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چکیده:
میزانونوعبرزندگیکیفیتنقشتحلیلوهدف تجزیهاین مقاله با

است. توصیفی ـ پیمایشنگاشته شده است. روش پژوهش سیاسیمشارکت
هاي پژوهش از شهر اصفهان بدست آمده و از طریق تکمیل پرسشنامه داده
مورد تجزیه و تحلیل قرار SPSSاد با استفاده از نرم افزار نفر از افر385نزد 

متغیرهاي بهزیستی شخصی،پژوهشهايیافتهاساسبرگرفته است.
)15/0=r(، بهزیستی خانوادگی)19/0=r(،رضایت از روابط بین شخصی
)28/0=r(، وضعیت اقتصادي)15/0=r(عدالت اجتماعی و)28/0=r (با

رضایت از ،)r=17/0(متغیرهاي بهزیستی شغلیسیاسی محدود، مشارکت
عدالت اجتماعی و)r=19/0(وضعیت اقتصادي ،)r=18/0(روابط بین شخصی

)43/0=r (متغیرهاي رضایت از خدمات شهري وسیاسی تبعیمشارکتبا
)25/0=r(، بهزیستی خانوادگی)19/0=r(، رضایت از روابط بین شخصی
)27/0=r(عدالت اجتماعی و)24/0=r (سیاسی مدنی ارتباط مشارکتبا

دهد که بین کیفیت زندگی و نوع و میزان معناداري داشتند. نتایج نشان می
مشارکت سیاسی بطور کلی ارتباط معناداري وجود دارد.
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مسألهیانبمقدمه و 
سیاسی و مظهر نگرش يهاي توسعهترین سنجهامروزه مشارکت سیاسی یکی از مهم

اي که این نوع از جامعه و نظام مثبت به عالم سیاست در جوامع دموکراتیک است به گونه
سیاسی خواستار آن است که مردم بطور فعال در زندگی سیاسی درگیر شوند چرا که 

. استمشخصآمالواهدافبهنیلبراىجمعىاختیارىوآگاهانهکنشنوعىمشارکت
به نوعی خاص درمادي یا معنويعواملبهنیازاحساسخاطربههاانساناستممکن

کنند.مشارکتسیاست
مشارکت شهروندان در سیاست را يتواند انگیزهدر این میان از جمله عواملی که می

تلف هاي مخجنبهتأثیردر موردباشد. ها میتحت تأثیر قرار دهد سطح کیفیت زندگی آن
است گرفتهصورتفراوانی از سوي اندیشمندانمباحثسیاسیمشارکتبرزندگیکیفیت

را نیز مشارکتزندگی، نوعکیفیتآیااین است کهاندنکردهاشارههاآنموضوعی کهاما
جديزمانیمشارکتنوعازبحثمشخصشکلتوان گفت بهمیدهد؟تحت تأثیر قرار می

این استشدهسومجهانکشورهايواردسیاسیمشارکتودموکراسیکهاستشده
ها زندگی حاکم بر آنيهاي سیاسی، فرهنگ سیاسی و شیوهبا توجه به نوع نظامکشورها

باکهاندداشتهايشکنندهسیاسیمشارکتالجرموشکنندههايدموکراسیعموماً
بهدموکراسیگسترشاینبنابراستبودهمتمایزاولیههايدمکراسیوسیاسیمشارکت

موضوعیبهرامشارکتنوعودموکراسینوعازو به تبع آن در ایران بحثسومجهان
. استکردهتبدیلجدي

و ارتباط متقابل این مفهوم با پایداريتوسعهدر کیفیت زندگیاهمیت و جایگاه 
ناسان و شهایی است که محور بحث بسیاري از جامعهاز مسائل و دغدغهمشارکت

هاي مردم ساالر به سوي شناخت باشد. بدون شک گرایش دولتگران اجتماعی میتحلیل
بلکه نوعی احساس شان به صورت خود به خود رشد نکرده است،کیفیت زندگیمردم از 

کیفیت بنابراین سنجش نیاز جوامع نوین را به سوي درك این آگاهی سوق داده است.
ضروري و حائز اهمیت سیاسی مشارکت نوع و میزاند اثر آن بر و برآورزندگی شهروندان

هاي شهروندان دراولویت، دار، علل نارضایتی مردممسألهنواحیبه شناساییتا است،
کیفیت زندگی و مشارکت سیاسی پرداخته يها و مطالبات آنان در زمینه، خواستهزندگی

شود.
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وتا به تجزیهش حاضر این است با توجه به چنین پیش فرضی هدف اصلی پژوه
بپردازد. عالوه بر هدف اصلی سیاسیمشارکتمیزانونوعبرزندگیکیفیتنقشتحلیل

پژوهش، اهداف فرعی ذیل نیز در این پژوهش مد نظر است:
هاي آن؛مفهوم کیفیت زندگی و تعاریف و شاخصه-
هاي آن؛مفهوم مشارکت سیاسی و تعاریف و شاخصه-
میان کیفیت زندگی با مشارکت سیاسی.بررسی رابطه -

پیشینه پژوهش
در ارتباط با موضوع پژوهش حاضر مطالعاتی انجام گرفته است که مروري کلی بر 

تر کردن ها ضمن آشنایی با رویکردهاي مختلف به موضوع مورد مطالعه، به غنینتایج آن
محتواي نوشتار حاضر کمک می نماید.

الف) تحقیقات داخلی
بررسی عوامل اجتماعی و روانی «در پژوهشی با عنوان ،)1388ی و همکاران (هاشم

با نگاهی عینی به بررسی میزان مشارکت » مؤثر بر مشارکت سیاسی مردم شهر تهران
سیاسی و همچنین عوامل تأثیرگذار بر مشارکت سیاسی در شهر تهران پرداختند و به این 

گی، آزادي سیاسی، مشروعیت سیاسی، اعتماد نتایج رسیدند که متغیرهاي رضایت از زند
قدرتی سیاسی، دوستان سیاسی، احساس کارآمدي و اثربخشی سیاسی، احساس بی

وگزینی سیاسیسیاسی، آگاهی سیاسی، دورييسیاسی، بیگانگی سیاسی، خانواده
با میزان مشارکت سیاسی رابطه و همبستگی معناداري دارند.رضایت از عملکرد دولت 

کیفیتيرابطهبررسی«در پژوهشی با عنوان ،)1392ها و همکاران (ديجمشی
کیفیتابعادمیانيرابطهبررسیبه» سیاسینظامبهکارآمدنگرشدانشجویان بازندگی
اینآن پرداختند. برمؤثرعواملتحلیلوسیاسینظامکارآمديبادانشجویانزندگی

ووجود داردمعنادارييرابطهزندگیکیفیتهايمؤلفهيهمهمیانکهدادنشانپژوهش
برمبنیآناننگرشودانشجویانزندگیکیفیتمیانت.اسمثبتنیزرابطهجهت

افزایشبایعنیدارد،وجودمعناداريومثبتخطیيرابطهسیاسینظامکارآمدي
. یابدمیایشافزنیزسیاسینظامکارآمديبرمبنیآناننگرشدانشجویان،زندگیکیفیت

).28-50: 1392ها و همکاران، (جمشیدي
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سنجشوارزیابی«در پژوهشی با عنوان ،)1393خواجه شاهکوهی و همکاران (
کیفیتبه بررسی رابطه» شهرياموردرشهروندانمشارکتبرآنتأثیروزندگیکیفیت
ازحاصلتایجنشهري پرداختند.اموردرشهروندانمشارکتمیزانبازندگیومحیط

افزایشبهتواندمیشهردرزندگیومحیطکه افزایش کیفیتدهدمینشانپژوهش
معناداري ومستقیميرابطهدواینبینوشودمنجرشهرياموردرشهروندانمشارکت

).73- 86: 1393دارد (خواجه شاهکوهی و همکاران، وجود

ب) تحقیقات خارجی
دموکراسی، مشارکت و رضایت از «اي با عنوان ر مقالهد،)2008(1اوون و همکاران

مثبت دارد. نتایج يدهند که دموکراسی با سطح رفاه فردي رابطهنشان می» زندگی
دهد که نهادهاي دموکراتیک کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار ها نشان میآنيمطالعه

هاي پارلمانی کاهش نظامهاي سیاسی دردهند. هر چند رفاه افراد با دیدگاه اقلیتمی
یابد.می

مشارکت سیاسی و کیفیت«اي با عنوان در مقاله،)2008(2شاپیرو و وینترس
دهند، پیوسته دهند که افرادي که در انتخابات ریاست جمهوري رأي مینشان می» زندگی

ابراز رضایت بیشتري از زندگی نسبت به همتایان خود که در این شکل از مشارکت درگیر
کنند بیشتر هاي سیاسی مشارکت میها افرادي که در فعالیتنیستند، دارند. از دیدگاه آن

