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چکیده
سـازمان های مردم نهـاد نظـام پنهان ارتقای سـامت جامعه به شـمار می روند. این سـازمان های 
داوطلـب، مسـتقل از دولـت و در عین غیرانتفاعی بودن در خدمت مردم هسـتند؛ به همین دلیل 
صـدای مـردم نامیـده می شـوند. پژوهش حاضـر با هدف بررسـی رابطـۀ بین اعتمـاد اجتماعی 
و مشـارکت اجتماعـی بـا رفتـار دموکراتیـک اعضـای سـازمان های مردم نهـاد در خانـواده در 
اسـتان ایـام انجـام شـد. روش تحقیـق، پیمایشـی بـود و جامعـۀ آمـاري آن را اعضـای متأهل 
سـازمان های مردم نهـاد اسـتان ایـام با جمعیـت 5250 نفر تشـکیل می دادند. بر اسـاس فرمول 
کوکـران 381 نفـر از اعضـای سـازمان ها بـه عنـوان نمونه تعیین شـد و با توجه به مشـخصات 
جامعـه، روش نمونه گیـري در ایـن پژوهـش، خوشـه اي چنـد مرحلـه اي انتخـاب گردیـد. بـه 
منظـور تعییـن پایایـي از ضریـب آلفای کرونباخ اسـتفاده شـد کـه ضریب حاصل بـراي تمامي 
بخش هـاي پرسشـنامه بـاالي 80 درصـد  محاسـبه گردیـد. یافته هـای تحقیـق حاکـي از رابطۀ 
مثبـت و معنـادار بیـن متغیرهاي تحقیـق؛ یعني اعتماد اجتماعی، مشـارکت اجتماعی، جنسـیت، 
وضعیـت شـغلی، مـدت عضویت در سـازمان های مردم نهاد، سـن، خاسـتگاه )محل سـکونت( 
و رفتـار دموکراتیـک در خانـواده اسـت و تنهـا بین متغیـر تحصیـات و رفتـار دموکراتیک، به 

جهـت داشـتن بـار معنایـی منفی بعضـی از گویه هـا، ارتباط منفـی و معناداری وجـود دارد.
واژگان كلیدي: سازمان های مردم نهاد، رفتار دموکراتیک، اعتماد، مشارکت.
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مقدمه و بیان مسئله 
سـازمان های مردم نهـاد بـه عنوان سـازمان های غیررسـمی در هر نظـام اجتماعی، با 
هـدف جلـب مشـارکت مردمـی در تعیین سرنوشـت خـود از طریق توانمندسـازی 
در ابعـاد اجتماعـی، اقتصـادی، فرهنگـی و سیاسـی می تواننـد نقـش مؤثـری ایفـا 
کننـد. مشـارکت چنیـن سـازمان هایی در توسـعۀ اجتماع محـور بـه عنوان سـازمانی 
داوطلبانـه و غیرانتفاعـی، حکایت از پیدایش تمرکززدایی، تفویض اختیار در سـطح 
تصمیم گیـری و مدیریـت محلـی دارد کـه در نهایـت بـه حـذف دیوانسـاالری ملی 
می انجامـد )فیروزآبـادی و جعفـری، 1395: 154(. اهمیـت سـازمان های مردم نهـاد 
در ایـن اسـت کـه افـراد بـا رغبـت جهـت مشـارکت در فعالیت هـای اجتماعی در 
آن عضـو می شـوند. امـروزه بـا توجه بـه بـروز رفتارهـای خشـونتآمیز در جامعه و 
خانـواده، یکـی از مباحـث مهم جامعه شناسـی توجـه بـه دوام و فروپاشـی خانواده 
می باشـد. بـا وجـود دگرگونی هـای فـراوان در عصر صنعتی شـدن و اصالـت یافتن 
فردگرایـی و لذتجویـی، نخسـتین نهـادی که تحت تأثیـر قرار گرفته خانواده اسـت. 
در نتیجـۀ تحوالتـی چـون افزایـش روزافـزون تحصیـات، ارتباطـات رسـانه ای و 
اینترنتـی و آگاهـی سیاسـی و اجتماعـی شـاهد گسـترش روزافـزون سـازمان های 
مردم نهـاد در ایـران هسـتیم. )قراملکـی احـد، 1388: 62(. بسـتر اصلـی فعالیت این 
سـازمان ها ارزشـمندی تعـاون و همیـاری، خیرخواهـی و نیکـوکاری و هدایـت 
حرفه هـای مختلـف بـوده و آموزه هـای دینـی در قـرآن و روایـات زمینه سـاز عمدۀ 
ترغیـب تشـکل های غیررسـمی و غیرانتفاعـی در دوره هـای اخیر به شـمار می رفته 
اسـت. سـازمان های مردم نهـاد در ایران باسـتان سـابقه ای دیرینـه دارد و فعالیت های 
انجمن هـای سـلفی در دورۀ جدیـد توانسـت ایـران را از بحـران مغـول عبـور دهد 

)نمـازی، 1386: 58(.
     خانواده، نهادی اسـت که از جایگاه رفیعی در حیات اجتماعي برخوردار اسـت؛ 
چراکـه از یـک سـو، نخسـتین گروهـي اسـت کـه از آن برمی خیزیـم و در آن با دنیا 
آشـنا می شـویم و از سـوي دیگر، بیشـترین تأثیر را بر کودك در دوران اولیۀ حیات 
مي گـذارد و ایـن تأثیـر تـا پایـان حیـات پایایـي دارد. ضمـن آنکه هرگـز جامعه اي 
از روزنـۀ حیـات اجتماعـي به سـامت دسـت نمي یابد، مگـر آنکـه از خانواده هایي 
سـالم برخـوردار باشـد. افرادي فعـال در اجتماع، بـا توجه به نوع تربیـت خانوادگي 
حضـور متفاوتـي در عرصه هـاي مشـارکتي دارند که نشـان دهندۀ جایـگاه تأثیرگذار 
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خانـواده در ایـن مقولـه اسـت؛ لـذا روابـط افـراد در درون خانواده هـا بـر نگـرش 
آنهـا تأثیـر مي گـذارد )سـاروخانی و دودمـان، 1389: 108(. گیدنـز در نمایـی کلی، 
ویژگی هـای خانـوادۀ دموکراتیـک را چنین برمی شـمارد: »برابری عاطفی و جنسـی، 
حقـوق و مسـئولیت های متقابـل در روابط، انجام وظایف مشـترك پـدری و مادری، 
قراردادهـای مادام العمـر میـان والدیـن و فرزنـدان، اقتـدار توافق شـده نسـبت بـه 
کـودکان، تعهـدات کـودکان نسـبت بـه پـدر و مـادر و خانـوادۀ از نظـر اجتماعـی 
ادغام شـده؛ بنابرایـن بـا توجـه به اینکـه نهاد خانـواده در ایران سـنتی و پدرسـاالانه 
اسـت، سـازمان های مردم نهـاد بـه عنـوان بخشـی از جامعـۀ مدنـی در ایجـاد رفتار 
دموکراتیـک در خانـواده تأثیرگذارنـد و افرادی کـه در NGOها عضویـت دارند، بر 
اسـاس آموخته هـای مدنـی و فرهنگـی، رفتـار دمکراتیـک را یـاد خواهنـد گرفت« 
)گیدنـز، 1387: 325(. اعتمـاد اجتماعـی و مشـارکت اجتماعـی از مفاهیـم کلیـدی 
جامعه شناسـی هسـتند؛ اعتمـاد اجتماعـی اولیـن جـزء سـرمایۀ اجتماعی اسـت که 
بـه نـوع ارتبـاط بیـن افـراد مربـوط می شـود )موسـوی، 1385: 75( و حافـظ نظـم 
و یکپارچگـی اجتماعـی اسـت. بـدون وجـود درجـه ای از اعتمـاد میان کنشـگران، 
بقـا و دوام نظـام اجتماعـی در چارچوبـی مطلوب و منسـجم مقدور نیسـت؛ از این 
رو، انسـجام و یکپارچگـی جامعـه و گروه هـای اجتماعـی تـا حـّد زیادی بـه میزان 
اعتمـادی وابسـته اسـت کـه در میـان کنشـگران اجتماعـی وجـود دارد )شـارع پور، 
1380: 104(. از نظـر زتومـکا، فرهنـگ اعتمـاد، بیـش از هـر نظـام سیاسـي دیگـر، 
در نظـام دموکراتیـک محقـق مي گـردد و در ایـن نظـام عمدتـاً بـر پایـۀ دو معیـار 
»پاسـخگویي« و »تعهـد و التزام پیشـین« بنیان گذاشـته مي شـود. می توان مشـارکت 
اجتماعـی را نیـز نوعـی کنـش هدفمنـد در فراینـد تعاملـی بیـن کنشـگر و محیـط 
اجتماعـی او در جهـت نیـل بـه اهـداف معیـن و از پیـش تعیینشـده تعریـف کـرد؛ 
فراینـدی کـه در آن، افـراد جامعه به صـورت آگاهانه، داوطلبانه و جمعـی با در نظر 
داشـتن اهداف مشـخص که به سـهیم شـدن آنها در منابع اجتماعی منجر می شـود، 
شـرکت می کننـد. نمـود عینـی چنیـن مشـارکتی، نهادهـای مشـارکتی همچـون: 
انجمن هـا، گروه هـا، سـازمان های غیردولتـی و ... هسـتند )دهقان و غفـاری، 1384: 
68(؛ بنابرایـن می تـوان گفـت کـه اعتمـاد نتیجـۀ کنش هـای اجتماعـی موجـود در 
گروه هـا، انجمن هـا و فعالیت هـای اجتماعـی اسـت؛ از ایـن رو می تـوان آن را یکی 
از عناصـر مهـم و حیاتی در امر مشـارکت تلقی کـرد. اعتماد اجتماعـی از آن جهت 
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مهـم اسـت که با بسـیاری از متغیرهای موجـود در جامعۀ مدنی از جمله مشـارکت، 
همبسـتگی دارد. مشـارکت اجتماعـی و عضویـت افـراد خانـواده در سـازمان های 
غیردولتـی و انجمن هـای داوطلبانـه از جملـه پیامدهایی هسـتند که می تـوان انتظار 
داشـت در شـرایط وجـود اعتمـاد اجتماعی بـاال، زمینۀ مناسـبتری بـرای تحقق پیدا 
کننـد. اگـر ایـن اعتمـاد از حـّد فـردی به سـطح اجتماعـی انتقـال یابد، سـرمایه ای 
بـاارزش تلقـی می شـود کـه موجـب پایین آمـدن هزینۀ برهـم کنش هـای اجتماعی 
و اقتصـادی و اقدامـات مرتبـط بـا آن می گردد )علی پـور و همـکاران، 1388: 110(. 
معیارهـای دموکراسـی در خانـواده به طرز شـگفت انگیزی به معیارهای دموکراسـی 
در جامعـه نزدیـک هسـتند. دموکراتیـزه کـردن در زمینۀ خانـواده به مفهـوم برابری، 
احترام متقابل، اسـتقال، تصمیم گیری از طریق گفتگو و آزادی از خشـونت اسـت. 
بـا توجـه بـه اینکه خانواده رکن اساسـی جامعۀ مدنی اسـت، بدون شـک با سسـتی 
و گسسـت ایـن نهـاد، جامعـه نمی تواند به رشـد و بالندگی دسـت یابد؛ لـذا به نظر 
می رسـد وجـود سـازمان های مردم نهـاد می توانـد گامـی مثبـت در جهـت کاهـش 
آسـیب های رفتـاری در درون خانـواده باشـد؛ همچنیـن بـه نظـر می رسـد اعتمـاد 
اجتماعـی و مشـارکت اجتماعـی نقـش مثبتـی در بـروز رفتارهـای دموکراتیـک در 
خانـواده داشـته باشـند؛ لـذا در ایـن پژوهـش بـه دنبـال پاسـخگویی به این سـؤال 
خواهیـم بـود که اعتماد اجتماعـی، مشـارکت اجتماعی و عضویت در سـازمان های 
مردم نهـاد تـا چـه حـدی می تواننـد زمینه سـاز بـروز رفتـار دموکراتیـک در خانواده 

