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ثابت3

چکیده
مشارکت و روش عضویت و همکاری اعضای جامعه در فعالیتهاای دتا هجمعا و رووها
تازمانیاف ه بوای رتیدن به اهداف بلند توتاعهی درونااا اماوی اتات تیاات و ب ایار م ا
بنابواین دت یاب به این م

تحت تأثیو عوامل م عددی م باشاد فوهناب باه عناوان بانمایاهی

اصل توزههای مخ لف جامعه همواره در روند رشاد و تکامال بوناماههاا بباوی ه در تاوزهی
توتعه) در ابعاد رونارون تأثیورذار بوده اتت تحقیق تاضو در پ بورت تأثیو فوهنب توتاعه
بو مشارکت اج ماع اتت فوضیههای تحقیق با توجه به رویکود غالب کاارکودی تاا

کاه

ارتباط نادیک با مشارکت اج ماع داش هاند ات خواج شده و با دادههای که از روش پیمایشا
به دتت آمدهاند مورد آزمون قوار روف اهاناد جامعاهی آمااری تحقیاق تااکنان تاه من قاهی
یکبموفهنشین) دهبم وتطنشین) و بی ت بپاییننشین) ت وان در نظو روف ه شاده اتات ت ا
نمونه با توجه به فومول کوکوان بوای هو من قه  ١٠٠نفوبجمعا  ٣٠٠نفو) در نظو روف ه شده کاه
به شیوهی نمونهریوی وشهای و در درون آن به صورت نمونهریوی ت میهای ان خاا

شادند
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ش ووندان را تأیید م کندب )r =٠/٣97ن ایج تحقیاق نشاان داد بو اورداری از فوهناب م عاال
ب وین پیشبین کننده بوای مشارکت اج ماع اتت و در ن ایت با میاان همب ا گ باایی کاه
بین م غیوها وجود داش ه مشخص شد که با افاایش م غیو فوهنب توتاعه مشاارکت اج مااع
افاایش م یابد؛ بنابواین طبق دادههای به دتت آمده افاوادی کاه دارای ابعااد مخ لاف اع مااد
اع قاد به توتعاه و بو وردار از فوهناب م عاال ه ا ند معماوی در مشاارکتهاای اج مااع
جامعهپذیوتو و مش اقتو از دیگوان ه ند
واژههای کلیدی :مشارکت اج ماع

فوهنب توتعه اع ماد اج مااع

فوهناب م عاال

اع قااد

به توتعه

مقدمه و بیان مسأله
مباتث دربارهی اینکه فوهنب بو توتعه مقدم اتت و یا توتعه مقادم باو فوهناب دیاو
زمان اتت در نظو اندیشمندان معاصو در شیده اتت در اینکه فوهنب باه عناوان یاک
الگو و اتلاو

در شکالریوی هاو موضااوع و تاوزهای دارای اهمیات اتات و تماام

توزههای اج ماع

اق صادی تیات و را شکل م دهد بو ک

پوشایده نی ات؛ اماا

اینکه تا چه اندازه موفق شدهای که از فوهنب به عنوان یک الگوی صحیح باوای رتایدن
به توتعه ی همه جانبه ات فاده نموده و یاا در درتا

از فوهناب و عناصاو و عوامال

تشکیل دهندهی آن داش ه باشی جای تاؤال ه ات فوهناب یااد شاده بایاد در افاواد
رووه ا و ن ادهای درریو در فوآیند توتعهی جامعهپذیوی رتیده و به آن ا توانمندتاازی
یزم را بوای رتیدن به اهداف اصل توتعه ببخشد و این امو ممکن نما راودد مگاو در
ورود به عامل تیات و مؤثو توتعه یعن مشارکت اج ماع
بحث دربارهی مشارکت نه فقط در ادبیات توتعه اهمیت زیادی دارد بلکه اتاتا م توان
آن را فوایندی تلق کود که ریشه در زندر اج ماع ان ان دارد و ابعاد آن در ط زمان
و بو ت ب الاامات دورههای مخ لف تاریخ درورون و م کامال شاده اتات رویآوری
ماادیویت تی ااات بااه تم اات و تااوی بخااش صوص ا بااوای وارااذاری بخش ا از
م ؤولیتهای ادارهی جامعه افواد تازمانها و ن ادهای مودمن اد و غیو دول
از رووههای اج ماع بوای مشارکت در بونامههای توتعهی اق صادی-اج ماع

و دعاوت
دمات

اج ماع

دمات ش وی روت ای و

ب و علم و اجوای اتتبتیف ال

اموی اج نا

ناپاذیو اماا بادون زمیناهتاازی و

 )١7٣:١٣9٠شکل ریاوی مشاارکت و چگاونگ

عضویت و همکاری افواد جامعه در تشکلهای غیو دول

و فعالیتهای اج ماع تحات

تأثیو عوامل م عددی اتت در این پ وهش تکیاهی اصال باو بو ا از عناصاو تشاکیل
دهندهی فوهنب توتعه بنا ن اده شده و دغدغاهی اصال نگارناده تاول محاور اع مااد
اج ماع

اع قاد به توتعه و در نگاه دیگو بو فوهناب م عاال و بورتا تاأثیو پایگااه

اج ماع اق صادی والدین بو مشارکت اج ماع

واهد بود

مشاهدات روزموهی ما نیا از نظام اع قادی و انگیاههای رف ااری ان اانها و تاأثیو آن در
میاان تالش و موفقیت افواد همچنین مشااهدهی تفااوت پیشاوفت اتا انهای مخ لاف
کشور و راب هی آن با فوهنبهای م فاوت موجود بین آن ا این م أله را در این تد قابل
قبول م تازد که بپذیوی

یک تل له علل و عوامل موبوط به میاان رشاد و توتاعهی

اق صادی هاو جامعاه تحات تاأثیو نظاام اع قاادی باورهاا آدا

و تانن اج مااع و

رف ارهای م أثو از آن اتت اما اینکه چوا این موضوع یعن فوهنب مورد نیاز بوای ت ویع
در رشد و توتعه اق صادی کم و مورد توجه و عنایت تیاتا گذاران و بوناماهریاان قاوار
م ریود به یک تل له عوامل اج ماع و اق صادی بوم راودد کاه م تاوان باه صاورت
الصه به تعدادی از موارد م
 -١تحویت تدری

آن اشاره کود:

و همامان فوهناب در اروپاا باا تحاویت اق صاادی در آن اا

باعث شده اتت که م ألهی فوهنب به عنوان یک م غیو م قل کم او ماورد توجاه قاوار
ریود و پیوامون آن نظویهپودازی و تحقیقات یزم صورت ریود
 -2نبودن یک الگوی ایدهآل از یک فوهنب م لو

در تفکوات فل ف لیبوالی

که

عامل باشد بوای مقای هی وضع موجود و ت اس شدن در کارکودهای فوهنب موجاود
جامعه
 -٣تغییو ماهیت فوهنب که ب یار کند آرام و تدری

و پیوت ه اتت و دولتهاای

بو ات ه از همان فوهنب نه ارادهی تغییو آن را دارند و نه در فوصات محادود تاکمیات
یک تا

اا

امکانپاذیو اتات در کناار مباتاث موباوط باه راب اهی فوهناب در

کشورهای توتاعهیاف ه و پیشاوو در کشاورهای در تاال توتاعه نیاا باه دلیال کثاوت
عقبماندر در تایو عوامل مؤثو در پیشوفت و توتعهی اق صاادی باج مااع ) معماوی
موضوع فوهنب مغفول واقع شده و در جویان ات قوار دیگو عوامل پیشاوفت باه تادریج
فوهنب غوب در درون جوامع در تال توتعه ات قوار م یابدببنیانیان )2١:١٣86
کشور ما ایوان با توجه به فوهنب بوم و ریشههای اع قاادی در قاوون مخ لاف توتاط
طوفداران رونارون تفکوات جدید و تن
ه ت که بو

شااهد تشاکیل جویانهاای مخ لفا باوده و

از این جویان ا بوای ارتقای ت ح کشور مفید بوده و بو

منف و مانع پیشوفت بودهاند آنچه م

باه پدیادهها

به نظو م رتد این اتت که پدیادهی منف تاو و

مضوتو عدم تالش تازمانیاف هی علم بوای شنا ت اینرونه مواناع اتات نباودن ایان
تالش تازمانیاف هی علم در بین تصمیمات دول ماودان چاه قبال از پیاووزی انقاال
اتالم و چه بعد از انقال
ا

عالوه بو عوامل عموم م وح در ت ح ج اان باه عوامال

جامعهی ودمان نیا موتبط اتتببنیانیان )2١:١٣86

آنچه درتوزهی م ائل مشارکت اج ماع م توان بیان نمود وجاود شاوراهای محلا و
تازمان ای غیو دول

مشابه آن اتت وجود شوراهای محل به ناوع ت لا مشاارکت

مودم در ادارهی امور محل مح و

رودیده و نقش م ما در تاازمانده فعالیتهاای

مودم بوی ه در ابعاد اق صادی و اج ماع داشت ول این شوراها باه تادریج باه اباااری
بوای عوضهی بو