شان راضی هستند نه لزوماً به دلیل نتایج سیاسی بلکه به خاطر احساس استقالل، از زندگی
آورند. در شایستگی و ایجاد ارتباطی که از طریق مشارکت و درگیري سیاسی به دست می

سازگار منفی بین رأي دادن اجباري و يو وینترز، نشان دادند که یک رابطهنهایت، شاپیرو 
شادي وجود دارد به این معنا که در کشورهایی که رأي دادن اجباري وجود دارد، مردم 

کمتر شاد هستند.
ی،اسیو مشارکت سیاز زندگتیرضا«در پژوهشی با عنوان ،)2012(3فلیون و کین

دهد که افرادي که از زندگی خود رضایت بیشتري نشان می» متحدهاالتیامورد مطالعه:
هاي دیگر دارند احتمال بیشتري براي رأي دادن و مشارکت در روند سیاسی از طریق راه

و تحصیالت است. ها ناشی از آموزشآمیز از دیدگاه آنرقابتيدارند، که اهمیت این رابطه

1 Owen and et al
2 Shapiro & Winters
3 Flavin & Keane
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ها، متغیرها و روش بکار گرفته یاريفرضیهگر را در طراحی مطالعات مذکور پژوهش
نموده و هر کدام تالشی ارزشمند براي درك برخی از عوامل تأثیرگذار مشارکت سیاسی 

هاي مختلف موضوع اند به بررسی کامل جنبهکدام نتوانستهاند. اما با این وجود هیچبوده
هاي کیفیت زندگی را بررسی لفهیکی از مؤپژوهش حاضر بپردارند. این مطالعات اوالً تأثیر

اند. جرم درکی محدود از تأثیر متغیر مستقل بر روي متغیر وابسته ارائه نمودهاند و النموده
اند. این دو ها بررسی تأثیر کیفیت زندگی بر نوع مشارکت سیاسی را نادیده گرفتهثانیاً آن

باشد.ها میآنپژوهشی را باعث شده است که مقاله فرارو در صدد رفعوضعیت خأل 

ادبیات پژوهش
هاي آنمفهوم کیفیت زندگی، تعاریف و شاخصه

زندگیکیفیتيابتدا واژهکسیچهداندنمیکسهیچ،)1980(1ساالينظرطبق
کتابدررامفهوماینباراولینبراي2که ارسطوشدهاذعانچندهر. استکردهمطرحرا

کیفیتبهعالقهآن،برانگیزلسؤاهايریشهوجودبااماکرد؛پیشنهاد3اخالق نیکوماخوس
به بطور کلیسالمتبامرتبطمتغیرهايوشاديرفاه ذهنی،زندگی،ازرضایتزندگی،

).7- 24: 1980است (ساالي، رسیدهگذشتهيچند دههدرتوجهیقابلسطح
دي میال1920سالنخستین بار درزندگیکیفیتعلمی بهبا این حال رویکرد

يدر این کتاب، پیگو دربارهمورد بررسی قرار گرفت. »5رفاهاقتصاد«کتابدر4پیگوتوسط
و ملی يها و بودجهدرآمد جامعه و تأثیر این حمایت بر آنحمایت دولت از قشرهاي کم

بحث شود انتقال درآمد از ثروتمندان به فقرا که باعث بهبود کیفیت زندگی میهمچنین
). رویکرد آکادمیک به کیفیت زندگی بعد از پیگو به وسیله سایر 1932و، (پیگکندمی

درزندگیکیفیتارزیابیبهپژوهشگران آمریکایی1930دههمحققین دنبال شد از
علومدانشمندانيتوجهموردمفهوماینآنازپسوپرداختندخودکشورمختلفمناطق

ايرشتهمیانموضوعیکصورتبهپزشکیوشناسی جامعهسیاست،اقتصاد،شناسی،روان
.گرفتقرار

1 Szalai
2 Aristotle
3 Nicomachean Ethics
4 Pigou
5 The economics of welfare
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هاي اخیر توجهات زیادي را به سوي خود بنابراین موضوع کیفیت زندگی در سال
بنیادي صورت گرفته يپذیرش این فرضیهياین مفهوم بر پایهيجلب کرده است. مطالعه

اه مردم ساکن یک تواند بر روي خوشبختی و رفمحیط اجتماعی و فیزیکی می«است که 
). از دیدگاه اکثر محققان، کیفیت 1: 2006و همکاران، 1محل تأثیرگذار باشد (المبیري

). کیفیت 75: 2003، 2پردازد (پیشینهها میآنيمردم با زندگی روزمرهيزندگی به رابطه
هاي ها و رویکردهاي مختلف به جنبهزندگی مفهومی فراگیر است و محققان با نظریه

راآنبرخی). 2003و همکاران، 4و وانکمپ2006، 3اند (ایزل و موسراگون آن پرداختهگون
وجذابیتمیزانبرايايسنجهبعنواندیگرناحیه، برخییکپذیريزیستقابلیتنوانعب

تفسیرغیره ومنديرضایتشادکامی،اجتماعی،بهزیستیعمومی،رفاهبعنوانبرخی
همانند سایر مفاهیم در علوم انسانی، وجود،). با این290: 2008، 5اند (اپلی و مینانکرده
است. نگرفتهصورتاین مفهومبرايمورد توافقیتعریفهنوز

ویژگییابرترييدرجه«بهزندگیکیفیتکهداردمیبیان،)1980(ساالي 
ا به کیفیت زندگی ر6دونالد).7-24: 1980(ساالي، دارد اشاره»زندگیبخشرضایت

کند که به سالمت و ارتقاء عاطفی، اجتماعی و جسمی عنوان اصطالحی توصیفی تعریف می
تعریف ).31: 2001ها براي انجام وظایف روزمره اشاره دارد (دونالد، افراد و توانایی آن

عبارتزندگیگونه است: کیفیتاست ایننظرانصاحبازبسیاريقبولموردکه7ویور
فرد و هم وضعاینازرضایتو میزانخودسالمتوضعیتازشخصهربرداشت:ازاست

زندگی،ازرضایتعدمیارضایتفرد از سالمت،احساسبعنوانزندگیکیفیتچنین
: 2000، 8است (کینگ و همکارانشدهتعریفآنو نظایرناخشنوديیاشادمانیوسرور
هماهنگی، توازن،آندرکهزندگیربهترا شرایطزندگیتوان کیفیتبطور کلی می.)827

سالمت،باهمراهزندگیبرايالزمهايزمینهیاشدهنهادینهعادالنهبرابريومطلوبیت
باشد، تعریف کرد (پورطاهري آمدهپدیدزیباییوخالقیتنشاط،آرامش،آسایش،امنیت،

).16: 1390و همکاران، 

1 Lambiri
2 Pacione
3 Uzzell & Moser
4 Vankamp
5 Epley & Menon
6 Donald
7 Weaver
8 King
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مفهومکردنعملیاتیهايراهزایکیزندگیکیفیتهايشاخصتدوینوطراحی
ها بر سر دو نوع متفاوت از معتقد است که در آثار و نوشته1الرنمکاست. زندگیکیفیت
ها براي ارزیابی کیفیت زندگی، تا حدي توافق وجود دارد. نوع اول متشکل از شاخص
يهاي ملموس زندگی، محیط طبیعی، اقتصاد و حوزههاي عینی است که جنبهشاخص

هاي ذهنی است که بیان ارزیابی فرد از سعادت گیرد. نوع دوم شاخصاجتماع را در بر می
3). لینچ125: 1980، 2معینی از زندگی است (روسی و گیل مارتینيیا رضایت از جنبه

مواردي همچون سرزندگی، دسترسی به خدمات، کارآیی و عدالت اجتماعی را بعنوان 
4آلیسون).152: 1376پیشنهاد کرده است (لینچ، هاي اصلی کیفیت زندگی شاخصه

) سالمت 1باشد: کیفیت زندگی را شرایطی مطلوبی تعریف کرد که شامل هشت بعد می
) سالمت 5؛) پیشرفت و ترقی فردي4؛) رفاه مالی3؛) ارتباط بین فردي2؛عاطفی

(آلیسون و ) سرحال و زنده بودن 8؛) ارتباط اجتماعی7؛) استقالل فردي6؛جسمانی
کیفیت زندگی معتقد يبا اشاره به مطالعات صورت گرفته در زمینه5). ژان2001همکاران، 

گیري شود. یک روش عینی یا ذهنی اندازهيتواند صرفاً به وسیلهاست کیفیت زندگی نمی
کند که وي براي عملی کردن این مفهوم، چهار بعد را براي کیفیت زندگی مطرح می

) عوامل 4؛) سالمت و عملکرد3؛) مفهوم خود2؛) رضایت از زندگی1ز: اند اعبارت
).797: 2005ان، ژ(اقتصادي و اجتماعی 

