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اسماعیل صالحی3

چکیده

الزمه تحقق توسعه همه جانبه و پایدار، توجه و تأکید بر مشارکت اجتماعی به عنوان 

ابزار و هدف توسعه است. با این دیدگاه، در این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت 

این  به شرایط خاص آن، پرداخته شده است.  با توجه  اجتماعی در شهرستان خواف، 

اجتماعی،  انسجام  اجتماعی،  اعتماد  تحصیالت،  مذهب،  سن،  از:  عبارت اند  عوامل 

عام گرایی، آینده گرایی، سنت گرایی و احساِس بی قدرتی. در چهارچوب نظری پژوهش از 

آرای دورکیم، پارسونز، راجرز، اولسن، دال، اینگلهارت، دوز و لیپست استفاده شده است. 

روش تحقیق این پژوهش از نوع پیمایشی بوده است. داده ها با استفاده از پرسشنامه و 

به روش نمونه گیری چندمرحله ای به دست آمده اند. جامعه آماری، شامل جمعیت فعال 

شهرستان خواف، یعنی 55405 نفر است. از این تعداد 380 نفر با استفاده از فرمول 

همبستگی  از ضریب  فرضیه ها  آزمون  و  داده ها  تحلیل  برای  شده اند.  انتخاب  کوکران 

مدل  و  مسیر  تحلیل  مدل  چندمتغیره،  رگرسیون  واریانس،  تحلیل  آزمون  پیرسون، 

میانگین  نشان می دهند که  تحقیق  یافته های  است.  استفاده شده  معادالت ساختاری 

مشارکت اجتماعی پاسخگویان در حد متوسط است و متغیرهای استفاده شده در این 

تحقیق توانسته اند 31% از واریانس متغیر وابسته را تبیین کنند. از بین عوامل مؤثر بر 
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مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی و تحصیالت بیشترین تأثیر و مذهب و احساِس 

انسجام  اجتماعی،  اعتماد  تأثیر  تحقیق  این  در  داشته اند.  را  تأثیر  کم ترین  بی قدرتی 

بوده  معنادار  اجتماعی،  مشارکت  بر  سنت گرایی  و  آینده گرایی  عام گرایی،  اجتماعی، 

است.  نبوده  معنادار  اجتماعی  مشارکت  بر  بی قدرتی  احساِس  و  مذهب  سن،  تأثیر  و 

همچنین، در مدل تحلیل مسیر که با نرم افزار لیزرل رسم شده است، آثار مستقیم و 

غیرمستقیم اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، عام گرایی، آینده گرایی، سنت گرایی و 

تحصیالت توانسته اند40% از تغییرات مشارکت اجتماعی را تبیین کنند.

اجتماعی، شهرستان  انسجام  اجتماعی،  اعتماد  اجتماعی،  واژگان کلیدی: مشارکت 

خواف، سنت گرایی 

مقدمه

مشارکت1 مفهومی با پیشینه ای دیرینه است که همواره با زندگی جمعی انسان همراه 

بوده است؛ یعنی اساس زندگی انسان ها بر پایه ی همکاری و همیاری با یکدیگر استوار 

گردیده است. با وجود این از دهه 1970 میالدی به بعد است که در پیوند با دموکراسی و 

جامعه ی مدنی، توجه ویژه ای به مشارکت  شد. هم زمان با آن و در پی شکست برنامه های 

توسعه ی مبتنی بر رشد کمی، مشارکت اجتماعی به عنوان یکی از مباحث مهم توسعه، 

مورد بحث قرار گرفت. در واقع در توسعه ی مشارکت محور، مردم از حالت انفعال خارج 

و در فرایند توسعه دخیل می شوند. از این رو »واژه ی مشارکت طی چندسال اخیر، متون 

می توان  به ندرت  امروزه  که  به گونه ای  است؛  داده  قرار  تحت سیطره ی خود  را  توسعه 

سندی در مورد راهبردهای توسعه پیدا کرد که در آن به امر مشارکت، ارجاع نشود« 

)اوکلی و مارسدن، 1370:  12-11(. پیوند و نزدیکی مشارکت و توسعه به  اندازه ای است 

که »به زعم بسیاری از محققان، توسعه مترادف با مشارکت تعریف شده است و مشارکت 

عنصر کلیدی در توسعه محسوب می شود« )سعیدی، 1382:  13(؛ در نتیجه، با توجه 

به اینکه مردم، منابع و مشارکت سه رکن توسعه ی پایدار انسانی را تشکیل می دهند 

1. Participation
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می توان گفت که »مشارکت عنصری کلیدی در فرایند توسعه ی پایدار تلقی شده و از آن 

به عنوان حلقه گمشده توسعه یاد می شود« )جمعه پور، 1382: 123(. با وجود این، نتایج 

سال ها تجربه نظام تمرکزگرا در ایران، بدون توجه به مشارکت مردمی، بیانگر هدر رفتن 

سرمایه های ملی و نارضایتی مردم از دولت بوده است )قاسمی، 1384: 80(.

از سوی دیگر پیران )1376: 36( به تناقضی مهم در مورد مشارکت ایرانیان اشاره کرده 

و معتقد است ایرانیان در عرصه های عمومی و اجتماعی، نامشارکت جو و در عرصه های 

خصوصی، محلی و مذهبی به شدت مشارکت جو هستند. از نظر او »ایرانیان در گستره ی 

اولیه و شناخته نشدن  از حقوق  به علت حاکمیت زورمداری و محرومیت  تاریخ خود 

به عنوان شهروندان صاحب حقوق از عرصه های رسمی چشم پوشیده اند و حتی آگاهانه 

یعنی  غیر رسمی،  حیطه های  در  برعکس  پرداخته اند؛  عرصه هایی  چنین  تخریب  به 

نهاد و سازمان غیر رسمی،  قالب صدها  حیطه های خانوادگی، محله ای و مذهبی و در 

که  می سازد  مشخص  تناقض آلود  ماهیِت  این  است.  بوده  فوق العاده  ایرانیان  مشارکت 

نظامی  به علت حاکمیت  نهادهای صنفی  و  انجمن های رسمی  و  ایرانیان در حیطه ها 

مستبد، کاماًل خودخواهانه عمل می کنند و برعکس در حیطه های غیر رسمی، رفتاری 

کاماًل دیگرخواهانه تا مرز افراط و جان فشانی دارند«.

را می طلبد که در  ایجاد فضایی  و توسعه ی یك جامعه  از آن جا شکوفایی  به هرحال، 

آن افراد با دیدگاه های گوناگون امکان مشارکت در حیطه های مختلف را داشته باشند 

و افراد و گروه ها در ارتباط تنگاتنگ با هم قرار گیرند و نیز با توجه به اینکه مشارکت 

عنصر کلیدی در تحقق توسعه است، خواه مشارکت را به عنوان ابزار و وسیله رسیدن به 

توسعه در نظر بگیریم و خواه از مشارکت به عنوان هدف توسعه یاد کنیم، برای رسیدن 

به توسعه ی همه جانبه و پایدار، مشارکت اجتماعی در یک جامعه الزامی است. بنابراین، 

شناخت و سنجش مشارکت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن به عنوان یک مسأله پژوهشی 

در جوامع مختلف مطرح می شود. این مسأله در جوامع در حال توسعه و سنتی مانند 

جامعه ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ بویژه در جوامعی مانند شهرستان خواف 

که دارای موقعیت ویژه ای هستند. این شهرستان 123 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان 
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دارد؛ به لحاظ مذهبی، هم اهل تشیع و هم اهل تسنن در آن ساکن هستند. هویت های 

محلی و قومی نیز در این شهرستان تأثیرگذار است. عالوه بر این ، جوانی جمعیت، باال 

به  روستاها  از  مهاجرت  و  اشتغال  درصد  بودن  پایین  روستایی،  جمعیت  درصد  بودن 

شهرهای شهرستان، از ویژگی های عمده ی این شهرستان است.

با نگاهی به پژوهش های انجام شده در ایران در زمینه ی مشارکت اجتماعی می توان 

گفت به دلیل تأکید رهیافت مشارکتی بر توانمندسازی، بیشتر پژوهش ها در روستاها 

صورت گرفته است. این پژوهش ها مشارکت را در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و 

سیاسی بررسی کرده  و رابطه متغیرهای مختلفی را با مشارکت سنجیده اند. در تحقیق 

حاضر از این پژوهش ها برای آشنایی با متغیرهای مهم مرتبط با مشارکت، بهره گرفته 

شده و عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی در شهرستان خواف بررسی شده است. بررسی 

بافت اجتماعی و  اینکه  به دلیل  تازگی دارد و  این موضوع در شهرستان خواف  جامع 

فرهنگی این شهرستان شهری-روستایی است، چنین تحقیقی ضروری به نظر می رسد.

پیشینه پژوهش

کاسترو )Castro, 2001( در مقاله ای به مطالعه راه هایی که از طریق آن، حق مشارکت 

از کودکان  برای گروهی  نشان می دهد که  نتایج وی  می تواند عملی شود، می پردازد. 

نشان  اجتماعی  تفاوت های  درباره  را  آن ها  دیدگاه  که  است  عاملی  اجتماعی  تحرک 

و  به درآمد، تحصیالت  نابرابر  از جوانان، دسترسی  برای گروهی  می دهد؛ در حالی که 

سبک زندگی عامل اصلی تصور تفاوت های اجتماعی است.

اینگن )Ingen, 2008( در مقاله ای به تحلیل مشارکت اجتماعی در هلند بین سال های 

بسیار  فعالیت های  جوان تر  افراد  می دهد  نشان  وی  نتایج  می پردازد.  تا 2000   1975

کمتری در مشارکت رسمی بروز می دهند و در مقابل، بیشتر زمانشان را در فعالیت های 

غیر رسمی بیرون از خانه صرف می کنند.

اجتماعی  مشارکت  بین  رابطه  مطالعه  یک  در   )Lee, et al., 2008( دیگران  و  لی 

و سالمت را با متغیرهای سن و جنس در کره جنوبی بررسی کردند و به این نتیجه 

رسیدند که برای هر دو جنس سالمت رابطه ای قوی با سطوح مشارکت اجتماعی در تمام 
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گروه های سنی داشته است و تأثیر مشارکت اجتماعی بر سالمت با افزایش سن، افزایش 

یافته است؛ به  گونه ای  که سالمت زنان سالخورده ای که در بیش از دو فعالیت مشارکت 

داشتند، بیش از دو برابر زنانی بوده است که در هیچ فعالیتی مشارکت نمی کردند.

