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چکیده

با توجه به اهميت مراتع در حفظ اکوسيستم طبيعي ،بررسي عوامل مؤثر در اصالح و احيای مراتع در راستای اهداف توسعه پايدار

بسيار حائز اهميت ميباشد .در اين راستا راهکارهای مختلفي برای توسعه پايدار منابع طبيعي بهويژه مراتع مطرح شده است که در اين
ميان مشارکت مردم بيش از پيش مورد تأکيد قرار گرفت .در اين تحقيق رابطه بين سطوح مختلف اعتماد شامل اعتماد بنيادين ،اعتماد بين
شخصي ،اعتماد نهادی و اعتماد تعميم يافته را با مشارکت مرتعداران در اصالح و احيای مراتع مورد بررسي و تحليل قرار داديم .ابزار
تحقيق پرسشنامه است .جامعه آماری شامل کليه مرتعداران چقاکدو در شهرستان سرپل ذهاب است که تعداد آنها  17نفر بود .حجم نمونه
با استفاده از فرمول کوکران  91نفر تعيين شد .برای انتخاب نمونهها از نمونهگيری تصادفي طبقهبندی شده و در تجزيهوتحليل دادهها نيز از
نرمافزار  SPSS20استفاده شد .نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که بين سطوح مختلف اعتماد با ميزان مشارکت مرتعداران در اصالح و
احياء مرتع همبستگي مثبت و معنيداری وجود دارد و ميزان هبستگي بين اعتماد تعميم يافته با مشارکت مرتعداران از قوت باالتری
برخوردار است .همچنين در اين تحقيق  43شاخص مربوط به سطوح مختلف اعتماد به روش تحليل عاملي به  75عامل تقليل يافت و در
مجموع  17/49درصد از تغييرات متغير وابسته (مشارکت در اصالح و احياء مراتع) را تبيين ميکنند .اولين و تأثيرگذارترين عامل در اين
روش را ميتوان تا حدودی اعتماد تعميم يافته ناميد .بنابراين با توجه به تأثير سطوح مختلف اعتماد در مشارکت مرتعداران ميتوان بيان
کرد که افزايش اعتماد تعميم يافته ،که از ابعاد سرمايه اجتماعي برون گروهي است ،کارايي و بازدهي فرايند مشارکت مرتعداران را در
اصالح و احيای مراتع بيش از ساير سطوح اعتماد بدنبال خواهد داشت.
واژههای کلیدی :اعتماد بين شخصي ،اعتماد بنيادين ،اعتماد تعميم يافته ،اعتماد نهادی.

مقدمه
از چندين دهه گذشته ،مطالعه ابعاد اجتماعي و انساني در
مديريت منابع طبيعي ازجمله جنگلها و مراتع ،همواره با رشد
و توسعه همراه بوده است ( Hubacek et al., 2006و Prell

