
Social Capital Management http://jscm.ut.ac.ir 

Vol. 7, No. 1, Spring  2020   Print ISSN: 2423-6071 

Manuscript Type: Research  Article Online ISSN: 2423-608X 

 DOI: 10.22059/jscm.2020.290257.1919 

 

An Investigation of the Effect of Markazi Province NGOs’ 

Social Capital on Democracy 

Mitra Bayat1, Hassan Kheiri2, Mohammad Hossein Puryani3 

1. Ph.D. Student, Faculty of Social Sciences, Islamic Azad University, Naragh Branch, Naragh, Iran 

2. Associate Professor, Faculty of Social Sciences, Islamic Azad University, Naragh Branch, Naragh, Iran 
3. Assistant Professor, Faculty of Social Sciences, Islamic Azad University, Naragh Branch, Naragh, Iran 

(Received: April 11, 2020; Accepted: October 6, 2019)  

Abstract 
One of the key factors that influences democracy is social capital. The current study seeks 

to investigate the effect of social capital of Non-Governmental Organizations of Markazi 

province in Iran on democracy. The intended indicators of social capital are social trust, 

participation, and cohesion. To this end, the theories of Putnam, Coleman, and Fukuyama 

have been used. In addition, data collection was done through survey (using a 

questionnaire) and document analysis (using books and articles). Then, using Amos 

software and structural equation modeling, confirmatory factor analysis was performed, 

while the descriptive statistics were obtained using SPSS software. The Cronbach's alpha 

for 22 items was found to be 0.929, which is an acceptable rate of reliability. The statistical 

population included the members of Markazi province NGOs (1304 individuals), out of 

which a sample of 384 participants was selected using stratified random sampling based on 

the Cochran formula. The findings of the study revealed that the social capital of Markazi 

province NGOs has a positive and significant effect on democracy. It plays an important 

role in realizing the socio-cultural forefront of the Revolution, creating democratic 

institutions and developing a civil society, and synergizing all capacities to organize the 

political objectives of Iran, fight enemies, and face challenges ahead. NGOs should attract 

and use talented and young individuals to reach their goals. They should also have mutual 

relationships with various networks, organizations, governmental organizations, and 

different layers of people.  
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نهاد استان مرکزی بر  های مردم بررسی تأثیر سرمایة اجتماعیِ تشکل

 ساالری مردم
                                                   

3حسین پوریانیمحمد، 2، حسن خیری1میترا بیات
 

 ، ایراننراق ی،دانشگاه آزاد اسالمدانشکدة علوم اجتماعی،  ا،دکتر یدانشجو. 1
 ، ایراننراقی، دانشگاه آزاد اسالم ، دانشکدة علوم اجتماعی،دانشیار .2
 ، ایراننراقی، دانشگاه آزاد اسالم . استادیار، دانشکدة علوم اجتماعی،3

 (23/01/1399ـ تاریخ پذیرش:  14/07/1398)تاریخ دریافت: 

 چکیده
 سرمایة اجتماعیِ تأثیربررسی  به منظورهش حاضر پژو سرمایة اجتماعی است. بسیار مهم عامل ساالری از عوامل تأثیرگذار بر مردم

و انسجام اجتماعی  ،مشارکت های مورد نظر سرمایة اجتماعی اعتماد، شاخص .انجام شدساالری  مردم رنهاد استان مرکزی ب های مردم تشکل
ها  کتاب استفاده از)با  و اسنادی بزار پرسشنامه()با ا کلمن و فوکویاما و از روش پیمایشی و پاتنام دیدگاهاز  ،برای دستیابی به این هدف .بودند

و به کمک  سازی معادالت ساختاری تحلیل عاملی تأییدی انجام گرفت افزار آموس و مدل گرفته شد و با استفاده از نرمبهره  و مقاالت(
 آماری ةجامع .بودپایایی قابل قبول  و دارای 929/0 گویه 22 ضریب آلفای کرونباخ برای. های توصیفی به دست آمد شاخص SPSSافزار  نرم

حجم نمونه بر اساس  شده استفاده شد. بندی گیری تصادفی طبقه و از نمونه بودند نفر( 1304) نهاد استان مرکزی های مردم اعضای تشکل
بر استان مرکزی  نهاد های مردم که سرمایة اجتماعی تشکل بودپژوهش این  ةیافت .بودنفر  384گیرانه  به طور سخت فرمول کوکران

 به منظورها  افزایی استعدادها و ظرفیت اجتماعی انقالب و همـ  فرهنگی ةو برای تحقق جبهگذارد  می مثبت و معنادار تأثیرساالری  مردم
 مدنی ةعجام ةهای پیش رو و ایجاد نهادهای دموکراتیک و توسع سازی چالش سامان دادن به اهداف سیاسی نظام و مبارزه با دشمنان و شفاف

نهایت  برای پیشبرد اهدافشان خوداز سرمایة  ها باید . آنباید از نیروهای مستعد و جوان استفاده کرد . در این زمینهکند مهم ایفا می ینقش
 .برقرار کنندهای دولتی و آحاد مردم روابط متقابل  های متفاوت و سازمان ها و تشکل بهره را ببرند و با شبکه

 کلیدواژگان
 .ساالری، مشارکت اجتماعی ، سرمایة اجتماعی، مردمنهاد های مردم تشکلاجتماعی،  اعتماد
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 مقدمه

ساالری در یک نظام سیاسی، شناخت عوامل تأثیرگذار بر رشد و گسترش  با توجه به اهمیت مردم

آن ضرورت دارد. یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در این زمینه سرمایة اجتماعی است. امروزه، اکثر 

دانند. بدون شک  ترین نوع حاکمیت می وامع دولت یا حاکمیت دموکراتیک را بهترین و مناسبج

وجود افرادی که خود را در زمینة سرنوشت جامعة خود مسئول بدانند و در امور گوناگون مربوط 

(. شرکت 43: 1385به آن مشارکت کنند ضامن بقای آن جامعه است )فتحی و واحد چوکده 

های استبدادی در بیشتر کشورهای  جامعه در امور اجتماعی عامل فروپاشی حکومتفعاالنة بدنة 

اروپایی بوده است. داشتن یک جامعة سیاسی سالم و دستیابی به توسعة سیاسی در گرو داشتن 

های گوناگون  شهروندانی فعال در عرصة اجتماع است که با حضور چشمگیر خویش در عرصه

 همةدر  (.8: 1381م مبتنی بر دموکراسی گام بردارند )میرابراهیمی جامعه در مسیر تحکیم یک نظا

جامعه در جهت  نکه مسئوال ی،و سرمایة انسان یدر کنار سرمایة اقتصاد ،در حال توسعه یکشورها

 یتر و امروز تازه ییوبو با رنگ یسرمایة اجتماع ،کنند ها تالش می آن یریکارگ انباشت و به

 نیکه بتواند ا یا آن تالش کرد. هر جامعه ینةبه نوع نهاد دنیرس یبرا دیاب و دیآ به نظر میی ضرور

ی مؤثر جهت یها تواند قدم می یراحت به کند رهیدرون خود ذخبه شکل مناسب را  هیسه نوع سرما

قانون اساسی  3اصل  8طور که در بند  همان (.256: 1389 و همکاران ای)ازک توسعه بردارد

و فرهنگی  ،مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعییز آمده، ن جمهوری اسالمی ایران

 رساند. دارند و این موضوع مردمی بودن جمهوری اسالمی را میخویش مشارکت 

 بیان مسئله

عامل مهم و  کی منزلةبه  راًیاست که اخ ساالری مردمعوامل تأثیرگذار بر  از ی یکیاجتماع سرمایة

را به خود جلب کرده  ی،خصوص علوم انسان بهنظران و عالمان،  صاحب توسعه توجه جهتدر  یدیکل

و  است تیحائز اهم ساالری مردم برآن  تأثیر میزان نییتعی و سرمایة اجتماع ییشناسا ،نیبنابرا .است

 تیاهم رغم به ،رانیمفهوم در ا نیاما از آنجا که ا موضوعی است که اینجا باید به آن اشاره شود.

