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قربانعلی سبكتگینریزی ،استاديار ،گروه جامعهشناسي دانشگاه خوارزمي ،ايران
مجید روهنده ،كارشناسي ارشد جامعهشناسي دانشگاه خوارزمي ،ايران

سید محمد بساطیان ،كارشناسي ارشد برنامهريزي رفاه اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبايي ،ايران
احمد جعفری ،كارشناسي ارشد جامعهشناسي دانشگاه خوارزمي ،تهران
چكیده
مشاركت امري است كه امروزه در تمامي جوامع مورد پذيرش قرار گرفته است و روز به روز نيزز بزر اهميزت آن افززوده مزيشزود .در چنزي
شرايطي براي تقويت و گسترش مشاركت مردم در جامعه به عنوان اصلي حياتي ،شناخت عوامل مؤثر بر آن ضروري است .از اي رو پزووه
پي رو به مطالعه و بررسي عوامل اجتماعي (پايگاه اقتصادي -اجتماعي ،رضزايتمندي اجتمزاعي و رضزايتمندي سياسزي) مزؤثر بزر مشزاركت
سياسي -اجتماعي پرداخته است .در اي تحقيق از روش نمونهگيري خوشزهاي چنزد مرحلزهاي اسزتفاده شزده اسزت و بزا اسزتفاده از فرمزول
نمونهگيري كوكران ،ابتدا حجم نمونه به تعداد  684نفر از ميان شهروندان شهر كرج تعيي شد .اما با توجه به ريزشهاي احتمالي ،نهايتاً حجزم
نمونه  422نفر در نظر گرفته شد با اجراي پرسشنامه در ميان نمونه آماري و تحليل دادهها با استفاده از نرمافزار  spssو محاسبه آزمون آمزاري
همبستگي پيرسون ،مشخص شد ميان ميزان مشاركت سياسي -اجتماعي با رضايتمندي سياسي ./16و با رضايتمندي اجتمزاعي  ./58همبسزتگي
معنادار در سطح  %33اطمينان وجود دارد .متغير پايگاه اقتصادي -اجتماعي رابطه معناداري با متغير وابسته تحقيق ندارد .نتايج تحليل رگرسيون
نيز نشان داد از ميان سه متغير مستقل مذكور ،رضايتمندي سياسي داراي بيشتري تأثير و متغير رضايتمندي اجتمزاعي داراي كمتزري تزأثير بزر
متغير مشاركت سياسي -اجتماعي است.
کلیدواژهها :اجتماع محلي ،شهروندي ،رضايتمندي ،مشاركت سياسي -اجتماعي ،فعاليت سياسي

 نويسنده مسؤول23506891594 :

Eamil: saboktakin_faz@yahoo.com

Copyright©2016, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons
Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0), which permits others to download this work and share it
with others as long as they credit it, but they can’t change it in any way or use it commercially.

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هفتم ،شماره پياپي ( ،)36شماره سوم ،پاييز 5631

38

مقدمه و بیان مسأله

رويکرد مشاركتي بزا آگزاهي از نقصزانهزاي راهبردهزاي

مشاركت 5مردم در تمامي فعاليتاي اجتمزاعي و سياسزي،

سنتي و متعارف توسزعه و نيزز بزا بهزرهگيزري از فرآينزد

امري است كه امروزه در تمامي جوامع پذيرفته شده است

توانمندسازي ،آسيبپذيران را به مراقبت از خودشزان فزرا

و روز به روز نيزز بزر اهميزت آن افززوده مزيشزود .ايز

ميخواند

اهميت اصوالً از آنجا ناشي ميشود كه اوال مشاركت يک

مززردم در فرآينززد توسززعه مززيتوانززد تعهززد آنهززا را بززه

حق انساني است كه به لحاظ غايت به آزادسازي و اعتماد

فعاليتهاي توسعهاي و اجتماع محلي خود تقويت نمايزد

انسانها به خويشت منجر ميشود و ثانيا از نظر ابززاري و

(.)Mehta, 1984:78

(1999:21

 ،)Rahnema,عالوه بزر ايز مشزاركت
3

در كليت آن ،به بسيج و نق آفريني تودههزاي انسزاني در

مشززاركت مردمززي مززيتوانززد بززه مثابززه مززؤثرتري و

اجتمزاعي و حركزت رو بزه جلزوي

و

فرآيند عملي حيزا

مناسززبتززري پشززتوانه بززراي حزل و فصززل معضززال

0

بحرانهاي سياسي – اجتماعي و امنيتي استفاده شود و هر

خززاطر نشززان مززيسززازد ،حقززو شززهروندي بززه ماهيززت

دولتي كه بتواند جلوههاي بيشتري از همکزاري و همزدلي

مشززاركت اجتمززاعي افززراد در جامعززه مربززو اسززت و

تودههاي مردمي را در ابعاد مختلز

سياسزي ،اجتمزاعي،

شهروندي موقعيتي است كه به افراد توان شناخته شزدن و

اقتصادي و به خصوص در دفاع از كشزور و حکومزت در

حضور در اجتماع سياسي را مزيدهزد (شزياني )5684 ،و از

مقابل تهديدا

داخلي و خارجي جلب نمايزد ،مزيتوانزد

طززرف ديگززر «مشززاركت عمززومي ،مؤلفززه بنيززادي امززر

در جامعززه بززي المللززي از اعتبززار ،شخصززيت و موقعيززت

برنامهريزي خوب است .يک طرح جامع و فراگير ،طرحي

رفيعتري برخوردار گزردد (شزعباني ،)4 :5682 ،از ايز رو در

اسززت كززه بززا مززردم انجززام شززده باشززد نززه بززراي مززردم»

جهان پيچيده امزروزي ،تواناسزازي آحزاد مزردم و جلزب

(.)Zimmerman, 1996:1

مشاركت تمام انسانها اعم از زن و مرد بزراي زنزدگي در

جامعه منجر ميگردد؛ بنابراي از يک طرف ،چنانكه ترنر

بزه نظززر گززاتوتري« ،6مشززاركت فرآينززدي اجتمززاعي،

آيندهاي پيچيدهتر ضروري به نظر ميرسد .حال در چنزي

عمومي ،يکپارچه ،چندگانه ،چند بعزدي و چنزد فرهنگزي

جهاني كه در پرتو انقالب الکترونيک و ارتباطا  ،حقيقتزاً

در

همگزان تبزديل شزده

است كه هدف آن كشاندن همه مردم بزه ايفزاي نقز

همه مراحل توسعه است» (ازكيزا و غفزاري )032 :5686 ،زيزرا
«گسترش مشاركت ،تأثير بسزايي در كزاه

به دهکدهاي كوچک و در دسزتر

است ،مشاركت فعال زنزان ،مزردان و تمزامي گزروههزا و
قشرهاي جامعه براي داشت يک زندگي مطلوب فزردي و

فقزر ،تزأمي

عمومي  ،توسعه فرصتهاي شغلي ،بهبود

نيز جامعهاي منسجم ،ضروري به نظزر مزيرسزد .تجربزه

كشززاورزي و مززواد

اجراي برنامههاي توسعه در كشورهاي در حال توسعه در

(فزردرو و

طي چند دهه اخير نشان داده اسزت كزه بزه دليزل ناديزده

رضززواني .)585 : 5685 ،مشززاركت مززيتوانززد بززه واسززطه

گرفت مشاركت مردمي در شکل اصيل و واقعي خزود ،در

توانمنززدسززازي افززراد فاقززد قززدر 4و خززاموش1،منبززع

عمل اهداف مورد نظر تحقق نيافته است .پيامد ايز عزدم

مشروعيت بخشي به توسعه باشد و در حقيقت مزيتوانزد

موفقيززت توجززه دانشززمندان شززاخههززاي مختل ز

علززوم

پل ميان حاكميت و جمعيت هدف باشد .به لحاظ ابزاري،

اجتماعي به موضزوع مشزاركت مردمزي بزه خصزوص در

حداقل خدما

بهززرهوري درآمززد ،افزززاي

توليززدا

غذايي و تأمي امنيت در اجتماع و خانواده دارد»

1

participation
Turner
3
Gotri
4
Powerless
5
Voiceless
2

شکل سازمان يافتزه آن در قالزب انجمز هزا ،سزازمانهزا،
گروهها و انجم هاي غيزر دولتزي و محلزي بزوده اسزت.
Commitment

6
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برآيند اي مطالعا

نشان ميدهد كه نوعي اتفا نظزر در

33

تحليل بردن انرژي و نيروهزاي انسزاني و فکزري ،ضزم

ميان محققان ،نهادها و سازمانهاي بي المللزي و ملزي بزه

بروز به عنوان يک مشکل ممک اسزت مشزکال

وجود آمده است مبني بر اي كه مشزاركت سزازمان يافتزه

بعدي را دام بزند.

جزدي

مردمززي عامززل كليززدي موفقيززت طززرحهززا و برنامززههززاي

با توجه به آنچه گفته شد ،تجربه كشورهاي در حال

توسزعه از گرفتزار شزدن در

نظام برنامهريزي برنامزههزاي توسزعه،

توسعهاي است و راه نجزا

توسعه و مستندا

نهادهاي ديوانساالر 5و خطمشيهاي تصميمگيري متمركز

اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگزي نظزام جمهزوري اسزالمي

و از باال ،تقويت مشاركت مردمي است.

ايران كه يکي از مؤلفههاي اصزلي آن توسزعه و مشزاركت

در برنامههاي توسزعه و نوسزازي در ايزران ،معمزوال

اجتماعي است ،خود گواهي بر اهميت اي موضوع است.

