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چکيده
امروزه سرمايۀ اجتماعي ،نقش بسيار مهمتري نسبت به ساير سرمايهها ايفا ميکند .با فقدان
سرمايۀ اجتماعي ،ساير سرمايهها اثربخشي خود را از دست ميدهند؛ درنتيجه بدون سرمايۀ
اجتماعي پيمودن راههاي توسعه و تكامل فرهنگي و اقتصادي دشوار ميشود .منشأ سرمايۀ
اجتماعي ممكن است عمدتاً مبتنيبر عوامل فرهنگي و اجتماعي مانند اعياد باشد .شناسايي اين
گونه سرمايه در سطح مديريت کالن توسعۀ کشورها و بررسي آن شناخت جديد از روشهاي
اجتماعي و هدايت مناسب آن از سوي مديران را منجر خواهد شد .بنابراين هدف اين پژوهش،
بررسي نقش عيد نوروز بر سرمايۀ اجتماعي افراد است .اين پژوهش از نوع توصيفيـ پيمايشي
و جامعۀ آماري آن ساکنان شهر سمنان است که  683نفر براي نمونه با استفاده از روش
خوشهاي انتخاب شدند .براي گردآوري اطالعات مورد نياز از پرسشنامۀ محقق استفاده شد.
يافتهها گوياي تفاوت معنادار بين برخي ابعاد فرعي عنصر اعتماد از جمله اعتماد غيررسمي،
اعتماد به محيط و احساس امنيت در نوروز و پيش از آن است .اما در ساير ابعاد اين عنصر
تفاوت معناداري مشاهده نشد .همچنين درخصوص ابعاد فرعي عنصر هنجار تفاوت معناداري
دربارۀ همياري افراد ،ظرفيت پذيرش تفاوتها ،وساطت اجتماع و حمايت اجتماعي ديده شد.
دربارۀ ابعاد فرعي عنصر شبكه نيز تفاوت معناداري در شبكۀ افقي و کيفيت شبكه در روزهاي
نوروز و پيش از آن ديده شد .بر اين اساس نتيجه ميگيريم نوروز تأثير مثبت بر سرمايۀ
اجتماعي افراد دارد.
واژههاي کليدي :اعتماد ،سرمايۀ اجتماعي ،مشارکت ،نوروز ،هنجار.
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مقدمه
مفهوم سرمايۀ اجتماعي به يكي از بحثانگيزترين و جنجاليترين مفاهيم علوم اجتماعي و
پژوهشهاي توسعه تبديل شده است (امين بيدختي و نظري .) 2 : 681 ،نخستينبار هاني فانا از
دانشگاه ويرجينياي غربي موضوع سرمايۀ اجتماعي را قبل از سال  1 3در مقالهاي مطرح کرد.
اما تالش براي شناخت بهتر اين مفهوم را جين جاکوب در برنامهريزي شهري از سال 131
ميالدي بهکار برد .همچنين در دهۀ  ، 191لوري اين تئوري را در زمينۀ اقتصاد بيان کرد (رناني
 .)2 : 682،نظريۀ سرمايۀ اجتماعي بهطور ذاتي بسيار ساده است و ايدۀ محوري آن در دو
کلمۀ"اهميت روابط" خالصه ميشود .استحكام و پايداري اين روابط ممكن است سبب دستيابي
به شرايط مدنظر اعضاي جامعه شود که بهصورت انفرادي دستيافتني نيست (غفاري: 682 ،
 .)31در اين قسمت به تعاريف پژوهشگران مشهور از سرمايۀ اجتماعي اشاره ميشود:
«پاتنام» معتقد است سرمايۀ اجتماعي اغلب محصول جانبي ديگر فعاليتهاي اجتماعي است.
اين سرمايه معموالً در پيوندها ،هنجارها و اعتماد شكل ميگيرد و از يک شرايط اجتماعي به
شرايط ديگر انتقالپذير است (پاتنام« .) 111،فوکويا» هنجارهاي غيررسمياي را که موجب رشد
همكاري بين دو فرد يا بيشتر ميشود سرمايۀ اجتماعي تعريف کرده است (فوکوياما.) 2 : 691،
از ديدگاه «وولكاک» سرمايۀ اجتماعي با ارائۀ يک زبان تئوريک مشترک به عالمان سياسي،
انسانشناسان ،اقتصاددانان ،جامعهشناسان و سياستگذاران امكان کار با يكديگر را در وضعيتي
سازنده و سودمند فراهم ميکند (وولكاک و دپا« .) 29 : 118 ،کولر» 6معتقد است سرمايۀ
اجتماعي در آغاز يک دسته فرآيندهايي است که منجر به توليد بروندادههايي ميشود که حاصل
کنشهاي اجتماعي است .بنابراين سرمايۀ اجتماعي يک دسته کنشهاي اجتماعي است که يا خود
بادوام هستند يا روي آنهايي که بادوام هستند اثر ميگذارد .سرمايۀ اجتماعي عمدتاً مبتنيبر عوامل
فرهنگي و اجتماعي است و شناسايي آن در نقش يک نوع سرمايه امكان شناخت جديد از
گروههاي اجتماعي را فراهم ميکند؛ درنتيجه مسئوالن را در هدايت بهتر دستگاهها کمک کند.
سرمايۀ اجتماعي تکبعدي نيست بلكه اجزاي گوناگوني دارد که اين اجزا دو ويژگي مشترک
دارند :نخست اينكه همگي شامل برخي از جنبههاي ساختار اجتماعي هستند .بدين معنا که
ــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
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سرمايۀ اجتماعي در ساختار روابط ميان کنشگران نهفته است .دوم اينكه سرمايۀ اجتماعي
کنشهاي اجتماعي را آسان ميکند (تاجبخش: 682 ،

).

