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 چکیده 
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 مقدمه و بیان مسئله
سال پیش در نظام سیاسی و اجتماعی جوامع غرب راه یافت.  200مشارکت اجتماعی از      

عوامل اصلی توسعه در جوامع لیکن توجه به این پدیده و تأکید بر نقش آن، به عنوان یکی از 
هاي هاي توسعه در دههدر حال گذرا، تا حد بسیار زیادي پس از شکست راهکارها و برنامه

ها شده بود، متجلی گردید. در بررسی و ارزیابی که از غرب وارد این کشور 1960و  1950
هاي توسعه هاین برنامه یا عدم بهره گیري از مشارکت مردمی، به عنوان عامل شکست برنام

هاي توسعه بر رویکرد مشارکت مردمی به ارزیابی شده است. لذا از آن پس در استراتژي
هاي ). مشارکت119:1383عنوان یکی از نیازهاي اصلی بشر تأکید شده است (وحیدا ونیازي،

هایی که طی صد سال اخیر اي دیرینه و با وجود تحوالت و دگرگونیغیر رسمی با سابقه
باشد و همواره در طول تاریخ بر ه،  هنوز هم در جامعه ایران مشهود میپدید آمد
هاي رسمی و نهادمند در این سرزمین برتري داشته است. برگزاري مراسم مذهبی مشارکت

ها و ها، جشنها، کمک متقابل در عروسیها و ایام خاص، ساختن مساجد و حسینیهدر ماه
هایی از توان به عنوان مصداقبنه و واره را می هاي مردمی در قالبها و مشارکتسوگ

هاي مشارکتی در میان عشایر مشارکت غیر رسمی در جامعه ایران برشمرد. نگاهی به تجربه
دهد مشارکت افراد بیشتر در امور و روستائیان وحتی شهرهاي ایران در گذشته، نشان می

بوده است. در عصر جدید،  اقتصادي و به دالیلی چون جبر جغرافیایی و شرایط زندگی
نخستین الگوهاي مشارکت که با الهام از تحوالت کشورهاي اروپایی بخصوص فرانسه در 
ایران پیاده گردید، انقالب مشروطیت و در ادامه این روند تأسیس مجلس شوراي ملی، 

هاي ایالتی و والیتی و همچنین ایجاد نهضت ملی شدن صنعت نفت، تشکیل انجمن
هاي رسمی وبرگزاري انتخابات، از مصادیق مشارکت 57بلدیه، انقالب اسالمی هاي انجمن

امروزه مشارکت مردمی در ابعاد مختلف  ).111:1383باشد(وثوقی، در جامعه ایران می
اي که برنامه سیاسی واجتماعی، اقتصادي و فرهنگی نقش مؤثري در توسعه دارد. به گونه
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ن، میانه و خرد بدون مشارکت مردم توان اجراي ریزان و مدیران جامعه در سطوح کال
 هاي توسعه را ندارند.برنامه

 
 اهمیت و ضرورت تحقیق

ها و کارکردهاي مشارکت اجتماعی از منظر توسعه پایدار، با توجه به تعاریف، ویژگی     
کاربردي اهمیت  –این موضوع به عنوان یکی از موضوعات جامعه شناسی از دوبعد علمی 

هاي جامعه شناسی و از است. از منظر علمی با ایجاد شناخت دقیق موضوع توسعه رشتهیافته 
بعد کاربردي با توجه به اینکه دسترسی به توسعه پایدار بدون مشارکت اجتماعی امکان پذیر 
نیست، مشارکت واقعی و پایدار بدون شرکت داشتن و سهیم شدن تمامی اقشار جامعه (علی 

صد زیادي از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده اند) در الخصوص جوانان که در
کند. توجه شود، ضرورت و اهمیت این مطالعه را دو چندان میسرنوشت خویش حاصل نمی

هاي ارتقاي آن در راستاي تأکید دین اسالم به مشارکت اجتماعی و مسئولیت پذیري روش
از اهمیت برخوردار هستند، زیرا هاي علمی از این لحاظ بر تربیت اجتماعی است و محیط

 هاي سیاسی سالم و زنده است.مشارکت اجتماعی  و مسئولیت  پذیري زیر بناي فعالیت
 

 فرضیه هاي تحقیق
هاي گروهی  آیا  بین اعتماد اجتماعی با میزان مشارکت دانش آموزان در فعالیت -1

 و اجتماعی رابطه وجود دارد؟
هاي  مشارکت دانش آموزان در فعالیت جمعی برآیا میزان استفاده از رسانه هاي  -2

 گروهی و اجتماعی تاثیر گذاراست؟
، جنس، مقطع SES اقتصادي والدین -(پایگاه اجتماعی آیا بین متغیرهاي زمینه اي -3

تحصیلی، رشته تحصیلی، موفقیت تحصیلی، محل سکونت، نوع مسکن)  با میزان 
  رابطه وجود دارد؟ اجتماعیهاي گروهی و  مشارکت دانش آموزان در فعالیت



