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چکیده
امروزه دستیابی به توسعه همه جانبه و پایدار با مشارکت اجتماعی در تمامی ابعاد آن میسر است ل هب شهوژپ نیا اذ

   

بررسی مشارکت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در میان شهروندان شهر تهران میپردازد .چارچوب نظری با اس زا هدافت
نظریهپردازانی چون بوردیو ،کلمن ،فوکویاما و پاتنامُ ،اُافه و فوش ،گلیزر ،اليبسون و ساكردوت و برم و ران ارائ .دش ه
روش این پژوهش پیمایشی و از نوع توصیفی و تبیینی است که با تکنیک «پرسش قحم همان ق تخاس  ههه هههه» ک ابتعا یاراد ه ر   
صوری و اعتبار سازه ای و اعتماد (آلفای کرونباخ باالی  70درصد) در بین  0 40نفر از شهروندان تهرانی  18س لا هب و   
باالی که با روش نمونهگیری منطقهای و سهمیهای انتخاب شدند ،انجام گرفته است  ...يافتهههه نيا رگناشن شهوژپ يا     
بودند که بین سن ،اندازه خانوار ،سالهای اقامت فرد در شهر ،درآمد ،آگاهی ،احس نما سا ی ،یدنواشیوخ طباور ،ت     
اجبار در گروهها ،میزان مطالعه ،تماشای تلویزیون ،استفاده از اینترنت ،دین باوری و تعهد دی اشم و ین ر یعامتجا تک    
رابطه معناداری وجود دارد .نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی نیز نش م نا یی یییدهددد که  30گویهههای ک رد ه  2بع هب ،د   
سنجش ابعاد مشارکت اجتماعی میپردازند در  7عامل خالصه گردید و آزمون تحلیل عاملی توانس هت

 61 / 262درصد

واریانس دادهها را تبیین کند .از راهه ؛یعامتجا تکراشم شیازفا یا      اعتم  تبسن دارفا دا به ،مه ،تلود و اهداهن       
آموزش شیوه ها و پیامدهای مشارکت در شهر ،تشویق به فعالیتهای گروهی با تبلیغات از طریق رسانه ه و یعمج یا
 ...مطرح شده است.
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اجتماعی.
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مقدمه

انسانها براي تامين نيازها و دستيابي به اهداف ،از طريق مجموعهاي ازشبكههاي مختلف اجتم يعا

ي ننك د .شبكهها به نع وان منابعي هستند كه م يييتوان هيامرس ليكشت هب دن     
با كي ديگر رابطه برقرار م 
يتوانند به مثابه سرمايه اجتما يع عمل ننك د هك
اجتما يع منجر شوند .ارتباطات اجتما يع هنگامي م 
شه  ا ووو هنجاره تشم يا ر رفا هك يك ا دددد ددددد جامع نآرد ه
مبت ين بر اعتماد متقابل بوده و تحت تأثير ارز 
شر كي

مترين هدف ايجاد شبكه هاي اجتم يعا  ، ،اف اشم شياز ر رف تك ددد دددد در ارتب طا
اند ،باشند .مه 

يباشد .سرمايه اجتما يع روابط ميان افراد را ب ويش ه هه هههاي دگرگ م نو ييييي شنك هك دنك    
باديگران م 
فردي و نك ش جمعي را تسهيل و تقويت نك د و هرچه اين روابط استحكام بيشتر و يفيك ت وكميت
باالتري داشته باشد ،شاهد دستيابي به اهداف جمعي در مدت زمان كوتاهتر و هز ني ه كمتر خ ميهاو
بود .در واقع سرمايه اجتما يع مجموعه اي ازموسسات و گروههاي ميان روابط افقي مردم است كه
افراد را از فرديت خود خارج و به هم م يييپيوندددد .بههه عب م يترا يييييت گا هك تفگ ناو ررر رررررر در درون
گروههاي اجتما يع  ،هنجارهاي مؤثر و نيرومندي وجود داش شاب هت دد ددد ب قباطم هك ااا اااا آن فر عفانم د   
شخصي خود را رها كرده و به سود جمع عمل نك د ،سرمايه اجتما يع شكل خواهد گرفت .سرمايه
اجتما يع در پي آن است كه افراد عضو شبكههاي اجتما يع را به همكاري و اعتمادپذيري بيشتري
در برخوردهايشان تشويق نك د و آنها را از شرايط اتميزه و انفرادي بير تيفرظ دناوتب ات دروآ نو     
سازماندهي جمعي داوطلبانه براي حل مشكالت متقابل ومسا ايل عم هد شيازفا ار يمو د دد دددد .ب نيا ا   
توضيح شايد بتوان گفت كه سرمايه اجتما يع  ،تنها در درون گروه ،انجمن يا شبكه اجتما يع توليد
يشود .با استفاده مناسب از سرمايه اجتما يع  ،زم ني ه براي توليد و تقويت آن فراهم ميشود و عدم
م 
يشود .در كل ميتوان سرمايه اجتما يع را منابع موج دو
استفاده از آن موجب تق يل ل و نابودي آن م 
در تعامالت اجتما يع و نظام هدفمند همكاري و همياري م ثعاب هك تسناد هعماج ياضعا ناي     
ايجاد شبكههاي روابط معقوالنه ،حس اعتماد و مش كي دارفا نيب تكرا  هعماج م يييييييييييييگردد ووو در
نهايت به جامعه در دسترسي به هدف مشترك و حفظ انسجام كمك مي نك د .به عبنم کی ناونع    
کنترل اجتماعی ،سرمایه اجتماعی ناشی از فشردگی شبکههای اجتماعی ،بر و ناملعم ،نیدلاو یا
مقامات پ بضنا ظفح ددصرد هک سیل ا ف جیورت و ط ر ادربنام ر د ی ر نیب 

تیلوئسم تحت دارفا   

خویشاند ،سودمند است .منابع این نوع سرمایه اجتم ومعم ار یعا ًالًال رد     همبس و دیقم یگت

        
دامتعا    
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قابل تضمین میتوان پیدا کرد و نتیجه اصلی هک تسا نیا نآ 

ک یمسر لرتن

اکشآ ای ر ریغ ار 

       

یکند (پورتس؛ به نقل از تاجبخش.) 21 3-4 322:138 ،
ضروری م 
یکی از مهمترین ابعاد سرمایه اجتماعی که نق متجا طباور لیهست رد یمهم ش ا اسنا یع نن ن ننن نننننننه رد ا
ی در
ل تقویتتت همبس گت ی ی
زندگی روزمره دارد ،مشارکت اجتماعی است .مش کرا تتت اجتم عا ییی عامل ل
یهای اجتم عا ییی در ب دم دنل تتتتت
مگیر 
تها و تصمی 
شبکههای اجتماعی است .حضور افراد در فعالی 
ل
موجب تعمیق روابط بین اعضای جامعه ،افزایش احساس یگانگی ،سعۀ صدررر و تس ما ححح و تس ها ل ل
ک خواهددد انجامی و شخباون( د
ی و دموکراتیک ک
گردیدهه و در نتیجههه بههه توسعههه نهادهاییی م ند ی ی
صادقی.) 86:1389 ،
امروزه مشارکت اهمیت زیادی نسبت به گذشته پیدا کرده است؛ چرا که سخن از شرایطی استتت
ن محوررر
که همه مردم در تعیین سرنوشت خویش دخالت آگاهانه و واقعی پیداا ک نن ددد و در ضمن ن
اساسی توسعه در زمینههای اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی نیز محسوب می شود .مشارکت یکییی از
یشود (نوابخش و اسمی جوشقانی.) 106:1391 ،
مولفه های توسعه انسانی محسوب م 
مشارکت اجتماعی از طب م هشیر ناسنا یعامتجا ع ییییی ییییییگیرددد ،نع صر قیالع ،هعماج رد یعامتجا      
یآورد که حفظ و پاسداری از آنها ،امر اشم  ر ره یارب ار تک
مشترکی را پدید م 

دارفا زا کی       

جامعه مخصوص ًاًا نارهت نوچ یرهش نالک رد        اجت ان بببناپ م ریذ یی یییس .دزا اشم ر روما رد ار تک     
اجتماعی ،نوعی تعهد و قبول مسئولیت فردی و اجتماعی اس  هک ت همه رفا  ا ن یناسنا د ا هب ریزگ        
پذیرش آن هستند .شهروندان کالن شهری چ هک نارهت نو     اعض عماج یا هه ههه بزرگ ناریا نوچ ی    
هستند ،به دلیل دارا بودن نقش های اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی خود ،در حکم گلبوله زمرق یا   
و سفید بدن انسان هستند .همانگونه که افزایش ی وبلگ شهاک ا للللللله ب هدش دای یا ه ب ند بیسآ

    

ی در ام هش رو ر ین ی ززز زززز ادام وختسد ار تایح ه ششش شششش تزل لز
یرساند ،نارسایی در مشارکت اجتم عا ی ی
م 
یسازد ،تا آن جا که اگر ُبُبعد اجتماعی خود را از دست بدهد ،نابودی آن حتمی اس مه رگا ؛ت    
م 

یکند .البته این
پابر جا بماند ،هدف خود راکه خدمت به اعضا و اصالح جامعه شهری است ،گم م 
در صورتی است که مشارکت از درون و اندیشه فرد بجوشد و با میل و رغبت همراه باشد ،وگرنه

مشارکت با زور و اجبار ،مفید و کارآمد نخواهد بود.
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با توجه به آنچه که گفته شد این پژوهش با هدف کلی «بررسی مشارکت اجتماعی و عوامل م رثؤ
بر آن درمیان شهروندان شهر تهران» انجام پذیرفت .و اهداف جزیی به شرح زیر مورد توج ارق ه ر   
گرفتند:
 -1س اشم شجن ر امتجا تک ععععععع ی غیرر حوطس رد( یمس      محلهههای ،تفریح ححی -ورزش ششی ،مهذ بب بی،
فرهنگی و شغلی) و مشارکت اجتماعی رسمی (در سطوح محله ای ،شهری و ملی).
 -2بررسي رابطه بین عوامل فردي و مشارکت اجتما يع شهروندان تهرانی.
 -3بررسی رابطه بین عوامل اقتصادی و مشارکت اجتما يع شهروندان تهرانی.
 -3بررسی رابطه بین عوامل اجتماعی و مشارکت اجتما يع شهروندان تهرانی.
 -4بررسی رابطه بین عوامل فرهنگی و مشارکت اجتما يع شهروندان تهرانی.
 -5ارائه پيشنهادها و راهكارها يي جهت افزايش مشارکت اجتما يع در افراد جامعه.
پیشینه پژوهش
نوروزی و بختیاری (  ) 1388در پژوهش ب ی هه ههه مش و يعامتجا تكرا

