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 a-bagheri@yahoo.com                                    تهران گروه علوم اجتماعي دانشگاه شاهد استاديار -1

  mariarahimi@live.com مطالعات فرهنگي و اجتماعي تهرانشناسي پژوهشكده  دانشجوي دكتري جامعه -2
 29/9/91تاريخ پذيرش:                  15/6/91تاريخ دريافت: 

 

تعلق اجتماعي شهروندان با ميزان مشاركت   بررسي رابطه ميزان احساس
  شهر تهران) 12و  3اجتماعي، فرهنگي و سياسي آنان (شهروندان مناطق 

  
  2، ماريا رحيمي1بنجار عبدالرضا باقري

  
  چكيده

ه و فرايندهاي جانبه افراد جامعريزيهاي توسعه، توجه به مشاركت فعال و همههاي اصلي برنامهيكي از زمينه
كننده آن است. توجه به چگونگي احساس تعلق اجتماعي افراد، عـاملي مهـم در افـزايش رفتارهـاي      تقويت

مشاركتي در امور متفاوت اجتماعي، فرهنگي و سياسي است و اين مهمترين ابزار براي يك مديريت خـوب  
رسي رابطه ميـزان احسـاس تعلـق    بويژه در كشورهاي جهان سوم است. در اين راستا هدف مقاله حاضر، بر

اجتماعي شهروندان با ميزان مشاركت اجتماعي، فرهنگي و سياسي آنهاست. اين تحقيق يك مطالعه پيمايشي 
پرسشنامه داراي اعتبار صوري بود و ضريب آلفـاي كرونبـاخ پايـايي همـه      و ابزار پژوهش پرسشنامه است،

سال شهر تهران هسـتند، نمونـه تحقيـق نيـز      55تا  18 . جامعه آماري آن شهروندانستا 7/0متغيرها باالي 
اند. نتايج تحقيق نشـان   اي استخراج شدهگيري خوشه اي چندمرحلهنفر هستند با استفاده از شيوه نمونه 382

) و r=44/0)، مشـاركت فرهنگـي (  r=59/0داد احساس تعلق اجتماعي شـهروندان بـا مشـاركت اجتمـاعي (    
ه معنادار و مثبت دارد. نتايج همچنين نشـان داد كـه شـهروندان در دو بعـد     ) رابطr=46/0مشاركت سياسي (

تري نسبت به بعد اجتماعي آن دارند و اينكه احسـاس تعلـق اجتمـاعي    فرهنگي و سياسي، مشاركت فعاالنه
  زنان بيشتر از مردان بوده است. نوع شغل افراد هم بر مشاركت اجتماعي و سياسي آنان تأثيرگذار بوده است.

مشاركت اجتمـاعي، مشـاركت فرهنگـي، مشـاركت سياسـي، احسـاس تعلـق اجتمـاعي،          هاي كليدي: واژه
  جنسيت، تهران.
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  مقدمه

وري، كـاهش  توسعه فرايندي اسـت كـه طـي آن توانمندسـازي انسـانها، افـزايش بهـره       
هـاي راهبـردي در توسـعه و    شـود و يكـي از مؤلفـه    مشكالت و پيشرفت جامعه عملي مي

شناسـي اجتمـاعي و     است. در واقع با توجه بـه مبـاني روان  » مشاركت«معه، پايداري هر جا
ادبيات توسعه، مشاركت شهروندان يك رويداد مثبت هم براي مردم و هم براي كل جامعـه  

در زمينه اخالق اجتماعي مشـاركت و تقويـت آن در    .)263:2009(منريني و ديگران ، است
شناسـان  طـور روان  شناسان و هميناري از جامعهسطح جامعه بويژه در شهرها،آنچه نظر بسي

و يـا فعـال   » احساس تعلـق اجتمـاعي  «اجتماعي را به خود معطوف داشته، به وجود آوردن 
نمودن آن در بين شهروندان است. احسـاس تعلـق اجتمـاعي مربـوط بـه سـالمت روانـي،        

كنـد.  معه عمل ميفيزيكي و اجتماعي افراد است و به عنوان يك كاتاليزور براي تغييرات جا
اند كه احساس تعلق اجتماعي مثبت، به افـزايش ارتباطـات و   بسياري از مطالعات نشان داده

  ).264: مانهشود. (مشاركت مدني در جامعه منجر مي
با توجه به اينكه انسانها به خـودي خـود پتانسـيل مشـاركت را بـا هـدف دسـتيابي بـه         

، امنيت، كنترل محيط خـود و... دارا  دستيابي به عدل، همبستگي هاي فردي، جمعي،خواسته
احساس تعلق و درگير شدن در ساخت و ساز امـور جامعـه، يـك     .)41:2001 (پل، هستند

دهد كه به عنوان عامل انگيزش اصلي براي مشاركت را در جامعه شكل مي» هويت جمعي«
به اجتماعشان بيشتر در جـوامعي  احساس تعلق افراد  .)263:2009 ،(منريني و ديگران است

مد نظر است كه همبستگي ارگـانيكي در آنهـا كمتـر اسـت و در نتيجـه نيـاز بـه جوشـش         
ها در ابعاد مختلف  ريزي براي پيشبرد برنامه» هويت جمعي«احساسات عاطفي و واكنشهاي 

پيشين هسـتند. قـرن بيسـت و     در جوامع امروزي شهرها مصداق بارز گفته آن وجود دارد.
رود كه مـا قـبالً چنـين چيـزي را تجربـه      اي پيش ميكم به واسطه زندگي شهري به گونهي

ايم. بيش از نيمي از جمعيت جهان ساكن شهرها هستند. طبق برآورد بانك جهاني تـا  نكرده
، درصد از مجموع رشد جمعيت در نواحي شهري وسيع اتفـاق خواهـد افتـاد و    2025سال 

هاي در حال توسعه جذب خواهد شد. با در نظر گرفتن درصد از رشد شهري در كشور 90
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). 2:2002شـوند (تـورنز،  اين مطالب بايد اذعان داشت كه شهرها تنوع بيشتري را شامل مـي 
طلبـد. افـزايش   همين تنوع به دنبال خود مقتضيات خاصـي را بـراي مـديريت شـهرها مـي     

از مهمتـرين اصـول    مشاركت مردم در اداره امور شهرهاكه از ايـن مقتضـيات اسـت، يكـي    
دهد در جهاني كه به طور فزاينده به سـمت  آرماني مديريت شهري نوين است كه نشان مي

بنابراين همانطور كه قـبالً   ؛دارد، مشاركت مردمي جايگاهي رفيع داردشهري شدن گام برمي
عي توجه ايم بايد به عوامل تأثيرگذار بر آن از جمله تأثير احساس تعلق اجتمانيز اشاره كرده

  .ردك
بنا به اعتقاد دوركيم وقتي حس تعلق به جامعه در افراد وجود داشته باشـد، يـك حـس    
همانندي و قرابت به وجود خواهد آمد و پيوندهاي عاطفي و دل مشغوليها و منافع مشترك 

دهد كـه نتيجـه آن افـزايش و تشـديد تماسـهاي آنـان و گسـترش        افراد را به هم پيوند مي
ترين ابزار براي يـك مـديريت خـوب بـويژه در     طح جامعه است و اين مهمارتباطات در س

در كشورهاي در حال توسـعه از جملـه ايـران بـه دليـل قـرار       كشورهاي جهان سوم است. 
شود، گرفتن در دوران گذار، بسترها و عوامل ايجاد احساس تعلق اجتماعي، دچار تغيير مي

م، هنجارهاي موجود در جامعه در معـرض تغييـر و   چراكه در دوران گذار بنا به نظر دوركي
تحول قرار خواهند گرفت كه در نتيجه آن احتمال كم رنگ شدن تعلقات اجتماعي افراد بـه  
جامعه و به تبع آن تغيير الگوهاي همكاري در امور مختلف اجتماعي، سياسي، فرهنگي و... 