)کانـون پیشـگیری از آسـیب های اجتماعی( باشـند؟ 

فرضیه های پژوهش
بیـن جنسـیت اعضای سـازمان های مردم نهاد و رفتـار دموکراتیـک در خانواده 	 

ارتباط معنـادار وجود دارد.
بیـن میـزان تحصیات اعضـای سـازمان های مردم نهاد و رفتـار دموکراتیک در 	 

خانـواده ارتباط معنـادار وجود دارد.
بیـن شـغل اعضـای سـازمان های مردم نهـاد و رفتـار دموکراتیـک در خانـواده 	 

ارتبـاط معنادار وجـود دارد.
بیـن مـدت عضویـت اعضـای سـازمان های مردم نهـاد و رفتـار دموکراتیک در 	 

خانـواده ارتباط معنادار وجـود دارد.
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بیـن سـن اعضـای سـازمان های مردم نهـاد و رفتـار دموکراتیـک در خانـواده 	 
رابطـۀ معنـادار وجـود دارد.

بیـن خاسـتگاه )محـل سـکونت( اعضـای سـازمان های مردم نهـاد و رفتـار 	 
دموکراتیـک در خانـواده ارتبـاط معنـادار وجـود دارد.

بیـن میزان اعتماد اجتماعی اعضای سـازمان های مردم نهـاد و رفتار دموکراتیک 	 
در خانـواده رابطۀ معنادار وجود دارد.

رفتـار 	  و  مردم نهـاد  اعضـای سـازمان های  اجتماعـی  میـزان مشـارکت  بیـن 
دموکراتیـک در خانـواده رابطـۀ معنـادار وجـود دارد.

پیشینۀ تحقیق 
عباسـی اسـفجیر و همـکاران )1395( در تحقیقـی با عنوان »بررسـی رابطۀ سـاختار 
توزیـع قدرت در خانواده و مشـارکت اجتماعی )مطالعۀ موردی: شـهروندان اسـتان 
گلسـتان(« بـه ایـن نتیجـه دسـت یافتنـد کـه در خانواده هـای بـا سـاختار متقـارن 
)دموکراتیـک(، مشـارکت اجتماعـی در هـر دو بعـد عینـی و ذهنـی رابطـۀ مثبت و 
معنـادار دارد؛ در حالـی کـه در خانواده های با سـاختار قدرت نامتقارن )اسـتبدادی(، 

مشـارکت اجتماعـی در هـر دو بعـد عینـی و ذهنی ارتبـاط منفی معنـاداری دارد.
     وحیدا و نیازي )1383( در تحقیقی با عنوان »تأملي در مورد رابطۀ بین سـاختار 
خانـواده و مشـارکت اجتماعـي در شـهر کاشـان« بـه ایـن نتایـج دسـت یافتنـد که 
بیـن میـزان اقناع گرایي و میزان اسـتبدادگرایي خانـواده با میزان مشـارکت اجتماعي 
رابطـۀ معنـادار وجود دارد و همبسـتگي بین دو متغیر مثبت اسـت؛ یعنـي با افزایش 
میـزان اقناع گرایـي خانـواده، مشـارکت اجتماعي نیـز افزایش پیدا مي کنـد؛ همچنین 
همبسـتگي بین میزان اسـتبدادگرایي و میزان مشـارکت اجتماعي منفي اسـت؛ یعني 
بـا افزایـش میزان اسـتبدادگرایي خانواده، میزان مشـارکت اجتماعـي کاهش مي یابد.
زارع شـاه آبادی و نوریـان نجـف )1391( در تحقیقـی بـا عنـوان »بررسـی اعتمـاد 
اجتماعـی بـا مشـارکت اجتماعـی در بین دانشـجویان دانشـگاه یـزد« به ایـن نتیجه 
دسـت یافتنـد کـه بیـن مشـارکت اجتماعـی و اعتمـاد اجتماعـی ارتباط معنـاداری 
وجـود دارد. ایـن امـر نشـان داد که اگـر اعتماد اجتماعـی دانشـجویان افزایش یابد، 

سـطح مشـارکت اجتماعـی آنان نیـز ارتقـا می یابد.
     حمـدي آهنـگ )1391( در تحقیقـی بـا عنـوان »بررسـي سـاختار توزیع قدرت 
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در خانـواده و تأثیـر آن بـر میزان مشـارکت اجتماعي در مناطق روسـتایي و شـهري 
آمـل« بـه ایـن نتیجه دسـت یافت کـه تفـاوت میانگین مشـارکت اجتماعي رسـمي 
و غیررسـمي در شـهر و روسـتا و در بیـن متأهـان و مجـردان معنادار اسـت. میزان 
مشـارکت اجتماعـي رسـمي در شـهر بیشـتر از روستاسـت و مـردان بیشـتر از زنان 
مشـارکت اجتماعـي از نـوع رسـمي دارنـد؛ همچنین میانگیـن مشـارکت اجتماعي 
رسـمي در بین مردان بیشـتر از زنان اسـت؛ در حالي که میانگین مشـارکت اجتماعي 
غیررسـمي در بیـن زنـان و مـردان، تفاوت معنـاداري نـدارد. بیـن دموکراتیک بودن 
خانواده و اسـتبدادگرا بودن خانواده با میزان مشـارکت اجتماعي رسمي و غیررسمي 
رابطـۀ معنـاداري وجود دارد. دموکراتیک بـودن خانواده و نحوۀ اجتماعي شـدن نیز 

بـه ترتیـب، بیشـترین تأثیر را بر مشـارکت اجتماعـي دارند. 
     میرزایـی )1395( در تحقیقـی بـا عنـوان »عوامـل مؤثر بر رفتارهـای دموکراتیک 
شـهروندان« بـه ایـن نتیجـه دسـت یافـت کـه کارایـی سیاسـی، اهمیت مشـارکت، 
دسـتیابی بـه نتیجـه، الـزام و تعهـد شـهروندی و دانش سیاسـی از مهمتریـن عوامل 

تأثیرگـذار بـر رفتار دموکراتیک شـهروندان هسـتند.
   کیاکجـوری و افراسـیابی )1391( در تحقیقـی بـا عنوان »مطالعـۀ اعتماد اجتماعی 
و عوامـل مرتبـط بـا آن در میـان دانشـجویان« بـه این نتیجه دسـت یافتند که سـطح 
اعتمـاد اجتماعـی در بیـن دانشـجویان، باالتـر از حـّد متوسـط اسـت؛ همچنین بین 
اعتماد اجتماعی و متغیرهای احسـاس امنیت، پیشـرفت تحصیلی، سـابقۀ تحصیلی، 

مشـارکت اجتماعـی و انحـراف ارتباط معنادار وجـود دارد.
     آراسـته و رزقـی شیرسـوار )1388( میـزان اعتمـاد اجتماعـی و عوامـل مرتبط با 
آن را در میـان دانشـجویان دانشـگاه آزاد واحـد علـوم و تحقیقـات تهـران بررسـی 
کردنـد. نتایـج تحقیـق آنـان نشـان داد کـه سـطح مؤلفه هـای سـهیم شـدن، حسـن 
ظـن و همـکاری در میان دانشـجویان ضعیف اسـت و سـطح مؤلفه هـای صراحت، 
دموکراتیـک بـودن روابـط چهـره به چهـره، صداقـت، دیگرخواهی، پاسـخگویی و 

مسـئولیت و شـفافیت در عملکـرد، در حـّد مطلوب قـرار دارد.
    رایسـر1  و همـکاران )2001( در تحقیقـی با عنوان »رابطـۀ بین اعتماد تعمیم یافته 
بـا رشـد اقتصـادی« به این نتیجه دسـت یافتنـد که هرچـه اعتماد تعمیمیافته بیشـتر 