توجه اصزولي چنزداني بزه ايجزاد سزاز و كارهزايي بزراي

در چني شرايطي ،براي تقويت و گسترش امزر مشزاركت

تصميمگيري و

مردم در جامعه به عنوان اصزلي حيزاتي ،شزناخت عوامزل

اجرايي به آنها نشده است؛ همچني بيثباتيهزا و تسزلط

مؤثر بر آن ضروري است .از اي رو پووه

پزي رو بزه

حوزه دولتي بر حوزه خصوصي ،زيست جهان افراد را بزا

مطالعززه و بررسززي عوامززل اجتمززاعي مززؤثر بززر مشززاركت

مشاركت مردم و واگذاري برخي اختيارا

مشکال

سياسي -اجتماعي ميپردازد و به دنبال پاسخگويي به اي

زيادي مواجه كرده است نگرشهاي دنياگريزانه

و فردگراي موجود در فرهنگ عمومي نيز مزيد بزر علزت

سؤال است كه كدام عوامل اجتماعي بر مشاركت سياسي-

شده است .در نتيجه آنچه اهميت زيادي پيدا كرده حفز

اجتماعي شهروندان تأثيرگذارند؟ براي پاسخگويي به ايز

حوزه خصوصي و منافع فردي است و توجزه بزه مصزالح

سوال ،هدفهاي زير دنبال ميشود:

جمعي و پيگيزري آن در ايز ميزان مطزرح نبزوده اسزت.

 )5آگاهي از ميزان يا سطح مشاركت سياسزي -اجتمزاعي

توسزعهاي اخيزر بزه همزراه

شزاخصهزاي مشزاركتي در جامعزه مزورد

گسترش اي امر در اقزداما

افراد بر اسا

محدوديتهاي ساختاري براي مشاركت ،تعلق خاطر افراد

مطالعه؛

را نسبت به مصزالح جمعزي و امزور عمزومي و احسزا

 )0بررسي ميزان تأثير رضايتمندي اجتماعي بزر مشزاركت

قدر

تأثيرگذاري بر آنها را كاسزته اسزت .حزال آن كزه

سياسي -اجتماعي

اصل اساسي جوامع كنوني مشاركت مردم و حضور مزؤثر

 )6بررسي ميزان تأثير رضزايتمندي سياسزي بزر مشزاركت

آنها در عرصه عمومي است .نکته ديگر وضعيت جوانزان

سياسي -اجتماعي و

به عنوان قشري با ظرفيتهاي متنوع و كمّيت زيزاد اسزت

 )4بررسي ميززان تزأثير پايگزاه اقتصزادي -اجتمزاعي بزر

كه با توفيق نيافت در به دست آوردن موقعيت اجتماعي و

مشاركت سياسي -اجتماعي.

اقتصادي مشاركتي ،به سمت رفتارهاي انفعالي و مجرمانزه
كشيده ميشود .به طوري كزه احسزا
بيبرنامگي ،ابطال وقت ،احسا

تنهزايي ،نااميزدي،

بيقزدرتي و نزاتواني در

پیشینه تحقیق
تحقیقات داخلی

تأثيرگذاري بر وضزع موجزود از ويوگزيهزاي ايز قشزر

نتايج تحقيزق شزفيع شزفيعي ( )5685بزا عنزوان «بررسزي

محسززوب شززده اسززت (منطقززي .)5686 ،نبززود زمينززههززاي

عوامل مؤثر بر مشاركت اجتماعي شهروندان شهر اردبيزل»

اجتمزاعي و سياسزي بزا

نشان ميدهد متغيرهاي جنس ،سز  ،تحصزيال  ،شزغل،

مشاركتي در عرصههاي مختلز

مد
Bureaucrat

1

سکونت ،سزنتگرايزي ،احسزا

تعلزق اجتمزاعي،
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احسا

مييابد .در ايز مطالعزه سزطح اعتمزاد بزه افزراد،

مالکيت بر محزيط شزهري ،رضزايت از خزدما

افزاي

شهري و عضويت در تشکلها با متغير مشاركت اجتماعي

مأموران دولتي و اعتماد اجتماعي در اي مطالعزه متوسزط

رابطه معنيداري دارند .بيشتر از همزه متغيرهزاي مسزتقل،

ارزيززابي شززده اسززت .غفززاري در تحقيززق خززود بيشززتر از

متغير احسا

تعلق اجتماعي در مشاركت اجتماعي مزؤثر

نظريا

5

زتومکا استفاده كرده است .

است .در ميزان ديگزر متغيرهزا ،متغيرهزاي سزنتگرايزي،
احسا

مالکيزت بزر محزيط شزهري ،سز و رضزايت از

خززدما

شززهري بززه ترتيززب داراي تززأثير در مشززاركت

اجتماعي هستند.

تحقیقات خارجی
الکس انکلس ،0در تحقيقا

خود در كشزورهاي در حزال

توسعه به ويوگيهاي اجتمزاعي و روانشزناختي شزهروند

تحقيززق فريززده حسززيني ( )5684بززا عنززوان «بررسززي

مشاركتجو پرداخته و دريافتزه اسزت افزرادي كزه داراي

عوامل اجتماعي مؤثر بر مشاركت جوانان در سازمانهزاي

آگاهي سياسي باال هستند ،مشاركت زيزادي فعاليزتهزاي

غير دولتي» نشان ميدهد كه سازمانهزاي غيزر دولتزي در

سياسي و مذهبي دارند

نيمه دوم قرن بيستم رشد چشمگيزري داشزتهانزد .در ايز
پووه

(محسني.)5698 ،

ديفراوسيسکو وگتيلم در مطالعا

خزود در روسزيه

با توجه به الگوي فرانظري كلم به تبيي نظزري

به رابطه ميان مشاركت و اعتماد به ساير شهروندان و نظام

مسأله پرداخته شده است و ارزشهزاي فرامزادي افزراد و

اشاره كردهاند .هنگامي كه فرد احسا

كنزد كاركردهزاي

سرمايه اجتماعي آنها بر مشاركت آنها در سزازمانهزاي

نظام منافع او را تأمي نميكند ،بزه افزراد مجزري نزديزک

غير دولتي مؤثر فرض شزدهانزد .عوامزل اجتمزاعي نظيزر

ميشود نه به سياستگزذاران .بنزابراي بزه مکانيسزمهزاي

سرمايه اجتماعي ،ارزشها و همچنزي پايگزاه اجتمزاعي-

سازشكارانه بهزا داده مزيشزود كزه مزانع ايجزاد فرهنزگ

اقتصادي ،تحصيال  ،جنسيت و شغل ،عوامزل تأثيرگزذار

سياسي -اجتماعي متکزي بزر روابزط جمعزي مزيشزود و

بر مشاركت در سازمانهاي غير دولتي فزرض شزدهانزد و

اجتماع سنتي را تقويت ميكند

يافتهها نيز چني تأثيري را نشان ميدهند.

.)1984

تقززوايي و همکززاران ( )5683در مقالززهاي بززا عنززوان

( Difravceisci & Gitelman,

بحززري و سززيلور ،بززه مطالعززه در دوره گوربززاچ

عوامل مؤثر بر مشاركت شهروندان در

پرداختهاند و به اي نتيجه رسيدهاند كه فعاليت و مشاركت

مديريت شهري ،مطالعزه مزوردي :منطقزه  4شزهر تبريزز»

اجتماعي افرادا به انگيزههاي آنها بستگي دارد .به احتمال

مهمتري عوامل مؤثر بر منطقزه  4شزهر تبريزز را بررسزي

زياد ،افراد منتقد كه از زندگي خزود ناراضزي هسزتند ،بزه

كززردهانززد .ارزيززابي شززهروندان منطقززه  4شززهر تبريززز از

امور سياسي عالقه ندارند ،نداشته باشند يا طرفزدار آزادي

پيامدهاي مشزاركت بزه عنزوان يکزي از مهزمتزري ابعزاد

و عدم كنترل دولت بر آزاديهاي مدني و اقتصادي هستند

شهروندي ،مثبزت بزوده اسزت .در ايز پزووه  ،پايگزاه

(.)Bahyar & Silver, 1993

«تحليلي بر سنج

اقتصادي – اجتماعي شهروندان ،اصليتري عامل مؤثر بزر
مشاركت و تقويت فرهنگ شهروندي ،دانسته شده است .

جمعبندی ونقد پژوهشهای پیشین

غالمرضززاغفاري در تحقيززق «اعتمززاد و مشززاركت

هر يک از پووه هاي پيشي معموالً بزر بعزدي از ابعزاد

اجتماعي :بررسي رابطه بي اعتماد و مشزاركت اجتمزاعي

عوامل مؤثر بزر مشزاركت بزه مفهزوم كلزي يزا مشزاركت

در نواحي روستايي» در سال  5682نشان ميدهزد كزه بزا
افزاي

ميزان اعتمزاد اجتمزاعي ،مشزاركت اجتمزاعي نيزز

Ztvmka
Alex Inkeles

1
2
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اجتماعي تأكيد كردهاند .مثالً بعد اقتصادي عوامل مؤثر يزا

متعددي قرار دارد .براي تبيزي موضزوع مقالزه حاضزر از

فقط ميزان تأثير پايگاه اقتصادي -اجتمزاعي بزر مشزاركت

نظريههاي زير ميتوان كمک گرفت.

بررسي شده اسزت .يزا اثزر متغيزري واحزد ماننزد اعتمزاد
اجتماعي بر مشاركت اجتماعي مطالعه شده است نوآوري

نظریه رضایتمندی اجتماعی

تحقيق حاضر ،خروج از تک علت نگزري در پديزدههزاي

لوتيس كريزبرگ در كتاب خود بزا عنزوان جامعزهشناسزي

اقتصزادي ،اجتمزاعي،

تضادهاي اجتماعي ،با استفاده از نظريههزاي متعزدد ،سزه

سياسزززي و روانشناسزززي اجتمزززاعي اسزززت .ضزززمناً در

منشأ اساسي را براي نارضايتي تعيي ميكند .اي سه منشأ

بززه موضززوع

اگر چه از منظر و ديدگاههاي متعدد موضوع نارضزايتي را

رضايتمندي به ويوه رضزايتمندي سياسزي و رابطزه آن بزا

بررسي كردهاند ،اما اجماالً بر اي نکتزه وفزا دارنزد كزه

مشاركت سياسي -اجتماعي پرداخته شزده اسزت .در ايز

منشأ نارضايتي را كه مخرب مشاركت افراد است ،بايد در

اجتماعي و طزرح عوامزل مختلز
پززووه هززاي صززور

پووه

گرفتززه ب زه نززدر

قبلي و نظر محقزق مفهزوم

نابرابريها و ارزيابي ناشي از آن جسزتجو كزرد .ايز سزه

با استفاده از مطالعا

بر ساختهاي به نام مشاركت سياسي -اجتماعي بزه عنزوان

را ميتوان به شرح زير دسزتهبنزدي كزرد:

متغير وابسته ،با عوامل مختلز

ديگزر در ارتبزا دانسزته

شده است.

