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 چکيده
 دافرا مؤثر اجتماعي وفاق و فعال مشاركت به چيز هر از بيش سوم جهان كشورهاي در ملي توسعه

 در را تضاد و اختالف و خورد بر زمينه اجتماعي وفاق و مشاركت اين فقدان  .است وابسته جامعه

 كشور اين كمياب منابع اعظم بخش و آورد مي فراهم جامعه مختلف هاي بخش عملكرد ميان

 زانيم يبررسهدف از پژوهش حاضر  .گردد مي برخوردها اين نامطلوب عوارض با مقابله صرف

روش . ي آنان بوداجتماع مشاركت بر موثر عواملو بررسي  تهران شهر جوانان يتماعاج مشاركت

ابزار اصلي پرسشنامه محقق ساخته مشاركت . پيمايشي بود -تحقيق كمي از شاخه توصيفي

از جامعه مورد مطالعه با توجه . بدست آمد/. 68اجتماعي بود كه پايايي آن به وسيله ازمون كرونباخ 

. نفر تعين شد و پرسشنامه بين آنها پخش شد 044د حجم نمونه كرسجي و مورگان به جدول برآور

نتايج نشان داد كه ميزان مشاركت با بعضي از متغيرهاي زمينه اي رابطه معناداري دارد و با بعضي 

 ..ديگر رابطه ندارد

 جوانان، مشاركت، شهر تهران ،يمشاركت اجتماع :يديکل واژگان
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 مقدمه

را در  دخو يهازنيا ننساا.ستاو دنبو جتماعيا بالطبعو  جمعي ي حيهرو ،ندا دهكر كرذ ننساا ايبر كه هايي يژگياز و يكي

 معاجو شگستر ا،ما دشو هچير تـطبيع رـب تـنساتوهمنوعانش  كمك بااو . كند مي فبرطر جتماعيا بطي روا شبكهو در  انيگرد با طتباار

 فعاليتآن،  ونبدبوده است  اهرـهممشاركت  با يخرتا ايبتداز ا ننساا ندگيز. گردد ودهفزا شهايزنيا حجم بهروز  هـبروز  هـك دـش باعث

و  رحضو. كند ينم  اپيد عملي ي جنبه كترمشاو  ريهمكاي  هيروح ونبد جتماعيا افهدا حيهرو. دگير نمي كلـش جتماعيا مفيد

 رساال دممرو  مدني يهادنها نتيجه در ،يددگر تساهلو  تسامحو  رصديعهـس ،انگيـيگ ساـحسا يشافزا باعث جامعه رمودر ا ادرـفا ركتـش

از  رمواز ا ياريبس. دشو مي موجبرا  يياگر معا تقويتو  يياگر قوميت هيروح كاهش جمعي حيهرو تقويتو  كتراـمش.دـش هنداخو تقويت

را  يافتگي توسعه سطح جامعه يكدر  كتراـمش انميز. يابد يم كاهش لتدو يفعاليتهاحجم  عملو در  دوـش مياداره  دممر دخو  يسو

 رز،.)تـساگر تكثرو  تيكاموكرد جتماعيا لكنترو  رتنظا ي،گير تصميم يلگوهاا بسط وگردر  جتماعيا ركتمشاتنوع . هدد يم ننشا

9111.) 

 شناسي از منظر جامعه. از مهمترين عواملي كه به تداوم حيات بشر كمك كرده همكاري و مشاركت ميان انسانهاست يكي

 به دستيابي در را نظام اجتماعي -سياسي قابليت و مردم نظارت و مداخله كه شود مي مطرح چندسويه تعاملي فرايند عنوان به مشاركت

آن  بنيادي ترين انديشه زيرساز مشاركت، پذيرش اصل برابري مردم است و هدف از. خواهد داشت يدرپ اجتماعي عدالت با همراه توسعه،

. همفكري، همكاري و تشريك مساعي افراد در جهت بهبود كميت و كيفيت زندگي در تمام زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي است

سهيم كردن مردم در قدرت، راه دادن مردم به نظارت بر سرنوشت  ياديمشاركت در فراگرد توانمندسازي افراد جامعه، بر سه ارزش بن

 (. 9336، طوسي)دارد تاكيد مردم روي به پيشرفت هاي خويش و بازگشودن فرصت

 ريسده اخ ميگرچه نگاه به توسعه در ن. است يحل نشدن ييشده است كه گو ينحليال ييجهان سوم معما يتوسعه برا مفهوم

كنند، اما در  يم ديتاكدر به آن شكل گرفته و هركدام در عوامل  يمتفاوت يها كرديرو نهيزم نياست ودرا افتهي ياريو تحوالت بس رييتغ

آن را به عنوان حلقه مفقوده توسعه پنداشته و در  كردهايهفتاد بعد الزمه توسعه قلمداد گشته و همه رو دههكه از  يتوسعه مفهوم ييراستا

ن از خود مردم گردد، خواست يم يتلق يمعن يكه امروزه مفهوم توسعه بدون مشاركت ب يراستا دانسته اند، مفهوم مشاركت است، تا جا نيا

افراد تجارب و  نكهياست و آن ا تيحائز اهم گريمشاركت از بعد د. طرحها و برنامه ها نديدر فرآ اكردن آنه ريدر جهت كمك به توسعه ودرگ

قرار  گريدكي اريدر اخت شتريهرچه قدر افراد و گروه تجربه و اطالعات خود را ب. گذرانند يكم به مشاركت م يليدارند اما خ اديز ياطالعات

 يرسد، ضرور يبه نظر م يتوسعه الزم و ضرور يحد برا نياگر مشاركت تا ا نيشود بنابرا يم شتريمسائل ب ايدهند امكان حل خالق مسئله 

است كه در  ينديفرآ يمانع آن شود مشاركت اجتماع نكهيا ايتواند مشاركت دامن زند  يم ياست كه چه عوامل نيتر از آن هم شناخت ا

فعال و خواهان مشاركت  يشهروندان و گروهها يكه تمام يبه گونه ا. شود يم عيجامعه توز يافراد و گروهها انيم يقدرت اجتماعآن  يط

 يدادن بهره مند م يانتقاد، اعتراض، اظهار نظر، انتخاب كردن و را ،يابيارز ،يگذار تياسيس ،يريگ مياز حق انتخاب شدن، تصم ياجتماع

داشتن مقام  يرياز عدم درگ ياسيدر نظام س تيفعال لفشدن در سطوح مخت ريرا درگ ياسيمشاركت س زيحبنظران ناز صا يباشند پاره ا

 (.9361راش، )دانند  يم ياسيس يرسم

 كه تهـشدا لنباد به شهرهارا در  جمعيتي كماتردر كالن شهرها،  تيو تمركز جمع شهر هـب ستااز رو تمهاجرو  جمعيت يشافزا

 شناختبه ... و  شتابهد ،تربيتو  يمـتعل ،كنـمس ردمودر  انندوشهر يهازنياو  مسائل. تـسا دهكر همافررا  يشهر ددمتع مسائل دخو

 دعتماو ا زدسا همافررا  انندوشهر دخوو  انندوشهر هــب نسار خدمت دنها بين صحيحو  منطقي طتباار اريبرقري  مينهز تادارد  زنيا يعلم

 نهيهز كاهش دي،قتصاا ييزر برنامهدر  نداتو مي يهرـش مديريتدر  انندوشهر كترمشا. كند تيرا تقو ناندوشهرو  يشهر مديريت بين

كشورهاي .باشد ارتأثيرگذ انندوشهر ضايتر يشافزو ا يشهر ندگياز ز ناشي يتنشها و ها سيبآ كاهش ،جتماعيا منسجاا يشافزا ت،خدما

پژوهش به بررسي عوامل موثر بر  ناي در. است نشده مبذول ما كشور در مطالعات ونهاينگ براي چنداني تالش نوپاست اي جهان سوم پديده

 .ميجوانان در شهر تهران پرداخته ا يمشاركت اجتماع

 :قيتحق سئواالت

 جوانان در شهر تهران كدامند؟ يعوامل موثر بر مشاركت اجتماع:  كلي سوال

 :جزئي تحقيق سواالت

 جوانان موثر است؟ يكت اجتماعمشار زانيسن در م ريآيا متغ    -

 جوانان موثر است؟ يمشاركت اجتماع زانيآيا وضعيت تاهل افراد در م    -

 جوانان موثر است؟ يمشاركت اجتماع زانيدرآمد در م ريآيا متغ -
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 جوانان موثر است؟ يمشاركت اجتماع زانيدر م تيجنس ريآيا متغ    -

 جوانان موثر است؟ ياجتماعمشاركت  زانيدر م التيسطح تحص ريآيا متغ -

 جوانان موثر است؟ يمشاركت اجتماع زانيدر م( مدرن، درحال گذر، پسامدرن ،يسنت)آيا نوع خانواده  -

 جوانان موثر است؟ يمشاركت اجتماع زانيدر م يجمع يبه رسانه ها يآيا ميزان دسترس -

 قيتحق ينظر يمبان

 شده ياد تعريف( 9332ديگران، و كاردان. )اند تعريف كرده«مدني الطبع» وانِموجودي اجتماعي است تا جايي كه او را حي انسان

با . هاي خود را به وسيله ي ديگران و به مدد آنان رفع كرده استنياز و كرده زندگي جمعي صورت به همواره انسان كه است خاطر اين به

سائل اجتماعي و دانشمندان علوم اجتماعي اختالف نظر وجود داشته در مورد منشأ اين زندگي اجتماعي ميان متفكران م ازاين همه از دير ب