 نیدر ا شتریب قاتیتحق ،مهم در توسعه، چندان مورد توجه قرار نگرفته عامل کی منزلة به ،فراوانش

مفهوم  در زمینةامروز مباحث  تا .شودمهم  یا وسعهعامل ت نیبه ا شتریتواند باعث توجه ب یم نهیزم
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 یکاف داشتن منابع اریبدون در اخت ومطرح شده  ختهیگس ازهم یما به شکل ةدر جامع« یسرمایة اجتماع»

 نیکه در ارتباط با کاربرد ا یادیهای ز و نتوانسته به پرسش دهیپراکنده و ناقص انجام نتایجو منسجم به 

مبحث سرمایة اجتماعی  (.8: 1384 بخش وجود دارد پاسخ دهد )تاج ایران رینظ ییمفهوم در کشورها

تر  ی نیازمند مطالعات دقیقساالر ش بر مردمتأثیربسیار گسترده است؛ طوری که شناخت آن و آگاهی از 

سرمایة اجتماعی زیربنای توسعة فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی هر های بیشتر است.  و بررسی

تواند توسعه و ثبات یک  و دربرگیرندة معانی و مفاهیمی که اگر به آن توجه شود، می جامعه است

های  د جامعه شاهد گسترش روزافزون ارزشبا افزایش سرمایة اجتماعی میان افراجامعه را تضمین کند. 

رو،  دموکراتیک و در نتیجه مشارکت فعال در جامعه، در کنار رشد و توسعة سیاسی، خواهیم بود. ازین

گیری از الگویی نظری تأثیر سرمایة اجتماعی بر  با بهره برآمدند تاحاضر درصدد  قیتحق محققان در

های  تشکل یسرمایة اجتماع ةمؤلفسه  ییو شناسا یبررس بهدقت واکاوی کنند و  ساالری را به مردم

 .دنبپردازساالری  مردم زانیم برها  آنتأثیر و نهاد استان مرکزی  مردم

 تحقیقهای   فرضیه

 .گذارد می یممستقتأثیر  ساالری مردم بر ینهاد استان مرکز های مردم تشکل یاعتماد اجتماع .1

 .گذارد می یممستقتأثیر  ساالری مردم بر ید استان مرکزنها های مردم تشکل یاجتماع . مشارکت2

 .گذارد می یممستقتأثیر  ساالری مردم بر ینهاد استان مرکز های مردم تشکل یاجتماع . انسجام3

 یسرمایة اجتماع

 یهای مهم رشد و توسعه در هر جامعه است. شرط الزم برا از شاخصه یکی یسرمایة اجتماع

بسط مشارکت  ،یروابط گرم، گسترش انسجام اجتماع جادیجانبه، ا همه ةجامعه توسع شرفتیپ

به باور پاتنام، سرمایة  (.253: 1389 و همکاران ای)ازک است یو اعتماد متقابل اجتماعی، اجتماع

ها، است که  های اجتماعی، نظیر اعتماد و هنجارها و شبکه اجتماعی وجوه گوناگون سازمان

پاتنام و  (.251: 1380اهنگ کارآیی جامعه را بهتر کنند )پاتنام توانند با ایجاد امکانات هم می

همکارانش بر آن بودند که شهرها، مناطق، و کشورهایی که سرمایة اجتماعی باالیی دارند نسبت 

 Leighningerترند ) هایی که سرمایة اجتماعی پایینی دارند به دموکراتیک بودن متمایل به مکان

2006: 50.) 
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 یاعتماد اجتماع

اعتماد عبارت است از تمایل به خطرپذیری در بطن اجتماعی، بر اساس حس اعتماد به دیگران. 

کنند یا الاقل  های حمایتی دوجانبه عمل می دهند و به روش دیگران بر اساس انتظار ما پاسخ می

قصد آزار ندارند. اعتماد یک پدیدة حساس و شکننده است و به وجود آمدن آن به زمان زیادی 

(. اعتماد یک 52: 1387شود )رحمانی و کاوسی  یاز دارد. اعتماد باعث به وجود آمدن اعتماد مین

ویژگی فردی و شخصیتی است. اعتماد یک تلفیق مفهومی است که در ارتباط بسیار نزدیک با 

ـ 331: 1386گیرد )قدیمی  دوستی قرار می مفاهیمی مانند وفاداری، دگرخواهی، صداقت، و نوع

های سیاسی و  دیگر شرط روابط ثانویه است که به سهم خود برای مشارکت عتماد به یک(. ا332

(. مطالعة اعتماد اجتماعی، در جایگاه یک مکانیسم 64: 1373اجتماعی مؤثر است )اینگلهارت 

ها را به وسیلة انگیزة ما، احساسات، و باورهای آنان بررسی  اجتماعی، تعامالت اجتماعی انسان

(. جانسون بر این باور است که در یک رابطة مبتنی بر اعتماد Misztal 1996: 15کند ) می

)اعتمادکننده و فرد مورد اعتماد( این عناصر وجود دارند: صراحت و باز بودن، سهیم کردن، 

جویانه، رفتار مبتنی بر اعتماد، رفتار قابل اعتماد، اعتمادکننده  پذیرش، حمایت، تمایالت همکاری

 (.Johnston et al 1993: 66لیت اعتماد داشتن )بودن، و قاب

 مشارکت اجتماعی

وبیش آشکار در حیات اقتصادی،  مشارکت اجتماعی از دیدگاه توسلی عبارت است از مشارکت کم

های سیاسی و مدنی و اجتماعی. و در این صورت  گذران اوقات فراغت، فرهنگ، قبول مسئولیت

(. محسنی و 67: 1382سازد )توسلی  ا مشخص میمیزان مشارکت، اغلب، شکلی از قدرت ر

بودن  یحکومت ریو غ ،داوطلبانه بودن ،یکه آگاه دانند می یمشارکت ی رامشارکت اجتماعجاراللهی 

را  ها تیاز فعال یعیوس ةحوز یمشارکت اجتماعبه باور ایشان  آن است. ةعمد صیاز خصا

ها و  افراد جامعه در انجمن یو جمع یفرد یها تیو فعال ی،همکار ت،یمثل عضو ؛ردیگ یدربرم

و  نانیآن اطم یاست که طی ندیبر فرا یمبتن یاجتماع مشارکتی و دولت ریو غ یهای دولت تشکل

 (.12: 1382 یجارالله)محسنی و  شود یمردم برقرار م انیم یهمبستگ
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 انسجام اجتماعی

 ،یاجتماع یدادهایر در رواستفاده از امکانات موجود در اجتماع، حضو یعنیانسجام در اجتماع 

