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مقدمه
ای تأکید  طور فزاینده شناسی، و مدیریت عمومی به میالدی به این سو، دانشمندان علوم سیاسی، جامعه 1970از دهة 

ی و ارتقای نتایج اند که حضور و مشارکت شهروندان در نهادهای عمومی راهبردی مهم برای تقویت دموکراس کرده

پذیر  (. مشارکت شناسایی و درک بهتر نیازهای شهروندان را امکان29: 2008، 1؛ ملل متحد258: 2007اند )فاکس،  توسعه

گیری عقالنی و کارایی بخش عمومی را بهبود  (، تصمیم2016، به نقل از پاندیا و شرستا، 2008کند )رابرتس،  می

(، و با 22: 2002کند )گرستون،  ها را تسهیل می (، اجرای برنامه38: 2008د، ؛ ملل متح4: 1998بخشد )باکس،  می

؛ 13: 2008کند )ملل متحد،  تر و فراگیرتر می گیری عمومی توسعه را عادالنه دادن ترجیحات شهروندان در تصمیم دخالت

دهد )سجادی و سوری،  کاهش می ریزی از باال به پایین را های برنامه (. نارسایی39: 1993، 2برنامة توسعة ملل متحد

شود و فرصتی برای کشف  تر و پایدارتر منجر می همچنین، مشارکت شهروندان به تأمین خدمات عمومی باکیفیت .(1391

 (.2016کند )پاندیا و شرستا،  ها، منابع، و ابتکارات محلی ایجاد می کارگیری ظرفیت و به

های زیادی نیز هم در حوزة نظری  اند و تالش ت مشارکت تأکید کردهریزی شهری نیز اندیشمندان بر اهمی در برنامه

های اثرگذار بر زندگی شهروندان انجام  ریزی هم در حوزة عمل برای افزایش مشارکت شهروندان در تصمیمات و برنامه

ریزی  ای برنامهتری برای اجر های سیاسی زمینة بسیار مناسب گرفته است. برای مثال، هیلی بر آن است که برخی فرهنگ

بیشتری را فراهم کرده است؛ سرمایة « سرمایة نهادی»کنند، زیرا تاریخ نهادی آنان امکان ذخیرة  همیارانه فراهم می

 آ(.1998کند )هیلی،  ای که امکان رسیدن به اجماع افقی و ارتقای دانش از مسائل فضایی را فراهم می نهادی

 دیویدف های متعدد با عناوین مختلفی مطرح شده است. مثالً، ریزی، نظریه مهدر حوزة مباحث مرتبط با مشارکت در برنا

 و منافع شدن مطرح خواستار 3(ای مدافعه) وکالتی ریزی برنامه ایدة کردن مطرح با که بود اندیشمندانی اولین از یکی( 1965)

 صرفاً نباید ریز برنامه» وی، نظر از. شد ریزی برنامه فرایند در( درآمد کم خانوارهای ویژه به) مختلف های گروه های خواسته

 مدافع باید او. کند تصدیق را ها ارزش آن باید او بلکه ببخشد؛ شده تعیین پیش از های ارزش به عملیاتی و اجرایی شکل

 مدافع و نماینده بایست می شهری ریزان برنامه که پیشنهاد این. اند مناسب و مطلوب او نظر از که باشد هایی ارزش

 فرایند در فعالی نقش قادرند شهروندان آن در که است شهری دموکراسی ابعاد از یکی باشند ها گروه های خواسته

 زبان به را ها آن آرای او. کند می نمایندگی را سازمان یا گروه، فرد، یک مدافع/ وکیل... باشند  داشته عمومی گذاری سیاست

 .«کند می تبیین ها آن برای فهم قابل ای گونه به را ریزی برنامه های انتخاب و کند می برگردان ریزی برنامه فنی

ها و تعاریف و  بندی دسته همة از فارغ شهری، ریزی برنامه در مشارکت مباحث همة دربارة که مهم نکتة یک اما

اصل در مشارکت بر تواند به هیچ کسی تحمیل شود، زیرا  های مختلف وجود دارد، آن است که مشارکت نمی رهیافت

پذیری اجتماعی. با  تمایل افراد برای مشارکت است؛ خواه این تمایل ناشی از منافع شخصی باشد یا کنجکاوی یا مسئولیت

ریزی دخالت داده شوند تا  بایست در فرایند برنامه کنندگان مرتبط می بایست تضمین شود که همة مشارکت این حال، می

(. اصالتاً یکی از موانعی که بیکر 2014دست آید )سیلیرز و تیمرمانز،  و رویکردهای اجتماعی به اندازی جامع از نیازها چشم

ریزی  تفاوتی مردم نسبت به مشارکت است. درواقع، برنامه میلی یا بی کنند، بی ( برای مشارکت ذکر می2007و همکاران )

ـ پذیرای مشارکت باشند  ـ چه رسمی چه غیررسمی تواند دوسویه و فراگیر باشد که نهادهای محلی مشارکتی زمانی می

 (.2012)هیلی، 
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های  کند مشخصه یکی از عناصری که نقش مهمی در فرایند توسعه شهری و تصمیمات مرتبط با آن ایفا می

ساالری،  دهد: اقتصاد، سیاست، مناسبات اجتماعی، فرایندهای دیوان ای است که فرایندهای مشارکتی در آن رخ می جامعه

آداب و رسوم، اخالق و فرهنگ، و مواردی از این دست هستند که بر توسعة شهری و فرایندهای مرتبط با آن اثرهای 

رنگی به خود  های دولتی بدون جلب مشارکت مردمی حالت کم گذارند. تجربه نشان داده است طرح قابل توجهی می

اعتمادی را عامل اصلی کمبود مشارکت  ( بی1395) (. امیری و همکاران1392گیرند )علیزاده اقدم و همکاران،  می

زمینة هر مشارکتی  دانند. از نظر آنان، پیش تهران می 12شهروندان در فرایند بهسازی و نوسازی بافت فرسودة منطقة 

 اعتمادسازی ساکنان است.

های بسیاری  ریزی شهری و فرایندهای مشارکتی در پژوهش مشارکت شهروندی و اهمیت آن در موفقیت برنامه

( در پژوهشی به بررسی باورهای هنجاری شهروندان دربارة اهمیت ابعاد 2013مطرح شده است. مثالً، بولزندال و کافه )

دادن(  ها با سه دسته مشارکت سیاسی )فعالیت، عضویت در احزاب، و رأی و رابطة آن« شهروندی خوب»مختلف 

ر برای پرداختن مالیات/ تبعیت از قانون رابطة منفی با اشکال مختلف شدن اهمیت بیشت پرداختند. نتایج نشان داد قائل

دادن و مشارکت در نهادهای مدنی بودند رابطة مثبتی با  مشارکت دارد؛ در حالی که افرادی که معتقد به اهمیت رأی

الیت سیاسی های سیاسی رابطة مثبتی با فع اشکال مختلف نشان دادند. درک دیگران و خرید کاالها براساس ارزش

 داشتند؛ ولی با دو شکل دیگر مشارکت چنین نبود. 

شدن در  دهد سن، میزان تحصیالت مادر، فرایند اجتماعی ( نشان می2006نتایج پژوهش زوکین و همکاران )

های آغاز زندگی، میزان تحصیالت، هویت نسلی، پرهیز از مشاهدة تلویزیون، سرمایة اجتماعی، سرمایة سیاسی، و  سال

یج اجتماعی اثر مثبتی در افزایش مشارکت دارند؛ در حالی که نگرش مثبت نسبت به بخش عمومی کاهندة مشارکت بس

( بیشترین تأثیر را در مشارکت دارد و پس از آن بسیج اجتماعی 0.42) 1است. در میان این عوامل نیز، سرمایة سیاسی

(، و سرمایة 0.14(، سن )0.22(، میزان تحصیالت فرد )0.24)شدن اولیه و تحصیالت مادر  (، فرایند اجتماعی0.25)

 گیرند. های بعدی قرار می ( در جایگاه0.06(، و درنهایت پرهیز از مشاهدة تلویزیون )0.11اجتماعی و هویت نسلی )

ر ( با تعریف دو بُعد عینی و ذهنی مشارکت به سنجش میزان مشارکت شهروندان د1395زاده و همکاران ) علی حاجی

شود. برای سنجش مشارکت  مدیریت شهری شیراز پرداختند. مشارکت ذهنی به دو زیرمعیار نگرش و تمایل تقسیم می

مورد مربوط به سنجش تمایل به مشارکت  4مورد آن مربوط به نگرش مشارکت و  7ذهنی از یازده گویه استفاده شده که 

