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اعتماد اجتماعی مؤثر بر رویه ای شدن مشارکت مردم

 در توسعۀ منطقۀ ایالم
                            سیدرحیم موسوی1 

کریم دوستی2        
چکیده

رویکـرد توسـعۀ مشـارکتی سـعی دارد خـأ عظیم مشـارکت عمومـی در فرایند توسـعۀ محلی 
را پـر کنـد؛ درواقـع مشـارکت افـراد در توسـعه بـه خـودی خـود یـک هـدف تلقی می شـود. 
بـا توجـه بـه اینکـه اسـتان ایالم بـه عنـوان یکـی از مناطـق محـروم کشـور نیازمند مشـارکت 
واقعـی مـردم در توسـعه اسـت، ایـن مقاله با هـدف شـناخت و تحلیـل اعتماد اجتماعـی مؤثر 
بـر رویـه ای شـدن مشـارکت مـردم در توسـعۀ منطقۀ ایالم نگاشـته شـده اسـت. روش تحقیق 
نیـز کمـی و نـوع آن، توصیفـی- تحلیلی اسـت؛ جامعۀ آماری آن هم شـامل جمعیت 15 سـال 
بـه بـاالی اسـتان ایـالم می باشـد کـه 439 نفـر از آنها با اسـتفاده از فرمـول کوکـران و به روش 
نمونه گیـری خوشـه ای چندمرحلـه ای بـه عنـوان نمونـۀ آمـاری انتخاب شـدند. اعتبـار تحقیق، 
صـوری و پایایـی آن بـر مبنـای محاسـبۀ ضریـب آلفـای کرونبـاخ )کل( برابر با 0/788 اسـت. 
داده هـای تحقیـق بـا اسـتفاده از آماره  های توصیفـی )میانگین( و اسـتنباطی )رگرسـیون خطی( 
تجزیـه و تحلیـل شـدند. نتایـج آمـار توصیفـی نشـان داد کـه بیشـترین میانگیـن را بـه ترتیب، 
شـاخص های اعتمـاد شـخصی )3/0638(، اعتمـاد کل )2/8838(، اعتمـاد نهـادی )2/8517( 
و اعتمـاد تعمیم یافتـه )2/7358( بـه خـود اختصـاص داده انـد و کمتریـن میانگیـن متعلـق بـه 
شـاخص رویـه ای شـدن مشـارکت مردم در توسـعۀ منطقـۀ ایـالم )2/2609( بوده اسـت. نتایج 
تحلیـل رگرسـیونی تحقیـق نیـز نشـان داد که دو شـاخص اعتماد شـخصی و اعتمـاد نهادی به 
ترتیـب بـا میـزان بتـای 0/245 و 0/192 بیشـترین تأثیر را بر متغیر وابسـته، یعنی رویه ای شـدن 

مشـارکت مـردم در توسـعۀ منطقـۀ ایـالم داشـته اند و رابطـۀ آنهـا معنادار بوده اسـت.
واژگان کلیدی: اعتماد اجتماعی، رویه ای شدن، مشارکت، توسعۀ منطقه ای، ایالم.  

    rahimmosavi85@yahoo.com                             )1. دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه و مدرس دانشگاه )نویسندۀ مسئول
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 مقدمه و طرح مسئله
در رویکـرد توسـعۀ مشـارکتی، توسـعۀ هر کشـوری بیـش از هر چیز به مشـارکت 
فعـال و مؤثـر کلیۀ افراد آن بسـتگی دارد تا جایی که »سـالیما عمر« توسـعه را صرفًا 
مشـارکت مـردم و از پاییـن بـه باال می دانـد. وی به جای توسـعۀ اقتصادی، توسـعۀ 
اجتماعـی را بـه کار می بـرد و مشـارکت مردمـی را از ضروریـات آن بـر می شـمارد 
)توسـلی، 1382: 99(؛ همچنیـن »بـه عقیـدۀ بوکلنـد، مشـارکت جـزء اساسـی و 
الینفـک توسـعه بـه شـمار می آیـد کـه در غیـاب آن، طـرح و برنامه های توسـعه با 
شکسـت روبـه رو می شـوند« )نیـازی، 1381: 39 و 40(؛ از ایـن رو، گولـت )1987: 
169( بـا تجزیـه و تحلیـل نـوع شـناختی انواع مشـارکت و در پاسـخ به این سـؤال 
کـه آیـا مشـارکت الزمۀ توسـعه اسـت؟ نتیجه می گیـرد که انـواع مختلف توسـعه، 
نیازمنـد شـکل های مختلـف مشـارکت اسـت. بـه نظر وی یـک توسـعۀ مردم محور 
کـه اولویـت را بـه تأمیـن نیازهـای اولیۀ انسـانی، ایجاد شـغل، اتکای به خویشـتن، 
فعال گرایـی و تنـوع فرهنگـی اختصـاص می دهد، نیازمند نوعی از مشـارکت اسـت 
کـه در آن، غیرنخبـگان، نقـش فعالـی در تشـخیص مشـکالت خـود ایفـا می کنند؛ 
بـه عـالوه، مشـارکت، ویژگـی ضـروری هر نوعـی از توسـعه اسـت و در جایی که 
تـودۀ مـردم در مـورد مشـکالت و تشـخیص آنها به ارائۀ نظـر بپردازنـد و فعاالنه از 
ابتدا درگیر تصمیمات و عملیات توسـعه شـوند، شـانس اینکه توسـعه، بر نیازهای 
اساسـی انسـان، شـرکت در کارآفرینـی، ارائـۀ فرصت هـای الزم جهـت اسـتقالل و 
انسـجام محلـی، بهبـود الگوهـای همبسـتگی و احتـرام بـه تفاوت هـا و یکپارچگی 

فرهنگـی، متمرکز شـود بیشـتر خواهد شـد.
     رهنمـا1  بـا توجـه بـه نقـش کلیـدی مشـارکت در توسـعۀ انسـان محور، چهـار 
کارکـرد را بـرای مشـارکت برمی شـمارد کـه عبارتند از: الـف( کارکرد شـناختی: از 
ایـن منظـر مشـارکت، مولـد گفتمـان و عملیات مربوط به توسـعه اسـت ... تا جایی 
کـه مشـارکت مردمـی، معنـا و نقـش جدیـدی از توسـعه را ارائه می دهد کـه مبتنی 
بـر صورت هـای متفاوتی از تعامل، کاوش و کنکاش مشـترک برای نیل به شـناخت 
مردمی و بومی جدیدی اسـت؛ ب( کارکرد اجتماعی: به لحاظ اجتماعی، مشـارکت 
بـه گفتمـان توسـعه، حیات جدیـدی می بخشـد و می توانـد نهادها، گروه هـا و افراد 

1. rahnema
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سیدرحیم موسوی- کریم دوستی 

درگیـر در فراینـد و فعالیت هـای توسـعه ای را در قالـب بـازه ای جدیـد صف آرایی 
کنـد و بـه آنهـا توانمنـدی الزم را جهت بـرآوردن نیازهای اصلی و ریشـه کن کردن 
فقـر اعطـا نمایـد؛ ج( کارکـرد سیاسـی: از ایـن منظر، مشـارکت می تواند به واسـطۀ 
توانمندسـازی افـراد فاقـد قـدرت1  و خامـوش2 ، منبعی برای مشروعیت بخشـی به 
توسـعه باشـد و در حقیقـت می توانـد پل بین حاکمیـت و جمعیت هدف به شـمار 
رود؛ د( کارکـرد ابـزاری: از ایـن لحـاظ، رویکرد مشـارکتی با آگاهـی از نقصان های 
راهبردهـای سـنتی و متعـارف توسـعه و بـا بهره گیـری از فراینـد توانمندسـازی، 
آسـیب پذیران را بـه مراقبـت از خـود فـرا می خوانـد )رهنمـا، 1377: 121 و 122، 

غفـاری، 1380: 13 و 14(.
      بـه نظـر وندرسـن3  و سـولیون4  )1981( نیـز مشـارکت، پیامدهایـی دارد 
کـه عبارتنـد از: افزایـش رضایـت از شـرایط محیطـی، گرایـش مثبـت نسـبت بـه 
حاکمیـت، افزایـش احسـاس کنتـرل و نظـارت، تقویـت رفتـار بیـن فـردی مثبت، 
تقلیـل بی اعتمـادی و بی تفاوتـی، خویشـتن را صاحـب نقش دانسـتن، ارتقای عزت 
نفـس و ارتقـا  )کیلـی و بریالینجـر5 ، 1996: 113، بـه نقـل از غفـاری، 1380: 14(. 
ژولیـوس نیـره از محققان توسـعۀ مشـارکتی نیز توسـعه بـر محور مشـارکت را تنها 
راه حـل مشـکالت جهـان سـوم می دانـد. گرچـه عمـران محله هـا قبـل از هـر چیز 
یـک موضـوع سیاسـی و وظیفـۀ دولـت اسـت؛ اما بایـد برای مـردم و توسـط خود 
آنهـا انجـام شـود. دولت هـا نمی تواننـد برنامه هـای عمـران روسـتاها را پیـاده کنند، 
فقـط می تواننـد ایـن برنامه هـا را تسـهیل کننـد و اجـرای آن را امکان پذیـر سـازند 
)عنبـری، 1390: 284(. بـا ایـن اوصـاف، متغیـر مشـارکت اجتماعی یا بـه تعبیر این 
مقاله، رویه ای شـدن مشـارکت مردم در توسـعه، تحت تأثیر عواملی اسـت. چنانچه 
فـرض پژوهـش حاضـر بـر ایـن اسـت کـه یکـی از ایـن متغیرهـای تأثیرگـذار بر 
مشـارکت، متغیـر اعتماد اجتماعی اسـت، مبنی بـر اینکه در ادبیات جامعه شـناختی، 
مفهـوم اعتمـاد هـم بـه عنـوان ویژگـی افـراد  و ارتباطـات اجتماعی و هـم ویژگی 