مطالعاتی کهوهستندارزشمندخودسهمعینی و ذهنی بهروشدوهرمسلمبطور
استفادههاروشاینازیکیازمطالعاتی کهبهنسبتکنندمیاستفادهروشدوهراز

کنندمیتکمیلرایکدیگرذهنیوعینیهايدهند روشمیارائهرابهترينتایجکنندمی
بین،)1990(7). میگان62: 1997و همکاران، 6نیستند (مارسالاختصاصیدوگانهبطورو

کیفیتبهزندگیخصوصیکیفیتگردید؛قائلتمایززندگیعمومیوخصوصیکیفیت
عمومیاست کیفیتويزندگیرفاهمیزانيندهدهو انعکاسدارداشارهفردزندگی
فردزندگی جاريازمستقلودارداشارهفردپیرامونزندگیشرایطکیفیتبهزندگی

درباشندداشتهتداخلهمبااستممکناینهاکندمیاشارهمیگانکهگونهاست. همان

1 McLaren
2 Rossi & Gilmatrin
3 Lynch
4 Alison
5 Zhan
6 Marsella
7 Megone
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بدازشانسختگیرانهآوردبربجزءافراداکثرآیاکند کهمیمطرحرامسئلهایناوحقیقت
-41: 1990(میگان، دارندزندگیبهشان حسیزندگیاموراتگذشتنخوبیاگذشتن

28.(
هاي کیفیت زندگی، تحلیل رغم اختالفات نظري فراوان، در مورد ابعاد و شاخصعلی

صورت گرفته حاکی از آن است که توافق قابل توجهی ،)2004(1اخیري که توسط شالوك
وص هشت بعد مرکزي در سنجش کیفیت زندگی میان محققان وجود دارد او این در خص

کیفیت زندگی به دست آورده يمطالعه چاپ شده درباره16نتیجه را با توجه به تحلیل 
يگانه). در مطالعات مورد بررسی شالوك، ابعاد هشت10: 1386پور، است (ربانی و کیان

) روابط 1اند. این ابعاد عبارتند از: ش قرار گرفتهشاخص مورد سنج125مذکور از طریق 
) احساس بهزیستی 4؛ 4) رشد فردي3؛3) پذیرش و ادخال اجتماعی2؛ 2بین شخصی

) احساس 7؛7) احساس بهزیستی مادي6؛6) حق تعیین سرنوشت خود5؛5فیزیکی
).3: 2004(شالوك، 9) حقوق8؛8بهزیستی احساسی

آنهايصهشاخوسیاسی، تعاریفمشارکت
امرياست دموکراسیامري حیاتیدموکراتیکيجامعههربرايسیاسیمشارکت

این،برعالوه.یابدتوسعهآگاهودرگیرشهروندانطریقازتواندمیتنهاواستوابسته
است امري مهمامروزجهانیواقعیتتغییردرپذیريمسئولیتيآمادهشهروندانِداشتنِ

وشهروندانبینيرابطهیکسیاسی). مشارکت1476، 2012اران، و همک10(مانگنلی
منافع، مستقیمو غیرمستقیمصورتبهشهروندانکهدهدمیو اجازهکندمیایجاددولت

). 2008، 11را به دولت منتقل کنند (تام و رودلفهایشانوخواستههانگرانی

1 Schalock
2 interpersonal relations
3 social inclusion
4 personal development
5 physical well-being
6 self-determination
7 material well-being
8 emotional well-being
9 rights
10 Manganelli
11 Tam & Rudolph
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یافته یا موفق، سازمانموفق یا نايمشارکت سیاسی هر نوع اقدام داوطلبانه
هاي عمومی، نیافته، مقطعی یا مستمر است که براي تأثیرگذاري بر انتخاب سیاستسازمان

امور عمومی یا گزینش رهبران سیاسی در سطوح مختلف حکومتی اعم از محلی و ياداره
: 1،1380گیرد (واینرقانونی صورت میهاي قانونی یا غیریا ملی، همراه با بکارگیري روش

افرادواجتماعاتوهاگروهازاعممردممستقیمغیرومستقیمپرداختن2دمیتروکا). 247
راسیاسیهاياستراتژيواهدافنمودنتصویبوتأییدکردن،انتخابسازي،آمادهدر

مشارکت سیاسی را 3هانتینگتون و نلسون). 1: 2003دمیتروکا، (داندمیسیاسیمشارکت
دولتی براي تأثیر برهاي شهروندان غیرمشارکت سیاسی کوشش: «اندکردهچنین تعریف

توان . در یک تعریف کلی می)91: 1976(هانتینگتون و نلسون، »هاي عمومی استسیاست
آمیز مستقیم و مسالمتمشارکت سیاسی را مجموعه اقدامات و تصمیمات مستقیم یا غیر

هاي دولت به سوي جهت تأثیرگذاري بر سیاستآمیز شهروندان یک جامعهمسالمتیا غیر
المللی دانست.یک وضعیت بهتر در سطح ملی و بین

در4لرنر. در میزان مشارکت سیاسی شهروندان عوامل بسیاري تأثیرگذار هستند
وهارسانهبهدسترسیسواد،شهرنشینی،متغیرچهاربرتکیهباخود،نوسازيينظریه

سنتیشخصیتازچههراستمعتقدوداندمیوابستهیکدیگربهراعواملاینمشارکت،
افزایشبهرومتغیرچهاراینهمبستگیکنیم،حرکتمدرنومتجددشخصیتطرفبه

باعثآنتبعبهکهداشتهدنبالبهراسوادافزایششهرنشینی،تزایدبهروگذارد. روندمی
بهبنابرایندارد؛پیدررامشارکتتقویتایتنهدروشدههارسانهباتماسمیزانافزایش
ازحرکتنوسازي،فراگردواستمشارکتیيجامعهجدید،يجامعهلرنر،يعقیده
قالبدر5). اینکلس69: 1378سو، باشد (يمیمشارکتیيجامعهبهسنتیي جامعه
نظیرمتغیرهاییمعتقد استمدرن،انسانبرايمالكنُهبهبا اشارهنوسازي،ينظریه

هايزمینهوشدنشدن، سیاسیاي، صنعتیرسانهارتباطوتربیت،تعلیمشهرنشینی،
برخالفرااوواندمدرن دخیلانسانبررفتاري،واحساسیارزشی، فکري،عقیدتی،

). 12: 1369دارند (محسنی تبریزي، میوابیشترمشارکتبهسنتی،اسالف

1 Weiner
2 Dimitrovka
3 Huntington & Nelson
4 Lerner
5 Incles
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هاي بارز مردمی به مفهوم واقعی کلمه، از ویژگیيدهمشارکت سیاسی و حضور گستر
است. مشارکت سیاسی در مباحث توسعه بر سه قسم دانسته شده ساالرمردمهاي حکومت

اي در قلمرو محدود قبیلهمشارکت محدود، نوعی مشارکت است که در آن افراد صرفاً:است
تر گستردهيدر عرصهکنند و قادر به مشارکتعمومی مشارکت میيخود در عرصه

اجتماعی نیستند. مشارکت تبعی، نوعی مشارکت دانسته شده است که افراد به رغم حضور 
چنین ؛گیرنده نیستندتصمیمتابع هستند و خود مستقالًسیاسی صرفاًي در عرصه

مل بزرگ عيپیرو مطرح است که همانند یک ایل یا قبیلهـمشارکتی در جوامع حامی
ساي قبیله و سران خود هستند. در اینجا فرد منفعل است و ؤراد تابع تصمیمات رنموده و اف

سوم مشارکت سیاسی فعاليدهد. گونههیچ مشارکت آگاهانه و فعالی از خود نشان نمی
زندگی ياست که در آن فرد بر اساس تشخیص خود و آگاهانه و فعال در عرصه(مدنی)

اسی، احزاب و فرایندهاي رسمی سیاسی مشارکت گیري، رقابت سیسیاسی از طریق رأي
.)5: 1390، یاسینی(کندمی

از یشناسگونهکی» 2نردبان مشارکت شهروندان«اي با عنوان در مقاله1ارنشتاین
قدرت زانیپله مربوط به مهرمطرح کرد که نردبان يالگوکیدر را هشت سطح مشارکت 

در راشهروندانرفتاردرواقعیمشارکتتامشارکتعدمازتواندمیکهاست شهروندان 
به » قدرت شهروندي«وي مشارکت شهروندي را با تعبیر ). 216: 1969برگیرد (ارنشتاین، 

استفاده نمود. نردبان » نردبان مشارکتياستعاره«کار گرفت و براي توضیح آن، از 
نردبان، يترین پلهناز نظر ارنشتاین در پاییهاي زیر است:مشارکت ارنشتاین داراي پله

قرار دارد که در آن هیچ قدرتی براي شهروندان قابل تصور نیست. » فریبکاري و درمان«
شوند که توسط برخی به جاي توصیف می» عدم مشارکت«این دو پله بعنوان سطوح 
صادقانه و هم خودخواهانه است؛ در اینجا هدف شود که هم غیرمشارکت واقعی خوانده می

ها گذاريها و سیاستریزيان، فعال کردن شهروندان براي مشارکت در برنامهگرحکومت
نیست؛ بلکه هدف صاحبان قدرت فعال کردن شهروندان در امر آموزش و درمان است. 

