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Abstract
Problem definition: The issue of participation has become very important in recent decades in
relation to such issues as democracy, development, etc. Participation and rural development have been
proposed as two related and complementary elements and increasing the level of participation among
villagers is considered as a sign and means of rural development. This can be useful for future policies
and planning for rural areas.
Purpose: Social participation is a broad concept that includes dimensions, such as social trust,
empowerment, and norms, which are discussed today in socio-economic analyses of rural
development. The purpose of this article was to show the role of social participation in rural
development.
Methodology: The statistical population of the study consisted of 4200 rural women aged 15 years
and older in Fereydunshahr City and the sample size was determined to be 240 people by using
Cochran's formula.
Results: Data analysis was performed using SPSS software and Structural Equation Modeling
(SEM). In this study, the observed variables for the two components of empowerment and social trust
were obtained. Two first-order factor analysis models were developed and validated to measure two
subscales of social participation. Finally, the roles and effects of the observed variables and their dual
components on social participation as the main latent dependent variable, as well as the relationships
between them were analyzed by using a two-factor structural model of Confirmatory Factor Analysis
(CFA). The results showed the acceptable fit and validity of both models of measuring social
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participation and achieving goals, as well as the second-order three-factor model for examining social
participation, based on the collected data. Also, social empowerment (0.65) and trust (0.78) had an
effect on social participation.
Innovation: In the present study, for the first time, the issues of participation and rural
development were investigated by performing the structural analyses of the two categories of social
trust and social empowerment.
Keywords: Social Participation, Social Trust, Social Empowerment, Rural Areas, Fereydunshahr
Introduction
Each rural settlement consists of various economic, social, cultural, and political spheres, each of
which represents one aspect of social life. Accordingly, rural space has a certain structure with regard
to its environmental and ecological characteristics and socio-economic features, which indicate its
basic capabilities and actual talents (Saeedi, 1998: 19). Reaching the all-round developments and
peaks of growth and excellence has been one of the human aspirations throughout history. To achieve
this aspiration, human beings have always tried different ways to test the plants and accelerate
achievement of development through this process. The development of a region is not only possible by
relying on natural resources, but also one of the necessary and basic items of social participation.
Social participation of a city and village expresses a part of the human potential of that city and
village. To develop any programs, it is necessary that social participation of the area be thoroughly
examined. Social participation can be considered in a broad and macro level based on a set of moral
virtues and social relations in line with developments that are influenced by both economic and
political performances and the constructions of power and governance commensurate with it at the
same time affect these two performances (Dini Turkmani, 2006: 171-147). Development has a concept
beyond growth and requires qualitative and structural changes different from the previous routine
(Sarafi, 2003: 98-74). Social participation for achieving rural development has been the growing
subject of many studies in recent years. The necessary condition for the development of any society,
especially rural communities, is reaching a comprehensive development by building warm relations,
expanding social cohesion, and developing social empowerment and most importantly mutual trust at
the individual, society, and government levels. These structures are components of social participation.
Although this research field has been considered for a long time, scientific studies of villages have
been of special interest only in recent decades (Saeedi, 2005: 1). Rural development includes a set of
national developments. It encompasses a wide range of activities and human mobilization that enable
people to stand on their own feet and eliminate structural disabilities. Considering the concept of
social participation, development can be regarded as the enrichment of social actions due to the
increase in the desire for empowerment and social trust. In this case, the transition to development
through the creation of institutions, beliefs, value balances, norms, and productive structures, as well
as the structures that encourage social participation, will be possible. According to various definitions,
social participation includes concepts, such as trust, empowerment, and interaction between the
members of a group. In a way, social participation causes the group to take steps towards values and
norms that are positive and admired in the society (Renani et al., 2006: 151-133). In addition to
modeling social participation in rural development in the two dimensions of trust and social
empowerment, the purpose of this article was to evaluate the levels of social participation of the
studied villages. By examining these two dimensions of social participation, we could find out how
much the residents of the sample villages cared about the components of social trust and
empowerment among themselves and to what extent they participated in their rural development in
general. Given the importance of the issue and other issues raised, this study sought to examine two
important components of social participation, namely social trust and social empowerment, in the rural
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areas of Fereydunshahr City.
Research Methods
The present study was an applied research in terms of purpose and a descriptive-analytical research
in nature. The study population included all rural households in Fereydunshahr. According to the
statistics of 2016, the total number of households in Fereydunshahr was 9275, of which 4383
households were located in rural areas. To determine the sample size, Cochran's general order was
used. Due to time and economic constraints and especially the size of the statistical population
specified through the corrected order, the sample questionnaires were reduced to 240ones. Villages
were selected as a sample in the study area and the numbers of the samples and villages were
determined systematically.
The sample areas of Milagardo Chogha, Kloseh and Masir, Racheh and Islamabad, Choghiwart and
Nehzatabad, and Darreh Sib and Midanak Bozorg from Barf Anbar, Poshtkuh Mogoi, Pishkuh Mogoi,
Cheshmeh Negan, and Ashayer villages were selected.
Findings
Measurement models were based on Confirmatory Factor Analysis (CFA) and validation of scales.
First, two models of confirmatory factor analysis (CFA) indicating a factor for creating and
measuring the two subscales of trust and social empowerment as components of social participation were
drawn and analyzed in the AmosGraphic software environment. A measurement model is part of a
structural equation model that defines how to measure a latent variable by using two or more observable
variables. Here, the variable of social participation was a hidden variable, which had to be drawn in an
oval form in the software. A hidden variable is a variable that is not measured directly, but is measured
by using two or more observed variables (e.g., empowerment and social trust in this article) as a
representative. The obvious variables have the same roles as the questions of the questionnaire shown in
a graph with the letter of q. The hidden variable can be measured by using them. The measurement error
for the obvious variable is represented by the letter of e (Ghasemi, 2010).
The strength of the relationship between the factor (hidden variable) and the observable variable is
indicated by the factor load, which is a value between 0 and 1. If the factor load is less than 0.3, it is
ignored for having a weak relationship. A factor load of between 0.3 and 0.6 is acceptable and larger
than 0.6 is highly desirable. According to Table 3, all the observed variables have positive and
significant regression coefficients with their scales. As can be seen, the magnitudes of these
coefficients are relatively high for all the studied cases (all the factor loads are at the significant level
of 0.001). In this table, no significant levels are reported for the factor loads or the standard regression
coefficients of the two observed variables. This is because these variables are considered as the
reference or representative variables for the two variables of social empowerment and social trust,
respectively, so as to eliminate these hidden variables without a scale, i.e, without their root and unit
of measurements (Ghasemi, 1389). That is why the initial path diagrams have been considered for the
arrows related to the paths between these observed variables with the hidden variable corresponding to
the values of 1. The Average Variance Extracted (AVE) criterion represents the average variance
shared between each structure and its own indicators. Simply put, AVE is used to validate
convergence and shows a high correlation between the indices of one structure compared to the
correlation of the indices of other structures.
The coefficient ranges from 0 to 1 and the values above 0.5 are accepted (Fornell & Lacker, 1981:
39-50). In this research, the convergent validities or means of AVE for social empowerment and social
trust it were 0.60 and 0.71, respectively. The coefficient value of structural reliability or Combined
Reliability (CR) ranges from 0 to 1one variable and the values of higher than 0.7 are accepted. These
values were obtained to be 0.77 and 0.74 for social empowerment and social trust, respectively, which
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indicated appropriateness of these subscales (Werts, 1974: 28).
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چکیده
طرح مسئله :بحث مشارکت در دهههای اخیر در ارتباط با مسائلی مانند دموکراسی ،توسعه و ...اهمیت بسیاری یافته اسدت .مشدارکت و توسدع
روستایی بهمثاب دو عنصر مرتبط و مکمل یکدیگر مطرح و افزایش میزان مشارکت در میان روستاییان نشانه و وسیلهای بدرای توسدع روسدتا در
نظر گرفته شده است .این امر میتواند در سیاستگذاریها و برنامهریزیهای آتی برای مناطق روستایی مفید باشد.
هدف :مشارکت اجتماعی ،مفهومی کالن دربرگیرندد ابعدادی مانندد اعتمداد اجتمداعی ،توانمنددی و هنجارهاسدت کده امدروزه در تحلیدلهدای
اجتماعیاقتصادی دربار توسع روستایی مطرح است .هدف از این مقاله ،نشاندادن نقش مشارکت اجتماعی در توسع روستایی است.
روششناسی پژوهش :جامع آماری پژوهش را  5144نفر از روستاییان  14سال به باالی شهرستان فریدونشهر تشکیل میدهد و حجم نمونه بدا
استفاده فرمول کوکران  154نفر تعیین شد.
یافتهها :تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSو مدلسدازی معدادال سداختاری ( )SEMانجدام شدده اسدت .در ایدن پدژوهش متغیرهدای
مشاهدهشده برای دو مؤلف توانمندی و اعتماد اجتماعی به دست آمد .دو مدل تحلیل عاملی مرتبه اول برای اندازهگیری دو زیرمقیدا