به عبارت ديگر اين سؤال مطرح بوده و هست كه آيا انسان به اين علّت كه طبعاً به همزيستي با ديگران گرايش دارد، به حيات . و دارد

در « تمايل اجتماعي»يدن او اجتماع است، رفته رفته اينچون در اجتماع به دنيا مي آيد و محيط رشد و بال كهاجتماعي تن داده است يا اين

آنچه مسلّم است و ظاهراً همگي در آن اتفاق نظر دارند، اين است كه چه آدمي طبعاً متمايل به زندگي اجتماعي باشد و  او بوجود مي آيد؟

وندد، آموختن اجتماعي زيستن و مشاركت در امور سوق داده شود، براي آنكه اين گرايش به تحقق بپي تچه بر اثر عوامل بيروني به اين حال

 .جامعه به او الزم و ضروري است

 همكاري، ي الزمه. اجتماعي زماني ميسر است كه افراد چون عضوي از يك بدن با يكديگر تعامل و همكاري داشته باشند حيات

 از تر مهم و موجود ظرفيتهاي تمام از استفاده خوب، ي جامعه يك ساخت  ي الزمه. است آنان به اعتماد داشتن و ديگران به مثبت نگرش

ري بين شهروندانشان ايجاد نمايند و آنان را بيشت همدلي اند توانسته كه دارند كشورهايي را پيشرفت بيشترين. است ديگران به اعتماد همه

 .كنيم مي زندگي مشاركت عصر در ما بدانيم بايد. بكشانند اجتماعي فعاليتهاي ي¬به عرصه

 آرنشتاین از مشارکت؛ نردبان مشارکت تعریف
ر وي مشاركت توزيع نظ از. داند مشاركت را فرايند سهيم شدن مردم در قدرت جهت تاثيرگذاري بر رفتار دولت مي «آرنشتاين» 

 نردبان» هب موسوم نردباني روي بر را شهروندان مشاركت سطح هشت آرنشتاين. افتد مجدد قدرت است كه در سطوح مختلف اتفاق مي

 .گذارد مي نمايش به و كند مي  كتفكي يكديگر از «آرنشتاين مشاركت

تسكين . 0. شراكت. 3. قدرت تفويض شده. 2. كنترل شهروندي.9هاي نردبان آرنشتاين، از اين بخش ها تشكيل شده است؛ پله

 .دستكاري و ظاهر فريبي. 6. درمان . 3. اطالع رساني. 8. مشاوره. 5. بخشيدن

 (9181)ارنشتاين پيشنهادي مشاركت نردبان .9رنمودا

 
 را خود رده دو در مشاركت ديگر، عدم عبارت نيست؛ به شهروندان، متصور براي قدرتي ارنشتاين، هيچ نردبان سطح ترينپايين در

 مشاركت از ساختگي ي، شكلهايدولت سازمانهاي از ارنشتاين، بعضي نظر اساس بر .نامد مي درمان و ظاهرفريبي را آنها وي كه دهدمي نشان

 بعدي، پلكان در .است شده روشن تكليفش قبل از كه است كارهايي قبول براي شهروندان آنها، آموزش واقعي هدف كه اندديده تدارک را

 و يرصادقانهغ مشاركت، هم عدم نوع اين .است گرفته نام درمان كه شودمي مشاركت، معرفي عدم از ديگري نردبان، شكل پايين به نزديك

 موافق آنها با خودش مؤسسه يك كه است رفتارهايي و ها ديدگاه براي ايچاره و راه كردن پيدا جا، هدف اين در .است خودخواهانه هم

 ياوليه قدم يك عنوان به كه نردبان اين ديگر هاي پله .كندمي اعالم را چيزي چنين شهروندان از نظرخواهي سرپوش زير در نيست، اما

 و حقوق و حكومت هايبرنامه مورد در موجود حقايق از شهروندان كردن آگاه .است مشاوره و رساني است، اطالع شدني يد، توجيهمف

 جهت در مثبت نباشد، گامي يكسويه اطالعات جريان كه باشد شده طراحي طوري اگر خصوص موجود، به راهكارهاي و آنان هايمسئوليت

 .آيد مي شمار به وندانشهر مشاركت جلب سوي به حركت
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 مشاركت از مدلي آن اساس بر كه است مشاركت نردبان از اي پله(Placation)شهروندان خشم فرونشاندن و بخشيدن تسكين

 تسكين موقت طور به و نشيندمي فرو شان خشم طريق آن از كه است سهمي از ضعيف شهروندان شدن مندبهره اشنتيجه كه شودمي ارائه

 طلبي مساوات عنوان زير را مشاركت نردبان از پله سه ارنشتاين، اين .رسدنمي نظر به واقعي مشاركت براي بخش رضايت مدلي اين .يابندمي

 نمي تحقق آن اجراي و ها برنامه بر آنان كنترل مفهوم در شهروندان يافتن اقتدار ديگر، هنوز عبارت به (.Tokenism)دهدمي قرار نمايشي

 Delegated)شده تفويض نردبان، شراكت، قدرت اين هاي پله باالترين در .ماندمي باقي قدرت صاحبان براي نهايي گيريتصميم حق و يابد

Power) در را واقعي مشاركت ارنشتاين .شود مي مطرح و شناسايي شهروندي مشاركت از تريواقعي هايشكل عنوان به شهروندي كنترل و 

 چند هر .آيد مي دست به مذاكره طريق از كه داندمي قدرتي توزيع نشانگر را آن زيرا.بيند مي جايگاه ترينباال خود، در اي پله هشت نردبان

 از بسياري كه اي نكته شدن روشن به است، اما پيچيده بس مفهومي از ساده بياني واقع در شهروندي مشاركت از اي پله هشت نربان اين

 عبارت به .يابد مي تحقق متفاوت درجات و مختلف سطوح شهروندان، در مشاركت اينكه آن ؛ وكند مي كمك اند كرده فراموش را آن افراد

 مشاركت فرايند نتايج بر گذاشتن اثر براي واقعي قدرت نشانگر كه مشاركتي و ساختگي، و تشريفاتي مشاركتي در شدن وارد ديگر، بين

 توجه مورد شهري حكمراني و شهري مديريت هاي برنامه تمامي در بايد كه است مهمي بسيار ي نكته اين .دارد وجود است، تفاوت

 ريزي برنامه امر در مشاركت نقش به المللي بين مجامع تأكيد و توجه افزايش .گيرد قرار سياستگذاران و مديريت و ريزي برنامه متخصصان

 .داد گسترش نيز را مختلف هاي زمينه در آن مختلف سطوح و ابعاد و مشاركت فرايند به مربوط هاي بررسي و تحقيقات ي توسعه، دامنه و

 سال در(Paul)پل.پرداختند مقوله اين به نيز ديگري پژوهشگران و نظران صاحب شهروندي مشاركت نردبان قالب در ارنشتاين بحث از پس

 :از عبارتند ترتيب به كرد، كه شناسايي محلي اجتماعات در مشاركت براي را سطح چهار 9166

 به اقدام :چهارم سطح .گيري تصميم :سوم سطح   .مشاوره :دوم سطح   (.سطح ترين پايين)اطالعات تسهيم :اول سطح

 (سطح باالترين)عمل

 بازخورد و آموزش آن هايپله ترينپايين كه كندمي پيشنهاد(پله هفت با)را شهروندي مشاركت از جديدي نردبان نيز 9كانر

 (.9364شهري، مديريت ي مجله.)است پيشگيري عزم و(Litigation)سطح، دادخواهي باالترين و اطالعات

 محصول از كارگران جدايي .كرد مشاهده كار از بيگانگي در توان مي را قدرتي بي نوع ماركس، مهمترين نظر قدرتي؛ به بي .الف

 بي و دلزدگي احساس باعث امر اين .دهد مي دست از نهايي محصول بر را خود كننده، كنترل توليد انسان كه است آن معناي خود، به كار

 بررسي مورد قدرتي بي متغيير با را محيط به تعلق و مشاركت  3و سنت 2كوب .است احساس اين تابع مشاركت .گردد مي كار به عالقگي

 افزوده كار محيط به تعلق احساس كاهش نتيجه در و كار محيط در كاركنان قدرتي، برتري بي افزايش ميزان با كه دريافتند آنها .دادند قرار

 شغل و زندگي نوع و داردند قرار آنان از باالتر مراتب سلسله لحاظ به كه است افرادي از است، ترس شايع آنان بين كه ترسي و شود مي

 (simon،parrillo،1985.)كنند مي قضاوت بخواهند كه صورت هر به آنها مورد در«ها بااليي»معتقدند آنان .كنند نمي درک را كاركنان

 اجتماعي و اقتصادي ي توسعه فرايند از تابعي اجتماعي و سياسي مشاركت دو، اين اعتقاد نلسون؛ به و هانگتيتون ينظريه .ب

اجتماعي،  باالتر منزلتهاي كسب.است 0اجتماعي تحرک طريق از نخست .گذارد مي اثر مشاركت گسترش بر طريق دو از فرايند اين .است

 نگرش اين.سازد مي ها،مساعد گيري تصميم بر نهادن تأثير در اش توانايي به نسبت را او نگرش و .كند مي تقويت فرد در را توانايي احساس

 بر كه اثري طريق از نهايتاً اجتماعي منزلت حالت اين در .كند مي تقويت را اجتماعي هاي فعّاليت و سياست در مشاركت ي زمينه ها

 بر منزلتي متغيرهاي ساير از سواد، بيش متغير ميان اين در .افتد مي مؤثر مشاركت گذارد، بر مي درتيق بي نگرش يا و توانايي احساس

