فصلنامهی مطالعات توسعهی اجتماعی -فرهنگی ،دورهی سوم ،شمارهی ،4بهار  ،44صفحات 42-52
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چکیده
امروزه مشارکت یکی از عناصر مهم توسعهی پایدار به شمار میرود و مدیران و برنامهه ریهنان توانمنهد
شهری ،همواره سعی میکنند تا با جلب مشارکت مردمی بهه اههداخ دهود در زمینههی اجهرای طهر هها و
برنامهها به بهترین نحو ،نائل آیند .در این راستا ،مقالهی حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت مهرد در
امور دیریه به ویژه وقف پردادته است .روش تحقیق در این پژوهش ،روش پیمایشی بوده و حجهم نمونهه
 6نفر از شهروندان کاشانی 3سال به باال را شامل می شود کهه بهه شهیوهی نمونهه گیهری سههمیهای در
ناحیههای تعیین شده ،مورد بررسی قرار گرفته اند .ابنار سنجش پرسشنامهه بهوده و بهرای ادهذ روایهی ،از
ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است .یافتهههای پهژوهش راب ههی معنهادار و مسهتقیم بهین متریارههای
دینداری ،عدالتدواهی ،انسجا اجتماعی ،اعتماداجتماعی ،تعلق و تعههد اجتمهاعی بها مشهارکت در امهور
دیریه و وقف را نشان دادهاند .به این معنی که هر چه آن عوامل در بین مرد قوی تر باشند ،مشارکت مرد
در نیکوکاری و به طور داص وقف نین بیشتر میشود .هم چنهین ضهرایب رگرسهیون چنهد متریاهره نشهان
میدهد که از میان عوامل شنادته شده ،عاملمعنوی باضریب بتای(  ،)1/ 0روحیه عدالتدواهی با ضهریب
بتای(  )1/ 1و انسجا اجتماعی با ضریب بتای( 0 ،)1/ 06درصد از واریانس نیکوکاری را تبیین میکننهد
به طوریکه متریار عدالت دواهی ،بیشترین نقش را در تبیین نیکوکاری دارد.
واژههای کلیددی :مشهارکت در امهور دیریهه ،وقهف ،دینهداری ،عهدالتدهواهی ،ههمبسهتیی اجتمهاعی،
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مقدمه
در جهان امروز مشارکت گستردهی مرد در تمامی فعالیتهای سیاسی ،اجتمهاعی ،فرهنیهی و
اقتصادی یکی از ملنومات دستیابی به توسهعهی پایهدار بههشهمارمیرود (رحیمهی و ینددواسهتی،
: 1

) به این معنا که داشتن برنامهی مناسب و منابع کهافی گرچهه از نیازههای رسهیدن بهه

توسعهی پایدار است ،همهی آنها بدون وجود یک عن قوی و مشارکت فراگیهر آحهاد جامعهه در
پیشبرد برنامه های توسعه ،توفیق آن جامعه را در نیل به اهداخ طراحی شده با چهالشههای جهدی
مواجه میسازد .بنابراین ،مشارکت از مباحث اساسی توسعه است که زمینهی رشهد و تعهالی آن از
فرهنگ هر اجتماع برمیدیند (صحرانورد و اسدی.)63 : 1 ،
هرجامعهای متناسب با نظا فرهنیی دود ،نوع ویژهای ازمشارکت مردمی را داراست .بهر ایهن
مبنا در جامعهی ایران ،غالب اشکال مشارکتهای مهرد در بافهت و سهادتار ارزش ههای مهذهبی
صورتگرفته است و اصیلترین احساسات ،عواطف و دواستههای ایرانیهان ریشهه در باورهها و
ارزشهای مذهبی دارد (مسجدجامعی00 ،

:

