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  1رضا کریمی

  2محسنی تبریزي لیرضاع
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١٢/٨/١٣٩٥: تاریخ دریافت مقالھ  
٢٠/٨/١٣٩٥:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                   

  

یکی از موضوعات مهمی است که در حوزه هاي مختلف علوم اجتماعی و سیاسی به آن توجه خاص  ،مشارکت

، قش مهمی در تصمیم گیري هاي سیاسـی ن ،امروزه جوانان به عنوا ن یک گروه تاثیرگذار در مشارکت .می شود

 سی تبیین جامعه شناختی مشارکت جوانان،بنابراین، این پژوهش با هدف برر. اجتماعی و فرهنگی  جامعه دارند

متغیرهـاي   به منظور دست یـابی بـه ایـن هـدف از بـین عوامـل و      . ها صورت گرفته است علل، صور و چالش

انگی اجتمـاعی، بـی تفـاوتی    گوناگونی که در مشارکت جوانان تاثیر گذار است، متغیرهاي اعتماد اجتماعی، بیگ

. به عنوان متغیرهاي مستقل انتخاب شده است اجتماعی -یگاه اقتصاديو پا ، میزان استفاده از رسانه هااجتماعی

 ملـوین سـیمن، لیپسـت، پارسـونز،  گیـدنز،      هاي این پژوهش، بر مبناي نظریات مبانی نظري متغیرها و پارامتر

  .زتومکا و اینگلهارت تدوین شده است

جامعه آمـاري  . قابلیت اعتماد و اعتبار است ، پیمایشی و ابزار گردآوري داده ها، پرسش نامه دارايروش تحقیق

نفر اسـت کـه بـا     390حجم نمونه . می باشد 1394گانه تهران درسال  22سال مناطق  29-18پژوهش، جوانان 

روش اصلی در . استفاده از فرمول کوکران و به شیوه نمونه گیري خوشه اي چند مرحله اي به دست آمده است

  .یل مسیر استتحلیل داده ها، رگرسیون و تحل

عتماد اجتماعی،  بیگانگی اجتمـاعی، رسـانه   میان صور مشارکت و متغیرهاي ا  ،همچنین بر اساس نتایج تحقیق

امـا بـین    ،ردو جنسیت رابطه معنادار وجـود دا  ، بی تفاوتی اجتماعی و پایگاه اقتصادي و اجتماعی هاي جمعی

از میـان ایـن متغیرهـا، اعتمـاد     . به چشـم نمـی خـورد    يبا مشارکت و صور آن رابطه معنادار متغیر وضع تاهل
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 )اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادي و روانی( صور مشارکت اراي قوي ترین رابطه با متغیر وابستهداجتماعی 

 حمطر يمتغیرها که ستا آن از حاکی ه،متغیر چند نگرسیور از همدآ ستد از به نتایج ستارا همین در. اســـــت

 ،"مشـارکت اجتمـاعی  " تغییرات متغیر وابسته دــصدر 35 انزـمی به )مستقل يمتغیرها(  تحقیق  نـیا در هشد

مشارکت " وابسته درصد تغییرات متغیر 32، به میزان"مشارکت سیاسی"درصد تغییرات متغیر وابسته 41به میزان

د تغییـرات متغیـر   درص 25به میزان  و "مشارکت اقتصادي" درصد تغییرات متغیر وابسته 28، به میزان "فرهنگی

  .را تبیین می کنند "مشارکت روانی"وابسته

،  میزان استفاده از رسانه هـا  بی تفاوتی اجتماعی مشارکت، اعتماد اجتماعی، بیگانگی اجتماعی، :گان کلیديواژ

  اجتماعی -پایگاه اقتصادي و
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  مقدمه

اي حیات بشري در طول تاریخ از اهمیت ویژه ترین ارکان ادامهمشارکت و همکاري به عنوان یکی از مهم

آورد تا در سرنوشت خود و چگونگی محقق شدن این مهم این امکان را براي افراد فراهم می. برخوردار است

باید با این پیش فرض همراه گردد که  اما بحث از مشارکت می. تصمیمات حیاتی، نظارت کنند و اثرگذار باشند

هاي مختلفی همراه بوده است و با دگرگونی ول سالیان پشت سرگذاشته شدهدر ط مفهوم مشارکت ،سو از یک

شناختی آن، تنها در قالب جوامع  برخوردار از شهروندي تحقق مفهوم مشارکت به معناي جامعه ،از سویی دیگر

گیري یمدخالت مستقیم افراد در تصم"جوامعی که مشارکت را  ؛بع آن نهادهاي مدنی شکل خواهد گرفتتو به 

ي کوچک و دور از دسترس و اغلب گروه هاهاي هاي افراد از گزند تصمیمدانند تا حقوق و آزادياجتماعی می

توان روند درگیر ساختن مردم در مشارکت را می ،تراما در دیدي وسیع). 1373آشوري، ("ناشناس در امان بماند

    دانست که در حقوق عمومی و اسناد  تعیین سرنوشت خود و احساس مسئولیت نسبت به این سرنوشت

  :المللی در پنج حوزه مطرح شده استبین

  .مشارکت سیاسی که عنصر اساسی در ساختار جامعه در ارتباط با توزیع قدرت است) الف 

مشارکت اقتصادي که متضمن مداخله مستقیم افراد در مدیریت کار و فعالیت خود و نیز تقسیم منافع ) ب 

  . حاصل از آن است

هاي اطراف ها را براي مداخلۀ جوانان در اجتماعات و محلهمشارکت اجتماعی که طیف وسیعی از فعالیت)ج

نتی و مدرن در اشکال مختلف همبستگی در بر پذیري در خانواده سخود و همچنین شرکت در فرآیند جامعه

  . گیردمی

هاي مراکز ي هنرمندان و دوستداران هنر و نیز فعالیتگروه هامشارکت فرهنگی که این نوع مشارکت در ) د

    هایی براي ترویج شناسایی مشارکت اجتماعی جوانان در خلق اشکال جدید هنر وفرهنگی به عنوان راه

  ).16: 1382شیانی، (کندود پیدا میي فرهنگی نمارزش ها

مشارکت روانی  که در چهارچوب همدلی و همبستگی اجتماعی موجبات انسجام اجتماعی و مشارکت ) ه 

  .دنبال دارد ه بیشتر را ب
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شود که هرچه قلمرو، یافتگی جوامع قلمداد میمیزان مشارکت به عنوان یکی از سطوح توسعه ،همچنین 

گیري اعضاي جامعه، نظارت و کنترل تر باشد، نشانگر توان تصمیممشارکت شهروندان گستردهفراگیري و تنوع 

از آنجا که هدف از این پژوهش بررسی علل، صور  .بر سرنوشت اجتماعی خود و تحقق معناي شهروندي است

حوزة موانع مشارکت اجتماعی جوانان و ارائه راهکارهایی جهت افزایش این وجه از مشارکت است،  و

در ساختار جمیعیتی را جوانان به عنوان قشري که بیشترین فراوانی . مشارکت اجتماعی مورد توجه قرار دارد

گردند، از نقش و برندة مسائل اجتماعی در جامعه نیز محسوب میاند و پیشکشور به خود اختصاص داده

هاي ارادي جتماعی به آن دسته از فعالیتمشارکت ا"چرا که با استناد به تعریف،  ،اي برخوردارنداهمیت ویژه

و به صورت  می کنندها اعضاي یک جامعه در امور محله، شهر و روستا شرکت داللت دارد که از طریق آن

).  1375: 1387محسنی تبریزي، ("مستقیم یا غیرمستقیم در شکل دادن به حیات اجتماعی مشارکت دارند

مشارکت جوانان در نهادهایی مثل محل تحصیل، " ،آمارهاي موجودبراساس اطالعات موجود و با استناد به 

نهادهاي سازندگی، نهادهاي فرهنگی، نهادهاي نظامی و انتظامی و نهادهاي سیاسی بسیار اندك است و کامالً 

و آنان را به حضور  نمایدهاي مشارکت اجتماعی جوانان را فراهم سازد که جامعه نتوانسته است زمینهآشکار می

هاي اجتماعی منتسب به خود و نهادهاي بدین جهت بسیاري از جوانان به حوزه. جتماعی موثر دعوت کندا

شان مبتنی بر ارتباط چهره به نهادهایی که ارتباطات درونی ؛)گروه دوستان(اند کوچک اجتماعی رانده شده

  ).190: 1382مشکینی، ("چهره است

     که در پی مشارکت است که  جهت آشکار می گرددضرورت بررسی موانع مشارکت اجتماعی از این 

هاي گذاريهدفمی شود، جوانان نهادینه  بخصوصپذیري و سازگاري اجتماعی در نهان اعضاي جامعه جامعه

گیري التر که شکلگردد و دست یابی به هدفی واجمعی و کار گروهی در سایۀ نهادهاي مدنی فعال محقق می

هاي سیاسی و اجتماعی را ها و نظرات در حوزهساختارهاي کارآمد جهت بیان و انعکاس درست و دقیق دیدگاه

هاي گیري زمینهعدم شکل يآنیم تا علل، صور و چالش هابراز این جهت در این پژوهش  .در پی دارد

  .ش این نوع مشارکت را بیان نماییمت افزایو در وهلۀ دوم راهکارهایی اجرایی جه نیممشارکت را مشخص ک
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  پژوهش تجربی پیشینه

گیري اعتماد اجتماعی مرتبط بر شکل -بررسی عوامل فرهنگی"عنوان  بادر پژوهشی ) 1388(قریشی و صداقت 

. اندسال به باالي شهر تبریز را مورد پیمایش قرار داده 18نفر از شهروندان  395 "اجتماعی شهروندان تبریز

دهد که بین متغیرهاي سطح شهروندي، نگرش دینی، مشارکت اجتماعی، پایگاه هاي این تحقیق نشان مییافته

شغل با اعتماد اجتماعی رابطه  جنسیت، وضعیت تاهل، تحصیالت، سن و اجتماعی، فقر فرهنگی، - اقتصادي

  . معناداري وجود دارد

 ،اوالً :است یافته دست متعددي نتایج به "اداري هاي سازمان در بیگانگی "عنوان با تحقیقی در) 1380(قدیمی

 و تحرك شغلی با اجتماعی بیگانگی ،ثانیاً؛ دانست همسنگ و مترادف بی قدرتی با می توان را اجتماعی بیگانگی

 افزایش میزان بیگانگی چند هر ،یعنی -است معکوس آن جهت که دارد نیرومندي شدت به رابطه شغلی، يارتقا

 در صمیمانه تري روابط در چه افراد هر ،ثالثاً ؛یابد می کاهش شغلی تحرك و ارتقا به میل میزان همان به یابد

 بین ،عبارتی به .برخوردارند بیگانگی کمتري از میزان ،باشند داشته رابطه یکدیگر با رسمی غیر گروه هاي قالب

 .دارد وجود معکوس رابطه بیگانگی میزان و غیررسمی يگروه ها قالب در صمیمانه روابط داشتن

 آن  بررسی بی تفاوتی و نوعدوستی در جامعه شهري ایران و عوامل موثر بربه ) 1386(کالنتري و همکاران

نتایج حاصل از . مقایسه اي و طی دو مرحله انجام شده است - این پژوهش به روش پیمایش علی. ندپرداخته ا

درصد از شهروندان نوعدوست و  3/75 ،حالت هاي اضطراري در مواجهه با ،اوال :این پژوهش نشان می دهد

گروه نوعدوست در مقایسه با گروه بی تفاوت داراي همدلی بیش تر، مسولیت  ،ثانیاً ؛ندا درصد بی تفاوت 7/24

یافته هاي این پژوهش با توجه به نتایج مطالعات . پاداش مادي کم تر است -پذیري بیش تر و تحلیل هزینه 

بحث قرار گرفته و نشان داده شده که با افزایش همدلی، افزایش مسوولیت پذیري و کاهش تحلیل  پیشین مورد

