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 87-100صفحات/  95تابستان /  بیست و دوم شماره/ هفتمسال / وانانج شناختیمطالعات جامعهفصلنامه 

 اجتماعی بر مشارکت اجتماعی-بررسی تأثیر پایگاه اقتصادی

 * )مورد پژوهش: جوانان شهر بابل(

  1سروش فتحی

  2جابر میرزاپوری ولوکال

 چکیده
اجتماعی بر مشارکت اجتماعی جوانان تدوین شده -پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر پایگاه اقتصادی

ری از میان جوانان شهر بابل، برای بررسی موضوع استفاده شده نف 385است. از روش پیمایش، با جمعیت نمونه 
مورد سنجش قرار گرفته  85/0کرونباخ به مقدار  صوری و آلفای  نامه به ترتیب با اعتبار پرسش است. روائی و پایایی

 های شغلی و سطوح تحصیالت مختلف در افراددهد میزان مشارکت اجتماعی در گروهها نشان می است. یافته
دهد متفاوت است. همچنین میان درآمد و مشارکت اجتماعی رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. نتایج نشان می

که با اجتماعی و مشارکت اجتماعی رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد، بطوری-میان متغیر پایگاه اقتصادی
یابد. تحلیل نتایج بیان اعی افزایش)یا کاهش( میاجتماعی، میزان مشارکت اجتم-افزایش)یا کاهش( پایگاه اقتصادی

اجتماعی باالتر، به دلیل تعلق و همبستگی به اجتماع، احساس اثربخشی و -دارد که افراد در پایگاه اقتصادی می
قدرت اثرگذاری، قدرت تصور ارتباط میان آینده جامعه با آینده آنها و آگاهی از قواعد و الگوهای کنش اجتماعی، به 

 ورزند.والنه اجتماعی بیشتری مبادرت میؤارهای مسرفت
 

 ه.دوستاناجتماعی، مشارکت اجتماعی، مشارکت مدنی، مشارکت نوع-پایگاه اقتصادی کلیدواژه:
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 مسألهمقدمه و بیان  -1

تأثیر متغیرهای متعدد عینی و ذهنی ناشی از توسعه شهری جامعه مدرن، موجب گستردگی در تمایز 
اجتماعی، -های اداریگردد. توسعه سازماناجتماعی می-سطوح مختلفی از پایگاه اقتصادی گیریو شکل

کار و تعدد مشاغل، گسترش آموزش عالی و سطوح متمایزی از تحصیالت های تولید، تقسیمگسترش شیوه
های بندی گونهگرائی ناشی از کثرت و تنوع در تولیدات اقتصادی و فرهنگی موجب شکلبه همراه مصرف

اجتماعی در جامعه شهری مدرن است. همراه با تغییر در سطوح عینی، -متعددی از پایگاه اقتصادی
اجتماعی مانند جایگزینی متغیر مصرف -های اجتماعی و مفاهیم ذهنی پایگاه اقتصادیچرخشی در ارزش

اجتماعی -صادیبه جای تولید برای تعیین منزلت اجتماعی افراد ایجاد شده است. دگرگونی ساختار اقت
-دوستانه میهای مدنی و نوعفرهنگی و نهایتاً رفتارهای اجتماعی مرتبط با -موجب تغییر ساختار فکری

 گردد. 
پاداش حاکم بر رفتار -گسترش عقالنیت حاکم بر زندگی شهری و رویکرد فردگرائی و تحلیل هزینه

ویانه افراد شده است. اگرچه انسان به جهایی در رفتار اجتماعی انسان در جوامع مدرن، موجب محدودیت
های زیستی، روانی و اجتماعی خود، نیازمند همکاری و تعاون با عنوان موجودی مدنی برای رفع نیازمندی

گرائی به گرایانه ساختار شهری جامعه مدرن موجب تغییر رویکرد از جمعدیگران است ولی حاکمیت عقل
اجتماعی شهری و خودمحوری در رفتارهای اجتماعی -اقتصادیفردگرائی شده است. روند تکامل توسعه 

که افراد انگیزه و تمایلی برای همکاری در گیری مشارکت اجتماعی شده است. بطوریموجب شکل
 دوستانه ندارند.  های مدنی و نوعهای مبتنی بر موقعیت

درن دچار تغییرات ایران به عنوان یک جامعه در حال گذار از یک جامعه سنتی به یک جامعه م
-ای در سطوح مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده است. روند توسعه اقتصادیگسترده