گذارند، اي از مشارکت را به نمایش میهاي سوم و چهارم این نردبان که نمونهپله
میزانی از يصاحبان قدرت با شهروندان دربارهاست؛ در اینجا» رسانی و مشاورهاطالع«

کنند که در واقع بشنود و شنیده شوند. آگاه کردن شهروندان از مشارکت اتمام حجت می
کارهاي هاي آنان و راههاي حکومت و حقوق و مسئولیتبرنامهيحقایق موجود درباره

1 Arnstein
2 a ladder of citizen participation
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سویه نباشد، آگاهی حی شده باشد که جریان اطالعات یکموجود، بخصوص اگر طوري طرا
شهروندانیطیشراچنین در باشد. مثبت در جهت حرکت به سوي مشارکت شهروندان می

گران مورد توجه حکومتتوسط هاآنيهادگاهیدکهمیتا مطمئن شوهستندفاقد قدرت
صورت يریگیپچیح محدود است، هوسطنیکه مشارکت به ایهنگامقرار خواهد گرفت، 

: 1969(ارنشتاین، وضع موجود وجود نداردرییاز تغینیتضمچیرو هنیاز ا،گیردنمی
217.(

اي از نردبان مشارکت است که شهروندان پله» تسکین بخشیدن و فرونشاندن خشم«
مند شدن شهروندان ضعیف اش بهرهشود که نتیجهبر اساس آن، مدلی از مشارکت ارائه می

یابند. نشیند و به طور موقت تسکین میمیشان فرواز سهمی است که از آن طریق، خشم
رسد. ارنشتاین این سه پله از بخش براي مشارکت واقعی به نظر نمیاین مدل رضایت

دهد. به عبارت دیگر هنوز قرار می» طلبی نمایشیمساوات«نردبان مشارکت را زیر عنوان 
یابد و حق ها تحقق نمیناقتدار یافتن شهروندان در مفهوم کنترل آنان بر برنامه و اجراي آ

هاي این نردبان، ماند. در باالترین پلهگیري نهایی براي صاحبان قدرت باقی میتصمیم
تري از مشارکت هاي واقعیبعنوان شکل» شراکت، قدرت تفویض شده و کنترل شهروندي«

قدرت شاهد افزایشاز نردبان شود. در این سطح شهروندان شناسایی و مطرح می
ارنشتاین مشارکت .باشیممیيریگمیتصمها در آننفوذ بااليدرجههمراه با ناشهروند

بیند. زیرا آن را نشانگر توزیع اي خود در باالترین جایگاه میواقعی را در نردبان هشت پله
). در 53: 1388آید (هاشمی و همکاران، داند که از طریق مذاکره به دست میقدرتی می

گیري و حق کامل مدیریتی را به هاي تصمیم، شهروندان اکثر کرسیهاي هفتم و هشتمپله
آورند. دست می

نینشان دادن اياست، اما براي واقعیتسازسادهاينردبان هشت پلههر چند این 
ها از و بسیاري از آناز مشارکت شهروندان وجود داردیقابل توجهيبنددرجهکه نکته 

سازد تا یماین امکان را فراهميبنددرجهنی. دانستن ارسدبه نظر میاند مفیددست رفته
و تقاضاهاي شهروندان براي افزایش مشارکت به درك زیآمکلمات اغراقنیاقیاز طر
.صاحبان قدرت دست یابیميکنندهجیگيهااز پاسخهایی هحوزبه نیهمچن



94زمستان ، 2، شمارهدهم، دورهاجتماعیفصلنامه توسعه 138

چارچوب نظري پژوهش
هاي موجود با محوریت صورت تلفیقی از نظریهچارچوب نظري پژوهش حاضر به

باشد. نردبان مشارکت ارنشتاین میانواع مشارکت سیاسی آلموند و وربا و نظریهينظریه
گیرهاي سیاسی افراد یک جامعه است که فرهنگ سیاسی حاصل ذهنیت و جهت

توان س میشود. بر این اساوجه عینی آن در رفتار سیاسی و مشارکت سیاسی متبلور می
پذیري سیاسی است که در این فرایند با توجه به گفت فرهنگ سیاسی حاصل فرایند جامعه

نوعِ ساختارِ اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حاکم بر جوامع، انواع فرهنگ سیاسی و به تبع 
توان مشارکت سیاسی افراد شود. با این توضیح میآن نوع مشارکت سیاسی نیز متفاوت می

هاي فرهنگ لفهؤه سه نوع محدود، تبعی و مدنی تقسیم کرد و با ترکیب مجامعه را ب
ها گیري آنها (رفتار سیاسی افراد) نوع جهتسیاسی (ذهنیت افراد) و مشارکت سیاسی آن

توان گفت از جمله از طرف دیگر میبه سوي انواع مشارکت سیاسی را تشخیص داد.
ندان در سیاست را تحت تأثیر قرار دهد سطح مشارکت شهرويتواند انگیزهعواملی که می

هاي باشد. منظور از کیفیت زندگی در نظر گرفتن شاخصها میکیفیت زندگی آن
هاي اساسی انسان اجتماعی، فرهنگی و روانی در روند توسعه است که به نیازها و انگیزه

پرورش و بهتر، پوشاك، مسکن، بهداشت، آموزش ويشود، مثل شرایط تغذیهمربوط می
هاي شغلی، گسترش هایی براي کنش متقابل اجتماعی، کسب مهارتایجاد فرصت

همبستگی عمومی و مشارکت اجتماعی و سیاسی. 
مشارکت سیاسی در جوامع را به صورت یکبا توجه به نظریات فوق، اگر روند

برخورد در نظر بگیریم و از سنت به سمت تجدد حرکت کنیم در ابتدا به جوامعیپیوستار
کنیم که کمترین حقوقی براي شهروندان خود قائل نیستند و از مشارکت محروم می

تر گستردهيقادر به مشارکت در عرصهارنشتاین) و یا ـ هستند (محرومیت از مشارکت
حاکم هستند و يچون و چراي ارادهد در چنین جوامعی افراد مطیع بیاجتماعی نیستن

آلموند) دارند. در ادامه جوامعی (مشارکت محدود ـ عراب نداردحقوق شهروندي محلی از ا
و هادیدگاهها تا حدودي تعیین شده است وشهروندي در آنهستند که حقوق

نگیرد قرارتوجهمورداستممکنلزوماًولی؛شودمیشنیدهشهروندانپیشنهادهاي
ياد به رغم حضور در عرصهافرارنشتاین) به عبارت دیگر در این جوامع ـ(مشارکت جزئی

صرفاً فرد جوامعیچنین در . نیستندگیرنده تصمیمو مستقالًباشند مکلف میسیاسی صرفاً
ـ (مشارکت تبعیدهدمنفعل است و هیچ مشارکت آگاهانه و فعالی از خود نشان نمی

هاي سیاسی گیريکه شهروندان بتوانند به صورتی آزاد و برابر در تصمیمآلموند). اما زمانی
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شان فعاالنه مشارکت کنند و به عبارتی حق انتخاب کردن و و فرآیند جاري اجتماع سیاسی
توان گفت دولت این حق را به رسمیت شناخته و مورد انتخاب شدن داشته باشند می

آگاهانه به صورتفرد بر اساس تشخیص خود وايحمایت قرار داده است در چنین جامعه
گیري، رقابت سیاسی، احزاب و فرایندهاي زندگی سیاسی از طریق رأييو فعال در عرصه

آلموند) در این جوامع قدرت به ـ(مشارکت مدنیکندرسمی سیاسی مشارکت می
ارنشتاین). ـشهروندان تفویض شده و در اختیار آنها قرار گرفته است (قدرت شهروندان

(کیفیت زندگی) تأثیرگذار بر مشارکت ها و بسترهاي اجتماعی و فرهنگیِنمودار زیر زمینه
دهد.سیاسی را نشان می

مدل تجربی نقش کیفیت زندگی بر نوع و میزان مشارکت سیاسی:1نمودار 

هاي پژوهشفرضیه
نوع و میزان مشارکت سیاسی مردم در شهر اصفهان تأثیر برمحیط شهرکیفیت-1

دارد.

