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چکیده
هدف این مقاله بررسي عوامل مؤثر در بهبود مشارکت سیاسي از دیدگاه روستاییان شهرستان اردبیل است .در مرحلۀ نخستت ،عوامتل
مؤثر در بهبود مشارکت سیاسي در محدودۀ مورد مطالعه ،از دیدگاه نخبگان محلي با استفاده از مصاحبۀ نیمهساختاریافته مورد شناسایي
قرار گرفت .برای نیل به این مقصود ،با  95نفر از ساکنان منطقۀ مورد مطالعه که دارای تحصیالت دانشگاهي با حداقل متدر

تحصتیلي

فوقدیپلم بودند ،مصاحبههای جداگانهای به عمل آمد .در مرحلۀ دوم تحقیق ،برای شناخت و تحلیل دیدگاه اجتماعات روستایي و میزان
توافق نظری آن ها با نتایج مرحلۀ نخست 91 ،علت شناسایي شده مبنای طراحي پرسش نامه به روش لیکرت قرار گرفت .گفتنتي استت
جامعۀ آماری مورد مطالعه در این پژوهش ،شامل کل روستاییان باالی  75سال ستاکن در منتاطق روستتایي شهرستتان اردبیتل استت
( )N=.15059که از این میان تعداد  919نفر با استفاده از فرمول کوکران و با استفاده از نمونهگیری تصادفي ساده بهعنوان نمونۀ آماری
انتخاب شدند .روایي صوری پرسشنامه توسط پانل متخصصان مورد تأیید قرار گرفت .مطالعۀ راهنما در منطقۀ مشابه جامعتۀ آمتاری بتا
تعداد 90پرسش نامه صورت گرفت و با دادههای کسبشده و استفاده از فرمول ویژۀ کرونباخ آلفا در نرمافزار  ،SPSSپایایي بختشهتای
مختلف پرسش نامۀ تحقیق  0/16الي  0/12بهدست آمد .برای تجزیهو تحلیل داده ها از مدل تحلیل عاملي استفاده شد و نتایج این متدل
نشان داد مهمترین عوامل مؤثر در بهبود مشارکت سیاسي از دیدگاه روستاییان در منطقۀ متورد مطالعته شتامل رهتار مؤلفته (بهبتود
زیست سیاسي و یادگیری اجتماعي ،بهبود زیست اجتماعي و شبکهسازی ،شکوفایي اقتصادی و اعتمادسازی ،بهبتود زیستتمحیطتي و
تقویت انگیزش) است که مقدار واریانس و واریانس تجمعي تبیینشده توسط این شش عامل  51/52است و درنهایت بتراستا

نتتایج

تحقیق پیشنهادهای کاربردی ارائه شده است.
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مقدمه
امروزه بحث دربارۀ نقش مشاارت یاایاد در سعیا ۀ
تشعرها ،سعجه اندیشمندان و یاای مداران را به خاعد
جلب ترده ای  .بدین لحاظ سمامد جعامع ی د بر آن
دارناد تاه باراه بد اعد مشاارت یاایاد اادروندان
اقدامات الزم را فراهم آورند و معانع معجاعد بار یار راه
مشااارت یاایااد آنااان در سمااامد یااشع را تاااهش
دهند .ایران یکد از تشعرهاه درحاا سعیا ه باهاامار
ماادرود تااه بااراه ریااادن بااه سعی ا ۀ یاایااد بایااد
زمانههاه مشارت یاایاد اادروندان خاعد باهویاهه
جعامع رویتاید را باشازپااش بد اعد بدشاد و معاناع
پاش روه آنها را رفع تند؛ زیرا جم ا تثاره از این
مرز و باعم را رویاتایاان سشاکا ماددهناد؛ ازایانرو،
جعامع رویتاید یکد از ناروهاه اجتماعد سأثارگذار در
نظام یاایاد و اجتمااعد تشاعر هداتند و چگاعنگد
مشارت یااید آنها در سعی ۀ تشعر مدام و اثرگاذار
ای .
در س اان معضعع باید گف ته جام ۀ ایران بهخصعص
در صد یا اخار دچار سحعالت ایاید اده ای ته
به س اره نااداز قدمگاذاردن باه مرحلاۀ مدرنادام
ای  .همزمان با درگارادن هرچه باشاتر جام اه باا
پاامدهاه مدرنادم برخد مفاهام و دیاتاوردهاه آن
مانند انتدابات آزاد ،قانعن ایاید و حکعم قانعن ناز
وارد عرصههاه زندگد اجتماعد و یااید ایراناان اد.
این ارزشها در سقاب جده با ارزشهاه پدریاالرانه و
اقتدارگرایانهاه قرار گرفته ایا تاه ناااد از یان
دیرینۀ حکعم هاه مشلقه از نعع ایت داد ارقد ای ؛
ازاینرو ،بحث مشارت یااید یکد از م احث مدم در
جام ه ایران ای (وثعقد و هاامد )83 :3131 ،و باور
عمعمد بر این ای ته مشارت یااید فقط مدات
ادروندان ادره ماد باااد و رویاتایاان تمتار داراه
مشارت یااید باعده اناد و ایان سفکار ناااد از نگااه
سکبُ ده به نظریۀ «نعیازه یااید» ای ؛ این نظریه
بر این نکتاه سأتااد دارد تاه یااتنان منااهر اادره
بهدلا برخعرداره باشسر از جلعههاه مادرن زنادگد،
مشارت باشسره در حاات یااید و اجتمااعد خاعد
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دارند و حتد مشال ات پالمر ،3ااتر و گایا  1حااتداز


آن ای ته جعاماع رویاتاید باراه ق اع اااعههااه
نعین ،به ین هاه گذاته بهعناعان راهحا مشاک ت
خعد مد نگرند؛ درحالدته اعاهد فراوان نشان مددهاد
ته رویتایاان در ادوار مدتلف ساریدد نقش مدماد در
س اان یرنعا یاایاد و اجتمااعد خعدااان باازه
تردهاند؛ بهعنعاننمعنه در انق ب فرانده دهقانان نقاش
بداااار ایایااد در فروپااااد نظااام فاااعدالد دااااتند.
همچنان نقش دهقانان در جنا شهااه فماناداتد و
مدرنادتد قرن بادتم ناز چشمگار بعده ای  .به بااور
بشاااریه ( ،) 12 :3131نقااش دهقانااان در زناادگد
یاایااد در قالااب جن ا شهاااه دهقاااند باااشساار در
دورههااااه انقا ا ب و سحاااع اجتمااااعد و پاااادایش
جن ش هاه سعده اه محدعس بعده ای سا در دورههاه
ث ات .همچنان بهزعم واینار ( ،)25 :3133در بداااره
از تشعرها ل اۀ گداتردۀ یاایا هااه دولا متعجاه
بدره گاره از رویتاها براه حمای از اهداف یاایاد و
اقتصاده بعده ای  .در ایران دو عااملد تاه در زماناۀ
مشارت یااید رویتایاان سأثار بدزاید دااته ایا ؛
اولد ،ماازان سعیا هیاافتگد جام اۀ رویاتاید و بداط
جام ۀ مدند در یرایر جام ه و دومد ،سدلط و اقتادار
دول مرتزه ای  .جعامع رویتاید ازجمله گاروههااه
اجتماعد هدتند ته بهدلاا افازایش آگااهد یاایاد
آنان ،بهویهه با گدترش حجم ارس اهاات در یاا هااه
اخار ،باشسر مدت د سغاار در رفتاار یاایاد هداتند.
مشال ۀ تنشهاه یااید جعامع رویاتاید و چگاعنگد
ایفاه نقش یااید از یعه آنها در یشع مدتلاف و
مشارت  ،اهما خاصد براه ث ات یاایاد و پعیااید
جام ه در یشح ملد دارد؛ بنابراین ،مشال اسد تاه زوایاا
و خفایاه بد عد مشارت یااید رویاتایاان را هادف
قرار دهد ،اهما بدازاید در سعیا ۀ یاایاد جعاماع
رویتاید مدسعاند دااته بااد .به این خااهر ،معضاعع
معرد مشال ه در این مقعله بررید ععام مؤثر در بد عد
مشارت یااید از دیدگاه یاتنان محلد ای  .ععام
1. Palmer
2. Stern
3. Gaile
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گعناگعند بد سردید در بد عد مشارت یاایاد دخالا
دارنااد تااه ن ااعد آنهااا مشااارت یاایااد ااادروندان
رویتاید را در سحقر یرنعا خعیش ناتام گذاااته و

«ععاماا مااؤثر در بد ااعد مشااارت یاایااد جعامااع
رویتاید ادریتان اردبا تدام عام ای ؟» .در ایان
رایتا ،ابتدا م اند نظره مشارت یااید معرد بحث و

در سعی ۀ مناهر رویتاید اخا ایجااد مادتناد .بار
همان ایاس ،انایاید ععام و عناصر بد عد مشارت
یااید از پاشارطهاه ایاید درجد ِ برناماهریازه
سعی ۀ رویتاید و سعی ۀ ملد بهاامار مادرود و نقاش
باالید در برناماهریازه راه ارده دولا هاا در منااهر
رویتاید خعاهد داا  .همچنان بررید ها و مشال اات
ماداند نگارنده در نعاحد رویاتاید ادریاتان اردباا

بررید قرار گرفته و یات با ارائۀ مد مفدعمد ععاما
مؤثر در بد عد مشارت یااید برریاد ااده ایا و
ازآنجاته در ایران سااتنعن مشال اۀ خاصاد درخصاعص
ععام مؤثر در بد عد مشارت یااید جعامع رویتاید
صعرت نگرفتاه ایا ؛ باه هماان دلاا مقالاۀ حاضار
درجد ِ بررید ععام مؤثر در بد عد مشارت یاایاد
رویتایاان ادریتان اردبا ای .