در ايران اعياد و مراسم مذهبي بسياري وجود دارد که ممكن است روابط بين اعضاي جامعه،
اقوام و خانوادهها را مستحكم و زمينۀ فعاليتها با منافع مشترک را پررنگتر کند .يكي از
مهمترين جشنهاي هر سالۀ ايرانيان ،نوروز است .نوروز جشن ملي و آيين کهني است که در
گذرگاه هزارهها و دوران مختلف اين سرزمين ،برترين نمادهاي انساني و فرهنگي را در خود
گنجانده است؛ و چنان در ناخودآگاه فرهنگي اين سرزمين ريشه دوانده که در هيچ بخشي از
تاريخ ايران ،امكان حذف آن وجود ندارد .نوروز کهنترين و برترين نماد فرهنگي ايران ،آييني
مقبول و خوشايند براي همۀ اقليتهاي ايراني است؛ به همين دليل در زمينۀ نظم فرهنگي و
يكپارچگي اجتماعي براي نزديكي اقوام ايراني و همبستگي ملي مفيد بوده است .نوروز با
سنتهايي همچون ديدوبازديد يادآور و تقويتکنندۀ صلۀرحم و از حال يكديگر با خبر شدن و
کمک به هم درصورت وجود مشكل است .درمجموع نوروز نقشي مؤثر بر اتحاد جامعه دارد.
باورها و رفتارهاي آييني رايج در نوروز در گوشهوکنار سرزمينهاي پهناور ،سرشار از عناصر
مهرآفرين و آشتيساز است؛ درواقع نوروز پرچم بلند وحدت و همبستگي است که ابتداي هر
سال و هر بهار ،بر بلنداي روابط ديرين مردمان اين سرزمين برافراشته ميشود (صالحياميري و
صميمي .)99 : 683 ،متأسفانه پژوهشي دربارۀ نقش مهم نوروز بر اعضاي جامعه (از جمله
همبستگي ملّي ،افزايش مشارکتهاي درونگروهي و برونگروهي ،ايجاد حس اعتماد و بسياري
فوايد اجتماعي ديگر که سازندۀ سرمايۀ اجتماعي هستند) انجام نشده است .بنابراين اين پژوهش
قصد دارد به اين پرسش ،پاسخ دهد که« :آيا عيد نوروز بر ميزان سرمايۀ اجتماعي افراد مؤثر
است؟»

چارچوب نظري
پس از شناخت تعاريف سرمايۀ اجتماعي ،عناصر سازندۀ اين سرمايه و نقش کليدي آن بر جامعه
و پيشينۀ تجربي موجود را بررسي ميکنيم.

اجزاي سرمايۀ اجتماعي
پژوهشگران ،سرمايۀ اجتماعي را کل واحدي ندانسته و ماهيت آن را شامل اجزايي (گروههاي
اجتماعي ،هنجار ،اعتماد ،شبكه) ميدانند که در تشكيل اين مفهوم نقش تعيينکنندهاي دارند.
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گرههاي اجتماعي :گرههاي اجتماعي در اصل ناشي از عواملي مانند خانواده ،قوم ،گروه،
سازمان و ...است که پايۀ شناخت اوليۀ افراد از يكديگر بهشمار ميرود و منجر به ايجاد اعتماد و
پيوند بين افراد خاص ميشود .به عبارت ديگر گره اجتماعي عبارت است از رابطۀ ويژه بين دو
نفر که فراتر از ارتباط دو فرد غريبه يا ناشناس با يكديگر است؛ مانند گرههاي فاميلي ،گرههاي
قومي و گرههاي سازماني.
اعتماد :1اعتماد به معناي اعتقاد به پايبندي افراد به تعهداتشان (قراردادهاي رسمي،
غيررسمي ،کتبي ،شفاهي و )...در تعامالت اقتصاديـ اجتماعي است .اين اعتقاد محصول آگاهي
فرد از عملكرد گذشتۀ ديگران است .همچنين اعتماد نيرويي دروني است که فرد براي برقراري
تعامل با سايرين نيازمند آن است.
هنجار :3هنجار يک قاعدۀ رفتاري است که اکثريت افراد جامعه آن را پذيرفته و با رعايت آن
بر درستياش تأييد ميکنند .اين تعريف دامنۀ وسيعي دارد و ممكن است يک قاعده با حمايت
قانون يا يک رسم فرهنگي مختص يک قوم را دربرگيرد.
شبکه :2هر فرد زمينههاي مختلف براي برقراري مناسبات اجتماعي دارد؛ مانند مناسبات
اقتصادي ،اجتماعي و ...که در هر يک از آنها ،فرد روابطي با سايرين دارد .شكلگيري روابط
براساس هنجارهاي رفتاري خاص و مشترک ،قاعدهمند و قابل پيشبيني که از سوي ديگران
نظارت شود منجر به ساخت يک شبكۀ اجتماعي ميشود.
سرمايۀ اجتماعي را ميتوان به دو گروه تقسيم کرد:
الف) سرمايۀ اجتماعي درونگروهي :اين گونه سرمايۀ اجتماعي (مانند خانواده) مشخصههاي
اعتماد ،همكاري ،همدلي و احساس مسئوليت با سطوح مختلف دارد (آريانپور.)66 : 689،
 سطح فردي يا خُرد (مانند همكاري و رابطۀ دوستانۀ افراد با يكديگر).
 سطح گروهي يا ميانه (مانند همكاري خودجوش هيئتهاي عزاداري).
 سطح اجتماعي يا کالن (مانند عملكرد نهادهاي دموکراتيک).
از جمله فوايد سرمايۀ اجتماعي درونگروهي ميتوان به کنترل اجتماعي آسانتر ،حمايت
خانوادگي و خويشاوندي قوي شكلگرفته و همچنين شبكههاي فراخانوادگي اشاره کرد.
ــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
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ب) سرمايۀ اجتماعي برونگروهي :سرمايۀ اجتماعي برونگروهي ،مبتني بر روابط و پيوندهاي
اجتماعي ضعيف ميان اعضاي جامعه ،گسترش دامنۀ گزينش دوستان و اعتماد بين آنهاست .اين
گونۀ سرمايۀ اجتماعي سه بعد دارد (قاسمي و همكاران.) 611،
 سبکهاي متفاوت زندگي (شغل ،ثروت ،اوقات فراغت ،سليقۀ فرهنگي ،نگرش سياسي)
 گروههاي حاشيهاي (جهتگيري جنسي ،مليت و قوميت)
 عالئق متنوع (مردم فقيرتر ،نسل ،شهرـ روستا ،معتقد ـ بياعتقاد)
سرمايۀ اجتماعي درون و برونگروهي ممكن است پيامدهاي مثبت در زمينههاي گوناگون
اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي و رفاهي داشته باشد .براساس تحقيقات ،سرمايۀ اجتماعي تأثير
مثبت بر افزايش و سطح رفاه کودکان ،کاهش جرايم ،احساس خوشبختي و اعتماد و بهبود
وضعيت سالمت داشته است (پاتنام 111،؛ فيروزآبادي .) 2 : 682 ،افه نشان داد حاکميت
منتخب مردم و کارايي اقتصادي تا حدود زيادي به سرمايۀ اجتماعي وابسته است (زانگ و گي
فانگ .)292 : 113 ،همچنين ديگر تحقيقات نيز نقش سرمايۀ اجتماعي بر تندرستي ،پتانسيل
همكاري مشترک در روستا (کريشنا و شرادر  )82 : 11توسعۀ ملّي (يامامورا،)22 : 111،
افزايش اميد به زندگي  ،مشارکت مدني و اجتماعي و رشد درآمدهاي کشور (کناک) 1 : 116،
را نشان ميدهند.
باتوجه به نقش مهم سرمايۀ اجتماعي ،شناخت منابع و ضرورت توجه به آن بيش از پيش
مشخص ميشود .سرمايۀ اجتماعي همانگونه که در تعاريف به آن اشاره شد به ارتباط بين
کنشگران انساني مربوط است .چنين رابطهاي منابع گوناگوني دارد (کتابي و همكاران.)21 : 686،
از نظر فوکوياما راههاي بهوجودآوردن سرمايۀ اجتماعي گوناگون است که برخي از آنها عبارتند
از:
الف) نهادي :با قوانين و نظامهاي قانوني
ب) خودجوش :با کنشهاي متقابل اعضاي يک اجتماع بهوجود ميآيد.
ج) برونزاد :سرچشمۀ هنجارها غير از همان اجتماعي است که در آن بهکار ميرود؛ و در اين
ميان نقش دين ،ايدئولوژي و فرهنگ بسيار برجسته است.
د) طبيعت :بيشترين تأکيد آن بر اهميت نظامهاي خويشاوندي است.
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منابع کنش هاي متقابل اعضاي يک جامعه و اهميت نظام خويشاوندي از ملزومات ساخت
سرمايۀ اجتماعي است.