1. powerless
2. voiceless 
3. wanderson
4 . Sullivan
5. Kelly and Breialinger
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سیسـتم اجتماعـی بـا تأکید بـر رفتار مبتنـی بر تمایالت و سـوگیری های در سـطح 
فردی مفهوم سـازی شـده اسـت. اعتمـاد در اولین نـگاه بر احساسـات و ارزش های 
فـردی تأکیـد دارد و بـه عنـوان متغیری فردی و شـخصیتی تلقی می شـود؛ به عالوه 
در برداشـت روانشـناختی - اجتماعـی، اعتماد، مفهومی خاص می یابـد و در ارتباط 
بسـیار نزدیکـی بـا مفاهیمـی چون: وفـاداری، دگرخواهـی، صداقت و دوسـتی قرار 
می گیـرد؛ بـه عبارتـی، در حالـی که رهیافـت روانشـناختی - اجتماعی یـک تئوری 
شـخصیتی در مـورد اعتماد را عنـوان می کند و به زمینۀ اجتماعـی توجهی ندارد، در 
رهیافـت اجتماعـی، اعتماد، بیشـتر بـه عنوان یک ویژگـی اجتماعی تلقـی می گردد؛ 
بنابرایـن در جامعـه نهادینـه می شـود. اعتمـاد در ایـن مفهـوم، منبعـی اجتماعـی به 
حسـاب می آید که براي دسـتیابی به اهداف سـازمانی اسـتفاده می شـود. در سـومین 
رهیافـت نیـز اعتمـاد بـه عنـوان یـک خبـر جمعـی بـا ارزش تلقـی می گـردد که به 
وسـیلۀ تمایـالت اعضـا در جامعـه پیگیـری می شـود )میسـتال، 1380: 13؛ عظیمی 

هاشـمی، 1387: 15(. 
     مقدمـۀ بـاال مـا را بـه ایـن مسـئله و دغدغـۀ پژوهـش رهنمـون می شـود کـه 
هرچنـد اسـتان ایـالم دارای پتانسـیل های خوبـی در زمینـۀ کشـاورزی، دامپروری و 
گردشـگری )طبیعـی، تاریخـی، مذهبـی و قـرار گرفتن در مسـیر عتبـات عالیات در 
کشـور عـراق( اسـت و بر اسـاس مطالعات انجام شـده، حدود 11 درصـد از ذخایر 
مسـتقل گاز کشـور )14 تریلیـون فـوت مکعـب( و بیـش از 3/15 درصـد از ذخایر 
نفت خشـکی ایـران )87/11 میلیارد بشـکه( را دارد )سـالنامۀ آماری ایـالم، 1391(؛ 
امـا هم اکنـون در ردیـف توسـعه نیافته ترین و محروم ترین مناطق کشـور واقع شـده 
اسـت کـه رفع ایـن نـوع محرومیت و توسـعه نیافتگی بـا وجود پتانسـل های خوب 
طبیعـی و فیزیکـی، همـت جـدی و همه جانبـۀ نهادهـای محلـی اسـتان و مـردم را 
می طلبـد؛ بـه عبارت دیگـر، پـس از ناکامی های رویکردهـای باال به پاییـن و دولت 
راهبـر توسـعه در اسـتان ایـالم، با توجـه به مطالعۀ اکتشـافی و مشـاهدۀ مشـارکتی 
محققـان، به ویـژه »بـا طـرح اندیشـه های توسـعه از پاییـن، درون زا و بومـی کـه بـا 
مفاهیـم خوداتکایـی و مشـارکت مردمـی آمیختگـی شـدیدی دارند و بر اسـتفاده از 
منابـع طبیعـی، انسـانی و نهـادی با هدف ارضـای نیازهای اساسـی افـراد هر منطقه 
تأکیـد دارنـد« )تایلـور و مکنـزی، 1992: 233، بـه نقـل از غفاری و نیـازی، 1386: 
88( هم اکنـون بایـد رویـه ای شـدن مشـارکت مـردم در توسـعۀ مناطـق محـروم که 
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مـورد تأکیـد جدی نظریه پـردازان رویکرد مشـارکتی توسـعه همچون سـالیما عمر، 
عبیـداهلل خـان، برایـان جین، میسـرا، گائوتـری، رهنما و ... اسـت، مـورد توجه قرار 
گیـرد؛ بـه عبارتـی، ایـن پژوهـش می خواهـد از منظـر رویکردهـای نوین توسـعه، 
اعتمـاد اجتماعـی مؤثر بر رویه ای شـدن مشـارکت مردم در توسـعۀ منطقـۀ ایالم را 
مـورد تبییـن قـرار دهد؛ بنابراین مسـئله و هـدف اصلی این تحقیق، شـناخت اعتماد 
اجتماعـی مؤثـر بـر رویه ای شـدن مشـارکت مردم در توسـعۀ منطقۀ ایالم اسـت. بر 
ایـن مبنـا سـؤاالتی کـه ایـن تحقیـق می خواهد بـه آنها پاسـخ دهـد عبارتنـد از: 1. 
میـزان اعتمـاد اجتماعـی و رویـه ای شـدن مشـارکت مردم در توسـعۀ منطقـۀ ایالم 
چقـدر اسـت؟ 2. اعتمـاد اجتماعی چه تأثیری در رویه ای شـدن مشـارکت مردم در 

توسـعۀ منطقۀ ایـالم دارد؟

پیشینۀ تحقیق
یوسـفوند )1392( در پایان نامـۀ کارشناسـی ارشـد خـود بـا عنـوان »بررسـی ارتباط 
خرده فرهنـگ محلـی با توسـعۀ مشـارکتی )مورد مطالعـه: روسـتاهای منطقۀ کهمان 
شهرسـتان سلسـله(«؛ بـه ایـن نتیجـه دسـت یافـت کـه بیـن جهت گیـری ارزشـی 
)دینـی(، اعتمـاد اجتماعـی، تمایل به فعالیت جمعی و گروهی و توسـعۀ مشـارکتی، 
رابطـۀ معنـادار، مثبـت و مسـتقیمی وجـود دارد؛ همچنیـن در تحلیـل رابطـۀ بیـن 
خانواده گرایـی و طایفه گرایـی نشـان داد کـه توسـعۀ مشـارکتی با مسـئولیت پذیری، 
همدلـی، درگیـری ذهنـی و مشـارکت مدنی، رابطۀ مثبـت و معنـاداری دارد و رابطۀ 

آن بـا عنصـر انگیـزۀ پیشـرفت، معکوس و منفی اسـت. 
     غفـاری )1380( در رسـالۀ دکتـرای خـود بـا عنـوان »تبییـن عوامـل اجتماعـی 
و فرهنگـی مؤثـر بـر مشـارکت اجتماعـی- اقتصـادی سـازمان یافتۀ روسـتاییان بـه 
عنـوان مکانیزمـی  بـرای توسـعۀ روسـتایی در ایـران )مطالعـۀ مـوردی: روسـتاهای 
شـهر کاشـان(« بـه ایـن نتیجه رسـیده اسـت که در سـطح خـرد تحلیـل، متغیرهای 
خاص گرایـی، تمایـل بـه همـکاری گروهـی، خوداتکایـی، طایفه گرایـی، نوگرایی، 
میـزان دارایـی خانـوار، تحصیـالت، مجموعه سـال های تحصیل در خانـواده و نوع 
فعالیـت شـغلی و در سـطح میانی، متغیرهـای انسـجام اجتماعی، اعتمـاد اجتماعی، 
رضایـت از دولـت و امکانـات توسـعه ای با میـزان مشـارکت اجتماعـی- اقتصادی 
روسـتاییان، رابطـۀ معنـاداری داشـته اند. نتایـج سـطح کالن تحقیـق نیـز نشـان داد 
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کـه نـه تنهـا برای تحقـق مشـارکت سـازمان یافته مؤثـر کـه مسـتلزم تمرکززدایی و 
توانمندسـازی روسـتاییان و نجات آنها از وابسـتگی به دولت است، بسترسازی الزم 
صـورت نگرفته؛ بلکه زمینه های وابسـتگی بـه دولت، تمرکزگرایی و دیوان سـاالری 
دولتـی و نادیـده گرفتـن نیروهـای درونی کـه مانع مشـارکت اجتماعـی- اقتصادی 

هسـتند تقویت شـده است.
     محسـن نیازی )1381( در رسـالۀ دکترای خود با عنوان »تبیین موانع مشـارکت 
اجتماعی در شهرسـتان کاشـان در سال 1380«، در سـطح خرد، رابطۀ بین مؤلفه های 
آینده گرایـی،  خاص گرایـی،  سـنت گرایی،  )تقدیرگرایـی،  شـخصیتی  ویژگی هـای 
خوداتکایـی و بیگانگـی اجتماعـی( و میـزان مشـارکت را سـنجیده اسـت کـه همۀ 
مؤلفه هـا معنـادار بوده انـد و در سـطح میانـی، رابطـۀ سـه متغیـر سـرمایۀ اجتماعی، 
سـاختار خانـواده و پایـگاه اقتصـادی و اجتماعـی بـا مشـارکت اجتماعـی را مـورد 
آزمـون قـرار داده کـه رابطـۀ معنـاداری بیـن آنها وجود داشـته اسـت. فـرض کالن 
پژوهـش وی هـم در قالـب متغیرهـای کالن تمرکزگرایی، اقتدار سـاختار سیاسـی، 
دیوان سـاالری و نظـام متمرکـز اداری، بـا روش تاریخـی بررسـی شـده و محقق به 
ایـن نتیجـه رسـیده اسـت کـه عوامـل مذکـور در طـول تاریـخ ایـران، بـرای تحقق 

