سهم بري  ، 1به ترتيب بر پايه اقتصادهاي خرده كااليي شهري )توليد دستي و تجارت(

داشتند. با وجود  وجوددر قالب نظام اربابي، و دامپروري رمه گردان )بر اساس نظام ايلياتي( 

استقالل نسبي اجتماعات شهري، روستايي و عشايري از يكديگر، بررسي هاي تاريخي حاكي از 

تا آن است كه نوعي مفصل بندي خاص مابين اين اجتماعات سه گانه وجود داشته است كه 

اول حاكميت وي، همچنان بر منطقه حاكم بوده است. بر  ةپدر در ده زمان تثبيت قدرت پهلويِ

مبناي اين مفصل بندي، همواره جامعه عشايري استان اردبيل به ميزانهاي مختلف نيروي نظامي 

)لشكري( مورد نياز براي مديريت نظامي ـ سياسي محدودة سرزميني آذربايجان را در اختيار 

ت مركزي قرار مي داده است و در قبال آن از مازاد اقتصادي اجتماعات روستايي و شهري حكوم

استان بهره مند مي شده است. اين نقش نظامي سياسي و گاهاً اداري اجتماعات عشايري استان 

، در مواقعي كه همسايگان ايران قصد 2و كشوراردبيل در مديريت محدوده سرزميني استان 

استان را داشتند مبدل به نقش مقاومت در مقابل هجوم بيگانگان و پاسداري  تعدّي به مرزهاي

بر تهاجمهاي تركان عثماني و ها در برااز اراضي استان مي شد. مقاومت و مواجهه شاهسون

                                                 
، تعداد زيادي بازرگانان اروپايي در شهرهاي در سده نخست حكومت صفويانبررسي ها حاكي از آن است كه  1

اردبيل مقيم شده و سعي مي كردند در قبال كاالهايي كه مي خرند كاال بفروشند.  و از جمله درمختلف ايران 

ريشم )خام و كارشده(، ادويه و احجار تركي بازرگانان خارجي فعال در دوره قبل از شاه عباس عمدتاً از ايران اب

مي خريدند و در مقابل سعي مي كردند پارچه بدهند. روناس )ماده رنگي كه در اطراف اردبيل به عمل مي آمد 

ابريشم، كاالهاي  عالوه براز جمله مواد توليد شده در استان اردبيل بود.  ولي در اصفهان پرداخت مي شد(

متاخر حكومت شاه طهماسب پنبه، فلفل، برنج، مازو، ميخك، چوب تير، زنجبيل، صادراتي ايران در دوره 

جوزهندي، بسباسه، دارچين گوگرد و زاج سفيد بود. حتي در داخل ايران پارچه هاي ابريشمي و مخصوصاً مخمل 

و  223: 1354در فرير ، 412: 1553، 2ججنكينسن،  نفيس توليد مي شد كه با پارچه هاي اروپايي برابري كرد )

 (.244الي  224: صص  1354فرير، 

از بزرگان « چوهه سلطان تكلو». براي مثال پس از مرگ شاه اسماعيل اول و در آغاز سلطنت شاه طهماسب 2 

و بعدها به تنهايي بر عهده داشت. « ديو سلطان روملو»ايل تكلو سمت اميراالمرايي )بيگلربيگي( را مشتركاً با 

راد تكلو را در راس كارها قرار داد بطوريكه در سالهاي مذكور تكلوها غير از مقام اف« چوهه سلطان تكلو»

 (.  51ـ33، 1331بيگلربيگي ساير مقامهاي مهم مملكتي را نيز در دست داشتند )نگاه كنيد به: سومر،
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هاي روسيه در تاريخ منطقه، دقيقاً نشانه كاركردهاي نظامي سياسي عشاير استان در قزاق

(. البته بايد خاطر نشان 1354كشور بود )نگاه كنيد به : تاپر،  چارچوب نظام سياسي يكپارچه

ساخت در مواقعي كه حكومت مركزي ضعيف مي شد، امكان تمرد ايالت منطقه از حكومت 

مركزي افزايش يافته و به همان اندازه بر ناامني در منطقه افزدوه مي گشت؛ بطوريكه هريك از 

ه عمل كرده و بر تهاجم هاي خود به روستاها و ايالت و طايفه هاي آن به صورت خودسران

همچنين، اجتماعات ايلي مناطق مورد بررسي در مواقعي باعث  مي افزودند. منطقه شهرهاي

جدايي بخشهايي از كشور و الحاق آن به دولتهاي مجاور نيز شده اند. براي مثال در سال 

به  «شاه طهماسب صفوي»ت با استفاده از حرك «اوالمه سلطان تلكو»ميالدي  1332ـ1331

ايل »سوي خراسان، در آذربايجان عليه شاه صفوي قيام كرد. بدين ترتيب بخش بزرگي از 

به همراه برخي از قبايل منطقه آذربايجان از زير فرمان دولت صفوي خارج شده و به  1«تكلو

اهم كردند كه عثماني ها پناهنده شده و مقدمات حمله عثماني ها و همكاري در اين حمله را فر

با انتصاب از  «ايل تلكو»در نتيجة آن ارتش عثماني تا ابهر را تصرف كرد و بسياري از بزرگان 

سوي عثماني ها به حاكميت شهرهاي اردبيل، سراب، مراغه، مشكين شهر و حومه آن منصوب 

 (.   51ـ33، 1331)نگاه كنيد به: سومر، 2شدند

وستايي تنها در سطح اقتصادي و از طريق مفصل بندي اجتماعات شهري، عشايري و ر

( و شهري ماليات /مصرف درآمدهاي بدست آمده از اقتصادهاي دهقاني )بهره هاي مالكانه

)ماليات از فعاالن اقتصاد شهري( توسط نيروهاي عشايري براي مديريت ايالت آذربايجان )و 

اشت كه از سالهاي پيش از نوعي مفصل بندي ايدئولوژيك نيز وجود د متجلي نمي شد. شيروان( 

بران ديني ومراقد آنها در شهر اردبيل تاسيس سلسله صفويه بين جامعه عشايري منطقه و ره

اين مفصل بندي ايدئولوژيك بين اجتماعات ايلي منطقه با جامعه شهري منطقه وجود داشت. 

                                                 

القات آنها در .بخشهايي از ايل تكلو هنوز هم در مناطق اطراف اردبيل و در منطقه دشت مغان حضور دارند. يي1 

 دامنه كوه سبالن و قشالقات آنها در دشت مغان قرار دارد.

از ايالت موتلف هفتگانه قزلباش بودند كه نقش بزرگي در تاسيس سلسله صفوي داشتند. علت « تكلوها. »2 

ميالدي، كشمكش داخلي بين ايالت موتلف بر سر تصاحب  1332ـ1331در سالهاي  « تكلوها»اصلي شورش 

پس از تثبيت حكومت خود براي « شاه طهماسب اول»ي اداري سياسي و در نتيجه دريافت اقطاعات بود. مقامها

در ساختار ايلياتي دولت و بمنظور فرونشاندن اعتراض ديگر ايالت موتلف « تكلوها»مقابله با قدرت روز افزون 

استفاده كرد كه در « تكلوها»راي مقابله با ب« روملوها»و « افشارها»، «استاجلوها»، «شاملوها»نسبت به اين امر، از 

و شورش آنها و « تكلوها»كشته شدند و همين امر باعث واكنش شديد « تكلوها»نتيجه آن افراد بسياري از 

 (.51ـ33، 1331همكاري آنها با عثماني ها شد )سومر،
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ل به ايالت به باور برخي از مورخان، هويت شاهسونهاي استان اردبياردبيل در حدي بود كه 

منطقه آناطولي شرقي و جنوبي باز مي گردد كه در نتيجه پروسه طوالني مهاجرت )سياسي 

؛ مزاوي، 1343؛ روملو؛ 1331)سومر، كرده اند ايدئولوژيك( به سرحدّات داخلي ايران انتقال پيدا 

 آموزه هاي. اهميت ايدئولوژيك ـ سياسي (1335؛ اسميت، 1353؛ ريد، 1332؛ هينس، 1333

در شهر اردبيل و روستاهاي و وجود مقبره هاي آنها وي  فرزندانشيخ صفي الدين اردبيلي و 

(، به همراه جايگاه كليدي ايالت در مديريت و سيد صدرالدين مانند كلخوران)اطراف آن، 

سرزمين در صد سال نخست حكومت صفويان به خوبي مي تواند معناي مفصل بندي 

نطقه با سطح ايدئولوژيك جامعه شهري استان )بويژه شهر اردبيل( ايدئولوژيك اجتماعات ايلي م

 1341را نشان دهد. شهر اردبيل بويژه از سالهاي نخستين آغاز حكومت شاه اسماعيل صفوي )

از مركزيت ايدئولوژيك ميالدي( تاكنون همواره براي مردم شهري روستايي و عشايري منطقه 

(، شاهسونهاي منطقه، نام 1523بنابر روايتهايي )مالكم،  برخوردار بوده است. حتيبسيار بااليي 

خود را از پاسخ ايالت مختلف به تقاضاي شاه صفوي )شاه سلطان محمد خدابنده و شاه عباس 

. ارادت اجتماعات ، كه داللت بر ايدئولوژي شاهسوني دارداول( جهت حمايت از شاه مي دانند

صفي الدين اردبيلي و پيروانشان، و استفاده از آن  به ايلي منطقه به تصوف موجود در تعاليم شيخ 

مثابه ايدئولوژي اي كارآمد در مبارزه و مقاومت در مواجهه با همسايگاه مسيحي )ارمنيان، گرجي 

)ارتش عثماني( سرحدات شمالي و شمال شرقي كشور  ها و مسيحيان طرابوزان( و سني مذهبِ

 . 1بوضوح در دوره صفويه قابل مشاهده است

اهميت اجتماعات ايلي استان اردبيل عالوه بر عصر صفوي، در دوره افشاريه نيز قابل 

ه.ش( كه عمدتاً بر قدرت ايالت متكي بود در  1114م، 1333مشاهده است. نادر شاه افشار )

تاجگذاري نمود و اين نشان از اهميت اجتماعات ايلي استان اردبيل در شكل گيري و  «مغان»

شرايط در  15(. در اوايل قرن 13: 1354بعد از عصر صفوي دارد )تاپر،  پايداري دولتهاي

به  «اردبيل»و  «مغان»مناطق شمالي استان اردبيل كنوني، به سرعت دگرگون شد. در اين دوره 

نقطه تالقي سه امپراطوري روسيه، عثماني و ايران تبديل شد؛ لذا اجتماعات ايلي اين مناطق در 

يران به ايفاي نقش پرداختند. اسناد و منابع مويد آن است كه نادرشاه، نقش محافظان سرحدات ا
                                                 

رت اعمال ديگري براي تغيير به صو فعاليتهاي طريقت صوفيگري اردبيل در ميان گرجيان و ارمنيان كافر". 1 

دين، از طريق فتح و فشار، تجلي كرد، تا آنجا كه اسالم به صورت يك دنياي خارجي )يعني داراالسالم( جلوه 

و اين بيشتر به عهده  نمود، كه فتح و ضميمه اين مناطق به دارالسالم يكي از اعمال و وظايف مذهبي است

و اين جهاد اصغر و واجب  غلوب را به صراط المستقيم هدايت كنندشيوخ صوفي و مريدان آنها بود كه ملل م

 (.131و  124: 1333)مزاوي،  "كفايي است
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را به رياست شاهسون هاي مغان و اردبيل منصوب كرد.  «بدرخان ساري خان بيگلوي افشار»

ه ش تعدادي از افراد خاندان بدرخان به مدت چندين  1123م /  1343پس از قتل نادرشاه در 

شاهسون كه تحت حكمراني اين خاندان بود،  لراندند. نقش اي دهه بر شهر و ناحيه اردبيل حكم

( به طور 15در سال هاي پر آشوب پيش از استقرار دودمان قاجاريه )سال هاي پاياني قرن 

 (. 142: 1354)تاپر،  روزافزوني اهميت مي يافت

بررسي دوره پاياني حكومت نادرشاه افشار حاكي از آن است كه در اين دوره نيز 

دوره هاي پيشين، حاكمان اردبيل، خلخال و مغان از بين روساي ايالت منطقه انتخاب  همچون

عموماً بيگ هاي خويشاوندشان را به رياست نواحي مختلف استان كنوني  ،مي شدند. اين روسا

در: تاپر،  1525به نقل از زاپيسكا،  1334اردبيل بر مي گذيدند )براي مثال نگاه كنيد به: دليلي، 

(.  نكته حائز اهميت آنكه، در شرايط تمركز سياسي و حاكميت دولت مقتدر، اين 125 :1354

روسا عامالن حكومت مركزي در منطقه بودند و در مواقع عدم تمركز و كم قدرتي حكومت 

مركزي، آنها به شكلي نسبتاً مستقل و در ائتالف با حاكمان مناطق مجاور بر محدوده خود حكم 

ا يكديگر بر سر گسترش محدوده حاكميت خود و يا در راستاي مقاومت در مي راندند و گاهاً ب

مقابل زياده خواهي حاكمان مناطق مجاور وارد جنگ و درگيري مي شدند؛ لذا دوره هاي عدم 

تمركز، دوره هاي ائتالفهاي شكننده و يا درگيريها ما بين خانهاي مناطق مختلف آذربايجان و 

 تالش بود. 

ده مي شود در طول سده هاي اخير نوعي مفصل بندي مابين همانطوريكه مشاه

)محدوده كنوني استان  اجتماعات شهري عشايري و دهقاني وجود داشته است و اين منطقه

اقليمي، همواره مولد نيروهاي سياسي اداري و نظامي ايلي بوده  خاص به دليل شرايط اردبيل(

حكمراني  1تي مناطقي خارج از استان()و حاست كه بر اجتماعات شهري و روستايي منطقه 

كردند. اين ارتباط تنها از زاويه ارتباط اداري سياسي و نظامي نبود. وجود قبور خاندان صفوي مي

در اردبيل و مناطق اطراف آن ماهيتي متبرک به اين منطقه مي بخشيد كه جذبه اي ايدئولوژيك 

. قائل بودند ه اي ويژه براي اين منطقهتوج وبعد از آن هصفوي در دورهداشت؛ بطوريكه شاهان 

براي مثال، نادر شاه افشار پس از تاجگذاري در مغان شمشير متبرک خاندان صفوي را در 

                                                 

. نادر شاه افشار همچون شاهان سده نخست عصر صفوي )اسماعيل اول، طهماسب و سلطان محمد خدابنده( از 1 

اداري در ساير نقاط كشور استفاده مي  شاهسون ها و شقاقي هاي منطقه آذربايجان براي اهداف امنيتي نظامي و

كردند. بسياري از شاهسونهاي منطقه مغان در زمان نادرشاه افشار براي مقابله با تهاجمات افغانها و كنترل 

 شورشها به مناطق شرقي )خراسان( كوچانده شدند.
 



لاردبی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان                                        سازمان برنامه و بودجه کشور                        

 15

راهي مناطق مختلف ايران )در وهله نخست خراسان( شد تا شورشها و اردبيل به كمر بسته و 

يك بين عشاير منطقه و جامعه اين ارتباط ايدئولوژ(.  133 :1354 تهاجمات را پاسخ دهد )تاپر،

حمايت مشاهده كرد:  ي استاندر شعار سه گانه شاهسونها در گذشته شهري اردبيل را مي توان

ايمان و ، ان صفوي )و اهميت شهر اردبيل به دليل دربرداشتن قبور خاندان صفوي(شاهاز 

  .1سرسپردگي به مذهب تشيع، تنفر از عثماني هاي سني مذهب

اتنگ جوامع عشايري، شهري و روستايي منطقه در طي ساليان گذشته اين ارتباط تنگ

نبود. به عبارتي، مفهوم مفصل بندي داللت بر نوعي از  همزيستي مسالمت آميزهمواره همراه با 

ارتباط بين اين سه دسته اجتماعات دارد كه در آن يكي از اجتماعات )عشايري( بر انواع ديگر 

ه و در نتيجه دو اجتماع شهري و روستايي موقعيتي تابع مي يابند. اجتماعات موقعيتي مسلط يافت

در اين شرايط، هر چند كه هر سه نوع اجتماع از يكديگر بهره مند مي شوند؛ ليكن اين به معناي 

تامين امنيت و  آن نيست كه مابين اين سه نوع اجتماع كشمكش و تضادي وجود نداشته باشد.

جانب روساي ايالت منطقه )و كالً جامعه ايلي منطقه( براي فضاي امن فعاليت اقتصادي از 

ساكنين مناطق روستايي وشهري در قبال دريافت ماليات )بهره مالكانه/ ماليات( قالب اصلي اين 

مفصل بندي بود. بدين سان انرژي اقتصادي از دو جامعه دهقاني و شهري به جامعه ايلي انتقال 

( 1353عباداللهي، مي و اداري منطقه شود )نگاه كنيد به: مي يافت تا صرف مديريت سياسي نظا

و بنابر همين منطق عموماً حاكمان منطقه از روساي جامعه ايلي منطقه بودند. با وجود نياز جوامع 

دهقاني و شهري به وجود امنيت براي فعاليت اقتصادي، ليكن اين انتقال مازاد و انرژي اقتصادي 

اجتماعي زيرين )دهقانان و فعاالن اقتصاد شهري( همراه نبود. نوعي با رضايت اليه هاي اقتصادي 

كشمكش و تضاد پنهان وجود داشت كه مي توانست در مواقعي از تاريخ منجر به شورشها بر 

 .عليه روساي ايلي و مالزمانشان شود

بدين ترتيب، كاركرد سياسي امنيتي ايالت منطقه در گذر زمان، فرهنگ و روانشناسي 

ي اي را در بين اجتماعات ايلي منطقه ايجاد كرده است كه روايتهاي متناقضي از آن ارايه عااجتم

شجاعت، با  عموماً نويسندگاني با منشاء روستايي يا شهري، فرهنگ ايالت استان را  مي شود.

، وطن پرستي، قهرماني و يا با غارتگري، تهاجم، بي رحمي و شقاوت توصيف مي كنند شرافت

و  1353عزيز زاده،  نگاه كنيد بهبراي تمجيد از تاريخ و فرهنگ عشاير استان اردبيل  )براي مثال

                                                 
ري به شاه )دودمان قاجار(، اين شعار بعدها )براي مثال در دوره قاجار( به شعارهاي زير استحاله يافت: وفادا1

ايمان و سرسپردگي به دين اسالم در كل، و تنفر از همسايه تجاوزگر جديد يعني كفار روس )به جاي سني 

 (.333: 1354مذهبان عثماني( )تاپر، 
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. در هر حال، روانشناسي اجتماعي (1331صفري، متضاد نگاه كنيد به تا حدودي براي روايتهايي 

 مي توان در ارتباط با شيوه توليد،و ويژگي هاي فرهنگي ـ تاريخي ايالت استان اردبيل را تنها 

در  ان)موقعيت ييالقات عشاير است تاريخ گاهموقعيت ژئوپوليتيك آنها در گذر ،زيست آنان نحوه

و ايدئولوژي همبسته با اين نوع معيشت )وابستگي هاي خوني،  ماني ها و روس ها(ثارتباط با ع

درک كرد. اقتصاد مبتني بر رمه گرداني، وجود ييالقات و اندان شاه صفوي( خارادت به 

راهها براي دستيابي به آنها، مراودات ايالت با اجتماعات  و حركت در ايل قشالقات غني

تقاضاي نظام سياسي براي مديريت اداري سياسي سرزمين بواسطه  ،روستايي و شهري منطقه

همه و  و تهاجمات عثماني ها و ارتش امپراطوري روسيه در مقاطع مختلف تاريخي، نيروهاي ايلي،

هايي به اجتماعات ايلي منطقه بخشيده است كه گاه از آن به عنوان همه در طول تاريخ ويژگي 

 قهرمانيگري و شجاعت و گاه از آن تحت عنوان غارتگري و بي رحمي ياد شده است.

قهرمانيگري و وطن پرستي در مواجهه با تهاجمات همسايگان )براي حفظ مراتع ييالقي و 

داشتن كاركردهاي امنيتي سياسي در محدوده قشالقي(، و غارتگري و بي رحمي به هنگام برعهده 

جواهر براي مثال شاردن،  سرزمين آذربايجان و يا به هنگام خشكسالي و توليد اندک دامي.

سترده عشاير منطقه سياح فرانسوي در هنگام اقامت در آذربايجان با پديده كوچ گفروش و 

اقامت خود در تبريز را يك هفته مواجه مي شود و بنابر توصيه يكي از مالزمانش )ميزرا طاهر( 

و گله هاي خود را به « بيشترشان دزدند»كه به روايت وي بيشتر مي كند تا با قبايل چادر نشين 

    (.152: 1354كرويس، چراگاه تابستاني به كوهستان مي برند مواجه نشود )

منطقه و اعات عشايري نكات فوق در خصوص فرهنگ و روانشناسي اجتماعي اجتم

مذهبي از اهميت  شهر اردبيل در گذشته همواره درحاليست كه، دت آنها به طريقت صفويارا

و در سالهاي قبل از  دوره صفويهدر طي و اين امر مخصوصاً  بوده است بسيار بااليي برخوردار

و بعدها  1منشاً اهميت شهر اردبيل تعاليم شيخ صفي الدين اردبيلي مشهود است.بوضوح آن 

 )كلخوران و سيد صدرالدين( و مناطق اطراف آن در اين شهر اش و خاندان ويوجود مقبره 

قبل از تشكيل دولت در واقع، طريقتي كه بعدها منجر به تاسيس سلسله صفوي شد، باشد. مي

                                                 
خيل مريدان شيخ صفي اردبيلي گذشته از فرمانروايان و صاحب منصبان حكومت ايلخاني، اشرافيت مغولي، جمع 1

از پيشه وران و بازرگانان، روستائيان و تقريباً همه مردم اردبيل بودند. وي در گيالن، فارس، عراق عرب  كثيري

و ساير اياالت، حتي در تركستان و چين نيز مريداني داشت؛ كه از سراسر قلمرو ايلخانان امالک و باغات و زمين 

جزات و كرامات كه وسيله اي روزپسند بود به وقف خانقاه وي مي كردند. او با بهره گيري از روش كارساز مع

خصوص كارگزاران مغولي را مقهور مي ساخت، بطوريكه حتي بين افراد ايلي و در بين سپاهيان نيز اعتماد به 

 (. 34ـ32: 1331معجزات شيخ رسوخ تمام داشت )سومر، 
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اهميت تعاليم شيخ (. 143:  1354تاريخ ايران،)نگاه كنيد به  ساله داشت 134عمري صفوي، 

 وان زيادي در منطقه آناطولي داشتكه انديشه هاي وي پير بود صفي الدين اردبيلي تا حدي

؛ خواندمير،  1343؛ روملو،  43: 1333-33؛ قمي،  33: 1333؛ شيرازي،  234: 1343غفاري، )

شهري و و اين ارادت بعدها منجر به ارتباطات قوي ساكنين اين مناطق با اجتماعات  (1334

؛ زاهدي، 122و  33:  1332هينتس،  گاه كنيد به:)ن 1منطقه اردبيل شدعشايري و حتي روستايي 

روزبهان خنجي،  ،34:  1334؛ حسيني، استرآبادي،  133و  33:  1331؛ سومر،  45ق:  1343

تعاليم شيخ صفي الدين اردبيلي و نهضت صفوي در سالهاي مذكور باعث شد تا . (54: 1333

ه شهر اردبيل از فرهنگي مذهبي شهر اردبيل مركزيتي مذهبي سياسي بيابد و در نتيجه هموار

اين مركزيت و اهميت شهر بررسي منابع تاريخي، حاكي از آن است كه برخوردار بوده است. 

برخي از افرادي كه موقوفاتي را به بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي وقف اردبيل به حدي بود كه 

تحت تاثير (. 233ـ234: صص 1335)زرينه باف شهر،  2كردند، پيشينه آناطوليايي داشتند

و مخالفت با تسنن همسايه  تجربه تاريخي گذشته، فرهنگ مذهبي شهر اردبيل بر تشيع صفوي

عثماني مبتني بود، كه در سالهاي اخير از ميزان اين گرايشات، بويژه از تسنن ستيزي آن كاسته 

ه در شده است. با اين وجود، مصاحبه هاي صورت گرفته در شهر اردبيل نشانگر آن است ك

سال پيش(، هنوز هم بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي براي  34گذشته نه چندان دور )در حدود 

اهالي اردبيل اهميت داشت و ساكنين اردبيل در ايام هفته از آن بازديد مي كردند كه خود گواه 

                                                 

ر ريشه دارد. آنگاه كـه تيمـور به سوي شيوخ اردبيل، در گذشته اي دو ساكنين مناطق آناطوليداليل جذب . 1 

اسيران رومي )= آناطوليايي( را به كرم خواجه علي )= شيخ اردبيل و نوه شيخ صفي( بخشيده و خواجـه علـي بـه 

اين اسيران رومي مآواه و مسكن داد، از آن پس ارتباطي عميق بين اين افراد و شيوخ صفوي و طريقت اين شيوخ 

خليفه هايي بـه  ا از سالها پيش از برپايي حكومت صفوي، از جمع افراد مذكوربوجود آمد. اين ارتباط باعث شد ت

عنوان واسطه هاي ديني به مركز آناطولي فرستاده شده و در آن منطقه طريقت صفوي بوسيله افـرادي از اهـالي 

ش نيروهـاي آزاد شده در منطقه آناطولي، از سـاليان پـي اءآنجا رواج داده شود. بدين سان خويشاوندان اين اسر

بودند كه واسطه شيوخ  نيروهاييبالقوه دولت صفوي بودند. ديو سلطان )= ديوعلي بيگ( و نورعلي خليفه از جمله 

؛  33-122: 1332؛ هينـتس،  45ق:  1343صفوي و خويشاوندانشان در آناطولي بشـمار مـي رفتنـد )زاهـدي، 

  .(3: 1343؛ تاپر،  243: 1333، ؛ نطنزي1333، يزدي، 131: 1334رازنهان،  ،214: 1343فلسفي، 

( دختر حمزه آقا مراد روملو، دارايي Bengi Sultan Qilichlu Qari. براي مثال بنجي سلطان قليچ لو كاري )2 

رعيتي گسترده خود )قشالق روملو( در چخور سعد را به مرقد شيخ صفي الدين اردبيلي وقف كـرد. او روسـتاي 

مـيالدي متـولي  1334وي در سـال ماعيل اول و همسـر متـوفي او وقـف كـرد. ياساكلو را نيز به مقبره شاه اس

هاي ياد شده بود. همچنين خاتون خان زاهديه بـيگم، دختـر شـيخ عـارف يوسـف شـاه، روسـتاي زاريـك وقف

(Zariq ،233ـ234: صص 1335(، يك باغ و دو آسياب را به مرقد شيخ وقف كرد)زرينه باف شهر)  . 
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دهه پيش  دبر تداوم فرهنگ مذهبي به جا مانده از عصر پيش از تشكيل سلسله صفويه تا چن

بدين ترتيب فرهنگ شهر اردبيل، از گذشته نسبتاً دور فرهنگي شديداً مذهبي بود كه با  .است

كل اين فرهنگ مذهبي كه خود را حتي در ش سلسله و خاندان صفويه در هم آميخته بود.

نعكاس مي داد و در آن شكل گيري محله ها مبتني بر مساجد ا 1هاي قديمي شهر اردبيلمحله

، با فرهنگ بازار نيز همراه بود. به عبارتي، فعاليت اقتصادي در بازار اردبيل مهم شهر اردبيل بود

جتماعي مرتبط با ، با نوعي فرهنگ و روانشناسي ابودكه نماد آن بازار سرپوشيده شهر اردبيل 

شهر اردبيل، ميزان اهالي با اين وجود، اصلي ترين ويژگي و خصيصه فعاليت تجاري همراه بود. 

براي مثال، حتي  بود كه تاكنون تداوم يافته است.و باورشان به معجزات  آنها بودنباالي مذهبي 

آبادي مرقد شيخ كلخوران در  هم اكنون نيز برخي از اهالي اردبيل براي زيارت و نظركردن به

       مي روند.  و مرقد سيد صدرالدين در آبادي سيد صدرالدين كلخوران

شهر اردبيل را در نحوة مفصل بندي جامعه شهري  همانطوريكه پيشتر ذكر شد، اهميت

عه شيخ اردبيل با اجتماعات روستايي و عشايري منطقه در قالب موقوفات اهدا شده به بق

الدين اردبيلي نيز مي توان مشاهده كرد. براي مثال، بنفشه خاتون، يكي از زنان سلطان حيدر صفي

تبريز را در نيمه دوم قرن پانزدهم به مرقد )پدر شاه اسماعيل اول(، چندين روستا در منطقه 

در سالهاي قبل از تاسيس سلسله (. 234ـ233: 1335)زرينه باف شهر،  2شيخ صفي وقف كرد

                                                 
ي معتبري كه به نام مسجدهاي موجود در آنها معروفند عبارتند از: خيرال، زينال، ياقوت، براي مثال محله ها1

حسينيه )ميرزاده خانم(، سرچشمه، پيرعبدالملك، تازه ميدان، ديك باشي، ياسول، ايلديريم شاه، نمه لر، مهمار، 

، اكبريه، چراغ علي، ابوالفضل عاال گاپي، نايبي، غريبان، اوچ دوكان، داشچي الر، منصوريه، ياقوبيه، محمديه

 ساكاخاناسي، آت موجوزي، سيد آباد، جمعه مَچيت )مسجد(، باغ مِشه.  

وقف به لحاظ مالي و اقتصادي، نوعي سرمايه گذاري بشمار مي رفت كه به رشد بازار داخلي و اقتصاد شهري . 2 

اختيار يك موسسه مذهبي قرار كمك شايان توجهي مي كرد، چرا كه بواسطه وقف، سرمايه هاي بسياري در 

گرفته و تمركز مي يافت و آن را به يك قطب اقتصادي مهم در اقتصاد شهري مبدل مي كرد. تمركز سرمايه در 

دست هر موسسه مذهبي )براي مثال مرقد شيخ صفي( به گردش سرمايه در اقتصاد شهري كمك كرده و اين 

( را در ات و بازارها و كاروانسراها و اراضي بزرگ و موسسات مي توانستند، كاالهايي )براي مثال عمار

شرايطي كه تعداد خريداران مي توانست بسيار اندک باشد، خريداري نمايند. در واقع، وقف به شكل غيرمستقيم 

بود. همچنين، آن مانع خرد شدن امالک، در نتيجه ارث مي شد. در عين حال، آن  اردبيلدر خدمت اقتصاد شهر

فاعي در مقابل قدرت دولتي تهديد كننده بشمار مي رفت. خانواده هاي برجسته معموالً بواسطه نوعي حفاظ د

كردند، در جهان در اين طريق اين خانواده ها سعي مي مي رهاندند. از مصادرات دولتي وقف دارايي خود ازخطر

يا اين جايگاهها را حفظ كنند و وقف ائتالفهاي سياسي، جايگاهي را براي خانواده هاي خودشان بيابند و  حال تغييرِ

 (.1335،يكي از ابزار دستيابي به اين نيت سياسي بشمار مي رفت )نگاه كنيد به: زرينه باف 
 



لاردبی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان                                        سازمان برنامه و بودجه کشور                        

 19

صفوي و در طي اين دوره، افراد سرشناس سياسي مذهبي منطقه، بويژه شهر اردبيل، داراي 

صفي وقف مي كردند. خديجه  روستاها و باغاتي بودند كه گاه برخي از آنها را به آستان شيخ

، پدر بزرگ شاه 2و زن شيخ جنيد 1خاتون دختر علي بيگ )خواهر اوزون حسن آق قويونلو

اسماعيل اول( يكي از دارايي هايش يك هفدهم كل آبادي شام اسبي در اطراف اردبيل بود. از 

ابراهيم حيدر( دو باغ كوچك و چهار سهم در روستاي  دو پسراش )محمد وجنيد، هفت وارث 

آباد داشتند. فخري جهان خانم، خواهر شاه اسماعيل اول، از زناني بود كه يك قطعه مرتع 

. در كل مجموعه مرقد شيخ صفي الدين اردبيلي )يونجاليك( را به مرقد شيخ صفي وقف كرد

)زرينه باف شهر،  اراضي زيادي را در ناحيه اردبيل و تبريز و متعلقاتش را در اختيار داشت

تمامي موارد فوق حاكي از آن است كه ايدئولوژي صفوي دوستي، نوعي از . (234ـ233: 1335

ارتباطات بين اجتماعات روستايي و شهري را بوجود آورده بود كه طي آن درآمدهاي ارضي از 

  جوامع روستايي منطقه به شهر اردبيل با مقاصد مذهبي انتقال پيدا مي كرد. 

گذشته تابع تحوالت جوامع عشايري و شهري منطقه بودند. جوامع روستايي استان نيز از 

آن، آباديهاي منطقه به  ةالگوي مالكيت اراضي در گذشته به شكلي بود كه در نتيجدر حقيقت، 

به  ،در واقع. منطقه قرار مي گرفت ايلي يا مذهبي اقطاع يا تيول در اختيار مقامات سياسي ةشيو

تاييِ منطقه با اجتماعات شهري و عشايري، فهم منطق دليل مفصل بنديِ خاصِ اجتماعات روس

دروني جامعه روستايي استان در گذشته، در گرو تحليل نحوة مفصل بندي و ارتباط جامعه 

دهقاني با جامعه شهري و عشايري و تحليل نظام سياسيِ مديريت سرزمينِ آذربايجان به عنوان 

ان در گذشته نشان مي دهد محدوده سرزميني بخشي از ايران بود. تحليل نظام اداري سياسي اير

توزيع زمين در »به گونه اي غيرمتمركز و با منطق  آذربايجان )همچون ساير بخشهاي كشور(

                                                 

. دختر اوزون حسن آق قويونلو )عالم شاه بيگم( با حيدر )پسر جنيد( ازدواج كرد و اسماعيل صفوي را متولد 1 

 (. 234ـ233: 1335كرد )زرينه باف شهر، 

. شيخ جنيد )پدر بزرگ شاه اسماعيل صفوي( و شيخ حيدر )پسر شيخ جنيد و پدر شاه اسماعيل صفوي( هـر دو 2

با دست شروانشاه سني مذهب و با پشتيباني آق قويونلوهاي سني مذهب كشته شدند. شيخ جنيد براي تصـاحب 

ت مجبور بـه تـرک اردبيـل و مقام شيخي با عموي خود شيخ جعفر به مجادله برخاست ولي به علت عدم موفقي

مهاجرت موقت به آناطولي گرديد. شيخ جعفر )عموي جنيـد( مقـام شـيخي خـود را مـديون حمايـت جهانشـاه 

(. همچنين بازماندگان شيخ حيدر از آق قويونلوها آزار و ستم بسيار ديدند و 12ـ11: 1331قراقويونلو بود)سومر، 

ر شاه اسماعيل صفوي نيز با دست ايشان كشته شد و در نتيجه سلطان علي پسر بزرگ شيخ حيدر و برادر بزرگت

ساله به گيالن انتقال داده شد. در نتيجه، يكي از داليل خصومت بعدي شاه اسماعيل با آق قويونلوهـا  3اسماعيل 

 اشت.   و قراقويونلوها )با وجود ارتباط نسبي با آنها(، داليل فوق بود كه خود را در قالب سني ستيزي به نمايش گذ
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، مديريت اداري سياسي و نظامي مي شد. در واقع، كم رشدي و توسعه «قبال دريافت خدمت

در گذشته، باعث مي شد تا  نيافتگي ساختاري نيروها و روابط اقتصادي در بخش زراعيِ ايران

مديريت توليد زراعي و انرژيِ اقتصادي ناشي از آن در اختيار نيروهاي سياسي حقوقي برآمده از 

اجتماعات ايلي )اميران ايلي( و يا شهري )اميران لشكري و كشوري غير ايلي( و يا مقامات مذهبي 

عامالن آن هيچ گاه از نيروهاي  قرار گيرد. شكلي از مديريت اداري سياسيِ منابع اقتصادي، كه

اقتصاد زراعي همواره مهمترين منبع اقتصادي زنده ماني و  اجتماعات زراعي نبودند. از سويي نيز،

. در حقيقت، لزوم مديريت انرژي اقتصاديِ اجتماعات بود هاي پيش از پهلوياستحكام دولت

توزيع »وجود آورد كه مبتني بر زراعي بوسيله نيروهاي غيرزراعي، شكلي ازمديريتِ سرزمين را ب

بود. در دورة مورد بحث همچون دوره هاي پيشين، حفظ « زمين در قبال دريافت خدمت

محدودة سرزمينيِ دولتِ متمركز به واگذاري مالكيت، به منظور تامين نيازهاي اقتصاديِ 

در بين اميران  مديريتِ اداري ـ سياسي و ايدئولوژيكِ محدودة سرزميني متكي بود. اراضي عموماً

« اقطاعات»ايلي توزيع مي شد تا خدمت سياسي، اداري و نظامي دريافت شود. اين اراضي همان 

بودند كه ماهيت اداري نظامي و سياسي داشتند و منبع اقتصاديِ مديريت سياسيِ « تيولهايي»و 

مثابه نوعي به « مشروع سازي حاكميت»بشمار مي رفتند. روحانيت رسمي نيز درقبال  آذربايجان

خدمت )خدمت ايدئولوژيك(، اشكالي از مالكيت زمين را دريافت مي كرد؛ كه سيورغال و وقف 

؛ 424، ج هشتم: 1343شاردن،  ؛232-33: 1335نعماني، ، 1353عباداللهي، )ناميده مي شدند

. بدين ترتيب (1335،زرينه باف  ؛1433: 4شاردن، ج ؛ فصل سوم و 313: 1351صفت گل، 

  ، بواسطه خلقِ اقتصادي توليد شده در بخش زراعي به اجتماعات ايلي و شهري نرژيانتقال ا

صورت مي گرفت.  «خدمت»ارايه دهندة  به عامالن ساختاري "اشكال مالكيت و تخصيص آنها"

در اين تعبير، مالكيت هاي سلطنتي، اقطاع و تيول در چارچوبِ مبادلة خدمتِ سياسي اداري و 

ودة سرزمينيِ دولتِ متمركز  قابل تفسيراند و مالكيت هاي وقف و نظامي براي حفظِ محد

عباداللهي، ) "خدمتِ ايدئولوژيك براي حفظِ محدودة سرزميني "سيورغال در چارچوب مبادلة

نعماني،  ؛153و  154: 1333ن، تر؛ اس225و  354، ج اول: 1334اسكندربيگ تركمان، ، 1353

، زراعي در اين معنا، شكل يابي اشكال مالكيت. (1433 و1441-2 :4شاردن، ج ؛ 3-232: 1335

حضور نيروهاي غيرزراعي براي مديريت بازتوليد و تخصيص آنها، نتيجه و در عين حال سمبل 

 . بود اجتماعات زراعي
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موقعيت تابع گونه اقتصاد و اجتماع دهقاني در ارتباط با اجتماعات عشايري و شهري در 

جايگاه پست از لحاظ اقتصادي، اجتماعي و سياسي آباديهايِ منطقه ين گذشته، به دهقانان و ساكن

فاقد  ،زمينبر روي  با وجود كارآنها  .1ناميده مي شد« تات». جمعيت روستايي، اعطا مي كردتر 

منطقه بسيار  ، در مقابل اربابانشان و عشايرِ)تنها داراي نسق زراعي بودند( مالكيت اراضي بوده

از جايگاه ه با شاهسونها و ساير عشاير منطقه و همچنين ساكنين شهري آسيب پذير و در مقايس

كه همان دهقانان بودند از طريق زراعت سهم بري و يا  "هاتات"برخوردار بودند. اجتماعي نازلي 

رابطه آنها با مالكانشان كه عموماً كار بر روي اراضي مالكان غايب از ده امرار معاش مي كردند. 

قرار  2، بر مبناي بهره مالكانه)و در شهر ساكن بودند( لي و يا مذهبي بودندمقامات سياسي اي

. بهره مالكانه ارزش اضافي اي بود كه در چارچوب نظام بهره برداري سهم بري )يا داشت

در امر مديريت  تا شدميمقاسمه يا مزارعه( از رعيت ها به نفع اربابانشان بيرون كشيده 

بدين ترتيب، فارغ از اينكه مالك آبادي مقام سياسي اده قرار گيرد. سرزميني مورد استف محدوده

 3ايلي )= مالك تيول يا اقطاع لشكري يا كشوري( و يا مقام مذهبي )= مالك سيورغال يا وقف(

ا اربابانشان بر مبناي منطق صاحب نسق و در كل جامعه دهقاني ب بود، نوع رابطه رعيتِ
                                                 

 . براي مثال اين شعر فولكلوريك نشانگر تمايز جامعه ايلي و دهقاني و در عين حال ارتباطات آنهاست:1 

 اوشودوم آي اوشودوم     داغدان آلما داشيدم      آلماجيمي آلدالر      مني يوال سالدرالر     من يولمندان بزميشم

 بِشي ده اِركك كِچي   اِركك گازاندا گَينر    مآحمود يانندا اوينار    درين گويي گازمشام       درين گويي بِش كِچي 

 گوموشي ورديم تاتامآحمو گِتدي اودونا   گارگِي باتدي بِدِنا    گارگي دويور گَميشدي    بِش بارماقي گّومّشدي    

 وچماقا   حق گاپِسن آچماقادآريني سَپديم گووشا     گووش منه گانات وردي   گاناتداندم ا  تات منه دآري وردي 

 دسته دسته گل باغالر   شيروان يولي بِز باقالر      دوه شيروان يولونداحق گاپيسي كليدتي     كليد دوه بوينندا    

 اوگولوون بيرين اووزيديم   ساچ باقِما دووزيديم   گارداشِمن تويوندا    يان گِلِجي سووزيديم.

عامل توليد زراعي )آب، زمين، شخم، بذر، نيروي كار( تعيين مي شد. اگر زمين . بهره مالكانه بر مبناي پنج 2 

آبي بود، عوامل توليد پنج عامل و اگر زمين ديم بود، عوامل توليد چهار عامل بود. منطق بهره مالكانه، مالكيت 

اب بر حداقل دو عاملِ عوامل توليد و احتساب بهره مالكانه بر مبناي آن بود. در اراضي آبي به دليل مالكيت ارب

آب و زمين، بهره مالكانه دو پنجم و در اراضي ديم به دليل مالكيت ارباب بر حداقل عاملِ زمين، يك چهارم 

بود.  در اراضي آبي و يا ديم، حداقل يكي از عوامل توليد )يعني نيروي كار( تحت مالكيت رعيت بود، لذا در 

م و يك چهارم از آنِ رعيت بود. بدين ترتيب رعيت در اراضي آبي اراضي آبي و ديم به ترتيب، حداقل يك پنج

ارباب به عنوان بهره مالكانه  حداقل دو پنجم و در اراضي ديم حداقل يك چهارم كل محصول ساالنه را به

 داد.  مي
تيولهـا  عالوه براينكه مهمترين منبع واگذاري اقطاعات و مقامات، حاكميت صفويان و حتي پيش از آن دوره . از3

مي رفت. در حقيقـت، سـاختار سياسـي جديـد، نيازمنـديهاي  بود، منبع اصلي اعطاء سيورغال و وقف نيز بشمار

ايدئولوژيك جديدي داشت و اين امر با اعطاي سيورغالها و وقف هاي بسيار تامين مي شد تا حاكميـت سياسـي 

 چهرة مشروع داشته باشد



لاردبی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان                                        سازمان برنامه و بودجه کشور                        

 22

فراهم مي كردند.  راكشاورزي  ربابان امنيت مورد نياز براي توليدمالكانه بود. در مقابل، ابهره

بررسي هاي تاريخي حاكي از آن است كه گردش هايي محدود بين جامعه ايلي و دهقاني وجود 

جامعه دهقاني  درداشت و گاهاً خانوارهايي از جامعه ايلي در آباديهاي منطقه اسكان يافته و 

شاهسون هايي كه ناگزير به ترک  (355: 1354ايت تاپر )تاپر،مي شدند. همچنين، بنابر روجذب 

ها تات همچنين اوبه و يا روستاهاي ايلي مي شدند، بالفاصله در زمره تات ها محسوب مي شدند.

ها نيز مي توانستند با پيوستن به جمع مالزمان و نوكران روساي طوايف در زمره شاهسون

ذكر  فه بدون دستيابي به اراضي ايلي غير ممكن بود.درآيند. ليكن كسب عضويت دائمي يك طاي

اين نكته حائز اهميت است كه گرچه اغلب شاهسون ها با زندگي در آالچيق به پرورش گوسفند 

مشغول بودند، بسياري ديگر نيز با اسكان در روستاهاي ايل به كشاورزي اشتغال داشتند 

   .(355: 1354)تاپر،

ت دهقاني با عشاير و جوامع شهري منطقه در گذر زمان اين رابطة تابع گونة اجتماعا

نوعي از فرهنگ و روانشناسي فردي و اجتماعي را در بين اجتماعات دهقاني بوجود آورد كه از 

چرا،  و ياد كرد: محافظه كاري، ريسك ناپذيري، تابعيت بي چون ي زيرآن مي توان با ويژگي ها

ن ترين اليه هاي اقتصادي اجتماعي جامعه دهقاني نيز پاييناامني. و  ترس قدرگرايي، فردگرايي،

بخش رها و بدون حامي  ،هره از زمينبي ب رعيت هاي بي زمين )خوش نشين ها( بودند. آنها

شده جمعيت را تشكيل مي دادند. حال آنكه شاهسون ها از رهگذر موقعيت و جايگاهي كه در 

عناصر ، آنهار بين ه مرتبط مي ديدند و دروهاي مسلط ناحي، خود را با ني1ساختار ايل داشتند

نگاه ) قرار مي گرفت)نام، لباس و رفتارهاي معين( همواره مورد تاكيد نمادين وحدت بخش ايل 

يعني دهقان تات  "رعيت"به معناي عشاير در مقابل  "شاهسون" (.355 :1354تاپر، كنيد به : 

)چادرنشين( يا كّوچري )كوچرو(  قرار داشت. ليكن اين اصطالحات به طور مشخص تر اّبالي

ناميده مي شدند. در مقابل، كندلي )روستايي( يا اّتراق )يكجانشين( به روستائيان يكجانشين 

به كوچروان مستقل صاحب  "عشاير"اطالق مي شد. عالوه بر اين، در ميان خود چادرنشينان نيز 

تقابل بين تاتها و  (.355ـ 353 :1354:مزدور گفته مي شد )تاپر،  "رمه گردانان"گله و چوپان به 

شاهسونها )و كالً عشاير منطقه( به هويت يابي عشاير و تعريف آنها از خود كمك بسياري مي 

نمود بطوريكه دشمني ميان شاهسون ها و تات ها همواره مضمون ادبيات شفاهي محلي بوده 

                                                 

ش. عضويت در يك  ـه 1341ـ 2م./  1323تا پيش از (  355ـ 353 :5413. بنابر گزارش ريجارد تاپر )تاپر، 1 

طايفه معيار اصلي شاهسون بودن به شمار مي آمد. افراد ايل، تابع يكي از روساي طوايف بودند و در ازاي  

 فداكردن بخشي از آزادي هاي خود تا اندازه اي از امنيت اقتصادي برخوردار مي شدند.
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و قدرت جامعه ايلي قهرماني، رشادت، حركت سلحشوري، جنگاوري،  مضمون اين ادبيات، است.

 ي جامعه دهقاني بود.و در مقابل رخوت، محافظه كاري، سكون و پست

و مفصل تمامي مباحث پيش گفته در خصوص اجتماعات عشايري، دهقاني و شهري 

، هم اكنون استان اردبيل ناميده مي شود(بخشي از آن منطقه مورد بحث )كه بندي آنها در 

 صادقمي توان آنها را  هجري شمسي( 1344) اندان پهلويتا دوران حاكميت خنكاتي است كه 

. البته ذكر اين نكته حائز اهميت است كه حتي هم اكنون نيز بسياري از خصائص دانست

اختي و فرهنگي موجود در بين اهالي مناطق مختلف استان اردبيل تداوم همان ويژگي هاي نروانش

، ميزان باالي مذهبي بودن و سنت گرايي( )براي مثال قدرگرايي، ريسك ناپذيري، ديرين است

خصائص  ،طي دهه هاي اخير و مهاجرتهاي گسترده روستائي ليكن به دليل مدرنيزه شدن منطقه

اقتصادي اجتماعي سياسي و نحوة مفصل بندي اجتماعات سه گانه شهري، عشايري و دهقانيِ 

ورت گرفته حاكي از آن است براي مثال بررسي هاي صمنطقه تا حدود زيادي تغيير يافته است. 

. ش )دوره اقدامات رضاشاه پهلوي( روساي ـه 1324. ش تا ـه 1341ـ 2م./  1323كه از سال  

با  و طوايف سركوب شدند. طوايف شاهسون نفوذ سياسي خود را در منطقه از دست دادند

رسماً مورد فراگير شدن حاكميت دولت، فعاليتهاي كشاورزي، يكجانشيني و سازماندهي روستايي 

امنيت اقتصادي ناشي از وابستگي به واحدهاي ايلي و در شرايط جديد حمايت قرار گرفت. 

)نگاه  روسايِ  مخلوع طوايف، از امنيتي كه در نتيجه مالكيت بر مراتع حاصل مي شد، كمتر بود

 .(355ـ 353: 1354تاپر، كنيد به : 

، سياسي منطقه در طي دهه هاي تغييرات به وجود آمده در شرايط اقتصادي، اجتماعي 

اخير، بويژه در سالهاي بعد از انقالب و پس از جدايي استان اردبيل از استان آذربايجان شرقي، 

تاثيرات بسيار زيادي در وضعيت اجتماعي فرهنگي منطقه گذاشته است كه در صفحات آتي و با 

 حوزه بندي فرهنگي اجتماعي استان، بدآنها خواهيم پرداخت. 

 

 در شرايط کنوني حوزه بندي فرهنگي استان اردبيل: 1-1-.

 

به دليل پيچيدگي هاي  در شرايط كنوني بررسي ويژگي هاي فرهنگي اجتماعي استان اردبيل

استان، از اهميت شايان توجهي برخوردار است. اين مهم با  اين خاص انساني اجتماعي و تاريخي

اسايي روندهاي اجتماعي فرهنگي استان و توجه به اهميت طرح آمايش استان اردبيل و شن

پتانسيلهاي مرتبط با آن، توجه به مطالعه حوزه هاي فرهنگي استان اردبيل را دوچندان مي كند. 

دهقاني و اجتماعات و اقتصاد شهري، همزيستي سه جامعه  ،سابقه طوالني اجتماعات عشايري

)كه در صفحات پيش به  استان دهقاني و شهري در طي تاريخ پر فراز و نشيب اين ،عشايري
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، از داليلي است كه بررسي اجتماعي فرهنگي اين استان را در بحث شد(اين مورد تفصيل در 

عين پيچيدگي، ضروري مي سازد. گذشته از تاريخ اين استان، مطالعه اجمالي ويژگي هاي فرهنگي 

هاي ستان را به لحاظ حوزهتوان اين ا ميهم اكنون اجتماعي استان اردبيل حكايت از آن دارد كه 

 :1فرهنگي به نواحي زير دسته بندي نمود

 
 حوزه فرهنگي مغان: شامل پارس آباد، جعفر آباد اصالندوز و بيله سوار.  :1-1-.-1

بدون توجه به تحوالت اقتصادي اجتماعي ناحيه دشت مغان، فهم ويژگي هاي فرهنگي 

د. حدوداً تا نيم قرن پيش دشت مغان محل اجتماعي حوزه فرهنگي مغان امكان ناپذير مي باش

قشالق اجتماعات عشايري ايل شاهسون بشمار مي رفت كه از گذشته در جهت تامين مديريت 

نظامي سرزمين ايران مورد استفاده سلسله هاي صفوي تا قاجار بودند. در عصر پهلوي و با روي 

بنياد اسكان عشاير ضرورتي كار آمدن دولت نوساز پهلوي پدر، براي اين دولت متمركزِ نو

سياسي نظامي يافت و در عصر پهلوي پسر ضرورت اقتصادي و ادغام اقتصاد پولي ملي كشور در 

اقتصاد جهاني و تبعيت از الگوي توسعه وابسته باعث شد تا اسكان عشاير اين منطقه با احداث 

اقعه فوق الذكر به شبكه آبياري و بعدها با تاسيس مجتمع كشت و صنعت مغان همراه گردد. و

حدي بر بنيان اقتصادي و شرايط اجتماعي منطقه دشت مغان تاثير گذاشت كه  آنرا مي توان 

مهمترين عامل شكل گيري روستاها و شهرهاي منطقه دشت مغان دانست. تشكيل شركت 

نقطه آغاز حركت  1323)كانال كشي( شيار و بعدها تاسيس بنگاه عمران دشت مغان در سال 

د. هدف برنامه هاي  بنگاه عمران دشت مغان، اسكان و تغيير شيوه معيشت عشاير مغان فوق بو

: صص 1354)نگاه كنيد به: تاپر،  بود« معيشت دهقاني و دامپروري»به شيوه « رمه گرداني»از 

. از اين زمان در منطقه پارس آباد كنوني، بتدريج روستاها شكل گرفت. البته (333ـ 343

شد تا پيش از اين زمان منطقه مذكور، قشالق عشاير منطقه بود و تنها تعداد همانطوريكه ذكر 

بسيار محدودي آبادي در كنار رودخانه ارس ) آباديهاي قره داغ، عباد آباد( و همچنين در 

اطراف قصبه بيله سوار وجود داشت كه تحت مديريت خوانين شاهسون منطقه بودند. با تمام 

يك عده از عشاير اسكان يافتند و با اجراي تدريجي برنامه هاي  1334اين توصيفات، تا سال 

بنگاه عمران دشت مغان، ديگر خوانين شاهسون براي هماهنگي با برنامه هاي بنگاه عمران دشت 

مغان، قشالق طوايف خود را واگذار كرده و بتدريج آباديها در منطقه قشالقي طوايف شاهسون 

                                                 

عنايت به منابع متعدد صورت گرفته است. بررسي منابع مكتـوب، مصـاحبه هـا بـا افـراد  . اين حوزه بندي با1 

صاحب نظر و مطالعات ميداني در نقاط مختلف استان، منابع اصلي در اين حوزه بنـدي فرهنگـي اسـتان اردبيـل 

 بشمار مي رود.
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نكه شكل گيري آباديها كامالً منطبق با نظام و ساختار ايلي شكل پيدا كرد. نكته جالب توجه آ

جامعه عشايري شاهسون صورت گرفت؛ بدين معنا كه در نتيجه برنامه مذكور، هر يك از 

طوايف و تيره ها در قشالق خودشان اسكان يافته و شروع به تاسيس آبادي نمودند. بدين 

بق شد )براي مثال آباديهاي تكله كندي، اجيرلو، ترتيب، نام آباديها با نام تيره ها و طوايف منط

عربلو( و بدين ترتيب به تدريج معيشت زراعي در منطقه دشت مغان اوج گرفت. سودآوري 

بيشتر زراعت در مقايسه با دامپروري رمه گردان، تيره هاي ديگري را كه تا آن زمان اسكان 

ر بين عشاير منطقه، از آنجا كه تا پيش نيافته بودند نيز به اسكان واداشت. اراضي توزيع شده د

به « نسق زراعي»از توزيع، جزء اراضي خالصه قلمداد مي شد؛ تا زمان اصالحات ارضي در قالب 

، به «نسقي»عشاير اسكان يافته واگذار گردد ولي در نتيجه اجراي اصالحات ارضي اين اراضي 

 اراضي تحت مالكيت افراد زمين دريافت كرده در مي آيد. 

با توجه به مطالب پيشگفته، يكي از اصلي ترين داليل شكل گيري شهر پارس آباد 

خدمات رساني به عشاير استقرار يافته در آباديهاي تازه تاسيس در منطقه بود؛ بطوريكه در بين 

مي گويند. در واقع، علت شكل « بازار«  »پارس آباد»اهالي منطقه حتي هم اكنون نيز به شهر 

نياز به محلي براي تامين مايحتاج عشاير استقرار يافته بود.  « پارس آباد»شهر  گيري و پيدايش

بعدها بتدريج فعاليتهاي تجاري خدماتي و توليدي اين شهر نيز در همين راستا گسترش پيدا 

تبديل به  1343بتدريج رشد يافته و در سال  1333كرد. بدين ترتيب پارس آباد حدوداً از سال 

 شهر مي گردد. 

  
 فرهنگ دشت مغان، سنت گرايي و نوگرايي: 1-1-.-1-1

پس از واگذاري اراضي به عشاير و با وجود برخي اقدامات بمنظور رشد زراعت در اين 

منطقه، به دليل تاريخچه عشايري منطقه دشت مغان، عشاير اسكان يافته از مهارت زراعي 

. آنها با شيوه هاي نوين زراعت آشنا چنداني برخوردار نبوده و داراي دانش زراعي اندكي بودند

نبودند ولي به تدريج با تاسيس شركتهاي سهامي زراعي و بعدها با تاسيس شركت كشت و 

صنعت مغان در منطقه، كشاورزان مذكور با شيوه هاي جديد زراعت آشنا گرديده و ميزان 

شرايط مادي توليد در نوگرايي در حوزه توليد زراعي در حد قابل توجهي افزايش يافت. تحول در 

دشت مغان توسط شركت كشت و صنعت عالوه بر اشاعه تدريجي نوآوري زراعي در محدوده 

مورد بحث، بواسطه مهاجرپذير سازي منطقه موجب تغيير و تحوالت اجتماعي و فرهنگي نيز 

 گرديد. 

تهاي با وجود تاثيرات نوآورانه شبكه آبياري و كشت و صنعت مغان، از همان آغاز مقاوم

سنتي در مقابل نوگرايي، هر چند به صورت محدود، در منطقه مشهود بود. چنين مقاومتهايي هم 
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اكنون نيز در منطقه قابل مشاهده است؛ ليكن در تحليل آنها نبايد اين مقاومتهاي متاخر را نوعي 

سرمايه كنش سنتيِ ريشه دار در سنن گذشته عشايري دانست، بلكه آنها عمدتاً تابع رشد روابط 

داري در طي نيم قرن اخير در اين منطقه مي باشند. مقاومتهاي متاخر هر چند ظاهراً در شكل 

سنتي و بنظر پس گرايانه مي نمايند ليكن داراي محتواي حسابگرانه و كامالً عقالني مي باشند. 

و ابقاي در واقع، شايد اولين مقاومتها در زمان اسكان عشاير، مقاومتهاي سنتي و در جهت حفظ 

شيوه زيست عشايري بود ولي هم اكنون اين مقاومتها كامالً محتوايي سرمايه دارانه، مصلحت 

جويانه و حسابگرانه ولي با ظاهري پس گرايانه و سنتي يافته است. در زير نمونه هايي از 

 مقاومتهاي متاخر در مقابل اقدامات كشت و صنعت مغان ارايه مي شود.   

مثال طوايف گييك لو و اجيرلو( كه قشالقشان در محدوده اراضي  برخي طوايف ) براي

كشت و صنعت مغان قرار دارد از محدوده اراضي كشت و صنعت خارج نشده و در روستاهايي 

كه در محدوده مذكور تاسيس كرده اند اسكان يافته اند. بررسي هاي ميداني نشانگر آن است 

ه فرودگاه فعلي كشت و صنعت بر روي قشالق طايفه كه اهالي طايفه اجيرلو بر اين باوراند ك

اجيرلو احداث شده است. طوايف مذكور، در يك همزيستي جالب توجه با شركت كشت و 

صنعت هم در مشاغل مورد نياز شركت كشت و صنعت )بصورت ثابت يا موقت( فعاليت كرده 

چر دامهاي خود  و هم )بصورت غيرقانوني و پنهان( از اراضي كشت و صنعت به عنوان پس

استفاده مي نمايند. طوايف مذكور در مواردي نيز در مقابل برخي از اقدامات كشت و صنعت 

 مقاومت كرده و تنشهايي را در محدوده مورد بحث بوجود مي آورند.

طوايف ساكن در روستاهاي كه در محدوده اراضي كشت و صنعت اسكان يافته اند؛ با وجود 

كت كشت و صنعت بر آنها وارد مي شود، از محدوده مورد بحث فشارهايي كه از جانب شر

اين طوايف و كشت و صنعت بوجود خارج نشده و همواره تنش ها و درگيري هايي مابين 

 آيد. مي

 

 ف هنگي ناشي از ين در سط  منطقه كشت و صنعت، مهاج  پذي ي و پويايي هاي 

به موسسات زراعي )براي مثال با شكل گيري كشت و صنعت، تاسيس برخي ادارات وابسته 

كارخانه قند و لبنيات كشت و صنعت( و با رشد و گسترش شهر پارس آباد و شهرهاي 

اصالندوز و بيله سوار، بتدريج جمعيت مهاجر به اين شهرها و بويژه به شهر پارس آباد سرازير 

بودند در شد. عشاير شاهسون كه در نتيجه اجراي برنامه هاي اسكان، زمين دريافت كرده 

اراضي خود به زراعت مي پرداختند و به همين دليل نيروي كار مورد نياز براي كار در شركت 
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كشت و صنعت و موسسات تابعه در آغاز عموماً از مهاجرين تامين مي شد. مهاجران مورد 

، اطراف گرمي )از منطقه خروس لو(، مشكين شهر و حتي از اطراف 1بحث عمدتاً از قره داغ

به منطقه مهاجرت كرده و در روستاها و در شهر پارس آباد اسكان مي يابند. براي نمونه  اردبيل

وجود دارد كه « زير نهر تراب»هم اكنون در شهر پارس آباد محله مهاجر نشيني تحت عنوان 

مهاجران قره داغي در آن استقرار يافته اند. محله ديگري كه مي توان در شهر پارس اباد از آن 

است كه درنتيجه مهاجرت افرادي از منطقه خروس لو مغان « پايين كارخانه پنبه»محله  نام برد

به شهر پارس آباد شكل گرفته است. نكته جالب توجه آنكه مهاجران استقرار يافته در مناطق 

روستايي دشت مغان نيز عمدتاً در جمعيت آبادي ادغام نشده و در محالت تازه تاسيس در 

لو دو محله در حاشيه آبادي رار مي يابند. براي مثال، در آبادي اجيرحاشيه آبادي استق

هاي مُرآن لو و قره داغ( شكل گرفته است كه در آن مهاجران قره داغي و افراد مهاجرت )محله

 كرده از منطقه مُرآن مغان اسكان يافته اند. 

يه اي شهر پارس هم اكنون مهاجرين قره داغي و ديگر مهاجراني كه بتدريج در محالت حاش

آباد و در حاشيه برخي از آباديها اسكان يافته اند، به شكل فصلي در انجام برخي از كارهاي يدي 

در كشت و صنعت و موسسات تابعه و يا در مزارع شخصي مالكان اراضي به شكل موقت كار 

 مي كنند. مهاجرين مذكور در فصولي كه كار يديِ فصلي در كشت و صنعت و مزارع شخصي

پايان مي يابد، در منطقه به ارايه برخي از فعاليتهاي خدماتي )بنايي، چاه كني و فعاليتهاي مشابه( 

 مي پردازند. 

ذكر اين نكته حائز اهميت است كه مهاجران مذكور )بويژه افراد مهاجر از منطقه قره   

اوداتي كمتري با آنها داغ(، در بين اهالي منطقه از منزلت اجتماعي پايين تري برخوردار بوده و مر

صورت مي گيرد. براي مثال ساكنين شهر پارس آباد يا روستاهاي اطراف از ازدواج با مهاجرين 

مذكور خودداري كرده و به همين دليل در بين مهاجرين ازدواجها به صورت درون گروهي 

ي ساكن در صورت مي گيرد. البته بايد خاطر نشان ساخت كه به دليل پيشينه عشايري اهالي بوم

شهر پارس آباد و روستاهاي اطراف، ازدواجها، همياري ها و مراودات اساساً در درون تيره، طايفه 

                                                 

ع شد، از همان زمان توزي. زماني كه اراضي دشت مغان در قالب اراضي زراعي در بين عشاير منطقه 1 

ها به شكل فصلي و براي كار )برداشت پنبه( در مزارع پنبه  به دشت مغان مهاجرت مي كردند تا در داغيقره

اراضي مورد بحث به شكل موقت كار كنند. در زمان برداشت پنبه، خانوارهاي مهاجر قره داغي در خانه هاي 

يافته و براي تامين هزينه زندگي در ماههاي سرد سال، به اهالي آباديهاي تازه تاسيس به شكل موقت اسكان 

شكل فصلي در مزارع اهالي مذكور به برداشت پنبه مي پرداختند و پس از پايان زمان برداشتِ پنبه، مجدداً به 

 منطقه قره داغ بازمي گشتند. اين مهاجرتهاي فصلي، بعدها بتدريج تبديل به مهاجرت دائم شد.   
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و اوبه صورت مي گيرد، لذا فرهنگ درون گروهي تنها به مهاجرين اختصاص نداشته و ساكنين 

« 1اجتماعي ادغام»بومي منطقه نيز داراي چنين فرهنگي مي باشند. با عنايت به نكات فوق ميزان 

در درون اليه هاي ايلي )اوبه، تيره، طايفه( در سطح بااليي قرار داشته و در « 2تنظيم اجتماعي»و 

در بين اليه هاي ايلي )اوبه، تيره، طايفه( در « تنظيم اجتماعي»و « ادغام اجتماعي»مقابل ميزان 

 سطح پايين تري قرار دارد.

نطقه دشت مغان، تنها مهاجرين رين به مبررسي هاي ميداني حاكي از آن است كه مهاج

داغي، مرآني ها، خروس لوها، و اهالي مناطق مشكين شهر و اطراف اردبيل نبودند. تاسيس قره

مهاجرتهايي را باعث شد كه در نتيجه آن نيروهاي متخصص از « كشت و صنعت»شركت 

اسرائيلي ها( به منطقه  مناطق ديگر كشور و حتي از خارج از كشور )امريكايي ها، لهستاني ها و

مهاجرت كرده و در شركت كشت و صنعت به شكل موقت به فعاليت پرداختند و مي پردازند. 

مطالعات ميداني نشان مي دهد كه به داليل مختلف، مقامات باالي  بوروكراتيك در كشت و 

وارد شده از  صنعت و حتي كارمندان ميانه نيز از اهالي منطقه نبوده و عموماً آنها از مهاجرين

مناطق ديگر كشور بوده اند. ذكر اين نكته حائز اهميت است كه مهاجرين غير بومي متخصص، 

به دليل اسكان در شهرک كشت و صنعت و تفاوتهاي فرهنگي بسيار با فرهنگ منطقه، در 

ره خدمت به مناطق بومي خود باز جمعيت ساكن در منطقه ادغام نشده و پس از پايان دو

با تمام اين توصيفات، حضور افراد متخصص در منطقه تاثيرات بسيار زيادي بر شرايط  گردند.مي

اجتماعي منطقه گذاشته و مي گذارد. براي مثال فرزندان افراد متخصص ساكن در شهرک كشت 

و صنعت، به منظور ادامه تحصيل در دوره دبيرستان به شهر پارس آباد رفت و آمد كرده و 

ن فرزندان افراد متخصص با فرزندان اهالي بومي منطقه را بيشتر كرده و همين امر مراودات بي

خودبخود بر ميزان نوگرايي در منطقه آثار غير مستقيم مي گذارد. وجود كتابخانه و ساير 

خدمات اجتماعي فرهنگي و همچنين وجود سرويس هاي منظم رفت و آمد از شهرک كشت و 

رات بسياري بر شرايط اجتماعي فرهنگي شهر پارس صنعت به شهر پارس آباد و بالعكس تاثي

 آباد گذاشته است. 

                                                 

تنظيم »و « ادغام اجتماعي»را در چارچوب دو مفهوم « همبستگي و انسجام اجتماعي»يده . دوركايم، پد1 

مورد بررسي قرار مي دهد. ادغام اجتماعي بر ميزان تمايل افراد اجتماع به ادغام و ذوب شدن در « اجتماعي

 گروه اجتماعي خود داللت دارد. 

ست كه از سوي اجتماع بمنظور تنظيم افكار و رفتار افراد ، ميزان فشار بيروني اي ا«تنظيم اجتماعي». مراد از 2 

 اعمال مي شود.  
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عالوه بر تاثير اندک مراودات اجتماعي بين متخصصين ساكن در شهرک كشت و صنعت با 

اهالي ساكن در شهر پارس آباد، اشتغال تدريجي بومي هاي منطقه در شركت كشت و صنعت و 

گي و اقتصادي و حتي مناسبات قدرت در منطقه موسسات تابعه، نيز بر شرايط اجتماعي، فرهن

تاثيراتي گذاشته است. پس از واگذاري اراضي به عشاير بومي منطقه، به دليل باال بودن نرخ 

رشد جمعيت و قانون ارث اسالمي، اراضي توزيع شده مجدداً در بين فرزندان مالكان اراضي 

اعي كاهش يافته و بتدريج تالش براي توزيع شده و در نتيجه ميزان درآمد حاصله از اراضي زر

اشتغال در كشت و صنعت و موسسات تابعه در بين اهالي افزايش مي يابد كه همين امر بر 

شرايط اقتصادي ساكنين منطقه و بر شرايط فرهنگي اجتماعي منطقه تاثيراتي مي گذارد. عموماً 

بعه در كارهاي يدي بوميان مذكور به شكل دائم يا موقت در كشت و صنعت و موسسات تا

)آبياري، رانندگي، نگهباني و موارد مشابه( اشتغال مي يابند. براي مثال هم اكنون نيز بسياري از 

بوميان منطقه در فصول برداشت باغات )اواخر بهار تا پائيز(، به شكل فصلي در باغات كشت و 

تاثير قابل توجهي  صنعت شاغل مي شوند كه همين امر بر روند مهاجر پذيري شهر پارس آباد

 گذاشته است. 

 

 و انسجام اجتماعي اجتماعات محلي پيشينه عشاي ي ساكنين منطقه و هماستگي 

پيشينه عشايري اهالي ساكن در منطقه دشت مغان و در نتيجه باال بودن ميزان ادغام 

اليي از اجتماعي و تنظيم اجتماعي بر مبناي متغيرهاي ايلي )اوبه، تيره، طايفه(، ميزان هاي با

كنترل اجتماعي سنتي را در درون اين اجتماعات )در بين اهالي ساكن در آباديها و شهر پارس 

آباد( بازتوليد مي كند، بطوريكه به دليل پيشينه ايلي اهالي ساكن در شهر پارس آباد و آباديهاي 

به تيره و انتساب »حتي در پايين ترين سطح نيز شكل نگرفته است و هنوز نيز « تشخّص»منطقه 

رود. ماعي و حتي مناصب سياسي بشمار مينقشي تعيين كننده در دست يابي به پايگاه اجت« طايفه

فرايند مورد بحث به حدي در منطقه دشت مغان از قوّت بااليي برخوردار است كه پويايي 

 بسياري از پديده هاي اجتماعي در منطقه را مي توان در سايه آن معناسازي كرد. آگاهي از

پيشينه ايلي هر فرد توسط افراد ديگر، نظم سنتي خاصي در منطقه ايجاد كرده است كه تا حد 

زيادي اين منطقه را از ديگر مناطق استان متمايز مي سازد. در ديگر نقاط استان نيز مي توان از 

همبستگي مكانيكي و كنترل اجتماعي ناشي از آن سخن گفت، ليكن اين پديده در دشت مغان به 

ليل پيشينه عشايري ساكنين منطقه و تبديل آنها به اجتماعات زراعي، پيچيدگي هاي خاصي د

بدان بخشيده است. ناحيه دشت مغان از انسجام مكانيكي ناشي از همبستگي هاي ايلي برخوردار 

بوده و فهم پديده هاي فرهنگي اجتماعي و حتي سياسي اقتصادي اين ناحيه نيز تحت تاثير همين 

 ر دارد.        امر قرا
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ناشي از پيشينه عشايري « خاص گراييِ»نكات فوق الذكر حاكي از آن است كه نوعي 

ساكنين منطقه در شهر پارس آباد و روستاهاي تابعه وجود دارد كه بر مبناي آن مراودات و 

روابط اجتماعي عمدتاً در درون طوايف و تيره ها صورت گرفته و ساكنين در حد امكان از 

ري روابط اجتماعي عميق با مهاجرين، بويژه مهاجرين قره داغي، اكراه دارند.اين خاص برقرا

گرايي تنها در بين ساكنين سابقاً عشاير منطقه رواج نداشته و مهاجرين نيز در واكنش به شرايط 

 تبعيت مي كنند.« خاص گرايي»مذكور در روابط اجتماعي از اصل 

طقه حاكي از آن است كه منطقه اصالندوز از بررسي هاي ميداني صورت گرفته در من

گذشته محل استقرار چند طايفه بوده است )براي مثال طايفه حاجي خوجالو(. اين منطقه داراي 

يك مكان تاريخي مهم بوده و جنگ ايران و روس در اين منطقه اتفاق افتاده  است )كه در آن 

در نزديكي اصالندوز از مهمترين  قشون ايران از قشون روس شكست مي خورد(. سد ميل مغان

داليل مهاجرپذيري اين منطقه مي باشد. آب اين سد از اين نقطه به كل دشت تزريق مي شود. 

جمعيت زيادي را در خود جاي نداده بود، ولي به دليل روندهاي ملي  1333اصالندوز تا سال 

ندوز نيز در سطح جمعيت در كل كشور، در سالهاي اخير مهاجرتهاي روستايي به شهر اصال

بر جمعيت اين شهر همانند  1353تا  1333بااليي صورت گرفته است، بطوريكه بين سالهاي 

ساير شهرهاي استان افزوده شده است. مسير ارتباطي بين پارس آباد و كليبر كه يك جاده 

ي اصلي مرزي به جلفا از شهر پارس آباد مي گذارد بر اقتصاد جاده اي اصالندوز تاثير داشته ول

ترين بنيان اقتصادي منطقه اصالندوز و شهر اصالندوز مبتني بر اقتصاد كشاورزي است. ذكر اين 

نكته حائز اهميت است كه به دليل عريض نبودن دشت در منطقه اصالندوز، ميزان اراضي 

زراعي در اين منطقه بسيار محدود است )اراضي زراعي مابين دره رود، تپه ماهورها و رود ارس 

 رار دارد( و به همين دليل زراعت قابل توجهي در منطقه اصالندوز وجود ندارد. ق

 

 روندهاي ف هنگي اجتماعي متاخ  در ثوزه ف هنگي مغان 

تاسيس شركت كشت و صنعت مغان عالوه بر تاثيرات بسيار بر روند تغيير معيشت عشاير 

ه معيشت ساكنين بيله سوار منطقه و مهاجرپذيري شهر پارس آباد و آباديهاي اطراف، بر شيو

تاثير گذاشته است. قصبه بيله سوار، پيش از تبديل قشالق ايالت شاهسون به اراضي زراعي و 

توزيع آن در بين عشاير منطقه و پيش از تاسيس شركت كشت و صنعت مغان داراي اراضي 

يس كشت و زراعي بوده و اهالي آن عالوه بر دامپروري به زراعت نيز مي پرداختند. با تاس

صنعت مغان، بخشي از اراضي بيله سوار قادر به آبگيري از شبكه آبياري كشت و صنعت شده و 

 در نتيجه زراعت آبي در محدوده بيله سوار نيز تا حدي افزايش يافت.  
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بيله سوار عالوه بر آنكه از گذشته تحت تاثير تاسيس و رشد و گسترش كشت و صنعت 

وصنعت پارس بوده است؛ ولي در سالهاي اخير) پس از مغان و تا حدودي تاسيس كشت 

استقالل جمهوري آذربايجان( به دليل باز شدن گمرک و بازارچه مرزي، بشدت تحت تاثير 

مراودات اقتصادي فرامنطقه اي قرار گرفته است؛ بطوريكه تاجران بسياري از تهران، تبريز، 

اي تازه استقالل يافته براي تجارت به بيله آستارا، جمهوري آذربايجان و گاهاً از ديگر جمهوريه

سوار مي آيند. رشد اقتصاد تجاري بتديج تاثيرات قابل توجهي بر ويژگي هاي فرهنگي شهر بيله 

سوار گذاشته است، بطوريكه هم اكنون ساكنين بيله سوار، در مقايسه با اهالي ساير شهرهاي اين 

ر داشته و در بين آنها ميزان نوگرايي در حد حوزه فرهنگي، كمتر تحت تاثير ارزشها محلي قرا

نسبتاً بااليي قرار دارد. در واقع، باز شدن مرز زميني بيله سوار و جمهوري آذربايجان، و ارتباط 

دايم با مرز و اهالي جمهوري فوق، به همراه رشد و گسترش ارزشهاي اقتصاد تجاري و رفتارهاي 

دگرايي، سرمايه اندوزي، ظاهر سازي و مصلحت اقتصادي سرمايه اندوزانه، نوعي فرهنگ فر

جويي را در بين اهالي اين شهر گسترش داده است. همچنين شكل توريستي يافتن بازارچه مرزي 

بيله سوار باعث شده است تا ميزان مراودات اجتماعي فرهنگي اهالي شهر بيله سوار، در مقايسه 

جهي يابد. قدم زدن در بازارچه مرزي و با ساير شهرهاي اين حوزه فرهنگي، افزايش قابل تو

، افزايش كمي و كيفي مراودات اجتماعي، گذار از نظم و 1گسترش فرهنگ مصرف در منطقه

فرهنگ سنتي بدون جايگزيني نظمي جديد، مي تواند همگي از تاثيرات گشايش مرز زميني و 

 رشد بازارچه مرزي در شهر بيله سوار قلمداد شود.  

حاكي از آن است كه به دليل رشد هنجارهاي سرمايه دارانه )از نوع  بررسي هاي بيشتر 

سرمايه داري تجاري(، رشد اقتصاد تجاري و باال بودن انگيزه اقتصادي در بين اهالي اين شهر، 

باعث شده است تا گرايش به رفتارهاي سياسي در بين اهالي اين شهر در مقايسه با ساير 

پاييني قرار داشته باشد. همچنين اثر پذيري اين اهالي اين  شهرهاي اين حوزه فرهنگي در سطح

شهر از رسانه هاي جمهوري آذربايجان و دوري آن از مركز استان ، همانند ساير شهرهاي اين 

حوزه فرهنگي، باعث شده است تا اهالي اين شهر بيشتر تحت تاثير القائات قومي قرار داشته 

همچنين ذكر اين نكته حائز اهميت است كه احداث شبكه باشند تا تحت تاثير جريانات سياسي. 

خدا آفرين در آينده نزديك بخش اعظم اراضي ديم بيله سوار و جعفر آباد را به زير شبكه برده 

                                                 

بررسي هاي ميداني نشانگر آن است كه مراجعان به بازارچه مرزي بيله سوار عمدتاً شامل كارمندان كشت و . 1 

ه به منطقه صنعت، مسافران جمهوري آذربايجان )ايراني و خارجي(، بوميان شهر بيله سوار و مهماناني هستند ك

 وارد شده و تمايل به بازديد از اين بازارچه دارند.      
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و بر اقتصاد اجتماع و فرهنگ اين منطقه و پويايي هاي جمعيتي اين مناطق تاثيرات قابل توجهي 

 خواهد گذاشت.

تحوالت اجتماعي فرهنگي و حتي اقتصادي آن در سالهاي اخير،  در خصوص شهر اصالندوز و

مي توان به عبور تريلرهاي جمهوري آذربايجان از اين شهر براي انتقال برخي مايحتاج به بخش 

نخجوان جمهوري آذربايجان اشاره كرد. ترددهاي پرشمار ماشين آالت فوق، كافه داري در شهر 

پيش از افزايش قيمت سوخت در كشور( از جمله آصالندوز و قاچاق سوخت )بويژه تا 

موارديست كه مي توان در تحليل شرايط اجتماعي فرهنگي و اقتصادي اصالندوز بدان اشاره 

كرد. كاميونداران آذربايجاني تا چندين ماه پيش، در طي مسير حركت خود از شهر آصالندوز، 

مبادرت به فروش بنزين مي كردند، گالنهاي بسياري از ساكنين منطقه كه در كنار مزارع خود 

 خريداري مي نمودند. 

در كنار موارد فوق الذكر بايد به گسترش نظام تحصيالت دانشگاهي در بخش هاي مختلف 

اين حوزه فرهنگي اشاره كرد كه اثرات فرهنگي اجتماعي و اقتصادي قابل توجهي بر محدوده هاي 

ر بيله سوار داراي يك شعبه دانشگاه آزاد و خود مي گذارد. بررسي ها حاكي از آن است كه شه

يك شعبه پيام نور، تازه كند آنگوت )كه به تازگي شهر شده است( داراي يك مركز دانشگاه 

آزاد با دوره هاي كارداني )معماري، عمران( و شهر پارس آباد داراي  يك شعبه دانشگاه آزاد 

يت غير بومي در منطقه، عالوه بر رشد مي باشد. وجود اين مراكز دانشگاهي، به دليل جذب جمع

اقتصاد خدماتي )براي مثال رشد خرده فروشي هاي شهري( در اين شهرها بر بازار مسكن اين 

مناطق شهري اثر گذاشته و به تدريج اين جوامع شهري را از نظم و انسجام مكانيكي و سنتي 

 خارج مي سازد. 

ن بايد خاطر نشان ساخت كه ساكنين در خصوص ارزشها و هنجارها در حوزه فرهنگي مغا

دشت مغان به دليل پيشينه عشايري، داراي ارزشها و هنجارهاي بجا مانده از دوران زندگي 

شبانكاره مي باشند. در حقيقت، زندگي عشايري در طي قرنها ارزشها و هنجارهايي را در بين 

ادي عشايري بوده است. عشاير اين منطقه ايجاد كرده است كه كامالً در انطباق با حيات م

انسجام اجتماعي )در درون رده هاي ايلي(، پير ساالري، مرد ساالري، سلحشوري و آزادگي )در 

چارچوب ساختارهاي اجتماعي ايلي(، از خودگذشتگي و جنگاوري و ايجاد افتخار براي طايفه يا 

ايين بودن احساس خود تيره، باج ندادن به حاكمان و دولتمردان، باال بودن ميزان قدر گرايي، پ

اثر بخشي، اهميت منافع آني به جاي منافع آتي، باالبودن توان اثر بخشي از القائات قومگرايانه از 

جمله مهمترين ويژگي هاي فرهنگي اجتماعي اين حوزه فرهنگي است. در اينجا ذكر اين امر حائز 

فاوت از ساير شهرهاي اين اهميت است كه شرايط فرهنگي اجتماعي شهر بيله سوار تا حدودي مت

 حوزه فرهنگي است. 
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با وجود اينكه ساكنين دشت مغان در مقايسه با مناطق مركزي استان از ميزان دينداري 

كمتري برخوردار مي باشند، ولي بسياري از باورهاي ديني ـ سنتي و حتي خرافي نيز در بين آنها 

نظر »د ساكنين اين منطقه به پديده به وفور مشاهده مي شود. براي مثال مي توان به اعتقا

يك بيماري مشخص است، باور به شفا بخشي « اجاقِ»، باور به اينكه فرد يا خانواده وي «كردن

در منطقه اشاره كرد. در نهايت بايد خاطر نشان ساخت كه حوزه «سيدهاي معروف»سيليِ 

تشابه هاي فرهنگي فرهنگي مغان، با بخش هاي روستايي مشكين شهر و منطقه آنگوت داراي 

 اجتماعي است. 

 
 حوزه فرهنگي گرمي، روستاهاي تابعه و بخش ُمرآن : 1-1-.-8

در بررسي حوزه فرهنگي گرمي، روستاهاي تابعه و بخش مُرآن بايد به همزيستي و مراودات 

اقتصادي اجتماعي و فرهنگي اهالي اين حوزه فرهنگي با عشاير كوچرو منطقه در گذشته  توجه 

اگر مسير عبور عشاير منطقه در گذشته مورد بررسي قرار گيرد، مي توان دو مسير براي  كرد.  

رسيدن به ييالقات عشاير در دامنه هاي سبالن شناسايي كرد. مسير نخست مسير گرمي، و 

مسير ديگر مسير خياو يا مشكين شهر. بررسي ها نشانگر آن است كه در گذشته گرمي در 

شاير منطقه ويژگي ميان بند را داشت و عشاير مورد بحث در جريان جريان كوچ عشاير براي ع

كوچ و به هنگام عبور از نزديكي هاي گرمي بسياري از مايحتاج خود را از اين شهر تامين مي 

، 1334كردند. البته الزم به ذكر است كه در نتيجه احداث جاده پارس آباد مشكين شهر از سال 

خود را تغيير داده و ديگر از مسير گرمي كوج نكرده و از مسير  عشاير منطقه بتدريج مسير كوچ

جاده  مشكين شهر، آنهم عمدتاً با اتومبيل، كوچ مي نمايند. با تمام اين توصيفات، در نتيجه 

قرارگرفتن گرمي و مشكين شهر در مسير ايلراه عشاير منطقه اين دو نقطه شهري، بويژه گرمي، 

ادي، اجتماعي و فرهنگي بسياري مي پذيرد. بدين ترتيب، در از عشاير كوچرو تاثيرات اقتص

نتيجه از گذشته به دليل همزيستي اقتصادي قصبات گرمي و مشكين شهر با عشاير كوچرو 

منطقه دو نقطه شهري شكل مي گيرند. بررسي ها حاكي از آن است كه برخي از خانهاي 

 عشايري در مشكين شهر اسكان داشتند. 

ئز اهميت است كه از گذشته در گرمي يكجا نشيني وجود داشته است و هم ذكر اين نكته حا

اكنون نيز زراعت )با تمركز بر زراعت ديم( در روستاهاي اطراف گرمي بوضوح مشهود است. در 

حقيقت شهر گرمي، شهري است مبتني بر بازار وابسته  به اقتصاد زراعي ديم و جهت يافته به 

شهرستان گرمي به دليل سابقه يكجانشيني داراي آثار تاريخي قابل  تامين مايحتاج عشاير كوچرو.

توجهي است. همچنين شهرستان گرمي در سالهاي نه چندان دور مركز شهرستان مغان بود كه 
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همين امر بر رشد شهر گرمي در گذشته اثر گذاشته است، ليكن پس از خارج شدن شهر گرمي 

 يايي اين شهر نيز بشدت كاهش يافت. از مركزيت شهرستان مغان،ميزان رشد و پو

با توجه به نكات پيشگفته، اين حوزه فرهنگي در مقايسه با حوزه فرهنگي مغان، به دليل 

سكون و عدم پويايي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي، از انسجام اجتماعي قابل توجهي برخوردار مي 

انسجام و همبستگي اجتماعي باشد. الزم به ذكر است كه اين نظم و انسجام اجتماعي از نوع 

سنتي و مكانيكي مي باشد كه از خصائص آن مي توان به باال بودن ميزانهاي ادغام و تنظيم 

اجتماعي، قوت وجدان جمعي و قدرت قابل توجه كنترل اجتماعيِ غيررسمي اشاره كرد. 

 روستاهاي واقع در اين حوزه فرهنگي را مي توان به دو دسته تقسيم كرد:

پيشرفته )روستاهايي كه در آنها ميزان تحصيالت و آگاهي اجتماعي،  روستاهاي .1

ارتباطات اجتماعي با خارج از حوزه فرهنگي گرمي و ميزان استفاده از رسانه ها باال 

بوده و در آنها كشاورزي با تكنولوژي هاي مناسب انجام شده و زارعان محصوالت 

 كشاورزي خود را بيمه مي نمايند(، 

تي )روستاهايي كه در آنها ميزان تحصيالت و آگاهي اجتماعي، ارتباطات روستاهاي سن .2

اجتماعي با خارج از حوزه فرهنگي گرمي و ميزان استفاده از رسانه ها پايين بوده و در 

آنها زراعت و دامداري به شكل كامالً سنتي انجام مي شود. جوانان اين روستاها 

 ندران و تهران مهاجرت مي كنند(.معموال براي كار فصلي به شهرهاي رشت ماز

از مهمترين تحوالت اقتصادي اجتماعي متاخر در اين حوزه فرهنگي، مي توان به فروپاشي 

اتحاد جماهير شوروي و استقالل جمهوري آذربايجان و در نتيجه رشد خارق العاده ميزان قاچاق 

از رونق بااليي  1354سال تا حدود  1333كاالهاي مختلف اشاره كرد. اقتصاد قاچاق طي سالهاي 

برخوردار بود و بر وضعيت اقتصادي اجتماعي و فرهنگي اين حوزه فرهنگي تاثيرات قابل توجهي 

گذاشت. ليكن با پيگيري هاي وزارت اطالعات ميزان قاچاقها از اين حوزه فرهنگي از سالهاي 

كل حرفه اي به بتدريج كاهش چشمگيري يافت و از سال مذكور تنها عده اي خاص به ش 1333

قاچاق كاال مبادرت مي ورزند. افراد مذكور كه عموماً غير بومي اين حوزه فرهنگي مي باشند 

)براي مثال تبريزي ها( از روستائيان و ساكنين شهري اين منطقه، به عنوان عامل محلي استفاده 

يگار و سوخت بود مي كنند. كاالهايي قاچاق در گذشته عمدتاً شامل مشروبات الكلي، تلويزيون، س

كه در سالهاي اخير به قاچاق مواد مخدر )انواع مواد مخدر از هروئين گرفته تا كريستال و 

كوكائين و ديگر مواد مخدر كه عالوه بر تامين مصرف داخلي جمهوري هاي مجاور، بيشتر براي 

ه گرمي و سپس ترانزيت به اروپا از اين مسير مي گذرد( و به قاچاق لباس)از منطقه بيله سوار ب

 به آستارا( تغيير يافته است.
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استقالل جمهوري آذربايجان، رشد اقتصاد قاچاق و بازگشايي مرز، بر كاهش انسجام اجتماعي 

سنتي و كمرنگ شدن الگوهاي فرهنگي سنتيِ گذشته تاثيرات قابل توجهي گذاشته است. اين امر 

خصي، بي ميلي به فعاليت توليدي و به حدي است كه مي توان افزايش بي اعتمادي در روابط ش

گرايش به ثروت اندوزي سريع و همچنين وابستگي به دولت را از ويژگي هاي اصلي ساكنين اين 

حوزه فرهنگي دانست. همچنين در سالهاي پس از مركز استان شدن اردبيل، در منطقه گرمي 

گي تمايل به ارتباطات نگرش مثبتي نسبت به اردبيلي ها وجود ندارد و اهالي اين حوزه فرهن

 بيشتر با تبريز دارند تا با اردبيل.

پس از جلوگيري از رشد اقتصاد قاچاق در منطقه گرمي، مركز پيام نور اين شهر تاسيس 

شدكه داراي رشته هاي متنوع )حسابداري، مديريت، حقوق، كامپيوتر( مي باشد و هم اكنون 

به تحصيل مي نمايند. گشايش مركز  نفر در اين مركز آموزشي مبادرت 3444نزديك به 

دانشگاهي فوق، و شمار نسبتاً باالي متقاضيان تحصيل در اين مركز باعث شده است تا اقتصاد 

)رشد بازار مسكن و بازار شهري( و اجتماع شهرستان گرمي تاثير قابل توجهي  پذيرفته و برخي 

 تحوالت فرهنگي در اين حوزه فرهنگي ظاهر گردد.  

 
 حوزه فرهنگي مشكين شهر ارشق و الهرود :1-1-.-.

در خصوص حوزه فرهنگي مشكين شهر ارشق و الهرود بايد به اين نكته اشاره كرد كه 

پيشينه زراعي اين منطقه طوالني تر و عميق تر مي باشد، چرا كه اين منطقه داراي اراضي زراعي 

ين دليل ويژگي هاي فرهنگي آبي و باغات وپيشينه نظام ارباب رعيتي قويي بوده است و به هم

اجتماعي و فرهنگ سياسي ساكنين اين منطقه در مقايسه با مناطق سابقاً عشاير نشين تا حدودي 

متفاوت است. با اين وجود، حضور مداوم عشاير در كنار جامعه يكجانشينِ اين منطقه و وجود 

بر ويژگي هاي اجتماعي مراودات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي با عشاير كوچروِ منطقه 

فرهنگي منطقه مشكين شهر موثر بوده است. همانطوريكه ذكر شد، همواره استقرار ناشي از 

زراعت و باغداري در مشكين شهر بيشتر از گرمي بوده است. در عين حال عشايري كه 

ه و ييالقاتشان در نزديكي شهر مشكين شهر قرار دارد خريدهايشان را از مشكين شهر انجام داد

مراودات اقتصادي اجتماعي اي مابين عشاير و اهالي مشكين شهر و روستاهاي تابعه آن صورت 

 مي گيرد.

اين حوزه فرهنگي همانطوريكه پيشتر ذكر شد در برخي از ويژگي هاي فرهنگي به حوزه 

فرهنگي مغان شبيه تر هستند. تفاوت قابل توجه اين حوزه فرهنگي در مقايسه با حوزه فرهنگي 

غان عبارت است از آنكه پس از مركز استان شدن اردبيل، در مقايسه با حوزه فرهنگي مغان، م

به اين حوزه فرهنگي توجه بيشتري شد  و بر همين مبنا روحيه كارآفريني در اين حوزه فرهنگي 
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بيشتر است. با وجود توجه به اين حوزه فرهنگي در سالهاي پس از استان شدن اردبيل، اهالي اين 

زه فرهنگي نگرش مناسبي نسبت به اردبيلي ها نداشته و خود را به لحاظ فرهنگي باالتر از حو

 اردبيلي ها مي دانند. 

درنهايت بايد به چشمه هاي آب گرم منطقه مشكين شهر و تاثير آن بر اقتصاد اجتماع و 

آب گرم  فرهنگ اين حوزه فرهنگي اشاره كرد. البته بايد خاطر نشان ساخت كه اين چشمه هاي

در مقايسه با منطقه سرعين بيشتر درون منطقه اي عمل كرده و نسبتاً كمتر از خارج از استان 

 توريست جذب مي نمايند.

 
 حوزه فرهنگي خلخال، کيوي و حوزه هاي تابعه :1-1-.-.

ه فرهنگي اي است كه با ساير حوزه فرهنگي خلخال، كيوي و حوزه هاي تابعه، تنها حوز

گي استان اردبيل تفاوت قابل توجهي دارد. اين حوزه فرهنگي متاثر از تداخل هاي فرهنحوزه

فرهنگي با حوزه فرهنگي شمال )گيالن( كشور است. بررسي هاي ميداني حاكي از آن است كه 

ميزان انسجام اجتماعي در بين ساكنين اين حوزه فرهنگي )بويژه در بين خلخالي ها( باال بوده و 

هنگي )بويژه خلخالي ها( در ياري رساني به يكديگر از همبستگي بااليي ساكنين اين حوزه فر

برخوردار مي باشند. اين در حاليست كه در اين حوزه فرهنگي، اقليتهاي فرهنگي، قومي و مذهبي 

)كرد، تات، تالش و ترک( نيز وجود دارد ولي اين امر باعث كاهش انسجام و همبستگي ساكنين 

ست. ساكنين اين حوزه فرهنگي )بويژه خلخالي ها( خودشان را به لحاظ اين حوزه فرهنگي نشده ا

فرهنگي برتر از ساكنين بقيه نقاط استان مي دانند. برتري جويي نسبت به اردبيلي ها،  باال بودن 

ميزان احساس خود اثر بخشي و تاثيرپذيري اقتصاد اين منطقه از توريسم )آب گرم خلخال و 

ين ويژگي هاي حوزه فرهنگي خلخال، كيوي و حوزه هاي تابعه است. ذكر مراتع ييالقي( از مهمتر

اين نكته ضروري است كه آبگرم خلخال بيشتر حوزه نفوذاش استان گيالن است و كمتر در 

 شكلي فرا منطقه اي جذب توريست مي كند.  

يانه اين حوزه فرهنگي برخالف ساير حوزه هاي فرهنگي كمتر تحت تاثير جريانات قوم گرا  

 استان قرار داشته و در آن بيشتر از گرايشات قومي گرايشات سياسي وجود دارد.

خلخال داراي مركز پيام نور و دانشگاه آزاد اسالمي است. دانشگاه آزاد اسالمي خلخال  

داراي رشته هاي پزشكي، پرستاري و مامايي مي باشد و به همين دليل دانشجويان بسياري ساير 

يل و استان گيالن  را به خود جذب مي نمايد. وجود دانشگاههاي آزاد اسالمي و نقاط استان اردب

پيام نور در اين حوزه فرهنگي باعث شكل گيري و رشد كتابخانه ها، محل گذران اوقات فراغت ) 

 مانند پاركها، كافي شاپ ها، گسترش فست فوودها( شده است. 
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 ينحوزه فرهنگي اردبيل، نير سرعين و نم :1-1-.-8

حوزه فرهنگي اردبيل، نير سرعين و نمين در مقايسه با ساير حوزه هاي فرهنگي پيشگفته از 

پيشينه نسبتاً قوي زراعي برخوردار است. در واقع، اين پيشينه زراعي تاريخي باعث شده است تا 

در سالهاي قبل از اصالحات ارضي نظام ارباب و رعيتي نسبتاً قوي در اين منطقه )بويژه در 

شت اردبيل( شكل بگيرد. با اين وجود بايد به همزيستي اين نظام زراعي با نظام عشايري د

منطقه نيز اشاره كرد؛ بطوريكه برخي از روساي ايلي و خوانين در شهر اردبيل ساكن بوده اند. در 

واقع، از گذشته شهر اردبيل هم خان نشين و هم محل اسكان ارباب بود. از مهمترين ويژگي هاي 

هنگي اين حوزه فرهنگي مي توان به نظام بازار سنتي اردبيل اشاره كرد كه در گذشته با فر

بازارهاي فرا منطقه اي در ارتباط بود و مابين شهر اردبيل و شهر باكو شكّي، تبريز و حتي تهران 

مراودات تجاري قوي وجود داشت. اين تجارت سنتي، با برپايي دولت متمركز رضاشاه و بسته 

 رزها با جمهوري شوروي بشدت محدود شد.شدن م

در سالهاي اخير پس از مركز استان شدن اردبيل، ميزان احداث كارخانه ها و موسسات 

مختلف توليدي و صنايع متنوع ) براي مثال كارخانه هاي سيمان، سفال، تاير و نساجي( در شهر 

والت اجتماعي اردبيل افزايش چشم گيري يافته است كه بر روي رشد اقتصادي و تح

)مهاجرپذيري( فرهنگي شهر اردبيل موثر بوده است. در واقع، در بررسي روندهاي اقتصادي، 

اجتماعي و فرهنگي شهر اردبيل بايد به عامل سياسي )مركز استان شدن اردبيل( بيشترين توجه 

ه را كرد. همچنين صنعت توريسم در اين حوزه فرهنگي، از ديگر عوامل مهم توسعه اين حوز

فرهنگي بشمار مي رود.  اكو توريسم، چشمه هاي آبگرم در سرعين و نير از مهمترين جاذبه هاي 

جذب گردشگر به اين حوزه فرهنگي است كه باعث تحوالت اجتماعي فرهنگي برجسته اي در 

اين حوزه فرهنگي شده است. توريسم بويژه در منطقه سرعين فرا منطقه اي و فرا ملّي عمل مي 

ريكه حتي از كشورهاي عربي منطقه نيز افرادي براي استفاده از آبگرم و آب و هواي كند، بطو

 اين منطقه وارد اين حوزه فرهنگي مي شوند.   

همانطوريكه پيشتر ذكر شد، اين حوزه فرهنگي محدوده اي است كه سه اقتصاد و اجتماع 

كديگر مرتبط شده اند. زراعي، عشايري و شهري در يك همزيستي تاريخيِ گاهاً پر تنش با ي

براي مثال بررسي ها حاكي از آن است كه محدوده سرعين قشالق طايفه تلكو بوده است و نكته 

 جالب توجه آنكه هم اكنون نيز بسياري از مغازه دارهاي سرعين از اين طايفه مي باشند. 

دينداري در خصوص ارزشها و هنجارهاي اجتماعي اين حوزه فرهنگي، بايد به ميزان باالي 

اشاره كرد. اهميت دينداري از گذشته در شهر اردبيل در حدي است كه ساختار اجتماعي شهر 

اردبيل و شكل گيري محالت سنتي آن دقيقاً در ارتباط با اين ميزان قوي باورهاي ديني است. 

محالت شش گانه شهر اردبيل ) براي مثال محله هاي سرچشمه، گازرآن، طوي، دروازه يا عالي 
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اپو، اوچ دوكان ( كه هر محله در عين حال داراي شاخه هاي پايين تر مي باشد نشانگر اهميت ق

قابل توجه عنصر مذهب در ساخت اجتماعي، اقتصادي و سياسي اين شهر و در كل اين حوزه 

فرهنگي دارد. از ديگر ويژگي هاي فرهنگي شهر اردبيل مي توان به  چشم و هم چشمي، عدم 

تقدير گرايي باال، ارجحيت منافع فردي و آني به منافع جمعي،  عدم تمايل به اعتماد مفرط ، 

شراكت اقتصادي و ريسك پذيري، پايين بودن روحيه آنتروپرونري )كارآفريني( اشاره كرد. 

اقتصاد تورمي و سرمايه داري تجاري، پول بازي و زمين بازي )و تشديد اين امر بواسطه خود 

درآمد شهرداريها( در شهر اردبيل و ديگر شهرهاي اين حوزه فرهنگي، شهرداريها براي افزايش 

بويژه تحت تاثير مركز استان شدن شهر اردبيل، بر روند هاي فرهنگي اجتماعي شهر اردبيل تاثير 

قابل توجهي گذاشته است. تاسيس دانشگاه محقق اردبيلي در سالهاي اخير، وجود دانشكده 

ت مغان است(، وجود رشته پزشكي، و يك واحد دانشگاه كشاورزي )كه يك شعبه اش در دش

آزاد اسالمي نسبتاً گسترده در سطح شهر اردبيل از ديگر فاكتورهاي فرهنگي اجتماعي موثر بر 

 روندهاي فرهنگي اين حوزه فرهنگي مي باشد. 

تا پيش از مركز استان شدن شهر اردبيل ساكنين دشت مغان و ساير شهرهاي استان، با 

اردبيل مراودات اداري و فرهنگي اندكي داشتند. ليكن پس از مركز استان شدن شهر اهالي 

اردبيل، روابط اداري و بوروكراتيك ساكنين شهرهاي استان با شهر اردبيل بيشتر شد. در اينجا 

بايد خاطر نشان ساخت كه انتقال كشتارگاه صنعتي كشت و صنعت و كارخانه چرم مغان به 

يل نيز تاثيرات قابل توجهي بر ايجاد نگرش منفي ساكنين منطقه مغان به حوالي شهرستان اردب

شهرستان اردبيل گذاشته است. بررسي هاي صورت گرفته حاكي از آن است كه اهالي 

شهرستانهاي استان اردبيل، بويژه اهالي شهرهاي پارس آباد، گرمي و خلخال نگرش چندان مثبتي 

رند كه اردبيلي ها تمامي امكانات استان را در شهرستان خود به اردبيلي ها نداشته و بر اين باو

 متمركز كرده و بقيه نقاط استان را از امكانات الزم محروم كرده اند.  

از ديگر شهرهاي حوزه فرهنگي مورد بحث، شهر نمين مي باشد. ميزان تحصيالت و سطح  

اين وجود، بررسي هاي ميداني  فرهنگ عمومي در اين شهر در سطح نسبتاً بااليي قرار دارد. با

حاكي از آن است كه اهالي اين شهر، برخالف اردبيلي ها، كمتراهل تالش و سخت كوشي بوده و 

 به جاي كار، بيشتر به تفريح و گذران اوقات فراغت عالقه مند مي باشند.

 شهرهاي نير و سرعين از سنت گراترين و قدر گراترين شهرهاي استان بشمار مي روند. در

در سنين پايين از مهمترين  اين شهرها هنجاري محلي و سنتي بيشتر رايج بوده وازدواج

هاي اين شهرها مي باشد. عدم اعتماد اجتماعي و ميزان نسبتاً محدودتر توريسم از ديگر وبژگي

 خصيصه هاي اين شهرها بشمار مي رود.
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 : بررسي فرهنگ توسعه در استان اردبيل 8-1

 

تار داراي سه بخش است. در بخش نخست ، فر هنگ و اخالق كار، اين بخش از نوش 

عوامل اجتماعي موثر بر آن  و متغيرهاي مرتبط با فرهنگ كار مورد بررسي قرار گرفته است. 

اين بخش با تعريف مفهوم اختالق كار و مناسبت آن با مفاهيم مشابه آغاز شده و با طرح 

دبيات توسعه، به پيش برده شده است. در ادامه رويكردهاي نظري موجود در اين خصوص در ا

اخالق »و « اخالق كار اسالمي»، « اخالق كار مدرن»ابعاد مختلف فرهنگ و اخالق كار اعم از 

شناسي كار و جامعه شناسي توسعه با استفاده از ادبيات موجود در حوزه جامعه «كار سنتي ايراني

آن فرهنگ كار در استان اردبيل در سه بعد  مورد بحث و بررسي قرار گرفته و با توجه به

كر تحليل شده است. پس از طرح مباحث نظري و بررسي ابعاد سه گانه مفهوم فرهنگ و الذفوق

اخالق كار، متغيرهايي كه مي توانند ابعاد سه گانه فرهنگ و اخالق كار در استان اردبيل را 

 يل شده اند.منعكس نمايند، طرح و به شيوه اي تفصيلي توصيف و تحل

بخش دوم فصل دوم گزارش به ابعاد ديگري از پيش زمينه هاي فرهنگي توسعه  

پردازد. اين بخش، مفاهيمي از مباحث توسعه در ادبيات نوسازي را در سطح استان اردبيل مي

مورد بحث و بررسي قرار مي دهد. اين مفاهيم، موضوعاتي همچون ميل به پيشرفت، فرهنگ 

و وسايل فرهنگي را در بر مي گيرد. بخش دوم فصل دوم گزارش همچون  يادگيري، نوآوري

بخش اول آن، با تالش براي جايابي مفاهمي مذكور در مباحث توسعه آغاز و با طرح ديدگاههاي 

نظري مرتبط به پيش برده شده و نهايتاً با گزارش داده هايي در خصوص مفاهيم مورد بحث 

 پايان مي يابد.

تعارضات ، روحيه سوم فصل دوم گزارش به بررسي همبستگي اجتماعي،در نهايت، بخش  

همكاري ، هويت ملي و اعتماد به نفس در سطح استان اردبيل مي پردازد. در اين بخ ش، 

همچون بخشهاي پيشين، نخست مفاهيم مذكور در چارچوب مباحث توسعه مورد بحث و بررسي 

اين مفاهيم در ادبيات توسعه شده اند اشاراتي  قرار گرفته و به مطالعاتي كه منجر به توليد

مختصر شده است. پس از تعريف مفاهيم مذكور، اين مفاهيم عملياتي شده و متغيرهايي كه 

درسطح تجربي مي توانند معرف مفاهيم مورد بحث باشند شناسايي و هريك از آنها در ارتباط با 

 گرفته اند.آن مفاهيم به شكل تفصيلي مورد تجزيه و تحليل قرار 
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 : فرهنگ کار 1-8-1

 

)گيدنز،  ارتباط اجتماعي انسان است هايرين ويژگيتيكي از مشخص فرهنگ
(. در فرهنگ مجموع حيات اجتماعي از زير بناهاي فني و سازمان هاي نهادي گرفته 335:1334

يك نظم  با اشكال و صور بيان حيات رواني مطمح نظر قرار مي گيرند و تمامي آنان همچون
 (.33:1334ارزشي تلقي مي شوند و به گروه نوعي كيفيت و تعالي انساني مي بخشند )بيرو، 

در اينجا فرهنگ را به معناي اعتقادات و آگاهي هاي دروني شده در نظر مي گيريم كه در 
اين معني فرهنگ با اخالق)كار(، وجدان )كار( و نيز آداب و رسوم و تربيت فردي و اجتماعي بر 

 ساس ارزش ها و هنجارها مرتبط است.ا
 
 و وجدان کار 1مفهوم اخالق کار: 1-1-8-1

اخالق كار، قواعد و زمينه هاي بر انگيزاننده و فعال شده تعهد ذهني، رواني و فيزيكي فرد 
يا گروه مي باشد كه به نحو كلي به انرژي متعهد فرد يا گروه جهت مي دهد و قابل انتقال و 

 (.15:1354نظام اجتماعي و فرهنگي جامعه است )معيدفر،  آموزش يادگيري در
اخالق كار به حوزه اي از فرهنگ جامعه گفته مي شود كه عقايد و ارزش هاي مربوط به 

حاكم بر فرهنگ و جامعه تبعيت  كار را در بر مي گيرد و قابل شناسايي است و از قواعد كلي
يك جامعه  2ق كار رابطه نزديكي با فرهنگ(. به اين ترتيب اخال34:1333كند )رجب زاده، مي

دارد. در جامعه شناسي فرهنگ به ارزش ها، هنجارها و كاالهاي مادي ويژه يك گروه معين گفته 
مي شود. مفهوم اخالق كار با وجدان كاري نيز در ارتباط است. از وجدان كاري تعاريف متفاوتي 

بت دروني به انجام كار محوله به بعمل آمده است وجدان كاري احساس تعهد و گرايش مث
صورتي كه فرد اين كار را از نظر كيفي و كمي به طور تمام و كامل بدون اسراف و تبذير انجام 

(. وجدان كاري حالت 34:1352داده، كمترين چشم داشت مادي اضافي نداشته باشد )اكبري، 
 ق ترغيب مي كند.ثابت دروني كه شخص را به انجام دقيق كار با ميل و رغبت و اشتيا

وجدان كاري، شكل دروني شده عقايد و ارزش ها و هنجار ها در مورد كار است )رجب 
(. يا به تعبيري شكل دروني شدة فرهنگ جامعه در مورد كار 31:1333زاده، 

 (133:1333است)مشبكي،
حال با توجه به اين كه اخالق كار، حوزه اي از فرهنگ يك جامعه به شمار مي رود كه 

ايد، ارزش ها و هنجارها مربوط به كار را در بر مي گيرد و وجدان كاري نيز شكل دروني شده عق
 اين عقايد و ارزش ها و هنجار هاست، اينگونه، اخالق كار با وجدان كاري در ارتباط است.