مشـاركت يكـي از   پـذيري و  قوت خواهد يافت و ايـن در صـورتي اسـت كـه مسـؤوليت     
مهمترين ابعاد اجتماعي، فرهنگي و سياسي در هر جامعه خصوصاً جوامع در حـال توسـعه   

هـايي   ها ناشـي از نارسـايي   ريزياست و بسياري از مشكالت ساختاري و عملكردي برنامه
افزايد اين است كه است كه در اين حوزه وجود دارد.آنچه در اين ميان بر مسائل موجود مي

كننده و يا در طيـف  م مشاركت و ابعاد آن به خوبي تعريف شده و نه عوامل تقويتنه مفهو
(محســني و  كننــده آن موضــوع، مــورد بررســي جــدي قــرار گرفتــه اســتديگــر تضــعيف

به اين ترتيب بررسي عوامل مـؤثر بـر مشـاركت شـهروندان در ابعـاد      . )11:1382جاراللهي،
و در واقع چگونگي محقق شدن اين امر  مختلف براي پيشبرد اهداف الزم و ضروري است
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ريزان توسـعه، بـويژه در شـهرها، بـا آن درگيـر       از جمله مشكالتي است كه مديران و برنامه

بـه عبـارت بهتـر     هستند كه اين موضوع نيازمند مطالعات جدي و كاوشهاي فـراوان اسـت.  
، تنهـا بـا   رويارويي با مسائل و مشكالتي كه شـهرهاي امـروز جهـان بـا آن درگيـر هسـتند      

هـاي  گيري درست و بهينه از توان و استعدادهاي موجود در شهروندان در قالب برنامـه  بهره
به همين منظور و بنا به شرح باال، مطالعه حاضر اساس كاوش . مشاركتي قابل دستيابي است

خود را به بررسي چگونگي مشاركت شـهروندان در ابعـاد اجتمـاعي، سياسـي و فرهنگـي      
مطالعه رابطه ميزان تحقق مشاركت در انواع مختلف با  ميـزان احسـاس تعلـق    گذاشته و به 

  پردازد.اجتماعي شهروندان مي
  

  تبيين مفهوم مشاركت
شناسي بايد بين مشاركت به عنوان عمل و تعهـد (عمـل   از منظر جامعه 1به نظر آلن بيرو

اركت در معناي ل شد. مشئمشاركت) و به عنوان حالت يا وضع (امر شركت كردن) تميز قا
رساند و به فعاليت اجتماعي انجام شده نظـر دارد  اول، داشتن شركتي فعاالنه در گروه را مي

و در معنـــاي دوم، از تعلـــق گروهـــي خـــاص و داشـــتن ســـهمي در هســـتي آن خبـــر 
ينـد آگاهانـه تقسـيم قـدرت و     آ) در تعريفي ديگر، مشـاركت را فر 275:1380دهد.(بيرو، مي

هاي پايين جمعيتي براي بهبود شرايط زنـدگي  سازي فرصت براي ردهمنابع كمياب و فراهم
اند. بدين ترتيب وقتي مشاركت را به عنوان فراگرد نيرومندسازي مـردم در  آنان عنوان كرده

سهيم كردن مردم در قدرت و اختيار، راه دادن «گيريم، مشاركت مبتني بر سه ارزش نظر مي
هـاي  هاي پيشرفت به روي رده بازگشودن فرصت مردم براي نظارت بر سرنوشت خويش و

عبارت است از:  2) و در نهايت تعريف كائوتري8:1370خواهد بود، (طوسي،» زيرين جامعه
فرايندي اجتماعي، عمومي، يكپارچه، چندگانه، چندبعدي و چندفرهنگي است كه هدف آن 

  .)36:1379، كشاندن همه مردم به ايفاي نقش در همه مراحل  توسعه است (كائوتري

                                                      
1 Allen Biro 
2 Gaotri 
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  پيشينه تحقيق
در زمينه موضوع مشاركت تحقيقات فراواني انجام شده است اما بيشتر اين تحقيقات به 

فرهنگي «اند اما در بعد مطالعه مشاركت شهروندان در دو بعد اجتماعي و يا سياسي پرداخته
مشاركت هم  عالوه از ميان عوامل تأثيرگذار بر كمتر كار شده است؛ به» مشاركت شهروندان

رواني بر تحقق مشاركت در ابعاد  -تا به حال در كمتر تحقيقي به بررسي اثر متغير اجتماعي
احسـاس  (رواني،  -متفاوت پرداخته شده است به همين دليل در اين تحقيق متغير اجتماعي

، به عنوان متغير مستقل و تأثيرگذار تحقيق برگزيـده شـده اسـت. در ادامـه     )تعلق اجتماعي
ور خالصه به مرور برخي مطالعات انجام گرفتـه داخلـي و خـارجي در حيطـه تحقيـق      ط به

 شود: پرداخته مي

، اعتمـاد و  »بررسي رابطه اعتماد اجتمـاعي و مشـاركت اجتمـاعي   «) در 1387عبداالهي(
جانبـه  مشاركت را به عنوان عناصر اصلي سرمايه اجتمـاعي و رابطـه آنهـا بـا توسـعه همـه      

دهـد كـه طبـق    قـرار داده اسـت. نتـايج ايـن پـژوهش نشـان مـي       روستايي مـورد بررسـي   
ها و اهـالي  اي كه محققان از اعتماد اجتماعي دارند، متغيرهاي اعتماد به همسايه شناسي گونه

انـد و همينطـور بـا    روستا، اعتماد نهادي و سن، رابطه معناداري با مشاركت اجتماعي داشته
ايي، ميزان مشاركت اجتمـاعي آنهـا نيـز افـزايش     افزايش شعاع اعتماد افراد در جامعه روست

  .)129يابد (ص: مي
با »موانع مشاركت اجتماعي شهروندان تهراني«) در مطالعه خود با عنوان 1386پناه(يزدان

روش پيمايش، به بررسي ميزان مشاركت اجتماعي، ابعاد، عمق و دامنه آن و موانع مشاركت 
سال بـه بـاالي    18نفر از شهروندان  880ه آماري آن پردازد. نموناجتماعي از نظر عملي مي

اند. بـر مبنـاي   گيري تصادفي سيستماتيك انتخاب شدهشهر تهران هستند كه به روش نمونه
قدرتي و بيگانگي و احسـاس نابسـاماني   نتايج به دست آمده از اين تحقيق، هرچه ميزان بي

داوطلبانه و آگاهانـه و هدفمنـد    فردي بيشتر باشد، ميزان مشاركت اجتماعي، يعني مشاركت
شود و همچنين وجود موانع مخصوصاً موانع خانوادگي، اقتصـادي،  افراد در جامعه كمتر مي

اجتماعي و ارزيابي از اين موانع از طرف افراد بر ميزان مشاركت اجتمـاعي اثرگـذار اسـت.    
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دان ضـعيف  همچنين در اين تحقيق ميزان مشاركت اجتماعي در بعد رسمي در بين شـهرون 

  است.
تـالش دارد  » گرايانه شهروندان تهرانيبررسي رفتار و نگرش جمع«) در 1385دربندي (

گرايـي يـا همكـاري در دو راهـي اجتمـاعي شناسـايي شـود.        متغيرهاي تأثيرگذار بر جمـع 
چهارچوب نظري اين پژوهش تئوري، انتخاب عقالني است كـه در تحليـل خـود از رفتـار     

ت سود و زيان مادي، تمـايالت ديگرخواهانـه، رفتـار منصـفانه را نيـز      انسان غير از محاسبا
هـاي تحقيـق متغيرهـاي تعهـد عـام،      دهـد. بـر مبنـاي فرضـيه    مورد توجه خـود قـرار مـي   

خويشتنداري، دينداري، تمايل به همكاري، بـاور بـه زيانهـاي عـدم همكـاري، اعتمـاد بـه        
قاعدكننده و تجربـه واكـنش منفـي    همكاري ديگران، رضايت از زندگي، دريافت پيامهاي مت

گرايانه مورد بررسي تحقيق، توقف عـابران در  گرايي مؤثر است. رفتار جمعديگران بر جمع
نفر از عابراني است كـه از سـه تقـاطع پـر      300برابر چراغ قرمز است. نمونه تحقيق شامل 

بر پايـه تحليـل   ازدحام در جنوب، مركز و شمال تهران قصد عبور از چراغ قرمز را داشتند. 
هاي تحقيق، رابطه همه متغيرها بجز رضايت از زندگي و تجربه واكنش منفي ديگـران،  يافته

هاي دوراهي اجتماعي،  شود. به منظور افزايش همكاري در موقعيتبا متغير وابسته تأييد مي
آمـوزش دربـاره    -2 ؛تقويت ديگرخواهي و تعهـد جمعـي   -1 است حل ارائه شدهچند راه

كم هزينه كردن همكـاري و پـر هزينـه كـردن      -3 ؛م همكاري و فوايد همكاريزيانهاي عد
  ).107تقويت نظارت رسمي و غير رسمي (ص:  -4 ؛عدم همكاري

 -تبيين عوامل اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر مشـاركت اجتمـاعي  ) «1380مطالعه غفاري (
حـول  » ي در ايـران يافته روستاييان به عنوان مكانيزمي براي توسعه روستاياقتصادي سازمان

گيـري فراينـد مشـاركت اجتمـاعي و اقتصـادي      چرخد كه عوامل عدم شـكل اين محور مي
ويژگيهاي شخصـيتي، سـرمايه اجتمـاعي، دولـت و      :كدامند؟ وي در اين رابطه چهار مؤلفه

دهنده سؤاالت اقتصادي (قدرت محلي) را مطرح نموده است، كه تشكيل –پايگاه اجتماعي 
دهنده آنهـا  هاي مدل تحقيق با توجه به متغيرهاي تشكيلها و سازه مؤلفهتحقيق هم هستند. 

