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چکیده
سـازمانهای مردمنهـاد نظـام پنهان ارتقای سلامت جامعه به شـمار میروند .این سـازمانهای
داوطلـب ،مسـتقل از دولـت و در عین غیرانتفاعی بودن در خدمت مردم هسـتند؛ به همین دلیل
صـدای مـردم نامیـده میشـوند .پژوهش حاضـر با هدف بررسـی رابطـۀ بین اعتمـاد اجتماعی
و مشـارکت اجتماعـی بـا رفتـار دموکراتیـک اعضـای سـازمانهای مردمنهـاد در خانـواده در
اسـتان ایلام انجـام شـد .روش تحقيـق ،پيمايشـی بـود و جامعـۀ آمـاري آن را اعضـای متأهل
سـازمانهای مردمنهـاد اسـتان ایلام با جمعيـت  5250نفر تشـکیل میدادند .بر اسـاس فرمول
کوکـران  381نفـر از اعضـای سـازمانها بـه عنـوان نمونه تعیین شـد و با توجه به مشـخصات
جامعـه ،روش نمونهگيـري در ایـن پژوهـش ،خوشـهاي چنـد مرحلـهاي انتخـاب گردیـد .بـه
منظـور تعييـن پايايـي از ضريـب آلفای كرونباخ اسـتفاده شـد کـه ضريب حاصل بـراي تمامي
بخشهـاي پرسشـنامه بـاالي  80درصـد محاسـبه گرديـد .يافتههـای تحقیـق حاكـي از رابطۀ
مثبـت و معنـادار بيـن متغيرهاي تحقيـق؛ يعني اعتماد اجتماعی ،مشـارکت اجتماعی ،جنسـیت،
وضعیـت شـغلی ،مـدت عضویت در سـازمانهای مردمنهاد ،سـن ،خاسـتگاه (محل سـکونت)
و رفتـار دموکراتیـک در خانـواده اسـت و تنهـا بین متغیـر تحصیلات و رفتـار دموکراتیک ،به
جهـت داشـتن بـار معنایـی منفی بعضـی از گویههـا ،ارتباط منفـی و معناداری وجـود دارد.
واژگان كليدي :سازمانهای مردمنهاد ،رفتار دموکراتیک ،اعتماد ،مشارکت.
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مقدمه و بیان مسئله
سـازمانهای مردمنهـاد بـه عنوان سـازمانهای غیررسـمی در هر نظـام اجتماعی ،با
هـدف جلـب مشـارکت مردمـی در تعیین سرنوشـت خـود از طریق توانمندسـازی
در ابعـاد اجتماعـی ،اقتصـادی ،فرهنگـی و سیاسـی میتواننـد نقـش مؤثـری ایفـا
کننـد .مشـارکت چنیـن سـازمانهایی در توسـعۀ اجتماعمحـور بـه عنوان سـازمانی
داوطلبانـه و غیرانتفاعـی ،حکایت از پیدایش تمرکززدایی ،تفویض اختیار در سـطح
تصمیمگیـری و مدیریـت محلـی دارد کـه در نهایـت بـه حـذف دیوانسـاالری ملی
میانجامـد (فیروزآبـادی و جعفـری .)154 :1395 ،اهمیـت سـازمانهای مردمنهـاد
در ایـن اسـت کـه افـراد بـا رغبـت جهـت مشـارکت در فعالیتهـای اجتماعی در
آن عضـو میشـوند .امـروزه بـا توجه بـه بـروز رفتارهـای خشـونتآمیز در جامعه و
خانـواده ،یکـی از مباحـث مهم جامعهشناسـی توجـه بـه دوام و فروپاشـی خانواده
میباشـد .بـا وجـود دگرگونیهـای 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 تحصیلات ،ارتباطـات رسـانهای و
اینترنتـی و آگاهـی سیاسـی و اجتماعـی شـاهد گسـترش روزافـزون سـازمانهای
مردمنهـاد در ایـران هسـتیم( .قراملکـی احـد .)62 :1388 ،بسـتر اصلـی فعالیت این
سـازمانها ارزشـمندی تعـاون و همیـاری ،خیرخواهـی و نیکـوکاری و هدایـت
حرفههـای مختلـف بـوده و آموزههـای دینـی در قـرآن و روایـات زمینهسـاز عمدۀ
ترغیـب تشـکلهای غیررسـمی و غیرانتفاعـی در دورههـای اخیر به شـمار میرفته
اسـت .سـازمانهای مردمنهـاد در ایران باسـتان سـابقهای دیرینـه دارد و فعالیتهای
انجمنهـای سـلفی در دورۀ جدیـد توانسـت ایـران را از بحـران مغـول عبـور دهد
(نمـازی.)58 :1386 ،
خانواده ،نهادی اسـت که از جایگاه رفیعی در حیات اجتماعي برخوردار اسـت؛
چراكـه از يـك سـو ،نخسـتين گروهـي اسـت كـه از آن برمیخیزیـم و در آن با دنيا
آشـنا میشـویم و از سـوي ديگر ،بيشـترين تأثير را بر كودك در دوران اوليۀ حيات
ميگـذارد و ايـن تأثيـر تـا پايـان حيـات پايايـي دارد .ضمـن آنكه هرگـز جامعهاي
از روزنـۀ حيـات اجتماعـي به سلامت دسـت نمييابد ،مگـر آنكـه از خانوادههايي
سـالم برخـوردار باشـد .افرادي فعـال در اجتماع ،بـا توجه به نوع تربيـت خانوادگي
حضـور متفاوتـي در عرصههـاي مشـاركتي دارند كه نشـاندهندۀ جايـگاه تأثيرگذار
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خانـواده در ايـن مقولـه اسـت؛ لـذا روابـط افـراد در درون خانوادههـا بـر نگـرش
آنهـا تأثیـر ميگـذارد (سـاروخانی و دودمـان .)108 :1389 ،گیدنـز در نمایـی کلی،
ویژگیهـای خانـوادۀ دموکراتیـک را چنین برمیشـمارد« :برابری عاطفی و جنسـی،
حقـوق و مسـئولیتهای متقابـل در روابط ،انجام وظایف مشـترک پـدری و مادری،
قراردادهـای مادامالعمـر میـان والدیـن و فرزنـدان ،اقتـدار توافقشـده نسـبت بـه
کـودکان ،تعهـدات کـودکان نسـبت بـه پـدر و مـادر و خانـوادۀ از نظـر اجتماعـی
ادغامشـده؛ بنابرایـن بـا توجـه به اینکـه نهاد خانـواده در ایران سـنتی و پدرسـاالانه
اسـت ،سـازمانهای مردمنهـاد بـه عنـوان بخشـی از جامعـۀ مدنـی در ایجـاد رفتار
دموکراتیـک در خانـواده تأثیرگذارنـد و افرادی کـه در NGOها عضویـت دارند ،بر
اسـاس آموختههـای مدنـی و فرهنگـی ،رفتـار دمکراتیـک را یـاد خواهنـد گرفت»
(گیدنـز .)325 :1387 ،اعتمـاد اجتماعـی و مشـارکت اجتماعـی از مفاهیـم کلیـدی
جامعهشناسـی هسـتند؛ اعتمـاد اجتماعـی اولیـن جـزء سـرمایۀ اجتماعی اسـت که
بـه نـوع ارتبـاط بیـن افـراد مربـوط میشـود (موسـوی )75 :1385 ،و حافـظ نظـم
و یکپارچگـی اجتماعـی اسـت .بـدون وجـود درجـهای از اعتمـاد میان کنشـگران،
بقـا و دوام نظـام اجتماعـی در چارچوبـی مطلوب و منسـجم مقدور نیسـت؛ از این
رو ،انسـجام و یکپارچگـی جامعـه و گروههـای اجتماعـی تـا حـدّ زیادی بـه میزان
اعتمـادی وابسـته اسـت کـه در میـان کنشـگران اجتماعـی وجـود دارد (شـارعپور،
 .)104 :1380از نظـر زتومـكا ،فرهنـگ اعتمـاد ،بيـش از هـر نظـام سياسـي ديگـر،
در نظـام دموكراتيـك محقـق ميگـردد و در ايـن نظـام عمدتـ ًا بـر پايـۀ دو معيـار
«پاسـخگويي» و «تعهـد و التزام پيشـين» بنيان گذاشـته ميشـود .میتوان 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 میشـود،
شـرکت میکننـد .نمـود عینـی چنیـن مشـارکتی ،نهادهـای مشـارکتی همچـون:
انجمنهـا ،گروههـا ،سـازمانهای غیردولتـی و  ...هسـتند (دهقان و غفـاری:1384 ،
)68؛ بنابرایـن میتـوان گفـت کـه اعتمـاد نتیجـۀ کنشهـای اجتماعـی موجـود در
گروههـا ،انجمنهـا و فعالیتهـای اجتماعـی اسـت؛ از ایـن رو میتـوان 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 سـازمانهای
غیردولتـی و انجمنهـای داوطلبانـه از جملـه پیامدهایی هسـتند که میتـوان انتظار
داشـت در شـرایط وجـود اعتمـاد اجتماعی بـاال ،زمینۀ مناسـبتری بـرای تحقق پیدا
کننـد .اگـر ایـن اعتمـاد از حـدّ فـردی به سـطح اجتماعـی انتقـال یابد ،سـرمایهای
بـاارزش تلقـی میشـود کـه موجـب پایین آمـدن هزینۀ برهـم کنشهـای اجتماعی
و اقتصـادی و اقدامـات مرتبـط بـا آن میگردد (علیپـور و همـکاران.)110 :1388 ،
معیارهـای دموکراسـی در خانـواده به طرز شـگفتانگیزی به معیارهای دموکراسـی
در جامعـه نزدیـک هسـتند .دموکراتیـزه کـردن در زمینۀ خانـواده به مفهـوم برابری،