 .)et al., 2008منابع طبيعي تجديدشونده زيرساخت توسعه
هر کشوری تلقي ميشوند و مادامي که بهرهبرداری از اين
منابع به صورت اصولي ،علمي و پايدار انجان نشود ،پايههای
توسعه در گذر زمان پايدار نخواهد ماند و فرايند مذکور
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بحرانهای اقتصادی و اجتماعي را بهدنبال خواهد داشت
( .)Badri Pour, 2012ازاينرو برای مقابله با تخريب منابع
طبيعي و رفع نگرانيها در مورد مديريت منابع طبيعي،
مشارکت و همکاری ميان بهرهبرداران يکي از نيازهای اساسي
است ) .)Scholz, 2011تأثير اعتماد و سطوح مختلف آن
بهعنوان يکي از ابعاد مهم سرمايه اجتماعي در جهتدهي به
واقعيتهای اجتماعي مورد تأييد قرار گرفته است .بهطوریکه
سطوح مختلف اعتماد در ذيل مفهوم کليتر سرمايه اجتماعي،
تعيين کننده بسيار مهمي در تغييرات مشارکت مردم هر
جامعهای بشمار ميرود (.)Khoshfar, 2008
اعتماد بهمنزله نقطه آغاز مشارکت و تسهيلکننده فرايند
مشارکت مطرح ميشود .باال بودن ميزان اعتماد افراد به
يکديگر منجر به افزايش مشارکت و همکاری آنان ميشود
( .)Ali pour, 2009اعتماد تعميم يافته ،اعتماد به غريبهها و
کساني است که آنها را نميشناسيم و مهمترين متغير تشکيل
دهنده سرمايه اجتماعي است؛ در طول زمان و بتدريج از
طريق تعامل افراد با يکديگر به وجود ميآيد ،پس از بوجود
آمدن به خير عامه تبديل ميشود ،سطوح باالتری از پذيرش
کارهای داوطلبانه را ترويج مي کند ،هزينه مبادالت را کاهش
ميدهد و بدين طريق همکاری را روان ميسازد ( Alvani,
 .)2001اعتماد نهادی ،حالت انتزاعي اعتماد به نهادها و
سازمانهاست (.)Zetomka, 2012
اعتماد تسهيل کننده فضای رفتار جمعي ،ايجادکننده فضای
اجتماعي مبتني بر مشارکت و مشوق توجه به منافع و عاليق
جمعي است ( .)Zanini & Migueles, 2013اعتماد به
يکديگر از عوامل مؤثر بر مشارکت است ،زيرا بهدليل اعتماد
رفتارها قابل پيشبيني ميشود که نتيجه آن تقويت حوزه
کنش و تصميمگيری است ( .)Ingelhart, 2004اعتمادی که
در قالب همکاریهای اجتماعي و تعاوني ايجاد ميشود باعث
افزايش مشارکت اجتماعي است (Lynam .)Putnam, 1995
و  ،)5003( Smithمسائل انساني را مهمتر از مسائل
بومشناسي در بهرهبرداری و مديريت مرتع برميشمارند.
بهطوریکه هرچه روابط بين بهرهبرداران بيشتر باشد سطح
اعتماد در بين آنها نيز افزايش يافته و فرصتهای بيشتری
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برای انجام اقدامات جمعي در بين بهرهبرداران به وجود ميآيد
( Hahn et al., 2006و  .)Rijke et al., 2012بايد توجه
داشت که اعتماد در روابط بين افراد در طول زمان شکل
گرفته و بهراحتي نيز ميتواند از بين برود و اعمال برنامهها و
فرايند مديريت مشارکتي با از بين رفتن اعتماد در بين
بهرهبرداران مختلف منابع طبيعي با مشکالتي روبرو شده و
ميتوان گفت اعمال مديريت مشارکتي موفق در اين وضعيت
امری ناممکن خواهد بود و قادر است سيستم مديريتي را به
سمت ايجاد مديريت مشارکتي موفق سوق دهد .همانطور که
در باال اشاره شد اعتماد در بين بهرهبرداران مشارکت را
تسهيل نموده ،در نتيجه مديريت مشارکتي منابع طبيعي نيز
بدنبال اعتمادسازی در بين بهرهبرداران و نهادهای مرتبط با
مديريت مراتع ميتواند در عمل به واقعيت بينجامد ( Bodin et
 al., 2006و Carlsson & Berkes, 2005؛ Folke et al.,
2005؛ .)Olsson et al., 2004
در مطالعهای Ali pour ،و همکاران ( )5003به اين نتيجه
رسيدند که بين اعتماد در سه شکل متفاوت آن (فردی،
تعميميافته و نهادی) و مشارکت اجتماعي رابطه معنيداری
وجود دارد و از ميان متغيرهای مورد بررسي اعتماد
تعميميافته و پايگاه اجتماعي -اقتصادی ،بهترين پيشبيني
کنندهها برای مشارکت اجتماعياند .همچنين  Ghorbaniو
همکاران ( )5075در پژوهش خود نشان دادند که همبستگي
 10درصدی بين دو شبکه اعتماد و مشارکت بين نهادها و
بهرهبرداران مرتع وجود دارد .در بررسي ديگر Farzane ،و
 )5075( Ramezaniبيان نمودند که دو متغير انسجام و اعتماد
عمومي (تعميم يافته) باالترين تأثير را در تبيين توسعه شهری
دارند .در تحقيقي ديگر  Navabakhshو همکاران ( )5073به
اين نتيجه رسيدند که هرچه اعتماد شهروندان باالتر باشد،
ميزان مشارکت اجتماعي آنان نيز بيشتر است و اعتماد عمومي
و بين فردی در ميان شهروندان از ميزان خوبي برخوردار است
اما اعتماد نهادی نسبت ضعيفي دارد .همچنين  Ghorbaniو
همکاران ( )5072در مطالعه خود بيان نمودند که با تقويت
اعتماد و همکاری بين بهرهبرداران توانمندسازی اجتماعي
ارتقاء خواهد يافت )5072( Levien .نيز در پژوهشي به اين
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نتيجه رسيد که اگر نتوان رابطهای بين کشاورزان برقرار کرد و
اعتماد آنها را به همديگر و با سازمانها تقويت کرد ،کاهش
مشارکت کشاورزان در فعاليتهای کشاورزی را بهدنبال
خواهد داشت.
با توجه به آنچه که گفته شد ،اين تحقيق به تحليل
ارتباط بين سطوح مختلف اعتماد (اعتماد بنيادين ،اعتماد بين
شخصي ،اعتماد نهادی و اعتماد تعميميافته) با مشارکت
مرتعداران در اصالح و احيای مرتع چقاکدو ميپردازد.