 

                                                 
1. Work Ethic 
2. Culture 
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 سير تاريخي اخالق کار )نگرش ها و ديدگاه ها در مورد کار(: 8-1-8-1

 
 غرب : اخالق کار در1-8-1-8-1

از نظر تاريخي، در نظر گرفتن و قايل شدن ارزش اخالقي مثبت براي انجام كار به دليل 
، در معيدفر، 1334  1ارزش ذاتي و في نفسه آن موضوع و اعتقاد نسبتاً جديدي است )ليپست

13:1354.) 
در فرهنگ هاي عبري، رم، يونان باستان و قرون وسطي، در صورت نبود اجبار، كار سخت 

اخالقي و هنجار محسوب نمي شده است. ارزش ذاتي كار به عنوان يك هنجار اخالقي بعد  ارزش
 (133از نهضت پروتستان آغاز شده است)همان:

در نزد عبريان كار به عنوان يك نفرين و لعنت الهي محسوب مي شد كه به خاطر عصيان 
را در نظر گرفت. نزد آدم در بهشت نصيب انسان شده و خداوند براي تنبيه آدم و حّوا آن 

يهوديان نيز كار نه به خاطر لذت از آن بلكه به خاطر امري ضروري براي جلوگيري از فقر تلقي 
مي شد. نزد يونانيان نيز كار يك نفرين محسوب مي شد. كار يدي خاص بردگان بود و مردان 

ري، تجارت و آزاد در عرف معمول و بر اساس هنجار هاي فرهنگي مجاز به انجام امور جنگاو
امور هنري بودند. حتي يونانيان تالش ذهني معطوف به عمل و كار يدي را همانند كار دستي 

 شديدي مانع رسيدن ذهن به حقيقت مي تقبيح مي كردند زيرا اشتغال ذهني معطوف به عمل
به (.ارسطو و افالطون معتقد بودند كه اكثريت مي بايست كار كنند تا اقليت بتوانند 13)همان:

فلسفه و سياست و انديشه و هنر بپردازند. به نظر ارسطو كار اتالف بيهوده وقت است كه تقوا 
پيشگي و پاكدامني شهروندان را مشكل تر مي سازد. در يونان باستان اخالق كار و فرزانگي 
رابطه ي مستقيمي با اوقات فراغت دارد. اعتقادات رومي ها هم مانند يونانيهاست )ليپست 

 (.24:1354در معيدفر،  ،1334
به كار گيري بردگان در جهت ايجاد اوقات فراغت توسط رومي ها بيش تر معمول شد تا 
يونانيها و بعدها تلقي رومي ها اين بود كه كار مختص برده هاست و تنها تجارت و كشاورزي 
و كالن مناسب آزاد مردان است. و هدف همه اين ها در رم بدست آوردن يك شخصيت مدني 

فراغت زندگي و نيز ايجاد يك زندگي ايده آل و كسب خشنودي فردي بود. اصوالً كار موجب 
تنزل پاكدامني و عفت محسوب مي شد. در رم باستان هم مردان كاري آزاد و هم بردگان پست 

(. نگرش به كار در عصر كالسيك درست نقطه ي 24:1354و حقير شمرده مي شدند )معيدفر، 
در عصر بعدي )جديد( بود. انديشه كار در قرون وسطي بعد از سقوط  مقابل اخالق كار

تحت تسلط افكار مسيحيت بود، كه خود تركيبي  1444ميالدي تا  444امپراطوري رم، از سال 
از تلقي عبري و يوناني و رومي از كار بود. كار تنبيه خداوند بود كه بر انسان به دليل گناه 

ين تلقي منفي با تلقي مثبت هم همراه بود مبني بر اينكه كار براي نخستين تحميل شده بود. اما ا
كسب ثروت جهت عدم اتكاء به ديگران، مثبت و اخالقي تلقي مي شد. افكار مسيحيت، ابتدا كار 

                                                 
1 - Lipset 
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را به دليل دوري از دلبستگي به امور دنيوي نمي پذيرفت، اما بعدها راهبان ديرهاي مسيحيت 
رزي و كسب و كار فرا مي خواندند. البته ربا در اين دوره تحريم مردم را به كار دستي و كشاو

شده بود. در اين دوره پايگاه اجتماعي افراد با كار مرتبط بود. كارها در قرون وسطي بدين گونه 
ارزش بندي مي شدند: كار در كليسا )عبادت و تفكر(، كشاورزي، كاردستي و صنايع و تجارت. 

ارزش ذاتي نداشت. نوع كار معموالً در خانواده ها مورثي بود. كار تنها اما در اين دوره هنوز كار 
به خاطر اجتناب از گناهي كه ناشي از بيكاري بود توصيه مي شد به عالوه كار يك تكليف الهي 

 ( .21محسوب مي شد ) همان:
با ظهور لوتر و كالون انقالبي در نگرش به كار در غرب رخ داد. لوتر كه يك كشيش 

تيني بود بر خالف كليساي كاتوليك مي گفت كه كار يك انجام وظيفه در برابر خداوند آگوس
است. حرفه ها سودمند و شخص نبايد در صدد تغيير حرفه مورثي خود باشد زيرا به هر كسي 
مكاني در حرفه و اجتماع داده است. لوتر بر خالف نظر و تصور كليساي قرون وسطي رهبانيت را 

د نسبت به همسايگان را انجام ه شمرد كه به بهانه آن راهبان وظايف خوعملي خودخواهان
دهند و گفت همه مشاغل از شأن روحاني برابري برخوردارند. بدين شكل او كار يدي را نمي

تأييد مي نمود. اما لوتر تجارت را يك شغل نمي دانست و نيز انباشت بيش از حد ثروت را گناه 
هاي كالون با ايده لوتر تركيب شد و انديشه ي جديدي را نسبت به  مي شمرد. به نظر وبر ايده

كار به وجود آورد. كالون مي گويد اشخاص برگزيده مشمول رحمت خداوندي هستند و بقيه 
سايي نيست و فرد خود در خلوتش مردم نفرين شده اند اما اين برگزيدگي معموالً قابل شنا

مت اين برگزيدگي، زندگي دنيوي فرد است. آدم بيكار تواند به چنين دركي برسد. تنها عالمي
فردي نفرين شده است اما يك شخص فعال و سخت كوش شواهدي بر خود و ديگران مبني بر 

 (.22:1354،در معيدفر،1334برگزيده بودن از طرف خداوند ارائه مي كند )ليپست  
نسانها بعد از كسب ثروت كار مظهر اراده الهي است. همه حتي ثروتمندان بايد كار كنند. ا

نبايد آن را بيهوده مصرف كنند، بلكه ثروت را در جامعه به كار اندازند تا عوايد آن نصيب 
جامعه شود. تالش براي سود بيشتر يك تكليف مذهبي است و اين با عقيده لوتر و هم با كليساي 

ت به كار و جريان آن كاتوليك منافات داشت. ديدگاهي عمده در عصر بعد از لوتر و كالون نسب
ترين نظرياتش را در اين مورد  در غرب وجود دارد. اين ديدگاه، نظرية وبر است كه عمده

يافت. اساسي ترين سؤال وبر در كتاب « اخالق پروتستان و روح سرمايه داري»توان در كتاب مي
تمدن را كه در اين است كه : پيدايش آن پديده هايي از « اخالق پروتستان و روح سرمايه داري

غرب و فقط در غرب خط مسير تكاملي و با اهميت و اعتباري جهان شمول ـ الاقل به زعم ما ـ 
طي كرده اند بايد به كدام تركيب از موقعيت ها نسبت داد؟ و بر پاسخ سؤال فوق را با تكيه بر 

از نظر وبر  در رياضت كشي اين جهاني پروتستانيسم مي يابد.« تكليف»به مثابه « شغل»مفهوم 
اين مفهوم توسط اين جنبش اصالح طلب عرضه شد و اساساً حاكي از اين عقيده است كه عالي 
ترين شكل تعهد اخالقي، انجام وظيفه در امور دنيوي است. اين عقيده موجب انعكاس رفتار 
ن مذهبي در زندگي روزمره مي شود و با آرمان كاتوليكي زندگي راهبانه كه هدف آن فراتر رفت
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از خواسته هاي زندگي دنيوي است در تضاد قرار مي گيرد. به عالوه مسئوليت اخالقي فرد 
پروتستان تراكمي است. چرخه گناه، پشيماني و نيايش كه در زندگي فرد كاتوليك تجديد مي 

(. وبر سخت روي عقايد كالون و به 21:1331شود در پروتستانيسم وجود ندارد )ماكس وبر، 
تانها تكيه دارد و جنبش كالونيسم و فرق مختلف پيوريتانيسم مانند متديسم، طور كلي پيوري

پپتيسم، وباپتيسم را عامل اساسي تغيير ذهني و اخالقي غرب در مورد جهان، ثروت، انسان و 
خدا مي داند. تفسير جديد كالون از دين مسيح و جايگاه انسان در جهان و رابطه وي با خدا علي 

به سوي رفتار زاهدانه، معتقد به اين عقايد را به تالش مداوم وا مي  رغم سوق دادن فرد
(. انسان اعم از رستگار يا محكوم به عذاب ابدي، در هر حال وظيفه 33:1333دارد)رجب زاده، 

دارد به خاطر ذات كبريايي الهي كار كند و قلمرو خداوندي را در روي اين زمين بيافريند 
هاي كالون زاده شد. بر طبق بر سرمايه داري از درون آموزه (. از نظر و23:1332)آرون، 
هاي كالون، در زمينه ي مذهبي دو نتيجه حاصل گرديد: فرد يا بايد خود را برگزيده خدا آموزه

تلقي مي كرد زيرا عدم يقين، نشانه ايمان ناقص بود و وسيله ي اثبات اين يقين، اعمال نيك در 
 فعاليت دنيوي بود.
توفيق در يك شغل نهايتاً به عنوان نشانه و نه وسيله ي برگزيدگي محسوب  بدين ترتيب

مي گردد. يا فرد بايد خود را لعنت شده مقدر خداوند فرض مي كرد. انباشت ثروت مادام كه با 
فعاليت هوشيارانه و مجدّانه در يك حرفه همراه بود اخالقاً مجاز بود. ثروت فقط وقتي محكوم 

دگي تؤام با تن آسايي، تجمل و ارضاي نفس باشد. بنابراين كالونيسم نيرو و بود كه در خدمت زن
انگيزه اخالقي كارفرماي سرمايه داري را فراهم مي كند. وبر از انسجام آهنين آموزه هاي 
كالونيسم و انضباط خشكي كه از هواداران خود مطلب مي كند سخن مي گويد. عنصر كف نفس 

يقيناً در فرقه هاي ديگر پيوريتاني به چشم مي خورد، اما آن ها از  رياضت كشانه در امور دنيوي
(. اخالق پروتستان به مؤمن دستور مي 23:1331پويايي كالونيسم برخوردار نيستند)ماكس وبر، 

دهد كه از خوشي هاي اين جهان بر حذر باشد و رياضت كشي پيشه كند. كار عقالني به منظور 
رساندن سود، رفتاري بسيار عالي است كه براي توسعه سرمايه  كسب سود و پرهيز از به مصرف

داري ضرورت دارد، زيرا چنين رفتاري مترادف با سرمايه گذاري مجدد و دائمي سود است كه 
( و بدين گونه اخالق كار پروتستاني، رشد 231:1332به مصرف اختصاص نمي يابد)آرون، 

. در سراسر قرون وسطي نظام فئودالي مبتني سرمايه داري و توسعه اجتماعي را موجب مي شود
بر ارثي بودن شغل كه جستجوي شغل غير موروثي را گناه مي دانست مسلط بود اما با ظهور 
پروتستانتيسم جستجوي شغل جديد و انتخاب شغل جديد مطرح شد و شغل ها از نظر مقدس 

يك ايدئولوژي حمايتگر از  مذهبي شأن واحدي يافت. از نظر آنتوني اساس انتقال نظام فئودالي
كار نظام مند وقاعده مند بود. كار امري خوب تلّقي شد و كار سخت احترام اجتماعي به همراه 
آورد و موجب نظم و سالمت اجتماعي شمرده شد. سود حاصل از كار سخت و سازماندهي و 

شت و به تدبير عقالني اساس اخالق پروتستاني است. بتدريج اين اخالق مذهبي، دنيوي گ



لاردبی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان                                        سازمان برنامه و بودجه کشور                        

 44

، در معيدفر، 1351،  1فرهنگ دنيوي مسلط بر اخالق كار در جامعه غربي تبديل شد )يانكلويچ
23:1354.) 

اخالق كار بعد از عصر انقالب صنعتي به سوي دنيوي شدن گرايش پيدا كرد. كار 
سخت به عنوان وظيفه اجتماعي تلقي شد. و علماي اخالق سخت روي اين موضوع كار كردند. 

كار به يك مضمون ايدئولوژيك تبديل شد و كار مبناي اصلي شكل گيري سلسله مراتب  اخالق
ها نده صنعتي موجب پايين آمدن هزينهرقابت فزاي (.23:1354اجتماعي شمرده مي شد )معيدفر،

و رشد مديريت صنعتي شد. مديريت علمي باعث رونق اصل افزايش توليد كار)در عوض 
ميالدي،  1344هاي نزديك ي مديريت علمي در سالاشاعه پرداخت مزد بيش تر( شد. با

ها، همانند تعادل در سرپرستي و مديريت و يا حتي تعادل عوامل ديگري غير از مزد در كارخانه
(. بعد از جنگ جهاني دوم مديريت 23:1354در پرداخت دستمزد اهميت يافت )در معيد فر، 
عواملي  1به نظر مي رسيد افرادي مانند هرزبرگعلمي براي برآوردن نياز هاي صنعت نا كافي 

چون موفقيت، شناخت، مسئوليت و رشد شخصيت را معرفي مي كردند كه اگر اين ها از صفات 
(. كار 23اصلي و ذاتي يك شغل باشند، كارگران و كاركنان را بهتر به كار بر مي انگيزند )همان:

سيار دقيق و فكر و استدالل داشت. و در عصر صنعت نياز كمتري به بصيرت و تصميم گيري ب
را عصر  24از عناصر بسيار ساده اي تشكيل مي شد. ولي در عصر اطالعات )نيمه دوم قرن 

اطالعات نام نهاده اند( اين امر مستلزم بصيرت باال و كاربرد انديشه و تصميم گيري بيش تر و 
ند يك سازه مهمتر از عصر صنعت دقيق تر در ميان كاركنان دارد. اخالق كار در اين عصر نيازم

بود. اين عنصر بسيار مهم در عصر اطالعات در ايجاد اخالق كار مؤثر واقع شده است. اگر در 
فرهنگ يوناني، عبري، رومي، و قرون وسطي كار يدي، نفرين شده معرفي مي شد در عصر 

 اطالعات كار امري خوب تلقي شد كه پاداش آن در خود كار نهفته است.
و اهميت يافتن دانش مدون تنظيم  1334تا  1354ي اخالق كار در سال هاي همشخص

يافته، مهارت به همراه سطوح باالتر تعليم و تربيت و كاربرد اطالعات براي انجام وظايف همراه 
با تعليم و تربيت فزاينده، انتظارات و آرزو هاي باالتري را براي امرار معاش پديد آورد )مك 

 (.25:1354در معيدفر،  ،1353،  2كوبي
هاي اخير اخالق كار تحت تأثير عواملي چون سن و جنسيت قرار گرفته است. سن در سال

به طور فزاينده اي باال رفته و بر هنجار هاي مرتبط با كار از  1334تا  1354نيروي كار دهه ي 
نجار ها تأثير جمله اخالق كار تأثير گذاشته است باال رفتن درصد زنان شاغل نيز بر اين ه

گذاشته است. زنان بعد از اينكه واحد هاي صنعتي از خانه به كارخانه منتقل شد، يا به خانه 
داري پرداختند و يا با دستمزد و مزاياي كم در كارخانه هاي عمدتاً نساجي به كار مشغول 

ر محيط شدند. بعد از جنگ جهاني دوم درصد اشتغال زنان باال رفت. مقايسه زنان و مردان د
كاري نشان مي دهد كه مردان عموماً بيش تر از زنان تمايل به تحصيل درآمد مناسب، داشتن 

                                                 
1 - Yankolvich 
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آزادي نظارت و سرپرستي نزديك، فرصت هايي براي رهبري و داشتن مشاغل داراي پايگاه 
اجتماعي باالتر دارند. همانطور كه گفته شد باال رفتن سن نيروي كار هنجار هاي موجود در مكان 

ري از جمله اخالق كار تأثير داشته است كه علت آن مي تواند از بين رفتن كار هايي از نوع كا
خود اشتغالي باشد كه بر اساس آن كارگران حاضر مي شوند در سنين بعد از بازنشستگي هم 
بكار ادامه دهند. كارگران جوان نسبت كارگران پير نگرش متفاوتي دارند. كارگران جوان كمتر 

وع را كه كار عامل تقوا و پرهيز كاري است مي پذيرند. همچنين آن ها كمتر به ارتقاي اين موض
 شغل مي انديشند.

 
 اخالق کار در اسالم: 8-8-1-8-1

مبناي اخالق كار در اسالم كالً بايد در خصيصه اخالقي گريز ناپذير همه اعمال بشر و 

زن و چه مرد دارد، نه تنها نسبت  مسئوليتي كه يك موجود انساني در مقابل اعمال خودش، چه

به كارفرما يا كارگربلكه همچنين در رابطه با خود كار كه بايد به قدري كه عامل يا كارگر 

توانائي دارد در نهايت كمال انجام دهد، جستجو كرد. اخالق اسالمي كار از خصيصه اخالقي همه 

ي و دستورات قانون الهي انجام آنچه كه يك مسلمان بايد در سفر زميني اش بر اساس راهنماي

دهد، تفكيك ناپذير است. نخستين عنصر اخالق اسالمي كار كه بايد آنرا مورد توجه قرار داد، 

دستور شريعت مبني بر اين امر است كه انجام و اتمام هر گونه كاري كه براي حمايت از خود 

است كه انجام تكاليف و  يك فرد و خانواده اش ضروري است از نظر خداوند همانقدر ارزشمند

وظايف مذهبي كه الزامي طبقه بندي شده اند)واجب(. كار مانند هر چيزي ديگري در زندگي، 

بايد در چهارچوب برقراي تعادل و آرامش كه اسالم درصدد تحقق آن در زندگي هر فرد است، 

يك وظيفه ديني نگريسته و انجام شود. در عين حال كه انجام كار براي حمايت از خانواده فرد 

تلقي شده است، تأكيد مفرط و اغراق آميز بر كار به خاطر خود كار، تا آنجائي كه چنين طرز 

تلقي و ايستاري تعادل و آرامش را كه هدف اساسي زندگي است از بين مي برد و تخريب مي 

فاً به كند، مورد مخالفت قرار گرفته است. هيچگونه ارزش مذهبي ذاتي در رابطه با كار كه صر

عنوان وسيله ثروت اندوزي صورت گيرد و لذا خارج از الگوي برقرار شده توسط سنت نبوي و 

شريعت باشد، وجود ندارد. كل مسأله كار و اخالق كار در حقيقت در تفكر اسالمي سنتي هرگز 

تنها از نقطه نظر اقتصادي با آن برخورد نشده بلكه همچنين داراي جنبه اي اخالقي از منظر 

سالمي كلي است كه در آن اقتصاد منهاي مالحظات اخالقي مبتني بر عدالت به عنوان فعاليتي ا

 (.23: 1353نامشروع تلقي مي شود) رشيدي،

در اسالم ارزش اجتماعي انسانها به كار نيكو كردن است و كار نيكو كردن نيز نتيجه پر 

توجه شده و فقط « مايحسنه» كاري، تجربه، زحمت و تالش خود فرد است. در اسالم به مفهوم

نگفته مانده است. بحث عمل و كار تنها نيست، كيفيت كار نيز مطرح است. هر نوع « مايعمله»
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كاري و با هر كيفيت و به هر شكل نيامده، بلكه بحث حسن و نيكوئي دركار عنوان شده است. 

ندارد باشد. و بايد بر اين در حقيقت كار بايد توأم با حسن و نيكوئي، كيفيت مطلوب، بهينه و استا

اساس شكل گيرد. جالبتر آنكه از يك سو به نقش اجتماعي انسانها و اينكه هر چه بهتر در اين 

رابطه حضور داشته باشند، موقعيت شناس، وظيفه شناس، و اهل معرفت باشند توجه شده است. 

جامعه اسالمي و قطع در اسالم رنج در راه تامين زندگي و تالش براي خودكفايي، خوداتكايي 

وابستگي به بيگانگان تكليف و وظيفه است. جوهر وجودي انسانها را كار صيقل مي دهد. كار 

انسان را مي سازد. كيمياي وجود او را شكل مي دهد. و باالخره منشاء آثار و بركات در جامعه 

و همه  مي شود. در اسالم انگيزه، احساس مسئوليت و احساس خدمت به هم آميخته است.

عبادت و قرب و توجه الي اهلل است. مبناي كارها و خدمت ، اداي تكليف و وظيفه است. محور 

اصلي كمال انسان است و كمال انسان در سير الي اهلل قرار دارد. در اين ديدگاه همه چيز وسيله، 

ت توشه راه و زمينه ساز تحقق اين هدف است. در بينش اسالمي كار و تالش، عبادت و خدم

 بوده و نه تنها رفاه، آسايش، رشد و توسعه نفي شده بلكه جنبه الهي پيدا مي كند. 

 
 تفاوت اخالق کار اسالمي با اخالق کار پروتستاني )سرمايه داري(: 8-1-8-1-.

ديدگاههاي اخالق كار اسالمي به كار فضيلت و شرافت بخشيده است. اخالق كار اسالمي، 

ت ايجاد تعادل در زندگي فردي و اجتماعي، كار را بسان عبادت به خاطر نياز هاي فرد و ضرور

و فضيلت در نظر گرفته است. تالشي كه فرد در كار خود انجام مي دهد، بايد به اندازه اي باشد 

كه براي فرد مستعد آن كار، الزم به نظر مي رسد. اخالق كار اسالمي مشورت را روشي براي 

ظر مي گيرد. و روابط اجتماعي كار به منظور ارضاي نياز هاي رفع موانع و دوري از خطاها در ن

افراد و ايجاد توازن در زندگي اجتماعي و فردي آنان، تشويق شده است. بعالوه كار بعهده گرفته 

شده ، سرچشمة استقالل فرد و وسيله پرورش و ترويج رشد، مناعت طبع، رضايت و خود 

 شكوفائي اوست.

ق را بسان منبع سعادت و كمال مي نگرد، و عقيده دارد آنهايي اخالق كار اسالمي كار خال

كه سخت كار مي كنند به احتمال زياد در زندگي موفق مي شوند. وانگهي كار سخت مداوم، 

افراد را با مسئوليتهايشان آشنا مي سازد و رقابت را به منظور بهبود كيفيت، تشويق مي كند. 

سه اخالق كار پروتستاني و اخالق كار اسالمي به اين ( از مقاي2441طبق نظر درويش يوسف )

نتيجه مي رسيم كه هر دوي آنها بر روي سخت كوشي، تعهد و ايثار در كار، كار خالق، اجتناب 

از روشهاي غير اخالقي  براي جمع آوري ثروت و همكاري و رقابت در محيط كار تأكيد قابل 

يسه با اخالق كار پروتستاني بيشتر روي قصد و توجهي دارند. وليكن اخالق كار اسالمي در مقا

( و در فرهنگ غربي فرد خود را در مقابل 23:1353نيت كار تأكيد دارد تا نتايج كار)رشيدي، 
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كارفرما و يا حداكثر در مقابل قانون متعهد و ملزم مي داند و يا اگر تالش مي كند تا از تمام 

يت كارفرما، اطمينان از باقي ماندن در شغل، توانمنديهايش استفاده كند صرفاً در جهت رضا

گرفتن پاداش و عدم دريافت تنبيه و اخراج است. در حاليكه در فرهنگ اسالمي براي اخالق و 

وجدان كاري موارد فوق را در ارتباط با خالق هستي و خداوند قادر و متعال قبول دارد. به 

است به اين معني كه در جوامع غربي عبارت ديگر مي توان گفت تفاوت دو سيستم در انگيزه 

انگيزه هاي مادي عامل و محرک اخالق كار است در حاليكه در فرهنگ اسالمي ضمن قبول 

انگيزه هاي مادي موتور حركت اخالق كار انگيزه اش معنوي و مسئوليت در مقابل خالق به جاي 

 (.13مسئوليت در مقابل كارفرماست ) همان: 

ي در مقايسه با اخالق كار غربي )پروتستاني( بيشتر بر روي همچنين اخالق كار اسالم

جوانب اجتماعي در محيط كار تأكيد دارد. بعالوه اخالق كار اسالمي، عدالت و سخاوت در محيط 

كار را مورد تأكيد قرار مي دهد و اشتغال در فعاليتهاي اقتصادي را وظيفه هر مسلمان مي داند و 

 (. 23:1353ي داند )رشيدي، زندگي بدون كار را بي معني م
 
 اخالق کار در ايران: 8-1-8-1-.

ي ما علي رغم وجود عناصر مثبت بسيار در فرهنگ آرماني ديني )كه در آن به در جامعه

كار ارزش بسيار نهاده مي شود( و نيز علي رغم سنت امامان در ارج نهادن به كار و تأكيد 

ه اين امر به بهترين وجه در حيات و حكومت امام بيشتر به ارزش هاي اكتسابي تا انتسابي )ك

ي انتخاب كارگزاران و عمل ايشان خود را نشان مي دهد( و همچنين علي علي )ع( در زمينه

رغم وجود ارزش هاي مثبت نسبت به كار در سازمان سنتي كار از جمله روستا و سازمان 

رد كه بر اخالق كار تأثير منفي كشاورزي و اصناف در ساختار كلي جامعه ارزش هايي غلبه دا

مي گذارد. در متون ديني قبل از اسالم نيز كار داراي ارزش بوده و زندگي اين جهان داراي 

اهميت بوده است. در متون اوستايي)كه خاستگاه ارزشي روابط اجتماعي بوده است( به زندگي 

يف بشري قرار دارد. اين جهان اهميت زيادي داده شده و پرداختن به آن در صدر تمام وظا

فلسفه و تعاليم زرتشت حاصل انديشه هايي است كه در كار و فعاليت پرورده مي شد وي معتقد 

بود كه فضيلت از آن كسي است كه بيشتر كار كند، جهد ورزد، شخم زند و محصول بردارد. 

هد كه اوستا فلسفه، اخالق، آداب و شيوه هاي زندگي قوم ساده و سخت كوشي را نمايش مي د

برزگر و كشاورز است و براي ادامه حيات و بهتر كردن زندگي خود و جامعه انساني گريزي غير 

(. شواهد بسياري وجود دارد كه در كارگاههاي 31:1354از كار و تالش نميشناسد)معيدفر: 

كشاورزي در روستا و حتي در  خانوادگي، كارگاههاي شهري فن آورن، سازمان هاي جمعي

ازرگاني و تجاري، كار به عنوان ارزشي في نفسه تلقي مي شده و مبناي ارتقاء رشد هاي بواحد
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قرار گرفته است. در اين واحدها كه سازمان هاي عمده كار در جامعه بوده اند معيار هاي كاري 

رعايت مي شده است؛ افراد كار را به عنوان جلوه و بروز جوهره ي خويش تلقي كرده، وجود 

 (.35:1333در رجب زاده،  1332متجلي مي ساخته اند )موسي رضا،  خويش را در كار

حتي در سازمان علمي، در ميان اهل علم و هنرمندان كه آن را مي توان نوعي سازمان كار 

دانست، شواهد متعددي وجود دارد كه علما و اهل دانش و هنر وجود خود را در كار خويش 

اري در حد كمال دريغ نكرده اند. براي نمونه مي توان نهاده و از صرف نيرو و وقت براي ارايه ك

به گزارش هاي مربوط به حيات اجتماعي ايران در دوره ي صفويه و آنچه سفرنامه نويسان 

درباره ي بازار، حرفه ها، كارگاهها صنعتي در شهر و نيز عمل كشاورزان در روستا نوشته اند 

دوره حاكي از قوت اخالق كار )وجدان كاري( در مراجعه كرد، همچنين آثار به جا مانده از آن 

سازمان هاي كار در گذشته بوده است. در سازمان هاي سنتي كار هم كه هنوز بقاياي آن وجود 

در رجب  1333دارد، نشانه هاي قوت وجدان كاري و اخالق كار قابل شناسايي است)فرهادي، 

جامعه، بخصوص ارزش هاي مربوط به (. در مقابل در ساختار كلي و سطح كالن 33:1333زاده، 

بوده است و ارزش هاي اكتسابي، كه « انتسابي»نظام سياسي، ارزش هاي غالب به طور عمده 

تقويت كننده ي كار به عنوان ارزشي في نفسه است جايي نداشته يا جايگاهي محدود را به خود 

اصل وراثت خانداني در اشتغال مناصب و تخصيص منابع، « نسبت»اختصاص داده است. اهميت 

بر لياقت و « وابستگي و وفاداري شخصي»سمت ها و بهره مندي از منابع كمياب، غلبه ارزشي 

كارداني، كه جوهره ي نظام سياسي ـ اداري بوده است و نيز اهميت قدرت در تصرف و تملك 

ي في منابع كمياب از عواملي است كه در سطح كالن جامعه و فرهنگ، با كار به عنوان ارزش

نفسه )با توجه و تعاليم و آموزه هاي ديني( در تعارض بوده و بر اخالق تأثير گذاشته است و 

اخالق كار را تضعيف كرده است. با وجود اين دوگانگي در سطح سازمان كار و نظام اجتماعي 

ي خود را تحت تأثير غرب آغاز م« توسعه برونزاي»كل، جامعه ايران در برخورد با غرب، فرايند 

كند. برونزايي توسعه موجب شده است، در اقدامات توسعه اي و گسترش سازماني، ارزش هاي 

زيرا  ;نظام اجتماعي كل، بويژه نظام سياسي گسترش يابد تا ارزش هاي سازمان كار سنتي

اقدامات توسعه اي به طور عمده توسط كارگزاران سياسي و اداري در بستر همان فرهنگ انجام 

(. توسعه در خارج از بستر اصلي سازمان هاي كار سنتي نه 33:1333زاده،  شده است )رجب

تنها موجب عدم تداوم اخالق كار اين سازمان ها شده بلكه عرصه را بر اين سازمان ها به تبع 

آن اخالق كار سنتي تنگ كرده است. زوال رويه هاي استاد ـ شاگردي در دهه هاي گذشته )كه 

ف بود و در آن ارزش هاي سنتي كار به شاگردان انتقال مي يافت( رويه ي معمول ميان اصنا

نشانه ضعف و حتي قطع سنت هاي كاري گذشته است. در مقابل رشد كارگاهها و كارخانجاتي 

كه ابتدا توسط دولت و وابستگان به آن و يا بعضي از تجار تأسيس و راه اندازي شد و استخدام 
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دولت و بخش خصوصي و عدم پيوند آن با سازمان هاي  كارگر و كارمند به عنوان فرد بگير

سنتي كار از يك سو و تلقي افراد از شغل خود به عنوان شغل دولتي، فرهنگي را توسعه بخشيد 

(. همچنين 34:1333كه كار در آن جايگاهي فروتر از سازمان هاي سنتي كار است )رجب زاده، 

سته به آن چون تجمل گرايي و رفاه طلبي وجود ارزش هايي چون اشراف گري و ارزش هاي واب

در فرهنگ مرتبط با نظام سياسي و غلبه آن در سطح كالن جامعه، از عواملي است كه در نظام 

فرهنگي تداوم يافته است و در جهت تضعيف ارزش في نفسه كار عمل مي كند. از سوي ديگر 

الزمه توسعه سرمايه داري در  توسعه ي برونزاي ايران ارزش هايي را در جامعه اشاعه داده كه

است كه از « تنوع گرايي در مصرف»و « مصرف گرايي»پيرامون خويش بوده و مهمترين آن 

لوازم بقا و تداوم نظام سرمايه داري به شمار مي رود. بطوركلي در دو دهه گذشته و در جريان 

مبتني بر رشد مصرف  برنامه هاي توسعه، كه از لحاظ نظري از الگوي نوسازي و توسعه اقتصادي

(. از سوي ديگر گرايش مذكور به 31تبعيت مي كرد اين ارزش ها باز هم تقويت شد )همان: 

تبعيت از الگوي نظري نوسازي موجب قوت يافتن روندهاي توسعه اي سرمايه داري و به تبع 

ه در به عنوان ارزشي اساسي در فرهنگ بالفعل و موجود جامعه شد. چنانك« پول»آن پذيرفتن 

درصد جمعيت بر اهميت پول گرايي در جامعه تأكيد  3/33، 1334يك نظرخواهي در سال 

 (.31:1333در رجب زاده،  1333داشتند)محسني، 

بدين ترتيب مالزم با اين جريانات و نوسانات اقتصادي در دو دهه گذشته و دست يافتن 

اقتصادي موجب شد پول به عنوان  افراد به پول هاي بادآورده در جريان اين تغييرات و نوسانات

 شناخته شود.« مستقل از كار»يك ارزش في نفسه و تا حدي 

به طور كلي آنچه در ايران بعد از اسالم گذشته است عبارت است از وقايع و رويداد ها و 

تاريخ بسيار پر تالطمي كه بر برداشت مردم از زندگي به طور عام و كسب و كار به طور خاص 

ي گذاشته است. مسلماً برداشت كنوني جامعه ما از كار همان ايده هايي نيستند كه تأثير عميق

اسالم مي آموزد. بدليل اينكه ايده هاي عملي اسالم جامعه اي را تصور مي كند كه كار و شرافت 

آن به جماعت اسالم عزت دنيوي مي بخشد. ائمه ما كار سخت را بسيار دوست داشتند و حتي 

لي بسيار شديد كار مي كردند. اما همان گونه كه گفته شد فرهنگ ما و در اوج تحول ما

اختصاصاً اخالق كار ما به ميزان زيادي از وقايع تاريخي تأثير پذيرفته است. بنابراين بايد براي 

بررسي وضعيت اخالق كار در جامعه امروز ايران از اخالق كار مستقالً و البته با لحاظ مباني 

و گفتگو كرد. فرهنگ سياسي پاتريمونيال )پدرساالر( و نيز فرهنگ تبعي در  فرهنگ اسالم بحث

تاريخ سياسي ايران و عملكرد عوامل اوليه جامعه پذيري سياسي نتوانستند با نهادينه كردن 

مسئوليت پذيري و مشاركت سياسي، افراد توانمندي را براي بدوش كشيدن مسئوليت تربيت 

ستبد بر سرنوشت ايزان مسلط شدند. در فرهنگ تاريخي ايران به نمايند و در نتيجه سالطين م
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دليل حاكميت نظام هاي استبدادي نا امني چهره ي غالب است؛ به اين معني كه تبديل به 

هاي عمومي پذيرفته شده اجتماعي گرديده و در برابر آن فرهنگ امنيت به موضوعي هنجار

ايطي كه در ايران وجود داشته مي توان گفت كه ناهنجار تبديل شده است. با توجه به چنين شر

در معيدفر  1333نابساماني و تأخر و فقدان پيشرفت معلول فرايند تاريخي ايران است )ابطحي، 

32:1354.) 

 
 کار و اخالق کار در استان اردبيلفرهنگ : 1-8-1-.

هاي سنجش فرهنگ و اخالق كار، با توجه به مباحث نظري فوق الذكر، نيازمند داده 

بسياري است كه تنها با مطالعات و پژوهشهاي تخصصي در اين حوزه، مي توان به آنها دست 

يافت.  از آنجا كه در طرح آمايش استان، امكان اجراي مطالعات ميداني وسيع و عميق در سطح 

استان وجود ندارد مهمترين منبع اطالعاتي كه مي توان از آن براي ارائه دورنماي كلي فرهنگ 

در سطح استان اردبيل استفاده كرد، پژوهشهايي است كه در سالهاي اخير در سطح استانهاي  كار

كشور توسط وزارت فرهنگ و ارشاد )طرح پيمايشي ارزشها و نگرشهاي ايرانيان و طرح پيمايشي 

رفتارهاي فرهنگي ايرانيان( انجام شده است. اين پژوهشها اطالعات بسيار ارزشمندي در ارتباط 

هنگ و اخالق كار و ساير ويژگي هاي فرهنگي استان ارائه مي دهد و مي تواند منبع با فر

ارزشمندي براي شناخت روندهاي فرهنگي استان باشد. در بررسي فرهنگ كار در سطح مناطق 

ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش طرح پژوهشي »شهري استان اردبيل، اطالعات 

و « 1351اول، وزارت فرهنگ وارشاد اسالمي، دفتر طرحهاي ملي، تابستان در اردبيل، ويرايش 

، رفتارهاي فرهنگي ايرانيان، طرح پژوهشي فعاليت و مصرف كاالهاي فرهنگي در اردبيل»

موجود مي باشد كه داده هاي آنها « 1353هاي ملّي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، بهار طرح

د. در تحليل فرهنگ و اخالق كار در سطح مناطق روستايي تنها به شهر اردبيل اختصاص دار

طرح پژوهشي فعاليت و مصرف كاالهاي فرهنگي در مناطق روستايي استان »استان، داده هاي 

اردبيل، رفتارهاي فرهنگي ايرانيان ـ موج اول، طرح هاي ملّي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، 

هنگ و اخالق كار در سطح مناطق روستايي اطالعات ارزشمندي از وضعيت فر« 1353بهار 

استان اردبيل بدست مي دهد. در اين پژوهشها داده هاي بسياري در ارتباط با ابعاد مختلف 

 مفهوم اخالق كار موجود مي باشد.  

با توجه به ادبيات نظري موجود در سطور فوق، چنانچه ابعاد مختلف اخالق كار را به 

دسته « اخالق كار سنتي ـ ايراني»و « اخالق كار اسالمي» ، «رناخالق كار مد»ابعاد سه گانه 

بندي نماييم، داده هايي موجود در پژوهشهاي پيشگفته مي تواند شمايي كلي از اين ابعاد سه گانه 

ابعاد سه گانه  (،1-3جدول )و فرهنگ و اخالق كار در شهر و استان اردبيل را ارايه نمايد. در 
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كه در پژوهشهاي وزارت ارشاد براي هر يك از آن ابعاد انتخاب شده و اخالق كار، مولفه هايي 

 سئواالتي كه براي هر يك از مولفه ها در نظر گرفته شده، آمده است: 

 



لاردبی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان                                        سازمان برنامه و بودجه کشور                        

 52

 ابعاد سه گانه اخالق کار و مولفه هاي آنها (:1-8)جدول

 

 

 

 متغيرهاي مربوط به

 اخالق کار مدرن: 

 

 ،1ع کارميزان اهميت موضو محوريت کار در زندگي

 ،8ميزان باور فرد به ارزشهاي عام گرايانه در محيط کار حاکميت ارزشهاي عام گرايانه بر اخالق کار

 ،.ميزان رواج تالش و جديت در بين مردم سخت کوشي

 ميزان اوقات فراغت  نگرش منفي  نسبت به اوقات فراغت

 . بيكاري در جامعه کنوني ميزان جدي و مهم بودن مسئله نگرش منفي  نسبت به بيكاري

 اهميت احترام/درآمد و امنيت شغل نگرش مثبت به کار

 

 

 متغيرهاي مربوط به

 اخالق کار اسالمي: 

 

 ،8ميزان اهميت موضوع مذهب اهميت مقوله مذهب در زندگي:

 

 محرکهاي اسالمي اخالق کار:

 

 ،6ميزان رواج امانت داري در بين مردم

 ،3بين مردم ميزان رواج انصاف در

 ،2ميزان پاي بندي مردم به قول و قرار

 

 قبح روشهاي غير اخالقي جمع آوري ثروت

 و همكاري و رقابت در محيط کار: 

 ،8ميزان رواج تقلب و کالهبرداري در سطح جامعه

 14ميزان جدي و مهم بودن مسئله پارتي بازي در جامعه کنوني

 ،11ح جامعهميزان رواج تملق و چاپلوسي در سط

 متغيرهاي مربوط به 

 اخالق کار سنتي ايراني:

 

 ،18ميزان اهميت موضوع خانواده اهميت مقوله خانواده سنتي در شكل دهي به اخالق کار:

 .1ميزان باور به نابرابري جنسيتي در کار اخالق کار مردساالر:

 .1ميزان احساس امنيت اقتصادي احساس ناامني اقتصادي:

                                                 
اگر اجازه بدهيد ميل دارم نظر شما را در مورد اهميت موضـوعاتي مثـل كـار، خـانواده، مـذهب و . سئوالي كه اين متغير مي سنجد عبارت است از: 1 

 انم. يك به يك مي پرسم، لطفاً بگوئيد هر كدام تا چه اندازه براي شما اهميت دارد؟ )كار(سياست بد

فرض كنيد رئيس يك اداره هستيد و يكي از بستگان نزديك شما براي كار اداري به شما مراجعـه . سئوالي كه اين متغير مي سنجد عبارت است از: 2 

 از نوبت انجام دهيد؟ مي كند، تا چه اندازه حاضريد كار او را خارج

به نظر شما هر كدام از خصوصياتي كه نام مي برم تا چه اندازه در بين مردم رواج دارد؟ )تالش و  . سئوالي كه اين متغير مي سنجد عبارت است از:3 

 جديت(

ي كنم تا چه اندازه در جامعه ما جدي و مهم به نظر شما هر كدام از مسائل و مشكالتي كه اشاره م. سئوالي كه اين متغير مي سنجد عبارت است از: 4 

 است؟ )بيكاري(

اگر اجازه بدهيد ميل دارم نظر شما را در مورد اهميت موضـوعاتي مثـل كـار، خـانواده، مـذهب و . سئوالي كه اين متغير مي سنجد عبارت است از: 3 

 ما اهميت دارد؟ )مذهب(سياست بدانم. يك به يك مي پرسم، لطفاً بگوئيد هر كدام تا چه اندازه براي ش

به نظر شما هر كدام از خصوصياتي كه نام مي برم تا چه اندازه در بين مـردم رواج دارد؟ )امانـت . سئوالي كه اين متغير مي سنجد عبارت است از: 3 

 داري(

 چه اندازه در بين مردم رواج دارد؟ )انصاف(به نظر شما هر كدام از خصوصياتي كه نام مي برم تا . سئوالي كه اين متغير مي سنجد عبارت است از: 3 

به نظر شما هر كدام از خصوصياتي كه نام مي برم تا چه انـدازه در بـين مـردم رواج دارد؟ )پـاي . سئوالي كه اين متغير مي سنجد عبارت است از: 5 

 بندي به قول و قرار(

م از خصوصياتي كه نام مي برم تا چه اندازه در بين مردم رواج دارد؟ )تقلـب و به نظر شما هر كدا. سئوالي كه اين متغير مي سنجد عبارت است از: 3 

 كالهبرداري(

به نظر شما هر كدام از مسائل و مشكالتي كه اشاره مي كنم تا چه اندازه در جامعـه مـا جـدي و . سئوالي كه اين متغير مي سنجد عبارت است از: 14 

 مهم است؟ )پارتي بازي(

به نظر شما هر كدام از خصوصياتي كه نام مي برم تا چه اندازه در بين مردم رواج دارد؟ )تملق و تغير مي سنجد عبارت است از: . سئوالي كه اين م11 

 چاپلوسي(

اگر اجازه بدهيد ميل دارم نظر شما را در مورد اهميت موضوعاتي مثـل كـار، خـانواده، مـذهب و . سئوالي كه اين متغير مي سنجد عبارت است از: 12 

 ياست بدانم. يك به يك مي پرسم، لطفاً بگوئيد هر كدام تا چه اندازه براي شما اهميت دارد؟ )خانواده(س

، شـما «كار بيرون منزل وظيفه مردانست و زنان وظيفه شان خانه داري است» بعضي ها معتقدند . سئوالي كه اين متغير مي سنجد عبارت است از: 13 

 لف؟ با اين نظر بيشتر موافقيد يا مخا

در شرايط فعلي، مردم تا چه اندازه مي توانند بدون نگراني در كـار و فعاليـت اقتصـادي سـرمايه . سئوالي كه اين متغير مي سنجد عبارت است از: 14 

 گذاري كنند؟
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مالحظه مي شود، داده هاي منتج از پژوهشهايي انجام شده توسط وزارت ارشاد، همانطوريكه 

اطالعات بسياري در خصوص فرهنگ و اخالق كار در سطح استان اردبيل فراهم مي سازد. حال 

به بررسي هر يك از متغيرها و مولفه هاي فرهنگ و اخالق كار در سطح شهر اردبيل و مناطق 

 پردازيم. روستايي استان اردبيل مي 

 
 :فرهنگ و اخالق کار در شهر اردبيل1-8-1-.-1

ويژگي هاي اجتماعي، فرهنگي مراكز استاني كشور، نمادي برجسته از خصوصيات هر  

استان را به نمايش مي گذارد؛ چرا كه جمعيت ساكن در مركز هر استان، عموماً از جمعيتهاي 

ژگي هاي فرهنگي اجتماعي مراكز استاني، مهاجر در داخل آن استان تشكيل شده و لذا بررسي وي

ما را به درک ويژگي هاي خاص فرهنگي اجتماعي آن استان نايل مي نمايد.  با اين توصيفات، 

 13نفر افراد  313، كه بر اساس مصاحبه حضوري با «1پيمايش ملي ارزشها و نگرشها»داده هاي 

ه روشي كامالً تصادفي برگزيده شده ساله و باالتر ساكن شهر اردبيل مركز استان اردبيل كه ب

( مي تواند مهمترين منبع 31، ص  1351اند، بدست آمده است )ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، 

توصيف و تحليل فرهنگ و اخالق كار در سطح استان اردبيل بشمار آيد . بمنظور دستيابي به 

داده هاي ارائه شده در  دركي عميقتر از ويژگي هاي خاص شهر اردبيل در حوزه فرهنگ كار،

اين بخش همواره در مقايسه با داده هاي بدست آمده از ساير مراكز استانهاي كشور توصيف و 

 تحليل مي شود. 

در بررسي فرهنگ و اخالق كار در شهر اردبيل، اين پديده بر پايه بحثهاي نظري پيش 

مورد توصيف و تحليل قرار گفته بر مبناي سه بعد اخالق كار مدرن/ اسالمي/سنتي ـ ايراني، 

گرفته است. حال هر يك از ابعاد سه گانه فرهنگ و اخالق كار در شهر اردبيل مورد بررسي 

 تفصيلي قرار مي گيرد.

 

 )الف(: بعد مدرن اخ ق كار

پيمايش ملي ارزشها و »برخي از ابعاد اخالق كار مدرن را مي توان از درون داده هاي 

حاكميت ارزشهاي عام »، «سخت كوشي»، «وريت كار در زندگيمح»استحصال نمود. « نگرشها

نگرش منفي  نسبت به »، «نگرش منفي  نسبت به اوقات فراغت»، «گرايانه بر اخالق كار

                                                 

ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، ويرايش اول، وزارت فرهنـگ وارشـاد اسـالمي، . 1 

 1351هاي ملي، تابستان دفتر طرح
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پيمايش »مواردي هستند كه در ارتباط با آنها داده هايي در « نگرش مثبت به كار»و « بيكاري

بررسي هر يك از مقوالت فوق، با توجه به توليد شده است. حال به « ملي ارزشها و نگرشها

 پاسخهاي نمونه مورد مطالعه به سئواالت مرتبط با مقوالت فوق مي پردازيم.

 

 محوريت كار در زندگي 

به اهميت مقوله كار « پيمايش ملي ارزشها و نگرشها»يكي از سئوالت مطرح شده در   

ده و مقايسه پاسخهاي نمونه مورد اختصاص دارد. جدول زير سئوال طرح شده، پاسخهاي ارائه ش

مطالعه در مركز استان اردبيل در مقايسه با پاسخهاي ارائه شده در ساير مراكز استاني را نشان 

 مي دهد: 

   
 1: ميزان اهميت موضوع کار( 1-6)جدول 

 کل مراکز استانها اردبيل رديف

 درصد تعداد ميزان درصد تعداد ميزان

 .44 88 اصالً  448 1 اصالً  1

 446 86 خيلي کم 448 1 خيلي کم 8

 148 844 کم 148 6 کم .

 .4. 312 متوسط 3 6. متوسط .

 1248 134. زياد .184 144 زياد 8

 .84. 3114 خيلي زياد 8342 ..1 خيلي زياد 6

 .84. 8..8 کامالً  .4.. 882 کامالً  3

  144 16322 کل 144 818 کل

 (28، ص 1.21افته هاي پيمايش در اردبيل، )ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، ي

 

براي اردبيلي ها بسيار « اهميت مقوله كار در زندگي»همانطوريكه مشاهده مي شود، شدت 

درصد اين اهميت را خيلي  2333درصد از آنها اين اهميت را كامالً زياد،  4433باالست بطوريكه 

مقايسه پاسخهاي ارائه شده در مركز  درصد اين اهميت را زياد عنوان كرده اند. 1334زياد و 

استان اردبيل با ميانگين پاسخها در ساير مركز استاني كشور حاكي از آن است كه كار در نزد 

 اردبيلي ها از اهميت نسبتاً بيشتري در مقايسه با ساير استانها برخوردار است. 

                                                 

اگر اجازه بدهيد ميل دارم نظر شما را در مورد اهميت . سئوالي كه اين متغير مي سنجد عبارت است از: 1 

موضوعاتي مثل كار، خانواده، مذهب و سياست بدانم. يك به يك مي پرسم، لطفاً بگوئيد هر كدام تا چه اندازه 

 براي شما اهميت دارد؟ )كار(
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ي فردي )جنسيت، با متغيرها« ميزان اهميت مقوله كار در زندگي»همچنين تقاطع متغير 

سن، سواد، فعاليت و وضعيت تاهل( يافته جالب توجهي در اختيار ما نمي گذارد، چرا كه سطح 

 معناداري آماره ها قابل قبول نيست.
 

 با متغيرهاي شناسايي« ميزان اهميت موضوع کار»: تقاطع متغير ( 1-3)جدول 

 متغبر

 

 

 نگرش

 تاهل فعاليت سواد سن جنسيت

رد
م

 

ن
ز

 

ـ88
18 
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 142 141 4 841 841 4 148 .4. .14 446 142 148 .14 .84 141 142 .14 کم

 3 341 841 848 342 343 648 1448 848 342 848 342 646 648 341 2 842 متوسط

 8148 8142 8448 8843 8441 .884 .884 2.42 8648 8146 8843 .844 8841 8442 8143 8448 8848 زياد

پاسخ 

 معتبر

8.4 838 866 13. 36 14. 114 163 38 .6 1.4 32 188 86 11 128 ..4 

 44482 .4448 44448  -44412 444.8 آماره

سطح 

 معناداري

448.4 44284 44868 448.8 44284 

 (.81، ص 1.21ن، يافته هاي پيمايش در اردبيل، )ارزشها و نگرش هاي ايرانيا

 

 

 سخت كوشي 

يكي از مولفه هاي بسيار مهم در سنجش اخالق كار مدرن، مقوله سخت كوشي است كه  

ماكس وبر نيز در بررسي اخالق كار پروتستاني تاكيد بسياري بر آن مي نمايد. داده هاي بدست 

ر آن است كه تالش و جديت در بين اردبيلي ها نشانگ« پيمايش ملي ارزشها و نگرشها»آمده از 

در سطح بااليي قرار دارد. داده هاي مورد بحث حاكي از آن است كه ميزان رواج سخت كوشي 

در بين مردم اردبيل از نظر خود آنان، در مقايسه با مراكز ساير استانها در حد نسبتاً بااليي 

 دبيلي ها نشان مي دهد.  است.  جدول زير ميزان تالش و جديت را در بين ار
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 1: ميزان رواج تالش و جديت در بين مردم( 1-2)جدول 

 کل مراکز استانها اردبيل رديف

 درصد تعداد ميزان درصد تعداد ميزان

 8 6.. اصالً  848 11 اصالً  1

 843 1612 خيلي کم 841 86 خيلي کم 8

 1.48 8.31 کم .84 2. کم .

 .. 8.88 متوسط 841. 138 متوسط .

 .834 .88. زياد 8842 188 زياد 8

 1448 .168 خيلي زياد 1142 64 خيلي زياد 6

 842 .6. کامالً  643 .. کامالً  3

  144 16688 کل 144 814 کل
 (. 61، ص 1.21)ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، 

درصد اردبيلي ها ميزان  333كه  يافته هاي ارائه شده در جدول فوق، گواه بر آن است

 1135تالش و جديت موجود در جامعه خود را در سطح كامالً بااليي ارزيابي كرده اند. همچنين 

درصد آنرا زياد دانسته اند. اين ميزانها براي ساير  2335درصد از آنها اين ميزان را خيلي زياد و 

درصد. اقليم سخت، فرهنگ قومي آذري و  2334، 1432، 235مراكز استانها به ترتيب عبارتند از: 

فرهنگ كار مرد ساالر از جمله دالئلي است كه مي توان به مثابه انگيزه سخت كوشي در بين 

 مردم اردبيل بدآنها اشاره كرد. 

 

 نگ ش مثات به كار 

از ديگر مولفه هاي اخالق كار مدرن، اهميت في نفسه كار و انجام دادن كار تنها براي  

اين مولفه داللت بر آن دارد كه كار تا چه حد ارزش ذاتي داشته و ارزش آن وابسته  كار است.

يكي از سئواالتي كه مي تواند تا « پيمايش ملي ارزشها و نگرشها»به ارزشهاي ديگر نيست. در 

حدودي تعريف كار از نظر پاسخگويان را بنماياند، سئوالي است كه ميزان اهميت درآمد، امنيت 

ترام ناشي از شغل را در بين پاسخگويان مي سنجد. فرض بر آن است كه دائمي بودن شغلي و اح

كار)امنيت شغلي( و ميزان مهم بودن احترام ناشي از شغل، هر دو، بر فشارهاي فرهنگي اي 

داللت دارند كه بر ارزش ذاتي كار تاكيد مي كند. به عبارتي، اگر تعريف كار بيش از آنكه 

د، تعريفي فرهنگي باشد، اين نشانگر اهميت فرهنگي و تعريف فرهنگي كار تعريفي اقتصادي باش

در نزد پاسخگويان است. جدول زير ميزان اهميت خصوصيات سه گانه كار )درآمد، امنيت 

 شغلي و احترام ناشي از شغل( از نظر پاسخگويان اردبيلي را نشان مي دهد. 

 

                                                 

به نظر شما هر كدام از خصوصياتي كه نام مي برم تا چه  ه اين متغير مي سنجد عبارت است از:. سئوالي ك1 

 اندازه در بين مردم رواج دارد؟ )تالش و جديت(
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 1لي و احترام ناشي از شغل: ميزان اهميت درآمد شغل، امنيت شغ(1-8)جدول 

 کل مراکز استانها اردبيل رديف

 درصد تعداد خصوصيت درصد تعداد خصوصيت

 2. 84.2 امنيت شغلي 148. 88 امنيت شغلي 1

 .814 11.8 درآمد شغل .184 18 درآمد شغل 8

 443. 8126 احترام شغل نزد مردم 843. .8 احترام شغل نزد مردم .

  144 8.68 کل 144 .18 کل

 (.88، ص 1.21)ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، 

 

در « دائمي بودن شغل»و « احترام ناشي از شغل » داده هاي فوق نشانگر آن است دو خصيصه 

اهميت بيشتري براي اردبيلي ها دارد. اين يافته به شكل غير مستقيم « درآمد شغل»مقايسه با 

وله اي اقتصادي تعريف شود، كه در بين اردبيلي ها كار بيش از آنكه مقنشانگر آن است 

اي اجتماعي فرهنگي بوده و داراي ارزش ذاتي است.  همچنين مقايسه داده هاي استان مقوله

اردبيل با مركز ساير استانها حاكي از آن است كه يافته فوق، در اردبيل بيشتر از ساير 

يسه با اردبيل، در ساير مراكز استانها، مردم كار را بيشتر بر مبناي استانهاست. به عبارتي، در مقا

 خصيصه درآمد تعريف مي كنند. 

« متغيرهاي فردي»با « ميزان اهميت خصوصيات سه گانه كار»تقاطع داده هاي مربوط به 

 نتايج قابل استنادي را در اختيار ما نمي گذارد، چرا كه سطح معناداري آماره ها در سطح قابل

با متغيرهاي جنس، سن، « ميزان اهميت خصوصيات سه گانه كار»قبول نيست. جدول زير تقاطع 

 سواد و وضعيت تاهل را نشان مي دهد.

 
 «متغيرهاي شناسايي»با « ميزان اهميت درآمد شغل، امنيت شغلي و احترام ناشي از شغل»: تقاطع (1-14)جدول 

 تاهل سواد سن جنسيت خصوصيت
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 446. 84 8846 241. 846. 42.. 8846 348. 46.. 4. .4.. 41.. امنيت شغلي

 16 1141 1141 42. .1.4 8.41 8141 8442 1648 246 643 1648 درآمد شغل

 .4.. 248. .4.. 8341 8141 1. .864 143. 248. .814 64 .44. احترام شغل نزد مردم

 146 12 8 81 8. 88 18 .8 68 8. 18 148 پاسخ معتبر

 44438 .4416 -44488 441.3 آماره

 44388 44181 44664 .44.1 سطح معناداري

 (.88، ص 1.21)ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، 

                                                 

كدام يك از سه خصوصيت شـغلي . اين جدول بر مبناي پاسخهاي پاسخگويان به اين سئوال تنظيم شده است: 1 

 زير، اهميت بيشتري براي شما دارد؟
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 نگ ش منفي  نسات به بيكاري 

ه مي تواند ما را از وجود جنبه هايي از اخالق كار مدرن آگاه سازد، از ديگر مولفه هايي ك   

پيمايش ملي »ميزان نگرش منفي نسبت به بيكاري است. در يكي از سئواالت طرح شده در 

به نظر شما هر كدام از مسائل و مشكالتي »از پاسخگويان سئوال شده بود كه « ارزشها و نگرشها

اين سئوال به شكل «. در جامعه ما جدي و مهم است؟ )بيكاري(كه اشاره مي كنم تا چه اندازه 

مستقيم ميزان حساسيت مردم را نسبت به معضل بيكاري و به شكل غير مستقيم ميزان قبح 

پديده بيكاري در نزد مردم را نشان مي دهد. پاسخهاي اردبيلي ها به اين سئوال در جدول زير 

 ارائه شده است.  

 
 1جدي و مهم بودن مسئله بيكاري در جامعه: ميزان ( 1-11)جدول 

 کل مراکز استانها اردبيل رديف

 درصد تعداد ميزان درصد تعداد ميزان

 .44 .6 اصالً  .44 8 اصالً  1

 446 148 خيلي کم 142 8 خيلي کم 8

 148 .84 کم 148 14 کم .

 . 638 متوسط 48. 84 متوسط .

 .134 8284 زياد .184 .6 زياد 8

 646. 6182 خيلي زياد 48.. 138 زياد خيلي 6

 848. 6628 کامالً  42.. 8.4 کامالً  3

  144 163.3 کل 144 .81 کل

 ( .38، ص 1.21)ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، 

 

درصد از اردبيلي ها مشكل بيكاري را كامالً جدي و  4435همانطوريكه مالحظه مي شود، 

درصد آنرا به  1233درصد از آنها اين مشكل را خيلي زياد و  33مي كنند. همچنين  مهم تلقي

ميزان زياد  جدي و مهم قلمداد مي كنند. اين يافته مي تواند حاكي از آن باشد كه پديده بيكاري 

در بين اردبيلي ها از قبح بسيار بااليي برخوردار است و همين يافته مويد يافته هاي پيشين، دالّ 

ر حضور برخي از جنبه هاي اخالق كار مدرن در نزد اردبيلي هاست. همچنين مقايسه يافته هاي ب

شهر اردبيل با ساير مراكز استانها، نشانگر ميزان قبح بيشتر معضل بيكاري و حساسيت بيشتر 

 مردم اردبيل نسبت به پديده بيكاري است.   

 

 

 

                                                 

به نظر شما هر كدام از مسائل و مشكالتي كه اشاره مي كنم تا چه . سئوالي كه اين متغير مي سنجد عبارت است از: 1 

 اندازه در جامعه ما جدي و مهم است؟ )بيكاري(
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 نگ ش منفي  نسات به اوقات ف اغت 

ه هايي كه مستقيماً ما را به فرهنگ و اخالق كار موجود در جامعه مورد يكي از مولف  

پيمايش »است. متاسفانه در « نگرش منفي به اوقات فراغت » مطالعه رهنمون مي نمايد، مولفه 

سئوال گوياي نگرش منفي پاسخگويان به مقوله اوقات فراغت وجود « ملي ارزشها و نگرشها

افراد اختصاص داده شده است.  با توجه به « 1زان اوقات فراغتِ مي»ندارد، ليكن سئواالتي به 

محدوديت مورد بحث، در اين بخش تنها به توصيف و تحليل ميزان اوقات فراغت پاسخگويان 

اردبيلي مي پردازيم، تا به شكلي غير مستقيم، بخشي از ابعاد فرهنگ و اخالق كار در استان 

 اردبيل را شناسايي نمايم. 

 

 اغت در شه  اردبي اوقات ف 

بررسي ميزان اوقات فراغت در ايام معمول و تعطيل هفته در شهر اردبيل نشانگر آن  

ساعت در  15تا  1زمان فراغت ساكنين شهر اردبيل در روزهاي معمول هفته بين است كه 

 15تا  1ساعت بوده است. زمان فراغت روزهاي تعطيل هفته هم بين  433نوسان و متوسط آن 

ساعت مي باشد )طرح پژوهشي فعاليت و مصرف  333در نوسان و متوسط آن حدود ساعت 

توزيع نمونه هاي مورد مطالعه در  (،1-12)(. جدول 31، ص 1353كاالهاي فرهنگي در اردبيل، 

شهر اردبيل بر حسب مقدار زمان اوقات فراغت روزانه آنها در ايام معمول و ايام تعطيل هفته را 

 نشان مي دهد.

                                                 

( در رفت و آمد به محل 2( مشغول يكي از فعاليتهاي شغل، خانه داري و تحصيل، 1. زمان فراغت: زماني است كه فرد 1 

( در حال خواب نيست. ..زمان فراغت افراد در روزهاي معمول هفته و تعطيل آخر هفته وقت آزاد در 3حصيل و كار و ت

يك روز معمول است و نه جمع زمان فراغت در ايام هفته يا روزهاي تعطيل. يك ربع ساعت نوشته نشده، سه ربع ساعت 

پژوهشي فعاليت و مصرف كاالهاي فرهنگي در طرح ست) يك ساعت محسوب شده و نيم ساعت به يك ساعت روند شده ا

  (.11، ص1353اردبيل، رفتارهاي فرهنگي ايرانيان، طرح هاي ملّي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، بهار 
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 ميزان اوقات فراغت در ايام معمول و تعطيل هفته (:1-18)ل جدو

 روزهاي تعطيل ايام هفته زمان فراغت رديف

 درصد فراواني درصد فراواني

 848 182 1146 ..8 ساعت1 1

 1848 838 1842 13. ساعت8 8

 1148 8.8 1.48 48. ساعت. .

 1843 .83 1848 838 ساعت. .

 1.42 883 1442 882 ساعت8 8

 .114 ..8 .34 188 ساعت6 6

 1648 84. 1848 883 ساعت 8ـ3 3

 1848 8.. 1443 886 ساعت8بيش از  2

 144 8188 144 .814 جمع 8

 (.1.، ص.1.2طرح پژوهشي فعاليت و مصرف کاالهاي فرهنگي در اردبيل،  )

 

به ايام همانطوريكه مالحظه مي شود، زمان فراغت اردبيلي ها در ايام تعطيل هفته، نسبت 

معمولي به شكل قابل توجهي بيشتر است. داده هاي جدول فوق حكايت از آن دارد كه در ايام 

ساعت وقت فراغت روزانه دارند. اين يافته مي تواند  3درصد اردبيلي ها تا  43غير تعطيل هفته، 

ق كار به بي توجهي نسبي اردبيلي ها به اوقات فراغت، كه يكي از اصلي ترين مولفه هاي اخال

ميزان اوقات »مدرن بشمار مي رود، محسوب شود. به منظور بررسي هاي دقيق تر، متغير 

جدول زير با متغيرهاي شناسايي تقاطع داده شده است. « فراغت در ايام معمول و تعطيل هفته

معمول و تعطيل را در گروههاي مختلف سني، جنسي، تحصيلي متوسط زمان فراغت در روزهاي 

 هل نشان مي دهد.و با وضع تا
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 معمول و تعطيل به تفكيک گروههاي سني، جنسي، تحصيلي و وضع تاهل: متوسط اوقات فراغت در روزهاي (1-.1)جدول

 متغير
 زمان فراغت )ميانگين(

 روز تعطيل ايام معمول هفته

 

 

 وضع فعاليت

 .84 48. شاغل

 841 48. دانشجو

 .84 .4. محصل

 843 848 خانه دار

 3 6 اي درآمد بدون کاردار

 

 

 سن

 848 48. ساله 11ـ6

 .84 .4. ساله 12ـ18

 848 .4. ساله 88ـ18

 841 41. ساله 4.ـ86

 6 .84 ساله .6ـ1.

 346 648 ساله .6باالتر از 

 846 .4. مرد جنس

 848 42. زن

 

 

 سطح تحصيالت

 .64 641 بي سواد

 846 43. ابتدائي

 848 . متوسطه

 842 42. عالي

 

 وضع تاهل

 846 43. داراي همسر

 .34 .34 بدون همسر

 .84 .4. مجرد

 (.8.، ص.1.2طرح پژوهشي فعاليت و مصرف کاالهاي فرهنگي در اردبيل، )

 

يافته هاي مندرج در جدول فوق، حاكي از آن است كه متغيرهاي وضعيت فعاليت، سن، 

ت روزانه فرد تاثير دارد؛ بطوريكه زنان خانه سطح تحصيالت و وضع تاهل بر ميزان اوقات فراغ

سال، افراد بيسواد و افراد بدون همسر از  41دار، و افراد داراي درآمد بدون كار، افراد باالي 

 اوقات فراغت به مراتب بيشتري نسبت به افراد ديگر برخوردار مي باشند. 

 

 ميزان اوقات ف اغت در مناطق روستايي استان اردبي  -

كه در مناطق روستايي، تمايز مابين ايام معمول و تعطيل، همانند جامعه شهري  از آنجا 

مشخص نيست، لذا اين تمايز به تمايز مابين روزهاي كشت و كار و روزهاي غير كشت و كار 

تبديل شد و از پاسخگويان در خصوص ميزان اوقات فراغتشان در ايام كار و غير كار مورد 

 سنجش قرار گرفت. 
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 اوقات ف اغت در روزهاي كشت و كار ميزان -

دقيقه  2334ساعت و  4ميانگين اوقات فراغت خانواده هاي روستايي در روزهاي كشت و كار  

طرح پژوهشي فعاليت و مصرف كاالهاي فرهنگي در مناطق روستايي استان در روز است )

در روزهاي كشت ميزان اوقات فراغت روستائيان  (،1-14)(. ارقام جدول 33ص، 1353اردبيل، 

 و كار را نشان مي دهد.

  
 ميزان اوقات فراغت روزهاي کار (: 1-.1)جدول 

 درصد تعداد ميزان رديف

 48. 28 هيچ 1

 48.. 388 ساعت .تا  1 8

 8846 882 ساعت . .

 248 843 ساعت 8 .

 .24 .18 شش ساعت 8

 1442 .88 هفت و هشت ساعت 6

 641 ..1 نه ساعت و بيشتر 3

 848 82 باز و دانشجوسر 2

 (...ص، .1.2طرح پژوهشي فعاليت و مصرف کاالهاي فرهنگي در مناطق روستايي استان اردبيل، )

 

درصد روستائيان استان اردبيل، در ايام  44همانطوريكه مشاهده مي شود، نزديك به 

رزشمندي ساعت اوقات فراغت دارند. اين يافته نيز حاكي از اهميت و ا 4كشت و كار تنها تا 

مقوله كار و كم توجهي روستائيان اردبيلي به اوقات فراغت است. به منظور دستيابي به تحليل 

هاي دقيق تر متغير ميزان اوقات فراغت روستائيان استان اردبيل با متغيرهاي فردي و متغير 

 ست. ارائه شده ا (،1-13)پايگاه اقتصادي اجتماعي تقاطع داده شد كه نتايج حاصله در جدول 
 «پايگاه اقتصادي اجتماعي آنها»با « ميزان اوقات فراغت روستائيان در روزهاي کشت و کار»تقاطع متغير : ( 1-18) جدول 

 ميزان اوقات فراغت روزهاي کار شرح 

 ساعت( 8زياد)بيش از  ساعت( 8تا  8متوسط ) ساعت( .تا  4کم )

 

 پايگاه اقتصادي اجتماعي

 خانواده

 . 141. 6842 پايين

 848 .. 6141 متوسط

 48. .4.. 6843 باال

 848 .8 3.42 مرد جنس

 8 846. .884 زن

 841 148. 6.43 متاهل وضع تاهل

 1843 8448 .64. بي همسر

 8 448. 6348 مجرد

 448 1.41 2848 غير روستايي شغل

 .14 16 2846 روستايي

 4 1148 2241 غير آبادي محل اشتغال

 .14 1648 2846 آبادي 

 (...ـ 8.ص، ص.1.2طرح پژوهشي فعاليت و مصرف کاالهاي فرهنگي در مناطق روستايي استان اردبيل، )
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يافته هاي مندرج در جدول فوق نشانگر آن است كه زنان بيشتر از مردان، افراد بدون 

تايي همسر بر اثر فوت يا طالق به ترتيب بيشتر از متاهلين و مجردين و افرادي كه مشاغل روس

دارند و نيز افرادي كه در روستا كار مي كنند بيشتر از افرادي كه مشاغل غير روستايي دارند و 

سال بيشترين و  34يا در بيرون از روستا كار مي كنند اوقات فراغت دارند. گروه سني باالتر از 

زبان ساله كمترين ميزان اوقات فراغت را دارند. همچنين افرادي كه  23تا  13گروه سني 

مادري آنان فارسي است، نسبت به تركها اوقات فراغت بيشتري در روزهاي كشت و كار 

طرح پژوهشي فعاليت و مصرف كاالهاي فرهنگي در مناطق روستايي استان اردبيل، دارند)

 (.  33ص، 1353

 

 ميزان اوقات ف اغت در روزهاي تعطي  يا غي  كشت و كار

 3ه روستايي در روزهاي تعطيل يا غير كشت و كار ميانگين اوقات فراغت اعضاي خانواد 

طرح پژوهشي فعاليت و مصرف كاالهاي فرهنگي در مناطق دقيقه است ) 3532ساعت و 

(.  ارقام جدول زير ميزان اوقات فراغت روستائيان در 33ص، 1353روستايي استان اردبيل، 

 روزهاي تعطيل يا غير كشت و كار را نشان مي دهد. 

 
 ميزان اوقات فراغت روستائيان در روزهاي تعطيل يا غير کشت و کار (:1-16)جدول 

 درصد تعداد ميزان اوقات فراغت رديف

 448 18 هيچ 1

 .184 81. ساعت .تا  1 8

 8648 618 ساعت 6تا  8 .

 841. 3.2 ساعت 2و  3 .

 348 .12 ساعت 14و  8 8

 641 1.8 ساعت 18و  11 6

 841 118 ساعت و بيشتر .1 3

 848 82 سرباز و دانشجو 2

 (.3.ص، .1.2طرح پژوهشي فعاليت و مصرف کاالهاي فرهنگي در مناطق روستايي استان اردبيل، )

 

يافته هاي جدول فوق، داللت بر آن دارد كه در ايام غير كشت و كار، ميزان اوقات 

درصد  54اغت فراغت روستائيان استان اردبيل در حد بااليي قرار دارد؛ بطوريكه اوقات فر

مي « ساعت به باال 3از »روستائيان مورد مطالعه در سطح اين استان، در هر روز غير كاري 

باشد. در تبيين ميزان باالي اوقات فراغت روستائيان استان اردبيل در روزهاي غير كاري شايد 

م غير كاري، بتوان به ماهيت فصلي كار كشاورزي و اقليم سرد استان، اشاره كرد. در واقع در ايا

كه اساساً فصول سرد را شامل مي شود، امكان فعاليتهاي ديگر در شرايط نامناسب آب و هوايي 
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براي روستائيان استان در حد اندكي وجود دارد و به همين دليل ميزان اوقات فراغت روستائيان 

يق تر استان اردبيل در اين ايام در سطح نسبتاً بااليي گزارش شده است. براي بررسي عم

ميزان اوقات فراغت روستائيان در »وضعيت اوقات فراغت در مناطق روستايي استان، متغير 

پايگاه اقتصادي اجتماعي »و متغير « شناسايي»با متغيرهاي « روزهاي تعطيل يا غير كشت و كار

 منعكس شده است. (1-13)تقاطع داده شده است كه نتايج آن در جدول « خانوار

 
 «پايگاه اقتصادي اجتماعي»و با متغير « ميزان اوقات فراغت روستائيان در روزهاي تعطيل يا غير کشت و کار»قاطع ت (: 1-13)جدول 

 متغيرها
 ميزان اوقات فراغت در روزهاي تعطيل

 ساعت( 14زياد)بيش از  ساعت( 14تا  6متوسط ) ساعت( 8تا  4کم )

 

 پايگاه اقتصادي اجتماعي

 .144 8641 46.. پايين

 1842 6848 .124 توسطم

 8.48 6643 842 باال

 جنس
 .144 .834 848. مرد

 1846 .824 88 زن

 وضع تاهل

 .184 8346 441. متاهل

 .164 6848 1248 بي همسر

 1446 8343 146. مجرد

 شغل
 1142 848. 246. غيرروستايي

 841 .644 443. روستايي

 محل

 اشتغال

 1843 48.. 41.. غير آبادي

 848 8.42 643. باديآ

 (.3.ـ 2ص ، .1.2طرح پژوهشي فعاليت و مصرف کاالهاي فرهنگي در مناطق روستايي استان اردبيل، )

 

همانطوريكه اطالعات جدول فوق نشان مي دهد ميزان اوقات فراغت اعضاي خانواده هاي 

اعي خانواده روستايي در روزهاي تعطيل و غير كشت و كار با متغيرهاي پايگاه اقتصادي اجتم

تقاطع داده شده است. بنابر يافته هاي ارائه شده در جدول فوق با باال رفتن پايگاه اقتصادي 

طرح اجتماعي خانواده، ميزان اوقات فراغت افراد در روزهاي تعطيل نيز افزايش مي يابد )

(. 33ص ، 1353پژوهشي فعاليت و مصرف كاالهاي فرهنگي در مناطق روستايي استان اردبيل،  

همچنين يافته نشانگر آن است كه در روزهاي تعطيل، زنان بيش از مردان، خانه دارها و دانش 

آموزان بيشتر از شاغلين و بيكاران، متاهلين بيشتر از مجردين اوقات فراغت دارند. بعالوه در 

طرح پژوهشي فعاليت و مصرف اين روزها، فارس ها بيشتر از تركها اوقات فراغت دارند )

 (.  35ص، 1353هاي فرهنگي در مناطق روستايي استان اردبيل، كاال
 

 ثاكميت ارزشهاي عام گ ايانه ب  اخ ق كار 

يكي از ويژگي هاي اخالق كار مدرن، حاكميت ارزشهاي عام گرايانه بر محيط كار فرد  

ه مورد سنجش قرار گرفت «پيمايش ملي ارزشها و نگرشها»مي باشد كه بواسطه سئوال جالبي در 
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فرض كنيد رئيس يك اداره هستيد و يكي از بستگان نزديك »است. سئوال عبارت است از اينكه 

شما براي كار اداري به شما مراجعه مي كند، تا چه اندازه حاضريد كار او را خارج از نوبت انجام 

در اين سئوال، ميزان گرايش فرد به رعايت ارزشهاي عام گرايانه در مقايسه با «. دهيد؟

پاسخ نمونه هاي مورد  (،1-15)زشهاي خاص گرايانه مورد ارزيابي قرار گرفته است. جدول ار

 مطالعه به سئوال مذكور را نشان مي دهد.

 
 1: ميزان باور به ارزشهاي عام گرايانه در محيط کار( 1-12)جدول 

 کل مراکز استانها اردبيل رديف

 درصد تعداد ميزان درصد تعداد ميزان

 1846 831. اصالً  8.48 186 اصالً  1

 1.41 2..8 خيلي کم .184 38 خيلي کم 8

 1.48 8183 کم .184 .6 کم .

 .834 .88. متوسط 8.43 183 متوسط .

 1.48 8.34 زياد 848 8. زياد 8

 348 .188 خيلي زياد .34 2. خيلي زياد 6

 48. 343 کامالً  648 8. کامالً  3

  144 16344 کل 144 .81 کل

 (.88، ص 1.21ها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، )ارزش

 

داده هاي مندرج در جدول فوق حاكي از آن است كه جامعه مورد مطالعه به لحاظ ميزان 

توزيع صفت مورد بررسي، به دو بخش قابل تفكيك است. در حقيقت در بين اردبيلي ها، مي 

ايي قرار داد. نخست، دسته اي كه در بين آنها ميزان توان دو دسته از افراد را مورد شناس

حاكميت ارزشهاي عام گرايانه در حد نسبتاً بااليي قرار دارد و دسته دوم گروهي كه در بين آنها 

حاكميت ارزشهاي خاص گرايانه قابل مشاهده است. نوعي شكاف نسلي در هنجارها و ارزشهاي 

تقاطع توزيع متغير  (،1-13)اهده است. جدول دو نسل جوان و پير جامعه اردبيل قابل مش

را به نمايش گذاشته « شناسايي»و متغيرهاي « حاكميت ارزشهاي عام گرايانه در محيط كار»

 است. 

 

                                                 

فرض كنيد رئيس يك اداره هستيد و يكي از بستگان نزديك . سئوالي كه اين متغير مي سنجد عبارت است از: 1 

 به شما مراجعه مي كند، تا چه اندازه حاضريد كار او را خارج از نوبت انجام دهيد؟ شما براي كار اداري
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 «متغيرهاي شناسايي»با « ميزان باور فرد به ارزشهاي عام گرايانه در محيط کار»تقاطع  (:1-18)جدول  

 متغبر

 

 

 نگرش

 تاهل تفعالي سواد سن جنسيت
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 8846 8146 6.46 842. 8841 .824 8148 841. 68 841. 8448 8242 8348 8.48 842. 8.42 8448 کم

 8.43 .864 .834 .84. 8442 .1 8848 841. 8.41 .884 8843 1142 1843 8.41 8348 8.46 8848 متوسط

 8.43 88 841 1242 8341 8246 1848 8143 1.48 8146 .864 .884 .884 8.43 .8 8848 8.42 زياد

پاسخ 

 معتبر

8.8 838 868 13. 36 148 114 163 38 .6 1.4 33 188 86 11 128 .88 

 44448 441.1 -44414 -44464 444.3 آماره

سطح 

 معناداري

44348 44.66 44283 44486 44828 

 (.144، ص 1.21)ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، 

 

 

 ) ب (: ابعاد اخ ق كار اس مي

اخالق كار اسالمي، همانطوريكه پيشتر به تفصيل بحث شد، داللت بر حضور ارزشهاي 

قالب وجود انگيزه ها و محركه هاي ديني اسالم در حوزه كار دارد. اين حضور را مي توان در 

اسالميِ كار و در چارچوب اخالق اقتصادي كار منبعث از مذهب اسالم دانست كه بر حاكميت 

وجدان و اخالق اسالمي تاكيد دارد. برخي از ابعاد اخالق كار اسالمي را مي توان از داده هاي 

محركهاي »، «مذهب در زندگياهميت مقوله »استخراج نمود. « پيمايش ملي ارزشها و نگرشها»

قبح روشهاي غير اخالقي جمع آوري ثروت و همكاري و رقابت در  »و « اسالمي اخالق كار

« پيمايش ملي ارزشها و نگرشها»، مواردي هستند كه در ارتباط با آنها داده هايي در «محيط كار

ي نمونه مورد مطالعه توليد شده است. حال به بررسي هر يك از مقوالت فوق، با توجه به پاسخها

 به سئواالت مرتبط با مقوالت فوق مي پردازيم.

 

 اهميت مقوله مذهب در زندگي 

ميزان محوريت مذهب در زندگي فردي افراد، مي تواند شاخصي مناسب براي شناخت  

پيمايش »ميزان تاثيرپذيري اخالق كار فرد از اصول ديني باشد. در بين سئواالت طرح شده در 

يك سئوال به ميزان اهميت مقوله مذهب در زندگي پاسخگويان « و نگرشها ملي ارزشها

توزيع نمونه مورد مطالعه بر حسب اين سئوال را به نمايش  (1-24)اختصاص دارد. جدول 

 گذاشته است.
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 1: ميزان اهميت مذهب در زندگي(1-84)جدول 

 کل مراکز استانها اردبيل رديف

 درصد تعداد ميزان درصد تعداد ميزان

 .44 68 اصالً  448 1 اصالً  1

 448 .2 خيلي کم .44 8 خيلي کم 8

 1 168 کم .44 8 کم .

 846 8.8 متوسط 842 4. متوسط .

 .184 8821 زياد 1.42 31 زياد 8

 8841 228. خيلي زياد 83 1.8 خيلي زياد 6

 241. 2436 کامالً  .884 834 کامالً  3

  144 16248 کل 144 818 کل

 (.84، ص 1.21شها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، )ارز

 

داده هاي مندرج در جدول فوق نشانگر آن است كه اردبيلي ها مانند ساكنين ديگر 

درصد  33استانهاي كشور، به ميزان بااليي افراد ديني قلمداد مي شوند، بطوريكه براي بيش از 

زياد، خيلي زياد و يا بسيار بسيار زياد برخوردار است.  نگاهي اردبيلي ها مقوله دين از اهميت 

دقيق تر به جدول فوق حاكي از آن است كه شدت مذهبي بودن در بين اردبيلي ها در مقايسه 

با ساكنين ديگر مراكز استاني كشور، بالنسبه بيشتر است. با توجه به اين يافته، انتظار مي رود 

 خالق اسالمي كار در بين اردبيلي ها نيز در حد بااليي باشد. ميزان حضور ديگر ويژگي هاي ا

در تبيين چرايي ميزان باالي دينداري در بين اهالي شهر اردبيل بايد به پيشينه تاريخ اين  

شهر اشاره كرد. شهر اردبيل از نيمه قرن چهاردهم ميالدي با حضور شيخ صفي الدين اردبيلي و 

پديده مسجد در محله بندي هبي داشته است.حضور تاريخي فرزندان اش همواره چهره اي مذ

شهر اردبيل كه هم اكنون نيز شاهد آن هستيم، اهميت مراسم مذهبي ) بويژه محرم و رمضان( و 

اهميت مرقد شيخ كلخوران و مقبره سيد صدرالدين در روستاهاي اطراف شهر اردبيل و نذورات ،

گرفتن حاجت، باور باالي افراد نسبتاً مسن به مراجعات مردم اردبيل به اين مراقد براي 

معجزات ، همه و همه داللت بر ساختار ديني ذهن ساكنين شهر اردبيل است كه خود را در 

 پاسخ به سوال فوق نمايان ساخته است.

 

                                                 

اگر اجازه بدهيد ميـل دارم نظـر شـما را در مـورد اهميـت . سئوالي كه اين متغير مي سنجد عبارت است از: 1 

دام تـا چـه انـدازه موضوعاتي مثل كار، خانواده، مذهب و سياست بدانم. يك به يك مي پرسم، لطفاً بگوئيد هر ك

 براي شما اهميت دارد؟ )مذهب(
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 مح كهاي اس مي اخ ق كار 

براي  از اولين اثرات مقوله مذهب بر روي فرهنگ و اخالق كار، حضور محركه هاي ديني 

« پاي بندي به قول و قرار» و« رواج امانت داري »، «رواج انصاف»فعاليت اقتصادي است. 

هايي است كه به شكل غير مستقيم نشانگر ميزان حاكميت محركه هاي اسالمي بر فضاي ويژگي

پيمايش ملي »فعاليت اقتصادي و كار در جامعه است. بررسي داده هاي جمع آوري شده در 

نشان مي دهد كه اطالعاتي در خصوص ميزان رواج انصاف، امانت داري و « رشهاارزشها و نگ

 پايبندي به قول و قرار توليد شده است.  

 

 ميزان رواج انصاف در بين م دم

يكي از مهمترين تبعات حاكميت ارزشهاي اسالمي بر فرهنگ كار، انصاف است. داده هاي 

نشان مي دهد « يمايش ملي ارزشها و نگرشهاپ»جمع آوري شده در استان اردبيل در چارچوب 

كه ميزان رواج انصاف در جامعه اقتصادي اردبيل در حد نسبتاً بااليي قرار دارد. مقايسه 

آمارهاي استان اردبيل با آمارهاي توليد شده در ديگر مراكز استاني كشور، داللت بر آن دارد 

 يگر مراكز استاني وجود دارد. كه تفاوت نسبي در بين مردم استان اردبيل و ساكنين د

 
 1: ميزان رواج انصاف در بين مردم( 1-81)جدول

 کل مراکز استانها اردبيل رديف

 درصد تعداد ميزان درصد تعداد ميزان

 .114 1284 اصالً  1.41 38 اصالً  1

 1648 8212 خيلي کم .184 38 خيلي کم 8

 8848 868. کم 1248 .8 کم .

 8846 883. توسطم 8848 181 متوسط .

 1148 1888 زياد 1.41 63 زياد 8

 48. ..8 خيلي زياد 348 3. خيلي زياد 6

 148 .88 کامالً  848 .1 کامالً  3

  144 16388 کل 144 818 کل

 ( .68، ص 1.21)ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، 

 

مقايسه با ساكنين مراكز ساير استانهاي  همانطوري كه مشاهده مي شود، اردبيلي ها در 

به نسبت قابل توجهي باال است. نگاهي تحليلي به اين « تصورشان از رواج انصاف درجامعه»كشور

                                                 

به نظر شما هر كدام از خصوصياتي كه نام مي بـرم تـا چـه . سئوالي كه اين متغير مي سنجد عبارت است از: 1 

 اندازه در بين مردم رواج دارد؟ )انصاف(
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مقوله حاكي از آن است كه رابطه اي همبسته ما بين ميزان مذهبي بودن فردو تصوراتش از 

شناختي نگرشها، ذكر اين حائز ميزان رواج انصاف در جامعه وجود دارد. در تحليل جامعه 

اهميت است كه ارزشها پايه اصلي هنجارها و نگرهاي فرد را تشكيل مي دهد. با عنايت به اين 

نكته، در جامعه اي مردم آن از ميزان قابل توجهي از مذهبي بودن برخوردارند، قاعدتاً تصور 

 آنها از ميزان رواج انصاف در جامعه باال خواهد بود.

 

 اج امانت داري در بين م دمميزان رو

ميزان »يكي ديگر از تبعات حاكميت محركه هاي اسالمي بر حوزه فرهنگ و اخالق كار،  

پيمايش ملي ارزشها و »است. داده هاي بدست آمده از « رواج امانت داري در بين مردم

بين  ميزان رواج امانت داري در»درصد اردبيلي ها  32نشانگر آن است كه بيش از « نگرشها

را در حد متوسط و يا باالتر ارزيابي كرده اند.  جدول زير توزيع پاسخگويان اردبيلي به « مردم

 حسب ميزان باور آنها به رواج امانت داري در بين مردم را نشان مي دهد.

 
 1: ميزان رواج امانت داري در بين مردم(1-88)جدول 

 کل مراکز استانها اردبيل رديف

 درصد تعداد ميزان درصد تعداد ميزان

 848 283 اصالً  641 1. اصالً  1

 1148 .183 خيلي کم 1148 88 خيلي کم 8

 8143 618. کم .844 .14 کم .

 848. 8261 متوسط 141. 188 متوسط .

 1246 484. زياد .184 88 زياد 8

 841 284 خيلي زياد 643 .. خيلي زياد 6

 .84 84. کامالً  48. 88 کامالً  3

  144 ..166 کل 144 811 کل

 ( .68، ص 1.21)ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، 

 

نگاهي دقيق تر به داده هاي مندرج در جدول فوق، حاكي از آن است كه تفاوت نسبي اي 

ي در ما بين اردبيلي ها و ساكنين ديگر مراكز استاني از لحاظ ميزان باور آنها به رواج امانت دار

بين مردم وجود دارد. در واقع، از نظر اردبيلي ها امانت داري با شدت بالنسبه بيشتري در 

يافته اخير نيز به يكي از نگرش هاي منبعث از ارزشهاي ديني مربوط جامعه اردبيل وجود دارد. 

مي باشد. البته بايد خاطر نشان ساخت كه عموماً درجوامع ديني مي توان اين تاثير پذيري 
                                                 

كه نام مي برم تا چه  به نظر شما هر كدام از خصوصياتي. سئوالي كه اين متغير مي سنجد عبارت است از: 1 

 اندازه در بين مردم رواج دارد؟ )امانت داري(
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مقوالت امانت داري و انصاف و مقوالت مشابه از ارزشهاي ديني را مشاهده كرد. در حقيقت، 

درجوامع سنتي ايدئولوژي هاي سنتي منبع اصلي شكل دهنده به شناخت افرادو تنظيم كننده 

الگوهاي فكري و رفتارهاي بيروني آنها مي باشند. جامعه اردبيل به عنوان يكي از مذهبي و 

جتماعات كشور ، از اين قاعده مستثني نيست. در ادامه متذكر مي شود كه در جوامع ترين اسنتي

است كه منبع اصلي اين ايدئولوژيهاي مدرن )ليبراليسم، سوسياليم، ناسيوناليسم و...(مدرن،

الگوهاي فكري و عملي افراد مي باشد. البته در كشورما، هيچ يك از استانهاي كشور در حد باال و 

متوسطي داراي اين خصيصه نيست و ايران به لحاظ فرهنگي جامعه اي بشدت محافظه يا حتي 

 كار، سنتي و مذهبي مي باشد.

 

 ميزان پاي بندي م دم به قول و ق ار

از ديگر تبعات حضور محركه هاي اسالمي در حوزه كار و « پايبندي به قول و قرار» 

در سطح « يمايش ملي ارزشها و نگرشهاپ»فعاليت اقتصادي است. داده هاي توليد شده توسط 

شهر اردبيل، به عنوان مركز استان اردبيل، حاكي از آن است كه ميزان پايبندي مردم به قول 

درصد اردبيلي ها  35قرار از نظر خود آنها در سطح نسبتاً بااليي قرار دارد؛ بطوريكه بيش از 

اردبيل در حد متوسط و يا باال ارزيابي را در سطح جامعه « ميزان پاي بندي مردم به قول و قرار

پاي »توزيع پاسخگويان اردبيلي بر حسب ميزان باور آنها به ميزان  (1-23)كرده اند.  جدول 

 را نشان مي دهد. « بندي مردم به قول و قرار

 
 ،1ميزان پاي بندي مردم به قول و قرار (:1-.8)جدول 

 کل مراکز استانها اردبيل رديف

 درصد تعداد ميزان درصد تعداد ميزان

 8 288 اصالً  848 4. اصالً  1

 .1 8166 خيلي کم 848 84 خيلي کم 8

 8.41 .41. کم 8846 1.4 کم .

 348. 6128 متوسط .4.. .13 متوسط .

 1.48 8.18 زياد 1.42 38 زياد 8

 48. .34 خيلي زياد .84 83 خيلي زياد 6

 8 82. کامالً  41. 81 کامالً  3

  144 166.6 کل 144 843 کل

 ( ..6، ص 1.21)ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، 

                                                 

به نظر شما هر كدام از خصوصياتي كه نام مي برم تا چه . سئوالي كه اين متغير مي سنجد عبارت است از: 1 

 اندازه در بين مردم رواج دارد؟ )پاي بندي به قول و قرار(
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بررسي داده هاي مندرج در جدول فوق حكايت از آن دارد كه در اردبيل در مقايسه با 

در حد باالتري قرار دارد. « پاي بندي مردم به قول و قرار»ديگر مراكز استاني كشور، ميزان 

را در حد بسيار بسيار بااليي « پاي بندي مردم به قول و قرار»مثال، اردبيلي هايي كه ميزان براي 

درصد نمونه مورد مطالعه را شامل مي شوند، در حالي كه اين ميزان در  431ارزيابي كرده اند 

پاي بندي مردم به قول و »درصد بوده است. همچنين اردبيلي هايي كه ميزان  2ساير استانها 

درصد نمونه مورد مطالعه را شامل مي شود، در 333را در حد خيلي زياد ارزيابي كرده اند « ارقر

درصد بوده است. در كل، اردبيلي ها در اين ويژگي  432حالي كه اين ميزان در ساير استانها 

  اخالق كار اسالمي، همچون موارد پيشين، در سطح نسبتاً باالتري از ميانگين كشوري قرار دارند.

تصور آنها از »در حقيقت اتكاء باورهاي اجتماعي اقتصادي اردبيلي ها به مذهب از داليل اصلي 

 است.« باال بودن ميزان پايبندي مردم به قول و قرار

 

 قا  روشهاي غي  اخ قي جمع يوري ث وت و همكاري و رقابت در محيط كار 

، يكي از «مي اخالق كارمحركهاي اسال»و « اهميت مقوله مذهب در زندگي»عالوه بر  

قبح روشهاي غير اخالقي جمع آوري »مولفه هايي كه مي تواند نشانگر اخالق كار اسالمي باشد، 

قبح روشهاي غير اخالقي جمع آوري ثروت و »است.  « ثروت و همكاري و رقابت در محيط كار

ليكن از آنجا كه  بوسيله مولفه هاي مختلفي قابل مطالعه است،«  همكاري و رقابت در محيط كار

امكان انجام مطالعات ميداني مجزا و عميق در طرح آمايش استان اردبيل امكان ناپذير است، لذا 

بسنده كرده و از درون داده هاي «  پيمايش ملي ارزشها و نگرشها»به داده هاي توليد شده در 

مي توانند داللت بر  اين پيمايش مولفه هايي انتخاب شده اند كه به شكل مستقيم يا غير مستقيم

قبح روشهاي غير اخالقي جمع آوري ثروت و همكاري و  »باور افراد جامعه مورد مطالعه به 

ميزان رواج تقلب و »داشته باشند. اين مولفه ها عبارتند از: باور افراد به «  رقابت در محيط كار

و « سي در سطح جامعهميزان رواج تملق و چاپلو»، باور افراد به «كالهبرداري در سطح جامعه

حال به بررسي هر «. ميزان جدي و مهم بودن مسئله پارتي بازي در جامعه كنوني»باور افراد به 

 يك از مولفه هاي سه گانه فوق مي پردازيم.

 

 «ميزان رواج تقلب و ك ها داري در سط  جامعه»

ه اردبيلي ها نشان مي دهد ك« پيمايش ملي ارزشها و نگرشها»يافته هاي بدست آمده از  

در مقايسه با ساكنين ساير مراكز استاني، كمتر به اين امر باور دارند كه در جامعه تقلب و 

كالهبرداري رواج دارد. البته ذكر اين نكته حائز اهميت است كه در كل ساكنين شهر اردبيل 
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نسبتاً بااليي همانند ساكنين ديگر مراكز استاني ميزان تقلب و كالهبرداري در جامعه را در سطح 

برآورد مي كنند، ليكن مقايسه اردبيلي ها با ساكنين ديگر استانها، نشانگر تفاوتهايي در اين 

توزيع پاسخگويان  (،1-24)برآورد ميان اردبيلي ها و ساكنين ديگر مراكز استاني است. جدول 

ن را نشا« جامعهميزان رواج تقلب و كالهبرداري در سطح »اردبيلي بر حسب ميزان باور آنها به 

 دهد.مي

 
 ،1: ميزان رواج تقلب و کالهبرداري در سطح جامعه(1-.8)جدول 

 کل مراکز استانها اردبيل رديف

 درصد تعداد ميزان درصد تعداد ميزان

 .4. 388 اصالً  643 .. اصالً  1

 48. .34 خيلي کم 848 82 خيلي کم 8

 .84 1881 کم 1.41 31 کم .

 1.41 8126 توسطم 1848 .6 متوسط .

 8842 861. زياد 8241 1.8 زياد 8

 8841 2.4. خيلي زياد .8 116 خيلي زياد 6

 1441 .162 کامالً  1441 81 کامالً  3

  144 16681 کل 144 848 کل

 ( .68، ص 1.21)ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، 

 

 « ازي در جامعه كنونيميزان جدي و مه: بودن مسئله پارتي ب»

قبح روشهاي غير اخالقي جمع آوري ثروت و »از ديگر مولفه هايي كه مي تواند داللت بر  

ميزان جدي و مهم بودن مسئله پارتي بازي در جامعه »باشد، « همكاري و رقابت در محيط كار

« نگرشها پيمايش ملي ارزشها و»از نظر فرد مورد مطالعه است. داده هاي موجود در « كنوني

حكايت از آن دارد كه اردبيلي ها در مقايسه با ساكنين ديگر استانهاي كشور، معضل پارتي بازي 

توزيع پاسخگويان اردبيلي به يكي از سئواالت طرح  (1-23)را بيشتر احساس مي كنند. جدول 

 را نشان مي دهد. « پيمايش ملي ارزشها و نگرشها»
 

                                                 

به نظر شما هر كدام از خصوصياتي كه نام مي برم تا چه ت از: . سئوالي كه اين متغير مي سنجد عبارت اس1 

 اندازه در بين مردم رواج دارد؟ )تقلب و كالهبرداري(



لاردبی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان                                        سازمان برنامه و بودجه کشور                        

 73

 ودن مسئله پارتي بازي در جامعه: ميزان جدي و مهم ب(1-88)جدول 

 کل مراکز استانها اردبيل رديف

 درصد تعداد ميزان درصد تعداد ميزان

 443 114 اصالً  148 6 اصالً  1

 148 .84 خيلي کم .14 3 خيلي کم 8

 41. 813 کم .84 83 کم .

 2 2..1 متوسط 1448 88 متوسط .

 443. ..81 زياد 8341 1.8 زياد 8

 642. 61.2 خيلي زياد 8341 1.8 دخيلي زيا 6

 1846 833. کامالً  8343 1.8 کامالً  3

  144 16383 کل 144 818 کل

 ( ..3، ص 1.21)ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، 

 

درصد ساكنين ديگر مراكز  5331درصد اردبيلي ها و  5133همانطوريكه مشاهده مي شود، 

را در سطح زياد، خيلي « ن جدي و مهم بودن مسئله پارتي بازي در جامعه كنونيميزا»استاني، 

زياد و كامالً زياد ارزيابي كرده اند. بررسي دقيق تر جدول فوق نشانگر آن است كه هر چند در 

ميزان فوق الذكر اردبيلي ها در حد اندكي پايين تر از ساكنين ساير مراكز استاني قرار دارند، 

در نزد اردبيلي ها « جدي و مهم بودن مسئله پارتي بازي در جامعه كنوني»حساس ليكن شدت ا

 بيشتر از ساكنين ساير مراكز استاني است. 

 

 «ميزان رواج تملق و چاپلوسي در سط  جامعه»

قبح روشهاي غير اخالقي جمع ميزان »سومين و آخرين مولفه اي كه جهت شناخت  

مورد استفاده قرار گرفته است، مولفه باور فرد « يط كارآوري ثروت و همكاري و رقابت در مح

توزيع پاسخگويان  (1-23)است. جدول « ميزان رواج تملق و چاپلوسي در سطح جامعه» به 

 اردبيلي به سئوال مربوطه را نشان مي دهد. 
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 1ميزان رواج تملق و چاپلوسي در سطح جامعه (:1-86)جدول 

 کل مراکز استانها اردبيل رديف

 درصد تعداد ميزان درصد تعداد ميزان

 . .66 اصالً  843 88 اصالً  1

 48. 346 خيلي کم .64 8. خيلي کم 8

 842 16.1 کم .1.4 62 کم .

 .134 8238 متوسط 8148 111 متوسط .

 141. 8133 زياد 8.41 188 زياد 8

 .8.4 488. خيلي زياد 8448 148 خيلي زياد 6

 841 1881 کامالً  .24 8. کامالً  3

  144 166.4 کل 144 846 کل

 ( .68، ص 1.21)ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، 

 

باور بنابر اطالعات مندرج در جدول فوق، مي توان ادعا كرد كه با وجود نسبتاً باال بودن 

ها در مقايسه با ساير  ، اردبيلي«ميزان رواج تملق و چاپلوسي در سطح جامعه»اردبيلي ها به 

درصد  2334ارتي دقيق تر، هموطنان از وضعيت نسبتًا بهتري برخوردار مي باشند. به عب

را درسطح كم، خيلي كم و يا هيچ « ميزان رواج تملق و چاپلوسي در سطح جامعه»ها اردبيلي

درصد  15ا ارزيابي كرده اند و اين درحاليست كه همين ميزان براي بقيه هموطنان ايراني تنه

 بوده است. 

ميزان رواج »، «ميزان رواج تملق و چاپلوسي در سطح جامعه»ارزيابي وضعيت سه مولفه 

ميزان جدي و مهم بودن مسئله پارتي بازي در جامعه »و « تقلب و كالهبرداري در سطح جامعه

ثروت و قبح روشهاي غير اخالقي جمع آوري ميزان »، به مثابه مولفه هايي براي سنجش «كنوني

، حاكي از آن است كه  وضعيت رعايت بخشي از اخالق كار « همكاري و رقابت در محيط كار

اسالمي در استان اردبيل بهتر از ساير استانهاي كشور است و فرهنگ اسالمي كار در جامعه 

 اردبيل در سطحي نسبتاً باالتر از ميانگين سطح كشوري مي باشد.

 

  سنتي اي انيمتغي هاي م بوط به اخ ق كار 

همانطوريكه در بخش نظري اين گزارش قيد شد، يكي از ابعاد سه گانه فرهنگ و اخالق 

است. براي بررسي اين بعد از ابعاد سه گانه « سنتي ـ ايراني اخالق كار»كار در كشور، بعد 

نتي اهميت مقوله خانواده س»فرهنگ و اخالق كار، از سه مولفه استفاده شده است كه عبارتند از: 

مولفه اول و «. احساس ناامني اقتصادي»، و «اخالق كار مردساالر»، «در شكل دهي به اخالق كار
                                                 

به نظر شما هر كدام از خصوصياتي كه نام مي برم تا چه . سئوالي كه اين متغير مي سنجد عبارت است از: 1 

 اندازه در بين مردم رواج دارد؟ )تملق و چاپلوسي(



لاردبی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان                                        سازمان برنامه و بودجه کشور                        

 75

و مولفه سوم، « نهاد خانواده سنتي ايراني»دوم داللت بر تاثير پذيري فرهنگ و اخالق كار از 

يك از دارد. حال هر « نهاد سياسي سنتي ايراني»داللت بر تاثير پذيري فرهنگ و اخالق كار از 

 اين مقوالت را مورد بررسي قرار مي دهيم. 

 

 «اهميت مقوله خانواده سنتي در شك  دهي به اخ ق كار»

اهميت »، مولفه «اخالق كار سنتي ايراني»همانطوريكه ذكر شد يكي از مولفه هاي گوياي  

زشها و پيمايش ملي ار»است. يكي از سئواالت « مقوله خانواده سنتي در شكل دهي به اخالق كار

را از نظر پاسخگو مي سنجد. « خانواده»به سئوالي اختصاص دارد كه ميزان اهميت « نگرشها

پيمايش ملي ارزشها و »توزيع پاسخگويان اردبيلي به يكي از سئواالت طرح  (،1-23)جدول 

 را نشان مي دهد. « نگرشها

 
 1ميزان اهميت خانواده در زندگي فرد (:1-83)جدول 

 مراکز استانهاکل  اردبيل رديف

 درصد تعداد ميزان درصد تعداد ميزان

 441 .1 اصالً  4 4 اصالً  1

 448 4. خيلي کم 4 4 خيلي کم 8

 .44 64 کم .44 8 کم .

 148 .8. متوسط 848 .1 متوسط .

 1442 1281 زياد 1846 68 زياد 8

 48.. 8384 خيلي زياد 848. 163 خيلي زياد 6

 .884 .221 کامالً  8148 863 کامالً  3

  144 16211 کل 144 .81 کل

 (.28، ص 1.21)ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، 

 

يافته هاي مندرج در جدول فوق نشانگر آن است كه خانواده امري بسيار مهم براي 

اد، خيلي زياد و درصد اردبيلي ها ميزان اهميت خانواده را زي 33اردبيلي ها مي باشد، بطوريكه 

يا كامالً زياد برآورد مي كنند. بررسي داده هاي ساير استانها و مقايسه آنها با وضعيت استان 

اردبيل حكايت از آن دارد كه تفاوت چشمگيري از اين لحاظ مابين اردبيلي ها و ساكنين مراكز 

 ساير استانها وجود ندارد.

                                                 

اگر اجازه بدهيد ميل دارم نظر شما را در مورد اهميت ئوالي كه اين متغير مي سنجد عبارت است از: . س1 

موضوعاتي مثل كار، خانواده، مذهب و سياست بدانم. يك به يك مي پرسم، لطفاً بگوئيد هر كدام تا چه اندازه 

 براي شما اهميت دارد؟ )خانواده(
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 «اخ ق كار م دساالر»

والي دال بر تمايز جنسيتي كار مورد سنجش قرار گرفته است. اين مولفه بواسطه سئ  

كار بيرون منزل وظيفه مردانست و » سئوال مدبوطه عبارت است از اينكه: بعضي ها معتقدند 

 (1-25)، شما با اين نظر بيشتر موافقيد يا مخالف؟ جدول «زنان وظيفه شان خانه داري است

 را نشان مي دهد. توزيع پاسخگويان اردبيلي به اين سئوال 

 
 1: ميزان باور به نابرابري جنسيتي در کار(1-82)جدول

 کل مراکز استانها اردبيل رديف

 درصد تعداد ميزان درصد تعداد ميزان

 88 848. خيلي کم 8148 142 خيلي کم 1

 .84. 3181 کم 48.. 132 کم 8

 843 8.8 تاحدي 648 .. تاحدي .

 .844 1... زياد 8648 1.8 زياد .

 .64 1438 خيلي زياد 11 86 خيلي زياد 8

  144 16328 کل 144 814 کل

 (.18، ص 1.21)ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، 

  

« اخالق كار مردساالر»يافته هاي جدول فوق، به شكل جالب توجهي نشانگر آن است كه 

درصد اردبيلي هاي مورد  3333رار دارد، بطوريكه در بين اردبيلي ها در سطح نسبتاً بااليي ق

مطالعه به سئوال فوق پاسخ موافق و يا كامالً موافق داده اند. اين درحاليست كه ميانگين اين 

اخالق كار »درصد مي باشد. براي بررسي دقيق تر  2335نسبت براي ساير استانهاي كشور 

سئوال فوق را با متغيرهاي شناسايي تقاطع داده در بين اردبيلي ها، نوع پاسخ آنها به « مردساالر

 با متغيرهاي شناسايي معلوم شود. « اخالق كار مردساالر»ايم تا ارتباط 

 

                                                 

كار بيرون منزل وظيفه مردانست و زنان » بعضي ها معتقدند رت است از: . سئوالي كه اين متغير مي سنجد عبا1 

 ، شما با اين نظر بيشتر موافقيد يا مخالف؟ «وظيفه شان خانه داري است
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 «متغيرهاي شناسايي»با « ميزان باور به نابرابري جنسيتي در کار»تقاطع متغير  (: 1-88)جدول 

 متغبر

 

 

 نگرش

 تاهل فعاليت سواد سن جنسيت

رد
م

 

ن
ز

 

ـ88
18 

.
8

ـ
.