  .هزینه پاداش مادي در بین شهروندان می توان نوعدوستی را افزایش و بی تفاوتی را کاهش داد

. داده اند انجامدر مورد بی تفاوتی اجتماعی در شهر تهران  یپژوهش )1390(صداقتی فرد  و  محسنی تبریزي

و تحصیالت از صفات زمینه اي تفاوت وجود دارد و بین تمامی  میان متغیرهاي قومیت، شغل یافته ها نشان داد

، اعتماد اجتماعی، اثربخشی اجتماعی، رضایت اجتماعی، )آنومی(بی هنجاري  - متغیرهاي مستقل اصلی

ا بی تفاوتی اجتماعی رابطه معنی داري ب -و التزام مدنی پاداش - محرومیت نسبی، فردگرایی، تحلیل هزینه
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اوتی تف بی در تغییرات درصد 40  در نتایج حاصل از تحلیل چندگانه، مشخص شد که حدود. وجود دارد

آمده در این مطالعه،  به دستبر اساس یافته هاي . اجتماعی به وسیله مجموع پنج متغیر مستقل قابل تبیین است

میزانی باالتر از حد متوسط وجود دارد و  بهاجتماعی در شهروندان تهرانی  می توان استنتاج کرد که بی تفاوتی

و محرومیت  گرایی، بی هنجاري، رضایت اجتماعیسطح آن به ترتیب با نوسانات پنج متغیر التزام مدنی، فرد

  .نسبی تغییر می کند

اجتماعی جوانان در شهر تهران به مطالعه جامعه شناختی گونه هاي بیگانگی در تحقیقی  )1392(ساري و وثوقی

رایج ترین گونه بیگانگی در میان جوانان  ،بی هنجاري ج حاصل از این پژوهش نشان می دهدنتای .ندپرداخته ا

بی معنایی در رتبه دوم، از خود بیزاري در رتبه سوم، انزواي اجتماعی در رتبه چهارم و بی  ،است و پس از آن

پدیده بیگانگی اجتماعی در بین دختران و پسران جوان وضعیت  ،همچنین. قدرتی در رتبه آخر قرار دارند

  .یکسانی را داراست

بررسی میزان بیگانگی اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز و عوامل مرتبط به  )1390(رسولی و بنی فاطمه

دار بین متغیرهاي اعتماد نتیجه حاصل از آزمون فرضیه ها نشان دهنده وجود رابطه معنی  .پرداخته اند با آن

رضایت اجتماعی به عنوان متغیرهاي مستقل و بیگانگی اجتماعی به عنوان متغیر وابسته تحقیق  و اجتماعی

نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره تحقیق نشان می دهد که در نمونه تحصیالت  ،بعالوه. است

  .رهاي مستقل پژوهش تبیین می شوددرصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغی 53تکمیلی 

این  شیوه .پرداختند مشارکت اجتماعی و عوامل اجتماعی موثر بر آن به بررسی) 1388(نوروزي و بختیاري 

هدف از انجام این . شهرستان خدابنده است ساله 60تا  30نفر از ساکنان  400 پیمایشی با حجم نمونه ،پژوهش

ساله ساکن شهرستان خدابنده و نیز بررسی  60تا  30سیاسی افراد  - عیسنجش میزان مشارکت اجتما ،پژوهش

متغیر مستقل در این پژوهش سن، جنسیت، طبقه . بوده است انسیاسی آن -عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی

تعلیم و  اجتماعی، اعتماد، ساختار خانواده، - نگري، بیگانگی سیاسی - گرایی، آیندهاجتماعی، محل سکونت، عام

-تقدیرگرایی بوده که تاثیر این عوامل بر متغیر وابسته یعنی مشارکت اجتماعی هاي گروهی وربیت، رسانهت

گرایی، تقدیرگرایی و آینده هاي پژوهش نشان داده است که بین میزان عامیافته. سیاسی سنجیده شده است

سیاسی، میزان  - میزان بیگانگی اجتماعی اما بین ،نگري افراد و میزان مشارکت آنها ارتباط معناداري وجود ندارد

هاي گروهی و طبقه اجتماعی گري تربیتی، میزان استفاده از رسانهاقناع اعتماد، میزان تعلق اجتماعی، میزان شیوه
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سیاسی و  - بیگانگی اجتماعی البته رابطه. سیاسی افراد ارتباط معناداري وجود دارد- با مشارکت اجتماعی

همچنین . یابدمشارکت کاهش می ،سیاسی - به این معنا که با افزایش بیگانگی اجتماعیمشارکت معکوس است؛ 

  .سیاسی دارد -بینی مشارکت اجتماعیتري را در پیشتعلق اجتماعی وزن مهم ،بر اساس تحلیل رگرسیونی

 قرار مطالعه مونتانا مورد ایالت در زندان کارکنان میان در را اجتماعی انزواي و بی قدرتی بیگانگی، )1986( پاول

 فقط ها فرضیه از مورد 4 و رسید تایید به کارکنان کلیه در آنها از مورد که سه کرد ارائه را فرضیه 13 محقق .داد

 میزان که داد نشان محقق این مطالعات نتایج .شدند رد فرضیه ها بقیه و شد کارکنان مشاهده از گروهی در

 و ناامیدي که اي گونه به ؛است سابقه با کارکنان از بیشتر کمتر، سابقه با و ترجوان  میان کارکنان در بیگانگی

  .می شد دیده بسیار در آنها شغل شان و زندان از فضاي یاس

سرمایه : تبیین مشارکت سیاسی در اروپاي شرقی ـ مرکزي"عنوان  بادر مقاله خود ) 2003(ناتالیا لتکی 

هاي اقتصادي ـ  تالش نمود تا تاثیر اعتماد اجتماعی، ویژگی "کمونیستیاجتماعی، دموکراسی و جوامع مابعد 

 سیاسی، عضویت حزبی، هواداري حزبی وهاي  شرکت در بحث(بر انواع مشارکت سیاسی  را ...اجتماعی و 

دهد که از جمله می توان  تحلیل رگرسیونی در این پژهش نتایج با ارزشی را نشان می. بررسی نماید) هیي دأر

و  هیي دأهاي سیاسی، هواداري احزاب، ر معنادار بودن تاثیر اعتماد اجتماعی بر متغیرهاي شرکت در بحثبه 

  .معنادار نبودن تاثیر آن بر متغیر عضویت در احزاب سیاسی اشاره کرد

پرداخت و با توجه به کاهش عالقۀ افراد  "بررسی رابطۀ میان مشارکت سیاسی و بی تفاوتی"به  )1992( گنس

  . مهم در این کشور معرفی کرده است پیگیري مسائل سیاسی جامعۀ خود، بی تفاوتی را به عنوان مسئله ايبه 

 اعتراض سیاسی ازاي به ما را 1985 سال هلند در تفاوتی اجتماعی بی افزایش نیز )1991(شیپرز  و اسنیپنبرگ ون

 تبیین را براي الگویی دلیل، همین به و اند خورده ضربه رکود اقتصادي از شدت به که اند دانسته طبقاتی عظیم

  .کردند طراحی هلند 1980 دهۀ اواسط در طبقات پایین افراد میان در سیاسی تفاوتی بی

محقق مسئلۀ بی تفاوتی عمومی را به عنوان مانعی   ،در پژوهش دیگري که در کشور عربستان سعودي انجام شد

  ). 2001المیزجاجی،(قرار داد  ییندر جهت برنامه هاي توسعۀ این کشور مورد تحلیل وتب

     گوناگون متغیرهاي اثر و مؤثر عوامل ،"شهر پکن مردم سیاسی تفاوتی بی سنجش" عنوان در پژوهشی با

– حزبی وابستگی و شغلی -اجتماعی اثربخشی، موقعیت احساس اجتماعی، رضایت مانند و مستقل اي زمینه
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 میان دار معنی رابطۀ وجود از حاکی حاصله نتایج  .قرار گرفت بررسی مورد سیاسی تفاوتی بی روي سیاسی بر

  .)1990چن و زانگ،(این متغیرها بوده است

  چارچوب نظري و مفهومی پژوهش 

  تالکوت پارسونزتئوري 

آن را با استفاده از نظریه  یمتوان می ،اجتماعی را نوعی کنش توسط افراد جامعه در نظر بگیریماگر مشارکت 

 از که عملی هر که است معتقد پارسونز خرد، سطح در کنش تحلیل در. کنش پارسونز مورد بررسی قرار دهیم

 نیازي زیستی به پاسخ جهت در کنشی هر یعنی اورگانیستی، خصلت :دارد عمده خصلت سه زند سر می انسان

 کنشی هر یعنی خصلت فرهنگی، و ؛ است فرد شخصیت تأثیر تحت کنشی هر یعنی شخصیتی، خصلت است؛

 گرایش سه داراي که - را رفتاري پارسونز ارگانیسم. است جامعه فرهنگ تأثیر تحت و دارد فرهنگی  صبغه

 انسان که اي است وسیله ،اورگانیسم  .داند می کنش نخستین منشأ -است شناختی یا ادراکی و ارزیابی هنجاري،

 نظر به .است محیط با انسان تطابق عوامل کردن فراهم آن کارکرد و کند پیدا می ارتباط محیط با آن  وسیله به

و  فرهنگ با برخورد در اورگانیسم این شود، می متولد فرهنگی نظام یک در انسان نوزاد که دلیل آن به پارسونز،

 میان در طریق زندگی از(کند  می درونی ها را آن فرهنگی، نظام هنجارهاي وها  ارزش باورها،  مجموعه پذیرش

 هاي فایده  درباره ها و ارزش باورها یادگیري ، آموزشی هاي ه و گر در تحصیالت کسب خانواده، اعضاي

 نظامی هنجارها، و ها ارزش شدن با درونی و) مفاهیم دست این از و همکاري، و اجتماعی امور در مشارکت

 از نه انسان دیگر گرفت، شکل شخصیتی نظام وقتی .است یابی هدف آن کارکرد که گیرد می شکل شخصیتی

  )1377،168:روشه.(شود می مسلط ارگانیسم بر شخصیت و کند می پیروي خود شخصیت از بلکه اورگانیسم،

-ارگانیک  محیط گذارند؛ اثرمی برکنش نیز غاییي ارزش ها و فیزیکی محیط عنصر دو پارسونز،  عقیده به 

  منطقه و محله خانواده، هر در موجود نظیر امکانات(کند  می فراهم فرد براي را محیطی فیزیکی، تسهیالت

 مانع عنوان به آن نبودن و امکانات این وجود از ارزیابی نهادهاي مشارکتی، و سازمان ها وجود مثل زندگی،

 بین در) فرد فعالیت با شرایط بهبود و آینده به امید نظیر(است  آینده بر ناظر نمادي نیز ارزش غایی و) مشارکت

 به باال از را آن و دارد بر کنش تري بیش کنترل است، باالتر آن اطالعات میزان که عنصري مطرح شده، عناصر

ارزش  نهایت درو شخصیتی نظام رفتاري، اورگانیسم طبیعی، محیط اساس، این بر. دهد می قرار توجه مورد پایین
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 آزاد خود کنش در انسان پارسونز، نظر از  .دارند را انرژي ترین و بیش اطالعات کاملترین ترتیب، به غایی،ي ها

 ساختاري شرایط تحت گر کنش و نیست مطلق آزاد ولی است، اختیاري و ارادي حدي گرچه تا نیز کنش و است

 این نتیجه و کند می ومشروط مقید را انسان کنش کالن، سطح شرایط و عوامل بنابراین، کند؛ می عمل در جامعه

 کنش با تواند می است، فرهنگی و اجتماعی، شرایط اقتصادي، به مقید خود اعمال در چند هر انسان که است

  )1387یزدان پناه به نقل از کرایب،ریتزر،توسلی،.(دهد تغییر را ساختارها این خود

 هاي وانگیزه  گیرند شکل می شدن اجتماعی فرآیند طی که داند می نیازي تمایالتی را رفتار هر منشأ پارسونز"