) .مشارکت و یاریگهری در فرهنهگ ایرانهی و

اسالمی با تأکید بر جنبههای روانی و معنوی و رشد شخصیت باعث پیهدایش و آفهرینش دانهش و
آگاهی شده است و در از بین بردن دشواریها و گشودن مرزههای بسهته بهه راهههای تهازه کمهک
مینماید (آغاز.) 0 : 3 ،
با نیاهی گذرا به منابع اسالمی نین درمییابیم ،اعمالی که از نظر اسال نیک شهمرده شهدهانهد،
اعمالی هستند که دیردواهی و دییر دواهی در آن بروز و ظهور دارد و به نوعی منفعهت دییهران
در آن نهفته است.
است .وقف از انواع اموردیریه و داوطلبانه است که برای بردوردار کردن دییران از اموالِ شخصیِ
توانمندان که درحقیقت ،نوعی تعدیل ثروت و توزیع درآمد است ،به وجود آمدهاست (ناصهحی و
شادپی .) 03 : 30 ،در این راستا ،وقف می تواند در همراهی مرد با فرایند توسعه نقش مهمی را
ایفا کند .چرا که قادر است توده هایی فاقد بهرهمندی از درآمدهای جامعه را با یک توزیهع مجهدد
داوطلبانه ی درآمد ،بهره مند سازد و فرصت و قدرت اندیشیدن ،درک منافع بلند مدت جامعه و در
نتیجه هم سویی با برنامههای توسعه را در آنها ایجاد کند (صحرانورد و اسدی.)631 : 1 ،
عالوه بر این ،شهر کاشان با پیشینهی تاریخی و اجتماعی هفت هنار ساله ،مهد کهنترین تمدن
بشری دانسته میشود (قرائتی .)3 : 33 ،این شهر به دلیل وجود امهاکن و مجموعههههای عظهیم
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مذهبی و فرهنیی همچون زیارتگاهها ،مساجد ،حسینیههها و تکایهای متعهدد ،از ارادت دیرینهه و
دالصانه ی مردمان آن به دین اسال و مذهب تشیع حکایت میکند .سابقهی مدنیت و رواج علم و
هنر و صنعت ،این شهر را در ادوار مختلف تاریخی در زمرهی شهرهای آباد قهرار داده و مفاسهدی
چون دزدی ،راه زنی ،قتل و غارت ،کشمکشهای قبیلهای و طایفهای ،دسهته بنهدیههای نهژادی و
زبانی ،جهل عمومی و بیسوادی و دییر معایبی که ممکن بود در دییر شهرها یافت شود در تاریخ
کاشان کمتر بهچشم میدورد (همان .)33 :بنابراین از یک سو ،با توجه به ویژگی های شهر کاشان
به لحاظ تاریخی و مذهبی و از سوی دییر ،از آنجا که مشارکت مرد در امور دیریهه و بهه طهور
داص وقف ،تابعی از عوامل متعدد اجتماعی و فرهنیی است ،بررسی عوامل مهؤثر بهر مشهارکت
مرد در امور دیریه و وقف ،ضرورت داصی پیدا میکند که پژوهش حاضر قصد دارد تا با تحلیل
وضعیت مشارکت مرد در امور دیریه و وقف بردی از مهمترین عوامل اجتماعی و فرهنیی مؤثر
بر امور دیریه را در شهر کاشان مورد بررسی و کنکاش قرار دهد.
پیشینهی تحقیق
در راب ه با نیکوکاری و اقسا آن به ویژه وقف ،تحقیقات بسیاری صورت گرفتهاست ،لیکن در
زمینهی عوامل تأثیرگذار بر امر نیکوکاری تا کنون تحقیق جهامعی صهورت نیرفتهه اسهت .در ایهن
ارتبههاط ،پههژوهش «تبیههین وضههعیت یکوکههاری در بههین شهههروندان کاشههانی» توسههگ گنجههی و
الماسیبیدگلی(  ) 1بیانیر این است کهه میهانیین نیکوکهاری در بهین شههروندان ،بهاالتر از حهد
متوسگ است و با متریارهایی چونمشارکتاجتماعی ،عدالتیرایی و شبکهی روابگ اجتماعی راب هی
هیجانات و احساسات دوشایند به ویژه احساس شادی و نشاط در بین شهروندان هستیم(گنجی و
الماسی بیدگلی.)1 0 : 1 ،
از سویدییر ،پژوهشی با عنوان«تأثیر مینان پایبندی مرد به ارزشها بر مشارکت آنها
دراموردیریه» توسگ نیازی ،گنجی و عسکری(  ) 1نشان داده است بین عمل به ارزشها و
هنجارها به ویژه ارزشها و هنجارهای اجتماعی و فرهنیی از سوی مرد با مشارکت پاسخگویان
در امور دیریه و عا المنفعه راب هی مستقیم وجود دارد .به عبارت دییر ،پاسخگویانی که معتقدند
مرد به ارزشهای اجتماعی و فرهنیی در جامعه بیشتر پایبندند ،مشارکت آنها در اموردیریه
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بیش از کسانی است که چنین اعتقادی ندارند (نیازی و دییران .)10 : 1 ،به این معنی که
احساس مثبت و دوشایند نسبت به جامعه باعث عمل توأ با نیکوکاری توسگ جامعه میشود.
سارا بریتو و همکاران(  ) 1در م العهی دود با عنوان «ترس زنان از جنایت»که رفتار 6
نفر از  1استانِ کانادا را مورد م العه قرار دادهاند ،نشان میدهند که زنان بیشتر ازمردان از جر و
جنایت واهمه دارند و عواقب ارتکاب جر در روحیهی آنان دیلی بیشتر از مردان است .این
ترس در زنان اغلب به تحریک رفتارهای دوب و نوع دوستانه و داوطلبانه منجر میشود و
همچنین ،باعث صرخ زمان و هنینههای بسیاری از جانب آنان در سازمانهای دیریه و داوطلبانه
میگردد .نویسندگان در این پژوهش داطر نشان کرده اند که این مسأله با جنسیت بسیار مرتبگ
بوده و مشاهده شدهاست که در زنان رفتارهای نوع دوستانه بیشتر از مردان است (بریتو،

: 1

.)3 3
جکسون و همکاران ( ) 110نین در پژوهشی تحت عنوان کمکهای داوطلبانه و دیریه :آیا
مذهب و روابگ اجتماعی موجب ارتقای رفتارهای داوطلبانه میشود؟ به بررسی تأثیر مذهب در
مینان رفتارهای داوطلبانه در بین مرد هند پردادتهاند .در این م العه  311شهروند هندی شرکت
داشتهاند .نویسندگان با این بررسی به این نتیجه رسیدهاند که گروههای مذهبی و مخصوصاً
گروههایی که با کلیسا مشارکت دارند ،در امور داوطلبانه و بشردوستانه بیشتر از افراد غیر مذهبی
شرکت میکنند (جکسون و همکاران.)01 : 110 ،
وانگ وگرادی ( ،) 113پژوهشی تحت عنوان «بررسی روابگ میان کنش داوطلبانه ،سرمایهی
اجتماعی وکمکهای دیریه انجا دادهاند .این پژوهش از دادههای ایاالت متحده آمریکا ،و بررسی
پژوهش نشان میدهد که اعتماد اجتماعی حاصل پل زدن میان شبکههای اجتماعی و مشارکت
مدنی در دو گروه مذهبی و غیر مذهبی است .فعالیتهای داوطلبانه و سرمایهی اقتصادی تأثیر
مهمی بر کمکهای این دو گروه مذهبی و غیرمذهبی دارد و در نهایت کسانی که مذهبی هستند،
بیشتر به طرخ این کمکها میروند .همچنین ،م العهای توسگ برگر( ،) 116تحت عنوان «تأثیر
مذهب روی فعالیتهای دیریه در کانادا» انجا شدهاست .این م العه رفتارهای داوطلبانه و
بشردوستانه از سوی جمعیتهای مختلف مذهبی را با هم مقایسه و سپس به بازدورد این رفتارها

Beritto,S
Jackson
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در مذاهب مختلف اشاره میکند .یافتههای تحقیق تأثیر تعلقات و باورهای مذهبی را در گسترش
فعالیتهای دیریه و داوطلبانه تأیید میکند (وانگ و گرادی: 113 ،

).