مشدارکت اجتمداعی

تدوین و اعتبارسنجی شد .درنهایت چگونگی تأثیر متغیرهای مشاهدهشده و مؤلفههای دوگان حاصل از آنها بر مشارکت اجتمداعی بدهمثابد متغیدر وابسدت
پنهان اصلی و روابط بین آنها به کمک یک مدل ساختاری تحلیل عاملی تأییدی ( )CFAدو عاملی مرتبه دوم تحلیل شد.
نتایج :نتایج نشان از برازش و اعتبار قابل قبول هر دو مدل اندازهگیری مشارکت اجتماعی و تحقق اهداف و نیز مدل سه عاملی مرتبده دوم بدرای
بررسی مشارکت اجتماعی براسا

دادههای گردآوریشده دارد؛ همچنین توانمندی و اعتمداد اجتمداعی بده ترتید

بده میدزان  4/14و  4/61بدر

مشارکت اجتماعی تأثیر داشته است.
نوآوری :در پژوهش حاضر برای نخستینبار مسئل مشارکت و توسع روستایی با بهرهگیری از دو مقول اعتماد اجتماعی و توانمنددی اجتمداعی
با استفاده از تحلیل ساختاری در یکی از شهرستانهای کمبرخوردار استان اصفهان بررسی شده است.
واژههای کلیدی :مشارکت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،توانمندی اجتماعی ،مناطق روستایی ،شهرستان فریدونشهر
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مقدمه
توسع روستایی به معنای ارتقای سطح رفاه و معیشت روستاییان ،همواره دغدغد اندیشدمندان و سیاسدتگدذاران
توسعه بوده و در این زمینه تاکنون اندیشمندان رهیافتهای بسیاری را بهمنظور افزایش سطح زندگی و رفاه روسدتاییان
مطرح کردهاند (رضوانی و همکاران .)16 :1134 ،توسع همدهجانبده و رسدیدن بده قلدههدای رشدد و تعدالی ،یکدی از
آرمانهای بشر در گذر تاریخ بوده و بشر برای رسیدن به این آرمان همواره سعی کرده اسدت راههدای مختلد
بوت آزمون بگذارد و از این رهگذر رسیدن به توسعه را شد

را بده

بخشد .توسع یک منطقه فقط با تکیه بر منداب طبیعدی

مقدور نیست ،بلکه یکی از مسائل الزم و اساسی دیگر ،مشارکت اجتماعی است .مشارکت اجتماعی یک شهر یدا یدک
روستا بیانکنند بخشی از پتانسیلهای انسانی آن شهر و روستاست و برای هرگونه برنامهریزی بدهمنظدور توسدعه الزم
است مشارکت اجتماعی آن منطقه نیز بررسی همهجانبه شود.
مشارکت اجتماعی را شاید بتوان در یک نگداه وسدی و در سدطح کدالن مجموعدهای از فضدیلتهدای اخالقدی و
مناسبا

اجتماعی همساز با تحوال

توسعهای دانست که هم متأثر از عملکرد اقتصادی و هم متأثر از عملکرد سیاسی

و حکمرانی متناس

با آن است و در عین حال بر این دو تدأثیر مدیگدذارد (دیندی ترکمدانی:1184 ،

و ساخت قدر

 .)161 -156توسعه مفهومی فراتر از رشد دارد و تحوال

کیفدی و سداختاری متفداو

بدا روال گذشدته را مدیطلبدد

(صرافی.)38 -65 :1181 ،
اهمیت مشارکت اجتماعی بهمنظور رسیدن به توسع روستایی ،موضوع رو به رشد بسیاری از مطالعدا

