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 چکیده

هدددا از پددژوهض حاسددر، سددابت و اعت اريددا ی 

اجتمداعی  دودا از  پرسشنامه تمايل  ه مشدارکت

جا کده ايدن پرسشدنامه توسدو پژوهشدگران آن

حلی طراحی و اعت اريدا ی نشدده  دود،  ومی و م

طراحی چنین پرسشنامه ای از اهمیدت  زدزايی 

 ربوردار اسدتا  ده ايدن ترتیدا،  دا اسدتفاده از 

نفدر از شدهروندان  303پژوهض پیمايشی تعداد 

تهرانددی  ددا اسددتفاده از روش نموندده گیددری در 

دسترس انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند تا  ا 

آزمون مدورد نردر را تزدت و تکیه  ر آن  توان، 

 8گويه طراحی شدده و  23اعت اريا ی کردا ا تدا 

نفر از متخصصان حوزه علوم اجتماعی  ا تکیه  ر 

روايی محتوايی م تنی  در پاندل متخصصدان  ده 

ارزيددا ی و اصددالی گويدده هددا و همینددین روايددی 

سنجی پرسشنامه پردابتنددا پرسشدنامه مدورد 

Abstract 

The purpose of the present study 

was to validate and construct a 

willingness to social participate 

questionnaire. Since this 

questionnaire was not designed 

and validated by local and 

national researchers, the design of 

such a questionnaire is of great 

importance. Thus, using survey 

survey, 303 citizens of Tehrani 

were selected by random 

sampling method and studied in 

order to test and validate the test. 

Initially, 23 items were designed 

and 8 experts in the field of social 

sciences evaluated the content 

based on the panel of experts to 

evaluate and modify the items as 

well as the validity of the 

questionnaire. The questionnaire 
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 مقدمه 

زندگی امروز همواره  ا تغییرات روزافزون رو  ه رو  وده و هر روزه شاهد تغییرات شگرفی در 

(ا در چنین تغییرات شتا انی يکی از مهمترين 2019، 1دنیای اطرافمان هزتیم )فنگ و ژانگ

 که (ا  ه طوری2016، 2های  شر، ث ات و پايداری در روا و اجتماعی است )يانگ و اوتدغدغه

نگرانی هايی که امروزه  ا حاکم شدن دنیای مجازی مطری شده است  یشتر م تنی  ر کمرنگ شدن 

(ا اين در حالی است که  ربی از 2019روا و اجتماعی در جامعه می  اشد )فنگ و ژانگ، 

کند، گرايض او  ه انديشمندان اجتماعی  ر اين  اورند که آنیه انزان را از ساير موجودات جدا می

ل، توسعه و  هتر شدن استا  ه طوريکه انزان هموراه در طول تاريخ تالش داشته است تا کما

زندگی مرفه تر، مناسا تر و کارآمدتر داشته  اشدا  ه تجر ه  ه او نیز ثا ت شده است که  رای 

 حصول  ه چنین بواسته هايی، از روی ابتیار و يا اج ار  ايد اجتماعی زندگی کندا در واقع، علیرغم

تمام توانايی هايی که انزان می تواند داشته  اشد اما در عین حال، موجودی  زیار سعیف نیز می 

تواند  ه زندگی بويض ادامه داده و  ا مخاطرات مختلفی دست و  اشدا  ه طوريکه  ه تنهايی نمی

و ادامه زندگی پنجه نرم کندا لذا انزان ها  ه مرور زمان دريافته اند که  رای مقا له  ا اين بطرات 

(ا  ه هر حال، پايداری، 1384 ند،  ايد  ه صورت گروهی، مشترک و اجتماعی زندگی کنند )عالقه

                                                           

1 Fang & Zhang 

2 Yang & Ott 

يی قا دل ق دولی نرر هم از روايدی و هدم از پايدا

 ربوردار  ودا سپس  ا استفاده از تحلیل عداملی 

اکتشافی، اعت اريا ی دقیقتری  ر روی پرسشنامه 

انجام شدا يافته های اين تحلیدل نشدان داد کده 

ی را مدی تدوان در دو اجتماعتمايل  ه مشارکت 

ی ناشدی از جدو اجتمداع  عد تمايل  ه مشدارکت

ی ناشدی از اجتماع سازمانی و تمايل  ه مشارکت

  رانگیختگی فردی مورد  ررسی قرار داد

يا ی، مشارکت اجتماعی، اعت ار کلیدي: هايواژه

 روايا ی، تحلیل عاملی

 

 

had both validity and reliability. 

Then, by using exploratory factor 

analysis, more accurate validation 

was done on the questionnaire. 

The findings of this analysis 

showed that the willingness to 

social participate can be examined 

in two dimensions: the tendency 

to social participate due to 

organizational climate and the 

tendency to social participate due 

to personal arousalا 
Keywords:      social participation, 

credentialing, validation, factor 

analysis 
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ث ات و تداوم زندگی  شری در گرو مشارکت و همکاری آن ها  ه منرور دستیا ی  ه زندگی مرفه تر 

 اورند که جامعه تنها  زیاری از جامعه شناسان نیز  ر اين و مطلوب تر استا اين در حالی است که 

(ا مشارکت اجتماعی يک نوع 1379از طريق مشارکت و کنض متقا ل صورت می گیرد )شارون، 

درگیر شدن در فعالیت هايی مانند کارهای سريعی که  ايد در زمان محدودی  ه انجام  رسند، 

شايان ذکر (ا 1820، 1کارهای داوطل انه، کمک متقا ل  ه هم نوعان و غیره می شود )ژو،  ای و فنگ

است که  دون در نرر گرفتن ماهیت مشارکت اجتماعی و  عد اجتماعی انزان، درک ناقصی از او و 

( 2017) 2حزن، هويی، وو و ژانگتوانايی های او می توانیم داشته  اشیما اين در حالی است که 

اند و ناديده گرفتن نشان داده اند که مشارکت و کنض متقا ل  خشی از وجود انزان را تشکیل داده 

