
  
  
  
  
  

  رابطه رفاه اجتماعی با مشارکت سیاسی معلمان
 )معلمان شهر مریوان: مطالعۀ موردي(

  ** حسیبه رضایی ،  *احمد احمدي
  6/10/94 :   تاریخ پذیرش                      12/12/93: تاریخ دریافت

 
  چکیده

 توسـعۀ سیاسـی و اجتمـاعی، مـشارکت سیاسـی            ةهاي عمد   یکی از شاخص  
اي هـستند بـا    هاي انسانی هر جامعـه  معلمان که بخش مهمی از سرمایه     . است

پذیري سیاسـی     اي در جامعه    کننده  توانند نقش تعیین    مشارکت سیاسی خود می   
 این بررسی، رابطۀ رفـاه اجتمـاعی بـا میـزان مـشارکت      هدف از . داشته باشند 

هــاي  در ایـن مطالعــه، براســاس نظریـات و تئــوري  . سیاسـی معلمــان اســت 
شناسـی، یکـی از عوامـل تأثیرگـذار بـر مـشارکت سیاسـی، احـساس                   جامعه

روش پـژوهش پیمایـشی و   . برخورداري از رفاه اجتماعی در بین مردم اسـت    
.  اسـت  92ــ 91ر مریوان در سال تحـصیلی       جامعۀ آماري آن همۀ معلمان شه     

  اي انجـام    گیـري تـصادفی طبقـه        نفر بوده که به روش نمونه      300حجم نمونه   

                                                
  co.gmail@561ahmadahmadi           .  دانشگاه عالمه طباطبائیاجتماعی کارشناسی ارشد رفاه * 
  com.gmail@terahrezaias               .کارشناس دانشگاه فرهنگیان ** 
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 درصـد  60میزان مشارکت سیاسی در بـین   که دهد می نشان نتایج. شده است
  درصـد در سـطح بـاال و در   6از پاسخگویان در حد پایین  در مقابل در بـین        

امـا رفـاه    سخگویان در سـطح متوسـطی اسـت؛    درصد از پا34نهایت در بین  
 درصـد در حـد   45در بـین  : اجتماعی در بین پاسخگویان بدین ترتیب اسـت   

 هـاي  یافتـه .  درصـد در سـطح متوسـطی اسـت    42 درصـد بـاال و   13پـایین،  
 هـاي   مقایـسه  متغیرهاي شـادکامی، تـأمین، نیازهـا،         که دهند  میپژوهش نشان   

بر میزان مشارکت سیاسـی در      ) مستقیم (داراي تأثیر مثبت  نسبی و تحصیالت    
داراي تأثیر کاهنـده     )-34/0 (بین معلمان هستند و متغیر ترجیحات با ضریب       

سـن، جـنس،   « بـین متغیرهـاي   ۀرابطـ  امـا   بر میزان مشارکت سیاسی اسـت؛    
ــا  »وضــعیت تأهــل ــود ی ــادار نب ــل.  مــشارکت سیاســی معن  رگرســیون تحلی

امی، تـأمین، نیازهـا، ترجیحـات،     شـادک  (متغیـر چندمتغیره نشان داد کـه پـنج        
مـشارکت   (وابـسته  درصد از تغییرات متغیر  39 در مجموع )  نسبی هاي  مقایسه
 کـه در کـل رفـاه    دهد  مینتایج پژوهش حاضر نشان     .  را تبیین کردند   )سیاسی

  . مستقیم و معنادار بر مشارکت سیاسی داردتأثیرياجتماعی 
معلمـان،  توسـعه سیاسـی،      مشارکت سیاسی، رفاه اجتماعی،   : مفاهیم کلیدي 

  .شهر مریوان
  
   پژوهشمسأله

 جامعـۀخویش  سرنوشـت  درمـردم   واقعـی  دخالت از است عبارت 1سیاسی مشارکت

 و طلبی فرصت (و مقامی مادي انتظارات یا و سیاسی، شغلی تهدیدات هرگونه دوراز به
: 1371تبریزنیا، (باشد داشته ها آن سرنوشت در اي کننده تعیین تأثیر اي که گونه به ،)تطمیع

، )17: 1391شــکوري، (افــرادبـراي گفتمــان بـین    ابـزاري  عنــوان بــه مـشارکت ). 14
 اجتمـاع  وحـدت  براي کاتالیزوري اي، توده جوامع در تکثرگرایی خودشکوفایی، حامی

                                                
1. Political participation 
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 پـذیري  جامعه عامل و کلیسا و خانواده شده  پیوندهاي تضعیف جایگزینی براي محلی،