مواد و روشها
مشخصات منطقه انجام تحقیق :برای اجرای اين پژوهش،
سامان عرفي مرتع چقاکدو واقع در  40کيلومتری
جنوبشرقي شهرستان سرپل ذهاب در استان کرمانشاه
انتخاب شد .مساحت منطقه حدود  2000هکتار ،ارتفاع
متوسط  200متر از سطح دريا و شيب  71درصد بود .اين
مرتع بين طول جغرافيايي ˝  39°74΄43تا ˝ 39°5΄57و
عرض جغرافيايي ˝ 43°74΄43تا ˝ 43°1΄37واقع شده است.
بر اساس تقسيمبندی آب و هوايي آمبرژه ،منطقه در اقليم
نيمهخشک گرم واقع شده است .فصل بهرهبرداری از اين
مرتع زمستان و مدت زمان بهرهبرداری از مرتع  750روز در
سال ،از  72آذر تا  72فروردين و مراتع قشالقي است
(.)Choghakadoo Range Management Plan, 2011
روشهای شناسايی و تجزيه دادهها :اين پژوهش از نوع
تحقيقات کاربردی است که بهروش علمي -ارتباطي انجام
شد .متغير وابسته ،ميزان مشارکت مرتعداران در امر اصالح و
احيای مرتع چقاکدو در استان کرمانشاه و متغيرهای مستقل،
شامل مؤلفههای سطوح مختلف اعتماد (اعتماد بنيادين،
اعتماد بين شخصي ،اعتماد نهادی و اعتماد تعميم يافته)
است .ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه بود که بخش
سؤاالت مربوط به مؤلفهها و شاخصهای سطوح مختلف
اعتماد به صورت بسته و از طريق طيف ليکرت طراحي
گرديد ( Sarukhi, 2006و  )Sabatini, 2009و سؤاالت
شخصي (سن ،تحصيالت ،تعداد دام ،درآمد و شغل اصلي)

تحليل ارتباط بين سطوح مختلف ...

نيز در نظر گرفته شد .برای تعيين روايي پرسشنامه از نظرات
متخصصان امر استفاده شد و پس از اصالحات الزم،
پرسشنامه مذکور در سطح محدود سنجش شده و پايايي آن
از طريق آزمون آلفای کرونباخ تعيين گرديد .آلفای کرونباخ
متغيرهای تحقيق از  0/17-0/19محاسبه گرديد .جامعه
آماری شامل کليه مرتعداران چقاکدو ( 17نفر) است .برای
انتخاب نمونهها از نمونهگيری تصادفي طبقهبندیشده استفاده
شد .حجم نمونه با استفاده از فرمول  )7311( Cochranو
پس ازتطبيق با جدول  Morganو  91 )7310( Krejcieنفر
تعيين شد .در تجزيهوتحليل دادهها نيز از نرمافزار
 SPSS20و برای توصيف دادهها از ميانگين و فراواني مطلق
و برای تحليل دادهها از آزمونهای ضريب همبستگي
اسپيرمن و تحليل عاملي استفاده شده است.