در سدالیان

اخیر است .شرط الزم برای پیشرفت هر جامعهای بهویژه جوامد روسدتایی ،توسدع همدهجانبده ،ایجداد روابدط گدرم،
گسترش انسجام اجتماعی ،بسط توانمندی اجتماعی و از همه مهمتر اعتماد متقابل (فرد ،جامعه و دولت) است که ایدن
سازهها از مؤلفههای مشارکت اجتماعی هستند .بررسی علمی روستاها اگرچه بهمثاب زمینهای پژوهشی از دیرباز مدورد
توجه بوده ،فقط در دهههای اخیر مورد عالق خاص قرار گرفته است (سعیدی.)1 :1181 ،
توسع روستایی بهمثاب مجموعهای از توسع ملی است .توسع روستایی طی

وسیعی از فعالیتهای گونداگون و بسدیج

انسانی را شامل میشود که مردم را به ایستادن روی پای خود و از میدان برداشدتن نداتوانیهدای سداختاری قدادر مدیسدازد؛
ناتوانیهایی که آنها را در اسار شرایط نامساعد زندگیشدان نگده داشدته اسدت (میسدرا .)1 :1111 ،بدا عنایدت بده مفهدوم
مشارکت اجتماعی میتوان توسعه را غنیسازی کنشهای اجتماعی ناشی از افزایش تمایل به توانمنددی و اعتمداد اجتمداعی
دانست .مشارکت فعال مردم در تمامی مراحل برنامهریزی ،فعالیتها و تصمیمگیری در امور روستا بهمثابد عداملی تأثیرگدذار
بر روند توسعه که نقش مهمی در افزایش رفاه جوام روستایی دارد ،ضروری است (گودرزی .)1 :1131 ،توسدع روسدتایی
به مسائل گوناگون اقتصادی و اجتماعی ،سیاستها و خطمشیهای اتخاذشدده و همکداری و مشدارکت گروههدای مختلد
روستایی وابسته است ( .)Terluin, 2003: 328در این صور گذر به سوی توسعه از مسیر ایجاد نهادها ،باورها ،تعادلهدای
ارزشی ،هنجارها و ساختارهای مولد و مشوق مشارکت اجتماعی امکانپذیر خواهد بود.
براسا

تعاری

متعدد ،مشارکت اجتماعی دربردارند مفاهیمی همچون اعتمداد ،توانمنددی و روابدط متقابدل بدین

اعضای یک گروه است؛ به نحوی که سب

میشود گروه به سدمت ارزشهدا و هنجارهدای تحسدینشدده و مثبدت در

جامعه گام بردارد (رنانی و همکاران.)141 -111 :1184 ،

ارزیابی نقش مشارکت اجتماعی در توسعة نواحی روستایی

بررسی تجارب و نظریا
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احمد حجاریان و همکار

مشارکت اجتماعی نشان میدهد این مفهوم یک نوآوری مفهومی ،پیچیدده و چنددوجهی

است که در ده  1334شاهد توجه محافل عمومی و دانشگاهی به آن هستیم؛ در سدالیان اخیدر در ادبیدا

مربدوط بده

علوم اجتماعی وارد و وقتی بحث فضا و مکان به آن اضافه شده ،به یکی از مقولههای قابل بحدث در جغرافیدا تبددیل
شده است که با وجود تازگی ،توجه بسیاری از صاح نظران را به خود جل
تقریباً با تمام موضوعا

کرده است و به دلیل محتوایی کده دارد،

مطرح در حوز علوم انسانی ارتباط مییابد .یکی از این موضوعا  ،تبیین مسائل و مشکال

روستایی است.
ضرور

این پژوهش از این جهت است که در دنیای امروز مشارکت اجتماعی ،یک اصل محوری برای دسدتیابی بده

توسعه محسوب میشود و روستایی موفق قلمداد میشود که در ارتباط با جامعه به تولیدد و توسدع مشدارکت اجتمداعی
بیشتری نائل شود .نقش مشارکت اجتماعی در توسع روستایی ابعداد و وجدوه گونداگونی دارد کده در مطالعدا

پیشدین

بررسی شده است .در نظر گرفتن دو بعد اعتماد اجتماعی و توانمندی اجتماعی و ارائ الگویی درزمیند منداطق روسدتایی
ایران بهویژه نواحی روستایی منطق مطالعهشده (فریدونشهر) برای تبیین مشارکت اجتماعی از اهدداف ایدن مقالده اسدت.
بررسی این دو بعد مشارکت اجتماعی کمک میکند تا دریابیم ساکنان روسدتاهای نمونده تدا چده حدد بده مؤلفد اعتمداد
اجتماعی و توانمندی اجتماعی در بین خود اهمیت میدهند و بهطورکلی تا چه میزان در توسع روستایی خدود مشدارکت
دارند .با توجه به اهمیت موضوع و مباحث مطرحشده ،این پژوهش در پی آن است تا دو مؤلف مهم مشدارکت اجتمداعی
یعنی اعتماد اجتماعی و توانمندی اجتماعی را در مناطق روستایی شهرستان فریدونشهر بررسی کند.
ادبیات و مبانی نظری پژوهش
مشارکت اجتماعی
مشارکت اجتماعی بر گسترش روابط بین گروهی در قال

انجمن های داوطلبانه ،باشگاهها ،اتحادیه ها و گروههایی

داللت دارد که معموالً خصلتی محلدی و غیردولتدی دارندد و هدفشدان مشدارکت و درگیرکدردن مدردم در فراینددهای
اجتماعی مختل

در قال

سیاستهای اجتماعی است (محسنی تبریزی .)148 :1113 ،تعدد و گستردگی سدازمانهدای

محلی و غیردولتی در یک جامعه ،بیانگر وجود مشارکت اجتمداعی در آن جامعده اسدت تدا جدایی کده جامعد مددنی
بهواسط بسط و گسترش مشارکتهای اجتماعی و نهادهای مدنی تعری
امروزه در تعری

میشود (دانشمندی.)164 :1166 ،

مشارکت اجتماعی همانند دیگر مفاهیم مطرحشده در جامعهشناسی میان نظریهپردازان این رشدته

اتفاق نظر وجود ندارد و جامعهشناسان و دانشمندان بده شدکلهدای مختلد
جم بندی نظرا

ابرازشده میتوان مشارکت اجتماعی را مجموعهای از شبکهها ،هنجارها ،ارزشهدا و درکدی دانسدت

