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   آن اجتماعی مرتبط باو عوامل  فرهنگی شناختی مشارکت تبیین جامعه

  )جوانان شهر خلخال: مورد مطالعه(

  

  1اقباله عزیزخانی

  

 ٣٠/٨/١٣٩٦: تاریخ دریافت مقالھ

  ١٦/١١/١٣٩٦:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                 

  

  

ـ در بین فرهنگی شناختی مشارکت  ژوهش حاضر با هدف تبیین جامعهپ ان شـهر خلخـال و عوامـل    جوان

در این پژوهش آنچه مورد توجه است، ضرورت اهمیت دادن بـه  . آن انجام شده است اجتماعی مرتبط با

 و ، لیـک ژان بودریـار هـاي  چارچوب نظري و مدل نظري با اسـتفاده از نظریـه   . است فرهنگی مشارکت

از اعتبار صوري  واین پژوهش به روش پیمایشی انجام . ارائه شد اچفلد، دورکیم و هانتیگتون و نلسونه

جامعـه   . و سازه اي استفاده شد و قابلیت اعتماد نیز با استفاده از ضریب آلفاي کرونبـاخ بـه دسـت آمـد    

طبق آمـار اداره ثبـت    آنان که تعداد ادندتشکیل می دشهر خلخال  ساله 29-15جوانان  راآماري پژوهش 

اي  گیـري خوشـه   نفـر بـه روش نمونـه    380با استفاده از فرمول کوکران تعداد  .استنفر  22636 احوال 

از دو شـیوه آمـار    هـا  بـراي تجزیـه و تحلیـل داده   . نـد انتخاب گردید آماري عنوان نمونه اي به مرحله چند

پـس از تهیـه جـدول مـاتریس،     . ده شـده اسـت  استفا spssافزار  گیري از نرم توصیفی و استنباطی با بهره

 آن هسـتند هاي پژوهش نشانگر  یافته. گردیده استبعدي و دوبعدي تنظیم  اطالعات در قالب جداول یک

 هاي رسانه و گروهی اجتماعی، پیوند شهروندي، اعتماد اجتماعی، احساس که متغیرهاي مستقل حمایت

  . دنداري دار نیرابطه مع فرهنگی با متغیر وابسته مشارکتجمعی 

  

  گروهی پیوند اعتماد و شهروندي، اجتماعی، احساس حمایت ،فرهنگی مشارکت :واژگان کلیدي

                                                           
 E-mail: Azizkhani_aukh@yahoo.com ، اردبیل، ایران              دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد خلخال ،گروه علوم اجتماعی ،استادیار  ١
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  مقدمه

فعالیت هاي ارادي و داوطلبانه اي که از طریق آن اعضاي یـک جامعـه در    :از عبارت استمشارکت      

غیرمستقیم در شکل دادن بـه   امور محله، شهر و یا روستاي خود شرکت می کنند و به صورت مستقیم یا

 ابعـاد  تـرین  مهم یکی از ،مشارکت پدیده ).10: 1373محسنی تبریزي،(حیات اجتماعی سهیم می شوند 

 رو جامعـه  خصوصب و هر جامعه در سیاسی توسعه و اقتصادي توسعه ،توسعه فرهنگی ،اجتماعی توسعه

 هـاي  یینارسـا  از ناشـی  ،هاي توسعه برنامه عملکرد و ساختاري مشکالت از و برخی است ایران رشد به

 مفهـوم  نـه  که است این ،می افزاید موجود لئمسادامنه  بر آنچه ،میان این در .استحوزه  این در موجود

 ،دیگـر  طیـف  در و عوامـل تقویـت کننـده    نـه  و شـده  تعریف خوبی به ما در جامعه آن ابعاد و مشارکت

  ).11:1382محسنی،(است  هگرفت قرار جدي بررسی مورد آن موضوع تضعیف کننده

. از ارکان اصلی هر نظام دموکراتیـک اسـت   ،عنوان یکی از مفاهیم اساسی جامعه شناسیه مشارکت ب     

ل مربوط به حیـات  ئمساو دوام و قوام دموکراسی به مشارکت همه آحاد و افراد جامعه در امور  ،در واقع

د بسـیاري از مفـاهیم علـوم اجتمـاعی و رفتـاري      این مفهوم با آنکه مانن. است وابسته اجتماعی خودشان

طور جدي از نیمه دوم قرن بیسـتم مـورد بحـث و تحقیـق صـاحب نظـران و       ه ب ،پیشینه اي دیرین دارد

تحقیق پیرامون مشارکت به طور گسترده از زمانی آغاز شد که اهل تحقیـق  . قرار گرفته استپژوهشگران 

. بر تحوالت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و سیاسی پرداختند به مطالعه توسعه و علل و آثار دگرگونی ها

هاي توسعه گردید و تقریبا از نیمه دوم قرن  مفهوم و موضوع مشارکت جزء الینفک تئوري ،بدین ترتیب

اخت و مطالعـه ابعـاد و   ها و موسسات تحقیقاتی متعددي به بررسی، شن بیستم مجامع، سازمان ها، ارگان

توجه به مشارکت در نیمه دوم قرن گذشته سبب گردیده اسـت کـه   . داخته اندمشارکت پر وجوه مختلف

اعـم از فرهنگـی، سیاسـی،     آن وجوه و ابعاد مختلف و صور و اشکال گونـاگون  مورددامنه تحقیقات در 

شـناخت علـل و   (اقتصادي، اجتماعی و نظایر آن گسترده باشد و اطالعـات جـامعی در بـاب اتیولـوژي     

محسـنی  (، سطوح، الگوها، انواع و اشکال مشارکت حاصـل آیـد  )همه گیر شناسی( ژي، اپیدمیولو)اسباب

 ).12: 1380تبریزي، 

هـاي تشـکیل    هـا و سـازمان   مشارکت فرهنگی یعنی شرکت داوطلبانه، ارادي و آگاهانه افراد، گروه     

یدار، متوازن و دهنده یک جامعه در ابعاد گوناگون زندگی فرهنگی آن جامعه به منظور گسترش توسعه پا
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ست که حضور در عرصـه  ه، ارادي و آگاهانه به این معناشرکت داوطلبان .همه جانبه حیات فرهنگی است

مشارکت فرهنگی، حضور فعاالنه با انگیزه، فارغ از الزامات و تعین هـاي تحمیلـی و مبتنـی بـر تصـمیم      

 ،بنـابراین . ات مشارکت فرهنگـی اسـت  گیري عاقالنه و آگاهانه و با اتکا به شناخت برون داده ها و تاثیر

ایـن نـوع از    ،مقید نمودن تعریف مشارکت فرهنگی به ویژگی هاي شـرکت داوطلبانـه ارادي و آگاهانـه   

فعالیت ها را از سایر فعالیت هاي معمولی و روزمره زندگی که ممکن است بناي آن بر پیروي کورکورانه 

جتمـاعی و فرهنگـی و سـنتی در اجتماعـات شـهري،      از قیود، سنت ها و تعین هاي اجتماعی، سیاسی، ا

  .محلی، روستایی و عشایري باشد متمایز می کند

آمده و طبق مشاهدات محقق، مشـارکت فرهنگـی در بـین جوانـان      به دستبا توجه به آمار و ارقام       

 فعالیت هاي و امور در جوانان مشارکت میزان از آگاهی که است بدیهی ،بنابراین .استشهر خلخال پایین 

شـناخت   رو ایـن  از .باشد برخوردار توجهی شایان اهمیت از گیري تصمیم فرایند و شهر خلخال فرهنگی

 راهکارهـاي  باشد تـا  می تحقیق و بررسی نیازمند که است موضوعی عوامل تاثیر گذار بر این فرایند، این

  .گرددارائه  جوانان ت فرهنگیفعالی ازعوامل مرتبط با گرایانه واقع درك به دستیابی براي مناسبی

در فرهنگـی  عوامل مـوثر بـر مشـارکت    سوال اصلی تحقیق ناظر بر آن است که  ،با توجه به مطالب باال 

  سهم هر یک از عوامل موثر در هر یک از صور مذکور به چه میزان است؟ و جامعه مطالعاتی کدام اند

  هدف هاي پژوهش

  هدف اصلی

    در شـهر خلخـال   جوانـان  فرهنگـی  مشارکت اجتماعی مرتبط باامل بررسی عوهدف اصلی این پژوهش 

  .می باشد

 اهداف فرعی

  :از عبارت اندم یباش این پژوهش به دنبال آن میدر اهدافی که 

 ؛با میزان حمایت اجتماعی جوانان میزان مشارکت فرهنگی تعیین رابطه بین   

 ؛احساس شهرونديمیزان با  جوانان میزان مشارکت فرهنگی تعیین رابطه بین   

 ؛با میزان اعتماد اجتماعی جوانان میزان مشارکت فرهنگی تعیین رابطه بین   

 ؛با میزان پیوند گروهی جوانان میزان مشارکت فرهنگی تعیین رابطه بین   
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 با میزان استفاده آنان از رسانه ها جوانان میزان مشارکت فرهنگی تعیین رابطه بین.   

