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تبیین جامعهشناختی صور مختلف مشارکت در بین شهروندان شهر خلخال و
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چکيده
پژوهش حاضر را هدف تبيي جامعه شناختي صور مختلف مشاركت(اجتماعي ،سياسي ،روانري،
فرهنگي و اقتصاد ) در ري شهروندان شهر خلخال و عوامل مؤثر رر آن انجام شده اسرت در
اي پژوهش آنچه مورد توجه است ،ضرورت اهميت دادن ره ارعاد مشاركت اسرت چرارچوب
نظر و مدل نظر را استفاده از نظريه نظريهپردازاني همچرون ترالکوت پارسرونز ،لي،سرت،
هاررماس ،دوتوكويل ،لرنر ،روستو و ارائه شد اي پژوهش ره روش پيمايشري انجرام شرد ،از
اعتبار صور و سازه ا استفاده شد و قارليت اعتماد نيز را استفاده از ضريب آلفا كرونباخ ره
دست آمد جامعه آمار پژوهش شامل شهروندان  08سال ره راال شهر خلخرال هسرتند كره
تعدادشان طبق آمار اداره ثبت احوال  36000نفر است را استفاده از فرمول كوكران ،تعداد 380
نفر ره روش نمونهگير خوشه ا چندمرحلها ره عنوان نمونره انتخراب گرديرد در تجزيره و
تحليل دادهها را استفاده از دو شيوه آمار توصيفي و استنباطي و را رهرهگير از نرم افزار ، spss
پس از تهيه جدول ماتريس ،اطالعات در قالرب جرداول ير رعرد و دورعرد تنظريا شرد
يافته ها پژوهش نشانگر اي رودند كه متغيرهرا مسرتقل اعتمراد اجتمراعي ،پيونرد گروهري،
رسانهها جمعي و پايگاه اجتماعي و اقتصاد را متغير وارسته مشاركت رارطه معنا دار دارد
 - 0استاد جامعهشناسي دانشگاه تهران

mohsenit@ut.ac.ir

 - 2استاديار جامعهشناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز

 - 3دانشجو دكتر جامعهشناسي اقتصاد و توسعه دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز
تاريخ وصول94 /02 /07 :

azizkhani_aukh@yahoo.com
تاريخ پذيرش95 /3 /4 :
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واژگان كليدي :مشاركت اجتماعي ،مشاركت سياسي ،مشاركت اقتصاد  ،اعتماد اجتماعي ،پيوند
گروهي ،رسانه ها جمعي

بيان مسأله
مشاركت عبارتسرت از فعاليرت هرا اراد و داوطلبانره ا كره از طريرق آن اعضرا ير
جامعه در ام ور محله ،شهر و يا روستا خود شرركت مري كننرد و رره صرورت مسرتقيا يرا
غيرمستقيا در شکل دادن ره حيرات اجتمراعي سرهيا مريشروند (محسرني تبريرز 0373 ،
 )00:پديده مشاركت يکي از مهاترري ارعراد توسرعه اجتمراعي ،توسرعه فرهنگري،
توسعه اقتصاد و توسعه سياسي در هر جامعه و خصوصاً جامعه رو ره رشد ايرران
است و ررخي از مشکالت ساختار و عملکرد ررنامهها توسعه ،ناشري از نارسراييهرا
است كه در اي حوزه داريا آنچه در اي ميان رر مسائل موجود ميافزايد اي است كه نه
مفهوم مشاركت و ارعاد آن در جامعره مرا رره خروري تعريرف شرده اسرت و نره عوامرل
تقويتكننده و يا در طيف ديگر تضعيفكننرده آن موضروع مرورد رررسري جرد قررار
گرفته است (محسني تبريز )00:0380 ،
مشاركت رعنوان يکي از مفاهيا اساسي جامعهشناسي از اركان اصلي هرر نظرام دموكراتير
است در واقع دوام و قوام دموكراسري رره مشراركت همره آحراد و افرراد جامعره در امرور
مسائل مرروط ره حيات اجتماعي خودشران اسرت اير مفهروم ررا آنکره ماننرد رسريار از
مفاهيا علوم اجتماعي و رفتار پيشرينه ا ديرري دارد رطرور جرد از نيمره دوم قررن
ريستا مورد رحث ،فحص و تدقيق و تحقيرق صراحب نظرران و پژوهشرگران قررار گرفتره
است
تحقيق پيرامون مشاركت ر ه طور گسترده از زماني آغاز شد كره اهرل تحقيرق رره مطالعره
توسعه و علل و آثار دگرگوني هرا ررر تحروالت اجتمراعي ،فرهنگري ،اقتصراد و سياسري
پرداختند ردي ترتيب مفهوم و موضوع مشاركت جزء الينف

تئوريها توسعه گرديرد و

تقريباً از نيمه دوم قرن ريستا مجامع ،سازمانها ،ار گانها و مؤسسرات تحقيقراتي متعردد
ره رررسي ،شناخت و مطالعه ارعراد و وجروه مختلفره مشراركت پرداخترهانرد توجره رره
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مشاركت در نيمه دوم قرن گرشته سبب گرديده است كه دامنه تحقيقات در رراب وجروه
و ارعاد مختلف و صور و اشکال گوناگون اعا از فرهنگي ،سياسي ،اقتصراد  ،اجتمراعي و
نظاير آن گسترده راشد و اطالعات جرامعي در رراب اتيولروژ (شرناخت علرل و اسرباب)،
اپيدميولوژ (همه گيرشناسري) ،سرطوح ،الگوهرا ،انرواع و اشرکال مشراركت حاصرل آيرد
(محسني تبريز )02 :0380 ،
را وجود ديدگاه ها سنتي ره مديريت شهر  ،نگرش نوي را تأكيد رر اهميت نقرش مرردم
در فرآ يند مديريت شهر و را رويکرد مديريت غير متمركز ،ره مرردم رره عنروان عناصرر
فعال و خالق در روند اداره امور شهر مي نگرد در رويکردها نروي مشراركت مردمري
و س،ردن كار ره دست خود مردم رسيار مورد تأكيد مديران ارشد شرهر قررار گرفتره و در
اي راستا طرح ها مختلفي ررا مشاركتپرير كردن شهروندان مد نظر آنران قررار گرفتره
است در الگوها نوي  ،ررنامهريز رسيار مبتني ررر نقرش مشراركتي مرردم و اجتماعرات
محلري اسرت و ررا توجرره مشخصرههرايي چرون مشرراركتي ررودن ،رويکررد فرآينرد ررره
ررنامهريز  ،افرزايش كنتررل مرردم ررر معيشرت و زنردگي روزمرره و ارائره طررح هرا و
ررنامه هايي كه ارتبراط و وارسرتگي ريشرتر ررا نيازهرا و شررايط محلري اجتماعرات دارد،
مي تواند ره عنوان الگويي مطلوب در ررنامهريز و مديريت شهر مد نظر قرار گيرد
را توجه ره اينکه ره زعا لرنر مشراركت صرور و اشرکال مختلفري نظيرر مشراركت روانري،
اقتصاد  ،سياسي ،ا جتماعي و فرهنگي دارد ،امرا اغلرب در تحقيقرات گرشرته ررر دو نروع
عمده آن يعني مشاركت سياسي و مشاركت اجتماعي توجه و تأكيد شرده اسرت در اير
تحقيق تالش شد تا ره صور مختلف مشاركت پرداختره شرود چررا كره مشراركت مردمري
يکي از عوامل مؤثر رر توسعه پايدار است توسرعه پايردار شرهر  ،از طريرق تصرميا -
گير مشاركتي در سطح محلي امکان پرير اسرت زيررا اير سرطح ررا نيازهرا روزمرره
زندگي افراد مماس است در اي ميان وظيفه اصرلي نهادهرا دولتري ايجراد تسرهيالت،
حمايت همه جانبه و ررداشت موانع است و در عي حرال رايرد از مداخلره در اداره امرور
محلي پرهيز كند
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رنارراي سوال اصلي تحقيق ناظر رر آن است كره اوالً چره اشرکالي از مشراركت ررر اسراس
سنخ شناسي لرنر در جامعه مطالعراتي (خلخرال) وجرود داردا ثانير ًا عوامرل مرؤثر ررر صرور
مشاركت در جامعه مطالعاتي كدامندا ثالثاً سها هر ير