108   1398/ سال اول، شماره اول، زمستان  اجتماعی المپیک –مجله مطالعات فرهنگی 
 

آیا بین انسجام اجتماعی با میزان مشارکت دانش آموزان در فعالیتهاي گروهی و  -4
 اجتماعی رابطه وجود دارد؟

آیا بین عضویت در گروه ها و انجمن ها با میزان مشارکت دانش آموزان در   -5
 فعالیتهاي گروهی و اجتماعی رابطه وجود دارد؟

ر خانواده بامیزان مشارکت دانش آموزان در فعالیتهاي آیا بین ساختار قدرت د  -6
 گروهی و اجتماعی رابطه وجود دارد؟

آیا بین تشویق دانش آموزان در مدارس و مشارکت اجتماعی آنان در فعالیت هاي  -7
 گروهی و اجتماعی رابطه معناداري وجود دارد؟

در فعالیت  آیا بین رضایت از امکانات موجود در مدرسه و مشارکت دانش آموزان -8
 هاي  گروهی و اجتماعی رابطه معناداري وجود دارد؟

براي جلب مشارکت دانش آموزان در فعالیت هاي گروهی و اجتماعی چه راهکار  -9
 ها و پیشنهاداتی را می توان ارائه داد؟

 
 مبانی نظري تحقیق

 مشارکت اجتماعی در جهان
به قول آلن بیرو به معناي سهیم طرح مشارکت اجتماعی به مفهوم عمومی آن یعنی بنا      

شدن در منافع خاص از یک کار جمعی با عضویت در گروه خاص و فعالیت در یک عمل 
توان نخستین گروهی گروهی، تاریخی به اندازه زندگی اجتماعی انسان دارد. از این جهت می

ندگی هاي نخستین تشکیل شده است را یک اجتماع  مشارکتی نامید، زیرا زکه از انسان
هاي دسته جمعی زندگی خاص امکان ناپذیر است. ها در فعالیتانسانی بدون سهیم شدن آن

هاي جمعی، زندگی او بی انسان موجودي اجتماعی است و بدون شرکت کردن در فعالیت
ها از آغازین روز زندگی خود بر روي کره خاکی نوعی تقسیم کار را معنی است. انسان

ها را در به فعالیت در آوردن ن تقسیم کار در کنار اینکه آناند که ایبوجود آورده
استعدادهایش توانا ساخته است. این شکل از مشارکت را که به طور کلی به آن اشاره شد به 
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ها در صورتی که به آن دست توان مشارکت از روي ضرورت دانست. زیرا انساننوعی می
 .شودنزنند حیات جمعی آنان تهدید می

مشارکت اجتماعی به معناي خاص آن به نوعی مفهوم مشارکت سیاسی یا حق رأي دادن      
توان در شدیدا عجین شده است. بر اساس این بر داشت خاص، مشارکت اجتماعی را می

دنیاي غرب محصول انقالبات دموکراتیک (مردم ساالري) دانست. در حوزه فعالیت سیاسی 
باحث مربوط به برابري رأي مطرح شد و سپس به سایر پس از انقالبات آمریکا و فرانسه م

دولت داراي حاکمیت در آغاز دولتی نبود که «نقاط جهان گسترش یافت. بنا به عقیده گیدنز
شهروندان از حقوق مشارکت سیاسی برخوردار باشد. این حقوق تا اندازه زیادي از طریق 

گاهی از راه انقالب،  -ن را برانداختندمبارزاتی که قدرت شاهان را محدود کرده، یا عمالً آنا
در حوزه فعالیت  ).25:1389(کریمی،» کسب گردیدند –مانند موارد فرانسه یا ایاالت متحده 

هاي تعاونی مورد توجه قرار توان پس از ایجاد شرکتاقتصادي مفهوم مدرن مشارکت را می
فعالیت مدنی  حق سازد در حوزه داد که اولین نوع آن را اصول راچدیل  مشخص می

گردد و در حوزه فعالیت فرهنگی له شهروندي مطرح میها همراه با مسئمشارکت انسان
ها طرح گردیده است اگر چه تا پذیرش حق هاي اخیر است که مسئله برابري فرهنگدرده

مشارکت همگان در این زمینه احتماالً انسان در حال حاضر با نوعی تهدید مواجه است ولی 
 (همان). انداي قومی زمینه را براي پذیرش برابري در این زمینه نیز فراهم کردههجنبش

 
 مشارکت تحقیق گونه و آموزش مشارکت در استرالیا

هاي آموزشی جهان غرب است که به سبک شناسی مشارکت تحقیق گونه از نشست     
جهان غرب یعنی تحقیق علمی شهرت یافته است. استرالیا به رغم رابطه محکم فرهنگی با 