اجتماعی شده است. همزمان با -اجتماعی و گسترش شهرنشینی موجب تغییراتی در ساختارهای اقتصادی
توجهی و مشارکت د. بیاز مشارکت اجتماعی در جامعه ایران داراین تغییرات، برخی مشاهدات نشان 

فروشی، فساد اداری، منافع ، نابرابری، زورگویی، گرانعدالتیدوستانه، بیهای نوعنسبت به برخی کنش
آیندگان، حقوق ضعفا و ... با تجربه تاریخی، روح جمعی، تأکیدات فرهنگی و باورهای مذهبی جامعه 

 ایران مغایر است.
-های فعاالنه شهروندان در جامعه ایران میکاستی در کنشها نشان از ها و پژوهشنتایج بررسی

 ؛1383عبداللهی، ؛ 1388 سفیری و صادقی، ؛1389ساروخانی و دودمان،؛ 1388 دهد)نوروزی و بختیاری،
تر به له در ارتباط با متغیرهای جنسیت و قومیت سطحی گستردهأکه این مسطوری(، به1386 پناه،یزدان
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عبداللهی، ؛ 1384 وثوقی و یوسفی آقابین، ؛1382چابکی، ؛1382طلب،شادی ؛1975 ،1گیرد)روزخود می
  .تا(بی، محمدی اصل ،1383توسلی و نجاتی حسینی، ؛1994 ترنر و همیلتون، ؛1388 صادقی، ؛1383

تفاوتی اجتماعی در ایران و تأثیر متغیر میدانی در تهران نشان از گستره وضعیت بی نتایج پژوهشی
ها به تأثیر متغیر ( برخی پژوهش1388 ،فرداجتماعی بر مشارکت اجتماعی دارد)صداقتی-صادیپایگاه اقت

دنی و دکر  .(1380 ،)مسعودنیاانداجتماعی بر مشارکت اجتماعی تأکید کرده-تحصیالت و پایگاه اقتصادی
بهتر، گرایش  اند که از میان مشاغل و طبقات مختلف اجتماعی، افراد دارای موقعیت اجتماعینشان داده

هر دهد ربا و نای نشان می ( همچنین پژوهش و91، 2001 ،2های سیاسی دارند)دکرمشارکتبیشتری به 
های اجتماعی آنها چه افراد به لحاظ اقتصادی و اجتماعی از پایگاه باالتری برخودار باشند میزان  فعالیت

 (.154، 1380، هم باالتر است)مسعودنیا
اجتماعی و مشارکت اجتماعی در -هش به ابهام در ارتباط میان پایگاه اقتصادیله محوری این پژوأمس

اجتماعی جامعه ایران، آیا میان پایگاه -گردد که با توجه به روند تکاملی توسعه اقتصادیایران برمی
-اجتماعی افراد و رفتار مبتنی بر مشارکت اجتماعی آنها رابطه وجود دارد؟ پایگاه اقتصادی-اقتصادی

گذارد؟ چه ارتباطی میان متغیرهایی مانند شغل، تحصیالت تماعی چگونه بر مشارکت اجتماعی تأثیر میاج
 و درآمد با مشارکت اجتماعی وجود دارد؟ 

مشارکت اجتماعی وضعیتی است که فرد به طور آگاهانه نسبت به :  SESو  3مشارکت اجتماعی
دهد. در واقع ای را بروز میجویانهرفتار مشارکت مسائل محیطی، انسانی و هیجانیِ حیات اجتماعی خود،

)نهادها و  مشارکت نوعی احساس همبستگی و پیوند ذهنی)شناختی( و عینی)کنشی( میان فرد و جامعه
وضعیتی  اجتماعی؛ساختارهای اجتماعی نظیر سیاست، خانواده، مذهب و ...( است. براین اساس مشارکت 

های اجتماعی لیتؤودوستانه، مسهای نوعکنشرشی و رفتاری نسبت به است که افراد آگاهانه از لحاظ نگ
 دهند.های فعالِ مدنی، عالقه و توجه فعال نشان میو دیگر کنش

 دوستانه و مدنی مورد توجه است:مشارکت اجتماعی در دو بُعد نوع
دوستانه و ال نوعهای مبتنی بر اعممشارکت نوع دوستانه به معنای عالقه و اعتنای فرد نسبت به کنش

های مرتبط ها و کنشاولویت منافع دیگران بر نفع شخصی است؛ افراد در این وضعیت از مجموعه فعالیت
 ورزند. داشت آنی، مبادرت میبا نفع دیگران و بدون چشم

