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چکیده

مشـارکت یکـی از ارکان اساسـی در توسـعه، بخصـوص توسـعۀ پایـدار محسـوب می شـود و کمتـر 
برنامه ریـزی محلـی، ملـی و بین المللـی ای وجـود دارد کـه یکـی از بخش هـای مهـم آن، مشـارکت و 
انگیـزش اجتماعـی مـردم نباشـد. در ایـن راسـتا در پژوهـش حاضـر به بررسـی و مطالعـۀ زمینه های 
مشـارکت دانش آمـوزان در فعالیت هـای گروهـی و اجتماعـی )دانش آمـوزان متوسـطۀ شـهر ایـالم( 
پرداختـه شـد. جامعـۀ آمـاری ایـن پژوهش شـامل 1524 نفـر و نمونـۀ آمـاری آن شـامل 256 نفر از 
دانش آمـوزان دختـر و پسـر مقطع متوسـطه و پیش دانشـگاهی شـهر ایالم بـود. برای تجزیـه و تحلیل 
داده هـا نیـز از نرم افزار spss اسـتفاده شـد. نتایج نشـان می دهد کـه متغیرهای اعتماد اجتماعی، سـن، 
انسـجام اجتماعـی، سـاختار قـدرت در خانـواده )مشـورت محور( و رضایتمندی به میـزان 23 درصد 

توانایـی تبییـن تغییـرات متغیـر وابسـتۀ مشـارکت در فعالیت های گروهـی و اجتماعـی را دارند. 
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مقدمه و بیان مسئله
یکـي از مهمتریـن عواملـی کـه بـه تـداوم حیات بشـر بر کـرۀ زمین یاری رسـانده 
اسـت همـکاری و مشـارکت میـان انسان هاسـت. تاریـخ جوامـع انسـانی نشـان 
می دهـد کـه افراد بشـر بـه تدریـج ارزش کار کردن و معنـای مشـارکت را آموخته 
و دریافته انـد کـه اگـر نیروهایشـان را با هـم در آمیزنـد می توانند بیشـتر از آنچه به 
تنهایی قادرند، کارها را سـامان دهند. مشـارکت  از حقوق اساسـی بشـر به شـمار 
می آیـد. ایـن حق در جوامـع مختلف در طـی تاریخ به شـکل های گوناگونی ظهور 
یافتـه و در قـرن گذشـته با رشـد جمعیت و توسـعۀ شهرنشـینی و پیچیدگی روابط 
اجتماعـی، اقتصـادی و سیاسـی، ضـرورت و اهمیت آن بیشـتر نمایان شـده اسـت 
)بختیاری، 1388: 12(. مشـارکت یکی از ارکان اساسـی توسـعه، بخصوص توسعۀ 
پایـدار محسـوب می شـود و کمتـر برنامه ریزی محلـی، ملی و بین المللـی ای وجود 
دارد کـه یکـی از بخش هـای مهـم آن، مشـارکت و انگیزش اجتماعی مردم نباشـد؛ 
بـا ایـن حـال در مکانیـزم عملـی و تئوریـک متعـارف توسـعه، کمتر به مشـارکت 
بـه عنـوان راهـکاری عملـی و مؤثر پرداخته شـده اسـت؛ لذا توسـعۀ پایـدار بدون 

مشـارکت محلـی و مردمـی امکان پذیر نیسـت )ازکیـا، 1394: 204(. 
     مشـارکت اجتماعـی از 200 سـال پیـش بـه نظـام سیاسـی و اجتماعـی جوامـع 
غـرب راه یافـت؛ لیکـن توجـه بـه ایـن پدیـده و تأکید بر نقـش آن به عنـوان یکی 
از عوامـل اصلـی توسـعه در جوامـع در حـال گـذار، تـا حد بسـیار زیـادی پس از 
شکسـت راهکارهـا و برنامه هـای توسـعه در دهه هـای 1950 و 1960 کـه از غرب 
وارد ایـن کشـور ها شـده بـود، متجلـی گردیـد. در بررسـی و ارزیابـی ایـن برنامه، 
عـدم بهره گیـری از مشـارکت مردمـی، عامـل شکسـت برنامه های توسـعه دانسـته 
شـد؛ لـذا از آن پـس، در اسـتراتژی های توسـعه بـر رویکـرد مشـارکت مردمـی به 
عنـوان یکـی از نیازهـای اصلی بشـر تأکید گردید )وحیـدا و نیـازی، 1383: 119(. 
مشـارکت های غیررسـمی بـا سـابقه ای دیرینه و با وجـود تحـوالت و دگرگونی ها 
در طـی صـد سـال اخیـر، هنـوز هـم در جامعـۀ ایـران دیـده می شـود؛ چنانکه در 
طـول تاریـخ نیز بر مشـارکت های رسـمی و نهادمند برتری داشـته اسـت. برگزاری 
مراسـم مذهبـی در ماه هـا و ایـام خـاص، سـاختن مسـاجد و حسـینیه ها، کمـک 
متقابـل در عروسـی ها، جشـن ها و سـوگ ها و مشـارکت های مردمـی در قالـب 
بنـه و واره را می تـوان بـه عنـوان مصداق هایـی از ایـن نـوع مشـارکت برشـمرد. 
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نگاهـی بـه تجربه های مشـارکتی در میان عشـایر و روسـتاییان و حتی شهرنشـینان 
در گذشـته، نشـان می دهـد کـه مشـارکت افـراد در کشـور ایـران بیشـتر در امـور 

اقتصـادی و بـه دالیلـی چـون جبـر جغرافیایـی و شـرایط زندگی بوده اسـت. 
     در عصـر جدیـد، نخسـتین الگوهای مشـارکت بـا الهام از تحوالت کشـورهای 
اروپایـی بخصـوص فرانسـه در ایـران پیـاده گردیـد. انقـالب مشـروطیت و در 
ادامـه، تأسـیس مجلـس شـورای ملـی، نهضـت ملی شـدن صنعـت نفت، تشـکیل 
انجمن هـای ایالتـی و والیتـی، ایجـاد انجمن هـای بلدیـه، انقـالب اسـالمی 57 و 
برگـزاری انتخابـات، از مصادیـق مشـارکت های رسـمی در جامعـۀ ایـران اسـت 

)وثوقـی، 1383: 111(. 
     فـرد در فراینـد اجتماعـی شـدن میآمـوزد که بـا دیگر اعضاي جامعـه همکاري 
کنـد و نقش هـاي خـود را بـا توجه بـه هنجارهـاي اجتماعـی و قواعـد و مقررات 
جامعـه بـه درسـتی ایفـا نمایـد. یکـی از نهادهـاي اجتماعی ای که نقشـی اساسـی 
در جامعه پذیـر کـردن افـراد دارد، آمـوزش و پـرورش اسـت و از آنجایـی کـه 
دانش آمـوزان بخـش قابل توجهی از اوقات عمر خویـش را در مدارس می گذرانند، 
چگونگـی فعالیـت آنهـا، تعلیمات ارائه شـده در مدارس و شـیوه هاي تدریس، تأثیر 
عمیقـی بـر رشـد شـخصیت آنـان می گـذارد. از جملـه نمودهـاي رشـد اجتماعی 
افـراد، میـزان مشـارکت آنهـا در فعالیت هـاي اجتماعـی و میـزان مسـئولیت پذیري 
آنـان بـراي ایفـاي نقـش مثبـت در جامعـه اسـت. از خـالل مشـارکت افـراد در 
برنامه هـاي مختلـف اسـت کـه می تـوان بـه قـدرت برقـراري ارتباطـات اجتماعی 
و تـوان سـازگاري آنهـا بـا دیگـران پـی بـرد. بـا عنایت بـه نقـش مؤثر و کارسـاز 
افـراد در بخش هـاي مختلـف جامعه، امروزه مقولۀ مشـارکت سـخت مـورد توجه 
مسـئوالن و برنامه ریـزان کشـور قـرار گرفتـه اسـت و همانطـور کـه ذکـر شـد بین 
ایـن مقولـه و رشـد اجتماعی افراد، رابطۀ مسـتقیم برقرار اسـت. مسـئلۀ مشـارکت 
در مـدارس نیـز بـه صـورت فعالیت هـاي گروهـی و کارگروهـی در تشـکل هاي 
دانش آمـوزي، در زمینه هـاي مختلـف اجتماعـی، فرهنگـی، علمـی، ورزشـی و ... 
نمـود می یابـد. فعالیت هـاي گروهـی دانش آمـوزان در تشـکل ها باعـث تقویـت 
روحیـۀ مشـارکت جویی آنـان می شـود، بـه رشـد اجتماعـی مطلـوب آنـان کمـک 
مؤثـر و شـایانی می کنـد و دسـتیابی بـه اهـداف و مقاصـد را بـرای آنهـا تسـهیل 
می نمایـد؛ در واقـع دانش آمـوزان بـه اهمیـت وحـدت و همـکاري بـا یکدیگر پی 

