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مشارکت بر میزان  پایگاه خدمات اجتماعی عملکرد تاثیرجامعه شناختی بررسی 

  )ورامینشهر : مطالعه موردي(اجتماعی

   

  1مسعود دارابی

  2ناصر رضاپور

   3رضایی موسی سهیل

 

٣٠/٨/١٣٩٧: تاریخ دریافت مقالھ  

٢٣/١٠/١٣٩٧:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                   

یکی از موضوعات مهمی است که در حوزه هاي مختلف علوم اجتماعی و سیاسی بـه آن توجـه    ،مشارکت

قش مهمی در تصمیم گیـري هـاي   ن ،ن یک گروه تاثیرگذار در مشارکته افراد به عنواامروز .خاص می شود

پایگـاه خـدمات   همچـون  عوامل تاثیرگذار مهمـی   ،در این میان .، اجتماعی و فرهنگی  جامعه دارندسیاسی

هـدف پایگـاه خـدمات    . ند میزان مشارکت را بـاال ببرنـد  که می تواند ناجتماعی سازمان بهزیستی وجود دار

جتماعی یا آسیب دیده اجتماعی شامل زنان و دختـران  ا افراد در معرض آسیبکمک به  ،اجتماعی بهزیستی

سـایر  وي زنـدگی  مهارت هازنان سر پرست خانوار، زوجین متقاضی طالق و افراد فاقد  ،در معرض آسیب

به منظور دسـت   .می باشد ي فردي، خانوادگی و اجتماعی رو به رو شده اندبحران هاافرادي که به نوعی با 

 ، متغیرهـاي که بـر مشـارکت اجتمـاعی تاثیرگذارنـد     از بین عوامل ومتغیرهاي گوناگونی ،یابی به این هدف

مهارت و بسیج اجتماعی به عنـوان متغیرهـاي مسـتقل انتخـاب      ارتقاياجتماعی، حقوق شهروندي، اعتماد 

ا و زتومکـ ، گیـدنز،  پاتنـام، لرنـر  ژوهش، بر مبنـاي نظریـات   مبانی نظري متغیرها و پارامترهاي این پ. ندشد

  تدوین شده است پارسونز

، پیمایشی و ابزار گردآوري داده ها، پرسش نامه داراي قابلیت اعتماد و اعتبـار  روش تحقیق در این پژوهش

 )دهـوین و ده شـریفا  ( شـهر ورامـین  گانـه   دومناطق و باالتر سال 18 جوانانجامعه آماري پژوهش، . است

                                                           
   E-mail: Masuod.darabi@gmail.com                  )نویسنده مسئول(اشتر، تهران، ایران صنعتی مالک  دکتراي جامعه شناسی، دانشگاه .   ١
  دانشجوي دکتري، جامعه شناسی سیاسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.  ٢
  تهران، ایران پیشوا، دانشگاه آزاد اسالمی، –ی، واحد ورامین کارشناسی ارشدجامعه شناس.  ٣
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که با استفاده از فرمول کوکران و بـه شـیوه نمونـه گیـري      بودنفر  400حجم نمونه . می باشد 1396درسال 

   .روش اصلی در تحلیل داده ها، رگرسیون و تحلیل مسیر است. خوشه اي چند مرحله اي به دست آمد

 21/3در جامعـه مـورد مطالعـه    مشارکت اجتماعیآمده حاکی از آن است که در کل میانگین  به دستنتایج  

مشـارکت  نشـان مـی دهـد کـه      ،می باشـد  5و  1بوده که با توجه به اینکه حداقل و حداکثر نمره به ترتیب 

میـان    ،همچنین بر اساس نتـایج تحقیـق  . ستروبه باال تقریبا در حد متوسط مردمان منطقهدر بین اجتماعی 

اجتماعی  -پایگاه اقتصادي و اعتماد اجتماعی، میزان پایگاه خدمات اجتماعیو متغیرهاي مشارکت اجتماعی 

ا ب اما بین متغیرهاي سن و وضع تاهل ،رابطه معنادار وجود داشت، تحصیالت و نوع شغل و جنسیت، درآمد

اراي قوي ترین رابطـه  د پایگاه خدمات اجتماعیاز میان این متغیرها،  .رابطه وجود ندارد مشارکت اجتماعی

و  و پایگاه اقتصادي و اجتماعی اعتماد اجتماعی،  خدمات اجتماعیپایگاه چهار متغیر . با متغیر وابسته است

بنابراین متغیرهاي فـوق  . است 387/0 ضریب تعیین گزارش شده برابر .وارد معادله رگرسیون شده اند  سن

  .درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین می نمایند 38به طور کلی بیش از 

 

 -پایگاه اقتصـادي   واعتماد اجتماعی ، عملکرد پایگاه خدمات اجتماعیعی، مشارکت اجتما :گان کلیديواژ

  اجتماعی
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  مقدمه 

اي ترین ارکان ادامه حیات بشري در طول تاریخ از اهمیـت ویـژه  مشارکت و همکاري به عنوان یکی از مهم

سرنوشـت خـود و چگـونگی    آورد تـا در  این مهم این امکان را براي افراد فراهم مـی . است بوده برخوردار

باید با این پیش فرض  اما بحث از مشارکت می. محقق شدن تصمیمات حیاتی، نظارت کنند و اثرگذار باشند

هاي مختلفـی  سو مفهوم مشارکت در طول سالیان پشت سرگذاشته شده، با دگرگونی همراه گردد که از یک

شناختی آن، تنها در قالب جوامـع   عناي جامعهتحقق مفهوم مشارکت به م ،همراه بوده است و از سویی دیگر

دخالـت  «جوامعی که مشـارکت را   ؛برخوردار از شهروندي و به طبع آن نهادهاي مدنی شکل خواهد گرفت

ي گروه هـا هاي هاي افراد از گزند تصمیمدانند تا حقوق و آزاديگیري اجتماعی میمستقیم افراد در تصمیم

تـر مشـارکت   اما در دیدي وسیع). 1373آشوري، (»شناس در امان بماندکوچک و دور از دسترس و اغلب نا

توان روند درگیر ساختن مردم در تعیین سرنوشت خود و احساس مسئولیت نسبت به این سرنوشـت  را می

 و داوطلبانه نهادهاي و ها سازمان ها، انجمن تشکیل براي شهروندان مشارکت و شهروندي تقویت. دانست

 مشـارکت . آیـد  مـی  شـمار  بـه  اجتماعی مشارکت مهم مظاهر از ،شهروندي اولیه حقوق عنوان به غیردولتی

 را نفع ذي افراد همه شرکت که است داوطلبانه و آگاهانه رفتاري و جمعی خرد بر مبتنی فرایندي اجتماعی،

 بـراي  سـود  و منـافع  تقسـیم  و کنتـرل  و ارزیابی اجرا، مدیریت، گیري تصمیم و ریزي برنامه ابعاد تمام در

 کـاالي  یـک  عنـوان  بـه  مشـارکت  توسعه، و مشارکت نظریه هاي براساس. گیرد می بر در هدف به رسیدن

 تحقیقـات  فـردي،  سـطح  در. می شود ترسیم می کند، عرضه را جمعی و فردي منافع از حیطه اي که خوب

 بـه  اعتمـاد  نیـز  و) اجتماعی گره هاي و ارتباطات معناي به( اجتماعی سرمایه  مشارکت، که می دهند نشان

 اوکلـی،  نظـر  بـه . دارد سـهم  بهزیسـتی شـان   در و مـی دهـد   افزایش را مردم خودمختاري احساس و نفس

 و توسـعه  تحقـق  جهـت  در داخلـی  منـابع  از بهره گیري و اجتماعی داوطلبانه کمک از استفاده با مشارکت

 سـرمایه  گـروه هـا،   سـازماندهی  طریـق  از اجتمـاعی  مشـارکت  همچنین،. است موثر آن هزینه هاي کاهش

  ).108 1386 نیازي، و غفاري( می دهد گسترش را جامعه عمومی و اجتماعی

می توان به نقش از آن میان د که ند میزان مشارکت را باال ببرند که می تواننعوامل تاثیرگذار مهمی وجود دار

مکـانی دولتـی یـا     ،پایگاه خدمات اجتماعی .بهزیستی اشاره کرد سازمان و عملکرد پایگاه خدمات اجتماعی

ایـن  . ی از طریق آن ارائـه مـی شـود   یغیردولتی است که در سکونتگاه واقع شده است و کلیه اقدامات اجرا
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هـاي   تمـاعی، سـازمان  جسازمان بهزیستی یا کلینیک هاي مددکاري انظیردولتی  مکان می تواند شامل مراکز

در  .باشـد ... ل فرهنگ سرا، مسجد، مدرسه، پایگاه مقاومـت بسـیج و   از قبی منابع موجود محلی غیردولتی و

دفتر آسـیب  ( کلینیک مددکاري اجتماعی سروش با مجوز رسمی از سازمان بهزیستی استان تهران ،این راستا

از طریـق   -از جملـه امرآبـاد و دهـوین، ده شـریفا     -ورامینهاي مأموریت دارد تا در منطقه  )هاي اجتماعی

هدف پایگـاه خـدمات    .زیستی ارائه خدمت نمایدهایجاد پایگاه خدمات اجتماعی به جامعه هدف سازمان ب

اجتماعی یا آسیب دیده اجتماعی شامل زنـان و دختـران    افراد در معرض آسیباجتماعی بهزیستی کمک به 

کودکان  ،ي زندگیهارت هامزنان سر پرست خانوار، زوجین متقاضی طالق و افراد فاقد  ،در معرض آسیب

کودکان بازمانده از تحصـیل، بچـه هـاي     ،خیابانی، کودکان کار، کودکان بد سرپرست، کودکان بی سرپرست

ي بحران هاسایر افرادي که به نوعی با و طالق، کودکان داراي والدین معتاد و کلیه کودکان منطقه مورد نظر

  .می باشد، فردي، خانوادگی و اجتماعی رو به رو شده اند

  :پاسخ به این سوال هستیمدر این پژوهش در صدد رو، از این 

اجتماعی مردمان منطقـه شـهر    مشارکت آیا بین عملکرد پایگاه خدمات اجتماعی سازمان بهزیستی با میزان 

  رابطه معنادار وجود دارد؟ ) دهوین و ده شریفا(ورامین

 .خواهیم نمودارکت را بیان راهکارهایی اجرایی جهت افزایش این نوع مش پایان در

  پژوهش تجربی پیشینه

) 1392(عطافر و همکـاران  براي نمونه، . در ایران مطالعات متعددي در حوزه مشارکت صورت گرفته است

آموزان نیز   ي مدیریت تنوع فرهنگی مدیران، میزان مشارکت اجتماعی دانشمهارت هانشان دادند با افزایش 

ي مهـارت هـا  آموزان بر حسب میزان به کـارگیري    میانگین مشارکت اجتماعی دانش ،از طرفی. یابد  ارتقا می

نـژادي نیـز    -ي مدیریت تنـوع قـومی  مهارت هامذهبی و بر حسب میزان به کارگیري  -مدیریت تنوع دینی

  .متفاوت و معنادار بوده است

اجتماعی رابطـه معنـاداري وجـود    نشان دادند بین اعتماد اجتماعی و مشارکت ) 1392(اسدالهی و همکاران 

اجتماعی، وضعیت تأهل و تقدیرگرایی از دیگر متغیرهاي موثر بر  -جنسیت، پایگاه اقتصادي ،همچنین .دارد

  .مشارکت هستند
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نشان دادند متغیرهاي سن، جنس، تحصیالت، شـغل، درآمـد، احسـاس    ) 1391(خراسانی و همکاران  مظلوم

شـهري، احقـاق     مندي از عملکـرد مسـؤوالن   سیاسی، رضایت گانگی سیاسی، بی تعلق شهري، داشتن قدرت 

  .داري دارند معنا  اجتماعی رابطه مشارکت   هاي جمعی با متغیر وابسته حقوق شهروندي و استفاده از رسانه

. نشان داد میزان تحصیالت بر میزان مشارکت تأثیر داشـته اسـت  ) 1389(ایح پژوهش سروش و افراسیابی نت

انـد و    هـاي بیشـتري داشـته    کنند که کیفیت روابط باالتر و از حمایـت  مشارکت اجتماعی بیشتري میکسانی 