های اقتصادی و درآمدی شهر، وضعیت نظارت و  هزینهشاخص )پرداخت  4اند. برای سنجش مشارکت عینی نیز  بوده

های داوطلبانه، وضعیت همکاری و شرکت در تهیة  ها و سازمان انتقاد از عملکرد مدیریت شهری، عضویت در انجمن

اند و درنهایت با ترکیب دو بُعد عینی و ذهنی مشارکت میزان مشارکت کل در  کار گرفته شده های شهری( به طرح

 ی شیراز سنجش شده است.مدیریت شهر

نفری از  182( عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندی بررسی شد. نمونة 1391زاده و همکاران ) در پژوهش حسین

نامة خودسنجی را تکمیل کردند. نتایج  ای پرسش ای چندمرحله گیری خوشه آباد به روش نمونه سرپرستان خانوار شهر خرم

پذیری مشارکت شهروندی، اعتماد  مندی مشارکت شهروندی، جامعه ی فایدهپژوهش بیانگر آن است که بین متغیرها

اقتصادی رابطة مستقیم و معناداری وجود دارد. تحلیل رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر نیز  - اجتماعی، و پایگاه اجتماعی

ترین و  ی مهمپذیری مشارکت شهروندی، و اعتماد اجتماع مندی مشارکت شهروندی، جامعه نشان داد که فایده
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 -اجتماعی پایگاه شوند؛ در حالی که ترین عوامل تأثیرگذار مثبت و مستقیم بر مشارکت شهروندی محسوب می کننده تعیین

 .دارد شهروندی مشارکت بر غیرمستقیم تأثیری اقتصادی

 .3 مالی؛ مبادلة .2 مالی؛ اقناع .1: کند می معرفی را جامعه و دولت میان مالی تعامل الگوی چهار( 1387) خضری

دستور  خود از آن مجریان و سیاسی تیم و است واقعی کارگزاری دولت مالی، اقناع الگوی در. مالی امتناع .4 مالی؛ اجبار

دولت  و مردم رابطة مالی، مبادلة الگوی در. شوند می هدایت عمومی منفعت های انگیزه وسیلة به صرفاً و ندارند کاری

 تدارک ای ویژه خدمات بپردازند کنند می توافق دهندگان رأی که هایی مالیات ازای در دولت. است کارگزار -کارفرما رابطة

 بین رابطة مالی اجبار الگوی در. گیرد می انجام «ها خواسته با مالیات و رأی» مبادله نوعی درواقع و بیند می

 یا همه خود انحصاری قدرت به توسل با و اجبار به دولت. است غیرکارگزار -کارفرما رابطة سیاسی تیم و دهندگان مالیات

 یا کاال عوض در است ممکن و کند می تصاحب مالیات صورت به هایشان دارایی بر را مردم اقتصادی حقوق از بخشی

. نباشند دهندگان رأی اکثریت رجحان با متناسب که کند فراهم را خدماتی و کاالها یا نکند فراهم ها آن برای نیز خدمتی

 از حتی دولت. است نیاز بی بپردازند توانند می مردم که مالیاتی از زیادی میزان به سیاسی تیم مالی امتناع الگوی در

 در و دارد نگه مصون هایش سیاست و ها برنامه قبال در مردم به گویی پاسخ از را خود تا کند می خودداری مالیات دریافت

 الگوی از ترکیبی ایران در دولت و مردم رابطة گیرد می نتیجه وی درنهایت،. باشد داشته بیشتری عمل آزادی اقداماتش

 وجود نتیجه، در. دارد وجود مردم و شهری مدیریت میان نیز تر پایین سطح در رابطه همین. است مالی اجبار و امتناع

 عمل آزادی زیرا ندارند؛ خود تصمیمات در مردم درگیرکردن به چندانی تمایل شهری مدیریت مقامات ای رابطه چنین

 از را خود مالی منابع عمدة بخش زیرا ندارند؛ مردم عموم از دریافتی مالی منابع به نیز چندانی نیاز ها آن. گیرد می را ها آن

 .کنند می دریافت آن توسعة حقوق و زمین

تمایل شهروندان به مشارکت ریزی شهری میزان  یکی از مسائل مهم در ارتباط با فرایندهای مشارکتی در برنامه

ریزی باشند،  ریزان خواستار مشارکت شهروندان در فرایندهای برنامه گیران و برنامه است. حتی اگر فرض کنیم که تصمیم

ها هستند؟ تا چه  گیری گویی است: آیا شهروندان حاضر به مشارکت در تصمیم های کلیدی نیازمند پاسخ برخی پرسش

هایی به  هایی تمایل به مشارکت دارند؟ چه ویژگی اند؟ شهروندان بیشتر در چه حوزه مشارکت میزان شهروندان حاضر به

شود؟ آنچه مسلم است این است که  ریزی شهری منجر می افزایش تمایل شهروندان برای مشارکت در فرایندهای برنامه

شود که شهروندان نسبت  فقط زمانی محقق می ریزی نیز افتد. بنابراین، مشارکت در برنامه ریزی در خأل اتفاق نمی برنامه

به مشارکت تمایل داشته باشند. نگارندگان در مقالة پیش رو در صدد پاسخ به بخشی از پرسش آخرند و در این راه بر 

 شود.  متمرکز می« مشارکت شهروندی»مفهوم 

توانند بر میزان پذیرش مشارکت  وجوی شناسایی عواملی هستند که می بنابراین، نگارندگان در مقالة حاضر در جست

یابی به چنین هدفی، این مقاله در صدد پاسخ به سه  پذیری( اثرگذار باشند. برای دست از سوی شهروندان )مشارکت

 پرسش کلیدی است:

 اند؟ کنندة مفهوم مشارکت شهروندی کدام . عوامل تبیین1

 کنند؟ یین می. هر یک از عوامل چه میزان از مفهوم مشارکت شهروندی را تب2

 با عوامل مشارکت شهروندی چگونه است؟ 1های بافتاری . رابطة ویژگی3

                                                                                                                                                               
ی شهروندان . اجتماع2. دموگرافیک و 1های  عبارتی است که برای اشاره به ویژگی (contextual featuresهای بافتاری ) در این مقاله عناصر/ ویژگی .1

 رود. کار می به
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مبانینظري
های متعدد است )تاوارز و کار،  مشارکت شهروندی مفهومی چندبُعدی است که شناسایی آن نیازمند استفاده از شاخص

ریزی، و  مروایی شهری، برنامه(. مشارکت شهروندی به مداخلة مستقیم شهروندان در و اثرگذاری بر حک2012

های علوم اجتماعی مختلف بر این باورند که  های تجربی از رشته شود. مجموعة بزرگی از پژوهش گیری اطالق می تصمیم

شدن برخی  پروری، و محروم ریزی افزایش دهد و تسلط نخبگان، حامی تواند کارایی و عدالت را در برنامه مشارکت می

 (.2016ه خدمات عمومی را کاهش دهد )پاندیا و شرستا، ها از دسترسی ب گروه

گیری وارد  های محروم و به حاشیه رفته را در فرایند تصمیم تواند افراد و گروه ریزی می های برنامه مشارکت در رویه

ریزی  مهتواند به فرایندهای برنا ریزی شهری، مشارکت می تر منجر شود. در بافتار برنامه کند و به حکومتی عادالنه

 -توان هم از منظر کارکردی هم از منظر سیاسی ریزی مشارکتی را می (. فراگیری برنامه2006تر منجر شود )کازا،  اخالقی

تواند دانش آنان از  نظرات متفاوت درمورد دستورکار مشارکت می نفعان دارای نقطه ایدئولوژیک توجیه کرد. فراخوانی ذی

ها را روشن نماید.  زایش دهد و روابط متقابل بین موضوعات، مشکالت، و سیاستها را اف موضوعات و اثرگذاری آن

کند تا عمل هماهنگ شود. همچنین، فرایندهای فراگیر به افزایش مشروعیت تصمیمات  تسهیم دانش و درک کمک می

به سمت اشکال  تواند حرکتی واقعی شوند. اگر این فراگیری با دقت نظر و تعهد انجام پذیرد، می نهایی منجر می

 ب(.1998تر دموکراسی را رقم بزند )هیلی،  مشارکتی

برای اشاره به « مشارکت سیاسی»شوند. عبارت  برخی اندیشمندان میان مشارکت سیاسی و مدنی تفکیک قائل می

یرد؛ خواه گ ای، ملی، یا فراملی انجام می رود که با هدف اثرگذاری بر حکمروایی محلی، منطقه کار می هایی به فعالیت

