تبین جامعه شناختی نقش نهادهای مدنی در مشارکت اجتماعی
شهر تهران سال5931
حسین بشیری گیوی  ،دکتر مهرداد نوابخش  ،دکتر سروش فتحی
چکیده
امنیت این تحقیق با عنوان تبیین جامعهشناختی نقش نهادهای مدنی در مشارکت اجتماعی شهر تهران
سال 5931به روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه انجام شد .امروزه به دلیل گستردگی و پیچیدگی مسائل شهری و
همچنین کسب تجارب گوناگون درزمینه شرایط تحقق پروژهها و برنامههای شهری ،جلب مشارکتهای مردمی در
راستای دستیابی به اهداف مطلوب جوامع محلی  ،از ملزومات مدیریت شهر است .از سویی ،تجربه نشان داده که
ت حقق امر مشارکت در معنای واقعی آن مستلزم نهادینه شدن و پایداری مشارکت است .امری که با شکلگیری
طیف تشکلها و نهادهای جامعه متقارن است .بهبیاندیگر ،گسترش و تعمیق مشارکتهای مردمی نیازمند
سازماندهی ،نهادسازی و ایجاد شـرایط سـاختاری مناسـب است.فرضیه مشارکت اجتماعی با نهادهای مدنی
رابطه معنیداری مشاهده شد .در آزمون رگرسیون ضریب تعیین تعدیلشده بیش از  15درصد بهپیش بینی
دموکراسی محلی با متغیر مستقل نهادهای مدنی پرداخت.
واژههای کلید :نهادهای مدنی ،مشارکت اجتماعی ،شهر تهران