دستاوردهاي سرمايۀ اجتماعي
دولتها در اجراي برنامههاي اقتصادي نيازمند همكاري عموم مردم ،بهخصوص نخبگان جامعه،
هستند .زيرا همراهي نخبگان جامعه و کارگزاران اقتصادي در اجراي سياستهاي اقتصادي
دولت ،فرآيند رسيدن به اهداف برنامه را سريعتر ميکند و بازخوردهاي نخبگان جامعه به
برنامههاي اقتصادي دولت ممكن است منجربه اصالح نقاط ضعف برنامههاي دولت شود
(هاشمي و نوروزي .)2 1 : 688 ،همچنين سرمايۀ اجتماعي کارايي دولت را بهبود ميدهد.
افزايش اعتماد مردم به نهادها ،که يكي از مهمترين آنها دولت است ،نقش بسزايي بر عملكرد
دولت و تصميماتش خواهد داشت .مطالعات بيان ميکنند بين سرمايۀ اجتماعي و جامعۀ مدني،
ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد .با افزايش اعتماد افراد به دولت ،تصميمگيري افراد باعث
حمايت از دولت ميشود .براي نمونه افراد با شرکت در انتخابات و پرداخت ماليات ،باعث
افزايش کارايي دولت و درنتيجه بهبود نظام اقتصادي و توسعۀ پايدار ميشوند .به عقيدۀ
شارع پور ،سرمايۀ اجتماعي باال در جامعه ،اعتماد به نهادها و پشتيباني از دولت را افزايش
ميدهد که يكي از آنها حمايتهاي اقتصادي و اصليترين آن ،خريد گستردۀ اوراق قرضۀ دولتي
است؛ که دولت بهجاي چاپ پول براي جبران کسري بودجهـ که به تورم دامن ميزندـ از وجوه
قرضه استفاده و در زمان مناسب آن را باز پرداخت ميکند (شارعپور  .)63 : 686،به هر ترتيب
ادبيات سرمايۀ اجتماعي ،اهميت اين سرمايه را از لحاظ تجربي در برخي اقتصادها اثبات کرده
است؛ و آن را براي هدفمندي و انباشت سرمايههاي انساني ،دستيابي به توسعۀ مالي ،کارايي
سياستهاي دولت و اقدام به نوآوري ،گردش اطالعات و دستيابي به رشد اقتصادي الزم دانسته
است .سرمايۀ اجتماعي هم بر روند توسعه ،تأثيرگذار است و هم از آن تأثير ميپذيرد .همچنين
به نظر ميرسد سرمايۀ اجتماعي با پيشگيري از رفتارهاي بزهكارانه نقش مهمي در توسعۀ
اقتصادي داشته باشد .افراد نيز با قوانين رسمي و غيررسمي مانند هنجارها کنترل ميشوند.
درنتيجه در چنين شرايطي وجود سرمايۀ اجتماعي نقشي مهم در پيشگيري از ارتكاب به جرم
دارد و سبب رشد اقتصادي ميشود (يامامورا ؛  .) 111قابليت و کارايي باالي سرمايۀ اجتماعي
ــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Yamamura
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در تبيين و حل مسائل و مشكالت پيش روي جامعۀ بشري ،زمينه را براي نيل به پايداري فراهم
ميکند .بنابراين توسعۀ پايدار ،سالمتي محيط و دستيابي به پايداري با مشارکت همگاني و
انباشت سرمايۀ اجتماعي امكانپذير ميشود .اين سرمايه يک منبع با مالكيت جمعي متعلق به
محلهها ،شهرها و روستاها ،مناطق و بخشهاست که ميتواند زمينۀ رفاه و توسعۀ همگاني را
فراهم کند (موسوي و همكاران .) : 61 ،پاتنام معتقد است اين سرمايه با کارايي نهادي،
افزايش سطح آموزش و رفاه کودکان ،کاهش جنايتهاي خشن ،کاهش درگيري ،برتري
اقتصادي افراد ،کاهش مرگومير ،بهبود وضع سالمت ،احساس خوشبختي و اعتماد به حكومت
و شكلگيري تشكلهاي بهرهبرداري از زمين بهصورت موفق و کارا رابطۀ مستقيم دارد
(پاتنام .) 111،از ديدگاه ديگر سرمايۀ اجتماعي ميتواند بر تندرستي ،موفقيت پروژههاي
عمراني ،توسعۀ زمين مشترک و پتانسيل کنش جمعي در روستا ،تسهيل موفقيت کنش ،توسعۀ
محلي و ملّي ،کاهش مرگومير نوزادان ،افزايش اميد به زندگي ،مشارکت مدني و اجتماعي و
همچنين رشد درآمد کشورها تأثيرگذار باشد (افه و فوچ  11 ،؛  682؛ کريشنا و شرادر،6
 11؛ کري و آنيتک 116،2؛ کانک.) 116،2