بررسی زمینه های مشارکت دانش آموزان در فعالیت...
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می برنـد و انسـجام و همدلـی، رقابـت مثبت و رفاقـت در بین آنها شـکل می گیرد؛ 
بـه ایـن صـورت بـراي آینده تجربـه اي باارزش کسـب می کننـد؛ چراکه مشـارکت 
بـه عنـوان یـک ارزش بـراي آنهـا درونـی می شـود و می تواننـد خـارج از مدرسـه 
و در فعالیت هـاي آینـده نیـز از آن بهـره گیرنـد. ایـن مسـئله جامعـه را بـه سـوی 
مدنـی شـدن سـوق می دهـد؛ جامعه اي که تـالش تمامی افـرادش در جهـت بهبود 
کیفیـت زندگـی اسـت؛ بـه همیـن منظـور در سـال هاي اخیـر به مسـئلۀ مشـارکت 
تشـکل هاي  و  انجمن هـا  تمامـی  و  اسـت  شـده  مضاعفـی  توجـه  دانش آمـوزان 
دانش آمـوزي در قالـب سـازمان دانش آمـوزي جـاي گرفته انـد تـا از یـک طـرف 
مرکزیـت الزم را بـه دسـت آورنـد و از طـرف دیگـر برنامه ریزي هـاي اساسـی 
و الزم بـراي آنهـا صـورت گیـرد؛ بنابرایـن بررسـی مشـارکت بـه عنـوان رفتـاری 
اجتماعـی در انجمن هـا و تشـکل هاي دانش آمـوزي شـهر ایـالم بـه عنـوان نهادی 
اجتماعـی از اهمیـت خاصـی برخوردار اسـت. بـا توجه بـه اینکه در زمـان حاضر 
قسـمت عمـده ای از جمعیـت شـهر ایالم را نوجوانـان و جوانان تشـکیل می دهد و 
واقعیـت این اسـت کـه این نوجوانان و جوانـان، مدیران، مسـئوالن، اداره کنندگان و 
تولیدکننـدگان فـردای جامعـه هسـتند؛ همچنین با توجه به اینکه مشـکالت ناشـی 
از عـدم مشـارکت یـا مشـارکت محـدود در عرصه هـای اجتماعـی و سیاسـی بـه 
عنـوان یک مسـئلۀ اساسـی و مهـم در زمینه های مختلـف خودنمایـی می کند، الزم 
اسـت زمینه هـا و تنگناهـای ایـن مسـئلۀ بسـیار مهـم اجتماعی مـورد بررسـی قرار 
گیـرد. از کانون هـای مهم شـکل گیری فرهنگ مشـارکت جویی و مسـئولیت پذیری 
می تـوان بـه مـدارس )ابتدایـی، راهنمایی و دبیرسـتان( اشـاره کـرد. نهادینـه کردن 
ایـن نـوع فرهنـگ در مـدارس موجـب اشـاعۀ آن در سـطح جامعه می شـود و این 
مسـئله ای اسـت که هم بـرای محیط هـای دانش آمـوزی و هم جامعۀ ما در شـرایط 
کنونـی ضـروری اسـت. بـا عنایـت به ایـن امـر، پژوهش حاضـر به بررسـی میزان 
مشـارکت اجتماعـی در میـان دانش آموزان دختر و پسـر مقطع متوسـطۀ شهرسـتان 
ایـالم و عوامـل مؤثـر بـر آن می پـردازد. دلیـل انتخـاب ایـن پژوهـش اهمیـت این 
قشـر از جمعیـت )نوجوانـان( بـه عنـوان جمعیت فعال وآینده سـاز مملکت اسـت. 

پیشینۀ تحقیق 
تحقیقـات مختلفـی در زمینـۀ مشـارکت اجتماعـی انجـام شـده اسـت کـه می توان 
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آنهـا را بـه دو دسـتۀ تحقیقـات داخلـی و تحقیقـات خارجـی دسـته بندی کرد. 
- ازکیـا و غفـاری )1380( در مقالـه ای بـا عنـوان »بررسـی رابطـۀ بیـن اعتمـاد و 
مشـارکت اجتماعی در مناطق روسـتایی شـهر کاشـان« نشـان دادند که بیـن اعتماد 
اجتماعـی و مشـارکت اجتماعـی رابطـۀ معنـاداری وجـود دارد؛ به ایـن صورت که 
بـا افزایـش اعتمـاد اجتماعی، مشـارکت اجتماعـی روسـتاییان نیز افزایـش می یابد. 
- وحیـدا و نیـازی )1383( پژوهشـی با عنـوان »تأملی در مورد رابطۀ بین سـاختار 
خانواده و مشـارکت اجتماعي در شـهر کاشـان« انجام دادند که نتایج آن نشـان داد 
بیـن متغیرهـای اقناع گرایی، شـیوه های تربیتی افراد و مناسـبات اجتماعـی به عنوان 

متغیرهای مسـتقل مشـارکت اجتماعی، رابطۀ معنـاداری وجود دارد. 
- فیروزآبـادی و ایمانـی جاجرمـی )1385( در مقاله ای با عنوان »سـرمایۀ اجتماعی 
و توسـعۀ اقتصادی اجتماعی در کالنشـهر تهران« نشـان دادند که سـرمایۀ اجتماعي 
مناطق، رابطۀ مثبتي با توسـعۀ مناطق شـهري در تهران دارد و مناطق توسـعه یافته تر 
از میـزان بیشـتري از اعتمـاد عمومـي، آگاهـي، مشـارکت رسـمي و مشـارکت هاي 
غیررسـمي همیارانه برخوردارند؛ همچنین به گونۀ معناداري مشـارکت غیررسـمي 
مذهبـي کمتـري دارند. اعتماد نهادي و مشـارکت هاي غیررسـمي خیریـه اي نیز در 

همـۀ مناطق، یکسـان بوده و تفاوت معناداري نداشـته اسـت. 
- شـرفخانی )1385( در تحقیـق خـود با عنوان »بررسـی میزان مشـارکت اجتماعی 
جوانـان شـهر ایـالم در فعالیت هـای اجتماعـی- سیاسـی و فرهنگی« نشـان داد که 
همـۀ متغیرهـای تحقیـق بـا میـزان مشـارکت اجتماعـی، رابطـۀ مثبت و معنـاداری 
دارنـد. متغیـر احسـاس تعلـق اجتماعـی بیشـترین تأثیر را بـر مشـارکت اجتماعی 
–  سیاسـی دارد و پـس از آن، سـنت گرایی، احسـاس مالکیـت بـر محیط شـهری، 

سـن و رضایـت از خدمـات شـهری بـر آن مؤثر هسـتند.
- از نخسـتین اقدامـات پژوهشـی در حـوزۀ مشـارکت اجتماعـی، شاخص سـازی 
مشـارکت اجتماعـی اسـت کـه در سـال 1952 توسـط اسـتوارت چپیـن1  صورت 
گرفـت. ضابطـۀ کار او در سـنجش مشـارکت اجتماعـی، توجـه بـه تعـداد اعضـا 
و انـواع حـاالت مشـارکت )عضویـت سـاده، شـرکت در جلسـات، کمـک مالـی، 
عضویـت در کمیته هـا و مدیریـت( بـود کـه در طـی سـالیان بعـد بـا اصالحاتـی 

1.Stuart chapin
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مـورد اسـتفادۀ گروه هـای مختلف قـرار گرفـت. ابعاد گوناگـون مشـارکت، به ویژه 
انـواع سیاسـی آن از طریق مؤسسـات سـنجش افکار نیـز همواره مـورد توجه بوده 
اسـت. در ژاپـن، مؤسسـۀ »ریاضیـات آمـاری« توکیـو از سـال 1961 بـه بعـد، در 
فاصله هـای 3 الـی 10 سـاله، حوزه هـای مختلفـی از رفتارهـای اجتماعـی را مـورد 
بررسـی میدانـی قـرار داده و هدف عمدۀ آن همواره بررسـی دگرگونـی در رفتار  و 
اندیشـۀ ژاپنی هـا بوده اسـت. این مؤسسـه، مطالعات خـود را به شـکل ملی عرضه 
می کنـد. در ژاپـن حداقـل پنـج مؤسسـۀ دیگر نیـز عهده دار فعالیتی مشـابه هسـتند 