کایهای مادی تبدیل شده و به بوتاهی فواموشا تاپوده شادند در

کنار این امو ن ادها و اررانهای مخ لف چون ج اد تازندر

تازمان ب ای

تازمان

تعاون بنیاد م ضعفان کمی هی امداد امام مینا بره) و ن ادهاای دیگاوی در عوصاهی
فعالیتهای اج ماع شکل یاف ند ول در ط تالیان ا یاو ایان ن ادهاا باه تابب عادم
هماهنگ یزم بین وظایف و فعالیتهای آن ا و ایفای نقش مدا لهرو و عامال باودن باه
جای ع دهدار نقش هدایتروی آموزش و ناظو بودن در زمینهی ای ااد ب ا وهای یزم
بوای مشارکت مودم در عوصاههای اج ماع [ضامن تالشا ای الصاانه چنادان موفاق
نبودهاند و موجبات افاایش واب گ مودم به دولت و تقلیل روتیهی مشارک

را فاواه

نمودهاند در تالیان ا یو عالوه بو موارد فوق تاا ار بوناماههای توتاعهی اق صاادی و

اج ماع و نیا ناوع مادیویت بخشهاای مخ لاف جامعاه روناد تموکاروایا و عادم
ر وش مشارکتهای مودم را تقویت نموده اتت زیوا بونامهریای همچنان صالت از
بای به پایین و صورت م موکا راه دارد و تازمانها و ن ادهای مشارک

مؤثوی در فوآیند

توتعه به وجود نیامدهانادبغفاری نیاازی  )259:١٣85م تاو از هماه اینکاه ماودم باه
مشارکت فواتو از مشاارکت اق صاادی م اندیشاند؛ در تاال کاه در بوناماههای بعاد از
انقال

همانند بونامههای عموان قبل از انقال

به دلیل غالاب باودن نگااه اق صاادی و

ایدهی توتعه از طویق رشد اق صادی ن ادتازی بوای توتعه و تحقق جامعاهی مادن و
تدار

زمینهی یزم بوای مشارکتهای اج ماع

اق صادی تیات و فوهنگا همچناان

نادیده و مورد غفلت قوار روف ه اتت که وجود دولات مق ادر توتاعهروا را زیاو تاؤال
م بود؛ م ألهای که م توان ت ه بار م ؤولیت دولت را تقلیل دهاد و آن را از تالات
عامل بودن به ناظو بودن تبدیل نماید و ه به ان ظار

واتت و پ ان یل نیووهای مودم

توتیب اثو دهد بغفاری نیازی  )259:١٣85ات اس م شاود در ایان ماورد بایاد طاوح
مشارکت از پایین بمشارکت با ماودم) و تعامال باین ن ادهاا دولات و ماودم و توکات
ودجوش در مشارکت اج ماع و در تا ح تصامی ریاوی اجاوا و نظاوات جانشاین
توتعه از بای که تا ار مشارکت آن صورت آموانه غیو معقول و تک ذهن دارد بشاود
بخصو

که طوت ای اینچنین هوبار که به اجوا در آمده ثموبخش بوده اتت

ضمن توجه به علل و عوامل و وجود تنگناهای مشارکت اج مااع
م ألهی م

و تیات

بایاد درباارهی ایان

م العات و تحقیقات موشکافانه و علم نمود تا به طور واضاح و

شفاف مشخص شود که چوا جامعهی ما بوای دت یاب به مشارکت اج ماع تاداکثوی و
کارآمدتو مورد ان ظار دچاار نقصان و کات

اتت و آیا فوهناب پایش بونادهی توتاعه

م تواند میاان مشارکت اج ماع را تغییو دهد؟ با توجه به اهمیات و ضاوورت فوهناب
در توزه ی توتعه و نقش آن در مشارکت اج ماع

در این مقاله تالش شاده اتات کاه

میاان فوهنب توتعهی ش ووندان ت وان مورد بورت و تن ش قوار ریود و در راتا ای
این م لب به این تؤال نیا پاتخ داده شود که آیا فوهنب توتعه م تواند میاان مشارکت
اج ماع را تغییو دهد؟ در ن ی ه هدف این تحقیق شنا ت صحیح و تبیین میااان اع قااد

به توتعه میاان اع ماد اج ماع و میاان بو ورداری از فوهنب م عال ناد شا ووندان و
ارتباط آن با مشارکت اج ماع اتت
مالحظات نظری
محمدجواد زاهدی پووین عل پور و ملیحه شیان ب )١٣88در پ وهش باه بورتا تاأثیو
اع ماد اج ماع بو مشارکت تازمانیاف هی افاواد پودا هاناد ن اایج تحقیاق آن اا نشاان
م دهد که بین اع ماد اج ماع در ته شکل م فاوت آن بفودی -تعمی یاف اه -ن اادی) و
مشارکت اج ماع تازمانیاف ه راب هی معناداری وجود دارد همچنین ضوایب رروتیون
چند م غیوی نشان م دهد که از میان م غیوهای مورد بورت اع ماد تعمی یاف اه و پایگااه
اق صااادی -اج ماااع ب ااوین پیشبین کنناادهها بااوای مشااارکت اج ماع انااد محمااود
شارعپور نادر رزاق و لیل غالمزاده طا یاک تحقیاق علما راب اهی اناواع اع مااد
ببنیادین -وجودها -بین شخص و ن اادی) را باا اع مااد اج مااع ماورد بورتا قاوار
دادهاند جامعهی آماری آن ا در این تحقیق دانش ویان دانشگاه مازنادران در نیم اال دوم
تال تحصیل  86-87بودهاند یاف ههای تحقیق ایشاان نشاان م دهاد میااان اع مااد باه
انواده و اع ماد بنیادین یا امنیت وجودی پاتخگویان زیاد بوده اتت در ت ح م وتاط
به توتیب ناول

اع ماد به دوت ان اع ماد به اقوام و ویشاوندان اع ماد ن ادی و اع مااد

اج ماع قوار روف هاند در این میان کم وین میاان اع ماد م علق به اع ماد اج ماع باوده
اتت همچنین انواع مخ لف اع ماد با اع ماد اج مااع راب اه داشا هاند اع مااد ن اادی
راب هی قوی و معناداری با اع ماد اج ماع داشات؛ اماا میااان هاو دو اع مااد ن اادی و
اج ماع در ت ح پایین بوده اتت آن ا ک بودن میاان اع مااد اج مااع را ات ماای تاا
تدود زیادی به نقش اع ماد ن ادی موبوط م دانند تق آزاد ارمک در مقالهای با عناوان
«مشارکت و توتعهی اق صادی -اج ماع » به بورتا مفااهی توتاعه و مشاارکت و باا
طوح بوداشتهای رونارون از مشارکت به رونهپودازی مشارکت پودا ه و در ن ایت باه
دییل موفقیت مشارکت مودم در توتعه که بو

از شا صاهی آن اا مشاارکت مودما

راه به توی فعال نمودن نیووی عظی تودهای اتت که باعث رشد آراه نیا م راودد
مشارکت باعث افاایش منابع مورد نیاز در ت وح مخ لف م رودد و و همچنین ایشاان

به موانع مشارکت مودم م پودازند که یک از شا صههای اصل آن را طوات جائیات
و ارتباط آن را با بودجه م دانند شانا ت انگیااه و تواناای باوای مشاارکت تودههاا و
همچنین نیاز به آموزش مشاارکتکنندهها از شاا صهاای دیگاو ایشاان در ایان زمیناه
اتتبآزاد ارمک

)١٣72

میوطاهو موتویب )١٣84در تحقیق ود با عنوان «تحلیل مشارکت اج مااع در ت اوان»
به بورت این م أله با ات فاده از نظویهی راجوز م پودازد و تع نموده نظویهی راجاوز
را از لحاظ واقعیتهای م لط بو جامعهی ایوان در طول دهاههای رذشا ه ماورد آزماون
ت وب قوار دهد یاف هی تحقیق او نشان م دهد که باین وی ر هاای شخصای

افاواد و

مشارکت اج ماع تا تدی راب ه معناداری وجود دارد چنانکه دادهها نشان م دهند باین
ودهفوهنب دهقان و تمایل ذهن به مشارکت اج ماع راب هی معناداری وجود دارد به
طوری که ج ت راب ه منف اتت عل اصاغو صاباز زاده طا تحقیاق اود باا عناوان
«توتعهی فوهنگ و تا ار فوهنگ ایاوان» نخ ات باه توتاعهی فوهنگا و جایگااه
فوهنب در رویکودهای تهرانهی فوهنبپذیوی توتعهی ود محور و توتعهی درونااا
پودا ه تپس ت وح فوهنب در ته عنوان بنیادی تخصص و عموم را تفکیاک کاوده
به راب هی ت وح مخ لف با تبادل و تحول فوهنگ پودا ه؛ باورها ونگوش ای فوهنگا
ا

نیا قابل اشارهاند که یزمهی توتعه به شمار م روند که او در مقالهی اود آن را

در ده عنوان مورد بورت قوار داده اتتبموتوی )١٣84
بحث علم مشارکت نیا پیشینهای طوین دارد و آغاز آن به دورهی افالطاون و ارتا و
در یونان بات ان بازم رودد افالطون و ارت و مشارکت را به قشاوهای اصا از ماودم
محدود م کودند مباتث نظوی مشارکت در غو
صورت م ناو

تا هنگاام مشاارکت عملا ماودم باه

پیگیوی م شد و به تدریج ادبیاات مشاارکت نیاا ب ایار توتاعه یافات

ماکس وبو دورکی زیمل پار

و دیگو جامعهشناتان از جملاه ک اان بودناد کاه باه

م ائل ش وی و نقش ش ووندان در امور ش وی پودا هاند و هو کادام بناا باه باورهاا و
رویکود ود از زاویهای ا