صورت غیرمستقیم و از طریق  گیری یا اجرای یک سیاست عمومی باشد یا به صورت مستقیم با اثرگذاری بر تصمیم به

ای اشاره دارد که بر  های داوطلبانه کنند. در مقابل، مشارکت مدنی به فعالیت گذاری می انتخاب افرادی باشد که سیاست

صورت  تواند به می، یا حل مشکالت اجتماعی تمرکز دارند. مشارکت مدنی مییابی به منفعت عمو کمک به دیگران، دست

 (.2014اسمیت،  -انفرادی یا در همکاری با دیگران انجام گیرد )بَرِت و برانتون

طور کلی، مشارکت شهروندی رفتارها یا اقدامات شهروندان است که با انگیزة تحقق حقوق و اجرای وظایف انجام  به

های خصوصی و عمومی مجال بروز  بیانگر احساس تعلق او به واحدهای اجتماعی مختلفی است، در شبکهگیرد،  می

کنش شهروند با سایر  یابد، و درنهایت منافعی را برای فرد یا عموم مردم به دنبال دارد. مشارکت مدنی به نحوة میان می

شود )چن  خود، و ارتقای منافع فردی و عمومی مربوط میبازیگران اجتماعی، تأثیرگذاری او بر تصمیمات مرتبط با زندگی 

 (.2016و آدامک، 

 دهد: مشارکت عمومی، مشارکت اجتماعی، و مشارکت فردی. ( مشارکت را در سه دسته قرار می2009مؤسسة اینوالو )

 (:2005شود )جوچم و همکاران،  بندی دیگر مشارکت به دو دسته تفکیک می در دسته

ا مشارکت عمودی که به مشارکت در امور مرتبط با حکومت، همچون مشارکت در فرایندهای ی 1. مشارکت مدنی1

 شود؛ سیاسی و حکمروایی، اطالق می

تر  های اجتماعی و دیگر انواع غیررسمی یا مشارکت افقی که دربرگیرندة مشارکت در فعالیت 2. مشارکت شهروندی2

 های مذهبی( است. های ورزشی، و گروه باشگاههای همسایگی،  ای )همچون انجمن اقدامات اتحادیه

                                                                                                                                                               
1. Civic Participation 

2. Civil Participation 
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توان در متون نظری مختلف  های مشارکتی و اشکال متنوع مشارکت را می به هر روی، مجموعة فراوانی از فعالیت

(: برقراری تماس با یک نمایندة منتخب یا 2009اند از )اینوالو،  ها عبارت دربارة مشارکت شناسایی کرد. برخی از آن

دادن؛ شرکت در اعتصاب/ اعتراض؛ عضویت در اتحادیة  گرانه؛ رأی عمومی؛ امضای طومار یا نامة مطالبه مسئول بخش

نامه درمورد مسائل محلی؛ شرکت در  ریزی؛ تکمیل پرسش تجاری؛ عضویت در حزب سیاسی؛ شرکت در جلسة برنامه

مند؛ عضویت در نهادهای داوطلبانه؛ کار نهاد هدف های مردم دادن؛ کمک به خیریه یا سازمان های محلی؛ خون مشاوره

؛ خرید کاالهایی با مصرف انرژی کمتر؛ تحریم یک محصول؛ محیطی زیستهای  سمن ها؛ مشارکت در داوطلبانه در خیریه

 های مذهبی. خوانی؛ کمک به همسایگان؛ همکاری در گروه دهی باشگاه کتاب سازمان

شود. اما، بنا بر  استفاده می« مشارکت شهروندی»مشارکت از عبارت در این پژوهش برای اشاره به مفهوم عام 

شود. در ادامه، دربارة  تقسیم می« مشارکت عمومی»و « مشارکت مدنی»های مشارکت، این مفهوم به دو دسته  ویژگی

 شود: مفاهیم مربوط به هر یک از این دو دسته بحث می

مشارکتمدنی

با هدف مطالعة نهادهای کیفری به ایاالت متحدة امریکا سفر کرد. با  1یلمیالدی، الکسی دو توکو 1830در سال 

شیفتگی او نسبت به شرایط سیاسی و اجتماعی که به گسترش دموکراسی در امریکا منجر شده بود، حوزة مطالعات او 

هادهای مدنی بود؛ طور خاص او را تحت تأثیر قرار داد تمایل مردم برای عضویت در انواع ن گسترش یافت. چیزی که به

ها  امریکایی»در حدی که او سرزندگی و موفقیت دموکراسی در این کشور را به همین تمایل مرتبط دانست. به بیان او، 

بینی کرد که بدون این  او پیش«. کنند در هر سن، شرایط، موقعیت، و جایگاهی دائماً به تشکیل نهادهای مدنی اقدام می

دو «. به دوران بربریت باز خواهند گشت»و « قدرت خود را از دست خواهند داد»وکراتیک تمایل به مشارکت، جوامع دم

عنوان سنگ بنای دموکراسی در امریکا نام برده است  رخ به به های رخ کنش توکویل در تحلیل دموکراسی در امریکا از میان

 (.2008، به نقل مورج هاوارد و گیلبرت، 116 -114: 1945)دو توکویل، 

از آغازگران تمایل اندیشمندان به مبحث عضویت در نهادهای مدنی پاتنام بود که به اثرهای جانبی  یکی

های اجتماعی پرداخت. او بر این باور بود که این اثرهای  کنش طور کلی میان ها و به های اجتماعی اعضای گروه کنش میان

مزایای مدنیت زمانی »دهند که  ـ این واقعیت را نشان می دشو ها با نام سرمایة اجتماعی یاد می ـ که اغلب از آن جانبی

های  (. شبکه19: 2001)پاتنام، « یابند که در شبکة متراکمی از روابط اجتماعی متقابل جای گیرند قدرت بیشتری می

کت را توانند محرک فعالیت مدنی باشند و مشار شوند، می در نهادهای مدنی ایجاد می  اجتماعی، که از طریق فعالیت

صورت غیررسمی مشارکت در  صورت رسمی خواه به شود؛ خواه به داوطلبی به داوطلبی بیشتر منجر می»افزایش دهند: 

« کند دوستی هدایت می نوع دهد و موضع زندگی افراد را به سمت هم های مدنی را افزایش می  نهادهای مدنی، مهارت

 (.121: 2001)پاتنام، 

کند؛ اما عموماً حتی در  وجوی اهدافی هستند که لزوماً ارتباطی با امور سیاسی پیدا نمی ستبرخی نهادهای مدنی در ج

شود که افراد را برای مشارکت در امور سیاسی و مدنی مهیا  هایی کسب می چنین نهادهای مدنی نیز تجارب و مهارت

ن به عضویت، مشارکت فعال، یا کمک توا های مشارکت در نهادهای مدنی می (. از نمونه119: 2005کند )ماسدو،  می

های  ها، انجمن های مرتبط با سالمت، خیریه های خیریه، گروه محیطی، سازمان های اجتماعی، زیست مالی به گروه

 (.57: 2006های ورزشی، مساجد، و ... اشاره کرد )زوکین و همکاران،  های آموزشی، باشگاه جوانان، سالمندان، انجمن

                                                                                                                                                               
1. Alexis de Tocqueville 
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شود. درمجموع، افرادی که  مدنی به ایجاد چرخة مطلوب همکاری و مشارکت سیاسی منجر می همکاری در نهادهای

های سیاسی دارند، رضایت بیشتری از  سطح مشارکت بیشتری در نهادهای مدنی دارند مشارکت بیشتری نیز در فعالیت

ست که مشارکتی در نهادهای مدنی ندارند زندگی دارند، و میزان اعتماد آنان به دیگران با فاصلة زیادی بیشتر از افرادی ا

 (.2008)مورج هاوارد و گیلبرت، 

شود و  عنوان مشارکت در نهادهای مدنی مطرح می در این مقاله، برخالف برخی متون نظری، مشارکت مدنی صرفاً به

ین، پس از معرفی شود. بنابرا بیان می« مشارکت عمومی»سایر ابعاد مشارکت )از جمله مشارکت سیاسی( در ذیل مفهوم 

عنوان دومین عنصر مشارکت  عنوان یکی از عناصر مهم مشارکت شهروندی، مفهوم مشارکت عمومی به مشارکت مدنی به

 شود. ریزی عمومی معرفی می گیری و برنامه شهروندان در فرایندهای تصمیم

مشارکتعمومی

های انتخاباتی، تماس با مسئوالن و  ن، فعالیت در پویشداد ( چهار بُعد برای مشارکت معرفی کردند: رأی1972وربا و نای )