کوتن و گادت )Couton & Gaudet, 2008( به بررسی علل سطح پایین مشارکت 

نشان  را  موارد  این  آن ها  تحقیق  نتایج  پرداختند.  کانادا  در  مهاجران  بین  اجتماعی 

سطح  گسترده،  اجتماعی  مشارکت  و  رسمی  داوطلبانه   فعالیت  انجام  اول،  می دهد: 

یکسانی از تغییرپذیری را بین گروه ها ]کانادایی ها و مهاجران[ نشان نمی دهد. دوم، تأثیر 

مثبت خانواده در بین مهاجران مشاهده می شود و حضور بچه ها افزایش معناداری در 

تعهدشان نسبت به خانواده نداشته است. سوم، جنسیت مؤلفه ای قوی به شمار می رود؛ 

به  گونه ای  که زنان کانادایی در مشارکت اجتماعی شباهت بیشتری با یکدیگر داشته اند؛ 

در حالی که زنان مهاجر به هم شباهت نداشته اند.        

در ایران نیز پژوهش های متعددی عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی را مورد بررسی 

قرار داده اند که برخی از آنها در ادامه بررسی می شوند:

ازکیا و غفاری )1380الف؛ 1380ب( رابطه ی بین اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و 

مشارکت اجتماعی را در نواحی روستایی شهر کاشان بررسی کرده اند. آن ها برای اعتماد 

دو سطح "اعتماد بین افراد" و "اعتماد به نهادها و سازمان ها" در نظر گرفته و به این 

نتیجه رسیده اند که بین دو متغیر اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی رابطه وجود 

انسجام اجتماعی و مشارکت  بین دو متغیر  نتایج آن ها نشان می دهد  دارد. همچنین 

اجتماعی، همبستگی معنی داری وجود دارد.

غفاری )1380( در تحقیق خود به این نتیجه رسیده است که رابطه معناداری بین 

متغیر های مستقل خاص گرایی، تمایل به همکاری گروهی، میل به پیشرفت، بیگانگی 

خانوار،  دارایی  میزان  نوگرایی،  طایفه گرایی،  خوداتکایی،  استبداد پذیری،  اجتماعی، 

تحصیالت، مجموعه سال های تحصیلی در خانواده، نوع فعالیت شغلی، انسجام اجتماعی، 

اعتماد اجتماعی، رضایت از دولت و امکانات توسعه ای روستاها با متغیر وابسته تحقیق 

یعنی میزان مشارکت اجتماعی و اقتصادی وجود دارد.

تحقیق کوهی )1382( نشان می دهد نگرش های اجتماعی، انسجام اجتماعی، رضایت 
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نوع  خانوار،  تولید  وضعیت  اجتماعی،  آگاهی های  اجتماعی،  بررسی های  اجتماعی، 

محصول تولیدی عمده، نوع شغل، ُبعد خانوار و سطح سواد از عوامل مؤثر بر مشارکت 

و  بیشترین  اجتماعی  رضایت  و  اجتماعی  انسجام  متغیر  میان،  این  در  اجتماعی اند. 

متغیرهای آگاهی های اجتماعی و بررسی های اجتماعی کم ترین سهم در تبیین مشارکت 

داشته است.

فرهنگی  اجتماعی-  مشارکت  بر  مؤثر  عوامل  بررسی  به   )1384( غفاری  و  دهقان 

متغیر های  قالب  در  شخصیتی  ویژگی های  آن ها  تحقیق  در  پرداختند.  دانشجویان 

عام گرایی، بیگانگی اجتماعی، آینده گرایی و موقعیت کنترل و اعتماد اجتماعی در دو 

آن ها  تحقیق  نتایج  اساس  بر  شد.  سنجیده  نهادی  اعتماد  و  بین فردی  اعتماد  سطح 

بیشتر متغیر های مذکور با مشارکت اجتماعی- فرهنگی دانشجویان رابطه دارند؛ اما در 

مجموع، توان تبیین آن ها زیاد نبوده است. به همین دلیل به این نتیجه رسیده اند که 

عوامل فرافردی و کالن خارج از نهاد دانشگاه تأثیر قابل مالحظه ای در میزان و چگونگی 

مشارکت اجتماعی دانشجویان دارد.

افراد،  شخصیتی  ویژگی های  بین  که  می دهد  نشان   )1385( موسوی  تحقیق  نتایج 

یعنی ویژگی های خرده فرهنگ دهقانی و مشارکت اجتماعی تا حدی رابطه وجود دارد. 

بین خرده فرهنگ دهقانی و تمایل ذهنی به مشارکت نیز رابطه ای معنی دار، ولی منفی 

وجود دارد؛ یعنی هرچه افراد، خرده فرهنگ دهقانی کم تری داشته باشند، تمایل ذهنی 

بیشتری به مشارکت اجتماعی دارند.

یافته های تحقیق کردی )1385( نشان می دهد میزان تحصیالت زنان نقشی اساسی 

در مشارکت اجتماعی آن ها دارد؛ به طوری که ویژگی های اجتماعی دیگر مانند وضعیت 

در  متفاوت  قومیت های  قرار می دهد.  تأثیر خود  تحت   را  نوع مذهب  و  قومیت  تأهل، 

نگرش زنان به مشارکت تفاوتی ایجاد نکرده و نوع مذهب نیز سبب نگرش متفاوت آن ها 

و  و مجرد  متأهل  روستایی،  و  زنان شهری  بین  تفاوت چندانی  است. همچنین  نشده 

شاغل و خانه دار در این تحقیق مشاهده نشده است.

نتایج تحقیق یزدان پناه )1386( نشان می دهد که میزان مشارکت اجتماعی رسمی، 

مورد  شهروندان  در  آن،  مانند  و  غیردولتی  سازمان های  در  داوطلبانه  مشارکت  یعنی 
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بررسی، کم و بیشتر فعالیت ها در قالب کنش های غیر رسمی مثل کمک به فقرا، شرکت 

در هیأت ها و غیره است. همچنین اکثر افراد بررسی شده، نابسامانی فردی و بی قدرتی 

را تجربه کرده و موانع زیادی را بر سر راه مشارکت اجتماعی داشته اند. همچنین هرچه 

مشارکت  میزان  باشد،  بیشتر  فردی  نابسامانی  احساس  و  بیگانگی  و  بی قدرتی  میزان 

اجتماعی، یعنی مشارکت داوطلبانه، آگاهانه و هدفمند افراد در جامعه کمتر می شود. 

عالوه بر این، موانع دیگری مانند موانع خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی نیز بر مشارکت 

تأثیر دارد.

نتایج تحقیق علی پور، زاهدی و شیانی )1388( نشان می دهد که بین اعتماد اجتماعی 

در سه شکل متفاوت آن، یعنی اعتماد فردی، تعمیم یافته و نهادی و مشارکت اجتماعی 

سازمان یافته، رابطۀ معناداری وجود دارد؛ گرچه میزان و جهت تأثیرگذاری این رابطه در 

هر مورد متفاوت است. همچنین از میان متغیرهای مورد بررسی، اعتماد تعمیم یافته و 

پایگاه اقتصادی- اجتماعی، بهترین پیش بینی کننده ها برای مشارکت اجتماعی به شمار 

می آیند.

اجتماعی-  میزان مشارکت  از  بختیاری )1388( حاکی  و  نوروزی  پژوهش  یافته های 

سیاسی متوسط رو به پایین در شهرستان خدابنده است. همچنین همبستگی معنی داری 

بین متغیرهای مستقل، یعنی سن، جنسیت، طبقه اجتماعی، محل سکونت، عام گرایی، 

تربیت،  و  تعلیم  خانواده،  ساختار  اعتماد،  سیاسی،  اجتماعی-  بیگانگی  آینده نگری، 

اجتماعی-سیاسی،  مشارکت  یعنی  وابسته،  متغیر  با  تقدیرگرایی  و  گروهی  رسانه های 

برقرار است.

اعتماد  بر  اگر  داده اند  نشان  نوریان نجف )1391( در تحقیق خود  و  زارع شاه آبادی 

اجتماعی دانشجویان افزوده شود، سطح مشارکت اجتماعی آنان نیز ارتقا خواهد یافت. 

ارتباط  اشتغال،  تأهل، وضعیت  و جنسیت، وضعیت  اجتماعی  بین مشارکت  همچنین 

معنادار  ارتباط  تحصیلی  رشته  و  اجتماعی  مشارکت  بین  اما  ندارد؛  وجود  معنی داری 

وجود دارد.

در تحقیق سبزه ای و رحیمی )1392( بین متغیرهای اعتماد  فردی، اعتماد نهادی، 

جنس و مشارکت اجتماعی، رابطه مثبت معنادار وجود دارد. بیشترین میزان مشارکت 
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مربوط به مردان و شاغالن است. نتایج آن ها نشان می دهد که اعتماد نهادی و جنسیت، 

بیشترین میزان تأثیر را بر مشارکت اجتماعی دارد.

مبانی نظری

مشارکت اجتماعی، در معنای وسیع، در برگیرنده ی انواع کنش های فردی و گروهی 

فرایند های  بر  نهادن  تأثیر  و  جامعه  و  خود  سرنوشت  تعیین  در  دخالت  به  منظور 

اجتماعی،  مشارکت   .)54  :1375 )رضایی،  است  عمومی  امور  دربارۀ  تصمیم گیری 

فرایندی است مبتنی بر حضور آگاهانه و فعال فرد، به عنوان عضو جامعه، در صحنه های 

قالب  در  و  می شود  محول  وی  به  که  اجتماعی  نقش های  یا  نقش  ایفای  و  اجتماعی 

رفتارهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی بروز می کند )کردی، 1385: 70(.

گائوتری1 معتقد است تالش برای مشارکت مستلزم تغییر حالت ذهنی و روانی در همه 

سطوح است. همین تغییر امکان برقراری روابط انسانی و اجتماعی جدیدی را موجب 

می شود. در واقع، در قالب فرایند اجتماعی کردن و درونی کردن باید ارزش ها و ایده های 

که  است  معتقد  گائوتری  نمود.  نهادی  و  درونی  عمیقی  به طور  را  مشارکت  به  مربوط 

مشارکت باید از درون جامعه برخیزد و از بیرون می تواند مورد حمایت قرار گیرد. برای 

درونی ساختن مشارکت باید از بنیادها و محمل های مشارکت غیررسمی که در جوامع 

وجود دارند، بهره گرفت )ساروخانی و امیرپناهی، 1385: 45(.