فرضيههاي پژوهش
 .عيد نوروز بر مؤلفۀ اعتماد سرمايۀ اجتماعي افراد تأثير معناداري دارد.
 .عيد نوروز بر مؤلفۀ هنجار سرمايۀ اجتماعي افراد تأثير معناداري دارد.
 .6عيد نوروز بر مؤلفۀ شبكۀ سرمايۀ اجتماعي افراد تأثير معناداري دارد.

تعاريف مفهومي و عملياتي
تعريف مفهومي سرمايۀ اجتماعي :پاتنام همۀ ويژگيهاي اجتماعي نهادها و سازمانها از قبيل
اعتماد ،هنجارها و شبكههاي اجتماعي را سرمايۀ اجتماعي مينامد (امين بيدختي ونظري: 681 ،
.) 39
ــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Putnam
2. Offe & Fuchs
3. Krishna & Shrader
4. Kerry & Agnitsch
5. Knack
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تعريف عملياتي سرمايۀ اجتماعي :براي سنجش سرمايۀ اجتماعي و کمّي کردن آن ،سه
عنصر اعتماد ،هنجار و شبكه در نظر گرفته و سپس با استفاده از  22گويه ،در مقياس ليكرت،
سنجيده شده است.
پانزده بُعد در غالب سه مؤلفۀ سازندۀ سرمايۀ اجتماعي ،طراحي و دستهبندي شد .همچنين
براي پوشش همۀ زواياي سرمايۀ اجتماعي براي هر يک از مؤلفهها ،شاخصهايي مد نظر قرار
گرفت .سپس اين شاخصها براي همۀ گويهها بررسي شد.
 اعتماد :براي تعيين اعتماد افراد ،شاخصهاي (اعتماد رسمي ،اعتماد غيررسمي ،اعتماد
تعميميافته ،اعتماد محيط ،احساس امنيت) سنجش و بررسي شد.
 هنجار :براي اندازهگيري کردن هنجارهاي موجود بين افراد ،شاخصهاي (همياري،
همكاري ،ظرفيت پذيرش تفاوتها ،احساس اثرگذاري و کارايي ،ارزش زندگي ،وساطت
اجتماعي ،حمايت اجتماعي) سنجيده شد.
 شبکه :در اين زمينه ،شاخصهاي (ساختار شبكۀ افقي ،ساختار شبكۀ عمودي ،کيفيت
شبكه) بررسي شد.

روششناسي
هدف اين پژوهش ،کاربردي و روش آن توصيفيـ پيمايشي است .جامعۀ آماري اين پژوهش
شامل ساکنان شهر سمنان است .براساس آمار1 ،

هزار نفر ساکن اين شهر هستند .براي

دستيابي به حجم نمونه از فرمول زير استفاده شد ،بدينترتيب با در نظر گرفتن مقدار متغير
طبيعي استاندارد برابر  ، /13مقدار دقت برآورد برابر  1/12و همچنين  pو  qبرابر  1/2محاسبات
براي تعيين حجم نمونه انجام گرفت:
2

Z pq
 386

2
1 z 2 pq
)1  ( 2  1
N 

n

باتوجه به احتمال پاسخگو نبودن همۀ افراد 221 ،نفر براي نمونه از روش نمونهگيري
خوشهاي انتخاب شدند .جمعآوري دادهها نيز به کمک پرسشنامه انجام شد .همچنين براي
بررسي روايي ابزار سنجش از روايي محتوا و روايي سازه استفاده شده است .براي بررسي روايي
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محتوا ،ابزار سنجش و دستيابي به ابعاد متغيرهاي بررسيشده و اطمينان از اجراي همۀ ابعاد آنها،
از نظر سه متخصص علوم انساني و اجتماعي استفاده شد .همچنين در بحث روايي سازه
تجربي براي اطمينان بيشتر از عوامل شناساييشده از تحليل عاملي اکتشافي استفاده شد که
نتايج به شرح جدول

ارائه شد .سه عامل با اکتساب ارزش ويژه بيش از يک توانستهاند

 160112درصد واريانس کل متغير سرمايۀ اجتماعي را آشكار کنند.
جدول  .1مقدار واريانس کل در پوشش اجزاي سرمايۀ اجتماعي
شاخص

متغير
سرمايه
اجتماعي

%واريانس

مقادير ويژه ابتدايي

اعتماد

20

680132

هنجار

602

610 22

شبكه

60 11

60983

براي تعيين ارتباط ابعاد فرعي با هريک از اجزا ،از چرخش واريماکس استفاده شد .نتايج
جدول نشان ميدهد چه شاخصهايي و با چه اندازه بار عاملي ،به اين عاملها مرتبط است .با
توجه به جدول  ،پنج بعد فرعي براي عنصر اعتماد ،هفت بعد فرعي براي عنصر هنجار و سه
بعد فرعي براي عنصر شبكه شناسايي شد؛ که با توجه به ادبيات تحقيق و مباني نظري
بررسيشده نامگذاري شده است.
جدول  .3مقدار عاملي چرخشيافتۀ عاملها
عنصر