با توجه به پژوهشهای انجا شده در زمینهی وقف و بهطورکلی کمکهای دیریه و داوطلبانه
که در این بخش به بردی از آنها اشاره شد ،میتوان گفت که این مقاالت به تبیین کلی وضعیت
نیکوکاری پردادتهاند .هم چنین ،مقاالتی توسگ نویسندگان دارجی در زمینهی اقدامات داوطلبانه
انجا شده که در اکثر این مقاالت تنها به عامل مذهب به عنوان عامل تأثیرگذار برمشارکت در امور
دیریه به ویژه وقف اشاره شدهاست .بنابراین ،پژوهش حاضر قصد دارد تا عوامل مختلف و متعدد
اجتماعی و فرهنیی را که می توانند در مینان مشارکت افراد در امور دیریه و وقف تأثیرگذار
باشند ،را شناسایی کرده و مورد بررسی قرار دهد.
چشم انداز نظری
قرآن کریم در باب گذرا بودن زندگی این جهانی ،رفتار مسؤوالنهی انسان مسلمان در آباد
سادتن دنیا و به سامان آوردن بینظمیها و کاستیها و زندگی جاودان در جهان آتی میفرماید:
انسانهای نیکوکار که دلها (و یا به عبارتی همان عقلها و اندیشههایشان) را از بدیهاحفظ
میکنند( ،متّقین یا) پرهینگاران هستند و در معرفی پرهینگاران اینگونه میفرماید« :آن کسانی که
به غیب ایمان دارند و نماز به پای میدارند و از هرچه روزی ایشان کردیم (به فقیران و
درماندگان) انفاق مینمایند» (بقره .) /بنابراین ،کوشش برای رفع گرفتاریها و مصائب دییران نه
تنها وظیفهی هر فردی است ،بلکه از بهترین و عالیترین لذتهای حیات به شمار میآید.
عقاید ،ارزشها ،فرهنگ و آداب و رسو آن جامعه است .از این رو ،یکی از جلوهها و نمودهای
مشارکت اجتماعی و فعالیتهای دیریه در فرهنگ اسالمی ،سنت وقف است (صدیقی ارفعی و
دییران .)6 3 : 1 ،مشارکت مرد در امور دیریه و به دصوص وقف را میتوان به نوعی،
کارآفرینی اجتماعی نامید .دمیرمایهی این کارآفرینی اجتماعی ،اقدا داوطلبانه و نوآورانه با تلفیقی
از دیردواهی است .این نوع ازکارآفرینان با انیینههای نوع دوستانه و نیکوکارانه در راستای
ددمت به دییران ،نوعی رضایت درونی حاصل می کنند و از حل مشکالت مرد و مشارکت در
ددمت به همنوعان ،احساس شور و شعف مینمایند (آلورد  .) 6 : 113 ،بنابراین ،انسان امروز
Alvord
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با همهی فرهنگها و بینشهای گوناگون دویش ،وقف و بنیادهای وقفی و دیریه را پدیدهای
سودمند و در مسیر رشد و تعالی تمدن انسانی و توسعهی همه جانبهی جامعه میشناسد و دریافته
است که وقف و سایر امور داوطلبانه میتواند کارساز و سودمند باشد و در رشد و توسعهی جامعه
مؤثر افتد.
همانگونه که گذشت ،مشارکت در اموردیریه و وقف عبارت است از :شرکت آگاهانه،
داوطلبانه و مؤثر مرد در امور دیریهی روستا ،شهر و یا کشور دود به منظور رفع نیازهای سایر
افراد یا رفع کاستیهای موجود در جامعه.
از آنجایی که مشارکت در امور دیریه و به طور داص وقف ،تابعی از عوامل متعدد اجتماعی
و فرهنیی است ،در این بخش بردی از این عوامل اجتماعی و فرهنیی مؤثر بر فرهنگ مشارکت
در امور دیریه و وقف معرفی گردیدهاست.
شواهد نظری و تجربی نشانمیدهند ،کنشهای دیردواهانهی انسانها تا حدود زیادی ریشه
در باورها و اعتقادات شهروندان دارد و باورهای فرهنیی و اجتماعی در گرایشهای نوع دوستی و
رفتارهای داوطلبانه و نیکوکارانهی شهروندان مؤثر است .برگر 0معتقد است شهروندانِ با اعتقادات
مذهبی قوی در مقایسه با سایرین ،مشارکت بیشتری در فعالیتهای دیریه و کمک به قشرهای
آسیبپذیر و نیازمند داشتهاند (برگر : 116،

).

همچنین وانگ و گرادی بر این باورند که باورهای مذهبی از عوامل تعیین کنندهی کنشهای
داوطلبانه و افنایش کمکهای دیریه و بشردوستانه است .شهروندان معتقد به باورهای مذهبی
تمایل بیشتری دارند تا کمکهای دیریه شان را در ادتیار قشرهای آسیبپذیر و معلوالن قرار
عالوه بر این ،سالمون در یک بررسی ت بیقی ،معتقد است که مکتب اسال نسبت به بسیاری از
مکاتب دینی دییر ،اهمیت زیادی به فعالیتهای نوع دوستی و دیریه میدهد(سالمون .)6 : 110 ،
بر این اساس به نظر میرسد بتوان گفت شهروندانی که به باورهای مذهبی بیشتر معتقد هستند،
تمایل بیشتری دارند تا در امور دیردواهانه و داوطلبانه و دگردواهانه شرکت کنند .از سوی دییر
در قرآن کریم به طور مکرر به آیاتی برمیدوریم که بر مسألهی نیکوکاری و احسان و کمک به
فقرا و مستمندان و دستییری مظلومان و  ...تأکید مینماید .وقف نین یکی از حسنات مؤکد و از
1

Berger
Wang and Graddy
3
Salamon
2

] [ Downloaded from journals.sabz.ac.ir on 2022-08-09

دهند (وانگ و گرادی .) 1 : 113 ،

مشارکت در امور خیریه و وقف ،پیش درآمدی بر توسعهی پایدار03....................................................

باقیات و صالحات است که مورد تأکید آیین اسال است .لذا ایجاد و بسگ قسگ و عدل ،تعدیل
ثروتهای عمومی ،کمک به در راه ماندگان و محرومین مادی و معنوی ،یکی از شیوههای گسترش
عدالت اجتماعی است (شکاری .)03 : 1 ،امروزه برقراری عدالت اجتماعی و کاهش فواصل
طبقاتی ،رشد ثروت عمومی و تعدیل اقتصادی ،رفاه همیانی و تعاون اجتماعی ،جلوگیری از تکاثر
ثروت در دست عدهای معدود ،از طریق امور دیریه و وقف امکانپذیر است .افراد و واقفین تمایل
دارند با شرکت در اموردیریه و وقف ،درآمد را مجدداً در بین اعضای جامعه به نفع قشرهای کم
درآمد توزیع کنند .این نیات از رهیذر تأثیر در دو زمینه جامعه را به سمت توازن اجتماعی هدایت
میکند اثر درونی آن بر انسان دیار در کمک به تنکیهی نفس و زدودن تعالقات مادی و روحیهی
مالاندوزی است و اثر بیرونی آن در کمک به کاهش فقر و محرومیتها و جلوگیری از ادتالفات
شدید طبقاتی است که به طبع آن از طریق گسترش عدالتاجتماعی ،اسباب تألیف قلوب انسانها
نسبت به یکدییر را فراهم میکند (سلیمی فر.)3 : 01 ،
عالوه بر این ،تلقی برابرگرایانه و مساوات طلبانه داص دوران مدرنیته است .متجددان بر
دالخ قدما اصل را به برابری طبیعی همه انسانها قرار دادهاند و تفاوتهای ظاهری ،نژادی،
قومی ،قبیلهای و تعلقات اجتماعی ،طبقه ،گروه و صنف را وابسته به بحث عدالت ندانستهاند و به
طور کلی تصور سلسله مراتبی و ارگانیک از جامعه را رد کردهاند .از منظر اندیشمندان مدرن همه
انسانها از یک سلسله حقوق طبیعی یا ف ری مانند حق حیات ،حق مالکیت ،حق آزادی و شیوهی
زندگی و  ...بردوردارند که حتی مقد بر ورود آنها به جامعه است (کارکنان نصرآبادی و دییران،
 .)303 : 1در این راستا ،جان راولن در راب ه با عدالت اجتماعی از دو اصل نا میبرد این دو
برابر داشته باشد که با نظا مشابه آزادی برای همیان منافاتی نداشته باشد و نین نابرابریهای
اقتصادی و اجتماعی باید چنان سامان یابند که هر دوی آنها بیشترین نفع را برای محرو ترین
افراد داشته باشد و به مناصب و مشاغلی متصل باشند که شرایگ منصفانه و برابر از نظر فرصت را
به روی همه گشوده باشند (هنار جریبی .)01 : 11 ،در مجموع راب ه بین برابری و نابرابری در
عرصهی اجتماعی بسیار حائن اهمیت است .نابرابری اجتماعی از جمله واقعیتهای اجتماعی در
زندگی انسانها در طول قرنهای متمادی است و برابری اجتماعی داللت بر ارزشها و
م لوبیتهای انسانی دارد که به منظور تحقق آن تالشهای بسیاری صورت گرفته است.
JohnRawls