به این موضوع نگاه کودند و تپس به توصیف م غیوهاای

مؤثو ادامه دادند در این میان ماکس وبو با تأکید باو توتاعهی مشاارکت شا ووندی باه

عنوان یک اباار کلیدی در تشکیل ش و صحه رذاشت دورکای شا و را عامال ماؤثو در
ت ویع و رشد کار اج ماع ش ووندان م دان ت و آن را عامل در بوقواری نظ و تال
امور ش وی م پنداشت پارتونا مع قد اتت اج مااع هن اریبرووههاای شا وی) نظا
عموم ش و را تنظی م کند لومان و می وتال نقش اع ماد ش ووندان را در نظ اج ماع
م

تلق م کنند بغفاری جمشیدزاده 2٣:١٣9٠؛ تفیوی صادق

 )١٣88بدین توتیب

آنچه در ب ن این تحلیلها قابل شناتای اتت تأکید باو مشاارکت شا ووندان باو تال
مشکالت و معضالت اج ماع ش و اتت که عموما به اج مااع و رووها باودن ایان
مشارکت توجه داش هاند آلموندو وربا چناد کشاور پیشاوف ه را از ایان دیادراه بورتا
کودهاند و ته دیدراه را بوای نقش عقاید شکلریوی رف ااری تیاتا و مشاارکت ماؤثو
م شمارند راارش کلمنب :)١994م العهی بالو و دانکن نمونهای از تحقیقات آموزشا
صوفا علم و دانشگاه در توزهی ت وبهروای آموزش اتت در تال کاه م العاهی
کلمن با عنوان «بوابوی فوصتهای آموزش » بیش و جنبهی کاربودی و تیات گذاری دارد
دلیل ان ام این م العه آن بود که بو

از افواد به فقدان فوصتهای آموزشا بواباو بباه

علت وجود ن اد رنب و مذهب مخ لف) مع وض بودند ان ظار م رفت این م العه نشان
دهد که نا بوابوی بوج های بین مدارس تفیدپوت ان و تیاهپوت ان وجاود دارد تحقیاق
کلمن نشان م دهد که وی ر های مدارس تیاهان و تفیدپوت ان بوابو و یک ان اتات و
اینکه ت یالت مدرته اثو ن ب ا کم بو موفقیت دانشآموز دارد وی ر قابل توجه ایان
تحقیق آن بود که بو اتاس یک تعویف رتم از م أله فوصاتهاای آموزشا صاورت
روف ه و تپس تعویف علم جدیدی از م أله توتط اود کلمان م اوح شاد در ایان
دوران اطالعات کم اوی در ماورد فواین اای دا لا مدرتاه و اجااای تشاکیلدهنادهی
ات گاه انوادر وجود داشت؛ به همین دلیل جمعآوری اطالعاات کیفا و توجیحاا
طول در مورد تعامل مدرته و انواده ضووری به نظاو ما رتاید ن ی اهی غیاو قابال
ان ظار م العهی کلمن این بود که بااینکه توزیع منابع مادی در نظام آموزش

ن ب ا بوابو و

م اوی بود ول نوع م العهی او و دادههای جمعآوری شاده اجاازه نما داد کاه تبیاین
شای ه و کامل از م ألهی نابوابوی بین طبقات و ن ادها باه عمال آیاد باا وجاود ایان

کات

ن ی هی قابل توجه کلمن این بود که در تبیین تفاوت در موفقیاتهاای تحصایل

دانشآموزان

ات گاه انوادر به مواتب م م و از وی ر های مدرته اتت؛ به عباارت

دیگو انواده بیش از مدرتاه م اؤول افات و نااتوان تحصایل داناشآماوزان اتات
پ وهش کلمن در مورد م ألهی نابوابوی فوصتهای آموزش او را به این تو تاوق داد
که بین اندیشهی منفعل بوابوی فوصتها و اندیشهی فعال بواباوی ن اایج تماایا قااطع
بوقوار تازد آنچه م

اتت مشارکت فعاینهی مدرتاه در تاأمین بواباوی ن اایج باوای

رووههای اج ماع مخ لف اتت بشارع پاور  )٣6:١٣8٣کلمان اتا دیل ما کناد کاه
م ألهی اصل جامعهشنا

اکنون تول این دو قضایه دور ما زناد :چگوناه کنشا ای

هدفدار کنشگوان دتت به دتت ه م دهند تا رف ار نظاممناد را ای ااد کنناد و دیگاو
اینکه چگونه این کنش ای هدفدار نیا به نوبهی ود بو اثو الاامهای ناش از رف ار نظاام
شکل روف ه م شود بری ار )6١٣ :١٣74
چارچوب نظری
به رمان نظویهپودازان رویکود کارکودی تا

بدون رشد شخصیت اج ماع مشارکت

مؤثو آراهانه و داوطلبانه تحقق پیدا نم کند بنابو این نظویه باا تغییاو در نظاام تماایالت
افواد در ط فوایند جامعاهپاذیوی و فوهنابپاذیوی بایاد باه ب اط ا االق م اؤولیت
ودورزی

وداتکای

فعالروای

عام روای و میل به پیشوفت که زمینهتاز مشاارکت

مؤثو ه ند اقدام نمود آن ا با تأکید بو ارادهروای بو این بااور ه ا ند کاه ماودم قادرناد
دنیای اج ماع

ود را ود شکل دهند بدون اینکه تاابع محادودیتهاای تاا ارهای

اج ماع باشد بغفاری  )١42:١٣9٠با توجه به عوصههای مشارکت ما تاوان پانج ناوع
مشارکت را از ه تفکیاک کاود :مشاارکت اانوادر -اق صاادی-فوهنگا -تیاتا و
اج ماع ؛ در این پ وهش تأکید اصل بو مشارکت اج ماع اتت همچنین از زمان کاه
فیل وفان و مب کوان اج ماع به بحاث درباارهی م اائل موباوط باه جامعاه پودا ناد
آموزش و پوورش همواره بخش از توجه آن ا را به اود ا صاا

داده اتات بشاارع

پور  )١9:١٣8٣بنابواین به منظور بورت دقیق دیدراهها و نظویهها در زمینهی مشاارکت
اج ماع به نظوات اندیشمندان همچون دورکی

وبو پارتونا مک کلاه لناد راجاوز

لونو و و بو

نظویات جامعهشنا

پودا ی

اب دا باید به اجمال منظور ود را از اع قاد به بوابوی ان انهاا و یزماهی آن کاه رعایات
تقوق دیگوان اتت بیان کنی منظور از اع قاد به بوابوی این اتت که بادون دلیال های
تبعیض بین افواد قائل نشوی و از اب دا افواد را بو اتاس زادراه یا طبقهی اا

تق ای

بندی نکنی بنابواین منظور از بوابوی این نی ت که بوای فودی که بیش و تالش م کند یاا
از هوش و ات عداد بایی بو وردار اتت و فاود دیگاوی کاه فاقاد ایان صافات اتات
تقوق بوابوی قائل شوی بلکه منظور این اتت که افواد در شوایط م ااوی بایاد تقاوق
یک ان دریافت کنند و نم باید آن ا را قبل از هورونه رقاب

بو اتاس زادراه و یا ن اد و

جنس طبقهبندی کود بباوعکس بواباوی اج مااع ) ناابوابوی نا وشاایندتوین پدیادهی
زندر اج ماع و به لحاظ آثار و ن ای ش شاید غیو ان ان توین آن اتت باا ایان تاال
تودیدی نی ت که این پدیده آشناتوین و مأنوستوین پدیدهی زندر اج ماع اتات در
همهی تمدنها و در همهی اعصار تاریخ ناابوابوی باه نحوفعاال در زنادر اج مااع
تضور داش ه اتت وباید رفت کاه بقاای تمادن و زنادر اج مااع باه وجاود هماین
نابوابوی یعن نا وشایندتوین وغیو ان ان توین پدیدهی زندر اج ماع واب ا ه اتات
بریدنا ١٣86؛ زاهدی  )269:١٣82یک از ن ایج بموبوط به این توزه) تق ی الگوهاای
توتعه به دو پارادای بدیدمان) قدی و جدید اتت صوصیت مش و الگوهای کاه در
پارادای قدی جای م ریوند بو ورد مکانیک و اباااری باا ماودم باه عناوان م ا تاوین
موضوع توتعه اتت به عقیدهی اغلب من قدان این نوع بو ورد صاوف نظاو از تشادید
دامنهی نابوابویهای اج ماع و کاهش آزادی مانع از جلاب و جاذ

ماودم باه فوایناد

توتعه م شود و از شکلریوی تومایهی اج ماع یعن اع ماد مشارکت و تاازمانیااب
که از شوطهای یزم توتعه اتت جلوریوی م کناد درتاال کاه در پاارادی جدیاد از
طویق مودمتازی م دد بوای توتعه کوشش شاده اتات کاه راب اهای باو همکنشا و
انداموارهایباررانیک ) میان هدفهای توتعه و کنشهای اج ماع مودم بوقوار شاود در
پارادی جدید کوشش م شود که مودم دیگو فقط اباار توتعه تلق نشوند بلکاه در عاین

