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  چکيده
در جهـت نيـل بـه توسـعه روسـتايي،       ليـت با توجه به زياد بودن جمعيت روستايي كشور، فعا

زدايي و ارضاي نيازهاي اساسي روستاييان به منظور کاهش مهاجرت و جلوگيري از  محروميت
مگـر بـا    ،پذير نيست اما توسعه روستايي پايدار امکان. يابدتخليه روزافزون روستاها اهميت مي

عوامل مـؤثر بـر آن ضـروري    مشاركت و » كيف«و » كم«بنابراين شناخت . مشارکت روستاييان
انسـجام  «گـذارد،   مـي  تـأثير روسـتاييان   يكي از متغيرهاي مهمي كه بر ميـزان مشـاركت  . است

ي بـر ميـزان   تـأثير انسـجام اجتمـاعي چـه     بنابراين، سؤال اصلي اين است كه. است» اجتماعي
از  روسـتاي بخـش گنـدمان    ۲۵هاي اين تحقيق بـراي   داده .مشاركت اجتماعي روستاييان دارد
كه از  دهند ميها نشان  يافته. آوري شده است خانوار جمع ۳۹۶شهرستان بروجن با حجم نمونه 
داري بين انسجام اجتماعي و مشـارکت اجتمـاعي روسـتاييان     لحاظ آماري رابطه مثبت و معني

  . وجود دارد
                                                 

 ياستان چهارمحال و بختيار يسازمان جهاد کشاورز يگروه توسعه روستاي ياين مقاله برگرفته از طرح مطالعات* 
است که  »بخش گندمان، شهرستان بروجن يروستاها يفضاها يـ اجتماعي  اقتصاد يدهطرح سامان«تحت عنوان 

 .پرداز يزد اجرا شده است شرکت مهندسين مشاور محيط به دستبا بودجه آن سازمان 
ـ جغراف يدکتـرا  يدانشـجو  ؛يکشاورز آموزش و جيترو ارشد کارشناس ترتيب، به**  ـ ر برنامـه  و اي  ييروسـتا  يزي

  .دانشگاه تهران يعيدانشکده منابع طب ييزداابانيب يدکترا يانشجو؛ و ديانسان يايجغراف کارشناس اصفهان؛ دانشگاه
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 گنـدمان / مطالعـة مـوردي  / انسجام اجتمـاعي / روستاييان/ مشارکت اجتماعي: ها کليدواژه
  ).شهرستان(بروجن )/ بخش(

* * * 

  مقدمه
مانـدگي منـاطق    در چند دهه اخير، با رشد پرشتاب صنعت و فناوري در جهـان، عقـب  

که عمومًا درآمـدي كمتـر از شهرنشـينان     روستاييان از آنجا . تر شده استروستايي عيان
سـتند و  پذيرتر هـم ه  دارند و از خدمات اجتماعي ناچيزي برخوردارند، فقيرتر و آسيب

پراکنـدگي جغرافيـايي   . شـود  مـي اين امر بعضًا منجر به مهاجرت آنان به سمت شـهرها  
نبـودن   اي و تخصصي روستاها، نبود صرفه اقتصادي براي ارائه خدمات اجتماعي، حرفه

و ) در مقابل رشـد جمعيـت  (منابع ارضي  وري، محدوديت بودن بهره کار کشاورزي، کم
هـاي  هدف سياسـت . هاستديگر داليل اين مهاجرت مديريت صحيح مسئوالن از  عدم

توسعة روستايي رفع فقـر شـديد منـاطق روسـتايي، ارتقـاي سـطح و کيفيـت زنـدگي         
وري آنان است و بخش گندمان نيز از اين امـر   روستاييان، ايجاد اشتغال، و افزايش بهره

  .باشد مستثني نمي
 در واقـع مشـاركت  . ودشـ  مـي امروزه واژه مشارکت در تمامي متون توسـعه ديـده    

 در روستاها به طور اعـم، و در  پايدار توسعه شده گم حال عين در و اساسي وجه مردمي

 و خودجوش اي گونه به بايست مي مشاركت فرايند .است کشاورزي به طور اخص بخش
جهـت   در مردمـي  عظيم توان صورت اين غير در چه گيرد، خود به عملي جنبه دوسويه،
شـده   ايجـاد  هـاي  سـرمايه  حفاظـت  و تأسيسـات  از نگهـداري  ف،مصـر  شيوه و توسعه

 اسـت و  مشـكل  عمل در جويي مشاركت كردن راهكار پيدا البته. ماند خواهد بالاستفاده

 ييکـي از عـوامل  . گذار بر آن استتأثيرآن شناخت کم و کيف مشارکت و عوامل  الزمه
م اجتمـاعي اهـالي يـک    گـذارد، انسـجا   مي تأثيرکه بر ميزان و اثربخشي مشارکت مردم 

انسجام اجتماعي بر ميـزان   تأثيربنابراين، تحقيق حاضر با هدف کلي بررسي . روستاست
  :مشارکت روستاييان و اهداف اختصاصي زير انجام گرفته است
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  تعيين ميزان گرايش روستاييان نسبت به يکديگر؛ - ۱
 تعيين ميزان تعامل در بين اهالي روستا؛ - ۲
 روستاييان؛تعيين ميزان نزاع در بين  - ۳
 تعيين ميزان انسجام اجتماعي در بين روستاييان؛ - ۴
 تعيين ميزان تمايل افراد به مشارکت در امور اجتماعي و عمراني؛ - ۵
 .کننده ميزان مشارکت اجتماعي تعيين عوامل تبيين - ۶

  مباني نظري 
در متون توسعه تعاريف مختلفي از مشارکت وجود دارد که در اينجا به بعضـي از ايـن   

  . شود مياشاره تعاريف 
  مشـارکت، بـر وزن مفاعلـه از نظــر لغـوي بـه معنــاي شـرکت دو جانبـه و متقابــل        

تعـاملي چنـد    فراينـد شناسي مشارکت نوعي  از نظر جامعه. افراد براي انجام امري است
  .سويه است

  هـاي عمـدتًا فلسـفي     و ديـدگاه  )۱(گرايانـه  هاي عمل تعارض بين ديدگاه«به نظر هال 
  ب شده کـه مفهـوم مشـارکت تبـديل بـه مفهـومي چنـدوجهي شـود         از مشارکت موج

در نتيجـه، مشـارکت   ). Hall, 1988: 93(» و در طي زمان با معاني متفاوتي هويدا شـود 
انسـاني تحـت    - هاي حوزه علوم اجتمـاعي  مردمي در معناي عام خود همانند ساير واژه