کیفیت محیط شهر

رضایت از خدمات شهري

احساس بهزیستی شخصی

احساس بهزیستی خانوادگی

رشد فردي

احساس بهزیستی شغلی

رضایت از روابط بین شخصی

سی
سیا

ت 
ارک

مش

وضعیت اقتصادي

عدالت اجتماعی

سیاسی محدودمشارکت

سیاسی تبعیمشارکت

سیاسی مدنیمشارکت گی
زند

ت 
یفی

ک
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مشارکت سیاسی مردم در شهر اصفهان نوع و میزانبراز خدمات شهري رضایت-2
تأثیر دارد.

مشارکت سیاسی مردم در شهر رضایت از روابط بین شخصی بر نوع و میزان-3
اصفهان تأثیر دارد.

بر نوع و میزان مشارکت سیاسی در شهر اصفهان تأثیر احساس بهزیستی شخصی-4
دارد.

مشارکت سیاسی در شهر اصفهان بر نوع و میزانوادگیاحساس بهزیستی خان-5
تأثیر دارد.

نوع و میزان مشارکت سیاسی مردم در شهر اصفهان براحساس بهزیستی شغلی- 6
تأثیر دارد.

نوع و میزان مشارکت سیاسی مردم در شهر اصفهان تأثیر دارد.بررشد فردي-7
مردم در شهر اصفهان تأثیر نوع و میزان مشارکت سیاسیوضعیت اقتصادي بر-8

دارد.
نوع و میزان مشارکت سیاسی مردم در شهر اصفهان احساس عدالت اجتماعی بر-9

تأثیر دارد.

شناسی پژوهشروش
رویکرد مورد استفاده در این مقاله، کمی و در انجام آن از روش پیمایش استفاده به 

گرفت. جمعیت آماري این پژوهش آوري اطالعات از طریق پرسشنامه انجامعمل آمد. جمع
سال و باالتر سن دارند و ثانیاً در یکی از 18شود که اوالً شهروندانی شامل میيرا کلیه

اصفهان ساکن هستند که بر اساس آخرین سرشماري عمومی که در يگانهمناطق پانزده
نفر جمعیت بوده است.1908968صورت گرفت، 1390سال 

نمونه، از فرمول کوکران استفاده به عمل آمد که تعداد مبراي بدست آوردن حج
دلیلبهتعداديآنهاو تلخیصهانامهپرسشگردآوريازپسنفر شد.385نمونه برابر 

بعضیتوسطهاپرسشنامهنگرداندنبازهمچنینوبودنناقصونبودنمناسبیاوریزش
تعدادنهایتدروگردیدرجخاهادادهتحلیلوتجزیهفرآیندازپاسخگویاناز

مورد359برابرپژوهشفرضیاتآزمونوتحلیلوتجزیهجهتمناسبهاينامهپرسش
اي استفاده به عمل گیري تصادفی طبقهجهت انتخاب نمونه نیز بر اساس نمونه. باشدمی

آمد. 
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نامه شامل دو قسمت است: در بخش اول سوأالت مربوط به ابعاد مختلف پرسش
باشد. ساخته میمحققکت سیاسی طراحی شده کهمشار

و براي سنجش پایایی آن، ضریب 2ايو اعتبار سازه1از اعتبار صورياالتبراي این سؤ
سوأالت کیفیت زندگی آمده است که در بخش دوم آلفاي کرونباخ محاسبه گردیده است؛

تی که ربانی و کیانپور ) و تغییرا2004شناختی شالوك (با استفاده از مدل تکثرگرایی روش
با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی کشورمان در آن ایجاد کردند، استفاده به ؛)1386(

الت با استفاده از طیف لیکرت پژوهش حاضر، سؤاينامههمچنین در پرسش؛عمل آمد
الت مربوط به مشارکت سیاسی و کیفیت ش قرار گرفتند. در این راستا، سؤامورد سنج

اند طراحی و هر اي تنظیم گشتههایی که بر روي طیف پنج درجهدر قالب گویهزندگی 
کامالً يهاي مثبت، گزینهگذاري شد، به این ترتیب که براي گویهنمره5تا 1گویه از 

ي، گزینه3ينظر با نمرهبیي، گزینه4يموافق با نمرهي، گزینه5يموافق با نمره
هاي گذاري شدند. در مورد گویهنمره1کامالً مخالف با عدد ينهو گزی2يمخالف با نمره

منفی این فرایند برعکس شد. 
يهاي انتخاب شده به نظر اساتید متخصص در حوزهبعد از اتمام مراحل فوق، گویه

ها هاي ایشان براي تعدیل و اصالح گویهعلوم اجتماعی و علوم سیاسی رسید تا دیدگاه
اعتمادقابلیتیاپایاییارزیابیبراي3آزمونپیشيمرحلهلحاظ شود. سپس در

آماري به صورت تصادفی توزیع شد. در ينامه بین جامعهعدد پرسش45،نامهپرسش
ها و همچنین بازخورد پاسخگویان، هاي آزمون مقدماتی با توجه به پایایی گویهتحلیل داده
یگر اصالح شدند تا در نهایت هاي نامناسب یا مبهم حذف و برخی دبرخی گویه

نهایی طراحی شد. ينامهپرسش
نامه)، ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه براي سنجش پایایی ابزار سنجش (پرسش

گردیده است، آلفاي کرونباخ هر یک از متغیرهاي فوق در جدول زیر آمده است.

1 face validity
2 construction validity
3 pretest



94زمستان ، 2، شمارهدهم، دورهاجتماعیفصلنامه توسعه 142

آزمون و پس آزمونشطیف در پیهاي هرگویه(پایایی)میزان آلفاي کرونباخ: 1جدول 

ضریب پایاییتعداد گویهمتغیرها
آزمونپسآزمونپیش

86470مشارکت سیاسی محدود
128184مشارکت سیاسی تبعی
148585مشارکت سیاسی مدنی

346464مشارکت سیاسی
107676میزان مشارکت سیاسی

448585کیفیت زندگی
48787بهزیستی شخصی

37575یستی خانوادگیبهز
33863رضایت از روابط شخصی

48383بهزیستی شغلی
37878رشد فردي

69090خدمات شهري و کیفیت محیط شهر
48989وضعیت اقتصادي
51274عدالت اجتماعی

و ضمن استناد به مبانی نظري تحقیقمشارکت سیاسیاي ارزیابی اعتبار سازهجهت
استفاده شد. نتایج حاصل از ماتریس 1از تحلیل عاملدیدگاه آلموند و میلبراثباالخص 

هاي این متغیر در دهد که گویهنشان میسیاسیمشارکتهاي متغیر همبستگی میان گویه
که گویهعد متمرکز شدند به طوريسه بهاي موجود عد با سایر گویههاي موجود در یک ب

هاي موجود در ابعاد دیگر این متغیر اند ولی با گویهداشتهعد همبستگی معناداردر آن ب
دقیق الگوي بررسی. همبستگی معناداري نداشته و این همبستگی ضعیف بوده است

دهد که هر این واقعیت را به ما نشان میسیاسیمشارکتهاي همبستگی بین گویه
در سیاسی مشارکتاند و بر این اساس متغیر ها به یک عامل تقلیل یافتهمجموعه از گویه
در این KMOعد یا شاخص کاهش یافته است. آزمونب3گویه به 31این تحقیق از 
اي از این مجموعه باشد، لذا نیازي به حذف هیچ گویهمی83/0یعنی 70/0ماتریس بیش از

انچه آشکار است، دهد. چنآمارهاي اولیه براي تحلیل عامل را نشان می4جدول باشد. نمی

1 factor analysis
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ها براي تحلیل عامل مورد بهترین عامل3است، لذا این 1عامل بیشتر از 13مقدار ویژه
کنند. باشند و بیشترین واریانس طیف مورد نظر را تبیین میمی

آمارهاي اولیه براي مشارکت سیاسی در تحلیل عامل: 2جدول 
تجمعیدرصدواریانسدرصدمقدار ویژهضریب اشتراكعامل

11415/7095/13095/13
21357/5193/13288/26
31467/2770/10058/37

اي به چه عاملی اختصاص ها، بایستی بدانیم عمدتاً چه گویهبعد از تعیین تعداد عامل
توزیع ينحوه5شود. جدول استفاده می"2دوران عامل"دارد براي تشخیص این کار از 

در 12xو1x،2x،3x ،5x،10x ،11xهايدهد. مثالً گویهها را نشان میاملها در بین عگویه
و4x،6x،7x،9x،13x،14x،15x،17x،26x،29xهايستون اول مشارکت سیاسی محدود، گویه

31xمدنی یا فعال سیاسیها در ستون سوم مشارکتگویهيمشارکت سیاسی تبعی و بقیه
دهد. را نشان می

1 Agenvalue
2 Factor Rotation
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یافته براي مشارکت سیاسیماتریس عامل دوران:3جدول 

هاگویه

1عامل 
(مشارکت 
سیاسی 
محدود)