نگرش متفاو

اولي نگرش بر اهميت محروميت به طور مطلق در افزراد
و ميزززان آن تأكيززد مززينمايززد .نگززرش دوم بززر سززطوح
ناسازگاري ميان موقعيتهاي متفاوتي كه افراد در زنزدگي

مبانی نظری و مفهومی

اجتماعي خود با آن مواجهند تأكيد دارد و نگرش سوم بزه

مشاركت اجتماعي ،مشاركت در مساتل اجتماعي است كه

تغييراتي كه در طول زمان در آنچه مردم دارنزد و آنچزه

در كنززار حززوزه اقتصززادي ،فرهنگززي ،سياسززي و ...قززرار

تصور ميكنند بايد داشته باشزند ،اشزاره دارد (

ميگيرد« .مشزاركت اجتمزاعي عبزار

Kerisberg,

.)1973

اسزت از شزركت

آگاهانه ،ارادي ،خودانگيخته و هدفمند گروهها و افزراد در

درباره منشأ نخستي نارضايتيهاي اجتماعي ،افزرادي
دارندوف 0بيزان مزيكننزد كزه «موافقزت كزافي

فرآيندها و امور اجتماعي جامعه به منظور تسهيم و نقز

مثل رال

داشززت در كارهززا ،تسززهيل و تسززريع امززور جامعززه و

وجود دارد كه محرومتري افراد ،بزدتري احسزا هزا را

بهرهبزرداري از نتزايج آنهزا و كمزک بزه اهزداف توسزعه

دارنززد .آنهززا نيززازي ندارنززد تززا بداننززد محززروم هسززتند»
6

اجتمززاعي جامعززه» (انصززاري .)30 :5686 ،مززايرون وينززر 5در

(1973:68

مقاله مشهور خود در مورد مشاركت سياسي ،اي تعريز

اي نتيجه را كسب كرده است كه سطح رضزايت افزراد از

را اراته ميدهد« :مشاركت سياسي عمل داوطلبانه موفق يا

بخ هاي متعدد ،تزابعي از توانزايي اقتصزادي آنهاسزت.

ناموفق ،سازمان يافته يا سازمان نيافته ،دورهاي يزا مسزتمر

بسياري

 .)Kerisberg,اينکلس نيز طي مطالعزا

كريزبرگ در اي باره ميگويد« :اينکلس ،اطالعا

متعزدد

شزامل روشهزاي مشززروع و غيرمشزروع بززراي تزأثير بززر

را از جوامع مختل

انتخاب رهبران و سياستها و اداره امزور عمزومي در هزر

سطح پايي تر شغلي يا اقتصادي قرار دارند عمومزاً بيشزتر

سطحي از حکومت محلي يا ملزي اسزت»

(قراخزاني:5680 ،

نارضايتي نشان ميدهند» (.)Kerisberg, 1973:68

منشزأ ديگززر نارضززايتي ،شزکاف و ناسززازگاري ميززان

 .)83ميزان مشاركت سياسي و اجتماعي تحت تأثير عوامل

Myron Weiner

بررسي كرد و دريافت افرادي كزه در

1

Ralf Dahrendorf
Aynkls

2
3
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بخ هاي متعدد زنزدگي فزردي اسزت كزه افزرادي مثزل

ساموتل هانتينگتون 0دانشمند علم سياست در آمريکا ،تاليفا

لنسکي و گافم  5به آن توجه كردهاند« :نارضايتي ناشي از

متعددي درباره توسعه و مشاركت سياسي -اجتماعي دارد كه

عززدم تززوازن در مرتبززت و منزلززت ،عززدم همززاهنگي و

«سامان سياسي در جوامع دستخزوش تغييزر» و «مشزاركت

ناسازگاري در موقعيتهاي متفاو  ،سبب خواهد شد كزه

6

سياسي در كشورهاي در حال توسعه» از آن جملهاند .مقالزه
4

افرادي كه در بعضي ابعاد در رتبه بزاال و در بعضزي ابعزاد

جنجال برانگيز او با عنوان «برخورد تمدنها» مد هاست كه

ديگر در رتبه پايي قرار دارند و يا خود را چني ارزيزابي

بي المللي قرار گرفته است.

مينمايند ،به طور مشخص ناراضزي باشزند» (

مورد نقد و تفسير محافل مختل

Kerisberg,

.)1973:70

هانتينگتون و نلسون مدعياند كه توسعه اقتصادي و اجتماعي،
لزوماً بزه توسزعه و مشزاركت سياسزي نمزيانجامزد .تنهزا در

منشأ سوم نارضايتي از عدم پذيرش آنچه مردم دارند

دورههاي بسيار طوالني است كه ميتوان رابطزه قابزل قبزولي

و يا فزوني در آنچه انتظزار دارنزد داشزته باشزند ،ناشزي

ميان سطوح باالتر توسعه اقتصادي و اجتماعي و سطوح باالتر

ميشود .عدم رضايت زماني آغاز مزيشزود كزه مزردم در

مشاركت مشاهده كرد .بهطور كلي «عواملي ماننزد مهزاجر ،

ميكنند بايد و يا ميتواننزد داشزته باشزند،

جنگ خارجي ،عاليق مزذهبي و عقيزدتي ،كزامالً مسزتقل از

نوعي افت را مشزاهده كننزد .ايز شزکاف و يزا اخزتالل،

توسعه اقتصادي موجب ارتقاي آگاهي گروهي و دخالزت در

پايههاي اساسي شزورش ،خشزم ،اضزطراب و نارضزايتي

سازمانها و نيز تشديد فعاليتهاي دولت ميشوند كه به نوبه

آنچه احسا

است (.)Kerisberg, 1973:76

خود محتمل است كه مشاركت سياسي را افززاي

دهنزد» .از

«لوتيس كوزر نيز عواملي را مورد تأكيد قرار ميدهد.

نظر اي دو نويسنده «مشاركت اجتمزاعي و سياسزي تزابع دو

او هنگام بحث درباره علل تضاد ،بر ارزيزابي از نزابرابري

عامل كلي نگرشها و اولويتهزاي نخبگزان سياسزي ،وضزع

تأكيد مينمايد .كناراندازي مشروعيت نظام موجود توزيع،

گروهها ،انجم ها و نهادهاي اجتماعي واسط در حوزه جامعه

نارضايتي از محروميت را ايجاد ميكند» (ترنزر.)512:5695 ،

است» (رضايي.)11 :5691 ،

اي نارضايتي از محروميت متأثر از نزوع فشزار اجتمزاعي

طبق نظر اي دو ،فرآيند توسعه اقتصزادي -اجتمزاعي از

است كه ممک است بر افراد محروم اعمال گردد .ارزيابي

دو طريق ميتواند به گسزترش مشزاركت سياسزي اجتمزاعي

از شرايط خود و ديگزري سزبب بزروز احسزا
خواهد شد و اي احسا

تبعزي

بيانجامد :

به نوبه خود ،سبب زيزر سزؤال

ال ) مجراي تحرک اجتماعي؛ به اي معنزي كزه كسزب

رفت مشروعيت توزيع منابع در جامعه ميگردد .اي نکته

منزلت باالتر اجتماعي به نوبه خود در فرد احسا

توانزايي و

مورد تأكيد دارندورف نيز هسزت كزه وقزوف بزر شزرايط

نگرشهاي معطوف بزه تأثيرگزذاري بزر تصزميمگيزريهزاي

نابرابر و ارزيزابي منفزي از آن را دليزل بزروز نارضزايتي و

عمومي را ايجاد مزيكنزد و ايز عوامزل ذهنزي در مجمزوع

تضادهاي اجتماعي ميداند .بنابراي نارضزايتي بزه سزبب

ميتواند مشو مشاركت در سياست و امور اجتماعي باشد.

پيامدهاي مخرب خود امکان حضور در صزحنه اجتمزاعي

متغيرهاي منزلتي؛ يعني ميزان سزواد و تحصزيال فزرد،

را براي فرد به حداقل ميرسزاند و سزبب ايجزاد تکزروي

بيقدرتي

ميشود.

بيشتري تأثير را بر مشاركت سياسي دارند .احسا
و احسا

بيمعني بودن فعاليت سياسي و مدني و اعتقزاد بزه

بيتزأثيري اعمزال فزردي در رونزد وقزايع و امزور سياسزي-
نظریه رضایتمندی سیاسی

2

Lenski and Goffman

1

S.Huntington
3
Political participation in developeing countrey
4
Clash of civilization
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اجتماعي نگرشي منفي است كه ميزان مشاركت را به حزداقل
ميرساند.

از ديدگاه فو  ،مشاركت سياسي و اجتماعي ،بيشتر متأثر
از مداخلززه و همکززاري افززراد در فعاليززتهززا ،تشززکلهززا و

ب) مجراي سازماني؛ يعني عضويت و مشاركت فعال در

سازمانهاست؛ يعنزي ميززان عضزويت و همکزاري فعزال در

گروهها و سازمانهاي اجتمزاعي (گزروههزاي مزدافع عاليزق

گروهها ،انجم هزا ،اجتماعزا و نهادهزاي مردمزي ،احززاب

خاص ،اتحاديههاي شزغلي و صزنفي) احتمزال مشزاركت در

سياسي ،نوعي بين

و مسؤوليت فردي و جمعزي بزراي فزرد

فعاليت اجتماعي و سياسي را بيشتر مزيكنزد .نويسزندگان در

ايجاد ميكند لذا تداوم همکاري و مشاركت ،بزراي او حکزم

تحليل خود به اي نتيجه مزيرسزند كزه «منزلزت اجتمزاعي-

يک ضرور يا حتي يک وظيفه و تکلي

انساني مزيشزود.