تـر و   جوانانی که داراي هویت ملی و دینـی قـوي   ،عالوه  به .بیشتر به هنجار عمل متقابل اعتقاد داشته باشند

  .تري هستند، مشارکت بیشتري دارند هویت جنسیتی مدرن

در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بـین اعتمـاد اجتمـاعی و مشـارکت     ) 1393(نوابخش و همکاران 

ها نشان داد بین سن و وضـعیت تأهـل افـراد بـا میـزان       همچنین یافته. اجتماعی رابطه معناداري وجود دارد

 .ها رابطه وجود دارد  آن  مشارکت

غیر از جنسیت و مشـارکت   قیق، به نشان داد که تمامی متغیرهاي تح) 1391(نتایج پژوهش پناهی و دهقانی 

نتایج حاصل از تحلیل چند متغیره نیز گویاي آن است کـه متغیرهـاي ارضـاي    . رسمی با شادي رابطه دارند

نیازها، اعتماد به دیگران و مشارکت اجتماعی غیر رسمی به ترتیب بیشترین تأثیر را بـر شـادي دانشـجویان    

  .دارند

 که به» و عوامل اجتماعی موثر بر آن مشارکت اجتماعی«در پژوهشی با عنوان   )1388(نوروزي، و بختیاري 

بررسـی  شد، بـه  ي شهرستان خدابنده انجام ساله 60تا  30نفر از ساکنان  400 پیمایشی با حجم نمونه شیوه

بقه متغیر مستقل در این پژوهش سن، جنسیت، ط. پرداختندسیاسی افراد  -مشارکت اجتماعیعوامل موثر بر 

اجتمـاعی، اعتمـاد، سـاختار خـانواده،      -نگري، بیگانگی سیاسی -گرایی، آیندهاجتماعی، محل سکونت، عام

مشـارکت  که تاثیر این عوامل بـر متغیـر وابسـته یعنـی      هاي گروهی، تقدیرگرایی بودرسانهتعلیم و تربیت، 

گرایی، تقدیرگرایی و آینده ن عامکه بین میزا این پژوهش نشان دادهاي یافته. سیاسی سنجیده شد -اجتماعی

سیاسـی،   -اما بین میزان بیگانگی اجتمـاعی  ،نگري افراد و میزان مشارکت آنها ارتباط معناداري وجود ندارد

هاي گروهی و طبقه گري تربیتی، میزان استفاده از رسانهاقناع میزان اعتماد، میزان تعلق اجتماعی، میزان شیوه

 -بیگانگی اجتماعی البته رابطه. دیده می شودسیاسی افراد ارتباط معناداري  -عیمشارکت اجتمااجتماعی با 

مشـارکت کـاهش    ،سیاسی -سیاسی و مشارکت معکوس است؛ به این معنا که با افزایش بیگانگی اجتماعی
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مشـارکت  بینـی  تـري را در پـیش  تعلـق اجتمـاعی وزن مهـم    ،همچنین بر اساس تحلیل رگرسـیونی . یابدمی

  .سیاسی دارد -اجتماعی

 سـفارش دبیرخانـه   بـه  »ایـران  در اجتمـاعی  مشـارکت « عنوان با را اي مطالعه )1382(جاراللهی  و محسنی

 ایـران  در اجتمـاعی  مشـارکت  و روابـط  ابعاد از برخی باره در ملّی سطح در کشور عمومی فرهنگ شوراي

 در فرهنگـی  و اجتماعی رفتارهاي و ها نگرش ها، آگاهی بررسی ملّی طرح از بخشی طرح این. انجام دادند

 ارتبـاط  بررسـی  پـژوهش،  ایـن  اهـداف . است شده انجام کشور شهر 15 در است که )1381محسنی( ایران

 بـا  همکاري یعنی افراد، اجتماعی مشارکت سطح با اقتصادي و فرهنگی جمعیتی، اجتماعی، گوناگون عوامل

 همکـاري  و هـا  ه باشگا اصناف، نظیر اجتماعی نهادهاي با فرهنگی، همکاري و علمی هاي انجمن و نهادها

 تعـداد . اسـت  بـوده  دانشـگاهی  جهاد اسالمی و هاي انجمننظیر  اسالمی انقالب بر مبتنی نوین نهادهاي با

 شـده  آوري جمع مصاحبه با توام طریق پرسشنامه از اطالعات. است بوده نفر 3540 شهر 15 در نمونه افراد

 انجمـن  و فرهنگـی،  علمـی  هاي انجمن ترتیب در به مردم مشارکت که داد نشانپژوهش  هاي یافته. است

اطالعـات   و سـواد  سطح ها، رسانه کاربرد افزایش با. است ضعیف بسیار ایران در اصناف و مدرسه و خانه

 اجتمـاعی  هاي گروه و نهادها فرهنگی، و علمی هاي انجمن با ارتباط جبرگرایی، به تر کم اعتقاد و عمومی

 و عملـی  انجمن هاي با افراد مشارکت میزان بر موثري عامل ،شغلی دسته و اشتغال وضع. شود می تر بیش

 طبقـات  از بیشـتر  بـاال  طبقه افراد علمی و فرهنگی مشارکت. است ي اجتماعیگروه ها و نهادها و فرهنگی

 طـورکلی  بـه . دارند نقش ها گروه با افراد مشارکت در عوامل اقتصادي از بیش فرهنگی عوامل. است ینیپا

 اجتمـاعی  مشـارکت  بـا  جنسیت و اشتغال نوع سطح سواد،. است محدود ایران در اجتماعی مشارکت دامنه

  .دارد معناداري تفاوت و رابطه از نشان

آموزان با اظهـار نظـر در    درصد دانش 63این نتیجه دست یافتند که  رویست و همکاران در پژوهش خود به 

آموزان با سنین  دانش. دهند سازماندهی و انتظامات مدرسه مشارکت خود را بروز می درصد در 58کالس و 

عالوه بر آن، مشارکت با موفقیت تحصـیلی، سـالمتی، احسـاس رضـایت از     . کمتر، مشارکت بیشتري دارند

 ٢٠١٢ ,.Roiste & et al).(آموزان ارتباط دارد زندگی و نشاط دانش

 انجـام  بـا  »مشارکت مـدنی  بر تاثیرگذار عوامل و اجتماعی سرمایه« عنوان با تحقیقی در) 2002(پرایس باب

 تأکیدات علیرغم که گرفت نتیجه تگزاس، در داوطلبانه هاي انجمن از رهبران نفر 32 با مصاحبه هاي عمیق
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 فعالیـت  و درگیري متاثر ساختن در اقتصادي متغیرهاي یی،فعالیت ها در چنین ارزش ها و فرهنگ نقش بر

  .دارد بسیاري ، اهمیتانجمن ها این در افراد

 مطالعه مشارکت مدنی ساختاري زمینه هاي« عنوان با در مقاله اي) 2004(گوریناس  ناریون و اسکوفر ایوان

 از استفاده با کشور، 32در  را انجمن ها در عضویت »تطبیقی با دیدگاهی داوطلبانه هاي انجمن در عضویت

 نهادهـاي  ،دولـت هـا  سـاختار   بین تفاوت تاثیر تحت را آن و کرده اند ثانویه آزمون داده هاي تحلیل روش

 کـه  انجمـن هـایی   هم نوع و مشارکت میزان هم متغیرها، این. ها دانسته اند ملت سیاسی فرهنگ و سیاسی

  .می نمایند تعیین )قدیمی یا جدید هاي جنبش(می کنند  فعالیت آن در افراد

 نظري پژوهش و چارجوب مبانی

  1تالکوت پارسونز

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

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

  :دارد عمده خصلت سه ،زند سر می انسان

   است؛ نیازي زیستی به پاسخ جهت در کنشی هر یعنی اورگانیستی، خصلت 

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

  . است جامعه فرهنگ تأثیر تحت و دارد فرهنگی  صبغه کنشی هر یعنی خصلت فرهنگی، 

 نخستین منشأ است، شناختی یا ادراکی ارزیابی،و هنجاري، گرایش سه داراي کهرا  رفتاري پارسونز ارگانیسم

 فراهم ،آن کارکرد و کند پیدا می ارتباط محیط با آن  وسیله به انسان که اي است وسیله اورگانیسم  .داند می کنش

 متولد 2فرهنگی نظام یک در انسان نوزاد که دلیل آن به پارسونز، نظر به .است محیط با انسان تطابق عوامل کردن

 فرهنگی، نظام هنجارهاي و ها ارزش باورها،  مجموعه و پذیرش فرهنگ با برخورد در اورگانیسم این شود، می

 آموزشی، هاي گروه در تحصیالت کسب خانواده، اعضاي میان در طریق زندگی از(کند  می درونی ها را آن

با  و) مفاهیم دست این از و همکاري و اجتماعی امور در مشارکت هاي فایده  درباره ها و ارزش باورها یادگیري

 نظام وقتی .است یابی هدف آن کارکرد کهگیرد  می شکل شخصیتی نظامی هنجارها، و ها ارزش شدن درونی

 بر شخصیت و کند می پیروي خود شخصیت از بلکه اورگانیسم، از نه انسان دیگر گرفت، شکل شخصیتی

 نیز غاییي ارزش ها و فیزیکی محیط عنصر دو پارسونز،  عقیده به) 1377،168:روشه.(شود می مسلط ارگانیسم

 نظیر امکانات(کند  می فراهم فرد براي را محیطی فیزیکی، تسهیالت -ارگانیک محیط .گذارند می اثر کنش بر

                                                           
١ - Parsons-Talcott 
٢ - Caltural System 
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 این وجود از ارزیابی نهادهاي مشارکتی، و سازمان ها وجود مثل زندگی  منطقه و محله، خانواده، هر در موجود

 و آینده به امید نظیر(است  آینده بر ناظر نمادي نیز ارزش غایی و) مشارکت مانع عنوان به آن نبودن و امکانات

 بیش کنترل است، باالتر آن اطالعات میزان که عنصري مطرح شده، عناصر بین در .)فرد فعالیت با شرایط بهبود

 اورگانیسم طبیعی، محیط اساس، این بر .دهد می قرار توجه مورد پایین به باال از را آن و دارد بر کنش تري

. دارند را انرژي ترین و بیش اطالعات کاملترینترتیب  به غایی،ي ارزش هانهایت  در و شخصیتی نظام رفتاري،

 آزاد ولی است، اختیاري و ارادي حدي گرچه تا نیز کنش و است آزاد خود کنش در انسان پارسونز، نظر از

 کالن، سطح شرایط و عوامل براین، بنا .کند می عمل در جامعه ساختاري شرایط تحت گر کنش و نیست مطلق

شرایط  به مقید خود اعمال در چند هر انسان که است این نتیجه و کند می ومشروط مقید را انسان کنش

یزدان پناه به نقل از .(دهد تغییر را ساختارها این خود کنش با تواند می ،باشد فرهنگی و اجتماعی اقتصادي،

 1شدن اجتماعی فرآیند طی که داند می نیازي تمایالتی را رفتار هر منشأ پارسونز« )1387کرایب،ریتزر،توسلی،

 گران کنش است که تمایالتی نیازي، تمایالت این از دسته یک  .سازند می را کنش هاي وانگیزه گیرند شکل می

 ذهن  ملکهي ارزش ها دیگر،  و دسته بروند عشق و تأیید دنبال به شان اجتماعی روابط در کند می  وادار را

 ).170:1377روشه،(»کند رعایت را فرهنگی رهاي گوناگون معیا کند می وادار را شخص که اي است شده

 و فرهنگیي ارزش ها رعایت به تمایل و سو یک از، معنوي و ماديهاي  کسب پاداش به تمایل بنابراین،

 شرایط سازنده عمل، در که را اجتماعی و فرهنگیي ارزش هاپارسونز  .اند کنش منشأ دیگر سوي از ،اجتماعی

دو  گونه از  یک انتخاب متغیر، از وي منظور و کند می دسته بندي الگویی متغیرهاي عنوان زیر کنش اند، ساختی

هاي  گیري جهت و ترکیب الگوها پارسونز، نظر از .کند انتخاب را دو آن از یکی باید گر کنش که است گونه اي

