
  

 

 

 

 

 

بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به شهروندي اجتماعی فعال 
  )استان یزد: مورد مطالعه(

  **محسن موسوي سید      ،     *سعید وصالی
 25/2/95: اریخ پذیرشت              8/12/94: افتتاریخ دری

  
  چکیده

هدف از این پژوهش بررسی ابعاد شهروندي اجتماعی فعال و عوامل مؤثر بر 
این پژوهش با . آن در بین شهروندان هیجده سال و باالتر استان یزد است

آوري  جمعپرسشنامههاي آن با ابزار روش پیمایش مقطعی انجام شد و داده
گیري،  نفر برآورد شده و شیوه نمونه650حجم نمونه برابر .  استشده

گیري، از چهار که پس از رعایت مراحل نمونه طوري اي بوده؛ بهچندمرحله
شهرستان یزد، تفت، بافق و بهاباد و از هر شهرستان یک شهر و دو روستا 

تایج براساس ن. متناسب با حجم جمعیت هر کدام، افراد نمونه تخصیص یافتند
حاصل از پیمایش، میانگین نمره شاخص گرایش به شهروندي اجتماعی فعال 
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  است که از حد وسط طیف، کمی45/3 قسمتی برابر 5 تا 1بر حسب طیف 
میانگین نمرات گرایش به شهروندي اجتماعی فعال در بین زنان . باالتر است 

تحصیالت، طور معناداري باالتر است و با افزایش سطح  نسبت به مردان به
نتایج رگرسیون . یابد میزان گرایش به شهروندي اجتماعی فعال نیز افزایش می

خطی ساده، تأثیر مثبت عوامل نگرش به نظام سیاسی، برخورداري از حقوق 
شهروندي، اعتماد اجتماعی، احساس امنیت اقتصادي، احساس اثربخشی 

 فعال مورد تأیید اجتماعی را جداگانه بر میزان گرایش به شهروندي اجتماعی
قرار داد اما چنانچه همه متغیرهاي مستقل تحقیق وارد تحلیل رگرسیون 

دهد که متغیرهاي اعتماد اجتماعی، اثربخشی گام شوند، نتایج نشان می به گام
اجتماعی، میزان تحصیالت و جنس در گام نهایی، صالحیت حضور در مدل 

 درصد از تغییرات گرایش به 23این چهار متغیر در مجموع . کنندرا پیدا می
 دست همچنین براساس نتایج به. کنندشهروندي اجتماعی فعال را تبیین می

آمده، متغیرهاي نگرش به نظام سیاسی و برخورداري از حقوق شهروندي با  
حضور متغیرهاي دیگر موجود در مدل، اثر خالص و معنادار خود را از دست 

  .آنها نسبتاً باالستدهند اما اثرگذاري غیرمستقیم می
شهروندي اجتماعی، شهروندي اجتماعی فعال، نگرش به :  کلیديمفاهیم

  هاي شهروندينظام سیاسی، مشارکت اجتماعی، ارزش
 

   پژوهشهمسئل
 مطالعات حوزه در معاصر ادبیات از وسیعی حجم  امروزه،1اجتماعی شهروندي
دهد جریان کلی  میت نشان داده و مروري بر این ادبیا اختصاص خود به را شهروندي

آن، از سمت شهروندي منفعل دریافت کننده به شهروندي فعال مسئولیت پذیر و 
» حقوق اجتماعی«هاي اخیر بر سر  لذا در دهه). Dwyer, 2010(مشارکتی بوده است 

 آن است، مفهوم شهروندي با تغییر هکنند شهروندي که دولت رفاه نماینده و فراهم
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 به تکالیف هم در سطح نظر و ایدئولوژي و هم در سطح عمل و موضع از سمت حقوق
فعال، خوب، حساس، مسئول، آگاه و : هایی از قبیل گذاري و با پذیرفتن صفت سیاست

 رایلی،(جو به آرمانی زنده و ملموس در دوران معاصر همراه شده است  مشارکت
) 2009(پاول ). Powell, 2009؛ Dwyer, 2010؛ Turner and Hamilton, 1994؛ 1388

کردنی است و بنابراین امکان از دست رفتن آن  کند که شهروندي تحصیل استدالل می
که شهروندان در ایفاي تکالیف اجتماعی و مدنی خود کوشا  لذا درصورتی. وجود دارد

نیز تحقق ) 1381(فالکس . نباشند، شهروندي به معناي واقعی تحقق نخواهد یافت
 فعال و حضور آگاهانه امروزه عمل. داند عی اخالق مشارکت میشهروندي را مستلزم نو

 در ضرورت ترین مهم عنوان به اجتماعی حیات مختلف هاي عرصه در افراد هجانب همه و
 باعث فعال، مشارکت و شهروندي چرا که گسترش. شود می یاد توسعه به نیل مسیر

 اصلی توسعه را که شود و شرط می اجتماعی و پویایی نهادهاي پاسخگویی افزایش
شود که دولت نقش  گفته می. سازد همانا استقرار نهادهاي کارآمد است، فراهم می

اي در گرایش به شهروندي فعال دارد، اما این رابطه در جهت عکس آن نیز  کننده تعیین
از  را دولت به نسبت تردید و اعتمادي بی میزان فعال، شهروندي مصداق دارد؛ ارتقاي

 در تأثیرگذاري براي هایی فرصت موجد و روشنگري توانمندي، شوقم آن رو که
  . دهد است، کاهش می مشورتی صورتی به سیاسی هاي گیري تصمیم

 هخصوص در زمین در ایران اما، شواهد متعددي مبنی بر ضعف نسبی شهروندي به
پذیري و مشارکت شهروندان در چند و چون دریافت حقوق شهروندي وجود مسئولیت

گیري و  شکل). 1390 ؛ غیاثوند،1387هاشمی،  می؛ یوسفی و عظی1382شیانی، (د دار
، )1383توسلی و نجاتی حسینی، (گسترش شهروندي ناقص، از باال به پایین و منفعل 

 میو عمو میهاي رس خصوص در عرصه مشارکت اجتماعی اندك شهروندان به
به معناي صرفاً رأي (قلی ، مشارکت سیاسی حدا)1386پناه،  ؛ یزدان1391موسوي، ( 

تفاوتی اجتماعی، فردگرایی ، باال بودن سطح بی)1392پور،  جالئی(و اکتفا به آن ) دادن
؛ غفاري و 1390فرد،  تبریزي و صداقتی محسنی(خودمدارانه و نداشتن التزام مدنی 
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 هاي داوطلبانه و، ناچیز بودن وقتی که ایرانیان صرف فعالیت)1393پور گتابی،  حبیب
روز براساس گزارش مرکز آمار ایران هنطور متوسط دو دقیقه در شبا به(کنند خیریه می
هر چند که بخش . کننداز جمله شواهدي است که این ادعا را تأیید می) 94در بهار 

 Isin and(زیادي از این شواهد داراي وجوه مشترکی با زوال شهروندي در غرب 

Turner, 2002 (ید از فرایندهاي جهانی که چنین وضعیت مشابهی است و همچنین نبا
را براي کشورها رقم زده است غفلت کرد، اما از آنجا که هر نظریه از شهروندي 

، به نظر )Turner and Hamilton, 1994( مستلزم درکی تاریخی و تطبیقی از آن است
 تبع شهروندي اجتماعی در ایران و همچنین عوامل رسد سنخ شهروندي و بهمی

فردي است که آن را  هاي منحصربه  آن تا حد زیادي داراي کیفیت و ویژگیهکنندتعیین
 شهروندي موضوع اهمیت وجود با متأسفانه. کند از دیگر دولت ـ ملت ها جدا می

 و جدي ورود تاکنون ایرانی، اجتماعی شهروندي مختصات شناسایی لزوم و اجتماعی
  .است دهنش موضوع این به علمی فضاي در اثربخش

و  میهاي رس خصوص در عرصه  به1 شهروندي اجتماعی منفعلهگسترش گون
 اصلی این تحقیق است و براي بررسی تجربی این موضوع، استان یزد هداوطلبانه، مسئل
هاي اخیر روند  استان یزد در سال.  مورد مطالعه انتخاب شده استهبه عنوان جامع

 صنعتی، ههاي توسعه و مروري بر شاخصتوسعه و مدرن شدن را بسیار سریع طی کرد
 هاي، میزان باسوادي، سطح توسع نرخ شهرنشینی، مهاجرپذیري، سطح پوشش بیمه

دهد که این استان  مینشان ) 1393 تا 1390هاي  براساس آمار سال(انسانی و اجتماعی 
از .  ششم کشور را به خود اختصاص داده استهها حداکثر رتب  این شاخصهدر هم

خصوص از نوع  هاي اجتماعی به یگر این استان سابقه درخشانی در مشارکتسوي د
 فرهنگی براي کنشگري و فعالیت اجتماعی شهروندان هداشته و زمین میسنتی و غیررس