 .دارد اثر مشاركت

 اعتقاد است اين بر و داند مي آنها عاقالنه انتخاب و معتقدات اغراض، محصول را افراد مشاركتي كنش "اختيار عاقالنه "نظریه 

 عقالني محاسبات حاصل جمع اجتماعي، هاي برنامه و فعاليتها در شركت و اجتماعي دوام با نهادهاي وجود جمعي، دسته اعمال بروز كه

 (.9362 سعيدي. )باشد مي افراد

 را عمل جمعي محصول آنان. هستند جمعي عمل و فردي عقالنيت ميان تناقض نوعي به قائل (تئوري عمل جمعی) طرفداران 

 و آب مثل كرد محروم از آن كردن استفاده از توان نمي را كسي و است كردن قسمت قابل غير كه ييكاالها) "كاالهاي همگاني "نوع  از

 باور اين بر اولوسن مكنون جمله از نيستند آنها خود گروه عمومي منافع بدنبال طلب نفع و عاقل انسانهاي كه معتقدند و دانند مي( هوا

 از هريك كه صورت بدين. دارد وجود شدن ديگران و سربار گري طفيلي براي عقالني هاي انگيز مشاركتي، و گروهي رفتار در كه هستند
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 چنين ديگران اما شوند ديگران سربار خودشان كه دهند مي ترجيح شوند مشترک سهيم نفع تامين در توانند مي كه كنندگان مشاركت

 .نگيرند تصميمي

براي  افراد تصميم گيري مبناي را ديني مذهبي، رويكردهاي و باورها فرهنگي، مباني ارزشها، هنجارها، (تفسيرگرایان)

 به مشاركتي غير مشاركتي يا رفتارهاي و افعال فهم براي بنابراين. مي دانند اجتماعي و اقتصادي فعاليتهاي در همياري و همكاري مشاركت،

 .نيازمنديم كنند مي استناد آنها به رفتاركنندگان كه ارزشهايي و معاني فهم

 و سازمانها، گروهها كنند، مي تبيين گذارند مي اجتماعي نظام بر كه آثاري حسب بر را مشاركتي نهادهاي «رکردگرایانکا» 

 از گذارند مي تاثير جامعه بر نوبه خود به و همديگر بر ديگر سويي از و پذيرند مي تاثير كنندگان مشاركت از كه هستند نهادهايي ها، تشكل

 .باشد اثرگذار جامعه تعادل و در بقا كه يابد مي گسترش جامعه در زماني مشاركتي هادهاين و مشاركت ديدگاه اين

 را عامل مشاركت و كنند مي محدود يا هدايت را مشاركتي رفتارهاي ها، نظام و اجتماعي ساختارهاي «ساختارگرایان» از نظر 

 و دانند مي مشاركت گسترش اساسي در نقش داراي را قانوني هايچارچوب و ها ساختار گروه اين و كنند مي جستجو مديريتي نظامهاي در

 .مي نمايند تاكيد قانوني هاي چارچوب وجود و مشاركت شدن نهادينه بر دليل همين به

 .تئوري است اين در موضوع ترين محوري قدرت و كند مي توجه محله در قدرت اعمال بعد به «قدرت محله اي» نظریه 

 و داند ريزي مي برنامه مقتضيات از يكي را آنها ارزشهاي و افكار با آشنايي جهت شهروندان و مردم با اطارتب «نظریه مشورتی» 

 و طرحها در جامعه افكار لحاظ نمودن و شهروندان نظرات اخذ موجود، هاي گزينه مورد در ساكنين به رساني اطالع: دارد تاكيد روند سه بر

 .(9364 تبار، علوي) نهائي هاي برنامه

 بر سازد و مي مهيا را شهروندان تربيت و آموزش زمينه مردمي مشاركت كه است معتقد «آموزشی اجتماعی -درمان » نظریه 

 را خود وضعيت به بهبود بخشيدن قدرت توانند مي شهروندان محلي ساكنين كردن دخيل و دادن مشاركت با تنها كه است استوار اصل اين

 .بياورند دست به

 عقالنی خابانت ي نظریه

. است عقالني ي انتخاب نظريه داد، ربط اجتماعي مشاركت به را آنها توان كه مي شناختي جامعه نظري هاي چارچوب از يكي

. دارند مي بر دست آن انجام از بينند، مي براي شكست دالئلي وقتي ها انسان كه است معتقد انتخاب عقالني ي نظريه در( 2443) 5ترنر

 بر در عقالني نتايج آن كه پيامد است ممكن چند هر كنند، مي اقدام كاري براي انجام عقالني ي محاسبه مبناي بر اه انسان همچنين،

 .باشد نداشته

 نياز ي نظریه
 با همنشيني ثانويه در نياز. كند مي تقسيم( اجتماعي) ثانويه و( مادي) به اوليه را انسان نيازهاي انگيزش، و نيازها ي نظريه

سلسله  مازلو مدل. برد نام توان مي را  8مازلو ي صاحبنظران نظريه بين از. كرد ذكر توان مي را گرفتن ديگران قرار ي عالقه مورد اي ديگران

 نيازهاي و كند مي فراهم انگيزش را ي زمينه كه داند مي خوديابي و احترام به اجتماع، تعلق امنيت، فيزيولوژي، ترتيب به را نيازها مراتب

 (.9383مازلو، )گردند  ظاهر بعدي تا نيازهاي شوند برطرف بايد اوليه

 منابع ي نظریه
 نظر از(. 9331 ريتزر،) داند اجتماعي مي رفتار از جزئي و افراد بين متقابل براي كنش فرصتي را اجتماعي مشاركت 3كالينز رندال

 داشته اختيار در متقابل هاي بازار كنش در نيز بيشتري منابع كه هستند ديگران به بيشتر نسبت قدرت داشتن واجد افرادي (2443)كالينز 

 برخي با صحبت به را آنها و شود انگيزشي مي قدرت نوعي باعث كه باشند انرژي احساسي و فرهنگي ي سرمايه داراي همچنين،. باشند

 (.389 : همان) دارد مي باز ديگر برخي با ارتباط از برقراري كرده وادار

 اجتماعی  اقتصادي ي توسعه ي نظریه

 اين. كند مي پيروي و اجتماعي اقتصادي ي توسعه فرايند از اجتماعي و مشاركت سياسي ، نلسون و هانتينگتون ي نظريه به بنا

 نسبت به را فرد نگرش و كرده، تقويت فرد در را احساس توانايي اجتماعي، باالتر هاي منزلت كسب و تحرک اجتماعي طريق از فرآيند

 از توسعه فرايند همچنين . كند مي تقويت را اجتماعي هاي فعاليت و سياست مشاركت در ي زمينه و سازد مي فراهم ها گيري تصميم

 و كند بيشتر مي را سياسي و اجتماعي فعاليت در احتمال مشاركت ، ها سازمان در فرد عضويت. گذارد مي مشاركت اثر بر سازماني طريق
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 بر همچنين هانتينگتون. گذارد مي مشاركت اثر بر گر مداخله متغير عنوان به قدرتي بي محدود است، اجتماعي تحرک كه جوامعي در

 (.9366تبار،  علوي) است كرده تأكيد اجتماعي مشاركت مؤثر بر عامل عنوان به درآمد و تحصيالت

 انتظار ي نظریه
-مي تقسيم كنش بسيج و بسيج آگاهي يمؤلفه دو هب را آن و كندمي مطرح را ارزش انتظار مدل مشاركت خصوص در6كلندرمن

 وي . ي پاداشانگيزه -3 اجتماعي؛ يانگيزه -2 هدف؛ يانگيزه :كندمي اشاره انگيزه سه به جمعي كنش در براي مشاركت كلندرمن. كند

 (.9118لينگر،  و برين كلي) بيند مي مهم مشاركت عمل در ديگران چارچوب واكش در را اجتماعي هاي انگيزه

 بندي ساختار ي نظریه

 اختيار در منابع و قوانين گيدنز بر. است برخوردار اهميت از اجتماعي، فهم مشاركت در1گيدنز ساختاربندي ينظريه همچنين،

 منابع .يجويندم سود هدف به رسيدن در ابزار عنوان به از آنها كرده، استفاده روزمره قوانين از افراد. كندمي متقابل تأكيد كنش در كنشگران

 حقوق به اعتقاد شهر، در مسؤوالن مردم از رضايتمندي. باشد سن و تأهل وضعيت يا و در شهر سكونت محل مسكن، شغل، درآمد، تواندمي

 (.9333 گيدنز،) آنهاست كارآمدي و جامعه در قوانين موجود به نسبت مردم تفاسير و برداشتها به شهروندي، وابسته

 نوسازي
 يكديگر به را اين عوامل مشاركت، و ها رسانه به دسترسي شهرنشيني، سواد، متغير چهار بر تكيه با نوسازي خود، ريهنظ در 94لرنر

 به رو متغير چهار اين كنيم، همبستگي حركت و مدرن متجدد طرف شخصيت به سنتي شخصيت از چه هر معتقد است و داند مي وابسته

و  شده ها رسانه با تماس ميزان افزايش آن باعث تبع به كه داشته دنبال به را سواد نشيني، افزايششهر تزايد به رو روند. گذارد افزايش مي

 از جامعه حركت نوسازي، فراگرد و است جامعه مشاركتي جديد، جامعه لرنر، عقيده به بنابراين .دارد پي در را مشاركت تقويت نهايت در