)محسـنی و جاراللهـی، 1382: 15(. 
- کوئینزلند1  در تحقیقی که با همکاری مؤسسـۀ » 2GSS« در سـال 2002 با عنوان 
»بررسـی فعالیت هـای اجتماعـی افراد« انجام داده، نشـان داده اسـت کـه 89 درصد 
)بیشـترین درصـد( از جوانان 18-24 سـال، رفتن بـه قهوه خانه ها و رسـتوران ها را 
ترجیـح می دهنـد و 15 درصـد )کمتریـن درصـد( از آنهـا بـه فعالیت هـای گروهی 

در جامعـه می پردازنـد )همان(.  
- در تحقیـق »ماهیـت جنسـی و سـاختار خانـواده و اثـر آن بـر نگرش هـای ضـد 
از نوجوانـان سـه ملیـت  نمونـه  از چهـار  اسـتفاده  بـا  برابرگرایـی گروه محـور« 
)اسـترالیا، سـوئد و آمریکا( این مسـئله مطالعه شـده اسـت که آیا ماهیت جنسـیتی 
محیـط و اجتماعـی کـردن در خانواده بر سـطوح ضـد مسـاواتطلبی اجتماعی افراد 
جـوان مؤثـر اسـت یـا خیر؟ نتایـج ایـن تحقیق نشـان داد کـه باالترین میـزان ضد 
مسـاوات طلبی در بیـن کودکانـی بوده کـه در خانواده های آنها پدر بیشـترین قدرت 
تصمیم گیـری را داشـته اسـت. در حالی کـه در خانواده هـای با قـدرت مادرمحور، 
کـودکان میـزان کمتـری از احساسـات ضـد مسـاوات طلبی اجتماعی را ابـراز کرده 

بودنـد )سـیدانوس و پنـا، 2001، به نقـل از موسـوی، 1385: 99(. 
- آلمونـد3  و پـاول4  )1380: 142( در تحقیقـی ضمـن تأکیـد بر تأثیـر تحصیالت، 
درآمـد و رتبۀ شـغلی افراد در تعیین پایگاه اقتصـادی و اجتماعی آنان، در خصوص 
اثـرات پایگاه اقتصادی- اجتماعی بر مشـارکت سیاسـی و اجتماعـی افراد نیز چنین 

1. Queens Land
2. Group Support System
3. Almond
4. Powel
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بیـان داشـته اند: »بیشـتر پژوهش هـا نشـان می دهنـد کـه شـهروندان تحصیلکـرده، 
ثروتمنـد و بهرهمنـد از مهارت هـای حرفـه ای پیشـرفته تر، بیشـتر احتمـال دارد که 
واجـد ایسـتارهای مشـارکت جویانه باشـند. منابـع و مهارت هایی کـه اینگونه افراد 
در زندگـی خصوصـی خود به دسـت می آورنـد در مواردی که وظیفـه یا ضرورت 
حکـم کنـد می تواند آنها را به سـهولت به مشـارکت سیاسـی بکشـاند. بنـا بر نتایج 
ایـن بررسـی ها معمـوالً شـهروندان مرفه تـر در جامعـه در مقایسـه بـا شـهروندان 

کمتـر مرفـه، در سیاسـت فعال ترند«. 
تحقیـق حاضر با عنوان »بررسـی زمینه های مشـارکت دانش آمـوزان در فعالیت های 
گروهـی و اجتماعـی )دانش آموزان متوسـطۀ شـهر ایالم(« با تحقیقـات مذکور، این 
تفـاوت را دارد کـه جامعـۀ آمـاری آن را دانش آمـوزان تشـکیل می دهنـد؛ یعنـی 
قشـری کـه هنـوز شـخصیت اجتماعـی آنهـا بـه طور کامـل شـکل نگرفته اسـت. 
هـدف از انجـام ایـن تحقیق نیـز بررسـی زمینه های مشـارکت آنهـا در فعالیت های 
گروهـی و اجتماعـی اسـت. مطالعـات مذکور بیشـتر در بیـن افراد بزرگسـال و در 
محیط هـا و مناطـق شـهری و بـا هـدف بررسـی میـزان مشـارکت اجتماعـی و نـه 
زمینه هـای مشـارکت انجـام گرفتـه اسـت. بـا توجه بـه تفـاوت جامعه هـای آماری 
پژوهش هـای قبلـی بـا جامعـۀ آمـاری ایـن تحقیـق، متغیرهـای مـورد سـنجش در 
پژوهـش حاضـر در شـاخص هایی کـه تـا حـدودی متفـاوت از تحقیقـات مذکور 

اسـت، عملیاتـی شـده و مـورد سـنجش قـرار گرفته اند. 

پاتنام 
سـرمایۀ  اساسـی  و  حیاتـی  مؤلفه هـای  از  یکـی  را  اعتمـاد   ،)65 :1995( پاتنـام 
اجتماعـی می دانـد. بر اسـاس نظریـۀ او، سـرمایۀ اجتماعـی را می توان شـبکه هایی 
از انجمن هـای ارادی و خودجـوش معرفـی کـرد کـه بـه وسـیلۀ اعتماد، گسـترش 
یافته انـد. اعتمـاد و مشـارکت بـه یکدیگـر وابسـته اند؛ اعتمـاد از زندگـی گروهـی 
پدیـد می آیـد و در همـان زمان، امکانات خودجوش را برای شـکل گیری و تشـکل 
انجمن هـا فراهـم می سـازد. به نظـر او، تئوری سـرمایۀ اجتماعی فـرض می کند که 
هرچـه بیشـتر بـا افراد دیگر ارتباط داشـته باشـیم، بیشـتر بـه آنها اعتمـاد می کنیم و 
برعکـس؛ همچنیـن معتقد اسـت کـه »اعتماد، همکاری را تسـهیل می بخشـد و هر 
چـه سـطح آن در جامعـه ای باالتـر باشـد احتمال همـکاری هم بیشـتر خواهد بود. 
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همـکاری نیـز باعـث ایجـاد اعتمـاد می شـود. اعتمـاد که یکـی از عناصـر ضروری 
تقویـت همـکاری اسـت، عنصـری غیراختیـاری و ناآگاهانه نیسـت؛ بلکه مسـتلزم 
پیش بینـی رفتـار بازیگـر مسـتقل اسـت؛ چنانکـه شـما بـرای انجـام کاری فقـط به 
ایـن دلیـل کـه فـردی )یـا نهـادی( می گویـد آن را انجـام خواهـد داد بـه او اعتماد 
نمی کنیـد؛ بلکـه تنهـا بـه این دلیـل بـه او اعتمـاد می کنید که بـا توجه به شـناخت 
خـود از خلـق و خـوی او، انتخاب هـای ممکن او، تبعاتشـان و توانایـی او، حدس 
می زنیـد کـه از پـس انجـام کار بر خواهد آمـد. در جوامع کوچک ایـن پیش بینی بر 
اسـاس چیـزی انجام می شـود کـه برنـارد ویلیامیـز آن را اعتماد صمیمانـه می نامد؛ 
یعنـی اعتمـادی کـه به آشـنایی نزدیک با فرد بسـتگی دارد؛ امـا در جوامع بزرگتر و 
پیچیده تـر، اعتمادی غیرشـخصی تر یا شـکل نامسـتقیمی از اعتماد ضـرورت دارد« 

)پاتنام، 1380: 292(. 