از عوامرل مرؤثر در هرر ير

از

صور مركور ره چه ميزان استا
ـ پيشينه تحقيق
 خديجه سفير و مريا صادقي ( )0388تحقيقي را عنوان مشاركت اجتماعي دانشجوياندختر دانشکدهها علوم اجتماعي دانشگاهها شهر تهران و عوامل اجتماعي مؤثر رر آن انجام
دادهاند در اي مقاله چگونگي پيوند ري مشاركت اجتماعي دانشرجويان دخترر و عوامرل
اجتماعي مؤثر رر آن رررسي و تحليل شده كه را روش پيمايشي انجام شده است را تکيه رر
تئور ها موجود ،اعتماد اجتماعي ،احساس ريقدرتي و خودپنداره از متغيرهرا مهرا و
اثرگرار در تبيي مشاركت اجتماعي دانشجويان دختر هستند .جامعه آمار اي پژوهش را
دانشجويان دختر  08تا  29سراله مشرغول رره تحصريل در دانشرکدههرا علروم اجتمراعي
دانشگاهها دولتي شهر تهران تشکيل دادهاند نمونهگير پژوهش را روش طبقها انجام
شده و را استفاده از فرمول كوكران  343نفر از دانشجويان دختر ،ره عنوان جمعيت نمونره
انتخاب شدند .آزمونها همبستگي پيرسون نشان ميدهرد رارطره سره متغيرر سررمايه
اجتماعي (اعتماد اجتماعي) ،احساس ريقدرتي و خودپنداره را مشاركت اجتماعي معنرادار
است و ريشتري تأثير را متغير اعتماد اجتماعي رر مشاركت اجتماعي دانشجويان دختر دارد رر
مبنا نتايج پژوهش متغيرها مركور  22درصد واريانس مشاركت اجتماعي را تبيي كردند
(سفير و ديگر )0388 ،
 لواسور و همکاران ( ) 2006ره رررسي تأثير مشاركت اجتماعي ره عنوان عامل تعيي كنندهسالمت سالمندان كه ره مداخله و نوآورا نياز دارد ،پرداختند كم

شخصري شرهروندان

ررا مشاركت اجتماعي شامل جلسات هفتگي سهساعته ررا انگيزش شخصي رره منظرور
انجام فعاليت ها اجتماعي و اوقات فراغت قارل توجه است هدف اي مطالعه رررسي تأثير
مشاركت اجتماعي رر افراد سالمند معلول است جامعه آمار شامل  06شركت كننده (00
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زن)  90- 66ساله ( )79.4 ± 8.7معلول كه در خانه زندگي ميكردند  ،رود آنها پرسشرنامه
استقالل كاركرد  ،مشاركت اجتماعي ،اوقات فراغت و كيفيت زندگي و مصاحبه نيمهساخت
يافته را تکميل نمودند يافته ها تحقيق نشان مي دهد كه استقالل كارررد افرراد مسر (
 ،)P 0.02دستاورد ( )0.00< Pو رضرايتمند ( )P = 0.02و ميرزان فعاليرتهرا اوقرات
فراغرت ( )0.00< Pآنهررا ررا مشرراركت اجتمراعي افررزايش يافتره اسررت پرس از مداخلرره،
شركتكنندگان ميخواستند تغييراتي در عمل ) (P <0.01و افزايش ميزان فعاليتها اوقات
فراغت ) (P <0.01ايجاد رکنند و مشکالت آنها محيط اجتماعي كاهش  (P = 0.03).يافته
رود نگرش اي افراد نسبت ره اوقات فراغت ) (P = 0.04و همچني سالمت ) (P <0.01و
كيفيت رواني ) (P = 0.03آنها ره مراتب رهبود يافته رود اي شرايط مي تواند فرصتهرا
جديد را ررا افراد مس و افزايش يک،ارچگي جامعه و افزايش مؤلفه ها اجتماعي فراها
كند
 دورروي و همکارانش ( )2005ره رررسي ارزش خردمات روز در مرزارع مراقبرت سربز) (GCFsرر اساس مشاركت ها اجتماعي ررا افراد مبتال ره زوال عقل پرداختند ررا اي
كار ،آنها از مصاحبهها نيمهساخت يافته را مردم مبتال ره زوال عقل كه در مركز خدمات روز
در حضور مي يافتند را خانواده مراقبان آنها ره عنوان روش مطالعه استفاده نمودند نتايج ره
دست آمده آنها نشان مي دهد كه افراد مبتال ره زوال عقل در گروهها در درجه اول مررد
رودند و ميانگي سني آنها  70و  76سال ررود ،كره تقريبر ًا همسرران آنهرا از آنران پرسرتار
مي كردند افراد مبتال ره زوال عقل در گروه RDCFرا ميانگي سني  85سال عمدتاً زن رودند
و رسيار از آنها ي

پرستار (غير همسر) داشرتند رررا هرر دو گرروه  GCFو،RDCF

مشخص شد كه خدمات روز ارائه شده ره اي افراد مبتال ره زوال عقرل ،آنهرا را رخشري از
جامعه قلمداد ميكند مهمتري حوزه مشاركت اجتماعي مورد تأكيد آنها تعامالت اجتماعي
و فعاليت ها تفريحي رود آنها همچني رر حوزه "كار ررا دسرتمزد " و "كرار داوطلبانره"
اشاره نمودند رنارراي  ،تطبيق ويژگي ها

مراكز خدماترسراني خردمات ررا ظرفيرتهرا و

اولويت ها مردم مبتال ره زوال عقل از اهميت زياد ررخوردار است

 / 4فصلنامهي مطالعات جامعه شناختی شهري ،سال ششم ،شماره نوزدهم ،تابستان 8412

 راري و همکارانش ( )2006ره رررسي نقش حمرايتي مدرسره ،مردلها نقرش و مشراركتاجتماعي در تفاوتها نژاد و درآمد پرداختند تنها چند ت از جوانران رره توصريههرا
فعاليت فيزيکي پاسخ دادند عوامل محافظتي اجتماعي مانند داشت ي

مدل نقش ،مشاركت

اجتماعي و حمايت رزرگساالن در مدرسه ميتو اند ره ترويج فعاليت ردني جوانان كم

كند

در اي مطالعه از داده ها مصاحبه رهداشتي كاليفرنيا ( )2002- 2000ره منظور رررسي اينکه
تا چه ميزان مدل ها نقش ،مشاركت اجتماعي و حمايت منجر ره ترويج فعاليرت رردني در
ميان گروه ها در معرض خطر ري تحركي و چاقي (رويژه جوانان كا درآمد و جوانان رنگي
پوست) ميشود ،استفاده شده است در ي

مدل كه در آن از تمام نوجوانان شرركتكننرده

درسازمانها ريرون از مدرسه كه كار داوطلبانه انجام دادند ،استفاده شده رود ،گزارشهايي مبني
رر حمايت ريشتر رزرگساالن در مدرسه ره دست آمد همچني گزارش داده شد كره داشرت
ي

مدل قهرماني ره فعاليت فيزيکي ريشتر منجر ميشود را اي حال ،انجم ها را توجه رره

جنسيت ،درآمد و قوميت  /نژاد متفاوت از ها رودند اي يافتهها نشان ميدهد كه ررخي از
اي عوامل اجتماعي محافظرت كننرده ،رخصروح حمايرت مدرسره ،مري توانرد در تررويج
فعاليت ها فيزيکي در ميان جوانان كادرآمد؛ آمريکاييها آفريقايي تبار كه در معرض خطر
عدم فعاليت ردني هستند ،كم

كند

 كانتيجوک و همکارانش ( )2005در اي مطالعه ره رررسي اي موضوع پرداختنرد كره آيراطيف وسيع فعاليت ها سياسي آنالي در طول مبارزات انتخاراتي رر تمايرل رره شرركت در
انواع غير انتخاراتي مشاركت سياسي آنالي و آفالي متعاقباً تأثير مي گرارد سه فرضيه در
اي رارطه مطرح گرديد )0( :تالش الزم ررا عمل ( )2نوع فعاليت انجرام شرده (رسرمي و
رسمي) ( )3محيطي كه در آن عمل (آنالي يا آفالي ) انجام مي گيرد اي فرضيهها ره كم
مجموعه داده ها پانل را  /پس از انتخارات عمومي انگلستان در 2000آزمون شردند نترايج
نشان داد كه پس از كنترل تعامل سياسي قبلي ،جستجو اطالعات آنالي در طول مبارزات
انتخاراتي اثر مثبت و معنادار رر تعامل ريشتر در انجام رحثها نرم تر مشاركتي داشت .اي
يافته ها همچني اي مورد را تأييد مي كنند كه رسيج سياسي اينترنتي ره ي

شيوه "گام ره
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گام" اثر مي كند كه ره موجب آن فعاليت ها را شدت كمتر افراد را ترا حردود رره رراال
نردران مشاركت راهنمايي ميكند
در تحقيق كريس يانگ و دهارت ( )2006در مجموع  4556دانشجو آمريکايي رالفاصله پس
از انتخارات  2002مورد رررسي قرار گرفتند تا فاكتورها پيشرينيكننده رواني و رفتار
مرروط ره رسانه ها اجتماعي را در مشاركت سياسي آنالير مشرخص كننرد نترايج مردل
معادالت ساختار و رگرسيون چندگانه سلسله مراتبي نشران داد كره سررمايه آنالير
اجتماعي ،خودكارآمد سياسي ،و مشاركت گروهي در فيس روک جزء پيشريني كنندهها
مثبت مشاركت سياسي آنالي رودند ،در حالي كه اعتماد اجتماعي تأثير مستقيمي ررمشاركت
سياسي آنالي نداشت استفاده سياسي عمومي از فيس روک و توييتر ي

پيشريني كننده

مثبت مشاركت سياسي آنالي رود را اي حال ،استفاده گسترده از فريس رروک و تروييتر
پيشريني كننده منفي رودند
فلوود و همکاران ( )2004ره رررسي ارتباط رري مشراركت در فعاليرت هرا اجتمراعي وريمار ها قلبي در ميان زنان رريتانيا پرداختند آنها ميخواستند ره اي مسأله ر،ردازند كه آيا
شركت در فعاليت ها اجتماعي خطر ارتال ره ريمار عروقي را كاهش ميدهد و ررا اير
كار آنها از ي

