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چکیده
مشـارکت یکـی از ارکان اساسـی در توسـعه ،بخصـوص توسـعۀ پایـدار محسـوب میشـود و کمتـر
برنامهریـزی محلـی ،ملـی و بینالمللـیای وجـود دارد کـه یکـی از بخشهـای مهـم آن ،مشـارکت و
انگیـزش اجتماعـی مـردم نباشـد .در ایـن راسـتا در پژوهـش حاضـر به بررسـی و مطالعـۀ زمینههای
مشـارکت دانشآمـوزان در فعالیتهـای گروهـی و اجتماعـی (دانشآمـوزان متوسـطۀ شـهر ایلام)
پرداختـه شـد .جامعـۀ آمـاری ایـن پژوهش شـامل  1524نفـر و نمونـۀ آمـاری آن شـامل  256نفر از
دانشآمـوزان دختـر و پسـر مقطع متوسـطه و پیشدانشـگاهی شـهر ایالم بـود .برای تجزیـه و تحلیل
دادههـا نیـز از نرمافزار  spssاسـتفاده شـد .نتایج نشـان میدهد کـه متغیرهای اعتماد اجتماعی ،سـن،
انسـجام اجتماعـی ،سـاختار قـدرت در خانـواده (مشـورتمحور) و رضایتمندی به میـزان  23درصد
توانایـی تبییـن تغییـرات متغیـر وابسـتۀ مشـارکت در فعالیتهای گروهـی و اجتماعـی را دارند.
واژگان کلیـدی :مشـارکت گروهـی ،مشـارکت اجتماعـی ،اعتمـاد اجتماعـی ،انسـجام اجتماعـی،
دانشآمـوزان ،رضایتمنـدی.
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مقدمه و بیان مسئله
يكـي از مهمتریـن عواملـی کـه بـه تـداوم حیات بشـر بر کـرۀ زمین یاری رسـانده
اسـت همـکاری و مشـارکت میـان انسانهاسـت .تاریـخ جوامـع انسـانی نشـان
میدهـد کـه افراد بشـر بـه تدریـج ارزش کار کردن و معنـای مشـارکت را آموخته
و دریافتهانـد کـه اگـر نیروهایشـان را با هـم در آمیزنـد میتوانند بیشـتر از آنچه به
تنهایی قادرند ،کارها را سـامان دهند .مشـارکت از حقوق اساسـی بشـر به شـمار
میآیـد .ایـن حق در جوامـع مختلف در طـی تاریخ به شـکلهای 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 .)12 :1388 ،مشـارکت یکی از ارکان اساسـی توسـعه ،بخصوص توسعۀ
پایـدار محسـوب میشـود و کمتـر برنامهریزی محلـی ،ملی و بینالمللـیای وجود
دارد کـه یکـی از بخشهـای 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 امکانپذیر نیسـت (ازکیـا.)204 :1394 ،
مشـارکت اجتماعـی از  200سـال 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 برنامههـای توسـعه در دهههـای  1950و  1960کـه از غرب
وارد ایـن کشـورها شـده بـود ،متجلـی گردیـد .در بررسـی و ارزیابـی ایـن برنامه،
عـدم بهرهگیـری از مشـارکت مردمـی ،عامـل شکسـت برنامههای توسـعه دانسـته
شـد؛ لـذا از آن پـس ،در اسـتراتژیهای توسـعه بـر رویکـرد مشـارکت مردمـی به
عنـوان یکـی از نیازهـای اصلی بشـر تأکید گردید (وحیـدا و نیـازی.)119 :1383 ،
مشـارکتهای غیررسـمی بـا سـابقهای دیرینه و با وجـود تحـوالت و دگرگونیها
در طـی صـد سـال اخیـر ،هنـوز هـم در جامعـۀ ایـران دیـده میشـود؛ چنانکه در
طـول تاریـخ نیز بر مشـارکتهای رسـمی و نهادمند برتری داشـته اسـت .برگزاری
مراسـم مذهبـی در ماههـا و ایـام خـاص ،سـاختن مسـاجد و حسـینیهها ،کمـک
متقابـل در عروسـیها ،جشـنها و سـوگها و مشـارکتهای مردمـی در قالـب
بنـه و واره را میتـوان بـه عنـوان مصداقهایـی از ایـن نـوع مشـارکت برشـمرد.
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نگاهـی بـه تجربههای مشـارکتی در میان عشـایر و روسـتاییان و حتی شهرنشـینان
در گذشـته ،نشـان میدهـد 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 .انقلاب مشـروطیت و در
ادامـه ،تأسـیس مجلـس شـورای ملـی ،نهضـت ملی شـدن صنعـت نفت ،تشـکیل
انجمنهـای ایالتـی و والیتـی ،ایجـاد انجمنهـای بلدیـه ،انقلاب اسلامی  57و
برگـزاری انتخابـات ،از مصادیـق مشـارکتهای رسـمی در جامعـۀ ایـران اسـت
(وثوقـی.)111 :1383 ،
فـرد در فراینـد اجتماعـی شـدن میآمـوزد که بـا دیگر اعضاي جامعـه همکاري
کنـد و نقشهـاي خـود را بـا توجه بـه هنجارهـاي اجتماعـی و قواعـد و مقررات
جامعـه بـه درسـتی ایفـا نمایـد .یکـی از نهادهـاي اجتماعیای که نقشـی اساسـی
در جامعهپذیـر کـردن افـراد دارد ،آمـوزش و پـرورش اسـت و از آنجایـی کـه
دانشآمـوزان بخـش قابل توجهی از اوقات عمر خویـش را در مدارس میگذرانند،
چگونگـی فعالیـت آنهـا ،تعلیمات ارائهشـده در مدارس و شـیوههاي تدریس ،تأثیر
عمیقـی بـر رشـد شـخصیت آنـان میگـذارد .از جملـه نمودهـاي رشـد اجتماعی
افـراد ،میـزان مشـارکت آنهـا در فعالیتهـاي اجتماعـی و میـزان مسـئولیتپذیري
آنـان بـراي ایفـاي نقـش مثبـت در جامعـه اسـت .از خلال مشـارکت افـراد در
برنامههـاي مختلـف اسـت کـه میتـوان بـه قـدرت برقـراري ارتباطـات اجتماعی
و تـوان سـازگاري آنهـا بـا دیگـران پـی بـرد .بـا عنایت بـه نقـش مؤثر و کارسـاز
افـراد در بخشهـاي مختلـف جامعه ،امروزه مقولۀ مشـارکت سـخت مـورد توجه
مسـئوالن و برنامهریـزان 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 فعالیتهـاي گروهـی و کارگروهـی در تشـکلهاي
دانشآمـوزي ،در زمینههـاي مختلـف اجتماعـی ،فرهنگـی ،علمـی ،ورزشـی و ...
نمـود مییابـد .فعالیتهـاي گروهـی دانشآمـوزان در تشـکلها باعـث تقویـت
روحیـۀ مشـارکتجویی آنـان میشـود ،بـه رشـد اجتماعـی مطلـوب آنـان کمـک
مؤثـر و شـایانی میکنـد و دسـتیابی بـه اهـداف و مقاصـد را بـرای آنهـا تسـهیل