تالکوت پارسونز1 
وی از متفکریـن برجسـتۀ نظریـۀ سـاختی – کارکـردی اسـت که موضوع انسـجام 
اجتماعـی را در دو نظـام شـخصیت و نظـام اجتماعـی مـورد بحث قـرار داده و در 
بحث انسـجام در نظام شـخصیت به مراحل رشد شـخصیت کودک و جامعه پذیری 
او اشـاره کـرده اسـت. بـه نظر پارسـونز در هـر مرحله، پـس از تفکیـک و پیرایش 
تنش هـا، سـازگاری هایی از سـوی اجـزای نظـام بـرای رسـیدن به وضیعـت تعادل 
جدیـد انجـام می گیـرد. به نظـر وی، انسـجام اجتماعـی، مجموعۀ سـازگاری هایی 
اسـت کـه به منظور ایجـاد شـرایط الزم برای بقای وضـع تفکیک یافته تازه توسـط 
دیگـر اجـزای سیسـتم صـورت می گیـرد تـا شـرایط الزم بـرای بقـای سیسـتم بـه 
عنوان یک کل پویا فراهم شـود )روشـه، 1394: 28(. پارسـونز در تحلیل انسجام در 
سـطح نظـام اجتماعـی بـه کنش های اظهـاری )کنش هایی کـه معطوف به دسـتیابی 
بـه هدفـی خـارج از موقعیـت واسـطۀ کنـش نیسـتند و غایـت ایـن کنش هـا در 
خودشـان قـرار دارد( اشـاره کرده اسـت. وی معتقد اسـت هـرگاه در موقعیت های 
اجتماعـی، کنش هـای اظهـاری فـرد، معطـوف بـه دیگـران باشـد، بـه همـکاری و 
انسـجام بـا دیگـران می انجامد. سـطح بـاالی انسـجام، زمانی اسـت کـه کنش های 

1. T. Parsons
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افـراد، اخالقـی و معطـوف بـه یـک جمـع باشـد. در ایـن کنش هـا مسـئولیت و 
وفـاداری در قبـال دیگـران و جامعـه بـه حـد اعـالی خـود می رسـد )غفـاری و 

نیـازی، 1386: 46(. 

بروس کوئن1 
وی در مـورد تأثیـر طبقـۀ اجتماعـی افـراد بـر مشـارکت اجتماعـی آنـان معتقـد 
اسـت کـه هرچـه طبقـۀ اجتماعی افـراد باالتر باشـد احتمـال مشـارکت و درگیری 
آنهـا در فعالیت هـای اجتماعـی بیشـتر اسـت. بـه نظـر وی سـطح مشـارکت فعال 
در باشـگاه های اجتماعـی، انجمن هـای شـهری، انجمن هـای خانـه و مدرسـه و 
سـازمان های سیاسـی در میـان اعضـای طبقـات پاییـن نازل اسـت )کوئـن، 1395: 

 .)185
     وربـا2 و نـای3  بـا تحقیقـی در آمریـکا دریافتنـد کـه شـهروندان مرفه تـر، 
تحصیل کرده تـر و برخـوردار از پایـگاه اجتماعـی برتـر، مشـارکت بیشـتری دارند؛ 
پـس پایـگاه اقتصـادی و اجتماعی افـراد با مشـارکت رابطه دارد )غفـاری و نیازی، 

 .)154  :1386

نظريۀ ساخت قدرت در خانواده
افـراد بـرای آینـده، همـواره مـورد بحـث  تأثیـر خانـواده در پـرورش  نقـش و 
اندیشـمندان علـوم اجتماعـي و سیاسـي بـوده اسـت. »خانـواده، نمـادي اجتماعي 
اسـت و هماننـد آینـه اي عناصـر اصلـي جامعـه را در خـود دارد و نابسـاماني هاي 
اجتماعـي را منعکـس می کنـد. هیـچ جامعـه اي نمي توانـد به سـالمت برسـد، مگر 

آنکـه از خانواده هایـي سـالم برخـوردار باشـد« )سـاروخاني، 1393: 136(. 

مشارکت اجتماعی
از دیـدگاه گائوتـری، مشـارکت، مسـتلزم تغییر در حـاالت ذهنی و روانـی در همۀ 

1. Khon
2. Verba
3. Nie
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سـطوح اسـت. بـرای ایـن کار بایـد ارزش هـا و ایده هـای مربـوط به مشـارکت را 
بـه طـور عمیـق، درونـی و نهـادی کـرد )نیـازی و غفـاری، 1386: 89(. کلندرمـن 
نیـز در خصـوص مشـارکت، مـدل ارزش انتظـار را مطـرح می کند کـه دربردارندۀ 
دو مؤلفـۀ بسـیج آگاهـی و بسـیج کنـش اسـت؛ بسـیج آگاهـی، جریانی اسـت که 
بـه واسـطۀ آن، یـک گـروه یـا اتحادیه، اعضایش را نسـبت بـه اهـداف معطوف به 
کنـش و کوشـش های حمایتـی ای کـه بـرای نیل بـه این اهـداف صـورت می گیرد، 
آگاه می سـازد. بـه نظـر او ایـن جریـان بـرای تحقق کنش کافی نیسـت؛ زیـرا اعضا 
فقـط بـه اهـداف فکر نمی کننـد؛ بلکه هزینـه و فواید تحقـق اهداف را نیـز در نظر 
می گیرنـد؛ در نتیجـه نیـاز به بسـیج بـرای کنش مطرح می شـود و اتحادیـه یا گروه 
تـالش می کنـد اعضایـش را نسـبت بـه فوایـد و هزینه هـای مشـارکت متقاعد کند 

)ظهیری نیـا و همـکاران، 1395: 92(. 

چارچوب نظری پژوهش
پژوهـش حاضـر، چارچوبـی ترکیبـی دارد و بر نظریه هـای سـاختاری- کارکردی، 
مشـارکت اجتماعـی و سیاسـی، یادگیـری اجتماعـی و سـرمایۀ اجتماعـی بنا شـده 
اسـت؛ پاتنـام در نظریـۀ خود، سـه ویژگی شـبکه ها، هنجارهـا و اعتماد را سـه پایۀ 
اصلـی سـرمایۀ اجتماعـی می داند. به اعتقـاد وی اگر افراد به یکدیگر اعتماد داشـته 
باشـند وارد داد و سـتد بـا همدیگـر می شـوند و این امـر موجب باال رفتن سـرمایۀ 
اجتماعـی می شـود )کرافـت و برزفـورد، 1992: 22(. او معتقـد اسـت آنچـه باعث 
افزایـش میـزان مشـارکت می شـود، اعتمـادی اسـت کـه در قالـب همکاری هـای 
اجتماعـی و تعاونـی ایجـاد می شـود. هر چه سـطح اعتمـاد در جامعه باالتر باشـد، 
احتمـال همکاری هـای اجتماعـی و تعاونـی بیشـتر می شـود. خـود همـکاری نیـز 
اعتمـاد ایجـاد می کنـد؛ به عبارتـی اعتماد از عناصـر تقویت همکاری اسـت )پاتنام، 
1380: 291( و شـبکه های مشـارکت مدنـی، گسـترش شـبکه های اجتماعـی را از 
سـاز و کارهـای تبدیـل اعتماد شـخصی بـه اعتماد اجتماعـی یـا تعمیم یافته معرفی 
می کنـد )همـان: 300(. بـه عقیـدۀ پاتنـام، روابطـی کـه بـه طـور مـداوم بر اسـاس 
اعتمـاد باشـد می توانـد انگیزه هایـی بـرای قابـل اعتمـاد بودن ایجـاد کنـد؛ بنابراین 
می تـوان ادعـا کـرد کـه مشـارکت اجتماعی جریانی سـازمان یافته اسـت کـه در آن 
تبـادالت بیـن افـراد بـر اسـاس میـزان اعتمـادی کـه بـه یکدیگـر دارنـد و از روی 
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آگاهـی شـکل می گیرد. 
     دورکیم معتقد اسـت هرجا همبسـتگی اجتماعی نیرومند باشـد عامل نیرومندی 
در نزدیـک کـردن افـراد بـه هـم خواهـد بـود و باعـث تشـدید تماس هـای آنان و 
بیشـتر کـردن فرصت هـای ارتباطـی بین آنها خواهد شـد؛ بـه عبارتـی اعضای یک 
جامعـه هرقـدر بـه هـم همبسـته تر باشـند روابـط گوناگون خـود را بـا یکدیگر در 
حالـت دسـته جمعی بیشـتر حفـظ می کننـد )کولیـن، 1986: 20-45(. بـر اسـاس 
نظریـۀ موریـس هالبواکس، اگر هنجارهـای مرتبط با نقش و موقعیـت اجتماعی در 
فراینـد جامعه پذیری، توسـط خانـواده در افراد درونی شـود، میـزان پایبندی آنها به 
رعایـت هنجارهـای آن نقـش تثبیـت و تقویت می شـود؛ در نتیجه میزان مشـارکت 
افـراد در جامعـه افزایـش می یابـد. بنـا بـر عقیـدۀ صاحبنظرانـی چـون آدورنـو و 
بومیرنـد، مشـارکت فـرد در جامعـه از ویژگی هـای موجـود در سـاختار خانواده و 
شـیوه های تربیتی ای ناشـی می شـود که توسـط والدین مورد اسـتفاده قرار می گیرد. 
ایـن صاحبنظـران همچنیـن معتقدند کـه میزان مشـارکت اجتماعـی فرزندانی که با 
شـیوه های تربیتـی اقناع گـرا در خانـواده پـرورش یافته انـد از فرزندانـی کـه تحـت 
تأثیـر شـیوه های مسـتبدانه بوده انـد، بیشـتر و کارآمدتـر اسـت. بـر اسـاس نظریـۀ 
هومنـز در قضیـۀ موفقیـت، هـر عملی از یک شـخص اگر مـورد پاداش قـرار گیرد 
احتمـال تکـرار آن عمـل بـه وسـیلۀ همـان شـخص افزایـش مي یابـد. در تئـوری 
انطبـاق فرد و محیط، تأثیـر متغیرهای مختلف زندگی سـازمانی، رضایت تحصیلی، 
رضایـت از روابـط انسـانی، رضایـت از امکانات موجـود و ... بر مشـارکت جویی، 

مسـئولیت پذیری، بی تفاوتی و افسـردگی بررسـی شـده اسـت. 