نتایج
ويژگیهای فردی پاسخگويان :يافتههای توصيفي
حاصل از تحقيق نشان داد که  93درصد از مرتعداران در
سن باالتر از  90سال قرار داشتند .بهطوریکه دامنه سني
آنها از  49تا  77سال و ميانگين سن  91سال بود .همچنين
نتايج نشان ميدهد که  19درصد از مرتعداران بيسواد يا
دارای سواد در سطح ابتدايي بودند .ميانگين سالهای تجربه
و سابقه بهرهبرداری افراد  37/97سال با دامنه  57تا 93
سال بود .ميانگين تعداد دام مرتعداران  70/33رأس در
دامنه  40تا  542رأس بود 43/4 .درصد از مرتعداران
دارای شغل اصلي دامداری و  92/1درصد از آنها نيز دارای
شغل اصلي دامداری و کشاورزی بودند 70/9 .درصد از آنها
فاقد شغل فرعي و بقيه مرتعداران دارای شغل فرعي مثل
مسافربری ،مغازهدار ،چوپان و  ...بودند .ميانگين ميزان
درآمد ساالنه بهرهبرداران  53/09ميليون تومان بود؛
بهطوری که کمترين آن  3/2و بيشترين درآمد آنها به 20
ميليون تومان در سال ميرسيد.
رابطه بین سطوح مختلف اعتماد (مؤلفههای مختلف
اعتماد) با میزان مشارکت مرتعداران :نتايج آزمون
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همبستگي اسپيرمن نشان ميدهد که بين سطوح مختلف
اعتماد با ميزان مشارکت مرتعداران در اصالح و احيای
مراتع رابطه مثبت و معنيداری وجود دارد .از ميان سطوح
مختلف اعتماد ،اعتماد تعميميافته دارای بيشترين همبستگي

با مشارکت مرتعداران و اعتماد نهادی دارای کمترين
همبستگي با مشارکت مرتعداران در اصالح و احيای مراتع
است (جدول .)7

جدول  -1همبستگی بین سطوح مختلف اعتماد با میزان مشارکت مرتعداران
سطوح مختلف اعتماد

ضريب همبستگي اسپيرمن

سطح معنيداری

اعتماد بنيادين

**0/137

0/000

اعتماد بين شخصي

**0/197

0/000

اعتماد نهادی

**0/142

0/000

اعتماد تعميم يافته

**0/117

0/000

** :معنيداری در سطح  33درصد

تحلیل عاملی بهمنظور دسته بندی عوامل و میزان
تأثیر آنها بر مشارکت مرتع داران در اصالح و احیاء
مراتع :در ابتدا به منظور اطمينان از انسجام دروني متغيرها
و مناسب بودن آن ها برای آزمون تحليل عاملي ،از آزمون
 KMOو بارتلت استفاده شد .نتايج نشان ميدهد که
مقدار آماره  0/923 ،KMOبوده و آماره بارتلت نيز
 77/37با سطح معنيداری صفر است ،بنابراين دادهها
برای تحليل عاملي مناسبند .برای انجام تحليل عاملي
مدل های مختلفي وجود دارد ،با توجه به اينکه در اين
تحقيق هدف از تحليل عاملي ،تلخيص متغيرها و دستيابي
به تعداد محدودی عامل برای اهداف پيشبيني ميباشد ،از
روش تحليل مؤلفههای اصلي استفاده مي شود .برای تعيين
تعداد عامل ها ،به دليل اينکه تعداد متغيرها بين  50تا 20
( 43شاخص مربوط به چهار مؤلفه اعتماد) ميباشد ،معيار
مقدار ويژه قابل اعتماد به نظر مي رسد .اگر تعداد متغيرها
کمتر از  50باشد ،ممکن است به دليل کوچک بودن مقدار
ويژه حتي يک عامل هم استخراج نشود و اگر تعداد
متغيرها باالی  20باشد ،در اين صورت عوامل زيادی
استخراج مي شود که غيرمعمول است .بنابراين برای تعيين