( 2014و همکاران ) 3اين مزاله می تواند ت عاتی گزترده ای را در رداشته  اشدا از ديگر سو، فت

نشان داده اند که وجود اعتماد و مشارکت اجتماعی می تواند سرمايه اجتماعی شگفت انگیزی در 

های مختلف تحلیل و  ( اين مزاله را در سازمان ها و شرکت2014) 4دوران  زرگزالی  اشدا وو

 ررسی کرده است و  ه اين نتیجه دست يافته است که وجود مشارکت در سازمان ها و شرکت های 

 مختلف می تواند زمینه های مزتحکمی  رای دوام و  قای آن سازمان ايجاد کندا 

ش امروزه، کشورهای پیشرفته دنیا متوجه شده اند که  رای دستیا ی  ه توسعه پايدار  ايد تال

کنند تا نهادهای مدنی و اجتماعی بود را توسعه داده و زمینه هايی نیز  رای توسعه مشارکت 

؛ 1388لطفی، عدالتخواه، میرزايی و وزيرپور، اجتماعی مردم در عرصه های مختلف فراهم کنند )

(ا از اينرو، فراکزیون ها، نهادها و حزب های مردمی 1388زياری، زندوی، آقاجانی و مقدم، 

وناگونی ايجاد شده و  ه صورت فعاالنه ای در عرصه های سیاسی، اقتصادی، محیو زيزت، گ

ای نیز  ه دست کنندهپردازند و دست آوردهای بیرهاجتماعی، فرهنگی و آموزشی  ه فعالیت می

اند که مشارکت اجتماعی  اعث -اندا عالوه  ر دستاوردهای اجتماعی آن، پژوهض ها نشان دادهآورده

د سالمت روانی، کاهض استرس های زندگی و رسايت از زندگی  یشتر می شود )ژو،  ای و  ه و

(ا  ا اين وجود، اين توسعه سابتارهای اجتماعی  رای مشارکت مردمی در ايران صورت 2018فنگ، 

نگرفته است و پژوهض های گوناگونی حاکی از آنند که روحیه  ه شدت فردگرايی در میان ايرانیان 

 فراستخواهته است که راه هرگونه مشارکت اجتماعی را از آن ها گرفته استا  رای مثال، شکل گرف

                                                           

1 Guo, Q., Bai, X., & Feng 

2 Hasan, I., Hoi, C. K., Wu, Q., & Zhang 

3 Fett 

4 Wu 
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 ه زمینه کاوی ويژگی های فرهنگی و اجتماعی جامعه « ما ايرانیان»در کتا ی  ا عنوان  (1394)

 ايرانی می پردازد و اتفاقًا  خض مهمی از استدالل های او م تنی  ر شواهد تجر ی  ه دست آمده از 

ايض می  اشدا در پیمايشی که او در اره ويژگی بلق و بويی ايرانیان انجام می دهد، هپژوهض

لیزتی از ويژگی هايی را  ه دست می آورد که  ه ترتیا اولويت آن ها را دسته  ندی کرده استا 

ترين و  ا اولويت ترين ويژگی جمعی ايرانیان آن است که نه تنها تمايلی  ه انجام کار جمعی و مهم

(ا در 1394ی ندارند  لکه در کارهای تیمی نیز  زیار سعیف عمل می کنند )فراستخواه، تیم

( ويژگی فرهنگی ايرانیان را يک نوع شخص گرايی می داند که 1391پژوهشی تاريخی، کاتوزيان )

چندان حاسر  ه مشارکت اجتماعی و تقزیم قدرت در فعالیت های جمعی نیزتندا در همین راستا، 

ترين ويژگی جامعه ايرانی را در بودمداری آن ها دانزته است ( يکی از مهم1393) قاسی مرادی

که  ه موجا آن چندان در فعالیت های اجتماعی مشارکت فعال و اثر خض ندارندا اين وسعیت در 

ترين ره آوردهای توسعه پايدار، مشارکت گونه که پیشتر نیز  یان شد يکی از مهمحالی که همان

توان اند که توسعه پايدار را می( نشان داده2010) 1پائولو و گاالقرجیاگر، دیشدا دیاجتماعی می  ا

گیری نمود و هم در عرصه های برد و فردیا در های اجتماعی و کالن  ررسی و پیهم در عرصه

ترين مزاله، شنابت و يادگیری است  ه وسیله ارت اطات اجتماعی و مشارکت عرصه فردی که مهم

سابته می شودا اما نکته امیدوار کننده آن است که اگرچه هنجارها و ارزش های اجتماعی 

اما پژوهض ها نشان  ا(2016اجتماعی تاثیر معنی داری  ر مشارکت اجتماعی دارند )يانگ و اوت، 

 ا اتخاذ سیاست هايی، مشارکت اجتماعی کارکنان را ارتقا داده اند که در  افت سازمانی، می توان 

(ا توجه  ه ارتقای مشارکت اجتماعی از آن رو  ا اهمیت است که 2018، 2، سولی و لیداد )الو

مطالعات گوناگونی نشان داده است که مشارکت اجتماعی تا حد زيادی تعیین کننده بالقیت و 

 (ا2017کارآيی سازمان است )سوز یلر، 

 ارکت اجتماعی  ا نگاهی  ه تعاريف مطری شده از مش در م انی نرری مشاکرت اجتماعی،

می توان چنین اذغان داشت که ديدگاه های متفاوتی در اره مشارکت اجتماعی وجود دارد که هر 

کدام از اين ديدگاه ها، تعاريف باص بود از اين مفهوم را ارائه کرده اندا  نا راين، شايد رسیدن  ه 

توان ا عاد و اجزايی از يک اجماع نرر در اره مفهوم مشارکت اجتماعی امکان پذير ن اشد اما می 

                                                           

1 De Jaegher, Di Paolo & Gallagher 

2 Lau, Scully & Lee 
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مشارکت اجتماعی مطری کرد که در اغلا، تعاريف مطرحیت پیدا کرده استا ذياًل هر کدام از اين 