که همکاری درون گروهها و بین گروهها را در جهت کس
صور

و متعدددی آن را تعرید

کدردهاندد .بدا

مناف متقابل آسان میکند .تعری

مشارکت اجتمداعی بده

اخیر موضوع جدیدی نیست؛ زیرا در اندیشههای کالسیک جامعهشناسی میتوان آن را یافت .در اندیشدههدای

کالسیک جامعهشناسی فرض میشود که هرچه زندگی انجمنی یا اجتمداعی گسدتردهتدر و پویداتر باشدد ،دسدتیابی بده
اهداف جمعی و آسایش همگانی با سهولت بیشتری انجام میپذیرد و هرچه از نشاط آن کاسته شود ،بده همدان میدزان
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توان جوام برای همکاری و تأمین نیکبختی همگانی کاهش مییابد؛ برای نمونه دورکدیم )1113( 1در کتداب دربدار
تقسیم کار اجتماعی که نزدیک به یک قرن پیش آن را نوشته ،از تأثیر قددر

اخالقدی گروههدا بدر مهدار خودخدواهی

فردی و ایجاد همبستگیهای مشترک در میان اعضا سخن گفته است .زندگی انجمنی انسجامی دارد که حاصدل تعامدل
جمعی اعضای گروه است و با کاهش هزینههای عمل و تسهیل انجام بعضی کنشها ،محصوالتی سودمند بدرای اعضدا
یا در سطحی وسی تر برای جامعه فراهم میکند .این منب مشارکت اجتماعی است.
فوکویاما )1333( 1در تعری
ملمو

مشارکت اجتماعی به نمودهای آن اشاره دارد و مشارکت اجتماعی را شکل و نمون

از هنجاری غیررسمی میداند که باعث ترویج همکاری بین دو یا چند نفر میشود .هنجارهای تشدکیلدهندد

مشارکت اجتماعی میتواند از هنجار روابط متقابل دو دوست تا آموزههای پیچیده را دربرگیرد .با این تعری  ،اعتمداد،
شبکهها ،جامع مدنی و ...که به مشارکت اجتماعی مربوط هستند ،محصول جانبی این پدیدهاند که درنتیجد مشدارکت
اجتماعی به وجود میآید ،ولی خود مشارکت اجتماعی را تشکیل نمیدهد .فوکویاما معتقد است مشارکت اجتماعی را
بهسادگی میتوان بهمثاب مجموع بعضی از هنجارها یدا ارزشهدای غیررسدمی تعرید

کدرد .هنجارهدایی کده تولیدد

مشارکت اجتمداعی مدیکنندد ،بدهطدور اساسدی بایدد شدامل سدجایای صدداقت ،ادای تعهددا  ،ارتباطدا

دوجانبده،

خودکارآمدی ،کنش جمعی ،فهم متقابل و ارزشها باشند.
اعتماد اجتماعی
اعتماد یکی از جنبههای مهم روابط انسانی و زمینهساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه است .اعتماد بنیدان
بسیاری از تعامال

و کنشهای روزمره در جوام انسانی ،چه در ارتباط میان فردی و چه در ارتباطا

اجتماعی ،بدین

گروههاست .به طورکلی اعتماد بخشی از واکنش فرد درقبال دیگدران بدهمثابد بخشدی از بدرهمکدنش بدین کدارگزاران
اجتماعی و یک احتمال عقالنی است که براسا

آن یک کنشگر در رابطه با دیگر گروهها و کدارگزاران رفتدار آنهدا را

پیش از وقوع ،پیشبینی و فعالیت خود را براسا

آن طراحی میکند.

اعتماد اجتماعی ،پس از مشارکت اجتماعی در این پژوهش مدنظر قرار گرفته است .اعتماد اجتماعی سطح اطمیندان
مردم به یکدیگر است ،مبنی بر اینکه سایرین براسا

انتظار عمل میکنند و آنچه میگویند قابل اطمینان باشدد .نظرید

زیمل 1دربار اعتماد ،چارچوب نظری معتبر و فراگیری برای تحلیل اعتماد و نقش آن در مشارکت را فدراهم مدیکندد.
توصی

او از شرایط نقش و کارکرد اعتماد در جوام مدرن برای نظری جامعهشناختی اعتماد ارزشمند است .به گفتد

زیمل کنش جمعی و روابط بین فردی از مؤلفههای اصلی اعتماد اجتماعی است .تعهدد و همکداری ناشدی از کدنش و
روابط بین فردی برای ما ارزش نسبی مشارکت را مشخص میکند و کلید اصلی هرگونه رابط اجتماعی است .یکی از
کارکردهای اعتماد این است که به بروز انگیزهها و امیدواری بین فردی میانجامد (.)Misztal, 2006: 35

1. Durkim
2. Fukuyama
3. Zimmel
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توانمندی اجتماعی
ارتقددای توانمندددی روسددتاییان در ابعدداد مختلد

اقتصددادی و اجتمدداعی ،شددرط الزم بددرای توسددع پایدددار اسددت.

توانمندسازی فرایند پویایی است که توانایی تصمیمگیری دربار زندگی و محیط را افزایش میدهد .توانمندی سدازهای
چندبعدی با سطوح فردی ،سازمانی و اجتماعی است .توانمندی اجتماعی میتواند یک فرایند یدا یدک محصدول تلقدی
شود .در همین معنی توانمندی اجتماعی بر کدنش یدا فراینددهای ذهندی افدراد توانمندد داللدت دارد .توانمندسدازی را
کردهاند که شامل کنترل و تسلط افراد بر زنددگیشدان درزمیند سیاسدی و اجتمداعی اسدت

سازهای چندبعدی تعری

( .)Monavarian & Niazi, 2006: 48توانمندسازی فرایندی است که طی آن فرد به سازماندهی خود توانمند میشدود
و اعتمادبهنفس خود را ارتقا میبخشد و از حقوق خود در ارتباط با انتخاب آزاد و کنتدرل بدر منداب اسدتفاده مدیکندد
(نوابخش و همکاران.)164 :1135 ،
مالهاترا )1441( 1شش بعد پیوند اجتماعی ،ریسک پذیری ،فرهنگ اجتماعی ،اعتمداد بدین شخصدی ،اعتمداد عدام و
صداقت را شاخصها و معیارهای توانمندی اجتماعی برمیشمارد.
در این زمینه مک گوان )1441( 1بیان میکند اطمینان باعث افزایش مشارکت و توانمندی افراد میشود.
در این مقاله سعی میشود برای روشنگری و وضوح بیشتر موضوع ،چندد پدژوهش مدرتبط در داخدل و خدار از
کشور مرور شود.
ربانی و همکاران ( )1186در مقالهای رابط بین رفاه اجتماعی و مشارکت اجتماعی را در شهرستانهدای اسدتان اصدفهان
بررسی کردهاند .آنها با مطالع شاخصهای مرتبط و همبستگی بین رفاه اجتماعی و مشارکت اجتماعی نشان مدیدهندد بدین
این دو رابطهای معکو

وجود دارد و افزایش سطح رفاه اجتماعی ،میزان مشارکت اجتماعی را کاهش میدهد.