مینمایـد؛ در واقـع دانشآمـوزان بـه اهمیـت وحـدت و همـکاري بـا یکدیگر پی
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میبرنـد و انسـجام و همدلـی ،رقابـت مثبت و رفاقـت در بین آنها شـکل میگیرد؛
بـه ایـن صـورت بـراي آینده تجربـهاي باارزش کسـب میکننـد؛ چراکه مشـارکت
بـه عنـوان یـک ارزش بـراي آنهـا درونـی میشـود و میتواننـد خـارج از مدرسـه
و در فعالیتهـاي آینـده نیـز از آن بهـره گیرنـد .ایـن مسـئله جامعـه را بـه سـوی
مدنـی شـدن سـوق میدهـد؛ جامعهاي که تلاش تمامی افـرادش در جهـت بهبود
کیفیـت زندگـی اسـت؛ بـه همیـن منظـور در سـالهاي اخیـر به مسـئلۀ مشـارکت
دانشآمـوزان توجـه مضاعفـی شـده اسـت و تمامـی انجمنهـا و تشـکلهاي
دانشآمـوزي در قالـب سـازمان دانشآمـوزي جـاي گرفتهانـد تـا از یـک طـرف
مرکزیـت الزم را بـه دسـت آورنـد و از طـرف دیگـر برنامهریزيهـاي اساسـی
و الزم بـراي آنهـا صـورت گیـرد؛ بنابرایـن بررسـی مشـارکت بـه عنـوان رفتـاری
اجتماعـی در انجمنهـا و تشـکلهاي دانشآمـوزي شـهر ایلام بـه عنـوان نهادی
اجتماعـی از اهمیـت خاصـی برخوردار اسـت .بـا توجه بـه اینکه در زمـان حاضر
قسـمت عمـدهای از جمعیـت شـهر ایالم را نوجوانـان و جوانان تشـکیل میدهد و
واقعیـت این اسـت کـه این نوجوانان و جوانـان ،مدیران ،مسـئوالن ،ادارهکنندگان و
تولیدکننـدگان فـردای جامعـه هسـتند؛ همچنین با توجه به اینکه مشـکالت ناشـی
از عـدم مشـارکت یـا مشـارکت محـدود در عرصههـای اجتماعـی و سیاسـی بـه
عنـوان یک مسـئلۀ اساسـی و مهـم در زمینههای مختلـف خودنمایـی میکند ،الزم
اسـت زمینههـا و تنگناهـای ایـن مسـئلۀ بسـیار مهـم اجتماعی مـورد بررسـی قرار
گیـرد .از کانونهـای مهم شـکلگیری فرهنگ مشـارکتجویی و مسـئولیتپذیری
میتـوان بـه مـدارس (ابتدایـی ،راهنمایی و دبیرسـتان) اشـاره کـرد .نهادینـه کردن
ایـن نـوع فرهنـگ در مـدارس موجـب اشـاعۀ آن در سـطح جامعه میشـود و این
مسـئلهای اسـت که هم بـرای محیطهـای دانشآمـوزی و هم جامعۀ ما در شـرایط
کنونـی ضـروری اسـت .بـا عنایـت به ایـن امـر ،پژوهش حاضـر به بررسـی میزان
مشـارکت اجتماعـی در میـان دانشآموزان دختر و پسـر مقطع متوسـطۀ شهرسـتان
ایلام و عوامـل مؤثـر بـر آن میپـردازد .دلیـل انتخـاب ایـن پژوهـش اهمیـت این
قشـر از جمعیـت (نوجوانـان) بـه عنـوان جمعیت فعال وآیندهسـاز مملکت اسـت.
پیشینۀ تحقیق
تحقیقـات مختلفـی در زمینـۀ مشـارکت اجتماعـی انجـام شـده اسـت کـه میتوان
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آنهـا را بـه دو دسـتۀ تحقیقـات داخلـی و تحقیقـات خارجـی دسـتهبندی کرد.
 ازکیـا و غفـاری ( )1380در مقالـهای بـا عنـوان «بررسـی رابطـۀ بیـن اعتمـاد ومشـارکت 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 مییابد.
 وحیـدا و نیـازی ( )1383پژوهشـی با عنـوان «تأملی در مورد رابطۀ بين سـاختارخانواده و مشـاركت اجتماعي در شـهر كاشـان» انجام دادند که نتایج آن نشـان داد
بیـن متغیرهـای اقناعگرایی ،شـیوههای تربیتی افراد و مناسـبات اجتماعـی به عنوان
متغیرهای مسـتقل مشـارکت اجتماعی ،رابطۀ معنـاداری وجود دارد.
 فیروزآبـادی و ایمانـی جاجرمـی ( )1385در مقالهای با عنوان «سـرمایۀ اجتماعیو توسـعۀ اقتصادی اجتماعی در کالنشـهر تهران» نشـان دادند که سـرمايۀ اجتماعي
مناطق ،رابطۀ مثبتي با توسـعۀ مناطق شـهري در تهران دارد و مناطق توسـعهيافتهتر
از ميـزان بيشـتري از اعتمـاد عمومـي ،آگاهـي ،مشـاركت رسـمي و مشـاركتهاي
غيررسـمي هميارانه برخوردارند؛ همچنین به گونۀ معناداري مشـاركت غيررسـمي
مذهبـي كمتـري دارند .اعتماد نهادي و مشـاركتهاي غيررسـمي خيريـهاي نیز در
همـۀ مناطق ،يكسـان بوده و تفاوت معناداري نداشـته اسـت.
 شـرفخانی ( )1385در تحقیـق خـود با عنوان «بررسـی میزان مشـارکت اجتماعیجوانـان شـهر ایلام در فعالیتهـای 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 ،سـنتگرایی ،احسـاس مالکیـت بـر محیط شـهری،
سـن و رضایـت از خدمـات شـهری بـر آن مؤثر هسـتند.
 از نخسـتین اقدامـات پژوهشـی در حـوزۀ مشـارکت اجتماعـی ،شاخصسـازیمشـارکت اجتماعـی اسـت کـه در سـال  1952توسـط اسـتوارت چپیـن 1صورت
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 کمیتههـا و مدیریـت) بـود کـه در طـی سـالیان بعـد بـا اصالحاتـی
1.Stuart chapin
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مـورد اسـتفادۀ گروههـای مختلف قـرار گرفـت .ابعاد گوناگـون مشـارکت ،بهویژه
انـواع سیاسـی آن از طریق مؤسسـات سـنجش افکار نیـز همواره مـورد توجه بوده
اسـت .در ژاپـن ،مؤسسـۀ «ریاضیـات آمـاری» توکیـو از سـال  1961بـه بعـد ،در
فاصلههـای  3الـی  10سـاله ،حوزههـای مختلفـی از رفتارهـای اجتماعـی را مـورد
بررسـی میدانـی قـرار داده و هدف عمدۀ آن همواره بررسـی دگرگونـی در رفتا ر و
اندیشـۀ ژاپنیهـا بوده اسـت .این مؤسسـه ،مطالعات خـود را به شـکل ملی عرضه
میکنـد .در ژاپـن حداقـل پنـج مؤسسـۀ دیگر نیـز عهدهدار فعالیتی مشـابه هسـتند
(محسـنی و جاراللهـی.)15 :1382 ،
2
 کوئینزلند 1در تحقیقی که با همکاری مؤسسـۀ «  » GSSدر سـال  2002با عنوان«بررسـی فعالیتهـای اجتماعـی افراد» انجام داده ،نشـان داده اسـت کـه  89درصد