4
 

84 
اال

ه ب
ب

 

اد
سو

ي 
ب

 

ي
دائ

ابت
طه 

وس
مت

 

لم
ديپ

ي 
عال

ل 
اغ

ش
ار 

يك
ب

ار 
 د

نه
خا
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رد
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ل 
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مت
 

 .8 6846 848. 63 8842 8148 8148 6848 .624 8842 .884 148. .84. .884 6448 6442 8446 کم

 848 248 1248 248 .64 848 46. 1448 .64 348 .64 848 . 41. 243 848 346 متوسط

 142. 8248 .64. 8.48 348. 848. 42.. 8.48 .884 .84. .14. 8848 643. 46.. 442. 43.. 142. يادز

پاسخ 

 معتبر

8.3 83. 86. 138 38 148 148 16. 38 .6 1.4 33 184 8. 11 138 .82 

 441.4 .4411 -.4483 44122 .4414 آماره

سطح 

 معناداري

44463 44448 444 44114 44443 

 ( ..18، ص 1.21رش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، )ارزشها و نگ

 

بررسي داده هاي مندرج در جدول فوق حكايت از آن دارد كه سن، سواد و وضعيت تاهل 

اخالق كار »اردبيلي ها تاثير دارد. بطوريكه با افزايش سن ميزان « اخالق كار مردساالر»بر ميزان 

اخالق »فزايش يافته و برعكس با افزايش ميزان تحصيالت، ميزان در بين اردبيلي ها ا« مردساالر

كاهش مي يابد. همچنين يافته ها حاكي از آن است كه متاهلين در مقايسه با « كار مردساالر

 برخوردارند. « اخالق كار مردساالر»مجرد ها از ميزان بيشتري از 

 

 «اثساس ناامني اقتصادي»

احساس ناامني »جش فرهنگ كار سنتي ايراني، ميزان يكي از مولفه هاي مناسب براي سن

، يكي از سئواالت « پيمايش ملي ارزشها و نگرشها»از جانب فرد مي باشد. با بررسي « اقتصادي

در شرايط فعلي، »اختصاص دارد كه عبارت است از: « احساس ناامني اقتصادي»اين پيمايش به 

«. كار و فعاليت اقتصادي سرمايه گذاري كنند؟مردم تا چه اندازه مي توانند بدون نگراني در 

 توزيع پاسخگويان اردبيلي به اين سئوال را نشان مي دهد.  (،1-34)جدول 
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 1: ميزان احساس امنيت اقتصادي(1-4.)جدول 

 کل مراکز استانها اردبيل رديف

 درصد تعداد ميزان درصد تعداد ميزان

 43. .88 اصالً  46. 12 اصالً  1

 1.41 8188 خيلي کم 8 8. کم خيلي 8

 8443 61.. کم 1642 .2 کم .

 43.. .8.6 متوسط .64. 128 متوسط .

 .184 1.8. زياد 81 148 زياد 8

 .34 1184 خيلي زياد 2 4. خيلي زياد 6

 841 8.. کامالً  848 86 کامالً  3

  144 .1684 کل 144 844 کل

 (.1.1، ص 1.21ايش در اردبيل، )ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيم

 

« احساس ناامني اقتصادي»نكته جالب توجهي كه از جدول فوق مي توان استنتاج كرد، 

درصد از  3432كمتر اردبيلي ها در مقايسه با ساير هموطنانمان مي باشد. به عبارت دقيق تر، 

يط فعلي، مردم تا چه اندازه در شرا» اردبيلي ها پاسخ زياد، خيلي زياد و يا كامالً زياد به سئوال 

داده اند. اين نسبت « مي توانند بدون نگراني در كار و فعاليت اقتصادي سرمايه گذاري كنند؟

مي باشد. با اين اوصاف، در كل ميانگين  2533براي ساكنين در ساير مراكز استاني كشور 

يراني در سطح نسبتاً چه در ميان اردبيلي ها و چه ساير هموطنان ا« احساس ناامني اقتصادي»

بااليي مي باشد، كه داللت بر تجربه دخالتگري دولت در حوزه هاي اقتصادي و وجود ناامني 

اقتصادي براي فعاالن مستقل اقتصادي است. براي بررسي دقيق تر، اين ويژگي سنتي ـ ايراني 

اي شناسايي تقاطع اخالق كار در بين هم وطنانمان، پاسخهاي اردبيلي ها به سئوال فوق با متغيره

 داده شده است. 

  

                                                 

در شرايط فعلي، مردم تا چه اندازه مي توانند بدون نگراني . سئوالي كه اين متغير مي سنجد عبارت است از: 1 

 سرمايه گذاري كنند؟در كار و فعاليت اقتصادي 
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 «متغيرهاي شناسايي»با « ميزان احساس امنيت اقتصادي»تقاطع متغير  (: 1-1.)جدول 

 متغبر

 

 

 نگرش

 تاهل فعاليت سواد سن جنسيت

رد
م

 

ن
ز

 

ـ88
18 

.
8

ـ
.
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84 
اال

ه ب
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سو
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ي
دائ

ابت
طه 

وس
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اغ

ش
ار 
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ب

ار 
 د

نه
خا

 

ل
ص

مح
ته 

شس
زن

با
 

رد
مج

 

م
ل

اه
ت

 

 448. 8642 .834 43.. .14. 8248 8.46 42.. .884 .884 843. 8648 8643 148. 8242 446. 8241 کم

 48.. 843. .64. 4. 46.. 348. 648. 3. 643. 846. 843. 142. .4.. .4.. 848. 3. 843. متوسط

 46.. 48.. .64. .884 41.. 46.. 248. .824 2. 8. 46.. 146. 4. 848. 148. 848. 648. زياد

پاسخ 

 معتبر

8.8 868 864 168 38 82 14. 16. 38 .6 186 32 128 88 11 138 .12 

 44481 44436 .4444 444.8 444.4 آماره

سطح 

 معناداري

44668 44..3 44888 44638 44883 

 (.1.8، ص 1.21) ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، 

 

دول فوق حاكي از آن است كه هيچ يك از متغيرهاي شناسايي داده هاي مندرج در ج

ندارند و اين احساس در بين همه اردبيلي ها « احساس ناامني اقتصادي»رابطه معناداري با متغير 

 با همه ويژگي هاي متفاوت سني، جنسي و... باال مي باشد. 
ستان اردبيل گواه بر آن بررسي ابعاد سه گانه اخالق كار و مولفه هاي دوازده گانه آن در ا

ارزش اخالقي ـ ذاتي مثبتي و انجام كار از  هنجار محسوب شده "كار"در اين استان  است كه
فرهنگ و اخالق كار در استان  برخورداراست؛ بطوريكه مي توان اين ادعا را مطرح ساخت كه

ده اي از فرهنگ و اردبيل در سطح نسبتاً بااليي قرار دارد. فرهنگ كار اردبيلي ها تركيب پيچي
است؛ با اين وجود آنچه كه بوضوح مي توان « سنتي ـ ايراني»و « اسالمي»، «مدرن»اخالق كار 

در خصوص فرهنگ كار و اخالق كار در استان اردبيل و  بويژه در شهر اردبيل متذكر شد، 
 اهميت تاثير مذهب بر ارزشها و هنجارهاي كار است. 

در شهر اردبيل، يافته ها نشان داد كه مقوالت كار/ در تحليل بعد مدرن اخالق كار 
بيكاري براي اردبيلي ها از اهميت بااليي برخوردار مي باشند. همچنين داده ها نشان داد 

ها داراي اين تصور هستند كه تالش و جديت زيادي در حوزه فعاليت اقتصادي دارند. اردبيلي
د مدرن اخالق كار در بين لب توجه بعنگرش منفي به اوقات فراغت نيز از جنبه هاي جا

ها بشمار مي رود. با وجود موارد فوق، رواج اندک ارزشهاي عام گرايانه در محيط كار  به اردبيلي
بعد مدرن اخالق كار در اين استان و بويژه در شهر اردبيل ديدگاهي ديگر مي بخشد. مشاهدات 

و بويژه در شهر اردبيل نيز حاكي  ميداني صورت گرفته در خصوص فرهنگ كار در سطح استان
از آن است كه سخت كوشي اردبيلي ها در حوزه فعاليت كاري با انضباط سخت و خشك همراه 

 نيست. 
در حقيقت، جنبه هاي مدرن اخالق كار در نزد اردبيلي ها بيش از آنكه ناشي از عقالنيت 

ي در ظاهري هماهنگ با مدرن باشد، تبلوري از آموزه هاي مستقيم مذهب اسالم و سنت آذر
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اخالق كار مدرن است. در واقع چنانچه جنبه هاي مختلف بعد مدرن اخالق كار در استان 
اردبيل و بويژه شهر اردبيل مورد كنكاش قرار گيرد، اين نتيجه حادث خواهد شد كه جنبه هاي 

ي همبسته است. مدرن اخالق كار در نزد اردبيلي ها، با آموزه هاي ديني ـ سنتيِ فعاليت اقتصاد
همانطوريكه در فصل اول اين گزارش ذكر شد، موقعيت تجاري شهر اردبيل در مسير تجارت 
بين امپراطوريهاي روسيه، عثماني و صفويه در طول تاريخ، فعاليت اقتصادي در شهر اردبيل را 

داده  بيشتر بسوي تجارت )و تا حدود اندكي بسمت فعاليتهاي اقتصادي توليد خرده كااليي( سوق
است. در چنين شرايطي، كار يدي از ارزش ذاتي اندكي براي ساكنين شهر اردبيل برخوردار شده 
است و اين در حاليست كه كار يدي سخت در پروتستانتيسم كه منشاً اخالق كار مدرن بشمار 
مي رود جايگاهي واال داشت و لوتر به عنوان يكي از مبلغان پروتستانتيسم، تجارت را حاوي 

زش ذاتي نمي دانست. براي اردبيلي ها انباشت ثروت، به مثابه ارزشي اقتصادي اجتماعي، هر ار
چند با تالشي مجدّانه همراه بوده است، ولي آن به هيچ وجه در ارتباط با سازماندهي، انضباط 
كاري سخت و شكل گيري سازمانهاي توليدي و اشكال مديريت عقالنيِ فعاليت اقتصادي نبوده 

ر واقع، سخت كوشي، پشتكار، قناعت و ثروت اندوزي در بين اردبيلي ها با سازماندهي، است. د
مديريت عقالني و انضباط ناشي از عقالنيت فعاليت توليدي همراه نمي باشد و لذا آنها را نمي 

سود توان نشانه هايي از وجود اخالق كار مدرن دانست. همانطوريكه وبر خاطر نشان مي سازد، 
كار سخت و سازماندهي و تدبير عقالني اساس اخالق كار مدرن )پروتستاني( است حاصل از 
( و اين درحاليست كه اردبيلي ها با وجود دارابودنِ 23:1354، در معيدفر، 1351،  1)يانكلويچ

سخت كوشي و پشتكار و ميل به ثروت اندوزي، همانند ساكنين ساير استانهاي كشور فاقد 
كار، نظام پيچيدة كار، مديريت عقالنيِ فعاليت اقتصادي و خلق سازمانهايِ سازماندهيِ فرا فرديِ 

كارِ فرا فردي هستند. هر چند در بين اردبيلي ها كار سخت احترام اجتماعي به همراه مي آورد و 
انباشت ثروت مادام كه با فعاليت هوشيارانه و مجدّانه در يك حرفه همراه باشد اخالقاً مجاز 

ليكن ايدئولوژي قاعده مندي و نظام منديِ كار )بويژه در سطح فرا فردي(،  شمرده مي شود،
انضباط سخت در كار جمعي، سازماندهي كار در سطحي فرا فردي و ظهور سازمانهاي جمعي 
توليد كه با عقالنيت و رواج هنجارهاي عام و رسمي همراه باشد در سطح جامعه اردبيل بچشم 

 نمي خورد. 
( خاطر نشان مي سازد، 25:1354، در معيدفر، 1353يي )مك كوبي، همانطوريكه مك گو

يكي از مهمترين مشخصه هاي اخالق كار مدرن اهميت يافتن دانش علمي در فعاليت كاري، 
توجه به مهارتِ قابل انتقال و سازمان دادن به راههاي انتقال اين مهارت ها و در نتيجه اهميت 

ا در فعاليت كاري است. همانطوريكه مي دانيم، ساختار اقتصاد يافتن تعليم و تربيت و كاربرد آنه
دوپارچه كشور )اقتصاد نفتي/ بومي( در صد سال اخير بگونه اي در كشور عمل كرده است كه 
اقتصاد بومي )در اينجا بازار( با مهارت علمي در حوزه كار ارتباط بسيار اندكي دارد. بررسي ها 

                                                 
1 - Yankolvich 
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سازمان "و مهارت كاريِ قابل انتقال و تالش براي انتقال حاكي از آن است كه اهميت دانش 
، در كل جامعه ايراني و از جمله در جامعه اردبيل در سطح بسيار پاييني قرار داشته و 1آن "يافته

به جاي آن انتقال مهارت در قالب رابطه استاد شاگردي )الگوي كار پدرساالر( صورت مي گيرد. 
مبناي  "كار"از آن است كه هنوز هم در بين اردبيلي ها  همچنين بررسي هاي ميداني حاكي

اصلي شكل گيري سلسله مراتب اجتماعي قلمداد نمي شود )در حالي كه نتيجه رواج اخالق كار 
مدرن در جامعه، شكل گيري سلسله مراتب اجتماعي بر مبناي كار فرديست(. در واقع، تشخّص 

در سطح استان اردبيل و حتي شهر اردبيل كه نمادي از حاكميت مهارت و كار فردي است، 
هنوز در سطح بسيار نازلي قرار دارد و اساساً هويت افراد از گروه هاي خوويشاوندي و خانواده 
تعيين مي شود، كه خود گواه بر ميزان پايين حاكميت اخالق كار مدرن به همراه ايدئولوژي 

فته ها، مجدداً توجه را به حاكميت اخالق ليبرالي همبسته با آن است. اين نكته در كنار ساير يا
 كار مردساالر ـ پدرساالر در سطح استان اردبيل جلب مي كند. 

از ديگر يافته هايي كه مي تواند ما را به اخالق كار موجود در سطح استان آگاه سازد، 
ا جايگاه زنان در ساختار اشتغال استان است. همانطوريكه مي دانيم محافظه كاري فرهنگي ب
اخالق كار پدر ساالر ـ مرد ساالر رابطه نسبتاً قويي دارد. چنانچه در جامعه اي ميزان اشتغال 
زنان در سطح پاييني قرار داشته و آنهم اختصاص به مشاغل خاصي )آموزشي، درماني( داشته 

مي  باشد، آن جامعه به احتمال زياد از ميزان قابل توجهي از اخالق كار مردساالر سنتي برخوردار
باشد. در واقع، ادعاي فوق داللت بر اين نكته دارد كه در چنين جامعه اي زنان ميل بااليي به 
كار خانه و يا اشتغال در مشاغل مرتبط با نقش هاي جنسيتي )معلمي، پرستاري كه با نقش هاي 

داده هاي مادري و همسري همبسته است( دارند. همانطوريكه در صفحات پيش مشاهده شد، 
در سطح استان اردبيل نشانگر ميزان "ارزشها و نگرش هاي ايرانيان"پيمايش آمده از  بدست

بررسي ويژگيهاي ساختار  باالي باور اردبيلي ها به نابرابري جنسيتي در كار مي باشد. همچنين،
 2دهدمينشان  1353تا  1333بخشي و رشته فعاليتي اشتغال در استان و روند تحول آن در دهه

شي و رشته فعاليتي اشتغال براي مردان و زنان شاغل استان متفاوت است؛ بطوريكه ساختار بخ

                                                 

. براي مثال در كشور فرانسه بسياري از رستورانهاي معتبر با اكول ها و مراكز آموزش علمي در ارتباط قرار 1 

داشته و دانشجويان يا كارآموزان آن اكول ها و آموزشگاهها براي دوره كارآموزي در اين رستورانها دوره هايي 

 آن طريق بر مهارت و دانش خود در زمينه طبخ و سرويس دهي به مشتريان بيفزايند.را مي گذرانند تا از 
هزار  113، از كل شاغالن استان اردبيل حدود 1353. بر پايه نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 2

ار هز 3/143درصد( در بخش صنايع و معادن و  2/23هزار نفر ) 3/34درصد( در بخش كشاورزي،  5/31نفر) 
هزار نفر  1/4در بخش خدمات مشغول كار هستند، ضمن اين كه بخش اقتصادي محل اشتغال درصد( 3/44نفر)
از شاغالن نيز نامشخص يا اظهار نشده است. بر پايه اين ساختار كلي، بخش خدمات داراي نقش درصد( 2/1)

اراي كمترين ظرفيت اشتغالزايي بوده غالب در نظام اشتغال استان مي باشد و در مقابل ، بخش صنايع و معادن د
 و بخش كشاورزي در ميانه اين دو قرار دارد.
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درماني و  -شدت نسبي اشتغال زنان در فعاليتهاي كشاورزي، صنايع دستي، آموزشي، بهداشتي
ساير فعاليتهاي خدمات عمومي و اجتماعي بيشتر از آن براي مردان بوده و در ساير رشته 

اوت ساختار بخشي و رشته فعاليتي اشتغال در ميان مردان و زنان شاغل فعاليتها كمتر است. تف
برابر،  2شهري استان موجب شده است تا شدت نسبي اشتغال زنان در فعاليتهاي صنايع دستي 

برابر و در ساير  3/4در فعاليتهاي بهداشتي و درماني برابر ، 3/3در فعاليتهاي آموزشي 
برابر شدت نسبي متناظر آن براي مردان بوده و در  3/2عي فعاليتهاي خدمات عمومي و اجتما

مقابل، اهميت نسبي ساير فعاليتهاي اقتصادي براي اشتغال زنان شهري استان كمتر از آن براي 
مردان باشد. گذشته از فعاليتهاي خدماتي) اداري، آموزشي، بهداشتي و درماني و...( و فعاليتهاي 

شتغال زنان در نظامهاي اشتغال شهري و روستايي استان) و كشاورزي كه جايگاه اصلي سنتي ا
مي باشد، سهم نسبي قابل توجه زنان در فعاليتهاي صنايع دستي نشان ساير استانهاي كشور(

 دهنده اهميت نسبي فعاليتهاي صنعتي دستي و خانگي در ساختار اشتغال صنعتي استان مي باشد. 
اليتها در بين زنان و مردان استان اردبيل، به داده هاي فوق در خصوص توزيع جنسيتي فع

لحاظ جامعه شناختي، نشانگر دروني شدن نقش هاي جنسيتي فعاليت و در نتيجه نگرش جنسيتي 
زنان و مردان به انواع مختلف فعاليتها و تمايالت متفاوت زنان و مردان براي كار در رشته 

ي براي فعاليت زنان است كه بخوبي فعاليتهاي مختلف، و وجود كليشه هايي در جامعه سنت
مفروضات پيشگفته در خصوص ميزان باالي محافظه كاري فرهنگي و اخالق كار مردساالر در 
سطح استان اردبيل را تاييد مي نمايد. در حقيقت، ادعاي فوق بر حاكميت نوعي از اخالق كار 

ن عمل مي كند.  تحليل مردساالر سنتي داللت دارد كه در جامعه روستايي و شهري بطور يكسا
اخير در كنار داده هايي در خصوص ميزان رواج برخي از ابعاد اخالق كار مدرن )اهميت مقوله 
كار، سختكوشي، پشتكار، ديد منفي به اوقات فراغت( در سطح استان اردبيل مي تواند گواه بر اين 

ي ها به اوقات فراغت نكته باشد كه اهميت مقوله كار، سختكوشي، پشتكار و ديد منفي اردبيل
بيش از آنكه نشانگر و مولفه اي از اخالق كار مدرن باشد، با نقش هاي جنسيتي مردان براي 
مديريت اقتصاد خانوار و جايگاه برتر مردان در فعاليت توليدي ارتباط داشته و مي تواند بخشي 

ن نكته حائز اهميت از اخالق كار مردساالر موجود در فرهنگ آذري قلمداد شود. البته ذكر اي
است كه فرهنگ موجود در حوزه كار و فعاليت در سطح استان اردبيل، در گذر زمان تحت تاثير 

 فرهنگ عشايري سخت كوشي و پشتكار نيز قرار داشته است.
در خصوص ارزشهاي كار در جامعه اردبيل، ذكر اين نكته حائز اهميت است كه تورمي 

حاكميت سرمايه مالي )كه در پول بازي و زمين بازي بوضوح شدنِ اقتصاد در دهه هاي اخير و 
قابل مشاهده است( بر ساير اشكال سرمايه و از جمله بر سرمايه توليدي و صنعتي، ارزشهاي كارِ 

و روان شناسي اجتماعي كار را تغيير داده و كسب سود از راههاي غير  "سخت كوشي و پشتكار"
در رشد اقتصاد قاچاق و بازگشايي مرز . اين امر بويژه با سختكوشانه را بيشتر رايج ساخته است

مناطق مرزي استان )بيله سوار و گرمي( كه داراي روابط تجاري بيشتر با جمهوري آذربايجان و 
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تجارت چمداني هستند و همچنين در شهر اردبيل كه مركز سرمايه تجاري استان بشمار مي رود 
 قابل مشاهده است. 

هاي ارايه شده نشان داد، اخالق كار موجود در سطح استان اردبيل، همانطوريكه تحليل 
حتي زماني كه مولفه هايي از اخالق كار مدرن را نيز به نمايش مي گذارد، بشدت تحت تاثير 
فرهنگ مذهبي سنتي حاكم بر اجتماعات استان است. در واقع، اخالق كار و فرهنگ كار موجود 

از مذهب و سنت بوده و كمتر تحت تاثير ايدئولوژيهاي مدرن در سطح اين استان عمدتاً منبعث 
قرار دارد . خاطر نشان مي سازد كه وجود سازمانهاي دولتي، به مثابه سخت افزارهاي مدرنيته، 
نمي تواند نشانه حضور ايدئولوژي مدرن كار )قاعده مندي و نظام منديِ فعاليت اقتصادي( و 

افزارهاي مدرنيته( قلمداد شود چرا كه اين سازمانها در ظهور اخالق كار مدرن )بخشي از نرم 
سال گذشته )بويژه در دوره پهلوي پدر(  54نتيجه نوسازي از باال و بوسيله دولت نوساز در طي 

در سطح استان اردبيل شكل گرفته اند و به هيچ وجهه آنها را نمي توان تبلوري از مقوالت فهم 
فرهنگ كاري رايج در سطح استان قلمداد كرد. هنگامي كه از جمعي اردبيلي ها و نمادي عيني از 

و  1اخالق كار و ارزشها و هنجارهاي كار سخن به ميان مي آيد، مراد بخشي از ميان ذهنيت
الگوهاي ة فرهنگ جامعه )مقوالت فهم جمعي( است كه در حوزه كار وجود داشته و شكل دهند

ه فعاليت هاي كاري است. بررسي هاي ميداني و فكري و رفتاري افراد و نگرشهاي آنها در حوز
كيفي صورت گرفته نشان مي دهد در سازمانهاي به ظاهر مدرن در سطح استان اردبيل نيز 

تقدير گرايي باال، چشم و هم چشمي، عدم اعتماد مفرط ،ارجحيت منافع ارزشهاي سنتي ـ ديني )
ي و ريسك پذيري، پايين بودن فردي و آني به منافع جمعي،  عدم تمايل به شراكت اقتصاد

(  بر حوزه فعاليت كاري مسلط بوده و كمتر مي توان وجوه مدرن اخالق كار روحيه آنتروپرونري
 را در آنها مشاهده كرد.

تاثير  ،"ارزشها و نگرش هاي ايرانيان"پيمايش  پيشتر، بررسي داده هاي بدست آمده از  

يلي ها را تاييد كرد. اهميت مقوله كار در كنار مستقيم آموزه هاي ديني بر كنش اقتصادي اردب

امانت داري و پايبندي به قول و قرار، باور به قبح روشهاي غير اخالقي مقوله خانواده، انصاف، 

تامين درآمد در بين اردبيلي ها و ميزانهاي باالي آنها در مقايسه با ميانگين همان آماره ها در 

است كه سنت و دين مهمترين منابع اخالق كار و فرهنگ  ساير مراكز استاني كشور حاكي از آن

كار در نزد اردبيلي ها بشمار مي روند. در حقيقت، شايد بتوان اخالق كار موجود در سطح استان 

اردبيل را اخالق كار اسالمي ـ سنتي تعريف كرد. همانطوريكه در بخش نظري ذكر شد، در 

ز خانواده يك وظيفه ديني تلقي مي شود. اين اخالق اسالمي كار، انجام كار براي حمايت ا

درحاليست كه يافته ها نشان داد براي اردبيلي ها مقوله خانواده از اهميت قابل توجهي برخوردار 

مي باشد. همچنين در اسالم، كار و اخالق كار هرگز تنها از نقطه نظر اقتصادي مورد توجه قرار 

                                                 
1 . Intersubjectivity 
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اط با تكاليف و وظايف مذهبي قرار مي گيرند. در واقع، نگرفته و اساساً كار و اخالق كار در ارتب

اخالق اسالمي كار از خصيصه هاي اخالقي هر مسلمان بشمار مي رود كه در چارچوب دستورات 

قانون الهي قرار گرفته و ناظر بر رفتار اقتصادي وي است. بدين ترتيب، از منظر اسالمي پديده 

در اسالم فعاليت اقتصادي فارغ از مالحظات اخالقي  كار داراي جنبه اي اخالقي است؛ چرا  كه

(. داده هاي بدست 23: 1353مبتني بر عدالت به عنوان فعاليتي نامشروع تلقي مي شود )رشيدي،

در سطح استان اردبيل بوضوح نشانگر تاثير "ارزشها و نگرش هاي ايرانيان"پيمايش آمده از 

المي است. همانطوريكه پيشتر مشاهده شد، ميل پذيري اخالق كار اردبيلي ها از آموزه هاي اس

به برخي ارزشهاي اسالمي در كار همچون انصاف، امانت داري و پايبندي به قول و قرار، باور به 

قبح روشهاي غير اخالقي تامين درآمد داللت بر حضور مذهب در جهان كار دارد و حاكي از آن 

ني مذهبي حاكم است. اين يافته ها در كنار است كه بر حوزه فعاليت اقتصادي اردبيلي ها معا

اهميت مقوله مذهب وخانواده در سطح استان اردبيل مويد ادعاي فوق در حاكميت ارزشها و 

 هنجارهاي ديني در حوزه كار وفعاليت اقتصادي اردبيلي هاست. 

در نهايت خاطر نشان مي سازد كه ارزشها و هنجارهاي كار كه مولد عناصر شكل دهنده  

الق كار بشمار مي روند، در سطح جامعه اردبيل همانند ساير مراكز استاني كشور در حال اخ

تغيير مي باشد. همانطوريكه قبالً ذكر شد، اقتصاد تورمي و حاكم شدن سرمايه مالي )تجاري( بر 

اشكال مولد و صنعتي سرمايه، باعث شده است تا سرمايه داران مالي منطقه با انتقال سرمايه 

ز بخشي به بخش ديگر درآمدزايي كرده و عمالً اين اخالق كار را ترويج دهند كه به جاي خود ا

كار وفعاليت مي توان با تجارت آنهم بدون هر گونه كارسخت و مشقت آور درآمد هنگفتي 

بدست آورد. در واقع، با رشد روابط سرمايه داري در مناطق مختلف استان و بويژه در مراكز 

يت سرمايه مالي بر ساير اشكال سرمايه عمالً نوعي اخالق كار ليبرالي همبسته شهري، و با حاكم

با سرمايه مالي در سطح استان در حال رشد و گسترش مي باشد كه مي تواند مخل اخالق كار 

 اسالمي از پيش موجود باشد. 
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 : ميل به پيشرفت ، فرهنگ يادگيري، نوآوري و وسايل فرهنگي8-8-1

 

دبيات توسعه حاكي از آن است كه متفكرين بسياري در جهت تعريف بررسي تاريخي ا

مفهوم توسعه تالش كرده اند و نتيجه اين تالشها بوجود آمدن مكاتب نظري مختلف و گاه 

متضاد در توسعه است. بر همين مبنا، در بررسي ادبيات توسعه، يكي از مهمترين مسائل و 

نگاهي اجمالي به مكاتب موجود در مباحث  است. با« توسعه»مشكالت، مشخص كردن مفهوم 

توسعه، مي توان به سادگي به ايدئولوژيك بودن اين مكاتب و تاثير پذيري آنها از ارزشهاي 

تحليل  »، «2وابستگي»، «1نوسازي»پيشاعلمي واقف شد. اين مكاتب كه عمده ترين آنها مكاتب 

از زاويه ديدهاي مختلف، پديده  مي باشند،« 4مفصل بندي شيوه هاي توليد»و « 3نظام جهاني

، «نوسازي»تغيير اجتماعي در جوامع را مورد بررسي قرار مي دهند. در حالي كه براي مكتب 

مفهوم نوشدن جامعه )مدرنيزاسيون( و جايگزيني نهادهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي 

، در مكتب وابستگي تبعات جديد )مدرن( به جاي نهادهاي سنتي از اولويت بسيار برخوردار است

توسعه سرمايه داري در قالب توليد شدن توسعه نيافتگي مورد توجه است. در حالي كه در 

مكتب نوسازي بر رشد اقتصادي و عوامل مولد آن تاكيد مي شود، در مكتب وابستگي بر مفهوم 

توسعه،  فقر و عوامل موجد آن توجه مي شود. با اين پيش درآمد در خصوص مفهوم و مكاتب

اه اين و جايگ« يادگيري و نوآوري»، اهميت مقوله «3ميل به پيشرفت»حال به بررسي مفهوم 

 پردازيم.مباحث در ادبيات توسعه مي

 
 : ميل به پيشرفت، نوآوري و فرهنگ يادگيري1-8-8-1

مفاهيم موجود در ادبيات توسعه، در درون مكاتب نظري توسعه توليد شده و به همين 

اره هاي بنيادين آن مكتب وابسته مي باشند. مفهوم ميل به پيشرفت و اهميت مقوله دليل به گز

نوآوري و فرهنگ يادگيري در مباحث توسعه نيز از اين اصل مستثني نبوده و به اردوگاه نظري 

( كه از 353، ص 1335وابسته مي باشند. جامعه شناساني همچون دانيل لرنر )لرنر، « نوسازي»

فرايند تغيير اجتماعي »ن مكتب به شمار مي آيد، نوسازي را چنين تعريف مي كند: بنيانگذاران اي

به گونه اي كه كشورهاي كمتر توسعه يافته، خصائص معرّف جوامع توسعه يافته را كسب 

نوسازي را نوعي فرايند اجتماعي رواني »اينكلس، يكي ديگر از بنيانگذاران مكتب نوسازي، «. كنند

                                                 
1 . Modernisation school 
2 .dependency school 
3 . World system analysis 
4 . Articulation of modes of production 
5 . need for achievement 
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)ازكيا، « آن افراد نگرشها، ارزشها و عقايد مدرن شدن را كسب مي كنند مي داند كه در طي

، «آمادگي قبول انديشه هاي نو و آزمودن شيوه هاي جديد»(. اينكلس با تاكيد بر 24، ص 1333

توسعه « ميل به پيشرفت»( با تاكيد بر مفهوم 1331)مك كله لند،  و مك كله لند« علم گرايي»

 عوامل عيني/مادي بدانند آنرا تابع متغيرهاي ذهني/فرهنگي مي دانند.  را بيش از آنكه ناشي از

تابعيت پديده توسعه از عوامل ذهني/ فرهنگي، در ادبيات جامعه شناسي توسعه )مكتب  

نوسازي(، داللت بر آن دارد كه در توسعه يك جامعه، نخست تحوالتي در حوزه ارزشها و 

ذهن تك تك افراد جامعه حادث مي شود كه توسعة فرهنگ جامعه و در سطح خردتر در درون 

شرايط عيني و مادي جامعه را در سطح خرد و كالن در پي دارد. بدين ترتيب، توسعه در 

و اينكلس آنرا با مفهوم « ميل به پيشرفت»ذهنيت و فرهنگ كه مك كله لند آنرا با مفهوم 

معه در سطوح خرد و كالن طرح مي كند، عامل توسعه مادي و عيني جا« مدرن شدن انسان»

است كه با يك فاصله زماني واقع مي شود. به منظور بررسي دقيق تر مفاهيم ميل به پيشرفت، 

نوآوري و فرهنگ يادگيري، به توصيف اجمالي مطالعات مك كله لند و اينكلس مي پردازيم كه 

ديگري همچون منجر به اهميت تئوريك اين مفاهيم در ادبيات توسعه گشت و بعدها متفكرين 

راجرز و فاستر آنها را در مباحث جامعه شناسي توسعه روستايي و براي تحليل توسعه نيافتگي 

 روستايي جوامع جهان سوم بكار گرفتند. 

( با كنكاش در خصوص عوامل توسعه، به 1333مك كله لند در پژوهشي )مك كله لند، 

و « توسعه در هر جامعه است؟چه قشري باعث حدوث امر »طرح اين سئوال مي پردازد كه 

سپس اين سئوال را اينگونه پاسخ مي دهد: آنتروپرونرها )كارآفرين ها(. مك كله لند با شناسايي 

قشر اجتماعي موجد توسعه، مدعي مي شود كه آنچه كه كارآفرينها را وادار به فعاليت اقتصادي 

است. از « ميل به پيشرفت»ام اي به ن« ذهني ـ رواني»بيشتر و دقيق تر مي نمايد، يك ويژگي 

نظر مك كله لند، به دليل ميزان باالي اين ويژگي ذهني ـ رواني در كارآفرينها، آنها در 

مي باشند. « موفقيت در كار»فعاليتهاي اقتصادي شان بيش از آنكه به دنبال سود باشند به دنبال 

، «ميل قوي به پيشرفت» ،«خوب انجام دادن كار»در « ميل به پيشرفت»از نظر مك كله لند، 

تعريف مي شود. مك كله لند با اين جواب « يافتن راههاي جديد براي خوب انجام دادن كار»

 فرضي به سئوال آغازين، دو فرضيه را در دو سطح طرح مي كند: 

سطح فردي و خرد: كساني كه ميل به پيشرفت بيشتري دارند، از كساني كه ميل به  :الف()

 د داراي وضعيت اقتصادي به مراتب بهتري مي باشند.پيشرفت كمتري دارن

سطح ملّي و كالن: جوامعي كه در فرهنگشان ميل به پيشرفت بيشتري وجود دارد، از  :ب() 

جوامعي كه در فرهنگشان ميل به پيشرفت كمتري وجود دارد، از وضعيت توسعه يافتگي 

 بالتري برخوردار مي باشند.
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ساسي، كه از پيش زمينه مطالعات روانشناسي و روانشناسي مك كله لند يا اين دو فرضيه ا

اجتماعي وي بر مي خيزد، پژوهشي را در دو سطح سازمان مي دهد. نخست در سطح خرد و 

فردي بواسطه روش فرافكني و با نشان دادن برخي عكسها به نمونه هاي مورد مطالعه خود 

همزمان وضعيت اقتصادي آنها را مورد آنها را استخراج كرده و  « ميل به پيشرفت»ذهنيات و 

سنجش قرار مي دهد، و در سطح ملي و كالن از طريق مطالعه اي اجتماعي فرهنگي، به بررسي 

ادبيات رايج در جوامع ملي مورد مطالعه مي پردازد و همزمان سطح توسعه يافتگي اين جوامع را 

 نيز مورد سنجش قرار مي دهد. 

دو سطح خرد و كالن عبارت است از اينكه، در سطح  نتيجه مطالعات مك كله لند در

بيشتري دارند از وضع اقتصادي به مراتب بهتري « ميل به پيشرفت»خرد، افرادي كه 

بيشتري برخوردارند از وضعيت « ميل به پيشرفت»برخوردارند و در سطح كالن، ملتهايي كه از

مك كله لند، نخست در جامعه ميل  توسعه يافتگي به مراتب بهتري برخوردار مي باشند. به باور

سال توسعه اقتصادي ظاهر مي شود. در نهايت  34به پيشرفت افزايش مي بايد و عموماً بعد از 

مك كله لند با تاكيد بر دو نهاد خانواده و آموزش و پرورش مدعي است كه اين دو نهاد با توجه 

را اجتماعي كرده و هم در سطح در درونشان، كودكان « ميل به پيشرفت»به ميزان حضور عنصر 

 خرد و هم كالن شرايط را براي توسعه يا توسعه نيافتگي جامعه فراهم مي كنند.    

(، 1333اينكلس در مطالعه اي ديگر كه در سطحي بين المللي انجام شد )اينكلس، 

ه معرفي ميكند و بر اين باور است ك« انسانهاي مدرن»موجدان توسعه اقتصادي در جوامع را 

اين انسانها در هر جامعه اي كه ساكن باشند داراي خصائص و ويژگي هاي رواني اجتماعي و 

سئوالي را طراحي و در  344فرهنگي مشابهي مي باشند. اينكلس در اين مطالعه پرسشنامه اي 

سطحي بين المللي )در كشورهاي آرژانتين، پاكستان، شيلي، هند، نيجريه و اسرائيل ( مورد 

نفر از گروهها و اليه هاي اجتماعي  3444ر داد. نمونه هاي مورد مطاعه اينكلس آزمون قرا

مختلف بودند. نتيجه اين مطالعه تحربي نشان داد كه انسانهاي مدرن در همه اين جوامع داراي 

 خصوصيات مشترک زير مي باشند:

 باور بيشتر به علم .1

 وابستگي كمتر به چهره هاي اقتدار محلي .2

 آينده برنامه ريز براي .3

 داراي روحيه مشاركتي و خالق نسبت به زندگي .4

 پذيرنده ايده ها و تجربيات جديد ديگران .3

در واقع اينكلس بر اين باور است كه انسانهاي مدرن از ميزان باالي از عقالنيت 

برخوردارند كه خود را در قالب ويژگي هاي فوق نمايان مي سازد. به عبارتي ديگر، ويژگي پنهان 
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ج خصلت انسانهاي مدرن، ميزان باالي عقالنيت است. در نهايت اينكلس، عامل در پشت پن

مي داند. در واقع با افزايش ميزان « تحصيالت»مدرن شدن انسانها را در كشورهاي مختلف 

 تحصيالت و كتابخواني در جامعه، ميزان نوگرايي و مدرن شدن نيز افزايش مي يابد. 

اينكلس، همچون مك كله لند، فرهنگ يادگيري، همانطوريكه مالحظه مي شود، براي 

تحصيل، نوگرايي و نوآوري از علل اصلي توسعه هر جامعه اي مي باشد. در حقيقت هر دو متفكر 

از انگاره اي فرهنگي روانشناختي به بررسي نوسازي جامعه پرداخته و نوسازي را فرايندي 

ي نوسازي، جنبه هاي پوياي نوسازي را بر فرهنگي اجتماعي و روانشناختي مي دانند. انگاره فرهنگ

حسب ايجاد تغييرات در ساخت ارزشي هنجاري اجتماع، به ويژه مجموعه اي از ارزشها كه مانع 

و يا مشوق نوسازي مي شوند، بررسي مي كند. در اين انگاره، اهميت متغيرهاي ساختي انكار نمي 

به نوسازي مي شوند. طرفداران اين  شوند، بلكه ارزشهاي فرهنگي پيشنياز اساسي براي وصول

انگاره، به پيروي از نظريات ماكس وبر، سعي كرده اند مجموعه اي از ارزشهاي فرهنگي را كه 

 براي نوسازي جوامع در حال توسعه ضروري مي نمايند، مشخص كنند. 

پيريز بر اساس پژوهش خود درباره ارزشهاي مذهبي در شرق و تاثير بازدارندة آنها در  

توسعه اقتصادي، نتيجه گيري مي كند كه اصوالً آن نظام ارزشي كه نظمي مذهبي و كناره گيري 

از دنيا را براي وصول به رستگاري توصيه مي كند در برابر توسعة سازمان اجتماعي جديد و فن 

آوري داراي ديدي خصمانه است. همچنين بل شاو بر آن است كه مذاهب شرقي، به استثناي 

رزش زيادي براي تفريح، خرسندي، مشاركت در تفريح و مراسم و جشنها قايل اند و مسيحيت، ا

انداز و سرمايه گذاي تاثير مي گذارد و مانع از توسعة آنان گونه فعاليتها بر انگيزه هاي پس اين

(. بطور كلي طرفداران اين انگاره، بر اين نكته تاكيد دارند كه 132، ص 1333مي شود )شانون، 

 ي فرهنگي مذاهب شرقي مهمترين عامل بازدارنده در نوسازي جوامع آنان مي باشد. ارزشها

 
 : ميل به پيشرفت، نوآوري و فرهنگ يادگيري در استان اردبيل8-8-8-1

در سطح هر « فرهنگ يادگيري»و« نوآوري»، «ميل به پيشرفت»بررسي مفاهيم تئوريك 

حتي روانشناختي عميقي است كه در جامعه محلي نيازمند مطالعات اجتماعي، فرهنگي و 

چارچوب مطالعات آمايش غير ممكن مي نمايد. با توجه به محدوديتهاي پژوهش در خصوص 

مفاهيم فوق الذكر، اطالعات توليد شده توسط وزات فرهنگ و ارشاد اسالمي در سطح استاني، 

، مي تواند منبع  «اول رفتارهاي فرهنگي ايرانيان ـ موج»و  «پيمايش ملي ارزشها و نگرشها»يعني 

هاي مرتبط با فرهنگ يادگيري، نوآوري، ميل به ولي غير مستقيمي براي درک ويژگي مناسب

پيشرفت  و وسايل فرهنگي مورد استفادده در سطح استان اردبيل باشد. با كنكاش در داده هاي 

نوع »، «نيكتابخوا»جمع آوري شده از سطح استان اردبيل مي توان به داده هايي در خصوص 
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مطالعه روزنامه و »، «ميزان امانت گيري كتاب در سطح استان»، «كتابهاي موجود در خانه ها

ميزان دسترسي به تلويزيون و ميزان »، «ميزان دسترسي به راديو و ميزان استفاده از آن»، «مجله

دسترسي »، «ميزان استفاده از دستگاه ضبط صوت و نوع نوارهاي مورد استفاده»، «استفاده از آن

ميزان استفاده از سينما، تئاتر و ساير مراكز تفريحي »، «ميزان استفاده از رايانه»، «به ويدئو

دست يافت كه به نوعي نوگرايي و فرهنگ يادگيري و وسايل فرهنگي مورد استفاده « شهري

به ميزان  اهالي اين استان را نشان مي دهد و در نهايت مي تواند به شكل غير مستقيم داللتهايي

در سطح استان اردبيل داشته باشد. حال به بررسي هر يك از ويژگي هاي « ميل به پيشرفت»

فرهنگي فوق الذكر مي پردازيم تا به شناختي كلي از فرهنگ يادگيري، نوآوري، ميل به پيشرفت 

و وسايل فرهنگي مورد استفاده ساكنين اين استان دست يابيم. پيش از ورود به بحث، خاطر 

« فرهنگ و اخالق كار»نشان مي سازد كه برخي از داده هاي مرتبط با بحث نوگرايي، در بخش 

تكرار آنها در اين بخش اجتناب ارايه شده است و به منظور جلوگيري از تكرار مباحث از 

 شود. مي

 

 )الف(: كتابخواني

 

 اب مورد مطالعهميزان مطالعه كتاب و انواع كت 

، يكي از مهمترين مقوالتي است كه مي تواند گواه بر وضعيت مطالعه كتاب و كتابخواني

نوگرايي، فرهنگ يادگيري، ميل به پيشرفت و در عين حال نشانگر ميزان استفاده ساكنين يك 

رفتارهاي فرهنگي »جامعه از كتاب به عنوان يك وسيله فرهنگي باشد. نتايج بدست آمده از 

درصد از  5335ل حاكي از آن است كه در خانواده در سطح استان اردبي« ايرانيان ـ موج اول

نمونه هاي مورد مطالعه در شهر اردبيل حداقل يكي از اعضاي خانواده به مطالعه كتاب مبادرت 

در خصوص « رفتارهاي فرهنگي ايرانيان ـ موج اول»مي نمايند. به عبارتي دقيق تر در پژوهش 

و « ي خانواده شما كسي مطالعه هم مي كند؟از اعضا»كتاب، ابتدا اين سئوال مطرح شده است: 

در صورتي كه به اين سئوال پاسخ مثبت داده مي شد، از نوع كتاب )درسي/غير درس بودن 

 پاسخ نمونه هاي اردبيلي به هر دو سئوال را نشان مي دهد. فوقكتاب( سئوال شده است. جداول 
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 1کن در شهر اردبيل( : وجود اعضاء اهل مطالعه در خانواده هاي سا1-8.جدول )

 درصد پاسخ

 2642 خانواده هاي داراي اعضاء اهل مطالعه

 1.48 خانواده هاي فاقد اعضاء اهل مطالعه

 (8.ص، 1.21، 8طرح پژوهشي فعاليت و مصرف کاالهاي فرهنگي در اردبيل)يافته هاي 
 

 خانواده هايي كه اهل مطالعهدرصد  54بررسي هاي بيشتر حاكي از آن است كه در 

مطالعه مي شود. در صورتي كه درصد كتاب غير درسي  5434اند كتاب درسي و در بوده

درصد و براي  3334ها به كل جمعيت خانواده محاسبه كنيم، نسبت آن براي كتاب درسي نسبت

درصد( خانواده هاي  34) 3335درصد خواهد بود. به عبارت ديگر، در  3335كتاب غير درسي 

نفر اهل مطالعه كتاب غير درسي يا به زبان معمول اهل  1اردبيل، حداقل جمعيت نمونه در شهر 

 مطالعه كتاب است.  

ميزان مطالعه، هر چند كه مي تواند ميزان نوگرايي افراد را نشان دهد، ليكن محتواي منابع 

نوع فرهنگ يادگيري در بين مورد مطالعه شاخصي مناسب تر براي فهم ميزان نوگرايي و 

مطالعه انواع كتاب در جمعيت باسواد را به تفصيل  (،1-33)مورد مطالعه باشد. جدول هاي نمونه

 نشان مي دهد.
 (: مطالعه انواع کتاب در جمعيت مورد مطالعه در شهر اردبيل1-..جدول )

 درصد به جمعيت خانواده هاي اهل مطالعه درصد به کل جمعيت فراواني نوع کتاب رديف

 843 241 162 کودک و نوجوان 1

 .114 848 183 شعر و ادب 8

 18 1843 83. رمان و داستان .

 848 .4. 84 تاريخي .

 .34 6 188 ديني 8

 841 142 3. مرجع 6

 .84 148 4. هنر و حرفه 3

 846 848 8. تخصصي 2

 . 848 88 روانشناسي و تربيتي 8

 143 .14 88 اجتماعي و سياسي 14

 442 443 .1 علوم غريبه 11

 8 .34 188 مک درسيک 18

 (8.ص، 1.21، .طرح پژوهشي فعاليت و مصرف کاالهاي فرهنگي در اردبيل)يافته هاي 

                                                 
 از اعضاي خانواده شما كسي مطالعه هم مي كند؟ ل زير مورد سنجش قرار گرفته است:اين مولفه با سئوا .1 
خانوار بوده است كـه بـه شـيوه نمونـه  344. در اين تحقيق، جمعيت آماري، خانواده هاي شهر اردبيل بوده است. تعداد نمونه منتخب 2

، 2پژوهشي فعاليت و مصـرف كاالهـاي فرهنگـي در اردبيـلطرح گيري دو مرحله اي )خوشه اي/تصادفي( انتخاب شده است)يافته هاي 

 (. 33ص1351رفتارهاي فرهنگي ايرانيان ، طرح هاي ملّي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، پائيز 
انوار بـوده اسـت كـه بـه شـيوه خـ 344. در اين تحقيق، جمعيت آماري، خانواده هاي شهر اردبيل بوده اسـت. تعـداد نمونـه منتخـب 3

طـرح پژوهشـي فعاليـت و مصـرف كاالهـاي فرهنگـي در دو مرحله اي )خوشه اي/تصادفي( انتخاب شده است)يافته هـاي  گيرينمونه

 (. 33ص1351، رفتارهاي فرهنگي ايرانيان ، طرح هاي ملّي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، پائيز 3اردبيل
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نشان مي دهد  طرح پژوهشي فعاليت و مصرف كاالهاي فرهنگي در اردبيليافته هاي 

درصد جمعيت باسواد فقط به  2433مقوله مي پردازند:  12افراد مورد مطالعه حداكثر به مطالعه 

 12ـ  3درصد به مطالعه  435، و 4درصد  131، 3درصد  233، 2درصد  533مقوله،  1عه مطال

درصد  1333مقوله . همچنين يافته هاي جدول فوق حاكي از آن است كه رمان و داستان با 

باالترين نسبت خواننده را دارد. در مرتبه بعد بايد از كتب شعر و ادب و كودک و نوجوان با 

 3، 334اد كرد. در مرتبه سوم كتب كمك درسي، ديني و تاريخي قرار دارد با درصد ي 531و  333

 (.33درصد )همان منبع، ص  433و 

بررسي وضعيت مطالعه كتابهاي درسي در مناطق روستايي استان اردبيل حاكي از آن  

درصد خانه هاي روستايي استان اردبيل كتاب غير درسي وجود دارد. در  3433در است كه 

غير از كتاب هاي مدرسة بچه ها، حدوداً چند جلد كتاب در »در پاسخ به اين سئوال كه  واقع،

درصد خانه هاي روستايي كتاب غير  3433اين نتايج بدست آمد: در « خانه شما وجود دارد؟

درسي وجود دارد. ارقام جدول زير تعداد جلد كتاب غير درسي موجود در خانه هاي روستايي را 

 نشان مي دهد.

 
 در مناطق روستايي استان اردبيل: تعداد کتاب غير درسي موجود در خانه (1-..)جدول 

 درصد تعداد تعداد کتاب غير درسي رديف

 848 8. هيچ 1

 8848 ..8 جلد .تا  1 8

 1846 66 جلد 14تا  8 .

 .144 .. جلد 84تا  11 .

 341 4. جلد 84تا  81 8

 846 11 جلد 84بيش از  6

 (8.ـ..ص ، .1.2ي فعاليت و مصرف کاالهاي فرهنگي در مناطق روستايي استان اردبيل، طرح پژوهش)

 

بررسي هاي بيشتر در خصوص نوع كتابهاي درسي موجود در روستاهاي مورد مطالعه در 

استان اردبيل حاكي از آن است كه هر چه فاصله روستا از شهر كمتر و متقابالً جمعيت در روستا 

كتاب غير درسي موجود در خانه هاي روستايي بيشتر مي شود. همچنين هر متوسط است، تعداد 

چه پايگاه اقتصادي اجتماعي خانواده باالتر است، تعداد كتابهاي غير درسي خانواده بيشتر است 

)تفاوتها ميان خانواده ها در داشتن كتابهاي غير درسي در روستاهاي داراي جمعيت متفاوت و 

، 1353راي پايگاه اقتصادي اجتماعي متفاوت چشمگير است( )همان منبع، نيز در خانواده هاي دا

 (. جدول زير اطالعات بيشتري در اين خصوص ارائه مي دهد. 43ص
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 (: موقعيت روستا، پايگاه اقتصادي اجتماعي خانواده و تعداد کتاب غير درسي1-8.جدول)

 شرح

 تعداد کتاب غير درسي

 به ندرت

 جلد( .تا  4)

 کم

 جلد(14ا ت 8)

 متوسط

 جلد(84تا  11)

 زياد

 جلد( 84)بيش از

 ـ ـ ـ ـ زياد فاصله روستا از شهر

 ـ 1348 .134 .684 متوسط

 .4. 8448 1848 6446 کم

 .84 1241 1.48 6.43 کم جمعيت روستا

 8 148. .184 48.. متوسط

 ـ ـ ـ ـ زياد

پايگاه اقتصادي 

 اجتماعي

 8 1843 .184 3441 پايين

 42. .44. .184 848. توسطم

 1848 84 ـ 348. باال

 (6.ـ3.ص ، .1.2طرح پژوهشي فعاليت و مصرف کاالهاي فرهنگي در مناطق روستايي استان اردبيل، )

 

كنكاش در خصوص نوع كتابهاي موجود در خانه هاي روستايي داللت بر اين دارد كه 

ر كتابها در خانه هاي روستايي استان اردبيل كتابهاي شعر و ادبيات و كتابهاي ديني بيشتر از ديگ

جلد كتاب غير  3چنانچه بيش از »حضور دارد.  به عبارتي دقيق تر، در پاسخ به اين سئوال كه 

 اين نتايج بدست آمده است:«  درسي در خانه داريد، اين كتابها عمدتاً از چه نوعي هستند؟
 

 استان اردبيل اي روستايي(: نوع کتاب غير درسي موجود در خانه ه1-6.جدول)

 درصد تعداد تعداد کتاب غير درسي رديف

 1648 34 کودکان و نوجوانان 1

 8341 118 شعر و ادبيات 8

 1343 38 قصه و داستان .

 1248 33 تاريخي .

 .184 88 دانشگاهي 8

 8.41 148 ديني و حوزوي 6

 .84 .8 کشاورزي 3

 42. 16 ساير کتب 8

 (6.ـ3.ص ، .1.2ت و مصرف کاالهاي فرهنگي در مناطق روستايي استان اردبيل، طرح پژوهشي فعالي)

 

بمنظور بررسي دقيق تر نوع كتابهاي موجود در خانه هاي روستايي، انواع كتابهاي موجود 

در خانه  با متغيرهاي  فاصله روستا از شهر و جمعيت روستا و پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي خانواده 

است. يافته ها نشان مي دهد هر چه فاصله روستا از شهر كمتر و متقاباًل تقاطع داده شده 

جمعيت در روستا متوسط است، انواع كتابهاي غير درسي خانواده بيشتر مي شود )اين تفاوتها نيز 

طرح پژوهشي فعاليت و خصوصاً در متغيرهاي پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي چشمگيرتر است( )

 (.43ـ43ص 1353مناطق روستايي استان اردبيل، مصرف كاالهاي فرهنگي در 
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كتابهاي مهمي را كه در »در سئوال ديگري از خانواده هاي روستايي پرسش شده است كه 

، در پاسخ به اين سئوال اين نتايج بدست آمده است: تقريباً در قريب به «خانه داريد نام ببريد

درصد خانه  3433قرآن وجود دارد. در  اتفاق خانه هاي روستايي كه ساكنان آن مسلمان هستند،

درصد خانواده هاي روستايي مسلمان  144هاي روستايي قرآن هست. اگر در نظر بگيريم كه 

درصد خانواده هاي مسلمان قرآن وجود ندارد و در خانه  333بوده اند، در واقع صرفاً درخانه 

مهمترين كتاب موجود در  درصد خانواده هاي مسلمان قرآن يافت مي شود. پس از قرآن 3433

خانه هاي روستايي رساله يا توضيح المسائل و پس از آن كتاب دعاست. مهمترين كتابهاي ديني 

درصد 4333ستايي(، رساله )در درصد خانه هاي رو3433به ترتيب عبارتند از : قرآن )در 

البالغه )در درصد خانه هاي روستايي(، نهج 42هاي روستايي(، مفاتيح يا كتاب دعا)در خانه

درصد خانه هاي روستايي( ، گلستان يا بوستان 24درصد خانه هاي روستايي(، ديوان حافظ)در 34

درصد خانه هاي روستايي( 433درصد خانه هاي روستايي( ، شاهنامه فردوسي)در 1133سعدي)در 

 ص، 1353طرح پژوهشي فعاليت و مصرف كاالهاي فرهنگي در مناطق روستايي استان اردبيل، )

 (. 45ـ43

 

 امانت كتاب 

گرايش به »و « نوگرايي»، «ميل به پيشرفت»از ديگر مولفه هايي كه داللت بر ميزان 

دارد، مولفه ميزان امانت گيري كتاب در جامعه مورد مطالعه است. يافته هاي بدست « يادگيري

امانت آمده از شهر اردبيل در خصوص ميزان گرايش نمونه هاي مورد مطالعه در اردبيل به 

 3433درصد جمعيت باسواد مورد مطالعه يا  2435گرفتن كتابهاي درسي حاكي از آن است كه 

درصد جمعيت اهل مطالعه از كتابخانه هاي محل كار، تحصيل، عمومي، كتابفروشي و دوستان و 

محل، كتاب به امانت مي گيرند: در جمعيت  3تا  1آشنايان كتاب امانت مي گيرند. اين افراد از 

محل )يافته هاي  2درصد از بيش از  331و  2درصد از  332محل،  1درصد از  1334اسواد، ب

 (. 35ص ، 1351طرح پژوهشي فعاليت و مصرف كاالهاي فرهنگي در اردبيل، 

از اعضاي خانواده شما كسي »در جامعه روستايي استان اردبيل در پاسخ به اين سئوال كه 

درصد خانواده هاي روستايي عضو يا  32ست آمده است: اين نتايج بد« كتاب امانت مي گيرد

درصد خانواده هاي روستايي  3134اعضايي از خانواده كتاب امانت مي گيرند، در حاليكه در 

كسي از بيرون از منزل كتاب امانت نمي گيرد. با توجه به نتايج بدست آمده بيشترين گروه سني 

از دوستان و آشنايان خود و كتابخانه مدرسه امانت گيرنده كتاب، دانش آموزان هستند كه 

كتاب به امانت مي گيرند... همچنين هر چه فاصله روستا از شهر كمتر و متقابالً جمعيت در 

ها افزايش يافته است. در عين حال، هر انت گيري كتاب از انواع كتابخانهروستا متوسط است، ام
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گيري كتاب از انواع كتابخانه ها زيادتر ت، امانتتماعي خانواده باالتر اسچه پايگاه اقتصادي ـ اج

طرح پژوهشي فعاليت و مصرف كاالهاي فرهنگي در است )در اينجا نيز تفاوتها چشمگير است( )

 (.34ص ، 1353مناطق روستايي استان اردبيل،

ميزان امانت كتاب در جامعه روستايي استان، از طريق آناليز پاسخ نمونه هاي مورد 

حاصل شده است. « چند وقت يكبار كتاب امانت گرفته مي شود؟»ين سئوال كه مطالعه به ا

درصد اعضاي خانواده هاي روستايي  3433نتايج پاسخ روستائيان به اين سئوال عبارت است از: 

طرح پژوهشي فعاليت و مصرف كاالهاي شش ماه يكبار يا سالي يكبار كتاب امانت مي گيرند )

 (.34ص 1353استان اردبيل، فرهنگي در مناطق روستايي 
 

 در مناطق روستايي استان اردبيل ميزان امانت کتاب توسط اعضاي خانواده(: 1-3.جدول)

 درصد تعداد ميزان امانت کتاب رديف

 .814 812 هيچ 1

 443 . هر هفته 8

 148 8 هر ماه .

 1142 84 دو سه ماه يكبار .

 1248 33 شش ماه يكبار 8

 1643 31 يكبارسالي تا چند سال  6

 (.81ص ، .1.2طرح پژوهشي فعاليت و مصرف کاالهاي فرهنگي در مناطق روستايي استان اردبيل، )

 

بررسي حجم امانت در مناطق شهري استان كه از طريق مطالعه شهر اردبيل بدست آمده 

 كتاب، در 233است، حاكي از آن است كه ميانگين امانت كتاب در ماه در جمعيت امانت گير 

كتاب در ماه است. حدود نيمي از افرادي كه  433و در جمعيت باسواد  133جمعيت اهل مطالعه 

كتاب به امانت مي گيرند حداكثر دو كتاب در ماه به امانت مي گيرند. نسبت اين افراد در 

طرح پژوهشي فعاليت و مصرف كاالهاي درصد است )يافته هاي  12جمعيت باسواد حدود 

توزيع پاسخگويان شهر اردبيل بر حسب  (،1-35)(. جدول 44ص ، 1351، فرهنگي در اردبيل

 حجم امانت كتاب در ماه را نشان مي دهد.
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 (: حجم امانت کتاب در ماه در شهر اردبيل1-2.جدول)

 درصد در جمعيت امانت گير درصد در اهل مطالعه درصد در جمعيت باسواد تعداد افراد تعداد کتاب اماني

 .8 1348 6 .18 يک

 88 1246 648 188 دو

 1643 .184 41. 26 سه

 848 .34 848 81 چهار

 842 .4. .14 4. پنج

 .4. 48. 141 88 شش

 43. 842 448 18 هفت و بيشتر

 1446 2 846 88 بي پاسخ

 144 3.48 8.42 816 جمع

 (.1.ص ، 1.21طرح پژوهشي فعاليت و مصرف کاالهاي فرهنگي در اردبيل، )يافته هاي 

 

 ميزان كتابهاي غي  درسي در منزل 

در سئوالي ديگر از ساكنين شهر اردبيل، تعداد كتاب موجود در منزل پرسش شده است: 

درصد منازل  3235در «. غير از كتاب درسي، تعداد كتابهاي موجود در منزل چند تاست؟»

درصد  1435،  3ـ 1درصد منازل  1335جمعيت نمونه هيچ كتاب غير درسي موجود نيست. در 

جلد كتاب  34درصد بيش از  1232، و 34ـ  21درصد  14، 24ـ  11درصد  1434، 14ـ  3

جلد است )همان منبع،  31خانواده مورد بررسي  344موجود است. ميانگين تعداد كتاب در 

در يك »(.  در سئوال ديگري از خانواده هاي مورد مطالعه در اردبيل سئوال شد: 41، ص 1351

درصد خانواده اظهار  3434«. عضاي خانواده شما مجموعاً چند كتاب خريده اند؟سال گذشته ا

 14ـ 3درصد  3كتاب،  3تا  1درصد بين  2335داشته اند كه هيچ كتاب غير درسي نخريده اند. 

كتاب در طول يكسال خريده اند. ميانگين تعداد كتاب  14درصد خانواده ها بيش از  435و 

(. 41، ص 1351ت)همان منبع، اس 232سال توسط خانواده خريداري شده در طول يك 

هاي دقيق تر بر روي نمونه مورد مطالعه در شهر اردبيل نشان مي دهد كه با باال رفتن بررسي

ارزش منطقه سكونت نسبت مطالعه كتاب، موجودي و خريد آن افزايش مي يابد، اما ميانگين 

افته ها حاكي از آن است كه بين گروههاي زمان مطالعه اعضاء تفاوتي نمي كند. همچنين ي

اقتصادي تفاوتي در مطالعه كتاب وجود ندارد. خانواده هاي داراي وضع اقتصادي پايين كمتر از 

 (.42، ص 1351خانواده هاي داراي وضع اقتصادي متوسط و باال كتاب مي خرند )همان منبع، 

به عنوان شاخصي براي « لميزان كتابهاي غير درسي در منز»بررسي دقيق تر مولفه  

ميزان نوگرايي، فرهنگ مطالعه و ميل به پيشرفت در جامعه مورد مطالعه، با بررسي ميزان 

مطالعه اين كتابها امكان پذير مي باشد. در بررسي جامعه روستايي استان اردبيل نتايج بدست 

در اوقات  درصد اعضاي خانواده هاي روستايي 2334آمده حاكي از آن است كه در مجموع 
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درصد اعضاي خانواده هاي  3333فراغت خود كتابهاي غير درسي مطالعه مي كنند، در حاليكه 

ميزان مطالعه كتابهاي (، 1-33)كنند. ارقام جدول الً كتابهاي غير درسي مطالعه نميروستايي اص

 غير درسي اعضاي خانواده هاي روستايي را نشان مي دهد.

 
 کتابهاي غير درسي اعضاي خانواده هاي روستايي استان اردبيل : ميزان مطالعه (1-8.)جدول

 درصد تعداد ميزان امانت کتاب رديف

 6848 16.4 هيچ 1

 841 84 هر روز 8

 1.48 88. هر هفته .

 348 136 هر ماه .

 848 62 دو سه ماه يكبار 8

 141 88 هر سال 6

 4 1 هر چند سال  3

 (.81ص ، .1.2اي فرهنگي در مناطق روستايي استان اردبيل، )طرح پژوهشي فعاليت و مصرف کااله

 

شناخت وضعيت نوگرايي و فرهنگ يادگيري در مناطق روستايي استان از طريق تقاطع 

موقعيت »با  « ميزان مطالعه كتابهاي غير درسي در ميان اعضاي خانواده هاي روستايي»متغير 

باشد. بنابر يافته ها، هر چه فاصله روستا از  بيشتر امكان پذير مي« اقتصادي ـ اجتماعي روستا

شهر كمتر و متقابالً جمعيت در روستا متوسط است، ميزان مطالعه كتابهاي غير درسي در ميان 

طرح پژوهشي فعاليت و مصرف كاالهاي فرهنگي  اعضاي خانواده هاي روستايي نيز بيشتر است )

چنين، هر چه پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي (. هم32ص ، 1353در مناطق روستايي استان اردبيل، 

خانواده باالتر است ميزان مطالعه كتابهاي غير درسي در ميان اعضاي خانواده هاي روستايي نيز 

زيادتر است )تفاوت افراد از نظر ميزان مطالعه كتابهاي غير درسي در اين دو متغير چشمگير 

 (.32ص ، 1353همان منبع،  است( )

غير درسي در ميان  ميزان مطالعه كتابهاي»وق الذكر، تقاطع متغير عالوه بر موارد ف 

نمونه هاي مورد مطالعه در مناطق « ويژگي هاي فردي»با  « هاي روستايياعضاي خانواده

ه افزايش سالگي رو ب 15روستايي استان اردبيل حاكي از آن است كه ميزان مطالعه كتاب تا سن 

(. مطالعه كتاب در ميان مردان 32ص ، 1353مان منبع، ه يابد )است و پس از آن كاهش مي

بيشتر از زنان و در ميان مجردين بيش از متاهلين است. مطالعه كتابهاي غير درسي با افزايش 

يابد. ميزان مطالعه كتابهاي غير درسي در ميان يالت فرد بطور چشمگيري افزايش ميتحص

كتابهاي غير درسي در ميان دانش آموزان  فارسها اندكي بيشتر از تركهاست. ميزان مطالعه

بيشتر و در ميان افراد خانه دار و شاغل كمتر از ساير گروههاي فعاليت است. همچنين كساني 

كه داراي مشاغل غير روستايي هستند و نيز كساني كه محل اشتغال آنان در روستا نيست، 
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همان اشتغال آنان در روستاست )بيشتر از افراد داراي مشاغل روستايي و افرادي است كه محل 

 (.33و  34ص ، 1353منبع، 

 

 زنامه و مجله و عوام  موث  ب  ين) ب (: مطالعه رو

بررسي وضعيت مطالعه روزنامه و مجله در شهر اردبيل نيز حاكي از آن است كه در  

مجله درصد خانوارهاي مورد مطالعه در شهر اردبيل فردي از اعضاء خانواده روزنامه يا  3332

در حدود دو سوم خانواده هاي شهر  35مي خوانند. بر اين اساس مي توان ادعا كرد كه در پاييز 

تعداد نشريات مورد مطالعه توسط  (1-44)اردبيل روزنامه و مجله مطالعه مي كنند. جدول 

 خانواده هاي شهر اردبيل را نشان مي دهد. 
 

 ده و جمعيت باسواد )شهر اردبيل( (: تعداد نشريه مورد مطالعه در خانوا1-4.دول)ج

 مطالعه )تعداد نشريه( متغير

 8 . . 8 1 عدم مطالعه

 

 خانواده

 14 18 84 26 166 168 تعداد

 8 42. 14 1348 48.. 42.. در جمعيت%

 . 843 1841 86 8448 ـ در اهل مطالعه %

 جمعيت 

 باسواد

 8. 88 118 168 888 1.12 تعداد

 148 846 848 241 .1 6241 در جمعيت%

 42. 248 .134 .884 .. ـ در اهل مطالعه %

 (.83ص ، 1.21طرح پژوهشي فعاليت و مصرف کاالهاي فرهنگي در اردبيل، )يافته هاي 

 

كنكاش در خصوص مطالعه روزنامه و مجله در بين نمونه هاي مورد مطالعه در شهر 

نه هاي مورد مطالعه مي نمايد. جدول ا را متوجه مدت زمان مطالعه در بين نموـــاردبيل، م

متوسط زمان مطالعه براي انواع نشريات در جمعيت مورد مطالعه در شهر اردبيل را  (41-1)

 نشان مي دهد.
 ( : متوسط زمان مطالعه براي انواع نشريات در جمعيت )شهر اردبيل(1-1.جدول)

 

 متغير

 نشريات هفتگي، ماهانه و فصلي نشريات روزانه

 )جمعيت باسواد(% )اهل مطالعه( % تعداد )جمعيت باسواد(% )اهل مطالعه( % تعداد

ساعت و  448حدود 

 کمتر

881 ..48 1. .2 843 142 

 146 841 .. 8 8248 123 ساعت 1حدود 

 443 848 18 148 842 8. ساعت 8حدود 

 448 .14 2 1 . 84 ساعت 8بيش از 

 .834 2843 8642 6 1841 18 بي پاسخ

 148. 144 .66 148. 144 .66 جمع

 (.68ص ، 1.21طرح پژوهشي فعاليت و مصرف کاالهاي فرهنگي در اردبيل، )يافته هاي 
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نتايج حاصله از پژوهش بر روي جمعيت مورد مطالعه حاكي از آن است كه با افزايش 

سطح تحصيالت، منزلت شغلي، بهبود وضع اقتصادي، سكونت در مناطق باالي شهر، ميزان بهره 

ص ، 1351همان منبع، مندي از سرمايه فرهنگي روزنامه و مجله و مطالعه آن افزايش مي يابد )

33  .) 

بررسي هاي صورت گرفته در مناطق روستايي استان اردبيل حاكي از آن است كه در 

درصد  1133درصد روستاهاي استان، روزنامه و مجله خوان وجود ندارد؛ در حاليكه در  1331

درصد روستاهاي  2335ان تقريباً اكثر اهالي روستا روزنامه و مجله مي خوانند. در روستاهاي است

درصد روزتاها نيز تك و توک افرادي  3333استان نيز بعضي از اهالي روزنامه مي خوانند و در 

درصد  2333پيدا مي شوند كه در اوقات فراغت خود روزنامه يا مجله مطالعه كنند. ...در مجموع 

واده هاي روستايي در اوقات فراغت خود روزنامه يا مجله مطالعه مي كنند و در اعضاي خان

( روزنامه يا مجله نمي برند. البته 31ص، 1353همان منبع،  درصد آنان نصيبي از ) 3231مقابل، 

مشكل دسترسي به روزنامه يا مجله در روستاها شايد يكي از عمده ترين داليل آن باشد. زيرا 

روستاهاي استان هيچ متولي براي توزيع روزنامه و مجله در روستا وجود ندارد و درصد  3333در 

اگر روستائيان بخواهند از اين رساله استفاده كنند بايد شخصاً آن را از شهر خريداري كنند. ارقام 

خانواده هاي روستايي را نشان  ميزان مطالعه روزنامه و مجله از سوي اعضاي(، 1-42)جدول 

 دهد. مي
 ميزان مطالعه روزنامه و مجله از سوي اعضاي خانواده هاي روستايي استان ارديبل (:1-8.)جدول

 درصد تعداد ميزان مطالعه رديف

 3841 1621 مطالعه نمي کند 1

 48. 88 هر روز 8

 1848 881 هر هفته .

 .64 1.6 هر ماه .

 142 8. هر دو سه ماه  8

 448 81 هر سال 6

 441 8 هر چند سال  3

 (.68ص ، .1.2طرح پژوهشي فعاليت و مصرف کاالهاي فرهنگي در مناطق روستايي استان اردبيل، )

 

درصد اعضاي خانواده هاي روستايي هر روز  333همانطوريكه مالحظه مي شود صرفاً 

درصد اعضاي خانواده هاي روستايي گفته اند كه  431روزنامه يا مجله مي خوانند. همچنين، تنها 

همان روز بيشترين وقت فراغت خود را به خواندن روزنامه و مجله اختصاص مي دهند ) در طي

(. بنابر يافته هاي بدست آمده هرچه فاصله روستا از شهر كمتر و متقابالً 32ص ، 1353منبع، 

جمعيت در روستا متوسط است، ميزان مطالعه روزنامه و مجله در ميان اعضاي خانواده هاي 
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(. .همچنين هر چه پايگاه اقتصادي اجتماعي 32ص ، 1353همان منبع، تر است )روستايي نيز بيش

خانواده باالتر است ميزان مطالعه روزنامه و مجله در ميان اعضاي خانواده روستايي نيز زيادتر 

(. بررسي ها حاكي از آن است كه  ميزان مطالعه روزنامه و 33ص ، 1353همان منبع، است )

رو به افزايش و پس از آن كاهش مي يابد. انگيزه آگاهي از مسايل و  سالگي 23مجله تا سن 

ساله بيش از  23تا  13موضوعات روز كه در مطبوعات منعكس مي شود در جوانان روستايي 

سايرين است. همچنين مطالعه روزنامه و مجله در ميان مردان بيش از زنان و در ميان مجردان 

تحصيالت باالتر بيش از افراد داراي تحصيالت پايين تر و در  بيش از متاهلين و در افراد داراي

ميان فارسها اندكي بيشتر از تركهاست. كسانيكه داراي مشاغل غير روستايي هستند و نيز 

افرادي كه محل اشتغال آنها در بيرون از روستاست چندين برابر افراد داراي مشاغل روستايي و 

، 1353همان منبع، ستاست، روزنامه و مجله مي خوانند )يا فرادي كه محل اشتغال آنان در رو

 (.33ـ 34ص

از بين نشريات مورد مطالعه اعضاي خانواده هاي روستايي، نشريات ورزشي و خبري پر  

(. هر چه 33ص ، 1353همان منبع، خواننده ترين و نشريات كودكان كم خواننده ترين هستند  )

معيت در روستا زيادتر مي شود مطالعه انواع مختلف فاصله روستا از شهر كمتر و متقابالً ج

(. در 33ص ، 1353همان منبع، نشريات در ميان اعضاي خانواده هاي روستايي بيشتر مي شود  )

روستاهاي كه فاصله آنها از شهر كمتر است مطالعه بيش از يك نوع نشريه توسط اعضاي 

اقتصادي اجتماعي خانواده تنوع نشريات مورد خانواده زيادتر است. همچنين با باالتر رفتن پايگاه 

 (.35ص ، 1353همان منبع، مطالعه توسط اعضاي خانواده افزايش مي يابد  )

 

 پ (: دست سي به راديو)

طرح پژوهشي فعاليت و مصرف كاالهاي فرهنگي در اردبيل، يافته هاي بدست آمده از 

درصد نمونه هاي مورد  54اردبيل  رفتارهاي فرهنگي ايرانيان، حاكي از آن است كه در شهر

 3335مطالعه داراي راديو مي باشند. همچنين، در بين خانواده هاي داراي دستگاه راديو، در 

درصد اين خانواده ها، حداقل يكي از اعضاء اهل گوش دادن به راديو است.  در خانواده هايي 

ساعت در شبانه روز  333د اردبيلي اي كه داراي دستگاه راديو مي باشند، بطور متوسط حدو

طرح پژوهشي فعاليت و مصرف كاالهاي فرهنگي در )يافته هاي دستگاه راديو روشن مي باشد 

 (.51ص ، 1351اردبيل، 

بررسي هاي بيشتر در خصوص دسترسي و استفاده از راديو در شهر اردبيل حاكي از آن 

يش و نسبت استفاده از راديو است كه با افزايش ارزش منطقه سكونت، نسبت داشتن راديو افزا

خارجي و مدت روشن بودن راديو كاهش مي يابد. نسبت استفاده از راديو در منطقه پايين شهر 
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(. مجموعه نتايج حاكي از آن است كه 53ص ، 1351همان منبع، كمتر از ساير مناطق است  )

ابطه دارد. همچنين يافته ها پايگاه خانواده ها عمدتاً با داشتن راديو و استفاده از راديو خارجي ر

سالگي با افزايش سن استفاده از راديو نيز افزايش مي يابد.  44نشان مي دهد در شهر اردبيل، تا 

زنان بيش از مردان، افراد داراي تحصيالت ابتدائي كمتر از ساير گروههاي تحصيلي، افراد خانه 

داراي همسر بيش از افراد مجرد از  دار بيشتر و محصالن كمتر از ساير گروههاي فعاليت، افراد

 (.53ص ، 1351همان منبع، راديو استفاده مي كنند )

درصد خانه هاي روستايي راديو وجود دارد  3335در مناطق روستايي استان اردبيل، در  

درصد از خانه ها راديو وجود ندارد. ميانگين روشن بودن راديو در خانه هاي  3432ودر مقابل در 

طرح پژوهشي فعاليت و مصرف كاالهاي دقيقه در شبانه روز است) 4533ساعت و  روستايي يك

(. فاصله روستا از شهر و كالً ساير 31ص ، 1353فرهنگي در مناطق روستايي استان اردبيل، 

هاي ش دادن راديو توسط اعضاي خانوادهپارامترهاي اقتصادي اجتماعي روستا تاثير چنداني بر گو

(. در خانواده هاي داراي پايگاه اقتصادي ـ 33ـ 31ص 1353ن منبع، هماروستايي ندارد )

اجتماعي متوسط، اعضاي خانواده بيشتر راديو گوش مي دهند. .. ميزان گوش دادن به راديو با 

سالگي به بعد تقريباً تغييرات قابل مالحظه اي ندارد.  23افزايش سن بيشتر شده و از حدود 

متاهلين بيشتر از مجردين، افراد داراي تحصيالت عالي بيشتر از  همچنين مردان بيشتر از زنان،

افراد داراي سطوح تحصيلي پايين تر، افرادي كه زبان مادريشان فارسي است بيشتر از افرادي 

 (. 34ص ،1353 كه زبان مادريشان تركي است به راديو گوش مي دهند )همان منبع،

سني جوان در مقايسه با ساير گروههاي مطالعه كتاب و مطبوعات عمدتاً گروههاي  در

سني بيشترين وقت فراغت روزانه خود را به مطالعه كتاب و مطبوعات اختصاص مي دادند، 

ليكن در مورد گوش دادن به راديو، اين گروههاي سني سالمند و ميانسال هستند كه در مقايسه 

ختصاص مي دهند. همچنين، با ساير گروههاي سني بيشترين وقت فراغت روزانه خود را به آن ا

مردان كمي بيشتر از زنان، افراد بي سواد و داراي سواد ابتدائي بيشتر از افراد داراي تحصيالت 

باالتر و شاغلين بيشتر و دانش آموزان، كمتر از بيكاران و اعضاي خانه دار خانواده هاي روستايي 

 (.  33ص ، 1353 به راديو گوش فرا مي دهند )همان منبع،

      

 دست سي به تلويزيون) ت (:

درصد  3335از آن است كه در  مطالعات صورت گرفته بر روي نمونه هاي اردبيلي حاكي

هاي نمونه هاي مورد مطالعه در اردبيل دستگاه تلويزيون وجود دارد. برآوردها حاكي از آن خانه

اده مي كنند. يافته هاي سال در شهر اردبيل از تلويزيون استف 3درصد افراد باالي  54است كه 

دست آمده نشانگر آن است كه با افزايش سن نسبت استفاده و زمان استفاده از تلويزيون 
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كاهش مي يابد. نسبت و زمان استفاده افراد بي سواد كمتر از افراد باسواد، محصالن بيش از 

 پژوهشي فعاليت طرحهاي ساير گروههاي فعاليت و افراد مجرد بيش از افراد متاهل است )يافته

 (.31ـ  33ص ، 1351و مصرف كاالهاي فرهنگي در اردبيل، 

همچنين مرور داده هاي توليد شده از مناطق روستايي استان اردبيل حاكي از آن است كه 

درصد روستاهاي استان امواج تلويزيوني كشورهاي آسياي ميانه و كشورهاي استقالل  3333در 

درصد روستاهاي استان اين امواج  3434افت است و درمقابل در يافته از شوروي سابق قابل در ي

طرح پژوهشي فعاليت و مصرف كاالهاي فرهنگي در مناطق روستايي استان قابل دريافت نيست )

 333درصد از خانه هاي روستايي تلويزيون وجود دارد و تنها  3433(. در 53ص، 1353اردبيل، 

(. هر چه فاصله روستا از شهر كمتر و متقابالً 53نبع، صدرصد خانه ها تلويزيون ندارند )همان م

جمعيت در روستا متوسط است، ساعات بيشتري تلويزيون در منزل خانواده هاي روستايي روشن 

است و استفاده اعضاي خانواده از اين رسانه بيشتر است. همچنين هر چه پايگاه اقتصادي 

ن بودن تلويزيون در منزل خانواده هاي روستايي اجتماعي خانواده باالتر است، ميزان ساعات روش

 (.53نيز بيشتر است )همان منبع، ص 

درصد از خانواده هاي روستايي از برنامه هاي تلويزيوني استفاده نمي كنند  5در مجموع 

درصد اعضاي خانواده هاي روستايي در حد زياد يا كم از برنامه هاي تلويزيوني  5333در حاليكه 

درصد خانواده هاي روستايي تلويزيون ندارند. بنابر  333نند؛ اين درحاليست كه استفاده مي ك

درصد از خانواده هاي روستايي هر روز تلويزيون مي بينند. همچنين  53اطالعات بدست آمده 

درصد خانواده هاي روستايي گفته اند كه در طي روز بيشترين وقت خود در خانه را به  5133

صاص مي دهند. ... هر چه فاصله روستا با شهر كمتر و متقابالً جمعيت در تماشاي تلويزيون اخت

روستا متوسط است، ميزان استفاده از تلويزيون در ميان اعضاي خانواده هاي روستايي نيز بيشتر 

(. هر چه پايگاه اقتصادي اجتماعي خانواده باالتر است ميزان استفاده از 34است )همان منبع، ص 

(.  بررسي هاي بيشتر 31ان اعضاي خانواده نيز بيشتر است)همان منبع، ص تلويزيون در مي

حاكي از آن استكه استفاده از تلويزيون تحت تاثير متغيرهاي سن، جنس، وضعيت تاهل، 

 (.31تحصيالت، شغل قرار ندارد )همان منبع، ص 

تايي درصد از اعضاي خانواده هاي روس 3435بررسي هاي بيشتر داللت بر آن دارد كه 

( و اين نشانه ميزان اهميت 34مهمترين برنامه  تلويزيوني را اخبار مي دانند )همان منبع، ص 

وقايع خارج از آبادي از نظر روستائيان استان است. نتايج بدست آمده نشان مي دهد، مردان 

پزي، بيشتر از زنان برنامه هاي اخبار، ورزشي، مسابقات و زنان بيشتر از مردان برنامه هاي آش

فيلم و سريال، صبحگاهي، تبليغات بازرگاني و برنامه هاي تفريحي و سرگرمي برنامه هاي مستند 

 و علمي و كودک مي بينند .
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بررسي رابطه پايگاه اقتصادي اجتماعي خانواده و نوع برنامه هاي تلويزيوني در مناطق 

با پايگاه اقتصادي اجتماعي روستايي استان نشانگر آن است كه كساني كه متعلق به خانواده هاي 

باالترند بيشتر از كساني كه به خانواده هاي با پايگاه اقتصادي اجتماعي پايين تري متعلق هستند 

به برنامه هاي ورزشي، فيلم و سريال، برنامه هاي صبحگاهي، آشپزي، هنري، فيلم هاي مستند 

كي از آن است كه در مقايسه (. همچنين يافته ها حا33ص همان منبع، تلويزيون توجه دارند )

سال به باال، برنامه هاي  23با ساير گروههاي سني، برنامه هاي اخبار و مستند را گروههاي سني 

ساله، برنامه هاي تفريحي ـ سرگرمي را همه به جزء گروه  23تا  12ورزشي را گروههاي سني 

برنامه هاي آشپزي و هنري ساله،  14تا  3ساله، برنامه كودک را گروههاي سني  44تا  23سني 

ساله و برنامه هاي  23تا  13ساله، برنامه هاي موسيقي را گروه سني  34تا  13را گروههاي سني 

(. بررسي ها حاكي از 33صهمان منبع، ساله  مي بينند ) 15تا  13فيلم و سريال را گروه سني 

د نيز بر تماشاي نوع آن است جنسيت، وضعيت تاهل، اشتغال يا عدم اشتغال و تحصيالت افرا

 (.33ـ 35صص همان منبع، برنامه هاي تلويزيوني موثر است )

آيا اعضاء خانواده شما از برنامه هاي تلويزيون هاي خارجي »در پاسخ به اين سئوال كه 

درصد از نمونه هاي مورد مطالعه در شهر اردبيل  پاسخ مثبت  3تنها « هم استفاده مي كنند؟

ص ، 1351طرح پژوهشي فعاليت و مصرف كاالهاي فرهنگي در اردبيل،  داده اند )يافته هاي

به استثناي مناطق مرزي استان، دسترسي به امواج تلويزيوني كشورهاي (. اين درحاليست كه 33

همسايه در تمامي مناطق روستايي استان ضعيف است مگر كساني كه امكاناتي نظير ديش و 

(. در سئوالي از آگاهان روستايي پرسش 144ص منبع، همان گيرنده هاي ماهواره اي دارند )

چه تعداد از اهالي، از برنامه هاي تلويزيوني كشورهاي همسايه و يا ماهواره استفاده مي »شده: 

درصد روستاهاي استان  3433در پاسخ به اين سئوال اين نتايج بدست آمده است: در « كنند؟

درصد روستاها  333كنند. در ني خارجي استفاده نميهاي تلويزيوهيچيك از روستائيان از برنامه 

درصد  2233كنند. در اي تلويزيوني خارجي را مشاهده ميتك و توک افرادي هستند كه برنامه ه

درصد روستاها  1331روستاها، اكثر اهالي از برنامه هاي تلويزيوني خارجي استفاده مي كنند و در 

تلويزيوني خارجي استفاده مي كنند. بررسي ها نشان نيز بعضي از روستائيان از برنامه هاي 

دهد هر چه فاصله روستا از شهر كمتر و متقابالً جمعيت در روستا كمتر باشد، ميزان استقبال مي

 (.      144ص همان منبع، از تلويزيون خارجي بيشتر است )

 

 ) ث (: دست سي به ويدئو

مصرف كاالهاي فرهنگي در اردبيل، طرح پژوهشي فعاليت و يافته هاي بدست آمده از 

درصد خانواده هاي ساكن در شهر اردبيل  2233رفتارهاي فرهنگي ايرانيان، نشانگر آن است كه 
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نوع برنامه يا (، 1-43)از دستگاه ويدئو به عنوان يك وسيله فرهنگي استفاده مي كنند. جدول 

 دهد. فيلم ويدئويي مورد استفاده خانواده هاي اردبيلي را نشان مي
   

 (: نوع برنامه يا فيلم ويدئويي مورد استفاده خانواده هاي اردبيلي )شهر اردبيل(1-..جدول)

 در کل جمعيت% در خانواد هاي استفاده کننده% تعداد متغير

 846 8.42 82 آموزشي

 1246 .284 .8 سينمايي

 46. .844 .8 کارتون

 .1 8348 68 موسيقي، سرود و شو

 46. .844 .8 ذهبيمراسم و مجالس م

 (.141ص ، 1.21طرح پژوهشي فعاليت و مصرف کاالهاي فرهنگي در اردبيل، )يافته هاي 

 

درصد خانواده هاي اهل تماشاي ويدئو در شهر  3235همچنين يافته ها نشان مي دهد، 

همان منبع،  اردبيل از ويدئو كلوپ ها براي تهيه فيلم هاي مورد نظر خود استفاده مي كنند )

(. همچنين داده ها داللت بر آن دارد كه در شهر اردبيل با افزايش ارزش 144ص ، 1351

منطقه سكونت، نسبت برخورداري از ويدئو و تماشاي برنامه هاي آموزشي، كارتون، موسيقي و 

ها ر، با بهبود وضع اقتصادي خانوادهيابد. عالوه بر مورد فوق الذكفزايش ميشو و مراسم مذهبي ا

ري از ويدئو و تماشاي فيلم سينمايي و شو و موسيقي افزايش مي يابد. مجموعه نتايج برخوردا

حاكي از آن است كه پايگاه خانواده ها در داشتن ويدئو و نوع برنامه مورد استفاده موثر است. 

در واقع، پايگاه اقتصادي اجتماعي باالتر با برخورداري بيشتر از سرمايه فرهنگي ويدئو و افزايش 

سالگي نسبت  15اشاي انواع برنامه ها همراه است. در خانواده هاي دارنده ويدئو افراد تا سن تم

استفاده از ويدئو افزايش و بعد از آن كاهش مي يابد. افراد داراي تحصيالت متوسطه بيش از 

ساير گروههاي تحصيلي و افراد بي سواد كمتر از سايرين، محصالن بيش از ساير گروههاي 

ص ، 1351مان منبع، هو افراد مجرد بيش از افراد متاهل از ويدئو استفاده مي كنند )فعاليت 

 (.143ـ  143

بررسي ميزان دسترسي و استفاده از دستگاه ويدئو به عنوان يك وسيله فرهنگي و نمادي 

 334از نوگرايي و ميل به پيشرفت  در مناطق روستايي استان اردبيل حاكي از آن است كه در 

درصد از روستاها،  3333ز روستاهاي استان هيچيك از روستائيان ويدئو ندارند و در درصد ا

درصد روستاها نيز بعضاً يا اكثراً ويدئو دارند.   34تعداد معدودي از روستائيان ويدئو دارند و در 

يافته ها حاكي از آن است كه هر چه فاصله روستا از شهر كمتر و متقابالً جمعيت در روستا 

طرح پژوهشي ط است درصد روستاهايي كه در آنها از ويدئو استفاده مي شود بيشتر است)متوس

(. در سطح 113ص ، 1353فعاليت و مصرف كاالهاي فرهنگي در مناطق روستايي استان اردبيل، 

درصد  3433درصد خانواده ها داراي دستگاه ويدئو بوده و  334خانواده هاي روستايي نيز تنها 
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درصد  2433(. در مجموع 113وستايي فاقد دستگاه ويدئو هستند )همان منبع، ص خانواده هاي ر

درصد آنان از ويدئو  3335اعضاي خانواده هاي روستايي از ويدئو استفاده مي كنند در حاليكه 

(. اينكه ميزان روستاهايي كه افراد آن ويدئو مي بينند 113استفاده نمي كنند )همان منبع، ص 

روستاهاي است كه اهالي آن ويدئو دارند مربوط است به روستائياني كه ممكن بيشتر از ميزان 

 (. 113است از ويدئو در غير از منزل شخصي خود استفاده مي كنند )همان منبع، ص 

درصد روستاهاي  1133در خصوص مكان تهيه نوار ويدئويي در مناطق روستايي استان، در 

درصد  3332رهاي ويدئويي دسترسي دارند. در حاليكه در استان، روستائيان در خود روستا به نوا

روستاهاي استان اهالي براي تهيه نوار ويدئويي شخصاً و با مراجعه به ويدئو كلوپ هاي شهر و يا 

درصد روستاهاي استان نيز هيچكس در  334از طريق دوستان و آشنايان اقدام مي كنند. در 

درصد روستاهاي استان ويدئو كلوپ وجود  335هد در ها نشان مي دروستا ويدئو ندارد. يافته

يكبار اين نوارها را به روستا درصد روستاها نيز فرد دوره گردي چند وقت  333داردو در 

 (.   114آورند و در بين روستائيان توزيع مي كنند )همان منبع، ص مي

ستايي استان، نشان كنكاش در مورد عوامل موثر بر استفاده از دستگاه ويدئو در مناطق رو 

مي دهد كه هر چه پايگاه اقتصادي اجتماعي خانواده باالتر باشد ميزان استفاده اعضاي خانواده 

روستايي از ويدئو بيشتر است. استفاده از ويدئو در گروه هاي سني، با باال رفتن رو به افزايش 

مي گذارد )همان  سال رو به كاهش 34سال و باالي  34تا  41است و سپس در گروههاي سني 

(. اطالعات بدست آمده نشان مي دهد مردان روستايي بيشتر از زنان، افراد بدون 115منبع، ص 

كنند. ده ميهمسر بر اثر فوت يا طالق و افراد هرگز ازدواج نكرده بيش از متاهلين از ويدئو استفا

افراد با تحصيالت  بيشتر ازهمچنين تركها بيشتر از فارسها، و افراد داراي تحصيالت عالي 

(. در كل، افرادي كه ويدئو بيشترين 113تر از ويدئو استفاده مي نمايند )همان منبع، ص پايين

وقت فراغت روزانه آنان را تشكيل مي دهد بسيار كم هستند ولي با اين وجود تنها گروه سني 

اشاي ويدئو سال نسبت به گروههاي سني ديگر بيشترين وقت فراغت خود را به تم 34تا  41

 (.124اختصاص مي دهند )همان منبع، ص 

 

 داشتن ضاط صوت و نوار) ج (:

طرح پژوهشي فعاليت و مصرف  در مورد ضبط صوت، به عنوان يك وسيله فرهنگي، در

كاالهاي فرهنگي در اردبيل، رفتارهاي فرهنگي ايرانيان ، سئوالي يا ابن مضمون از نمونه هاي 

ت آيا در منزل ضبط صو»ل پرسيده شده بود كه عبارت بود از: مورد مطالعه در شهر اردبي

هاي مورد مطالعه در شهر اردبيل به اين سئوال پاسخ مثبت درصد از خانواده 3134«. داريد؟

ارهاي ـــطرح پژوهشي فعاليت و مصرف كاالهاي فرهنگي در اردبيل، رفت)يافته هاي  داده بودند
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انواع نوارهاي صوتي موجود در خانواده هاي (، 1-44)ل (. جدو113ص ، 1351فرهنگي ايرانيان،

 دهد.ده از دستگاه ضبط صوت را نشان مياستفاده كنن
 

 (: انواع نوار صوتي مورد استفاده در شهر ارددبيل1-..جدول)

 در کل جمعيت% در خانواد ه هاي استفاده کننده% تعداد متغير

 842 1.43 8. آموزشي

 .614 26 43. سرود و موسيقي

 . 846 84 قصه

 1246 8641 .8 قرآن

 848. .84. 136 نوحه، روضه و عزاداري

 . 846 84 تواشيح

 46. 8 12 سخنراني

 (..11ص ، 1.21طرح پژوهشي فعاليت و مصرف کاالهاي فرهنگي در اردبيل، )يافته هاي 

 

همانطوريكه مالحظه مي گردد، نوارهاي صوتي سرود و موسيقي و نوارهاي مذهبي 

 فراواني ترين نوارهاي مورد استفاده توسط اردبيلي ها مي باشد. پر

بررسي وضعيت استفاده از دستگاه ضبط صوت در مناطق روستايي استان اردبيل حاكي از 

درصد خانه هاي روستايي ضبط صوت وجود دارد، در حاليكه در  3234آن است كه تنها در 

درصد خانواده هاي روستايي  4335ن درصد خانه ها ضبط صوت وجود ندارد. همچني 4333

درصد خانواده ها گفته اند كه بين يك تا ده  33اند كه اصالً نوار صوتي ندارند در حاليكه گفته

نوار صوتي دارند. يافته ها نشان مي دهد هر چه فاصله روستا از شهر كمتر ، جمعيت در روستا 

تر باشد احتمال اينكه در خانوارهاي متوسط و پايگاه اقتصادي اجتماعي خانواده روستايي باال

طرح پژوهشي فعاليت و مصرف ) روستايي نوارهاي صوتي بيشتري وجود داشته باشد بيشتر است

(. در پاسخ روستائيان 144ـ143صص، 1353كاالهاي فرهنگي در مناطق روستايي استان اردبيل،

« ايي صوتي گوش مي دهند؟ اعضاي خانواده معموالً چه نواره»استان اردبيل به اين سئوال كه 

 اين نتايج بدست آمده است.
 در مناطق روستايي استان اردبيل ( : نوع نوارهاي صوتي موجود در خانه و اتومبيل1-8.جدول)

 درصد تعداد نوع نوار رديف

 243. .16 نوار سرود و موسيقي 1

 .24. .16 نوار ترانه هاي محلي 8

 842 18 نوار آموزشي .

 1648 34 نوارقرآن .

 48.. 126 نوارهاي مذهبي و نوحه 8

 .4. .1 ساير نوار 6

 (148ص ، .1.2طرح پژوهشي فعاليت و مصرف کاالهاي فرهنگي در مناطق روستايي استان اردبيل، )
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يافته ها حاكي از آن است كه براي روستائيان، ضبط صوت از وسايل فرهنگي حاشيه اي 

رصد اعضاي خانواده هاي روستايي هر روز ضبط صوت د 1331محسوب مي شود بطوريكه صرفاً 

درصد از اعضاي خانوارهاي روستايي گفته اند كه در طي روز  1گوش مي دهند. همچنين تنها 

يافته دهند بيشترين وقت فراغت خود را در خانه به گوش دادن به نوارهاي صوتي اختصاص مي

معيت در روستا متوسط و پايگاه اقتصادي ها نشان مي دهد هر چه فاصله روستا از شهر كمتر ، ج

اجتماعي خانواده روستايي باالتر باشد احتمال اينكه در خانوارهاي روستايي نوارهاي صوتي 

(.  ميزان استفاده از 143 و 144ـ143)همان منبع، ص بيشتري وجود داشته باشد بيشتر است

تن سن افراد رو به كاهش سالگي رو به افزايش و سپس با باالرف 23ضبط صوت در تا سنين 

(. 143است. در واقع جوانان بيشترين استفاه كنندگان از ضبط صوت هستند )همان منبع، ص 

مردان بيشتر از زنان، مجردين بيشتر از متاهلين، شاغلين، دانش آموزان و بيكاران بيشتر از خانه 

تر و تركها بيشتر از دارها، افراد داراي تحصيالت عالي كمتر از ساير سطوح تحصيلي پايين 

 (.  145فارسها از ضبط صوت استفاده مي كنند)همان منبع، ص

 

 ) چ (: سينما، تئات  و ساي  م اكز تف يحي شه ي

طرح پژوهشي فعاليت و مصرف كاالهاي فرهنگي در اردبيل، داده هاي بدست آمده از 

ده هاي ساكن در شهر درصد خانوا 3435رفتارهاي فرهنگي ايرانيان ، نشانگر آن است كه از  

درصد خانواده هايي كه به  3331اردبيل افرادي براي تماشاي فيلم به سينما مي روند. همچنين 

سينما مي روند، عموماً به همراه بقيه اعضاء خانواده به سينما مي روند. يافته ها در شهر اردبيل 

اعي باال بيش از ساير خانواده گواه بر آن است كه  خانواده هاي متعلق به پايگاه اقتصادي ـ اجتم

ها به سينما مي روند. همچنين با افزايش سطح تحصيالت نسبت سينما رفتن افزايش مي يابد. 

هاي داراي درآمد كمتر از ساير گروه»در شهر اردبيل مردان بيش از زنان، افراد خانه دار و 

طرح پژوهشي فعاليت فته هاي )يا و افراد مجرد بيش از افراد متاهل به سينما مي روند« فعاليت

 (.123ـ  123ص ، 1351و مصرف كاالهاي فرهنگي در اردبيل، 

درصد خانواده هاي  332همچنين در خصوص تئاتر بايد خاطر نشان ساخت كه تنها 

 اردبيلي اظهار داشته اند كه از اعضاي خانواده شان كسي به تئاتر مي رود. 

تئاتر و ساير مراكز تفريحي شهري از سوي وضعيت استفاده از وسايل فرهنگي سينما، 

درصد روستاها در طي سال، از سوي  5533روستائيان استان اردبيل بدين شرح مي باشد: در 

درصد  1133نهادهاي فرهنگي مستقر در روستا فيلم نمايش داده نمي شود، در حالي كه در 

ميزان  (،1-43)م جدول روستاها در طي سال يك يا چند بار فيلم نمايش داده مي شود.ارقا

 نمايش فيلم و تئاتر را در روستا از سوي نهادهاي فرهنگي نشان مي دهد.
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 در مناطق روستايي استان اردبيل (: ميزان نمايش فيلم و تئاتر1-6.جدول)

 درصد تعداد  نمايش تئاتر درصد تعداد  نمايش فيلم رديف

 4 4 در هفته 4 4 در هفته 1

 4 4 ماهي چند بار 148 1 ماهي چند بار 8

 4 4 ماهي يكبار 4 4 ماهي يكبار .

 348 . سالي چندبار .84 8 سالي چندبار .

 8848 8. انجام نمي شود 2243 3. انجام نمي شود 8

 (188ص، .1.2طرح پژوهشي فعاليت و مصرف کاالهاي فرهنگي در مناطق روستايي استان اردبيل، )

 

نما، تئاتر، پارک و شهر بازي، بازار، نمايشگاه و موزه، با توجه به اينكه امكاناتي مانند سي

ورزشگاه و استاديوم ورزشي تقريباً در روستاها يافت نمي شود، لذا بعضي از روستائيان براي 

ميزان استفاده روستائيان از  (،1-43)بهربرداري از اين امكانات به شهر مراجعه مي كنند. جدول 

 نشان مي دهد.  امكانات فراغتي شهر را به تفكيك

 
 (: ميزان مراجعه روستائيان به شهر براي استفاده از هر يک از امكانات فرهنگي در استان اردبيل1-3.جدول)

 درصد تعداد نوع امكانات فرهنگي رديف

 342 .12 سينما 1

 448 18 تئاتر 8

 248 842 پارک، شهربازي .

 1843 88. گردش در خيابان، بازار .

 8 3. زهنمايشگاه، مو 8

 48. 82 ورزشگاه، استاديوم 6

 (186ص، .1.2طرح پژوهشي فعاليت و مصرف کاالهاي فرهنگي در مناطق روستايي استان اردبيل، )

 

همانطوريكه مالحظه مي شود گردش در خيابانها و بازار شهرها و نيز استفاده از پارک و 

ي خانواده هاي روستايي در شهر بازي به ترتيب مهمترين كانال گذران اوقات فراغت اعضا

شهرها محسوب مي شوند و پس از آن ها سينما مهمترين كانال گذران اوقات فراغت اعضاي 

 (.123خانواده هاي روستايي در شهرها محسوب مي شود)همان منبع، ص

بررسي هاي بيشتر حاكي از آن است كه هر چه فاصله روستاها از شهر كمتر و جمعيت 

كان رفتن روستائيان آن آبادي براي استفاده از امكانات فراغتي در شهرها روستا متوسط باشد ام

بيشتر است. همچنين هر چه پايگاه اقتصادي اجتماعي خانواده هاي روستايي باالتر است امكان 

رفتن روستائيان به شهر براي استفاده از بعضي از امكانات گذران اوقات فراغت شهري بيشتر 

. بعالوه، مردان بيشتر از زنان، افراد تحصيلكرده بيشتر از افرادي كه (123است )همان منبع، ص

(. 132كمتر تحصيل كرده اند، بيشتر از امكانات فراغتي شهري استفاده مي كنند )همان منبع، ص
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بررسي ها نشانگر آن است كه فارسها بيشتر از تركها به سينما و گردش در شهر و ورزشگاه و 

ها نيز بيشتر از فارسها به تئاتر و پارک و شهربازي و نمايشگاه و موزه استاديوم مي روند و ترك

روند اده از مراكز تفريحي ـ سرگرمي ميروند. بعالوه تركها بيشتر از فارسها به شهر براي استفمي

 (.133)همان منبع، ص 

 

 )نهادهاي ف هنگي انجام دهنده فعاليتهاي ف هنگي: )وساي  ف هنگي 

اهاي استان، بسيج در انجام فعاليتهاي فرهنگي شركت دارد. در درصد روست 3333در 

طرح  درصد روستاهاي استان نيز مسجد كانون فعاليتهاي فرهنگي روستاست )منبع: 5131

 (.133ص ، 1353پژوهشي فعاليت و مصرف كاالهاي فرهنگي در مناطق روستايي استان اردبيل، 

 

 امكانات ورزشي ح (:)

وسايل فرهنگي قلمداد مي شود، لذا استفاده از آن از اهميت قابل  امكانات ورزشي يكي از

توجهي برخوردار مي باشد. يافته هاي بدست آمده از شهر اردبيل حاكي از آن است كه از 

درصد خانواده هاي ساكن در اردبيل، حداقل يكي از اعضاء ورزش مي كنند. سئوال  4533اعضاي 

به تفصيل ارائه شده  (،1-45جام ورزش بود كه در جدول  )محل ان بعدي از پاسخگويان اردبيلي،

 است.
 

 در شهر اردبيل : محل انجام ورزش( 1-2.جدول )

 محل ورزش متغير

 ساير اماکن پارک مدرسه مكان ورزشي کوچه و خيابان خانه

 6 88 1.8 136 34 813 تعداد

 148 .4. 8348 848. 1.41 42.. در جمعيت اهل ورزش%

 448 448 .84 3 842 243 يتدر کل جمع%

 (.846ص ، 1.21طرح پژوهشي فعاليت و مصرف کاالهاي فرهنگي در اردبيل، )يافته هاي 

 

نتايج اطالعات بدست آمده از شهر اردبيل حاكي از آن است كه با باال رفتن پايگاه 

 اقتصادي ـ اجتماعي خانواده، نسبت انجام ورزش به صورت كلي، پرداختن به نرمش، تنوع

فعاليت ورزشي و ورزش در خانه و مكان ورزشي افزايش و نسبت پرداختن به فوتبال و ورزش 

 (.211ص ، 1351همان منبع،  در كوچه و خيابان كاهش مي يابد )

بررسي وضعيت استفاده از اماكن ورزشي در مناطق روستايي استان اردبيل نشان مي دهد 

امكانات تخصيص يافته به امر ورزش جوانان و  درصد روستاهاي استان فاقد هر گونه 3432كه  

درصد روستاهاي استان نيز تنها امكان موجود براي ورزش جوانان و  3432نوجوانان است. در 
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نوجوانان روستايي صرفاً يك زمين خاكي است كه به منظور انجام فوتبال يا واليبال از سوي اهالي 

درصد روستاهاي استان نيز داراي زمين  333به اين امر اختصاص يافته و تسطيح شده است. 

چمن و يا آسفالته براي فوتبال يا واليبال و يا ساير رشته هاي ورزشي هستند. با اين وصف جمعاً 

درصد روستاهاي استان از امكانات نسبتاً مناسب براي ورزش جوانان و نوجوانان  333

نات ورزشي تخصيص يافته به امر درصد روستاهاي استان يا اصالً امكا 3434برخوردارند و در 

ورزش وجود ندارد و يا صرفاً زميني خاكي به صورت موقتي توسط خود اهالي براي اين امر در 

طرح پژوهشي فعاليت و مصرف كاالهاي فرهنگي در مناطق روستايي نظر گرفته شده است)

 (.153ص، 1353استان اردبيل، 

 

 ) خ (: بازي هاي محلي و سنتي

سايل فرهنگي موجود در هر استان بازي هاي محلي و سنتي آن استان يكي ديگر از و

است. اطالعات در خصوص ميزان رواج بازي هاي محلي و سنتي در مناطق شهري استان در 

دسترس نمي باشد؛ ليكن اطالعات ارزشمندي از مناطق روستايي استان در اين خصوص وجود 

رصد روستاهاي استان، اهالي اعم از كوچك و د 4334دارد. بنابر يافته هاي بدست آمده، در 

بزرگ، بخشي از اوقات فراغت خود را با انجام بازي هاي محلي پر مي كنند؛ در حاليكه به نظر 

ها هدرصد از آباديهاي استان بازي هاي محلي و سنتي فراموش شده است. يافت 3333رسد در مي

متري از شهر هستند و داراي جمعيت حاكي از آن است كه در روستاهايي كه داراي فاصله ك

طرح پژوهشي فعاليت و مصرف متوسط مي باشند، انجام بازيهاي محلي در آنها بيشتر است )

(. بنابر داده هاي 134ـ153صص ، 1353كاالهاي فرهنگي در مناطق روستايي استان اردبيل، 

اج دارد، تقريباً اكثر درصد روستاهايي كه بازيهاي محلي و سنتي هنوز رو 13جمع آوري شده، در 

درصد روستاها افراد معدودي هستند  1331درصد روستاها بعضي از اهالي و در  1133اهالي، در 

 (.  134كه از اين بازيهاي محلي و سنتي استقبال مي كنند )همان منبع، ص 

د روستاهاي استان معركه گرفته درص 3233همچنين، يافته ها حاكي از آن است كه هنوز در 

هاي درصد روستاهاي استان منسوخ شده است. بنابر داده 3432شود، در حاليكه اين كار در مي

بدست آمده، در روستاهاي داراي جمعيت متوسط معركه گيري بيشتر برگزار مي شود و در 

طرح روستاهايي كه فاصله آنها از شهر كمتر است معركه گيري كمتري صورت مي گيرد )

 (. 213ص ، 1353االهاي فرهنگي در مناطق روستايي استان اردبيل، پژوهشي فعاليت و مصرف ك

هاي اضر به ابعاد ديگري از پيش زمينههمانطوريكه مالحظه شد، بخش دوم فصل دومِ گزارش ح

فرهنگي توسعه پرداخت. اين بخش از گزارش برخي مفاهيم موجود در ادبيات نوسازي را در 

رار داد، موضوعاتي همچون ميل به پيشرفت، فرهنگ سطح استان اردبيل مورد بحث و بررسي ق
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يادگيري ، نوآوري و وسايل فرهنگي. بررسي ميل به پيشرفت، فرهنگ يادگيري و نوآوري 

ميزان مطالعه كتاب و انواع كتاب مورد مطالعه، امانت كتاب، بواسطه بررسي ميزان كتابخواني )

زنامه و مجله، ميزان دسترسي به راديو، ميزان مطالعه رو (،ميزان كتابهاي غير درسي در منزل

تلوزيون، ويدئو، ضبط صوت و نوار،  امكانات ورزشي، سينما، تئاتر و ساير مراكز تفريحي شهري و 

 همچنين ميزان اهميت بازي هاي محلي و سنتي صورت گرفت. 

