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  مسأله یانب و دمهمق
و منوعان ه گریبا د  يو داشتن همکار یجمع یبدون وجود زندگ شرفتیبه پ دنیسر

 کیبا فرض وجود  گر،ید انینخواهد بود؛ به ب سریم هیسو چند یتعامل ندیوجود فرا ینوع  به
وجود مشارکت  یعنیآن،  یمهم و اساس طیاز شرا یکی دیبه توسعه با دنیرس يجامعه، برا

   فراهم شود.
ي ا  لهیو هم ارزش وس یذات ای ییکه هم ارزش غا یاجتماع يا دهیپده منزل  مشارکت به

هر  رایاست؛ ز به دست آورده يا  برجسته گاهیو تأمل است و جا یدرخور بررس و دارد
به مشارکت و شرکت  بودن، زیآم   تیوفقنظر و م به مطلوب مورد دنیرس يبرا يا برنامه

 Asadpour( دارد ازینیی و چه روستا شهري چه و مرد چه زن، چهجامعه  يمتقابل اعضا
& et. al., 2019: 68 .( 

است از   در سطح خرد و کالن سبب شده یضرورت وجود مشارکت اجتماع
اد گوناگون آن در نظر شود و ابع ستهیبه موضوع مشارکت نگر یمتفاوت ينظر ياندازها   چشم

هاي اجتماعی  مشارکت اجتماعی و شهروندي و کارکرد آن از پدیدهگرفته شود. 
الوجودي است که در ضرورت وجودي و کارکردهاي آن هیچ تردیدي وجود ندارد، اما   واجب

واژه مشارکت اجتماعی باید به جامعیت،  در توصیفبعدي است.  بسیار پیچیده و چند
خصوص وقتی که مشارکت اجتماعی از  ؛ بهشودات آن با سایر مفاهیم توجه شرایط و ارتباط

که برخی از عناصر،  نوع مشارکت مردم در اداره یک شهر باشد. باید توجه داشت مادامی
فرهنگی وجود نداشته باشد، احتمال زایش مشارکت و  ـ هاي اجتماعی عوامل و یا نظام

با و مشارکت هم تابع یک دستور نیست که  طور خاص مشارکت اجتماعی امکان ندارد به
  شود.  فنظرجرا شود و هر وقت نخواهیم از آن صرا  اراده

ترین شرایط و بسترهاي   یکی از مهم ؛براي مشارکت باید بسترهاي الزم فراهم شود
مانند اعتماد، احساس تعلق اجتماعی، اجتماعی  ارکانزایشی مشارکت اجتماعی، وجود 

مانند ضلع اعتماد و شفافیت  این ارکانجامعه و شهر است. اگر اضالع در دینداري و ... 
جویی، مشارکت را  دچار فرسایش شود چشمان نافذ هیچ صاحب بینش و مشارکت

  ). Mohammadi Shahbalaghi & et. al., 2016: 68( تواند ببیند نمی
محور و   تماعاج  باید بر پایه حتماً اهوازشهرهایی مانند  مشارکت اجتماعی در کالن

محور باشد. این مشارکت شرایط خاص خود را دارد. اگر شرایطش مهیا نباشد با   محله
 به شودگونه فرمایشی اجرایی نخواهد شد. اگر مشارکت اجتماعی در شهر جاري  هیچ

ریزي کنیم، با هم اجرا کنیم، با هم  هم بیندیشیم، با هم برنامه ید بامعناي آن است که با 
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بسیاري از مشکالتی که  م و با هم نظارت کنیم. اگر این اتفاق رخ دهد مطمئناًمنتفع شوی
تواند به راحتی حل  هاي کالن اقتصادي است می وجود دارد و نیازمند بودجه شهردر سطح 

شود  بسیاري از مشکالت و موانع اجتماعی تنها با صرف بودجه مرتفع نمیاز طرفی شود. 
هاي عملیاتی مشارکت اجتماعی و شهروندان است. در بسیاري  شهها و نق بلکه نیازمند برنامه

هاي  ها و بودجه هاي شهري تا مشارکت اجتماعی ایجاد نشود حتی با صرف هزینه از پروژه
دلیل  هاي شهري به توان به موفقیت دست یافت. بسیاري از طرح کالن اقتصادي هم نمی

طور حتم اگر  است. به  نتیجه غایی نرسیدهآنکه پشتوانه مشارکتی ندارد راکد مانده و به 
گشایی از مسائل شهري است  معناي واقعی خود محقق شود پیامدهاي آن گره  مشارکت به

از آنها   برداري بهینه ها و استفاده و بهره تر از آن باعث نگهداشت و استمرار پروژه و مهم
هاي  اداره شهر است و پیامدهاي اجتماعی در  ها پیامدهاي مستقیم مشارکتشود. این می
مستقیم آن افزایش امیدواري، افزایش نشاط و شادابی، القاي حس بودن، خودشکوفایی  غیر

  ). Ghadimi Gheydari & Kazemi, 2017: 191( ... در جامعه خواهد بود و
 کترمشا به سمت ريصو کترمشا از حرکت وگر در ي،شهر يبرنامهها موفقیت

 د،میشو تبیین قعیوا کترمشا هايممکانیز هدفمند، کترمشا در .ستا هدفمند
 ايرجا ندرو نجریا در انندوشهر و ددگرمی همافر آن يمینههاز و کترمشا هاي ورتضر

 و انندوهرش هايتوانایی به يشهر مدیریت دعتماا یگرد سویی از. گیرند قرار می ههابرنام
ها آن عیتومشر ي توسعه وهااعث بهبود طرحب يشهر يبرنامهها در نناآ اريگذثیرتأ

 هبویژ يمدیریت شهر يهابرنامه در دهدفمن کترمشا انفقدهاي آسیب ینابنابر شود؛ می
 کاهش وملزدر جهت  کترمشا يیازوا و دبعاا به توجه .دارد يبیشتر دنمو شهرهاکالن در

 & Shiyani(میکند  وريضر را ان،ندوشهر خاطر سایشآ اب محیطی دیجاا و هاسیبآ ینا
et. al., 2012: 42 .(  

طلبد که در آن افراد با  ایجاد فضایی را می  یک جامعه شکوفایی و توسعهبنابراین 
ها  هاي مختلف را داشته باشند و افراد و گروههاي گوناگون امکان مشارکت در حیطهدیدگاه

در تحقق اینکه مشارکت عنصر کلیدي  در ارتباط تنگاتنگ با هم قرار گیرند و نیز با توجه به
عنوان ابزار و وسیله رسیدن به توسعه در نظر بگیریم و است، خواه مشارکت را به  توسعه

جانبه و پایدار، عنوان هدف توسعه یاد کنیم، براي رسیدن به توسعه همهاز مشارکت به  خواه
است. بنابراین، شناخت و سنجش مشارکت  الزامی  مشارکت اجتماعی در یک جامعه

عنوان یک مسأله پژوهشی در جوامع مختلف مطرح امل مؤثر بر آن بهاجتماعی و عو
  . )Afzaliansalami & et. al., 2019: 9( شود می
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 ثر بر مشارکت اجتماعی صورت گرفتهؤتاکنون تحقیقات متعددي پیرامون عوامل م
ت اقتصادي و موقعی  که به دلیل برخورداري از جایگاه شهر اهوازدر جوامعی نظیر است اما  

سفانه متأخاص استراتژیک در کشور، باید به توسعه و استانداردهاي شهري دست یابد، 
له نوآوري مطلب در جامعه مورد بررسی را نشان است و این مسأ  تحقیقی انجام نگرفته

  دهد.  می
ره، باکت اجتماعی و ارائه نظرات در ایندر این تحقیق برآنیم تا ضمن تبیین مشار

رکت اجتماعی شهروندان در شهر اهواز را بررسی کرده و رابطه بین ابعاد ثر بر مشاعوامل مؤ
قدرتی، دینداري، اعتماد اجتماعی، احساس تعلق اجتماعی احساس بی( مشارکت اجتماعی

 اجتماعی) و مشارکت را از نظر معنادار بودن بررسی نماییم.ـ  اقتصادي و پایگاه
  

  پیشینه پژوهش
  الف) تحقیقات داخلی

 یمشارکت اجتماع یبررس)، در تحقیقی با عنوان 1397( و همکاران  سالمی افضلیان
میانگین مشارکت اجتماعی دریافتند که  و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان خواف

 ستا  شده در این تحقیق توانسته پاسخگویان در حد متوسط است و متغیرهاي استفاده
مشارکت اجتماعی،  بین عوامل مؤثر براز واریانس متغیر وابسته را تبیین کند. از  31%

قدرتی کمترین تأثیر را بیشترین تأثیر و مذهب و احساس بی تحصیالتانسجام اجتماعی و 
گرایی  گرایی، آینده. در این تحقیق تأثیر اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، عامستا  داشته

قدرتی  مذهب و احساس بیگرایی بر مشارکت اجتماعی، معنادار بوده  و تأثیر سن،  و سنت
  . )Afzaliansalami & et. al., 2019: 8( است  بر مشارکت اجتماعی معنادار نبوده



  119... عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعیبررسی  

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر در پژوهشی پیمایشی به  ،)1394( زارع و روهنده
 سال شهر کرج 18باب شهروندان باالي  اي در سیاسی مطالعه ـ مشارکت اجتماعی

 ـ یمشارکت اجتماع راتییدرصد از تغ 19درصد از  33 یاسیس يمندتیرضادریافتند که 
 هر نی. بکند می نییوابسته را تب ریمتغ راتییتغ 6 زین يندارید دهد، می حیرا توض یاسیس
با مشارکت  تیدرآمد و جنس ،یجمع هرسان ،یاجتماع يمندتیرضا يرهایاز متغ کی

و  یاصل يرهایاز ورود همزمان متغ سمعنادار مشاهده شد. پ ههم رابط یاسیس ـ یاجتماع
 يرهایمجموع متغ مشخص شد که در ق،یشهروندان به مدل تحق یشخص يرهایمتغ
 & Zare( دهند می حیرا توض یاسیس ـ یمشارکت اجتماع راتییدرصد از تغ 41 قیتحق

Rohandeh, 2015: 64.(  
 ریو غ  رسمی یمشارکت اجتماع)، در تحقیقی به بررسی 1397( اسدپور و همکاران