(بیشـترین درصـد) از جوانان  24-18سـال ،رفتن بـه قهوهخانهها و رسـتورانها را
ترجیـح میدهنـد و  15درصـد (کمتریـن درصـد) از آنهـا بـه فعالیتهـای گروهی
در جامعـه میپردازنـد (همان).
 در تحقیـق «ماهیـت جنسـی و سـاختار خانـواده و اثـر آن بـر نگرشهـای ضـدبرابرگرایـی گروهمحـور» بـا اسـتفاده از چهـار نمونـه از نوجوانـان سـه ملیـت
(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
مسـاواتطلبی در بیـن کودکانـی بوده کـه در خانوادههای آنها پدر بیشـترین قدرت
تصمیمگیـری را داشـته اسـت .در حالی کـه در خانوادههـای با قـدرت مادرمحور،
کـودکان میـزان کمتـری از احساسـات ضـد مسـاواتطلبی اجتماعی را ابـراز کرده
بودنـد (سـیدانوس و پنـا ،2001 ،به نقـل از موسـوی.)99 :1385 ،
 آلمونـد 3و پـاول )142 :1380( 4در 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 داشـتهاند« :بیشـتر پژوهشهـا نشـان میدهنـد کـه شـهروندان تحصیلکـرده،
ثروتمنـد و بهرهمنـد از مهارتهـای حرفـهای پیشـرفتهتر ،بیشـتر احتمـال دارد که
واجـد ایسـتارهای مشـارکتجویانه باشـند .منابـع و مهارتهایی کـه اینگونه افراد
در زندگـی خصوصـی خود به دسـت میآورنـد در مواردی که وظیفـه یا ضرورت
حکـم کنـد میتواند آنها را به سـهولت به مشـارکت سیاسـی بکشـاند .بنـا بر نتایج
ایـن بررسـیها معمـوالً شـهروندان مرفهتـر در جامعـه در مقایسـه بـا شـهروندان
کمتـر مرفـه ،در سیاسـت فعالترند».
تحقیـق حاضر با عنوان «بررسـی زمینههای مشـارکت دانشآمـوزان در فعالیتهای
گروهـی و اجتماعـی (دانشآموزان متوسـطۀ شـهر ایالم)» با تحقیقـات مذکور ،این
تفـاوت را دارد کـه جامعـۀ آمـاری آن را دانشآمـوزان تشـکیل میدهنـد؛ یعنـی
قشـری کـه هنـوز شـخصیت اجتماعـی آنهـا بـه طور کامـل شـکل نگرفته اسـت.
هـدف از انجـام ایـن تحقیق نیـز بررسـی زمینههای مشـارکت آنهـا در فعالیتهای
گروهـی و اجتماعـی اسـت .مطالعـات مذکور بیشـتر در بیـن افراد بزرگسـال و در
محیطهـا و مناطـق شـهری و بـا هـدف بررسـی میـزان مشـارکت اجتماعـی و نـه
زمینههـای مشـارکت انجـام گرفتـه اسـت .بـا توجه بـه تفـاوت جامعههـای آماری
پژوهشهـای قبلـی بـا جامعـۀ آمـاری ایـن تحقیـق ،متغیرهـای مـورد سـنجش در
پژوهـش حاضـر در شـاخصهایی کـه تـا حـدودی متفـاوت از تحقیقـات مذکور
اسـت ،عملیاتـی شـده و مـورد سـنجش قـرار گرفتهاند.
پاتنام
پاتنـام ( ،)65 :1995اعتمـاد را یکـی از مؤلفههـای حیاتـی و اساسـی سـرمایۀ
اجتماعـی میدانـد .بر اسـاس نظریـۀ او ،سـرمایۀ اجتماعـی را میتوان شـبکههایی
از انجمنهـای ارادی و خودجـوش معرفـی کـرد کـه بـه وسـیلۀ اعتماد ،گسـترش
یافتهانـد .اعتمـاد و مشـارکت بـه یکدیگـر وابسـتهاند؛ اعتمـاد از زندگـی گروهـی
پدیـد میآیـد و در همـان زمان ،امکانات خودجوش را برای شـکلگیری و تشـکل
انجمنهـا فراهـم میسـازد .به نظـر او ،تئوری سـرمایۀ اجتماعی فـرض میکند که
هرچـه بیشـتر بـا افراد دیگر ارتباط داشـته باشـیم ،بیشـتر بـه آنها اعتمـاد میکنیم و
برعکـس؛ همچنیـن معتقد اسـت کـه «اعتماد ،همکاری را تسـهیل میبخشـد و هر
چـه سـطح آن در جامعـهای باالتـر باشـد احتمال همـکاری هم بیشـتر خواهد بود.
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همـکاری نیـز باعـث ایجـاد اعتمـاد میشـود .اعتمـاد که یکـی از عناصـر ضروری
تقویـت همـکاری اسـت ،عنصـری غیراختیـاری و ناآگاهانه نیسـت؛ بلکه مسـتلزم
پیشبینـی رفتـار بازیگـر مسـتقل اسـت؛ چنانکـه شـما بـرای انجـام کاری فقـط به
ایـن دلیـل کـه فـردی (یـا نهـادی) میگویـد آن را انجـام خواهـد داد بـه او اعتماد
نمیکنیـد؛ بلکـه تنهـا بـه این دلیـل بـه او اعتمـاد میکنید که بـا توجه به شـناخت
خـود از خلـق و خـوی او ،انتخابهـای ممکن او ،تبعاتشـان و توانایـی او ،حدس
میزنیـد کـه از پـس انجـام کار بر خواهد آمـد .در جوامع کوچک ایـن پیشبینی بر
اسـاس چیـزی انجام میشـود کـه برنـارد ویلیامیـز آن را اعتماد صمیمانـه مینامد؛
یعنـی اعتمـادی کـه به آشـنایی نزدیک با فرد بسـتگی دارد؛ امـا در جوامع بزرگتر و
پیچیدهتـر ،اعتمادی غیرشـخصیتر یا شـکل نامسـتقیمی از اعتماد ضـرورت دارد»
(پاتنام.)292 :1380 ،
تالکوت پارسونز
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 جامعهپذیری
او اشـاره کـرده اسـت .بـه نظر پارسـونز در هـر مرحله ،پـس از تفکیـک و پیرایش
تنشهـا ،سـازگاریهایی از سـوی اجـزای نظـام بـرای رسـیدن به وضیعـت تعادل
جدیـد انجـام میگیـرد .به نظـر وی ،انسـجام اجتماعـی ،مجموعۀ سـازگاریهایی
اسـت کـه به منظور ایجـاد شـرایط الزم برای بقای وضـع تفکیکیافته تازه توسـط
دیگـر اجـزای سیسـتم صـورت میگیـرد تـا شـرایط الزم بـرای بقـای سیسـتم بـه
عنوان یک کل پویا فراهم شـود (روشـه .)28 :1394 ،پارسـونز در تحلیل انسجام در
سـطح نظـام اجتماعـی بـه کنشهای اظهـاری (کنشهایی کـه معطوف به دسـتیابی
بـه هدفـی خـارج از موقعیـت واسـطۀ کنـش نیسـتند و غایـت ایـن کنشهـا در
خودشـان قـرار دارد) اشـاره کرده اسـت .وی معتقد اسـت هـرگاه در موقعیتهای
اجتماعـی ،کنشهـای اظهـاری فـرد ،معطـوف بـه دیگـران باشـد ،بـه همـکاری و
انسـجام بـا دیگـران میانجامد .سـطح بـاالی انسـجام ،زمانی اسـت کـه کنشهای
1

