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و تعيين  هاي هاي مشاركت جوانان در فعاليت شاخصشناسايي

و سياسي  اجتماعي، فرهنگي

 ∗∗دكتر علي خاكساري،∗ دكتر محمود جمعه پور

و گامي اساسي به سـمت دمكراسـي، در جامعـه مشاركت در فرايند توسعه به: چكيده ي عنوان يك حق شهروندي

و دستيا مدرن، يك ضرورت به شمار مي و كـار بي به آن مستلزم شناختن دقيق شرايط، زمينه رود و سـاز ها، عوامل

و سياسي است  ي كننـده هاي تبيين اين تحقيق با هدف شناسايي شاخص. آن در شرايط مختلف اجتماعي، فرهنگي

و سياسي به سفارش سازمان ملي جوانان، در سطح ملـي مشاركت جوانان در زمينه هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي

وي صـاحب نامه آوري اطالعات، دو نوع پرسش براي جمع. اي در هفت استان اجرا شده است صورت نمونهبهو  نظـران

و در نهايت  و نامه در بـين صـاحب پرسش30جوانان طراحي و پرسـش 2700نظـران نامـه در بـين جوانـان توزيـع
به. تكميل شد  سط بر اساس اطالعات و كيفيت كنوني مـشاركت جوانـان، دست آمده تالش شده است تا وضعيت، ح

و شاخص و شرايط مشاركت نتـايج تحقيـق، توصـيف وضـع.ي آن مورد بررسي قرار گيـرد كننده هاي تبيين عوامل

و شرايط شكل موجود مشاركت جوانان، تبيين زمينه  و تبيـين گيـري مـشاركت، معرفـي شـاخص ها هـاي توصـيف

مي. مشاركت جوانان در شرايط كنوني جامعه است  هاي فـردي ماننـد سـن، دهد كه بين ويژگي نتايج تحقيق نشان

و اقتصادي، شرايط محيط زندگي، نگرش  و وضعيت اشتغال جوانان، پايگاه اجتماعي و انگيزه سطح تحصيالت هـا، ها

و سازمان  و ميزان دسترسي به امكانات ارتباطي با مشاركت رابطـه وجود نهاد .ي معنـاداري وجـود دارد هاي جمعي
و شاخص بنابر اين مي .هاي معرف عوامل مذكور براي تبيين مشاركت استفاده كرد توان از متغيرها

و فرهنگي، شاخص:ها كليد واژه  هاي مشاركت مشاركت جوانان، مشاركت سياسي، مشاركت اجتماعي

 مقدمـه
گس هاي مختلف اجتماعي موضوع مشاركت در زمينه و سياسي امروز در سطحي  ترده، فرهنگي

ي عملي دستيابيي انساني پايدار، مشاركت نسخه از منظر توسعه. مورد توجه قرار گرفته است
و برنامه در اين زمينه.ي انساني است به توسعه ريزي مشاركتي فرايندي است كه هدف اصلي

 
com.yahoo@mjomehpourريزي اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبايي دانشيار برنامه∗
 ريزي اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبايي دانشيار برنامه∗∗
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و بنيادين آن قدرت بخشيدن به دامنه انتخاب مردم از طريق حضور فعال، اختياري، ارادي
و طراحي جامعهخود ي مطلوب است، تا در اين فرايند بتوانند از طريق انگيخته آنان در ترسيم

و تقويت تصميم و تصميم گيري توانمندسازي خويش و پايداري سازي ها هاي جمعي همبستگي
و اكولوژيكي را نهادينه كنند آن افزايش ظرفيت. اجتماعي، سياسي و به تبع هاي اجتماعي

و توسعه دي موتور محركهكاهش انزواي فر ميي رشد ،1كلواسبو(رودي اجتماعي به شمار
يك).9: 1995 و كاربرد آسان آن زيربناي و آگاهي باال رفتن سرعت انتقال اطالعات، دانش
و بسياري از كشورها در قالب برنامه جامعه ي مشاركت حقوق شهروندي هاي توسعهي باز است

. اند را تقويت كرده
بهد ي انساني اصلي عنوان سرمايهر چنين فرايندي جوانان در يك جمعيت با ساختار جوان،

و سرمايه و آينده2ي حياتي آينده جامعه و والـيس( پيوند حال از جايگـاه).25: 3،1992جونس
به. اي برخوردارند ويژه كه بتوان طوري هدف از مشاركت جوانان تغيير مثبت اجتماعي آنان است،

و. هاي اجتماعي را براي پيشرفت آنان فراهم كرد فرصت بـا توجـه بـه ابعـاد مختلـف مـشاركت
و ابعاد مشاركت جوانان از ديدگاه ريزي، ضرورت دارد زمينه برنامه هـاي مختلـف مـورد توجـه ها

كننده مـشاركت جوانـان هاي تبييني شاخص اين مقاله برگرفته از تحقيقي در زمينه. قرار گيرد 
و در آن عوامـل، 1384است كه در   نويسندگان به سفارش سازمان ملـي جوانـان انجـام دادنـد

و شاخص مؤلفه و مطالعـه ها هاي مشاركت جوانان بر مبناي نتايج حاصـل از تحقيـق پيمايـشي
.ميداني در سطح ملي مورد بررسي قرار گرفت

 طرح مسئله
ميمشاركت، فرايند دخالت جمعي آگاهانه در تعيين سرنوشت جامعه مشاركت. شود تلقي

و تمامي فعاليت مي عاملي مبتني بر شهروندي است تا هايي را در بر گيرد كه در سطوح محلي
مي ملي بر تصميم و تخصيص منابع تأثير سازي در مفهوم.)2: 4،1992اسكاپ(دنگذار گيري

ف مجدد توسعه در پارادايم جديد، براي كاهش پيامدهاي آسيب و شناختي توسعه، سه رايند مهم
و اي مورد توجه قرار گرفته است كه شامل سرمايه شالوده ي اجتماعي، دموكراسي مشاركتي

در هر سه مفهوم ياد شده، مشاركت جوهره اصلي را ). 274: 1382زاهدي(توانمند سازي است
هاي اجتماعيي معكوسي بين آسيب بسياري از صاحبنظران معتقدند كه رابطه. دهد تشكيل مي

و انسجام چنانكه دوركيم برخورد با پديده. مشاركت اجتماعي وجود داردو  ي فردگرايي

1. Cloesboo    2. Vital capital 
3. G.Jones & C. Wallece   4. Escap  
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و تعيين 15  ... هاي هاي مشاركت جوانان در فعاليت شاخصشناسايي

هاي اجتماعي در جامعه هستند مستلزم فراهم ساختن ساز رشد آسيب مكانيكي را كه زمينه
مي زمينه و توسعه انسجام ارگانيكي و اين نزديك به همان چيزي است هاي مشاركت افراد داند

و فوكوي و كاهش سرمايهكه بنتهام و ديگران به افزايش توسلي(اندي اجتماعي تعبير كرده اما
1382:11.(

و جسمي آحاد جامعه در تعيين سرنوشت, اگر مشاركت را درگير ساختن ذهني فكري
و  و متغيرهاي مؤثر بر آن و تغيير مطلوب آن بدانيم، در اين صورت شناسايي عوامل خويش

و اندازهو شاخصدست آوردن معيارها به گيري كند از اهميت هايي كه بتواند آن را توصيف
و متغيرهاي مؤثر بر مشاركت).16: 1379علوي تبار،(اي برخوردار است ويژه آگاهي از عوامل
مي گروه و داراي آرمان هاي خاص، از جمله جوانان كه قشر عظيمي از جامعه را تشكيل ها دهند

مياي هست هاي ويژهو خواسته و هدايت اين پديده تواند در يافتن شاخص ند، ي هاي مشاركت
گروه).16: 1378پور، جمعه(اي مطلوب نقش مؤثري ايفا كند اجتماعي به طرف ايجاد جامعه

 درصد40اند، حدود سال در نظر گرفته شده29تا15جوانان كه در اين تحقيق افراد سنين 
 سال17ميانگين سني جمعيت كشور كه حدود.ندا جمعيت كشور را به خود اختصاص داده

).1381سازمان ملي جوانان،(ي جوان بودن جمعيت است دهنده برآورد شده است نشان
و سياسـي افـراد، در ايـن و متغيرهاي مختلف مؤثر بر مشاركت اجتماعي  با توجه به عوامل