اقتصادي ،تقريباً ده درصد واريانس مشترک را توضيح ميدهد

در شززکل  5مسززير تززأثير متغيرهززاي اجتمززاعي بززر مشززاركت

حال آن كه دخالت در فعاليت سازمانهزا ،تقريبزاً  /01درصزد

مشخص شده است.

اي واريانس را تبيي
توسعه اقتصادي

ميكند» (رضايي.)13 :5691 ،
احسا

منزلت اجتماعي
باالتر

توانمندي و تأثير
سياسي

مشاركت سياسي-
اجتماعي

شكل  -1مسیر تأثیر متغیرهای اقتصادی -اجتماعی بر میزان مشارکت

هانتينگتون و نلسون ،بر حسب ميزان و نوع مشاركت در

حامززل و دارنززده قززدر اسززت .دولززت از قززدر بززراي

اقتصادي ،سياسزي و اجتمزاعي ،مزدلهزاي

برخورداري از پشتيباني طبقا پايي جامعه ،براي سركوبي و

نظامهاي مختل

چندگانهاي تدوي كردهاند .مدلهاي آنها بزه ترتيزب زيرنزد

حذف طبقا متوسط استفاده ميكند.
ه) مدل تکنوكراتيک توسعه؛ از ويوگيهاي اساسزي ايز

(قوام:)86: 5694 ،
ال ) مدل سرمايهداري توسعه؛ در ايز مزدل بيشزتر بزه

نوع حکومت ،نخبهگرايي و پايي بودن سطح مشاركت مزردم

نيازهاي سياسي يزک طبقزه نوظهزور متوسزط در چزارچوب

است .در اي مدل ،از مشاركت سياسي مردم به نفع توسعه و

توسعه نهادهاي انتخاباتي و قانونگذاري توجه ميشود.

رشد اقتصادي جلوگيري ميشود.

ب) مدل مردمگرايزي5؛ در ايز مزدل تأكيزد عمزده بزر

طراحان مدلهاي مزبور سعي ميكنند هر مزدل را در دو

مشاركت و تجهيز گسترده سياسي مردم و مساوا اقتصزادي
عليرغم پايي بودن ميزان رشد اقتصادي است.

شرايط توسعهاي بررسي كنند .يکي حالتي است كزه طبقزا
مختل

خواهزان دسترسزي بزه قزدر و مشزاركت سياسزي

ج) مدل ليبرال؛ نوسازي و توسعه در اي مزدل ،موجزب

هسزتند و دوم ،وضززعيتي اسززت كزه بززه موجززب آن ،توسززعه

اعتالي شرايط مادي جامعه شده است .اي نوع شرايط مادي،

اقتصادي ،نابرابريهاي اقتصادي را بزه دنبزال دارد .در پايزان،

اسزت .البتزه

هانتينگتون و نلسون تالش ميكنند رابطزه ميزان گسزترش يزا

مستعد و پذيراي هر نوع تغيير با مساتل مختل

تالش نظام ،همواره حزل و فصزل مشزکال ناشزي از ايز

تحديد مشاركت سياسي -اجتماعي و درجه برابري اقتصزادي

فرآيند است.

اجتماعي را بررسي كنند.

د) مدل اسزتبداد و خودكزامگي0؛ در ايز مزدل ،دولزت

هززانتينگتون معتقززد اسززت معيارهززاي توسززعه سياسززي،
پيچيدگي ،استقالل ،انعطافپذيري و يگانگي هستند .در واقع

Populism
Depotism

1
2

مشاركت از ديدگاه وي ،فعاليت شهروندان خصوصزي بزراي
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قاتل است.

تأثير نهادن بر فرآيند تصميمگيريهاي دولت است.
كيندر و كيويزت  )1979(5نيزز دريافتنزد رابطزه ميزان
اقتصاد و سياست صرفاً تعقيب دقيق مانع اقتصادي نيسزت

 -0تصور ميكند راههايي كه به ايز ترتيزب ممکز
است پي

بلکه تا حدود زيزادي جامعزهگرايانزه اسزت .شزخص بزه
حکومتي رأي ميدهزد كزه بنزا بزر اسزتنباط

بزه كشزور

روش قرار بگيرد مهمتر از راههاي ديگر است.

 -6مطمئ است حتماً ميتواند در نتزايج تصزميما
تأثيرگذار باشد.
 -4معتقد است اگر خودش خوب كزار نکنزد نتزايج

خدمت كرده است ،بدون مالحظه اي كه چزه تزأثيري بزر
وضعيت مالي خودش گذاشته است .رضزايت از زنزدگي،

كارها براي او چندان رضايت بخ

رضايت سياسي ،اعتماد بزه يکزديگر ،ميززان زيزاد بحزث

نخواهد بود.

 -1در مورد واقعه يا مسزأله مزورد نظزر ،شزناخت و
كافي دارند يا الاقل فکر ميكند كه از چني آگاهي

سياسي و حمايت از نظم اجتماعي موجود ،نشانه نگزرش

مهار

مثبت نسبت به جهاني اسزت كزه شزخص در آن زنزدگي

و دانشي برخوردار است.

ميكند .رضايت از زندگي ،خوشبختي ،اعتماد به يکزديگر

 -3معتقد است بزراي پزرداخت بزه عمزل سياسزي و

و اي كه شخص از دگرگونيهاي بنيادي اجتمزاعي يزا از

ورود بززه عرصززه سياسززت الزم نيسززت حتمزاً از موانززع و

جامعه كنوني خود حمايت كند ،همه با هم در يزک دسزته

سدهاي چنداني بگذرد

فرهنگي كه ارتبا تنگاتنگ با تزداوم يزا فقزدان نهادهزاي
دموكراتيک براي مد

طوالني در يزک جامعزه دارد گزرد

رابر

(دال.)548-540 :5634 ،

لزي  6اثربخشزي را احسزا

داشت روي خوي

تسزلط و كنتزرل

و محيط براي حسي از سودمند بودن

هم ميآيند .به نظر ميرسد اي نگرشها جنبهاي ديرينه از

سياسي تعري

فرهنگهاي مورد نظرند و مؤلفزه بلنزد مزدتي را تشزکيل

كه نسبت به روند سياسي خود هوشيارتر شوند و در روند

ميدهند كه زمينه ساز سطوح مطلزق رضزايت از عملکزرد

سياسززي مشززاركت فعززالتززري داشززته باشزند .بسززياري از

حکومت در هر زمان معي است .اي نشانهها همچني بزا

پووهشززگران اثززر بخشززي را متغيززري كليززدي در فعاليززت

سطح اقتصادي يک كشزور در ارتبزا اسزت .كشزورهاي

سياسي بهشمار آوردهاند .آنان در مطالعا

خود دريافتهاند

توسعه يافتهتر از لحاظ رضايت سياسي ،اعتماد به يکديگر

كززه ارزيززابي فززرد از ميزززان اثربخشززي و از توانززايي و

و ديگر عناصر اي نشانهها نسبتاً در قسزمت بزااليي قزرار

شايسززتگياش در مشززاركت سياسززي بززر تمايززل وي بززه

دارند

مشاركت در امور سياسي تأثير مزيگزذارد

(اينگلهار .)43 :5696 ،

رابر

ميكند .اي احسا

سبب ميشزود مزردم

دال  0در صدد اسزت كزه مشزخص كنزد چزه

(پزالمر و اشزترن،

.)513:5639

عواملي سبب كنارهگيري برخي مردم از سياست ميشود و
چرا بعضي بي

از ديگران خود را در امور سياسي درگيزر

نظریه پایگاه اقتصادی -اجتماعی
4

ميكنند و مشاركت و حضور بيشتري دارند .وي با اسزتناد

آلموند و پاول ضم تأكيد بر تحصيال  ،درآمزد و رتبزه

به يافتههاي بررسيهاي خود استدالل ميكند كه طبقزه يزا

شغلي افراد در تعيي پايگزاه اقتصزادي  -اجتمزاعي آنزان

قشر سياسي به اي دليل در فرآيندهاي سياسي مداخلزه و

معتقدند كه شهروندان تحصيل كرده ،ثروتمند و بهزرهمنزد

مشاركت دارد كه :

از مهار هاي حرفهاي بزاالتر ،احتمزال بيشزتري دارد كزه

 -5براي پاداش يا مزاياي حاصل از آن ،ارزش بسزيار

واجززد ايسززتارهاي مشززاركتجويانززه باشززند .منززابع و

1

3

Kyndr and Kyvyt
Robert Dahl

2

Robert Lane
Almond & Powel

4
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مهار هايي كه اي گونه افراد در زندگي خصوصزي خزود
به دست ميآورند ،در مواردي كه وظيفه يا ضرور

حکم

كند ،ميتواند اي شهروندان را بزه سزهولت بزه مشزاركت
سياسي بکشاند
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مشزاركت سياسززي -اجتمززاعي پرداختززهانززد ،بززراي تبيززي
كاملتر اي مسأله ضروري است از ديزدگاههزاي مختلز
يک چارچوب نظزري تلفيقزي شزکل داد .ايز نظريزههزا

(آلموند و پاول.)568 :5682 ،

عبارتند از:

5

 -5نظريزززه لزززوتيس كريزبزززرگ ،دارنزززدورف و ديگزززر

دنيس هلي ( )1997مشاركت اجتمزاعي افزراد را بزا

نظريهپردازان درباره رضايتمندي اجتماعي و ابعادآن؛

چند دسته از عوامل تبيي ميكند :
ال ) عوامل مرتبط با ويوگيهاي فردي ماننزد پايگزاه

 -0نظريه هانتينگتون و نلسون ،كينزدر و كيويزت ،رابزر

اجتماعي – اقتصادي فرد در جامعه كه سبب ميشزود وي

دال و لززي و ديگززر نظريززهپززردازان دربززاره رضززايتمندي

هر فعاليت اجتماعي يا به طور عادي هر راهبزرد شخصزي

سياسي و منزلت اجتماعي-سياسزي و احسزا

اثربخشزي

را كه سبب پيشرفت نسبت به والزدي  ،اميزد بزه اشزتغال،

سياسي و

آموزش و اميد به آينده ميشود مفيد تلقي كند؛

 -6نظريززه آلمونززد و پززاول و دنززيس هلززي و ديگززر

ب) سطح تحصيال ؛

نظريهپردازان درباره رابطه پايگاه اقتصزادي -اجتمزاعي بزا

ج) گروه سني؛

مشاركت اجتماعي -سياسي.