 (.9360 ي،نياز و غفاري)باشد  مي مشاركتي جامعه به سنتي

و  تعليم شهرنشيني، نظير متغيرهايي معتقد است، مدرن، انسان براي مالک نه به با اشاره نوسازي، نظريه قالب در 99اينكلس

 و اند مدرن دخيل انسان بر رفتاري، و احساسي ارزشي، فكري، عقيدتي، هاي زمينه و شدن شدن، سياسي صنعتي اي رسانه ارتباط تربيت،

 (.9369 محسني تبريزي،. )مي دارند وا بيشتر به مشاركت سنتي، الفاس خالف بر را او

مشاركت سياسي را مورد تحليل قرار داده و عوامل تسهيل كننده ورود به « تجزيه و تحليل جديد سياست»در كتاب  92دال،

 را گيري مشاركت شكل در اييزيربن و مؤثر وي عوامل. است معروف سياسي مشاركت در مدل دال به كه نموده مطرح را سياسي مشاركت

 با قياس در به هدف نيل را در مشاركت مكانيسم باشد، يي قائل باال ارزش مشاركت از حاصله هاي براي پاداش فرد.  شمردمي بر گونه اين

 مواجه را خود مشاركت ندر جريا و مشاركت فرآيند به ورود در داشته باشد، را الزم اطمينان نتايج به نسبت مؤثرتر بداند، ها مكانيسم ساير

 و مشكالت بر غلبه به تمايل داشته باشد، را كالن پاداش دريافت انتظار از فعاليت، فرد وقتي دال، نظر بر بنا. نبيند زياد و موانع مشكالت با

 (.9380 دال،. )كند مي را تحمل آن هزينه هاي حتي و مي شود زياد در او موانع

 شروط عبارت اين. داندمي الزم را عمده چهار شرط حداقل مردم، مشاركت براي اي مناسبهبسترسازي ايجاد جهت 93گائوتري،

 اين وجود. تخصصي الزم و مادي امكانات و كافي ، اطالعات( سازماني بعد) مشاركتي هاي نهاد ،(بعد هنجاري) مشاركت ايدئولوژي: از اند

 (.9363پناهي،)شود  مي منجر در جامعه مشاركت فرآيند تثبيت و كردن به نهادينه گائوتري، عقيده به شروط

 كه آنان معتقدند اجتماعي و اقتصادي پايگاه در تعيين افراد شغلي رتبه و درآمد بر تحصيالت، تأكيد ، ضمن90پاول و آلموند

. باشند جويانه ي مشاركتايستارها واجد كه دارد بيشتري باالتر، احتمال اي حرفه مهارتهاي از مند بهره ثروتمند و تحصيلكرده، شهروندان

 اين تواند مي كند، حكم يا ضرورت وظيفه كه دي موار در آورند، مي دست خود به خصوصي زندگي در افراد گونه اين مهارتهايي كه و منابع

 (.9364 پاول، و آلموند) بكشاند سياسي مشاركت به سهولت را به شهروندان

اين  در. مي باشد روانشناختي و عوامل اجتماعي متقابل ارتباط برآيند جامعه، رد مشاركت افراد اجتماعي روانشناسان ديدگاه از

و  عالقه توانند نمي ها انسان سو، يك از آن كه در است كرده ايجاد را شرايطي مدرن، جامعه  بوروكراسي ساختار» 95سيمن نظر به راستا

 رفتار فرد بين كه است اي گونه به نيز اجتماعي سيستم پاداش و جمعي كنترل ديگر، سوي از كنند و كنترل را خود رفتارهاي و اعمال نتايج
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 را او و شود مي فرد مستولي بر بيگانگي و انفصال احساس چنين شرايطي، در. كند برقرار ارتباطي تواند جامعه نمي از حاصل پاداش و خود

 (.9335محسني تبريزي، )« مي دهد سوق جامعه قبال در و ناسازگار منفصل كنشي به

انتخابات  از يكي در مشاركت، شناختيآسيب حدود تعيين نيز و بيگانگي توضيح انفعال، به روانشناختي رويكرد با 98لوين

-چهارگانه بي هايجنبه از يك هر احساس، از نظر مختلف اجتماعي هايگروه كه است وي معتقد. است پرداخته آمريكا بوستون شهرداري

 كه داندحالتي مي را اجتماعي و سياسي بيگانگي لوين .برندمي سر به متفاوتي شرايط در از خودبيزاري و ريهنجابي معنايي،بي قدرتي،

 (.9360دهقان،  از نقل به لوين. )آوردنمي به شمار جامعه اجتماعي و سياسي روند از عنوان بخشي به را خود فرد آن، براساس

 جامعه در خانواده جایگاه

 بناي سنگ خانواده،. باشد آدمي روان و جسم آرامش و آسايش براي مكان بهترين تواندمي كه است مقدس نهادي خانواده،

 ها، انسان اجتماعي حيات در خانواده نقش. دارد بسيار اهميت و ارزش جوامع همه در كه است اجتماعي يافته نظام سازمان و جامعه

 اساسا و دارد جامعه مشكالت شدن كم و اجتماعي روابط بهبود در مثبتي و مؤثر شنق خانوادگي، روابط تحكيم و استواري .است انكارناپذير

 هاي خانواده گرو در سالم، اجتماع زيرا باشيم؛ داشته معنوي و سالم اي خانواده بايد چيز هر از پيش معنوي، و پويا جامعه يك تحقق براي

 .دارد بنيادي و محوري نقش جامعه، هويت تكوين و ها انسان اجتماعي حيات در خانواده، نهاد .است سالم

 سنتی خانواده
 كدام هر احترام و جايگاه و دهندمي تشكيل ها مادربزرگ و هاپدربزرگ فرزندان، مادر، و پدر را خانواده اعضاي سنتي، جوامع در

 از تحصيل، ادامه يا ازدواج با ندانفرز زماني اگر و كندمي كنترل را خود اعضاي منش و رفتار خانواده، سرپرست .شودمي حفظ و مشخص

 .گماردمي همت آنان ياري به خانواده نيز لزوم مواقع در و نيستند خارج نظارت و كنترل از هم باز بشوند، جدا خانواده

 و ياخالق سالمت و دين ميان مستقيمي ارتباط و دارد اي ويژه جايگاه سنتي هاي خانواده در مذهبي، رسوم و آداب و باورها دين،

 رفتارهاي همه سرلوحه معموالً. شود مي ديده كمتري هاي ناهنجاري سنتي هاي خانواده در رو، اين از. دارد وجود خانواده افراد رفتاري

 در. است رواني سالمت و آرامش احساس به آن اعضاي رسيدن ها، خانواده اين آشكار هايويژگي از و فداكاري و محبت سنتي، خانواده

 در سردي و كاستي نوعي با را آنها گذاشته، امروزي مدرن اصطالح به هاي خانواده بر اينترنت و ماهواره تكنولوژي، تمدن، كه ريتأثي مقابل،

  .است گرفته قرار جدي تهديدهاي خوش دست آنها پايداري و دوام نتيجه، در. است كرده رو روبه مناسبات و روابط

 وادهخان کارکردهاي شدن اثر کم و مدرن دنياي
 مشكالت از خانواده، رواني بهداشت به توجهي بي و گيردمي جامعه از نيز را پويايي و شادابي خانواده، در تعادل نبود و ناهماهنگي

 آن، در كه دانند؛ مي بيستم قرن زندگي نوع آمدهاي پي از را مردم در افسردگي آمار رفتن باال پژوهشگران،. است امروزي هايزندگي مهم

 كافي وقت والدين شرايط، اين در. كنندنمي رشد آنان اصولي و درست ترتيب با و خانواده كنار در مردم بيشتر و اندگسسته هم از ها هخانواد

 .دهدمي قرار رواني هاي بيماري و افسردگي معرض در را افراد گوناگون، هاي استرس نتيجه، در و ندارند خود فرزندان مؤثر همراهي براي

 روبه اي كننده نگران هاي گرفتاري با را ها خانواده تكنولوژي، جديد وسايل تنوع و گسترش پي در نيز جنسي تحريك هاي ينهزم افزايش

 مشاغل و خانه زنان فعاليت از ناشي حد از بيش فشار و مردان مشاغل تعدد. است نوآوري و هيجان و تنوع عصر مدرن، دنياي. است كرده رو

 خانواده جنسي تربيت كاركرد نيز جنسي سالم ارتباط برقراري در زوجين مهارت ضعف و ها استرس افزايش با مراهه جامعه، در آنان رسمي

 .كند مي ضعيف را

 اجتماعي هويت و شخصيت ثبات كه فرزنداني پرورش و است گذشته از بيش فرزندان تربيت در ها خانواده مسئوليت امروزه

 و كنند مي عمل شكننده و ضعيف بسيار آمده، پيش هاي بحران و حاضر سنگين وظايف با نيز دانفرزن. است شده دشوارتر باشند، داشته

 نقش خانواده، كاركردهاي از كدام هر اساس، اين بر. است زده هم بر را والدين نظارت و اقتدار ها، خانواده از بسياري در ساالري، فرزند

 وظايف مدرن، هاي خانواده از بسياري در كه است اين ناخوشايند مسئله حال، اين با. كند مي ايفا خانواده بنيان تقويت و استحكام در مهمي

 .شود نمي انجام درستي به خانواده،

 امروز خانواده در رسانه جایگاه

 و ايدئولوژي فرهنگ، گزين جاي كه آورد مي وجود به آن مردم براي را اي ويژه فرهنگ اي، جامعه هر در جمعي ارتباط وسايل

 و اينترنت مانند، ارتباطي و اي رسانه ابزارهاي و رساني اطالع زمينه در بزرگ هاي پيشرفت امروزه. شود مي آنها جامعه و خانواده هاي رزشا