گيرند كه موجب طراحـي  از حيث مقياس سنجش در سه سطح خرد، مياني و كالن قرار مي

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  
  

  149 / ...يزان مشاركت اجتماعي، تعلق اجتماعي شهروندان با م  بررسي رابطه ميزان احساس
  

ها در اين سه سطح شده است. در سطح خرد با در نظر گرفتن دو مؤلفـه ويژگيهـاي   فرضيه
هـايي بـا متغيرهـاي مسـتقل     اييان، فرضـيه اقتصـادي روسـت   –شخصيتي و پايگاه اجتمـاعي  

ــه پيشــرفت، بيگــانگي اجتمــاعي،    خــاص ــل ب ــه همكــاري گروهــي، مي ــل ب ــي، تماي گراي
گرايـي، نـوگرايي، ميـزان دارايـي خـانوار، تحصـيالت،       استبدادپذيري، خوداتكـايي، طايفـه  

ته اند كه با متغيـر وابسـ  مجموعه سالهاي تحصيل در خانواده، نوع فعاليت شغلي مطرح شده
اند. در سطح مياني رابطه چهار متغير انسجام اجتماعي، اعتمـاد   تحقيق رابطه معناداري داشته

اي روستاها با متغيـر وابسـته تحقيـق، رابطـه     اجتماعي، رضايت از دولت و امكانات توسعه
اند. مؤلفه سـاختار سياسـي نيـز در قالـب متغيرهـاي كـالن تمركزگرايـي و        معناداري داشته
هاي عمراني قبل و بعد از انقالب) و ريزي و الگوي توسعه (برنامه، نظام برنامهديوانساالري

ساختار اجتماعي جامعه روستايي (قبل و بعد از انقالب) و با روش تاريخي مـورد بررسـي   
سـازي الزم بـراي تحقـق    دهد در سطح كـالن نـه تنهـا بسـتر    قرار گرفته است كه نشان مي

مستلزم تمركززدايي و توانمندسازي روستاييان و نجات آنهـا  يافته مؤثر كه مشاركت سازمان
هـاي وابسـتگي بـه دولـت،     از وابستگي به دولت است، صورت نگرفته است، بلكـه زمينـه  

تمركزگرايي و ديوانساالري دولتي و نيز ناديده گرفتن نيروهاي دروني كـه مـانع مشـاركت    
نيز با توجه به مالحظات پژوهشـي  اند. در نهايت اقتصادي هستند، تقويت شده  -اجتماعي 

هاي نظري و تجربي حاصل شده به ارائه پيشنهادهايي در دو سـطح عملـي و اجرايـي    يافته
  پرداخته است.

هـاي  تـأثير شـبكه  «) با همكارانشان در بررسي خـود بـا عنـوان    1999هيلز و مك لئود (
مجـادالت  بـه دنبـال تحليـل نقـش     » مجادالت سياسي بر روي مشاركت در عرصه عمـومي 

اند. فرض اصلي در اين تحقيق اين است كـه  سياسي و مشاركت فرد در عرصه عمومي بوده
هرچه فرد در شبكه ارتباطي ناهمگوني به بحث سياسي بپـردازد، احتمـال بيشـتري وجـود     
خواهد داشت كه وي به مشاركت در عرصه عمومي اقدام كند. نتايج اين تحقيـق حـاكي از   

متغيرهاي چهارگانه سن، تحصيالت، درآمد و جنس، متغيـر جنسـيت   آن است كه اوالً ميان 
ندارد؛ ثانياً ناهمگوني شبكه ارتباطـات شـخص داراي    وجود اي با مشاركتهيچگونه رابطه
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هـاي عمـومي داراي اثـر مسـتقيم بـر      اثر معناداري بر مشاركت است، ثالثاً استفاده از رسـانه 

هاي بين شخصي بر مشاركت تأثير  بحث غيرمشاركت نبوده بلكه تنها از طريق اثر بر روي مت
(متغيـر اصـلي تحقيـق) داراي رابطـه      گذارده است، رابعاً ناهمگوني شبكه ارتباطي شـخص 

  مستقيم با مشاركت سياسي است.
  

  مباني نظري تحقيق
شناسي خرد، كنش اجتماعي نخست به شـكل تـأثير متقابـل    ترين سطح جامعهدر بنيادي

)؛ از 19:1379شـود (روشـه،  كنش متقابل وسيعتر ظـاهر مـي  بين دو شخص و بعد به شكل 
رو داراي ابعاد متفاوت اجتماعي، فرهنگي و سياسي و... است كـه از ايـن ميـان در ايـن      اين

  مطالعه سه بعد اجتماعي، فرهنگي و سياسي مشاركت مورد نظر هستند.
در  ،در اجتمـاع گيري مشاركت در بعد اجتماعي مشاركت،  ناوزروف معتقد است شكل

گيرد: كنش متقابل ميان افراد، گروههاي اجتماعي، سـازمانهاي غيردولتـي،   صورت ميد بع 5
ارتبـاط  «). وبر در اين رابطه معتقد اسـت  16:2000اجتماع محلي و كل اجتماع (ناوروزوف،

يك از آنها بـا   دارد كه معناي محتوايي كنش هرداللت بر رفتار جمعي كنشگراني » اجتماعي
شـود (كـوزر و   گيـرد، روشـن مـي   ش ديگـران و جهتـي كـه از ايـن بابـت مـي      توجه به كن
گيـري مشـاركت اجتمـاعي را    از شـكل  ي). الگوي به نسبت كـامل 80-81: 1385روزنبرگ،

توان در كنش موجه آيزن و فيش باين ديـد. آنهـا در الگـوي خـود در تبيـين مشـاركت        مي
ي توجـه دارنـد و هـم ويژگيهـاي     اي يا ويژگيهاي شخصيتاجتماعي، هم به متغيرهاي زمينه

اي است كه در زمينه توجـه  اجتماع را مد نظر دارند. در واقع مهمترين و مشهورترين نظريه
به ويژگيهاي فردي و ويژگيهاي اجتماع و تلفيق آنها در مورد مشاركت مطـرح شـده اسـت    

ل فرهنگي توان به عوام). در بعد فرهنگي مشاركت براي بررسي آن مي20:1379تبار،(علوي
آيـور چـه مسـتقيم و چـه     هابرماس، رپاپورت و مكاز جمله نظراني صاحبنظر داشت كه 

اند. هابرماس معتقد است مذاكره، گفتگو و... در افزايش مشـاركت  غيرمستقيم به آن پرداخته
د و آن را در قالـب نظريـه   در جامعه و به تبع آن تشكيل جامعـه مـدني نقـش بسـزايي دار    
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اش را از طريـق كـاربرد   كند. او راهبردهـاي فلسـفه سياسـي   گفتگويي مطرح مي شهروندي
ذهني، كنش ارتباطي به شكل يك شهروند تعاملي، ارتبـاطي،  اخالق گفتگويي، عقالنيت بين

 كند (نجاتي حسيني،بندي مي تفاهمي، توافقي كه تجلي آن شهروند گفتگويي است، صورت
معطـوف بـه اجمـاع و نظـم و وفـاق       در نهايـت  اطي هابرمـاس  عقالنيت ارتب). 2-1: 1385

) نظريه ساخت فرهنگي امس رپاپورت نيز بـه نظـم و   20: مانهمشاركتي در جامعه است. (
كند و آن را حاصل عامل فرهنگي بويژه اعتقـادات مـذهبي مـردم    وفاق در جامعه اشاره مي

ها پرداخته و به همه چيز نظم داده پديده بنديداند. او معتقد است كه ذهن انسان به طبقهمي
آورنـد. هرگـاه ايـن نظـم بـا فعاليتهـا       وجود مـي  و مدلي آگاهانه براي محيط زيست خود به

سازگار شود و يكديگر را تقويت نمايند، مفاهيم نهفته در نمادها بارز شده و اين سـازگاري  
مـردم تقويـت كنـد. در واقـع او     تواند، ارتباطات اجتماعي بويژه از نوع فرهنگي را ميان مي

اي از ارتباطـات متقابـل الگـودار و آگاهانـه اسـت      كند كـه هـر محـيط مجموعـه    تأكيد مي
آيور در هر رفتار متقابل الگودار و ). به اعتقاد مك106:1382سناجردي،يزدي و رجبي (پاپلي

سـو   از يـك  آگاهانه از جمله مشاركت يك فرايند دوگانه سازماندهي و انتخاب وجود دارد.
نظام ارزشي فرد، شبكه پيچيده فرهنگ متداول و شخصـيت او متوجـه يـك جهـت و يـك      

طـور انتخـابي بـا     هـاي واقعيـت بيرونـي بـه    شود. از سوي ديگر بعضي جنبههدف ويژه مي
گويـد انسـان   شود. او مـي يابد و از دنياي عوامل بيروني متمايز ميارزيابي كنترلي ارتباط مي