2عامل
(مشارکت 

سیاسی تبعی)

3عامل 
(مشارکت 

سیاسی مدنی)

598/0568/0164/0کنماصالً در انتخابات شرکت نمی) 1
ها، تظاهرات سیاسی (مانند راهپیماییتجمعاتدر)2

و براي من شرکت در این کنمنمیشرکتو ...)
ستنیتجمعات مهم 

615/0603/0049/0

موضوعات سیاسی در جمع خانواده و ي) درباره3
253/0- 639/0250/0کنمدوستانم بحث نمی

) اگر والدینم یا امام جماعت مسجد مخالفت نکنند 4
- 060/0514/0- 455/0کنمدر موضوعات سیاسی با دوستانم شرکت می

کنم چون برایم ) اخبار سیاسی کشور را دنبال نمی5
716/0154/0407/0اهمیتی ندارد

رأيخاصیکاندیدايام بهخانوادهواقواماگر) 6
117/0247/0032/0دهمنمیرأيکاندیداآنبهلزوماًهممنبدهند

هايآموزهتأثیرتحتانتخاباتدرمنشرکت)7
- 150/0547/0088/0استمذهبی

سیاسینهادهايواحزابدرفعالیتبهمن) 8
036/0094/0678/0اي ندارمعالقه

وسیلهبدینتاکنممیشرکتانتخاباتدر) من9
165/0680/0050/0باشمکردهاثباتحکومتبهراوفاداریمصرفاً

هاي سیاسی ها یا سازمان) در احزاب، گروه10
- 564/0320/0371/0عضویت فعال دارم

مهمخیلیبرایمسیاسیهايپستبهرسیدن) 11
- 097/0- 400/0058/0نیست

کنم احساس ) وقتی در انتخابات شرکت نمی12
934/0217/0233/0دهدخوشایندي به من دست نمی

نیست،مهمبرایمانتخاباتینامزدهايهايبرنامه) 13
694/0468/0- 203/0دهممیرأيآنبهواستمهمبرایمشخصخود

-تنها در صورتی در تجمعات سیاسی شرکت می)14

672/0225/0- 291/0کنم که مرجع تقلیدم آن را براي من تکلیف نماید

15(ست سیاسی در صورتی که امام جماعت مسجد پ
044/0371/0183/0یرمذپمینرا بر من تکلیف کند آن را 
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3ي جدول ادامه
خودکشورسیاسیسرنوشتخودشانبایدمردم)16

382/0- 050/0- 379/0کنندتعیینرا

یا مرجع در صورتی که امام جماعت مسجد) 17
هاي در احزاب و سایر گروهبر من تکلیف کند تقلیدم

شومسیاسی عضو می
296/0-873/0197/0

نامزدهايبهشناختموآگاهیاساسبر) 18
543/0- 033/0- 149/0دهممیرأيانتخاباتی

شودپیروزانتخاباتدرنظرمموردکاندیداياگر) 19
انتخاباتبعديدوردرنکندعملهایشوعدهبهولی

دهمنمیرأيآنبه
579/0 -047/0 -095/0

انتخاباتدرپیروزکاندیدايعملکردپیگیرحتماً)20
141/0205/0623/0هستم

(نظیر یتنها در صورتی در تجمعات سیاس)21
کنم که آن شرکت می...)ها و تظاهرات وراهپیمایی

را شخصاً مناسب تشخیص دهم
284/0143/0640/0

وآناناربابنهاستمردمگذارخدمتحکومت) 22
478/0-108/0216/0باشدملتپاسخگويحالهمهدرباید

تجمعاتوهاراهپیماییدرآگاهیوشناختبا) 23
590/0- 224/0- 094/0کنمیمشرکتعمومی

است،مهمبرایمانتخاباتینامزدهايهايبرنامه) 24
181/0343/0- 577/0نیستمهمبرایمشخصخود

کشوربهسیاسیپستدربتوانمدر صورتی که )25
243/0- 077/0-336/0پذیرممیراآنحالهردرکنمخدمت

القهعسیاسیجناحیاحزبهربهوالدینم) 26
118/0689/0259/0هستمآنهاتابعهممنباشندداشته

مندمعالقهبسیارسیاسیمسائلوموضوعاتبه) 27
150/0242/0- 547/0دارمفعالمشارکتسیاسیهايبحثدرو

راخودسیاسیمطالباتوتقاضاهاکنممیسعی) 28
حکومتبهمدنینهادهايواحزابطریقازرا

کنممنتقل
037/0095/0763/0

خاصیشخصبهتقلیدممرجعشوممتوجهاگر) 29
011/0433/0231/0هستماوتصمیمتابعهممندهدمیرأي

516/0057/0815/0نیستثرؤمکشورمسرنوشتدرمنرأي) 30
کاندیدايبهنظرمايمحلهجماعتاماماگر) 31

396/0286/0-633/0دهمیمرأيآنبهحتماًهممنباشدداشتهخاصی
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ها و نتایجیافته
نفر از مردم 359هایی است که توسط هاي پژوهش حاصل استخراج پرسشنامهداده

هاي تکمیل گردیده و اساس تجزیه و تحلیل یافتهاصفهانيگانه15ساکن مناطق 
ها استخراج ، پرسشنامههاپژوهش حاضر قرار گرفته است. پس از پایان یافتن گرداوري داده

افزار آماري براي علوم ي نرمگاه به کامپیوتر انتقال یافت و سپس با استفاده از بستهو آن
اند.مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته1اجتماعی

پاسخگویان براي متغیرهایی است که يوضعیت میانگین نمرهيدهندهنشان4جدول 
هاي جدول نشان شاخص اول دادهباشد.اي و نسبی پژوهش میدر سطح سنجش فاصله

44/20مشارکت سیاسی محدود براي افراد مورد مطالعه برابر يدهد که میانگین نمرهمی
) در حد تقریباً پایینی است و بیانگر 21(است. این نمره در مقایسه با میانگین مورد انتظار

بعدي در آن است که مشارکت سیاسی محدود در میان پاسخگویان پایین است. شاخص
آن براي افراد مورد مطالعه ياین جدول مشارکت سیاسی تبعی است که میانگین نمره

) در حد متوسط 55تا 11(ي نمرهياست که این نمره در مقایسه با دامنه32/30برابر 
باشد و بیانگر این مطلب است که میزان مشارکت سیاسی تبعی در پاسخگویان متوسط می

يدهد. میانگین نمرهگر وضعیت مشارکت سیاسی مدنی را نشان میبوده است. شاخص دی
ي نمرهياست که این نمره در مقایسه با دامنه77/45آن براي افراد مورد مطالعه برابر 

) در حد متوسط به باال قرار دارد. این شاخص بیانگر این واقعیت است که در 65تا 13(
نی در حد متوسط به باال وجود دارد. شاخص میان شهروندان اصفهانی مشارکت سیاسی مد

آن يدیگر در این مجموعه میزان بهزیستی شخصی در پاسخگویان است که میانگین نمره
تا 4(ي نمرهياست که این نمره در مقایسه با دامنه93/12براي افراد مورد مطالعه برابر 

ست که میزان بهزیستی ) در حد متوسطی قرار دارد. این آمار بیانگر این واقعیت ا20
بهزیستی بخش نیست. شاخص دیگر احساس شخصی در میان پاسخگویان رضایت

است که این نمره 47/10است که میانگین آن براي شهروندان اصفهانی برابر با خانوادگی
) در حد تقریباً باالیی است. این شاخص بیانگر این 15تا 3(ي نمرهيدر مقایسه با دامنه

ت که پاسخگویان به میزان تقریباً باالیی از احساس بهزیستی خانوادگی واقعیت اس
است که میانگین آن براي رضایت از روابط بین شخصیبرخوردارند. شاخص دیگر احساس 

) در 15تا 3(ي نمرهياست که این نمره در مقایسه با دامنه86/19پاسخگویان برابر با 

1 Statistical Package for Social Science (SPSS)
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نگر این واقعیت است که شهروندان اصفهانی از روابط حد نسبتاً باالیی است. این شاخص بیا
شغلی است که بهزیستیکنند. شاخص دیگر احساسبین شخصی احساس رضایت می

ياست که این نمره در مقایسه با دامنه28/12میانگین آن براي پاسخگویان برابر با 
است که رديرشد ف) در حد متوسطی است. شاخص بعدي در این جدول 20تا 4(ي نمره

است که این نمره در مقایسه با 49/10آن براي افراد مورد مطالعه برابر يمیانگین نمره
) در حد تقریباً باالیی است و بیانگر باال بودن احساس رشد و 15تا 3(ي نمرهيدامنه

رضایت از خدمات شهري و کیفیت محیط پیشرفت فردي در میان آنها است. شاخص دیگر 
است که این نمره در مقایسه با 86/19آن برابر يدهد. میانگین نمرهان میرا نششهر