و با در نظـر گـ و رفتن زمينـه تحقيق سعي شده است بر اساس يك پژوهش ميداني هـا، عوامـل

و محيطي، شاخص  و تبيين متغيرهاي مختلف اجتماعي، سياسي هاي مشاركت جوانان شناسايي

و برنامـه  ي جامعـه ريـزي مـشاركتي بـراي اداره شود تا بتوان از نتايج آن در گسترش مشاركت

.استفاده كرد

 مباني نظري
و ديدگاه در. لفي در مورد آن ابراز شده استهاي مخت مشاركت از موضوعاتي است كه نظرات

هاي اخير چهارچوب نظري شهروندي براي تبيين مشاركت در انتقال دمكراسي جايگاه سال
 شهروندي حقي است كه نقش فردي اعضاي.)2: 12002اس،. آمي(خاصي پيدا كرده است 

را انسان، مسئولي2شدن كند، حقي كه با اجتماعي جامعه در كار مشترك را منعكس مي ت او
و حدود قانوني براي دستيابي به آن شده است و منجر به تعيين حد ،3مك دونالد(افزايش داده

و كمونالبه).6: 2000 طور كلي شهروندي متأثر از دو نظريه است كه در قالب نگرش ليبرال
 

1. Amy, s    2. Socialization 
3. Macdonald  
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مي جاي مي و هر دو ديدگاه بر مشاركت تأكيد نگرش ليبرال مبتني بر تمركز. ورزند گيرد
مي انديشه شهروندي ليبرال عقيده. شهروندي بر حقوق فرد در اجتماع است كند اي را تقويت

و داراي حق دسترسي برابر به حقوق مدني و- كه مردم را بخشي از هويت سياسي  سياسي
از داند؛ حقوق اين اجتماعي مي و مشاركت يكي و عقالنيت آنهاست  افراد متأثر از انديشه، تفكر
پذيري افراد در بطن نظريه كمونال در مورد شهروندي بر مسئوليت. دي استحقوق شهرون

دري احساس مسئوليت در اين نظريه، مشاركت افراد نتيجه. كند جامعه تأكيد مي پذيري آنها
و خواسته طور كلي نظراتبه).8: 2000اس،. آمي(هاي مورد تقاضاي آنهاست قبال جامعه

و سياسي دسته شناختي، جامعه به سه رويكرد روانتوان مربوط به مشاركت را مي بندي شناختي
. كرد

بندي كلي به دو دسته شناسي اجتماعي، عوامل مشاركت در يك طبقه از ديدگاه روان
و عواملي كه به سازمان يا جامعه شوند؛ عواملي كه به ويژگي تقسيم مي اي هاي فردي مربوطند

ساختن نيازها، اين عوامل فرد را براي برآورده. شوندميكه فرد عضوي از آن است مربوط
و اجتماعي، به و اجراي تعامل دست آوردن موقعيت رسيدن به اهداف شخصي هاي هاي اجتماعي

و تحريك مي دو تفاوت ميان افراد از نظر مشاركت. كنند اجتماعي، آماده پذيري نيز بر اساس
مي دسته نظريه و در آنها بر نظام باورها،ه شود؛ نظريهي كلي تبيين ايي كه منشأ وبري دارند

و انديشه گرايش مي ها ها، كنش برخاسته از وجوه مطابق فرض اصلي اين نظريه. شود ها تأكيد
و تحت تأثير عناصر گوناگون آن است اين. لذا پنداشت كنشگر در رفتار او مؤثر است. فرهنگي

به نظريه و بيشت ها كه غالباً اند، شناسي اجتماعي مطرح شدهي روانر در حوزهصورت تجربي
بهبي. اند ترين متغير مورد توجه قرار داده عنوان مهم را به1قدرتي متغير بي طور مشخص قدرتي

و ماكس وبر به ي مدرني اصلي جامعه عنوان خصيصه در آراي كارل ماركس، گئورگ زيمل
 به متغيرهايي است كه در مقام متغير در اين ديدگاه بيشتر. مورد توجه قرار گرفته است

مي كننده مستقل، تبيين ).18: 1379علوي تبار،(دهند هاي خوبي در اختيار پژوهشگر قرار
و ها بر جنبه دسته دوم نظريه و رفتار را بيش از آن كه حاصل باورها ي رفتاري تأكيد دارند

مي گرايش و زيان تصور  برخالف وبر، دوركيم خصوصيات كنش.كنند ها بدانند، نتيجه تفاوت
از كند، بلكه آن را واقعيت اجتماعي را در حاالت ذهني اشخاص جستجو نمي هاي خارجي بيرون

مي. داند اشخاص مي مي فرض اصلي ديدگاه اين است كه رفتار زماني شكل و گيرد، تثبيت شود
مي نهايتاً جنبه به همين دليل.ا فزوني گيرده يابد كه منافع حاصل از آن بر هزينهي نهادي

آن يابد كه منافع عيني آن بيش از تصور ذهني فرد از هزينه مشاركت هنگامي گسترش مي هاي
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و تعيين 17  ... هاي هاي مشاركت جوانان در فعاليت شاخصشناسايي

شناسي اجتماعي عواملي كه باعث گرايش يا عدم گرايش از ديدگاه روان). محسني تبريزي(باشد
و جوانان به مشاركت در برنامه مي نوجوانان د هاي مربوط به خود ر چهار موضوع مرتبط شود،

و ارزش شدن، رشد اخالق، نيازها، انگيزه شوند، رشد اجتماعي، فرآيند اجتماعي خالصه مي .ها ها
و شناسي، مشاركت مفهومي است كه مخصوصاً در جامعه در جامعه شناسي كاركردي

ا).75: 1382توسلي،(هاي موجود در آن مورد استفاده قرار گرفته است گرايش ترينز مهميكي
كنش اجتماعي از ديدگاه پارسونز نيز رفتار انساني. ها در اين زمينه، كنش اجتماعي است نظريه

و راهنماي، معنايي است كه كنشگر در دنياي خارج كشف مي و انگيزه را است كند، توجهش
مي جلب مي و به آن پاسخ به).56: 1376گي روشه،(دهد كند اني عنوان يك رفتار انس مشاركت

كننده، براي رفتار خود معناي شود، چرا كه افراد مشاركت از رفتارهاي صرفاً بازتابي متمايز مي
و براساس اين معناي ذهني، كنش پديد مي ). 165: 1373ريترز،(آيد ذهني مشخصي دارند

و مهم و فيش باين مشهورترين رف. است1ترين نظريه در اين زمينه متعلق به آيزن تار از نظر آنها
و درك است كه ما به قصد شخص در رفتار توجه كنيم بيشتر در حالتي قابل پيش رفيع(بيني

آن).72: 1378پور،  اصطالح كنش موجه به اين معني است كه در اكثر رفتارها، مردم به نتايج
و براي حصول پاره فكر مي و پرهيز از برخي ديگر دست به انتخاب منطقي كنند اي نتايج

مي).10: 1373محسني،(زنند مي و بنابراين توان در توضيح مشاركت يك كنش اجتماعي است
.هاي كنش اجتماعي بهره گرفتو تبيين آن از نظريه

ي هاي اخير شاهد ورود آن به عرصه هاي ديگري است كه در سالي اجتماعي از واژه سرمايه
و وجود اين سرمايه را غالباً نرخ. شناسي هستيم مباحث جامعه مشاركت افراد در زندگي جمعي

ي اجتماعي با كمي تأمل در تعاريف مربوط به سرمايه. كنند اعتماد در بين آنها تعيين مي
،4، هنجارهاي اجتماعي3، اعتماد2ها، بده بستان بين افراد توان به مفاهيم مشاركت در شبكه مي

).5: 7،1970اگارسي( اشاره كرد6و كنشگرايي5استفاده از منابع مشترك
ي مشاركت در زمينه. هاي مهم مشاركت اجتماعي است مشاركت سياسي، يكي از جنبه

مي سياسي ديدگاه و هاي مختلفي وجود دارد كه از بين آنها توان به نظرات رابرت دال، ميلبراث
و ديگران اشاره كرد ركت رويكردهاي مختلف در تبيين مشا. گوئل، راش، هانتينگتون، ليپيست