 یهای دوست شبکه زانیو م ،اجتماع یاز سو یحس تعلق به اجتماع، ادراک فرد در خصوص دوست

ای بدین شرح است که  اهلل خامنه انسجام اجتماعی از دیدگاه آیت(. 238: 1390ی )غفار محل در

آورد. همکاری، تواند به دست  های بزرگ خود را در سایة وحدت ملی می یک ملت همة آرمان

های واالی این ملت  دیگر مرتبط کردن، و به سمت هدف ها را به یک همدلی، بازو به بازو دادن، دل

(. مراد از وحدت و 194: 1390ای  پیش رفتن برای بهروزی و پیشرفت کشور الزم است )خامنه

ست و اینکه افراد یّت اّ دیگر و عدم برخورد با ضد انسجام از دیدگاه ایشان همکاری افراد با یک

 (.21: 1386ای  دیگر مسلط نکنند )خامنه دیگر را نفی و دشمن را بر یک یک

 یساالر مردم

شوند،  ساالری نظام حکومتی است که در آن رهبران در انتخابات دموکراتیک انتخاب می مردم

کنند و احزاب مختلف در صورت کسب پشتیبانی  احزاب و کاندیداهای زیادی مشارکت می

قرن  یدجد یاستس یدموکراس (.27: 1389 دثیوتون و )نتوانند به قدرت برسند  ومی میعم

ها یکصد سال پیش، در جنگ برخالف  دموکراسی(. Desai 2007: 1) است یتیحاضر و چندظرف

ها طرفدار روش  خواستند جهانیان را متقاعد کنند که آن های سرکوبگر دیگر، می توتالیترها و رژیم

همة انواع دموکراسی  .(Levine 2007: 73-74ستند؛ یعنی بهبود اقتصادی و آزادی )بهتر زندگی ه

ای باشد که منافع همه  گیری افراد یک جامعه باید به گونه یک دیدگاه مشترک دارند؛ روند تصمیم

مارتین لیپست، شخصیت دموکراتیک  باوربه  .(Goodin & Pettit 1993: 411را دربرگیرد )

های داوطلبانه مشارکت  و انجمن ،عاالنه در سیاست دموکراتیک، محل کاراست که ف یتیشخص

های  وکار، در سازمان مفهوم شخصیت دموکراتیک در سیاست و حکومت، در کسب .کند می

اهلل مصباح  به باور آیت .(943: 1383 )لیپستشود  ظاهر میو در خانوار و خانواده  رانتفاعی،غی

کند  ی مردم با رعایت حدود و قیودی که اسالم معین میّ ت جدیزدی، دموکراسی و نقش و مشارک

شود؛ مانند  شده دارند در کشور ایران اِعمال می های تعیین و انتخاب کسانی که شرایط و ویژگی

جمهوری، انتخابات خبرگان رهبری، و انتخابات  انتخابات مجلس شورای اسالمی، انتخابات ریاست
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اند وقتی انتخابات بر اساس دین باشد مردم وظیفة  (. ایشان بر آن297: 1391شوراها )مصباح یزدی 

ساالری دینی )صنعتی  دانند کسی را که اصلح است انتخاب کنند و این یعنی مردم شرعی خود می

(. به نظر ایشان، مراجعه به رأی و اراده و خواست مردم، آنجا که این مراجعه 646ـ 645: 1389

آورد. در نظام جمهوری اسالمی،  بنابراین، تعهد اسالمی به وجود میالزم است، نظر اسالم است؛ 

ساالری مطلوب امام  (. مردم105ـ 104: 1390ای  ساالری یک وظیفة دینی است )خامنه مردم

حکومتی است که برای رضای خدا به جلب رضایت مردم بپردازد، مقبول مردم باشد،  )ره(خمینی

های شرعی و قانونی مردم تسلیم باشد، و  رد، در برابر خواستهبه آرا و افکار عمومی احترام بگذا

 (.201، 8و ج  161، 17: ج 1378خمینی )مشارکت مردم در مسائل کشور را پذیرفته باشد 

  (NGOsها/  های غیر دولتی/ سمن سازمان) نهاد های مردم تشکل

. 2ی به وجود نیامده باشد؛ الملل نامة بین . بر اساس توافق1نهاد سازمانی است که:  سازمان مردم

ها و پیشنهادهایش مستقل از  . دیدگاه3المللی باشد؛  دارای تخصص یا منافعی مرتبط با نهادهای بین

های غیر دولتی که از  (. به نظر معماریان، سازمان30: 1396های ملی باشد )بتسیل و کُرِل  دولت

یّر و بنیادها، بخش خصوصی، و در های مردمی افراد خ داوطلب، کمک نیروهای داوطلب و نیمه

کنند ناگزیر باید بتوانند به نحو  نهایت از سرمایة اعتماد مردم برای پیشبرد اهداف خود استفاده می

نفع معرفی کنند و آنان را  های ذی مطلوب خود را به مخاطبان خویش و به صورت کلی به گروه

ان ترغیب و تشویق کنند )معماریان برای همکاری، حمایت، پشتیبانی، و حتی عضویت در سازم

اند نه  اند که نه قسمتی از دولت هایی رسمی های غیر دولتی سازمان (. سازمان16ـ 15: 1383

های  شمار است؛ هر چه، از پیشاهنگی تا سازمان  ها بی های تجاری بدون سود و تعداد آن شرکت

جامعة مدنی در  .(Butcher 2007: 7-8های خودیاری تا احزاب سیاسی ) حقوق بشر و از گروه

های حمایتی آن صرفاً بر  تواند یک سازمان غیر دولتی تلقی شود که فعالیت صورتی می

اند  های غیر دولتی عبارت های سازمان ویژگی .(Blair 1997: 23-25رسانی متمرکز شود ) خدمت

. برخوردار بودن از 4؛ . داوطلبانه بودن3. نداشتن وابستگی به دولت؛ 2. غیر انتفاعی بودن؛ 1 از:

. غیر سیاسی 7خودگردان بودن؛ . 6. داشتن مدیریت دموکراتیک و مشارکتی؛ 5شخصیت حقوقی؛ 

 (.25ـ 24: 1391)سعیدی بودن 
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 و پیشینة تحقیق مبانی نظری

 کاهشی و افزایشی روندی درپی پی ایران، در اجتماعی سرمایة تغییرات داد نشان حسنی پژوهش

 طی سی سال اخیر، سرمایة اجتماعی در ایران در مجموع کاهش یافته است ؛ البته،است داشته

افراد با سازمان ها و شبکه های  بوستانی نشان داد اعتماد اجتماعیهای  (. یافته1: 1394)حسنی 

ها و  به استثنای چند مورد، وضعیت مطلوبی ندارد. عضویت افراد در سازمان اجتماعی و انجمن ها،

های سرمایة  های اجتماعی بسیار ضعیف است و با توجه به ضعف بنیان ری با شبکهها و همکا انجمن

در  یمیعظ(. 1: 1386)بوستانی  های توسعة سیاسی نیز وضعیت مطلوبی ندارند اجتماعی شاخص

که شهروندی دموکراتیک از ملزومات اساسی جوامعِ خواهانِِ  نتیجه دست یافت ینبه اتحقیق خود 

اجتماعی  ةعوامل تثبیت و گسترش شهروندی دموکراتیک سرمای ست و یکی ازدموکراسیِ واقعی ا

اند و بر  رایس و لینگ بر ماندگاری و دوام سرمایة اجتماعی تأکید کرده(. 1: 1391عظیمی ) است