فرضیه هاي تحقیق
- اعتمـاد دانش آمـوزان بـر مشـارکت آنهـا در فعالیت هـای گروهـی و اجتماعـی 

اسـت.  تأثیرگذار 
- انسـجام اجتماعـی دانش آمـوزان بر میزان مشـارکت آنـان در فعالیت های گروهی 

و اجتماعی تأثیرگذار اسـت. 
- سـاختار قـدرت در خانـواده )مشـورت محور( بـر مشـارکت در فعالیت هـای 

گروهـی و اجتماعـی تأثیرگـذار اسـت.  
- میـزان رضایتمنـدی از امکانـات موجود در مدرسـه بر مشـارکت دانش آموزان در 
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فعالیت هـای گروهـی و اجتماعی تأثیرگذار اسـت. 
- متغیرهای زمینه ای )سـن و پایگاه اجتماعی - اقتصادی( و مشـارکت دانش آموزان 

بـر فعالیت های گروهی و اجتماعی تأثیرگذار اسـت. 

روش تحقیق
معمـوالً  روش  ایـن  در  اسـت.  گرفتـه  انجـام  پیمایـش  روش  بـا  تحقیـق  ایـن 
جمعیت هـای بـزرگ با اسـتعانت از ابزار پرسشـنامه بررسـی می شـوند و محقق به 
تحدیـد جامعـۀ نمونـه و تعمیـم نتایج حاصل بـه جامعۀ آمـاری می پـردازد. جامعۀ 
آمـاری ایـن تحقیـق شـامل دانش آمـوزان مقطـع متوسـطه و پیش دانشـگاهی شـهر 
ایـالم بـه تعـداد 1524 نفـر اسـت. حجـم نمونـه نیـز 256 نفـر می باشـد کـه برای 
تعییـن آن از فرمـول کوکـران بهره گیری شـده اسـت. بـرای انجام نمونه گیـری ابتدا 
از بیـن مقاطـع ابتدایی، راهنمایی، متوسـطه و پیش دانشـگاهی، دو مقطع متوسـطه و 
پیش دانشـگاهی، بـه روش تصادفـی انتخـاب گردید؛ سـپس به آمـوزش و پرورش 
مراجعـه شـد. ایـن اداره تعـداد کل دانش آموزان مقطع متوسـطه و پیش دانشـگاهی 
در سـال 1390 را برابـر بـا 1524 نفـر اعالم کـرد. با توجه به اینکـه در این پژوهش 
جنـس و پایـۀ تحصیلـی مالک طبقهبنـدی دانش آموزان بـود، به دو دسـتۀ زن )پایۀ 
اول دبیرسـتان برابـر بـا 181 نفـر، پایـۀ دوم دبیرسـتان برابر بـا 175 نفر، پایۀ سـوم 
دبیرسـتان برابـر بـا 200 نفـر و پیش دانشـگاهی برابـر بـا 99 نفـر( و مـرد )پایۀ اول 
دبیرسـتان برابـر بـا 275 نفـر، پایـۀ دوم دبیرسـتان برابـر بـا 227 نفـر، پایـۀ سـوم 
دبیرسـتان برابـر بـا 219 نفر و پیش دانشـگاهی برابـر با 148 نفر( طبقه بندی شـدند؛ 
سـپس بـا روش نمونه گیـری متناسـب با حجـم نمونه، تعـداد جمعیت هـر کدام از 

طبقـات به دسـت آمد. 

تعاريف مفهومی و عملیاتی تحقیق 
مشارکت گروهی و اجتماعی )متغیر وابسته(

مشـارکت گروهی و اجتماعی عبارت از آن دسـته از فعالیت های ارادی اسـت که از 
طریـق آن اعضـای یـک جامعه در امور محله، شـهر و روسـتا شـرکت می کنند و به 
صورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم در شـکل دادن به حیات اجتماعی مشـارکت دارند 
)محسـنی تبریـزی، 1381: 108(. در ایـن پژوهـش مشـارکت گروهـی و اجتماعی 
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در قالـب مشـارکت های مدنـی، مشـارکت های فرهنگـی و هنری و مشـارکت های 
مذهبـی بررسـی شـده اسـت کـه بـا گویه هایـی سـنجیده شـده اند؛ ایـن گویه هـا 
عبارتنـد از: در جشـن عاطفه هـا و نیکـوکاری کـه بـه منظـور کمـک بـه نیازمنـدان 
در طـول سـال برگـزار می شـود شـرکت می کنـم، در کمـک بـه دوسـتان و افرادی 
کـه دارای نقـص عضـو هسـتند شـرکت می کنـم، در خریـد کتـاب بـرای کتابخانه 
مدرسـه شـرکت می کنـم، در برپایی و اجـرای مسـابقات تئاتر دانش آمـوزی، گروه 
سـرود، انجمـن قصـه و غیـره شـرکت می کنـم، در ورزش هـای گروهـی فوتبـال، 
والیبـال، کوهنـوردی و ... شـرکت می کنـم، در اردوهـای سـیاحتی و زیارتـی کـه 
از طـرف مدرسـه برگـزار می شـود شـرکت می کنـم، در جشـن ها و عزاداری هایـی 
کـه به مناسـبت اعیـاد و ایام شـهادت در مدرسـه برگزار می شـود شـرکت می کنم، 
در راه انـدازی نشـریات دیـواری مدرسـه شـرکت می کنـم، شـرکت در فعالیت های 
گروهـی و دسـته جمعی ماننـد رفتـن بـه انجمـن شـعر، تئاتـر و نمایشـگاه کتـاب، 
باعـث خوشـحالیم می شـود و در مـاه محـرم در هیئت هـای عـزاداری محلـه و 

مسـجد شـرکت می کنم. 

اعتماد اجتماعی )متغیر مستقل(
اعتمـاد اجتماعـی از مهمتریـن شـاخص های ارتبـاط و تعامل گروهی به شـمار می آید 
و مبیـن آمادگـی افـراد و گروه ها جهـت ایجاد رابطۀ اجتماعی و پذیرش متقابل اسـت. 
اعتمـاد در ابتدا یک مفهوم روانشـناختی اسـت که داللت بر تأییـد، پذیرش و همکاری 
فـرد و پیرامـون، به شـکل متقابـل دارد و در مقابل، بی اعتمادی به مفهوم داشـتن نوعی 
روحیـۀ سـوء ظـن و بدبینـی تـوأم بـا عدم اطمینـان و شـک و تردید نسـبت بـه افراد 
و اشـخاصی اسـت کـه فرد با آنـان در ارتبـاط متقابل، مسـتمر و روزمره اسـت )همو، 
1375: 23(. اعتمـاد اجتماعـی بـا گویه های اعتماد بـه افراد خانواده، اعتماد به دوسـتان 
و آشـنایان، اعتماد به همکالسـی ها و اعتماد به کارکنان مدرسـه سـنجیده شـده اسـت. 