عاله بر این، مشارکت سنتی بر حسب عرف، عادت، سنت و مذهب به وجود می آید 

و میان افراد جامعه به شکل نهادی و خودجوش وجود دارد. مشارکت سنتی محصول 

نسل به نسل  داشته،  وجود  مردم  میان  در  از گذشته  و  است  گذشت سال های طوالنی 

ادامه پیدا کرده است. در این نوع مشارکت دولت هیچ نقشی در هدایت و سازماندهی 

امور ندارد و انجام تمامی کارها بر عهده مردم است. از سوی دیگر، در مشارکت جدید، 

محرکی افراد را به فعالیت وا می دارد. این محرک معمواًل از جانب سازمان های دولتی 

وارد  برنامه های خاص  قالب  در  مختلف  امور  در  مردم  مشارکت  افزایش  و  برای جلب 

1. Gaotri
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می شود )علوی تبار، 1379: 51(.

عوامل  و  ابعاد  مورد  در  که  است  برخوردار  پیچیدگیی  چنان  از  اجتماعی  مشارکت 

تأثیرگذار بر آن اتفاق نظر وجود ندارد و دیدگاه های متفاوتی در این زمینه ارائه شده 

است. از این رو، باید در نظر داشت که ارائه نظریه ای جامع و مانع که تمام عوامل را در 

نظر داشته باشد و بتواند همه ابعاد مشارکت را تبیین کند، کاری بس دشوار است. با 

وجود این، نظریه های فراوانی در زمینه مشارکت و عوامل مؤثر بر آن ارائه شده است که 

به طور کلی، آن ها را می توان به سه گروه تقسیم کرد:

1( نظریه هایی که به عوامل درونی مؤثر بر مشارکت می پردازند )جدول 1(؛ مطابق این 

نظریه ها، عوامل درونی بر نحوه عملکرد افراد در صحنه های اجتماعی و بویژه رفتارهای 

محسوب  اجتماعی  کنش  نوعی  مشارکت  دیدگاه،  این  از  می گذارند.  تأثیر  مشارکتی 

می شود و با توجه به ویژگی ارادی و آگاهانه بودن کنش، افراد انسانی در رفتارهای خود 

عقالنی عمل می کنند و بر اساس قاعده ی منفعت اگر مشارکت در عملی برایشان مزیت 

داشته باشد، در آن شرکت می کنند. البته این ویژگی های شخصیتی را خانواده، مدرسه، 

رسانه و غیره در قالب جامعه پذیری به فرد منتقل می نمایند. این ویژگی های شخصیتی 

هم می تواند مانع توسعه و مشارکت باشد و هم به مشارکت و توسعه در جامعه ای کمک 

کند؛ ولی در این دسته نظریات بر آن ویژگی های ذهنی و شخصیتی تأکید می کنند که 

مانع مشارکت و توسعه می شوند و معتقدند که باید در این الگوهای ذهنی و شخصیتی، 

تغییراتی صورت گیرد تا زمینه برای مشارکت افراد فراهم شود. به طور کلی می توان گفت 

که در این دسته از نظریه ها بر متغیرهای فردی تأکید می شود.
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جدول 1( آرای نظری مربوط به تأثیر عوامل درونی بر مشارکت اجتماعی1 2 3
عوامل تأثیرگذار بر مشارکتنظریه پرداز

انگیزه های اجتماعی )کوهی، 1382: 42(.وبر1

اعتماد، نوآوری، تقدیرگرایی، سطح آرزوها، خانواده گرایی، وابستگی به دولت، راجرز2
محلی گرایی، همدلی )موسوی، 1385: 304-306(.

گرایش های ذهنی، عام گرایی/خاص گرایی )روشه، 1376: 70؛ چلبی، 1384: 159(.پارسونز3

انگیزه )دهقان و غفاری، 1384: 72(.کلندرمن1

قصد و نیت )سرگزی، 1381: 278(.آیزن و فیش باین2

خوداتکایی افراد )نیازی، 1381: 71(.کومبز3

احساس بی قدرتی )علوی تبار، 1379: 47(.اولسن4

توازن شناختی )عباس زاده، 1387: 69(.هایدر5

اثربخشی، اعتماد سیاسی، انتخاب عقالنی )دهقان و غفاری، 1384: 71(.رابرت دال6

ارزش و پاداش )علوی تبار، 1379: 50-49(.هومنز7

2( نظریه هایی که به عوامل بیرونی مؤثر بر مشارکت توجه می کنند )جدول 2(؛ این 

دسته از نظریه ها بر عواملی خارج از فرد و به عبارتی دیگر، بر -عوامل فرافردی- تأکید 
دارند. 45678910111213141516

1. Weber
2. Ragers
3. Parsons
4. Colenderman
5. Aysen & Fishen-bain
6. Combess
7. Olson
8. Hider
9. Robert Dall
10. Homans
11. Durkheim
12. Englehart
13. Mc Clark
14. Almond & Verba
15. Collin
16. Lipset
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جدول 2( آرای نظری مربوط به تأثیر عوامل بیرونی بر مشارکت اجتماعی
عوامل تأثیرگذار بر مشارکتنظریه پرداز

انسجام اجتماعی )تنهایی، 1374: 133؛ کوهی، 1382: 44؛ توسلی، 1382: 74(.دورکیم8

تحصیالت، اطالعات سیاسی، تغییر هنجارهای حاکم بر مشارکت زنان، اعتماد )دهقان اینگلهارت9
و غفاری، 1384: 73(.

کمیت و کیفیت شبکه تعامالت افراد )McClurg, 2003: 449-464(. مک کالرگ10

فرهنگ سیاسی )حسین زاده، 1385 : 62-61(.آلموند و وربا11

ساختار قدرت )صمدی راد، 1385: 106(.کالین12

تحصیالت، شغل، درآمد، سن، جنس، محل سکونت، وضعیت تأهل، فشار گروهی لیپست13
)ساالری، 1384: 117(.

هانتینگتون و 
نلسون1

توسعۀ اقتصادی و اجتماعی، تحرک اجتماعی، عضویت سازمانی )رضایی، 1375: 55(

تحصیالت، فشار اجتماعی، سابقه سکونت، بومی بودن )توسلی، 1382: 82(.دوز2

رضایت یا عدم رضایت از زندگی )رفیع پور، 1372: 17(.گرونبرگ3

قدرت )دهقان و غفاری، 1384: 74(.نلسون و رایت4

آموزش و یادگیری )ساروخانی و امیرپناهی، 1385: 44(.دکر5

سرمایه اجتماعی )پاتنام،1380: 208(.پاتنام6

3( نظریه هایی که به عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر مشارکت توجه می کنند جدول 3؛ 

در واقع این نظریه ها هم به عوامل فردی و هم به عوامل فرافردی توجه دارند. 
123456789

1. Hantington & Nelson
2. Dose
3. Gronberg
4. Nelson & Right
5. Deker
6. Putnam
7. Kelly & Linger
8. Lerner
9. Milbrath & Guell
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جدول 3( آرای نظری مربوط به تأثیر عوامل درونی  و بیرونی 
عوامل تأثیرگذار بر مشارکتنظریه پرداز

ویژگی های شخصیتی، موقعیت کنترل، اثرگذاری سیاسی، جهت گیری فردگرایانه/جمع گرایانه، کلی و لینگر7
جایگاه اجتماعی )دهقان و غفاری، 1384: 73(.

تحرک ذهنی، شهرنشینی، سواد، رسانه )ازکیا و غفاری، 1384: 207؛ سیف زاده، 1368: 118(.لرنر8

حاالت ذهنی و روانی، اراده سیاسی دولت، نهادهای اجتماعی )ساروخانی و امیرپناهی، 1385: گائوتری
45؛ دهقان و غفاری، 1384: 73(.

میلبراث و 
گوئل9

انگیزه های سیاسی، موقعیت اجتماعی، ویژگی های شخصیتی، محیط سیاسی )صبوری، 1381: 
.)146-147

و  درونی  عوامل  دو دستۀ  هر  به  اجتماعی  مشارکت  بررسی  برای  پژوهش حاضر  در 

بیرونی توجه شده است. در جدول 4 متغیرهای مستقل مورد استفاده در این پژوهش 

مشاهده می شوند.

جدول 4( متغیرهای مستقل مورد استفاده در پژوهش

نظریه پردازمتغیر

پارسونزعام گرایی/ خاص گرایی

راجرزآینده گرایی

راجرزسنت گرایی

اولسنبی قدرتی

دورکیمانسجام اجتماعی

راجرز، دال و اینگلهارتاعتماد اجتماعی

اینگلهارت، دوز، لیپستتحصیالت

عام گرایی/ خاص گرایی از نظریه پارسونز اقتباس شده است. از نظر پارسونز، مشارکت 

پدیده ای ذهنی است که برخاسته از افکار و عقاید و گرایش ها و فرهنگ مردم است. 

وی معتقد است که به دلیل جامعه پذیری و فرهنگ پذیری، مجموعه ای از قالب های 

پیش ساخته در ذهن افراد ایجاد شده است که بر رفتار و عملکرد آنان تأثیر می گذارد. 

وی از این قالب های پیش ساخته با عنوان -متغیرهای الگویی- یاد می کند. یکی از این 

الگوها الگوی عام گرایی/ خاص گرایی است. در الگوی عام گرایی/ خاص گرایی سطح عمل 

اجتماعی افراد مد نظر است و اینکه آیا در روابط اجتماعی خود بر اساس معیارهای کلی 
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برخورد می کنند یا بر اساس معیارهای خاص محلی و شخصی. به نظر پارسونز در جوامع 

مدرن، جهت گیری به سمت عام گرایی است؛ ولی در جوامع سنتی، جهت گیری به سمت 

خاص گرایی است. از نظر او »عام گرایی شرایطی است که در آن فرد بر مبنای معیارهای 

عملی که قابلیت تعمیم بر مجموعه ای از اشیا را داشته باشد، درباره یک شیء فیزیکی یا 

اجتماعی داوری می کند. در مقابل عام گرایی، خاص گرایی قرار دارد که کنشگر می تواند 

شی را از لحاظ آنچه آن را خاص می کند و بر مبنای معیارهایی که فقط درباره آن شیء  

خاص و شرایط ویژه ای که درباره آن صدق می کند، داوری نماید« )روشه، 1376: 70(. 

درواقع، »اگر روابط بین اشخاص با سوگیری خاص گرایانه و در محدوده گروه های اولیه 

باقی بماند، مانع برقراری رابطه میان گروهی خواهد شد« )چلبی، 1384: 159(. بنابراین 

امور  در  افراد  مشارکت  باشند،  داشته  بیشتری  عام گرایانه  رفتار  جامعه ای  افراد  هرچه 

اجتماعی، بویژه در نهادهای غیردولتی، بیشتر خواهد بود. 

جامعه ای  اگر  که  یافت  دست  نتیجه  این  به  توان  می  راجرز  نظریه  از  استفاده  با 

سنت گرایی بیشتری داشته باشد، مشارکت اجتماعی در آن کمتر است. به عالوه میزان 
آینده گرایی کم تر باشد، میزان مشارکت اجتماعی نیز کم تر خواهد شد. درواقع، راجرز 

برای تبیین مشارکت بر ویژگی های فردی، روانی و انگیزشی تأکید نموده و معتقد است 

که از لحاظ روانی باید در افراد نوعی آمادگی برای پذیرش پدیده های جدید و تغییرهای 

نو وجود داشته باشد. به نظر او عناصر خرده فرهنگ دهقانی، عناصری هستند که مانع 

نوآوری و پذیرش تغییر در جوامع می شوند و به تعبیری مانع تجدد، نوسازی و همچنین 

مشارکت هستند. برخی از عناصر خرده فرهنگ دهقانی عبارت  است از: 1- عدم اعتماد 

بودن سطح  پایین   -4 تقدیرگرایی؛   -3 نوآوری؛  فقدان   -2 روابط شخصی؛  در  متقابل 

آرزوها؛ 5- عدم توانایی چشم پوشی از منافع آنی به  امید منافع آتی؛ 6- دیدگاه زمانی 

محدود؛ 7- خانواده گرایی؛ 8- محلی گرایی )موسوی، 1385: 304-306(.         