1
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عالوه بر مباحث فوق در این م العه ،اعتماد اجتماعی ،انسجا اجتماعی و نین تعهد و تعلق
اجتماعی به عنوان مهمترین مؤلفههای سرمایهی اجتماعی مورد توجه قرارگرفتهاند.از دیدگاه
بسیاری از دانشمندان رویکرد سادتی-کارکردی ،انسجا اجتماعی پایهی نظم اجتماعی را تشکیل
داده است و گسترش زمینههای وفاق و همبستیی ،موجبات فعالیت و مشارکت گستردهی افراد
جامعه را فراهم میآورد .امیل دورکیم از برجستهترین نظریهپردازان مبحث انسجا اجتماعی است
(دورکیم .) 0 : 61 ،دورکیم ،به نقش همبستیی اجتماعی در گسترش و تقویت ارتباطات
اجتماعی اشاره کرده و معتقد است هرجا همبستیی اجتماعی نیرومند باشد عامل نیرومندی در
نندیک کردن افراد به هم دواهد بود و باعث تشدید تماسهای آنان و بیشترکردن فرصتهای
ارتباطشان با یکدییر دواهد شد .به عبارت دییر هر چه اعضای یک جامعه همبستهتر باشند،
روابگ گوناگون دود را با یکدییر یا در حالت دسته جمعی با گروه بیشتر حفظ میکنند
(آبراهامن61 ،

 .) 16 :با توجه به این رویکرد ،مینان انسجا اجتماعی موجود در بین افراد یک

جامعه می تواند در مینان مشارکت آنان در امور دیریه به ویژه وقف تأثیر گذار باشد .چرا که اگر
حس همدلی و یکی بودن در بین مرد قوی باشد ،آنان بیشتر تمایل دارند تا برای رفع مشکالت
یکدییر در امور دیریه و داوطلبانه به ویژه وقف ،شرکت کرده و به حل مشکالت جامعه کمک
نمایند.
در بُعد اعتماد اجتماعی نین ،فوکویاما معتقد است که کاهش س ح تعهدات اجتماعی ،پایین
آمدن مینان مشارکتهای اجتماعی و افنایش آسیب های اجتماعی ،معلول کاهش س ح سرمایهی
اجتماعی است که در پی آن کاهش س ح اعتماد اجتماعی مرد نسبت به یکدییر را به دنبال دارد
است اعتماد به یکدییر ،از عوامل مؤثر بر مینان مشارکت محسوب میشود (یندان پناه و
صمدیان: 30 ،

) .نیوتن اعتماد را این باور در فرد تعریف میکند که دییران ،در بدترین

شرایگ ،آگاهانه و عامدانه آسیبی به او نمیرسانند و در بهترین شرایگ ،به نفع او عمل میکنند .با
اعتماد ،روابگ اجتماعی محکم و صلح آمین حفظ میشود ،که این ها به نوبهی دود ،پایه و اساس
رفتارهای جمعی و همکاریهای سازنده است (علیپور و دییران1 : 33 ،

به نقل از نیوتن،

 .) 11 : 1امروزه بیشترین توافق در این زمینه وجود دارد که اعتماد مؤلفهای ضروری در انواع
روابگ اجتماعی است .از این رو اعتماد را میتوان یکی از عناصر مهم و حیاتی در امر مشارکت
تلقی کرد .اعتماد افراد به هم ،اعتماد افراد به نهادها و دولت و به عکس ،یعنی اعتماد دولت به
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شهروندان ،سبب توسعه و تعمیق مشارکتهای اجتماعی میشود .اهمیت اعتماد اجتماعی از آن
جهت مورد توجه است که این متریار با بسیاری از متریارهای موجود در جامعهی مدنی از جمله
مشارکت دارای همبستیی است .مشارکت اجتماعی و عضویت داوطلبانه در سازمانهای غیر
دولتی و انجمنهای داوطلبانه از جمله پیامدهایی هستند که میتوان انتظار داشت در شرایگ وجود
اعتماد اجتماعی باال ،زمینهی مناسبتری برای تحقق پیدا میکنند (علیپور و دییران1 : 33 ،
و

).
همانطور که اشاره شد ،در این م العه ،عنصر تعلق و تعهد اجتماعی نین از مؤلفههای مفهو