1. Raiser
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باشـد، مشـارکت مدنی هم بیشتر می شـود. اعتماد و مشـارکت هم بر رشد اقتصادی 
می گذارند. اثر 

     آندریـن1  )1985( و گمسـون2  )1987( بـا الهـام از دیـدگاه دارندروف معتقدند 
کـه در جوامـع جهـان سـوم کـه از پتانسـیل و ظرفیـت تنـش زاي باالیي برخـوردار 
اسـت، ایجـاد نهادهـا، سـازمان هاي واسـط و مشـارکتجو مثـل تشـکل هاي مردمي، 
سـازمان ها، انجمن هـا و احـزاب و شـوراهاي محلـي مي توانـد از بـروز تضادهـاي 
انباشته شـده و افسارگسـیخته در جامعـه جلوگیـري کنـد و عـاوه بـر آن، عاقـه و 
گرایـش  آحـاد جامعـه را به شـرکت در امور سیاسـي 	 اجتماعي تقویـت نماید و از 
طریـق آن تعارضـات فشـرده و افسارگسـیخته را به ویـژه در میان قشـر جـوان مهار 

و کنتـرل کند.
     سـیکوگناني3  و دیگـران )2011( در تحقیقـی با عنوان »تفاوت هاي جنسـیتي در 
مشـارکت و درگیري هـاي سیاسـي جوانـان: نقـش والدیـن و مشـارکت اجتماعي و 
مدنـي جوانـان« به بررسـي مشـارکت اجتماعـي و سیاسـي جوانان به عنـوان عاملي 
در توسـعۀ سیاسـي و اجتماعي با تأکید بر نقش جنسـیت و نقش والدین پرداختند. 
نتایج این تحقیق نشـان داد که شـکاف جنسـیتي در جهت عایق سیاسـي و استفاده 
از اینترنـت بـراي مشـارکت سیاسـي تأثیـر چندانـي بـر فعالیـت سیاسـي و عایـق 
حزبـي نـدارد. مشـارکت و درگیـري سیاسـي و اجتماعـي جوانـان )بهویـژه در بین 
دختران( از مشـارکت والدین شـان و مشـارکت مدني و اجتماعي همسـاالن )به ویژه 

در بین پسـران( تأثیـر مي	پذیرد.
     اسـانر و بـراون4  )2003( در پژوهشـی بـا عنوان »نابرابری، اعتماد و مشـارکت 
مدنـی« بـا اسـتفاده از داده هـای ایالتی آمریـکا در دهه هـای 1970، 1980 و 1990 به 
بررسـی علل مشـارکت افـراد در اجتماعات مدنـی پرداختند و به نتیجه رسـیدند که 
نابرابـری، موجـب بی اعتمادی می شـود و عمدتـاً به صورت غیرمسـتقیم و از طریق 
اعتمـاد بـر مشـارکت اثر می گـذارد. یافته هـای پژوهش آنان نشـان داد کـه نابرابری، 

موجـب کاهـش اعتماد تعمیم یافتـه می شـود و قویترین تعیین کنندۀ آن اسـت.

1. Andrain
2. Gomson
3.Cicognani
4. Uslaner & Brown
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نقد و بررسی
جدول )1(. بررسی نقاط قوت و نقاط ضعف تحقیقات پیشین و مقایسه با تحقیق حاضر

تحقیقات 
پیشین

عباسـی اسـفجیر و همـکاران )1395(، وحیـدا و نیـازي )1383(، زارع شـاهآبادی و نوریـان 
نجـف )1391(، احمـدي آهنـگ )1391(، میرزایـی )1395(، کیاکجوری و افراسـیابی )1391(، 
آراسـته و رزقـی شیرسـوار )1388(، رایسـر و همـکاران )2001(، آندریـن )1985(، گمسـون 

)1987(، سـیکوگناني و دیگـران )2011( و اسـانر و بـراون )2003(.

نقاط قوت

بـه نظـر می رسـد اینکـه بـروز رفتارهـا و نگرش هـای دموکراتیـک در سـه بعـد سـاختار 	 
توزیـع قـدرت در خانوادههـا، دموکراتیـک بـودن خانواده و نحـوۀ اجتماعي شـدن فرزندان 
بـر مشـارکت اجتماعـي افـراد خانـواده تأثیرگـذار اسـت، می توانـد بهتریـن نقطـۀ قـوت 
پژوهش هـای عباسـی اسـفجیر و همـکاران، وحیـدا و همـکاران و احمـدی آهنـگ باشـد.

از آنجـا کـه در تحقیقات زارع شـاه آبادی و نوریـان نجف )1391(، کیاکجوری و افراسـیابی 	 
)1391(، آراسـته و رزقـی شیرسـوار )1388(، رایسـر و همـکاران )2001(، سـیکوگناني 
و دیگـران )2011( و اسـانر و بـراون )2003( بـه بررسـی همزمـان اعتمـاد اجتماعـی و 
مشـارکت اجتماعـی کـه از ضروریـات رفتـار دموکراتیـک در جامعه هسـتند، پرداخته شـده 
اسـت و آنهـا دریافته انـد کـه هرچـه اعتمـاد تعمیم یافتـه بیشـتر باشـد، مشـارکت مدنـی هم 
بیشـتر می شـود، گامـی مثبـت در جهـت افزایـش مشـارکت اجتماعی برداشـته شـده اسـت.

اندریـن و گمسـون در تحقیقـات خویـش به پتانسـیل و ظرفیت تنش زایی باالی کشـورهای 	 
جهـان سـوم اشـاره کـرده و ایجاد نهادها و سـازمان های مردم نهـاد و شـوراهای محلی را در 
کنتـرل و جلوگیـری از تنش هـا مؤثـر دانسـته اند. به نظر می رسـد کشـورهای جهان سـوم از 
ظرفیـت مشـارکت و تصمیم گیری هـای جمعی بسـیار باالی ایلـی  قبیله ای برخودار هسـتند 
کـه ایـن عامـل خـود می توانـد گام مثبتی در جهـت کاهش تنش هـا و آسـیب های اجتماعی 
در بیـن جوامـع باشـد و اینکـه دولـت و نهادهـای سیاسـی می تواننـد زمینه هـای جـذب و 
گرایـش جوانـان را بـه فعالیت هـای جمعـی و مشـارکت در امـور اجتماعـی فراهـم آورند، 

می توانـد گام بسـیار مؤثـری در زمینـۀ کاهش تنشـهای اجتماعی باشـد.

نقاط 
ضعف

از آن نظـر کـه عباسـی اسـفجیر و همـکاران، وحیـدا و همـکاران و احمـدی آهنـگ در 	 
تحقیقـات خـود، سـاختار قـدرت اسـتبدادی را تنهـا عامـل بازدارنـده در راه رسـیدن بـه 
مشـارکت اجتماعـی دانسـته و از سـایر عوامـل چشم پوشـی کرده انـد می توانـد از نقـاط 

ضعـف تحقیـق آنـان باشـد.
در تحقیقـات زارع شـاه آبادی و نوریـان نجـف )1391(، کیاکجـوری و افراسـیابی )1391(، 	 

آراسـته و رزقـی شیرسـوار )1388(، رایسـر و همـکاران )2001(، سـیکوگناني و دیگـران 
پایـگاه  زمینهـای )سـن،  تأثیـر عوامـل  بررسـی  بـه  بـراون )2003(  اسـانر و  )2011( و 
اجتماعـی	 اقتصـادی، محـل سـکونت و ...( در افزایـش یـا کاهـش اعتمـاد و مشـارکت 
اجتماعـی، توجـه نشـده و  نـوع بافت منطقۀ مورد نظـر در تحقیقات آنان مشـخص نگردیده 

ست. ا
اندریـن و گمسـون در تحقیـق خـود بـه نقـش و کارآمـدی اداری و میـزان پاسـخگویی بـه 	 

نیازهـای شـهروندان اشـاره کـرده و این عامل را به عامل فرهنگی و شـرایط ویـژۀ اقتصادی، 
اجتماعـی متفـاوت ایـن حوزه نسـبت داده اند. آنها بـه عوامـل تأثیرگذار در بـروز رفتارهای 
انسـانی )تحصیـات، اشـتغال، درآمد و ...( کـه می توانند مهمترین عوامـل تأثیرگذار در بروز 
مشـارکت های اجتماعـی باشـند، هیچگونه اشـاره ای نکرده انـد و تکعاملی )عامـل فرهنگی( 

دانسـتن کارآمـدی و غیرکارآمـدی حکومت هـای منطقـه از نقاط ضعف تحقیق آنهاسـت.