تعداد عاملها ،عامل هايي که مقدار ويژه آن ها بزرگتر از 7
باشد ،انتخاب مي شوند  .مقدار ويژه برای هر عامل
نشان دهنده سهم آن عامل از کل واريانس متغيرها ميباشد
و هرچه مقدار ويژه بزرگتر باشد ،بيانگر اهميت و تأثير
بيشتر آن عامل است .بر اساس نتايج حاصل از تحليل
عاملي ،اين  43شاخص در  75عامل بارگذاری شد و
مشخص شد که اين  75عامل  17/49درصد از تغييرات
متغير مشارکت در اصالح و احياء مراتع را تبيين ميکنند
(جدول .)5
سپس برای شناسايي متغيرهای مربوط به هر عامل و نيز
به منظور تفسيرپذيرتر نمودن عوامل ،چرخش عااملي انجاام
شد .به منظور جداسازی شفافتار و واضاحتار عامالهاا از
چرخش عاملي به شيوه وريماکس استفاده شد .در مااتريس
به دست آمده هر متغيری که بار بيشتری بر يک عامل داشاته
باشد به آن عامل تعلق ميگيرد و متغيرهايي که باار عااملي
بيشتر از  0/2داشتهاند ،سطح معني داری بسيار قابال قباولي
با عامل مربوطه دارند .بر اساس نتايج تحقياق جادول زيار
حاصل شده است (جدول  .)3مقدار وياژه عامال اول 3/03
است و به تنهاايي قاادر اسات  77/73درصاد وارياانس را
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محاسبه و توضيح دهد .در اين عامل 7 ،شاخص بارگاذاری
شده است که بيشترين تاأثير را در باين عوامال دوازدهگاناه
دارند .در بين اين  7شاخص ،يک شاخص به اعتماد بنيادين،
دو شاخص به اعتماد بين شخصي ،چهار شاخص باه اعتمااد
تعميم يافته و يک شاخص به اعتماد نهادی مربوط مايشاود.
از آنجا که بيشترين تعداد شاخصها در اين عامل مربوط باه
اعتماد تعمايميافتاه اسات ،بناابراين مايتاوان عامال اول و
تأثيرگذارترين عامل را تا حدودی اعتماد تعميميافتاه نامياد.
مقاادار ويااژه عاماال دوم  5/23اساات و  1/93درصااد از
واريانس را توضايح ماي دهاد .در ايان عامال 3 ،شااخص
بارگذاری شده است کاه ياک شااخص مرباوط باه اعتمااد
بنيادين و سه شاخص مربوط به اعتماد بين شخصاي اسات.
ازاينرو بر اساس شاخصهای بارگذاری شده در عامال دوم
مي توان اين عامل را تا حدودی اعتماد بين شخصاي نامياد.
بنابراين بعاد از اعتمااد تعمايميافتاه ،اعتمااد باين شخصاي

مؤثرترين عامل در مشارکت مرتع داران در اصاالح و احيااء
مراتع منطقه مورد مطالعه ميباشد .در عامل سوم مقدار وياژه
 5/55ميباشد و  1/50درصد واريانس را محاسبه و تفساير
ميکند .در اين عامل چهار شاخص بارگذاری شده که ساه تاا
از نوع اعتمااد بنياادين و ياک شااخص مرباوط باه اعتمااد
تعميميافته است .بدينترتيب اين عامل را ميتوان تا حادودی
اعتماد بنيادين دانست .در عامال چهاارم مقادار وياژه 7/37
است و  2/95درصد از واريانس را محاسبه ميکند و توضايح
ميدهد .سه شاخص در عامل چهارم بارگذاری شده است کاه
همگي مربوط به اعتماد نهادی است .با توجه به شاخصهاای
بارگذاری شده در اين عامل مايتاوان ايان عامال را اعتمااد
نهادی نامگذاری کرد .از آنجا که توزيع شاخصهاا در عوامال
بعدی تقريبا يکنواخت بوده و نامگذاری عامل ها ممکن اسات
با خطا و اشتباه همراه باشد ،بنابراين از نامگذاری آنها در ايان
تحقيق صرفنظر شده است (جدول .)4

جدول  -2عاملهای استخراج شده از تحلیل عاملی
عاملها

مقدار ويژه

درصد واريانس تبيين شده

درصد واريانس تجمعي

عامل اول

3/03

77/73

77/73

عامل دوم

5/23

1/93

73/24

عامل سوم

5/33

1/50

59/13

عامل چهارم

7/37

2/95

45/49

عامل پنجم

7/75

2/49

41/15

عامل ششم

7/75

2/49

34/07

عامل هفتم

7/17

2/52

37/43

عامل هشتم

7/99

3/30

24/53

عامل نهم

7/23

3/93

21/33

عامل دهم

7/27

3/91

95/97

عامل يازدم

7/29

3/90

91/57

عامل دوازدهم

7/30

3/73

17/49
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جدول  -3مشخصات عاملهای استخراج شده از تحلیل عاملی
عاملها