تال هدف توتعه نیا در نظو روف ه شوند؛ تا ه از تاوریوی فوایناد توتاعه باه تامت
تشدید نابوابویهای اج ماع جلوریوی و ه از بیگانگ مودم با فوایند توتاعه ممانعات
رودد؛ اما با وجود دیلتهای این دیدمان ارزیااب فوایناد توتاعه ت ا تحات شاوایط
کوشش بوای کارب ت این دیدمان نو نیا بوی ه از تیث تقلیل ناابوابویهاای اج مااع و
افاایش مشارکتهای اج ماع چندان مثبت و قابال توجاه نی ات بریادنا ١٣86؛ 27٣
زاهدی 269 :١٣82؛ ل اای زاده  )١٣8٠هماان ور کاه رف اه شاد در قالاب نظویاهی
واب گ توزیع نابوابو قادرت و مالکیات نخباهروایا و توفاهروایا از مواناع اصال
مشارکت تلق م شوند زیوا به نظو آن ا تاصل رواباط ناابوابو تحقاق ب اوهکشا و باه
تاشیه رانده شدن افواد و رووهها در ت ح مل و محل اتت کاه ایان تاشایهای شادن
ود مانع اصل مشارکت اتت مشارکت واقع را در روو قادرتدها و آرااه نماودن
اعضای جامعه ن بت باه مناافع مش وکشاان ما دانناد تحقاق چناین مشاارک

نیازمناد

درورون تا اری اتت و بو این اتاس اتت که اندیشمندان باو االف کارکودروایاان
که به بونامههای اصالت و عموان م اندیشند بو تحویت و دروراون هاای تاا اری
عمیق از نوع انقال

تأکید دارند تا با توزیع م دد منابع امکان کااهش یاا محاو ناابوابوی

فواه رودد زیوا ناباوری را مانع تعاون و همکاری م دانند باایسب )١988مع قاد اتات
نابوابوی اثو منفا ای روی کانش جمعا دارد؛ ناابوابوی فضاا و قلماوو را باوای اقلیات
قدرتمند فواه م کند تا قواعد بازی را که به نفاع اود آن اتات باه هایناهی اکثویات
اعضای اج ماع بو آن ا تحمیل نمایند رف ار فوصتطلبانهی اقلیت قدرتمند همکااری را
در میان اعضای اج ماع محل تضعیف م کند بغفاری نیازی  )64:١٣85فوهنب م عاال
نقش ب یار م م در بازتولید مشووعیت نابوابوی اج ماع -اق صادی ایفا م کند؛ منظاور
از فوهنب م عال یعن تمایا اج ماع از طویق ان ام دادن فعالیتهاای کاه باا درجاهی
بایی از تفکو همواه اتت مدرته از دانشآموز ان ظار دارد کاه از ظوفیات باایی باوای
جذ

و درون تازی م موعهی عناصو فوهنب م عال بو وردار باشد ول

ود مدرته

و مواکا آموزش تأمینکنندهی این ظوفیت بوای او نی ند بخش م م از این ظوفیات از

طویق انواده تأمین م شود این دت ه از دانش آموزان م توانند از آمادر فوهنگ

ود

در دمت اهداف آموزش و تحصیل ات فاده کنند و در ن ی ه به موفقیت بیش وی دتت
یابند بنابواین بوردیو مع قد اتت که فوهنب م عال نوع تومایهی فوهنگ اتتبشاارع
پور )85:١٣8٣
آلموند و پاول نیا همان ور که بیان شد ضمن تأکید بو تحصیالت درآمد و رتبه در تعیین
پایگاه اق صادی و اج ماع آنان دربارهی اثوات پایگاه اق صادی-اج مااع باو مشاارکت
تیات و اج ماع افواد م رویند :بیش و پ وهشهای صورت روف ه نشان ما دهناد کاه
ش ووندان تحصیلکوده ثووتمند و ب وهمند از م ارتهای توفهای ات ماال بیشا وی دارد
که واتد ای ارهای مشارکت جویانه باشند منابع و م اارتهاای کاه اینگوناه افاواد در
زندر

صوص به دتت م آورند در مواردی که وظیفه یا فودیت تک کند ما تواناد

آن ا را به ت ولت به مشارکت تیات باج ماع ) بکشاانند در ن ی اهی ایان بورتا هاا
ش ووندان موفهتو در مقای ه با ش ووندان کم و موفه در تیاتات فعاالتوناد کاوین نیاا
مع قد اتت که معموی هوچه طبقاهی اج مااع فاود باایتو باشاد ات ماال مشاارکت و
درریویاش در فعالی ای اج ماع بیشا و اتات تا ح مشاارکت فعاال در باشاگاه ای
اج ماع

ان من ای ش وی ان من اای اناه و مدرتاه و تاازمان ای تیاتا

در میاان

اعضای طبقات پایینتو نازلتو اتت بغفاری نیازی  )66:١٣85در موارد قبل اشااره شاد
که اینگل ارت نوتازی اج ماع و فوهنگا را در غاو
مشارکت در غو

م العاه نماوده اتات افااایش

زمین را با ته عامل ارتقاای تا ح تحصایالت و اطالعاات تیاتا

تغییو هن ارهای تاک بو مشارکت زنان و تغییو در اولویتهای ارزش که تأکید کم اوی
بو نیازهای آن طبیع داش ه و بو تق ابواز نظو تأکید بیش وی م ورزند مورد تبیین قاوار
داده اتت به نظو اینگ ارت م غیوهای تحصیالت رتم
ت وح م ارت و اطالعات م ارتهای ارتباط

موقعیات اج مااع اق صاادی

ت وبههای شغل

شابکههای تاازمان

تقلیال تفاوت ااای جن ا در وظااایف اج ماااع و تیاتا بااو افاااایش مشااارکت تاأثیو
رذاش هاند بغفاری نیازی )46:١٣85

اینگل ارت راب هی بین اع ماد و مشارکت را مورد توجه قوار م دهد؛ به نظو او اع ماد به
یکدیگو از عوامل مؤثو در مشارکت اتت زیوا به وات هی اع ماد رف ارها قابل پیشبینا
ماا شااود کااه ن ی ااهی آن تقویاات تااوزهی کاانش و تصاامی ریااوی اتااتبزاهدی و
همکاران  )١١9:١٣88همهی ما نارایو به اع ماد ه ا ی اع مااد باه دیگاوان اع مااد باه
محیط زندر

اع ماد به زمان واع ماد به همهی عوصههاای زنادر اج مااع

درباارهی

اع ماد تعاریف م عدد و راه م فاوت ارائاه شاده اتات باا وجاود تناوع وتفااوت ایان
تعاریف وجه مش و م م در همهی آن ا م توان یافت که همانا وجود دو عنصو پایه-
ای امید به دت یاب به ن ایج صدر وان ظار و اتکا به صداقت طوف مقابل اتت کاه تقویباا
در همهی رویکودهای تعویف به طور صویح یاضمن ملحوظ شدهاند به طور کل م -
توان رفت که اع ماد پذیوف ن دیگوان در ارتباط با مصالح فود اتات؛ ان ظاار رف اار مفیاد
داش ن از دیگوان یا دتت ک مضو نبودن کنش آن ا بوای مصاالح ومناافع اع مااد کنناده
اع ماد ماایای کل بازروی این باور اتت که دیگوان با کنش اود باه آتاایش یاا رفااه
اع ماد کنندران کمک کوده و از آتیب زدن به آن ا یا منافعشان ودداری کنند بزاهدی و
همکاران  )١٠9:١٣88صاتب نظوان ب یاری هو چند دهاهی ا یاو باه بحاث جامعاه-
شنا

دربارهی یا اع ماد الاامات و پیامدهای آن پودا هاند که بو ا از ایان آثاار باه

زبان فارت نیاا توجماه شاده بهاان) اندیشامندان چاون فوکویاماا-پاتناام-زتومپکاا-
اینگل ارت و
پاتنامب )2٠٠2اع ماد را یک از مؤلفههای تیات و اتات تومایهی اج ماع ما دانناد
بو اتاس دیدراه او تاومایهی اج مااع را ما تاوان شابکههاای از ان مانهاای ارادی
و ودجوش معوف کود که به وتیلهی اع ماد ر وش یاف هاناد؛ اع مااد ومشاارکت باه
طور م قابل به یکدیگو واب هاند اع ماد از زندر رووه پدید م آید و در همان زمان
امکانات ودجوش را بوای شکلریوی تشکیل ان منها فواه م تازد از منظو پاتناام
تئوری تومایهی اج ماع فوض م کند که هوچه بیش و با افواد دیگو ارتباط داش ه باشی
بیش و به آن ا اع ماد م کنی وبو عکس پاتنام عقیده دارد کاه اع مااد همکااری را ت ا یل

م بخشد و هو چه ت ح آن ا جامعهای ب و باشد ات مال همکاری ه بیش و واهد بود
وهمکاری نیا م قابال اع ماد ای اد م کناد اع ماد کاه یکا از عناصاو ضاووری تقویات
همکاری اتت عنصوی غیو ا یاری وآراهانه نی ات اع مااد م ا لام پایشبینا رف اار
بازیگو م قل اتت بزاهدی و همکاران  )١٠٣:١٣88اع قاد به توتعه باه ایان معناتات
که مودم واقعا باور داش ه باشند که باید توتعه پیدا کنند چوا که توتعه یک ان خا

اتت

و فقط در تایهی تالش کودن اتت که م توان به اهداف توتعه رتید اع قاد به توتاعه
با عقیده به جبو و اینکه ان ان را در بو ورداری با پدیدهها عاری از اراده و ا یار بدانی
در تناقض اتت چوا که توتعه یک ان خا

اتت و ان خاا

م األهای اتات کاه بادون

داش ن ا یار ممکن نی ت و بدین ج ت ارو جامعهای مع قد باشد کاه تاالش افاواد آن
تأثیوی در تونوشت آن ا ندارد این جامعه در راه توتاعه راام بونخواهاد داشات و باه
عالوه مشکالت دوران رذار را نیا نم تواند تحمل کند بموتای  )2٣9:١٣89باو طباق
نظویهی مک کله لند توتعه در هو کشور نه تن ا باید باو ت اب م غیوهاای اق صاادی –
نظیو تشکیل تومایه -ارزیاب رودد بلکه عامل نیاز به ک ب موفقیت افواد نیا از اهمیات
فواوان در توتعه بو اوردار اتت از جمله صوصیات که نیااز باه موفقیات را نشاان
م دهد عبارتند از تع و کوشش فواوان در ان ام وظاایف ک اب موفقیات یاادریوی
تویع ان ام تکالیف به ب وین وجه و ان خا
دوت

