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رابطه فرهنگ توسعه و مشارکت داوطلبانه شهروندان اصفهان  تعیینهدف پژوهش حاضر : چکیده

 4همبستگی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه شهروندان  -بود که به روش توصیفی

نفر تشکیل دادند که از طریق فرمول حجم نمونه کوکران  تعداد   188888منطقه شهر به تعداد 

روش نمونه گیری تصادفی متناسب با حجم، نمونه مورد  نفرحجم نمونه محاسبه و از طریق  914

بود که روایی صوری، محتویی و سازه نظر انتخاب گردید. ابزار پژوهش دو پرسشنامه  محقق ساخته 

پایایی ابزار توسط چند تن از شهروندان خوراسگان، اساتید مجرب و تحلیل عاملی تایید شد. 

و پایایی پرسشنامه مشارکت  33/8آلفای کرونباخ بر اساس ضریب  توسعه پرسشنامه  فرهنگ

برآورد گردید. تجزیه و تحلیل اطالعات در دو سطح توصیفی)میانگین، انحراف  11/8داوطلبانه 

معیار( و استنباطی)ضریب همبستگی، رگرسیون چندگانه، آزمون تعقیبی( صورت گرفت. نتایج 

( 817/8وندان رابطه معنی دار)با ضریب و مشارکت داوطلبانه شهر توسعه نشان داد  بین فرهنگ

(، مشارکت 738/8با مشارکت اجتماعی )با ضریب توسعه وجود داشت. نتایج حاکی بود بین فرهنگ

( و مشارکت اقتصادی )با ضریب 187/8(، مشارکت فرهنگی)با ضریب398/8سیاسی )با ضریب

ن داد مشارکت داوطلبانه بر ( شهروندان رابطه معنی دار وجود داشت. یافته ها همچنین نشا173/8

بر حسب  توسعه فرهنگحسب متغیرهای جنس، سن، وضعیت تأهل، معنی دار نبود ولی نمرات 

  مدرک تحصیلی معنی دار بود.

، مشارکت اجتماعی، مشارکت اقتصادی،  توسعه فرهنگمشارکت داوطلبانه،   واژگان کلیدی:

 مشارکت فرهنگی، مشارکت سیاسی

 

 مقدمه

، سیاست و جامعه شناسی مورد توجه 9از مسائل مهمی است که در حوزه های  مختلف مطالعات فرهنگی 1و توسعه 8مشارکت

قرار گرفته است. مشارکت زمینه حضور فعال و مداوم اعضای اجتماعی را در تعیین سرنوشت، سرعت حرکت، موضوع، هدف، 
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ر به توسعه می شود مشخص می کند. از روست که مشارکت در محور، ابزار و جهت حرکت انسان به سوی تعالی که از آن تعبی

عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای همه جوامع، به ویژه کشورهای در حال توسعه جایگاه خاصی یافته است. 

و صاحب نظران  مشارکت شهروندان در تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها و کلیه فعالیت ها، مورد توجه مدیران، برنامه ریزان

توسعه اجتماعی است و همگان از آن به عنوان عنصری مهم در جهت رسیدن به دموکراسی و توسعه پایدار سخن رانده اند. 

مشارکت باعث صرف انرژی، زمان، هزینه و امکانات کمتر و انجام کارهای بیشتر می شود. مداخله شهروندان در اداره امور باعث 

از مدیریت شهری می شود. مشارکت باعث ایجاد حس اعتماد شهروندان نسبت به مدیران می شود تصحیح نظر و تصور مردم 

و متقابالً مدیران نیز باید با ایجاد رابطه مستقیم با مردم این حس را تقویت می کنند و این امر زمینه ساز هر چه بیشتر توسعه 

ن سود بردن و یا در گروهی شرکت جستن و بنابراین با آن مشارکت کردن به معنای سهمی در چیزی یاقتن و از آ .می گردد

همکاری داشتن است.در مجموع،جوهره  اصلی مشارکت را باید در فرایند درگیری،فعالیت و تاثیر پذیری دانست)علوی 