و ديگر عوامل را مورد توجه قرار  سياسي عوامل مختلف فردي، رواني، اجتماعي، اقتصادي
مي داده و احتمال افزايش مشاركت سياسي افراد را با عواملي مانند پاداش مرتبط دال،(دانند اند

 
1. Ajzen and Fishbien   2. Reciprocity 
3. Trust     4. Social norms 
5. Commons    6. Proactively 
7. Garcia,M.S  
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به) 2001(پژوهشگر سوئدي اوالف پيترسون ). 141: 1364 عنوان مشاركت سياسي را
ميهايي تالش« مي» گيرد كه براي تأثيرگذاري بر جامعه صورت فراتر از اين تعريف،. كند تعريف

و ابراز هويت«از مشاركت جوانان به عنوان) 2000(الس سيوراال  مي» فرايند كشف .كند ياد
به مطالعات گسترده در كشورهاي مختلف نشان داده اند كه مشاركت سياسي از گروهي

و طبقاتي.تگروه ديگر متغير اس اين تغييرات به نحو روشني در بين پايگاه اقتصادي، اجتماعي
را مختلف، سطح تحصيالت، مشاغل، جنسيت، قوميت و محل سكونت اختالف معناداري ها

ازي بين طبقه اي مانند مارجر رابطه عده. نشان داده است و مشاركت را يكي ي اجتماعي
سي هاي جامعه ترين فرضيه محكم ميشناسي هاي تجربي فراواني تأييد دانند كه با داده اسي

و نوع خانوار).272: 1،1981مارگر(شود مي  آلموندو وربا بين گرايش به مشاركت سياسي
مي رابطه به).16: 1374كمالي،(دهدي روشني را نشان عنوان هانتينگتون نگرش نهادي را

و متغير عمده مطالعات مربوط ميموضوع اصلي تجلي سياسي و بين سطح به دگرگوني داند
و مشاركت رابطه مستقيمي مي از نظر ). 119: 1375هانتينگتون،(بيند نهادينگي جامعه

و منافع عمومي هابرماس هويت جمعي، به دست آوردن تصوري از مشاركت سياسي، عاليق
و فعاليت در آنهاس ها، سازمان وابسته به مشاركت در انجمن و گفتگو ت هاي اجتماعي

 يكي از مباحث بنياني مشاركت سياسي بحث توسعه است، لوسين.)102: 2،1979هيبرماس(
پاي در اين زمينه معتقد است كه توسعه سياسي عبارت است از تغيير وضع مردم از

به اطاعت ها، كننده در تعداد زياد، گسترش مشاركت توده شهروندان مشاركت كنندگان پر شمار
و حقوق جهانحساسيت بيشتر به اصل و پذيرش روزافزون قوانين بشيريه،(شمول برابري

و گوئل در تبيين مشاركت، چهار عامل انگيزه). 137: 1370 هاي سياسي، موقعيت ميلبراث
مي اجتماعي، ويژگي و محيط سياسي را مهم تشخيص و به اين عوامل هاي شخصي دهند

مي مهارت و تعهد را ).135: 1380راش،(افزايند ها
گرايانه سعي شده است هاي تقليل در اين پژوهش با توجه به هدف، به جاي تأكيد بر روش

به گرا، تركيبي از نظريه اي تلفيق براساس رويه عنوان چهارچوب نظري مورد استفاده هاي مختلف
هايي مانند كنش اجتماعي نظريه.ي ابعاد مختلف مشاركت باشد كننده قرار گيرد تا تبيين

و فيش باين(، كنش موجه)رسونزپا( و توسعه)آيزن ، مدل)لوسين پاي(ي سياسي، مشاركت
و رفتاري تبيين هاي روان، نظريه)راش(شدن سياسي اجتماعي ي نگرش، انگيزش كننده شناختي

و ديگران(و رفتار افراد .اند بيشتر مورد توجه قرار گرفته) آتكينسون

1. Marger    2. Habermas  
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و تعيين 19  ... هاي هاي مشاركت جوانان در فعاليت شاخصشناسايي

هاي مختلف اجتماعي، سياسي مشاركت جوانان در زمينهايه شناسايي شاخص:اهداف پژوهش
و متغيرهاي سازنده بهي اين شاخصو فرهنگي، تعيين عوامل گيري نوع، عنوان معيار اندازه ها

و شناخت ويژگي و كيفيت مشاركت و هدايت اين هاي مشاركت براي برنامه سطح ريزي
.ي اجتماعي، در جهت مطلوب پديده

 سؤاالت پژوهش
مي چه شاخص-  كنند؟ هايي مشاركت جوانان را تبيين
 هاي مختلف در تبيين مشاركت جوانان چه سهمي دارند؟ شاخص-
و سهم شاخص-  هاي مختلف در تبيين مشاركت وجود دارد؟ چه تفاوتي بين وزن

 شناسي پژوهش روش
ط تحليلي مبتني بر برقراري رواب–ي توصيفي روش پژوهش به شيوه: روش پژوهش-

و مشاركت به بدين منظور عوامل. عنوان متغير وابسته است منطقي ميان متغيرهاي مستقل
و سياسي به همراه ويژگي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، روان و مكاني شناختي هاي فردي

و شاخص به هاي عنوان متغيرهاي مستقل شناسايي عوامل تأثيرگذار بر مشاركت جوانان
مدل مفهومي پژوهش نيز بر اين پيش فرض استوار است. اند گرفتهمشاركت مورد سنجش قرار

و شاخص مي كه مشاركت جوانان با توجه به عوامل بنابراين وضع. شود هاي مختلفي تبيين
و ميزان مشاركت جوانان براساس مؤلفه موجود جامعه هايي هدف براي شناسايي سطح

:اند مختلف زير مورد سنجش قرار گرفته
سن، جنس، وضع سواد، ميزان: هاي فردي، كه براساس متغيرهاي مختلفي مانندگيويژ) الف

و . مورد سنجش قرار گرفته است... تحصيالت
و اقتصادي خانواده، كه بر اساس شاخص)ب و پايگاه اجتماعي هاي مختلفي همچون شغل

و  و نوع شغل والدين قر... ميزان درآمد والدين، ميزان تحصيالت . ار گرفته استمورد سنجش
و فعاليت گروهي جوانان كه با عنوان عامل متغيرهاي تعيين)ج كننده وضع موجود مشاركت

و فعاليت در گروه و متغيرهايي همچون عضويت ها، انسجام اجتماعي تعريف شده است
و سازمان تشكل و فعاليت ها، احزاب و زيست محيطي، شركت هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي

و آييندر برگزا و ري مراسم . اند گيري شده اندازه... هاي ملي، مذهبي
سازمان اجتماعي كه بر اساس متغيرهايي همچون نوع خانواده، وجود يا عدم وجود)د

و ميران اقبال آنها مورد سنجش قرار گرفته است هاي گروهي در زمينه تشكل . هاي مختلف
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يرهايي مانند ميزان دسترسي به وسايل سطح آگاهي اجتماعي جوانان كه بر اساس متغ)ه
و ميزان استفاده از امكانات مذكور مورد سنجش قرار  ارتباط جمعي، مطبوعات، كتاب، اينترنت

. گرفته است
و نگرش گروه هدف در مورد مشاركت بر اساس عواملي همچون)و متغيرهاي معرف انگيزش

و پذيرش مسئوليت، كمك به ديگران، كسب قدرت، ابراز وجو متغيرهايي كه معرف عوامل ...د
. فوق باشند مورد سنجش قرار گرفته است

و سنجش ميزان مشاركت جامعه بر براي بررسي وضع موجود و تبيين عوامل مؤثر ي هدف
و هر يك از متغيرها بر اساس آن، هر يك از عوامل مورد نظر بر اساس مجموعه اي از متغيرها

در اي از گويه مجموعه و گروه هدف مورد پرسش قرار گرفته دو سطح صاحبها و نتايج نظران اند
و متغيرها بررسي شده و تحليل روابط بين عوامل . اند كسب شده در دو سطح توصيفي

طبق.ي جوانان كشور استي آماري مورد نظر در اين تحقيق جامعه جامعه:ي آماري جامعه-
ميي تثبيت تغي تعاريف، جواني به مرحله شود كه عمدتاً يرات دوران نوجواني گفته