عامل اول

عامل دوم

عامل سوم

عامل چهارم

عامل پنجم

عامل ششم

عامل هفتم
عامل هشتم

نام متغيرهای بارگذاری شده در عاملها

سطح اعتماد

بار عاملي هر متغير

رقابت مرتعدار در انجام برنامهها

بنيادين

0/907

اعتماد به فاميل و خويشاوندان

بينشخصي

0/323

اعتماد به دوستان

بينشخصي

0/940

قابل اعتماد بودن مردم روستا

تعميميافته

0/937

اعتماد مرتعداران نسبت به هم

تعميميافته

0/274

اعتماد به مردم روستا

تعميميافته

0/234

رضايت از محل زندگي خود

تعميميافته

0/917

اعتماد به رسانههای اجتماعي

نهادی

0/212

احساس امنيت

بنيادين

0/105

اعتماد به ميزان صداقت مردم

بين فردی

0/994

اعتماد به افراد با تجربه و خبره

بينشخصي

0/277

اعتماد به اهالي محل

بينشخصي

0/919

احساس مالکيت

بنيادين

0/243

حمايت از بهرهبردار در برخورد با متخلفان

بنيادين

0/297

ميزان سرمايهگذاری بدون نگراني

بنيادين

0/102

اعتماد به شورای روستا

تعميميافته

0/103

اعتماد به دولت در تأمين نهادههای برنامهها

نهادی

0/499

اعتماد به دريافت تسهيالت برای پروژهها

نهادی

0/209

اعتماد به پليس و نيروی انتظامي

نهادی

0/741

اعتماد به معتمدان و رهبران محلي

بين شخصي

0/133

به شورای اسالمي

نهادی

0/131

اعتماد به کارشناسان و نخبگان محلي

بين شخصي

0/477

اعتماد به مروجان و ناظران پروژهها

نهادی

0/250

اعتماد به صدا و سيما

نهادی

0/312

اعتماد به اعضای خانواده

بين شخصي

0/324

اعتماد به دستگاههای دولتي يا اداری

نهادی

0/704

اعتماد به معلمان و استادان دانشگاهها

نهادی

0/933
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نام متغيرهای بارگذاری شده در عاملها

سطح اعتماد

بار عاملي هر متغير

عاملها

اعتماد به نهاد دهياری

تعميميافته

0/224

اعتماد به روحانيون

نهادی

0/133

اعتماد به نمايندگان مجلس

نهادی

0/193

اعتماد به مديران سازمانهای دولتي

نهادی

0/279

عامل يازدهم

اعتماد به همسايگان

بين شخصي

0/777

عامل دوازدهم

حل مشکل از طرف دولت

بنيادين

0/749

عامل نهم

عامل دهم

بحث
امروزه بدون مشارکت پايدار مرتعداران نيل به اهداف
توسعه (حفاظت ،اصالح و احيای مراتع) امکانپذير نيست و
برای دستيابي به آن و ايجاد فضای مشارکت در بين
مرتعداران ،تأمين سازوکارهای اساسي ازجمله اعتمادسازی
در فضای تعامالت ميان مرتعداران و بدنبال آن کاهش زمان
هماهنگي و اتحاد بين آنها امری ضروری است و در پي آن
مديريت منابع با آسيبپذيری کمتری روبرو خواهد شد .در
اين تحقيق ،همبستگي (اسپيرمن) باالی ميان اعتماد و
مشارکت و وابسته بودن تغييرات مشارکت به اعتماد بين
مرتعداران نشاندهنده ارتباط نزديک بين اين دو مؤلفه است
و محققان اين مطلب را در تحقيقات خود مورد تأييد قرار
دادهاند ( Bodin et al., 2006و  .)Scholz, 2011همچنين
نتايج تحقيق با نظرات  )7332( Putnamکه بيان کرد اعتماد
مشارکت را تسهيل ميکند و هرچه سطح آن در جامعهای
باالتر باشد احتمال مشارکت هم بيشتر خواهد شد و
 )5003( Ingelhartکه عقيده دارد اعتماد به يکديگر از
عوامل مؤثر بر مشارکت و همکاری است ،همسويي دارد.
بنابراين به نظر ميرسد با اعتماد رفتارها قابل پيشبيني
خواهد شد و حدود فعاليت و تصميمگيری تقويت ميشود.
نتايج اين تحقيق اين مطلب را بهصورت کمي تأييد مينمايد،
ازاينرو وجود اعتماد مؤلفه اصلي تمامي روابط اجتماعي
پايدار و مؤلفه کليدی در شروع فعاليتهای مشارکتي است و
بايد در برنامههای اداره مرتع مورد تأکيد قرار گيرد؛ زيرا با