سرمایهی اجتماعی محسوب میشوند .کلمن ( ) 133از «احساس تعهد» و «اعتماد» به عنوان دو
عنصر اصلی مفهو سرمایهی اجتماعی یاد میکند .از نظر کلمن ،سرمایهی اجتماعی منبعی است که
میتواند س ح روابگ فردی را به س ح روابگ اجتماعی ارتقا دهد .او از اعتماد ،ادتیار ،تعهدات و
انتظارات و هنجارها به عنوان عناصر سرمایهی اجتماعی یاد میکند (وحیدا و دییران.)63 : 3 ،
بر این اساس ،شهروند در قبال برپاشدن عدالت در شهرش ،مسؤولیت و وظایفی را بر عهده دارد
که دود را متعهد به انجا آن وظایف میداند .این احساس تعهد در فرد باعث ارتقای روابگ فردی
شهروند به س ح روابگ اجتماعی میشود و حضور او در عرصههای اجتماعی و مشارکت اجتماعی
را گسترس میدهد.
رابرت پانتا نین به تبع کلمن ،سرمایهی اجتماعی را به عنوان سازمانی اجتماعی میداند که
مشتمل بر شبکهای از روابگ و تعامالت توأ با آگاهی و اعتماد اجتماعی است (گنجی و دییران،
 .) 1 : 31تأکید پانتا بر «احساس تعلق» و «تعامالت اجتماعی» به عنوان دو عنصر اصلی دییر
اعتبار جامعه میداند که از طریق اعتماد سازی ،مرد را به تعلقات اجتماعی برای رسیدن به اهداخ
مشخص ترغیب میکند .پانتا عناصر اساسی سرمایهی اجتماعی را احساس تعلق و تعامالت
اجتماعی میداند (گنجی و دییران .) 1 : 31 ،با توجه به این رویکرد ،احساس تعلق اجتماعی
در شهروندان نوعی سرمایهی اجتماعی محسوب میشود و در صورتی که این احساس تعلق در
بین شهروندان قوی باشد ،باعث میشود تا شهروندان برای توسعه و پیشرفت شهرشان ،در
سازمانها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی ،به صورت داوطلبانه در حد توان دود مشارکت نمایند.
بنابراین ،نیکوکاری به عنوان یک رفتار اجتماعی م لوب یکی از مؤلفهها و عناصر مهم نظا
فرهنیی هر جامعه میباشد که در دین اسال نین به آن توجه زیادی شدهاست .بر این مبنا ،لنو
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توجه و م العهی آن قابل تأمل است .هر جامعهای برای تسهیل مسیر توسعهی اجتماعی و فرهنیی
دود باید عناصر و مؤلفههای تأثیرگذار دود را بیابد تا با تقویت آن در جامعه بتواند به اهداخ
مشخص نظا اجتماعی دود دست یابد .بنابراین ،بیان اثرگذاری و نتایج مثبت نیکوکاری در جامعه
به افنایش و ترویج این عمل در جامعه میانجامد .انسانها با درک این نکته که نیکوکاری چه
بازدوردی برای جامعه به طور عا و دودشان بهطور داص دارد ،به انجا این عمل ترغیب
میگردند (گنجی و الماسی بیدگلی: 1 ،

 .)1از سوی دییر ،مسؤوالن نین با توجه به شنادت

زمینهیها و عوامل اثرگذار بر گسترش و ترویج نیکوکاری ،میتوانند برنامهرینیهای مناسبی را بر
مبنای این تحقیق به طور داص و تحقیقات دییر به طورعا  ،صورت دهند .بر اساس رویکردهای
نظری و نتایج پژوهشهای محققین ،فرضیههای تحقیق به شر زیر م ر شده است:
 .هرچه مینان دینداری افراد افنایش یابد ،مینان مشارکت آنها دراموردیریه و وقف نین افنایش
مییابد.
 .هرچه افراد یک جامعه عدالت دواه تر باشند ،در امور دیریه و وقف بیشتر مشارکت میکنند.
 .هرچه افراد یک جامعه با هم منسجم تر باشند ،مینان شرکت آنها در امور دیریه و وقف نین
بیشتر میشود.
 .3بین مینان اعتماد اجتماعی افراد و مینان مشارکت آنان در امور دیریه و وقف راب ه وجود
دارد.
 .0بین مینان تعلق اجتماعی افراد و مینان مشارکت آنان در امور دیریه و وقف راب ه وجود دارد.
 .6بین مینان تعهد اجتماعی افراد و مینان مشارکت آنان در امور دیریه و وقف راب ه وجود دارد.

این پژوهش با روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه انجا گرفته است که بر اساس
آمار موجود در مرکن آمار ایران در سال 30

در حدود  00 00نفر اسهت .بها اسهتفاده از فرمهول

نمونهگیری کوکران ،تعداد حجم نمونه در پژوهش حاضر  6نفر و روش توزیع پرسهشنامهه بهه
صورت سهمیهای است .بر این اساس شهر کاشان به شش من قه تقسیم شده و پرسشنامهههها بهه
تعداد مساوی بین هر شش من قه پخش شده است.
اعتبار پژوهش حاضر از نوع اعتبار صوری است .بدین صورت که پرسشنامه پهس از تهدوین
در ادتیار متخصصان و استادان جامعه شناسی قرار گرفت و نکات اصالحی آنهها در پرسهشنامهه
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منظور شده و اعتبار سؤاالت پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفتهاست .روایی نین که به بررسی قابلیت
تکرار پذیری ابنار تحقیق میپردازد با استفاده از آلفای کرونباخ به دست آمهده اسهت .ضهرایب بهه
دست آمده بیان کنندهی مینان روایی مناسب تک تک مفاهیم تحقیق است.
جدول شمارهی یک -میزان ضریب آلفای کرونباخ
ضریب آلفا

تعداد گویه

مفاهیم
 .مشارکت در امور دیریه و وقف

1/11

6

 .دینداری

1/36

1

 .روحیه عدالتدواهی

1/06

6

 .3انسجا اجتماعی

1/61

3

 .0اعتماداجتماعی

1/0

1

 .6تعلق اجتماعی

1/30

0

 .0تعهد اجتماعی

1/0

0

یافتههای پژوهش
الف) یافته های توصیفی
از تعداد  6نفر نمونهی انتخاب شده در پژوهش حاضر0 ،

نفر ( 33/0درصهد) زن و 36

نفر ( 00/0درصد) مرد ،همچنین  60نفر ( 3/1درصد) افراد زیر دیپلم 10 ،نفر (  3درصد) دیهپلم
و فوق دیپلم 00 ،نفر ( 1/0درصد) لیسانس،
همچنین  0/درصد افراد دارای شرل آزاد/3 ،

نفر ( 3/6درصد) فوق لیسهانس و بهاالتر هسهتند.
درصد شرل دولتی 1/0 ،درصد شرل دصوصی،

نمونه  3سال و حداکثر سن  01سال است .میانیین درآمد در نمونهی انتخاب شهده هشهت صهد
هنار تومان و میانیین هنینهی دانوار در این نمونه هفت صد و نود هنار تومان است.
همان طور که از اطالعات جدول شمارهی دو برمهیآیهد ،متریارههای پهژوهش حاضهر شهامل:
مشارکت در امور دیریه ،دینداری ،روحیهی عدالت دواهی ،انسجا اجتماعی ،اعتمهاد اجتمهاعی،
تعلق اجتماعی و تعهد اجتماعی است که هر کدا از طریق گویههای داص دود سنجیده شدهاند.
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جدول شمارهی دو -توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به مفاهیم تحقیق
حداقل