میانگین ن در شهرستان آمل پرداختند. آنان بیان داشتند که و عوامل مؤثر بر آ  رسمی
است و   پایین بوده به میزان مشارکت متوسط رو دهندهنشانمشارکت اجتماعی رسمی 

. است  ارزیابی شده باال به رسمی در سطح متوسط رو میانگین مشارکت اجتماعی غیر
است؛   اوت و در روستا بیشتر از شهر بودهفمحل سکونت متنظر  مشارکت اجتماعی از

ت قدرت اقناعگرا در خهمچنین بین میزان مشارکت اجتماعی رسمی با متغیرهاي سا
انواده به خگرایش  و اجتماعی ـ اديصاقت  ، پایگاهخلیهاي دااز رسانه  ادهفانواده، استخ

 و خانواده در استبدادگر درتق ساخت متغیرهاي بین و مثبت و رابطه معنادارمشارکت، 
است. بین میزان   معکوس وجود داشته و رابطه معنادار خارجی، هايرسانه از  استفاده میزان

انواده به خرسمی با متغیرهاي مدت اقامت در محل، گرایش  مشارکت اجتماعی غیر
رابطه ، لیخهاي دارسانه زا  ادهفانواده و میزان استخگرا در ت قدرت اقناعخمشارکت، سا

 فیمعنادار و منرابطه  خانواده، در استبدادگرا قدرت ساخت متغیر با و مثبت و معنادار
ل تقمتغیرهاي مسکرد که ص شخمتغیره نیز م است. تحلیل رگرسیون چند  وجود داشته

 ندا اي داشته رسمی سهم عمده پژوهش، در تبیین میزان مشارکت اجتماعی رسمی و غیر
)Asadpour & et. al., 2019: 67.(  

اعتماد  نیکه ب دندیرس جهینت نیا  در پژوهش خود به ،)1393نوابخش و همکاران (
 نینشان داد ب ها افتهی نیوجود دارد. همچن يرابطه معنادار یو مشارکت اجتماع یاجتماع

 .Navabakhsh & et(  ها رابطه وجود دارد  آن  مشارکت زانیتأهل افراد با م تیسن و وضع
al., 2014: 1.(  
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مشارکت  زانیم)، در تحقیقی به بررسی 1393(  پور کاخکی و همکاراندرویش
ها نشان داد پرداختند. یافته موانع و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر تهران ،یاجتماع

 سالمندان از درصد 7/37. بود96/15) ±30/4سالمندان ( ینمره مشارکت اجتماع نیانگیم
 36ها (نهیعوامل شامل هز نیترنداشتند. مهم یاجتماع يهاتیالشرکت در فع يبرا یلتمای

درصد) بود. سالمندان با سن  3/27درصد) و مشکالت رفت و آمد ( 30( يماریدرصد)، ب
و با تعداد فرزندان کمتر بطور  یدانشگاه التیتحص ياراهل، دأتر، مذکر، متنییپا

 یمشارکت اجتماع زانیم یو بطور کل داشتند يبهتر یمشارکت اجتماع يدار یمعن
    ).Darvishpoor Kakhki & et. al., 2014: 65( گزارش شد نییسالمندان پا

  
  ب) تحقیقات خارجی

ثر بر مشارکت اجتماعی در افراد ؤ)، در تحقیقی بر روي عوامل م2011خارونیسا (
 يهاتیبا موقع یطور قابل توجهافراد مسن به یمشارکت اجتماعمسن نشان دادند که 

 تیو جنس يهمسر تیمحدود کننده، وضع اریمزمن بس طی، وجود شرایاجتماع ياقتصاد
نسبت داده  یاجتماع یبه کاهش مشارکت در زندگ يادیتا حد ز  مییارتباط دارد. سن تقو

دهندگان از عوامل مهم پاسخ تیو جنس یاجتماع ـ ياقتصاد تیحال، وضع نیشود. با ا می
 :Khaerunnisa and Hafeez, 2011( د مسن استافرا یمشارکت اجتماع نییدر تع
283.(  

ثر و مانع بر مشارکت ؤ)، در تحقیقی پیرامون عوامل م2018( منصوري و همکاران
درصد) و  5/72( ی، مشکالت مالدرصد) 3/81( يماریباجتماعی در افراد مسن دریافتند که 

 نیبودند. ب یتماعمشارکت اج یموانع اصل بیدرصد) به ترت 9/55( یکیزیف یعدم دسترس
و مشارکت  درآمد، شغل، التی، سطح تحصمسکن تیتأهل، وضع تیسن، جنس، وضع

سالمندان در مطالعه حاضر،  لیرغم تمایوجود داشت. عل يداریرابطه معن یاجتماع
  ).Mansouri & et. al., 2018: 65( آنها کم بود یمشارکت اجتماع

ثر بر مشارکت شهروندان ؤعوامل می )، در تحقیقی به بررس2015( شمایی و همکاران
، یانسجام اجتماع  شده يریگاندازه يرهایمتغپرداختند. در این تحقیق  جامعه تیریدر مد

، انینظام ریغ انی، اعتماد در میاجتماعـ  ياقتصاد يهاسودآور، آژانس يهامشارکت
 ياجرا جیتان ی بودند.اجتماع يو ناهنجار ی، احساس ناتوانيشهردار تیریاعتماد به مد

 تیریمشارکت جامعه در مد اب رهایمتغ نیا  که همه دادنشان  رسونیپ یآزمون همبستگ
سودآور و  يها، مشارکتیانسجام اجتماع ریسه متغ. داشتند يارتباط معنادار  محله
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جامعه را  تیریمشارکت شهروندان در مد راتتغیی از %37 یاجتماع ـ ياقتصاد تیوضع
 را حفظ کرده ریتأث نیشتریب رییدر حال تغ یانسجام اجتماع  که یلاند در حا داده حیتوض

  ).et. al., 2015: 407 Shamai &( است 
بر مشارکت  رگذاریتأث یعوامل اجتماع)، در تحقیقی 2013( صفري و زیاري

که  دادها نشان افتهرا بررسی کردند. ی در شهر سلماس يامور شهر تیریشهروندان در مد
 تیبر مشارکت شهروندان و وضع يداریمثبت و معن ریتأث تیشخص و هیپا يهایژگیو

بر  يریخانواده مانند امور درآمد خانواده تأث يهایژگیو رییاما تغ ؛منطقه دارند ينهاد
عبارتند از  رهایمتغ ری، تأثتیندارد. بر اساس اولو يشهر تیریمشارکت شهروندان در مد

مشارکت بنابراین . يا منطقه تیر وضعد یاساس یتیشخص يهایژگی، وينهاد تیوضع
در   نقش مهمیسسات ؤمشارکت شهروندان و انجمن ها و م يشوراها قیشهروندان از طر

 يرهایبر متغ یعوامل اساس يهایژگیو بهبود آن دارند. سرانجام، و يامور شهردار تیریمد
 & Safari( گذارد منطقه تأثیر می یو دولت يو الزامات نهاد تیمشارکت شهروندان، شخص

Ziyari, 2013: 3272.(  
دولت  گیري تصمیممشارکت شهروندان در  نقش)، در تحقیقی 2015( پراساد پندیا

در نپال را از  یمحل ییو پاسخگو يزیربرنامه يهاستمیس تیدر تقوها و سهم آن یمحل
و  يزیربرنامه يهاستمیس ،که مشارکت دادها نشان افتهی. کرد یبررس یفیلحاظ ک

بالقوه مرتبط است.  یمنف جیاز نتا یبا برخ نیکند، اما همچن می تیرا تقو یمحل ییسخگوپا
 يهازهی، انگاستیو س یقدرت محلمانند عوامل  ریبسته به ساختار مشارکت و سا جینتا

متفاوت  منتخب ندگانینما تیو سطح حما یمحل يهادولت شهروندان و تیمشارکت، ظرف
مشارکت  جیمشارکت شهروندان و نتا نیآن است که رابطه ب از یها حاکافتهی نی. ااست

 يهااغلب به سازمان ساخت و ساز گروه ثرؤماست و مشارکت  ایو پو دهیچیپ اریبس
 یمختلف راتیممکن است تأثکه  یاجتماع يهاشبکه جادیشهروندان و ا جی، بسيا هیحاش
  ).Prasad Pandeya, 2015: 67( ، داردمشارکت داشته باشند ریبر تأث

  
  پژوهشچارچوب نظري 

بخش و راهنماي طی مسیر تحقیق  شناخت مبانی نظري پیرامون هر پدیده، روشنایی
از  یکیعامل اعتماد . نماید است و به شناخت بیشتر زوایاي موضوع کمک شایانی می

 میمستق ریثأشهروندان ت یمشارکت اجتماع يتواند بر رو است که می یعوامل نیترنیادیبن
 یاسیس ،یاجتماع ،یشناختمتعدد روان ياعتماد با کارکردها ،یدر تعامالت اجتماع د.بگذار
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به  ریاخ هدر چند ده يارینظران بس. صاحبکند یم فایرا ا  خود نقش مهمی يو اقتصاد
آثار به زبان  نیاز ا یاند که برخ آن پرداخته يها امدیاعتماد، الزامات و پ پیرامونبحث 

 ،)2006( )، افه1999( دنزیاز گ توان یاز آن جمله م نتشر شده کهترجمه و م زین یفارس
  نام برد....  و )2008( زمرلی و نیوتن

 يدادهایها در مورد رو داشت اعتماد را انتظار برآورده شدن چشم دنز،یگ یآنتون
 ایشخص  کی تیبه قابل مانیو ا نانیتوان اطم اعتماد را می ياعتقاد و  . بهداند یم یاحتمال

) در نظر یو مجرد (مثل دانش فن یاصول انتزاع ،یاصول اخالق  ها به آن يبندیو پا ستمیس
 رینسبت به سا یدر مورد اعتماد اجتماع يترجامع هینظر کی دنزیگ یگرفت. آنتون

 ی) را مورد بررسیمتقابل، انتزاع ،يادیانواع اعتماد (بن ي. وکند یم هئارا گریپردازان د هینظر
خود اعتماد را در دو سطح خرد و کالن  يساختاربند هیاز نظر  با استفادهو  دهد یقرار م