حاتداز آن ای ته مازان مشارت یااید رویتایاان
یاتن در مناهر رویاتاید ادریاتان اردباا ازمنظار
ااارت در انتدابااات ریایاا جمدااعره ،ااارت در
انتدابااات نمایناادگان مجلاات ،ااارت در انتداااب
اعارهاه ایا مد رویاتا ،اارت در راهااماایدهاا و
سظاهرات ،عضعی ف ا در سشکا ت یااید ،ارس اط با
مداعالن یااید ،گفتگاع درباارۀ معضاععات یاایاد،
بحث یاایاد باا دویاتان و خعیشااوندان ،اارت در
ف الا س لاغاسد تاندیداه دلدعاه ،سشعیر دیگران براه
اااارت در انتداباااات ،ماااازان مشال اااات یاایاااد،
وق گذااتن براه آگاهادن از اخ ار و وقاایع یاایاد،
مااازان ارس اااط بااا مقامااات دولتااد محلااد ،عضااعی و
ف الا در سشک هااه یاایاد (بداا و ،)...پاگااره
بحااثهااا و منااا رات یاایااد ،ااارت و ف الا ا در
یتادهاه انتداباسد ،سماسگارفتن باا مدااعالن ،اقادام
براه حص م ض ت اجتماعد و ...در یشح پایاند قرار
دارد ته مدساعان باا سقعیا آگااهد یاایاد ،یارمایۀ
اجتماااعد ،رفاااه اجتماااعد ،سقعیاا زیریاااخ هاااه
ارس اهد ،آمعزاد ،سقعی سشک هاه مدند ،بدتریازه
درجدا ِ ایااتفادۀ باااشساار رویااتایاان از ریااانههاااه
گروهد ،سقعی اعتماد اجتمااعد و سقعیا بنااانهااه
اقتصاده و ...به مشارت یاایاد بااشسار رویاتایاان
درجد ِ س اان یرنعیا خعدااان باراه ریاادن باه
اااکعفاید اجتماااعد ،فرهنگااد ،یاایااد و اقتصاااده
مناهر رویتاید دیا یافا ؛ باه هماان دلاا  ،ایان
سحقار بهدن ا بررید و تاوش ایان یاؤا ایا تاه

مبانی نظری تحقیق
مشااارت یاایااد بااهعنااعان یکااد از انااعاع مشااارت
ااخ هاه سعی ۀ اجتماعد ،سعی ۀ فرهنگد و سعیا ۀ
یااید در تشعرها بهامار مدرود و از مصادیر حضاعر
مردم در س اان یرنعا خعد ای  .مشارت یاایاد
براه حکعم ها داراه منافع عملاد ویاههاه ایا تاه
فقدان آن به یامانۀ یااید و اهداف بلنادمادت نظاام
حاااتم زیااان وارد ماادتنااد (باصااره.)33 :3133 ،
دائر الم ارف بان المللد علعم اجتماعد ،س ریف زیر را
از این مفدعم باهدیا ماددهاد :مشاارت یاایاد،
ف الا داوهل انۀ اعضاه جام ه در گزینش ره اران و
اارت مداتقام و غارمداتقام در یاایا گاذاره
عمعمد ای  .بهزعام مایاک وارن ( ،) 115مشاارت
یاایاد ،هار عما داوهل اناۀ معفار یاا ناامعفر،
یازمانیافته یا یازمانناافته ،دورهاه یا مدتمر ،اام
روشهاه مشروع و نامشروع براه اثرگذاره در زماناۀ
انتداب ره ران و یاایا هاا و ادارۀ عماعمد در هار
یشحد از حکعم محلد و ملد ای  .از منظر بدا و
تروگر ( ،) 112مشارت یااید رفتاره ای ته اثار
مدگذارد یا قصد اثرگذاره بر نتای حکاعمتد دارد .باه
باور مکت رک ( ،) 112مشارت یااید باه م نااه
مداعد یازمانیافتۀ ادروندان براه انتدااب ره اران
خعیش ،ارت مؤثر در ف الا ها و اماعر اجتمااعد و
یااید و سأثارگذاااتن بار سرتااب هادای یاایاد
دولا ای ا  .در فرهنااج جام ااهانایااد ،مشااارت
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یاایااد او تمتاار خعاهااد بااعد .وه ایاان احداااس را


یااید به م ناه ارت در فراگردهاه یاایاد ایا
ته به گزینش ره ران یااید منجر مدااعد ،یاایا
عمااعمد را س اااان ماادتنااد و باار آن اثاار م ادگااذارد

اعتمادبهنفت یااید ناز مد نامد و ا دار مددارد ایان
قضاوت دربارۀ ناتارآید یااید فرد چه واقعبانانه بااد

(آبرترامااد  11؛ بااهنق ا از پناااهد و دیگااران:3135 ،
 .)35به باور وارن ( ،) 115مشارت یااید باهمنزلاۀ
یکد از مصادیر س ام اجتماعد تاه افاراد در فرایناد
سصامامیاازه اجتمااعد نقاش ویاههاه را بارعداده
مدگارند س ریف مداعد.
در س اان مشاارت یاایاد از دو نظریاۀ «ابازاره» و
«سکاملد» بدره گرفته مد اعد .ه ر نظریۀ ابزاره افراد

و چه ن اااد ،باه اادروندان ایان را القاا مادتناد تاه
مداعالن سعجدد به افراده مانند آنها ندارناد و آنهاا
نمد سعانند در فرایند یااید اثار بگذارناد .دا ععاما
چنده را سددا تنندۀ مشارت مدداند ته باا برخاد
ازجمله با نظار فاشا این و آیازن مشاترک ایا  .ایان
ععام اام ارزش قائ ادن براه پاداشهااه حاصا
از مشارت  ،مؤثر داندتن مکانازم مشارت در ناا باه

مشارت یااید را نه بهعنعان یک هدف مدم و یا یک
نظریه و سکلاف ،بلکه بهعنعان ابزاره باراه ریاادن باه
اهداف خعد سلقد مدتنند .هر وق ادروندان احدااس
تنند ته مد سعانند از این ویاله براه ریادن به اهداف
خعد بدرهبرداره تند ،دی به نععد مشارت یاایاد
خعاهنااد زد (ت نتااره ) 55 :3135،بره اار نظریااۀ
سکاملد ،مشارت در امعر یااید باهمنزلاۀ مدااعلا

هدف در قااس با یاایر مکاانازمهاا ،اهماناان الزم در
دی یابد به نتای  ،دانش و مدارت تافد براه مشات ،
احداس آمادگد ذهند براه عم مشارتتد و تمباعدن
معانااع عم ا مشااارتتد ای ا  .نظریااۀ دیگاار ،نظریااۀ
یعدمنده مشارت یااید ای  .برایاس این نظریاه،
تاهش یا افزایش مشارت یااید و اجتماعد باه ایان
امر وابدته ای ته آیاا مشاارت در رفاع ناازهااید از

اجتماعد درنظر گرفته مد اعد؛ بنابراین یاک اادروند
آرماااند باادون اثاار و نتاج اۀ فاارده و درجد ا ِ منااافع
جام ه ،در امعر یااید و حکاعمتد مشاارت ساام دارد
(همان .) 33 ،روان انایاان ویهگاد هااه رواناد را در
س اان مشارت یااید عام س اانتنناده ماددانناد.
بهنظر آنها برخد افراد ع قهمند و برخد دیگار متنفار
از مشارت یااید هدتند .بهنظر یعنج افراد برونگارا
باش سر به مشارت یااید ع قه دارند (دووژه:3138 ،

اندان سعانمند ای یا خار؟ بهع اارت دیگار ،انداانهاا
بر حدب محای ۀ یعد و زیان دی به اقدام مادزنناد.
افراد باش از آن ته دیا باه ناعع مشاارت یاایاد
بزنند ،عاق نه بررید مدتنند آیا از مشاارت یاایاد
خاصد براه آن ها یعده حاص خعاهد ااد یاا خاار؟
در صعرسد ته یعده از آن نعع مشارت متصاعّر ن اااد
یا احتما زیاند از آن مشاارت متعجاه آناان ااعد ،از
چنان مشارت یااید خعدداره مد تند ،در غار ایان

 .)311نظریۀ اثربدشد و اعتماد یااید از نظریاههااه
روان اناختد ای  .اثربدشد یااید نگراد ای تاه
در اثر آن فرد احداس مدتند با مشارت یااید خعد
بر فرایندهاه یااید اثر گذااته و بار آنهاا تنتار و
نظارت مدتناد و مادسعاناد از ایان هریار باه ارضااه
ناازهاه خعد بارازد .ازجمله نظریهپاردازان رفتاارگرا در
باب مشارت یااید ،رابرت دا ای  .به باور او افاراد
وقتد سصعّر تنند آنچه انجام دهند اثر قابا ساعجدد بار
نتای یااید ندعاهد گذاا  ،تمتار در اماعر یاایاد
درگار مد اعند .بههاعرهتاه ماد ساعان گفا هارچاه
احداس اثربدشد یااید فرده تمتر بااد ،مشاارت

یااید خعاهند ااد(دا ،

صعرت وارد مادان مشارت
.)3 -3 1 :3135
همچنااان مشااارت یاایااد بااه باااور سرناار ،ساااب د از
سفاااوتهاااه ادصاااتد ،سعانمناادههااا و ایاات دادهاه
متفاااوت ،محاااطهاااه اجتماااعد اااام ندادهااا و
یاااختارهاه اجتماااعد ،الگعهااا و باورهااا ،اعتقااادات و
ارزش هاه یااید و فرهنگاد نااز ایا (سرنار: 113 ،
 .)2اینگلدارت ( ،)3131افزایش مشارت یاایاد در
غاارب را سااابع یااه عام ا ارسقاااه ی اشح سحصااا ت و
اه عات یااید ،سغاار هنجارهاه حااتمبار مشاارت
ااادروندان و سغاااار در اولعیاا هاااه ارزاااد (سأتاااد
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تمتااره باار ناازهاااه آنااد و سأتاااد باااشساار باار حاار
ا دارنظر) مادداناد .باهزعام راش ( ،)3131مشاارت
یااید به م ناه درگارادن فارد در یاشع مدتلاف