اي، هاي توسعهرغم ارتقاي چنین شاخص اما علی. در این استان فراهم است
هاي اخیر، در  ن استان در سالدهند که ای هاي آماري و نتایج تحقیقات نشان می گزارش

                                                
1. Passive social citizenship 
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 اجتماعی و مشارکت اجتماعی از یک سو و رشد ه کاهش محسوس سرمایهحال تجرب
هاي  هاي اجتماعی در مقایسه با استان قابل توجه فردگرایی خودمدارانه و برخی آسیب

گونه تبیین  توان اینبا این اوصاف، سؤال اصلی این پژوهش را می. دیگر کشور است
خست، استان یزد به لحاظ گرایش به شهروندي اجتماعی فعال در چه وضعیتی کرد که ن

  .قرار دارد و دوم اینکه عوامل مؤثر بر این گرایش کدام است
  

 مبانی نظري پژوهش
 نسبت داده مارشال .اچ. عمدتاً به تی» شهروندي اجتماعی«تعبیر ابداع و گسترش 

؛ پاتریک، Janoski, 1998؛ Turner and Hamilton, 1994 ؛Dwyer, 2010 (شودمی
 شهروندي بعد از دو ه، شهروندي اجتماعی آخرین مرحله از توسعاوبه نظر . )1381

نوع قبلی آن یعنی شهروندي مدنی و شهروندي سیاسی است که در طول سه قرن 
از نظر . خصوص بریتانیا رخ داده است تاریخ تحوالت سیاسی اجتماعی در اروپا و به

حق برخورداري از :  اجتماعی شامل طیف وسیعی از انواع حقوق مانندحقوقمارشال، 
کمترین میزان رفاه و امنیت و زندگی کردن مطابق با استانداردهاي رایج و غالب در 

 ضرورت و ابعاد مارشال). Marshall, 1950(هاي موجود متمدن است جامعه به شیوه
 جنگ جهانی تئوریزه کرد و هاي پس از حقوق اجتماعی شهروندي را در شرایط سال

 بر اثر مشکالت اقتصادي، از جمله بیکاري 1970 هدر حدود سه دهه بعد از آن یعنی ده
 او مورد انتقاد هشدن، نظریهاي جدي از پدیده جهانی و رکود و پس از آن ظهور نشانه

 ,Kartal(  گذاران اجتماعی قرار گرفتنظران شهروندي و سیاست بسیاري از صاحب

. )1386؛ گیدنز، Pateman ,1989؛ Janoski and Gran ,2002؛ Turner ,2001؛ 2001
کاري و نئولیبرالیسم هاي راست افراطی، محافظهاین انتقادات بیشتر از جانب ایدئولوژي

وجه مشترك این انتقادات این بود که گسترش حقوق اجتماعی چیزي . شد مطرح می

                                                
1. Thomas humphery marshal 



  
  
  
  
 1395، بهار 26شماره سال هفتم،  ،ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     144 

ارکت ناچیز در تأمین رفاه، کاهش وابستگی به جز انفعال، وابستگی رفاهی به دولت، مش
 ,Dean, 2013; Rose( روابط خصوصی، به دنبال نداشته است هخانواده و زوال شبک

1999, Keman; 1986, Mead; 2005 .(اي از لذا در خالل این جریان، حجم گسترده
اه گذاري اجتماعی به اصالحات رفاهی و با کلیدواژگانی چون رف سیاستهمتون حوز

، هیچ حقی بدون مسئولیت، مشارکت اجتماعی، 2، رفاه مختلط1ازاي کار در
شهروندي «اي از اختصاص یافت که همگی اشاره به گونه 4 و رفاه مثبت3خودبسندگی

 ,Evers et al., 2013; Taylor-Gooby(در تأمین و تدارك رفاه اجتماعی داشتند » فعال

و  خود سرنوشت تعیین در مداخله و مشارکت بر  شهروندي فعالمفهوم). 2009
 را خود باید شهروندان کار این براي. دارد اشاره کنداجتماعی که فرد در آن زندگی می

 حقوق هبمطال مسیر در و دهند ارتقا را خود هايمهارت و هاآگاهی سطح کنند، تجهیز
 اخالق و ها ارزش به احترام با همراه و قانونی دموکراتیک، هاي راه دیگران، و خود

  .کنند دنبال را شهروندي
 فعال عجین شده و شهروندياز این رو، ادبیات شهروندي اجتماعی با 

اظهار شده » شهروندي اجتماعی فعال«هاي متنوعی نسبت به چیستی و ابعاد  دیدگاه
شهروندي اجتماعی فعال را هرگونه تالشی ) 2011( و همکارانش 5هواتزگر. است

 اًمستقیم را  ــعمومی هايبروکراسی نظیر ــ دولتی عامالن آن دانند که بر اثرمی
 خدمات و کاالها کردن فراهم براي اجتماع قبال در خود قانونی تعهدات پاسخگوي

 از تعهداتی متضمن  این نویسندگان، تعریف فوق همهگفت  به.کندمی شده تضمین عمومی
عاریف البته، شهروندي در برخی ت. شهروندان و اجتماع تعهدات هم است دولت طرف

 از شناختیجامعه درکی معناي به بلکهاجتماعی فعال نه براساس رویکرد مارشالی 

                                                
1. workfare 
2. mixed welfare 
3. self-sufficiency 
4. positive welfare 
5. Houtzager 
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 ههمچون تعابیر سرمای ،آن رایج معناي به »یاجتماع «هواژ کارگیري هب و فعال شهروندي
 ;Pędziwaitr, 2007: 4 (است گرفته قرار مطالعه مورداجتماعی، امنیت اجتماعی 

Burton, 2009: 278 .(و همکارنش اورز )سیاست در کتاب خود با عنوان ) 2013
سازي دیوید میلر   براساس مفهومچشم انداز در حال تغییر: اجتماعی و شهروندي

. اند از رویکردهاي شهروندي، چارچوبی از شهروندي اجتماعی فعال ارائه داده) 1990(
خواه لیبرال و جمهوري ـ در این چارچوب، هر کدام از رویکردهاي لیبرال، سوسیال

ها و با اي از این تفاوت داراي ابعاد فعال و منفعل هستند که در جدول زیر خالصه
  .بندي شده است اندکی دخل و تصرف جمع

  
گونه  ها، ما در این تحقیق شهروندي اجتماعی فعال را ایندیدگاهبا توجه به تنوع 

ن و تدارك رفاه خود و دیگران  افراد در تأمیهمشارکت و مداخل«: تعریف کردیم
هاي شهروندي، از قبیل پایبندي به  اي که همراه با رعایت و احترام به ارزشگونه به

این تعریف تا حد . »پذیري نسبت به خیرجمعی، باشدمسئولیت اصول دموکراتیک و
  .خواهانه از شهروندي اجتماعی نزدیک استزیادي به درك جمهوري
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  و منفعل شهروندي اجتماعی براساس رویکردهاي شهروندي  ابعاد فعال -1جدول 
)Evers et al., 2013(  

 خواهیجمهوري  ـ لیبرالسوسیال لیبرالیسم

عناصر 
شهروندي 
 اجتماعی

  منفعل
لیبرالیسم (

 )اجتماعی

  فعال
 )نئولیبرالیسم(

  منفعل
 ـ سوسیال(

دموکراسی  
 )قدیم

  فعال
نزدیک به راه (

 )سوم

منفعل 
 جمهوري(

 )ی قدیمخواه 

فعال 
  جمهوري(

خواهی 
  )جدید

 دولت دلسوز دولت

دولت 
حداقلی 

 طرفبی

دولت رفاهی 
 فراگیر

دولت فعال و 
 گذارسرمایه

 اجتماعی

دولت 
 طلب سلطه

دولت 
قانونمند و 

 گرا فضیلت

 رفاه

گرایی  مصرف
رفاهی 

شده  مدیریت
 در شبه

 بازارها 

 قرارداد
محوري در 

 بازار آزاد

رفاه همگانی با 
ویکرد منفی و ر

 جبرانگري

رفاه در ازاي کار 
و با رویکرد 

مثبت و 
 پیشگیرانه

رفاه محدود 
هاي به جمع
 گرا خاص

رفاه با هدف 
 نفع عمومی

 شهروندان

متکی به 
حقوق 

دیگرانی که 
مورد تجاوز 
 قرار گرفته

 مسئولیت
پذیري و 
استقالل 

 فردي

دریافت و مطالبه 
 حقوق و مزایا

پذیري   مسئولیت
ستحقاق براي ا

 دریافت

مشارکت 
شده   هدایت

در شرایطی 
 محدود

مشارکت 
خودجوش 
همراه با 
 مسئولیت

 پذیري متقابل

  

  چارچوب نظري پژوهش
این نظریه هر .  مارشال مبتنی استه اول بر نظریهچارچوب نظري این پژوهش در وهل