                                                 
1. Ross 

2.Dekker  

3 .Social Participation. 
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گیری های اجتماعی مرتبط با شکلمشارکت مدنی به معنای عالقه و اعتنای فرد نسبت به کنش
های جامعه های مبتنی بر منافع عمومی در قالب شاخصهمبادرت به مجموعه فعالیت ستمدنی اجامعه

 گردد. مدنی است که منافع و آثار مطلوب آن بصورت غیرمستقیم و در یک فرایند اجتماعی به افراد برمی
ینی های عبندی افراد در اجتماع بر اساس شاخصهبه معنای رتبه SESیا   1اجتماعی-پایگاه اقتصادی
، تحصیالت، 2اجتماعی توسط متغیرهایی مانند وضعیت شغلی -گردد. پایگاه اقتصادیو ذهنی اطالق می

 گیرد. ، میزان اموال، منطقه مسکونی و منزلت اجتماعی مورد سنجش قرار می3درآمد
 
 مبانی نظری -2

و از آن به دلیل داند اجتماعی کار می مدرن را ناشی از تقسیم یهدورکیم همبستگیِ اجتماعیِ جامع
کند. فردگرائی رفته دوران مدرن به عنوان یک امر اخالقی یاد میقدرت بازگرداندن همبستگی از دست

 افراطی و مشارکت شاخصی برای عدم انسجام اجتماعی جامعه مدرن است که دورکیم امیدوارانه بر تقسیم
گرایانه تکیه کرده جتماعی و روح جمعجهت انسجام مجدد ا 4ایهای شغلی و حرفهکار اجتماعیِ سازمان

فرصت اشتغال، هر فرد تنها بخش ایجاد کار و  تقسیم حاصل از در روابط( اگرچه 1387 ،بود.)دورکیم
دایره شمول با گسترش از طرف دیگر، ولی ( 1973 ،)گرانووتر شناسداز شخصیت دیگران را می یکوچک

گیری سرمایه اجتماعی و تقویت ت در بازار کار به شکلفعالیو ( 224 ،1385 ،مور)بلیک اجتماعی افراد
نداشتن در زندگی ( حال آنکه بیکاری و 1385 ،پور و فیروزآبادیکند)ناطقپیوندهای بین گروهی کمک می

( فرسایش سرمایه اجتماعی، 2000 ،)سناجتماعیروابط و پیوندهای  رفتنموجب از بین یافتهشغلی سازمان
های نهفته در آن مندنشدن از ظرفیتدسترسی نداشتن به منابع و بهره ،ن گروهیهای بیگسستن از شبکه

 .(100 ،1389 ،شود)فیروزآبادی و صادقیمی
مارکس معتقد است افراد در طبقات باالی اجتماعی از آگاهی طبقاتی باالتری برخوردار هستند. 

به زعم مارکس، روابط  ر بود.ساز انسانیت و خالقیت بشارزش کار نزد مارکس به دلیل قدرت تجلی
داری نه تنها به خلق چنین کارکردی اشتغال ندارد بلکه به دلیل نوع روابط تولیدی حاکم بر نظام سرمایه

داری موجب بیگانگی و غریبگی انسانیِ چرخه تولید و جدایی منتج از فرآیند تولید، کار در نظام سرمایه
ارگران، کارخانه به جای نقش سازندگی و بالندگی آنها نوعی روند گردد؛ لذا برای کها از یکدیگر میانسان

 (42، 1385 ،محتوایی است)مارکسمعنایی و بیبی
                                                 
1. Socio-economic Status 

2. Job Situation 

3. Income 

4.Professional Organization. 
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دهی تا دهد که هرگونه اعتنای اجتماعی)از رأینشان می 1اجتماعیـهای اقتصادینظریه موقعیت
شغلی، سطح برخورداری از آموزش، اجتماعی)مبتنی بر طبقه ـهای باالتر اقتصادیاشکال دیگر( در موقعیت

اجتماعی بر تأثیر -میزان درآمد خانواده یا ترکیبی از آنها( وضعیت بهتری دارد. در رویکرد نظری اقتصادی
( درآمد، شغل، جنسیت، نژاد، قومیت، 247، 2001 ،2متغیرهای تعلیم و تربیت، تحصیالت)گرین و پرستون

-د دارای منزلت باال، بسیار بیشتر از افراد دارای منزلت پایین رأی میشود؛ مثالً افراسن و ... بر  تأکید می

کرده بهتر ( افراد تحصیل379، 1378 ،هولندر و دیگران؛ 1979 ،وربا و نای ؛ 1977 ،گوئلدهند)میلبراث و 
 در جهت استقرار دموکراسی، عدالت اجتماعی و برابری تالش و در توسعه جامعه  نمایندتوانند می