 (.8919تبار،

داوطلبانه گرایی را افزایش می دهد و به ایجاد ارتباط نزدیک و صمیمانه بین مردم و نیروهای دولتی می  ،مشارکت

( فرهنگ سکوت را می شکند. رشد و توسعه را شتاب می بخشد و بهره وری را افزایش می دهد 8913انجامد.)آزاد ارمکی، 

دارد وراه را. برای پدیدار شدن سرمایه های فکری هموار می مشارکت وسیله ای نیرومند است که انسان را به گفتمان وامی 

(. مشارکت، بیگانگی اجتماعی را به تقلیل می دهد و از ایجاد ارتباط اثرات منفی روانی در مردم، بی 8911کند.)سعیدی، 

ستگی ملی می تفاوتی، تک روی و عدم وجود تعاون و تحرک و توجه به منافع شخصی، جلوگیری می کند و باعث تقویت همب

(  هر چه مشارکت در جامعه فراگیرتر باشد، رفتار افراد در جامعه فراگیرتر باشد، رفتار افراد در جامعه: 8911گردد.)غنی،

 (.8918بهنجارتر، عقالنی تر و منطقی تر می شود.)پوررحیم، 

ا با گفتگو حل و فصل می نماید داوطلبانه بودن فعالیت ها رسیدن به اهداف مشترک را تسهیل می کند، اختالف نظرها ر

(. در سطح وسیع تر تجربه فعالیت و کار داوطلبانه در 8337وهمکاران،4و دیدگاه های مختلف را همسو می سازد)یونیس

اجتماع جوانان را به نظام بزرگتر سیاسی پیوند می دهد  و به آنها کمک می کند تا خود را به عنوان بازیگران مدنی   

(. بررسی نشان می دهد که در حوزه هایی که از یک دستی بشتری برخوردارند )مثل محل 8337وهمکاران،1بشناسند)فالنگن

کار( بیش از مناطق یا حتی جوامع داوطلبانه،مکانی را که افراد بتوانند درباره موضوعات مهم، مانند ارزش های سیاسی و امور 

  (.1883 ،3جاری،بحث کنند،ایجاد می کند)هرمن

مشارکت را در قالب کنش اجتماعی بیان می کند و به چهار نوع رفتار اجتماعی، یعنی رفتار عقالنی  ماکس وبر،

معطوف به هدف، رفتار عقالنی معطوف به ارزش، رفتار سنتی و رفتار عاطفی استناد می کند. جورج هومنز، مشارکت را در 

وفقیت ، انگیزه و ارزش )پاداش و تنبیه( را برای تبیین قالب نظریه مبادله، مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و سه قضیه م

راجرز که از نظریه پردازان مکتب نوسازی محسوب می شود، نظریات مهمی در ارتباط با  مشارکت، مورد تجزیه قرار داده است.

دن افراد را کنش اجتماعی) نحوه به وجود آمده مشارکت( دارد. وی آگاهی اجتماعی از فعالیت های توسعه و اجتماعی ش

مهمتین عنصر در پذیرش ومشارکت آنان در فعالیت ها به شمار می رود. امیل دورکیم، در نظریه همبستگی معتقد است کنش 

اجتماعی)مشارکت(، چگونگی عمل، تفکر و احساس ، خارج از فرد است و دارای قدرت اجبار و الزامی است که به کمک آنف 

دال در کتاب تجزیه و تحلیل جدید سیاست بدین نتیجه می رسد که افراد در صورت رابرت  خود را فرد تحمیل می کند.