مي28تا18پردازان سنين بين نظريه و حتي باالتر را در نظر در ). 1364قائمي،(گيرند سالگي
به29تا15اين تحقيق افراد بين  . اند عنوان گروه جوانان تعريف شده سال

و روش نمونه- اي غير نسبي يري طبقهگ در اين پژوهش از روش نمونه:گيري حجم نمونه
به اين ترتيب كه ابتدا با در نظر داشتن متغيرهاي جغرافيايي، سهم. استفاده شده است

و فرهنگي، حدود  و روستايي، قومي با درصد از استان25جمعيتي، نسبت جمعيت شهري ها
.ي مطالعه انتخاب شده است عنوان محدوده سهم جمعيتي در همين حد به نسبت كل كشور، به

و گلستان بر اين اساس استان هاي تهران، خراسان، همدان، آذربايجان شرقي، خوزستان، سمنان
.اند عنوان نمونه انتخاب شده به

و حجم نمونه ي هر استان به نـسبت براي تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده شد
ميبه2688ه بر اين اساس حجم كل نمون. وزن جمعيت آنها انتخاب شده است به دست آيد كه

هاي نمونه، حجم افراد نمونـه با توجه به جمعيت متفاوت استان. مورد افزايش يافته است 2700
هـا فقـط در نقـاط نامـه پرسـش. براي هر استان بر اساس سهم جمعيتي آن مشخص شده است 

، 1050ران نامـه، تهـ پرسش 340آذربايجان شرقي: شهري هر استان به اين شرح تكميل شدند 
.نامه پرسش160و همدان 140، گلستان50، سمنان380، خوزستان580خراسان

و مصاحبه با صاحبچه براي گيري در اين پژوهش ابزار اندازه:گيري ابزار اندازه-  چه نظران
هاي ويژگي(با توجه به عوامل مختلف مؤثر بر مشاركت. نامه بوده است پرسشبراي عامه مردم
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و تعيين 21  ... هاي هاي مشاركت جوانان در فعاليت شاخصشناسايي

ر و و فردي  ابتدا براساس شرايط اجتماعي جامعه شاخص...) واني، خانواده، عوامل اجتماعي
و سپس با ارزيابي نظرات صاحب و متغيرهاي مناسب تعريف و سنجش ميداني متغيرها نظران

شد ها، اعتبار آنها اندازه شاخص . گيري
وي صاحب نامه هاي مورد استفاده شامل دو پرسش نامه پرسش  جوانان بود كه براي نظران

و اعتبار محتوايي، براي سنجش نظران ديدگاهي صاحب نامه سنجش پرسش هاي كارشناسان
و براي سنجش اعتبار گيري پرسش قابليت اعتماد ابزار اندازه نامه جوانان از آزمون آلفاي كرانباخ

و سنجش همبستگي دروني سئوال  شده است نامه استفاده هاي پرسش آن از نظر كارشناسان
هاي مذكور به شرح نامه آوري اطالعات مورد نياز از پرسش براي جمع). 169: 1382بازرگان،(

:ذيل استفاده شده است
نظران براي هاي صاحب نامه استفاده از ديدگاه هدف اين پرسش:نظراني صاحب نامه پرسش-1

ا30ي اصلي جوانان بود كه به روش دلفي توسط نامه تدوين پرسش نظران، از جملهز صاحب نفر
و تهران، استادان دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه هاي عالمه طباطبايي، تربيت مدرس

و جهاد كشاورزي تكميل شد و مديران سازمان جوانان، بهزيستي در اين. كارشناسان ارشد
و الگوي نظري تعريف شده براي تبيين مشاركت جوانان، پرسش نامه براساس مطالعات
از كننده اي از عوامل تبيينعهمجمو و و متغيرهاي معرف آن عوامل تدوين ي مشاركت

و اهميت هر عامل يا متغيرهاي سازنده صاحب بر نظران خواسته شده تا وزن ي هر عامل را
و متغيرهاي ذكر شده در و عالوه بر عوامل مبناي يك مقياس پيوستاري مشخص كنند

دي پرسش و تبيين مشاركت جوانان مهم نامه، عوامل يا متغيرهاي گري را كه براي تعريف
و درجه مي .ي اهميت پيشنهاد كنند دانند، با ذكر وزن
بر اين پرسش:ي جوانان نامه پرسش-2 كه سؤال كلي با گويه52نامه مشتمل هاي متعدد بود

و ارزيابي متغيرها، مؤلفه و مصاديق مشا براي سنجش وضع موجود مشاركت جوانان ركت ها
و براي تعريف شاخص هاي مشاركت جوانان مورد استفاده جوانان در سطح نمونه تكميل شد

.قرار گرفت

و تحليل داده- به نامه پرسش:ها روش تجزيه و بازبيني هاي تكميل شده پس از استخراج
شدSPSSافزار نرم و پايگاه اطالعاتي مربوط تشكيل و. انتقال يافتند، آنگاه برحسب نوع

و سپس به آزمون آوري شده، ابتدا بررسي هاي جمع مشخصات داده هاي توصيفي انجام گرفت
و. هاي تحقيق پرداختيم فرضيه بدين منظور روابط منطقي ميان دو گروه از متغيرهاي مستقل

و با تشكيل صورت رتبهبه) ميزان مشاركت(متغير وابسته  اي يا ترتيبي مورد سنجش قرار گرفت
و بهرهجداول تواف براي آزمون. ها آزمون شدند گيري از آمار ناپارامتري فرضيه قي دو طرفه
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و ها از روش فرضيه براي نوع» كندال«هاي آماري مختلفي همچون آزمون همبستگي اسپيرمن
دو«هاي اول، آزمون و همچنين از آزمون»كاي ي ميانگين كننده هاي محاسبه، براي نوع دوم

شد رتبه .ه استاي استفاده
شش در اين پرسش:نظراني صاحب نامه بررسي نتايج پرسش نامه شش گروه از متغيرها يا

و شاخص مي عاملي كه بر اساس متغيرها براي. اند شوند، گنجانده شده هاي مختلف تعريف
و همچنين متغيرهاي جزيي مندرج در پرسش هريك از عامل نامه، ها يا متغيرهاي كلي

شد10تا1ره پيوستاري از نم نظران خواسته شده بود براي از صاحب. در نظر گرفته
10تا1اي بين هاي پيشنهادي بر اساس درجه اهميتي كه براي آنها قايل هستند نمره شاخص

و شاخص همچنين در پايان هر يك از عامل. اعالم كنند از كننده هاي تبيين ها ي آن،
 ديگري را كه بايد به فهرست اضافه شود ذكر هاي نظران درخواست شده بود شاخص صاحب

و نمره در اينجا از شش عامل يا گروه.ي مورد نظر براي شاخص پيشنهادي را نيز بنويسند كنند
به نامه صاحب متغيرهايي كه در پرسش و شاخص نظران ي كننده هاي اصلي تبيين عنوان عوامل

ميمشاركت جوانان گنجانده شده بود، براي رعايت اختصا : شودر به چهار عامل اشاره
را بسياري از نظرات مربوط به مشاركت ويژگي:جو هاي فردي مشاركت ويژگي-1 هاي فردي

مي يكي از مولفه هر چند).25: 1379علوي تبار،(آورند هاي اصلي مشاركت به شمار
مي ويژگي و محيط مشاركت مت هاي فردي بسته به نوع مشاركت و وزن فاوتي تواند اهميت

. پردازان اين حوزه است داشته باشد، تأثير آنها بر مشاركت تقريباً مورد تأكيد اغلب نظريه
و اقتصادي افراد، مانند جنسيت، سن، تحصيل و وضعيت اجتماعي براساس اين نظرات موقعيت

چنانكه مايكل راش. هاي سياسي استي ميزان مشاركت آنان در فعاليت كنندهو درآمد، تعيين
 براي تعامل هاي قبلي، ميلبراث معتقدند متغيرهاي مؤثر بر مشاركت سياسي نيازمند زمينهو 

بهو زمينه) 128: 1،1997ميلبرات(هستند، سرند ادراكي مشاركت«عنوان هاي قبلي را
مي» سياسي اي از متغيرهاي بر همين اساس مجموعه). 136: 1380 راش،(ندكن تعبير