احترام متقابل ،اسـتقالل ،تصمیمگیری 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 نمیتواند به رشـد و بالندگی دسـت یابد؛ لـذا به نظر
میرسـد وجـود سـازمانهای مردمنهـاد میتوانـد گامـی مثبـت در جهـت کاهـش
آسـیبهای رفتـاری در درون خانـواده باشـد؛ همچنیـن بـه نظـر میرسـد 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 سـازمانهای
مردمنهـاد تـا چـه حـدی میتواننـد زمینهسـاز بـروز رفتـار دموکراتیـک در خانواده
(کانـون پیشـگیری از آسـیبهای اجتماعی) باشـند؟
فرضیههای پژوهش
بیـن جنسـیت اعضای سـازمانهای مردمنهاد و رفتـار دموکراتیـک در خانوادهارتباط معنـادار وجود دارد.
بیـن میـزان تحصیالت اعضـای سـازمانهای مردمنهاد و رفتـار دموکراتیک درخانـواده ارتباط معنـادار وجود دارد.
بیـن شـغل اعضـای سـازمانهای مردمنهـاد و رفتـار دموکراتیـک در خانـوادهارتبـاط معنادار وجـود دارد.
بیـن مـدت عضویـت اعضـای سـازمانهای مردمنهـاد و رفتـار دموکراتیک درخانـواده ارتباط معنادار وجـود دارد.
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بیـن سـن اعضـای سـازمانهای مردمنهـاد و رفتـار دموکراتیـک در خانـوادهرابطـۀ معنـادار وجـود دارد.
بیـن خاسـتگاه (محـل سـکونت) اعضـای سـازمانهای مردمنهـاد و رفتـاردموکراتیـک در خانـواده ارتبـاط معنـادار وجـود دارد.
بیـن میزان اعتماد اجتماعی اعضای سـازمانهای مردمنهـاد و رفتار دموکراتیکدر خانـواده رابطۀ معنادار وجود دارد.
بیـن میـزان مشـارکت اجتماعـی اعضـای سـازمانهای مردمنهـاد و رفتـاردموکراتیـک در خانـواده رابطـۀ معنـادار وجـود دارد.
پیشینۀ تحقیق
عباسـی اسـفجیر و همـکاران ( )1395در 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 خانوادههـای بـا سـاختار متقـارن
(دموکراتیـک) ،مشـارکت اجتماعـی در هـر دو بعـد عینـی و ذهنـی رابطـۀ مثبت و
معنـادار دارد؛ در حالـی کـه در خانوادههای با سـاختار قدرت نامتقارن (اسـتبدادی)،
مشـارکت اجتماعـی در هـر دو بعـد عینـی و ذهنی ارتبـاط منفی معنـاداری دارد.
وحيدا و نيازي ( )1383در تحقیقی با عنوان «تأملي در مورد رابطۀ بين سـاختار
خانـواده و مشـاركت اجتماعـي در شـهر كاشـان» بـه ایـن نتایـج دسـت یافتنـد كه
بيـن ميـزان اقناعگرايي و ميزان اسـتبدادگرايي خانـواده با ميزان مشـاركت اجتماعي
رابطـۀ معنـادار وجود دارد و همبسـتگي بين دو متغير مثبت اسـت؛ يعنـي با افزايش
ميـزان اقناعگرايـي خانـواده ،مشـاركت اجتماعي نيـز افزايش پيدا ميكنـد؛ همچنين
همبسـتگي بين ميزان اسـتبدادگرايي و ميزان مشـاركت اجتماعي منفي اسـت؛ يعني
بـا افزايـش ميزان اسـتبدادگرايي خانواده ،ميزان مشـاركت اجتماعـي كاهش مييابد.
زارع شـاهآبادی و نوریـان نجـف ( )1391در 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 مییابد.
حمـدي آهنـگ ( )1391در تحقیقـی بـا عنـوان «بررسـي سـاختار توزيع قدرت
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در خانـواده و تأثيـر آن بـر ميزان مشـاركت اجتماعي در مناطق روسـتايي و شـهري
آمـل» بـه ایـن نتیجه دسـت یافت کـه تفـاوت ميانگين مشـاركت اجتماعي رسـمي
و غيررسـمي در شـهر و روسـتا و در بيـن متأهلان و مجـردان معنادار اسـت .ميزان
مشـاركت اجتماعـي رسـمي در شـهر بيشـتر از روستاسـت و مـردان بيشـتر از زنان
مشـاركت اجتماعـي از نـوع رسـمي دارنـد؛ همچنين ميانگيـن مشـاركت اجتماعي
رسـمي در بين مردان بیشـتر از زنان اسـت؛ در حالي كه ميانگين مشـاركت اجتماعي
غيررسـمي در بيـن زنـان و مـردان ،تفاوت معنـاداري نـدارد .بيـن دموكراتيك بودن
خانواده و اسـتبدادگرا بودن خانواده با ميزان مشـاركت اجتماعي رسمي و غيررسمي
رابطـۀ معنـاداري وجود دارد .دموكراتيك بـودن خانواده و نحوۀ اجتماعي شـدن نیز
بـه ترتيـب ،بيشـترين تأثير را بر مشـاركت اجتماعـي دارند.
میرزایـی ( )1395در 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 ( )1391در 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 حـدّ 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 ( )1388میـزان 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 مؤلفههـای سـهیم شـدن ،حسـن
ظـن و همـکاری در میان دانشـجویان ضعیف اسـت و سـطح مؤلفههـای صراحت،
دموکراتیـک بـودن روابـط چهـره به چهـره ،صداقـت ،دیگرخواهی ،پاسـخگویی و
مسـئولیت و شـفافیت در عملکـرد ،در حـدّ مطلوب قـرار دارد.
رایسـر 1و همـکاران ( )2001در تحقیقـی با عنوان «رابطـۀ بین اعتماد تعمیمیافته
بـا رشـد اقتصـادی» به این نتیجه دسـت یافتنـد که هرچـه اعتماد تعمیمیافته بیشـتر
1. Raiser
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باشـد ،مشـارکت مدنی هم بیشتر میشـود .اعتماد و مشـارکت هم بر رشد اقتصادی
اثر میگذارند.
2
آندريـن )1985( 1و گمسـون ( )1987بـا الهـام از ديـدگاه دارندروف معتقدند
کـه در جوامـع جهـان سـوم كـه از پتانسـيل و ظرفيـت تنـشزاي بااليي برخـوردار
اسـت ،ايجـاد نهادهـا ،سـازمانهاي واسـط و مشـاركتجو مثـل تشـكلهاي مردمي،
سـازمانها ،انجمنهـا و احـزاب و شـوراهاي محلـي ميتوانـد از بـروز تضادهـاي
انباشتهشـده و افسارگسـيخته در جامعـه جلوگيـري کنـد و علاوه بـر آن ،عالقـه و
ش آحـاد جامعـه را به شـركت در امور سياسـي  -اجتماعي تقويـت نماید و از
گرايـ 
طريـق آن تعارضـات فشـرده و افسارگسـيخته را بهويـژه در ميان قشـر جـوان مهار
و كنتـرل کند.
3
سـيكوگناني و ديگـران ( )2011در تحقیقـی با عنوان «تفاوتهاي جنسـيتي در
مشـاركت و درگيريهـاي سياسـي جوانـان :نقـش والديـن و مشـاركت اجتماعي و
مدنـي جوانـان» به بررسـي مشـاركت اجتماعـي و سياسـي جوانان به عنـوان عاملي
در توسـعۀ سياسـي و اجتماعي با تأكيد بر نقش جنسـيت و نقش والدين پرداختند.
نتايج اين تحقيق نشـان داد كه شـكاف جنسـيتي در جهت عالیق سياسـي و استفاده
از اينترنـت بـراي مشـاركت سياسـي تأثيـر چندانـي بـر فعاليـت سياسـي و عاليـق
حزبـي نـدارد .مشـاركت و درگيـري سياسـي و اجتماعـي جوانـان (بهويـژه در بين
دختران) از مشـاركت والدينشـان و مشـاركت مدني و اجتماعي همسـاالن (بهويژه
در بين پسـران) تأثيـر مي-پذيرد.
اسلانر و بـراون )2003( 4در پژوهشـی بـا عنوان «نابرابری ،اعتماد و مشـارکت
مدنـی» بـا اسـتفاده از دادههـای ایالتی آمریـکا در دهههـای  1980 ،1970و  1990به
بررسـی علل مشـارکت افـراد در اجتماعات مدنـی پرداختند و به نتیجه رسـیدند که
نابرابـری ،موجـب بیاعتمادی میشـود و عمدتـ ًا به صورت غیرمسـتقیم و از طریق
اعتمـاد بـر مشـارکت اثر میگـذارد .یافتههـای پژوهش آنان نشـان داد کـه نابرابری،
موجـب کاهـش اعتماد تعمیمیافتـه میشـود و قویترین تعیینکنندۀ آن اسـت.
1. Andrain
2. Gomson
3.Cicognani
4. Uslaner & Brown
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نقد و بررسی