 روابط در کند می  وادار را گران کنش است که تمایالتی نیازي، تمایالت این از دسته یک  .سازند می را کنش

 را شخص که اي است ه شد ذهن  ملکه يارزش ها دیگر،  و دسته بروند عشق و تأیید دنبال به شان اجتماعی

هاي  کسب پاداش به تمایل بنابراین،). 170:1377روشه،("کند رعایت را فرهنگی معیارهاي گوناگون کند می وادار

 .اند کنش منشأ دیگر سوي از ،اجتماعی و فرهنگیي ارزش ها رعایت به تمایل و سو، یک از معنوي و مادي

 متغیرهاي عنوان زیر کنش اند، ساختی شرایط  ه سازند عمل، در که را اجتماعی و فرهنگیي ارزش هاپارسونز 

 از یکی باید گر کنش که است دو گونه اي گونه از  یک انتخاب متغیر، از وي منظور و کند می دسته بندي الگویی

 زمان در گر کنش  وسیله به کهارزشی هاي  گیري جهت و ترکیب الگوها پارسونز، نظر از .کند انتخاب را دو آن

نظام  مسلطي ارزش ها و جامعه بنیادین ساختار کارکرد  نتیجه زیادي  اندازه تا آید، دست می به شدن اجتماعی

 اجتماع، سیاست، مانند اقتصاد، کالن سطح ساختاري عوامل از یک هر وي، نظر از بنابراین است؛ اجتماعی

 سوي از .است کنش  کننده مشروط متغیرهاي الگویی، ترکیب بر تأثیرگذاري روش به توسعه، سطح وفرهنگ 

 ساختاري شرایط  تغییردهنده و گذارد می تأثیر جامعه ساختار بر طور متقابل به نیز کنش که است معتقد او دیگر،

و  عام اجتماع و ها ارزش گیري شکل اجتماعی، نظام انسجام و پذیري تفکیک جهت تغییرات در این. است

 افراد پارسونز،  نظریه اساس بر ).62:1377ریتزر،(گیرد می صورت محیط با جامعه تطابق ظرفیت و توان افزایش

و داراي احساس   آینده به امیدوار و خردگرایی گرایی، فعال عامگرایی، :چون هایی ویژگی داراي جو مشارکت

ي غیر دولتی، سازمان هاتوان در عضویت در  که نمود آن را می هستندن آمسئولیت نسبت به جامعه و افراد 

 . مشاهده نمود.... هاي علمی و فرهنگی و خیریه، انجمن

  لیپست تئوري



10 
 

کوشد براساس متغیرهاي اجتماعی پدیده مشارکت از دیگر نظریه پردازان نوسازي نیز در مدل خود می ،لیپست

مدل لیپست بر آن است که پدیده . هاي اجتماعی تبیین کندي مختلف را در پویشگروه هایا عدم مشارکت 

ي مختلف اجتماعی را براساس چندین عامل کلی اجتماعی در گروه هاشرکت یا عدم شرکت اقشار و 

ها، سندیکاهاي کارگري، شوراهاي محلی و نظایر آن تبیین فرایندهاي سیاسی و اجتماعی نظیر انتخابات، انجمن

...) آلمان، سوئد، آمریکا، نروژ، فنالند و (ي شرکت در انتخابات میان کشورهاي مختلف وي با تبیین الگو. کند

بیند و معتقد است در کلیه این کشورها میزان مشارکت این الگو را در کشورهاي مذکور کم و بیش یکسان می

د میانسال و نیز افراد ن، شهرنشینان، افراي تحصیلکرده، متأهالگروه هادر فرایندهاي اجتماعی در میان مردان، 

:  1386غفاري و نیازي، (، احزاب، سندیکاها و شوراها بیشتر استسازمان هاداراي منزلت و همچنین اعضاي 

54 .(  

  تئوري زتومکا

را مطرح می کند و معتقد  "رورت اجتماعی فرهنگ اعتمادض" تئوري ، در بحث اعتماد اجتماعی) 1999(زتومکا

. شروع می گردداست که ظهور فرهنگ اعتماد با مقداري از فرهنگ اعتماد فطري و ذاتی یعنی سنت اعتمادیابی 

شامل همبستگی هنجاري، ثبات و نظم اجتماعی، شفافیت، انس و آشنایی  - اري واقعیشرایط ساخت ،پس از آن

احتمال تجارب مثبت و با ارزش اعتماد و نیز برآورد و یا  -و در نهایت پاسخگویی یا فقدان هر یک از آنها

این شرایط بسته به استعداد کنشگران، فرصت هاي . نقض شروط اعتماد را افزایش و یا کاهش می دهند

 1386زتومکا، .(ساختاري را براي پذیرش و یا نادیده گرفتن آسان تر مخاطره اعتماد فراهم و یا مانع می گردند

ت اجتماعی که به عنوان پیامدهاي جمعی نشانگان هاي شخصیتی اعتمادپذیري و یا شک و تردید خلقیا) 236:

که براي اعضاي گوناگون جامعه به صورت مختلفی ظاهر می شوند، می توانند موجب ترغیب و یا سد راه 

گوناگون در  که به عنوان مجموعه اي از منابع سرمایه جمعی ،به همین ترتیب. ردندتبلور فرهنگ اعتماد گ

تصاحب اعضاي جامعه ظاهر می شوند، در صورتی که به اندازه کافی غنی باشد، امنیت بیمه و گزینه هاي 

که در نتیجه  عجز و ناتوانی را به بار می آوردپشتیبان را فراهم می کند و در صورت فقر سرمایه جمعی، ناامنی، 

اعتماد اجتماعی پایین در یک  ،به نظر زتومکا .د شودمی تواند محرك و یا مانع ظهور اعتماد و فرهنگ اعتما

  .و میزان بیگانگی اجتماعی را افزایش می دهد می شودجامعه منجر به انزوا و دوري اعضاي جامعه از همدیگر 

  تئوري گیدنز
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ماد به مفهوم اعتماد تنها به معناي اعت. جوامع امروزي براي پیشرفت نیازمند مفهوم اعتماد هستند ،از نظر گیدنز

به  ؛و نهادهاي بزرگتر، از جمله نظام هاي تخصصی می گردد سازمان هابلکه شامل  ،یک شخص خاص نیست

به شیرازه زمان و  ،اعتماد. طوري که این گونه روابط در گذشته بدین وسعت و گستردگی وجود نداشته است

اعتماد به : نظریه پردازانی مانند گیدنز، همچنین بین دو نوع اعتماد تمایز قایل می شوند. مکان مربوط می شود

در برگیرنده آگاهی از مخاطره و فرد مورد  ،اعتماد انتزاعی. افراد خاص و اعتماد به افراد یا نظام هاي انتزاعی

می تواند به راحتی در مورد میزان ارزش اعتماد به افراد خاص قضاوت  لذا در حالی که کنشگر. اعتماد است

کند، بر اساس اطالعات مربوط به تاریخچه آن فرد، انگیزه ها و شایستگی هاي او می تواند درباره میزان ارزش 

 ،نظر گیدنز از) 104: 1380شارع پور، .(اعتماد نسبت به دیگران تعمیم یافته نیز داراي ایده ها و باورهایی باشد

 ،در فرهنگ هاي سنتی. استاعتماد شیوه ضروري و اجتناب ناپذیر زندگی اجتماعی و از مولفه هاي مدرنیته 

چهار زمینه محلی شامل خویشاوندي، اجتماع محلی، سنت و کیهان شناسی مذهبی یا دین در ارتباط با اعتماد 

سنتی، اهمیت خود را در جوامع صنعتی و جدید از  منابع اصلی اعتماد در جوامع ،طبق نظر گیدنز. غالب هستند

براي . گیدنز ارتباط ناب را منوط به اعتماد متقابل می داند که رابطه اي نزدیک با صمیمیت دارد. دست داده اند

قابل  ،ایجاد اعتماد، شخص باید هم به دیگري اعتماد کند و هم خودش دست کم در محدوده رابطه مورد نظر

، بلکه در تضاد با مدرن و دوره مدرن نه تنها متفاوتیدنز اعتماد را در جوامع دوره پیش از گ. اعتماد باشد

     به عبارت دیگر، می توان براي فرهنگ هر یک از این جوامع، از محیط هاي اعتماد و . یکدیگر می داند

خوردار بوده که این امر در دوره پیش از مدرن، اعتماد محلی از اهمیت زیادي بر. محیط هاي مخاطره یاد کرد

در جوامع مدرن، اعتماد بین مردم . زمینه عمومی و جهت گیري کلی اعتماد را در این جوامع نشان می دهد

کاهش یافته و زمینه عمومی و جهت گیري کلی اعتماد در آن مبتنی بر روابط اعتماد نظام هاي انتزاعی و 

: 1384گیدنز، (دگی یا بی ریشگی در دنیاي مدرن هستندتخصصی است که از نظر گیدنز داراي ویژگی از جاکن

120 .(  

  کالوس اوفهتئوري 

از نظر کالوس اوفه می توان با استدالل سه مرحله اي، عالقه به اعتماد و دیگر پدیده هاي مرتبط با آن را مورد 

 ،ثانیاً. باز تولید می شودنظم اجتماعی جامعه مدرن از طریق سه ابزار پول، قدرت و دانش  ،اوالً. بررسی قرار داد

آرمان نهایی این سه ابزار ایجاد هماهنگی است که اعتماد نمونه بسیار خوبی از منابع فرهنگی و اخالقی است 
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که سرچشمه  -با استفاده از اعتماد ،ثالثاً. که شیوه غیر رسمی ایجاد هماهنگی اجتماعی را امکان پذیر می سازد

یفیت نظم و کارایی استفاده از ابزار قدرت، پول و دانش را به شدت می توان ک -همکاري اجتماعی است

افزایش اعتماد، بهره وري سازمان هاي خدماتی و تولیدي و مشروعیت  ).204- 205: 1385اوفه، (افزایش داد

فقدان اعتماد بر گذار سریع و موفقیت آمیز به حکومت غیر اقتدارگرا و تحکیم . حکومت ها را افزایش می دهد

اعتماد اجتماعی را می توان از حوزه ها و جنبه هاي مختلف . ام لیبرال دموکرات تاثیر بسیار نامطلوبی داردنظ

چهار حوزه به دست می آید که روابط اعتماد در  4عموديو  3افقی 2نخبه، 1از ترکیب دوگانه توده. بررسی کرد

  .آن چهار حوزه خود را نشان می دهد

  سیمن تئوري ملوین 

 انواع و صور آلیناسیون، تیپولوژي نمودن مشخص و بیگانگی از مفهومی تعریفی ارائه ضمن کوشیده سیمن

 کاربرد صور ترین متداول و ترین رایج از وي نظر به که تمیز قابل نوع در شش را گونه بیگانه رفتار تظاهرات

  .دهد می نشان ،است روانشناسی و شناسی جامعه ادبیات در واژه مفهومی

 خویش بی تاثیري عمل قبال در فرد سوي از متصوره انتظار یا و احتمال از است عبارت :بی قدرتی احساس .1

 اساس بر که به هدفی را وي و نبوده انتظار مورد نتایج تعیین و تحقق به قادر او رفتار که باور این تصور یا و

 آن دیگر صور از بیش ،از بیگانگی مفهوم این که است معتقد سیمن .نیست رهنمون گردیده تجهیز او کنش آن

  .دارد کاربرد معاصر ادبیات در

 با را انفصال تامه اي و وابستگی و تعلق عدم فرد آن در که است فکري واقعیتی : اجتماع انزواي احساس .2

 به نسبت باور نازلی و اعتقاد داراي همچنین فرد حالت این در .می کند احساس جامعه مرسوم يارزش ها

 است ارزشمند و جامعه معتبر نظر از که آنچه هر با و است اجتماعی پاداش سیستم و ارزش گذاري مکانیسم

 سازگاري قابلیت فقدان به مفهوم سیمن نظر از اجتماعی انزواي احساس .نمی بیند همسو و عقیده هم را خود