  پژوهشانجام   اهمیت و ضرورت

توسعه در معنـاي  . شود ناپذیر توسعه نگریسته می عنوان مولفه اساسی و تفکیک امروزه به مشارکت به     

اقتصـادي و   -ریزي شده است کـه در زنـدگی اجتمـاعی    جانبه و برنامه عام، فرایند تحولی پیچیده و همه

. کنـد  ایت مـی دهد و آن را از وضع موجود بـه وضـع مطلـوب هـد     سیاسی و فرهنگی یک جامعه رخ می

هاي عصر عقالنیت و خـردورزي   پذیرش مفهوم جدید توسعه و تالش در جهت تحقق آن، قبول ویژگی

که براي تنظیم روند هر نـوع   طوري به ؛ریزي نهفته است است و در آن کنش منطقی و حسابگري و برنامه

ود و از تمـامی منـابع و   ها هماهنگی ایجاد شـ  یابی به آن توسعه، الزم است که بین اهداف و وسایل دست

برداري شود و تمامی ایـن منـابع در    شده بهره صورت مطلوب و حساب امکانات طبیعی و انسانی بالقوه به

  .ابعاد مختلف خود ارزش گذاشته شود

باشد که به  هاي اقتصادي، اجتماعی و سیاسی می مشارکت از شروط الزم تحقق توسعه در زمینه ،عبارتی به

مشارکت فراینـدي اسـت کـه     ،در واقع" .و اثربخش مردم در روند توسعه توجه دارد نقش فعال و خالق

منظور دخالت در تعیین سرنوشت خود و جامعـه و تـأثیر    هاي فردي و گروهی به دربر گیرنده انواع کنش

  ). 1389زاهدي، ( "گیري درباره امري عمومی است گذاردن بر تصمیم

ترین عوامل توسعه تـا   عنوان یکی از مهم کت و تأکید بر نقش آن بههاي اخیر توجه به پدیده مشار در دهه

در بررسـی  . باشـد  مـی  1960و  1950هاي  هاي توسعه در دهه حد بسیاري ناشی از تجربه شکست برنامه

اي توسـعه ارزیـابی شـده     عنوان عامل اصلی شکست برنامـه  مندي از مشارکت مردم به ها، عدم بهره برنامه

آید، بیانگر این امر است که این برنامـه   هاي گذشته برمی ریزي توسعه در دهه ان برنامهآنچه از جری. است

نارسـایی  . بوده است) Up-to-Down(و از باال به پایین ) Blue print(بر طراحی متمرکز  عمدتاً مبتنی

انـد و   ه شدهریزي توسعه شرکت داد ندرت در برنامه ها آن بوده است که عموماً اغلب مردم به این رهیافت

ریزي  توجه بسیاري از اندیشمندان برنامه 1980در دهه . هاي توسعه نداشتند معموالً نقش فعالی در برنامه

معطـوف گردیـده    تو یا مشارک) Down –to -UP(عنوان از پایین به باال  بااجتماعی به طراحی جدید 

  ). 38: 1381نیازي، (است 
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 و ارتقا براي بیشتر فرهنگی تالش ضرورتوانان شهر خلخال مطالعه موضوع مشارکت فرهنگی در بین ج

 از بیش باید امر متولیان و فرهنگی مسئوالن لذا .کند می گوشزد را جوانان بین در فرهنگی تعمیق مشارکت

ن مرتبط با امور جوانان، از باعث خواهد شد تا مسئوالنتایج تحقیق حاضر . کنند تالش زمینه در این پیش

پایین جوانان در امـور فرهنگـی آگـاهی یابنـد و راهکارهـایی را جهـت افـزایش میـزان          میزان مشارکت

  .نمایندمشارکت جوانان ارائه 

 مـورد  و جدیـد  هـاي  رسانه و از ابزارها جوانان، عالیق به توجه با فرهنگی مسئوالن است الزم همچنین، 

  .کنند استفاده بیشتر آنان عالقۀ

  پژوهشپیشینه 

 بین رابطۀ "توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی در ایران"با عنوان پژوهشی در  )1389( اسداله بابایی فرد

. است داده قرار بررسی مورد داده ها ثانویۀ تحلیل از روش استفاده بااجتماعی را  توسعۀ و فرهنگی توسعۀ

 پـژوهش  این در. است ساختی کارکردگرایی یعنی پارسونز، شناختی جامعه رویکرد به متکی پژوهش این

 ایـن  آمـاري  داده هـاي . اسـت  استفاده شـده  ها داده تحلیل و مرور روش و اسنادي پژوهش روش دو از

 ایرانیان فرهنگی رفتارهاي ملی پیمایش به ویژه اخیر، سال هاي تجربی پژوهش هاي یافته هاي از پژوهش

 استخراج 1382و  1379سال هاي  در ایرانیان نگرش هاي و ها ارزش پیمایش هاي ملی و1378سال  در

سیاسـی،   گونـاگون  اطالعـات  و آگـاهی  دانـش،  همچون عناصري فرهنگی توسعۀ براي سنجش .شده اند

 مـی آینـد،   بـه دسـت   گوناگون ارتباطی رسانه هاي از استفاده یا مطالعه واسطۀ به که فرهنگی و اجتماعی

مشـارکت   روحیـۀ  میزان نعناصري همچو نیز اجتماعی توسعۀ سنجش براي .گرفته اند قرار بررسی مورد

 و جامعـه  در رفـاه  و آسـایش  امنیـت،  عـدالت، آزادي،  تحقق اجتماعی، تشکل هاي و گروه ها در جویی

 بـراي  تـالش  و جامعـه  بـه  افـراد  وفاداري جامعه، افراد از سوي جامعه در عناصري چنین تحقق احساس

 متعـددي  موانـع  بـا  ایران در رهنگیف توسعۀ که می دهد نشان پژوهش این. بوده اند نظر مورد آن آبادانی

 فقـدان شـرایط   فردیت، اصالت معناي در فردگرایی، روحیۀ فقدان فرهنگی، و هویتی همچون آسیب هاي

   پدیده اي چنین بی تردید، .است مواجه فرهنگی، و فکري سرمایۀ ضعف و فرهنگی و فکري تکثر

 توسعه، براي الزم فرهنگی هاي زمینه ایران در. باشد داشته اجتماعی توسعۀ عدم در اساسی نقش می تواند

سـرمایۀ   وجـود  نیـز  ایـران  در اجتمـاعی  توسـعۀ  تحقـق  در .اسـت  نشـده  فراهم اجتماعی، ویژه توسعۀ به
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 .باشد داشته نقش اساسی تواند می اجتماعی، مشارکت و اجتماعی اعتماد همچون هایی مؤلفه با اجتماعی،

 اعتمـاد  فقـدان  در اي پدیـده  و چنین است اجتماعی سرمایۀ فضع دچار ایران کنونی جامعۀ که حالی در

 و اجتمـاعی  اقتصـادي،  سیاسـی،  علمـی،  هاي گونـاگون  حوزه در ایرانیان اجتماعی مشارکت و اجتماعی

 توسـعۀ  ویژه به گوناگون ابعاد در توسعه فقدان فرآیندي نتیجۀ چنین ،کند می بازي اساسی نقش فرهنگی

 در دگرگـونی هـاي   مهـم  بسـیار  متغیـر  یک فرهنگ که وهش نشان می دهدنتایج این پژ. است اجتماعی

 دیـدگاه هـاي   .است توسعۀ اجتماعی بنیادي پیش شرط فرهنگی توسعۀ تحقق نتیجه، در است؛ اجتماعی

 قـرار  تأیید مورد را قضیه این نیز حاضر، ویژه پژوهش به  ایران در تجربی پژوش هاي یافته هاي و نظري

  ).7-56: 1389فرد، بابایی (داده اند 

 فـارس  اسـتان  در زنان فرهنگی مشارکت بر موثر عوامل بررسی منظور تحقیقی به) 1387(زاهد و رجبی 

 شـده  اسـتفاده  اجتمـاعی  هویـت  و فمینیسـم  بوردیو، کالینز، هاي نظریه از بررسی این در .اندداده  انجام

 آوري جمـع  پرسشـنامه  طریـق  از ازنی مورد اطالعات و شده انجام پیمایشی روش به پژوهش این. است

 اسـتان  در) فیروزآبـاد  و آباده شیراز،( شهر سه زنان بین از که است نفر 1340 نمونه حجم. است گردیده

 متغیرهـاي  از فارس، استان در زنان فرهنگی مشارکت بر موثر عوامل سنجش براي. شدند انتخاب فارس،

 جمعیتی هاي ویژگی و فرهنگی سرمایه اجتماعی، هسرمای جنسیتی، هاي نقش خودپنداره، پذیري، جامعه