  ).Giddens, 1999: 323( کند یم لیتحل
و مخاطره را با انواع  سکیموضوع ر ته،یمدرن یاصل  توجه به وجوه لیدل هب دنزیگ

ود مورد کنکاش خ زیاعتماد در دوران ماقبل مدرن را ن کنی. لدهد یاعتماد در رابطه قرار م
و  یشناسبحث روان کیکه در واقع  يادیبا وارد کردن بحث اعتماد بن ي. ودهد یقرار م

 يادیاعتماد بن ي. به نظر وبخشد یم يشتریب يخود غنا ارک  به باشد یم کسونیار  مربوط به
در فرد  يوجود تیامن ای دادهایاحساس تداوم و نظم در رو یاضطراب را کاهش داده و نوع

وجود دارد و بر اساس تداوم  تیمیدر اعتماد متقابل، صم دنزیاعتقاد گ  . بهردآو یبه وجود م
اعتماد  دنزیگ ن،ی. عالوه بر اردیگ یم لشک یمحبت و احساسات عاطف يروین ریو تحت تأث
را  یانتزاع يها نظام یدر نظر گرفته و خصلت از جاکندگ یاجتماع یزندگ نفکیرا جزء ال

مدرن وابسته به  ينهادها تیو ماه داند یم بیغا گرانیبا دتداوم کنش متقابل  يبه معنا
 کردیاست. بنابر رو یصتخص يها نظام ژهیو به یانتزاع يها اعتماد به نظام يها سمیمکان
 یمتقابل، انتزاع ،يادیاعتماد در هر سه شکل بن  اگر در جامعه دنز،یگ یآنتون ينظر

 میدر جامعه خواه یشارکت اجتماعم شی) وجود داشته باشد، شاهد وجود و افزاي(نهاد
  .بود

کننده رفتار جمعی، ایجاد کننده فضاي اعتماد تسهیلزمرلی و نیوتن معتقدند 
 & Zmerli( اجتماعی مبتنی بر مشارکت و مشوق توجه به منافع و عالیق جمعی است

Newton, 2008: 1.(    
 یگروهـ  یعجم ای ياست که کنشگران فرد یشناخت یاعتماد فرضافه معتقد است؛ 

 يرفتار التیو تما حاتیبا ترج ،یفرض شناخت نی. ابندند یبه کار م گرانیدر تعامل با د
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خودخواهانه،  از اقدامات زیو پرهي کمک، همکار يها برا آن یاز لحاظ آمادگ گرانید
  ).Effe, 2006: 208( ارتباط دارد  طلبانه و خصمانه فرصت

 یمشارکت يهاتیافراد موجب کاهش فعال در یقدرتیولسن، احساس با  هیطبق نظر
کند.  می یرا بررس یو مشارکت اجتماع یقدرتیب نیرابطه ب ه،ینظر نیشود. در واقع، ا می

داشته  يشتریب یافراد احساس ناتوان  چه توان گفت که هر ولسن میا  هیبا توجه به نظر
 یاجتماع يهاتیدر فعالخود را ندارند، کمتر  طیمح کنترل ییباشند و تصور کنند که توانا

کاهش  یاسیمشارکت س زانیم ،یناتوان شیبه نظر اولسن با افزا«مشارکت خواهند کرد. 
  ).Alavitabar, 1997( »ابدی می

  نوعی   احساس   فرد   است داشته    کنترل   فرد   بر   کالً   جامعه   وقتی است    معتقد   نیز مرتون 
  احساس    وي محتواست،  بی   و   پوچ   فرد     دید   از   هنجار   و   هدف   نی کهزما   کرد؛   خواهد قدرتی  بی 
  نپذیرد   را اجتماعی  هنجارهاي  و    ها ارزش   که   مانی ز  و   کند می اجتماعی    انزواي   و   جدایی 
  احساس یعنی  ؛  گانگیبی   جنبه   سه هر    مرتون،   نظر به    شود. می هنجاري  بی   احساس دچار  
  کند. تظاهر  تواند  فرد می     در صورت منفرد  به   یا   و   مجموع   در   هنجاري بی   و   انزوا   قدرتی، بی 
  شرایط   که   است     معتقد و    کند می معرفی  آنومیک    شرایط   را   بیگانگی   این   منبع   وي 
  اجتماعی ساختار    در   ها آن که    مختلفی   هاي موقعیت   به   توجه   با   افراد   بر   متفاوتی   اثرات  آنومی 
  فرد   که   صورتی   در  تنها  و  )Mohsenitabrizi, 1991: 59-62(   گذارد می   اند  کرده   اشغال 
  . کند ینم  مشارکت   خود   پیرامون   مسائل   در  شود   انزواگرا   کنش   دچار 

 تیو حما یاجتماع وندهايیپ سمیمکان قیاز طر نداريیمعتقدند که د سونیو ال نیول
کنند که حداقل  میها بیان . آنشود می به سالمت مثبت جامعه منجر  رسمی ریو غ  رسمی

و  از نقش جماعت یناش ،یو سالمت روان ینیاهتمام د نیمشاهده شده ب از روابط یبخش
 باشد. می نیبراي مؤمن یاجتماع يهاتیو حما وندهایپکردن  فراهم در ینید هايگروه

طور منظم و افرادي که به  نظر هستند که نیبر ا ،یبا استناد به شواهد تجرب آنها
داراي  کنند، شرکت می ینید یجمع فاتیها و تشرعبادت ژهیوبه ینید در عبادات شتریب

ز تبادالت کاال، خدمات و تري هستند؛ و بنابراین اعیروابط وس و یهاي اجتماعشبکه
هاي مرتبط با آن، (خدمات) دینی، و فعالیت شوند. تشریفات تر برخوردار میاطالعات فراوان

هاي آورند و این جماعت هاي اعتقادي مشترك را گرد هم میافرادي با تعهدات و پایبندي
 ـ دادهاي عاطفیهاي اجتماعی و ابزاري و امهایی براي حمایتدینی غالباً مجراها و کانال

  ).Aminbeidokhti & Sharifi, 2016: 44( اجتماعی همچون همیاري هستند
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احساس تعلق اجتماعی و گسترش   توان گفت تأکید و توجه دورکیم به رابطهمی
است. او در ابتدا به   ه نمود یافتهاق او به بهترین وجارتباطات در سطح جامعه، در نظریه وف

است و معتقد است،   ات اجتماعی اشاره نمودهو تقویت ارتباطهمبستگی در گسترش نقش 
نزدیک کردن افراد به هم  جا همبستگی اجتماعی نیرومند باشد، عامل نیرومندي در هر

هاي ارتباطاتشان با ردن فرصتک ترها و بیشآن يهادید تماسخواهد بود و باعث تش
کیم به دنبال آن معتقد است دور ).Ghafari & Niyazi, 2007: 43یکدیگر خواهد بود (

تماعی و را براي تعاون اج اعدتري، شرایط مس»یافته وفاق اجتماعیصفت عام و تعمیم«که 
امر توسعه و به گشت اجتماعی کمک   تواند بهکند که خود میمشارکت اجتماعی فراهم می

ر تحلیل است، د  عنوان نظام اجتماعی در نظر گرفتهپارسونز نیز که جامعه را به .کند
 است. او معتقد است هر  نموده اشارههاي اظهاري انسجام در سطح نظام اجتماعی بـه کنش

اظهاري فرد معطوف به دیگران باشد، به همکاري  يهاهاي اجتماعی کنشگاه در موقعیت
ها و وفاداري به حد اعالي تیانجامد. در این کنش و مسئولبیشتر و انسجام با دیگران می

  ).Ghafari & Niyazi, 2007: 45د (رسخود می
  که   است   معتقد   مشارکت   بر   افراد   ياقتصاد ـ یاجتماع   گاهیپا   ریتأث   مورد   در کوئن 

  يها تیفعال     در   يریدرگ   و مشارکت    احتمال   باالتر است  یاجتماع   طبقه     چه   هر   معموالً 
  يها باشگاه   و   ها کلوپ   در فعال    تمشارک     سطح«  يو   نظر   به   .است   شتریب   زین   یاجتماع 
طبقات    ياعضا   انیم   در   یاسیس   سازمان   و   مدرسه   و   خانه انجمن    ،يشهر   انجمن   ،یمحل 
ـ  یاجتماع   گاهیپا     رابطه   نهیزم   در   زین   نلسون   و   نگتونیهانت .  »است کمتر    جامعه،   نییپا 

  و   قدرت        احساس   فرد     در   باالتر،   یاجتماع   يها  گاهیپا   کسب  که      معتقدند     مشارکت     و   ياقتصاد
  جادیا   را   عمومی   دستگاه   يها  يریگ  میتصم   بر   نهادن   ریتأث   قدرت   به   معطوف   يها  نگرش 
 ـ  یاجتماع      يها تیفعال   در   مشارکت   مشوق   تواند  یم   مجموع   در   یذهن   ملعوا  نیا   و   کند  یم 
  کرده   توجه     افراد   مشارکت   موضوع به   زین   نید  تیدوا ).Rezaei, 1996: 55( است    یاسیس 
رفتار    ،یاجتماع  يانزوا   و   يهنجار  یب   ،یقدرت  یب   مفهوم   سه   از   استفاده   با   است و 
  رفتار   بر   مفهوم سه    نیا   که   رسد یم   جهینت   نیا   به   او   .کند  یم  لیتحل   را  دهندگان  يرأ 
   هستند     یاجتماع   گاهیپا   از   متأثر   خود،   مفهوم   سه   نیا و  گذارد یم   اثر   افراد   یمشارکت 
  )rizi, 1991: 48Mohsenitab.(  
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  پژوهش  مدل مفهومی :1نمودار 
Figure 1: Conceptual Model of Research 

  
  فرضیات پژوهش

  .دارد معناداري وجود رابطه اجتماعی مشارکت و اجتماعی اعتماد بین متغیر - 1

  
 مشارکت

 دینداري

 اعتماد اجتماعی
پایگاه اقتصادي ـ 

 اجتماعی

  احساس تعلق و وابستگی  قدرتی احساس بی
 به اجتماع

  
 مشارکت

 اعتماد اجتماعی

 دینداري

 ـ پایگاه اقتصادي
 اجتماعی

 احساس تعلق و وابستگی به اجتماع

قدرتی احساس بی  
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 .  دارد ري وجوددامعنی رابطه اجتماعی مشارکت و قدرتیبی متغیر احساس بین - 2
 .دارد داري وجودمعنی رابطه اجتماعی مشارکت و دینداري میزان متغیر بین - 3
  .دارد وجود معناداري رابطه اجتماعی مشارکت و اجتماعی تعلق حس متغیر بین - 4
 وجود معناداري رابطه اجتماعی مشارکت و اجتماعیـ  اقتصادي متغیر پایگاه بین - 5