بررسی رابطۀ بین اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی با رفتار...
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مقایسۀ 
تحقیق 
حاضر با 

پژوهش های 
پیشین و 

تفاوت آن با 
آنها و جنبۀ 
نوآوری 
بودن آن

نقـاط قـوت و ضعـف )تهدیدهـا و فرصت هـا( تحقیق حاضر را در مقایسـه با تحقیقات پیشـین 
کـه اکثـراً از فقـدان تناسـب فرهنگـی، ارتباطـات ضعیف سـازمانی، عـدم اعتماد اجتماعـی و ... 
بحـث کرده انـد، بـا نظـر بـه بافـت فرهنگـی	 قبیلـه ای و جـو حاکـم بـر منطقـه و جـدی بودن 
فعالیت هـای بشردوسـتانه، می تـوان بدیـن گونـه مطـرح نمـود: بـا عنایـت بـه عنـوان تحقیق و 
لـزوم بررسـی موضـوع از نظـر اعضای سـازمان های مردم نهـاد )مـرد و زن دارای همسـر( قطعًا 
می تـوان گفـت تعـادل و تـوازن در پاسـخگویی و مقایسـۀ اختاف یـا اتفاق نظر بیـن اعضا گام 
مثبتـی در تعمیـم داده هـا و عدالـت توزیعی در اعام نتایـج تحقیق خواهد بـود. در انجام تحقیق 
سـعی شـده اسـت جهـت صراحـت بخشـیدن بـه سـؤاالت تحقیـق، برقـراری رفتـار دوسـتانه 
و مشـارکت در امـر پرسشـنامه از مصاحبه گـر بومـی اسـتفاده شـود کـه ایـن امـر می توانـد در 
پاسـخگویی صادقانـه مؤثر باشـد. عـدم حمایت و همراهی جـدی بعضی از متولیان و مسـئوالن 
در حـوزۀ سـازمان های مردمنهـاد؛ به ویـژه در زمینـۀ مسـاعدت به محققـان و فعـاالن این حوزه، 
از نقـاط ضعـف در جمـع آوری داده هـای تحقیـق و زمانبـر بـودن آن اسـت. عـدم فعالیت هـای 
پژوهشـی مشـابه در سـطح اسـتان، کمبود و فقـر منابع و کتب درسـی در زمینـۀ موضوع تحقیق 
از دیگـر ضعف هـای پژوهـش اسـت که این خـود باعث سـرخوردگی محقق و اتـاف وقت و 
انـرژی بـرای گـردآوری منابـع بـود. در ذیل به طـور کلی به نقـاط قوت و ضعـف در گردآوری 

مطالـب و انجـام تحقیق حاضر اشـاره می شـود:

نقاط مثبت •
1.بعضی از سـازمان های مردم نهاد در سـطح اسـتان و در مقاطع زمانی مختلف و مناسـبت های 
ویـژه، بـه برگـزاری کارگاه هـای تخصصـی )به ویـژه در حـوزۀ مبـارزه با مـواد مخـدر( اقدام 
می کننـد کـه ایـن امـر ضمـن ارتقـای سـطح آگاهـی، تبـادل تجربـه و ایجـاد انگیـزه، زمینـۀ 
مشـارکت بیـن سـازمان ها را فراهـم می کنـد و فرصتـی را بـه دسـت می دهد تا بـه جمع آوری 

اطاعـات بـرای انجام پژوهـش پرداخت.
2. وجـود تعامـل مسـتمر و همـکاری کارشناسـان سـتادی حـوزۀ مشـارکت بـا کارشناسـان 
اسـتان و اعضـای بعضـی از سـازمان ها، اسـتفاده از فرصـت پیش آمـده، انعطاف پذیـری جهت 
پاسـخگویی و ارجـاع بـه موقـع بـه محل هـای ذیربـط در خصـوص موضوعـات مرتبـط، از 

جملـه نقـاط قوت اسـت.
3. تنـوع و گسـتردگی حـوزۀ فعالیـت ایـن سـازمان ها باعث می شـود که در صـورت نگرفتن 
پاسـخ صحیـح از یـک حـوزه بتـوان به سـایر حوزه هـای مرتبـط و دیگـر سـازمان ها مراجعه 

. نمود

نقاط ضعف  •
1. عـدم اقـدام عملـی بعضـی از حوزه هـا در مناطـق آسـیب دیده و حاشیه نشـین و ضعـف در 

گـردآوری مطالـب مورد نیـاز تحقیق؛
2.عـدم ارائـۀ اطـات الزم در بعضـی از سـازمان ها از سـوی مسـئوالن و اعضـا، بـه جهـت 

حساسـیت بیـش از حـد و تفـاوت دیـدگاه در زمینـۀ پژوهـش؛
3. وابسـتگی بیـش از حـّد سـازمان های مردم نهـاد بـه مؤسسـان و سـازمان های ارائه دهنـدۀ 
مجـوز پروانه سـاخت و عـدم اسـتقال جهت پاسـخگویی بـه سـؤاالت تحقیـق و ممانعت از 

اطاعـات الزم. ارائۀ 
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مبانی نظری پژوهش
اغلـب نظریه هـا رابطـۀ متغیرهـاي تحقیـق را کمابیـش تحلیـل کرده انـد؛ امـا ضمن 
وجـود امتیـازات ویـژه در هـر یـک از آنهـا، به بـاور مـا هیچکـدام از آن نظریه ها به 
انـدازۀ نظریـۀ اجیل پارسـونز که کنش اجتماعـی را مّد نظر قرار داده اسـت، به طور 
جامـع قـادر بـه تبیین رابطۀ متغیرها نیسـتند؛ از این رو، در این پژوهش سـعي شـده 
اسـت بـا محـور قـرار دادن ایـن نظریه هـا، فرضیه هـای مورد بحـث با الهـام از مدل 

اجیـل پارسـونز مورد سـنجش تجربي قـرار گیرد.
    تالکـوت پارسـونز موضـوع مطالعـۀ جامعه شناسـي را کنـش اجتماعـي مي دانـد 
)روشـه، 1376: 92(. از دیدگاه او کنشـگران اجتماعي فقط اشـخاص نیسـتند؛ بلکه 
گروه هـاي اجتماعـي، اجتماعات محلـي و غیره نیز هسـتند؛ بنابرایـن مي توان کنش 

پارسـونزي را در همـۀ سـطوح و واقعیت هـاي اجتماعي بـه کار برد.
     بـه نظـر او هـر جامعـه بـه مثابه یک نظـام اجتماعي کل اسـت کـه در دو محیط 
اجتماعي و مادي تقسـیم بندي شـده اسـت؛ محیط اجتماعي شـامل سـه خردهنظام 
فرهنگـي، اجتماعـي و شـخصیتي اسـت و محیـط مـادي بـه خردهنظـام انـدام واره 
مربـوط مي شـود. ایـن چهـار خردهنظام با وجـود اینکـه در تعامل مسـتمر و متقابل 
بـا هـم هسـتند و انـرژي و اطاعـات را به هم مي رسـانند؛ امـا وظایـف متفاوتي را 
دنبـال مي کننـد. محیط فرهنگي، ارزشـها و هنجارهـا؛ محیط اجتماعي، کنشـگران و 
تعامـل آنهـا؛ محیـط شـخصیتي، اهـداف مورد نظـر کنشـگر و محیط مـادي، انرژي 

نظـام را در بـر مي گیرد )قاسـمی و رضایـی، 1393: 16(.
    از تعامـل کنشـگران بـا اسـتعانت از نظـام فرهنگـي پدیـدۀ نهادینه شـدن شـکل 
مي گیـرد؛ آنـگاه بـا ملکـۀ ذهـن شـدن قواعـد جامعه )کـه در اینجـا شـناخت رفتار 
دموکراتیـک و میـزان دارا بـودن اعضای سـازمان ها از اینگونه رفتارها(، شـکل گیري 
شـخصیت در معنـاي عـام آن در بیـن کنشـگران محقـق مي شـود؛ سـپس در تعامل 
خرده سیسـتم ها، برونـداد شـخصیتي شـکل می گیـرد کـه ایـن برونـداد از دو حالت 
خارج نیسـت: یا این قواعد جامعه ملکۀ ذهن شـده اسـت و افراد رفتار دموکراتیک 
دارنـد یـا اینکـه این قواعد هنـوز ملکه ذهن نشـده اند؛ در صورت ملکۀ ذهن شـدن 
ایـن قواعـد )دموکراتیـک بـودن( دو نـوع رفتـار در خانواده شـکل خواهـد گرفت: 
یـک رفتـار مربوط به آن فرد از خانواده اسـت که عضو سـازمان می باشـد و دیگري 
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مربـوط سـایر اعضای خانواده )به ویژه همسـر( اسـت کـه باید مطابق شـاخصه های 
رفتـار دموکراتیـک عمـل نماینـد؛ یعنـي چنانچـه اعضـای سـازمان شـاخص های 
دموکراتیـک بـودن، از جملـه: تعامل، مشـارکت، قانونگرایی، عدم خشـونت، اعتماد 
اجتماعـي، آزاداندیشـی و ... را رعایـت کننـد، اعضـای خانـواده نیـز از آگاهي الزم 
جهـت شـناخت ایـن رفتارها و تعامـل الزم در زندگی برخوردار باشـند و آنها را در 
زندگـی اعمـال نمایند، مي توان شـاهد دموکراتیـک بودن رفتار اعضای سـازمان های 

مردم نهـاد بـه معنـی واقعـی و موفقیت ایـن سـازمان ها بود.
      گـود1 )1990: 121( معتقـد اسـت که انسـان باید مهارت هـای اجتماعی و آداب 
و رسـوم ویـژه ای را یـاد بگیرد. خانـواده نیز وظیفـه دارد آنچه را که جامعه از نسـل 
جـوان تقاضـا می کنـد، بـه کـودك یاد دهـد و آنچـه والدیـن بـه فرزندان خـود یاد 
بدهنـد، همـان چیـزی اسـت کـه جامعه آنهـا را بـرای رفتار یـک فرد بزرگسـال در 
آینـده کافـی می دانـد. او در توضیـح عوامـل مهـم اجتماعی کـردن بر نقـش والدین 
تأکیـد زیـادی دارد و معتقـد اسـت در صـورت عمـل به هفـت وظیفۀ اساسـی قادر 
خواهنـد بـود تأثیر بسـزایی بر اجتماعی شـدن فرزندان داشـته باشـند. ایـن وظایف 
عبارتنـد از: 1( گرمـی و محبت و پرورش؛ 2( همانندسـازی؛ 3( اقتدار شناخته شـده؛ 
4( پایـداری؛ 5( آزادی؛ 6( برقـراری ارتبـاط بـا ارائـۀ توضیح و دلیـل؛ 7( مجازات. 
بـه اعتقـاد کالینـز، اصطـاح قدرت در خانـواده اغلب به این صورت بررسـي شـده 
اسـت که چه کسـي بیشـترین تأثیـر را بر تصمیمـات خانـواده مي گذارد؟ بـه اعتقاد 
وي اغلـب افـرادي کـه در سـازمان هاي بیرونـي مشـارکت دارنـد و برخـي از زنانی 
کـه در سـازمان هاي مدنـي، کلوپ ها، کلیسـاها یا دیگر سـازمان ها مشـارکت فعالي 
دارنـد، در خانـه نیـز از قـدرت بیشـتري برخوردارنـد )کولتـران و کولینـز2 ، 2001: 
198(. از نظـر گیدنـز، قابلیـت اعتمـاد بـر دو نوع اسـت: یکـي، قابلیت اعتمـاد میان 
افـرادي اسـت کـه خـوب همدیگـر را مي شناسـند و بـر مبنـاي آن آشـنایي طوالني 
برقـرار مي کننـد؛ ایـن افـراد صاحیت الزم را بـراي قابـل اعتماد بودن بـه همدیگر 
ثابـت کرده انـد؛ دیگـری، قابلیـت اعتمـاد بر مبنـاي مکانیسـم هاي ازجاکننده اسـت 
کـه در اینجـا نیـز اعتمادپذیـري عامل مهمـي اسـت. در برخی مقتضیـات نظام هاي 