  .است فرهنگی از استانداردهاي فرد فکري انفکاك چنین بلکه یست،ن خویش اجتماعی زمینه با فرد

                                                           
1 Mass 
2 Elite 
3  Horizontal 
4 Vertical 
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 ذهنی و وضعیتی فکري ،بی قدرتی احساس چون بی هنجاري احساس سیمن عقیده به :بی هنجاري احساس .3

 را فرد هاي کنش که تنها می دارد متصور و مفروض خود بر مفرطی حد به را احتمال این فرد آن در که است

  .نیست جامعه تأیید مورد که می سازد نزدیک هدف حوزه هاي به

 خود و عقیده باور در فرد که است مشهود زمانی سیمن نظر به بیگانگی از شکل این :بی معنایی احساس .4

 عقیده در تصمیم گیري ها .باشد داشته اعتقاد چه به که نمی تواند یعنی است، ابهام و تردید و شک دچار

پیش  و تخمین در وي ،عبارتی به .دهد تطبیق نمی تواند خویش جامعه در موجود استانداردهاي با را خود

  .روست دشواري روبه با خود رفتار نتایج و عواقب برآورد نیز و دیگران رفتار دقیق نسبتا بینی

      و آتی انتظار مورد هاي پاداش اساس بر را رفتاري هر درجه و میزان سیمن : خویشتن از تنفر احساس .5

 کار امري به نسبت بلکه ،نیست نهفته عمل خود در منحصراً پاداش است معتقد مارکس چون و می بیند

 تولیدي خاص روابط در مشاغل و حرف از بسیاري در انسان صنعتی دنیاي در ،سیمن نظر به .خارجی است

 کار می کند او .نیست رهنمون انتظار مورد تعالی و هدف به دیگر را فرد تولید و کار درآن که می شود واقع

 از و زوال آن، نتیجه. گردد متمتع خویش کار نتایج از و باشد واقف خود کار واقعی ارزش به که آن بدون

 الزم فرصت و شانساز فرد  ،وضعیتی چنین در .است تولید در خود نفی آغاز و کار واقعی مفهوم رفتن دست

 نوعی احساس در و نیست ، برخوردارسازدمی  خرسند و راضی را او که محصولی تولید و خلق جهت

  ).67، 1370محسنی تبریزي، (است گرفتار تولید اجتماعی روابط از انزجار

از نظر سیمن احساسی است که طی آن فرد نسبت به باورها و اهدافی که در یک جامعه خاص : تنفرفرهنگی .6

آنچه که نزد سایر مردم مهم و  ،به عبارتی. ارزشمند و داراي پاداش اجتماعی می باشد، اعتقاد نازلی دارد

  .، بی ارزش یا داراي ارزش کمتري می باشدینظر فرد داراي چنین احساس در ،باارزش می باشد

  مانوئل کاستلزتئوري 

به بعد است، چرا که به تدریج  1990شبکه اینترنت ستون فقرات ارتباطات جهانی از دهه  ،به اعتقاد کاستلز

بلکه انتشار اینترنت  ،ختم نشدهمسأله بدین جا البته، . بیشتر شبکه هاي اجتماعی را به یکدیگر پیوند خواهد داد

 و شبکه هاي ارتباطیِ کامپیوتري به تدریج فرهنگ کاربران شبکه و حتی الگوهاي ارتباطی آینده را نیز شکل 

بر ساخته شدن هویت افراد  - که محصول اصلی اینترنت است -جامعه شبکه اي ،از نظر کاستلز .می دهد
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وي، فرآیند جهانی شدن و به دنبالِ آن جامعه شبکه اي با تولید و رشد به نظر ). 1385کاستلز، (موثرخواهد افتاد 

بدین صورت که  ؛آگاهی در مردم منجر به تضعیف مسائلی چون دولت ملی و هویت ملیِ مرتبط با آن می شود

در داخل کشورها،  - ي قومی و مذهبیهویت هاهمانند  - ي خاص گرایانه هویت هابا برجسته شدن بسیاري 

   .لت و نقش آن در تعریف هویت ملی به چالش کشیده خواهد شدسلطه دو

  یورگن هابرماستئوري 

جامعه اطالعاتی و جهانی شدن رسانه اي را در قالب حوزه عمومی و همگانی مورد توجه قرار داده  ،هابرماس

حوزه . او اینترنت را محیطی می داند که یک حوزه و فضاي عمومی را در جامعه فراهم کرده است. است

عرصه اي است که در آن حضور افراد در مباحثات باز و علنی و کنش ارتباطی از طریق بیان  ،عمومی هابرماس

   این حوزه فقط در جامعه هاي باز و مردم ساالر شکوفا ) 65:  1382آذرنگ، . (و گفت و گو تحقق می یابد

آزادانه انجام شده و افراد می توانند  تبه صورمی شود، قدرت در آن دخالتی ندارد و در این فضا گفتگوها 

شبکه ارتباطیِ اینترنتی مدت هاست  ،در نگاه هابرماس. مسائل مورد عالقه و حتی خصوصیِ خود را مطرح کنند

فقط یک حوزه عمومی مجازي طرح شده و هر چند به نظر بعضی ها، که به عنوان یِک حوزه عمومی جدید م

ي انسان هادر تمام  ،به زعم هابرماس) 37: 1382آذرنگ، (ال رشد استولی با این حال به شدت در ح ،است

رد با دیگران صمیمانه وارد نیازهاي اساسی و اصیل وجود دارد و این نیازها زمانی که ف مجموعه اي ازآزاد 

ي مختلف، چت روم سایت هاایمیل، وبالگ، (در محیط هاي تعاملی اینترنتی . کشف خواهد شد ،شود گفتگو

افراد معموال  ،در این محیط ها. به خوبی تحقق می یابد "شرایط آرمانی مورد نظر هابرماس"در واقع  ...)و

راحت تر می توانند نیازهاي خود را مطرح کنند و این طرح کردن نیازها باعث شکل گیري یک فضاي گفتگو و 

ابراز می کنند و از یکدیگر تاثیر کاربران در آن فضا به گفتگو می پردازند، احساسات خود را . مباحثه می شود

  )  126: 1383زنجانی زاده، . (می پذیرند
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  پژوهشی ممدل مفهو

 مشارکت صور مدل مفهومی :1شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

   وهشژپفرضیه هاي 

  .و صور مشارکت آنها رابطه وجود دارد بین بیگانگی اجتماعی جوانان :فرضیه اول

  .و صور مشارکت آنها رابطه وجود دارد بین بی تفاوتی جوانان :فرضیه دوم

  .و صور مشارکت  آنها رابطه وجود دارد بین اعتماد اجتماعی جوانان :سوم فرضیه

  .مشارکت آنها رابطه وجود داردصورو  اجتماعی جوانان - بین پایگاه اقتصادي :فرضیه چهارم

  .و صور مشارکت آنها رابطه وجود دارد بین میزان استفاده جوانان از رسانه ها :فرضیه پنجم

  .رابطه وجود داردو صور مشارکت  ) تاهل جنس و(ي زمینه ايیرهابین متغ :فرضیه ششم

 صور

  مشارکت

  

بیگانگی 

  اجتماعی

پایگاه 

  - اقتصادي
  اجتماعی

  

تفاوتی بی

  اجتماعی

  

  اعتماد اجتماعی
میزان استفاده 

  هارسانه از
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  شناسی پژوهشروش 

     توصیفی و همبستگی  ،تحقیق از نوع کاربردي، از لحاظ شیوه تجزیه و تحلیل داده هااین از لحاظ هدف، 

در جامعه آماري مورد مطالعه و ) متغیر وابسته( مشارکتشناخت و توصیف وضعیت  ،می باشد و هدف آن

، اعتماد و انگی اجتماعی، بی تفاوتی اجتماعیبیگفردي و مولفه هاي  –ابطه آن با ویژگی هاي اجتماعیتعیین ر

پیمایش و (و میدانی) کتابخانه اي(گردآوري داده ها از دو روش اسنادي براي. می باشد) متغیر مستقل( رسانه ها

ارچوب نظري تحقیق، مطالعات انجام جهت تدوین جامع چ ،در روش اسنادي. استفاده شده است) مصاحبه

بررسی شده است و پس از ارزیابی  مشارکت و صور آنگرفته قبلی و نظریه هاي جامعه شناسی در تحلیل 

تحقیقات و نظریه هاي مرتبط با موضوع از یک طرف و شناخت وضعیت فعلی جامعه، تدوین شاخص ها و 

  .متغیرهاي تحقیق انجام گرفته است

  چگونگی اندازه گیري متغیرها و لی مفاهیم تعریف نظري و عم

   مشارکت

مشارکت به معنی سهمی در چیزي یافتن و یا از از آن سود بردن و یا در گروهی شرکت ":تعریف مفهومی) الف

مشارکت یک حرکت آگاهانه، فعال، آزاد و  ).257: 1367بیرو ، ( "جستن و بنابراین با آن همکاري داشتن است

بر این اساس، تعاریف جدید مشارکت از . است که براي پیشبرد امور جامعه ضروري استآوري  مسئولیت

هاي توسعه و از عملی صرفاً منفعالنه به کنشی فعال و  نوعی رابطه همکاري به بنیادي اساسی براي برنامه

  . )2 :1381شجاعی، ( "گاهانه تغییر کرده استآ

 ،فرهنگی، اقتصادي و روانی اجتماعی، سیاسی، از پنج بعدتغیر مشارکت براي سنجش م: تعریف عملیاتی) ب

در نظر اي  سواالت محقق ساخته  طراحی و سواالت هر مولفه بر اساس طیف لیکرت به صورت پنج گزینه

  ).8: 1390محسنی تبریزي،(شده است گرفته
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  تعریف عملیاتی صور مشارکت :1جدول

  گویه ها  ابعاد  مفهوم
سطح 

  سنجش

ت
شارک

م
  

  اجتماعی

  )ي صنفی ، باشگاه ها و غیره گروه ها( ها  تمایل به عضو شدن در انجمن

  ترتیبی

 ....مثل سمن ها، هالل احمر، بهزیستی و یدهایاهمکاري با نه

مانند کار در موسسات خیریه درمانی، مالی و اجتماعی و (کت در کارهاي خیر و عام المنفعهشر

 ...)خیریه ومددکاري و یا احداث بناهاي 

وقوع حادثه غیر مترقبه  میزان تمایل شما در مشارکت و کمک به مردم و دولت در صورت

 ... )سیل، زلزله و(فراگیر 

 مانند مدارس، دانشگاه( ورزشی  هاي علمی، فرهنگی و شما در فعالیت مشارکتبه میزان تمایل 

 )اسالمیاداره ارشاد ها، کانون هاي هنر، کتابخانه ها و 

 ...هاي دانشجویی ومیزان تمایل به کاندیدا و یا عضو شدن در شوراها، خوابگاه

 میزان تمایل شما به شرکت در شوراي محل سکونت

  سیاسی

  در انتخابات مختلف سراسري که شرایط حضور را در آن داشته باشم، شرکت می کنم

  ترتیبی

  پیگیري می کنماطالعات و اخبار سیاسی کشور را 

در بحث هاي سیاسی که در محیط خانواده و بیرون از خانواده مانند محیط کار و اماکن عمومی  

  شرکت می کنم ،گیرد وغیره  شکل می

هاي ذیربط در دانشگاه و مدنی که از طریق تشکل –هاي اجتماعیو همایش هاشرکت در برنامه

  شودکشور برگزار می

  دیگران به شرکت در انتخاباتتشویق 

  شهر و نامزد شدن براي نمایندگی مجلس شوراي اسالمی

  تبلیغ انتخاباتی به نفع کاندیدا هاي مورد عالقه خود در انتخابات سراسري

  عضویت در یکی از نهادهاي سیاسی 

لف مثل به طرق مختهاي دولتی ن و دستگاهارائه نظرات انتقادي یا اسالمی خود به مسئوال

  ...، نوشتن مقاله ونوشتن نامه، مراجعه حضوري

  اقتصادي

  همکاري و کار با موسسات دولتی 

  همکاري و کار با موسسات غیر دولتی  ترتیبی

  ) NGOs(مشارکت جوانان در سازمان هاي خودیاري
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  بی تفاوتی اجتماعی