داشتن تصور پاداش، مرجح بودن مشارکت برای آنان و اطمینان از تأثیر آن در تصمیمات و رضایت بخش بودن نتایج کارها و 

و وجود مشوق ها، براساس موقعیت افراد و همچنین با وجود آگاهی از موانع و سدها، نداشتن هراس، برخوردار بودن از انگیزه 

 (8973تجارب مثبت، در امور مشارکت می کنند)علوی تبار، 
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مساله پژوهش اینجاست که با توجه به ارتباطی که بین حضور اعضای جامعه در قالب انواع مشارکت در عرصه های 

مطرح شده است آیا بین داوطلبانه بودن مشارکت  فرهنگ توسعهمختلف در تعیین سرعت، جهت،هدف و مسیر توسعه به ویژه 

 و تمایل به توسعه نیز ارتباط وجود دارد؟

با توجه به تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج در خصوص مشارکت و توسعه فرهنگی ضرورت این مساله قابل 

و فاقد اجبار و تحمیل باشند. به  تامل است که مشارکت هایی به توسعه پایدار فرهنگی منجر می شوند که داوطلبانه بوده

خواهند ی داوطلبانه فرهنگ و یاسیس ،یخواهان مشارکت اجتماع شتریب یابد شیافزا شهروندان یهرچه سطح آگاهعبارت دیگر 

خود  یازهایفاقد درک الزم از ن ،و توان خود هستند تیالزم از ظرف یکه فاقد آگاه یافراد ( در واقع8978)هانتینگتون،بود

 شیعامل باز دارنده مشارکت و باال بردن آن عامل افزا افراد یضعف آگاه بیترت نیبه مشارکت دارد. به ا لیو کمتر تما بوده

که با انواع فشارها همراه باشد، هرچند  یاراد ریو غ یو اجبار یلیتحم یدر هر حال ممکن است، مشارکت ها. مشارکت است

که باور نداشته  یافراد. نخواهد داشت و اجتماعی یافراد را سبب شود، اثرات سازنده در توسعه فرهنگ یکیزیظاهرا حضور ف

 ایو  یانفعال یو دچار نوع دهند یبه مشارکت از خود نشان نم لیاثر بخش است تما ،یباشند که مشارکت آنها در مسائل فرهنگ

 یبه آنها م ییمعنا یو ب یقدرت یوثر نبودن مشارکت افراد احساس بخواهند شد. در واقع باور به م یاجتماع یگانگیاز خود ب

)محسنی ردیگ یآن را م یتفاوت جا یکرده و احساس ب یمنزو یو فرهنگ یاجتماع یها تیدهند و آن ها را از جامعه و فعال

 (.8971تبریزی،

به عنوان یکی از شاخص های توسعه فرهنگی در برنامه های توسعه جمهوری   در تمامی سطوح مشارکتاز آنجا که 

مشارکت در تالش هستند به نحوی به مشارکت  متعدد سازمان ها و نهادهای فرهنگیو  اسالمی ایران ذکر شده است

شهروندان و تمایل  آیا رابطه ای بین مشارکت داوطلبانهشهروند کمک نمایند، سوال اینجاست که خودجوش، اثربخش و کیفی 

 به توسعه وجود دارد؟ 

 فرضیه های پژوهش

 و مشارکت داوطلبانه شهروندان رابطه وجود دارد. توسعه فرهنگ بین -8

 و مشارکت فرهنگی شهروندان رابطه وجود دارد توسعه فرهنگبین 

 و مشارکت اقتصادی شهروندان رابطه وجود دارد توسعه فرهنگبین 

 اجتماعی شهروندان رابطه وجود داردو مشارکت  توسعه فرهنگبین 

 و مشارکت داوطلبانه سیاسی شهروندان رابطه وجود دارد توسعه فرهنگبین 

بین دیدگاههای شهروندان با توجه به ویژگی های جمعیت شناختی آنها )سن، جنس،شغل، تحصیالت و...( در خصوص  -1

 تفاوت وجود دارد. فرهنگی مشارکت و توسعه فرهنگ

 

 

 

 روش تحقیق

منطقه از شهر در حوزه های مختلف جغرافیایی شمال،  1جامعه آماری پژوهش همبستگی است. -روش پژوهش حاضر توصیفی

نفر می باشد. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ توسعه و   188888جنوب، شرق، غرب و مرکز اصفهان به تعداد 

 ایید و روایی سازه ابزار از طریق تحلیل عاملی مورد تایید واقع شد.مشارکت داوطلبانه بود که روایی صوری و محتوایی آن ت