هاي بدست آمده كه در صفحات پيشين به تفصيل ارايه شد، نشان داد كه ميزان يافته

خواني كالً در استان در سطح پاييني قرار داشته و اين امر در مناطق روستايي به مراتب بدتر كتاب

. كتابهاي غير درسي موجود در خانواده هاي روستايي عمدتاً محدود به 1از مناطق شهري است

درصد  2435قرآن و كتابهاي ديني است. همچنين، در شهر اردبيل به عنوان مركز استان تنها 

باسواد كتاب امانت مي گيرند. ميزان امانت كتاب در بخش روستايي نيز در سطح جمعيت 

درصد از منازل ساكنين شهر اردبيل هيچ كتاب غير درسي  3235در . همچنين، 2پاييني قرار دارد

موجود نيست. نكته جالب توجه آنكه يافته ها نشان مي دهد بين گروههاي اقتصادي تفاوتي در 

وجود ندارد. كمبود امكانات كتابخانه اي براي در دسترس قرار دادن كتابها  مطالعه كتابميزان 

و مجالت، ميزان قليل امانت كتاب، نبود قرائتخانه هاي مناسب و عدم وجود فرهنگ كتابخواني  

نشانگر آن است كه فرهنگ يادگيري در سطح پاييني قرار داشته و ميل به پيشرفت و گرايش 

 هري و روستايي استان در سطح  پاييني قرار دارد.به نوگرايي در مناطق ش

با وجود ميزان اندک كتابخواني در سطح جامعه شهري و روستايي استان اردبيل، وضعيت  

مطالعه روزنامه و مجله حداقل در مركز استان در حد نسبتاً قابل قبولي قرار دارد. اين 

راي توزيع روزنامه و مجله در درصد روستاهاي استان هيچ متولي ب 3333درحاليست كه در 

درصد روستاهاي استان، روزنامه و مجله خوان  1331روستا وجود ندارد و به همين دليل در 

سالگي رو به افزايش و پس از آن كاهش  23وجود ندارد. ميزان مطالعه روزنامه و مجله تا سن 

و در ميان مجردان بيش  مي يابد. همچنين مطالعه روزنامه و مجله در ميان مردان بيش از زنان

از متاهلين و در افراد داراي تحصيالت باالتر بيش از افراد داراي تحصيالت پايين تر و در ميان 

 فارسها اندكي بيشتر از تركهاست.

پيشتر در بررسي فرهنگ و اخالق كار ساكنين استان اردبيل مالحظه شد كه سنت و 

الي اين استان بشمار مي رود. يافته هاي اخير مذهب اصلي ترين منبع توليد اخالق اقتصادي اه

همجهت با يافته هاي پيشين داللت بر مذهبي و سنتي بودن استان اردبيل دارد؛ بطوريكه تبعيت 

                                                 

 مطالعه نمي كنند.درصد اعضاي خانواده هاي روستايي اصالً كتابهاي غير درسي  3333. 1 

 درصد اعضاي خانواده هاي روستايي شش ماه يكبار يا سالي يكبار كتاب امانت مي گيرند 3433. 2 
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از سنت و مذهب خود را با پايين بودن ميزان كتابخواني و امانت كتاب،  پايين آمدن ميزان 

سالگي و بعد از ازدواج(، و با توزيع نابرابر  23 زمطالعه روزنامه و مجله )با افزايش سن در بعد ا

جنسيتي مطالعه روزنامه و مجله بنمايش گذاشته است. فرهنگ ديني سنتي حاكم بر استان 

اردبيل و بويژه بر شهر اردبيل مهمترين منبع شكل دهي به نگرش ها و الگوهاي عملي رفتار 

عه اردبيل جامعه اي سنتي مذهبي است اردبيل ها بشمار مي رود. يافته هاي فوق نشان دادجام

كه در آن نيازي به دانايي براي برآورده سازي نيازهاي جامعه احساس نمي شود و مطالعه امري 

تفنني و  بي كاركرد قلمداد مي شود. متاسفانه استان اردبيل همانند ساير استانهاي كشور شرايط 

 نامناسبي از لحاظ فرهنگ يادگيري و مطالعه دارد.

، 1ها و بررسي هاي ميداني در خصوص تاثير گذاري رسانه ها )راديو، تلوزيون، ويدئوتهياف

ضبط صوت و نوار، سينما، تئاتر، ورزش،و ساير تفريحهاي شهري و بازي هاي محلي و سنتي( بر 

الگوهاي فكري و رفتاري ساكنين استان، نشانگر آن است كه در اين رسانه ها فرهنگ پيشرو 

وابستگي  و در آنها عموماً فرهنگ مذهبي سنتي جريان دارد. بنابر اين علم باوري، ارايه نمي شود

كمتر به چهره هاي اقتدار محلي، برنامه ريزي براي آينده، روحيه مشاركت پذيري و برخورد 

خالق با زندگي و در نهايت مواجهه با و پذيرش ايده ها و تجربيات جديد به عنوان محوري 

گ متناسب با توسعه در سطح استان گسترش و رشد داده نمي شود. البته ترين خصوصيات فرهن

خاطر نشان مي سازد كه اين امر در سطح كالن و در كليه استانهاي كشور قابل مشاهده است و 

استان اردبيل نيز از اين امر مستثني نيست. البته هر يك از استانهاي كشور و از جمله استان 

استاني است كه مي تواند كامالً در خدمت توليد و بازتوليد فرهنگ  اردبيل داراي صدا و سيماي

ان در برنامه سازي و تهيه توسعه قرار گيرد كه الزمه آنها مشاركت نخبگان و متخصص

 هاي تلوزيوني و راديويي به زبان آذري با محتواي توسعه اي در سطح استان است.برنامه

از عناصر فرهنگي بومي، مانند بازيهاي محلي براي در كنار موارد فوق بايد به عدم استفاده 

يافته ها حاكي رواج و گسترش فرهنگ نوگرايي و فرهنگ پيشرو و هماهنگ با توسعه اشاره كرد. 

از آن است كه در مناطق شهري تقريباً بازيهاي محلي و سنتي از بين رفته اند )مگر آنكه در 

د داشته باشد(. يافته ها در بخش روستايي سطحي بسيار محدود در برخي از مناطق شهري وجو

استان اردبيل نيز حاكي از آن است كه در بيش از نيمي از روستاهاي استان بازيهاي محلي سنتي 

                                                 

يافته هاي استاني نشانگر آن است كه ويدئو، سينما و تئاتر، در مقايسه با تلوزيون، از معدود وسايل فرهنگي . 1 

ز سوي ساكنين استاني مورد استفاده قرار مي گيرند؛ لذا هستند كه در سطح استان )بويژه در مناطق روستايي( ا

استفاده از اين وسايل فرهنگي ـ حتي چنانچه به درستي صورت گيرد ـ در حدي نيست كه بتواند بر وضعيت 

 نوگرايي و پيشرفت فرهنگي استان تاثير قابل توجهي داشته باشد.
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منسوخ شده است. اين درحاليست كه در بسياري از كشورهاي مدرن، استفاده از سنت براي 

باشد. در حقيقت در انتقال ايده هاي  انتقال ايده هاي مدرن از اهميت شايان توجهي برخوردار مي

نو و گسترش و رواج فرهنگ توسعه، بايد به وسايل فرهنگي سنتي نيز توجه كرد چرا كه ايده 

هاي مدرن مي توانند بوسيله ابزار سنتي در سطح جامعه ترويج داده شوند و بدين ترتيب حامل 

 جامعه بنمايند. نوگرايي و پيشرفت شده و ميل به پيشرفت را تبديل به فرهنگ 

در نهايت، با توجه به يافته هاي اخير مي توان  استان اردبيل را به لحاظ نوگرايي، 

فرهنگ يادگيري و ميل به پيشرفت در سطح پاييني ارزيابي كرد. حضور ارزشهاي سنتي و ديني 

و سابقه ديني شهر اردبيل باعث شده است تا معرفت ديني و سنت مهمترين منابع شناخت 

نين اين استان و بويژه شهر اردبيل در مواجهه با جهان طبيعي ـ اجتماعي پيرامون شان ساك

باشند. در چنين شرايطي، معرفت علمي و ايدئولوژيهاي مدرن )مانند ايدئولوژيهاي ليبرالي( 

نميتوانند بر نحوه شناخت و مواجهه افراد با جهان پيرامونشان اثر بگذارند؛ و اين در حاليست كه 

ت علمي و ايدئولوژيهاي مدرن با واقعيتهاي مدرن و فرهنگ توسعه همبسته و همخوان مي معرف

باشند. در حقيقت، آنچه كه مي توان در تحليلي كالن از حوزه فرهنگِ شناختي ساكنين اين 

استان )همانند ساير هموطنانمان( ارايه نمود مقوله عدم تمايزيافتگي معرفتي و فرهنگي است. در 

تمايز يافتگي يا تمايز يافتگي اندک معرفتي ـ فرهنگي، حوزه هاي معرفتي )دين،  وضعيت عدم

علم، فلسفه و دين( از يكديگر مجزا نشده وجداي از هم رشد نمي يابند، بلكه در عوض، يكي از 

اين حوزه هاي فرهنگي )در اينجا دين( بر ساير حوزه هاي فرهنگي مسلط شده و رابطه اي 

حوزه هاي معرفتي برقرار مي كنند. اين امر كه در استان اردبيل با ميزان باالي سلطه/تابع با بقيه 

سنت گرايي، گرايشات ديني و ميزان باالي خويشاوندگرايي و روابط خوني همراه است داللت بر 

در شرايط آن دارد كه هنوز استان اردبيل مانند بسياري از مناطق ايران به لحاظ فرهنگي 

 فرهنگ توسعه در آن قليل است.  برد و عناصر همگام باسر ميمعرفتي پيشامدرن ب
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 : تعارضات، همكاري و اعتماد به نفس 8-1-.

 

يكي از ويژگي هاي جامعه اي كه داراي پيش زمينه هاي توسعه و نوسازي مي باشد، 

لف آن مي باشد. اين خصلت باعث حضور روح همكاري و عدم تعارض در بخش هاي مخت

ي بخشهاي جامعه در جريان نوسازي و توسعه، به شكلي همگام با يكديگر، در شود تا تماممي

توسعه مشاركت داشته و از نتايج توسعه سهمي نسبتاً متعادل دريافت نمايند. درواقع، ميزان 

در هر جامعه اي نشانگر ميزان همكاريهاي بخشهاي مختلف يك جامعه و در هم « 1ادغام»

 يگر باشد.  آميخته شدن اين بخشها در يكد

 
 «اعتماد به نفس»و « تعارضات»، «همكاري»مفهوم :8-1-.-1

، از جمله مفاهيمي است كه مي توان «اعتماد به نفس»و « تعارضات»، «همكاري»مفاهيم 

و به عنوان مفاهيمي فرموله شده در داخل آن رويكرد مورد « نوسازي»آنرا در چارچوب رويكرد 

با آن « توسعه»يكي از مهمترين مفاهيم تئوريكي كه در ادبيات باز شناسي قرار داد. در واقع، 

است. اين مفاهيم « ادغام )فرهنگي/ساختي(»و « تمايز )فرهنگي/ساختي(»مواجه مي باشيم، مفهوم 

كه داللت بر نگاهي ساختي به جامعه و وضعيت توسعه و نوسازي آن دارد، از نظريه عمومي 

صيت، جامعه، و فرهنگ را تبيين ظامهاي اندامواره، شخپارسنز درباره كنش، كه رابطه بين ن

كند، سرچشمه مي گيرد. نگاه اندامواره )ارگانيسيسمي( به جامعه و تلقي زنده بودن بخشهاي مي

مختلف جامعه همچون يك موجود زندگي و وجود روح همكاري و تعاون و حاكميت نظم بر 

زنده(، شكلي از تحليل است كه  بخشهاي مختلف جامعه )همچون اعضاي مختلف يك موجود

بشدت بر تبيين هاي تكاملي موجود در  زيست شناسي متكي است. يكي از گزاره هاي چنين 

سبكي از تحليل حاكميت نظم، به عنوان امري بديهي، بر بخشهاي مختلف كليت جامعه و عرضي 

 است. « تعارضات در جامعه»قلمداد شدن 

يافتگي يك جامعه، در باال بودن تمايز يافتگي  در مكتب نوسازي، درجه باالي توسعه

بخشهاي مختلف آن جامعه در عين حاكميت روح همكاري و تعاون در بين اين بخشهاي تفكيك 

، اوج تكامل «همكاري»در عين « تمايز يافتگي»يافته به لحاظ كاركردي ساختي است. در حقيقت، 

هتر و تخصصي كاركردن هر يك از يك كليت ساختي كاركردي بشمار مي رود كه نتيجه آن ب

بخشهاي كليت جامعه، و بهتر ايفا شدن نقشهاي كاركردي هر بخش تفكيك شده براي بخشهاي 

ديگر كليت جامعه است. در اين حالت، با وجود آنكه بخشهاي مختلف يك جامعه از يكديگر 

                                                 
1 . incopration 
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كليت ساختي » تمايز يافته اند ولي در خدمت يكديگر نيز مي باشند و بدين ترتيب به مفهوم

 نايل مي شويم كه جوامعه پيشرفته نمادي از آن مي باشد. « كاركردي پيچيده

از نظر پارسنز تكامل مستلزم افزايش تفكيك پذيري در نظامواره، شخصيت، جامعه و  

فرهنگ و نيز افزايش پيچيدگي در هر يك از اين نظامهاست. در نتيجه به نظر وي، فرايند 

كاملي ساختها و تخصصي شدن كاركردهاست. در ان انگاره جوامع به دو توسعه تفكيك پذيري ت

( براي تمايز بين جوامع 1335دسته سنتي و مدرن تقسيم مي شوند. نيل اسملسر )اسملسر، 

داند مي گيرد. وي جامعه اي را مدرن ميسنتي و مدرن، وجود پيچيدگي و تفكيك پذيري را بكار 

 هنگي اجتماعي قابل تفكيك داشته باشد. كه سازمان پيچيده اي از ساخت فر

را به مثابه شاخصي از « عدم تعارض»و « همكاري»با نگاهي كلي به مباحث فوق، مي توان  

تمايز يافتگي و ادغام در درون سيستم تعريف كرد.  همچنين اين مفاهيم را هم مي توان در قالبي 

ه عبارتي دقيق تر، مي توان آنها در ساختي، و هم در قالبي فرهنگي مورد مطالعه قرار داد. ب

چارچوب فرهنگ و يا ساختارهاي جامعه مورد بررسي قرار داد.  پيش از بررسي تجربي مقوالت 

در استان اردبيل، مقوالت فوق الذكر عملياتي شده و « اعتماد به نفس»و « تعارضات»، «همكاري»

گرفت. در عملياتي سازي مقوالت  داده هاي موجود در ارتباط با آنها مورد تحليل قرار خواهد

 ، اين مقوالت در قالب متغيرهاي«اعتماد به نفس»و « تعارضات»، «همكاري»

 ،«ميزان همكاري و تعارض فرد  با گروههاي صنفي» .1

 ،«احساس تعارض  با همكاران» .2

 ،«تعارض با خانواده و خويشاوندان» .3

 ،«احساس وجود تعارض جنسيتي در جامعه» .4

 ، «رابري طبقاتي در جامعهاحساس تعارض و ناب» .3

 ، «احساس  تعارض قومي» .3

 ،«احساس تعارض اجتماعي» .3

 ، «احساس تعارض با نظام سياسي»  .5

 «اعتماد به نفس» .3

مورد بررسي قرار گرفته است. برخي از اين متغيرها، با يك سئوال و برخي با سئواالت 

اند كه در اين گزارش مورد سنجش قرار گرفته « پيمايش ملي ارزشها و نگرشها»متعددي  در 

( 1-43)تمامي آمارهاي مربوطه به تفصيل مورد توصيف و تحليل قرار خواهد گرفت. جدول 

پيمايش ملي ارزشها و »در « اعتماد به نفس»و « تعارضات»، «همكاري»متغيرهاي معرّف  

 را به تفصيل نشان مي دهد.« نگرشها

 



لاردبی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان                                        سازمان برنامه و بودجه کشور                        

 115

 «اعتماد به نفس»و « ارضاتتع»، «همكاري»عملياتي سازي مقوالت :  (1-8.)جدول

 سئواالت متغيرها رديف

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 ميزان همكاري

 و تعارض فرد 

 با گروههاي  

 صنفي 

 ميزان اعتماد به گروه صنفي کارگران

 بنگاه دارانميزان اعتماد به گروه صنفي 

 معلمانميزان اعتماد به گروه صنفي 

 ماييپليس راهنميزان اعتماد به گروه صنفي 

 رانندگان تاکسيميزان اعتماد به گروه صنفي 

 پزشكانميزان اعتماد به گروه صنفي 

 قضاتميزان اعتماد به گروه صنفي 

 اساتيد دانشگاهميزان اعتماد به گروه صنفي 

 کسبهميزان اعتماد به گروه صنفي 

 نيروي انتظاميميزان اعتماد به گروه صنفي 

 ورزشكارانبه گروه صنفي ميزان اعتماد 

 روحانيتميزان اعتماد به گروه صنفي 

 روزنامه نگارانميزان اعتماد به گروه صنفي 

 هنرمندانميزان اعتماد به گروه صنفي 

 تجار و بازاريانميزان اعتماد به گروه صنفي 

 ارتشي هاميزان اعتماد به گروه صنفي 

8 

 

 ميزان احساس 

 انتعارض با همكار

 «در استخدام کارکنان ادرات به تجربه و تخصص اهميتي داده نمي شود»بعضي ها معتقدند 

 ، شما با اين نظر بيشتر موافقيد يا مخالف؟

 

. 

 

 

 

 

 ميزان تعارض

 با خانواده و 

 خويشاوندان

 شما اعضاي خانواده خود را تا چه حد قابل اعتماد مي دانيد؟

 عضاي خانواده خود، مشورت و همفكري داريد ؟معموالً هر چند وقت يكبار با ا

 هر چند وقت يكبار با آنها اختالف و بگومگو پيدا مي کنيد؟

 شما اقوام و خويشان خود را تا چه حد قابل اعتماد مي دانيد؟

 شما دوستان خود را تا چه حد قابل اعتماد مي دانيد؟

 

. 

 

ميزان احساس وجود 

 تعارض 

 جنسيتي در جامعه

 

 به نظر شما در اوضاع فعلي جامعه، امكان پيشرفت براي مردان بيشتر است يا براي زنان؟

 

8 

 ميزان احساس تعارض

و نابرابري طبقاتي در 

 جامعه

 ميزان باور فرد به روند رو به افزايش فاصله طبقاتي در جامعه

يد بيشتر مردم جزء کدام طبقه قرار مي اگر جامعه را به سه طبقه باال، پايين و متوسط تقسيم کنيم، فكر مي کن

 گيرند؟

 ميزان احساس 6

 تعارض قومي 

حكومت در کشور ما براي همه اقوام کشور )لر، کرد، بلوچ و...( ارزش و احترام يكساني » بعضي ها معتقدند  

 ، شما با اين نظر موافقيد يا مخالف؟«قائل است

 

 

 

3 

 

 

 ميزان احساس

 تعارض اجتماعي 

 ر فرد به وجود اختالف و چند دستگي در سطح جامعه به مثابه يک معضل مهم اجتماعيميزان باو

 ميزان باور فرد به جدي و مهم بودن معضل ظلم و تبعيض در جامعه

 حاکميت پول و پارتي در مناسبات انساني

 ما جدي و مهم است؟ )ناامني(به نظر شما هر کدام از مسائل و مشكالتي که اشاره مي کنم تا چه اندازه در جامعه 

، شما «در اوضاع فعلي اگر حقي از کسي ضايع شود از طريق قانوني ميتواند به حق خود برسد»بعضي ها معتقدند 

 با اين نظر بيشتر موافقيد يا مخالف؟

 

 

 

2 

 ميزان

 احساس تعارض

 با نظام سياسي

، شما با اين نظر موافقيد يا «ک چشم نگاه مي کنددر اوضاع فعلي، حكومت به همه مردم به ي»بعضي ها معتقدند 

 مخالف؟ 

، شما با «افراد عادي هر چقدر هم که تجربه و تخصص داشته باشند، به مقامات باال نمي رسند»بعضي ها معتقدند 

 اين نظر موافقيد يا مخالف؟

، شما با اين نظر موافقيد «مي شود در جامعه ما، قانون در مورد مسئولين و مردم يكسان اجرا»بعضي ها معتقدند 

 يا مخالف؟ 

 را در دنياي امروز تا چه اندازه براي خود افتخار مي دانيد؟« ايراني بودن»شما  ميزان اعتماد به نفس 8

 شما خودتان را در زندگي تا چه اندازه يک فرد موفق مي دانيد؟
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 تان اردبيل در اس« اعتماد به نفس»و « تعارضات»، «همكاري: »8-1-.-8

همانطوريكه پيشتر ذكر شد، همكاري و تعارض را مي توان هم در بعد ساختي و هم در 

ابعاد فرهنگي مورد بررسي قرار داد. مباحثي كه در بخش سرمايه اجتماعي به آنها پرداخته شده 

خش است، عمدتاً اين مفاهيم را از زاويه ديد ساختاري مورد بررسي قرار مي دهد، لذا در اين ب

اين مفاهيم از رويكردي اجتماعي فرهنگي  و در چارچوب ارزشها و هنجارهاي جامعه مورد 

بررسي قرار خواهد گرفت كه در جدول پيشين نحوه عملياتي سازي اين رويكرد توضيح داده شد. 

ذكر اين نكته حائز اهميت است كه كمبود اطالعات در اين خصوص، از مهمترين موانع پژوهش 

اطالعات « پيمايش ملي ارزشها و نگرشها»با مفاهيم مورد بحث است؛ با اين وجود، در ارتباط 

ارزشمند بسياري را در اختيار ما قرار مي دهد تا از ميزان تمايز يافتگي فرهنگي و ادغام فرهنگي 

 جامعه اردبيل آگاهي بيابيم. 

در « شهاپيمايش ملي ارزشها و نگر»پيش از آغاز بررسي داده هاي توليد شده در 

چارچوب رويكرد اجتماعي فرهنگي، نخست تفاوتهاي مذهبي موجود در استان اردبيل و تعداد 

 ازدواج و طالق ها در سطح استان به شكل توصيفي مورد بررسي قرار مي گيرد. 
 

 1.38(:  جمعيت بر حسب دين و جنس: آبان 1-84جدول)

 زن مرد مرد و زن شرح

 832468 8288.6 1162411 کل استان

 836284 822344 1168884 مسلمان

 ..1 168  46. زرتشتي

 1 8 14 مسيحي

 11 8 16 کليمي

 3 6 .1 ساير

 1418 .146 8436 اظهار نشده

 (.8.، ص .1.2) سالنامه آماري استان اردبيل سال 

 

درصد ساكنين  33همانطوريكه اطالعات مندرج در جدول فوق نشان مي دهد، بيش از 

مسلمان بوده و اقليت هاي ديني بسيار اندكي در اين استان وجود  1333ر سال استان اردبيل د

دارند. اين يافته از سويي نشانگر عدم وجود تعارضات مذهبي در سطح استان و از سوي ديگر 

 مي تواند داللت بر عدم وجود فرهنگ تساهل و تسامح مذهبي در سطح استان باشد. 

ازدواجها و طالقها در سطح استان نيز مي تواند ميزان عالوه بر گروههاي مذهبي، ميزان  

 حضور روح همكاري و تعاون و عدم وجود تعارض در سطح جامعه را نشان دهد.   
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 ( : ازدواج و طالق ثبت شده در نقاط شهري و روستايي1-81جدول)

 نقاط روستايي نقاط شهري جمع سال و شهرستان

 قطال ازدواج طالق ازدواج طالق ازدواج

1.24 1.6.6 268 8462 24. .832 88 

1.21 1.42. 868 148.8 226 .2.. 36 

1.28 1.682 1486 11188 881 .846 148 

1.2. 18.1. 1436 11323 28. .886 88. 

1.2. 16.88 1888 11.63 838 .888 83. 

 .2 .861 884 8838 .63 3226 اردبيل

 8. 1.8 1.1 128 126 81. بيله سوار

 + + + 8433 + 8433 پارس آباد

 .8 211 . 44. 86 1811 خلخال

 8 38. 6 883 18 888 کوثر

 + + 168 8148 168 8148 مشكين شهر

 88 .22 .8 .88 38 12.2 مغان

 12 138 16 8.8 .. .1. نمين

 + . + + + . نير

 + الزم به توضيح است که شهرستانهائي که برخي موارد ازدواج و طالق صفر قيد شده 

 قد دفترخانه هاي ذيربط مي باشند و وقابع مربوط در شهرستانهاي همجوار به ثبت مي رسند.فا

 )مآخذ: اداره کل ثبت و احوال استان اردبيل(

 

پس از بررسي اجمالي وضعيت ازدواج و طالق و ميزان حضور گروههاي مذهبي مختلف 

ان اعتماد به نفس در در سطح استان اردبيل، حال به بررسي ميزان همكاري، تعارض و ميز

پيمايش ملي »چارچوب رويكرد فرهنگي مي پردازيم كه با بررسي يافته هاي بدست آمده از 

  امكان پذير است. « ارزشها و نگرشها

 

 )الف(: اثساس همكاري و تعارض با گ وههاي صنفي

يكي از مهمترين متغيرهايي كه مي تواند معرف وضعيت تعارضات اجتماعي، روحيه 

احساس همكاري و در سطح جامعه باشد،  احساس دوستي و همبستگي اجتماعيو  همكاري

تعارض فرد با گروههاي صنفي مي باشد. در حقيقت، از اين طريق مي توان ميزان فاصله 

اجتماعي، نگرش ها و حس تعارض و همكاري با گروه هاي اجتماعي مختلف را مورد بررسي قرار 

گروه تقسيم شده اند كه  13اين گروههاي صنفي به « گرشهاپيمايش ملي ارزشها و ن»داد. در 

پليس گروه صنفي معلمان، گروه صنفي بنگاه داران، گروه صنفي كارگران، گروه صنفي عبارتند از: 

گروه صنفي قضات، گروه صنفي پزشكان، گروه صنفي رانندگان تاكسي، گروه صنفي راهنمايي، 

گروه ورزشكاران، گروه صنفي نيروي انتظامي، صنفي گروه كسبه، گروه صنفي اساتيد دانشگاه، 

تجار و بازاريان، گروه صنفي هنرمندان، گروه صنفي روزنامه نگاران، گروه صنفي روحانيت، صنفي 
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، ميزان اعتماد فرد «پيمايش ملي ارزشها و نگرشها»ارتشي ها. داده هاي موجود در گروه صنفي 

ه را به تفصيل ارائه داده است. حال به بررسي گان 13پاسخگو به هر يك از گروههاي صنفي 

ميزان اعتماد اردبيلي ها نسبت به گروههاي صنفي شانزده گانه و مقايسه آن با ميانگين موجود 

 در ساير مراكز استاني مي پردازيم.  
 

 ميزان اعتماد به گ وه صنفي كارگ ان 

هر اردبيل حاكي از آن در ش« پيمايش ملي ارزشها و نگرشها»بررسي داده هاي حاصل از  

درصد اردبيلي ها به گروه صنفي كارگران اعتماد كامل، خيلي زياد و يا زياد و  4333است كه 

درصد از آنها به اين گروه صنفي اعتماد نداشته يا اعتماد اندكي دارند. اين نسبتها براي  1333

  درصد مي باشد. 1331درصد و 31ساكنين مراكز ساير استانها  به ترتيب 

 
 1 يزان اعتماد به گروه صنفي کارگران(: م1-88جدول)

 کل مراکز استانها اردبيل رديف

 درصد تعداد ميزان درصد تعداد ميزان

 .84 36. اصالً  848 4. اصالً  1

 46. 363 خيلي کم .84 83 خيلي کم 8

 848 1882 کم 243 .. کم .

 848. 8.68 متوسط 446. 188 متوسط .

 143. .888 زياد 8242 1.6 زياد 8

 1.42 .888 خيلي زياد 11 86 خيلي زياد 6

 848 848 کامالً  843 8. کامالً  3

  144 16828 کل 144 843 کل

 (.881، ص 1.21)ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، 

 

  بنگاه دارانميزان اعتماد به گ وه صنفي 

در شهر اردبيل حاكي از آن « ملي ارزشها و نگرشها پيمايش»بررسي داده هاي حاصل از  

درصد( به گروه صنفي بنگاه داران اعتماد كم، خيلي كم و يا هيچ  43است كه اكثر اردبيلي ها )

درصد( به اين گروه صنفي اعتماد  332اعتمادي ندارند و در مقابل درصد نسبتاً اندكي از آنها )

 3433سبتها براي ساكنين مراكز ساير استانها  به ترتيب كامل، خيلي زياد يا زياد دارند. اين ن

 درصد مي باشد. 333درصد و 

 
                                                 

شما به هر كدام از گروهها و اصنافي كه نام مـي بـرم  قرار گرفته است: اين مولفه با سئوال زير مورد سنجش. 1 

 به طور كلي تا چه اندازه اعتماد داريد؟ )كارگران(
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  1بنگاه دارانميزان اعتماد به گروه صنفي (: 1-.8جدول)

 کل مراکز استانها اردبيل رديف

 درصد تعداد ميزان درصد تعداد ميزان

 8341 18.. اصالً  848 148 اصالً  1

 8848 634. مخيلي ک 1648 21 خيلي کم 8

 8.48 468. کم .44. 1.8 کم .

 1248 421. متوسط 8142 143 متوسط .

 43. 366 زياد 641 4. زياد 8

 .14 .81 خيلي زياد 848 .1 خيلي زياد 6

 448 23 کامالً  448 1 کامالً  3

  144 16888 کل 144 81. کل

 (.881، ص 1.21)ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، 

 

ان از گروههاي صنفي اي قلمداد همانطوريكه مالحظه مي گردد گروه صنفي بنگاه دار

شوند كه در نزد مردم از كمترين ميزان اعتماد و احساس دوستي و همبستگي اجتماعي مي

 برخوردار است.   

 

  معلمانميزان اعتماد به گ وه صنفي 

در شهر اردبيل حاكي از آن « ها و نگرشهاپيمايش ملي ارزش»بررسي داده هاي حاصل از  

درصد اردبيلي ها به گروه صنفي معلمان اعتماد كامل، خيلي زياد و يا زياد و درصد  53است كه 

درصد( از آنها به اين گروه صنفي اعتماد نداشته يا اعتماد اندكي دارند. اين  233بسيار كمي )

 درصد مي باشد. 433درصد و  54يب نسبتها براي ساكنين مراكز ساير استانها  به ترت

                                                 

شما به هر كدام از گروهها و اصنافي كه نام مـي بـرم  اين مولفه با سئوال زير مورد سنجش قرار گرفته است:. 1 

 اه داران(به طور كلي تا چه اندازه اعتماد داريد؟ )بنگ
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 1معلمانميزان اعتماد به گروه صنفي  (:1-.8جدول)

 کل مراکز استانها اردبيل رديف

 درصد تعداد ميزان درصد تعداد ميزان

 446 83 اصالً  448 1 اصالً  1

 1 .13 خيلي کم 1 8 خيلي کم 8

 843 3.. کم .14 3 کم .

 1843 86.4 متوسط .184 .6 متوسط .

 .24. 6.84 زياد 8842 188 زياد 8

 8248 .31. خيلي زياد 843. 163 خيلي زياد 6

 1.48 8888 کامالً  8848 118 کامالً  3

  144 163.1 کل 144 814 کل

 (.888، ص 1.21)ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، 

 

  پليس راهنماييميزان اعتماد به گ وه صنفي 

در شهر اردبيل حاكي از آن « پيمايش ملي ارزشها و نگرشها»ي داده هاي حاصل از بررس 

درصد اردبيلي ها به گروه صنفي پليس راهنمايي اعتماد كامل، خيلي زياد و يا  3333است كه 

درصد از آنها به اين گروه صنفي اعتماد نداشته يا اعتماد اندكي دارند. اين نسبتها  1434زياد و 

 درصد مي باشد. 1332درصد و  3333ن مراكز ساير استانها  به ترتيب براي ساكني

 
 8پليس راهنمايي ميزان اعتماد به گروه صنفي (: 1-88جدول)

 کل مراکز استانها اردبيل رديف

 درصد تعداد ميزان درصد تعداد ميزان

 41. 813 اصالً  846 .1 اصالً  1

 48. 6.3 خيلي کم 42. 18 خيلي کم 8

 248 1.86 کم 2 4. کم .

 8841 246. متوسط .884 118 متوسط .

 841. 8.41 زياد .4.. 163 زياد 8

 1848 8886 خيلي زياد 13 28 خيلي زياد 6

 241 ...1 کامالً  .1 68 کامالً  3

  144 16883 کل 144 841 کل

 (.888، ص 1.21)ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، 

 

 

                                                 

شما به هر كدام از گروهها و اصنافي كه نام مـي بـرم  اين مولفه با سئوال زير مورد سنجش قرار گرفته است:. 1 

 به طور كلي تا چه اندازه اعتماد داريد؟ )معلمان(

رم شما به هر كدام از گروهها و اصنافي كه نام مـي بـ اين مولفه با سئوال زير مورد سنجش قرار گرفته است:. 2 

 به طور كلي تا چه اندازه اعتماد داريد؟ )پليس راهنمايي(
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 رانندگان تاكسي ان اعتماد به گ وه صنفيميز 

در شهر اردبيل حاكي از آن « پيمايش ملي ارزشها و نگرشها»بررسي داده هاي حاصل از  

درصد( اردبيلي ها به گروه صنفي رانندگان تاكسي اعتماد متوسط دارند.  4434است كه  اكثر )

د. با بررسي دقيق تر، اطالعات درصد مي باش3333اين نسبت براي ساكنين مراكز ساير استانها  

جدول زير مي توان چنين استنتاج كرد كه مردم اردبيل همانند مردم ساير استانهاي كشور، ديد 

 مويد اين ادعاست. (1-33)نسبتاً نامناسبي به رانندگان تاكسي دارند. جدول 
 

  1رانندگان تاکسي ميزان اعتماد به گروه صنفي(: 1-86جدول)

 راکز استانهاکل م اردبيل رديف

 درصد تعداد ميزان درصد تعداد ميزان

 848 833 اصالً  848 82 اصالً  1

 1448 1686 خيلي کم .34 3. خيلي کم 8

 .184 8.4. کم 1846 38 کم .

 846. 6643 متوسط .44. 848 متوسط .

 1346 88.6 زياد 1643 28 زياد 8

 .84 221 خيلي زياد 14 81 خيلي زياد 6

 841 83. کامالً  48. .8 کامالً  3

  144 .1662 کل 144 842 کل

 (..88، ص 1.21)ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، 

 

 پزشكان ميزان اعتماد به گ وه صنفي 

در شهر اردبيل حاكي از آن « پيمايش ملي ارزشها و نگرشها»بررسي داده هاي حاصل از  

ها به گروه صنفي پزشكان اعتماد كامل، خيلي زياد و يا زياد و  درصد اردبيلي 3333است كه 

درصد از آنها به اين گروه صنفي اعتماد نداشته يا اعتماد اندكي دارند. اين نسبتها براي  1132

 درصد مي باشد. 1133درصد و 3433ساكنين مراكز ساير استانها  به ترتيب 

 

                                                 

شما به هر كدام از گروهها و اصنافي كه نام مـي بـرم  اين مولفه با سئوال زير مورد سنجش قرار گرفته است:. 1 

 به طور كلي تا چه اندازه اعتماد داريد؟ )رانندگان تاكسي(
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 1شكان پز ميزان اعتماد به گروه صنفي( : 1-83جدول)

 کل مراکز استانها اردبيل رديف

 درصد تعداد ميزان درصد تعداد ميزان

 146 863 اصالً  848 11 اصالً  1

 . 848 خيلي کم 41. 16 خيلي کم 8

 643 .118 کم 848 4. کم .

 .8.4 438. متوسط 81 143 متوسط .

 848. 88.1 زياد 848. .16 زياد 8

 1848 .86. خيلي زياد 8448 .14 خيلي زياد 6

 .84 .186 کامالً  1848 38 کامالً  3

  144 163.6 کل 144 814 کل

 (..88، ص 1.21)ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، 

 

 ميزان اعتماد به گ وه صنفي قضات 

درصد  2333در شهر اردبيل نشانگر آن است كه « پيمايش ملي ارزشها و نگرشها»نتايج 

درصد از آنها نسبت به  4433لي ها به قضات اعتماد متوسطي دارند و اين در حاليست كه اردبي

اين گروه صنفي اعتماد بااليي دارند. اين نسبت ها براي ساير مراكز استانها به ترتيب عبارتند از: 

 درصد.  4433درصد و  2433
 

  8ميزان اعتماد به گروه صنفي قضات(: 1-82جدول)

 مراکز استانهاکل  اردبيل رديف

 درصد تعداد ميزان درصد تعداد ميزان

 641 ..8 اصالً  246 1. اصالً  1

 341 .114 خيلي کم .34 8. خيلي کم 8

 1846 18.8 کم 1448 8. کم .

 8846 881. متوسط 8846 1.8 متوسط .

 8.46 212. زياد 8148 148 زياد 8

 1846 1883 خيلي زياد 1.46 68 خيلي زياد 6

 348 .116 کامالً  242 8. مالً کا 3

  144 18886 کل 144 38. کل

 (..88، ص 1.21)ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، 

 

 

                                                 

شما به هر كدام از گروهها و اصنافي كه نام مـي بـرم  رفته است:اين مولفه با سئوال زير مورد سنجش قرار گ. 1 

 به طور كلي تا چه اندازه اعتماد داريد؟ )پزشكان(

شما به هر كدام از گروهها و اصنافي كه نام مـي بـرم  اين مولفه با سئوال زير مورد سنجش قرار گرفته است:. 2 

 به طور كلي تا چه اندازه اعتماد داريد؟ )قضات(
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  اساتيد دانشگاهميزان اعتماد به گ وه صنفي 

در شهر اردبيل حاكي از آن « پيمايش ملي ارزشها و نگرشها»بررسي داده هاي حاصل از  

درصد اردبيلي ها به گروه صنفي اساتيد دانشگاه اعتماد كامل، خيلي زياد و يا زياد  3332است كه 

درصد( از آنها به اين گروه صنفي اعتماد نداشته يا اعتماد اندكي دارند. اين  534و درصد كمي )

 درصد مي باشد. 333درصد و  3231نسبتها براي ساكنين مراكز ساير استانها  به ترتيب 

 
 1اساتيد دانشگاهميزان اعتماد به گروه صنفي  (:1-88جدول)

 کل مراکز استانها اردبيل رديف

 درصد تعداد ميزان درصد تعداد ميزان

 448 1.1 اصالً  143 2 اصالً  1

 142 834 خيلي کم 848 14 خيلي کم 8

 46. 688 کم 48. 81 کم .

 8446 482. متوسط .124 28 متوسط .

 841. 8888 زياد .. 183 زياد 8

 8.48 683. خيلي زياد 8841 116 خيلي زياد 6

 1848 1226 کامالً  1.41 68 کامالً  3

  144 18438 کل 144 68. کل

 (..88، ص 1.21)ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، 

 

  كساهميزان اعتماد به گ وه صنفي 

در شهر اردبيل حاكي از آن « و نگرشهاپيمايش ملي ارزشها »بررسي داده هاي حاصل از  

درصد( به گروه صنفي كسبه اعتماد كم، خيلي كم و يا هيچ  4433است كه اكثر اردبيلي ها )

درصد از آنها به اين گروه صنفي اعتماد كامل، خيلي زياد يا  2431اعتمادي ندارند و در مقابل 

درصد  1332درصد و  4333به ترتيب   زياد دارند. اين نسبتها براي ساكنين مراكز ساير استانها

 مي باشد.

 

                                                 

شما به هر كدام از گروهها و اصنافي كه نام مـي بـرم  ين مولفه با سئوال زير مورد سنجش قرار گرفته است:ا. 1 

 به طور كلي تا چه اندازه اعتماد داريد؟ )اساتيد دانشگاه(
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 1کسبه ميزان اعتماد به گروه صنفي ( : 1-64جدول)

 کل مراکز استانها اردبيل رديف

 درصد تعداد ميزان درصد تعداد ميزان

 341 1128 اصالً  643 .. اصالً  1

 1.41 8124 خيلي کم 1142 64 خيلي کم 8

 .8.4 811. کم 88 118 کم .

 .84. 6881 متوسط .84. 844 وسطمت .

 1848 8432 زياد 1.48 38 زياد 8

 .4. .86 خيلي زياد .4. 13 خيلي زياد 6

 .14 818 کامالً  846 .1 کامالً  3

  144 16624 کل 144 842 کل

 (.888، ص 1.21)ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، 

 

 ي وي انتظامين ميزان اعتماد به گ وه صنفي 

در شهر اردبيل حاكي از آن « پيمايش ملي ارزشها و نگرشها»بررسي داده هاي حاصل از  

درصد اردبيلي ها به گروه صنفي نيروي انتظامي اعتماد كامل، خيلي زياد و يا زياد  3335است كه 

نسبتها براي  درصد از آنها به اين گروه صنفي اعتماد نداشته يا اعتماد اندكي دارند. اين 1433و 

 درصد مي باشد.2131درصد و  3133ساكنين مراكز ساير استانها  به ترتيب 

 
 8نيروي انتظامي ميزان اعتماد به گروه صنفي (:1-61جدول)

 کل مراکز استانها اردبيل رديف

 درصد تعداد ميزان درصد تعداد ميزان

 848 286 اصالً  48. 16 اصالً  1

 843 .88 خيلي کم .4. 13 خيلي کم 8

 1448 1628 کم 343 8. کم .

 .834 .88. متوسط 84 141 متوسط .

 8243 388. زياد .14. 182 زياد 8

 .1.4 8.24 خيلي زياد 8142 114 خيلي زياد 6

 246 1.88 کامالً  1843 .6 کامالً  3

  144 16838 کل 144 848 کل

 (.888، ص 1.21، )ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل

 

                                                 

شما به هر كدام از گروهها و اصنافي كه نام مـي بـرم  اين مولفه با سئوال زير مورد سنجش قرار گرفته است:. 1 

 ور كلي تا چه اندازه اعتماد داريد؟)كسبه(به ط

شما به هر كدام از گروهها و اصنافي كه نام مـي بـرم  اين مولفه با سئوال زير مورد سنجش قرار گرفته است:. 2 

 به طور كلي تا چه اندازه اعتماد داريد؟)نيروي انتظامي(



لاردبی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان                                        سازمان برنامه و بودجه کشور                        

 125

 ورزشكاران ميزان اعتماد به گ وه صنفي 

در شهر اردبيل حاكي از آن « پيمايش ملي ارزشها و نگرشها»بررسي داده هاي حاصل از  

درصد اردبيلي ها به گروه صنفي ورزشكاران اعتماد كامل، خيلي زياد و يا زياد و  3133است كه 

صنفي اعتماد نداشته يا اعتماد اندكي دارند. اين  درصد( از آنها به اين گروه 533درصد كمي )

 درصد مي باشد. 333درصد و  32نسبتها براي ساكنين مراكز ساير استانها  به ترتيب 
 

  1ورزشكاران ميزان اعتماد به گروه صنفي( : 1-68جدول)

 کل مراکز استانها اردبيل رديف

 درصد تعداد ميزان درصد تعداد ميزان

 1 164 اصالً  .14 3 اصالً  1

 848 64. خيلي کم 148 8 خيلي کم 8

 .64 1448 کم 846 83 کم .

 .824 .88. متوسط 1848 86 متوسط .

 48.. .882 زياد .4.. 166 زياد 8

 1343 82.8 خيلي زياد .844 82 خيلي زياد 6

 .84 .184 کامالً  1646 24 کامالً  3

  144 16414 کل 144 .2. کل

 (.886، ص 1.21ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل،  )ارزشها و نگرش هاي

 

  روثانيتميزان اعتماد به گ وه صنفي 

در شهر اردبيل حاكي از آن « پيمايش ملي ارزشها و نگرشها»بررسي داده هاي حاصل از  

درصد اردبيلي ها به گروه صنفي روحانيت اعتماد كامل، خيلي زياد و يا زياد و  4435است كه 

رصد از آنها به اين گروه صنفي اعتماد نداشته يا اعتماد اندكي دارند. اين نسبتها براي د 2335

 درصد مي باشد. 2334درصد و 3332ساكنين مراكز ساير استانها  به ترتيب 

 

                                                 

كدام از گروهها و اصنافي كه نام مـي بـرم  شما به هر اين مولفه با سئوال زير مورد سنجش قرار گرفته است:. 1 

 به طور كلي تا چه اندازه اعتماد داريد؟)ورزشكاران(
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  1روحانيتميزان اعتماد به گروه صنفي ( : 1-.6جدول)

 کل مراکز استانها اردبيل رديف

 درصد ادتعد ميزان درصد تعداد ميزان

 246 ...1 اصالً  846 8. اصالً  1

 348 18.3 خيلي کم 346 8. خيلي کم 8

 .114 .123 کم 246 .. کم .

 8842 863. متوسط .8.4 118 متوسط .

 8.41 213. زياد 8146 114 زياد 8

 1.46 88.6 خيلي زياد 1.41 63 خيلي زياد 6

 14 .168 کامالً  641 28 کامالً  3

  144 168.3 کل 144 814 کل

 (.886، ص 1.21)ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، 

 

 روزنامه نگاران ميزان اعتماد به گ وه صنفي 

در شهر اردبيل حاكي از آن « پيمايش ملي ارزشها و نگرشها»بررسي داده هاي حاصل از  

ان اعتماد كامل، خيلي زياد و يا زياد درصد اردبيلي ها به گروه صنفي روزنامه نگار 3333است كه 

درصد( از آنها به اين گروه صنفي اعتماد نداشته يا اعتماد اندكي دارند. اين  2331و درصد كمي )

 درصد مي باشد. 2533درصد و  3433نسبتها براي ساكنين مراكز ساير استانها  به ترتيب 

 
 8انروزنامه نگار ميزان اعتماد به گروه صنفي ( :1-.6جدول)

 کل مراکز استانها اردبيل رديف

 درصد تعداد ميزان درصد تعداد ميزان

 .4. 868 اصالً  .4. 18 اصالً  1

 .34 11.4 خيلي کم 848 .8 خيلي کم 8

 1348 86.4 کم 1.46 64 کم .

 .44. .618 متوسط 146. .12 متوسط .

 8448 1.8. زياد .814 .8 زياد 8

 3 1424 دخيلي زيا 348 8. خيلي زياد 6

 48. 28. کامالً  641 83 کامالً  3

  144 18.88 کل 144 8.. کل

 (.883، ص 1.21)ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، 

 

                                                 

شما به هر كدام از گروهها و اصنافي كه نام مـي بـرم  اين مولفه با سئوال زير مورد سنجش قرار گرفته است:. 1 

 به طور كلي تا چه اندازه اعتماد داريد؟)روحانيت(

شما به هر كدام از گروهها و اصنافي كه نام مـي بـرم  ال زير مورد سنجش قرار گرفته است:اين مولفه با سئو. 2 

 به طور كلي تا چه اندازه اعتماد داريد؟)روزنامه نگاران(
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 هن مندان ميزان اعتماد به گ وه صنفي 

در شهر اردبيل حاكي از آن « پيمايش ملي ارزشها و نگرشها»بررسي داده هاي حاصل از  

درصد اردبيلي ها به گروه صنفي هنرمندان اعتماد كامل، خيلي زياد و يا زياد و  3331كه  است

درصد( از آنها به اين گروه صنفي اعتماد نداشته يا اعتماد اندكي دارند. اين  1433درصد كمي )

 درصد مي باشد.1333درصد و   3433نسبتها براي ساكنين مراكز ساير استانها  به ترتيب 

 
 1هنرمندان ميزان اعتماد به گروه صنفي(: 1-86جدول )

 کل مراکز استانها اردبيل رديف

 درصد تعداد ميزان درصد تعداد ميزان

 148 .4. اصالً  143 2 اصالً  1

 48. 666 خيلي کم 48. 18 خيلي کم 8

 842 1864 کم .84 .. کم .

 46.. 8.83 متوسط 446. ..1 متوسط .

 446. 282. زياد 8841 1.6 زياد 8

 1.43 8134 خيلي زياد 1648 36 خيلي زياد 6

 648 824 کامالً  842 6. کامالً  3

  144 18268 کل 144 62. کل

 (.883، ص 1.21)ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، 

 

  تجار و بازاريانميزان اعتماد به گ وه صنفي 

در شهر اردبيل حاكي از آن « ارزشها و نگرشها پيمايش ملي»بررسي داده هاي حاصل از  

درصد( به گروه صنفي تجار و بازاريان اعتماد كم، خيلي كم و يا 3233ها )است كه اكثر اردبيلي

درصد( به اين گروه صنفي 1433هيچ اعتمادي ندارند و در مقابل درصد نسبتاً اندكي از آنها )

نسبتها براي ساكنين مراكز ساير استانها  به ترتيب اعتماد كامل، خيلي زياد يا زياد دارند. اين 

 درصد مي باشد. 1133درصد و  3532

 

                                                 

شما به هر كدام از گروهها و اصنافي كه نام مـي بـرم  اين مولفه با سئوال زير مورد سنجش قرار گرفته است:. 1 

 ازه اعتماد داريد؟)هنرمندان(به طور كلي تا چه اند
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 1تجار و بازاريان ميزان اعتماد به گروه صنفي ( : 1-66جدول)

 کل مراکز استانها اردبيل رديف

 درصد تعداد ميزان درصد تعداد ميزان

 1846 8488 اصالً  1848 83 اصالً  1

 1348 8886 خيلي کم .124 .8 خيلي کم 8

 8343 886. کم .884 182 کم .

 .44. 868. متوسط 8648 ..1 متوسط .

 241 1.88 زياد 341 6. زياد 8

 .84 .2. خيلي زياد 848 11 خيلي زياد 6

 448 184 کامالً  .14 3 کامالً  3

  144 4..16 کل 144 846 کل

 (.882، ص 1.21ردبيل، )ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در ا

 

پيمايش ملي ارزشها و »بررسي داده هاي حاصل از  ارتشي ها: ميزان اعتماد به گروه صنفي

درصد اردبيلي ها به گروه صنفي ارتشي ها  3335در شهر اردبيل حاكي از آن است كه « نگرشها

گروه صنفي اعتماد درصد( از آنها به اين  1435اعتماد كامل، خيلي زياد و يا زياد و درصد كمي )

درصد  33نداشته يا اعتماد اندكي دارند. اين نسبتها براي ساكنين مراكز ساير استانها  به ترتيب 

 درصد مي باشد.1334و  

 
  8ارتشي ها ميزان اعتماد به گروه صنفي ( :1-63جدول)

 کل مراکز استانها اردبيل رديف

 درصد تعداد ميزان درصد تعداد ميزان

 848 68. اصالً  8 14 اصالً  1

 48. 888 خيلي کم . 18 خيلي کم 8

 2 1.48 کم 842 88 کم .

 148. 8188 متوسط .884 1.3 متوسط .

 141. 8431 زياد 446. .18 زياد 8

 1.48 8..8 خيلي زياد .1.4 63 خيلي زياد 6

 8 1.66 کامالً  1842 38 کامالً  3

  144 16884 کل 144 844 کل

 ( .882، ص 1.21ي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، )ارزشها و نگرش ها

 

                                                 

شما به هر كدام از گروهها و اصنافي كه نام مـي بـرم  اين مولفه با سئوال زير مورد سنجش قرار گرفته است:. 1 

 به طور كلي تا چه اندازه اعتماد داريد؟ )تجار و بازاريان(

گروهها و اصنافي كه نام مي برم شما به هر كدام از  اين مولفه با سئوال زير مورد سنجش قرار گرفته است:. 2 

 به طور كلي تا چه اندازه اعتماد داريد؟)ارتشي ها(
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از « احساس همكاري و تعارض با گروههاي صنفي»همانطوريكه در آغاز بحث ذكر شد 

و  مهمترين متغيرهايي است كه مي تواند معرف وضعيت تعارضات اجتماعي، روحيه همكاري

واقع، از اين طريق مي توان ميزان  . دردر سطح جامعه باشد احساس دوستي و همبستگي اجتماعي

فاصله اجتماعي، نگرش ها و حس تعارض و همكاري با گروه هاي اجتماعي مختلف را مورد 

پاسخگويان با  احساس دوستي و همبستگي اجتماعيبررسي قرار داد. همانطوريكه به تفصيل 

احساس  گروههاي صنفي مختلف بحث شد، كمترين ميزان احساس تعارض و بيشترين ميزان

دوستي و همبستگي اجتماعي، به گروه صنفي معلمان، اساتيد دانشگاه، ورزشكاران و بيشترين ميزان 

احساس تعارض و كمترين ميزان احساس دوستي و همبستگي اجتماعي، به گروه صنفي بنگاه 

داران، تجار و بازاريان و كسبه مي باشد. رتبه گروههاي صنفي مختلف از نظر ميزان همبستگي 

 براي مركز استان اردبيل به تفصيل آمده است. (1-35)اجتماعي پاسخگويان با آنها در جدول 
 

 رتبه گروههاي صنفي مختلف از نظر ميزان همبستگي( : 1-62جدول)

 اجتماعي پاسخگويان با آنها در استان اردبيل و در ديگر استانهاي کشور 

 گروههاي صنفي

 

 رتبه در

 استان اردبيل 

 ر رتبه در ديگ

 استانهاي کشور

 1 1 معلمان

 8 8 اساتيد دانشگاه

 . . ورزشكاران

 . . پزشكان

 2 8 نيروي انتظامي 

 6 6 پليس راهنمايي

 3 3 ارتشي ها

 14 2 هنرمندان  

 8 8 کارگران

 11 14 قضات

 8 11 روحانيت

 18 18 روزنامه نگاران

 .1 .1 رانندگان تاکسي

 .1 .1 کسبه

 18 18 نتجار و بازاريا

 16 16 بنگاه داران

 

گروههاي صنفي مختلف از نظر ميزان همبستگي اجتماعي پاسخگويان با مقايسه رتبه بندي 

آنها در مركز استان اردبيل با ميانگين ساير مراكز استاني حاكي از آن است كه تفاوت قابل 

 ندارد.  توجهي در اين رتبه بندي بين استان اردبيل و ديگر استانهاي كشور وجود
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بررسي اجمالي فاصله اجتماعي اهالي مركز استان اردبيل با گروه هاي صنفي مختلف، نشان  

داد برخي از گروه هاي صنفي از مقبوليت بسيار اندكي در بين مردم برخوردارند و مردم نوعي 

ريان و حس بي اعتمادي نسبت به آنها دارند. همانطوريكه پيشتر ذكر شد، بنگاه داران، تجار، بازا

كسبه مهمترين اين گروه هاي اجتماعي بشمار مي روند. در تحليل اين بي اعتمادي و نگرش 

منفي به گروههاي صنفي فوق، مي توان به مقاومت سنتي مردم در مقابل فرهنگ ليبرالي موجود 

ور، در بازار اشاره كرد. در واقع، سرمايه مالي به مثابه مهمترين شكل سرمايه حاكم بر اقتصاد كش

بازتوليد خود را عمدتاً با تورم زايي، افزايش قيمتها و كاهش ارزش پول ملي ايجاد ميكند و 

عامالني كه كنشگران اقتصادي اين حوزه بشمار مي روند همان گروههاي صنفي اي هستند كه 

زار، به مردم ديد بسيار منفي اي به آنها دارند )بنگاه داران، تجار، بازاريان و كسبه(. در حقيقت، با

مثابه مركز فعاليت گروه هاي صنفي فوق، از ديد مردم مكان اقتصادي مضمومي بشمار مي رود 

كه بر آن تنها منطق سود و سرمايه اندوزي، بدون حضور كمترين ميزان اصول اخالقي، حاكم 

 است. 

نگرش منفي مردم به گروههاي صنفي پيشگفته درحاليست كه همان مردم نسبت به  

ساتيد دانشگاه و ورزشكاران داراي ديد بسيار مثبتي هستند. در تحليل ديد مثبت مردم معلمان، ا

اردبيل به اين گروههاي صنفي، بايد به نوع فعاليت هاي اين گروهها اشاره كرد كه از نظر مردم 

كامالً هم جهت با منافع عمومي و جمعي و در جهت نظم عمومي جامعه و حتي بهتر كردن 

ت. معلمان، اساتيد دانشگاه از نظر مردم مهمترين گروههاي صنفي حامل ايده شرايط جامعه اس

هاي جديد و مدرن و نوساز قلمداد مي شوند كه عملي شدن اين ايده ها مي تواند شرايط زندگي 

مردم را متحول ساخته و آنها را در شرايط مادي و معنوي بهتري قرار دهد. گروه صنفي 

د ورزشكاران ملي بزرگ از استان اردبيل( سومين و يكي از مهمترين ورزشكاران )با توجه به وجو

گروههاي صنفي معتبر در اردبيل بشمار مي رود كه مقبوليت اجتماعي اين گروه صنفي را بايد در 

ارتباط با افتخار آفريني و معرفي كردن استان اردبيل به بقيه نقاط كشور و حتي در سطح بين 

آنچه كه مي تواند با وجود ورزشكاران بزرگ از استان اردبيل در المللي دانست. در حقيقت، 

ذهنيت اردبيلي ها توليد شود، احساس قدرت، غرور و اعتماد به نفس است كه عوامل فرهنگي 

 اجتماعي مهمي در يكپارچگي استان اردبيل با بقيه بخشهاي كشور بشمار مي رود. 

، ورزشكاران، گروههاي صنفي پزشكان، بعد از گروههاي صنفي معلمان، اساتيد دانشگاه 

نيروي انتظامي پليس راهنمايي و ارتشي ها جزء گروههاي صنفي مهم قلمداد مي شوند. پزشكان 

به دليل نفع رساني عمومي و ارائه خدمات حياتي به اجتماع، نيروي انتظامي و پليس راهنمايي به 

دون اجازه دادن به مخربان حيات دليل كنترل نظم اجتماعي و ايجاد امكانيت زندگي جمعي ب
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جمعي و ارتشي ها به دليل پاسداري از سرزمين و ايجاد امنيت ذهني، از مقبوليت اجتماعي بااليي 

 در بين مردم برخوردارند.  
 

 ) ب (: ميزان اثساس تعارض با همكاران 

از ديگر متغيرهايي كه مي تواند وجود تعارضات و كشمكش ها و همچنين همبستگي 

ماعي در بين افراد را نشان دهد، ميزان احساس تعارض با همكاران است. اين متغير به نوعي اجت

مي تواند تعارضات در فضاي كار را نيز منعكس نمايد. سنجش اين متغير بواسطه سئوالي در  

بعضي ها » صورت گرفته است كه به شرح زير مي باشد: « پيمايش ملي ارزشها و نگرشها»

، شما با اين «تخدام كاركنان ادرات به تجربه و تخصص اهميتي داده نمي شوددر اس»معتقدند 

پاسخ شهروندان اردبيلي و پاسخ  (1-33شماره )جدول «. نظر بيشتر موافقيد يا مخالف؟

 شهروندان ايراني ساكن در ديگر مراكز استاني را نشان مي دهد.
  

 1«ميزان احساس تعارض با همكاران» (:1-68جدول)

 کل مراکز استانها ردبيلا رديف

 درصد تعداد ميزان درصد تعداد ميزان

 .4. 312 خيلي کم 348 4. خيلي کم 1

 8348 68.. کم .884 1.2 کم 8

 1648 8681 متوسط 1843 .6 متوسط .

 441. 6832 زياد 842. 121 زياد .

 1841 1838 خيلي زياد .1.4 38 خيلي زياد 8

  144 16.22 کل 144 848 کل

 (.146، ص 1.21رزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، )ا

 

درصد اردبيلي ها بر اين  3431داده هاي موجود در جدول فوق، حاكي از آن است كه 

 33در استخدام كاركنان ادرات به تجربه و تخصص اهميتي داده نمي شود و در مقابل باورند كه 

فوق را دارند. اين ميزانها براي پاسخگويان ساكن در ديگر درصد از آنها نظري خالف نظر 

 . 3133و  3232استانهاي كشور به ترتيب بدين قرار است: 

داده هاي فوق در تحليلي جامعه شناختي مي تواند حاوي معاني اجتماعي مهمي باشد. در 

اراي اين واقع، باور بخش بزرگي از مردم به حاكم نبودن تخصص و تجربه در مراكز اداري د

داللت معنايي است كه از نظر مردم عمالً  نظام اداري فاقد نيروي انساني ماهر و متخصص در 

                                                 

در استخدام كاركنان ادرات به »بعضي ها معتقدند  اين مولفه با سئوال زير مورد سنجش قرار گرفته است:. 1 

 ، شما با اين نظر بيشتر موافقيد يا مخالف؟«تجربه و تخصص اهميتي داده نمي شود
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برآورده كردن نيازهاي جامعه است و عموماًًً در مراكز اداري افرادي غير متخصص و غير ماهر 

در  فعاليت مي كنند. داده هاي فوق، از سوي ديگر مي تواند نشانگر وجود تنش و تضاد موجود

محيط هاي اداري باشد. درحقيقت، يافته هاي فوق مي تواند حكايت از اين موضوع داشته باشد 

كه كارمندان ادارات همكاران غير ماهر و غير متخصصي را تحمل مي كنند كه در نتيجه نوع 

 استخدام ناكارآمد وارد محيط هاي اداري مي شوند.  

 

 دان و دوستانا خانواده ، خويشاونميزان تعارض ب) ج(:  

گيرد و مي تواند ميزان اين متغير خود بواسطه پنج متغير خردتر مورد سنجش قرار مي

همبستگي اجتماعي موجود در درون خانواده و نظام خويشاوندي، احساس حمايت اجتماعي از 

سوي خانواده و خويشاوندان، و ميزان تعارضات موجود در درون خانواده و نظام خويشاوندي را 

ميزان اعتماد فرد به اعضاي »نمايش بگذارد. همانطوريكه ذكر شد، اين متغير با پنج متغير به 

ميزان »، «ميزان اعتماد فرد به دوستان»، «ميزان اعتماد به اقوام و خويشاوندان»، «خانواده

مورد سنجش « ميزان اختالف فرد با اعضاي خانواده»، و «مشورت فرد با اعضاي خانواده خود

 فته است. قرار گر

پيمايش ملي ارزشها و »اين متغير با اين سئوال در «: ميزان اعتماد فرد به اعضاي خانواده»

شما اعضاي خانواده خود را تا چه حد قابل اعتماد مي  مورد سنجش قرار گرفته است: « نگرشها

 ارائه شده است.  (،1-34شماره )دانيد؟ پاسخ اردبيلي ها به اين سئوال در جدول 

 
 1«ميزان اعتماد فرد به اعضاي خانواده»(: 1-34ل)جدو

 کل مراکز استانها اردبيل رديف

 درصد تعداد ميزان درصد تعداد ميزان

 .44 81 اصالً  448 1 اصالً  1

 448 84 خيلي کم .44 8 خيلي کم 8

 1 134 کم 1 8 کم .

 843 1688 متوسط .144 .8 متوسط .

 8848 3.4. زياد 8446 146 زياد 8

 8646 36.. خيلي زياد 8.48 186 خيلي زياد 6

 846. 6688 کامالً  41.. 888 کامالً  3

  144 16241 کل 144 818 کل

 (.848، ص 1.21)ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، 

 

                                                 

شما اعضاي خانواده خود را تا چه حد قابل اعتماد مي  ن مولفه با سئوال زير مورد سنجش قرار گرفته است:اي. 1 

 دانيد؟
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اد پاسخگويان اردبيلي به داده هاي موجود در جدول فوق گواه بر آن است كه ميزان اعتم

هايشان همانند ساير هموطنان در سطح بااليي قرار دارد. يافته ها حاكي از آن است كه خانواده

درصد شهروندان ساكن در ديگر مراكز استاني  5534درصد از شهروندان اردبيلي و  5532

كشور در حد كامل، خيلي زياد و يا زياد به خانواده هايشان اعتماد دارند. به منظور بررسي 

عوامل موثر بر ميزان اعتماد شهروندان اردبيلي به خانواده هايشان، اين متغير با  دقيق تر،

 متغيرهاي شناسايي تقاطع داده شده است. 

 
 «متغيرهاي شناسايي»با « ميزان اعتماد فرد به اعضاي خانواده»(: تقاطع متغير 1-31جدول)

 متغبر

 

 

 نگرش

 تاهل فعاليت سواد سن جنسيت

رد
م

 

ن
ز

 

ـ88
18 

.
8

ـ
.

4
 

84 
اال

ه ب
ب

 

اد
سو

ي 
ب

 

ي
دائ

ابت
طه 

وس
مت

 

لم
ديپ

ي 
عال

ل 
اغ

ش
ار 

يك
ب

ار 
 د

نه
خا

 

ل
ص

مح
ته 

شس
زن

با
 

رد
مج

ل 
اه

مت
 

 142 141 841 4 841 846 442 848 .14 446 448 48. 846 446 148 848 442 کم

 1148 248 841 .84 1448 343 1148 1848 346 342 1.46 1443 348 1146 1448 842 1442 متوسط

 2643 8443 2142 8446 23 2843 2343 2846 8141 8146 2848 .284 2848 2348 22 22 .224 زياد

 4.. 128 11 86 188 32 1.4 6. 38 163 114 .14 36 .13 866 838 8.4 پاسخ معتبر

 44464 44422 44428 44488 44486 آماره

سطح 

 معناداري

44... 44246 44.88 44.84 44.4. 

 (.846،  ص 1.21ان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، )ارزشها و نگرش هاي ايراني

 

 «ميزان مشورت ف د با اعضاي خانواده خود» 

اين متغير از طريق طرح سئوالي مورد سنجش قرار گرفته است كه عبارت مي باشد از:   

 معموالً هر چند وقت يكبار با اعضاي خانواده خود، مشورت و همفكري داريد ؟

 
 1«ورت فرد با اعضاي خانواده خودميزان مش»(: 1-38جدول)

 کل مراکز استانها اردبيل رديف

 درصد تعداد ميزان درصد تعداد ميزان

 41. 816 هيچ وقت 43. 18 هيچ وقت 1

 8 1813 به ندرت 842 4. به ندرت 8

 .14. 8863 گاهي اوقات 846. 163 گاهي اوقات .

 142. 4..8 اکثر اوقات 8242 1.2 اکثر اوقات .

 8.42 168. هميشه 88 1.8 يشههم 8

  144 16248 کل 144 .81 کل

 (.811، ص 1.21)ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، 

                                                 

معموالً هر چند وقت يكبار با اعضـاي خـانواده خـود،  اين مولفه با سئوال زير مورد سنجش قرار گرفته است:. 1 

 مشورت و همفكري داريد ؟
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درصد شهروندان اردبيلي اكثر اوقات و يا هميشه با  3335همانطوريكه مشاهده مي شود، 

 3333ر بين ساير هموطنانمان اعضاي خانواده خود، مشورت و همفكري مي كنند. اين نسبت د

درصد از شهروندان ساكن در  1231درصد از اردبيلي ها و  333درصد است. اين درحالسيت كه 

ديگر مراكز استاني كشور به ندرت و يا هيچ گاه با اعضاي خانواده خود مشورت نمي كنند. 

 تقاطع اين متغير با متغيرهاي شناسايي را نشان مي دهد.  (،1-33)جدول 

 
 «متغيرهاي شناسايي»با « ميزان مشورت فرد با اعضاي خانواده خود»: تقاطع متغير (1-.3)جدول

 متغبر
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 تاهل فعاليت سواد سن جنسيت
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 248 1148 841 .64 348 .1.4 14 243 42. .114 1148 843 1448 842 841 343 1143 به ندرت

گاهي 

 اوقات

..48 .14. ..43 .446 .848 8248 ..48 .443 .448 824. .442 .64. .148 .84. 1248 ..48 .8 

اکثر 

 اوقات

8.4. 6448 8348 8848 8646 6841 8.41 8342 8843 6. 8848 .84. 6448 824. 3843 8.48 8842 

 پاسخ

 معتبر

8.8 83. 86. 13. 36 14. 148 166 38 .6 1.4 33 181 86 11 128 .82 

 44461 44421 44442 44448 44421 آماره

سطح 

 معناداري

4412. 448.3 44288 44828 44.28 

 (.818، ص 1.21)ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، 

 

 ميزان همدلي ف د با اعضاي خانواده 

 د و دلسئوالي كه اين متغير را مي سنجد عبارت است از: هر چند وقت يكبار با آنها در  

 ارائه شده است.  (1-34)؟ پاسخ اردبيلي ها به اين سئوال در جدول كنيدمي
 

 1(: ميزان همدلي فرد با اعضاي خانواده 1-.3جدول)

 کل مراکز استانها اردبيل رديف

 درصد ادتعد ميزان درصد تعداد ميزان

 342 1.48 اصالً 843 88 اصالً 1

 1848 .863 به ندرت 1441 88 به ندرت 8

 843. .8.8 گاهي اوقات 8. .16 گاهي اوقات .

 8846 882. اکثر اوقات 8248 1.6 اکثر اوقات .

 12 486. هميشه 8.42 188 هميشه 8

  144 16383 کل 144 .81 کل

 (.818، ص 1.21هاي پيمايش در اردبيل، )ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته 

                                                 

 هر چند وقت يكبار با آنها درد ودل مي كنيد ؟ د سنجش قرار گرفته است:اين مولفه با سئوال زير مور. 1 
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داده هاي جدول فوق ادعاي پيشگفته دال بر ميزان باالي خانواده گرايي و انسجام و 

درصد  3233همبستگي اجتماعي خانوادگي را تاييد مي كند. يافته ها نشان مي دهد كه 

د درد و دل مي كنند. اين پاسخگويان اردبيلي به اين سئوال، اكثراً يا هميشه با اعضاء خانواده خو

 (1-33)درصد مي باشد. جدول 4333نسبت براي نمونه هاي مورد مطالعه در ديگر استانها 

 تقاطع پاسخ نمونه هاي مورد مطالعه به سئوال فوق با متغيرهاي شناسايي را نشان مي دهد. 
 

 «هاي شناساييمتغير»با « ميزان همدلي فرد با اعضاي خانواده »: تقاطع متغير (1-38)جدول 

 متغبر
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 1.41 .844 1248 8442 18 1248 .184 8143 18 .184 11 1143 1341 842 .184 1.48 12 اصالً

گاهي 

 تاوقا

..48 .44. ..43 .142 864. 8848 .841 ..43 .44. ..42 8248 834. .44. ..42 1248 .846 8343 

اکثر 

 اوقات

.241 8842 .3 824. 8646 6.41 8648 .3 8446 ..48 8648 8.48 8346 .84. 6.46 .441 8841 

پاسخ 

 معتبر

8.8 83. 86. 13. 36 14. 148 166 38 .6 1.4 33 181 86 11 128 .82 

 .4412 44182 -44168 .4416 44421 مارهآ

سطح 

 معناداري

44123 44413 4444. 444.8 444 

 (..81، ص 1.21)ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، 

 

يافته هاي مندرج در جدول فوق نشانگر آن است كه در بين نمونه هاي مورد مطالعه در استان 

فزايش سواد  ميزان همدلي و ارتباط دروني فرد با اعضاء خانواده اش اردبيل، با كاهش سن و ا

كمتر مي شود. همچنين داده ها نشانگر آن است كه با متاهل شدن افراد همدلي با اعضاء 

 خانواده افزايش مي يابد. 

 

 «ميزان اخت ف ف د با اعضاي خانواده» 

سئوالي ديگر مورد « با خانواده ميزان تعارض فرد»به منظور بررسي دقيقتر مقوله كالنتر  

تجزيه وتحليل قرار گرفته است. اين سئوال به ميزان كشمكش ها و اختالفات فرد با اعضاي 

هر چند وقت يكبار با آنها اختالف و »خانواده اختصاص دارد. سئوال مورد بحث عبارت است از: 

در اردبيل و پاسخ  پاسخهاي نمونه مورد مطالعه (1-33)جدول «. بگومگو پيدا مي كنيد؟

 دهد.طنان در ديگر استانها را نشان ميهمو
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 1«ميزان اختالف فرد با اعضاي خانواده»(: 1-36جدول)

 کل مراکز استانها اردبيل رديف

 درصد تعداد ميزان درصد تعداد ميزان

 .884 861. هيچ وقت 148. 164 هيچ وقت 1

 443. ..62 به ندرت 648. 123 به ندرت 8

 .884 .88. گاهي اوقات 8.46 186 ي اوقاتگاه .

 648 1484 اکثر اوقات 843 88 اکثر اوقات .

 841 88. هميشه 841 11 هميشه 8

  144 16383 کل 144 .81 کل

 (.811، ص 1.21)ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، 

 

ان اردبيل اظهار داشته اند كه درصد نمونه هاي است 3333همانطوريكه مالحظه مي شود 

هيچ وقت و يا به ندرت با اعضاء خانواده خود بگومگو يا كشمكش جدي پيدا مي كنند. اين 

درصد است. جدول زير تقاطع پاسخ نمونه هاي مورد مطالعه در  3331نسبت در بين ساير نمونه 

جدول داللت بر آن  اردبيل با متغيرهاي شناسايي را نشان مي دهد. سطح معناداري مندرج در

 دارد كه هيچ يك از آماره ها قابل استفاده نمي باشند و روابط در سطح معناداري قرار ندارد.

 
 «متغيرهاي شناسايي»با  «ميزان اختالف فرد با اعضاي خانواده» (: تقاطع متغير1-33جدول )

 متغبر
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 .634 6241 3843 6842 6841 6242 .684 8243 3848 6843 6242 3843 .364 6648 6848 .664 68 به ندرت

گاهي 

 اوقات

8.42 8848 8.46 824. 1842 124. 8848 8648 844. .841 .4 1848 8.46 8148 834. 8.41 884. 

اکثر 

 اوقات

341 24. 848 848 348 842 24. 1442 346 848 343 1143 64. 24. 4 242 34. 

پاسخ 

 معتبر

8.8 83. 86. 13. 36 14. 148 166 38 .6 1.4 33 181 86 11 128 .82 

 ..444 44438 44482 -44142 444.1 آماره

سطح 

 معناداري

4432. 44168 44118 44646 44388 

 (..81، ص 1.21ا و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، )ارزشه

 

                                                 

هر چند وقت يكبار با آنها اختالف و بگومگو پيدا مـي  اين مولفه با سئوال زير مورد سنجش قرار گرفته است:. 1 

 كنيد؟
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 «ميزان اعتماد به اقوام و خويشاوندان» 

« شما اقوام و خويشان خود را تا چه حد قابل اعتماد مي دانيد؟ »اين متغير با سئوالِ  

كور را پاسخ شهروندان اردبيلي به سئوال مذ( 1-35)مورد سنجش قرار گزفته است. جدول 

  نشان مي دهد.

 
 1«ميزان اعتماد به اقوام و خويشاوندان» (:1-32جدول)

 کل مراکز استانها اردبيل رديف

 درصد تعداد ميزان درصد تعداد ميزان

 43. 688 اصالً  41. 81 اصالً  1

 .84 .22 خيلي کم 41. 81 خيلي کم 8

 248 .1.8 کم 246 .. کم .

 48.. 8642 متوسط 42.. 132 متوسط .

 8348 .88. زياد 8443 146 زياد 8

 .184 8882 خيلي زياد 1.48 .3 خيلي زياد 6

 648 1421 کامالً  .1.4 62 کامالً  3

  144 163.8 کل 144 818 کل

 (.848، ص 1.21)ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، 

 

ي دهد، ميزان اعتماد شهروندان هاي مندرج در جدول فوق نشان مهمانطوريكه داده

درصد از آنها به خويشاوندان  1333اردبيلي به خويشاوندان در سطح بااليي قرار دارد، بطوريكه 

خود اعتماد كامل دارند. اين درحاليست كه همين نسبت در بين شهروندان ساير مراكز استان 

متغيرهاي شناسايي را نشان  تقاطع اين متغير با (، 1-33)درصد قرار دارد. جدول  333در حد 

 مي دهد. 

 

                                                 

چه حد قابـل اعتمـاد  شما اقوام و خويشان خود را تا  اين مولفه با سئوال زير مورد سنجش قرار گرفته است: .1 

 مي دانيد؟
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 «متغيرهاي شناسايي»با « ميزان اعتماد به اقوام و خويشاوندان»( : تقاطع متغير 1-38جدول)

 متغبر
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 1.46 .844 841 8141 1846 8248 1.42 .134 .114 8141 248 8848 .84 1841 84 1642 1643 کم

 48.. 848. 1248 841. 842. 8248 41.. .14. 848. .34. .34. 8348 .884 846. 343. .64. 41.. متوسط

 8448 46.. 3843 642. 8146 46.. 8.41 .14. 8843 146. 8.48 84 .614 .884 .84. 648. 8448 زياد

پاسخ 

 معتبر

8.8 83. 868 138 38 148 114 166 38 .6 1.4 32 184 88 11 121 .82 

 44428 441.3 -44488 884 444.6 آماره

سطح 

 معناداري

44316 44441 44668 44416 44183 

 (.843،  ص 1.21)ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، 

 

هاي جدول فوق حاكي از آن است كه در بين متغيرهاي شناسايي، متغير سن بر هيافت

ميزان اعتماد پاسخگويان به خويشاوندانشان تاثير دارد بطوريكه با افزايش سن پاسخگويان 

اردبيلي ميزان اعتماد آنها به خويشاوندانشان افزايش مي يابد. همچنين با تغيير وضعيت فعاليت 

 طالعه در اردبيل، ميزان اعتماد فرد به اقوام و خويشان نيز تغيير مي يابد. نمونه هاي مورد م

 

 «ميزان اعتماد ف د به دوستان» 

شما دوستان خود را تا چه حد قابل »سئوالي كه اين متغير را مي سنجد عبارت است از:  

پرسش را مورد « احساس اعتماد بين شخصي»اين سئوال عالوه بر آنكه «. اعتماد مي دانيد؟

دهد. را مورد سنجش قرار مي« ميزان دوستي و همبستگي اجتماعي»قرارمي دهد، در نهايت 

 ارائه شده است. (1-54)پاسخ نمونه هاي مورد مطالعه در اردبيل به اين سئوال در جدول 

 



لاردبی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان                                        سازمان برنامه و بودجه کشور                        

 139

 1«ميزان اعتماد فرد به دوستان»( : 1-24جدول)

 کل مراکز استانها اردبيل رديف

 درصد تعداد ميزان درصد تعداد ميزان

 48. 384 اصالً  348 2. اصالً  1

 648 1188 خيلي کم 848 4. خيلي کم 8

 843 1688 کم .24 8. کم .

 .4.. 8323 متوسط 8. 132 متوسط .

 88 138. زياد 84 148 زياد 8

 1.43 .882 خيلي زياد 1.43 38 خيلي زياد 6

 846 888 کامالً  246 .. کامالً  3

  144 .1634 لک 144 848 کل

 (.846، ص 1.21)ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، 

 

داده هاي جدول اخير نشانگر آن است كه گروه دوستان در مقايسه با خانواده و 

خويشاوندان از اهميت به مراتب كمتري برخوردار بوده و در كل ميزان اعتماد اجتماعي نمونه 

چه در استان اردبيل و چه در ساير استانهاي كشور در حد تقريباً متوسطي  هاي مورد مطالعه

هاي مورد مطالعه در استان اردبيل بر حسب تقاطع دو ( توزيع نمونه1-51)قرار دارد. جدول 

 را نشان مي دهد.« متغير هاي شناسايي»و «  ميزان اعتماد فرد به دوستان »متغير 
 

 «متغيرهاي شناسايي»با « زان اعتماد فرد به دوستانمي»(  : تقاطع متغير 1-21جدول)

 متغبر
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 8848 1.48 .834 1.46 8848 8142 8846 1448 1.41 8.46 8.41 88 8448 8848 8141 8443 8843 کم

 42.. 346. .64. 648. 342. 442. .4.. 342. .8.4 648. 641. .. .834 346. .84. 648. 46.. متوسط

 446. 348. .64. 8. .84. .34. 141. .14. 6148 248. 842. 8. 8841 .84. 46.. 48.. 43.. زياد

پاسخ 

 معتبر

8.2 831 866 134 3. 144 142 163 32 .6 188 32 122 86 11 121 .88 

 .4418 44438 .4411 44418 444.1 آماره

سطح 

 معناداري

44328 44216 444.. 44618 44484 

 (.843، ص 1.21)ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، 

 

متغيـر هـاي »بـا  « ميـزان اعتمـاد فـرد بـه دوسـتان»متغير آماره هاي حاصل از تقاطع 

ميزان اعتماد فرد به داللت بر آن دارد كه با افزايش ميزان تحصيالت، در حد اندكي « اييشناس

                                                 

 شما دوستان خود را تا چه حد قابل اعتماد مي دانيد؟ اين مولفه با سئوال زير مورد سنجش قرار گرفته است:. 1 
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بيشـتر از « متـاهلين»دوستان افزايش مي يابد. بعالوه، ميزان اعتماد فـرد بـه دوسـتان در بـين 

 مجردين مي باشد.

توجه داده هاي ارايه شده در جداول فوق به لحاظ جامعه شناختي مضامين اجتماعي قابل  

و مهمي دارد. همانطوريكه پيشتر در خصوص استان اردبيل ذكر شد، اين استان يكي از مذهبي و 

سنتي ترين استانهاي كشور بشمار مي رود كه در آن خانواده و خويشاوندي از اهميت زيادي 

با  برخوردار مي باشد. داده هاي اخير نشان داد كه اردبيلي ها اعتماد بااليي به خانواده داشته،

اعضاء خانواده خود در مواقع بسياري مشورت كرده و از همدلي بااليي با خانواده خود برخوردار 

مي باشند. همچنين ميزان اختالفات پاسخگويان با خانواده هايشان در حد پاييني قرار دارد. 

از  بررسي اجمالي تفاوت اردبيلي ها با ساكنين بقيه مراكز استانهاي كشور نشانگر آن است كه

لحاظ اهميت مقوله خانواده و خويشاوندي، استان اردبيل از ساير استانهاي كشور در مقامي باالتر 

قرار دارد. اهميت مقوله خانواده وخويشاوندي، كه در سطحي باالتر با اهميت مقوله خويشاوندي 

گر شكل همراه مي شود، داللت بر وجود روابط خوني قوي در بين اردبيلي ها دارد كه خود نشان

خاصي از روابط اجتماعي و نوع خاصي از جامعه است كه اصطالحاً مي توان آن را جامعه اي 

سنتي ناميد. در چنين جامعه اي هويت افراد در وهله نخست توسط خانواده و خويشاوندي تعيين 

ه مي شود. تشخّص )فرديت( رشد نيافته و فشار مضاعفي بر همشكلي دروني و بيروني افراد با بقي

اعضاء جامعه وجود دارد. در چنين جامعه اي مذهب هماهنگ با نهاد اجتماعي خانواده و 

خويشاوندي جايگاه محوري داشته و مهمترين منبع توليد كننده ارزشها و هنجارهاي اجتماعي 

قلمداد مي شود كه خود روابط بين مردم را تعيين مي كند. سابقه تاريخي شهر و استان اردبيل 

بودن، نيز مويّد ادعاهاي فوق است. همچنين، در چنين جامعه اي مردساالري و در مذهبي 

پدرساالري الگوي اصلي خانواده بشمار مي رود كه نوعي از تبعيض هاي جنسيتي را توليد مي 

 كند.

در تبيين اهميت مقوله خانواده و خويشاوندي عالوه بر پيشينه مذهبي شهر و استان  

ي و عشيره اي بودن اجتماعات عشايري منطقه در طول تاريخ و حتي هم اردبيل، بايد به قبيله ا

اكنون اشاره كرد، كه بر فرهنگ كلي استان تاثير گذار بوده است. بخش بزرگي از اجتماعات 

موجود در منطقه آذربايجان به دليل شكل خاصي از معيشت )رمه گرداني كوچرو( داراي نوع 

انسجام شده است، كه پيشتر در بخش تاريخي )فصل اول( خاصي از نظم اجتماعي و همبستگي و 

به تفصيل به آن اشاره شد. با اين وجود، بايد خاطر نشان ساخت كه حضور اجتماعات عشايري و 

مناسبات خوني و قبيله اي در كنار اهميت مذهبي اين استان به روابط خويشاوندي و مقوله 

هاي توليد شده در سطح اين آن را در آماره ه است كه مي توانخانواده اهميتي مضاعف بخشيد

 استان به وضوح مشاهده كرد.      
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كنكاش بيشتر در دادهاي منعكس شده در جداول اخير همچنين حكايت از آن دارد كه  

ها وزه خانواده و خويشاوندي، ولي زندر استان اردبيل با وجود حاكم بودن نظم نسبتاً بااليي در ح

، جوانان در مقايسه با افراد مسن تر، افراد با تحصيالت باالتر )بويژه با در مقايسه با مردها

تحصيالت عاليه( در مقايسه با افرادي با ميزان تحصيالت پايين تر، بيكاران در مقايسه با شاغلين 

و مجردان در مقايسه با متاهلين از ميزان نسبتاً بيشتري از اختالف با خانواده هايشان برخوردار 

ند. در تحليل اين نكته بايد به بحرانهاي موجود در ايفاي نقش نهاد خانواده و خويشاوندي مي باش

اشاره كرد. در واقع، يكي از مسائلي كه هم اكنون در سطح كشور از مسائل بسيار مهم اجتماعي 

فرهنگي قلمداد مي شود ناكارآمدي برخي از نهادها در ايفاي نقشهاي كاركرديشان و مضاعف 

هاي كاركردي خانواده و خويشاوندي است كه به نوعي بخشي از كاركردهاي ساير  شدن نقش

نهادها را نيز بر عهده مي گيرد. براي مثال، معضالت موجود در حوزه اقتصاد و ناكارآمدي نهاد 

اقتصاد در ايجاد شغل براي جوانان )و درنتيجه بوجود آمدن بحرانهايي مانند بيكاري و باالرفتن 

، عمالً خانواده ها را موظف به توليد شغل براي فرزندانشان كرده است كه در مواقع سن ازدواج(

بسياري به دليل ناتواني برخي از خانواده ها در ايفاي اين نقش، معضالتي در سطح خانواده ايجاد 

 كرده و باعث بوجود آمدن اختالفاني در سطح خانواده ها مي گردد. 

ه نقش دانشگاهها و تحصيالت در تحول در حوزه معرفتي در كنار موارد فوق، مي توان ب 

جامعه اردبيل اشاره كرد. در حقيقت، در جامعه سنتي مذهبي اي همچون اردبيل، كه سنت و 

ظم اجتماعي و مذهب مهمترين منابع توليد ارزشها و هنجارهاي اجتماعي و مهمترين منابع توليد ن

انند باعث تغييراتي در الگوهاي فكري و عملي روند، دانشگاهها مي توحيات جمعي بشمار مي

افراد بشوند كه نتيجه آن تفاوت و عدم همشكلي در فكر و عمل است كه خود مي تواند مولد 

اختالفات و تضادها در داخل نهاد خانواده و خويشاوندي بشود. در حقيقت، بخشي از اختالفات 

رده با بقيه اعضاء خانواده( به دليل تغيير بوجود آمده در داخل خانواده ها )بين جوانان تحصيل ك

يافتن گروههاي مرجع جوانان تحصيل كرده و عدم تبعيت آنها از منابع سنتي اقتدار )والدين( 

است. همانطوريكه مي دانيم، نهاد خانواده مهمترين مكانِ اجتماعي كردن افراد است و فرهنگ 

مي شود. به عبادتي، نهاد خانواده و خويشاوندي جامعه در اين نهاد به افراد تزريق شده و نهادينه 

محل پاسداري فرهنگي جامعه از خود مي باشد و حضور تضاد فرهنگي در اين حوزه نشانگر 

مقاومت در مقابل تزريق و تداوم فرهنگ سنتي مذهبي گذشته است. البته اين امر، شايد در ساير 

 ر سطحي اندک ولي موجود مي باشد.   مناطق كشور بيشتر مشهود باشد و لي در شهر اردبيل د
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 ) د( : ميزان اثساس وجود  تعارض جنسيتي در جامعه

يكي ديگر از مقوالتي كه مي تواند در بررسي همكاري و تعارض موجود در جامعه مناسب 

قلمداد شود، فهم درک فرد از ميزان تمايز هاي جنسيتي موجود در جامعه است. در واقع، هر چه 

نسبت به محدوديتهاي جنسيتي موجود براي زنان در جامعه بيشتر باشد، ميزان  حساسيت فرد

همكاري و باور وي به عدالت جنسيتي بيشتر بوده و اين امر داللت بر ميزان تعارض جنسيتي 

« پيمايش ملي ارزشها و نگرشها»كمتري در جامعه خواهد داشت. بدين منظور، يكي از سئواالت 

اس وجود  تعارض جنسيتي در جامعه را مي سنجد در اينجا رائه شده ميزان احس كه تا حدودي

به نظر شما در اوضاع فعلي جامعه، امكان پيشرفت  است. سئوال مورد بحث عبارت است از: 

 براي مردان بيشتر است يا براي زنان؟

 
 1«باور فرد نسبت به نابرابري جنسيتي( : »1-28جدول)

 کل مراکز استانها اردبيل بري جنسيتينوع باور فرد نسبت به نابرا رديف

 درصد تعداد درصد تعداد

 842. 6668 .4.. 881 مردان نابرابري جنسيتي به نفع  1

 .144 13.3 846 8. زنان نابرابري جنسيتي به نفع 8

 142. .688 148. 814 نابرابري جنسيتي در مسير پيشرفت هيچيک از دو جنس وجود ندارد .

 348 1.88 848 4. براي هر دو جنس فراهم نيستامكان پبشرفت  .

 144 163.1 144 814 کل

 (.118، ص 1.21)ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل،  

 

همانطوريكه مالحظه مي شود، ميزان احساس عدالت جنسيتي در جامعه اردبيل در حد پاييني 

هاي مورد مطالعه در استان اردبيل بر اين باورند كه درصد از نمونه  4333قرار دارد؛ بطوريكه 

در اوضاع فعلي جامعه امكان پيشرفت مردان بيشتر از زنان است. اين يافته از سويي داللت بر 

ضات جنسي موجود در جامعه آگاه اين دارد كه بخشي از نمونه مورد مطالعه نسبت به تبعي

نتقادي اين بخش از جامعه و نوگرايي آنهاست. البته باشند و همين امر گواه بر باال بودن ديد امي

درصد  4132بايد به اين نكته توجه كرد كه در مقابل دسته مذكور، يكدسته از نمونه ها )معادل 

از كل نمونه هاي اردبيل( متوجه اين موانع ساختاري تحرک و رشد زنان نيستند و احتماالً  آنها 

طع پاسخهاي نمونه هاي مورد مطالعه در استان اردبيل از بخش سنتي مي باشند. جدول زير تقا

                                                 

به نظر شما در اوضاع فعلي جامعه، امكان پيشرفت »اين مولفه با سئوال زير مورد سنجش قرار گرفته است: . 1 

 « اي زنان؟براي مردان بيشتر است يا بر
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با متغيرهاي شناسايي را نشان مي دهد. بررسي  آماره هاي ناشي از اين تقاطع حاكي از اين است 

 كه رابطه معناداري مابين اين دو دسته متغيرها وجود ندارد.
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 « متغيرهاي شناسايي»با  «باور فرد نسبت به نابرابري جنسيتي»( : تقاطع متغير 1-.2جدول)

 متغبر
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 8. .64. 8.48 841. 43.. 48.. 846. 843. 142. 142. .34. .. 843. 841. .4.. 48.. 146. مردان نابرابري جنسيتي به نفع 

 1441 242 1248 .34 .24 1143 1441 243 841 248 1843 18 1443 848 841 241 .114 زنان نابرابري جنسيتي به نفع

 848. 346. .834 141. 842. 42.. 141. 841. .. .. .34. 8. 4. 48.. 842. 42.. 248. نابرابري جنسيتي در مسير پيشرفت هيچيک از دو جنس وجود ندارد

 48. 348 4 848 841 .144 648 648 1441 643 843 8 643 41. 642 .4. 242 امكان پبشرفت براي هر دو جنس فراهم نيست

 86. 121 11 88 184 33 188 6. 38 168 114 144 38 131 .86 838 8.2 پاسخ معتبر

 44431 44144 44468 44448 ..441 آماره

 44.64 448.3 448.6 44226 44483 سطح معناداري

 (.118، ص 1.21)ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، 
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همانطوريكه اطالعات جدول فوق نشان مي دهد نيمي از زنان اردبيلي بر اين باورند كه بر 

جامعه به نفع مردان نابرابري جنسيتي حاكم است. همچنين كنكاش بيشتر در داده هاي موجود 

ايت از آن دارد كه جوانان و مجردان اين نابرابري را بيشتر احساس مي كنند. يافته هاي حك

اخير، فرضهاي پيشين دال بر مذهبي سنتي بودن استان و شهر اردبيل و در نتيجه وجود الگوهاي 

رفتاري مبتني بر تمايزات جنسيتي را تاييد مي كند. نكته جالب توجه آنكه، نمونه هاي مورد 

نسبت به اين نابرابريها حساس شده و عمالً نوعي مخالفت و مواجهه با تمايزات جنسيتي  مطالعه

در بين آنها وجود دارد. در هر حال، فرهنگ نابرابر مردساالر ـ پدر ساالر كه از گذشته همواره 

بوسيله برداشت سنتي از دين مورد تقويت قرار گرفته است، از ويژگي هاي فرهنگي قابل توجه 

ح استان اردبيل مي باشد كه مي تواند به عنوان يكي از موانع توسعه و پيشرفت جامعه در سط

 بشمار بيايد.  

  

 ) ها (: ميزان اثساس تعارض و ناب اب ي طاقاتي در جامعه 

از مهمترين نمودهاي تعارض در هر جامعه اي تعارض طبقاتي و احساس نابرابري طبقاتي 

و حيات مسالمت آميز هر جامعه را دچار مخاطره نمايد. مي باشد كه مي تواند نظم جامعه 

نشان مي دهد كه دو « پيمايش ملي ارزشها و نگرشها»كنكاشي در داده هاي توليد شده در 

تعارض طبقاتي و احساس سئوال از سئوالهاي طرح شده در اين پيمايش مي تواند تا حدود زيادي 

 ن دو سئوال عبارتند از: نابرابري طبقاتي در جامعه را نمايان سازد. اي

بعضي ها معتقدند در جامعه ما، ثروتمندان هر سال ثروتندتر و فقرا فقيرتر مي شوند.  .1

 شما با اين نظر موافقيد يا مخالف؟

اگر جامعه را به سه طبقه باال، پايين و متوسط تقسيم كنيم، فكر مي كنيد بيشتر مردم  .2

 جزء كدام طبقه قرار مي گيرند؟

تواند ميزان احساس عدالت اجتماعي و برعكس وجود نابرابري هاي پرسش نخست مي 

ميزان احساس »فزاينده اجتماعي و تعارضات طبقاتي را در جامعه نشان دهد، سئوالي است كه 

را مي سنجد. اين سئوال عبارت است از: بعضي ها معتقدند در « فرد از وجود عدالت اجتماعي

تر و فقرا فقيرتر مي شوند. شما با اين نظر موافقيد يا جامعه ما، ثروتمندان هر سال ثروتمند

مخالف؟ پاسخ نمونه هاي مورد مطالعه در شهر اردبيل به اين سئوال و مقايسه آن با پاسخهاي 

 ارائه شده است. (1-54)ارائه شده از سوي ساير هموطنان در جدول 
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  1تي در جامعهميزان باور فرد به روند رو به افزايش فاصله طبقا:  (1-.2)جدول

 کل مراکز استانها اردبيل رديف

 درصد تعداد ميزان درصد تعداد ميزان

 148 14. خيلي کم .4. 13 خيلي کم 1

 .184 .846 کم 18 33 کم 8

 246 ...1 متوسط 342 4. متوسط .

 .4.. 3884 زياد .84. 841 زياد .

 48.. 8688 خيلي زياد 46.. 133 خيلي زياد 8

  144 16628 لک 144 818 کل

 ( .148، ص 1.21)ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، 

 

يافته هاي مندرج در جدول فوق حاكي از آن است كه اردبيلي ها مانند ساير هموطنانمان، 

به ميزان بااليي باور به روند رو به افزايش فاصله طبقاتي در كشور داشته و معتقدند با گذشت 

ان اين شكاف طبقاتي بيشتر مي شود. با وجود ميزان باالي اين احساس در بين اردبيلي ها، اين زم

درصد از اردبيلي ها به ميزان زياد  3333ميزان ازميانگين كل كشور بالنسبه كمتر است، بطوريكه 

ين يا خيلي زياد باور به روند رو به رشد شكاف طبقاتي دارند و اين در حاليست كه ميانگين ا

درصد است. در تحليل اين تفاوت مابين اردبيلي ها و ساكنين  3332ميزان در ساير مراكز استاني 

مراكز ساير استانها مي توان به اخالق كار همراه با پشتكار و سختكوشي اردبيلي ها اشاره كرد. در 

ردبيلي ها حقيقت، با توجه به فرهنگ كارِ سخت كوشي و پشتكار اردبيلي ها، و با درون فهمي ا

مي توان اين استنباط را كرد كه از نظر ساكنين اين استان بخشي از نابرابري ما بين اغنيا و فقرا 

ناشي از ميزان تالش و سخت كوشي آنهاست. از نظر ساكنين مركز استان اردبيل، كار سخت و 

ردبيلي ها با پشتكار تعيين كننده بخشي از نابرابريهاي اجتماعي است و اين مغاير با مخالفت ا

 روند رو به رشد نابرابري طبقاتي ناشي از علل ديگر نيست.     

پرسش دوم، در خصوص احساس مردم در مورد ميزان وجود فقر و محروميت در جامعه  

مي سنجد.  را « احساس عدالت و تصور فرد از ساخت طبقاتي جامعه»است كه به نوعي 

مونه هاي مورد مطالعه در ديگر مركز استاني كشور توزيع پاسخگويان اردبيلي و ن (1-53جدول)

 را نشان مي دهد. 

 

                                                 

اين مولفه با سئوال زير مورد سنجش قرار گرفته است: بعضي ها معتقدند در جامعه ما، ثروتمندان هـر سـال . 1 

 ر و فقرا فقيرتر مي شوند. شما با اين نظر موافقيد يا مخالف؟تمندتثرو
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  1( : تلقي فرد در مورد وضعيت طبقاتي جامعه1-28جدول)

 کل مراکز استانها اردبيل رديف

 درصد تعداد طبقات درصد تعداد طبقات

 848 .2. نسبت طبقه باال در جامعه 48. 88 نسبت طبقه باال در جامعه 1

 .884 2362 نسبت طبقه متوسط در جامعه 842. 886 بقه متوسط در جامعهنسبت ط 8

 43.. .3.2 نسبت طبقه پايين در جامعه .84. ..8 نسبت طبقه پايين در جامعه .

  144 163.8 کل 144 .81 کل

 ( .1.1، ص 1.21)ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، 

 

گردد، تصور وجود فقر و محروميت در اكثر پاسخگويان قابل همانطوريكه مالحظه مي 

مشاهده است، بطوريكه به نظر نمونه هاي مورد مطالعه )اردبيلي و غير اردبيلي( نسبت بسيار 

قليلي از مردم در طبقه باالي جامعه جاي ميگيرند. يافته مذكور، داللت بر فاصله قابل توجه 

رد كه خود از شاخص هاي وجود تعارض طبقاتي نهفته در طبقه اجتماعي باال با ساير طبقات دا

تصور فرد از »توزيع نمونه هاي مورد مطالعه بر حسب تقاطع  (1-53)سطح جامعه است. جدول 

 را نشان مي دهد. « متغيرهاي شناسايي»با « ساخت طبقاتي جامعه

  
 «هاي شناساييمتغير»با « تلقي فرد در مورد وضعيت طبقاتي جامعه»( : تقاطع 1-26جدول)

 متغبر
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 848 42. 1248 41. 41. 841 342 848 .14 48. 848 843 848 848 .4. 46. .64 طبقه باال

 .24. 8843 .834 81 .824 248. .4.. 48.. .8.4 8446 8448 43.. 841. 84 8148 8342 446. طبقه متوسط

 648. .4.. 8.48 842. 248. .864 242. .8.4 .4.. 848. 46.. 846. 243. 42.. 43.. 248. 8.41 طبقه پايين

 88. 128 11 86 188 32 188 6. 38 166 114 .14 36 138 866 838 8.8 پاسخ معتبر

 44484 441.8 44431 -.4444 .4413 رهآما

 .4488 44418 448.6 44866 444 سطح معناداري

 (.1.1، ص 1.21)ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، 

 

همانطوريكه اطالعات هر دو جدول اخير نشان داد، نوعي از احساس محروميت در بين 

صيلكرده اردبيلي بيشتر به چشم تاً در بين مردان تحاردبيلي ها قابل مشاهده است كه عمد

خورد. در واقع، داده هاي تقاطع داده شده نشان مي دهد كه تنها مابين جنسيت و تحصيالت مي

از سوي ديگر رابطه معناداري وجود دارد. « تصور وي از ساخت طبقاتي جامعه»فرد از يكسو و 

تواند از تحصيالت نيز همراه است مي ا ميزان بااليياين احساس ناراضايتي از جايابي طبقاتي كه ب

                                                 

ال، پايين و متوسط تقسيم . اين مولفه با سئوال زير مورد سنجش قرار گرفته است: اگر جامعه را به سه طبقه با1 

 كنيم، فكر مي كنيد بيشتر مردم جزء كدام طبقه قرار مي گيرند؟
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زمينه ساز نارضايتي هاي عمومي نيز باشد. البته ذكر اين نكته حائز اهميت است كه عدم ارتباط 

و حتي ارتباط معكوس مابين ميزان تحصيالت و ميزان درآمد كه يكي از ويژگي هاي اقتصادي 

)با توجه به حاكم بودن سرمايه مالي و اقتصاد  اجتماعي جامعه ايران در دهه هاي اخير است

تورمي(، مي تواند نارضايتي فوق را تا حدودي تبيين بنمايد. در واقع، فعاليت تجاري كه در 

چارچوب آن سرمايه مالي بازتوليد مي شود، در دست افراديست كه از ميزان پاييني از 

رمايه صنعتي و بي توجهي به آن و تحصيالت برخوردار مي باشند و از سوي ديگر تابع بودن س

در نتيجه بي توجهي به فعاليتهاي توليدي ـ صنعني )كه در چارچوب آن سرمايه صنعتي بازتوليد 

مي گردد( از داليل كم درآمدي، بيكاري و نارضايتي افراد تحصيلكرده مرد از جايگاه طبقاتي 

ن بايد به نقش سنتي مردان شان مي باشد. در خصوص حضور بيشتر اين نارضايتي در بين مردا

در مديريت اقتصادي خانواده، با توجه به فرهنگ سنتي مذهبي مردساالر اردبيل اشاره كرد؛ كه 

نوعي از تصور از خود را در بين مردان پرورش مي دهد كه بر مبناي آن مردان مسئول جايگاه 

 طبقاتي خانواده قلمداد مي شوند.

 

 ميزان اثساس تعارض قومي) و (: 

كي از مهمترين تعارضاتي كه مي تواند در يك جامعه با گروههاي قومي متنوع وجود ي

يكي از سئواالت، باور فرد « پيمايش ملي ارزشها و نگرشها»داشته باشد، تعارض قومي است. در 

به جهت گيري قومي حاكميت را مورد سنجش قرار مي داد كه به شكل غير مستقيم ميزان 

قرار گرفتن از جانب فرد را مورد سنجش قرار مي داد. سئوال  احساس مورد تبعيض قومي

حكومت در كشور ما براي همه اقوام كشور )لر، »مربوطه عبارت است از: بعضي ها معتقدند 

 ، شما با اين نظر موافقيد يا مخالف؟«كرد، بلوچ و...( ارزش و احترام يكساني قائل است
  1«ميزان احساس تعارض قومي( : »1-23جدول)

 کل مراکز استانها اردبيل رديف

 درصد تعداد ميزان درصد تعداد ميزان

 48. 622 خيلي زياد 346 8. خيلي زياد 1

 1348 82.1 زياد 1242 86 زياد 8

 1843 8141 متوسط 1841 68 متوسط .

 8443 2.28 کم .4.. 883 کم .

 .184 ..88 خيلي کم 13 23 خيلي کم 8

  144 16888 کل 144 811 کل

 (.118، ص 1.21)ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، 

                                                 

بعضـي هـا  ، پاسخ نمونه هاي مورد مطالعه به اين سئوال مي باشد:(1-53)پاسخهاي مندرج در جدول شماره  .1 

، «ترام يكساني قائـل اسـتحكومت در كشور ما براي همه اقوام كشور )لر، كرد، بلوچ و...( ارزش و اح» معتقدند 

 شما با اين نظر موافقيد يا مخالف؟
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داده هاي مندرج در جدول فوق گواه بر آن است كه ميزان احساس عدالت قوميتي در 

درصد از  3134سطح كشور و از جمله در استان اردبيل در سطح بااليي قرار ندارد؛ بطوريكه 

درصد از نمونه هاي ساكن در مراكز ساير استانهاي كشور بر اين  33نمونه هاي استان اردبيل و 

حكومت در كشور ما براي همه اقوام كشور )لر، كرد، بلوچ و...( ارزش و احترام »باورند كه 

الزم به ذكر است كه درصد افراد مخالف نظر فوق نيز قابل تامل است. «. يكساني قائل است

درصد است. جدول زير تقاطع  2134كل مراكز استانها  و در 2334نسبت اين افراد در اردبيل 

ان مي دهد. همانطوريكه مالحظه متغير احساس عدالت قوميتي با متغيرهاي شناسايي را نش

 شود تنها مابين متغير جنسيت و احساس عدالت قوميتي رابطه بسيار ضعيفي وجود دارد. مي

 
 «متغيرهاي شناسايي»با « ميميزان احساس تعارض قو»: تقاطع متغير   (1-22)جدول

 متغبر

 

 

 نگرش

 تاهل فعاليت سواد سن جنسيت

رد
م

 

ن
ز

 

ـ88
18 

.
8

ـ
.

4
 

84 
اال

ه ب
ب

 

اد
سو

ي 
ب

 

ي
دائ

ابت
طه 

وس
مت

 

لم
ديپ

ي 
عال

ل 
اغ

ش
ار 

يك
ب

ار 
 د

نه
خا

 

ل
ص

مح
ته 

شس
زن

با
 

رد
مج

ل 
اه

مت
 

 8343 .8.4 1248 8241 841. 1248 8448 342. 8.41 .884 8248 8243 8346 8146 8848 141. 81 زياد

 .1 248 841 .144 1846 .144 1.43 1141 .64 1448 1.46 1342 1.48 1848 11 .114 .1 متوسط

 8248 6342 3843 6148 .884 .314 .6.4 8141 6846 6348 8248 8.48 8348 6848 8842 8348 66 کم

پاسخ 

 معتبر

8.2 83. 86. 131 36 141 114 166 38 .8 188 33 184 86 11 124 .82 

 44144 44141 44434 444.3 44118 ارهآم

سطح 

 معناداري

444.8 44813 44888 448.6 44432 

 (.118، ص 1.21)ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، 

 

 

 ميزان اثساس تعارض اجتماعي) ز (: 

تعارض اجتماعي از مهمترين تعارضات ممكن در هر جامعه ايست كه مي تواند نظم 

پيمايش ملي »جامعه را مخدوش نمايد.  براي بررسي اين مقوله، از پنج پرسش طرح شده در 

ميزان باور فرد به وجود اختالف و چند دستگي در سطح »استفاده شد كه « ارزشها و نگرشها

ميزان باور فرد به جدي و مهم بودن معضل ظلم و »، «جامعه به مثابه يك معضل مهم اجتماعي

ميزان باور فرد به حاكميت پول و پارتي در مناسبات انساني در »، «هتبعيض در جامع

، «ميزان باور فرد به وجود ناامني در سطح جامعه به مثابه يك معضل مهم اجتماعي»،«جامعه

حال به بررسي هر يك از متغيرهاي «. ميزان اميدواري فرد به حمايت شدگي از جانب قانون»

 كمك مي نمايد مي پردازيم.« احساس تعارض اجتماعي ميزان» خرد پنج گانه كه به سنجش
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 « :ميزان باور ف د به وجود اخت ف و چند دستگي در سط  جامعه به مثابه يك معض  مه

 «اجتماعي

در سطح مراكز استاني كشور « پيمايش ملي ارزشها و نگرشها»يكي از سئواالتي كه در   

اختالف و چند »فرد به ميزان وجود مورد سنجش قرار گرفته است، سئوالي است كه باور 

را مي سنجد. جدول زير توزيع پاسخگويان اردبيلي به اين سئوال را « دستگي در سطح جامعه

به نظر شما هر كدام از مسائل و مشكالتي كه اشاره مي كنم تا چه اندازه در »نشان مي دهد: 

 «جامعه ما جدي و مهم است؟

 
 جود اختالف و چند دستگي در ميزان باور فرد به و(: »1-28جدول )

 1«سطح جامعه به مثابه يک معضل مهم اجتماعي

 کل مراکز استانها اردبيل رديف

 درصد تعداد ميزان درصد تعداد ميزان

 1 162 اصالً  842 .1 اصالً  1

 42. .68 خيلي کم 48. 88 خيلي کم 8

 248 1.82 کم 1.42 34 کم .