گويهها مرتبط

ابعاد فرعي

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

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

اعتماد

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

چقدر عيد نوروز در تقويت اعتماد شما به راهداريها مؤثر بوده است؟
چقدر عيد نوروز در تقويت اعتماد شما به سازمانهاي نظارت بر بازار مؤثر بوده
است؟

ــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Structural equation modeling
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ادامه جدول  .3مقدار عاملي چرخشيافتۀ عاملها
عنصر

گويهها مرتبط

ابعاد فرعي

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

است؟
چقدر عيد نوروز در تقويت اعتماد شما به درستي راهنماييهاي هموطنان در مناطق
گردشگري مؤثر بوده است؟
چقدر عيد نوروز در تقويت اعتماد شما به کسبه مؤثر بوده است؟
آيا عيد نوروز را در تقويت اعتماد گردشگران در به اشتراک گذاشتن وسايل شخصي
در مناطق گردشگري مؤثر ميدانيد؟

اعتماد به محيط

آيا عيد نوروز در باالبردن اعتماد شما به امن بودن محيطهاي گردشگري تأثيرگذار
بوده است؟
آيا عيد نوروز در اعتماد شما به سالمبودن محيطهاي گردشگرپذير براي گذارن اوقات
فراغت کودکان خود تأثيرگذار بوده است؟
چقدر عيد نوروز امنيت محيط را براي قدمزدن در طول شب مناسب ميدانيد؟

احساس امنيت

چقدر عيد نوروز در بهبود امنيت مناطق گردشگرپذير مؤثر بوده است؟
چقدر حضور خانوادهها در مناطق گردشگرپذير در تقويت حس امنيت شما مؤثر بوده
است؟
چقدر عيد نوروز توانسته است در ايجاد احساس تكليف در شما براي همياري با افراد
نقش داشته باشد؟

همياري افراد

چقدر عيد نوروز در گذشت افراد از پول و وقت خود براي همياري با دوستان و
آشنايان مؤثر بوده است؟
چقدر عيد نوروز در ايجاد احساس تكليف براي همياري در آباداني مناطق گردشگري
شهرتان نقش داشته است؟

هنجار

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

چقدر عيد نوروز بر همكاري بين شهروندان و پليس امنيت انتظامي افزوده است؟
چقدر عيد نوروز بر همكاري افراد با محيطبانان و حافظان مناطق گردشگري افزوده
است؟
چقدر مسافرتهاي نوروزي بر افزايش لذت بردن شما از زندگي با مردمي که فرهنگ

پذيرش
تفاوتها

و آدابورسوم متفاوتي دارند کمک کرده است؟
چقدر مسافرتهاي نوروزي بر افزايش تمايل در شما به زندگي در جامعه چندفرهنگي
مؤثر بوده است؟
چقدر مسافرتهاي نوروزي شما را در مطالعۀ فرهنگ ديگر اقوام تشويق کرده است؟
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ادامه جدول  .3مقدار عاملي چرخشيافتۀ عاملها
عنصر

گويهها مرتبط

ابعاد فرعي

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

تأثيرگذار بوده است؟
آيا نوروز را در کمک به هموطنان خود به هر طريق ممكن مؤثر ميدانيد؟
آّيا نوروز زمينۀ مناسبي را براي حل مشكالت هموطنان بهصورت کمکهاي مادي و
معنوي فراهم ميکند؟
چقدر عيد نوروز در تقويت حس ارزشي نسبت به خود مفيد بوده است؟

ارزش زندگي

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

وساطت
اجتماعي

چقدر عيد نوروز را در آشتي دادن افراد مؤثر ميدانيد؟
چقدر عيد نوروز در بخشش بدهي افراد از سوي طلبكاران مؤثر است؟
چقدر در عيد نوروز شاهد پادرمياني افراد در حل مشاجرهها بودهايد؟
چقدر در عيد نوروز تحت حمايتهاي عاطفي اقوام قرار گرفتهايد؟

حمايت

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

اجتماعي

گرفته ايد؟
تا چه ميزان در ايام نوروز به صندوق هاي خيريه کمک هاي مادي نموده ايد؟
چقدر نوروز در ترغيب شما به مسافرتهاي دسته جمعي با اقوام موثر بوده است؟

شبكه افقي

تا چه ميزان ايام نوروز در ترغيب شما به مسافرتهاي دسته جمعي با دوستان خود
موثر بوده است؟
تا چه ميزان ايام نوروز در بازديد و مهماني رفتن به خانه همسايگان موثر بوده است؟

شبکه

شبكه عمودي

آيا ايام نوروز باعث افزايش کمكهاي داوطلبانه شما در سازمانهاي مربوطه شده است؟
آيا ايام نوروز باعث ترغيب شما به فعاليتهاي عام المنفعه دسته جمعي شده است؟
به چه ميزان نوروز توانسته است افراد را به توجه کردن به هم جلب نمايد؟
تا چه ميزان نوروز توانسته است افراد را در باالبرن احترام به بزرگان و ديد و بازديد از

کيفيت شبكه

آنها جلب کند؟
تا چه ميزان عيد نوروز در بهبود روابط محبت آميز مابين اقوام موثر بوده است؟
تا چه ميزان عيد نوروز در بهبود روابط محبت آميز مابين دو ستان موثر بوده است؟
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پس از اطمينان از روايي ابزار تحقيق و لحاظ کردن همۀ ابعاد مورد نياز ،پايايي ابزار سنجيده
شد .در اينباره  21پرسشنامه در اختيار نمونهها قرار گرفت و آلفاي کرونباخ هر عنصر و
مجموع گويههاي طراحيشده محاسبه و در جدول  6گزارش شد.
جدول  .2ضرايب پايايي اجزاي سرمايۀ اجتماعي
اجزا

تعداد پرسش

ضرايب پايايي آلفاي کرونباخ

کل مقياس

22

1081

اعتماد

2

1092
1016

هنجار
1

شبكه

101

با توجه به کمترين ضريب آلفاي کرونباخ پذيرفتهشده برابر با  ،1/9مشاهده ميشود که
ضريب آلفاي کرونباخ بهدست آمده در همۀ موارد از اين مقدار باالتر است .بنابراين نتيجه
ميشود که اعتبار ابزار مناسب بوده است.