1. T. Parsons
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افـراد ،اخالقـی و معطـوف بـه یـک جمـع باشـد .در ایـن کنشهـا مسـئولیت و
وفـاداری در قبـال دیگـران و جامعـه بـه حـد اعلای خـود میرسـد (غفـاری و
نیـازی.)46 :1386 ،
بروس کوئن
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 فعالیتهـای اجتماعـی بیشـتر اسـت .بـه نظـر وی سـطح مشـارکت فعال
در باشـگاههای اجتماعـی ،انجمنهـای شـهری ،انجمنهـای خانـه و مدرسـه و
سـازمانهای سیاسـی در میـان اعضـای طبقـات پاییـن نازل اسـت (کوئـن:1395 ،
.)185
وربـا 2و نـای 3بـا تحقیقـی در آمریـکا دریافتنـد کـه شـهروندان مرفهتـر،
تحصیلکردهتـر و برخـوردار از پایـگاه اجتماعـی برتـر ،مشـارکت بیشـتری دارند؛
پـس پایـگاه اقتصـادی و اجتماعی افـراد با مشـارکت رابطه دارد (غفـاری و نیازی،
.)154 :1386
1

نظريۀ ساخت قدرت در خانواده
نقـش و تأثيـر خانـواده در پـرورش افـراد بـرای آینـده ،همـواره مـورد بحـث
انديشـمندان علـوم اجتماعـي و سياسـي بـوده اسـت« .خانـواده ،نمـادي اجتماعي
اسـت و هماننـد آينـهاي عناصـر اصلـي جامعـه را در خـود دارد و نابسـامانيهاي
اجتماعـي را منعکـس میکنـد .هيـچ جامعـهاي نميتوانـد به سلامت برسـد ،مگر
آنكـه از خانوادههايـي سـالم برخـوردار باشـد» (سـاروخاني.)136 :1393 ،
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 ارزشهـا و ایدههـای مربـوط به مشـارکت را
بـه طـور عمیـق ،درونـی و نهـادی کـرد (نیـازی و غفـاری .)89 :1386 ،کلندرمـن
نیـز در خصـوص مشـارکت ،مـدل ارزش انتظـار را مطـرح میکند 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 کوشـشهای حمایتـیای کـه بـرای نیل بـه این اهـداف صـورت میگیرد،
آگاه میسـازد .بـه نظـر او ایـن جریـان بـرای تحقق کنش کافی نیسـت؛ زیـرا اعضا
فقـط بـه اهـداف فکر نمیکننـد؛ بلکه هزینـه و فواید تحقـق اهداف را نیـز در نظر
میگیرنـد؛ در نتیجـه نیـاز به بسـیج بـرای کنش مطرح میشـود و اتحادیـه یا گروه
تلاش میکنـد اعضایـش را نسـبت بـه فوایـد و هزینههـای مشـارکت متقاعد کند
(ظهیرینیـا و همـکاران.)92 :1395 ،
چارچوب نظری پژوهش
پژوهـش حاضـر ،چارچوبـی ترکیبـی دارد و بر نظریههـای سـاختاری -کارکردی،
مشـارکت اجتماعـی و سیاسـی ،یادگیـری اجتماعـی و سـرمایۀ اجتماعـی بنا شـده
اسـت؛ پاتنـام در نظریـۀ خود ،سـه ویژگی شـبکهها ،هنجارهـا و اعتماد را سـه پایۀ
اصلـی سـرمایۀ اجتماعـی میداند .به اعتقـاد وی اگر افراد به یکدیگر اعتماد داشـته
باشـند وارد داد و سـتد بـا همدیگـر میشـوند و این امـر موجب باال رفتن سـرمایۀ
اجتماعـی میشـود (کرافـت و برزفـورد .)22 :1992 ،او معتقـد اسـت آنچـه باعث
افزایـش میـزان مشـارکت میشـود ،اعتمـادی اسـت کـه در قالـب همکاریهـای
اجتماعـی و تعاونـی ایجـاد میشـود .هر چه سـطح اعتمـاد در جامعه باالتر باشـد،
احتمـال همکاریهـای اجتماعـی و تعاونـی بیشـتر میشـود .خـود همـکاری نیـز
اعتمـاد ایجـاد میکنـد؛ به عبارتـی اعتماد از عناصـر تقویت همکاری اسـت (پاتنام،
 )291 :1380و شـبکههای مشـارکت مدنـی ،گسـترش شـبکههای اجتماعـی را از
سـاز و کارهـای تبدیـل اعتماد شـخصی بـه اعتماد اجتماعـی یـا تعمیمیافته معرفی
میکنـد (همـان .)300 :بـه عقیـدۀ پاتنـام ،روابطـی کـه بـه طـور مـداوم بر اسـاس
اعتمـاد باشـد میتوانـد انگیزههایـی بـرای قابـل اعتمـاد بودن ایجـاد کنـد؛ بنابراین
میتـوان ادعـا کـرد کـه مشـارکت اجتماعی جریانی سـازمانیافته اسـت کـه در آن
تبـادالت بیـن افـراد بـر اسـاس میـزان اعتمـادی کـه بـه یکدیگـر دارنـد و از روی
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آگاهـی شـکل میگیرد.
دورکیم معتقد اسـت هرجا همبسـتگی اجتماعی نیرومند باشـد عامل نیرومندی
در نزدیـک کـردن افـراد بـه هـم خواهـد بـود و باعـث تشـدید تماسهـای آنان و
بیشـتر کـردن فرصتهـای ارتباطـی بین آنها خواهد شـد؛ بـه عبارتـی اعضای یک
جامعـه هرقـدر بـه هـم همبسـتهتر باشـند روابـط گوناگون خـود را بـا یکدیگر در
حالـت دسـتهجمعی بیشـتر حفـظ میکننـد (کولیـن .)45-20 :1986 ،بـر اسـاس
نظریـۀ موریـس هالبواکس ،اگر هنجارهـای مرتبط با نقش و موقعیـت اجتماعی در
فراینـد جامعهپذیری ،توسـط خانـواده در افراد درونی شـود ،میـزان پایبندی آنها به
رعایـت هنجارهـای آن نقـش تثبیـت و تقویت میشـود؛ در نتیجه میزان مشـارکت
افـراد در جامعـه افزایـش مییابـد .بنـا بـر عقیـدۀ صاحبنظرانـی چـون آدورنـو و
بومیرنـد ،مشـارکت فـرد در جامعـه از ویژگیهـای موجـود در سـاختار خانواده و
شـیوههای تربیتیای ناشـی میشـود که توسـط والدین مورد اسـتفاده قرار میگیرد.
ایـن صاحبنظـران همچنیـن معتقدند کـه میزان مشـارکت اجتماعـی فرزندانی که با
شـیوههای تربیتـی اقناعگـرا در خانـواده پـرورش یافتهانـد از فرزندانـی کـه تحـت
تأثیـر شـیوههای مسـتبدانه بودهانـد ،بیشـتر و کارآمدتـر اسـت .بـر اسـاس نظریـۀ
هومنـز در قضيـۀ موفقيـت ،هـر عملی از يك شـخص اگر مـورد پاداش قـرار گيرد
احتمـال تكـرار آن عمـل بـه وسـيلۀ همـان شـخص افزايـش مييابـد .در تئـوری
انطبـاق فرد و محیط ،تأثیـر متغیرهای مختلف زندگی سـازمانی ،رضایت تحصیلی،
رضایـت از روابـط انسـانی ،رضایـت از امکانات موجـود و  ...بر مشـارکتجویی،
مسـئولیتپذیری ،بیتفاوتی و افسـردگی بررسـی شـده اسـت.
فرضيههاي تحقیق
 اعتمـاد دانشآمـوزان بـر مشـارکت آنهـا در فعالیتهـای گروهـی و اجتماعـیتأثیرگذار اسـت.
 انسـجام اجتماعـی دانشآمـوزان بر میزان مشـارکت آنـان در فعالیتهای گروهیو اجتماعی تأثیرگذار اسـت.
 سـاختار قـدرت در خانـواده (مشـورتمحور) بـر مشـارکت در فعالیتهـایگروهـی و اجتماعـی تأثیرگـذار اسـت.
 میـزان رضایتمنـدی از امکانـات موجود در مدرسـه بر مشـارکت دانشآموزان دردورة نوزدهم ،شمارۀ  60و  61؛ پاییز و زمستان 1397
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فعالیتهـای گروهـی و اجتماعی تأثیرگذار اسـت.
 متغیرهای زمینهای (سـن و پایگاه اجتماعی  -اقتصادی) و مشـارکت دانشآموزانبـر فعالیتهای گروهی و اجتماعی تأثیرگذار اسـت.
روش تحقیق
ایـن تحقیـق بـا روش پیمایـش انجـام گرفتـه اسـت .در ایـن روش معمـوالً
جمعیتهـای بـزرگ با اسـتعانت از ابزار پرسشـنامه بررسـی میشـوند و محقق به
تحدیـد جامعـۀ نمونـه و تعمیـم نتایج حاصل بـه جامعۀ آمـاری میپـردازد .جامعۀ
آمـاری ایـن تحقیـق شـامل دانشآمـوزان مقطـع متوسـطه و پیشدانشـگاهی شـهر
ایلام بـه تعـداد  1524نفـر اسـت .حجـم نمونـه نیـز  256نفـر میباشـد کـه برای
تعییـن آن از فرمـول کوکـران بهرهگیری شـده اسـت .بـرای انجام نمونهگیـری ابتدا
از بیـن مقاطـع ابتدایی ،راهنمایی ،متوسـطه و پیشدانشـگاهی ،دو مقطع متوسـطه و
پیشدانشـگاهی ،بـه روش تصادفـی انتخـاب گردید؛ سـپس به آمـوزش و پرورش
مراجعـه شـد .ایـن اداره تعـداد کل دانشآموزان مقطع متوسـطه و پیشدانشـگاهی