مطالعه آيندهنگرر و ير

نمونره  735059زن ميانسرال رريتانيرايي اسرتفاده

نمودند زنان در  8فعاليت اجتماعي (گروه ديني ،كار داوطلبانه ،آموزش رزرگسراالن ،هنرر /
گزارش هنر و صنعت  /موسيقي ،رقص ،راشگاه ها ورزشي ،يوگا ،رينگو) را گزارش دادند و
تا وقوع ي

رويداد (رستر شدن در ريمارستان يا مر ) در ريش از  8.6سال رعد پيگير

شدند از مدل رگرسيون كاكس ررا ررآورد خطر نسبي رروز ريمار قلبي را شركت در هر
ي

از فعاليت ها اجتماعي استفاده شد پس از تعديل س و منطقه ،همه فعاليتها ،رجز

رينگو ،را كاهش خطر ريمار قلبي در ارتباط رود را اي حال ،پس از تعديل اضافي  00عامل
(محروميت ،آموزش و پرورش ،سيگار ،فعاليت ردني ،شاخص توده ردن ،الکل ،وضرعيت
تأهل ،سالمت خودامتياز ،شاد  ،فشار خون ،ديارت) ،همه ررآوردها خطر نسبي نزدي
ره ي

شد نتايج كلي اي تحقيق حاكي از آن است كه ارتباط ري مشاركت در فعاليتها
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مختلف اجتماعي و خطر ارتال ره ريمار قلبي ره نظر ميرسد تا حد زياد يا كامالً ره علت
مداخله گرانه ويژگي ها شخصي شركت كنندگان روده راشد
 دميترووا و همکارانش ( )2004در تحقيقي را عنوان "اثرات رسانه ها ديجيتال رر دانش ومشاركت سياسي در كم،ي ها انتخاراتي :شواهد ره دست آمده از پنل دادهها" كه رره روش
مقطعي انجام گرفت ،نشان ميدهند را اينکه در حالي كه اكثر تحقيقات قبلي رارطه مثبتري
ري استفاده از رسانه ها ديجيتال و مشاركت سياسي و دانش را مطرح مريكننرد ،امرا اكثرر
مطالعات انجام شده رر نظرسنجي مقطعي تأكيد داشته و قادر رره ايجراد زنجيرره پايردار و
محکا عليت نبوده اند نتايج حاصل از اي مطالعه نشان ميدهد كره اسرتفاده از رسرانههرا
ديجيتال اثر رسيار ضع يفي رر آموزش سياسي دارد ،اما اسرتفاده از ررخري انرواع رسرانههرا
ديجيتال دارا اثرات قارل مالحظه ا رر ميزان مشاركت سياسي دارند
ـ نقدي بر تحقيقات انجامشده
اولي نقد اي كه اكثر محققان در پژوهش خويش ردان توجه نکرده ،يا ره سادگي از كنار آن
گرشتهاند اي است كه تعريف روشني از مفاهيمي چون مشاركت رواني ،مشاركت اقتصاد
و ارائه نداده و حدود هر ي

آنها را مشخص نکردهاند

اي پژوهش نسبت ره ديگر پژوهش هايي كه در اي حوزه صورت گرفته است دارا مزايايي
است :نخست مزيت اي پژوهش اي است كه نگارنده ره جا اينکه تنها ي

قشر را مورد

رررسي قرار دهد ،تقريباً اكثر اقشار جامعه را مورد رررسي قرار داده و اطالعات را از هر قشر
جمع آور كرده است چرا كه معتقد است كه پديده رسيار مها و چنرد رعرد مشراركت
نيازمند رررسي همه اقشار روده و نمي توان را رررسي ي

قشر ره نتايج دقيق تر رسيد ثانياً

سعي نگارنده رر اي روده است تا مؤلفه ها اساسي مشاركت را در پژوهش خرود مرد نظرر
قرار دهد تا رتواند دقيق تر مسأله مشاركت را مورد سنجش قرار دهد
 چارچوب نظري تحقيقپس از مرور نظريه ها مطرح شده از نظريهها نظريهپردازاني چون :پارسرونز ،هاررمراس،
الکسي دوتو كويل ،لي،ست ،لرنر و روستو ره عنوان چارچوب نظر استفاده شد
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 مفهوم فرهنگ مشاركت ره طور مبسوطي در نظريه كنش اجتماعي پارسونز مورد تدقيقو رحث قرار گرفته است رر اساس نظريه كنش اجتماعي ،شخصيت محصول دروني شدن
موقعيت ها دارا نقش و پايگاه است و از آنجا كه هر فرد در جامعه نقش ها مختلفي را
در موقعيتها مختلف داراست از جمله فرد شاغل در ي

سازمان دارا موقعيتي (پستي)

سازماني است و هر نقش يا موقعيت سازماني دارا شبکه ا از هنجارها و رايدها و نبايدها
است .هنجارها مركور نير در جريان جامعه پرير سازماني ره تدريج در افراد دروني شده
و در آنها پايبند ره وظايفشان را ره وجود ميآورد رر اي اساس ميتوان فرهنگ مشاركت
را ميزان پايبند افراد و اعضا ره رعايت هنجارها نقش شغلي تعريف كرد (ريتزر:0374 ،
)023
 -هاررماس سه نوع كنش را از ها تفکي

ميكند :كنش ارزار  ،كنش استراتژي

و كنش

ارتباطي .كنش ارزار دارا موقعيتي غير اجتماعي است و در سطح ري فررد عقالنيرت
ارزار را همراه ميآورد ،يعني جستجو سود و ره پيش رردن منافع شخصي اگر از زاويه
ميان ي

شناسنده (سوژه) و ي

شناسا (ارژه) دست ره كنش رزنيا ،گرفتار خرد ارزار شده و

دست ره كنش ارزار زدهايا (كرايب)30 :0380 ،
كنش استراتژي

يا راهبرد و كنش ارتباطي هر دو دارا موقعيرت اجتمراعيانرد كرنش

استراتژي

كنش هدفدار– عقالني است كه ره عمل دو يا چند فرد مرروط ميشود كره در

تعقيب ي

هدف ،كنش معقوالنه هدفدارشان را هماهنگ ميكنند مانند كنشهايي كه در درون

سازمانها صورت ميگيرد و اي نوع در جستجو موفقيت است در حاليكه در كنش ارتباطي
افراد ره دنبال موفقيت شخصيشان نيستند ،رلکه اهدافشان را در شرايطي تعقيب ميكنند كه
رتوانند ررنامهها كنشيشان را رر مبنا تعريفهايي از موقعيت مشترک هماهنگ سازند و اي
واكنش عقالني و رنياد است و توجه ره آن سبب ميشود كه در آن همه ره ارزارها خرد،
فرصت مشاركت در رحث ،طرح نظرات و مشاركت در تصمياگير نهايي دسترسري پيردا
كنند اي نوع كنش در جستجو تفاها است؛ توافقي كه در ضم كنش ارتباطي حاصل شده
مبنايي عقالني دارد زيرا هيچ ي

از طرفي نمي توانند آن را تحميل كنند (كرايب300 :0380 ،
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و )300
 الکسي دوتوكويل رر يي

فضا زندگي انجمني در جامعه تأكيد ميكند و آن را در پيشرفت

جامعه مؤثر ميداند.

توكويل استدالل ميكند كه يکي از اي وسائل ،توزيع قدرت ري نهادها گوناگون دولت
(تفکي

قوا) و وسيله ديگر ،انتخارات دورها است اما مهمتري وسيله كنترل قردرت

دولت ،وجود انجمنها اجتماعي است
ره نظر او انجم ها موجب ميشوند كه افراد را گروهها و عالقهها وسريعتر پيونرد يارنرد
رنارراي اي انجم ها ره زندگي عمومي انسجام ميدهند فضائل مدني را تحکيا و ارزشها
دموكراتي

را تثبيت ميكند .اي انجمنها نيرو فوق العادها دارند كه زيادهرو احتمالي

دولتها را رخصوح در جامعه ها دمکراتي

كنترل ميكنند .توكويل در مطالعها كره در

آمريکا انجام داده ،كارآمد و تأثير انجم ها را در حيات اجتماعي و سياسي آمريکرا ريران
ميكند.

توكويل ميگويد :در آمريکا هيچ چيز از پيشساخته شده نيست و ره اقتضا ضررورت و
موقعيت ره صورت آني و ررا رفع نياز ساخته ميشود و در صورت رفع نياز از ري ميرود
راز دموكراسي آمريکا در همي جاست اي همکار مردم را يکديگر در امور كه ره همه
آنها مرروط است از قدرت جلوگير ميكند از آنجايي كره خودشران در سراخت جامعره
مشاركت دارند ،جامعه را چيز از خود ميدانند و در ساخت جامعه ره يکديگر اعتماد دارند
(توكويل )026 :0347 ،منافع مشترک ،آمريکايي را ره ها مرتبط ميكند؛ از همي رو آنها را
همديگر همکار ميكنند و ره يکديگر اعتماد دارند .فرد آمريکايي ررا شرور و هيجران در
مباحث كوچ

و رزر جمعي وارد ميشود و در مورد آن رحث ميكنرد و در انجمنهرا

مرتبط فعاليت ميكند ،همي حضور در ارزشها و مباحثرات جمعري رره مثارره سررمايه
اجتماعي ،او را ره مشاركت در امور جامعه تشويق ميكند و راعث عالقهمند او ره جامعهاش
ميشود (همان )503 ،او مشاركت را در سايه همکار و اعتماد جمعي ممک مريدانرد
حضور در انجم ها و شبکهها ارتباطات افراد واقعي را ره وجود مريآورد و نيررو هرر
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اقدامي را فراها ميكند.