ده در آن  کلی ارائه شچارچوباي قرار گرفته، اما چند تاکنون مورد انتقادات گسترده
 ,.Davy et al(گیرد ها و مطالعات شهروندي مورد استفاده قرار میهمچنان در پژوهش

 که یابدمی تحقق هنگامی کامل عقیده داشت شهروندي) 1950(مارشال . )2 :2013
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 هنظری .منجر شود فعال شهروندي و مشارکت به شهروندي حقوق انواع از برخورداري
 دو هر تکلیف، و حق چند  که هرنگریستتوان   میرا از این زاویه نیز مارشال

 که است حقوق این عمل در اما آیند می شمار به شهروندي اجتماعی موقعیت هکنند تعیین
 و شهروندي تکالیف از توان نمی نشود برآورده حقوق این تا و بوده تکالیف بر مقدم

 ما  حال سؤال.وردآ میان به سخن و اجتماعی سیاسی فرایندهاي در شهروندان مشارکت
بر گرایش به شهروندي  اندازه چه تا شهروندي انواع حقوق که در اینجا اوالً این است

 رویکردهاي براساس آیا که ناظر بر آن است  سؤال دوم.است اجتماعی فعال مؤثر
 انواع از برخورداري ،)آن بود داران مارشال یکی از پرچم که (شهروندي محور حقوق
 عالوه اینکه یا کندمی اکتفا فعال اجتماعی شهروندي تحقق منظور به شهروندي حقوق

 .یابد گسترش شهروندي از گونه این تا شود مهیا باید نیز دیگري شرایط آن، بر
عوامل متعدد ) استان یزد( مورد مطالعه هفرض این تحقیق آن است که در جامع پیش

وجوي  در جست. هستنددیگري نیز در گرایش به شهروندي اجتماعی و فعال دخیل 
بر برخورداري از  عالوه(پاسخ به سؤال دوم و به منظور شناسایی عوامل کلیدي دیگر 

 این تحقیق قرار ه، یکی از نظریاتی که بیش از همه مورد استفاد)حقوق شهروندي
 روثستاین ههاي اکتشافی تحقیق نیز از آن پشتیبانی کردند، نظریگرفت و مصاحبه

 خود بر امر اعتماد و نقش آن در همکاري و هتاین در نظریروثس. است) 1393(
 اجتماعی را همشارکت اجتماعی بسیار تأکید دارد و برخالف پاتنام که اعتماد و سرمای

داند، ایجاد و تداوم اعتماد را  مدنی میههاي انجمنی در جامعها و فعالیتحاصل شبکه
روثستاین . کندتی و سیاسی قلمداد میگرفته از نهادهاي حکوم از باال به پایین و نشئت

 اجتماعی و حقوقی سیاسی، برابري که هاییمشی خط و حکومتی نهادهاي«: نویسد می
 بار به اعتماد اند، شده بنا طرفی بی و صداقت انصاف، اصول بر و کنند می تولید

یکدیگر  را براي اعتماد به شانو در صورت نبودن این اعتماد، مردم نیز دلیل» آورندمی
محوري که باید  دهند، زیرا به نهادهاي عدالتتبع همکاري و مشارکت از دست می و به

مانع فساد و رفتارهاي ناعادالنه شود، اعتماد ندارند و مردم تحت این شرایط، هم براي 
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اگر هر کسی فاسد است پس چرا من «کنند که  دیگران و هم خودشان استنباط می
  ). 22ـ20 :1393روثستاین، (» نباشم

 در اجتماعی فعال شهروندي به گرایش که این است تحقیق این نیز در ما فرض
و  نظام سیاسی و فرد بین که ايرابطه مبناي بر و هنجاري و نهادي چارچوب یک

 شکل وجود دارد، می عموهرسان در حوز خدمتدولتی دولتی و نیمه همچنین نهادهاي
پیوندي قوي بین اعتماد کلی به نظام سیاسی و  البته هرچند که همبستگی و .گیردمی

وجود دارد، در این تحقیق براساس شواهدي   میاعتماد به نهادهاي اجرایی بخش عمو
دست آمد، یک نوع استقالل نسبی بین اعتماد کلی به نظام  هاي اکتشافی به که از مصاحبه

 به نهادهاي اعتماد. مشاهده شد میسیاسی و اعتماد به نهادهاي اجرایی بخش عمو
هاي اعتماد اجتماعی  عنوان یکی از مؤلفه اجرایی را در این تحقیق مطابق مرسوم، به

 به افراد اعتماد هم شامل که اجتماعی اعتماد لذا استنباط ما این است که. شمار آوردیم به
 نگرش تأثیر تحت بسیار است، عمومی هحوز نهادهاي به افراد اعتماد هم و یکدیگر

 سیاسی کنشگران صداقت و اعتماد به صالحیت و سیاسی نظام ساخت به افراد کلی
   .است

کننده در گرایش به شهروندي اجتماعی فعال، احساس  یکی از عوامل دیگر تعیین
طور که  همان.  مالی و شغلی استهامنیت اقتصادي یا نداشتن نگرانی شدید از آیند

 به گرایش باشد شدیدتر تصادي اقمخاطرات هرچهاند، برخی پژوهشگران اشاره کرده
و درواقع شهروندي ) Evers et al., 2013: 26 (شود می بیشترنیز  رفاهی وابستگی

رسد نظر می در اینجا به. گیرد تر به خود میاجتماعی تحت این شرایط، شکل منفعالنه
عنوان شروط حداقلی، در  به) اعتماد و امنیت اقتصادي(که دو عاملی که قبالً گفتیم 

گرایش به شهروندي اجتماعی فعال مؤثرند، بدین معنی که درصورت تأمین نشدن آنها 
در راستاي . توان انتظار تحقق شهروندي اجتماعی فعال را در بین افراد داشتنمی

متغیر وابسته نزدیک بوده و در گرایش به سطوح باالتر شناسایی عواملی که بیشتر به 
احساس «توانند نقش ایفا کنند، در این تحقیق عاملی با نام شهروندي اجتماعی فعال می
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، برگرفته از تحقیقات پیشین و مطالعات اکتشافی این تحقیق پیشنهاد »اثربخشی اجتماعی
این مبنا سامان یافته است که طورکلی چارچوب نظري این تحقیق بر  بنابراین به. شد

بر احساس برخورداري از حقوق شهروندي،  گرایش به شهروندي اجتماعی فعال عالوه
نیازهایی از جمله نگرش مثبت به نظام سیاسی، اعتماد اجتماعی و امنیت  به پیش

که این احساس و باور را در  اقتصادي بستگی داشته و مجموعه این عوامل درصورتی
توانند در فرایند زندگی اجتماعی خود نقش مؤثري ایفا کنند،  کنند که آنها میافراد ایجاد

توان انتظار سطح باالیی از تحقق شهروندي اجتماعی فعال در بین شهروندان را می
 احساس و اساسی اشاره و توجه داشت که قدرت البته قبالً باید به این مسئله. داشت

به دنبال  سطح همان در را فعال شهروندي اي، الیهسطح و  هر در روندها بر تأثیرگذاري
 ملی شهروندان به سطح تأثیرگذاري و قدرت احساس هرچه رو، ازاین. خواهد داشت

 این اگر اما. است باالتر نیز آن سطح در فعال شهروندي به گرایش گسترش یافته باشد،
 لشک سطح همان در نیز فعال شهروندي باشد، محلی سطح به محدود احساس

آنچه که در این تحقیق مورد توجه است، احساس اثربخشی اجتماعی در سطح . گیرد می
  :کالن و ملی است که در ادامه مدل نظري تحقیق ترسیم شده

  

  
  مدل نظري عوامل مؤثر بر گرایش به شهروندي اجتماعی فعال-1شکل 

 نگرش به نظام سیاسی

 وضع تأهل جنس 

احساس برخورداري از 
 حقوق شهروندي

 اعتماد اجتماعی

 امنیت اقتصادي

اثربخشی 
 اجتماعی

روندي گرایش به شه
 اجتماعی فعال

 سن

طبقۀ اجتماعی 
)درآمد،تحصیالت و شغل(  
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  :توان مطرح کرد می زیر را براساس چاچوب و مدل نظري پژوهش، فرضیات
و گرایش به شهروندي ) سن، جنس و وضع تأهل(هاي فردي  بین ویژگی .1

 .اجتماعی فعال رابطه وجود دارد
 .بین طبقه اجتماعی افراد و گرایش به شهروندي اجتماعی فعال رابطه وجود دارد .2
تر باشد، گرایش آنها  گیري و نگرش افراد به نظام سیاسی مثبتهر چه جهت .3

هاي منفی به نظام  شهروندي اجتماعی فعال نیز بیشتر است، و برعکس، نگرشبه
 .سیاسی گرایش کمتري به شهروندي اجتماعی فعال را به دنبال خواهد داشت