دانشجوی دکتری جامعهشناسی سیاسی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.
استاد گروه جامعهشناسی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول).
دانشیار گروه جامعه شناسی ،دانشکده علوم انسانی ،واحد تهران غرب ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،تهران ،ایران fathi.soroush@gmail.com
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مقدمه
دموکراسی محلی ،روش دستیابی به اهدافی است که برای یک سازمان،شهر و یـک کشـور در
نظر گرفته می شود و وظایفی است که بر عهده رهبـران یـا شـورای رهبـری گـ ارده مـیشـود.
دموکراسی محلی به معنای برنامهریزی ،سازماندهی ،نظارت و انگیزش است(سعید نیـا:5933 ،
 .)05بنابراین هر فعالیت اجتماعی بدون مدیریت سازمانیافته که اهداف و ابزار رسیدن به آن را
مشخص کند و فعالیتها را هماهنگ سازد ازهمپاشیده و به بینظمی میگرایـد .شـهر نیـز کـه
پیچیدهترین و متنوعترین جلوههای بشری را در خود دارد بدون وجـود نظـام مـدیریت شـهری
بیسامان میگردد .دموکراسی محلی باید بـرای شـهر برنامـهریـزیهـایی را بـه انجـام برسـاند،
فعالیتهای شهری را سازمان دهد و بر فعالیتهای انجامشده نظارت کنـد و تتـی بـرای انجـام
بهینه امور ،انگیزش ایجاد نماید(.همان.)09 :
بهویژه آنکه امروزه با توسعه شهرها ،مسائل بسیاری در آنها وجود دارد که برای تـل آنهـا و
پاسخ به درخواستهای موجود در عرصههای زندگی جمعی ،وجـود رهبـری و شـورای رهبـری
ضروری است( .صـرافی و دیگـران )15-35: 5933 ،و شـامل کارکردهـای برنامـه ریـزی ،اجـرا،
نظارت ،کنترل و هدایت است که برای اعمال قدرت باید برآمده از اراده شهروندان و قراردادهای
اجتماعی باشد .ویلیامز نیز رهبری جامعه را یـک توـوری و چشـمانـداز نمـیدانـد ،بلکـه آنهـا
چارچوب و پایه و اساس مطالعات شهر و جامعه میداند .او اضافه میکنـد کـه مـدیریت شـهری
ارتباط قوی با ماهیت شهر ازیکطرف و ساختارهای اجتماعی و اقتصـادی از طـرف دیگـر دارد،
همچنین با سازمانهای دولتی که در شهر خدمات ارائه میدهند و مردم شهر ارتباط تنگـاتنگی
دارد(.کاظمیان)5935 ،
درمجموع میتوان گفت «رهبری و اعمـال قـدرت در جامعـه عبـارت اسـت از اداره سـازمانی
غیردولتی که برای برآورده کردن نیازهای مشترک شهروندان در سطح شـهر و جامعـه از طـرف
آنها و مطابق با قانون تأسیس میگـردد و در محـدوده فعالیـت خـود اسـتقزل سـازمانی دارد
(سعی دنیا .)03-02 :5915 ،،مهمترین هدف آن نیز ارتقای شرایط کار وزندگی جمعیت سـاکن
در قالب اقشار و گروههای مختلف اجتماعی و اقتصادی و تفاظت از تقوق شـهروندان ،تشـویق
به توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار و تفاظت از محیط کالبدی است (سعی دنیا)62 :5933 ،
مشارکت اساس زندگی اجتمـاعی اسـت و امنیـت از ضـروریتـرین نیازهـای جامعـه بشـری
محسوب میشود .این نیاز از زمانی که بشر قدم بـه عرصـه نهـاد ،پدیـد آمـده اسـت.بـه اعتقـاد
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دانشمندان علوم انسانی  ،بهویژه کسانی که درموردنیازهای انسانها نظریـه ارائـه کـرده انـدم ل
مازلو،5انسانها بعد از نیازهای زیستی ،نیاز به امنیت 0دارند.یعنی دومـین نیـاز انسـان نیـاز بـه
امنیت است .بعدازنیاز به امنیت هر انسانی نیاز به محبت و تعلق به دیگران دارد،نیازبـه عوـویت
درگروه.چهارمین نیازانسان نیاز به اتترام،ارزش داشـتن وترمـت داشـتن و در نهایـت نیـاز بـه
خویشتن یابی و تحقق خویشتن .در این شرایط است که همدلی و مشـارکت در جامعـه بوجـود
می آید  .بنابراین برای توسعة مشارکت اجتماعی باید امنیت اجتماعی بـه عنـوان زمینـة آن بـه
وجود آید .اهمیت این نیاز درتدی است که برای تفظ تعادل در جامعه یک امر واجب است.اگر
مسوولین امنیت در جامعه ،به دالیلی نتوانند امنیت جامعه را برقرار نمایند،خود مردم امنیـت را
برقرار می کنند.در برقراری این تعادل ،گاه مؤسسات و نهادهای مسوول سـهم بیشـتری دارنـدو