افاواد بوج ا ه باوای همکااری یاا ت ا

او مع قد اتت انگیاه بوای ب و ان ام دادن وظاایف صاوفا باه ااطو ات ااس

درون و روان ای که فود از موفقیت ویش ک ب م کند م باشد نه باه ااطو ک اب
منالت اج ماع

یا وشآیند دیگوان و این عامل را رما توتعهی جامعاه ما داناد وی

م روید که عامل توتعه را باید در نوع توبیت انوادر
والدین ج

ارزش ای فوهنگ و اع قاادات

و نمود نک هی اتات نظویهی وی این اتت که وجود تا ح باایی نیااز

به ک ب موفقیت افواد مب کو و فعال را پوورش واهد داد کاه ب وانناد توتاعهی تاویع
اق صادی را باعث رودند ببنیانیان  )٣7:١٣86همان ور کاه بیاان شاد از دیادراه کاومبا
افاایش نگوش مثبت فود ن بت باه اویش در یاک شاوایط اا

اج مااع موجاب

مشارکت بیش و در چنین شوای

م رودد نظویه کومبا بو این فاوض اتا وار اتات کاه

فودی که دارای عات نفس و ودپنداره بایی اتت تع م کند آن را به نحو م لو
تضمین و تأمین کند و پیشبین م کند چنانچه در آن شاوایط اج مااع کاه در رذشا ه
باعث بوانگیخ گ

ود ارزش شده شوکت نماید

ودپنداره تفظ و تأمین واهد شد

بنابواین با افاایش مشارکت فود نگوش م اعدتوی نیا ن بت به اویش پیادا ما کناد
کومبا با ان ام تحقیق دریافت در صورت که نگوش مثبت فود ن بت باه اود در طا
مالقات ا افاایش یابد میاان مشارکت وی نیاا افااایش ما یاباد چاوا کاه افاواد در پا
شوای

ه ند که عات نفس ود را تقویت کنند م قابال ک ان کاه از اود اتکاای و

عااات نفااس کم ااوی بو ااوردار بودنااد مشااارکت کم ااوی نیااا داشاا ند بغفاااری و
نیازی )52:١٣85
نمودار  -1مدل مفهومی رابطه بین فرهنگ توسعه و مشارکت اجتماعی

سرمایه اجتماعی

اعتماد اجتماعی

اعتماد برون گروهی

اعتماد درون گروهی

اعتماد انتزاعی

مشارکت اجتماعی

تصور فرد از خود

اعتقاد به توسعه

خود پنداره

تصور فرد از تصویری که
دیگران نسبت به فرد
دارند

پایگاه اجتماعی

تحصیالت

پایگاه ا قتصادی

در آمد

برخورداری از مصادیق هنر و مهارت

فرهنگ متعالی

سرمایه فرهنگی

فرضیههای تحقیق
فوضیهی اصل  :به نظاو ما رتاد باین فوهناب توتاعه و مشاارکت اج مااع راب اهی
معناداری وجود دارد
 به نظو م رتد بین اع قاد به توتعه و مشارکت اج ماع راب هی معناداری وجود دارد به نظو م رتد بین اع ماد اج ماع و مشارکت اج ماع راب هی معناداری وجود دارد به نظو م رتاد باین بو اورداری از فوهناب م عاال و مشاارکت اج مااع راب اهیمعناداری وجود دارد
روش تحقیق

در این تحقیق به لحاظ مف وم از روش م العهی اتنادی ات فاده شده اتت و باه لحااظ
ت وب بوای تن ش م غیوها و آزمون فوضیهها روش پیمایش به کاار باوده شاده اتات
اباار جمعآوری دادهها و اطالعات در روش اتنادی فیش باوداری و در روش پیمایشا
پوتشنامهی محقق تا ه اتت جامعهی آماری در ایان تحقیاق کلیاهی جواناان ١8-٣5
تال بزن و مود) مناطق  ١ -١٠-2٠ش و ت وان ه ند کاه باه عناوان منااطق موفاهنشاین
بمن قه  )١م وتطنشینبمن قه  )١٠و فقیونشین بمن قه  )2٠در نظو روف ه شدهاند ت
نمونه با توجه به فومول کوکوان از هو من قه  ١٠٠نفو و در م موع  ٣٠٠نفو بزن و مود)
ان خا

شدند شیوهی نمونهریوی به صورت وشهای چناد موتلاهای باود کاه پاس از

ان خا

شد اع بااز ابااار تحقیاق

وشهها بمناطق) نمونهها به صورت ت میهای ان خا

بپوتشنامه) باه صاورت اع باار صاوری یعنا قضااوت داوران باود کاه پاس از تأییاد
م خصصان پوتشنامه ن ای آماده شد آلفای کوونباخ پایای پوتشهای چناد رایناهای و
نیا پوتش ای که در قالب طیف ای م وح شده مورد تن ش قوار روف هاند کاه میااان آن
معادل  ٠/78١محاتبه رودیده و نشانگو تأیید پایای ن ایج تحقیق م باشد
یافتههای تحقیق
یاف ههای توصیف تاک از آن اتت که تعداد پاتخگویان  ١62نفو معادل  54درصاد زن
 ١٣8نفو معادل  46درصد مود ه ند بیش و پاتخگویان از قومیت فارس بوده و  ١62نفو
معادل  6٠درصد م أهل  96نفو معادل  ٣5/6درصد م اود و  ١2نفاو معاادل 4/4درصاد
م لقه م باشند  ١44نفو معادل 48/5درصد دارای منال شخص

و  ١5٣نفو معادل 5١/5

درصد م کن ات ی اری دارند  ١5٠نفو معادل  5٣/8درصد شاغل و  ٣6نفو معاادل ١2/9
درصد دانش او  75نفاو معادل 26/9درصد انهدار  ١8نفاو معاادل  6/5درصاد بیکاار
م باشند  9نفو معادل  ٣/8درصد زیو پانصد هاار تومان و  ١4١نفو معاادل  58/8درصاد
بین پانصد هاار تومان تا یک میلیون  54نفو معادل  22/5درصد بین یاک تاا یاک و نای
میلیون  ٣6نفو معادل  ١5درصد بایی یک و نی میلیون م باشند بیش و پاتخگویان ها
از طبقهی اج ماع م وتط رو به بای م باشند
طبق دادههای به دتت آمده میاان اع ماد اج مااع بدرون رووها – باوون رووها –

ان ااع ) را به تفکیک من قهی تکونت نشانگو آن اتت که از کل پاتاخگویان در بخاش
اع ماااد درون رووهاا

 2٠/67از اع ماااد پااایین  ٣2و  47/٣٣از اع ماااد بااایی

بو وردارند پایین وین اع ماد از آن من قاهی یاک ب  )٣2و باایتوین اع مااد در من قاهی
بی ت ب  )6٠دیده شده اتات از باین پاتاخگویان در تاوزهی اع مااد باوون رووها
 2٣/66از اع ماد پایین  5٣/66از اع ماد م وتاط و  22/66از اع مااد باای بو اوردار
بودهاند پایین وین اع ماد از آن من قهی بی ات ب  )٣8و باایتوین اع مااد من قاهی یاک
ب  )٣٠دیده شده اتت از بین پاتاخگویان در تاوزهی اع مااد ان ااعا

 ١8از اع مااد

پایین  5١/٣٣از اع ماد م وتط و  ٣٠/66از اع ماد بای بو اوردار باودهاناد پاایین وین
اع ماد در من قهی ده ب  )25و بایتوین اع ماد در من قهی یکب  )44دیاده شاده اتات
همچنین از کل پاتخگویان در بخش اع قااد باه توتاعه  ٣٣/66افاواد از اع قااد پاایین
 ٣9/٣٣از اع قااد م وتط و  27از اع قاد پاایین بو اوردار باودهاناد کاه در ایان میاان
من قهی بی ت ب  )45پایین وین اع قاد و من قهی یک ب  )4٠بایتوین اع قاد را نشاان داده
اتت از کل پاتخگویان در بخش بو ورداری از فوهنب م عال

 ١7/66افواد از فوهنب

پایین  42/٣٣از فوهنب م وتط و  4٠از فوهنب بای بو وردار بودهاناد در ایان میاان
من قهی بی ت ب  )٣2پایین وین فوهنب و من قهی یک ب  )69بایتوین فوهناب را نشاان
داده اتت
توزیع فواوان پاتخگویان بو ت ب میاان مشارکت را به تفکیک من قهی تکونت نشاان
م دهدکه از کل پاتخگویان  64/4از مشاارکت پاایین  22/2از مشاارکت م وتاط و
 ١4از مشارکت بای بو وردار بودهاند که در این مورد من قهی یک ب  )54/2پاایین وین
مشارکت و همچنین همان من قه باا  ١2و باتوجاه باه ا ا الف زیااد باا منااطق دیگاو
بایتوین مشارکت را نشان داده اتت
در بورت تفاوت مشارکت اج ماع به تفکیک طبقهی اج ماع با توجاه باه  Fمحاتابه
شدهب )6.25و ت ح معناداریب )٠.٠٠٠م توان قضاوت کود کاه مشاارکت اج مااع باه
تفکیک طبقهی اج ماع تفاوت مشاهده م شود بنابواین بوای مشاخص شادن تفاوت اا
ن ایج پس آزمون و  L.S.Dنشان داد افوادی که در طبقهی م وتط رو به بای قوار دارناد

از مشارکت اج ماع بیش وی بو وردارند.