كنـد (كـوزر و   رو يك ارزش نيست بلكه از يك نظـام ارزشـي پيـروي مـي     در جامعه دنباله
) و اين در امر مشاركت بويژه از نوع فرهنگي داراي اهميت اسـت. در  239:1385روزنبرگ،

پـذيري افـراد و فرهنـگ    تبيين مشاركت سياسي شهروندان، آلموند و وربا  به فرايند جامعه
انـد و  يـه اجتمـاعي شـدن سياسـي اسـتفاده كـرده      كنند. آنان از نظرسياسي جوامع تأكيد مي

كننـده خـانواده، مدرسـه و شـغل، الگوهـاي       معتقدند هرچه در جامعه سـه نهـاد اجتمـاعي   
تري را نهادينه كرده باشند و فـرد در درون ايـن سـه نهـاد سـابقه مشـاركتي       مشاركتي قوي

و جامعـه از   بيشتري داشته باشد، در مراحل زندگي مشاركت سياسي بيشتري خواهد داشت
. بـا  )267:1975نظر فرهنگ سياسي به فرهنگ مشاركتي نزديكتر خواهد بود (آلموند و وربا،
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وجود اين مباحث محقق شدن مشاركت، نيازمنـد وجـود شـرايط و بسـترهاي مناسـب آن      
است. به اعتقاد هانتينگتون و نلسون تحقق مشاركت بويژه از نـوع اجتمـاعي و سياسـي آن    

). كه به دنبال آن هـر  49:1379تبار،توسعه اقتصادي و اجتماعي است (علويتابعي از فرايند 
  كند.فرد در فرهنگ مشاركتي جامعه جايگاهي را كسب مي

در هر جامعه از جمله جوامع در حال توسعه، تحقق هر سـه بعـد مشـاركت اجتمـاعي،     
در بررسي  فرهنگي و سياسي ضروري است و در پيشبرد اهداف توسعه تأثير بسزايي دارند.

در ميان افراد به عنوان عاملي مؤثر » احساس تعلق اجتماعي«اجتماعي  -حاضر عامل رواني 
شده است و از جمله انديشمنداني كـه بـه ايـن     بر مشاركت در ابعاد متفاوت در نظر گرفته

توان گفت تأكيد و توجه دوركيم به رابطه احسـاس  اند اميل دوركيم است. ميبحث پرداخته
اجتماعي و گسترش ارتباطات در سطح جامعه، در نظريـه وفـاق او بـه بهتـرين وجـه      تعلق 

نمود يافته است. او  در ابتدا به نقش همبستگي در گسترش و تقويت ارتباطـات اجتمـاعي   
اشاره نموده است و معتقد است، هرجا همبستگي اجتماعي نيرومند باشد، عامل نيرومنـدي  

د بـود و باعـث تشـديد تماسـهاي آنهـا و بيشـتر كـردن        در نزديك كردن افراد به هم خواه
). دوركيم به دنبـال  43:1386 فرصتهاي ارتباطاتشان با يكديگر خواهد بود (غفاري و نيازي،

، شـرايط مسـاعدتري را بـراي    »اجتمـاعي يافته وفاق صفت عام و تعميم« آن معتقد است كه
تواند به امر توسعه ه خود ميكند كتعاون اجتماعي و مشاركت سياسي و اجتماعي فراهم مي

). پارسونز نيـز كـه جامعـه را بـه     159-160: 1385 و به گشت اجتماعي كمك كند (چلبي،
عنوان نظام اجتماعي در نظر گرفته است، در تحليل انسـجام در سـطح نظـام اجتمـاعي بـه      
كنشهاي اظهاري اشاره نموده است. او معتقد است هرگاه در موقعيتهاي اجتماعي كنشـهاي  

انجامـد. در  اظهاري فرد معطوف به ديگران باشد، به همكاري بيشتر و انسجام با ديگران مي
). 45:1386رسد (غفـاري و نيـازي،  ليت و وفاداري به حد اعالي خود ميوئها مس اين كنش

درباره اين بحثهاي پارسونز و دوركيم، فستينگر و همكارانش نيز در تحليل انسجام در گروه 
دانند كه اند. آنها انسجام را به نيروهايي مربوط ميكار برده را به» پيوستگيبهم«مفهوم كليدي 

رود كه بـراي گـروه،   زند و به اين ترتيب به جنگ تأثيراتي ميعناصر گروه را به هم گره مي
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توان طور خالصه مي ). به61-67: 1374پاشيدگي به همراه دارد (دوچ و كراوس،خطر از هم
كننـد، از  خشي از ماهيت انسان بودن است، انسانها با هم زندگي مـي گفت اجتماعي بودن ب

آموزند و كالً در روابطشان مهمترين انگيزه آنها برخاسـته از روابـط اجتمـاعي آنـان     هم مي
است اما اگر افراد در اين روابط خود دچار ازخودبيگانگي شوند، احساس تعلق به اجتمـاع  

پاشد و ايـن  ل آن همبستگي و انسجام گروهي از هم ميگيرد و به دنبادر ميانشان شكل نمي
اي امر براي مشاركت افـراد و در نتيجـه بقـاي جامعـه مضـر اسـت. ازخودبيگـانگي مقولـه        

توان آن را به عنوان فاجعه قـرن معاصـر مطـرح    شناختي است كه ميشناختي و روان جامعه
ستين روانشناساني اسـت كـه كوشـيده    شك در زمره نخبي). سيمن 126:1373كرد (ستوده،

كنــد. او ســاختار مفهــوم ازخودبيگــانگي را در قــالبي مــنظم و منســجم تــدوين و تعريــف 
دانـد،  هـا مـي   بروكراسي جامعه مدرن را عامل ايجاد و ابقاي ازخودبيگانگي در ميـان انسـان  

رفتـار اعمـال و   چراكه در آن افراد قادر به فراگيري نحوه و چگونگي كنترل عواقب و نتايج 
رفتارهاي خود نيستند و واقعيتي فكـري اسـت كـه در آن، فـرد عـدم تعلـق و وابسـتگي و        

)؛ 103-98: 1375تبريـزي، كند (محسنيانفصال را با ارزشهاي مرسوم در جامعه احساس مي
در چنين وضعيتي است كه احساس بيگانگي بر فرد مسـتولي گرديـده و او را بـه واكنشـي     

). كـه نتيجـه آن   250:1373دهـد (سـتوده،  زگارانه در قبال جامعه سوق مـي منفصالنه و ناسا
ماندگي جامعه خواهد بود.با توجه به مطالب ذكر شده، مدل نظري تحقيق به صـورت  عقب

  زير است.
  

  
  ): مدل نظري تحقيق1نمودار شماره (
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   روش تحقيق:

منـاطق   ميـان روش مورد نظر براي اين تحقيق روش پيمايش است. در ايـن تحقيـق از   
به دليل تفاوتهاي اجتمـاعي   12و  3سال دو منطقه  55تا  18شهروندان ، گانه شهر تهران22

كـه بـا اسـتفاده از فرمـول     و طبقاتي ميان ساكنان آنها به عنوان جامعه آماري انتخاب شدند 
اي به عنوان نمونـه، مـورد   اي چندمرحلهگيري خوشهاز طريق نمونهنفر 382كوكران، تعداد 

مطالعه قرار گرفتند.براي سنجش رابطه بين متغيرها از ضريب همبسـتگي پيرسـون، تحليـل    
واريانس يك طرفه، آزمون تي، و رگرسيون استفاده شده است. تعريف عملياتي متغيرها بـه  

  قرار زير است:
  

  مشاركت اجتماعي
ماع، شود، فرايندي كه از طريق آن اجتمشاركت اجتماعي از انواع مشاركت محسوب مي

پيوندنـد تـا عملكردهـاي مـورد انتظـار را بـه اجـرا درآورنـد         جماعت يا گروه به هـم مـي  
هاي گوناگون و متفاوت داللت دارد كـه برخـي    اي از فعاليت) و به رشته1379 تبار، (علوي

شود و اغلب با دخالت افراد در محله و اجتمـاع بالفصـل   اوقات به يك سازمان محدود مي
). مشاركت 1،32:1983اي آسيا و غرب اقيانوس آرامكند (كنفرانس منطقهيآنها ارتباط پيدا م

طيف از خيلي زياد تا خيلي كم، با ابعاد زيـر    5اجتماعي با استفاده از مقياس ليكرت، شامل 
  .االي هفت دهم بودبسنجيده شده است. آلفاي كرونباخ اين متغير 

 ت، شوراي شهر و...)زيس هاي انجمنهاي محيط  رسمي (شركت در فعاليت -1

 ها و...) غير رسمي (همكاري با همسايگان، شركت در هيأتها، روضه -2

  
  
  

                                                      
1 ICSW 
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  مشاركت فرهنگي
مشاركت فرهنگي يعني شركت داوطلبانه، ارادي و آگاهانه افراد، گروههـا و سـازمانهاي   