د) جنسيت و سويهگيري جنسي و
و) زمينه خانوادگي شامل محزل اقامزت ،ميززان مشزاركت

فرضیهها

والدي  ،وضعيت تأهل و محيط اجتماعي شدن.

 -5افرادي كه ميزان رضايتمندي سياسي آنان بيشتر است،

او همچني در مورد محرکهاي اجتماعي به عزواملي
چون شناخت عامه از مهاجران ،تنوع فرهنگي گزروههزايي
كه با جامعه همکاري ميكنند ،پيکار يزا تبعزي

مشاركت سياسي -اجتماعي باالتري از افزرادي كزه ميززان
رضايتمندي سياسي آنان كمتر است دارند.

 ،وسزعت

 -0افرادي كه ميزان رضايتمندي اجتماعي آنان بيشزتر

گروههاي مرجع در ساختارهاي اجتماعي ،خط مشيهزاي

است ،مشاركت سياسي -اجتماعي باالتري از افزرادي كزه

حمايت كننده و برنامههزايي بزراي فعاليزت مؤسسزههزاي

ميزان رضايتمندي اجتماعي آنان كمتر است دارند.

قومي اشاره مزيكنزد .بزه عقيزده او ،بزه دليزل آنكزه ايز

 -6افرادي كه پايگاه اقتصادي -اجتماعي آنزان بزاالتر

فرصتها براي وابستگي و فعاليزتهزايي ماننزد هميزاري

است ،نسبت به از افرادي كه پايگاه اقتصزادي -اجتمزاعي

چند جانبه و كارهاي داوطلبانه تعيي كننده است ،ميتواند

پايي تري دارنزد مشزاركت اجتمزاعي  -سياسزي بيشزتري

خطمشيهايي را براي فعاليتهاي اجتمزاعي محلزي و بزه

دارند.

ويوه افراد جوان فراهم كند (.)Helly, 1997:5

بززر اسززا

چززارچوب نظززري فززو و فرضززيههززاي

مستخرج ميتوان مدل تحليلي -فرضي زير را ترسيم كزرد
چارچوب نظری حاصل از مبانی نظری و مفهومی
از آن جززا كززه درتبيززي موضززوعا

و در بررسي ميداني تا حد محاسبه همبستگيهزا وآزمزون

و مسززاتل اجتمززاعي

نميتوان تک علتي نگريست و همچني نظريههاي مطزرح
شده در ايز مقالزه هركزدام بزه بعزدي از ابعزاد موضزوع

Helly. Denis

1

رابطههاي احتمالي به پي

رفت.
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رضايتمندي اجتماعي

مشاركت

رضايتمندي سياسي

سياسي -اجتماعي

پايگاه
اقتصادي-اجتماعي
شكل  -2مدل تحلیلی فرضی تحقیق

گرفته شده است .براي پايايي پرسشنامه نيز بعد از اجزراي

روششناسی
اي تحقيق با توجه به اهداف مورد نظزر ،از حيزث هزدف

پي

كاربردي ،از حيث ماهيت توصيفي و تحليلزي و از حيزث

آلفاي به دست آمزده بزراي تمزام متغيرهزا  2/92و بزاالتر

آزمون فرضيا  ،پيمايشي است .واحد مشزاهده و تحليزل

است كه مقدار مناسبي به نظر ميرسد .براي تعيي حجزم

اي پووه  ،فرد است .جمعيت آماري شزهروندان بزاالي

نمونه تحقيق از فرمول نمونهگيري كوكران اسزتفاده شزده

آمزاري كزه از مركزز

است .در اي فرمزول بزا جمعيزت  5339221نفزر ،دقزت

آمار ايران گرفته شد ،اي جمعيت در سال  5632در شزهر

احتمالي  %1و با فرض بيشتري پراكنزدگي صزفا

مزورد

كرج (نه نقا روستايي) برابر بزا  5339221نفزر هسزتند.

مطالعه و ( )P = 2/1و ( )q = 2/1حجم نمونه برابزر 684

همانند اكثر پزووه هزاي پيمايشزي ،ابززار انزدازهگيزري

نفر برآورد شده است .با پي بيني ريزش احتمالي نمونزه،

پرسشنامه است .براي اجرا و توزيزع پرسشزنامه در نمونزه

حدود  1درصد به اندازۀ نمونزه افززوده شزده اسزت و در

 58سال شهر كرج هستند .بر اسا

آمزاري ،روش مناسززب روش خوشززهاي چنززد مرحلززهاي

5

است كه اي روش جزء روشهاي احتمالي 0نمونزهگيزري
است .بر اسا

آزمون از ضريب آلفا استفاده گرديزده اسزت .مقزدار

نهايت 422نفر به عنوان نمونۀ اصلي پووه

تعيي شزده

است.

بافت اقتصادي و فرهنگي ،سه خوشزه در

نظر گرفته شد و هر يک از مناطق شهر كرج در خوشزهاي

شاخص سازی متغیر مشارکت سیاسی-اجتماعی

قرار گرفت و از هر خوشه منطقهاي بزه عنزوان نمونزه بزه

در تعري

شيوه تصادفي ساده انتخاب شد و پرسشزنامههزا در ميزان

حوزه علوم اجتماعي تعري هاي مختلفي دارند امزا اكثزراً

شهروندان سه منطقه اجرا گرديد .روايي پرسشنامه مذكور

بر مؤلفههاي زير در تعريز

مشزاركت تأكيزد مزيكننزد :

از نوع اعتبار صوري است؛ بدي گونه كزه از صزاحبنظران

فعاليتهاي ارادي ،شركت در امور محله ،شزهر و روسزتا،

ف و كارشناسان اي حوزه براي اعتبار پرسشزنامه كمزک

فعاليززت مسززتقيم يززا غيرمسززتقيم ،عضززويت سززاده در
6

Cluster sampling
probability

1
2

مشزاركت سياسزي -اجتمزاعي ،نظريزهپزردازان

معرفها و گويههاي هر شاخص به تفکيک و با ذكر مقدار آلفاي هر گويه

و شاخص در پيوست آمده است.
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انجم ز هززاي محلززي ،خيريززه ،شززغلي و فعاليززت در اي ز

در تعري

سازمانها ،سهيم شدن مردم در تصزميمگيزريهزا ،درگيزر

اما در بررسي اي تعزاري

شدن فرد در سزطوح مختلز

رضايتمندي تعاري

گوناگوني بيان شده اسزت

مؤلفزههزاي زيزر برجسزتهتزر

فعاليزت در نظزام سياسزي،

هستند :يک وضعيت روانشزناختي يزا حالزت و شزرايطي

داشت مقام رسمي سياسي يزا اجتمزاعي ،تزالش سزازمان

است كه بزا ارزيزابي و انتظزار هزر فزرد از ارضزاي نيزاز،

يافته شهروندان ،تأثير بر هدايت سياسي جامعزه

انتظارا  ،آرزوها و اميزال خزود روي مزيدهزد

(قراخزاني،

5680؛ رضايي5691 ،؛ Van Deth, 2001؛ راش.)5699 ،

در پووه

1982؛ نززادري5686 ،؛ & Esteban, 2004

( Simon,

 .)Millanمنظززور از

حاضر تالش شده اسزت بزه همزه ابعزاد

رضايتمندي اجتماعي ،ميززان رضزايت افزراد پاسزخگو از

مشاركت توجه شود ولزي مشزاركت اجتمزاعي در كزانون

جامعه و اجتماعي است كزه در آن زنزدگي مزيكننزد .در

توجه پووه

حاضر است .به اي دليل با برجسته ساخت

تحقيق حاضر رضايتمندي اجتماعي به وسيله معزرفهزاي

مشززاركت سياسززي بززه عنززوان هسززته اصززلي مشززاركت

زير تعري

عملياتي ميشود:

اجتماعي ،متغير خاصي براي اي تحقيق ساخته شده كه از

اي متغير در درجه اول داراي دو بعزد اسزت :الز )

آن با عنوان مشاركت سياسي -اجتماعي ياد مزيشزود .بزا

رضايت از اوضاع فردي ب) رضايت از اوضاع اجتماعي.

و نيزز مفهزومي

ال ) رضايت از اوضاع فردي به وسيله معزرفهزاي

توجه به اهميت متغير وابسته اي پووه

بودن اي متغير ،نحوه عمليزاتي كزردن بزراي سزنج

آن

زير تعري

تشريح ميگردد .اي متغير به لحاظ عملياتي در دو سزطح
ذهني -5گرايشي 0و عيني -6رفتاري 4سنجيده شده است.

رضايت از خود (0گويه) و رضايت از زنزدگي خزود
(5گويه)

ال ) سطح ذهني-گرايشي با توجه به معرفهاي زير
عملياتي شده است:

مقدار آلفاي كل اي شاخص  2/92است.
ب) رضايت از اوضاع اجتماعي به وسيله معرفهزاي

داشززت روحيززه مشززاركتي (1گويززه) ،ارزيززابي ميزززان
تأثيرگذاري (0گويه) ،داشت آگاهي و اطالعا

عملياتي ميشود:

(0گويه)

زير تعري

عملياتي ميشود:

رضززايت از زنززدگي در جامعززه ( 4گويززه) ،اعتمززاد

مقدار آلفاي كل شاخص  2/90است.

اجتماعي ( 6گويه) ،احسا

ب) سطح عيني-رفتاري با توجه به به معرفهاي زير
عملياتي ميشود:

احسا

امنيزت اجتمزاعي ( 0گويزه)،

تعلق اجتماعي ( 6گويه)

مقدار آلفاي كرونباخ اي شزاخص بزراي اطمينزان از

عضويت مشاركتي (بعد نظارتي و ميززان عضزويت و

پايا بودن  2/92است.