حسینی و همکاران ( )1181با استفاده از روش تاکسونومی عددی و تحلیل عاملی با شدیو تحلیدل ثدانوی ،مراکدز
استانهای کشور را براسا

شاخصهای مشارکت اجتماعی رتبهبندی کردهاند .براسا

رتبهبندی انجامشده به ترتی

استانهای ایالم ،کهگیلویه و بویراحمد ،لرستان ،بوشهر و سیستان و بلوچسدتان ،کمتدرین و تهدران ،اصدفهان ،فدار ،
همدان و خوزستان ،بیشترین میزان مشارکت اجتماعی را داشتهاند.
فراهانی و همکاران ( )1131در مقال «ارزیابی آثار مشارکت اجتماعی در توسع نواحی روستایی با تأکید بر کیفیت
زندگی ،نمون پژوهش :دهستان مشهد ،میقان شهرستان اراک» دریافتندد بدین افدزایش توانمنددی اجتمداعی و افدزایش
کیفیت زندگی در منطق مطالعهشده در سطح  4/341درصد رابط کدامالً معنداداری وجدود دارد و از میدان مؤلفدههدای
توانمندی اجتماعی ،انسجام اجتماعی با آثار کلی  ،4/544بیشترین تأثیر را بر سطح کیفیت زندگی خانوارهای روستایی
داشته است.
افراخته و همکاران ( )1131در پژوهشی نقش اعتماد اجتماعی را در توسع روستایی دهستان چهاردانگده بررسدی
کردهاند .نتایج نشان داد متغیرهای مشارکت ،اعتماد و آگاهی بیشترین تأثیر را بر روند توسعه دارند؛ در حالی که نقش
انسجام اجتماعی و شبک اجتماعی محدودتر است.
1. Malhatra
2. McGowan
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گروتار  )1338( 1در مقالهای با عنوان «بررسی تأثیر مشدارکت اجتمداعی بدر رفداه خدانوادههدا و فقدر در کشدور
اندونزی» به این نتایج دست یافت که مشارکت اجتماعی خانواده تأثیر مثبتی بر رفاه دارد.
فوکویاما )1333( 1در «بررسی مشارکت اجتماعی و جامع مدنی» به گسترش مفهوم مشدارکت اجتمداعی از طریدق
«شعاع اعتماد» توجه دارد.
سابتینی )1444( 1در «سنجش مشارکت اجتماعی در ایتالیا» ،هدف از بررسی طرح کلی اسدتعدادها و پتانسدیلهدای
مشارکت اجتماعی محلی را مطرح میکند .این بررسی بر ابعاد ساختاری مفهوم متمرکز مدیشدود و آن را بدا شدبکههدا
میکند.

تعری

بروگل )1441( 5در اثر خود با عنوان «مشارکت اجتماعی ،تنوع و سیاست آموزش در لندن» نشان داد سیاستمداران
باید برنامههایی برای آموزش برآوردهکردن نیاز و چگونگی گذران زندگی به دانشآموزان داشته باشند تدا آنهدا بتوانندد
در دنیای چند نژادی /قومی جهانی زندگی کنند.
عالوه بر پژوهشهای یادشده ،میتوان به پدژوهشهدای دیگدری اشداره کدرد کده محسدنی ( ،)1164فیروزآبدادی
( ،)1185رستمعلیزاده و همکداران ( )1134و آتچورندا و همکداران )1448( 4دربدار مشدارکت اجتمداعی در ندواحی
روستایی انجام دادهاند.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر بهلحاظ هدف ،کاربردی و بهلحاظ ماهیت ،توصدیفیتحلیلدی اسدت .جامعد آمداری پدژوهش همد
خانوارهدای روسددتایی شهرسددتان فریدددونشددهر هسددتند .براسددا

آمارهددای سددال  ،1134کددل خانوارهددای شهرسددتان

فریدونشهر 3164 ،خانوار شامل  13136نفر بودهاند .از این تعدداد خدانوار 5181 ،خدانوار در نقداط روسدتایی سداکن
بودهاند که بهمثاب جامع آماری این پژوهش در نمونهگیری وارد شدهاند .برای تعیین حجدم نمونده از دسدتور عمدومی
کوکران استفاده شد که به دلیل محدودیتهای زمانی و اقتصادی و بهویژه گستردگی جامع آماری با استفاده از دسدتور
تصحیحشده ،به  154پرسش نامه کاهش یافت و پس از بررسدی الزم بدا توجده بده شدرایط منطقده و میدزان همخدوانی
روستاها ،درنهایت  14روستا بهمثاب نمونه انتخاب و تعداد نمونه و تعداد روستاها به روش نظاممند تعیین شد.
روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظر اصالحی استادان دانشگاه و کارشناسان دانشگاه اصفهان و پس از انجام
اصالحا

الزم در چند مرحله تأیید شد .در پژوهش حاضر از روش آلفای کرونباخ برای سنجش قابلیت اعتبدار ابدزار

اندازهگیری استفاده شده است .ضری

پایایی و روایی متغیرهای بررسیشده به شرح جدول  1مشخص شد.

1. Grootaert
2. Fukoyama
3. Sabtini
4. Bruegel
5. Atchoarena et al.
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جدول  .1ضریب پایایی و روایی متغیرها
نمونة مطالعهشده

متغیر

آلفای کرونباخ

KMO

Barttelets

Sig

-

توانمندی اجتماعی

4/475

4/421

6514/532

4/44

اعتماد اجتماعی

4/431

4/457

4114/134

4/44

منب  :یافتههای پژوهش
روستاهای نمون پژوهش که به صور

تصدادفی انتخداب شددهاندد ،عبدار اندد از :میالگدرد و چوقدا از دهسدتان

برفانبار ،کلوسه و مصیر از دهستان پشتکوه موگویی ،راچه و اسالم آباد از پیشکوه موگویی ،چوقیور
از دهستان چشمهنگان و روستای دره سی

و نهضدت آبداد

و میدانک بزرگ از دهستان عشایر.