: 1983نقـل از پـارکر،     بـه 136: 1390اري و جمـشیدزاده،  غفـ  (است شده  دیده سیاسی
 پیونـدي  جامعـه،  هـر  امـور  ادارة در مردمـی  مـشارکت  میـزان  کـه  است روشن). 864
 نظـام  تحقـق ،  خودکامـه  حکومـت  بـا  اي  جامعـه  در. دارد آن سیاسـی  نظام با سویه  همه

ــشارکت ــدان م ــی چن ــست؛ عمل ــرا نی ــت زی ــک نامحــدود دخال ــروه ی ــا گ ــرد ی  در ف
 بـاقی  مردمـی  مشورت و مشارکت براي اي  زمینه،  امور ةادار و سیاسی هاي  گیري  تصمیم

 وادار را هـا   حکومـت  از بـسیاري ،  میالدي بیست سدة در داده  روي تحوالت. گذارد  نمی
 سـرلوحۀ  را آنـان  نظـارت  بـه  احترام و امور ادارة در مردم مشارکت تدریج  به تا ساخته
 قـرار  هـا   دولت اختیار در را فرصت این مردم رکتمشا زیرا. دهند قرار خود هاي  برنامه

 فرصتی دیگر سوي از و بکاهند امور ادارة وظایف و مسئولیت بار سنگینی از تا دهد  می
ــراي مــردم تمــرین بــراي ــدیپد امــور ادارة در مــشارکت آمــوزش ب  و غفــاري (دآورن

 و ماعیاجت،  سیاسی مساعد شرایط به نیاز مشارکت درمجموع. )55: 1390،  جمشیدزاده
 دارد وجـود  آن ادامۀ و گیري  شکل امکان ها  آن شدن فراهم صورت در که دارد فرهنگی

 )408ـ404: 1376، ازغندي از نقل به 1393،عمروآبادي صادقی و نیا شهرام(

     یکی از شرایط الزم براي تداوم مشارکت سیاسی، میـزان برخـورداري از رفـاه              
و  شـود  محسوب می  اجتماعی نیازهاي ترین اساسی از جامعه هر در  است که  1اجتماعی

 وضعیت به معطوف است تعبیري اجتماعی رفاه. باشند برخوردار آن از باید جامعه افراد
 جامعـه  افـراد  پذیري  مسئولیت و انسانی کرامت حفظ که سیاسی و، اقتصادي    اجتماعی

 1970 دهـۀ  از اجتماعی رفاه. است آن اهداف از،  ها  توانمندي ارتقاي و یکدیگر قبال در
 بــر عــالوه ابتـدا  در، گرفتــه صــورت معرفتـی  و اجتمــاعی تحــوالت درنتیجـۀ  بعــد بـه 

 و بهداشـت  سـطح  ماننـد  اجتمـاعی  هاي  شاخص از اي  مجموعه،  اقتصادي هاي  شاخص

                                                
1.  Social welfare 
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 امنیـت ،  زنـدگی  بـه  امیـد ،  عمـومی  آموزش خدمات به دسترسی و سوادآموزي،  درمان
 اجتماعی تقاضاي افزایش و دموکراتیزاسیون دفراین توسعۀ تأثیر تحت نهایتاً و اجتماعی

 فراینــد توســعۀ و دموکراتیــک هــاي ارزش مطــابق برابــر، و همگــانی مــشارکت بــراي
، هـا   رسـانه ،  مطبوعـات  بـه  دسترسـی  ماننـد  فرهنگـی  هـاي   شاخص،  شدن چندفرهنگی

 و سیاسـی  مـشارکت  میـزان ،  فراغـت  اوقـات  بـه  مربوط امکانات،  خالقانه هاي  فعالیت
 در بودن متفاوت حق،  شهروند فرهنگی حقوق اخیر هاي  سال و در  اجتماعی هاي  آزادي
 رفـاه  که   این ).290ـ270: 1388،  محمدي و موسوي (شد افزوده آن به نیز زندگی سبک

ربـانی و    (اسـت  اندیـشمندان  تـر  بـیش  موردقبول است تأثیرگذار مشارکت بر اجتماعی
  ).Saunders, Brown, and Eardely, 2003: 1نقل از   به1387همکاران، 

 کـه وظیفـۀ   رسد، توجه به نقش کلیدي معلمان ـــ  بین آنچه مهم به نظر می      در این   
آمـوزان را برعهـده      دانش ویژه  به و مردم تودة به نخبگان از افکار انتقال و انتشار پخش،

 آینده نسل سیاسی پذیري  جامعه و سیاسی تربیت در تأثیرگذار نیروهاي عنوان  دارندــ به   
 خـارج  در گـروه  ایـن  تأثیرگـذاري  توجه بـه  حائز اهمیت است، زیرا    فردا شهروندان و

 خطیـر  امـر  بـه  توجه و گریزي سیاست، نشینی گوشه،  تفاوتی  بی از آموزان دانش ساختن
 اهمیـت  بـر  سیاسـی  نظـام  در سازي تصمیم در جوانان ویژه جایگاه و سیاسی مشارکت
آموزشی  نظام در معلمان کارکردهاي و یگاهجا،  نقش بررسی رو  ازاین. افزاید  می موضوع