گاه خود مردم هم مسوولیت خودشان را به عهده می گیرندو این ،تولّدمشارکت هـای اجتمـاعی
است.ناامنی موجب کاهش بهداشت روانی است و امنیت در جامعه درگسـترش بهداشـت روانـی
جامعه نقش اساسی دارد .
در فرایند افزایش بهداشت روانی در جامعه ،یاریگریهای بین مردم افـزایش مـی یابـد،نزاع هـا
کاهش می یابد ،اعتفاد به قانون و عمل به قانون فراگیر مـی شـود ،مـردم بـین منـافع فـردی و
منافع جامعه تعادل برقرار می کنندوسعی دارند که به منافع جامعـه اولویـت دهنـد.ودر نتیجـه
وتدت و همدلی در جامعه بوجود می آیـد .شـاید بتـوان گفـت کـه فراینـدترکت ازامنیـت بـه
مشارکت ازطریق همدلی می گ ردودرفرایند مشارکت همدلی با کیفیت جدیدی بروز مـی کنـد
که عامل توسعة جامعه است.آنچه به نظر مهم می آید آن است که امنیت اجتماعی می تواند بـه
م ابة امنیت فردی و ملی تقویت شود.به عبارتی امنیت جامعه و اجتماع کـه در کل،تمـام افـراد
تاضر در یک جامعه را شامل می شود،می توا ند از امنیت فردی و انسانی نشـأت بگیـرد.امنیـت
انسانی شامل یک سری نیازهایی است که باید برای انسان محقق شودواین نیازها را می توان در
دو بعد کمی و کیفی تقسیم بندی کرد؛بعد کمی شامل ارضای نیازهای مادی می شـود.بنـابراین
تحقق امنیت انسانی ،مستلزم ارضای این نیازهای مـادی در سـطح بشـریت هسـتند ،بعـدکیفی
امنیت انسانی به شخصیت انسانی او مربـوط مـی شـودکه شـامل اسـتقزل فردی،تـق تعیـین
سرنوشت و مشارکت آزاد در زندگی اجتماعی است(توماس.)02 ،5910
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در هر روی دموکراسی محلی با تمامی ابعاد و ساختارها و سازمان های خصوصی و دولتـی در
ارتباط است و تعامل متقابل در بین آنها وجود دارد دغدغه و پرسش آغازین این مطالعه عبـارت
است از :ابعاد و مولفه های مشارکت اجتماعی کدامند؟ نهادهای مـدنی در شـکلگیری مشـارکت
اجتماعی چه نقشی دارند؟
مالحظات نظری
نقش NGOsها در نظریات توسعه را میتوان در قالب  2نظریه طبقهبندی کـرد .5 .نظریـهی
نوسازی یا مدرنیزاسیون (نویسندهی اصلی :روستو .0 ،)5325 ،نظریـهی وابسـتگی (نویسـندهی
اصلی :آندره گوندرفرانک .9 ،)5323 ،نهادگرایی (نویسندهی اصلی :بِـرِت ،)5339 ،نوولیبرالیسـم
(نویسندهی اصلی :ساش ،)0556 ،توسـعهی جـایگزین (نویسـندهی اصـلی :کـزرک ،)5333 ،و
مابعدتوسعه (نویسندهی اصلی :اسکوبار .)5331 ،در نظریـات نوسـازی یـا مدرنیزاسـیون ایـدهی
اصــلی توســعه بــر ایــن محــور قــرار دارد کــه جوامــع ســنتی از طریــق انتقــال از وضــعیت
پیشسرمایهداری به سرمایهداری مدرن ،رشد و تغییر مییابند .جوامع سنتی باید خیز رهـایی از
محدودیتهای سنتی و فرهنگی-اجتماعی را انجام دهند .اساس این نظریه بـر تفکـر رخنـه بـه
پایین قرار دارد که با کمک به سرمایهداران ،منافع رشد در بین فقـرا توزیـع مـیشـود .در ایـن
نظریات عمز NGOsها نقشی بسیار کمرنگ دارند .توسعهی مورد نظـر ایـن رویکـرد بـاال بـه
پــایین و خطــی مــیباشــددر نظریــهی وابســتگی توســعهنیــافتگی تاصــل وضــعیت مــداومی از
سرسپردگی جهان سوم (کشورهای پیرامونی) پس از استعمار توسط دولتهای غربی بـه عنـوان
مرکز/هستهی جهانی میباشد .در این نظریـات کشـورهای پیرامـونی در یـک چرخـهی باطـل
توسعهنیافتگی دور میزنند و عمز زنجیره ای استعماری به صورت اقمار-مرکـز بـین کشـورهای
پیرامون و مرکزی برقرار شده است .در ایـن نظریـات NGOsهـا نقـش کمتـری دارنـد لـیکن
جنبش های اجتماعی ضداست ماری به عنوان نیرویی م بت برای رهـایی و تغییـرات تکـاملی در
این کشورها دیده شدهانددر رویکرد نهـادگرایی 5فقـط از طریـق بهبـود ارتباطـات سـاختاری و
انگیزههای اقتصادی است که وضعیت بهینه برای توسـعه کسـب خواهـد شـد .در واقـع در ایـن
نظریه اهمیت و نقش نهادهایی نظیر ،چهارچوبهای قانونی و نهاد قـانونگـ ار در طـی دهـهی
 5315در اقتصاد و سیاستهای توسعه دوباره اتیاء شد .اما اقتصاددانان نهـادگرای جدیـد ایـن