برای سنجش مشارکت اجتماعی (اعتماد و توانمندی اجتماعی) پاسخگویان از طی

لیکر

پنج سطحی (کم=  1تا

خیلی زیاد =  )4استفاده شد .روایی صوری و محتوایی پرسش نامه با نظر اصدالحی اسدتادان دانشدگاه و کارشناسدان و
پس از انجام اصالحا

الزم در چند مرحله تأیید شد .برای رعایت اصول و تکنیک کدار و سدنجش میدزان پایدایی در

تدوین و تنظیم پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ در  SPSS 22استفاده شد .نتایج حداکی اسدت پرسدشنامده پایدایی
زیادی دارد؛ به طوری که پایایی کل پرسشنامه برابر با  4/88است .برای سنجش اطالعا

گردآوری از مدل معدادال

ساختاری ( )SEMاستفاده شده است.
موقعیت منطقة پژوهش
شهرستان فریدون شهر در شمال غرب استان اصفهان قرار دارد .این شهرسدتان بدا وسدعت  1111/1کیلومترمربد 4
دهستان (برف انبار ،پشتکوه موگویی ،پیشکوه موگویی ،چشدمه لنگدان ،عشدایر) ،یدک بخدش ،دو نقطد شدهری و 84
روستای دارای سکنه دارد .از کل جمعیت 51411 ،نفر ،حدود  44درصد در نواحی روستایی و بقیه در شهر بدرفانبدار
و فریدونشهر زندگی میکنند .بعد خانوار در این شهرستان  4نفر است که در نواحی شدهری 5/14 ،نفدر و در منداطق
روستایی 4/1 ،نفر است.
یافتههای پژوهش
آمار توصیفی
براسا

نتایج بهدستآمده از مجموع  154نفر مطالعهشده ،میانگین سن آنها  51سال بدا انحدراف معیدار  64,15بدا

کمین  14و بیشین  14سال است که نشان میدهد پاسخگویان از میانگین سدنی بداالیی برخوردارندد .ازنظدر وضدعیت
تأهل نزدیک به  63درصد جامع آماری متأهل و بقیه مجرد یا بیوه بودند .همچنین وضعیت سواد نموند مطالعدهشدده
نشان داد بیشترین فراوانی تحصیال

به گروه تحصیلی بیسواد بدا  41درصدد ،دارای مددرک سدیکل بدا  11درصدد و

دارای مدرک دیپلم و باالتر با  16درصد مربوط است.
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بررسی وضعیت متغیرهای مشاهدهشده
برای مشخصکردن اینکه شاخصها تا چه اندازهای برای مدلهای اندازهگیری قابل قبول هسدتند ،ابتددا بایدد همد
مدل های اندازه گیری را جداگانه تحلیل کنیم که در جدول  1آورده شده است .همان طور کده در جددول  1بیدان شدده
است ،مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی بیشتر از مقادیر قابل قبول و در سطح  4/34درصد معنادار است.
جدول  .2ضریب استانداردشده همراه با نسبتهای بحرانی ،خطای استاندارد و سطح معناداری
زیرمقیاسهای مشارکت اجتماعی
زیر
مقیا

متغیرها و شاخصهای سنجششده (معرفهای مشاهدهشده)

توانمندی اجتماعی
اعتماد اجتماعی

آلفای

نسبت

خطای

سطح

میانگین واریانس

پایایی

گویهها (نام و ترکی )

کرونباخ

بحرانی

استاندارد

معناداری

استخرا شده

ترکیبی

Q1

کنش جمعی

4/635

-

-

-

4/611

4/646

Q2

حل مشکل

4/881

3/115

4/146

***

Q3

روابط بین فردی

4/114

6/146

4/114

***

Q4

خودکارآمدی

4/185

1/413

4/114

***

Q5

فهم متقابل

4/114

6/131

4/113

***

Q6

همکاری

4/181

6/445

4/113

***

Q7

تعهد

4/181

6/441

4/111

***

Q8

اعتماد

4/181

6/411

4/113

***

Q9

ارزشها

4/615

-

-

-

Q10

بروز انگیزهها

4/661

8/118

4/118

***

Q11

کنترل

4/611

6/115

4/154

***

Q12

امیدواری

4/844

6/141

4/113

***

Q13

تابآوری

4/114

4/151

4/118

***

Q14

خوشبینی

4/631

8/111

4/155

***

Q15

پیوند اجتماعی

4/818

3/444

4/114

***

Q16

ریسکپذیری

4/111

4/141

4/413

***

Q17

فرهنگ اجتماعی

4/841

-

-

-

Q18

اعتماد بین شخصی

4/635

3/413

4/148

***

Q19

اعتماد عام

4/854

8/636

4/114

***

Q20

صداقت

4/811

6/531

4/113

***

Q21

اطمینان

4/111

1/115

4/118

***

Q22

سهیمکردن

4/181

4/111

4/111

***

4/633

4/841

منب  :یافتههای نگارنده
قدر

رابط بین عامل (متغیر پنهان) و متغیر قابل مشاهده با بار عاملی نشان داده میشود .بار عاملی مقدداری بدین

صفر و یک است .اگر بار عاملی کمتر از  4,1باشد ،رابطه ضعی

در نظر گرفته و از آن صرفنظر میشود .بدار عداملی
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بین  4,1تا  4,1قابل قبول است و اگر بزرگتر از  4,1باشد ،خیلی مطلوب است .مشاهده میشود کده تمدامی متغیرهدا
ضرای

تأثیر رگرسیونی مثبت و معناداری با مقیا های خود دارند و بزرگی این ضرای

نیز نسبتاً برای هم موارد در

حد زیادی است .با توجه به جدول  1هم بارهای عاملی در سطح  4/441معنا دارند .همانطور که مالحظه میشود ،در
این جدول سطح معناداری برای بارهای عاملی یا ضرای