ها از این  های همکارانه )مثالً همکاری غیررسمی با سایر شهروندان برای حل یک مشکل جمعی(. پژوهش آن فعالیت

 ها مد نظر قرار دادن و مشارکت در پویش های سیاسی همچون رأی منظر اهمیت داشت که رفتار مدنی را جدای از فعالیت

دلیل  (. در این پژوهش نیز با وجود اینکه تمرکز بر مشارکت شهروندی است، به51: 2006دادند )زوکین و همکاران، 

 شود. مطرح می« مشارکت عمومی»اهمیت باالی مشارکت سیاسی، این مفهوم در کنار برخی مفاهیم دیگر در ذیل بُعد 

ریزی، که به تحمیل  عتراض به پیشنهادهای برنامهدادن ا ریزی یک عمل سیاسی است. نشان مشارکت در برنامه

شود، بیانگر این واقعیت است که مشارکت  محیطی، اجتماعی، و توزیعی به ساکنان منجر می های زیست نابرابری

(. مشارکت عمومی، برخالف مشارکت مدنی، لزوماً مرتبط با 2016ریزی عملی سیاسی است )لگسی،  شهروندان در برنامه

هایی از  تنهایی نیز در حال مشارکت عمومی باشند. در برخی منابع از جنبه توانند به نیست و افراد می« حرکت جمعی»

اند  نیافته نام برده مدارانه یا مشارکت سازمان همچون مصرف اخالق« های غیرمرسوم مشارکت»مشارکت عمومی با عنوان 

 (.2006، 1)مؤسسة کرل

دادن، کمک به دیگران، متقاعدکردن دیگران به شرکت در انتخابات،  به رأیتوان  های مشارکت عمومی می از نمونه

محیطی و ...  ها، خرید یا تحریم کاالها به دالیل سیاسی، اخالقی، اجتماعی، یا زیست ها و مشارکت در پویش امضای بیانیه

ارکت عمومی صرفاً به بُعد (. درمورد مشارکت عمومی باید توجه کرد که مش57: 2006اشاره کرد )زوکین و همکاران، 

ای، ملی، و  های محلی، منطقه محیطی را در مقیاس سیاسی محدود نیست، بلکه ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، و زیست

 (.2006گیرد )مؤسسة کرل،  المللی دربر می بین

چارچوبنظريپژوهش
بندی دوگانه شامل مشارکت مدنی و  ستههای مختلف از مفهوم مشارکت شهروندی پژوهشگران را به د بندی مطالعة دسته

مشارکت عمومی رساند که مبانی نظری این مقاله نیز براساس همین دو مفهوم تنظیم شد. در این چارچوب، مشارکت 

شود و  مدنی به هر گونه نگرش مثبت، احساس توانایی، تمایل، کمک، یا فعالیت در امور جمعی یا نهادهای مدنی گفته می

های سیاسی هم در ذیل مشارکت مدنی  اره ماهیتی جمعی دارد. بنابراین، عضویت در احزاب و تشکلبدین ترتیب همو

مندی، و تالش برای بهبود شرایط جامعه  گیرد. مشارکت عمومی دربرگیرندة هر گونه نگرش مثبت، تمایل، دغدغه قرار می

                                                                                                                                                               
1. CRELL 
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واسطة آنکه به هر حال اقدامی فردی است و  بهبندی این مقاله مشارکت در انتخابات نیز  صورت فردی است. در دسته به

 .گیرد می قرار نیاز به همکاری افراد دیگری در درون جامعة مدنی ندارد، در ذیل مشارکت عمومی

 درنهایت و 14 به نخست پژوهشگران توسط مرتبط های پرسش برخی طراحی با همراه مختلف نظری متون مطالعة

 مالی کمک مذهبی و خیریه نهادهای به حاضرم من: »از بودند عبارت شده حذف گویة سه. رسید نهایی گویة 11 به

 خبر وقتی» و ،«کنم فعالیت مالی داشت چشم بدون کارگری و تجاری های اتحادیه در حاضرم من » ،«نمایم

 مدنی جنبة از بیش که بود آن اول گویة حذف علت. «گیرم می قرار تأثیر تحت شنوم می اخبار در ای کننده ناراحت

 حذف دلیل بدین دوم گویة. کرد می برقرار مقاله این موضوع با کمی ارتباط و داشت تأکید آن مذهبی جنبة بر مشارکت

 و بود افراد شغل نوع و بودن شاغل به وابسته ضمناً و داشت را عام مدنی یا عمومی مشارکت از فراتر سطحی که شد

 گویان پاسخ عمدة شمولیت عدم دلیل به نیز سوم گویة. شدند نمی گویه این مشمول گویان پاسخ از زیادی تعداد بنابراین،

 های گزینه. ماند باقی عمومی مشارکت با ارتباط در گویه 6 و مدنی مشارکت با ارتباط در گویه 5 درنهایت،. شد حذف

گانه  موارد از طیف لیکرت پنج ها در برخی صورت طیف لیکرت ارائه شد که براساس ماهیت پرسش به ها گویه این به پاسخ

گانة  ها از طیف پنج و در برخی دیگر از پرسش« نظر، مخالف، و کامالً مخالف کامالً موافق، موافق، بی»های  شامل گزینه

 ارائه شده است: 1ها در جدول  استفاده شده است. مجموعة گویه« بسیار زیاد، زیاد، متوسط، کم، و بسیار کم»

 انتخابیپژوهشهاي.گویه1جدول

مفهوممرتبطازمبانینظريهاگویههاشمارةگویه

 مشارکت عمومی ام ندارم. ای به مسائل مرتبط با افرادی غیر از خودم و خانواده چندان عالقه 1

 مشارکت عمومی چندان مشتاق نیستم آرای دیگران را بدانم. 2

 مشارکت مدنی های سیاسی را دارا هستم. احزاب و گروهمن توانایی و اعتماد به نفس الزم برای حضور در  3

 مشارکت عمومی خرم. رسانند نمی من کاالهایی را که به محیط زیست آسیب می 4

 مشارکت عمومی خرم. من کاالهایی را که مصرف انرژی باالیی دارند نمی 5

 مشارکت مدنی مندم. ها و احزاب سیاسی عالقه من به حضور در فعالیت 6

 مشارکت مدنی من حاضرم در اعتراضات قانونی نسبت به عملکرد نامطلوب دولت یا شهرداری شرکت کنم. 7

 مشارکت مدنی دانم. های اجتماعی را وظیفة خود می من شرکت در کمپین 8

 مشارکت مدنی من حاضرم به نهادهای فعال سیاسی و اجتماعی کمک مالی کنم. 9

 مشارکت عمومی .دارد ام زندگی بر زیادی اثر انتخابات در دادن رأی کنم می فکر من 10

 مشارکت عمومی .است بوده زیاد اخیر انتخابات در من شرکت میزان 11

روشپژوهش
 حاضر پژوهش. است تبیینی -توصیفی کار روش براساس و است ای توسعه -کاربردی تحقیق هدف براساس پژوهش این

 طریق از پیمایش ها داده گردآوری فن. است( موردپژوهی) موردی مطالعة نظر مورد موضوع با برخورد نحوة نظر از

 منزل در ها نامه پرسش زیرا است؛ «طبیعی نیمه های محیط» یعنی دوم منبع پژوهش این های داده منبع. است نامه پرسش

 زیرا است؛ اول دست های هداد نوع از پژوهش این های داده. گیرد می قرار آنان اختیار در گویی پاسخ برای شهروندان

 سؤاالت. است کمّی ها داده نوع نظر از پژوهش این. شود می آوری جمع نامه پرسش طریق از و پژوهش این در مستقیماً

 آوری جمع. آورد درمی کمّی صورت به را گویان پاسخ ذهنیات که دارد لیکرت مقیاس با هایی پاسخ و بسته است نامه پرسش

 تا 1396 خرداد 18) شدند تکمیل و توزیع محدودی زمانی بازة در ها نامه پرسش یعنی است؛ مقطعی زمانی نظر از ها داده
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 1.360.000) اند بوده سال 18 باالی اصفهانی افراد جمعیت پژوهش، مورد جامعة سؤاالت ماهیت دلیل به(. 1396 تیر 10

 .است شده استفاده آماری جامعة بررسی برای گیری نمونه روش از و( 1395 سال سرشماری براساس نفر

گیرينمونه
گانة  ای است. در این پژوهش، نخست برای هر یک از مناطق پانزده گیری این پژوهش از نوع احتمالی چندمرحله نمونه