طبق نظریه اولسن، احساس بی قدرتی در افراد موجب کاهش فعالیت های مشارکتی 

می شود. در واقع، این نظریه، رابطه بین بی قدرتی و مشارکت سیاسی را بررسی می کند. 

با توجه به نظریه اولسن می توان گفت که هرچه افراد احساس ناتوانی بیشتری داشته 

فعالیت های  در  کمتر  ندارند،  را  خود  محیط  کنترل  توانایی  که  کنند  تصور  و  باشند 
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مشارکت  میزان  ناتوانی،  افزایش  با  اولسن  نظر  »به  کرد.  خواهند  مشارکت  اجتماعی 

سیاسی کاهش می یابد« )علوی تبار، 1379: 47(. 

او  بیشتر می شود.  اجتماعی  تعامل  بیشتر، موجب  اجتماعی  انسجام  دورکیم،  نظر  از 

معتقد است: »هرجا که این همبستگی نیرومند تر باشد بر میزان روابط متقابل میان افراد 

می افزاید و بر عکس، هرچه میزان همبستگی کمتر باشد از تنوع روابط و برخوردهای 

میان افراد جامعه کاسته خواهد شد« )تنهایی، 1374: 133(. بنابراین، از دیدگاه دورکیم، 

همبستگی و انسجام اجتماعی زمینه مشارکت افراد در یک جامعه را فراهم می کند و 

با  افراد آن جامعه راحت تر می توانند  باشد،  هرچه یک جامعه منسجم تر و همبسته تر 

یکدیگر تعامل و مشارکت داشته باشند. وی کاهش انسجام و در نتیجه، فقدان مشارکت 

را به ضرر جامعه و مسبب افزایش انحراف های اجتماعی در آن جامعه می داند. »طبق 

نظر دورکیم وجدان جمعی که مجموعه باورها و احساسات مشترک اعضای یک جامعه 

است، بدون مشارکت افراد در آن نمی تواند واقعیت یابد. از نظر او، فقدان مشارکت و عدم 

جذب و یکپارچه شدن افراد با جامعه، به افزایش میزان انحراف های اجتماعی می انجامد؛ 

بنابراین، راه حل کاهش انحراف های اجتماعی، توسعه سازمان هایی است که به احیای 

ادغام و مشارکت افراد کمک می کنند« )توسلی، 1382: 74(.

رابرت دال معتقد است که اعتماد افراد به اینکه در فرایند تصمیم گیری مؤثر خواهند 

بود و نیز اینکه فعالیت های آن ها اثر قابل توجهی در جامعه خواهد گذاشت، نقش مؤثری 

در مشارکت افراد در جامعه دارد. هرچه افراد احساس اثربخشی بیشتری داشته باشند 

و اعتماد بیشتری داشته باشند، مشارکت بیشتر و فعال تری خواهند داشت )دهقان و 

غفاری، 1384: 71(. راجرز نیز بر اعتماد متقابل در روابط شخصی و تأثیر آن بر مشارکت 

تأکید دارد )موسوی، 1385: 306(. اینگلهارت نیز رابطه بین اعتماد و مشارکت را مورد 

توجه قرار می دهد. به نظر او اعتماد متقابل از عوامل مؤثر بر مشارکت است؛ زیرا به واسطۀ 

اعتماد رفتارها قابل پیش بینی می گردد و در نتیجه، حوزه کنش و تصمیم گیری تقویت 

می شود )دهقان و غفاری، 1384: 73(.    

لیپست در مورد تحصیالت و تأثیر آن بر مشارکت معتقد است »آموزش و تحصیالت 

را  اجتماعی  و  مدنی  التزام  و  مسؤولیت ها  عالقه،  شایستگی،  شهروندی،  وظیفه  حس 
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احساس  نفس،  به  اعتماد  نظیر  ویژگی های شخصیتی  تقویت  باعث  و  افزایش می دهد 

و  بهتر  توانایی  دارند،  بیشتری  که سواد  می شود. کسانی  فکری  تشکل  و  نظم  برتری، 

بیشتری برای انتقال بینش و دانش اجتماعی به فرزندانشان دارند و بدین ترتیب رابطه 

تعلیم و تربیت و مشارکت را تداوم می بخشند« )ساالری، 1384: 117(. اینگلهارت و 

دوز نیز تحصیالت را در مشارکت اجتماعی مؤثر می دانند )توسلی، 1382: 82؛ دهقان و 

غفاری، 1384: 73(. افزون بر این، در این پژوهش رابطه مشارکت اجتماعی با دو متغیر 

زمینه اِی سن و مذهب نیز سنجیده شده است )نمودار 1(.

نمودار 1( مدل تجربی تحقیق

فرضیه های تحقیق

1- بین عام گرایی و مشارکت اجتماعی در شهرستان خواف رابطه وجود دارد.

2- بین سنت گرایی و مشارکت اجتماعی در شهرستان خواف رابطه وجود دارد.

3- بین آینده گرایی و مشارکت اجتماعی در شهرستان خواف رابطه وجود دارد.
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4- بین احساس بی قدرتی و مشارکت اجتماعی در شهرستان خواف رابطه وجود دارد.

5- بین انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی در شهرستان خواف رابطه وجود دارد.

6- بین اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی در شهرستان خواف رابطه وجود دارد.

7- بین تحصیالت و مشارکت اجتماعی در شهرستان خواف رابطه وجود دارد.

8- بین مذهب و مشارکت اجتماعی در شهرستان خواف رابطه وجود دارد.

9- بین سن و مشارکت اجتماعی در شهرستان خواف رابطه وجود دارد.

روش پژوهش

همه  را  تحقیق  آماری  جمعیت  است.  گرفته  انجام  پیمایش  روش  با  حاضر  پژوهش 

بر اساس  تا 64 ساله شهرستان خواف در سال 1388 تشکیل می دهند که  افراد 15 

از  است.  بوده  نفر  آن ها 55405  تعداد کل  آخرین سرشماری  از  برآوردهای جمعیتی 

این رو، واحد تحلیل و واحد مشاهده در این پژوهش فرد است. برای برآورد حجم نمونه 

با استفاده از فرمول کوکران با سطح اطمینان 95% و دقت احتمالی 5%، حجم نمونه 

380 نفر مشخص شد. روش نمونه گیری در این تحقیق، خوشه ای چندمرحله ای بوده 

ابتدا  است و از پرسشنامه برای گردآوری داده ها استفاده شده است. بدین صورت که 

شهر سالمی )شیعه مذهب( و نشتیفان )سنی مذهب( به دلیل اینکه از نظر ویژگی های 

فرهنگی و جمعیت شناختی به یکدیگر شباهت داشتند، انتخاب شدند. به همین دلیل، 

سهم هر شهر 190 پرسشنامه بوده است. در مرحله ی بعد دو محله از شهر سالمی )که 

سه محله دارد( و دو محله از شهر نشتیفان که چهار محله دارد با استفاده از نقشه های 

شهرداری انتخاب شدند. در مرحله بعد با مراجعه پرسشگران به محله های مورد نظر و 

انتخاب افراد به صورت تصادفی اطالعات جمع آوری شدند.

انجام تحلیل عاملی، و آزمون  نیز  و  آرای صاحب نظران  به  با مراجعه  پایایی گویه ها، 

است.  انجام گرفته  آلفای کرونباخ1  و محاسبه  پایداری درونی  با روش  پایایی گویه ها، 

آلفای  کلی  نمای  پایانی سنجه ها هستند.  باالی  و سطح  اعتبار  بیان گر  یادشده  نتایج 

1. cronbach’s alpha
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کرونباخ متغیرهای تحقیق در جدول 5 قابل مشاهده است.

جدول 5( پایایی پرسشنامه نهایی بر اساس ضریب آلفای کرونباخ

ضریب آلفاتعداد گویه هامتغیر

380/849مشارکت اجتماعی

150/728اعتماد اجتماعی

140/828انسجام اجتماعی

60/713عام گرایی

50/567آینده گرایی

50/666سنت گرایی

50/668احساس بی قدرتی

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

مشارکت اجتماعی: برای اندازه گیری مشارکت اجتماعی، مشارکت اجتماعی از چهار 

ُبعد مد نظر قرار گرفته است: 

اجتماعی  مشارکت  به  افراد  تمایل  ذهنی،  مشارکت  از  منظور  ذهنی:  مشارکت   )1

و عاطفی در موقعیت های  نوعی درگیری ذهنی  را  راجرز و شومپیتر1 مشارکت  است. 

گروهی می دانند. این درگیری،  افراد را بر می انگیزند که برای دستیابی به هدف های 

گروهی همدیگر را یاری کنند و در مسؤولیت کار شریک شوند )نیازی، 1381: 34(. 

برای سنجش مشارکت ذهنی از 6 گویه 5 درجه ای در مقیاس طیف لیکرت2 استفاده 

شده است و دامنة نمره طیف بین 6 تا 30 است. سپس با کدگذاری مجدد، نمره فرد در 

سطح ترتیبی به دست آمده است.

2( مشارکت غیر رسمی سنتی: مشارکت غیر رسمی سنتی مشارکت ارادی، نامنظم 

و غیر سازمان یافته ی افراد است. در مشارکت غیر رسمی سنتی، فعالیت افراد در اموری 

مد نظر است که سابقه بیشتری در زندگی جمعی انسان دارد و انسان در طول تاریخ 

همواره در چنین فعالیت هایی مشارکت داشته است. در این نوع مشارکت دولت هیچ 

1. Schumpeter
2. likert scale
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است  مردم  عهده  بر  کارها  تمام  انجام  و  ندارد  امور  سازماندهی  و  هدایت  در  نقشی 

)علوی تبار، 1379: 51(. در این زمینه نگارندگان بیشتر جنبه هایی نظیر مشارکت های 

سنجش  برای  گرفته اند.  نظر  در  را  محلی  و  تفریحی  خیریه ای،  مناسکی،  و  مذهبی 

مشارکت غیر رسمی سنتی از 9 گویه 6 درجه ای در مقیاس لیکرت استفاده شده است و 

دامنه نمره طیف بین 0 تا 45 است. سپس با کدگذاری مجدد نمره فرد در سطح ترتیبی 

به دست آمده است.

و  نامنظم  ارادی،  نیز  جدید  غیر رسمی  مشارکت  جدید:  غیر رسمی  مشارکت   )3

سازمان نیافته است؛ ولی اشکال جدید مشارکت را نیز در  بر می گیرد و مربوط به دوره های 

اخیر زندگی انسان است )همانجا(. در این نوع مشارکت، جنبه های سیاسی، محلی و 

فرهنگی مشارکت مد نظر بوده است. برای سنجش مشارکت غیر رسمی جدید از 9 گویه 

6 درجه ای در مقیاس لیکرت استفاده شده است و دامنة نمره طیف بین 0 تا 45 است. 