آزمون فرضیهها
بین فرهنگ توسعه و مشارکت اجتماعی رابطهی معناداری وجود دارد.
بوای پاتخ به پوتش پ وهش که آیا راب ه ای بین فوهنب توتعه و مشاارکت اج مااع
وجود دارد از رروتیون ات فاده شده اتت مدل رروتیون و معادلهی آن در جدول زیاو
آمده اتت.
جدول  -1آزمون رگرسیون دو متغیر فرهنگ توسعه و مشارکت اجتماعی
م ذور

ضویب همب گ

م ذور

ضویب همب گ
٠/6٣2

ضویب همب گ تعدیل شده

٠/٣99

جدول بای ضویب همب گ

ای معیار بوآورد
6/5٣8

٠/٣97

م ذورضویب همب گ یا ضویب تعیین را نشان م دهاد

به رونهای که میاان همب گ باین م غیوهاای فاوق ٠/6٣و در تا ح باایی ما باشاد
همچنین ضویب تعیین بیاانگو ایان اتات کاه  ٣9درصاد از تغییاوات م غیاو واب ا هی
مشارکت اج ماع توتط م غیو فوهنب توتعه پوشش داده م شود
جدول  -2جدول Anova

م موع

درجه آزادی

م ذور میانگین

F

ت ح
معناداری

م ذورات
رروتیون

8469/٣١٣

١

8469/٣١٣

باقیمانده

١27٣8/6١7

298

42/747

جمع

2١2٠7/9٣٠

299

١98/١26

٠/٠٠٠

ت ح معناداری ارائه شده در جدول باای باا توجاه باه مقادار  fکاه بواباو ١98و تا ح
معناداری کم و از  ٠/٠١اتت که تکایت از تأیید مدل رروتیون اتت و م غیاو م ا قل
قادر به پیشبین تغییوات م غیو واب ه م باشند
جدول  -3میزان ضرایب متغیرهای مستقل بر حسب مقادیر استاندارد و غیر استاندارد
م غیو م قل

ضوایب ات اندارد نشده

ضوایب

t

ت ح

ات اندارد شده
B

ای معیار

مقدار ثابت

٣٠/926

١/777

فوهنب توتعه

١/846

٠/١٣١

معناداری

Beta

٠/6٣2

١7/4٠2

٠/٠٠٠

١4/٠76

٠/٠٠٠

همب گ بین فوهنب توتعه و مشارکت اج مااع بواباو  ٠/6٣و ضاویب تعیاین بواباو
 ٠/٣9اتت به عبارت دقیقتو  ٣9درصاد از تغییاوات م غیاو واب ا ه مشاارکت اج مااع
توتط م غیو م قل پوشش داده م شود میاان ب ای م غیو فوهنب توتاعه در پایشبینا
م غیو واب ه به اندازه  ٠/6٣به صورت مثبت و م قی ما باشاد؛ باه عباارت دیگاو باا
افاایش م غیو فوهنب توتعه مشارکت اج ماع افاایش پیدا م کند
بین اعتقاد به توسعه و مشارکت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.
بوای پاتخ به پوتش پ وهش که آیا راب های بین اع قاد به توتعه و مشاارکت اج مااع
وجود دارد از رروتیون ات فاده شده اتت مدل رروتیون و معادلهی آن در جدول زیاو
آمده اتت
جدول  -4آزمون رگرسیون دو متغیر اعتقاد به توسعه و مشارکت اجتماعی
م ذور

ضویب همب گ

م ذور

ضویب همب گ
٠/٣8٣

ضویب همب گ تعدیل شده

٠/١46

جدول بای ضویب همب گ

ای معیار بوآورد
7/794

٠/١44

م ذورضویب همب گ یا ضویب تعیین را نشان م دهد

به رونهای که میاان همب گ بین م غیوهاای فاوق  ٠/٣8و در تا ح پاایین ما باشاد
همچنین ضویب تعیین بیانگو این اتت که  ١4درصد از تغییوات م غیو واب هی مشارکت
اج ماع توتط م غیو اع قاد به توتعه پوشش داده م شود
جدول -5جدول Anova

م موع

درجه آزادی

م ذور میانگین

F

م ذورات

ت ح
معناداری

رروتیون

٣١٠6/١77

١

٣١٠6/١77

باقیمانده

١8١٠١/75٣

298

6٠/744

5١/١٣5

٠/٠٠٠

جمع

299

2١2٠7/9٣٠

ت ح معناداری ارائه شده در جدول باای باا توجاه باه مقادار  fکاه بواباو  5١و تا ح
معناداری کم و از  ٠/٠١اتت که تکایت از تایید مدل رروتیون اتت و م غیاو م ا قل
قادر به پیشبین تغییوات م غیو واب ه م باشند
جدول  -6میزان ضرایب متغیرهای مستقل بر حسب مقادیر استاندارد و غیر استاندارد
م غیو م قل

ضوایب ات اندارد نشده
B

ای معیار

مقدار ثابت

4٣/595

١/7٠7

اع قاد به توتعه

١/697

٠/2٣7

t

ضوایب ات اندارد شده

ت ح

Beta

معناداری
25/5٣7

٠/٠٠٠

7/١5١

٠/٠٠٠

٠/٣8٣

همب گ بین اع قاد به توتعه و مشارکت اج ماع بواباو  ٠/٣8و ضاویب تعیاین بواباو
 ٠/١4اتت؛ به عبارت دقیقتو  ١4درصد از تغییاوات م غیاو واب ا ه مشاارکت اج مااع
توتط م غیو م قل پوشش داده م شود میاان ب ای م غیو اع قاد به توتعه در پایشبینا
م غیو واب ه به اندازهی  ٠/٣8به صورت مثبت و م قی م باشاد؛ باه عباارت دیگاو باا
افاایش م غیو اع قاد به توتعه مشارکت اج ماع افاایش پیدا م کند
بین اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی رابطهی معناداری وجود دارد.
بوای پاتخ به پوتش پ وهش که آیا راب های بین اع ماد اج ماع

و مشارکت اج مااع

وجود دارد از رروتیون ات فاده شده اتت مدل رروتیون و معادلهی آن در جادول زیاو
آمده اتت
جدول  -7آزمون رگرسیون دو متغیر اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی
ضویب
همب گ
٠/١9١

م ذور

م ذور
ضویب همب گ
٠/٠٣6

جدول بای ضویب همب گ

ای معیار بوآورد

ضویب همب گ تعدیل شده
٠/٠٣٣

8/28١

م ذورضویب همب گ یا ضویب تعیین را نشان م دهد

به رونهای که میاان همب گ باین م غیوهاای فاوق ٠/١9و در تا ح پاایین ما باشاد
همچنین ضویب تعیین بیانگو این اتت که  ٣درصد از تغییوات م غیو واب هی مشاارکت

اج ماع توتط م غیو اع ماد اج ماع پوشش داده م شود
جدول  -8جدول Anova

م موع

درجه آزادی

م ذور میانگین

F

ت ح
معناداری

م ذورات
رروتیون

77١/68٠

١

77١/68٠

باقیمانده

2٠4٣6/25٠

298

68/578

جمع

2١2٠7/9٣٠

299

١١/25٣

٠/٠٠٠

ت ح معناداری ارائه شده در جادول باای باا توجاه باه مقادار  fکاه بواباو  ١١و تا ح
معناداری کم و از  ٠/٠١اتت که تکایت از تأیید مدل رروتیون اتت و م غیاو م ا قل
قادر به پیشبین تغییوات م غیو واب ه م باشند
جدول  -9میزان ضرایب متغیرهای مستقل بر حسب مقادیر استاندارد و غیر استاندارد
ضوایب ات اندارد نشده

م غیو م قل

t

ضوایب ات اندارد
شده

B

ای معیار

مقدار ثابت

65/255

2/285

اع ماد اج ماع

٠/25١

٠/٠75

ت ح
معناداری

Beta

2١/858

٠/٠٠٠

٣/٣54

٠/٠٠١

٠/١9١

همب گ بین اع ماد اج ماع و مشارکت اج ماع بواباو  ٠/١9و ضاویب تعیاین بواباو
 ٠/٠٣6اتت به عبارت دقیقتو  ٣.6درصد از تغییوات م غیو واب ا ه مشاارکت اج مااع
توتط م غیو م قل پوشش داده م شود میاان ب ای م غیو اع ماد اج ماع در پایشبینا
م غیو واب ه به اندازهی  ٠/١9به صورت مثبت و م قی م باشد؛ باه عباارت دیگاو باا
افاایش م غیو اع ماد اج ماع

مشارکت اج ماع افاایش پیدا م کند

بین ابعاد اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی رابطهی معناداری وجود دارد.
بوای پاتخ به پوتش پ وهش که آیا راب های باین ابعااد اع مااد اج مااع

و مشاارکت

اج ماع وجود دارد از رروتیون ات فاده شده اتت مادل رروتایون و معادلاهی آن در
جدول زیو آمده اتت

جدول  -10آزمون رگرسیون بین ابعاد اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی
م ذور