يي چـون فعاليـت   هـا  شرايط اجتماعي متفاوت، معـاني متعـددي پيـدا کـرده و پرسـش     
  هـايي دارد، آيـا مشـارکت     مشارکتي تا چه حد ضروري و مطلـوب اسـت، چـه هـدف    

حسب تعريف مشارکت،  بر, گيري هم رسيده است در مقام اجراست يا به مرحله تصميم
  بـه نظـر   ). United Nations, 1988: 291(هـاي مختلفـي دريافـت کـرده اسـت       پاسـخ 

ــه  ــرو از منظــر جامع ــن بي ــد«شناســي  آل ــه باي ــين مشــارکت ب ــوان عمــل و تعهــد  ب   عن
  » تميـز قائـل شـد   ) امـر شـرکت کـردن   (عنـوان حالـت يـا وضـع      و به) عمل مشارکت(
  ).۲۷۵: ۱۳۶۶بيرو، (
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عنوان جـزء متشـکله    مثابه يک نظام خود وکيلي و به به توان ميمشارکت عمومي را «
منـدي و   ماز منظـر نظـا  ). ۱۶۴: ۱۳۷۶دشتي، (» يک نظام جديد نمايندگي محسوب کرد

اند کـه   سازوکاري براي بقا، توسعه و تعالي نظام اجتماعي دانسته«کارکردي مشارکت را 
توسعه نيافتن ساختارهاي الزم بـراي مشـارکت و نهـادي کـردن آن بـه انقـراض نظـام        

  ).۷۱: ۱۳۷۳مردوخي،(» انجامد اجتماعي و سقوط سياسي آن مي
گيرنـد کـه مبتنـي بـر فهـم       نظر مـي عنوان نوعي کنش ارتباطي نيز در  مشارکت را به

همچنين کنشي هدفمند اسـت کـه در   ). Ramella and Rose,2000: 275(متقابل است 
تعاملي بين کنشگر و محيط اجتماعي او در جهت نيل به اهداف معين و از پـيش   فرايند

افزايش درک وتوان مردم «اش به معني  در مفهوم گسترده. کند تعريف شده، نمود پيدا مي
» هاي توسعه و نيز به معناي تشـويق ابتکـارات محلـي اسـت     ت پاسخگويي به طرحجه

  ).۱۱۹: ۱۳۷۴بويل، (
آگاهانــه تقســيم قــدرت و منــابع کميــاب و  فراينــددر نگــاهي ديگــر مشــارکت را 

هاي پايين جمعيتي جهت بهبود شرايط زندگي آنها عنـوان   سازي فرصت براي رده فراهم
عنوان فراگرد نيرومندسازي  وقتي مشارکت را به). ۳۳: ۱۳۷۰اوکلي و مارسدن، (اند  کرده

سهيم کردن مـردم در قـدرت و اختيـار،    «گيريم مشارکت مبتني بر سه ارزش  در نظر مي
هاي پيشـرفت بـه    راه دادن مردم براي نظارت بر سرنوشت خويش و بازگشودن فرصت

اي ديگـران،  حاصل آن تسهيل در شـنيدن صـد  . هاي زيرين جامعه خواهد بود روي رده
نشيني، نيرومند ساختن ناتوانـان و در هـم    احساس مالکيت نمودن، از ميان بردن حاشيه

  ).۸: ۱۳۷۰طوسي،(» شکستن فرهنگ سکوت خواهد بود
ي اجتمـاعي، عمـومي،   فراينـد مشـارکت  «:گويـد   گائوتري در تعريف مشارکت مـي 

همه مـردم بـه   يکپارچه، چندگانه، چندبعدي و چندفرهنگي است که هدف آن کشاندن 
  ).Gaotri,1986: 37(» ايفاي نقش در همه مراحل توسعه است

هـاي   کوشـش «مؤسسه تحقيقاتي ملل متحـد بـراي توسـعه اجتمـاعي، مشـارکت را      
دهنـده در شـرايط اجتمـاعي     سازمان يافته براي افزايش کنترل بر منابع و نهادهـاي نظـم  
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ز حيطه اعمـال چنـين کنترلـي    هايي که تاکنون اها وجنبش معين از سوي برخي از گروه
اين تعريف نسبت به سـاير  ). Wolf,1983: 2(کند  تعريف مي» اند محروم و مستثني بوده

هاي بين المللـي از اهميـت بيشـتري برخـوردار      هاي ارائه شده از طرف سازمانتعريف
  .است

پردازد کـه   اوکلي براي تعريف مشارکت به بيان سه تفسير در خصوص مشارکت مي
عنوان سهم داشتن که معتقـد اسـت ايـن تفسـير در مـورد       مشارکت به -۱: اند ازعبارت

امـور زيربنـايي در جهـان     و پروژه هاي بهداشتي، تأمين آب، جنگلداري، منابع طبيعـي، 
عنوان  مشارکت به -۲اي هستند، صادق است؛  سوم که داراي اهداف از پيش تعيين شده

ن ابـزار و سـازوکار اصـلي مشـارکت مطـرح      عنـوا  سازمان که در اين تفسير سازمان بـه 
هاي مربوط به مـديريت آب   ، مؤسسات کشاورزي، کميتهها تعاونيو بر تشکيل  گردد مي

برخـوردار   ،عنوان توانمندسازي که در اين تفسـير  مشارکت به -۳؛ شود ميو غيره تأکيد 
گيـري   اي و تـوان تصـميم   هاي توسـعه  کنندگان از مهارت، دانش، قابليت شدن مشارکت

  ).Oakley et al.,1999: 8-9( گيرد قرار ميتأکيد مورد 
مشارکت مردمي به معناي تالش جمعي در «: گويددر تعريف مشارکت مي )۲(رحمان

يک چارچوب سازماني است که اعضا با ائتالف منابع در صدد دستيابي به اهداف خـود  
کننـدگان بـه    ارکتفعال است که هريـک از مشـ   فراينددر نتيجه، مشارکت يک . هستند
 »شـوند  مـي فعـال، بـه اقـدام و عمـل مشـارکتي ترغيـب        نظـارت  و تأمل انديشه، واسطه

(Rahman, 1993: 150) .  
هاي مشارکت مردمي مورد نظـر   يافته اقتصادي و اجتماعي با برنامه مشارکت سازمان