 از آمـوزان،  دانـش  ویـژه   بـه  و جامعـه  مندي  بهره ضرورت و تبع آن در نظام سیاسی      و به 
 توسـعۀ  ناپـذیر   اجتنـاب  شـرایط  از یکـی  توانـد   مـی  امور ادارة در معلمان هاي  توانمندي

 علمـان م سیاسـی  فعالیـت  کـه  هاست  ضرورت این به توجه با. باشد اجتماعی و سیاسی
 و شـود  مـی  داده قـرار  موردمطالعـه  سـاز  فرهنـگ  و دهنده  آموزش،  مربی قشري عنوان  به

واضح است کـه پایـداري      . دهد یم نشان کشور سرنوشت تعیین در را آنان نقش اهمیت
دولت و نظام سیاسی با میزان مشارکت مردم در ادارة امـور جامعـه و حـق سرنوشـت                   

سی حاضر این است که میزان مشارکت سیاسـی    اما مسئلۀ برر   خورده است؛   خویش گره 
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ي آن در بین معلمان تـا چـه انـدازه           ها  مؤلفه برخورداري از رفاه اجتماعی و       احساسو  
عنوان شاخصی براي ارزیابی پیشرفتگی کشورهاي معاصـر   است؟ و آیا رفاه اجتماعی به   

ؤثراسـت؟  نیافتۀ مریـوان م  بر میزان مشارکت سیاسی معلمان شهر مرزي و توسعه  جهان،
 نیـز برخـوردار    کـاربردي  ماهیتی از دارد، نظري خصلتی که حال  پژوهش حاضر درعین  

 رفـاه  وضـعیت  از دقیقـی  نـسبتاً  برآورد تا دهد  می دست به را امکان این طرفی از. است
 ویژه معلمان شهر مـرزي مریـوان حاصـل          به معلمان سیاسی میزان مشارکت  و اجتماعی

 مختلفهاي    وان منبع اطالعاتی مفیدي مورداستفادة دستگاه     عن  تواند به   چنین می   هم .شود
 قـرار   )...و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نهادهاي سیاسـی و              آموزش  (

اي  ریزي براي داشتن جامعه هاي این پژوهش به هدف برنامه تا بتوان براساس یافته .گیرد
  .یافته کمک کرد تر و توسعه با مشارکت و رفاه بیش

  
  ۀ پژوهشنیشیپ

ۀ مستقیم رفاه اجتماعی  رابطۀ داخلی و خارجی به بررسی       گرفتي صورت   ها  پژوهشدر  
یی از رفاه و میـزان  ها  جنبهۀ  رابطو میزان مشارکت سیاسی پرداخته نشده است، بلکه بر          

.  اسـت شـده   پرداختـه و یا عوامل مؤثر بـر میـزان مـشارکت سیاسـی           مشارکت سیاسی 
بـه معنـاي    (یاسیس صریحاً نشان داد که میان توسعۀ 1959ر سال   اي د    در مقاله  1لیپست

و عوامل اقتصادي رابطـۀ همبـستگی وجـود دارد و برخـی از کـشورها را            ) دموکراتیک
هاي اقتصادي مختلف مانند درآمد ملی، صنعت، آموزش و شهرنشینی            برحسب شاخص 

یافتـه   مانده و توسـعه  هاي سیاسی عقب با یکدیگر مقایسه کرد و نتیجه نشان داد که نظام       
: 1385طینت،  معمارزاده و پاك(ها با یکدیگر تفاوت اساسی دارند   بر مبناي این شاخص   

نظر لیپست کشورهایی که به همـراه رشـد اقتـصادي از طبقـۀ متوسـط بـاالتري             به). 11
. تر اسـت   ها کم  تر از کشورهایی هستند که این زمینه در آن         برخوردار باشند، دموکراتیک  

                                                
1. S.M.Lipset 
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 موجـب  سیاسی امور در فعال دوستان داشتن که دهد  می نشان  هم 1الیگلی هاي  شپژوه
 دوستانی با کردن بحث که جا آن از گیرد می جهینت وشود  می افراد خود مشارکت افزایش

 یـادگیري  در توانـد   مـی  پردازند  می سیاسی فعالیت به یا هستند مند عالقه سیاست به که
 هاي  فعالیت در مشارکت و سیاست کارکردهاي زبان تا کند کمک سیاسی امور در افراد

 است شده ها  آن سیاسی مشارکت تسهیل موجب مهم این که این و بگیرند یاد را سیاسی
 نیز بـا  ) 1999 (لئود مک و  هیلز ).2001 ،کالرگ مک از نقل به 1391 ،حاجیلو و گالبی(