. است شده استفاده) پاسخگویان مادر تحصیالت و پدر تحصیالت اشتغال، وضعیت تاهل، وضعیت سن،(

 اجتمـاعی،  سـرمایه  فرهنگـی،  سـرمایه  متغیرهـاي  کـه  داد نشـان  متغیـره  چنـد  رگرسیون از حاصل نتایج

 زنـان  فرهنگـی  مشارکت در را تاثیر بیشترین ترتیب، هب تاهل، وضعیت و جنسیتی هاي نقش خودپنداره،

  .اند داشته

فرهنگی دانشجویان دانشگاه هـاي   -بیین مشارکت اجتماعیت"تحقیقی با عنوان ) 1384( غفاري و دهقان

شکل گیـري و چگـونگی مشـارکت دانشـجویان در نهادهـا و       .انجام داده اند "علوم پزشکی شهر تهران

در ایـن مقالـه بـا    .اثیر عوامل و متغیرهاي گوناگون فردي و اجتماعی استتشکل هاي دانشجویی تحت ت

چگونگی تـاثیر و ارتبـاط    ،فرهنگی دانشجویان -هدف تبیین بخشی از عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی

فرهنگـی آنهـا مـورد     -هاي شخصیتی و اعتماد اجتماعی دانشجویان بـا مشـارکت اجتمـاعی    بین ویژگی

بیگـانگی اجتماعی،آینـده    ویژگی هاي شخصیتی در قالب متغیرهاي عام گرایی، .تبررسی قرار گرفته اس

اعتماد اجتمـاعی در دو سـطح اعتمـاد بـین فـردي و اعتمـاد در قالـب روحیـه          گرایی و موقعیت کنترل،
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 به لحـاظ ویژگـی  .میزان مشارکت و فعالیت مشارکتی مورد بررسی و سنجش قرار گرفته است مشارکتی،

موقعیـت کنتـرل و نیـز فقـدان      لب بودن جهت گیري هاي عام گرایانه،آینـده گرایـی،  غا ،هاي شخصیتی

  .بیگانگی اجتماعی در فرد موجب آمادگی بیشتر در بروز رفتارهاي مشارکتی است

 فرهنگـی  و اجتمـاعی  مشـارکت  بـر  مـوثر  عوامـل  بررسـی "تحقیقی بـا عنـوان   ) 1389(علمی  آوریده و

 بـا  این پژوهش. انجام داده اند ")رشت مرکز نور پیام :موردي بررسی( نور پیام دانشگاه دختر دانشجویان

 پرسشـنامه  تکنیـک  از اطالعات آوري جمع براي و گرفت انجام پیمایش و اسنادي هاي روش از استفاده

 اسـاس  بـر  شده، گردآوري هاي داده پرسشنامه، تکمیل از پس .گردید استفاده بود، شده آزمایش پیش که

 داده. اند شده تحلیل و تجزیه و پردازش spss افزار نرم با و کدگذاري متغیرها گیري هانداز هاي مقیاس

 آمـار  در آن تحلیـل  نتـایج  و گشـته  ارائـه  توصـیفی  آمـار  صـورت  به پژوهش این از آمده دست به هاي

 ايمتغیرهـ  بـین  ها نشـان داد کـه   یافته .است شده انجام پیرسون و T.test آزمون از استفاده با استنباطی

 فرهنگـی  و اجتمـاعی  نهادهـاي  و ها تشکل در عضویت و اقتصادي مشکالت و اجتماعی تعلق احساس

 دانشجویان فرهنگی و اجتماعی مشارکت بر تحصیالت میزان تاثیر اما. است شده مشاهده معناداري رابطه

 آنـان  انتظـار  مـورد  مشـارکت  از و بگیرد خود به سلبی وجهی تواند می و نیست تایید قابل همواره دختر

 افـزایش  داشـته،  گیـري  چشـم  افـزایش  دانشـجویان  مشارکت میزان اقتصادي مشکالت کاهش با .بکاهد

 مشـارکت  میـزان  بـه  شـایانی  کمـک  هـم  اجتمـاعی  هـاي  تشکل در عضویت و اجتماعی تعلق احساس

. نداد نشان معناداري تاثیر دانشجویان مشارکت میزان بر تحصیالت سطح افزایش. است کرده دانشجویان

 به نسبت دانشگاه کرده تحصیل جامعه دختران شئون بر حاکم قوانین تغییر و اصالح براي تالش بنابراین

 شـرط  پـیش  اجتمـاعی،  تعلق احساس گسترش و اقتصادي مشکالت کاهش چنین هم و مشارکت مساله

  .است آنان مشارکت ارتقاي براي اساسی

ه بین مشارکت فرهنگی و سالمت در میـان یـک گـروه    به بررسی رابط) 2015(و همکاران   1الرس آلوو

نفر از جامعه آمـاري شـامل اعضـاي     101. پرداخته اندکنترل که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، 

که یک بار در هفته به مدت ي سوئد اتحادیه کارمندان دولت محلی در خدمات بهداشتی درمانی در اومئو

و یا  آنها رفتن به فیلم، کنسرت ها. به عنوان نمونه انتخاب شدند ندهفته به این آزمون دعوت شده بود 8

 51بازدید از نمایشگاه هنري، آواز خواندن در گروه کر را انتخاب نمودند و سپس به  صورت تصادفی به

                                                           
١ - Lars Olov 
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نفر هم در گروه کنترل بعد از آزمون این کـار را   50مورد تقسیم شده  و بالفاصله کار را شروع کردند و 

سالمت این افراد قبل از انتخاب تصادفی و بعد از دوره آزمون و با استفاده از ابزار سـنجش  . دادند انجام

نتایج آزمون نشان می دهـد کـه سـالمت فیزیکـی در میـان گـروه       . درك شده مورد سنجش قرار گرفتند

کارکرد اجتماعی  عامل. مداخله بهبود یافته است، اما در میان گروه کنترل در طول آزمون کاهش یافته بود

یافته هاي این تحقیق همچنین نشان مـی دهـد   . نیز در میان گروه ماخله و آزمون بهتر از گروه کنترل بود

  .   که هنرهاي زیبا موجب تقویت سالمت درك شده فیزیکی، کارکرد اجتماعی و  نشاط افراد شده  بود

اي داخلی و خارجی در این درباره ه هاي انجام شده حاکی از آن است که برخی پژوهش بررسی پژوهش

توان  با وجود مطالب جدید بسیاري که در هریک از این مطالعات وجود دارد، ولی می. انجام گرفته است

ایـن   بیشـتر تـوان بـه    ترین نقـدي کـه مـی    نخستین و اساسی. ها وارد نمود چندین نقد را به هریک از آن

اند  هایی را مطرح نموده هاي خود فرضیه ن در بررسیاققمطالعات وارد نمود این است که برخی از این مح

ن پیشـین بیشـتر بـه متغیرهـاي مشـارکت      ادومین نقد اینکه محققـ . که از پشتوانه نظري برخوردار نیست

  .اجتماعی و سیاسی پرداخته اند و متغیر مشارکت فرهنگی در تحقیقات آن بررسی نشده است

  وهشژپچارچوب نظري 

دورکیم و هـانتیگتون و نلسـون   هاچفلد،  و لیک ،ژان بودریار تحقیق از نظریه هاي در این قسمت از     

  . ه استعنوان چارچوب نظري تحقیق استفاده شده ب

 و مـی کنـد   آماده گروهی زندگی براي را فرد که است روندي پذیري جامعه شناسان، جامعه دیدگاه از   

 طـی  که است فرآیندي دیگر، عبارت به. دارد فرد رفتار و نگرش شخصیت، گیري شکل در اساسی نقش

 مـی گیـرد   یاد را اجتماعی گروه هاي یا معلوم اجتماعی یک جانب از شده هئارا راهکارهاي فردي هر آن

 تبلیغـات  رغـم  به تا می شود باعث جنسیتی نگاه ما جامعه در. باشد داشته کارکرد جامعه آن در بتواند تا

 زمینه این در را چندانی تغییرات گیرد، می صورت زنان سیاسی و فرهنگی مشارکت براي که گسترده اي

 شـود  مـی  توجـه  آن بـه  مبحـث  ایـن  در آنچه .گیرد قرار پایینی بسیار سطح در نباشیم و مشارکت شاهد

 پذیري جامعه اثر بر و خود زندگی طول در افراد که است جنسیت مسئله بر تأکید با اجتماعی هنجارهاي

 ،واقـع  در .کننـد  می ایفا زنان فرهنگی مشارکت در هنجارها این که است تأثیري و ندشو می آشنا آنها با
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سیاسـی و   اجتمـاعی،  امـور  در زنـان  مشـارکت  عدم یا و مشارکت در موثر عوامل از یکی پذیري جامعه

   .)1389 همکاران، و حسینی( می باشد فرهنگی

 ،شدن ارزش هاي مشارکت جو تأکید می کند از اندیشمندان علوم اجتماعی که بر نقش رسانه در نهادینه