آ رب رثوم يعامتجا لماوع نننننن ننننننن

پرداخته اند .پژوهش حاضر بر آن است ت رب هب ،يتخانش هعماج رظنم زا ا ر نازيم يس م تکراش        
اجتما يع  -سياسي و عوامل موثر بر آن در شهرستان خدابنده بپردازد .جامع امآ ه ر شهوژپ نيا ي     
افراد  30 - 60ساله ساکن در اين شهرستان مي باشد و  0 40نفر به نع وان حجم نمونه تع يي ن ش .دنا هد
يباشد .يافته هاي پژوهش ،ح نازيم زا يکا   
ابزار گردآوري اطالعات مصاحبه مبت ين بر پرسشنامه م 
مشارکت اجتما يع  -سياسي متوسط به پا يي ن در شهرستان خدابنده است .همچ ين ن همبس ينعم يگت   
دار ،در سطح اطم ني ان  99درص لقتسم ياهريغتم نيب ،د      (س لحم ،يعامتجا هقبط ،تيسنج ،ن     
سکونت ،عام گرا يي  ،آ ني ده نگري ،بيگانگي اجتما يع  -سياسي ،اعتماد ،س و ميلعت ،هداوناخ راتخا
تربيت ،رسانههاي گروهي ،تقدير گرا يي ب جا تکراشم( هتسباو ريغتم ا تماع ييييييييييي  -سياس ارقرب )،ي ر   
است  R2معادل  0/ 39ميباشد.
رض ز دباع و هداز نیسح ،تسود ا اا اااااا اده (  ) 1388ب ثؤم لماوع یسررب هر اشم رد  ر یعامتجا تک   
شهروندان جامعهی شهری ش نیا فده .دنتخادرپ مالیا ره

رب رثوم لماوع ییاسانش شهوژپ

         
         

مشارکت اجتماعی شهروندان جامعه شهری ایالم است .چارچوب مفهومی این تحقی یرظن ق هه هههه یا
یباشد .روش تحقیق کمی و پیمایشی
وبر ف هومنز ،لرنر ،گای درام ،اوکلی ،مارسدنن و پارسونز م 
و از ابزار پرسشنامه برای گردآوری اطالعات استفاده شده است .نمونه آماری  583نفر ب تسا هدو   
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که با روش نمونهگیری خوشهای توام با روش تصادفی انتخاب شدند .نتایج حاص اد ناشن هل د هک     
بین وضعیت اشتغال ،وضعیت تاهل ،تحصیالت ،رضایت از خدمات ش اشم و یره ر یعامتجا تک    
رابطه وجود دارد .همچنین متغیرهای مستقل  25درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین کرده اند
پور یوسفی و بهاری (  ) 1388به بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مش مزاس رد نانز تکرا ا ننن ننننه یا
غیر دولتی در ش  .دنا هتخادرپ زیربت ره رو شششش ششششش پ هوژ ششش از نوععع توص فی ییی و روش تحقیققق از نوععع
یباشد و بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه کوکران حجم نمونه آماري این پژوهش به
پیمایشی م 
تعداد 370نفر انتخاب گردید و روش نمونه گیري تص فدا ییی است  ...اب از ررر جم ععع آوري اطال اع تتت
پرسش نامه بوده است .نتایج حاصل شده از تحقیق حاضر عبارتند از :بین روحیه مشارکت زنان و
س و خودب روا ييي زناننن و می از ننن
سطح تحصیالت و وضعیت اقتصادي زنان و می از ننن اعتماددد بههه نفس س
مشارکت آنان در سازمانهاي غیر دولتی رابطه وجود دارد.
ن و شخباو

 یقداص (((( (  ) 1389در پژوهش ب ی هههه ه "بررس ب رثؤم لماوع یر نایوجشناد تکراشم 

در          

  

انتخابات شورایاری دوره سوم محالت مطالعه موردی :دانشکده مدیریت واح و مولع د یقحت ق تا    

تهران" پرداختهاند .روش این پژوهش پیمایشی و نمونه آماری این بررسی  012نفر نایوجشناد زا    

دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد واحد لع وم و تحقیقات که به روش نمونه گیری تص باختنا یفدا
یها ا (س رود نیمو ههه) شر درک تک هه هههان یاس زا شیب د ر    
شدند .دانشجویانی که در انتخابات شورایار 
یده لماوع نیب رد د    
دانشجویان دارای مشارکت اجتماعی هستند .الگوی نهایی مشارکت نشان م 
مؤثر بر مشارکت اجتماعی دانش اسحا لماوع ،نایوج س ش فیلکت  ر اب یراکمه و ییانشآ ،یع         
نهای داوطلبانه ،رضایت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،اس و هناسر زا هدافت اسحا س    
تشکلها و انجم 
یتوانند در مجموع  38درصد واریانس متغیر وابسته
تعلق بیشترین سهم را داشتهاند که این عوامل م 
(مشارکت اجتماعی دانشجویان) را پیشبینی و تبیین نمایند.
نادری ،شیر لع ی و قاسمی کفرودی (  )3 139به بررسی حس تعلق محّلّلهای و نقش آن در مش تکرا
شفر هکنیا و ض   
اجتماعی (نمونه موردی :محله نعمتآباد) پرداختهاند .در این پژوهش با این پیش ش
آمادگی برای مشارکت در سطح محله تابعی از حس تعلق محلهای میییباش حرطم شسرپ نیا ،د     
شده است که ،تأثیر حس تعلق محلهای در آمادگی برای مشارکت چیست؟ برای پاسخ ب پ ه رررسش
از نظریه مک میالن و چاویس در ارتباط با حس تعلق محلهای و نیز روش تحقیق پیمایش رازبا و ی   
پرسشنامه استفاده شده و بر مبنای تعداد  120نمونه ،تحلیلها ارائه ش تفای .تسا هد ههه ههههه شهوژپ یا   
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نشان میدهد که بین حس تعلق محلهای و آمادگی برای مشارکت رابطه وجود دارد .همبستگی بین
این دو متغیر در جهت مثبت بوده و با افزایش حس تعلق محلهای بر آمادگی برای مشارکت افزوده
میشود.
در انتهای پیشینه پژوهش الزم به ذکر است که در مورد مشارکت اجتماعی تحقیقات زیادی انج ما
شده است که در این مقاله به تعدادی از آنها اشاره شد در اکثر پژوهش ها بیشتر ،به بررس ریثات ی   
عوامل مخت فل ی چون اجتماعی و اقتصادی بر مشارکت اجتماعی پرداخته شده است و پژوهشی که
به بررسی عوامل فرهنگی و فردی بپردازد کمتر انجام شده است و نیز پژوهشی که به ط لقتسم رو   
به بررسی مشارکت اجتماعی با بررسی ابعاد رس  ریغ و یم ر رد  یمس ش نالک ههههه ههههههری چ نارهت نو   
بپردازد کمتر انجام شده است و همچنین در پژوهش ها جامعه آماری محدودی مورد بررسی قر را
گرفته است؛ لذا انجام پژوهشی که به بررسی مش و یعامتجا تکرا

نایم رد نآ رب رثوم لماوع      

شهروندان شهر تهران بپردازد ضروری است.
چارچوب نظری پژوهش
یتواند از میان نظریات موجود با توجه به موضوع پژوهش
با توجه به اینکه طرح چارچوب نظری م 
انتخاب شود ،لذا برای چارچوب نظری در این پژوهش از نظری ِهِه نظریهپردازانی همچون پیر بوردیو،
جیمز کلمن ،فرانسیس فوکویاما و رابرت پاتنام در مورد مشارکت اجتماعی به نع وان یکی از ابع دا
سرمایه اجتماعی و نیز برای بررسی عوامل موثر از دیدگاه سوالك

ش ،گلی رز  ،،اليبس نو
ُاُاف وف و ه شش شش

وساكردوت و برم و ران استفاده میشود.
با بررسي تئوري هاي مطرح در باب مشارکت اجتما يع میتوان به این جمعب  :دیسر یدن ویدروب    
معتقد است جایگاهی که براای سرماایه اجتما ععع ی در نظر  هتفرگ  مم م ممممیش ب دو ررررر گس  هرت پپیون هد اا ی ییا
گی را به
شبکههای اجتماعی متمرکز است .م فن عت های حاصل از عضویت در یک گروه ،همبستگ گ
وجود میآورد که حصول م فن عتها را ممکن میسازد .از نگاه جیمز کلمن ای اجنه ن ر هک تسا 

   

فرد باید منافع شخصی را رها کند و به سود جمع عمل ک اجنه ،دن ر اب هک ی مح ا  تی ا متج اا اااا اااااااعی،
پایگاه ،احترام ،و پاداشهای دیگر تقویت میشود سرمایهای اجتماعی است به ط لک رو ی ار دارفا    
وامی دارد برای منافع عموم فعالیت ک نن د .فوکویاما نیز استحکام پیون یگداوناخ یاهد    را با ان عاو
دیگر پیوندهای اجتماعی مطرح میکند .پاتنام نیز عوامل مخت فل ی را بر مشارکت اجتماعی به نع وان
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یکی از ابعاد سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار میدهد .همچنین با بررسی نظریههای مطر هدش ح   
يتوان عوامل مؤثر بر مشارکت اجتما يع را در قالب عوامل ذيل مورد بررسي قرارداد:
م 
 -1عوامل فردي (جنسيت ،سن ،وضعیت تأهل ،اندازه خ ف تماقا تدم لوط ،هداونا رد در ششششش ش شششششششهر
تهران).
 -2عوامل اقتصادي (نوع مال يك ت م لزن

عون ،يلغش تيعضو ،ينوكسم ،لغش

و رسمه لاغتشا

     

درآمد).
 -3عوامل اجتما يع (آگاهي و توجه به امور عمومي ،سياسي و اجتما يع  ،ام ين ت اجتم طباور ،يعا   
خويشاوندي ،كاربرد زور و اجبار در گروهها و شبكههاي اجتما يع ).
-4عوامل فرهنگي (تحصيالت ،مطالعه روزنامه ،كتاب و مجله ،ميزان تماشاي تلويزيون ،اس زا هدافت
ا ني ترنت ،دين باوري و تعهدد يني ).
در ا ني جا ،به نحوه اثرگذاري هر كي

از متغيرهاي فوق بر متغير مشارکت اجتما يع پرداخته ميشود:

 سنی ،نوج ،یناو
سن از عوامل تأثیرگذار بر مشارکت اجتماعی است که معمو ًالًال براساس دوره ک کدو ی ی
یشود .از آن جا كه م نازي درآم رد تغارف نامز و د
بزرگسالی ،والدینی و بازنشستگی شناخته م 
مقاطع مختلف س ين متفاوت است ،بنابراین مشارکت اجتم رد زین درف یعا مر ینس فلتخم لحا

  
    

تفاوت مييابد .برخی تحقیقات نشان داده است که :ارتباط سن و انجمن پذیری به صورت منح ين

 Uمعکوس است به اين مع ين كه در ابتدا با افزايش سن بر روي شكلللده اشم ي ر ،يعامتجا تک    
سرمايه گذاري ميشود و به تدريج كه سن از كي

يرود ،اين سرمايه گذاري برروي
اندازه باالتر م 

مشارکت اجتما يع كاهش مييابد (ُاُافه و فوش و گلیزر).
 -اندازه خانواده

اندازه خانواده با انجمن پذیری رابطه مستقیم و مثبتی دارد .در خانواده هاي بزرگ جنبههاي زيادي
از واقعيتهاي اجتما يع و سياسي از قبيل آم يلاعف ،راك رازاب ،تشادهب ،شزو تتتتت تتتتتته ،يگنهرف يا   
زندگي مذهبي و موضوعات همسايگي در اولويت قرار دارند .عالوه بر اين خانوادههاي بزرگتر
از شبكههاي بين خانوادگي استفاده بيشتري در كمك و تعاون ميبرند .نقطه مقابل ا نآ ضرف ني   
است كه كي