متغاّرهاه این وجه سأثار متقاابلد بار یکادیگر دارناد.
متغاّرهاید چعن ایدئعلعژه یاایاد فارد تاه ارس ااط
سنگاسنگد با مازان مذه دبعدن دارد ته به نعباۀ خاعد

ف الا در نظام یااید از عدمدرگاره سا دااتن مقاام
ریمد ای و مشارت یااید پدیده اه جداند ایا
نه به این م نا ته همۀ افراد لزوماً ف الا یااید دارند
و نه اینته ازنظر اک و وی در همۀ جعامع به یک
اندازه ای ؛ بلکه به این م نای ته در هماۀ جعاماع
وجعد دارد و ارایط پذیرش سغاارات را فراهم مدیازد.
گاعردون (  ) 11نااز در س ااان مشاارت یاایااد از

متأثر از ویهگد یااید خاانعاده نااز ایا  .در هماان
رایتا سحقاقات آلمعند و وربا ( )3232نشان داده ای
ته الگعه مشارت در درون گروههاه ه قاسد مدتلف
سفاوتهاه م ندداره دااته و ه قات اجتماعد بااالسر
مشارت باشتره دااتهاند.
از نظر لعین اگر فرد از نظاام یاایاد حااتم احدااس
جداید و انفصا تند و درنتاجه مشاارت خاعد را در

هف عام عمده نام مدبرند .این ععام ع اارتاناد از:
محرک (انگازۀ یااید) ،معق ا اجتماعد ،ویهگدهاه
ادصد ،محاط یااید ،مدارت ،منابع و س داد .گاادنز
( ،)3131در نظریااۀ یاااختاربنده خااعد تااه در فداام
مشارت یااید از اهما ویههاه برخعردار ایا  ،بار
قعانان و منابع در اختاار تنشگران در تانش متقابا
سأتاد مدتند .افراد از قعانان روزمره ایاتفاده تارده ،از

فراادهاه یااید اثربدش نمدباناد؛ بارایااس ایان
دریافا احدااس مشاارت او در رفتارهااه یاایاد
تاهش مدیابد .درواقاع ماد لاعین ،نتاجاۀ س اما و
روحاات فرد با نظام یااید حاتم را در رفتار مشارت
یااید مدباند و فرد سعان و رفاا خاعد باا س اما
نظااام یاایااد حاااتم را در رفتااار مشااارت یاایااد
ماادبانااد و در س اماا بااا نظااام یاایااد ارزیااابد

آنهااا بااهعنااعان اباازاره در ریااادن بااه هاادف یااعد
مد جعیند؛ منابع مد سعاند درآمد ،اغ  ،مداکن ،محا
یکعن در ادر و یاا وضا ا سأها و یاا یان باااد.
رضااایتمنده مااردم از مداااعالن و اعتقاااد بااه حقااع
ادرونده ،به برداا ها و سفایار مردم ند به قعانان
معجااعد در جام ااه و تارآمااده آنهااا وابدااته ایاا .
متغاّرهاااه مااعردنظاار لااداا ( )3281در س اااان
مشااارت یاایااد را ماادسااعان در یااه دیااتۀ تلااد

ماادتنااد(لااعین .) 3 :3232 ،بلااعمر از صاااحبنظااران
مکتب «تنش متقاب نماده» ای  .برایااس مکاانازم
پعیاه رفتار جم د در نظریاۀ بلاعمر ،چناان ایاتن اط
مادااعد تاه منشاأ و علا اصالد پاادایش سمااای ت
یااید ،در مرحلۀ او این پعیاید ی ند مرحلۀ سحریک
ای  .در ایان مرحلاه فارد ندا باه معضاعع خاصاد
حداااساااده و ضاامن احداااس س لاار و مداااعلا
ند به مدااله ،باا سعجاه و ف الاا باشاتر پاراماعن

سقدام بنده ترد -3 :معق اا اقتصااده خاانعاده تاه
متغاّرهاید چعن یشح درآمد ،ااغ  ،محا یاکعن و
منزل را دربر مدگاارد .ایان متغاّرهاا ازنظار لاادا
بهعنعان متغاّرهاه پایهاه عم مادتنناد تاه باههاعر
غااارمدااتقام ازهریاار برخااد متغاّرهاااه دیگاار نظااار
ایدئعلعژه یااید ،عضعی حزبد و ...رفتار یاایاد را
سح سأثار قرار مددهند؛  -معق ا اجتماعد فرد تاه
متغاّرهاید چعن وض ا سأه  ،مشارت در ندادهااه
یااید -اجتماعد ،ادره یا رویتایدبعدن ،مداجر یاا
بعمدبعدن ،یشح سحصا ت ،ماانیا یا جعانبعدن را
دربر مدگارد؛  -1معق ا یااید -ماذه د فارد تاه

معضع سحریک مد ااعد .در ایان حالا افاراد هارچاه
باش سر از یاخ فرهنگد غاف اده ،باشسر ند باه
معضععاسد ته او را سحریک تردهاند حداس مدااعند و
در مرحلۀ ب ده گرایش ها اک مشد سره باه خاعد
مدگارند؛ پات او عاما نارضاایتد از وضاع معجاعد را
ی ب گرایش به ف الا هاه یاایاد مادداناد(بلاعمر،
.)333 : 118
برایاس نظریۀ نعیازه یااید ،جعامع برپایۀ دو قشاب
ینتد و مدرن مشد مادااعند و هارچاه باه قشاب
مدرن نزدیکسر اعند ،ااکا جدید زندگد اجتمااعد و
ازجمله مشارت یااید و اجتماعد گدترش مدیاباد.
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عظاماادهاااامد و همکاااران ( ،)3125در مقالااهاه


مشال ات دانا لرنر ،لاادا  ،انگلات و ایاما مؤیاد
این مشلب هدتند (ازتاا و غفاره .) 82 :3131،مایکا
راش ( )3133ناز ارس اط ماان ویهگدهااه اقتصااده و

باعنعان «مشارت یااید در ایران و ععاما ماؤثر بار
آن» به این نتاجه دی یافتند ته افزایش سحصاا ت،

اجتماعد و مشارت را ماعرد برریاد دقاارساره قارار
مد دهد .به باور ایشان ،یاتنان رویتاید ژاپن مشارت
باشتره ند به یاتنان اادره دارناد .همچناان در
بدااره از تشعرهاه جدان یعم افراده ته در رویتاها
زندگد مد تنند ،احدااس هعیا بدااار نارومنادسره
دارند سا تداند ته در نعاحد ادره روبهگدترش بهیر
مد برند .لرنر با سأید از نظریۀ اااعۀ فرهنگاد بار ایان

ورود بااه عرص اۀ ااااتغا و افاازایش بدااترهاه روابااط
انجمند مد سعاناد در افازایش مشاارت یاایاد زناان
سأثارگذار بااد .نتای سحقار نجات و همکاران ()3121
در پهوهشد باعنعان «بررید سأثار یرمایۀ اجتماعد بار
مشااارت یاایااد» باااانگر س اأثار مدااتقام و م نااادار
یرمایۀ اجتماعد و اب اد آن (اعتماد اجتماعد ،حمایا
مدند و مشارت مادند) بار مشاارت یاایاد ایا .

اعتقاد ای ته با بدط و نشر عناصار فرهنگاد جعاماع
ماادرن در تشااعرهاه جدااان یااعم ،آمااادگد روانااد و
اجتماعد براه پذیرش عناصر فرهنگد جدیاد و ایفااه
نقش مؤثر در این رابشه فراهم مادااعد .باهنظار لرنار
مدم سرین عناصر و متغاّرهاه نعیازهتننده ع اارتاناد
از :ریانههاه گروهد ،س لاموسربا و ادرنشاند ،نفاعذ
و گدااترش ایاان عناصاار بااه درون جام ااۀ یاانتد و

نتای مشال ات م تضدراد و یاادعند (  )312بااعناعان
«برریااد جام ااهاااناختد ععام ا مااؤثر باار مشااارت
یااید» حاتداز آن ایا تاه هم داتگد م نااداره
بان متغاّرهااه مداتق (ریاانههااه جم اد ،اعتمااد
جم د ،مشارت اجتماعد و جندا ) با متغاّر وابداته
(مشااارت یاایااد) وجااعد دارد .نتااای مشال ااات
ایماعالد ( )3121باعنعان «نقش ععام اجتمااعد بار

دگرگعند در نگرشها و باورهاه مردم را درپد دارد.
بهنظر مایک لااد ( ،)3281محا یاکعن ازحااث
رویااتاید و ااادره و همچنااان معق ا ا اجتماااعد و
فرهنگااد در مااازان مشااارت یاایااد افااراد اثرگااذار
هدتند .او مد هاه باروناد را باراه س ااان مشاارت
یااید ند به مد هاه دروند سرجاح مددهاد و بار
این ایاس باشسر به دن ا اناخ عاعاملد ایا تاه
خارج از فرد و ادصا او قرار دااته و بهعنعان ععام

مشارت یااید در ادریتان گن د گااووس» نشاانگر
آن ای تاه یان ،پایگااه ااغلد ،وضا ا اقتصااده،
یشح سحصا ت ،ماازان ایاتفاده از ریاانههاا ،ماازان
ارس اط با مراتز ادره بزرگ مازان اعتماد به دولا باا
مازان مشارت یاایاد آناان باا  22درصاد اهماناان
رابش اۀ مث ا و م ناااداره وجااعد دارد و بااان مااازان
احداس بدقدرسد و مشارت یاایاد رابشاه م کاعس
ایا  .نتاای مشال ااات وثاعقد و هااامد ( ،)3131بااا

اجتماعد اناخته مد ااعند؛ باهعناعان نمعناه باهزعام
ایشان ،مشارت یااید ساب د از عاعاملد نظاار بد اعد
تمّد و تافد در س لاموسربا  ،ادرنشاند و پاعندهاه
قعمد و دیند ای  .تریشنا (  ،)513 : 11رابشۀ باان
وض ا ااغلد و منزلا ااغلد افاراد را باا مشاارت
اجتماااعد و یاایااد مشاار تاارده انااد .هااانتانگتعن
( ،)3132سحاارک اجتماااعد را تااه بااراثاار گدااترش
ارس اهات ،سحصا ت و ادرنشااند و ارسقااه وضا ا
اقتصاده بهوجعد مدآید ،عام اصلد مشارت یاایاد
مدداند.