در سـال  1390را برابـر بـا  1524نفـر اعالم کـرد .با توجه به اینکـه در این پژوهش
جنـس و پایـۀ تحصیلـی مالک طبقهبنـدی دانشآموزان بـود ،به دو دسـتۀ زن (پایۀ
اول دبیرسـتان برابـر بـا  181نفـر ،پایـۀ دوم دبیرسـتان برابر بـا  175نفر ،پایۀ سـوم
دبیرسـتان برابـر بـا  200نفـر و پیشدانشـگاهی برابـر بـا  99نفـر) و مـرد (پایۀ اول
دبیرسـتان برابـر بـا  275نفـر ،پایـۀ دوم دبیرسـتان برابـر بـا  227نفـر ،پایـۀ سـوم
دبیرسـتان برابـر بـا  219نفر و پیشدانشـگاهی برابـر با  148نفر) طبقهبندی شـدند؛
سـپس بـا روش نمونهگیـری متناسـب با حجـم نمونه ،تعـداد جمعیت هـر کدام از
طبقـات به دسـت آمد.
تعاریف مفهومی و عملیاتی تحقیق
مشارکت گروهی و اجتماعی (متغیر وابسته)
مشـارکت گروهی و اجتماعی عبارت از آن دسـته از فعالیتهای ارادی اسـت که از
طریـق آن اعضـای یـک جامعه در امور محله ،شـهر و روسـتا شـرکت میکنند و به
صورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم در شـکل دادن به حیات اجتماعی مشـارکت دارند
(محسـنی تبریـزی .)108 :1381 ،در ایـن پژوهـش مشـارکت گروهـی و اجتماعی
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در قالـب مشـارکتهای مدنـی ،مشـارکتهای فرهنگـی و هنری و مشـارکتهای
مذهبـی بررسـی شـده اسـت کـه بـا گویههایـی سـنجیده شـدهاند؛ ایـن گویههـا
عبارتنـد از :در جشـن عاطفههـا و نیکـوکاری کـه بـه منظـور کمـک بـه نیازمنـدان
در طـول سـال برگـزار میشـود شـرکت میکنـم ،در کمـک بـه دوسـتان و افرادی
کـه دارای نقـص عضـو هسـتند شـرکت میکنـم ،در خریـد کتـاب بـرای کتابخانه
مدرسـه شـرکت میکنـم ،در برپایی و اجـرای مسـابقات تئاتر دانشآمـوزی ،گروه
سـرود ،انجمـن قصـه و غیـره شـرکت میکنـم ،در ورزشهـای گروهـی فوتبـال،
والیبـال ،کوهنـوردی و  ...شـرکت میکنـم ،در اردوهـای سـیاحتی و زیارتـی کـه
از طـرف مدرسـه برگـزار میشـود شـرکت میکنـم ،در جشـنها و عزاداریهایـی
کـه به مناسـبت اعیـاد و ایام شـهادت در مدرسـه برگزار میشـود شـرکت میکنم،
در راهانـدازی نشـریات دیـواری مدرسـه شـرکت میکنـم ،شـرکت در فعالیتهای
گروهـی و دسـتهجمعی ماننـد رفتـن بـه انجمـن شـعر ،تئاتـر و نمایشـگاه کتـاب،
باعـث خوشـحالیم میشـود و در مـاه محـرم در هیئتهـای عـزاداری محلـه و
مسـجد شـرکت میکنم.
اعتماد اجتماعی (متغیر مستقل)
اعتمـاد اجتماعـی از مهمتریـن شـاخصهای ارتبـاط و تعامل گروهی به شـمار میآید
و مبیـن آمادگـی افـراد و گروهها 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 ،بیاعتمادی 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،
 .)23 :1375اعتمـاد اجتماعـی بـا گویههای اعتماد بـه افراد خانواده ،اعتماد به دوسـتان
و آشـنایان ،اعتماد به همکالسـیها 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 ،گروههـا و خردهفرهنگهای
تمایزیافته اسـت» (افروغ .)140 :1378 ،در این پژوهش ،انسـجام اجتماعی با گویههای
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شـرکت در راهپیماییهـا و انتخابـات شـورای دانشآمـوزی ،ترجیح منافـع جمعی بر
منافـع فـردی و غـم و شـادی دیگـران را غم و شـادی خود پنداشـتن سـنجیده شـده
است.
رضایتمندی
رضایتمنـدی ،حالتـی روانـی همـراه بـا خشـنودی اسـت کـه هنـگام قـرار گرفتـن
در موقعیتهـای مختلـف در فـرد ایجـاد میشـود و نقطـۀ مقابـل آن ،احسـاس
نارضایتـی اسـت (فقیرپـور .)13 :1381 ،ایـن متغیـر در پژوهـش حاضـر در قالـب
رضایـت دانشآمـوزان از امکانـات موجـود در مدرسـه و جامعـه سـنجش شـده
ا ست .
پایگاه اجتماعی  -اقتصادی
منظـور از پایـگاه اجتماعـی – اقتصـادی ،موقعیتی اسـت که فرد نسـبت بـه دیگران
در سلسـله مراتـب اجتماعـی کسـب میکنـد؛ به عبـارت دیگـر ،پایـگاه اجتماعی،
ارزشـی اسـت کـه جامعـه برای نقـش خاصی قائـل میشـود .متغیر پیچیـدۀ پایگاه
اجتماعـی  -اقتصـادی بـا توجه بـه معرفهایـی چون :میزان درآمد ،شـغل ،سـطح
تحصیلات و موقعیـت خانوادگـی (اصـل و نسـب) سـنجیده میشـود (محسـنی
تبریـزی )48 :1381 ،کـه ایـن معرفهـا در تحقیـق حاضـر بـرای سـنجش متغیـر
مذکـور ،عبارتنـد از :میـزان تحصیلات پـدر ،میـزان تحصیلات مادر ،شـغل پدر،
شـغل مـادر ،میـزان درآمد پـدر و میـزان درآمـد مادر.
ساختار قدرت در خانواده
خانـواده را ميتـوان بـه عنـوان نظامـي از روابـط در نظـر گرفت كـه جامعهپذيري
و تكوين شـخصيت افراد از كاركردهاي مهم آن اسـت؛ بر همين اسـاس ،سـاختار
قـدرت در خانـواده عبـارت اسـت از الگوهـاي نظاميافتۀ تصميمگيـري در خانواده
بـراي تعييـن ميـزان قـدرت .گونههـاي سـاختار قـدرت در خانـواده كـه مؤيد نوع
شـيوههاي تربيتـي والديـن اسـت در بـروز رفتارهاي متفـاوت فرزنـدان در زندگي
اجتماعـي مؤثـر اسـت (سـاروخانی .)135-134 :1393 ،در ايـن تحقيـق ،مفهـوم
سـاختار خانـواده در قالب حوزههـاي تصميمگيري در زندگي خانوادگي مشـخص
شـده است.
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آزمون پایایی هر طیف
در تحقیـق حاضـر بـرای محاسـبۀ اعتبـار از روش اعتبـار صوری اسـتفاده شـد؛ به
ایـن ترتیـب کـه به وسـیلۀ پیشآزمـون ، 1نظـر کارشناسـان و صاحبنظران (اسـاتید
راهنمـا و مشـاور) در ایـن حـوزه پرسـیده شـد تـا بـه اصلاح محتـوا و تناسـب
متغیرهـا بـا سـؤاالت بپردازنـد .در مرحلـۀ بعـد ،پـس از تعییـن صحـت و سـقم
عبـارات مقیاسهـا و پرسـشها پرسشـنامهای تنظیـم و پیشآزمـون شـد.
سـنجش پایایـی طیـف لیکـرت نیـز بر اسـاس ضوابـط درونی اسـت؛ یعنـی برای
حـذف ،گویههـا در ارتبـاط گذاشـته میشـوند و از روی میزان همبسـتگی با سـایر
گویههـا ،پایایـی آنها تشـخیص داده میشـود.
مهمتریـن شـاخص سـازگاری درونـی «آزمـون ضریـب آلفای کرونباخ» اسـت.
مقـدار آلفـای کرونباخ بین صفر و یک( )0›□›1نوسـان دارد (ازکیا و دربان آسـتانه،
)524 :1382؛ بنابرایـن پـس از تهیـۀ پرسشـنامه ،یـک مرحلۀ پیشآزمـون مقدماتی
بـا نمونـهای  30نفـری انجام شـد .پیشآزمون ،نقـش مهمی در تحقیقـات اجتماعی
دارد و بـه وسـیلۀ آن ،نواقـص و ابهامات موجود در وسـیلۀ اندازهگیـری دادهها رفع
میشـود؛ بدیـن منظـور در پژوهش حاضـر نیز قبـل از تنظیم ،آمادهسـازی و تکثیر
نهایـی ،وسـیلۀ اندازهگیری به وسـیلۀ اسـاتید راهنما و مشـاوره بازبینی شـد ،تعداد
 30مـورد از پرسشـنامهها توسـط  30نفـر از دانشـجویان ،تکمیـل گردیـد و پایایی
پرسشـنامه از طریـق سـازگاری درونـی بـا اسـتفاده از آزمـون آلفـای کرونبـاخ بـه
دسـت آمد .از آنجا که  α≤70میباشـد ،پایایی مناسـب وسـیلۀ اندازهگیری اسـت.
بـه نسـبت ضرایب همبسـتگی هر گویه بـه کل در هـر مقیاس ،تعـدادی از گویهها
بـه دلیـل ناسـازگاری حذف شـدند .تحلیل روایـی مقیاسهای اصلی نشـان داد که
ضریـب آلفـا باالتـر از  70درصـد اسـت .بـا توجـه به ایـن امـر ،پرسشـنامۀ نهایی
تکمیـل و در بیـن جامعـۀ آماری توزیع شـد.