افزايش اعتماد توانمندسازی اجتماعي افزايش يافته و کاهش
اعتماد منجر به کاهش مشارکت خواهد شد .نتايج برخي
مطالعات ( Levien, 2015و Zanini & Migueles, 2013
؛ Rijke et al., 2012؛ Scholz, 2011؛ Bodin et al.,
2006؛ Carlsson & Berkes, 2005؛ Folke et al., 2005
؛ Olsson et al., 2004؛  Kendrick, 2003؛ Ghorbani et
al., 2015؛ Khoshfar, 2008؛ )Ghaffar & Azkia, 2001
مؤيد نتايج اين تحقيق است.
در ميان سطوح مختلف اعتماد ميزان همبستگي اعتماد
تعميميافته و بين شخصي با مشارکت از ميزان باالتری
برخوردار است ،اين نتيجه ميتواند به دليل وجود صداقت،
همدلي ،الگوی بومي روستا ،نهادينه شدن عرفها و سنتها
و  ...در بين بهرهبرداران باشد .بنابراين به نظر ميرسد
افرادی که دارای اعتماد تعميميافته باالتری هستند معموال
تغييرپذيری و خطرپذيری بااليي دارند و همين موجب
ميشود که بتوانند در فعاليتهای جمعي وارد شده و
مشارکت خوبي داشته باشند .بنابراين ايجاد مشارکت در
بين مرتع داران از طريق اعتماد تعميميافته و سازمانهای
غيردولتي مؤثرترين رهيافت و بهترين پيشبينيکننده برای
مشارکت اجتماعي است و با نتايج برخي محققان
( Navabakhsh et al., 2014و Farzane & Ramezani,
2012؛ Ali pour et al., 2009؛ )Alvani, 2001مطابقت
دارد .از آنجا که شوراها و دهياریها ميتوانند رابط خوبي
بين مرتع داران و کارشناسان باشند؛ ازاينرو برای همکاری
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همه جانبه تمامي مرتع داران در منطقه مورد مطالعه؛ پيشنهاد
مي شود که تقويت اعتماد تعميم يافته از طريق تقويت اعتماد
به شورا و اعتماد به دهياری ها در دستورکار قرار گيرد .در
اين تحقيق برای دسته بندی عوامل اثرگذار در مشارکت
مرتع داران از روش تحليل عاملي بهره گرفته شد .بر اساس
نتايج تحليل عاملي ،مهمترين عامل در مشارکت مرتعداران
اعتماد تعميميافته ميباشد .البته شاخصهايي از سطوح
ديگر اعتماد هم دارای همبستگي قوی با عامل اول هستند.
اين شاخص ها شامل ميزان رقابت مرتعدار در انجام
برنامه های اصالحي و احيايي (اعتماد بنيادين) ،اعتماد به
فاميل و خويشاوندان و اعتماد به دوستان (اعتماد بين
شخصي ) و شاخص اعتماد به رسانههای اجتماعي (اعتماد
نهادی) ميباشد .با توجه به شاخصهای بارگذاری شده در
عامل اول مي توان پيشنهاد کرد که با انجام اقداماتي برای
افزايش حس رقابت مرتعداران در اجرای برنامهها،
مشارکت را افزايش داد .مثالً عالوه بر دادن دستمزد ،وعده
دادن و تعيين جوايز و هدايايي برای مرتعداراني که
بيشترين مشارکت را داشتهاند ،ميتواند مؤثر باشد .از آنجا
که شاخص اعتماد به دوستان دارای همبستگي بااليي با
عامل اول است؛ به نظر ميرسد که گروهبندی کردن
مرتعداران بر اس اس رابطه دوستي و صميميتشان و بدنبال
آن تقسيمبندی برنامه ها و واگذاری هر بخش از برنامهها به
هر گروه ،مي تواند در جهت افزايش مشارکت و همکاری
آنان هنگام اجرای برنامه ها اقدامي کارآمد باشد .بنابراين
ميتوان با بهرهگيری از اين شاخصها گام مؤثری در
افزايش مشارکت مرتعداران برداشت .اعتماد در سطح
نهادی يعني اعتماد به سازمان ها و نهادهای دولتي و رسمي
که متأ سفانه از همبستگي کمتری با مشارکت برخوردار بوده
و در چهارمين عامل مؤثر بر مشارکت قرار گرفته است.
همبستگي کمتر اعتماد نهادی مرتعداران را ميتوان به
شخصيت قدرت طلب افراد ارتباط داد؛ بهطوریکه به نظر
ميرسد افرادی که در فعاليتهای مشارکتي درگير ميشوند
خواستار سهيم شدن بيشتر در قدرت تصميمگيری هستند و
بدين دليل ديدگاه منتقدانه ای نسبت به عملکرد نهادها دارند
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و نياز است که مسئوالن بخشي از تصميمات دولتي را بر
عهده خود مرتع داران بگذارند تا تواناييهای خودجوش
خود را برای کار کردن با يکديگر از دست ندهند و در
ايجاد جو اعتماد عموم نسبت به عملکردشان اقدامات الزم