مشـارکت اجتماعـی، مانـع مهمـی بوده اند. 
     محمودیـان )1380( در پایان نامـۀ کارشناسـی ارشـد خـود بـا عنـوان »بررسـی 
میـزان و علـل مشـارکت روسـتاییان در طرح های عمرانی« نشـان داده اسـت که بین 
میـزان آگاهـی، انگیـزۀ وابسـتگی فرد بـه دولت، اعتمـاد متقابـل، ارتباط میـان افراد، 
جـو دموکراتیـک در کار گروهـی و وضعیـت اقتصادی و اجتماعی فرد با مشـارکت 

در طرح هـای عمرانـی، رابطۀ معنـاداری دارد.
      محسـنی تبریـزی )1378( در مقالـۀ خـود با عنوان »میزان مشـارکت روسـتاییان 
و ارتباط آن با توسـعۀ پایدار کشـاورزی در روسـتاهای شهرسـتان گرمسـار« به این 
نتیجه رسـیده اسـت که بین متغیرهای بیگانگی اجتماعی، بیگانگی سیاسـی، میل به 
کار گروهـی، تعهد و التزام به کار، رضایت شـغلی، احسـاس کارآیـی نمودن، ارزش 
پـاداش، احسـاس بی اعتمـادی در روابط اجتماعـی، وضعیت اقتصـادی- اجتماعی، 
فردگرایـی، احسـاس مالکیـت فـردی، انگیـزۀ اقتصادی، سـن، سـطح تحصیالت و 
اسـتفاده از رسـانه بـا مشـارکت اجتماعی روسـتاییان، رابطـۀ معناداری وجـود دارد؛ 
همچنیـن نشـان داده اسـت کـه متغیرهـای وضعیت هـای اجتماعـی- اقتصـادی و 

اعتماد اجتماعی مؤثر بر رویه ای شدن مشارکت...



فصلنامۀ  علمي-  ترويجي

213

دورۀ  نوزدهم، شمارۀ  60 و 61 ؛ پاییز و زمستان  1397

انگیـزۀ اقتصـادی، باالتریـن تأثیـر را بر مشـارکت اجتماعی روسـتاییان دارند.
     عبـاس زاده )1387( در رسـالۀ دکتـرای خـود بـا عنوان »بررسـی عوامـل مؤثر بر 
مشـارکت شـهروندان در امـور شـهری )مورد مطالعه: شـهر اصفهان(« بـه این نتیجه 
دسـت یافته اسـت که بیشـتر شـهروندان اصفهانی، مشـارکت باالیی در امور شهری 
دارنـد و از بیـن متغیرهـای پژوهـش، عوامـل اجتماعـی و گرایش، دارای بیشـترین 
تأثیـر و متغیرهـای رفـاه غیرمادی و تأمیـن نیازهای اولیه و فرهنگـی، دارای کمترین 

تأثیر بر میزان مشـارکت کل شـهروندان در امور شـهری اسـت.
     کاوتن و گودت )2008( در مقالۀ خود با عنوان »بازاندیشـی مشـارکت اجتماعی، 
مطالعـۀ مهاجـران در کانـادا«؛ به بررسـی علل مشـارکت پاییـن در بیـن مهاجران در 
کانـادا پرداخته انـد. نتایج تحقیق آنها نشـان می دهـد که اوالً انجام فعالیـت داوطلبانۀ 
رسـمی و مشـارکت اجتماعـی گسـترده، سـطح یکسـانی از تغییرپذیـری را در بین 
گروه هـا )کانادایی هـا و مهاجـران( نشـان نمی دهـد؛ دوم اینکـه تأثیر مثبـت خانواده 
کـه معموالً مشـاهده می شـود، در بیـن مهاجران رابطه نداشـته اسـت. حضور بچه ها 
نیز افزایش معناداری در تعهدشـان را نشـان نمی دهد؛ سـوم اینکه جنسـیت مؤلفه ای 
قـوی بـوده اسـت؛ به طوری که زنان کانادایی شـباهت بیشـتری در مشـارکت با هم 
داشـته اند؛ در حالـی کـه زنـان مهاجـر به هم شـباهت نداشـته اند. فاکتورهـای دیگر 

)سـن، تحصیـالت، درآمـد( نیز در هر دو گروه، رابطه داشـته اسـت.
     هیپـا و همـکاران )2008( در مقاله ای با عنوان »مشـارکت اجتماعی و تندرسـتی، 
بـا توجـه بـه میـزان سـرمایۀ اجتماعـی«، بـه مقایسـۀ اقلیـت سـوئدی در اسـتان 
اسـتروبوکنیای فنالنـد با اکثریـت فنالندی این اسـتان پرداختند. نتایـج پژوهش آنها 
نشـان داد کـه مشـارکت اجتماعـی با میزان سـالمت افـراد، ارتباط معنـاداری دارد و 
سـن افـراد، میـزان اعتمـاد و شـبکه های ارتباطی افراد بـر میزان مشـارکت اجتماعی 

مؤثر اسـت. 
     ردی و همـکاران )1973( در مقالـه ای بـا عنوان »چـرا مردم در کارهای داوطلبانه 
مشـارکت می کننـد؟«، عوامـل مؤثر بر مشـارکت مـردم در کارهای داوطلبانـه را این 
گونـه برمی شـمارند: 1. مرحلـۀ چرخۀ حیاتی: سـن، تعـداد فرزندان، سـن فرزندان، 
وضعیـت تأهـل و ازدواج؛ 2. پایـگاه اجتماعـی و اقتصـادی: سـطح درآمـد، طبقـۀ 
اجتماعـی، وجهـۀ شـغلی، آمـوزش و مالکیـت؛ 3. عوامـل اجتماعـی- فیزیکـی: 
جنـس، قومیـت، سـالمت فیزیکـی و توانایی هـای جسـمی؛ 4. نـوع نگرش هـای 
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افـراد: داشـتن تعهـد اجتماعـی به مشـارکت، نگرش مثبـت به اجتمـاع محلی خود، 
عـدم بیگانگـی اجتماعـی، داشـتن نگـرش مثبت نسـبت بـه سـوددهی فعالیت های 
مشـارکتی گروه، داشـتن روحیۀ همکاری و تعاون، داشـتن نگرش مثبت به توسـعۀ 
جوامـع و اجتماعـات خـود، تشـویق اقـوام و خویشـاوندان بـه مشـارکت در گروه 
و حمایت هـای اجتماعـی؛ 5. صفـات و خصوصیـات شـخصیتی و گنجایش هـای 
فـردی: رضایـت شـغلی، اعتمـاد به نفـس، تصـور مثبت از خـود، انگیزۀ پیشـرفت، 

ریسـک پذیری، نـوع دوسـتی و ایثـار و اسـتقالل فردی.

مبانی نظری تحقیق
اعتمـاد اجتماعـی: اعتمـاد عبـارت اسـت از انتظار برآورده شـدن نیازهاي شـخصي 
و اینکـه می شـود روي دنیـا یـا منابـع برآورده کننـدۀ خارجـي حسـاب بـاز کـرد 
)پورافـکاري، 1383: 25(. کلمـن، اعتمـاد اجتماعـی را قـرار دادن منابـع در اختیـار 
کسـاني مي دانـد کـه از ایـن منابع براي سـود خود یـا اعتمادکننده یا هر دو اسـتفاده 
مي کننـد )بخشـی، 1389: 37(. بـه اعتقـاد زیمـل نیـز اعتماد نوعـي ایمـان و اعتقاد 
افـراد به جامعه اسـت )امیرکافـی، 1380: 23( و بـه نظر گامبتـا )1988: 19( »اعتماد 
عبـارت اسـت از اعتقـاد بـه اینکـه دیگـران بـه شـیوه اي رفتـار کننـد کـه بـراي مـا 

سـودمند باشـد یا دسـت کم زیـان آور نباشـد« )همـان: 23(. 

اعتمـاد بیـن شـخصی: اعتماد بین شـخصي، اتـکاي فرد بـه اطالعاتي اسـت که از 
شـخص دیگـر )طـرف مقابـل( به دسـت مـی آورد. این اطالعـات دربـارۀ وضعیت 
نامعیـن محیطـي و پیامدهـاي عملي در شـرایط مخاطره آمیز اسـت که هـر دو طرف 

در آن دخالـت دارنـد )همان: 24(.

اعتمـاد تعمیم یافته: اوسـالنر )1997( اعتماد تعمیم یافته را با ایدۀ سـرمایۀ اجتماعي 
کـه بـا ارزش هاي مشـترک، منافع شـخصي و شـکل دهي بـه پایه هـاي کنش جمعي 
پیونـد دارد، تعریـف می کنـد )ازکیـا، 1374: 280(. چلبـي )1385: 43( نیـز این نوع 
اعتماد را داشـتن حسـن ظن نسـبت بـه همۀ افـراد در روابط اجتماعـي می داند جدا 
از تعلـق آنهـا بـه گروه هـاي قومـي و قبیلـه اي که ایـن امر خـود منجر به گسـترش 

روابـط برون گروهي می شـود.  
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اعتمـاد نهـادی: بیانگـر میزان اعتماد نسـبت بـه نهادها، تشـکل ها و انجمن هاسـت؛ 
همچنیـن اعتمـاد بـه نهادهـای گوناگونـی چـون: کلیسـا، پارلمان، سیسـتم خدمات 

درمانـی و پلیـس را شـامل می شـود )پاتنـام، 1993: 16(.