جدول ( .)1بررسی نقاط قوت و نقاط ضعف تحقیقات پیشین و مقایسه با تحقیق حاضر

تحقیقات
پیشین

نقاط قوت

نقاط
ضعف

عباسـی اسـفجیر و همـکاران ( ،)1395وحيـدا و نيـازي ( ،)1383زارع شـاهآبادی و نوریـان
نجـف ( ،)1391احمـدي آهنـگ ( ،)1391میرزایـی ( ،)1395کیاکجوری و افراسـیابی (،)1391
آراسـته و رزقـی شیرسـوار ( ،)1388رایسـر و همـکاران ( ،)2001آندريـن ( ،)1985گمسـون
( ،)1987سـيكوگناني و ديگـران ( )2011و اسلانر و بـراون (.)2003
بـه نظـر میرسـد اینکـه بـروز رفتارهـا و نگرشهـای دموکراتیـک در سـه بعـد سـاختارتوزیـع قـدرت در خانوادههـا ،دموكراتيـك بـودن خانواده و نحـوۀ اجتماعي شـدن فرزندان
بـر مشـاركت اجتماعـي افـراد خانـواده تأثیرگـذار اسـت ،میتوانـد بهتریـن نقطـۀ قـوت
پژوهشهـای عباسـی اسـفجیر و همـکاران ،وحیـدا و همـکاران و احمـدی آهنـگ باشـد.
از آنجـا کـه در تحقیقات زارع شـاهآبادی و نوریـان نجف ( ،)1391کیاکجوری و افراسـیابی( ،)1391آراسـته و رزقـی شیرسـوار ( ،)1388رایسـر و همـکاران ( ،)2001سـيكوگناني
و ديگـران ( )2011و اسلانر و بـراون ( )2003بـه بررسـی همزمـان اعتمـاد اجتماعـی و
مشـارکت اجتماعـی کـه از ضروریـات رفتـار دموکراتیـک در جامعه هسـتند ،پرداختهشـده
اسـت و آنهـا دریافتهانـد کـه هرچـه اعتمـاد تعمیمیافتـه بیشـتر باشـد ،مشـارکت مدنـی هم
بیشـتر میشـود ،گامـی مثبـت در جهـت افزایـش مشـارکت اجتماعی برداشـته شـده اسـت.
اندریـن و گمسـون در تحقیقـات خویـش به پتانسـیل و ظرفیت تنشزایی باالی کشـورهایجهـان سـوم اشـاره کـرده و ایجاد نهادها و سـازمانهای مردمنهـاد و شـوراهای محلی را در
کنتـرل و جلوگیـری از تنشهـا مؤثـر دانسـتهاند .به نظر میرسـد کشـورهای جهان سـوم از
ظرفیـت مشـارکت و تصمیمگیریهـای جمعی بسـیار باالی ایلـی قبیلهای برخودار هسـتند
کـه ایـن عامـل خـود میتوانـد گام مثبتی در جهـت کاهش تنشهـا و آسـیبهای اجتماعی
در بیـن جوامـع باشـد و اینکـه دولـت و نهادهـای سیاسـی میتواننـد زمینههـای جـذب و
گرایـش جوانـان را بـه فعالیتهـای جمعـی و مشـارکت در امـور اجتماعـی فراهـم آورند،
میتوانـد گام بسـیار مؤثـری در زمینـۀ کاهش تنشـهای اجتماعی باشـد.
از آن نظـر کـه عباسـی اسـفجیر و همـکاران ،وحیـدا و همـکاران و احمـدی آهنـگ درتحقیقـات خـود ،سـاختار قـدرت اسـتبدادی را تنهـا عامـل بازدارنـده در راه رسـیدن بـه
مشـارکت اجتماعـی دانسـته و از سـایر عوامـل چشمپوشـی کردهانـد میتوانـد از نقـاط
ضعـف تحقیـق آنـان باشـد.
در تحقیقـات زارع شـاهآبادی و نوریـان نجـف ( ،)1391کیاکجـوری و افراسـیابی (،)1391آراسـته و رزقـی شیرسـوار ( ،)1388رایسـر و همـکاران ( ،)2001سـيكوگناني و ديگـران
( )2011و اسلانر و بـراون ( )2003بـه بررسـی تأثیـر عوامـل زمینهـای (سـن ،پایـگاه
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
ا ست .
اندریـن و گمسـون در تحقیـق خـود بـه نقـش و کارآمـدی اداری و میـزان پاسـخگویی بـهنیازهـای شـهروندان اشـاره کـرده و این عامل را به عامل فرهنگی و شـرایط ویـژۀ اقتصادی،
اجتماعـی متفـاوت ایـن حوزه نسـبت دادهاند .آنها بـه عوامـل تأثیرگذار در بـروز رفتارهای
انسـانی (تحصیلات ،اشـتغال ،درآمد و  )...کـه میتوانند مهمترین عوامـل تأثیرگذار در بروز
مشـارکتهای اجتماعـی باشـند ،هیچگونه اشـارهای نکردهانـد و تکعاملی (عامـل فرهنگی)
دانسـتن کارآمـدی و غیرکارآمـدی حکومتهـای منطقـه از نقاط ضعف تحقیق آنهاسـت.
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نقـاط قـوت و ضعـف (تهدیدهـا و فرصتهـا) تحقیق حاضر را در مقایسـه با تحقیقات پیشـین
کـه اکثـرا ً از فقـدان تناسـب فرهنگـی ،ارتباطـات ضعیف سـازمانی ،عـدم اعتماد اجتماعـی و ...
بحـث کردهانـد ،بـا نظـر بـه بافـت فرهنگـی -قبیلـهای و جـو حاکـم بـر منطقـه و جـدی بودن
فعالیتهـای بشردوسـتانه ،میتـوان بدیـن گونـه مطـرح نمـود :بـا عنایـت بـه عنـوان تحقیق و
لـزوم بررسـی موضـوع از نظـر اعضای سـازمانهای مردمنهـاد (مـرد و زن دارای همسـر) قطع ًا
میتـوان گفـت تعـادل و تـوازن در پاسـخگویی و مقایسـۀ اختالف یـا اتفاق نظر بیـن اعضا گام
مثبتـی در تعمیـم دادههـا و عدالـت توزیعی در اعالم 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 مصاحبهگـر بومـی اسـتفاده شـود کـه ایـن امـر میتوانـد در
پاسـخگویی صادقانـه مؤثر باشـد .عـدم حمایت و همراهی جـدی بعضی از متولیان و مسـئوالن
در حـوزۀ سـازمانهای مردمنهـاد؛ بهویـژه در زمینـۀ مسـاعدت به محققـان و فعـاالن این حوزه،
از نقـاط ضعـف در جمـعآوری دادههـای تحقیـق و زمانبـر بـودن آن اسـت .عـدم فعالیتهـای
پژوهشـی مشـابه در سـطح اسـتان ،کمبود و فقـر منابع و کتب درسـی در زمینـۀ موضوع تحقیق
از دیگـر ضعفهـای پژوهـش اسـت که این خـود باعث سـرخوردگی محقق و اتلاف 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 میشـود:

مقایسۀ
تحقیق
حاضر با • •نقاط مثبت
.1بعضی از سـازمانهای مردمنهاد در سـطح اسـتان و در مقاطع زمانی مختلف و مناسـبتهای
پژوهشهای
ویـژه ،بـه برگـزاری کارگاههـای تخصصـی (بهویـژه در حـوزۀ مبـارزه با مـواد مخـدر) اقدام
پیشین و
میکننـد کـه ایـن امـر ضمـن ارتقـای سـطح آگاهـی ،تبـادل تجربـه و ایجـاد انگیـزه ،زمینـۀ
با
تفاوت آن
مشـارکت بیـن سـازمانها را فراهـم میکنـد و فرصتـی را بـه دسـت میدهد تا بـه جمعآوری
آنها و جنبۀ
اطالعـات بـرای انجام پژوهـش پرداخت.
نوآوری
 .2وجـود تعامـل مسـتمر و همـکاری کارشناسـان سـتادی حـوزۀ مشـارکت بـا کارشناسـان
بودن آن
اسـتان و اعضـای بعضـی از سـازمانها ،اسـتفاده از فرصـت پیشآمـده ،انعطافپذیـری جهت
پاسـخگویی و ارجـاع بـه موقـع بـه محلهـای ذیربـط در خصـوص موضوعـات مرتبـط ،از
جملـه نقـاط قوت اسـت.
 .3تنـوع و گسـتردگی حـوزۀ فعالیـت ایـن سـازمانها باعث میشـود که در صـورت نگرفتن
پاسـخ صحیـح از یـک حـوزه بتـوان به سـایر حوزههـای مرتبـط و دیگـر سـازمانها مراجعه
نمود.