  .دارد
  

  شناسی پژوهشروش
  الف) جامعه و نمونه پژوهش

استفاده   از تکنیک پرسشنامهها روش تحقیق از نوع پیمایشی و براي گردآوري داده
ساله شهر اهواز اعم از زن و  18- 60در این تحقیق شامل افراد ماري آ است. جامعه  شده

 76028برابر ، 1395شماري نفوس و مسکن در سال باشد که مطابق با آخرین سر مرد می
 384سپس تعداد . نفر برآورد گردید 382تعداد حجم نمونه  ).N=76028باشد ( فر مین

   است.  پرسشنامه جهت گردآوري اطالعات مورد استفاده قرار گرفته
  

  گیري و حجم نمونهب) روش نمونه
باشد. در این روش ابتدا  اي یا تلفیقی می ، چند مرحلهپژوهشگیري این روش نمونه

بر اساس مطالعات انجام شده قبلی و مصاحبه با اساتید و نیز در  اهواز گانه شهر 8مناطق 
 است.  ناحیه و هر ناحیه به تعدادي محله تقسیم شده چندنظر گرفتن موقعیت مکانی به 

 منطقه هر در . سپسطور تصادفی انتخاب گردیدبهمحله منتخب شهري  چهار محله،در هر 
 اي طبقه گیرينمونه روش از  استفاده با و ساکن هايخانواده تعداد به توجه با منتخب،
 از پس شد، مشخص منطقه هر در نیاز مورد هاينمونه تعداد جمعیت، حجم با متناسب

 هايبلوك تمام و شده تهیه مناطق نقشه شد، مشخص منطقه هر در نمونه حجم آنکه
 حجم با ناسبمت تصادفی گیرينمونه روش کمک به. گردید گذاريشماره نقشه در موجود
  شد.  انتخاب تصادفی صورت به هابلوك این از تعدادي منطقه هر در هابلوك

  . است جمعیتی هايارزش برآورد گیرينمونه اصلی هدف
 از نقد آماري، برآوردهاي دقت نتایج تعمیم چون عواملی به نمونه حجم تعیین

 اطمینان و دقت باشد، ربزرگت نمونه چه هر. دارد بستگی هاداده تحقیق شیوه االت،ؤس
برابر  ماريآ جامعه ).Kline, 2013( شود بیشتر می جامعه کل به تعمیم براي تحقیق نتایج

  .است نفر برآورد شده 382با  مطابق فرمول کوکرانحجم نمونه و نفر بوده  76028
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  ها  داده لیو تحل هیتجز يآمار يها ابزار پژوهش و آزمونج) 
 و هاداده و گردآوري پرسشنامه تکمیل از پس تحقیق، ینا در آمده دست به اطالعات

 SPSS افزاراز نرم ت به کامپیوتر با استفادهمراحل استخراج، کدگذاري، ورود اطالعا انجام
 تک یا توصیفی سطح در هاداده تحلیل و تجزیه براي .گرفتند قرار تحلیل و تجزیه مورد

 و نما میانگین، شامل مرکز به تمایل هايمارهآ و فراوانی توزیع بعديیک جداول از  متغیره
  استفاده با فرضیات آزمون و متغیري بین دو روابط تحلیل بعد مرحله در شد. استفاده  میانه

اي) انجام شد و براي بررسی  اسپیرمن و همبستگی تفکیکی (سطح سنجش فاصلهاز ضریب 
) F-Test( و تحلیل واریانس )T-Testاستیونت ( tاي از  و فاصله  روابط متغیرهاي اسمی

  استفاده شد.
  

  و عملیاتی متغیرها   د) تعاریف مفهومی
 هاییگروه در افراد مشارکت اجتماعی، مشارکت :مشارکت اجتماعی  مفهومیتعریف 

 است) فشار هايگروه و هااتحادیه سیاسی، احزاب( کار و سیاسی عرصه و خانواده از خارج
)Yazdanpanah, 2007: 35.( اجتماعی مشارکت نوع دو نیز مشارکت اشکال از بحث در 
  :  دارد وجود) داوطلبانه(

  فردي  ـ غیر رسمی - 2 ، رسمی ـ نهادي - 1
) هاباشگاه( هابا انجمن همکاري ها،سازمان در عضویت مانند رسمی، ـ شکل نهادي

 يدرگیر - 1فردي دو حالت وجود دارد.  ـ که در حالت غیر رسمی باشد. در حالی می
 هايفعالیت مانند پایدار، اي لحظه فعالیت پایدار، -2 و اتفاقی؛اي)  (فعالیت لحظه اي لحظه

 افراد و مجروحین به کمک براي هاخیریه با همکاري مانند مختلف فواصل در گروهی
هایی است که به مند و فعالیت در گروهکه در حالت پایدار مشارکت قاعده حالی در .ناتوان

 شامل  . مشارکت رسمیهستندو همیشگی   نسبتاً دائمی اماسازمان) نیستند، صورت نهاد (
ایی است که هها) و گروهها (کلوپها) ثبت شده، انجمنسسات (سازمانؤعضویت در م

هاي در دست اجرا در ها در قالب برنامهو این فعالیت باشدریزي شده فعالیت هایشان برنامه
  ).Gholibeygi, 2015: 65( ودش انجام می  یک مکان یا اداره

در عمل  یمشارکت اجتماع زانیم نییتع يبرا ی:مشارکت اجتماعتعریف عملیاتی 
شرکت در  زانیدر ابتدا با سنجش م - 1که  يشود به طور می یمرحله ط نیچند
 نییتع  رسمی ریو غ  در دو بعد رسمی یمختلف، مشارکت اجتماع یاجتماع يها تیفعال
مد نظر  ریشرح ز هب يبندمیشده تقس ادی يهاتیست که در انواع فعالشود. قابل ذکر ا می
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شود: متغیر  دهیسنج ترقیو ابعاد آن دق یو مفهوم مشارکت اجتماع یتا معن ردیگ قرار می
هاي غیر دولتی: هاي سازمانشامل مشارکت در فعالیت  مشارکت اجتماعی رسمی

جمن اولیاء و مربیان، انجمن هنري، هاي محیط زیست، عضویت در شوراي شهر، ان انجمن
هاي حمایتی شامل اي، انجمن هاي خیریههنري، انجمنـ  فرهنگی  هاي علمیجمنان

ن، هاي آناز سالمندان و زندانیان و خانوادههاي حمایت از حقوق زنان، حمایت اانجمن
  دگی بودهخانوا ـ هاي محلیمذهبی و تعاونی ـ هاي قومیانجمن حمایت از کودکان، انجمن

   است.  گویه در پرسشنامه 12از ترکیب   است که
هاي اي شامل: برنامه خیریه ـ هاي مذهبیمشارکت - 1 :اي شامل لحظه  بعد غیر رسمی

نظیر کمک به فقرا، شرکت در  هاي نیازمند، کارهاي خیریهخرید جهیزیه براي خانواده
  .بیهاي مذهها و جلسات و جشنها و سفرهها و روضههیئت

هایی مثل شرکت در جهت بهداشت محل، : فعالیتمانندمحلی  هايمشارکت - 2
محل   همکاري با همسایگان در مراسم عزاداري، عروسی، قبول مسئولیت براي امور عمومی

پاشی، حفظ هایی نظیر شهرداري در مواردي مثل سمزندگی، شرکت و همکاري با سازمان
. آید است به دست می  گویه در پرسشنامه 8ترکیب  از است که  نگهداري فضاي سبز بوده

آن جهت سنجش   و غیر رسمی  بعد از مشخص نمودن مشارکت اجتماعی در دو بعد رسمی
مشارکت اجتماعی با جمع کردن نمرات مشارکت در موارد ذکر شده متغیر میزان مشارکت 

جمع مجموع نمرات)  اي (از شود. این متغیر ابتدا در سطح فاصله اجتماعی کل سنجیده می
 :Gholibeygi, 2015( است محاسبه و سپس به یک متغیر با سطح سنجش ترتیبی شده

67.(   
 سازمان گوناگون ی: وجوهاز بعد اعتماد اجتماع یجتماعا  هیسرما  تعریف مفهومی

 هماهنگ اقدامات تسهیل با توانند می که هاست شبکه و هنجار، اعتماد، نظیر اجتماعی
 است اجتماعی  سرمایه اصلی اجزاي از یکی اعتماد. بخشید بهبود را هجامع کارایی

)Putnam, 2005: 730.(   
 شخص بین متقابل ی: اعتماداز بعد اعتماد اجتماع یجتماعا  هیسرماتعریف عملیاتی 

 حداقل اعتماد و دهد می نشان را خود چهره به چهره روابط در که است اعتماد از شکلی
 فرد ظن حسن داشتن معنی به توان می را شخص بین متقابل تماداع. است نفر دو بین

 و گسترش موجب امر این  که کرده تعریف شبکه اعضاي و جامعه افراد سایر به نسبت
. گردد می رابطه تداوم و تقویت نتیجه در و آنها با فرد اجتماعی روابط بیشتر چه هر تسهیل
 دیگر، هايقومیت قبیل از خودي، هايگروه از غیر هاییگروه به اعتماد گروهی،برون اعتماد
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 از شناختی هیچ که افرادي بین اعتماد یک یعنی شهروندان بقیه و جامعه در مختلف افراد
  به اعتماد عدم یا اعتماد نآ  لفهؤم که انتزاعی اعتماد. باشد برقرار می اند نداشته هم با قبل

   ).Putnam, 2001: 291( است شده رسیبر هاسازمان با خصوصی دولتی، نهادهاي اصناف،
قدرتی را انتظار یا ملوین سیمن احساس بی :یقدرتیاحساس ب  تعریف مفهومی

کند که رفتار فرد قادر نیست تا نتایج مورد انتظاري را که فرد  اي تعریف می احتمال متصوره
  ). Seeman, 1959: 784( دنبال آن است تحقق بخشد