گیری  ها نیز نمونه ای(. در میان این بلوک گیری خوشه صورت تصادفی انتخاب شد )نمونه بلوک شهری به 3شهر اصفهان 

 صادفی از شهروندان با مراجعه به محل سکونت آنان انجام گرفت. ت

منطقة شهری دارد، حجم  15دلیل آنکه اصفهان  دست آمد. به نفر به 384حجم نمونه براساس فرمول کوکران برابر با 

نامه  پرسشنفر پرسش شوند. محاسبة فرمول کوکران پس از تکمیل  30نفر افزایش یافت تا در هر منطقه  450نمونه به 

 نامه الزم بوده و بنابراین انتخاب نمونه هم تأیید شد. پرسش 297نفر نشان داد که برای کفایت نمونه  450توسط 

هاروشتحلیلداده
، نخست برای سنجش پایایی و SPSSافزار  ها در نرم نامه های پرسش سازی داده در این پژوهش، پس از ورود و مرتب

افزار  شود. برای این کار، با استفاده از نرم ب از آزمون آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی استفاده میترتی نامه به روایی پرسش

SPSS شود. سپس، بر روی  های مفهوم مشارکت شهروندی محاسبه می نخست مقادیر آلفای کرونباخ برای گویه

های  نامه، عامل گیرد تا، ضمن تأیید روایی پرسش مانده از آزمون آلفای کرونباخ تحلیل عاملی انجام می های باقی گویه

 مشارکت مفهوم مبین عوامل شناسایی از پس درنهایت،. کنندة مفهوم مشارکت شهروندی نیز مشخص شود تبیین

 افزار نرم از استفاده با اصفهان گانة  پانزده مناطق در آن عوامل و شهروندی مشارکت مفهوم توزیع نقشة شهروندی،

ArcGIS بوده 1معیار انحراف -نیم روش از استفاده با مناطق در عوامل از یک هر مقادیر بندی دسته. شود می ترسیم 

 نصف ±میانگین) بازه در «متوسط» مقادیر منطقه 15 در عامل هر مقادیر میانگین محاسبة با که ترتیب بدین است؛

 «زیاد» بندی دسته در آن از بیشتر مقادیر همة و «کم» بندی دسته در آن از کمتر مقادیر همة. گیرد می قرار( معیار انحراف

 .گیرد می جای

های بافتاری و مشارکت شهروندی در دستورکار  شناسایی رابطة ویژگیپس از شناسایی عوامل مشارکت شهروندی، 

 دست به مشخص پرسش یک به افراد بودن، براساس پاسخ های بافتاری، جز مذهبی گیرد. امتیاز همة ویژگی مقاله قرار می

 دو به افراد های پاسخ امتیاز میانگین معادل بودن مذهبی متغیر مقدار اما. سکونت قدمت یا نشینی اجاره مثل است؛ آمده

 .«کنم می کمک مذهبی و خیریه نهادهای به من» و «دانم می مذهبی فردی را خود من»: است گویه

نبودن توزیع متغیرهای مستقل و بیشتر از یک مورد بودن متغیرهای وابسته )عوامل مشارکت  دلیل نرمال به

پذیر نیست.  ( امکانMANOVAواریانس چندمتغیره )های مرسوم همچون تحلیل رگرسیون و تحلیل  شهروندی(، تحلیل

برای سنجش  SmartPLSافزار  سازی معادالت ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی از طریق نرم از همین رو، از مدل

 این رابطه استفاده شد.

هابحثویافته
مرد و زن تقریباً برابر بوده است گویان  طور خالصه حاکی از آن است که نسبت جنسی پاسخ ها به تحلیل توصیفی داده

تا  45درصد بین  5/26سال،  44تا  35درصد بین  2/25سال،  34درصد زیر  9/27درصد مرد(. از نظر توزیع سنی  8/51)

                                                                                                                                                               
1. Half-Sigma 
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درصد داشته و پس از آن زیر  3/33اند. بیشترین درصد تحصیالت را دیپلم با  سال بوده 55درصد باالی  5/20سال، و  54

و   گویان مالک واحد مسکونی خود بوده درصد از پاسخ 6/65اند.  درصد قرار داشته 8/22و کارشناسی با  0/23دیپلم با 

بوده است )آپارتمانی برابر  ًاند. ضمن اینکه نسبت واحدهای مسکونی ویالیی و آپارتمانی نیز تقریبا نشین بوده  مابقی اجاره

 1/44میلیون تومان بیشترین درصد را داشته ) 6/1هزار تا  800ین درصد(. از نظر درآمد خانوار، درآمد ماهانه ب 7/48

درصد( قرار داشته  7/20هزار تومان ) 800درصد( و درآمد کمتر از  6/25میلیون ) 3تا  6/1درصد( و پس از آن درآمد بین 

 7/38انی را داشته )بیشترین فراو« سال 15بیش از »است. درنهایت اینکه از نظر قدمت سکونت در واحد مسکونی، مقدار 

 اند. ( بیشترین درصد را داشته4/20« )سال 5تا  2بین »( و 7/21« )سال 15تا  10بین »درصد( و پس از آن 

آزمونپایایی

دست آمد؛ مقداری که برای تأیید پایایی ضعیف  به 590/0ها برابر با  اولین مقدار آلفای کرونباخ برای آزمون پایایی داده

 SPSSافزار  های نرم ها، مقدار آلفا افزایش یابد. یکی از خروجی ابراین، الزم است، با حذف برخی گویهشود. بن محسوب می

اتفاق  1هاست. از آنجا که بیشترین افزایش مقدار آلفا با حذف گویة  مقدار آلفای کرونباخ بعد از حذف هر یک از گویه

یابد که نسبتاً قابل قبول  افزایش می 631/0شود. مقدار آلفا به  افتد، این گویه را حذف و مجدداً آزمون آلفا اجرا می می

افزایش خواهد یافت. بنابراین، با حذف گویة  680/0مقدار آلفا تا  2دهد با حذف گویة  است؛ اما مراجعه به نتایج نشان می

محسوسی در مقدار آلفا  های بعدی تفاوت است و حذف گویه 681/0شود. آلفای نهایی برابر با  آزمون مجدداً اجرا می 2

گویة  9شود و مراحل بعدی تحلیل با  نامه تأیید می کند. بنابراین، در آزمون سوم آلفای کرونباخ، پایایی پرسش ایجاد نمی

 ارائه شده است: 2مانده پی گرفته خواهد شد. هر سه مرحلة آزمون آلفای کرونباخ و نتایج آن در جدول  باقی

 .آزمونپایایی2جدول

دارآلفايکرونباخدرصورتحذفگویهمق 

اولین 

 آزمون

مقدار آلفای 

 کرونباخ
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 

590/0 631/0 618/0 502/0 582/0 590/0 499/0 534/0 525/0 539/0 587/0 
595/

0 

دومین 

 آزمون

مقدار آلفای 

 کرونباخ
Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 

 
631/0 680/0 548/0 628/0 636/0 539/0 574/0 571/0 584/0 629/0 642/0 

سومین 

 آزمون

مقدار آلفای 

 کرونباخ
Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 

 

681/0 614/0 683/0 691/0 600/0 633/0 632/0 642/0 684/0 695/0 

 

آزمونروایی

(. مالک پذیرش عوامل مقدار 3گیرد )جدول  انجام میهاست که از طریق تحلیل عاملی  ه مرحلة بعدی آزمون روایی داد

 درنظر گرفته شد و در چرخش عوامل از روش وریمکس استفاده شد. 1ویژه بیش از 
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 .نتایجتحلیلعاملی3جدول

هاگویهعامل
بار

عاملی
KMO

آزمونکرویت

بارتلت

شدهواریانستبیین

)درصد(

ةشدواریانستبیین

تجمعی)درصد(
نامعامل

1 

Q3 761/0 

 تعهد مدنی 654/31 654/31 000/0 766/0

Q6 828/0 

Q7 784/0 

Q8 735/0 

Q9 645/0 

2 
Q4 886/0 

 تعهد فردی 743/49 089/18 000/0 500/0
Q5 897/0 

3 
Q10 826/0 

500/0 000/0 516/15 259/65 
مشارکت در 

 Q11 814/0 انتخابات

 

اولکین  -میر -شود، همة شرایط تأیید تحلیل عاملی وجود دارد. مقدار آزمون کایزر مشاهده می 3چنانچه در جدول 

(KMO)  است. مقادیر  0.5در همة موارد مساوی یا بیش ازKMO  بیانگر آن است که همبستگی بین زوج  5/0زیر