جهت سنجش اعتبار پرسشنامه این پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است این روش برای محاسبه هماهنگی 

کنند بکار می رود.  درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه یا آزمون هایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می

 ها را نشان می دهد.  پرسشنامه آلفای ( ضریب8جدول)
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 هاضریب آلفای پرسشنامه    (8)جدول

 ضریب آلفا ابعاد

 38/8 مشارکت اجتماعی

 38/8 مشارکت سیاسی

 11/8 مشارکت فرهنگی

 13/8 مشارکت اقتصادی

 11/8 مشارکت داوطلبانه کل

 33/8 تمایل به توسعه فرهنگی 

 

 یافته های پژوهش

 فرضیه پژوهش

 فرهنگی سیاسی، مشارکت اجتماعی، مشارکت شهروندان و )مشارکت داوطلبانه مشارکت و توسعه فرهنگ بین

 .دارد وجود رابطه اقتصادی( و مشارکت

 

 و مشارکت داوطلبانه توسعه فرهنگضریب همبستگی بین  -1جدول 

 توسعه فرهنگمتغیر مالک                                                      

 شاخص آماری      

 متغیر پیش بین  

 

 سطح معناداری مجذور ضریب همبستگی ضریب همبستگی

 888/8 713/8 178/8** مشارکت داوطلبانه

 888/8 119/8 738/8** مشارکت اجتماعی

 888/8 133/8 398/8** مشارکت سیاسی

 888/8 318/8 187/8** مشارکت فرهنگی

 888/8 991/8 173/8** مشارکت اقتصادی

                                                                                                                 88 /8>p 

 

 معنی( r=178/8)  داوطلبانه شهروندان مشارکت توسعه و فرهنگ بین همبستگی ضریب دهد می نشان( 1) جدول های یافته

 این. است بوده مشترک شهروندان داوطلبانه مشارکت و توسعه فرهنگ واریانس درصد 3/71تعیین  ضریب اساس بر. است دار

 های افتد. یافته می اتفاق همزمان صورت به متغیر دو تغییرات درصد 3/71 که است معنی این به مشترک واریانس مقدار

 ، مشارکت(r=173/8)  اقتصادی مشارکت و توسعه فرهنگ بین همبستگی ضریب دهد می همچنین نشان( 1) جدول

 .است دار معنی( r=738/8) اجتماعی ، مشارکت(r=398/8) سیاسی ، مشارکت(r=187/8) فرهنگی

 در تمایل به توسعه فرهنگی به  وجود می آورد؟متغیرهای جمعیت شناختی )سن، جنس،شغل، تحصیالت و...( تفاوت معنا دار 
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بر حسب متغیرهای جنس، سن، مدرک تحصیلی، وضعیت  توسعه فرهنگتحلیل واریانس چندراهه نمرات  -9 جدول

  تأهل 

 سطح معنی داری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع

 118/8 911/8 713/11 8 713/11 جنس

 878/8 811/1 337/984 1 197/8114 سن

 888/8 138/1 114/113 4 181343/9983 تحصیالت

 194/8 844/8 111/3 8 111/3 وضعیت تأهل

 

 

بر حسب متغیرهای جنس، سن، وضعیت تأهل، معنی دار  توسعه فرهنگنشان می دهد که نمرات   -9نتایج مندرج در جدول 

تفاوت بین  -4معنی دار است. آزمون تعقیبی ارائه شده در جدول بر حسب مدرک تحصیلی  توسعه فرهنگنیست ولی نمرات 

  گروه ها را نشان می دهد.

 

 بر حسب تحصیالت  توسعه فرهنگآزمون زوجی مقایسه میانگین  -4جدول 

 سطح معنی داری تفاوت میانگین تحصیالت 

 888/8 -11/81 زیر دیپلم و دیپلم             فوق دیپلم   

 888/8 -49/1 زیر دیپلم و دیپلم             لیسانس   

 898/8 -11/1 زیر دیپلم و دیپلم             فوق لیسانس   

 888/8 -18/11 زیر دیپلم و دیپلم             دکتری   

 

 

افراد با مدرک تحصیلی با تحصیالت افراد زیر دیپلم و دیپلم با  توسعه فرهنگنشان می دهد بین  -4نتایج مندرج در جدول 

 فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکتری تفاوت معنی دار وجود دارد.