فعاليت) (براي عضويت در هر مجمع يک نمره) ( 8گويه)
موقعيت مشاركتي :داراي مسؤوليت (نمزره  ،)6فعزال
(نمره  ،)0عادي (نمره 5( )5گويه)

شاخصسازی رضایتمندی سیاسی
منظور از رضايتمندي سياسي ميزان رضايت افراد پاسخگو

مقدار آلفاي كل شاخص  2/84محاسبه شد.

از وضعيت سياسي ،نهادها و حاكمان و مسؤوالن سياسزي
كشور است (عظيمي .)5682 ،در تحقيق حاضر رضزايتمندي

شاخصسازی رضایتمندی اجتماعی

سياسي به وسيله معرفهاي زير تعري
1

subjective
Attitudinal
3
Objective
4
Behavioral
2

عملياتي ميشود:

اي متغير در درجه اول داراي سه بعد است :رضايت
از وضعيت سياسي موجود ( 6گويه) ،رضايت از حاكمزان
و مسز زؤوالن نظزززام ( 0گويزززه) ،رضزززايت از نهادهزززا و
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سازمانهاي دولتي ( 0گويه) .مقدار آلفزاي كرونبزاخ ايز

ميدهند .كوچکتري س در ميان افراد  58و بيشتري 92

شاخص براي اطمينان از پايا بودن برابر با  2/81است.

و ميانگي سني 09/09،سال بوده است .به لحاظ وضزعيت
سواد نيز ميانگي سواد ( 51ليسانس) بوده است .به لحزاظ

شاخصسازی پایگاه اقتصادی-اجتماعی

وضعيت تأهل 33/1 ،درصد افراد مجرد بودند و تنها 66/1

اصوالً پايگاه اقتصادي -اجتماعي؛ يعني جايي كه هر كزس

درصد از پاسخگويان متأهل بودند .بزه لحزاظ درآمزد نيزز

در سززاخت اجتمززاعي اشززغال مززيكنززد؛ وضززع يززا اعتبززار

ميانگي درآمد برابر با  923هزار تومان است.

اجتماعي كه معاصران فزرد در بطز جامعزهاي كزه در آن
زندگي ميكند بزه طزور عينزي بزه او تفزوي

مزيكننزد؛

توصیف متغیر وابسته
توصززيفي شززاخص مشززاركت

همچني وضع يا مرتبتي است كه شخص بزه طزور ذهنزي

در ايز قسززمت اطالعززا

حف ميكند يزا سزعي در نگهزداري آن در نظزر ديگزران

سياسي -اجتماعي افراد اراتزه مزيشزود .ايز شزاخص از

دارد؛ جايي كه يک فرد خاص در نظامي مخصزوص و در

تركيب دو سطح ذهني-گرايشي و عيني-رفتاري به دسزت

زمززاني معززي اشززغال كنززد (آلز بيززرو .)682 :5692 ،در ايز

آمد و در واقع مجمزوع نمزرا

تحقيززق منظززور از پايگززاه اقتصززادي -اجتمززاعي ميززانگي

مشاركت در ميان افراد برابر با  56و بيشتري نمره برابر بزا

مربو به منزلت شغلي شغل سرپرسزت خزانواده،

نمرا

سطح تحصيال

و ميزان درآمد ماهيانه خانواده پاسزخگو

است.

گويزههاسزت .كزمتزري

 93بوده است و در نتيجه ،دامنه تغييرا

برابر با  36است.

ميانگي نمره مشاركت افزراد  46/5944و انحزراف معيزار
 50/24336است .چنانچه مالحظه ميشود ميزان چولگي

منزلت شغلي به هفت گروه تقسيم ميشود و نمزره 9

شاخص برابر با  -2/226و كشيدگي آن برابزر بزا -2/323

به باالتري منزلت شزغلي و نمزره  5بزه كمتزري منزلزت

كه مقدار

شغلي داده ميشود (رجزبزاده .)5685 ،تحصزيال

است و مطابق با آزمون كولموگروف -اسميرن

نيزز بزه

آن  5/269به دست آمد و سطح معنيداري  ،2/060شزکل

هفت سطح تقسيم ميشود .چزون در حزال حاضزر نظزام

توزيع رضايت شغلي از توزيزع نرمزال برخزوردار اسزت.

مقايسهاي براي تعيي درجه تحصيال

حزوزوي در نظزام

همچني عالمت مثبت چولگي بيانگر اي اسزت كزه اكثزر

آموزشي رسمي وجود دارد ،تحصيال

حوزوي را هم بزر

كمتر از ميانگي را به خود اختصاص دادهاند.

افراد نمرا

مبناي دستهبندي فو كد گذاري كردهايم (چاوشيان.)5693 ،
ميزان درآمد ماهيانه هم به ش
تركيب درآمد ،تحصيال

سطح تقسيم ميشزود .بزا

و منزلت شزغلي ،شاخصزي بزه

وجود ميآيد كه كمتري نمره آن  5و بيشتري  08خواهد

جدول  -1آمارههای توصیفی شاخص مشارکت سیاسی-اجتماعی
دامنه
كوچکتري

56

بزرگتري

93

بود .ضزريب آلفزا بزراي همبسزتگي درونزي اجززاي ايز

ميانگي

شاخص  2/85است.

انحراف معيار

یافتههای پژوهش

36

46/5944
50/24336

واريانس

541/534

چولگي

-2/226

كشيدگي

-2/323

توصیف جمعیت نمونه
از مجموع  422نفر پاسخگو 94/8 ،درصد از پاسزخگويان

براي سهولت فهم و اندازهگيري متغير ميزان مشاركت

را مردان و  06/6درصزد از پاسزخگويان را زنزان تشزکيل

افراد ،سعي شده است اي متغير در پنج طبقه تقسيمبنزدي

رضايتمندي و مشاركت سياسي-اجتماعي مطالعه موردي :شهروندان شهر كرج

شود تا توزيع فراواني افراد در طبقزا

523

مختلز  ،توضزيح

مشاركت پاييني دارند .همچني  58درصد از پاسزخگويان

رساتري از مشاركت سياسزي-اجتمزاعي افزراد بزه دسزت

داراي مشاركت باال و  2/8درصد مشاركت بسيار پزايي و

دهد .از اي رو پس از ساخت شاخص مشاركت سياسي-

 2/1درصد هم مشاركت بسيار باال را در حوزه اجتماعي-

اجتماعي ،افراد در پنج طبقه قرار گرفتند .همزانطزور كزه

سياسي را دارند .مقزادير گمشزده ايز شزاخص نيزز 8/6

جدول  0نشان ميدهد 583 ،نفر افراد؛ يعني  49/6درصزد

درصد است.

از افززراد مشززاركت متوسززطي دارنززد و  01/6درصززد نيززز
جدول  -2توزیع فراوانی افراد با توجه به مشارکت سیاسی-اجتماعی
ابعاد

فراوانی

درصد

درصد
معتبر

فراوانی تجمعی

مشاركت بسيار پايي

6

2/8

2/8

2/8

مشاركت پايي

525

01/6

09/1

08/6

مشاركت متوسط

583

49/6

15/1

93/8

مشاركت باال

90

58

53/3

33/1

مشاركت بسيار باال

0

2/1

2/1

522

جمع

639

35/8

522

مقادير گمشده

66

8/6

جمع كل

422

522

متغیرهای مستقل چگونه توصیف و توزیع شده اند؟

ميزان رضايت سياسي متوسط 4 ،درصد افراد داراي ميزان

رضایتمندی سیاسی

رضايت سياسي بزاال و  2/1درصزد از افزراد داراي ميززان

با توجزه جزدول 4/8 ،6درصزد افزراد نمونزه از وضزعيت

رضايت سياسي بسيار بااليي هستند .مقزادير گمشزده ايز

سياسي كشور كامالً ناراضي هستند 06 .درصد افراد داراي

شززاخص برابززر بززا  9/8درصززد اسززت كززه نشززاندهنززده

رضايت سياسي بسزيار پزايي  64/1 ،درصزد داراي ميززان

حساسيت پاسخگويان به سؤاال

مربزو بزه ايز متغيزر

رضايت سياسزي پزايي  01/1 ،درصزد پاسزخگويان داراي

است.

جدول  -توزیع فراوانی افراد با توجه به رضایت سیاسی
میزان رضایت سیاسی
كامالً ناراضي
رضايت سياسي بسيار پايي
رضايت سياسي پايي
رضايت سياسي متوسط
رضايت سياسي باال
رضايت سياسي بسيار باال
جمع
مقادير گمشده
جمع كل

فراوانی

درصد

53
30
568
520
53
0
633
65
422

4/8
06
64/1
01/1
4
2/1
30/6
9/8
522

درصد
معتبر
1/5
04/3
69/4
09/3
4/6
2/1
522

فراوانی تجمعی
1/5
62/5
39/1
31/5
33/1
522
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رضایتمندی اجتماعی

حاكي از آن است كه ميزان رضزايتمندي افزراد از خزود و

با توجه به يافتههاي توصيفي منزدرج در جزدول 06/8 ،4

جامعه ،متوسط رو به پزايي اسزت .مقزادير گمشزده ايز

درصد افراد نمونه داراي رضزايت اجتمزاعي پزايي 11/6 ،

شاخص برابر با 50درصد است كه نشاندهنده حساسزيت
پاسخگويان به سؤاال

درصد داراي ميزان رضايت اجتماعي متوسزط و  3درصزد

اي متغير است.