 استفاده اثر بر خانواده، اعضاي همدلي و وحدت. است داده قرار تأثير تحت زمان هر از بيش را انساني روابط تلويزيوني، و راديويي هاي شبكه

 در تلويزيون، ترتيب، بدين. است شده پذير آسيب و رنگ كم وگو، گفت زمان شدن كم و روابط كاهش سبب به تلويزيون، از حد از بيش

                                                           
  
 -Levin 
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 گزين جاي و كرده جلب خود به را مردم توجه همه از بيش تلويزيون ها، رسانه اين ميان در. است درآمده امروزي هاي خانواده اعضاي شمار

 از وسيعي حجم كردن وارد با ها رسانه و است اطالعات انبوه در غرق مدرن، خانواده اعضاي .است شده خانوادگي و اجتماعي زندگي و روابط

 .سازند مي سردرگم و گيچ را افراد ها، خانه به اطالعات و اخبار

 خالقيت قدرت ميان، اين در و اند سپرده تلويزيون ويژه به ها رسانه دست به را خود فرهنگي هويت و آينده ها خانواده از بسياري

 و صميميت ايجاد براي و است خويش بناي تقويت و استحكام انديشه در كه ايخانواده. گيرندمي ناديده را ها بودن هم كنار در فرصت و

 از اثرپذيري در و داشته ملكا نظارت و كنترل تلويزيون، ويژه به هارسانه از استفاده در بايد كوشد، مي خود اعضاي ميان گرم عاطفي روابط

 .باشد رو ميانه آنها،

 اند؛ بوده «خانوده» نام به عنصري از متشكل اوليه هاي كمون اينكه به توجه با و ها قرن طول در جوامع تكاملي ماهيت به توجه با

 در تافلر. شد مي محسوب يستميب قرن جامعه يك اجتماعي ساخت در كننده تعيين و مهم عنصر يك اي پايه و كالسيك صورت به نهاد اين

 هاي حوزه و ها جنبه  و پرداخته 9114 دهه در نهاد اين محتواي و ساختار در پي در پي تحوالت و دائمي تغييرات به مفصال خود كتاب

( فرزندان و مادر پدر، اصلي اعضاي از متشكل) اي هسته ساختار از يكمي و بيست قرن خانواده او باور به. است كرده بيني پيش را مختلفي

 از متشكل) پدر محوريت با خانواده يا( فرزندان و مادر از متشكل) مادر محوريت با خانواده نظير جديدتري الگوهاي به و داده ماهيت تغيير

 شكلي كهآن جاي به تغييرات جوامع، فرهنگي زيربناي به توجه با است ممكن كند مي استدالل همچنين او. شود مي تبديل( فرزندان و پدر

 مرد و زن بين ارتباط اصلي وظيفه نسل بقاي حفظ و توليدمثل اگر فرضا يعني. گردند ها خانوده براي شده تعيين وظايف به معطوف باشند

 فرزندان پذيرش بحث و ها دولت هاي حمايت مانند ديگري طريق از بتوان را مهم اين است ممكن شده مي محسوب خانوادگي ساختار يك در

 در امروزه اما رسيدند مي نظر به غيرعملي و نپخته بسيار موضوع طرح زمان در وي هاي ديدگاه البته. كرد محقق غيره و غيره و ستسرپر بي

 به باشد اعضايش نيازهاي از بسياري جوابگوي تواند نمي صنعتي عصر و كشاورزي عصر كاركرد با خانواده كه واقعيت اين جهات از بسياري

 انتقادات اين بيشتر نمود وارد تافلر نظرات به نقدي باشد قرار هم اگر و بوده قبل سال بيست در ها بيني پيش آن حتص مؤيد ديگري شكل

 .تحوالت ماهيت در تا هستند منصفانه تحوالت وقوع فرم حوزه در

 همان اجتماع عرصه در ها خانواده پرودگان دست ديگر سوي از و نيست طرفه يك رابطه يك جامعه از خانواده نهاد تأثيرپذيري

 ضمني طور به كه دارد وجود جامعه و خانواده بين واكنش و كنش چرخه يك بدينسان و كرد خواهند بازتوليد زمان طول در را مفاهيم

 اجتماعي عرصه در كار محافظه نهادي ايم كرده مطرح تاكنون كه فرمي با خانواده واقع در. است يكساني شده تعريف كاركردهاي حافظ

 درک اكنون. نمود محسوب سنتي عنصر يك را ساختار اين بتوان ها سنت با كاري محافظه پنهان پيوند دليل به شايد و شود مي محسوب

 كنند تغيير جامعه ارزشي نظام هاي مؤلفه يا عرفي باورهاي و هنجارها از بخشي بيروني داليل به اگر. شود مي تر روشن ما براي تافلر هاي گفته

 را پيشين كاركردهاي همان جامعه به بعدي برگشت در و كند مي رسوخ ها خانواده داخل به زيرپوستي و تدريجي صورت به راتتغيي اين

 يا و غيرسنتي آنرا توان مي ها سنت با تقابلش دليل به و است ساختارشكن كه آيد مي وجود به تضاد چرخه يك لذا و كرد نخواهد بازتوليد

 .شود مي مدرن ساختاري به تبديل خانواده لذا و كرده تعبير مدرن

 خانواده نهاد بگذارند تأثير ها فرهنگ خرده و ارزشي هاي مؤلفه در جامعه ـ خانواده كالسيك چرخه از بيرون عواملي مجموعه اگر

 و استدالل با معموال خانواده كاركردهاي بر تأثيرگذاري اين اما. ماند خواهد سنتي نهاد اين صورت اين غير در و باشد مدرني عنصر تواند مي

 دروني مقاومت تغيير اين برابر در است ممكن موجود وضع حفظ به انسان ذاتي تمايل و داشت نخواهد رسوخ نهاد آن درون به اوليه رضايت

 ارتباطات انقالب و تكنولوژيك تحوالت. كرد پيدا غيرايراني انواع با ايراني خانواده مقايسه براي هايي مؤلفه توان مي كه اينجاست. نمايد ايجاد

 داده تغيير را ها توانمندي و عاليق هاي حوزه و اجتماعي كاركرد و ماهيت وجود، نظير بنيادين مفاهيمي از افراد تلقي شديدا حاضر عصر در

 نيازهاي به پاسخگويي به نسبت خود ناكارآمدي بر تواند نمي قدرت ابزار به توسل بدون جامعه بر حاكم ارزشي نظام كه اي گونه به است

 .بگذارد سرپوش جديد

 به موجود وضعيت حفظ براي تالش ناپذير اجتناب هاي واقعيت از بخشي افراد، ميان اجتماع درون تنش و ها خانواده درون تنش

 اين بود كرده بيني پيش را سنتي محتواي و فرم با خانواده براي مرگ ناقوس آمدن در صدا به تافلر كه همانطور لذا و هستند قيمتي هر

 طالق سني ميانگين كاهش و طالق آمار باالرفتن. باشد مي توسعه حال در جوامع در يافتن تحقق حال در بااليي شدت و سرعت با واقعيت

 هادن اين اجتماعي سپهر از بخشي و نيست اقتصادي مشكالت از ناشي فقط زياد فرزند تعداد داشتن به ها خانواده تمايل عدم و جامعه در

 و ها خانواده افراد، بين مناسبات و روابط مختلفي هاي حوزه در كه اي دگرديسي. برد مي سر به دگرديسي وضعيت در ايران جامعه سنتي

 بتوان شايد حتي يا و پسامدرن يا مدرن فرمي به سنتي فرمي از ايراني خانواده ساختار تغيير قطار و است داده قرار خود تأثير تحت را جامعه

 .است حركت حال در تصور حد از بيشتر سرعت با  نامشخص تگف

 پيشينه تحقيق
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 تعلق احساس درآمد، شغل، تحصيالت، جنس، سن، در پژوهشي نتيجه گرفتند كه متغيرهاي( 9319)مظلوم خراساني و همكاران 

 هاي رسانه از استفاده و شهروندي قوقح احقاق شهري، مسؤوالن عملكرد از رضايتمندي بيگانگي سياسي، سياسي، قدرت بودن دارا شهري،

 در تغييرات درآمد متغير مستقل، متغيرهاي بين از نهايت، در. اندبوده معناداري يرابطه داراي اجتماعي مشاركت يمتغير وابسته با جمعي

 گروهي هاي رسانه از استفاده شهري و تعلق احساس سياسي، بيگانگي سياسي، قدرت بودن دارا ترتيب، به و است بوده مؤثر بيشتر مشاركت

 مورد زنان سياسي مشاركت بر آنها تأثير كه متغيرهايي. مطالعه انجام دادند( 9314)گالبي و حاجيلو  .اند بوده تأثيرگذار مشاركت در

 در فرد دوستان و نوالدي فعاليت ها، انجمن در فرد فعاليت و عضويت خانواده، اقتصادي و اجتماعي خاستگاه: از عبارتند گرفته قرار سنجش

 اين بين از كه دهد مي نشان آمده بدست نتايج. مشاركت به فرد  دوستان و والدين تمايل مشاركت، به فرد تمايل مختلف، هاي انجمن

 اشتهد زنان سياسي مشاركت بر را تأثير كمترين مشاركت، به فرد والدين تمايل و تاثير بيشترين ها انجمن در فرد فعاليت متغير متغيرها،

 به متوسط سياسي -اجتماعي مشاركت در مطالعه اي  در شهرستان خدابنده لو نتيجه گرفتند كه  ميزان( 9366)نوروزي و بختياري  .است