موضوع را به چالش کشیدند که برخی از نهادگرایان فرضهای سادهای را مطرح میکنند با ایـن
1. Institutionalism
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مومون که بازارهای رقابتی می توانند در جوامع جهان سومی یا کشورهای مابعد سوسیالیسـتی
ایجاد شوند در تالی که این کشورها فاقد زیرساختهای نهـادی هسـتند کـه بتواننـد اعتمـاد و
ثبات را ارتقاء دهند .در این رویکرد NGOsها به عنوان یکی از بخشهای نهـادی اصـلی دیـده
شــدند ،بــه طــوری کــه بــا وضــع قــوانین درســت ،و انگیــزههــای الزم ،و بهبــود شــرایط و
زمینههاNGOs،ها میتوانند مزیتهای رقابتی بیشتری نسـبت بـه دو بخـش دیگـر در ارائـهی
خدمات داشته باشند (لوئیس و کانجی.)0553 5،
در رویکرد نوولیبرالیسم هدف اصلی ایجاد بازار جهانی بـرای فقـرا مـیباشـد :مکانیسـم بـازار
اســاس بازگشــایی و ورود کشــورهای درتــال توســعه بــه توســعهی اقتصــادی اســت .اســاس
سیاستهای نوولیبرالی بر سیاستهای تعدیل ساختاری مبتنی است که صندوق بینالمللی پول
و بانک جهانی برای کشورهای فقیر تدوین نمودهاند .این دو نهاد برای ارائهی وام بـه کشـورهای
جهان سومی آنها را مجبور کردهاند که بازارهای خود را به روی رقابتهای جهانی بـاز کننـد و
هزینه های خدمات عمومی خود را کاهش دهند .این سیاستها بـا تاکیـد بـر اصـزتات بـازار و
کــاهش نقــش دولــت اجــرا مــیشــد .در ایــن رویکــردNGOs ،هــا عــواملی انعطــافپ ـ یر از
دموکراتیزهشدن و خصوصیسازی دیده شدهانـد کـه مـیتواننـد خـدمات باصـرفهی اقتصـادی-
اجتماعی را به گروههای هدف ارائه دهند.در رویکرد توسعهی جایگزین ،دیـدگاههـای توسـعهی
مردمی -محلی ،برابری جنسیتی ،توانمندسازی و مشـارکت پـایین بـه بـاال کلیـد اصـلی فراینـد
توسعه ی پایدار و برابر است .در رویکرد توسعهی جـایگزین ،توسـعهی مـردم-محـور مبنـا قـرار
میگیرد .در واقع رویکرد پُستمدرنیسم در این قالب قرار میگیـرد ،بـه طـوری کـه در دیـدگاه
پُستمدرنها وزن اصلی به ایدههایی میدهند که راهتـلهـای کلـی و پاسـخهـای آمـاده بـرای
مسائل انسانی از پیش وجـود نـدارد و راهبردهـا بـه جـای پاسـخهـای آمـاده اصـل مـیباشـند
راهبردهایی که متکی بر دانش بـومی ،راهتـلهـای مـردم محلـی بـر اسـاس نیازهـا ،امکانـات،
توانمندیها آنهاست .تووری توانمندسازی به عنوان یکی از شاخههای توسعهی جایگزین تزش
کرد نظریه را با عمل پیوند دهد ،و رویکرد نوسازی رخنه به پایین را به چالش کشید و نیـز بـه
طور موثری در ارتباط بین قدرت و نابرابری مشارکت نمود .نقـش NGOsهـا در ایـن رویکـرد
بسیار مهم تلقی شده به طوری کهNGOsها کنشگران مهم شرایط نزدیکی بـه مردمـان فقیـر
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میباشندNGOs .ها در این رویکرد توانائی پیوند اعمال محلی به فراینـدهای ملـی و تغییـرات
ساختاری را دارند (همان).
در رویکرد مابعد توسعه نیز این طور فرض شده است که اندیشهی توسعه خودش یک تحمیل
غیرآرزومند غربی به بقیه ی جهان بوده است و باید کنار گ اشـته شـود .در ایـن رویکـرد بحـ
اصلی این است که توسعه مسائل فقر و نابرابری جهانی نبوده است ،اما این گفتمان کنترلشـده
و بشدت محدودکننده است که کشورهای ثروتمندتر با استفاده از ایدهی توسعه ،قدرت خـود را
بر کشورهای فقیرتر اعمال مینماید .این دیدگاه براساس گفتمان قـدرت فوکـو قـرار دارد ،ایـن
رویکرد نشان میدهد که توانمندسازی صـورت گرفتـه توسـط متخصصـان بیرونـی (کشـورهای
ثروتمند) به جای رهایی این مردمان میتواند همانند وسیلهای جهت ایجاد نظم بر مردمان فقیر
و پنهان کردن روابط قدرت ساختاری باشد و مشکزت سیاسی را به سـوواالت و مباتـ فنـی-
مدیریتی تقلیل دهد .در این رویکرد NGOsها عامل مدرنیزاسیون هسـتند و تخریـبکننـدهی
اقتصاد و فرهنگ محلی؛ تنها جنبشهـای اجتمـاعی محلـی متشـکل از مکـانهـای مفیـدی از
مقاومت برای این فرایندها هستندNGOs .ها به م ابه اسب تخریبگری هستند که ارزشهـای