باشد. آخرین شاخص در این جدول ) در حد متوسط به باال می30تا 6(ي نمرهيدامنه
45/9است که میانگین آن براي پاسخگویان برابر با باشدوضعیت اقتصادي پاسخگویان می
) در حد نسبتاً متوسطی است. این 16تا 4(ي نمرهيامنهاست که این نمره در مقایسه با د

شاخص بیانگر این واقعیت است که شهروندان اصفهانی از وضعیت اقتصادیشان خیلی 
کنند.احساس رضایت نمی

هاي اجتماعی ـ سیاسی پاسخگویانتوزیع نسبی شاخص:4جدول 
انحراف معیارمیانگین مورد انتظارمیانگین واقعیمتغیر

44/202128/3مشارکت سیاسی محدود
32/303366/5مشارکت سیاسی تبعی
77/453974/5مشارکت سیاسی مدنی

93/121258/3احساس بهزیستی شخصی
47/10950/2احساس بهزیستی خانوادگی
86/19917/4رضایت از روابط بین شخصی

28/121250/3احساس بهزیستی شغلی
49/10942/2رشد فردي

86/191817/4رضایت از خدمات شهري و کیفیت محیط شهر
45/91257/3وضعیت اقتصادي

ي پژوهشهابررسی فرضیه
اي با متغیر وابسته (ابعاد ضریب همبستگی بین متغیرهاي مستقل فاصله5جدول 

دهد. بین میزان احساس بهزیستی شخصی و مختلف مشارکت سیاسی) را نشان می
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شود که با افزایش ت سیاسی محدود رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد. استدالل میمشارک
ها بیشتر خواهد شد. با توجه احساس بهزیستی شخصی در میان پاسخگویان، مشارکت آن

درصد معنادار بوده و قابل پذیرش و 95مذکور در سطح حداقل يبه نتایج جدول، فرضیه
د. بین احساس بهزیستی خانوادگی و مشارکت سیاسی باشآماري میيتعمیم به جامعه
معنادار وجود دارد. به این معنا که هر چه در جامعه احساس بهزیستی يمحدود نیز رابطه

گیرد. با هاي اجتماعی آن جامعه مشارکت صورت میخانوادگی باال باشد، بیشتر در فعالیت
درصد معنادار بوده و قابل 95مذکور در سطح حداقل يتوجه به نتایج جدول، فرضیه

باشد. بین احساس بهزیستی شغلی و مشارکت سیاسی محدود ارتباط معناداري پذیرش می
ها وجود ندارد. به عبارت دیگر، با افزایش احساس بهزیستی شغلی، مشارکت سیاسی آن

شود و قابل پذیرش به کلکند. با توجه به نتایج جدول، فرضیه مذکور رد میتغییري نمی
باشد.جامعه نمی

فردي و مشارکت سیاسی محدود نیز ارتباط معناداري وجود ندارد. به بین رشد
کند. با توجه به ها تغییري نمیعبارت دیگر، با افزایش رشد فردي، مشارکت سیاسی آن

باشد. نتایج شود و قابل پذیرش به کل جامعه نمیمذکور رد میينتایج جدول، فرضیه
دهد که بین رضایت از خدمات شهري و کیفیت محیط شهر ر نشان میحاصل از جدول زی

داري وجود ندارد. بین رضایت از روابط بین معنیيبا مشارکت سیاسی محدود رابطه
داري وجود دارد. ضریب همبستگی معنیيشخصی و مشارکت سیاسی محدود رابطه

ي، بیانگر رابطهP=000/0داري با سطح معنی28/0بدست آمده براي این متغیر برابر
باشد. مستقیم و مثبتی بین دو متغیر مذکور می

دهد میزان وضعیت اقتصادي و احساس همچنین نشان می5نتایج حاصل از جدول 
داري وجود دارد. ضریب معنیياجتماعی با مشارکت سیاسی محدود رابطهعدالت

، بیانگر P=000/0داري عنیبا سطح م18/0همبستگی بدست آمده براي این متغیر برابر 
توان گفت بین کیفیتباشد. بطور کلی میدار بین دو متغیر مذکور میمعنیيرابطه

داري وجود دارد. ضریب همبستگی بدست معنیيزندگی و مشارکت سیاسی محدود رابطه
مستقیم و ي، بیانگر رابطهP=000/0با سطح معنی داري 35/0آمده براي این متغیر برابر

باشد.باشد. سایر آمارها در جدول زیر قابل مشاهده میثبتی بین دو متغیر مذکور میم
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اي و ابعاد مشارکت سیاسیضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهاي مستقل فاصله:5جدول 

نام متغیر
مشارکت سیاسی مدنیمشارکت سیاسی تبعیمشارکت سیاسی محدود

ضریب 
همبستگی

سطح 
داريمعنی

ضریب
همبستگی

سطح 
داريمعنی

ضریب 
همبستگی

سطح 
داريمعنی

15/0004/012/0021/0099/0061/0بهزیستی شخصی
19/0000/0033/0053/019/0000/0بهزیستی خانوادگی

13/0011/017/0001/0043/0041/0بهزیستی شغلی
84/0069/019/0- 082/012/0011/0رشد فردي

28/0007/013/0010/025/0000/0ت شهريرضایت از خدما
26/0010/014/0008/021/0001/0کیفیت محیط شهر

28/0000/018/0000/027/0000/0رضایت از روابط بین شخصی
15/0002/019/0000/0052/0032/0وضعیت اقتصادي
040/0- 18/0000/043/0000/0044/0عدالت اجتماعی

35/0000/035/0000/024/0000/0گیکیفیت زند

اي با میزان مشارکت ضریب همبستگی بین متغیرهاي مستقل فاصله6جدول 
دهد که بین متغیرهاي احساس بهزیستی شخصی دهد. نتایج نشان میسیاسی را نشان می

)000/0=P(شهري خدماتاز، رضایت)001/0=P(شخصیبینروابطاز، رضایت
)000/0=P( وضعیت اقتصادي، و)005/0=P( با میزان مشارکت سیاسی ارتباط معناداري

يوجود دارد. الزم به توضیح است بین وضعیت اقتصادي با میزان مشارکت سیاسی رابطه
معکوس وجود دارد به این معنا که هر چه اوضاع اقتصادي بهتر باشد میزان مشارکت 

ند که بین کیفیت زندگی و میزان دههمچنین نتایج نشان می؛یابدسیاسی کاهش می
معنادار اما معکوس وجود دارد.يمشارکت سیاسی بطور کلی رابطه
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اي و میزان مشارکت سیاسیضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهاي مستقل فاصله:6جدول 

میزان مشارکت سیاسینام متغیر
انحراف معیارداريسطح معنیضریب همبستگی

18/0000/058/3صیبهزیستی شخ
14/0006/050/2بهزیستی خانوادگی

042/050/3- 10/0بهزیستی شغلی
032/042/2- 11/0رشد فردي

16/0001/017/4رضایت از خدمات شهري
26/0010/051/3کیفیت محیط شهر

26/0000/060/2رضایت از روابط بین شخصی
005/057/3- 14/0وضعیت اقتصادي

074/099/2- 01/0الت اجتماعیعد
000/007/20- 26/0کیفیت زندگی

1متغیرهچندرگرسیون

رگرسیون چند متغیره، روشی براي تأثیر همزمان چند متغیر مستقل در یک متغیر 
2گام به گامروشاز رگرسیون چند متغیره بهدر اینجا).851: 1384وابسته است (ببی، 

متغیرهاي مستقل موجود خواهد بداند از میگر پژوهششیوه در اینشود که استفاده می
.بینی کندتواند متغیر وابسته را پیشبه بهترین وجهی می(یا متغیرها)کدام متغیر

دهد که با سطح معناداري حداقل نشان می7بررسی نتایج آماري مندرج در جدول 
ه مرحله، مشارکت رگرسیونی مشارکت سیاسی محدود داراي سيدرصد، معادله95

يسیاسی تبعی داراي دو مرحله و مشارکت سیاسی مدنی داراي چهار مرحله است. بر پایه
) و ضریب R=28/0شخصی (بینروابطازنخست، متغیر رضایتياین جدول، در مرحله

درصد 28/0) وارد شده است. بدین معنی که این متغیر به تنهایی 2R=08/0تعیین آن (
) نیز بیانگر Beta=24/0دهد. ضریب بتاي این متغیر(یر وابسته را توضیح میتغییرات متغ

محدود است. در سیاسیو مشارکتشخصیبینروابطازمثبت بین متغیر رضایتيرابطه
) R=32/0(، وارد معادله شد. در این حالت، ضریب رگرسیوناجتماعیعدالتبعد، يمرحله

درصد تغییرات متغیر 32/0این متغیر به تنهایی، ) رسید. 2R=10/0و ضریب تعیین به (

1 multiple regression
2 stepwise



151تجزیه و تحلیل نقش کیفیت زندگی بر نوع و ...