و ميزان:ي شخصي مانندهاي ويژگي كننده مشخص سن، جنس، محل تولد، وضع سواد
. نامه آمده است هاي فردي در پرسش تحصيالت با عنوان عامل ويژگي

و اجتماعي مشاركت-2 پردازان مشاركت، پايگاه به اعتقاد بسياري از نظريه:جو پايگاه اقتصادي
و اجتماعي فرد مشاركت عد اقتصادي م مشاركت وي در جو نقش مهمي در مشاركت يا

در اين عامل با توجه به سن افراد مورد بررسي).75: 1382توسلي،(هاي مختلف دارد فعاليت
مي29-15كه گروه سني  و والدين خود سال را شامل و اغلب آنها تحت پوشش خانواده شود

 
1. Milberath 
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و تعيين 23  ... هاي هاي مشاركت جوانان در فعاليت شاخصشناسايي

و والدين تعريف شده است و اقتصادي براساس پايگاه خانواده بنابراين. هستند، پايگاه اجتماعي
و ميزان تحصيالت آنها به و ميزان درآمد والدين، نوع شغل عنوان متغيرهايي همچون شغل

و اقتصادي تعريف شده است شاخص . هاي تعيين پايگاه اجتماعي
ي وضع دهنده اي از متغيرهايي كه نشان مجموعه: عامل وضع موجود مشاركت جوانان-3

مخ موجود مشاركت جوانان در زمينه و ها، انجمن اند مانند عضويت در گروه تلف بودههاي ها
و نوع همكاري با اين گروه تشكل و تشكل هاي مختلف، ميزان فعاليت يا ها ها، همچنين شركت

و آيين به عدم شركت در مراسم و مذهبي ي كننده هاي تبيين عنوان شاخص هاي جمعي ملي
د و معرف متغير وابسته . اندر نظر گرفته شدهوضعيت موجود مشاركت جوانان

ميزان آگاهي فرد از مسائل مختلف اجتماعي،:جو ميزان آگاهي اجتماعي فرد مشاركت-4
و سياسي عامل مهمي در ميزان مشاركت يا عدم مشاركت او در فعاليت به فرهنگي هاي مختلف

تو ميزان آگاهي براساس متغيرهاي مختلف قابل اندازه. آيد شمار مي و با جه به گيري است
مي شاخص در اينجا متغيرهايي مانند ميزان دسترسي به وسايل ارتباط. شود هاي مختلفي بيان

و ميزان استفاده  و منابع اطالعاتي جديدي همچون اينترنت و وسايل ارتباطي جمعي، مطبوعات
.اند عنوان متغيرهاي معرف عامل آگاهي اجتماعي آورده شده از اين امكانات به

ها يافته
هاي تكميل شده نامه نتايج بررسي پرسش:هاي فردي بررسي نظرات در مورد عامل ويژگي-1

اند بر نقش دهد كه تقريباً تمامي افرادي كه مورد سؤال قرار گرفته توسط صاحبنظران نشان مي
به متغيرهاي معرف ويژگي و ميزان مشاركت تأكيد هاي فردي عنوان عوامل مؤثر در سطح

ت. اند كرده هاي هاي داده شده، متوسط وزني كه براي عامل ويژگي وجه به مجموعه پاسخبا
در دهنده بوده كه نشان45/6دست آمده فردي به ي اهميت بيش از حد متوسط اين عامل

 درصد به متغيرهاي5/71اند، حدود از مجموع افرادي كه مورد سؤال واقع شده. مشاركت است
به مربوط به ويژگي ).1(ي جدول شماره. اندت جداگانه وزن دادهصور هاي فردي

مطالعات. يكي از عوامل مهم اجتماعي اثرگذار در ميزان مشاركت، ميزان تحصيالت است
دهند كه هر چه ميزان تحصيالت افراد باالتر رود ميزان مشاركت سياسي آنها متعدد نشان مي

مي. يابد افزايش مي مي رابرت دال نشان رود ميزان دهد كه هرچه ميزان تحصيالت افراد باال
مي احساس اثر به بخشي سياسي آنان نيز افزايش و طور غيرمستقيم در مشاركت سياسي اثر يابد

همچنين ميزان تحصيالت در ميزان دسترسي افراد به اطالعات ). 133: 1380راش،(گذارد مي
و اين امر زمينه مساعدتري برا اثر مي ميگذارد . كندي مشاركت ايجاد
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1388 بهار، دوم، شماره دوم پژوهش اجتماعي، سالةفصلنام  24 

و اقتصادي متوسط وزن هر يك از ويژگي:1ي جدول شماره و متغيرهاي معرف پايگاه اجتماعي هاي فردي
)هاي پژوهش يافته: منبع(نظراني صاحب نامه مشاركت جو در پرسش

 رديف
 متغير

 هاي فردي ويژگي
 وزن متوسط

 شاخص
 متغير

و اقتصادي  پايگاه اجتماعي
طوزن متوس
 شاخص

75/5 شغل والدين6سن1
25/6 ميزان درآمد والدين5/3 جنس2
6 ميزان تحصيالت والدين75/4)روستا/شهر(محل تولد3
75/5جو وضعيت شغلي مشاركت75/7 وضع سواد4
6جو نوع شغل مشاركت5/8 ميزان تحصيالت5

5/7جو ميزان درآمد مشاركت

به-2 و اقتصادي بررسي نظرات مربوط از: پايگاه اجتماعي و اقتصادي يكي پايگاه اجتماعي
ي كننده هاي تبيين رود كه در بسياري از نظريه متغيرهاي مهم در مشاركت به شمار مي

و. مشاركت به آن توجه شده است با توجه به گروه مورد بررسي، در تعيين پايگاه اجتماعي
و اقتصادي والدين و ايناقتصادي وضعيت اجتماعي گونه فرض شده است مورد توجه قرار گرفته

ي وضعيت اجتماعي والدين، تا حدود زيادي پايگاه اجتماعي دهنده كه براساس متغيرهاي نشان
و ميزان تحصيل والدين. شودو اقتصادي جوانان مشخص مي متغيرهاي شغل، ميزان درآمد

و ميزان درآمد خود همچنين وضعيت شغلي،. براي اين منظور پيشنهاد شده است نوع شغل
به مشاركت و اقتصادي مورد توجه قرار كننده عنوان متغيرهاي تعيين جو نيز ي پايگاه اجتماعي

ميي صاحب نامه نتايج بررسي پرسش. گرفته است كه نظران نشان دهد تقريباً تمامي افرادي
بهاند بر نقش متغيرهاي معرف پايگاه اجتماعي مورد سئوال قرار گرفته عنوان عواملو اقتصادي

و ميزان مشاركت تأكيد كرده هاي داده شده، با توجه به مجموعه پاسخ. اند مؤثر در سطح
به متوسط وزني كه براي عامل ويژگي و اقتصادي  بوده است7دست آمده حدود هاي اجتماعي

ادي كه مورد از مجموع افر.ي اهميت نسبتاً باالي اين عامل در مشاركت است دهنده كه نشان
و اقتصادي85اند، حدود سئوال واقع شده  درصد به متغيرهاي مربوط به پايگاه اجتماعي

).1ي جدول شماره(اند صورت جداگانه وزن داده به
 با توجه به اينكه وجود مشاركت: بررسي نظرات مربوط به وضع موجود مشاركت جوانان-3

و توافق اجتماعي دهنده نشان كهي سطح همكاري است، در اين بررسي، متغيرهايي
ي وضع موجود مشاركت در سطح جامعه هستند، عامل انسجام اجتماعي نامگذاري دهنده نشان
و برنامه بسياري از صاحب. شدند كه نظران اجتماعي ريزي مشاركتي نيز بر اين عقيده هستند

و انسجام باالتر و از هر چه سطح مشاركت باالتر باشد، جامعه از همبستگي ي برخوردار بوده
و انسجام آن رابطه اي مستقيم دارد درجه دمكراسي باالتري نيز برخوردار است كه با پايداري
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و تعيين 25  ... هاي هاي مشاركت جوانان در فعاليت شاخصشناسايي

ي مشاركت، دهنده اي از متغيرها كه نشان در اين بررسي مجموعه). 257: 1370آلن بيرو،(
و فعاليت افراد در زمينه و عضويت و سياسي است  بر اساس آن هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي

پي مي برد، تحت عنوان عامل انسجام اجتماعي توان به وضعيت موجود مشاركت در سطح جامعه
. آمده است

و ها، انجمن ها، تشكل با توجه به گروه مورد بررسي متغيرهاي عضويت در گروه ، فعاليت ...ها
و ها، انجمن ها، تشكل در گروه و ها، انجمنهاندازي گرو، مشاركت در راه...ها ، شركت در ...ها،

و آيين و مذهبي تحت مراسم و مشاركت در برگزاري مراسم آييني، ملي و مذهبي هاي ملي
و شاخص همچنين اين متغيرها. هاي عامل انسجام اجتماعي آورده شده است عنوان متغيرها

و نشان به ق دهنده عنوان متغير وابسته . رار گرفته استي وضع موجود مشاركت مورد استفاده
و فعاليت در تشكل و ها، انجمن ها، گروه فرض بر اين بوده است كه هرچه سطح مشاركت و ... ها

و آيين و انسجام اجتماعي شركت در برگزاري مراسم ها بيشتر باشد جامعه از سطح مشاركت
. باالتري برخوردار است

ميي صاحب نامه نتايج بررسي پرسش  كه تقريباً تمامي افرادي كه مورد دهد نظران نشان
ي وضع مشاركت در عامل انسجام كننده اند بر نقش متغيرهاي توصيف سئوال قرار گرفته

به. اند اجتماعي تأكيد كرده دست آمده است متوسط وزني كه براي عامل انسجام اجتماعي
مش دهنده بوده است كه نشان3/6حدود  ميي اهميت نسبتاً باالي اين عامل در از. باشد اركت

 درصد به متغيرهاي مربوط به انسجام85اند، حدود مجموع افرادي كه مورد سئوال واقع شده
(اند صورت جداگانه وزن داده اجتماعي به )2ي جدول شماره.

 سطح آگاهي اجتماعي افراد از جمله مسائلي: بررسي نظرات در مورد عامل آگاهي اجتماعي-4
هاي مختلف نظران بر نقش مؤثر آن در مشاركت افراد در فعاليتحباست كه بسياري از صا

و پايدار، شركت افراد. اند تأكيد داشته با توجه به اينكه يكي از شروط اصلي مشاركت داوطلبانه
و آگاهي مي و شعور نظران رابطه باشد، اغلب صاحب براساس شناخت اي قوي ميان سطح آگاهي

و سطح مشاركت و اجتماعي قايل هستند اجتماعي افراد ). Dowse 1979:290(هاي فردي
مي دهنده متغيرهايي كه نشان و ارنباط اجتماعي قوي باشند در ايني دسترسي به اطالعات

اند، كه شامل متغيرهاي ميزان گذاري شده بررسي تحت عنوان عامل آگاهي اجتماعي نام
و مجالت، دسترسي به وسايل ارتباط جمعي، ميزان دسترسي به مطبو عات از جمله روزنامه

و تلويزيون،  ميزان دسترسي به اينترنت، ميزان استفاده از وسايل ارتباط جمعي مانند راديو
و مدت استفاده از اينترنت مي . شود مدت زمان مطالعه مطبوعات
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متوسط وزن داده شده به هر يك از متغيرهاي معرف وضع موجود مشاركت:2ي جدول شماره
و متغيرهاي معرف آگاهي اجتماعي توسط صاحبجوانا )هاي پژوهش يافته: منبع(نظرانن

 رديف
 متغيرهاي معرف وضع موجود

 مشاركت جوانان

وزن متوسط
 شاخص

 متغيرهاي معرف
 آگاهي اجتماعي

وزن متوسط
 شاخص

1
 ها، عضويت در گروه

و ها، انجمن تشكل  ...ها
 ميزان دسترسي به وسايل75/5

8 ارتباط جمعي

2
 ها، فعاليت در گروه

و ها، انجمن تشكل  ...ها
8 ميزان دسترسي به مطبوعات75/6

3
 اندازي گروه، مشاركت در راه

و  ...انجمن
7/7 ميزان دسترسي به اينترنت25/6

و آيين4 هاي شركت در مراسم
 ميزان استفاده از5/5 جمعي

7/7 وسايل ارتباط جمعي

5
وشركت در برگزاري مراسم

 هاي جمعي آيين
8 مدت زمان مطالعه مطبوعات5

7/6 مدت زمان استفاده از اينترنت--6

 در اين بررسي فرض بر اين بوده است كه بين ميزان دسترسي به امكانات ارتباطي، نظير
و امكانات يا رواج آنها در و ميزان استفاده از اين وسايل و مطبوعات وسايل ارتباط جمعي

و اجتماعي افراد در زمينهزندگي  هاي مختلف رابطه وجود اجتماعي با سطح مشاركت فردي
و در تدوين شاخص نتايج بررسي. هاي مشاركت جوانان به اين عامل بايد توجه شود دارد

مي نامه پرسش اند بر نقش عامل دهد تقريباً تمامي افرادي كه مورد سئوال قرار گرفته ها نشان
و اجتما و ميزان استفاده آگاهي فردي و متغيرهايي مانند دسترسي به وسايل ارتباط جمعي عي

كه با توجه به مجموعه پاسخ. اند از آنها در مشاركت تأكيد كرده هاي داده شده، متوسط وزني
ي اهميت باالي اين دهنده بوده كه نشان65/7دست آمده حدود براي عامل آگاهي اجتماعي به

به75اند، حدود مجموع افرادي كه مورد سئوال واقع شدهاز. عامل در مشاركت است  درصد
(اند صورت جداگانه وزن داده متغيرهاي مربوط به آگاهي اجتماعي به )2ي جدول شماره.
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و تعيين 27  ... هاي هاي مشاركت جوانان در فعاليت شاخصشناسايي

و متغيرهاي مشاركت جوانان بندي نظرات صاحب جمع  نظران در مورد عوامل
مت هاي صاحب نامه بررسي پرسش و مينظران در مورد عوامل كه غيرهاي مشاركت نشان دهد

و متغيرهاي پيشنهادي را مورد تأييد قرار داده اغلب صاحب از نظران عوامل و در برخي اند
كه. اند تر عوامل معرفي شده پيشنهاد داده موارد، متغيرهايي براي تعريف دقيق خالصه امتيازي

اند در جدول داده10تا1 نظران به عوامل پيشنهادي مربوط به مشاركت بر اساس نمره صاحب
مي چنان. آمده است3ي شماره دهند، تمامي عوامل پيشنهادي كه ارقام مندرج در جدول نشان

ميي مشاركت، نمره باالتر از حد متوسط گرفته كننده عنوان عوامل تبيين به و بنابراين توان اند
65/7ي متوسط باالترين نمره. عنوان عوامل اصلي در تبيين مشاركت جوانان به آن توجه كرد به

و پايين براي عامل آگاهي  براي عامل انسجام اجتماعي3/6ي متوسط ترين نمره هاي اجتماعي
به بيشترين دامنه اختالف در نمره. است طوريكه ها به عامل انسجام اجتماعي مربوط بوده است

آن باالترين نمره و نشان3ترين نمرهو پايين9ي ي تفاوت ديدگاه ندهده بوده است
و اهميت اين عامل در مشاركت است صاحب در كمترين دامنه. نظران در مورد وزن ي نوسان

آن شود كه باالترين نمره نمرات داده شده نيز به عامل آگاهي اجتماعي مربوط مي و8ي
مي7ترين نمره پايين و نشان ات دهد كه صاحب بوده است فاق نظر نظران در مورد وزن اين عامل

. اند بيشتري داشته

و پايين:3ي جدول شماره : منبع(نظران ترين وزن داده شده به عوامل مشاركت توسط صاحب متوسط، باالترين
)هاي پژوهش يافته

 عامل مشاركت رديف
 متوسط

 وزن پيشنهادي
 باالترين

 وزن پيشنهادي
 ترين پايين

 وزن پيشنهادي
45/674 هاي فردي ويژگي1
و اقتصاديپا2 786 يگاه اجتماعي
3/693 انسجام اجتماعي3
65/787 آگاهي اجتماعي4