شود. و براي نیل به اروپا و آمریکاي شمالی همچنان از ممالک در حال رشد محسوب می
هاي اجتماعی، آموزش پژوهش گرانه مشارکت را اساس کار خود قرار داده است. هدف

آموزش بزرگساالن براي تفهیم وتعمیم عنصر مشارکت در زندگی روزانه مردم این جزیره 
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هاي شهري و روستایی این کشور را در بر گرفته است کلیه  حوزه 1980سال تا  1970از سال 
روش آموزش مذکور توسط نهادهاي خاص آموزش بزرگساالن، مراکز بزرگساالن، سراي 
همسایگی که درهمه جا داراي شعبات شهري و روستایی است به مورد اجرا گذاشته شد 

و رایگان و یا با کمترین دستمزد خود را وقف  هاي آموزشی به طور داوطلبانهمربیان این دوره
ها کنند. در هر جا گروهی جمع شوند و بخواهند از این برنامهخدمت به همنوعان خود می

هاي زنان کشور نیز به گیرد. سازماناستفاده کنند فوراً امکانات الزم در اختیارشان قرار می
جامعه امروزه استرالیا در یافته است رسانند. گسترش این نهضت به نحوي شایسته یاري می

که افزایش سطح آگاهی زنان به منزله افزایش سطح فرهنگ نسل کنونی و آینده است که 
هم در کارهاي جمعی دست دارند و هم پرورش کودکان یعنی مردان و زنان آینده مملکت 

هاي کاغذ ستمها معتقدند براي جلوگیري از رشد سیبه عهده آنان است. همچنین استرالیایی
هاي آموزشی و بازي (بوروکراسی) دست وپاگیر در امور اداري و اجتماعی، توسعه طرح

کنند پژوهشی براي ترویج عنصر مشارکت امري ضروري است و جامعه را طوري تربیت می
که بتواند بی نیاز از نهادهاي اداري متداول و حاکم بر ممالک عقب افتاده جهان با کشاورزان، 

هاي اجتماعی دیگر، زمام زندگی و کارها را بر اصل مشارکت جمعی  ان و سایر گروهکارگر
ها رشد روز افزون نهادهاي اقتصادي به گردش درآورند. از دست آوردهاي اجراي این برنامه

توان برشمرد هاي اشتراکی تولید وسایر واحدها اقتصادي و اجتماعی را میتعاونی و سیستم
کشور به عنوان اصول روابط اقتصادي واجتماعی میان مردم متداول  که در گوشه و کنار

 ).118:1369(سالکی، گرددمی
 

 مشارکت اجتماعی در ایران
هایی است تاریخ جامعه ایران در زمینه وضیعت اجتماعی و مشارکت مدنی داراي ویژگی     

هاي تاریخی تها وظرافکه نیازمند بررسی جامع و بنیادي است، واکاوي دقیق پیچیدگی
اي که از سر گذرانده است توان علمی و فرصت بیشتري جامعه ایران و نیز تحوالت عدیده
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هاي اجتماعی طلبد لذا ارزیابی در مورد ماهیت و روند مشارکت مردمی در فعالیترا می
ها تحلیل و تبیین مشارکت اجتماعی را کاري رسد و دراغلب دورهامري مشکل به نظر می

 .یچیده و توأم با اظهار نظرهاي مختلفی نموده استبسیار پ
اي که اي دیرینه است به گونهاز حیث تاریخی مشارکت اجتماعی در ایران داراي سابقه     

عنوان شده است در ایران باستان و در میان اقوام مختلف آریایی، مشارکت به صورت 
اقوام آریایی انتخابات وجود  گرفته است و در بیناي و محلی صورت میاجتماعات عشیره

شد. در هر روستا، بزرگ داشت و سالمندترین شخص به عنوان رییس عشیره انتخاب می
شدند گردید. چند  عشیره دور هم جمع میروستا توسط اهالی به عنوان کدخدا انتخاب می
یایی وجود دادند شوراهایی که بین اقوام آرو یک واحد جغرافیایی به نام ده یو را تشکیل می

ها را به اهمیت کارجمعی آشنا کرده بود حتی در زمان اشکانیان هم این کار ادامه داشت آن
 ).21: 1375کرد (ایران زاده، داشت و شاه اشکانی را مجلس انتخاب می

 .به طور کلی از دیرباز در زمینه مشارکت اجتماعی در ایران سه  نظریه وجود دارد     
هستند که معتقدند ایرانیان اساساً فردگرا و غیر مشارکتی دیدگاه نخست کسانی  -1

ها وامور اجتماعی نداشته هستند و اکثریت اعتقادي به مشارکت در تصمیم گیري
هاي مستبد،  انحصار و تسلط دولت اند. و عواملی چون حاکمیت دائمی حکومت

عی و بر مالکیت، عدم تضمین امنیت و ناپایداري اوضاع، وضیعت طبقات اجتما
هاي وابستگی آنها به حکومت، تمرکز قدرت در دست دولت و فقدان گروه