ها نشان  گذارد. آن اند که سرمایة اجتماعی آثاری انکارناپذیر بر دموکراسی و پیشرفت اقتصادی می آن

کنندة  بینی های مهم پیش مایة اجتماعی بادوام و قابل انتقال است و یکی از مؤلفهدادند که سر

نتایج پژوهش هیونجون نشان داد سرمایة اجتماعی شامل  .(Rice & Ling 2002: 307دموکراسی )

دهد سرمایة اجتماعی با  اعتماد عمومی و اطمینان به دولت و مشارکت مدنی است. این یافته نشان می

جکمن و میلر سرمایة اجتماعی را یکی از  .(Hyungjun 2001: 13سیاسی مرتبط است )مشارکت 

 یینتو هنکو یتن .(Jackman & Miller 1998: 47اند ) های فرهنگ سیاسی معرفی کرده ویژگی

 :Teney & Hanquinet 2009برد ) یاسی را باال میتحرک س یتظرف یسرمایة اجتماع اعالم کردند

ساالری  بر مردمنهاد  های مردم تشکل یسرمایة اجتماعتأثیر  وصکنون در خص تا نکهیبا توجه به ا .(1

 بررسی را پدیده این تأثیر تا گرفتند کمک یادشده تحقیقات از محققان رفته،یصورت نپذ یقیتحق

و در این  ثابت شده استساالری  سرمایة اجتماعی بر مردمتأثیر به طور کلی، در اکثر تحقیقات  کنند.

ها آمده در سی سال اخیر  نظر وجود دارد. اما، در یکی از پژوهش ص تا حدود زیادی اتفاقخصو

رو، محققان در پژوهش پیش رو درصدد برآمدند  سرمایة اجتماعی در ایران کاهش یافته است. ازین

ه و نقیض، ب ّ های قبلی را تکمیل کنند تا، برخالف نتایج بعضاً ضد همین راه را بپیمایند و پژوهش

 نتیجة جدیدی برسند. امید است مبنایی برای پژوهشگران آتی باشد.
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های سرمایة اجتماعی را شناسایی و  اند مؤلفه پردازان زیادی در طول زمان تالش کرده نظریه

 بنابراین،.. ، و5، دوتوکویل4، فوکویاما3، پاتنام2، کلمن1توان به بوردیو ها می وتحلیل کنند؛ از آن تجزیه

 نظریات این از هایی شاخص و بررسی را اجتماعی سرمایة نظریات حاضر، پژوهش در محققان،

 تئوریک مبانی به توجه با ساالری مردم و اجتماعی سرمایة های شاخص بین سپس. کردند استخراج

 از و( کلمن فوکویاما، پاتنام،) نظریه چند ترکیب از نهایت، در. کردند برقرار ارتباط پژوهش

 .بردند بهره نهادها به ناظر اجتماعی سرمایة و کارکردی اختارگراییس تلفیقی رویکرد

 سرمایة اجتماعی از نظر پاتنام

داند که  می ـ ها مانند هنجارها، اعتماد، شبکه ـ ای از مفاهیم پاتنام سرمایة اجتماعی را مجموعه

ها را  تقابل آنشود و در نهایت منافع م موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینة اعضای یک جامعه می

های  کند. از نظر وی، اعتماد و ارتباط متقابل اعضا در شبکه منبعی است که در کنش تأمین می

هایی که به باور پاتنام همکاری متقابل را  ویژگی(. 167: 1380اعضای جامعه وجود دارد )پاتنام 

آیند که  ی به وجود میهنجارهای معاملة متقابل: هنجارها هنگام .1ند از: ا کنند عبارت تسهیل می

(. هنجارها از طریق 239: 1380ْ نتایج مشابه برای تعدادی دیگر از افراد دارد )پاتنام  یک عمل

ها در افراد جامعه تلفیق  سرمشق شدن، اجتماعی شدن، آموزش مدنی، و نیز از طریق مجازات

نیز کم  مشارکت دارند میتأثیر ک هنجارها و ها ارزش که جوامعی در (.309: 1380شوند )پاتنام  می

. اعتماد اجتماعی: اعتماد تقویت همکاری را به دنبال 2 (؛Gerber & Rogers 2009: 180است )

های اجتماعی: ویژگی  . شبکه3پذیرند؛  دارد و همکاری تقویت اعتماد را. این دو از هم تأثیر می

از همکاری، اعتماد به معاملة بازتولیدی سرمایة اجتماعی باعث تعامل اجتماعی همراه سطح باالیی 

 (.310: 1380شود )پاتنام  متقابل، مشارکت مدنی، و رفاه جمعی می

                                                                                                                                                       
1. Bordio 

2. Coleman 

3. Putnam 

4. Fukuyama 

5. De Tocqueville 
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 سرمایة اجتماعی از نظر فوکویاما

معین از هنجارها و  ای سرمایة اجتماعی مجموعه»گوید:  فوکویاما در تعریف سرمایة اجتماعی می

ها مجاز است در آن  اون میان آنهای غیر رسمی است که اعضای گروهی که همکاری و تع ارزش

ها و هنجارها به خودی خود باعث تولید سرمایة اجتماعی  ند. البته مشارکت در ارزشا سهیم

(. فوکویاما، 2: 1379)فوکویاما « های منفی باشند ها ممکن است ارزش . چون این ارزششود نمی

. هنجارهای مولد 1 کند: قسیم میدر رابطه با سرمایة اجتماعی، هنجارهای اجتماعی را به دو بخش ت

شود و شامل خصوصیاتی مانند  سرمایة اجتماعی که منجر به ارتقای همکاری میان اعضای گروه می

. هنجارهای غیر مولد که برخالف هنجارهای 2صداقت، ادای تعهدات، و ارتباطات دوجانبه است؛ 

 (.12: 1379کند )فوکویاما  نمیمولد سرمایة اجتماعی به ارتقای همکاری میان اعضای گروه کمک 

 سرمایة اجتماعی از نظر کلمن

کلمن بر این باور است که سرمایة اجتماعی در روشن ساختن یکی از مشکالت مهم تحلیل 

کالن نام دارد یا به عبارت دیگر پیوند رفتار فرد با متغیرهایی که در  ـ اجتماعی یا آنچه پیوند خرد

های مشترک عناصر متعدد سرمایة اجتماعی به  است. ویژگی کنند سودمند سطح ساختار عمل می

. سرمایة اجتماعی 2؛ اند های ساختار اجتماعی . همگی شامل برخی جنبه1اند از:  باور کلمن عبارت

(. به نظر وی، سرمایة اجتماعی یکی 12ـ 11: 1379کند )فوکویاما  های اجتماعی را تسهیل می کنش

شود. اگر روابط اجتماعی حفظ نشود،  گذشت زمان مستهلک میهای سرمایه است که با  از شکل

شود. هنجارها به  رود. با گذشت زمان، انتظارات و تعهدات ضعیف و ناپدید می تدریج از بین می به

  (.491: 1377ارتباط منظم بستگی دارند )کلمن 

تلفیقی  و رویکردو کلمن  یامافوکو و پاتنام یاتپژوهش حاضر بر اساس نظر یچارچوب نظر

شده بر  ارائه یلیو مدل تحلساختارگرایی کارکردی و سرمایة اجتماعی ناظر به نهادها شکل گرفته 