 روي بـر  یاسـی س مجـادالت  هـاي   شـبکه  تـأثیر  «عنـوان  با خود بررسی در همکارانشان
 در فـرد  مـشارکت  و سیاسی مجادالت نقش تحلیل دنبال به »عمومی عرصه در مشارکت

، جنس (يرهایمتغ میان اوالً که است آن از حاکی پژوهش نتایج. اند   بوده عمومی عرصۀ
آن  بـا  اي  رابطـه  گونه  هیچ جنسیت متغیر،  مشارکت سیاسی  با) درآمد و تحصیالت،  سن

   تنهـا  بلکـه  نبوده مشارکت بر مستقیم اثر داراي عمومی هاي  رسانه از استفاده ثانیاً؛  ندارد
   اسـت  گـذارده  تـأثیر  مـشارکت  بـر  شخـصی  بـین  هاي  بحث متغیر روي بر اثر طریق از
)Hills and Macleod, 1999 .(میـزان  درمجموعهاي خارجی،  با توجه به نتایج پژوهش 

 ظام سیاسی، دوستان فعـال و مشارکت سیاسی از متغیرهایی همچون عوامل اقتصادي، ن

  .ردیپذ یم ریتأثي مجادالت سیاسی ها شبکهتأثیر 
 بـر  مؤثر عوامل بررسی «عنوان با ،)1386 (انیهارطون و سده ادیبی پژوهش     در

 آن ةدهنـد  نـشان  نتـایج  ،»اصـفهان  جلفاي ۀارامن فرهنگی و سیاسی ـ اجتماعی مشارکت
 بـا  و کننـد  یمـ  شـرکت  مشارکت در ایرینس و مجردها از تر بیش متأهل افراد که است

 است افرادي به مربوط مشارکت ترین بیش. ابدی  یم افزایش مشارکت میزان سن، افزایش
 از طیـف  ایـن  در. اسـت  بیکـاران  بـه  مربـوط  مـشارکت  ترین کم و دارند آزاد شغل که
 بازنشـسته،  کارمنـد، : دارنـد  قـرار  زیـر  يهـا   شغل میزان مشارکت  نیتر شیب به نیتر کم

 وضـعیت  تحـصیالت،  بـا  مـشارکت  میـان  معنـاداري  ۀرابط گونه  چیه. دار  خانه دانشجو،
 مشارکت میان مستقیم ۀرابط. ندارد وجود درآمد میزان جنس و  اجتماعی، پایگاه مسکن،

                                                
1 . Ligley 
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 بـا . دارد وجود» رضایت از امکانات و وضعیت جامعه     «و   »اجتماعی و فردي آگاهی« با
در این راسـتا،  . ابدییم افزایش مشارکت میزاننات و رضایتمندي از امکا    یآگاه افزایش

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت  «عنواننیت، در پژوهشی با      جواد دیانتی 
متغیرهـاي  :  انجـام داده اسـت  1382کـه در سـال    »سیاسی دانـشجویان دانـشگاه تبریـز    

آگـاهی سیاسـی،   ي داوطلبانه، دوستان سیاسی، خانوادة سیاسـی،  ها انجمنعضویت در  «
 امارا در افزایش مشارکت سیاسی مؤثر دانسته        » ي گروهی ها  رسانهفضاي باز سیاسی و     

متغیرهاي جنسیت و منزلت اجتماعی ـ اقتصادي خانواده، رابطۀ معناداري بـا مـشارکت    
 و مـادي  ابعـاد  رابطـۀ  «عنـوان  بـا ) 1387 (همکاران و ربانیپژوهشِ  . اند  نداشتهسیاسی  
 بـین   کـه  دهـد  یمنشان  ،  »شهري امور در شهروندان مشارکت با تماعیاج رفاه غیرمادي

 محرومیـت  احـساس ،  نهـادي  اعتمـاد ،  مادي رفاه (یاجتماع رفاه غیرمادي و مادي ابعاد
 رابطـۀ ،  شهري امور در شهروندان مشارکت و) بهداشتی و اجتماعی رضایتمندي،  نسبی

 بتواننـد  شـهري  مـسئوالن   انـدازه  هر به که دهند نشان می  ها  یافته .وجود دارد  معناداري
 انـدازه  همـان  بـه  بیفزاینـد  آنـان  اجتمـاعی  رضایتمندي بر و کنند جلب را مردم اعتماد

 آنان مشارکت افزایش باعث و داده افزایش را شان سکونتی منطقۀ به آنان تعلق احساس
 بررسـی  «عنـوان  بـا  پژوهشی در،  )1388 (فوالدیان و  هاشمی .شوند  می شهري امور در
 کـه  دادنـد  نـشان ،  »تهران شهر مردم سیاسی مشارکت بر مؤثر روانی و اجتماعی واملع