سپس با کدگذاری مجدد نمره فرد در سطح ترتیبی به دست آمده است.

4( مشارکت رسمی )مدنی(: در مشارکت رسمی بحث عضویت مطرح می شود؛ یعنی 

افراد در نهادها و سازمان ها عضو می شوند و به صورت منظم و سازمان یافته به فعالیت 

و  است  استفاده شده  از 14 گویه 2 شقی  برای سنجش مشارکت رسمی  می پردازند. 

دامنة نمره ی طیف بین 0 تا 14 است. سپس با کدگذاری مجدد، نمره فرد در سطح 

ترتیبی به دست آمده است.

سن: سن با یک سؤال باز از سن افراد عملیاتی شده است.

مذهب: مذهب در سطح اسمی و با پرسش از مذهب دو گزینه ی شیعه یا سنی، عملیاتی 

شده است.

تحصیالت: سطح تحصیالت در مقیاسی ترتیبی و با پرسش از میزان تحصیالت در 

هفت سطح بی سواد، ابتدایی، سیکل، دیپلم، کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد و 

باالتر عملیاتی شده است.
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اعتماد اجتماعی

انتظار  از دیگران  به عملی است که  باور  به معنای  اجتماعی  اعتماد  اوفه1،  اعتقاد  به 

می رود. این باور بر مبنای این احتمال است که دیگران، کارهای ویژه ای را انجام می دهند 

یا از انجام کارهای خاصی پرهیز می کنند )تاج بخش، 1384: 211(. به تعبیر فوکویاما2، 

اعتماد انتظاری است که در اجتماعی منظم، صادق و دارای رفتار تعاونی، خود را نشان 

می دهد. فوکویاما مدعی است که اعتماد، پایه اصلی نظم اجتماعی است )فیلد، 1386: 

104(. در این تحقیق اعتماد در سه سطح بررسی شده است:

اعتماد بین شخصی در روابط چهره به چهره خود را نشان  1( اعتماد بین شخصی: 

از حالت  با کاستن  و  برد  از میان می  را  ارتباطی  اعتماد، موانع  از  این شکل  می دهد. 

دفاعی، بسیاری از روابط مؤثر را موجب می شود )اوجاقلو و زاهدی، 1384: 100(. در 

اینجا منظور از اعتماد بین شخصی، اعتماد افراد به نزدیکان و آشنایان و کسانی است 

که با آن ها تعامل بیشتری دارند این افراد شامل اعضای خانواده، خویشاوندان، دوستان، 

 5 مقیاس  یک  از  بین  شخصی  اعتماد  سنجش  برای  می شود.  همکاران  و  همسایگان 

با  تا 25 است. سپس  درجه ای طیف لیکرت استفاده شده و دامنه نمره طیف بین 5 

کدگذاری مجدد، نمره فرد در سطح ترتیبی به دست آمده است.

2( اعتماد تعمیم یافته: اعتماد تعمیم یافته را می توان داشتن حسن ظن نسبت به 

افراد جامعه، بدون در نظر گرفتن تعلق آن ها به گروه های قومی و قبیله ای تعریف کرد 

)همان: 100(. منظور از اعتماد تعمیم یافته، اعتماد افراد به کسانی است که نسبت به 

آن ها شناخت کاملی ندارند و در محیط جامعه با آن ها برخورد می کنند. این نوع اعتماد، 

 5 مقیاس  یک  از  تعمیم یافته  اعتماد  برای سنجش  می شود.  شامل  را  غریبه ها  عمومًا 

با  تا 25 است. سپس  درجه ای طیف لیکرت استفاده شده و دامنه نمره طیف بین 5 

کدگذاری مجدد، نمره فرد در سطح ترتیبی به دست آمده است.

3( اعتماد نهادی: اعتماد نهادی نوعی اعتماد تعمیم یافته است که در آن فرد، اعتماد 

خود را به مسؤوالن نهادها و سازمان ها بیان می کند. برای سنجش اعتماد نهادی از یک 

1. Offe 
2. Fukuyama
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مقیاس 5 درجه ای طیف لیکرت استفاده شده و دامنه ی نمره ی طیف بین 5 تا 25 است. 

سپس با کدگذاری مجدد، نمره فرد در سطح ترتیبی به دست آمده است.

انسجام اجتماعی: منظور از انسجام اجتماعی، توافق جمعی میان اعضای یک جامعه 

یک  هنجاری  و  ارزشی  نظام  کردن  درونی  و  پذیرش  اجتماعی محصول  انسجام  است 

جامعه و وجود تعلق جمعی و تراکم تعامل میان افراد آن جامعه است )ازکیا و غفاری، 

1380ب: 181(. در این تحقیق  انسجام اجتماعی به دو بخش تقسیم شده است:

1( گرایش افراد نسبت به یکدیگر: برای سنجش گرایش افراد نسبت به یکدیگر از 

8 گویه 6 درجه ای در مقیاس لیکرت استفاده شده و دامنه ی نمره طیف بین 0 تا 40 

است. سپس با کدگذاری مجدد، نمره فرد در سطح ترتیبی به دست آمده است.

2( میزان تعامل و نزاع بین افراد: منظور از میزان تعامل و نزاع، نظر افراد در مورد 

میزان تعامل و نزاع اجتماعی در جامعه ی آن هاست. برای سنجش تعامل و نزاع بین افراد 

از 6 گویه 6 درجه ای در مقیاس لیکرت استفاده شده است. 3 گویه مربوط به تعامل و 

3 گویه مربوط به نزاع است. دامنه ی نمره طیف بین 0 تا 30 است. سپس با کدگذاری 

مجدد، نمره فرد در سطح ترتیبی به دست آمده است.

که  عملی  معیارهای  مبنای  بر  آن  در  فرد  که  است  شرایطی  عام گرایی  عام گرایی: 

یا  مادی  پدیده ای  درباره  باشد،  داشته  را  ها  پدیده  از  مجموعه ای  به  تعمیم  قابلیت 

اجتماعی داوری و حکم می نماید )روشه، 1376: 70(. افراد عام گرا احساس تعلق خود 

را به افراد غیر عضو نیز بسط می دهند. آن ها به هویت های شخصی و تفاوت های فردی 

بر اصول کلی مشترک تکیه می کنند )همان: 82(.  به طور عمده  بیشتر توجه دارند و 

برای سنجش عام گرایی از افراد خواسته شده است که به این پرسش پاسخ دهند: »اگر 

در انتخاباتی نظیر انتخابات مجلس یا شوراهای اسالمی شرکت کنید، تا چه اندازه نامزد 

خود را بر اساس معیارهای تعریف شده برای آن ها انتخاب خواهید کرد«. این متغیر با 

استفاده از 6 گویه 5 درجه ای در مقیاس لیکرت اندازه گیری شده است. دامنه ی نمره ی 

طیف بین 6 تا 30 است. سپس با کدگذاری مجدد نمره فرد در سطح ترتیبی به دست 

آمد.
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سنت گرایی: منظور از سنت گرایی پذیرش الگوها و شیوه های سنتی زندگی و مقاومت 

در برابر تغییر و نوآوری می باشد. برای سنجش سنت گرایی از 5 گویه 5 درجه ای در 

با  است. سپس  تا 25   5 بین  نمره طیف  دامنه  و  استفاده شده  لیکرت  مقیاس طیف 

کدگذاری مجدد، نمره فرد در سطح ترتیبی به دست آمده است.

آینده گرایی: منظور از آینده گرایی گرایش تفکر به آینده، چشم پوشی از منافع آنی به 

امید دستیابی به منافع درازمدت، پذیرش نوعی برنامه ریزی در زندگی و توجه به عامل 

از 5 گویه 5 درجه ای در  زمان است )نیازی،1381: 124(. برای سنجش آینده گرایی 

مقیاس طیف لیکرت استفاده شده است. گویه ها از 1 تا 5 نمره گذاری شده و دامنه ی 

نمره ی طیف بین 5 تا 25 است. سپس با کدگذاری مجدد، نمره فرد در سطح ترتیبی 

به دست آمده است.

احساس بی قدرتی: احساس بی قدرتی، باور فرد به این است که عمل او تأثیری بر 

تعیین مسیر وقایع سیاسی ندارد. در این حالت فرد به این باور می رسد که جامعه را 

گروه کوچک از افراد توانمند اداره می کنند که با وجود فعالیت یا عمل او همچنان قدرت 

خود را حفظ می کنند. فردی که چنین احساسی دارد، در مواردی کل فرایند سیاسی 

را توطئه ای مخفیانه می داند که هدف آن بهره برداری از مردم و بازی کردن با آن هاست 

)رضایی، 1375: 62(. در اینجا منظور از احساس بی قدرتی، احتمالی ذهنی است که بر 

طبق آن، فرد خود را فاقد توانایی الزم در برابر رویدادهای سیاسی و اقتصادی جامعه 

می داند. برای سنجش احساس بی قدرتی از 5 گویه 5 درجه ای در مقیاس طیف لیکرت 

استفاده شده و دامنه ی نمره ی طیف بین 5 تا 25 است. سپس با کدگذاری مجدد، نمره 

فرد در سطح ترتیبی به دست آمده است.
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یافته ها

اطالعات توصیفی و توزیع فراوانی پاسخگویان برپایه ی ویژگی های فردی در جدول 6 

نشان داده شده است. %50 پاسخگویان شیعه مذهب و 50% آنان سنی مذهب هستند. 

از نظر تحصیلی نیز پاسخگویان در طیف وسیعی از بی سواد تا دکتری دربرمی گیرند؛ 

با وجود این، حدود 77% از پاسخگویان تحصیالت دانشگاهی ندارند. از نظر سن، حدود 

62% پاسخگویان در بازه ی سنی 20 تا 40 سال قرار دارند.