مشـارکت اجتماعی: ایـده ای کاماًل ایدئولوژیکی اسـت که بازتاب اعتقادات ناشـی 
از نظریه هـای اجتماعـی و سیاسـی می باشـد در خصـوص اینکـه جوامـع چگونـه 
بایـد سـازماندهی شـوند. منطـق آن نیـز مبتنـی بـر واکنـش در برابـر تمرکزگرایـی، 
انعطاف ناپذیـری و در دسـترس نبـودن دولـت اسـت )موسـوی،  دیوان سـاالری، 
1395: 87(. مشـارکت اجتماعـی بـه آن دسـته از فعالیت های ارادی داللـت دارد که 
از طریـق آنهـا اعضـای یک جامعه در امور محله، شـهر و روسـتا شـرکت می کنند و 
به صورت مسـتقیم یا غیرمسـتقیم در شـکل دادن حیات اجتماعی مشـارکت دارند؛ 
در واقـع فراینـدی اسـت مبتنـی بر حضور آگاهانـه و فعال فرد، به عنـوان عضوی از 
جامعـه، در صحنه هـای اجتماعـی و ایفـای نقـش یا نقش هـای اجتماعی کـه به وی 
محـول می شـود و در قالـب رفتارهـای فرهنگـی، سیاسـی، اقتصادی بـروز می کند. 
ایـن نـوع مشـارکت، برآیند توسـعه و بهتر شـدن زندگـی و حیات اجتماعی اسـت. 
در تعریـف دیگـر بـه مشـارکت داوطلبانه، آگاهانـه و جمعی عامـالن خصوصی در 
حـوزۀ عمومـی گفته می شـود کـه از طریق کنش های متقابل مسـتقیم و غیرمسـتقیم 
شـهروندان در مقیـاس وسـیع بـا فعالیت های محلـی، نهادهای جامعـۀ مدنی، دولت 
و ... بـه منظـور نفـوذ و تأثیرگـذاری بـر فراینـد تصمیم گیری هـا یـا تعقیـب اهداف 
عمومـی تحقـق می یابـد. از طریق فرایند مشـارکت اجتماعی اسـت کـه جماعت یا 
گـروه  بـه هـم می پیونـدد تا عملکردهـای مـورد انتظار یـا مورد نیـاز را بـه اجرا در 
آورنـد و »افـراد در تصمیم گیـری در نهادهـا، برنامه ها و محیط پیرامونشـان شـرکت 
می کننـد«؛ درواقـع ایـن فراینـد سـازمان یافته از سـوی افـراد جامعـه بـه صـورت 
داوطلبانـه، آگاهانـه و جمعـی بـا در نظـر داشـتن هدف هـای معیـن و مشـخص به 

منظـور سـهیم شـدن در منابع قـدرت انجام می گیـرد )موسـوی، 1395: 87(. 

سـطوح مشـارکت: آرنشـتاین )1996: 47، به نقل از سـعیدی، 1382: 76( به طور 
کلـی سـه سـطح از مشـارکت را در نظـر گرفتـه اسـت که هر کـدام از آنهـا خود به 

سیدرحیم موسوی- کریم دوستی 



دورۀ  نوزدهم، شمارۀ  60 و 61  ؛  پاییز و زمستان  1397

216

فصلنامۀ  علمي-  ترويجي

چند سـطح جزئی تر تقسـیم می شود: 1. عدم مشارکت؛ 2. مشـارکت غیرمستقیم؛ 3. 
مشـارکت مسـتقیم. او مبنای اصلی جهت تعیین سـطح مشـارکت در یک جامعه را 
میـزان توسـعۀ اقتصادی، اجتماعی و سیاسـی آن جامعه می دانـد؛ چنانکه هرچه یک 
جامعه توسـعه یافته تر باشـد، شـرایط مشـارکت مـردم، فراهم تر و احتمال آن بیشـتر 
خواهـد بـود؛ لذا مشـارکت در سـطح باالتر صورت خواهـد گرفت. در ایـن نردبان 
مشـارکتی، پایین تریـن پلـه را کنتـرل و باالتریـن پلـه را کنترل کننده )ناظر( تشـکیل 
می دهـد. بـر مبنـای اندیشـۀ آرنشـتاین همۀ افـرادی کـه در فرایند مشـارکت درگیر 
می شـوند، از درجـه و میزان مشـارکت یکسـانی برخوردار نیسـتند؛ بلکه بر اسـاس 
پلـه و موقعیتـی کـه در ایـن فراینـد کسـب می کننـد، جایگاه مشـارکت آنهـا تعیین 
می شـود. در مرحلـۀ شـهروندی اسـت کـه فـرد از حق مشـارکت به معنـای واقعی 
آن برخـوردار می گـردد )اکبـری، 1383: 41(. بنـا بـر نردبـان مشـارکتی آرنشـتاین، 
منظـور از رویه ای شـدن مشـارکت مردم در توسـعه نیز در این تحقیـق، باالترین پلۀ 
مشـارکت یعنی جایگاه شـهروندی و مشـارکت واقعـی در تصمیم گیری های جامعۀ 

محلی اسـت.

نظریه های تبیین کنندۀ رابطه و تأثیر اعتماد اجتماعی و مشارکت مردم در توسعه
لومـان، باربـر، ایزنشـتاد، کلمـن، هاردیـن، گیدنـز، فوکویامـا، سـلیگمن و پاتنـام از 
اندیشـمندان، متفکـران و صاحب نظرانی هسـتند کـه در دو دهۀ اخیـر توجه ویژه اي 
بـه مبحـث اعتمـاد اجتماعـي داشـته اند مبنـی بـر اینکـه اعتماد بـه عنـوان مهمترین 
شـاخص سـرمایۀ اجتماعـي، سـاز و کاري بـراي ایجـاد انسـجام و وحـدت در 
نظام هـاي اجتماعـي و تسـهیلگر مشـارکت، تعـاون اجتماعي و پـرورش ارزش هاي 
مردم سـاالرانه اسـت و موجب پیوند وثیق شـهروندان با نهادهـاي مختلف اجتماعي 
مي شـود )غفـاری، 10:1393(. بـا ایـن اوصـاف در خصـوص رابطـه و تأثیـر اعتماد 
اجتماعـی و مشـارکت اجتماعـی مـردم در توسـعه، بـه برخـی دیدگاه هـای نظـری 

مختلف اشـاره می شـود.

اعتماد اجتماعی مؤثر بر رویه ای شدن مشارکت...
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جدول شمارۀ )1(. چارچوب نظری تحقیق )چکیدۀ دیدگاه های نظری(

سیدرحیم موسوی- کریم دوستی 

چکیدهنظریه پرداز

فوکویاما

فوکویامـا بـه برداشـتی تعمیم یافتـه از اعتمـاد توجـه دارد و آن را بـر حسـب 
مي کنـد  تعریـف  هنجارمنـد  اجتمـاع  یـک  درون  در  حاصل شـده  انتظـار 
کـه مبتنـي بـر رفتـار تعاونـي و هنجارهـاي مشـترک اسـت. در یـک جامعـۀ 
مردم سـاالر، زمانـي کـه مـردم بـه هم اعتمـاد مي کننـد ایـن اعتمـاد از قلمرو 
زندگـي خانوادگـي و گروهـي فراتـر مـي رود و بـه جامعه سـرایت مي کند و 

در نهایـت مشـارکت اجتماعـی تقویـت می شـود )1995: 39-38(.

پارسونز

اعتمـاد در رهیافـت پارسـونز، زمینه ای نگرشـی دارد؛ به عبـارت دیگر در این 
رهیافـت، اعتمـاد، معـادل بـا سـازگاری تلقی می شـود. یک نظام منسـجم در 
حقیقـت نظامـی اسـت کـه در آن، کنشـگران در ایفـای نقش های خـود قابل 
اعتمـاد هسـتند و ایـن امـر بـه ثبـات و نظـم نظـام کمـک می کنـد. پارسـونز 
کارکـرد اصلـي اعتمـاد را در مشـروعیت قـدرت سیاسـي مي دانـد ... . افـراد 
اعتمادشـان را در کسـاني کـه بـر آنهـا حاکمند سـرمایه گذاري مي کننـد؛ مثاًل 
از طریق رأي دادن و مشـارکت در انتخابات به توسـعۀ سیاسـی جامعه کمک 

می کننـد )1969: 142، بـه نقـل از انعـام، 1380: 25(.

زتومکا

زتومـکا در تعییـن جایـگاه هستي شـناختي اعتماد؛ به عبارتي مشـخص کردن جایـگاه اعتماد 
در قلمـرو واقعیـت، آن را بـه سـه بعـد تقسـیم می کنـد: الـف( اعتماد بـه عنوان یـک ارتباط: 
یعنـی اگرچـه اعتمـاد نوعي تعهد و انتظـار یک جانبه اسـت؛ ولي در نهایت در حـوزۀ ارتباط 
قـرار مي گیـرد؛ ب( اعتمـاد بـه عنـوان یـک ویژگي شـخصي: در ایـن رویکرد فـرض بر این 
اسـت کـه انگیـزۀ اصلـي فـرد اعتمادکننـده، تمایل اوسـت تـا رابطۀ بیـن فـرد اعتمادکننده و 
مـورد اعتمـاد؛ ج( اعتمـاد بـه عنـوان یـک قاعـده فرهنگـي: از این دیـدگاه، اعتماد نـه تمایل 
محاسـبه گرا و نـه تمایـل روانشـناختي بـه حسـاب می آیـد؛ بلکه یـک قاعدۀ فرهنگي اسـت 
کـه تحـت عنـوان »امـر اجتماعي« مطرح شـده اسـت؛ بـه ایـن معنا که اگـر اصـول و قواعد 
الزم بـراي اعتمـاد در بیـن افـراد جامعـه، مشـترک، معیـن و خارج از افـراد باشـد، الزام هایی 
قـوي بـر کنش هـاي ایجادکننـده یـا تحلیل برنـدۀ اعتمـاد وارد مي سـازند و ممکـن اسـت به 
صـورت معنـاداري، ارزیابي هـاي عقالنـي را در جهـت گرایش هـاي ذاتـي بـه سـوي اعتماد 
تعدیـل کننـد. اصـول و قواعـد اعتمـاد بـه گونـه اي هسـتند کـه افـراد اعتمادکننـده و مـورد 
اعتمـاد مي تواننـد بـا توسـل بـه آنها بـه اعتمـاد دسـت یابنـد. همچنیـن الزام هایـی هنجاري 
نسـبت بـه اعتمـاد و قابـل اعتماد و مـورد اطمینان بـودن، وجـود دارد. در فرهنگ هاي داراي 
اعتمـاد، ممکـن اسـت برخي از اصـول و قواعد، همگاني باشـند و انتظاراتي را براي رسـیدن 
بـه اعتمـاد در مـورد انـواع موضوعـات ایجـاد کنند. وقتـي فرهنگ اعتمـاد به وجـود می آید 
و در نظـام هنجـاري یـک جامعـه، بـه طـور قـوی ریشـه مي دوانـد، عامـل قدرتمنـدي براي 
تأثیرگـذاري در مـورد اعتمـاد بـه حسـاب می آیـد و موجـب تصمیم گیـري توأم بـا اعتماد و 
برخـورد متقابـل توسـط کنشـگران در نقش هـاي مختلـف و در نهادهاي اجتماعـي و به طور 

کلی مشـارکت اجتماعـی مي شـود )1386: 31(.
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اعتماد اجتماعی مؤثر بر رویه ای شدن مشارکت...