هرچه افراد بیشتر احساس کنند که از حقوق شهروندي برخوردارند، به  .4
 . شهروندي اجتماعی فعال گرایش بیشتري خواهند داشت و برعکس

ه افراد بیشتر احساس امنیت اقتصادي کنند، به شهروندي اجتماعی فعال هر چ .5
 .گرایش بیشتري خواهند داشت و برعکس

هر چه میزان اعتماد اجتماعی در بین افراد باالتر باشد، میزان گرایش به  .6
 .شهروندي اجتماعی فعال نیز در آنها باالتر خواهد بود و برعکس

 اجتماعی داشته باشند، گرایش آنها به هر چه افراد بیشتر احساس اثربخشی .7
 .شهروندي اجتماعی فعال بیشتر خواهد بود و برعکس

  
  روش پژوهش

روش پژوهش در این مقاله کاربردي است، روش اجراي پژوهش پیمایشی و ابزار 
 ههم«جمعیت آماري پژوهش حاضر شامل .  استپرسشنامهها نیز  گردآوري داده

واحد آماري نیز در اینجا، شامل . است» کن  استان یزد سال سا18شهروندان باالتر از 
. است) 1394آذر(هر کدام از افراد خانوار معمولی ساکن در استان در زمان اجراي طرح 

 نفر بوده است که از 1004770 برابر 1390جمعیت استان یزد براساس سرشماري سال 
ترتیب  استان، و بقیه بهساکن شهرستان یزد، مرکز ) درصد 54( نفر 582682این تعداد، 
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هاي میبد، اردکان، ابرکوه، تفت، مهریز، بافق، خاتم، صدوق و  جمعیت در شهرستان
 711426 استان براساس این سرشماري، برابر 18جمعیت باالتر از . اند بهاباد ساکن بوده

ه هاي استان در مقایس سال شهرستان18الزم به ذکر است که توزیع افراد باالي . نفر بود
حجم نمونه از . با همین توزیع در کل استان، از ترکیب بسیار مشابهی برخوردار است

  .  مورد در نظر گرفته شد650، برابر طریق فرمول کوکران و با در نظر گرفتن اثر طرح
 . استايمرحله گیري احتمالی چندگیري این پژوهش از نوع نمونهشیوه نمونه

 10قرر شد به جاي انتخاب افراد نمونه از کل  اول، مهبدین صورت که در مرحل
شهرستان استان یزد که گستردگی جغرافیایی نسبتاً باالیی دارند، تعداد محدودتري از 

براساس نتایج یکی از مطالعات معتبر درخصوص . گیري انتخاب شود آنها براي نمونه
) 1390و دیگران، بختیاري (یافتگی  هاي استان به لحاظ سطح توسعهبندي شهرستانرتبه

، )یزد، اردکان و میبد(هاي برخوردار   شهرستانههاي استان یزد به چهار دست شهرستان
بافق و (محروم  هاي نیمه ، شهرستان)صدوق، تفت و مهریز(برخوردار  هاي نیمه شهرستان

تقسیم شد و با توجه به تشابه نسبی ) خاتم و بهاباد(هاي محروم  و شهرستان) ابرکوه
هاي درون هر طبقه، از هر طبقه یک شهرستان به تصادف   شهرستانهعسطح توس

هاي عنوان شهرستان هاي یزد، تفت، بافق و بهاباد به انتخاب شد که با این کار، شهرستان
) محروم و محروم برخوردار، نیمه برخوردار، نیمه: ترتیب به( مذکور همنتخب از چهار طبق

و دو روستا براي ) مرکزي(ان یک شهر از هر شهرست. در نمونه قرار گرفتند
هاي شهري و با توجه به نابرابري  برداري انتخاب شدند و در شهرها براساس نقشه نمونه

نسبی فضایی، تعدادي بلوك از هر منطقه انتخاب و در روستاها با توجه به کم بودن 
 یا دو بلوك نظر شد و یک توجه، از این مرحله صرف جمعیت و نبودن نابرابري فضایی قابل

درنهایت، انتخاب واحدهاي نمونه براي . گیري در نظر گرفته شد تصادف براي نمونه به
  .مصاحبه رودررو با افراد به شیوه سیستماتیک و با مراجعه به درب منازل صورت گرفت

                                                
1. Design Effect 
2. probability multi-stage sampling 
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  تعاریف نظري و عملی متغیرها
 گرایش به شهروندي اجتماعی فعال  

نحوي که  ل شهروندان در تأمین رفاه به فعاهمشارکت و مداخل: تعریف مفهومی
 :Hoskins, 2009: برگرفته از ( باشد شهرونديهاي ارزشرعایت و احترام به با همراه 

559.(  
سازي مفهوم گرایش به شهروندي اجتماعی فعال،  منظور عملیاتی به: تعریف عملی
تقسیم شده » ها و فضائل شهروندي ارزش«و » مشارکت اجتماعی «هاین سازه به دو مؤلف

) 2009(و عملی هوسکینز وهمکاران  میبندي به پیروي از تعریف مفهو این دسته. است
مشارکت « مشارکت اجتماعی خود به دو بعد همؤلف. از شهروندي فعال صورت گرفته

 سعی شد پرسشنامهتقسیم شد و در » مشارکت اجتماعی غیررسمی«و » اجتماعی رسمی
دست  نوعی به تأمین و تدارك رفاه فردي و جمعی به هسؤاالتی مطرح شود که هر کدام ب

اخالق «هاي شهروندي نیز دو بعد   ارزشهبراي مؤلف. شهروندان اشاره داشته باشد
هاي مشارکت  معرف. در نظر گرفته شد» گرا احساس مسئولیت عام«و » دموکراتیک

داد، مشارکت  امهشامل مشارکت مالی و یا غیرمالی در بهزیستی یا کمیت میاجتماعی رس
در ساخت بیمارستان یا مدرسه، مشارکت در اظهارنظر به شهرداري یا دهیاري، گرایش 

رسان  هاي اجرایی خدمتهاي انجمنی و کنش اعتراضی فعال نسبت به دستگاهبه فعالیت
هاي کمک به  از معرف میبراي مشارکت اجتماعی غیررس. است می عموهدر حوز

گی، کمک به حل مشکل خانوادگی دیگران، همکاري هاي جوان براي تشکیل زند زوج
. اي و حل مشکل نیازمندان استفاده شد هاي خیریه و شرکت در مراسم مذهبی و فعالیت

هاي تحمل مخالف، خودمحور نبودن در استیفاي حق،  اخالق دموکراتیک شامل معرف
گرا  هاي عام آمیز در استیفاي حق و گرایش هاي غیرقانونی یا خشونت اتخاذ نکردن راه

هاي  گرا معرف در استخدام است و درنهایت براي شاخص احساس مسئولیت عام
پایبندي و احترام به قانون، توجه به خیر و صالح جمعی، تعهد به پرداخت مالیات، 
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احساس مسئولیت و وجدان کاري و احساس مسئولیت عام نسبت به سرنوشت جامعه 
  .در نظر گرفته شد

 نگرش به نظام سیاسی  
 یا کلی مثبت گیري برداشت و جهت به نظام سیاسی، نگرش: تعریف مفهومی

صداقت، صالحیت و عملکرد نظام سیاسی  به جامعه یک شهروندان پایدار نسبتاً منفی
  ).1394فاطمه،  پناهی و بنی(است 

براي سنجش مؤلفه نگرش به نظام سیاسی، از معرف هاي؛ : تعریف عملی
مور کشور، خیرخواهی در توجه به منافع مردم، صداقت در صالحیت مسئولین در اداره ا

شعارها و  اعتماد نسبت به عملکرد نهادهاي عمده سیاسی شامل مجلس شواري 
  .اسالمی، دولت و هیأت وزیران و قوه قضائیه استفاده شده است

 احساس برخورداري از حقوق شهروندي  
روندي، میزان منظور از احساس برخورداري از حقوق شه: تعریف مفهومی

 سیاسی، مدنی و اجتماعی هگان  شهروندان از حقوق سههشد برخورداري ادراك
 هاي بندي دسته شهروندي، حقوق انواع از که هرچند. شهروندي در جامعه است

 هشد شناخته بندي دسته از اغلب میدانی، هاي پژوهش در اما است، شده ارائه مختلفی
  ).Bolzendahl and Coffe, 2009: 766(شود  می استفاده مارشال

هاي وجود فرصت پیشرفت در  براي حقوق اجتماعی از معرف :تعریف عملی
زندگی براي همه، توجه دولت به محرومان و نیازمندان، امکان اشتغال تحت شرایط 
. مساوي براي همه و وجود حداقل استانداردهاي زندگی براي شهروندان استفاده شد

طور یکسان، رسیدن به حق  ؛ اجراي قانون براي همه بههاي حقوق مدنی شامل معرف
هاي کشور،   اقوام و اقلیتهخود درصورت تضییع آن، احترام یکسان مسئوالن به هم