 .(104، 1388 ،دیگرانش و )نوابخ
اجتماعی به دلیل عدم دیدگاه نظری  -معتقدند افراد با سطح پایین پایگاه اقتصادی 3دیل و ریدلیمک

 ،دیل و ریدلی)مک کامالً مشخص نسبت به مسائل اجتماعی، تمایل و گرایش کمتری به درگیری و  دارند
عتقدند سطوح متمایز مشارکت اجتماعی افراد پردازان سلسله مراتب اجتماعی م(. نظریه207-205، 1962

 افتد؛ اجتماعی به دو دلیل اتفاق می-در سطوح مختلف اقتصادی
های اجتماعی و اقتصادی در هر دهنده نابرابریوت در سطوح مختلف اجتماعی انعکاستفا -1

اقتصادی و اجتماعی  سود و امتیازات های  مستقیماً منطبق با میزانجامعه است؛ از این منظر، تغییر و تنوع
 شود؛ها است؛ امتیازات بیشتر منجر به گستردگی سطح درگیری سیاسی شهروندان میگروه

های هایی را برای اعمال فعال قدرت سیاسی در جهت جبران زیانها در سیاست، فرصتگروه  -2
سیاسی و اعمال   آورد؛ برای نمونه، اعطای حق رأی به افراد، آزادی برایاقتصادی و اجتماعی فراهم می

 (.154، 1380،نیاآورد)مسعودی آنان به همراه مینفوذ را برا
سیاسی فقرا و عضویت آنها در مؤسسات عمومی)عدم  ـاسکار لوئیس عدم  مشارکت اجتماعی

عضویت در سندیکاها، احزاب سیاسی، مؤسسات عمومی و رفاهی و غیره( را به عنوان خصوصیت مهم و 
های طبقه پایین واجد ( لیپست معتقد است گروه87، 1382،فی کرده است)توسلیاساسی فرهنگ فقر معر

های رسمی، مطالعه کمتر مجالت و کتب، اطالعات هایی مانند آمادگی کمتر برای  در سازمانویژگی
( برخی معتقدند 102، 1963 ،لیپست)گیری هستندعالقگی به سیاست و رأیمحدود در امور عمومی، بی

 ؛1993 ،روزنستون و هانسنشود)و مشکالت اقتصادی شخصی، عموماً مانع از  شهروندان میها گرفتاری
 (. 378، 1378 ،هولندر

                                                 
1. Socio-economic status 

2  . Green & Preston 

3.E.McDill &J.Ridley 
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-اجتماعی افزایش میء سطح تحصیالت و اطالعات سیاسی، اینگلهارت معتقد است با ارتقا

در جامعه و و نلسون معتقدند با توسعه اقتصادی و سیاسی  1هانتیگتون .(378، 1373،یابد)اینگلهارت
اقتصادی به همراه گسترش آگاهی افراد در جامعه، احساس اثربخشی و نهایتاً  -افزایش منزلت اجتماعی

اجتماعی را -دخالت در امورات اجتماعی افزیش خواهد یافت. هانتینگتون و نلسون فرآیند توسعه اقتصادی
 دانند؛ساز گسترش  اجتماعی و سیاسی میاز دو طریق زمینه

-نگرشهای اجتماعی باالتر، با ایجاد احساس توانمندی و حرک اجتماعی: کسب منزلتمجرای ت -1

-های اجتماعی و عمومی باعث در فعالیتهای دستگاهگیریگذاردن بر تصمیمهای معطوف به توانایی تأثیر

 از میان متغیرهای منزلتی، میزان سواد و تحصیالت فرد، دارایشود. های اجتماعی و امور سیاسی می
 .(265، 1388 ،)نوروزی و بختیاری باشدبیشترین تأثیر بر  سیاسی می

های های اجتماعی )اتحادیهها و سازمانمجرای سازمانی: یعنی عضویت و  فعال در انواع گروه -2
های اجتماعی و سیاسی را در فعالیتالً ...( است که احتما ع خالئق خاص وهای مدافشغلی و صنفی، گروه

های تحرک فردی در آنها محدودتر است اهمیت بیشتری . این عامل در جوامعی که فرصتدهدافزایش می
دارد. زیرا فرد برای رسیدن به وضع اجتماعی و اقتصادی بهتر، به عنوان آخرین راه حل به فعالیت در 

  .(56، 1375 ،رضاییپردازد)های اجتماعی یا احزاب سیاسی میسازمان
قدرتی هستند، های کم درآمد، بیشتر در معرض احساس بیها و گروهماری لوین معتقد است اقلیت