ادامۀ جدول شمارۀ )1(. چارچوب نظری تحقیق )چکیدۀ دیدگاه های نظری(
چکیدهنظریه پرداز

فریتز هایدر

آنها  بین  افراد، زمانی صورت می گیرد که  بین  طبق نظر فریتز هایدر، همکاری و مشارکت 
توازن شناختی وجود داشته باشد. به نظر وی انسان ها مایلند با افرادی ارتباط برقرار کنند و 
مشارکت داشته باشند که از لحاظ نگرش بین آنها توازن و همسانی وجود داشته باشد؛ به 
همین خاطر افراد با کسانی شریک می شوند که مثل آنها فکر کنند، نگرش مشابهی با آنها داشته 

باشند و به تبع آن مانند آنها رفتار کنند )عباس زاده، 1387: 69(.

پاتنام

پاتنـام، اعتمـاد اجتماعـي را ناشـي از دو منبـع »هنجارهـاي تعامـل متقابـل« و »شـبکه هاي 
مشـارکت مدنـي« مي دانـد. اعتمـاد، همـکاري را تسـهیل مي کنـد و هرچـه سـطح آن در 
جامعـه اي باالتـر باشـد احتمـال همـکاري هم بیشـتر خواهد بود. همـکاري نیز باعـث ایجاد 
اعتمـاد می شـود. از نظـر وي اعتمـاد و ارتبـاط متقابـل اعضـا در شـبکه، منابعـي بـه شـمار 
می آینـد کـه در کنش هـاي اعضـاي جامعـه موجـود اسـت؛ همچنیـن وی اعتمـاد را منبـع 
باارزشـي از سـرمایه می دانـد کـه اگـر حکومتـي آن را  بـه میـزان زیاد داشـته باشـد به همان 
انـدازه رشـد سیاسـي و توسـعۀ اجتماعـي بیشـتر خواهـد بـود. خالصـه اعتمـاد متقابـل از 
اسـتانداردهاي متقابـل عمومیت یافتـه و کارکرد شـبکه هاي تعهد مدني ناشـي مي شـود. مردم 
زمانـي بـا میـل به همکاري و مشـارکت می پردازنـد که اعتماد وجود داشـته باشـد. همکاري 

نیـز در بازگشـت اعتمـاد نقـش دارد )1993: 34(.

گي روشه

 بـه عقیـدۀ گـي روشـه در یـک جامعـه، هنجارهـاي رفتـاري یـا مدل هـا بـه شـدت بـا ارزش هـا 
پیوسـتگي دارنـد و ژرفتریـن بخـش تمایل هنجـاري کنش چیزي اسـت کـه مي تـوان آن را تمایل 
بـه ارزش هـا نامیـد. کنـش اجتماعي به طـور ضـروری متضمن انتخـاب از بین شـیوه هاي متفاوت 
عمـل از سـوي عمل کننـدگان اجتماعـي و جماعـات اسـت. عمل کننـدگان اجتماعي نیـز باید بین 
مدل هـاي مختلـف یا متضاد به انتخاب دسـت بزنند. ارتباطي کـه بین مدل هاي رفتـاري و ارزش ها 
و کارکردهـاي اجتماعـي آنهـا وجـود دارد زمینـه را بـراي پیدایـش نهادهـا و تأثیرگـذاري بر کنش 
اجتماعـي فراهـم مي سـازد؛ بـه سـخن دیگـر، مدل هـا بیـان نمادیـن ارزش هـا هسـتند و تطابـق و 
همنوایـي بیـرون رفتـار بـا مدل هـا پیوسـتگي دروني فـرد با نوعي نظـم ارزشـي را نشـان می دهد. 
نمادهـا در زمینـۀ کنـش اجتماعـي نیـز دو کارکـرد اساسـي دارنـد و بـر تمایـل هنجـاري کنش اثر 
عمیقـی مي گذارنـد؛ ایـن دو عبارتنـد از: 1. کارکـرد ارتباط؛ 2. کارکرد مشـارکت. نخسـتین کارکرد 
همـان اسـت کـه به وسـیلۀ نمادگرایي در انتقـال پیام بین دو یا چنـد نفر به کار گرفته مي شـود مثل 
زبـان. در دومیـن کارکـرد نیـز نمادگرایـي به احسـاس تعلق به گـروه یا جماعات کمـک مي کند یا 
آن را برمي انگیـزد. نمادگرایـي ارتباطـات مشـارکت را نیـز یـاري مي رسـاند. نمادها در یـادآوري و 
نگهـداري احسـاس تعلق، ایجاد مشـارکت مناسـب بین اعضا بر حسـب موقعیـت و نقش هر یک 
از آنهـا و ایجـاد نظـم اجتماعي طبیعي و همبسـتگي الزمۀ آن، کمک بسـیار مي کنـد. روي هم رفته، 
در نظـر فـرد و دیگـر عمل کننـدگان، پیوسـتگي با ارزش ها، مشـارکت بـا هر جمع یا هـر جامعه اي 
را نمـادي مي کنـد. از ایـن منظـر تقویـت نمادهـا، انسجام بخشـي و ایجاد منطقـي آنها در راسـتاي 
تـداوم ارزش هـا و هنجارهـاي مشـارکتي مي توانـد از مکانیزم هـاي مؤثـر در ایجـاد اجتماعي آکنده 
از مشـارکت فعـال و کنش گرایانـه باشـد. بـه نظـر گي روشـه، اشـکال مختلف نمادهـاي اجتماعي 
که کارکردهاي ارتباطي و مشـارکتي را محقق مي سـازند شـامل چهار نماد همبسـتگي، سـازماندهي 
سلسـله مراتـب اجتماعـي، نمادهایـي کـه حـال را به گذشـته پیونـد مي دهنـد و نمادهـاي مذهبي 
اسـت؛ از این رو، اعتماد اجتماعی از نمادهای همبسـتگی در جامعه اسـت که مشـارکت اجتماعی 

را تقویـت می کنـد )1376: 111(.
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مدل مفهومی تحقیق 

شکل شمارۀ )1(. مدل مفهومی تحقیق

سیدرحیم موسوی- کریم دوستی 

ادامۀ جدول شمارۀ )1(. چارچوب نظری تحقیق )چکیدۀ دیدگاه های نظری(
چکیدهنظریه پرداز

مولم و 
همکاران

مولم و همکاران می گویند: کنشگرانی که در مبادالت دوطرفه )نسبت به افرادی که 
در مبادالت مذاکره ای حضور دارند( شرکت می نمایند، بیشتر به طرف مقابل اعتماد 

می کنند و ارزیابی مثبت تر و احساس تعهد بیشتری نسبت به او دارند )2009: 3(.

کلی و برین 
لینگر

کلـی و بریـن لینگـر، مشـارکت را با هـر دو عامـل درونـی و بیرونی در ارتبـاط می بینند 
و عـالوه بـر ویژگی هـای شـخصیتی، عوامل دیگـری را نیز مؤثـر می دانند. آنهـا از منظر 
روانشناسـی اجتماعی، مشـارکت را نوعی عمل جمعی به حسـاب می آورند و تبیین های 
مربـوط بـه آن را در دو سـطح فـردی و فرافـردی مـورد توجه قرار می دهنـد؛ همچنین با 
تأکیـد بر ویژگی های شـخصیتی بیان می کننـد که موقعیت کنترل یـک انتظار تعمیم یافته 
اسـت کـه مربـوط به اعتقاد افـراد مبنی بر مؤثـر بودن کنش هایشـان برای نیل بـه اهداف 
مطلـوب می باشـد. آنهـا معتقدند کـه مشـارکت در کنش جمعـی باید با توجـه به پیوند 
ویژگی هـای شـخصیتی، موقعیت کنتـرل، اثرگذاری سیاسـی، جهت گیـری فردگرایانه - 

جمع گرایانـه و جایـگاه اجتماعی افراد تبیین شـود )کیلـی، 2001: 279(. 