  هـاي توسـعه    هدف آنهـا درگيـر سـاختن فعـال مـردم در برنامـه      «که ) ۴۵: ۱۳۷۶(فائو 
  سـاليما  . »دهي طبقـات پـايين مـردم روسـتايي اسـت، ارتبـاط تنگـاتنگي دارد       سازمان و
عنوان نهادهاي مشارکتي يـاد   نيز از راهبرد تأسيس نهادهاي غيرمتمرکز به) ۱۲۳: ۱۳۶۵(

داند که به طور مستمر و پايـدار در   هايي مي ايجاد مکانيسم«وي تأسيس نهاد را . کند مي
. اند به بحـث بپردازنـد  باره مسائل و مشکالتي که با آنها مواجهاختيار مردم هستند تا در
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هاي همسايگي، يـا بـه پيچيـدگي يـک بانـک       ند به سادگي کميتهتوان ميچنين نهادهايي 
  . »تعاوني باشند

هـاي   مشارکت اجتماعي داللت بر گسترش روابـط بـين گروهـي در قالـب انجمـن     
ي دارد که معموًال خصلتي محلي و غيردولتـي  هاي ها و گروه ها، اتحاديه داوطلبانه، باشگاه

هاي اجتمـاعي مختلـف در   فراينـد دارند و هدفشان مشارکت و درگير ساختن مردم در 
تعـدد و گسـتردگي   ). ۱۰۸: ۱۳۶۹محسـني تبريـزي،   (هاي اجتماعي است  قالب سياست

هاي محلي و غيردولتي در يک جامعه، بيانگر وجود مشـارکت اجتمـاعي در آن    سازمان
هـاي   عه است، تا جايي که جامعـه مـدني بـه واسـطه بسـط و گسـترش مشـارکت       جام

سـعدالدين  «). ۱۷۰: ۱۳۷۷دانشـمندي،  ( شـود  مـي اجتماعي و نهادهـاي مـدني تعريـف    
يافته اختيـاري در عرصـه عمـومي بـين      سازي مشارکت جمعي سازمان ابراهيم از بيشينه
مشارکت اجتماعي ). ۲۸۸: ۱۳۷۵چلبي،(» کند عنوان جامعه مدني ياد مي افراد و دولت به

با مشارکت مردمي قرابت نزديکي دارد، زيرا اوًال مشارکتي است که از مـتن جامعـه بـر    
چنـين مشـارکتي در   . گيـرد  هاي مختلف حيات اجتماعي را در بر مي آيد، ثانيًا عرصه مي

از ويژه در سطح روستاها، جايگاه خاصي دارد که غفلـت  هاي عمران اجتماعي، به برنامه
هـاي   گيـري مناسـب از آن، برنامـه    آن و فراهم نساختن بسترهاي الزم براي بسط و بهره

  .کند عمران اجتماعي را در سطوح مختلف دچار مشکل و نارسايي مي
اي دانسـت کـه از سـوي     يافتـه  سازمان فرايند توان ميبنابراين، مشارکت اجتماعي را 

هاي معـين و   عي با در نظر داشتن هدفافراد جامعه به صورت آگاهانه، داوطلبانه و جم
  . گيرد مشخص به منظور سهيم شدن در منابع قدرت انجام مي

در هر کجا کـه  «. اي در علوم اجتماعي دارد مطالعه انسجام اجتماعي نيز سابقه ديرينه
هاي اجتمـاعي همچـون   فراينـد و  هـا   ارتباط و پيوند انسجام اجتمـاعي بـا ديگـر کـنش    

پـردازان   ، همه نظريهشود ميماعي، اقتصادي و سياسي آن مطرح مشارکت در اشکال اجت
نظـر در   رغـم اخـتالف   شناسي در خصوص ابراز توجه به وجود اين پيونـد، علـي   جامعه

گروهي و جمعي، به نوعي اتفاق گذاري در سطوح گروهي، ميانتأثيرچگونگي ارتباط و 
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ازکيا و (» کنند رکت تأکيد ميرسند و بر اهميت پيوند بين انسجام و مشا نظر و اجماع مي
  ). ۱۷۷: ۱۳۸۰غفاري، 

انسـجام  «به عبـارتي  . انسجام اجتماعي داللت بر توافق جمعي ميان يک جامعه دارد
هـاي   فرهنـگ ها وخـرده  در کل ناظر به ميزان و الگوي رابطه متقابل بين کنشگران، گروه

حـوزه تعـاملي معـين     انسجام اجتماعي در يک). ۱۴۰: ۱۳۷۸افروغ، (» تمايز يافته است
آيـد،   دورکيم احساسي را که در ميدان تعـاملي بـه وجـود مـي    . کند شکل و معنا پيدا مي

از نظر دورکيم عاطفه جمعي عميق، بيشـتر در مناسـک جمعـي    . نامد مي ۳عاطفه جمعي
آيـد و بـدين نحـو موجبـات      به وجـود مـي  ) مثل اعياد و مراسم مّلي و مذهبي و غيره(

به نظـر گيـدنز،   ). ۲۲: ۱۳۷۲چلبي، (کند  سجام اجتماعي را فراهم ميافزايش و تحکيم ان
با اقدام از باال به پايين دولت يا با توسل به سنت تضـمين   توان ميانسجام اجتماعي را ن

هاي پيشـين درسـت    تر از آنچه در نسل اي فعال ما ناچاريم زندگي خود را به شيوه. کرد
اي کـه  هاي سبك زندگي دهيم و عادت ه انجام ميبود بسازيم و بايد براي پيامدهاي آنچ

موضـوع مسـئوليت يـا تعهـد در سوسـيال      . تـر مسـئوليت بپـذيريم    ايم، فعاالنـه  برگزيده
دموکراسي قديم وجود داشت، اما تا اندازه زيادي غيرفعال بود، چون در مفهوم تـدارک  

ي و جمعـي  هاي فـرد  امروز ما بايد تعادل جديدي بين مسئوليت. جمعي غرق شده بود
  ).۴۳: ۱۳۷۸گيدنز، (بيابيم 

 شناسي  روش

هـاي مـورد    ـ همبستگي است و به منظور گردآوري دادهاين مطالعه يک تحقيق توصيفي
هـا در   ابـزار گـردآوري داده  . اي و پيمايش ميـداني اسـتفاده شـد    نياز از مطالعه کتابخانه

ي مشارکت اجتمـاعي و  ها شامل زمينه(بخش  ۲اي بود که در  پيمايش ميداني پرسشنامه
براي سنجش متغيـر انسـجام اجتمـاعي از    . تهيه شده بود) هاي انسجام اجتماعيهمبسته