اجتماعی و اقتصادي مستقل از دولت سبب عدم تحقق توسعه در ایران شده 
 ).206:1386است(غفاري و نیازي، 

در دیدگاه دوم روحیه ایرانی و شخصیت اساسی ایرانیان، روحیه و شخصیت جمع  -2
میان به مشارکت و انجام کار گروهی یکی از گرا معرفی شده است و درآن 

الگوهاي فرهنگی غالب در فرهنگ جامعه بیان شده است از این منظر، تاریخ 
هاي جمعی است و اصناف به عنوان اجتماعی کشورها تاریخ مشارکت و فعالیت
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یکی ازمؤسسات و نهادهاي اجتماعی به صورت خود جوش، غیر دولتی و داوطلبانه 
اند از جنبه تاریخی از بوجود آمدن مفهوم دولت جدید در ایران یعنی فعالیت داشته

ها تا اواخر قرن سیزدهم، اصناف و واحدهاي اجتماعی بودند که قاطبه مردم در آن
هاي مختلف اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی انجام عضویت داشتند و فعالیت

رانیان و تأکید این دین انسان دادند. عالوه بر آن پذیرفتن دین اسالم توسط ایمی
هایی مانند شوراها، مزارعه، ساز بر انسجام اجتماعی، مشارکت و همیاري، تشکل

مضاربه، تعاون، وقف،  مشاع، و... را پدید آورد و سبب ایجاد واحدهاي جمعی و 
 ).211:1386مشارکتی در جامعه گردیده است(غفاري و نیازي،

اعی با تناقض نیان از دیرباز در زمینه مشارکت اجتمدر دیدگاه سوم بیان شده که ایرا -3
 وعمده روبرو بودند. آنان در گستره تاریخ خود به علت حاکمیت زورمداري 

هاي رسمی و اجتماعی شناخته نشدن به عنوان شهروندان صاحب حقوق، از عرصه
 اند و حتی گاهی بهها را متعلق به حکومت خودکامه دانستهاند و آنچشم پوشیده

هاي هاي غیر رسمی، یعنی حیطهاند اما در حیطههایی پرداختهتخریب چنین عرصه
خانوادگی، محلی و دینی در قالب صدها نهاد و سازمان غیررسمی، مشارکت 

شدند می ایرانیان فوق العاده بوده است. به همین جهت ایرانیان مشارکت جو تلقی
ر این دهاي بزرگ نبوده اند. دزیرا بدون آن قادر به خلق آثار تمدنی و رویدا

شود که هر چند در تاریخ ایران شاهد رشد فرهنگ تعاون و همیاري دیدگاه بیان می
هاي سیاسی و برخی ایم لیکن مشارکت در زمینهدر امور اقتصادي و اجتماعی بوده

 ).212ابعاد اجتماعی از یک وضیعت حداقل برخوردار است(همان: 
 

 مشارکت روانی
مورد تأکید روان شناسان اجتماعی است و از موضعات مبحث ترویج  1ت روانیمشارک     
باشد و آن داللت بر نوعی درگیري ذهنی عاطفی دارد که زمینه ساز ابتکارات جمعی می

                                                           
1 Psychological Participation 
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معتقدند که مشارکت یک درگیري ذهنی و عاطفی اشخاص  2وشومیکر1است. راجرز
هاي گروهی د تا براي دستیابی به هدفانگیزهاي گروهی است که آنان را بر میدرموفقیت

هاي کار شریک شوند. مشارکت روانی درقالب ایجاد همدیگر را یاري دهند و در مسئولیت
ها و شکست عقاید قالبی نامناسب و شرکت در عمل جمعی تغییر و دگرگونی در ذهنیت

 نماید.مشترك، گرایش و آمادگی روانی الزم را براي کنش جمعی فراهم می
 

 ارکت به لحاظ شروع و شکل گیريمش
تواند خصلت خود انگیخته داشته باشد مشارکت به لحاظ نقطه شروع و شکل گیري می     

یعنی به صورت خود جوش و نهادي دربین افراد یک جامعه وجود داشته باشد. در این نوع 
هاي اییها ي خود را براي شکوفایی تواناز مشارکت، افراد در همکاري داوطلبانه،کوشش

کنند در این حالت افراد معموالً مسئولیت پذیري در خود به نفع سازمان یا جامعه ابراز می
این نوع از مشارکت  3دهند. اما از نظر لیپستراستاي منافع دیگران را در اولویت قرار می

ن فاقد اثرات سازنده و جهت دار بویژه در ابعاد اقتصادي و اجتماعی است؛ وي معتقد است ای
). نقطه 92: 1387نوع مشارکت به مفهوم واقعی و مواد آن وجود ندارد(محسنی تبریزي، 