1. Pretest
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جدول شمارۀ ( .)1میزان آلفای به دست آمده برای هر یک از شاخصهای تحقیق

شاخص

ضریب آلفای کرونباخ

تعداد گویه

مشارکت گروهی و اجتماعی

/875

10

اعتماداجتماعی

/720

14

رضایتمندی

/890

9

انسجاماجتماعی

/710

11

ساختار قدرت خانواده (مشورتمحور)

/770

7

یافتههای توصیفی
متغیر وابستۀ مشارکت گروهی و اجتماعی
جدول شمارۀ ( .)2توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب مشارکت گروهی و
اجتماعی

مشارکت در فعالیتهای گروهی و اجتماعی

فراوانی

درصد

کم
متوسط

21
137

8/2
53/5

زیاد

98

38/3

جمع

256

100

جـدول بـاال نشـان میدهـد کـه مشـارکت گروهـی و اجتماعـی  5/9درصـد از
پاسـخگویان مـورد مطالعـه ،کـم ،مشـارکت گروهـی و اجتماعـی  49/6درصـد از
آنهـا متوسـط و میـزان مشـارکت گروهـی و اجتماعـی  44/5درصـد از آنهـا زیـاد
اسـت .همانطور که مشـخص اسـت ،میزان مشـارکت گروهـی و اجتماعی اکثریت
پاسـخگویان در حد متوسـط قـرار دارد.
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متغیر مستقل اعتماد اجتماعی
جدول شمارۀ ( .)3توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب اعتماد اجتماعی

اعتماد اجتماعی

فراوانی

درصد

پایین
متوسط

43
154

16/8
60/2

باال

59

23

جمع

256

100

بـر اسـاس یافتههـای جدول باال بیشـتر دانشآمـوزان ( 60/2درصـد) از نظر اعتماد
اجتماعـی در سـطح متوسـط 16/8 ،درصـد از آنها در سـطح پاییـن و  23درصد از
آنها در سـطح باال هسـتند.
متغیر مستقل انسجام اجتماعی
جدول شمارۀ ( .)4توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب انسجام اجتماعی