و با توجه به ديدگاه صاحب و متغيرهاي مؤثر بر مشاركت جوانان نظران در مورد عوامل
ي اصلي اين تحقيق كه به ارزيابي وضع موجود مشاركت جوانان نامه هاي نظري، پرسش بررسي

ع ميو سنجش و متغيرهاي مشاركت آنان و بازنگري شده است وامل . پردازد تهيه، تنظيم

:هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسيي مشاركت جوانان در فعاليت نامه بررسي نتايج پرسش
و گـروه پس از استخراج داده و توصيف و تعيـين ها بنـدي آنهـا بـراي تبـين مـشاركت جوانـان

عنـواني بـين مـشاركت جوانـان بـه دست آمده، رابطه به تر براساس اطالعات هاي مهم شاخص
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و متغيرهاي مؤثر بر مشاركت كـه در ايـن مطالعـه متغيرهـاي مـستقل متغير وابسته، با عوامل
ي بـين هاي تحقيـق بـراي بررسـي رابطـه آزمون فرضيه. اند مورد آزمون قرار گرفت تعريف شده 

و عوامل مشاركت جوانان به و متغيرهاي مستقل مشاركت به شرح زير بـوده عنوان متغير وابسته
. است

و ويژگي :هاي فردي آزمون رابطه بين مشاركت
و مشاركت جوانان-1 ي دهنـده هاي محاسبه شده نـشان با توجه به اندازه: رابطه بين متغير سن

و كـاي اسـكوير بـا درجـه آزادي و مشاركت اسـت  برابـر بـا DF=12رابطه بين دو متغير سن
337/60=2Xاز، به از)05/0(دست آمده است كه با خطاي كمتـر انـدازه كـاي محاسـبه شـده

)2X(و در سطح معناداري قرار دارد جدول بزرگ با. تر  درصـد اطمينـان مـي تـوان95بنابراين
و سن را پذيرفت همچنين ميزان همبستگي بين دو متغير براساس آزمـون. رابطه بين مشاركت

مي102/0 ضريبbكندال تاو  و ضـعيفي بـين را نشان دهد كه بيـانگر وجـود رابطـه مـستقيم
و سن است  معنـادار05/0 در جـدول بـا خطـاي485/24دست آمـدههبFهمچنين. مشاركت

.هاي مختلف سني تفاوت وجود دارد است، بنابراين بين گروه
ت15-19هاي سني، بين گروه LSD براساس آزمون فـاوت معنـاداري سال، با دو گروه ديگر

همچنين بـين گـروه. وجود دارد، يعني مشاركت در اين گروه سني از دو گروه ديگر كمتر است 
در25-29و20-24سني   ساله تفاوت ميانگين معنادار وجود ندارد، بنـابراين ميـزان مـشاركت

.اين دو گروه تفاوت زيادي ندارد
و مشاركت جوانان-2 بهبا:آزمون رابطه بين متغير جنس دست آمده، كـه حـدود به Eta توجه

و جـنس05/0 و به دليل نزديك بودن آن به صفر، رابطه بـسيار ضـعيفي بـين مـشاركت  است
و در واقع متغير جنسيت تأثير چنـداني در مـشاركت نداشـته اسـت  درFآزمـون. برقرار است

و جنسيت، با در نظر گرفتن خطايي كمتر از  در ناحيهfيل اينكهدلبه05/0رابطه بين مشاركت
و مردان تفاوت چنداني نداشته است .بحراني قرار ندارد، ميزان مشاركت در بين زنان

و مشاركت جوانان-3 آزمون رابطه بين وضعيت شـغلي: آزمون رابطه بين متغير وضعيت شغلي
كهو مشاركت جوانان نشان مي  در)013/0(دست آمده به Etaدهد و ، بـه صـفر نزديـك اسـت

و وضعيت شـغلي وجـود داردن  همچنـين.تيجه رابطه مثبت اما ضعيفي بين دو متغير مشاركت
و غيرشاغل نشان ميFآزمون .بودن در ميزان مشاركت تأثير دارد دهد كه وضعيت شغلي، شاغل

و مشاركت جوانـان-4 آزمـون رابطـه بـين وضـعيت: آزمون رابطه بين متغير وضعيت تحصيلي
و مشاركت جوانا  ميشغلي كهن نشان و)215/0(دست آمده بهEtaدهد دليـل اينكـه بـه اسـت

و مقاطع مختلـف ضريب به  دست آمده به اندازه كافي بزرگ است، رابطه بين دو متغير مشاركت
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آن، بزرگ05/0 با خطاي194/26دست آمده بهFهمچنين. شود تحصيلي تأييد مي تر از اندازه
و مقاطع تحصيلي با مشاركت تفاوت راين بين هر يك از گروه بناب.و معنادار استFدر جدول  ها

.معناداري وجود دارد
و اقتـصادي افـراد و عامل پايگاه اجتماعي عامـل پايگـاه: آزمون رابطه بين مشاركت جوانان

و اقتصادي افراد شامل مجموعه  و گويه اجتماعي و اي از متغيرها هـاي معـرف پايگـاه اجتمـاعي
 برابــر بــا df=16 بــا درجــه آزادي2Xآزمــون كــاي اســكوير. نواده جوانــان اســتاقتــصادي خــا

801/35=Xاز به از01/0 دست آمده است كه با خطاي كمتر  اندازه كاي اسكوير محاسبه شده
2Xو اقتـصادي جدول بزرگ و پايگاه اجتمـاعي و در نتيجه رابطه بين مشاركت جوانان تر است

با. اداري قرار دارد خانواده آنها در سطح معن  تـوان رابطـه بـين درصد اطمينـان مـي99بنابراين
و اقتصادي خانواده و پايگاه اجتماعي .هاي آنان را پذيرفت مشاركت جوانان

و ميزان دسترسي به وسايل ارتباط جمعي بـا توجـه بـه: آزمون رابطه بين مشاركت جوانان
و ميزان اندازه نسبت  دسترسي به وسايل ارتباط جمعـي، آزمـون كـاي هاي بين متغير مشاركت

از بهX=746/26 برابر با df=4 با درجه آزادي2Xاسكوير  دست آمده است كه با خطـاي كمتـر
از01/0 ي بـين بنـابراين رابطـه. تـر اسـت جـدول بـزرگ2X اندازه كاي اسكوير محاسبه شـده

و ميزان دسترسي به وسايل ارتباط جمعي در سطح با. معناداري قرار دارد مشاركت جوانان پس
و ميـزان دسترسـي بـه وسـايل ارتبـاط درصد اطمينان مي 99 توان رابطه بين مشاركت جوانان

همچنين ميزان همبستگي بين دو متغير براساس آزمون ضـريب همبـستگي. جمعي را پذيرفت 
مي%99 ضريبbاي كندال تاو رتبه دو دهد كه بيـانگر مـساعدبودن رابطـه را نشان وي  متغيـر

و ميزان دسترسي به وسايل ارتباط جمعي است . وجود رابطه معنادار بين مشاركت جوانان
و محيط كلـي و سياسـي( آزمون رابطه بين مشاركت جوانان متغيـر):اجتمـاعي، اقتـصادي

و گويه  و سياسـي بـه وضعيت محيط براساس مجموعه متغيرها عنـوان هاي اجتماعي، اقتـصادي
و بر اساس يك طيف پـنج قـسمتي از نامـساعد تـا خيلـي محيط كل مو  رد سنجش قرار گرفت
شد مساعد طبقه  و مـشاركت، با توجه به نسبت. بندي هاي محاسبه شده بين دو متغيـر محـيط

دسـت آمـده اسـت كـه بـا بـهX=959/15 برابر با df=8 با درجه آزادي2Xآزمون كاي اسكوير 
از اندازه كاي اسكوي05/0خطاي كمتر از  بنابراين بين. تر است جدول بزرگ2Xر محاسبه شده

و محيط رابطه معناداري وجود دارد  با. مشاركت جوانان  درصد اطمينـان فـرض وجـود95پس
و محيط پذيرفته مي همچنين ميزان همبستگي بين دو متغيـر. شود رابطه بين مشاركت جوانان