 8143 8.3. متوسط 8341 1.2 متوسط .

 842. 82.4 زياد .884 1.8 زياد 8

 8841 646. خيلي زياد 18 61 خيلي زياد 6

 646 .143 کامالً  1448 88 کامالً  3

  144 16.46 کل 144 848 کل

 ( ..3، ص 1.21)ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، 

 

ن اختالف و چنددستگي در درصد اردبيلي ها ميزا 3133همانطوريكه مالحظه مي شود، 

سطح جامعه را، به مثابه معضلي اساسي در جامعه، در سطح زياد، خيلي زياد و يا كامالً زياد 

برآورد كرده اند.  با وجود اينكه اين ميزان در سطح جامعه اردبيل باالست، ليكن آن، از ميزان 

در اطالعات جدول فوق  موجود در ساير مراكز استاني كشور پايين مي باشد. بررسي دقيق تر

درصد است كه از ميزان موجود  3433حاكي از آن است كه اين ميزان براي ساير مراكز استان 

 در استان اردبيل به مراتب باالتر است. 

 

 

                                                 

به  :را نشان مي دهد، پاسخ نمونه هاي مورد مطالعه به اين سئوال (1-53)پاسخهاي مندرج در جدول شماره . 1 

نظر شما هر كدام از مسائل و مشكالتي كه اشاره مي كنم تا چه اندازه در جامعه ما جدي و مهم است؟ )اختالف 

 چند دستگي(و 
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 «ميزان باور ف د به جدي و مه: بودن معض  ظل: و تاعيض در جامعه» 

ميزان باور فرد به جدي و مهم »يكي از سئواالت به « پيمايش ملي ارزشها و نگرشها»در   

به نظر شما »اختصاص دارد. اين سئوال عبارت است از : « بودن معضل ظلم و تبعيض در جامعه

هر كدام از مسائل و مشكالتي كه اشاره مي كنم تا چه اندازه در جامعه ما جدي و مهم است؟ 

مقايسه اين پاسخها با پاسخهاي اردبيلي ها به اين سئوال و  (1-34)جدول «. )ظلم و تبعيض(

 پاسخهاي ديگر هموطنانمان را نشان مي دهد.

 
 ميزان باور فرد به جدي و مهم بودن معضل ظلم ( : »1-84جدول)

 «و تبعيض در جامعه

 کل مراکز استانها اردبيل رديف

 درصد تعداد ميزان درصد تعداد ميزان

 143 884 اصالً  842 .1 اصالً  1

 48. .68 کم خيلي 643 .. خيلي کم 8

 1148 1813 کم 1841 33 کم .

 8.48 831. متوسط .824 ..1 متوسط .

 448. 8438 زياد 8148 142 زياد 8

 1248 1.3. خيلي زياد 1641 28 خيلي زياد 6

 848 18.3 کامالً  842 84 کامالً  3

  144 16612 کل 144 848 کل

 ( ..3، ص 1.21ردبيل، )ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در ا

 

داده هاي جدول فوق نشان مي دهد اردبيلي ها در مقايسه با هموطنانمان در ساير استانها 

ها درصد اردبيلي 4331ر، در حالي كه ظلم و تبعيض را كمتر احساس مي كنند. به عبارتي دقيق ت

مشاهده است،  به عنوان معضلي جدي در سطح جامعه قابل« تبعيض و ظلم»بر اين باورند كه 

درصد است. با وجود پايين بودن نسبي  3533در ساير استانهاي كشور اين ميزان به طور متوسط 

و تبعيض در جامعه در نزد اين ميزان در استان اردبيل، ولي در كل احساس وجود ظلم 

 ها مانند ساير هموطنانمان باالست. اردبيلي

 

 «مناساات انساني در جامعه ميزان باور ف د به ثاكميت پول و پارتي در» 

در سطح استاني مورد سنجش « پيمايش ملي ارزشها و نگرشها»از ديگر سئواالتي كه در  

قرار گرفته است، سئواليست كه حاكميت پول و پارتي را در مناسبات انساني نشان مي دهد. 

ارتي عده اي معتقدند در شرايط فعلي هر كس پول و پ»سئوال مورد بحث عبارت است از: 
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پاسخ نمونه هاي مورد «. نداشته باشد حقش پايمال مي شود. شما با اين نظر موافقيد يا مخالف؟

 ارائه شده است. (1-31)مطالعه در مركز استان اردبيل به اين سئوال در جدول 

 
 «ميزان باور فرد به حاکميت پول و پارتي در مناسبات انساني در جامعه( : »1-81جدول)

 مراکز استانها کل اردبيل رديف

 درصد تعداد ميزان درصد تعداد ميزان

 143 833 خيلي کم .4. 88 خيلي کم 1

 841 1884 کم 1448 86 کم 8

 3 1163 متوسط 646 .. متوسط .

 .4.. 6..3 زياد .34. 188 زياد .

 348. 6.83 خيلي زياد 1. 811 خيلي زياد 8

  144 16383 کل 144 818 کل

 (.148، ص 1.21ي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، )ارزشها و نگرش ها

 

همانطوريكه مالحظه شد، پاسخ به سئوال فوق به نوعي احساس عدالت اجتماعي و ميزان 

باور فرد به حاكميت منطق سرمايه بر حيات انساني را مورد سنجش قرار مي دهد. يافته ها 

عه در سطح نازلي قرار دارد؛ بطوريكه حاكي از آن است كه احساس عدالت اجتماعي در جام

درصد از نمونه هاي مورد مطالعه در  5233درصد از نمونه هاي مورد مطالعه در اردبيل و  3531

ساير مراكز استاني كشور بر اين باورند كه در شرايط فعلي هر كس پول و پارتي نداشته باشد 

 حقش پايمال مي شود. 

 

 « در سط  جامعه به مثابه يك معض  مه: اجتماعيميزان باور ف د به وجود ناامني» 

براي سنجش ميزان باور فرد به وجود « پيمايش ملي ارزشها و نگرشها»سئوالي كه در  

به نظر شما هر كدام از مسائل و مشكالتي كه »ناامني در جامعه اختصاص دارد عبارت است از: 

پاسخ  (1-32)جدول «. )ناامني(اشاره مي كنم تا چه اندازه در جامعه ما جدي و مهم است؟ 

 هموطنان اردبيلي به سئوال فوق و مقايسه آن با پاسخهاي ديگر هموطنانمان را نشان مي دهد.
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 ميزان باور فرد به وجود ناامني در سطح جامعه به مثابه يک ( : »1-88جدول)

 1«معضل مهم اجتماعي

 کل مراکز استانها اردبيل رديف

 درصد تعداد ميزان درصد تعداد ميزان

 142 42. اصالً  48. 88 اصالً  1

 341 1128 خيلي کم .1.4 .3 خيلي کم 8

 1848 ..86 کم 84 148 کم .

 .8.4 232. متوسط 8.48 184 متوسط .

 .884 813. زياد 1842 141 زياد 8

 1343 8881 خيلي زياد 1148 88 خيلي زياد 6

 248 1.28 کامالً  641 1. کامالً  3

  144 16638 کل 144 811 کل

 ( .33، ص 1.21)ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، 

 

داده هاي جدول فوق حاكي از آن است كه احساس ناامني در كل جامعه در سطح بسيار 

بااليي قرار دارد. اين احساس، هر چند كه در نزد نمونه هاي مورد مطالعه در استان اردبيل به 

كمتر از ساير هموطنانمان مي باشد، ليكن در كل ميزان آن در استان اردبيل و ديگر مراتب 

درصد از  1335و  1133، 331مراكز استاني باالست. نگاهي به جدول فوق نشانگر آن است كه 

نمونه هاي مورد مطالعه به ترتيب ميزان جدي بودن معضل ناامني در جامعه را كامالً زياد، 

ارزيابي كرده اند. اين نسبت ها براي نمونه هاي مورد مطالعه در ديگر مركز  خيلي زياد و زياد

 . 2333و  1333، 533استاني به ترتيب عبارت اند از: 

 

 «ميزان اميدواري ف د به ثمايت شدگي از جانب قانون» 

ميزان اميدواري فرد به حمايت »يكي از سئواالت به « پيمايش ملي ارزشها و نگرشها»در  

در »اختصاص دارد. اين سئوال عبارت است از : بعضي ها معتقدند « ز جانب قانونشدگي ا

، شما با اين «اوضاع فعلي اگر حقي از كسي ضايع شود از طريق قانوني ميتواند به حق خود برسد

نظر بيشتر موافقيد يا مخالف؟ جدول زير پاسخهاي هموطنان اردبيلي به اين سئوال و مقايسه اين 

 اسخهاي ديگر هموطنانمان را نشان مي دهد.پاسخها با پ

 

                                                 

به نظر شما  پاسخ نمونه هاي مورد مطالعه به اين سئوال مي باشد: (،1-32)پاسخهاي مندرج در جدول شماره . 1 

 هر كدام از مسائل و مشكالتي كه اشاره مي كنم تا چه اندازه در جامعه ما جدي و مهم است؟ )ناامني(
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  1«ميزان اميدواري فرد به حمايت شدگي از جانب قانون( : »1-.8جدول)

 کل مراکز استانها اردبيل رديف

 درصد تعداد ميزان درصد تعداد ميزان

 241 .1.8 خيلي کم 14 81 خيلي کم 1

 .8 2.1. کم 1.48 .3 کم 8

 1843 822. متوسط 1843 141 متوسط .

 148. ..68 زياد 46.. .88 زياد .

 346 .183 خيلي زياد .184 .6 خيلي زياد 8

  144 16628 کل 144 818 کل

 (.146، ص 1.21)ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، 

 

درصد از  3131درصد از هموطنان اردبيلي و  2433داده ها حاكي از آن است كه 

در اوضاع »ي مورد مطالعه در ديگر مراكز استاني ، به درجات مختلف، بر اين باورند كه هاهنمون

يافته فوق در «.فعلي اگر حقي از كسي ضايع شود از طريق قانوني نمي تواند به حق خود برسد

درصد از نمونه هاي مورد مطالعه در  4331درصد از هموطنان اردبيلي و  3333حاليست كه  

تاني ، به درجات مختلف، نظري خالف دسته فوق الذكر را داشته و بر اين باورند ديگر مراكز اس

 «.تواند به حق خود برسددر اوضاع فعلي اگر حقي از كسي ضايع شود از طريق قانوني مي»كه 

 

 ) ح(: ميزان اثساس تعارض با نظام سياسي

يكي از تعارضاتي كه مي تواند در هر جامعه اي وجود داشته باشد، تعارض افراد با نظام 

پايين همبستگي با نظام سياسي  سياسي است كه به ميزان پايين مشاركت سياسي و ميزان

انجامد. به منظور سنجش نسبي اين متغير، از سه متغير خردتر استفاده شده است كه عبارتند مي

ميزان باور فرد به تاثير نداشتن »، «افقت فرد با برابري افراد در مقابل نظام سياسيميزان مو»از: 

ميزان باور فرد به »، «تجربه و تخصص در ارتقاء به مقامات باال و تاثير دالئل غير تخصصي

 «. برابري مسئولين حكومتي و مردم در مقابل قانون

 

 «ب  نظام سياسيميزان موافقت ف د با ادعاي ب اب ي اف اد در مقا» 

در اوضاع فعلي، »سئوالي كه اين متغير را مي سنجد عبارت است از: بعضي ها معتقدند 

اين «. ، شما با اين نظر موافقيد يا مخالف؟«حكومت به همه مردم به يك چشم نگاه مي كند

                                                 

بعضـي هـا  ي مورد مطالعه به اين سئوال مي باشد:، پاسخ نمونه ها(1-33)پاسخهاي مندرج در جدول شماره . 1 

، شـما بـا ايـن «در اوضاع فعلي اگر حقي از كسي ضايع شود از طريق قانوني ميتواند به حق خود برسد»معتقدند 

 نظر بيشتر موافقيد يا مخالف؟
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ميزان »را مورد پرسش قرارمي دهد، در نهايت « احساس عدالت اجتماعي»سئوال عالوه بر آنكه 

را مورد سنجش قرار مي دهد. پاسخ نمونه هاي مورد « دوستي و همبستگي فرد با نظام سياسي

 ارائه شده است. (1-34)مطالعه در اردبيل به اين سئوال در جدول 

 
  1«ميزان موافقت فرد با ادعاي برابري افراد در مقابل نظام سياسي» ( :1-.8جدول)

 کل مراکز استانها اردبيل رديف

 درصد تعداد ميزان درصد عدادت ميزان

 1843 8644 کامالً مخالف .164 .2 کامالً مخالف 1

 43.. 83.2 مخاف 83 1.3 مخالف 8

 .134 8234 مردد 18 36 مردد .

 8648 21.. موافق .14. 188 موافق .

 842 861 کامالً موافق .144 .8 کامالً موافق 8

  144 16884 کل 144 842 کل

 (.142، ص 1.21اي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، )ارزشها و نگرش ه

 

همانطوريكه داده هاي جدول فوق نشان مي دهد، نمونه هاي مورد مطالعه در استان 

اردبيل عمدتاً بر اين باورند كه حكومت به همه مردم به يك چشم نگاه نمي كند. به عبارتي 

پيمايش ملي »درصد از هموطناني كه در  3434درصد از هموطنان اردبيلي و  4333دقيق تر، 

نمونه مورد مطالعه بوده اند با شدت و ضعف هاي مختلف احساس عدالت از « ارزشها و نگرشها

جانب نظام سياسي نمي نمايند. يافته اخير دالت بر نوعي نگرش منفي نسبت به نظام سياسي 

 دارد. 

 

 «اء به مقامات باال و تاثي  دالئ  غي  ميزان باور ف د به بي تاثي ي تج به و تخصص در ارتق

 «تخصصي ب  اين ام 

افراد عادي هر »سئوالي كه اين متغير را مي سنجد عبارت است از: بعضي ها معتقدند  

، شما با اين نظر موافقيد «چقدر هم كه تجربه و تخصص داشته باشند، به مقامات باال نمي رسند

را مورد پرسش قرارمي دهد، « ساس عدالت اجتماعياح»اين سئوال عالوه بر آنكه «. يا مخالف؟

را مورد سنجش قرار مي دهد. پاسخ « ميزان دوستي و همبستگي فرد با نظام سياسي»در نهايت 

 ارائه شده است.( 1-33)نمونه هاي مورد مطالعه در اردبيل به اين سئوال در جدول 

 

                                                 

بعضي هـا  شد:، پاسخ نمونه هاي مورد مطالعه به اين سئوال مي با( 1-34)پاسخهاي مندرج در جدول شماره  .1 

 ، شما با اين نظر موافقيد يا مخالف؟«در اوضاع فعلي، حكومت به همه مردم به يك چشم نگاه مي كند»معتقدند 
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 در ارتقاءميزان باور فرد به بي تاثيري تجربه و تخصص »(: 1-88جدول)

  1«به مقامات باال و تاثير دالئل غير تخصصي بر اين امر 

 کل مراکز استانها اردبيل رديف

 درصد تعداد ميزان درصد تعداد ميزان

 848 818 خيلي کم 14 81 خيلي کم 1

 .884 284. کم .824 ..1 کم 8

 1646 83.4 تا حدي 1.43 38 تا حدي .

 3. 6428 زياد .4.. 138 زياد .

 1146 1848 خيلي زياد 1846 .6 خيلي زياد 8

  144 16.88 کل 144 848 کل

 (.143، ص 1.21)ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، 

 

درصد از هموطنان ساكن  4533درصد از اردبيلي ها و  43همانطوريكه مالحظه مي شود، 

اد عادي هر چقدر هم كه تجربه و تخصص داشته در ساير مراكز استاني بر اين باورند كه افر

باشند، به مقامات باال نمي رسند. اين در حاليست كه مخالفين اين دسته از افراد در استان 

 درصد نمونه ها را شامل مي شود. 3435درصد از نمونه ها و در بقيه نقاط كشور  3533اردبيل 

 

 «م در مقاب  قانونميزان باور ف د به ب اب ي مسئولين ثكومتي و م د» 

سومين و آخرين مولفه اي كه براي آگاهي از ميزان احساس تعارض با نظام سياسي در  

ميزان باور فرد به برابري مسئولين »استان اردبيل در نظر گرفته شده است، عبارت است از 

اين  از طريق «پيمايش ملي ارزشها و نگرشها»در  اين مولفه«. حكومتي و مردم در مقابل قانون

 سئوال مورد سنجش قرار گرفته است.

 

                                                 

بعضـي هـا  ، پاسخ نمونه هاي مورد مطالعه به اين سئوال مي باشد:(1-33)پاسخهاي مندرج در جدول شماره . 1 

، شما با اين نظر «اشته باشند، به مقامات باال نمي رسندافراد عادي هر چقدر هم كه تجربه و تخصص د»معتقدند 

 موافقيد يا مخالف؟
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 ميزان باور فرد به برابري يكسان مسئولين حكومتي و مردم » ( :1-86جدول)

  1«در مقابل قانون

 کل مراکز استانها اردبيل رديف

 درصد تعداد ميزان درصد تعداد ميزان

 .164 8688 خيلي کم 1848 38 خيلي کم 1

 848. 6.26 کم 48.. 168 کم 8

 1648 8638 تا حدي 1841 33 تا حدي .

 8.48 288. زياد 8848 188 زياد .

 42. .38 خيلي زياد .64 8. خيلي زياد 8

  144 ..168 کل 144 848 کل

 (.143، ص 1.21)ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، 

 

سئوال همانند سئوال پيشين به ،در پاسخ به اين «پيمايش ملي ارزشها و نگرشها»نمونه اي 

دو دسته تقسيم شده اند؛ ليكن وزن مخالفين سئوال مذكور بيش از موافقين مي باشد. نسبت 

درصد است. در  3333و در ساير مراكز استاني  4533مخالفين با سئوال مذكور در استان اردبيل 

درصد  2533استاني  ساير مراكز درصد و در 3332مقابل موافقين با سئوال فوق در اردبيل 

 باشد. مي

 

 ) ط (: ميزان اعتماد به نفس ف د

از ديگر مقوالتي كه در بررسي فرهنگ هر جامعه اي بايد بدآن توجه جدي نمود، ميزان 

اعتماد به نفس فرددر سطح جامعه است. براي سنجش اين متغير دو متغير در دو سطح مورد 

و در وهله « وفقيت فرد در زندگي فرديميزان احساس م»سنجش قرار گرفته است. نخست 

سي هر يك از اين متغيرهاي خرد حال به برر«. ميزان اعتماد به نفس و غرور ملي»دوم، 

 ردازيم.پمي

 

 «ميزان اثساس موفقيت ف د در زندگي ف دي» 

تواند به عنوان اين متغير كه درسطحي خرد ميزان اعتماد به نفس فرد را مي سنجد، مي 

ارزيابي مثبت فرد از خود و احساس آسايش و احترام از ـ اجتماعي داللت بر نوع  متغيري رواني

اين متغير را مورد « پيمايش ملي ارزشها و نگرشها»جانب وي داشته باشد. سئوالي كه در 

                                                 

بعضـي هـا  ، پاسخ نمونه هاي مورد مطالعه به اين سئوال مي باشد:(1-33)پاسخهاي مندرج در جدول شماره . 1 

افقيـد يـا ، شـما بـا ايـن نظـر مو«در جامعه ما، قانون در مورد مسئولين و مردم يكسان اجرا مي شـود»معتقدند 

 مخالف؟
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شما خودتان را در زندگي تا چه اندازه يك فرد موفق »سنجش قرار داده است عبارت است از: 

ارايه شده  (1-33)طنان اردبيلي و غير اردبيلي به اين سئوال در جدول پاسخ همو«. مي دانيد؟

 است. 

 
  1«ميزان احساس موفقيت در زندگي فردي(: »1-83جدول )

 کل مراکز استانها اردبيل رديف

 درصد تعداد ميزان درصد تعداد ميزان

 841 81. اصالً  .84 18 اصالً  1

 .4. ..3 خيلي کم 848 18 خيلي کم 8

 248 1.88 کم 843 84 کم .

 141. 6288 متوسط .84. 848 متوسط .

 .864 88.. زياد 88 .11 زياد 8

 .184 8432 خيلي زياد 1848 66 خيلي زياد 6

 848 231 کامالً  1443 88 کامالً  3

  144 16323 کل 144 .81 کل

 .(183، ص 1.21)ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، 
 

 44درصد از نمونه هاي مورد مطالعه در اردبيل و  4333يافته ها حاكي از آن است كه 

درصد از نمونه هاي مورد مطالعه در ساير مراكز استاني از ميزان احساس موفقيت زياد تا كامل 

درصد از نمونه هاي  13درصد از اردبيلي ها و  1433برخوردارند. اين يافته در حاليست كه 

ر زندگي لعه در ساير استانها از ميزان كم، خيلي كم و يا از هيچگونه احساس موفقيت دمورد مطا

تقاطع متغير ميزان احساس موفقيت در زندگي با متغيرهاي ( 1-35فردي برخورداراند. جدول )

 شناسايي را نشان مي دهد. 

 

                                                 

شـما ، پاسخ نمونه هاي مورد مطالعه بـه ايـن سـئوال مـي باشـد: (1-33). پاسخهاي مندرج در جدول شماره 1 

 خودتان را در زندگي تا چه اندازه يك فرد موفق مي دانيد؟
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 «هاي شناساييمتغير»با « ميزان احساس موفقيت در زندگي فردي»: تقاطع متغير (1-82)جدول

 متغبر

 

 

 نگرش

 تاهل فعاليت سواد سن جنسيت

مرد
 

ن
ز

 

88
ـ

18
 

.
8

ـ
.

4
 

84
 

به باال
 

ي سواد
ب

 

ي
ابتدائ

طه 
متوس

 

ديپلم
ي 

عال
ل 

شاغ
بيكار 
خانه دار 

 

ل
ص

مح
بازنشسته 

 

مجرد
ل 

متاه
 

 1.43 1343 4 1146 1846 .8.4 .184 243 1.48 1841 1846 1348 1.48 1843 1841 .184 1.46 کم

 .14. 848. .64. 348. 48.. 442. 848. 843. 448. .44. 848. 441. 848. 443. .44. 448. 343. متوسط

 8. .64. 6.46 8448 141. 48.. 241. 843. 846. 46.. 248. .884 8.48 46.. 48.. 42.. 343. زياد

پاسخ 

 معتبر

8.8 83. 868 138 36 14. 148 166 38 .6 188 32 188 88 11 121 .88 

 44468 44114 .4444 44488 444.4 آماره

سطح 

 معناداري

44634 44.1. 448.8 441.6 44..8 

 (.183، ص 1.21)ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، 

 

 «ميزان اعتماد به نفس و غ ور ملي» 

نسجام باال بودن ميزان اعتماد به نفس و غرور )ملّي( در سطح جامعه گواه بر ميزان باالي ا

و همبستگي اجتماعي و پايين بودن ميزان تعارضات در بين گروههاي مختلف اجتماعي است. 

همچنين خاطر نشان مي سازد كه ميزان اعتماد به نفس )ملّي( باال خود پيش زمينه اي براي 

 توسعه جامعه قلمداد مي شود و نوعي شور ملي براي پيشرفت جامعه توليد مي كند. 

 
 1«ميزان احساس غرور ملّي( : »1-88جدول)

 کل مراکز استانها اردبيل رديف

 درصد تعداد ميزان درصد تعداد ميزان

 141 126 اصالً  446 . اصالً  1

 .14 8.1 خيلي کم 446 . خيلي کم 8

 .84 88. کم 1 8 کم .

 248 1.38 متوسط .84 82 متوسط .

 1243 1.6. زياد 1842 66 زياد 8

 842. 8.88 خيلي زياد 8248 1.8 خيلي زياد 6

 .84. 8842 کامالً  8148 868 کامالً  3

  144 163.4 کل 144 818 کل

 (.813، ص 1.21)ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، 

 

                                                 

ايراني »شما ، پاسخ نمونه هاي مورد مطالعه به اين سئوال مي باشد: (1-33). پاسخهاي مندرج در جدول شماره 1 

 را در دنياي امروز تا چه اندازه براي خود افتخار مي دانيد؟« بودن



لاردبی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان                                        سازمان برنامه و بودجه کشور                        

 161

يافته هاي مندرج در جدول فوق نشانگر آن است كه هموطنان اردبيلي به ميزان بسيار 

و هويت ملي مي باشند. كنكاش بيشتر در داده هاي جدول گواه بر  بااليي داراي احساس غرور

درصد نمونه هاي مورد مطالعه در استان اردبيل از ايراني بودن خود به  3233آن است كه 

ميزانهاي زياد، خيلي زياد و كامالً احساس غرور مي كنند. اين درحاليست كه اين نسبت در بين 

درصد است. ذكر اين نكته حائز اهميت است  5335اكز استان نمونه هاي مور مطالعه در ديگر مر

كه شدت احساس هويت ملي در بين نمونه هاي اردبيلي به مراتب بيشتر از ساير نمونه هاست. 

 تقاطع متغير ميزان احساس هويت ملي با متغيرهاي شناسايي را نشان مي دهد. ( 1-144)جدول 

 
 «متغيرهاي شناسايي»با « غرور ملّي ميزان احساس»(: تقاطع متغير 1-144جدول)

 متغبر

 

 

 نگرش

 تاهل فعاليت سواد سن جنسيت

رد
م

 

ن
ز

 

ـ88
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84 
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 148 42. 4 48. 146 .14 .84 648 42. .84 4 4 4 4 41. 142 848 کم

 .4. .84 4 1.46 841 42. .84 .1 .64 646 843 148 846 .84 .24 . 341 متوسط

 8848 2642 144 .214 .864 8.48 .884 .244 2848 81 .834 8241 .834 8343 2346 8.48 .844 زياد

 4.. 128 11 86 188 32 1.4 6. 38 163 114 .14 36 .13 866 838 8.4 پاسخ معتبر

 44186 .4418 -.44.8 44683 .4443 آماره

سطح 

 معناداري

44883 444 444 4444. 44448 

 (.813، ص 1.21)ارزشها و نگرش هاي ايرانيان، يافته هاي پيمايش در اردبيل، 

 

جدول اخير يافته هاي ارزشمند بسياري را در اختيار ما قرار مي دهد. بنابر آمارهاي 

لي ها افزايش مي يابد و موجود در جدول با افزايش ميزان سن احساس هويت ملي در نزد اردبي

به عبارتي دقيق تر اين احساس در نزد نسل جوانتر به مراتب كمتر از نسل مسن تر است. 

همچنين يافته ها نشان مي دهد با افزايش تحصيالت در نزد اردبيلي ها از احساس هويت ملي 

تر و ساس هويت اجتماعي كمآنها نيز كاسته مي شود؛ لذا اردبيلي هاي باسوادتر از اح

هايي با تحصيالت كمتر از احساس هويت ملي قوي تري برخوردار مي باشند . همچنين با اردبيلي

س هويت ملي در نزد آنها تغيير تغيير در وصعيت فعاليت نمونه هاي مورد مطالعه، ميزان احسا

ور يابد. در نهايت خاطر نشان مي سازد متاهل ها در مقايسه با مجردان از ميزان احساس غرمي

 ملي بيشتري برخوردارند. 
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 : جمع بندي وضعيت فرهنگي استان اردبيل1-.

 

هاي رويكردي يكپارچه نگر، تمامي عرصهبرنامه ريزي آمايشي، با نگاهي بين رشته اي و با 

زندگي انساني را مورد توجه قرار مي دهد تا اجرايي شدن اهداف توسعه تنها در ابعاد محدودي 

، موضوعات 1زي آمايشي سعي دارد تا در چارچوب مفهوم توسعه پايدارحادث نشود. برنامه ري

توسعه اي را مورد بررسي قرار داده و امنيت در تمامي ابعاد آنرا مورد نظر قرار دهد تا مبادا 

اجراي برنامه هاي توسعه اي به ناامني در مفهوم كالن آن )ناامني طبيعي، ناامني اجتماعي، ناامني 

كال ناامني( نينجامد؛ لذا برنامه آمايش مي بايست در سازگاري كامل با اهداف امنيتي و ساير اش

توسعه پايدار قرارگيرد. بدين اعتبار، بر خالف جريان متداول در مباحث توسعه، در برنامه ريزي 

آمايشي كه مبتني بر رويكرد توسعه پايدار فضايي است، مراقبت از داراييهاي طبيعي، انساني و 

 توسعه آنها اهميتي برابر با رشد داراييهاي اقتصادي دارد. اجتماعي و 

همانطوريكه در سطور فوق ذكر شد، داراييهاي انساني اجتماعي و فرهنگي در مباحث 

توسعه از اهميتي شايان توجه برخورداراند و حفظ، نگهداشت و توسعه آنها بخشي از برنامه 

فظ، نگهداشت و توسعه داراييهاي انساني ريزي آمايشي بشمار مي رود. اولين گام در جهت ح

اجتماعي و فرهنگي، شناخت آنهاست. همانطوريكه تالكوت پارسنز خاطر نشان مي سازد، فرهنگ 

به مثابه كلّيت حاكم بر تمامي نظامها )از خردترين نظامها تا كالن ترين آنها: خرده نظام زيستي، 

ين مي ناميد، لذا شناخت خرده نظامها و شخصيتي تا نظام اجتماعي(، سازوكار نظامها را تعي

عناصر فرهنگي مرتبط و دخيل در توسعه جايگاهي اساسي و بنيادين در برنامه ريزي آمايشي 

 دارد. 

گزارش حاضر كه در چارچوب برنامه آمايش استان اردبيل، به بررسي وضعيت فرهنگي 

د كنكاش و واكاوي قرار داد. اين استان پرداخت، ابعاد فرهنگي مرتبط با مباحث توسعه را مور

اين گزارش در دو فصل كلي تنظيم شد. فصل نخست عمدتاً تاثير اقليم استان اردبيل بر شكل 

گيري و تكوين اجتماعات عشايري، دهقاني و شهري استان و مروري بر تاريخ اين اجتماعات و 

هايتاً با حوزه بندي ارتباطات آنها در محدوده استان اردبيل را مورد بررسي قرار داد، كه ن

فرهنگي اجتماعي استان اردبيل در شرايط كنوني پايان پذيرفت. فصل نخست داراي سه بخش 

 بود كه عبارتند بودند از:

                                                 

. در چارچوب نظريه توسعه پايدار، فرض اساسي آن است كه توسعه مي بايد به گونه اي باشد كـه عـالوه بـر 1 

تضـمين  رفع نيازها ـ تقاضاهاي موثر نسل كنوني، فرصت برآورده نمودن نيازها ـ تقاضاهاي نسـلهاي آتـي نيـز

 گردد. 
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 شرايط اقليمي استان اردبيل و اجتماعات ساكن در آن، : الف()

ينه هاي نگاهي تاريخي به اجتماعات عشايري، دهقاني و شهري استان اردبيل و پيش زم : ب() 

 فرهنگي آنها،

 حوزه بندي فرهنگي استان اردبيل در شرايط كنوني) ج(:  

تحليل هاي ارائه شده در بخش نخست فصل اول نشان داد كه  استان اردبيل توانايي 

مروري بر منابع تاريخي،  اقليمي بسيار بااليي براي توليد اجتماعات ايلي داشته است. همچنين،

ذشته نه چندان دور، اجتماعات ايليِ اين منطقه از موقعيت برتري حاكي از آن است كه در گ

نسبت به اجتماعات دهقاني و شهري برخوردار بوده اند و تنها در سده اخير و با روي كار آمدن 

حكومت تمركزگراي مدرنيستِ رضاخان اين برتري و موقعيت مسلط جامعه ايلي درهم مي 

تنها از قدرت اقتصادي و اجتماعي قابل توجهي برخوردار شكند.. اجتماعات ايلي اين منطقه، نه 

بودند، بلكه به دليل كاركرد سياسي اداري و نظامي براي حكومت هاي مركزي )پيش از پهلوي 

ها( همواره مورد توجه شاهان قرار داشتند. ذكر اين نكته حائز اهميت است كه به دليل روند 

درن در مناطق قشالقي عشاير منطقه و همچنين به مدرنيزاسيون و انجام فعاليتهاي اقتصادي م

(، 333ـ343: صص 1354دليل سياستهاي دولتها در سده اخير و مهاجرتهاي ناشي از آن )تاپر، 

در دهه هاي اخير جمعيت عشايري منطقه بشدت كاهش يافته است؛ ولي نبايد فراموش كرد كه 

ت در محدوده استان اردبيل بوده در سده هاي پيشين زندگي عشايري از مهمترين اشكال حيا

است و همين امر در تحليل ويژگي هاي فرهنگي اجتماعي و حتي سياسي مردم اين استان بايد 

ذكر اين نكته براي فهم شرايط زيست و فرهنگ اجتماعات منطقه مورد مورد توجه قرار گيرد. 

ق آذربايجان به شهر اردبيل بزرگترين مركز شهري شر 1343مطالعه ضروريست كه  تا سال 

هزار نفر در محدوده مطالعاتي  14آمده است و هيچ كانون شهري با جمعيتي بيش از شمار مي

 وجود نداشته است.

از جمعيت و تعداد اجتماعات دهقاني در گذشته اطالعي در دسترس نيسـت، لـيكن آمـار 

 4133كـه واطالعات بدست آمده از سرشماريهاي كشور در سه دهه اخيـر حـاكي از آن اسـت 

در نقاط روستايي ساكن بوده اند. در خصوص اجتماعات  1353درصد از جمعيت استان در سال 

شهري محدوده استان اردبيل، بررسي منابع تاريخي حاكي از آن است كه از گذشته دور دو شهر 

اردبيل و مشكين شهر مهمترين مراكز شهري اين منطقه قلمداد مي شده اند. مركزيـت مـذهبي 

ردبيل از زمان شيخ صفي الدين اردبيلي )از قرن چهـاردهم مـيالدي( تـاكنون و مـرودات شهر ا

اقتصادي جامعه شهري مشكين  شهر و اردبيل با اجتماعات دهقاني و عشايري اطراف اش باعث 

شده اند كه اين دو شهر بيشترين ميزان جمعيت شهري اين منطقه را تا يك سده پيش به خـود 

اهي به آمارهاي موجود در سرشماريهاي اخير مي توان دريافت كـه هنـوز اختصاص دهند. با نگ
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هم اين دو شهرستان مهمترين مراكز شهري منطقه قلمداد مي شوند، بطوريكه شهرستان اردبيـل 

درصـد از جمعيـت  5/44و  5/33،  3/33به ترتيـب  1353و  1333، 1333در مقاطع آماري 

الف داليلي كه در گذشته عامل اصلي اهميـت شـهر استان را به خود اختصاص داده است. برخ

هاي اخير مركزيت اداري ـ سياسي شهراردبيل از عمده ترين داليل جذب و  هاردبيل بود، در ده

باالبودن تعداد جمعيت در شهرستان اردبيل است. پس از اردبيل شهرستان مشكين شهر طي دو 

درصد از كل جمعيت استان،  2/14و  3/13به ترتيب با دارابودن  1333و  1333مقطع آماري 

شهرسـتان پـارس  1353در رده دوم قرار داشته است. اما در آخرين دوره سرشماري در سـال 

درصد جمعيت استان در جايگاه دوم قرار گرفتـه و شهرسـتان مشـگين  4/13آباد با دارا بودن 

 درصد رده سوم را به خود اختصاص داده است. 13شهر با 

جمالي تاثير شرايط اقليمي استان اردبيل بر شكل گيري اقتصادها و اجتماع ا پس از بررسي  

هاي عشايري، دهقاني و شهري اين منطقه، در بخش دوم فصل اول گزارش اجتماعات عشايري، 

دهقاني و شهري استان اردبيل و پيش زمينه هاي فرهنگي آنها با رويكردي تاريخي مورد بحث و 

 اطالعات موجود در كتب تاريخي نشان داد كه تا سده اخير سه بررسي قرار گرفت. مروري بر

نوع اجتماعات شهري، روستايي و عشايري به ترتيب بر پايه اقتصادهاي خرده كااليي شهري 

)توليد دستي و تجارت( ، زراعت سهم بري در قالب نظام اربابي، و دامپروري رمه گردان )بر 

دبيل وجود داشتند. نوعي مفصل بندي خاص مابين اين اساس نظام ايلياتي( در محدوده استان ار

اجتماعات سه گانه وجود داشته است كه تا زمان تثبيت قدرت پهلويِ پدر در دهة اول حاكميت 

وي، همچنان بر منطقه حاكم بوده است. بر مبناي اين مفصل بندي، همواره جامعه عشايري 

ري( مورد نياز براي مديريت نظامي ـ استان اردبيل به ميزانهاي مختلف نيروي نظامي )لشك

سياسي محدودة سرزميني آذربايجان را در اختيار حكومت مركزي قرار مي داده است و در قبال 

آن از مازاد اقتصادي اجتماعات روستايي و شهري استان بهره مند مي شده است. اين نقش 

يريت محدوده سرزميني نظامي سياسي و گاهاً اداري اجتماعات عشايري استان اردبيل در مد

استان و كشور، در مواقعي كه همسايگان ايران قصد تعدّي به مرزهاي استان را داشتند مبدل به 

نقش مقاومت در مقابل هجوم بيگانگان و پاسداري از اراضي استان مي شد. البته بايد خاطر نشان 

ه از حكومت ساخت در مواقعي كه حكومت مركزي ضعيف مي شد، امكان تمرد ايالت منطق

مركزي افزايش يافته و به همان اندازه بر ناامني در منطقه افزدوه مي گشت؛ بطوريكه هريك از 

ايالت و طايفه هاي آن به صورت خودسرانه عمل كرده و بر تهاجم هاي خود به روستاها و 

شهرهاي منطقه مي افزودند. همچنين، اجتماعات ايلي مناطق مورد بررسي در مواقعي باعث 

 دايي بخشهايي از كشور و الحاق آن به دولتهاي مجاور نيز شده اند. ج
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مفصل بندي اجتماعات شهري، عشايري و روستايي تنها در سطح اقتصادي و از طريق 

مصرف درآمدهاي بدست آمده از اقتصادهاي دهقاني )بهره هاي مالكانه/ ماليات( و شهري 

عشايري براي مديريت ايالت آذربايجان )و  )ماليات از فعاالن اقتصاد شهري( توسط نيروهاي

شيروان( متجلي نمي شد.  نوعي مفصل بندي ايدئولوژيك نيز وجود داشت كه از سالهاي پيش از 

بران ديني ومراقد آنها در شهر اردبيل تاسيس سلسله صفويه بين جامعه عشايري منطقه و ره

منطقه با جامعه شهري منطقه  اين مفصل بندي ايدئولوژيك بين اجتماعات ايليوجود داشت. 

به باور برخي از مورخان، هويت شاهسونهاي استان اردبيل به ايالت اردبيل در حدي بود كه 

منطقه آناطولي شرقي و جنوبي باز مي گردد كه در نتيجه پروسه طوالني مهاجرت )سياسي 

؛ مزاوي، 1343روملو؛ ؛ 1331)سومر، كرده اند ايدئولوژيك( به سرحدّات داخلي ايران انتقال پيدا 

. اهميت ايدئولوژيك ـ سياسي آموزه هاي (1335؛ اسميت، 1353؛ ريد، 1332؛ هينس، 1333

شيخ صفي الدين اردبيلي و فرزندان وي و وجود مقبره هاي آنها در شهر اردبيل و روستاهاي 

ريت اطراف آن، )مانند كلخوران و سيد صدرالدين(، به همراه جايگاه كليدي ايالت در مدي

سرزمين در صد سال نخست حكومت صفويان به خوبي مي تواند معناي مفصل بندي 

ايدئولوژيك اجتماعات ايلي منطقه با سطح ايدئولوژيك جامعه شهري استان )بويژه شهر اردبيل( 

را نشان دهد. اين ارتباط ايدئولوژيك بين عشاير منطقه و جامعه شهري اردبيل را مي توان در 

سه گانه شاهسونهاي استان مشاهده كرد: حمايت از شاهان صفوي )و اهميت گذشته در شعار 

شهر اردبيل به دليل دربرداشتن قبور خاندان صفوي(، ايمان و سرسپردگي به مذهب تشيع، تنفر 

 از عثماني هاي سني مذهب. 

كاركرد سياسي امنيتي ايالت منطقه در گذر زمان، فرهنگ و روانشناسي اجتماعي اي را 

ن اجتماعات ايلي منطقه ايجاد كرده است كه روايتهاي متناقضي از آن ارايه مي شود. در بي

نويسندگاني با منشاء روستايي يا شهري، فرهنگ ايالت استان را عموماً با  شجاعت، شرافت، 

وطن پرستي، قهرماني و يا با غارتگري، تهاجم، بي رحمي و شقاوت توصيف مي كنند )براي مثال 

و براي  1353ز تاريخ و فرهنگ عشاير استان اردبيل نگاه كنيد به عزيز زاده، براي تمجيد ا

(. در هر حال، روانشناسي اجتماعي و 1331روايتهايي تا حدودي متضاد نگاه كنيد به صفري، 

ويژگي هاي فرهنگي ـ تاريخي ايالت استان اردبيل را تنها مي توان در ارتباط با شيوه توليد، نحوه 

وقعيت ژئوپوليتيك آنها در گذرگاه تاريخ )موقعيت ييالقات عشاير استان در زيست آنان، م

ارتباط با عثماني ها و روس ها( و ايدئولوژي همبسته با اين نوع معيشت )وابستگي هاي خوني، 

ارادت به خاندان شاه صفوي( درک كرد. اقتصاد مبتني بر رمه گرداني، وجود ييالقات و 

ل راهها براي دستيابي به آنها، مراودات ايالت با اجتماعات قشالقات غني و حركت در اي

روستايي و شهري منطقه، تقاضاي نظام سياسي براي مديريت اداري سياسي سرزمين بواسطه 
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نيروهاي ايلي، و تهاجمات عثماني ها و ارتش امپراطوري روسيه در مقاطع مختلف تاريخي، همه و 

عات ايلي منطقه بخشيده است كه گاه از آن به عنوان همه در طول تاريخ ويژگي هايي به اجتما

قهرمانيگري و شجاعت و گاه از آن تحت عنوان غارتگري و بي رحمي ياد شده است. 

قهرمانيگري و وطن پرستي در مواجهه با تهاجمات همسايگان )براي حفظ مراتع ييالقي و 

اي امنيتي سياسي در محدوده قشالقي(، و غارتگري و بي رحمي به هنگام برعهده داشتن كاركرده

 سرزمين آذربايجان و يا به هنگام خشكسالي و توليد اندک دامي.

نكات فوق در خصوص فرهنگ و روانشناسي اجتماعي اجتماعات عشايري منطقه و ارادت   

آنها به طريقت صفوي درحاليست كه، شهر اردبيل در گذشته همواره از اهميت مذهبي بسيار 

و در سالهاي قبل از آن  وده است و اين امر مخصوصاً در طي دوره صفويهبااليي برخوردار ب

بوضوح مشهود است. منشاً اهميت شهر اردبيل تعاليم شيخ صفي الدين اردبيلي و بعدها وجود 

مقبره وي و خاندان اش در اين شهر و مناطق اطراف آن )كلخوران و سيد صدرالدين( مي باشد. 

فوي شد، قبل از تشكيل دولت صفوي، ــــنجر به تاسيس سلسله صدر واقع، طريقتي كه بعدها م

(. اهميت تعاليم شيخ صفي الدين 143:  1354ساله داشت )نگاه كنيد به تاريخ ايران، 134عمري 

اردبيلي تا حدي بود كه انديشه هاي وي پيروان زيادي در منطقه آناطولي داشت و اين ارادت 

ن اين مناطق با اجتماعات شهري و عشايري و حتي روستايي بعدها منجر به ارتباطات قوي ساكني

منطقه اردبيل شد. تعاليم شيخ صفي الدين اردبيلي و نهضت صفوي در سالهاي مذكور باعث شد 

تا شهر اردبيل مركزيتي مذهبي سياسي بيابد و در نتيجه همواره شهر اردبيل از فرهنگي مذهبي 

 برخوردار بوده است. 

اريخي گذشته، فرهنگ مذهبي شهر اردبيل بر تشيع صفوي و مخالفت تحت تاثير تجربه ت

با تسنن همسايه عثماني مبتني بود، كه در سالهاي اخير از ميزان اين گرايشات، بويژه از تسنن 

ستيزي آن كاسته شده است. بدين ترتيب فرهنگ شهر اردبيل، از گذشته نسبتاً دور فرهنگي 

خاندان صفويه در هم آميخته بود. اين فرهنگ مذهبي كه خود شديداً مذهبي بود كه با سلسله و 

را حتي در شكل محله هاي قديمي شهر اردبيل انعكاس مي داد و در آن شكل گيري محله ها 

مبتني بر مساجد مهم شهر اردبيل بود، با فرهنگ بازار نيز همراه بود. با اين وجود، اصلي ترين 

ان باالي مذهبي بودن آنها و باورشان به معجزات بود ويژگي و خصيصه اهالي شهر اردبيل، ميز

 كه تاكنون تداوم يافته است.        

جوامع روستايي استان نيز از گذشته تابع تحوالت جوامع عشايري و شهري منطقه بودند. 

در حقيقت، الگوي مالكيت اراضي در گذشته به شكلي بود كه در نتيجة آن، آباديهاي منطقه به 

يا تيول در اختيار مقامات سياسي ايلي يا مذهبي منطقه قرار مي گرفت. تحليل نظام  شيوة اقطاع

اداري سياسي ايران در گذشته نشان مي دهد محدوده سرزميني آذربايجان به گونه اي 
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، مديريت اداري سياسي و نظامي «توزيع زمين در قبال دريافت خدمت»غيرمتمركز و با منطق 

داري سياسيِ منابع اقتصادي، كه عامالن آن هيچ گاه از نيروهاي شد. شكلي از مديريت امي

اجتماعات زراعي نبودند. در دورة مورد بحث همچون دوره هاي پيشين، حفظ محدودة سرزمينيِ 

دولتِ متمركز به واگذاري مالكيت به منظور تامين نيازهاي اقتصاديِ مديريتِ اداري ـ سياسي و 

« مشروع سازي حاكميت»تكي بود. روحانيت رسمي نيز درقبال ايدئولوژيكِ محدودة سرزميني م

كرد؛ كه الي از مالكيت زمين را دريافت ميبه مثابه نوعي خدمت )خدمت ايدئولوژيك(، اشك

 سيورغال و وقف ناميده مي شدند. 

موقعيت تابع گونه اقتصاد و اجتماع دهقاني در ارتباط با اجتماعات عشايري و شهري در 

ادي، اجتماعي و سياسي جايگاه قانان و ساكنين آباديهايِ منطقه از لحاظ اقتصگذشته، به ده

آنها در مقابل اربابانشان و عشايرِ  ..شدناميده مي« تات»كرد. جمعيت روستايي، تر اعطا ميپست

منطقه بسيار آسيب پذير و در مقايسه با شاهسونها و ساير عشاير منطقه و همچنين ساكنين 

كه همان دهقانان بودند از طريق زراعت  "تاتها"اجتماعي نازلي برخوردار بودند.  شهري از جايگاه

سهم بري و يا كار بر روي اراضي مالكان غايب از ده امرار معاش مي كردند. رابطه آنها با 

مالكانشان كه عموماً مقامات سياسي ايلي و يا مذهبي بودند )و در شهر ساكن بودند(، بر مبناي 

ه قرار داشت. بدين ترتيب، فارغ از اينكه مالك آبادي مقام سياسي ايلي )= مالك بهره مالكان

تيول يا اقطاع لشكري يا كشوري( و يا مقام مذهبي )= مالك سيورغال يا وقف( بود، نوع رابطه 

 رعيتِ صاحب نسق و در كل جامعه دهقاني با اربابانشان بر مبناي منطق بهره مالكانه بود.

 "رعيت"به معناي عشاير در مقابل  "شاهسون"يخي حاكي از آن است كه بررسي هاي تار  

. ليكن اين اصطالحات به طور مشخص تر اّبالي )چادرنشين( يا نديعني دهقان تات قرار داشت

كّوچري )كوچرو( ناميده مي شدند. در مقابل، كندلي )روستايي( يا اّتراق )يكجانشين( به 

به  "عشاير"عالوه بر اين، در ميان خود چادرنشينان نيز  روستائيان يكجانشين اطالق مي شد.

: 1354مزدور گفته مي شد )تاپر، : "رمه گردانان"كوچروان مستقل صاحب گله و چوپان به 

(. تقابل بين تاتها و شاهسونها )و كالً عشاير منطقه( به هويت يابي عشاير و تعريف 355ـ 353

دشمني ميان شاهسون ها و تات ها همواره مضمون  آنها از خود كمك بسياري مي نمود بطوريكه

ادبيات شفاهي محلي بوده است. مضمون اين ادبيات، سلحشوري، جنگاوري، قهرماني، رشادت، 

حركت و قدرت جامعه ايلي و در مقابل رخوت، محافظه كاري، سكون و پستي جامعه دهقاني 

امع شهري منطقه در گذر زمان نوعي بود. اين رابطة تابع گونة اجتماعات دهقاني با عشاير و جو

ت دهقاني بوجود آورد كه از آن از فرهنگ و روانشناسي فردي و اجتماعي را در بين اجتماعا

توان با ويژگي هاي زير ياد كرد: محافظه كاري، ريسك ناپذيري، تابعيت بي چون و چرا، مي

 قدرگرايي، فردگرايي، ترس و ناامني. 
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ز خصائص روانشناختي و فرهنگي موجود در بين اهالي مناطق حتي هم اكنون نيز بسياري ا

مختلف استان اردبيل تداوم همان ويژگي هاي ديرين است )براي مثال قدرگرايي، ريسك 

ناپذيري، ميزان باالي مذهبي بودن و سنت گرايي(، ليكن به دليل مدرنيزه شدن منطقه و 

اقتصادي اجتماعي سياسي و نحوة مهاجرتهاي گسترده روستائي طي دهه هاي اخير، خصائص 

مفصل بندي اجتماعات سه گانه شهري، عشايري و دهقانيِ منطقه تا حدود زيادي تغيير يافته 

است. تغييرات به وجود آمده در شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي منطقه در طي دهه هاي 

استان آذربايجان شرقي، اخير، بويژه در سالهاي بعد از انقالب و پس از جدايي استان اردبيل از 

تاثيرات بسيار زيادي در وضعيت اجتماعي فرهنگي منطقه گذاشته است كه در بخش حوزه بندي 

 فرهنگي اجتماعي استان، بدآنها پرداخته شد. 

حوزه بندي فرهنگي استان اردبيل در شرايط كنوني بخش سوم فصل اول گزارش، به 

حوزه فرهنگي نسبتاً مجزا تقسيم  3تان اردبيل به . بنابر اين حوزه بندي، كل اس1اختصاص داشت

 مي شود كه در زير به اجمال بدآنها مب پردازيم.

 

 ) الف( ثوزه ف هنگي مغان: شام  پارس يباد، جعف  يباد اص ندوز و بيله سوار 

اعات عشايري ايل شاهسون بشمار تا نيم قرن پيش دشت مغان محل قشالق اجتم

ا روي كار آمدن دولت نوساز پهلوي پدر، براي اين دولت متمركزِ رفت. در عصر پهلوي و بمي

نوبنياد اسكان عشاير ضرورتي سياسي نظامي يافت.اسكان عشاير اين منطقه با احداث شبكه 

آبياري و بعدها با تاسيس مجتمع كشت و صنعت مغان همراه گردد. واقعه فوق الذكر به حدي 

قه دشت مغان تاثير گذاشت كه  آنرا مي توان مهمترين بر بنيان اقتصادي و شرايط اجتماعي منط

يك عده از  1334عامل شكل گيري روستاها و شهرهاي منطقه دشت مغان دانست. تا سال 

عشاير اسكان يافتند و با اجراي تدريجي برنامه هاي بنگاه عمران دشت مغان، ديگر خوانين 

مغان، قشالق طوايف خود را واگذار شاهسون براي هماهنگي با برنامه هاي بنگاه عمران دشت 

كرده و بتدريج آباديها در منطقه قشالقي طوايف شاهسون شكل پيدا كرد. نكته جالب توجه آنكه 

شكل گيري آباديها كامالً منطبق با نظام و ساختار ايلي جامعه عشايري شاهسون صورت گرفت؛ 

ه ها در قشالق خودشان اسكان بدين معنا كه در نتيجه برنامه مذكور، هر يك از طوايف و تير

يافته و شروع به تاسيس آبادي نمودند. بدين ترتيب، نام آباديها با نام تيره ها و طوايف منطبق 

                                                 

. اين حوزه بندي با عنايت به منابع متعدد صورت گرفته است. بررسي منابع مكتـوب، مصـاحبه هـا بـا افـراد 1 

صاحب نظر و مطالعات ميداني در نقاط مختلف استان، منابع اصلي در اين حوزه بنـدي فرهنگـي اسـتان اردبيـل 

 بشمار مي رود.
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شد )براي مثال آباديهاي تكله كندي، اجيرلو، عربلو( و بدين ترتيب به تدريج معيشت زراعي در 

از اصلي ترين داليل شكل گيري  منطقه دشت مغان اوج گرفت. با توجه به مطالب پيشگفته، يكي

شهر پارس آباد خدمات رساني به عشاير استقرار يافته در آباديهاي تازه تاسيس در منطقه بود  

بعدها بتدريج فعاليتهاي تجاري خدماتي و توليدي اين شهر نيز در همين راستا گسترش پيدا 

تبديل به  1343ته و در سال بتدريج رشد ياف 1333كرد. بدين ترتيب پارس آباد حدوداً از سال 

 شهر مي گردد. 

تحول در شرايط مادي توليد در دشت مغان توسط شركت كشت و صنعت عالوه بر   

اشاعه تدريجي نوآوري زراعي در محدوده مورد بحث، بواسطه مهاجرپذير سازي منطقه موجب 

شبكه آبياري و كشت تغيير و تحوالت اجتماعي و فرهنگي نيز گرديد. با وجود تاثيرات نوآورانه 

و صنعت مغان، از همان آغاز مقاومتهاي سنتي در مقابل نوگرايي، هر چند به صورت محدود، در 

منطقه مشهود بود. چنين مقاومتهايي هم اكنون نيز در منطقه قابل مشاهده است؛ ليكن در تحليل 

ته عشايري دانست، آنها نبايد اين مقاومتهاي متاخر را نوعي كنش سنتيِ ريشه دار در سنن گذش

بلكه آنها عمدتاً تابع رشد روابط سرمايه داري در طي نيم قرن اخير در اين منطقه مي باشند. 

مقاومتهاي متاخر هر چند ظاهراً در شكل سنتي و بنظر پس گرايانه مي نمايند ليكن داراي 

در زمان اسكان محتواي حسابگرانه و كامالً عقالني مي باشند. در واقع، شايد اولين مقاومتها 

عشاير، مقاومتهاي سنتي و در جهت حفظ و ابقاي شيوه زيست عشايري بود ولي هم اكنون اين 

مقاومتها كامالً محتوايي سرمايه دارانه، مصلحت جويانه و حسابگرانه ولي با ظاهري پس گرايانه و 

 سنتي يافته است.

ريافت كرده بودند در عشاير شاهسون كه در نتيجه اجراي برنامه هاي اسكان، زمين د

اراضي خود به زراعت مي پرداختند و به همين دليل نيروي كار مورد نياز براي كار در شركت 

كشت و صنعت و موسسات تابعه در آغاز عموماً از مهاجرين تامين مي شد. مهاجران مورد 

راف بحث عمدتاً از قره داغ، اطراف گرمي )از منطقه خروس لو(، مشكين شهر و حتي از اط

اردبيل به منطقه مهاجرت كرده و در روستاها و در شهر پارس آباد اسكان مي يابند. مهاجران 

مذكور )بويژه افراد مهاجر از منطقه قره داغ(، در بين اهالي منطقه از منزلت اجتماعي پايين تري 

 برخوردار بوده و مراوداتي كمتري با آنها صورت مي گيرد. 

آن است كه مهاجرين به منطقه دشت مغان، تنها مهاجرين  بررسي هاي ميداني حاكي از

قره داغي، مرآني ها، خروس لوها، و اهالي مناطق مشكين شهر و اطراف اردبيل نبودند. تاسيس 

مهاجرتهايي را باعث شد كه در نتيجه آن نيروهاي متخصص از « كشت و صنعت»شركت 

ا، لهستاني ها و اسرائيلي ها( به منطقه مناطق ديگر كشور و حتي از خارج از كشور )امريكايي ه

مهاجرت كرده و در شركت كشت و صنعت به شكل موقت به فعاليت پرداختند و مي پردازند. 
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ذكر اين نكته حائز اهميت است كه مهاجرين غير بومي متخصص، به دليل اسكان در شهرک 

ن در منطقه ادغام كشت و صنعت و تفاوتهاي فرهنگي بسيار با فرهنگ منطقه، در جمعيت ساك

نشده و پس از پايان دوره خدمت به مناطق بومي خود بازمي گردند. با تمام اين توصيفات، 

شرايط اجتماعي منطقه گذاشته و حضور افراد متخصص در منطقه تاثيرات بسيار زيادي بر 

 گذارد. مي

تاً مجزا در تبيين ويژگي هاي فرهنگي ساكنين دشت مغان به عنوان يك حوزه فرهنگي نسب

در منطقه، بايد به پيشينه عشايري اهالي ساكن در منطقه دشت مغان توجه ويژه كرد. در اين 

حوزه فرهنگي با آن پيشينه فرهنگي اجتماعي عشايري، باال بودن ميزان ادغام اجتماعي و تنظيم 

اجتماعي سنتي اجتماعي بر مبناي متغيرهاي ايلي )اوبه، تيره، طايفه(، ميزان هاي بااليي از كنترل 

را در درون اين اجتماعات )در بين اهالي ساكن در آباديها و شهر پارس آباد( بازتوليد مي كند، 

حتي « تشخّص»بطوريكه به دليل پيشينه ايلي اهالي ساكن در شهر پارس آباد و آباديهاي منطقه 

نقشي تعيين « هانتساب به تيره و طايف»در پايين ترين سطح نيز شكل نگرفته است و هنوز نيز 

كننده در دست يابي به پايگاه اجتماعي و حتي مناصب سياسي بشمار مي رود. فرايند مورد بحث 

به حدي در منطقه دشت مغان از قوّت بااليي برخوردار است كه پويايي بسياري از پديده هاي 

ر فرد توسط اجتماعي در منطقه را مي توان در سايه آن معناسازي كرد. آگاهي از پيشينه ايلي ه

افراد ديگر، نظم سنتي خاصي در منطقه ايجاد كرده است كه تا حد زيادي اين منطقه را از ديگر 

مناطق استان متمايز مي سازد. در ديگر نقاط استان نيز مي توان از همبستگي مكانيكي و كنترل 

يري اجتماعي ناشي از آن سخن گفت، ليكن اين پديده در دشت مغان به دليل پيشينه عشا

ساكنين منطقه و تبديل آنها به اجتماعات زراعي، پيچيدگي هاي خاصي بدان بخشيده است. 

ناحيه دشت مغان از انسجام مكانيكي ناشي از همبستگي هاي ايلي برخوردار بوده و فهم پديده 

  هاي فرهنگي اجتماعي و حتي سياسي اقتصادي اين ناحيه نيز تحت تاثير همين امر قرار دارد.       

ناشي از پيشينه عشايري « خاص گراييِ»نكات فوق الذكر حاكي از آن است كه نوعي 

ساكنين منطقه در شهر پارس آباد و روستاهاي تابعه وجود دارد كه بر مبناي آن مراودات و 

روابط اجتماعي عمدتاً در درون طوايف و تيره ها صورت گرفته و ساكنين در حد امكان از 

عي عميق با مهاجرين، بويژه مهاجرين قره داغي، اكراه دارند.اين خاص برقراري روابط اجتما

گرايي تنها در بين ساكنين سابقاً عشاير منطقه رواج نداشته و مهاجرين نيز در واكنش به شرايط 

 تبعيت مي كنند.« خاص گرايي»مذكور در روابط اجتماعي از اصل 

يد خاطر نشان ساخت كه ساكنين در خصوص ارزشها و هنجارها در حوزه فرهنگي مغان با

دشت مغان به دليل پيشينه عشايري، داراي ارزشها و هنجارهاي بجا مانده از دوران زندگي 

شبانكاره مي باشند. در حقيقت، زندگي عشايري در طي قرنها ارزشها و هنجارهايي را در بين 
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عشايري بوده است. عشاير اين منطقه ايجاد كرده است كه كامالً در انطباق با حيات مادي 

انسجام اجتماعي )در درون رده هاي ايلي(، پير ساالري، مرد ساالري، سلحشوري و آزادگي )در 

چارچوب ساختارهاي اجتماعي ايلي(، از خودگذشتگي و جنگاوري و ايجاد افتخار براي طايفه يا 

بودن احساس خود  تيره، باج ندادن به حاكمان و دولتمردان، باال بودن ميزان قدر گرايي، پايين

اثر بخشي، اهميت منافع آني به جاي منافع آتي، باالبودن توان اثر بخشي از القائات قومگرايانه از 

جمله مهمترين ويژگي هاي فرهنگي اجتماعي اين حوزه فرهنگي است. در اينجا ذكر اين امر حائز 

از ساير شهرهاي اين  اهميت است كه شرايط فرهنگي اجتماعي شهر بيله سوار تا حدودي متفاوت

حوزه فرهنگي است. همچنين رواج قاچاق بويژه مواد مخدر و مشروبات الكلي از مهمترين ويژگي 

 هاي اقتصادي اجتماعي اين حوزه فرهنگي بشمار مي رود. 

در سالهاي اخير )پس از استقالل جمهوري آذربايجان( منطقه بيله سوار به دليل باز شدن 

بشدت تحت تاثير مراودات اقتصادي فرامنطقه اي قرار گرفته است. گمرک و بازارچه مرزي، 

رشد اقتصاد تجاري بتدريج تاثيرات قابل توجهي بر ويژگي هاي فرهنگي شهر بيله سوار گذاشته 

است، بطوريكه هم اكنون ساكنين بيله سوار، در مقايسه با اهالي ساير شهرهاي اين حوزه فرهنگي، 

ي قرار داشته و در بين آنها ميزان نوگرايي در حد نسبتاً بااليي قرار كمتر تحت تاثير ارزشها محل

دارد. در واقع، باز شدن مرز زميني بيله سوار و جمهوري آذربايجان، و ارتباط دايم با مرز و اهالي 

جمهوري فوق، به همراه رشد و گسترش ارزشهاي اقتصاد تجاري و رفتارهاي اقتصادي سرمايه 

نگ فردگرايي، سرمايه اندوزي، ظاهر سازي و مصلحت جويي را در بين اهالي اندوزانه، نوعي فره

اين شهر گسترش داده است. همچنين شكل توريستي يافتن بازارچه مرزي بيله سوار باعث شده 

است تا ميزان مراودات اجتماعي فرهنگي اهالي شهر بيله سوار، در مقايسه با ساير شهرهاي اين 

بل توجهي يابد. قدم زدن در بازارچه مرزي و گسترش فرهنگ مصرف حوزه فرهنگي، افزايش قا

در منطقه، افزايش كمي و كيفي مراودات اجتماعي، گذار از نظم و فرهنگ سنتي بدون جايگزيني 

نظمي جديد، مي تواند همگي از تاثيرات گشايش مرز زميني و رشد بازارچه مرزي در شهر بيله 

 سوار قلمداد شود.  

ي سرمايه دارانه )از نوع سرمايه داري تجاري(، رشد اقتصاد تجاري و باال رشد هنجارها 

بودن انگيزه اقتصادي در بين اهالي بيله سوار، باعث شده است تا گرايش به رفتارهاي سياسي در 

بين اهالي اين شهر در مقايسه با ساير شهرهاي اين حوزه فرهنگي در سطح پاييني قرار داشته 

پذيري اين اهالي اين شهر از رسانه هاي جمهوري آذربايجان و دوري آن از باشد. همچنين اثر 

مركز استان ، همانند ساير شهرهاي اين حوزه فرهنگي، باعث شده است تا اهالي اين شهر بيشتر 

 تحت تاثير القائات قومي قرار داشته باشند تا تحت تاثير جريانات سياسي. 
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واد مخدر در مقايسه با مصرف الكل از قبح در گذشته در حوزه فرهنگي مغان مصرف م

برخوردار بود و اين در حاليست كه مطالعات ميداني در منطقه نشانگر آن است كه اين  بااليي

الگوي ارزشي تا حدودي متحول شده است و ميزان مصرف مواد مخدر در اين حوزه فرهنگي و 

ا مطالب پيش گفته بايد خاطر در سطح كل استان افزايش چشم گيري يافته است. در ارتباط ب

نشان ساخت كه در گذشته قبح مصرف الكل در نقاط مختلف استان متفاوت بود، براي مثال در 

شهرستانهاي مذهبي تر استان )بويژه در اردبيل( مصرف الكل قبح بسياري بيشتري داشت، در 

آباد، بيله سوار، حالي كه در دشت مغان و بويژه در مناطق هم مرز جمهوري آذربايجان )پارس 

اصالندوز و جعفر آباد( مصرف الكل قبح چندان زيادي نداشت. با تمام اين توصيفات، الگوي 

مصرف مواد مخدر و الكل در سطح استان و بويژه در بخش شمالي استان حكايت از تحوالت 

الت فرهنگي اجتماعي قابل توجهي دارد كه به شكل نمادين مي تواند نشانگر روندهاي آتي تحو

 فرهنگي اجتماعي در سطح استان باشد.  

در كنار موارد فوق الذكر بايد به گسترش نظام تحصيالت دانشگاهي در بخش هاي 

قابل توجهي بر مختلف اين حوزه فرهنگي اشاره كرد كه اثرات فرهنگي اجتماعي و اقتصادي 

داراي يك شعبه  گذارد. بررسي ها حاكي از آن است كه شهر بيله سوارمحدوده هاي خود مي

نور، تازه كند آنگوت )كه به تازگي شهر شده است( داراي يك به پيامدانشگاه آزاد و يك شع

مركز دانشگاه آزاد با دوره هاي كارداني )معماري، عمران( و شهر پارس آباد داراي  يك شعبه 

در منطقه،  دانشگاه آزاد مي باشد. وجود اين مراكز دانشگاهي، به دليل جذب جمعيت غير بومي

عالوه بر رشد اقتصاد خدماتي )براي مثال رشد خرده فروشي هاي شهري( در اين شهرها بر بازار 

مسكن اين مناطق شهري اثر گذاشته و به تدريج اين جوامع شهري را از نظم و انسجام مكانيكي 

 و سنتي خارج مي سازد. 

 

 ) ب(: ثوزه ف هنگي گ مي، روستاهاي تابعه و بخش مُ ين

بررسي حوزه فرهنگي گرمي، روستاهاي تابعه و بخش مُرآن بايد به همزيستي و  در

مراودات اقتصادي اجتماعي و فرهنگي اهالي اين حوزه فرهنگي با عشاير كوچرو منطقه در گذشته  

توجه كرد. اگر مسير عبور عشاير منطقه در گذشته مورد بررسي قرار گيرد، مي توان دو مسير 

قات عشاير در دامنه هاي سبالن شناسايي كرد. مسير نخست مسير گرمي، براي رسيدن به ييال

و مسير ديگر مسير خياو يا مشكين شهر. بررسي ها نشانگر آن است كه در گذشته گرمي در 

جريان كوچ عشاير براي عشاير منطقه ويژگي ميان بند را داشت و عشاير مورد بحث در جريان 

اي گرمي بسياري از مايحتاج خود را از اين شهر تامين مي كوچ و به هنگام عبور از نزديكي ه

، 1334كردند. البته الزم به ذكر است كه در نتيجه احداث جاده پارس آباد مشكين شهر از سال 
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عشاير منطقه بتدريج مسير كوچ خود را تغيير داده و ديگر از مسير گرمي كوج نكرده و از مسير 

اتومبيل، كوچ مي نمايند. با تمام اين توصيفات، در نتيجه جاده  مشكين شهر، آنهم عمدتاً با 

قرارگرفتن گرمي و مشكين شهر در مسير ايل راه عشاير منطقه اين دو نقطه شهري، بويژه گرمي، 

از عشاير كوچرو تاثيرات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بسياري مي پذيرد. بدين ترتيب، در 

دي قصبات گرمي و مشكين شهر با عشاير كوچرو نتيجه از گذشته به دليل همزيستي اقتصا

منطقه دو نقطه شهري شكل مي گيرند. بررسي ها حاكي از آن است كه برخي از خانهاي 

 عشايري در مشكين شهر اسكان داشتند. 

ذكر اين نكته حائز اهميت است كه از گذشته در گرمي يكجا نشيني وجود داشته است و 

بر زراعت ديم( در روستاهاي اطراف گرمي بوضوح مشهود هم اكنون نيز زراعت )با تمركز 

است. در حقيقت شهر گرمي، شهري است مبتني بر بازار وابسته به اقتصاد زراعي ديم و جهت 

يافته به تامين مايحتاج عشاير كوچرو. شهرستان گرمي به دليل سابقه يكجانشيني داراي آثار 

در سالهاي نه چندان دور مركز شهرستان  تاريخي قابل توجهي است. همچنين شهرستان گرمي

مغان بود كه همين امر بر رشد شهر گرمي در گذشته اثر گذاشته است، ليكن پس از خارج شدن 

 شهر گرمي از مركزيت شهرستان مغان، ميزان رشد و پويايي اين شهر نيز بشدت كاهش يافت. 

زه فرهنگي مغان، به دليل با توجه به نكات پيشگفته، اين حوزه فرهنگي در مقايسه با حو

سكون و عدم پويايي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي، از انسجام اجتماعي قابل توجهي برخوردار مي 

باشد. الزم به ذكر است كه اين نظم و انسجام اجتماعي از نوع انسجام و همبستگي اجتماعي 

اي ادغام و تنظيم سنتي و مكانيكي مي باشد كه از خصائص آن مي توان به باال بودن ميزانه

اجتماعي، قوت وجدان جمعي و قدرت قابل توجه كنترل اجتماعيِ غيررسمي اشاره كرد. 

 روستاهاي واقع در اين حوزه فرهنگي را مي توان به دو دسته تقسيم كرد:

روستاهاي پيشرفته )روستاهايي كه در آنها ميزان تحصيالت و آگاهي اجتماعي،  .1

حوزه فرهنگي گرمي و ميزان استفاده از رسانه ها باال ارتباطات اجتماعي با خارج از 

محصوالت  بوده و در آنها كشاورزي با تكنولوژي هاي مناسب انجام شده و زارعان

 نمايند(، كشاورزي خود را بيمه مي

روستاهاي سنتي )روستاهايي كه در آنها ميزان تحصيالت و آگاهي اجتماعي، ارتباطات  .2

رهنگي گرمي و ميزان استفاده از رسانه ها پايين بوده و در اجتماعي با خارج از حوزه ف

آنها زراعت و دامداري به شكل كامالً سنتي انجام مي شود. جوانان اين روستاها 

 معموال براي كار فصلي به شهرهاي رشت مازندران و تهران مهاجرت مي كنند(.

مي توان به فروپاشي  از مهمترين تحوالت اقتصادي اجتماعي متاخر در اين حوزه فرهنگي،

اتحاد جماهير شوروي و استقالل جمهوري آذربايجان و در نتيجه رشد خارق العاده ميزان قاچاق 
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از رونق بااليي  1354تا حدود سال  1333كاالهاي مختلف اشاره كرد. اقتصاد قاچاق طي سالهاي 

اثيرات قابل توجهي برخوردار بود و بر وضعيت اقتصادي اجتماعي و فرهنگي اين حوزه فرهنگي ت

هاي وزارت اطالعات ميزان قاچاقها از اين حوزه فرهنگي از سالهاي پيگيري گذاشت. ليكن با

بتدريج كاهش چشمگيري يافت و از سال مذكور تنها عده اي خاص به شكل حرفه اي به  1333

ي باشند قاچاق كاال مبادرت مي ورزند. افراد مذكور كه عموماً غير بومي اين حوزه فرهنگي م

)براي مثال تبريزي ها( از روستائيان و ساكنين شهري اين منطقه، به عنوان عامل محلي استفاده 

مي كنند. كاالهايي قاچاق در گذشته عمدتاً شامل مشروبات الكلي، تلويزيون، سيگار و سوخت بود 

ريستال و كه در سالهاي اخير به قاچاق مواد مخدر )انواع مواد مخدر از هروئين گرفته تا ك

كوكائين و ديگر مواد مخدر كه عالوه بر تامين مصرف داخلي جمهوري هاي مجاور، بيشتر براي 

ترانزيت به اروپا از اين مسير مي گذرد( و به قاچاق لباس)از منطقه بيله سوار به گرمي و سپس 

 به آستارا( تغيير يافته است.

شايي مرز، بر كاهش انسجام استقالل جمهوري آذربايجان، رشد اقتصاد قاچاق و بازگ

اجتماعي سنتي و كمرنگ شدن الگوهاي فرهنگي سنتيِ گذشته تاثيرات قابل توجهي گذاشته 

ه است. اين امر به حدي است كه مي توان افزايش بي اعتمادي در روابط شخصي، بي ميلي ب

يژگي هاي اندوزي سريع و همچنين وابستگي به دولت را از وفعاليت توليدي و گرايش به ثروت

اصلي ساكنين اين حوزه فرهنگي دانست. همچنين در سالهاي پس از مركز استان شدن اردبيل، 

در منطقه گرمي نگرش مثبتي نسبت به اردبيلي ها وجود ندارد و اهالي اين حوزه فرهنگي تمايل 

 به ارتباطات بيشتر با تبريز دارند تا با اردبيل.

در منطقه گرمي، مركز پيام نور اين شهر تاسيس پس از جلوگيري از رشد اقتصاد قاچاق 

شدكه داراي رشته هاي متنوع )حسابداري، مديريت، حقوق، كامپيوتر( مي باشد و هم اكنون 

نفر در اين مركز آموزشي مبادرت به تحصيل مي نمايند. گشايش مركز  3444نزديك به 

كز باعث شده است تا اقتصاد دانشگاهي فوق، و شمار نسبتاً باالي متقاضيان تحصيل در اين مر

)رشد بازار مسكن و بازار شهري( و اجتماع شهرستان گرمي تاثير قابل توجهي  پذيرفته و برخي 

 تحوالت فرهنگي در اين حوزه فرهنگي ظاهر گردد.  

 

 ) ج (: ثوزه ف هنگي مشكين شه  ارشق و اله ود 

ن نكته اشاره كرد كه در خصوص حوزه فرهنگي مشكين شهر ارشق و الهرود بايد به اي

پيشينه زراعي اين منطقه طوالني تر و عميق تر مي باشد، چرا كه اين منطقه داراي اراضي زراعي 

آبي و باغات وپيشينه نظام ارباب رعيتي قويي بوده است و به همين دليل ويژگي هاي فرهنگي 

شاير نشين تا حدودي اجتماعي و فرهنگ سياسي ساكنين اين منطقه در مقايسه با مناطق سابقاً ع
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متفاوت است. با اين وجود، حضور مداوم عشاير در كنار جامعه يكجانشينِ اين منطقه و وجود 

مراودات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي با عشاير كوچروِ منطقه بر ويژگي هاي اجتماعي 

ر ناشي از فرهنگي منطقه مشكين شهر موثر بوده است. همانطوريكه ذكر شد، همواره استقرا

زراعت و باغداري در مشكين شهر بيشتر از گرمي بوده است. در عين حال عشايري كه 

ييالقاتشان در نزديكي شهر مشكين شهر قرار دارد خريدهايشان را از مشكين شهر انجام داده و 

مراودات اقتصادي اجتماعي اي مابين عشاير و اهالي مشكين شهر و روستاهاي تابعه آن صورت 

 رد.مي گي

اين حوزه فرهنگي همانطوريكه پيشتر ذكر شد در برخي از ويژگي هاي فرهنگي به حوزه 

فرهنگي مغان شبيه تر هستند. تفاوت قابل توجه اين حوزه فرهنگي در مقايسه با حوزه فرهنگي 

مغان عبارت است از آنكه پس از مركز استان شدن اردبيل، در مقايسه با حوزه فرهنگي مغان، 

زه فرهنگي توجه بيشتري شد  و بر همين مبنا روحيه كارآفريني در اين حوزه فرهنگي به اين حو

بيشتر است. با وجود توجه به اين حوزه فرهنگي در سالهاي پس از استان شدن اردبيل، اهالي اين 

حوزه فرهنگي نگرش مناسبي نسبت به اردبيلي ها نداشته و خود را به لحاظ فرهنگي باالتر از 

 ا مي دانند. اردبيلي ه

نهايت بايد به چشمه هاي آب گرم منطقه مشكين شهر و تاثير آن بر اقتصاد اجتماع و  در

فرهنگ اين حوزه فرهنگي اشاره كرد. البته بايد خاطر نشان ساخت كه اين چشمه هاي آب گرم 

ان از خارج از است در مقايسه با منطقه سرعين بيشتر درون منطقه اي عمل كرده و نسبتاً كمتر

 نمايند.توريست جذب مي

 

 ) ج(: ثوزه ف هنگي خلخال، كيوي و ثوزه هاي تابعه

حوزه فرهنگي خلخال، كيوي و حوزه هاي تابعه، تنها حوزه فرهنگي اي است كه با ساير 

حوزه هاي فرهنگي استان اردبيل تفاوت قابل توجهي دارد. اين حوزه فرهنگي متاثر از تداخل 

مال )گيالن( كشور است. بررسي هاي ميداني حاكي از آن است كه فرهنگي با حوزه فرهنگي ش

ميزان انسجام اجتماعي در بين ساكنين اين حوزه فرهنگي )بويژه در بين خلخالي ها( باال بوده و 

ساكنين اين حوزه فرهنگي )بويژه خلخالي ها( در ياري رساني به يكديگر از همبستگي بااليي 

ليست كه در اين حوزه فرهنگي، اقليتهاي فرهنگي، قومي و مذهبي برخوردار مي باشند. اين در حا

)كرد، تات، تالش و ترک( نيز وجود دارد ولي اين امر باعث كاهش انسجام و همبستگي ساكنين 

اين حوزه فرهنگي نشده است. ساكنين اين حوزه فرهنگي )بويژه خلخالي ها( خودشان را به لحاظ 

ط استان مي دانند. برتري جويي نسبت به اردبيلي ها،  باال بودن فرهنگي برتر از ساكنين بقيه نقا

ميزان احساس خود اثر بخشي و تاثيرپذيري اقتصاد اين منطقه از توريسم )آب گرم خلخال و 
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مراتع ييالقي( از مهمترين ويژگي هاي حوزه فرهنگي خلخال، كيوي و حوزه هاي تابعه است. ذكر 

خال بيشتر حوزه نفوذاش استان گيالن است و كمتر در اين نكته ضروري است كه آبگرم خل

 شكلي فرا منطقه اي جذب توريست مي كند.  

اين حوزه فرهنگي برخالف ساير حوزه هاي فرهنگي كمتر تحت تاثير جريانات قوم گرايانه    

 استان قرار داشته و در آن بيشتر از گرايشات قومي گرايشات سياسي وجود دارد.

ز پيام نور و دانشگاه آزاد اسالمي است. دانشگاه آزاد اسالمي خلخال  خلخال داراي مرك

داراي رشته هاي پزشكي، پرستاري و مامايي مي باشد و به همين دليل دانشجويان بسياري ساير 

نقاط استان اردبيل و استان گيالن را به خود جذب مي نمايد. وجود دانشگاههاي آزاد اسالمي و 

فراغت  فرهنگي باعث شكل گيري و رشد كتابخانه ها، محل گذران اوقاتپيام نور در اين حوزه 

 ها، گسترش فست فوودها( شده است. شاپمانند پاركها، كافي)

 

 ) د( : ثوزه ف هنگي اردبي ، ني  س عين و نمين

حوزه فرهنگي اردبيل، نير سرعين و نمين در مقايسه با ساير حوزه هاي فرهنگي پيشگفته 

تاً قوي زراعي برخوردار است. در واقع، اين پيشينه زراعي تاريخي باعث شده است از پيشينه نسب

تا در سالهاي قبل از اصالحات ارضي نظام ارباب و رعيتي نسبتاً قوي در اين منطقه )بويژه در 

دشت اردبيل( شكل بگيرد. با اين وجود بايد به همزيستي اين نظام زراعي با نظام عشايري 

كرد؛ بطوريكه برخي از روساي ايلي و خوانين در شهر اردبيل ساكن بوده اند. در  منطقه نيز اشاره

واقع، از گذشته شهر اردبيل هم خان نشين و هم محل اسكان ارباب بود. از مهمترين ويژگي هاي 

فرهنگي اين حوزه فرهنگي مي توان به نظام بازار سنتي اردبيل اشاره كرد كه در گذشته با 

طقه اي در ارتباط بود و مابين شهر اردبيل و شهر باكو شكّي، تبريز و حتي تهران بازارهاي فرا من

مراودات تجاري قوي وجود داشت. اين تجارت سنتي، با برپايي دولت متمركز رضاشاه و بسته 

 شدن مرزها با جمهوري شوروي بشدت محدود شد.

خانه ها و موسسات در سالهاي اخير پس از مركز استان شدن اردبيل، ميزان احداث كار

مختلف توليدي و صنايع متنوع ) براي مثال كارخانه هاي سيمان، سفال، تاير و نساجي( در شهر 

اردبيل افزايش چشم گيري يافته است كه بر روي رشد اقتصادي و تحوالت اجتماعي 

)مهاجرپذيري( فرهنگي شهر اردبيل موثر بوده است. در واقع، در بررسي روندهاي اقتصادي، 

جتماعي و فرهنگي شهر اردبيل بايد به عامل سياسي )مركز استان شدن اردبيل( بيشترين توجه ا

را كرد. همچنين صنعت توريسم در اين حوزه فرهنگي، از ديگر عوامل مهم توسعه اين حوزه 

فرهنگي بشمار مي رود.  اكو توريسم، چشمه هاي آبگرم در سرعين و نير از مهمترين جاذبه هاي 

گر به اين حوزه فرهنگي است كه باعث تحوالت اجتماعي فرهنگي برجسته اي در جذب گردش
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اي و فرا ملّي عمل بويژه در منطقه سرعين فرا منطقه اين حوزه فرهنگي شده است. توريسم

كند، بطوريكه حتي از كشورهاي عربي منطقه نيز افرادي براي استفاده از آبگرم و آب و هواي مي

 حوزه فرهنگي مي شوند.   اين منطقه وارد اين 

همانطوريكه پيشتر ذكر شد، اين حوزه فرهنگي محدوده اي است كه سه اقتصاد و اجتماع 

زراعي، عشايري و شهري در يك همزيستي تاريخيِ گاهاً پر تنش با يكديگر مرتبط شده اند. 

ت و نكته براي مثال بررسي ها حاكي از آن است كه محدوده سرعين قشالق طايفه تلكو بوده اس

 جالب توجه آنكه هم اكنون نيز بسياري از مغازه دارهاي سرعين از اين طايفه مي باشند. 

در خصوص ارزشها و هنجارهاي اجتماعي اين حوزه فرهنگي، بايد به ميزان باالي دينداري 

اشاره كرد. اهميت دينداري از گذشته در شهر اردبيل در حدي است كه ساختار اجتماعي شهر 

و شكل گيري محالت سنتي آن دقيقاً در ارتباط با اين ميزان قوي باورهاي ديني است.  اردبيل

محالت شش گانه شهر اردبيل ) براي مثال محله هاي سرچشمه، گازرآن، طوي، دروازه يا عالي 

قاپو، اوچ دوكان ( كه هر محله در عين حال داراي شاخه هاي پايين تر مي باشد نشانگر اهميت 

نصر مذهب در ساخت اجتماعي، اقتصادي و سياسي اين شهر و در كل اين حوزه قابل توجه ع

فرهنگي دارد. از ديگر ويژگي هاي فرهنگي شهر اردبيل مي توان به  چشم و هم چشمي، عدم 

اعتماد مفرط ، تقدير گرايي باال، ارجحيت منافع فردي و آني به منافع جمعي،  عدم تمايل به 

ري، پايين بودن روحيه آنتروپرونري )كارآفريني( اشاره كرد. شراكت اقتصادي و ريسك پذي

اقتصاد تورمي و سرمايه داري تجاري، پول بازي و زمين بازي )و تشديد اين امر بواسطه خود 

شهرداريها براي افزايش درآمد شهرداريها( در شهر اردبيل و ديگر شهرهاي اين حوزه فرهنگي، 

ر اردبيل، بر روند هاي فرهنگي اجتماعي شهر اردبيل تاثير بويژه تحت تاثير مركز استان شدن شه

قابل توجهي گذاشته است. تاسيس دانشگاه محقق اردبيلي در سالهاي اخير، وجود دانشكده 

كشاورزي )كه يك شعبه اش در دشت مغان است(، وجود رشته پزشكي، و يك واحد دانشگاه 

ديگر فاكتورهاي فرهنگي اجتماعي موثر بر آزاد اسالمي نسبتاً گسترده در سطح شهر اردبيل از 

 روندهاي فرهنگي اين حوزه فرهنگي مي باشد. 

تا پيش از مركز استان شدن شهر اردبيل ساكنين دشت مغان و ساير شهرهاي استان، با 

اهالي اردبيل مراودات اداري و فرهنگي اندكي داشتند. ليكن پس از مركز استان شدن شهر 

بوروكراتيك ساكنين شهرهاي استان با شهر اردبيل بيشتر شد. در اينجا  اردبيل، روابط اداري و

بايد خاطر نشان ساخت كه انتقال كشتارگاه صنعتي كشت و صنعت و كارخانه چرم مغان به 

حوالي شهرستان اردبيل نيز تاثيرات قابل توجهي بر ايجاد نگرش منفي ساكنين منطقه مغان به 

رسي هاي صورت گرفته حاكي از آن است كه اهالي شهرستان اردبيل گذاشته است. بر

شهرستانهاي استان اردبيل، بويژه اهالي شهرهاي پارس آباد، گرمي و خلخال نگرش چندان مثبتي 
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به اردبيلي ها نداشته و بر اين باورند كه اردبيلي ها تمامي امكانات استان را در شهرستان خود 

 انات الزم محروم كرده اند.  متمركز كرده و بقيه نقاط استان را از امك

از ديگر شهرهاي حوزه فرهنگي مورد بحث، شهر نمين مي باشد. ميزان تحصيالت و سطح 

فرهنگ عمومي در اين شهر در سطح نسبتاً بااليي قرار دارد. با اين وجود، بررسي هاي ميداني 

خت كوشي بوده و حاكي از آن است كه اهالي اين شهر، برخالف اردبيلي ها، كمتراهل تالش و س

 به جاي كار، بيشتر به تفريح و گذران اوقات فراغت عالقه مند مي باشند.

شهرهاي نير و سرعين از سنت گراترين و قدر گراترين شهرهاي استان بشمار مي روند. 

در اين شهرها هنجاري محلي و سنتي بيشتر رايج بوده وازدواج در سنين پايين از مهمترين 

ها مي باشد. عدم اعتماد اجتماعي و ميزان نسبتاً محدودتر توريسم از ديگر وبژگي هاي اين شهر

 خصيصه هاي اين شهرها بشمار مي رود.

فص  دوم گزارش كه به ب رسي تفصيلي وضعيت ف هنگي استان اردبي  ) بويژه 

. داد، چارچوب اصلي گزارش را تشكي  ميداشت ف هنگ توسعه( در ش ايط كنوني اختصاص

سه بخش نسبتاً مجزا، موضوعات فرهنگي اجتماعي مرتبط با مباحث توسعه استان  در اين فصل

اردبيل را بررسي نمود و هم اكنون نتايج كلي حاصل از اين بررسي توصيفي تحليلي به اختصار 

 ارائه مي گردد. 

بخش نخست فصل دوم گزارش كه به فرهنگ و اخالق كار در استان اردبيل اختصاص داشت، 

ي نظري مفهوم فرهنگ و اخالق كار را در سه بعد مورد بررسي توصيفي و تحليل قرار با رويكرد

داد.  نتايج حاصله از بررسي ابعاد سه گانه فرهنگ و اخالق كار در استان اردبيل به اختصار در 

 زير آمده است.  

 

 بعد مدرن اخ ق كار :الف()

 

 محوريت كار در زندگي 

براي اردبيلي ها بسيار باالست « مقوله كار در زندگي اهميت»يافته ها نشان داد شدت  

درصد اين اهميت را خيلي زياد و  2333درصد از آنها اين اهميت را كامالً زياد،  4433بطوريكه 

درصد اين اهميت را زياد عنوان كرده اند. اين ميزانها براي ساير مراكز استانها به ترتيب  1334

 رصد.د 1533، 4234، 3234عبارتند از: 
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 سخت كوشي 

 موجود در جامعه خود را در سطح كامالً« تالش و جديتِ»درصد اردبيلي ها ميزان  333 

درصد آنرا  2335درصد از آنها اين ميزان را خيلي زياد و  1135بااليي ارزيابي كرده اند. همچنين 

، 1432، 235ارتند از: كامالً زياد دانسته اند. اين ميزانها براي ساير مراكز استانها به ترتيب عب

 درصد. 2334

 

 نگ ش مثات به كار 

« درآمد شغل»در مقايسه با « دائمي بودن شغل»و « احترام ناشي از شغل » دو خصيصه  

اهميت بيشتري براي اردبيلي ها دارد. اين يافته به شكل غير مستقيم نشانگر آن است كه در 

« مقوله اي اجتماعي فرهنگي»تعريف شود، « ديمقوله اي اقتصا»بين اردبيلي ها كار بيش از آنكه 

بوده و داراي ارزش ذاتي است. اين درحاليست كه، در مقايسه با اردبيل، در ساير مراكز استانها، 

 تعريف مي كنند. « درآمد»مردم كار را بيشتر بر مبناي خصيصة 

 

 نگ ش منفي  نسات به بيكاري 

بيشتر معضل  استانها، نشانگر ميزان قبح مقايسه يافته هاي شهر اردبيل با ساير مراكز 

درصد از  4435يكاري است. و حساسيت بيشتر مردم اردبيل نسبت به پديده ب« بيكاري»

درصد از آنها اين  33ها مشكل بيكاري را كامالً جدي و مهم تلقي مي كنند. همچنين اردبيلي

 قلمداد مي كنند. درصد آنرا به ميزان زياد  جدي و مهم 1233مشكل را خيلي زياد و 

 

 نگ ش منفي  نسات به اوقات ف اغت 

 

 اوقات ف اغت در شه  اردبي 

ساعت در نوسان  15تا  1زمان فراغت ساكنين شهر اردبيل در روزهاي معمول هفته بين  

ساعت  15تا  1ساعت بوده است. زمان فراغت روزهاي تعطيل هفته هم بين  433و متوسط آن 

ساعت مي باشد داده ها حكايت از آن دارد كه در ايام غير  333 در نوسان و متوسط آن حدود

تواند به  ساعت وقت فراغت روزانه دارند. اين يافته مي 3درصد اردبيلي ها تا  43تعطيل هفته، 

ها به اوقات فراغت، كه يكي از اصلي ترين مولفه هاي اخالق كار مدرن بي توجهي نسبي اردبيلي

 بشمار مي رود، محسوب شود.
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 ميزان اوقات ف اغت در مناطق روستايي استان اردبي 

 2334ساعت و  4ميانگين اوقات فراغت خانواده هاي روستايي در روزهاي كشت و كار  

 4درصد روستائيان استان اردبيل، در ايام كشت و كار تنها تا  44دقيقه در روز است. نزديك به 

ز اهميت و ارزشمندي مقوله كار و كم توجهي ساعت اوقات فراغت دارند. اين يافته نيز حاكي ا

روستائيان اردبيلي به اوقات فراغت است. ميانگين اوقات فراغت اعضاي خانواده روستايي در 

دقيقه است. در ايام غير كشت و كار،  3532ساعت و  3روزهاي تعطيل يا غير كشت و كار 

 54رار دارد؛ بطوريكه اوقات فراغت ميزان اوقات فراغت روستائيان استان اردبيل در حد بااليي ق

« ساعت به باال 3از »درصد روستائيان مورد مطالعه در سطح اين استان، در هر روز غير كاري 

 مي باشد.

 

 ثاكميت ارزشهاي عام گ ايانه ب  اخ ق كار 

در بين اردبيلي ها، مي توان دو دسته از افراد را شناسايي كرد. نخست، دسته اي كه در    

در حد نسبتاً بااليي قرار دارد و دسته دوم « ارزشهاي عام گرايانه»ها ميزان حاكميت بين آن

قابل مشاهده است. ميزان حاكميت « ارزشهاي خاص گرايانه»گروهي كه در بين آنها حاكميت 

ارزشهاي عام گرايانه در بين افراد جوانتر، داراي تحصيالت عاليه و شاغل نسبت به افراد مسن 

و بازنشسته به مراتب بيشتر است. در واقع نوعي شكاف نسلي در هنجارها و  تر، بي سواد

 ارزشهاي دو نسل جوان و پير جامعه اردبيل قابل مشاهده است.

 

 ) ب (: بعد اس مي اخ ق كار

 

 اهميت مقوله مذهب در زندگي 

مداد مي اردبيلي ها مانند ساكنين ديگر استانهاي كشور، به ميزان بااليي افراد ديني قل   

بسيار بسيار  درصد اردبيلي ها مقوله دين از اهميت زياد، خيلي زياد و يا 33شوند )براي بيش از 

زياد برخوردار است(. شدت مذهبي بودن در بين اردبيلي ها در مقايسه با ساكنين ديگر مراكز 

 استاني كشور، بالنسبه بيشتر است.

 

 

 

 

 



لاردبی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان                                        سازمان برنامه و بودجه کشور                        

 181

 مح كهاي اس مي اخ ق كار 

 

 «انصاف در بين م دمميزان رواج »

در جامعه اقتصادي اردبيل در حد نسبتاً بااليي قرار دارد « ميزان رواج انصاف» 

اند. اين  درصد اردبيلي ها ميزان رواج انصاف در جامعه را زياد تا بسيار زياد ارزيابي كرده2235)

 درصد است(.  1333ميزان در ساير استانها 

 

 «دمميزان رواج امانت داري در بين م »

را در حد متوسط « ميزان رواج امانت داري در بين مردم»درصد اردبيلي ها  32بيش از    

و يا باالتر ارزيابي كرده اند. تفاوت نسبي اي مابين اردبيلي ها و ساكنين ديگر مراكز استاني از 

 لحاظ شدت باور آنها به رواج امانت داري در بين مردم وجود دارد.

 

 «م به قول و ق ارميزان پاي بندي م د»

را در جامعه « ميزان پاي بندي مردم به قول و قرار»درصد اردبيلي ها  35بيش از    

اردبيل در حد متوسط و يا باال ارزيابي كرده اند. تفاوت نسبي اي ما بين اردبيلي ها و ساكنين 

 وجود دارد.« شدت پاي بندي مردم به قول و قرار»ديگر مراكز استاني از لحاظ 

 

 روشهاي غي  اخ قي جمع يوري ث وت و همكاري و رقابت در محيط كارقا   

 

 «ميزان رواج تقلب و ك ها داري در سط  جامعه»

ميزان تقلب و كالهبرداري در »ساكنين شهر اردبيل همانند ساكنين ديگر مراكز استاني    

ها با ساكنين ديگر را در سطح نسبتاً بااليي برآورد مي كنند، ليكن مقايسه اردبيلي « جامعه

 استانها، نشانگر تفاوتهايي در اين برآورد ميان اردبيلي ها و ساكنين ديگر مراكز استاني است.

 

 « ميزان جدي و مه: بودن مسئله پارتي بازي در جامعه كنوني»

ميزان جدي و مهم »درصد ساكنين ديگر مراكز استاني،  5331درصد اردبيلي ها و  5133  

را در سطح زياد، خيلي زياد و كامالً زياد ارزيابي كرده « ي بازي در جامعه كنونيبودن مسئله پارت

اند. بررسي دقيق تر نشانگر آن است كه هر چند در ميزان فوق الذكر اردبيلي ها اندكي پايين تر 

جدي و مهم بودن مسئله پارتي »از ساكنين ساير مراكز استاني قرار دارند، ليكن شدت احساس 

 در نزد اردبيلي ها بيشتر از ساكنين ساير مراكز استاني است. « امعه كنونيبازي در ج
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 «ميزان رواج تملق و چاپلوسي در سط  جامعه»

چاپلوسي در سطح  ميزان رواج تملق و»باور اردبيلي ها به با وجود نسبتاً باال بودن    

تري برخوردار مي باشند. به ها در مقايسه با ساير هموطنان از وضعيت نسبتاً به، اردبيلي«جامعه

را « ميزان رواج تملق و چاپلوسي در سطح جامعه»درصد اردبيلي ها  2334عبارتي دقيق تر، 

درسطح كم، خيلي كم و يا هيچ ارزيابي كرده اند و اين درحاليست كه همين ميزان براي بقيه 

 درصد بوده است. 15هموطنان ايراني تنها 

 

 سنتي اي اني متغي هاي م بوط به اخ ق كار 

 

 «اهميت مقوله خانواده سنتي در شك  دهي به اخ ق كار»

زياد و يا كامالً زياد برآورد خانواده را زياد، خيلي  درصد اردبيلي ها ميزان اهميت 33   

كنند. بررسي داده هاي ساير استانها و مقايسه آنها با وضعيت استان اردبيل حكايت از آن مي

از اين لحاظ مابين اردبيلي ها و ساكنين مراكز ساير استانها وجود  دارد كه تفاوت چشمگيري

 ندارد.

 

 «اخ ق كار م دساالر»

 3333در بين اردبيلي ها در سطح نسبتاً بااليي قرار دارد، بطوريكه « اخالق كار مردساالر»   

اند. اين درصد اردبيلي هاي مورد مطالعه داراي اخالق كار مردساالر زياد يا خيلي زياد بوده 

 درصد مي باشد. 2335درحاليست كه ميانگين اين نسبت براي ساير استانهاي كشور 

 

 «اثساس ناامني اقتصادي»

چه در ميان اردبيلي ها و چه ساير هموطنان « احساس ناامني اقتصادي»در كل ميانگين   

اردبيلي ها نسبت به ايراني در سطح نسبتاً بااليي مي باشد. با اين وجود،  يافته ها نشان مي دهد 

ساكنين ساير استانهاي كشور از ميزان احساس ناامني اقتصادي كمتري برخوردار مي باشند. به 

درصد اردبيلي ها احساس نامني كمي مي كنند و اين ميزان در بين  3432عبارت دقيق تر،  

 درصد است.  2533ساكنين ساير استانهاي كشور 

مده از مطالعه فرهنگ كار در استان اردبيل، حال به پس از بررسي اجمالي نتايج بدست آ

بررسي تحليلي يافته هاي فوق مي پردازيم. تحليل فرهنگ كار در هر جامعه اي پيشاپيش 

نيازمند فهم شرايط كلي اقتصادي اجتماعي حاكم بر آن جامعه است. اين شرايط، اليه هاي 
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در بين اليه هاي اجتماعي مختلف  اجتماعي و نوع خاصي از مناسبات اجتماعي را در درون و

ايجاد مي كند كه خود تعيين كننده فرهنگ كار است. آنچه كه در استان اردبيل، همچون ساير 

فرهنگ كالن ديني ـ »از « فرهنگ كار»استانهاي كشور به وضوح مشاهده مي شود، تاثير پذيري 

ردبيل، جوامعي ستي ديني اين استان است. در واقع، جوامع شهري و روستايي استان ا« سنتيِ

هستند كه در آنها مذهب و خانواده )به مثابه دو شاخص مهم جامعه ديني سنتي( از اهميت 

بسيار بااليي برخوردار است. داده هاي بدست آمده نشان داد ميزان و شدت مذهبي بودن در 

ذهبي شهر اردبيل . اين امر در بخشهاي قبلي با توجه به پيشينه م1بين اردبيلي ها بسيار باالست

توضيح داده شد. همچنين اهميت مقوله خانواده در زندگي، در نزد اردبيلي ها بسيار باال مي باشد. 

همين امر بر فرهنگ كار در اين استان تاثيرات بسياري بر جاي گذاشته است. برجسته بودن بعد 

لت سنتي ـ ديني اين اسالميِ فرهنگ كار در اين استان )بويژه در شهرستان اردبيل( معلول خص

استان بشمار مي رود. همانطوريكه نشان داده شد، اردبيلي ها، از محركهاي اسالمي قويتري براي 

هنوز « روشهاي غير اخالقي جمع آوري ثروت»كار و فعاليت اقتصادي برخوردارند و در نزد آنها 

ف، پاي بندي بيشتر هم تا حدود زيادي مقبوح شمرده مي شود. رواج بيشتر امانت داري و انصا

مردم به قول و قرارها، وجود اخالق كار پدرساالرانه و مردساالر، به همراه اهميت قابل توجه نهاد 

خانواده، همگي داللت بر حضور قوي سنت و اخالق اقتصادي منتج از دين و سنت در بين 

 اردبيلي ها دارد.

به دست آمد فرهنگ كار در  با عنايت به يافته هاي تجربي اي كه در سطح استان اردبيل

محافظه »داشته و با پديده « سنت گرايانه»اين استان، مشابه بسياري از استانهاي كشور، خصلتي 

را مي توان به عنوان نگرش سنتي به « محافظه كاري فرهنگي»همراه است. « كاري فرهنگي

ابين فرهنگ خودي و زندگي با توجه به نقش هاي خانوادگي و اجتماعي مردان و زنان ، تمايز م

غير خودي و نگرش منفي نسبت به سبكهاي جديد زندگي توصيف كرد )نگاه كنيد به ميدن 

( . بوگت، رايخ  1333؛ وله بورگ، آيدما و ميوس، 1331؛ وله بورگ، 1331و  1333دورپ، 

محافظه كاري »و « فرهنگ و اخالق كار سنتي»( نيز رابطه قويي بين 2443مايكر و وان ول )

« محافظه كاري فرهنگي»با « اخالق كار سنت گرا»شناسايي كردند. از نظر آنها « هنگيفر

(. با توجه به اطالعات 434ـ1، صص 2443پيوستگي عميقي دارد )بوگت، رايخ مايكر و وان ول، 

بدست آمده از فرهنگ كار در استان اردبيل مي توان ادعا كرد كه در اين استان )بويژه در 

« محافظه كاري فرهنگي»ناشي از « اخالق كار سنت گرايانة»( ميزان بااليي از شهرستان اردبيل

                                                 

 درصد اردبيلي ها جايگاهي كامالً مهم است.   3234. جايگاه مذهب در زندگي از نظر 1 
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قابل مشاهده است. در واقع، در استان اردبيل به دليل ميزان و شدت باالي مذهبي بودن و سنت 

نيز « ميزان اخالق كار سنتي»گرايي، ميزان محافظه كاري فرهنگي نيز باالست و به همين دليل 

رار دارد. باور به تبعيض جنسيتي كار، به عنوان يكي از ويژگي هاي فرهنگي اين در سطح بااليي ق

استان، داللت بر فرايند اجتماعي شدن جنسيتي و اجتماعي شدن محافظه كاري فرهنگي و اثرات 

آنها بر اخالق كار داد. در استان اردبيل، و بويژه در شهرستان اردبيل، ميزان باالي تمايالت 

خالق كار ن باالي محافظه كاري فرهنگي، جنس گرايي، اجتماعي شدن جنسيتي و امذهبي با ميزا

 باشد.سنتي ـ جنسيتي همراه مي

عالوه بر قوّت ابعاد سنتي ـ ديني اخالق كار در سطح استان اردبيل، بايد به حضور كم رنگ 

امع سنتي نيز اشاره كرد. يافته اخير، كه خصوصيت جو« هنجارهاي عام گرايانه در محيط كار»

قلمداد مي شود در سطح ساير استانهاي كشور نيز به وضوح ديده مي شود، ليكن ميزان آن در 

 استان اردبيل اندكي شديتر از ميانگين آن در ساير استانهاست. 

ويژگي هاي مدرن »باوجود سنتي ـ مذهبي بودن فرهنگ كار در استان اردبيل، برخي از 

ها قابل مشاهده است. در بين اردبيلي ها، نسبت باالي سخت نيز در بين اردبيلي « اخالق كار

كوشي، محوريت و اهميت مقوله كار در زندگي، نگرش مثبت به كار، نگرش نسبتاً منفي به 

اوقات فراغت و معناي اجتماعي ـ فرهنگي كار )به جاي معناي اقتصادي از كار( شباهت بسيار 

)اخالق كار پروتستاني مورد نظر وبر( دارد. با  زيادي به برخي از جنبه هاي مدرن اخالق كار

وجود شباهت برخي از ويژگي هاي فرهنگ كار در استان اردبيل با فرهنگ كار مدرنِ غربي، بايد 

خاطر نشان ساخت كه اين ويژگي ها نيز احتماالً بيش از آنكه ناشي از ورود خصوصيات فرهنگ 

تاثير فرهنگ سنتيِ آذري قرار دارد. اقليم  كار غربي باشد، امري سنتي ـ بومي بوده و  تحت

سخت و مجادله با طبيعت خشن، نوعي از فرهنگ كار را در گذر زمان بوجود آورده است كه 

 مردم اين منطقه را سخت كوش و مجدّ كرده است.  

در بررسي عوامل موثر بر فرهنگ كار در استان اردبيل بايد به عامل تحصيل اشاره كرد. 

،( نشان داده است كه تحصيل جهت گيري 2443ت، رايخ مايكر و وان ول، مطالعات )بوگ

فرهنگي عام فرد را تغيير مي دهد و بدين طريق بر اخالق كار اثر قابل توجهي دارد. بايد به ياد 

داشته باشيم كه محافظه كاري فرهنگي، سطح تحصيالت را پايين نگه مي دارد و بالعكس سطح 

ري فرهنگي را افزايش مي دهد و در هر دو صورت اخالق كار تحت تحصيالت پايين محافظه كا

(.   اين يافته در استان اردبيل، 433تاثير آنهاست )بوگت، رايخ مايكر و وان ول، همان منبع، ص 

بدين شكل متجلي مي شود كه با افزايش تحصيالت، نگرش جنسيتي به كار كاهش يافته و باور 

 زه كار افزايش مي يابد.به هنجارهاي عام گرايانه در حو
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با توجه به مطالبي كه تاكنون، چه به شكل نظري و چه به صورت تجربي، مورد بحث و 

بررسي قرار گرفت مشخص شد كه فرهنگ كارِ منطبق با توسعه لزوماً فرهنگ كار مدرنِ غربي 

نيز نيست و لذا فرهنگ و اخالق كار هماهنگ با توسعه مي تواند از بطن فرهنگ سنتي ديني 

استحصال شود. درحقيقت، با وجود سنتي مذهبي بودن فرهنگ كار در استان اردبيل، ميزان 

اخالق كار در نزد هموطنانمان در اين استان در حد بااليي قرار دارد، بطوريكه در برخي از 

ويژگي هاي اخالق كار همچون سخت كوشي، نگرش مثبت به كار، محوريت كار در زندگي و در 

اخالق كار، وضعيت استان اردبيل در سطح باالتري از ميانگين استانهاي كشور قرار  بعد اسالمي

دارد و اين خود يكي از پتانسيلهاي فرهنگي استان در جهت رشد و توسعه اين استان بشمار مي 

رود. در حقيقت با استناد به نظريات نوسازي جديد مي توان ادعا كرد كه امر سنتي )در اين 

كار سنتي ـ مذهبي( لزوماً در مقابل امر مدرن )توسعه( قرار نمي گيرد و توسعه  مطالعه، اخالق

برآمده از بطن فرهنگ بومي ملي، توسعه اي اصيل تر و پايدارتر از توسعه وارداتي خواهد بود. با 

اين وجود، بررسي كالن وضعيت فرهنگي استان اردبيل حاكي از آن است كه ويژگي هاي سنتي 

ن، همچون مانعي در جهت رشد بي محاباي هنجارهاي اقتصادي اجتماعي سرمايه ديني اين استا

داري عمل كرده است. به عبارتي، استان اردبيل را بايد استاني دانست كه نهادينه شدن تدريجي 

هنجارهاي سرمايه داري را بتدريج تجربه مي كند و در اين راه، با مقاومتهاي جدي سنت و 

فوق الذكر و رشد هنجارهاي سرمايه داري در دهه هاي آينده،  مذهب، مواجه است. روند

چنانچه با مقاومتهاي بيشتر سنت و مذهب مواجه شود، قطعاً نابهنجاريهاي اقتصادي اجتماعي 

بسياري را در پي خواهد داشت. در حقيقت، آنچه كه به عنوان فرهنگ كار مذهبي سنتي در 

ن اردبيل قابل مشاهده است با نظام اقتصادي سنتي سطح استان اردبيل و بويژه در سطح شهرستا

بازار كه از دير باز بر اقتصاد اين منطقه حاكم بوده، هماهنگ مي باشد و با تغييرات وضعيت 

فعاليت اقتصادي و رشد صنايع اين هماهنگي بين فرهنگ كار و فعاليت اقتصادي نيز بتدريج 

 مخدوش خواهد شد.