یااید در ایران» نشاان

عنعان «رویتایاان و مشارت

مد دهد ته مشارت یااید غارریمد همراهبا افزایش
یشح سحصا ت ،ارس اط با ادر و ایتفاده از ریانههاه
گروهد افزایش یافته ای ؛ اما مشارت یااید ریمد
سندااا در یااشح متعیااط ارس اااطبااا ااادر و سحصااا ت
ابتداید باشتر اده و پت از آن وضا اتد روباهتااهش
دااته ای  .ب وه مشارت ریمد هم داتگد مث ا
باالید با اعتماد به دول دااته ایا  .نتاای مشال اات
هالز و مکلاعد ( ،) 111بااعناعان «ساأثار اا کههااه
مجادالت یااید بر روه مشارت در عرصۀ عماعمد»
حاتداز آن ای تاه مااان متغاّرهااه (جانت ،یان،
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سحصااا ت و درآمااد) بااا مشااارت یاایااد ،متغاّاار
جندا هاچگعنهاه رابشاهاه باا آن نادارد؛ همچناان
ایتفاده از ریانه هااه عماعمد داراه اثار مداتقام بار

آگاهد یااید و همکاره با ندادهاه مردمد باا بد اعد
مشارت یااید رابشۀ م ناداره وجعد دارد.
باشاو ( ،) 131در یافتاههااه مااداند خاعد باه ایان

مشااارت ن ااعده؛ بلکااه ازهریاار اثاار باار روه متغاّاار
بحثهاه بان ادصاد بار مشاارت ساأثارگاذار باعده
ای  .بک ( ،) 111در سحقاقد باعنعان «ساأثار ععاما
مدتلف بر مشارت یاایاد نعجعاناان آمریکااید باان
یا هاه  »3282-3231به این نتاجه دی یاف تاه
عااعاملد چااعن پایگاااه اجتماااعد -اقتصاااده والاادین،
مشارت یااید والدین ،ف الا جعانان در دباریاتان

نتاجه ریاد ته ارسقااه اعتمااد و مشاارت اجتمااعد
زمانۀ مشارت یااید رویاتایاان در اماعرات خاعد را
سدااریع ماادبدشااد .بااه باااور هااع ،) 112( 1مااازان
سحصا ت ،رفاه اجتماعد ،زیریاخ آمعزاد ،یارمایۀ
رواناناختد و یرمایۀ اقتصاده از متغاّرهاه سأثارگذار
بد عد مشارت یااید جعامع رویتاید ای  .مشال ات
مائع ) 131( 5حااتد از آن ایا تاه باان ایاتفاده از

و گرایش هاه مدند والدین ،سأثار فراواند بار مشاارت
یاایااد نعجعانااان دااااتهانااد .نتااای سحقااار وربااا و
همکاران ( ،)3221با عنعان «برریاد رابشاۀ مشاارت
یااید با تارآید یااید» حاتداز آن ای ته هر چه
احداس تاراید فارد بااشسار باااد ،ماازان مشاارت
یااید وه افزایش ماد یاباد .باهنظار وه سحصاا ت،
پایگاه اقتصاده و اجتماعد ،درآمد و اغ بهاادت بار

ریانه هاه گروهد ،مازان ارس اط با ادر ،عادماحدااس
بدقدرسد ،دیترید به ا که هاه اجتماعد و اعتماد به
نظام یااید باا بد اعد مشاارت یاایاد رویاتایاان
2
رابشۀ م ندداره وجعد دارد .بهزعم ویندان و برانا
( ،) 112وض ا یاایاد خاانعاده ،اعتمااد عماعمد و
یااید ،افزایش درآمدهاه فرده و عمعمد رویاتایاان
از متغاّرهاااه تلاااده در بد ااعد مشااارت یاایااد

مازان مشارت یااید فرد سأثار دارند .نظریۀ ند گاان
معیکا و پارسع به س اان یاایاد یاه معضاعع ایایاد
مدپردازد :اجتنابناپذیربعدن ند گان ،سأثار ند گان بار
رژیاامهاااه یاایااد و وابدااتگد متقاباا ند گااان و
سااعدههاااه مااردم در عرصااۀ یاای ا  .تااایزر و ریااک
( ،) 113در پهوهشااد باااعنااعان «مشااارت یاایااد
جعانااان :جعانااان آلماااند در مااتن جام ااۀ اروپاااید»
م تقدند ته بد حعصلگد ند به یاای  ،خدتگد از

رویتایاان محدعب مد اعد .واناج و داه ) 133( 8در
یافته هاه ماداند خعد به این نتاجه ریادند ته ماازان
ارس اط با ادر ،سجربه مشارت یاایاد ،دیتریاد باه
ا که هاه اجتماعد و مازان همکااره باا سشاک هااه
ماادند زمان اۀ بد ااعد مشااارت یاایااد را در مناااهر
رویتاید خعداان سدریع مدبدشد .به باورساگاریاعفاا و
چاااازوواچد ( ،) 131احدااااس امناااا اجتمااااعد،
عاادماحداااس محرومااا ند ا د ،عاادال محااعره و

س دد و التزام یااید و فردگراید اغلب از ویهگادهااه
یشع یااید افراد جعان ای  .پاهوهشهااه سجرباد
نشاندهندۀ سصاعیر پاچاادهساره از سماای ت یاایاد
ایاا  .بدااااره از جعانااان از فرصاا هاااه مت اادد و
متفاااوسد بااراه باااان عقایااد یاایااد خااعد ایااتفاده
مدتنند .از دیدگاه آنان مشاارت یاایاد در جعاماع
ینتد بداار پایان ای  .به باور هاانتاگنتعن و نلداعن
( ،)3232مشارت یااید و اجتماعد ساب د از فرایناد
سعی ا ۀ اقتصاااده و اجتماااعد ای ا  .مشال ااات ساااع و
زوتاه ،) 131( 3نشان داد ته بان یارمایۀ اجتمااعد،

اعتماد به نفت از متغاّرهاه سأثارگاذار بد اعد مشاارت
یااید جعامع رویاتاید ایا  .در ندایا  ،متغاّرهااه
سحقااار درخصااعص ععاما م اؤثر در بد ااعد مشااارت
یااید در جدو ( )3و چاارچعب نظاره پاهوهش باا
سعجه به مارور ادبااات و پااشنگاااتههااه معضاعع و
برایاس اهداف پهوهش در اک ( )3ارائه اده ای .

1. Johnson &, Williamson

2. Bishaw
3. Howe
4. Gold & et al
5. Vincent and Brandt
6. Wang and Dai
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جدول  .1معرفی متغیّرهای تحقیق درخصوص بررسی عوامل مؤثر در بهبود مشارکت سیاسی
ردیف
3

متغیّرهای تحقیق

مأخذ

افزایش سحصا ت ،ورود به عرصۀ ااتغا و افزایش بدترهاه روابط انجمند

عظامد هاامد و همکاران
()3125

اعتماد اجتماعد ،حمای مدند و مشارت مدند

نجات و همکاران ()3121

1
5

ریانه هاه جم د ،اعتماد جم د ،مشارت اجتماعد و جندا
ین ،پایگاه اغلد ،وض ا اقتصاده ،یشح سحصا ت ،مازان ایتفاده از ریانهها ،مازان ارس اط با مراتز
ادره بزرگ ،مازان اعتماد به دول

2

افزایش یشح سحصا ت ،ارس اط با ادر ،ایتفاده از ریانههاه گروهد و اعتماد به دول

8

یرمایۀ اجتماعد ،آگاهد یااید و همکاره با ندادهاه مردمد

3
3

اعتماد اجتماعد و مشارت اجتماعد
سحصا ت ،رفاه اجتماعد ،زیریاخ آمعزاد ،یرمایۀ رواناناختد و یرمایۀ اقتصاده

باشاو () 131
هع () 112

2

ایتفاده از ریانههاه گروهد ،مازان ارس اط با ادر ،عدماحداس بدقدرسد ،دیترید به ا کههاه اجتماعد و
اعتماد به نظام یااید

مائع () 131

31

وض ا یااید خانعاده ،اعتماد عمعمد و یااید ،افزایش درآمدهاه فرده و عمعمد رویتایاان

33

ارتباط با شهر ،تجربۀ مشارکت سیاسی ،دسترسی به شبکههای اجتماعی و میزان همکاری با تشکلهای مدنی

3

احساس امنیت اجتماعی ،عدماحساس محرومیت نسبی ،عدالتمحوری و اعتمادبهنفس

م تضدراد و یادعند ( )312
ایماعالد ()3121
وثعقد و هاامد ()3131
3

ساع و زوتاه () 131

ویندن و بران () 112
وانج و داه () 133
تاگارییوفا و چازوواچی
()3102

(من ع :یافتههاه سحقار)3122 ،

شکل  .1چارچوب نظری پژوهشی
(من ع :یافتههاه سحقار)3122 ،

1. Johnson &, Williamson
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روش تحقیق
هدف کلی این تحقیق بررسیی عوامیل میؤثر در بهبیود
مشارکت سیاسی از دیدگاه روسیتاییان اسیت .پیووه
حاضر از نوع پووه های ترکیبی است که با استفاده از
تکنیک های کیفی (مصاحبۀ نیمه ساختار یافته) و کمّیی
(پرس ی نامییۀ کیکییر ) انجییاش هییده اسییت .در مرحلییۀ
نخست ،عوامیل میؤثر در بهبیود مشیارکت سیاسیی در
محدودۀ میورد مااکهیه ،از دییدگاه نخب یان محلیی بیا