ضویب همب گ

م ذور

ضویب همب گ
٠/٣5٣

ضویب همب گ تعدیل شده

بوآورد

٠/١١5

7/92١

٠/١24

جدول بای ضویب همب گ

ای معیار

م ذورضویب همب گ یا ضویب تعیین را نشان م دهد

به رونهای که میاان همب گ باین م غیوهاای فاوق ٠/٣5و در تا ح پاایین ما باشاد
همچنین ضویب تعیین بیانگو این اتت که  ١2درصد از تغییوات م غیو واب هی مشارکت
اج ماع توتط م غیو ابعاد اع ماد اج ماع

پوشش داده م شود

جدول  -11جدول Anova

م موع

درجه آزادی

F

م ذور میانگین

ت ح
معناداری

م ذورات
رروتیون

26٣6/47٠

٣

878/82٣

باقیمانده

١857١/46٠

296

62/74١

جمع

2١2٠7/9٣٠

299

٠/٠٠٠

١4/٠٠7

ت ح معناداری ارائه شده در جدول باای باا توجاه باه مقادار  fکاه بواباو  ١4و تا ح
معناداری کم و از  ٠/٠١اتت که تکایت از تأیید مدل رروتیون اتت و م غیاو م ا قل
قادر به پیشبین تغییوات م غیو واب ه م باشند
جدول  -12میزان ضرایب متغیرهای مستقل بر حسب مقادیر استاندارد و غیر استاندارد
م غیو م قل

ضوایب ات اندارد نشده
B

ای

ضوایب ات اندارد شده

t

Beta

ت ح
معناداری

معیار
١2/879

٠/٠٠٠

مقدار ثابت

55/8٠٠

4/٣٣٣

٠/48٣

٠/629

اع ماد درون رووه

٠/١١4

٠/2٣6

٠/٠27

٠/٠٠١

اع ماد بوون رووه

٠/896

٠/265

٠/29٣

٣/٣82

٠/٠٠٠

اع ماد ان ااع

١/2٣4

٠/2٠٣

٠/52٠

6/٠68

همب گ بین ابعاد اع ماد اج ماع و مشارکت اج مااع بواباو  ٠/٣5و ضاویب تعیاین
بوابو  ٠/١2اتت؛ به عبارت دقیقتو ١2درصد از تغییوات م غیو واب ه مشارکت اج مااع

توتط م غیو م قال پوشاش داده م شود میااان ب اای م غیاو اع مااد باوونرووها در
پیشبین م غیو واب ه به اندازهی  ٠/29به صورت مثبت و م قی م باشد میااان ب اای
م غیو اع ماد ان ااع در پیشبین م غیو واب ا ه باه انادازهی  ٠/52باه صاورت مثبات و
م قی م باشد؛ به عبارت دیگو با افاایش م غیو اع ماد بوونرووه و ان ااع

مشارکت

اج ماع افاایش پیدا م کند
بین برخورداری از فرهنگ متعالی و مشارکت اجتمـاعی رابطـهی معنـاداری وجـود
دارد.
بوای پاتخ به پوتش پ وهش کاه آیاا راب اهای باین بو اورداری از فوهناب م عاال و
مشارکات اج ماع وجاود دارد از رروتایون اتا فاده شاده اتات مادل رروتایون و
معادلهی آن در جدول زیو آمده اتت
جدول  -13آزمون رگرسیون دو متغیر برخورداری از فرهنگ متعالی و مشارکت اجتماعی
م ذور

ضویب همب گ

م ذور

ضویب همب گ
٠/١82

٠/427

جدول بای ضویب همب گ

ای معیار بوآورد

ضویب همب گ تعدیل شده
7/6٣٠

٠/١79

م ذورضویب همب گ یا ضویب تعیین را نشان م دهد

به رونهای که میاان همب گ باین م غیوهاای فاوق ٠/42و در تا ح پاایین ما باشاد
همچنین ضویب تعیین بیانگو این اتت که ١8درصد از تغییوات م غیو واب هی مشارکت
اج ماع توتط م غیو بو ورداری از فوهنب م عال پوشش داده م شود
جدول  -14جدول Anova

م ذور میانگین

م موع

درجه

م ذورات

آزادی

رروتیون

٣86٠/٣١5

١

٣86٠/٣١5

باقیمانده

١7٣47/6١5

298

58/2١٣

جمع

2١2٠7/9٣٠

299

F

ت ح
معناداری

66/٣١٣

٠/٠٠٠

ت ح معناداری ارائه شده در جادول باای باا توجاه باه مقادار  fکاه بواباو  66و تا ح

معناداری کم و از  ٠/٠١اتت که تکایت از تأیید مدل رروتیون اتت و م غیاو م ا قل
قادر به پیشبین تغییوات م غیو واب ه م باشند
جدول  -15میزان ضرایب متغیرهای مستقل بر حسب مقادیر استاندارد و غیر استاندارد
م غیو م قل

ضوایب ات اندارد نشده

ضوایب

t

ات اندارد شده
B

ای معیار

مقدار ثابت

4١/775

١/727

بو ورداری از فوهنب م عال

2/١4١

٠/26٣

ت ح
معناداری

Beta

٠/427

24/١96

٠/٠٠٠

8/١4٣

٠/٠٠٠

بحث و نتیجهگیری
ورود افواد به توزهی مشارکت اج ماع بوای رتیدن به اهداف توتاعه نیازمناد وجاود
عناصو و عوامل مخ لف اتت که از م م وین آن اا ما تاوان اع مااد اج مااع در ابعااد
مخ لفاش بو اورداری از فوهناب م عال و اع قاد به توتعه را ناام باود هماان ور کاه
م دانی زمان که اع ماد بو روابط اج ماع م لط نباشد معموی افاواد جامعاه از الگاوی
منفعتطلب

ودشان ات فاده م نمایند؛ این م أله بو نگاهشان به منافع جمع و دیگاوان

تأثیو رذاش ه و در ن ی ه آن ا را از مشارکت و همکاری بااز ما دارد باو ک ا پوشایده
نی ت که فوهنب م عال در رشد و ک ب آراه نقش ب اای دارد؛ هومقدار کاه تا ح
آراه افواد جامعه ارتقا یابد به همان میاان افواد بونامههای ود را بوای توتعهی فودی
و اج ماع هماهنب م نمایند و تمام این موارد زمان به بار م نشیند که اع ماد راتاخ و
محکم ن بت به امور توتعه داش ه باشی ن ایج به دتت آمده از این مقاله نشان م دهد
که میاان مشارکت اج ماع افواد در ته من قه م وح شده از وضعیت مناتب بو وردار
بودهاند و درصد زیادی از آن ا دارای مشارکت اج ماع پایین ه ند نک هی قابل توجاه
این اتت که میاان مشارکت اج ماع پایین در ته من قهی یااد شاده باا تغییاوات کما
نادیک به ه ه ند ول در مشارکت اج ماع بای تفاوت ا چشمگیو اتت باه طوریکاه
تفاوت من قهی یک با من قهی ده تقویبا دوبوابو و با من قهی بی ات شاش بواباو دیاده
م شود بنابواین بوای شنا ت ب و این شوایط بورت وضعیت م غیوهاای دیگاو را یزم

م دارد
طبق نظویهی مک کله لناد تعلای و توبیات اانوادر

ارزشا ای فوهنگا و اع قاادات

والدین در میل به ک ب موفقیت در افواد مؤثو اتت و باعث ای اد وضعی

م شاود کاه

ایشان آن را «ویووس ذهن » نامیدهاند که موجاب یاادریوی تاویع تاع و کوشاش در
ان ام وظیفه ان ام تکالیف باه نحاو ات ان و ان خاا

افاواد بوج ا ه باوای دوتا

و

همکاری م شود کوبا نیا مع قد اتت هوچقدر نگاوش مثبات فاود ن ابت باه اودش
باعث مشاارکت بیش و وی شاود ک اب موفقیت باعث ات ااس درونا مناتاب فاود
م رودد و او همواره به دنبال باز تولید موفقیتهای بدتت آمده م باشد و در این م ایو
انگیاهی فود بای م رود و باعث افاایش مشارکت فود م راودد؛ بناابواین طباق نظویاهی
رزنبوگ که از ود پندارهی تخن به میان م آورد و آن را شامل تفکاوات و ات اتاات
فود دربارهی ودش به عنوان یک موضوع م داند و این فقاط بخشا از اود اتات و
بخش دیگو بو نگوش مودم و دیگوان به کاری که فود ان ام م دهد تأکید دارد و تفااوت
بین این دو میاان ود اصل را مشخص م نماید و هو مقدار میااان اود اصال باایتو
باشد در میاان مشارکت اج ماع تأثیورذار واهد بود باتوجه به دادههای به دتت آمده
از تحقیق همب گ بین اع قاد به توتعه و مشارکت اج ماع بوابو ٠/٣8و ضویب تعیین
بوابو ٠/١4اتت باه عباارت دقیاقتاو ١4درصاد از تغییاوات م غیاو واب ا هی مشاارکت
اج ماع توتط م غیو م قل پوشش داده م شود به عبارت دیگو با افاایش م غیو اع قاد
به توتعه مشارکت اج ماع افاایش پیدا م کند بنا بو ایان فوضایه تحقیاق پذیوف اه و
فوض صفو رد م شود این در تال اتت که اع قاد به توتعه در باایتوین تا ح اود
با میاان  4٠در من قهی یک و در پایینتاوین تا ح اود باا میااان  45در من قاهی
بی ت راارش شده اتت که م تواند بو تأیید فوضیهی تحقیق صحه بگذارد
پیوو نظویهی آلموند و پاول که مع قد بود م ابق تحقیقاات ان اام شاده رذشا ه معماوی
ش ووندان تحصیل کوده ثووتمند و ب وهمند از م ارت ای توفاهای ات ماال بیشا وی دارد
که در مشارکت اج ماع شوکت کنند و طبق نظو کویین هوچه طبقاهی اج مااع باایتو
باشد ات مال مشارکت و فعالیت اج ماع بیش و اتت ن اایج باه دتات آماده از تحقیاق