 در نظريه لي،ست ،رويکرد اجتماعي يا تبيي جامعهشناختي؛ از رويکردهرا عمرده درتبيي مشاركت سياسي ره شمار ميرود از مها تري نظريهپردازان اي رويکرد مي تروان رره
لي،ست اشاره كرد او در آثار مختلفي ره رررسي عوامل تأثيرگرار رر مشاركت پرداخته است
لي،ست معتقد است الگوها شركت در انتخارات در كشورهايي نظير آلمان ،سودان ،امريکا،
نروژ ،فنالند و ررخي از كشورها ديگر مشاره هستند در اي كشورها مردان ريشتر از زنان،
تحصيلکردگان ريشتر از ريسوادان ،شهرنشرينان ريشرتر از روستانشرينان ،مترأهالن ريشرتر از
مجردان ،افراد دارا منزلت راالتر ريشتر از افراد دارا منزلت پايي تر ،اعضا سازمانها ريشتر
از غير اعضا ،در فرايندها سياسي  -اجتماعي مشاركت دارند
متغير ها مورد نظر لي،ست در تبيي مشاركت سياسي را مي توان در سه دسته كلي تقسيا
رند كرد )0 :موقعيت اقتصاد خانواده كه متغيرهايي چرون سرطح درآمرد ،شرغل ،محرل
سکونت ،منزلت را در رر مي گيرد اي متغيرها از نظر لي،ست ره عنوان متغيرهايي پايها عمل
مي كنند كه ره طور غير مستقيا از طريق ررخي از متغيرها ديگر نظير ايدئولوژ سياسري،
عضويت حزري و رفتار سياسي افراد را تحت تأثير قرار ميدهند  )2موقعيت اجتماعي فرد
كه م تغيرهايي چون وضعيت تأهل ،مشراركت در نهادهرا سياسري  -اجتمراعي شرهر يرا
روستايي رودن ،مهاجر يا رومي رودن ،سطح تحصيالت ،ميانسال يرا جروان ررودن را در ررر
ميگيرد  )3موقعيت سياسي  -مرهبي فرد كه متغيرها اي دو وجه تأثير متقارلي رر يکديگر
دارند متغير هايي چون ايدئولوژ سياسي فرد كه ارتباط تنگاتنگي را ميزان مرهبي رودن دارد
كه ره نوره خود متأثر از ويژگي سياسي خانواده نيز هست (فاطمي امي )206 :0388 ،
 مطالعه نوگرايي توسط دانيل لرنر در ميان پژوهشها اوليه در اي زمينه ،حکا مهمتريو مؤثرتري پژوهشها را دارد پژوهش لرنر اولي تالش ررا فرموله كردن الگو جهاني
نوگرايي است و از طريق مطالعات ري كشور صورت گرفته اسرت لرنرر ير

نظريره

نوگرايي عمومي را مطرح ساخت نظريه لرنر رر «نظام رفتار » زندگي مبتني رر كنش متقارل
استوار رود لرنر را پژوهش ميداني در چند كشور خاورميانه نظريه خود را مح

زد و در
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پژوهش خود ره دنبال شيوها است كه جوامع را استفاده از آن ،از مرحله سنتي ره مرحله
گرار و س،س ره نوگرايي ميرسد افزوده رر اي  ،لرنر در اي راره نيز كه جوامع چگونه ررا
نوگرايي ارتباط ررقرار ميكنند ،رررسيها ره عمل آورده است نوگرايي در اي چارچوب،
نوعي «سب

مشاركتي زندگي» خوانده ميشود و جامعه نوي  ،ي

جامعره مشراركتي

است ويژگيها جامعه مشاركتي همان ويژگيهايي است كه در غرب وجود دارد :مردم ره
مدرسه ميروند ،روزنامه ميخوانند ،در قبال كار كه انجام ميدهند ،تأمي مالي ميشوند،
كاال ميخرند ،رأ ميدهند و در ررارر طيف وسيعي از مسائل صاحب نظر هستند لرنر در
تشريح حركت جامعه از شکل سنتي ره مرحله انتقالي گرار و س،س ره شکل نو زندگي ،سه
تعريف عمده ارائه ميكند:
 - 0نوگرايي در كشورها رو ره توسعه رايد از الگو تاريخي توسعه غرري پيرو كند ،زيرا
«جامعه غرري هنوز توسعهيافته تري الگو ويژگيها اجتماعي (قدرت ،ثروت ،مهارت و
خردگرايي) را دارد و اي همان الگويي است كه سخنگويان خاورميانه آن را هردف خرود
ميدانند و از آن حمايت ميكنند» البته لرنر مشخص نميكند كه اي سخنگويان چه كساني
هستند ،اما ميتوان حدس زد كه و ره نخبگان سياسي و اقتصاد حاكا اشاره ميكند؛ كساني
كه كا و ريش غررزده هستند و درحال حاضر نيز قدرتها مسلط در جوامع خود هستند
 - 2تلقي يا همدلي «كه ي

جزء پويا روانشناسي است» ،كليد نوگرايي ره شمار ميرود

طبق نظريات لرنر ،تلقي  ،ظرفيت ديدن خويش در جايگاه غير است لرنر س،س روند كه
« تلقي كننده» را ره ي

مشتر دست ره نقد ،ره شنونده راديو و ره رأ دهنده تبديل ميكند،

ره روشني تشريح ميكند
 - 3رسانهها جمعي كه حکا شاخص تغيير را دارند ،روند نوگرايي را تسهيل ميكنند
چني وانمود ميشود كه الگو غرري نوگرايي ،ي

الگو جهاني است زيرا مبتني رر ي

واقعيت تاريخي است و سکوالريسا فکر (ري تفاوتي در قبال مرهب و يرا رد مالحظرات
مرهبي) رايد نظير اروپا و اياالت متحده آمريکا دنبال شود رراساس ديدگاه لرنر ،الگو غرري
پيشرو ره سو جامعه نروي  ،از چهرار مرحلره پيراپي عبرور مريكنرد« :شهرنشريني،

تبيين جامعه شناختی صور مختلف مشاركت در بين شهروندان شهر خلخال84 / ...

«سوادآموز »« ،استفاده از رسانهها» و راالخره ادغام در «جامعه نوي مشاركتي» كه توسعه
اقتصاد و سياسي را ره دنبال ميآورد« :الگو غرري نوگرايي ،ارعاد و مراحل ويژها را كه
جنبه جهاني دارند ،نشان ميدهد مثالً هرجا شهرنشيني افزايش يافته ،ره رشد سوادآموز
منجر شده و رشد سوادآموز راعث شده تا مردم از رسانهها ريشتر استفاده كننرد و هرگراه
مردم ،ريشتر از هميشه تحت پوشش رسانهها قرار گرفتهاند ،مشاركت اقتصاد (درآمد سرانه)
و مشاركت سياسي (رأ دادن) اوج گرفته است الگو غرري نوگرايي ي

واقعيت تاريخي

است» (موالنا)20- 20 :0387 ،
لرنر چني نتيجه مي گيرد كه رشد در هري
رشد ساير قلمروها را تحري

از اي قلمروها كه ره ترتيب فهرست شدهاند،

ميكند و اي فرايند ،جامعه را ره سو نوگرايي ميراند لرنر

معتقد است جامعه رايد حس تلقي كردن را افزايش دهد از نظر لرنر ،تلقي نوعي قردرت
تصور است ،ره طور كه فرد اي تصور را داشته راشد كه مي تواند در جايگاه اجتماعي خود
تغييرات مثبت و مهمي پديد آورد از ديدگاه لرنر اي قوه تصور راعث حركت ره سرو
نوگرايي ميشود رر طبق الگو نوگرايي ،حركت از مرحله سنتي ره مرحله گرار و س،س
ره مرحله جامعه نوي همواره را تغيير «نظامها ارتباطي شفاهي» ره «نظامها ارتباط
جمعي» همراه روده و اي تغيير هميشه ي

دگرگوني ت سويه از نظامها سنتي ره نظامها

نوي و نه ررعکس روده است طبق نظر لرنر تفاوت اي دو نظام در اينجاست كه ارتباطات ري
فرد سنتي ره تقويت نگرشها و آداب سنتي ميانجامد ،حال آنکه ارتباط جمعي ،مهارتها،
نگرشها و رفتارها تازه را ميآموزد رنارراي  ،رسانهها جمعي تقويتكنندگان تحركند و
اي امر ره اي معناست كه رسانهها جمعي در ررارر مخاطبان فزاينده خود ،ها ظرفيت
ررقرار ارتباط را «نوع تغيير» و ها ظرفيت ررقرار را «امکان تغيير» را دارند لرنر رر اير
اعتقاد است كه ميان شاخص رسانها نوگرايي و ساير نهادها اجتماعي ي