را انجام دهند تا بتوانند مردم را همدل و همراه خود سازند
و زودتر و راحتتر به اهداف طرح ها برسند .نظارت دقيق
و مستمر نهادها و دستگاههای دولتي و افزايش ارتباط و
تماس بين بهره برداران و نهادها و رسيدگي و توجه به
وعدههای داده شده به بهرهبرداران از طرف نهادها و
اطالعرساني شفاف و به موقع مسئوالن به نهادهای دولتي
در مورد کمبودها و کاستيهای بهرهبرداران در اجرای
طرحها مي تواند به بهبود اعتماد نهادی و در نتيجه افزايش
مشارکت کمک کند .برنامهريزی و تالش برای رفع
مشکالت از سوی دولت نگرش بدبينانه بهرهبرداران را به
دولت اصالح ميکند .مثالً در اين منطقه ميتوان با احداث
و ايجاد زيرساختهای الزم برای توسعه صنايع لبنياتي و
صنايع دستي برای افزايش درآمد مردم و کاهش بيکاری
بهره برداران و فرزندانشان اقدام کرد .تشکيل کالسهای
ترويجي به طور مستقيم در منطقه برای آموزش و ترويج
بهره برداران و توزيع اطالعات بين مرتعداران از طريق
نشريات بهويژه به زبان محلي با هدف جلب اعتماد افراد
به همديگر و به مسئوالن دولتي که اين امر عالوه بر ارتقاء
سطح آگاهي های روستاييان باعث افزايش اعتماد عمومي
(تعميم يافته) در بين آنها ميشود .در کنار افزايش
آگاهيهای بهره برداران ،باال بردن تخصص و مهارت در بين
مسئوالن و کارشناسان برنامههای اصالحي و احيايي
ضروريست ،زي را اين امر به نوبه خود باعث رضايتمندی
و خوشبيني بهره برداران از عملکرد مسئوالن خواهد شد.
بهعبارت ديگر افرادی که بهعنوان مسئول و کارشناس
طرحها برگزيده مي شوند ،بايد دارای اطالعات و مهارت
الزم در مورد ميزان مناسب بودن طرحها باشند و به
مشکالت احاطه کافي داشته باشند.
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Abstract
In this study, the relationship between different levels of trust including basic trust,
interpersonal trust, institutional trust, and generalized trust with the participation of rangeland
beneficiaries in rangeland rehabilitation and reclamation projects was investigated. The survey
instrument was a questionnaire. The statistical population included all rangeland beneficiaries
(78 people) in Choghakadoo, Sarpolzohab. The sample size was determined to be 67 people
using Cochran's formula. Stratified random sampling was used to select the samples and
SPSS20 software was used to analyze the data. The results of this study showed that there was a
positive and significant correlation between different levels of trust with the participation rate of
rangeland beneficiaries in rangeland improvement and reclamation and the correlation between
the generalized trust and the participation of rangeland beneficiaries was stronger. Furthermore,
in this study, 34 indices of different levels of trust were reduced to 12 factors by the factor
analysis method, totally explaining 36/71% of variation in dependent variable (participation in
rangeland improvement and reclamation. Generalized trust could be named as the first and most
influential factor in this method. Therefore, considering the effect of different levels of trust in
the participation of rangeland beneficiaries, it can be stated that the increased generalized trust,
which is one of the dimensions of outgroup social capital, will result in increased efficiency of
the participation of rangeland beneficiaries in range improvement and reclamation as compared
with other levels of trust.

Keywords: Interpersonal trust, fundamental trust, generalized trust, institutional trust.