دهنده يك جامعه در ابعاد گوناگون زندگي فرهنگي آن جامعـه بـه منظـور گسـترش     تشكيل
). 30:1386جانبـه حيـات فرهنگـي اسـت (غفـاري و نيـازي،      پايدار، متوازن و همـه  توسعه

مشاركت فرهنگي در پيوند تنگاتنگ با مشاركت اجتماعي و سياسي است و به برخـورداري  
مــردم از عمــق و تعــالي فرهنــگ خــود و مشــاركت در ايــن امــور بــراي حفــظ ميــراث و 

ــي ــتاوردهاي فرهنگ ــاره دارد دس ــان اش ــرانس مش ــه(كنف ــانوس  نطق ــرب اقي ــيا و غ اي آس
 -) شـركت در مراسـمات ملـي   1هـاي   مشاركت فرهنگي با استفاده از گويه ).32:1983آرام،

) ميزان تأكيد بر آداب و 4فرهنگي افراد  -) تعامالت اجتماعي3) رضايت فرهنگي 2مذهبي 
سنجش قـرار گرفـت. آلفـاي كرونبـاخ      وردمرسوم و مذهبي بودن فرد به صورت عملياتي 

  بود. ي هشت دهماالب
 

  مشاركت سياسي
مشاركت سياسي فعاليت داوطلبانـه  «: مده استآالمللي علوم اجتماعي المعارف بيندايرة

 »گـذاريهاي عمـومي اسـت    اعضاي جامعه در انتخاب رهبران و شركت مستقيم در سياسـت 
ـ     البته مي .)19:1380(بيرو، ت شـهروندان در  توان گفت مشـاركت سياسـي بـه معنـاي دخال
باشد و عنصري جدي در ساخت جامعه است شمار ميسازي و سياستها به اشكال پرتصميم

(كنفـرانس  شود، زيرا كه با توزيع قـدرت سـروكار دارد   و گاهي باعث تعارضهاي عميق مي
) نگرش فرد نسبت 1هاي  . اين متغير با گويه)32:1983اي آسيا و غرب اقيانوس آرام،منطقه
گيري شد و  محلي اندازه -) مشاركت فرد در فعاليتهاي سياسي ملي 2سياسي كشور  به نظام

  .بود ت دهمفي هاالبآلفاي كرونباخ آن 
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  نتايج توصيفي:

  ): توزيع فراواني و ميانگين متغيرهاي تحقيق1جدول شماره (
  ميانگين نظري ميانگين واقعي درصد فراواني هاگزينه  متغير

  - 86/27 7/49 190 مرد  جنسيت
  - 69/29 3/50 192 زن

مشاركت 
  اجتماعي

  39 8/26 9/59 229 كم
 9/30 118 متوسط
 2/9 35 زياد

مشاركت 
  فرهنگي

  36 2/29 27 103 كم
 67 256 متوسط
  6 23 زياد

مشاركت 
  سياسي

  39 0/44  7 27 كم
 5/27 105 متوسط
 4/65 250 زياد

  تعلق اجتماعي
  33 3/35 4/2 9 كم

 7/60 232 متوسط
 9/36 141 زياد

  

گانـه مشـاركت، مشـاركت     دهند كه از بـين ابعـاد سـه    ) نشان مي1ارقام جدول شماره (
سياسي داراي بزرگترين ميانگين است و در واقع تنهـا نـوع مشـاركتي اسـت كـه ميـانگين       

كت بـاالتر از حـد   مشاهده شده آن از ميانگين مورد انتظار آن بيشتر است و حاكي از مشـار 
وسط شهروندان است. كمترين ميزان نيز متعلق به مشاركت اجتماعي است كه ميزان واقعي 

يق ، يعنـي تعلـق اجتمـاعي    با متغير مستقل تحقباره تر است. در پايين سيار از حد وسطآن ب
د دهند كه احساس تعلق اجتماعي افـراد در حـ   ) نشان مي1، ارقام جدول شماره (شهروندان

) 33)، فقط اندكي از ميانگين مورد انتظـار ( 3/35، يعني ميانگين مشاهده شده (متوسط است
) نتـايج آزمـون نرمـال بـودن نمونـه مـورد مطالعـه را نشـان         2بيشتر است. جدول شماره (

  دهند. مي
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): آزمون كالموگروف اسميرنف پيرامون شاخصهاي مشاركت و احساس تعلق 2جدول شماره (
 اجتماعي

 
مشاركت
 اجتماعي

مشاركت
 فرهنگي

مشاركت
 سياسي

احساس
 تعلق

 مشاركت

N 382 382 382 382 382 

1047/28 متوسط پارامترهاي نرمال  5079/30  43/6649  5079/34  2775/102  

48432/9 انحراف استاندارد   20124/6  5/43371  22823/4  77323/14  

128/0 مطلق بيشترين تفاوت  130/0128/0  155/0  093/0  

ثبتم   128/0  130/0128/0  155/0  093/0  

-064/0 منفي   072/0-  097/0-  088/0-  069/0-  

اسميرنوفكولموگروف  494/2  543/2  508/2  032/3  819/1  

Asymp. Sig. (2-tailed) 000/0  000/0000/0000/0003/0  

 

نتايج حاصل از آزمون كولموگروف اسميرنف نشانگر آن است كه جامعه مـورد تحقيـق   
 05/0است زيرا سطح معناداري به دست آمـده كمتـر از    نرمالمورد نظر به لحاظ متغيرهاي 

  است.
  

  نتايج استنباطي:
در مورد بررسي رابطه متغير مستقل با متغير وابسته تحقيق، يعني رابطـه احسـاس تعلـق    

) 3اجتماعي با ميزان مشاركت شهروندان در ابعاد متفـاوت آن ، نتـايج در جـداول شـماره (    
  اند. گزارش شده

  
  گانه مشاركت ): ضريب همبستگي احساس تعلق اجتماعي با ابعاد سه3جدول شماره (
  تعداد پاسخگويان  سطح معناداري  ضريب همبستگي  متغير

  382  000/0  598/0  مشاركت اجتماعي
  382  000/0  462/0  مشاركت سياسي
  382  000/0  439/0  مشاركت فرهنگي
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جتماعي بـا هريـك از انـواع مشـاركت     دهد كه تعلق ا ) نشان مي3نتايج جدول شماره (

همبستگي مثبت و معناداري دارد، يعني با افزايش ميـزان احسـاس تعلـق اجتمـاعي افـراد ،      
) نتـايج  4يابـد. جـدول شـماره (    ميزان مشاركت آنها نيز در همه ابعاد مشاركت افزايش مـي 

  دهد. بندي شاخصهاي مشاركت را نشان مي آزمون فريدمن درباره اولويت
  

 هاي مشاركت بندي شاخص ) نتايج آزمون فريدمن پيرامون اولويت4شماره ( جدول

  ميانگين رتبه ميانگين انحراف معيار خطاي معيار

48432/0  48432/9  1047/28  41/1  مشاركت اجتماعي 
31728/0  20124/6  5079/30  76/1  مشاركت فرهنگي 

27801/0  43371/5  6649/43  83/2   مشاركت سياسي 

N=382       Chi-Square=427.50     df=2      sig=0/0000 نتيجه آماري 
  

در اولويـت   مشاركت سياسيدست آمده از آزمون فريدمن حاكي از آن است كه  نتايج به
چنين مقدار آزمـون خـي دو    در اولويت آخر قرار داشته است. هم مشاركت اجتماعياول و 

اسـت بـدين معنـي كـه بـين انـواع       داري مطلوب برآورد شده و سطح معنا 50/727برابر با 
  داري وجود دارد.مشاركت به لحاظ اولويت تفاوت معنا

كه تحقق مشاركت اجتماعي در ميان انواع مشاركت، رتبه سوم را به خود  با توجه به اين
اختصاص داده است، بر آن شديم تا چگونگي تحقق مشاركت اجتماعي در دو بعد رسـمي  

) نتـايج  5ن را نيز مورد آزمون قرار دهيم: جدول شـماره ( و غيررسمي آن در ميان شهروندا
  دهد. اين مسأله را نشان مي
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اي پيرامون سواالت مربوط به مشاركت اجتماعي  ) نتايج آزمون تي تك نمونه5جدول شماره (
  در هر دو بعد رسمي و غيررسمي

ابعاد مشاركت 
  اجتماعي

  ميانگين  تعداد  هاگويه
انحراف 
  معيار

خطاي 
 T  معيار

درجه 
  آزدي

سطح 
  معناداري

 بعد رسمي

انجمن حفظ محـيط  
 زيست

382 5602/1 91948/ 04704/ 164/33 381 000/0 

 000/0 381 473/32 /04434 /86658 4398/1 382 شوراي شهر

 000/0 381 063/42 /04966 /97066 0890/2 382 انجمنهاي خيريه

  000/0 381 553/31 /07401 44643/1 3351/2 382  انجمنهاي اوليا

انجمنهـــاي علمـــي، 
 فرهنگي و هنري

382 2094/2 14471/1 05857/ 724/37 381 000/0 

  000/0 381 640/33 /04887 /95514 6440/1 382 انجمنهاي حمايتي

 بعد غيررسمي

 000/0 381 377/39 /05345 04469/1 1047/2 382 خريد جهيزيه

شــركت در هيــأت و 
 روضه

382 8586/2 23633/1 06326/ 191/45 381 000/0 

همكــاري در مراســم 
ازدواج و عروســي و 

 عزا همسايگان و...