بی تفاوتی اجتماعی وضعیتی معرفی شد که طی آن، افراد به واسطه عدم اتصال  :تعریف مفهومی) الف

اعتنایی  عالقگی و بی ، با بی)همنوعان، نهادها و ساختارهاي اجتماعی(جامعه با ) کنشی(و عینی) شناختی(ذهنی

هاي دگرخواهانه و  هاي اجتماعی، فعالیت هاي پیرامون از انجام مشارکت اجتماعی سیاسی، مسئولیت به واقعیت

ه طی آن وضعیتی است ک ،یعنی بی تفاوتی اجتماعی؛ کنند درگیري فعال و مدنی در مسائل اجتماعی پرهیز می

اعتنایی  و شرایط موجود و آینده دچار بی ، اوضاع اجتماعی، سیاسی و فرهنگیافراد در جامعه نسبت به همنوعان

  .شوند عالقگی می و بی

بی هدفی، بی اعتمادي، قدرت  بی تفاوتی اجتماعی از چهار عامل براي سنجش متغیر: تعریف عملیاتی) ب

و سواالت هر  طراحیمحقق ساخته  به صورتکه سواالت استفاده شد تصمیم گیري و مسئولیت پذیري سیاسی 

  ).8: 1390محسنی تبریزي،(شده است در نظر گرفتهاي  مولفه بر اساس طیف لیکرت به صورت پنج گزینه

  همکاري با شرکت هاي دانش بنیان در جهت تقویت توان اقتصادي کشور

  فرهنگی

کانون هنرهاي تجسمی، گردشگري، موسیقی، (و کانون هاي فرهنگی سازمان هاتا چه اندازه در 

  عضویت دارید) نشریات و غیره فیلم، شعر،

  ترتیبی

 )نمایشگاه کتاب، خوشنویسی، طراحی، نقاشی و غیره(بازدید از نمایشگاه هاي فرهنگی

 شرکت در سمینارها و گردهمایی فرهنگی

 فعالیت در زمینه هاي روزنامه، قصه نویسی، رادیو، تلویزیون و غیره

شرکت درنماز جماعت، اعیاد و عزاداري، (شرکت در مراسم و مناسبت هاي مذهبی محلی و ملی

 ....)و عاشورا

  روانی

با محاسبه سود و زیان ناشی از مشارکت و با در نظر گرفتن منافع خود پاي صندوق  اغلبافراد 

  راي می روند

  ترتیبی
  .قرار می دهم و راجع به مسائل فکر می کنم مسئوالنگاهی اوقات خود را جاي 

عدم اعتماد به نفس جوانان باعث شده که آنان در مسائل سیاسی جامعه شرکت نکنند و آن را 

  خارخ از توانمندي هاي خود بدانند

  شما تا چه اندازه خود را به لحاظ تاثیرگذاري بر تصمیم گیري هاي سیاسی موثرمی دانید
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  بیگانگی اجتماعی

 خودشبا  بشر ارتباط و ها وابستگی و ها گره خوردگی که است چیزي ،اجتماعی بیگانگی: تعریف مفهومی) الف

بیگانگی . نماید می فسخ و یا بریده و مفقود گم، است، آفریدهرا  او که کسی و اجتماعی دیگران، نهادهاي و

کنند نظام اجتماعی که در آن زندگی می کنند  لتی براي افراد که احساس میااجنماعی عبارت است از ح

جدایی و تعلق نداشتن آنان نسبت به به طوري که باعث  ؛خردکننده و مغایر با برخی نیازمندي هایشان است

محسنی (و حتی گاه تالش می کند که این نظام اجتماعی و ضوابط حاکم بر آن را نفی کنند شودجامعه می 

  ).1373،65تبریزي،

احساس بی قدرتی، احساس (براي سنجش مفهوم بیگانگی اجتماعی از شش بعد یا مولفه: تعریف عملیاتی) ب

  .استفاده شده است) خود و تنفر فرهنگی ایی، انزواي اجتماعی، تنفر ازبی هنجاري، احساس بی معن

  اعتماد اجتماعی

بر انتظارات و تعهدهاي اکتسابی و تایید شده به لحاظ دارد اعتماد اجتماعی داللت : تعریف مفهومی) الف

و نهادهاي مربوط به زندگی اجتماعی شان دارند و قرین  سازمان هاکه افراد نسبت به یکدیگر و نسبت به  اجتماعی

داند که  عامل احساس امنیت وجودي می اعتماد را ،گیدنز آنتونی  ).9، 1380ازکیا،(با روابط متقابل تعمیم یافته است

لب خطرهاي احتمالی قوت ق هوایی آکنده از حال و ها و در بحران ها در نقل و انتقال موجود انسانی منفرد را در

  ).63: 1378گیدنز،(می بخشد

اعتماد بین شخصی، اعتماد تعمیم یافته یا ( براي سنجش اعتماد اجتماعی از سه مولفه: تعریف عملیاتی) ب

استفاده شده است و سواالت هر مولفه بر اساس ) اعتماد  به غریبه ها، اعتماد به نهادها یا سازمان هاي دولتی

  .ري شده استطیف پنج گزینه اي لیکرت اندازه گی

  رسانه هاي جمعی

 مجالت، هاي ارتباط مانند روزنامه ها، شکل :از عبارت اندهاي جمعی یا گروهی  رسانه :تعریف مفهومی) الف

 )805: 1376گیدنز، .  (رادیو یا تلویزیون که به منظور رساندن پیام به پیام گیرندگان انبوه طرح ریزي شده اند

شود که انتقال پیام سمعی،  به مجموعه وسایل غیرشخصی اطالق می  1ارتباط جمعیهاي جمعی یا وسایل  رسانه

ارتباط  ،شاخص این وسایل. شوند بصري و یا هر دو را به سوي مردمی بسیار و در مناطق دور دست موجب می

                                                           
1 mass communication 
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ایجاد  هاي همگانی، وسایل و ابزاري هستند که بین جمع و جمع، یا فرد و جمع بدین سان رسانه. با جمع است

مجموع فنون، ابزار و وسایلی را "هاي جمعی  رسانه ،به نظر بیرو). 428-29، 1370ساروخانی، (کنند  ارتباط می

ه شماري بسیار از افراد و به اي در یک زمان ب هاي ارتباط حسی و یا اندیشه رساند که از توانایی انتقال پیام می

  ). 218: 1366بیرو، ( "در فواصل زیاد برخوردار باشد خصوص

) مطبوعات(روزنامه و مجالت  ،سنجش متغیر وسایل ارتباط جمعی در این تحقیق معیار: تعریف عملیاتی) ب

میزان استفاده باشند که  ماهواره و اینترنت می ،تلویزیون ایران، رایوهاي خارجی، تلویزیون خارجی ،رادیو ایران

  .باشد میاي با پنج گزینه  از آنها شامل شش متغیر با سطح سنجش رتبه

  اجتماعی -پایگاه اقتصادي

وضع یا اعتبار اجتماعی است که  .جایی است که هر کس در ساخت اجتماعی اشغال می کند"پایگاه اقتصادي، 

وضع یا . حیات می گذارد، تفویض می دارند پا بهمعاصران فرد به او به طور عینی در بطن جامعه اي که در آن 

مرتبتی است که شخص به طور ذهنی حفظ می کند یا سعی در نگهداري از آن در نظر دیگران 

به عبارت دیگر، طبقه اجتماعی به مجموعه افرادي گفته می شود که از لحاظ شغل،  ).380-1:1375بیرو،("دارد

  .درآمد و ثروت در موقعیت مشابهی باشند

میزان  نظور سنجش این متغیر، شاخصی براساس منطقه محل سکونت، میزان درآمد خانواده، مرتبه شغلی وبه م

اجتماعی جامعه  - تحصیالت والدین پاسخگو ساخته شد که جایگاه خانواده پاسخگویان را در ساختار اقتصادي

  .نشان می دهد

  

  اعتبار و روایی ابزار اندازه گیري

 به ییمحتوا اعتبار. است شده استفاده ییمحتوا اعتبار از پرسشنامه، سواالت اعتبار برآورد جهت پژوهش نیا در

 در ،بیترت نیبد. باشد یم داوران به مراجعه قیطر از پژوهش يها معرف ای ها شاخص اعتبار ییشناسا یمعن

 که اند دهیرس جهینت نیا به حوزه نیا خبرگان نظر و موضوع اتیادب یبررس قیطر از پژوهشگران حاضر پژوهش

 نیهمچن. هستند مطالعه مورد میمفاه ییمعنا حوزه معرف ،پرسشنامه التادرسو شده گنجانده هاي شاخص

 تعداد که صورت نیا به ؛گرفت قرار آزمون شیپ مورد پرسشنامه سنجش، ابزار ییایپا از نانیاطم حصول يبرا

 نرم در و يکدگذار مذکور يها پرسشنامه سپس. نمودند لیتکم را شده میتنظ پرسشنامه انیپاسخگو از نفر 60
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 آمده دست به جینتا اساس نیا بر .دیگرد یابیارز کرونباخ يآلفا لهیوس به ها آن ییایپا و شدند وارد SPSS افزار

    با ها داده  .باشد یم پرسشنامه اعتماد تیقابل و ییایپا دهنده نشان که بود درصد 70 از شیب موارد غالب در

ها از رگرسیون  براي تحلیل داده وپردازش قرار گرفت  مورد یاستنباط و یفیتوص سطح دو در spss افزار نرم

  .استفاده شد تحلیل مسیرچند متغیره و 

  استراتژي نمونه گیري و تعیین حجم نمونهجامعه و نمونه آماري، 

می در شهر تهران بزرگ  ساکنسال  29-18 جامعه آماري تحقیق حاضر شامل مجموعه جوانان گروه سنی

از این ). 1390سرشماري عمومی نفوس و مسکن (نفر است  2219653برابر  1390که براساس آمار سال  باشند

نمونه گیري این پژوهش در چند مرحله انجام گرفته  .نفر مرد هستند 1131557نفر زن و   1088096  ،تعداد

سپس . فرهنگی و اقتصادي به چند طبقه تقسیم شد بر اساس ویژگی هاي جمعیتی،تهران  ابتدا شهر .است

نمونه طبقه ها انتخاب گردید و در نهایت در هر کدام از طبقات با روش  متناسب با جمعیت هر طبقه، تعداد

براي برآورد حجم نمونه از فرمول . نمونه گیري خوشه اي و تصادفی ساده به تکمیل پرسشنامه مبادرت گردید

افزایش پیدا  390که براي اطمینان بیشتر به بودنفر  384نمونه آماري در این پژوهش شامل . کوکران استفاده شد

  :روش تعیین حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به صورت زیر بوده است. کرد

 

 

) d( سطح احتمال مورد نظر ،در نتیجه .در نظر گرفته شد 95/0که در آن حد مطلوب اطمینان در این پژوهش 

براي تعیین واریانس،  از . است 96/1برابر با )  t( ضریب اطمینانیا  متغیر در توزیع طبیعی ةازو اند 05/0برابر با 

به گویی به سواالت یک تحقیق وقتی  ترین نمونه الزم براي پاسخبزرگبه بیان دیگر، . گردیدبرآورد استفاده پیش

در این صورت، اشتباه . باشد 5/0برابر ) p( احتمال دارا بودن صفت یا قرار گرفتن در نمونه آید کهمی دست

  ). 124: 1384سرایی، (گیرد ترین مقدار را به خود میاستاندارد کم

  روش و تجزیه وتحلیل داده ها

و به تناسب سئواالت و  شد تجزیه و تحلیل داده ها در چند مرحله و با استفاده از نرم افزار اس پی اس انجام