 باشد.مقابل  مشارکت خود انگیخته مشارکت تحمیلی و از باال به پایین می
 

 مشارکت بر مبناي فضا و قلمرو 
مور داخل یک اهاي کوچکی چون تواند ازحوزهدامنه مشارکت برحسب فضا وقلمرو می

هایی چون خانواده، خانواده تا حوزه جهانی متغیر باشد. بنابراین مشارکت برحسب حوزه
 ).33: 1386ي، محله، روستا، شهر، ناحیه، منطقه وغیره قابل طبقه بندي است ( غفاري و نیاز
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 مشارکت برحسب زمینه و اجرا
 هاي متفاوتی باشد که عبارتند از: تواند زمینهمشارکت می

 عمرانی (ایجاد پل، میدان، خیابان...) هايفعالیت .1
 هاي مربوط به محیط زیست (ایجادفضاي سبزوزیباسازي شهر)فعالیت .2
 هاي آتش نشانی و....)کارهاي مربوط به تأمین ایمنی شهر (ایجاد ایستگاه .3

 هاي نظارتی (نظارت برحسن انجام قوانین و....)فعالیت .4

 معابر، دفع زباله و....)هاي مربوط به خدمات شهري (نظافت فعالیت .5

(علوي تبار، هاو....) یس فرهنگسرا، کتابخانهامور مربوط به رفاه اجتماعی (تأس .6
1379 :29.( 

 
 رویکردها

براي شناخت مبسوط ابعاد نظري فرایند مشارکت با توجه به چند ساحتی بودن آن که هر      
داده اند با در نظر گرفتن یک از رویکردهاي نظري ساحتی از آن را مورد بررسی قرار 

رویکردهاي غالب در علوم اجتماعی به خصوص جامعه شناسی در قالب سه رویکرد 
 . کارکردي ، تضاد و تلفیقی ابعاد نظري مشارکت را مطرح می نماییم

 
 ساختاري –رویکرد کارکردي 

سطوح  در قالب الگوي نوسازي در "ساختاري اصوال –نظریه پردازان رویکرد کارکردي      
اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و روانی و نظریه نهادي توسعه با تاکید بر سطوح فردي و میانی 
شناسایی موانع مشارکتی را مورد توجه قرار داده اند . به نظر آنها بدون رشد شخصیت 
مشارکت مؤثر، آگاهانه وداوطلبانه تحقق پیدا نمی کند . بنا براین با تغییر در نظام تمایالت 

خود اتکایی اد در طی فرآیند جامعه پذیري  باید به بسط اخالق مسئولیت ، خرد ورزي ،افر
؛ فعال گرایی ؛ عام گرایی و میل به پیشرفت که زمینه ساز مشارکت مؤثر هستند اقدام نمود. 
آنها با تاکید بر اراده گرایی بر این باور هستند که مردم قادرند دنیاي اجتماعی خود را شکل 
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). تحلیل 23:  1376دون اینکه تابع محدودیت هاي ساختارهاي اجتماعی باشند (دشتی، دهند ب
کارکردي از مشارکت تاکید بر رفتار و کنش مشارکت کنندگان با توجه به زمینه هاي 

از صاحبنظران بر جسته این  1عاطفی و شناختی آنها می گذارد آن چنان که رابرت مرتن
ل کارکردي باید به وضع و شرایط مشارکت کنندگان در رویکرد، معتقد است که در تحلی

، معناي عاطفی و شناختی رفتار آنانکه به مشارکت می )ساخت اجتماعی (مشارکت تفاوتی
پردازند و جنبه هاي رفتاري منظم که با این انگیزه ها پیوسته اند، هر چند که مشارکت 

) در این 105:  1370حسنی تبریزيکنندگان چنان شناختی از آن نداشته باشند توجه نمود (م
ناشی از  "رویکرد به تاثیر متغیرهاي ساختی کمتر توجه شده و دگرگونی و تغییر را عمدتا

عوامل بیرونی می دانند به عبارتی، مدل فرهنگی مورد نظر این رویکرد جنبه هاي پویایی 
عه اي از مشارکت را بر حسب ایجاد تغییرات در ساخت هنجارهاي اجتماع بویژه مجمو

ها که مانع یا مشوق مشارکت اجتماعی می شود بررسی می کند در این مدل اهمیت  ارزش
متغیرهاي ساختی انکار نمی شوند. بلکه ارزشهاي فرهنگی پیشنیاز اساسی براي وصول به 

 2). یا به تعبیر  رولند کولین1368:138( لهسائی زاده ، "مشارکت اجتماعی محسوب می شوند 
توسعه را ذاتی ساختار  3ان توسعه گرا به پیروي از مرتون و تالکوت پارسونزجامعه شناس

  Colinاجتماعی دانسته و دگرگونی و تغییر اجتماعی را ناشی از عوامل خارجی می دانند (

).و به این دلیل تزریق و نشر نهاده هاي توسعه اي  و جدید را در قالب برنامه هاي 66: 1986
اجتماعی پیشنهاد می کنند و بر آمادگی ذهنی و وجود انگیزه هاي شخصی اصالح و عمران 