ميزان تعامل اجتماعي در بين  -۲گرايش روستاييان نسبت به يکديگر،  -۱: سه شاخص
  .هاي جمعي و اختالف سياسي در بين روستاييان، استفاده گرديد ميزان نزاع -۳آنها، و 
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گـذاري  نمـره  ۳تـا   ۱گويه از  ۱۰گرايش روستاييان نسبت به يکديگر  براي سنجش
تـر   نزديـک  ۳۰ها بـه   هر چه نمره. بود ۳۰تا  ۱۰ها در مجموع از  دامنه تغيير نمره. شدند

  باشـد، گويـاي    ۹تـر و نزديـک بـه     باشد، نشانه وجود گرايش مثبت، و هـر چـه پـايين   
  . و کــاهش انســجام اســت وجــود گــرايش منفــي اهــالي روســتا نســبت بــه يکــديگر 

  گويـه در قالـب    ۵و  ۷همچنين ميزان تعامل و نزاع در بين اهالي روسـتا بـه ترتيـب بـا     
 ۳و  ۲، ۱هـاي   بـه ترتيـب بـا نمـره    » کم«و » متوسط«، »زياد«طيف ليکرت، با سه گزينه 

  هاي تعامل و نزاع اجتماعي در بين روسـتاييان، بـه ترتيـب     دامنه تغييرنمره. سنجيده شد
  در نهايــت، بــه منظــور تشــکيل متغيــر انســجام اجتمــاعي . بــود ۱۵تــا  ۵و  ۲۱تــا  ۷ از

در سطح روستا، ابتدا متغير ميزان نزاع با دو متغير گرايش روستاييان نسبت به يکديگر و 
  هـم جهـت   ) هـا  از طريـق معکـوس کـردن بـار گويـه     (ميزان تعامل در بين روسـتاييان  

  هـا   سـازي شـاخص   به منظـور همسـان  . ندها همسان و ترکيب شد شد و سپس شاخص
  دهنـده همـان شـاخص    هـاي تشـکيل   نيز مجموع نمرات هر شـاخص بـه تعـداد گويـه    

  .تقسيم گرديد
سـاخت مدرسـه، مسـجد،    (زمينـه   ۵هاي تمايل پاسخگويان بـه مشـارکت، در    زمينه

گيري از طيف ليکـرت، بـا سـه    با بهره) ، و شرکت در مراسم ملي و مذهبي کتابخانه، راه
سـنجيده شـد و بـراي     ۳و  ۲، ۱هـاي   به ترتيب با نمـره » کم«و » متوسط«، »زياد«گزينه 

دامنـه  . اي مايل به مشارکت نبودند نمره صفر در نظر گرفته شد کساني که در هيچ زمينه
  . بود ۱۵تا  ۰هاي نزاع اجتماعي در بين روستاييان، از  تغييرنمره

ها در قالب سه مقوله زياد، متوسـط   بندي مجموع نمرات اين شاخص به منظور طبقه
  :و کم از فرمول زير استفاده شد

 A=Min<X<Mean-Std                ) 1فرمول (
B=Mean-Std<X<Mean + Std   

C=Mean + Std<X<Max 
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  : اند ازپارامترهاي فرمول عبارت
  Min= حداقل •
  Max= حداکثر •
  Mean= ميانگين •

  Std=انحراف معيار •
  A=کم •
  B= متوسط •

  C= زياد •

روايــي محتــوايي پرسشــنامه توســط پانــل کارشناســان شــرکت مهندســين مشــاور  
آهنگي با حجم  پرداز يزد تأييد شد و به منظور تعيين اعتبار پرسشنامه، آزمون پيش محيط
روستا با ساختار مشابه از نظر وضـعيت اقتصـادي،   (نفر از روستاي کلبي بک  ۳۰نمونه 

ريب آلفـاي کرونبـاخ بـه دسـت آمـده بـراي       ضـ . کار گرفته شـد  به) اجتماعي و طبيعي
حـاکي از اعتبـار   ) ۷۸/۰(و مشـارکت اجتمـاعي   ) ۷۸/۰(هاي انسجام اجتمـاعي   همبسته

  .سؤاالت بود
در سـال  ) =۱۶۰۰۰N(جامعه آماري اين تحقيق شامل کليه روستاييان بخش گندمان 

نمونـه   به منظور تعيين حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و حجـم . است ۱۳۸۷
  :فرمول کوکران به شرح ذيل است. به دست آمد ۰۱۷/۰با انحراف معيار  ۴۰۰
              )۲فرمول ( 

  : اند ازپارامترهاي فرمول عبارت
n =حجم نمونه  
N =حجم کل جامعه 
t =۹۶/۱  

s =انحراف معيار جامعه   
d =دقت احتمالي مطلوب  

اي  گيـري طبقـه   روش نمونـه روستا در جامعه مورد مطالعـه از   ۲۵با توجه به وجود 
. اسـتفاده شـد  ) شـود  مـي که در آن هر روستا به عنوان يک طبقه در نظر گرفته (تناسبي 
پرسشنامه  ۳۹۶ نهايت در .شدند انتخاب تصادفي کامًال صورت به در طبقات ها نمونه سپس

 تجزيه SPSS15ها آن پس از استخراج در نرم افزار  به شيوه مصاحبه تکميل و کليه داده
  . و تحليل شدند
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  هقلمرو مطالع
ايـن  . بخش گندمان از توابع شهرستان بروجن در اسـتان چهارمحـال و بختيـاري اسـت    

روستا  ۹هاي گندمان و دوراهان است که دهستان گندمان  بخش شامل دو دهستان به نام
مشـاهده   ۱اسامي و نحوه پراکنـدگي روسـتاها را در شـکل    . روستا دارد ۱۶و دوراهان 

  .دكني مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  نقشه سياسي بخش گندمان -۱شكل 

  )۱۳۸۷(، استانداري چهارمحال و بختياري: مأخذ
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 هاي تحقيق يافته

  آمار توصيفي
 گرايش روستاييان نسبت به يکديگر

  هـا در   هاي روستاييان مـورد مطالعـه بـه هـر يـک از گويـه       چگونگي توزيع نسبي پاسخ
  . آمده است ۱جدول 