به معناي  تحقیق این در قدرتیاحساس بی :یقدرتیاحساس بتعریف عملیاتی 
ها از قبل است و برنامه  معنا بودن، و اینکه مشارکت امري ظاهري و فرمالیته فایده و بی بی

  ).Mohsenitabrizi, 1991: 59(   شود است معنا می  تعریف شده
براي آن دینداري: دینداري به میزان عالقه و احترام پیروان یک دین   تعریف مفهومی

را  یاست که آگاه یکس یفرد مذهب ).Zare & Rohandeh, 2015: 31( شود گفته می
را اتخاذ کند؛ به  نیاز آن د يرویمذهب در نظر و عمل پ کیاصول   اندك) به  (اگر چه

  ارد. ذگ ریثأت زیاو ن ینید ریو غ یاجتماع یبر زندگ ،يرویپ نیکه د ينحو
 عمل باورها، در این تحقیق بودن مذهبی هايتعریف عملیاتی دینداري: شاخص

 است  شده بیان آن ثیرگذاريأت و دین معرفت و آگاهی و درونی تجربیات دینی،
)Gholibeygi, 2015: 120.(  

 آن طی که است فرایندي اجتماعی تعلق حسی: تعلق اجتماعحس   تعریف مفهومی
 ,Gholibeygi( انجامد می تمشارک به و یابد می افزایش اجتماعی اعتماد و پذیريمسئولیت

2015: 122.(  
تعلق اجتماعی مجموعه عواطفی است که  حس: حس تعلق اجتماعیتعریف عملیاتی 

شود و  پذیري ایجاد میگیري شخصیت فرد، توسط جامعه و جریان جامعهدر جریان شکل
شود، بنابراین تعلق اجتماعی عبارت است از حس  عوامل اجتماعی سبب تغییر آن می

ستگی، وابستگی و وفاداري به جامعه که موجب همبستگی بین افراد و ایجاد پیوستگی دلب
 داند ناپذیري از جامعه می شده به نحوي که فرد، خود را بخش جدایی» احساس ما«یا 

)Bidel & Mahmoodzadeh, 2012: 47.( طی که است فرایندي اجتماعی تعلق حس 
 با همچنین .انجامد می مشارکت به و یابد می ایشافز اجتماعی اعتماد و پذیريمسئولیت آن

 را دیگران رفتار و شده منجر روابط پیچیدگی کاهش به نظام، هر اجزاي روابط تنظیم
 امنیت احساس آن دنبال به و اجتماعی اعتماد افزایش باعث امر این. کند می پذیر بینی پیش

 و شود می جامعه اعضاي تبات سرانجام، و شناختی ناهماهنگی کاهش و جامعه اعضاي
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 دلیل به افراد همچنین. دهد افزایش می را جامعه به وفاداري حس و انسجام همبستگی،
 در بنابراین. داد خواهند نشان خود از فداکاري و ایثار و آمادگی خود، جامعه به وابستگی

 تمسئولی احساس یکدیگر به نسبت افراد و بوده مهم یکدیگر براي افراد سرنوشت جامعه
 حس توان می پس. کنند می جامعه اعضا دیگر به رساندن یاري آماده را خود و اند کرده نیز

 خود گیري تصمیم ارکان و اجتماعی مسئولیت احساس مهم مبانی از یکی را اجتماعی تعلق
  .دانست جامعه با ثمربخش و مناسب روابط تنظیم درباره

 در شانتوزیع به توجه با گروه یا دفر که اجتماعی: جایگاهی  پایگاه  تعریف مفهومی
 یک در فرد که وضعیتی یا و ؛گویند می اجتماعی  پایگاه کنند، می اشغال اجتماعی نظام یک

 هاي گروه و هاانسان وظایف و حقوق کنندهتعیین که یابد می دیگران برابر در اجتماعی نظام
  ). Sarookhani, 1991: 730( است اجتماعی

 پدر، فرد،( تحصیالت میزان به بسته اجتماعی اجتماعی: پایگاه  گاهعملیاتی پای تعریف
 شود می سنجیده سکونت همنطق و) همسر مادر، و پدر شخصی منزلت و شغل همسر، مادر،

)Gholibeygi, 2015: 122.(  
 در افراد  جایگاه از است عبارت اقتصادي  اقتصادي: پایگاه  پایگاه  مفهومی تعریف

 بدست شانشغل در افراد  که موقعیتی به بسته اقتصادي  پایگاه ه،جامع اقتصادي ساخت
  ).Ibid: 124( شود می سنجیده آورند می

 به افراد که موقعیتی به بسته اقتصادي  اقتصادي: پایگاه  پایگاه عملیاتی تعریف
 از برخورداري خانواده، میزان ثروت و همسر مادر، پدر، شغلی منزلت( شغل مقتضاي
 سنجیده آورند می خانوار) بدست درآمد سرانه سکونت، منطقه مسکن، نوع دگی،زن امکانات

 شود می بنديرتبه پایین بسیار و پایین متوسط، باال، باال، بسیار مبناي 5شود که بر  می
)Ibid.(   
  
  هاي پژوهش افتهی

  هاي توصیفیالف) آماره
 پاسخگویان ددرص 55درصد پاسخگویان مرد و  45 نمونه جمعیت حاضر پژوهش در

 این ترتیب بوده  هاي سنی مختلف با درصدهاي فراوانی بهاین تعداد در رده از که بودند زن
  است. 
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درصد؛ رده سنی  34سال  28- 37درصد؛ رده سنی  20سال،  18- 27در رده سنی 
 65درصد و  8سال  58- 65درصد؛ رده سنی  13سال  48- 57درصد؛  30سال  38- 47

   اند. بودهدرصد  2سال به باال، 
  است:  هلین و مجردین بدین ترتیب بودهجامعه متأدرصد فراوانی براي 

 3و  مطلقه درصد 3هل، همچنینأمت درصد 57 و مجرد پاسخگویان درصد 37 حدود
  اند. درصد بیوه بوده

درصد  6سواد؛ بی درصد 1تحصیالتی، کمتر از  سطح نظر و در نهایت درصد فراوانی از
درصد فوق  8درصد لیسانس و  47درصد فوق دیپلم؛  11دیپلم، درصد  9زیر دیپلم، 

 درصد دکتري و مابقی تحصیالت حوزوي داشتند.  7لیسانس، 
 

يفرد يهایژگیو هیپا بر انیپاسخگو یفراوان عیتوز: 1جدول   
Table 1: Frequency Distribution of Respondents Based on Individual 

Characteristics 
  درصد  فراوانی  گروه  متغیر

Variable Group Abundance Percentage 

  سن

  11/19  43  سال 18- 27رده سنی 
  34/37  132  سال 28- 37رده سنی 
  29/94  115  سال 38- 47رده سنی 

  13/54  52  سال 57-48
  8/33  32  سال 58-65رده سنی 

  2/6  10  سال به باال 65

  44/53  171  مرد  جنس
  55/46  213  زن

  هلأوضعیت ت

  36/71  141  مجرد
  56/77  218  هلأمت

  3/12  13  مطلقه
  3/38  12  بیوه

 
اجتماعی، بررسی ابعاد این ـ  اقتصادي  و عملیاتی پایگاه  با توجه به تعریف مفهومی

 2است. جدول   متغیر در سه قالب تحصیالت، میزان درآمد و منزلت شغلی بررسی شده
دهد.  یالت در مشارکت اجتماعی را نشان میتحص حسب بر فراوانی پاسخگویان توزیع

مطابق جدول بیشترین درصد مشارکت اجتماعی در تحصیالت دکتري، لیسانس و فوق 
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بنابراین  باشد؛ د و زیر دیپلم در حد کم میسوالیسانس هستند و این میزان در افراد بی
  ت.درصد فراوانی پاسخگویان در افرادي که تحصیالت باالتري دارند بیشتر اس

  
(تعداد پاسخگویان  تحصیالت در مشارکت اجتماعیتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب  :2جدول 

 نفر) 384
Table 2: Frequency Distribution of Respondents by Education in Social 

Participation (Number of Respondents 384 People) 
   مشارکت

  جمع کل  بدون پاسخ  ی زیادخیل  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم  تحصیالت

Participation 
Education 

Very 
Little  Little  Medium  Many  Very 

Many  
No 

Answer  Total  

 0  سوادبی
0%  

2 
66/66%  

1 
33/33%  

0 
0%  

0 
0%  

0 
0%  

3 
100%  

 8  زیر دیپلم
32%  

10 
40%  

4 
16%  

2 
8%  

0 
0%  

1 
4%  

25 
100%  

  11  دیپلم
32/35%  

10 
29/41%  

8 
23/52%  

2 
5/88%  

0 
0%  

3 
8/82%  

34 
100%  

 23  فوق دیپلم
54/76%  

12 
28/57%  

4 
9/52%  

2 
4/76%  

1 
2/38%  

0 
0%  

42 
100%  

 12  لیسانس
6/59%  

18 
9/89%  

21 
11/53%  

98 
53/84%  

25 
13/73%  

8 
4/39%  

182 
100%  

 0  فوق لیسانس
0%  

1 
3/03%  

1 
3/03%  

24 
13/18%  

4 
2/19%  

3 
1/64%  

33 
100%  

 0  دکتري
0%  

2 
7/14%  

2 
7/14%  

19 
67/85%  

3 
10/71%  

2 
7/14%  

28 
100%  

 0  حوزوي
0%  

0 
0%  

0 
0%  

0 
0%  

16 
88/88%  

2 
0/52%  

18 
100%  

 19  -  -  -  -  -  پاسخبی
4/94%  

384 
100%  

 
درآمد افراد در مشارکت اجتماعی را  حسب بر فراوانی پاسخگویان توزیع 3جدول 

آمدي تا یک و نیم که درکت اجتماعی در افرادي دهند. مطابق جدول میزان مشار نشان می
میلیون، بین یک و نیم تا دو و نیم میلیون و دو و نیم تا چهار میلیون در حد متوسط است. 