انسجام اجتماعی
انسـجام اجتماعی داللت بر توافق جمعی میان اعضای یک جامعه دارد و »انسـجام در 
کل ناظـر بـر میـزان و الگوی رابطۀ متقابل بین کنشـگران، گروه هـا و خرده فرهنگ های 
تمایزیافته اسـت« )افروغ، 1378: 140(. در این پژوهش، انسـجام اجتماعی با گویه های 
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شـرکت در راهپیمایی هـا و انتخابـات شـورای دانش آمـوزی، ترجیح منافـع جمعی بر 
منافـع فـردی و غـم و شـادی دیگـران را غم و شـادی خود پنداشـتن سـنجیده شـده 

است. 
رضايتمندی

رضایتمنـدی، حالتـی روانـی همـراه بـا خشـنودی اسـت کـه هنـگام قـرار گرفتـن 
در موقعیت هـای مختلـف در فـرد ایجـاد می شـود و نقطـۀ مقابـل آن، احسـاس 
نارضایتـی اسـت )فقیرپـور، 1381: 13(. ایـن متغیـر در پژوهـش حاضـر در قالـب 
رضایـت دانش آمـوزان از امکانـات موجـود در مدرسـه و جامعـه سـنجش شـده 

ست.  ا

پايگاه اجتماعی - اقتصادی
منظـور از پایـگاه اجتماعـی – اقتصـادی، موقعیتی اسـت که فرد نسـبت بـه دیگران 
در سلسـله مراتـب اجتماعـی کسـب می کنـد؛ به عبـارت دیگـر، پایـگاه اجتماعی، 
ارزشـی اسـت کـه جامعـه برای نقـش خاصی قائـل می شـود. متغیر پیچیـدۀ پایگاه 
اجتماعـی - اقتصـادی بـا توجه بـه معرف هایـی چون: میزان درآمد، شـغل، سـطح 
تحصیـالت و موقعیـت خانوادگـی )اصـل و نسـب( سـنجیده می شـود )محسـنی 
تبریـزی، 1381: 48( کـه ایـن معرف هـا در تحقیـق حاضـر بـرای سـنجش متغیـر 
مذکـور، عبارتنـد از: میـزان تحصیـالت پـدر، میـزان تحصیـالت مادر، شـغل پدر، 

شـغل مـادر، میـزان درآمد پـدر و میـزان درآمـد مادر. 

ساختار قدرت در خانواده
خانـواده را مي تـوان بـه عنـوان نظامـي از روابـط در نظـر گرفت کـه جامعه پذیري 
و تکوین شـخصیت افراد از کارکردهاي مهم آن اسـت؛ بر همین اسـاس، سـاختار 
قـدرت در خانـواده عبـارت اسـت از الگوهـاي نظام یافتۀ تصمیم گیـري در خانواده 
بـراي تعییـن میـزان قـدرت. گونه هـاي سـاختار قـدرت در خانـواده کـه مؤید نوع 
شـیوههاي تربیتـي والدیـن اسـت در بـروز رفتارهاي متفـاوت فرزنـدان در زندگي 
اجتماعـي مؤثـر اسـت )سـاروخانی، 1393: 134-135(. در ایـن تحقیـق، مفهـوم 
سـاختار خانـواده در قالب حوزه هـاي تصمیمگیري در زندگي خانوادگي مشـخص 

شـده است. 

سهیال ناصری - سپیده حضرتی - آمنه میرزایی
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آزمون پايايی هر طیف
در تحقیـق حاضـر بـرای محاسـبۀ اعتبـار از روش اعتبـار صوری اسـتفاده شـد؛ به 
ایـن ترتیـب کـه به وسـیلۀ پیش آزمـون1 ، نظـر کارشناسـان و صاحبنظران )اسـاتید 
راهنمـا و مشـاور( در ایـن حـوزه پرسـیده شـد تـا بـه اصـالح محتـوا و تناسـب 
متغیرهـا بـا سـؤاالت بپردازنـد. در مرحلـۀ بعـد، پـس از تعییـن صحـت و سـقم 

عبـارات مقیاس هـا و پرسـش ها پرسشـنامه ای تنظیـم و پیش آزمـون شـد.
 سـنجش پایایـی طیـف لیکـرت نیـز بر اسـاس ضوابـط درونی اسـت؛ یعنـی برای 
حـذف، گویه هـا در ارتبـاط گذاشـته می شـوند و از روی میزان همبسـتگی با سـایر 

گویه هـا، پایایـی آنها تشـخیص داده می شـود. 
     مهمتریـن شـاخص سـازگاری درونـی »آزمـون ضریـب آلفای کرونباخ« اسـت. 
مقـدار آلفـای کرونباخ بین صفر و یک)1‹□‹0( نوسـان دارد )ازکیا و دربان آسـتانه، 
1382: 524(؛ بنابرایـن پـس از تهیـۀ پرسشـنامه، یـک مرحلۀ پیش آزمـون مقدماتی 
بـا نمونـه ای 30 نفـری انجام شـد. پیش آزمون، نقـش مهمی در تحقیقـات اجتماعی 
دارد و بـه وسـیلۀ آن، نواقـص و ابهامات موجود در وسـیلۀ اندازه گیـری داده ها رفع 
می شـود؛ بدیـن منظـور در پژوهش حاضـر نیز قبـل از تنظیم، آماده سـازی و تکثیر 
نهایـی، وسـیلۀ اندازه گیری به وسـیلۀ اسـاتید راهنما و مشـاوره بازبینی شـد، تعداد 
30 مـورد از پرسشـنامه ها توسـط 30 نفـر از دانشـجویان، تکمیـل گردیـد و پایایی 
پرسشـنامه از طریـق سـازگاری درونـی بـا اسـتفاده از آزمـون آلفـای کرونبـاخ بـه 
دسـت آمد. از آنجا که α≤70 می باشـد، پایایی مناسـب وسـیلۀ اندازه گیری اسـت. 
بـه نسـبت ضرایب همبسـتگی هر گویه بـه کل در هـر مقیاس، تعـدادی از گویه ها 
بـه دلیـل ناسـازگاری حذف شـدند. تحلیل روایـی مقیاس های اصلی نشـان داد که 
ضریـب آلفـا باالتـر از 70 درصـد اسـت. بـا توجـه به ایـن امـر، پرسشـنامۀ نهایی 

تکمیـل و در بیـن جامعـۀ آماری توزیع شـد. 

1. Pretest

بررسی زمینه های مشارکت دانش آموزان در فعالیت...
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جدول شمارۀ )1(. میزان آلفای به دست آمده برای هر يک از شاخص های تحقیق

يافته های توصیفی
متغیر وابستۀ مشارکت گروهی و اجتماعی

جدول شمارۀ )2(. توزيع فراوانی و درصد پاسخگويان بر حسب مشارکت گروهی و 
اجتماعی

درصدفراوانیمشارکت در فعالیت های گروهی و اجتماعی

218/2کم
13753/5متوسط
9838/3زیاد
256100جمع

     جـدول بـاال نشـان می دهـد کـه مشـارکت گروهـی و اجتماعـی 5/9 درصـد از 
پاسـخگویان مـورد مطالعـه، کـم، مشـارکت گروهـی و اجتماعـی 49/6 درصـد از 
آنهـا متوسـط و میـزان مشـارکت گروهـی و اجتماعـی 44/5 درصـد از آنهـا زیـاد 
اسـت. همانطور که مشـخص اسـت، میزان مشـارکت گروهـی و اجتماعی اکثریت 

پاسـخگویان در حد متوسـط قـرار دارد. 

سهیال ناصری - سپیده حضرتی - آمنه میرزایی

تعداد گویهضریب آلفای کرونباخشاخص
87510/مشارکت گروهی و اجتماعی

72014/اعتماد اجتماعی

8909/رضایتمندی

71011/انسجام اجتماعی

7707/ساختار قدرت خانواده )مشورتمحور(
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متغیر مستقل اعتماد اجتماعی

جدول شمارۀ )3(. توزيع فراوانی و درصد پاسخگويان بر حسب اعتماد اجتماعی

بـر اسـاس یافته هـای جدول باال بیشـتر دانش آمـوزان )60/2 درصـد( از نظر اعتماد 
اجتماعـی در سـطح متوسـط، 16/8 درصـد از آنها در سـطح پاییـن و 23 درصد از 

آنها در سـطح باال هسـتند.

متغیر مستقل انسجام اجتماعی

جدول شمارۀ )4(. توزيع فراوانی و درصد پاسخگويان بر حسب انسجام اجتماعی

     بـر اسـاس یافته هـای جـدول بـاال بیشـتر افـراد )49/6 درصـد( از نظر انسـجام 
اجتماعـی در سـطح متوسـط، 44/5 درصـد از آنهـا در سـطح بـاال و 5/9 درصد از 

آنهـا در سـطح پایین قـرار دارند. 

بررسی زمینه های مشارکت دانش آموزان در فعالیت...