داراي ميزان رضايت اجتماعي بزاال هسزتند .ايز يافتزههزا
جدول  -4توزیع فراوانی افراد با توجه به رضایت اجتماعی
میزان رضایتمندی اجتماعی

فراوانی

درصد

معتبر

رضايت اجتماعي پايي

31

06/8

09

09

رضايت اجتماعي متوسط

005

11/6

30/8

83/8

رضايت اجتماعي باال

63

3

52/0

522

جمع

610

88

522

مقادير گمشده

48

50

جمع كل

422

522

معيار  6/10است .گرچه متغير پايگاه يک متغير فاصزلهاي

پایگاه اقتصادی-اجتماعی
اي شاخص از مجموع نمرا

درصد

فراوانی تجمی

در نظر گرفته شده است اما سعي شد اي متغير به صور

تحصيال  ،منزلزت شزغلي

متغير رتبهاي نشان داده شود تزا توزيزع فراوانزي افزراد در

و درآمد خانواده فرد تشزکيل شزده اسزت .كوچزکتزري

طبقا

پايگاه در ميان افراد برابر با نمره  4و بيشتري نمره برابر با
 02بوده است .در نتيجه دامنه تغييرا

بهتر مشزخص باشزد .همزانطزور كزه در

مختل

جدول  1مشزخص اسزت ،بيشزتر پاسزخگويان در پايگزاه

برابر بزا  53اسزت.

متوسط قرار دارند.

ميانگي نمره پايگزاه  55/1256درآمزده اسزت و انحزراف

جدول  -5توزیع فراوانی افراد بر حسب پایگاه
پایگاه

فراوانی

پايگاه پايي

563

64/8

پايگاه متوسط

531

48/8

پايگاه باال

49

55/8

مقادير گمشده

53

4/8

مناسب تشخيص داده شد .خالصه نتايج در جدول  3آمده

آزمونهای آماری
بزا توجززه بززه سززطح سززنج

درصد

متغيرهززا ،آمززاره ( rضززريب

همبستگي پيرسزون) بزراي تشزريح يافتزههزاي اسزتنباطي

است:

555

رضايتمندي و مشاركت سياسي-اجتماعي مطالعه موردي :شهروندان شهر كرج

جدول  -6نتایج آزمون ارتباط متغیرهای پژوهش با مشارکت سیاسی-اجتماعی
متغیرهای پژوهش
ميزان رضايتمندي سياسي

ميزان رضايتمندي اجتماعي

پايگاه اقتصادي-اجتماعي

شاخص مشارکت سیاسی-اجتماعی

سطح معناداری
 rپيرسون
سطح معناداري (دو طرفه)
تعداد
 rپيرسون
سطح معناداري (دو طرفه)
تعداد
 rپيرسون
سطح معناداري (دو طرفه)
تعداد

ارقام جدول باال نشان ميدهد رابطزه ميزان دو متغيزر
رضايتمندي اجتماعي و مشاركت سياسي -اجتماعي برابزر

2/166
2/222
646
2/585
2/225
603
-2/31
2/001
612

ميان دو متغير ،رابطه معنادار نيسزت و فرضزيه تحقيزق رد
ميشود.

با  2/585است كه در سطح كمتر از يزک درصزد معنزادار
است؛ بنابراي رابطه به دست آمده در ميان نمونزه تحقيزق

تحلیل رگرسیون چند متغیره

قابل تعميم به تمام افراد جامعه آماري است .گرچه شد

براي بررسي مدل تحقيق تأثير همزمان متغيرهزاي مسزتقل

رابطه در حد نسبتاً پايي قزرار دارد ولزي ميززان معتنزابهي

تحقيق بر متغير وابسته ،از آزمون رگرسيون چند متغيزره و

است .همچني رابطه ميان دو متغير مثبت است به طزوري

از روش اينتر استفاده شد .در اي پووه  ،ضريب تعيزي

كه با افزاي

ميزان رضايتمندي اجتماعي ،ميزان مشزاركت

سياسي-اجتماعي نيز افزاي
 -چنان كه بنا به ادبيا

مييابد.

برابر بزا  2/031اسزت كزه نشزان مزيدهزد  62درصزد از

اراته شزده در ايز پزووه

چني فرض شده بود كزه بزا افززاي

برابر با  2/62به دست آمد و ضريب تعيزي تعزديل شزده

ميززان رضزايتمندي

تغييززرا

متغيززر وابسززته (مشززاركت سياسززي -اجتمززاعي)

توسط متغيرهاي مستقل تحقيق تبيي مزيشزوند و مزابقي

سياسي افراد ،مشاركت سياسزي -اجتمزاعي آنزان افززاي

تغييرا

مييابد ،نتايج به دست آمده نشان ميدهد رابطزه ميزان دو

مدل قرار ندارند توضزيح داده مزيشزود .همچنزي نتيجزه

متغير برابر با  2/166است كه در سطح كمتر از يک درصد

آزمون  Fكه در سطح كوچکتزر از يزک درصزد معنزادار

معنادار است؛ بنابراي اي فرضزيه نيزز مزورد تأييزد قزرار

است نشان مزيدهزد كزه مزدل رگرسزيوني تحقيزق مزدل

رابطه نيز در حد متوسط و جهت آن مثبت

متغير وابسزته

ميگيرد .شد

است به طوري كه با افزاي

ميزان رضزايتمندي سياسزي،

ميزان مشاركت سياسي-اجتماعي نيز افزاي

مييابد.

( 92درصد) توسط متغيرهاي ديگري كه در ايز

مناسبي است و قادر است به خوبي تغييرا

را توضيح دهد .خالصه نتايج حاصل از تحليل رگرسزيون
در جدول  9آمده است.

 نتززايج آزمززون  rپيرسززون حززاكي از وجززود رابطززهمعنززادار ميززان دو متغيززر پايگززاه اقتصززادي-اجتمززاعي و
مشاركت سياسي -اجتماعي نيست؛ به عبزار

صزحيحتزر

نتايج به دست آمده نشان ميدهد رابطزه بزه دسزت آمزده

جدول  - 7نتایج رگرسیون چند متغیره
R

R square

Adj R square

F

Sig

2/148

2/625

2/031

46/251

2/222
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اما در تحليل رگرسيون عالوه بر ضريب تعيي  ،مقدار

معيار در هر يک از متغيرهاي مستقل ،متغير وابسته به چزه

بتا ( )Betaنيز از اهميت خاصي برخزوردار اسزت .مقزدار

ميزان تغيير ميكند .ميزان بتا بزراي متغيرهزاي مسزتقل در

اي ضريب نشان ميدهد كه با افزاي

يک واحد انحراف

اي تحقيق در جدول  8درج شده است.

جدول  -8مقدار بتا
Beta

t

Sig

رضايتمندي سياسي

2/115

52/413

2/22

رضايتمندي اجتماعي

-2/262

-2/135

2/191

پايگاه اقتصادي-اجتماعي

-2/522

-0/233

2/263

متغیرها

همان طور كه از جدول  8استنبا ميشود ،با توجه به

مشاركت را بررسي كرد و محقق بر اي فرض بود كزه در

مقدار بتا ،رضايتمندي سياسزي بزا بتزاي  2/115بيشزتري

ترغيب و انگيزش مزردم بزه مشزاركت ،عوامزل اجتمزاعي

تأثير را بر متغير وابسته دارد و پس از آن پايگاه اقتصادي-

چون پايگاه اقتصادي -اجتماعي ،رضايتمندي اجتمزاعي و

اجتمززاعي بززا بتززاي  -2/522و درنهايززت رضززايتمندي

رضززايتمندي سياسززي تأثيرگززذار هسززتند .بززا توجززه بززه

اجتماعي با بتاي  -2/262مراتزب بعزدي تأثيرگزذاري بزر

آزمونهاي تجربي ،يافتههاي توصيفي زير به دست آمد:

متغيززر وابسززته را دارنززد .متغيززر رضززايتمندي اجتمززاعي
( )Sig=2/191در مدل رگرسيون قرار نميگيرد.

 ميزان مشاركت سياسي -اجتماعي در سطح متوسطو متوسط به پايي قرار دارد .ميانگي نمره مشاركت افزراد
 46/5944است 49/6 .درصد از افراد مشاركت متوسزط و
 01/6درصد مشاركت پايي دارند.

بحث و نتیجه
در دهههاي اخير براي تحقزق اهزداف توسزعهاي جوامزع

 -سطح ميزان رضزايتمندي اجتمزاعي و رضزايتمندي

(توسعه اقتصادي ،اجتماعي و سياسي) ،موضوع مشزاركت

سياسي پايي است؛ .بدي ترتيب كزه  06/8درصزد افزراد

سياسي و اجتمزاعي بزه

نمونه داراي رضايت اجتماعي پزايي  11/6 ،درصزد داراي

خززود اختصززاص داده اسززت .در واقززع اهميززت موضززوع

رضايت اجتماعي متوسط  3درصد داراي ميززان رضزايت

مشاركت سياسي و اجتماعي نه تنها به لحاظ ايجاد روحيه

اجتماعي باال هستند.

مردمي حوزه وسيعي را در ادبيا

خودباوري و اعتماد بزه نفزس در سزطح فزردي بلکزه در

 4/8 -درصد افراد نمونه از وضعيت سياسزي كشزور

سطح كالن با فراهمسازي تطبيق خواستهها با برنامزههزاي

كامالً ناراضزي هسزتند 06 .درصزد افزراد داراي رضزايت

مزادي

سياسي بسيار پزايي  64/1 ،درصزد داراي ميززان رضزايت

اجرايي و به عنوان مکملي معنزوي بزراي امکانزا

جامعه ،توسعه مبتني بر مشاركت را موجب ميگردد.
با توجه به ادبيا

حوزه مشاركت ،در ايجاد انگيززه و

ترغيب آحاد مردم براي مشاركت در حوزههزاي مختلز
اجتماعي و سياسي ،عوامل مختلفزي نقز
توجه به پيشينه تجربي و ادبيا
علوم اجتماعي ،پووه

دارنزد؛ لزذا بزا

نظري موجزود در حزوزه

حاضرو عوامل اجتماعي مؤثر بزر

سياسي پايي  01/1درصد داراي ميززان رضزايت سياسزي
متوسط هستند.
فرضيههاي تحقيق به شرح زير مزورد آزمزون آمزاري
قرار گرفت:
 ميزززان مشززاركت سياسززي -اجتمززاعي بززا افزززايرضايتمندي سياسي افزاي

مييابزد .آزمزونهزاي آمزاري

رضايتمندي و مشاركت سياسي-اجتماعي مطالعه موردي :شهروندان شهر كرج

براي سنج

ارتبا حاكي از رابطه معنادار كمتزر از يزک
رابطزه  2/166درصزد اسزت كزه نشزان

درصد بزا شزد
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مشاركت سياسي -اجتماعي رابطه معناداري وجزود نزدارد
و فرضيه تحقيق مرتبط با اي رابطه رد مزيشزود .در ايز

ميدهد نتايج نمونه قابل تعميم به كل جامعه آماري است.