• •نقاط ضعف
 .1عـدم اقـدام عملـی بعضـی از حوزههـا در مناطـق آسـیبدیده و حاشیهنشـین و ضعـف در
گـردآوری مطالـب مورد نیـاز تحقیق؛
.2عـدم ارائـۀ اطلات الزم در بعضـی از سـازمانها از سـوی مسـئوالن و اعضـا ،بـه جهـت
حساسـیت بیـش از حـد و تفـاوت دیـدگاه در زمینـۀ پژوهـش؛
 .3وابسـتگی بیـش از حـدّ سـازمانهای مردمنهـاد بـه مؤسسـان و سـازمانهای ارائهدهنـدۀ
مجـوز پروانهسـاخت و عـدم اسـتقالل جهت پاسـخگویی بـه سـؤاالت تحقیـق و ممانعت از
ارائۀ اطالعـات الزم.
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مبانی نظری پژوهش
اغلـب نظریههـا رابطـۀ متغيرهـاي تحقيـق را كمابيـش تحليـل كردهانـد؛ امـا ضمن
وجـود امتيـازات ويـژه در هـر يـك از آنهـا ،به بـاور مـا هيچكـدام از آن نظریهها به
انـدازۀ نظریـۀ اجیل پارسـونز که کنش اجتماعـی را مدّ نظر قرار داده اسـت ،به طور
جامـع قـادر بـه تبيين رابطۀ متغيرها نيسـتند؛ از اين رو ،در اين پژوهش سـعي شـده
اسـت بـا محـور قـرار دادن ايـن نظریههـا ،فرضيههـای مورد بحـث با الهـام از مدل
اجیـل پارسـونز مورد سـنجش تجربي قـرار گیرد.
تالكـوت پارسـونز موضـوع مطالعـۀ جامعهشناسـي را كنـش اجتماعـي ميدانـد
(روشـه .)92 :1376 ،از ديدگاه او كنشـگران اجتماعي فقط اشـخاص نيسـتند؛ بلكه
گروههـاي اجتماعـي ،اجتماعات محلـي و غيره نيز هسـتند؛ بنابرايـن ميتوان كنش
پارسـونزي را در همـۀ سـطوح و واقعيتهـاي اجتماعي بـه كار برد.
بـه نظـر او هـر جامعـه بـه مثابه يك نظـام اجتماعي كل اسـت كـه در دو محيط
اجتماعي و مادي تقسـيمبندي شـده اسـت؛ محيط اجتماعي شـامل سـه خردهنظام
فرهنگـي ،اجتماعـي و شـخصيتي اسـت و محيـط مـادي بـه خردهنظـام انـدامواره
مربـوط ميشـود .ايـن چهـار خردهنظام با وجـود اينكـه در تعامل مسـتمر و متقابل
بـا هـم هسـتند و انـرژي و اطالعـات را به هم ميرسـانند؛ امـا وظايـف متفاوتي را
دنبـال ميکننـد .محيط فرهنگي ،ارزشـها و هنجارهـا؛ محيط اجتماعي ،كنشـگران و
تعامـل آنهـا؛ محيـط شـخصيتي ،اهـداف مورد نظـر كنشـگر و محيط مـادي ،انرژي
نظـام را در بـر ميگيرد (قاسـمی و رضایـی.)16 :1393 ،
از تعامـل كنشـگران بـا اسـتعانت از نظـام فرهنگـي پديـدۀ نهادينهشـدن شـكل
ميگيـرد؛ آنـگاه بـا ملكـۀ ذهـن شـدن قواعـد جامعه (كـه در اينجـا شـناخت رفتار
دموکراتیـک و میـزان دارا بـودن اعضای سـازمانها از اینگونه رفتارها) ،شـكلگيري
شـخصيت در معنـاي عـام آن در بيـن كنشـگران محقـق ميشـود؛ سـپس در تعامل
خردهسيسـتمها ،برونـداد شـخصيتي شـكل میگیـرد كـه ايـن برونـداد از دو حالت
خارج نیسـت :يا اين قواعد جامعه ملكۀ ذهن شـده اسـت و افراد رفتار دموکراتیک
دارنـد يـا اينكـه اين قواعد هنـوز ملكه ذهن نشـدهاند؛ در صورت ملكۀ ذهن شـدن
ايـن قواعـد (دموکراتیـک بـودن) دو نـوع رفتـار در خانواده شـکل خواهـد گرفت:
يـك رفتـار مربوط به آن فرد از خانواده اسـت که عضو سـازمان میباشـد و ديگري
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مربـوط سـایر اعضای خانواده (بهویژه همسـر) اسـت كـه بايد مطابق شـاخصههای
رفتـار دموکراتیـک عمـل نماينـد؛ يعنـي چنانچـه اعضـای سـازمان شـاخصهای
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 ،ميتوان شـاهد دموکراتیـک بودن رفتار اعضای سـازمانهای
مردمنهـاد بـه معنـی واقعـی و موفقیت ایـن سـازمانها بود.
گـود )121 :1990( 1معتقـد اسـت که انسـان باید مهارتهـای اجتماعی و آداب
و رسـوم ویـژهای را یـاد بگیرد .خانـواده نیز وظیفـه دارد آنچه را که جامعه از نسـل
جـوان تقاضـا میکنـد ،بـه کـودک 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 میدانـد .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؛  )2همانندسـازی؛  )3اقتدار شناختهشـده؛
 )4پایـداری؛  )5آزادی؛  )6برقـراری ارتبـاط بـا ارائـۀ توضیح و دلیـل؛  )7مجازات.
بـه اعتقـاد كالينـز ،اصطلاح قدرت در خانـواده اغلب به اين صورت بررسـي شـده
اسـت كه چه كسـي بيشـترين تأثيـر را بر تصميمـات خانـواده ميگذارد؟ بـه اعتقاد
وي اغلـب افـرادي كـه در سـازمانهاي بيرونـي مشـاركت دارنـد و برخـي از زنانی
کـه در سـازمانهاي مدنـي ،كلوپها ،كليسـاها يا ديگر سـازمانها مشـاركت فعالي
دارنـد ،در خانـه نيـز از قـدرت بيشـتري برخوردارنـد (کولتـران و کولینـز:2001 ، 2
 .)198از نظـر گيدنـز ،قابليـت اعتمـاد بـر دو نوع اسـت :يكـي ،قابليت اعتمـاد ميان
افـرادي اسـت كـه خـوب همديگـر را ميشناسـند و بـر مبنـاي آن آشـنايي طوالني
برقـرار ميکننـد؛ ایـن افـراد صالحيت الزم را بـراي قابـل اعتماد بودن بـه همديگر
ثابـت کردهانـد؛ دیگـری ،قابليـت اعتمـاد بر مبنـاي مكانيسـمهاي ازجاكننده اسـت
کـه در اينجـا نيـز اعتمادپذيـري عامل مهمـي اسـت .در برخی مقتضیـات نظامهاي
1. Sharma
2. Sharma
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انتزاعـي بـه هرگونـه روبهرويـي بـا افـراد يـا گروههايـي كـه بـه نوعي مسـئول اين
نظامهـا هسـتند ،نيـازي نیسـت؛ امـا در بيشـتر مـوارد چنيـن افـراد يـا گروههایـی
دخالـت دارنـد .گيدنز در اينجـا نقاط دسترسـيِ نظامهاي انتزاعـي را مطرح ميکند.
ايـن نقـاط ،زمينـة برخـورد پايبنديهـاي چهـرهدار و بيچهـره را فراهم ميسـازند
(گیدنـز .)120 :1380 ،از نظـر پاتنـام ارتباط مشـارکت و اعتماد ،خطی نیسـت؛ بلکه
وی بـه رابطـۀ متقابـل بیـن این عوامـل توجـه دارد« .اعتمـاد اجتماعـی ،هنجارهای
معاملـه متقابـل ،شـبکههای مشـارکت مدنـی و همـکاری موفقیتآمیـز ،یکدیگر را
تقویـت میکننـد .وجـود نهادهـای همکاریجویانـۀ کارآمـد ،مسـتلزم مهارتهـا و
اعتمـاد بیـن اشـخاص اسـت؛ امـا آن مهارتهـا و ایـن اعتمـاد نیـز به نوبـۀ خود به
وسـیلۀ همـکاری سـازمانیافته تلقیـن و تقویـت میشـوند .هنجارهـا و شـبکههای
اجتماعـی مدنـی ،بـه رفـاه اقتصـادی -اجتماعـی کمک میکننـد و به نوبـۀ خود نیز
توسـط ایـن رفـاه تقویـت میشـوند (پاتنـام .)292 :1380 ،پاتنـام همچنیـن معتقـد
اسـت کـه تلویزیون بـا اختصاص دادن اوقـات فراغت افراد به خود عم ً
ال مشـارکت
اجتماعـی و ارتباطـات اجتماعـی آنـان را کاهـش میدهـد 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 میشـود (شـاه:1998 ،
.)474
در یـک جمعبنـدی کلـی از چارچـوب نظـری میتـوان گفـت چنانچـه اعضای
سـازمانهای مردمنهـاد 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 ارزشها و هنجارها (محیط فرهنگی) مشـارکت داشـته باشـند و این
عوامـل بتواننـد زمینـۀ تعامـل و سـازگاری درونسـازمانی 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 ،قانونگرایـی و عادالنه بودن
وظایـف و وظیفهشناسـی ،عـدم خشـونت فیزیکـی و روانـی ،افزایـش حمایتهای
خانوادگـی و احتـرام متقابـل بـه عالیـق و سـلیقههای شـخصی ،اعتمـاد اجتماعی،
افزایـش فرصتهـای شـغلی و بهبود شـرایط و شـانس زندگـی ،رضایـت روانی و
ابـزاری (مـادی) از زندگـی ،ارتباط اجتماعی ،عدم انزواطلبی و گوشـهگیری و بهبود
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نگـرش نسـبت بـه توانایـی و شایسـتگی خویـش ،عـدم قدرتطلبـی و خودرایی،
آزاداندیشـی و قـدرت تصمیمگیـری ،عـدم تحقیـر و تضعیـف شـخصیت اعضـای
خانـواده تحـت تأثیـر متغیرهـای مـورد نظـر در پژوهـش حاضر (مـدت عضویت،
شـغل ،جنسـیت ،سـن ،تحصیلات و خاسـتگاه یـا محـل تولـد) در درون خانـواده
شـکل گیرنـد و ایـن امـر باعـث شـکلگیری سـرمایۀ اجتماعـی (حـوزۀ عمومـی
هابرمـاس) و اسـتقالل و رشـد زیسـت جهـان در جامعـه و در افـراد شـود؛ در این
صـورت میتـوان شـاهد رفتار دموکراتیـک در خانـواده (بهویژه بین همسـران) بود.