 ساختار کارکرد  نتیجه زیادي  اندازه تا آید، دست می به شدن اجتماعی زمان در گر کنش  وسیله به کهارزشی 

 سطح ساختاري عوامل از یک هر وي، نظر از بنابراین .است نظام اجتماعی مسلطي ارزش ها و جامعه بنیادین

 متغیرهاي الگویی، ترکیب بر تأثیرگذاري روش به توسعه، سطح وفرهنگ  اجتماع، سیاست، مانند اقتصاد، کالن

 تأثیر جامعه ساختار بر طور متقابل به نیز کنش که است معتقد او دیگر، سوي از .است کنش  کننده مشروط

 اجتماعی، نظام انسجام و پذیري تفکیک جهت تغییرات در این. است ساختاري شرایط  تغییردهنده و گذارد می

 صورت محیط با جامعه تطابق ظرفیت و توان و افزایشعام  اجتماع و ها ارزش گیري شکل

هرچه  که است معتقد پارسونز مختلف، جوامع در الگویی متغیرهاي ترکیب مورد در ).62:1377ریتزر،(گیرد می

 فعال گیري فردي، جهت مقابل در جمعی گیري جهت به گرایش رود، می پیش شدن صنعتی طرف به جامعه

تر  بیش گرایی خاص در مقابل عامگرایی و عاطفه گرایی مقابل در خردگرایی گرایی، انفعال مقابل در گرایی

 گرایی، فعال عامگرایی، چون وجود عناصري را مدرن جوامع خصوصیات پارسونز دیگر، عبارت به. شود می

                                                           
١- Socialization  
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 هایی ویژگی داراي جو مشارکت افراد پارسونز،  نظریه اساس بر )97:1386ازکیا،.(داند می گرایی عقل و آزادي

و داراي احساس مسئولیت نسبت به جامعه و افراد   آینده به امیدوار خردگرایی، گرایی، فعال عامگرایی، چون

ي علمی و فرهنگی انجمن هاي غیر دولتی، خیریه، سازمان هاتوان در عضویت در  که نمود آن را می هستندن آ

  . مشاهده نمود.... و

  )حوزه عمومی و مشارکت( 1یورگن هابرماس

کنش  .4و کنش ارتباطی ٣، کنش استراتژیک٢کنش ابزاري: کند هابرماس سه نوع کنش را از هم تفکیک می

یعنی  ؛آورد داراي موقعیتی غیر اجتماعی است و در سطح بین فردي عقالنیت ابزاري را همراه می ،ابزاري

) ابژه(و یک شناسا ) سوژه(میان یک شناسنده  اگر از زاویه. جستجوي سود و به پیش بردن منافع شخصی

کنش  ).30:1380کرایب،(گرفتار خرد ابزاري شده و دست به کنش ابزاري زده ایم ،دست به کنش بزنیم

 –کنش استراتژیک کنش هدفدار. ی انداستراتژیک یا راهبردي و کنش ارتباطی هر دو داراي موقعیت اجتماع

شود که در تعقیب یک هدف، کنش معقوالنه هدفدارشان را  عقالنی است که به عمل دو یا چند فرد مربوط می

گیرد و این نوع در جستجوي موفقیت  صورت می سازمان هامانند کنش هایی که در درون . کنند هماهنگ می

بلکه اهدافشان را در شرایطی  است در حالی که در کنش ارتباطی افراد به دنبال موفقیت شخصی شان نیستند،

هاي کنشی شان را بر مبناي تعریف هایی از موقعیت مشترك هماهنگ سازند و  کنند که بتوانند برنامه تعقیب می

شود که در آن همه به ابزارهاي خرد، فرصت  این واکنش عقالنی و بنیادي است و توجه به آن سبب می

این نوع کنش در . گیري نهایی دسترسی پیدا کنند یممشارکت در بحث، طرح نظرات و مشارکت در تصم

زیرا هیچ یک از  ،توافقی که در ضمن کنش ارتباطی حاصل شده مبنایی عقالنی دارد .جستجوي تفاهم است

هابرماس فضایی که کنش ارتباطی در آن صورت  ).301:1380کرایب،(طرفین نمی توانند آن را تحمیل کنند

از حیات اجتماعی انسان  ، عرصه و قلمرويمنظور وي از حوزه عمومی. امدن می 5گیرد را حوزه عمومی می

زمانی که شهروندان درباره مسائل . هاست که در آن بتوانند چیزي را در برخورد با افکار عمومی شکل دهند

یعنی با تضمین آزادي اجتماعات و  –اي آزاد بدون قید و بند  مورد عالقه عمومی و منافع عمومی به گونه

کنند، در واقع به صورت یک  با یکدیگر مشورت و کنکاش می –انجمن ها، آزادي بیان و چاپ نشر افکار 

به رسالت انتقاد و نظارتی اشاره دارد که پیکره عمومی  ،تعبیر افکار عمومی. کنند پیکره عمومی رفتار می

هابرماس حوزه عمومی را  ).32:1381نوذري،(کنند شهروندان به طور غیر رسمی در برابر طبقه حاکم اعمال می

                                                           
١- Jurgen-Habermas 
٢  -  Instrumental action 
٣- Strategic action 
٤ - Communicative action 
٥ - Public Area 
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کند که حوزه عمومی اساساً  او استدالل می. داند می 1هاي جهان مدرن یعنی جامعه بورژوایی یکی از مقوله

 خودبراي خلق و ایجاد فضاي اجتماعی جهت مبادله مبانی بین  گروه هاافراد و اي از ارتباطات است که  شبکه

حوزه عمومی بر خالف نهادهایی که تحت سلطه خارجی قرار دارند و یا داراي روابط قدرت . کنند استفاده می

  .دهد از اصول مشارکت و نظارت دموکراتیک، نوید می ،درونی هستند

اهمیت تأکید هابرماس بر حوزه عمومی به عنوان مجراي شکل گیري هویت جمعی و عالیق عمومی اساساً 

تشخیص این نکته است که استمرار حیات جامعه وابسته به عملکرد صحیح ساختارهاي ارتباطی است ناشی از 

که در غیاب نفوذ فراگیر سنت و عوامل سنتی ایجاد کننده مشروعیت و یکپارچگی اجتماعی و توافق بر سر 

  .کند شود را ممکن  می آنچه عالیق عمومی و منافع جمعی خوانده می

ي انجمن هاو  گروه هابا بحث و گفتگو در مجامع و  »ما«بطه شکل گیري هویت جمعی هابرماس درباره را

جامعه و حوزه عمومی به طور کلی، در موارد مختلف تأکید کرده و شکل گیري هویت را اساساً فعالیتی جمعی 

عمل و گفتار . ددان و توأم با بحث و گفتگوي استداللی و همراه با اقتباس نقادانه از سنت و علوم و فلسفه می

آثار  بیشترمضمون اصلی  ).62:1375رضایی،(دهد جمعی است که عالیق جمعی و هویت جمعی را شکل می

اي که در  جامعه ؛مشارکت در تدوین و ارائه سیمایی واضح از یک جامعه جهانی بهتر: هابرماس عبارت است از

  .بستگی همگان فراهم باشدآن امکانات و تسهیالت بیشتري براي سعادت، شادکامی، صلح و هم

و مجامع جامعه  انجمن هابه طور کلی منظور هابرماس بر اساس امکانات و تسهیالت وجود سازمان ها، 

باشند که به عنوان  اي میان دولت و افراد جامعه می مهمترین ابزار واسطه سازمان هاچرا که اینگونه  ،مدنی است

دموکراسی منوط به مشارکت شهروندان است و  در واقع، - شوند پتانسیل جامعه براي تحقق دموکراسی تلقی می

  ).2،1965:245الموند(یی امکانپذیر استانجمن هامشارکت شهروندان نیز در قالب چنین 

   3دانیل لرنر

نیل لرنر در نیمه دوم قرن بیستم با رویکرد جامعه شناختی ـ روان شناختی گذار جوامع از مرحله سنتی به دا

همدلی،  :چونهممدرن را در منطقه خاورمیانه مورد مطالعه قرار داده و ارتباط متقابل بین متغیرهاي روانی 

سطح تحصیالت، میزان شهرنشینی،  نظیربرخوردار شدن از شخصیت انتقالی و متغیرهاي جامعه شناسی 

به نظر او جامعه جدید یک جامعه . هاي گروهی و مشارکت را مورد بررسی قرار داده استدسترسی به رسانه

 ،به نظر وي. است یانهمشارکتی است و فراگرد نوسازي حرکت از جامعه سنتی به طرف جامعه مشارکت جو

و افزایش درآمد، مشارکت سیاسی به شرکت در انتخابات، مشارکت در حوزه اقتصادي به فعالیت در بازار 

      مشارکت فرهنگی به بهره گیري از رسانه هاي جمعی و مشارکت روانی به همدلی و تحرك روانی منجر 

                                                           
١- Bourgeoisie  
٢  -Almond 
٣- Daniel Lerner 
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هاي گروهی و مشارکت بین متغیرهاي شهرنشینی، تحصیالت، دسترسی به رسانه ،در اندیشه لرنر. می شود

  ).50:  1386به نقل از غفاري و نیازي،  86:  1958لرنر، (د ارتباط متقابل وجود دار

  1لیپست - نظریه سیمورمارتین

کوشد براساس متغیرهاي اجتماعی پدیده از دیگر نظریه پردازان نوسازي نیز در مدل خود میلیپست 

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

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

، سندیکاهاي کارگري، شوراهاي محلی و نظایر آن انجمن هافرایندهاي سیاسی و اجتماعی نظیر انتخابات، 

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

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

د میانسال و ن، شهرنشینان، افراي تحصیلکرده، متأهالگروه هامشارکت در فرایندهاي اجتماعی در میان مردان، 

غفاري و نیازي، (، احزاب، سندیکاها و شوراها بیشتر استسازمان هانیز افراد داراي منزلت و همچنین اعضاي 

درآمد پایین در انتخابات شرکت می کنند و کارگران و معدنچیان بیشتر از کشاورزان در افراد با ). 54:  1386

  . مشارکت دارندامور شهري و جامعه اي 

سوال کرد که علت مشارکت اجتماعی بیشتر طبقات باالتر چیست؟ جامعه شناسان پاسخ هاي مختلفی می توان 

تري کنند که بعد اجتماعی قوي  از جمله اینکه اعضاي طبقات باال در مشاغلی کار می ؛به این سوال داده اند

، آگاهی باالتر تحصیالت حسط به علت داشتن همچنین،. ت هاي آنان را افزایش می دهدعالقه و مهار کهدارند 

، در حالی که نشان می دهندمشارکت اجتماعی  هو در نتیجه عالقه بیشتري ب رندسیاسی و اجتماعی بیشتري دا

پایین تر، از همه این موارد محروم هستند و در نتیجه میزان مشارکت آنها کمتر خواهد اجتماعی اعضاي طبقات 

  .بود

  پاول و آلموند

 اجتماعی و اقتصادي پایگاه تعیین در افراد شغلی رتبه و درآمد تحصیالت، بر تاکید ضمن پاول و آلموند

 تر بیشکه دارند  می بیان افراد اجتماعی و سیاسی مشارکت بر اجتماعی -اقتصادي پایگاه اثراتدرباره  ،آنان

 هاي مهارت از مند بهره و ثروتمند کرده، تحصیل شهروندان که دهند می نشان گرفته هاي صورت پژوهش

 گونه این که هاي مهارت و منابع. باشند جویانه مشارکت ایستارهاي واجد که تري دارد بیش احتمال اي حرفه

 را آنها تواند می کند حکم ضرورت یا وظیفه که مواردي در آورند می به دست خود خصوصی زندگی در افراد

 در معموالً جامعه در تر مرفه شهروندان ،ها بررسی این در نتیجه. بکشاند سیاسی مشارکت به سهولت به

 مشارکت بر افراد اجتماعی طبقه تاثیر مورد در کوئن .ترند فعال سیاست در مرفه، کمتر شهروندان با مقایسه

                                                           
١ Lipset 
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 فعالیت در درگیري و مشارکت احتمال ،باشد باالتر اجتماعی طبقه چه معموال هر است معتقد آنان اجتماعی

 شهري، هاي انجمن اجتماعی، هاي باشگاه در فعال مشارکت وي سطح نظر به. است تر بیش اجتماعی هاي

  تبریزي، محسنی(است ل تر ناز پایین طبقات اعضاي میان در سیاسی هاي سازمان و مدرسه و خانه هاي انجمن

 1370:   185(.  