كنش متقرال

وجود دارد رشد همبسته شهرگرايي و سوادآموز در فاصله  00درصد شهرگرايي تا 25
درصد شهرگرايي در اوج رارطه همبستگي است پس از اي مرحله ،رشد سوادآموز ره
رشد رسانهها جمعي وارسته ميشود اي نکته حائز اهميت است كه نظر لرنر ،داير رر اينکه
دسترسي ره رسانهها جمعي پيششرط مشاركت در جامعه نوي روده و رسانهها جمعي
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مستقيماً رر نگرشها و رفتارها فرد تأثير مي گرارند ،نه تنها از سو منتقدان الگوهرا
سنتي ،رلکه حتي از سو رررسيكنندگان الگوها ارتباطي و توسعه ليبرالي  -سرمايهدار
نيز ره چالش فراخوانده شده است (موالنا)48 :0387 ،
اقتصاد معيشتي ،مشخصه جامعه در حال گرار است ،اي جامعه صنعتي نيست و ميزان
سرمايه گرار در آن رسيار اندک است و يا اصالً وجود خارجي ندارد رر طبق اي الگوها،
جامعه سنتي از نظر سياسي ي

جامعه استبدادگر است كه ره شدت تمركززدايي شده است

در جامعه سنتي افراد زندگي ميكنند كه روستايي ،ريسواد ،آموزش نديده ،تقديرگرا و
ري تحركند از سو ديگر جامعه مدرن ،جامعها كامالً شهر  ،راسواد و آموزش ديده است
كه وسايل ارتباطي در آن رسيارند انسان مدرن نيز از ديدگاه لرنر ،ي

انسان سکوالر ،آموزش

ديده و راسواد است كه از نظر جسمي و رواني فعال است افزون رر اي  ،جوامع مدرن و سنتي
از نظر ارتباطي كامالً متفاوت ررا يکرديگر عمرل مريكننرد از ديردگاه الگوهرا ليبرالري -
سرمايهدار  ،جوامع سنتي رر ارتباط چهره ره چهره متکي روده و فقط ررا اثبات نقرش و
موقعيت خود در جستوجو اطالعات ررميآيند لرنر گمان ميكرد ررا ايجراد هويرت
جديد در جامعه سنتي ،وجود ي
مي توانست ي

سخنگو ملي ضرورت دارد ره گمان او ،اي سخنگو

رهبر رزر ملي نظير آتاتورک كه سکوالريسا غرري را در دههها  0920و

 0930در تركيه گسترش داد و يا ي

نخبه معتقد ره نوگرايي راشد شيوهها جديد زندگي

رايد در ررارر كشاورزان قرار ميگرفت و لرنر عمدتاً چني نقشي را ررا وسايل ارتباط جمعي
قائل رود (موالنا)59 :0387 ،
 نظريهنظريه

مراحل رشد روستو تحت تأثير مکتب تکاملي شکل گرفت نظريه روستو ي
صرفاً اقتصاد و فني نيست و نيروها توليد را از نظرر توسرعه اجتمراعي

رررسي كرده است و را نماياندن تغييررات تراريخي نيروهرا توليرد سرعي در ارتقرا دادن
جامعه سرمايهدار ره عنوان ي

جامعه تکامل يافتره دارد (پراپلي يرزد و ارراهيمري،

)87 :0390
روستو گرار از مرحله جامعه سنتي ره جامعه صنعتي را طي پنج مرحله ره شرح زيرر
ذكر ميكند:
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0ر جامعه سنتي :جامعه سنتي ،جامعه ا است را توليد محدود و متناسب را آگاهيهرا
علمي و تکنيکي مخصوح ره خود اي جامعه اساساً جامعه ا كشاورز است و رر تحول
محور خانواده يا كالن ،سازمان مي يارد و وجه نظر مردم رر اساس نوعي تقديرگرايي مرزم
است
2ر شرايط قبل از خيز اقتصاد  :الزمه ورود توسعه ره جامعه سنتي ،وجود ررخي عوامل
از جمله :الف) رواج اي ايده كه پيشرفت اقتصاد الزمه رسيدن ره رفاه اجتماعي اسرت
ب) آموزش ،الاقل در ررخي از جامعه ج) ره كارگير پساندازها رررا ايجراد مؤسسرات
خصوصي يا عمومي توسط آنتروپرونوها د) ايجاد ران ها و مؤسسرات مرالي ر) افرزايش
سرمايه گرار ها و گسترش تجارت و) استقرار ي

قدرت سياسي مركز است؛ يعني اي

مرحله ،مرحله انتقالي است ري جامعه سنتي و دوره رعد
3ر مرحله خيز اقتصراد  :در اير مرحلره خراح كره تفراوت رري جامعره سرنتي و
توسعهيافته مشخص ميشود ،رايد كليه عوامل مرحله خيز تحقق يارد كه در نتيجه آن
سرمايه گرار ها افزون و رهرهور كشاورز زيادتر ميشود ،شهرها گسترش يافته و مراكز
جديد شهر ره وجود ميآيد
4ر مرحله

رلو  :كه طي آن توليدات صنعتي متنوع شده و صنعت در رخشها جديرد

توسعه مي يارد و تکني ها جديد اقتصاد تر و مؤثرتر ارداع ميشود
5ر مرحله مصرف توده وار :اي مرحله را راال رفت سطح زندگي در كل جامعه و نيز افزايش
شمار كارمندان و كارگران ماهر و افزايش سرمايه گرار ها در زمينره ترأمي اجتمراعي و
رهداشت مشخص ميشود
تحليل روست و رر اي محور قرار دارد كه ررا اينکه رشد اقتصاد ره مرحلها ررسد كه رعد
از آن رهطور خودكار ادامه يارد ،نياز ره افزايش ميزان سرمايه گرار ماد خواهد رود تأكيد
رر انباشت سرمايه تنها محدود ره جامعهشناسان نميشود؛ رسيار از اقتصاددانان نيز مهمتري
مشکل توسعه نيافتگي را كمياري سرمايه دانستهاند (ازكيا)43 :0380 ،
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ـ ماتريس چارچوب نظري پژوهش
نظريه پرداز

متغير

نظريه پرداز

متغير

سيم  ،دال

ريگانگي اجتماعي

دوركيا ،ميلبراث

پيوند گروهي

لوي

ريگانگي سياسي

دوركيا ،ميلبراث و گوئل

لي،ست ،هانتينگتون

پايگاه اجتماعي و
اقتصاد

لرنر،سيم و شوارتز ،آلموند
و وررا

رسانه جمعي

دال

فشار گروهي

لرنر و دوركيا

مرهب

دوركيا
دوركيا

همنوايي
حمايت اجتماعي

پاتنام ،فوكوياما ،اينگلهارت

اعتماد اجتماعي و سياسي

احساس شهروند

ـ مدل نظري پژوهش
مدل نظر

كه از دل چهارچوب نظر پژوهش ريرون ميآيد ،وسيلها ررا تنظيا فکر

و همچني نمايش روارط ري متغيرها حول موضوع پژوهش است
اعتماد اجتماعی

مشارکت
اجتماعی

پيوند گروهی

سیاسی

فرهنگی
روانی
اقتصادی

رسانه جمعی

پايگاه ()SES
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ـ فرضيههاي پژوهش
ميزان مشاركت شرهروندان ررر حسرب انرواع مشراركت هرا روانري ،اقتصراد  ،سياسري،
فرهنگي و اجتماعي را توجه ره مدل راال ،فرض شده است كه  )0ميزان اعتماد اجتماعي؛
 )2ميرزان پيونررد گروهرري؛  )3ميررزان اسررتفاده آنرران از رسررانههررا و  )4پايگرراه اجتمرراعي و
اقتصاد آنان متفاوت راشد
 روش تحقيقپژوهش حاضر از نوع همبستگي و ره صورت پيمايشي انجام شده اسرت جامعره آمرار
اي تحقيق شهروندان  08سال رره رراال شرهر خلخرال هسرتند كره تعدادشران طبرق آمرار
اداره

ثبت احوال  36000نفر است حجا نمونه در اي تحقيق شامل  380نفرر اسرت كره

را استفاده از فرمول كوكران و را استفاده از روش نمونهگير خوشها چنرد مرحلرها رره
دست آمد در اي تحقيق از تکني

پرسشرنامه كره رايرج ترري تکنير

مرورد اسرتفاده در

تحقيق پيمايشي است استفاده شده است از اعتبار صور استفاده گرديد و قارليرت اعتمراد
نيز را استفاده از ضريب آلفا