 

 متغیرهای جمعیت شناختی )سن، جنس،شغل، تحصیالت و...( تفاوت معنا دار در مشارکت داوطلبانه به وجود  می آورد؟

تحلیل واریانس چندراهه نمرات مشارکت داوطلبانه بر حسب متغیرهای جنس، سن، مدرک تحصیلی،  -1جدول 

 وضعیت تأهل 

 سطح معنی داری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع

 387/8 888/8 817/1 8 817/1 جنس

 184/8 413/8 318/171 1 717/8973 سن

 888/8 831/1 817/371 4 187/9381 تحصیالت

 987/8 841/8 313/831 8 313/831 وضعیت تأهل

 

نشان می دهد که نمرات مشارکت داوطلبانه بر حسب متغیرهای جنس، سن، وضعیت تأهل، معنی   -1نتایج مندرج در جدول 

 -3آزمون تعقیبی ارائه شده در جدول دار نیست ولی نمرات مشارکت داوطلبانه بر حسب مدرک تحصیلی معنی دار است. 

 تفاوت بین گروه ها را نشان می دهد.

 



 8-7، ص 8931،  آذر 8، جلد 81، شماره علوم انسانی و توسعه پایدار 
ISSN: 4931-0093 

   http://www.johs.jseas.ir 

 

6 
 

 بر حسب تحصیالت  داوطلبانه مشارکتآزمون زوجی مقایسه میانگین   -3 جدول

 سطح معنی داری تفاوت میانگین تحصیالت پدر

 888/8 -11/18 زیر دیپلم و دیپلم             فوق دیپلم   

 888/8 -11/3 زیر دیپلم و دیپلم             لیسانس   

 881/8 -14/3 زیر دیپلم و دیپلم             فوق لیسانس   

 889/8 -11/18 زیر دیپلم و دیپلم             دکتری   

 

دیپلم با افراد با مدرک با تحصیالت افراد زیر دیپلم و  داوطلبانه مشارکتنشان می دهد بین   -3نتایج مندرج در جدول 

 تحصیلی فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکتری تفاوت معنی دار وجود دارد.

 

 بحث و نتیجه گیری 

 آنچه از و دهندمی انجام که آنچه از مردم، از باید توسعه که باشد این بر اعتقاد که میگردد حاصل زمانی توسعه فرهنگ

بر این اساس  .کند گیریجهت منابع ترعادالنه توزیع سوی به باید و شود آغاز دارند، باور و اندیشندمی که آنچه از و خواهندمی

لزوم ارتباط بین فرهنگ توسعه و مشارکت مشخص می شود. همانطور که یافته های این پژوهش نشان داد با افزایش مولفه 

های فرهنگ توسعه می توان انتظار داشت مشارکت  داوطلبانه در تمامی سطوح افزایش یابد؛ نکته قابل تامل اینجاست که 

و پذیرش این واقعیت را در بر دارد که توسعه یک امر الزم است و جامعه بایستی تغییر  فرهنگ توسعه احساس ضرورت و نیاز

 و میل به سمت تغییر خواهد بود.کند. پذیرش این واقعیت به معنای دانش و آگاهی 

مشارکت در واقع  ایران ذکر شده است. توسعه در برنامه هایاست و مشارکت یکی از شاخص های توسعه فرهنگی 

مشارکت سهمی در چیزی را نشان می دهد.  گیریمیزان دخالت اعضای نظام در فرآیند تصمیماست که  فتار اجتماعینوعی ر

داشتن و از آن سود بردن و یا در گروهی شرکت جستن و با آن همکاری داشتن است. مشارکت در معنای اول از تعلق به 

رساند و به فعالیت وم داشتن حضور فعاالنه در گروه را میدهد و در معنای دگروهی خاص و داشتن سهمی در آن خبر می

  .اجتماعی انجام شده نظر دارد

یافته های این پژوهش همچنین نشان می دهد فرهنگ توسعه و مشارکت با افزایش تحصیالت افزایش می یابد. این 

ی رود نشان می دهد نیاز به تغییر و موضوع عالوه بر اینکه نشان می دهد با افزایش تحصیالت سطح میل به مشارکت باال م

 –به نظر اینگلهارت متغیرهای تحصیالت رسمی، موقعیت اجتماعی  تحول در قالب فرهنگ توسعه نیز افزایش می یابد.