، سیاسـی  آزادي، زنـدگی  از رضـایت ، تحـصیالت  سطح، تأهل،  سن: ازجمله متغیرهایی
 هـا  رسـانه  از استفاده، اجتماعی اعتماد، سیاسی بیگانگی،  سیاسی دوستان،  سیاسی اعتماد
 در) 1386 (یامـام   سـید  .دارنـد  سیاسـی  مشارکت میزان با معناداري همبستگی و رابطه

 هـاي   کننـده  بینـی   پیش از برخی ارزیابی: دانشجویان سیاسی مشارکت «عنوان با پژوهشی
 مـشارکت  شـناختی  جامعـه  هـاي  نظریـه  از یکـی  کـه  را 1منابع نظریۀ؛  »سیاسی مشارکت

 نظریـه  ایـن  تأکیـد  مـورد  منابع برخی که داده قرار ارزیابی مورد شده، محسوب سیاسی

                                                
1. Resource theory 
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 هـاي   یافتـه . اسـت  قرارگرفته مورد بررسی  سیاسی مشارکت هاي  کننده بینی  پیش عنوان  به
 و افـراد  اجتمـاعی  اقتـصادي ـ   منـابع  میـان  معنـاداري  رابطـۀ  که دهد نشان می پژوهش

 عنـوان   بـه  شـناختی   روان یـا  انگیزشـی  منـابع  برخـی  امـا  ندارد وجود سیاسی مشارکت
) 1389( همکـاران  و زاده جمعـه   امام. شوند  می تائید سیسیا مشارکت هاي  کننده بینی  پیش

 دانـشجویان  سیاسـی  مشارکت و داري  دین میان رابطۀ بررسی «عنوان نیز در پژوهشی با   
 سیاسـی  مـشارکت  بـر  مثبتی و باال تأثیر،  مذهبی عقاید دادندکه نشان،  »اصفهان دانشگاه

 .دارند

 مستقیم میان رفاه اجتماعی و ۀرابطشدة داخلی و خارجی، به  هاي انجام در پژوهش
شده اسـت   ۀ اقتصادي رفاه پرداخته مقولتر به  تر توجه شده و بیش    مشارکت سیاسی، کم  

و در این مطالعات رابطۀ قوي بین رفاه اقتصادي و مشارکت سیاسی کـه عـاملی بـراي                   
انـد کـه      جا که تمام مطالعات بیـانگر آن       تا آن . تحقق دموکراسی است، انکار نشده است     

تبع آن دموکراسی، مفید، مـؤثر و ضـروري     فاه مادي براي تحقق مشارکت سیاسی و به       ر
تر یا در سـطح محلـی صـورت گرفتـه و یـا در           ة داخلی بیش  شد   انجاممطالعات  . است

اي در  تر مطالعه کم (اولهاي بزرگ و درجۀ       یافتۀ کشور، مانند مراکز استان      مناطق توسعه 
؛ )شـده اسـت   نیافتـه انجـام   رزي، محـروم و توسـعه  خصوص مناطق م تر، به سطوح پایین 

بر همین اساس ایـن پـژوهش       . چنین بر تمامی ابعاد رفاه اجتماعی تأکید نشده است         هم
ۀ مستقیم رابطدر این پژوهش، به     . کردن این خأل علمی صورت گرفته است       به دنبال پر  

اه اجتمـاعی   به رفـ نگر کلرفاه اجتماعی و مشارکت سیاسی در سطح محلی و با نگاهی   
 در پـژوهش حاضـر، بـه نظـر        شـده   انجام با توجه به مطالعۀ موردي       . است شده  پرداخته

 شـهر مریـوان، مـوردي کـامالً     پرورشو  ش آموزۀ معلمان  جامعرسد این مطالعه در       یم
  .جدید است
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  چارچوب و مدل نظري پژوهش
 اقتصادي توسعۀ دینافر از اجتماعی و  مشارکت سیاسی،2 و نلسون1هانتینگتونبه اعتقاد 

 هـاي  منزلـت  کـسب  و تحرك اجتماعی طریق از یندافر این. کند می پیروي و اجتماعی

 را فرد نگرش کرده و تقویت فرد در را توانمندي و قدرت تأثیرگذاري اجتماعی، باالتر

 هـاي  فعالیـت  و سیاسـت  مشارکت در زمینۀ و سازد می فراهم ها گیري تصمیم نسبت به

 فرد عضویت (سازمانیک  طریق از توسعه فرایند چنین هم؛ دهد یم افزایش را اجتماعی

 و اجتمـاعی  فعالیـت  در احتمـال مـشارکت  گذاشـته و   مشارکت اثر بر، )ها سازمان در
 بـر بر این اساس، تحرك اجتماعی که ). 46: 1380تبار،  علوي( کند میتر  بیش را سیاسی