احترام به حریم خصوصی و خانوادگی از سوي مسئوالن و انتقاد از حکومت بدون 
هاي  براي سنجش احساس برخورداري از حقوق سیاسی نیز از معرف. نگرانی است

هاي سیاسی،  ها براي پست  افراد و گروههاعتنا به رأي مردم، امکان کاندید شدن هم
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هاي سیاسی، دسترسی آزاد و درست به اخبار و رخدادهاي  آزادي عمل احزاب و گروه
  .سیاسی و انتخاب افراد و نمایندگان سیاسی براساس رأي مردم استفاده شد

 اعتماد اجتماعی 

 کنشگر از اعم دیگري، به حسن ظن و اتکا اعتماد، زا منظور: تعریف مفهومی
 درستی ،)آن مراعات و دیگران منافع به توجه (نیت در خیر حیث از جمعی، یا فردي

چلبی، (است )  کارا/صحیح عمل (کردار در راستی و) صحیح اطالعات (گفتار در
اعتماد  )2 ؛فردي اعتماد بین )1: طور کلی اعتماد بر سه نوع است به). 66: 1393

که در پژوهش حاضر، این ) 10: 1383موسوي خامنه،  (عتماد نهاديا )3و یافتـه  تعمـیم
  . اتخاذ شد  میتفکیک مفهو

هاي اعتماد به اعضاي  فردي از معرف براي سنجش اعتماد بین: تعریف عملی
خانواده، اعتماد به اقوام و خویشان، اعتماد به دوستان و قرض دادن پول به آشنایان، 

یافته شامل اعتماد به  هاي اعتماد تعمیم معرف.  آنها، استفاده شده استهدرصورت مطالب
استفاده نکردن  اکثریت مردم، حساب باز کردن روي افراد غریبه در مواقع نیاز، سوء

منظور سنجش اعتماد نهادي نیز میزان اعتماد به  به. دیگران درصورت اعتماد به آنهاست
ش و پرورش، بهداشت و درمان، تأمین اجتماعی، بهزیستی، نهادهاي شهرداري، آموز

  . امداد، نیروي انتظامی، امور مالیاتی، دادگستري و دانشگاه مورد سؤال قرار گرفتهکمیت
 احساس امنیت اقتصادي 

احساس ثابت فرد براي داشتن توانایی مالی و شغل مطمئن : تعریف مفهومی
 او را داشته و در مواقع خطر و تهدید، نگرانی درآمدزا که قابلیت برآورده کردن نیازهاي

  ).42: 1384باجپایی، (کند   مالی براي او ایجاد نمیهشدیدي از آیند
گذاري و فعالیت اقتصادي بدون نگرانی،  هاي سرمایه از معرف: تعریف عملی

افتادگی، وجود حداقل  هاي حمایتی درصورت بیکاري یا ازکار حمایت دولت و سازمان
هاي زندگی را بدهد، در امان بودن مال واموال مردم و رسیدن  ه کفاف هزینهدرآمدي ک

  .به پاي مخارج زندگی، براي سنجش این متغیر استفاده شد
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 احساس اثربخشی اجتماعی 

عنوان یک  تواند به کند می وضعیتی که در آن فرد احساس می: تعریف مفهومی
ماعی خود سهیم بوده و نتایج شهروند در تعیین سرنوشت و بهبود شرایط حیات اجت

محسنی : برگرفته از(مورد انتظاري را که به دنبال آن است، تعیین و تحقق بخشد 
  ).Swartz et al., 2009: 638؛ 6: 1390 تبریزي،

بیفایده بودن و اتالف وقت : هاي این متغیر عبارت است از معرف: تعریف عملی
نبودن شرایط براي مشارکت و درصورت تالش براي حل معضالت اجتماعی، فراهم 

مداخله در امور جامعه، انحصار قدرت در دست دولت و افراد خاص، نداشتن انگیزه و 
 امور شهر و کشور، سهیم نبودن مردم در تعیین سرنوشت هرغبت به فعالیت در ادار

  .خویش
 طبقه اجتماعی  

مراتب  شود که در یک سلسله اي از افرادي گفته می  به مجموعه:تعریف مفهومی
اقتصادي داراي پایگاه برابر بوده و از حقوق، تحصیالت و مزایاي نسبتاً  ـ اجتماعی

  ).174: 1390 غیاثوند،(یکسانی برخوردار باشند 
 اجتماعی از مقیاس دانکن و شاخص ترکیبی هبراي سنجش طبق: تعریف عملی

میزان درآمد . متغیرهاي درآمد، منزلت شغلی و سطح تحصیالت افراد استفاده شده است
 500 هزار، 500 خانوار افراد در یک مقیاس ترتیبی و با پنج درجه؛ کمتر ازهماهیان

براي .  به باال مورد سؤال قرار گرفت2500 و 2500 تا1500، 1500 تا1000، 1000تا
هاي ملی وزارت  گیري منزلت شغلی از جدول کدگذاري منزلت شغلی دفتر طرح اندازه

براي اطالع از . بندي شد  طبقه تقسیم5 شد و سپس در قالب فرهنگ و ارشاد استفاده
سواد، ابتدایی،  بی(اي  میزان تحصیالت افراد نیز ابتدا از طریق یک سؤال چندگزینه

سطح تحصیالت ) لیسانس، دکتري و حوزوي راهنمایی، متوسطه، دیپلم، لیسانس، فوق
رنهایت براي د. بندي مجدد شد  مقطع تحصیلی دسته5مشخص و سپس در قالب 

 اجتماعی با ترکیب هر سه متغیر شغل، درآمد و تحصیالت از طریق هسنجش مفهوم طبق
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ترتیب برابر   ممکن آن بههجمع نمرات آنها، شاخصی ایجاد شد که حداقل و حداکثر نمر
 کلی ه دست5 اجتماعی افراد نیز، همین نمرات به هبراي توصیف طبق. 15 و 3است با 

  . تقسیم شد) اال، متوسط، پایین و خیلی پایینطبقه خیلی باال، ب(
  

  اعتبار و پایایی متغیرها
هاي مربوط به متغیرهاي پژوهش، از روش اعتبار  در گام نخست بررسی اعتبار سنجه

بدین صورت که اوالً از چند معرف براي هر شاخص استفاده . محتوا استفاده شده است
نظران قرار  اریفی باشد که مورد توجه صاحبها منطبق بر تع و ثانیاً سعی شده این معرف

هاي الزم براي شناسایی ابعاد و جوانب متغیرها بر همین مبنا عملیاتی  گرفته و شاخص
شده در   طراحیهنام ها و پرس  گیري از اعتبار صوري، گویه در گام بعد، براي بهره. شوند

ارزیابی و قضاوت نظران قرار داده شد تا به  اختیار تعدادي از خبرگان و صاحب
گام نهایی اعتبارسنجی شامل احراز اعتبار . درخصوص اعتبار ابزار سنجش بپردازند

پس از اجراي . سازه براي متغیرهاي تحقیق است که از روش تحلیل عاملی استفاده شد
 ههاي متغیر وابست تحلیل عاملی و چرخش متعامد واریماکس، دو معرف از معرف

دلیل ناهمخوانی با  به) گرایی در استخدام  مذهبی و عامشرکت در مراسمات(پژوهش 
پایایی متغیرهاي پژوهش نیز از روش همبستگی درونی . هاي دیگر حذف شدند معرف

این مقدار براي .  مقدار آلفاي کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفتهها و با محاسب شاخص
 و براي متغیرهاي نگرش 81/0برابر ) گرایش به شهروندي اجتماعی فعال(متغیر وابسته 

به نظام سیاسی، برخورداري از حقوق شهروندي، اعتماد اجتماعی، احساس امنیت 
 87/0 و 76/0، 86/0، 92/0، 87/0ترتیب برابر  اقتصادي و احساس اثربخشی اجتماعی به

  . دهد همگی متغیرها از روایی نسبتاً مقبولی برخوردارند است که این مقادیر نشان می
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  هاي پژوهش یافته
  سیماي پاسخگویان) الف
به لحاظ وضع تأهل، . اند  درصد مرد بوده53 درصد زن و 47 نفر مورد مطالعه 626از 
. گرفته هستند شده یا طالق درصد همسرفوت 1درصد متأهل و  70 درصد مجرد و 29

 این هاي استنباطی مربوط به با توجه به اندك بودن درصد اخیر، این دسته افراد از تحلیل
 13 و 35ترتیب برابر  میانگین و انحراف معیار سنی افراد نمونه به. متغیر، حذف شدند

تفکیک میانگین سنی پاسخگویان شهري و روستایی نیز نشان داد میانگین سنی . است
الزم به ذکر است که متناسب با حجم .  است39 و روستایی برابر 33شهري برابر 

در مورد . درصد روستایی است 16ان شهري و درصد جمعیت پاسخگوی 84جامعه، 
خصوص درمورد متغیر  ها به پاسخ  اجتماعی افراد با توجه به تعداد باالي بیهمتغیر طبق