ه ريزي در جهت تقويت ابعاد مدرن اخالق كار، همچون با عنايت به مطالب فوق، برنام

، و تضعيف برخي از ويژگي هاي «رعايت نظم»و « رعايت هنجارهاي عام گرايانه در محيط كار»

مي تواند پبش زمينه فرهنگي « چشم و هم چشمي»سنتيِ مخرب در حوزه فرهنگ كار همچون 

ي برنامه هاي فرهنگي اجتماعي مختلف رشد و توسعه آتي استان باشد. در همين راستا، برگزار

در صنف هاي مختلف، جهت رشد و ارتقاي نيروي انساني فعال در اين بخش ها مي تواند به 

افزايش بهره وري، كارايي و بازدهي اقتصادي كمك شايان توجهي كرده و اساساً پيش زمينه هاي 

فوق، مي توان فعاليتهايي را  ذهني رشد و توسعه در سطح استان را فراهم سازد. در كنار موارد

 حول محورهاي زير، براي رشد فرهنگ كار مدرن در استان اردبيل سازماندهي كرد: 
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برقراري دوره هاي ارتقاء كيفي فرهنگ كار براي صنف هاي مختلف )با نظام پـاداش  -

 دهي قوي(

رواج هنجارهاي مدرن كار، مانند نظم، هنجارهاي عام گرايي )بـا نظـام پـاداش دهـي  -

 قوي(

تضعيف اخالق كار ليبرالي همبسته با اقتصاد تورمي كه در سالهاي اخيـر رشـد كـرده  -

 است.

تضعيف اخالق كار مردساالر بمنظور ايجاد شرايط مناسب براي مشاركت نيروي كـار  -

 زنان در اقتصاد.

تضعيف محافظه كاري فرهنگي، به مثابه مانعي در مقابل رشد و ارتقـاء مدرنيسـم در  -

 سطح جامعه.

 تالش در جهت از ميان برداشتن تبعيض جنسيتي )كار(  -

 استخدام بيشتر زنان در سازمانهاي اقتصادي دولتي و خصوصي.  -

 ايجاد احساس امنيت اقتصادي براي سرمايه گذاري. -

تالش درجهت كاهش فرهنگ تملق و چاپلوسي در محيط كار)با نظـام پـاداش دهـي  -

 قوي(

 ر محيط كارتالش درجهت كاهش فرهنگ پارتي بازي د -

 تشويق انصاف در بين فعاالن اقتصادي در سطح استان )با نظام پاداش دهي قوي( -

تشويق امانت داري در بين فعاالن اقتصادي در سطح اسـتان )بـا نظـام پـاداش دهـي  -

 قوي(

نظـام  تشويق پاي بندي به قول و قرار در بين فعاالن اقتصـادي در سـطح اسـتان )بـا -

 قوي(پاداش دهي

 مثبت به كار در سطح جامعه و محيط كار )با نظام پاداش دهي قوي( تقويت نگرش -

 در سطح جامعه )با نظام پاداش دهي قوي( نگرش منفي  نسبت به بيكاري تقويت -

 در محيط كار )با نظام پاداش دهي قوي( نگرش منفي  نسبت به اوقات فراغت تقويت -

 دهي قوي(تقويت سخت كوشي در سطح جامعه و محيط كار)با نظام پاداش  -

 

بخش دوم فصل دوم گزارش حاضر به ابعاد ديگري از پيش زمينه هاي فرهنگي توسعه 

پرداخت. اين بخش از گزارش مفاهيمي از مباحث توسعه در ادبيات نوسازي را در سطح استان 

اردبيل مورد بحث و بررسي قرار داد، موضوعاتي همچون ميل به پيشرفت، فرهنگ يادگيري ، 
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ل فرهنگي. نتايج حاصله از بررسي مفاهيم مورد بحث در استان اردبيل به اختصار نوآوري و وساي

 در زير آمده است.  

 

 پيش فت، نويوري و ف هنگ يادگي ي مي  به 

 

 كتابخواني 

 

 ميزان مطالعه كتاب و انواع كتاب مورد مطالعه

از اعضاي  در شهر اردبيل حداقل يكي درصد از نمونه هاي مورد مطالعه 5335در خانواده  

درصد خانواده هاي مورد مطالعه در شهر  3335در  خانواده به مطالعه كتاب مبادرت مي ورزند.

رمان نفر اهل مطالعه كتاب غير درسي يا به عبارتي اهل مطالعه كتاب است.   1اردبيل، حداقل 

شعر و ادب  درصد باالترين نسبت خواننده را دارد. در مرتبه بعد بايد از كتب 1333و داستان با 

درصد ياد كرد. در مرتبه سوم كتب كمك درسي، ديني و  531و  333و كودک و نوجوان با 

 درصد.  433و  3، 334تاريخي قرار دارد با 

درصد خانه هاي روستايي استان اردبيل كتاب غير درسي وجود دارد. هر چه  3433در 

داد كتاب غير درسي ط است، تعفاصله روستا از شهر كمتر و متقابالً جمعيت در روستا متوس

ه هاي روستايي بيشتر مي شود. همچنين هر چه پايگاه اقتصادي اجتماعي خانوادموجود در خانه

درسي خانواده بيشتر است. كتابهاي شعر و ادبيات و كتابهاي باالتر است، تعداد كتابهاي غير

ضور دارد. مهمترين كتاب ديني بيشتر از ديگر كتابها در خانه هاي روستايي استان اردبيل ح

 موجود در خانه هاي روستايي قرآن، رساله يا توضيح المسائل و پس از آن كتاب دعاست.

 

 امانت كتاب

درصد جمعيت اهل  3433درصد جمعيت باسواد مورد مطالعه يا  2435در شهر اردبيل  

نايان كتاب امانت مطالعه، از كتابخانه هاي محل كار، تحصيل، عمومي، كتابفروشي و دوستان و آش

گيرند، اعضايي از خانواده كتاب امانت ميدرصد خانواده هاي روستايي عضو يا  32مي گيرند. در 

درصد خانواده هاي روستايي كسي از بيرون از منزل كتاب امانت نمي گيرد.  3134در حاليكه در 

و آشنايان خود و بيشترين گروه سني امانت گيرنده كتاب، دانش آموزان هستند كه از دوستان 

گيرند... همچنين هر چه فاصله روستا از شهر كمتر و متقابالً كتابخانه مدرسه كتاب به امانت مي

گيري كتاب از انواع كتابخانه ها افزايشمي يابد. در عين معيت در روستا متوسط باشد، امانتج

ي كتاب از انواع كتابخانه حال، هر چه پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي خانواده باالتر است، امانت گير
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هاي روستايي شش ماه يكبار يا سالي يكبار كتاب درصد اعضاي خانواده 3433تر است. ها زياد

امانت مي گيرند. بررسي حجم امانت در مناطق شهري استان كه از طريق مطالعه شهر اردبيل 

 233امانت گير  بدست آمده است، حاكي از آن است كه ميانگين امانت كتاب در ماه در جمعيت

كتاب در ماه است. حدود نيمي از  433و در جمعيت باسواد  133كتاب، در جمعيت اهل مطالعه 

 افرادي كه كتاب به امانت مي گيرند حداكثر دو كتاب در ماه به امانت مي گيرند.

 

 ميزان كتابهاي غي  درسي در منزل

ب غير درسي موجود درصد منازل جمعيت نمونه در شهر اردبيل هيچ كتا 3235در  

درصد  14، 24ـ  11درصد  1434، 14ـ  3درصد  1435،  3ـ 1درصد منازل  1335نيست. در 

جلد كتاب موجود است. بررسي ها نشان مي دهد در يك  34درصد بيش از  1232، و 34ـ  21

درصد خانوادهاي اردبيلي هيچ كتاب غير درسي نخريده اند. بررسي 3434سال گذشته اعضاي 

قيق تر بر روي نمونه مورد مطالعه در شهر اردبيل نشان مي دهد كه با باال رفتن ارزش هاي د

منطقه سكونت نسبت مطالعه كتاب، موجودي و خريد آن افزايش مي يابد، اما ميانگين زمان 

مطالعه اعضاء تفاوتي نمي كند. همچنين يافته ها حاكي از آن است كه بين گروههاي اقتصادي 

عه كتاب وجود ندارد. خانواده هاي داراي وضع اقتصادي پايين كمتر از خانواده تفاوتي در مطال

هاي داراي وضع اقتصادي متوسط و باال كتاب مي خرند. در بررسي جامعه روستايي استان 

درصد اعضاي خانواده هاي  2334اردبيل نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه در مجموع 

درصد  3333تابهاي غير درسي مطالعه مي كنند، در حاليكه روستايي در اوقات فراغت خود ك

اعضاي خانواده هاي روستايي اصالً كتابهاي غير درسي مطالعه نمي كنند. در مناطق روستايي 

ه افزايش است و پس از آن كاهش سالگي رو ب 15استان اردبيل ميزان مطالعه كتاب تا سن 

ز زنان و در ميان مجردين بيش از متاهلين است. يابد. مطالعه كتاب در ميان مردان بيشتر امي

مطالعه كتابهاي غير درسي با افزايش تحصيالت فرد بطور چشمگيري افزايش مي يابد. ميزان 

 مطالعه كتابهاي غير درسي در ميان فارسها اندكي بيشتر از تركهاست.

 

 مطالعه روزنامه و مجله 

عضاء خانواده روزنامه يا العه از ادرصد خانوارهاي مورد مط 3332در شهر اردبيل در  

خوانند. با افزايش سطح تحصيالت، منزلت شغلي، بهبود وضع اقتصادي، سكونت در مجله مي

مناطق باالي شهر، ميزان بهره مندي از سرمايه فرهنگي روزنامه و مجله و مطالعه آن افزايش 

استان، روزنامه و مجله  درصد روستاهاي 1331مي يابد. در مناطق روستايي استان اردبيل در 

درصد روستاهاي استان تقريباً اكثر اهالي روستا روزنامه و  1133خوان وجود ندارد؛ در حاليكه در 
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درصد اعضاي خانواده هاي روستايي در اوقات فراغت خود  2333مجله مي خوانند. در مجموع 

از روزنامه يا مجله  بيدرصد آنان نصي 3231روزنامه يا مجله مطالعه مي كنند و در مقابل، 

برند. البته مشكل دسترسي به روزنامه يا مجله در روستاها شايد يكي از عمده ترين داليل نمي

درصد روستاهاي استان هيچ متولي براي توزيع روزنامه و مجله در  3333آن باشد. زيرا در 

يد شخصاً آن را از شهر روستا وجود ندارد و اگر روستائيان بخواهند از اين رسانه استفاده كنند با

خريداري كنند. همچنين يافته ها نشان داد هرچه فاصله روستا از شهر كمتر و متقابالً جمعيت 

در روستا متوسط باشد، ميزان مطالعه روزنامه و مجله در ميان اعضاي خانواده هاي روستايي نيز 

زان مطالعه روزنامه و مجله بيشتر است. هر چه پايگاه اقتصادي اجتماعي خانواده باالتر باشد مي

در ميان اعضاي خانواده روستايي نيز زيادتر است. بررسي ها حاكي از آن است كه  ميزان 

سالگي رو به افزايش و پس از آن كاهش مي يابد. همچنين  23مطالعه روزنامه و مجله تا سن 

از متاهلين و در  مطالعه روزنامه و مجله در ميان مردان بيش از زنان و در ميان مجردان بيش

افراد داراي تحصيالت باالتر بيش از افراد داراي تحصيالت پايين تر و در ميان فارسها اندكي 

بيشتر از تركهاست. از بين نشريات مورد مطالعه اعضاي خانواده هاي روستايي، نشريات ورزشي 

با باالتر رفتن و خبري پر خواننده ترين و نشريات كودكان كم خواننده ترين هستند. همچنين 

عه توسط اعضاي خانواده افزايش پايگاه اقتصادي اجتماعي خانواده تنوع نشريات مورد مطال

 يابدمي

 

 دست سي به راديو 

 3335درصد نمونه هاي مورد مطالعه داراي راديو مي باشند. در  54در شهر اردبيل  

اده اهل گوش دادن به راديو درصد خانواده هاي داراي دستگاه راديو، حداقل يكي از اعضاء خانو

 333است.  در خانواده هايي اردبيلي اي كه داراي دستگاه راديو مي باشند، بطور متوسط حدود 

با افزايش ارزش منطقه سكونت، نسبت ساعت در شبانه روز دستگاه راديو روشن مي باشد. 

ديو كاهش مي يابد. داشتن راديو افزايش و نسبت استفاده از راديو خارجي و مدت روشن بودن را

 44نسبت استفاده از راديو در منطقه پايين شهر كمتر از ساير مناطق است. در شهر اردبيل، تا 

سالگي با افزايش سن استفاده از راديو نيز افزايش مي يابد. زنان بيش از مردان، افراد داراي 

و محصالن كمتر از  تحصيالت ابتدائي كمتر از ساير گروههاي تحصيلي، افراد خانه دار بيشتر

ساير گروههاي فعاليت، افراد داراي همسر بيش از افراد مجرد از راديو استفاده مي كنند. در 

درصد خانه هاي روستايي راديو وجود دارد ودر مقابل  3335مناطق روستايي استان اردبيل، در 

هاي روستايي خانهميانگين روشن بودن راديو در درصد از خانه ها راديو وجود ندارد.  3432در 

دقيقه در شبانه روز است. در خانواده هاي داراي پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي  4533يك ساعت و 
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متوسط، اعضاي خانواده بيشتر راديو گوش مي دهند. ميزان گوش دادن به راديو با افزايش سن 

د. همچنين مردان سالگي به بعد تقريباً تغييرات قابل مالحظه اي ندار 23بيشتر شده و از حدود 

ز افراد داراي بيشتر از زنان، متاهلين بيشتر از مجردين، افراد داراي تحصيالت عالي بيشتر ا

تر، افرادي كه زبان مادريشان فارسي است بيشتر از افرادي كه زبان سطوح تحصيلي پايين

وههاي مادريشان تركي است به راديو گوش مي دهند. در مطالعه كتاب و مطبوعات عمدتاً گر

سني جوان در مقايسه با ساير گروههاي سني بيشترين وقت فراغت روزانه خود را به مطالعه 

كتاب و مطبوعات اختصاص مي دادند، ليكن در مورد گوش دادن به راديو، اين گروههاي سني 

سالمند و ميانسال هستند كه در مقايسه با ساير گروههاي سني بيشترين وقت فراغت روزانه 

ه آن اختصاص مي دهند. همچنين، مردان كمي بيشتر از زنان، افراد بي سواد و داراي خود را ب

سواد ابتدائي بيشتر از افراد داراي تحصيالت باالتر و شاغلين بيشتر و دانش آموزان، كمتر از 

 بيكاران و اعضاي خانه دار خانواده هاي روستايي به راديو گوش فرا مي دهند. 

 

  دست سي به تلويزيون 

درصد خانه هاي نمونه هاي مورد مطالعه در اردبيل دستگاه تلويزيون وجود  3335در 

سال در شهر اردبيل از تلويزيون استفاده مي كنند. يافته هاي  3درصد افراد باالي  54دارد. 

دست آمده نشانگر آن است كه با افزايش سن نسبت استفاده و زمان استفاده از تلويزيون 

ت و زمان استفاده افراد بي سواد كمتر از افراد باسواد، محصالن بيش از كاهش مي يابد. نسب

درصد روستاهاي  3333ساير گروههاي فعاليت و افراد مجرد بيش از افراد متاهل است. در 

استان امواج تلويزيوني كشورهاي آسياي ميانه و كشورهاي استقالل يافته از شوروي سابق قابل 

درصد  333از خانه هاي روستايي تلويزيون وجود دارد و تنها  درصد 3433در يافت است. در 

خانه ها تلويزيون ندارند. هر چه فاصله روستا از شهر كمتر و متقابالً جمعيت در روستا متوسط 

است، ساعات بيشتري تلويزيون در منزل خانواده هاي روستايي روشن است و استفاده اعضاي 

مچنين هر چه پايگاه اقتصادي اجتماعي خانواده باالتر است، خانواده از اين رسانه بيشتر است. ه

درصد  53ز بيشتر است. ميزان ساعات روشن بودن تلويزيون در منزل خانواده هاي روستايي ني

درصد خانواده هاي روستايي  5133هاي روستايي هر روز تلويزيون مي بينند. همچنين از خانواده

به تماشاي تلويزيون اختصاص مي دهند. هر چه پايگاه  در طي روز بيشترين وقت خود در خانه

اقتصادي اجتماعي خانواده باالتر است ميزان استفاده از تلويزيون در ميان اعضاي خانواده نيز 

درصد از اعضاي خانواده هاي روستايي مهمترين برنامه  تلويزيوني را اخبار  3435بيشتر است.  

 مي دانند. 
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ي مورد مطالعه در شهر اردبيل از برنامه هاي تلويزيون هاي درصد از نمونه ها 3تنها 

درصد روستاهاي استان هيچيك از روستائيان از برنامه هاي  3433در خارجي استفاده مي كنند. 

درصد روستاها تك و توک افرادي هستند كه  333تلويزيوني خارجي استفاده نمي كنند. در 

درصد روستاها، اكثر اهالي از برنامه  2233ي كنند. در برنامه هاي تلويزيوني خارجي را مشاهده م

درصد روستاها نيز بعضي از روستائيان از  1331هاي تلويزيوني خارجي استفاده مي كنند و در 

برنامه هاي تلويزيوني خارجي استفاده مي كنند. هر چه فاصله روستا از شهر كمتر و متقابالً 

 بال از تلويزيون خارجي بيشتر است.جمعيت در روستا كمتر باشد، ميزان استق

 

 دست سي به ويدئو 

درصد خانواده هاي ساكن در شهر اردبيل از دستگاه ويدئو به عنوان يك وسيله  2233 

درصد خانواده هاي اهل تماشاي ويدئو در شهر اردبيل از ويدئو  3235 فرهنگي استفاده مي كنند.

اده مي كنند. در شهر اردبيل با افزايش ارزش كلوپ ها براي تهيه فيلم هاي مورد نظر خود استف

قي و منطقه سكونت، نسبت برخورداري از ويدئو و تماشاي برنامه هاي آموزشي، كارتون، موسي

يابد. پايگاه اقتصادي اجتماعي باالتر با برخورداري بيشتر از شو و مراسم مذهبي افزايش مي

ه ها همراه است. در خانواده هاي دارنده سرمايه فرهنگي ويدئو و افزايش تماشاي انواع برنام

سالگي نسبت استفاده از ويدئو افزايش و بعد از آن كاهش مي يابد. افراد  15ويدئو افراد تا سن 

داراي تحصيالت متوسطه بيش از ساير گروههاي تحصيلي و افراد بي سواد كمتر از سايرين، 

افراد متاهل از ويدئو استفاده از  محصالن بيش از ساير گروههاي فعاليت و افراد مجرد بيش

درصد از روستاها هيچيك از روستائيان ويدئو  334كنند. در مناطق روستايي استان اردبيل در مي

درصد  34درصد از روستاها، تعداد معدودي از روستائيان ويدئو دارند و در  3333ندارند و در 

حاكي از آن است كه هر چه فاصله روستا از روستاها نيز بعضاً يا اكثراً ويدئو دارند.  يافته ها 

شهر كمتر و متقابالً جمعيت در روستا متوسط است درصد روستاهايي كه در آنها از ويدئو 

 استفاده مي شود بيشتر است.

درصد خانواده ها داراي دستگاه ويدئو بوده و  334در سطح خانواده هاي روستايي نيز تنها   

درصد اعضاي  2433يي فاقد دستگاه ويدئو هستند. در مجموع درصد خانواده هاي روستا 3433

درصد آنان از ويدئو استفاده  3335خانواده هاي روستايي از ويدئو استفاده مي كنند در حاليكه 

نمي كنند. اينكه ميزان روستاهايي كه افراد آن ويدئو مي بينند بيشتر از ميزان روستاهاي است 

ط است به روستائياني كه ممكن است از ويدئو در غير از منزل كه اهالي آن ويدئو دارند، مربو

شخصي خود استفاده مي كنند. در خصوص مكان تهيه نوار ويدئويي در مناطق روستايي استان، 

درصد روستاهاي استان، روستائيان در خود روستا به نوارهاي ويدئويي دسترسي دارند.  1133در 
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تان اهالي براي تهيه نوار ويدئويي شخصاً و با مراجعه به درصد روستاهاي اس 3332در حاليكه در 

كنند. هر چه پايگاه اقتصادي طريق دوستان و آشنايان اقدام مي ويدئو كلوپ هاي شهر و يا از

اجتماعي خانواده باالتر باشد ميزان استفاده اعضاي خانواده روستايي از ويدئو بيشتر است. استفاده 

تا  41با باال رفتن رو به افزايش است و سپس در گروههاي سني  از ويدئو در گروه هاي سني،

 سال رو به كاهش مي گذارد.  34سال و باالي  34

مردان روستايي بيشتر از زنان، افراد بدون همسر بر اثر فوت يا طالق و افراد هرگز ازدواج   

فارسها، و افراد داراي  نكرده بيش از متاهلين از ويدئو استفاده مي كنند. همچنين تركها بيشتر از

تحصيالت عالي بيشتر از افراد با تحصيالت پايين تر از ويدئو استفاده مي نمايند. در كل، افرادي 

 كه ويدئو بيشترين وقت فراغت روزانه آنان را تشكيل مي دهد بسيار كم هستند. 

 

  داشتن ضاط صوت و نوار 

صوت دارند.  بيل در منزل ضبطدرصد از خانواده هاي مورد مطالعه در شهر ارد 3134 

نوارهاي صوتي سرود و موسيقي و نوارهاي مذهبي پرفراواني ترين نوارهاي مورد استفاده توسط 

براي روستائيان، ضبط صوت از وسايل فرهنگي حاشيه اي محسوب مي شود  اردبيلي ها مي باشد.

ي روستايي ضبط صوت درصد خانه ها 3234در مناطق روستايي استان اردبيل تنها در بطوريكه 

وجود دارد. هر چه فاصله روستا از شهر كمتر ، جمعيت در روستا متوسط و پايگاه اقتصادي 

اجتماعي خانواده روستايي باالتر باشد احتمال اينكه در خانوارهاي روستايي نوارهاي صوتي 

ي هر روز درصد اعضاي خانواده هاي روستاي 1331صرفاً بيشتري وجود داشته باشد بيشتر است. 

درصد از اعضاي خانوارهاي روستايي گفته اند كه  1ضبط صوت گوش مي دهند. همچنين تنها 

در طي روز بيشترين وقت فراغت خود را در خانه به گوش دادن به نوارهاي صوتي اختصاص 

سالگي رو به افزايش و سپس با باالرفتن  23مي دهند. ميزان استفاده از ضبط صوت در تا سنين 

راد رو به كاهش است. در واقع جوانان بيشترين استفاه كنندگان از ضبط صوت هستند. سن اف

مردان بيشتر از زنان، مجردين بيشتر از متاهلين، شاغلين، دانش آموزان و بيكاران بيشتر از خانه 

دارها، افراد داراي تحصيالت عالي كمتر از ساير سطوح تحصيلي پايين تر و تركها بيشتر از 

 از ضبط صوت استفاده مي كنند.فارسها 

 

 سينما، تئات  و ساي  م اكز تف يحي شه ي  

درصد خانواده ها افرادي براي تماشاي فيلم به  3435از  از كل خانواده هاي اردبيلي تنها 

درصد خانواده هايي كه به سينما مي روند، عموماً به همراه بقيه  3331سينما مي روند. همچنين 

ينما مي روند. يافته ها در شهر اردبيل گواه بر آن است كه  خانواده هايي با اعضاء خانواده به س
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پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي باالتر بيش از ساير خانواده ها به سينما مي روند. همچنين با افزايش 

سطح تحصيالت نسبت سينما رفتن افزايش مي يابد. در شهر اردبيل مردان بيش از زنان، افراد 

و افراد مجرد بيش از افراد متاهل به « داراي درآمد كمتر از ساير گروههاي فعاليت»خانه دار و 

درصد خانواده هاي اردبيلي اظهار داشته اند كه از اعضاي خانواده شان  332تنها  سينما مي روند.

 كسي به تئاتر مي رود. 

از سوي وضعيت استفاده از وسايل فرهنگي سينما، تئاتر و ساير مراكز تفريحي شهري 

درصد روستاها در طي سال، از سوي  5533روستائيان استان اردبيل بدين شرح مي باشد: در 

درصد  1133نهادهاي فرهنگي مستقر در روستا فيلم نمايش داده نمي شود، در حالي كه در 

روستاها در طي سال يك يا چند بار فيلم نمايش داده مي شود. گردش در خيابانها و بازار شهرها 

يز استفاده از پارک و شهر بازي به ترتيب مهمترين كانال گذران اوقات فراغت اعضاي و ن

شوند و پس از آن ها سينما مهمترين كانال گذران ه هاي روستايي در شهرها محسوب ميخانواد

اوقات فراغت اعضاي خانواده هاي روستايي در شهرها محسوب مي شود. فارسها بيشتر از تركها 

دش در شهر و ورزشگاه و استاديوم مي روند و تركها نيز بيشتر از فارسها به تئاتر به سينما و گر

و پارک و شهربازي و نمايشگاه و موزه مي روند. بعالوه تركها بيشتر از فارسها به شهر براي 

 استفاده از مراكز تفريحي ـ سرگرمي مي روند.

 

 امكانات ورزشي 

هاي ساكن در اردبيل، ورزش مي كنند. با باال درصد خانواده  4533حداقل يكي از اعضاء  

رفتن پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي خانواده، نسبت انجام ورزش به صورت كلي، پرداختن به نرمش، 

تنوع فعاليت ورزشي و ورزش در خانه و مكان ورزشي افزايش و نسبت پرداختن به فوتبال و 

ستفاده از اماكن ورزشي در مناطق ورزش در كوچه و خيابان كاهش مي يابد. بررسي وضعيت ا

درصد روستاهاي استان فاقد هر گونه امكانات  3432روستايي استان اردبيل نشان مي دهد كه  

درصد روستاهاي استان نيز تنها  3432تخصيص يافته به امر ورزش جوانان و نوجوانان است. در 

مين خاكي است كه به منظور امكان موجود براي ورزش جوانان و نوجوانان روستايي صرفاً يك ز

درصد  333انجام فوتبال يا واليبال از سوي اهالي به اين امر اختصاص يافته و تسطيح شده است. 

روستاهاي استان نيز داراي زمين چمن و يا آسفالته براي فوتبال يا واليبال و يا ساير رشته هاي 

ز امكانات نسبتاً مناسب براي درصد روستاهاي استان ا 333ورزشي هستند. با اين وصف جمعاً 

درصد روستاهاي استان يا اصالً امكانات  3434ورزش جوانان و نوجوانان برخوردارند و در 

ورزشي تخصيص يافته به امر ورزش وجود ندارد و يا صرفاً زميني خاكي به صورت موقتي توسط 

 خود اهالي براي اين امر در نظر گرفته شده است. 
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 تيبازي هاي محلي و سن 

استان در  اطالعات در خصوص ميزان رواج بازي هاي محلي و سنتي در مناطق شهري 

درصد روستاهاي استان، اهالي اعم از كوچك و بزرگ، بخشي از  4334دسترس نمي باشد. در 

 3333اوقات فراغت خود را با انجام بازي هاي محلي پر مي كنند؛ در حاليكه به نظر مي رسد در 

استان بازي هاي محلي و سنتي فراموش شده است. بنابر داده هاي جمع  درصد از آباديهاي

درصد روستاهايي كه بازيهاي محلي و سنتي هنوز رواج دارد، تقريباً اكثر  13آوري شده، در 

درصد روستاها افراد معدودي هستند  1331درصد روستاها بعضي از اهالي و در  1133اهالي، در 

درصد روستاهاي استان  3233نتي استقبال مي كنند. هنوز در كه از اين بازيهاي محلي و س

درصد روستاهاي استان منسوخ شده است.  3432معركه گرفته مي شود، در حاليكه اين كار در 

 در روستاهايي كه فاصله آنها از شهر كمتر است معركه گيري كمتري صورت مي گيرد. 

فرهنگ »و « نوآوري»، «شرفتميل به پي»در تحليل وضعيت فرهنگي استان از لحاظ 

اري مي تواند داشته باشد آغاز ، نخست از وضعيت كتابخواني كه داللتهاي بسي«يادگيري

كنيم. همانطوريكه مشاهده شد، وضعيت كتابخواني در سطح استان در سطح پاييني قرار دارد. مي

اعضاي خانواده درصد  3333اين امر در مناطق روستايي به مراتب بدتر از مناطق شهري است )

( وكتابهاي غير درسي موجود در هاي روستايي اصالً كتابهاي غير درسي مطالعه نمي كنند.

خانواده هاي روستايي عمدتاً محدود به قرآن و كتابهاي ديني است. همچنين، در شهر اردبيل به 

ان امانت درصد جمعيت باسواد كتاب امانت مي گيرند. ميز 2435عنوان مركز استان اردبيل تنها 

اعضاي خانواده هاي  درصد 3433كتاب در بخش روستايي نيز در سطح پاييني قرار دارد )

درصد منازل جمعيت  3235در (. روستايي شش ماه يكبار يا سالي يكبار كتاب امانت مي گيرند

نمونه )ساكنين شهر اردبيل( هيچ كتاب غير درسي موجود نيست. همچنين يافته ها حاكي از آن 

 ه بين گروههاي اقتصادي تفاوتي در مطالعه كتاب وجود ندارد. است ك

وضعيت مطالعه روزنامه و مجله در شهر اردبيل در حد نسبتاً قابل قبولي قرار دارد. اين  

درصد روستاهاي استان هيچ متولي براي توزيع روزنامه و مجله در  3333درحاليست كه در 

درصد روستاهاي استان، روزنامه و مجله خوان  1331روستا وجود ندارد و به همين دليل در 

سالگي رو به  23وجود ندارد. همانطوريكه مالحظه شد  ميزان مطالعه روزنامه و مجله تا سن 

افزايش و پس از آن كاهش مي يابد. همچنين مطالعه روزنامه و مجله در ميان مردان بيش از 

داراي تحصيالت باالتر بيش از افراد داراي زنان و در ميان مجردان بيش از متاهلين و در افراد 

 تحصيالت پايين تر و در ميان فارسها اندكي بيشتر از تركهاست.
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نگاهي اجمال به اطالعات بدست آمده از استان در خصوص فرهنگ يادگيري، نوگرايي و  

مه ميل به پيشرفت، نشانگر آن است كه وضعيت استان از لحاظ ميزان كتابخواني و مطالعه روزنا

و مجله در شرايط نامناسبي قرار دارد. كمبود امكانات كتابخانه اي براي در دسترس قرار دادن 

كتابها و مجالت، ميزان قليل امانت كتاب، نبود قرائتخانه هاي مناسب و عدم وجود فرهنگ 

كتابخواني  نشانگر آن است كه فرهنگ يادگيري در سطح پاييني قرار داشته و ميل به پيشرفت 

رايش به نوگرايي در مناطق شهري و روستايي استان در سطح  پاييني قرار دارد. عدم وجود و گ

ارتباط بين گروههاي اقتصادي با ميزان مطالعه كتاب نيز داللتهاي بسياري دارد. اين يافته مي 

تواند حكايت از اين موضوع داشته باشد كه در استان اردبيل مابين سطح درآمد افراد و ميزان 

بخواني ارتباطي وجود ندارد. در اينجا بايد خاطر نشان ساخت كه عدم ارتباط مابين تحرک كتا

اقتصادي اجتماعي و سواد، يكي از مهمترين موانع رشد و توسعه نيروي انساني و از داليل پايين 

مناسبات اجتماعي »ماندن سطح فرهنگي جامعه است. اين درحاليست كه اصل ساختي كاركرديِ 

مع رشد يافته و پيچيده، ايجاب ، به مثابه يكي از مهمترين ويژگي هاي جوا«تخصص مبتني بر

نمايد كه مابين ارتقاء اقتصادي اجتماعي و تحصيالت ارتباط معنادار مثبتي وجود داشته باشد. مي

البته اين معضل، از مهمترين معضالت كليه استانهاي كشور و مشكلي فراگير در سراسر كشور 

 د كه خود از موانع توسعه بشمار مي رود. بشمار مي رو

پايين بودن ميزان كتابخواني و امانت كتاب،  پايين آمدن ميزان مطالعه روزنامه و مجله  

سالگي و بعد از ازدواج، توزيع نابرابر جنسيتي مطالعه روزنامه و  23با افزايش سن در بعد ار 

نيازي به دانايي براي برآورده سازي هاي يك جامعه سنتي است كه در آن مجله، همگي نشانه

نيازهاي جامعه احساس نمي شود و مطالعه امري تفنني و  بي كاركرد قلمداد مي شود. متاسفانه 

استان اردبيل همانند ساير استانهاي كشور شرايط نامناسبي از لحاظ فرهنگ يادگيري و مطالعه 

 دارد.   

لوزيون و راديو ملي و ميزان باالي ذكر اين نكته حائز اهميت است كه دسترسي به ت 

اشد، چرا كه تماشاي روزانه تلويزيون نمي تواند داللتهايي بر نوگرايي و فرهنگ يادگيري داشته ب

هاي متنوع تلويزيوني مي تواند به خوبي نشانگر سنتي بودن برنامه هاي تحليل محتواي برنامه

موجود در كشورهاي مدرن كه در آنها تلويزيوني صدا و سيما باشد. در واقع، برخالف شرايط 

تلويزيون معموالً فرهنگي پيشرو را القاء مي نمايد، در كشور ما تهيه كنندگان برنامه هاي 

تلويزيوني از ميزان سنت گرايي بااليي برخورداراند و به همين دليل اكثر برنامه هاي توليد شده 

باشند؛ لذا تماشاي تلويزيون به جاي ميز ميزان اندک نوگراي برخوردار در مراكز صدا و سيما ا

آنكه نوگرايي را در پي داشته باشد ميزان سنت گرايي را در مخاطبانش افزايش مي دهد. 

همچنين، يافته هاي استاني نشانگر آن است كه ويدئو، سينما و تئاتر، در مقايسه با تلوزيون، از 
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مناطق روستايي( از سوي ساكنين معدود وسايل فرهنگي هستند كه در سطح استان )بويژه در 

استاني مورد استفاده قرار مي گيرند؛ لذا استفاده از اين وسايل فرهنگي در حدي نيست كه بتواند 

بر وضعيت نوگرايي و پيشرفت فرهنگي استان تاثير قابل توجهي داشته باشد. نمايش معدود فيلم 

داده شده بيش از آنكه بدنبال در روستاها نيز توسط بسيج صورت گرفته و فيلم هاي نمايش 

القاء نوگرايي در مخاطبانش باشد، اهدافي ايدئولوژيك را دنبال مي كند و به همين دليل چنين 

نمايش هايي تاثيري بر ارتقاء وضعيت فرهنگي نداشته و حتي مي تواند سنت گرايي را مشروع و 

 تقويت كند.

درن )كتاب، مجله، روزنامه، تلويزيون، عالوه بر تحليل وضعيت استفاده از وسايل فرهنگي م 

راديو، ويدئو، سينما، تئاتر( به عنوان حامالن نوگرايي و ميل به پيشرفت، بايد به وسايل فرهنگي 

سنتي نيز توجه كرد چرا كه ايده هاي مدرن مي تواند بوسيله ابزار سنتي در سطح جامعه ترويج 

شده و ميل به پيشرفت را تبديل به فرهنگ داده شوند و بدين ترتيب حامل نوگرايي و پيشرفت 

جامعه بنمايند. يافته ها حاكي از آن است كه در مناطق شهري تقريباً بازيهاي محلي و سنتي از 

بين رفته اند )مگر آنكه در سطحي بسيار محدود در برخي از مناطق شهري وجود داشته باشد(. 

كي از آن است كه در بيش از نيمي از بافته ها در خصوص بخش روستايي استان اردبيل نيز حا

 روستاهاي استان بازيهاي محلي سنتي منسوخ شده است. 

همانطوريكه مالحظه شد، استان اردبيل به لحاظ نوگرايي، فرهنگ يادگيري و ميل به  

پيشرفت از وضعيت چندان مناسبي برخوردار نمي باشد. كاركرد دو نهاد خانواده و آموزش و 

ز اهميت رهنگي و رشد ميزان ميل به پيشرفت، فرهنگ يادگيري و نوگرايي اپرورش در توسعه ف

(. اين در حاليست كه خانواده در 1333و  1331باشد )مك كله لند، بسيار زيادي برخوردار مي

استان اردبيل، همچون ساير استانهاي مذهبي كشور، عمدتاً سنتي و محافظه كار و نظام آموزشي 

ئولوژيك آن در سراسر كشور ماهيتي سنت گرايانه دارد و در نتيجه نيز به دليل ماهيت ايد

جريان و نحوه انتقال ارزشها و هنجارهاي مدرن به افراد در جريان اجتماعي شدن آنها بسيار كند 

و نامناسب مي باشد. با وجود اشكال ريشه اي در كاركرد دو نهاد فوق الذكر، تصور تغيير در 

نمايد. با اين وجود در ميل به پيشرفت امري خوشبينانه مي فرهنگ يادگيري نوگرايي، و

چارچوب موانع موجود، مي توان پيشنهاداتي براي بهبود شرايط فوق الذكر ارائه نمود كه به قرار 

 زير مي باشد.

 افزايش تعداد كتابخانه ها، -

 مجهز كردن كتابخانه ها به ابزار فرهنگي تكنولوژيك جديد -

 در كتابخانه ها امكان امانت دهي سي دي -

 ايجاد كتابخانه هاي محله اي در هر محله -
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بوجود آوردن شرايطي مشاركتي در مديريت ياخريد كتابها براي كتابخانه ها به منظور  -

 ايجاد انگيزه در اهالي 

 افزايش تعداد قرائت خانه ها، -

 ترويج مطالعه كتابهايي با ويژگيهاي روانشناختي منطبق با توسعه -

 ي كتابها،تغيير در محتوا -

 در دسترس قرار دادن روزنامه و مجالت،  -

 تنوع در مجالت و روزنامه هاي در دسترس در قرائتخانه ها وكتابخانه ها، -

احياء وسايل فرهنگي سنتي )بازيهاي محلي و سنتي( بمنظور حفظ و نگهداشت سنتها و  -

 استفاده از آنها براي ترويج نوگرايي در استان.

فيلم توسط ارگانهاي رسمي دولت در مناطق روستايي و يا خارج شدن انحصار نمايش  -

 چند منبعي شدن اين نهادها. 

 ايجاد امكان دسترسي روستائيان به روزنامه و كتاب -

 فراهم كردن مكانهايي براي مطالعه در سطح روستاها. -

غني تر كردن شبكه استاني به زبان آذري و استفاده از فرهنگ و زبان اصيل آذري در  -

ن استاني به منظور جذب افراد به شبكه استاني و جلوگيري آنها از گرايش تلويزيو

 يافتن به كانالهاي كشورهاي مجاور

بخش سوم فصل دوم گزارش به بررسي همبستگي اجتماعي، تعارضات، روحيه همكاري، هويت 

بحث ملي و اعتماد به نفس در سطح استان اردبيل پرداخت. نتايج حاصله از بررسي مفاهيم مورد 

 در استان اردبيل به اختصار در زير آمده است.  

 

  اعتماد به نفس»و « تعارضات»، «همكاري»مفهوم» 

 

 اثساس همكاري و تعارض با گ وههاي صنفي 

بيشترين ميزان احساس دوستي و همبستگي اجتماعي مردم استان اردبيل، به گروه صنفي  

ان احساس تعارض آنها، به گروه صنفي بنگاه معلمان، اساتيد دانشگاه، ورزشكاران و بيشترين ميز

داران، تجار و بازاريان و كسبه مي باشد. رتبه گروههاي صنفي مختلف از نظر ميزان همبستگي 

 براي مركز استان اردبيل به تفصيل آمده است. (1-141)اجتماعي پاسخگويان با آنها در جدول 
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 زان رتبه گروههاي صنفي مختلف از نظر مي(: 1-141جدول)

 همبستگي اجتماعي پاسخگويان با آنها در استان اردبيل و در

 ديگر استانهاي کشور 

 گروههاي صنفي

 

 رتبه در

 استان اردبيل 

 رتبه در ديگر 

 استانهاي کشور

 1 1 معلمان

 8 8 اساتيد دانشگاه

 . . ورزشكاران

 . . پزشكان

 2 8 نيروي انتظامي 

 6 6 پليس راهنمايي

 3 3 ارتشي ها

 14 2 هنرمندان  

 8 8 کارگران

 11 14 قضات

 8 11 روحانيت

 18 18 روزنامه نگاران

 .1 .1 رانندگان تاکسي

 .1 .1 کسبه

 18 18 تجار و بازاريان

 16 16 بنگاه داران

 

 

 :ميزان اثساس تعارض با همكاران 

ربه و در استخدام كاركنان ادرات به تجدرصد اردبيلي ها بر اين باورند كه  3431 

درصد از آنها نظري خالف نظر فوق را دارند. اين  33تخصص اهميتي داده نمي شود و در مقابل 

و  3232ميزانها براي پاسخگويان ساكن در ديگر استانهاي كشور به ترتيب بدين قرار است: 

3133 . 

 

 ميزان تعارض با خانواده ، خويشاوندان و دوستان 

 

 «ادهميزان اعتماد ف د به اعضاي خانو»

ميزان اعتماد پاسخگويان اردبيلي به خانواده هايشان همانند ساير هموطنان در سطح  

درصد  5534درصد از شهروندان اردبيلي و  5532بااليي قرار دارد. يافته ها حاكي از آن است كه 

خيلي زياد و يا زياد به  شهروندان ساكن در ديگر مراكز استاني كشور در حد كامل،

 ان اعتماد دارند.هايشخانواده
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 «ميزان مشورت ف د با اعضاي خانواده خود»

درصد شهروندان اردبيلي اكثر اوقات و يا هميشه با اعضاي خانواده خود، مشورت و  3335 

درصد است. اين درحالسيت كه  3333همفكري مي كنند. اين نسبت در بين ساير هموطنانمان 

وندان ساكن در ديگر مراكز استاني كشور به درصد از شهر 1231درصد از اردبيلي ها و  333

 ندرت و يا هيچ گاه با اعضاي خانواده خود مشورت نمي كنند.

 

 ميزان درد و دل ف د با اعضاي خانواده

درصد پاسخگويان اردبيلي به اين سئوال، اكثراً يا هميشه با اعضاء خانواده خود درد  3233 

 درصد مي باشد.4333رد مطالعه در ديگر استانها و دل مي كنند. اين نسبت براي نمونه هاي مو

 

 «ميزان اخت ف ف د با اعضاي خانواده»

درصد نمونه هاي استان اردبيل اظهار داشته اند كه هيچ وقت و يا به ندرت با  3333 

 3331اعضاء خانواده خود بگومگو يا كشمكش جدي پيدا مي كنند. اين نسبت در بين ساير نمونه 

 درصد است.

 

 «زان اعتماد به اقوام و خويشاوندانمي»

 1333ميزان اعتماد شهروندان اردبيلي به خويشاوندان در سطح بااليي قرار دارد، بطوريكه  

درصد از آنها به خويشاوندان خود اعتماد كامل دارند. اين درحاليست كه همين نسبت در بين 

فزايش سن پاسخگويان اردبيلي با ا درصد قرار دارد. 333شهروندان ساير مراكز استان در حد 

 ميزان اعتماد آنها به خويشاوندانشان افزايش مي يابد.

 

 «ميزان اعتماد ف د به دوستان»

گروه دوستان در مقايسه با خانواده و خويشاوندان از اهميت به مراتب كمتري برخوردار  

اردبيل و چه در ساير بوده و در كل ميزان اعتماد اجتماعي نمونه هاي مورد مطالعه چه در استان 

استانهاي كشور در حد تقريباً متوسطي قرار دارد. با افزايش ميزان تحصيالت، در حد اندكي 

ميزان اعتماد فرد به دوستان افزايش مي يابد. بعالوه، ميزان اعتماد فرد به دوستان در بين 

 بيشتر از مجردين مي باشد.« متاهلين»
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 در جامعه ميزان اثساس وجود  تعارض جنسيتي 

 4333ميزان احساس عدالت جنسيتي در جامعه اردبيل در حد پاييني قرار دارد؛ بطوريكه 

درصد از نمونه هاي مورد مطالعه در استان اردبيل بر اين باورند كه در اوضاع فعلي جامعه 

ه امكان پيشرفت مردان بيشتر از زنان است. البته بايد به اين نكته توجه كرد كه در مقابل دست

درصد از كل نمونه هاي اردبيل( متوجه اين موانع  4132مذكور، يكدسته از نمونه ها )معادل 

 ساختاري تحرک و رشد زنان نيستند و احتماالً  آنها از بخش سنتي مي باشند.

 

 عارض و ناب اب ي طاقاتي در جامعهميزان اثساس ت 

به روند رو به رشد فاصله طبقاتي  اردبيلي ها مانند ساير هموطنانمان، به ميزان بااليي باور 

در كشور داشته و معتقدند با گذشت زمان اين شكاف طبقاتي بيشتر مي شود. با وجود ميزان 

باالي اين احساس در بين اردبيلي ها، اين ميزان ازميانگين كل كشور بالنسبه كمتر است، 

ر به روند رو به رشد شكاف درصد از اردبيلي ها به ميزان زياد يا خيلي زياد باو 3333بطوريكه 

درصد است.  3332طبقاتي دارند و اين در حاليست كه ميانگين اين ميزان در ساير مراكز استاني 

به نظر نمونه هاي مورد مطالعه )اردبيلي و غير اردبيلي( نسبت بسيار قليلي از مردم در طبقه 

 باالي جامعه جاي ميگيرند

 

  ميزان اثساس تعارض قومي 

س عدالت قوميتي در سطح كشور و از جمله در استان اردبيل در سطح بااليي ميزان احسا

درصد از نمونه هاي ساكن  33درصد از نمونه هاي استان اردبيل و  3134قرار ندارد؛ بطوريكه 

حكومت در كشور ما براي همه اقوام كشور »در مراكز ساير استانهاي كشور بر اين باورند كه 

الزم به ذكر است كه درصد افراد «. رزش و احترام يكساني قائل است)لر، كرد، بلوچ و...( ا

و در كل مراكز استانها  2334مخالف نظر فوق نيز قابل تامل است. نسبت اين افراد در اردبيل 

 درصد است. 2134

 

 ميزان اثساس تعارض اجتماعي 

 

معض  مه:  ميزان باور ف د به وجود اخت ف و چند دستگي در سط  جامعه به مثابه يك»

 «اجتماعي

درصد اردبيلي ها ميزان اختالف و چنددستگي در سطح جامعه را، به مثابه معضلي  3133 

اساسي در جامعه، در سطح زياد، خيلي زياد و يا كامالً زياد برآورد كرده اند.  با وجود اينكه اين 



لاردبی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان                                        سازمان برنامه و بودجه کشور                        

 211

ساير مراكز استاني ميزان در سطح جامعه اردبيل باالست، ليكن ميزان آن، از ميزان موجود در 

درصد است كه از ميزان موجود  3433كشور پايين مي باشد. اين ميزان براي ساير مراكز استان 

 در استان اردبيل به مراتب باالتر است. 

 

 «ميزان باور ف د به جدي و مه: بودن معض  ظل: و تاعيض در جامعه»

و تبعيض را نسبتًا كمتر م اردبيلي ها در مقايسه با هموطنانمان در ساير استانها ظل 

درصد اردبيلي ها بر اين باورند كه  4331كنند. به عبارتي دقيق تر، در حالي كه احساس مي

به عنوان معضلي جدي در سطح جامعه قابل مشاهده است، در ساير استانهاي « تبعيض و ظلم»

ين ميزان در درصد است. با وجود پايين بودن نسبي ا 3533كشور اين ميزان به طور متوسط 

استان اردبيل، ولي در كل احساس وجود ظلم و تبعيض در جامعه در نزد اردبيلي ها مانند ساير 

 هموطنانمان باالست.

 

 «ميزان باور ف د به ثاكميت پول و پارتي در مناساات انساني در جامعه»

ز درصد ا 3531احساس عدالت اجتماعي در جامعه در سطح نازلي قرار دارد؛ بطوريكه  

درصد از نمونه هاي مورد مطالعه در ساير مراكز  5233نمونه هاي مورد مطالعه در اردبيل و 

استاني كشور بر اين باورند كه در شرايط فعلي هر كس پول و پارتي نداشته باشد حقش پايمال 

 مي شود.

 

 «ميزان باور ف د به وجود ناامني در سط  جامعه به مثابه يك معض  مه: اجتماعي»

اس ناامني در كل جامعه در سطح بسيار بااليي قرار دارد. اين احساس، هر چند كه احس 

در نزد نمونه هاي مورد مطالعه در استان اردبيل به مراتب كمتر از ساير هموطنانمان مي باشد، 

ليكن در كل ميزان آن در استان اردبيل و ديگر مراكز استاني باالست. نگاهي به جدول فوق 

درصد از نمونه هاي مورد مطالعه به ترتيب ميزان جدي  1335و  1133، 331كه  نشانگر آن است

بودن معضل ناامني در جامعه را كامالً زياد، خيلي زياد و زياد ارزيابي كرده اند. اين نسبت ها 

 . 2333و  1333، 533براي نمونه هاي مورد مطالعه در ديگر مركز استاني به ترتيب عبارت اند از: 

 

 «اميدواري ف د به ثمايت شدگي از جانب قانونميزان »

ورد مطالعه در ديگر درصد از نمونه هاي م 3131درصد از هموطنان اردبيلي و  2433 

، به درجات مختلف، بر اين باورند كه در اوضاع فعلي اگر حقي از كسي ضايع شود مراكز استاني

درصد از  3333حاليست كه   از طريق قانوني نمي تواند به حق خود برسد. .يافته فوق در
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درصد از نمونه هاي مورد مطالعه در ديگر مراكز استاني ، به درجات  4331هموطنان اردبيلي و 

مختلف، نظري خالف دسته فوق الذكر را داشته و بر اين باورند كه در اوضاع فعلي اگر حقي از 

 كسي ضايع شود از طريق قانوني ميتواند به حق خود برسد

. 

 ساس تعارض با نظام سياسيميزان اث 

 

 «ميزان موافقت ف د با ادعاي ب اب ي اف اد در مقاب  نظام سياسي»

نمونه هاي مورد مطالعه در استان اردبيل عمدتاً بر اين باورند كه حكومت به همه مردم  

درصد  3434درصد از هموطنان اردبيلي و  4333به يك چشم نگاه نمي كند. به عبارتي دقيق تر، 

گر هموطنان با شدت و ضعف هاي مختلف احساس عدالت از جانب نظام سياسي نمي از دي

 نمايند.

 

ميزان باور ف د به بي تاثي ي تج به و تخصص در ارتقاء به مقامات باال و تاثي  دالئ  غي  »

 «تخصصي ب  اين ام 

اين درصد از هموطنان ساكن در ساير مراكز استاني بر  4533درصد از اردبيلي ها و  43 

باورند كه افراد عادي هر چقدر هم كه تجربه و تخصص داشته باشند، به مقامات باال نمي رسند. 

درصد از نمونه ها و در  3533اين در حاليست كه مخالفين اين دسته از افراد در استان اردبيل 

 درصد نمونه ها را شامل مي شود. 3435بقيه نقاط كشور 

 

 «ولين ثكومتي و م دم در مقاب  قانونميزان باور ف د به ب اب ي مسئ»

درصد از نمونه ها بر اين باورند  3333و در ساير مراكز استاني  4533در استان اردبيل  

كه در جامعه ما، قانون در مورد مسئولين و مردم يكسان اجرا نمي شود. در مقابل مخالفين اين 

 صد مي باشد. در 2533درصد و در ساير مراكز استاني  3332نظر در اردبيل 

 

 ميزان اعتماد به نفس ف د 

 

 «ميزان اثساس موفقيت ف د در زندگي ف دي»

درصد از نمونه هاي مورد  44درصد از نمونه هاي مورد مطالعه در اردبيل و  4333 

مطالعه در ساير مراكز استاني از ميزان احساس موفقيت زياد تا كامل برخوردارند.  اين يافته در 
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درصد از نمونه هاي مورد مطالعه در ساير استانها  13درصد از اردبيلي ها و  1433حاليست كه 

 از ميزان كم، خيلي كم و يا از هيچگونه احساس موفقيت در زندگي فردي برخورداراند.

 

 «ميزان اعتماد به نفس و غ ور ملي»

. هموطنان اردبيلي به ميزان بسيار بااليي داراي احساس غرور و هويت ملي مي باشند 

درصد نمونه هاي مورد مطالعه در استان اردبيل از ايراني بودن خود به ميزانهاي زياد،  3233

خيلي زياد و كامالً احساس غرور مي كنند. اين درحاليست كه اين نسبت در بين نمونه هاي مور 

 درصد است. 5335مطالعه در ديگر مراكز استان 

همبستگي اجتماعي، تعارضات، روحيه عه پس از بررسي اجمالي نتايج بدست آمده از مطال

، حال به بررسي تحليلي يافته هاي همكاري، هويت ملي و اعتماد به نفس در سطح استان اردبيل

همانطوريكه پيشتر ذكر شد، برنامه ريزي آمايشي در چارچوب رويكرد توسعه فوق مي پردازيم. 

موجود قائل است، چرا كه توسعه پايدار  پايدار، اهميتي بنيادين براي مقوله امنيت و بازتوليد نظم

در گرو نگهداشت منابع موجود براي نسلهاي آتي است و امنيت نگهداري از منابع )طبيعي، 

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ و حتي سياسي( شرط نخست براي تضمين توسعه پايدار مي باشد. 

است كه به مثابه بنياني براي يكي از مهمترين منابع در توسعه پايدار، منابع اجتماعي فرهنگي 

حدوث توسعه اقتصادي عمل مي كند. در عين حال، وقوع توسعه اقتصادي بدون توجه به ابعاد 

اجتماعي فرهنگي توسعه مي تواند تهديد هاي بسياري را براي آن جامعه ايجاد نمايد. توسعه 

مي و كل نگر در مباحث پايدار و برنامه ريزي آمايشي ناشي از آن، با تاكيد بر رهيافتي سيست

توسعه بر اين باور است كه توسعه مي بايست با امنيت اجتماعي )همبستگي اجتماعي، همكاري و 

تعارض اندک،(، امنيت اقتصادي )ثبات، رشد و كارايي اقتصادي( و امنيت محيطي )محافظت از 

ي كل گرايانه و با محيط، يكپارچگي با محيط و خواتكايي( همراه باشد. چنانچه توسعه به شيوه ا

توجه به ابعاد فوق صورت گيرد برابري جغرافيايي، برابري بين نسلي و برابري درون نسلي واقع 

 خواهد شد. 

بخش سوم گزارش حاضر در چارچوب رويكرد توسعه پايدار و برنامه ريزي آمايشي، و با  

ه بررسي وضعيت تاكيد بر حفظ و نگهداشت و حتي تقويت منابع فرهنگي اجتماعي توسعه، ب

تعارضات، همكاريها، همبستگي هاي اجتماعي و اعتماد به نفس در سطح استان پرداخت، كه به 

تفصيل در بخشهاي گذشته و به اختصار در صفحات پيشين مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در 

زان واقع يافته ها در استان اردبيل نشان داد كه دراين استان احساس همبستگي اجتماعي و مي

تعارض در بين گروههاي صنفي، نسبت به برخي از صنف ها در حد قابل توجهي است. معلمان، 

اساتيد دانشگاه و ورزشكاران معتمد ترين و كم تعارض ترين گروههاي صنفي در سطح جامعه 
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مي باشند. در حقيقت، گروههاي صنفي مذكور از جايگاه اجتماعي بسيار بااليي در نزد مردم 

ي باشند و به نوعي آنها را مي توان رهبران سمبليك جامعه قلمداد كرد. در مقابل، برخوردار م

مردم استان كمترين ميزان اعتماد و احساس همكاري و همبستگي اجتماعي را با گروههاي صنفي 

معلمان، اساتيد دانشگاه و بنگاه داران، تجار، بازاريان و كسبه دارا مي باشند. جايگاه برتر 

در بين مردم و همبستگي و احساس همكاري مردم با اين اليه هاي اجتماعي، مي ورزشكاران 

تواند همچون پتانسيلي براي ترويج برخي از ايده هاي نو توسط اين اليه هاي اجتماعي عمل 

نمايد؛ لذا استفاده از اين اليه هاي اجتماعي براي مديريت غير رسمي جامعه در جهت برنامه 

حداكثر همراهي و هماهنگي مردم با برنامه ها حادث شود، امري بسيار  هاي توسعه كه در آنها

 مهم مي نمايد. 

همچنين يافته هاي بدست آمده از سطح استاني حاكي از آن بود كه ميزان همبستگي  

اجتماعي و همكاري در درون خانواده و  در گام بعد در درون نظام خويشاوندي بسيار باال است. 

ذكر شد، ماهيت سنتي ديني استان اردبيل، باعث شده است تا ارتباطات همانطوريكه پيشتر 

اجتماعي عمدتاً در چارچوب نظام خويشاوندي و خانواده تعريف شود. بدين ترتيب، خانواده 

نهادي اساسي در استان اردبيل قلمداد مي شود كه ميزان همبستگي دروني آن و ميزان همكاري 

ي برخوردار است و به همين دليل توجه به اين نهاد در برنامه افراد در درون آن از شدت باالي

هاي توسعه اي و استفاده از آن در جهت همراه سازي مردم با برنامه هاي توسعه اي از اهميت 

 شايان توجهي برخوردار مي باشد. 

جايگاه خويشاوندي در استان اردبيل نيز حائز اهميت است وميزان همبستگي درون 

ميزان همكاري و اعتماد اجتماعي در درون نظام خويشاوندي در حد بااليي قرار خويشاوندي و 

دارد. همبستگي درون خويشاوندي در استان اردبيل، عالوه بر آنكه مي تواند ويژگي اي سنتي 

قلمداد شود، در بخشهايي از استان اردبيل ريشه در گذشته ايلي اين مناطق دارد. مناطق عشاير 

نطقه پارس آباد، گرمي، اصالندوز و بيله سوار و تا حدود زيادي مشكين شهر، نشين استان، كل م

مناطقي هستند كه از دير باز جزء مناطق ييالقي و يا قشالقي ايالت استان قلمداد مي شده اند و 

ز اهميت بسيار زيادي برخوردار به همين دليل در اين مناطق خويشاوندي و تيره و طايفه ا

 باشد. مي

ر يافته هاي ناشي از پيمايش هاي صورت گرفته توسط وزارت فرهنگ و ارشاد عالوه ب

اسالمي استان، مطالعات ميداني حاكي از آن است كه پيشينه عشايري اهالي ساكن در منطقه 

دشت مغان )اصالندوز، بيله سوار، پارس آباد و گرمي( و در نتيجه باال بودن ميزان ادغام 

مبناي متغيرهاي ايلي )اوبه، تيره، طايفه(، ميزان هاي بااليي از  اجتماعي و تنظيم اجتماعي بر

كنترل اجتماعي سنتي را در درون اين اجتماعات )در بين اهالي ساكن در آباديها و شهر پارس 
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آباد( بازتوليد مي كند، بطوريكه به دليل پيشينه ايلي اهالي ساكن در شهر پارس آباد و آباديهاي 

انتساب به تيره و »پايين ترين سطح نيز شكل نگرفته است و هنوز نيز  حتي در« تشخّص»منطقه 

رود. ماعي و حتي مناصب سياسي بشمار مينقشي تعيين كننده در دست يابي به پايگاه اجت« طايفه

فرايند مورد بحث به حدي در منطقه دشت مغان از قوّت بااليي برخوردار است كه پويايي 

در منطقه را مي توان در سايه آن معناسازي كرد. آگاهي از  بسياري از پديده هاي اجتماعي

پيشينه ايلي هر فرد توسط افراد ديگر، نظم سنتي خاصي در منطقه ايجاد كرده است كه تا حد 

زيادي اين منطقه را از ديگر مناطق استان متمايز مي سازد. در ديگر نقاط استان نيز مي توان از 

عي ناشي از آن سخن گفت، ليكن اين پديده در دشت مغان به همبستگي مكانيكي و كنترل اجتما

دليل پيشينه عشايري ساكنين منطقه و تبديل آنها به اجتماعات زراعي، پيچيدگي هاي خاصي 

بدان بخشيده است. ناحيه دشت مغان از انسجام مكانيكي ناشي از همبستگي هاي ايلي برخوردار 

حتي سياسي اقتصادي اين ناحيه نيز تحت تاثير همين بوده و فهم پديده هاي فرهنگي اجتماعي و 

 امر قرار دارد.        

ناشي از پيشينه عشايري « خاص گراييِ»نكات فوق الذكر حاكي از آن است كه نوعي 

ساكنين منطقه در شهر پارس آباد و روستاهاي تابعه وجود دارد كه بر مبناي آن مراودات و 

ايف و تيره ها صورت گرفته و ساكنين در حد امكان از روابط اجتماعي عمدتاً در درون طو

برقراري روابط اجتماعي عميق با مهاجرين، اكراه دارند. اين خاص گرايي تنها در بين ساكنين 

سابقاً عشاير منطقه رواج نداشته و مهاجرين نيز در واكنش به شرايط مذكور در روابط اجتماعي 

 تبعيت مي كنند.« خاص گرايي»از اصل 

وجود آنكه، خويشاوندگرايي و طايفه گرايي، ويژگي هاي جوامع سنتي و در بسياري از  با

نظريات جامعه شناختي مانع توسعه قلمداد مي شوند، ليكن اين پديده را مي توان از زاويه اي 

ديگر نگريست و آنرا به مثابه حوزه اي با ميزان اعتماد اجتماعي باال و به مثابه سرمايه اجتماعي 

ي قلمداد كرد كه در برخي از مناطق استان مي تواند راهگشاي بسياري از موانع برنامه هاي سنت

توسعه اي باشد. در واقع، استفاده از سرمايه اجتماعي خويشاوندي و طايفه گرايي مي تواند در 

جلب مشاركت ساكنين بسياري از نقاط استان و همراهي آنها با برنامه هاي توسعه اي موثر 

 باشد. 

كنكاش در يافته هاي فرهنگي اجتماعي استان اردبيل، نشانگر آن است كه در اين استان  

ميزان احساس عدالت جنسيتي در دو طيف از ساكنين استان در دو سطح كامالً متفاوتي قرار 

از ميزان « نوگرايان»از ميزان احساس عدالت جنسيتي باال و در مقابل « سنت گرايان»دارد. 

جنسيتي پايين برخوردارند. وجود جنسيت گرايي، به مثابه يكي از ويژگي هاي احساس عدالت 

جوامع سنتي ديني، يكي از موانع حضور اجتماعي بيشتر زنان و ميزان مشاركت اجتماعي و 
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اقتصادي آنها در برنامه هاي توسعه بشمار مي رود؛ لذا تالش در جهت كاهش ميزان جنسيت 

شرايط فرهنگي و عيني توسعه را فراهم تر سازد. با توجه روند گرايي در سطح استان مي تواند 

رو به رشد استان اردبيل در برنامه هاي توسعه اي، پيش بيني مي شود كه ميزان تعارضات 

جنسيتي در سالهاي آتي در استان به تدريج افزايش يابد. اين امر پيش بيني مي شود كه نخست 

و روستاهاي استان وقوع يابد؛ لذا اقدامات  در شهرهاي بزرگ و سپس در شهرهاي كوچك

عاجل براي فراهم سازي شرايط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي فعاليت و حضور زنان در 

 فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي ضروريست.  

از موضوعاتي كه در برنامه هاي توسعه اي ناشي از رويكرد توسعه پايدار و برنامه ريزي 

توجهي برخوردار مي باشد، مبحث عدالت اجتماعي و تعارضات طبقاتي  آمايشي از اهميت شايان

در جامعه است. نابرابري اجتماعي و تعارض طبقاتي كه ناشي از اجراي برنامه هاي رشد محور و 

تاكيد بر جنبه هاي اقتصادي برنامه هاي توسعه ايست، خود مي تواند از موانع جدي توسعه 

ميزان احساس تعارض و نابرابري  هاي پبشين مشاهده شد،جامعه باشد. همانطوريكه در بخش

طبقاتي در استان در حد بااليي قرار دارد. در تحليل اين يافته مي توان به تاثيرات نهاد اقتصاد بر 

در واقع، به دليل رشد هنجارهاي سرمايه دارانه )از نوع سرمايه  ديگر بخشهاي جامعه اشاره كرد.

جاري و تورمي بودن اقتصاد در سطح استان  پويايي هاي اجتماعي و داري تجاري(، رشد اقتصاد ت

جابجايي هاي طبقاتي به سرعت و تحت تاثير تحوالت سريع بازار تورمي صورت گرفته است كه 

نتيجه آن بهبود وضعيت اقتصادي عده بسيار قليلي از مردم و افت وضعيت اقتصادي اكثريت 

تورمي، نابرابري اجتماعي و تعارضات طبقاتي را بيشتر  مردم استان مي باشد. در واقع، اقتصاد

ساخته و بر شكاف طبقاتي بيشتر دامن مي زند. اقتصاد تورمي، به حوزه هنجارها و ارزشهاي 

اجتماعي نيز بشدت آسيب رسانده و جامعه را دچار حالتهاي آنوميك مي نمايد. كنكاش در 

ز همانند ساير استانهاي كشور اكثر مردم بر يافته هاي ميداني نشان مي دهد كه در اردبيل ني

اين باورند كه پول و پارتي بر مناسبات بين انسانها حاكم شده است. همچنين نامني اجتماعي كه 

خود تابع ميزان نابرابري طبقاتي و اجتماعي در سطح جامعه است در استان اردبيل در حد نسبتاً 

اهميت است كه معضل مورد بحث، تنها اختصاص به  بااليي قرار دارد. البته ذكر اين نكته حائز

استان اردبيل نداشته و در سراسر كشور قابل مشاهده است و جالب توجه آنكه در استان اردبيل 

با درجه اي به مراتب كمتر از ميانگين ساير استانهاي قابل مشاهده است. با اين وجود تمامي 

اتي در سطح استان، ضرورت توجه به اين يافته ها در خصوص ميزان تعارض اجتماعي و طبق

معضل در سطح استان و برنامه ريزي در جهت كاهش نابرابري هاي اجتماعي و طبقاتي را مورد 

 تاكيد قرار مي دهد.  
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بررسي ميزان تعارض قوميتي در سطح استان اردبيل حاكي از آن بود كه اكثر اردبيلي ها 

را در حد اندكي حس نمايند، عامل آنرا حاكميت چنين تعارضي را حس نمي كنند و چنانچه آن

درصد از نمونه هاي استان اردبيل بر اين باورند كه نظام   3134نمي دانند. همانطوريكه ذكر شد 

سياسي احترام و ارزش يكساني براي قوميتهاي مختلف كشور قائل است. با اين وجود بايد به 

خالف با نظر اكثريت جامعه دارند. در درصدي افرادي نيز توجه كرد كه نظري 2334نسبت 

واقع، افراد مذكور از ميزان احساس تعارض قوميتي بااليي برخوردار مي باشند. ذكر اين نكته 

درصد ساكنين استان از يك قوميت  144قابل توجه است كه در استان اردبيل، نزديك به 

اط با مقايسه وضعيت )آذري( مي باشند و احساس تعارض قوميتي مورد بحث بيشتر در ارتب

استان با ساير استانهاي كشور مطرح مي شود. در واقع، اين احساس نابرابري قوميتي تا حدود 

زياد به نبود فضاي فرهنگي براي معرفي و رشد فرهنگ و زبان آذري مربوط مي شود كه با آزاد 

مام توصيفات سازي نسبي فضاي فرهنگي در سطح استان مي تواند كاهش چشمگيري نمايد.  با ت

فوق، انجام اقداماتي در راستاي كاهش احساس تعارض و نابرابري قوميتي در سطح جامعه، 

قوميتي باال، امري ضروري بنظر درصدي افراد با احساس نابرابري  2334باتوجه به نسبت 

 رسد.مي

با وجود احساس نابرابري قوميتي از سوي بخشي از ساكنين استان اردبيل، داده هاي 

ود در سطح استان نشانگر آن است كه ميزان همگرايي هموطنانمان در استان اردبيل با بقيه محد

نقاط كشور در حد بااليي قرار دارد. همانطوريكه اطالعات بدست آمده از پيمايش ها نشان داد 

 اردبيلي ها از ميزان احساس غرور ملي بااليي برخوردارند، بطوريكه اين ميزان در بين اردبيلي ها

از ميانگين آن در ساير استانهاي كشور باالتر است. با عنايت به اين يافته، وجود احساس 

نابرابري قوميتي در بخشي از مردم استان، داللتهاي جدايي طلبانه نداشته و كامالً در چارچوب 

هويت ملي ايراني صورت مي گيرد. با اين وجود، برنامه ريزي و تالش در جهت نشان دادن 

فرهنگ آذري در تمدن ايراني مي تواند هم ميزان احساس نابرابري قوميتي را كاهش جايگاه 

 دهد و هم ميزان احساس غرور ملي را  افزايش دهد. 

عالوه بر بررسي تعارضات قوميتي اجتماعي و طبقاتي بايد به ميزان احساس همبستگي 

ت مي تواند مانع نفوذ افراد با نظام سياسي نيز توجه كرد، چرا كه تعارض سياسي با حكوم

تصميمات نظام سياسي در سطح جامعه محلي شود. با عنايت به اين نكته، در گزارش حاضر 

برخي از مولفه هايي كه تا حدي ميتوانست نشانگر ميزان احساس همبستگي و تعارض با نظام 

داد كه سياسي باشد مورد بحث و بررسي قرار گرفت. يافته هاي محدود در استان اردبيل نشان 

ميزان همبستگي افراد با نظام سياسي در سطح پاييني قرار دارد. باور اردبيلي ها به اين نكته كه 

حكومت همه مردم را به يك چشم نمي بيند داللت بر نوعي احساس تبعيض ناشي از عملكرد 
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با  حاكميت دارد. همچنين نسبت باالي افرادي كه باور به بي ارتباطي ارتقاء در مناصب دولتي

ميزان تخصص و تجربه دارند، گواه بر آن است كه از نظر مردم گردش افراد در دستگاههاي 

دولتي گردشي محدود به افراد خاص است و افراد معمولي نمي توانند به مناصب باالي حكومتي 

دست يابند. همه يافته هاي فوق، نشانگر فاصله دستگاههاي دولتي و حكومت از مردم و ميزان 

پايين همبستگي با نظام سياسي است. يافته مورد بحث، همانطوريكه ذكر شد، ميزان نفوذ  نسبتاً

كاهش مي دهد. البته خاطر نشان تصميمات دستگاههاي دولتي متولي برنامه هاي توسعه اي را 

سازد معضل اخير معضلي است كه در سراسر كشور مشاهده مي شود و ناشي از كم مي

ر مي باشد. اصالح شرايط مورد بحث نيازمند نوعي نوسازي اداري و كاركردي نظام اداري كشو

 توسعه در نهاد هاي اداري كشور و استانهاست.   

درخاتمه، با توجه به يافته ها و تحليل هاي ارائه شده در خصوص همبستگي اجتماعي،  

استاي تعارضات، روحيه همكاري، هويت ملي و اعتماد به نفس در سطح استان اردبيل،  در ر

 برنامه ريزي آمايشي اقدامات عاجل در حوزه هاي زير ضروري مي نمايد: 

 

 ثوزه اقتصاد 

 تقويت اقتصاد مولد در مقابل رشد بخش خدمات غير مولد.  -

 كنترل ميزان تورم.  -

 ايجاد اشتغال مولد و كاهش بيكاري.  -

 به مثابه اخالق كار مدرن،« رابطه كار با ثروت»تاكيد بر  -

 ود اشتغالي براي افراد بيكار.ايجاد شرايط خ -

ايجاد تسهيالت مختلف براي خانواده اي كم درآمد همگام با ايجاد اشتغال مولد براي  -

 آنها.

 

 مدي يت مشاركتي 

مشاركت مردم در برنامه استفاده از معلمان، اساتيد دانشگاه و ورزشكاران در جلب  -

 اي.هاي توسعه

نامه هاي توسعه اي و استفاده از آن در توجه به نهاد خانواده و خويشاوندي در بر  -

 راستاي اجراي برنامه هاي توسعه اي.  

استفاده از خويشاوندگرايي و طايفه گرايي در جلب مشاركت مردم در برنامه هاي   -

 توسعه اي و واگذاري برخي از امور به اجتماعات محلي.
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 ثوزه قوميتي 

ميزان رشد اقتصادي در  اطالع رساني در خصوص جايگاه استان اردبيل از لحاظ -

 سالهاي اخير

حمايت از فعاليتهاي فرهنگي در حوزه فرهنگ و زبان آذري )حمايت از مجالت و  -

روزنامه هاي محلي بويژه آنهايي كه به زبان محلي چاپ مي شوند، حمايت از 

 سازمانهاي محلي فعال در حوزه فرهنگ و ادب آذري (

 آذري در تمدن ايراني و تاريخ ايران زمين. اطالع رساني و نشان دادن جايگاه فرهنگ  -

 

 موانع ف هنگي 

تضعيف ايدئولوژي جنسيت گرايانه از طريق پخش برنامه هاي تلويزيوني، راديويي،  -

آگاهي بخشي به زنان از طريق برنامه هاي فرهنگي اجتماعي )براي مثال كارگاهها(، 

رايي ) براي مثال در پخش برخي برنامه هاي ترويجي مخالف با ايدئولوژي جنسيت گ

 معابر عمومي و اتوبوسهاي بين شهري(

 

 نوسازي اداري 

اطالع رساني از اثر گذاري برنامه هاي توسعه اي دستگاههاي اجرايي استاني بر سطح  -

زندگي مردم، بمنظور افزايش ميزان نفوذ تصميمات دستگاههاي متولي توسعه در 

 سطح استان.
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 :سرمايه اجتماعي 8

 

 

 

 

 

 

 

 تعاريف و مفاهيم  :1-8

 
 : مقدمه1-1-8

 

مفهومي است كه نخستين بار براي نشان دادن چگونگي تأثير گـذاري  1ي اجتماعيسرمايه 

ي گذشته براي توضيح اين نكته به كار رفتـه اسـت خانواده بر آموزش به كار رفت ولي در دهه

يدست هستند. يكي از كسـاني هاي گوناگون ثروتمند يا تهها، جوامع و افراد از جنبهكه چرا ملت

هاي مختلـف كه اين مفهوم را مورد استفاده قرار داد، جيمز كلمن بود كه بـراي توصـيف شـكل

ي اجتمـاعي بـه نـوعي روابط در ميان افراد خانواده و جامعه از اين مفهوم بهره گرفت. سـرمايه

كنند كه كاسـتي و مي ي فيزيكي و انساني در اقتصاد است. كلمن و هومر استداللمعادل سرمايه

آيـد، ي تك والد بودن به وجود ميمانند مشكالتي كه به واسطه ي اجتماعي نقصان در سرمايه

هاي خانواده و نيز ميزان انـدک كـنش متقابـل بـين كاهش ارتباط والدين با كودک يا با فعاليت

ي نوجواني يت دورهي شخصبزرگساالن، به ويژه والدين در اجتماعات محلي ، در تكوين و توسعه

ي اجتماعي تابعي از روابط اجتماعي بخش دارد. كلمن معتقد است كه سرمايهاثرات منفي و زيان

ي و نوع ارتباط والدين با نهادهـاي اجتمـاعي اسـت. بخشـي از سـرمايه موجود در ميان والدين،

ط نزديـك پـرورش اي از هنجارها است كه در اجتماعاتي با ميزان باالي روابـاجتماعي مجموعه

كنند ي روابط اجتماعي با پرورش اجتماعات تابعي، كودكاني را تربيت ميهاي بستهيابد. شبكهمي

عالقه به مسائل علمـي و دانشـگاهي و خـودداري از  كه در اين اجتماعات با هنجارهاي مدرسه،

ن والـدين و سـاير شوند. فقدان تعامل ميان والدين و فرزندان، و ميـاكجروي سازگار و همنوا مي

                                                 
1- Social Capital 
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دهد كه فاقـد ارتباطـات، عـدم پيوسـتگي بـه هنجارهـا و هايي باز پرورش ميبزرگساالن، شبكه

ي ايـن دهـد. در نتيجـهشود و نظارت خانواده را كاهش ميخانواده و در نتيجه تضعيف آنها مي

كجروانـه  هاي رفتاري اجتماعي و انساني كاهش يافته و فرصتگيري سرمايهشرايط، امكان شكل

 يابد.افزايش مي

باشد و محصول آشنا بـودن و آشـنا ي كنش و واكنش افراد ميي اجتماعي، زادهسرمايه

گيرد و در هايي استوار است كه از آشنايي جان ميداشتشدن آدميان با يكديگر است و بر چشم

ست كـه آشـنايي شود. در عين حال فرض بر آن ابالد و گسترده مياكثر مواقع با گذر زمان مي

رود كـه مندي نوعي منبع حـاوي ارزش بـه شـمار مـيمند است و اين فايدهدر اكثر مواقع فايده

سازد. منبع ارزشمند ياد شده نيز ي اجتماعي را قابل دفاع ميدر سرمايه“ سرمايه”كاربرد مفهوم 

هـاي اجتمـاعي داشـتشود امـا اسـتفاده از آن بـه چشمآيد و قابل استفاده ميروزي به كار مي

باشد. از اين روي مفهـوم مبادلـه نيـز بـه ميـان بخشد كه حاوي بازپرداخت ميديگري جان مي

: 1353سـازد )پيـران و ديگـران، را بيشتر توجيه شـدني مي“ سرمايه”آيد كه باز هم كاربرد مي

14.) 

يي همانطور كه سرمايه فيزيكي، با ايجاد تغييرات در مواد جهت شـكل دادن بـه ابزارهـا

اي ملموس و قابل مشاهده برخوردار است، آيد و از جنبهكند به وجود ميكه توليد را تسهيل مي

آيـد و هايي به آنها پديد ميها و تواناييي انساني، با تغيير دادن افراد براي كسب مهارتسرمايه

س بـوده و در هاي جديـد رفتـار كننـد و بنـابراين كمتـر ملمـوسازد تا به شيوهافراد را توانا مي

ي اجتماعي، حتي كمتر از ايـن يابد. اما سرمايهها و دانشي كه فرد كسب كرده تجسم ميمهارت

آيـد ي اجتماعي به وجـود مييابد وموقعي سرمايهملموس بوده و در روابط ميان افراد تجسم مي

 (. 433: 1333اي دگرگون شود كه كنش را تسهيل نمايد )كلمن، كه روابط ميان افراد به شيوه

اي دارد واز مالحظـات ي كـاربرد و پـژوهش بـالقوه گسـتردهي اجتماعي دامنـهسرمايه

ــاريخي و فلســفي در رشــته ــاعي )همچــون جامعهنظــري، ت ــوم اجتم ــف عل شناســي، هاي مختل

شناختي مرتبط با كارهـاي ميـداني گرفتـه تـا ايجـاد شناسي، اقتصاد و تاريخ( مسائل روشمردم

هاي مختلف همچون بهداشت، خانواده، اي شرايط مختلف، مشكالت حوزههاي مناسب برشاخص

و هاي جمعـي، تـأمين اجتمـاعي،گيريهاي غيردولتـي، تصـميمسـازمان گذاري،آموزش، سياست

ي اجتمـاعي در آن ي سـرمايهتـوان بـه مطالعـههمچنين طيف وسيعي از شرايط تجربي كـه مي

گيـرد. افـزون بـراين، هاي مختلف را در بر ميو فرهنگكشورها يعني شهرها، روستاها، پرداخت،

ي اجتماعي تنها يك بحث دانشـگاهي نيسـت، بلكـه كاربردهـاي سياسـي و عملـي بحث سرمايه

چشمگيري دارد كه چگونگي كاربرد آنها در هر كشور بستگي بـه پـژوهش افـرادي دارد كـه از 

 (.23: 1353شرايط محلي آگاه هستند )تاجبخش، 
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به سادگي بر است، اما اگر نابجا به كار رود،اي زماني اجتماعي پديدهايجاد سرمايه گيري وشكل

فقـدان  ي اقتصادي و سياسي يـاري رسـاند،تواند به توسعهي اجتماعي ميشود. سرمايهنابود مي

  ي اقتصادي و اجتماعي است.ي اجتماعي مانع توسعهسرمايه

 

 : تعريف سرمايه اجتماعي8-1-8

 

ي اجتمـاعي ارائـه كـرده اسـت: اين تعريـف را از سـرمايه 1335جهاني در سال بانك 

هـايي هـا و ارزشي نهادها، روابـط، نظرگاهاي مفروض دربرگيرندهي اجتماعي در جامعهسرمايه”

ي اقتصـادي و اجتمـاعي سـهمي اند و در توسعههاي بين مردم حاكماست كه بر كنش و واكنش

گيرنـد بلكـه ي نهدهايي نيست كه جامعه را دربـر ميتماعي جمع سادهي اجدارند. ليكن سرمايه

ي اجتمـاعي زند. سرمايهآيد كه نهدهاي ياد شده را به هم پيوند ميهمچنينممالطي به شمار مي

ها و هنجارهاي مشترک الزم براي رفتار اجتماعي است كه در ي ارزشدر عين حال دربرگيرنده

هاي مدني منعكس د آنان به يكديگر و در حس مشترک مسئوليتروابط شخصي افراد، در اعتما

)به نقل از : پيـران و “ سازدشده است. امري كه جامعه را چيزي بيشتر و فراتر از جمع افراد مي

 (. 13: 1353ديگران، 

ي فيزيكي چيزي است كه در ساختمان، زمين يا تجهيزات مولد وجـود دارد، اگر سرمايه

ي انساني چيزي است كه و سرمايه است كه يك فرد در بانك دارد )پول(، ي مالي چيزيسرمايه

ي اجتمـاعي چيـزي اسـت كـه در هاي مختلف(، سـرمايهدر ذهن وجود دارد )آموزش ومهارت

و بـا توجـه بـه تأكيـد بـر روابـط و  هاي خود با ديگر افراد داريم. به اين ترتيب،روابط يا شبكه

شناختي همچون اعتمـاد، آگـاهي، ي جامعها متغيرهاي شناخته شدهي اجتماعي بها، سرمايهشبكه

ي ديگران و مسائل عمومي، مشاركت در مسائل عمـومي، و انسـجام و همبسـتگي نگراني در باره

 (.25-3: 1353گروهي و همكاري، ارتباط دارد )تاجبخش، 

انيفان نسبت ي اجتماعي براي نخستين بار در زبان انگليسي به هكاربرد اصطالح سرمايه

ي اجتماعي ارائه شده است. برخـي از هاي گوناگوني در مورد مفهوم سرمايهشود. تعريفداده مي

ي ي اجتمـاعي را بايـد در پرتـو نگـاه تـاريخي بـه جامعـهپردازان معتقدند مفهوم سرمايهنظريه

تـوان عي را ميي اجتمـاسرمايه”داري مورد تأمل قرار داد. بن فاين بر اين باور است كه سرمايه

دار در نظـام داري و بـازار سـرمايهمحصول روشـنفكري بحـران ايمـان بـه دولـت بـه سـرمايه

ي بيسـتم ديـد. قبـل از پـرداختن بـه آراي چنـد تـن از هاي سـدهداري واپسـين سـالسرمايه

توانـد ي تعريفـي جـامع از ايـن مفهـوم ميارائه ي اجتماعي،نظران نامي در مورد سرمايهصاحب

سازد در ي اجتماعي، توانمندي و ظرفيتي است كه افراد را قادر ميگشاي بحث باشد. سرمايهراه
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مراحل مختلف زندگي خويش از دستاوردهاي باالتر و بهتري برخوردار شوند، دستاورهايي مانند 

د (. بورديو، با تأكي33: 1353تندرستي، سالم زيستي، احترام، اعتماد، دوستي و نظير آن )بن فاين، 

سرمايه اجتماعي انبوه منابع ”گويد: ي اجتماعي چنين ميدر تعريف سرمايه بر پيوندهاي اجتماعي،

خورند. ... بـر ايـن اسـاس، حجـم ي با دوام گره ميبالقوه و بالفعل است كه با مالكيت يك شبكه

و مـؤثر تواند بـه نحـي پيوندهايي است كه ميي شبكهي اجتماعي يك كارگزار به اندازهسرمايه

يا حتـي اي بستگي دارد كه تحـت تصـرف آن كـارگزار اسـت،بسيج كند و نيز به حجم سرمايه

كنـد اي كه تحت مالكيت كل مجموعه كارگزاراني است كه او با آنهـا پيونـد برقـرار ميسرمايه

ي اجتمـاعي (. به تعبير برخي منتقدين، ديدگاه بورديو در مورد سـرمايه245-3: 1353)بورديو، 

بندند تا به منـافع داند كه افراد يا طبقات به كار ميو آن را چيزي مي از حد ابزاري است، بيش

 (.13: 1353اقتصادي خود دست يابند )تاجبخش، 

هايي از يك جامعه يا گروه اجتماعي اسـت ي اجتماعي ويژگيسرمايه ترين سطح،در كلي

ت متقابل يا مسائل عمومي را افزايش كه ظرفيت سازماندهي جمعي و داوطلبانه براي حل مشكال

ي متقابل يا رفتار غيرخودخواهانه، يا معيارهايي نام بـرد توان از معيار رابطهدهد. از جمله ميمي

ي اجتمـاعي را توانـايي توان سـرمايهكند. به عبارت ديگر، ميكه اجراي قراردادها را تسهيل مي

 (.14عريف كرد )پيشين: ي جمعي و توأم با همكاري از منابع تاستفاده

ي اجتمـاعي درنظـر گرفتـه ي نوعي سرمايههنجارها اغلب به منزله موضوع مهم اينكه،

هاي وجـود شوند. تبعيت عموم از هنجارهاي جمعي و وجود نظم و فقـدان كجـروي از نشـانهمي

ت گردد. البته، كيفيت اين نظـم نيـز حـايز اهميـي اجتماعي در يك جامعه محسوب ميسرمايه

هاي يك نظام توتاليتر و خودكامه باشد يا اينكه است. اينكه نظم اجتماعي حاصل عملكرد سياست

حاصل وفاق اجتماعي باشد، بسيار تفاوت دارد. بـديهي اسـت كـه هـر چـه مشـاركت مـدني و 

 ي اجتماعي باالتر است.اثرگذاري مردم در يك جامعه باالتر باشد، نشانگر وجود سرمايه

گردد و اين تلقي مي“ كنش جمعي”ي اجتماعي به عنوان منبعي جهت ايهدر تعريف، سرم

منبع عالوه بر آگاهي و توجه يا دانش نسبت به امور عمومي اجتماعي يـا سياسـي اسـت. يعنـي 

نگراني است، شامل هنجارهـاي اعتمـاد )اعتمـاد عمـومي يـا مندي و دلآگاهي كه موجب عالقه

ي متقابـل كـه در درون ي(، هنجارهـا و يـا رفتارهـاي معاملـهتعميم يافته و اعتماد نهادي / مدن

هاي رسمي و غيررسـمي ها و مشاركتكنند و عناصر ساختاري شبكههاي اجتماعي عمل ميشبكه

هـاي جمعـي در اي از كنشي اجتماعي در داخل شـبكه شـامل مجموعـهباشد. نتايج سرمايهمي

كلمـن و  ،در كار پاتنام“ واحد تحليل”و “ هدف”ز هاي مختلف است. در اينجا تماياشكال و اندازه

هاي مورد نظر آنها بـوده ها و شكلانواع مختلف كنش جمعي در مقياسبورديو به خاطر بررسي 
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پور و فيروزآبـادي، باشـد )نـاطقاست و در عمل تعريف هر سه آنها از ايـن مفهـوم يكسـان مي

1353 :133-134.) 

 

 هاي نظري: بحث1-8-.

 

ي هاي اقتصادي و اجتماعي به بررسي مفهـوم سـرمايهي متنوع و گوناگوني از جنبههاديدگاه

شناسـانه بـه هاي جامعهاند. در اين بخش، تالش خواهد شد تا با تأكيد بر جنبهاجتماعي پرداخته

 ي اجتماعي بپردازيم.بررسي آراي  برخي از مهمترين انديشمندان مفهوم سرمايه

 
 : رابرت پوتنام1-8-.-1

ي اجتمـاعي بـراي پردازان مهـم در مـورد سـرمايهپوتنام از صاحبنظران اصلي و نظريه

هاي كلمن در كند كه پژوهشبرد و اذعان ميي اجتماعي را به كار مينخستين بار مفهوم سرمايه

ي اجتمـاعي را هاي آموزشي و تحصيلي الهام بخش كار وي بوده است. وي سرمايهمورد موفقيت

برد و در آغاز با طرح اين پرسش كه چرا شمال ايتاليا از نظـر تر از كلمن به كار ميدر قالبي فرا

كنـد. ي اجتمـاعي اشـاره ميتوسعه جلوتر از جنوب اين كشور است، در پاسخ به ميزان سـرمايه

در حد فاصـل  ي مدني ها در جامعهي اجتماعي را در تشكيل انجمنگيري سرمايهپوتنام، شكل

ي اجتمـاعي، بـه ويـژه از گيرد. پوتنام به تشكيل افقي سـرمايهدر نظر مي قتصاد بين دولت و ا

 (.153: 1353فاين،  طريق نهادهاي مدني و تأثير آن بر عملكرد دولت تأكيد دارد )بن

ي مدني و دستگاه سياسي و از نظر پوتنام، دو فرايند دروني و بيروني همكاري بين جامعه

هايي كـه بـراي تحقـق هـدفي خـاص د. از نظر دروني، اعضاي انجمندهناقتصادي را توضيح مي

شوند و به يكديگر اعتماد خواهند كرد كه اين امر آثار مثبتي شوند با يكديگر آشنا ميتشكيل مي

ي اجتمـاعي روح هاي فعاليت در جامعه خواهد داشت. به لحاظ بيروني، سرمايهبراي ديگر حوزه

اي كه آثار جـانبي مثبـت آن تنهـا بـه اعضـاي انجمـن د به گونهدماعتماد را در كل جامعه مي

بندي دوگانـه (. بر اين اساس پوتنام مبادرت به يك تقسيم 134شوند )منبع پيشين: محدود نمي

 نمايد: ي اجتماعي مياز سرمايه



لاردبی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان                                        سازمان برنامه و بودجه کشور                        

 214

 

 

، در نوع نخست، 2“گروهيميان”ي اجتماعي و سرمايه 1“گروهيدرون”ي اجتماعي سرمايه

پردازند. در حـالي ها ميگيرند كه با تأكيد بر انسجام دروني به حذف غريبههايي شكل مينانجم

در “ هاغريبـه”هاي ديگر كند تا با گروهها كمك ميي اجتماعي به انجمنكه در نوع دوم، سرمايه

 (.33: 1353 جامعه ارتباط برقرار كنند )تاجبخش،

هاي روابط، هنجارها، شبكه تماعي مانند اعتماد،ي اجپوتنام معتقد است كه منابع سرمايه

هاي رونق اقتصادي با سطوح باالي همكاري، كنند و دورههايي هستند كه خود را تقويت ميپديده

پروري و تـن آسـايي، اعتماد، مشاركت مدني متقابل و بهزيستي جمعي همراه است. در مقابل، تن

رونقـي همـراه هـاي بينظمي، و ركود با دورهشي، انزوا، بيكاعتمادي، بهرهاز زير كار در رفتن، بي

تواند به رشد اقتصادي ها و ...،  هم ميها، انجمنها، باشگاهاست. به يك عبارت، عضويت در گروه

كمك كند و هم به افزايش سطح مشاركت مدني، سياست دموكراتيك و بهبود عملكـرد دولـت 

 (.132: 1353بينجامد )بن فاين، 

هاي مدني را از اشكال ضروري به ي اجتماعي، مشاركتم در بررسي عناصر سرمايهپوتنا

تـر باشـند احتمـال اي متراكمها در جامعـهآورد و معتقد است كه هر چـه ايـن شـبكهشمار مي

ي هاي بـالقوهگردد كه هزينـههمكاري شهروندان در جهت منافع متقابل بشتر است و باعث مي

اي افزايش يابد. هنجارهاي قوي معامله متقابل را تقويت كند، ارتبـاط را عهدشكني در هر معامله

هاي مشاركت تسهيل و جريان اطالعات را در مورد قابل اعتماد بودن افراد بهبود بخشد و شبكه

(. وي عـالوه بـر 233 -5: 1354مدني تجسـم موفقيـت پيشـينان در همكـاري اسـت )پوتنـام، 

ي متقابل و اعتماد نيز به عنوان عناصر ذهني و شناختي عاملههاي مدني از هنجارهاي ممشاركت

 (.133: 1353پور و فيروزآبادي، ي اجتماعي نام برد )ناطقسرمايه

 
 : جيمز کلمن1-8-.-8

بر اهميـت نوجـواني و موفقيـت  (1331“ )ي نوجوانجامعه”كلمن در اثر كالسيك خود 

ي اجتماعي بر تأثير خانواده كه مفهوم سرمايهدر حالي كند،تحصيلي جوانان در مدارس تأكيد مي

در محيط خارج از مدرسه و در تعامل با اجتماعي بزرگتر تأكيد دارد. اما، در مراحـل بعـد، ايـن 

ي غيرمســتقيمي در خــرده ي اجتمــاعي عامــل تعيــين كننــدهتلقـي شــكل گرفــت كــه ســرمايه

                                                 
1- Bonding 

2- Bridging 
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آن درگيـر هسـتند )مارشـال،  هايي است كه جوانان هم در اجتماعي و هم در مدرسه بـافرهنگ

1335 :345- 343.) 

كنـد. وي بـا ايـن فروپاشي خانواده بنيان آموزش و پرورش را سست ميبه تعبير كلمن، 

هاي والدين را انجام دهند، بر ايـن بـاور اسـت كسـاني كـه توانند كارويژهتصور كه مدارس نمي

هاي آنها، بلكـه در ايجـاد دن انديشهكنند، نه تنها در هدر داهاي خود را درست تربيت نميبچه

: 1353كنند )بـن فـاين، هايي را بر جامعه تحميل مياي آكنده از جرم و مواد مخدر، برونيآينده

ي كند كه كار زنان براي زندگي خانوادگي و سـرمايه(. در اثر ديگر خود، كلمن استدالل مي135

رسـد تحقيقات تجربي به اين نتيجه مي اجتماعي كودكان ويرانگر است. وي بر اساس مطالعات و

به ويژه كودكـاني  –هايي مانند فقدان يكي از والدين در خانواده، افزايش تعداد كودكان كه عامل

گفتگوي شخصي،  –شود كه از نظر سني نزديك به هم هستند و سبب رسيدگي كمتر به آنها مي

تواننـد بـه فـتن كـودک بـه مهـد، ميي والدين به ركار مادران پيش از سنين دبستان، و عالقه

 (.334 -33: 1334ي فكري و اجتماعي آسيب رسانند )كلمن، توسعه

گيرد. وي معتقد ي اجتماعي در نظر ميي سرمايهكلمن سازمان اجتماعي را پديد آورنده

ي اجتمـاعي شـ  شود. به زعـم وي، سـرمايهاست كه سرمايه اجتماعي با كاركردش تعريف مي

ي آنهـا بلكه انواع چيزهاي گوناگوني است كه دو ويژگـي مشـترک دارنـد: همـهواحدي نيست 

كننـد. هاي معين افراد را در درون ساختار تسهيل مياي از ساخت اجتماعي هستند و كنشجنبه

هاي معين را يابي به هدفهاي ديگر سرمايه مولد است و دستهاي اجتماعي، مانند شكلسرمايه

(. كلمن برخي 434: 1333سازد )كلمن، فتني نخواهد بود، امكان پذير ميكه در نبود آن دست يا

اي سودمند ايجاد كند، شامل تعهدات و انتظارات، تواند منابع سرمايهاز روابط اجتماعي را كه مي

 (.133: 1353پور و فيروزآبادي، داند ) ناطقي اطالعات، هنجارها و ايدئولوژي ميظرفيت بالقوه

هـاي ي اجتماعي براي توضـيح تفـاوت عملكـرد بـر اسـاس تفاوتح سرمايهكلمن از اصطال

ي اصلي كلمن اين است كه رفتـار موجود در اوضاع خانوادگي و محيي بهره گرفته است. دغدغه

ي اجتماعي قابل قبول بايد شود. به بيان ديگر، نظريهفردي چگونه به رفتار سيستميك منتهي مي

شوند و يك برآيند اجتمـاعي هاي فردي با يكديگر تركيب مينشبكوشد نشان دهد كه چگونه ك

هاي فردي به كنش جمعي مـورد توجـه آفرينند. در واقع، در اين فرايند كيفيت تبديل سليقهمي

گيرد. به تعبير كلمن، هنگامي كه نه فقط با منابع اقتصادي، بلكه با ساير منـابع سـروكار قرار مي

ي بهتر اسـت بـه جـاي ثـروت از واژه –هاي جمعي مؤثر در كنش مانند منابع وعوامل –داريم 

 (.134و  143، 134، 133: 1353قدرت استفاده شود)بن فاين، 
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 : پير بورديو1-8-.-.

: 1353ي اجتماعي دانست )بن فـاين، توان بنيانگذار سرمايهپير بورديو را به تعبيري مي

هـا نابع مبتني بـر پيونـدها و عضـويت در گروهي اجتماعي شامل م(. از نظر بورديو، سرمايه141

ي اجتماعي درنظـر (. در دستگاه نظري بورديو جايگاهي كه براي سرمايه4: 1353است )بورديو، 

هاي هاي اجتماعي متمركز است. خانواده يكي از نمونهي پيوندها يا شبكهشود بر گسترهگرفته مي

هـاي ي اجتمـاعي در تحليل(. مفهـوم سـرمايه232: 1333ي اين پيوندها است )بورديو، برجسته

گيرد و به مفهـوم قـدرت هاي غيراقتصادي جاي ميي مقولهاي آگاهانه در حيطهبورديو به گونه

 (.243: 1353شوند )سرمايه و قدرت تقريباً مترادف مي شود. از نگاه بورديو،وابسته مي

ه، كـه نـه برداشـت اقتصـادي تلقـي بورديـو از مفهـوم سـرماي به تعبير برخي مفسرين،

ي ماركسيستي و نه از نوع اقتصاد رسمي است، مستلزم توانمندي اعمال كنترل شخصي بر آينـده

هاي (. در اين ميان، دولت حاصل فراينـد تمركـز گونـه4: 1333خود و ديگران است )پوستون، 

ي س(، سـرمايهي نيروي فيزيكي يا ابزارهـاي اجبـار )ارتـش، پلـيمختلف سرمايه است: سرمايه

ي ي نمادين ... كه به شكل گيري يك سرمايهي فرهنگي يا اطالعاتي و سرمايهاقتصادي، سرمايه

هـاي كنـد بـر حوزهانجامـد ... كـه دولـت را قـادر مييعني سرمايه با مالكيت دولتي مي خاص،

ا كه قدرت (. از آنج41: 1335هاي خاص سرمايه اعمال قدرت كند )بورديو، گوناگون و بر گونه

 –هاي مختلـف سـرمايه نسبي است، منابع مربوط به آن در دسترس همگـان قـرار دارد. گونـه

: 1353بيش و كم قابل تبديل به يكديگرنـد )بـن فـاين،  –اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، نمادين 

انگاشت. زيرا گـردش  –فرد يا جامعه  –هاي توان داراييهاي مختلف سرمايه را مي(. گونه143

سرمايه، بازگشت سرمايه، كسب سرمايه و انتقال سرمايه امكان پـذير اسـت. انباشـت سـرمايه، 

(. 4: 1353هاي مختلف سرمايه نيز وجود دارد )بورديـو، حفظ يا استهالک سرمايه، و تحول گونه

هاي مختلف سرمايه بعضاً مانند اجزاي سـرمايه بـا يكـديگر در تعـارض قـرار از ديگر سو، گونه

ي سـرمايه –به شكل ديگر سـرمايه  –خودمختار و استقالل  –ي فرهنگي د. گاه سرمايهگيرنمي

وابسته است. به تعبير بورديو، اقتصاد خانواده و احساسات مربـوط بـه  –اقتصادي و منابع مادي 

ي تمايز ساختاري و منطقي استفاده از مفهـوم سـرمايه اسـت. ترين نمونهزندگي خانوادگي روشن

تواند به اقتصاد بازرگاني تبديل شود، دقيقاً به اين خاطر كـه اگـر عشـق د خانواده نميزيرا اقتصا

با توجه به سرشت اقتصاد و عمومي بودن ” شود. به بيان بورديو مورد تجارت واقع شود، نفي مي

مبادالت پولي و روح محاسبه، اقتصاد داخلي )خانواده( با الگوي هيچ يك از روابط اقتصادي ديگر 

كند، اقتصاد زگار نيست. چون اقتصاد بازار با منطق خاص خودش اقتصاد خانواده را تهديد ميسا

يعني منطق مهر و محبـت تأكيـد دارد )بورديـو، خانواده به طور فزاينده بر منطق  مشخص خود،
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بيند و معتقد است كه منطـق اقتصـاد (. بورديو اين دو منطق را روياروي يكديگر مي143: 1335

 كند.احساسات، روح جمعي و يكپارچگي را سست مي بينان

با توجه به ديدگاه بورديـو، كـارگزاران در كـل فضـاي اجتمـاعي در سـه جنبـه توزيـع 

ي تركيـب كننـد؛ دوم، بـر پايـهاي كـه كسـب ميشوند: نخست، بـر اسـاس حجـم سـرمايهمي

ي اقتصـادي و سـرمايههاي مختلف سرمايه به ويژه ي وزن نسبي شكلشان، يعني بر پايهسرمايه

ي تكامـل و تحـول بـه موقـع حجـم و تركيـب شان؛ و سوم، بر پايـهفرهنگي در مجموع سرمايه

ي جايگاه و مسير خود در فضاي اجتماعي. به تعبير بورديو، دو فرد كـه شان، يعني بر پايهسرمايه

ين صـورت كـه كـه توانند متفاوت باشند ... به امندند ميهاي يكسان بهرهدر مجموع از موهبت

ي ي فرهنگـي انـدک، و ديگـري سـرمايهي اقتصادي فراوان دارد و سرمايهيكي از آنها سرمايه

 (.33: 1332هاي فرهنگي زيادي دارد )بورديو و اكانت، اقتصادي اندک و دارايي

اجتماعي در اردبيـل  هاي سرمايههاي مربوط به شاخصيافته  ارائهبه گزارش،  در ادامه

 شود.مي پرداخته
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 : سرمايه اجتماعي در استان اردبيل8-8

 

دراين بخش از گزارش تالش شده است تا با الهام از بحـث هـاي نظـري از يـك سـو، و  

هاي موجود از ديگر سو، از دو جنبه كلي بـه بررسـي مقولـه سـرمايه اجتمـاعي در اردبيـل داده

هاي دتاً با استناد به داده هاي طرحپرداخته شود. يك جنبه از وجه ايجابي برخوردار است كه عم

ملي، ضمن بررسي اقالم اطالعاتي در اردبيل، در صورت امكان وضـعيت ايـن منطقـه در مـورد 

ها مقوله هاي موجود با ميانگين كل مراكز استان هاي كشور مقايسه مي گردد. از اين منظر، مقوله

، اقـوام و خويشـاوندان ، دوسـتان و  شامل اعتماد به اعضاي خـانواده -و موضوعاتي مانند اعتماد

اعتماد تعميم يافته، مشاركت اجتماعي و سياسـي ، عضـويت و فعاليـت در تشـكل هـاي مـدني، 

احساس عدالت اجتماعي، نگـرش نسـبت بـه ارزش هـاي اجتمـاعي و احساس آزادي و امنيت ،

يگـران ، انصـاف، خيرخـواهي و كمـك بـه داخالقي مانند تالش و جديت، گذشت، امانت داري،

احساس آسايش  و احترام، و تعهد بـه هنجارهـاي صداقت و راستگويي و پايبندي به قول و قرار،

اجتماعي مورد بررسي قرار مي گيرند. اين وجه از سرمايه اجتماعي ناظر به مولفه هايي است كـه 

 افزايش آنها به منزله باال بودن سرمايه اجتماعي در نظر گرفته مي شود.

اظر به وجوه سلبي سرمايه اجتماعي است كه بر خالف وجه نخست، فقدان يـا جنبه دوم ن 

كاهش مولفه هاي مربوط به آن با سرمايه اجتماعي همبستگي منفي دارند. وجوه سـلبي سـرمايه 

اجتماعي ناظر به مقوله هايي است كه وجودشان به منزله آفت ها و موانع شكل گيري يا انباشت 

مي آيند. به عبارت ديگر، مولفه هاي وجه دوم به گونه اي هستند كـه سرمايه اجتماعي به شمار 

نشانگر باالتر بودن ميزان سرمايه اجتماعي در يك جامعه اسـت و هر چه ميزان آنها كمتر باشد،

بالعكس . اين مولفه ها خود شامل دو جنبه هستند. نخست، آسـيب هـاي اجتمـاعي كـه شـامل 

فرار، جرائم جنسـي و سـرقت اسـت؛ و ع و مشاجره ، خودكشي،موضوعاتي مانند اعتياد، قتل، نزا

مسائل و مشكالت اجتماعي كه شامل موارد گوناگون و متنوعي مانند اختالف و چنددستگي، دوم،

منع فعاليـت آزاد احـزاب و ظلم و تبعيض، طالق، بيكاري، دورويي و تظاهر،، 1پارتي بازي، اعتياد

چاپلوسـي و تملـق، بـي تـوجهي بـه ديـن، گرانـي، دزدي و   روابط نامشـروع، نـاامني،مطبوعات،

 كالهبرداري و در نهايت احساس آنومي است.