وجـود   وضـعیت اقتـصادي بـه    گسترش ارتباطات، تحصیالت، شهرنشینی و ارتقـاي         اثر
ایـن عوامـل در     ). 85: 1370هـانتینگتون،    (اسـت ، عامل اصلی مشارکت سیاسی      دیآ یم

تري دارنـد،   ها محدودتر است، اهمیت بیش هاي تحرك فردي در آن  جوامعی که فرصت  
عنـوان آخـرین راه حـل بـه      زیرا فرد براي رسیدن به وضع اجتماعی و اقتصادي بهتر به         

غفـاري هـشجین و      (پـردازد   هاي اجتماعی یـا احـزاب سیاسـی مـی          نفعالیت در سازما  
 کـه توسـعۀ اقتـصادي و اجتمـاعی،          دارنـد  اعتقـاد  پـردازان   هینظراین  ). 1389همکارن،  

، بلکـه   انجامـد  ینم شهرنشینی، لزوماً به گسترش مشارکت و توسعۀ سیاسی          خصوص  به
عقیدتی، کامالً مستقل  مهاجرت، جنگ داخلی، عالیق مذهبی و   مانندی عواملی   طورکل  به

 و نیز تـشدید  ها سازماناز توسعۀ اقتصادي، موجب تعالی و آگاهی گروهی، دخالت در        
 داد کـه احتمـاالً مـشارکت سیاسـی را افـزایش خواهنـد               شـوند  یمـ ي دولت   ها  تیفعال

 حـال  نیبـاا  )Huntington and Nelson, 1976: نقـل از  ، بـه 1393نیا و همکاران،  شهرام(
  .رندیپذ یمتباط مثبت میان رفاه و مشارکت سیاسی را  اصل ارها آن

                                                
1. Huntington 
2. Nelson 



  
  
  
  
 1394پاییز ، 24 شماره ،ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     240 

، نیز در تبیین مـشارکت سیاسـی از هفـت عامـل            2 و گوئل  1در این راستا، میلبراث   
، موقعیت اجتمـاعی،   ) سیاسی ةانگیز (محرك: اند از   این عوامل عبارت  . برند  عمده نام می  

محـرك سیاسـی   منظـور از  . هاي شخصی، محیط سیاسی، مهارت، منابع و تعهـد   ویژگی
هاي  خاطر نسبت به یک سازمان درگیر فعالیت     هاي سیاسی، تعلق    عواملی از قبیل مناظره   

هـاي شخـصی عبـارت     منظور از ویژگـی . سیاسی و دسترسی به اطالعات درست است  
افـرادي بـا   . هـا  گرایـی و نظـایر ایـن    بـودن، بـرون   است از خصوصیاتی چون اجتمـاعی    

پایگاه اجتماعی با   . کنند   درگیر مسائل سیاسی می    تر خود را   خصوصیات مذکور هم بیش   
هایی چون میزان تحصیالت، موقعیت محل سکونت، تعلـق طبقـاتی و قومیـت             شاخص

. برنـد  محیط سیاسی عبارت است از محیطی که افراد در آن به سر مـی . شود سنجیده می 
تـشویق  تواند او را نسب به مشارکت در مسائل سیاسـی             مثالً فرهنگ سیاسی معینی می    

دهـی، مهـارت در       منظور از مهارت، توانایی تحلیـل قـدرت سـازمان         . کرده و یا بازدارد   
منظور از منابع اشاره بـه منـابع مـالی غیرنقـدي اسـت کـه                . ها و خطابه است     سخنرانی

منظـور از  . ها و روابط افراد با دولتمردان و دبیران احزاب باشد         تواند در قالب تماس     می
ت به یک سازمان، گروه، حزب و یا فرد خاصـی اسـت کـه ایـن                 خاطر نسب   تعهد، تعلق 

ـ بستگی نسبت به موارد مذکور هم بر مشارکت سیاسـی افـراد تـأثیر               لپیوند و د   ی فراوان
هـاي سیاسـی قـرار گیـرد و بـه          تر در معـرض انگیـزه      براي مثال هر چه فرد بیش     . دارد

امـا   ر اسـت؛  اطالعات سیاسی دسترسی داشته باشد، احتمـال مـشارکت سیاسـی بیـشت            
هـاي    شخـصیت . کنـد   هاي شخصی فرد نیـز فـرق مـی          مشارکت سیاسی بر طبق ویژگی    

رود که ازنظر سیاسی فعال باشـند   تر احتمال می گراتر، بیش  تر و برون    تر، مسلط   اجتماعی
  ).138: 1377راش، (

                                                
1. Milbrath 
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 صـورت  در کـه  دارنـد  تأثیر مستقیم مشارکت زیر بر عوامل ،1نظر رابرت دال به  