در بخش آمار توصیفی با توجه به سطوح سنجش  .فرضیات تحقیق از روش توصیفی یا تبیینی استفاده گردید
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زمانی که  - و براي ایجاد مفاهیم مورد نظر بهره گیري شدمتغیرها، از آماره هاي میانگین و انحراف استاندارد 

از طریق استاندارد سازي امکان جمع آوري آنها  -متفاوت بودندسطوح سنجش گویه ها و سئواالت با هم 

در تحلیل دو متغیري نیز بنا به سطح سنجش متغیرها از آزمون هاي مقایسه میانگین ها، تحلیل  .فراهم آمد

به منظور انجام تحلیل چند متغیري و مشخص کردن سهم هر یک از . و آزمون پیرسون استفاده گردید واریانس

تحلیل مسیر نیز براي تعیین  .لیل رگرسیون چند متغیري انجام شددر تبیین تغییرات متغیر وابسته، تحمتغیرها 

  .گرفته شدمستقیم و غیر مستقیم متغیرها بکار  اثرات

 هاي پژوهش هاي توصیفی متغیر یافته

 شاخص مشارکت

فرهنگی، اقتصادي و  اجتماعی، سیاسی، مشارکت جوانان است که در پنج بعد ،متغیر وابسته پژوهش حاضر

گویه هاي . طراحی و بر اساس مقیاس طیف لیکرت مورد سنجش قرار گرفت محقق ساخته یروانی سواالت

نشان         طراحی شده مثبت و منفی بعد از این که هم مسیر شدند، با همدیگر تشکیل شاخص مشارکت را 

ست و میانگین پایین تر بیانگر میزان مشارکت پایین در جامعه رکت باالاالتر بیانگر میزان مشامیانگین ب .می دهند

  .مورد مطالعه است

می باشد و مولفه مشارکت سیاسی بیشترین  3میانگین همه عوامل نزدیک به بر اساس یافته هاي پژوهش، 

رتبه دوم و مشارکت در   47/3 در بین پنج مولفه داراست و مولفه مشارکت اجتماعی با مقدار) 51/3(میانگین را 

در مرتبه چهارم و مولفه مشارکت  93/2در مرتبه سوم و مشارکت روانی با میانگین  17/3فرهنگی با مقدار 

 . داراي کمترین مقدار میانگین می باشد 73/2اقتصادي با مقدار

 شاخص بیگانگی اجتماعی

احساس بی قدرتی، احساس بی هنجاري، احساس ( براي سنجش مفهوم بیگانگی اجتماعی از شش بعد یا مولفه

استفاده شد و سواالت هر مولفه بر اساس طیف ) بی معنایی، انزواي اجتماعی، تنفر ازخود و تنفر فرهنگی

  .گردیدلیکرت طراحی 

می باشد و مولفه احساس بی معنایی بیشترین  3میانگین همه عوامل کمتر از بر اساس یافته هاي پژوهش، 

داراي کمترین مقدار  )3/2(در بین شش مولفه داراست و مولفه احساس بی قدرتی با مقدار) 30/3( میانگین را
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بود که با توجه به حداقل و  )7/2( در کل میانگین بیگانگی اجتماعی در جامعه مورد مطالعه. میانگین می باشد

نان تقریبا در حد متوسط رو به نشان می دهد که میزان بیگانگی در بین جوا - 5و  1به ترتیب  -حداکثر نمره 

  .پایین می باشد

 شاخص بی تفاوتی اجتماعی

بی هدفی، بی اعتمادي، قدرت تصمیم گیري و مسئولیت  بی تفاوتی اجتماعی از چهار عامل براي سنجش متغیر

و سواالت هر مولفه بر اساس طیف لیکرت به صورت پنج استفاده شد سواالت محقق ساخته  باپذیري سیاسی 

  .گردیداي طراحی  نهگزی
  

می باشد و مولفه بی اعتمادي بیشترین میانگین را  3از  میانگین همه عوامل کمتربر اساس یافته هاي پژوهش، 

در . داراي کمترین مقدار میانگین می باشد 78/2در بین چهار مولفه داراست و مولفه بی هدفی با مقدار ) 29/3(

و  1به ترتیب  -که با توجه به حداقل و حداکثر نمره بود 93/2میانگین بی تفاوتی در جامعه مورد مطالعه  ،کل

 .نشان می دهد که میزان بی تفاوتی در بین جوانان تقریبا در حد متوسط می باشد  - 5

 شاخص اعتماد اجتماعی

سواالت با اعتماد نهادي  ماد تعمیم یافته واد بین فردي، اعتاعتم متغیر اعتماد اجتماعی از سه عاملبراي سنجش 

  .گردیداي طراحی  و سواالت هر مولفه بر اساس طیف لیکرت به صورت پنج گزینه استفاده شدمحقق ساخته 

می باشد و مولفه اعتماد بین فردي بیشترین میانگین  3از  میانگین همه عوامل باالتربر اساس یافته هاي پژوهش، 

. داراي کمترین مقدار میانگین می باشد 98/2 مولفه داراست و مولفه اعتماد نهادي با مقداردر بین سه ) 43/3(را 

به  -بود که با توجه به حداقل و حداکثر نمره  21/3میانگین اعتماد اجتماعی در جامعه مورد مطالعه  ،در کل

 .ط رو به باال می باشدنشان می دهد که میزان اعتماد در بین جوانان تقریبا در حد متوس  - 5و  1ترتیب 

   شاخص میزان استفاده از رسانه ها

میزان و نحوه مشارکت آنان، میزان استفاده  ه،نتیج در یکی از عوامل موثر در دانش و اطالعات و نگرش افراد و

هاي داخلی شامل  ستفاده از انواع رسانهدر این تحقیق سعی شد میزان ا. هاي جمعی است از انواع رسانه

هاي خارجی شامل رادیو، ماهواره و اینترنت مورد  ستفاده از انواع رسانهو میزان ا رادیو و تلویزیون مطبوعات،

براي سنجش متغیر میزان . تا بتوان آثار احتمالی آنها را در مشارکت جوانان بررسی کرد پرسش واقع شود
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بر اساس طیف لیکرت طراحی شده سواالت محقق ساخته  از خارجی داخلی واستفاده از رسانه ها از دو جنبه 

   .استفاده گردیداي  به صورت پنج گزینه

 ،اگر به طور نسبی هم به میزان رسانه داخلی و خارجی جوانان تهرانی نگاه کنیمبر اساس یافته هاي پژوهش، 

. کننددرصد به میزان متوسط  استفاده می  7/34درصد آنان از رسانه هاي داخلی و خارجی به میزان کم و  7/35

 و داردپایین و متوسط قرار  در سطحرسانه هاي داخلی و خارجی از آنان استفاده درصد  4/60 ،بدین ترتیب

ها  مجموع این داده. نماینددرصد آنان از رسانه هاي داخلی و خارجی به میزان باال استفاده می  6/29فقط حدود 

میزان  ،در کل .از رسانه هاي داخلی  و خارجی دارد یدر حد متوسط رو به  پایین جوانان تهران نشان از استفاده

که نشان می دهد میزان است  87/2در جامعه مورد مطالعه ) داخلی و خارجی(استفاده از رسانه هاي اجتماعی

دلیل پایین  -استفاده از رسانه هاي خارجی و داخلی در بین جوانان تقریبا در حد متوسط روبه پایین می باشد

  .استفاده کمتر از رسانه هاي خارجی در بین جوانان می باشدبودن میانگین، 

  ي تحقیقآزمون فرضیه ها

 نشان دهنده نتایج آزمون همبستگی بین متغیر هاي مستقل تحقیق با متغیر وابسته صور مشارکت زیرجدول 

که داده هاي جدول نشان می دهد با توجه همانطور . می باشد) اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادي و روانی(

به سطح معناداري گزارش شده، بین تمامی متغیرهاي مستقل تحقیق با صور مشارکت رابطه معناداري وجود 

  .به تفکیک آمده است زیرسطح معناداري و ضرایب همبستگی هر یک از متغیرها در جدول  .دارد

  آنان مشارکت صورو  بیگانگی اجتماعی جوانان بین پیرسون ضریب همبستگی :2جدول 

  سطح معناداري ویب اضر  مستقلمتغیر

  صور مشارکت

مشارکت 

  اجتماعی

مشارکت 

  فرهنگی

مشارکت 

  سیاسی

مشارکت 

  اقتصادي

مشارکت 

  روانی

بیگانگی 

  اجتماعی

  -292/0  -203/0  -309/0  315/0  -336/0  پیرسونضریب همبستگی 

  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  سطح معناداري

  390  390  390  390  390  تعداد 

  تایید  تایید  تایید  تایید  تایید  نتیجه آزمون

بی تفاوتی 

 اجتماعی

  -275/0  -193/0  -239/0  -215/0  -234/0  پیرسونضریب همبستگی 

  000/0  020/0  000/0  000/0  000/0  سطح معناداري

  390  390  390  390  390  تعداد

  تایید  تایید  تایید  تایید  تایید  نتیجه آزمون
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اعتماد 

  اجتماعی

  237/0  214/0  254/0  287/0  321/0  پیرسونضریب همبستگی 

  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  سطح معناداري

  390  390  390  390  390  تعداد 

  تایید  تایید  تایید  تایید  تایید  نتیجه آزمون

رسانه 

 اجتماعی

  211/0  187/0  302/0  231/0  247/0  پیرسونضریب همبستگی 

  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  سطح معناداري

  390  390  390  390  390  تعداد 

  تایید  تایید  تایید  تایید  تایید  نتیجه آزمون

پایگاه 

 -اقتصادي

 اجتماعی

  211/0  264/0  247/0  229/0  257/0  پیرسونضریب همبستگی 

  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  سطح معناداري

  390  390  390  390  390  تعداد 

  تایید  تایید  تایید  تایید  تایید  نتیجه آزمون

  

به منظور بررسی  .شدمستقل استفاده  tبراي بررسی میزان مشارکت جوانان بر حسب جنسیت از آزمون آماري 

گردید که آزمون  مشارکت و ابعاد آن با جنسیت پاسخگویان از آزمون مقایسه میانگین ها استفاده رابطه صور

زنان و ( نتایج این آزمون نشان می دهد که میان جنسیت. ستسب براي بررسی تفاوت میانگین هاآماري منا

صور مشارکت در هر دو  ،بنابراین. مشارکت و پنج بعد آن تفاوت معنادار آماري وجود دارد با صور) مردان

  .بیشتر از زنان بوده است و میانگین مردان مورد مطالعه یکسان نیست) رد و زنم(جنس

   .شدمستقل استفاده  tمشارکت جوانان بر حسب وضعیت تاهل از آزمون آماري صور  براي بررسی میزان 

: برابر است با براي صور مشارکت به ترتیب آمده  به دستنشان می دهد که سطح معناداري  یافته هاي پژوهش

بین صور مشارکت  ، دنمی باش 05/0د بیش از اعداکه این  آنجاز ا.  097/0 و 231/0،  087/0،  214/0، 124/0

مشارکت جوانان در دو بین صور  به این معنی که تفاوت معناداري ؛تاهل رابطه معنادار وجود ندارد و وضعیت

رد ) فرضیه پژوهش( 1Hتایید و فرضیه  H0فرضیه ، به عبارت دیگر. به چشم نمی خوردگروه مجرد و متاهل 

   .می شود

  آزمون رگرسیون چندگانه

براي تبیین روابط چندگانه بین متغیرها و نیز آزمون مدل نظري تحقیق با استفاده از داده هاي جمع آوري شده و 

از آن جا که متغیر وابسته . از مدل تحلیلی رگرسیون چندگانه استفاده شد ،مقیاس اندازه گیري این داده ها

کت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادي و روانی مورد سنجش قرار تحقیق در قالب پنج متغیر میزان مشار