های با درآمد باال و هنجاری بیشتر در گروهشوند، بیمعنایی میها بیشتر دچار احساس بیکردهتحصیل
ها از احساس خود ولیت اجتماعی، بیش از سایر گروهؤشود و کم درآمدهای واجد مسبازرگانان یافت می

 (.96، 1381 ،برند)محسنی تبریزیمی بیزاری رنج
معتقد است با افزایش شهرنشینی و گسترش آموزش عالی، زمینه افزایش سواد و در  2دانیل لرنر

م اقتصادی توسعه یافته در یابد. وی معتقد است نظانهایت کاهش مشارکت اجتماعی در جامعه افزایش می
ای هستند، استقرار معی که فاقد نظام اقتصادی پیشرفتهسیاسی تأثیر بسیاری دارد؛ در جوا -اجتماعیمیزان 

رسد. توسعه سیاسی باال، امری دشوار و حتی محالی به نظر می-نظام سیاسی دمکراتیک با میزان  اجتماعی
-اقتصادی همراه با ایجاد ساختارها و راهکارهای  اجتماعی در جامعه، باعث افزایش روحیه  -اجتماعی

(. 102، 1381 ،گردد)محسنی تبریزیهای مسالمت آمیز میتضادهای اجتماعی از راه جویانه در افراد و حل
، میان شهرنشینی، سواد و 1952)از جمله ایران( در سال  لرنر بر مبنای مطالعه شش کشور خاورمیانه

 (.163، 1380)مسعودنیا، ها با میزان  اجتماعی رابطه نزدیکی یافتدسترسی به رسانه
                                                 
1.Hantington. 

2. D.Lerner.  
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اجتماعی -گیری افراد در پایگاه اقتصادیهایِ متمایز منتج از جایوارهت عادتبوردیو معتقد اس
-با نقد دیدگاه ( وی27، 1383.)ممتاز گرددها محسوب میگیری و عملکردمتفاوت، عامل اصلی در تصمیم

و در کند. اگرایانه، کردار یا کنش انسان را با ترکیبی از عوامل سطوح خرد و کالن تبیین میهای تقلیل
هرکس بر حسب میزان سرمایه کلی و  ، اینکههای تعامالتی اشاره داردهسطح کالن به ساختار یا حوز

های فکری و اعتماد اجتماعی در آن پایگاهی پیدا تحصیالت، مهارت مانندهای فرهنگی و اجتماعی سرمایه
پایگاه مشابه و تعامالت  واجد افراد؛ گیردکلی قرار می لحاظ سرمایه کنار افراد مشابه ازکند و در می

  .(69 ،1383 ،واره و الگوی کنشی نسبتاً همسو و هماهنگی برخوردارند)عبداللهیاز عادت ،مشترک
-ی مانند تحصیالت باال، منشأ شهریهای حیات سیاسی به عواملدر تبیین میزان  افراد در حوزه 1دوز

های داوطلبانه، فقدان فشار، سابقه باالی جمندر اننطقه، عضویت در اتحادیه کارگری، داشتن، وسعت م
توان بیان می 2پیرامون دوز و میلبراث -بودن( اشاره کرده است. براساس نظریه کانون)بومی اقامت در محل

شود تا افراد در کانون قرار گرفته و دسترسی بیشتر و باالتری به مراکز داشت که این عوامل سبب می
 (92، 1382 ،ا کنند)توسلیحیات اجتماعی و سیاسی پید

 

 الگوی نظری پژوهش -3
اجتماعی هم به صورت مستقیم و هم  -دهد که متغیر پایگاه اقتصادیالگوی نظری پژوهش نشان می

ولیت اجتماعی و همبستگی اجتماعی بر مشارکت اجتماعی ؤاز طریق متغیرهای اثربخشی اجتماعی، مس
های لرنر، دوز، لیپست، استرلین، زیمل، مارکس، نظریهی بر گذارد. روابط موجود در این مدل مبتنتأثیر می

 دیل و ریدلی، لوین، ویلنسکی و نظریهوربای و نای، هانتیگتون و نلسون، هولندر، دورکیم، اینگلهارت، مک
 اجتماعی شکل گرفته است. -های اقتصادیموقعیت

 
 

                                                 
1. Dows.  

2. Milbrath. 
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 هافرضیه -4
 های تحقیق عبارتنداز؛ش، فرضیهبراساس تحلیل و بررسی پیشینه و چارچوب نظری پژوه