  
 روستاييان گرايش طيف هاي گويه به مطالعه مورد افراد هاي پاسخ نسبي زيعتو -۱ جدول

   يکديگر به نسبت

 
ف

  کم متوسط  زياد  گويهردي
  ۴/۳۰  ۹/۴۸  ۸/۲۰ .ها به درد آدم مي خورنداهالي روستا موقع گرفتاري  ۱
  ۴/۲۸  ۰/۳۴  ۶/۳۷ .کنند و چشم ديدن همديگر را ندارنديکديگر حسادت مي به اهالي  ۲
  ۸/۲۴  ۲/۵۵  ۰/۲۰ .افتاده و بي تکبرند  ۳
  ۲/۳۴  ۲/۳۳  ۷/۳۲ .زنندروي زخم آدم نمک مي  ۴
  ۰/۳۶  ۵/۴۹  ۵/۱۴ .دهندميبه نصيحت يکديگر گوش  ۵
  ۰/۱۶  ۰/۴۷  ۱/۳۷ .دارندتر را نگه ميتر و کوچکاحترام بزرگ  ۶
  ۹/۲۷  ۳/۵۵  ۸/۱۶ .گويندهاي همديگر را ميخوبي  ۷
  ۲/۳۳  ۲/۴۶  ۶/۲۰ .ندارندبه در و همسايه توجهي  ۸
  ۱/۵۷  ۱/۲۶  ۸/۱۶ .کننددر امور خانوادگي يکديگر دخالت مي  ۹
  ۴/۳۳  ۲/۵۴  ۴/۱۲ .اعتماد کردشودميبه آنها  ۱۰
  محاسبات نگارندگان: مأخذ

دامنه تغيير آن در جامعـه مـورد مطالعـه    . است ۳۰مجموع نمرات اين طيف برابر با 
بنـدي مجمـوع    بر اسـاس طبقـه  . است ۱۱/۴عيار آن و انحراف م ۷۰/۱۹، ميانگين آن ۱۹

نمرات اين طيف در قالب سه مقوله زياد، متوسط و کم در جهت مثبت، جدول مربـوط  
  ).۲جدول (به توزيع فراواني گرايش روستاييان نسبت به يکديگر تشکيل شد 

درصـد افـراد مـورد مطالعـه، گـرايش مثبـت        ۹/۳۲هاي ايـن جـدول،    براساس داده
. داننـد  درصد کم مـي  ۴/۲۹درصد متوسط و  ۷/۳۷را نسبت به يکديگر زياد،  روستاييان

  .اين موضوع در مجموع دال بر وجود گرايش نسبتًا مثبت روستاييان به يکديگر است
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   يکديگر به نسبت روستاييان گرايش نسبي فراواني توزيع -۲ جدول
 درصد تجمعي  درصد تعداد مطلق )مثبت(ميزان گرايش
  ۴/۲۹  ۴/۲۹ ۱۱۶ کم

  ۱/۶۷  ۷/۳۷ ۱۴۹ متوسط
  ۱۰۰  ۹/۳۲ ۱۳۰ زياد
   ۱۰۰ ۳۹۵ جمع

  ۳۰= ، حداکثر۱۱= ، حداقل۱۱/۴= ، انحراف معيار۷۰/۱۹= ميانگين
  محاسبات نگارندگان: ماخذ

 ميزان تعامل در ميان روستاييان
. آمده است ۳جدول  در ها گويه از يک هر به مطالعه مورد افراد پاسخ نسبي توزيع چگونگي

دامنـه تغييـر آن براسـاس نمـرات     . است ۲۱هاي اين طيف برابر با  جموع نمرات گويهم
  .است ۷۶/۱و انحراف معيار  ۰۶/۱۴، ميانگين ۱۰پاسخگويان جامعه مورد مطالعه 

  
 بين در تعامل ميزان طيف هاي گويه به مطالعه مورد افراد هاي پاسخ نسبي توزيع -۳ جدول

   روستاييان
ف

  کم طمتوس  زياد  گويهردي

اند و کمتر با يکديگر رفت اهالي روستا بيشتر به فکر خودشان  ۱
  ۳/۴  ۱/۳۰  ۶/۶۵ .کنندو آمد مي

با خـانواده عـزادار   )مثل مرگ(در زمان وقوع حادثه ناخوشايند  ۲
  ۰/۱  ۹/۱۰  ۸/۸۷ .کنندهمدردي مي

 ۰/۲۹  ۸/۵۶  ۱/۱۴ .کننددر فصل کار به همديگرکمک مي  ۳
 ۶/۳۹  ۲/۴۵  ۲/۱۵  .کنندالت خود به دادگاه مراجعه ميبراي حل مسائل و مشک  ۴

روستاييان در انجام کارهاي عمراني وتوليدي مثل ساخت پـل    ۵
 ۰/۱۹  ۰/۴۲  ۰/۳۹ .کنندو اليروبي رودخانه با هم همکاري مي

کنند بيشترين توليد محصول را نسبت بـه  روستاييان تالش مي  ۶
 ۴/۱۲  ۳/۲۷  ۳/۶۰ .ديگران داشته باشند

هـاي  همکاري اعضاي گـروه)خشکسالي(ر صورت کم آبيد  ۷
 ۸/۲۵  ۷/۴۷  ۵/۲۶ .شودميآب بيشترهم

  محاسبات نگارندگان : مأخذ
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بندي نمرات ميزان تعامل در بين  چگونگي توزيع اين متغير را پس از طبقه ۴جدول 
 براساس اطالعات منـدرج در . دهد ميروستاييان در سه مقوله کم، متوسط و زياد نشان 

درصـد   ۲/۴۵درصد پاسخگويان، تعامـل در بـين روسـتاييان را زيـاد،      ۲/۱۹اين جدول 
  .انددرصد کم ارزيابي کرده ۶/۳۵متوسط و 

  توزيع فراواني مطلق ونسبي ارزيابي پاسخگويان از تعامل در بين روستاييان -۴جدول 
 درصد تجمعي درصد تعداد مطلق ميزان تعامل اجتماعي

۱۴۱۶/۳۵کم  ۶/۳۵  
۱۷۹۲/۴۵توسطم  ۸/۸۰  

۷۶۲/۱۹زياد  ۱۰۰ 
  ۳۹۶۱۰۰جمع

  ۱۹= حداکثر    ۹= حداقل    ۷۶/۱= انحراف معيار     ۰۶/۱۴= ميانگين
  محاسبات نگارندگان: مأخذ

 هاي جمعي و اختالف سياسي در ميان روستاييانميزان نزاع
هاي  ت گويهمجموع نمرا. دهد مينشان  را ها گويه از يک هر به پاسخ نسبي توزيع ۵ جدول