يافتهها
پس از مبنا قرار دادن جدول

در نقش اجزا و ابعاد فرعي سازندۀ سرمايۀ اجتماعي،

شاخصهاي عملياتي طراحيشده در اختيار نمونه قرار گرفت؛ که نتايج آن در ادامه آمده است.
همچنين نمونههاي نامبرده در جدولهاي زير ،منطبق با تعداد پاسخگويان به پرسشهاي هر بُعد
در توزيع دوم پرسشنامههاست .دربارۀ پرسشهاي اعتماد غيررسمي 21 ،نفر در تقسيم بار دوم
پرسشنامهها به آنها پاسخ دادند؛ البته محققان پرسشنامۀ بار اول را براي تحليل مد نظر قرار دادند.
الف) تحليل دادههاي عنصر اعتماد
دربارۀ گزينۀ اعتماد 2 ،مورد از ابعاد فرعي آن (اعتماد رسمي ،اعتماد غيررسمي ،اعتماد
تعميميافته ،اعتماد محيط ،احساس امنيت) در نوروز و پيش از آن بررسي شد که نتايج در جدول
 2ارائه شده است.
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جدول  .4بررسي وضعيت اعتماد افراد در روزهاي نوروز و پيش از آن
گروه

انحراف معيار

ميانگين

تعداد

t

Df

sig

مقايسۀ اعتماد غيررسمي افراد در نوروز و پيش از آن
1/ 2

21

پيش از نوروز

/ 2

نوروز

2/1

1/36

21

مجموع

6/63

1/682

81

2/89

811

1/111

مقايسۀ اعتماد رسمي افراد در نوروز و پيش از آن
/1

1/1

616

پيش از نوروز
نوروز

/6 9

1/129

616

مجموع

/ 31

1/163

983

/1

982

1/36

مقايسۀ اعتماد تعميميافتۀ افراد در نوروز و پيش از آن
پيش از نوروز

/632

1/182

689

نوروز

/32

1/ 29

689

مجموع

/22

1/822

992

1/229

99

1/289

مقايسه اعتماد محيط در نوروز و پيش از آن
پيش از نوروز

/229

1/16

611

نوروز

/362

1/1 2

611

مجموع

/821

1/1 3

918

2/289

913

1/111

مقايسه احساس امنيت افراد در نوروز و پيش از آن
پيش از نوروز

/122

1/136

689

نوروز

6/1 2

1/181

689

مجموع

/ 29

1/19

992

/129

99

1/111

اعتماد غيررسمي :ميانگين اعتماد غيررسمي  ) s  1/682( 6/63بهدست آمد .همچنين
ميانگين اعتماد غيررسمي پيش از نوروز / 2و در نوروز  1/36محاسبه شده است .با توجه به
دادههاي جدول  2از لحاظ اعتماد غيررسمي در نوروز و پيش از آن ،تفاوت معناداري وجود
داشت و با توجه به منفي بودن حد پايين ( )- / 22و باال ( ،)-1/829درنهايت اعتماد غيررسمي
پيش از نوروز کمتر از نوروز است.
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اعتماد رسمي :ميانگين اعتماد رسمي  ) s  1/631( / 31بهدست آمد .همچنين ميانگين
اعتماد رسمي پيش از نوروز

 /1و در نوروز /6 9برآورد شده است .با توجه به دادههاي

جدول  2از لحاظ اعتماد رسمي در نوروز و پيش از آن تفاوت معناداري وجود نداشته است.
اعتماد تعميميافته :ميانگين اعتماد غيررسمي  ) s  1/822( /22بهدست آمد .همچنين
ميانگين اعتماد تعميميافته پيش از نوروز  /632و در نوروز  /32برآورد شده است .با توجه
به دادههاي جدول  2از لحاظ اعتماد تعميميافته در نوروز و پيش از آن تفاوت معناداري وجود
نداشته است.
اعتماد به محيط :ميانگين اعتماد به محيط  ) s  1/1 3( /821بهدست آمد .همچنين
ميانگين اعتماد به محيط پيش از نوروز  /229و در نوروز /362برآورد شده است .با توجه به
دادههاي جدول  2از لحاظ اعتماد به محيط در نوروز و پيش از آن تفاوت معناداري وجود
داشت و با توجه به منفي بودن حد پايين ( )- /1 2و باال ( ،)-1/221اعتماد به محيط پيش از
نوروز کمتر از نوروز است.
احساس امنيت :ميانگين احساس امنيت  ) s  1/19 ( / 29بهدست آمد .همچنين ميانگين
احساس امنيت پيش از نوروز  /122و در نوروز  6/1 2برآورد شده است .با توجه به جدول
 ،2احساس امنيت در نوروز و پيش از آن تفاوت معناداري وجود داشت و با توجه به منفيبودن
حد پايين ( )- / 16و باال ( ،)- / 19احساس امنيت پيش از نوروز کمتر از نوروز است.
ب) تحليل دادههاي عنصر هنجار
دربارۀ عنصر هنجار 9 ،مورد از ابعاد فرعي آن (همياري ،همكاري ،ظرفيت پذيرش تفاوتها،
احساس اثرگذاري و کارايي ،ارزش زندگي ،وساطت اجتماعي ،حمايت اجتماعي) در نوروز و
پيش از آن بررسي شد .نتايج اين بررسي در جدول  2آمده است.
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جدول  .5بررسي وضعيت هنجارهاي افراد در نوروز و پيش از آن
گروه