تاکید ویژه اي بر رسانه ها دارد و انتقادات تندي بـر   "وانموده"در خلق دنیاي  بودریار. است ژان بودریار

این رسانه هستند که نقش اصلی را در مخدوش کردن واقعیات " :معتقد است وي. رسانه ها وارد می کند

: ریتـزر ( "ها را در صحنه پردازي و تبلیغات رسانه تشخیص مـی دهـد  وي ریشه وانموده . بازي می کنند

ه بودریار نوعی توهم گسترده است که به یـاري مکانیسـم هـاي پیشـرفت    در نظر فراواقعیت  ).416: 1386

  جهان مدرن یعنی رسانه هاي الکترونیک و همچنین تمامی امکانات تکنولوژیـک تغییـر واقعیـت سـاخته     

  ).321:  1386فکوهی ، ( "می شود

 شـبکه  یـک  داخـل  در اجتمـاعی  تعـامالت  محصـول  فرهنگـی،  فعالیت هاي که دریافتند هاچفلد و لیک

) 1: (است مهم امر سه تابع اجتماعی، سرمایه تولید که می دهند گزارش همچنین آنها. می باشد اجتماعی

 شبکه گستردگی یا ازهاند) 3( و شبکه، داخل در تعامالت فرکانس) 2( شبکه، آن اجتماعی تخصص میزان

  ).567: 1998 هاچفلد، و لیک(

 به قرابت و حس همانندي یک باشد، داشته وجود افراد در جامعه به تعلق حس وقتی ،دورکیم اعتقاد به بنا

 کـه  می دهد پیوند هم به را مشترك افراد منافع و مشغولی ها دل و عاطفی پیوندهاي و آمد خواهد وجود

 مهمتـرین  ایـن  و اسـت  جامعه سطح در گسترش ارتباطات و آنان تماس هاي دتشدی و افزایش آن نتیجه

 از توسـعه  حـال  در کشـورهاي  در. اسـت  سوم جهان در کشورهاي بویژه خوب مدیریت یک براي ابزار

 تغییر دچار اجتماعی، تعلق احساس ایجاد عوامل و بسترها گذار، دوران در قرار گرفتن دلیل به ایران جمله

 و تحول تغییر معرض در جامعه در موجود هنجارهاي دورکیم، نظر به بنا گذار دوران در همی شود، چراک

 آن تبـع  بـه  و به جامعه افراد اجتماعی تعلقات شدن رنگ کم احتمال آن نتیجه در که گرفت خواهند قرار

 محسـنی (یافـت   خواهـد  قوت ...و فرهنگی سیاسی، اجتماعی، مختلف امور در همکاري الگوهاي تغییر

  ).11: 1382وجاراللهی،

 و مداخلـه  از متـأثر  بیشـتر  و فرهنگـی  مشـارکت سیاسـی   مدعی اند که نلسون و هانتینگتون ساموئل    

گـروه   در فعـال  همکـاري  و عضویت میزان سازمان هاست؛ یعنی و تشکل ها فعالیت ها، در فرد همکاري

 جمعـی  و فـردي  مسئولیت و بینش نوعی احزاب سیاسی، و مردمی نهادهاي و جماعت ها انجمن ها، ها،
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 تکلیـف  و وظیفه حتی یا ضرورت او براي و مشارکت همکاري تداوم ازاین رو، .می کند ایجاد فرد براي

  ). 71:1394و روهنده، سبکتگین ریزي(می شود  قلمداد انسانی

  عوامل عمده و موثر بر مشارکت فرهنگی از دیدگاه نظریه پردازان جامعه شناسی

  فرضیه ها  تغیرهام  نظریه پرداز

  حمایت اجتماعی  دورکیم
بین میزان حمایت اجتماعی و میزان مشارکت فرهنگی 

  .جوانان رابطه وجود دارد

  احساس شهروندي  هانتینگتون و نلسون
بین میزان احساس شهروندي و میزان مشارکت فرهنگی 

  .جوانان رابطه وجود دارد

  اعتماد اجتماعی  هاچفلد و لیک
د اجتماعی و میزان مشارکت فرهنگی بین میزان اعتما

  .جوانان رابطه وجود دارد

  پیوند گروهی  دورکیم
بین میزان پیوند گروهی و میزان مشارکت فرهنگی 

  .جوانان رابطه وجود دارد

  رسانه هاي جمعی  بودریار
بین میزان استفاده آنان از رسانه ها و میزان مشارکت 

  .فرهنگی جوانان رابطه وجود دارد

  

  پژوهشظري مدل ن
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 اعتماد اجتماعی
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 پیوند گروهی
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  فرضیه هاي پژوهش

زیر تنظیم شده  ه هايفرضی ،در پرتو مروري بر پیشینه مطالعات و مبانی نظري و چارچوب تبیینی تحقیق

  :اند

 رابطه وجود داردمیزان مشارکت فرهنگی جوانان میزان حمایت اجتماعی و  بین.  

  رابطه وجود داردمیزان مشارکت فرهنگی جوانان بین میزان احساس شهروندي و.  

  رابطه وجود داردمیزان مشارکت فرهنگی جوانان بین میزان اعتماد اجتماعی و.  

 رابطه وجود داردان میزان مشارکت فرهنگی جوان بین میزان پیوند گروهی و.  

  رابطه وجود داردمیزان مشارکت فرهنگی جوانان بین میزان استفاده آنان از رسانه ها و.  

 شناسی پژوهشروش 

را جامعـه آمـاري ایـن تحقیـق     . همبستگی و به صورت پیمایشی انجام شده است پژوهش حاضر از نوع

طبـق آمـار اداره ثبـت احـوال     اري حجم جمعیت آم .تشکیل می دهندشهر خلخال سال  29 -15جوانان 

بـه  باشد که با استفاده از فرمول کوکران  نفر می 380حجم نمونه در این تحقیق شامل . استنفر   22636

بـدین   ؛اي بـه کـار گرفتـه شـد     مرحله اي چند گیري خوشه گیري، نمونه در قسمت روش نمونه. آمد دست

و  و مرکز تقسیم  یی شمال، جنوب، شرق، غربجغرافیا در مرحله اول شهر خلخال به منطقه صورت که

 ،سپس از هر کـدام از محلـه هـا    .گردیداز هر منطقه دو محله به صورت خوشه مشخص  ،در مرحله بعد

یـک فـرد بـراي پاسـخگویی بـه پرسشـنامه        ،چند خانه و از هر خانه ،چند کوچه انتخاب و از هر کوچه

ترین تکنیک مورد استفاده در تحقیـق پیمایشـی    ه رایجدر این تحقیق از تکنیک پرسشنامه ک . انتخاب شد

براي بررسی آلفاي شد و  و اعتبار سازه اي استفاده  در این تحقیق از اعتبار صوري  .گردیداست استفاده 

ـ  29-15جوانان اي شامل سی پرسشنامه در بین  ابتدا نمونه ،کرونباخ پرسشنامه تحقیق ه شهر خلخال که ب

بـراي  ) spss(افـزار   ، سپس از طریق نرم)آزمون پیش(نتخاب شدند پخش گردید صورت کامالً تصادفی ا

ها از طریق آلفاي کرونباخ مورد بررسی قـرار گرفـت    هاي آن  و متغیرهاي مستقل، گویه فرهنگی مشارکت

  : باشد که نتایج آن به شرح زیر می
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 ضریب آلفاي کرونباخ متغیرهاي مستقل و وابسته تحقیق: 1جدول 

  آلفاي کل  ر آلفامقدا  

  874/0  حمایت اجتماعی

  

  

  

737/0  

  854/0  احساس شهروندي

  840/0  اعتماد اجتماعی

  813/0  پیوند گروهی

  945/0  رسانه هاي جمعی

  701/0  مشارکت فرهنگی

  

  تعریف نظري و عملیاتی متغیرهاي مستقل و وابسته

  اعتماد اجتماعی 

ت اکتسابی و تأیید شده به لحاظ اجتماعی که افراد نسـبت بـه   داللت بر انتظارات و تعهدا: تعریف نظري

  ).  138: 1380ازکیا، (ها و نهادهاي مربوط به زندگی شان دارند  سازمان

در این تحقیق متغیر اعتماد اجتماعی با گویـه هـایی چـون اطمینـان بـه ادارات دولتـی،       : اتیتعریف عملی

 . امه با استفاده از طیف پنج گزینه اي لیکرت سنجیده شداز طریق پرسشن... روحانیون، نیروي انتظامی و 

  رسانه هاي جمعی

ي از افـراد را  زیادوسایل ارتباط جمعی به ابزارهایی اشاره دارد که کار انتقال پیام به جمع : تعریف نظري

ه مورد بیش از هم) اخیرا ماهواره(وسایل ارتباط جمعی یعنی تلویزیون، رادیو و روزنامه و . بر عهده دارد