درصدفراوانیاعتماد اجتماعی

4316/8پایین
15460/2متوسط

5923باال
256100جمع

درصدفراوانیاعتماد اجتماعی

155/9پایین
12749/6متوسط

11444/5باال
256100جمع
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آزمون فرضیه ها 
جدول شمارۀ )5(. آزمون همبستگی بین متغیرهای مستقل )اعتماد اجتماعی، انسجام 

اجتماعی، پايگاه اقتصادی –اجتماعی )SES(، سن( با متغیر وابسته )مشارکت اجتماعی( 

**: معنادار در سطح 0/01
*: معنادار در سطح 0/05

جدول شمارۀ )6(. مشخص کننده های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر اعتماد اجتماعی، انسجام 
اجتماعی، ساختار قدرت در خانواده )مشورت محور(، سن، پايگاه اجتماعی- اقتصادی، 

رضايتمندی

     تفسـیر: متغیرهـای مسـتقل اعتمـاد، انسـجام و توانایـی پیش بینـی یـا تبییـن، 
23 درصـد از تغییـرات متغیـر وابسـتۀ مشـارکت گروهـی و اجتماعـی را بـه خـود 

اختصـاص داده انـد. 

سهیال ناصری - سپیده حضرتی - آمنه میرزایی

متغیرهای مستقل
متغیر وابسته )مشارکت گروهی و اجتماعی(

سطح معناداریضریب همبستگی پیرسون

000/**421/اعتماد اجتماعی

000/**379/انسجام اجتماعی

000/**232/رضایتمندی از امکانات مدرسه
)SES( 03/*131/پایگاه اجتماعی- اقتصادی

028/659/سن
000/**282/ساختار قدرت در خانواده

ضریب شاخص آماری مدل
R همبستگی

ضریب تعیین
R2F درجۀ مقدار

آزادی
سطح 

معناداری
اعتماد، سن، SES، انسجام، 
ساختار قدرت در خانواده 
)مشورت محور(، رضایتمندی

/489/239/2118/576/000
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جدول شمارۀ )7(. مشخص کننده های کلی تحلیل رگرسیونی متغیرهای 
مستقل بر متغیر وابسته

     میـزان بتـای متغیرهـای مسـتقل نشـان می دهـد کـه متغیـر اعتمـاد اجتماعی در 
مقایسـه با سـایر متغیرها به مراتب سـهم بیشـتری در پیش بینی متغیر وابسـته دارد؛ 
زیـرا یـک واحـد متغیـر در انحـراف معیـار آن باعـث می شـود تـا انحـراف معیـار 

متغیـر وابسـته )نمـره( بـه انـدازه 248/ تغییر کند. 

بحث و نتیجه گیری
بـه طـور کلـی عوامل بی شـماری زمینه سـاز مشـارکت اجتماعی و گروهی هسـتند 
کـه یکـی از آنهـا اعتمـاد اجتماعـی مورد نظـر پاتنـام اسـت؛ از دیدگاه او سـرمایۀ 
اجتماعـی، کانـون تحلیـل خود را بـر فرهنگ و عناصـری چون: اعتماد، مشـارکت 
و همیـاری قـرار داده اسـت. او بـر این باور اسـت که میان سـطح اعتمـاد اجتماعی 
و میـزان مشـارکت مـردم در امـور اجتماعـی و وجـود ثبـات و نـرخ بـاالی رشـد 

اقتصـادی، همبسـتگی مثبتی وجـود دارد. 
     یافته هـای پژوهـش حاضـر نشـان می دهـد کـه اعتمـاد اجتماعـی بر مشـارکت 

بررسی زمینه های مشارکت دانش آموزان در فعالیت...

ضریب شاخص آماری مدل
رگرسیون

خطای 
استاندارد

بنای 
استاندارد

T سطح
معناداری

1/031/303--8/4208/165-ضریب ثابت

SES/440/306/0821/440/151

093/087/0711/073/284/ساختار قدرت در خانواده

1/022/308-075/-071/069/-رضایتمندی

171/082/1562/078/039/انسجام

251/069/2843/661/000/اعتماد

381/396/055/161/337/سن
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گروهـی و اجتماعـی تأثیرگـذار اسـت. ایـن نتیجـه بـا یافته های پژوهـش مصطفی 
ازکیـا و غالمرضـا غفـاری در مقالۀ »بررسـی رابطۀ اعتماد و مشـارکت اجتماعی در 
مناطق روسـتایی شـهر کاشـان« و پژوهش سـیداحمد فیروزآبادی و حسـین ایمانی 
جاجرمـی بـا عنوان »سـرمایۀ اجتماعی و توسـعۀ اقتصادی –اجتماعی در کالنشـهر 

است.  تهران« همسـو 
     انسـجام اجتماعـی در پژوهـش حاضـر، عامل مؤثر دیگر بر مشـارکت اجتماعی 
اسـت که برگرفته از نظریات دورکیم و پارسـونز اسـت. به نظر پارسـونز، انسـجام 
اجتماعـی، مجموعـۀ سـازگاری هایی اسـت کـه به منظور ایجـاد شـرایط الزم برای 
بقـای وضـع تفکیک یافتـه تـازه توسـط دیگـر اجزای سیسـتم صـورت می گیـرد تا 
شـرایط الزم بـرای بقـای سیسـتم بـه عنوان یـک کل پویـا فراهم شـود. وی معتقد 
اسـت هـرگاه در موقعیت هـای اجتماعـی، کنش هـای اظهـاری فـرد، معطـوف بـه 
دیگـران باشـد، بـه همکاری و انسـجام با دیگران می انجامد. سـطح باالی انسـجام، 
زمانـی اسـت کـه کنش هـای افـراد، اخالقـی و معطـوف بـه یـک جمـع باشـد. در 
ایـن کنش هـا مسـئولیت و وفـاداری در قبـال دیگـران و جامعه به حـد اعالی خود 

می رسـد. 
     در پژوهش حاضر نشـان داده شـد که انسـجام اجتماعی بر مشـارکت تأثیرگذار 
اسـت. ایـن نتیجـه، یافته هـای پژوهـش جعفر شـرفخانی با عنـوان »بررسـی میزان 
مشـارکت جوانـان شـهر ایـالم در فعالیت هـای اجتماعـی- سیاسـی و فرهنگـی« و 
پژوهـش میرطاهـر موسـوی بـا عنـوان »مشـارکت اجتماعـی یکـی از مؤلفه هـای 

سـرمایۀ اجتماعـی در شـهر تهـران« را تأییـد می کند. 
     فرضیـۀ سـاختار قـدرت در خانـواده بر مشـارکت آنـان در فعالیت های گروهی 
و اجتماعـی تأثیرگـذار اسـت، بر اسـاس نظریه هـای هالبواکس، آدورنـو، بومیرند و 
هیگـن بـوده اسـت. بر اسـاس نظریـۀ موریـس هالبواکس، اگـر هنجارهـای مرتبط 
بـا نقـش و موقعیـت اجتماعـی در فراینـد جامعه پذیـری، توسـط خانـواده در افراد 
درونـی شـود، میـزان پایبنـدی آنها به رعایـت هنجارهای آن نقش تثبیـت و تقویت 
می شـود؛ در نتیجـه میزان مشـارکت افـراد در جامعـه افزایش می یابد. بنـا بر عقیدۀ 
صاحب نظرانـی چـون آدورنـو و بومیرند، مشـارکت فـرد در جامعـه از ویژگی های 

سهیال ناصری - سپیده حضرتی - آمنه میرزایی
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موجـود در سـاختار خانـواده و شـیوه های تربیتـی ای ناشـی می شـود کـه توسـط 
والدیـن مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. ایـن صاحب نظـران همچنیـن معتقدنـد که 
میـزان مشـارکت اجتماعـی فرزندانـی که با شـیوه های تربیتـی اقناع گـرا در خانواده 
پـرورش یافته انـد از فرزندانی که تحت تأثیر شـیوه های مسـتبدانه بوده اند، بیشـتر و 
کارآمدتـر اسـت. ایـن نتیجه بـا یافته های پژوهـش فریدون وحیدا و محسـن نیازی 
بـا عنـوان »سـاختار قـدرت در خانـواده و مشـارکت اجتماعـی در بین شـهروندان 

شـهر کاشـان« همسـو می باشد. 
دانش آمـوزان در  بـر مشـارکت  امکانـات مدرسـه  از  فرضیـۀ رضایتمنـدی       
فعالیت هـای گروهـی و اجتماعـی تأثیرگـذار اسـت، تأییـد شـد. ایـن فرضیـه بـر 
اسـاس تئـوری انطبـاق فـرد و محیـط مـوری شـکل گرفته اسـت. در ایـن تئوری، 
تأثیـر متغیرهـای مختلـف زندگی سـازمانی، رضایـت تحصیلی، رضایـت از روابط 
انسـانی، رضایـت از امکانـات موجـود و ... بـر مشـارکت جویی، مسـئولیت پذیری، 
بی تفاوتـی و افسـردگی نشـان داده شـده اسـت. ایـن نتیجـه بـا یافته هـای پژوهش 