انحراف معيار

ميانگين

تعداد

T

Df

sig

مقايسه همياري افراد در نوروز و پيش از آن
6/1

/ 32

681

پيش از نوروز
نوروز

6/666

/631

681

مجموع

6/ 22

/ 1

998

8/231

993

1/111

مقايسه همكاري افراد در نوروز و پيش از آن
پيش از نوروز

/1 1

1/63

612

نوروز

/ 62

1/ 22

612

مجموع

/ 11

1/668

911

/1 2

988

1/829

مقايسه ظرفيت پذيرش تفاوتها در نوروز و پيش از آن
پيش از نوروز

6/ 2

1/ 2

21

نوروز

2/ 1

1/2 1

21

مجموع

6/328

1/6 1

81

1/38

811

1/111

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

/132

1/632

613

نوروز

/22

1/22

613

مجموع

/36

1/619

91

- /316

911

1/369

مقايسۀ ارزش زندگي افراد در نوروز و پيش از آن
پيش از نوروز

/318

/ 1

612

نوروز

/892

1/132

612

مجموع

/922

1/8

911

/ 11

988

1/821

مقايسۀ وساطت اجتماعي افراد در نوروز و پيش از آن
پيش از نوروز

6/ 1

1/613

688

نوروز

2/368

1/92

688

مجموع

6/1 1

1/22

993

1/111

992

1/111

مقايسه حمايت اجتماعي افراد در نوروز و پيش از آن
پيش از نوروز

/29

1/6 1

611

نوروز

6/3 8

1/282

611

مجموع

6/ 1

1/661

981

2/ 1

998

1/111
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همياري افراد :براساس نتايج جدول  2ميانگين همياري افراد پيش از نوروز

 6/1و در

نوروز  6/666بهدست آمد .همچنين مقادير ( )-1/ 2براي حد پايين و ( )-1/119براي حد باال
بهدست آمد که نشان ميدهد همياري افراد پيش از نوروز کمتر از نوروز است.
همکاري افراد :ميانگين همكاري افراد پيش از نوروز  /1 1و در نوروز  / 62بهدست
آمد .با توجه به دادههاي موجود در جدول  ،2همكاري افراد در نوروز و پيش از آن تفاوت
معناداري نداشته است.
ظرفيت پذيرش تفاوتها :ميانگين احساس امنيت  6/328محاسبه شده است .ميانگين
ظرفيت پذيرش تفاوت پيش از نوروز  6/ 2و در نوروز  2/ 1بهدست آمد .با توجه به
دادههاي جدول  ،2ظرفيت پذيرش تفاوتها در نوروز و پيش از آن تفاوت معناداري داشت .با
توجه به منفيبودن حد پايين ( )- / 66و باال ( ،)- / 19درنهايت ظرفيت پذيرش تفاوتها
پيش از نوروز کمتر از نوروز است.
احساس اثرگذاري و کارايي :ميانگين احساس اثرگذاري و کارايي افراد  /36بهدست
آمد .همچنين ميانگين احساس اثرگذاري و کارايي افراد پيش از نوروز  /132و در نوروز /22
بهدست آمد .با توجه به نتايج ،تفاوت معناداري در نوروز و پيش از آن ديده نشده است.
ارزش زندگي :ميانگين ارزش زندگي افراد پيش از نوروز  /318و در نوروز /892
بهدست آمد .با توجه به نتايج تفاوت معناداري در نوروز و پيش از آن ديده نشده است.
وساطت اجتماعي :ميانگين وساطت اجتماعي پيش از نوروز  6/ 1و در نوروز 2/368
بهدست آمد .با توجه به جدول  ،2وساطت اجتماعي در نوروز تفاوت معناداري داشت و با
توجه به منفيبودن حد پايين ( )- / 66و باال ( ،)- /112وساطت اجتماعي پيش از نوروز
کمتر از نوروز است.
حمايت اجتماعي :ميانگين حمايت اجتماعي پيش از نوروز  /29و در نوروز 6/38
بهدست آمد .با توجه به دادههاي موجود در جدول  ،2تفاوت معناداري درخصوص ميانگين
حمايت اجتماعي در نوروز و پيش از آن وجود دارد .همچنين مقادير ( )-6/ 12براي حد پايين
و ( )- / 19براي حد باال بهدست آمد .درنتيجه حمايت اجتماعي پيش از نوروز کمتر از نوروز
است.
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ج) تحليل دادههاي عنصر شبکه
درخصوص شبكه 6 ،مورد از ابعاد فرعي آن (ساختار شبكۀ افقي ،ساختار شبكۀ عمودي و
کيفيت شبكه) در نوروز و پيش از آن بررسي شد .نتايج اين بررسي در جدول  3ارائه شده است.
جدول  .6بررسي وضعيت شبکههاي افراد در نوروز و پيش از آن
گروه