 ا عاد و اجزاء  ررسی و تحلیل می شوندا 

 معنای در مرت ه نخزت و شايد پیض از هر چیز ديگر، مشارکت  ه. درگیري ذهنی و عاطفی: 1

 ود شخصهای  دنی محدود نمی شودا در مشارکت بها  ه کوشضدرگیری ذهنی و عاطفی  وده، تن

 زتا اينیر نینیز درگیر و تنها مهارت و توانايی های وی و يا امکانات فراهم شده توسو او درگ

ه درگیر است و ننیا انزانی که مشارکت می کند بودشنابتی است نه جزمادرگیری روان

، ده استهای کال دی مشارکت داده شی در حرکتدرگیرا اگر بود احزاس کند  ه صورت واقعکار

  ه بود درگیری دست نمی يا دا 

کارات ا، ا تشخص در مشارکت اين فرصت را می يا د که از قا لیت ه. انگیزش براي یاري دادن: 2

وافقت مت  ا و آفرينندگی بود  رای دستیا ی  ه هدفهای گروهی استفاده نمايد از اين رو مشارک

 رويض  ه پیضچه را کافقت، موافقت کننده ياری ويژه ای نمی کند،  لکه تنها آنفرق دارد در مو

که  ی کندممی گذارند، تصويا می کندا در واقع در موافقت، نقض اصلی را تصمیم گیرنده  ازی 

یض چیزی   شارکتممی کوشد تا  ا استفاده از توانايی های بويض، جمع را  ه موافقت وا داردا امّا 

ستد  افقت از يک جمع  رای تصمیم از پیض گرفته شده استا مشارکت يک داد واز گرفتن مو

ر واقع د تا دراجتماعی دو سويه میان مردم است و نه روش ق والندن انديشه های مزئوالن  اال دس

 دا ر سازمشارکت نقض اصلی  ا مشارکت کننده است که می کوشد تا توانايی های بويض را آشکا

مشارکت اشخاص را  ر می انگیزد تا در کوشض های گروه بود مزئولیت  . پذیرش مسئولیت:3

 پذيرندا در واقع مشارکت هنگامی تحقق می يا د که  ی تفاوتی و  ی مزئولیتی جای بود را  ه 

 (ا2007، 1احزاس وا زتگی، هم سرنوشتی و مزئولیت  دهد )هاج و گرو

اگون مشارکت از ديدگاه های گون ه هر حال، پژوهض های گوناگونی  ه  ررسی تمايل  ه 

 پردابته اند که ذيالً مروری بالصه  ر اين پژوهض ها انجام می شودا

 ررسی میزان و علل مشارکت اجتماعی  بود م نی  ر ( در پژوهض1387ی زاده )وی و موالحز ا

نشان داد که اگرچه میزان مشارکت اجتماعی جوانان اين شهر در سطح پايینی جوانان شهر اهواز 

قرار دارد اما زمینه هايی  رای ارتقای مشارکت اجتماعی وجود داردا صداقتی فرد و سخامهر 

يافته در و ه رسی تاثیر نا را ری  ر میزان مشارکت اجتماعی زنان پردابت( در پژوهشی  ه  ر1392)

                                                           

1 Hodge & Greve 
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اين پژوهض نشان داد که سطح نا را ری جنزیتی درک شده توسو اين دانشجويان در سطح  های

 االيی  ود و در  ین ا عاد مختلف نا را ری ها، نا را ری حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، 

( در 1390 یشترين احزاس نا را ری مر وط  ه نا را ری حقوقی  وده استا احمدوند و شريف زاده )

ی تالش کردند تا  ا استفاده از پژوهشی پیمايشی، تعیین کننده های مشارکت اجتماعی را پژوهش

ی زنان در سطح که میزان مشارکت اجتماع نان نشان دادآوهض ژپيافته های شناسايی کنندا 

متوسطی می  اشدا عالوه  ر آن، يافته ها نشان داد که متغیرهای سن،  عد بانوار، سرمايه 

ترين تعیین اجتماعی، سطح تحصیالت، سطح آگاهی و اطالعات و اشتغال در بارج از منزل از مهم

متی و کننده های مشارکت اجتماعی زنان روستايی  ودندا محمدی شاه الغی، ستاره فروزان، ه

ورد را معوامل مرت و  ا مشارکت اجتماعی در عرصه سالمت بود  ( در پژوهض1392کريملو )

حصیالت، ساعات فراغت در روز، سا قه و که سطح تنشان دادند در نتايج بود  ررسی قرار داده و 

مدت مشارکت در ساير فعالیت های اجتماعی  ا ارزيا ی کلی از عوامل مرت و  ا مشارکت را طه 

( در پژوهشی  ه فراتحلیل مطالعه های انجام شده 1390معنی داری داشتندا سفیری و تمیز )

العه چاپ شده انتخاب و  ه پژوهض و مط 44در اره مشارکت اجتماعی پردابتندا در مجموع، 

های اين فراتحلیل نشان داد استفاده از فراتحلیل کمَی، داده های اين مقاله ها تحلیل شدندا يافته

که از نرر محتوايی، اين مطالعات دچار مشکل روايی در نمونه گیری، ا زار گردآوری داده ها و 

است که عدم ذکر جزئیات روشی و آماری قا لیت اعتماد هزتندا عالوه  ر آن، يافته ها نشان داده 

در پژوهض و ن ود جايگاه م انی نرری و تجر ی و ذکر ارت اط  ین آن ها قا ل تامل استا يافته های 

اين پژوهض همینین نشان داده است که عامل اصلی مشارکت اجتماعی در سطح برد، رفع 

عه استا نوروزی و  ختیاری نیازهای مادی و در سطح کالن، سابتارهای ارزشی و هنجاری جام

که میزان مشارکت اجتماعی دادند نشان  ررسی مشارکت اجتماعی و عوامل موثر  ر آن  رد( 1388)

ين شهرستان در سطح پايینی است و عواملی مانند سن، جنزیت، ط قه اجتماعی، محل و سیاسی ا

سکونت، عام گرايی، آينده نگری، سابتار بانواده و ااا  ر آن تاثیر معنی داری داشته اندا يزدان پناه 