اقتصادی سطوح مهارت و اطالعات، مهارتهای ارتباطی، تجربه های شغلی، شبکه های سازمانی، تقلیل تفاوتهای جنسی در 

 (.8974سیاسی بر افزایش مشارکت تاثیر گذاشته اند) وظایف اجتماعی و

مشارکت فرهنگی  مورد واکاوی قرار داد اقتصادی مشارکت را می توان در ابعاد گوناگون اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و

 -مشارکت اجتماعیاست و شرکت آگاهانه و داوطلبانه و موثر مردم در فرایند توسعه فرهنگی روستا، شهر و یا کشور خود 

فرهنگی، به دلیل ذات اجتماعی خود تحت تاثیر عوامل متغیری است. ساخت و حفظ شبکه روابط اجتماعی شکل مهمی از 

مشارکت همچنین فرهنگی را به وجود می آورد و می تواند الزام دو طرفه و اعتماد اجتماعی ایجاد کند.  -مشارکت اجتماعی

را   شبکه روابط اجتماعی در فعالیت های فرهنگی موجب تقویت روابط و تعامل افراد جامعه می شود و ساخت   اجتماعی

. بدین این مشارکت زمانی که به صورت داوطلبانه باشد از دوام و اعتماد بیشتری برخوردار است حفظ و تقویت می نماید

می شود که به   سرمایه اجتماعید منجر به تولیداوطلبانه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی  ترتیب است که مشارکت فرهنگی،

عنوان یک سرمایه مولد، زیر ساخت های فرهنگی و همگرایی الیه های اجتماعی را تحکیم می کند. سرمایه اجتماعی به 

 جتماعیسرمایه او امکان توسعه فرهنگی را فراهم می کند.   تعبیری زیر ساختی ضروری برای حیات اجتماعی و مدنی است

به عنوان منبعی که دستیابی به اهداف و اجرای پروژه های گروهی و  که حاصل مشارکت داوطلبانه اعضای یک جامعه است
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هرگاه یک جامعه یا نهاد اجتماعی بتواند مشارکت اعضای خود را برای از این رو فرهنگی را تسهیل می کند  -اجتماعی 

همه این  .ب نماید گفته می شود که آن جامعه دارای سرمایه اجتماعی استدستیابی به اهداف خاص یا حل مسئله ای جل

 مولفه با فرهنگ توسعه که گرایش افراد جامعه به میل برای تغییر را نشان می دهد در ارتباط است.

و همواره در تالش هستند تا راهی برای افزایش مشارکت به ویژه مشارکت  مدیران استهای دغدغه یکی از  مشارکت

داوطلبانه بیابند؛ از این رو در تالش اند از طریق نظام آموزشی آن را به شهروندان آموزش دهند. این درحالی است که 

شود؛ چراکه مشارکت امری عملی و تمرینی است نه نظری و از راه آموزش ممکن نمی صرفا گاهپذیر شدن مردم هیچمشارکت

های الزم و در بدترین شرایط از از آگاهی داوطلبانه  و اهمیت مشارکت این در حالی است که مردم برای ضرورت، نگرشی

اهمیت  .ساز استها و فضاهای مشارکتهای حداقلی برخوردارند. اما عنصر دیگری در اینجا الزم است که زیرساختآگاهی

ه مشارکت امری پسندیده مردم از راه آموزش یاد می گیرند ک، های مشارکت ساز بر همگان آشکار است فضاها و زیرساخت

 . شوندپذیر نمیاست، اما مشارکت
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