1. Sharma
2. Sharma
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انتزاعـي بـه هرگونـه روبه رویـي بـا افـراد یـا گروه هایـي کـه بـه نوعي مسـئول این 
نظام هـا هسـتند، نیـازي نیسـت؛ امـا در بیشـتر مـوارد چنیـن افـراد یـا گروه هایـی 
دخالـت دارنـد. گیدنز در اینجـا نقاط دسترسـِي نظام هاي انتزاعـي را مطرح مي کند. 
ایـن نقـاط، زمینـۀ برخـورد پایبندي هـاي چهـره دار و بي چهـره را فراهم مي سـازند 
)گیدنـز، 1380: 120(. از نظـر پاتنـام ارتباط مشـارکت و اعتماد، خطی نیسـت؛ بلکه 
وی بـه رابطـۀ متقابـل بیـن این عوامـل توجـه دارد. »اعتمـاد اجتماعـی، هنجارهای 
معاملـه متقابـل، شـبکه های مشـارکت مدنـی و همـکاری موفقیت آمیـز، یکدیگر را 
تقویـت می کننـد. وجـود نهادهـای همکاری جویانـۀ کارآمـد، مسـتلزم مهارت هـا و 
اعتمـاد بیـن اشـخاص اسـت؛ امـا آن مهارت هـا و ایـن اعتمـاد نیـز به نوبـۀ خود به 
وسـیلۀ همـکاری سـازمان یافته تلقیـن و تقویـت می شـوند. هنجارهـا و شـبکه های 
اجتماعـی مدنـی، بـه رفـاه اقتصـادی	 اجتماعـی کمک می کننـد و به نوبـۀ خود نیز 
توسـط ایـن رفـاه تقویـت می شـوند )پاتنـام، 1380: 292(. پاتنـام همچنیـن معتقـد 
اسـت کـه تلویزیون بـا اختصاص دادن اوقـات فراغت افراد به خود عمًا مشـارکت 
اجتماعـی و ارتباطـات اجتماعـی آنـان را کاهـش می دهـد و از آنجـا که بیـن میزان 
مشـارکت مدنـی و اعتمـاد اجتماعـی ارتبـاط متقابـل وجـود دارد، با کاهـش میزان 
مشـارکت مدنـی از میـزان اعتمـاد اجتماعـی آنان نیز کاسـته می شـود )شـاه، 1998: 

.)474
     در یـک جمع بنـدی کلـی از چارچـوب نظـری می تـوان گفـت چنانچـه اعضای 
سـازمان های مردم نهـاد در یـک نظـام کنشـی، کنـش و ارتبـاط متقابـل )محیـط 
اجتماعی( داشـته باشـند، از اهداف کنشـگر )محیط شـخصیتی( حمایت و پشتیبانی 
صـورت گیـرد، نیازهـا و انرژی سـازمان )محیط مادی( تأمین شـود و اعضـا بتوانند 
در دسـتیابی به ارزش ها و هنجارها )محیط فرهنگی( مشـارکت داشـته باشـند و این 
عوامـل بتواننـد زمینـۀ تعامـل و سـازگاری درون سـازمانی را ایجـاد کننـد و رفتارها 
نهادینـه و ملکـۀ ذهن اعضای سـازمان و سـایر اعضای خانواده شـود؛ بـه طوری که 
از رهگـذر ایـن رفتارهـای ذهنـی، تعامـل و مشـارکت، قانون گرایـی و عادالنه بودن 
وظایـف و وظیفه شناسـی، عـدم خشـونت فیزیکـی و روانـی، افزایـش حمایت های 
خانوادگـی و احتـرام متقابـل بـه عایـق و سـلیقه های شـخصی، اعتمـاد اجتماعی، 
افزایـش فرصت هـای شـغلی و بهبود شـرایط و شـانس زندگـی، رضایـت روانی و 
ابـزاری )مـادی( از زندگـی، ارتباط اجتماعی، عدم انزواطلبی و گوشـه گیری و بهبود 
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نگـرش نسـبت بـه توانایـی و شایسـتگی خویـش، عـدم قدرت طلبـی و خودرایی، 
آزاداندیشـی و قـدرت تصمیم گیـری، عـدم تحقیـر و تضعیـف شـخصیت اعضـای 
خانـواده تحـت تأثیـر متغیرهـای مـورد نظـر در پژوهـش حاضر )مـدت عضویت، 
شـغل، جنسـیت، سـن، تحصیـات و خاسـتگاه یـا محـل تولـد( در درون خانـواده 
شـکل گیرنـد و ایـن امـر باعـث شـکل گیری سـرمایۀ اجتماعـی )حـوزۀ عمومـی 
هابرمـاس( و اسـتقال و رشـد زیسـت جهـان در جامعـه و در افـراد شـود؛ در این 
صـورت می تـوان شـاهد رفتار دموکراتیـک در خانـواده )به ویژه بین همسـران( بود.

مدل تحلیلی پژوهش
 روش شناسی تحقیق

ایـن تحقیـق بـه شـیوۀ پیمایـش مقطعـی )Cross Sectional( اجرا شـده اسـت. 
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بـا عنایـت بـه موضـوع تحقیـق، جامعـۀ آمـاری شـامل کلیـۀ زنـان و مـردان متأهل 
عضـو سـازمان های مردم نهـاد در سـطح اسـتان ایـام به تعـداد 5250 نفر می باشـد؛ 
بدیـن منظـور از کل سـازمان های مذکـور )400 مـورد(، تعـداد 100 سـازمان و از 
هـر سـازمان بـرای مرکـز اسـتان بـا عنایـت بـه اینکـه در حـدود نیمـی از جمعیت 
جامعـۀ آمـاری در این سـازمان ها عضویـت دارند، تعـداد 6 نفر )یا بـه عبارتی برای 
جمعیـت بـاالی 10 نفـر تعـداد 6 نفـر و جمعیـت پایین تـر از 10 نفر تعـداد 3 نفر( 
بـه عنـوان نمونـه انتخاب شـد. برای سـایر مراکـز و شهرسـتانهای تابع نیز بـه ازای 
هـر سـازمان و مرکـز، تعـداد 3 نفر به نسـبت جمعیـت حوزه ها )زن و مرد ناشـی از 
حاصـل جمـع تعـداد نفرات هر سـازمان بر تعـداد زن و مـرد به تفکیک( بـه عنوان 
نمونـۀ نهایـی جهـت پاسـخگویی به سـؤاالت تحقیـق انتخـاب گردید. شـایان ذکر 
اسـت کـه سـازمان های بعضـی از شهرسـتان ها به جهت کم بـودن تعداد سـازمان و 
اعضـای آنـان ادغام شـدند )جـدول 2(؛ یعنـی مطابق جـدول ذیل، از 400 سـازمان 
در سـطح اسـتان، تعـداد 100 سـازمان و از هـر سـازمان، 6 نفـر بـرای مرکز اسـتان 
و 3 نفـر بـرای سـایر مراکـز و شهرسـتان ها به عنـوان نمونـۀ نهایی انتخـاب گردید 
و اطاعـات الزم بـا ابـزار پرسشـنامه بـه صورت مصاحبۀ شـخصی گردآوری شـد. 
پرسشـنامۀ مـورد اسـتفاده در این تحقیق، پرسشـنامۀ محقق سـاخته بود که 8 سـؤال 
دموگرافیـک، 28 سـؤال تخصصـی رفتار دموکراتیک، 10 سـؤال اعتمـاد اجتماعی و 
10 سـؤال مشـارکت اجتماعـی )کامًا مخالـف، مخالف، نظری نـدارم، موافق، کامًا 

موافق( را شـامل می شـد.

بررسی رابطۀ بین اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی با رفتار...
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جدول )2(. نحوۀ انتخاب نمونۀ آماری به تفکیک جنسیت

شهرستان
تعداد کل 

سازمان
تعداد سازمان تعداد کل اعضا

نمونه
تعداد اعضای نمونه

مجموع
زنمردزنمرد

11596815722864104168استانداری ایام
5919324415212445فرمانداری ایام

458512911122133فرمانداری دهلران
3664264952227فرمانداری ایوان

267558712921فرمانداری )دره شهر و بدره(
132616649312فرمانداری آبدانان

133323189فرمانداری )مهران و ملکشاهی(
87162246فرمانداری )چرداول و سیروان(

5242365813162339اداره کل ورزش جوانان
3347858101424سازمان بهزیستی

40021263124100152232384مجموع

     در ایـن پژوهـش بـه منظـور تعییـن حجـم نمونـه، فرمـول کوکـران کـه یکی از 
رایج تریـن روش هاسـت در دسـتور کار قـرار گرفـت؛ لذا محاسـبۀ حجـم نمونه به 

شـرح زیـر خواهـد بود:

     جهـت بررسـی روایـی آزمـون از روش تحلیـل عامل تأییدی و بـه منظور تعیین 
پایایـي از ضریـب آلفـای کرونبـاخ اسـتفاده شـد کـه ضریـب حاصل بـراي تمامي 

بخش هـاي پرسشـنامه بـاالي 80 % محاسـبه گردید.
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جدول )3(. میزان KMO و آزمون بارتلت
KMOسطح معناداریآزمون بارتلت
0/521700 /07./000

     بـرای تعییـن مناسـب بـودن داده هـا بـرای تحلیـل عاملـی از ضریـب KMO و 
آزمـون بارتلت اسـتفاده شـد. مقـدار  KMO برابر بـا 521 /0 و مقـدار آماره آزمون 

بارتلـت برابـر 07/ 700 و P=0 /000 بـه دسـت آمد. 