( حاصل یانسجام اجتماع ی،مشارکت اجتماع ی،)اعتماد اجتماع یکه سرمایة اجتماع این مبناست

صول مردم او  شود می ساالری مردم یشموجب افزا یزانبه چه م ، هر کدامنهاد های مردم از تشکل

 بیان و آزادی قانون، برابر در همه برابری همگانی، مشارکت عامه، ساالری که شامل رضایت

 . قرار گیردارزیابی  قانون می باشد مورد حاکمیت
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به  داشتنددر نظر  ان، محققیقتحق یندر امورد بررسی  یهای سرمایة اجتماع توجه به مؤلفه با

 ممشارکت و انسجا و که در خصوص اعتماد یاما،و فوکو کلمنو  پاتنام یاتاز نظر یقیطور تلف

 .کننداند، استفاده  کرده تحقیق

  
 سرمایة اجتماعی از دید پاتنام. 1نمودار 

 

 
 سرمایة اجتماعی از دید فوکویاما. 2نمودار 

 

 
 سرمایة اجتماعی از دید کلمن. 3نمودار 
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 سرمایة اجتماعی از دید این پژوهش. 4نمودار 

 یقروش تحق

آوری  کیفی بود. روش جمع ـ ها کمّی ای و نوع داده روش تحقیق حاضر، بر اساس هدف، توسعه

ای(  های باز و بسته( هم اسنادی )کتابخانه اطالعات هم پیمایشی با ابزار پرسشنامه )ترکیبی از سؤال

افزار آموس  ه از نرمو با استفادها، مجالت، اینترنت( بود  ها و مقاالت )در روزنامه کتاب با استفاده از

 SPSSافزار  و به کمک نرم تحلیل عاملی تأییدی انجام شد سازی معادالت ساختاری و مدل

ای( است.  موضوع یا مسئلة تحقیق تحلیلی و همبستگی )رابطه های توصیفی به دست آمد. شاخص

ن مرکزی نهاد )اعم از زن و مرد( ساکن استا های مردم جامعة آماری تحقیق اعضای مؤسس تشکل

های  تشکل. (195: 1394آبادی و همکاران  نفر بود )فتح 1304ها  بودند که بر اساس آمار تعداد آن

 دینب ها آن مؤسس یتعداد اعضادرصد  یببه ترت وشبکه  هشتشامل  ینهاد استان مرکز مردم

 کاهش پیگیری، . شبکة3درصد؛ 18. شبکة اجتماعی 2درصد؛  3/25. شبکة خیّرین 1: بودشرح 
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 . شبکة5درصد؛  4/10کارآفرینی  و جوانان، علمی، . شبکة4درصد؛  8/13اعتیاد  درمان و آسیب،

 8/6زیست  محیط و طبیعی منابع . شبکة7درصد؛  9/9سالمت  . شبکة6درصد؛  2/10معلوالن 

در تحقیق حاضر، از . (25: 1394آبادی و همکاران  )فتح درصد 7/5هنر  و فرهنگ . شبکة8درصد؛ 

سرمایة اجتماعی به عنوان متغیر مستقل و شده استفاده شد.  بندی گیری تصادفی طبقه نمونه

 ساالری به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. مردم

 
 ساالری مردم رب یسرمایة اجتماع یرتأث. 5نمودار 

استفاده شد؛ که در آن احتمال  برای انتخاب حجم نمونه بین افراد، از فرمول عمومی کوکران

حجم نمونه در این تحقیق، بر اساس شود.  در نظر گرفته می 5/0وجود سرمایة اجتماعی و نبودِ آن 

ها و با  های پرسشنامه، با توجه به فرضیه نفر بود. گویه 384گیرانه،  به طور سخت فرمول کوکران،

عتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام پردازان سرمایة اجتماعی )ا استفاده از دیدگاه نظریه

ساخته با همکاری متخصصان مربوطه تنظیم شد. این  ساالری، به صورت محقق اجتماعی( و مردم

گویه است. شش گویه اعتماد اجتماعی را از طریق بررسی صراحت، صداقت،  22پرسشنامه شامل 

گویه مشارکت اجتماعی را با  سنجند. شش جویانه می پایبندی به تعهدات، و تمایالت همکاری

بررسی مشارکت فرد در گروه، ارتباط متقابل، برگزاری جلسات اجتماعی، همکاری و تعاون در 

کنند. پنج گویه  های اجتماعی بررسی می های مختلف اجتماعی، و شرکت داوطلبانه در گروه بخش

اجتماع، هماهنگی و انسجام اجتماعی را با بررسی میزان درک از محیط اطراف، حس تعلق به 

سنجند. و پنج گویه با بررسی دستیابی به  های جدید می همکاری متقابل، و سازگاری با موقعیت

گیری سازمانی، تشکیل تجمعات  مشروعیت، افزایش انتخابات رهبران توسط مردم، تصمیم

ها را مشخص  ساالری تشکل اعتراضی، افزایش آزادی بیان، و دستیابی به توسعة پایدار میزان مردم

های  ای و صوری به دست آمد. همة گویه روایی ابزار پژوهش حاضر از طریق اعتبار سازهکنند.  می

 یساالر مردم سرمایه اجتماعی

 اعتماد اجتماعی

 اجتماعی مشارکت

 انسجام اجتماعی
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 گرفت. قرار مطالعه مورد موضوع با مرتبط کارشناسان و استادان از تن چند اختیار در شده استخراج

ن تحقیق برای سنجش پرسشنامة ای .بود نظر مورد سنجه، بودن معتبر بر مبنی ها، آن نظر اشتراک

نظران و مبانی نظری که  آنچه پژوهش سعی در یافتن آن داشت، با توجه به نظر استادان و صاحب

تأثیر های پرسشنامة  برای تدوین پرسشنامه، ابتدا گویهدر پیشینة تحقیق آمده، طراحی و تنظیم شد. 

همکاری متخصصان  ساالری، با توجه به سه شاخص مورد نظر، با سرمایة اجتماعی بر مردم

کارگیری کلمات معادل و  مربوطه، ساخته شد و پس از ساخته شدن، از نظر مفهومی و دقت و به

شناسی مقایسه و بازبینی  بندی مناسب، روایی محتوایی آن را چند تن از متخصصان جامعه جمله

ص، پرسشنامه نق بندی ساده و کم کردند. برای رفع نواقص و ابهامات مفهومی و رسیدن به ترکیب

نهاد تکمیل کردند. سپس از آنان خواسته شد نظر  های مردم نفره از اعضای تشکل را یک گروه سی

خود را اعالم کنند و کلمات و نکات مبهم را، که احتمال دارد مخاطب را دچار اشتباه کند، عالمت 

د. در این پژوهش، به ها، پرسشنامه چندین بار بازبینی ش بزنند و توضیح دهند. بر اساس این داده

آزمونی به  منظور تعیین پایایی مقدماتی، برای سی نفر از افرادی که عضو جامعة آماری بودند پیش

+ 1شده به عدد  طور تصادفی اجرا شد. نتیجة این پردازش نشان داد ضریب آلفای کرونباخ محاسبه

توان استنباط  می 1جدول های پرسشنامه نیاز نیست. از  یک از گویه نزدیک است و به حذف هیچ

ها  ی همة گویهیب آلفااضرهمة  در پژوهش پایایی باالیی دارد و شده کرد که پرسشنامة استفاده