كرونباخ ررا همه متغيرها راالتر از  0/70ره دست آمد

 يافتههاي پژوهش يافتههاي توصيفیمطارق را يافتهها تحقيق  50/8درصد از كل پاسخگويان مررد و دارا ريشرتري درصرد
روده اند همچني  48/2درصد از پاسخگويان زن و دارا كمتري درصرد هسرتند كمترري
س ررارر را  08سال و ريشتري س  58سال و راالتر رود ه است ريشرتر پاسرخگويان نيرز در
مقطع سني  28- 37قرار دارند  60/5درصرد از كرل پاسرخگويان متأهرل و دارا ريشرتري
فراواني روده اند همچني  0/5درصد از پاسخگويان نيز وضعيت تأهلشران را همسرر فروت
شررده اعررالم كرررده و دارا كمتررري فراوانرري هسررتند  32/9درصررد را در ايرر رررسرري
پاسرخگوياني تشرکيل داده انرد كره دارا سرطح تحصريالت كارشناسري رروده و ريشررتري
فراواني را ره خود اختصاح دادهانرد و  0/6درصرد پاسرخگويان دارا سرطح تحصريالت
قديا -نهضت سوادآموز روده و كمتري فراواني را ره خرود اختصراح دادهانرد  49نفرر
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( )%02/9از افراد نمونه شغلشان را آزاد 6 ،نفر ( )%0/6از افراد نمونره كرارگر و  ،كمترري
ميزان درآمد ررارر را كمتر از  500هزار تومان را  6/0درصد و ريشرتري ميرزان درآمرد رراررر
رررا ررراال  3500هررزار تومرران رررا  0/8درصررد اسررت  30/8درصررد را در ايرر رررسرري
پاسخگوياني تشکيل داده اند كه سطح تحصيالت پدرشان ارتدايي روده و ريشرتري فراوانري
را ره خود اختصراح داده انرد و هريچ ير

از پاسرخگويان ميرزان تحصريالت پدرشران را

دكتر اعالم نکرده اند  032نفر ( )%34/7از افراد نمونه شرغل پدرشران آزاد اسرت و دارا
ريشتري فراواني هستند و  2نفر ( )%0/5از افراد نمونره اعرالم كردنرد كره پدرشران راننرده
است و دارا كمتري فراواني هستند كمتري ميزان درآمد پدر پاسخگويان ررارر ررا كمترر
از  500هزار تومان را  07/6درصرد و ريشرتري ميرزان درآمرد رراررر ررا رراال  3500هرزار
تومان را  2/0درصد است  30/3درصد را در اي رررسي پاسخگوياني تشرکيل دادهانرد كره
مادرشان ريسواد ر وده و ريشتري فراوانري را رره خرود اختصراح دادهانرد و هريچ ير

از

پاسخگويان ميزان تحصيالت مادرشران را حروزو و دكترر اعرالم نکرردهانرد  306نفرر
( )%83/2از افرراد نمونرره شررغل مادرشران را خانرره دار معرفرري كررده انررد ودارا ريشررتري
فراواني هستند  3نفر ( )%0/8از افراد نمونه نيز شغل مادرشان را ررازار معرفري كرردهانرد
ودارا كمتري فراواني هستند كمتري ميزان درآمرد مرادر پاسرخگويان رراررر ررا كمترر از
 500هزار تومان را  2/4درصد و ريشتري ميزان درآمد ررارر را  0500- 2500هزار تومران ررا
 0/8درصد است  77/4درصد از كل پاسخگويان رومي و دارا ري شتري فراواني ررودهانرد
همچني  22/6درصد از پاسخگويان نيز غير رومي و دارا كمتري فراوانري هسرتند 77/4
درصد از كل پاسخگويان اعالم كرده اند كه از رچگي در شرهر خلخرال زنردگي كرردهانرد و
دارا ريشتري فراواني روده اند همچني  22/6درصد از پاسخگويان نيز اعالم كردهاند كره
از جا ديگر ره شهر خلخال مهاجرت كرده اند و دارا كمترري فراوانري هسرتند 72/9
درصد از كل پاسخگويان اعالم كرده اند كه نوع مالکيرت مسکنشران ملکري اسرت و دارا
ريشتري فراواني رودهاند همچني  0/6درصد از پاسخگويان نيز اعرالم كرردهانرد كره نروع
مالکيت مسکنشان ر هني است و دارا كمتري فراواني ميراشند
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مطارق را يافته ها تحقيق ريشتري فراواني متعلق ره استفاده از شبکه اجتمراعي تلگررام و
كمتري فراواني متعلق ره استفاده از شبکه اجتماعي الي است
 تفکيك نمونه بر حسب ميانگين متغيرهاي مستقل و وابستهجدول  :5آمارههاي توصيفی
ماكسيمم به

مينيمم به

تعداد

حاالت

ميانگين

دست آمده

دست آمده

سؤاالت

طيف

حمايت اجتماعي

06/0237

26

6

6

5

احساس شهروند

36/3395

47

04

00

5

اعتماد سياسي

27/6658

40

9

9

5

اعتماد اجتماعي
پيوند گروهي

66/3605
09/6658

92
29

40
6

20
6

5
5

ريگانگي سياسي

30/0789

35

20

7

5

ريگانگي اجتماعي

30/7058

46

20

03

5

ديندار
رسانهها جمعي

43/6789
6/6032

55
06

00
5

00
5

5
5

مشاركت اجتماعي

27/7895

32

06

06

2

مشاركت اقتصاد

52/9763

70

30

06

5

مشاركت فرهنگي

30/2342

50

00

00

5

مشاركت سياسي

50/5868

77

26

08

5

مشاركت رواني

69/3200

92

50

20

5

ـ يافتههاي استنباطی
فرضيهي اول:
ميزان مشاركت شهروندان رر حسب مشاركت رواني را توجه ره ميزان اعتماد اجتماعي
آنان تغيير ميكند
متغير يك

متغير دو

ضريب همبستگی

سطح معناداري

اعتماد اجتماعي

مشاركت رواني

0/435

0/000
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را توجه ره جدول راال مشاهده ميشود سطح معنادار آزمون  0/000كمتر از  0/05است
رنارراي فرض صفر رد شده و را اطمينان  0/95مي توان گفت رارطهس معنادار ري دو
متغير مورد رررسي وجود دارد را توجه ره مثبت رودن عالمت ضريب همبستگي ،0/435
ري دو متغير رارطه

معنادار

رر قرار است يعني را افزايش يکي ديگر

نيز افزايش

مييارد
ـ فرضيهي دوم:
ميزان مشاركت شهروندان رر حسب مشاركت سياسي را توجه ره ميزان اعتماد اجتماعي
آنان تغيير ميكند
متغير يك

متغير دو

ضريب همبستگی

سطح معناداري

اعتماد اجتماعي

مشاركت سياسي

0/300

0/000

را توجه ره جدول راال مشاهده ميشود سطح معنادار آزمون  0/000كمتر از  0/05است
رنارراي فرض صفر رد شده و را اطمينان  0/95مي توان گفت رارطه معنادار ري دو
متغير مورد رررسي وجود دارد را توجه ره مثبت رودن عالمت ضريب همبستگي ،0/300
ري دو متغير رارطه

معنادار

رر قرار است يعني را افزايش يکي ديگر

نيز افزايش

مييارد
 فرضيهي سوم:ميزان مشاركت شهروندان رر حسب مشاركت فرهنگي را توجه ره ميزان اعتماد اجتماعي
آنان تغيير ميكند
متغير يك

متغير دو

ضريب همبستگی

سطح معناداري

اعتماد اجتماعي

مشاركت فرهنگي

0/028

0/000

را توجه ره جدول راال مشاهده ميشود سطح معنادار آزمون  0/000كمتر از  0/05است
رنارراي فرض صفر رد شده و را اطمينان  0/95مي توان گفت رارطه معنادار ري دو
متغير مورد رررسي وجود دارد را توجه ره مثبت رودن عالمت ضريب همبستگي ،0/028
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ري دو متغير رارطه

معنادار

ررقرار است ،يعني را افزايش يکي ديگر

نيز افزايش

مييارد
ـ فرضيهي چهارم:
ميزان مشاركت شهروندان رر حسب مشاركت اقتصاد را توجه ره ميزان اعتماد اجتماعي
آنان تغيير ميكند
جدول شماره ( :) 21- 3آزمون ضريب همبستگی پيرسون بين متغير مشاركت اقتصادي و ميزان
اعتماد اجتماعی
متغير يك

متغير دو

ضريب همبستگی

سطح معناداري

اعتماد اجتماعي

مشاركت اقتصاد

0/255

0/000

را توجه ره جدول راال مشاهده ميشود سطح معنادار آزمون  0/000كمتر از  0/05است
رنارراي فرض صفر رد شده و را اطمينان  0/95مي توان گفت رارطه معنادار ري دو
متغي ر مورد رررسي وجود دارد را توجه ره مثبت رودن عالمت ضريب همبستگي 0/255
ري دو متغير رارطه

معنادار ررقرار است ،را افزايش يکي ديگر نيز افزايش مييارد

ـ فرضيهي پنجم:
ميزان مشاركت شهروندان رر حسب مشاركت رواني را توجه ره ميزان پيوند گروهي آنان
تغيير ميكند
متغير يك

متغير دو

ضريب همبستگی

سطح معناداري

پيوند گروهي

مشاركت رواني

0/243

0/000

را توجه ره جدول راال مشاهده ميشود سطح معنادار آزمون  0/000كمتر از  0/05است
رنارراي فرض صفر رد شده و را اطمينان  0/95مي توان گفت رارطه معنادار ري دو
متغير مورد ررر سي وجود دارد را توجه ره مثبت رودن عالمت ضريب همبستگي ،0/243
ري دو متغير رارطه