نشان داد که میزان مشارکت  مشارکت اجتماعی شهروندان تهرانی  ررسی موانع رد( 1386)

اجتماعی شهروندان تهرانی در عرصه های مختلف در سطح پايینی  وده استا يافته ها همینین 

میزان  ی قدرتی و  یگانگی و احزاس نا زامانی فردی  یشتر  اشد، حاکی از آن  ود که هرچه 



 
  13     ی پرسشنامه تمایل به مشارکت اجتماعیساخت و اعتباریاب 

 

( در پژوهشی  ه  ررسی تفاوت 2015) 1میزان مشارکت اجتماعی کمتر می شودا اويو، هوی و سوم

شرکت را در طی  85و عملکرد  پردابتههای موجود در سرمايه اجتماعی در کشورهای آسیايی 

که را طه مث ت و  ه و در نتايج بود نشان دادنددادمورد  ررسی قرار  2001-2012 سال های 

که هرچه سرمايه معنی داری  ین سرمايه اجتماعی و عملکرد شرکت ها وجود داشتا  ه طوری

 2کیم، کی لی و  ونهض ژوپنتايج اجتماعی  االتر  اشد، عملکرد شرکت ها نیز  االتر می  اشدا 

 ررسی تاثیر سرمايه اجتماعی  ر تمايل  ه پیوستن  ه ش که های اجتماعی توريزتی  رد( 2016)

حاکی از آن  ود که سرمايه اجتماعی تاثیر مث ت و معنی داری  ر تمايل  ه شرکت در ش که های 

( در 2017ويی، وو و ژانگ )حزن، هنتايج تحقیق  همینین اجتماعی توريزتی داشته استا 

حاکی از آن  ود که را طه مث ت و  ررسی ارت اط  ین سرمايه اجتماعی و موفقیت قراردادهای  انکی 

که هرچه ی داری  ین سرمايه اجتماعی و موفقیت قراردادهای  انکی وجود داردا  ه طوریمعن

 سرمايه اجتماعی آن کشور  االتر  اشد در قراردادهای  انکی موفقتر عمل می کندا 

،  ررسی ا زارهای موجود  رای سنجض مشارکت اجتماعی نیز نشدان داد کده در زمینده سدالمت

 رده( طراحی کد1395گويه، رشادت و همکاران ) 53ر سالمت را در پرسشنامه مشارکت اجتماعی د

اعی  ده ( نیز ا زاری  ا عنوان مشدارکت اجتمد1398کردند؛ در پژوهض افضلیان سالمی و همکاران )

سداس واندد  در ارود، ا زاری که  تکار گرفته شده است، اما يک ا زار ناقص در اين زمینه  ه شمار می

رار قدی ايرانی مفاهیم در هم تنیده مشارکت اجتمداعی را مدورد سدنجض هافرهنگ و  افت سازمان

شارکت مدهد، وجود نداردا از اين روز سرورت دارد تا يک پرسشنامه منزجم و معت ر  رای سنجض 

هددا از پدژوهض حاسدر، سدابت و طراحدی يدک   ندا رايناجتماعی در جامعه ايرانی تهیه شدودا 

 امشارکت اجتماعی  ودپرسشنامه  ه منرور سنجض تمايل  ه 

 

 روش 

ای  رای تمايل  ه مشارکت طراحدی پژوهض حاسر در تالش  ود تا پرسشنامه ای استاندارد شده

کندا طراحی اين ا زار از آن رو اهمیت دارد که تا  ه حال پرسشنامه ای  ومی در اين ارت اط طراحی 

 اندد کمدک شدايان تدوجهی  ده نشده است و  نا راين، سابت و اعت اريدا ی ايدن پرسشدنامه مدی تو

اندازه گیری اين متغیر کندا  دين ترتیا، از پژوهشی پیمايشی  رای  ررسدی ديددگاه هدا و نردرات 

شهروندان تهرانی استفاده شدا  ا اين اوصاا، جامعه پژوهض شامل تمدامی شدهروندان شدهر تهدران 

ز آن ها انتخاب و مورد مطالعه نفر ا 303 ودند که  ا استفاده از نمونه گیری در دسترس ساده تعداد 

                                                           

1 Ooi, Hooy & Som 

2 Kim, Lee & Bonn 
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قرار گرفتندا   ه منرور طراحی پرسشنامه تمايل  ه مشارکت اجتماعی، ا تدا اد یات نرری و تجر ی 

 ه منرور کزدا اطمیندان از انتخداب گويه طراحی شدا  32مر وطه  ه دقت مطالعه و  ررسی شد و 

پايدايی و تحلیدل عداملی اسدتفاده  (،1CVRگويه ها و آيتم های مناسا و مطلوب از روائی محتدوا )

 اشد

 

 یافته ها

نان بواسته آحوزه علوم اجتماعی سواالت داده شد و از  متخصصیننفر از   8 ه  در اين پژوهض

مفید  -ست، ب اآيتم سروری  -شد که دربصوص هر يک از سؤاالت پرسشنامه  ه سه طیف : الف

ير  ه روش ز CVRاسخ ها  ر اساس فرمول رورتی ندارد، پاسخ دهندا  پس -اما سروری نیزت و ج 

 محاس ه گرديد: 

  

                                   2تعداد متخصصین که گزينه سروری را انتخاب نموده اند منهای تعداد کل متخصصین تقزیم  ر 

 2تعداد کل متخصصین تقزیم  ر 

ر از ه  یشتؤاالت در پرسشنامکه امتیاز حاصله از تک تک سکه  دين ترتیا  ا توجه  ه اين 

یان  ی توان م نا راين  ،تر  ودکه از عدد جدول الوشه کوچک جامقدار جدول الوشه  ود و از آن

ين ا زار در ا (P < 05/0)داشت که وجود آيتم های مر وطه  ا سطح معناداری آماری قا ل ق ول 

 سروری و مهم  ودا 

 چگونگی تحلیل روایی پرسشنامه :1جدول

 کمترین ارزش مشاهدهفراوانی 

 ا99 5

 ا99 6

 ا99 7

 ا75 8

 ا78 9

 ا62 10

 ا59 11

 ا56 12

                                                           