 .آزمون از پایایی قابل قبول برخوردار است است. بنابراین، 7/0بیشتر از 

 ها . نتایج پایایی گویه1جدول 

 آلفای کرونباخ ها تعداد گویه متغیر آلفای کرونباخ ها تعداد گویه متغیر

 917/0 5 ساالری مردم 907/0 6 اعتماد اجتماعی

 929/0 22 کل سؤاالت 871/0 6 مشارکت اجتماعی

  943/0 5 انسجام اجتماعی
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 های تحقیق یافته

درصد پاسخگویان مرد  3/65نشان داد از نمونة تحقیق  SPSSافزار  با استفاده از نرمنتایج توصیفی 

کند. اغلب افراد  رصد زن هستند و این نتیجه تصادفی بودن نمونه را بیشتر نمایان مید 7/34و 

درصد  6/21ارشد هستند.  نهاد استان مرکزی دارای تحصیالتی در حد کارشناسی های مردم تشکل

هستند و این   ها بین سی و یک تا چهل ساله درصد آن 1/47پاسخگویان بین بیست تا سی ساله و 

ها، بر  ند. از لحاظ توزیع فراوانی شبکها ر آن است که بیش از نیمی از پاسخگویان جوانآمار بیانگ

های خیّرین و اجتماعی بیشترین عضو  نهاد و شبکه های مردم حسب تعداد، اعضای مؤسس تشکل

زیست کمترین عضو را دارند. از لحاظ توزیع  محیط و طبیعی هنر و منابع و فرهنگهای  و شبکه

 8/17درصد و شهر اراک  4/37های استان مرکزی  سخگویان، بر حسب شهر، نمایندگیفراوانی پا

 دهند. درصد کل پاسخگویان را تشکیل می

 آمار استنباطی

روش  سازی معادالت ساختاری و با استفاده از مدل افزار آموس استفاده شد رمن ازپژوهش،  در این

، تحلیل عاملی همة 2جدول خروجی آموس چندمتغیرة تحلیل عاملی تأییدی اجرا شد. بر اساس 

 از عاملی بار تأیید شدند. چون  =0P-Valueو با  5/0ی مثبت و باالی بار عاملبا  ها( سؤاالت )گویه

 «احتمال یا میزان معناداری مقدار»شاخص  .است قبول قابل است، بیشتر( گیرانه سخت) 6/0 یا 5/0

(P-Value) در 37/0تخمین ضریب مسیر در فرضیة اول  ها صفر )سه ستاره( است. میزان آن ،

می باشند. بر این  1/0هستند و هر سه مثبت و باالی  29/0و در فرضیة سوم  28/0فرضیة دوم 

توان گفت هر سه فرضیة تأثیر اعتماد  اساس، تحلیل عاملی همة سؤاالت تأیید شد. در نتیجه می

ساالری مورد تأیید است. به استناد این  اجتماعی و مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی بر مردم

 شود. ساالری نیز اثبات می نهاد بر مردم های مردم تحلیل، فرضیة اصلی تأثیر سرمایة اجتماعی تشکل

572/542 Chi- Square = درجة آزادی(   =203 و(Df   می باشند )کای اسکوئر نباید از سه برابر

 درجه آزادی، بیشتر باشد(. 
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 ملیبار عا .2جدول 

   
 تخمین

ضریب 

 مسیر

نسبت 

 قطعی

میزان 

 معناداری
 برچسب

D= ساالری مردم  <--- A= 378/0 اعتماد  050/0  623/7  فرضیة اول *** 

D= ساالری مردم  <--- B=282/0 مشارکت  079/0  571/3  فرضیة دوم *** 

D= ساالری مردم  <--- C= 294/0 انسجام  072/0  099/4  فرضیة سوم *** 

a1 <--- A 631/0  046/0  601/13  *** 
 

a2 <--- A 916/0  043/0  424/21  *** 
 

a3 <--- A 825/0  045/0  296/18  *** 
 

a4 <--- A 838/0  047/0  854/17  *** 
 

a5 <--- A 967/0  045/0  382/21  *** 
 

a6 <--- A 000/1  
    

b1 <--- B 979/0  052/0  780/18  *** 
 

b2 <--- B 985/0  054/0  151/18  *** 
 

b3 <--- B 000/1  
    

b4 <--- B 919/0  061/0  004/15  *** 
 

b5 <--- B 915/0  054/0  020/17  *** 
 

b6 <--- B 770/0  072/0  622/10  *** 
 

c1 <--- C 876/0  039/0  532/22  *** 
 

c2 <--- C 955/0  034/0  404/28  *** 
 

c3 <--- C 000/1  
    

c4 <--- C 988/0  030/0  831/32  *** 
 

c5 <--- C 884/0  038/0  294/23  *** 
 

d1 <--- D 863/0  047/0  556/18  *** 
 

d2 <--- D 000/1  
    

d3 <--- D 953/0  042/0  854/22  *** 
 

d4 <--- D 900/0  037/0  269/24  *** 
 

d5 <--- D 902/0  047/0  093/19  *** 
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 مدل معادلة ساختاری. 6نمودار 

 های برازش مدل شاخص. 3جدول 

 نوع شاخص
عالمت 

 اختصاری
 شده مدل تدوین قبول قابل دامنة فارسی معادل

 تطبیقی

 
CFI 94/0 %90 -1 تطبیقی برازش شاخص 

TLI 93/0 %90 -1 توکرـ لویس شاخص 

 مقتصد

 

PNFI 80/0 %50 -1 مقتصد هنجارشدة برازش شاخص 

PCFI 83/0 %50 -1 مقتصد تطبیقی برازش شاخص 

RMSEA 06/0 0 -08/0 برآورد طایخ مربعات میانگین ریشة 

CMIN/DF 67/2 5 از کمتر هنجارشده به اسکوئر کای 

 مطلق

 
CMIN 57/542 نمونه حجم به وابسته اسکوئر کای مقدار 

RMR 03/0 1/0کمتر از  مانده باقی مربعات میانگین دوم ریشة 
 

ـ لویس  تطبیقی و توکر های برازش دهندة آن است که شاخص نشان 3جدول خروجی آموس 

 و =CFI 94/0بررسی، شاخص  مورد الگوی در اند. های نکویی برازش( در حد مطلوب )شاخص
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 بین در الگوی مورد بررسی، از. است مدل بودن قبول قابل از حاکی که است =TLI 93/0شاخص 

 های شاخص است که از =PCFI 83/0شاخص  و =PNFI 80/0مقتصد، شاخص  های شاخص

مقتصد، شاخص  های شاخص بین اند. از هندة مطلوب بودن مدلد برازش و نشان نکویی

06/0RMSEA=   67/2و شاخصCMIN/DF=  دهندة و نشان برازش بدی های شاخص است که از 

و شاخص   =57/542CMINمطلق، شاخص  برازش های شاخص بین است. از مدل بودن قبول قابل

03/0RMR=  بهتر برازش دهندة نشان شاخص دو ینا کمتر مقادیر و برازش بدی های شاخص از نیز 

 وضعیت برازش معیارهای لحاظ از شده انتخاب مدل شود، می مالحظه که گونه همان. هاست داده

ساالری را  نتایج استنباطی تأثیر مثبت و معنادار سه بُعد از ابعاد سرمایة اجتماعی بر مردمخوبی دارد. 