جدول 6( توزیع فراوانی پاسخگویان برپایه ی ویژگی های فردی

درصدفراوانیگروهمتغیر

تحصیالت

6/6%25بی سواد

12/1%46ابتدایی

23/7%90سیکل

34/5%131دیپلم

8/9%34فوق دیپلم

12/6%48کارشناسی

1/6%6کارشناسی ارشد و باالتر

سن

15-2036%9/5

20-30135%35/5

30-40100%26/3

40-5068%17/9

50-6041%10/8

50%190شیعهمذهب

50%190سنی

توزیع فراوانی پاسخگویان برپایه ی ابعاد متغیر وابسته، یعنی مشارکت اجتماعی، نشان 

می دهد که میزان مشارکت اجتماعی پاسخگویان در ابعاد "ذهنی" و "غیررسمی سنتی" 

زیاد و در ابعاد "غیررسمی جدید" و "رسمی" به ترتیب، متوسط و کم است. این نشان 

می دهد که بیشتر افراد از نظر ذهنی برای مشارکت آماده اند؛ اما موانع موجود در جامعه، 

باعث می شوند که افراد، مشارکت فعالی نداشته باشند. بنابراین با رفع موانع مشارکت، 
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اهمیت  امر  این  اجتماعی خواهند داشت که  فعالیت های  افراد حضور گسترده تری در 

این، جامعه  بر  افزون  نمایان تر می کند.  را  این موضوع  پژوهش های اجتماعی درباره ی 

مذکور مشارکت سنتی زیادی دارد. این امر از فرهنگ جامعه ایران برمی خیزد که در 

امور سنتی نظیر امور مذهبی، خیریه ای، تفریحی و مانند آن مشارکتی تر است. همچنین 

چون این نوع مشارکت در طول سال های متمادی وجود داشته و به صورت عرف و عادت 

درآمده است، افراد راحت تر به مشارکت در این امور می پردازند )جدول 7(.

جدول 7( توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مشارکت اجتماعی و ابعاد آن

جمعخیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

13مشارکت ذهنی
%3/4

36
%9/5

118
%31/1

178
%46/8

35
%9/2

380
%100

6مشارکت غیررسمی سنتی
%1/6

33
%10

109
%28/7

164
%43/2

63
%16/6

27مشارکت غیر رسمی جدید
%7/1

80
%21/1

138
%36/3

112
%29/5

23
%6/1

139مشارکت رسمی
%36/6

130
%34/2

80
%21/1

28
%7/4

3
%0/8

1مشارکت اجتماعی )کل(
%0/3

55
%14/5

184
%48/4

131
%34/5

9
%2/4

توزیع فراوانی در متغیرهای مستقل نشان دهنده ی موارد زیر است:

اعتماد اجتماعی در جامعه ی آماری مورد نظر در حد متوسط است؛	 

عام گرایی در جامعه آماری مورد نظر، پایین است و در نتیجه جامعه ای خاص گرا 	 

به شمار می رود؛ 

آینده گرایی در جامعه ی آماری مورد نظر، متوسط است؛	 

سنت گرایی در جامعه ی آماری مورد نظر، پایین است؛	 

احساس بی قدرتی در جامعه ی آماری مورد نظر، پایین است؛	 

انسجام اجتماعی در جامعه ی آماری مورد نظر، متوسط است.	 
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جدول 8( توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیرهای مستقل

جمعخیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

3اعتماد اجتماعی
%0/8

 %17/6 6211
%55/5

95
%25

4
%1/1

380
%100

47عام گرایی
%12/4

132
%34/7

127
%33/4

61
%16/1

13
%3/4

35آینده گرایی
%9/2

98
%25/8

133
%35

91
%23/9

23
%6/1

39سنت گرایی
%10/3

120
%31/6

141
%37/1

62
%16/3

18
%6/7

79احساس بی قدرتی
%20/8

134
%35/3

103
%27/1

50
%13/2

14
%3/7

3انسجام اجتماعی
%0/8

59
%15/5

194
%51/1

103
%27/1

21
%5/5

رابطه مشارکت اجتماعی با سن، مذهب و تحصیالت

ضریب همبستگی پیرسون1 بین سن و مشارکت اجتماعی 0/177- است که رابطه ای 

متوسط را نشان می دهد. این رابطه در سطح اطمینان 99% معنادار است. جهت رابطه 

در این ضریب نشان می دهد که بین سن و مشارکت اجتماعی رابطه ی معکوسی وجود 

دارد؛ یعنی اینکه با افزایش سن مشارکت اجتماعی کاهش می یابد.

برای بررسی تفاوت میانگین مشارکت اجتماعی بر حسب مذهب از آزمون مقایسه ی 

میانگین دو جامعه استفاده شده است. با توجه به اینکه سطح معناداری آن 0/78 شده 

است فرض صفر رد نمی شود و بنابراین تفاوتی بین دو جامعه وجود ندارد؛ ولی برای 

بررسی رابطه ی مذهب و مشارکت اجتماعی از ضریب همبستگی اتا2 استفاده شده است. 

اجتماعی  و مشارکت  بین مذهب  باشد، همبستگی  متغیر مستقل  هنگامی که مذهب، 

0/014 است که نشان دهنده ی رابطۀ بسیار ضعیف آن هاست.

است  اجتماعی 0/225  و مشارکت  تحصیالت  میان  تااوبی کندال3  ضریب همبستگی 

که رابطه ی متوسطی بین را نشان می دهد. این رابطه در سطح اطمینان 99% معنادار 

1. peasron
2. eta
3. Kendall
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است. جهت رابطه در این ضریب، نشان می دهد که بین تحصیالت و مشارکت اجتماعی 

رابطه ای مستقیم وجود دارد؛ یعنی اینکه با افزایش تحصیالت، مشارکت اجتماعی هم 

افزایش می یابد.

رابطه مشارکت اجتماعی با اعتماد اجتماعی، عام  گرایی، آینده گرایی، سنت گرایی، 

احساس بی قدرتی و انسجام اجتماعی

با توجه به اینکه همه این متغیرها با استفاده از طیف لیکرت سنجیده شده اند، برای 

استفاده شده  پیرسون  از ضریب همبستگی  اجتماعی  با مشارکت  آن ها  رابطه  بررسی 

است. نتایج این آزمون در جدول 9 مشاهده می شود.

جدول 9( ضریب همبستگی پیرسون بین مشارکت اجتماعی و عوامل مذکور

 مشارکت
ذهنی

 مشارکت
 غیررسمی

سنتی

 مشارکت
 غیررسمی

جدید

 مشارکت
رسمی

 مشارکت
اجتماعی

اعتماد
اجتماعی

همبستگی
معناداری

جمع

** 0/137
0/007
380

**0/291
0/000
380

*0/248
0/013
380

*0/118
0/022
380

**0/249
0/000
380

همبستگیعام گرایی
معناداری

جمع

0/061
0/238
380

**0/215
0/000
380

**0/279
0/000
380

*0/165
0/018
380

**0/264
0/000
380

همبستگیآینده گرایی
معناداری

جمع

** 0/152
0/003
380

**0/234
0/000
380

**0/225
0/002
380

*0/125
0/015
380

**0/225
0/000
380

همبستگیسنت گرایی
معناداری

جمع

**-0/222
0/000
380

*-0/101
0/049
380

**-0/299
0/000
380

**-0/274
0/010
380

**-0/300
0/000
380

احساس
بی قدرتی

همبستگی
معناداری

جمع

**-0/257
0/000
380

**-0/132
0/010
380

**-0/362
0/000
380

**-0/237
0/000
380

**-0/279
0/000
380

 انسجام
اجتماعی

همبستگی
معناداری

جمع

*0/126
0/014
380

**0/379
0/000
380

**0/368
0/000
380

-0/171
0/170
380

**0/386
0/000
380

*P<0/05    **P<0/01
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انواع مشارکت اجتماعی معنادار شده است. ضریب  با همه  اعتماد اجتماعی  رابطه ی 

پیرسون رابطه ی اعتماد اجتماعی با مشارکت اجتماعی 0/249 است که نشان دهنده ی 

معناداری %95  در سطح  اجتماعی  و مشارکت  اجتماعی  اعتماد  بین  متوسط  رابطه ی 

است. بنابراین بین اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی، رابطه ی مثبت و مستقیم در 

افراد، میانگین مشارکت  اجتماعی  اعتماد  افزایش  با  بنابراین،  حد متوسط وجود دارد. 

اجتماعی آنان نیز افزایش می یابد.

غیر از مشارکت ذهنی، رابطه ی عام گرایی با بقیه ابعاد مشارکت، معنادار شده است. 

ضریب پیرسون رابطه عام گرایی و مشارکت اجتماعی 0/264 است که رابطه ای مثبت، 

مستقیم و در حد متوسط را نشان می دهد و این رابطه را معنادار نموده است. از میان 

ابعاد مشارکت اجتماعی، رابطه عام گرایی با مشارکت غیررسمی جدید بیشتر از همه و 

مقدار آن 0/279 است. از این آماره ها چنین استنباط می شود که هر چه افراد، عام گراتر 

آن  بر  افزایش می یابد. جامعه ای که روح خاص گرایی  آنان  اجتماعی  باشند، مشارکت 

حاکم باشد، با یکی از مشکالت جدی در راه تحقق توسعه مواجه است. پارسونز در بحث 

متغیرهای الگویی معتقد است که در جوامع مدرن، فضایی از عام گرایی حاکم است و 

همین امر در کنار سایر عوامل منجر به توسعه می شود؛ در حالی که در جوامع سنتی، 

از  در جامعه  عام گرایی  که  افزود  باید  نظری،  مباحث  است. جدای  خاص گرایی حاکم 

اعتماد تأثیر می پذیرد و به همراه آن بر مشارکت تأثیر می گذارد. فردی که خاص گرا 

باشد، تنها به نزدیکان و آشنایان خود اعتماد می کند و دایره ی تنگی از اعتماد به افراد 

دارد؛ در حالی که فرد عام گرا شعاع این اعتماد را گسترش و آن را به حوزه ی غریبه ها 

هم تسری می دهد. در تفکر برخاسته از خاص گرایی، مشارکت معنایی ندارد؛ در حالی که 

امکان مشارکت گسترده برای افراد عام گرا باالتر است.

رابطه آینده گرایی با همه ابعاد مشارکت معنادار است. ضریب پیرسون رابطه آینده گرایی 

نشان  را  متوسط  و  مستقیم  مثبت،  رابطه ای  که  است   0/255 اجتماعی  مشارکت  با 

رابطه  اجتماعی،  مشارکت  ابعاد  میان  از  است.  معنادار  رابطه  این  نتیجه  در  می دهد. 

از  است.  آن 0/234  مقدار  و  از همه  بیشتر  غیررسمی سنتی  با مشارکت  آینده گرایی 

دارند، مشارکت  بیشتری  آینده گرایی  که  افرادی  استنباط می شود  آماره ها چنین  این 
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اجتماعی آنان نیز بیشتر است. فرد آینده گرا توان تصمیم گیری بیشتری برای آینده خود 

دارد و مشارکت در امور اجتماعی را مفید ارزیابی می کند. بنابراین، در امور اجتماعی، 

فعال تر ظاهر می شود.

بین  همبستگی  ضریب  است.  معنادار  مشارکت،  ابعاد  همه  با  سنت گرایی  رابطه 

سنت گرایی و مشارکت اجتماعی 0/30- است که رابطه ای متوسط را نشان می دهد. در 

نتیجه این رابطه معنادار است. عالمت منفی، نشان دهنده ی این است که بین سنت گرایی 

و مشارکت اجتماعی، رابطه ای معکوس وجود دارد؛ یعنی هرچه سنت گرایی افزایش یابد، 

دارند  کمتری  سنت گرایی  که  افرادی  برعکس،  و  می   یابد  کاهش  اجتماعی  مشارکت 

عمده  موانع  از  یکی  سنت گرایی  می   کنند.  مشارکت  اجتماعی  فعالیت های  در  بیشتر 

تحقق مشارکت اجتماعی محسوب می   شود. از میان ابعاد مشارکت اجتماعی، سنت گرایی 

بیشترین رابطه را با مشارکت غیررسمی سنتی دارد.