382 6754/2 19024/1 06090/ 932/43 381 000/0 

همكــاري در امــور  
ــه   ــومي محلــ عمــ
 (بهداشت محله و...)

382 5707/2 31775/1 06742/ 128/38 381 000/0 

شركت در انتخابـات  
  هيأت مديره آپارتمان

382 5916/2 28416/1 06570/ 444/39 381 000/0 

پيگيري امـور محلـه   
 (آسفالت و...)

382 1780/2 26729/1 06484/ 590/33 381 000/0 

هــا تمـاس بــا رســانه 
 براي رفع مشكل

382 8482/1 23933/1 06341/ 146/29 381 000/0 
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كت اجتماعي در هاي مشاراي پيرامون گويهنمونهبر مبناي نتايج حاصل از آزمون تي تك

-دو بعد رسمي و غيررسمي مورد سنجش و با توجه به ميانگين و عدد تي هركدام از گويـه 

عملـي شـده   » غيررسـمي «شود كه تحقق مشاركت اجتماعي بيشـتر در بعـد   ها، مشاهده مي
توان گفت مشاركت اجتماعي شهروندان در بعد غيررسمي قـويتر  مي ديگر است. به عبارت

  از بعد رسمي آن است.
اي اما در خصـوص رابطـه متغيرهـاي مسـتقل و وابسـته پـژوهش بـا متغيرهـاي زمينـه         

شـود؛ در ميـان    شهروندان در ادامه به مهمتـرين تأثيرهـاي آمـاري ميـان آنهـا پرداختـه مـي       
هـاي  به دليل تغييرات معاصر ميان زنان و مردان در همه زمينه»(جنسيت«اي متغيرهاي زمينه

ات اين تغييرات در نحوه مشاركت آنـان در امـور مختلـف) و    اجتماعي، فرهنگي و... و تبع
افراد(به سبب اينكه مهمترين عامل پايگاه اجتماعي در جامعـه امـروزي اسـت)    » شغل«نوع 

) آورده 6انتخاب شدند. نتايج مربوط بـه رابطـه جنسـيت و مشـاركت در جـدول شـماره (      
  اند. شده

  ميزان مشاركت): مقايسه مردان و زنان بر اساس 6جدول شماره (

  متغير
 ميانگين مردان

  نفر) 190(
  ميانگين زنان

  نفر) 192(
 tعدد 

  سطح معناداري

  
  283/0  07/1  6/29  8/27  مشاركت اجتماعي
  000/0 81/3 7/27 7/22 مشاركت فرهنگي
  - - 7/27 7/22 مشاركت سياسي
  845/0 195/0 1/22 2/19 تعلق اجتماعي

  
دهند كه ميانگين نمرات زنان در ميزان احسـاس تعلـق    ) نشان مي6ارقام جدول شماره (

اجتماعي و همچنين در همه ابعاد مشاركت از ميانگين مربوط به مردان بيشـتر اسـت. بـراي    
  .دشاستفاده  تي حصول اطمينان از معنادار بودن اين تفاوت از آزمون

يـا نبـودن آن در   نتايج مربوط به تأثير شغل بر ميـزان مشـاركت افـراد و معنـادار بـودن      
  اند. ) گزارش شده9) و (8) و (7جداول (
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رابطه نوع شغل با  ربارهدهاي توصيفي و آزمون تحليل واريانس  ): آماره7(جدول شماره 
 مشاركت اجتماعي

 Fمقدار  سطح معناداري
انحراف 
 معيار

  تعداد ميانگين

000/0 84/5 

 كارمند 171 0234/28 32812/10

 آزاد 57 6491/26 16896/8

 خانه دار 56 1429/29 33706/8

 دانشجو 61 1311/22 04283/6

 بيكار 37 9730/25 19386/9

 كل 382 8429/26 28501/9

  
دهد كه بيشترين ميـزان مشـاركت    دست آمده از آزمون تحليل واريانس نشان مي نتايج به
) در 13/22ركت اجتمـاعي ( دار و كمترين ميـزان مشـا  ) در بين افراد خانه14/29اجتماعي( 

زيـرا سـطح    ،دار اسـت  بين افراد دانشجو بوده است و اين تفـاوت بـه لحـاظ آمـاري معنـا     
داري مورد نظر كمتر بوده است بنابراين نتيجـه  از سطح معنا 000/0داري به دست آمده  امعن
  د.كه بين شغل افراد و ميزان مشاركت اجتماعي آنها رابطه معناداري وجود دار شود مي

  

رابطه نوع شغل با  ربارهدهاي توصيفي و آزمون تحليل واريانس  : آماره)8(جدول شماره 
  مشاركت فرهنگي

  تعداد ميانگين انحراف معيار Fمقدار  سطح معناداري

095/ 989/1 

50506/6 9123/29  كارمند 171

91100/6 3333/29  آزاد 57

71495/6 7679/29  خانه دار 56

50340/5 4918/27  دانشجو 61

57413/6 0541/28  بيكار 37

49112/6 2382/29  كل 382
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دهد كه بيشترين ميـزان مشـاركت   دست آمده از آزمون تحليل واريانس نشان مي نتايج به
) در بـين  16/27دار و كمترين ميزان مشاركت فرهنگي () در بين افراد خانه76/29فرهنگي (

دار نگرديـده اسـت زيـرا سـطح      اين تفاوت به لحاظ آماري معناافراد دانشجو بوده است اما 
) از سطح معناداري مورد نظـر بيشـتر بـوده اسـت بنـابراين      095/0داري به دست آمده (معنا

داري وجـود  كه بين شغل افراد و ميزان مشاركت فرهنگـي رابطـه معنـا    شودميگرفته نتيجه 
  ندارد.
  

ليل واريانس درباره رابطه نوع شغل با هاي توصيفي و آزمون تح : آماره)9(جدول شماره 
  مشاركت سياسي

  تعداد ميانگين انحراف معيار Fمقدار  سطح معناداري

001/ 871/5 

 كارمند 171 4269/44 13296/4

 آزاد 57 4211/44 53865/5

 خانه دار 56 7857/42 99714/4

 دانشجو 61 6393/44 38217/5

 بيكار 37 9189/41 51655/6

 كل 382 9764/43 01200/5

  

دهد كه بيشترين ميزان مشـاركت   از آزمون تحليل واريانس نشان مي ه دست آمدهبنتايج 
) در بـين  98/41) در بين افراد دانشجو، و كمترين ميزان مشاركت سياسـي ( 78/44سياسي (

داري بـه  دار است، زيرا سـطح معنـا  افراد بيكار بوده است و اين تفاوت به لحاظ آماري معنا
گرفتـه  بنـابراين نتيجـه    ؛داري مورد نظر كمتر بوده اسـت ) از سطح معنا095/0دست آمده (

  داري وجود دارد.ميزان مشاركت  سياسي رابطه معنا شود كه بين شغل افراد و مي
  

  گيري: بحث و نتيجه
انـد، در مجمـوع    نفر بـوده  382از مجموع پاسخگويان مورد بررسي در اين پژوهش كه 

و بيشـتر آنهـا   درصـد آنهـا متأهـل     4/52، درصـد آنهـا مـرد    7/49و درصد آنهـا زن   3/50
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قرار  18-30درصد) در رده سني 9/52درصد) داراي تحصيالت ليسانس بودند و اكثراً (45(

اند درصد) را اشغال كرده 16) و سپس دانشجو(8/44داشتند و از نظر شغلي دو رده كارمند(
درصد) از آنها  66و (هزار تومان داشتند  300حقوقي تا درصد)  44(و بيشترين درصد آنها 

شان در تهران گذشت، در اينجا سال از زمان سكونتشان در منطقه محل زندگي 10تا  1بين 
توسعه مانند جوان بـودن  گيريم  ويژگيهاي جمعيت كشورهاي درحال ضمن اينكه نتيجه مي

كنـد، بـه   صـدق مـي  ها هـم  اين .. در موردجمعيت، ميزان درآمد نسبتاً پايين، مهاجرت باال و.
  پردازيم.ايم كه در ادامه به شرح آنها مينتايجي ديگري نيز رسيده
آيـد كـه مشـاركت فرهنگـي و سياسـي       هاي به عمل آمده بـر مـي  در مجموع از بررسي