سرمایه داری غربی و هنجارهای معامله ی متقابل متفاوت را به اجتماعات سنتی انتقال میدهند،
تتی زمانی که این سازمانها ادعای دفاع از فرهنگ بومی را دارند(همان).
به تبع مطرح شدن نقش و اهمیت مشارکت مردم در توسعه ،سازمانهای غیردولتی به عنـوان
یکی از ستونهای مشارکتی جامعهی مدنی مطرح شدهاند .سـازمانهـای غیردولتـی در فوـایی
خارج از تاکمیت تشکیل شده و عدم وابستگی این سازمانها به دولت و تکومتها باع شـده
است که بتوانند واسطهای مهمی بین تاکمیت و مردم باشند از یک طرف میتوانند تقاضاهـا و
نیازهای مردم را به تاکمیت انتقال دهند و ظرفیت همکـاری مردمـی را در راسـتای توسـعهی
کشور بسیج نمایند ،از سوی دیگر می توانند نقش مهمی در توزیع منابع دولتی و خدمترسـانی
و نظارت بر کارکردهای دولتی داشته باشند .این سازمانها با دغدغـهی تـل مسـائل اجتمـاعی
بوجود میآیند و عمدهی فعالیت آنها براساس عووگیری و کارهای داوطلبانه است ،در کنار آن
اقدامات چنین سازمانهایی شفاف و علنی است .سازمانهـای غیردولتـی بـا گسـترهی فعالیـت
محلی ،ملی و بینالمللی با رسالت خود بر اطزعرسانی و آگاهیسازی عمـومی ،جلـب مشـارکت
مردمی ،بسج منابع مادی مردمی ،گسترش نظارت عمـومی و توانمندسـازی محلـی بـا افـزایش
بهرهوری در استفاده از منابع قرار میدهند .عمدتا نقش سـازمانهـای غیردولتـی تسـهیلگـری
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است و در کنار این نقش اجرای برخی از پروژهها و شـراکت بـا بخـش دولتـی یـا خصوصـی در
راستای اجرای پروژههای اجتماعی را نیز برعهده دارند .اگر از دیدگاه دورکیمی به این سازمانها
نگاه کنیم باید این سازمانها را واسط بین مردم و دولت نامید که میتوانند هنجارهای اخزقـی،
ارزشی را به مردم منتقل کنند و نظم اجتماعی مبتنی بـر اخـزق بـر جامعـه را تـاکم نماینـد.
گسترش تفکر و سیاستهای نوولیبرالیستی که بر خصوصیسازی اقتصـادی و اجتمـاعی تاکیـد
داشته ،عمز چندان به مسوولیتهای اجتماعی بخش خصوصی در قبال محیطزیسـت ،جوامـع
محلی توجه ندارد میتـوان سـازمانهـای غیردولتـی را بـیش از پـیش در ارائـهی خـدمات بـه
گروههای نیازمند و یکی از ابزارهای مردم برای جلوگیری از تشدید سیاستهای خصوصیسازی
افسارگسیخته ی نوولیبرالی بحساب آورد؛ بر همین مبنا مشـارکت سـازمانهـای غیرانتفـاعی بـا
مدیریت شهری و به ویژه شهرداری میتواند آثار م بت زیادی به همـراه داشـته باشـد .طبیعـی
است در کشورهای جهان سوم چنین سازمانهایی با مشـکزت عدیـدهای از ثبـت تـا فعالیـت و
عووگیری و تهیه ی منابع برخوردارند؛ لیکن رویکرد توسعهی جایگزین که دیدگاههای توسعهی
مردمی-محلی ،برابری جنسیتی و توانمندسازی و مشارکت از پایین به باال را مـورد تاکیـد قـرار
داده است بهترین زمینه برای همکاری سازمانهای غیردولتی با شهرداری است؛ چه این رویکرد
بر مبنای نیازها و داراییهای محلی اقـدام عملـی سـازمانهـای غیردولتـی و شـهرداری را یـک
زمینه ی تعاملی خواستار اسـت و راهتـل هـای مردمـی را مبتنـی بـر دانـش بـومی ،امکانـات و
توانمندیهای آنها میدانند و سازمانهای غیردولتی را به عنوان کنشگرانی تصور میکنـد کـه
شرایط نزدیکی به مردمان فقیر دارد؛ همین نزدیکی به شرایط و مردم محلـی نخسـتین گـام در
جهت شناخت صحیح مشکزت و استفاده از راهکارهای تعاملی است.
روش تحقیق
در این مطالعه از روش هـای کمـی(پیمـایش) و کیفـی اسـتفاده شـد .در روش کیفـی ،روش
میدانی(مصاتبه عمیق) و اسنادی استفاده خواهد شد .اصوال یکی از تفاوت های بنیادین علـوم
طبیعی و علوم انسانی ،موضوعات مورد مطالعه آنهاست ،ایـن تفـاوت بنیـادین سـبب مـی شـود
اندیشمندان و محققان علوم انسانی برای مطالعه و شناخت پدیده هـای اجتمـاعی و انسـانی ،در
جستجوی روش های مطالعه مناسب و متناسب باشند .بویژه این امر زمانی کـه اطزعـات کمـی
در مورد پدیده مورد نظر وجود دارد ضرورت تام می یابد .روش های کمی تـا تـد بسـیاری بـه
شیوه علوم طبیعی(اثباتی) عمل می نماید و سعی در آزمون تووری در مـتن را داردکـه در ایـن