خانواده بزرگ ممكن است به تمركز بر روي خود پرداخته و احس هب زاين مدع سا    

صرف وقت كافي در مشاركتهاي انجم ين در اجتماع مح يل خود  و دنك ممعم ألو

رد هك يناسك   
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ته ينمجنا يا   
خانوادههاي تك نفره هستند به منظور دوري از جدا افتادن و ايزوله شدن ب يلاعف ه تت تت
دست ميزنند (ُاُافه و فوش).
 میزان اقامت در شهر و مالکیت منزل مسکونیطول مدت اقامت در شهر ،تحرک و جابج یا ی قا لحم  ا دارفا ینوکسم لزنم تیکلام و تم رب         
تهای اجتماعی آنان مؤثراست .گلیزر ،الیبسون و ساکردوت در مطالعات خود به این نتیجه
مشارک 
رسیدهاند که بین تحرک و جابجایی محل اقامت و عضویت سازمانی رابطه م  دوجو یفن د .درا

به

ت اجتم  ار دوخ یعا از   
اين معنا كه افرادی که محل اقامت خود را مدام عوض میییک دنن مش کرا ت ت
یدهند و کمتر عالقمند به سرمایه گذاری بر روی آن هستند .بنابراين طول مدت اقامت در
دست م 
یک جامعه تا حد زیادی بر مشارکت اجتماعی افراد تأثیر میگذارد (گ يل زر ،الیبسون و ساکردوت،
پاتنام ،برم و ران و کلمن).
 اشتغالاشتغال معمو ًالًال تحت نع وان وضعیت شغلی در ی بیکرت صخاش ک ی     ش نما لما ی حطس ،یلغش ت     
یگیرد و با مشارکت اجتماعی رابطه معناداری دارد .ش لغا ی هب تبسن ن    
درآمد و وقت اضافه قرار م 
بیکاران فعالیت انجمنی بیشتری دارند (ُاُاف هداد ناشن تاقیقحت نمض رد ).شوف و ه

دارفا هک رد        

ت اجتم تشیب یعا ررررری برخوردارن لگ( د یزر   ،
مشاغلی که بیشتر اجتم دوب یعا هه هههان نازیم زا د    مش کرا ت ت
الیبسون و ساکردوت).
 اشتغال همسرفشارهای اقتصادی و زمانی روی خانواده ،ب هج ه تت تتت ک و نز ندرک را

هوش ر یارب ار اهنآ تقو       

تهای اجتماعی کاهش داده و نقش کاهندهای بر مش رد نانز روضح .دراد یعامتجا تکرا
فعالی 
نیروی کار با ثع

  

یشود که زمان و انرژی الزم در ساخت مشارکت اجتماعی کاهش یاب .د اشف ر   
م 

زندگی با ثع میشود که فرد در تعامالت خود ،دیگران را به نع وان رقیب ببیند .کمبود وقت با ثع
کاهش سرمایهگذاری بر روی سر م یعامتجا هیام ییی ییییش .دو انتاپ( مم ممم ،بر ار و م ننن ،گلیززز ،الیبس و نو
ساکرودت).
 -درآمد خانوار

1

تهای انجمنی دارند که این موضوع ناشی
افراد دارای درآمد متوسط و باال آشنایی بیشتری با فعالی 
از تجربه و سن و یا مهارتهای سازمانی آنان است .البته در نقطه مقابل ،این فرض وجود دارد که
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درآمد باال با ثع

میشود که هزینه فرصت و زمان برای این گونه افراد مه و دشاب م

طریق انجمن دست یافتنی است از طریق پ لو

     و پ لو

دیآ تسد هب دیرخ و

ک هچنآ  ه زا   

یداصتقا هیامرس و    

جایگزین سرمایه اجتماعی شود (بورديوُ ،اُافه و فوش ،برم و ران)
 -روابط خویشاوندی

2

له کبش ،ا هه هههه یا
ییابد و به محض اینکه فامی 
سرمایه اجتماعی ابتدا از دریچه روابط فامیلی تجلی م 
خویشاوندی ،دوستی ،و دیگر تماسهای خود را رها کردهاند ،سرمایه اجتماعی رو به کاهش رفت
(کلمن).
 کاربرد زور و اجبار در گروهها و شبکههای اجتماعیاستفاده از زور و اجبار در گروهها و شبکههای اجتماعی با ثع

یشود .به
کاهش سرمایه اجتماعی م 

این معنا که مجبورکردن افراد به مشارکت منجر ب متجا دامتعا نتفر تسد زا ه ا تکراشم و یع       
یشود (فوکویاما).
واقعی اجتماعی م 
 تحصیالتبراس تاعلاطم سا     انج هدش ما      اف د روضح شیاز ر سیلک ااااا ا و می و دامتعا ناز   

ارتباط يعامتجا تا     

وکوشش در حل مسایل محلی ،در بین افراد با تحصیالت کالج بیشتر است و بین سال های رسمی ی
ی
آموزش در مدرسه و سرمایه اجتماعی رابطه مستقیمی وجود دارد .و این موضوع تا حدودی ناشی
از محیطهای نهادی مانند مدارس و دانشگاهه هب دارفا قیوشت رد ا مجنا نن ننن ننننننپ زومآ و یریذ هه هههه یا
اخالقی آنان در جهت تعاون و همیاری است و نیز بین سطح آموزش و میزان همکاری و مشارکت
در پروژههای محلی رابطه مستقیمی وجود دارد .در واقع آموزش با ثع

تقویت مشارکت اجتماعی

به نع وان یکی از ابعاد سرمایه اجتماعی میشود (گلیزر ،الیبسون و ساکردوتُ ،اُافه و فوش ،بوردیو،
فوکویاماو پاتنام).
 خواندن روزنامه و مجله ،تماشای تلویزیون و استفاده از اينترنتدر تحقیقات تلويزيون و وسايل سرگرمي الكترون يكي خانگي از عوامل تضعيف روحيه ش يدنوره
فعال و سرمايه اجتما يع شناخته شده است كه با خصوصي كردن اوقات فراغت افراد با ثع

ميشود

افراد وقت كمتري را صرف دوس  و دننك دوخ هداوناخ و نات د يعامتجا ياه نامزاس ر         و ام رو
عمومي كمتر مش )مانتاپ( دننك تكرا  .......ا ني ترن ا عناوم دنچره زين ت ر بت ا  يط را  نيب زا  م يييييييييييييييبر و د
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شبكههاي جديدي براي روابط جديد ايجاد مي نك د اما روابط ا ني ترنتي خ يلي اتفاقي است و به همين
دليل ا ني ترنت تعامل را تضعيف و احتمال فر بي

را تقويت مي نك د (برم و ران  ،پاتنام و بوردیو).

 دین باوری و تعهد دینیتهای دینی ایفا میک نن د .از آنجا که ادیان از نشستهای
سازمانهای دینی نقش میانجی را در فعالی 
عمومی و از مراسم و مناسک برخوردارند ،با ثع

 هعسوت ه سم زا یهاگآ و نواعت و یراکم ا لی       

اجتماعی میگردند و ادیانی که بیشتر از مراسم و مناسک عمومی برخوردارند در اف هیامرس شیاز   
یک نن د (ُاُافه و فوش) .بس ور جیورت اب بهاذم زا یرای شششش شششششه یا ی نوچ    
اجتماعی نقش بیشتری ایفا م 
ششه م یقالخا یا ییی ییییتوان ار یعامتجا هیامرس دن
مشارکت ،صداقت ،اعتماد متقابل و گس زرا شرت ش 
ارتقاء بخشند (ُاُافه و فوش ،فوکویاما و کلمن).
مدل نظری عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان شهر تهران

فرضیههای پژوهش

نمودار  -1مدل نظری پژوهش

 -1به نظر میرسد بين عوامل فردي (جنسيت ،سن ،وض لوط ،هداوناخ هزادنا ،لهأت تیع تدم

    

اقامت فرد در شهر) و مشارکت اجتماعی شهروندان تهرانی رابطه وجود دارد.
 -2به نظر مي رسد بين عوامل اقتصادي (نوع مال يك ت منزل مسكوني ،وض ،لغش عون ،يلغش تيع     
اشتغال همسر و درآمد) و مشارکت اجتماعی شهروندان تهرانی رابطه وجود دارد.
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 -3به نظر ميرسد بين عوامل اجتما يع (آگاهي و توجه به امور عمومي ،سياسي و اجتما يع  ،ام ين ت
اجتما يع  ،روابط خويشاوندي ،كاربرد زور و اجبار در گروهها و شبكه هاي اجتما يع ) و مشارکت
اجتماعی شهروندان تهرانی رابطه وجود دارد.
 -4به نظر ميرسد بين عوامل فرهنگي (تحصيالت ،مطالعه روزنامه ،كتاب و مجله ،م ياشامت نازي   
تلويزيون ،استفاده از ا ني ترنت ،دين باوري و تعهدد اشم و )يني ر ینارهت نادنورهش یعامتجا تک      
رابطه وجود دارد.

ششناسی
رو 

روش مورد استفاده در این پ شیامیپ شهوژپ شور ،شهوژ ی زا و  ت عون و .تسا ینییبت و یفیص
همچنین در بخشهای نظری تحقیق از روش اسنادی اس .تسا هدش هدافت   

    

طر نیا رد شهوژپ ح    

پژوهش ،مطالعه مقطعی انبوه میباش  د  ...تکنی  ای ک ا ازب ر ا ا یلص ین شهوژپ       

"پرسش قحم همان ق   

ساخته" و ابزار تکمیلی مصاحبه و مشاهده است .جهت شناسایی اعتبار 3شاخصهای پرسش زا همان
اعتبارمحتوایی صوری استفاده شد و پرسشنامه طراحی شده به تعدادی از اس و هربخ دیتا هدیزگرب    
جامعه شناسی داده شد و وفاق آنها در مورد شاخصها  ،دلیل روشنی بر اعتب یحارط همانشسرپ را    
شده است .همچنین به دلیل اینکه پرسشنامه این پژوهش از داخل نظری راچ ،حرطم یاه ه چ بو    
نظری و مدل تحلیلی استخراج ش راد تسا هد ا تعا ی ب  هزاس را ا یسررب تهج نینچمه .تسا ی

      

اعتماد ،4پرسشنامه این پژوهش ،تحت آزمون مقدماتی 5بر روی یک دهم حجم نمونه قرار گرفته
   

است و پس از کدگذاری و استخراج دادهها ،آزمون آلفای کرونباخ انج هب یافلآ هک دیدرگ ما

دست آمده باالی  70درصد است بنابراین گویههای طراحی شده مشارکت اجتماعی دارای اعتماد
– انسجام درونی -است.