یافته های تحقیق
یافته های توصیفی •

جنـس: 151 نفـر بـا 6 /39 درصـد فراوانی مـرد و 230 نفر بـا 4 /60 درصد فراوانی 
زن می باشـد. سـطح تحصیـات: بیشـترین فراوانـی )5 /52 درصـد( مربـوط بـه 
تحصیـات لیسـانس و باالتـر بـا 200 نفـر و کمتریـن فراوانـی )5 درصـد( مربوط 
بـه تحصیـات راهنمایـی بـا 19 نفـر اسـت. وضعیـت شـغلی: 125 نفـر بـا 8 /32 
درصـد فراوانـی بیـکار و 256 نفـر بـا 2 /67 درصـد فراوانی شـاغل هسـتند. مدت 
عضویـت: مـدت عضویت 144 نفـر با 8 /37 درصـد فراوانی بین 5	1 سـال، مدت 
عضویـت 104 نفـر بـا 3 /27 درصـد فراوانـی بیـن 10	6 سـال، مـدت عضویـت 
50 نفـر بـا 1/ 13 درصـد فراوانـی بیـن 15	11 سـال، مـدت عضویـت 17 نفـر بـا 
5/4 درصـد فراوانـی بیـن 20	16 سـال و مـدت عضویـت 66 نفر بـا 3/ 17 درصد 
فراوانـی بیشـتر از 20 سـال اسـت. سـن: سـن 98 نفر بـا 7/ 25 درصـد فراوانی بین 
30	20 سـال، سـن 170 نفـر بـا 6/ 44 درصـد فراوانـی بین 40	30 سـال، سـن 82 
نفـر بـا 21/5 درصـد فراوانی بین 50	40 سـال، سـن 19 نفر بـا 6/ 7 درصد فراوانی 
بیـن 60	50 سـال و سـن 2 نفـر با 0/5 درصد فراوانی بیشـتر از 60 سـال می باشـد. 
حـوزۀ محـل سـکونت:  32 نفـر بـا 4/ 8 درصـد فراوانـی در حـوزۀ شـمالی، 284 
نفـر بـا5/74 درصـد فراوانـی در حـوزۀ مرکـزی و 65 نفر بـا 1/ 17 درصـد فراوانی 
در حـوزۀ جنوبـی سـاکنند. محـل سـکونت: 318 نفـر بـا 5/83 درصـد فراوانـی در 
شـهر، 63 نفـر با16/5 درصـد فراوانی در روسـتا سـکونت دارند. اعتمـاد اجتماعی: 
میانگیـن اعتمـاد اجتماعی پاسـخگویان41/4 با انحراف معیار2/76 ارزیابی می شـود. 

بررسی رابطۀ بین اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی با رفتار...
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مشـارکت اجتماعـی: میانگیـن مشـارکت اجتماعـی پاسـخگویان38/04 بـا انحراف 
معیـار3/12  ارزیابـی می گردد. رفتـار دموکراتیک: میانگین رفتـار دموکراتیک در بین 

پاسـخگویان 73/66 بـا انحـراف معیار 15/21 اسـت.

یافته های استنباطی •
بررسـی نتایـج آزمـون در جـدول شـمارۀ 4 نشـان داد کـه متغیرهـای مختلـف بـا 
احتسـاب سـطح معنـاداری کوچکتـر از 0/50 خطاسـت و ایـن نشـان می دهـد کـه  
متغیرهـای ذکرشـده از توزیـع غیرنرمـال برخـوردار هسـتند؛ بنابرایـن از آنجایی که 
توزیـع داده هـا غیرنرمال بوده اسـت برای تجزیه و تحلیل آنها از ضریب همبسـتگی 

اسـپیرمن، کروسـکال والیـس، خـی دو و فریدمن اسـتفاده می شـود. 

جدول )4(. تست نرمالیته داده ها
sP	kمتغیر

2/010/001رفتار دموکراتیک
3/450/000اعتماد اجتماعی

4/230/000مشارکت اجتماعی
7/700/000جنسیت

5/950/000تحصیات
8/370/000وضعیت شغلی
4/860/000مدت عضویت

5/500/000سن
7/770/000حوزۀ محل سکونت

9/880/000محل سکونت
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جدول )5(. بررسی رابطۀ رفتار دموكراتیک در خانواده و جنسیت
SquareP	DfChiمتغیر مستقلمتغیر وابستهنوع آزمون

380/000/ 116جنسیترفتار دموکراتیک در خانوادهخی دو

     طبـق نتایـج به دسـت آمده از جـدول بـاال و بـا توجـه بـه سـطح معنـاداری 
برآوردشـده کـه از سـطح آلفـای مـورد نظـر )01/ 0( کمتـر اسـت، می تـوان گفـت 
کـه بیـن جنسـیت و رفتـار دموکراتیک در خانـوادۀ اعضـای سـازمان های مردم نهاد، 

ارتبـاط مثبـت و معنـادار وجـود دارد. 

جدول )6(. بررسی رابطۀ رفتار دموكراتیک در خانواده و تحصیالت
RPمتغیر مستقلمتغیر وابستهنوع آزمون
021/ 0* 0/129 	تحصیاترفتار دموکراتیک در خانوادهاسپیرمن

**: سطح معناداری 01/ 0 *: سطح معناداری 05/ 0
     طبـق نتایـج به دسـت آمده از جـدول بـاال و بـا توجـه بـه سـطح معنـاداری 
برآوردشـده کـه از سـطح آلفـای مـورد نظـر )05/ 0( کمتـر اسـت، می تـوان گفـت 
سـازمان های  اعضـای  خانـوادۀ  در  دموکراتیـک  رفتـار  و  تحصیـات  بیـن  کـه 
مردم نهـاد، ارتبـاط منفی و معنـادار وجـود دارد؛ به عبارت دیگـر، هرچه تحصیات 
اعضـای سـازمان های مردم نهـاد بیشـتر باشـد، خشـونت های رفتـاری )رفتارهـای 

غیردموکراتیـک( آنهـا در خانـواده کاهـش می یابـد.

جدول )7(. بررسی رابطۀ رفتار دموكراتیک در خانواده و وضعیت شغلی
SquareP	DfChiمتغیر مستقلمتغیر وابستهنوع آزمون

145/040/000وضعیت شغلیرفتار دموکراتیک در خانوادهخی دو

     
     طبـق نتایـج به دسـت آمده از جـدول بـاال و بـا توجـه بـه سـطوح معنـاداری 
برآوردشـده کـه از سـطح آلفـای مـورد نظـر )01/ 0( کمتـر اسـت، می تـوان گفـت 
کـه بیـن وضعیـت شـغلی و رفتـار دموکراتیـک در خانـوادۀ اعضـای سـازمان های 

مردم نهـاد، ارتبـاط مثبـت و معنـادار وجـود دارد. 

بررسی رابطۀ بین اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی با رفتار...
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جدول )8(. بررسی رابطۀ رفتار دموکراتیک در خانواده و مدت عضویت
متغیر مستقل متغیر وابستهنوع آزمون

)مدت عضویت ( 
میانگین رتبه ای 

DfChi	SquareP

کروسکال 
والیس

رفتار 
دموکراتیک در 

خانواده

5	1 سال
10	6 سال
15	11 سال
20	16 سال

21 سال به باال

02/208
08/204
23/187
59/119
52/154

419/3720/001

  
   طبـق نتایـج به دسـت  آمده از جـدول بـاال و  بـا توجـه بـه سـطوح معنـاداری 
برآوردشـده کـه از سـطح آلفـای مـورد نظـر )05/ 0( کمتـر اسـت، می تـوان گفـت 
کـه بیـن مـدت عضویـت و رفتـار دموکراتیـک در خانـوادۀ اعضـای سـازمان های 
مردم نهـاد، ارتبـاط معنادار وجـود دارد. الزم به ذکر اسـت که میانگیـن رتبه ای رفتار 
دموکراتیـک در بیـن اعضـای سـازمان های مردم نهاد )5	1 سـاله( بیشـتر از میانگین 
رتبـه ای رفتـار دموکراتیـک در بیـن اعضـای سـازمان های مردم نهاد سـایر گروه های 

سـنی مـدت زمـان عضویـت در سـازمان های مردم نهـاد می باشـد.

جدول )9(. بررسی رابطۀ رفتار دموكراتیک در خانواده و سن
SquareP	DfChiمیانگین رتبه ای متغیر مستقل )سن( متغیر وابستهنوع آزمون

کروسکال 
والیس

رفتار 
دموکراتیک در 

خانواده

30	20  سال
40	30 سال
50	40 سال
60	50 سال

60 سال به باال

229 /85
183 /26
175 /20
160 /21
40 /00

420/7670/000

     طبـق نتایـج به دسـت آمده از جـدول بـاال و بـا توجـه بـه سـطوح معنـاداری 
برآوردشـده کـه از سـطح آلفـای مورد نظـر )05/ 0( کمتر اسـت، می تـوان گفت که 
بیـن سـن و رفتـار دموکراتیـک در خانوادۀ اعضـای سـازمان های مردم نهـاد، ارتباط 

عبدالصباح قاسمی -  رضا فاضل - حمید انصاری



دورۀ  بیستم یکم، شمارۀ  66 و 67؛  بهار و تابستان  1399

224

فصلنامۀ  علمي

معنـادار وجـود دارد. الزم بـه ذکر اسـت کـه میانگین رتبـه ای رفتـار دموکراتیک در 
بیـن اعضای سـازمان های مردم نهاد )30	20 سـاله( بیشـتر از میانگین رتبـه ای رفتار 
دموکراتیـک در بیـن اعضـای سـازمان های مردم نهـاد سـایر گروه های سـنی اسـت.