رگرسیونی استاندارد دو متغیر مشداهده شدده گدزارش نشدده

است .به دلیل اینکه دیاگرام های مسیر اولیه روی پیکان های مربوط به مسیرهای بین این متغیرهای مشاهده شده با متغیر
پنهان مقادیر  1در نظر گرفته می شود ،معیار  AVEنشان دهند میانگین واریانس به اشتراک گذاشته شده بین هر سازه بدا
شاخصهای خود است .به بیان سادهتر( AVE ،میانگین واریانس استخرا شده) برای اعتبار همگرایی به کار مدیرود و
همبستگی زیاد شاخصهای یک سازه را در مقایسه با همبستگی شاخصهای سازههای دیگر نشان میدهد .مقدار ایدن
ضری

از صفر تا یک متغیر است که مقدادیر بیشدتر از  4/4پذیرفتده مدیشدود (.)Fornell & Lacker, 1981: 39- 50

روایی همگرا یا میانگین واریانس استخرا شده ( )AVEبدرای توانمنددی اجتمداعی  4/611و بدرای اعتمداد اجتمداعی
 4/633به دست آمد؛ همچنین مقدار ضری

قابلیت اطمینان ساختاری یا پایایی ترکیبدی ( )CRاز صدفر تدا یدک متغیدر

است که مقادیر بیشتر از  4/6پذیرفته می شود که برای توانمندی اجتماعی  4/646و بدرای اعتمداد اجتمداعی  4/841بده
دست آمد و حاکی از مناس بودن این زیرمقیا هاست.
مدلهای اندازهگیری :1تحلیل عاملی تأییدی و سنجش اعتبار مقیاسها
ابتدا دو مدل تحلیل عاملی تأییدی ( )CFAیکعاملی بدرای ایجداد و سدنجش دو زیرمقیدا

اعتمداد و توانمنددی

اجتماعی بهمثاب مؤلفههای مشارکت اجتماعی در محیط ندرمافدزار  AmosGraphicترسدیم و تحلیدل شدد .یدک مددل
اندازهگیری ،جزئی از مدل معادل ساختاری است که نحو سنجش یک متغیر پنهان را با استفاده از دو یا تعداد بیشدتری
متغیر مشاهدهشده تعری

میکند .در اینجا متغیر مشارکت اجتماعی متغیر پنهان است (متغیر پنهان در نرمافزار بایدد بده

شکل بیضی باشد) .متغیرهای آشکار همان پرسشهای پرسشنامه هستند (در نمودار با حدروف  qنمدایش داده شدده)
که با آنها متغیر پنهان را میسنجیم و  eهم خطای اندازهگیری برای متغیر آشکار است (قاسمی.)41 :1183 ،

1. measurement models
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شکل  .1برآوردهای استاندارد بارهای عاملی واریانس تبیینشدة پرسشهای مقیاس اعتماد و توانمندی اجتماعی

برازندگی مدل معادالت ساختاری برای زیرمقیاسهای مشارکت اجتماعی
بر این اسا

با توجه به مقدار گزارششد شاخصهای برازندگی (جدول  )1مشاهده میشود کده دادههدا ازلحداظ

آماری با ساختار عاملی مدل معادال
معادال

ساختاری متغیرهای نهفتد پدژوهش سدازگاری و تطدابق دارندد؛ بندابراین مددل

ساختاری پژوهش از برازش مناس

و قابل قبولی برخوردار است.

جدول  .3برازندگی مدل معادالت ساختاری برای زیرمقیاسهای مشارکت اجتماعی
عالمت

نام کامل شاخص برازش

مفهوم

اختصاری
RMSEA

مقدار
قابل قبول

Root Mean Square Error
)of Approximation (RMSEA

CMIN/DF

Chi-degree freedom

IFI

incremental fit index

NFI

Normed Fit Index

GFI

Goodness of fit

AGFI

Adjusted Goodness of Fit

CFI

Comparative Fit Index

ریش میانگین توان
دوم خطای تقری
شاخص بهنجار
نسبی
شاخص برازش

<4,48
>1
>=4,43

اعتماد
اجتماعی
4/66
1/84
4/31

توانمندی
اجتماعی

4/64
1/33
4/34

افزایشی
شاخص برازش

>=4,43

4/34

4/83

نرمالشده
شاخص نیکویی

>=4,43

4/34

4/31

برازش
شاخص نیکویی

>=4,43

4/31

4/36

برازش تعدیلیافته
شاخص برازش
مقایسهای

منبع :نگارندگان

>=4,43

4/35

4/38
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مدل تحلیل عاملی تأییدی دو عاملی مرتبه دوم
سنجش و برآورد متغیر پنهان مشارکت اجتماعی به مثاب متغیر وابست اصلی پژوهش براسا
اجتماعی و اعتماد اجتماعی بهمثاب دو مقیا
مختل

پنهان و براسا

دو شاخص توانمندی

بیست و دو متغیر مشداهدهشدد متشدکل از گویدههدای

که در قسمت قبل برآورد و اندازهگیری شدند ،در محیط  AmosGraphicsتدوین شد .شکل  1این مدل را که

یک مدل تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم با سده عامدل اسدت ،همدراه بدا برآوردهدای غیراسدتاندارد ضدرای

مسدیر و

واریانسهای متغیرهای پنهان نشان میدهد .همانگونه که در شکل دیده میشود ،واریانسهای متغیرهای پنهان خطدا و
نیز متغیرهای پنهان اصلی در هم موارد مقادیر مثبت هستند که خود دلیلی بر اعتبار مدل است.
همانطور که در شکل  1نشان داده شده است ،تمامی ضرای
دربار بارهای عاملی متغیرهای مشاهدهشد زیرمقیا

مسیر مقادیر زیادی را نشان میدهندد کده شدد

اعتماد اجتماعی بیش از توانمندی اجتماعی است .ضری

آن
تدأثیر

به دست آمده بین مشارکت اجتماعی و هرکددام از دو مؤلفد بررسدیشدده عبدار اندد از :اعتمداد اجتمداعی ( )4/61و
توانمندی اجتماعی ()4/14؛ همچنین نتایج برآوردهای خطای استاندارد ،نسبتهدای بحراندی و سدطوح معنداداری نیدز
نشان میدهد تمامی این برآوردها در سطح اطمینان  33درصد معنادارند .شاخصهای برازش مدل نهایی بهدسدتآمدده
همراه با مقادیر معیار پیشنهادی برای ارزیابی در جدول  5آمده است که حاکی از نتایج قابل قبول است.