1 . C ontent V alidity R atio  

CVR= 
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 کمترین ارزش مشاهدهفراوانی 

 ا54 13

 ا51 14

 ا49 15

 ا42 20

 ا37 25

 ا33 30

 ا31 35

 ا29 40

 

ت ،  ا دربواست از گروه متخصصان، مجددأ پرسشنامه جهCVRپس از تعیین  و محاس ه 

 رسه معیار زي ،استه شد که در مورد هر يک از سؤاالت  ه آنان داده شد و از آنان بو CVIمحاس ه 

سادگی و  -2تصاصی  ودن، مر وط يا اب - 1قزمتی اظهار نرر نمايند:  4را  ر اساس طیف لیکرتی 

شابص روايی محتوا  CVIا شفاا  ودنا سپس  ا استفاده از فرمول ي -4سوی و -3روان  ودن، و 

 محاس ه شد:

 

 داده اند 4و3 ه آيتم نمره نز ت تعداد ارزيا انی که 

 انتقزیم  ر تعداد کل ارزيا                                                

 

سا تشخیص داده  ود  نا راين  منا 75/0 ود که  االتر از 85/0سؤاالت   CVIجا که نمره از آن

سشنامه شتر پراز انجام اين مراحل، از تحلیل عاملی اکتشافی نیز  رای اعت اريا ی  ی پسشدندا 

 استفاده شدا 

ز اشده   ه منرور استخراج عوامل زير نايی پرسشنامه مشارکت اجتماعی، اطالعات گردآوری

گین، ( تحلیل شدا پیض از آن میانPCAگروه نمونه  ه کمک روش تحلیل مؤلفه های اصلی ) 

 ل قا 2 ا استاندارد، چولگی و کشیدگی گويه ها مورد ارزيا ی قرار گرفت که در جدولانحرا

 مالحره استا

CVI = 
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پرسشنامه  يها هیاز گو کیهر  یدگیو کش یانحراف استاندارد، چولگ ن،یانگیم :2 جدول

 یمشارکت اجتماع

 چولگی)کشیدگی( (SDمیانگین ) گویه چولگی)کشیدگی( (SDمیانگین ) گویه

1 39/3 (26/1) 44/0-(86/0-) 11 04/3 (21/1) 10/0-(89/0-) 

2 45/3 (24/1) 48/0-(73/0-) 12 22/3 (14/1) 22/0- (76/0-) 

3 26/3 (30/1) 32/0-(01/1-) 13 04/3 (19/1) 05/0-(90/0-) 

4 20/3 (28/1) 25/0-(03/1-) 14 07/3 (21/1) 15/0-(97/0-) 

5 51/3 (32/1) 54/0-(87/0-) 15 39/3 (20/1) 60/0- (62/0-) 

6 37/3 (23/1) 40/0-(85/0-) 16 58/3 (15/1) 74/0- (23/0-) 

7 38/3 (28/1) 39/0-(95/0-) 17 39/3 (10/1) 46/0- (52/0-) 

8 00/3 (20/1) 06/0-(92/0-) 18 42/3 (12/1) 51/0- (44/0) 

9 78/2 (32/1) 15/0 (15/1-) 19 03/3 (27/1) 04/0 (07/1) 

10 82/2 (27/1) 16/0 (99/0-) 20 16/3 (34/1) 23/0 (06/1-) 

و پايین ترين میانگین متعلق  5جدول فوق نشان می دهد که  االترين میانگین متعلق  ه گويه  

 نشان می دهدد کده شدابص هدای چدولگی و کشدیدگی همده  2استا همینین جدول  9 ه گويه 

در ها نرمدال اسدتا  ه هر يک از آن  وده و  نا راين توزيع داده های مر وط ±2گويه ها در محدوده 

، تحلیل عاملی اکتشافی  دا پرسشنامه مشارکت اجتماعیادامه  رای تعیین  هترين  رازش نمره های 

 -میدر -شدابص کايزدرانجام شدا نتايج نشدان داد کده  (PCAاستفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی)

p،  21/2205 ( =303=N )>001/0و شدابص کرويدت  ارتلدت )888/0 را ر  دا  1(KMO) اولیکن

2) گیری شدد کده متغیرهدا ا  ندا راين چندین نتیجده2معنادار است01/0آماری در سطح  ظ ه لحا

تدوان انتردار وجود دارد که می هاآنديگر ن وده و سطح قا ل ق ولی از هم زتگی  ین مزتقل از هم

 ت یدین شدده کدل، تعدداد مؤلفده هدا، واريدانس  3هايی ظهدور يا ددا جددول داشت بوشه يا بوشه

 ارزش های ويژه و واريانس ت یین شده توسو هر مؤلفه را نشان می دهدا

                                                           

نشانگر کافی بودن حجم نمونه برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی است و کایسر براین باور است که این شاخص  - 1

 9/0خیلی خوب و باالتر از  8/0-9/0خوب،  7/0-8/0متوسط، بین  5/0-7/0کافی، بین  5/0بزرگتر از  KMOارزش 

 (.2013عالی است)فایلد، 

دهد)فایلد، بستگی متغیرها، ماتریس واحدی را تشکیل میشاخص کرویت بارتلت بیانگر آن است که ماتریس هم -2

2013) 
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وسط شده ت نییتب انسیو وار ژهیو يشده کل، ارزش ها نییتب انسی: تعداد مؤلفه ها، وار3جدول 

 هر مؤلفه

 ارزش ویژه مؤلفه
سهم منحصر به فرد در تبیین 

 واریانس کل

واریانس تبیین شده 

 تجمعی

1 72/6 60/33 60/33 

2 84/1 20/9 80/42 

3 36/1 81/6 62/49 

4 25/1 24/6 86/55 

5 06/1 32/5 18/61 

 

ويژه  زرگتر از يک استخراج شده مؤلفه  ا ارزش 5نشان می دهد که در تحلیل حاسر  3جدول 

ه اول در سهم مؤلف 2درصد از واريانس کل را ت یین می کندا  راساس نتايج جدول  61است که 