آکفیا در نیرشافی ار  ،SPSSپاییایی بخی هیای مختلی
پرس نامۀ تحقیق  1/11اکی  1/34بهدست آمد.
تج یهوتحلیل دادههیای پیووه حاضیر در دو بخی
آمیار توصییفی و اسیتنباطی و بیا اسیتفاده از نیرشافی ار
 SPSSانجاش هد .در بخ آمار توصیفی بیا اسیتفاده از
آمیارههییایی نظیییر فراوانیی ،میییان ین ،انحییرافمهیییار و
ضریب تغییرا به توصی داده های پیووه پرداختیه
هیید و در بخ ی اسییتنباطی مهییمتییرین روش آمییاری
بهکاررفته در این پووه تحلیل عیاملی اسیت .تحلییل
عاملی تحلیل آماری از روشهای چندمتغیّره اسیت کیه

استفاده از مصاحبۀ نیمهسیاختاریافتیه میورد هناسیایی
قرار گرفت .بیرای نییل بیه ایین مقصیود ،بیا  31نفیر از
سییاکنان مناقییۀ مییورد مااکهییه کییه دارای تحصییی
دانش اهی با حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم بودنید،
مصاحبه های جداگانه ای به عمل آمد .برای انتخاب افراد
مصاحبههونده از روش نمونهگیری گلوکهبرفی کیه ییک
تکنیک نمونه گیری غیر احتمیاکی اسیت ،اسیتفاده هید.
برای تحلیل داده های  31مورد مصاحبۀ انجیاشهیده ،از
روش کدگذاری باز استفاده هد و بیراسیا ایین روش،
کدگذاری داده هیای مصیاحبه در دو سیاد کدگیذاری
اوکیه یا ساد اول و کدگیذاری سیاد دوش ییا متمرکی
انجاش هد .پس از کدگذاری ساد اول و ساد دوش33 ،
علت تأثیرگذار بر بهبیود مشیارکت سیاسیی هناسیایی
هد .در مرحلیۀ دوش تحقییق ،بیرای هیناخت و تحلییل
دیدگاه اجتماعا روستایی و می ان توافق نظری آنهیا
با نتایج مرحلۀ نخست 33 ،علت هناساییهیده مبنیای
طراحی پرس نامه به روش کیکر قرار گرفت .گفتنیی
است جامهۀ آماری مورد مااکهه در این پووه  ،هیامل
کل روستاییان سیاکن در منیاطق روسیتایی ههرسیتان
اردبیل است ( ،)N=31113که از این میان تهداد 333
نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوانِ نمونیۀ آمیاری
انتخاب هدند .اب ار گیردآوری داده هیا در ایین مااکهیه

ههرستان اردبیل مرک استان اردبیل است .وسهت ایین
ههرسییتان  3391کیلییومتر مربییچ و چهییرۀ عمییومی
ههرسییتان اردبیییل متییأثر از ارتفاعییا کوهسییتانهییای
سب ن ،طاک و ب غوش است که ایین عوامیل طبیهیی
سبب محصور هدن آن هده اند .این ههرستان بهعنیوان
یکی از مناطق سردسیر ایران ،بین پنج تا هشت میاه از
سال سرد است .اردبیل از همال به ههرستان نمیین ،از
جنوب به گیوی ،از غرب به مش ینهیهر و از هیرق بیه
استان گی ن محیدود اسیت .جمهییت ایین ههرسیتان
بر اسا سرهماری سراسری سال  9311ایران ،برابیربیا
 114111نفر اسیت کیه از ایین بیین  911149نفیر در
نقاط ههری و  913114نفر در نقیاط روسیتایی سیاکن
هستند .این ههرستان دارای  3ههر به ناش اردبیل ،هیر

پرس نامه ای بود که با توجه به اهداف تحقیق طراحیی
هد .روایی صوری پرس نامه توسی پانیل متخصصیان
مورد تأیید قرار گرفت .مااکهۀ راهنما در مناقۀ مشیابه
جامهۀ آماری با تهداد 31پرس نامه صور گرفت و بیا

و سرعین است .همچنین ،ههرستان اردبیل دارای سیه
بخ ِ  99دهسیتان و  311آبیادی دارای سیکنه اسیت.
در نهایت نقشۀ همارۀ ( )9محدودۀ میورد مااکهیه را در
ساد کشور و توزیچ جغرافیایی روستاها را در محیدودۀ

داده های کسب هده و استفاده از فرمول وییوۀ کرونبیا

ههرستان نشان میدهد.

در آن متغیّرهای مستقل و وابسته مارح نیسیت زییرا
این روش ،از هیوه های هموابسیته اسیت کیه در آنهیا
همۀ متغیّرها نسبت به هم وابسیته هیمرده مییهیود و
ت ش می هود متغیّرهای بسیاری در چند عامل خ صه
هود.
قلمرو مورد مطالعه
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نقشه  :1پراکنش فضایی نقاط روستایی شهرستان اردبیل
(من ع :حادره یاربان و یاره حصار)3128 ،

تجزیهوتحلیل دادهها
یافتههاه سحقار حاتد از آن ایا تاه نمعناۀ آمااره
معرد مشال ه ،در محدودۀ یند  35الاد  35یاا قارار
دارند .باش سرین س داد نمعنه در گروه یند  3الد 11
یا قرار دارند .بررید وضا ا سأها نااز نشاان داد،
 23/28درصد ( نفر) متأه و  5 /11درصاد (383
نفر) در سحقار حاضار مجارد هداتند .برریاد س اداد
اعضاه خانعار ناز مشد ترد س داد اعضاه خاانعار در
محدودۀ  5الد 8نفر با  15/درصاد در بااالسرین رده و
بااله 31نفار باا  1/2درصاد در پاایانسارین رده قارار
دارند .دربارۀ وض ا سحصا ت نمعنۀ معرد مشال ه این
نتاجه حاص اد ته از مااان  131نفار نمعناۀ آمااره
معرد مشال ه 312 ،نفر بد یعاد هدتند ( 3/52درصد)،
 /32درصد با آمعزش ندضا یاعادآماعزه ،سعانااید
خعانادن و نعاااتن دارنااد 82 .نفاار ( 38/23درصااد) در
مقشااع ابتااداید سحصااا تااردهانااد و  55نفاار (33/53
درصد) در مقشع راهنمااید و  5نفار ( 31/28درصاد)
در مقشاع متعیاشه سحصاا تاردهاناد13 .نفار ( 2/2

درصااد) ناااز ماادرک دیااالم دارنااد .بااا سعجااه بااه ایاان
اه عات ،مد سعان گف  21/85درصد از نمعناۀ آمااره
معرد مشال ه ،سحصا ت قاب سعجدد ندارند و بدیعاد و
تمیعاد هدتند.
اولویت بندی عواملل ملثرر در بهبلود مشلارکت
سیاسی مناطق روستایی
بااهمنظااعر س اااان مداامساارین ععام ا مااؤثر در بد ااعد
مشااارت یاایااد از دیاادگاه رویااتایاان ادریااتان
اردبا  ،مااانگان رس اه اه نظار رویاتایاان محایا ه و
اولعی بنده اد .براه اولعی بنده از ضریب سغااارات
( )CVایتفاده اده تاه یاک اااخ ندا د ایا و
امکان مقایداۀ متغاّرهااه مدتلاف را فاراهم مادآورد.
همانهعرته در جدو ( ) مشااهده ماد ااعد ،ماازان
ایااتفاده از ریااانههاااه گروهااد ،مااازان سحصااا ت،
احداااس اثرگااذاره یاایااد و آگاااهد یاایااد جاازء
مدمسرین ععام اولعی بندهاده ای .
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جدول  .2اولویتبندی عوامل مثرر در بهبود مشارکت سیاسی از دیدگاه روستاییان
انحرافمعیار
میانگین
گویهها

نمره
3
1
5
2

مازان ایتفاده از ریانههاه گروهد
مازان سحصا ت
احداس اثرگذاره یااید
آگاهد یااید
اعتماد به نظام یااید

سجربۀ مشارت یااید
8
مازان همکاره با سشک هاه مدند
3
مازان سقاّد مذه د
3
رضایتمنده یااید
2
اعتماد به دول
31
دیترید به ا کههاه اجتماعد
33
ین
3
نعع رویتا بهلحاظ اوضاع ه ا د (داتد ،تعهاایهاه و تعهدتاند)
31
افزایش درآمدهاه فرده و عمعمد رویتایاان
35
عدماحداس بدقدرسد
32
اعتماد عمعمد و یااید
38
نعع رویتا بهلحاظ دوره و نزدیکد به ادر
33
وض ا یااید خانعاده
33
مازان ارس اط با ادر
32
نعع رویتا بهلحاظ قرارگاره در تنار جادۀ اصلد و یا دور از جادۀ اصلد
1
وض ا امکانات زندگد در رویتا
3
مشارت اجتماعد
وض ا دیترید به سددا ت اعت اره
1
مازان م ادلۀ اه عات و دانش
5
سقعی س ام هاه اجتماعد
2
پایانبعدن س ارضات و اخت فات
8
اماد به آینده
3
نعع اغ
3
اعتمادبهنفت
2
عدال محعره
11
جندا
13
پایخگعید
1
اندجام اجتماعد
11
پذیرش اجتماعد
15
بد عد زیریاخ هاه فازیکد
12
بد عد انگازش
18
عدماحداس محروما ند د
13
احداس امنا اجتماعد
13
(من ع :یافتههاه سحقار)3122 ،

ب) نتایج تحلیلی

2/32
2/33
2/32
2/82
2/83

1/82
1/81
1/35
1/ 2
1/82

2/5
2/12
2/ 3
2/32
2/32
2/12
2/15
2/13
5/23
5/22
5/32
5/32
5/8
5/81
5/23
2/52
5/18
5/ 2
5/
5/32
5/12
1/23
1/23
1/32
1/32
1/82
1/25
1/ 5
1/35
1/1
/28
1/25
1/52