تحقيق ،نظريزا

اي ارتبزا نشزان مزيدهزد جلزب مشزاركت مردمزي در

( )5682تأييد نميشوند و نتايج ايز بزا نتزايج تحقيقزا

عرصهاي خالي از رضزايتمندي تحقزق نمزيپزذيرد بلکزه

حسيني ( )5684و تقوايي ( )5683همخواني ندارد .شزايد

نيازمند پندار مثبزت فزرد از شزرايط سياسزي و اجتمزاعي

بتوان ايز موضزوع را بزه تفزاو

مزاهوي جوامزع مزورد

جاري است تا آن را به تجربه مشاركت تبديل كند .نتزايج

بررسي و استناد پووهشگران قبلي بزا جامعزه ايزران و بزه

تحقيززق بززا نظريززا

هززانتينگتون ،رابززر

دال و كينززدر و

دنزيس هلزي ( )1997و آلمونزد و پزاول

ويوه جامعه آماري مورد بررسي مرتبط كرد.

كيويت همخواني دارد و آنها را تأييد ميكند .بر طبق نظر

نتايج رگرسيون چند متغيره تحقيق حاكي از اي است

رضززايت سياسززي در ميززان مززردم و

متغير

هززانينگتون ،افزززاي

گززروههززا عامززل مهمززي در افزززاي

كه متغيرهاي مستقل تحقيق  03/1درصد از تغييرا

مشززاركت سياسززي-

وابسته را تبيي ميكنند و از اي ميان ،متغيزر رضزايتمندي

اجتماعي در جامعزه اسزت (رضزايي5691 ،؛ قزوام .)5696 ،بزه

سياسزي بزا بتززاي  2/115بيشزتري مقززدار بتزا را در مززدل

اعتقاد رابر

دال ،هر چه ميزان رضايت سياسزي در ميزان

مردم بيشزتر اسزت بزه همزان انزدازه مشزاركت آنهزا در
حوزههاي اجتماعي و سياسي بيشتر اسزت (دال .)5634 ،بزه

رگرسيون دارد.
باتوجه به يافته هاي اي مقاله پيشنهادهاي زيزر اراتزه
ميشود:

نظر كيندر و كيويت ،شخص به حکومتي رأي ميدهد كزه

 -تركيب فرآيند برنامهريزي از باال با برنامزهريززي از

بزه كشزور خزدمت كزرده اسزت ،بزدون

عملززي و واقعززي بخشززيدن بززه

بنا بر اسزتنباط

پززايي بززه بززاال و صززور

مالحظه اي كزه چزه تزأثيري بزر وضزعيت مزالي خزودش

برنامهريزي چند سطحي و اي كه سياست برنامهريزي بزا

گذاشته است .رضايت از زندگي ،رضايت سياسي ،اعتمزاد

مردم با سياست برنامهريزي براي مردم.

به يکديگر ،ميزان زياد بحزث سياسزي و حمايزت از نظزم

 -اراتززه تززدابير و راهکارهززا بززراي اي ز كززه مس زأله

اجتماعي موجود ،نشان نگرش مثبزت نسزبت بزه جهزاني

مشاركت و نهادهاي مشاركتي در اداره امور جامعه از جزو

است كه شخص در آن زندگي ميكند (اينگلهار .)5696 ،

سياستزدگي افراطي به دور و محفوظ باشند.

 با افزاياجتماعي نيز افزاي

رضايتمندي اجتماعي مشاركت سياسزي-

 -اصالح نگاه به توسعه و عمران كشور و جامعه كزه

مييابد .نتايج نشان ميدهد كه رابطزه

اقتصادي و خدماتي بزوده

در سطح كمتر از يک درصد و با شد

 2/585معنزادار و

معموالً منحصر به اراته امکانا

است ،در حالي كه توسعه واقعي فراتزر از اراتزه خزدما

مثبت است .در نتيجه اي فرضيه تحقيزق تأييزد مزيشزود.

اجتماعي است؛ تغييري كه از يک سزو متضزم تغييزر در

كريزبرگ ( )1973اسزت

آگاهي ،انگيزش و رضايت افراد اسزت و از سزوي ديگزر

كه معتقد است نارضايتي منشزأ تخريزب مشزاركت افزراد

بايد مهياكننده توانبخشي و قدر دهي در تصميمگيزري و

است.

اجرا براي مردم باشد.

نتايج تحقيق تأييد كننده نظريا

 -يکي از نتزايج جالزب و غيزر منتظزره ايز مطالعزه

 -شزهروندان بايززد ايز تجربززه را داشززته باشززند كززه

ارتبا نداشت آماري بي پايگزاه اقتصزادي -اجتمزاعي و

مشاركت آنها در اداره امزور جامعزه سزمبليک و نمزادي

مشاركت سياسي -اجتماعي است.نتايج آزمونهاي آمزاري

نيست و تأثيرگذار است .بزه تزدريج بايزد حجزم دخالزت

نشززان مززيدهززد كززه ميززان پايگززاه اقتصززادي-اجتمززاعي و

دولت در اداره امور كم گردد و ايز امزور بزه شزهروندان
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واگذار گردد تا جايي كه نهادهاي مردمي ) )NGOsشزکل

پاياننامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه الزهراء.

گيرند بدون اي كه به حکومت يا جريان خزاص سياسزي

دال ،ر .)5634( .تجزيه و تحليل سياست ،ترجمه :حسزي
مظفريان ،تهران :مظفريان.

وابسته باشند.

راش ،م .)5699( .جامعزززه و سياسزززت ،مقدمزززهاي بزززر
منابع

جامعززهشناسززي سياسززي ،ترجمززه :منززوچهر

ازكيا ،م .و غفاري ،غ .)5686 ( .توسعه روستايي با تأكيزد

صبوري ،تهران :سمت.

بر جامعه روستايي ايران ،تهران :نشر ني

انصاري ،ح .)5686( .نظريههاي مشاركت ،جززوه درسزي
كارشناسي ارشد ،دانشزکده علزوم اجتمزاعي،

اينگلهزززار  ،ر .)5696( .تحويزززل فرهنگزززي در جامعزززه
پيشرفته صنعتي ،ترجمه :مزريم وتزر ،تهزران:
آلمونززد ،گ .و پززاول ،ج« .)5682( .مشززاركت و حضززور

شززهروندان» ،ترجمززه :عليرضززا طيززب ،مجلززه
سياسززي – اقتصززادي ،ش – 536

بيرو ،آ .)5692( .فرهنزگ علزوم اجتمزاعي ،ترجمزه :بزاقر
ساروخاني ،تهران :انتشارا

سيزدهم ،ش  ،552 – 523ص .36-14

مشزاركت مززردم در مززديريت

بحززران ،رسززاله دكتززرا ،تهززران :دانشززکده
فرماندهي و ستاد پاسداران.
شفيعي ،ش« )5685( .بررسي عومزل مزؤثر بزر مشزاركت
اينترنتي فصل نو ،سال دوم ،ش  ،12ص -59
.04

كيهان.

پززالمر ،م .و الري ،ا .)5639( .نگززرش جديززد بززه علززم
سياست ،متزرجم :منزوچهر شزجاعي،

ترنر ،ج .)5695( .پيداي

توسعه» ،اطالعزا

سياسزي اقتصزادي ،سزال

اجتمززاعي شززهروندان شززهر اردبيززل» ،مجلززه

 ،534ص .549-563

دفتر مطالعا

طرحهاي ملي.

شزعباني ،م .)5682( .نقز

كوير.

اطالعززا

تهران :وزار

فرهنگ و ارشاد اسزالمي دفتزر

رضايي ،ع« .)5691( .مشاركت اجتماعي ،هزدف يزا ابززار

دانشگاه تهران

انتشارا

رجبزاده ،ا .)5685( .فعاليت و مصرف كاالهاي فرهنگي،

تهزران:

شياني ،م« .)5684( .شهروندي و مشاركت در نظام جزامع

رفززاه و تززأمي اجتمززاعي» ،فصززلنامه تززأمي
اجتماعي ،سال اول ،ش  ،55ص .535

سياسي و بي المللي.
نظريه جامعهشزناختي ،ترجمزه:

عبدالعلي لهساييزاده ،شيراز :فرهنگ
تقوايي ،م.؛ بابانسب ،ر .و موسزوي« )5683( . ،تحليلزي

عظيمي ،ل .)5682( .بررسزي عوامزل اجتمزاعي مزؤثر بزر
مشاركت اجتماعي زنان ،پاياننامه كارشناسزي
ارشد ،دانشگاه شيراز.

عوامززل مززؤثر بززر مشززاركت

غفاري ،غ .)5682( .بررسي رابطه بي اعتماد و مشزاركت

شززهروندان در مززديريت شززهري» ،فصززلنامه

اجتمززاعي در نززواحي شززهر كاشززان ،رسززاله

و پووه هاي شزهري و منطقزهاي،

دكتري ،دانشزکده علزوم اجتمزاعي ،دانشزگاه

بززر سززنج

مطالعا

تهران.

سال اول ،ش  ،0ص .63-53

چاوشيان ،ح .)5693( .شاخص تعيي پايگاه اجتمزاعي در
تهران ،تهران :دفتر اجتماعي وزار

كشور

حسيني ،ف .)5684( .بررسي عوامزل اجتمزاعي مزؤثر بزر
مشاركت جوانان در سازمانهزاي غيردولتزي،

فزززردرو ،م .و رضزززواني ،ا .)5685( .دولزززت ،مزززردم و
همگرايي ،تهران :نشر آن

قراخاني ،ع .)5680( .نق

سزازمانهزاي غيزر دولتزي در

تقويت مشزاركت اجتمزاعي (مطالعزه

NGOS
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