ی نمودار تزت درصد  ودا در مقا ل ارزيا  32/5درصد و سهم مؤلفه آبر  60/33ت یین واريانس کل 

 ا دچار شکزتگی شده و لذ 3و  2( نشان داد که منحنی در محل  ین مؤلفه 1اسکری )شکل

 ه استا گرفت می توان استن اط نمود که تزت اسکری تعداد مؤلفه های استخراج شده را دو در نرر

  

 
 : تست اسکري در تعیین تعداد مؤلفه ها1ل شک
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 ه دن ال تعیین تعداد مؤلفه ها،  ار ديگر تحلیل  ا تث یت تعداد مؤلفه ها  ه دو تکرار شد و اين 

 رای استخراج مؤلفه ها  ه کار  1( چربض دايرکت ا ملیمن2013 ار منط ق  ر پیشنهاد فايلد )

صورتی که فرض شود مؤلفه های استخراج شده  ه (  ر اين  اور است در 2013گرفته شدا فايلد )

لحاظ نرری  ا يکديگر هم زته اند، در آن صورت  ه کار گیری روش چربض دايرکت ا ملیمن 

 ارهای عاملی چربض يافته گويه های پرسشنامه  4 منطقی تر از ديگر روش ها بواهد  ودا جدول

 امشارکت اجتماعی در تحلیل مؤلفه های اصلی را نشان می هد

 لیدر تحل یپرسشنامه مشارکت اجتماع يها هیگو افتهیچرخش  یعامل يبارها  :4جدول 

 یاصل يمؤلفه ها

 گویه

 بار عاملی
ارزش 

 2ویژه
مؤلفه 

 اول

مؤلفه 

 دوم

 516/0 -177/0 788/0 . اصول بنیادي و خط مشی هاي سازمان  مناسب است.8

 564/0 -040/0 770/0 است. نظر کارمندان در تصمیم گیري هاي سازمانی موثر .10

 499/0 -051/0 730/0 قوانین اد اري سازمان عادالنه است. .9

 540/0 060/0 704/0 هاي آنان قدردانی می کند.کارمندان می دانند که سازمان از تالش .14

 512/0 033/0 699/0 سازمان در جهت خرسند سازي کارکنان اقدام می کند. .13

ها در رویدادهاي ها/جشنها/آموزشدر مورد همایش بازخورد کارمندان .11

 بعدي موثر است.
691/0 053/0 516/0 

 351/0 -003/0 594/0 نیروي انسانی درسازمان اهمیت خاصی دارد. .7

 415/0 131/0 570/0 سازمان زمینه مشارکت کارکنان در امور سازمانی را فراهم می کند. .20

 474/0 263/0 521/0 هبردهاي سازمانی نقش دارد.ها در تعیین را. عضویت در انجمن12

 246/0 -016/0 503/0 . سازمان به نیروي انسانی به عنوان سرمایه نگاه می کند.6

 347/0 175/0 483/0 ها باعث ادامه کار سازمان می شود.. کارمندان می دانند که تالش آن15

 620/0 759/0 055/0 . در راي گیري ها و نظرسنجی ها شرکت می کنم.18

 471/0 717/0 -069/0 ها/جلسات گروهی حضور می یابم.ها/جشن. من در همایش17

 381/0 616/0 005/0 ها حضور یابم.ها و جشنتمایل دارم در همایش .2

 437/0 597/0 115/0 دوست دارم در انتخابات/راي گیري هاي داخل سازمان شرکت کنم. .3

 364/0 593/0 020/0 خل سازمان عضو باشم.می خواهم در یعضی انجمن هاي دا .4

                                                           

1. direct Oblimin 

2. communalities 
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 ویهگ

 عاملی بار

مؤلفه  ارزش ویژه

 اول

مؤلفه 

 دوم

 296/0 574/0 -068/0 دوست دارم در تیم ورزشی/هنري/فوق برنامه حضور داشته باشم. .5

 310/0 541/0 031/0 سازمان براي انجام امورش نیازمند نظر و حرکت کارکنان است. .16

 266/0 520/0 -010/0 دوست دارم در تصمیم گیري هاي سازمان شرکت کنم. .1

 436/0 470/0 288/0 در بعضی انجمن هاي فوق برنامه عضو هستم. .19

                       

فه اول مؤل 20و 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6گويه های نشان می دهد که 4جدول  

( β=788/0) هشتم پرسشنامه را تشکیل داده اند و در اين مؤلفه  االترين  ار عاملی متعلق  ه گويه

 ،5، 4، 3، 2 ،1گويه های ( است و نیز β=483/0و پايین ترين  ار عاملی متعلق  ه گويه پانزدهم)

تعلق مار عاملی  مؤلفه دوم پرسشنامه را تشکیل دادند و در اين مؤلفه  االترين  19و  18، 17، 16

 ودا  (β=470/0( و پايین ترين  ار عاملی متعلق  ه گويه نوزدهم)β=759/0 ه گويه هجدهم)

 3/0عی کوچکتر از و  رمؤلفه فر 4/0 نا راين  ارعاملی همه گويه ها  ر مؤلفه اصلی بود  االتر از 

 ا  ر ادامهستا دا ودا اين موسوع  یانگر توان هر يک از گويه ها در تفکیک دو مؤلفه استخراج شده 

دوم  و مؤلفه«  وبمشارکت ناشی از جو سازمانی مطل»توجه  ه محتوی گويه ها، مؤلفه اول 

تحلیل  اصل ازنام گذاری شدا  دين ترتیا در پاسخ  ه سوال دوم، نتايج ح« مشارکت بود انگیخته»

ز جو امشارکت ناشی »عاملی اکتشافی نشان داد که پرسشنامه مشارکت اجتماعی از دو مؤلفه

 تشکیل شده استا « مشارکت بود انگیخته»و مؤلفه دوم «  سازمانی مطلوب

 کت بوددرونی دو مؤلفه استخراج شده)مشارکت ناشی از جو سازمانی مطلوب و مشارهمزانی 

خ کرون ا لفایآارزش سريا  انگیخته(  ا استفاده از روش آلفای کرون اخ مورد ارزيا ی قرار گرفتا