اربرد تحلیل عاملی برای متغیرها قابل توجیه نخواهد بود. توسط متغیرهای دیگر تبیین شود و درنتیجه ک تواند ینممتغیرها 

است که  645/0گذارد. مقادیر بار عاملی هم در کمترین حالت  اما نتایج تحلیل بر پذیرش کاربرد تحلیل عاملی صحه می

ی ها یهمبستگکامالً قابل قبول است. آزمون بعدی آزمون کرویت بارتلت است که این فرضیه را که ماتریس 

برای این آزمون در همة موارد  000/0. مقادیر دیآزما یمای با متغیرهای ناهمبسته است  شده متعلق به جامعه اهدهمش

 اند. گواهی بر صحت و تناسب تحلیل عاملی برای این پژوهش

که بتواند ای باشد  بایست به گونه گذاری می رسد. این نام گذاری عوامل حاصل می در پایان تحلیل عاملی، نوبت به نام

تعهد »توان عامل اول را  های مربوط به هر یک از عوامل را دربر گیرد. با توجه به نتایج حاصل می های همة گویه ویژگی

گذاری آن است که  نام نهاد. علت این نام« مشارکت در انتخابات»، و عامل سوم را «تعهد فردی»، عامل دوم را «مدنی

کردن یا داشتن  داشتن، توجه شناختی دارد و به تمایل ؛ اما تعهد بیشتر جنبة روانمشارکت ماهیتاً خاصیت رفتاری دارد

(. در این 2014اسمیت،  -دانش، باور، نظر، نگرش، و احساسات دربارة امور سیاسی و مدنی اشاره دارد )بَرِت و برانتون

های شهروندان باشند نه رفتار و  ها و گرایش اند که بیشتر سنجشگر ذهنیت ای طراحی شده ها به گونه پژوهش گویه

 گذاری عوامل نیز به جای واژة مشارکت از واژة تعهد استفاده شد. ها. بنابراین، در نام اقدامات آن

درصد از واریانس مفهوم  65تواند تا  گویة نهایی این پژوهش می 9بنابراین، نتایج تحلیل عاملی بیانگر آن است که 

توان دریافت که  ید؛ مقداری که در علوم انسانی قابل قبول است. همچنین، از نتایج میرا تبیین نما« مشارکت شهروندی»

کند. میزان تبیین این عامل  سوم مفهوم مشارکت شهروندی را تبیین می تنهایی نزدیک به یک به« تعهد مدنی»عامل 

براین، تعهد مدنی شهروندان نقش است. بنا« مشارکت در انتخابات»و « تعهد فردی»تقریباً به اندازة مجموع دو عامل 

 قابل توجهی در مشارکت آنان دارد.

توزیعمشارکتشهرونديوعواملآندرمناطقشهراصفهانترسیمنقشة

است که ارزش هر  SPSSافزار  های مختلف استفاده شد. امتیاز عاملی خروجی نرم ها، از امتیاز عاملی نمونه برای ترسیم نقشه

ها  ها، نخست مقادیر امتیاز عاملی همة نمونه سازی ترسیم نقشه دهد. برای ساده ا هر یک از عوامل را نشان مینمونه در ارتباط ب

 عامل سه بایست می «شهروندی مشارکت» نهایی مقدار آوردن دست به برای همچنین، ( درآمد.1و  0صورت نرمال )بین  به
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 اختصاص ،(عوامل همة برای مساوی وزن) گیری میانگین مثل ادیزی های روش کار، این برای. کرد تجمیع را شده شناسایی

 عوامل به دادن وزن روش بهترین اما دارد؛ وجود ها آن جز و شده دهی وزن عوامل جمع و عامل، هر به پژوهشگر توسط وزن

𝑃𝑖) فرمول از که ای محاسبه است؛ «شهروندی مشارکت» مفهوم واریانس از ها آن تبیین میزان براساس =  
∑  𝜆𝑖∗𝐹𝑃𝑖

∑ 𝜆𝑖

 حاصل( 

 بیانگر FPi و i عامل توسط شده تبیین واریانس درصد بیانگر i، λi نمونة برای شهروندی مشارکت امتیاز Pi آن در که شود می

 هر واقعی ارزش است ممکن مساوی صورت به دهی وزن که است آن روش این از استفاده علت. است. i نمونة عاملی امتیاز

 هر روش، این در مقابل، در. شود ها ذهنیت و سوگیری دچار است ممکن نیز پژوهشگر توسط دهی وزن و ندهد نشان را عامل

  .شود می دهی وزن دارد پذیری مشارکت مفهوم تبیین بر که اثری براساس عامل

الزم است مقادیر مربوط به  SPSSافزار  ها از طریق نرم پس از مصاحبه مقادیر مشارکت شهروندی برای همة نمونه

عنوان مقدار متناظر هر منطقه درنظر  هر منطقه محاسبه شود. برای این کار، میانگین سی نمونة هر منطقه محاسبه و به

تعهد »شود. در پایان با توجه به مقادیر متناظر هر یک از چهار شاخص مورد نظر مقاله، چهار نقشة توزیع عامل  گرفته می

در مناطق « مشارکت شهروندی»همراه با نقشة توزیع « مشارکت در انتخابات»، و عامل «تعهد فردی»، عامل «مدنی

 (.1شود )شکل  گانة شهر اصفهان تصویر می پانزده

 
درمناطقشهراصفهان.توزیعمشارکتشهرونديوعواملآن1شکل

ها مشخص شده است، مقادیر عوامل تعهد مدنی، تعهد فردی، مشارکت در انتخابات، و مشارکت شهروندی  چنانچه در نقشه

را نشان داده است. « کم»است که در هر چهار مورد مقادیر  2کنند و فقط منطقة  شرایط متفاوتی را در هر منطقه تجربه می

، عوامل 4گزارش شده است. مثالً، در منطقة « زیاد»و عامل دیگری « مک»حتی در برخی مناطق شاهد هستیم که یک عامل 

نیز  6است. همین مورد در منطقة « زیاد»و عوامل تعهد فردی و مشارکت در انتخابات « کم»تعهد مدنی و مشارکت شهروندی 

شارکت در انتخابات بودن سه عامل تعهد مدنی، تعهد فردی، و مشارکت شهروندی، م «کم»صادق است؛ جایی که با وجود 

بدترین شرایط را از منظر مشارکت « کم»با داشتن چهار مقدار  2رسد منطقة  نظر می بوده است. بدین ترتیب، به« زیاد»

قرار دارند. هیچ « کم»با دو مقدار  11، و 7، 5، 4و مناطق « کم»با سه مقدار  12و  6شهروندی داراست. بعد از آن، مناطق 
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بهترین شرایط مشارکت « زیاد»با سه مقدار  14، و 10، 9نداشته است؛ اما مناطق « زیاد»ها مقدار  صای در همة شاخ منطقه

 اند. قرار گرفته« زیاد»با دو مقدار  11، و 4، 3ها، مناطق  اند. پس از آن شهروندی را نشان داده

ترین شرایط را در  نامطلوب «کم»مقدار  6و « زیاد»مقدار  4با « تعهد مدنی»در میان چهار شاخص نهایی، شاخص 

« کم»مقدار  5و « زیاد»مقدار  5با « مشارکت در انتخابات»مناطق شهر اصفهان به خود اختصاص داده است. پس از آن 

قرار گرفته است. بهترین شرایط نیز مربوط به « کم»مقدار  4و « زیاد»مقدار  5با « تعهد فردی»قرار دارد و سپس 

 در شش منطقه شرایط مطلوب و در سه منطقه شرایط متوسط بوده است. است که« مشارکت شهروندی»

سازيمعادالتساختاريتحلیلمدل

سازی معادالت ساختاری برای سنجش رابطه میان عناصر بافتاری )سن، جنسیت، درآمد خانوار،  علت استفاده از مدل

 - هب، قدمت سکونت، و وضعیت اجتماعیتحصیالت، نوع واحد مسکونی، نوع تملک واحد مسکونی، موقعیت شغلی، مذ

اقتصادی( و مشارکت شهروندی آن بود که متغیرهای وابسته یعنی عوامل مشارکت شهروندی بیش از یک مورد بودند و 

( پیشنهاد Manovaساخت. در چنین شرایطی، تحلیل واریانس چندمتغیره ) همین امر تحلیل رگرسیون را ناممکن می

بودن توزیع متغیرهای مستقل است؛ اما نتایج هر دو آزمون  نرمال Manovaلیة اجرای تحلیل شود. یکی از شروط او می