شکل  .2برآوردهای استاندارد ضرایب مسیر در مدل ساختاری نهایی مشارکت اجتماعی
جدول  .5آزمون مدل نهایی برآورد مشارکت اجتماعی از روی مقیاسهای توانمندی و اعتماد اجتماعی
شاخص

معیار مطلوب

مقدار گزارششده

X2/df

 1و کمتر

1/81

RMR

کمتر از 4/48

4/411

GFI

 4/ 3و بیشتر

4/31

AGFI

 4/3و بیشتر

4/31
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NFI

 4/3و بیشتر

4/36

NNFI

 4/3و بیشتر

4/31

IFI

 4/3و بیشتر

4/33

CFI

 4/3و بیشتر

4/35

RMSEA

کمتر از 4/48

4/461

منب  :قاسمی 1183 ،و یافتههای پژوهش
جدول  4ضرای

رگرسیونی اسدتاندارد (اثرهدای مسدتقیم ،غیرمسدتقیم و کدل) متغیرهدای نهدایی مشداهدهشدده و

زیرمقیا های بهدستآمده بر متغیر وابست پنهان اصلی را نشان میدهد .نتایج جدول  4نشان میدهد بیشترین اثرهدای
غیرمستقیم بر مشارکت اجتماعی به متغیرهای مشاهدهشد ( q1کنش جمعی)( q11 ،کنترل)( q14 ،پیوندد اجتمداعی)،
( q18اعتماد بین شخصی)( q14 ،صداقت) ،و درمقابل کمترین آنها به ترتی

به متغیرهای ( q1همکاری)( q6 ،تعهد)

و ( q11سهیمکردن) مربوط است .با توجه به این ضرای  ،کمترین میزان تأثیر به توانمندی اجتماعی و بیشترین تأثیرها
نیز به مقیا

اعتماد اجتماعی مربوط است.
جدول  .4اثرهای کلی (مستقیم و غیرمستقیم) متغیرهای مشاهدهشده و زیرمقیاسها بر مقیاس مشارکت اجتماعی
مشارکت اجتماعی

اعتماد اجتماعی

توانمندی اجتماعی

زیرمقیاسها
اعتماد اجتماعی

4/638

-

-

مشارکت اجتماعی

4/143

-

-

q1

4/314

-

4/845

q2

4/348

-

4/611

q3

4/866

-

4/614

q4

4/815

-

4/614

q5

4/115

-

4/441

q6

4/131

-

4/466

6q

4/156

-

4/415

8q

4/361

-

4/641

3q

4/888

-

4/651

14q

4/864

-

4/134

11q

4/384

-

4/631

11q

4/341

-

4/644

11q

4/616

-

4/485

15q

4/313

-

4/631

4q1

4/311

4/854

-

1q1

4/341

4/133

-

6q1

4/881

4/111

-

8q1

4/341

4/631

-

3q1

4/114

4/614

-

14q

4/315

4/164

-

11q

4/863

4/611

-

11q

4/445

4/114

-
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نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف «بررسی ابعاد مشارکت اجتمداعی در توسدع ندواحی روسدتایی ،نمونده :منداطق روسدتایی
شهرستان فریدونشهر» در قال

مدل معادال

ساختاری انجام شد .مشارکت اجتماعی با تعری

دو مؤلف توانمنددی و

اعتماد اجتماعی بهمثاب مقیا هایی برای مشارکت اجتماعی در نظر گرفته و دادههای مربوط به آن به کمک پرسشنامه
جم آوری شد و روایی همگرا ( )AVEو پایایی ترکیبی ( )CRآن نیز به دست آمد .در ادامه بدا بدهکدارگیری رویکدرد
مدل سازی معادال

ساختاری در قال

متغیرهای مشاهدهشده در مقیا

وابست اصلی مشارکت اجتماعی در قال

متغیر پنهان اصلی تعری

مرتبه اول برای اندازهگیری و اعتبارسنجی دو مقیا

توانمندی اجتماعی و اعتماد اجتماعی و متغیر

شدند .دو مدل تحلیل عاملی تأییددی یدک عداملی

و یک مدل سه عاملی مرتبه دوم برای تحلیل مشدارکت اجتمداعی

و معرفهای مربوط به آن تدوین و اجرا شدند .عالوه بر اعتبار کلی سه مددل براسدا
برازش ،ضرای

اندواع مختلد

شداخصهدای

رگرسیونی غیراسدتاندارد و اسدتاندارد همگدی مثبدت و معندادار بدرآورد شددند .درنهایدت توانمنددی

اجتماعی به میزان  4/14و اعتماد اجتماعی به میزان  4/61بر مشارکت اجتماعی تأثیر داشت؛ یعنی هرچه اعتمداد بیشدتر
باشد ،مشارکت روستاییان افزایش مییابد.
یافتههای پژوهش با پژوهشهای رستمعلیزاده و همکاران ( ،)1134افراخته و همکداران ( )1131و پوتندام ()1331
همسو و همجهت است .همانگونه که صاح نظرانی چون پانتام ،1اینگلهار  ،1گیدنز 1و افه 5تأکید کدردهاندد ،اعتمداد
اجتماعی بنیاد هرگونه همکاری و مشارکت را تشکیل میدهد؛ فزونی آن باعدث مشدارکت بیشدتر و کمبدود آن باعدث
مشارکت کمتر میشود .خرو از حوز خصوصی و ورود افراد به عرص عمومی موج
و اقدام به کنش مشارکتی و کنش جمعی و حل مشکال

گذر از بعضی مناف شخصی

و فهم متقابل میشود .کنش مشارکتی نیازمند وجدود اعتمداد

و احترام به ارزش میشود و هرگونه امیدواری و تابآوری جمعی و فردی را به دنبال دارد.
پیشنهادها
 .1افزایش تابآوری روستایی و تعهد در جهت افزایش مشارکت روستاییان؛
 .1تشکیل انجمنها ،گروهها و کانونهای کوچک در سدطح روسدتاها بدهمثابد یکدی از راههدای اعتمداد در بدین
روستاییان و خدما رسانی به آنها که روند توسعه را سرعت میبخشد؛
 .1توانمندسازی روستاییان از طریق ایجاد صداقت و اعتماد بین فردی و افزایش آن در بین روستاییان؛
 .5همکاری روستاییان در مسائل و مشکال

روستا و نهادینهکردن مشارکت در روستاییان؛

 .4جامعهنگرشدن برنامههای توسع روستایی در جهت افزایش مشارکت.

1. Pantam
2. Inglehart
3. Giddens
4. Effe
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