جانسون

جانسـون معتقـد اسـت که فـرد براي ایجـاد ارتباط بایـد بتوانـد فضایی آکنـده از اعتماد 
ایجـاد کنـد تـا ترس هـاي خـود و دیگـري را کاهش دهـد و امیـد به پذیـرش، حمایت 
و تأییـد را ارتقـا بخشـد. اعتمـاد یک خصیصۀ شـخصي ثابـت و بالتغییر نیسـت؛ بلکه 
جنبـه اي از روابـط اسـت کـه مدام در حـال تغییر می باشـد. هر آنچـه افراد انجـام دهند، 
سـطح اعتمـاد را در روابـط افزایـش یـا کاهـش مي دهـد و در ایجـاد و حفظ اعتمـاد در 
روابـط دو جانبـه، کنش هـاي هـر دو طـرف اهمیـت زیـادي دارد. بـه عقیـدۀ جانسـون، 
اعتمـاد بـراي رشـد و گسـترش روابـط ضـروري اسـت و اولین بحرانـي که به ویـژه در 
بحث هـای مشـارکتی و روابـط اجتماعـی بـا آن مواجه مي شـوند، مربوط بـه توانایي دو 

شـخص در اعتماد کـردن اسـت )1993: 66(.
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روش تحقیق 
روش تحقیـق در ایـن پژوهـش، کمـی؛ نـوع تحقیـق، توصیفـی- تحلیلـی؛ واحـد 
تحلیـل، اسـتان ایـالم )منطقـۀ ایالم( و سـطح مشـاهده، افراد باالی 15 سـال سـاکن 
اسـتان ایـالم اسـت. جامعـۀ آماری ایـن پژوهـش را 432 هـزار و 528 نفر تشـکیل 
می دهنـد کـه از میـان آنـان با اسـتفاده از فرمـول کوکران، حجـم نمونه ای بـه تعداد 
439 نفـر انتخـاب شـد. روش نمونه گیـری نیـز خوشـه ای چندمرحلـه ای اسـت؛ با 
ایـن توضیـح کـه در ابتـدا از میان شهرسـتان های ایـالم، ایـوان، مهران، ملکشـاهی، 
شـیروان چـرداول، سـیروان، بـدره، دره شـهر، آبدانان و دهلـران، دو شهرسـتان ایالم 
در حـوزۀ شـمالی اسـتان و دهلـران در حـوزۀ جنوبی کـه بیش از نیمـی از جمعیت 
و وسـعت اسـتان را بـه خـود اختصاص داده اند بـه صورت هدفمند انتخاب شـدند؛ 
سـپس، خوشـۀ دوم از بخش های شـهری تابع شـهر ایالم )مناطق شـهرداری 1 و 2( 
و شـهر دهلـران )منطقـۀ 1 و 3( انتخاب شـد. در مرحلۀ سـوم، خوشـه ها در سـطح 
خیابان هـای هـر شـهر، انتخـاب گردیدنـد. در مرحلـۀ چهـارم نیز محققـان به درب 
منـازل مسـکونی )از میـان بلوک هـای انتخابـی( رجـوع کردنـد و پرسشـنامه ها بـه 
وسـیلۀ سرپرسـت خانوار یـا یکی از اعضای مطلـع خانواده تکمیل شـد. تعدادی از 
پرسشـنامه ها نیـز در مناطق روسـتایی شهرسـتان های مذکـور تکمیل گردیـد. اعتبار 
تحقیـق، صـوری با اسـتفاده از دیدگاه صاحب نظـران و پایایی آن بـا توجه به آزمون 
آلفـای کرونبـاخ )کل(، بـه میـزان 0/788 اسـت. در نهایـت نیـز داده هـای تحقیق با 
اسـتفاده از آماره  هـای توصیفی )میانگین( و اسـتنباطی )رگرسـیون خطـی( تجزیه و 

تحلیل شـدند.

یافته های تحقیق
1. نتایج توصیفی

الف( اطالعات جمعیت شناختی
از لحـاظ جنسـیت، 72/5 درصـد از پاسـخگویان را مـردان و 27/3 درصـد را زنان؛ 
از لحـاظ وضعیـت تأهـل، 52/7  را افـراد متأهـل و 47/5  درصـد را افـراد مجرد؛ از 
لحـاظ سـن، 41/3  درصـد را افـراد 25 تـا 35 سـال، 27/7  درصد را افـراد کمتر از 
25 سـال، 19/8 درصـد را افـراد 35 تـا 45 سـال، 8 درصد را افراد 45 تا 55 سـال و 
2/7 درصـد را افـراد بـاالی 55 سـال و از لحاظ وضع فعالیـت  15/2 درصد را افراد 

اعتماد اجتماعی مؤثر بر رویه ای شدن مشارکت...
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دارای مشـاغل دولتی، 35/2  درصد را افراد دارای مشـاغل آزاد، 8/2 درصد را زنان 
خانـه  دار، 17/3 درصـد را دانشـجویان، 2 درصـد را افـراد بازنشسـته و 6/18 درصد 
را افـراد بیـکار بـه خـود اختصـاص داده و 3/2  درصـد نیـز گزینۀ سـایر را عالمت 
زده انـد. از لحـاظ تحصیـالت نیـز 4/3 درصـد از آنها بی سـواد بـوده و 11/6 درصد 
از آنهـا ابتدایـی و سـیکل، 30/2  درصـد دیپلـم، 44/3 درصد کاردانی و کارشناسـی 

و 9/3 درصـد ارشـد و دکتری داشـته اند.

ب( نتایج آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 

جدول شمارۀ )2(. نتایج آمار توصیفی متغیرهای تحقیق

     نتایـج آمـار توصیفـی در جـدول بـاال نشـان می دهد که بیشـترین میانگیـن را به 
ترتیـب، شـاخص های اعتمـاد شـخصی )3/0638(، اعتمـاد کل )2/8838(، اعتمـاد 
نهـادی )2/8517( و اعتمـاد تعمیم یافتـه )2/7358( بـه خـود اختصـاص داده انـد و 
کمتریـن میانگیـن متعلـق بـه شـاخص رویـه ای شـدن مشـارکت مـردم در توسـعۀ 

منطقـۀ ایـالم )2/2609( بوده اسـت. 

2( یافته های استنباطی
الـف( متغیرهـای وارد شـده در مـدل و روش برازش رگرسـیونی اعتمـاد اجتماعی 

مؤثـر بـر رویه ای شـدن مشـارکت مردم در توسـعۀ منطقـۀ ایالم

سیدرحیم موسوی- کریم دوستی 

انحراف استانداردمیانگینحداکثرحداقلتعدادمتغیر/ شاخص
4391/004/833/06380/63638اعتماد شخصی

4391/005/002/73580/70910اعتماد تعمیم یافته
.4391/005/002/85170/64835اعتماد نهادی
4391/314/082/88380/47632اعتماد )کل(

رویه ای شدن مشارکت مردم 
در توسعۀ منطقۀ ایالم

439/83.3/642/26090/52477
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جدول شمارۀ )3(. مدل و روش برازش رگرسیونی متغیرهای تحقیق

     همانطـور کـه در جدول باال مشـاهده شـد، متغیـر وارد شـده در گام اول، اعتماد 
شـخصی و در گام دوم، اعتمـاد شـخصی و اعتمـاد نهـادی اسـت. متغیـر اعتمـاد 

تعمیم یافتـه نیـز از مـدل حذف شـده اسـت. 

 ب( ضریـب تعییـن بـرازش رگرسـیونی اعتمـاد اجتماعـی مؤثـر بر رویه ای شـدن 
مشـارکت مـردم در توسـعۀ منطقـۀ ایالم

جدول شمارۀ )4(. ضریب تعیین برازش رگرسیونی متغیرهای تحقیق

     همانطـور کـه در جـدول بـاال مشـاهده شـد، تحلیـل رگرسـیون تـا 2 گام پیـش 
رفتـه اسـت؛ در گام اول، متغیـر اعتماد شـخصی وارد معادله شـد که میـزان ضریب 
همبسـتگی آن بـا متغیـر وابسـته،  0/325 درصـد بـه دسـت آمـد؛ در ایـن مرحلـه، 
میـزان ضریـب تعییـن، 0/106  و ضریب تعییـن تعدیل شـده، 0/104 درصد حاصل 
شـد. در گام دوم نیـز بـا وارد شـدن دومیـن متغیـر یعنـی اعتمـاد نهادی بـه معادله، 
میـزان ضریـب همبسـتگی آن با متغیر وابسـته،0/369 به دسـت آمـد؛ در این مرحله 
میـزان ضریـب تعییـن، 0/136 درصـد و میـزان ضریب تعییـن تعدیل شـده، 0/132 
درصـد حاصـل شـد؛ بنابرایـن می توان گفـت که بـر اسـاس گام دوم، ضریب تعیین 

اعتماد اجتماعی مؤثر بر رویه ای شدن مشارکت...

روش رگرسیونیمتغیرهای حذف شدهمتغیرهای وارد شده در مدلمدل

اعتماد شخصی1

Stepwiseاعتماد تعمیم یافته
2

اعتماد شخصی
اعتماد نهادی

ضریب تعیین ضریب تعیینضریب همبستگیمدل
تعدیل شده

خطای استاندارد 
برآورد

10/325a0/1060/1040/49686

20/369b0/1360/1320/48887



فصلنامۀ  علمي-  ترويجي

223

دورۀ  نوزدهم، شمارۀ  60 و 61 ؛ پاییز و زمستان  1397

تعدیل شـده )0/132 درصـد( تغییـرات متغیر وابسـته رویه ای شـدن مشـارکت مردم 
در توسـعۀ منطقـۀ ایـالم بـه وسـیلۀ دو متغیـر اعتمـاد شـخصی و اعتماد نهـاد تبیین 

می شـود.

ج( تحلیـل واریانـس بـرازش رگرسـیونی اعتمـاد اجتماعـی مؤثـر بر رویه ای شـدن 
مشـارکت مردم در توسـعۀ منطقـۀ ایالم                

جدول شمارۀ )5(. تحلیل واریانس برازش رگرسیونی متغیرهای تحقیق 

     همانطـور کـه در جـدول باال مشـاهده شـد، تحلیل واریانس برازش رگرسـیونی 
متغیـر اعتمـاد اجتماعی مجمـوع مربعات، میانگیـن مربعات، درجـات آزادی، مقدار 
آمـارۀ F در گام اول، 51/592 و در گام دوم، 34/353 و سـطح معنـاداری )0/000( 
کمتر از 0/50 نشـان داده شـده اسـت؛ بنابراین می توان معناداری برازش رگرسـیون 
متغیـر اعتمـاد اجتماعـی را اسـتنتاج و تأثیـر آن بـر متغیـر رویه ای شـدن مشـارکت 

مـردم در توسـعۀ منطقـۀ ایـالم را تأیید کرد. 