مدل تحلیلی پژوهش

روششناسی تحقیق
ایـن تحقیـق بـه شـیوۀ پیمایـش مقطعـی ( )Cross Sectionalاجرا شـده اسـت.
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بـا عنایـت بـه موضـوع تحقیـق ،جامعـۀ آمـاری شـامل کلیـۀ زنـان و مـردان متأهل
عضـو سـازمانهای مردمنهـاد در سـطح اسـتان ایلام به تعـداد  5250نفر میباشـد؛
بدیـن منظـور از کل سـازمانهای مذکـور ( 400مـورد) ،تعـداد  100سـازمان و از
هـر سـازمان بـرای مرکـز اسـتان بـا عنایـت بـه اینکـه در حـدود نیمـی از جمعیت
جامعـۀ آمـاری در این سـازمانها عضویـت دارند ،تعـداد  6نفر (یا بـه عبارتی برای
جمعیـت بـاالی  10نفـر تعـداد  6نفـر و جمعیـت پایینتـر از  10نفر تعـداد  3نفر)
بـه عنـوان نمونـه انتخاب شـد .برای سـایر مراکـز و شهرسـتانهای تابع نیز بـه ازای
هـر سـازمان و مرکـز ،تعـداد  3نفر به نسـبت جمعیـت حوزهها (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 سـازمانهای بعضـی از شهرسـتانها به جهت کم بـودن تعداد سـازمان و
اعضـای آنـان ادغام شـدند (جـدول )2؛ یعنـی مطابق جـدول ذیل ،از  400سـازمان
در سـطح اسـتان ،تعـداد  100سـازمان و از هـر سـازمان 6 ،نفـر بـرای مرکز اسـتان
و  3نفـر بـرای سـایر مراکـز و شهرسـتانها به عنـوان نمونـۀ نهایی انتخـاب گردید
و اطالعـات الزم بـا ابـزار پرسشـنامه بـه صورت مصاحبۀ شـخصی گردآوری شـد.
پرسشـنامۀ مـورد اسـتفاده در این تحقیق ،پرسشـنامۀ محققسـاخته بود که  8سـؤال
دموگرافیـک 28 ،سـؤال تخصصـی رفتار دموکراتیک 10 ،سـؤال اعتمـاد اجتماعی و
ال مخالـف ،مخالف ،نظری نـدارم ،موافق ،کام ً
 10سـؤال مشـارکت اجتماعـی (کام ً
ال
موافق) را شـامل میشـد.
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جدول ( .)2نحوۀ انتخاب نمونۀ آماری به تفکیک جنسیت
تعداد کل تعداد کل اعضا تعداد سازمان
شهرستان
نمونه
سازمان
مرد
زن
مرد
64
28
1572 968
115
استانداری ایالم

زن
104

168

فرمانداری ایالم

59

193

244

15

21

24

45

فرمانداری دهلران

45

85

129

11

12

21

33

فرمانداری ایوان

36

64

264

9

5

22

27

فرمانداری (دره شهر و بدره)

26

75

58

7

12

9

21

فرمانداری آبدانان

13

261

66

4

9

3

12

فرمانداری (مهران و ملکشاهی)

13

3

32

3

1

8

9

فرمانداری (چرداول و سیروان)

8

7

16

2

2

4

6

اداره کل ورزش جوانان

52

423

658

13

16

23

39

سازمان بهزیستی

33

47

85

8

10

14

24

مجموع

400

100

152

232

384

تعداد اعضای نمونه

3124 2126

مجموع

در ایـن پژوهـش بـه منظـور تعییـن حجـم نمونـه ،فرمـول کوکـران کـه یکی از
رایجتریـن روشهاسـت 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 تعيين
پايايـي از ضريـب آلفـای كرونبـاخ اسـتفاده شـد كـه ضريـب حاصل بـراي تمامي
بخشهـاي پرسشـنامه بـاالي  % 80محاسـبه گرديد.
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KMO
0/521

جدول ( .)3میزان  KMOو آزمون بارتلت

آزمون بارتلت
700 /07

سطح معناداری
./000

بـرای تعییـن مناسـب بـودن دادههـا بـرای تحلیـل عاملـی از ضریـب  KMOو
آزمـون بارتلت اسـتفاده شـد .مقـدار  KMOبرابر بـا  0/ 521و مقـدار آماره آزمون
بارتلـت برابـر  700 /07و  P=0 /000بـه دسـت آمد.
یافتههای تحقیق