به ترتیب، بیشترین تأثیر مربوط به اعتماد قیم است. دهد. تأثیر تأییدشدة این سه بُعد مست نشان می

 اجتماعی، سپس انسجام اجتماعی، و در آخر مشارکت اجتماعی ارزیابی شد.

 یجهنتبحث و 

در  وضعیت ینو ا استمستلزم حضور مردم ساالری  و مردم یاسیس ةو توسع یشرفتبه پ دستیابی

 یبه شکل یو انسجام اجتماع ی،ت اجتماعمشارک ی،اعتماد اجتماع یةشود که روح ممکن می یصورت

 دخالت وزانهدلس آن تحققو همه در  نهدینه شودمردم  درنهاد  های مردم تشکل یقمدرن و از طر

سرمایة  ی،جامعه جهت انباشت سرمایة اقتصاد نمسئوال ،در حال توسعه یدر کشورها ،. امروزهکنند

 یهسه نوع سرما یناز ا مناسبهای  که اندوخته یا کنند. جامعه تالش می یو سرمایة اجتماع ی،انسان

پژوهش  این یجنتا بردارد. ساالری مردم به سویهای مؤثر  گامتواند  می یراحت به کند یرهدر خود ذخ

مثبت و تأثیر  ساالری مردم بر یشاخص سرمایة اجتماع سه یق،های تحق یهفرض نشان داد، مطابق

 اعتماد ینهاد استان مرکز های مردم که در تشکل یدندسر یجهنت ینبه ا ان. محققگذارد می معنادار

 است. نیز یاجتماع مشارکتاز  ترؤثرم یاجتماعانسجام  و یاجتماع انسجامتر از ؤثرم یاجتماع

 رب یرهامتغ یةنسبت به بق یاجتماع مشارکتو  یشتربتأثیر  ساالری مردم رب یاعتماد اجتماع

 یقتحق یجنتا ی،. به طور کلیستن جودمو یتفاوت محسوس البته گذارد. می یکمترتأثیر  ساالری مردم

های این پژوهش با  یافته .گذارد ساالری تأثیر مستقیم و معنادار می مردم رب یسرمایة اجتماع نشان داد

سو هستند؛ با این تفاوت که در این تحقیق به اعتماد و مشارکت و  های پیشین هم های پژوهش یافته
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ها در جامعه  نهاد بیشتر توجه شد و نقش و اهمیت حضور آن دمهای مر وحدت درونی تشکل

 از نیز. بسته پرسشنامة از هم کردند استفاده باز پرسشنامة از هم تحقیق این در محققانشد.  تر نمایان

 سازی مدل و آموس افزار نرم از استفاده با و گرفتند بهره پاسخگویان تجربیات و پیشنهادها، نظرها،

 افزار نرم کمک به و گرفتند کار به را تأییدی عاملی تحلیل چندمتغیرة روش ریساختا معادالت

SPSS یتماه: آید می ادامه در که رسیدند نتایجی به و آوردند دست به توصیفی هایی شاخص 

 یروهایها از ن تشکل ین. ااستنهاد بر اساس اعتماد  های مردم تشکل یتفعال ةو ادام یریگ شکل

 یرکنند. ناگز اهدافشان استفاده می یشبردپ یو از سرمایة اعتماد مردم برا یمردمهای  داوطلب و کمک

و  یتو حما یهمکار ازو  ی کنندنفع معرف یهای ذ بتوانند به نحو مطلوب خود را به گروه یدبا

ها  با آن یستهشا یافراد ارتباط یقرابطه و تشو یجادگو و او با گفتمند شوند و  بهرهها  آن یبانیپشت

خود را  یمردم ةوجه یدها با کنند. آن ینهو نهاد دهندها را گسترش  تشکل یقطر ینو از ا کنندقرار بر

و  ییاعتماد مردم شوند. صداقت و راستگو یشکنند و باعث افزا هیزپر یخوار حفظ و از رانت

ری ساال مردم یجهاعتماد و در نت یشها موجب افزا اخالق و انصاف در تشکل یتعمل و رعا یتشفاف

ارتباط دارد.  یریگ یمدر تصم اعضای آنمشارکت  یزانبا م یدر سطح جهان جامعه یک اعتبار .شود یم

 زمینةکه در  یاز افراد ید. بابردو انتخابات حداکثر استفاده را  یریگ یمهای تصم از فرصت یدبا

 دادهایاز استع و بردرا  بهره یتدارند نها یهای روشن ها و برنامه طرح یو خارج یهای داخل یاستس

و رقابت داشته  یها با هم همکار های مختلف تشکل شبکه در صورتی که. کمک گرفتها  آن ةنهفت

و عدم مشارکت  یدی. با پراکنده شدن افراد ناامشدخواهند  یاو پو یابند ها رونق می باشند، تشکل

جوان و  یروهایاز ن یدبا نهاد های مردم تشکل .کند ساالری تنزل می مردم یجهدر نت یابد. می یشافزا

 یاریجوانان  در جهت کمک به کسوت یشافراد پ ةفعال استفاده کنند و از تجرب یژهو مستعد و به

 یریت،مد یی،توانا باید شایستگی، دو قشر فراهم آورند. ینا یشترتعامل ب یرا برا ینهو زم یندجو

 شود.استفاده  دارند ییها یژگیو نچنیکه  یداشته باشد و از افراد توانمند یتو تعهد اولو ،کوشش

 همة ینهاد استان برا های مردم تشکل یاستفرصت مشورت تحت ر یدر سطح استان مرکز باید

و  یاسیس ی وو مسائل اجتماع یهای کالن کشور تا در طرح یدها به وجود آ شبکه یرانمتفکران و مد

های  سازمان ینکهتوجه به ا با .کننددل نظر و تبا دهندخود را آزادانه ارائه  هایو انتقاد یشنهادها... پ
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و اطالعات  یاست در مذاکرات از آگاه یضرور گذارند ساالری می مردم بربسزا  یرینهاد تأث مردم

نهاد  های مردم است سازمان یضرور پس. کنندروز  برخوردار باشند و اطالعات خود را به یکاف

 یتر ینهبه یرگذاریتا با توجه به ساختار خود تأث کنند حفظبه طور دائم  بخش سهارتباط خود را با 

و تعامل با  یهمکار. 2ی و ساختار حکومت؛ های دولت و تعامل با سازمان یهمکار. 1 داشته باشند:

با توجه به  .و تعامل با آحاد مردم یهمکار. 3؛ نهاد( )مردمی دولتیر های غ های مختلف سازمان شبکه

و  یشترها رابطه و تعامل ب تشکل ینبا ا یدبا یهای دولت نهاد، سازمان های مردم نقش مهم و مؤثر تشکل

 یدآ که در سازمان به وجود می یو مسائل ها، یتها، فعال برقرار کنند و در خصوص برنامه یتر گسترده

ی و هماهنگو  تشکل یدر اعضا یزهانگ یجاداباید با  نهاد های مردم تشکل یراندب .کنندتبادل اطالعات 

حضور ها تالش کنند.  تر شدن تشکل در هر چه منسجم صداقت یفضا یجادایزی و ر برنامهو ت نظار

و  یو جلسات سخنران یاتنشر یقها از طر آن ینهاد در اجتماع و معرف های مردم تشکل یتو فعال

 گذارد. همگنی و انسجام میمشارکت مردم  بربسزا  یریتأث باورهایشانها به  آن یبندیو پا یغاتتبل