 های شغلی مختلف، متفاوت است.رسد میزان مشارکت اجتماعی در گروهبه نظر می -1فرضیه

 رسد میزان مشارکت اجتماعی در سطوح تحصیالت مختلف، متفاوت است.به نظر می -2فرضیه

 یابد.رسد با افزایش درآمد، میزان مشارکت اجتماعی افزایش میبه نظر می -3فرضیه

 یابد.اجتماعی، میزان مشارکت اجتماعی افزایش می-رسد با افزایش پایگاه اقتصادیبه نظر می -4فرضیه

 روش تحقیق -5
هایی از طیف لیکرت برای گردآوری و ابزار پرسشنامه با سنجه 1در این پژوهش از روش پیمایش

ساله(  30تا  20مه جوانان)همه افراد ه 1393جامعه آماری این پژوهش در سال استفاده شده است.   ها  داده
به نفر تعین شده است که  385است. جمعیت نمونه از طریق فرمول کوکران  56782شهر بابل به تعداد 

متناسب به صورت  2ایگیری طبقهگیری از طریق نمونهها و کاهش خطای نمونهمنظور افزایش دقت نمونه
و برای تعیین   5و روایی صوری 4از روایی محتوایی 3اعتبارگیری اند. برای اندازهتصادفی انتخاب شده

                                                 
1.Survey. 

2. Stratified sampling. 

3. Validity. 

4.Content Validity. 

5. Face Validity 



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

                                                      95                                  ... اجتماعی بر مشارکت اجتماعی -اقتصادی بررسی تأثیر پایگاه 

 

از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که میانگین ضریب پایایی ابعادچهارگانه مشارکت  1پایایی
 محاسبه شده است. 79/0هنجاری برابر با و ضریب پایایی متغیر بی 85/0اجتماعی برابر با 

 های پژوهشیافته -6

 های شغلی مختلف، متفاوت است.رسد میزان مشارکت اجتماعی در گروهمیبه نظر  -1فرضیه

برای تجزیه و تحلیل رابطه میان وضعیت شغلی به عنوان یک متغیر اسمی چندوجهی و مشارکت 
ای بیش از دو ای از آزمون واریانس یکطرفه به عنوان آزمون مقایسهاجتماعی به عنوان یک متغیر فاصله

 ه شده است. گروه مستقل استفاد
  یشغلهای (: آنالیز واریانس مقایسه میزان مشارکت اجتماعی بین گروه1)جدول 

مشارکت اجتماعی براساس وضعیت 

 شغلی

مجموع 

 مجذورات

dfمجموع  درجه آزادی

 میانگین

F داریسطح معنی 

 هابین گروه

 هادرون گروه

 جمع کل

75/2198 

07/41865 

83/44063 

10 

377 

384 

1/314 

04/111 

829/2 007/0 

 
، نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه، آزمون تفاوت میزان مشارکت 1جدول شماره 

دهد. مقدار آماره آزمون محاسبه نشان می 99/0اجتماعی به تفکیک وضعیت شغلی را با سطح اطمینان 
های مختلف وضعیت دهد که مشارکت اجتماعی افراد درنشان می 007/0( با سطح معناداری 829/2شده)

در راستای تأیید این فرضیه پژوهش به همراه طرح رابطه  شغلی با یکدیگر تفاوت معناداری دارد.
توان نتیجه گرفت که:وضعیت شغلی بر میزان مشارکت اجتماعی آگزیوماتیک موقت میان این دو متغیر، می

 مؤثر است.
 در سطوح تحصیالت مختلف، متفاوت است. رسد میزان مشارکت اجتماعیبه نظر می -2فرضیه       

برای تجزیه و تحلیل رابطه میان سطح تحصیالت به عنوان یک متغیر اسمی چندوجهی و مشارکت 
ای بیش از دو ای از آزمون واریانس یکطرفه به عنوان آزمون مقایسهاجتماعی به عنوان یک متغیر فاصله

 گروه مستقل استفاده شده است. 
 
 
 

                                                 
1. Reliability 
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 نالیز واریانس مقایسه میزان مشارکت اجتماعی براساس سطح تحصیالت(:  آ2)جدول 

مشارکت اجتماعی براساس سطح 

 تحصیالت

مجموع 

 مجذورات

dfمجموع  درجه آزادی

 میانگین

F داریسطح معنی 

 هابین گروه

 هادرون گروه

 جمع کل

41/2219 

42/41844 

834/44063 

9 

375 

384 

60/246 

585/111 

21/2 021/0 

 
نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه، آزمون تفاوت میزان مشارکت  2ماره جدول ش

دهد. مقدار آماره آزمون نشان می 95/0اجتماعی به تفکیک سطوح مختلف تحصیالت را با سطح اطمینان 
دهد که مشارکت اجتماعی افراد در سطوح مختلف نشان می 021/0( با سطح معناداری 21/2محاسبه شده)