بیانگر آن است که این امر دربارة هیچ یک از متغیرهای وابسته صادق نیست  2ویلک -و شاپیرو 1اسمیرنوف -کولموگروف

دهند، بدون  های پیچیده انجام می که تحلیل افزارهایی و هیچ کدام دارای توزیع نرمال نیستند. در چنین مواردی، از نرم

 شود. بودن توزیع را داشته باشند، استفاده می آنکه شرط نرمال

برای تحلیل روابط میان متغیرها بهره  3است که از روش حداقل مربعات جزئی SmartPLSافزارها  یکی از این نرم

سازی معادلة ساختاری است  ها در مدل به توزیع داده نسبت« نرم»دربرگیرندة رویکردی  SmartPLSافزار  گیرد. نرم می

و  Amosافزارهای مبتنی بر کوواریانس همچون  گزین مناسبی نسبت به نرم (. بنابراین، جای2012)وینزی و همکاران، 

Lisrel (.2013شود )وانگ،  محسوب می 

، نخست مقادیر مربوط به هر یک از در آغاز تحلیل، ضرورت دارد مدل معادلة ساختاری ایجاد شود. برای ساخت مدل

کنندة مفهوم مشارکت شهروندی با استفاده از نتایج  افزار شد. سپس، عوامل تبیین نمونه وارد نرم 450ها برای هر  گویه

افزار تعریف شد. پس از آن، عناصر بافتاری در سوی  های متناظرشان در نرم همراه گویه SPSSافزار  تحلیل عاملی در نرم

دل قرار گرفتند و درنهایت با اتصال هر یک از این عناصر به سه عامل مبین مشارکت شهروندی، مدل نهایی دیگر م

شکل گرفت. از آنجا که در متون نظری مختلف، روابط متفاوتی میان عناصر بافتاری و متغیرهای مشارکت شهروندی 

 ذکرشده بود، همة روابط محتمل در مدل وارد شد.

دن همة روابط محتمل در مدل، پیش از اجرای مدل نخست ضرورت دارد عناصر غیرمعنادار را از آن حذف با توجه به واردکر

ای محقق کنیم که عناصری که رابطة معنادار آماری ندارند از مدل حذف شوند. برای این  را به گونه 4کنیم؛ یعنی اقتصاد مدل

اند  ن ضریب مسیر قابل قبول برای معناداری رابطه پیشنهاد کردهعنوا را به 0.1کار، برخی از اندیشمندان مقدار سرانگشتی 

برای سنجش معناداربودن  T-Statisticsو  p-valueتر مقادیر  قابلیت محاسبة دقیق SmartPLSافزار  (. اما نرم2013)وانگ، 

 بینی شده است. پیش 5«سازی خودگردان»افزار برای سنجش این مقادیر، فرایند  رابطه را فراهم کرده است. در این نرم

                                                                                                                                                               
1. Kolmogorov-Smirnov 

2. Shapiro-Wilk 

3. Partial Least Squares (PLS) 

4. Model Parsimony 

5. bootstrapping 
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گذاری از یک نمونة مادر یا اصلی به دفعات زیاد دانست که با  گیری با جای توان انجام نمونه سازی را می خودگردان»

ای مبنایی  ای دست یافت. این توزیع نمونه توان یه یک توزیع نمونه گیری درمجموع می استفاده از نتایج کلیة دفعات نمونه

آورد. به این علت که نمونة مادر  ویژه برآورد خطاهای معیار برای پارامترهای مختلف فراهم می وردها و بهرا برای انجام برآ

رود برآورد خطاهای معیار از  شوند، یک نمونة معرف جامعه است و انتظار می های فرعی از آن اخذ می یا اصلی، که نمونه

شدن  تر خطاهای معیار در معنادار تلقی ار باشند. اهمیت برآورد دقیقگیری برخورد دقت باالتری در مقایسه با یک بار نمونه

 (.278 -277: 1392)قاسمی، « یا نشدن تفاوت پارامترهای برآوردشده با مقدار صفر است

عنصر بافتاری در پژوهش وارد  10زیرنمونه انجام گرفت. با توجه به اینکه  2000سازی با  در این پژوهش خودگردان

دلیل  دهد. به رابطه را نشان می 30سازی معناداری یا عدم معناداری  با سه عامل رابطه دارند، خودگردان شده و هر یک

 شود.  ( گزارش میp-value < 05/0تعداد زیاد این روابط صرفاً روابط معنادار )

 .روابطمعنادارمیانعناصربافتاريوعواملمشارکتشهروندي4جدول

p-valueمشارکتشهرونديعاملعنصربافتاري

 تحصیالت

 مشارکت در انتخابات

000/0 

 002/0 سن

 010/0 موقعیت شغلی

 مذهب

 تعهد مدنی

019/0 

 036/0 نوع تملک واحد مسکونی

 048/0 قدمت سکونت

 

معنادار نبوده و با هیچ یک از عناصر بافتاری دارای رابطة « تعهد فردی»، عامل 4با توجه به نتایج مذکور در جدول 

، و «نوع واحد مسکونی»، «اقتصادی - وضعیت اجتماعی»شود. به همین ترتیب، عناصر بافتاری  بنابراین از مدل حذف می

شوند و  مانده نیز حذف می شوند. افزون بر این موارد، روابط غیرمعنادار باقی نیز از این سوی مدل حذف می« درآمد خانوار»

 شود: ود. نتایج اجرای مدل در ادامه تشریح میش مدل مجدداً اجرایی می

هیچ رابطة « جنسیت»، و «نوع واحد مسکونی»، «اقتصادی - وضعیت اجتماعی»، «درآمد خانوار»عناصر بافتاری 

 دهند. کنندة مشارکت شهروندی نشان نمی معناداری با عوامل تبیین

دهد و شناخت و تبیین این عامل  بافتاری نشان نمی هیچ رابطة معناداری را با هیچ یک از عناصر« تعهد فردی»عامل 

 ست.اجراها و مشخصات دیگری قابل   از سوی ویژگی

مشارکت در »( بیشترین اثرگذاری را بر مشارکت شهروندی دارد. این اثرگذاری بر عامل 217/0عامل تحصیالت )

 یابد. ، مشارکت افراد در انتخابات افزایش میبوده و اثر مثبتی را نشان داده است؛ یعنی با افزایش تحصیالت« انتخابات

( بیشترین اثرگذاری را بر مشارکت شهروندی نشان داده است. این اثرگذاری نیز بر 162/0پس از آن عامل سن )

طور متوسط با افزایش سن میزان مشارکت در  و مثبت بوده است. بدین مفهوم که به« مشارکت در انتخابات»عامل 

 یابد. میانتخابات افزایش 

( 122/0« )نوع تملک واحد مسکونی»(، و 123/0« )مذهب»(، 122/0« )قدمت سکونت»پس از آن عناصر بافتاری 

اند. با این تفاوت که دو مورد اول رابطة مثبت با تعهد  نشان داده« تعهد مدنی»رابطة معنادار و تقریباً برابری با عامل 

یابد؛ اما  بودن افراد تعهد مدنی آنان افزایش می سکونت و افزایش مذهبیاند؛ یعنی با افزایش قدمت  مدنی نشان داده

 یابد. کنند میزان تعهد مدنی آنان کاهش می نشینی به سمت تملک ملک حرکت می درمورد سوم، هر چه افراد از اجاره
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است. نتایج  آخرین رابطة معنادار از منظر میزان اثرگذاری رابطة میان موقعیت شغلی و مشارکت در انتخابات

ها  کند مشارکت آن (؛ یعنی هر چه منزلت شغلی افراد ارتقا پیدا می101/0دهد این رابطه مثبت است ) سازی نشان می مدل

 یابد. در انتخابات افزایش می

معنادار « مشارکت در انتخابات»و « تعهد مدنی»های بافتاری با دو عامل  درنهایت، اگرچه رابطة بسیاری از ویژگی

کنند.  بیانگر آن است که عناصر بافتاری میزان کمی از واریانس عوامل مشارکت شهروندی را تبیین می R2مقادیر است، 

درصد است. این در حالی  4/3فقط « تعهد مدنی»درصد و برای عامل  8/7« مشارکت در انتخابات»این مقدار برای عامل 

 اند.  نداشته« تعهد فردی»با عامل های بافتاری ارتباط معناداری  است که هیچ یک از ویژگی

تفسیرنتایج
نوع »، و «مذهب»، «قدمت سکونت»با سه ویژگی بافتاری « تعهد مدنی»سازی معادالت ساختاری نشان داد عامل  مدل