جمعیت ی عومجم يرامآ هعماج ا هههه هههههاي از واحدهاس ای زیچ رد هک ت اهزیچ ی دنشاب كرتشم ی
(سرایی .) 89 3 5:1 ،با توجه به موضوع پژوهش -بررسی مش و یعامتجا تکرا

      

نآ رب رثوم لماوع      

درمیان شهروندان شهر تهران -و سن رای دادن (در کشور ایران  18سال) ،در ای طقف شهوژپ ن    
افراد  18سال و به باال مورد بررسی قرار میگیرند که جامعه آماری این پژوهش شهروندان تهرانی
 18سال و به باال هستند که تعداد آنها  .526 7 5.96است .حجم نمون  اب ه ا زا هدافتس نییعت لومرف      

حجم نمونه کوکران 6محاسبه گردید و حجم نمونه به دست آمده  79 9. 93=0 40است.
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 =Nجامعه آماری  =nحجم نمونه  =tاندازه متغیر در توزی حطس هب تبسن هراومه هک لامرن ع   

    

احتمال مشخص میشود.
 =qعدم وجود صفت

 =qوجود صفت  =dمحدوده اطمینان (رفیع پور.)573- 383:1375 ،

یهای منطقهای ،چندمرحلهای و سهمیه ای و  ...است.
روش نمونهگیری ت فل یقی از نمونه گیر 
در این نوع نمونهگیری ابتدا شهر را به بلوکهایی در صورت امکان با جمعیتهایی برابر تقس و می
آنها را شمارهگذاری میک نن د و سپس با روش تصادفی ساده ،حج وم م ر  زاین د ا م باختن ییییی ییییییش دو
(ساروخانی .) 119:1377 ،در ابتدا از نمونهگیری منطقهای استفاده میشود که در آن ش ار نارهت ره   
به چند حوزه شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مرکز تقسیم نموده و آنگاه بر اساس جمعیت مناطق 22
گانه شهر تهران به تناسب جمعیت مناطق در حوزههای فوق ،بلوکهایی در نظر گرفته میش و دو
سپس برای تقسیم بالسویه پرسشنامه در بین زنان و مردان ،از نمونهگیری سهمیهای استفاده میشود.

یافتهها

یافته های توصیفی

 50درصد پاسخگویان را زنان و  50درصد را مردان تشکیل میده .دن می نایوگخساپ ینس نیگنا    
 32 / 79سال ،میانگین تحصیالت  55 ،31/ 05درصد پاسخگویان متأهل 50 /2 ،درصد ج قوقح وز   
بگیران بخش عمومی (دولتی) و میانگین درآمد پاسخگویان  222 855تومان است.

◄ مشارکت اجتماعی غیر رسمی

■ نتایج به دست آمده از مشارکت اجتماعی غیررسمی در سطح محلهای نشان میییده هک د    97 /8
درصد پاسخگویان با این گویه موافق و کام ًالًال موافقند که؛ در صورت بروز مش  ،نامتخاس رد لک
ساکنان باید در حل مشکل مشارکت ک نن د.
■ در سطح تفریحی -ورزشی 88/3درصد پاسخگویان با ای ماک و قفاوم هیوگ ن ًالًال م هک دنقفاو ؛؛؛؛؛؛ ؛؛؛؛؛؛؛
تفریح با دیگران ،با ثع

یشود و  54 /8درص هیوگ نیا اب نایوگخساپ د      
نشاط و سرزندگی آنها م 

یک نن د.
موافق و کام ًالًال موافقند که؛ در میهمانیهای هفتگی یا ماهانه شرکت م 
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■ در سطح مذهبی  86 /3درصد پاسخگویان با این گویه موافق و ک ما ًالًال هک دنقفاوم  ؛؛؛ ؛؛؛؛ شر رد تک
انجمنهای خیریه ،یک وظیفه انسانی است 82 /5 ،درصد پاسخگویان با این گوی و قفاوم ه

ماک    ًالًال

موافقند که؛ راه اندازی هیات مذهبی در بین مردم ایران جاافتاده است ،که البت طاخ هب ه ر دامتعا      
باالی مردم جامعه ایران به نهاد دین است 49 /5 ،درصد پاس  اب نایوگخ ا ماک و قفاوم هیوگ نی       ًالًال
موافقند و  32درصد نیز نه موافق و نه مخال نف د که؛ شرکت در نماز جمعه یک وظیفه سیاسی است.
■ مشارکت اجتماعی در سطح فرهنگی نیز نتایج بیانگر آن است کههه  87 /8درص اب نایوگخساپ د    
این گویه موافق و کام ًالًال موافقند که؛ عضویت در گروههای هنری هم با ثع

پرشدن اوقات فراغت

و هم آموزش هنری میشود 83 /1 ،درصد پاسخگویان با ای ماک و قفاوم هیوگ ن ًالًال م ک دنقفاو هههههه ههههههه؛
عضو فعال انجمن اولیا و مربیان مدرس سم زا یهاگآ ثعاب ،ندوب نادنزرف ه ا م لئ ییییییی ییییییییش ،دو 48 /1
درصد پاسخگویان با این گویه موافق و کام ًالًال موافقند و همچنین  43درصد نه موافق و نه مخال دنف
که؛ برای آموزش کار گروهی عضویت در بسیج مفید است.

■ در زمینه شغلی نیز  79 /3درصد پاسخگویان با این گویه مواف ماک و ق ًالًال هک دنقفاوم 
انجمنهای محل کار ،با ثع

    ؛ عض رد تیو

آگاهی از مسائل میشود و 61 /3درصد پاسخگویان با این گویههه مواف و ق

کام ًالًال موافقند که؛ عضویت در سازمانهای غیردولتی ،با ثع

◄ مشارکت اجتماعی غیر رسمی

گسترش مشارکت اجتماعی فرد میشود.

■ نتایج به دست آمده از مشارکت اجتماعی رسمی حاکی از آن است که در سطح محلهههای 64 /1
درصد پاسخگویان با این گویه موافق و کام ًالًال موافقند که؛ شرکت در انتخاب وش تا ر ها ا ،یلحم ی    
با ثع

آشنا شدن با افراد منتخب و در صورت لزوم مراجعه به آنهاست.

■ در سطح شهری  57 /8درصد پاسخگویان با این گویه موافق و ک ما ًالًال ک دنقفاوم  ههه هههه؛ شر رد تک
انتخابات شورای شهر ،یک وظیفه مدنی است.

■ در سطح ملی  73 /8درصد پاسخگویان ب  ا اای ماک و قفاوم هیوگ ن ًالًال م ک دنقفاو هههههه ههههههه؛ شر رد تک
انتخابات ریاست جمهوری ،یک وظیفه ملی است 26/8 ،درصد پاسخگویان با این گوی و قفاوم ه
کام ًالًال موافقند که؛ همه مردم باید در انتخابات مجلس شورای اسالمی شرکت ک ،دنن  61 /1درصد
پاسخگویان با این گویه موافق و کام ًالًال موافقند که؛ شرکت در انتخابات مج یربهر ناگربخ سل    
یک وظیفه ملی -دینی است 43/5 ،درصد پاسخگویان با این گویه نه موافق و نه مخال نف د که؛ همه
یها شرکت ک نن د و حضور داشته باشند.
مردم باید در راهپیمای 
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یافته های استنباطی
فرضیه  -1به نظر ميرسد بين عوامل فردي (جنسيت ،س  تیعضو ،ن تأ هه ه ههههل ،ان لوط ،راوناخ هزاد   
مدت اقامت فرد در شهر) و مشارکت اجتماعی شهروندان تهرانی رابطه وجود دارد.

◄ به نظر مي رسد تفاوت مع ين داري بين مشارکت اجتما يع زنان ومردان در ش جو نارهت ره ود    
دارد.
با توجه به نتايج آزمون  tو مقدار ) 1/ 269 ( tو سطح مع ين داري ( 0/012مقدار  ،) sig<0/ 05تفاوت
مع ين داري بين مشارکت اجتما يع زنان و مردان وجود ندارد .بنابراين فرضيه فوق رد ميگردد.

◄ به نظر ميرسد بين سن شهروندان تهرانی و ميزان مشارکت اجتما يع آنان رابطه وجود دارد.
با توجه به نتايج ضر بي

همبستگي پيرسون ،بين متغير و نس 

جا تکراشم ريغتم ت تتت تتتتتم نازيم هب يعا    

 0/ 862رابطه وجود دارد .اين رابط اب و هدوب تبثم ه      99درص و نانيمطا د

 0/ 01خط نعم  ،ا يييييدار

ميباشد .يع ين هر چقدر سن افراد باالتر بوده ،م اشم نازي ر زين نانآ يعامتجا تک و تسا رتالاب     
فرضيه مورد نظر تائيد ميشود.

◄ به نظر ميرسد تفاوت مع ين داري بين مشارکت اجتما يع افراد مجرد ،متأهل ،ب رب رسمه نود    
اثر فوت همسر و بدون همسر براثر طالق وجود دارد.
با توجه به نتايج آزمون  fو مقدار )0/ 000 ( sigومقدار  ،) 9/880( fفرضيه فوق در سطح  99درصد
اطم ني ان و  0/ 01خطا ،تائيد ميگردد .بنابراين تفاوت مع ين داري بين مشارکت اجتماعي افراد مجرد،
متأهل ،بدون همسر بر اثر فوت همسر و بدون همسر بر اثر طالق وجود دارد .و افر رسمه نودب دا    
در اثر فوت همسر از ميانگين مشارکت اجتما يع بيشتري نسبت به سايرين برخوردارند.

◄ به نظر ميرسد بين اندازه خانوار و ميزان مشارکت اجتما يع رابطه وجود دارد.
نتايج ضر بي

همبستگي پيرسون نشان ميدهد ،بين دو متغير اندازه خانوار و مشارکت اجتم هب يعا   

ميزان  0/ 128رابطه مثبت وجود دارد و اين رابطه در سطح مع يراد ين

 95درص و نانيمطا د

يشود .ب هك انعم نيا ه زفا اب ا ادنا شي
يباشد .بنابراين فرضيه مورد نظر تائيد م 
خطا ،مع ين دار م 
ييابد.
خانوار ،مشارکت اجتما يع شهروندان نيز افزايش م 

0/ 05
ززززززز ززززززززه

◄ به نظر ميرسد بين تعداد سالهاي اقامت افراد در شهر تهران و ميزان مشارکت اجتم نانآ يعا   

رابطه وجود دارد.
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با توجه به نتايج به دست آمده از ضر بي

همبستگي پيرسون ،بين متغير تعداد سا للله رد تماقا يا   

شهر تهران و متغير مشارکت اجتما يع  ،به ميزان  0/3 16رابطه وجود دارد .اين رابط و هدوب تبثم ه
با  99درصد اطم ني ان و  0 / 01خطا ،مع ين دار ميباشد .به اين معنا كه هر چه افراد ساله تشيب يا ري   
در شهر تهران اقامت دارند ،ميزان مشارکت اجتما يع آنان نيز بيشتر است .بنابراين فرضيه مورد نظر
تائيد ميشود.
فرضیه  -2به نظر ميرسد بين عوامل اقتصادي (نوع مال يك ت منزل مس عون ،يلغش تيعضو ،ينوك     
شغل ،اشتغال همسر و درآمد) و مشارکت اجتماعی شهروندان تهرانی رابطه وجود دارد.