جعفـر شـرفخانی )1385( همسوسـت. 
     رابطـۀ بیـن سـن و مشـارکت گروهـی و اجتماعـی )برگرفتـه از نظریـات 
هانتینگتـون( معنـادار نیسـت )r=/028( و ایـن بـه این معناسـت که با افزایش سـن 
افـراد در مشـارکت گروهـی و اجتماعـی آنـان افزایشـی دیـده نمی شـود؛ در حالی 
کـه در پژوهـش علیرضـا محسـنی تبریـزی بـا عنـوان »آسیب شناسـی اجتماعـی 
جوانـان«، منوچهـر محسـنی و عـذرا جاراللهـی بـا عنـوان »مشـارکت اجتماعی در 
ایـران« و جعفـر شـرفخانی بـا عنـوان »بررسـی میزان مشـارکت جوانان شـهر ایالم 
در فعالیت هـای اجتماعـی- سیاسـی و فرهنگـی« ایـن رابطه، تأثیر مثبت و مسـتقیم 

افزایـش سـن بـر مشـارکت اجتماعـی را نشـان می دهد. 
     رابطـۀ بیـن پایـگاه اجتماعـی - اقتصـادی )SES( و مشـارکت گروهـی و 
اجتماعـی )r=/130( نیـز مثبـت و معنـادار بـه دسـت آمـد )تأییـد نظریـۀ آلمونـد 
و پـاول(؛ یعنـی افـرادی کـه پایـگاه اقتصـادی- اجتماعـی )SES( باالتـری دارند، 

مشـارکت گروهـی و اجتماعـی آنهـا بیشـتر اسـت. 
     پژوهـش حاضـر، بـاال بـودن میـزان مشـورت در خانواده را بر اسـاس سـاختار 

بررسی زمینه های مشارکت دانش آموزان در فعالیت...
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قـدرت متقـارن در خانـواده بـه عنـوان متغیـری کـه بیشـترین تأثیـر را بر انسـجام 
اجتماعـی دارد، نشـان می دهـد؛ بـه عبـارت دیگـر، هرچـه سـاختار قـدرت در 
خانـواده، مشـورت محور باشـد، انسـجام اجتماعـی در میـان دانش آمـوزان بیشـتر 
خواهـد بـود و هرچـه میـزان انسـجام اجتماعـی، یعنـی همبسـتگی دانش آمـوز بـا 
محیـط اطـراف و جامعـه بیشـتر باشـد، بازخـورد این انسـجام به صورت تشـویق 
او در عرصـۀ اجتمـاع نمـود پیـدا می کنـد. الزم بـه ذکـر اسـت که سـاختار قدرت 
مشـورت محور در خانـواده بـر برخـورداری دانش آمـوز از تشـویق در عرصه هـای 
مختلـف اجتماعـی اثری غیرمسـتقیم دارد. هرچه میـزان برخـورداری دانش آموز از 
تشـویق در عرصه های مختلف بیشـتر باشـد، میـزان رضایتمنـدی او در عرصه های 
مختلـف افزایـش پیـدا می کنـد و هرچه میـزان رضایتمندی او بیشـتر باشـد، اعتماد 
اجتماعـی او نیـز باالتر مـی رود؛ به عبارتی هرچـه در محیط های اجتماعی، شـرایط 
الزم بـرای میـزان رضایتمنـدی دانش آموز فراهم شـود، وی بیشـتر در جو و فضای 
اعتمـاد اجتماعـی قـرار خواهـد گرفـت و بـا فراهـم آمـدن عرصـه برای بـه وجود 
آمـدن و باالرفتـن اعتماد اجتماعی، مشـارکت دانش آمـوزان در فعالیت های گروهی 

و اجتماعـی بیشـتر خواهد شـد. 

پیشنهادات
-ایجـاد بسـترهای فرهنگی و علمی مناسـب جهت افزایش مشـارکت دانش آموزان 
در محیـط مدرسـه و جامعـه نظیـر انجمن های شـعر و قصـه و انجمن هـای علمی؛ 
همچنیـن برخـوردار کـردن آنـان از حمایت های مالـی و کاری بخصـوص در ثبت 

اختراعات. 
- افزایـش زمینه هـای ایجـاد اعتمـاد متقابـل بیـن دانش آمـوزان و دولـت از طریـق 
سـرمایه گذاری های مثبـت در جامعـه جهـت ارتقـا و بهبـود مشـارکت اجتماعـی. 
- برنامه ریـزان بایـد در تـالش باشـند تـا بین نیازهـا و فرصت های موجـود، تعادل 
برقـرار شـود تـا افـراد دغدغـۀ خاطـر کمتـری بـرای تأمیـن نیازهـای خود داشـته 
باشـند. زمانـی کـه فرصت هـای موجـود، جوابگـوی نیازهـای جامعه نباشـد، افراد 
بـرای دسـتیابی به فرصت هـای محدود بـه انواع و اقسـام رفتارهـای غیراخالقی از 
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قبیـل پارتی بـازی، حیلـه، زور و ... روی می آورنـد کـه ایـن بی هنجاری هـا کاهـش 
اعتمـاد و انسـجام اجتماعـی و در مرتب هـای باالتـر کاهش سـرمایۀ اجتماعی را به 

دنبـال خواهد داشـت. 
- بـا توجـه به اینکـه در این پژوهش برای سـنجش پایگاه اجتماعـی – اقتصادی از 
شـاخص های میـزان درآمـد، منزلت شـغلی و تحصیالت پـدر و مادر پاسـخگویان 
بهـره گرفتـه شـد و ایـن نتیجـه بـه دسـت آمـد کـه در اکثـر مـوارد دانش آمـوزان 
ایـن شـهر از نظـر شـغل و میـزان درآمـد والدیـن در سـطح بسـیار پایینـی قـرار 
گرفته انـد و در فقـر بـه سـر می برنـد، بهتر اسـت دولـت بـا برنامه ریـزی عملی در 
زمینـۀ افزایـش سـطح درآمـد و کیفیـت زندگی مطلـوب و افزایـش امید بـه آینده، 
زمینه هـای شـکل گیری مشـارکت ایـن قشـر حسـاس را در فعالیت هـای اجتماعی 

و گروهـی فراهـم آورد.  
- در محیـط مدرسـه، تشـکل ها و انجمن هـای متنوعی ایجاد شـود تـا دانش آموزان 
بـا توجـه بـه عالقمندی هـا و توانایی هـای خود به عضویـت در آنها ترغیب شـوند 
و فعالیـت داشـته باشـند؛ بـه این ترتیـب، زمینه های مشـارکت آنهـا در فعالیت های 
گروهـی و اجتماعـی فراهـم شـود؛ بـه بیانـی دیگـر، بهتر اسـت در محیط مدرسـه 
زمینه هـای تشـکیل انجمن هـا و گروه هایـی فراهـم شـود کـه دانش آموزمحـور و 
بی طـرف باشـند؛ بـه عنـوان مثـال عضویـت در تیم هـای ورزشـی، شـکل گیری 
مشـارکت اجتماعـی و گروهـی سـالم را تحقق می بخشـد. محیـط کتابخانـه نیز به 
صورتـی مدیریـت و طراحی شـود که امـکان برخورداری از فضـای مطلوب و آرام 
جهـت مطالعـۀ دانش آمـوزان فراهـم گردد، تنـوع موضـوع و محتـوای کتاب ها نیز 
لحـاظ شـود تـا با توجه به عالقمندی و اسـتعداد خود ترغیب به مشـارکت شـوند. 
- افزایـش مشـورت و اهمیـت دادن به نظـر همۀ اعضا در خانواده ها فرهنگ سـازی 
شـود؛ طـوری کـه خانواده هـا بـرای فرزندان خـود به عنـوان یک انسـان و عضوی 
از خانـه و جامعـه، اهمیـت قائل شـوند و به عالقه مندی هـا، ایده ها و اسـتعدادهای 
آنهـا در زمینه هـای گوناگـون توجـه کنند تـا در آنها انگیـزه و اعتماد ایجاد شـود و 
زمینه هـای همبسـتگی و انسـجام و در نهایت مشـارکت در فعالیت هـای گروهی و 

اجتماعـی فراهم گردد. 

بررسی زمینه های مشارکت دانش آموزان در فعالیت...
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