 از حاصـل  هـاي  پـاداش   بـراي افراد)  ا:شد خواهد محقق مشارکت ها آن قتحق و بروز

 با قیاس در هدف به نیل در را مشارکت سازوکار) 2 .باشند قائل باالیی ارزش مشارکت

 داشـته  را الزم اطمینـان  ،نتـایج  به یابی دست دربارة) 3 .بدانند مؤثرترسازوکارها  دیگر

خـود   ذهـن  در) 5 .باشـند  برخوردار کافی تمهار و دانش از مشارکت براي) 4 .باشند
 دادن براي انجـام  توانایی و اطالعات و دانش از برخورداري و آمادگی احساس نوعی

 با مواجه را خود، مشارکت جریان در و مشارکت به ورود در) 6 .باشند را داشته عمل

  ).1364دال، (زیادي نبیند  موانع و مشکالت
 خود که در فهم مـشارکت از اهمیـت برخـوردار            3 در نظریۀ ساختاربندي   2گیدنز  
 قوانین از افراد .کند می متقابل تأکید درکنش کنشگران اختیار در منابع و قوانین  براست،

 منـابع  جوینـد؛  می سود هدف به در رسیدن ابزار عنوان به ها آناز  کرده، استفاده روزمره

 .باشـد  سـن  و تأهل عیتوض یا و در شهر سکونت محل مسکن، شغل، درآمد، تواند می
 مردم تفاسیر و ها برداشت شهروندي، به حقوق به اعتقاد  ومسئوالن مردم از رضایتمندي

  گیدنز.)1383گیدنز،  (است وابسته ها آن کارآمدي و جامعه در قوانین موجود به نسبت

 هزیرا ب دهند؛ تغییر را شهروندان با خود رفتار ةشیو ها باید حکومت امروزه است معتقد
او . شـوند  مـی  بـاخبر  هم سیاست صحنه پشت از مردم تغییرات فناورانه، و ها رسانه مدد
 به فقط رفاه او نظر به. کند می تعبیر مثبت رفاه به گرایش را ها حکومت رفتار تغییر این

 شکل به زندگی یک ادارة توانایی معناي به رفاه بلکه پول نیست، مقداري داشتن معناي

. دارد خـود  در را رضـایتمندي  ایـدة  تلویحـاً  رفـاه  است، بنابراین بخش معقول رضایت
 و فروشـگاه  بـه  رفـتن  معنـاي  بـه  فقـط  مـدرن  مسألۀ فردگرایـی  از بخشی رضایتمندي

                                                
1. Robert A. Dahl 
2. Giddens 
3. Structuration theory 



  
  
  
  
 1394پاییز ، 24 شماره ،ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     242 

 بخش رضایت معقول طور به زندگی یک معناي داشتن به بلکه نیست، بودن کننده مصرف
 منفعالنه هاي مقرري قطف نباید وي دید از پس. است باز ازپیش بیش که است جهانی در
 در هـم  فعاالنـه،  بتوانند تا آوریم فراهم آنان هایی براي فرصت باید بلکه بدهیم، مردم به

 اسـتفاده  هـا  آن از توانند می که هایی فرصت در مقابل هم و شان يروپیش  مسائل مقابل
 بـا  همـراه  مـدنی  آمـوزش  درگـرو  مـسأله  ایـن  وي نظـر  بـه  .دهند نشان واکنش کنند،
مشارکت سیاسی ). 57: 1380نقل از گیدنز،  ، به1389شایگان،  (است اي پایه هاي تمهار

 یک رفتار، در قدم اول نیازمند کـسب اطـالع، ایجـاد شـناخت و یـادگیري در                عنوان  به
 ةاي دربـار   کـه شـناخت اولیـه   یهرکـس ؛ ولـی  اسـت خصوص اهمیت و چگـونگی آن     

 ةریـ زنج چراکـه ار نخواهـد زد،  ، ضرورتاً دست به این ک   کند یممشارکت سیاسی کسب    
 هـایی   گـرفتن مهـارت    نظر در مند نیاز اساساًبروز رفتاري ویژه، مانند مشارکت سیاسی،       

 يها شکل باید رفاه دولت گیدنز نظر به. است که افراد دارند و نیز منابع در دسترس آنان
 تیم،هـس  جامعۀ فراگیرتـر  جويو جست در اگر وببرد  بین از را اجتماعی طرد گوناگون

 دولت اصالح بنابراین. کنند تعلق احساس آن به همه که ي باشدا جامعه باید جامعه این
ر د را طردشـدگان  نیز و تر يا حرفه يها گروه متوسط، که طبقۀ باشد يا گونه به باید رفاه

 توانـد  ینم اساساً رفاهی نظام این زیرا باشد، فقرا فقط رفاهی نباید نظام هدف و برگیرد
توانـد در   این استدالل مـی ). 1391گالبی و حاجیلو،  (کندانگیزه  ایجاد متوسط طبقۀ در