◄ به نظر ميرسد تفاوت مع ين داري بين مشارکت اجتما يع افراد داراي منازل مسكوني شخص ،ي
ره ين يا اجارهاي و  ...وجود دارد.
با توجه به نتايج آزم نو

 fو مق راد  ) 18 / 036 ( fو مق راد  ،)0/ 000 ( sigفرض حطس رد قوف هي     99

درصد اطم ني ان و  0/ 01خطا ،تائيد ميگردد .ب توافت نياربان    معن يييداري ب اشم ني ر يعامتجا تک    
افرادي كه داراي منازل مسكوني شخصي ،ره ين يا اجارهاي و  ...هستند وج .دراد دو  دارفا و د را اي   
منازل مسكوني شخصي از بيشترين ميزان مشارکت اجتما يع نسبت به ساير افراد برخوردارند.
◄ به نظر ميرسد تفاوت مع ين داري ب اشم ني ر رفا يعامتجا تک ا ااا اااااد ش اكيب ،لغا ر و  هتسشنزاب    
وجود دارد.
با توجه به نتايج آزم نو

 fومق راد  ) 55 / 038 ( fو مق راد  ،) 0/ 000 ( sigفرض حطس رد قوف هي     99

درصد اطم ني ان و  0/ 01خطا ،تائيد ميگردد .ب نعم توافت نياريان يييييييداري ب اشم ني ر يعامتجا تک    
افراد شاغل ،ب كي ار و بازنشسته وجود دارد و افر ب دا اازنشس يرتشيب يعامتجا تکراشم نازيم زا هت      
نسبت به ساير افراد برخوردارند.

◄ به نظر ميرسد تفاوت مع ين داري بين مشارکت اجتما يع افراد داراي مشاغل گوناگون وجود دارد.

با توجه به نتايج آزمون  fو مقدار  )3/472( fو مقدار  ،)0/ 000 ( sigفرضيه فوق در سطح  99درصد
اطم ني ان و  0 / 01خطا ،تائيد ميگردد .و تفاوت مع ين داري بين مشارکت اجتما يع كارمندان دولتي،
كارمندان بخش خصوصي ،كارفرمايان ،كارگران و افراد داراي مشاغل آزاد وجود دارد و افر يدا
كه به سؤال مربوط به نوع شغل پاسخ ندادهاند از بيشترين ميزان مشارکت اجتما يع برخوردارند.

◄ به نظر ميرسد تفاوت مع ين داري بين مشارکت اجتما يع افرادي كه همسر )هناخ مناخ( اهنآ      
شاغل هستند و كساني كه همسرشان شاغل نیستند ،وجود دارد.
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با توجه به نتايج آزمون  tو مقدار  tبدست آمده (  )- 6/ 444و مقدار  ،) 0 / 00 0( sigفرضيه فوق در
سطح  99درصد اطم ني ان و  0/ 01خطا ،تائيد ميگردد و ميانگين مشارکت اجتم  يعا

ينايوگخساپ   

كه همسرشان شاغل نيستند بيشتر از پاسخگوياني است كه همسر آنها شاغلاند.

◄ به نظر ميرسد بين ميزان درآمد افراد و ميزان مشارکت اجتما يع آنان رابطه وجود دارد.
با توجه به نتايج به دس يب ،نوسريپ يگتسبمه بيرض زا هدمآ ت ن ريغتم  م و دمآرد نازي

يغتم ر

      

مشارکت اجتما يع به ميزان  0/ 243رابطه وجود دارد .اين رابطه مثبت بوده و با  99درص نانيمطا د   
يباشد .يع ين هر چقدر درآمد افراد ب جا تکراشم نازيم ،هدوب رتالا تما يع      
 0/ 01خطا ،مع ين دار م 
يشود.
آنان نيز باالتراست .بنابراين فرضيه مورد نظر تائيد م 
فرضیه  -3به نظر مي رسد بين عوامل اجتما يع (آگاهي و توجه به امور عمومي ،سياسي و اجتما يع ،
ام ين ت اجتما يع  ،روابط خويشاوندي ،كاربرد زور و اجب ورگ رد را هه هههه كبش و ا هه هههه و )يعامتجا يا
مشارکت اجتماعی شهروندان تهرانی رابطه وجود دارد.

◄ به نظر ميرسد بين ميزان آگاهي و توجه به ام  يعامتجا و يسايس ،يمومع رو ا نازيم و دارف       

مشارکت اجتما يع آنان رابطه وجود دارد.
نتايج ضر بي

يدهد ب ت و يهاگآ نازيمريغتم ود ني و ،يمومعروما هب هج       
همبستگي نك دال نشان م 

سياسي و اجتما يع افراد و متغير مشارکت اجتما يع  ،به ميزان  0/0 45رابطه وج .دراد دو هطبار نيا    
مثبت بوده و با  99درصد اطم ني ان و  0/ 01خطا رابطه مع ين دار بين اين دو متغير  دوجو  د نيدب .درا    
معنا كه با افزايش ميزان آگاهي وتوجه به امورعمومي ،سياسي و اجتما يع افر تکراشم نازيم ،دا    
اجتما يع آنان نيز افزايش مييابد.

يرسد بين ميزان احساس ام ين ت افراد و ميزان مشارکت اجتما يع آنان رابطه وجود دارد.
◄به نظر م 

نتايج ضر بي

همبستگي نك دال و مقدار  )0/230( sigنشان ميدهد بين دو متغير و تينما ساسحا 

مشارکت اجتما يع  ،به ميزان  0/280رابطه وجود دارد .اين رابطه مثبت بوده وبا  95درصد اطم ناني
و 0/ 05خطا ،رابطه مع ين داري بين اين دو متغير وجود دارد .بدين معنا كه با افزايش احساس ام تين
ييابد.
افراد ،مشارکت اجتما يع آنان نيز افزايش م 

◄به نظر ميرسد بين ميزان روابط خويشاوندي افراد و ميزان مشارکت اجتما يع آنان رابطه وجود
دارد( .به اين نحو كه هرچه ميزان روابط خويشاوندي افراد باالتر باشد ،مشارکت اجتما يع آنان نيز
افزايش مييابد).
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نتايج ضر بي

همبستگي پيرسون نش م نا يييييده اشيوخ طباور نازيمريغتم ود نيب ،د و  يدن و ريغتم        

مشارکت اجتما يع به ميزان  0/ 36 2رابطه وجود دارد .اين رابطه مثبت بوده و با  99درصد اطم ني ان و
 0/ 01خطا مع ين دار ميباشد .بدين مع  هك ان ه  يدنواشيوخ طباور نازيم هچر ا دارف

،دشاب رتشيب          

يگردد.
مشارکت اجتما يع آنان نيز بيشتر است .بنابراين فرضيه مورد نظر تأئيد م 

◄به نظر ميرس براك نازيم نيب د ر روز د د رابجا و ر ورگ  هههههه هههههههه كبش و ا هه هههه و يعامتجا يا

نازيم    

مشارکت اجتما يع آنان رابطه وجود دارد( .بدين صورت  اب هك ا براك شيازف ر روز د د رابجا و ر      
گروهها و شبكههاي اجتما يع  ،مشارکت اجتما يع افراد نيز كاهش مييابد).
نتايج ضر بي

همبستگي پيرسون نشان ميدهد ،كه بين دو متغير اك  ربر و روز د د رابجا ر گرو هههه هههههها

وشبكه هاي اجتما يع و متغير مشارکت اجتما يع به ميزان  0/591رابطه وجود دارد .اين رابطه مثبت
بوده و با  99درصد اطم ني ان و  0/ 01خطا مع ين دار مي باشد .يع ين هر چقدر كاربرد زور و اجب رد را
گروه ها و شبكه هاي اجتما يع افراد باالتر باشد ،ميزان مشارکت اجتما يع نيز اف م شياز يييييياب .د و
اين دستاورد بر خالف فرضيه مورد نظر مي باشد؛ چرا كه فرض وم هي ر ب ينبم يسررب د ر شهاك 

     

مشارکت اجتما يع بر اثر كاربرد زور و اجبار در گروهههه كبش و ا هه هههه انب ؛تسا يعامتجا يا ب نيار     
فرضيه مورد بررسي رد م يييش دو  ...در ح بانب هك يلا ر رظن       فوکویاما ا ،اس ابجا و روز زا هدافت ر رد    
یشود.
گروهها و شبکههای اجتماعی باعث کاهش مشارکت اجتماعی م 
فرضیه  -4به نظر ميرسد بين عوامل فرهنگي (تحصيالت ،مطالعه روزنام و باتك ،ه

نازيم ،هلجم     

تماشاي تلويزيون ،استفاده از ا ني ترنت ،دينباوري و تعهد د اشم و )يني ر نادنورهش یعامتجا تک     
تهرانی رابطه وجود دارد.

◄بهنظر ميرسد تفاوت مع ين داري بين مشارکت اجتما يع افراد داراي تحصيالت متفاوت وجود دارد.

نتايج آزمون  fو مقدار ) 11 /177( fو مقدار  ) 0/ 00 0( sigبيانگر ا قوف هيضرف ،هك تسا ني در   

  

يگردد .نعم توافت نياربانب يييييييييداري ب اشم ني ر تک   
سطح  99درصد اطم ني ان و  0/ 01خطا ،تائيد م 
اجتم د دارفا يعا ا رررر راي تحص اد دوجو توافتم تالي ر .د دارفا و ب ييييييييييي س  داو د را ا تالاب ير نازيم ني       
مشارکت اجتما يع ميباشند.

◄به نظر ميرسد بين ميزان مطالعه (روزنامه ،كتاب و مجله) افراد و ميزان مشارکت اجتما يع آنان

رابطه وجود دارد.
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نتايج ضر بي

همبستگي پيرسون نشانگراين مط بل

ود نيب هك تسا

   متغير ريغتم و هعلاطم نازيم      

مشارکت اجتما يع به ميزان  -0 /672رابطه وجود دارد .اين رابطه معكوس بوده به اين مع اب هك ان    
افزايش ميزان مطالعه فرد ،مشارکت اجتما يع او كاهش م يييياب .د نيا هكنيا هب هجوت اب عقاو رد        
همبستگي در سطح  99درصد اطم ني ان و 0/ 01خطا وجود دارد ،فرضيه ف م در قو يييييش هيضرف و دو   
معكوس تأئيد ميگردد.
◄به نظر ميرسد بين ميزان تماشاي تلويزيون توسط افراد و ميزان مشارکت اجتما يع آن هطبار نا   
وجود دارد( .بدين صورت كه با افزايش ميزان تماشاي تلويزيون توسط فرد ،مشارکت اجتما يع او
كاهش مييابد).
با توجه به اطالعات به دست آمده ،بين متغير ميزان استفاده از تلويزيون و متغير مشارکت اجتم يعا
به ميزان  0/693رابط  دوجو ه د  نيا .درا ر هدوب تبثم هطبا

اب و

     99درص و نانيمطا د

 0/ 01خطا

مع ين دار مي باشد .يع ين با افزايش ميزان استفاده از تلويزيون توسط فرد ،مشارکت اجتم زين وا يعا   
   

يباشد ب ع ه بار رب دوجوم يگتسبمه يت
افزايش مييابد .و اين نتيجهاي خالف فرضيه ارائه شده م 
يشود.
خالف فرضيه مورد نظر است و فرضيه مورد بررسي رد م 
◄به نظر ميرسد بين ميزان استفاده از ا ني ترنت و مشارکت اجتما يع شهروندان رابط  دوجو ه د .درا
(بدين صورت كه ب  نازيم شيازفا ا ا  هدافتس از    ا ني ترن اشم ،ت ر ك نادنورهش يعامتجا تک ا شه      
مييابد).
نتايج ضر بي

همبستگي پيرسون نشانگر اين مط بل

است كه بين دو متغير ميزان استفاده از ا ني ترنت و

متغير مشارکت اجتما يع به ميزان  -0 / 461رابطه وجود دارد .اين رابطه معكوس بوده ب انعم نيا ه    
ييابد .در واقع با توجه به ا كني ه
كه با افزايش ميزان استفاده از ا ني ترنت ،مشارکت اجتما يع كاهش م 
اين همبستگي در سطح  99درصد اطم ني ان و  0/ 01خطا وجود دارد ،فرضيه فوق تأئيد ميگردد.