مشارکت مؤثر مستلزم وجود انگیزه هاي « براي  تحقق مشارکت و توسعه نیز تاکید دارند 
 همان) .» ( شخصی است 

به عبارتی مشارکت قبل از اینکه نمود عینی پیدا کند پدیده اي ذهنی استکه باید آن را در      
ر، عقاید، رفتار و خالصه در فرهنگ مردم جستجو کرد. براي جا انداختن فرهنگ افکا

                                                           
1 Robert Merton 
2 Roland Colin 
3 Talcott parsons 
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مشارکت باید بسیاري از قالب هاي پیش ساخته ذهنی را دگرگون ساخت و این امر به طور 
). نظریه پردازان کارکردي 105:  1376مؤثر عملی نیست مگر با کار فرهنگی (طالب، 

مشارکت را نوعی ایده تزریقی می دانند که می توان در برداشتی ابزاري از مشارکت دارند. 
پروژه هاي توسعه روستایی آن را به کار گرفت تا بر محصول و برآیند پروژه تاثیر بگذارد . 

می شویم . بیشتر برنا  1بنابر این در سطح روستا مواجه با نوعی راهبرد مشارکت دولت گراي
شده اند در پی گرفتن امتیاز از منابع محلی به  مه هاي مشارکتی که با اهداف ابزاري تعبیه

منظور تقلیل هزینه هاي اداري و اجرایی و یا کسب حمایت سیاسی بیشتر براي دولت بوده 
اند .بنابراین مشارکت به عنوان نیرویی که از بیرون تزریق می گردد تعریف می شود . در 

اجراي برنا مه هایی است که دولت  اینجا مشارکت به معناي همکاري داوطلبانه با یکدیگر در
در آن سهیم است و از مردم انتظار نمی رود که در محتواي برنامه و یا استفاده از آن سهم 

) مشارکت در اینجا به معناي گرد هم 1981و همکارانش ( 2داشته باشند . به تعبیر هی یر
کنند که براي آنها  آوردن مردم براي انجام چیزي است که دیگران ( کارگزاران ) فکر می

 ).Heyer et al  1981:5مناسب است (
تعمیم هاي  به نظر اوکلی و مارسدن در جایی که مشارکت برابر با نوعی آگاهی دادن است و
ت و کنترل اساسی مربوط به توسعه قبآل اتخاذ شده است مشارکت می تواند از حیطه مسئولی

ی مهم ابر می شود . بسیج مردم پویشدولت جدا باشد در این صورت مشارکت با بسیج بر
هیز مناطق می درامر توسعه می باشد و هم انعکاسی از ایدئولوژي است که معتقد به لززوم تج

یت منابع باشد . و هم بازتاب امر تشویق کارگزاران روستایی به تشکیل سرمایه جهت تقو
 ).35: 1370کمیاب دولتی است ( اوکلی و مارسدن ، 
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 مدل تحقیق

 
 

 روش تحقیق
این تحقیق با روش پیمایش انجام گرفته است.در این روش که معموالً روي جمعیت هاي      

بزرگ و با استعانت از ابزار پرسشنامه صورت می گیرد و محقق به تحدید جامعه نمونه و 
 آماري می پردازد. تعمیم نتایج حاصله به جامعه

 
 آماريو نمونه  جامعه

جامعه آماري هر تحقیق مجموعه اي از افراد یا واحدهایی است که داراي حداقل یک      
صفت مشترك باشند.تعریف و تعیین حدود جامعه آماري بنا به ضرورت موضوع و مسئله 

اختیار دارد مشخص تحقیق و محدودیت هاي عملی و امکاناتی که فرد براي  انجام تحقیق در 
می گردد.جامعه آماري در این تحقیق دانش آموزان مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی دختر 

مشارکت در فعالیت 

 هاي گروهی و اجتماعی

عی
ما
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متغیرهاي زمینه اي(جنس،سن+، پایه 

تحصیلی، رشته تحصیلی، موفقیت 

تحصیلی+، محل سکونت، نوع 

 +SESمسکن،

 رضایتمندي

 (مشورت محور) ساختار قدرت خانواده

 رسانه هاي گروهی

 نشریات رادیو) میزان استفاده از تلویزیون،(

 انسجام اجتماعی
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حجم نمونه در این تحقیق  نفر می باشند. 1524و پسر شهر گیالنغرب می باشد که تعداد آنان 
  .نفر می باشد 256

 
 روش نمونه گیري

اي استان کرمانشاه، شهر گیالنغرب را انتخاب براي انجام نمونه گیري ابتدا از میان شهره     
و سپس از بین مقاطع ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی، دو مقطع متوسطه و  پیش 
دانشگاهی را به تصادف انتخاب کرده و  با مراجعه به آموزش و پرورش این شهر تعداد کل 