15

فصلنامة پژوهش اجتماعی ،سال دوازدهم  ،شماره چهل و ششم ،بهار 5933

تحقیق از روش کمی استفاده خواهد شد و به آزمون تووری خواهیم پرداخت .همچنین در روش
های کیفی بیشتر به دنبال کشف مسأله و در نهایت رسیدن به تووری هستیم .روش های کیفی
جزئیات دقیقی درباره پدیده هایی که به سختی با روش های کمی بررسی می شوند ،بـه دسـت
می دهد(ازکیا و ایمانی .)9 :5913 ،بر این اساس با توجه به پدیده ای کـه در ایـن مطالعـه مـی
خواهیم آن را بررسی کنیم یک پدیده اجتماعی،سیاسی و انسانی است و اطزعات کمی در مورد
موضوع در متن و در واقع از طبیعت مسأله مورد نظر داریم ،و این امر ما را مجاب می کند تا بـا
روش کیفی و تکنیک های آن به جمع آوری داده ها و اطزعات و تدوین و تحلیل آن ها دسـت
بزنیم.
در روش کمی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته آمار توصیفی نهادهای مدنی در تهران را
مشخص می کنیم و همچنین به وسیله آمار استنباطی نوع رابطه و همبستگی نهادهـای مـدنی
با دموکراسی محلی را مشخص و معین می کنیم.
جامعه آماری شامل کلیه اعوای نهادهای مدنی شهر تهران اعم از زن و مرد می باشد .کـه در
روش کمی و کیفی از شیوه نمونه گیری غیر اتتمالی (قواوتی و هدفمند) استفاده می شود.
یافتهها
بین نهادهای مدنی و مشارکت اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد.
آزمون پیرسون
همبستگی پیرسون
 Sigسطح معنیداری
جمع کل

نهادهای مدنی

مشارکت اجتماعی

5
5
065

5/553
5/555
065

با توجه به اینکه متغیر وابسته (مشارکت اجتماعی) و متغیر مستقل (نهادهای مـدنی ) هـر دو
فاصلهای ـ فاصلهای است از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است این آزمون در فاصـله
اطمینان  %33سنجش شده است .سطح معنیداری برابر  Sig = 5/555است کـه نشـاندهنـده
رابطه معنیداری بین نهادهای مدنی و مشارکت اجتماعی میباشد و همچنین میزان همبستگی
پیرسون برابر  5/553است که نشاندهنده شدت رابطه ضعیف و مستقیم بـین متغیرهاسـت .در
نتیجه با توجه به اطزعات جدول فرضیه  H5ابطال و فرضیه  H5تایید میشود.
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به عبارتی نتایج آزمون نشان می دهد مشارکت اجتماعی از نهادهای مدنی متـاثر اسـت و بـا
توجه به اطزعات جدول هرچقدر میزان و میانگین مشارکت نهادهای مدنی بیشتر شود ،میـزان
و میانگین مشارکت اجتماعی بیشتر خواهد شد.
آزمون رگرسیون
مدل

R

5

5/125

ضررریت تعیررین

Error

ضریت تعیین تعدیل شده

رگرسیون

رگرسیون

5/953

5/953

5/3535

با توجه به اطزعات جدول ضریب تعیین رگرسیون برابر  R0 = 5/953میباشد یعنی میتوان
با میزان  5/953به پیش بینـی و همچنـین تبیـین متغیـر وابسـته توسـط متغیرهـای مسـتقل
پرداخت .به عبارتی  15درصد از تبیـین(تـأثیر متغیرهـای مسـتقل بـر متغیـر وابسـته) توسـط
متغیرهای این پژوهش صورت گرفته و مابقی آن توسط متغیرهای و عوامل دیگر است.
جدول آنوا
مدل
رگرسیون
جمع

Sum

of
Squares
06/522
5911/595

df
6
069

Mean
Square
6/199

F

Sig.

/902

5/596

5

با توجه به جدول  ANOVAمیزان  fبرابر است با  f = 5/902و با توجه به سطح معنیداری
 Sig = 5/596نشان دهنده رابطه معنیداری متغیرهاست.
Model

مشارکت محله ای
مشارکت م هبی
مشـــارکت در انجمـــن هـــای
محیط زیست
مشارکت در انجمن تمایـت از
زنان

Unstandardized
Coefficients

B
-5/231
5/353
5/059
-5/531
5/555

Std. Error
5/519
5/509
5/501
5/519
5/551

Standard
ized
Coefficient
s
Beta
-5/259
5/196
5/509
5-/592
5/591

t

-5/031
5/516
5/102
-5/365
5/101

Sig.

5/555
5/555
5/523
5/510
5/531
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مشـــــارکت در نهادهـــــای
مشارکتی