د( ضرایـب اسـتاندارد و غیراسـتاندارد مدل نهایی رگرسـیون اعتمـاد اجتماعی برای 
پیش بینـی رویه ای شـدن مشـارکت مـردم در توسـعۀ منطقۀ ایالم

سیدرحیم موسوی- کریم دوستی 

مدل
مجموع 
مربعات

درجۀ 
آزادی

میانگین 
Fمربعات

سطح 
معناداری)0/05(

1

12/737112/737رگرسیون

51/5920/0000a 107/8834370/247باقیمانده

-120/619438کل

2

16/42028/210رگرسیون

34/3530/0000a 104/1994360/239باقیمانده

-120/619438کل
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جدول شمارۀ )6(. ضرایب استاندارد و غیراستاندارد مدل نهایی رگرسیون

    همانطـور کـه در جـدول بـاال مشـاهده شـد، در گام اول، سـهم عامـل اعتمـاد 
شـخصی در پیش بینـی متغیر وابسـته،0/325 درصـد و در گام دوم، سـهم متغیرهای 
اعتمـاد شـخصی و اعتمـاد نهادی به ترتیـب، 0/245 و 0/192 درصد به دسـت آمده 
اسـت؛ بنابرایـن بـر اسـاس گام دوم، ضریب بتای به دسـت آمده بـرای متغیر اعتماد 
شـخصی بـه ازای یـک واحـد تغییـر در انحراف معیـار این متغیـر به انـدازۀ 0/245  
درصـد در انحـراف معیـار متغیـر وابسـته؛ یعنی رویه ای شـدن مشـارکت مـردم در 
توسـعۀ منطقـۀ ایـالم تغییـر ایجـاد می کنـد؛ همچنیـن بـا توجه بـه ضریب بتـای به 
دسـت آمـده بـرای متغیر اعتماد نهـادی، به ازای یـک واحد تغییر در انحـراف معیار 
ایـن متغیـر به انـدازۀ 0/192  درصد در انحـراف معیار متغیر وابسـته، یعنی روایه ای 

شـدن مشـارکت مـردم در توسـعۀ منطقۀ ایـالم تغییر ایجاد می شـود.

بحث و نتیجه گیری
ایـن تحقیـق بر رویکرد توسـعۀ مشـارکتی بـا تکیه بر اندیشـه های توسـعه از پایین، 
درون زا و بومـی؛ به ویـژه بـر رویه ای شـدن مشـارکت مـردم در توسـعۀ منطقه ای و 
محلـی ایـالم تأکیـد دارد؛ بـه عبارتـی دخالـت خودخواسـتۀ عناصـر محلـی، یعنی 
مـردم و نهادهـای دولتـی و غیردولتی در فرایند توسـعه و تحرک بخشـیدن به منافع 
منطقـه ای بـا تکیـه بـر ظرفیت هـای محلـی توسـعه، مبنای نظـری پژوهـش حاضر 

اعتماد اجتماعی مؤثر بر رویه ای شدن مشارکت...

مدل

ضرایب ضرایب غیراستاندارد
استاندارد

t

سطح 
معناداری)0/05(

B
خطای 
Betaاستاندارد

1

12/3360/000-1/1400/177)ثابت(

0/2680/0370/3257/1830/000اعتماد شخصی

9/2040/000-1/1990/130)ثابت(

2
0/2020/0400/2454/9970/000اعتماد شخصی

0/1560/0400/1923/9260/000اعتماد نهادی
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اسـت و اینکـه نـه تنهـا مردم، نقـش محـوری در وضع، بسـط و اجـرای برنامه های 
توسـعه و رهیافت هـای محرومیت زدایـی یـک منطقـه دارنـد؛ بلکـه خـود مـردم و 
ذی نفعـان محلـی، هـدف نهایـي توسـعه هسـتند؛ بـه عـالوه در رویکرد مشـارکتی 
توسـعه بـه مـردم فرصتـی داده می شـود کـه در سـاختن آینـده و تعیین سرنوشـت 
خود سـهیم و شـریک شـوند. بـا توجه بـه موضوع پژوهـش حاضر می تـوان گفت 
زمانـی کـه عموم مردم اسـتان ایالم احسـاس کنند و به این امر اعتماد داشـته باشـند 
کـه در برنامه هـا و امـور جامعـۀ محلـی خـود دخیـل هسـتند و در تصمیم گیری ها، 
برنامه ریزی هـا، تعییـن خط مشـی ها و حل مسـائل و مشـکالت جامعـۀ محلی خود 
نقشـی را بـر عهـده دارند، انتظار می رود احسـاس تعهـد و دلبسـتگی فراوانی نیز به 
حیـات اجتماعـی و امـور جامعـه و همکاری با نهادهای دولتی داشـته باشـند. با این 
اوصـاف، پذیـرش مسـئولیت، انگیـزش بـراي یـاري دادن، تسـهیل ارتبـاط از پایین 
بـه بـاال، تقویـت تعامل اجتماعی و شکوفاسـازی اسـتعدادها و خالقیت هـا، افزایش 
روح همبسـتگی اجتماعی و به طور کلی، رویه ای شـدن مشـارکت مردم در توسـعۀ 
منطقـۀ ایـالم از فراینـدی تبعیت می کنند که حداقل بخشـی از آن تحـت تأثیر متغیر 
مسـتقل مـّد نظـر این پژوهش یعنی اعتماد اجتماعی اسـت. بدین سـان ایـن مقاله با 
هـدف شـناخت و تحلیـل »اعتمـاد اجتماعی مؤثر بر رویه ای شـدن مشـارکت مردم 
در توسـعۀ منطقۀ ایالم« نگاشـته شـد و در راسـتای هدف اصلی تحقیق، دو پرسـش 
مـورد بررسـی قـرار گرفـت: 1. میـزان اعتمـاد اجتماعی و رویه ای شـدن مشـارکت 
مـردم در توسـعۀ منطقـۀ ایـالم چقـدر اسـت؟ 2. اعتمـاد اجتماعـی چه تأثیـری در 

رویـه ای شـدن مشـارکت مردم در توسـعۀ منطقۀ ایـالم دارد؟ 
    در پاسـخ بـه سـؤال نخسـت، نتایـج آمـار توصیفـی تحقیـق نشـان می دهـد کـه 
بیشـترین میانگیـن را بـه ترتیب، شـاخص های اعتمـاد شـخصی )3/0638(، اعتماد 
کل )2/8838(، اعتمـاد نهـادی )2/8517( و اعتمـاد تعمیم یافتـه )2/7358( بـه خـود 
اختصـاص داده انـد و کمتریـن میانگین متعلق به شـاخص رویه ای شـدن مشـارکت 

مـردم در توسـعۀ منطقـۀ ایـالم )2/2609( بوده اسـت. 
    در پاسـخ بـه سـؤال دوم تحقیـق، در گام نخسـت، نتایـج ضرایب اسـتاندارد مدل 
نهایـی رگرسـیون اعتمـاد اجتماعـی بـرای پیش بینی رویه ای شـدن مشـارکت مردم 
در توسـعۀ منطقـۀ ایالم نشـان می دهد که سـهم عامـل اعتماد شـخصی در پیش بینی 
متغیر وابسـته، 0/325 درصد اسـت. در گام دوم نیز سـهم متغیرهای اعتماد شـخصی 
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و اعتمـاد نهـادی در پیش بینـی متغیر وابسـته بـه ترتیـب، 0/245 و 0/192 درصد به 
دسـت آمـده اسـت؛ بنابرایـن بر اسـاس گام دوم، بـا توجه به ضریب بتای به دسـت 
آمـده بـرای متغیر اعتماد شـخصی، بـه ازای یک واحـد تغییر در انحـراف معیار این 
متغیـر بـه انـدازۀ 0/245 درصد در انحراف معیار متغیر وابسـته، یعنی رویه ای شـدن 
مشـارکت مـردم در توسـعۀ منطقۀ ایـالم تغییر ایجاد می شـود؛ همچنین بـا توجه به 
ضریـب بتـای به دسـت آمده برای متغیر اعتمـاد نهادی، به ازای یـک واحد تغییر در 
انحـراف معیـار ایـن متغیر به انـدازۀ 0/192 درصـد در انحراف معیار متغیر وابسـته، 
یعنـی روایه ای شـدن مشـارکت مردم در توسـعۀ منطقـۀ ایالم تغییر ایجاد می شـود.