پاسخگويان به مراتب بيش از مشاركت اجتماعي آنها بوده است. اين وضعيت به اعتقـادات  
باره مشاركت فرهنگي آنها و جايگاه به نسبت روشن شهروندان (اصل مذهبي شهروندان در

در بحـث مشـاركت   گـردد.   رأي دادن) در نظام سياسي درباره مشاركت سياسي آنها بر مـي 
كه با مقررات و بروكراسي خاص خود همراه است، جايگاه » بعد رسمي«اجتماعي بويژه در 

اساسـي هـم در تحقـق همـين بعـد از      شهروندان به خوبي تعريف نشـده اسـت و مشـكل    
مشاركت است. شهروندان بيشتر در بعد غيررسمي كـه خـود را در آن داراي جايگـاه و در    

  كنند.كنند، يعني در امور اجتماعي دخالت مينتيجه تأثيرگذار حس مي
از آنجا كه، پژوهش حاضر در كالنشهر تهران انجام گرفته است و مديريت اين شهر بـا  

ها شود، مسؤوالن (شوراي شهر، شوراياريبل مسؤوالن و شهروندان محقق ميهمكاري متقا
و...) بايد درباره افزايش مشاركت اجتماعي شهروندان، بويژه در بعـد رسـمي توجـه ويـژه     

  ريزيها و رسيدن به اهداف استفاده كنند.داشته باشند تا بتوانند از نتايج آن در برنامه
ن مورد مصاحبه، امر مشاركت يـك فضـيلت اسـت و در    با توجه به نظر بيشتر شهروندا

دانند و حل مشـكالت  نتيجه آن، شهروندان خود را عنصري فعال و تأثيرگذار در جامعه مي
داننـد؛ بلكـه در ايـن بـاره     مـردان و مسـؤوالن نمـي   محله و شهر خود را تنها وظيفه دولـت 

ه، پسـت الكترونيـك و...   كنند و در مواقع لزوم از طريـق تلفـن، نامـ   احساس مسؤوليت مي
كننـد؛ در عـين حـال    مواضع خود را نسبت به مسائل و مشكالت به مسؤوالن گوشـزد مـي  
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چنانچه خود نيز در آن زمينه توانايي داشته باشند، در حد توان خويش براي حل مشكالت، 

توانـد  مـي گونه سهيم شدن و مشـاركت  اينبه اعتقاد شهروندان  .دهندمسؤوالن را ياري مي
امل ابعاد مادي در تأمين بودجه براي حل مشكالت، مثـل آسـفالت كوچـه و خيابـان تـا      ش

هـا و اجـراي    ريـزي گيريها، برنامهمشاركت و مساعدت در همفكري با مسؤوالن در تصميم
آنها باشد. پس بايد امكان مداخله شهروندان در اين بعد مشاركت اجتماعي براي آنان فراهم 

تـر باشـد. مسـؤوالن بايـد بـه تمركززدايـي از       شـهري راحـت   شود تا حل مسائل محلـي و 
ها در سطوح شـهري و محلـي بـه مـردم     گيريها اقدام نمايند و در واگذاري تصميم تصميم

تمايل داشته باشـند؛ بـه شـهروندان نيـز بايـد اهميـت حضـور در اجتمـاع و تـأثير مثبـت           
الزم نيـز در ايـن زمينـه    هاي مشاركتشان در امور شهري و اجتماعي گوشزد شود و آموزش

صورت گيرد تا با افزايش مشاركت و جنب و جوش افراد، شاهد شـهري فعـال، شـكوفا و    
پويا باشيم و به سمت توسعه پايدار حركت كنيم.به اين ترتيب مسـير توسـعه محلـي شـهر     

كـه نتيجـه آن   خواهد شد براي ديگر شهرها و مناطق كشور شود و الگويي تهران هموار مي
  ه توسعه ملي است.رسيدن ب

هاي به عمل آمده احساس تعلق اجتماعي كل پاسخگويان، بـا هـر   همچنين طبق بررسي
سه نوع مشاركت ذكر شده، رابطه معنادار و مثبتي دارد و به اين ترتيب انديشـه دوركـيم در   

هـا  مورد احساس تعلق اجتماعي در ميان افراد و رابطه آن با گسترش ارتباطات و همكـاري 
جامعه مصداق يافته است. شهروندان مورد بررسي نسبت به هم، نسبت به جامعـه   در سطح

و كشور خود احساس تعلق خوبي دارند و به دنبال آن خواهـان شـركت در امـور متفـاوت     
بـراي مسـؤوالن   تواند نقطه اميد چشـمگيري  اجتماعي، سياسي و فرهنگي هستند و اين مي

برداري كننـد  مدت توسعه بهره مدت و كوتاه ت، ميانكه از آن در پيشبرد اهداف بلندمدباشد 
و در واقع نردبان مديريت از باال به پايين را با نردبان مديريت از پايين به باال تعويض كنند. 

گيـري محلـي،   مشاركت شهروندان در اداره شهر و تصـميم همانطور كه قبالً هم اشاره شد، 
مديريت از پايين به و  تماعي مطرح شده استهاي انسجام اج همواره به عنوان يكي از شيوه

تواند به بهبود شرايط زندگي مردم و افزايش رفاه در باال به صورت تأثيرگذارترين عمل، مي
  ).263:2009سطح جامعه كمك كند (منريني و ديگران،
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اي بر احساس  تعلق اجتماعي و بر مشاركت افـراد در امـور   درباره تأثير متغيرهاي زمينه
  ايم:اجتماعي، هم سياسي و فرهنگي به نتايج زير دست يافتهمختلف 

دست آمد كه زنان بـيش   در بررسي رابطه جنس با احساس تعلق اجتماعي، اين نتيجه به
از مردان احساس تعلق اجتماعي دارند و به تبع آن، انواع مشـاركت اجتمـاعي، فرهنگـي و    

هـاي  گفت كه زنـان در ورود بـه عرصـه    توانسياسي آنها باالتر از مردان است؛ بنابراين مي
اند و آن نحوه تفكر سنتي درباره زنان كه بيشتر به امـور خانـه و   بوده مختلف اجتماع موفق

رنگ شده و در نتيجه اين موارد، زنان با مشـاركت  پرداختند، در جامعه كمداري و... ميخانه
تأثيرگذاري خود در جامعه را  خواهند وجود وبيشتر در امور مختلف، بويژه بعد سياسي، مي

 ينچنـ بيشتر به اثبات برسانند. وضعيت تأهل شهروندان و تأثير آن بر انـواع مشـاركت و هم  
هـاي بـه عمـل آمـده     احساس تعلق اجتماعي، يكي ديگر از فرضيات ما بود كه در بررسـي 

ي اينگونه نتيجه گرفته شده است كه: متأهالن و مجـردان احسـاس تعلـق اجتمـاعي يكسـان     
دارند و از نظر مشاركت اجتماعي هم همين وضع را دارند، اما در مورد مشاركت سياسي و 

رسـد ناشـي از حـس    فرهنگي، ميزان مشاركت متأهالن بيشتر بوده اسـت كـه بـه نظـر مـي     
مشاركت فعال داشته باشند تـا   همه اموركنند در ن باشد كه سعي ميمسؤوليت بيشتر متأهال
درباره وجود رابطه ميان تحصيالت بـا انـواع مشـاركت و احسـاس      به مقصد نهايي برسند.

كننده احسـاس تعلـق   ايم كه ميزان تحصيالت افراد تبيينتعلق اجتماعي به اين نتيجه رسيده
انـد.  هـا در ايـن مـوارد رد شـده    آنها و همينطور ميزان مشاركت آنها نيست؛ بنابراين فرضيه

توان ارائه داد آنست كه: در جامعه مـا سـطح   ورد ميشناسي كه در اين مبهترين تبيين جامعه
ســواد و تحصــيالت تغييــري در افكــار، نگرشــها و ديــدگاههاي مــا نــدارد و ايــن حاصــل 

گرايي صرف در جامعه است كه ناشي از وضعيت آموزشي، اجتماعي، اقتصـادي و...   مدرك
از سـر شـوق و عالقـه؛     جامعه است. عالوه بر اينها انگيزه اكثريت افراد از ادامه تحصيل نه

بلكه غم نان بوده است و در نتيجه آن تأثيري را كه بايد بر انديشه آنها داشته باشد ندارد. در 
مورد وجود رابطه ميان وضعيت شغلي افراد با انواع مشاركت آنان و همينطـور بـا احسـاس    

لق اجتماعي آنان ايم كه نوع شغل افراد با احساس تعتعلق اجتماعي آنها به اين نتيجه رسيده
رسد به نارضايتي افراد از شغل خود در نتيجه عدم تناسب مدارك رابطه ندارد كه به نظر مي
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شود؛ بنابراين احساس تعهد و تعلق تحصيلي با نوع شغل اشغال شده توسط آنها مربوط مي