کت بود مشارمؤلفه و  رای  871/0مشارکت ناشی از جو سازمانی مطلوب  را ر  ا  رای مؤلفه 

مده  رای  ه دست آمدا  دين ترتیا چون ارزش سرايا آلفای کرون اخ  ه دست آ 812/0انگیخته 

جه گیری شد که  ود،  نا راين در پاسخ  ه سوال سوم چنین نتی 7/0هر يک از مؤلفه ها  االتر از 

 گويه های هر يک از مؤلفه های پرسشنامه مشارکت اجتماعی از همزانی درونی مطلو ی

ريا سنرور ارزيا ی روايی همگرای پرسشنامه مشارکت اجتماعی، ا همینین  ه م ربوردارند

 5ل ر جدومحاس ه شد که نتايج آن د هم زتگی مؤلفه های آن  ا نمره پرسشنامه هويت اجتماعی

 قا ل مشاهده استا 
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و  یمشارکت اجتماع يمؤلفه ها نیب یهمبستگ بیانحراف استاندارد و ضرا ن،یانگیم :5 جدول

 یاجتماع تیهو

 1 2 3 

   - . هویت اجتماعی1

  - 438/0** اشی از جو سازمانین -. مشارکت اجتماعی2

 - 570/0** 410/0** اشی از خودانگیختگین -. مشارکت اجتماعی3

 22/30 19/34 04/63 میانگین

 86/6 98/8 55/12 انحراف استاندارد

10/0> P**    

 تماعی ناشی از جو سازمانیمی دهد که سريا هم زتگی  ین مشارکت اج نشان 5جدول 

 ( و سرياp،438/0=r<01/0معنادار  ود ) 01/0مطلوب و هويت اجتماعی مث ت و در سطح 

 01/0ح هم زتگی  ین مشارکت اجتماعی ناشی از بودانگیختگی و هويت اجتماعی مث ت و در سط

يا ا(ا  دين ترتیا در پاسخ  ه سوال چهارم و  راساس سرp،410/0=r<01/0) معنادار  ود

هم زتگی  ین مؤلفه های مشارکت اجتماعی و هويت اجتماعی چنین نتیجه گیری شد که 

 ا پرسشنامه مشارکت اجتماعی از روايی همگرا  ربوردار است

 و نتیجه گیريبحث 

دهد که زندگی در تنهايی و انزوا ناممکن استا امروزه ها نشان میناهای زندگی انزواقعیت

ل و محتوا يک روند کهای اداره جوامع از نرر شت اجتماعی روشاه حیها سال تجر پس از میلیون

 اکندها را اصل مشددارکت تعیین میترين تفاوت اين روشرو  ه کمال را طی کرده استا محوری

توان  ه توسدعه پايدار دسدت کنند که  دون مشدارکت مدردم نمی ربی از پژوهشگران ادعا می

)را و  ناسان فقدان مشارکت  ا افزايض انحرافات اجتماعی همراه استشو از ديددد  ربی جامعه يافت

هدا از پژوهض حاسر، سابت و اعت ارسنجی مقیاس سنجض تمايل  ه مشارکت  ود ا (2013، 1چو

نفر از شهروندان تهرانی مورد  303که  دين منرور از پژوهشی پیمايشی استفاده شد و تعداد 

توان آزمون مورد نرر را تزت و اعت اريا ی کردا  ا اين اوصاا، مطالعه و  ررسی قرار گرفتند تا  

سوالی طراحی شد که  رای اعت اريا ی اولیه آن از اعت ار محتوايی م تنی  ر پانل  23پرسشنامه ای 

نفر از متخصصان حوزه علوم اجتماعی در اره گويه های ارائه شده،  8متخصصان استفاده شد و 

و پس از جری و تعديل های الزم، آلفای کرون اخ نیز گرفته شد که  ا توجه نررات بود را ارائه کرده 

(، آزمون مورد نرر از پايايی  ربوردار  ودا پس از اين مراحل، از 89/0 ه مقدار  ه دست آمده )

 تحلیل عامل اکتشافی نیز  رای اعت ارسنجی نهايی پرسشنامه استفاده شدا
                                                           

1 Ra & Cho 
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 عد موردز دو  ان داد که تمايل  ه مشارکت را می توان انشيافته های اين پژوهض نشان داد که 

 مايل  هگری ت ررسی قرار داد که يکی از آن ها تمايل  ه مشارکت ناشی از جو سازمانی  ود و دي

  20و 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6هایگويهمشارکت ناشی از بود انگیختگی  ودا 

ر اين دند و رکت ناشی از جو سازمانی را تشکیل داده امؤلفه های  عد اول، يعنی تمايل  ه مشا

لی متعلق  ه گويه ( و پايین ترين  ار عامβ=788/0مؤلفه  االترين  ار عاملی متعلق  ه گويه هشتم )

دوم پرسشنامه  مؤلفه 19و  18، 17، 16، 5، 4، 3، 2، 1گويه های (  ود و ال ته β=483/0) پانزدهم

ملی  ار عا ترينز بودانگیختگی را تشکیل دادند و در اين مؤلفه  االيعنی تمايل  ه مشارکت ناشی ا

 (  وداβ=470/0)ترين  ار عاملی متعلق  ه گويه نوزدهم ( و پايینβ=759/0متعلق  ه گويه هجدهم )

 3/0عی کوچکتر از و  رمؤلفه فر 4/0 نا راين  ارعاملی همه گويه ها  ر مؤلفه اصلی بود  االتر از 

 ا  ر ادامهستا داع  یانگر توان هر يک از گويه ها در تفکیک دو مؤلفه استخراج شده  ودا اين موسو

وم دو مؤلفه  «مشارکت ناشی از جو سازمانی مطلوب»توجه  ه محتوی گويه ها، مؤلفه اول 

تحلیل  اصل ازنام گذاری شدا  دين ترتیا در پاسخ  ه سوال دوم، نتايج ح« مشارکت بود انگیخته»