از این . مورد است 338هاي معتبر برابر  ، پاسخ)خود یا سرپرست خانوار(نوع شغل 
درصد در  44 پایین،  متوسط روبههدرصد در طبق 28 پایین، ه درصد در طبق12تعداد، 

  .  باال قرار دارندهدرصد در طبق 6باال و   متوسط روبههدرصد در طبق 10 متوسط، هطبق
  
  هاي متغیرهاي پژوهش توصیف ویژگی) ب

مقادیر . دهد  را نشان میپژوهشهاي توصیفی متغیرهاي   برخی آماره2جدول 
هر چه این . دان  قرار گرفته3 با حد وسط 5 تا 1آمده بر روي طیف  دست میانگین به
 پاسخگویان نسبت به آن متغیر، ضعیف و هتر باشد در مجموع، نمر  نزدیک1مقادیر به 

  . نزدیک تر باشد، نمرات باالتري در آن متغیر کسب شده است5پایین و هر چه به 
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  )n=626(هاي توصیفی متغیرهاي تحقیق  برخی آماره -2جدول 
انحراف   مد  میانه  میانگین  

  معیار
 اکزیممم  مینیمم

  71/4  1  71/0  71/3  28/3  27/3  گرایش به مشارکت رسمی
  5  1  87/0  4  67/3  56/3  گرایش به مشارکت غیررسمی
  86/4  43/1  66/0  52/3  48/3  41/3  گرایش به مشارکت اجتماعی

  5  1  84/0  33/3  3  3  اخالق دموکراتیک
  83/4  58/1  57/0  67/3  5/3  53/3  گرااحساس مسئولیت عام

  77/4  48/1  53/0  62/3  48/3  45/3  هاي شهروندي زشگرایش به ار
  77/4  48/1  53/0  62/3  48/3  45/3  اجتماعی فعال  شهروندي  گرایش به

  5  1  78/0  50/2  71/2  65/2  نگرش به نظام سیاسی
  53/4  1  77/0  53/2  67/2  65/2  برخورداري از حقوق شهروندي

  44/4  37/1  53/0  13/3  97/2  96/2  اعتماد اجتماعی
  20/4  1  74/0  8/2  4/2  34/2  اس امنیت اقتصادياحس

  5  1  87/0  3  83/2  79/2  احساس اثربخشی اجتماعی
  
دهد که گرایش افراد به شهروندي اجتماعی  طورکلی نتایج این بخش نشان می به

اما میانگین . باالتر از آن است میهاي آن در حد متوسط و ک فعال و همچنین مؤلفه
  . کمتر است) 3( متغیرهاي مستقل از حد متوسط هنمرات افراد نمونه در هم

  
  آزمون فرضیات) ج

 روش رگرسیون قرار دارد و ههاي استنباطی بر پای با توجه به اینکه اکثر تحلیل
یکی از مفروضات استفاده از این روش نرمال بودن متغیر وابسته است، پس از اجراي 
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ي تصمیم گرفته شد تعدادي از ا آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف و ترسیم نمودار جعبه
منظور  هاي پرت این متغیر حذف شود تا فرض نرمال بودن برقرار شود و بنابراین به داده

 مورد 595 به 626هاي کامل، حجم نمونه از  هاي استنباطی بر روي ماتریس داده تحلیل
یکی دیگر از مفروضات استفاده از تحلیل رگرسیون، نرمال بودن . تقلیل یافت

طور جداگانه و پس از ترسیم  هاست که این شرط نیز براي هر تحلیل رگرسیونی بهخطا
فرض استقالل خطاها . هاي خطا محرز شد نمودارهاي هستوگرام و احتمال نرمال داده

 5/2 تا 5/1 ه در باز1 این آزمونهچنانچه آمار. نیز با آزمون دوربین واتسون انجام شد
استقالل خطاها پذیرفته  و در غیر این صورت این قرار گیرد، فرض عدم همبستگی یا 

طور جداگانه گزارش شده  این مقدار براي هر تحلیل رگرسیونی به. شود فرضیه رد می
 و عامل 2هاي ضریب تحمل خطی نیز از شاخص براي بررسی فرض عدم هم. است

ا  و ی2/0تر از  طورکلی چنانچه ضریب تحمل کوچک به.  استفاده شد3تورم واریانس
  . خطی وجود دارد  باشد، در آن صورت احتمال هم10تر از  عامل تورم واریانس بزرگ

 مستقل نشان داد بین متغیر جنس و گرایش به شهروندي ه دو نمونtنتیج آزمون 
 وجود دارد و میانگین نمرات زنان 05/0 معناداري در سطح خطاي هاجتماعی فعال رابط

این رابطه بیش از هر هاي بیشتر نشان داد که   بررسی.در این متغیر بیشتر از مردان است
هاي اجتماعی  دیل گرایش بیشتر زنان در مقایسه با مردان به مشارکت چیز به

 معکوس و هبین سن و شهروندي اجتماعی فعال هر چند در نگاه اول رابط. است میرس
 سال و 69 وجود دارد اما این رابطه پس از حذف گروه سنی  05/0معنادار در سطح 

هاي سنی، الگوي قابل تفسیري   گروههرنگ باخته و در بین بقی)  نفر8به تعداد (باالتر 
 هبین متغیر وضع تأهل و متغیر وابسته نیز رابط. در رابطه بین این دو متغیر وجود ندارد

 دو متغیر ترتیبی ههمچنین نتایج آزمون گاما براي بررسی رابط. معناداري مشاهده نشد

                                                
1. DW 
2. Tolerance 
3. VIF 
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، نشان داد مقدار گاما برابر )پس از کدگذاري مجدد(ماعی و متغیر وابسته  اجتهطبق
 معنادار ولی 05/0این رابطه در سطح .  استsig=018/0 و مقدار معناداري آن 152/0

 ههاي طبق هاي بیشتر و با تفکیک مؤلفه بررسی.  غیرمعنادار است01/0در سطح 
ساخت که از بین این سه مؤلفه، روشن ) درآمد، منزلت شغلی و تحصیالت(اجتماعی 
با متغیر وابسته ) 05/0در سطح خطاي ( معنادار ه سطح تحصیالت داراي رابطهتنها مؤلف

دیگر با افزایش سطح تحصیالت، گرایش به شهروندي اجتماعی فعال  عبارت به. است
همچنین نتایج اجراي دستور جدول تقاطعی و آزمون گاما به . یابد نیز افزایش می

هاي  مشارکت اجتماعی و ارزش(هاي شهروندي اجتماعی فعال  ک مؤلفهتفکی
 رگرسیون براي بررسی تحلیلاز آزمون . دنبال داشت  مشابهی بههنیز نتیج) شهروندي

  .دهد فرضیات دیگر تحقیق استفاده شده است که جدول زیر نتایج آن را نشان می
   1)طور جداگانه به(ق  نتایج آزمون رگرسیون خطی ساده متغیرهاي تحقی-3جدول 

  R  R2 F  Sig  DW  B02 B13  Beta4  نام متغیر مستقل

نگرش به نظام 
 سیاسی

25/0  06/0  14/40  000/0  87/1  13/3 **  14/0 **  25/0  

برخورداري از 
 شهروندي حقوق

26/0  07/0  44  000/0  91/1  01/3**  16/0 **  26/0  

  39/0  ** 34/0  ** 49/2  87/1  000/0  1/109  15/0  39/0 اعتماد اجتماعی
احساس امنیت 

 اقتصادي
27/0  07/0  66/46  000/0  84/1  13/3 **  16/0 **  27/0  

 احساس اثر
 اجتماعی بخشی

38/0  14/0  54/98  000/0  85/1  96/2 **  20/0 **  38/0  

 
 n=595گرایش به شهروندي اجتماعی فعال  : متغیر وابسته .1
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در آزمون  (01/0سطح معنادار در ** و 05/0معنادار در سطح * :  مقدار ثابت .2
 )تفاوت با مقدار صفر

معنادار در ** و 05/0معنادار در سطح * : ضریب رگرسیونی غیراستاندارد .3
 )در آزمون تفاوت با مقدار صفر (01/0سطح

 ضریب رگرسیونی استاندارد .4

  
بیانگر ضریب همبستگی چندگانه بین متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته  R مقدار 

نکه در اینجا، هر تحلیل رگرسیونی شامل تنها یک متغیر مستقل با توجه به ای. است
است، ضمن اینکه ضریب ) r(برابر ضریب همبستگی پیرسون ) R(است، این مقدار 

 یا ضریب تعیین مقدار. نیز با این مقدار برابر است) Beta(رگرسیونی استاندارد 
.  با متغیر یا متغیرهاي مستقل تبیین شدهاز تغییرات متغیر وابسته میچه سهدهد  نشان می