تر با سابقة سکونت بیشتر و  دارای ارتباط معنادار است. این بدین معناست که افراد مذهبی« تملک واحد مسکونی

های مذهبی و  رسد شرکت در فعالیت نظر می اند. درمورد مذهب به ان تعهد مدنی بیشتری از خود نشان دادهنشین اجاره

افزاید و از این طریق تعهد مدنی  های ارتباطی و تعامالت افراد می حضور در نهادهای مرتبط با مذهب به افزایش شبکه

های اجتماعی تأکید  ذهبی نیز بر کمک به دیگران و فعالیتهای م دهد. ضمن اینکه بسیاری از آموزه آنان را افزایش می

انجامند. اما درمورد دو ارتباط معنادار دیگر تضاد قابل تأملی وجود دارد.  کنند و از این راه نیز به افزایش تعهد مدنی می می

مثبتی با تعهد مدنی نشینی رابطة  انجامد و، از سوی دیگر، اجاره از یک سو، قدمت سکونت به افزایش تعهد مدنی می

نشینی رابطة معکوسی با افزایش قدمت سکونت دارد. دربارة قدمت  نشان داده است. این در حالی است که ماهیتاً اجاره

عنوان  های ارتباطی افراد در محیط بالفصل محل سکونت خود و تعمیق این روابط به توان به تثبیت شبکه سکونت می

های مدنی و  هایی تمایل افراد به مشارکت و حضور در فعالیت اره کرد. وجود چنین شبکهدلیل برای افزایش تعهد مدنی اش

توان به دو نکته اشاره کرد:  نشینی نیز می دهد. در عین حال، برای توجیه نتیجة مربوط به اجاره اجتماعی را افزایش می

ممکن است افراد برای مدت طوالنی در یک نشینی لزوماً دارای رابطة معکوس با قدمت سکونت نیست و  اول آنکه اجاره

سال سکونت  15درصد از افرادی که بیش از  20های پژوهش بیانگر آن است که  نشین باشند. داده واحد مسکونی اجاره

درصد بوده است. ثانیاً، اگر فرض شود که  33سال  15تا  10اند. این میزان برای سکونت بین  نشین بوده اند اجاره داشته

تواند به افزایش قدرت تعامل افراد منجر شود؛ زیرا  نشینی با تغییر مداوم مکان سکونت همراه است، همین تغییر می اجاره

زیستی دارند و همین امر به افزایش قدرت تعامل و  واسطة شرایط زندگی خود، با افراد متفاوتی هم ها به نشین اجاره

 انجامد. ش تعهد مدنی آنان میشود و درنهایت به افزای سازی آنان منجر می شبکه

دارای رابطة معنادار با سه شاخص بافتاری سن، موقعیت شغلی، و تحصیالت است. « مشارکت در انتخابات»عامل 

یابد.  این روابط بدین معناست که با افزایش سن، تحصیالت، و موقعیت شغلی افراد مشارکت آنان در انتخابات افزایش می

گویان واجد شرایط شرکت در انتخابات  جه کرد که همة پاسخدربارة رابطة سن با مشارکت در انتخابات، نخست باید تو

دادن افراد نداشته است. شاید یافتن رابطة منطقی میان افزایش سن و  اند و بنابراین افزایش سن اثری بر امکان رأی بوده

ی از تجربة شرایط توان افزایش زمان آزاد، درک بهتر ناش افزایش میزان مشارکت در انتخابات چندان آسان نباشد؛ اما می

شود  اجتماعی، و آگاهی از جایگاه نهادهای انتخابی در تغییر زندگی جوامع را عناصری دانست که با افزایش سن بیشتر می

انجامد. دومین شاخص بافتاری دارای رابطة مثبت با عامل مشارکت در انتخابات  و به افزایش مشارکت در انتخابات می

واسطة افزایش تحصیالت منجر شده است  رسد آنچه به افزایش مشارکت در انتخابات به ینظر م سطح تحصیالت است. به
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ها با افزایش  های اثرگذاری بر زندگی خود باشد. انسان های دموکراتیک و راه افزایش میزان آگاهی افراد از ظرفیت

هاست. رابطة موقعیت شغل با  ز آنهای دموکراتیک بهتر از عدم استفاده ا یابند که استفاده از ظرفیت تحصیالت درمی

مشارکت در انتخابات نیز مثبت است. این امر نیز بدان دلیل است که ارتقای موقعیت شغلی افراد به درک بیشتری از 

 دهد.  شود و درنتیجه مشارکت آنان در انتخابات را افزایش می نقش و قدرت نهادهای انتخابی در زندگی مردم منجر می

 گیرينتیجه

هایی است که امکان گذار از دموکراسی انتخاباتی به دموکراسی مشورتی را فراهم کرده  کت شهروندی یکی از پدیدهمشار

دهد. عوامل بسیاری  ارتقا می« گیری در کنار نمایندگان تصمیم»به « گیر انتخاب نمایندگانِ تصمیم»و جایگاه مردم را از 

صاد سیاسی، شرایط تاریخی، تجارب تاریخی، و ... . اما یکی از عناصر در ارتقای مشارکت شهروندی مؤثرند؛ ساختار اقت

دلیل اهمیت موضوع مشارکت،  مهم در مشارکت شهروندی میزان تمایل شهروندان به مشارکت است. در این مقاله، به

ری و تالش شد عوامل و عناصر مؤثر بر مشارکت شهروندی شناسایی شود. بر این اساس، نخست، با مرور متون نظ

گویة مرتبط تعریف شد. با آزمون پایایی و آزمون روایی  11تجربی، عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندی شناسایی شد و 

 65دهند ) دست می ها تبیین مطلوبی از تغییرات مفهوم مشارکت شهروندی به )تحلیل عاملی( مشخص شد که این گویه

ترسیم شد. در این میان عامل تعهد مدنی بیشترین نقش را  درصد( و نقشة توزیع مشارکت شهروندی در شهر اصفهان

سازی معادالت ساختاری نیز برای  اند. مدل داشته و پس از آن عوامل تعهد فردی و مشارکت در انتخابات قرار گرفته

، «قدمت سکونت»تحلیل روابط میان عناصر بافتاری و عوامل مشارکت شهروندی انجام گرفت و مشخص شد عناصر 

، «سن»اند و عناصر  داشته« تعهد مدنی»رابطة معناداری با عامل « نوع تملک واحد مسکونی»، و «بمذه»

 رابطة معنادار دارند.« مشارکت در انتخابات»با عامل « موقعیت شغلی»، و «تحصیالت»

 های عمومی شهروندان نتایج این پژوهش بیانگر آن است که برای ارتقای مشارکت شهروندی، اگرچه ویژگی

اند، میزان این اثرگذاری ناچیز بوده است. در  همچون سطح تحصیالت یا تمایالت مذهبی آنان اثرهای معناداری داشته

مقابل، آنچه اثر قابل توجهی در افزایش مشارکت شهروندی دارد ارتقای تعهد مدنی و تعهد فردی شهروندان است. در 

های سیاسی، ایجاد امکان برگزاری اعتراضات  در احزاب و فعالیت این زمینه، بسترسازی برای حضور هر چه بیشتر افراد

شود و  ای که شهروندان احساس کنند صدایشان توسط مسئوالن شنیده می ها به گونه گویی به آن و پاسخ ،آمیز مسالمت

قش تواند ن گیری نهادهای اجتماعی از اقداماتی است که می ها و شکل یشایجاد فضای آزاد برای برگزاری پو

 جرایسازی شهروندان از ضرورت ا ای در ارتقای مشارکت شهروندی بر جای بگذارد. در کنار این موارد، آگاه کننده تعیین

قابل توجهی در ارتقای تواند نقش  محیطی( نیز می ویژه اقدامات زیست اقدامات فردی برای افزایش منافع عمومی )به

ای در افزایش  کننده مشارکت در انتخابات اگرچه به ظاهر نقش تعیینمشارکت شهروندی آنان داشته باشد. درنهایت، 

درصد از تغییرات مشارکت شهروندی را  15دهد این عامل فقط  مشارکت شهروندان دارد، نتایج این پژوهش نشان می

ی است و ابعاد کند. این امر نیز مؤید همین نکته است که مشارکت شهروندی بسیار فراتر از دموکراسی نمایندگ تبیین می

داشتن  بودن مشارکت در انتخابات در مقابل تداوم ای مقطعی شدن چنین نتیجه گیرد. شاید دلیل حاصل مختلفی را دربر می

 های اجتماعی، سیاسی، و مدنی باشد. سایر فعالیت
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