با توجه به اطزعات جدول متغیرهای مشارکت فرهنگی ،مشارکت اجتماعی رابطه معنی داری
دارند و مشارکت در تصمیم گیری  ،مشارکت مدیریتی و مشارکت مشاوره ای رابطه معنی داری
نداشتند.
نتیجه گیری
با توجه به اهمیت مشارکت اجتمـاعی نهادهـای مـدنی بـه عنـوان موضـوع اصـلی ،مـیتـوان
گفت"مشارکت اجتماعی ،مشارکت افراد در گروههای خارج از خانواده و عرصه سیاسی و محیط
کار(اتزاب سیاسی ،اتحادیهها و گروههای فشـار) اسـت" ) .(Helly,0555:0اشـکال اجتمـاعی
(داوطلبانه را میتوان به دو صورت زیر مورد مطالعه قرار داد:
الف -نهادی (رسمی) که در برگیرندهی عوویت در سازمانها ،انجمنها و کلـو هـا (باشـگاه-
ها)با فعالیت برنامهریزی شده در یک زمان و مکان مشـخص اسـت .در ایـن میـان مشـارکت در
ســازمانهــای مــردم نهــاد از ویژگــی خاصــی برخــوردار مــیباشــد .در تجربیــات جهــانی بــرای
نمونه ( USAIDآژانس توسعه بین المللی در آمریکا) برمبنای تجزیـه و تحلیـلهـای گسـترده
انتظار دارد که با قدرت دادن به سازمانهای مردم نهاد و تمایت از آن ،نتـایج يیـل را اکتسـاب
نماید:
 -5هنگامی که سطح باالیی از روابط متقابل میان سازمانهای مردم نهاد ،دولت و شرکتهای
کوچک وجود داشته باشد ،مناسبترین جّو برای کاهش فقـر و اقـدامی کارآمـد در قبـال دیگـر
اولویتهای اجتماعی بوجود میآید ،هر چند که جدا کردن علت و معلول در این فرآینـد بسـیار
دشوار است.
 -0مطالعات انجام شده در مورد برنامههای تمرکززدایی در بسـیاری از کشـورها اثبـات کـرده
است که توور فعال سازمانهای مردم نهاد عاملی کلیـدی در تأثیرگـ اری بـر میـزان منـافعی
است که در اختیار شهروندان فقیر قرار میگیرد.
 -9تجربه بانک جهانی که بر گرفته از ارزیابی پروژههای مالی  01بانک در کشورهای مختلـف
میباشد ،اثبات کننده رابطهای قوی میان موفقیت پروژه و مشارکت سازمانهای معمولی است.
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 -6سازمانهای مردم نهاد دارای تواناییهای فنی و سوابق درخشان ،میتوانند روشهای مفید
و نتایج پروژهها را فراهم سازند(سهراب زاده .)03: 5913،بعزوه نهادهای رسمی به عنـوان ابـزار
اعمال و تداوم مشارکت شهروندان کارکردهای به شرح يیل دارند:
اطزع رسانی در مورد مسائل اجتماعی
مشارکت شهروندان در نظارت بر تصمیمگیریهای شهرداری و شوراها
ایجاد افزایش شفافیت در روابط میان تشکزت محلی
افزایش مشارکت گروههای تاشیهای
تشویق و ترغیب شهروندان به تل مسائل شهر با مکانیسم سازمانهای محلهای و...
افزایش اعتبار و اعتماد اجتماعی به شهروندان(کزترباک.)92 :5933،
ب -مشارکت غیررسمی ،که خود در برگیرندهی دو نوع است
ب -5-درگیری اتفاقی 5شامل مشـارکت در فعالیـتهـای گروهـی بـا فواصـل نـامنظم ،م ـل
همکاری با خیریههایی که در جهت کمک به محرومین و افراد خاص تشکیل میشود و
ب -0-مشارکت پایدار 0که شامل مشارکت قاعدهمند و فعالیت در گـروههـایی اسـت کـه بـه
صورت موسسه و سازمان نیستند ولی نسبتا دائمی و همیشگیاند").(Helly, 0555:9-6
در بررسی تاریخچهی مشارکت اجتماعی در دو بعد رسـمی و غیررسـمی مـیتـوان گفـت در
ایران مشارکت غیررسمی از دیر باز وجود داشته است و با وجـود دگرگـونیهـا و تحـوالتی کـه
جامعه طی صد سال اخیر به خود دیده است ،هنوز هم بـا قـدرت در بسـیاری از شـهرهای ایـن
کشور تیات دارد .عزاداریهای م هبی برگزار شده در ماهها و ایام خاص و ساختن مسـجد کـه
با مشارکت مردمی انجام میگیرد نمونهای از این مشارکتهاسـت و در زمینـههـای مربـوط بـه
گ ران زندگی عادی و تامین خدمات ،وضعیت جغرافیایی ،ساختار اقتصادی و اجتمـاعی جامعـه
سبب پیدایش فعالیتهای شده که بر محور مشارکت مردم شکل گرفته است .کمکهای متقابل
مردم در عروسیها ،جشنها ،عزاداریها و آبیاری نمونهای از این مشارکتها در گردش امـور بـه
شمار میروند (علوی تبار5933،؛ پیران5936،؛ رضایی5939،؛ محسنی تبریزی.)5923،
یافتههای این تحقیق نشان میدهد ،میزان مشارکت رسمی در شهر تهران نسبتاً پـایین مـی-
باشد .این یافتهها با نتایج پژوهش منوچهر محسنی با عنـوان «بررسـی آگـاهیهـا ،نگـرشهـا و
رفتارهای اجتماعی فرهنگی در ایران» همخوانی دارد .بر مبنای این پژهش میـزان مشـارکت در
Ad hoc
stable- regular participation