انحراف معيار

ميانگين

تعداد

T

Df

sig

مقايسۀ ساختار شبكه افقي افراد در نوروز و پيش از آن
پيش از نوروز

/132

نوروز

6/2

مجموع

6/1 1

1/1 2

688

1/129

688

/ 1

993

8/11

992

1/111

مقايسۀ ساختار شبكۀ عمودي افراد در نوروز و پيش از آن
پيش از نوروز

/318

1/ 22

616

نوروز

/892

1/ 6

616

مجموع

/921

1/6

983

/ 21

982

1/28

مقايسۀ کيفيت شبكۀ افراد در نوروز و پيش از آن
/1 6

618

پيش از نوروز

/826

نوروز

6/12

/132

618

مجموع

6/221

/6 8

913

6/3 2

912

1/111

شبکۀ افقي :ميانگين شبكۀ افقي پيش از نوروز  /312و در نوروز  6/2 2بهدست آمد .با
توجه به دادههاي جدول  ،3شبكههاي افقي در نوروز تفاوت معناداري وجود داشت و با توجه
به منفيبودن حد پايين ( )-6/1 6و باال ( ،)- /632درنهايت شبكههاي افقي پيش از نوروز
کمتر از نوروز است.
شبکۀ عمودي :ميانگين ارزش زندگي افراد پيش از نوروز  /318و در نوروز /892
بهدست آمد .با توجه به دادههاي موجود ،تفاوت معناداري در نوروز و پيش از آن ديده نشده
است.
کيفيت شبکه :ميانگين کيفيت شبكه پيش از نوروز  /826و در نوروز  6/12بهدست آمد.
با توجه به نتايج جدول  ،3در نوروز تفاوت معناداري وجود داشت و با توجه به منفيبودن حد
پايين ( )- /1 6و باال ( )- /122کيفيت شبكه پيش از نوروز کمتر از نوروز است.
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بحث و نتيجهگيري
سرمايۀ اجتماعي حالتي بالقوه از سرمايه در ساير جوامع انساني است که براي شكوفاشدن و
عمليشدن ،به مجموعه عوامل و شرايطي نياز دارد که بهندرت فراهم ميشود .چنانچه هنگام
بروز ،بهموقع شناسايي و بهدرستي هدايت شود ،تحول و توسعهاي شگرف درپي خواهد داشت
(کتابي و همكاران .) 686 ،اين پژوهش تأثير عيد نوروز بر سرمايۀ اجتماعي و هر يک از اجزاي
سازندۀ سرمايۀ اجتماعي را بررسي و مشخص ميکند.
براساس نتايج اين پژوهش ،نوروز بر برخي ابعاد فرعي اعتماد از جمله اعتماد غيررسمي،
اعتماد محيط و احساس امنيت افراد تأثير معناداري دارد .به نظر ميرسد نوروز با تحكيم پيوند
بين خانوادها و دوستان ،برقراري ارتباط بيشتر بين اقوام با ديدوبازديدها و سفر به نقاط مختلف
کشور و گفتگوهاي زباني و روابط گرم در تعامالت نوروزي ،اعتماد ميان افراد را بهبود داده
است .در اين زمينه دورکيم تقويت پيوندهاي عاطفي بين افراد جامعه و عالقۀ متقابل بين
گروههاي اجتماعي را منبع شكلگيري اعتماد ميداند؛ و معتقد است وجود گروههايي که افراد را
در ارتباط شخصي و نزديک با ديگران قرار ميدهند ممكن است زمينهساز تقويت پيوندهاي
اجتماعي و درنتيجه اعتماد متقابل باشد.
به عقيدۀ پاتنام ،افراد هنجارها ،مشارکت ،همكاري و مبادله را با پيوستگي و تعلق گروهي
ميآموزند و سپس به هم اعتماد ميکنند .بنابراين از ديدگاه او گستردگي روابط بر ميزان اعتماد
مؤثر است (پاتنام .)281 : 111،به نظر کالوس اوفه ،ارتباط متقابل و مستمر افراد سبب ايجاد
تعهد اخالقي و احساس تعلق در آنان نسبت به جامعه ميشود که در نتيجۀ آن اعتماد اجتماعي
تقويت خواهد شد .تعامل و آشنايي افراد با يكديگر به کسب آگاهي و نظارت بر ديگران و
پيشبيني رفتار افراد منجر ميشود و اين عوامل ،اطمينان و اعتماد متقابل را افزايش ميدهد
(تاجبخش.)88 : 682 ،
از نظر چلبي ،اعتماد در وابستگي عاطفي ريشه دارد؛ به عقيدۀ او با رشد و ترويج عواطف
مثبت ميان افراد جامعه سبب شكلگيري اعتماد و تقويت آن ميشود .در ارتباط با چگونگي انتقال
عواطف نيز معتقد است تعامالت بيروني و روابط دوستانه در اين زمينه نقش مهم و اساسي دارد
(معيدفر و جهانگيري: 688 ،
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براساس نتايج اين پژوهش ،برخي ابعاد فرعي هنجارها از جمله همياري افراد ،ظرفيت
پذيرش تفاوتها ،وساطت اجتماعي و حمايت اجتماعي در اين روزها نسبت به گذشته بهبود
يافته و تفاوت ميانگين بهدست آمده معنادار است .افشاني معتقد است هنجارهايي که سرمايۀ
اجتماعي توليد ميکنند درواقع ارزشهاي غيررسمي پذيرفتهشده بين افراد است (افشاني و
همكاران .)22 : 688 ،نوروز با ايجاد ارتباط دوجانبه ،چندجانبه و تعهد افراد به يكديگر به
تشكيل گروههاي اجتماعي بر پايۀ اعتماد متقابل و هنجارهاي مشترک دست يافته است.
هنجارهاي مشترک و مثبت اجتماعي براي افزايش اعتماد و يكپارچگي و ايجاد شبكههاي مختلف
اجتماعي براي همۀ سليقههاي اجتماعي و اهداف مقبول جامعه ،نقشي مؤثر در افزايش و
نگهداري سرمايۀ اجتماعي خواهد داشت.
براساس نتايج پژوهش برخي از ابعاد فرعي عنصر شبكه از جمله شبكههاي افقي و کيفيت
شبكه ،در نوروز نسبت به گذشته بهبود يافته و تفاوت ميانگين بهدستآمده معنادار است .اما
تفاوت معناداري دربارۀ شبكههاي عمودي ديده نشد .شبكههاي رسمي و غيررسمي ارتباطات و
مبادالت موجود در هر جامعهاي ،سازندۀ سرمايۀ اجتماعي است .درصورت متراکمتر بودن
شبكهها در جامعه ،احتمال همكاري شهروندان در راستاي منافع متقابل افزايش مييابد.
شبكههاي افقي انبوه ،موجب تقويت درونگروهي ميشوند .آنها با ناديدهگرفتن شكافهاي
طبقاتي ،همكاري گستردهتري را پديد ميآورند .به نظر ميرسد نوروز با تقويت مشارکت در
محلهها ،سرگرميهاي دستهجمعي ،مهمانيهاي فاميلي و شرکت در جشنوارهها در تقويت اين
نوع شبكهها بسيار مؤثر بوده است .همچنين نوروز با تقويت اهميت افراد به يكديگر ،تقويت
روابط در ديدوبازديدها و توجه به بهبود روابط نسل جديد و بزرگان فاميل ،در افزايش کيفيت
روابط نقش مناسب و مؤثري داشته است .از سوي ديگر نتايج نشان ميدهد نوروز بر شبكههاي
عمودي بين افراد تأثير نداشته است .شبكههاي عمودي شامل مشارکت مستمر افراد در انجمنها
و هيئتهاي مذهبي و ...است .در اين زمينه ،بهعلت کوتاه و زودگذربودن نوروز ،تأثير چنداني
بر مشارکتهاي مستمر بين افراد نداشته است که زمينهساز شبكههاي عمودي هستند.
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