نشان م دهد دربارهی فوضیه بین بو ورداری از فوهناب م عاال و مشاارکت اج مااع
راب هی معناداری وجود دارد که تاک از آن اتات کاه همب ا گ باین بو اورداری از
فوهنب م عال و مشارکت اج مااع بواباو ٠/42و ضاویب تعیاین بواباو ٠/١8اتات باه
عبارت دقیقتو  ١8درصد از تغییوات م غیو واب ا هی مشاارکت اج مااع توتاط م غیاو
م قل پوشش داده م شود به عبارت دیگاو باا افااایش م غیاو بو اورداری از فوهناب
م عال

مشارکت اج ماع افاایش پیدا م کند بنابواین از ایان طویاق فوضایهی تحقیاق

پذیوف ه و فوضیه صفو رد م رودد این م لب در تال اتت که بو اورداری از فوهناب
م عال در من قهی یک با بایتوین میاان ب  )69و در من قهی بی ات باا ٣2پاایینتاوین
میاان را در ا یار دارند و این موضوع م تواند تأییدی بو قبول فوضیهی تحقیق باشد
در رات ای نظویهی رابوت پاتنام مبن بو اینکه در زندر رووه اع ماد شکل م ریاود و
در ن ی اهی اع مااد امکانات ودجوش بوای تشکیل ان منهاای روناارون باه وجاود
م آید که این امو موجب افاایش ارتبااط باا دیگاوان رشا ه و در ن ایات میااان اع مااد
اج ماع را افاایش م دهد وی مع قد اتت در جوامع کوچک و اع مااد شاکل صامیمانه
دارد و در جوامع پیچیدهتو شکل ان ااع به ود م ریود؛ بنابواین در این تحقیاق اع مااد
را از ته جنبهی اع ماد درونرووه

بوونرووه و ان ااع مورد آزماون قاوار دادهایا ؛

یاف ههای تحقیق نشان ما دهاد در ماورد فوضایهی باین اع مااد اج مااع و مشاارکت
اج ماع راب هی معناداری وجود دارد که نمایانگو این م لب اتت کاه همب ا گ باین
ابعاد اع ماد اج ماع و مشارکت اج ماع بوابو ٠/٣5و ضویب تعیین بوابو ٠/١2اتت باه
عبارت دقیقتو ١2درصد از تغییوات م غیاو واب ا هی مشاارکت اج مااع توتاط م غیاو
م قل پوشش داده م شود؛ به عبارت دیگو باا افااایش م غیاو اع مااد باوونرووها و
ان ااع

مشارکت اج ماع افاایش پیدا م کند بنابواین فوضیهی تحقیق با توجه به ن ایج

به دتت آمده پذیوف ه و فوض صفو رد م رودد میاان اع ماد اج ماع به تفکیک من قاه
و ابعاد نیا اینگونه به دتت آمد :اع ماد درونرووه در بایتوین ت ح ود در من قاهی
بی ت با میاان  6٠و پایینتوین ت ح آن در من قهی یک باوآورد شاده اتات کاه ایان
میاان پیوندهای انوادر مناطق را به طور روشن مشخص نموده اتات اع مااد درون-

رووه در بایتوین ت ح ود در من قهی یک با میاان  ٣٠و پاایینتاوین تا ح آن در
من قهی بی ت با میاان  ٣8مشخص شده اتت اع ماد ان ااع در بایتوین ت ح ود با
میاان  44در من قهی یک و در پایینتوین ت ح ود با میاان  25در من قه ده مشاهده
شد؛ بنابواین م ائل م وح شده بو صحت فوضیهی تحقیق م افااید
در ن ایت ط ن ایج به دتت آمده از تحقیق و ن ایج فوضیههای فوعا

فوضایهی اصال

تحقیق مبن بو اینکه بین فوهنب توتعه و مشارکت اج ماع راب اهی معنااداری وجاود
دارد مورد آزمون قوار روفت که در این روند مشاهده شاد کاه همب ا گ باین فوهناب
توتعاه و مشارکت اج ماع بوابو ٠/6٣و ضاویب تعیاین بواباو ٠/٣9اتات؛ باه عباارت
دقیقتو  ٣9درصد از تغییوات م غیو واب هی مشاارکت اج مااع توتاط م غیاو م ا قل
پوشش داده م شود به عبارت دیگو با افاایش م غیو فوهنب توتعه مشارکت اج مااع
افاایش پیدا م کند در ن ایت فوضیهی اصل تحقیق پذیوف ه و فوض صفو رد م راودد؛
بنابواین طبق ن ایج به عمل آمده و پذیوش تمام فوضیههاای تحقیاق باا افااایش میااان
فوهنب توتعه میاان مشارکت اج ماع نیا افاایش پیدا واهد نماود و باه بیاان دیگاو
تأثیو فوهنب پیش بوندهی توتعه در امو مشارکت اج ماع تبیین رشت طبق تحقیاق باه
عمل آمده در توزهی فوهنب توتعه و مشارکت اج ماع در کالنش و ت اوان دادههاای
به دتت آمده بازرو کننده ضعف قابل تأمل در هو دو مورد م باشد این ضاعف در هاو
ته من قه ش و مشاهده م شود ببو

از مناطق مثل من قهی یک کما کم او) ماتصال

این ن ایج را م توان در عدم قوارریوی صحیح و آراه نامناتب در اجاوای بوناماههاای
موبوط به توتعه بوای عبور از موز تنت به توی مدرنی ه و عادم ن ادیناه شادن و عادم
جامعهپذیوی فوهنب توتعه دان ت باه نظاو ما رتاد افاوادی کاه دارای اناواع اع مااد
بدرونرووه

بوونرووه

ان ااع ) اع قاد به توتعه و بو ورداری از فوهناب م عاال

ه ند معموی در مشارکت اج ماع جامعهپذیوتو و مش اقتو از دیگاوان ه ا ند آنچاه
دادههای به دتت آمده نشان م دهند در تمام م الب عنوان شده افواد من قهی یاک در
ت ح بایتوی از مؤلفههای دیگو قوار دارند
م توان ب اوهای اولیهی شکلریوی فوهنب توتعه را در اانواده ج ا و نماود الب اه

م توان از رووه ای هم این و رتانههای ارتبااط جمعا مثال تلویایاون فیل ک اا
م بوعات و به عنوان عوامل که ارزش ای جامعه و فوهنب توتعه را القا ما کنناد نیاا
نام بود اما م توین و اتات توین منبع و ب و شکلریوی فوهنب توتعه را با توجه باه
ن ایج به دتت آمده از منظو مدرته و نظام آماوزش و پاوورش دیاد؛ مدرتاه باه عناوان
محل که عموم افواد جامعه از رهگذر آن عبور واهند کود و شاید هی محل را ن اوان
یافت که یکباره این تعداد افواد جامعه را در ود تفظ و آموزش دهد همان ور که رف ه
شد در توزهی جامعهپذیو نمودن افواد آموزش پوکارتوین و م حک توین روش اتات
که ارو به صورت علم و توجه به شوایط تن و اج ماع افاواد ان اام شاود فوهناب
توتعه در افواد درون و ن ادیناه ما شاود باه قاول دفلاور و دنایس جامعاهپاذیوی و
معیارهای آن جاو عادت و ذات درون افواد م شود و شامل هماهی مبااتث اتات کاه
م وجه روش ای مخ لف رف اری اتت که توتط اج ماع تأیید شده اتت و ان ظار ما رود
هو فودی به تدریج که بارگ م شود از این معیارها پیووی کند در واقع م تاوان رفات
جامعهپذیوی ادامهی طبیع آموزشهای رتم اتت که توتط آن قاوانین رف ااری هاو
جامعه و همهی ان ظارات فوهنگ آن در کل شخصیت روان او و با توجه باه مشاارکت
فود در نظام آن اج ماع تلول م کند و بو آن تک م شود بدفلور دنیس)625 ١٣87 :
شاید این تؤال تداع شود که موانع و تنگناهای فوهنب توتعه را در این تحقیق چگونه
ارزیاب م کنی ؟ در جوا

این تؤال طبق دادههای به دتت آمده عدم اع قاد به توتعه

عدم بو ورداری از فوهنب م عال

عدم اع ماد اج ماع و همچنین عدم وجود م اارت-

های ارتباط و شغل و همچنین نداش ن ت وبه صحیح و مثبت از مشاارکت اج مااع و
نداش ن انگیاهی کاف بوای رتیدن به توتعه دان ت بنابواین ات فاده از روشهای تان
در آموزش افواد جامعه و عدم طوحریای بلندمدت در این توزه را نباید فواموش کاود
ضمنا ارو در این توزه جامعهپذیوی به شکل کامل صورت نگوف ه اتت بجامعهپذیوی نا
رتا) به عوامل م عددی موبوط م باشد از جملاه م اائل اق صاادی تماایالت شخصا
مدیویت و اما این دلیل بو ک مان زتمات م ولیان که تال ا زتمت این توزه بو شاانه-
های آن ا بوده نی ت بلکه رتیدن به جامعهپذیوی موفق یک روند مشاارک

اتات و باا

تالش همهی افواد جامعه عمل م رودد
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