سیاست مداران از وسـایل ارتبـاط جمعـی سـه بهـره      . توجه سیاست مداران و ارتباط گران سیاسی است

شـکل دادن افکـار عمـومی و    : شخص یت پردازي، سوم: ه اطالعات، دومئارا :نخست ؛متفاوت می برند

  ).94: 1375علوي،( آماده کردن و جهت دادن به آن

رسانه هاي جمعی با گویه هایی چـون میـزان اسـتفاده از رادیـو و     در این تحقیق متغیر : اتیتعریف عملی

  . از طریق پرسشنامه با استفاده از طیف پنج گزینه اي لیکرت سنجیده شد... تلویزیون، روزنامه ها و 

  حمایت اجتماعی

ها به فرد  حمایت اجتماعی به مراقبت، محبت، عزت، تسلی و کمکی که سایر افراد یا گروه: تعریف نظري

این حمایت را ممکن است منابع گوناگونی مانند همسر، نـامزد، خـانواده،   . شود دارند، گفته می ارزانی می
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بنابراین کسـانی کـه از حمایـت    . هاي اجتماعی به عمل آورند اقوام، دوستان، همکاران، پزشک یا سازمان

هـا   شود، دیگران آن ده میها اهمیت دا کنند کسی دوستشان دارد، به آن اجتماعی برخوردارند، احساس می

خـانواده،   د را بخشی از شبکه اجتماعی مانندآورند و خو شمار می را افرادي محترم، با عزت و باارزش به

هـاي مـادي و معنـوي و خـدمات      توانند منبـع کمـک   دانند که می گروه و انجمن یا سازمان اجتماعی می

  ). 178: 1387سارافینو، (دوجانبه در هنگام نیاز باشد 

در این تحقیق متغیر حمایت اجتماعی بـا گویـه هـایی چـون میـزان حمایـت از طریـق        : اتیتعریف عملی

  . پنج گزینه اي لیکرت سنجیده شد از طریق پرسشنامه با استفاده از طیف... خانواده، اقوام، دوستان و 

   احساس شهروندي

تمام افـراد داراي  . داند اجتماع میمارشال شهروندي را موقعیت اعطا شده به اعضاي کامل : تعریف نظري

 ).66: 1381شیانی، (ا شده به آنان با هم برابرند این موقعیت، با توجه به حقوق و وظایف اعط

در این تحقیق متغیر احساس شهروندي با گویه هایی چون احتـرام بـه قـوانین جامعـه،     : اتیتعریف عملی

پـنج   از طریق پرسشنامه با استفاده از طیف. ..مشارکت فعال در مسائل شهروندي، حفظ محیط زیست و 

  . گزینه اي لیکرت سنجیده شد

  پیوند گروهی

 موجـب  کـه  جامعـه  به وفاداري و دلبستگی، وابستگی حس از است عبارت پیوند گروهی: تعریف نظري

جـدایی   بخـش  را خـود  فـرد،  کـه  نحـوي  به ؛شده "ما احساس"یا  پیوستگی ایجاد و افراد بین همبستگی

  ).47: 1391؛ به نقل از بیدل و محمود زاده، 2000پولینی، (داند  می جامعه از يناپذیر

در این تحقیق متغیر پیوند گروهی با گویـه هـایی چـون شـرکت در کارهـاي گروهـی،       : اتیتعریف عملی

  . پنج گزینه اي لیکرت سنجیده شد از طریق پرسشنامه با استفاده از طیف... شرکت در کارهاي عمومی و 

  فرهنگیکت مشار

هاي تشکیل دهنـده یـک جامعـه در     ها و سازمان شرکت داوطلبانه و آگاهانه افراد، گروه :تعریف نظري

ابعاد گوناگون زندگی فرهنگی آن جامعه براي رسیدن به توسعه پایـدار و همـه جانبـه زنـدگی فرهنگـی      

  ). 29: 1379کوثري، حسینی، (
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در این تحقیق متغیر مشارکت فرهنگی بـا شـاخص هـایی چـون شـرکت در مسـابقات       : اتیتعریف عملی

پـنج گزینـه    از طریق پرسشنامه با استفاده از طیف. . . فرهنگی، جشن هاي مذهبی، استفاده از اینترنت و 

  . اي لیکرت سنجیده شد

  هاي پژوهش یافته

  هاي توصیفی یافته

. انـد  ز کـل پاسـخگویان مـرد و داراي بیشـترین درصـد بـوده      درصد ا 8/51مطابق با یافته هاي تحقیق    

سـال   15کمترین سن برابر با . باشند درصد از پاسخگویان زن و داراي کمترین درصد می 2/48 ،همچنین

 5/60. قرار دارند 37-28بیشتر پاسخگویان نیز در مقطع سنی . سال و باالتر بوده است 29و بیشترین سن 

درصد از پاسخگویان نیز  5/0همچنین . اند تاهل و داراي بیشترین فراوانی بودهدرصد از کل پاسخگویان م

درصـد را در   9/32. باشـند  وضعیت تاهلشان را همسر فوت شده اعالم کرده و داراي کمترین فراوانی می

اند که داراي سطح تحصیالت کارشناسی بوده و بیشترین فراوانی را  این بررسی پاسخگویانی تشکیل داده

نهضـت سـوادآموزي    -درصد پاسخگویان داراي سطح تحصیالت قدیم 6/1اند و  خود اختصاص داده به

ن را از افراد نمونـه شـغل شـا   ) درصد9/12(نفر  49. اند بوده و کمترین فراوانی را به خود اختصاص داده

ـ . . . . از افراد نمونه کارگر و   )درصد 6/1(نفر  6آزاد ،  هـزار   500ا کمتـر از  کمترین میزان درآمد برابر ب

  .درصد می باشد 8/0هزار تومان با  3501درصد و بیشترین میزان درآمد برابر با باالي  1/6تومان با 

  تفکیک نمونه بر حسب متغیر حمایت اجتماعی

  هاي توصیفی آماره

حمایت 

  اجتماعی

  انحراف استاندارد  مد  میانگین

8342/2  3  06585/1  

مقدار انحراف معیار . است 8342/2گفت حمایت اجتماعی داراي میانگین  نتوا باال میبا توجه به جدول 

  . است 06585/1دهد که متوسط پراکندگی حمایت اجتماعی از میانگین،  نشان می

  توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب میزان حمایت اجتماعی جدول

  درصد   فراوانی  

  7/28  109  زیاد

  1/36  137  متوسط

  7/57  134  کم
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  0/100  380  جمع

شود که میزان امتیازات حمایت اجتماعی به چه صورتی تفکیـک شـده    مشاهده می باالبا توجه به جدول 

) متوسـط (مربـوط بـه رده سـوم    ) 1/36/0(توان گفت بیشترین فراوانـی   با توجه به این جدول می. است

  . باشد می

  احساس شهرونديتفکیک نمونه بر حسب متغیر  

  ي توصیفیها جدول آماره

احساس 

  شهروندي

  انحراف استاندارد  مد  میانگین

842/0  2  948/1  

مقدار انحراف معیار . است 948/1گفت احساس شهروندي داراي میانگین  توان باال میبا توجه به جدول 

  . است 842/0دهد که متوسط پراکندگی احساس شهروندي از میانگین،  نشان می

  خگویان بر حسب احساس شهرونديجدول توزیع فراوانی و درصد پاس

  درصد   فراوانی  

  85/0  323  زیاد

  4/13  51  متوسط

  6/1  6  کم

  0/100  380  جمع

شود که میزان امتیازات احساس شهروندي به چه صورتی تفکیک شده  مشاهده میباال با توجه به جدول 

) مـوافقم (بـه رده دوم  مربـوط  ) 0/55/0(تـوان گفـت بیشـترین فراوانـی      با توجه به این جدول می. است

  . باشد می

  اعتماد اجتماعیتفکیک نمونه بر حسب متغیر 

  هاي توصیفی جدول  آماره

  اعتماد اجتماعی
  انحراف استاندارد  مد  میانگین

0842/3  3  91500/0  

مقدار انحـراف معیـار   . است 0842/3گفت اعتماد اجتماعی داراي میانگین  توان باال میبا توجه به جدول 

 . است 91500/0دهد که متوسط پراکندگی اعتماد اجتماعی از میانگین،  نشان می

  توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد اجتماعی جدول

  درصد   فراوانی  

  7/32  124  زیاد
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  4/43  165  متوسط

  9/23  91  کم

  0/100  380  جمع

عتماد اجتماعی به چـه صـورتی تفکیـک شـده     شود که میزان امتیازات ا مشاهده می باالبا توجه به جدول 

) متوسـط (مربـوط بـه رده سـوم    ) 4/43/0(توان گفت بیشترین فراوانـی   با توجه به این جدول می. است