و ميانگين  ۹دامنه تغيير نمرات ميزان نزاع در بين روستاييان . است ۱۵اين طيف برابر با 
بندي مجموع نمـرات در   پس از طبقه. است ۴۷/۲و  ۸۷/۷و انحراف معيار آن به ترتيب 

  .تنظيم شد) ۶جدول (سه مقوله کم، متوسط و زياد، جدول مربوط به توزيع فراواني 
  

 بين در نزاع ميزان طيف هاي گويه به مطالعه مورد افراد هاي پاسخ نسبي عتوزي -۵ جدول
   روستاييان

  کم متوسط  زياد گويه رديف
  ۴/۴۴  ۶/۴۱  ۰/۱۴  .بر سر برخي از مسائل جزئي بين اهالي بگو مگو وجود دارد  ۱
ــه، برخوردهــاي    ۲ ــرد از دو طايف ــين دو ف ــوا ب در صــورت دع

  ۹/۶۱  ۹/۲۳  ۲/۱۴ .آيداي به وجود ميطايفه
  ۰/۸۶  ۵/۱۲  ۵/۱  .هاي سياسي و خطي بين اهالي روستا وجود دارداختالف  ۳
  ۲/۴۹  ۸/۳۷  ۰/۱۳ .کدورت و کينه بين روستاييان وجود دارد  ۴
  ۶/۳۸  ۱/۳۲  ۳/۲۹ .بر سر مالکيت زمين با هم دعوا دارند  ۵
  محاسبات نگارندگان: مأخذ
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 روستاييان بين در نزاع ميزان از خگويانپاس ارزيابي نسبي و مطلق فراواني توزيع -۶ جدول
  )۱۳۸۷ سال(

 درصد تجمعي درصد تعداد مطلق ميزان نزاع اجتماعي
۱۴۲۹/۳۵کم  ۹/۳۵  

۱۴۷۱/۳۷متوسط  ۰/۷۳  
۱۰۷۰/۲۷زياد  ۱۰۰ 
  ۳۹۶۱۰۰جمع

  ۱۴= حداکثر    ۵= حداقل    ۴۷/۲= انحراف معيار     ۸۷/۷= ميانگين
  محاسبات نگارندگان: مأخذ

ها با يکـديگر، متغيـر انسـجام اجتمـاعي در      سازي و ترکيب شاخص مسانپس از ه
سطح روستا شكل گرفت که چگونگي توزيع آن در قالب سه مقوله کم، متوسط و زياد، 

  .آورده شده است ۷در جدول 
 

  مطالعه مورد روستاهاي در اجتماعي انسجام ميزان نسبي و مطلق فراواني توزيع -۷ جدول
  درصد تجمعي  )درصد(فراواني نسبي  تعداد مطلق  اعيميزان انسجام اجتم

  ۲/۳۰  ۲/۳۰ ۱۱۷ کم
  ۴/۶۶  ۲/۳۶ ۱۴۰ متوسط
  ۱۰۰  ۶/۳۳ ۱۳۰ زياد
    ۱۰۰ ۳۸۷ جمع

  ۵۱/۸= حداکثر  ۱۳/۴= حداقل    ۸۶/۰= ارانحراف معي   ۳۹/۶= ميانگين
  محاسبات نگارندگان: ماخذ

ه ميزان انسجام اجتماعي درصد افراد مورد مطالع ۲/۳۰هاي اين جدول،  بر مبناي داده
  . انددرصد زياد ارزيابي کرده ۶/۳۳درصد متوسط و  ۲/۳۶در سطح روستا را کم،
  مشارکت اجتماعي

، ميزان مشارکت اجتماعي در ۸هاي جدول  ، براساس دادهشود ميکه مالحظه  طور  همان
  .استدرصد زياد  ۳۱درصد متوسط، و در  ۴/۳۵درصد افراد مورد مطالعه کم، در  ۶/۳۳
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   مطالعه مورد جامعه در اجتماعي مشارکت ميزان نسبي فراواني توزيع -۸ جدول
 درصد تجمعيدرصد تعداد ميزان مشارکت

۱۲۹۶/۳۳۶/۳۳ کم
۱۳۶۴/۳۵۶۹ متوسط
۱۱۹۳۱۱۰۰ زياد
 ۳۸۴۱۰۰ جمع

  ۱۵= حداکثر    ۱= حداقل    ۷۰/۳= انحراف معيار     ۵۸/۸= ميانگين
  گانمحاسبات نگارند: مأخذ

  آمار تحليلي
  تحليل روابط بين متغيرها

هـاي انسـجام اجتمـاعي بـا متغيـر       نتايج به دست آمده از بررسي همبستگي بين همبسته
هـاي کمتـر بـه فکـر خـويش بـودن،        که بين همبسته دهد ميمشارکت روستاييان نشان 

 همکاري در فصل کار، همکاري در کارهاي عمراني، تالش براي محصول بيشتر داشتن،
آبي، با تمايل روستاييان به مشارکت  آب در صورت کم هاي هم و همکاري اعضاي گروه

بدين صورت که هرچه ميزان . داري وجود دارد در کارهاي اجتماعي رابطه مثبت و معني
همچنـين بـين   . ها بيشتر بيان شد، تمايل فرد براي مشارکت نيز بيشـتر بـود   اين همبسته

نوادگي يکديگر، مراجعه به دادگاه براي حل مشکالت و هاي دخالت در امور خا همبسته
اي، و اختالف بر سر مسائل جزئي و کدورت بين  مسائل خود، وجود برخوردهاي طايفه

بـدين معنـي کـه هرچـه ميـزان ايـن       . داري وجـود دارد  روستاييان، رابطه منفي و معنـي 
ها رابطه  ساير همبسته بين. ها کمتر بيان شد، تمايل فرد براي مشارکت بيشتر بود همبسته
همچنين رابطه مثبت و معنـي داري بـين انسـجام    . داري از لحاظ آماري ديده نشد معني

هاي  رابطه بين همبسته ۹جدول . اجتماعي کل و ميزان مشارکت روستاييان به دست آمد
  .دهد ميانسجام اجتماعي را با متغير مشارکت افراد نشان 
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نسجام اجتماعي با متغير مشارکت روستاييان هاي ارابطه بين همبسته -۹جدول   
همبستگي  فراواني ها همبسته

  اسپيرمن
  سطح
داري معني

  ۳۵۶/۰  -۰۴۷/۰  ۳۸۳ .خورندها به درد آدم مياهالي روستا موقع گرفتاري
  ۴۶۸/۰  -۰۳۷/۰  ۳۸۲ .کنند و چشم ديدن همديگر را ندارندبه يکديگر حسادت مي