 از جو مشارکت ناشی» فی نشان داد که پرسشنامه مشارکت اجتماعی از دو مؤلفهعاملی اکتشا

 تشکیل شده استا « مشارکت بود انگیخته»و مؤلفه دوم « سازمانی مطلوب

ود رکت بهمزانی درونی دو مؤلفه استخراج شده )مشارکت ناشی از جو سازمانی مطلوب و مشا

خ کرون ا لفایآارزش سريا  ورد ارزيا ی قرار گرفتاانگیخته(  ا استفاده از روش آلفای کرون اخ م

کت بود مشارمؤلفه و  رای  871/0مشارکت ناشی از جو سازمانی مطلوب  را ر  ا  رای مؤلفه 

  ه دست آمدا  812/0انگیخته 

طلو ی سنجی مهای روانتواند از شابصتوان گفت که ا زار سنجض مشارکت اجتماعی میمی

رکت رای مشا تواند ا زار سنجض مطلو ی دار  اشدا گرچه اين ا زار میهای اولیه  ربوردر گام

ه نین گروودا همیشود  ا مصاح ه  الینی همراه شهای ايرانی  اشد، پیشنهاد میاجتماعی در سازمان

معیت جن  ه نمونه تحقیق  رای تحلیل عاملی يک گروه کارکنان در دسترس  ود که تعمیم نتايج آ

تلف های مخازمانیاط  ايد صورت  گیردا در نهايت  ا کار ردهای اين ا زار در سنمونه ديگر  ا احت

اعی از اجتم کتشود  رای سنجض مشار نا راين پیشنهاد می اتری  ه دست آوردتوان نتايج دقیقمی

 .اين ا زار استفاده شود

 منابع

(ا تعیددین کننددده هددای مشددارکت 1390شددريف زاده، مددريما ) ،ااحمدونددد، مصددطفی

 ا139-166، 29، مطالعات اجتماعی، روانشنابتی زنانتماعی زنان روستايیا اج
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 یرسدد(ا  ر1398) الیاسددماع ی،صددالح ،امزددعود ،مقدددم یزمددان ،ایموسددی، سددالم انیافضددل

 یمطالعددات فرهنگددو عوامددل مددؤثر  ددر آن در شهرسددتان بددوااا  یمشددارکت اجتمدداع
 ا46-7 ،(2)13 ،براسان یاجتماع

جتمدداعی (ا  ررسددی میددزان و علددل مشددارکت ا1387، الهددها )حز دداوی، عزيددز و مددوالی زاده

 ا 163-184(، 4)2، توسعه اجتماعیجوانان شهر اهوازا 

ارکت (ا مشدد1395) اکماسددی، سددعید ،اکريمددی، پرواندده ،ايددی، علددیزکددی ،ارشددادت، سددهیال

ینددی  اجتمدداعی در سددالمت در میددان جمعیددت عمددومی شددهر کرمانشدداه: نقددض پددیض

 ا54-42(، 1) 4، المت اجتماعیس اعوامل شخصیتی و بودکارآمدی

 ادآقاجددانی، محمددد و مقدددم، محمدد ،ازندددوی، سددیدمجد الدددين ،ازيدداری، کرامددت اه

(ا  ررسددی مشددارکت شددهروندی و نقددض آن در مددديريت شددهری شددهرهای 1388)

 و توسددعه اجغرافیددکوچددک: نموندده مددوردی شددهرهای گلدده دار، ورزندده و هیدددجا 
 ا89-83(، 3س1) 7ا ناحیه ای 

 (ا فراتحلیددل مطالعددات مشددارکت اجتمدداعیا1390يجدده و تمیددز، رقیددها )سددفیری، بد

 ا 123-134(،  3) 3، مطالعات توسعه اجتماعی ايران

)ترجمدده منددوچهر  ده پرسششش از دیششدگاه جامعششه شناسششی(ا 1379شددارون، جوئددلا )

 ص وری(ا تهران: نشر نیا 

شددارکت میددزان م(ا تدداثیر نددا را ری  ددر 1392صددداقتی فددرد، مجت ددی و سددخامهر، میتددراا )

 ا60-43(، 1) 10، علوم اجتماعیاجتماعی زنانا 

ا تهددران: انتشددارات جامعششه شناسششی آمششوزش و پششرورش(ا 1384) عالقدده  نددد، علددیا

 روانا

مششا ایرانیششان. زمینششه کششاوي تششاریخی و اجتمششاعی (ا 1394فراسددتخواه، مقصددودا )

 ا تهران: نشر نیا خلقیات ایرانی

 ا تهددران: انتشدداراتون خودمششداري ایرانیششانپیرامشش(ا 1393قاسددی مددرادی، حزددنا )

 آمها

ا اصششرایرانیششان: دوران باسششتان تششا دوره مع(ا 1391کاتوزيددان، محمدددعلی همددايونا )

 )ترجمه حزین شهیدی( تهران: نشر مرکزا
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(ا 1388میرزايددی، مینددو و وزيرپددور، شددا  ددوا ) ،اعدددالتخواه، فددرداد ،الطفددی، حیدددر

 2، جغرافیددای انزددانیقددوق شددهروندانا مددديريت شددهری و جايگدداه آن در ارتقددای ح

 ا101-110(،  1)

زدعودا مهمتدی، سداحل و کريملدو،  ،اسدتاره فدروزان، امنده ،امحمدی شداه الغی، فرحنداز

، یرفدداه اجتمدداع(ا عوامددل مددرت و  ددا مشددارکت اجتمدداعی در ارتقددای سددالمتا 1392)
 ا45-70، 48

ثر  ددر ی و عوامددل مددو(ا مشددارکت اجتمدداع1388نددوروزی، فددی  اه و  ختیدداری، مهنددازا )

 ا249-269(، 53) 18، راه ردآنا 

 رفددداه(ا مواندددع مشدددارکت اجتمددداعی شدددهروندان تهراندددیا 1386يدددزدان پنددداه، لدددیالا )
 ا105-130(، 26) 7، اجتماعی

. 
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