••یافتههای توصیفی

جنـس 151 :نفـر بـا  39/ 6درصـد فراوانی مـرد و  230نفر بـا  60/ 4درصد فراوانی
زن میباشـد .سـطح تحصیلات :بیشـترین فراوانـی ( 52/ 5درصـد) مربـوط بـه
تحصیلات لیسـانس و باالتـر بـا  200نفـر و کمتریـن فراوانـی ( 5درصـد) مربوط
بـه تحصیلات راهنمایـی بـا  19نفـر اسـت .وضعیـت شـغلی 125 :نفـر بـا 32/ 8
درصـد فراوانـی بیـکار و  256نفـر بـا  67/ 2درصـد فراوانی شـاغل هسـتند .مدت
عضویـت :مـدت عضویت  144نفـر با  37/ 8درصـد فراوانی بین  1-5سـال ،مدت
عضویـت  104نفـر بـا  27/ 3درصـد فراوانـی بیـن  6-10سـال ،مـدت عضویـت
 50نفـر بـا  13 /1درصـد فراوانـی بیـن  11-15سـال ،مـدت عضویـت  17نفـر بـا
 5/4درصـد فراوانـی بیـن  16-20سـال و مـدت عضویـت  66نفر بـا  17 /3درصد
فراوانـی بیشـتر از  20سـال اسـت .سـن :سـن  98نفر بـا  25 /7درصـد فراوانی بین
 20-30سـال ،سـن  170نفـر بـا  44 /6درصـد فراوانـی بین  30-40سـال ،سـن 82
نفـر بـا  21/5درصـد فراوانی بین  40-50سـال ،سـن  19نفر بـا  7 /6درصد فراوانی
بیـن  50-60سـال و سـن  2نفـر با  0/5درصد فراوانی بیشـتر از  60سـال میباشـد.
حـوزۀ محـل سـکونت 32 :نفـر بـا  8 /4درصـد فراوانـی در حـوزۀ شـمالی284 ،
نفـر بـا 5/74درصـد فراوانـی در حـوزۀ مرکـزی و  65نفر بـا  17 /1درصـد فراوانی
در حـوزۀ جنوبـی سـاکنند .محـل سـکونت 318 :نفـر بـا  5/83درصـد فراوانـی در
شـهر 63 ،نفـر با 16/5درصـد فراوانی در روسـتا سـکونت دارند .اعتمـاد اجتماعی:
ميانگيـن اعتمـاد اجتماعی پاسـخگویان 41/4با انحراف معیار 2/76ارزیابی میشـود.
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مشـارکت اجتماعـی :ميانگيـن مشـارکت اجتماعـی پاسـخگویان 38/04بـا انحراف
معیـار 3/12ارزیابـی میگردد .رفتـار دموکراتیک :میانگین رفتـار دموکراتیک در بین
پاسـخگویان  73/66بـا انحـراف معیار  15/21اسـت.
• •یافتههای استنباطی
بررسـی نتایـج آزمـون در جـدول شـمارۀ  4نشـان داد کـه متغیرهـای مختلـف بـا
احتسـاب سـطح معنـاداری کوچکتـر از  0/50خطاسـت و ایـن نشـان میدهـد کـه
متغیرهـای ذکرشـده از توزیـع غیرنرمـال برخـوردار هسـتند؛ بنابرایـن از آنجایی که
توزیـع دادههـا غیرنرمال بوده اسـت برای تجزیه و تحلیل آنها از ضریب همبسـتگی
اسـپیرمن ،کروسـکال والیـس ،خـیدو و فریدمن اسـتفاده میشـود.
متغیر

جدول ( .)4تست نرمالیته دادهها

رفتار دموکراتیک

k-s
2/01

مشارکت اجتماعی

4/23

تحصیالت

5/95

اعتماد اجتماعی
جنسیت

3/45
7/70

وضعیت شغلی

8/37

سن

5/50

مدت عضویت

حوزۀ محل سکونت
محل سکونت

4/86
7/77
9/88

P
0/001
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
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جدول ( .)5بررسی رابطۀ رفتار دموکراتیک در خانواده و جنسیت
متغیر وابسته
نوع آزمون
متغیر مستقل Df
Chi-Square
خیدو

جنسیت

رفتار دموکراتیک در خانواده

1

16 /38

P

0/000

طبـق نتایـج بهدسـتآمده از جـدول بـاال و بـا توجـه بـه سـطح معنـاداری
برآوردشـده کـه از سـطح آلفـای مـورد نظـر ( )0 /01کمتـر اسـت ،میتـوان گفـت
کـه بیـن جنسـیت و رفتـار دموکراتیک در خانـوادۀ اعضـای سـازمانهای مردمنهاد،
ارتبـاط مثبـت و معنـادار وجـود دارد.
جدول ( .)6بررسی رابطۀ رفتار دموکراتیک در خانواده و تحصیالت
متغیر مستقل
متغیر وابسته
نوع آزمون
R
اسپیرمن

رفتار دموکراتیک در خانواده

تحصیالت

P

* 0 /021 - 0/129

** :سطح معناداری  :* 0 /01سطح معناداری 0 /05

طبـق نتایـج بهدسـتآمده از جـدول بـاال و بـا توجـه بـه سـطح معنـاداری
برآوردشـده کـه از سـطح آلفـای مـورد نظـر ( )0 /05کمتـر اسـت ،میتـوان گفـت
کـه بیـن تحصیلات و رفتـار دموکراتیـک در خانـوادۀ اعضـای سـازمانهای
مردمنهـاد ،ارتبـاط منفی و معنـادار وجـود دارد؛ به عبارت دیگـر ،هرچه تحصیالت
اعضـای سـازمانهای مردمنهـاد بیشـتر باشـد ،خشـونتهای رفتـاری (رفتارهـای
غیردموکراتیـک) آنهـا در خانـواده کاهـش مییابـد.
جدول ( .)7بررسی رابطۀ رفتار دموکراتیک در خانواده و وضعیت شغلی
متغیر وابسته
نوع آزمون
متغیر مستقل Df
Chi-Square
خیدو

رفتار دموکراتیک در خانواده وضعیت شغلی

1

45/04

P

0/000

طبـق نتایـج بهدسـتآمده از جـدول بـاال و بـا توجـه بـه سـطوح معنـاداری
برآوردشـده کـه از سـطح آلفـای مـورد نظـر ( )0 /01کمتـر اسـت ،میتـوان گفـت
کـه بیـن وضعیـت شـغلی و رفتـار دموکراتیـک در خانـوادۀ اعضـای سـازمانهای
مردمنهـاد ،ارتبـاط مثبـت و معنـادار وجـود دارد.
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جدول ( .)8بررسی رابطۀ رفتار دموکراتیک در خانواده و مدت عضویت
متغیر مستقل میانگین رتبهای
نوع آزمون متغیر وابسته
(مدت عضویت )

رفتار
کروسکال
دموکراتیک در
والیس
خانواده

 1-5سال
 6-10سال

 11-15سال
 16-20سال
 21سال به باال

Df

Chi-Square

223

P

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

4

19/372

0/001

تآمده از جـدول بـاال و بـا توجـه بـه سـطوح معنـاداری
طبـق نتایـج بهدسـ 
برآوردشـده کـه از سـطح آلفـای مـورد نظـر ( )0 /05کمتـر اسـت ،میتـوان گفـت
کـه بیـن مـدت عضویـت و رفتـار دموکراتیـک در خانـوادۀ اعضـای سـازمانهای
مردمنهـاد ،ارتبـاط معنادار وجـود دارد .الزم به ذکر اسـت که میانگیـن رتبهای رفتار
دموکراتیـک در بیـن اعضـای سـازمانهای مردمنهاد ( 1-5سـاله) بیشـتر از میانگین
رتبـهای رفتـار دموکراتیـک در بیـن اعضـای سـازمانهای مردمنهاد سـایر گروههای
سـنی مـدت زمـان عضویـت در سـازمانهای مردمنهـاد میباشـد.
جدول ( .)9بررسی رابطۀ رفتار دموکراتیک در خانواده و سن
نوع آزمون متغیر وابسته متغیر مستقل (سن) میانگین رتبهای Df
Chi-Square
 20-30سال
 30-40سال
رفتار
کروسکال دموکراتیک در  40-50سال
والیس
 50-60سال
خانواده
 60سال به باال

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

4

20/767

P

0/000

طبـق نتایـج بهدسـتآمده از جـدول بـاال و بـا توجـه بـه سـطوح معنـاداری
برآوردشـده کـه از سـطح آلفـای مورد نظـر ( )0 /05کمتر اسـت ،میتـوان گفت که
بیـن سـن و رفتـار دموکراتیـک در خانوادۀ اعضـای سـازمانهای مردمنهـاد ،ارتباط
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معنـادار وجـود دارد .الزم بـه ذکر اسـت کـه میانگین رتبـهای رفتـار دموکراتیک در
بیـن اعضای سـازمانهای مردمنهاد ( 20-30سـاله) بیشـتر از میانگین رتبـهای رفتار
دموکراتیـک در بیـن اعضـای سـازمانهای مردمنهـاد سـایر گروههای سـنی اسـت.
جدول ( .)10بررسی رابطۀ رفتار دموکراتیک در خانواده و محل سکونت
متغیر مستقل
متغیر وابسته
نوع آزمون
Df
Chi-Square
خیدو

رفتار دموکراتیک محل سکونت فعلی
حوزۀ محل سکونت
در خانواده

1
2

170/66
295/42

P

0/000
0/000

طبـق نتایـج بهدسـتآمده از جدول بـاال و با توجه به سـطوح معناداری برآوردشـده
کـه از سـطح آلفـای مـورد نظـر ( )0 /01کمتـر اسـت ،میتـوان گفت کـه بین محل
سـکونت فعلـی و حـوزۀ سـکونت بـا رفتـار دموکراتیـک در خانـوادۀ اعضـای
سـازمانهای مردمنهـاد ،ارتبـاط مثبـت و معنـادار وجـود دارد.
جدول ( .)11بررسی رابطۀ رفتار دموکراتیک در خانواده و اعتماد اجتماعی
متغیر مستقل
متغیر وابسته
نوع آزمون
P
R
خیدو