  افراد با در آمد کم تا متوسط مشارکت اجتماعی بیشتر دارند.  دهد که این نشان می
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  نفر) 384اد پاسخگویان (تعد توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمد فرد در مشارکت اجتماعی :3جدول 
Table 3: Frequency Distribution of Respondents by Income in Social 

Participation (Number of Respondents 384 People) 
   مشارکت

خیلی   زیاد  متوسط  کم  خیلی کم  درآمد
  زیاد

بدون 
  جمع کل  پاسخ

Participation 
Income 

Very 
Little  Little  Medium  Many  Very 

Many  
No 

Answer  Total  

 21  تا یک و نیم میلیون
11/11%  

25 
13/22%  

101 
53/43%  

38 
20/10%  

2 
1/05%  

2 
1/05%  

189 
100%  

  20  میلیون 5/2تا  5/1
13/18%  

35 
24/30%  

65 
45/13%  

20 
13/88%  

4 
2/7%  

0 
0%  

144 
100%  

 2  میلیون 4تا  5/2
5/26%  

3 
7/89%  

26 
68/42%  

4 
10/52%  

2 
5/26%  

1 
2/63%  

38 
100%  

 1  میلیون 6تا  4
20%  

1 
20%  

1 
20%  

2 
40%  

0 
0%  

0 
0%  

5 
100%  

 1  میلیون 6باالتر از 
50%  

1 
50%  

0 
0%  

0 
0%  

0 
0%  

0 
0%  

2 
100%  

 6  -  -  -  -  -  بدون پاسخ
1/56%  

384 
100%  

 

درآمد افراد در مشارکت اجتماعی را  حسب بر فراوانی پاسخگویان توزیع 4جدول 
جدول میزان مشارکت اجتماعی در افراد کارمند زیاد است. این  دهند. مطابق نشان می
  دهد که موقعیت شغلی باال مشارکت اجتماعی باالتري نیز دارند. نشان می

  
تعداد ( توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب موقعیت شغلی فرد در مشارکت اجتماعی :4جدول 

  نفر) 384پاسخگویان 
Table 4: Frequency Distribution of Respondents by Position Occupation 

in Social Participation (Number of Respondents 384 People) 
   مشارکت

خیلی   زیاد  متوسط  کم  خیلی کم  موقعیت شغلی
  زیاد

بدون 
  جمع کل  پاسخ

Participation 
Position 

Occupation 
Very 
Little  Little  Medium  Many  Very 

Many  
No 

Answer  Total  

 2  خانه دار
4/65%  

4 
9/30%  

9 
20/93%  

25 
58/13%  

1 
2/32%  

2 
4/65%  

43 
100%  

 2  کارمند
1/49%  

2 
1/49%  

8 
5/97%  

110 
82/08%  

12 
8/95%  

0 
0%  

134 
100%  

 0  بازنشسته
0%  

0 
0%  

1 
33/33%  

1 
33/33%  

1 
33/33%  

0 
0%  

3 
100%  

 21  آزاد
15/55%  

36 
26/66%  

68 
50/37%  

6 
4/44%  

2 
1/48%  

2 
1/48%  

135 
100%  

 2  بیکار
40%  

2 
40%  

0 
0%  

0 
0%  

0 
0%  

1 
20%  

5 
100%  

 1  دانشجو
4/76%  

1 
4/76%  

16 
76/19%  

1 
4/76%  

0 
0%  

2 
9/52%  

21 
100%  
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   مشارکت
خیلی   زیاد  متوسط  کم  خیلی کم  موقعیت شغلی

  زیاد
بدون 
  جمع کل  پاسخ

Participation 
Position 

Occupation 
Very 
Little  Little  Medium  Many  Very 

Many  
No 

Answer  Total  

 1  سایر
2/85%  

2 
5/71%  

15 
42/85%  

14 
40%  

2 
5/71%  

1 
2/85%  

35 
100%  

 8            بدون پاسخ
2/08%  

384 
100%  

 
دهد.  را نشان میمتغیرهاي مستقل توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ، 4جدول 

  :دهنده موارد زیر استتوزیع فراوانی در متغیرهاي مستقل نشان
  آماري مورد نظر در حد متوسط است؛  اعتماد اجتماعی در جامعه - 
  است؛  متوسطآماري مورد نظر،  قدرتی در جامعهاحساس بی - 
اي  جامعهاست و در نتیجه  خیلی زیادماري مورد نظر، آ در جامعه دینداري - 

  .رود به شمار می مذهبی
  .است زیاددر جامعه آماري مورد نظر، تعلق اجتماعی  - 
 طور کلی زیاد است.جتماعی در جامعه مورد بررسی بهـ ا اقتصادي پایگاه - 

  

 لتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیرهاي مستق :5جدول 
Table 5: Frequency Distribution of Respondents by Independent 

Variables 
خیلی   زیاد  متوسط  کم  خیلی کم  متغیرهاي مستقل

  زیاد
بدون 
  پاسخ

جمع 
  کل

Independent 
Variables 

Very 
Little Little Medium Many Very 

Many 
No 

Answer Total 

 7  اعتماد اجتماعی
1/8% 

86 
23/3% 

222 
57/8% 

45 
11/7% 

21 
5/4% 

3 
0/7% 

384 
 

100% 

 25  قدرتیبی
6/51% 

131 
34/11% 

193 
50/26% 

29 
7/55% 

3 
0/78% 

3 
0/78% 

 0  دینداري
0% 

2 
0/52% 

25 
6/51% 

119 
30/98% 

235 
61/19% 

3 
0/78% 

 1  تعلق اجتماعی
0/26% 

42 
10/93% 

108 
28/12% 

156 
40/62% 

75 
19/53% 

2 
0/52% 

ـ  اقتصادي  پایگاه
  اجتماعی باال

3 
0/7% 

3 
0/7% 

25 
6/51% 

268 
69/79% 

81 
21/09% 

4 
1/04% 

ـ  اقتصادي  پایگاه
  اجتماعی متوسط

14 
3/64% 

26 
6/77% 

43 
11/19% 

220 
57/29% 

68 
17/70% 

13 
3/38% 

ـ  اقتصادي  پایگاه
  اجتماعی پایین

187 
47/69% 

48 
12/5% 

16 
4/16% 

118 
30/72% 

13 
3/38% 

2 
0/52% 
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  یبا مشارکت اجتماع يا نهیزم يرهایمتغ نیرابطه ب یبررس
  یطه جنس با مشارکت اجتماعراب یبررس - 

 مستقل نمونه دو با Tآزمون  از اجتماعی مشارکت با جنس بین رابطه بررسی براي
 اجتماعی مشارکت و میانگین 39/36با  برابر زنان اجتماعی مشارکت میانگین شد. استفاده
 003/0و معناداري متناظر با آن  998/2برابر  Tاست. مقدار  100از  05/24با  برابر مردان

 با زنان و مردان اجتماعی بین مشارکت شده مشاهده تفاوت دهد می نشان نتایج است. این
 بنابراین مشارکت. باشد می ماريآ جامعه به تعمیم قابل و درصد خطا معنادار 1لحاظ 

  .است مردان از بیشتر زنان اجتماعی
  
  اجتماعی مشارکت با سن رابطه بررسی - 
 اي فاصله سنجش سطح در اجتماعی مشارکت و سن متغیر دو هر اینکه به توجه با
  .   شد استفاده اسپیرمن همبستگی ضریب از متغیر دو بین رابطه سنجش براي هستند

 / است. با09برابر با  آن با متناظر معناداري و 059/0با  برابر اسپیرمن ضریب مقدار
 سن متغیر بین گفت انتو می بنابراین ؛است 05/0سطح معناداري بزرگتر از  اینکه  به توجه

  .ندارد وجود مورد مطالعه همبستگی ماريآ  جامعه در اجتماعی مشارکت و
  
  اجتماعی مشارکت با هلأوضعیت ت رابطه بررسی - 

 نمونه دو با Tآزمون  از اجتماعی مشارکت با تأهل وضعیت بین رابطه بررسی براي
و  97/22با  برابر دافراد مجر اجتماعی مشارکت است. میانگین  شده استفاده مستقل
 109/2برابر  Tاست. مقدار  100از  96/35با  برابر هلأافراد مت اجتماعی مشارکت میانگین

بین  شده مشاهده داد تفاوت نشان نتایج است. این 124/0و معناداري متناظر با آن 
 جامعه به تعمیم قابل بنابراین و نیست هلین و مجردین معنادارمتأ اجتماعی مشارکت

 .  ندارد معناداري تفاوت متأهلین و مجردین اجتماعی مشارکت پس. باشد نمی يمارآ
  
قدرتی، ، احساس بیاعتماد اجتماعی( بررسی رابطه بین متغیرهاي مستقل - 

اجتماعی) با متغیر وابسته ـ  اقتصادي  دینداري، تعلق اجتماعی و پایگاه
  مشارکت اجتماعی

اند، براي  از طیف لیکرت سنجیده شده استفادهاین متغیرها با   اینکه همه  با توجه به
است.   استفاده شده همبستگی اسپیرمننها با مشارکت اجتماعی از ضریب آ بررسی رابطه

  است.  آمده 6نتایج این آزمون در جدول 
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  متغیر وابسته مشارکت اجتماعیبا  متغیرهاي مستقلبین  رمنیضریب همبستگی اسپ: 6جدول 
Table 6: Spearman Correlation Coefficient between Independent 

Variables and Social Participation Dependent Variable 

  

  متغیرهاي مستقل
Independent Variables 

اعتماد 
  اجتماعی

احساس 
ـ  اقتصادي پایگاه  تعلق اجتماعی  دینداري  قدرتی بی

  اجتماعی
  Social 

Trust 
Feeling 

Powerless Religiosity  Social 
Belonging 

Socio-
Economic Base 

 *0/924 *0/892 *0/906 **0/981- *0/946  مشارکت اجتماعی
0/015 0/003 0/034 0/042 0/025 

  درصد 1دار در سطح خطاي ) معنی**درصد؛ ( 5دار در سطح خطاي ) معنی*(
  

 رابطه یرمناسپاست. ضریب  رابطه اعتماد اجتماعی با مشارکت اجتماعی معنادار شده
بین اعتماد قوي  رابطه دهندهاست که نشان 946/0اعتماد اجتماعی با مشارکت اجتماعی 

است. بنابراین بین اعتماد  % 95اجتماعی و مشارکت اجتماعی در سطح معناداري 
، با افزایش اعتماد پساجتماعی و مشارکت اجتماعی، رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد. 