  1تئوري هاي مربوط به حوزه اعتماد اجتماعی

  2زتومکاتئوري 

را مطرح می کند و » فرهنگ اعتماد 3صیرورت اجتماعی« تئوري ،اجتماعی در بحث اعتماد) 1999(زتومکا

ادي معتقد است که ظهور فرهنگ اعتماد با مقداري از فرهنگ اعتماد فطري و ذاتی یعنی سنت اعتمادیابی اعتم

شامل همبستگی هنجاري، ثبات و نظم اجتماعی، (شرایط ساختاري واقعی  ،پس از آن. شروع می گردد

احتمال تجارب مثبت و با ارزش ) نس و آشنایی و در نهایت پاسخگویی یا فقدان هر یک از آنهاشفافیت، ا

این شرایط بسته به استعداد . اعتماد و نیز برآورد و یا نقض شروط اعتماد را افزایش و یا کاهش می دهند

 ماد فراهم و یا مانع کنشگران، فرصت هاي ساختاري را براي پذیرش و یا نادیده گرفتن آسان تر مخاطره اعت

خلقیات اجتماعی که به عنوان پیامدهاي جمعی نشانگان هاي شخصیتی  )236: 1386زتومکا، ( .می گردند

اعتمادپذیري و یا شک و تردید که براي اعضاي گوناگون جامعه به صورت مختلفی ظاهر می شوند، می توانند 

که به عنوان مجموعه  ه همین ترتیب سرمایه جمعیب. ردندموجب ترغیب و یا سد راه تبلور فرهنگ اعتماد گ

اي از منابع گوناگون در تصاحب اعضاي جامعه ظاهر می شوند، در صورتی که به اندازه کافی غنی باشد، 

عجز و ناتوانی را به امنیت بیمه و گزینه هاي پشتیبان را فراهم می کند و در صورت فقر سرمایه جمعی، ناامنی، 

  .شودمی نتیجه محرك و یا مانع ظهور اعتماد و فرهنگ اعتماد که در  بار می آورد

می اعتماد اجتماعی پایین در یک جامعه منجر به انزوا و دوري اعضاي جامعه از همدیگر  ،به نظر زتومکا

   پارسونز عامل ایجاد اتحاد و انسجام اجتماعی را اعتماد  .و میزان بیگانگی اجتماعی را افزایش می دهد شود

اعتماد این باور را در افراد ایجاد می کند که دیگران به منظور دستیابی به موفقیت  ،به عقیده وي. داندمی 

اعتماد این انتظار را موجب می شود که دیگران به تعهدات و . گروهی از منافع شخصی دست می کشند

امی می داند که بتوان به وي نظام منسجم را نظ. نمایندمسئولیت شان عمل کنند و موقعیت دیگران را درك 

        عامالن آن در انجام وظایف شان اعتماد کرد که این امر خود به پایداري و نظم سیستم اجتماعی کمک 

در جوامع سنتی، اعتماد درون گروهی و یا سرمایه اجتماعی قدیم و  ،به عبارت دیگر ).25: 1380انعام، (می کند

  . گروهی یا سرمایه اجتماعی جدید حاکم استدر جوامع جدید و مدرن، اعتماد برون 

                                                           
١ Social Trust 
٢- Sztompka 
٣ -Social Becoming 
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  1تئوري گیدنز

مفهوم اعتماد تنها به معناي اعتماد . از نظر گیدنز جوامع امروزي براي پیشرفت نیازمند مفهوم اعتماد هستند

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

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

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

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

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

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

از نظر گیدنز  )104: 1380شارع پور، .(ه دیگران تعمیم یافته نیز داراي ایده ها و باورهایی باشداعتماد نسبت ب

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

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

منابع اصلی اعتماد در جوامع سنتی، اهمیت خود را در جوامع صنعتی و جدید از  ،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

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

، بلکه در تضاد با نه تنها متفاوت 3و دوره مدرن 2گیدنز اعتماد را در جوامع دوره پیش از مدرن. اعتماد باشد

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

از اهمیت زیادي برخوردار بوده که این امر زمینه  4در دوره پیش از مدرن، اعتماد محلی. هاي مخاطره یاد کرد

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

وابط اعتماد نظام هاي انتزاعی و تخصصی یافته و زمینه عمومی و جهت گیري کلی اعتماد در آن مبتنی بر ر

  ).120: 1384گیدنز، (یا بی ریشگی در دنیاي مدرن هستند 5است که از نظر گیدنز داراي ویژگی از جاکندگی

    6رابرت پاتنام

اعتماد اجتماعی را به عنوان یکی از ابعاد سرمایه اجتماعی » هاي مدنی دموکراسی و سنت«پاتنام در کتاب 

منابع «عنوان  باترین شکل سرمایه اجتماعی، اعتماد است که  وي معتقد است که شایع. دهد ر میمورد بحث قرا

یابد و در صورت  شان در حین استفاده به جاي کاهش، افزایش می منابعی که ذخیره ؛شود شناخته می» اخالقی

                                                           
١  -  Giddens 
٢ - Pre modern 
٣ - Modern 
٤ - Local Trust 
٥ - Disembedment 
٦- Rabert Patnam 
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شان فزونی  تر به یکدیگر اعتماد کنند، اعتماد متقابل هر چه دو نفر بیش ،به زعم وي. یابد عدم استفاده کاهش می

اعتماد اجتماعی در جوامع مدرن از دو منبع مرتبط یعنی  ،به نظر پاتنام ).290، 1380پاتنام و دیگران،(یابد  می

کنند،  یت میهنجارهایی که اعتماد را تقو. شودهاي مشارکت مدنی ناشی می هنجارهاي معامله متقابل و شبکه

ترین این  مهم. دنکن و همکاري را تسهیل می می دهندهاي معامالت را کاهش  چرا که هزینه ،یابند توسعه می

شود  مبادله متوازن خوانده می ،نوع اول: باشد معامله متقابل دو نوع می. هنجارها، هنجارهاي معامله متقابل است

مانند موقعی که همکاران روزهاي  شوند همزمان مبادله میزش به طور که در این نوع مبادله چیزهاي با ار

به رابطه تبادلی مداومی اشاره دارد است که معامله متقابل عمومی  دوم،نوع  .کنند شان را با هم عوض می تعطیل

ن که سودي که کند مبنی بر ای اما انتظارات متقابلی ایجاد می ،که در همه حال یک طرفه و غیر متوازن است

. شود دوستی اغلب به معامله متقابل عمومی تبدیل می ،براي مثال. شده، باید در آینده پرداخت شود اعطا اکنون

دوستی کوتاه : باشد معموالً ترکیبی از دو انگیزه را دارا می ،کند هر فردي که در نظام معامله متقابل عمل می

موثر مبتنی بر معامله متقابل عمومی محتمالً  یک هنجار ،به عقیده پاتنام. مدت و حفظ منافع خود در بلند مدت

توانند مطمئن باشند که  در جوامعی که در آنها مردم می. هاي انبوهی از مبادالت اجتماعی مرتبط است با شبکه

. تري براي انجام مبادالت وجود دارد گیرد بلکه جبران می شود، احتمال زیاد اعتماد مورد سوء استفاده قرار نمی

عمومی را به دنبال  توسعه یک هنجار معامله متقابل ،رر در طی یک دوره زمانی نیز به نوبه خودمبادالت مک

هر . هایی را براي قابل اعتماد بودن ایجاد کند تواند انگیزه روابط اجتماعی مداوم نیز می ،دیگر از سوي. دارد

بعضی از این . شود فراد شناخته میهاي رسمی و غیر رسمی ارتباطات و مبادالت بین ا اي از طریق شبکه جامعه

اما . کنند ها اساساً افقی هستند و شهروندان برخوردار از وضعیت و قدرت برابر را دور هم جمع می شبکه

باشند که شهروندان نابرابر را به وسیله روابط نابرابر مبتنی بر سلسله مراتب  هاي عمودي می بعضی دیگر شبکه

. ها مخلوطی از عمودي و افقی هستند البته در جهان واقعی تقریباً همه شبکه. ددهن و وابستگی به هم پیوند می

ها،  هاي سرود خوانی، تعاونی ي همسایگی، کانونانجمن هاهاي مشارکت مدنی از جمله  شبکه ،به نظر وي

در  ها هر چه این شبکه. گذارند کنش افقی شدید را به نمایش می... اي و هاي ورزشی، احزاب توده باشگاه

تري وجود دارد که شهروندان بتوانند در جهت منافع متقابل همکاري  احتمال بیش ،تر باشند اي متراکم جامعه

  فزایش میزان اعتماد در جامعه استکه نتیجه آن ا) 293- 298، 1380پاتنام و دیگران،(کنند 

  

  

  

  



 

 
 

 

  

رابطه وجود منطقه دهوین  مشارکت اجتماعی

 )نظریات لرنر، گیدنز(.آگاهی و مشارکت اجتماعی منطقه دهوین رابطه وجود دارد

 )هابرماسنظریات (.و مشارکت اجتماعی منطقه دهوین رابطه وجود دارد

 )نظریات لیپست(.و مشارکت اجتماعی منطقه دهوین رابطه وجود دارد

  )نظریات لرنر، گیدنز(.و مشارکت اجتماعی منطقه دهوین رابطه وجود دارد

وجود رابطه میزان اعتماد اجتماعی مردم منطقه دهوین 

  )پاول نظریات لیپست،( .آنان رابطه وجود دارد

 .رایطه وجود دارد مشارکت اجتماعی

  توصیفی و همبستگی  ،از لحاظ شیوه تجزیه و تحلیل داده ها

در جامعه آماري مورد مطالعه و ) 

١٥ 

  پژوهش

  مدل مفهومی پژوهش: 1شکل   

  فرضیه هاي پژوهش

مشارکت اجتماعیو  پایگاه خدمات اجتماعی بهزیستی

 )نظریات گیدنز، پاتنام

آگاهی و مشارکت اجتماعی منطقه دهوین رابطه وجود دارد

و مشارکت اجتماعی منطقه دهوین رابطه وجود دارد حقوق شهروندي

و مشارکت اجتماعی منطقه دهوین رابطه وجود دارد مهارت

و مشارکت اجتماعی منطقه دهوین رابطه وجود دارد بسیج اجتماعی

میزان اعتماد اجتماعی مردم منطقه دهوین و عملکرد پایگاه خدمات اجتماعی بهزیستی 

 )نظریات زتومکا، گیدنز

آنان رابطه وجود دارد مشارکت اجتماعیاجتماعی و  –بین پایگاه اقتصادي

مشارکت اجتماعیو ) سن، تحصیالت و درآمد جنسیت،(بین متغیرهاي زمینه اي 

 )پاول

  شناسی پژوهش

از لحاظ شیوه تجزیه و تحلیل داده ها اظ هدف، از نوع کاربردي و

) متغیر وابسته(می باشد و هدف آن شناخت و توصیف وضعیت مشارکت

  
  
 

 

پژوهشمدل نظري 

  

فرضیه هاي پژوهش

  پایگاه خدمات اجتماعی بهزیستی عملکردبین

نظریات گیدنز، پاتنام(.دارد

  آگاهی و مشارکت اجتماعی منطقه دهوین رابطه وجود دارد ارتقايبین

  حقوق شهرونديبین

  مهارت ارتقايبین

  بسیج اجتماعیبین

  عملکرد پایگاه خدمات اجتماعی بهزیستی بین

نظریات زتومکا، گیدنز( .دارد

 بین پایگاه اقتصادي

  بین متغیرهاي زمینه اي

پاول نظریات لیپست،(

شناسی پژوهشروش    

اظ هدف، از نوع کاربردي واز لحاین پژوهش 

می باشد و هدف آن شناخت و توصیف وضعیت مشارکت
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، اعتماد و اجتماعی، بی تفاوتی اجتماعی فردي و مولفه هاي بیگانگی –ن رابطه آن با ویژگی هاي اجتماعیتعیی

و ) کتابخانه اي(بنابراین از لحاظ روش گردآوري داده ها از دو روش اسنادي. می باشد) متغیر مستقل(رسانه ها 