حداکثر

نا متریار

میانیین

انحراخ معیار

مشارکت در امور دیریه و وقف

/00

1/30

3

دینداری

/ 3

1/31

3

روحیهی عدالتدواهی

/31

1/01

3

انسجا اجتماعی

/31

1/3

3

اعتماداجتماعی

/0

1/31

3

تعلق اجتماعی

/ 3

1/01

3

تعهد اجتماعی

/ 3

1/3

3

با توجه به جدول شمارهی دو ،میانیین مفهو مشارکت در امور دیریه ،به عنوان متریار وابسته
در این تحقیق ،در دامنهی ترییرات  /00 ،3-است که نشان دهندهی آن است مینان مشارکت در
امور دیریه در جامعهی آماری مورد م العه باالتر از حد متوسگ است .از سوی دییر اطالعات
نشان میدهند ،میانیین دینداری  ، / 3میانیین عدالتدواهی  ، /31میانیین انسجا اجتماعی
 ، /31میانیین اعتماد اجتماعی  ، /0میانیین تعلق اجتماعی  / 3و میانیین تعهد اجتماعی / 3
می باشند .مقادیر میانیین این متریارها نشان میدهد که مینان کل این مفاهیم در جامعهی آماری
مورد م العه در دامنه ترییرات  ،3-باالتر از حد متوسگ است که در بین آنها متریار تعلق
شهروندی بیشترین میانیین را به دود ادتصاص دادهاست .در بین گویههای م ر شده مرتبگ
با متریار مشارکت در امور دیریه در پرسشنامه ،گویهی «کمک به مستمندان در هنیا جمعآوری
پول» ،در راب ه با گویههای متریار دینداری ،گویهی «اعتقاد به سنت و سیرهی امامان به عنوان
پاسخگویی به ارباب رجوعان در صورتی که کارمند باشم» ،در زمینهی انسجا اجتماعی ،گویهی
«افتخار به ایرانی بودن در دارج از کشور» ،در بین گویههای اعتماد اجتماعی ،گویهی «اعتماد به
قول همکاری از جانب اطرافیان» ،در بین گویههای تعلق شهروندی ،گویهی «احترا به آداب و
رسو شهر دود» ،و باالدره در بین گویههای تعهد شهروندی ،گویهی «پردادت به موقع قبوض»
بیشترین میانیین را در بین پاسخگویان به دود ادتصاص دادهاند.
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حالّل مشکالت» ،در بین گویههای روحیهی عدالت دواهی ،گویهی «رعایت حق تقد در
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ب) یافته های تحلیلی
در این بخش ،از طریق همبستیی پیرسون راب ه متریارهای مستقل با میهنان مشهارکت در امهور
دیریه سنجیده شده است .بعد از آن به بررسی راب هی متریارهای جنس ،سن ،تحصیالت ،شهرل و
درآمد با متریار وابسته تحقیق (مشارکت در امور دیریه) پردادتهه مهیشهود .عهالوه بهر آن تحلیهل
رگرسیون نین متریارهایی که قادر به تبیین و پیش بینهی ترییهرات متریاهر مشهارکت در امهور دیریهه
هستند را معرفی دواهد کرد.
جدول شمارهی چهار -آزمون رابطهی متغیّرهای مستقل تحقیق با متغیّر وابسته
متریار
مشارکت
درامور دیریه
و وقف

دینداری

عدالتدواهی

پیرسون

1/30

1/30

معناداری

1/111

R

sig

1/111

انسجا

اعتماد

تعلق

تعهد

اجتماعی

اجتماعی

اجتماعی

اجتماعی

1/ 3

1/ 3

1/ 0
1/111

1/
1/111

1/111

1/111

اطالعات جدول شمارهی چهار نشان میدهد که بین مینان دینداری ،روحیهی عدالت دهواهی،
انسجا اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،تعلق اجتماعی و تعهد اجتمهاعی بها میهنان مشهارکت در امهور
دیریه و وقف راب ه معنادار و مستقیم وجود دارد .با این توضیح که ،شهروندان معتقد به باورههای
مذهبی ،تمایل بیشتری دارند تا کمکهای دیریههی شهان را در ادتیهار قشهرهای آسهیب پهذیر و
معلوالن قرار دهند (تأیید فرضیه شمارهی یک) .شهروندانی که روحیهی عدالت دهواهی در آنهها
هر چه اعضای جامعه ،به طور داص کاشان ،منسجمتر و همبستهتهر باشهند ،روابهگ گونهاگون
دود را با یکدییر یا درحالت دسته جمعی با گروه بیشتر حفظ میکنند و مشکالت ههمدییهر را
بهتر درک میکنند (تأیید فرضیهی شمارهی ) .هرچه مینان اعتماد شهروندان نسبت به هم بیشتهر
باشد ،تمایل بیش تری دارند تا برای رفع مشهکالت قشهرهای ضهعیف جامعهه در امهور داوطلبانهه
شرکت کنند(تأیید فرضیهی شمارهی .)3شهروندانی که نسبت به شهر محل سکونت دود احسهاس
وابستیی و تعلق بیشتری دارند در زمینهی امور دیریه نین برای رفع مشکالت شهرشان ،مشارکت

] [ Downloaded from journals.sabz.ac.ir on 2022-08-09

قویتر است ،در امور دیریه به ویژه وقف نین بیشتر مشارکت دارند (تأیید فرضیهی شمارهی ).
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بیشتری دارند (تأیید فرضیهی شمارهی .)0و باالدره ،هر چه مینان تعهد فرد نسبت به شهر محهل
سکونت دود بیشتر باشد در امور داوطلبانه نین بیشتر شرکت میکند (تأیید فرضیهی شمارهی.)6
جدول شمارهی پنج -رابطه متغیّرهای زمینهای (جنس ،سن ،تحصیالت ،شغل ،درآمد و هزینه) و مشارکت در
امور خیریه
متریارها