شود بیشترین مقدار ضریب تعیین مربوط به  با مروري بر مقادیر این ستون مشاهده می
 و Fمقادیر دو ستون . متغیرهاي اعتماد اجتماعی و احساس اثربخشی اجتماعی است

Sig ن ـ  دوربیهآمار. دهند  نشان می01/0 نیز معناداري ضرایب تعیین را در سطح
 قرار دارد و بنابراین 5/2 تا5/1 ههاي رگرسیونی در باز  مدلهبراي هم) DW(واتسون 

ضرایب رگرسیونی غیراستاندارد نیز همگی . توان فرض استقالل خطاها را پذیرفت می
توان  با این توضیحات می.  داراي تفاوت معنادار با مقدار صفر هستند01/0در سطح 

  .گیرند  تحقیق مورد تأیید قرار می7 و6، 5، 4، 3گفت که فرضیات 
  
  گام متغیرهاي تحقیق به تحلیل رگرسیون گام) د

 متغیرهاي مستقل را از طریق روش رگرسیون هدر این بخش درصددیم هم
 وارد تحلیل رگرسیون کرده و اثر خالص هر متغیر را در کنار متغیرهاي دیگر 1گام به گام

                                                
1 . Stepwise 
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اي نبودن سطح سنجش متغیرهاي  وجه به فاصلهبا ت. در هر گام مورد بررسی قرار دهیم
جنس .  وارد مدل شدند1صورت متغیرهاي مجازي جنس و وضع تأهل، این دو متغیر به

از بین . مجرد=  1متأهل و  = 0مرد و وضع تأهل با کدهاي  = 1زن و  = 0با کدهاي 
دد  اجتماعی نیز تنها متغیر سطح تحصیالت را پس از کدگذاري مجههاي طبق مؤلفه

 و 14 = دیپلم مثالً فوق(اند  هایی که افراد تحصیل کرده براساس تعداد سال
نفري  595پاسخ از بین  مورد بی14 دیگر اینکه هنکت. وارد مدل کردیم) 16 = لیسانس
منظور حفظ  هاي آنها کامل بود، درمورد سطح تحصیالت وجود داشت که بهکه داده

 مورد با میانگین سطح 14یزان تحصیالت این هاي کامل در تحلیل رگرسیونی، مداده
  متغیرهاي دیگر اشاره. دست آمد جایگزین شد  به07/13تحصیالت دیگران که برابر 
  .انداي مورد سنجش قرار گرفتهشده همگی در سطح فاصله

 در سطح Fدر اینجا شرط ورود هر متغیر به مدل رگرسیون، افزایش معنادار مقدار 
در تحلیل .  است10/0 در سطح F متغیر، کاهش معنادار مقدار  و شرط خروج هر05/0

به عبارت دیگر . حاضر، چهار گام و در هر گام یک متغیر به مدل اضافه شده است
جدول زیر . زمان این چهار متغیر در مدل رگرسیون، معنادار است حضور هم

 .دهد هاي هر مدل و ضرایب رگرسیونی متغیرها را نشان میشاخص

  
  گام شهروندي اجتماعی فعال بر متغیرهاي مستقل به  نتایج رگرسیون گام-4جدول 

                                                
1 . Dummy variable 

 معناداري   DW آماره مقدار
  F تغییرات

  Fتغییرات
    

 مدل  R مقدار

  000/0  12/109 155/0  155/0  394/0 1  
  000/0  76/33 046/0  201/0  448/0  2  
  000/0  90/17 023  224/0  474/0  3  
79/1 006/0 65/7 010/0 234/0 484/0 4 
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 ضرایب رگرسیونی 

ضرایب  ضرایب غیراستاندارد
 استاندارد

هاي  آماره
 خطی هم

 مدل

B Std. Error Beta 

  .t Sigمقدار 

Tolerance VIF 
   000/0 780/24  100/0 486/2 ثابت

1 
 000/1 000/1 000/0 446/10 394/0 033/0 345/0 اعتماد اجتماعی

   000/0 812/24  098/0 433/2 ثابت

0000/0 583/6 276/0 037/0 242/0 اعتماد اجتماعی 766/0 305/1 2 

 305/1 766/0 000/0 811/5 244/0 022/0 127/0 اثربخشی اجتماعی

   000/0 424/20  109/0 222/2 ثابت

 305/1 766/0 000/0 684/6 277/0 036/0 242/0 اعتماد اجتماعی

 313/1 762/0 000/0 551/5 230/0 022/0 120/0 اثربخشی اجتماعی
3 

 008/1 993/0 000/0 231/4 154/0 004/0 018/0 میزان تحصیالت

   000/0 717/20  110/0 271/2 ثابت

 317/1 759/0 000/0 957/6 288/0 036/0 252/0 اعتماد اجتماعی

 317/1 760/0 000/0 426/5 224/0 022/0 117/0 اثربخشی اجتماعی

 030/1 971/0 000/0 797/3 139/0 004/0 016/0 میزان تحصیالت

4 

 032/1 -969/0 006/0 -767/2 -101/0 032/0 -089/0  )مرد(جنس 
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. بین حضور دارد عنوان تنها متغیر پیش ، متغیر اعتماد اجتماعی به1در مدل شماره 
 2 هشماردر مدل . کند  درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین می5/15تنهایی  این متغیر به

حضور این متغیر نیز ضمن . شود متغیر احساس اثربخشی اجتماعی نیز به مدل اضافه می
کند، حذف آن نیز کاهش   ایجاد می در مقدار05/0اینکه تغییر معنادار در سطح 

 3 هدر مدل شمار. لذا شرط حضور را دارد.  به دنبال ندارد10/0 را در سطح مقدار
 شامل 4 هشود و درنهایت مدل شمار تغیر سطح تحصیالت بر متغیرهاي قبلی اضافه میم

کدام از متغیرها شرایط  از این گام به بعد هیچ.  متغیر جنس استهاضاف متغیرهاي قبلی به
اعتماد اجتماعی، احساس اثربخشی (این چهار متغیر . ورود به مدل رگرسیونی را ندارند

 درصد تغییرات متغیر وابسته را 23مجموعاً قادرند )  و جنساجتماعی، میزان تحصیالت
  . بینی کنندپیش

توان به عوامل مختلفی اندك بودن مقدار ضریب تبیین در مدل نهایی تحقیق را می
وجوي چگونگی  هاي توصیفی و جستیکی از این دالیل که پس از بررسی. نسبت داد

یابد به تمرکز و تجمع بیشتر  میتوزیع متغیرهاي مستقل تحقیق محرز شد، ارجاع
نمرات افراد در سر منفی طیف متغیرهاي اعتماد اجتماعی و اثربخشی اجتماعی که این 

 خود موجب کاهش واریانس الزم براي توضیح متغیر وابسته شده و لذا میزان هنوب به
ی به تعبیر دیگر اثر سلب. دست آمده است کنندگی آنها کمتر از حد انتظار به تبیین

متغیرهاي اعتماد اجتماعی و احساس اثربخشی اجتماعی بیش از اثر ایجابی آنها در این 
درصورت نداشتن اعتماد و احساس اثربخشی تحقیق نمایان شده است، بدین معنی که 

توان انتظار گرایش زیاد به شهروندي اجتماعی فعال از سوي افراد را اجتماعی، نمی
آفرینی  به شهروندي اجتماعی فعال، یا نیازمند نقشداشت، اما سطوح باالتر گرایش 

هاي مکفی در این زمینه طورکه اشاره شد با فقدان داده مثبت این عوامل است و همان
کند که در این تحقیق مورد مواجه هستیم و یا اینکه حضور عوامل دیگري را طلب می

  . اندمطالعه قرار نگرفته
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از عدد صفر ) B(ختالف ضرایب رگرسیون نتایج آزمون معناداري برابري یا ا
دهد متغیرهاي موجود در هر مدل داراي ضرایب نشان می) sig و tهاي  ستون(

 تأثیر خالص و پس از تفکیک اثر عوامل Bضرایب . رگرسیون نابرابر با صفر هستند
دهد، همگی  که ضرایب رگرسیونی نشان می طور همان. دهند دیگر در مدل را نشان می

دهد مرد بودن اثر منفی بر  جز متغیر جنس که نشان می عالمت مثبت هستند، بهداراي 
 هشمار(معادله رگرسیون مربوط به مدل نهایی . گرایش به شهروندي اجتماعی فعال دارد

  :صورت زیر است به) 4
  ×25/0+  اثربخشی اجتماعی  ×12/0+  میزان تحصیالت  ×02/0+  )مرد(جنس   ×-09/0

  شهروندي اجتماعی فعال  =27/2+  اعتماد اجتماعی
  

 گرایش به شهروندي اجتماعی فعال را هتوان نمر با استفاده از این معادله می
صورتکه با داشتن نمرات متغیرهاي مستقل، آنها را در معادله  بدین. بینی کرد پیش