  .از پنج معادله رگرسیونی تنظیم شده می پردازیم هبه بررسی نتایج حاصل ،گرفته است
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  روابط چندگانه متغیرهاي مستقل با متغیر میزان مشارکت اجتماعی- 1

مستقل متغیرهاي  با متغیر وابسته  به عنوان در جدول زیر نتایج معادله رگرسیونی متغیر میزان مشارکت اجتماعی

، بی تفاوتی اجتماعی و پایگاه اقتصادي و اجتماعی ارائه عتماد اجتماعی،  بیگانگی اجتماعی، رسانه هاي جمعیا

  .شده است

  اجتماعی نتایج آزمون تحلیل رگرسیون براي عوامل موثر بر مشارکت-: 3جدول

  استانداردانحراف   تعدیل شده R 2R  R  مدل

1  599/0  359/0  302/0  30255/1  

  عنوان متغیر
  ضرایب استاندارد  ضرایب غیر استاندارد

  سطح معناداري Tمقدار
B  اشتباه استاندارد  Beta 

Constant(  097/2 355/1  -  548/11(عدد ثابت   000/0  

  بیگانگی اجتماعی
-

520/0  
138/0  278/0-  76/3-  000/0  

  بی تفاوتی اجتماعی
-

335/0  
130/0  215/0-  58/2-  012/0  

  000/0  69/5  490/0  109/0  623/0 اعتماد اجتماعی

  000/0  42/3  217/0  149/0  457/0  رسانه هاي جمعی

45/2  185/0  012/0  029/0  اجتماعی -پایگاه اقتصادي  015/0  

  

و سطح معناداري آن نشان می دهد که معادله رگرسیون معادله  Fن نتایج معادله رگرسیون با توجه به میزا

رابطه معناداري را در سطح  ،متغیرهاي مستقل وارد شده در مدل. درصد می باشد 99معناداري در سطح اطمینان 

میزان همبستگی چندگانه متغیرهاي مستقل با متغیر وابسته تحقیق که مشارکت . درصد نشان می دهد 95اطمینان 

درصد از واریانس متغیر  35یعنی  ؛درصد است 35درصد و ضریب تعیین برابر با  60اعی است برابر با اجتم

از میان متغیرهایی که رابطه معنادار با متغیر . وابسته از طریق متغیرهاي مستقل وارد شده در مدل تبیین می شود

 -پایگاه اقتصادي بیشترین تاثیر مربوط به متغیر اعتماد اجتماعی و کمترین تاثیر مربوط به متغیر ،وابسته دارند

  .است  اجتماعی
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  روابط چندگانه متغیرهاي مستقل با متغیر میزان مشارکت سیاسی - 2

اعتماد اجتماعی،  در جدول زیر نتایج معادله رگرسیونی که متغیر مشارکت اجتماعی متغیر وابسته آن و متغیرهاي 

اجتماعی متغیرهاي مستقل آن  -، بی تفاوتی اجتماعی و پایگاه اقتصاديماعی، رسانه هاي جمعیبیگانگی اجت

  .در زیر آورده شده است ،هستند

  نتایج آزمون تحلیل رگرسیون براي عوامل موثر بر مشارکت سیاسی-:4جدول

  انحراف استاندارد  تعدیل شده R 2R  R  مدل

1  642/0  412/0  364/0  2143/1  

  عنوان متغیر
  ضرایب استاندارد  ضرایب غیر استاندارد

  سطح معناداري Tمقدار
B  اشتباه استاندارد  Beta 

Constant(  134/2(عدد ثابت   12/1  -  14/12  000/0  

-  بیگانگی اجتماعی 564/0  184/0  321/0-  06/3  001/0  

-  بی تفاوتی اجتماعی 425/0  171/0  374/0-  48/2  000/0  

741/0 اعتماد اجتماعی  192/0  521/0  86/3  003/0  

523/0  رسانه هاي جمعی  167/0  365/0  13/3  000/0  

141/0  اجتماعی -پایگاه اقتصادي  110/0  241/0  28/1  002/0  

  

معادله  ،و سطح معناداري آن نشان می دهد که معادله رگرسیون F میزاننتایج معادله رگرسیون با توجه به 

رابطه معناداري را در سطح  ،متغیرهاي مستقل وارد شده در مدل. درصد می باشد 99معناداري در سطح اطمینان 

میزان همبستگی چندگانه متغیرهاي مستقل با متغیر وابسته تحقیق که مشارکت . درصد نشان می دهد 95اطمینان 

درصد از واریانس متغیر  41یعنی  ؛درصد است 41درصد و ضریب تعیین برابر با  64سیاسی است برابر با 

از میان متغیرهایی که رابطه معنادار با متغیر . وابسته از طریق متغیرهاي مستقل وارد شده در مدل تبیین می شود

 -پایگاه اقتصاديبیشترین تاثیر مربوط به متغیر اعتماد اجتماعی و کمترین تاثیر مربوط به متغیر  ،وابسته دارند

  .است اجتماعی 

  روابط چندگانه متغیرهاي مستقل با متغیر میزان مشارکت فرهنگی - 3

عتماد متغیر وابسته آن و متغیرهاي ا ،در جدول زیر نتایج معادله رگرسیونی که متغیر مشارکت اجتماعی

اجتماعی متغیرهاي  -، بی تفاوتی اجتماعی و پایگاه اقتصادياجتماعی،  بیگانگی اجتماعی، رسانه هاي جمعی

  .در زیر آورده شده است ،مستقل آن هستند
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  نتایج آزمون تحلیل رگرسیون براي عوامل موثر بر مشارکت فرهنگی-: 5جدول

  انحراف استاندارد  تعدیل شده R 2R  R  مدل

1  569/0  324/0  287/0  430/1  

  عنوان متغیر
  ضرایب استاندارد  ضرایب غیر استاندارد

  سطح معناداري Tمقدار
B   استاندارداشتباه  Beta 

Constant(  871/1(عدد ثابت   18/1  -  41/9  000/0  

-  بیگانگی اجتماعی 464/0  164/0  284/0-  82/2  021/0  

-325/0  بی تفاوتی اجتماعی  134/0  215/0-  43/2  004/0  

641/0 اعتماد اجتماعی  172/0  365/0  73/3  011/0  

423/0  رسانه هاي جمعی  123/0  349/0  44/3  007/0  

141/0  اجتماعی -پایگاه اقتصادي  098/0  147/0  44/1  014/0  

  

و سطح معناداري آن نشان می دهد که معادله رگرسیون معادله  F میزاننتایج معادله رگرسیون با توجه به 

رابطه معناداري را در سطح  ،متغیرهاي مستقل وارد شده در مدل. درصد می باشد 99معناداري در سطح اطمینان 

میزان همبستگی چندگانه متغیرهاي مستقل با متغیر وابسته تحقیق که مشارکت . درصد نشان می دهد 95اطمینان 

درصد از واریانس متغیر  32یعنی  ؛درصد است 32درصد و ضریب تعیین برابر با  56برابر با  ،فرهنگی است

از میان متغیرهایی که رابطه معنادار با متغیر . در مدل تبیین می شود وابسته از طریق متغیرهاي مستقل وارد شده

 -پایگاه اقتصادي بیشترین تاثیر مربوط به متغیر اعتماد اجتماعی و کمترین تاثیر مربوط به متغیر ،وابسته دارند

  .اجتماعی  است

  

  روابط چندگانه متغیرهاي مستقل با متغیر میزان مشارکت  اقتصادي - 4

عتماد متغیر وابسته آن و متغیرهاي ا ،زیر نتایج معادله رگرسیونی که متغیر مشارکت اجتماعیدر جدول 

متغیرهاي  ،اجتماعی -، بی تفاوتی اجتماعی و پایگاه اقتصادياجتماعی،  بیگانگی اجتماعی، رسانه هاي جمعی

  .در زیر آورده شده است ،مستقل آن هستند
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  براي عوامل موثر بر مشارکت اقتصادي نتایج آزمون تحلیل رگرسیون: 6جدول

  انحراف استاندارد  تعدیل شده R 2R  R  مدل

1  535/0  286/0  212/0  342/1  

  عنوان متغیر
  ضرایب استاندارد  ضرایب غیر استاندارد

 Tمقدار
سطح 

 Beta  اشتباه استاندارد  B  معناداري

Constant(  086/1(عدد ثابت   02/1  -  84/7  000/0  

  اجتماعیبیگانگی 
-
452/0-  

174/0  265/0-  59/2-  040/0  

-247/0  بی تفاوتی اجتماعی  177/0  232/0-  39/1-  000/0  

574/0 اعتماد اجتماعی  147/0  394/0  90/3  031/0  

325/0  رسانه هاي جمعی  179/0  247/0  81/1  012/0  

374/0  اجتماعی -پایگاه اقتصادي  186/0  327/0  01/2  000/0  

  

و سطح معناداري آن نشان می دهد که معادله رگرسیون معادله  F میزاننتایج معادله رگرسیون با توجه به 

رابطه معناداري را در سطح  ،متغیرهاي مستقل وارد شده در مدل. درصد می باشد 99معناداري در سطح اطمینان 

میزان همبستگی چندگانه متغیرهاي مستقل با متغیر وابسته تحقیق که . درصد را نشان می دهد 95اطمینان 

درصد از واریانس  28یعنی  ؛درصد است 28درصد و ضریب تعیین برابر با  53برابر با  ،مشارکت اقتصادي است

از میان متغیرهایی که رابطه معنادار با . شده در مدل تبیین می شود متغیر وابسته از طریق متغیرهاي مستقل وارد

رسانه هاي  بیشترین تاثیر مربوط به متغیر اعتماد اجتماعی و کمترین تاثیر مربوط به متغیر ،متغیر وابسته دارند

  .است جمعی

  روابط چندگانه متغیرهاي مستقل با متغیر میزان مشارکت روانی - 5

عتماد متغیر وابسته آن و متغیرهاي ا ،معادله رگرسیونی که متغیر مشارکت اجتماعیدر جدول زیر نتایج 

اجتماعی متغیرهاي  -، بی تفاوتی اجتماعی و پایگاه اقتصادي، رسانه هاي جمعیاجتماعی،  بیگانگی اجتماعی

  .در زیر آورده شده است ،مستقل آن هستند
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  موثر بر مشارکت روانی نتایج آزمون تحلیل رگرسیون براي عوامل: 7جدول

  انحراف استاندارد  تعدیل شده R 2R  R  مدل

1  535/0  254/0  212/0  342/1  

  عنوان متغیر
  ضرایب استاندارد  ضرایب غیر استاندارد

  سطح معناداري Tمقدار
B  اشتباه استاندارد  Beta 

Constant(  024/1(عدد ثابت   04/1  -  67/6  000/0  

-324/0  بیگانگی اجتماعی  184/0  247/0-  760/1  002/0  

-227/0  بی تفاوتی اجتماعی  162/0  207/0-  401/1  000/0  

454/0 اعتماد اجتماعی  176/0  326/0  56/2  020/0  

315/0  رسانه هاي جمعی  190/0  214/0  66/1  000/0  

132/0  اجتماعی -پایگاه اقتصادي  101/0  217/0  32/1  001/0  

  

و سطح معناداري آن نشان می دهد که معادله رگرسیون معادله  Fنتایج معادله رگرسیون با توجه به میزان 

رابطه معناداري را در سطح  ،متغیرهاي مستقل وارد شده در مدل. درصد می باشد 99معناداري در سطح اطمینان 

مستقل با متغیر وابسته تحقیق که میزان همبستگی چندگانه متغیرهاي . درصد را نشان می دهد 95اطمینان 

درصد از واریانس  35یعنی  ؛درصد است 35درصد و ضریب تعیین برابر با  60مشارکت اقتصادي است برابر با 

از میان متغیرهایی که رابطه معنادار با . متغیر وابسته از طریق متغیرهاي مستقل وارد شده در مدل تبیین می شود

بی تفاوتی  ن تاثیر مربوط به متغیر اعتماد اجتماعی و کمترین تاثیر مربوط به متغیربیشتری ،متغیر وابسته دارند