نفر اعالم شد. با  1524برابر با  1390دانش آموزان مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی در سال 
توجه به اینکه در این پژوهش جنس و پایه تحصیلی مالك طبقه بندي دانش آموزان می 

نفر و زن در پایه  181باشد. دانش آموزان  بر اساس جنس(زن در پایه اول دبیرستان برابر با 
نفر)  99ش دانشگاهی نفر و در مقطع پی 200نفر، زن در پایه سوم دبیرستان 175دوم دبیرستان 

و پیش  219، سوم دبیرستان  227، دوم دبیرستان275و( مرد در پایه اول دبیرستان برابر با 
نفر) طبقه بندي گردید و سپس با روش نمونه گیري متناسب با حجم نمونه  148دانشگاهی 

ت هرکدام از طبقات به این صورت به دست آمد که تعداد جمعیت واقع در هرکدام از طبقا
) ضرب و بر جمعیت جامعه 256را در حجم نمونه بدست آمده بر اساس فرمول کوکران (

 ) تقسیم می کنیم که عملیات صورت گرفته در ذیل آمده است.1524آماري (
 30 زن پایه اول دبیرستان
 29 زن پایه دوم دبیرستان
 34 زن پایه سوم دبیرستان

 17 زن  مقطع پیش دانشگاهی
 46 دبیرستانمرد پایه اول 

 38 مرد پایه دوم دبیرستان
 37 مرد پایه سوم دبیرستان

 25 مرد مقطع پیش دانشگاهی
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 ): جدول آزمون همبستگی بین متغیرهاي مستقل (اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی،1جدول (
وابسته )، میزان استفاده از رسانه هاي جمعی، سن، معدل) با متغیر SES( پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی

 (مشارکت اجتماعی).

 متغیرهاي مستقل 
 (مشارکت  گروهی و اجتماعی) متغیر وابسته

 سطح معناداري ضریب همبستگی پیرسون
 /000 /420** اعتماد اجتماعی
 /000 /379** انسجام اجتماعی

 /000 /343** تشویق
 /000 /232** رضایتمندي

 /173 /085 میزان استفاده از رسانه هاي جمعی

 /SES *130/ 03 اقتصادي -پایگاه  اجتماعی

 /659 /028 سن
 /566 /039 معدل

 /000 /282** ساختار قدرت در خانواده

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

 
 آزمون فرضیات تحقیق

اگر اعتماد دانش آموزان به یکدیگر افزایش یابد پس مشارکت آنها در فعالیت هاي      
می  000/0درصد سطح معناداري  99گروهی و اجتماعی افزایش می یابد. در فاصله اطمینان 

باشد که بیانگر معناداربودن رابطه ي دو متغیر مذکور است. شدت این رابطه با توجه به میزان 
|r | مثبت می باشد.بیانگر یک رابطه ي   /420د؛ با توجه به اینکه این میزانسنجیده می شو

قوي و مستقیم بین دو متغیر  است. به عبارتی با افزایش اعتماد اجتماعی پاسخگویان میزان 
هرچه انسجام اجتماعی دانش آموزان  مشارکت اجتماعی آنان نیز افزایش پیدا می کند.

 ا در فعالیت هاي گروهی و اجتماعی افزایش می یابد.افزایش یابد.پس میزان مشارکت آنه
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می باشد که بیانگر معناداربودن رابطه ي  000/0درصد سطح معناداري  99در فاصله اطمینان 
سنجیده می شود؛ با توجه به  | r|دو متغیر مذکور است. شدت این رابطه با توجه به میزان 

رابطه ي مستقیم و قوي بین دو متغیر است. مثبت می باشد.بیانگر یک  /379اینکه این میزان 
به عبارتی با افزایش انسجام اجتماعی پاسخگویان میزان مشارکت آنها در فعالیت هاي 

به نظر می رسد بین تشویق دانش آموزان  گروهی و اجتماعی آنان نیز افزایش پیدا می کند.
ی رابطه معناداري در جامعه و مشارکت اجتماعی آنان در فعالیت هاي گروهی و اجتماع

می باشد که بیانگر  000/0درصد سطح معناداري  99در فاصله اطمینان  وجود دارد.
سنجیده  | r|معناداربودن رابطه ي دو متغیر مذکور است. شدت این رابطه با توجه به میزان 

 مثبت می باشد.بیانگر یک رابطه ي مستقیم و قوي /343می شود؛ با توجه به اینکه این میزان 
بین دو متغیر است. به عبارتی با افزایش تشویق دانش آموزان میزان مشارکت آنها در فعالیت 

به نظر می رسد بین  میزان رضایتمندي از  هاي گروهی و اجتماعی نیز افزایش پیدا می کند.
امکانات موجود در مدرسه و جامعه و مشارکت دانش آموزان در فعالیت هاي گروهی و 