3/13
3/11
1/85
1/33
1/83
1/3
1/35
3/35
1/ 5
1/22
3/38
3/35
3/ 3
1/88
1/12
1/82
1/83
1/55
1/23
1/51
1/83
1/22
3/82
3/25
3/
1/33
1/32
1/
3/33
3/32
3/ 8
1/32
1/33

ضریب
تغییرات
5 /1
52/2
22/3
11/1
58/8
22/2
52/8
28
85
33/3
55/2
12/3
12/3
3/5
81/
8
53
22/3
12/5
83/5
3
13/1
31/8
22/3
58/8
13/3
33
55
11
83/3
82/8
12/1
22/8
23/3
21/2
23/5
21/2

اندجام دروند دادهها براه بدرهگاره از سکناک سحلا
1

براه س اان مدم سرین ععاما ماؤثر در بد اع مشاارت
یااید رویتایاان ادریتان اردبا  ،از سحلاا عااملد
به دلاا پاد باردن باه متغاّرهااه زیربنااید مشاارت

ایان بدااش مقاادار  KMOبرابرباا  1/251و ناااز آمااارۀ
بارسل باراه س ااان ععاما ماؤثر در بد اعد مشاارت

یااید و سلدا آن متغاّرها ایتفاده ااد .محایا ات
انجاماده در جدو ( )1نشان مد دهد ته براه س ااان

1. Kaiser-Meyser-Oklin

عاملد از آزمعن  KMOو بارسل ایتفاده اد و در این
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یااید از دیدگاه رویتایاان در منشقاۀ ماعرد مشال اه
ناز برابربا  122/133بهدی آمد تاه در یاشح یاک
 1/111م نددار ای ؛ بنابراین ،دادههاه معجاعد باراه
سحلا عاملد منایب سشدا

داده ادند.

سحلا عاملد

KMO

ععام مؤثر در بد عد
مشارت یااید رویتایاان

1/251

براه س اان ععام از نمعدار ینگریزهاه مقادار ویاهه و
درصد واریانت ایتفاده ااد .بار ایان ایااس  5عاما
انایاااید ااادند تااه درمجمااعع ( )23/25درصااد از
واریانت ت را س اان مدتند.

جدول  .3مقدار  KMOو آزمون بارتلت

Bartlet
Test
122/133


پت از آن همان هعره ته اک ( ) نشاان ماددهاد،


Sig
1/111

(من ع :یافتههاه سحقار)3122 ،

شکل  .2نمودار سنگریزهای برای تعیین تعداد عاملها
(من ع :یافتههاه سحقار)3122 ،

همچنااان همااانهااعره تااه در جاادو ( )5م حظااه
مد اعد ،در این سحقار باا سعجاه باه ما ک تادار5 ،
عام داراه مقدار ویهۀ باالسر از یک باراه ععاما ماؤثر
در بد ااعد مشااارت یاایااد از دیاادگاه رویااتایاان

ادریتان اردبا ایتدراج اد .پت از چرخش عااملد
به روش وریماتت ،3متغاّرهاه مربعطبه ععام مؤثر در
بد ااعد مشااارت یاایااد از دیاادگاه رویااتایاان در 5
عام ه قهبنده ادند.

جدول  .4عوامل استخراجشده با مقادیر ویژه و درصد واریانس قبل از چرخش
مقدار ویهه

درصد واریانت

درصد سجم د

عام او

31/55

3/53

3/53

ععام
عام دوم

2/21

3 /22

51/53

عام یعم

1/33

2/33

21/ 8

عام چدارم

1/35

3/ 3

23/25

(من ع :یافتههاه سحقار)3122 ،

1 .Vrimax
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چرخش عامل ها و نام گذاری آنها (تحلیل عاملی

جدو ( )2عام ایتدراجاده همراهباا مقاادیر ویاهه و
درصااد واریااانت را ب ااد از چاارخش نشااان مااددهااد.
همانهعر ته م حظه مدااعد ،عاما او بااشسارین

همانهعر ته گفته اد ،در این پاهوهش باراه سدادا

یدم (32 /11درصد) و عاما چداارم تامسارین یادم
( 33/22درصااد) را در س اااان واریااانت ت ا متغاّرهااا
دارای .

عوامل مثرر در بهبود مشارکت سیاسی در منطقۀ
مورد مطالعه)
در سفدااار عام ا هااا و یااادهتااردن یاااختار آنهااا از
چرخش عاملد از نعع واریماتت ایتفاده ااده ایا .

جدول  .5عوامل استخراجشده با مقادیر ویژه و درصد واریانس بعد از چرخش
مقدار ویهه

درصد واریانت

درصد سجم د

عام او

3/15

32/11

32/11

ععام
عام دوم

8/13

32/23

12/11

عام یعم

5/5

33/81

58/25

عام چدارم

5/51

33/22

23/25

(من ع :یافته هاه سحقار)3125،

همچنان براه س اان یشح م ند داره و باان نقش هر
متغاّر در عام مربعط ،در پاهوهش حاضار متغاّرهااید
ته بار عاملد باشاز  1/5دااتند مدنظر قارار گرفتناد.
نتااای حاص ا نشااان مااددهااد تااه سمااام متغاّرهاااه
وارداااده ،داراه بااار عاااملد باشااتراز  1/5بااعدهانااد.
درندای برایاس نتای جدو ( ،)8متغاّرهااید تاه در
هریک از چدار عام مذتعر قرار مدگارند ،ع ارتاند از:
عامل اول :احداس اثرگذاره یااید ،آگاهد یااید،
عدماحداس بد قدرسد ،همکاره با سشاک هااه مادند،
اعتمااد باه نظاام یاایااد ،سجرباۀ مشاارت یاایااد،
رضایتمنده یااید ،مازان سحصاا ت ،ماازان م ادلاۀ
اه عات و دانش ،اعتماد عماعمد و یاایاد و عادال
محعره در این عام جاه مدگارناد تاه باا سعجاه باه
ماها متغاّرهاه سأثارگذار ،عام او بااعناعان عاما
«بد عد زید یااید و یاادگاره اجتمااعد» نامااده
مداعد ته این عام با مقدار ویاهه ( ،)3/15درمجماعع

سعجه به ماها متغاّرهاه سأثارگذار ،عام دوم باعنعان
عام «بد عد زید اجتماعد و اا کهیاازه» نامااده
مد اعد ته با مقدار ویاهۀ ( ،)8/13درمجماعع ()32/23
درصد از واریانت ت را س اان مدتند.
عامللل سللوم :افاازایش درآماادهاه فاارده و عمااعمد
رویتایاان ،وض ا امکانات زندگد در رویتا ،وضا ا
دیترید به سددا ت اعت اره ،نعع اغ  ،عدماحداس
محروما ند د ،اعتمادبهنفت ،مشاارت اجتمااعد و
اعتماد به دول در این عام جااه مادگارناد تاه باا
سعجااه بااه ماها ا متغاّرهاااه سأثارگااذار ،عام ا یااعم
باعنعان عام «بد عد زید اجتماعد و اا کهیاازه»
ناماده مداعد تاه باا مقادار ویاهۀ (  ،)5/5درمجماعع
( )33/81درصد از واریانت ت را س اان مدتند.
عامل چهارم :ین ،نعع رویتا بهلحاظ اوضاع ه ا اد،

عامل دوم :ایتفاده از ریانههاه گروهد ،ماازان سقاّاد

نعع رویتا بهلحاظ دوره و نزدیکاد باه اادر ،پاذیرش
اجتماعد ،نعع رویتا بهلحاظ قرارگاره در تناار جاادۀ
اصاالد و دور از جااادۀ اصاالد ،بد ااعد زیااریاااخ هاااه
فازیکد و بد عد انگازش در این عام جاه مادگارناد
ته باا سعجاه باه ماهاا متغاّرهااه سأثارگاذار ،عاما
چدارم باعنعان عام «بد عد زیدا محاشاد و سقعیا
انگازش» ناماده مداعد ته این عاما باا مقادار ویاهۀ

اندجام اجتمااعد ،ماازان ارس ااط باا اادر و احدااس
امنا اجتماعد در این عام جااه مادگارناد تاه باا

( ،)1/28درمجمعع ( )33/52درصاد از واریاانت تا را
س اان مدتند.

( )32/11درصد از واریانت ت را س اان مدتند.
مذه د ،دیترید به ا کههاه اجتماعد ،ین ،سقعیا
س ام ت اجتماعد ،وض ا یااید خانعاده ،جنداا ،
پایانبعدن مازان س ارضات و اخت فات ،اماد به آیناده،
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نام عامل

جدول  .6متغیّرهای مربوط به هریک از عوامل و بار عاملی بهدست آمده از ماتریس دورانیافته
متغیّرها

بد عد زید یااید و یادگاره اجتماعد

بد عد زید اجتماعد و ا کهیازه

اکعفاید اقتصاده و اعتمادیازه

بد عد زید محاشد و سقعی انگازش




بار عاملی

احداس اثرگذاره یااید
آگاهد یااید
عدماحداس بدقدرسد

1/23
1/33
1/38

همکاره با سشک هاه مدند
اعتماد به نظام یااید
سجربۀ مشارت یااید
رضایتمنده یااید
مازان سحصا ت
مازان م ادلۀ اه عات و دانش
اعتماد عمعمد و یااید
عدال محعره
ایتفاده از ریانههاه گروهد
مازان سقاّد مذه د
دیترید به ا کههاه اجتماعد
ین
سقعی س ام ت اجتماعد
وض ا یااید خانعاده
جندا
پایان بعدن س ارضات و اخت فات
اماد به آینده
اندجام اجتماعد
مازان ارس اط با ادر
احداس امنا اجتماعد
افزایش درآمدهاه فرده و عمعمد رویتایاان
وض ا امکانات زندگد در رویتا
وض ا دیترید به سددا ت اعت اره
نعع اغ
عدماحداس محروما ند د
اعتمادبهنفت
مشارت اجتماعد
اعتماد به دول
ین
نعع رویتا بهلحاظ اوضاع ه ا د
نعع رویتا بهلحاظ دوره و نزدیکد به ادر
پذیرش اجتماعد
نعع رویتا بهلحاظ قرارگاره در تنار جادۀ اصلد و دور از جادۀ اصلد
بد عد زیریاخ هاه فازیکد
بد عد انگازش