  .است اجتماعی

  بحث و نتیجه گیري

صورت که در  گرددالزم براي توسعۀ اجتماعی قلمداد می وطاز شر ،مشارکت به عنوان زیربناي پیشرفت جامعه

بنابراین، این پژوهش با هدف بررسی تبیین . شوندمیهاي توسعه با شکست روبه رو و برنامهها طرح  ،آن فقدان

نتایج پژوهش حاکی از آن است . ها صورت گرفته است علل، صور و چالش جامعه شناختی مشارکت جوانان،

درصد  95این فرضیه با . مشارکت جوانان در دو گروه زنان و مردان تفاوت معناداري وجود داردصور بین  که

مشارکت جوانان در دو گروه زنان و مردان تفاوت معناداري وجود صور ین معنی که بین به ا ؛اطمینان تایید شد

، )1382(محسنی ،)1394(دارابی ،)1384(نتایج تحقیقات حسینی .دارد و مردان بیش از زنان مشارکت دارند

انان، مشارکت جو پیراموننیز  )1385(، شرفخانی)1385(، حسینی)1382(، ایسپا)1385(، شفیعی)1371(عفتی
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 صور و جوانان جنسیت بین ، ستــلیپ تاــنظری  دــتأیی ، دربنابراین .همراستا با نتایج این تحقیق می باشد

  .گردیدارتباط معناداري مشاهده ) ، اقتصادي و روانی، فرهنگیسیاسی ،جتماعیا( کترشاـم

مشارکت صور  ، میزان جوانان افزایش یابد بیگانگی اجتماعیچه احساس  هرتحقیق آن بود که ر گدیفرضیه 

بیگانگی هرچه احساس  ،به عبارت دیگر. درصد اطمینان تایید شد 95این فرضیه با . می یابد کاهشآنان 

، )1390(نتایج تحقیقات بنی فاطمه. می یابد کاهشمشارکت آنان  صور، میزان جوانان افزایش یابد اجتماعی

   .رکت جوانان، همراستا با نتایج این تحقیق می باشدمشا موردنیز در  )1394(یاندفوال

 ردوــم انوــت یــم یــسیاس و اعیــجتما هــیزاو دو از را هــجامع هـب سبتـن ادفرا بیگانگی ،یگرد يسو از

 ،قعوا در. ستا گرفته ارقر سیربر ردوـم مـه سیمن و کیمدور ،کسرما تنظریا این مسئله در .قرار داد  هــتوج

 وهرـگ یلهـسو به جامعه و اردند سیاسی قایعو یرـس رـب يتأثیر او عمل کند می سحساا دفر هـک هنگامی

 و منافع حفظ هـب نهمچنا ،جامعه ادفرا عمل یا فعالیت عنو رـه از رـنظ فرـص که دمیشو اداره کوچکی

 ،تیواــیتفــب سساــحا، رـما نـیا دد ورـگ یمـ سیاسی بیگانگی رچاد وي  ،دـندازپر می دخو موقعیت

 طاـتبار زـنی هشوژـپ ینا يیافتهها .را در پی دارد هـجامع یـسیاس راختاـس از درـف یـبیعالقگ و لاــنفعا

 ادفرا سیاسی واعی ــجتما کترشاــم انزــمی اــب اعیــجتما - یــسیاس انگیــبیگ رــمتغی ینــب داریــمعن

  .  تـسا دهنمو تأییدرا  جامعه در

مشارکت  صور ، میزان جوانان افزایش یابد بی تفاوتی اجتماعیهرچه احساس فرضیه دیگر تحقیق آن بود که 

          چقدر احساس هر ،به عبارت دیگر. درصد اطمینان تایید شد 99این فرضیه با . می یابد کاهشآنان نیز 

نتایج تحقیقات بنی . می یابد کاهش زمشارکت آنان نی صور، میزان جوانان افزایش یابد بی تفاوتی اجتماعی

  .همراستا با نتایج این تحقیق می باشد پیرامون مشارکت جواناننیز  )1394(یاندفوال  و) 1390(فاطمه

، جتماعیا( صور مشارکتو  یـجمع طاـتبار سایلو از دهستفاا انزـمی ینـب هـبطرا ،هشوژـپ نـیي اها یافته

 هرچه میزان استفادهیعنی  ؛ده استرــکیید تأ االییـب ستگیـهمب اـب را )و فرهنگیسیاسی  فرهنگی، اقتصادي،

درصد اطمینان  99این فرضیه با . مشارکت آنان نیز افزایش می یابد صور، میزان جوانان از رسانه ها افزایش یابد

مشارکت آنان نیز  صور ، میزانجوانان از رسانه ها افزایش یابد هرچقدر میزان استفاده ،به عبارت دیگر. تایید شد

مشارکت جوانان، همراستا با نتایج  پیراموننیز   )1385(حسینی و )1371(عفتینتایج تحقیقات  .افزایش می یابد

   .این تحقیق می باشد

 کسب که ستهانتینگتون معتقد ا ،هـجامع در اـنهآ کترشاـم رـب ادفرا جتماعیا هــطبق  أثیرــت یــسربر در

 بر دناـنه أثیرـت به فمعطو يها شنگر و ناییاتو سساـحا درـف در دخو نوبه به جتماعیا باالتر منزلت هاي

 دــناتو یــم عوـمجم در هنیذ ملاعو ینا که میکند دیجاا را ومیـعم ياـه هستگاد يها يگیر تصمیم



32 
 

 و االترــب اعیــجتما تـمنزل ،حالت ینا در .باشد جتماعیا فعالیت و تــسیاس در کترشاــم قشوــم

 و اعیـجتما کترمشا قمشو ،میانی ياـمتغیره انوـعن هـب یـسیاس رـنظ از دنبو ؤثرــم و اییــناتو سساــحا

 داراي د،رـف تتحصیال   و ادسو انمیز  ،منزلتی ياــمتغیره ناــمی از و دوــش یــم بسوــمح یـسیاس

  . باشد  کت میرمشا صور بر تأثیر بیشترین

، میزان مشارکت اجتماعی آنان نیز جوانان افزایش یابد اعتماد اجتماعی میزان هرچه بود کهفرضیه ي بعدي این 

تماد اجتماعی جوانان هرچقدر اع ،به عبارت دیگر. درصد اطمینان تایید شد 99این فرضیه با . افزایش می یابد

، )1380(، کلدي)1382(محسنینتایج تحقیقات . ، میزان مشارکت آنان نیز افزایش می یابدافزایش یابد

          مشارکت جوانان، همراستا با نتایج این تحقیقنیز درباره )1385(حسینی و )1382(سپا، ای)1371(عفتی

 نیز متقابل  دعتماا و ستا متقابل دعتماا به طمنو جامعه در باـنتباط ار ،دنزـگی هدـعقی هـب ،همچنین. می باشد

هم خودش و دــکن داــعتما يیگرد به هم باید شخص ، دعتماا دیجاا ايبر. دارد میمیتـص اـب یکیدنز بطهرا

 هرکس بطهرا نـیا دره ـنکآ دنزـگی رـنظ از مهم نکته .دست کم در محدوده رابطه مورد نظر قابل اعتماد باشد

 از را بمطلويها پاسخ نظم بعضیـم روـط به باشد درقا و بشناسد سمیترهـب را يرـیگد صیتـشخ دـبای

 بر ارذـتأثیرگ و ینداـبنی ملاعو از یکی انعنو به دعتماا ،هشوپژ ینا در. کند طستنباا انیگرد راـفتر  و راـگفت

 ،جتماعیا کترمشا ستهـبوا رـمتغی اـب آن دار معنی طتباار و هشد ناختهـش ادفرا سیاسی جتماعیا کترمشا

  .  تـــسا هیدـسر تأیید به، اقتصادي و روانی ، فرهنگیسیاسی

 داريمعنی طاـتبار - نهانتینگتو و لیپست تنظریا تأیید - متغیر تاهل و صور مشارکت افراد بین ،همچنین

   .مشاهده نگردیده است

. بین مشارکت جوانان در دو گروه مجرد و متاهل تفاوت معناداري وجود دارد فرضیه دیگر تحقیق آن بود که

بین مشارکت جوانان در دو گروه مجرد و متاهل  ،به عبارت دیگر. درصد اطمینان رد شد 95این فرضیه با 

 .مشارکت تقریباً یکسانی داشتند ،تفاوت معناداري وجود ندارد و همه پاسخگویان صرف نظر از وضعیت تاهل

. ی یابدم مشارکت آنان نیز افزایشصور ، میزان هرچه سن جوانان افزایش یابددیکر فرضیه تحقیق حاضرآن بود 

مشارکت آنان رابطه صور بین سن جوانان و میزان  ،به عبارت دیگر. اطمینان رد شد درصد 95این فرضیه با 

، )1382(محسنینتایج تحقیقات . معناداري وجود ندارد و همه گروه هاي سنی مشارکت تقریباً یکسانی دارند

انان، مشارکت جو بارهنیز در )1385(شرفخانی و )1385(، حسینی)1382(، ایسپا)1385(، شفیعی)1380(کلدي

  .همراستا با نتایج این تحقیق می باشد

  تحقیق  نـیا در هشد حمطر يمتغیرها که ستا آن از حاکی ه،متغیر چند نگرسیورتحلیل  از همدآ ستد به نتایج

رصد د 41 ، به میزان"مشارکت اجتماعی" تغییرات متغیر وابسته دــصدر 35 انزـمی به )مستقل يمتغیرها(
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، به "مشارکت فرهنگی" وابسته درصد تغییرات متغیر 32 ، به میزان"مشارکت سیاسی" تغییرات متغیر وابسته

 درصد تغییرات متغیر وابسته 25، به میزان "مشارکت اقتصادي" درصد تغییرات متغیر وابسته 28میزان 

موثر درصد از عوامل  59 درصد از عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی و 65 .را تبیین می کنند "مشارکت روانی"

از عوامل موثر بر مشارکت درصد  72درصد از عوامل موثر بر مشارکت فرهنگی،  68 بر مشارکت سیاسی،

د که باید در ندرصد از عوامل موثر بر مشارکت روانی نیز خارج از قلمروي این تحقیق می باش 75 و اقتصادي

    .دنتحقیقات بعدي مورد بررسی قرار گیر
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This study examined the sociological explanation of youth participation, causes, 
forms and challenges. In order to achieve this goal through a variety of variables 
that affect youth participation, variables of social trust, social alienation, social 
apathy, the use of media and economic status- social were selected as independent 
variables. Theoretical Foundations of variables and parameters of this study were 
on the base of Melvin Seaman, Limpest, Parsons, Giddens, Inglehart and zetompka 
theories. 

The research methodology was survey and data gathering tool was a questionnaire 
with the reliability and credibility. Statistical population were 18-29 year old 
young people in 22 districts of Tehran in 1394. The sample number was 390 based 
on multi-stage cluster sampling method and Cochran formula. The main methods 
of data analysis were regression and path analysis. 

On the base of the results, there were partnership between variables and social 
trust, social alienation, mass media, indifference, social and economic and social 
base and gender, but there were no significant relationship between the variables of 
marital status and participation.  

Also, there was  a significant relationship between variables and social trust, social 
alienation, mass media, social indifference, economic and social base and gender, 
but there was no significant relationship between the marital status  and the 
participation.  
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Among the studied variables, social trust was of the strongest relationship to the 
the dependent variable of participation (social, political, cultural, economic and 
psychological). 

The Multivariate regressions suggests that independent variables explain % 35  of 
"social participation" dependent variable changes, % 41 of "political 
participation"dependent variable changes, % 32 of "cultural cooperation"dependent 
variable changes, % 28  of "economic cooperation" dependent variable changes 
and % 25  of "the involvement of mental" dependent variable changes. 

Keywords: Participation, Social Trust, Social Alienation, Indifference, Use of 
Social Media and Socio- Economic Base 

  

 