در روش اسنادي جهت تدوین جامع چارچوب نظري . استفاده شده است) پیمایش و مصاحبه(روش میدانی

و نظریه هاي جامعه شناسی در تحلیل مشارکت و صور آن بررسی شده  تحقیق، مطالعات انجام گرفته قبلی

است و پس از ارزیابی تحقیقات و نظریه هاي مرتبط با موضوع از یک طرف و شناخت وضعیت فعلی جامعه، 

  .تدوین شاخص ها و متغیرهاي تحقیق انجام گرفته است

  تعریف نظري و عملی مفاهیم وچگونگی اندازه گیري متغیرها

   کتمشار

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

   ).257: 1377بیرو، (»شرکت جستن و بنابراین با آن همکاري داشتن است

مشارکت عبارت . مبتنی بر اعتقاد و منافع شخصی یا گروهی است ارکت در واقع نوعی رفتار اجتماعیمش

، منابع مشترك گروه در حقیقت جوهر مشارکت. صمیم گیريمیزان دخالت اعضاي نظام در فرآیند ت :است از

 ).1: 1380زاده،  لهسایی( ستدر جامعه و منافع مشترك فرد درگروه ا

مشارکت  ورسمی  مشارکت اجتماعی راي سنجش متغیر مشارکت از دو بعدب: تعریف عملیاتی) ب

و سواالت هر مولفه بر اساس  تدوینصورت محقق ساخته  ه ب پرسشنامه .استفاده شدغیر رسمی  اجتماعی

  ).8: 1390محسنی تبریزي،( اي طراحی شد طیف لیکرت به صورت پنج گزینه

. شد گویه هایی براي سنجش هر یک از ابعاد ذکر شده در نظرگرفته ،در ارتباط با مفهوم سازي مشارکت

  .است آمده 1هاي تحقیق در جدول شماره این گویه ها به صورت تعریف عملیاتی متغیر

   مشارکت اجتماعی

هاي فردي و گروهی به  انواع کنش  مشارکت اجتماعی در معناي وسیعی در برگیرنده«: تعریف مفهومی) الف

امور عمومی   گیري درباره منظور دخالت در تعیین سرنوشت خود و جامعه و تأثیر نهادن بر فرایندهاي تصمیم

 در یا بردن سود آن از و یافتن چیزي در سهمی معناي به مشارکت اجتماعی ).54: 1375رضایی، (»است

  .)382: 1382توسلی،(است داشتن همکاري آن با بنابراین و جستن شرکت گروهی

ی معهاي گروهی و ج در فعالیت مردمانتوان میزان مشارکت  مشارکت اجتماعی را می: تعریف عملیاتی) ب

به سنجش نگرش پاسخگویان در این زمینه لذا در سنجش آن، . رد، دانستآنها اهمیت داکه در سرنوشت خود 

گویه در نظر گرفته شده است که از طریق  7بنابراین براي شاخص مشارکت اجتماعی . پرداخته شده است

  .مقیاس لیکرت ساخته شده است
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گویه هایی براي سنجش هر یک از ابعاد ذکر شده در مشارکت اجتماعی  در ارتباط با مفهوم سازي 

  .است آمده 1این گویه ها به صورت تعریف عملیاتی متغیرهاي تحقیق در جدول . نظرگرفته شده اند

  مشارکت اجتماعی گویه ها و سطح سنجش، معرف ها :1جدول 

 نحوه سنجش گویه ها ابعاد مفهوم

ی
جتماع

ت ا
شارک

م
 

ی
سم

ر
 

 انجمن حفظ محیط زیست

 ترتیبی

 

 تمایل به شرکت در شوراي محل سکونت

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

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

مانند کار در موسسات خیریه درمانی، ( شرکت در کارهاي خیر و عام المنفعه

 ...)اجتماعی و مددکاري و یا احداث بناهاي خیریه ومالی و 

مانند مدارس، ( ورزشی  هاي علمی، فرهنگی و در فعالیتمشارکت به تمایل 

 )اداره ارشاد اسالمی دانشگاه ها، کانون هاي هنر، کتابخانه ها،

ی
سم

غیر ر
  

 ....همکاري در مراسم ازدواج و عروسی و عزا همسایگان و 

 ترتیبی

 ......همکاري در امور عمومی محله و 

 .....شرکت در انتخابات هیات مدیره و

 ....)آسفالت و (پیگیري امور محله

 تماس با رسانه ها براي رفع مشکل

  شرکت در هیات و روضه

  خرید جهیزیه

  

  اعتماد اجتماعی

هاي اکتسابی و تایید شده به لحاظ انتظارات و تعهدجتماعی داللت دارد بر اعتماد ا«: تعریف مفهومی) الف

و نهادهاي مربوط به زندگی اجتماعی شان دارند و  سازمان هااجتماعی که افراد نسبت به یکدیگر و نسبت به 

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

خطرهاي  هوایی آکنده از حال و و در بحران ها ها در نقل و انتقال موجود انسانی منفرد را در داند که می

  ).63: 1384گیدنز،(احتمالی قوت قلب می بخشد

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

و سواالت هر مولفه بر اساس طیف  گردیدهاستفاده ) به غریبه ها، اعتماد به نهادها یا سازمان هاي دولتیاعتماد 

  .نه اي لیکرت اندازه گیري شده استپنج گزی
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  تعریف عملیاتی متغیرهاي  اعتماد اجتماعی :2جدول

 سطح سنجش گویه ها ابعاد مفهوم

ی
جتماع

اعتماد ا
 

 اعتماد بین فردي

  همسایگاناعتماد به 

 ترتیبی

 

  اعتماد به خانواده

 اعتماد به دوستان و آشنایان

 خویشاوندانو اعتماد به فامیل و اقوام

  تعمیم یافته اعتماد

  

 تعلق ندارم محلهاحساس می کنم به این 

 ترتیبی

 در جامعه در مقایسه با دیگران احساس نابرابري می کنم

 کشور پایبند هستمبه طور کلی به قوانین 

 امروزه واقعا نمی توان به کسی اعتماد کرد

  به غریبه ها می توانم اعتماد کنم

  .مردم به قول و قرارهاي خود وفادار نمی باشند

  من آدم هاي صادقی هستند محلهاکثر مردم 

  اعتماد نهادي

 صدا و سیما

 ترتیبی

 )وضع قوانین(مجلس شوراي اسالمی

 سپاه پاسداران

 )قضاوت عادالنه(قوه قضائیه و دادگاه ها 

 )ایجاد نظم و امنیت(نیروي انتظامی

 شهرداري و شوراي شهر

 احزاب سیاسی

  )اطالع رسانی(مطبوعات یا رسانه هاي داخلی

  دانشگاه ها

  بهزیستی سازمان 

   پایگاه خدمات اجتماعیعملکرد 

ی از یمکانی دولتی یا غیردولتی که در سکونتگاه واقع شده است و کلیه اقدامات اجرا: تعریف مفهومی) الف

این مکان می تواند شامل مراکز دولتی سازمان بهزیستی یا کلینیک هاي مددکاري . طریق آن ارائه می شود

مسجد، مدرسه، پایگاه مقاومت بسیج از قبیل فرهنگسرا، ي غیردولتی و منابع موجود محلی سازمان هااچتماعی، 

  .باشد... و 

مهارت، حقوق ، آگاهی :از مفاهیمی چونپایگاه خدمات اجتماعی براي سنجش : تعریف عملیاتی) ب

استفاده شده است و سواالت هر مولفه بر اساس طیف پنج گزینه اي لیکرت اندازه  شهروندي و بسیج اجتماعی
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گویه هایی براي سنجش هر یک از ابعاد  ،پایگاه خدمات اجتماعیسازي در ارتباط با مفهوم  .گیري شده است

 آمده 3این گویه ها به صورت تعریف عملیاتی متغیرهاي تحقیق در جدول . ذکر شده در نظرگرفته شده اند

  .است

  معرف ها، گویه ها و سطح سنجش عملکرد پایگاه خدمات اجتماعی :3جدول 

 طیف پاسخگویی گویه ها ابعاد مفهوم

ی
جتماع

ت ا
دما

خ
گاه 

پای
  

 

 آگاهی

  ها محله در همگانی زشموآ

 
 ترتیبی

برگزاري کارگاه آموزشی در زمینه بهداشت، اعتیاد ومواد مخدر، ازدواج 

  ....و مهارت زندگی و

 باال بردن دانش عمومی مردمان منطقه در زمینه هاي مختلف

  حقوق شهروندي

 محله در مانیدر و شتیابهد تخدما به نساآ سترسید دننمو همافر

 منطقه در معابر شناییرو ضعیتو به توجه

 ونبیر در سربسته  ياـسههـکی در بالهز دادن ارقر و شتابهد عایتر

 مشخص ساعت در لمنز

   منطقه شتیابهد ضعیتو يارتقا و دبهبو به توجه

آب  مشکل فعر ايبر ها کوچه و  نخیابا در ولجد و لکانا دیجاا

    ندگیربا عوـقو ماـهنگ هـب گرفتگی

  محله )زیباسازي(يظاهر يفضا توجه به

 مهارت

 لشتغاا قعیوا فرهنگ شگستر دیجاا و لشتغاا ضعو ساماندهی

شناسایی تخصص هاو استعدادهاي درخشان در بین دانش آموزان و 

  معرفی آنها به نهادهاي دولتی

 بسیج اجتماعی

 رقتـس و رمخد ادمو ققاچا کاهش ايبر شناسانهرکا و نهامجد مهتماا 

  محله در

  محله شتابهد عایتر در دممر کترمشا

و شبکه بهداشت و  مکاتبه با نهادهاي دولتی مثل نیروي انتظامی

  شهرداري و اداره برق و آب و فاضالب براي رفع مشکالت محله

  رفع مشکالت محله جهتتشکیل کمیته راهبردي پایگاه در 

  .....امور عمرانی و بهداشتی و  موردپیگیري مسئول پایگاه در 

  وحدت و انسجام مردم در انجام امور مربوط به محله

  ..کمک هاي مادي و معنوي به نیازمندان شناسایی شده و 
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  اعتبار و روایی ابزار اندازه گیري

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

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

 جهینت نیا به حوزه نیا خبرگان نظر و موضوع اتیادب یبررس قیطر از پژوهشگران حاضر پژوهش در بیترت

. هستند مطالعه مورد میمفاه ییمعنا حوزه معرف پرسشنامه التادرسو شده گنجانده شاخص که اند دهیرس

 صورت نیا به. گرفت قرار آزمون شیپ مورد پرسشنامه سنجش، ابزار ییایپا از نانیاطم حصول يبرا نیهمچن

 مذکور يها پرسشنامه ل،یتکم از پس. نمودند لیتکم را شده میتنظ پرسشنامه انیپاسخگو از نفر 60 تعداد که

 غالب در که دیگرد یابیارز کرونباخ يآلفا لهیوس به ها آن ییایپا و شدند وارد SPSS افزار نرم در و يکدگذار

 دو در spss افزار نرم با ها داده  .بود پرسشنامه اعتماد تیقابل و ییایپا دهنده نشان و درصد 70 از شیب موارد

ها از رگرسیون چند متغیره و  همچنین براي تحلیل داده .پردازش قرار گرفت مورد یاستنباط و یفیتوص سطح

  .گردیدتحلیل مسیر استفاده 

  هاي تحقیق ضریب آلفاي کرونباخ مقیاس :4جدول 

  ضریب آلفاي کرونباخ  تعداد  متغیرهاي پنهان

  مقیاس  خرده مقیاس    خرده مقیاس  مقیاس

  مشارکت اجتماعی
  87/0  6  مشارکت اجتماعی رسمی

82/0  
  72/0  7  مشارکت اجتماعی غیر رسمی

  اعتماد اجنماعی

  81/0  4  اعتماد بین شخصی

  85/0  7  اعتماد تعمیم یافته  86/0

  77/0  10  اعتماد نهادي

  پایگاه خدمات اجتماعی

  75/0  3  آگاهی

75/0  
  83/0  6  حقوق شهروندي

  74/0  2  مهارت ارتقاي

  85/0  7  بسیج اجتماعی

  نمونه آماري و استراتژي نمونه گیري و تعیین حجم نمونهجامعه و 

 18جامعه آماري تحقیق حاضر شامل گروه سنیاهداف مورد نظر،  با توجه به ماهیت موضوع پژوهش و 