رفتار دموکراتیک در خانواده اعتماد اجتماعی

0/185

0/000

طبـق نتایـج بهدسـتآمده از جـدول بـاال و بـا توجـه بـه سـطوح معنـاداری
برآوردشـده کـه از سـطح آلفـای مـورد نظـر ( )0 /01کمتـر اسـت ،میتـوان گفـت
کـه بیـن اعتمـاد اجتماعـی و رفتـار دموکراتیـک در خانـوادۀ اعضـای سـازمانهای
مردمنهـاد ،ارتبـاط مثبـت و معنـادار وجـود دارد؛ بـه عبـارت دیگـر هرچـه اعتمـاد
اجتماعـی اعضـای سـازمانهای مردمنهـاد بیشـتر باشـد؛ خشـونتهای رفتـاری
(رفتارهـای غیردموکراتیـک) آنهـا در خانـواده کاهـش مییابـد.
جدول ( .)12بررسی رابطۀ رفتار دموکراتیک در خانواده و مشارکت اجتماعی
متغیر مستقل
متغیر وابسته
نوع آزمون
P
R
خیدو

رفتار دموکراتیک در خانواده مشارکت اجتماعی

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

0/201

0/000

فصلنامۀ علمي

عبدالصباح قاسمی  -رضا فاضل  -حمید انصاری

225

طبـق نتایـج بهدسـتآمده از جـدول بـاال و با توجه به سـطوح معنـاداری برآورد
ده کـه از سـطح آلفـای مـورد نظـر ( )0 /01کمتـر اسـت ،میتـوان گفـت کـه بیـن
مشـارکت اجتماعـی و رفتار دموکراتیـک در خانوادۀ اعضای سـازمانهای مردمنهاد،
ارتبـاط مثبـت و معنـادار وجـود دارد؛ بـه عبارت دیگـر ،هرچه مشـارکت اجتماعی
اعضای سـازمانهای مردمنهاد بیشـتر باشـد؛ رفتارهـای دموکراتیک آنهـا در خانواده
افزایـش مییابد.
رتبهبندی وضعیت عاملها
جدول ( .)13نتایج رتبهبندی متغیرهای پژوهش
میانگین رتبهای اولویت
متغیرهای پژوهش
Df
Chi-Square
1
6 /45
تحصیالت
اعتماد اجتماعی