نوع آزمون

س ح معناداری

جنس و مشارکت در امور دیریه و وقف

آزمونt

-1/ 0

سن و مشارکت در امور دیریه و وقف

پیرسون

1/6

تحصیالت و مشارکت در امور دیریه و وقف

اسپیرمن

1/ 3

شرل و مشارکت در امور دیریه و وقف

آزمونf

1/00

درآمد و مشارکت در امور دیریه و وقف

پیرسون

1/ 0

هنینه و مشارکت در امور دیریه و وقف

پیرسون

1/10

پس از تبیین راب ه بین متریارهای مستقل و متریار وابسته و تأیید راب ه بین آنها از طریق آزمون
هم بستیی که در بخش قبهل نتهایج آن را بیهان کهردیم ،اکنهون بهه بررسهی راب هه بهین متریارههای
زمینهیای تحقیق با متریار مشارکت در امور دیریه میپردازیم .دادههای به دسهت آمهده در جهدول
شمارهی پنج نشان میدهد که راب هی معناداری بین متریار جنس و سن با متریار مشهارکت در امهور
دیریه وجود ندارد .همچنین اطالعات جدول شمارهی پنج حاکی از عد وجود راب ه بهین پاییهاه
اجتماعی افراد (تحصیالت وشرل) و پاییاه اقتصادی (درآمهد و هنینهه) آنهان بها متریاهر مشهارکت
دراموردیریه و وقف است .به عبارت دییر ،با ترییر در هریک از ایهن متریارهها ترییهری در میهنان
سواالتی که از پاسخگو پرسیده شده است بیشتر جنبهه ههنهی فهرد را در نظرگرفتهه و فهرد را در
موقعیت قرار داده است ،شاید به این دلیل باشد که فرد بهرای انجها عمهل دیردواهانهه وضهعیت
اجتماعی و اقتصادی دود را در نظر نیرفته و به داطر دغدغهای که دود در ههن داشته اسهت در
پرسشنامه اظهار کرده که اگر در موقعیت قرار گیرد آن عمل ددا پسندانه را انجا میدهد.
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تحلیل رگرسیونی
به منظور بررسی مینان تأثیر عوامل مؤثر بر مشارکت در امور دیریه از تحلیل رگرسهیونی گها
به گا استفاده شده است .بر این مبنا ،شش متریار دیهنداری ،عهدالت دهواهی ،انسهجا اجتمهاعی،
اعتماد اجتماعی ،تعلق اجتماعی و تعهد اجتماعی ،وارد معادلهی رگرسیونی گردیدنهد کهه در بهین
آنها ،سه متریار دینداری ،روحیهی عدالتدواهی و انسجا اجتماعی در معادلهه بهاقی مانهدهانهد و
سایر متریارها از معادله دارج و حذخ گردیدهاند .همهان طهور کهه جهدول شهمارهی شهش نشهان
میدهد ،سه متریار دینداری ،روحیهی عدالتدواهی و انسهجا اجتمهاعی بهه میهنان  1/ 0درصهد
ترییرات متریار مشارکت در امور دیریه و وقف را تبیین میکنند.
جدول شمارهی شش -ضرایب متغیّرهای مستقل در شکل رگرسیونی به روش گام به گام
ضرایب دا