با توجه به تعریف جامعه آماري هر یک از افراد این گروه سنی به عنوان واحد آماري  باشند که می سال و باالتر

سرشماري عمومی (نفر است  24528برابر جامعه آماري تحقیق  ، 1390براساس آمار سال . شود محسوب می

در این پژوهش با توجه به  .نفر مرد هستند 12455نفر زن و  12073  ،از این تعداد که) 1390نفوس و مسکن 

 :با استفاده از فرمول ذیل و) سال و باالتر 18گروه سنی(آماري حجم جامعه
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) d( سطح احتمال مورد نظردر نتیجه  ،در نظر گرفته شده 95/0که در آن حد مطلوب اطمینان در این پژوهش 

براي تعیین واریانس، . 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 پاسخبزرگ. برآورد استفاده کردتوان از پیشمی

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

 1390همچنین، بر اساس سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال  .گیردترین مقدار را به خود میاستاندارد کم

در . است 24528برابر با ) دهوین(ساکن در شهر ورامین  سال و باالتر 18افراد گروه سنی) N(جامعه آماري 

که این مقدار  تعیین گردید نفر  384برابر با ) n(هاي باال و فرمول کوکران حجم نمونه ، با توجه به دادهنهایت

نفر افزایش  400به  راي کاهش خطاي ناشی از نمونه گیري و احتمال ناقص بودن برخی از پرسشنامه ها،را ب

  . داده شد

   روش تجزیه و تحلیل  داده ها

و به تناسب سئواالت  انجام شد 1تحلیل داده ها در چند مرحله و با استفاده از نرم افزار اس پی اس و تجزیه

در بخش آمار توصیفی با توجه به سطوح سنجش  .نی استفاده گردیدو فرضیات تحقیق از روش توصیفی یا تبیی

زمانی که  -متغیرها، از آماره هاي میانگین و انحراف استاندارد استفاده گردید و براي ایجاد مفاهیم مورد نظر

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

، تحلیل 2در تحلیل دو متغیري نیز بنا به سطح سنجش متغیرها از آزمون هاي مقایسه میانگین ها .فراهم آمد

به منظور انجام تحلیل چند متغیري و مشخص کردن سهم هر یک . و آزمون پیرسون استفاده گردید 3واریانس

و تحلیل مسیر نیز براي تعیین لیل رگرسیون چند متغیري انجام بیین تغییرات متغیر وابسته، تحاز متغیرها در ت

  .گرفته شدمستقیم و غیر مستقیم متغیرها بکار  اثرات

  یافته هاي پژوهش

  یافته هاي توصیفی

ي دارابنابراین جامعۀ نمونه . اند درصد زن بوده 50درصد مرد و  50، نفر پاسخگو 400از  بر اساس آمار

متعلق به  گروه  )درصد از پاسخگویان 23/0(نفر  181که از این تعداد،  باشدتناسب در ترکیب جمعیتی می

که  سال تعلق دارند 37تا  28روه سنی نیز به گ) درصد 33/0حدود (نفر  131. باشند سال می 27تا  18سنی 

تعداد و درصد پاسخگویان به گروه سنی  رود، کمترین طور که انتظار می همان .سازد نماي این توزیع را می

                                                           
١ -spss 
٢-T-test  
٣ -F-test 
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باشد که با توجه به  سال می 33 ،میانگین سن پاسخگویان. درصد است 08/0سال تعلق دارد که  58باالتر از 

 7/74درصد مجرد،  7/18از لحاظ وضعیت تأهل . نماي توزیع، نشان دهنده غیرنرمال بودن این توزیع است

مقایسه درصدهاي . باشند درصد همسر فوت کرده می 3/2گرفته و درصد همسر طالق  3/4درصد متأهل و 

درصد  3/2دلیل فوت با ه درصد بیشترین تعداد و افراد بدون همسر ب 75دهد که افراد متأهل با  فوق نشان می

  .اند کمترین تعداد را به خود اختصاص داده

دیپلم ناقص یا کامل تا  )درصد 34/0(نفر از پاسخگویان  136، سطح سواد از نظر سطح  تحصیالت

تعداد و . شود و بیشترین تعداد و درصد پاسخگویان را شامل می دانشگاهی بوده که نماي توزیع است پیش

در سطح فوق دیپلم تا لیسانس  ،باشند می) درصد 20(نفر  79اي از پاسخگویان نیز که  درصد قابل مالحظه

رسد که میانگین سواد  یبه نظر م. اند توزیع شدهبقیه پاسخگویان در سایر سطوح تحصیلی  اند و بوده

      وضعیت فعالیت نمونه مورد مطالعه نشان . قدري باالتر از میانگین سواد جامعه آماري باشدپاسخگویان، 

 15/0، نزدیک به شاغل تمام وقت و یا نیمه وقتدرصد  12/0حدود دار،  درصد خانه 47/0می دهد که حدود 

دهد که افراد  مقایسه درصدهاي فوق نشان می.  اند بقیه بیکار بودهو آزاد شغل درصد  23/0 درصد دانشجو و

در حدود . قرار دارند )درصد 23/0( آزاد غلش با افراد پس از آندرصد بیشترین مقدار بوده و  47/0دار با  خانه

. درصد در منطقه ده شریفا سکونت داشته اند 40/0درصد از پاسخگویان در مناطق دهوین و حدود  60/0

درصد از پاسخگویان میزان درآمد خانواده را درآمدي بین  48 دهد که در حدودمد افراد نشان میآوضعیت در

درصد  6/13و میلیون درآمد دارند 2 تا 5/1این طبقه به عالوه افرادي که بین  .ان نموده اندبیمیلیون  5/1تا  1

طبقات  ودرآمدي جز و لذا بیشتر افراد نمونه آماري از نظر متوسط محسوب می شوند ، جمعا طبقههستند

کمترین  -هزار تومان است 1250,000 میانگین درآمد ماهیانه خانواده پاسخگویان. ندگردمتوسط محسوب می 

شاخص هاي  گفتنی است که. استبیان شده میلیون تومان  4هزار تومان و بیشترین درآمد نیز  40میزان درآمد 

انحراف استاندارد و واریانس مربوط به این متغیر بسیار بزرگ است و بدین معناست که فاصله درآمد 

 بر اساس محاسبات صورت گرفته حدود. پاسخگویان با یکدیگر و لذا فاصله طبقاتی آنان بسیار زیاد است

د از درص 18/0و حدود  پایین داشتهاجتماعی خیلی  –ده هاي پاسخگویان پایگاه اقتصاديدرصد خانوا  09/0

درصد از خانواده ها نیز به پایگاه  59/0 حدود. اجتماعی پایین قرار گرفته اند –آنان نیز در پایگاه اقتصادي

 03/0درصد از خانواده هاي مورد مطالعه باال و 12/0اجتماعی حدود  –پایگاه اقتصادي .متوسط تعلق داشتند

 –از پاسخگویان در پایگاه اقتصاديدرصد  27/0 بنابراین جمعا حدود. تاسگزارش شده درصد خیلی باال 

اجتماعی باال قرار  –یز در پایگاه اقتصاديدرصد ن 15/0 درصد در طبقه متوسط و  59/0اجتماعی پایین، 

  .داشتند

 عملکرد پایگاه خدمات اجتماعی  
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آگاهی، مهارت، حقوق شهروندي و بعد   چهار است که درپایگاه خدمات اجتماعی متغیر وابسته پژوهش، 

 -طراحی شدهسواالت هر مولفه بر اساس مقیاس طیف لیکرت  که - محقق ساخته با پرسشنامه بسیج اجتماعی

  .را می دهندپایگاه خدمات اجتماعی گویه هاي طراحی شده با همدیگر تشکیل . مورد سنجش قرار گرفته است

  خدمات اجتماعیپایگاه توزیع پاسخگویان بر حسب :  5جدول 

  پایگاه خدمات اجتماعیابعاد 

میزان عملکرد پایگاه خدمات 

  اجتماعی

  

  میانگین  کم  متوسط  زیاد

  37/3  1/22  2/49  7/28  آگاهی

  10/3  4/18  6/57  24 مهارت ارتقاي

 24/3  3/19  5/59  2/21 حقوق شهروندي

  52/3  3/18  8/49  9/31  بسیج اجتماعی

  31/3  5/19  54  5/26  شاخص عملکرد پایگاه خدمات اجتماعی 

  

می باشد و مولفه بسیج اجتماعی  3طور که در این جدول دیده می شود، میانگین همه عوامل باالتر از  همان

 ارتقايمولفه متعلق به کمترین مقدار میانگین  -در بین چهار مولفه داراست) 52/3(بیشترین میانگین را 

 3/، 31و در کل میانگین عملکرد پایگاه خدمات اجتماعی در جامعه مورد مطالعه. می باشد) 10/3(مهارت 

نشان می دهد که عملکرد پایگاه  ،می باشد 5و  1که با توجه به اینکه حداقل و حداکثر نمره به ترتیب  است

  . ستخدمات اجتماعی تقریبا در حد مطلوب و باال

 اعتماد اجتماعی

اعتماد  و اعتماد تعمیم یافته ،اعتماد بین فردي( بعد یا مولفه سهاز تماد اجتماعیاعبراي سنجش مفهوم 

   .ه استگردیداستفاده شده و سواالت هر مولفه بر اساس طیف لیکرت طراحی ) نهادي

  اعتماد اجتماعیتوزیع پاسخگویان بر حسب  :6جدول 

  اعتماد اجتماعی ابعاد
    اعتمادمیزان 

  میانگین  کم  متوسط  زیاد

  43/3  1/17  1/35  8/47  اعتماد بین فردي

  23/3  4/19  2/57  4/23  اعتماد تعمیم یافته

  98/2  4/33  1/49  5/17  اعتماد نهادي

  21/3  3/23  1/47  6/29  مقیاس کل اعتماد اجتماعی
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بیشترین میزان اعتماد به ترتیب اعتماد بین فردي با میانگین طور که در این جدول دیده می شود،  همان

هم چنین کمترین میزان اعتماد مربوط به مولفه . بوده است 23/3و اعتماد تعمیم یافته با میانگین  43/3

  .   می باشد 98/2اعتماد نهادي با میانگین 

 مشارکت اجتماعی

غیر  مشارکت اجتماعیرسمی و  مشارکت اجتماعی عامل دو از مشارکت اجتماعیبراي سنجش متغیر 

   .است بودهصورت محقق ساخته ه بکه سواالت استفاده شده  رسمی
  

  توزیع پاسخگویان بر حسب مقیاس هاي مشارکت اجتماعی :7جدول 

 ابعاد مشارکت
  میزان مشارکت 

 میانگین کم متوسط زیاد

2/47 25  مشارکت رسمی  8/27  77/2  

8/34  مشارکت غیر رسمی  7/41  5/23  67/3  

9/29  اجتماعی مقیاس کل مشارکت  5/44  6/25  22/3  

  

بر  .، توزیع پاسخگویان را برحسب شاخص یا مقیاس هاي نوع مشارکت اجتماعی نشان می دهد 7جدول 

همچنین  و) 67/3(با میانگین مشارکت غیر رسمیبه ترتیب  مشارکتاساس اطالعات این جدول، بیشترین 

میانگین مجموع، در . بوده است) 77/2(با میانگین اجتماعی رسمیاز آن مشارکت   ،مشارکت کمترین میزان

 5و  1بوده که با توجه به اینکه حداقل و حداکثر نمره به ترتیب   21/3اعتماد اجتماعی در جامعه مورد مطالعه 

  .ستنشان می دهد که میزان اعتماد در بین پاسخگویان تقریبا در حد متوسط رو به باال ،می باشد

  پژوهشتحلیل توزیع نرمال متغیرهاي اصلی 

تکنیک هاي آماري، ابتدا باید مشخص کرد که داده هاي جمع آوري شده از توزیع نرمال در استفاده از 

آزمون فرضیه  براي شده جمع آوري داده هاي توزیع بودن نرمال صورت در برخوردار است یا غیر نرمال؟ چون

  ناپارامتریک آزمون هاي از  بودن غیرنرمال درصورت و نمود استفاده  پارامتریک آزمون هاي از ها می توان