مي16/0ريبضbاي كندال تاو براساس آزمون ضريب همبستگي رتبه  دهد كـه بيـانگر را نشان
كل است و محيط و مستقيم بين مشاركت جوانان .رابطه معنادار
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و فرهنگي و امكانات اجتماعي آزمون كـاي: آزمون رابطه بين متغير وابسته مشاركت جوانان
دي با درجـه آزا2X آزمون كاي اسكوير. اسكوير براي تعيين رابطه دو متغير محاسبه شده است 

16=df 307/67 برابر با=Xاز به  اندازه كـاي اسـكوير01/0دست آمده است كه با خطاي كمتر
و. تر است جدول بزرگ2Xمحاسبه شده از و امكانـات اجتمـاعي بنابراين بين مشاركت جوانـان

و نسبتاً قوي وجود دارد  با. فرهنگي رابطه معنادار  درصد اطمينان فـرض وجـود رابطـه99پس
و فرهنگـي پذيرفتـه مـي بين مـش و امكانـات اجتمـاعي همچنـين ميـزان. شـود اركت جوانـان

را05/0 ضريبbاي كندال تاو همبستگي بين دو متغير براساس آزمون ضريب همبستگي رتبه 
و نشان مي و امكانـات اجتمـاعي و مستقيم بين مـشاركت جوانـان دهد كه بيانگر رابطه معنادار

ه. فرهنگي است  و فرهنگي جامعـه گـسترش يابـد، ميـزان بر اين اساس ر چه امكانات اجتماعي
. شود مشاركت جوانان در ابعاد مختلف بيشتر مي

و نتيجه  گيري بحث
و تدوين شاخص در با توجه به هدف اين پژوهش كه بررسي، شناسايي هاي مشاركت جوانان

و براساس تجزي فعاليت و سياسي بوده است و تحليل اطالعات، هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي ه
:دست آمده است نتايج زير به

به-1 و فعاليت گروهي يا يا اكثر جوانان مشاركت جمعي عبارت ديگر مشاركت در زمينه
هاي مختلف ولي تفاوت معناداري بين مشاركت در زمينه. اند هاي مختلف را تجربه كرده زمينه

و سياسي وجود دارد هاي مختلف براساسن در زمينهسطح مشاركت جوانا. اجتماعي، فرهنگي
و سياسي متفاوت بوده است و شرايط اجتماعي، فرهنگي . ميزان برخورداري از امكانات

و پايدار يا مشاركت لحظه مشاركت جوانان از نظر نوع مشاركت سازمان-2 و يافته، هدفمند اي
و به رغم باالبودن سطح كلي مشا موردي نيز تفاوت معناداري را نشان مي ركت، سطح دهد

و پايدار بسيار پايين است مشاركت سازمان . يافته
و جهت رابطه-3 ي هر يك از عوامل مؤثر بر ميزان مشاركت جوانان با توجه به عوامل سطوح

و ويژگي هاي فردي،و ويژگي و اقتصادي و پايگاه اجتماعي هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي
. فرهنگي متفاوت است

مش-4 و ويژگيبررسي رابطه بين مي اركت جوانان دهد كه بين متغيرهاي هاي فردي نشان
و مشاركت جوانان رابطه معناداري وجود ندارد و وضعيت تأهل ولي بين متغيرهاي. جنس

و ضعيفي وجود دارد و وضعيت تحصيلي رابطه مستقيم از نظر. فردي سن، وضعيت شغلي
و هاي در طيف سني جوانان، گروهويژگي سني با افزايش سن سطح مشاركت افزايش يافته

و مشاركت جوانان. دهند سني باالتر سطح باالتري از مشاركت را نشان مي بين متغير اشتغال
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و ضعيفي وجود داشته است كه با افزايش سن اين رابطه قوي مي نيز رابطه مستقيم از. شود تر
و مشار نظر وضعيت تحصيلي نيز رابطه كت جوانان وجود اي مستقيم ميان سطح تحصيالت

مي بنابراين در مورد ويژگي. دارد ها را براي تبيين مشاركت جوانان توان اين شاخص هاي فردي
و: پيشنهاد كرد و شاخص ميانگين سني جوانان، شاخص نرخ اشتغال شاخص نسبت سني

. هاي تحصيل شاخص ميانگين سال
اي معني با توجه به وجود رابطه-5 و پايگاه و اقتصادي خانوار، دار بين مشاركت جتماعي

و اقتصادي خانواده را مي به متغيرهاي معرف پايگاه اجتماعي عنوان شاخص مشاركت توان
و ميزان از جمله نرخ اشتغال والدين، ميانگين سال. جوانان پيشنهاد داد هاي تحصيلي والدين

. درآمد خانواده
ي از وسايل ارتباط جمعي، مانند مند دار بين ميزان بهرهي معني با توجه به وجود رابطه-6

و اينترنت، متغيرهاي ميزان دسترسي يا استفاده از امكانات و مجله راديو، تلويزيون، روزنامه
به مذكور را مي ضريب نفوذ امواج راديو: مانند. عنوان شاخص مشاركت جوانان پيشنهاد داد توان

ميو تلويزيون، سرانه ساعاتي كه در پاي راديو يا تلويزيون سرانه زماني كه صرف. شود سپري
و مجله مي و استفاده از اينترنت مطالعه روزنامه و سرانه دسترسي .شود

و مشاركت جوانان رابطه-7 و مستقيمي برقرار بوده است بين عامل محيط .ي معنادار
و نهادهاي گروهي، سازمان ها، سازمان كه وجود تشكل طوري به و احزاب ها هاي غيردولتي

و فعاليت افراد در اين گروهسياس كت جوانانرها بر ميزان مشاي يا غيرسياسي، ميزان عضويت
مي. تأثير مستقيم دارند ي وضعيت متغير محيط دهنده هايي كه نشان توان از شاخص بنابراين

و فرهنگي هستند به سرانه: عنوان شاخص مشاركت استفاده كرد، از جمله اجتماعي، سياسي
و سازمان گروه احزاب سياسي،  و فرهنگي و اصناف، نسبت هاي اجتماعي هاي غيردولتي

كل، سازمان و تشكل نسبت عضويت افراد در سازمان هاي غيردولتي به هاي گروهي، ميانگين ها
و عضويت افراد در تشكل  ....هاي گروهي

و سطح دسترسي به آنها با مشاركت جوانان رابطه وجود-8 و خدمات  بين وجود امكانات
مي بنابراين شاخص. داشته است و فرهنگي به هاي معرف وجود امكانات اجتماعي عنوان توانند

هاي ورزشي، هاي فرهنگ، سالن مثالً سرانه سينما، خانه. كار گرفته شوند شاخص مشاركت به
و نسبت عضويت در كتابخانه، سرانه شركت در آموزشگاه و كتابخانه، مراكز مذهبي،  ....ها

و مشاركت آنان در با توجه-9 و نگرش جوانان به مشاركت به وجود رابطه بين سطح شناخت
و سياسي، شاخص فعاليت و نوع نگرش دهنده هاي نشان هاي مختلف اجتماعي ي سطح شناخت

به جوانان به مشاركت مي سرانه: عنوان شاخص مشاركت مورد استفاده قرار گيرند، از جمله تواند
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درت شركت در فعاليت نسب شركت در انتخابات، و تعداد عضويت و خيرخواهانه هاي داوطلبانه
و سازمان سازمان . هاي غيردولتي هاي اجتماعي، فرهنگي

و مستقيمي وجود داشته است و مشاركت جوانان نيز رابطه معنادار بنابراين. بين انگيزه
مي شاخص به هاي معرف انگيزه جوانان مانند. استفاده شوندعنوان شاخص مشاركت توانند

و زيست محيطي داوطلبانه، ميزان شركت ميزان عضويت در سازمان و فرهنگي هاي اجتماعي
و آيين و نسبت شركت در فعاليت هاي مذهبي، در مراسم و فرهنگي در اجتماعي هاي داوطلبانه

و  ....مواقع لزوم

 منابع فارسي
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.رشد
ع• ز.بازرگان، ا.؛ سرمد، (و حجازي، : تهران.هاي تحقيق در علوم رفتاري روش). 1382.

.موسسه انتشارات آگاه
ح• (بشيريه، و توسعه سياسي در ايران). 1378. . نشر علوم نوين: تهران.جامعه مدني
ح• (بشريه، و توسع). 1377. ،جموعه مقاالت مشاركت سياسيم.ه سياسيمشاركت، رقابت
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