  .بینی کرد  متغیر وابسته را پیشهجایگذاري کرد و نمر
  
   شهروندي اجتماعی فعالتحلیل مسیر عوامل مؤثر بر) ه

گام همگی متغیرها وارد تحلیل شدند و تشخیص حضور یا  به در رگرسیون گام
در این .  قواعد محاسباتی این روش گذاشته شدهعدم حضور متغیرها در مدل، برعهد

بخش قصد داریم متغیرهاي مستقل و وابسته را براساس مدل نظري تحقیق وارد تحلیل 
نمودار زیر مدل . و غیرمستقیم هر عامل را مورد مطالعه قرار دهیمکرده و اثرات مستقیم 

زمان  روابط علی بین متغیرهاي تحقیق را پس از انجام پنج تحلیل رگرسیون به روش هم
هاي پیکانی آورده شده است که در  در این مدل تنها ضرایب و عالمت. دهد نشان می

ا مدل نظري تحقیق، آن است که در باید گفت تفاوت این مدل ب.  معنادارند01/0سطح 
 متغیرهاي مستقل به متغیر وابسته نیز ههاي پیکان مستقیماً از هم مدل نظري عالمت

ترسیم شده بود اما در مدل تجربی عالمت پیکان از چهار متغیري که اثر خالص و 
  .مستقیم معنادار بر متغیر وابسته دارند، ترسیم شده است
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  مدل تجربی عوامل مؤثر بر گرایش به شهروندي اجتماعی فعال-2شکل 

  
  .دهدجدول زیر اثرات مستقیم و غیرمستقیم هر عامل را بر متغیر وابسته نشان می

   
   اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهاي مستقل بر گرایش به شهروندي اجتماعی فعال-5جدول 

 اثر کل  رمستقیماثر غی  اثر مستقیم  متغیرهاي مستقل

  24/0  26/0  -022/0  نگرش به نظام سیاسی
  23/0  23/0  003/0  برخورداري از حقوق شهروندي

  07/0  09/0  -015/0  احساس امنیت اقتصادي
  33/0  03/0  299/0  اعتماد اجتماعی

  24/0  -  240/0  احساس اثربخشی اجتماعی
  118/0  -  118/0  سطح تحصیالت

  039/0  -  039/0  سن
  -077/0  -  -077/0  )مرد(جنس 

  001/0  -  001/0  )مجرد(وضع تأهل 

 نگرش به نظام سیاسی

) مرد(جنس   میزان تحصیالت 

احساس برخورداري از 
 حقوق شهروندي

 اعتماد اجتماعی

 امنیت اقتصادي

اثربخشی 
 اجتماعی

گرایش به شهروندي 
 اجتماعی فعال

310/0 

693/0 

237/0 352/0 

477/0 
390/0 

302/0 240/0 

130/0 
299/0 

077/0- 118/0 
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شود که دو متغیر نگرش به نظام سیاسی و برخورداري از  با این نتایج مشخص می
حقوق شهروندي هرچند اثر مستقیم معناداري بر متغیر وابسته ندارند، اما اثر غیرمستقیم 

اجتماعی و احساس از طرف دیگر متغیرهاي اعتماد . آنها نسبتاً قابل توجه است
اثربخشی اجتماعی داراي بیشترین اثر مستقیم بر گرایش به شهروندي اجتماعی فعال 

  .هستند
  
  گیري نتیجه

آمده از این پژوهش، میانگین نمرات گرایش به شهروندي  دست هاي به براساس داده
شده، از حد وسط طیف اندکی  اجتماعی فعال در استان یزد براساس شاخص ایجاد

توان شهروندان یزدي را شهروندانی منفعل تلقی کرد؛ اما تر بوده و بنابراین نمیباال
ها حاکی از وضعیت نمرات درخصوص متغیرهاي مستقل تحقیق، متفاوت بوده و یافته

نامطلوب بودن وضعیت نگرش به نظام سیاسی، برخورداري از حقوق شهروندي، 
 اثربخشی اجتماعی در بین اعتماد اجتماعی، احساس امنیت اقتصادي و احساس

مدنی، سیاسی و (ها، از بین ابعاد حقوق شهروندي براساس یافته. شهروندان دارد
، حقوق اجتماعی کمترین تأثیر را بر گرایش به شهروندي اجتماعی فعال )اجتماعی

 دیگر، هداشته و همچنین با توجه به معنادار نبودن نقش این مؤلفه در مقایسه با دو مؤلف
 حقوق سیاسی و مدنی هبراساس آن حقوق اجتماعی به همان انداز مارشال را که هنظری

ضمن . در شهروندي کامل و مشارکت افراد نقش مؤثر دارد، باید مورد تردید قرار گیرد
اینکه نتایج  تحلیل رگرسیون چندمتغیري نشان داد احساس برخورداري از حقوق 

 به شهروندي اجتماعی فعال نیست و این شهروندي داراي اثر خالص معنادار بر گرایش
متغیر نقش مؤثر خود را بیشتر بصورت غیرمستقیم و با تأثیرگذاري بر متغیرهاي اعتماد 

این نتیجه بیانگر . کند اجتماعی، احساس امنیت اقتصادي و اثربخشی اجتماعی ایفا می
 گرفته، الزم  مارشال که چارچوب نظري این تحقیق بر مبناي آن قرارهآن است که نظری
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اي دیگر مورد است تحت شرایط زمانی و مکانی متفاوت و از طریق عوامل واسطه
بر این، نتایج تحقیق حاضر نشان داد احساس برخورداري از  عالوه. تحلیل قرار گیرد

 مورد مطالعه، خود تحت تأثیر شدید نگرش به نظام سیاسی هحقوق شهروندي در جامع
که نگرش منفی و بدبینانه به نظام سیاسی داشته باشند،  یقرار دارد و افراد درصورت

کنند و برعکس هرچه نگرش به نظام  احساس عدم برخورداري از حقوق شهروندي می
تر باشد، احساس برخورداري از حقوق شهروندي در سطح باالتري  بینانه سیاسی خوش

نظام سیاسی با تأثیر آمده در این تحقیق نگرش به  دست براساس نتایج به. گیرد قرار می
ترتیب بر متغیرهاي احساس برخورداري از حقوق شهروندي، امنیت  معناداري که به

گذارد، نقش غیرمستقیم باالیی در تبیین گرایش به اقتصادي و اعتماد اجتماعی می
 روثستاین است که بر نقش اعتماد هاین یافته مؤید نظری. شهروندي اجتماعی فعال دارد

 افراد تأکید هجویان کومتی در گسترش هنجارهاي همکارانه و مشارکتبه نهادهاي ح
 مثبت و معنادار بین سطح هتوجه در این پژوهش، وجود رابط از نتایج دیگر قابل. کند می

هاي  همچنین براي مؤلفه. تحصیالت و میزان گرایش به شهروندي اجتماعی فعال است
نیز این رابطه ) هاي شهروندي شمشارکت اجتماعی و ارز(شهروندي اجتماعی فعال 

این یافته برخالف . طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت و همین نتیجه حاصل شد به
تأثیر یا داراي تأثیر منفی بر نتایج تحقیقات قبلی است که عامل تحصیالت را یا بی

 شاید این). 1393پور گتابی،  غفاري و حبیب(اند مشارکت اجتماعی شهروندان دانسته
 این ه مورد مطالعهتفاوت را بتوان به نقش متفاوت عامل سطح تحصیالت در جامع

که غالباً در این زمینه تهران ( تحقیقات دیگر هو جوامع مورد مطالع) استان یزد(تحقیق 
  .، نسبت داد)مورد بررسی بوده است

و عملی شهروندي فعال سنت  میبا توجه به اینکه این پژوهش، در تعریف مفهو
مند،  پژوهشگران عالقهشودخواهی را مورد اتخاذ قرار داده است، پیشنهاد می وريجمه

بندي دیوید میلر،  براساس دسته(لیبرال شهروندي نیز  ـ هاي لیبرال و سوسیالاز سنت
. استفاده کنند تا ابعاد این مفهوم از زوایاي دیگر نیز مورد واکاوي قرار گیرد) 1990
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 یافتهتوسعه کشورهاي بیات شهروندي اجتماعی فعال درمروري گذرا بر ادهمچنین 
 طور به رفاهی خدمات هايحوزه از هریک غالباً در دهد که این موضوع، نشان می

شود پیشنهاد می در این راستا. گیردمی قرار مطالعه مورد جداگانه و تخصصی
از قبیل  میبخش عمورفاهی اجتماعی ـ  هاياي از سوي سازمانهاي جداگانهپژوهش

 به  شهرداري ودرمان، تأمین اجتماعی، بهزیستی پرورش، بهداشت و آموزش و
ها، مصادیق، وضع فعلی، موانع و راهکارهاي ها سفارش داده شود تا مؤلفهدانشگاه

  .ها مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار گیردتحقق شهروندي فعال در هرکدام از این حوزه
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