آزمون هاي آماري  از نوعی بعنوان– اسمیرنوف کولموگوروف آزمون از استفاده با بنابراین .استفاده کرد

از نرمال  اطمینان بررسی براي( می خواهد و است محقق اختیار در کمی اندازه هاي از نمونه اي ناپارامتري،

این آزمون،  درواقع خیر؟ یا آمده به دست نرمال توزیع با ايجامعه  از نمونه این آیا کند که تعیین)داده ها بودن

نمونه  آیا داده هاي که کرد تعیین می توان آن از استفاده با و است کمی براي داده هاي توزیع تطابق آزمون یک

پارامترهاي  بنابراین براساس. نه یا می کنند پیروي )نماییو  پواسون نرمال، یکنواخت،(خاص توزیع یک از
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 مثبت و مطلق، از اعم  نهایت اختالفات حداکثر برآورد همچنین و  معیار و انحراف  میانگین یعنی  نرمال توزیع

  :گفت می توان ،یمنف

از  خطا بیشتر تصمیم، معیار یا  معناداري ضریب پارامتر مقدار در اگر : 05/0 از بیشتر خطاي ،صفر فرض

 از نظر نمونۀ مورد که فرض این رد براي دلیلی یعنی؛ دارد صفر فرض پذیرش از نشان امر این ،باشد 05/0

  .است نرمال مربوطه، متغیر داده هاي توزیع و ندارد وجود آمده دست به نرمال توزیع

 05/0 از خطا کمتر ،تصمیم معیار یا  معناداري ضریب پارامتر مقدار در اگر:  05/0 از خطاي کمتر ،یک فرض

 توزیع از نظر نمونۀ مورد که فرض این پذیرش براي دلیلی یعنی ؛دارد یک فرض پذیرش از نشان امر این ،باشد

  .است غیرنرمال مربوطه، متغیر داده هاي توزیع و ندارد وجود آمده دست به نرمال

 1اي اسمیرنوف یک نمونه-کولموگوروف آزمون تحلیل توزیع نرمال متغیرهاي اصلی برمبناي 8:جدول 

 اجتماعی -پایگاه اقتصادي   مشارکت اجتماعی اعتماد اجتماعی پایگاه خدمات اجتماعی متغیرهاي اصلی تحقیق

 a,b2پارامترهاي نرمال
 2/7234 3/228 3/2111 3/3194 3میانگین

 0/62391 0/67126 0/62389 0/79842 4انحراف معیار

حداکثر مقدار 

 5ها اختالف

 0/081 0/087 0/067 0/072 6مقدار مطلق

 0/061 0/063 0/084 0/039 7مقدار مثبت

 -0/071 -0/089 -0/084  -0/074 8مقدار منفی

 0/487 0/578 0/425 0/321 9اسمیرنوف - کولموگوروفمقدار آزمون 

 94/0 57/0 59/0 78/0 10)دو مقداري(سطح معناداري تقریبی 

 a  است آزمون، نرمال هاي داده توزیع

  b آزمون هاي داده از شده حساب

   اسمیرنوف یک نمونه اي –آزمون کولموگورفتفسیر 

در این تحقیق با توجه به مقدار پارامتر ضریب معناداري در ارتباط با داده هاي عددي مربوط به هر یک از 

متغیرهاي کمی پیوسته، می توان گفت دلیلی براي رد این فرض که نمونه مورد نظر از توزیع نرمال به دست 

داده هاي عددي مربوط به هریک از  ،به عبارت دیگر). 05/0صفربیشتر از فرض (آمده است، وجود ندارد

                                                           
١ One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
٢ Normal Parametersa,b 
٣ Mean 
٤ Std. Deviation 
٥ Most Extreme Differences 
٦ Absolute 
٧ Positive 
٨ Negative 
٩ Kolmogorov-Smiron Z 
١٠ Asymp. Sig. (٢-tailed) 
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ها باالتر از  از آنجایی که مقدار معنا داري کلیه متغیر .متغیرها از همقوارگی و توزیع نرمال برخوردار هستند

باشد، پس می توان بیان داشت که پراکندگی داده ها نرمال بوده و  براي ارزیابی این موضوع از  می 05/0

  .آماره هاي استنباطی پارامتریک استفاده شده است

  تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها

نشان می دهد با توجه به سطح معناداري گزارش شده، بین تمامی  10 همانطور که داده هاي جدول 

اما بین سن و میزان مشارکت  رابطه  غیرهاي مستقل تحقیق با مشارکت رابطه معناداري وجود دارد،مت

سطح معناداري و ضرایب همبستگی هر یک از متغیرها در جدول فوق به تفکیک  .دیده نمی شودمعناداري 

اجتماعی و دو بعد آن با مشارکت ) زنان و مردان(نشان می دهد که میان جنسیت 9جدول نتایج  .آمده است

مورد مطالعه ) رد و زنم(بنابراین مشارکت اجتماعی در هر دو جنس. تفاوت معنادار آماري وجود دارد

نشان می دهد که سطح  1نتایج تست لیون همچنین .و میانگین زنان بیشتر از مردان بوده است یکسان نیست

با توجه به و می باشد  05/0از  کمتره این عدد از آنجایی ک.  000/0 آمده برابر است با به دستمعناداري 

آمده  به دستسطح معناداري ، t: 93/3و  398 ، با درجه آزاديدرصد 95در فاصله اطمینان  tنتایج آزمون 

  . تایید می شود) فرضیه پژوهش( 1Hرد و فرضیه  H0فرضیه ،به عبارت دیگر.  000/0برابر است با  

  جدول آماره هاي توصیفی دو گروه مردان و زنان : 9جدول 

  سطح معناداري  درجه آزادي Tمقدار  انحراف معیار  میانگین   تعداد   جنسیت

  0,000  398  3,932  8,120  45,98  200  مرد 

  9,941  48,28  200  زن

  

  آنان مشارکت صورو  بیگانگی اجتماعی جوانان بین پیرسون ضریب همبستگی :10جدول

  مشارکت اجتماعی  سطح معناداري ویب اضر  مستقلمتغیر

  عملکرد پایگاه خدمات اجتماعی

  635/0**  پیرسونضریب همبستگی 

  000/0  سطح معناداري

  400  تعداد 

  تایید  نتیجه آزمون

  343/0**  پیرسونضریب همبستگی   تحصیالتسطح 

                                                           
١ Levens Test 
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  000/0  سطح معناداري

  400  تعداد

  تایید  نتیجه آزمون

  اجتماعیاعتماد 

  278/0**  پیرسونضریب همبستگی 

  006/0  سطح معناداري

  400  تعداد 

  تایید  نتیجه آزمون

 سن

  **084/0  پیرسونضریب همبستگی 

  223/0  سطح معناداري

  400  تعداد 

  تایید  نتیجه آزمون

 اجتماعی -پایگاه اقتصادي

  173/0  پیرسونضریب همبستگی 

  000/0  سطح معناداري

  390  تعداد 

  تایید  نتیجه آزمون

 

  آزمون رگرسیون چندگانه

پایگاه خدمات نتایج معادله رگرسیونی که متغیر میزان مشارکت اجتماعی متغیر وابسته آن و متغیرهاي 

  .ارائه شده استدر قالب جدول زیر می باشند   پایگاه اقتصادي اجتماعی و اعتماد اجتماعی، اجتماعی

  مشارکت اجتماعینتایج آزمون تحلیل رگرسیون براي عوامل موثر : 11جدول

  انحراف استاندارد  تعدیل شده R 2R  R  مدل

1  622/0  387/0  346/0  21347/1  

  

  مشارکت اجتماعی عوامل موثر برنتایج آزمون تحلیل واریانس براي : 12جدول 

  سطح معناداري F  میانگین df  مجموع مجذورات  ضرایب

  000/0  38/20  381/49  4  524/197  رگرسیون

  423/2  394  721/954  باقیمانده

  0  398  245/1152  کل

  

  

  



  
  
 

 

 

٢٨ 
 
 

 

  مشارکت اجتماعی عوامل موثر برضرایب آزمون تحلیل رگرسیون براي  :13جدول

  عنوان متغیر
  ضرایب استاندارد  ضرایب غیر استاندارد

  سطح معناداري Tمقدار
B  اشتباه استاندارد  Beta 

  Constant(  75/3 41/2  -  556/1  000/0(عدد ثابت 

  000/0  835/1  437/0  0/297  545/0  پایگاه خدمات اجتماعی

  000/0  700/2  0/389  0/157  0/424 اعتماد اجتماعی

  000/0  663/1  278/0  211/0  351/0  اجتماعی -پایگاه اقتصادي

  214/0  158/0  043/0  082/0  013/0  سن

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

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

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

 38/0یعنی  ؛درصد است 38/0درصد و ضریب تعیین برابر با  62/0عی است برابر با که مشارکت اجتما

از میان . درصد از واریانس متغیر وابسته از طریق متغیرهاي مستقل وارد شده در مدل تبیین می شود

خدمات بیشترین تاثیر مربوط به متغیر عملکرد پایگاه  ،متغیرهایی که رابطه معنادار با متغیر وابسته دارند

  .اجتماعی  است -ر مربوط به متغیر پایگاه اقتصادياجتماعی می باشد و کمترین تاثی

  : رگرسیونی پژوهش عبارت است از  به این ترتیب معادله

Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b5x5  

  % +278اجتماعی –پایگاه اقتصادي %+ 043سن مشارکت اجتماعی)  = 3,75(مقدار ثابت%+ 437 پایگاه خدمات% 389اعتماد اجتماعی

  بحث و نتیجه گیري

مشارکت  برپایگاه خدمات اجتماعی سازمان بهزیستی  تاثیربررسی جامعه شناختی هدف پژوهش حاضر، 

هاي پژوهش، به تبیین آنها ضمن ارائه یافته مقاله اجتماعی پاسخگویان منطقه دهوین است که در این

   .شودآمده پیشنهادات کاربردي و پژوهشی ارائه می به دستپرداخته و در خاتمه در راستاي نتایج 

داري وجود مهارت مردم منطقه دهوین با مشارکت اجتماعی آنان رابطه معنی يبین ارتقا: فرضیه اول

   .دارد
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- مردم منطقه دهوین شهرستان ورامین، رابطه مثبت معنینتایج نشان داد که بین مشارکت اجتماعی و مهارت 

آنان  مشارکت اجتماعی مهارت مردم منطقه میزان ارتقاي بدین معنی که با ؛دار تقریبا متوسطی وجود دارد

  .همخوانی دارد، ) 1382(محسنی و جاراللهی  تحقیقاتها با این یافته .افزایش می یابد

داري وجود آگاهی مردم منطقه دهوین با مشارکت اجتماعی آنان رابطه معنی يبین ارتقا: فرضیه دوم

   .دارد

. اي پژوهش، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده استجهت بررسی این سوال بنا به ماهیت رابطه

نتایج این آزمون نشان داد که بین مشارکت اجتماعی آگاهی مردم منطقه دهوین شهرستان ورامین، رابطه 

 میزان آگاهی مردم منطقه دهوین شهرستان ورامین بدین معنی که با ؛دار متوسطی وجود داردمثبت معنی

) 1383(و یزدان پناه ) 1998(لیک و هاچفلد  تحقیقاتها با این یافته. یابدافزایش می آنان مشارکت اجتماعی

ردم منطقه دهوین شهرستان ورامین توان گفت که با مشارکت بیشتر مبر اساس این نتایج می .همخوانی دارد

انجمن یابند، چرا که در نهادهاي مردمی و سازمان بهزیستی، آنها نسبت به منافع خود آگاهی بیشتري می

تواند می انجمن هااند و مشارکت در این ي مختلف در جهت منافع مردم و حمایت از آنها به وجود آمدهها

  .تاثیر گذار باشداز منافعشان بر میزان آگاهی افراد 

داري ببین حقوق شهروندي مردم منطقه دهوین با مشارکت اجتماعی آنان رابطه معنی: فرضیه سوم

  . وجود دارد

نتایج این آزمون نشان داد که بین مشارکت اجتماعی و حقوق شهروندي مردم منطقه دهوین شهرستان 

توان گفت که مشارکت بر اساس نتایج می .وجود دارد و این رابطه متوسط می باشد ورامین، رابطه مثبت