  .یابد نگین مشارکت اجتماعی آنان نیز افزایش میاجتماعی افراد، میا
قدرتی با ابعاد مشارکت، معنادار است. ضریب همبستگی بین احساس بی  رابطه

را نشان  معناداري باالییاست که رابطه  - 981/0قدرتی و مشارکت اجتماعی احساس بی
ماعی قدرتی و مشارکت اجتبی که بین احساس دهد نشان میمنفی،  عالمتدهد.  می

قدرتی افزایش یابد، مشارکت احساس بی  چه یعنی هر .اي معکوس وجود دارد رابطه
قدرتی کمتري دارند، بیشتر در احساس بی  یابد و برعکس افرادي که اجتماعی کاهش می

کنند. براي اینکه فردي در فعالیتی مشارکت جوید، باید  هاي اجتماعی مشارکت میفعالیت
در امور داشته باشد. این احساس   تواند سهمی احساس کند که می این توانایی را در خود

بر آن به تکرار مشارکت بستگی  عالوهگردد.  بیشتر به گذشته و محیط زندگی فرد برمی
تر کنند، راحت هاي بیشتري مشارکت میدارد. به همین دلیل افرادي که در فعایت

  .نندتوانند در یک فعالیت اجتماعی دیگر ایفاي نقش ک می
دهنده رابطه است که نشان 906/0براي متغیر دینداري  همبستگی اسپیرمنضریب 

است. بنابراین بین  % 95و مشارکت اجتماعی در سطح معناداري  دینداريبین  قوي
اعتقادات با افزایش پس و مشارکت اجتماعی، رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد.  دینداري
  .یابد افزایش می ، مشارکت اجتماعی آنان نیزمذهبی
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که است  892/0بین تعلق اجتماعی و مشارکت اجتماعی  همبستگی اسپیرمنضریب 
بین این دو   دهد. همچنین همبستگی مثبت و مستقیمی رابطه معناداري باالیی را نشان می

دهد که هر چه میزان احساس تعلق اجتماعی در افراد بیشتر شود حس  متغیر نشان می
  یابد.  ز افزایش میمشارکت در آنان نی

اجتماعی و مشارکت اجتماعی ـ  اقتصادي بین پایگاه همبستگی اسپیرمنضریب 
بین   دهد. همچنین همبستگی مثبت و مستقیمی که رابطه قوي را نشان میاست  924/0

تري اجتماعی در وضعیت مطلوب ـ اقتصادي دهد که هر چه پایگاه این دو متغیر نشان می
از تحصیالت عالی و   افرادي که  یابد، بدان معنا که نیز افزایش میقرار بگیرد مشارکت 

درآمد باال برخوردار باشند و نیز در مرتبه شغلی باالتري قرار داشته باشند مشارکت 
  شان بیشتر است. اجتماعی
تأثیرگذاري تمام  هدهندنشان t سطوح معناداري آزمون 7جدول  اطالعاتاساس  بر

قدرتی، اعتماد اجتماعی، حس تعلق اجتماعی، دینداري، بیل شام( لقمتغیرهاي مست
 میزان بیشترین. است  بررسی شده میزان مشارکت اجتماعی اجتماعی) بر اقتصادي ـ  پایگاه

 است. اطالعات 391/0اعتماد اجتماعی با ضریب بتاي برابر به متغیر  طمربو تأثیرگذاري،
 ن مشارکت اجتماعی با ضرایب بتاي هرل میزاقمیزان معناداري متغیرهاي مست 6جدول 

  .دهندیک را نشان می
  

 یمشارکت اجتماعوابسته  ریمستقل با متغ يرهایمتغ رهیمتغ چند یخط ونیرگرس :7جدول 
Table 7: Multivariate Linear Regression of Independent Variables with 

Dependent Variable of Social Participation 
ضرایب استاندارد   ضرایب استاندارد شده  تقلمتغیرهاي مس

سطح   Tمقدار   )Betaشده (
 Standardized Coefficients  معناداري

Independent 
Variables 

ضریب 
 Standardized خطاي معیار  )Bرگرسیونی (

Coefficients  
)Beta(  

The 
Value of 

T 
Significance 

Level Regression 
Coefficient 

The 
Standard 

Error 
 0/000 6/754 0/391 0/064 0/434  اعتماد اجتماعی

 0/019 2/150 0/233 0/124 0/267  حس تعلق اجتماعی
 0/002 3/123 0/180 0/031 0/098  دینداري

 0/047 1/813- 0/123- 0/041 0/103-  قدرتیبی
 0/002 6/610 0/325 0/025 0/040  اجتماعی ـ اقتصادي  پایگاه
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  يگیرنتیجه
اهواز انجام  ثر بر مشارکت اجتماعی شهروندانعوامل مؤین پژوهش با هدف بررسی ا
 یاجتماع يها کنشهم بر يریگ مهم شکل يها از عوامل و مؤلفه یک. از آنجا که یاست  شده

؛ است  کنشگران آن جامعه انیوجود اعتماد در م يا در هر جامعه یو مشارکت وستهیپ
 متغیر وابستهبا  ریمتغ نیا  است که  آن جهت مورد توجه از یاعتماد اجتماع تیاهم

ش شرط مشارکت و اعتماد پی  زیرا که است. ی مثبت و معناداريهمبستگ يمشارکت دارا
ثیر را بر اعتماد بیشترین تأجمعی است. در این پژوهش نتایج نیز نشان داد؛ همکاري دسته

نیا و همکاران هاي ظهیريوهشاین فرضیه با نتایج پژ هنتیجاست.   مشارکت داشته
 ،)1392(فرد و پارسامهر و اسکندري )1391ف (بادي و نوریان نجآ زارع شاه)، 1395(

کند. اعتماد اجتماعی با تأثیري که بر  پژوهش را حمایت می هنی دارد و فرضیهمخوا
را  عنوان بنیاد هر گونه همکاري و مشارکت نقشی مهمتواند به مشارکت اجتماعی دارد، می

)، نشان داد که 1397( و همکاران  . نتایج تحقیق افضلیان سالمیدر میان افراد ایفا کند
ست که با نتایج تحقیق ا  بوده و مثبت تأثیر اعتماد اجتماعی بر مشارکت اجتماعی، معنادار

 & Zahiriniya & et. al., 2016., Zareshahabadi(  اند حاضر همخوانی داشته
Afzaliyan ., Parsamehr & Eskandarifard, 2013., Nooriannajaf, 2012

Salami & et. al., 2019.(  
 چه هراست.   قدرتی و مشارکت اجتماعی معنادار و منفی شدهاحساس بی  رابطه

اي بیشتر باشد حس مشارکت و همکاري در آنان کمتر است.  قدرتی در جامعهاحساس بی 
 ابعاد مشارکت اجتماعی نیز معنادار و منفی شده  قدرتی با همهبی احساس  همچنین رابطه

ثیر را در میزان مشارکت أکمترین تقدرتی ، احساس بیمتغیرهاي مستقلاست. از میان  
 )، نشان داد که1386( پناه) و یزدان1388نتایج تحقیق سفیري و صادقی ( است.  داشته

ارد که با نتایج تحقیق قدرتی با مشارکت اجتماعی رابطه منفی و معناداري داحساس بی 
احساس  ).Yazdanpanah, 2007Sadeghi, 2009., &  Safiri( حاضر همخوانی دارد

تعلق اجتماعی و دینداري هر یک با مشارکت اجتماعی همبستگی بسیار مثبت و معناداري 
اند. بدان معنا که هر چه میزان این دو متغیر بیشتر باشد مشارکت اجتماعی  داشته

این مهم دست   )، در تحقیق خود به1397بیشتر است. موسوي و همکاران ( شهروندان نیز
باشند، خود را موظف خواهند دانست که  ینیامور د  به بندیپا شتریکه ب يفرادا  یافتند که

)، در 1391( و رحیمی باقري بنجار مشارکت فعال داشته باشند. یاجتماع يها تیدر فعال
که شهروندان در دو بعد فرهنگی و سیاسی، افتند این نتیجه دست ی  تحقیق خود به
احساس تعلق اجتماعی زنان   تري نسبت به بعد اجتماعی آن دارند و اینکهمشارکت فعاالنه
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 & Mousavi(  است  ؛ که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی داشتهاست  بیشتر از مردان بوده
et. al., 2018., Bagheribanjar & Rahimi, 2012.(  

اجتماعی، بررسی ابعاد این متغیر در سه قالب ـ  اقتصادي  وجه به مفهوم پایگاهبا ت
از   است. در پایان بطور کلی افرادي که  تحصیالت، میزان درآمد و منزلت شغلی بررسی شده

اجتماعی واالتري برخوردار بودند مشارکت بیشتري داشتند و بین این دو ـ  اقتصادي  پایگاه
 و معناداري وجود داشت که با نتایج تحقیقات اسدپور و همکاران متغیر همبستگی مثبت

ـ  اقتصادي  است. همچنین پایگاه  همخوانی داشته ،)1395) و فتحی و میرزاپوري (1397(
 Asadpour(است   ثیر را بر مشارکت اجتماعی داشتهأاجتماعی پس از اعتماد بیشترین ت

& et. al., 2019: 68., Fathi & Mirzapori, 2016.( 
 1لحاظ  با زنان و مردان اجتماعی بین مشارکت شده مشاهده اینکه تفاوت  با توجه به

توان گفت در این تحقیق  پس می بود ماريآ جامعه به تعمیم قابل و درصد خطا معنادار
 اجتماعی مشارکت و سن بین .است  بوده مردان از بیشتر زنان اجتماعی مشارکت

هلین و متأ اجتماعی بین مشارکت شده مشاهده فاوتنیز ت ؛نداشت وجود همبستگی
 بین مشارکت نیست، بنابراین ماريآ  جامعه به تعمیم قابل و نبوده مجردین معنادار

  .  وجود نداشت معناداري تفاوت متأهلین و مجردین اجتماعی
ایجاد   در بعد مشارکت، شهرداري نیاز بهاین پژوهش؛   با توجه به نتایج دست یافته

هاي شهري که مستقیم یا غیر ار مشارکتی دارد که در آن عموم مردم در فعالیتساخت
ان تأثیر دارد، از گردآوري اطالعات و شناخت وضعیت موجود گرفته مستقیم بر زندگی آن