متریار
دینداری
روحیهی
عدالتدواهی
انسجا اجتماعی

ضرایب
استاندارد

B

Std. Error

Beta

T

Sig

1/ 11

1/160

1/ 0

3/003

1/111

1/ 0

1/136

1/ 1

3/1 3

1/111

1/ 1

1/16

1/ 06

/ 00

1/11

ضریب تعیین

1/ 0

بر اساس جدول شمارهی شش مینان تأثیرگذاری مؤلفهی دینداری (  ،)1/ 0مؤلفهی روحیهی
عدالتدواهی (  )1/ 1و مؤلفهی انسجا اجتماعی ( )1/ 06است .بنهابراین بها توجهه بهه عالمهت
دینداری ،روحیهی عدالتدواهی ،انسجا اجتماعی ،مینان مشارکت در امهور دیریهه نیهن در بهین
افراد افنایش مییابد .هم چنین ،میتوان گفت مؤلفه روحیهی عدالتدواهی باالترین اثر مسهتقیم و
هم بستیی اجتماعی کمترین اثر را در بین متریرهای مستقل معنیدار در مدل رگرسیونی ،بهر متریاهر
مشارکت در امور دیریه دارد.
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ضرایب بتای به دست آمده که مثبت هستند ،مهی تهوان نتیجهه گرفهت کهه بها افهنایش مؤلفههههای
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نتیجه گیری و پیشنهادها
انسان موجودی اجتماعی است که رشد و تکامل آن در گرو زندگی جمعی ،تعاون و همکهاری
با دییر همنوعان قرار دارد.
جوامع انسانی اگرچه از نظر فرهنیی و اجتماعی بسیار متفهاوت و گونهاگون هسهتند امها نمهی
توانند بدون تعاون ،همیاری و مشارکت افراد جامعه به حیات دود ادامه دهند .بهه همهین دلیهل در
طول تاریخ ،انسانها کوشیدهاند جهت حفظ بقای جامعه ،ساز و کارهای مناسبی را برای همیاری و
تعاون و مشارکت به وجود آورند.
در این راستا وقف را میتوان عمومیترین پدیدهی تعاون ،همکاری و مشارکت بشری دانسهت
که از قدیمیترین دورههای تاریخی در جوامع مختلهف وجهود داشهته اسهت (صحرانوردواسهدی،
 .)601 : 1با توجه به اهمیت و پیچیدگی پدیدهی مشارکت مردمی و تعاون ،بسیاری از عناصهر
و مؤلفههای موجود در جامعه بر مشارکت مردمی به ویژه مشارکت در امور دیریهه و وقهف مهؤثر
بوده است .این پژوهش به م العه و بررسی عناصراجتماعی و فرهنیی مؤثر بر پدیده مشهارکت در
امر نیکوکاری پردادتهاست .در این ارتباط هر یک از عوامل مؤثر بر مشارکت در امور دیریه شامل
دینداری ،روحیهی عدالت دواهی ،انسجا اجتماعی ،اعتمهاد اجتمهاعی ،تعلهق اجتمهاعی و تعههد
اجتماعی در بین شهروندان کاشانی مورد بررسی قرار گرفته و اثرات آن بر متریار مشارکت در امهور
دیریه سنجیده شده است.
بهها مقایسهههی میههانیین متریارهههای دیههنداری ،روحیهههی عههدالتدههواهی ،انسههجا اجتمههاعی،
اعتماداجتماعی ،تعلق اجتماعی و تعههد اجتمهاعی در دامنههی ترییهرات  ،3-ایهن نکتهه مشهخص
عدالتدواهی میانیین ، /31انسجا اجتمهاعی میهانیین /31و اعتمهاد اجتمهاعی میهانیین  /0و
هم چنین مینان تعهد اجتماعی میانیین / 3و تعلق اجتماعی میانیین  / 3را به دهود ادتصهاص
داده اند .میانیین متریار وابسته تحقیق یعنی مشارکت در امور دیریه و وقف نین در بین شههروندان
کاشانی در دامنهی ترییرات (  /00 )3-میباشد .این آمار نشان میدهنهد کهه کاشهانیهها در امهور
دیریه و داوطلبانه مشارکت نسبتاً م لوبی دارند و این نتیجه با پژوهش گنجهی و الماسهی بیهدگلی
(  ) 1همسو است.
در مجموع یافتههای تحقیق نشان میدهد که با افنایش میهنان دیهنداری ،میهنان مشهارکت در
اموردیریه نین افنایش مییابد .از آنجا که از یک سو ،باورهای مهذهبی از عوامهل تعیهین کننهدهی
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کنشهای داوطلبانه و افنایش کمکهای دیریه و بشردوستانهاست و از سوی دییهر ،شههر کاشهان
دارای پیشینهی مذهبی و دینی اصیلی است ،میتوان در این جامعه انتظار داشت که با افنایش مینان
دینداری ،مینان انجا کارهای نیک نین افنایش یابد .م العات نشان می دهد که نتیجهی بهه دسهت
آمده با پژوهش وانگ و گرادی ( ) 113همسو است .از ایهن رو آمهوزش و پهرورش مهیتوانهد از
طریق آموزش زمینهیهای مذهبیِ مشواق مشارکت در اموردیریه ،زمینهیهای ههنهی الز را بهرای
سوق دادن هنینههای مصرفی به سمت فعالیتهای مشارکتی و وقف ایجاد کند .هم چنین در ایهن
راستا ،مؤسسات مذهبی و مراجع دینی نین میتوانند در کنار آموزش و پرورش ،با فعالیتهای دود
به افنایش س ح دینداری در جامعه و در نتیجه افنایش مشارکت در اموردیریه کمک نمایند.
از طرخ دییر ،هرچه روحیه عدالت دواهی در افراد قوی تر باشد ،در اموردیریه به ویژه وقف
نین بیشتر مشارکت دارند .نتیجه به دست آمده با پژوهش کارکنان نصرآبادی و همکارانش( ) 1
همدوانی دارد .بنابراین افراد و دیارین در جامعهی آماری تمایل دارند تا با شرکت در اموردیریه و
با وقف اموال دود به کاهش فواصل طبقاتی ،رشد ثروت عمومی و تعدیل اقتصادی ،رفاه همیهانی
و تعاون اجتماعی ،جلوگیری از تکاثر ثروت در دست عدهای معدود کمک کنند .از این رو بایستی
مؤسسات آموزشی در طی روند جامعهپذیرکردن افراد این روحیه را نین در آنها تقویهت کننهد تها
شاهد افنایش مشارکت در امور دیریه از سوی آنها باشند.
نتیجهی دییر این تحقیق نشان میدهد با افنایش انسجا اجتمهاعی بهین افهراد جامعهه ،میهنان
مشارکت آنها در اموردیریه نین افنایش مییابد .این نتیجه با نظر دورکیم همسو است و مهیتهوان
گفت هر چه اعضای جامعه منسجمتر و همبستهتر باشند ،روابگ گوناگون دود را با یکدییر یا در
رو بایستی برنامههای آموزشی مناسب به شهروندان در زمینههیههای مختلهف و ایجهاد همهدلی و
همبستیی بین آنها ارائه شود .از این طریق میتوان با معرفی مفاهیم مشترک به شهروندان ،زمینهی
ایجاد همدلی و همبستیی بین آن ها را فراهم آورد که در نهایت منجر به تسهیل مشارکت آنهان در
امور داوطلبانه و دیریه می شود که از این طریق بتوانند مشکالت جامعه را رفع نمایند.
در کنار انسجا اجتماعی ،هر چه مینان اعتماد اجتماعی نین در بین شهروندان کاشهان بهیشتهر
میشود آنان تمایل بیشتری دارند تا برای رفع مشکالت قشهرهای ضهعیف جامعههشهان در امهور
داوطلبانه شرکت کنند .این نتیجه با نظر نیوتن و با پژوهش شهریفزاده و صهدقی( ) 33ههمسهو
میباشد .بر این اساس ادارهی اوقاخ و اموردیریه میتوانهد بها اطهالع رسهانی شهفاخ در زمینههی
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نحوهی استفاده از سرمایه های اهدا شده و نمایش نتایج کار ،این اعتمهاد را در سه ح جامعهه و در
بین شهروندان ایجاد کند که کمکها و مشارکتهای مردمیدر راستای نیاات دیرین و بهه درسهتی
صرخ میشود که با این عمل مرد به سمت انجا این امور گرایش پیدا میکنند.
در نهایت احساس شهروندی از یک سو ،به افراد اجازهی ددالت آگاهانه در سرنوشت دود و
جامعه را می دهد و از سویی دییر ،این حق را برای جامعه قائل میشود که از اعضای دود انتظهار
داشته باشد حقوق دییران را به رسمیت بشناسد .این امر با مشارکت آگاهانه ،نقادانه و فعهال آنهان
محقق دواهد شد .بنابراین شهروندانی که نسبت بهه شههر محهل سهکونت دهود احسهاس تعلهق
بیشتری دارند در زمینهی اموردیریه نین مشارکت بیشتری دارند .نتیجه بهه دسهت آمهده بها نظهر
رابرت پانتا همسو میباشد .هم چنین دادههای به دست آمده وجهود راب ههی معنهادار بهین تعههد
شهروندی و مشارکت در اموردیریه را تأیید میکند .این نتیجه با نظر کلمن( ) 133همسهو اسهت.
از آن جایی که شهروندان کاشان طبق بررسی تجربی نسبت به شهر دود از مینان باالیی از تعلهق و
تعهد بردوردارند ،برای بهتر شدن اوضاع شهرشان و برای رفع مشکالت در امور داوطلبانه در حد
توان دود مشارکت میکنند .بر این اساس ،شهرداریها و فرمانداری و سایر ارگانهها و مسهؤولین
بایستی با انجا اقدامات شایسته و مناسب این حس تعلهق و تعههد را در بهین شههروندان تقویهت
کنند.
بنابراین ،همان طور که قبالً اشاره شد ،مشارکت در امور دیریه و وقف به معنای مشهارکت در
امور شهر و یا کشور دود برای رفع کاستیهای موجود اسهت و از آنجها کهه مشهارکت در امهور
دیریه و وقف تابعی از عوامل متعدد اجتماعی و فرهنیی است ،این تحقیق با انجها بررسهیههای
عبارتند از :دینداری ،روحیه ی عدالت دواهی ،انسجا اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،تعلق اجتمهاعی
و تعهد اجتماعی .هم چنین با مقایسهی میانیین ایهن متریارهها در رنهج  ،3-ایهن نکتهه مشهخص
میشود که شهروندان کاشانی ،از لحاظ س ح دینداری ،عدالت دواهی ،میهنان اعتمهاد اجتمهاعی و
انسجا اجتماعی و هم چنین مینان تعلق و تعهد اجتماعی ،نمهرات بهاالیی را بهه دهود ادتصهاص
دادهاند.
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