شود؛ اما با وجود اين مشكل، نوع شـغل افـراد همچنـان بـه عنـوان يـك       اجتماعي كمتر مي
با ميزان مشاركت افراد، بويژه در دو بعد اجتماعي و سياسـي رابطـه    كتور پايگاه اجتماعيفا

دارد. البته معنادار بودن رابطه مشاركت اجتماعي با نوع شغل افراد جاي بحث دارد:  بر طبق 
ي است بيشـتر  »دارخانه«نتايج تحقيق مشاركت اجتماعي در ميان پاسخگوياني كه شغل آنها 

جه به آزمونها اين ميزان برتري بيشـتر در بعـد غيررسـمي مشـاركت اجتمـاعي      است، با تو
تحقق يافته است.كمترين ميزان تحقق مشاركت اجتماعي(بعد رسمي) در ميـان دانشـجويان   
بوده است، اين در حالي است كه اين قشر از جامعه در هر كشوري بايد از افـراد فعـال در   

هـا و اهـداف   مناسب براي مشاركت هستند، از آگاهيانواع مشاركت باشند. (زيرا در سنين 
گـم بـودن جايگـاه و نحـوه     «الزم برخوردارند و...) بدين ترتيب بار ديگر بر طبق نتـايج بـه  

رسيم. قابل ذكر است كـه در مـورد   مي»مداخله شهروندان در بعد رسمي مشاركت اجتماعي
ام برتـر را در ايـن نـوع    رابطه ميزان مشاركت سياسي با نـوع شـغل افـراد، دانشـجويان مقـ     

ها و اطالعات به روز شده آنها به عالوه جايگاه تواند نتيجه آگاهيمشاركت دارند و اين مي
  مشخص آنها در نحوه مشاركت سياسي باشد (رأي دادن).

طبق پژوهش انجام گرفته، بطور كلي مشاركت شهروندان در همه ابعاد مطلوب بوده امـا   
مشاركت در جامعه آگاهي كاملي ندارند و اين بزرگتـرين  » رتضرو«با اين وجود نسبت به 

مشكل كشورهاي جهان سوم از جمله ايران است كه در مسير توسـعه و نوسـازي هسـتند؛    
بـاره بـه    رسد بهترين پيشنهادهايي كه برآمده از اين پژوهش است در اينبنابراين به نظر مي

  شرح زير باشد:
رساني بموقع به آنها، با اسـتفاده  ه امور شهر و اطالعتشويق به مشاركت مردم در ادار -1

هـاي جمعـي از   هاي جمعـي بـويژه تلويزيـون. (شـهروندان در ميـان رسـانه      از انواع رسانه
هـاي  سـاعت در روز برنامـه   4تـا   1درصد پاسخگويان  80تلويزيون استقبال بيشتري دارند،

 بينند).تلويزيون را مي

كت به سوي واگذاري امور به شـهروندان.بايد توجـه   تالش براي تمركززدايي و حر -2
بـه هـيچ عنـوان     ،گيريهـاي متمركـز  تغيير نگرش و حركت به سمت زدودن تصـميم داشت 
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تـر و پويـاتر در    بلكه در اين حالت فعـال  ،ستيدهنده كاهش اعمال قدرت حكومت ننشان
از آنهـا   گـرفتن  با ارجاع مشكالت شهرها بـه شـهروندان و   طور مثال بهشود. نظر گرفته مي

در چنين حالتي دولت به جاي اينكه  گيرد؛ مردم قرار ميكنار  دربراي حل مشكالت، دولت 
خود بخشهاي مختلـف را مـورد بازخواسـت     ،مورد بازخواست قرار گيرد و پاسخگو باشد

كه نتيجه آن حل زودتـر معضـالت در امـور مختلـف جامعـه       طلبددهد و پاسخ مي قرار مي
 است.

اگـر تالشـهايي    ها و نيازهاي شهروندان در امـور مختلـف.  نسبت به خواسته آگاهي -3
دسـتيابي درسـت بـه مشـكالت و      بـراي هاي محلـي و كمـك بـه آنهـا      براي تعميق ديدگاه

هـاي محلـي بـه     ها صورت گيرد آنگاه نيازهـا و خواسـته   هاي آنها از سوي حكومت حل راه
توانـد اسـتراتژي   و حكومت مركزي نيز ميصورت واقعي و به درستي به مركز انتقال يافته 

 تري براي توسعه شهرها برگزيده و ابالغ نمايد.دقيق

پاسخگو بودن مسؤوالن به مردم در همه امور و ايجاد جو اعتماد عمومي نسـبت بـه    -4
 خود.

نتيجه اين موارد ايجاد حس تعلق به اجتماع در ميان شهروندان خواهد بود و منجـر بـه   
توانـد مسـير   شـود و ايـن مـي   امور اجتماعي، سياسي و فرهنگي منجر مي مشاركت آنها در

مشاركت فعال  جوامع،براي حل مشكالت فعلي و آينده توسعه را هموار سازد. در حقيقت 
راه حل نهايي است كه متاسفانه اين نيرو دست نخورده و غيرفعـال   مردم به عنوان شهروند،

  ست.باقي مانده ا
اي اسـت كـه در پـي تحـوالت     داراي بخش شهروندي گستردهكشور ما در حال حاضر 

هاي شهروندي كه بايـد بـر اسـاس     چند دهه اخير در كشور ايجاد شده است اما هنوز سنت
هايي كه بينيفرهنگ شهروندي پديد آيند، در آن شكل نگرفته است. همچنين با وجود پيش

كت واقعي مـردم خصوصـاً در   در قوانين براي مشاركت مردم وجود دارد، هنوز امكان مشار
اداره محل زندگي خود فراهم نشده است. اين در حالي است كه بنا بـر عقيـده بسـياري از    

المللـي، بـدون همكـاري و    هـاي بـين   صاحبنظران مسائل اجتماعي و طبـق تجربـه سـازمان   
، اداره جوامـع و كشـورها محـال    »دولت و مـردم «مشاركت دو ركن اصلي هر جامعه، يعني 
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واقع دو ركن اصلي جامعه در كشور ما به حالت بالقوه هستند كه بايـد بـا تـالش     در است.

ها هنگي ميان ارگانامتقابل به فعليت درآيند؛ به عبارت بهتر رسيدن به وحدت ديدگاه و هم
ها به اضافه مشاركت و دخالـت دادن مـردم در امـور     هاي مسؤول در اجراي نقش و سازمان

  ه مطلوب امري مهم است.متفاوت براي دريافت نتيج
ها و مباحث نظـري  گيري پاياني دربارة يافتهها به عنوان يك نتيجهپس از همه اين بحث

طوركلي دريافتيم كه همه آنان به نـوعي معتقدنـد    پژوهش (با توجه به نظرات شهروندان) به
يـز بـه   تا جامعه و نهادهاي مدني موجود در آن خواهان مشاركت مردم نباشند، شـهروندان ن 

دخالت در امور چندان تمايلي ندارند؛ يعني تحقق مشاركت  مستلزم رابطـه دوسـويه ميـان    
اي پارسـونز بايـد محقـق شـود و     مردم و مسؤوالن است و به عبارتي نظريـه نظـام جامعـه   

بـه  كند، بيشتر شهروندان با توجه به وضعيت موجود و تفسير آن همانطور كه وبر عنوان مي
كننـد و همـانطور كـه    مـي اقـدام  ابعاد مختلف اجتمـاعي، سياسـي و فرهنگـي    مشاركت در 

رپاپورت و مك آيور معتقدند كه عامل فرهنگي و ارزشها نظم دهنده امور در جامعه هستند، 
در جامعه ما نيز عامل فرهنگي و ارزشها، بـويژه اعتقـادات مـذهبي، عـواملي مهـم در نظـم       

گيـري  فرهنگي هستند. البته در زمينه شـكل  جامعه و تحقق انواع مشاركت مخصوصاً از نوع
انواع مشاركت، شهروندان معتقدند كـه وجـود شـرايط و جـو همكـاري از جملـه تشـكيل        
سازمانها و نهادهاي غيرمتمركز (جامعـه مـدني)، امكـان بحـث و گفتگـو، تبـادل نظـر و...        

گيـري  يجهكند و اين نتمساعدت و مشاركت هم بين مردم و هم بين مسؤوالن را تسهيل مي
با پشتوانه نظري هابرماس و ديدگاه كـنش ارتبـاطي، شـهروندي گفتگـويي و...  او تقويـت      

شود. در نهايت اميدواريم كشور ما كه در راه نوسـازي و توسـعه گـام نهـاده اسـت، بـا        مي
جانبه مردم كه بنا به اعتقاد هانتينگتون شرط تشـخيص كشـورهاي   همراهي و مشاركت همه

  مدت موفق شود. مدت و كوتاه يشرفته است، در تحقق اهداف بلندمدت، ميانپيشرفته از غيرپ
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