جدول )10(. بررسی رابطۀ رفتار دموكراتیک در خانواده و محل سکونت
SquareP	DfChiمتغیر مستقلمتغیر وابستهنوع آزمون

رفتار دموکراتیک خی دو
در خانواده

محل سکونت فعلی
حوزۀ محل سکونت

1
2

170/66
295/42

0/000
0/000

طبـق نتایـج به دسـت آمده از جدول بـاال و با توجه به سـطوح معناداری برآوردشـده 
کـه از سـطح آلفـای مـورد نظـر )01/ 0( کمتـر اسـت، می تـوان گفت کـه بین محل 
سـکونت فعلـی و حـوزۀ سـکونت بـا رفتـار دموکراتیـک در خانـوادۀ اعضـای 

سـازمان های مردم نهـاد، ارتبـاط مثبـت و معنـادار وجـود دارد. 

جدول )11(. بررسی رابطۀ رفتار دموكراتیک در خانواده و اعتماد اجتماعی
RPمتغیر مستقلمتغیر وابستهنوع آزمون

0/1850/000اعتماد اجتماعیرفتار دموکراتیک در خانوادهخی دو

     طبـق نتایـج به دسـت آمده از جـدول بـاال و بـا توجـه بـه سـطوح معنـاداری 
برآوردشـده کـه از سـطح آلفـای مـورد نظـر )01/ 0( کمتـر اسـت، می تـوان گفـت 
کـه بیـن اعتمـاد اجتماعـی و رفتـار دموکراتیـک در خانـوادۀ اعضـای سـازمان های 
مردم نهـاد، ارتبـاط مثبـت و معنـادار وجـود دارد؛ بـه عبـارت دیگـر هرچـه اعتمـاد 
باشـد؛ خشـونت های رفتـاری  بیشـتر  اجتماعـی اعضـای سـازمان های مردم نهـاد 

)رفتارهـای غیردموکراتیـک( آنهـا در خانـواده کاهـش می یابـد.

جدول )12(. بررسی رابطۀ رفتار دموكراتیک در خانواده و مشاركت اجتماعی
RPمتغیر مستقلمتغیر وابستهنوع آزمون

0/2010/000مشارکت اجتماعیرفتار دموکراتیک در خانوادهخی دو
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     طبـق نتایـج به دسـت آمده از جـدول بـاال و با توجه به سـطوح معنـاداری برآورد 
ده کـه از سـطح آلفـای مـورد نظـر )01/ 0( کمتـر اسـت، می تـوان گفـت کـه بیـن 
مشـارکت اجتماعـی و رفتار دموکراتیـک در خانوادۀ اعضای سـازمان های مردم نهاد، 
ارتبـاط مثبـت و معنـادار وجـود دارد؛ بـه عبارت دیگـر، هرچه مشـارکت اجتماعی 
اعضای سـازمان های مردم نهاد بیشـتر باشـد؛ رفتارهـای دموکراتیک آنهـا در خانواده 

افزایـش می یابد.

رتبه بندی وضعیت عامل ها

جدول )13(. نتایج رتبه بندی متغیرهای پژوهش
SquareP	DfChiاولویتمیانگین رتبه ای متغیرهای پژوهش

451/ 6تحصیات

7101/250/000

052/ 6اعتماد اجتماعی
403/ 4حوزۀ محل سکونت
374/ 4مشارکت اجتماعی

175/ 4مدت عضویت
146/ 4سن

367/ 3وضعیت شغلی
328/ 3جنسیت

169/ 2محل سکونت

    بـرای رتبه بنـدی اهمیـت متغیرهای پژوهش از آزمون فریدمن اسـتفاده می شـود. 
طبـق نتایـج جـدول باال در درجۀ آزادی df=7 که از سـطح آلفای مـورد نظر )0/05( 
کمتـر اسـت، می تـوان گفـت که بیـن عوامـل جمعیت شـناختی، اعتمـاد اجتماعی و 
مشـارکت اجتماعـی و رفتار دموکراتیـک در خانواده اعضای سـازمان های مردم نهاد، 
ارتبـاط مثبـت و معنادار وجـود دارد؛ بنابراین تحصیات با میانگیـن رتبه ای6/45 در 
اولویـت اول و محل سـکونت با میانگیـن رتبه ای2/16 در اولویـت آخر تأثیرگذاری 

بـر رفتـار دموکراتیک در خانـوادۀ اعضای سـازمان های مردم نهاد قـرار دارند.
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بحث و نتیجه گیری
ایـن تحقیـق بـه منظور بررسـی رابطـۀ بین اعتمـاد اجتماعـی و مشـارکت اجتماعی 
بـا رفتـار دموکراتیـک اعضای سـازمان های مردم نهـاد در خانواده صـورت گرفت و 
نتایـج آن نشـان داد کـه بین متغیرهای جنسـیت، وضعیت شـغلی، مـدت عضویت، 
سـن و خاسـتگاه )محل سـکونت( اعضای سـازمان های مردم نهاد، اعتماد اجتماعی، 
مشـارکت اجتماعـی و رفتـار دموکراتیـک، رابطـۀ مثبـت و معنـادار و بیـن متغیـر 
تحصیـات و رفتـار دموکراتیـک، ارتبـاط منفـی و معنـاداری وجـود دارد. در مـدل 
نهایـی تحقیـق می تـوان گفت که بیـن عوامل جمعیت شـناختی و رفتـار دموکراتیک 
در خانـوادۀ اعضـای سـازمان های مردم نهـاد، ارتباط مثبـت و معناداری وجـود دارد 
کـه از میـان متغیرهـای مـورد نظـر، متغیـر تحصیات بـا میانگیـن رتبـه ای6/45 در 
اولویـت اول و متغیر خاسـتگاه )محل سـکونت( با میانگین رتبـه ای2/16 در اولویت 
آخـر تأثیرگـذاری بـر رفتـار دموکراتیک اعضـای سـازمان ها در درون خانـواده قرار 
دارد. نتایـج ایـن تحقیـق با نتایـج مطالعات سـیکوگناني و دیگـران )2011(، آندرین 
)1985(، گمسـون )1987(، زارع شـاه آبادی و نوریـان نجـف )1391(، کیاکجوری و 
افراسـیابی )1391(، آراسـته و رزقی شیرسـوار )1388(، رایسـر و همکاران )2001(، 
عباسـی اسـفجیر و همـکاران )1395(، وحیـدا و نیـازي )1383(، احمـدی آهنـگ 
)1391( اسـانر و بـراون )2003( همخوانـی داشـت؛ زیـرا آنـان نیـز به ایـن نتیجه 
دسـت یافتنـد کـه مشـارکت و درگیري سیاسـي و اجتماعي جوانان )به ویـژه در بین 
دختران( از مشـارکت والدین شـان و مشـارکت مدني و اجتماعي همسـاالن )به ویژه 
در بیـن پسـران( تأثیـر مي پذیـرد. به اعتقـاد کالینز اغلـب افرادي که در سـازمان هاي 
بیرونـي مشـارکت دارنـد و برخـي از زنانـی کـه در سـازمان هاي مدنـي، کلوپ هـا، 
کلیسـاها یا دیگر سـازمان ها مشـارکت فعالي دارنـد، در خانه نیز از قدرت بیشـتري 
برخوردارنـد؛ همچنیـن هرچـه سـطح تحصیـات اعضـای سـازمان های مردم نهـاد 
بیشـتر باشـد؛ خشـونت های رفتـاری )رفتارهـای غیردموکراتیـک( آنهـا در خانواده 
کاهـش می یابـد و افـراد شـاغل نسـبت بـه افـراد بیـکار فرصت هـا و موقعیت های 
بیشـتری دارنـد و بـه لحـاظ سـایق و عایـق و شـرایط و نیازهای شـان، سـبک ها 
و شـیوه های زندگـی متفاوتـی را در پیـش می گیرنـد. اهمیـت جایـگاه شـغلی تـا 
حـدی اسـت کـه طبقه و جایگاه شـغلی نـه تنهـا تعیین کننـدۀ رفتارها، احساسـات، 
اندیشـه ها و روابـط اجتماعـی افـراد اسـت؛ بلکـه مجموعـه شـرایط مـادی زندگی 
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و هویـت اجتماعـی انسـان ها را رقـم می زنـد؛ در نتیجـه افرادی که شـاغل هسـتند 
بـه ایـن دلیـل کـه دارای موقعیت های اجتماعی بیشـتری نسـبت به افراد غیرشـاغل 
هسـتند، رفتارهـای دموکراتیـک بهتـری در سـطح خانـواده و اجتماع دارنـد؛ به این 
ترتیـب، ارتقـای سـواد و اشـتغال افـراد، از عناصـر حیاتـی در تغییـرات اجتماعـی 
اسـت. تجربـه نشـان داده اسـت افرادی کـه تجارب بیشـتری در انجـام فعالیت های 
جمعـی و مشـارکت جویانه دارنـد و مدت زمـان بیشـتری را صـرف امـور مردمی و 
فعالیـت در انجمن هـای بشردوسـتانه می کننـد، رفتـار دموکراتیـک بهتـری دارند؛ به 
عبارتـی، عضویـت در سـازمان های مردم نهـاد بـه دلیـل افزایش مشـارکت در انجام 
وظایـف و تکالیـف باعـث بـروز رفتـار دموکراتیک در خانـواده و اجتماع می شـود. 
از آنجـا کـه در جوامـع جهـان سـوم کـه از پتانسـیل و ظرفیـت تنـش زاي باالیـي 
برخوردارنـد، ایجـاد نهادها و سـازمان هاي واسـط و مشـارکت جو مثل تشـکل هاي 
مردمـي، سـازمان ها، انجمن هـا و احـزاب و شـوراهاي محلـي مي توانـد از بـروز 
تضادهـاي انباشته شـده و افسارگسـیخته در جامعـه جلوگیـري کند و عـاوه بر آن، 
عاقـه و گرایـش  آحـاد جامعه به شـرکت در امور سیاسـي 	 اجتماعـي را تقویت و 
از طریق آن تعارضات فشـرده و افسارگسـیخته را به ویژه در میان قشـر جوان، مهار 
و کنتـرل نماینـد. در توجیـه ایـن موضـوع می تـوان گفت کـه تحقق دموکراسـي در 
خانـواده و جامعـه در گرو اقدامات کنشـگران و فاعان آن اسـت کـه کار مي طلبد و 
نـه ذهنیـت و انتـزاع؛ بنابرایـن در ایران امروز با افزایش سـواد و شهرنشـینی، اقشـار 
جدیـدی در جامعـه پدیـد آمده انـد که عمدتاً افـراد جوان و تحصیلکرده هسـتند، بر 
لـزوم دموکراسـی بـاور دارنـد و وجود این افراد که بیشـتر از اقشـار متوسـط جامعه 
هسـتند، پتانسـیل گرایش به دموکراسـی و رفتارهای دموکراتیک را در جامعۀ ایرانی 
جدیـد افزایـش داده و انـواع بی عدالتی هایـی که در گذشـته در حـق همدیگر انجام 
می شـد تـا حـّد زیـادی در بین این قشـر کاهش یافته اسـت. امـروزه از آنجـا که در 
رفتـار دموکراتیـک، رابطـۀ میان افراد بر اسـاس تفاهم اسـت، زندگی شـهری نیاز به 
قوانیـن، ارتباطـات و تعامات خـاص خود دارد که هرگونه وقفـه، کوتاهی و نادیده 
گرفتـن قوانیـن و مقررات و آداب شهرنشـینی و عدم رعایت حقـوق دیگران، باعث 
دامـن زدن بـه تنش هـا، خشـونت ها و نامایمـات اجتماعـی، اقتصـادی، سیاسـی و 
فرهنگـی بسـیاری می شـود. افـراد حتـی در خانـه هـم باید بـا رفتار خـود، ماحظۀ 
سـایر اعضـای خانـواده را بکننـد و بـه حقوق همدیگر کـه همان رفتـار دموکراتیک 
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اسـت، احتـرام بگذارنـد؛ امـا در روسـتا در زمان هـای گذشـته، بـه ایـن دلیـل کـه 
زندگـی تابـع اصول و سـنت های قدیمی بـود، رفتـار دموکراتیک نسـبت به زندگی 
شـهری کمتـر دیـده می شـد؛ ولـی امروزه بـه لطـف برنامه هـای رسـانه های جمعی 