مثبت يرابطهيدهنده)، نشانBeta=14/0(دهد. ضریب بتاي متغیروابسته را توضیح می
خانوادگی، وارد سوم، متغیر بهزیستیيبین این متغیر با متغیر وابسته است. در مرحله

) و R=34/0(غیر هاي قبل بهمعادله شده است. ضریب رگرسیونی با ورود این متغیر و مت
درصد از تغییرات 34/0) رسیده است. این متغیر به تنهایی 2R=12/0(ضریب تعیین به

) بیانگر عدم ارتباط Beta=12/0(کند. ضریب بتاي این متغیرمتغیر وابسته را تبیین می
ي بین متغیر یاد شده با متغیر وابسته است. نتایج حاصل از جدول زیر سهم متغیرها

دهد.مستقل را در تبیین ابعاد دیگر مشارکت سیاسی یعنی بعد تبعی و مدنی را نشان می

مشارکت سیاسیبینی متغیرهاي مستقل درون معادله براي پیشعناصر: 7جدول 
انحراف استانداردTSigR2Rمقدار BBetaمتغیروابسته

مشارکت سیاسی 
محدود

43/024/076/4000/028/008/0092/0رضایت از روابط بین شخصی
23/014/097/2003/032/010/0079/0عدالت اجتماعی

24/012/051/2012/034/012/0096/0بهزیستی خانوادگی
63/11=Constant000/0=Sig28/6=F

مشارکت سیاسی 
تبعی

71/041/082/8000/043/018/0081/0عدالت اجتماعی
28/014/004/3003/045/020/0093/0رضایت از روابط بین شخصی

48/21=Constant000/0=Sig39/12=F

مشارکت سیاسی 
مدنی

48/020/076/3000/027/007/012/0رضایت از روابط بین شخصی
26/017/020/3001/032/010/008/0رضایت از خدمات شهري

30/012/031/2021/034/011/013/0بهزیستی خانوادگی
040/035/012/010/0- 05/2- 10/0- 22/0عدالت اجتماعی

59/32=Constant000/0=Sig52/6=F

گیريهنتیج
این پژوهش در تالش بود که نقش کیفیت زندگی را در نوع و میزان مشارکت سیاسی 

هاي کیفیت زندگی، ابعاد مختلف لفهدهند که مؤها نشان میدهد. یافتهمورد بررسی قرار 
باشد که دهند. این نتایج مطابق با این دیدگاه میثیر قرار میأمشارکت سیاسی را تحت ت

باشند. ها و رفتارهاي سیاسی متفاوتی میگاهافراد داراي دید
ر ایران صورت در رابطه با موضوع کیفیت زندگی و مشارکت سیاسی پژوهشی د

هاي سیاسی تا حد بسیار زیادي متأثر از رضایت از زندگی، که انتخابنگرفته است در حالی
گیري هر جهتهاي دموکراتیک افراد با دهندگان است. در نظامهاي رأيعالیق و سلیقه
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سیاسی شرکت کنند در صورتی که بتوانند در يسیاسی، تمایل به این دارند که در عرصه
توانند تأثیرگذار باشند یا فرآیند سیاسی تأثیرگذار باشند. افرادي که شک دارند که آیا می

خیر دلیلی وجود ندارد که در این فرآیند سیاسی شرکت کنند. در عوض افرادي که این 
توانند اهداف خود را توانند در سیستم سیاسی تأثیرگذار باشند میان را دارند که میاطمین

ها ریسک شخصی به دنبال داشته باشد. دنبال کنند حتی اگر براي آن
بهزیستی ،)r=15/0(متغیرهاي بهزیستی شخصیحاضر،يمطالعههايیافتهاساسبر

)r=15/0(وضعیت اقتصادي،)r=28/0(رضایت از روابط بین شخصی،)r=19/0(خانوادگی
سیاسی محدود ارتباط معناداري داشتند. نتایجمشارکتبا) r=28/0(عدالت اجتماعیو

معنادارارتباطرضایت از روابط بین شخصی باالترینکهدهدمینشانمقالهایندرتحلیلی
،)r=17/0(لیهمچنین متغیرهاي بهزیستی شغ.استسیاسی محدود داشتهمشارکتبارا

عدالت اجتماعیو)r=19/0(وضعیت اقتصادي،)r=18/0(رضایت از روابط بین شخصی
)43/0=r (دهدمینشانتحلیلیسیاسی تبعی ارتباط معناداري داشتند. نتایجمشارکتبا

.استسیاسی تبعی داشتهمشارکتبارامعنادارارتباطعدالت اجتماعی باالترینکه
رضایت از ،)r=19/0(بهزیستی خانوادگی،)r=25/0(از خدمات شهريمتغیرهاي رضایت 
سیاسی مدنی مشارکتبا) r=24/0(عدالت اجتماعیو)r=27/0(روابط بین شخصی

دهد که بین کیفیت زندگی و همچنین نتایج پژوهش نشان می؛ارتباط معناداري داشتند
وجود دارد. بطور کلی ارتباط معناداري)r=41/0(نوع مشارکت سیاسی 

دهد که بین متغیرهاي احساس همچنین نتایج حاصل از همبستگی نشان می
شخصی و وضعیت بینروابطازشهري، رضایتخدماتازبهزیستی شخصی، رضایت

اقتصادي با میزان مشارکت سیاسی ارتباط معناداري وجود دارد. همچنین نتایج نشان 
معنادار اما يطور کلی رابطهرکت سیاسی بدهند که بین کیفیت زندگی و میزان مشامی

معکوس وجود دارد به این معنا که هر چه کیفیت زندگی افراد باالتر باشد تمایل کمتري 
براي مشارکت سیاسی وجود دارد. 

قبلی و همچنین سطوح نظري ينتایج بدست آمده در راستاي مطالعات انجام شده
ارکت سیاسی افراد در جامعه بسته به پژوهش گویاي این واقعیت است که وضعیت مش

هاشمی و همکاران يعوامل متفاوتی تغییرپذیر است. نتایج حاصل از این پژوهش با مطالعه
ها و همکاران جمشیدي، با مطالعه رضایت از زندگیدر راستاي معناداريِ،)1388(
جه شاهکوهی خوايو با مطالعهکیفیت زندگی و کارآمدي نظام سیاسی در متغیر ،)1392(

باشد. قابل ذکر است که این میهمسو محیط شهريدر متغیر کیفیت،)1393و همکاران (
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کینو، فلیون)2008(وینترسوشاپیرو،)2008(همکارانونتیجه با مطالعات اوون
باشد به این معنا که بر تا حدودي همخوانی دارد و در برخی موارد نیز ناهمسو می،)2012(

مطالعات کیفیت زندگی و رضایت از زندگی باعث افزایش میزان مشارکت اساس این
باشد به این معنا که سطح باالي کیفیت زندگی شود اما در پژوهش حاضر برعکس میمی

شود تمایل کمتري براي مشارکت سیاسی وجود داشته باشد. در تفسیر این نتیجه باعث می
کت انتخاباتی مردم در ایران بر حسب توان گفت مشارکت سیاسی و به ویژه مشارمی

گیري سیاسی کاندیداها متفاوت است و از شرایط، زمینه و محیط سیاسی و همچنین جهت
کند.ثابتی پیروي نمیيقاعده

هاي میلبرات و گوئل مبنی بر اینکه نتایج پژوهش در مورد مشارکت سیاسی با دیدگاه
هاي سیاسی و محیط سیاسی است، تا مشارکت سیاسی وابسته به عواملی چون انگیزه

حدي همخوانی دارد. میلبرات و گوئل تأکید دارد که هر چه فرد بیشتر در معرض 
مسائل سیاسی، عضویت در سازمان یا تشکلی يهاي سیاسی به صورت بحث دربارهانگیزه

پردازد و یا دسترسی داشتن به اطالعات سیاسی مربوط قرار که به فعالیت سیاسی می
ها در مشارکت سیاسی همچنین از نظر آن؛اش بیشتر استد، احتمال مشارکت سیاسیگیر

زمینه یا محیط سیاسی نیز مهم است. از این نظر که فرهنگ سیاسی ممکن است مشارکت 
کند یا برعکس مشوق گردد، تشویق میهاي مشارکت را که مناسب تلقی میو تشکل

نند حق رأي انتخابات، فراوانی انتخابات، تعداد مشارکت نباشد. بنابراین قواعد بازي ما
ها نسبت به اجتماعات و تظاهرات خیابانی و دامنه و مقامات سیاسی مورد انتخاب، نگرش

متغیرهاي مهمی هستند. يهاي فشار، همهماهیت احزاب سیاسی و گروه
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