                                                 
ماننـد اعتيـاد در صـورت رواج بين آسيب اجتماعي و مسئله اجتماعي تفاوت وجود دارد. هر آسيب اجتمـاعي ، 1

يد، تبديل به مسئله يـا بيش از حد، به گونه اي كه بخش قابل توجهي از اعضاي يك جامعه را دچار آزردگي نما

 هر مسئله يا معضل اجتماعي را نمي توان آسيب تلقي كرد.معضل اجتماعي مي شود؛ اما ،
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( الگوي تحليلـي داده هـاي سـرمايه اجتمـاعي در 2-1در ادامه گزارش،در جدول شماره ) 

داده هاي مربوط به جنبه هاي مختلف سرمايه اجتمـاعي بـه تفكيـك مـورد توصـيف و اردبيل ،

 گيرند.بررسي قرارمي 
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 (: شاخص هاي تحليل سرمايه اجتماعي در اردبيل   8-1) جدول

 شاخص هاي ايجابي

 اعتماد

 اعضاي خانواده

 اقوام و خويشاوندان

 دوستان 

 اعتماد تعميم يافته ) مشاغل و حرف(

 مشارکت سياسي و اجتماعي

 شوراهاي اسالمي

 خبرگان رهبري

 رياست جمهوري

 اسالميمجلس شوراي 

 تشكل هاي مدني

 ارزش هاي اجتماعي و اخالقي

 تالش وجديت

 گذشت

 امانت د اري

 انصاف

 خيرخواهي و کمک به ديگران

 صداقت و راستگويي

 پايبندي به قول وقرار

 احساس امنيت و آزادي

 آزادي سياسي

 امنيت اقتصادي

 امنيت اجتماعي

 ماحساس آسايش و احترا

 رضايت از امكانات رفاهي

 وضع سالمت

 زندگي خانوادگي

 شغل

 احساس موفقيت

 احساس عدالت

 عدالت اقتصادي

 عدالت اجتماعي

 عدالت حقوقي

 عدالت سياسي

 عدالت قوميتي

 عدالت جنسيتي

 هنجارهاي اجتماعي

 عام گرايي

 خاص گرايي

 تعهد ملي

 سيب ها و کجروي هاي اجتماعيآ شاخص هاي سلبي

 اعتياد

 قتل

 نزاع و مشاجره

 خودکشي

 فرار

 جرائم جنسي

 سرقت
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 (: شاخص هاي تحليل سرمايه اجتماعي در اردبيل  8-1ادامه جدول )

 شاخص هاي سلبي
 مسائل و مشكالت اجتماعي

 اختالف و چند دستگي

 پارتي بازي

 اعتياد

 ظلم و تبعيض

 طالق

 بيكاري 

 محدوديت فعاليت احزاب و مطبوعات

 روابط نامشروع

 ناامني

 چاپلوسي و تملق

 بي توجهي به دين

 گراني

 دزدي و کالهبرداري

 دورويي و تظاهر

  احساس آنومي

 

 

 : روش تحقيق و شيوه گردآوري داده ها 1-8-8

 

  (Documentary study)گيري از روش مطالعه اسـنادي در گزارش پژوهشي حاضر ، با بهره  

از داده هاي دو طـرح كـه در دفتـر طـرح هـاي ملـي وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي اجـرا 

به استناد چارچوب نظري پژوهش، شاخص هاي مربـوط بـه سـرمايه  1استفاده شده است. شده،

توصيف قرار گرفتـه انـد. در  اجتماعي در گزارش هاي مربوط به استان اردبيل استخراج و مورد

نفر افراد  313با استفاده از روش مصاحبه حضوري با « ارزش ها و نگرش هاي ايرانيان»پيمايش 

ساله و باالتر ساكن شهر اردبيل مركز استان اردبيل كـه بـه روش كـامالً تصـادفي انتخـاب  13

درصد آنان را  4/33و  درصد پاسخگويان را مردان 3/43اند، داده ها جمع آوري شده است.شده

سال و ميانه تحصيلي آنان دوره متوسطه  3/32زنان تشكيل مي د هند. ميانگين سني پاسخگويان 

است، يعني نيمي از پاسخگويان داراي تحصيالت پايين تر از ديپلم هستند. از لحاظ وضع فعاليت 

                                                 
 اين دو طرح عبارتند از : 1

وزارت فرهنـگ و ارشـاد يافته هاي پيمايش در اردبيل، ارزش هـا و نگـرش هـاي ايرانيـان، ويـرايش اول،)الف(:

 .1351تابستان اسالمي،دفتر طرح هاي ملي،

يافته هاي طرح پژوهشي فعاليت و مصرف كاالهاي فرهنگي در اردبيل، رفتارهاي فرهنگي ايرانيـان، وزارت ب (:)

 .1351فرهنگ و ارشاد اسالمي، دفتر طرح هاي ملي، پاييز 
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صـد محصـل و در 3/15درصد خانـه دار و  3/33درصد بيكار،  4/13درصد شاغل،  3/23نيز 

درصد را زنان تشكيل مي دهند.  3/11درصد را مردان و  3/55دانشجو هستند. در بين شاغلين 

  درصد آنان متاهل هستند. 3/34درصد پاسخگويان مجرد و  3/33از نظر وضع تاهل 

خانواده با شيوه نمونـه گيـري دو  34رفتارهاي فرهنگي ايرانيان، تعداد »در طرح پژوهشي  

سـاله و بيشـتر و  تعـداد آنهـا  3نتخاب شدند. جمعيت نمونه اين طرح شامل افراد مرحله اي ا

درصد مرد  هستند. ميانگين سن جمعيت نونه  3/34درصد نمونه زن و  3/43نفر است.  2343

 3/34درصد بـدون همسـر )فـوت، طـالق( و  3/2درصد نمونه داراي همسر، 3/42سال،  3/23

 هستند.درصد مجرد) هرگز ازدواج نكرده (

از اطالعات افزون بر يافته هاي دو طرحي كه توسط دفتر طرح هاي ملي انجام شده است، 

مربوط به كل استان اردبيل كه در گزارش سرشماري عمومي نفوس و مسكن مندرج است و نيز 

از ساير گزارش هايي كه مبادرت به ارائه اطالعات مربوطه كرده اند استفاده شده اسـت كـه در 

 اي مربوط به آنها مورد اشاره قرار خواهندگرفت.قسمت ه

 

 بررسي جنبه هاي ايجابي سرمايه اجتماعي در اردبيل:8-8-8

 

اين بخش از گزارش اختصاص به بررسي آمارهاي مربوط به جنبه هـاي ايجـابي سـرمايه  

شـاخص هـاي اعتمـاد، مشـاركت سياسـي و اجتماعي در اردبيل دارد. دراين بخـش بـه ترتيب،

 عي و تشكل هاي مدني مورد اشاره قرار خواهند گرفت.اجتما

 
 : اعتماد1-8-8-8

اعتماد از جمله مهمترين مولفه هاي تشكيل دهنده سرمايه اجتماعي به حساب مـي آيـد.  

اعتماد را مي توان اعتقاد و اطمينان به صحت و درستي مناسبات و روابط بينابيني در كنش هاي 

ه در سه سطح خرد، ميانه و كالن قابل بررسي اسـت. همانگونـه متقابل اجتماعي تعريف نمود، ك

كه در بحث هاي نظري مالحظه شد، اين شاخص مورد تاكيد كليه صاحب نظران و پژوهشگران 

اعتماد يكي از نشانه هاي مهم وجود همبستگي برجسته سرمايه اجتماعي قرار دارد. افزون بر اين،

آن در ميان اعضاي يك اجتماعي و جامعـه مناسـبت اجتماعي نيز محسوب مي گردد و افزايش 

 نزديك و معناداري با افزايش همبستگي و وفاق اجتماعي دارد.

با توجه به آمارهاي موجود در مورد ميزان اعتماد، اين شاخص در سـطح خـرد نـاظر بـه  

انـه، اقوام و خويشاوندان و دوستان اندازه گيري مـي شود.درسـطح مياعتماد به اعضاي خانواده ،

در قالـب شـاخص « ارزش ها و نگرش هاي ايرانيـان»شاخص اعتماد بر اساس يافته هاي طرح 
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اعتماد تعميم يافته اجتماعي)  اعتماد به مشاغل و حرف( اندازه گيري مي شود. اعتماد نهادي نيز 

به عنوان شاخص اعتمـاد در سـطح كه شامل ميزان اعتماد به سازمان ها و نهادهاي دولتي است،

 1الن توصيف مي شود.ك
 

 بررسي ميزان اعتماد به اعضاي خانواده، خويشاوندان و دوستان و مقايسه آن با ميزان ملي(:   8-8جدول ) 

 اعتماد

 منطقه

 دوستان اقوام و خويشاوندان اعضاي خانواده

 زياد متوسط کم زياد متوسط کم زياد متوسط کم

 ../. 8. 3/81 2./8 ../2 2/16 8/22 14/. 6/1 اردبيل

 ../. ../. 81/. 8. ../8 8/13 8/22 3/8 2/1 ملي

 

 

 )الف(: اعتماد در سط  خ د

شاخص اعتماد در سطح خرد با توجه به داده هاي موجود با توجـه همانگونه كه اشاره شد، 

به سه مقوله از اعتماد به اعضاي خانواده، اقوام و خويشاوندان و اعتماد به دوستان انـدازه گيـري 

نسـبت است. داده هاي طرح ملي نشان ميدهد كه از نظر شاخص اعتماد به اعضاي خانواده، شده

كساني كه در استان اردبيل داراي ميزان اعتماد باال به اعضاي خانواده خويش هستند، كـامالً بـا 

درصد است كه نشـانگر  2/55شاخص ملي برابر است ودر هر دو مورد نسبت مذكور معادل با 

مطلوب اعتماد در ميان  خانواده هاي ايراني است. اين شاخص با كاهشي چشمگيري وجود ميزان 

در مورد اعتماد به اقوام و خويشاوندان ، هم در سطح اردبيل و هـم در سـطح ملـي افـت كـرده 

تفاوت محسوسي ميان اردبيل و كل كشور به چشم نمي خورد و نسبت كسـاني است. از اين نظر،

درصـد و در اردبيـل  43ه اقوام و خويشاوندان خود هستند درسطح ملي كه داراي اعتماد زياد ب

درصد است. شاخص اعتمـاد بـه  دوسـتان، در مقايسـه بـا شـاخص اعتمـاد بـه اقـوام و  3/45

خويشاوندان مجدداً كاهش يافته و نسبت كساني كـه داراي اعتمـاد زيـاد بـه دوسـتان هسـتند 

درصد گزارش شده است. بـه  3/43د كمتر درصد و در اردبيل با يك درص 3/44درسطح ملي 

گونه اي كه مالحظه مي شود ، درسطح خرد نيز مي توان مبادرت به يك تقسـيم بنـدي دورنـي 

نمود كه براساس آن هرچه فضاي كنشي متقابل و حيطه ناظر بر آن گسترش مـي يابـد، ميـزان 

دوستان، حدود يك سوم اعتماد كمتر مي شود . هر چند در دو  شاخص اعتماد به خويشاوندان و 

از افراد داراي ميزان اعتماد در حد متوسط هستند كه اين ميزان خـود نشـانگر ايـن اسـت كـه 

                                                 
به جهت عدم دسترسي و يا فقدان داده ها درسطح اعتماد نهادي، ايـن قسـمت از گـزارش مـورد اشـاره قـرار  1

 يرد.گنمي
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ميزان اعتماد در اين دو حيطه متوسط رو به باال است. اما، ميزان متمايز باالي اعتماد به خانواده، 

 ن است.نشانگر اهميت نهاد خانواده در ايراچه درسطح ملي و چه در اردبيل،

در مجموع از نظر ميزان اعتماد به اعضاي خانواده، اقوام و خويشاوندان ، و دوستان تفاوت  

محسوسي ميان اردبيل و ميزان ملي وجود ندارد و آمارها حاكي از يكساني وضـعيت اعتمـاد در 

 سطح خرد بين دو منطقه است.

سواد ، وضـع فعاليـت و بررسي روابط پيوستگي و همبستگي ميان اعتماد و جنسيت ، سن،  

ارتباط معناداري به چشم نمي خورد و از نظر وضع تاهل نشان مي دهد كه در هيچكدام از موارد،

وضع فعاليت اقتصـادي و وضـعيت تاهـل هيچگونـه جنسيت ، گروههاي سني، ميزان تحصيالت،

بيلـي وجـود تفاوت معناداري در مورد ميزان اعتماد به اعضاي خانواده در ميان پاسـخگويان ارد

 (  2-3ندارد. )جدول

بررسي روابط ميان متغيرهاي زمينه اي با ميزان اعتماد به اقوام و خويشـاوندان حـاكي از  

اين است كه از نظر جنسيت ، ميـزان تحصـيالت و وضـعيت تاهـل تفـاوت معنـاداري درميـان 

وندان، بين گروه هاي جمعيت مورد مطالعه وجود ندارد. اما از نظر ميزان اعتماد به اقوام و خويشا

سني و گروه هاي شغلي تفاوت به چشم مـي خـورد كـه براسـاس آمـاره هـاي گـزارش شـده، 

درصـد و در مـورد وضـعيت  3/33هاي مذكور در مورد  گروه هاي سني ، سطح اطمينان تفاوت

 درصد معنادار مي باشد. 35فعاليت با سطح اطمينان 
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اردبيل –اعتماد به اعضاي خانواده با متغيرهاي زمينه اي (: سنجش رابطه ميان ميزان    8-.جدول  )  

 متغير

 نگرش

 تاهل فعاليت سواد سن جنسيت

18-88 زن مرد  .8-.4 به باال 84  تهبازنشس محصل خانه دار بيكار شاغل عالي ديپلم متوسطه ابتدايي بي سواد   متاهل مجرد 

2/4 کم  8/8  8/1  6/4  6/8  8/.  8/4  6/4  ./1  8/8  2/4  6/8  1/8  4 1/8  1/1  2/1  

2/14 متوسط  2/8  8/14  6/11  8/3  3/14  6/1.  2/3  6/3  8/18  8/11  3/3  8/14  ./8  1/8  8/2  8/11  

22/. زياد  22 22 8/23  8/28  ./28  8/28  6/81  1/81  6/28  3/23  3/28  23 6/84  2/21  3/84  3/26  

1/. 36 .13 866 838 8.4 پاسخ متغير  114 163 38 .6 1.4 32 188 86 11 128 .4.  

486/4 آماره  488/4  428/4  422/4  464/4  

ــــــطح  س

 معناداري

.8./4  246/4  .88/4  .84/4  .4./4  

 

اردبيل –(: سنجش رابطه ميان ميزان اعتماد به اقوام و خويشاوندان  با متغيرهاي زمينه اي     8-.جدول  )   

 متغير

 نگرش

 تاهل فعاليت سواد سن جنسيت

18-88 زن مرد  .8-.4 به باال 84  ي سوادب  تهبازنشس محصل خانه دار بيكار شاغل عالي ديپلم متوسطه ابتدايي   متاهل مجرد 

3/16 کم  2/16  84 1/18  ./8  8/88  8/2  1/81  ./11  ./13  2/1.  8/82  6/18  1/81  1/8  ./84  6/1.  

../1 متوسط  ./.6  3/.3  6/.8  ./88  8/83  ./.3  ./.3  8/.8  ./.1  1/..  8/82  2/.8  1/.8  8/12  8/.8  8/..  

يادز  8/84  8/.6  ./.8  ./88  ./61  84 8/8.  6/.1  3/88  ./.1  1/8.  6/..  6/81  2/.6  3/38  6/..  8/84  

 82. 121 11 88 184 32 1.4 6. 38 166 114 148 38 138 868 .83 8.8 پاسخ متغير

4.6/4 آماره  884 488/4-  1.3/4  428/4  

ــــــطح  س

 معناداري

316/4  441/4  668/4  416/4  183/4  
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بوط به ميزان اعتماد به اقوام و خويشاوندان به تفكيك سه گروه سني حاكي از اين نسبت هاي مر

است كه با افزايش سن ميزان اعتماد نيز افزايش مي يابد. به گونه اي كه مالحظه مي شود، ايـن 

زياد گزارش شده است، ولي همـين نسـبت بـا  3/42ساله در حد  13-23ميزان در گروه سني 

ساله به باال  34درصدو در گروه سني  3/32ساله ها به  34-43روه سني درصد افزايش در گ14

درصد مي رسد. در ميان گروه هـاي شـغلي مختلـف نيـز،  3/31درصد افزايش به  24با حدود 

بيشترين ميزان اعتماد به اقوام و خويشاوندان به گروه بازنشسته ها مربوط مي شود، به گونـه اي 

درصد اعتماد زيادي به اقوام و خويشاوندان  3/32يعني اين گروه ، كه نزديك به دو سوم از افراد

خود دارند. در حالي كه اين نسبت در گروه محصلين با تفاوتي معنادار به كمتـراز نصـف تقليـل 

درصد از پاسخگويان محصل اعتماد زيادي به اقوام  وخويشاوندان خـود  5/33يافته است و تنها 

ت  اعتماد زياد به اقوام و خويشاوندان در دو گـروه شـاغلين و خانـه دارند. در ساير موارد ، نسب

درصد گزارش شده است. در  3/43درصدو در ميان افراد بيكار  3/31و  1/33داران به ترتيب 

به نظر مي رسد ميزان اعتماد نسبت به اقوام و خويشاوندان به گونه اي معنادار با متغير سن كل،

ه ها مي توان نتيجه گرفت كه ميزان اعتماد به خويشـاوندان در ميـان ارتباط دارد و براساس داد

 نسل بزرگسال و سالخورده بيشتر از نسل جوان است.

بررسي رابطه ميان ميزان اعتماد به دوستان با متغيرهاي  زمينه اي نشان مـي دهدكـه از  

برحسب جنسـيت، نظر ميزان اعتماد به دوستان تفاوت معناداري در ميان جمعيت مورد مطالعه 

و وضع فعاليت وجود ندارد. اما، آمارهاي محاسبه شده نشـان مـي دهـد كـه ميـزان گروه سني ،

اعتماد به دوستان با دو متغير ميزان تحصيالت و وضعيت تاهل رابطـه معنـادار دارد و شـاخص 

 مذكور به تفكيك ميزان تحصيالت و وضعيت تاهل داراي تفاوت هاي معناداري است.
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اردبيل –(: سنجش رابطه ميان ميزان اعتماد به دوستان  با متغيرهاي زمينه اي 8-.-1جدول  )  

 متغير

 نگرش

 تاهل فعاليت سواد سن جنسيت

18-88 زن مرد  .8-.4 به باال 84  تهبازنشس محصل خانه دار بيكار شاغل عالي ديپلم متوسطه ابتدايي بي سواد   متاهل مجرد 

3/88 کم  3/84  1/81  8/88  8/84  88   1/8.  6/8.  1/1.  8/14  6/88  2/81  8/88  6/1.  ./83  8/1.  8/88  

../6 متوسط  8/.6  ./.8  6/.3  ./83  .. 1/.6  8/.6  ./8.  2/.3  ./..  2/.4  2/.3  8/.6  ./.6  6/.3  2/..  

../3 زياد  8/..  6/..  ./.8  1/88  .8 2/.8  8/.2  8/61  ./.1  1/.1  ./.3  ./.8  .8 ./.6  8/.3  6/.4  

668 831 8.2 پاسخ متغير  134 3. 144 142 163 32 .6 188 32 122 86 11 121 .88 

4.1/4 آماره  418/4  11./4  438/4  18./4  

ــــــطح  س

 معناداري

328/4  216/4  4../4  618/4  484/4  

 



لاردبی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان                                        سازمان برنامه و بودجه کشور                        

 228

ميزان اعتماد به دوستان به تفكيك گـروه تحصـيلي پاسـخگويان در براساس آماره محاسبه شده،

درصد( . نسبت پاسخگوياني كه به  33سطح اطمينان  اردبيل تفاوت معناداري را نشان مي دهد)

درصد بيش از سـايرين  3/31دوستان خود اعتماد زياددارند درميان افراد با تحصيالت ديپلم با 

درصد دور مي زند. امـا  44است، پس از آن اين نسبت در ساير گروه ها با اختالفي ناچيز حول 

ا  افـراد متاهـل ، بـاالتر اسـت. ارقـام منـدرج نسبت مذكور درميان افراد مجرد، در مقايسـه بـ

درجدول نشان ميدهد كه پاسخگويان مجرد به ميزان هفـت درصـد بـيش از افـراد متاهـل بـه 

دوستان خود اعتماد زياددارند. به تعبيري مي توان گفت افراد مجرد تا حدودي رابطه دوستانه را 

حد زياد نيست، ولـي آمـاره محاسـبه جايگزين رابطه خانوادگي مي كنند. هر چند اين تفاوت در

درصـد اسـت. بـه عنـوان دو  35شده حاكي از معنادار بودن تفاوت مـذكوردر سـطح اطمينـان 

شاخص بسيار خرد سرمايه اجتماعي، در اين قسمت به بررسي شاخص هاي مشورت با اعضـاي 

 خانواده و ميزان درد دل مي پردازيم .

 
 خانواده و مقايسه آن با ميزان ملي(: ميزان مشورت با اعضاي   8-8جدول ) 

 ميزان مشورت

 

 منطقه

 اکثر اوقات گاهي اوقات به ندرت

 2/83 8./6 8/8 اردبيل

 6/86 1./. 1/18 کل کشور

               X8 = ./818 

               d.f  =8 

               sig=  138/4  

 

 

اكثـر اوقـات مبـادرت بـه مشـورت بـا  درصد از پاسخگويان اردبيلي اظهار نموده اند كه 5/33

 3/1درصد از ميانگين ملي بيشتر اسـت . اگـر  2/1اعضاي خانواده خويش مي كنند. اين نسبت 

گاهي اوقات( را بـه ايـن نسـبت اضـافه كنـيم، درصد تفاضل مربوط به ميزان مشورت متوسط )

يسـت، امـا بـه درصد مالحظه مي شود كه هرچند  چندان قابـل مالحظـه ن 3/2تفاوتي در حد 

هرحال نشانگر اين است كه روابط نزديك در شبكه هـاي ارتبـاطي و عـاطفي خـانواده در ميـان 

 پاسخگويان اردبيلي از ميزان ملي بيشتر است.
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اي ـ اردبيل (: سنجش ارتباط ميان ميزان مشورت با اعضاي خانواده با متغيرهاي زمينه  8-6جدول  )   

 متغير

 نگرش

ادسو سن جنسيت  تاهل فعاليت 

18-88 زن مرد  .8-.4 به باال 84  تهبازنشس محصل خانه دار بيكار شاغل عالي ديپلم متوسطه ابتدايي بي سواد   متاهل مجرد 

3/11 به ندرت   3/3  1/8  2/8  8/14  3/8  8/11  ./11  2/.  3/2  14 ./1.  8/3  ./6  1/8  8/11  8/2  

../8 گاهي اوقات  ./.1  3/..  6/.4  8/.8  8/82  8/..  3/.4  8/.4  ./82  2/.4  ./.6  8/.1  ./.8  8/12  8/..  .8 

.8/. اکثر اوقات  8/64  8/83  8/88  6/86  1/68  1/8.  2/83  3/88  6. 8/88  ./.8  8/64  ./82  3/38  8/8.  2/88  

/148 .14 36 .13 .86 .83 8.8 پاسخ معتبر  166 38 .6 1.4 33 181 86 11 128 .82 

421/4 آماره  448/4  442/4  421/4  461/4  

ــــــطح  س

 معناداري

12./4  8.3/4  288/4  828/4  .28/4  
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اي نشـان بررسي ارتباط ميان ميزان مشورت با اعضـاي خـانواده بـا متغيرهـاي زمينـه

دهد كه شاخص مذكور برحسب جنسيت ، گروه سني ، سواد ، وضـع فعاليـت و وضـع تاهـل مي

 تفاوت معناداري ندارد.

كه بين اردبيل با ميزان ملي در مـورد ايـن  دهددر مورد ميزان درددل ، ارقام نشان مي

 3/32شاخص تفاوت معنادار آماري به چشم مي خورد. براين اسـاس ، اردبيلـي هـا بـه ميـزان 

درصد از نسبت مشـابه  3درصد در حد زياد مبادرت به درد دل  مي كنند كه اين ميزان حدود 

 در سطح ملي بيشتر است.

 
ي خانواده و مقايسه آن با ميزان ملي(: ميزان مشورت با اعضا  8-3جدول )  

 ميزان مشورت

 منطقه
 زياد متوسط  کم 

2/18 اردبيل  .8 ./88  

.3/8 کل کشور  3/.8  6/..  

               X8 =8./362 

               d.f  =8 

               sig=  444/4  

 

سـرمايه به عنوان جمع بندي مختصر از اين قسمت مي توان عنـوان نمـود كـه ميـزان 

اجتماعي برحسب شاخص اعتماد در شهرستان اردبيل اندكي از ميزان هاي ملي باالتر است و از 

اين جهت شهروندان اردبيلي وضعيت به نسبت مطلوب تـري دارنـد. الزم بـه ذكـر اسـت كـه 

هاي مورد اشاره در اين گزارش به خودي خود و به صـورت انتزاعـي ممكـن اسـت قابـل ميزان

 و به همين جهت در مقايسه با ميزان هاي ملي مورد تحليل قرار مي گيرند.تحليل نباشند 

 

 ) ب (: اعتماد در سط  ميانه 

به منظور سنجش اعتماد در سطح ميانه از شاخص اعتماد تعميم يافته استفاده مي شـود. 

در اين شاخص ميزان اعتماد شهروندان نسبت به مشاغل و حرف مختلف در سطح جامعه مورد 

شغل و  13ه گيري قرار مي گيرد. در ادامه گزارش ، اعتماد تعميم يافته اجتماعي نسبت به انداز

حرفه مهم در سطح شهرستان اردبيل توصيف مي شود و با ميزان هاي مربوطـه در سـطح ملـي 

گيرد. الزم به توضيح است كه منظور از اعتماد در سـطح ميانـه، سـنجش مورد مقايسه قرار مي

نش هاي متقابلي است كه از نظر كميت و كيفيت بـاالتر از سـطح خـرد قـرار اعتماد در سطح ك

 دارند.
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بررسي آمار مربوط به اعتماد تعميم يافته نشان مي دهد كـه هـم در سـطح شهرسـتان 

اردبيل و هم در سطح كل كشور بيشترين ميزان اعتماد نسبت به معلمان وجود دارد و اين گروه 

درصد از شـهروندان  1/53از وضعيت بهتري برخوردار است.  شغلي در مقايسه با ساير مشاغل

درصـد كـاهش در  3اردبيلي اذعان داشته اند كه به معلمان اعتماد زيادي دارند و اين نسبت با 

درصد ، تفاوت آماري چنداني نشان نمي دهـد. پـس از معلمـان، بيشـترين  54سطح ملي، يعني 

درصد به اسـاتيد دانشـگاه و  3/31و  2/33يب با ميزان اعتماددر سطح شهرستان اردبيل به ترت

 ورزشكاران تعلق دارد. 

اين در حالي است كه در سطح مراكز استانهاي كشور ، ميزان اعتمـاد زيـاد بـه اسـاتيد 

درصد در رتبه دوم اعتماد تعميم يافتـه اجتمـاعي قـرار دارد و در رتبـه سـوم  1/32دانشگاه با 

درصد در مكان چهارم  32قرار دارند. رتبه ورزشكاران با  درصد 3/34پزشكان با نسبتي معادل 

قرار دارد. اما به طور كلي از نظر رتبه اعتماد تعميم يافته اجتماعي تفاوت چشمگير و بارزي ميان 

 اردبيل و ميزانهاي ملي مشاهده نمي شود. 

 
آن با ميزان ملي(: ميزان اعتماد تعميم يافته اجتماعي در شهرستان اردبيل و مقايسه  8-2جدول)  

 ميزان اعتماد

 مشاغل

ا تفاضل اردبيل ب زياد متوسط کم

 کل کشور اردبيل کل کشور اردبيل کل کشور اردبيل کل کشور *

8/18 کارگران   1/16  6/.4  8/.8  8/.8  81 8/1-  

.8/3 68 بنگاه داران   2/81  8/12  8/8  8/6  3/8  

6/8 معلمان  . /.  ./18  3/18  1/28  24 1/8  

اهنماييپليس ر  ./1.  8/18  ./88  1/88  ./6.  3/88  6/3  

82/. رانندگان تاکسي  8/.8  ./.4  8/.8  8/.1  88 8/6  

8/11 پزشكان  ./11  81 ./8.  8/63  ./6.  6/.  

1/86 قضات  2/88  6/88  6/88  ./..  3/..  ./4-  

2/. اساتيد دانشگاه   ./3  ./12  6/84  8/3.  1/88  1/1  

4./8 کسبه  6/..  ./.8  ./.8  1/84  8/13  8/8  

.1/. نيروي انتظامي  ./81  84 ./83  2/68  3/81  1/1.  

8/2 ورزشكاران   8/8  8/18  ./82  ./31  68 8/8  

2/88 روحانيت  ./83  ./8.  2/88  2/84  3/.6  1 /.  

.1/8 روزنامه نگاران  8/82  6/.1  ./.4  ./.8  3/.4  6/.  

.1/1 هنرمندان  8/18  6/.4  6/..  1/88  8/84  6/.  

8/68 تجار و بازاريان  8/82  8/86  ./.4  3/14  ./11  6/4-  

2/14 ارتشي  ./1.  ./88  8/.1  2/88  88 2/.  

 * ميزان تفاضل فقط برحسب ميزان اعتماد زياد اندازه گيري شده است.
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در هر دو مورد ، حداقل نيمي از جمعيت مورد مطالعه عنوان كرده اند كه به كـارگران ، 

نشگاه ، نيروي انتظامي، ورزشكاران ، هنرمنـدان و معلمان ، پليس راهنمايي ، پزشكان ، استادان دا

ها اعتماد زياد دارند. بجز در مورد اعتماد به كارگران ، قضات و تجار و بازاريان كه ميزان ارتشي

باالي اعتماد در ميان اردبيلي ها در حد بسيار ناچيز از ميزان ملي كمتر اسـت. در سـاير مـوارد 

اردبيلي باالتر است. بيشترين تفاضل به ميزان اعتماد بـاال  هاي مذكور در ميان شهرونداننسبت

 3/31شود كه ميزان آن در سطح مراكز اسـتان هـاي كـل كشـور به نيروي انتظامي مربوط مي

باشد. پس درصد مي 5/33درصد افزايش  1/14درصد است. ولي در ميان شهروندان اردبيلي با 

درصد است و  3/31ار دارد كه اين ميزان در اردبيل از آن ، ميزان اعتماد باال به ورزشكاران قر

. در ساير موارد مشـاهده مـي شـود كـه ميـزان اعتمـاد 1درصد از ميزان ملي بيشتر است 2/3

ها ، معلمـان ، شهروندان اردبيلـي بـه پلـيس راهنمـايي و راننـدگي، راننـدگان تاكسـي ، ارتشـي

هاي مشابه در سطح ملي اسـت. از طـرف روحانيون، روزنامه نگاران و هنرمندان بيش از ميزان 

 2/3ديگر ، كمترين ميزان اعتماد در ميان شهروندان اردبيلي بـه بنگـاه داران تعلـق دارد. تنهـا 

درصد از پاسخگويان اردبيلي به اين شغل و افراد وابسته به آن اعتمـاد بـاال دارنـد، كـه همـين 

اي كشـور بيشـتر اسـت. در كـل درصد از نسبت مشابه در سطح مراكز اسـتانه 3/2نسبت نيز 

مشاغل، كمترين ميزان اعتماد به بنگاه داران ، تجار و بازاريان و كسبه تعلق دارد و اين وضـعيت 

 در مورد شهرستان اردبيل و مراكز استانها مشابه است.

صرف نظر از وجود تفاوت در ميزان هاي آماري، سنجش اعتماد تعميم يافتـه اجتمـاعي 

شاخص اعتماد همسو با سـطح خـرد ، در سـطح ميانـه نيـز در اردبيـل از  دهد كهنيز نشان مي

 وضعيت مطلوب تري در مقايسه با كل كشور قرار دارد.

 
 : مشارکت اجتماعي 8-8-8-8

هايي ماننـد براي سنجش مشـاركت اجتمـاعي ، فعاليـت يـا عضـويت افـراد در تشـكل

صـنفي ، انجمـن اسـالمي، بسـيج،  هاي علمي و فرهنگي، انجمن خانه و مدرسـه ، اتحاديـهانجمن

هاي فرهنگي ، انجمن هاي خيريه شوراي محله ، هيات امناي مسجد ، تشكل هاي سياسي ، كانون

 و صندوق هاي قرض الحسنه مورد توجه قرار گرفته است.

                                                 
در اين مورد مي توان به وجود اسطوره هاي ورزشي كشور در شهرستان اردبيل اشـاره كـرد. وجـود دو چهـره  1

جهاني ورزش كشور، يعني علي دايي و حسين رضا زاده در اين منطقه در افزايش اعتماد به ورزشكاران بي تـاثير 

 نمي باشد.
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سال و بـاالتر در يـك يـا چنـد  13درصد افراد  3/15آمارهاي كلي نشان مي دهد كه 

درصد در هيچ كدام از اين فعاليت ها شركت  4/51ه شركت دارند و فعاليت اجتماعي مورد اشار

 3درصـد در  1/ 2فعاليـت ،  2درصـد در  3/3درصد جمعيت در يك فعاليت ،  12نمي كنند. 

فعاليت شركت ميكنند. سرانه )ميانگين ( مشاركت افراد  4و بيش از  4درصد در  1/ 4فعاليت، 

 فعاليت است. 3/4عي ساله و باالتر در فعاليت هاي اجتما 13

 
ساله و باالتر 18(: توزيع جمعيت مورد مطالعه در اردبيل برحسب مشارکت اجتماعي افراد در جمعيت 8-8جدول)   

نوع 

 عضويت

هاي انجمن

علمي و 

 فرهنگ

انجمن 

خانه و 

 مدرسه

 اتحاديه

 صنفي

انجمن 

 اسالمي
 بسيج

شوراي 

 محله

هيات 

امناي 

 مسجد

ي هاتشكل

 سياسي

 هايکانون

هنگيفر  

هاي انجمن

 خيريه

صندوق 

قرض 

 الحسنه

 فراواني

 نسبي
. /1  3/.  2/4  ./8  8/8  8/1  . 8/4  6/1  8/.  1/8  

 

در صورتي كه مشاركت هر عضو خانواده در فعاليت هـاي اجتمـاعي بـه مثابـه فعاليـت 

درصد خانواده هاي نمونه، حـداقل  3/33اجتماعي خانواده در نظر گرفته شود، مي توان گفت از 

درصد خـانواده هـا هـيچ فـردي در  4/33نفر در فعاليت هاي اجتماعي مشاركت دارد و از يك 

 هاي سوال شده مشاركت ندارد.مقوله

 14درصـد (.  3/13اعضاي اكثر خانواده ها فقط در يك نوع فعاليت مشـاركت دارنـد )

الترين فعاليت و بيشـتر مشـاركت دارنـد. بـا 3درصد در  14فعاليت و  2درصد خانواده ها در 

هـا درصـد خانواده 5/13شود كه طبـق آمـار از نسبت مشاركت به فعاليت در بسيج مربوط مي

حداقل يك نفر در بسيج فعاليت دارد. جدول زير مشاركت خانواده ها را در انواع فعاليـت هـاي 

 اجتماعي مورد پرسش نشان مي دهد.

 
اجتماعي خانواده ها در انواع فعاليت نمونه در اردبيل برحسب مشارکت (: توزيع جمعيت 8-14جدول)   

 مشارکت

يا 

 عضويت

هاي انجمن

علمي و 

 فرهنگ

انجمن 

خانه و 

 مدرسه

 اتحاديه

 صنفي

انجمن 

 اسالمي
 بسيج

شوراي 

 محله

هيات 

امناي 

 مسجد

ي هاتشكل

 سياسي

 هايکانون

 فرهنگي

هاي انجمن

 خيريه

 صندوق

قرض 

 الحسنه

 فراواني

 نسبي
. 6/18  8/8  8/3  2/13  8/8  8/2  6/4  8 /.  2 11 

 

براي ارزيابي رابطه مشاركت در فعاليت هاي اجتماعي در خانواده و پايگـاه اقتصـادي ـ 

( انجام و عدم انجام فعاليت هـاي اجتمـاعي در خـانواده توسـط 1اجتماعي خانواده ، دو شاخص 

لـت ( انجام انواع فعاليت اجتماعي توسط اعضاء با شاخص هاي وضـع اقتصـادي و منز2اعضا و 

 شغلي تقاطع داده شد كه نتايج آن در جدول ذيل ارايه مي شود. 
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الزم به ذكر است كه در بررسي رابطه منزلت شغلي با شاخص هاي فعاليـت خـانواده ، 

 خانواده ها به سه گروه منزلتي باال، متوسط و پايين تقسيم شدند.

 
و مشارکت اجتماعي در خانواده ـ درصد جمعيت نمونه در اردبيل برحسب وضع اقتصادي(: توزيع   8-11جدول)  

نوع فعاليت 

 مشارکت

هاي انجمن

علمي و 

 فرهنگ

 انجمن

خانه و 

 مدرسه

ه اتحادي

 صنفي

انجمن 

 اسالمي
 بسيج

 شوراي

 محله

هيات 

امناي 

 مسجد

ي هاتشكل

 سياسي

 هايکانون

 فرهنگي

هاي انجمن

 خيريه

 صندوق

قرض 

هالحسن  

ي
صاد

 وضع اقت

2/8 . پايين  8 8/6  ./13  8/8  6/6  8/4  8/.  8/3  8/8  

./. متوسط  ./13  8/8  6/3  6/18  6/3  1. - 6/3  2/8  8/18  

8/. باال  8/82  ./8  8/3  ./12  6/8  8/3  - ./8  ./8  2/18  

( مي توان اذعان نمود كه پايگاه خانواده هـا از نظـر 2-11طبق يافته هاي جدول شماره)

فعاليت آنهـا مـوثر اسـت. در اكثـر وضع اقتصادي در مشاركت اجتماعي اعضاي خانواده و نوع 

موارد ، با باالرفتن پايگاه اجتماعي و اقتصادي خانواده نسـبت فعاليـت اجتمـاعي افـزايش نشـان 

هاي با پايگاه اقتصادي در پايين دهد. سه رتبه برتر در نوع فعاليت مشاركتي در ميان خانوادهمي

هاي درصد و صندوق 5/3و مدرسه با  درصد، انجمن خانه 3/13هاي بسيج با به ترتيب به مقوله

هاي با پايگاه اقتصادي متوسط ها در ميان خانوادهدرصد تعلق دارد. اين رتبه 2/3الحسنه با قرض

نيز تكرار مي شوند. با اين تفاوت كه در نسبت مشاركت افزايش رخ مي دهد. ميزان مشـاركت 

 4/13درصـد بـه  5/3شـود و از  درصد ، در انجمن خانه و مدرسه دو برابر مـي 3/2در بسيج 

درصد افزايش در طبقه اقتصادي متوسط در مقايسـه  3درصد، و در صندوق هاي قرض الحسنه 

با طبقه اقتصادي پايين مشاهده مي شود. در طبقه اقتصادي باال جـاي رتبـه اول از نظـر ميـزان 

قولـه انجمـن مشاركت با رتبه دوم عوض مي شود. در اين طبقه بيشترين نسبت مشاركت بـه م

درصـد از نسـبت  3/11درصد است. اين نسبت به ترتيـب  3/25خانه و مدرسه تعلق دارد كه 

درصد از طبقه پايين بيشتر اسـت. از نظـر ميـزان عضـويت در  1/13مشابه در طبقه متوسط و 

خـورد و در مـورد رتبـه سـوم كـه بسيج بين سه طبقه اقتصادي تفاوت محسوسي به چشـم نمي

هاي طبقات اقتصـادي بـاال و متوسـط ق هاي قرض الحسنه است، بين خانوادهعضويت در صندو

هاي طبقه بـاال خورد، اما در اين مقوله نيز نسبت مشاركت خانوادهتفاوت معناداري به چشم نمي

 هاي طبقه اقتصادي پايين بيشتر است.درصد از نسبت مشابه در خانواده 3/3

ي هاي فـرد ماننـد گـروه هـاي سـني، بررسي شاخص مشاركت اجتماعي برحسب ويژگ

ها در گروه هاي مختلف است. جنسي، وضع فعاليت و وضع تاهل نشان دهنده وجود برخي تفاوت

ها حاكي از اين است كه با افزايش سن مشاركت در مورد فعاليتي چون عضويت در بسيج ، يافته

بيش از زنـان، دانشـجويان يابد. مردان در اين فعاليت كاهش و با افزايش تحصيالت افزايش مي
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بيش از ساير گروه هاي فعاليت و افراد مجرد بيش از افراد داراي همسر در اين زمينـه فعاليـت 

توان گفت هسته اصلي فعاالن در بسيج، دانشجويان هستند. كه در سـنين دارند. براين اساس مي

نسبت فعاليت در انجمن سالگي ( و تحصيالت،  34جواني قرار دارند. همچنين با افزايش سن )تا 

خانه و مدرسه افزايش مي يابد. افراد شاغل و خانه دار بـيش از سـاير گـروه هـاي فعاليـت در 

انجمن خانه و مدرسه فعاليت دارند كه با توجه به نوع مسئوليت اين افراد چنين وضعي طبيعـي 

روه هـا و است. نكته قابل توجه اين كـه بـه دليـل تعـداد محـدود پاسـخگويان در برخـي از گـ

( بـه كـل جمعيـت 2-12هاي بسيار پايين و ناچيز بايد از تعمـيم ارقـام جـدول شـماره )نسبت

 خودداري كرد.

 
جمعيت نمونه برحسب مشارکت اجتماعي و ويژگي هاي فردي(: توزيع 8-18جدول)   

 نوع فعاليت مشارکت

 نوع فعاليت

 

هاي انجمن

علمي و 

 فرهنگ

 انجمن

خانه و 

 مدرسه

ه اتحادي

يصنف  

انجمن 

 اسالمي
 بسيج

 شوراي

 محله

هيات 

امناي 

 مسجد

ي هاتشكل

 سياسي

 هايکانون

 فرهنگي

هاي انجمن

 خيريه

 صندوق

قرض 

هالحسن  

ن
 س

ساله 18-12  1/8  6/1  1 8/.  8/1 1  - 8/4  - ./8  ./4  2/1  

ساله 18-88  1 3/1  8/4  1/.  ./2  1 8/8  8/4  8/1  ./1  6/.  

ساله 4.-86  8/1  2/3  3/4  8 ./.  2/8  2/8  8/4  3/1  8/8  8/3  

ساله .1-6.  ./1  8/2  6/1  1 1/8  ./.  2/8  ./4  2/4  3/.  2/6  

سال .6باالي   - 1 - - - 8/8  2/6  - - 8/.  8/8  

س
 جن

3/1 مرد  8/.  1/1  . 2 . ./8  8/4  8 8/.  8/6  

./8 1 زن  6/4  2/1  8/.  2/4  8/4  1/4  1/1  8/1  ./.  

ت
ال

صي
 تح

./. - بي سواد  - - 2/4  ./1  2/8  - 8/4  6/8  1/.  

8/4 ابتدايي  8/.  6/4  8/1  ./1  ./8  ./.  8/4  ./4  ./.  8/.  

3/1 متوسطه   ./.  1/1  8/.  8/8  8/1  3/8  1/4  8 ./.  3/8  

3/. عالي  ./14  8/8  2/2  8/16  ./.  ./.  3/4  6/6  ./.  8/18  

ت
 وضع فعالي

8/8 شاغل  6/3  8/1  2/8  2/.  ./.  ./8  ./4  8/1  8/6  ./2  

./. دانشجو  - - 8 18 ./.  8 - ./.  - 8 

8/8 محصل  8/8  1/1  8/.  8/.  ./4  8/4  ./4  . ./4  8/1  

4/. خانه دار  8/8  8/4  3/4  1 1 8/4  - 8/4  8 1/.  

1/. - - - داراي درآمد  6/6  6/8  8/14  - - ./1  6/6  

ت تاه
وضعي

ل
 

1/. داراي همسر  ./3  8/4  ./1  3/8  8/8  . 8/4  ./1  8/.  3/6  

8/1 - بدون همسر  - 8/1  . - . - - 8/1  8/.  

6/1 مجرد  1 3/4  8/.  1/11  6/4  8/1  1/4  8/8  8/4  2/8  

 

 )الف(: مشاركتي سياسي 

ميزان مشاركت سياسي در استان اردبيل براساس انتخابات شوراهاي اسالمي ، خبرگـان 

رهبري، رياست جمهوري و مجلس شوراي اسالمي مورد بررسي قرار مي گيرد. با توجه به اينكه 
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به استان تبديل شد، آمارهاي مشاركت سياسـي در ايـن اسـتان بـه دوره  1332اردبيل از سال 

 زماني پس از مقطع ذكر شده مربوط مي باشد.

 
هاي اول ، دوم ، سوم در استاننتايج شمارش آراء انتخابات شوراهاي اسالمي دوره (:  8-.1جدول )   

 نام استان رديف
تعداد 

انشهرست  

جمعيت واجد 

 شرايط

کل آراء 

 مأخوذه
 درصد

 کل آراء باطله

 مأخوذه
 درصد

تاريخ 

 برگزاري

.84/3 8168.2 6861.2 8 اردبيل )دوره اول ( 1  8612 84/4  3/18/33  

86/68 8.38.. 628882 8 اردبيل )دوره دوم ( 8  .882 88/4  8/3/21  

44/62 ...828 288184 8 اردبيل )دوره سوم ( .  182.6 84/8  8./1/28  

 

در استانو چهارم هاي  سوم دوره خبرگان رهبري  شمارش آراء انتخاباتنتايج  (: 8-.1جدول )    

 نام استان رديف
تعداد 

انشهرست  

جمعيت واجد 

 شرايط

کل آراء 

 مأخوذه
 درصد

 کل آراء باطله

 مأخوذه
 درصد

تاريخ 

 برگزاري

../.1 88388. 3.18.8 8 اردبيل )دوره سوم ( 1  1288 83/4  -/2/33  

84/66 .88218 818261 8 اردبيل )دوره چهارم ( 8  .432. 1./8  8./8/28  

 

در استانهفتم ، هشتم و نهم هاي دوره رياست جمهوري  نتايج شمارش آراء انتخابات (:8-18جدول )     

 نام استان رديف
تعداد 

انشهرست  

جمعيت واجد 

 شرايط

کل آراء 

 مأخوذه
 درصد

 کل آراء باطله

 مأخوذه
 درصد

تاريخ 

 برگزاري

ه هفتم (اردبيل )دور 1  8 622188 .2.188 .6/34  86.8 88/4  8/./36  

44/82 63288. 246686 8 اردبيل )دوره هشتم ( 8  882. 18/1  12/./24  

.18/8 88136. .84138 8 اردبيل )دوره نهم ( .  1648. 86/.  83/./2.  

 

در استانم و نهم هفتم ، هشتهاي دورهمجلس شوراي اسالمي  نتايج شمارش آراء انتخابات (: 8-16جدول )    

 نام استان رديف
تعداد 

انشهرست  

جمعيت واجد 

 شرايط

کل آراء 

 مأخوذه
 درصد

 کل آراء باطله

 مأخوذه
 درصد

تاريخ 

 برگزاري

6/34. 48..6. 664444 8 اردبيل )دوره هفتم ( 1  ..11 3./4  12/18/3.  

6/34. 888868 3.8.13 8 اردبيل )دوره هشتم ( 8  81.8 .1/4  88/11/32  

دبيل )دوره نهم (ار .  8 281633 .838.. 36/88  1.64. 3./8  1/18/28  

 

 

( ، در سـه دوره انتخابـات شـوراهاي 2-13( الـي )2-13براساس آمار جداول شماره ) 

 2/34مربوط مي شود كـه  1333اسالمي ، بيشترين ميزان مشاركت مردم به دوره اول در سال 

داشته اند. در دوره دوم ايـن انتخابـات در  درصد از واجدين شركت در انتخابات در آن شركت

درصد از واجدين شرايط در  23/33درصد كاهش داشته و  34/5، ميزان مشاركت  1351سال 

، شـاهد افـزايش ميـزان  1353انتخابات در آن شركت كرده اند. امـا در دوره سـوم در سـال 

انتخابات كاهشي معادل با  هستيم ، هر چند در مقايسه با دوره اول اين 34/2مشاركت به ميزان 

 درصد مشاهده مي شود. 2/3



لاردبی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان                                        سازمان برنامه و بودجه کشور                        

 237

درصـد از واجـدين  14/44،  1333در دوره سوم انتخابات خبرگـان رهبـري در سـال 

شركت در انتخابات درآن شركت كردند، كه اين ميزان در دوره سوم انتخابات مذكور در سـال 

 درصد رسيده است. 3/33درصد افزايش به  33/22با1353

درصد  1333،33/34فتم انتخابات رياست جمهوري در استان اردبيل در سال در دوره ه

 33/12با  1354از واجدين شرايط در انتخابات شركت كردند. اين ميزان در دوره هشتم به سال

درصد تنزل پيـدا كـرد. نسـبت مـذكور در دوره نهـم انتخابـات رياسـت  35درصد كاهش به 

درصد نسبت بـه دوره هفـتم بـه  21/13وره قبل و درصد كاهش نسبت به د 53/3جمهوري با 

درصد رسيد. در واقع ، در انتخابات رياست جمهوري شـاهد رونـدي رو بـه كـاهش در  13/34

 ميزان مشاركت مردم استان اردبيل در سه دوره اخير انتخابات رياست جمهوري هستيم.

ات مجلس شوراي ميزان مشاركت مردم استان اردبيل در دوره هاي هفتم و هشتم انتخاب

درصـد بـوده اسـت كـه ايـن  33/34با نسبتي برابر معادل  1335و  1334اسالمي در سالهاي 

 درصد رسيده است. 33/33درصد كاهش به  3/14نسبت در دوره نهم انتخابات مذكور با 

همان گونه كه مالحظه مي گردد، روند مشاركت سياسي مردم اسـتان اردبيـل بـه جـز 

تواند ري در ساير موارد با كاهشي نسبي مواجه بوده است كه از يك سو ميانتخابات خبرگان رهب

هاي سياسـي نيرومنـد تواند نشانگر فقدان تشكلناشي از دلزدگي سياسي باشد و از ديگر سو مي

 كنندگان باشد. در هر صورت اين امر نياز به بررسي جداگانه دارد.براي بسيج مشاركت

حـزب و گـروه سياسـي در اسـتان  13در حال حاضـر  براساس آخرين آمار اعالم شده

هاي سياسي و اردبيل داراي پروانه فعاليت استاني هستند. محور عمده فعاليت اين احزاب و گروه

مورد از آنهـا در شهرسـتان اردبيـل فعاليـت دارنـد و پـس از آن خلخـال و  13صنفي است و 

ارند. جبهه مشاركت اسالمي با سه شـعبه مورد و كوثر و مغان با يك مورد قرار د2آباد با پارس

هاي سياسي اسـتان در شهرستان هاي اردبيل ، خلخال و كوثر بيشترين حضور در احزاب و گروه

را دارد. پس از آن حزب اسالمي كار با دو شعبه در اردبيل و پارس آباد ، حزب مردم ساالري، 

شعبه در شهرستان اردبيل فعاليـت  دو شعبه در اردبيل و مغان و مجمع اسالمي فرهيخگان با دو

دارند. نكته جالب اين كه حزب ترقي ايران در كل استان تنها داراي يـك شـعبه در شهرسـتان 

خلخال است. همين حالت در مورد حزب همبستگي ايران اسالمي صدق مـي كنـد كـه فقـط در 

 شهرستان پارس آباد شعبه دارد.

و گروهي هستند كه به شكل اختصاصـي جامعه زينب و مجمع اسالمي بانوان دو تشكل 

در حيطه بانوان فعاليت مي كنند. ساير احزاب و گروه ها عبارتند از : جامعه اسـالمي كـارگران ، 

جبهه موتلفه اسالمي ، جامعـه مهندشـين مشـاور ، كـانون بازنشسـتگان صـدا و سـيما ، كـانون 
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وختگـان اسـتان اردبيـل، بازنشستگان شركت مخابرات ايران و كـانون دانشـجويان و دانـش آم

 هاي غيردولتي و تشكل هاي مردم نهاد در استان اردبيل .سازمان

سازمان و تشكل غيـر دولتـي  45براساس آخرين آمار اعالم شده از استانداري اردبيل، 

هاي فعاليتي گوناگون در سطح استان اردبيل مشغول به كار هستند. گستره فعاليت ايـن در زمينه

ل ها بسيار متنوع است، اما در مقوله بندي كلي ، بسياري از آنان را مي تـوان از سازمانها و تشك

 نظر موضوع فعاليت ذيل مقوله فرهنگي و اجتماعي قرار داد. 

(، فهرست اين سازمانها و تشكل ها براسـاس پـنج محـور، نـام 2-13در جدول شماره )

مجوز وسال تاسـيس يـا اخـذ  تشكل يا سازمان موضوع فعاليت، محدوده فعاليت ، مرجع صدور

دهد كه بـيش از بندي داده ها براساس موضوع  فعاليت نشان ميپروانه مالحظه مي شود. مقوله

هاي مردم نهاد در اسـتان اردبيـل در حيطـه فرهنگـي و سازمانهاي غيردولتي و تشكل دو سوم 

محيطي ، ورزشي،  اجتماعي فعاليت دارند و ساير سازمانها و تشكل ها در حيطه موضوعات زيست

صنعتي وعلمي، بهداشت و سالمت و حمايتي و خيريه فعاليت مي كنند. از نظر محدوده فعاليـت، 

درصـد در محـدوده ملـي و  3/3المللـي، ها در محدوده بيندرصد از سازمان ها و تشكل 3/14

ز از درصد در محدوده استاني فعاليت دارند. نيمي از سـازمانها و تشـكل هـا داراي مجـو 2/53

سازمانهاي ملي جوانان هستند و نيم ديگر مرجع صـدور مجوزشـان وزارت كشـور و اسـتانداري 

ها ، گروه هاي درصد از اين سازمانها وتشكل 34است. اين موضوع نشان مي دهد كه حداقل در 

 مخاطب و فعاالن سازمان را جوانان تشكيل مي دهند.
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هاي مردم نهاد در استان اردبيلو تشكل(: فهرست سازمانهاي غيردولتي  8-13جدول)    

 موضوع فعاليت نام تشكل يا موسسه رديف
محدوده 

 فعاليت
 مرجع صدور مجوز

ا سال تاسيس ي

 اخذ پروانه

يفرهنگي ـ اجتماعي ـ زيست محيط جمعيت طايه داران جوان 1  1.38 سازمان ملي جوانان استاني 

ييست محيطفرهنگي ـ اجتماعي ـ ز انجمن مهر و اميد جوان 8  * سازمان ملي جوانان استاني 

 * سازمان ملي جوانان استاني فرهنگي ـ اجتماعي ـ توزيستي  انجمن ميترا .

 جمعيت جوانان فرهيخته .
فرهنگي ـ اجتماعي ـ هنري ـ 

 ورزشي
 * سازمان ملي جوانان بين المللي

 * سازمان ملي جوانان ملي تئاتر و موسيقي انجمن جوانان اديب 8

 * سازمان ملي جوانان استاني فرهنگي ـ اجتماعي ـ هنري انجمن سبا 6

يفرهنگي ـ اجتماعي ـ زيست محيط انجمن طرفداران زندگي سبز 3  * سازمان ملي جوانان استاني 

 * سازمان ملي جوانان بين المللي  پژوهشي ـ فرهنگي و اطالع رساني موسسه فرهنگي دارالحكمت 2

وانانجمن ايران آراي ج 8  * سازمان ملي جوانان بين المللي تخصصي، صنعتي، زيست محيطي 

 * سازمان ملي جوانان استاني تحقيقي ـ پژوهشي انجمن جوانان پويش 14

 1.21 سازمان ملي جوانان استاني اجتماعي ـ فرهنگي موسسه دختران آفتاب 11

يفرهنگي ـ اجتماعي ـ زيست محيط کانون تفكر سبز 18 ن ملي جوانانسازما استاني   * 

يطيپژوهشي ـ تحقيقاتي ـ زيست مح انجمن مديران انديشه سبز .1  * سازمان ملي جوانان استاني 

  سازمان ملي جوانان استاني اجتماعي ـ فرهنگي کانون نينوا .1

ياجتماعي ـ فرهنگي ـ زيست محيط کانون شفق 18   سازمان ملي جوانان استاني 

ياعي ـ فرهنگي ـ زيست محيطاجتم جمعيت راهبرد جوان 16   سازمان ملي جوانان بين المللي 

  سازمان ملي جوانان استاني ورزشي ـ مذهبي  کانون جوانان ساواالن 13

ي فرهنگي ـ اجتماعي ـ زيست محيط موسسه تايماز 12  1.28 سازمان ملي جوانان استاني 

ي فرهنگي ـ اجتماعي ـ زيست محيط جمعيت همياران سبز 18 المللي بين    سازمان ملي جوانان 

  سازمان ملي جوانان ملي فرهنگي ـ اجتماعي ـ پژوهشي  انجمن ايران آذر 84

  سازمان ملي جوانان استاني فرهنگي ـ اجتماعي ـ توريستي انجمن دوستداران سالمت  81

يفرهنگي ـ اجتماعي ـ زيست محيط موسسه انشان آذربايجان 88 نسازمان ملي جوانا استاني    

 * سازمان ملي جوانان ملي پژوهشي ـ مذهبي ـ فرهنگي انجمن کارآفرينان ساواالن .8

 .1.2 سازمان ملي جوانان استاني فرهنگي ـ اجتماعي ـ زنان  انجمن حاميان سبز بوالخالر .8

 حمايتي ـ خيريه  انجمن حمايت از بيماران تاالسمي 88
استانداري ـوزارت  استاني

 کشور
1.2. 

جذاميجمن حمايت ازبيماران سل وان 86  حمايتي ـ خيريه 
استانداري ـوزارت  استاني

 کشور
1.2. 

83 
هاي کانونهاي هماهنگي تشكل

 کشاورزي
 کشاورزي ـ صنعتي 

استانداري ـوزارت  استاني

 کشور
1.28 

 زنان ـ اجتماعي و حقوقي  انمجن حقوق زنان 82
استانداري ـوزارت  استاني

 کشور
1.2. 

رابطين بهداشت و سالمت جمعيت 88  بهداشت و سالمت 
استانداري ـوزارت  استاني

 کشور
1.2. 

متمرکز توسعه اجتماعي و ارتقاي سال 4.  بهداشت و سالمت 
استانداري ـوزارت  استاني

 کشور
1.28 

ي روزنامه نگراي ـ فرهنگي ـ اجتماع انجمن روزنامه نگاران ايران ما 1.  
استانداري ـوزارت  استاني

 کشور
1.28 

ادانجمن خيريه سيدالشهدا پارس آب 8.  حمايتي ـ خيريه  
استانداري ـوزارت  استاني

 کشور
1.28 

انانجمن دوستداران طبيعت آذربايج ..  زيست محيطي 
استانداري ـوزارت  استاني

 کشور
1.28 
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هاي مردم نهاد در استان اردبيل(: فهرست سازمانهاي غيردولتي و تشكل  8-13جدول) ادامه   

 موضوع فعاليت نام تشكل يا موسسه رديف
محدوده 

 فعاليت
 مرجع صدور مجوز

ا سال تاسيس ي

 اخذ پروانه

 اجتماعي ـ فرهنگي موسسه ايران آذر  ..
استانداري ـوزارت  استاني

 کشور
1.28 

 فرهنگي ـ تحقيقاتي  موسسه سايه 8.
استانداري ـوزارت  استاني

 کشور
1.28 

ـ مذهبي  فرهنگي موسسه شمس جاويد 6.  
استانداري ـوزارت  استاني

 کشور
1.28 

نموسسه فرهنگ و توسعه ايران زمي 3.  فرهنگي ـ اجتماعي  
استانداري ـوزارت  استاني

 کشور
1.26 

 فرهنگي ـ ورزشي انجمن ورزشي ؟؟ 2.
استانداري ـوزارت  استاني

 کشور
1.26 

وري ـ اطالع رسانيبهره انجمن راهكار 8.  استاني 
ـوزارت استانداري 

 کشور
1.26 

ل اردبيـ استاني فرهنگي ـ اجتماعي ـ زنان کانون فرهنگي اجتماعي زنان 4.  * * 

ناستاني ـ  نمي فرهنگي ـ اجتماعي ـ زنان کانون فرهنگي اجتماعي زنان 1.  * * 

 * * استاني ـ نير فرهنگي ـ اجتماعي ـ زنان کانون فرهنگي اجتماعي زنان 8.

تماعي زنانکانون فرهنگي اج ..  فرهنگي ـ اجتماعي ـ زنان 
 استاني ـ پارس

 آباد
* * 

 فرهنگي ـ اجتماعي ـ زنان کانون فرهنگي اجتماعي زنان ..
 استاني ـ بيله

 سوار
* * 

 * * استاني ـ گرمي فرهنگي ـ اجتماعي ـ زنان کانون فرهنگي اجتماعي زنان 8.

زنانفرهنگي ـ اجتماعي ـ  کانون فرهنگي اجتماعي زنان 6.  * * استاني ـ خلخال 

 * * استاني ـ کوثر فرهنگي ـ اجتماعي ـ زنان کانون فرهنگي اجتماعي زنان 3.

.2 
 کانون فرهنگي اجتماعي زنان

 فرهنگي ـ اجتماعي ـ زنان
ين استاني ـ مشك

 شهر
* * 

 * اطالعات موجود نيست.

 

شان حاكي از اين است نگاهي به تاريخچه تاسيس اين سازمانها و سال اخذ پروانه فعاليت

داران كه در مورد سازمانهايي كه داده مذكور ذكر شده است ، به جز يك مورد ـ جمعيت طاليه

شروع به فعاليت  54ها در دهه است، كليه سازمانها و تشكل 1333جوان ـ كه سال تاسيس آن 

هايي كه اطالعـات اند. اگر اين فرض بعيد در نظر گرفته شود كه تمامي سازمانها و تشكل كرده

و قبل از آن فعاليت خـود را  34مربوط به سال تاسيس و اخذ مجوز آنها ذكر نشده است ، دهه 

آغاز كرده اند. براساس همين فرض مي توان عنوان كرد كه بيش از يـك سـوم  از سـازمانهاي 

ن و تشكيل شده اند. اين موضوع حاكي از رونـد شـتابا 1354درصد ( در دهه  3/33غيردولتي )

هاي سرمايه اجتماعي و جامعه مـدني اسـت. بـه عبـارت گيري يكي از شاخصهرو به رشد شكل

ديگر روند مذكور نشان مي دهد كه به تعبير انديشمندان اجتماعي عرصـه عمـومي و فضـاهاي 

مياني جامعه كه در حد فاصل حيطه خصوصي و دولتي قرار دارند ، روبه گسـترش هسـتند و در 

 هاي جديد به گونه اي چشمگير مشخص است.لاين روند سهم نس
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 : ارزش هاي اجتماعي و اخالقي 8-8-8-.

هاي مهم سرمايه اجتماعي ، ارزش هاي اجتماعي و اخالقي هسـتند كـه از جمله شاخص

متناسب با فرهنگ هر جامعه ممكن است در برخي موارد از نظر مصداق متفـاوت باشـند. امـا ، 

بسـياري از صـاحبنظران و پژوهشـگران سـرمايه اجتمـاعي اسـت ،  آنچه كه تقريباً مورد اجماع

عبارتند از : تالش و جديت ، گذشت ، امانت داري، انصاف ، خيرخواهي و كمكـن بـه ديگـران ، 

صداقت و راستگويي و پاي بندي و تعهد به قول و قرار . الزم به يادآوري است كه اين شـاخص 

زش ها و نگرش هاي ايرانيان ، موج اول كه در سال ملي ار و معرف هاي آن از گزارش پيمايش

به چاپ رسيده است استخراج شده اند و ناظر به سنجش نگرش شهروندان نمونه مراكـز  1351

استانهاي كشور است. در ادامه گزارش ، آمار مربوط به هريك از معرف هاي شاخص نگرش به 

با ميانگين مراكز استان در كـل كشـور هاي اجتماعي و اخالقي در اردبيل ارائه مي شود و ارزش

 مقايسه مي شود.

 

 )الف(: ت ش وجديت 

 3/13در مورد اين مسئله كه تالش وجـديت تاچـه انـدازه در بـين مـردم رواج دارد، 

درصـد معـرف  1/33درصد از شهروندان نمونه شهرستان اردبيل اشاره به ميزان كم كرده اند. 

درصد نيز ميزان اين معـرف را زيـاد دانسـته انـد. در  3/45مذكور را در حد متوسط داشته و 

هاي كل مراكز استانهاي كشور تفاوت هايي در نسبت هاي كم وزياد بين اردبيل مقايسه با نسبت

و كل كشور مالحظه مي شود. ميانگين نسبت كساني كه اعتقاد به رواج زياد جديت و تـالش در 

درصد كمتر از ميزان مشابه در شهرستان اردبيل  5ميان مردم دارند در سطح كل مراكز استانها 

 است.
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اي در شهرستان اردبيل(: نگرش نسبت به رواج تالش و جديد در جامعه به تفكيک متغيرهاي زمينه  8-12جدول)   

 متغير

 نگرش

 تاهل فعاليت سواد سن جنسيت

18-88 زن مرد  .8-.4 به باال 84  يعال ديپلم متوسطه ابتدايي بي سواد  تهبازنشس محصل خانه دار بيكار شاغل   متاهل مجرد 

1/12 کم  ./18  8/81  ./18  3/14  8/11  1. ./84  8/84  1. 1. 2/18  6/11  ./.8  8/12  8/8.  8/1.  

8./. متوسط  2/..  8/.4  2/88  ./88  2/8.  ./..  ./.1  1/.8  3/.8  ./.6  8/.2  8/..  8/.6  1/8  ./.1  6/.1  

6./. زياد  2/.8  6/.2  8/83  64 ./6.  3/8.  ./.2  ./.3  ./.1  6/.8  1/.6  ./88  ./.1  3/38  ./.8  8/88  

4.8/4 آماره  883/4  121/4-  134/4  183/4  

سطح 

 معناداري
6.2/4  44 441/4  444 444 
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بررسي روابط ميان نگرش نسـبت بـه رواج تـالش وجـديت در جامعـه بـا متغيرهـاي 

ني ، سواد ، وضع فعاليـت و اي حاكي از اين است كه نگرش مذكور بر حسب گروه هاي سزمينه

وضع تأهل داراي تفاوت آماري معناداري است. براين اساس ، افزايش سـن بـا افـزايش ميـزان 

درصد از افراد متعلق به  3/35نگرش مثبت به رواج معرف مذكور ارتباط دارد. به گونه اي كه 

يـن نسـبت بـا سال معتقد به رواج زياد تالش و جديت درجامعه هسـتند ، ا 13-23گروه سني 

سـاله  34درصد و در گروه سني  3/33ساله به  34-43درصد افزايش در گروه سني  24حدود 

 درصد مي رسد. در مورد سواد ، رابطه برعكس گروه سني است. 34و باالتر به 

يابـد ، از براساس نسبت هاي مندرج در جدول ، هرچه ميـزان تحصـيالت افـزايش مي

زياد تالش و جديت در جامعه دارند ، كاسته مـي شـود. نسـبت  نسبت افرادي كه باور به رواج

درصد است. ولي با كاهش ميزان تحصيالت،  3/41مذكور در ميان افراد داراي تحصيالت عالي 

اي بجز در ميان پاسخگويان داراي تحصيالت متوسطه، نسبت مذكور افزايش مي يابد، بـه گونـه

رسد. از نظر وضع فعاليـت نيـز تفـاوت درصد مي 4/34سواد اين نسبت به كه در ميان افراد بي

آماري معناداري ميان پاسخگويان اردبيلي در مورد نگرش نسـبت بـه رواج تـالش وجـديت در 

 3/32اي كه مالحظه مي گردد، دو سوم   از پاسـخگويان بازنشسـته )جامعه وجود دارد. به گونه

معه دارند. پس از آن بيشترين ميزان درصد ( در حد زياد اعتقاد به رواج تالش و جديت در جا

درصـد و  1/43درصد، بيكاران با  3/43درصد ، افراد شاغل با  3/33به پاسخگويان خانه دار با 

درصد تعلق دارد. همچنين پاسخگويان متاهل بيش از افراد مجرد به  3/31اساتيد و محصالن با 

ف مذكور در حد زياد در جامعـه رواج تالش وجديت باور دارند. نسبت كساني كه معتقدند معر

درصد از نسـبت مشـابه در ميـان  24درصد است كه حدود  2/33رواج دارد در ميان متاهلين 

پاسخگويان مجرد بيشتر است. به نظر مي رسد نگرش مذكور به نوعي فرافكنـي وضـعيت خـود 

ه هاي سـني پاسخگويان است و بر اين اساس افراد شاغل، متاهل ، داراي تحصيالت پايين و گرو

تر به دليل درگيري بيشتري با فعاليت هاي فيزيكي ، با حد بيشتري به رواج تالش وجديت پايين

 در جامعه دارند.

 

 ) ب (: گذشت 

در مورد رواج گذشت در بين مردم نيـز ماننـد معـرف پيشـين ـ تـالش وجـديت ـ 

اي كشور به اين مسئله شهروندان اردبيلي تا حدودي بيش از پاسخگويان نمونه كل مراكز استانه

درصد از شهروندان نمونه اردبيلي معتقدند كه گذشت بـه ميـزان زيـاد در  2/23اعتقاد دارند . 

جامعه رواج دارد، در حالي كه اين نسبت در ميان شهروندان نمونه كل مراكز اسـتانهاي كشـور 

 درصد است. 3/22
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اي در شهرستان اردبيله تفكيک متغيرهاي زمينهنگرش نسبت به رواج گذشت در جامعه ب(:  8-18جدول)   

 متغير

 نگرش

 تاهل فعاليت سواد سن جنسيت

18-88 زن مرد  .8-.4 به باال 84  تهبازنشس محصل خانه دار بيكار شاغل عالي ديپلم متوسطه ابتدايي بي سواد   متاهل مجرد 

../6 6. کم  .8 2/.8  ./.8  3/88  8/.4  .. 2/.1  2/.3  ./.8  2/.4  ./.8  2/..  ./.6  1/..  8/.2  

1./6 متوسط  .6 3/..  8/..  1/.8  3/..  88 8/..  .2 6/.8  ./.8  2/.6  ./.8  ./.8  ./.6  6/.8  2/..  

88/. زياد  ./88  8/8.  ./86  ./.8  6/.6  2/.4  1/81  ./84  6/18  ./88  ./88  ./.8  2/18  ./83  ./8.  2/86  

184/4 آماره  488/4  161/4-  423/4  4.6/4  

سطح 

 معناداري
486/4  21./4  448/4  .38/4  884/4  
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اي نشان بررسي رابطه ميان نگرش نسبت به رواج گذشت در اردبيل با متغيرهاي زمينه

مي دهد كه متغير مذكور با دو متغير جنسيت و سواد ارتباط معنادار دارد. بـراين اسـاس زنـان 

ي سواد در مقايسـه بيش از مردان باور به رواج گذشت در جامعه دارند و افراد با سواد كمتر و ب

 با افراد داراي تحصيالت باال و عالي نيز بيشتر به رواج گذشت در جامعه دارند.

 

 ) پ (: امانت داري

درصد از پاسخگويان نمونه در كل مراكز استان ها كه اعتقاد بـه رواج  23در مقايسه با 

اين امر معتقدنـد. در درصد به  31زياد امانت داري در جامعه دارند ، شهروندان نمونه اردبيلي 

اين مورد كه معرف مذكور كم در جامعه رواج دارد، تفاوتي ميان شهروندان نمونه اردبيلي با كل 

 مراكز استانهاي كشور به چشم نمي خورد.

( درج شده اند ، تنها متغير 2-24براساس آماره هاي محاسبه شده كه در جدول شماره )

در ارتباط با نگرش نسـبت بـه رواج امانـت داري دارد،  اي كه توزيع متفاوت و معناداريزمينه

اي كه نسبت هاي جدول نشان مي دهند ، نگرش زنان نسـبت بـه متغير جنسيت است. به گونه

 تر از مردان است.رواج امانت داري در جامعه مثبت
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ي در شهرستان اردبيل امانت داري در جامعه به تفكيک متغيرهاي زمينه ا (: نگرش نسبت به رواج8-84جدول)    

 متغير

 نگرش

 تاهل فعاليت سواد سن جنسيت

18-88 زن مرد  .8-.4 به باال 84  تهبازنشس محصل خانه دار بيكار شاغل عالي ديپلم متوسطه ابتدايي بي سواد   متاهل مجرد 

8./. کم  8/.1  1/.2  8/.3  8/.8  .4 ./.4  1/.3  8/.4  ./82  8/.1  3/.3  1/.8  3/.1  8/8.  8/.3  .2 

توسطم  8/88  ./.6  8/.4  2/.3  8/16  18 .. ./.8  1/88  1/.8  8/88  ./.4  1/.8  8/88  1/8  ./.8  ./.4  

88/. زياد  8/.8  8/.4  88 6/..  .1 6/86  8/83  ./.4  6/.8  3/82  1/88  2/.8  8/88  ./.6  3/88  6/.1  

188/4 آماره  488/4  448/4-  146/4  48./4  

سطح 

 معناداري
44./4  668/4  83./4  181/4  261/4  
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 ) ت (: انصاف 

درصد از پاسخگويان نمونه شهرستان اردبيل معتقدند كه ويژگي انصاف به عنوان  5/22

يك ارزش مقبول اجتماعي در جامعه زياد رواج دارد. اين نسبت در مقايسه با نسبت مشابه براي 

درصد بيشتر است و نشان ميدهدكـه در  2/3درصد است،  3/13كل مراكز استانهاي كشور كه 

 ين مورد نيز اردبيلي ها فراتر از ميانگين ملي قرار دارند.ا

در هيچ يك از متغيرهاي زمينه اي تفاوت معنـاداري از نظـر نگـرش نسـبت بـه رواج 

 انصاف در جامعه به چشم نمي خورد.
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لاي در شهرستان اردبيتفكيک متغيرهاي زمينهانصاف در جامعه به (: نگرش نسبت به رواج   8-81جدول)   

 متغير

 نگرش

 تاهل فعاليت سواد سن جنسيت

18-88 زن مرد  .8-.4 به باال 84  تهبازنشس محصل خانه دار بيكار شاغل عالي ديپلم متوسطه ابتدايي بي سواد   متاهل مجرد 

2/84 کم  8/..  6/.6  1/.8  .2 ./.8  6/8.  ./8.  2/.1  3/.8  2/84  84 1/.6  2/..  8/8.  ./.3  .2 

3/83 متوسط  .1 8/.8  6/68  3/86  ./..  8/88  8/83  8/..  2/..  8/.1  88 8/83  ./.8  1/8  8/.4  3/82  

81/. زياد  1/8.  8/81  ./8.  ./88  ./.4  1/8.  8/18  1/8.  6/18  3/13  88 3/86  2/18  ./.6  8/88  8/8.  

488/4 آماره  448/4  46./4-  488/4  416/4  

سطح 

 معناداري
.48/4  8../4  8.1/4  .38/4  8.8/4  
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 كمك به ديگ ان ) ث (: خي خواهي و

كمك به ديگران به عنوان يكي از معرفت هاي مهم براي نشان دادن ارزش هاي اخالقي 

و اجتماعي در هر جامعه محسوب مي گردد. يافته هـاي پيمـايش در مـورد ايـن معـرف نشـان 

درصد ( باور بـه رواج ارزش مـذكور در حـد  3/33دهد كه حدود يك سوم  از اردبيلي ها )مي

درصـد از ميـانگين مراكـز اسـتانهاي كشـور  3/2امعه دارند . اين نسبت به ميزان زيادي در ج

 آيد.بيشتر است، اما تفاوت محسوس و معناداري به شمار نمي

بررسي روابط ميـان متغيـر نگـرش نسـبت بـه رواج ارزش خيرخـواهي در جامعـه بـا 

نيز در ميان پاسخگويان اي نشان مي دهد كه متغير مذكور در گروه هاي سني و متغيرهاي زمينه

با سطح سواد مختلف تفاوت هاي معناداري دارد. براين اساس ، آماره مربوط به رابطه اين متغير 

با سن نشان ميدهدكه همبستگي معكوس، و البته در حد ضعيفي ميان دو متغير وجـود دارد، بـه 

اعي انـدكي كاسـته اين معنا كه با افزايش سن از ميزان نگرش مثبت به رواج ايـن ارزش اجتمـ

خورد. تا شود. در ميان پاسخگويان با تحصيالت مختلف نيز تفاوت هاي نامتوازني به چشم ميمي

سطح ديپلم ميزان نگرش مثبت به رواج اين ارزش اجتماعي با افزايش همراه است. اما در ميـان 

 پاسخگويان داراي تحصيالت عالي اين نسبت كاهش معناداري از خودنشان مي دهد.
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ايشهروندان نمونه اردبيلي نسبت به رواج خيرخواهي در جامعه به تفكيک متغيرهاي زمينه(: نگرش   8-88جدول)   

 متغير

 نگرش

 تاهل فعاليت سواد سن جنسيت

18-88 زن مرد  .8-.4  
به  84

 باال
تهبازنشس محصل خانه دار بيكار شاغل عالي ديپلم متوسطه ابتدايي بي سواد لمتاه مجرد   

8./1 کم  2/..  8/.1  3/.4  .. 1/.6  ./.4  6/.2  8/84  3/86  6/.8  1/.8  2/.8  8/88  ./.6  8/.1  ./.8  

1./8 متوسط  88 2/.4  .8 8. 6/81  ./82  8/86  .1 ./..  8/88  2/..  ./86  8/.6  ./83  8/.4  1/.4  

88/. زياد  1/.3  .2 ./83  .8 ./.8  8/.1  8/..  8/.2  8/82  8/83  8/.1  8/.3  ./..  ./.6  6/.3  3/.4  

4/.42 آماره  164/4-  18./4  422/4  428/4  

سطح 

 معناداري
136/4  418/4  413/4  ..3/4  16./4  
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 )ج (:  صداقت و راستگويي

متغير صداقت و راستگويي از جمله متغيرهـاي مهمـي اسـت كـه ارزش مبنـايي دارد و 

از جمله اعتماد  ها و شاخص هاي سرمايه اجتماعي ،تواندبه عنوان نمادي از وجود ساير معرفمي

ها باور به رواج اين ارزش اجتمـاعي و درصد از اردبيلي 1/24در نظر گرفته شود. در اين مورد ، 

درصد از ميانگين ملي مربـوط بـه مراكـز  3فرهنگي در حد زياد در جامعه دارند كه اين نسبت 

از ميـانگين  ها بيشتر است. به يك معنا، مي توان گفـت شـهروندان نمونـه اردبيلـي بـيشاستان

 استانهاي كشور اعتقاد به رواج صداقت و راستگويي در جامعه دارند.

( نشـان ميدهـد ، در هـيچ يـك از 2-23همانگونه كه ارقام مندرج در جـدول شـماره )

اي تفاوت معنـاداري از نظـر نسـبت نگـرش شـهروندان بـه ارزش صـداقت و متغيرهاي زمينه

 چشم نمي خورد. راستگويي و ميزان رواج آن در جامعه به
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ايشهروندان نمونه اردبيلي نسبت به رواج  ارزش صداقت و راستگويي در جامعه به تفكيک متغيرهاي زمينه(: نگرش  8-.8جدول)    

 متغير

 نگرش

 تاهل فعاليت سواد سن جنسيت

18-88 زن مرد  .8-.4 به باال 84  نه دارخا بيكار شاغل عالي ديپلم متوسطه ابتدايي بي سواد  تهبازنشس محصل   متاهل مجرد 

../. کم  8/..  1/..  ./..  ./.3  ./.6  3/.8  8/.8  ./..  ./.1  8/.1  ./..  .1 81 8/.8  ./..  8/.8  

8./. متوسط  2/.8  2/.4  ./.3  82 ./..  ./..  1/.1  ./.4  1/.8  ./.8  8/.8  6/..  86 8/12  8/.4  ./..  

.8/. زياد  8. 1/88  1/12  3/..  ./.4  84 ./8.  ./88  6/18  1/8.  3/8.  8/8.  8/88  ./.6  ./86  2/88  

446/4 آماره  4.8/4  43./4  431/4  4.8/4  

سطح 

 معناداري
881/4  883/4  313/4  388/4  881/4  
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 ) چ (: پاي بندي به قول و ق ار 

پاي بندي به قول و قرار از جمله مولفه هايي است كه بـاور و عمـل بـه آن مـي توانـد 

ژه در سطح خرد و اعتماد متقابل كنشگران باشد. مانند بسـياري از نشانگر احساس اعتماد ، به وي

ديگر معرف ها و شاخص هاي سرمايه اجتماعي در مورد متغير پاي بندي بـه قـول و قـرار نيـز 

درصـد  3/24شهروندان اردبيلي تا حدودي از ميانگين مراكز استانهاي كشور باالتر قرار دارنـد. 

شور اعتقاد دارند كه پاي بندي به قول و قرار به ميزان زيادي ازجمعيت نمونه مراكز استانهاي ك

درصد  2/24در جامعه رواج دارد، در حاليكه اين نسبت در بين شهروندان مورد مطالعه اردبيل 

 است.

تنها متغير زمينه اي كـه نشـان از وجودتفـاوت معنـادار در توزيـع نگـرش نسـبت بـه 

وضعيت تاهل است . به گونه اي كه مالحظه مي شـود متغيرهاي پاي بندي به قول و قرار دارد، 

افراد متاهل كمتر از افراد مجرد اعتقاد به رواج متغير مذكور در جامعه دارند. اما نمي توان تنهـا 

هاي متوسـط در دو گـروه به استناد مقايسه همين كميت قضاوتي قطعي كـرد . مقايسـه نسـبت

هل بيش از افراد مجرد به رواج پاي بندي و تعهد متاهلين و مجردين نشان مي دهد كه افراد متا

به قول و قرار در جامعه دارند. هر چند آماره گزارش شده نشان مي دهد كه شدت رابطه ميـان 

 دو متغير در حد ضعيف است.

به گونه اي كه مالحظه شـد در مـورد كليـه ارزش هـاي اجتمـاعي و اخالقـي نگـرش 

هـاي هارا فرافكنـي حالتمتوسط ملي است. اگر اين نگرشپاسخگويان نمونه اردبيلي مثبت تر از 

هاي ذهني و رفتاري پاسخگويان در نظر بگيريم ، مي توان اين نتيجـه را نيـز گرفـت كـه مقولـه

 مذكور به عنوان مولفه هاي سرمايه اجتماعي در اردبيل باالتر هستند.

عي در اردبيـل و هاي مربوط به ارزش هاي اخالقـي و اجتمـاجدول ذيل كه چكيده داده

كل مراكز استانهاي كشور است، همراه با آماره كي دو حاكي از اين است كه از هفت مقوله مورد 

اي معنادار متفاوت از ميزان استفاده در پنج مورد ميزان هاي مربوط به شهرستان اردبيل به گونه

يت بـيش از متوسط ملي است. شدت رابطه ها نشان مي دهد كه تفاوت در متغير تـالش وجـد

 ساير موارد است، اما در كليه موارد ، شدت رابطه ها در حد ضعيف ارزيابي مي شود.
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ايشهروندان اردبيلي نسبت به رواج  ارزش پاي بندي به قول و قرار در جامعه به تفكيک متغيرهاي زمينه(: نگرش    8-.8جدول)  

 متغير

 نگرش

 تاهل فعاليت سواد سن جنسيت

18-88 زن مرد  .8-.4 به باال 84  تهبازنشس محصل خانه دار بيكار شاغل عالي ديپلم متوسطه ابتدايي بي سواد   متاهل مجرد 

4./. کم  ./.8  ./.2  8/.2  8/.6  1/..  ./..  8/.8  3/.6  3/.6  2/..  8/.8  8/.1  3/.1  ./83  8/.2  8/..  

6./8 متوسط  3/.8  8/..  .8 8/.8  ./.4  3/.8  ./.2  8/.4  ./8.  6/..  8/.8  1/.8  ./.1  6/6.  ./.1  .6 

.8/. زياد  88 ./83  8/18  ./8.  8/88  8. 8/88  2/88  8/82  3/88  88 ./8.  1/83  1/8  8/.4  2/84  

4.6/4 آماره  421/4-  481/4  43./4  146/4  

سطح 

 معناداري
31./4  848/4   344/4  316/4  464/4  

 

 
کز استانهاي کشور هاي اجتماعي و اخالقي اردبيل با کل مرامقايسه شاخص ارزش(:   8-88جدول)   

 متغير

 نگرش

 انصاف امانت داري گذشت تالش و جديت
خيرخواهي و کمک به 

 ديگران
 پاي بندي به قول و قرار صداقت و راستگويي

رکل کشو اردبيل  کل کشور اردبيل  کل کشور اردبيل  کل کشور اردبيل  کل کشور اردبيل  کل کشور اردبيل  کل کشور اردبيل  

3/16 کم  1/86  2/.8  8/.3  .2 2/.2  3/.3  3/8.  ./.6  ./..  8/..  3/84  ./.1  1/.8  

8./1 متوسط  .. .. 8/88  .1 8/.8  8/88  6/88  8/.4  2/..  6/.8  ./.1  ./..  8/.3  

2./. زياد  ./.4  8/86  8/88  .1 86 2/88  6/16  8/..  2/.4  1/8.  1/12  8/8.  3/84  

11/82. آماره  182/18  1../3  .1/1.  88/.  32./1.  86./.  

رابطهشدت   18/4  42/4  46/4  42/4  48/4  48/4  48/4  

4/.4 444 444 معناداري  441/4  42/4  441/4  1./4  
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 : احساس آزادي و امنيت 8-8-8-.

هـا و نگـرش هـاي براي سنجش احساس آزادي و امنيت ، در طرح پيمايش ملي ارزش

و وجه انتقـاد ايرانيان به تفكيك پرسش هايي مطرح شده است. براي سنجش احساس آزادي ، د

هاي قانوني مورد سوال قرار گرفته است. در اين مورد از حكومت و آزادي فعاليت احزاب و گروه

كه مردم در شرايط فعلي تا چه اندازه مي توانند بدون ترس و نگراني از حكومت انتقـاد كننـد ، 

ر هـر دو مـورد تفاوتي بين پاسخگويان اردبيلي و كل مراكز استانهاي كشور مالحظه نمي شود. د

گيرند. حدود يك سوم  بـه گزينـه متوسـط نزديك به نيمي از پاسخگويان در مقوله كم قرار مي

اند و نزديك به يك چهارم  به گزينه زياد اشاره كرده اند. طبق آماره هـاي محاسـبه اشاره كرده

تاهـل بـا  اي، متغيرهاي سـن ، سـواد و وضـعشده در مورد رابطه اين متغير با متغيرهاي زمينه

احساس آزادي در انتقاد از حكومت رابطه دارند. بر اين اساس ، گروه سني جوانان از گروه سني 

ميان ساالن و سالخوردگان راديكال تر فكر مي كنند و افزايش سن به نظر مي رسد كه افـراد را 

تـرس از درصد از جوانان معتقدند در شرايط فعلي مي توان بدون  1/23محافظه كارتر مي كند. 

درصـد و بـا  1/13درصد كاهش در گروه ميان سـاالن بـه  3حكومت انتقاد كرد، اين نسبت با 

درصد تنزل يافته اسـت. آمـاره محاسـبه شـده و  3/14كاهش در گروه سالخوردگان به  2/11

جهت آن نيز حاكي از همبستگي معكوس ميان سني و نگرشي نسبت به احساس آزادي درزمينه 

است. در مورد تحصيالت با شدتي ضعيف بين نگـرش بـه احسـاس آزادي از  انتقاد از حكومت

انتقاد به حكومت و سواد همبستگي مثبت وجود دارد و افزايش تحصيالت به ميزاني اندک سبب 

تر نسبت به متغير مذكور مي شود. همچنين افـراد مجـرد در مقايسـه بـا افـراد نگرش راديكال

 احساس آزادي انتقاد از حكومت دارند. تري در قبالمتاهل گرايش راديكال

ها در مورد آزادي فعاليت احـزاب و گـروه هـاي قـانوني در مقايسـه بـا نگرش اردبيلي

درصد از پاسخگويان نمونه كـل مراكـز  3/32تر است. ميانگين كل مراكز استانها محافظه كارانه

نوني در كشور زيـاد اسـت، در استانها اعتقاد دارند كه امكان فعاليت آزاد احزاب و گروه هاي قا

 درصد است. 1/23حاليكه اين نسبت در ميان پاسخگويان اردبيلي 
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اينسبت به انتقاد از حكومت بدون ترس و نگراني و ارتباط آن با متغيرهاي زمينه(: نگرش  8-86جدول)    

 متغير

 نگرش

 تاهل فعاليت سواد سن جنسيت

18-88 زن مرد  .8-.4 به باال 84  تهبازنشس محصل خانه دار بيكار شاغل عالي ديپلم متوسطه ابتدايي بي سواد   متاهل مجرد 

2./3 کم  1/.8  .8 2/83  3/88  64 8/82  1/.3  8/..  ./8.  3/.3  ./.3  8/8.  6/.4  8/.8  ./.4  1/8.  

4./. متوسط  2/83  2/.1  1/8.  ./.8  86 8/8.  8/..  2/.4  1/86  2/.8  2/.4  8/8.  ./.1  8/.8  .8 8/83  

8./1 81 زياد  1/86   1/18  8/1.  1. ./13  ./88  ./8.  6/18  8/18  2/81  6/88  1/82  1/8  6/83  3/12  

4.1/4 آماره  182/4-  1.2/4  483/4  1.2/4  

سطح 

 معناداري
333/4  448/4  446/4  .4./4  442/4  

 

اينسبت به آزادي فعاليت احزاب و گروه هاي قانوني و ارتباط آن با متغيرهاي زمينه(: نگرش   8-83جدول)   

 متغير

 نگرش

 تاهل فعاليت سواد سن جنسيت

18-88 زن مرد  .8-.4 به باال 84  تهبازنشس محصل خانه دار بيكار شاغل عالي ديپلم متوسطه ابتدايي بي سواد   متاهل مجرد 

../3 کم  ./82  2/8.  ./.8  ./.8  8/.8  1/.8  88 1/8.  2/.3  6/.3  2/83  1/.1  86 8/88  8/8.  6/.6  

4./8 متوسط  6/..  ./..  ./.8  6/.8  ./.8  ./.8  ./.1  3/.8  ./..  8/.4  8/.2  3/.8  3/.8  3/66  ./.8  ./.8  

1/88 زياد  83 8/.4  ./81  12 8/18  3/88  3/88  8/.3  2/13  8/88  ./..  8/8.  ./.1  1/11  8/..  2/84  

468/4 آماره  184/4  148/4  148/4  133/4  

سطح 

 معناداري
..8/4  411/4  46./4  .82/4  441/4  
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هاي سني در نحوه نگرش نسبت به آزادي ول فوق نشان مي دهد كه گروهآمارهاي جدا

ساله هـا ( در  13-23هاي قانوني با يكديگر تفاوت معنادار دارند. جوانان )فعاليت احزاب و گروه

تري نسبت به وجـود قياسي با دو گروه سني ديگر ، يعني ميان ساالن و سالخوردگان نگرش مثب

درصـد از جوانـان معتقدنـد كـه امكـان  3/34هاي قانوني دارنـد. روهآزادي فعاليت احزاب و گ

و در  4/21فعاليت آزادي و احزاب و گروه هاي قانوني زياد است، اين نسـبت در ميـان سـاالنه 

درصد است. افزون براين ، افراد مجرد بيش از افراد متاهل داراي نگرش مثبت  15سالخوردگان 

درصد از افراد مجرد معتقدند احـزاب  3/34قانوني هستند.  هاينسبت به آزادي احزاب و گروه

هاي سياسي دارد آزادي زيادي براي فعاليت هستند. در حالي كه ايـن نسـبت بـه افـراد و گروه

درصد است. بنابراين در اين مورد مي توان نتيجه گرفت كه جوانـان افـراد مجـرد  5/24متاهل 

 رند. تري نسبت به آزادي سياسي دانگرش راديكال

پس از احساس آزادي كه در دو وجه مورد بررسي قرار گرفت به بحث درباره احساس 

پردازيم . اين دو متغير با امنيت در سـرمايه گـذاري اقتصـادي و امنيت اقتصادي و اجتماعي مي

 احترام به آبرو و حيثيت افراد در جامعه مورد اندازه گيري قرار گرفته اند.

جمعيـت نمونـه شـهر اردبيـل معتقدنـد كـه امنيـت بـراي درصد از شهروندان  2/34

( باال است . اين نسبت در 1354گذاري در كار و فعاليت هاي اقتصادي در شرايط فعلي )سرمايه

 4/23درصد از اردبيل كمتر است. از طرف ديگر  3/3درصد است كه  3/25كل مراكز استانها 

ت هاي اقتصادي را پرخطر مي دانند كه اين درصد از شهروندان اردبيلي سرمايه گذاري در فعالي

ها با توجه بـه آمـاره درصد كمتر است. اين تفاوت 1/5كل استانها  نسبت در مقايسه با ميانگين

تـوان درصد اطمينان معنادار اسـت و مي 3/33در سطح  Sig=  444/4و   2X=  333/13دو كي

اردبيلي از ميانگين ملي باالتر اسـت.  اذعان نمود كه احساس امنيت اقتصادي در ميان شهروندان

اي هيچ گونه بررسي روابط پيوستگي و همبستگي ميان احساس امنيت سياسي با متغيرهاي زمينه

 تفاوتي را نشان نمي دهد.

درصد از شهروندان اردبيلي به اين باورند كه آبرو و حيثيت افـراد در جامعـه در  5/32

ي شود كه اين نسبت در مقايسه با ميانگين كل مراكـز شرايط فعلي در حد زياد محترم شمرده م

درصد باالتر است. اين تفاوت با توجه به آمـاره كـي دو محاسـبه شـده و  5/14استانهاي كشور 

( معنادار است و شدت رابطه نيز بـه ميـزان  2X=  311/23و  Sig=  44/4درجه معناداري آن )

 است.  12/4
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ايسي شهروندان اردبيلي به تفكيک متغيرهاي زمينهاحساس امنيت سيا(:    8-82جدول)  

 متغير

 نگرش

 تاهل فعاليت سواد سن جنسيت

18-88 زن مرد  .8-.4 به باال 84  تهبازنشس محصل خانه دار بيكار شاغل عالي ديپلم متوسطه ابتدايي بي سواد   متاهل مجرد 

1/82 کم  6/.4  2/82  8/.1  3/86  8/86  3/.8  ./88  ./88  2/..  6/8.  8/82  ./.1  3/..  ./83  2/86  8/.4  

8./3 متوسط  .3 8/.8  ./..  ./..  2/.1  3/.8  6/.8  3/.6  .3 8/.6  8/.3  6/..  .4 ./.6  3/.8  8/..  

6./8 زياد   8/.8  8/.1  8/.8  .4 6/.1  6/..  .8 .2 ./82  8/.2  6/..  1/..  ./88  ./.6  8/..  6/..  

4.4/4 آماره  4.8/4  44./4  436/4  481/4  

سطح 

 معناداري
668/4  ..3/4  888/4   638/4  883/4  

 

 
اياحساس امنيت اجتماعي )حفظ آبرو و حيثيت افراد در جامعه ( به تفكيک متغيرهاي زمينه(:    8-88جدول)  

 متغير

 نگرش

 تاهل فعاليت سواد سن جنسيت

18-88 زن مرد  .8-.4 به باال 84  تهزنشسبا محصل خانه دار بيكار شاغل عالي ديپلم متوسطه ابتدايي بي سواد   متاهل مجرد 

.1/. کم  ./18  8/18  8/18  8/3  2/3  14 ./16  8/1.  ./8.  ./18  1/8  8/14  8/81  8/12  8/18  6/11  

6/88 متوسط  8/88  3/88  8/81  3/8.  ./88  8/12  8/86  1/8.  1/.1  6/88  8/.1  ./84  8/88  8/12  ./88  8/8.  

1/64 زياد  1/68  8/82  ./66  ./62  8/68  2/31  8/83  68 ./..  68 3/88  2/62  8/88  6/6.  2/82  8/6.  

488/4 آماره  1.8/4  841/4  118/4  431/4  

سطح 

 معناداري
84./4  4.6/4   441/4  186/4  824/4  
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اي نشـان مـي دهـد كـه بررسي روابط ميان احساس امنيت اجتماعي با متغيرهاي زمينه

روه هاي داراي متغير مذكور فقط با ميزان تحصيالت داراي رابطه معنادار است. براين اساس ، گ

تحصيالت كمتر ـ بي سواد و ابتدايي ـ در مقايسه با گروه هاي داراي تحصيالت باالتر ، به ويـژه 

با پاسخگويان داراي تحصيالت عالي ، احساس امنيت اجتماعي بيشتري مي كنند. دو گروه داراي 

افـراد در  درصد اعتقـاد دارنـد كـه حرمـت 34تحصيالت ابتدايي و فاقد سواد به ميزان حدود 

جامعه به ميزان زيادي رعايت مي شود در حالي كه همين نسـبت در ميـان پاسـخگويان داراي 

 درصد است. 4/44تحيالت عالي 

 



اردبیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان                                        سازمان برنامه و بودجه کشور                        

 261

  

 
 

 

مقايسه احساس آزادي و امنيت در ميان شهروندان اردبيلي با ميانگين کل مراکز استانهاي کشور (:  8-4.جدول)    

 متغيرها

 مقادير

تتقاد از حكومآزادي سياسي ـ ان  امنيت اجتماعي  امنيت اقتصادي آزادي سياسي ـ حمايت احزاب و گروه ها  

 کل کشور اردبيل  کل کشور اردبيل  کل کشور اردبيل  کل کشور اردبيل

1./. 2. 8. کم  8/.4  ./88  8/.3  ./1.  1/81  

3/82 88 متوسط  8/.8  8/.6  ./.6  3/..  8. 83 

1/88 زياد  ./8.  1/86  8/.8  8/..  3/82  2/68  88 

8/4.. آماره  88/11  686/18  611/88  

4/.24 معناداري  44./4  444/4  444/4  

42/4 - شدت  رابطه  48/4  18/4  
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هاي سياسي و امنيت اجتمـاعي و اي كه مالحظه مي شود از نظر احساس آزاديبه گونه

لـي احسـاس اقتصادي ، به جز يـك مـورد دربـاره آزادي انتقـاد از حكومـت ، شـهروندان اردبي

تري نسبت به ميانگين مراكز استانهاي كشور دارند و اين امـر بـه ويـژه در مـورد امنيـت مثبت

 اجتماعي بارزتر است.

 
 : احساس آسايش و احترام 8-8-8-8

براي سنجش احساس آسايش و احترام از پنج متغير استفاده شده است. به ايـن منظـور 

متي ، زندگي خانوادگي ، شغل و احساس موفقيـت احساس رضايت از امكانات رفاهي ، وضع سال

هـاي شود و ميزانبررسي شده است كه در ادامه به تفكيك به هر كدام از اين متغيرها اشاره مي

 مربوط به هر كدام با ميانگين كل مراكز استانها مقايسه مي شود.

 
ان اردبيلي و کل مراکز استانهاي کشوراي معرف هاي احساس آسايش و احترام شهروند(: بررسي مقايسه  8-1.جدول)   

 متغيرها

 احساس رضايت

يرضايت از زندگي خانوادگ رضايت از وضع سالمتي رضايت از امكانات رفاهي خانواده  رضايت از شغل 

 کل کشور اردبيل  کل کشور اردبيل  کل کشور اردبيل  کل کشور اردبيل 

86/. ناراضي  1/81  1/12  ./1.  8/14  ./3  6/16  8/13  

8/81 بينابين  6/81  8/14  3/14  2/3  1/18  6/82  88 

8/88 راضي   ./83  8/34  8/38  2/21  ./24  3/8.  8/83  

2/.1 آماره  3./2  32/1.  .6/.  

48/4 معناداري  41/4  441/4  12/4  

46/4 شدت  رابطه  43/4  48/4  - 

 

ه هاي محاسبه شده در مورد متغيرهاي مربوط به احساس رضايت از وجوبراساس آماره

مختلف زندگي، شهروندان اردبيلي در موارديي كه ذكر خواهد شد با شهروندان كل مراكز كشور 

تفاوت آماري معناداري دارند. ميزان رضايت شهروندان نمونه اردبيلي از امكانات رفاهي خانواده 

درصد از ميانگين كل استانهاي كشور كمتر است. در مورد رضايت از وضع سـالمتي  3به ميزان 

درصد كمتر از ميانگين كل استانهاي كشـور قراردارنـد. امـا در مـورد  3يز شهروندان اردبيلي ن

رضايت از زندگي خانوادگي، تفاوت محسوسي در مقوله افرادي كه از زندگي خانوادگي رضـايت 

درصد از پاسخگويان از وضـع زنـدگي  14خورد و در هر دو منطقه افزون بر دارند به چشم نمي

درصـد از ميـانگين  3ضايت دارند، ولي ميزان نارضايتي شـهروندان اردبيلـي حـدود خانوادگي ر

استانهاي كشور بيشتر است. البته در كليه مواردي كه بين احساس رضايت شهروندان اردبيلي با 

ميانگين مراكز استانهاي كشور تفاوت آماري معناداري وجود دارد، شدت رابطه در حد ضـعيف 

 است.
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اياحساس رضايت از امكانات رفاهي خانواده در ميان شهروندان اردبيلي به تفكيک متغيرهاي زمينه(:  8-8.جدول)    

 متغير

 نگرش

 تاهل فعاليت سواد سن جنسيت

18-88 زن مرد  .8-.4 به باال 84  تهبازنشس محصل خانه دار بيكار شاغل عالي ديپلم متوسطه ابتدايي بي سواد   متاهل مجرد 

8/88 ناراضي  8. 1/81  8/.1  8/..  8/.6  ./83  81 ./88  3/81  3/83  8/.8  88 3/13  ./83  ./81  1/88  

2/84 بينابين  8/81  8/88  8/88  8/1.  3/8  8/81  ./86  ./88  3/81  8/81  8/13  8/81  8/88  1/8  8/88  84 

.8/8 84 راضي   2/86  8/.6  ./81  ./8.  2/81  3/88  ./.8  8/86  2/84  8/.6  1/8.  ./88  6/6.  86 8/84  

464/4 آماره  188/4-  484/4  48./4  42./4  

سطح 

 معناداري
.48/4  418/4  .26/4  .82/4  168/4  
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اي، فقط اي با متغيرهاي زمينهاز نظر احساس رضايت از امكانات رفاهي خانواده و رابطه

ارتباط متغير مذكور با سن تاييد مي شود. با توجه بـه نسـبت هـاي گـزارش شـده، رضـايت از 

درصد باالتر از دو گروه ديگر اسـت.  5/33اده در ميان گروه سني جوانان با امكانات رفاهي خانو

درصـد  14از طرف ديگر ميزان نارضايتي از متغير مذكور نيز با تفاوتي نسبتاً محسوسي بيش از 

 ـ در مقايسه با گروه سني ميان ساالن و كهن  ساالن كمتر است.

اي مختلـف ارتبـاط دارد. بـراين احساس رضايت از وضع سالمتي با متغيرهـاي زمينـه

درصد بيش از زنان از وضع سالمتي خود راضي هسـتند. گـروه  3اساس، پاسخگويان مرد حدود 

درصد احساس رضـايت بيشـتري از وضـع  34سني جوانان نيز در قياسي با كهن ساالن بيش از 

است. همچنين درصد بيشتر  24سالمتي خود دارند كه اين نسبت از گروه ميان ساالن نيز حدود 

افراد تحصيل كرده يا با تحصيالت بيشتر، از وضع سالمتي خود رضايت دارند. در نهايـت اينكـه 

 افراد مجرد از افراد متاهل بيشتر از وضع سالمتي خود احساس رضايت مي كنند.

اي را آمارهاي محاسبه شده در مورد رضايت از زندگي خانوادگي و شغل هيچگونه رابطه

اي نشان نمي دهد. آخرين متغيري كه به عنوان معـرف احسـاس آسـايش و زمينهبا متغيرهاي 

درصـد  3/43احترام مورد اشاره قرار مي گيرد. احساس موفقيت در زندگي است. در اين مورد 

از شهروندان نمونه اردبيلي اذعان نموده اند كه در حـد زيـاد خـود را در زنـدگي فـرد مـوفقي 

 44معناداري با نسبت مربوط به كل مراكز اسـتانهاي كشـور كـه  دانند كه اين نسبت تفاوتمي

دهـد كـه نشـان مي 33/4و درجه معنـاداري  33/4دو به ميزان درصد است ، ندارد. آماره كي

ازنظر احساس موفق بودن تفاوتي ميان شهروندان اردبيلي با شهروندان مراكـز اسـتانهاي كشـور 

سنجش رابطه ميان احساس موفقيـت در زنـدگي بـا  وجود ندارد. همچنين آماره هاي مربوط به

اي تفـاوت شـود و از نظـر متغيرهـاي زمينـهاي در هيچ يك از موارد تاييد نميمتغيرهاي زمينه

 خورد.معناداري در احساس موفق بودن به چشم نمي
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ايغيرهاي زمينهاحساس رضايت از وضع سالمتي در ميان شهروندان اردبيلي به تفكيک مت(:  8-..جدول)     

 متغير

 نگرش

 تاهل فعاليت سواد سن جنسيت

18-88 زن مرد  .8-.4 به باال 84  تهبازنشس محصل خانه دار بيكار شاغل عالي ديپلم متوسطه ابتدايي بي سواد   متاهل مجرد 

.8/1 ناراضي  8/81  2/8  2/8.  8/..  8/.6  ./12  ./1.  ./6  3/2  1. 3/16  8/88  ./2  8/12  2/2  2/88  

ينبيناب  14 3/11  ./2  ./1.  8/1.  3/14  8/8  8/14  ./14  6/18  8/14  ./14  8/11  ./3  ./.6  ./2  8/18  

3/38 راضي   2/66  8/21  2/68  ./81  ./88  8/38  ./38  ./2.  3/31  8/38  1/3.  6. 8/2.  8/.8  8/28  3/6.  

4/.14 آماره  ..4/4-  88./4  182/4  182/4  

سطح 

 معناداري
46./4  444 444 441/4  444 
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 : احساس عدالت 6-8-8-8

اندازهاي عدالت  به معناي فقدان تبعيض و نگـاه همسـان بـه افـراد جامعـه ، از چشـم

مختلف قابل تامل است. اين مفهوم ، در بحث سرمايه اجتماعي از اهميتي فراوان برخوردار است 

ود هـاي موجـو با متغيرهاي ديگري سرمايه اجتماعي نيز داراي همبستگي است. با توجه به داده

هاي استخراج شـده اسـت. احسـاس ها و نگرشكه از گزارش موج نخست طرح پيمايش ارزش

عدالت شهروندان اردبيلي از پنج منظر مورد توصيف قرار مي گيرد و تفاوت آن با ميانگين كـل 

مراكز استانهاي كشور مورد مقايسه قرار مي گيرد. اين پنج وجـه عبارتنـد از : احسـاس عـدالت 

 تماعي ، احساس عدالت حقوقي، سياسي، قوميتي و جنسيتي.اقتصادي و اج

 

 )الف(: اثساس عدالت اقتصادي و اجتماعي 

ها براي سنجش احساس عدالت اقتصادي و اجتماعي ، دو پرسش در پيمايش ملي ارزش

درصـد  3/33و نگرش هاي ايرانيان مطرح شده است. يافته هاي پيمايش نشان مـي دهـد كـه 

دبيل با اين نظر كه در شرايط حاضر، شكاف اقتصادي و به نوعي طبقاتي در ازپاسخگويان شهر ار

حال زياد شده است. موافق اند و معتقدند ثروتمندان در حال ثروتمندتر شـدن و فقـرا در حـال 

درصد است. آماره كـي دو  2/33فقيرتر شدن هستند. اين نسبت در كل مراكز استانهاي كشور 

الـذكر معنـادار اسـت و نشان مي دهد كـه تفـاوت  فوق 43/4ري و درجه معنادا 2/3به ميزان 

شهروندان اردبيلي در مقايسه با كل مراكز استانها بيشتر احساس بي عدالتي مي كنند. البته بايـد 

درصد است ، تفاوت مذكور در حـد ضـعيف  3يادآور شد كه توجه به شدت تفاوت كه در حد 

 قابل ارزيابي است.

اي نشان مي دهد كـه از ايـن نظـر تنهـا در ير با متغيرهاي زمينهبررسي رابطه اين متغ

 33متغير جنسيت تفاوت معناداري بين پاسخگويان شهر اردبيل به چشم مي خورد. براين اساس 

درصد پاسخگويان مرد معتقدند كه شكاف بين فقير و ثروتمند روز به روز در حال افزايش است 

درصـد ( . يكـي از  3/33درصد كمتر اسـت ) 14حدود و همين نسبت در ميان پاسخگويان زن 

داليل اين تفاوت را مي توان در ساختار اقتصادي ، اجتماعي خانواده ايراني به طور كل و خانواده 

اردبيلي به طور خاص دانست كه مسئوليت اقتصادي را به عهده مردان گذشته و به همين جهت 

ر است . البته آماره ايـن آزمـون و شـدت آن امكان احساس فشارهاي اقتصادي در مردان بيشت

متغير ديگـر كـه  Sig=  43/4و  113/4حاكي از شدت ضعيف تفاوت فوق است. كه امروزي = 

براي تحليل عدالت اقتصادي و اجتماعي به كار رفته ، احساس پايمـال شـدن حقـوق فـردي در 

وندان اردبيـل درصـد شـهر 3/35صورت عدم دسترسي به پول و پارتي اسـت. در ايـن مـورد 

معتقدند در شرايط فعلي ، هر كس پول و پارتي نداشته باشد حقش پايمال مي شود. اين نسـبت 
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درصد است و تفاوت ميان اردبيل و كل مراكز استانها  3/52در سطح كل مراكز استانهاي كشور 

 با شدت ضعيف معنادار است.

43/4  =C.r   41/4  =Sig   33/5  =2X 

 

تگي و پيوستگي بين احساس عدالت ـ پايمال شدن حـق در صـورت بررسي روابط همبس

اي نشان مي دهـد از نظـر متغيـر مـذكور در عدم دسترسي به پول و پارتي ـ و متغيرهاي زمينه

 هيچ كدام از متغيرهاي زمينه اي تفاوت معناداري مشاهده نمي شود.
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ايشان در صورت عدم دسترسي به پول و پارتي به تفكيک متغيرهاي زمينهشدن حق نگرش شهروندان اردبيلي در مورد پايمال(:   8-..جدول)    

 متغير

 نگرش

 تاهل فعاليت سواد سن جنسيت

18-88 زن مرد  .8-.4 به باال 84  تهبازنشس محصل خانه دار بيكار شاغل عالي ديپلم متوسطه ابتدايي بي سواد   متاهل مجرد 

18/. 18 مخالف  2/18  8/16  8/14  3/11  1/18  2/1.  8/81  3/2  8/12  2/18  1/18  8/11  1/8  13 8/1.  

8/3 مردد  2/8  ./8  8/8  8/1.  2/6  8/8  6 1/14  8/6  14 6/8  8/8  ./3  8/12  6 3 

8/33 موافق  8/32  8/32  6/32  38 6/21  8/38  8/24  ./62  2/2.  8/31  6/2.  3/38  ./21  3/38  8/38  2/32  

4/..4 آماره  488/4  4.8/4-  14./4  4.4/4  

سطح 

ناداريمع  
3.8/4  3../4  8.1/4  888/4  668/4  
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 ) ب (: عدالت ثقوقي 

نگرش شهروندان اردبيلي در مورد امكان احقاق حق از طريق حقوق و قانوني در شـرايط 

درصـد از  33تري برخـوردار اسـت. فعلي در مقايسه با ميانگين كل مراكز استانها از وجه مثبت

مي توانند از طريق قانون حق ضايع شده خـود را جبـران  شهروندان نمونه اردبيلي با اين باور كه

درصد است. تفاوت مذكور با توجه به  43نمايند موافق هستند. اين نسبت در كل مراكز استانها 

آماره محاسبه شده و در حد شدت ضعيف معنادار است. ضمن اينكه در هيچ يك از متغيرهـاي 

 شهروندان اردبيلي مالحظه نمي شود. اي تفاوت معناداري از اين نظر در ميانزمينه

متغيرهاي ديگري كه در اين ارتباط مطرح مي شود ، اهميت بـه تجربـه و تخصـص در 

درصد از اردبيلي ها با اين نظر كـه در اسـتخدام كاركنـان 2/33استخدام كاركنان اداري است. 