  . باشد می

  پیوند گروهیتفکیک نمونه بر حسب میزان 

  هاي توصیفی جدول  آماره

  پیوند گروهی
  انحراف استاندارد  مد  میانگین

1816/3  3  89630/0  

مقدار انحراف معیار نشان . است 948/1گفت پیوند گروهی داراي میانگین توان  باال میتوجه به جدول با 

 . است 842/0دهد که متوسط پراکندگی پیوند گروهی از میانگین،  می

  جدول  توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب میزان پیوند گروهی

  درصد   فراوانی  

  2/8  31  زیاد

  2/44  168  متوسط

  4/48  184  کم

  0/100  380  جمع

. شود که میزان امتیازات پیوند گروهی به چه صورتی تفکیک شده است مشاهده می باالبا توجه به جدول 

) تـا حـدي مـوافقم   (مربوط به رده سـوم  ) 2/44/0(توان گفت بیشترین فراوانی  با توجه به این جدول می

  .باشد می

  هاي جمعی رسانهتفکیک نمونه بر حسب 

  هاي توصیفی جدول  آماره

هاي  رسانه

  جمعی

  انحراف استاندارد  مد  میانگین

8711/1  2  73129/0  

مقدار انحراف معیار . است 8711/1گفت رسانه هاي جمعی داراي میانگین  توان باال میبا توجه به جدول 

  . است 73129/0دهد که متوسط پراکندگی رسانه هاي جمعی از میانگین،  نشان می
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  توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از رسانه هاي جمعی جدول

  درصد     فراوانی  

  8/0  3  ساعت 9بیش از 

  1/2  8  سعات 8-7

  0/10  38  ساعت 6-5

  6/57  219  ساعت 4-3

  5/29  112  ساعت 2کمتر از 

  0/100  380  جمع

سانه هاي جمعی به چه صورتی تفکیک شـده  شود که میزان امتیازات ر مشاهده میباال با توجه به جدول 

 3-4(مربـوط بـه رده چهـارم   ) 6/57/0(تـوان گفـت بیشـترین فراوانـی       با توجه به این جدول می. است

 .باشد می) ساعت

  مشارکت فرهنگیتفکیک نمونه بر حسب میزان 

  هاي توصیفی آماره جدول

مشارکت 

  فرهنگی

  انحراف استاندارد  مد  میانگین

9553/2  3  94470/0  

  

مقدار انحراف معیار . است 9553/2گفت مشارکت فرهنگی داراي میانگین  توان باال میبا توجه به جدول 

  . است 94470/0دهد که متوسط پراکندگی مشارکت فرهنگی از میانگین،  نشان می

  

  جدول توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب میزان مشارکت فرهنگی

  درصد   فراوانی  

  29/0  110  زیاد

  6/37  143  متوسط

  4/33  127  کم

  0/100  380  جمع
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شود که میزان امتیازات مشارکت فرهنگی به چه صورتی تفکیـک شـده    مشاهده میباال با توجه به جدول 

) متوسـط (مربـوط بـه رده سـوم    ) 6/37/0(توان گفت بیشترین فراوانـی   با توجه به این جدول می. است

  . باشد می

  )تحقیق ه هايآزمون فرضی( هاي استنباطی یافته

  آزمون کلموگروف ـ اسمیرونوف

 نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرونوف :1جدول 

رسانه هاي 

  جمعی

پیوند 

  گروهی

اعتماد 

  اجتماعی

احساس 

 شهروندي

حمایت 

  اجتماعی

مشارکت 

 فرهنگی

 

380  

8711/1  

73129/0  

151/0  

090/0  

151/-  

932/1  

173/0  

380  

1816/3  

89630/0  

164/0  

164/0  

110/-  

195/1  

072/0  

380/0  

0842/3  

91500/0  

126/0  

126/0  

104/-  

460/1  

064/0  

380  

4617/15  

54805/2  

212/0  

131/0  

212/-  

136/1  

126/0  

380  

8342/2  

06585/1  

115/0  

077/0  

115/-  

234/1  

125/0  

380  

9553/2  

94470/0  

148/0  

106/0  

148/-  

884/1  

158/0  

  کل

  میانگین

  انحراف معیار

  مطلق

  مثبت

  یمنف

  اسمیرونوف –کلموگروف

  داري سطح معنی

شـد  اسمیرونوف، نرمال بودن داده ها بررسی  –در این قسمت از تحقیق با استفاده از آزمون کلموگروف 

از آزمون هاي پارامتریـک اسـتفاده    ،آمد به دست 05/0دلیل اینکه سطح معنی داري آزمون بیشتر از ه ب و

  .شد

  .ماعی و میزان مشارکت فرهنگی جوانان رابطه وجود داردبین میزان حمایت اجت : فرضیه اول

  آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر مشارکت فرهنگی و حمایت اجتماعی: 2جدول 

  سطح معنی داري  ضریب همبستگی  متغیر دو  متغیر یک

  000/0  273/0  مشارکت فرهنگی  حمایت اجتماعی

 

بنـابراین   .می باشد 05/0کمتر از  000/0داري آزمون  مشاهده می شود سطح معنی باالبا توجه به جدول 

می توان  گفت رابطه معنی داري بین دو متغیر مورد بررسی وجود  95/0فرض صفر رد شده و با اطمینان 

بـین دو متغیـر رابطـه معنـی داري برقـرار       273/0با توجه به مثبت بودن عالمت ضریب همبستگی . دارد

  .ري نیز افزایش می یابددیگ ،یعنی با افزایش یکی ؛است
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  .بین میزان احساس شهروندي و میزان مشارکت فرهنگی جوانان رابطه وجود دارد : دومفرضیه 

  مشارکت فرهنگی و میزان احساس شهرونديآزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر : 3جدول 

  سطح معنی داري  ضریب همبستگی  متغیر دو  متغیر یک

  040/0  105/0  گیمشارکت فرهن  احساس شهروندي

 

بنـابراین   .می باشد 05/0کمتر از  000/0مشاهده می شود سطح معنی داري آزمون  باال با توجه به جدول

می توان  گفت رابطه معنی داري بین دو متغیر مورد بررسی وجود  95/0فرض صفر رد شده و با اطمینان 

دو متغیـر رابطـه معنـی داري برقـرار     بـین   105/0با توجه به مثبت بودن عالمت ضریب همبستگی . دارد

  .دیگري نیز افزایش می یابد ،یعنی با افزایش یکی؛ است

  .بین میزان اعتماد اجتماعی و میزان مشارکت فرهنگی جوانان رابطه وجود دارد : مسوفرضیه 

  مشارکت فرهنگی و میزان اعتماد اجتماعیآزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر : 4جدول 

  سطح معنی داري  ضریب همبستگی  متغیر دو  متغیر یک

  000/0  128/0  مشارکت فرهنگی  اعتماد اجتماعی

 

بنـابراین   .می باشد 05/0کمتر از  000/0مشاهده می شود سطح معنی داري آزمون باال با توجه به جدول 

ی وجود می توان  گفت رابطه معنی داري بین دو متغیر مورد بررس 95/0فرض صفر رد شده و با اطمینان 

بـین دو متغیـر رابطـه معنـی داري برقـرار       128/0با توجه به مثبت بودن عالمت ضریب همبستگی . دارد

  .دیگري نیز افزایش می یابد ،یعنی با افزایش یکی ؛است

  .بین میزان پیوند گروهی و میزان مشارکت فرهنگی جوانان رابطه وجود دارد : مچهارفرضیه 

  مشارکت فرهنگی و میزان پیوند گروهی آنانیرسون بین متغیر آزمون ضریب همبستگی پ: 5جدول 

  سطح معنی داري  ضریب همبستگی  متغیر دو  متغیر یک

  001/0  177/0  مشارکت فرهنگی  پیوند گروهی

بنـابراین  . می باشد 05/0کمتر از  001/0مشاهده می شود سطح معنی داري آزمون باال با توجه به جدول 

می توان  گفت رابطه معنی داري بین دو متغیر مورد بررسی وجود  95/0نان فرض صفر رد شده و با اطمی

بـین دو متغیـر رابطـه معنـی داري برقـرار       177/0با توجه به مثبت بودن عالمت ضریب همبستگی . دارد

  .دیگري نیز افزایش می یابد ،یعنی با افزایش یکی ؛است
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میزان مشارکت فرهنگی جوانـان رابطـه وجـود    بین میزان استفاده آنان از رسانه ها و  : مپنجفرضیه 

  .دارد

  مشارکت فرهنگی و میزان استفاده آنان از رسانه هاآزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر : 6جدول 

  سطح معنی داري  ضریب همبستگی  متغیر دو  متغیر یک

  000/0  185/0  مشارکت فرهنگی  میزان استفاده از رسانه ها

 

بنـابراین   .می باشـد  05/0کمتر از  000/0شاهده می شود سطح معنی داري آزمون مباالبا توجه به جدول 

می توان  گفت رابطه معنی داري بین دو متغیر مورد بررسی وجود  95/0فرض صفر رد شده و با اطمینان 