◄به نظر ميرسد بين ميزان دين باوري و تعهد د يني و ميزان مشارکت اجتما يع ش هطبار نادنوره   
وجود دارد.
با توجه به نتايج ضر بي

همبستگي پيرسون ،بين دو متغير ميزان دين باوري و تعهد د يني و مشارکت

اجتما يع به ميزان  0/994رابطه وجود دارد .اين رابطه مثب و هدوب ت اب     99درص و نانيمطا د

0/ 01

نب  دهعت و يروا د ي شيازفا درف يني ا نازيم ،دب       
خطا مع ين دار ميباشد .يع ين هر چقدر م يد نازي نن نن
مشارکت اجتما يع او نيز افزايش مييابد  .بنابراين فرضيه مورد نظر تائيد مي شود.
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جدول شماره  .1اندازه و نوع روابط ميان متغيرها ،در فرضيات تأیيد شده به وسيله ضرايب همبستگي پيرسون و كندال
نوع ضريب همبستگي

مقدار ضريب همبستگي

متغيرهاي مستقل
سن

پيرسون

اندازه خانوار

پيرسون

طول مدت اقامت فرد در شهر تهران

پيرسون

**
* 0/ 128
** 0/3 16
** 0/ 243
** 0/0 45
*0/280
**0/ 36 2
** 0/591
** -0/672
** 0/693
** -0/ 461
** 0/994

درآمد

پيرسون

آگاهي و توجه به امور عمومي ،سياسي و اجتما يع

نك دال

احساس ام ين ت

نك دال

روابط خويشاوندي

پيرسون

كاربرد زور و جبار درگروهها و شبكههاي اجتما يع

پيرسون

ميزان مطالعه روزنامه ،کتاب و مجله

پيرسون

ميزان تماشاي تلويزيون

پيرسون

ميزان استفاده از ا ني ترنت

پيرسون

دين باوري و تعهد دی ين

پيرسون

يداري ()Sig
سطح معن 
0/ 000

0/ 862

0/ 010
0/ 001
0/ 000
0/ 000
0/230
0/ 000
0/ 000
0/ 000
0/ 000
0/ 000
0/ 000

از متغيره رب لقتسم يا    

 همچ ين ن در پژوهش حاضر به منظور مشخص كردن سهم تأثير هر كي

متغير وابسته ،از روش رگرسيون گام به گام استفاده شد .كه نتايج حاصل از تح يل ل رگرسيون بدين
قرار است كه :سن اولين متغيري است كه وارد تح يل ل رگرسيوني شده و بيشترين تأثير را بر ريغتم    
وابسته (مشارکت اجتما يع ) دارد و براس دش هبساحم نييعت بيرض سا ه ((((( ((((((  74 /2 ،) R2درص زا د
تغ يي رات مشارکت اجتما يع توسط متغير سن ،تب يي ن شده است ،دين ب  دهعت و يروا د نيمود ،يني     
متغيري است كه وارد تح يل ل رگرسيوني شده و  2/3درصد از تغ يي رات مش طسوت يعامتجا تکرا    
اين متغير ،تب يي ن شده است .آگاهي و توجه به امور عم و يسايس ،يمو

نيموس ،يعامتجا      متغيري

است كه وارد تح يل ل رگرسيوني شده و  0/7درصد از تغ يي رات مشارکت اجتما يع توسط اين متغير
تب يي ن شده است .نوع شغل چهارمين متغيري است كه وارد تح يل ل رگرسيوني شده و  0/5درص زا د
تغ يي رات مشارکت اجتما يع توسط متغير تعداد مشاغل تب سحا .تسا هدش نيي ا نيمجنپ تينما س       
متغيري است كه وارد معادله رگرسيوني شده و  0/5درصد از تغ يي رات مش طسوت يعامتجا تکرا    
متغيراحساس ام ين ت تب يي ن شده است .اشتغال همسر ششمين متغيري است كه وارد تح يل ل رگرسيوني
شده و  0/3درصد از تغ يي رات مشارکت اجتم .تسا هدش نييبت رسمه لاغتشا ريغتم طسوت يعا        
كاربرد زور و اجبار در گروهههه كبش و ا هه هههه تسا يريغتم نيرخآ يعامتجا يا

ليلحت دراو هك       

رگرسيوني شده و  0/2درصد از تغ يي رات مشارکت اجتما يع توسط متغير اك  ربر و روز د د رابجا ر   
گروهها و شبكههاي اجتما يع تب يي ن شده است.
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جدول شماره  .2عناصر متغيرهاي درون معادله رگرسيون براي پيشبيني ميزان مشارکت اجتماعي

R2

متغيرهاي مستقل
مقدار ثابت

B

Beta

82 / 394

T

Sig

21 / 144

0/ 000

سن

0/ 742

2 / 641

0/ 058

23 / 608

0/ 000

دين باوري و تعهد د يني

0/ 765

-2/ 511

-0/ 228

-6/ 628

0/ 000

0/277

-2/ 568

0/ 105

-3/393

0/ 001

نوع شغل

0/777

3/785

0/070

2/086

0/ 00 8

آگاهي توجه به امور عمومي ،سياسي و اجتما يع
احساس ام ين ت

0/287

1/ 718

0/180

3/ 336

0/ 00 1

اشتغال همسر (خانم خانه)

0/587

-0/ 548

-0/ 058

-2/ 336

0/ 020

كاربرد زور و اجبار در گروهها و شبكههاي اجتما يع

0/787

0/ 950

0/ 049

2/ 008

0/ 045

 همچ ين ن از ت كينك

تح يل ل مسير به منظور بررسي اثرات مستقيم و غير مستقيم متغيره لقتسم يا   

بر متغير وابسته (مشارکت اجتما يع ) ،بهره گرفته شد.
بنابر نتايج به دست آمده در پژوهش حاضر ،متغير سن ،با ميزان  1/ 058به صورت مستقيم و -0/ 221
به صورت غير مستقيم و در مجموع با ميزان  83 /7درصد ،ب هتسباو ريغتم سنايراو نازيم نيرتالا      
(مشارکت اجتما يع ) را تب يي ن مي نك د .متغير نوع شغل ،با ميزان  0/ 07به ص و ميقتسم ترو

-0/200

به صورت غير مستقيم و در مجموع با ميزان  6 /8درصد بر متغير اشم  ر يثأت يعامتجا تک ر راذگ       
است .متغير اشتغال همسر (خانم خانه) ،با ميزان  - 0/ 058به صورت مستقيم و  -0/ 003ب وص ه رت   
غير مستقيم و در مجموع با ميزان  - 6 /1درصد بر متغير مشارکت اجتما يع تأثير گذار است .متغير
كاربرد زور و اجبار در گروهها و شبكه هاي اجتما يع  ،با ميزان  0/ 049به صورت مستقيم و 0/ 007
به صورت غير مستقيم و در مجموع با ميزان  5/6درصد بر اذگ ريثأت يعامتجا تکراشم ريغتم  ر      
است .متغير آگاهي و توجه به ام  ،يعامتجا و يسايس ،يمومع رو ب زيم ا ان       
مستقيم و  -0/ 005به صورت غير مستقيم و در مجم نازيم اب عو    

 - 0/ 105ب وص ه رت   

 - 11درص تکراشم ريغتم رب د     

اجتما يع تأثير گذار است .متغيراحساس امنيت ،با ميزان  0/180به ص  ميقتسم ترو وو ووو -ب وص ه رت   
غير مستقيم و در مجموع با ميزان  8/1درصد برمتغير مشارکت اجتم اذگ ريثأت يعا ر ا و  .تس

رد

  

نهايت متغير دين باوري و تعهدد يني  ،با ميزان  - 0/ 26 2به صورت مستقيم و  0/ 004 0به صورت غير
مستقيم و در مجموع با ميزان  - 22 /5درصد بر متغير مشارکت اجتما يع تأثير گذار است.
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جدول شماره  .3مجموع تأثيرات مستقيم وغيرمستقيم متغيرهاي مستقل برمتغير وابسته
اث ريغ تار

متغير مستقل

اثرات مستقيم

       

م س ت ق يم
سن
نوع شغل

مجموع تأثير مس و ميقت
غيرمستقيم هر متغير

-0/ 221

1/ 058

0/ 837

-0/200

0/070

0/ 068

اشتغال همسر (خانم خانه)

-0/ 003

-0/ 058

-0/ 061

كاربرد زور و اجبار در گروهها و شبكههاي اجتما يع

0/ 007

0/ 049

0/ 056

آگاهي و توجه به امور عمومي ،سياسي و اجتما يع

-0/ 005

-0/ 105

-0/ 11

احساس ام ين ت
دين باوري و تعهد د يني

_

0/180

0/180

0/ 004 0

-0/ 26 2

-0/ 25 2

 تحلیل عاملی مشارکت اجتم غ یعامتجا تکراشم( یعا ی تکراشم ،یمسر ر       

اجتماعی رسمی)

برای بررسی مشارکت اجتماعی ؛ دو بعد مشارکت اجتماعی غیر رسمی ،مشارکت اجتماعی رسمی
گویههایی طراحی گردید .برای بررسی همبستگی درونی گویهه تسد و ا هه هههب یبت و یدن ی آ ن نن نننه رد ا
قالب عاملهای عمومی محدود ،از تحلیل عاملی استفاده میشود .در این آزمون تم ما

 30گویهههای

یپردازند وارد تحلیل میشوند.
که به بررسی مشارکت اجتماعی م 

جدول شماره  .4آزمون  KMOو  Bartlett'sبرای گویههای مشارکت اجتماعی
آزمون

 =KMOکی ام او

 -Bartlett'sبارتلت

 =Dfدرجه آزادی

 = Sigسطح معنی داری

مقادیر
. /498
89 2 5264.
435
0/ 000

نتایج آزمون  KMOو  Bartlett'sنشان میدهد که داده ها برای تحلیل عاملی مناسب هستند .مقدار
 0/ 498 KMOو بیشتر از  0/ 70است .بنابراین همبستگیهای موجود در ب لیلحت یارب اه هداد نی     
عاملی مناسب است .
جدول شماره  .5نمایی از عاملهای تحقیق و سهم هر یک از آنها
شماره عامل