بت در كل مراكـز ها به تجربه و تخصص اهميتي داده نمي شود. مخالف هستند، كه اين نساداره

درصد است. اين تفاوت نيز با شدت ضعيف از نظر آماري معنادار اسـت.  3/31استانهاي كشور 

در هر دو مورد حدود نيمي از پاسخگويان با گزاره مذكور موافق بوده اند. اما ميزان افراد مـرد و 

شده است. همچنين در ميان اردبيلي ها اندكي كمتر است كه اين ميزان به گزينه مخالفين منتقل 

 از نظر رابطه با متغيرهاي زمينه اي در هيچ مورد اختالف معناداري مشاهده نمي شود.

وجه ديگر اين متغير ، اعتقاد به تجربه و تخصص در تحرک اجتماعي و اقتصادي اسـت. 

و درصد از شهروندان نمونه اردبيلي با اين نظر كه افراد عادي با وجود تجربه  3/35از اين منظر 

 5/34تخصص نمي توانند به مقامات باال برسند، مخالف هستند اين نسبت در كل مراكز استانها 

درصد است. تفاوت مذكور از نظر آماري معنادار نيست. در كـل تفـاوت معنـاداري نسـبت بـه 

گزاره مذكور در ميان شهروندان اردبيلي با كل مراكز استانهاي كشور به چشم نميخورد. امـا در 

شود. ود شهروندان نمونه اردبيلي در قبال اين گزاره برخي تفاوت هاي معنادار مشاهده ميميان خ

درصد  1/44ساله (  13-23براين اساس ، ميزان مخالفت با گزاره مذكور در گروه سني جوانان)

اي معناداري كاسته مـي شـود و در گـروه سـني است، ولي با افايش سن ميزان مخالفت به گونه

درصـد  3/24سـاله و بـاالتر ( بـه  34ساالن )درصد و در گروه سني كهن 3/33به  ميان ساالن

يابد. به ديگر سخن ، مي توان چنين نتيجه گرفت كه در ميان جوانان اميـد بـه تحـرک تنزل مي

 اجتماعي با تكيه بر تجربه و تخصص بيشتر از گروه هاي سني باالتر است.
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ايان اردبيلي نسبت به تاثير تخصص و تجربه در ارتقاي اجتماعي و اقتصادي به تفكيک متغيرهاي زمينهنگرش شهروند(:   8-8.جدول)   

 متغير

 نگرش

 تاهل فعاليت سواد سن جنسيت

18-88 زن مرد  .8-.4 به باال 84  تهبازنشس محصل خانه دار بيكار شاغل عالي ديپلم متوسطه ابتدايي بي سواد   متاهل مجرد 

3./. مخالف  1/8.  1/..  8/.8   ./8.  .. .3 .2 .2 8/88  6/.8  3/.3  2/.2  8/.6  8/12  .. 8/..  

2/11 مردد  ./13  8/18  3/18  8/12  18 2/1.  8/1.  8/18  8/18  3/1.  1. 1/12  ./2  ./83  8/11  3/16  

2/84 موافق  8/..  ..  2/.2  2/86  81 1/.2  8/.2  2/.6  6/.8  3/88  ./.8  1/..  2/..  8/8.  8/..  8/.2  

481/4 آماره  12./4  488/4  143/4  488/4  

سطح 

 معناداري
188/4  448/4  488/4  124/4  42./4  



لاردبی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان                                        سازمان برنامه و بودجه کشور                        

 271 

متغير ديگري كه براي سنجش عدالت حقوقي به كار رفتـه ، اجـراي يكسـان قـانون در 

درصد معتقدند كه قانون  2/33مورد مردم و مسئولين است. شهروندان نمونه اردبيلي به ميزان 

درصد  3/25ان اجرا مي شود. اين نسبت در كل مراكز استانها در مورد مردم و مسئولين به يكس

درصـد (  3است و اختالف موجود بين شهروندان اردبيلي و مراكـز اسـتانها بـا شـدت ضـعيف)

ها در سطحي باالتر معنادار است. به عبارت ديگر ، از اين نظر نيز مي توان اذعان نمودكه اردبيلي

تري نسبت به اجـراي يكسـان قـانون در مـورد نگرش مثبت از ميانگين ملي قرار دارند و داراي

مردم و مسئولين دارند. افزون بر اين روابط دو متغيره حاكي از اين است كه نگـرش مـذكور در 

 13-23هاي سني مختلف داراي تفاوت معناداري است. براين اساس گـروه سـني جوانـان )گروه

ساالن مقايسه با دو گروه سني ميانساالن و كهندرصد موافقت با گزاره مذكور در  3/33ساله (با 

درصـد و در نهايـت گـروه  2/34نگرش مثبت تري دارند ، پس از آن گروه سني كهن ساالن با

 درصد قرار دارند. 2/31سني ميان ساالنه با 

 

 ) پ (: عدالت سياسي 

براي سنجش عدالت سياسـي ، نگـرش پاسـخگويان نسـبت بـه برخـورد حكومـت بـه 

درصـد از پاسـخگويان نمونـه در  3/41مورد پرسش قرار گرفته است. از اين منظر، شهروندان 

شهر اردبيل معتقدند در شرايط فعلي حكومت به همه شهروندان نگاه يكسان دارد. اما اين نسبت 

درصد تنزل مـي يابـد. بـه عبـارت ديگـر  3/32با كاهش معنادار در سطح كل مراكز استانها به

ميان شهروندان اردبيلي در مقايسه با شهروندان كل مراكز اسـتانهاي  احساس عدالت سياسي در

هاي نامتوازن در ميان گروه هاي شغلي ، تفاوت معنـاداري كشور باالتر است. به جز برخي تفاوت

اي در ميان شهروندان نمونه شهر اردبيل مالحظه از نظر گزاره مذكور به تفيك متغيرهاي زمينه

 شود.نمي

 

 قوميتي  ) ت (:عدالت

تـرين ايران كشوري است كه قوميت هاي متعدد در آن زندگي مي كنند و يكـي از مهم

ها از نظر كمي و كيفي آذري ها )ترک ها ( هستند . بخش بيشـتري از جمعيـت  اسـتان قوميت

درصد از شهروندان نمونه اردبيـل معتقدنـد  4/31ها هستند. حدود اردبيل از نظر قوميتي آذري

راي كليه اقوام ارزش و احترام يكساني قائل است كه ايـن نسـبت در كـل مراكـز كه حكومت ب

 3درصد مي رسد. ايـن تفـاوت بـا شـدتي ضـعيف ) 33استانهاي كشور اندكي بيشتراست و به 

درصد ( معنادار است و به نظر مي رسد كه شهروندان اردبيلـي كمتـر از ميـانگين كـل مراكـز 

ي دارند. در ميان شهروندان اردبيلي، تنها متغيـر جنسـيت استانهاي كشور احساس عدالت قوميت
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است كه بر نگرش احساس عدالت قوميتي اثر معنادار آماري دارد. مردان نمونه شهر اردبيل به 

درصد نيـز بـا ايـن  21درصد معتقدند كه نگاه حاكميت به قوميت ها يكسان است و  33ميزان 

درصد بيشتر از مردان  14عدالت قوميتي در زنان نظر مخالف هستند . ميزان مخالفت با رعايت 

درصد معنادار است . هـر چنـد آمـاره گـزارش شـده  33است كه اين تفاوت با سطح اطمينان 

(12/4  =C.r  نشانگر ضعيف بودن شدت تفاوت متغير جنسيت و تاثيرش بر نگرش نسبت بـه )

 احساس عدالت سياسي است.

 

 عدالت جنسيتي)ث (:

در شرايط فعلي درجامعه، امكان پيشرفت براي مردان بيشتر است يا براي  دراين مورد كه 

زنان، در چهار گزينه پاسخ شهروندان اردبيلي و كل مراكز استان ها طبقه بندي شده اسـت. بـر 

درصد از پاسخگويان نمونه در شهر اردبيل بر اين باورند كه امكـان پيشـرفت  3/43اين اساس 

درصـد امكـان مـذكور را بـراي هـر دو جـنس يكسـان  2/41ست، براي مردان بيشتر فراهم ا

درصد اعتقاد به مناسب تر بودن امكان پيشرفت براي زنان داشته اند. اين  3/3اند، و تنهاپنداشته

نسبت ها با تغييراتي جزيي و فاقد تفاوت آماري معنادار در سطح كل مراكز استان هـاي كشـور 

 كنند.نيز صدق مي

متغيره، آمارهاي محاسبه شده نشان مي دهد كه تنها متغيـري كـه بـا  در سطح روابط دو 

متغير جنسيت است. براين اساس بين نگرش مردان و زنان در شـهر نگرش جنسيتي رابطه دارد،

اردبيل نسبت به امكان پيشرفت به تفكيك جنسيت تفاوت معناداري وجود دارد . در حـالي كـه 

فت را براي هر دو جنس يكسان تلقي كرده انـد، مـردان درصد از پاسخگويان امكان پيشر 2/35

درصد بيش از زنان امكان پيشرفت را براي زنان در نظر گرفته اند و در نقطه مقابل زنان نيـز 3

به همين ميزان ، امكان پيشرفت را بيشتر براي مردان قائل شده اند. آنچه كه قابل تامل اسـت، 

درصد امكان پيشـرفت را فقـط بـراي  3/11و   1/5يب در حد كم به ترتهم زنان و هم مردان ،

را با هر كدام از گزينه هاي مردان و « هردو»زنان در نظر گرفته اند. اگر نسبت مربوط به گزينه 

زنان جمع كنيم، مي توان اينگونه بيان كرد كه پاسخگويان نمونه در شهر اردبيل چنـين نگرشـي 

درصد امكان پيشرفت را بيشتر براي  3/55به ميزان  درصد و زنان 5/33مردان به ميزان دارند:

مردان در نظر گرفته اند. اين متغير به روشني نشانگر باز توليد ساختار مرد ساالرانه در ذهنيـت 

 شهروندان نمونه درشهر اردبيل است.
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استان هاي کشور (: آمارهاي مربوط به احساس عدالت در ميان شهر وندان اردبيلي و مراکز   8-6.جدول )    

 متغيرها

 

 

 ميزان ها

عدالت اقتصادي 

 افزايش فقر

ير عدالت اجتماعي تاث

 پول و پارتي

عدالت حقوقي  عدالت حقوقي

 استخدام

 عدالت حقوقي رعايت

 قانون

عدالت اجتماعي 

 تحرک طبقاتي

 عدالت قوميتي عدالت سياسي

کل  اردبيل

 کشور

کل  اردبيل

 کشور

کل  اردبيل

 کشور

کل  اردبيل

 کشور

کل  اردبيل

 کشور

کل  اردبيل

 کشور

کل  اردبيل

 کشور

کل  اردبيل

 کشور

12/. مخالف  ./1.  8/18  2/14  8/8.  1/.1  8/.3  6/.1  3/.2  8/88  ./.2  2/..  ./..  ./84  ./86  ./81  

2/3 مردد  6/2  6/6  3 3/18  3/18  3/18  8/16  1/18  8/16  3/1.  6/16  18 ./13  1/18  3/18  

.8/3 موافق  8/33  ./32  ./28  8/88  1/.8  1/84  8/88  8/.6  ./82  .3 6/.2  3/.1  ./.8  ./61  66 

48/6 آماره  86/2  8./18  8./8  8/1.  48/.  86/12  4../3  

48/4 معناداري  41/4  448/4  41/4  441/4  81/4  4 4./4  

46/4 شدت رابطه   43/4  42/4  43/4  48/4  - 14/4  46/4  
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ورد اشاره قرار گرفـت، اردبيـل در به گونه اي كه مالحظه مي شود و در تحليل ها نيز م

مقايسه با كل مراكز استان هاي كشور از نظر نگرش نسبت به برخي جنبه هاي مختلف عـدالت 

تري است و بديهي است كه يكي از داليل مهـم ايـن  امـر در بـاالتر بـودن داراي نگرش مثبت

ي اسـت. از ميـان ميزان سرمايه اجتماعي اين شهرستان در مقايسه با سـاير نقـاط مـورد بررسـ

عدالت حقـوقي، رعايـت شاخص هاي مورد بررسي، در مقوله هاي مربوط به عـدالت اقتصـادي،

قانون و عدالت سياسي، شهروندان نمونه در اردبيل نگرش مثبت تري درمقايسـه بـا شـهروندان 

تـاثير پـول و  -نمونه در كل مراكز استان هاي كشور دارند. اما، از سه جنبـه عـدالت اجتمـاعي

و عدالت قوميتي، نسبت هاي مربوط بـه اردبيـل بـه ميزانـي  -استخدام -عدالت حقوقي -پارتي

 اندک از ميانگين كل مراكز استان هاي كشور كمتر است.

 
 : هنجارهاي اجتماعي 3-8-8-8

توان قواعد تنظيم كننده رفتار در جامعه تعريـف را مي (Social Norms)هنجارهاي اجتماعي  

كليشه اي، هنجارها، بايدها و نبايدها را در چارچوب قواعد حاكم بر هـر جامعـه كرد. به تعبيري 

كنند. به تعبير انديشمندان علوم اجتماعي، هرچه تعهد به رعايت هنجارهـاي اجتمـاعي تعيين مي

در يك جامعه بيشتر باشد، ميزان كجروي و ناهنجاري در آن جامعه كمتر است و از اين طريـق 

اعي آن جامعه وضعيت مناسب تري خواهد داشـت. در داده هـاي مـوج اول ميزان سرمايه اجتم

پيمايش ملي ارزش ها و نگرشهاي ايرانيان، سه متغير در مورد هنجار عـام گرايـي مطـرح شـده 

است. عام گرايي يعني در سطح نظام شخصيت، برخالف آنچه كه در جوامع سنتي معموالً غالب 

ه افراد غيردوست را دشمن نبينند. بلكه بالعكس، تمايل به بوده است، اين تمايل غالب مي شود ك

شناسايي متقابل يكديگر به عنوان يك شخص منحصر به فرد كه داراي قابليت هاي خاص خـود 

است، وجود داشته باشد. اين تمايل يكي از ويژگي هاي مدرنيته است. با وجود اين تمايل، دامنـه 

 (.1333:133ي، اعتماد به ديگران گسترش مي يابد ) چلب

نخستين  پرسشي كه در پژوهش وزارت ارشاد و طرح پيمايش ملـي مطـرح شـده اسـت  

ناظر به شهادت فرد در موردي است كه شاهد دعوايي است كه طرف مقصر فاميل نزديك وي 

درصد عنـوان كـرده انـد كـه واقعيـت را  51است. از ميان پاسخگويان نمونه در شهر اردبيل ، 

درصد نيز اظهار داشته انـد واقعيـت را  3/3درصد گفته اند سكوت مي كنند و  3/13گويند، مي

و  3/21، 3/34بيان نمي كنند. اين نسبت ها در سطح كل مراكز استان هاي كشـور بـه ترتيـب 

درصد بوده اند. مقايسه نسبت ها بين اردبيل و كل مراكز استان هـا نشـان مـي دهـد كـه  3/3

درصد بيشـتر 3/3ن واقعيت مي كنند در ميان اردبيلي ها حدود نسبت افرادي كه مبادرت به بيا
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درصد اطمينان معنـادار اسـت،  33از ميانگين كل مراكز استان ها است. تفاوت مذكور در سطح 

 C.V= 45/4هر چند شدت رابطه پيوستگي در حد ضعيف است: 

هنگـام  پرسش ديگر كه ناظر به سنجش عام گرايي است، در مورد واكنش پاسخگويان به 

مراجعه به آنها و تحقيق در باره استخدام يكي از دوستان نزديك ولـي بدسـابقه اسـت. از ميـان 

درصد عنوان كرده اند كـه مبـادرت بـه بيـان واقعيـت  3/33پاسخگويان نمونه در شهر اردبيل 

درصد نيز اذعان نمـوده انـد  3/3درصد گزينه سكوت را انتخاب كرده اند، و   3/13نمايند، مي

ها در سطح كل مراكز استان هـاي كشـور بـه ترتيـب ه واقعيت را كتمان مي كنند. اين نسبتك

درصد است. دراين مورد نيز مالحظه مي شـود كـه عـام گرايـي شـهروندان  3/3و  23، 3/33

درصد بيشـتر اسـت و ايـن  5اردبيلي در مقايسه با ميانگين كل مراكز استان هاي كشور حدود  

د اطمينان معنادار است. نكتـه جـالبي كـه درايـن مـورد وجـود دارد، درص 33تفاوت در سطح 

تعارض ذهني ميان برداشت فرد از انتظارات دوستانش و رفتار وي است. در مورد همين متغير، 

درصد كه عنوان كرده اند واقعيت را در مورد سابقه نامناسب دوسـتان خـود بيـان  3/3در قبال

كه دوستانشان از آنها انتظار پنهان كردن واقعيت را دارند.  درصد عنوان كرده اند 33نمي كنند، 

درصد از پاسخگويان نمونه در شهر اردبيل عنوان كرده اند كـه  3/33از طرف ديگر، در حاليكه 

درصد برداشت شان اين است كه دوستان  3/42در چنين مواردي به بيان واقعيت مي پردازند، 

دارند. به هر شكل، با وجود اينكه در مواجهه با اين گونـه داده شان از آنها انتظار بيان واقعيت را 

ها، به دليل حساسيت زيادي كه وجود دارد بايد به اين آمار با ديده ترديد نگـاه كـرد، امـا ايـن 

داده ها بيانگر وجود نوعي پنهان كاري در فرهنگ ما ايرانيان است. از يك سـو فشـار هنجـاري 

هاي ارتباطي ، به ويژه در روابط چهـره بـه فشار ساختاري شبكهسو،براي بيان واقعيت و از ديگر 

چهره و نزديك، فضاي ذهني و عيني دوگانه اي را به وجود مي آورد. اگر به شيوه اي مبتنـي بـر 

فرافكني به اين داده ها نظر كنيم، مي توان به يك تعبير چنين گفت افراد بيش از آنچه كه بيـان 

كردن واقعيت و به تعبيري برخـورد خـاص گرايانـه در مـورد مسـايل  مي كنند تمايل به پنهان

 مربوط به دوستان و نزديكان خود دارند.

در قالب اين پرسش مطرح شده اسـت متغير سوم كه به بحث عام گرايي مربوط مي شود، 

كه اگر يكي از اعضاي دانش آموز خانواده تقلب كند، واكنش فرد در پاسـخ بـه مـدير مدرسـه 

درصـد از  3/33ه صداقت دانـش آمـوز متقلـب چيسـت؟ در پاسـخ بـه ايـن پرسـش راجع ب

درصد سكوت  3/13پاسخگويان نمونه در شهر اردبيل اظهار نموده اند كه واقعيت را مي گويند، 

درصد نيز كتمان واقعيت را انتخاب كرده اند. اين نسبت ها در سطح كـل مراكـز اسـتان  3/3و 

درصد است كه از نظر آماري تفـاوت معنـاداري نشـان  5و  5/13، 2/32هاي كشور به ترتيب 

نمي دهد. در اين مورد نيز شاهد تفاوت در برداشت افراد از انتظارات اعضاي خانواده هستيم. در 
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 2/22درصد كه عنوان نموده اند واقعيت را بيان نخواهند كـرد،  3/3شهر اردبيل، در مقايسه با 

اي خانواده از آنان چنين انتظاري دارند، ايـن موضـوع نيـز درصد عنوان كرده اند كه ساير اعض

 گوياي تمايل به پنهانكاري و تالش براي حفظ شبكه روابط نزديك در ميان پاسخگويان است.
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اي زمينه اي(: واکنش شهر وندان نمونه در اردبيل در قبال برخورد با تقلب يكي از اعضاي دانش آموز خانواده به تفكيک متغيره 8-3.جدول )   

 متغير

 نكرش

 تاهل فعاليت سواد سن جنسيت

18-88 زن مرد  .8-.4 به  84 

 باال

تهبازنشس محصل خانه دار بيكار شاغل عالي ديپلم متوسطه ابتدايي بي سواد  متاهل مجرد 

2/38 واقعيت را مي گويم  8/38  8/68  2/24  8/28  ./32  1/38  ./38  3/3.  6. ./28  1/28  ./36  ./82  2/21  ./68  8/24  

1/13 سكوت مي کنم  2/16  3/8.  8/8  8/8  3/1.  8/14  6/18  2/88  6/.8  14 8/11  8/18  ./..  8/12  8/86  6/11  

مواقعيت را نمي گوي  1/3  2 1/3  ./8  ./8  2/3  14 8 8/8  ./.  3/3  ./6  ./2  ./3  4 3/3  6/3  

412/4 آماره  838/4-  488/4  168/4  182/4  

881/4 سطح معناداري  441/4  188/4  4 4 
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برخالف دو متغير ديگر كه تفاوت معنادار و قابل مالحظه اي از نظر سنجش پيوستگي با 

متغيرهاي زمينه اي وجود ندارد، دراين مورد مالحظه مي شود كه واكنش پاسخگويان برحسـب 

وضع فعاليت و وضع تاهل تفاوت هاي آماري معناداري نشان مـي دهـد. بـه گونـه اي كـه سن،

ايل به بيان واقعيت در ميان افراد كهنسـال بيشـتر از دو گـروه ميانسـال و مالحظه مي شود، تم

اند مبادرت به بيان واقعيت مي كننـد در سـه گـروه جوان است. نسبت افرادي كه اظهار داشته

كه ايـن تفـاوت در درصد است، 3/53و   5/54، 2/33ميانساالن و كهنساالن به ترتيب جوانان، 

توان اذعان داشت كه هنجار عام گرايـي ادار است. در اين مورد ميدرصد اطمينان معن 33سطح 

در ميان جوانان كمتر از بزرگساالن است و متغير مذكور با سن رابطه منفي دارد. از نظـر وضـع 

درصد  5/51فعاليت نيز مالحظه مي شود كه گرايش به بيان واقعيت در ميان افراد بازنشسته با 

با توجه به سن و سال افراد بازنشسته، اين داده با سـن همسـويي  بيش از ساير گروه ها است كه

درصـد بـه گـروه  4/34نشان مي دهد. همچنين، بيشترين گرايش به اختيار كـردن سـكوت بـا 

محصلين تعلق دارد كه به نوعي نشانگر تمايل به حفظ منافع آنان را نشـان ميدهـد. در نهايـت 

مجرد گرايش بيشتري به هنجار عام گرايي دارند. در حالي اينكه، افراد متاهل در مقايسه با افراد 

درصد عنوان كرده اند كه در مواجهه با تقلـب يكـي از اعضـاي  4/33كه افراد مجرد به ميزان 

دانش آموز خانواده مبادرت به بيان واقعيت  مي كنند، نسـبت مـذكور در ميـان افـراد متاهـل 

درصد اطمينان معنادار است و بـه  33در سطح درصد است. اين تفاوت نيز از نظر آماري 3/54

 طور ضمني با متغير سن همسويي دارد.

 

 ثساسيت و توجه به س نوشت كشور 

از جمله شاخص هاي ديگري كه براي سنجش ميزان سرمايه اجتماعي مورد استفاده قـرار  

گيرند، مجموعه اي از شاخص هايي است كه وجـه مشـترک آنهـا را حساسـيت نسـبت بـه مي

آينده كشور و نيز بهروزي مردم تشكيل مي دهد. اين حساسيت مراتب مختلفي وشت جامعه،سرن

دارد كه باالترين آنها را مي توان آمادگي افراد براي دفاع نظامي از كشور دانست. آمادگي براي 

كار داوطبانه و رايگان در نقاط محروم و دورافتاده از مرتبه دوم اهميت برخوردار اسـت. هـردو 

و در كليه جوامع تعداد افـرادي اقدامات مستلزم درجه بااليي از ايثار و از خود گذشتگي اند، اين

مادگي اين گونه از خود گذشتگي ها را داشته باشندكم است. اما حساسيت نسبت به جامعه كه آ

و كشور به همين دو سطح محدود نيست و مي تواند به گونه هاي ديگري نيز جلوه كند. از جمله 

ينها مي توان شركت در فعاليت هاي مـدني نظيـر انتخابـات را مثـال زد. پـايين تـرين درجـه ا

حساسيت و توجه نسبت به كشور وجامعه را نيز پيگيري اخبار مربوط به آن در وسـايل ارتبـاط 

 (33-33: 1353جمعي تشكيل مي دهد. )كاظمي پور، 
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اخواسته بر كشور، تا چه حد در پاسخ به اين پرسش كه در شرايط جنگي و تحميل جنگ ن 

درصد گزينه متوسط  22درصد از شهروندان اردبيلي گزينه كم،  2/15حاضريد به جبهه برويد، 

درصد گزينه زياد را انتخاب كرده اند. اين نسبت ها در سطح كل مراكـز اسـتان هـاي  5/33و 

ت. آزمـون درصد است كه انـدكي از اردبيـل كمتـر اسـ 3/33و  5/24، 3/23كشور به ترتيب 

آماري مربوطه نشان مي دهد كه تفاوت ميان شهروندان نمونه در اردبيل با كل مراكز استان ها 

تفاوت معنادار دارد. براين اساس، مي توان عنوان كرد كه شهروندان اردبيلي در مقايسه با سـاير 

 مناطق توجه و حساسيت بيشتري نسبت به سرنوشت كشور دارند.

راد سوال شده است كه اگر پيشرفت و آباداني كشور نياز به خدمت در پرسش ديگر، از اف 

در مناطق محروم به مدت يكماه داشته باشد، تا چه حد حاضريد كه ايـن كـار را انجـام دهيـد، 

درصد گزينه  3/34درصد گزينه متوسط و  3/22درصد از شهروندان اردبيلي گزينه كم،  5/12

، 13ا در سطح كل مراكز اسـتان هـاي كشـور بـه ترتيـب اند. اين نسبت هزياد را انتخاب كرده

 درصد است كه از نظر آماري تفاوت معناداري با اردبيل ندارند. 1/33و  3/13

برخالف متغير قبلي، در مورد خدمت داوطلبانه در مناطق محروم كشور بين اين متغيـر و  

به چشم مي خورد كه از نظر اي در شهر اردبيل روابط و پيوستگي هايي برخي از متغيرهاي زمينه

از نظـر حضـور آماري معنادار هستند. همانگونه كه آماره هـاي جـدول ذيـل نشـان مـي دهـد،

داوطلبانه در مناطق محروم درجمعيت نمونه به تفكيك سطح تحصيالت و وضعيت تاهل تفـاوت 

ه وجود دارد. براين اساس ، با افزايش سطح تحصيالت شـاهد افـزايش تـدريجي در گـرايش بـ

درصد از افراد بي سواد عنوان كـرده انـد  3/33خدمات در مناطق محروم هستيم . در حالي كه 

كه در صورت نياز كشور به پيشرفت و آباداني حاضـرند بـه مـدت يكمـاه در منـاطق محـروم 

 3/33اين نسبت با افزايشي تدريجي در ميان پاسخگويان داراي تحصيالت عالي به خدمت كنند،

درصـد اطمينـان معنـادار اسـت. از طـرف ديگـر،  35ت. اين تفاوت در سطح درصد رسيده اس

درصـد از افـراد مجـرد 5/31گرايش مذكور در ميان پاسخگويان مجرد بيشتر از متاهلين است. 

درصـد كـاهش در  14تمايل به خدمت درمناطق محروم كشور را دارند و اين نسبت بـا حـدود

 ته است.درصد تنزل ياف 3/34ميان افراد متاهل به 
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(: تمايل به خدمت از مناطق محروم کشور در پاسخگويان شهر اردبيل به تفكيک متغيرهاي زمينه اي   8-2.جدول )   

 متغير

 نكرش

 تاهل فعاليت سواد سن جنسيت

18-88 زن مرد  .8-.4 به  84 

 باال

تهبازنشس محصل خانه دار بيكار شاغل عالي ديپلم متوسطه ابتدايي بي سواد ردمج   متاهل 

8/14 کم  3/1.  8/18  ./16  6/6  6/18  11 18 3/18  ./.  14 ./14  8/16  3/1.  1/8  8/14  ./1.  

2/81 متوسط  1/8.  3/88  8/84  88 8/86  8/88  8/84  18 1/86  ./88  8/18  6/8.  8/13  8/12  3/13  88 

63/. زياد  ./68  2/6.  2/68  ./62  8/8.  1/66  8/63  ./62  6/68  6/6.  1/34  8/88  ./62  3/38  2/31  3/64  

4/.46 آماره  418/4  1../4  421/4  118/4  

68/4. سطح معناداري  388/4  484/4  831/4  4.8/4  
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هاي اين بخش از گزارش را با اشـاره بـه آمـاره هـاي مربـوط بـه عـام گرايـي و بحث

حساسيت نسبت به سرنوشت كشور به پايان مي بريم. به گونـه اي كـه درجـدول صـفحه بعـد 

ز سه متغير مربوط به عام گرايي ، در دو مورد بين ميزان هاي مربوط به شهر مالحظه مي شود، ا

درصد اطمينان وجود دارد. دو 33اردبيل و كل مراكز استان ها تفاوت آماري معناداري در سطح 

متغير شهادت عليه فاميل مقصر در دعوا و بيان واقعيت در مـورد اسـتخدام دوسـتان نزديـك، 

ان نمونه در شهر اردبيل با كل مراكز اسـتان هـاي كشـور اسـت. در وجود تفاوت ميان شهروند

مورد هنجار سوم ، يعني صداقت در برخورد با دانش آموز متلقب عضو خانواده ، تفاوت آمـاري 

خورد . تفـاوت در دو معناداري ميان شهروندان اردبيلي با مراكز استان هاي كشور به چشم نمي

ين است كه اردبيلي ها درمقايسه با ساير نقاط كشور تا حدودي هنجار پيشين ، به نوعي نشانگر ا

عام گراتر هستند. از نظر توجه و حساسيت به سرنوشت كشور نيز شا هـد بـاالتر بـودن ميـزان 

توجه شهروندان اردبيلي هستيم. داده هاي آماري و آزمون انجـام شـده نشـانگر معنـادار بـودن 

ر مورد حضور در جبهه هنگام وقوع يك جنگ تحميلي تفاوت مذكور است. البته تفاوت مذكور د

و در مورد كار در مناطق محـروم تفـاوت معنـاداري ميـان شـهروندان و ناخواسته معنادار است،

 اردبيلي با كل مراكز استان هاي كشور به چشم نمي خورد.

دراين بخش نيز مالحظه شد كه در بسياري از شاخص ها و متغيرهاي مهمـي كـه بـراي  

ميزان سرمايه اجتماعي در جوامع به كار مي روند، وضعيت اردبيل از ميانگين ملي باالتر  سنجش

 است.

 
نگرش نسبت به هنجار عام گرايي به تفكيک اردبيل و کل مراکز استان هاي کشور(:   8-8.جدول)    

 شرح

اشهادت عليه فاميل مقصر در دعو بيان واقعيت در مورد استخدام  

 دوستان نزديک

در برخورد تقلب عضو  صداقت

 خانواده

 مراکز استان ها اردبيل مراکز استان ها اردبيل مراکز استان ها اردبيل

.3/3 21 بيان واقعيت  ./38  8/63  8/38  8/38  

8/18 سكوت  8/81  8/18  86 8/16  2/18  

./8  کتمان واقعيت  8/.  ./8  8/6  6/3  2 

88/18. آماره  33/1.  .1/.  

448/4 معني داري  441/4  81/4  

42/4 شدت رابطه   48/4  - 
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 : وجه سلبي سرمايه اجتماعي 8-8-.

 

تا اين قسمت از گزارش ، صورت هاي ايجابي سرمايه اجتماعي در اردبيل مورد بحث قرار  

گرفت. در ادامه گزارش به بررسي شكل هاي سلبي سرمايه اجتماعي درمنطقه پرداخته مي شود. 

جتماعي و مسائل و مشكالت اجتماعي مـورد بحـث قـرار مـي اين اشكال در مقوله آسيب هاي ا

گيرند. قبل از ورود به بحث ذكر اين نكته مفهومي الزامي است كه منظور از آسيب اجتماعي يـا 

اعمال و رفتاري است كه انجام يا عدم انجام آنها به نقض هنجارهاي رايـج در كجروي اجتماعي،

ف نص صريح قانون باشـند جـرم تلقـي مـي شـوند. جامعه مي انجامند و در مواردي كه بر خال

دراين مقوله، مواردي مانند اعتياد، قتل، نزاع و مشاجره، خودكشي، فرار، جرائم جنسي و سـرقت 

قرار مي گيرند. اما مفهوم مسئله اجتماعي تا حدودي از آسيب اجتماعي متفاوت است. هـر چنـد 

و گسـتردگي بـه مسـئله يـا معضـلي  هر آسيب يا كجروي اجتماعي مي تواند در صورت شيوع

اجتماعي تبديل شود، اما هر مسئله يا معضل اجتماعي نمي تواند به عنوان جرم تعريف شود. بـه 

اما نمي عنوان مثال ، بيكاري هر چند اگر از يك ميزان باالتر رود، معضلي جدي و اجتماعي است،

ن توضيح مي تـوان مسـئله يـا معضـل توان با آن به منزله يك رفتار كجروانه برخورد كرد. با اي

هاي تعريف كرد كه در صورت شيوع و گسترش يك رفتار يا وضـعيت شـكل اجتماعي را پديده

مي گيرد و سبب رنجش و آزردگي بخش قابل توجهي از افراد جامعه مـي گـردد. بـا توجـه بـه 

فاده از داده هاي موجود، براي بررسي وضعيت مسائل و مشكالت اجتمـاعي، بـا اسـتآمارها وداده

موضوع و مسئله اجتماعي به شرح ذيـل  14هاي طرح پيمايش ملي در شهرستان اردبيل، تعداد 

مورد بررسي قرار ميگيرد و آمار مربوط به شهرستان اردبيل با ميانگين كل مراكـز اسـتان هـاي 

 گيرد.كشور مورد مقايسه قرار مي

 
 آسيب هاي اجتماعي :8-8-.-1

آمار آسيب هاي مهم اجتماعي در استان اردبيل و مقايسه آنها با  دراين قسمت به بررسي 

ميانگين ملي خواهيم پرداخت تا وضعيت هركدام از آسيب ها در اين مقايسه مشخص مي گردد. 

تا  1333اما، قبل از پرداختن  به اين بحث، ابتدا آمارهاي مربوط به استان اردبيل طي سال هاي 

 يرات مربوط به هريك از آسيب ها مورد اشاره قرار مي گيرد.گردد و روند تغيذكر مي 1351

آمار مربوط بـه خودكشـي در اسـتان همانگونه كه در جدول صفحه بعد مالحظه مي شود، 

درصـد هـزار در  53/3روندي رو به نزول داشته است و از  1351تا  1333اردبيل طي سالهاي 

فته است. اين كـاهش ، بـه ويـژه، در كاهش يا 1351درصد هزار در سال  31/4به  1333سال 

 43/3مورد جعيت زنان استان چشمگير است، به گونه اي كه نسبت خودكشي در ميان زنـان از 
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تنـزل يافتـه اسـت. كمتـرين  1351درصد هزار در سـال  33/1به  1333درصد هزار در سال 

مـذكور  مربوط مي گردد كه در هر سه سال نسبت 1335تا  1333نسبت خودكشي به سالهاي 

در هزار بوده است. مهمترين دليل جامعه شناختي براي كاهش ميزان خودكشي را مي  3كمتر از 

( در افزايش همبستگي اجتماعي و به تعبير چارچوب  135توان به استناد نظر دوركيم) دوركيم، 

اي نظري پژوهش حاضر، افزايش روابط مثبت اجتماعي ، در نظر گرفت. با توجه به ساير يافته ه

موجود در سطح استان، به ويژه يافته هاي مربوط به تشكل هـا و سـازمان هـاي غيردولتـي كـه 

بخشي از آن اختصاص به حيطه فعاليت بانوان دارد، مي توان اذعان نمـود كـه افـزايش حضـور 

اجتماعي و شكل گيري شبكه هاي ارتباط اجتماعي به افزايش احساس تعلق اجتماعي و مسئوليت 

 جامد و اين مسئله خود سبب كاهش خودكشي مي گردد.پذيري مي ان

برخالف خودكشـي، بررسـي آمارهـاي مربـوط بـه اعتيـاد در حـد فاصـل مقطـع مـورد  

( حكايت از افزايش نسبتاً زياد اين آسيب درسطح استان اردبيل دارد. اين 1333-1351بررسي)

ل، نسبت معتادان در سال افزايش به ويژه در مورد جمعيت مردان استان قابل توجه است. در ك

درصد هزار بوده است كه اين نسبت با كاهشي جزئي در سـال  15/35در استان اردبيل  1333

بـه بعـد بـا افـزايش  1333، پس از آن روندي صعودي به خود گرفته اسـت و از سـال 1333

درصـد هـزار رسـيده اسـت. تفاضـل نسـبت  53/133به  1351شديدي همراه بوده و در سال 

 53/3بـه  1333درصد هزار در سال  33/4ن در جمعيت زنان استان معنادار نيست و از معتادا

رسيده است. اما، بررسي روند مذكور در جمعيت مردان به گونه اي  1351درصد هزار در سال 

 13/353بـه  1333درصد هزار در سال  42/31چشمگير افزايش نشان مي دهد. اين نسبت از 

 هش كرده است.ج 1351در صدهزار در سال 

بررسي روند تغييرات آماري وقوع قتل در استان اردبيل، با روندي نـامتوازن، حكايـت از  

نسبت ارتكـاب بـه  1333كاهش ميزان قتل در اين استان در مقطع مورد بررسي دارد. در سال 

 در صد هزار33/4در صد هزار بوده است كه با روندي نامتوازن به  55/1قتل در استان اردبيل 

تنزل يافته است. اين كاهش به ويژه در مورد زنان چشمگير است، بـه گونـه اي  1351در سال 

 نسبت مذكور در ميان زنان صفر بوده است. 1351و   1335، 1333كه در سال هاي 

ــزاع   ــزاع مســلحانه و ن ــه اســت. ن ــرار گرفت ــورد اشــاره ق ــزاع در دو محــور م ــه ن مقول

روندي كامالً نامتوازن برخوردار است ، به گونه اي كه آمـار  آمار كلي اين مقوله ازغيرمسلحانه،

در صد هزار بوده است كـه در سـال  31/3،  1333جدول نشان مي دهد ، نسبت نزاع در سال 

در صـد هـزار ريـال  24/13با صعودي قابل توجـه بـه  1333بعد اندكي افزايش، ولي در سال 

 رسيده است.
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هزار نفر( صد )در  1.21-1.38ربوط به آسيب هاي عمده اجتماعي در استان اردبيل آمارهاي م(:   8-4.جدول )   

 نوع آسيب

 

 سال

جرائم  فراريان نزاع قتل اعتياد خودکشي

 جنسي

 سرقت اماکن

هغيرمسلحان مسلحانه کل زن مرد کل زن مرد کل زن مرد وسايط  خياباني کل زن مرد کل 

 نقليه

 کل راهزني

1.38 6./3  48/6  28/6  48/31  63/.  12/.2  .6/1  88/8  22/1  4 81/6  81/6  62/4  4./1  26/4  ../88  16/68  36/6  8./8.  .3/.  2./86  

1.36 43/.  .2/1  3./8  64/38  88/4  84/.6  23/1  4 84/1  64/4  .8/6  48/3  13/4  .2/1  33/4  82/61  88/84  88/6  22/86  48/.  38/23  

1.33 83/.  81/1  84/8  8./88  88/1  6./.3  68/1  88/4  28/4  86/4  8./1.  84/18  13/4  .2/1  33/4  .3/18  46/..  4./8  84/13  6./8  8./68  

1.32 31/.  26/4  88/8  68/184  33/.  38/33  28/1  4 48/1  42/4  88/8  6./8  4 13/4  42/4  .2/81  .6/.1  42/.  84/88  36/.  68/38  

1.38 62/.  81/8  .6/.  81/.3.  81/8  .8/128  2./1  62/4  .8/1  13/4  18/8.  .6/8.  ../4  48/1  63/4  13/..  28/.2  8./8  18/88  4 8./38  

1.24 6./.  88/8  88/.  42/.28  28/8  ../188  66/1  13/4  1 ../4  38/.  8/8  13/4  ../4  88/4  18/88  ../.1  ../8  81/18  4 82/68  

1.21 81/6  63/1  .1/.  18/.28  28/8  28/186  66/4  4 ../4  81/1  38/2  68/14  ../4  2./1  42/1  81/8.  82/.8  16/12  88/16  4 62/36  
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در صد هزار تنزل يافته است، امـا  33/2با كاهشي بسيار چشمگير به  1335اين نسبت در سال 

در صـد هـزار رسـيده اسـت. در سـال  33/24مجدداً افزايشي شديد يافته و به  1333در سال 

 1351سـال در صد هزار هستيم و در  3/3مجدداً شاهد كاهش قابل توجه آمار نزاع به  1354

افزايش يافته است. نسبت نزاع هاي مسلحانه در سالهاي مورد مطالعه  33/14نسبت مذكور به 

 1351در صد هـزار بـه سـال  31/1در سطح استان بسيار پايين بوده است و بيشترين نسبت با 

 مربوط مي شود.

يار در خـالل سـالهاي مـورد مطالعـه در سـطح اسـتان افـزايش بسـآمار فرار )از منزل ( 

در  45/1بـه  1333در صد هـزار در سـال  53/4نامحسوسي را نشان مي دهد . نسبت فرار از 

افزايش يافته است كه چندان معنادار نيست. كمترين ميزان اين آمار با  1351صد هزار در سال 

 شود.مربوط مي 1335در صد هزار به سال 45/4

ه، با روندي نامتوازن ، حـاكي از مقايسه نسبت جرائم جنسي در طي سال هاي مورد مطالع 

در   33/33بـه ميـزان  1333كاهش اين نوع جرائم در سطح استان است. اين نسـبت در سـال 

كاهش يافتـه  1351در صد هزار در سال  21/23صد هزار بوده است و با تغييراتي نامتوازن به 

در  33/13ه مقدار و  كمترين نسبت ب 35/31است. بيشترين نسبت دراين نوع جرائم به مقدار 

 مربوط مي شود. 1333و  1333صد هزار به ترتيب به سال هاي 

بررسي روند تغييرات مربوط به انواع سرقت نيز نشانگر رونـد رو بـه كـاهش سـرقت در  

در صـد  53/33سطح استان اردبيل در سال هاي مورد مطالعه است. نسبت سرقت در كـل، از 

كاهش يافته است. نسبت راهزني از  1351زار در سال در صد ه 35/33به  1333هزار به سال 

بـه  1333در سـال  34/23به بعد به صفر رسيده است، ، سرقت وسـايط نقليـه از  1333سال 

كاهش يافته است. نسـبت سـرقت هـاي خيابـاني از سـال  1351در صد هزار در سال  23/13

تنزل يافتـه، امـا در سـال  43/3در صد هزار به  33/3با كاهشي اندک از  1354تا سال  1333

درصد رسيده است. ميزان سرقت از اماكن نيز رونـدي رو  13/15با افزايشي معنادار به  1351

 رسيده است. 25/42در صد هزار به  13/32به كاهش داشته است و از 

در مجموع، بررسي روند تغييرات مربوط به آسيب ها و كجروي هاي اجتماعي حكايت از  

يب ها مانند خودكشي، قتل، جرائم جنسي و سرقت در خالل سال هاي مورد كاهش برخي از آس

اعتياد مطالعه دارد. تنها موردي كه افزايش معناداري در دوره زمـاني مـذكور نشـان مـي دهـد،

 است.

پس از بررسي روند تغييرات مربوط به آسيب هاي اجتماعي در استان اردبيل ، به مقايسه  

مربوط مي گردد، و مقايسـه  1351كه به سال آسيب هاي اجتماعي، آخرين آمار موجود در باره

 آنها با متوسط ملي مي پردازيم.
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به گونه اي كه مالحظه مي شود، در كليه موارد ميزان وقوع آسيب ها در استان اردبيل از  

ميانگين كشوري كمتر است و اين امر به ويژه در مورد آسيب هايي مانند سرقت، اعتياد، جـرائم 

نسي، و از نظر كيفي قتل و خودكشي صادق است. براين اساس، مي توان اذعان نمود كه استان ج

اردبيل در مقايسه با ساير نقاط كشور كمتر در معرض آسيب هاي اجتماعي قرار دارد و اين خود 

 نشانگر توان باالتر اين استان از نظر برخورداري از سرمايه اجتماعي است.
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)ارقام در صد هزار(   1.21 -سيب هاي اجتماعي در استان اردبيل و مقايسه آنها با ميانگين مليآميزان وقوع (:8-1.جدول )  

 نوع آسيب

 

 سال

جرائم  فرار نزاع قتل اعتياد خودکشي

 جنسي

 سرقت

وسايط  خياباني اماکن کل زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل زن مرد

 نقليه

 کل

81/6 اردبيل  63/1  .1/.  18/.28  28/8  28/186  66/4  4 ../4  68/14  ../4  2./1  42/1  81/8.  82/.8  8/12  ./16  3/36  

6/3. کل کشور  83/3  88/8  8./68.  1./18  8./.88  11/.  36/4  88/8  21/12  .8/1  82/8  ../.  8. 84/88  88/.8  8./111  .8/833  

ل تفاضل اردبي

 از کل کشور 

88/4-  6/8-  62/1-  ./8.2-  ./1.-  4./188-  .8/8-  36/4-  ./8-  18/2-  1-  3./.-  .8/8-  38/.4-  6/84-  3/1.-  8/88-  3/164-  
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 : مسائل و مشكالت اجتماعي8-8-.-8

ارزش هـا ونگـرش هـاي »موضوعات اين بخش بـا اسـتفاده از داده هـاي پيمـايش ملـي  

ل و مجلد مربوط به استان اردبيل تدوين شده است. قبل از پرداختن به تجزيـه و تحليـ«ايرانيان

اشاره به يك نكته ضرورت دارد. همانگونه كه در مباحث پيشـين مالحظـه گرديـد و در داده ها،

ادامه گزارش نيز مشاهده خواهد شد، داده هاي پيمايش ملي عمـدتاً نـاظر بـه سـنجش نگـرش 

شهروندان پاسخگو در مطالعه بوده است. در واقع، اين داده ها كمتر ميل به سنجش رفتار داشته 

دهند. شايد اين پرسش مطرح شـود كـه نگرش و گرايش افراد را مورد پرسش قرار مي و بيشتر

ضرورت اشاره به نگرش ها و تحليل آنها چيست. در برخي از موارد، سنجش مستقيم مفـاهيم و 

متغيرها، با توجه به ماهيت آنها و نيز حساسيت پاسخگويان ، با دشواري امكان پذير اسـت و بـه 

مبـادرت  (Projection)ان تالش مي كنند با بهره گيري از فنون فرافكن همين جهت پژوهشگر

هاي مبتنـي بـر به اندازه گيري مفاهيم و متغيرهاي مذكور كنند. استفاده از تكنيـك هـا و شـيوه

به ويژه در پيمايش هاي ملي كه داده ها درسطح گسترده گردآوري و تحليل مي شوند و فرافكني،

به هاي اجتماعي است، بيشتر مورد توجه قرار دارد. بـا ايـن توضـيح، در نوع متغيرها ناظر به جن

ادامه گزارش كه اختصاص به تحليل جنبه هاي سـلبي سـرمايه اجتمـاعي در اردبيـل دارد، بـه 

بررسي متغيرهاي مختلفي پرداخته مي شودكه مي تـوان آنهـا را نمايشـگر جنبـه هـاي مـذكور 

 دانست.

 

  دورويي و تظاه 

درصد معتقدند دورويي و تظاهربـه ميـزان  3/33يت نمونه در شهر اردبيل ، از ميان جمع 

درصـد  14زياد در جامعه رواج دارد، كه اين ميزان درسطح كل مراكز استان هاي كشور حدود 

درصد است. اين تفاوت از نظر آماري معنادار است و از اين جنبه  5/34آن «بيشتر است و ميزا

سخگويان اردبيلي در مقايسه با پاسخگويان كل مراكز استان ها نگرش مي توان اذعان نمود كه پا

هر چندكـه در اردبيـل نيـز ميـزان مثبت تري نسبت به رواج دورويي و تظاهر در جامعه دارند،

مذكور در ميان بيش از نيمي از پاسخگويان درحد زياد قيد شده است كه نمايانگر باور بـه رواج 

ير مذكور در تقاطع با متغيرهاي زمينه اي فاقـد ارتبـاط معنـادار اين خصوصيات منفي دارد. متغ

بوده و از نظر آماري تفاوت معناداري در مورد اين نگرش به تفكيـك متغيرهـاي زمينـه اي در 

 ميان پاسخگويان اردبيلي مشاهده نمي شود.
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 )الف(: تملق و چاپلوسي

فهوم دورويي و تظاهر دارد، كه پيوستگي نزديكي با مخصوصيات منفي تملق و چاپلوسي ،

در ميان پاسـخگويان اردبيلـي وضـعيتي تقريبـاً  ماننـد مفهـوم دورويـي و تظـاهر دارد. از كـل 

درصد بر اين باورند كه تملق و چاپلوسي در حد زياد ميان مـردم رواج دارد،  3/32پاسخگويان، 

همچنـين ، در درصد گـزارش شـده اسـت.  3/34هاي كشور كه اين نسبت در كل مراكز استان

درصد از پاسخگويان اردبيلي كه معتقد به رواج كم تملـق و چاپلوسـي درميـان  4/23مقايسه با 

درصد است. تفاوت هـاي مـذكور ازنظـر  15ها مردم هستند، نسبت مذكور در كل مراكز استان

داراي آماري معنادار بوده و نشان مي دهد كه مردم اردبيل كمتر از ميانگين كل مراكز استان ها 

نگرش منفي نسبت به متغير مذكور هستند. در اين مورد نيز بايد اذغان نمود كه بـاور بـه رواج 

تملق و چاپلوسي ، هم در اردبيل و هم در كل مراكز استان ها باالست و اين خود مي تواند نشان 

از وجود مانع در تـراكم سـرمايه اجتمـاعي در جامعـه باشـد. بررسـي روابـط ميـان متغيرهـاي 

هاي با نگرش به رواج تملق و  چاپلوسي درجامعه نشان مي دهد كه فقط بين سواد و نـوع زمينه

نگرش به رواج چاپلوسي و تملق در  جامعه رابطه معنادار آماري وجود دارد. براين اساس، افراد 

  و 3/33، 2/33، 3/34، 3/34متوسطه، ديپلم و عـالي بـه ترتيـب سواد و  داراي سواد ابتدايي،بي

درصد معتقدند چاپلوسي و تملق در حدزياد درجامعه رواج دارد. با توجه به آمـاره محاسـبه  33

، مي توان عنوان نمود كه تفاوت مذكور معنادار اسـت و  41/4شده و درجه معناداري به ميزان 

به موازات افزايش سطح سواد افراد پاسخگو در شهر اردبيل ، نگـرش نسـبت بـه رواج تملـق و  

 سي درجامعه نيز افزايش مي يابد.چاپلو

 

 ) ب (: اخت ف و چنددستگي

صورت مقابل شبكه هاي ارتباطي نزديـك ماننـد روابـط دوسـتي و خويشـاوندي ، كـه از 

مهمترين جلوه هاي شكل گيري سرمايه اجتماعي به شمار مي آيند، اختالف و چند دستگي است. 

 3/31ايرانيان، از بين پاسخگويان اردبيلي براساس آمارهاي پيمايش ملي ارزش ها و نگرش هاي 

درصد عنوان نموده اند كه اختالف و چند دستگي از مشكالت مهـم و جـدي جامعـه محسـوب 

درصد نيز جديت و اهميـت ايـن خصوصـيات را بـه عنـوان مسـئله و مشـكل 3/21گردد و مي

كشور، به ترتيـب  اجتماعي در حد كم ارزيابي كرده اند. اين نسبت ها درسطح مراكز استان هاي

 4درصد است. آزمون آماري نشان مي دهد كه اين تفاوت در سـطح اطمينـان  3/13و   3/34

معنادار است و براين اساس مي توان اذعان نمود كه پاسخگويان اردبيلي در مقايسه بـا ميـانگين 

مراكز استان هاي كشور كمتر باور به اهميت و جـدي بـودن وجـود چنددسـتگي و اخـتالف در 

جامعه دارند. هرچند بايد خاطرنشان ساخت كه در اردبيل و در كل مراكـز اسـتان هـا بـيش از 
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نيمي از پاسخگويان مسئله مذكور را جدي و با اهميت ارزيابي كرده اند كه اين نسـبت در خـور 

 تامل است .تقاطع اين نگرش با متغيرهاي زمينه اي رابطه معناداري با آنها نشان نمي دهد.

 

 پارتي بازي) پ (:

به ويژه در سطح روابط سازماني و پارتي بازي نمادي از تزلزل در اجراي قانون و مقررات ، 

اداري در سطح جامعه است. از يك منظر مي توان پارتي بازي را شاخصي از وجود شـبكه هـاي 

ر تعارض روابط نزديك در نظر گرفت، اما با توجه به اينكه عموماً از اين مفهوم در وجه منفي و د

شود، مي توان آن را به منزله شاخصي بـراي كـاهش اعتمـاد سـازماني و با اجراي قانون ياد مي

 3/51اجتماعي در نظر گرفت. براساس نتايج پيمايش ملـي ارزش هـا و نگـرش هـاي ايرانيـان 

درصد از شهروندان اردبيلي معتقدند كه پارتي بازي مشكلي جدي و مهم در جامعه است و تنهـا 

درصـد از پاسـخگويان  53درصد اين مشكل راجدي و مهم تلقي نمـي كننـد. در مقايسـه ، 3/3

درصـد  3مراكز استان هاي كشور پارتي بازي را مشكلي مهم و جدي در نظر مي گيرند و تنهـا 

آن را فاقد اهميت تشخيص داده اند. هرچند تفاوت نسبت هاي مربوط به اردبيل با كـل مراكـز 

درصد( اسـت و در  3اما شدت تفاوت در حد كم )ظر آماري معنادار است،استان هاي كشور از ن

هر دو مورد بخش كثيري از پاسخگويان اذعان به اهميت پارتي بازي به عنوان مسئله و مشـكلي 

 جدي نموده اند.

بررسي رابطه متغيرهاي زمينه اي با نگرش نسبت به اهميت و جدي بودن پارتي بازي به  

تنها بين اين نگرش با سن رابطه معناداري نشان مي دهد. در سه گروه تماعي،عنوان مسئله اي اج

و  3/51، 3/53به باال )كهن ساالن( به ترتيـب، 34و )ميانساالن ( 34-43)جوانان(، 13-23سني 

درصد معتقد به اهميت داشتن پارتي بازي به عنوان يك مسـئله جـدي اجتمـاعي دارنـد.  1/31

بيان نمود كه جوانان نگرش منفي تري نسبت به دو گروه سـني ديگـر در براين اساس، مي توان 

 قبال اهميت و جدي بودن پارتي بازي در جامعه دارند.

 

 اعتياد) ت (:

دراينكه رواج اعتياد دريـك جامعـه معضـلي اجتمـاعي اسـت ، ترديـدي وجـود نـدارد .  

، زمينه ساز بـروز بسـياري از افزون بر اينكه خود يك آسيب و معضل اجتماعي مهم است،اعتياد

هاي اجتماعي مي گـردد و رفتـاري جـرم زا نيـز محسـوب مـي گـردد. كجروي ها و ناهنجاري

درصد از پاسخگويان اردبيلي بر اين باورند كه اعتياد مسئله و مشكلي جدي و  مهم در جامعه 33

 3/53كشـور )است، كه اين نسبت در مقايسه با ميزان مشابه در سطح كل مراكز اسـتان هـاي 

درصد كمتر است. نظير ساير متغيرهـاي سـلبي كـه تـاكنون مـورد بررسـي و  14حدود درصد(
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ها ميان اردبيل و كل مراكز اسـتان هـا مقايسه قرار گرفتند، دراين مورد نيز شاهد تفاوت نسبت

هستيم و اين تفاوت به سود شهروندان اردبيلي است. بررسي رابطه تقاطعي ميان نگـرش نسـبت 

جديت و اهميت اعتياد به عنوان معضلي اجتمـاعي بـا متغيرهـاي زمينـه اي، در هـيچ مـورد  به

سواد، نوع فعاليت، سـن و وضـع تاهـل معنادار نيست و كليه پاسخگويان صرف نظر از جنسيت ،

 داراي نگرش مشابهي نسبت به پديده اعتياد در جامعه دارند.

 

 ) ث (: ظل: و تاعيض 

رت مستقيم و هم به صـورت غيرمسـتقيم و از طريـق تنـزل در ظلم و تبعيض هم به صو 

بنيان هاي روابط اجتماعي و ارزش هاي اخالقي در سرمايه اجتماعي اخـتالل ايجـاد مـي كنـد و 

در جامعه سبب تعضيف و تحليل در شبكه هاي ارتباطي در  –يا استنباط از رواج آن  –رواج آن 

ردماني كه بر اين پندارند نسبت به آنهـا تبعـيض ميانه و كالن مي گردد. مسطوح مختلف خرد،

روا داشته مي شود، به طور بديهي با كاهش حس اعتماد اجتماعي، گروهي و فـردي مواجـه مـي 

  شوند.

درصد از شهروندان مورد مطالعه در اردبيل بر اين باورند كه در حال حاضر ظلم و  1/43 

جديت و اهميت آن نيز درحد زياد است. تبعيض مسئله اي جدي و با اهميت در جامعه است و 

درصد است كـه  3/35همين نسبت در مورد پاسخگويان نمونه در كل مراكز استان هاي كشور 

درصـد از  3/24درصد تفاوت را نشان مـي دهـد. از طـرف ديگـر، در مقايسـه بـا  11بيش از 

 4/13ده انـد، شهروندان اردبيلي كه اهميت و جديت مسئله تبعيض را در حد كـم ارزيـابي كـر

درصد از پاسخگويان از كل مراكز استان ها چنين باوري داشته اند. آزمون آماري تفاوت مذكور 

اردبيلي در مقايسه بـا  نمود كه شهروندان توان اذعاندهد و براين اساس ميرا معنادار نشان مي

 در جامعه دارند. پاسخگويان كل مراكز استان ها كمتر اعتقاد به معضل بودن ظلم و تبيض

بررسي رابطه تقاطعي بين نگرش نسبت به جديت و اهميت ظلم و تبعيض در جامعـه بـا  

متغيرهاي زمينه اي حاكي از اين است كه فقط ميان نگرش مذكور و ميزان تحصيالت در شـهر 

اردبيل رابطه آماري معنادار وجود دارد. افراد فاقد تحصيالت و با ميزان تحصـيالت در سـطوح 

درصد معتقدنـد  3/33و   3/31،  3/43،  3/35، 1/43بتدايي، متوسطه ديپلم و عالي به ترتيب ا

كه تبعيض به عنوان مسئله اي اجتماعي داراي اهميت و جـديت زيـادي اسـت. صـرف نظـر از 

نسبت مربوط به پاسخگويان با ميزان تحصيالت ابتدايي، نسبت ها نشان مي دهد كه با افـزايش 

صيالت ، باور به جديت و اهميت ظلم و تبعيض به عنوان مسـئله اي اجتمـاعي ميزان و سطح تح

 نيز افزايش مي يابد.
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 ط ق) ج (:

طالق از جمله شاخص هاي تزلزل در بنيان خانواده اسـت كـه خـانواده خـود بـه عنـوان  

نقش انكـار ناپـذيري در شـكل مهمترين واحد اجتماعي و يكي از عامل هاي مهم اجتماعي شدن،

يري شخصيت  فردي و اجتماعي افراد هر جامعه دارد. هر چند كه طالق بـه عنـوان كجـروي گ

تعريف نمي شود، اما از نظر جامعه شناختي، رواج بيش از حـد و نامتعـارف آن در هـر جامعـه 

نشانگر معضل در بنيان هاي خانواده تلقي مي گردد. در واقع، طالق را مي تـوان نـوعي شكسـت 

يان انسانها دانست و بي ترديد اثرات آن هم بر افراد درگير و هم بـر جامعـه عاطفي در روابط م

 پيامدهاي منفي و نامطلوبي در بر دارد.

درصد معتقدند كه طالق به عنوان معضلي اجتماعي در  3/33در ميان شهروندان اردبيلي،  

درصـد  14بـا حد زيادي داراي اهميت است. اين نسبت در ميان پاسخگويان كل مراكز استانها 

 3/33درصد است. با توجه به سطح اطمينان آماره محاسبه شده، تفاوت مذكور با  3/33افزايش 

درصد اطمينان معنادار است و مي توان گفت شهروندان اردبيلي در مقايسه با پاسـخگويان كـل 

 كمتر اعتقاد به جديت و اهميت طالق به عنوان معضلي اجتماعي دارند.مراكز استان ها،

بررسي روابط متقاطع بين نگرش به جديت و اهميت طالق در جامعه با متغيرهاي زمينـه  

سن و نوع فعاليت ارتباط معنـادار آمـاري اي  نشان مي دهد كه اين متغير با سه متغير جنسيت،

درصد معتقدند طـالق در حـد  4/31دارد. براين اساس، زنان پاسخگو در شهر اردبيل به ميزان 

درصد اسـت. بـه  3/34جدي و مهم در جامعه است. اين نسبت در ميان مردان  زياد مسئله اي

شكلي غيرمستقيم مي توان  نگراني زنان را نسبت به پيامدهاي طالق در جامعـه درايـن نگـرش 

آن مالحظه نمود. نسبت پاسخگوياني كه طالق را مسئله اي جدي و مهم تلقي مي كنند و اهميت

د، در ميان سه گروه جوانان، ميان سـاالن و كهـن سـاالن بـه ترتيـب را نيز زياد ارزيابي مي كنن

درصد است. اين نسبت ها نيز نشانگر كاهش سرمايه اجتماعي در نسـل  3/32و  3/34،  3/31

در مقايسه با نسل هاي ميان سال و كهنسال است. ميزان نسبت مذكور به تفكيـك  –هاي جوان 

خانه دار و محصل با نسبت هايي مشابه هـم بـه يكار،نوع فعاليت نشان مي دهد كه پاسخگويان ب

درصد تفاوتي از نظر نگرش مذكور ندارند. اما، اين نسبت در ميان  5/34و  3/34، 3/33ترتيب 

درصد است كه با گروه فوق الذكر تفـاوت  34درصد و در ميان بازنشسته ها  3/35افراد شاغل 

 معنادار آماري ندارند.
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هروندان اردبيلي نسبت به اهميت طالق به عنوان معضلي اجتماعي به تفكيک متغيرهاي زمينه اينگرش ش(:1-8.جدول )  

 متغير

 نگرش

 فعاليت سن جنسيت

18-88 زن مرد  .8-.4 به  84 

 باال

تهبازنشس محصل خانه دار بيكار شاغل  

8/16 کم  8/8  2/8  8/1.  ./84  8/84  1. ./3  ./2  84 

.8/8 متوسط  ./18  8/12  8/88  83 8/84  8/18  1/88  2/84  .4 

64/. زياد  ./31  ./31  ./6.  3/88  8/82  8/63  8/34  2/34  84 

1.4/4 آماره  818/4-  182/4  

4/.41 سطح معناداري  44./4  4.2/4  

 

 

 بيكاريچ (: )

يكي از متغيرهايي كه بيشترين نگراني را هم در ميان شهروندان اردبيلـي و هـم در ميـان  

هاي كشور به خود اختصاص داده است، موضوع بيكـاري اسـت. از پاسخگويان كل مراكز استان 

درصد عنوان كرده اند كه بيكاري به عنوان يك  32ميان كل پاسخگويان نمونه در شهر اردبيل ، 

معضل اجتماعي از اهميت و جديت زيادي برخوردار است. اين نسبت در ميان پاسـخگويان كـل 

تفاوت آماري معناداري با نسبت مربوط به شهر درصد است كه  5/33مراكز استان هاي كشور 

اردبيل ندارد. رابطه معناداري ميان نگرش نسبت به اهميت و جدي بـودن بيكـاري بـه عنـوان 

 معضلي اجتماعي با متغيرهاي زمينه اي به شهر اردبيل وجود ندارد.

 

 محدوديت يزادي ها ) ح (:

از جتماعي كه حايز اهميت اسـت،براي سنجش محدوديت آزادي ها به عنوان مسئله اي ا 

پاسخگويان راجع به اين موضوع سوال شده كه تا چه فكر مي كننـد فعاليـت احـزاب سياسـي و 

درصـد از شـهروندان اردبيلـي ايـن  3/33مطبوعات در شرايط فعلي با محدوديت مواجه اسـت.

اسـتان هـاي محدوديت ها را تا حد زياد جدي و مهم مي پندارند، كه اين نسبت در كل مراكـز 

درصـد محـدوديت هـاي  4/33درصد است. در همين مورد، شـهروندان اردبيلـي  3/34كشور 

درصد در حد كم مهم و جدي تلقي مي كنند. اين نسبت ها در  3/24مذكور را در حد متوسط و 

درصد است. تفـاوت  5/13و  13ميان پاسخگويان نمونه كل مراكز استان هاي كشور به ترتيب 

نظر آماري معنادار ارزيابي مـي شـوند. البتـه بايـد توجـه داشـت كـه در ميـان  هاي مذكور از

شهروندان اردبيلي ميزان جدي بودن و اهميت محـدوديت آزادي  هـا در مقولـه زيـاد كمتـراز 

اما در مقوله متوسط نسـبت مربـوط  بـه شـهروندان اردبيلـي ميانگين كل مراكز استان ها است،

مي توان اذعان نمود كه به كل مراكز استان هاي كشور است. دركل،تقريباً دو برابرنسبت مربوط 

اعتقاد به محدوديت آزادي ها در ميان شهروندان اردبيلي در مقايسـه بـا ميـانگين كـل مراكـز 

 هاي كشور كمتر است.استان
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بررسي رابطه تقاطعي محدوديت آزادي ها با متغيرهاي زمينه اي حاكي از اين اسـت كـه  

نوع فعاليت و وضـعيت تاهـل رابطـه ل بين متغير مذكور با چهار متغير سن، سواد،در شهر اردبي

 معنادار وجود دارد.

نگرش نسبت به محدوديت آزادي ها به تفكيك  مشاهده مي شود،به گونه اي كه درجدول 

گروههاي سني نشان مي دهـد كـه نسـل جـوان بـيش از نسـل هـاي ميانسـاالن و كهنسـاالن 

درصد از افراد  3/43را مسئله اي جدي و مهم تلقي مي كنند. در حالي كه  محدوديت آزادي ها

نسـبت مـذكوردر ميـان دو نسـل نسل جوان معتقدند كه اين محدوديت در سطح زيـاد اسـت، 

درصـد كـاهش يافتـه اسـت. در ميـان   31و 1/23ميانسال و كهن سال با كاهشي محسوس به 

مي شود كه باور به وجود محدوديت آزادي كمتر از پاسخگويان بي سواد و كم سواد نيز مالحظه 

افراد  داراي تحصيالت ديپلم و باالتر است. به تعبيري مي تـوان گفـت كـه نگـرش نسـبت بـه 

اهميت و جديت محدود بودن آزادي فعاليـت احـزاب و مطبوعـات بـا سـن رابطـه منفـي و بـا 

يز تفاوت معنـاداري در ايـن تحصيالت رابطه مثبت دارد. بررسي نگرش مذكور با نوع فعاليت ن

درصـد بيشـترين  1/32نگرش با فعاليت هاي مختلف نشان مي دهد. پاسـخگويان محصـل بـا 

درصد كمترين بـاور 14نگرش منفي را نسبت به محدوديت آزادي ها دارند و افراد بازنشسته با 

ور در را نسبت به جديت و اهميت محدوديت آزادي ها در جامعه دارند. همچنين، ميـزان مـذك

درصـد   2/31درصد اسـت كـه بـاهمين ميـزان در مـورد متـاهلين كـه  45ميان افراد مجرد 

تفاوت معناداري دارد. به نوعي مي توان اذعان نمود كـه افـزايش سـن در برخـورداري از است،

روحيه اي مداراجويانه تاثير گذار است و اين مسئله را مي توان در كليـه روابـط تقـاطعي ميـان 

 به اهميت و جديت محدوديت آزادي ها با متغيرهاي زمينه اي مالحظه كرد. نگرش نسبت

 

 ) خ (: روابط نامش وع

در اين مورد كه روابط نامشروع و گسترش آن در جامعه تا چه انـدازه معضـل اجتمـاعي  

 3/24درصد از شهروندان اردبيلي پاسخ زياد را انتخاب كرده اند،  3/34مهمي به شمار مي آيد، 

مقوله متوسط و به همين ميزان گزينه كم را برگزيده اند . اين نسبت هـا در سـطح كـل درصد 

درصد مي باشـند. تفـاوت بـين نگـرش  5/13و  13، 3/34مراكز استان هاي كشور به ترتيب ، 

مذكور در ميان شهروندان اردبيلي با ميانگين كل مراكز استان ها از نظر آماري معنادار اسـت و 

وان گفت نگرش نسبت به رواج روابط نامشروع به عنوان معضـلي اجتمـاعي و براين اساس مي ت

مهم در اردبيل نسبت به مقياس كل مراكز استان هاي كشور ضعيف تر است. دراين مورد، بـين 

 نگرش مذكور با متغيرهاي زمينه اي رابطه معنادار آماري به چشم نمي خورد.
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 : ناامني) د (

رمايه اجتماعي به مقوله احساس امنيت اشاره شد. درايـن در بخش شاخص هاي ايجابي س 

بخش با نگاهي سلبي به بررسي وجه ديگري از موضوع امنيت پرداخته مـي شـود و آن نگـرش 

درصـد از پاسـخگويان  4/33نسبت به جديت و اهميت ناامني به عنوان معضلي اجتماعي است. 

م و جدي در جامعه در حد زياد وجود دارد، اردبيلي بر اين باورند كه ناامني به عنوان معضلي مه

درصد است. اين تفاوت از نظر آمـاري  32كه اين نسبت در سطح كل مراكز استان هاي كشور 

معنادار است و مي توان گفت كه احساس امنيت در ميان شـهروندان اردبيلـي از ميـانگين ملـي 

كلي است و اگر امكـان سـنجش  مراكز استان هاي كشور باالتر است. البته اين مقوله تا حدودي

آن به صورت جزيي تر و در قالب متغيرهاي خرد وجود داشت، بهتـر بـود، زيـرا ممكـن اسـت 

برخي از پاسخگويان در پاسخ به اين پرسش وجه اقتصادي، برخي وجه رواني، برخي وجه فرهنگي 

ذهني و تجربه هاي و غيره را مورد توجه قرار دهند و پاسخ ها در واقع نوعي فرافكني حالت هاي 

شخصي افراد است. بررسي روابط تقاطعي ميان نگرش نسبت به ناامني با متغيرهاي زمينه هـاي 

حاكي از اين است كه بين متغير مذكور با وضعيت تاهـل رابطـه آمـاري معنـاداري وجـود دارد 

 1/43(. نسبت هاي موجود نشان مي دهـد كـه از ديـد 42/4، سطح معناداري=  123/4)آمار 

ناامني به عنـوان مسـئله اي اجتمـاعي از جـديت و درصد از پاسخگويان مجرد در شهر اردبيل ،

درصـد كـاهش يافتـه   3/34اهميت بسيار برخوردار است. اين نسبت در ميان افراد متاهل بـه 

است. اين سنجش آماري تاييد كننده اين مطلب است كه احساس ناامني در ميان افراد مجرد به 

 ادار بيشتر از افراد متاهل است.گونه اي معن

 

 ) ز (: بي توجهي به دين

هاي ديني و به طور كلي كاهش كاركردهاي نهاد دين درجوامع جديد يكي تضعيف ارزش 

و حتـي  -از مسايلي است كه گاه به دغدغـه برخـي از كـارگزاران اجتمـاعي در حـوزه فرهنـگ

و نگرش هـاي ملـي ايرانيـان نشـان تبديل مي شود. داده هاي پيمايش ملي ارزش ها  -سياست

درصد از شهر وندان مورد مطالعه در اردبيل معتقدند كه بي توجهي بـه ديـن  3/33دهد كه مي

به عنوان مسئله اي جدي و مهم در حد زياد وجود دارد، كه اين نسـبت در سـطح كـل مراكـز 

عنـادار بـودن درصد است. بـا توجـه بـه م 3/43درصد افزايش،  5استان هاي كشور با بيش از 

تفاوت مذكور معنادار تشخيص داده مي شود و بـراين اسـاس مـي تـوان آزمون آماري مربوطه،

اذعان نمودكه نگراني در مورد بي توجهي به دين در ميان شـهروندان اردبيلـي كمتـر اسـت. در 

اي مورد نگرش نسـبت بـه جـديت واهميـت مقولـه بـي تـوجهي بـه ديـن بـه عنـوان مسـئله

 ت آماري معناداري در متغيرهاي زمينه اي به چشم نمي خورد.تفاواجتماعي،
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 ر (: گ اني)

اكثريت پاسخگويان اردبيلي و نيز شهروندان كل مراكز استان هاي كشور دغدغه فراوانـي  

درصـد از شـهروندان  3/32در مورد اهميت گراني به عنوان معضلي اجتماعي و اقتصادي دارند.

ويان در سطح كل مراكز استان هاي كشور معتقدند كـه گرانـي درصد از پاسخگ 2/33اردبيلي و 

به عنوان معضلي اجتماعي و اقتصادي در جامعه اهميت زيادي دارد. با توجه به نگـرش يكسـان 

اكثر شهروندان اردبيلي در مورد اهميت و جديت گراني به عنوان مسئله اي اجتماعي و اقتصادي، 

ز نظر متغيرهاي زمينه اي در ارتباط با نگرش مـذكور بديهي است كه تفاوت آماري معناداري ا

 وجود ندارد.

 

 ) ز (: دزدي و ك ها داري

آخرين مقوله اي كه در بحث معضالت اجتماعي اهميت و جديت آن مورد اشاره قرار مي  

درصـد از شـهروندان اردبيلـي  3/33گيرد، مقوله دزدي و كالهبرداري اسـت. در ايـن مـورد ، 

ادي براي دزدي و كالهبرداري به عنوان يك معضل اجتماعي در جامعه قايل اهميت و جديت زي

درصـد  52درصد افزايش در سطح كل مراكز اسـتان هـا بـه  12هستند. اين نسبت با بيش از 

رسيده است. آماره محاسبه شده نشان مي دهدكه تفاوت نگرش نسبت بـه مقولـه مـذكور بـين 

از نظر آماري معنادار است و بـراين اسـاس مـي تـوان  شهروندان اردبيلي و كل مراكز استان ها

اذعان نمود كه شهروندان اردبيلي در مقايسه با شهروندان كل مراكز استان هاي كشـورنگراني و 

دغدغه كمتري در مورد اهميت معضـل بـودن مقولـه دزدي و كالهبـرداري درجامعـه دارنـد. 

ه حداقل حدود دو سوم از شهروندان نسبت هاي آماري در هر دو مورد نشان مي دهد كهرچند،

بر اين باورند كه دزدي و كالهبرداري به عنـوان مسـئله اي اجتمـاعي داراي اهميـت و جـديت 

 زيادي است و اين آمار در خور توجه و تامل است. 

 

 ) س (: جمع بندي مسائ  و مشك ت اجتماعي

بـه اجتماعي،جمع بندي مطالب مربوط به بخش متغيرهاي شـاخص مسـائل و مشـكالت  

 عنوان وجه سلبي سرمايه اجتماعي،  چند نكته زير را نشان مي دهد.

دو گزينه گراني و بيكاري با تفاوتي ناچيز با يكديگر، هم در سطح شهر اردبيـل و هـم  .1

درسطح كل مراكز استان هاي كشور با تفاوتي نسـبتاً چشـمگير در مقايسـه بـا سـاير 

پاسخگويان از درجه اهميت و جديت زيادي به ها از طرف بخش قابل توجهي از گزينه

درصد از پاسخگويان اذعان نمـوده  34عنوان مسئله اجتماعي برخوردار است. بيش از
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اندكه به نظر آنان اين دو گزينه حايز اهميت زيادي است و به عنوان مسئله اجتماعي 

 درجامعه محسوب مي گردد.

رتي بازي از ديد بسياري از پاسـخگويان پس از گراني و بيكاري ، دو گزينه اعتياد و پا .2

به عنوان يك معضل جدي و مهم در جامعه به شمار مي آيند. در هر دو مورد ، بيش 

از دو سوم از پاسخگويان اذعان نموده اندكه مقوله هاي مـذكور از نظـر اجتمـاعي بـه 

 عنوان يك معضل جدي برايشان اهميت زيادي دارد.

كه درآنها بين نگرش شهروندان اردبيلي با كل مراكـز  بجز دو مقوله گراني و بيكاري، .3

هاي كشور تفاوت هاي موجود در ميان نسبت هـاي مربـوط بـه هـر پاسـخ بـا استان

يكديگر از نظر آماري معنادار نيستند، در كليه موارد بين نگرش شهروندان اردبيلي با 

هـا از نظـر  ميانگين كشوري مربوط به كل مراكز استان هاي كشور تفاوت در نسـبت

آماري معنادار است. با توجه به ميزان مربوط به شدت رابطه بين متغيرها، بيشـترين 

ميزان تفاوت در نگرش ها به نگرش نسبت به محدوديت آزادي هاي مـدني مربـوط 

است. پس ازآن، از نظر فاصله تفاوت بين نگـرش هـا،  23/4مي گردد كه ميزان آن 

زينه هاي مربوط به نـاامني ، دزدي و كالهبـرداري، بيشترين ميزان تفاوت ها را در گ

 كنيم.روابط نامشروع، اختالف و چند دستگي ، و اعتياد مالحظه مي

در كليه موارد مربوط به مقايسه نگرش ها مالحظه مي گردد كه شهروندان اردبيلـي   .4

در مقايسه با ميانگين كل مراكز استان هاي كشور از نگرش ضعيف تـري نسـبت بـه 

و اهميت مسائل و مشكالت اجتماعي برخوردارند. اين مسئله بـه معنـاي ايـن جديت 

است كه از نظر نگرشي، ميزان برخورداري شهروندان اردبيلي از سرمايه اجتمـاعي از 

شود  مقياس ملي مربوط به كل مراكز استان ها بيشتر است. به اين ترتيب، مالحظه مي

جـوه سـلبي، شـهروندان اردبيلـي ازسـرمايه كه هم از نظر وجوه ايجابي و هم از نظر و

 اجتماعي باالتري در مقايسه با ميانگين كشوري برخوردارند.
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 نسبت به رواج مسائل اجتماعي و اهميت آنها در اردبيل  و مقايسه با کل مراکز استان هاي کشور  گرش ن(: 1-..جدول ) 

 متغير

 

 

 

 

 نگرش

ختالف و ا تملق و چاپلوسي دورويي و تظاهر

 چنددستگي

محدوديت آزادي  بيكاري طالق ظلم و تبعيض اعتياد پارتي بازي
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8/82 کم  2/84  ./88  12 8/81  3/.1  8/3  8 ./2  6/.  6/8.  ./13  8/18  6/3  1/.  8/8  3/8.  2/16  6/8.  2/16  8/.8  2/8.  ./..  8/8.  8/8  8 ./8  3/8  

3/18 متوسط  ./1.  8/81  ./13  1/83  3/81  8/14  2 3/18  1/3  ./82  8/8.  8/81  8/16  8/.  . ./.3  18 6/8.  18 8/8.  ./8.  8/86  8/83  1/8  2/.  ./81  8/18  

8/88 زياد  2/6.  6/88  6/6.  8/81  8/6.  8/21  23 38 ./28  1/.3   ./66  ./36  88 2/8.  8/.3  ./6.  3/84  ./6.  ./.3  8/81  8/.8  3/.3  8/88  8/8.  8/68  28 

8/81. آماره  .4/.4  2./.3  38/14  ..8/.1  86./82  6.8/88  63/1  86/1..  83/.3  88/88  28/88  128/4  14/..  

41/4 4 4 4 معناداري  4 4 4 ../4  4 4 4 4 81/4  4 

بطهشدت را  14/4  18/4  1./4  43/4  1./4  18/4  11/4  - 83/4  1./4  13/4  11/4  - 18/4  

از  تفاضل اردبيل

 کل*

./8-  18-  1.-  1/8-  ./14-  8/11-  14-  2/1-  ./86-  6/1.-  8/1.-  8/2-  ./4-  8/18-  

 * تفاضل نسبت ها فقط در مقوله زياد محاسبه و درج شده است.
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 : احساس آنومي8-8-.-.

بـي »و « آشـفتگي» ،« بي سـاماني»كه اصطالحي فرانسوي و به معناي  (Anomie)آنومي  

مورد اشاره قرار مي گيـرد. « بي هنجاري»است، گاه به گونه اي مسامحه آميز با مفهوم «سازماني

اميل دوركيم جامعه شناسي كالسيك فرانسوي، موردنظر درواقع، بنا به آنچه واضح اين اصطالح ،

ا مي توان نوعي سردرگمي و ابهام در مورد هنجارهاي اجتماعي تعريف كرد. آنومي رداشته است،

ويژگي جوامع در حال گذاري است كه از برخي قواعـد هنجـاري به تعبير دوركيم، آنومي معموالً

اند، اما هنوز موفق به استقرار هنجارهاي جـايگزين بـراي آنهـا نشـده انـد. در پيشين كنده شده

نگرش هاي ايرانيان پنج گويه براي سنجش احساس آنومي مطرح شده  پيمايش ملي ارزش ها و

كه دراين بخش از گزارش به ارائه نتايج مربوط به آنها براي شهر اردبيل و مقايسه ميزان هـاي 

مربوط به آن با ميزان هاي مربوط به كل مراكز استان هاي كشور پرداخته مي شود. از آنجا كه 

فاوتي از آنومي را مورد بررسي قرار داده اند، از جمع بستن آنها گويه هاي مذكور هريك وجه مت

و بررسي شان ذيل يك شاخص واحد خودداري شده است تا تفـاوت هـاي احتمـالي بـا تفصـيل 

 گري شوند.بيشتر جلوه

در گويه نخست نگرش پاسخگويان در مورد ابهام راجع به ميزان ابهام در شناسايي افـراد  

 32كشور در برابر افرادي كه به فكر مال و مقام هستند سوال شده اسـت.دلسوز به حال ملت و 

موافق، درصد از شهروندان اردبيلي با اين ابهام كه شناخت مذكور دشوار يا امكان ناپـذير اسـت،

درصد مخالف بوده اند. اين نسبت ها درسطح كل مراكز اسـتان هـا  5/21درصد مردد و  3/13

و ميزان معناداري، تفـاوت  2Xدرصد بوده است. با توجه به آماره  3/15و  13،  1/33به ترتيب 

آماري معناداري بين نگرش نسبت به مقوله مذكور بين شهروندان اردبيلي با ميانگين ملي وجود 

ندارد. روابط تقاطعي بين نگرش مذكور با متغيرهاي زمينه اي، فقط رابطه اين متغير را با ميـزان 

راين اسـاس، بيشـترين ابهـام در ميـان افـراد بـي سـواد وجـود دارد تحصيالت تاييد مي كند. ب

درصد قـرار دارد. كمتـرين نسـبت در ايـن  34درصد(، و در ساير موارد نسبت ها حول 2/33)

 درصد به افراد داراي تحصيالت ديپلم تعلق دارد. 3/34گزينه با 

بـازي بـراي پيشـبرد وجه ديگر آنومي در باره دو گانگي راجع به رعايت قانون يا پـارتي  

درصد از شهروندان مورد مطالعه در اردبيل عنوان كرده انـد بـا  4/33كارها است. دراين مورد 

درصد اسـت.  3/34اين ابهام موافق هستند كه اين نسبت در سطح كل مراكز استان هاي كشور 

دان اردبيلـي اين تفاوت از نظر آماري معنادار نيست و از نظر اين نوع نگرش، تفاوتي بين شهرون

با شهروندان مورد مطالعه درسطح كل مراكز استان ها به چشم نمي خورد. دراين مـورد، رابطـه 

 آماري معناداري بين متغير موردمطالعه با متغيرهاي زمينه اي در شهر اردبيل وجود ندارد.
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ا دوگانه ديگري كه مطرح شده است، ابهام در آزاد گذاشتن ياكنترل فرزندان در روابط بـ 

درصد از شهروندان مورد مطالعه در اردبيـل بـا ايـن ابهـام  43دوستان شان است. در حالي كه 

اين آزاد بگذارنـد يـا نـه،موافق هستند كه نمي دانند فرزندانشان را در رفت و آمد بـا دوسـتان

درصد است. اين تفاوت از نظر آمـاري معنـادار  35نسبت درسطح كل مراكز استان هاي كشور 

راين مورد مي توان عنوان نمود كـه ميـزان ابهـام و دوگـانگي شـهروندان اردبيلـي در است و د

مواجهه با رفت و آمد فرزندان شان كمتر از ميانگين كل مراكز استان هاي كشور است. بررسـي 

اي نشان مي دهد كه از نظر نگرش مـذكور روابط دو متغيره اين مفهوم با ساير متغيرهاي زمينه

برحسب سن و ميزان تحصيالت تفاوت آمـاري معنـا داري وجـود دارد. بـراين بين پاسخگويان 

در سه گروه سني، نسل جوان به گونه اي معنادار نگرش متفاوتي با دو نسل ميان سـال و اساس ،

درصد براين تصورند كه در مورد برخورد با رفت و  3/33كهن سال دارند. افراد جوان به ميزان 

خانواده ها ابهام و دوگانگي وجود دارد، اين در حالي است كـه نسـبت  آمد دوستانه فرزندان در

درصد است. اگر نقش والـديني  1/42و   4/42مذكور در نسل ميانساالن و كهنساالن به ترتيب 

را براي نسل هاي ميانساالن و كهنساالن در نظر بگيريم و نسل جوان را با توجه به سن شان بـه 

ريف كنيم، مي توان اذعان نمودكه از جنبه ميان ذهنيتي در مورد ايـن عنوان ابژه چنين ابهامي تع

مفهوم تفاوت معناداري وجود دارد و نسل جديد با بدبيني و  ابهام بيشتري به اين موضوع نگـاه 

مي كند. از نظر نوع نگرش و ميزان تحصيالت نيز مالحظـه مـي شـود كـه بـا افـزايش ميـزان 

درصـد از  44مقوله مورد مطالعه نيز افزوده مي شود. حـدود  تحصيالت بر ميزان ابهام در مورد

پاسخگويان بي سواد و كم سواد باور به چنين ابهام و دوگانگي دارند، ولـي در ميـان پاسـخگويان 

درصد است. اين تفاوت نيز، همانگونه كه ذكر گرديد، از  5/33داراي تحصيالت عالي اين ميزان 

 ان معنادار است.درصد  اطمين 33نظر آماري در سطح 

گويه ديگري كه در بحث آنومي مي توان به آن ارجاع داد، پرسش در مورد چالش راجع  

درصد از پاسخگويان اردبيلي عنـوان  3/34به تشخيص افراد واقعاً ديندار از افراد متظاهر است. 

كنند اري ميكرده اندكه در شرايط فعلي تشخيص افراد واقعاً ديندار از افرادي كه تظاهر به ديند

درصد است و بـا  34غيرممكن و دشوار است. اين نسبت در سطح كل مراكز استان هاي كشور 

توجه به آماره محاسبه شده و سطح معناداري، بيانگر وجـود تفـاوت ميـان نگـرش پاسـخگويان 

اردبيلي از شهروندان مركز استان هاي كشور است. در اردبيل، تفاوت معنـاداري در مـورد ايـن 

  شود.به تفكيك متغيرهاي زمينه اي مالحظه نمي نگرش

آخرين گويه اي كه در مورد سنجش احساس آنومي در پيمايش ملي ارزش ها و نگـرش  

ابهام در تشخيص افراد خوب از بد است. براساس داده هاي ايرانيان مي توان به آن استناد نمود،

عنوان كرده انـد كـه در تشـخيص  درصد 4/35هاي طرح مذكور، از ميان پاسخگويان اردبيلي، 
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افراد خوب از بد  مشكل است كه اين نسبت در سطح كل مراكز استان هاي كشور با حدود پنج 

درصد مي رسد. آماره محاسبه شده در مورد مقايسه نگرش پاسخگويان 3/32درصد افزايش به 

دهد، هرچنـد كـه اردبيلي با شهروندان كل مراكز استان هاي كشور، تفاوت معناداري نشان مي 

 شدت اين تفاوت در حد ضعيف ارزيابي مي گردد.

بررسي و آزمون روابط دو متغيره بين نگرش نسبت به ابهام در تشخيص افـراد خـوب از  

بد با متغيرهاي زمينه اي نشان مـي دهـد كـه نگـرش مـذكور برحسـب سـن و نـوع فعاليـت 

د. نسبت هاي مربوط به سن نشـان پاسخگويان در شهر اردبيل تفاوت هاي آماري معناداري دار

درصد( با اين گزينه كه تشخيص  4/34مي دهد كه حدود دو سوم از افراد متعلق به نسل جوان)

افراد خوب از بد دشوار است، موافق هستند. اين نسبت در ميان افراد ميان سال و كهنسـال بـه 

ست و نشان مي دهد كه ها از نظر آماري معنادار ادرصد است. تفاوت نسبت34و  2/31ترتيب 

افراد نسل جوان نسبت به دو نسل ديگر در اين مورد از احساس آنومي باالتري برخوردارند. در 

واقع، اين رابطه به نوعي نشانگر وجود يك تفاوت نسلي نيز است. ازديگر سـو ، بررسـي نسـبت 

آنومي و ابهام هاي مربوط به تفكيك نوع فعاليت پاسخگويان نشان مي دهد كه بيشترين احساس 

درصد به افراد بازنشسـته  3/34درصد( و كمترين ميزان با 1/52در ميان محصلين وجود دارد )

تعلق دارد. از اين توزيع نيز مي توان به خوبي به تفاوت نسلي مورد اشاره در باال پي برد، چراكـه 

ل جـوان باشـند و افراد محصل با توجه به گستره سني شان، انتظار مي رود عموماً متعلق به نسـ

 افراد بازنشسته نيز در زمره كهنساالن قرار دارند.

در مجموع از پنج گويه مربوط به احساس آنومي در بـين شـهروندان اردبيلـي، بيشـترين  

درصـد(، و پـس از آن 4/35ميزان آنومي به گويه ابهام در شناخت افراد خوب از بد تعلق دارد)

 3/34فــراد واقعــاً دينــدار از افــراد متظــاهر بــا گويــه هــاي مربــوط بــه ابهــام در تشــخيص ا

درصد، و ابهـام در رعايـت  32تشخيص افراد دلسوز از افراد مقام طلب و ثروت طلب با درصد،

درصد قرار دارند. همين ترتيب ولي با نسبت هـاي بيشـتر در سـطح كـل مراكـز 4/33قانون با 

 استان هاي كشور نيز صدق مي كند.
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سبت به ابهام در تشخيص افراد خوب از بد به تفكيک متغيرهاي زمينه اي (: تكرش ن8-..جدول )  

 متغير

 نكرش

 تاهل فعاليت سواد سن جنسيت

18-88 زن مرد  .8-.4 به  84 

 باال

تهبازنشس محصل خانه دار بيكار شاغل عالي ديپلم متوسطه ابتدايي بي سواد  متاهل مجرد 

6/81 کم  3/84  ./18  8/82  ./88  ./13  8/.1  2/81  ./84  3/81  6/88  1/81  8/88  8/8  8/.8  18 8/88  

14/. 14 11 متوسط  6/14  3/14  8/14  11 1/8  3/18  1. 1. 8/8  8 ./2  4 1/14  2/14  

63/. زياد  ./68  ./3.  8/61  6. ./38  2/83  8/38  1/63  8/68  8/64  3/68  1/62  1/28  8/8.  8/34  1/63  

4/.48 آماره  884/4-  418/4  1.8/4  4.1/4  

يسطح معنادار  232/4  44./4  368/4  418/4  688/4  

 
توزيع نسبت هاي مربوط به گويه هاي آنومي درميان پاسخگويان اردبيلي و مقايسه با کل مراکز استان ها(:   8-8.جدول )     

 گويه 

 نگرش

امدلسور به حال مردم و انديشه مال و مق ر واقعي و افراد متظاهرديندا آزادي يا کنترل روابط فرزندان رعايت قانون يا پارتي بازي   شناخت افراد خوب از افراد بد 

 کل استان ها اردبيل کل استان ها اردبيل کل استان ها اردبيل کل استان ها اردبيل کل استان ها اردبيل

1/68 68 موافق  ./86  3/64  2/.8  1/82  8/6.  34 ./62  6/38  

16/. مردد  16 1/18  2/11  8/1.  ./16  ./18  8/18  8/14  3/14  

2/81 مخالف  8/12  8/1.  8/83  1/.6  6/88  1/8.  2/13  1/81  3/16  

284/8 آماره  .88/.  48/86  1../8  .4/6  

4/.8 سطح معناداري  18/4  4 41/4  4./4  

18/4 - - شدت رابطه   43/4  46/4  
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نگونه كه مالحظه شد، در مورد احساس آنومي نيز وضعيت اردبيل در مقايسه باكـل مراكـز هما

ر مناسب تر است و اين امر نشانگر آن است كه در سطح ملـي اردبيـل از نظـر استان هاي كشو

برخورداري از سرمايه اجتماعي وضعيت بهتري دارد و با موانع  و تنگناهـاي كمتـري در جهـت 

برخورداري از شاخص سرمايه اجتماعي مواجه است. با اين حال، نبايد نسبت به باال بودن نسـبي 

تماعي در اردبيل بي توجه بوده و در اكثر موارد ضـرورت برنامـه شاخص هاي سلبي سرمايه اج

ريزي هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي به شـدت احسـاس مـي گـردد. بـديهي اسـت هرچـه 

هاي مربوط به شاخص سلبي سـرمايه اجتمـاعي در جامعـه كمتـر باشـد تـا زمينـه هـا و ميزان

 مي گردد.هاي بيشتري براي انباشت سرمايه اجتماعي فراهم فرصت
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 : جمع بندي و نتيجه گيري8-.

 

همانگونه كه در بخش هاي مختلف گزراش قيد شد، ارزيابي وضعيت سرمايه اجتماعي در  

وجوه مختلف نياز به داده هاي تفصيلي دارد كه درحال حاضر امكان دسترسـي بـه آنهـا وجـود 

هاي موجـود نمودكـه در ندارد. گزارش حاضر تالش خود را معطوف به استفاده حداكثر از داده 

ارزش هـا و نگـرش هـاي »دفتر طرح هاي ملي وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي و در قالـب 

 گردآوري شده اند. 1352و  1333در سالهاي « ايرانيان

در وجه ايجابي و سلبي در تحليل سـرمايه اجتمـاعي مـورد براساس الگوي نظري مطالعه ، 

ه جنبه هاي سلبي سرمايه اجتمـاعي مربـوط مـي گـردد، بررسي قرار گرفت. درمقوله هايي كه ب

مالحظه شد كه اردبيل در مقايسه با ساير مناطق كشور از وضعيت مطلوبي برخوردار اسـت. در 

اين قسمت، در مقام جمع بندي بحث سرمايه اجتمـاعي در اردبيـل، بـه مهمتـرين مقولـه هـاي 

ل مراكز اسـتان هـاي كشـور پرداختـه سرمايه اجتماعي و وضعيت آنها در مقايسه با ميانگين ك

 شود.مي

 

 اعتماد 

نشان مـي دهـد كـه ميـزان بررسي داده هاي مربوط به اعتماد در دو سطح خرد و ميانه  

درصد با  34اعتماد در سطح خر د كه شامل اعتماد به اعضاي خانواده است، با رقمي نزديك به 

به اعتماد به اقوام است، با ميزاني حـدود  ميانگين ملي برابر است. وجه ديگر اين اعتماد كه ناظر

در اردبيل و كل كشور فاقد تفاوت معنادار است، و پس از آن ميزان  اعتمـاد بـه دوسـتان  34%

درصد يكسـان اسـت. تنهـا  44گيرد كه باز در اردبيل و كل كشور با ميزاني در حدود  قرار مي

واده مربوط مي گردد كه در اردبيل وجه متفاوت دراين شاخص، به متغير مشورت با اعضاي خان

درصد از ميانگين كل مراكز استان هاي كشور بيشتر  14درصد است كه حدود  3/32ميزان آن 

است. آنچه كه مي توان در مورد اعتماد بيان كرد اين است كه هم در اردبيل و هم در سطح كل 

فرهنگي نيرومنـدي دارد و  مراكز استان هاي كشور كماكان نهاد خانواده نهادي است كه كاركرد

افزون بر اينكه تكيه گاه عاطفي افراد به شمار مـي آيـد، از منـابع مهـم تـامين كننـده سـرمايه 

محسوب مي گردد. نكته حايز اهميت ديگري كه مي توان  -در كنار سرمايه اقتصادي -اجتماعي

كه هم در اردبيـل و از داده هاي مربوط به اعتماد در سطح خرد و ميانه استنباط كرد اين است 

هم درسطح كل مراكز استان هاي كشور، با گسترش حيطه فضاي كنش متقابل از ميزان اعتمـاد 

كاسته مي شود.شايد مهمترين دليل اين كاهش به عدم گسترش نهادهاي مشـاركتي ومـدني در 
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ده مربوط جامعه و توسعه نيافتن شبكه هاي پيوند ارتباطي افراد در سطح گسترده و فراتر از خانوا

 مي گردد.

 

  مشاركت اجتماعي 

جمع بندي ميزان هاي مربوط به مشـاركت شـهروندان اردبيلـي در نهادهـا، انجمـن هـا،  

سازمان ها و  تشكل هاي مختلف اجتماعي نشانگر پـايين بـودن ميـزان مشـاركت اجتمـاعي در 

درصـد از  54اردبيل است. به گونه اي كه در بخش مذكور در گزارش مالحظـه شـد، بـيش از 

ساله به باال در هيچ فعاليت اجتماعي كه در چـارچوب تشـكل هـاي مشـاركتي انجـام  13افراد 

پذيرد، مشاركت ندارند، البته اين ميزان ها را نبايد به حسـاب ضـعف روحيـه مشـاركت در مي

ميان اردبيلي ها گذاشت، بلكه بيش از آن بايـد در سـازو كارهـاي شـكل گيـري تشـكل هـاي 

د دقت كرد و به عامل هايي مانند فاصله اجتماعي و فرهنگـي ايـن تشـكل هـا بـا مشاركتي جدي

مردم، سازماندهي بوركراتيك، دخالت دوملت در اين تشكل هـا و گـاه حتـي محـدوديت هـاي 

 سياسي و اجتماعي در شكل گيري اين تشكل ها توجه كرد.

سي نيز دو نكتـه افزون بر ضعف در مشاركت اجتماعي، داده هاي مربوط به مشاركت سيا 

را نشان مي دهد. اول اينكه بررسي ميزان مشاركت اردبيلي ها در انتخابات گونـاگون در خـالل 

دهه اخير نشان مي دهد كه اندكي از مشاركت آنان در انتخابات كاسته شده است.دوم كـه بـه 

بحث تشكل هاي سياسي مربوط مي شود، تمركز گرايي تشكل هـا در شـهر اردبيـل اسـت.  بـه 

تشـكل ،  13تشكل سياسي درسطح استان فعاليت دارند كـه از ميـان  13اي  كه ذكر شد، گونه

يعني رقمي نزديك به دو  سـوم در شـهر اردبيـل فعاليـت دارنـد. بنـابراين، عـالوه بـر كمبـود 

هاي سياسي و اجتماعي درسطح استان اردبيـل، متمركـز بـودن بخـش عمـده اي از ايـن تشكل

از جمله عوامل مهم پايين بودن مشاركت رسمي مردم در فعاليت هاي ن ،ها در مركز استاتشكل

مشاركتي است. نگاهي به جنبه هاي مختلف مشاركت سنتي و غير رسمي در اردبيل بـه روشـني 

نشان مي دهد كه روحيه مشاركت در ميان اين مردم نسبتاً خوب است، اما تحوالت اجتمـاعي و 

شكل هاي سنتي مشاركت را به تحليل كشانده و از ديگر شكل گيري فضاهاي جديد، از يك سو 

 سو، شكل هاي بديل و جايگزين مناسب را جانشين آنها ساخته است.

 

  ارزش هاي اجتماعي و اخ قي 

در بحث ارزش هاي اجتماعي و اخالقي مقوله هاي مختلفي مورد بررسي قرار گرفت كه به  

نگرش شهروندان اردبيلي در مقايسه با شهروندان اجمال مي توان اذعان  نمودكه در اكثر موارد 

مراكز استان هاي كشور نسبت به مقوله هاي ايجابي ارزش هاي مثبت تـر اسـت. تفـاوت هـاي 
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اما در دو مورد تفاوت هايي در ميان خـود مذكور در بخش هاي مربوطه مورد اشاره قرار گرفت،

ه هـا ماننـد رواج امانتـداري، احسـاس شهروندان اردبيلي مشهود است. اول اينكه در برخي مقول

عدالت، عدالت قوميتي و عدالت جنسيتي بين زنان و مردان تفاوت هاي معنـاداري وجـود دارد.  

زنان اندكي بيشتر از مردان اعتقاد به رواج امانتداري و عدالت قوميتي دارنـد. همچنـين، مـردان 

شـكاف و تبعـيض  -ي عدالتي اقتصـادياردبيلي بيشتر از زنان بر اين باورند كه درشرايط فعلي ب

زنان اردبيلي بيشتر از مردان اعتقاد دارند كه امكان در جامعه وجود دارد.سرانجام اينكه، -طبقاتي

پيشرفت در جامعه براي مردان بيشتر از زنان است . نتيجه اجمالي از محورهاي تفاوت در بحث 

ه سود انگاره هاي مـرد سـاالرانه در جنسيت نشانگر اين است كه كماكان كليشه هاي جنسبتي ب

اردبيل وجود و حضور دارند و اين كليشه ها در جهـت بـاز توليـد فرهنـگ مردسـاالرانه عمـل 

كنند.  محور ديگر تفاوت در بحـث ارزش هـاي اجتمـاعي و اخالقـي بـه تفـاوت جوانـان بـا مي

لـي در مقايسـه بـا سالخوردگان در برخي مقوله ها مربوط مي گردد. نسل جوان شهروندان اردبي

نسل سالخورده احساس آزادي و امنيت كمتري دارند، هر چند بايد به اين نكته اذعان  نمود كه 

شهروندان اردبيلي در مقايسه با شهروندان كل مراكز اسـتان هـاي كشـور از احسـاس آزادي و  

ن امنيت بيشتري برخوردارند.  همچنين، نگرش نسـبت بـه رواج خيرخـواهي در جامعـه بـا سـ

همبستگي منفي دارد و با افزايش سن اعتقاد به رواج خيرخواهي كاهش مي يابد. اين يافته مويـد 

 وجود تفاوت نسلي است و به شكلي غيرمستقيم نشاندهنده اين امر است كه از نظر نسـل قـديم،

نسل جديد كمتر پذيراي ارزش هاي اجتماعي و اخالقـي اسـت. افـزون بـر ايـن ، سـالخوردگان 

در مقايسه با نسل جوان از امكانات رفـاهي رضـايت كمتـري دارنـد و در مـورد وضـع  اردبيلي

درصـد در  34سالمتي نيز اين امر بيشتر نمود دارد به گونه اي كـه نسـل سـالخورده بـيش از 

مقايسه با نسل جوان از وضع سالمتي خود ناراضـي هسـتند. از طـرف ديگـر، جوانـان بـيش از 

ن در تحرک اجتماعي اعتقاد دارند و اثـر تخصـص را در ارتقـاي سالخوردگان به معيارهاي مدر

اجتماعي و اقتصادي بيشتر دخيل مي دانند، اين در حالي است كه نسل سالخورده به تجربه هاي 

بيشتري مي دهد. مقوله متفاومت ديگر از نظر نسلي ، نگرش نسبت به اجراي يكسان قـانون در 

ن اردبيلي نسبت به اين مقوله نظر مثبت دارنـد ولـي درصد از جوانا 44موردمردم است. حدود 

درصد داراي چنين  اعتقادي است. سرانجام اينكه، نگـرش نسـبت بـه رواج  34نسل سالخورده 

هنجار صداقت با سن همبستگي مثبت دارد. به اين معنا كه با افزايش سن اعتقاد به رواج هنجار 

 صداقت در جامعه نيز افزايش مي يابد.

وه مختلف احساس عدالت در ميان شهروندان اردبيلي نشان مـي دهـد كـه در بررسي وج 

كل احساس بي عدالتي از جنبه اقتصادي در ميان شهروندان اردبيلي انـدكي بيشـتر از ميـانگين 

 3/35مراكز استان هاي كشور است. در مورد پايمال شدن حقوق فـردي و رواج پـارتي بـازي ، 
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بيل معتقدند كه در صورت عـدم دسترسـي بـه پـول و پـارتي درصد از شهروندان نمونه در ارد

 درصد است. 3/52حقوق فردي پايمال مي شود، اين نسبت در سطح مراكز استان هاي كشور 

 33در مورد اتكاي به قانون براي احقاق حق، نگرش اردبيلي ها از ميانگين ملي بهتر است.  

تقدند كه مي توان به قانون اتكا كـرد و ايـن درصد از پاسخگويان نمونه در اردبيل به اين امر مع

درصد است. در مورد اجراي يكسان قانون در مـورد  43نسبت در كل مراكز استان هاي كشور 

 3/25مردم نيز اردبيلي ها نگرش مطلوب تري نسبت به ميانگين كشوري دارند. درمقايسـه بـا 

ايـن نسـبت در شـهروندان درصد نگرش مثبت در مورد اجراي يكسان قانون در مـورد مـردم، 

درصد است. نكته جالب در مورد بحث عدالت سياسي است. همانگونـه كـه  2/33نمونه اردبيل 

مالحظه شد اين مقوله يك بار در قالب نگاه يكسان حكومت به شهروندان و بار ديگـر در قالـب 

ت بـه نگاه يكسان حكومت به اقوام مطرح شده است. درمورد اول ، يعنـي نگـاه يكسـان حكومـ

درصد از پاسخگويان اردبيلي نگرش مثبت دارند كه اين نسبت در مقايسه بـا  3/41شهروندان، 

درصد بيشتر است. اما هنگامي كه  14ميزان مشابه در سطح كل مراكز استان هاي كشور حدود 

بحث عدالت قوميتي مطرح مي شود و نگاه يكسان حكومت به اقوام مورد پرسش قرار مي گيرد، 

كه نسبت نگرش مثبت در كل افزايش مي يابد، اما شـهروندان اردبيلـي در مقايسـه بـا هر چند 

شهروندان كل مراكز استان هاي كشور كمتر نگرش مثبت دارنـد. در كـل مراكـز اسـتان هـاي 

درصد از پاسخگويان نگاه مثبتي به عدالت قوميتي حكومت دارند، اما ايـن نسـبت در  33كشور 

خري كه در اين محـور مـورد بحـث قـرار درصد است. مقوله آ 4/31ميان پاسخگويان اردبيلي 

گيرد، توجه به سرنوشت كشور است. به گونه اي كه در بحث هاي تفصيلي مالحظـه گرديـد، مي

اين نسبت در ميان شهروندان اردبيلي قابل توجه است و از ميانگين ملي كل مراكز استان هـاي 

 كشور اندكي بيشتر است.

ه كه مي توان از يافته هاي بخش سرمايه اجتماعي در اردبيل استباط نمود در مجموع، آنچ 

اين است كه در وجه ايجابي و در بيشتر مـوارد شـهروندان اردبيلـي از وضـعيت مناسـب تـري 

برخوردارند، و همين قاعده در مورد وجه سلبي نيز صدق مي كند و متغيرهاي مربـوط بـه ايـن 

ارد در مقايسه با ميانگين ملي وضعيت مطلوب تري دارند.  به وجه در اكثريت قريب به اتفاق مو

عبارت ديگر ، به استناد آمارهاي موجود مي توان چنين عنوان كرد كه در اكثر معيارهاي مـورد 

مطالعه شاخص هاي سرمايه اجتماعي اردبيل در جنبه هاي ايجابي بـاالتر از ميـانگين ملـي و در 

ين ملي است. اين امـر نشـانگر بيشـتر و بـاالتر بـودن ميـزان جنبه هاي سلبي پايين تر از ميانگ

سرمايه اجتماعي استان اردبيل در مقياس ملي است. با اين حال، نگاه اجمالي به وضعيت سرمايه 

اجتماعي در استان اردبيل حاكي از وجود چالش هايي از اين منظر است كه در بخش هاي ديگـر 

 گي ها مورد بحث قرار گرفته است.گزارش و تحت عنوان حساسيت ها و شكنند
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