معنادار ررقرار است ،را افزايش يکي ديگر نيز افزايش مييارد

ـ فرضيهي ششم:
ميزان مشاركت شهروندان رر حسب مشاركت سياسي را توجه ره ميزان پيوند گروهي آنان
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تغيير ميكند
متغير ي ك

متغير دو

ضريب همبستگی

سطح معناداري

پيوند گروهي

مشاركت سياسي

0/428

0/000

را توجه ره جدول راال مشاهده ميشود سطح معنادار آزمون  0/000كمتر از  0/05است
رنارراي فرض صفر رد شده و را اطمينان  0/95مي توان گفت رارطه معنادار ري دو
متغير مورد رررسي وجود دارد را توجه ره مثبت رودن عالمت ضريب همبستگي ،0/428
ري دو متغير رارطه

معنادار

ررقرار است ،يعني را افزايش يکي ديگر

نيز افزايش

مييارد
ـ فرضيهي هفتم:
ميزان مشاركت شهروندان رر حسب مشاركت فرهنگي را توجه ره ميزان پيوند گروهي
آنان تغيير ميكند
متغير يك

متغير دو

ضريب همبستگی

سطح معناداري

پيوند گروهي

مشاركت فرهنگي

0/077

0/000

را توجه ره جدول راال مشاهده ميشود سطح معنادار آزمرون  0/000كمترر از  0/05اسرت
رنارراي فرض صفر رد شده و را اطمينان  0/95مي توان گفرت رارطره معنرادار رري دو
متغير مورد رررسي وجود دارد را توجه ره مثبت رودن عالمرت ضرريب همبسرتگي 0/077
ري دو متغير رارطه معنادار ررقرار است ،يعني ررا افرزايش يکري ديگرر نيرز افرزايش
مييارد
ـ فرضيهي هشتم:
ميزان مشاركت شهروندان رر حسب مشاركت اقتصاد

را توجه ره ميزان پيوند گروهي

آنان تغيير ميكند
متغير يك

متغير دو

ضريب همبستگی

سطح معناداري

پيوند گروهي

مشاركت اقتصاد

0/253

0/000
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را توجه ره جدول راال مشاهده ميشود سطح معنادار آزمرون  0/000كمترر از  0/05اسرت
رنارراي فرض صفر رد شده و را اطمينان  0/95مي توان گفت رارطه معنادار ري دو متغير
مورد رررسي وجود دارد را توجه ره مثبت رودن عالمت ضريب همبستگي  ،0/253رري دو
متغير رارطه معنادار ررقرار است ،يعني را افزايش يکي ديگر نيز افزايش مييارد
ـ فرضيهي نهم:
ميزان مشاركت شهروندان رر حسب مشاركت اجتماعي آنان را توجه ره ميزان پيوند
گروهي آنان متفاوت است
واريانس

انحراف

متغير

فراوانی

ميانگين

دارند

293

09/9625

4/32205

ندارند

87

08/6667

4/09954

استاندارد

سطح

مقدارT

معناداري
0/309

0/578

سطح
معناداري

2/556

0/002

مطارق را جدول راال اندازه  Tررارر 2/556را سطح معنادار  0/002شده كه از  0/05كمتر
است لرا مي توان فرض صفر را رد كرد يعني واريانس دو گروه راها ررارر نيست و
گروه ها از لحاظ ميزان پيوند گروهي را يکديگر تفاوت دارند را توجه ره اينکه ميانگي
گروه اول يعني كساني كه مشاركت اجتماعي دارند ريشتر از ميانگي گروه دوم كساني كه
مشاركت اجتماعي ندارند است رنارراي

مي توان گفت كساني كه پيوند گروهي دارند،

مشاركت اجتماعي راالتر نيز دارند
ـ فرضيهي دهم:
ميزان مشاركت شهروندان رر حسب مشاركت سياسي را توجه ره ميزان استفاده آنان از
رسانه ها تغيير ميكند
متغير يك

متغير دو

ضريب همبستگی

سطح معناداري

ميزان استفاده از رسانهها

مشاركت سياسي

0/005

0/040

را توجه ره جدول راال مشاهده ميشود سطح معنادار آزمون  0/040كمتر از  0/05است
رنارراي فرض صفر رد شده و را اطمينان  0/95مي توان گفت رارطه

معنادار

ري دو
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متغير مورد رررسي وجود دارد را توجه ره مثبت رودن عالمت ضريب همبستگي 0/005
ري دو متغير رارطه

معنادار

ررقرار است يعني را افزايش يکي ديگر

نيز افزايش

مييارد
ـ فرضيهي يازدهم:
ميزان مشاركت شهروندان رر حسب مشاركت فرهنگي را توجه ره ميزان استفاده آنان از
رسانه ها تغيير ميكند
متغير يك

متغير دو

ضريب همبستگی

سطح معناداري

ميزان استفاده از رسانهها

مشاركت فرهنگي

0/085

0/000

را توجه ره جدول راالمشاهده ميشود سطح معنادار آزمون  0/000كمتر از  0/05است
رنارراي فرض صفر رد شده و را اطمينان  0/95مي توان گفت رارطه معنادار ري دو
متغير مورد رررسي وجود دارد را توجه ره مثبت رودن عالمت ضريب همبستگي 0/085
ري دو متغير رارطه

معنادار

ررقرار است يعني را افزايش يکي ديگر

نيز افزايش

مييارد
ـ فرضيهي دوازدهم:
ميزان مشاركت شهروندان رر حسب مشاركت رواني آنان را توجه ره پايگاه اجتماعي و
اقتصاد آنان متفاوت است
ارتدا رررا ردسرت آوردن تحليرل واريرانس ير طرفره از رارطره رري پايگراه اجتمراعي و
اقتصاد و مشاركت رواني ،پايگاه اجتمراعي و اقتصراد رره سره سرطح رراال ،متوسرط و
پايي تقسيا شدند س،س جهت آزمون فرضيه از تحليل واريانس ي طرفه استفاده شد
پايگاه اقتصادي ـ اجتماعی

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

F

Sig

راال

58

70/2240

8/89903

0/640

0/528

متوسط

020

68/8099

7/80902

پايي

200

69/3682

7/58500

آمار جدول راال نشان ميدهد كه سطح معنادار ( )0/528آزمون نيرز از  0/05ريشرتر اسرت؛
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يعني ميزان مشراركت شرهروندان ررر حسرب مشراركت روانري آنران ررا توجره رره پايگراه
اجتماعي و اقتصاد آنان متفاوت نيست
 فرضيهي سيزدهم:ميزان مشاركت شهروندان رر حسب مشاركت سياسي آنان را توجه رره پايگراه اجتمراعي و
اقتصاد آنان متفاوت است
ارتدا رررا ردسرت آوردن تحليرل واريرانس ير طرفره از رارطره رري پايگراه اجتمراعي و
اقتصاد و مشاركت سياسي ،پايگاه اجتماعي و اقتصراد رره سره سرطح رراال ،متوسرط و
پايي تقسيا شدند س،س جهت آزمون فرضيه از تحليل واريانس ي طرفه استفاده شد
پايگاه اقتصادي ـ اجتماعی

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

F

Sig

راال

58

52/8003

00/90060

0/942

0/390

متوسط

020

50/6694

00/20080

پايي

200

50/7860

00/02542

آمار جدول راال نشان ميدهد كه سطح معنادار ( )0/390آزمون نيرز از  0/05ريشرتر اسرت؛
يعني ميزان مشاركت شرهروندان ررر حسرب مشراركت سياسري آنران ررا توجره رره پايگراه
اجتماعي و اقتصاد آنان متفاوت نيست
ـ فرضيهي چهاردهم:
ميزان مشاركت شهروندان رر حسب مشاركت فرهنگي آنان را توجه رره پايگراه اجتمراعي و
اقتصاد آنان متفاوت است
ارتدا رررا ردسرت آوردن تحليرل واريرانس ير طرفره از رارطره رري پايگراه اجتمراعي و
اقتصاد و مشاركت فرهنگي ،پايگاه اجتماعي و اقتصاد رره سره سرطح رراال ،متوسرط و
پايي تقسيا شدند س،س جهت آزمون فرضيه از تحليل واريانس ي طرفه استفاده شد
پايگاه اقتصادي ـ اجتماعی

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

F

Sig

راال

58

29/0000

7/86063

0/662

0/090

متوسط

020

29/8082

7/87507

پايي

200

30/8408

7/00604
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آمار جدول راال نشان ميدهد كه سطح معنادار ( )0/090آزمون نيرز از  0/05ري شرتر اسرت؛
يعني ميزان مشاركت شهروندان ررر حسرب مشراركت فرهنگري آنران ررا توجره رره پايگراه
اجتماعي و اقتصاد آنان متفاوت نيست
ـ فرضيهي پانزدهم:
ميزان مشاركت شهروندان رر حسب مشاركت اقتصاد آنان را توجه ره پايگراه اجتمراعي و
اقتصاد آنان متفاوت است
ارتدا رررا ردسرت آوردن تحليرل واريرانس ير طرفره از رارطره رري پايگراه اجتمراعي و
اقتصاد و مشاركت اقتصاد  ،پايگاه اجتماعي و اقتصاد ره سره سرطح رراال ،متوسرط و
پايي تقسيا شدند س،س جهت آزمون فرضيه از تحليل واريانس ي طرفه استفاده شد
پايگاه اقتصادي ـ اجتماعی