اعتماد اجتماعی

فراوانی

درصد

پایین
متوسط

15
127

5/9
49/6

باال

114

44/5

جمع

256

100

بـر اسـاس یافتههـای جـدول بـاال بیشـتر افـراد ( 49/6درصـد) از نظر انسـجام
اجتماعـی در سـطح متوسـط 44/5 ،درصـد از آنهـا در سـطح بـاال و  5/9درصد از
آنهـا در سـطح پایین قـرار دارند.
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آزمون فرضیهها

جدول شمارۀ ( .)5آزمون همبستگی بین متغیرهای مستقل (اعتماد اجتماعی ،انسجام
اجتماعی ،پایگاه اقتصادی –اجتماعی ( ،)SESسن) با متغیر وابسته (مشارکت اجتماعی)

متغیر وابسته (مشارکت گروهی و اجتماعی)

متغیرهای مستقل

ضریب همبستگی پیرسون

سطح معناداری

اعتماد اجتماعی

**/421

/000

انسجام اجتماعی

**/379

/000

رضایتمندی از امکانات مدرسه

**/232

/000

پایگاه اجتماعی -اقتصادی ()SES

*/131

/03

سن
ساختار قدرت در خانواده

/028
**/282

/659
/000

** :معنادار در سطح 0/01
* :معنادار در سطح 0/05
جدول شمارۀ ( .)6مشخصکنندههای کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر اعتماد اجتماعی ،انسجام
اجتماعی ،ساختار قدرت در خانواده (مشورتمحور) ،سن ،پایگاه اجتماعی -اقتصادی،
رضایتمندی
شاخص آماری مدل
اعتماد ،سن ،SES ،انسجام،
ساختار قدرت در خانواده
(مشورتمحور) ،رضایتمندی

درجۀ سطح
ضریب ضریب تعیین
مقدار F
آزادی معناداری
R2
همبستگی R
/489

/239

/211

/000 8/576

تفسـیر :متغیرهـای مسـتقل اعتمـاد ،انسـجام و توانایـی پیشبینـی یـا تبییـن،
 23درصـد از تغییـرات متغیـر وابسـتۀ مشـارکت گروهـی و اجتماعـی را بـه خـود
اختصـاص دادهانـد.
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جدول شمارۀ ( .)7مشخصکنندههای کلی تحلیل رگرسیونی متغیرهای
مستقل بر متغیر وابسته
شاخص آماری مدل

ضریب
رگرسیون

خطای
استاندارد

بنای
استاندارد

T

سطح
معناداری

ضریب ثابت

-8/420

8/165

-

-1/031

/303

SES

/440

/306

/082

1/440

/151

ساختار قدرت در خانواده

/093

/087

/071

1/073

/284

رضایتمندی

-/071

/069

-/075

-1/022

/308

انسجام

/171

/082

/156

2/078

/039

اعتماد

/251

/069

/284

3/661

/000

سن

/381

/396

/055

/161

/337

میـزان بتـای متغیرهـای مسـتقل نشـان میدهـد کـه متغیـر اعتمـاد اجتماعی در
مقایسـه با سـایر متغیرها به مراتب سـهم بیشـتری در پیشبینی متغیر وابسـته دارد؛
زیـرا یـک واحـد متغیـر در انحـراف معیـار آن باعـث میشـود تـا انحـراف معیـار
متغیـر وابسـته (نمـره) بـه انـدازه  /248تغییر کند.
بحث و نتیجهگیری
بـه طـور کلـی عوامل بیشـماری زمینهسـاز 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.
یافتههـای پژوهـش حاضـر نشـان میدهـد کـه اعتمـاد اجتماعـی بر مشـارکت
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گروهـی و اجتماعـی تأثیرگـذار اسـت .ایـن نتیجـه بـا یافتههای 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
تهران» همسـو است.
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 سـازگاریهایی اسـت کـه به منظور ایجـاد شـرایط الزم برای
بقـای وضـع تفکیکیافتـه تـازه توسـط دیگـر اجزای سیسـتم صـورت میگیـرد تا
شـرایط الزم بـرای بقـای سیسـتم بـه عنوان یـک کل پویـا فراهم شـود .وی معتقد
اسـت هـرگاه در موقعیتهـای اجتماعـی ،کنشهـای اظهـاری فـرد ،معطـوف بـه
دیگـران باشـد ،بـه همکاری و انسـجام با دیگران میانجامد .سـطح باالی انسـجام،
زمانـی اسـت کـه کنشهـای افـراد ،اخالقـی و معطـوف بـه یـک جمـع باشـد .در
ایـن کنشهـا مسـئولیت و وفـاداری در قبـال دیگـران و جامعه به حـد اعالی خود
میرسـد.
در پژوهش حاضر نشـان داده شـد که انسـجام اجتماعی بر مشـارکت تأثیرگذار
اسـت .ایـن نتیجـه ،یافتههـای پژوهـش جعفر شـرفخانی با عنـوان «بررسـی میزان
مشـارکت جوانـان شـهر ایلام در فعالیتهـای اجتماعـی -سیاسـی و فرهنگـی» و
پژوهـش میرطاهـر موسـوی بـا عنـوان «مشـارکت اجتماعـی یکـی از مؤلفههـای
سـرمایۀ اجتماعـی در شـهر تهـران» را تأییـد میکند.
فرضیـۀ سـاختار قـدرت در خانـواده بر مشـارکت آنـان در فعالیتهای گروهی
و اجتماعـی تأثیرگـذار اسـت ،بر اسـاس نظریههـای هالبواکس ،آدورنـو ،بومیرند و
هیگـن بـوده اسـت .بر اسـاس نظریـۀ موریـس هالبواکس ،اگـر هنجارهـای مرتبط
بـا نقـش و موقعیـت اجتماعـی در فراینـد جامعهپذیـری ،توسـط خانـواده در افراد
درونـی شـود ،میـزان پایبنـدی آنها به رعایـت هنجارهای آن نقش تثبیـت و تقویت
میشـود؛ در نتیجـه میزان مشـارکت افـراد در جامعـه افزایش مییابد .بنـا بر عقیدۀ
صاحبنظرانـی چـون آدورنـو و بومیرند ،مشـارکت فـرد در جامعـه از ویژگیهای

دورة نوزدهم ،شمارۀ  60و  61؛ پاییز و زمستان 1397

فصلنامۀ علمي -ترويجي

64

بررسی زمینههای مشارکت دانشآموزان در فعالیت...