ابعاد مشارکت، معنادار است. احساس بی قدرتی  با همه ی  رابطه احساس بی قدرتی 

بیشترین رابطه را با مشارکت غیر رسمی جدید دارد که مقدار آن 0/362- است. ضریب 

همبستگی بین احساس بی قدرتی و مشارکت اجتماعی 0/279- است که رابطه ای متوسط 

را نشان می دهد. در نتیجه، این رابطه معنادار شده است. عالمت منفی، نشان دهنده این 

است که بین احساس بی قدرتی و مشارکت اجتماعی رابطه ای معکوس وجود دارد؛ یعنی 

برعکس  و  می یابد  کاهش  اجتماعی  مشارکت  یابد،  افزایش  بی قدرتی  احساس  هرچه 

افرادی که احساس بی قدرتی کمتری دارند، بیشتر در فعالیت های اجتماعی مشارکت 

خود  در  را  توانایی  این  باید  جوید،  مشارکت  فعالیتی  در  فردی  اینکه  برای  می کنند. 

احساس کند که می تواند سهمی در امور داشته باشد. این احساس بیشتر به گذشته و 

محیط زندگی فرد بر می گردد. عالوه بر آن به تکرار مشارکت بستگی دارد. به همین دلیل 

افرادی که در فعایت های بیشتری مشارکت می کنند، راحت تر می توانند در یک فعالیت 

اجتماعی دیگر ایفای نقش کنند.

و  سنتی  غیر رسمی  مشارکت  ذهنی،  مشارکت  ابعاد  و  اجتماعی  انسجام  میان  رابطۀ 

مشارکت غیر رسمی جدید معنادار است؛ ولی رابطه ی میان انسجام اجتماعی و مشارکت 

رسمی، معنادار نشده است. از میان ابعاد مشارکت، انسجام اجتماعی بیشترین رابطه را 
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با مشارکت غیر رسمی سنتی دارد و مقدار آن 0/379 است. ضریب پیرسون بین انسجام 

اجتماعی و مشارکت اجتماعی 0/387 است که نشان دهنده رابطه ای مثبت، مستقیم و 

متوسط بین آن هاست. در نتیجه این رابطه معنادار شده است. بنابراین، هر چه انسجام 

در یک جامعه بیشتر باشد، مشارکت اجتماعی نیز افزایش می یابد. کاهش انسجام نیز 

منجر به کاهش مشارکت اجتماعی می شود.

مدل تحلیل مسیر مشارکت اجتماعی با استفاده از لیزرل1

شدند.  مدل  وارد  متغیرها  همه  اجتماعی،  مشارکت  مسیر  تحلیل  مدل  تدوین  برای 

اثر سه متغیر سن، مذهب و احساس بی قدرتی بر مشارکت معنادار نشده است؛ یعنی 

-قدرمطلق  تی - ولیو2 آنها کمتر از 1/96 شده است- این سه متغیر در مدل ما تنها %1 

بر ضریب تبیین مدل می افزودند؛ )با مداخله همه عوامل، خطای تبیین 0/59 می شود؛ 

اما با حذف سه متغیر مذکور خطای تبیین 0/60 می شود(. بنابراین آن ها از مدل تحلیل 

مسیر حذف شدند. 

نمودار 2( مدل تحلیل مسیر مشارکت اجتماعی

برای برازش مدل از چند شاخص استفاده شده که اولین آن ها خی دو3 است. در این 

1. lisrel
2. T-value  
3. chi-square
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برازش خوب  از  مدل، خی دو 10/60 شده است. معنادار نشدن مقدار پی-ولیو1 نشان 

مدل است. اگر آن را بر درجه آزادی تقسیم کنیم، به عدد 1/51 می رسیم. از این رو، 

می توان نتیجه گرفت که برازش مدل بر اساس این شاخص خوب است. شاخص بعدی، 

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد یا ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب موسوم 

به -RMSEA- است. در این مدل RMSEA برابر با 0/037 شده است که نشان می دهد 

 )AGFI  و GFI( برازش مدل خوب است. شاخص های بعدی، شاخص های نیکویی برازش

هستند که در مقادیر آن ها این مدل به ترتیب 0/99 و 0/97 شده که نشان دهنده ی از 

برازش خوب هستند. بنابراین، با در نظر گرفتن مجموعه این شاخص ها می توان گفت 

که مدل تحلیل مسیر برای مشارکت اجتماعی مناسب بوده است. 

از آنجا  که مدل تحلیل مسیر از اثرهای مستقیم و غیرمستقیم متغیرها، تشکیل شده 

است، این اثرهای مستقیم و غیرمستقیم و نیز اثر کل متغیرهای مستقل بر مشارکت 

اثرهای  و  مستقیم  اثر  جمع  حاصل  است.  شده   داده  نشان   10 جدول  در  اجتماعی 

غیرمستقیم، اثر کل آن متغیر بر مشارکت اجتماعی را به دست می دهد.

جدول 10( اثرات کل، مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مستقل بر مشارکت اجتماعی

ضریب تعیین)R2(اثر کلاثرات غیرمستقیماثر مستقیممتغیر

0/062= 0/16- × 0/39-0/24تحصیالت
-0/12 × 0/13 = -0/015

0/2870/082

0/031- = 0/10 × 0/31-0/16-سنت گرایی
-0/33 × 0/12 = -0/039

-0/230/052

0/120/014-0/12آینده گرایی

0/370/136-0/37انسجام اجتماعی

0/018 = 0/12 × 0/130/15اعتماد اجتماعی
0/42 × 0/37 = 0/155

0/3030/091

0/018 = 0/13 × 0/100/14عام گرایی
0/14 × 0/37 = 0/051

0/1690/028

    

1. P-value
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همان گونه که در جدول 10 مشاهده می شود، با احتساب اثرهای مستقیم و غیرمستقیم، 

اثر اعتماد اجتماعی بر مشارکت تحصیالت، بیشتر شده است و بنابراین، با توجه به مدل 

تحلیل مسیر، انسجام و اعتماد بیشترین تأثیر را بر مشارکت اجتماعی دارند. همچنین 

می آید. جمع کردن  به دست  متغیر  هر  تعیین  برسند، ضریب  دو  توان  اثرهای کل  اگر 

ضریب تعیین ها، برای کل متغیرهای مستقل تحقیق، ضریب تعیین 0/403 به دست 

می آید. بنابراین، متغیرهای مستقل توانسته اند با استفاده از مدل تحلیل مسیر 40% از 

واریانس متغیر وابسته را تبیین کنند و 60% دیگر مربوط به عواملی غیر از متغیرهای 

مورد بررسی در این پژوهش است.

مدل معادله ساختاری مشارکت اجتماعی با استفاده از لیزرل

معادله  مدل  در  و  می شوند  محسوب  آشکار  متغیرهای  از  یکی  زمینه ای  متغیرهای 

از  تنها  این مدل،  بنابراین، در  قابل استفاده هستند.  تنها متغیرهای پنهان  ساختاری، 

متغیرهای شخصیتی، اعتماد و انسجام استفاده می شود. بر همین اساس در مدل مبنای 

این تحقیق، فرض این است که متغیرهای شخصیتی بر اعتماد و انسجام تأثیر می گذارند 

و همچنین اعتماد و انسجام با همدیگر رابطه متقابل دارند و در نهایت همه این متغیرها 

بر مشارکت اجتماعی تأثیر می   گذارند. 

پس از اجرای مدل، تأثیر متغیرهای شخصیتی بر اعتماد اجتماعی و نیز تأثیر اعتماد 

است.  شده  معنادار  رابطه ها  سایر  اما  نشد؛  معنادار  اجتماعی  انسجام  بر  اجتماعی 

شاخص های برازش مدل نشان می   دهد که مدل، برازش قابل قبولی دارد. مقدار خی دو 

239/06 شده که چون پی-ولیو زیر 0/05 است، خی دو معنادار شده. تقسیم آن بر درجه 

آزادی -60-، 3/9 می رسیم که نشان می   دهد برازش مدل، متوسط است. همچنین مقدار 

RMSEA برابر با 0/089 است که با توجه به تعریفی که قباًل بیان شد، در حد متوسط 

است. GFI برابر با 0/91 شده است که حاکی از برازش خوب مدل است و همچنین 

AGFI برابر با 0/87 شده است که نشان می دهد برازش مدل در حد قابل قبول است. 

همچنین NFI )شاخص برازندگی نرم شده( 0/85 شده که نشان می   دهد برازش مدل در 

حد قابل قبولی است. بنابراین، به طور کلی برازش مدل در حد متوسط است. نمودار 3 
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مدل معادالت ساختاری نهایی تحقیق را نشان می   دهد.

نمودار 3( مدل نهایی معادله ساختاری مشارکت اجتماعی

نتیجه گیری

پژوهشگران مشارکت اجتماعی را به ابعاد مختلف تقسیم بندی کرده اند. در این تحقیق 

مشارکت  ذهنی،  مشارکت  کلی  بعد  چهار  قالب  در  را  تقسیم بندی ها  این  نگارندگان 

غیر رسمی سنتی، مشارکت غیر رسمی جدید و مشارکت رسمی یا مدنی گنجانده اند. از 

میان این ابعاد، مشارکت رسمی کم ترین میانگین و مشارکت غیر رسمی سنتی بیشترین 

از  بیشتر  کمی  آن  ابعاد  نیز  و  اجتماعی  مشارکت  میانگین  است.  داشته  را  میانگین 

متوسط است و می توان نتیجه گرفت مشارکت اجتماعی در جامعه آماری مورد نظر در 

حد متوسط است. به اعتقاد اکثر صاحب نظران، جامعه ایران در امور سنتی نظیر امور 

مذهبی، خیریه ای و مانند آن مشارکت جو هستند و در امور جدید نظیر نهادهای مدنی 

و سازمان های غیردولتی نا مشارکت جو هستند. این در جامعه آماری مورد نظر هم صدق 

و  مشارکت رسمی  و  میزان  بیشترین  غیر رسمی سنتی  مشارکت  به طوری که  می کند؛ 

غیر رسمی جدید مقادیر کم تری را به خود اختصاص داده  است.

از میان متغیرهای زمینه ای، اختالف مذهب در مشارکت اجتماعی تفاوت معناداری 

ایجاد نمی کند و رابطه آن نیز با مشارکت معنادار نشده است. کردی )1385( در تحقیقی 

به نتیجه مشابه رسیده است و در تحقیق وی نیز نوع مذهب سبب نگرش متفاوت به 
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مشارکت نشده است.