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

F

Sig

راال

58

54/0724

8/03530

0/902

0/403

متوسط

020

52/6280

7/50903

پايي

200

52/8408

7/24393

آمار جدول راال نشان ميدهد كه سطح معنادار ( )0/403آزمون نيرز از  0/05ريشرتر اسرت؛
يعني ميزان مشاركت شهروندان رر حسرب مشراركت اقتصراد آنران ررا توجره رره پايگراه
اجتماعي و اقتصاد آنان متفاوت نيست
 فرضيهي شانزدهم:ميزان مشاركت شهروندان رر حسب مشاركت اجتماعي آنان را توجه ره پايگراه اجتمراعي و
اقتصاد آنان متفاوت است
ررا ردست آوردن رارطه ري پايگاه اجتماعي و اقتصاد و مشراركت اجتمراعي از آزمرون
خي دو استفاده شد
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مشاركت اجتماعي
كل

ضريب فی:
0/050
0/050

5/998

مقدار خي دو

0/026

مقدار ضريب في

را توجه ره اينکه سطح معنادار جدول كمتر از  0/05است رنارراي مي تروان گفرت ميرزان
مشاركت شهروندان رر حسب مشراركت اجتمراعي آنران ررا توجره رره پايگراه اجتمراعي و
اقتصاد آنران متفراوت اسرت و كسراني كره پايگراه اجتمراعي و اقتصراد ررااليي دارنرد،
مشاركت اجتماعي راالتر نيز دارند
نتيجهگيري
نتايج ره دست آمده از اي تحقيق را مي توان را نظريه ها لرنر و دوتوكويرل تحليرل كررد
ره گمان لرنر مشاركت واقعري و جرامع و فراگيرر در ررگيرنرده همره صرور مشراركت
است و اي شکل از مشاركت است كه زمينه را ررا توسعه پايدار فراها ميسازد
دانيل لرنر ( )0964در نيمه دوم قرن ريستا را رويکرد جامعره شرناختي رر روانشرناختي و
از طريق مصاحبه ها ميداني ره مطالعه

نوسراز در شرش كشرور خاورميانره ( تركيره رر

لبنان رر ايرران رر اردن رر مصرر و سروريه) پرداختره اسرت رره نظرر لرنرر ورود عناصرر و
مکانسيا هايي كه حاصل نوساز هستند ،در آمادگي رواني و تحررک ذهنري انسرانها رررا
پريرش عناصر جديد تجديد و توسعه تأثيرگرار هستند لرنر معتقد اسرت كره فررد نروگرا
كه ررخوردار از سواد ،شهرنشيني ،وسايل ارتباط جمعي و همدلي است ،رراالتري ميرزان و
درجه فکر و انديشه نوگرايي را دارد و ره عکس فرد سنتي كه فاقد هرير

از متغيرهرا
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ياد شده است ،پايي تري درجه فکر و انديشره نروگرايي را دارد رره عقيرده لرنرر سره
ويژگي و خصوصيت هسته مركز شخصيت نوساز شده را تشکيل ميدهرد همردلي،
تحرک و مشاركت راال ،ره عقيده و فرآينرد نوسراز رردون ظهرور اير ويژگري هرا در
شخصيت فرد ،كند يا متوقف مي شود و در ميان شش كشور مورد مطالعه رره اير نترايج
رسيده است كه در دهه  0960تركيه ريشتري و ايران كمترري تروان و ظرفيرت را رررا
تجردد و توسرعه دارد (ازكيراء  )008 - 000 :0380رراسراس ديردگاه لرنرر ،الگرو غررري
پيشرو ره سو جامعه نروي  ،از چهرار مرحلره پيراپي عبرور مريكنرد« :شهرنشريني،
«سوادآموز »« ،استفاده از رسانهها» و رراالخره ادغرام در «جامعره نروي مشراركتي» كره
توسعه اقتصاد و سياسي را ره دنبال ميآورد «الگو غرري نروگرايي ،ارعراد و مراحرل
ويژها را كه جنبه جهاني دارند ،نشان ميدهد مثالً هرجا شهرنشيني افزايش يافتره ،رره
رشد سوادآموز منجر شده و رشد سوادآموز راعث شرده ترا مرردم از رسرانههرا ريشرتر
استفاده كنند و هرگاه مردم ،ريشرتر از هميشره تحرت پوشرش رسرانههرا قررار گرفترهانرد،
مشاركت اقتصاد (درآمد سرانه) و مشاركت سياسي (رأ دادن) اوج گرفته است الگو
غرري نوگرايي ي
دوتوكويل رر ي

واقعيت تاريخي است» (موالنا)20- 20 :0387 ،
فضا زندگي انجمني در جامعه تأكيد ميكند و آن را در پيشرفت ير

جامعه مؤثر ميداند .توكويل استدالل ميكند كه يکي از اي وسرايل ،توزيرع قردرت رري
نهادها گوناگون دولرت (تفکير

قروا) و وسريله ديگرر ،انتخاررات دورها اسرت امرا

مهمتري وسيله كنترل قدرت دولت ،وجود انجمنها اجتماعي اسرت (چانردوک:0377 ،
)67
هم چني تحقيقات مشارهي نيز صورت گرفته است كره ررا نترايج رره دسرت آمرده از اير
تحقيق سنخيت دارند ررا مثال زهره آذرگون در پژوهشي ره رررسري عوامرل اقتصراد -
اجتماعي مرتبط را مشاركت سياسي جوانان ،مطالعه مورد  :شهر سار پرداخرت نترايج
حاصرل از تحقيرق نشران مريدهرد كره پرنج متغ يرر اعتمراد اجتمراعي ،انسرجام اجتمرراعي،
گرايش ها مرهبي ،عضويت در نهادها و همچني تحصيالت ره ترتيب ميزان اهميتي كره
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در تبيي متغير وارسته دارنرد ،وارد معادلره رگرسريون شرده اسرت و در كرل اير متغيرهرا
توانسته  65درصد از تغييرات متغير وارسته را تشريح نمايد همچني دادههرا رره دسرت
آمده از وضعيت مشاركت جوانان نشان ميدهد كه ميانگي نمرهدهري مشراركت اجتمراعي
افراد مورد مطالعه ررارر را 43/48است كه اي نمره در مقايسه را دامنره نمرره ( 00ترا )55
در حد پاييني است و ريانگر وجود مشاركت كا و تا حد ضعيف در ميران جوانران اسرت
(آذرگون )050 :0387 ،زينب فاطمي امي نيز مقاله ا را عنوان رررسي عوامرل اجتمراعي و
رواني مؤثر رر مشاركت سياسي مردم شهر تهران انجام داده است رر اسراس نترايج تحقيرق
را اطمينان ريش از  99درصد مي توان گفت كه هر ي

از متغيرها سر  ،وضرعيت تأهرل،

سطح تحصريالت ،انعطراف مررهبي ،درجره مررهبي ررودن ،رضرايت از زنردگي ،آزاد
سياسي ،مشروعيت سياسي ،اعتماد سياسي ،دوستان سياسري ،فاتاليسرا (سرنوشرت گرايري)،
احساس كارآمرد و اثررخشري سياسري ،احسراس رريقردرتي سياسري ،ريگرانگي سياسري،
پخش مسرؤوليت ،خرانواده سياسري ،آگراهي سياسري ،دور گزينري سياسري ،اسرتفاده از
رسانه ها ،اعتمراد اجتمراعي ،رضرايت از عملکررد دولرت ،محتروا شرعارها كانديرداها،
داشت فراغت در روز انتخارات ،ثبات در گرايش حزري ،اهميت نترايج انتخاررات ،اهميرت
نظارت اجتماعي ،رارطه و همبستگي معنرادار ررا ميرزان مشراركت سياسري دارد (فراطمي
امي )099 :0388 ،
راتوجه ره نتايج پژ وهش ،ري ميزان استفاده از رسانه ها جمعري و ارعراد مشراركت رارطره
وجود دارد رنارراي رسانه ها جمعري رايرد خرود را وكيرل و قريا شرهروندان روشر رري
ردانند ،موضوعات و مقوالت را ريطرفانه انتخاب كنند و پريرا دغدغه ها و پيشرنهادها
آنها راشند
همچني يافته ها نشان داد ك ه ري متغيرها ميزان اعتماد اجتماعي ،پيونرد گروهري ،پايگراه
اقتصاد -اجتماعي و را ارعاد مشاركت رارطه وجود دارد در اير زمينره مري تروان گفرت
فعال كردن و انگيزه دادن رره شرهروندان رررا مشراركت نيازمنرد فضرا سياسري شرفاف،
قواني و مقررات مناسب ،ررخوردار نسبي از امکانات معيشرتي و رفراهي اسرت در اير
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حالت مشاركت در جهت حمايت از موجوديت ،اقتدار و تقويرت حاكميرت نظرام خواهرد
رود اگر مخالفت و مبارزه ا ها راشد در چهارچوب نظام و نره ررر ضرد موجوديرت نظرام
است
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