 یجهها و در نت آن یدرصد آرا یشمردم در انتخابات و افزا یشترنهاد موجب شرکت ب  های مردم کلتش

 شود.  می ساالری مردم

 پیشنهاد

های  گروه و افراد منافع هدایت منظور به نهاد های مردم تشکل .1: کند می یشنهادمحقق پ یت،در نها

 با بیشتر ت احساس همبستگیحکومت جهت تقوی ساختار به ها آن دادن پیوند مختلف و

 جامعه تقویت افراد میان اجتماعی . روابط2تقویت شوند؛  یابند و دولت افزایش اساسی های ارزش

بسط  شوند و یلمختلف تشک های زمینهنهاد در  های مردم تشکل. 3آنان افزایش یابد؛  آگاهی شود و

 یرسان کارکرد خود اطالع بارةدر را فراخوانند و یشتریافراد ب و دنشو یتتقو یابند وو گسترش 

 ها حمایت کنند. مردم از آنکنند تا 

های این پژوهش این بود که افراد از بیان نظر و خواستة واقعی خود واهمه  از محدودیت

کردند و مشتاق همکاری نبودند و این  گیری می اجتماعی آن کناره ـ داشتند و از عواقب سیاسی

 رو کرد. دیده روبهموضوع محققان را با مشکالت ع
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 منابع
 .علم ،تهران ،توسعه یکردمعاصر با رو یهای اجتماع یه(. نظر1389) دیگرانو  یاازک .1

، تهـران  ،وتـر  یممـر  ةترجم ی،صنعت یشرفتةپ ةدر جامع ی. تحول فرهنگ(1373)رونالد  ینگلهارت،ا .2

 .کویر

نهـاد   های مردم سازمان یرنهاد: تأث های مردم سازمان یپلماسی(. د1396) کُرِل یزابتال ؛ام یشلم یل،بتس .3

 ی.چادگان و رضا عرب یبیسبحان ط ةپژوهش و ترجم یطی،مح یستز یالملل ینبر مذاکرات ب

 ةتوسـع  هـای  یاسـت س ،«یـران در ا یاسـی س ةو توسع یسرمایة اجتماع»(. 1386) یوشدار ی،بوستان .4

 .83ـ 61ص ، ص3 ، ف3 ج ی،اجتماع

در  یکشورها یبرا ییها و درس یتالیاا ة)تجرب یمدن یها نتو س ی(. دموکراس1380) اتنام، رابرتپ .5

 .سالم ةنشر روزنام ،تهران ،فروز دل یمحمدتق ةترجم ،حال گذار(

رابرت پاتنام و  ةنوشت ،هعو توس ی،: اعتماد، دموکراسیهای اجتماع یه(. سرما1384)یان بخش، ک تاج .6

 .یرازهش ،تهرانیان، خاکباز و حسن پو ینافش ترجمة ،دیگران

و انحرافـات   هـا  یبآسـ  ةرابطـ  یک،آنوم یطدر شرا ی(. مشارکت اجتماع1382عباس ) غالم ی،توسل .7

 .انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ةسسؤم ،تهران ی،با مشارکت اجتماع یاجتماع

ـ   ،«یـران ا یاسیس ةدر توسع یسرمایة اجتماع»(. 1394) ینحس ی،حسن .8 علـوم   یالمللـ  ینکنفـرانس ب

ــ  1صـص   یما،صداوس یالملل ینهای ب یشمرکز هما ،تهران ی،و علوم اجتماع ی،شناس روان ی،انسان

15. 

(. انسجام اسالمی، بیانات رهبر معظم انقالب 1386ای، علی )رهبر جمهوری اسالمی ایران( ) خامنه .9

فرهنگی انقالب اسالمی، تهران، مرکز نشـر   ـ ای، تدوین: مؤسسة پژوهشی اسالمی، سید علی خامنه

 .انقالب اسالمی

ایرانی، پیشرفت از منظر  ـ (. الگوی اسالمی1390ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) .10

هـای علـوم انسـانی     پوش، به کوشش مرکز پژوهش رهبر معظم انقالب اسالمی، به اهتمام امیر سیاه

 .صدرا، تهران، انقالب اسالمی

 .18 و 2 جینی، نشر آثار امام خم ةمؤسس ،تهران ،امام یفة(. صح1378) هللا روح ینی،خم .11
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هـای   در بخش یسرمایة اجتماع یسةو مقا یریگ (. اندازه1387) ، اسماعیلیکاوس ؛محمود ی،رحمان .12

 .علم یددفتر گسترش تول ی،دانشگاه آزاد اسالم یمعاونت پژوهش ،تهران ی،و خصوص یدولت

سازمان  ،تهران یر دولتی،های غ و سازمان یبر مشارکت مردم ی(. درآمد1391محمدرضا ) یدی،سع .13

 ی.علوم انسان ةو توسع یقها )سمت(، مرکز تحق دانشگاه یکتب علوم انسان ینمطالعه و تدو

 .8 ، س27 ، شبهار ی،مطالعات راهبرد، «یو عدالت اجتماع یدموکراس(. »1384فر، محمد ) شفیعی .14

، 2اهلل مصـباح،     ت(. گفتمان مصباح: گزارشی از زندگانی علمی و سیاسی آی1389صنعتی، رضا ) .15

 تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی.

مـوردی:   دموکراتیک )مطالعـة  شهروندی با اجتماعی سرمایة رابطة بررسی(. »1391عظیمی، هاجر ) .16

 .135ـ 91، صص 59اجتماعی، ش  علوم ،«تهران( دانشگاه دانشجویان

و مطالعـات   یقاتسازمان تحق{ ی}برا ،ینظام یتو امن ی(. سرمایة اجتماع1390رضا ) غالم ی،غفار .17

 .شناسان جامعه ،تهران ا،ناج

نهـاد اسـتان مرکـزی، اراک، دفتـر امـور       های مـردم  (. سازمان1394) دیگرانرضا و  آبادی، غالم فتح .18

 .نهاد استان مرکزی های مردم اجتماعی و فرهنگی استانداری، خانة سازمان

های تربیـت شـهروندی در برنامـة     بشناسایی آسی(. »1385فتحی، کوروش؛ سکینه واحد چوکده ) .19

درسی پنهان: نظام آموزش متوسط نظری از دیدگاه معلمان زن شهر تهران و ارائة راهکارهایی برای 

 .5، س 17های آموزشی، ش  ، نوآوری«بهبود وضعیت آن

 ی،عبـاس توسـل   غـالم  ةترجم ،و حفظ آن ینظم، سرمایة اجتماع یان(. پا1379) یسفرانس یاما،فوکو .20

 .اطلس ،تهران

ـ    یاعتماد اجتماع یزانم بررسی(. »1386) مهدییمی، قد .21  یاندانشـجو  ینو عوامل مـؤثر بـر آن در ب

 .92ـ 61، صص 53ش  ی،علوم انسان ةپژوهشنام ،«های زنجان دانشگاه

 ی.ن ،تهران ی،منوچهر صبور ةترجم ی،اجتماع یةنظر یادهای(. بن1377) یمزکلمن، ج .22

خارجـه،   امـور  وزارت تهران، انتشاراتدموکراسی،  المعارف رةداي(. 1383) مارتین سیمون لیپست، .23

 .2ج 

 .آرون ،تهران یران،در ا ی(. مشارکت اجتماع1382) یعذرا جارالله ؛منوچهر ی،محسن .24
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