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انجمنها (علمی ،فرهنگی ،خیریه و  )...در میان پاسخگویان بسیار ضعیف اسـت .کـه فقـط 1/1
درصد با آن مشارکت داشتهاند .امـا در سـایر شـهرها ایـن میـزان برابـر بـا  55/9درصـد اسـت.
مشارکت در تهران را ،به جز در انجمنهای ورزشی ،نسبت به سایر شهرها پایین برآورد میکند.
بعزوه موسوی میزان مشارکت شهروندان را (بـا مشـارکت در نهادهـا ،خریـد اوراق مشـارکت ،و
مشارکت در ایام م هبی) مورد ارزیابی قراد داده است .یافتهها تاکی از ایـن اسـت کـه تنهـا 3
درصد مردم در نهادها و مؤسسات عوویت دارند 13/5 .درصد اوراق قرضه را خریداری نکردهاند.
اک ریت ،یعنی  15/0درصد از پاسخگویان ،در نهادهای مدنی مشارکت ندارند.
"در اینجا یاد آور میشویم که علی االصول فرد به دو طریق با جامعه رابطـه برقـرار مـیکنـد.
یکی از طریق ایجاد ارتباط با سایر کنشگران در جامعه و دیگری از طریق عوویت در گروههـا"
(یزدان پناه .)502: 912 ،هرچند که با گسترده شدن روابط اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی شـهر
تهران بهتر است که مشارکت شهروندان در قالب رسمی بـا سـازمانهـای مـردم نهـاد باشـد ،و
"تقریباً در تمام کشورهای توسعه یافته ،مشارکت در سازمانهای غیر دولتی(سازمانهای مـردم
نهاد) جایگاهی پر ارزش در نزد مردم دارند و ماهیت آن به گونهای اسـت کـه روز بـه روز نقـش
پررنگتری در تیات اجتماعی و در برنامـه ریـزی ایـن کشـورها بـه خـود اختصـاص مـیدهنـد
"(فکوهی ،)169 :5912 ،اما مسولهای اصلی این است که مشارکت شهروندان در هـر دو شـکل
رسمی و غیررسمی ،در شهر تهران از میزان کمی برخوردار است .البته همانگونه کـه یافتـههـا
نشان میدهد میزان مشارکت رسمی خیلی کمتر از مشارکت غیررسمی است.
در فرضیه بین نهادهای مدنی و مشـارکت اجتمـاعی رابطـه معنـی داری وجـود دارد .نتـایج
آزمون نشان می دهد مشارکت اجتماعی از نهادهای مدنی متاثر است و بـا توجـه بـه اطزعـات
جدول هرچقدر میزان و میـانگین مشـارکت نهادهـای مـدنی بیشـتر شـود ،میـزان و میـانگین
مشارکت اجتماعی بیشتر خواهد شد.
با توجه به اطزعات جـدول ضـریب تعیـین رگرسـیون برابـر  R0 = 5/953مـیباشـد یعنـی
میتوان با میزان  5/953به پیش بینی و همچنین تبیین متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل
پرداخت .به عبارتی  95درصد از تبیـین(تـأثیر متغیرهـای مسـتقل بـر متغیـر وابسـته) توسـط
متغیرهای این پژوهش صورت گرفته و مابقی آن توسط متغیرهای و عوامل دیگر است.
در نتیجه پایین بودن مشارکت در فعالیتهای اجتماعی هزینههای جبـران ناپـ یر اقتصـادی،
اجتماعی و سیاسی را میتواند بر دوش جامعه تحمیل کند .این هزینهها میتواند به پایین بودن
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کارایی خدمات ارائه شده نیز منجر شود .بنابراین در اینجـا سـطح قابـل قبـولی از مشـارکت در
فعالیتهای اجتماعی قابل توجه است .ل ا با توجه به پایین بودن مشـارکت اجتمـاعی نهادهـای
مدنی در تهران در شکل گیری دموکراسی محلی با مشکزت عدیده ای جامعه مواجه می شود و
یکی از پیامدهای عدم مشارکت شهروندان در نهادهای مدنی بروز اختزل در سیستم می باشد.
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Abstract
This research titled "Sociological Explanation of the Role of Civil
Institutions in Social Participation in Tehran in 1 31
"And by survey method using a questionnaire tool. Nowadays, due
to the wide and complexity of urban issues as well as the acquisition
of various experiences in terms of realization of urban projects and
programs, attracting popular contributions in order to achieve the
desired goals of local communities, On the one hand, experience has
shown that the realization of participation in its true sense requires
institutionalization and sustainability of participation, which is
symmetrical with the formation of the spectrum of associations and
institutions of society, in other words, the expansion and Deepening
of popular participation requires organizing, institutionalizing and
creating appropriate structural conditions. Social participation
Key words: civil institutions, social