رابطه بین مشارکت اجتماعی، سن و تحصیالت معنادار شده است و مشارکت اجتماعی 

بر اساس متغیر سن و تحصیالت تفاوت معناداری داشته است. 

اعتماد اجتماعی از سه بعد اعتماد بین  شخصی، اعتماد تعمیم یافته و اعتماد نهادی 

بررسی شده است. میانگین اعتماد بین  شخصی بیش از میانگین دو بعد دیگر اعتماد 

اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی، معنادار شده است. همچنین  بوده است. رابطه 

رابطه اعتماد اجتماعی با همه ابعاد مشارکت اجتماعی نیز معنادار شده است. از میان 

ابعاد مشارکت، اعتماد اجتماعی بیشترین رابطه را با مشارکت غیر رسمی سنتی داشته 

است. دهقان و غفاری )1384( در تحقیق خود به نتیجه مشابهی رسیدند. در تحقیق 

آن ها بین اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی رابطه وجود داشته است، آن ها اعتماد 

را در قالب دو بعد اعتماد بین شخصی و اعتماد نهادی سنجیده اند که رابطه هر دو بعد 

ازکیا و غفاری )1380( در تحقیق  با مشارکت اجتماعی معنادار بوده است. همچنین 

خود به این نتیجه رسیده اند که بین این دو متغیر رابطه وجود دارد ایشان نیز اعتماد 

را در قالب اعتماد به افراد و اعتماد به نهادها سنجیده اند که با مشارکت اجتماعی رابطه 

نیازی )1381(  نتایج پژوهش های موسوی )1385(،  معناداری داشته  است. همچنین 

و غفاری )1380( نشان می دهند که بین اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی رابطه 

وجود داشته است.

رابطه عام گرایی و مشارکت اجتماعی معنادار شده است. همچنین رابطه عام گرایی با 

سه ُبعد مشارکت اجتماعی، شامل: غیر رسمی سنتی، غیررسمی جدید و رسمی، معنادار 

شده است؛ ولی رابطه آن با ُبعد مشارکت اجتماعی - ذهنی- معنادار نشده است. از میان 

ابعاد مشارکت اجتماعی، عام گرایی بیشترین رابطه را با مشارکت غیر رسمی جدید داشته 

است. دهقان و غفاری )1384( در تحقیق خود به نتیجه مشابهی رسیده و در آن بین 

عام گرایی و مشارکت اجتماعی رابطه وجود داشته است. در پژوهش های نیازی )1381( 

و غفاری )1380( بین خاص گرایی و مشارکت اجتماعی رابطه وجود داشته است. 

رابطه آینده گرایی و مشارکت اجتماعی، معنادار شده است. همچنین رابطه آینده گرایی 

با همه ابعاد مشارکت اجتماعی نیز معنادار شده است. از میان ابعاد مشارکت اجتماعی، 
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آینده گرایی بیشترین رابطه را با مشارکت غیر رسمی سنتی داشته است. دهقان و غفاری 

)1384( و نیازی )1381( در تحقیق خود به نتیجه مشابهی رسیده و بین آینده گرایی 

و مشارکت اجتماعی رابطه دیده اند. 

رابطه سنت گرایی و مشارکت اجتماعی، معنادار و منفی شده است. همچنین رابطه 

سنت گرایی با همۀ ابعاد مشارکت اجتماعی نیز معنادار و منفی شده است. از میان ابعاد 

مشارکت اجتماعی، سنت گرایی بیشترین رابطه را با مشارکت غیر رسمی سنتی داشته 

مشارکت  بر  با سنت ها  خانواده  پیوند   )1381( کمالی  و  تحقیق شادی طلب  در  است. 

اجتماعی تأثیر معناداری داشته است. در پژوهش نیازی )1381( نیز بین سنت گرایی و 

مشارکت اجتماعی رابطه وجود داشته است. 

اجتماعی معنادار و منفی شده است. همچنین  بی قدرتی و مشارکت  رابطه احساس 

رابطه احساس بی قدرتی با همه ابعاد مشارکت اجتماعی نیز معنادار و منفی شده است. از 

میان ابعاد مشارکت اجتماعی، احساس بی قدرتی بیشترین رابطه را با مشارکت غیررسمی 

جدید داشته است. یزدان پناه )1386( در تحقیق خود پیرامون موانع مشارکت اجتماعی 

شهروندان تهرانی به نتیجه مشابهی رسیده و در تحقیق وی بین بی قدرتی و مشارکت 

اجتماعی رابطه وجود داشته است. 

رابطه انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی، معنادار شده است. همچنین رابطه انسجام 

اجتماعی با سه ُبعد مشارکت اجتماعی، شامل –مشارکت اجتماعی غیر رسمی سنتی، 

غیررسمی جدید، و ذهنی- معنادار شده است؛ ولی رابطه آن با مشارکت اجتماعی رسمی 

معنادار نشده است. از میان ابعاد مشارکت اجتماعی، بیشترین رابطه را انسجام اجتماعی 

با مشارکت غیر رسمی سنتی داشته است. ازکیا و غفاری )1380( در تحقیق خود به این 

نتیجه رسیده که بین این دو متغیر رابطه وجود دارد ایشان انسجام را در قالب گرایش 

روستاییان نسبت به یکدیگر، میزان تعامل اجتماعی بین آن ها و میزان نزاع بین آن ها 

سنجیده اند که با مشارکت اجتماعی رابطه معناداری داشته  است. در پژوهش های نیازی 

وجود  رابطه  اجتماعی  مشارکت  و  اجتماعی  انسجام  بین   )1380( غفاری  و   )1381(

داشته است.        
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در رگرسیون چندمتغیره اثر مذهب، سن و احساس بی قدرتی بر مشارکت اجتماعی 

معنادار نشده است. انسجام اجتماعی و تحصیالت بیشترین تأثیر و مذهب و احساس 

بی قدرتی کم ترین تأثیر را داشته اند. در این تحقیق، متغیرهای مستقل 31% از تغییرات 

متغیر وابسته را تبیین نموده است. در مدل تحلیل مسیر که با نرم افزار لیزرل رسم 

شده است، اثرهای مستقیم و غیرمستقیم اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، عام گرایی، 

اجتماعی  مشارکت  تغییرات  از  توانسته اند %40  تحصیالت  و  آینده گرایی، سنت گرایی 

را تبیین کنند. همچنین برازش مدل تحلیل مسیر در حد خوب بوده است. در مدل 

معادالت ساختاری، از میان رابطه هایی که در مدل مبنا ترسیم شده بود، تأثیر متغیرهای 

شخصیتی بر اعتماد اجتماعی و تأثیر اعتماد اجتماعی بر انسجام اجتماعی معنادار نبوده 

است و بنابراین از مدل حذف شدند و مدل نهایی این تحقیق برازشی در حد متوسط 

داشته است.

این  نتایج  به  توجه  با  ازاین رو  نیز دارد.  راه حل  به  نیاز  باید گفت هر مسأله ای  نهایتًا 

پژوهش می توان راهکارهای زیر را پیشنهاد کرد:

• با توجه به اینکه در این تحقیق بین سن و مشارکت اجتماعی، رابطه معکوس وجود 	

داشت و همچنین از آنجا  که بیشتر جمعیت شهرستان را جوانان تشکیل می دهند، 

پیشنهاد می شود توجه بیشتری به گروه های سنی پایین تر، بویژه جوانان، شود و 

از مشارکت آنان به عنوان یک فرصت برای پیشرفت استفاده شود. این امر مستلزم 

برنامه ریزی مدون و دقیق و بها دادن به خواست های جوانان است.

• با توجه به اینکه در این تحقیق بین تحصیالت و مشارکت اجتماعی رابطه وجود 	

داشته است، روشن است که باال بردن سطح سواد جامعه تأثیر مثبتی بر مشارکت 

اجتماعی خواهد داشت.

• از آنجا که رابطه اعتماد و مشارکت اجتماعی در این تحقیق تأیید شد، پیشنهاد 	

می شود برای افزایش اعتماد اقدامات مؤثری، بویژه در مورد اعتماد تعمیم یافته و 

اعتماد نهادی، صورت پذیرد و به اعتماد بین  شخصی هم توجه  شود.

• از آنجایی که سطح اعتماد بین  شخصی باال بوده است، پیشنهاد می شود از این امر 	

به عنوان یک فرصت استفاده و به دنبال آن تالش شود تجربه هایی نظیر سازمان های 
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غیردولتی و نیز شرکت های تعاونی و مانند آن از سطوح خرد جامعه مانند خانواده، 

خویشاوندان، دوستان و مانند آن شروع و پس از طی یک دوره زمانی به سطوح 

کالن روابط اجتماعی نیز آورده شود. این اقدام ضمن این که موانع تحقق این گونه 

اقدام ها را برمی دارد، حرکت و اشاعه آن را نیز سرعت می بخشد. 

• جامعه ای 	 خواف  جامعه  اینکه  به  توجه  با  داد،  نشان  تحقیق  نتایج  که  همان طور 

سطح  افزایش  برای  آموزش  نظیر  اقدام هایی  می شود  پیشنهاد  است،  خاص گرا 

عام گرایی افراد انجام شود. افزون بر این از وضع موجود به عنوان یک فرصت استفاده 

دوستان،  خویشاوندان،  از  برخاسته  مشارکتی  گروه های  در  افراد  جذب  برای  و 

همشهریان و هم مذهب ها تالش شود.

• با توجه به اینکه در این تحقیق بین سنت گرایی و مشارکت اجتماعی رابطه وجود 	

داشته است، پیشنهاد می شود اقدام هایی در زمینه کاهش روحیه سنت گرایی و نیز 

روحیه قدرگرایانه افراد و به دنبال آن افزایش سطح پذیرش افکار و تفکرات علمی 

و منطقی انجام شود.

• با توجه به اینکه در این تحقیق بین احساس بی قدرتی و مشارکت اجتماعی رابطه 	

وجود داشته است، پیشنهاد می شود اقداماتی در زمینه کاهش احساس بی قدرتی و 

توانمندسازی افراد جامعه انجام شود. برای این کار باید از تشکیل گروه های قدرت 

در جامعه جلوگیری و برای رفع مشکالت مردم تالش شود.

• با توجه به اینکه در این تحقیق بین انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی رابطه 	

اقدام هایی  اجتماعی،  انسجام  افزایش  برای  می شود  پیشنهاد  است،  داشته  وجود 

انجام شود. همان طور که نتایج تحقیق نشان دادند، میزان تعامل در جامعه آماری 

مورد نظر باال بوده است و این سطح از تعامل با کمی دقت نظر و تالش می تواند 

فرصتی مناسب برای افزایش مشارکت اجتماعی باشد.

• سازمان های 	 تعداد  افزایش  شرایط  مناسب،  زمینه های  ایجاد  با  می شود  پیشنهاد 

ایجاد  از  نیز  و  بی دلیل  سخت گیری های  از  و  شده  فراهم  جامعه  در  غیردولتی 

روندهایی اداری عریض و طویل اجتناب شود.
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