واقع ساختار مشارکت تا انتخاب راه حل بهینه و اجرا و ارزیابی آن دخالت نمایند. در 
اي تحقق اهداف دیگر (معموالً عالئق جزئی، فردي) به اي بر د از وسیلهشهروندان بای

عبارت دیگر، مشارکت شعاري عنوان هدف تبدیل گردد. بهمشارکت در فعالیت اجتماعی به
و مشارکت محدود باید به مشارکت واقعی تبدیل شود. این ساختار باید به دنبال 

ر بوده و تأکید محو و مردم هااقشار و طبقات جامعه، توانمندسازي آن  سازي در همه ظرفیت
نها داشته باشد. ساختار باید مشارکت کامل و جامع آ  ردم و میزان مداخلهاي بر نقش م ویژه

گیري، اجرا و نظارت، فعاالنه حضور یابد را شامل شود که شهروندان در همه مراحل تصمیم
فراد نیز باید از و در اموري که مربوط به محله خود آنهاست، مشارکت جویند. البته خود ا

اجتماعی برخوردار باشند. این مهم در فرایند  تعلقهاي عمومی کافی و حس سطح آگاهی
شود؛ به همین دلیل هر برنامه مشارکتی مؤثر باید همدلی و سپس همفکري ایجاد می

رار است در . مردم باید در مورد موضوعی که قگاهی عمومی مناسب باشدآ  ک برنامهیشامل 
 ت داشته باشند پس از همدل شدن آگاهی کافی داشته باشند. آن مشارک



1401زمستان  ،2 شماره ،هفدهم دوره ،اجتماعی توسعه لنامهفص  140  

References: 
 
Afzaliyan Salami, M., Zamani Moghadam, M., & Salehi., E. 

(2019). “Investigating social participation and its effective factors 
in Khwa city”, Journal of Socio-Cultural Studies of Khorasan, No. 
13(2), 7-46. (Persian). 

Alavitabar, A. (1997). “ Kian roundtable on civil society”, 
Journal of Kiyan, No. 33. (Persian). 

Aminbeidokhti, A., & Sharifi, N. (2016). “Religiosity and 
social capital as an efficient tool for the participation of students in 
the voluntary rescue groups to establish order and security of the 
inhabitants of the affected areas”, Journal of Strategic Rssearch on 
Social Problems in Iran University of Isfahan, No. 5(2), 41-54. 
(Persian). 

Asadpour, A., Entezari, A., & AhmadiAhak, K. (2019). 
“Formal and informal social participation and the factors affecting 
it (Case study: Amol city)”, Journal of Applied Sociology, No. 
29(71), 67-86. (Persian). 

Bagheribanjar, R., & Rahimi, M. (2012). “ Investigating the 
relationship between citizens' sense of social belonging and their 
level of social, cultural and political participation”, Journal of  
Urban Sociological Studies, No. 2(5), 143-170. (Persian). 

Bidel, P., & Mahmoodzadeh, A. (2016). “Investigating the 
degree of social belonging of people to Iranian society and its 
relationship with social trust and individualism (Case study: 
Mashhad)”, Journal of Cultural research, No. 5(2), 31-63. 
(Persian). 

Darvishpoor Kakhki, A., Abed Saeedi, Z., & Abbaszadeh, A. 
(2014). “Social participation, barriers, and related factors in older 
people in Tehran”, JHPM. No. 3(4), 65-73. (Persian). 

Effe, K. (2006). How to trust citizens, social capital, trust, 
democracy and development, Tehran: Shirazeh. 

Fathi, S., & Mirzapori, J. (2016). “Investigating the effect of 
socio-economic status on social participation (Case study: Babol 
youth)”, Journal of  Sociological Studies of Youth, 7(22), 87-100. 
(Persian). 



  141... عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعیبررسی  

Ghadimi Gheydari, A., & Kazemi, Z. (2017). “From mystery 
to social presence: barriers and consequences of women's social 
participation from the perspective of mollansereddin”, Journal of 
Social History Research, No. 2(14), 177-196. (Persian). 

Ghafari, Gh., & Niyazi, M. (2007). Sociology of participation. 
Tehran:Nazdic. 

Gholibeygi, M. (2015). Investigating the level of social 
participation of the people of Tehran and the factors affecting it, 
Master Thesis in Social Sciences, Al-Zahra University, Faculty of 
Economics and Accounting. 

Giddens, A. (1999). Modernization and individualization. 11th 
edition. Tehran: Ney. 

Khaerunnisa, A., & Hafeez, M. (2011). “Factors affecting 
social participation of elderly people: A study in Lahore”, Journal 
of Animal and Plant Sciences, No. 21(2), 283-289. 

Kline, R. (2013). Exploratory and Confirmatory Factor 
analysis. retrieved from psychology. concordia.ca/ fac/kline/ 
library/k13b.pdf 

Mansouri, T., Farhadi, A., Borhaninejad, V., Kojaie Bidgoli, 
A., Navvabi Rigi, Sh., & Hosseinabadi, R. (2018). “Factors and 
barriers affecting the social participation of older people”, North 
Khorasan Journal of Medical Sciences, No. 9(4), 63-75. 

Mohammadi Shahbalaghi, F., Setareh Forouzan, A., Hemati, 
S., & Karimloo, M. (2016). “Factors related to social participation 
in health promotion”, Journal of  Social Welfare, No. 13(48), 45-
70. (Persian). 

Mohsenitabrizi, A. (1991). Participatory Rural background 
check and its relationship with agricultural extension. Assistance 
and Public Participation Jihad, Tehran.  

Mousavi, N., Sepahvand, R., Jafari, S., & Jafari, A. (2018). 
“Investigating the role of religiosity in students' trust and social 
participation university of Lorestan”, Journal of Social capital 
management, No. 5(4), 629-649. (Persian). 

Navabakhsh, M., Rezaei, M., & Rahimi, M. (2014). 
“Investigating the relationship between citizens' confidence and 
their social participation (case study: Ilam city)”, Journal of 



1401زمستان  ،2 شماره ،هفدهم دوره ،اجتماعی توسعه لنامهفص  142  

Quarterly Journal of Urban Sociological Studies, No. 10, 1-27. 
(Persian). 

Parsamehr, M., & Eskandarifard, A. (2013). “Social trust and 
its relationship to community involvement (Case study: Yazd)”, 
Journal of Social Sciences, No. 62, 253-285. 

Prasad Pandeya, G. (2015). “Does citizen participation in local 
government decision-making contribute to strengthening local 
planning and accountability system? An empirical assessment of 
stakeholders perception in Nepal”, International Public 
Management Review, No. 16(1), 67-98. 

Putnam, R. D. (2005). Bowling alane: Americas declining 
social capital, journal of Democracy, P65. 

Rezaei, A. (1996). “Social participation; the means or purpose 
of development”, Journal of Political-Economic Information, No. 
190-110, 54-63. (Persian). 

Safiri, Kh., & Sadeghi, M. (2009). “Social participation of 
female students in social sciences faculties of Tehran universities 
and social factors affecting it”, Journal of Applied Sociology, No. 
20(34), 1-34. (Persian). 

Sarookhani, B. (1991). Encyclopedia of the Social Sciences. 3 
th edition Tehran: Keyhan. 

Seeman, M. (1959). On the meaning of Alienation sociological 
Reciew. 24. 

Shamai, A., Abya, H., & Ebrahimi, M. (2015). “Factors 
influencing citizen participation in community management”, 
Management Science Letters, No. 5(4), 407-412. 

Shiyani, M., Razavi Alhashem, B., & Delpasand, K. (2012). 
“Investigating the social factors affecting citizens' participation in 
the management of Tehran's urban affairs”, Journal of Urban 
Studies, No. 2(4). (Persian). 

Yazdanpanah, L. (2007). “Barriers to social participation of 
Tehran citizens”, Journal of Social Welfare, No. 7(26), 105-130. 

Zahiriniya, M., Nikkhah, H., Falahishahabadi, A., Sadeghi, S., 
& Azizzadeh. O. (2016). “Social trust and its impact on social 
participation of Hormozgan university students”, Cultural Journal 
of Hormozgan, No. 6(11), 86-106. (Persian). 



  143... عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعیبررسی  

Zare, B., & Rohandeh, M. (2015). “Investigating social factors 
affecting the social and political participation (18 and above years 
old citizens of Karaj)”, Journal of Iranian Social Studies, No. 9(2), 
64-78. (Persian). 

Zareshahabadi, A., & Nooriannajaf, M. (2012). “Investigating 
the relationship between social trust and social participation among 
Yazd university students”, Journal of Economic sociology and 
development, No. 1(1), 47-69. (Persian). 

Ziyari, K., & Safari, K. (2013). “Investigation of the social 
factors influencing on the participation of citizens in managing 
urban affairs in Salmas city”, European Online Journal of Natural 
and Social Sciences, No. 2(3), 3272-3280. 

Zmerli, S., & Ken, N. (2008). Social trust and attitudes toward 
democracy, Public Opinion Quarterly, 1-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1401زمستان  ،2 شماره ،هفدهم دوره ،اجتماعی توسعه لنامهفص  144  

 
Investigating the Factors Affecting the Social Participation of 
Citizens in Urban Affairs (Case Study: 8 Districts of Ahvaz 

City) 
 

Eskandar Lotfalizadeh1, Yousef Amini (Ph.D)2 
Alihossein Hosseinzadeh (Ph.D)3 

 
DOI: 10.22055/qjsd.2022.32312.2142 

 
 

Abstract: 
 

The purpose of this study is to investigate the factors affecting social 
participation of Ahwaz citizens. The statistical population in this study 
includes 18-60 years old and multi-stage or integrated sampling method. 
Survey method and questionnaire were used to collect data. Statistical 
results showed that in general, women's social participation was higher 
than men. There is a positive and significant relationship between the 
independent variables of religiosity, social trust, social belonging and 
socio-economic status and contextual variables (age, gender, marital 
status) with the dependent variable of social participation, but there was a 
significant inverse relationship between feelings of powerlessness and 
participation. There was no significant difference between the social 
participation of married people, single people and age group. Therefore, 
there was no relationship between gender and age with the social 
participation of citizens. 
 
Key Concepts: Social Participation, Variable, Correlation 
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