عامل

1

ی ،شهری و مّلّلی و مذهبی
مشارکت اجتماعی رسمی محله ا 

2

مشارکت اجتماعی غیر رسمی شغلی  -ص فن ی

3

مشارکت اجتماعی غیر رسمی محله ای

4

مشارکت اجتماعی غیر رسمی فرهنگی

5

مشارکت اجتماعی غیر رسمی مذهبی

6

مشارکت اجتماعی غیر رسمی تفریحی

7

مشارکت اجتماعی غیر رسمی ورزشی

مقدار ویژه

8.499
3.198
1.877
1.502
1.223
1.054
1.027

درصد مقدار ویژه

28.331
10.659
6.255
5.007
4.076
3.512
3.423

درصد از کل عاملها

28.331
38.989
45.244
50.251
54.327
57.839
61.262

................................................... 56پژوهشهای جامعه شناختی ،سال یازدهم ،شماره اول ،بهار 6931

نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی نشان می دهد که  30گویهای که در  2بع عبا شجنس هب ،د اد     

مشارکت اجتماعی – مشارکت اجتماعی غیر رسمی ،مشارکت اجتماعی رسمی -میپردازن رد د 7
عامل فوق خالصه گردید .مقدار ویژه ،درصد و درصد تجمعی (معی اشن  )سنایراو دصرد را نگر     
این امر است که آزمون تحلیل عاملی توانسته  61 / 262درصد واریانس دادهها را تبیین کند.
لها همراه با بارهای عامل
جدول شماره  .6متغیرهای مربوط به عام 
نام عامل

مقدار بار عاملی

متغیرهای هر یک از عاملها
ی ،یک وظیفه مذهبی است
من معتقدم شرکت در دستههای عزاداری مذهب 

مشار  یعامتجا تک      
رس لحم یم

هههههههههه ههای،

شهری
و ملی و مذهبی

من معتقدم شرکت در نماز جمعه یک وظیفه سیاسی است
شرکت در نمازهای اعیاد مذهبی یک وظیفه مذهبی است
شرکت در انتخابات شوراهای مح فا اب ندش انشآ ثعاب ،یل را بختنم د هب هعجارم موزل تروص رد و            
آنهاست
من معتقدم شرکت در انتخابات شورای شهر ،یک وظیفه مدنی است
من معتقدم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ،یک وظیفه ملی است
من معتقدم همه مردم باید در انتخابات مجلس شورای اسالمی شرکت ک نن د
شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری یک وظیفه ملی -دینی است
یها شرکت ک نن د و حضور داشته باشند
من اعتقاد دارم همه مردم باید در راهپیمای 

مشارک تتت ت اجتم یعا    

عضو فعال انجمن اولیا و مربیان مدرسه فرزندان بودن ،با ثع

ی-
غیر ر لغش یمس ییییی ی یی

عضویت در اتحادیه کارگری یا کارمندی ،برای فرد شاغل در کارخانه یا اداره الزم است

ص فن ی

عضویت در سازمانهای غیردولتی ،با ثع

یشود
آگاهی از مسائل م 

یشود
گسترش مشارکت اجتماعی فرد م 

یرسد
برای اطالع از قوانین و مقررات اصناف ،عضویت برای کسبه الزم به نظر م 
نهای محل کار ،با ثع
عضویت در انجم 

یشود
آگاهی از مسائل م 

برای آموزش کار گروهی عضویت در بسیج مفید است
مشار یعامتجا تک       

من معتقدم ساکنان یک ساختمان باید در جلسات ساختمان شرکت ک نن د

غیر رسمی محلهای

در صورت بروز مشکل در ساختمان ،ساکنان باید در حل مشکل مشارکت ک نن د
اگر قرار است تصمیمی برای محله گرفته شود خیلی خوب اس نکاس هک ت ا د هلحم ن ر تکرش  تاسلج       
ک نن د
در صورت بروز مشکل در محله ،ساکنان باید در حل مشکل مشارکت ک نن د

مشار یعامتجا تک       

یها و جش راون هههه  فلتخم یا ف گنهر ی متجا و یرنه  ،ا یع      
من معتقدم مردم گاهی اوقات باید در گردهمای 

غیر رسمی فرهنگی

شرکت ک نن د
عضویت در گروههای هنری هم با ثع

یشود
پرشدن اوقات فراغت و هم آموزش هنری م 

یکند
عضو کانونهای فرهنگی ،کار گروهی را در افراد تقویت م 
مشار یعامتجا تک       

نهای خیریه ،یک وظیفه انسانی است
من معتقدم شرکت در انجم 

غیر رسمی مذهبی

یتواند مشکالت مالی ساکنین محله را حل کند
من معتقدم ،مشارکت در صندوق قرض الحسنه محله م 
راه اندازی هیات مذهبی در بین مردم ایران جاافتاده است

مشار یعامتجا تک       

تفریح با دیگران ،با ثع

یشود
نشاط و سرزندگی م 

غیر رسمی تفریحی

یکنم
یهای هفتگی یا ماهانه شرکت م 
من در میهمان 

مشار یعامتجا تک       

یکند
من معتقدم که عضو تیم ورزشی محله بودن به گسترش روابط کمک م 

غیر رسمی ورزشی

.529
.752
.584
.654
.650
.818
.848
.881
.835
.539
.691
.618
.603
.692
.570
.761
.776
.789
.762
.677
.686
.648
.745
.635
.504
.754
.755
.707
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در جدول فوق  7عامل و متغیرهایی که در هر یک از  7عامل قرار میگیرند همراه با بار لماع ی نآ 
(که از جدول ضرایب عاملی دوران یافت م حرطم )تسا هدش جارختسا ه یییییی یییییییش .دنو لوا لماع رد
مشارکت اجتماعی رس لحم یم هه هههای ،ش لم و یره ی و 

یبهذم      9متغیر  مود لماع رد  ،م تکراش    

اجتماعی غیر رسمی شغلی -ص فن ی  6متغیر و در عامل سوم مشارکت اجتماعی غیر رسمی محله ای
 4متغیر را در برگرفته اند.
بحث و نتيجهگيری

* نتایج به دست آمده از مش اشن یمسرریغ یعامتجا تکرا ن م  ییییی ییییییده یعامتجا تکراشم هک د     
محلهای افراد فقط در سطح ساختمان محل سکونت خود است و به نوعی نشانگر گس هیحور شرت   
فردگرایی در جامعه ایران است .در س حیرفت حط یی ییی -ورزشییی تفر و طاشن ثعاب ،نارگید اب حی    
یک نن د .در سطح مذهبی
یهای هفتگی یا ماهانه شرکت م 
سرزندگی آنها می شود و اغ بل در میهمان 
پاسخگویان اعتقاد دارند که شرکت در انجمنهای خیریه ،ی ع هب ،تسا یناسنا هفیظو ک ب ترا       
دیگر انجام امور نیکوکارانه در بین مردم جامعه ایران از بین نرفته است .پاس  اب نایوگخ ا هیوگ نی     
موافقند که؛ راه اندازی هیات مذهبی در بین مردم ایران جاافتاده است ،که البت طاخ هب ه ر دامتعا      
باالی مردم جامعه ایران به نهاد دین است .حدود نیمی از پاسخگویان بر این باورند که؛ شرکت در
نماز جمعه یک وظیفه سیاسی است ،که البته به دلیل تأکید دین اس هب هعمج زامن تیمها رب مال       
نع وان تکلیف دینی است .مشارکت اجتماعی در سطح فرهنگی نیز بیانگر آن اس تیوضع ؛هک ت    
در گروههای هنری هم با ثع

یشود ،و نیز عضو فع لا
پرشدن اوقات فراغت و هم آموزش هنری م 

انجمن اولیا و مربیان مدرسه فرزندان بودن ،با ثع

آگاهی از مس م لئا یی یییش راک شزومآ یارب ،دو     

گروهی عضویت در بسیج مفید است .در زمینه شغلی نیز پاس  اب نایوگخ ا ک دنقفاوم هیوگ نی هههههه ههههههه؛
نهای محل کار ،با ثع
عضویت در انجم 
غیردولتی ،با ثع

آگ م لئاسم زا یها ییی ییییش مزاس رد تیوضع و دو ا ننن ننننه یا

گسترش مشارکت اجتماعی فرد میشود  .نتایج به دست آم صیخشت رگناشن هد    

اهمیت مشارکت اجتماعی و کار گروهی در بین مردم است.
* نتایج به دست آمده از مشارکت اجتماعی رسمی حاکی از آن است که پاسخگویان معتقدند که:
در سطح محلهای شرکت در انتخابات شوراهای مح فا اب ندش انشآ ثعاب ،یل را بختنم د رد و

  

صورت لزوم مراجعه به آنهاست ،در سطح شهری شرکت در انتخابات شورای ش هفیظو کی ،ره    
مدنی است ،در سطح ملی شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ،یک وظی لم هف ی تسا   ،،،، ،،،و همه
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مردم باید در انتخابات مجلس شورای اسالمی شرکت ک نن د ،شرکت در انتخابات مجلس خبرگ نا
    

رهبری یک وظیفه ملی -دینی است و همه مر  دیاب مد د  ر ر یامیپها یی یییییه روضح و دننک تکرش ا

داشته باشند .بررسی پاسخهای به دست آمده نشان میدهد که مشارکت اجتماعی رسمی در جامعه
ایران مترادف با تعیین سرنوشت مردم است .بنابراین از اهمیت زیادی برخوردار است.
یهای
در اين قسمت به بررسي نتايج به دست آمده از تحقيق و رابطه آن با چارچوب نظري و تئور 
مطرح پرداخته میشود.

● بين سن افراد و ميزان مشارکت اجتما يع آنان رابطه وجود دارد .يع ين هر چقدر سن افراد ب رتالا

بوده ،ميزان مشارکت اجتما يع آنان نيز باالتر است .به اعتقاد ُاُاف نس ،رزیلگو شوف و ه لماوع زا      
تأثیرگذار بر مشارکت اجتماعی است که معمو ًالًال ،یلاسگرزب ،یناوجون ،یکدوک هرود ساسارب       
یشود.
والدینی و بازنشستگی شناخته م 

● بر اساس داده های به دست آمده بين دو متغير اندازه خانوار و مشارکت اجتما يع رابطه مثبت و

معنی داری وجود دارد و با افزايش اندازه خانوار ،مشارکت اجتما يع افراد نيز افزايش ميياب .د
و فوش معتقدند  :اندازه خانواده ب یذپ نمجنا ا ر  ی ر ااا اااابط و میقتسم ه

هفُاُا   

راد یتبثم د رد  ياه هداوناخ     

بزرگ جنبه هاي زيادي از واقعيتهاي اجتما يع و سياسي از قبيل آموزش ،بهداش زاب ،ت ا ،راك ر    
فعاليتهاي فرهنگي ،زندگي مذهبي و موضوعات همسايگي در اولويت قرار دارند .عالوه بر نيا    
خانوادههاي بزرگتر از شبكههاي بين خانوادگي استفاده بيشتري در كمك و تعاون ميبرند.
● بين متغير تع اس داد للللله اشم ريغتم و نارهت رهش رد تماقا يا ر و تبثم هطبار يعامتجا تک

     

معنیداری وجود دارد .به اين معنا كه هر چه افراد سالهاي بيشتري در ش قا نارهت ره ا ،دنراد تم     
ميزان مشارکت اجتما يع آنان نيز بيشتر است .گ يل زر ،ال و نوسبی

کاس ر نتاپ ،تود ا مرب ،م  و ر و نا    

کلمن معتقدند :طول مدت اقامت در شهر بر میزان مشارکت اجتماعی به نع وان یکی از ابعاد سرمایه
اجتماعی تأثیرگذار است.