موجـود در سـاختار خانـواده و شـیوههای تربیتـیای ناشـی میشـود کـه توسـط
والدیـن مـورد اسـتفاده قـرار میگیـرد .ایـن صاحبنظـران همچنیـن معتقدنـد که
میـزان مشـارکت اجتماعـی فرزندانـی که با شـیوههای تربیتـی اقناعگـرا در خانواده
پـرورش یافتهانـد از فرزندانی که تحت تأثیر شـیوههای مسـتبدانه بودهاند ،بیشـتر و
کارآمدتـر اسـت .ایـن نتیجه بـا یافتههای پژوهـش فریدون وحیدا و محسـن نیازی
بـا عنـوان «سـاختار قـدرت در خانـواده و مشـارکت اجتماعـی در بین شـهروندان
شـهر کاشـان» همسـو میباشد.
فرضیـۀ رضایتمنـدی از امکانـات مدرسـه بـر مشـارکت دانشآمـوزان در
فعالیتهـای 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 مشـارکتجویی ،مسـئولیتپذیری،
بیتفاوتـی و افسـردگی نشـان داده شـده اسـت .ایـن نتیجـه بـا یافتههـای پژوهش
جعفـر شـرفخانی ( )1385همسوسـت.
رابطـۀ بیـن سـن و مشـارکت گروهـی و اجتماعـی (برگرفتـه از نظریـات
هانتینگتـون) معنـادار نیسـت ( )028/=rو ایـن بـه این معناسـت که با افزایش سـن
افـراد در مشـارکت گروهـی و اجتماعـی آنـان افزایشـی دیـده نمیشـود؛ در حالی
کـه در پژوهـش علیرضـا محسـنی تبریـزی بـا عنـوان «آسیبشناسـی 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 فعالیتهـای اجتماعـی -سیاسـی و فرهنگـی» ایـن رابطه ،تأثیر مثبت و مسـتقیم
افزایـش سـن بـر مشـارکت اجتماعـی را نشـان میدهد.
رابطـۀ بیـن پایـگاه اجتماعـی  -اقتصـادی ( )SESو مشـارکت گروهـی و
اجتماعـی ( )130/=rنیـز مثبـت و معنـادار بـه دسـت آمـد (تأییـد نظریـۀ آلمونـد
و پـاول)؛ یعنـی افـرادی کـه پایـگاه اقتصـادی -اجتماعـی ( )SESباالتـری دارند،
مشـارکت گروهـی و اجتماعـی آنهـا بیشـتر اسـت.
پژوهـش حاضـر ،بـاال بـودن میـزان مشـورت در خانواده را بر اسـاس سـاختار
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قـدرت متقـارن در خانـواده بـه عنـوان متغیـری کـه بیشـترین تأثیـر را بر انسـجام
اجتماعـی دارد ،نشـان میدهـد؛ بـه عبـارت دیگـر ،هرچـه سـاختار قـدرت در
خانـواده ،مشـورتمحور باشـد ،انسـجام اجتماعـی در میـان دانشآمـوزان بیشـتر
خواهـد بـود و هرچـه میـزان انسـجام اجتماعـی ،یعنـی همبسـتگی دانشآمـوز بـا
محیـط اطـراف و جامعـه بیشـتر باشـد ،بازخـورد این انسـجام به صورت تشـویق
او در عرصـۀ اجتمـاع نمـود پیـدا میکنـد .الزم بـه ذکـر اسـت که سـاختار قدرت
مشـورتمحور در خانـواده بـر برخـورداری دانشآمـوز از تشـویق در عرصههـای
مختلـف اجتماعـی اثری غیرمسـتقیم دارد .هرچه میـزان برخـورداری دانشآموز از
تشـویق در عرصههای مختلف بیشـتر باشـد ،میـزان رضایتمنـدی او در عرصههای
مختلـف افزایـش پیـدا میکنـد و هرچه میـزان رضایتمندی او بیشـتر باشـد ،اعتماد
اجتماعـی او نیـز باالتر مـیرود؛ به عبارتی هرچـه در محیطهای اجتماعی ،شـرایط
الزم بـرای میـزان رضایتمنـدی دانشآموز 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 دانشآمـوزان در فعالیتهای گروهی
و اجتماعـی بیشـتر خواهد شـد.
پیشنهادات
ایجـاد بسـترهای فرهنگی و علمی مناسـب جهت افزایش مشـارکت دانشآموزاندر محیـط مدرسـه و جامعـه نظیـر انجمنهای شـعر و قصـه و انجمنهـای علمی؛
همچنیـن برخـوردار کـردن آنـان از حمایتهای مالـی و کاری بخصـوص در ثبت
اختراعات.
 افزایـش زمینههـای ایجـاد اعتمـاد متقابـل بیـن دانشآمـوزان و دولـت از طریـقسـرمایهگذاریهای مثبـت در جامعـه جهـت ارتقـا و بهبـود مشـارکت اجتماعـی.
 برنامهریـزان بایـد در تلاش باشـند تـا بین نیازهـا و فرصتهای موجـود ،تعادلبرقـرار شـود تـا افـراد دغدغـۀ خاطـر کمتـری بـرای تأمیـن نیازهـای خود داشـته
باشـند .زمانـی کـه فرصتهـای موجـود ،جوابگـوی نیازهـای جامعه نباشـد ،افراد
بـرای دسـتیابی به فرصتهـای محدود بـه انواع و اقسـام رفتارهـای غیراخالقی از
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قبیـل پارتیبـازی ،حیلـه ،زور و  ...روی میآورنـد کـه ایـن بیهنجاریهـا کاهـش
اعتمـاد و انسـجام اجتماعـی و در مرتبهـای باالتـر کاهش سـرمایۀ اجتماعی را به
دنبـال خواهد داشـت.
 بـا توجـه به اینکـه در این پژوهش برای سـنجش پایگاه اجتماعـی – اقتصادی ازشـاخصهای میـزان درآمـد ،منزلت شـغلی و تحصیالت پـدر و مادر پاسـخگویان
بهـره گرفتـه شـد و ایـن نتیجـه بـه دسـت آمـد کـه در اکثـر مـوارد دانشآمـوزان
ایـن شـهر از نظـر شـغل و میـزان درآمـد والدیـن در سـطح بسـیار پایینـی قـرار
گرفتهانـد و در فقـر بـه سـر میبرنـد ،بهتر اسـت دولـت بـا برنامهریـزی عملی در
زمینـۀ افزایـش سـطح درآمـد و کیفیـت زندگی مطلـوب و افزایـش امید بـه آینده،
زمینههـای شـکلگیری مشـارکت ایـن قشـر حسـاس را در فعالیتهـای اجتماعی
و گروهـی فراهـم آورد.
 در محیـط مدرسـه ،تشـکلها و انجمنهـای متنوعی ایجاد شـود تـا دانشآموزانبـا توجـه بـه عالقمندیهـا و تواناییهـای خود به عضویـت در آنها ترغیب شـوند
و فعالیـت داشـته باشـند؛ بـه این ترتیـب ،زمینههای مشـارکت آنهـا در فعالیتهای
گروهـی و اجتماعـی فراهـم شـود؛ بـه بیانـی دیگـر ،بهتر اسـت در محیط مدرسـه
زمینههـای تشـکیل انجمنهـا و گروههایـی فراهـم شـود کـه دانشآموزمحـور و
بیطـرف باشـند؛ بـه عنـوان مثـال عضویـت در تیمهـای ورزشـی ،شـکلگیری
مشـارکت اجتماعـی و گروهـی سـالم را تحقق میبخشـد .محیـط کتابخانـه نیز به
صورتـی مدیریـت و طراحی شـود که امـکان برخورداری از فضـای مطلوب و آرام
جهـت مطالعـۀ دانشآمـوزان فراهـم گردد ،تنـوع موضـوع و محتـوای کتابها 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 خانوادهها فرهنگسـازیشـود؛ طـوری کـه خانوادههـا بـرای فرزندان خـود به عنـوان یک انسـان و عضوی
از خانـه و جامعـه ،اهمیـت قائل شـوند و به عالقهمندیهـا ،ایدهها و اسـتعدادهای
آنهـا در زمینههـای گوناگـون توجـه کنند تـا در آنها انگیـزه و اعتماد ایجاد شـود و
زمینههـای همبسـتگی و انسـجام و در نهایت مشـارکت در فعالیتهـای گروهی و
اجتماعـی فراهم گردد.
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