در راستای تأیید این فرضیه پژوهش به همراه طرح رابطه  یالتی با یکدیگر تفاوت معناداری دارد.تحص
توان نتیجه گرفت که:سطح تحصیالت بر میزان مشارکت آگزیوماتیک موقت میان این دو متغیر، می

 اجتماعی مؤثر است.
 یابد.یش میرسد با افزایش درآمد، میزان مشارکت اجتماعی افزابه نظر می -3فرضیه

با توجه به کمی بودن متغیرهای درآمد و مشارکت اجتماعی از ضریب همبستگی پیرسون برای 
 بررسی رابطه میان این دو متغیر استفاده خواهد شد. 

 میان سن و مشارکت اجتماعی یهمبستگ (: آزمون ضریب3)جدول 
 دارینیسطح مع sig ضریب همبستگی تعداد رابطه میان متغیر مستقل و وابسته

 003/0 151/0 385 ی درآمد و مشارکت اجتماعیآزمون رابطه

 
نشان دهنده تحلیل دو متغیره همبستگی میان درآمد و مشارکت اجتماعی است.  3جدول شماره 

 151/0ها و نتایج این جدول، ضریب همبستگی میان درآمد و مشارکت اجتماعی برابر با براساس داده
ضعیف و مستقیمی است. به این معنا که با افزایش)یا کاهش( درآمد، میزان  ایاست که بیانگر رابطه

و کوچکتر بودن از  003/0داری یابد. با توجه به سطح معنیمشارکت اجتماعی افزایش)یا کاهش( می
% میزان درآمد 99شود. به عبارتی دیگر به احتمال ، فرض صفر رد و فرضیه پژوهش تأیید می05/0

بر مشارکت اجتماعی آنها مؤثر است. در راستای تأیید این فرضیه و طرح رابطه شهروندان بابل 
به هر میزان درآمد افزایش یابد، میزان ه توان نتیجه گرفت کآگزیوماتیک موقت میان این دو متغیر، می

 یابد.مشارکت اجتماعی افزایش می
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-ن مشارکت اجتماعی افزایش میاجتماعی، میزا-رسد با افزایش پایگاه اقتصادیبه نظر می -4فرضیه

 یابد.
اجتماعی و مشارکت اجتماعی از ضریب همبستگی -با توجه به کمی بودن متغیرهای پایگاه اقتصادی

 پیرسون برای بررسی رابطه میان این دو متغیر استفاده خواهد شد. 
 

 یاجتماع مشارکت و یاجتماع-یاقتصاد گاهیپا انیم یهمبستگ (: آزمون ضریب4)جدول

 sig داریسطح معنی ضریب همبستگی تعداد طه میان متغیر مستقل و وابستهراب

 000/0 205/0 385 اجتماعی و مشارکت اجتماعی-ی پایگاه اقتصادیآزمون رابطه

 
اجتماعی و مشارکت -نشان دهنده تحلیل دو متغیره همبستگی میان پایگاه اقتصادی 4جدول شماره 

اجتماعی و -ایج این جدول ضریب همبستگی میان پایگاه اقتصادیها و نتاجتماعی است. براساس داده
ای متوسط و مستقیمی است. به این معنا که با است که بیانگر رابطه 205/0مشارکت اجتماعی برابر با 

یابد. با توجه اجتماعی، میزان مشارکت اجتماعی افزایش)یا کاهش( می-افزایش)یا کاهش( پایگاه اقتصادی
شود. به ، فرض صفر رد و فرضیه پژوهش تأیید می05/0و کوچکتر بودن از  00/0ری دابه سطح معنی

اجتماعی شهروندان بابل بر مشارکت اجتماعی آنها -% میزان پایگاه اقتصادی99عبارتی دیگر به احتمال 
نتیجه توان مؤثر است. در راستای تأیید این فرضیه و طرح رابطه آگزیوماتیک موقت میان این دو متغیر، می

 یابد.اجتماعی افزایش یابد، مشارکت اجتماعی افزایش می-به هر میزان پایگاه اقتصادی گرفت که

 گیرینتیجه -7

اجتماعی بر -ها نشان داده است که وضعیت شغلی، تحصیالت، درآمد و پایگاه اقتصادییافته
کت اجتماعی براساس ها بیانگر آن است که میزان مشارگذارد. این یافتهمشارکت اجتماعی تأثیر می