● با توجه به نتايج به دست آمده ،تفاوت معن يييداري ب اشم ني ر رفا يعامتجا تک ا اد هك يد ر يا      

منازل مسكوني شخصي ،ره ين يا اجاره اي و  ...هستند وجود دارد .و افر ينوكسم لزانم ياراد دا    
شخصي از بيشترين ميزان مشارکت اجتما يع نسبت به ساير افراد برخوردارن .د لگ یزر  نوسبیال  ،و
ساکردوت در مطالعات خود به این نتیجه رسیدهان تماقا لحم ییاجباج و کرحت نیب هک د و      
عضویت سازمانی رابطه م فن ی وجود دارد .به اين معنا كه افرادی که محل اقامت خودرا مدام عوض

بررسی مشارکت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن59 ....................................................................................

می ک نن د مشارکت اجتماعی خود را از دست میدهند و کمتر عالقمند به سر یام هههگ  رب یراذ ر یو   
آن هستند.

● بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش ؛ بين مشارکت اجتما يع افراد شاغل ،ب كي ار و بازنشس هت

تفاوت مع ين داري وجود دارد و افراد بازنشسته از ميزان مشارکت اجتما يع بيشتري نسبت ب رياس ه   
افراد برخوردارندُ .اُافه و فوش معتقدند شاغلین نسبت به بیکاران فعالیت انجمنی بیش رد .دنراد یرت   
صورتي كه نتايج حاصل از تحقيق حاضر خالف اين مط بل

را در جامعه مورد بررسي ،ميرساند.

● با توجه به نتايج بدست آمده ،ميانگين مشارکت اجتم ش ناشرسمه هك ينايوگخساپ يعا ا لغ      

نيستند بيشتر از پاسخگوياني است كه همسر آنها شاغل اند .پات و مرب ،مان و نوسبیال ،رزیلگ ،نار   
ساکرودت معتقدند كه  :فشارهای اقتصادی و زمانی روی خانواده ،به جهت کار کردن زن و شوهر
تهای اجتماعی کاهش داده و نقش کاهندهای بر مشارکت اجتماعی دارد.
وقت آنها را برای فعالی 

● با توجه به نتايج به دست آمده ،بين متغير ميزان درآمد و مشارکت اجتما يع رابطه مثبت مع ين دار

وجود دارد .يع ين هر چقدر درآمد افراد باالتر بوده ،ميزان مشارکت اجتما يع آنان ن .تسارتالاب زي
بورديوُ ،اُافه و فوش ،برم و ران در مورد درآمد این فرض را مطرح میک نن د که افراد دارای درآمد
تهای انجمنی دارند که این موضوع ناشی از تجربه و سن و یا
متوسط و باال آشنایی بیشتری با فعالی 
تهای سازمانی آنان است.
مهار 

● بين ميزان روابط خويشاوندي افراد سرپرست خانواده و م اشم نازي ر  نانآ يعامتجا تک را هطب      

وجود دارد .به اين نحو كه هرچه ميزان روابط خويشاوندي افراد باالتر باش اشم ،د ر يعامتجا تک    
افزايش مييابد .به اعتقاد کلمن ،مشارکت اجتماعی ابتدا از دریچه روابط فامیلی تجلی مییابد و به
محض اینکه فامیل ها ،شبکههای خویشاوندی ،دوستی ،و دیگر تماسهای خود را رها کردهههان ،د
مشارکت اجتماعی رو به کاهش رفت .نتايج تحقيق نيز نشان ميدهد كه فرضيه مورد نظر در رابطه
يشود.
با روابط خويشاوندي ،مطابق با نظر لك من تائيد م 

● همچ ين ن تفاوت مع ين داري بين مشارکت اجتما يع افراد داراي تحصيالت متفاوت وجود دارد و

افراد بي سواد داراي باالترين ميزان مشارکت اجتم م يعا يييييباش .دن  تاعلاطم ساسارب ا جن ا هدش م

    

توسط گلیزر ،الیبسون و ساکردوت و ُاُافه و فوش ،بوردیو ،فوکویام رد روضح شیازفا ،مانتاپ و ا

  

کلیسا و میزان ارتباطات اجتما يع و کوشش در حل مسایل محلی ،در بین افراد با تحصیالت ک جلا
بیشتر است و بین سالهای رسمی آموزش در مدرسه و مشارکت اجتماعی رابط میقتسم ه ی جو  ود    
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دارد .و این موضوع تا حدودی ناشی از محیطهای نهادی مانند م  هاگشناد و سراد ه رد ا قیوشت     
افراد به انجمنپذیری و آموزههای اخالقی آنان در جهت تعاون و همیاری اس حطس نیب زین و ت     
آموزش و میزان همکاری و مشارکت در پروژههای مح رد .دراد دوجو یمیقتسم هطبار یل عقاو      
آموزش با ثع
خالف اين مط بل

تقویت مشارکت اجتماعی میشود .در صورتي كه نت يقحت زا لصاح جيا ق رضاح      
يرساند.
را در جامعه مورد بررسي ،م 

● بين دو متغير ميزان مطالعه و متغير مشارکت اجتما يع رابطه معكوس وجود دارد .به اين معنا هك
با افزايش ميزان مطالعه فرد ،مشارکت اجتما يع او كاهش مييابد .بر  همانزور ندناوخ ،نار و م را   
نهای داوطلبانه میدانند .از نظر آنه زا همانزور ندناوخ ا قیرط     
عامل مؤثری در شکلگیری انجم 
آگاهی دادن به مردم از وضعیت جامعه خود ،با ثع

افزایش اعتماد ميگردد.در صورتي جياتن هك   

پژوهش حاضر بیانگر آن است که با افزايش ميزان مطالعه ،ميزان مشارکت اجتما يع در بين افر ،دا
كاهش يافته است .با توجه به نتايج تحقيق حاضر مب ين بر ا شهاك اب هعلاطم نازيم شيازفا هكني      
يتوان گفت رسانههاي جمعي مخصوصأ روزنام اه ه   
ميزان مشارکت اجتما يع همراه شده است ،م 
ومجالت در ا في اي وظايف خود موفق نبودهاند.
● با توجه به اطالعات به دست آمده ،بين متغير ميزان تماشاي تلويزيون و متغير مشارکت اجتما يع
رابطه وجود دارد .يع ين با افزايش ميزان استفاده از تلويزيون توسط فرد ،مشارکت اجتم يعا

او ن زي

اف م شياز يييييياب  نويزيولت مانتاپ .د رظم زا ا ا نارود ره لماوع زا و نردم تسپ هيحور فيعضت       

       

شهروندي فعال ميداند  .تلويزيون وگسترش دامنه استفاده از آن در خانوادهها با ثع

كاهش دام هن

زندگي اجتما يع و مدني شده و افراد كمتر وقتي را صرف دوستان و حتي خانواده خود مي ننك د و
در سازمانهاي اجتما يع و امور عمومي كمتر مشاركت مي ننك د؛ همچ ين ن با ثع

ندش يصوصخ    

اوقات فراغت ميشود .او تلويزيون را بزرگترين لع ت زوال سرمايه اجتما يع در آمر كي ا ميدان ،د
به اين لع ت كه مردم به جاي معاشرت ،خانه نشين ميشوند ،وحالت انفع ب ،يلا يييييح توخر و يلا   
شه ار ينويزيولت يا   
ايجاد مي نك د و فعاليت مردم را ميكاهد .در ضمن محتوای بس یامن زا یرای شش شش
يداند.
لع یه معاشرت و شهروند فعال بودن م 

● همچنین نتايج نشان می دهد كه بين دو متغيرميزان استفاده از ا ني ترنت و متغير مشارکت اجتما يع
رابطه معكوس وجود دارد .به اين معنا كه با افزايش ميزان استفاده از ا ني ترن اشم ،ت ر يعامتجا تک    
فرد كاهش مييابد .پاتنام معتقد است که اینترن ار یطابترا عناوم ت

زا م نیب ی یییی ییییییبر کبش و د هه هههه یا

بررسی مشارکت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن16....................................................................................

جدیدی برای روابط جدید ایجاد میکند ،اما نسبت به تأثیرات آن هم بدبین است .اینترن لماعت ت   
یشوند ،تمایل دارند ت اب ا   
را تضعیف و احتمال فریب را تقویت میکند .کسانی که وارد اینترنت م 
گروه کوچکی از افرادكه مثل خودشان فکر ميک نن د و عالیق شبیه خودشان دارند ،ارتب ارقرب طا ر   
یدهند .نتايج
ک نن د و نسبت به کسانی که به گونهای دیگر فکر میک نن د اص ًالًال تحمل و مدارا نشان نم 
يباشد.
تحقيق حاضر نيز م يؤ د تئوري پاتنام در اين زم ني ه م 
● بين ميزان دين باوري و تعهدد يني افراد وميزان سرمايه اجتما يع آنان رابطه وجود دارد بدين نحو
كه با افزايش ميزان دين باوري وتعهد د يني افراد ،مشارکت اجتما يع آنان نيز افزايش م يييياب .د هب   
تهای دینی ایفا میییک .دنن زا
اعتقاد ُاُافه و فوش و کلمن ،سازمانهای دینی نقش میانجی را در فعالی 
آنجا که ادیان از نشستهای عمومی و از مراسم و مناسک برخوردارند ،با ثع

توس اکمه هع ر و ی

یگردند.
تعاون و آگاهی از مسایل اجتماعی م 
یتوان به موارد زیر اشاره کرد:
از راههای افزایش مشارکت اجتماعی م 
 -1اعتماد داشتن به همدیگر و افزایش میزان آن؛ اعتماد افراد نسبت به هم ،اعتماد افر هب تبسن دا    
یشود.
تهای اجتماعی م 
نهادها و دولت و بالعکس سبب توسعه و تعمیق مشارک 
 -2آموزش زیربنای توسعه فرهنگی و اجتماعی اس .ت

 یهاگآ اب مدرم ا ،تکراشم یاه هویش ز        

چگونگی فعالیت در آن ،نتایج و پیامدهای مشارکت اجتم م یعا یی یییتوان نازیم دوخ روضح اب دن      
مشارکت را افزایش دهند.
 -3فرهنگ سازی در زمینه کار گروهی و مشارکت.
 -4ج بل

اعتماد مردم با یکی شدن حرف و عمل سیاستمداران (عمل به وعده ها).

تهای جمعی و گروهی با تبلیغات از طریق رسانههای جمعی.
 -5تشویق در فعالی 
مسازی.
 -6وجود فضای باز ،امکان نقادی و تصمیمگیری و تصمی 
 -7تمرکز بر آموزش گروهی به جای آموزش انفرادی.
پی نوشتها

1- Family Income
2- Kinship Relations
3-Validity
4- Reliability
5- Pretest
6- Cochran
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