می  000/0درصد سطح معناداري  99در فاصله اطمینان  عناداري وجود دارد.اجتماعی رابطه م
باشد که بیانگر معناداربودن رابطه ي دو متغیر مذکور است. شدت این رابطه با توجه به میزان 

|r |  مثبت می باشد.بیانگر یک رابطه ي  /232سنجیده می شود؛ با توجه به اینکه این میزان
تغیر است. به عبارتی با افزایش رضایتمندي دانش آموزان میزان مستقیم و قوي بین دو م

هرچه میزان  مشارکت آنها در فعالیت هاي گروهی و اجتماعی نیز افزایش پیدا می کند.
استفاده از رسانه هاي جمعی افزایش یابد پس مشارکت دانش آموزان در فعالیت هاي 

  0173/0معناداري رابطه ي بین دو متغیربا توجه به سطح  گروهی و اجتماعی افزایش می یابد.
است فرضیه فوق رد می  05/0سطح معناداري بیشتر از می باشد. با توجه به اینکه این مقدار 

) و مشارکت دانش آموزان در SESاقتصادي ( –به نظر می رسد بین پایگاه اجتماعی  شود.
 95در فاصله اطمینان  د.فعالیت هاي اجتماعی و گروهی افراد رابطه ي معناداري وجود دار

می باشد که بیانگر معناداربودن رابطه ي دو متغیر مذکور است.  030/0درصد سطح معناداري 
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 130/0سنجیده می شود؛ با توجه به اینکه این میزان  | r|شدت این رابطه با توجه به میزان 
عبارتی افرادي بیانگر یک رابطه ي مستقیم و ضعیف بین دو متغیر است. به  مثبت می باشد.

اقتصادي باالیی دارند، مشارکت آنها در فعالیت هاي گروهی و  -که پایگاه اجتماعی
(موفقیت تحصیلی) دانش آموزان در فعالیت  به نظر می رسد بین معدل اجتماعی بیشتر است.

درصد سطح  99در فاصله اطمینان  هاي اجتماعی و گروهی رابطه ي معناداري وجود دارد.
می باشد که بیانگر معناداربودن رابطه ي دو متغیر مذکور است. شدت این  000/0معناداري 

مثبت می  282/0سنجیده می شود؛ با توجه به اینکه این میزان | r|رابطه با توجه به میزان 
باشد.بیانگر یک رابطه ي مستقیم  و متوسط بین دو متغیر  است. به عبارتی با افزایش معدل 

 شارکت اجتماعی آنان نیز افزایش پیدا می کند.دانش آموزان میزان م
 

 نتیجه گیري
یکی از مهمترین عواملی که به تداوم حیات بشر بر کره زمین یاري رسانده است همکاري      

دهد که افراد بشر به هاست. نگاهی به تاریخ جوامع انسانی نشان میو مشارکت میان انسان
اند که  اگر اند و دریافتهمشارکت را آموخته اي تدریجی ارزش کار کردن و معنايگونه

توانند بیشتر از آنچه به تنهایی قادرند، کارها را سامان دهند. نیروهایشان را با هم در آمیزند می
آید. این حق در جوامع مختلف در مشارکت به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر به شمار می

ست؛ اما درقرن گذشته با رشد جمعیت و توسعه هاي گوناگون ظهور یافته اطی تاریخ به شکل
شهر نشینی، پیچیدگی روابط اجتماعی، اقتصادي وسیاسی ضرورت و اهمیت مشارکت را 

). مشارکت یکی از ارکان اساسی در 12:1388بیشتر نمایان ساخت (نوروزي و بختیاري،
حلی، ملی شود و کمتر برنامه ریزي متوسعه، علی الخصوص توسعه ي پایدار محسوب  می

هاي مهم آن مشارکت و انگیزش اجتماعی مردم و بین المللی وجود دارد که یکی از بخش
نباشد اما در مکانیزم عملی و تئوریک متعارف توسعه کمتر به مشارکت به عنوان راهکاري 
عملی و مؤثر در توسعه پرداخته شده است. لذا توسعه و پایدار بدون مشارکت محلی و مردمی 
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در تحقیق حاضر در یک نتیجه گیري کلی  ).204:1378پذیر است (ازکیا و ایمانی،امکان نا
می توان گفت که میزان مشارکت دانش آموزان در فعالیت هاي گروهی و اجتماعی در حد 
متوسطی می باشد و ساختار قدرت در خانواده ( مشورت محور)  و تشویق در حد باالیی قرار 

ه در بین جامعه آماري بیشتر بصورت مشورتی می باشد و داشته اند یعنی ساختار خانواد
همچنین تشویق موجب مشارکت گروهی و اجتماعی بیشتر می شود و رضایتمندي و اعتماد 
اجتماعی و انسجام اجتماعی آنها نیز در حد متوسطی می باشد که مشارکت گروهی و 

 اجتماعی کمتري را به دنبال دارند.
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