     عـالوه بـر ایـن، نتایـج پژوهـش حاضـر با نتایـج تحقیقـات یوسـفوند )1392(، 
غفـاری )1380(، محمودیـان )1380( و محسـنی تبریـزی )1378( مشـابه اسـت؛ به 
طـوری کـه یوسـفوند بـا مطالعـۀ روسـتاهای منطقـۀ کهمـان شهرسـتان سلسـله به 
ایـن نتیجـه رسـید کـه بیـن اعتمـاد اجتماعی، تمایـل به فعالیـت جمعـی و گروهی 
و توسـعۀ مشـارکتی، رابطۀ معنـادار مثبت و مسـتقیمی وجـود دارد. تحقیق صالحی 
نیـز نشـان داد کـه تأثیـر اعتماد اجتماعـی بر مشـارکت اجتماعی شهرسـتان خواف، 
معنـادار و مثبت اسـت. نتایـج پژوهش غفاری نیـز حاکی از وجود رابطـه ای معنادار 
بیـن اعتماد اجتماعی و میزان مشـارکت اجتماعی- اقتصادی روسـتاییان روسـتاهای 
شـهر کاشـان بـود. تحقیـق نیازی نیز نشـان داد کـه بین سـرمایۀ اجتماعـی که یکی 
از ابعـاد آن، اعتمـاد اجتماعی اسـت و مشـارکت اجتماعی مردم شهرسـتان کاشـان، 
رابطـۀ معنـاداری وجـود دارد. رابطـۀ بیـن عـدم مشـارکت روسـتاییان و احسـاس 
بی اعتمـادی در روابـط اجتماعـی از نتایـج پژوهـش محسـنی تبریـزی )1378( در 
شهرسـتان گرمسـار بود. چایلد و همـکاران هم در تحقیق خود با عنـوان »اعتماد در 
اسـتراتژی های مشـارکتی« بـه این نتیجه رسـیدند کـه اعتمـاد در ائتالف های تجاری 

اسـتراتژیک و مشـارکتی یـک قسـمت اصلی از همکاری اسـت. 
     طبـق یافته هـای ایـن تحقیـق، در جامعـۀ محلی ایـالم که پتانسـیل های خوبی در 
زمینـۀ کشـاورزی، دامپروری، گردشـگری و ذخایـر گاز و نفـت دارد، زمانی الگوی 
توسـعۀ مشـارکتی می توانـد بـه یـک الگـوی واقعـی و پویـا تبدیـل شـود کـه ایـن 
منطقه، شـاهد مشـارکت تمـام ذی نفعان محلـی در توسـعه و آبادانی باشـد. هرچند 
بـر اسـاس یافته هـای تحقیـق، میـزان اعتمـاد شـخصی، باالتـر از حـد متوسـط و 
متغیرهـای اعتمـاد کل، اعتمـاد نهادی، اعتماد تعمیم یافته و رویه ای شـدن مشـارکت 
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مـردم در توسـعۀ منطقـۀ ایـالم، کمتر از حد متوسـط قـرار دارند؛ اما نتایـج ضرایب 
اسـتاندارد مـدل نهایی رگرسـیونی تحقیق نشـان می دهـد که با افزایش دو شـاخص 
اعتمـاد شـخصی و اعتمـاد نهـادی، باالرفتن میزان رویه ای شـدن مشـارکت مردم در 
توسـعۀ منطقـۀ ایـالم، قابل پیش بینـی اسـت. در کل می توان این گونـه نتیجه گرفت 
کـه اعتماد شـخصی و اعتمـاد نهادی، دو مقولۀ پراهمیت هسـتند کـه تأثیر معناداری 
بـر مشـارکت مـردم در توسـعۀ منطقـۀ ایـالم دارنـد و در صورتـی که مـردم منطقه 
و نهادهـای دولتـی و غیردولتـی نسـبت به این موضوع حساسـیت قابـل توجهی از 
خود نشـان دهند می توان به بهبود و تقویت مشـارکت مردم در توسـعۀ منطقه و در 
نتیجـه، فقرزدایـی و توسـعۀ واقعـی و پایدار در ایالم امیدوار شـد؛ بـه عبارت دیگر، 
زمانـی می توان انتظار داشـت که در اسـتان ایـالم عموم مردم در زمینۀ مشـارکت در 
توسـعۀ منطقـه، نقش آفرینـان خوبی باشـند که نه تنهـا عوامل تأثیرگـذاری همچون: 
سـرمایۀ نهـادی، سـرمایۀ اقتصـادی، سـرمایۀ اجتماعـی و سـرمایۀ انسـانی تقویـت 
شـود؛ بلکـه شـاخص های اعتماد شـخصی و اعتماد نهـادی نیز تقویـت گردند و به 
میزانـی باالتـر از وضعیـت فعلی برسـند. اگـر چنین اتفاقی بیفتد، شـاهد مشـارکت 
سـازمان یافته و واقعـی مـردم در تسـهیل و عملی شـدن فرایند پیشـرفت و آبادانی با 
تکیـه بـر رویکرد توسـعۀ مشـارکتی خواهیم بود؛ بـه تعبیر دیگر، هنگامی احسـاس 
مسـئولیت، توجـه و همـت مردم سـاکن اسـتان می تواند در توسـعۀ مشـارکتی ایالم 
مؤثـر باشـد که مدیـران و تصمیم گیـران نهادهای دولتـی و غیردولتی اسـتان، تالش 
بـرای بـاال بـردن اعتماد نهادی سـازمان ها و مؤسسـات تحت امر خود را بخشـی از 
رسـالت و هـدف راهبردی توسـعۀ مشـارکتی اسـتان ایالم به شـمار بیاورنـد. نتیجۀ 
کلـی ایـن پژوهـش را می تـوان چنین بیان کـرد: نقطۀ ثقـل و کانون گفتمان توسـعۀ 
مشـارکتی ایالم، رویه ای شـدن مشـارکت مردم در توسـعۀ منطقه ای و محلی اسـت؛ 
بنابرایـن گسـترش ایـن گفتمان در نظر و عمل هنگامی میسـر خواهـد بود که نکات 

ذیـل مـورد توجه قـرار گیرد:
1. ایجاد یک بستر تعاملی با اعتماد باال بین نهادهای دولتی و غیردولتی؛ 

2. کاهـش تضادهـا و چالش هـای طایفـه ای و قبیلـه ای پیـش روی طرح هـای 
اسـتان؛ در  محرومیت زدایـی 

3. حفـظ و توسـعۀ شـبکۀ روابـط اجتماعی میـان مردم بـا تکیه بر اعتمادسـازی 
اجتماعـی و بهبـود عملکـرد گروه هـا، اقشـار، صنف هـا و ادارات محلی.
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منابع و مآخذ
الف( فارسی

- اکبري، امین؛ )1383(، نقش سـرمایۀ اجتماعي در مشـارکت؛ بررسـي تأثیر سرمایۀ 
اجتماعـي بـر مشـارکت سیاسـي و اجتماعي، پایان نامۀ کارشناسـي ارشـد، دانشـگاه 

علوم اجتماعـي تهران.
- امیرکافـي، مهـدي؛ )1380(، »اعتمـاد اجتماعـي و عوامـل مؤثـر بـر آن«، نمایـۀ 

پژوهشـي، شـمارۀ 18، وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي.
- ازکیـا ، مصطفـي؛ )1374(، مقدمـه اي بر جامعه شناسـي توسـعۀ روسـتایي، تهران: 

اطالعات.
- انعـام، راحلـه؛ )1380(، بررسـي اعتماد بین شـخصي در بین روسـتاییان شـهریار، 

پایان نامۀ کارشناسـي ارشـد، دانشـگاه الزهرا.
- بخشـی، قدیر؛ )1389(، تبیین جامعه شـناختی اعتماد شـهروندان تهرانی به پلیس، 

پایان نامۀ کارشناسـی ارشد، دانشـگاه تربیت مدرس.
- پورافـکاري، نصـراهلل؛ )1383(، »نزاع هاي جمعي محلـي«، مجموعه مقاالت اولین 
همایـش ملـي طرح مسـائل جامعه شناسـي ایـران، تهران: انتشـارات دانشـگاه عالمه 

طباطبایي.
-توسـلی، غالم عبـاس؛ )1382(، مشـارکت اجتماعـی در شـرایط آنومیـک، تهـران: 

تهران. دانشـگاه 
- چلبی، مسعود؛ )1385(، نظم اجتماعی، تهران: نی. 

- رهنمـا، مجیـد؛ )1377(، نگاهـی نو به مفاهیم توسـعه )مشـارکت(، ترجمۀ فریده 
فرهـی و وحید بزرگی، تهـران: مرکز.

- روشـه، گـی؛ )1376(، جامعه شناسـی تالکـوت پارسـونر، ترجمـۀ عبدالحسـین 
نیک گوهـر، تهـران: تبیـان. 

- زتومـکا، پیوتـر؛ )1386( اعتمـاد نظریۀ جامعه شـناختی، ترجمـۀ غالمرضا غفاری، 
تهران: شـیرازه. 

- سـعیدی، محمدرضـا؛ )1382(، درآمـدی بـر مشـارکت مردمـی و سـازمان های 
غیردولتـی، تهـران: سـمت. 

- عبـاس زاده، محمـد؛ )1387(، بررسـی عوامـل مؤثـر بـر مشـارکت شـهروندان در 
امـور شـهری )مـورد مطالعـه: شـهر اصفهـان(، پایان نامـۀ دکتـرای جامعه شناسـی، 
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اصفهان. دانشـگاه 
- عظیمـی هاشـمی، مـژگان؛ )1387(، »بررسـی رابطـۀ اعتماد اجتماعی و سـوگیری 

عام گرایانـه در تعامـالت اجتماعـی«، نمایۀ پژوهش، شـمارۀ 18.
- عنبـری، موسـی؛ )1390(، جامعه شناسـی توسـعه: از اقتصـاد تـا فرهنـگ، تهـران: 

. سمت
- غفـاری، غالمرضـا و محسـن نیـازی؛ )1386(، جامعه شناسـی مشـارکت، تهـران: 

نزدیک. 
بـر  مؤثـر  فرهنگـی  و  اجتماعـی  عوامـل  تبییـن   ،)1380( -------------؛   -
مشـارکت اجتماعـی- اقتصادی سـازمان یافته روسـتاییان بـه عنـوان مکانیزمی  برای 
توسـعۀ روسـتایی در ایـران )مطالعـۀ مـوردی: روسـتاهای شـهر کاشـان(، پایان نامۀ 

دکتـرا، دانشـگاه تهران.
تهـران:  انتظامـی،  امنیـت  و  اجتماعـی  سـرمایۀ   ،)1393( -------------؛   -
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