بـین دو متغیـر رابطـه معنـی داري برقـرار       185/0با توجه به مثبت بودن عالمت ضریب همبستگی . دارد

  .دیگري نیز افزایش می یابد ،نی با افزایش یکییع ؛است

   معادله رگرسیون به منظور تاثیر متغیرهاي مستقل بر مشارکت فرهنگی

شـهروندي،   اجتمـاعی، احسـاس   حمایـت (معادله رگرسیون به منظور تعیین رابطه بین متغیرهاي مستقل 

. شـود  بررسی می) فرهنگی ارکتمش(و متغیر وابسته ) جمعی هاي گروهی، رسانه اجتماعی، پیوند اعتماد

مقدار ضریب تعیین بیان کننده این است که چه مقدار از تغییرات متغیر وابسته به کمک متغیرهاي مستقل 

ضرایط بتـاي اسـتاندارد    ،همچنین. توان معادله رگرسیون را نوشت با کمک ضرایب بتا می. شود تبیین می

ضریب بتاي هر متغیـر مسـتقلی   . تغیر وابسته مؤثر استشده در تعیین سهم نسبی هر متغیر در تغییرات م

  . به معناي این است که سهم نسبی بیشتري در تغییرات متغیر وابسته دارد اشد،که بیشتر ب

  خالصه مدل

 Rضریب همبستگی  R Squareضریب تعیین 

243/0  493/0  

مقـدار  . اسـت  493/0 مقدار ضریب همبسـتگی چندگانـه مـدل رگرسـیونی برابـر     ، با توجه به جدول باال

از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهـاي مسـتقل تبیـین     3/24/0یعنی  ؛است 243/0ضریب تعیین برابر 

 . شود می

   )Anova(آنالیز واریانس

 Fمقدار آماره  داري سطح معنی

000/0  840/9  
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بنابراین فرض  .است 05/0کمتر از  000/0داري آزمون  شود سطح معنی با توجه به جدول باال مشاهده می

توان گفت مدل برازش داده شـده مـدل مناسـبی اسـت و رابطـه       می درصد 95صفر رد شده و با اطمینان 

 . رگرسیون خطی است

  ضریب رگرسیون: 7جدول 

    ضریب بتا  ضریب بتاي استاندارد شده  داري سطح معنی

  حمایت اجتماعی  335/0  192/0  000/0

  احساس شهروندي  250/0  131/0  000/0

  اجتماعی اعتماد  232/0  139/0  062/0

  پیوندگروهی  315/0  179/0  000/0

  رسانه هاي جمعی  658/0  188/0  000/0

وارد  و اسـت  05/0داري چهار متغیر مستقل کمتـر از   شود سطح معنی با توجه به جدول فوق مشاهده می

 و مـی باشـد   05/0کمتر از سطح معنی داري متغیر مستقل اعتماد اجتماعی ؛ اما مدل رگرسیونی می شوند

  .وارد مدل رگرسیونی نمی شود

 تحلیل مسیر 

  

  188/0    

    

  179/0    

      201/0    

                                131/0  

    194/0    

  192/0    

  

  

 رسانه جمعی

 پیوند گروهی

 مشارکت فرهنگی

 حمایت اجتماعی

 

احساس 

 شهروندي
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  Amos graphicsالگوسازي معادالت ساختاري باکاربرد 

میـزان   میزان حمایـت اجتمـاعی، پیونـد گروهـی و    (به آزمون اعتبار سازه اي متغیرهاي مستقل  زیرمدل 

وآزمون نیکویی برازش ساختار آن پرداختـه   فرهنگی با متغیر وابسته میزان مشارکت )استفاده از رسانه ها

هاي متغیرهـاي مکنـون  بـه طـور       بیشتر معرف ،آید در بخش اندازه گیري همچنانکه از مدل برمی. است

. از معادله خـارج شـده انـد    ند،البته متغیرهایی که بار گویۀ پایینی داشت نسبتاً مناسب روي آنها بار شده و

بیشـترین مقـدار    67/0اجتمـاعی بـا میـزان     حمایتبخش ساختاري مدل نیز حاکی از آن است که متغیر 

  .واریانس میزان مشارکت را تبیین کرده است

هاي مشـاهده شـده و اعتبـار    شاخص هاي مدل، آزمون نیکویی برازش ساختار نظري مطرح شده با داده 

هـاي تطبیقـی مـدل نیـز مقـادیر       کلیه شاخص. سازه اي وسیلۀ اندازه گیري مورد بحث را نشان می دهد

نزدیـک   یک مـدل اسـتقالل و   که به معناي توان مدل از فاصله گرفتن از را نشان می دهند 90/0باالتر از 

ــ    ــف شــده ب ــاي معیارهــاي تعری ــدل اشــباع شــده برمبن ــک م ــه ی ــه  آنجــا از. راي آنهاســتشــدن ب ک

نزدیک به یک می باشند، حاکی از برازش زیاد مـدل  =IFI 925/0و AGFI ،921/0=TLI=914/0معیارهاي

  . ، حاکی از عملکرد ضعیف باقیمانده ها در مدل استRMSEA= 076/0و معیار 
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  Amosآمده از خروجی نرم افزار  به دستنتایج : 8جدول 

DF P Chi-square AGFI RMSEA IFI NFI TLI CMIN/DF 

103 000/0  758/421  914/0  074/0  925/0  916/0  921/0  187/4  

  نتیجه گیريبحث و 

مشارکت مفهومی است چند بعدي و پیچیده که هر جامعه اي نسبت به قوام خود، از سطوح مختلفـی از  

افـزایش مشـارکت    جوامع مختلف به دنبال ایجاد و ،بر همین اساس. برخوردار است آن در ابعاد مختلف

در عرصه هاي گوناگون اجتماعی هستند تا بدین طریق، همبستگی اجتماعی و پیوندهاي  جوانانفرهنگی 

با توجه به اینکه انسان ها به خودي خود . اجتماعی شان را محکم و از فروپاشی اجتماعی جلوگیري کنند

عـدل، همبسـتگی، امنیـت، کنتـرل     استه هاي فردي، جمعـی،  ل مشارکت را با هدف دستیابی به خوپتانسی

هویـت  "احساس تعلق و درگیر شدن در ساخت و ساز امور جامعـه، یـک    ،دارا هستند... محیط خود و 

احساس تعلق . را در جامعه شکل می دهد که به عنوان عامل انگیزش اصلی براي مشارکت است "جمعی

گـانیکی در آن هـا کمتـر اسـت و در     افراد به اجتماعشان بیشتر در جوامعی مدنظر است که همبستگی ار

براي پیشبرد برنامه ریزي هـا در   "هویت جمعی"نتیجه نیاز به جوشش احساسات عاطفی و واکنش هاي 

   .ابعاد مختلف آن وجود دارد

 اجتمـاعی و میـزان مشـارکت    میـزان حمایـت   بـین  ،آزمون فرضیه اولآمده از  به دستبا توجه به نتایج 

 بـه  بنـا  .نظریه دورکیم نتیجه این فرضیه را تایید می کنـد  .داري وجود دارد رابطه معنی جوانان فرهنگی

 بـه  قرابـت  و حـس هماننـدي   یک باشد، داشته وجود افراد در جامعه به تعلق حس وقتی ،دورکیم اعتقاد

 کـه  می دهد پیوند هم به را مشترك افراد منافع و مشغولی ها دل و عاطفی پیوندهاي و آمد خواهد وجود

 مهمتـرین  ایـن  و است جامعه سطح در گسترش ارتباطات و آنان تماس هاي تشدید و افزایش ،آن نتیجه

 از توسـعه  حـال  در کشـورهاي  در. است سوم جهان در کشورهاي ویژهه ب خوب مدیریت یک براي ابزار

 تغییر دچار اجتماعی، تعلق احساس ایجاد عوامل و بسترها گذار، دوران در قرار گرفتن دلیل به ایران جمله

 و تحول تغییر معرض در جامعه در موجود هنجارهاي دورکیم، نظر به بنا گذار دوران در می شود، چراکه

 آن تبـع  بـه  و به جامعه افراد اجتماعی تعلقات شدن رنگ کم احتمال آن نتیجه در که گرفت خواهند قرار

 محسـنی (یافـت   خواهـد  تقو ...و فرهنگی سیاسی، اجتماعی، مختلف امور در همکاري الگوهاي تغییر

  ).11: 1382وجاراللهی،
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 رابطـه  جوانـان  میزان مشـارکت فرهنگـی  و  میزان احساس شهروندي نتایج فرضیه دوم نشان داد که بین

. نتیجـه ایـن فرضـیه را تاییـد مـی کنـد       ،نلسـون  و هـانتینگتون  نظریـه سـاموئل    .معنی داري وجود دارد

 در فـرد  همکـاري  و مداخله از متأثر بیشتر و فرهنگی اسیمشارکت سی مدعی اند که نلسون و هانتینگتون