بیشتر شـده است.
     در مجمـوع در جامعـۀ ایـران امـروز، مـردم گرایـش بیشـتری بـه عضویـت در 
سـازمان های مردم نهـاد دارنـد و رفتار دموکراتیک به مشـارکت نیز معطوف مي شـود 
کـه ایـن امـر باعـث افزایـش اعتمـاد اجتماعـی افـراد می گـردد؛ در ایـن صـورت 
سـطح مشـارکت اجتماعـی آنـان ارتقا می یابـد؛ همچنین هرچـه اعتمـاد تعمیم یافته 
بیشـتر باشـد مشـارکت مدنـی هـم بیشـتر می شـود و اعتمـاد و مشـارکت هـم بـر 
رشـد اقتصـادی اثـر می گذارنـد. در خانواده هـای با سـاختار متقـارن )دموکراتیک(، 
مشـارکت اجتماعـی در هـر دو بعد عینـی و ذهنی رابطۀ مثبت و معنـادار دارد؛ یعني 
بـا افزایـش میـزان اقناع گرایي خانـواده، مشـارکت اجتماعي نیز افزایـش پیدا مي کند 
و بـا افزایـش میـزان اسـتبدادگرایي خانـواده، میزان مشـارکت اجتماعـي هم کاهش 
مي یابـد؛ همچنیـن دموکراتیـک بـودن خانـواده ونحوۀ اجتماعي شـدن، بـه ترتیب، 

بیشـترین تأثیر را بر مشـارکت اجتماعـي دارد.

پیشنهادها
بـا توجـه بـه اینکه شناسـایي قابلیت هـا، کارکردها و آسـیب هاي سـازمان های 	 

مردم نهـاد، شـناخت عوامـل مؤثـر در میـزان موفقیـت و کارایـي و اثربخشـي 
ایـن نهادهـا گامـي مؤثـر در جهت گیري هـاي اصلـي سـمن ها خواهـد بـود؛ 
لذا پیشـنهاد مي شـود کـه سـازمان های فرادسـت، اسـتانداري ها، فرمانداري ها، 
انجـام  را جهـت  کافـي  بودجـۀ  ذیربـط،  ارگان هـاي  بخشـداري ها و سـایر 
پژوهش هـاي تبیینـي در سـرفصل هاي مربوط برای ارزیابـی عملکرد و تقویت 

فعالیت هـای بشردوسـتانۀ ایـن نهادهـا اختصـاص دهند.
نسـبت بـه همنوعـان خـود احسـاس تعلـق داشـتن، عـدم قدرت طلبـی و 	 

خودبینـی، تحـرك و پویایـی در مقابلـه بـا بی عدالتـی و کشـف راهحل خاق 
و حفـظ آرامـش، عـدم انزواطلبـی، قانون مـداری و احتـرام بـه قانـون، عـدم 
احسـاس مالکیـت نسـبت بـه دیگـران از جملـه راه حل های غلبه بـر ضعف ها 

و رسـیدن بـه خودکارآمـدی باال اسـت. 
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مسـتند کـردن فعالیت هـا و هرگونـه اقـدام عملی و تهیـۀ آمار و ارقـام صحیح 	 
می توانـد گامـی مؤثر در جهت سـنجش عملکرد و تقویت ایـن نهاد و ترغیب 
و تشـویق مـردم و خیریـن جهـت فعالیت هـای عامالمنفعه و خیریه باشـد؛ لذا 
پیشـنهاد مي شـود ادارات و ارگانهـای صادرکننـدۀ مجوز و فرادسـت، قوانین و 
برنامه هایـي را تدویـن کننـد کـه سـازمان های مردم نهـاد از طریـق آن ملـزم به 
مسـتند کـردن فعالیت هـا و عملکردهـای خویـش و ایجاد یک سیسـتم اداری 

منظم و بایگاني شـوند.
بـه منظـور ترویـج رفتارهـای دموکراتیـک بایسـتی پیونـد عاطفـی عمیق بین 	 

زوجین و سـایر اعضای خانواده برقرار شـود و از تعامات و ارتباطات سازنده 
بـا افـراد خـاص در زندگـی فردی اسـتقبال گـردد تا افـراد از برقـراری ارتباط 
صمیمانـه و مثبـت، بـا وجود ارتبـاط مثبت بین جنسـیت و رفتـار دموکراتیک 

در خانـواده، احسـاس آرامش کنند.
بـه برگزاری کارگاههای آموزشـی و توانمندسـازی سـمن ها و اعضـای آنها با 	 

توجـه بـه وجـود ارتباط معنادار بین سـطح تحصیات و رفتـار دموکراتیک در 
خانواده اقدام شـود.

ایجـاد اشـتغال زایی و لـزوم کارآفرینـی از طریق تسـهیات اعطایـی کمبهره و 	 
حمایت هـای دولـت از اقشـار آسـیبپذیر جامعـه، بـا عنایـت بـه وجـود رابطۀ 
مثبـت بیـن وضعیـت شـغلی و رفتـار دموکراتیـک در خانـواده، مـّد نظـر قرار 

. گیرد
بـا وجـود رابطـۀ مثبت بین مدت عضویت و سـن افـراد در سـازمان ها و بروز 	 

رفتـار دموکراتیـک و اهمیت طول مدت فعالیت افراد و کسـب تجارب ارزنده 
بـا باالرفتـن میانگیـن سـنی و طـول زمـان در سـازمان ها و تقویـت رفتارهای 
دموکراتیـک در خانـواده و بـه منظـور افزایـش عملکـرد مثبت در سـازمان ها، 
قرارگرفتـن در معـرض تجربه هـای موفـق و الگوهـای مناسـب مـّد نظـر قرار 

گیرد.
ارتقـای سـطح زندگی مناطق روسـتایی و توزیـع عادالنۀ خدمـات بین مناطق 	 

شـهری و روسـتایی بـا توجـه بـه وجـود رابطۀ مثبـت بیـن خاسـتگاه و رفتار 
دموکراتیـک و تفـاوت رفتـاری بیـن مناطق شـهری و روسـتایی مّد نظـر قرار 

گیرد.
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در راسـتای بسترسـازی بـرای مشـارکت افـراد جامعـه، جوانـان و بخصـوص 	 
قشـر تحصیل کـرده در سـطوح مختلـف مشـارکتی، سـازمان های مردم نهاد در 
زمینه هـای اقتصـادی، فرهنگـی، آموزشـی و ... تاش بیشـتری داشـته باشـند.

بهبـود وضعیـت شـغلی و رفاهـی و در کل وضعیـت اقتصـادی 	 اجتماعـی 	 
افـراد جامعـه و بخصـوص جوانـان، باعـث مشـارکت و در نهایـت اعتمـاد 
هرچـه بیشـتر می شـود. توجه مسـئوالن رده باال بـه این امر و تـاش در جهت 
هرچـه کمرنگتـر کـردن نابرابری هـای اجتماعـی از یک سـو و ایجـاد اطمینان 
در افـراد جامعـه، بخصـوص قشـر جـوان و آماده به کار نسـبت بـه برنامه ها و 
سیاسـت های کان رفاهـی، اقتصـادی و غیـره از سـوی دیگـر، موجبـات این 

مهـم را هرچـه بیشـتر فراهـم می کند.
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