  ۱۳۴/۰  ۰۷۷/۰  ۳۸۳ .تکبرند افتاده و بي
  ۶۲۰/۰  -۰۲۵/۰  ۳۸۳ .زنندروي زخم آدم نمک مي

  ۲۴۴/۰  ۰۶۰/۰  ۳۸۲ .دهندميبه نصيحت يکديگر گوش
  ۹۸۷/۰  ۰۰۱/۰  ۳۸۲ .دارندتر را نگه ميتر و کوچکاحترام بزرگ

  ۳۵۴/۰  ۰۴۸/۰  ۳۸۲ .گويندهاي همديگر را مي خوبي
  ۲۲۰/۰  ۰۶۳/۰  ۳۸۲ .به در و همسايه توجهي ندارند

  ۰۰۰/۰- ۲۰۴/۰**  ۳۸۲ .کنندخانوادگي يکديگر دخالت مي در امور
  ۰۸۰/۰  -۰۹۰/۰  ۳۸۳ .اعتماد کردشود ميبه آنها 

  ۰۰۵/۰ ۱۴۳/۰**  ۳۸۳ .کننداند و بيشتر با يکديگر رفت و آمد ميکمتر به فکر خودشان
بـا خـانواده عـزادار)مثل مرگ(در زمان وقوع حادثه ناخوشايند

  ۱۵۳/۰  -۰۷۳/۰  ۳۸۳ .کنند همدردي مي
  ۰۰۰/۰ ۲۲۱/۰*  ۳۸۴ .کننددر فصل کار به همديگرکمک مي

  ۰۰۰/۰- ۲۱۹/۰**  ۳۸۲ .کنندبراي حل مسائل و مشکالت خود به دادگاه مراجعه مي
  ۰۰۰/۰ ۲۳۲/۰*  ۳۸۳ .کنندهم همکاري مي با پل ساخت مثل عمراني کارهاي انجام در

  ۰۲۴/۰  ۱۱۶/۰*  ۳۸۳ .باشندداشتهديگرانبهنسبترامحصولتوليدبيشترينکنند مي تالش
هـايهمکـاري اعضـاي گـروه)خشکسـالي(آبـيدر صورت کم

  ۰۰۰/۰ ۱۸۹/۰**  ۳۸۴ .شودميآب بيشتر هم
  ۰۰۰/۰- ۲۵۴/۰**  ۳۸۱ .بر سر برخي از مسائل جزئي بين اهالي بگو مگو وجود دارد

ايدر صورت دعوا بين دو فرد از دو طايفه، برخوردهـاي طايفـه
  ۰۰۰/۰- ۲۴۲/۰**  ۳۸۲ .آيد وجود مي هب

  ۱۶۰/۰  -۰۷۲/۰  ۳۸۱ .هاي سياسي و خطي بين اهالي روستا وجود ندارد اختالف
  ۰۰۰/۰- ۱۹۶/۰**  ۳۸۰ .کدورت و کينه بين روستاييان وجود دارد

  ۰۰۰/۰- ۳۰۸/۰**  ۳۸۴ .بر سر مالکيت زمين با هم دعوا دارند
  ۰۴۴/۰  ۱۰۴/۰  ۳۷۶ انسجام اجتماعي کل

  محاسبات نگارندگان: ذمأخ
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  کننده مشارکت روستاييان هاي تبيين همبسته
، از )مشـارکت روسـتاييان  (کننـده متغيـر وابسـته    بيني به منظور تبيين بهترين عوامل پيش

متغيرهاي مستقل شامل دخالـت  . استفاده گرديد )۴(گامبهرگرسيون چندگانه به شيوه گام
خويش بودن، همکاري در فصل کار، مراجعه به  در امور خانوادگي يکديگر، تنها به فکر

دادگاه براي حل مشکالت، همکاري در انجام کارهاي عمراني، وجـود اخـتالف برسـر    
اي، کـدورت و کينـه بـين اهـالي، دعـوا برسـر        مسائل جزئي، وجود برخوردهاي طايفه

 هـاي  مالکيت زمين، تالش براي توليد بيشتر نسبت به سايرين و همکاري اعضاي گـروه 
در رگرسـيون  ) هاي انسجام اجتمـاعي در روسـتاييان   همبسته(آبي  آب در صورت کم هم

) گـام (گـام، طـي هشـت مرحلـه     بـه با استفاده از روش گـام . خطي چندگانه وارد شدند
متغيرهاي تنها به فکر خويش بودن، همکاري در فصل کار، مراجعه به دادگاه براي حـل  

اني، وجود اختالف برسر مسائل جزئي، دعوا مشکالت، همکاري در انجام کارهاي عمر
برسر مالکيت زمين، تالش براي توليد بيشـتر نسـبت بـه سـايرين و همکـاري اعضـاي       

مانـد و سـاير متغيرهـا      آبي در فرمـول رگرسـيون بـاقي    آب در صورت کم هاي هم گروه
  .دهد ميجزئيات تحليل رگرسيون چندگانه را نشان  ۱۰جدول . حذف شدند

 ۹۹کنيد، تحليل رگرسـيون انجـام شـده بـا     مشاهده مي ۱۰در جدول  همان طور که
هشت متغير شامل تنها به فکر خويش بـودن، همکـاري   . درصد اطمينان معني دار است

در فصل کار، مراجعه به دادگاه براي حل مشکالت، همکاري در انجام کارهاي عمراني، 
، تالش براي توليـد بيشـتر   وجود اختالف برسر مسائل جزئي، دعوا برسر مالکيت زمين

درصـد از   ۲۳آبي،  آب در صورت کم هاي هم نسبت به سايرين و همکاري اعضاي گروه
 Bکننـد کـه فرمـول آن براسـاس مقـادير       ميزان تمايل مشارکت روستاييان را تبيين مـي 

   : به شرح زير است ۱۰جدول 
nnxbxaxttanConsY      )3فرمول ( ++++= K21  

−+++++ ميزان مشارکت افراد=   4321 98405350868088806895 x/x/x/x//  

8765 6020694071107720 x/x/x/x/ −++  
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  نتايج تحليل رگرسيون چندگانه  - ۱۰جدول 