 انجمـن هـا،   گـروه هـا،   در فعال همکاري و عضویت میزان سازمان هاست؛ یعنی و تشکل ها فعالیت ها،

 ایجـاد  فرد براي جمعی و فردي مسئولیت و بینش نوعی احزاب سیاسی، و مردمی نهادهاي و جماعت ها

   قلمـداد  انسانی تکلیف و وظیفه حتی یا ضرورت او براي و مشارکت همکاري تداوم ازاین رو، .می کند

  ). 71:1394و روهنده، سبکتگین ریزي(می شود 

   رابطـه   جوانـان  میـزان مشـارکت فرهنگـی   و میزان اعتمـاد اجتمـاعی   نتایج فرضیه سوم نشان داد که بین 

 دریافتند هاچفلد و لیک. د می کندنتیجه این فرضیه را تایی ،هاچفلد و نظریه لیک .معنی داري وجود دارد

 آنهـا . مـی باشـد   اجتمـاعی  شـبکه  یـک  داخـل  در اجتماعی تعامالت محصول فرهنگی، فعالیت هاي که

 تخصـص  میـزان ) 1: (اسـت  مهـم  امـر  سـه  تـابع  اجتمـاعی،  سرمایه تولید که می دهند گزارش همچنین

 و لیـک ( شـبکه  گسـتردگی  یـا  زهانـدا ) 3( و شـبکه،  داخل در تعامالت فرکانس) 2( شبکه، آن اجتماعی

  ).567: 1998 هاچفلد،

     رابطـه  جوانـان  میـزان مشـارکت فرهنگـی    و میزان پیونـد گروهـی   نتایج فرضیه چهارم نشان داد که بین

 حس وقتی ،دورکیم اعتقاد به بنا .نتیجه این فرضیه را تایید می کند ،نظریه دورکیم .معنی داري وجود دارد

 پیونـدهاي  و آمد خواهد وجود به قرابت و حس همانندي یک باشد، داشته وجود دافرا در جامعه به تعلق

 تشـدید  و افـزایش  آن نتیجـه  کـه  می دهـد  پیوند هم به را مشترك افراد منافع و مشغولی ها دل و عاطفی

 خوب مدیریت یک براي ابزار مهمترین این و است جامعه سطح در گسترش ارتباطات و آنان تماس هاي

 در قرار گـرفتن  دلیل به ایران جمله از توسعه حال در کشورهاي در. است سوم جهان کشورهايدر  بویژه

 گـذار  دوران در می شود، چراکه تغییر دچار اجتماعی، تعلق احساس ایجاد عوامل و بسترها گذار، دوران

 نتیجه در هک گرفت خواهند قرار و تحول تغییر معرض در جامعه در موجود هنجارهاي دورکیم، نظر به بنا

 امـور  در همکـاري  الگوهاي تغییر آن تبع به و به جامعه افراد اجتماعی تعلقات شدن رنگ کم احتمال آن

  ).11: 1382وجاراللهی، محسنی(یافت  خواهد قوت ...و فرهنگی سیاسی، اجتماعی، مختلف

 جوانـان  کت فرهنگـی میـزان مشـار  و  میزان استفاده آنان از رسانه ها نتایج فرضیه پنجم نشان داد که بین

از اندیشمندان علـوم  . نتیجه این فرضیه را تایید می کند ،نظریه ژان بودریار .معنی داري وجود دارد رابطه
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. اسـت  ژان بودریـار  ،اجتماعی که بر نقش رسانه در نهادینه شدن ارزش هاي مشارکت جو تأکید می کند

   ه ها دارد و انتقادات تنـدي بـر رسـانه هـا وارد     تاکید ویژه اي بر رسان "وانموده"در خلق دنیاي  بودریار

        این رسانه هسـتند کـه نقـش اصـلی را در مخـدوش کـردن واقعیـات بـازي        " :معتقد است وي. می کند

: 1386: ریتـزر ( "وي ریشه وانموده ها را در صحنه پردازي و تبلیغات رسانه تشخیص می دهد. می کنند

جهـان  ه وعی توهم گسترده است که به یـاري مکانیسـم هـاي پیشـرفت    بودریار ندر نظر فراواقعیت  ).416

مدرن یعنی رسانه هاي الکترونیک و همچنین تمامی امکانات تکنولوژیک تغییر واقعیت ساخته می شـود  

  ).321:  1386فکوهی ، (

  هاپیشنهاد

ه وجـود  رابطـ  فرهنگـی  باتوجه به نتایج پژوهش، بین میزان استفاده از رسانه هاي جمعی و مشارکت .1

روشـن بـین بداننـد،    جوانـان  زنـان و  بنابراین، رسانه هاي جمعی بایـد خـود را وکیـل و قـیم     . دارد

موضوعات و مقوالت را بی طرفانه انتخاب کنند و در جهت پذیراي دغدغه هـا و پیشـنهادهاي آنهـا    

ـ  قبل از جامعه، امور ادارة در شهروندان اندك مشارکت اصلی ازآنجا که علت .باشند مسـئله   ز،هرچی

بـی  به این منظور، . شود ترویج مشارکت فرهنگ است ضروري اقدامی، هر قبل از است، اي فرهنگی

  .باشند داشته را ممکن تأثیر بیشترین می توانند داخلی رسانه هاي تردید

رابطه وجـود  مشارکت فرهنگی با متغیرهاي میزان اعتماد اجتماعی  همچنین یافته ها نشان داد که بین .2

بـراي مشـارکت نیازمنـد فضـاي سیاسـی       جوانـان فعال کردن و انگیزه دادن به  بدیهی است که. دارد

در ایـن  . شفاف، قوانین و مقررات مناسب، برخورداري نسبی از امکانـات معیشـتی و رفـاهی اسـت    

اگـر  . حالت مشارکت در جهت حمایت از موجودیت، اقتدار و تقویت حاکمیـت نظـام خواهـد بـود    

  . ي هم باشد در چهارچوب نظام و نه بر ضد موجودیت نظام استمخالفت و مبارزه ا

.  رابطـه وجـود دارد  مشارکت فرهنگـی  هاي پژوهش بین میزان احساس شهروندي و  با توجه به یافته .3

هـا و   بنـابراین توجـه سـازمان    .همچنین آشنایی افراد از حقوق شهروندي داراي اهمیت زیادي است

توسعه افکار و آگـاهی افـراد از حقـوق شـهروندي از طریـق       نهادهاي دولتی و خصوصی به رشد و

، نقـش  در ایـن صـورت  . گیـرد  هاي غیررسمی، مورد تأکید قرار مـی  التفات به امر تبلیغات و آموزش

صدا و سیما، آموزش و پرورش، شهرداري، شوراي شـهر، خـانواده، مؤسسـات     هایی همانند سازمان
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هاي مختلف تبلیغاتی و توجـه   رسمی از طریق روش رهاي غی در توجه به آموزش) NGO(غیردولتی 

  .شود شان در ابعاد مدنی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پیشنهاد می به حقوق اساسیجوانان دادن 

بین میزان پیوند گروهی و میزان مشارکت فرهنگی جوانان رابطه وجود هاي پژوهش  با توجه به یافته .4

 محله به تعلق منظور افزایش به مختلف هاي فعالیت و امور رد اي محله مدیریت بنابراین تکوین. دارد

  .محله منجر به افزایش مشارکت فرهنگی جوانان خواهد شد امور در مشارکت انگیزة افزایش و

هاي پژوهش بین میزان حمایت اجتماعی و میزان مشارکت فرهنگـی جوانـان رابطـه     با توجه به یافته .5

گیـري   در جامعه، بهره میزان حمایت هاي اجتماعیبودن  قويبا عنایت به گستردگی و  .وجود دارد

هاي مشارکت  تواند زمینه هاي مختلف نیز می ها و فعالیت هاي مشوق و آمرانه در برنامه از محرك

 .را فراهم آورد فرهنگی جوانان
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The study is to explain the sociological contribution of cultural participation 
among Khalkhal youth and its related social factors. In this research, what is 
important is the importance of cultural participation. The theoretical 
framework and theoretical model were presented using the theories of Jean-
Baudrillard, Lick and Hachfeld, Durkheim and Huntington and Nelson. This 
research was conducted through a survey method. Face and structural validity 
was used and reliability was obtained using Cronbach's alpha coefficient. The 
statistical population of the study consists of young people aged ٢٩-١٥ in 
Khalkhal, the number of which is according to the registry office. Using 
Cochran formula, ٣٨٠ people were selected by multi-stage cluster sampling. 
To analyze the data, two methods of descriptive and inferential statistics were 
used and analyzed using spss software. After preparing the matrix table, the 
information is arranged in the form of one-dimensional and two-dimensional 
tables. Findings indicate that independent variables of social support, sense of 
citizenship, social trust, group association and mass media have a significant 
relationship with the dependent variable of cultural participation. 
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