6 /05

2

حوزۀ محل سکونت

4 /40

3

مشارکت اجتماعی

4 /37

4

مدت عضویت

4 /17

5

سن

4 /14

6

وضعیت شغلی

3 /36

7

جنسیت

3 /32

8

محل سکونت

2 /16

9

7

101/25

P

0/000

بـرای رتبهبنـدی اهمیـت متغیرهای پژوهش از آزمون فریدمن اسـتفاده میشـود.
طبـق نتایـج جـدول باال در درجۀ آزادی  df=7که از سـطح آلفای مـورد نظر ()0/05
کمتـر اسـت ،میتـوان گفـت که بیـن عوامـل جمعیتشـناختی ،اعتمـاد اجتماعی و
مشـارکت اجتماعـی و رفتار دموکراتیـک در خانواده اعضای سـازمانهای مردمنهاد،
ارتبـاط مثبـت و معنادار وجـود دارد؛ بنابراین تحصیالت با میانگیـن رتبهای 6/45در
اولویـت اول و محل سـکونت با میانگیـن رتبهای 2/16در اولویـت آخر تأثیرگذاری
بـر رفتـار دموکراتیک در خانـوادۀ اعضای سـازمانهای مردمنهاد قـرار دارند.
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بحث و نتیجهگیری
ایـن تحقیـق بـه منظور بررسـی رابطـۀ بین اعتمـاد اجتماعـی و مشـارکت اجتماعی
بـا رفتـار دموکراتیـک اعضای سـازمانهای مردمنهـاد در خانواده صـورت گرفت و
نتایـج آن نشـان داد کـه بین متغیرهای جنسـیت ،وضعیت شـغلی ،مـدت عضویت،
سـن و خاسـتگاه (محل سـکونت) اعضای سـازمانهای مردمنهاد ،اعتماد اجتماعی،
مشـارکت اجتماعـی و رفتـار دموکراتیـک ،رابطـۀ مثبـت و معنـادار و بیـن متغیـر
تحصیلات و رفتـار دموکراتیـک ،ارتبـاط منفـی و معنـاداری وجـود دارد .در مـدل
نهایـی تحقیـق میتـوان گفت که بیـن عوامل جمعیتشـناختی و رفتـار دموکراتیک
در خانـوادۀ اعضـای سـازمانهای مردمنهـاد ،ارتباط مثبـت و معناداری وجـود دارد
کـه از میـان متغیرهـای مـورد نظـر ،متغیـر تحصیالت بـا میانگیـن رتبـهای 6/45در
اولویـت اول و متغیر خاسـتگاه (محل سـکونت) با میانگین رتبـهای 2/16در اولویت
آخـر تأثیرگـذاری بـر رفتـار دموکراتیک اعضـای سـازمانها در درون خانـواده قرار
دارد .نتایـج ایـن تحقیـق با نتایـج مطالعات سـيكوگناني و ديگـران ( ،)2011آندرين
( ،)1985گمسـون ( ،)1987زارع شـاهآبادی و نوریـان نجـف ( ،)1391کیاکجوری و
افراسـیابی ( ،)1391آراسـته و رزقی شیرسـوار ( ،)1388رایسـر و همکاران (،)2001
عباسـی اسـفجیر و همـکاران ( ،)1395وحيـدا و نيـازي ( ،)1383احمـدی آهنـگ
( )1391اسلانر و بـراون ( )2003همخوانـی داشـت؛ زیـرا آنـان نیـز به ایـن نتیجه
دسـت یافتنـد کـه مشـاركت و درگيري سياسـي و اجتماعي جوانان (بهويـژه در بين
دختران) از مشـاركت والدينشـان و مشـاركت مدني و اجتماعي همسـاالن (بهويژه
در بيـن پسـران) تأثيـر ميپذيـرد .به اعتقـاد كالينز اغلـب افرادي كه در سـازمانهاي
بيرونـي مشـاركت دارنـد و برخـي از زنانـی کـه در سـازمانهاي مدنـي ،كلوپهـا،
كليسـاها يا ديگر سـازمانها مشـاركت فعالي دارنـد ،در خانه نيز از قدرت بيشـتري
برخوردارنـد؛ همچنیـن هرچـه سـطح تحصیلات اعضـای سـازمانهای مردمنهـاد
بیشـتر باشـد؛ خشـونتهای رفتـاری (رفتارهـای غیردموکراتیـک) آنهـا در خانواده
کاهـش مییابـد و افـراد شـاغل نسـبت بـه افـراد بیـکار فرصتهـا و موقعیتهای
بیشـتری دارنـد و بـه لحـاظ سلایق و عالیـق و شـرایط و نیازهایشـان ،سـبکها
و شـیوههای زندگـی متفاوتـی را در پیـش میگیرنـد .اهمیـت جایـگاه شـغلی تـا
حـدی اسـت کـه طبقه و جایگاه شـغلی نـه تنهـا تعیینکننـدۀ رفتارها ،احساسـات،
اندیشـهها و روابـط اجتماعـی افـراد اسـت؛ بلکـه مجموعـه شـرایط مـادی زندگی
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و هویـت اجتماعـی انسـانها را رقـم میزنـد؛ در نتیجـه افرادی که شـاغل هسـتند
بـه ایـن دلیـل کـه دارای موقعیتهای 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 فعالیتهای
جمعـی و مشـارکتجویانه دارنـد و مدتزمـان بیشـتری را صـرف امـور مردمی و
فعالیـت در انجمنهـای بشردوسـتانه میکننـد ،رفتـار دموکراتیـک بهتـری دارند؛ به
عبارتـی ،عضویـت در سـازمانهای مردمنهـاد بـه دلیـل افزایش مشـارکت در انجام
وظایـف و تکالیـف باعـث بـروز رفتـار دموکراتیک در خانـواده و اجتماع میشـود.
از آنجـا کـه در جوامـع جهـان سـوم كـه از پتانسـيل و ظرفيـت تنـشزاي بااليـي
برخوردارنـد ،ايجـاد نهادها و سـازمانهاي واسـط و مشـاركتجو مثل تشـكلهاي
مردمـي ،سـازمانها ،انجمنهـا و احـزاب و شـوراهاي محلـي ميتوانـد از بـروز
تضادهـاي انباشتهشـده و افسارگسـيخته در جامعـه جلوگيـري کند و علاوه بر آن،
ش آحـاد جامعه به شـركت در امور سياسـي  -اجتماعـي را تقويت و
عالقـه و گرايـ 
از طريق آن تعارضات فشـرده و افسارگسـيخته را بهويژه در ميان قشـر جوان ،مهار
و كنتـرل نماينـد .در توجیـه ایـن موضـوع میتـوان گفت کـه تحقق دموكراسـي در
خانـواده و جامعـه در گرو اقدامات كنشـگران و فاعالن آن اسـت كـه كار ميطلبد و
نـه ذهنيـت و انتـزاع؛ بنابرایـن در ایران امروز با افزایش سـواد و شهرنشـینی ،اقشـار
جدیـدی در جامعـه پدیـد آمدهانـد که عمدت ًا 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 بیعدالتیهایـی که در گذشـته در حـق همدیگر انجام
میشـد تـا حـدّ زیـادی در بین این قشـر کاهش یافته اسـت .امـروزه از آنجـا که در
رفتـار دموكراتيـك ،رابطـۀ ميان افراد بر اسـاس تفاهم اسـت ،زندگی شـهری نیاز به
قوانیـن ،ارتباطـات و تعامالت 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 تنشهـا ،خشـونتها و نامالیمـات اجتماعـی ،اقتصـادی ،سیاسـی و
فرهنگـی بسـیاری میشـود .افـراد حتـی در خانـه هـم باید بـا رفتار خـود ،مالحظۀ
سـایر اعضـای خانـواده را بکننـد و بـه حقوق همدیگر کـه همان رفتـار دموکراتیک
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اسـت ،احتـرام بگذارنـد؛ امـا در روسـتا در زمانهـای گذشـته ،بـه ایـن دلیـل کـه
زندگـی تابـع اصول و سـنتهای قدیمی بـود ،رفتـار دموکراتیک نسـبت به زندگی
شـهری کمتـر دیـده میشـد؛ ولـی امروزه بـه لطـف برنامههـای رسـانههای جمعی
بیشتر شـده است.
در مجمـوع در جامعـۀ ایـران امـروز ،مـردم گرایـش بیشـتری بـه عضویـت در
سـازمانهای مردمنهـاد دارنـد و رفتار دموكراتيك به مشـاركت نيز معطوف ميشـود
کـه ایـن امـر باعـث افزایـش اعتمـاد اجتماعـی افـراد میگـردد؛ در ایـن صـورت
سـطح مشـارکت اجتماعـی آنـان ارتقا مییابـد؛ همچنین هرچـه اعتمـاد تعمیمیافته
بیشـتر باشـد مشـارکت مدنـی هـم بیشـتر میشـود و اعتمـاد و مشـارکت هـم بـر
رشـد اقتصـادی اثـر میگذارنـد .در خانوادههـای با سـاختار متقـارن (دموکراتیک)،
مشـارکت اجتماعـی در هـر دو بعد عینـی و ذهنی رابطۀ مثبت و معنـادار دارد؛ يعني
بـا افزايـش ميـزان اقناعگرايي خانـواده ،مشـاركت اجتماعي نيز افزايـش پيدا ميكند
و بـا افزايـش ميـزان اسـتبدادگرايي خانـواده ،ميزان مشـاركت اجتماعـي هم كاهش
مييابـد؛ همچنیـن دموكراتيـك بـودن خانـواده ونحوۀ اجتماعي شـدن ،بـه ترتيب،
بيشـترين تأثير را بر مشـاركت اجتماعـي دارد.
پیشنهادها
بـا توجـه بـه اينكه شناسـايي قابليتهـا ،كاركردها و آسـيبهاي سـازمانهایمردمنهـاد ،شـناخت عوامـل مؤثـر در ميـزان موفقيـت و كارايـي و اثربخشـي
ایـن نهادهـا گامـي مؤثـر در جهتگيريهـاي اصلـي سـمنها خواهـد بـود؛
لذا پيشـنهاد ميشـود كـه سـازمانهای فرادسـت ،اسـتانداريها ،فرمانداريها،
بخشـداريها و سـاير ارگانهـاي ذيربـط ،بودجـۀ كافـي را جهـت انجـام
پژوهشهـاي تبيينـي در سـرفصلهاي مربوط برای ارزیابـی عملکرد و تقویت
فعالیتهـای بشردوسـتانۀ ایـن نهادهـا اختصـاص دهند.
نسـبت بـه همنوعـان خـود احسـاس تعلـق داشـتن ،عـدم قدرتطلبـی وخودبینـی ،تحـرک و پویایـی در مقابلـه بـا بیعدالتـی و کشـف راهحل خالق
و حفـظ آرامـش ،عـدم انزواطلبـی ،قانونمـداری و احتـرام بـه قانـون ،عـدم
احسـاس مالکيـت نسـبت بـه ديگـران از جملـه راهحلهای غلبه بـر ضعفها
و رسـیدن بـه خودکارآمـدی باال اسـت.
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مسـتند كـردن فعاليتهـا و هرگونـه اقـدام عملی و تهیـۀ آمار و ارقـام صحیحمیتوانـد گامـی مؤثر در جهت سـنجش عملكرد و تقویت ایـن نهاد و ترغیب
و تشـویق مـردم و خیریـن جهـت فعالیتهـای عامالمنفعه و خیریه باشـد؛ لذا
پيشـنهاد ميشـود ادارات و ارگانهـای صادرکننـدۀ مجوز و فرادسـت ،قوانين و
برنامههايـي را تدويـن کننـد كـه سـازمانهای مردمنهـاد از طريـق آن ملـزم به
مسـتند كـردن فعاليتهـا و عملكردهـای خويـش و ايجاد يك سيسـتم اداری
منظم و بايگاني شـوند.
بـه منظـور ترویـج رفتارهـای دموکراتیـک بایسـتی پیونـد عاطفـی عمیق بینزوجین و سـایر اعضای خانواده برقرار شـود و از تعامالت 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 سـمنها و اعضـای آنها باتوجـه بـه وجـود ارتباط معنادار بین سـطح تحصیالت و رفتـار دموکراتیک در
خانواده اقدام شـود.
ایجـاد اشـتغالزایی و لـزوم کارآفرینـی از طریق تسـهیالت اعطایـی کمبهره وحمایتهـای دولـت از اقشـار آسـیبپذیر جامعـه ،بـا عنایـت بـه وجـود رابطۀ
مثبـت بیـن وضعیـت شـغلی و رفتـار دموکراتیـک در خانـواده ،مـدّ نظـر قرار
گیرد.
بـا وجـود رابطـۀ مثبت بین مدت عضویت و سـن افـراد در سـازمانها و بروزرفتـار دموکراتیـک و اهمیت طول مدت فعالیت افراد و کسـب تجارب ارزنده
بـا باالرفتـن میانگیـن سـنی و طـول زمـان در سـازمانها و تقویـت رفتارهای
دموکراتیـک در خانـواده و بـه منظـور افزایـش عملکـرد مثبت در سـازمانها،
قرارگرفتـن در معـرض تجربههـای موفـق و الگوهـای مناسـب مـدّ نظـر قرار
گیرد.
ارتقـای سـطح زندگی مناطق روسـتایی و توزیـع عادالنۀ خدمـات بین مناطقشـهری و روسـتایی بـا توجـه بـه وجـود رابطۀ مثبـت بیـن خاسـتگاه و رفتار
دموکراتیـک و تفـاوت رفتـاری بیـن مناطق شـهری و روسـتایی مدّ نظـر قرار
گیرد.
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در راسـتای بسترسـازی بـرای مشـارکت افـراد جامعـه ،جوانـان و بخصـوصقشـر تحصیلکـرده در سـطوح مختلـف مشـارکتی ،سـازمانهای مردمنهاد در
زمینههـای اقتصـادی ،فرهنگـی ،آموزشـی و  ...تالش بیشـتری داشـته باشـند.
بهبـود وضعیـت شـغلی و رفاهـی و در کل وضعیـت اقتصـادی  -اجتماعـیافـراد جامعـه و بخصـوص جوانـان ،باعـث مشـارکت و در نهایـت اعتمـاد
هرچـه بیشـتر میشـود .توجه مسـئوالن ردهباال بـه این امر و تلاش در جهت
هرچـه کمرنگتـر کـردن نابرابریهـای اجتماعـی از یک سـو و ایجـاد اطمینان
در افـراد جامعـه ،بخصـوص قشـر جـوان و آماده به کار نسـبت بـه برنامهها و
سیاسـتهای کالن رفاهـی ،اقتصـادی و غیـره از سـوی دیگـر ،موجبـات این
مهـم را هرچـه بیشـتر فراهـم میکند.
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