اجتماعی متفاوت است. نتایج نشان از -وضعیت شغلی، سطح تحصیالت، میزان درآمد و پایگاه اقتصادی
رابطه معنادار و مستقیم میان درآمد و مشارکت اجتماعی دارد. بر این اساس با افزایش)یا کاهش( درآمد، 

و مشارکت اجتماعی  اجتماعی-اه اقتصادییابد. میان پایگمیزان مشارکت اجتماعی افزایش)یا کاهش( می
زان مشارکت اجتماعی اجتماعی بر می-نیز رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد؛ یعنی پایگاه اقتصادی

اجتماعی، میزان مشارکت اجتماعی -بر این اساس با افزایش)یا کاهش( پایگاه اقتصادیاثرگذار است. 
 یابد. افزایش)یا کاهش( می
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اجتماعی با مشارکت اجتماعی -ان متغیرهای شغل، تحصیالت، درآمد و پایگاه اقتصادیتأیید رابطه می
، 1383 ،چلبی و امیرکافی ؛1388 ،فردصداقتی ؛1391 ،های پیشین)مانند مجیدیمنطبق با نتایج پژوهش

( 1975؛ رُس و همکاران، 1991 ،ون اسنیپنبرگ و اسچیپرز ؛1999 ،چن و زانگ ؛1381 ؛محسنی تبریزی
نظری لرنر، دوز، لیپست، استرلین، زیمل، مارکس، ت. همچنین این نتایج نشان از تأیید رویکردهای اس

 دیل و ریدلی، لوین، ویلنسکی و نظریهوربای و نای، هانتیگتون و نلسون، هولندر، دورکیم، اینگلهارت، مک
اجتماعی بر -پایگاه اقتصادی ها و متغیرهای مرتبط بااجتماعی مبنی بر تأثیر شاخص-های اقتصادیموقعیت

 مشارکت اجتماعی است.
دهد که افزایش اجتماعی و مشارکت اجتماعی نشان می-تأیید رابطه میان متغیرهای پایگاه اتصادی

گردد. تحلیل رابطه میان تحصیالت و مشارکت تعلق افراد به اجتماع موجب افزایش مشارکت اجتماعی می
ش سطح سواد و تحصیالت، آگاهی افراد برای نتایج مثبت نقش فعاالنه دهد که با افزایاجتماعی نشان می

النه ؤویابد. با افزایش تحصیالت و آگاهی، شناخت افراد از وظائف مسآنها در عرصه اجتماعی افزایش می
های کنند تا با مشارکتیابد. لذا با درک هزینه عدم مشارکت سعی میآنها در عرصه اجتماع گسترش می

تانه و مدنی خود بر آینده جامعه و نهایتاً آینده خود اثر بگذارند. عامل تحصیالت با تقویت تخیل و دوسنوع
بخش، موجب ترسیم ارتباط قوی و تنگاتنگ میان آینده جامعه و آینده فرد و نهایتاً افزایش ذهنیت آگاهی

-تماعی، زمینه را برای گردد. متغیر شغل با تقویت همبستگی و تعلق اجمشارکت در عرصه اجتماعی می

های مرتبط با دهد فعالیت در شغلنماید. نتایج این پژوهش نشان میهای فعاالنه فراهم میمشارکت
فرهنگی  -گردد. وجود ساختار اجتماعیهای فعال میها و نهادهای جدید، موجب تقویت مشارکتسازمان

کرده، موجب تقویت ذهنیت آگاهی بخش های نوپدید به همراه حضور همکاران تحصیلحاکم بر سازمان
پایه و سنتی مانند کشاورزی، های دوندارند که شغلها بیان میشود. یافتهبرای حضور فعال در جامعه می

باغداری و خدماتی از مشارکت اجتماعی کمتری برخوردارند. آنها به دلیل احساس عدم اثربخشی و 
های گسترده مدنی نیستند. نتایج این والنه، قادر به فعالیتؤمسهای اجتماعی های الزم مرتبط با کنشآگاهی

اجتماعی باالتر، به دلیل تعلق و همبستگی به اجتماع،  -بخش مؤید آن است که افراد در پایگاه اقتصادی
احساس اثربخشی و قدرت اثرگذاری، تخیل ارتباط میان آینده جامعه با آینده آنها و آگاهی از قواعد و 

ورزند. براین اساس، پایگاه ماعی بیشتری مبادرت میجتش اجتماعی، به رفتارهای مسئوالنه االگوهای کن
اجتماعی همراه با افزایش سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی و از طریق متغیرهای قدرت -اقتصادی

 گذارد. اثربخشی، همبستگی اجتماعی و مسئولیت اجتماعی بر مشارکت اجتماعی اثر می
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