 طبقه جنسيت، سن،)مستقل متغيرهاي بين ،درصد 11اطمينان  سطح در معني دار، همبستگي همچنين .است خدابنده شهرستان در پايين

 گروهي، رسانه هاي تربيت، و تعليم خانواده، ساختار اعتماد، سياسي، -اجتماعي آينده نگري، بيگانگي عامگرايي، ،سكونت محل اجتماعي،

در پژوهشي نتيجه گرفتند كه سطح ( 9361)سروش و افراسيابي . است برقرار ،(سياسي - اجتماعي مشاركت) وابسته با متغير تقديرگرايي

. اي ميزان تحصيالت بر ميزان مشاركت تاثير داشته استهمچنين از ميان متغيرهاي زمينه. داردمشاركت اجتماعي در حد پاييني قرار 

در بعد حمايت )باالتري داشته، از حمايت هاي بيشتري ( ميزان صميميت)كساني مشاركت اجتماعي بيشتري مي كنند كه كيفيت روابط 

مل متقابل اعتقاد داشته باشند؛ به عالوه جواناني كه داراي هويت ملي و ديني برخوردار باشند و بيشتر به هنجار ع( مشاوره اي و اطالعاتي

نتايج نشان داد كه در بعد ذهني جوانان جوياي مشاركت اند، اما ميزان . قوي تر و هويت جنسي مدرن تري هستند، مشاركت بيشتري دارند

توانمند كننده كنش عمل كند، به آنها اجازه مشاركت عملي را نمي نازل سرمايه اجتماعي جديد در شبكه اجتماعي كه بايد به عنوان منبع 

و  بيقدرتي احساس ،(اجتماعي اعتماد)اجتماعي سرمايه متغير سه در مطالعه اي نتيجه گرفتند كه رابطه( 9366)سفيري و صادقي . دهد

 .دارد دانشجويان دختر اجتماعي مشاركت بر ماعياجت اعتماد متغير را تاثير بيشترين و ميباشد معنادار اجتماعي مشاركت با خودپنداره

 قم دانشگاه دانشجويان از نمونه اي ميان اجتماعي در مشاركت بر خانواده در قدرت ساختار تأثير بررسي به تحقيقي در( 9363)كريمي

 افزايش نيز افراد مشاركت ميزان ميل كند، مشاركتي ساختار سمت به در خانواده هراندازه قدرت كه داد نشان تحقيق نتايج. است پرداخته

در  ساختار قدرت ازگونه هاي هر يك بين در اجتماعي مشاركت ميزان تفاوت بودن معنادار از حاكي زوجي مقايسه هاي همچنين .مي يابد

 و كودكي در شاركتم و خانواده در قدرت ساختار تنها تحقيق، شده مستقل وارد متغيرهاي تمامي بين رگرسيوني از در تحليل. دارد خانواده

 ميزان نوجواني، و دوران ودكي در مشاركت ميزان افزايش با نيز ديگر طرفي از. داشتند اجتماعي مشاركت بر را تأثير معناداري نوجواني

 هايزمينه " عنوان با در  مقاله اي( 2440)96گوريناس ناريون و 93اسكوفر ايوان. مي يابد افزايش بزرگسالي در افراد اجتماعي مشاركت

 از استفاده با كشور، 32در  را انجمنها در عضويت "تطبيقي با  ديدگاهي داوطلبانه انجمنهاي در عضويت مطالعه: مشاركت مدني ساختاري

ملتها دانسته  سياسي فرهنگ و سياسي نهادهاي ساختار  دولتها، بين تفاوت تاثير تحت آنرا و كرده اند ثانويه آزمون داده هاي تحليل روش

. مي نمايند تعيين( قديمي يا جديد جنبشهاي)مي كنند  فعاليت آن در افراد كه انجمنهايي هم  نوع و مشاركت ميزان هم متغيرها، اين. اند

به  ثانويه داده هاي تحليل با "دو هر يا اجتماعي شخصيت منابع داوطلبانه، انجمنهاي در عضويت"عنوان  با خود مقاله در( 2443) 91بكر رنه

شخصيت  نوع مانند روانشناختي عوامل و سرمايه اجتماعي و مذهبي وابستگي درآمد، مانند تحصيالت، شناختي جامعه عوامل سهم بررسي

 اين تبيين به قادر صورتي در عوامل روانشناختي كه مي گيرد نتيجه پايان در و پردازدداوطلبانه  مي هاي انجمن در فعاليت توضيح در

 .گيرد قرار مورد بررسي آنها در شناختي جامعه عوامل تاثير كه مسأله هستند

 مدل مفهومی تحقيق

                                                           
  
 -Evan Schofer 
  
 -Nariyon Gourinchas 
  
 -Rene Bekker 
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 روش تحقيق

 جامعه .توصيفي از نوع پيمايشي است -آوري اطالعات، پژوهشي پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي و از نظر نحوة گرد اين

. ساده بعنوان نمونه تعيين شدند تصادفي  گيريكوكران و نمونه نفر با فرمول 044تعداد  كه باشد مي تهران شهر ساكن جوانان شامل  حاضر

 ضريب از آن اعتبار سطح به بردن پي براي آن پايايي و متخصصين توسط آن روايي كه باشد مي اي پرسشنامه شامل اطالعات ابزارگردآوري

 .گردد مي توزيع نظر مورد دافرا بين تحقيق، پژوهشگر توسط و گرديده تعيين 68/4 ، كرونباخ آلفاي

 یافته ها
  .رابطه معناداري وجود دارد جوانان ياجتماع مشاركت زانيم و سنبين متغير : فرضيه اول 

 تحليل واريانس يك عاملي ارزيابي مشاركت اجتماعي جوانان بر حسب سن. 9جدول شماره 

شاخص 

 هاي آماري

 

منابع 

 واريانس

درجه 

 آزادي

مجموع 

 مجذورات

ميانگي

 مجذورات ن

F P 

واريانس 

 بين گروهي

0 32/

396 

56/31 443/4 33/4 

واريانس 

 درون گروهي

33 22/

8916 

591/

983 

--- --- 

/50 09 جمع

8598 

--- --- --- 

نشان مي دهد كه  ( 443/4)بدست  آمده   Fدرصد نسبت 15و در سطح اطمينان  33و  0داده هاي جدول باال در در جات آزادي 

 .نان بر مشاركت اجتماعي آنان اثرگذار بوده استمتغير سن  جوا

 سن جوانان و مشاركت اجتماعي 2جدول 

شاخص 

 هاي آماري

 
سابقه 

ت

 عداد

انحراف  ميانگين

 استاندارد

 مشارکت

 اجتماعی 

 سن

 تحصیالت

 جنسیت

 تاهل

 درآمد

 نوع خانواده

دسترسی به رسانه های 

 جمعی
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 تدريس

96- 25 2

24 

98/08 10/94 

 تا 28 نيب

 سال 35

9

26 

31/06 39/94 

 38 نيب

 سال 04تا

5

2 

62/02 83/3 

0 جمع

44 

33/

933 

333/1 

 38)داراي بيشترين ميانگين بوده و همچنين گروه ( سال 35 -28)اي جدول باال نشان مي دهد كه جوانان در گروه سني داده ه

 .داري كمترين نمره ميانگين هستند(  سال 04تا 

 رابطه معناداري وجود دارد جوانان ياجتماع مشاركت زانيم و متغير وضعيت تاهلبين : فرضيه دوم. 

 ريانس يك عاملي ارزيابي مشاركت اجتماعي جوانان بر حسب وضعيت تاهلتحليل وا    -3جدول 

شاخص 

 هاي آماري

 

وضعيت 

 تاهل

ت

 عداد

ميانگ

 ين

انحراف 

 استاندارد

خ

 طاي استاندار

T 
 مشاهده شده
 

P 

2 مجرد 

83 

24/

66 

55/90 8

6/9 

14

/2- 

60/

4 

9 متاهل

33 

21/

63 

39/92 2

0/9 

--

- 

--- 

با .  د كه  تفاوت معناداري از لحاظ ميزان مشاركت اجتماعي بين دو گروه مشاهده مي شودداده هاي جدول باال نشان مي ده

پس مي توان گفت كه متغير . توجه به اطالعات اين جدول ميانگين ميزان مشاركت افراد مجرد به مراتب بيشتر از افراد متاهل مي باشد

بنابراين فرضيه محقق تاييد مي شود و ارتباط معني داري بين دو . است  وضعيت تاهل در ميزان مشاركت اجتماعي جوانان اثر گذار بوده

 .متغير وجود دارد

 رابطه معناداري وجود دارد جوانان ياجتماع مشاركت زانيم متغير جنسيت وبين : فرضيه سوم. 

 تحليل واريانس يك عاملي ارزيابي مشاركت اجتماعي جوانان بر حسب جنسيت  -0جدول 

شاخص 

 هاي آماري

 

جنسي

 ت

ت

 عداد

ميانگ

 ين

انحراف 

 استاندارد

خ

 طاي استاندار

T 
 مشاهده شده
 

P 

2 مرد 

98 

93/

88 

68/96 8

5/9 

32

/9 

19/

4 

9 زن

60 

30/

01 

85/93 9

2/9 

--

- 

--- 

بنابراين به . داده هاي جدول باال نشان مي دهد كه  تفاوت معناداري از لحاظ ميزان مشاركت اجتماعي بين دو گروه وجود دارد

قطع مي توان گفت كه متغير جنسيت يكي از متغيرهاي اثرگذار و مهم بر ميزان مشاركت اجتماعي جوانان بوده است و فرض محقق  طور
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در اين جدول بارز است كه ميانگين ميزان مشاركت مردان بيشتر از زنان است و ارتباط معناداري بين دو متغير جنسيت و . تاييد مي شود

 .وجود داردميزان مشاركت اجتماعي 

 .متغير سطح تحصيالت و ميزان مشاركت اجتماعي جوانان رابطه معناداري وجود داردبين : فرضيه چهارم

 .براي آزمون اين فرضيه از آزمون آنوا بهره گرفتيم كه نتايج در جداول زير بيان شده است

 

 

 

 

 5جدول 

 
مجموع 

 توان دوم تيمارها

درج

 ه آزادي

ميانكين 

 F توان دوم تيمارها
Si

g. 