شود که افراد بیشتر به فکر منافعشان باشند و و سازمان بهزیستی سبب می انجمن هابیشتر شهروندان در 

توان از طریق توان گفت که مطالبات جمعی را بیشتر میدر این مورد می. مطالباتشان را بیشتر پیگیري کنند

افزایش  ،پیگیري کرد و از این رو -در مقایسه با پیگیري مطالبات شخصی -ن بهزیستیو سازما انجمن ها

تواند موجب شود که حقوق شهروندي افراد توسعه بیابد و مطابات مدنی بیشتري مشارکت اجتماعی می

   .پیگیري شود

 داري وجودبین بسیج اجتماعی مردم منطقه دهوین با مشارکت اجتماعی آنان رابطه معنی: فرضیه چهارم

   .دارد
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نتایج این آزمون نشان داد که بین مشارکت اجتماعی و بسیج اجتماعی مردم منطقه دهوین شهرستان ورامین، 

) 1383(پناه و یزدان) 1998(هاي لیک و هاچفلد ها با یافتهین یافتها. دار وجود داردرابطه مثبت معنی

همبستگی اجتماعی و وجود انسجام در محالت توان گفت که با توجه به نتایج پژوهش می .همخوانی دارد

به . فزایدیگذار باشد و این عامل به نوبه خود بر میزان مشارکت افراد بتواند بر همکاري میان مردم تاثیرمی

کند که در سازوکارهاي مرکزي حیات مشارکت وقتی معناي واقعی کامل خود را پیدا می ،نظر کولین

    بدون چنین عملکردي مشارکت. کارکرد زندگی اجتماعی تاثیر بگذارداجتماعی نفوذ کند و بر تنظیم 

  . گذار باشد و به نوعی قدرت تبدیل گرددتواند بر نظام قدرت تاثیرنمی

  . داري وجود داردوت معناداري معنیتفا بر حسب جنسیت بین مشارکت اجتماعی: فرضیه پنجم

نتایج . استفاده شد) t test(پژوهش، از آزمون تی مستقل اي جهت بررسی این سوال بنا به ماهیت مقایسه

هاي ها با یافتهاین یافته. مشارکت اجتماعی بین دو جنس متفاوت نیسست این آزمون نشان داد که میانگین

  . باشدمی) 1385(و فرهادي ) 1382(هاي محسنی خالف یافتهبرهمخوانی دارد و ) 1377(زاهدي اصل 

  . داري وجود دارددهوین رابطه معنیا مشارکت اجتماعی مردم منطقه بین سن ب: فرضیه ششم

. اي پژوهش، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده استجهت بررسی این سوال بنا به ماهیت رابطه

نتایج این آزمون نشان داد که بین مشارکت اجتماعی و سن مردم منطقه دهوین شهرستان ورامین، رابطه 

. و زاهدي اصل همخوانی دارد) 1382(هاي محسنی و جاراللهی ها با یافتهاین یافته .نداردمعناداري وجود 

رود، بر میزان توان گفت که هرچه سن افراد باالتر میآمده از پژوهش حاضر نیز می به دستبر اساس نتایج 

براي انجام امور دیگر شود و در عوض توانایی و انگیزه آنها گرفتاري، مشغله و مشکالت مردم افزوده می

این امر در حالی است که جوانان، در قیاس . یابدفرهنگی، سیاسی و کاهش می -همچون مشارکت اجتماعی

باالتر است و  -معموال -اي بیشتري دارند، سطح تحصیالتشانهبا بزرگساالن انرژي، انگیزه و توانایی

  .وانند در امور مختلف مشارکت داشته باشندتبیشتر می ،گرفتاري و مشکالت کمتري دارند و از این رو

داري وجود رابطه معنی بر حسب تحصیالت بین مشارکت اجتماعی مردم منطقه دهوین: فرضیه هفتم

   .دارد

اي اسپیرمن استفاده شده اي پژوهش، از آزمون همبستگی رتبهجهت بررسی این سوال بنا به ماهیت رابطه

نتایج این آزمون نشان داد که بین مشارکت اجتماعی و میزان تحصیالت مردم منطقه دهوین شهرستان . است

بدین معنی که با باال رفتن تحصیالت مردم منطقه دهوین  ؛داري وجود داردمعنیمستقیم و ورامین، رابطه 
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هرچه تحصیالت مردم منطقه دهوین  ،یابد و برعکسشهرستان ورامین، مشارکت اجتماعی آنها افزایش می

هاي محسنی و جاراللهی ها با یافتهاین یافته. یابدتر باشد، میزان مشارکت اجتماعی آنها کاهش می پایین

  .همخوانی دارد) 1383(یزدان پناه  و) 1952(، لرنر )2012(و هانکونیت  ، تنی)1382(

  .داري وجود داردتفاوت معنی برحسب وضعیت تاهل بین مشارکت اجتماعی: فرضیه هشتم

نتایج . استفاده شد) t test(اي پژوهش، از آزمون تی مستقل جهت بررسی این سوال بنا به ماهیت مقایسه 

در این زمینه . مشارکت اجتماعی بین افراد مجرد و متاهل متفاوت است این آزمون نشان داد که میانگین

این . افراد مجرد منطقه دهوین شهرستان ورامین، از افراد متاهل بیشتر است میانگین مشارکت اجتماعی

باشد که در پژوهشی نشان داد که میانگین مشارکت می) 1377(هاي زاهدي اصل ها برخالف یافتهیافته

فتاري توان گفت که افراد متاهل معموال گردر این رابطه می. اجتماعی در بین افراد مجرد و متاهل برابر است

معموال آنها بیشتر به خانواده، شغل و مشکالت . و مشکالت شخصی بیشتري نسبت به افراد مجرد دارند

تر  میزان مشارکت اجتماعی آنان پایین ،روشخصی و زندگی زناشویی خود توجه بیشتري دارند و از این

توانند در بیشتر می ،ین رواین در حالی است که افراد مجرد، دغدغه و مشکالت کمتري دارند و از ا. است

  .، نهادها و امور مختلف مشارکت و همکاري داشته باشندانجمن ها

داري با مشارکت اجتماعی مردم منطقه دهوین رابطه معنی اجتماعی - پایگاه اقتصاديبین : فرضیه نهم

  . وجود دارد

. پیرسون استفاده شده استاي پژوهش، از آزمون همبستگی جهت بررسی این سوال بنا به ماهیت رابطه

نتایج این آزمون نشان داد که بین مشارکت اجتماعی و درآمد مردم منطقه دهوین شهرستان ورامین، رابطه 

بدین معنی که با افزایش درآمد، مشارکت اجتماعی مردم منطقه  ؛دار نسبتا قوي وجود داردمثبت معنی

رآمد، مشارکت اجتماعی مردم منطقه دهوین کاهش یابد و با کاهش ددهوین شهرستان ورامین افزایش می

همخوانی ) 1382(و محسنی و جاراللهی ) 2012(هاي تنی و هانکوینت ها با یافتهاین یافته. پیدا می کند

توان استدالل کرد که افراد داراي درآمد باالتر نسبت به افراد داراي آمده می به دستبر اساس نتایج . دارد

ین طریق بر از آنکه به فکر درآمد باشند، به دنبال کسب سرمایه فرهنگی هستند تا از ادرآمد کمتر، بیشتر 

 گونه این یی کهمهارت ها و منابع در این باره بر این باورند کهالموند و پاول . فزایندشهرت و اعتبار خود بی

 آنها تواندمی کند حکم ضرورت یا وظیفه که مواردي در ،آورندمی به دست خود خصوصی زندگی در افراد

 در معموالً جامعه در ترمرفه شهروندان هابررسی این در نتیجه. بکشاند سیاسی مشارکت به سهولت به را

 مشارکت بر افراد اجتماعی طبقه تاثیر مورد در کوئن .ترند فعال سیاست در مرفه، کمتر شهروندان با مقایسه
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 هايفعالیت در درگیري و مشارکت احتمال ،باشد باالتر اجتماعی طبقه چه معموال هر است معتقد اجتماعی

 شهري، يانجمن ها اجتماعی، هايباشگاه در فعال مشارکت سطح ،وي نظر به. است تربیش اجتماعی

   .است ترل ناز پایین طبقات اعضاي میان در سیاسی يسازمان ها و مدرسه و خانه يانجمن ها

  پیشنهادهاي پژوهش

  :گردده میئارا زیر کاربردي هايدر پایان باتوجه به نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد 

 ها و امور مختلف مشارکت بدهد و با ها، طرحاز طریق سازمان بهزیستی مردم را در برنامه دولت

به نوعی مردم را در فرایند ) اداره منطقه مثل(هاي کوچکتر گیري به بخشانتقال قدرت تصمیم

 .دگرداستفاده بخوبی از کمک مردم و بسیج آنها  بدین طریقتا  شریک گرداندگیري تصمیم

  سازمان بهزیستی دالیل مشارکت کمتر قشرهایی از قبیل افراد متاهل، داراي تحصیالت و درآمد

ي انجمن هادر سازمان و آنان شرکت با فراهم آودن زمینه کمتر و با سن باالتر را بررسی کند تا 

سازمان  همچنین، .از حقوق اجتماعی، شهروندي و غیره خود بهتر دفاع کنندبتوانند وابسته 

  .نمایندپذیرتر کمک نماید تا بیشتر در جریان امور مشارکت بهزیستی به اقشار آسیب
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 انتشارات کیهان :تهران .شناسی توسعه جامعه .)1386( .غفاري، غالمرضا و ازکیا، مصطفی 

 سبک زندگی شهري و «). 1392. (و نبوي، ح. تبریزي، ع ؛ محسنی.زاده، ع ؛ حسین.اسدالهی، ر

 .شناسی کاربردي مجله جامعه .»يا مشارکت اجتماعی شهروندان سالمند اهوازي؛ یک پیمایش منطقه

 16-1، ص 1ش 

 انتشارات مروارید: تهران .دانشنامه سیاسی .)1373( .آشوري، داریوش  

 پایان نامه کارشناسی  .»بررسی اعتماد بین شخصی در میان روستاییان شهریار«). 1380. (انعام، راحله

 .دانشگاه الزهرا ،ارشد

 کیهان: تهران .باقر ساروخانی .فرهنگ علوم اجتماعی .)1370( .بیرو، آلن 
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Social engagement (also known as social participation) is an important topic in 
different areas of social and political sciences. As a group with notable 
influence, individuals in today’s world play a remarkable role in making 
political, social, and cultural decisions. A number of factors can contribute to 
increased participation. These include the role and performance of social service 
centers (SSCs) run by the Welfare Organization. SSCs are public or non-
governmental centers located within communities to take actions required in 
providing such services. The goal is to support vulnerable individuals or those 
suffering from social problems, including vulnerable women and girls, female 
heads of households, couples applying for divorce or lacking life skills, street 
children, children at work, poorly cared-for children, orphans, children who lack 
access to education, children in divorced families, children with addicted 
parents and all children who need support or any individual facing personal, 
family, or social crises.  

 A survey was conducted using a valid and reliable questionnaire for collecting 
data. The statistical population consisted of individuals of ١٨ years of age or 
older living in the two districts of Varamin in ٢٠١٥. A sample of ٤٠٠ 
individuals was prepared using Cochran’s sample size formula and cluster 
multistage sampling. The data were analyzed primarily through regression and 
path analysis.  

The findings indicated an average social participation score of ٣/٢١ in the area 
studied here, and given the maximum and minimum scores (٥ and ١, 
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respectively) people living in this area have an average-to-upper level of 
participation. The average performance score for SSCs in the area was ٣/٣١ 
(max = ٥, min = ١) indicating a generally acceptable level of performance. In 
addition, a significant relationship was found between social engagement and 
SSC variables, social trust, socioeconomic status, gender, income, education, 
and type of employment, while age and marital status were not connected to 
social engagement. The strongest relation was found between SSCs and the 
dependent variable. Four variables, i.e. SSC, social trust, socioeconomic status, 
and age were included in a regression equation which gave a coefficient of 
determination of ٠٫٣٨٧. Therefore, these variables explain over ٣٨ percent of 
variations in the dependent variable.  

Key Words: Social Participation, Performance of Social Service Centers, 
Social Trust and Socioeconomic Status  

 