1/33
1/38
1/33
1/31
1/25
1/33
1/38
1/31
1/23
1/31
1/32
1/33
1/83
1/31
1/85
1/82
1/3
1/81
1/82
1/52
1/33
1/35
1/83
1/81
1/22
1/23
1/22
1/8
1/32
1/28
1/32
1/23
1/31
1/21
1/23

(من ع :یافته هاه سحقار)3122،

درندای با سعجه به نتای فع  ،ععاما ماؤثر در بد اعد
مشاارت یاایااد در منااهر رویااتاید در اااک ()1
نشان داده اده ای ته برایااس آن بد اعد مشاارت

یاااادگاره اجتمااااعد ،بد اااعد زیدا ا اجتمااااعد و
ا کهیازه ،اکعفاید اقتصاده و اعتمادیاازه ،بد اعد
زید محاشد و سقعی انگازش منشقاۀ ماعرد مشال اه

یااید مناهر رویاتاید باا بد اعد زیدا یاایاد و

ارس اط دارد.
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بهبود زیست سیاسی و یادگیری
اجتماعی 23/53

شکوفایی

بهبود زیست
اجتماعی و
شبکهسازی

93/27

عوامل مثرر در بهبود مشارکت
سیاسی از دیدگاه روستاییان

اقتصادی و
اعتمادسازی

13/63

بهبود زیستمحیطی و تقویت
انگیزش

13/33

شکل  .3مدل نهایی پژوهش ،عوامل مثرر در بهبود مشارکت سیاسی و درصد تبیین هریک از آنها
(من ع :یافته هاه سحقار)3122،

بحث
مشابر ماد ( ،)1بد اعد زیدا یاایاد و یاادگاره
اجتماعد از ععام مؤثر در بد عد مشاارت یاایاد از
دیدگاه رویتایاان ایا  .در س ااان ایان ارس ااط بایاد
گف ته به زعم اولدعن ( ،) 112فرایند عضعی فارد
در گااروههااا و یااازمانهااا (یااازمانهاااه اجتماااعد،
اسحادیههاه اغلد و صنفد ،گروههاه مادافع و ع یار

خاص و )...احتما مشارت در ف الا هاه یاایاد را
باشسر مد تند و ناز به باور ایشان ،نفع ادصد عق ند
فرد را وادار مدتند ته هزینههاه مشارت در گروه یاا
عم جم د را در مقاب منافع آن بدنجد .وه عق نا
را عام قعه باراه مشاارت یاایاد ماد داناد .بااتر
( ) 118هر دو بر عق نا در مشارت یااید سأتااد
دارند و حتد سحلا مشارت یااید در پرساع مشال اۀ
عااعاملد چااعن ااارایط جام ااهپااذیره یاایااد افااراد،

فرهنج یااید ،یادتمهااه گروهاد و یاایر اارایط
مربعط به محاطهاه اجتماعد امکانپذیر مداعد .یکد
از نظریههاه س اانتننده در این خصعص نظریۀ مناابع
ای ته در آن ادعا مداعد برخاد مناابع اجتمااعد و
اقتصاده ازجمله سحصا ت ،اغ و درآمد بر مشاارت
یاایااد افااراد سااأثار ماادگذارنااد .بااهعقااادۀ گااعردون
(  ) 11محاط یااید نقش مدمد در بد عد مشارت
یااید افراد بازه مد تناد و محااط یاایاد ع اارت
ای از محاشد ته افراد در آن بهیر مدبرند؛ بهعناعان
مثا فرهنج یااید م اّند مادسعاناد او را ندا باه
مشارت در مدای یااید سشعیر ترده و یا بازدارد.
پارامااعن ارس اااط بااان بد ااعد زیداا اجتماااعد و
ا که یازه و بد عد مشارت یااید جعامع رویاتاید
باید گف ته به باور پاسنام ( )3222ا کههاه ریمد و
غار ریمد ارس اهات و م ادالت در هر جام اهاه اعاماز
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یااید اعما نفاعذ مادتناد؛


مدرن و ینتد ،فاعدالد و یارمایه داره و غااره وجاعد
دارد .وه ا که هاه اجتماعد را یکد از ااکا ضروره
یرمایۀ اجتماعد مد داند و چنان ایتدال مدتند تاه

انعاع خاصد از مشارت
بلکه بر آن بههعر غارمدتقام ازهریار سدادا انتقاا
منابع ا که هاه اجتماعد و تمک به ایجاد هنجارهااه

هرچاه ایان اا کههاا در جام اهاه متاراتمسار باااد،
احتما باشساره وجاعد دارد تاه اادروندان بتعانناد
در جد ِ منافع متقابا همکااره تنناد و نااز در ایان
خصعص ماک لارگ ( ،) 111بار ایان بااور ایا تاه
پاعنااادهاه باناااافرده ،دویاااتانه و خاااانعادگد درون
ا کههااه اجتمااعد منجارباه سقعیا سقاضااها باراه
مشارت یااید در افراد مداعد .از یعه دیگر ،سناعع

روابط متقاب و س داد مشاترک در درون یاازمانهااه
داوهل انه بر مشارت یااید سأثار مدگذارد.
دربااارۀ رابشااۀ بااان بد ااعد زید ا محاشااد و سقعی ا
انگازش و بد عد مشارت یااید جعامع رویتاید ذتر
این نکته ضروره ای ته به بااور پاره () 113اااعۀ
مشااارت بااره اار فرص ا  ،مااازان ع قااه ،منااابع در
دیترس فرد و نگرشهاه رای باه مشاارت جام اه و

در ا که ها ،امکان دیترید افراد به منابع اه عااسد را
باشسر فراهم مدیازد و به ایجااد بحاثهااه یاایاد
براه افزایش مشارت یااید منجر مداعد .ایان امار
به نعبۀ خاعد منجار باه ایجااد گاروههااه جدیاد درون
ا که هاه اجتماعد مداعد ته این گاروههااه جدیاد
باش از دیگران در ف الا هاه یااید درگار مداعند.
به باور الی لاد ( ،)3221س اما اجتمااعد بار هار دو

ععام انگازاد و بهویهه این ته آیاا مشاارت سشاعیر
مداعد و یا نمداعد ،فر دارد عا وهبار ایان در ایان
خصااعص ،بااه باااور مال اارا و گعئا محاارک (انگااازۀ
یاایااد) نقااش مدمااد در مشااارت یاایااد افااراد و
ادروندان بازه مد تند .افزون بار ایان باه بااور ایان دو
اندیشمند بان مازان س دد و مشاارت یاایاد رابشاه
وجعد دارد و منظعر از س دد ،س لر خاهر ند باه یاک

یشح مشاارت فارده و اجتمااعد ساأثار مادگاذارد؛
هرچند هماشاه ایان مشاارت درجدا ِ ماعرد انتظاار
ناد .
در خصعص پاعند بان اکعفاید اقتصاده و اعتمادیازه
و بد عد مشارت یاایاد رویاتایاان بایاد گفا تاه
به عقادۀ فرانکلان ( ،) 115باان ارسقااه اااخ هااه
اقتصاده و بد عد مشاارت یاایاد جعاماع رویاتاید
رابشااه وجااعد دارد .بااهنظاار تلاام و تراماار (،)3223

یازمان ،گروه ،حزب یا فرد خاصد ای ته ایان پاعناد
و دل دتگد ند باه ماعارد ماذتعر هام بار مشاارت
یااید افراد سأثار قابا م حظاهاه دارد؛ باراه نمعناه
هرچاه فارد بااشسار در م ارا انگاازههااه یاایاد
به صعرت بحث دربارۀ یاای و یا دیترید دااتن باه
اه عات یاایاد مرباعط قارار داااته باااد ،احتماا
مشارت یااید باشسر ای .

سفاوتهاه منشقه اه در مشاارت یاایاد ،مارس ط باا
ععاما ندااده ،اجتمااعد و اقتصااده ایا « .سعیا ۀ
اقتصاده و اجتماعد ته الزمه اش افزایش ادرنشااند،
یشح یعاد ،آمعزش و صن تد اادن و سعیا ه ویاای
ارس اط جم د ای پاش اارط برقاراره دمعترایاد و
افزایش مشارت یااید ایا » ( سعیالد313 ،؛ باه
نقاا از هااانتانگتعن و همکاااران) .اویاا نر (،)3221
دربارۀ اهما اعتمادیازه بر بد عد مشاارت یاایاد
چنان ایتدال مدتند ته رابشۀ بان اعتماد اجتمااعد
و مشارت یااید و یا ارس اط بان ا کههاه اجتماعد
و مشارت یااید نه سندا باه ااک مداتقام بار روه

نتیجهگیری و پیشنهادها
این مقاله ععام ماؤثر در بد اعد مشاارت یاایاد در
منااهر رویاتاید ادریااتان اردباا را ماعرد بحااث و
بررید قرار داده ای و همانهاعر تاه نتاای سحقاار
نشااان داد ،از بااان ععام ا مااؤثر در بد ااعد مشااارت
یااید در مناهر رویتاید ادریاتان اردباا ماازان
ایااتفاده از ریااانههاااه گروهااد ،مااازان سحصااا ت،
احداس اثرگذاره یااید و آگاهد یاایاد باهسرسااب
در رس ۀ او و چداارم و احدااس امناا اجتمااعد در
رس ۀ آخر قرار گرف  .افزونبراین ،در این سحقاار باراه
اناخ ععاما ماؤثر در بد اعد مشاارت یاایاد در
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منشقۀ معرد مشال ه 13 ،ااخ باهتاار گرفتاه ااد و
دادههااا بااا ایااتفاده از مااد سحلااا عاااملد مااعرد