Between 

Groups 
1.910 3 .637 2.8

53 
.00

1 
Within 

Groups 
56.674 25

4 
.223 

  

Total 58.584 25

7 
   

اري به عبارت ديگر تفاوت معني د. درصد است، بنابرين فرض صفر ردمي شود 5با توجه به اينكه  سطح معني داري كوچكتر از 

 .بين ميانگين جوامع وجود دارد

 8جدول 

تحصيال 

 ت

تعد

 اد

Subset for 

alpha = 0.05 

 1 

Tukey 

HSD
a,b 

91 ليسانس

0 

3.3715 

فوق 

 ليسانس

05 3.4665 

فوق 

 ديپلم

03 3.3341 

 ديپلم

زير 

 ديپلم

13 

95 

3.1579 
3.2216 

Sig.  .145 

د اما بر ميزان مشاركت با توجه به خروجي داده هاي جدول فوق مي توان گفت كه متغير تحصيالت تا اندازهاي نه هر چند زيا

در اين بين  سطح فوق ليسانس با اختالف ناچيزي بيشترين و به ترتيب؛ ليسانس، فوق ديپلم، زيرديپلم . اجتماعي جوانان اثرگذار بوده است

ند تفاوت زياد قابل هر چ. بنابراين فرض محقق تاييد مي شود و متغير تحصيالت در ميزان مشاركت افراد اثر داشته است. و ديپلم قرار دارند 

 .چشمگيري نبود

 .متغير درآمد و ميزان مشاركت اجتماعي جوانان رابطه معناداري وجود داردبين : فرضيه پنجم

 .نتايج در جدول زير آمده است. براي آزمون اين فرضيه از آزمون آنوا بهره گرفتيم

 يبر مشاركت اجتماع درآمد افرادآزمون انوا براي بررسي تاثير  3جدول 

مجمو 

 ع مجذورات

د

 رجه آزادي

ميانگي

 ن مجذورات

ا

 Fماره 

م

 عناداري

05 .811 94048ب
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 .36 .33 1 ين گروهي

د

 رون گروهي

0294

099 

2

16 

94390   

ك

 ل

0224

624 

3

40 

   

نگين است بنابراين تفاوت معناداري بين ميا 45/4مي باشد و بزرگتر از  536/4همان طور كه جدول باال نشان مي دهد معناداري 

بنابراين فرض محقق . داردنرابطه معناداري وجود  اجتماعيو مشاركت  گروه ها وجود ندارد و اين فرضيه رد مي شود يعني بين درآمدافراد

 .تاييد نمي شود

 .ميزان ستفاده از رسانه هاي گروهي و ميزان  مشاركت اجتماعي جوانان رابطه معناداري وجود دارد بين: فرضيه ششم

 .ن اين فرضيه تحقيق از همبستگي اسپيرمن استفاده شده استبراي آزمو

 اجتماعيمشاركت و  دسترسي به رسانه هاي جمعيآزمون همبستگي بين  -6جدول 

 اجتماعیمشارکت  

 دسترسی به

 رسانه هاي جمعی

 **.598 همبستگي اسپيرمن

 000. معناداري

 044 تعداد

 4445بوده و اين مقدار از  44444يرمن چون سطح معناداري آزمون فوق  برابر با با توجه به نتيجه آزمون ضريب همبستگي اسپ 

درصد مي توان نتيجه گرفت كه فرضيه صفر رد مي گردد و به اين معنا كه رابطه معناداري بين دسترسي  11كوچكتر مي باشد با اطمينان 

مثبت و رابطه مي توان نتيجه گرفت . ه پژوهشگر تاييد مي گرددو فرضي. افراد به رسانه هاي جمعي و ميزان مشاركت جوانان وجود دارد

مي باشد . 598ميزان همبستگي برا دو متغير فوق . بين دسترسي به وسايل ارتباط جمعي و ميزان مشاركت اجتماعي وجود داردمعناداري 

 .كه در حد قابل قبول و خوبي قرار دارد و داراي ارزش علمي مي باشد

 .وع خانواده و ميزان مشاركت اجتماعي افراد رابطه معناداري وجود داردبين ن: فرضيه هفتم

 تحليل واريانس يك عاملي ارزيابي ميزان مشاركت اجتماعي بر حسب نوع خانواده -1جدول

شاخص 

 هاي آماري

منابع 

 واريانس

درجه 

 آزادي

مجموع 

 مجذورات

ميانگي

 ن مجذورات

F P 

واريانس 

 بين گروهي

3 89/

2934 

463/

394 

25/93 4449/

4 

واريانس 

 درون گروهي

66 85/

3183 

468/

05 

--- --- 

/28 15 جمع

8936 

--- --- --- 

نشان مي دهد كه  ( 25/93)بدست  آمده   Fدرصد نسبت 15و در سطح اطمينان  66و  3داده هاي جدول باال در در جات آزادي 

 .متغير نوع خانواده بر ميزان مشاركت اجتماعي اثرگذار بوده است

 نوع خانواده و ميزان مشاركت افراد -94جدول  

 شاخص هاي آماري

 

 نوع خانواده

تعد

 اد 

 انحراف استاندارد ميانگين

92 سنتي

3 

60/62 123/9 
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91 درحال گذر

3 

53/60 39/9 

 21/2 14/63 58 مدرن

 94/2 86/36 22 پسامدرن

04 جمع

4 

356/62 2993/2 

با توجه به اين جدول خانواده هاي . اثر داشته است افراد مشاركت زانيمدر  خانواده نوعداده هاي جدول باال نشان مي دهد كه 

 .در حال گذر بيشترين اثر را بر ميزان مشاركت اجتماعي داشته اند

 گيرينتيجه
 ماعياجت گرايشات و رفتار و دارد وجود رابطه افراد اجتماعي ورفتارهاي سن بين كه معتقدند اجتماعي صاحبنظران از بسياري

 در مشاركتشان ميزان و افراد سني توزيع بين كه معتقدند ميلبراث و ليپست جمله آن از باشد، مي متفاوت آنها سني شرايط به توجه با افراد

 جوان افراد از بيشتر تر مسن افراد و(ساله55-35) ميانسال افراد بين در مشاركت ميزان يعني دارد، وجود داري معني تفاوت مختلف امور

( 9331)وند و شادي ،(9364)نيازي. كند مي پيدا افزايش نيز شان مشاركت ميزان رود باالتر افراد سن هرچه عبارتي، به. است( سال34زير)

 اجتماعي مشاركت بررسي در( 9330)محسني. نمايد مي اشاره نيز سني شرايط هب اجتماعي مشاركت بر موثر فردي عوامل بيان در

 سنين و اقشار در مشاركت ميزان كه است معتقد وي. كند مي تائيد را آن و داده قرار سنجش مورد را مشاركت با سن عامل رابطه روستائيان

 علوي. هستند پذير مشاركت باال سنين در افراد كه چرا نمود، توجه سني تفاوت به ها مشاركت جلب در بايد و بوده متفاوت مختلف

در پژوهش حاضر با توجه به  .داند مي موثر مشاركت فرآيند در فردي ويپگي يك عنوان به را سن خود مشاركتي مدل در نيز( 9331)تبار

آزمون تحليل واريانس و ضريب همبستگي مشخص شد كه بين سن و ميزان مشاركت افراد رابطه معناداري وجود دارد و افراد در گروه سني 

 .سال داراي بيشترين ميانگين بودند 35تا  28

 توان يم پس. باشد يم متاهل افراد از شتريب مراتب به مجرد افراد مشاركت زانيم نيانگيمان داده شد كه  در اين تحقيق نش

 بين كه معتقدند اجتماعي صاحبنظران از بسياري .است بوده گذار اثر جوانان ياجتماع مشاركت زانيم در تاهل تيوضع ريمتغ كه گفت

 از باشد، مي متفاوت آنها تاهل وضعيت به توجه با افراد اجتماعي گرايشات و رفتار و دارد جودو رابطه افراد اجتماعي ورفتارهاي تاهل وضعيت

 نظر به دارد وجود داري معني تفاوت مختلف امور در مشاركتشان ميزان و تاهل وضعيت بين كه معتقدند ميلبراث و ليپست جمله آن

 است مشابه انتخابات در شركت يالگوها گريد يكشورها يبرخ و فنالند روژ،ن كا،يآمر سودان، آلمان، جمله از مختلف يكشورها در ليپست

 زانيم بر مهم و اثرگذار يرهايمتغ از يكي تيجنس ريمتغ كه گفت توان يم .دارند مشاركت نيمجرد از شتريب نيمتأهل كشورها اين در

 تبيين در مختلف هاي تئوري و تحقيقات در كه تاس متغيري جنسيت. شود يم دييتا محقق فرض و است بوده جوانان ياجتماع مشاركت