 ضريب  هاي انسجام اجتماعي همبسته
)B( آزمون  بتا  

T  
  سطح
  داري معني

  ۱X( ۸۸۸/۰- ۱۹۷/۰-  ۶۱۳/۳- ۰۰۰/۰(اختالف بر سر مالکيت زمين
  ۲X( ۸۶۸/۰ ۱۵۱/۰  ۱۱۳/۳ ۰۰۲/۰(همکاري در فصل کار

عه به دادگاه براي حل مسـائل ومراج
  ۳X( ۵۳۵/۰-  ۱۰۲/۰-  ۱۰۵/۲-  ۰۳۶/۰(مشکالت 

همکاري در انجـام کارهـاي عمرانـي
)۴X(  ۹۸۴/۰  ۱۹۳/۰  ۹۸۱/۳  ۰۰۰/۰  

  ۵X( ۷۷۲/۰ ۱۲۱/۰  ۴۸۲/۲ ۰۱۴/۰(به فکر سايرين نيز بودن
آب درهـاي هـمهمکاري اعضا گروه

  ۶X( ۷۱۱/۰  ۱۴۱/۰  ۹۴۶/۲  ۰۰۳/۰(آبيصورت کم

منظور بيشترين توليدمحصول به شتال
  ۷X( ۶۹۴/۰  ۱۳۳/۰  ۶۸۶/۲  ۰۰۸/۰(نسبت به ديگران

وجود اختالف بر سر مسـائل جزئـي
  ۸X( ۶۰۲/۰-  ۱۱۶/۰-  ۱۵۱/۲-  ۰۳۲/۰(بين اهالي 

  ۰۰۰/۰ ۵۶۰/۴  ۶۸۹/۵ )۵(عدد ثابت
  ۶۸۲/۱۴F= ۰۰۰/۰Sig F=۴۹۷/۰ R= ۲۳۰/۰=۲R 

  محاسبات نگارندگان: مأخذ

د سهم و نقش هر يك از هشت متغير تنها بـه فکـر خـويش بـودن،     قضاوت در مور
همکاري در فصل کار، مراجعه بـه دادگـاه بـراي حـل مشـکالت، همکـاري در انجـام        
کارهاي عمراني، وجود اختالف برسر مسائل جزئي، دعوا برسر مالکيـت زمـين، تـالش    

در صـورت  آب  هـاي هـم   براي توليد بيشتر نسبت به سايرين و همکاري اعضاي گـروه 
زيـرا ايـن مقـادير    . واگـذار كـرد   )۶(آبي در تبيين متغير وابسته را بايد بـه مقـادير بتـا    کم

استاندارد شده هستند و امكان مقايسه و تعيين سهم نسبي هر يك از متغيرهـا را فـراهم   
  .سازند مي
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براساس بتاي به دست آمده براي متغير تنها به فکر خويش بودن به ازاي يك واحد  
در انحـراف   ۱۹۷/۰ر در انحراف معيار متغير تنها به فکر خـويش بـودن، بـه انـدازه     تغيي

، شـود  مـي تغيير ايجاد ) هاي آبخيزداريميزان مشارکت فرد در طرح(معيار متغير وابسته 
در حالي كه به ازاي يك واحد تغيير در انحراف معيار متغيرهاي همکاري در فصل کار، 

کالت، همکـاري در انجـام کارهـاي عمرانـي، وجـود      مراجعه به دادگاه براي حـل مشـ  
اختالف برسر مسائل جزئي، دعوا بر سر مالکيت زمين، تالش براي توليد بيشتر نسـبت  

آبي، به ترتيب بـه انـدازه    آب در صورت کم هاي هم به سايرين و همکاري اعضاي گروه
متغير وابسته در انحراف معيار  ۱۱۶/۰و ۱۳۳/۰، ۱۴۱/۰، ۱۲۱/۰، ۱۹۳/۰، ۱۰۲/۰، ۱۵۱/۰

  .شود ميتغيير ايجاد 

  گيري و پيشنهادها نتيجه
داري بين متغير مشـارکت اجتمـاعي    بر اساس نتايج اين تحقيق، همبستگي مثبت و معني

بدين معني که با افزايش يکـي، ديگـري نيـز افـزايش     . و انسجام اجتماعي به دست آمد
پيامـد و حاصـل بسـط رابطـه      .کننـده يکديگرنـد   در نتيجه هر دو متغير تقويت. يابد مي

متعامل بين انسجام اجتماعي و مشارکت اجتماعي به گسترش توسـعه اجتمـاعي کمـک    
در نتيجه پيشنهادهاي زير براي افزايش و تقويت انسجام اجتماعي و به تبـع آن  . کند مي

  :شود ميمشارکت اجتماعي در سطح روستاها مطرح 
  اي؛ هاي طايفه هش نزاعکاهش اختالف بر سر مسائل جزئي و همچنين کا •
کاهش مراجعه افراد به دادگاه و توسعه شوراهاي حل اخـتالف کـه پايگـاه مردمـي      •

 بيشتري دارد؛
 صدور سند معتبر براي اراضي؛ طريق از زمين سرمالکيت بر روستاييان اختالف کاهش •
افزايش تعامل مثبت در ميان روستاييان از طريق حفـظ و تقويـت مناسـک جمعـي      •

 برد؛ تي که ميزان تعامل و همکاري اجتماعي را باال ميمذهبي و سن
هـاي ايـن    هاي سنتي موجود در روستاها و تشريح فعاليت  بازشناسي و تقويت گروه •

 .ها براي نسل جديد گروه



  مهدي تازه  شيري اصفهاني، حسين خادمي، رضا صديقي، زهرا گل  ۱۶۶
   

 

هـاي  حال اگر هدف دستيابي بـه توسـعه پايـدار روسـتا، همسـو بـا ارتقـاي ارزش       
  :تاجتماعي باشد، توجه به نکات زير نيز ضروري اس

هاي پاداش از طريق نظارت اجتماعي و مطابق با رسوم و عرف جامعه، تقويت نظام •
ها گردند و افرادي که بـرخالف  به طوري که افراد ملزم به رعايت هنجارها و ارزش

 كنند، با سرزنش و مجازات اجتماعي مواجه شوند؛آن رفتار 
راد پيوسـته تحـت   رفتـار افـ   شود ميتوجه و تأکيد بر نظارت غيررسمي كه موجب  •

هـا  نظارت ديگران قرار گيرد و گروه هاي اجتماعي وادار شوند که مطـابق بـا ارزش  
 .عمل کنند و از الگوهاي رفتاري منفي پرهيز نمايند

  ها يادداشت
1. pragmatistic    2. Rahman 
3. collective emotions   4. stepwise 
5. constant    6. Beta 
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