سجزیهوسحلا قرار گرفتند و با سعجه به م ک تادار5 ،

را درجد ِ بد عد مشارت یااید سقعی مادتناد .در
این ارس ااط ماک لارگ بار ایان بااور ایا پاعنادهاه
بانااافرده ،دویااتانه و خااانعادگد درون ااا کههاااه

عام داراه مقدار ویهه باالسر از یک باراه ععاما ماؤثر
در بد عد مشارت یااید مناهر رویاتاید ایاتدراج
اااد .پاات از چاارخش عاااملد بااه روش وریماااتت،
متغاّرهاه مربعط به ععاما ماؤثر در بد اعد مشاارت
یااید مناهر رویتاید در  5عام ه قهبنده اادند.
عام او باعنعان «بد عد زیدا یاایاد و یاادگاره
اجتماااعد» بااا مقاادار ویااهۀ ( )3/15باااش از ()32/11

اجتماااعد منجاار بااه سقعی ا سقاضاااها بااراه مشااارت
یااید در افراد مداعد .از یعه دیگر ،سنعع در ا که،
امکان دیترید افراد باه مناابع اه عااسد را بااش سار
فراهم مدیازد و باه ایجااد بحاثهااه یاایاد باراه
افزایش مشارت یااید منجر مداعد .این امر به نعبۀ
خعد منجر به ایجاد گروههاه جدیاد درون اا کههااه
اجتماعد مداعد تاه ایان گاروههااه جدیاد بااش از

درصد از ت واریاانت را س ااان تارد .در س ااان ایان
عام باید گف هرچه رویتایاان از ریانههاه جم د و
گروهد باشتر ایتفاده تنند و رفاا هااه ااناختد
آنها پارامعن مدائ مت ادد اجتمااعد و یاایاد بااال
رود ،سمایا باااشسااره بااه مشااارت در ف الاا هاااه
یااید پادا مد تنناد و درواقاع باا پاچاادهسار اادن
جعامع ،اهما ارس اهات در بُ د یااید افزایش یافتاه

دیگران در ف الا هاه یااید درگار مدااعند .عاما
یعم باعنعان «اکعفاید اقتصااده و اعتمادیاازه» باا
مقدار ویهۀ (  )5/5درمجماعع ( )33/81درصاد از تا
واریانت را س اان ترد .در س اان این عام بایاد گفا
ادروندان سا زماند به ندادهاه حکعمتد و یازمانهااه
دولتااد اعتماااد تاارده و در ف الااا هاااه یاایااد و
اجتماااعد و فرهنگااد مشااارت ماادتننااد تااه نظااام

ای  .ریانهها با بدرهگااره از س اام ت بااناالذهااند،
مفاهام و انگاره هاید را به مداه ان خعد القا مدتنند و
مداه ان سح سأثار این مفاهام و انگاارههاا دیا باه
گزیش مد زنند .در ارایط ف لد ،ارس اهات مایاۀ اصالد
زید ا یاایااد ای ا و باادون بداارهگاااره از ویااای
ارس اهد و ریانه هاه گروهد ،نظام هاه یااید قادر به
نظامبدشاادن بااه جام اه و اااریکیااختن مااردم در
زید یاایاد ناداتند .عاما دوم بااعناعان «بد اعد

اقتصاده در حال تلد از وض ا مدااعده برخاعردار
باااد؛ چااراتااه اوضاااع باد اقتصاااده باعااث سدریااب و
سض ا اف حاتما ا مااداااعد و اعتماااد عمااعمد را بااه
رفااا و قابلااا حاتمااا بااراه هاار ناازهاااه
ادروندان و پایخگعید به آنان بهاادت تااهش داده و
در مشارت ادروندان در بُ د یاایاد و اجتمااعد در
س اان یرنعا خعداان اثر منفد مادگاذارد .در ایان
ارس اط اریشع بر این باور بعد تاه سنداا در یاک جام اه

زید اجتماعد و ا که یازه» با مقادار ویاهۀ ()8/13
درمجماعع ( )32/23درصااد از واریاانت تا را س اااان
ترد .در س اان این عام باید گفا  ،مشاارت یکاد از
ارتان اصلد یرمایۀ اجتماعد ای  .از یعید ا کههاه
اجتماااعد ناااز یکااد از ععام ا سأثارگااذار باار یاارمایۀ
اجتماعد ای ته افراد در ارس اط با هم تدب مدتنند
و بااهنااععد در ذات ،افااراد را بااه س اااون و همکاااره و
مشارت فرامدخعاند و مدساعان آن را از اصا بارپایاۀ
مشااارت قاارار بنااا تاارد .همچنااان ،بد ااعد عملکاارد
ا که هاه اجتماعد در یک رابشاه ،باعاث پدیادآمادن
حدن نا و اعتماد متقاب مداعد و همگراید ذهناد

بهلحاظ اقتصاده مرفه مدسعان ارایشد را بهوجعد آورد
ته سعدۀ مردم از روه س ق در امعر یاایاد مشاارت
دااته بااند و ناز ،به باور جان ایتعارت ما جام هاه
ته مشارت یاایاد در یاشح بااالید ندادیناه ااده
بااد ،سعی ۀ یااید سحقاقات صعرت خعاهد پاذیرف
و جام ااۀ برخااعردار از سعیاا ۀ یاایااد ،ایااتعاره و
سعانمنده خعد را باا سعیا ۀ اقتصااده سکماا خعاهاد
ترد .از یاعید اعتمااد ساأثار بدااار زیااده بار ماازان
مشارت ادروندان دارد؛ چراتاه در یاع دهاد ماردم
بهیم ِ مشارت یااید ،اعتمادیاازه متقابا مااان
مردم و دول  ،نقش مدمد را در افزایش مشارت بازه
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تارگ اذاران جام ااه بااااد ،سااا از ایاان رهگااذر جعامااع


مدتند .عام چدارم باعنعان «بد عد زیدا محاشاد و
سقعی ا انگااازش» بااا مقاادار ویااهۀ ( )5/51درمجمااعع
( )33/22درصد از ت واریانت را س اان ترد .در س اان

رویتاید انگازه یافته و بهیاعه پعیااید بااشسار گاام
بردارد .الزم ای براه سعی ۀ اعتماد اجتماعد باهویاهه

این عام باید گف ته بان سقعی انگاازش و فرهناج
یااید مشارت رابشه وجاعد دارد؛ چاعن تاه بارپایاۀ
فرهنج یااید مشارت ای ته ادروندان از یاختار
و چندوچعن تارترد نظام یااید و خعایتههااه آناان
آگاهد مدیابند ،در سصمامگااره دخالا مادتنناد و
ند به رفتارهاه یااید حدایا نشان مددهناد و
هرچاه از فرهناج یاایاد محادود باهیاعه فرهناج

اعتماد نداده بهعنعان یکد از راهکارهاه منایب س ش
اعد؛ بنابراین مدسعان با باالبردن یشح اعتمااد ندااده
در جعامع رویتاید ،از یک یع انگازه براه مشارت در
یااازمانهااا و انجماانهاااه داوهل انااه و همچنااان
رویدادهاه یااید را افزایش دهام و از یعه دیگر ،به
سعی ه و سحکام و روابط ته نقاش بدازاید در یارمایۀ
یااید ایفا مدتند منجار ااعد .افازونبارایان ،ایجااد

یااید مشارتتد پاشرویم ،آگاهد یاایاد ،رضاای
یااید ،احداس اثربدشد یااید و ماازان مشاارت
یااید ادروندان ادره و رویتاید افزایش مادیاباد.
ال تّه باید گفا تاه در مااان ععاما ماؤثر در بد اعد
مشااارت یاایااد رویااتاید ،عام ا «بد ااعد زید ا
اجتماعد و یادگاره اجتماعد» در باالسرین رده و عام
«بد اااعد زیداا محاشاااد و سقعیاا انگاااازش» در

انگازه و س دد درجد ِ مشارت یااید ف االنه در بان
رویتایاان و س دی احدایاات باه عق ناا در حاعزۀ
مشارت یااید در اولعی دولتمردان درجد ِ سقعی
مشارت یااید قرار گارد .درندای با سعجه به فضااه
دیند جام ه ،از فضا و اارایط حااتمبار جام اۀ ایاران
بداارهباارداره باشااتر بااهعماا آیااد و بااا ایااتفاده از
اه عریااند ازهریار ریاانههااه گروهاد و بااالبردن

پایانسرین رده قرار گرفتند و مقدار واریانت و واریاانت
سجم د س ااناده سعیاط ایان چداار عاما ()23/25
برآورد اد .این یافته با نتای مشال ات یانج و همکاران
( ،) 133دولادکا و همکاران ( ) 118و یعچانج و یاد
یعن ( ) 132همدع ای .
با ایتناد به نتای سحقار پاشنداد مداعد ازآنجایدتاه
یکد از م ض ت و مشک ت معجعد درجدا ِ مشاارت
یاایااد فقاادان قااانعنمنااده الزم ایاا  ،سشااعیر

بااانش و بصااارت دینااد ،بتااعان سمای ا بااه مشااارت
یااید جعامع رویتاید را افزایش داد.

رویتایاان به مشارت هاه یااید در ندادهاه مردمد
ازجملااه س اااوندهااا و ...تااه ازجملااه ععاماا ثانعیااه
جام اهپاذیره یاایاد ایا  ،ایان ندادهاا از راههاااه
گعناگعن مد سعانند رویاتایاان و اعضاا را باه مشاارت
ف االنه سشعیر تنند .در همان رایتا سعصااه مادااعد
اقااااداماسد درجداا ا ِ سعانمندیااااازه اجتماااااعد و
رواناناختد رویتایاان در سعیا ۀ یارمایه اجتمااعد،
مشارت مدند ،حمای و اعتماد مدند تاه زماناهیااز
مشااارت یاایااد رویااتایاان ایاا  ،فااراهم اااعد.
افزونبراین ،گدترش یازمانها و انجمنهاه داوهل اناه
و غاردولتااد بایااد از اولعیاا هاااه یاای ا گااذاران و
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