 فرهنگي، و اجتماعي هاي جنبه به توجه با مردان و نازن رفتارهاي و گرايشي هاي تفاووت گيرد مي قرار توجه مورد اجتماعي هاي رفتار

 هستند شناساني جامعه جمله از ميلبراث و ليپست .است بوده صاحبنظران توجه مورد اجتماعي روانشناسي و شناسي جامعه شناسي، زيست

 به نظريه اين براساس. دارند نقش مشاركت در زنان از بيش مردان هميشه كه معتقدند و نموده تاكيد مشاركت در افراد جنسيت تاثير بر كه

 مي قرار ها شناخت و اطالعات معرض در متفاوتي خودبطور جامعه فرهنگي و و اجتماعي موقعيت به توجه با مردان و زنان اينكه دليل

 مواقع بدليل زنان. باشد متفاوت تواند مي آنها جنسيت ارزش و جامعه اجتماعي وضعيت متاثر نيز آنها اجتماعي هاي رفتار لذا گيرند،

 . دارند مشاركت اجتماعي عرصه در كمتر ساالرانه مرد تربيتي نظام و اجتماعي هاي محدوديت زنانه، هاي تشكل فقدان فرهنگي،

 مشاركت در مردان و زنان تفاوت به اجتماعي مشاركت تبيين در نيز( 9330)محسني و( 933)وند شادي ،(9334)عنبري ،(9364)نيازي

 داري معني تفاوت كه دهد مي نشان نيز مطالعه اين نتايج. اند داده قرار تائيد مورد را زنان به نسبت مردان بيشتر مشاركت و نموده تاكيد

 نتايج راستاي در نتيجه اين كه دارند اجتماعي مشاركت زنان از بيشتر مردان و دارد جود و اجتماعي شاركتم نظر از مردان و زنان بين

 .باشد مي پيشين تحقيقات

 بوده اثرگذار جوانان ياجتماع مشاركت زانيم بر اما اديز چند هر نه ياندازها تا التيتحص ريمتغ كه گفت توان يم طبق يافته ها

 نيبنابرا.  دارند قرار پلميد و پلميرديز پلم،يد فوق سانس،يل ب؛يترت به و نيشتريب يزيناچ اختالف با سانسيل فوق حسط  نيب نيا در. است

 ليپست .نبود يريچشمگ قابل اديز تفاوت چند هر. است داشته اثر افراد مشاركت زانيم در التيتحص ريمتغ و شود يم دييتا محقق فرض

 رسند مي نتيجه اين به ديگر كشورهاي برخي و فنالند نروپ، آمريكا، سودان، آلمان، در مختلف شورهايك در خود مطالعات نتايج در ودوز

 تحصيالت بين رابطه نيز هانتيگتون. است سواد كم و پايين تحصيالت با افراد از افزونتر و بيشتر تحصالت با افراد ميان در مشاركت ميزان كه
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 مي عنوان مشاركت بر موثر ابزارهاي از يكي عنوان به را سواد خود تئوري لرنردر طرفي از. دهند يم قرار تاييد مورد را سياسي مشاركت و

 كم و پايين تحصيالت با افراد از تر افزون بيشتر تحصيالت با افراد ميان در مشاركت ميزان كه معتقدند نيز گوئل و ميلبرات همچنين. كند

 معتقدندكه ونلسون گتونيهانت. است مشاركت ميزان رفتن باال نتيجه در و مردم درک و آگاهي افزايش سواد، كاركرد اولين لرنر. است سواد

 تيشودوعضو يم ياسيس و ياجتماع مشاركت مشوق ،يانيم يرهاييمتغ عنوان به ،ياسيس نظر از مؤثربودن احساس و باالتر ياجتماع منزلت

 كه است.. . ( خاص، قيعال مدافع يها گروه ،يصنف و يشغل يها هياتحاد ) ياجتماع يها سازمان و ها گروه انواع در فعال مشاركت و

 با كه دهد مي نشان مشاركت با ارتباط در خود مطالعه درنتايج محسني.كند يم شتريب را ياسيس و ياجتماع تيفعال در مشاركت احتمال

 و سواد و اجتماعي آگاهي ميزان(9339)عفتي و( 9335)زاده مقني همچنين، يابد، مي افزايش مشاركت ميزان تحصيالت سواد سطح افزايش

 مطالعات نتايج ودر بوده نلسون و هانتنگتون و ليپست تئوري با همسو مطالعه اين نتايج. داند مي مشاركت با رابطه بيشترين داراي را مطالعه

 .باشد مي( 9339)عفتي و( 9330)زاده مقني ،(9330)محسني توسط يافته انجام

 هاي تفاوت گيرد مي قرار توجه مورد اجتماعي هاي رفتار تبيين در مختلف هاي تئوري و تحقيقات در كه است متغيري درآمد

 پاول، و آلموند .است بوده صاحبنظران توجه مورد اجتماعي روانشناسي و شناسي جامعه هاي جنبه به توجه با افراد درآمد ميزان از ناشي

 محقق اين گفته به. دارد ناپذيري انكار تأثير آنان اجتماعي و اقتصادي پايگاه تعيين در افراد شغلي رتبه و درآمد تحصيالت، كه معتقدند

 هاي مهارت از مند بهره و ثروتمند كرده، تحصيل شهروندان و بوده مؤثر افراد اجتماعي و سياسي مشاركت بر اجتماعي – اقتصادي پايگاه

 تجربه ،ياجتماع درآمد،مقام هرچه كه شود يم متذكر دال. باشد جويانه مشاركت ستارهاياي واجد كه دارد بيشتري احتمال باالتر، اي حرفه

 باشد باالتر فرد دانش و ياسيس

 تر، مرفه شهروندان كه افتنديدر كايآمر در يقيتحق با يونا وربا. شود يم شتريب اش مشاركت و رود يم باالتر يو يكارائ احساس 

 .دارد رابطه آنان مشاركت برتربا ياجتماع گاهيپا از برخوردار و تر كرده ليتحص

 هرچه و.اند نموده تاكيد درآمد و سياسي مشاركت تبيين در نيز( 9335)زاده مقني و( 9333)عنبري ،(9363)هاشمي و وثوقي

 .اند داده قرار تاييد مورد را رابطه واين رود مي باال افراد مشاركت ميزان برود باال افراد اقتصادي -اجتماعي پايگاه يا درآمد

 پژوهشگر فرضيه و. داشت وجود جوانان مشاركت زانيم و يجمع يها رسانه به افراد يدسترس بين معناداري رابطههمچنين 

. دارد وجود ياجتماع مشاركت زانيم و يجمع ارتباط ليوسا به يدسترس نيب يمعنادار و مثبت رابطه گرفت جهينت توان يم. گردد مي تاييد

 آلموند و پاول .باشد يم يعلم ارزش يدارا و دارد قرار يخوب و قبول قابل حد در كه باشد يم. 598 فوق ريمتغ دو برا يهمبستگ زانيم

 خود مخاطبان از وسيعي حجم بر توانند مي شنوايي و بينايي حس دو از گيري بهره با ها تلويزيون راديو، ها، روزنامه جمعي هاي رسانه معتقدند

 ينهادها شيدايپ و يگروه يها رسانه سواد، گسترش ،ينيشهرنش نيب كه است معنقد پستيل.دارد ييبسزا ريتاث ياسيس مشاركت بعد در

 ارتباط مشاركت و يگروه يها رسانه به ي،دسترس التيتحص ينيشهرنش يرهايمتغ نيب است معتقد لرنر و دارد وجود يهمبستگ يمشاركت

 مي مشاركتي نهادهاي پيدايش به تامل اين نتيجه و كند مي تسريع را سواد گسترش اي، هرسان مشاركت كه است معتقد لرنر .دارد متقابل

 جمعي هاي رسانه به دسترسي هرچه كه گرفت نتيجه توان مي.داند مي موثر بيشتر مشاركت جلب در را جمعي ارتباط تئسعه واينر. انجآمد

 به توجه با. است داشته اثر افراد مشاركت زانيم در خانواده نوعچنين هم. يافت خواهد افزايش مردم مشاركت نسبت همان به باشد بيشتر

 .اند داشته ياجتماع مشاركت زانيم بر را اثر نيشتريب گذر حال در يها خانواده يافته هاي اين فرض

 توجيه و بيان ارزش و جايگاه مشاركت اجتماعي در جامعه سبب مهم تلقي نمودن آن و بها دادن به آن مي شود. 

 موجب پررنگ شدن حضور جوانان در ميزان ..( ، روزنامه وتلويزيون، ماهواره، اينترنت) رتباط جمعي ود رسانه ها و وسايل اوج

مشاركت اجتماعي مي گردد لذا باال بردن دسترسي آسان اين وسايل مي تواند گامي مهم در افزايش مشاركت اجتماعي جوانان 

 .گردد

 هاي تحصيلي و تحصيالت آكادميك را براي جوانان مهياتر كردركت اجتماعي زمينهشود براي افزايش مشاپيشنهاد مي. 

  صورت گرفت از موانع و محدوديتهاي ( زنان و مردان)پيشنهاد مي گردد با توجه به ميزان تفاوتي كه بين دو گروه مورئد مطالعه

كرد تا نقش فعالتري در مشاركت اجتماعي بر عهده حضور زنان در فعاليتهاي اجتماعي كاست و زمينه را براي حضور آنان مهيا 

 .داشته باشند

 مرد؛ و زن از اعم شهروندان يمدن مشاركت نرخ ارتقاء 

 مردان؛ و زنان اجتماعي مشاركت نرخ نيب موجود يها ينابرابر كاهش اي رفع 
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