تبیین میزان باالي مشارکت سیاسی افرادي که از لحاظ در اختیار داشتن منابع فـوق، در          
گیـدنز بـه کنـشگران      . کار رود  موقعیت اجتماعی برتري نسبت به دیگران قرار دارند، به        

هـاي برخاسـته از    طریـق دسـتورالعمل   شان از   تاریخی» عملکرد«کند که     فعالی اشاره می  
شود و توانایی آنان براي تحت سلطه قراردادن دیگران و            مشخص می » منابع«و  » قواعد«

هاي خود به ظرفیت ایشان در برخـورداري از امکانـات مـادي               چنین اعمال خواسته   هم
ــستگی دارد ــه، 1387موحــد و همکــاران،  (فــوق ب ــر،  ب ). 490-477 :2003نقــل از ترن

کند، برخی منابع اجتماعی و اقتصادي ـ از جملـه    گونه که نظریۀ منابع نیز ادعا می همان
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دسترسی نـابرابر   . گذارند ـ بر مشارکت سیاسی افراد تأثیر می       تحصیالت، شغل و درآمد   
هـاي   هاي اجتماعی و انگیـزه  گیري سبک زندگی، شبکه افراد به این گونه منابع در شکل     

بنـابراین رفتـار مـشارکتی افـراد را بایـد برحـسب عـضویت آنـان در           ؛ است افراد مؤثر 
  ).65: 1386ی، دامامیس (دادهاي شغلی، تحصیلی و غیره توضیح  گروه

 ارتبـاط رفـاه اجتمـاعی و        رسـد  یمـ نظـر     ، به شده  مطرحبا توجه به مباحث نظري      
ین نظریات، براساس ا. شناسان سیاسی مورد تأکید است مشارکت سیاسی از سوي جامعه

توسـعۀ سیاسـی را     اگـر    .اسـت »  سیاسی ۀتوسع «هاي مشارکت سیاسی یکی از شاخصه    
 بگیـریم در نظـر    »  اجتماعی در زنـدگی سیاسـی      هاي  گروهگسترش مشارکت و رقابت     «
توسعه سیاسـی زمـانی تحقـق پـذیر اسـت کـه در صـدد جلـب                   ).11: 1388،  بشیریه(

.  باشـیم  حیات سیاسـی و اجتمـاعی  مردم به عنوان سازندگان اصلیحداکثري  مشارکت  
 امنیت،  به طوري که   امور و مدیریت جامعه است،       ةولوژي ادار ئسیاست در این معنا اید    

  . آثار سیاست است نیز از »رضایتمندي از ارضاي نیازهاي معنوي«  ورفاهآرامش، 
 پارادایمی ناظر بر شرایط و کیفیـت مطلـوب نیازهـاي          »رفاه اجتماعی  «بین  در این   

 در چارچوب این پارادایم که نحوي به است، روانی و اجتماعی به لحاظ جسمی و      فردي
. یابـد  می اقتصادي در جامعه توسعه  واجتماعیفرهنگی، سیاسی،    مثل امنیت    هایی  مؤلفه

  مادي و معنـوي مین رضایت مردم در سطح نیازهاي    أهبود رفاه اجتماعی در جامعه و ت      ب
 افـزایش سـطح   امنیت فردي و اجتماعی و متقـابالً    ، بیش از هر چیز موجب ایجاد        ها  آن

 و ایـن  شود میجامعه مدنی و شادابی   سرزندگی ، تقویتسیاسی، اجتماعی و مشارکت  
 در ایـن    . خواهـد بـود    تأثیرگـذار  سیاسی و اجتماعی   مستقیم بر روند توسعه      طور  بهامر  

ن پرداختـه  صورت موردي به ارزیابی این رابطه در سطح معلمان شهر مریـوا      پژوهش به 
صـورت    شده به   هاي نظري مطرح    ي این پژوهش با توجه به دیدگاه      نظرمدل  . شده است   

  . شده است  ترسیم)1 (نمودار
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  پژوهشنظري  مدل -1 نمودار
  

  فرضیات پژوهش
  .دارد وجود رفاه اجتماعی و میزان مشارکت سیاسی رابطه ، بینرسد یمنظر  به  . 1
  .، بین شادکامی و میزان مشارکت سیاسی رابطه وجود داردرسد یمنظر  به  . 2
  .میزان مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد ، بین تأمین ورسد یمنظر  به  . 3

 ساختار جامعه

 قواعد و قوانین منابع

  »رفاه اجتماعی« امکانات مادي یهاي سازمان توانایی
شادکامی، تأمین، ترجیحات، 

   نیازها،نسبیهاي  مقایسه
  

 سن، جنس، تحصیالت

مشارکت 
 سیاسی

هاي  ویژگی، هاي اجتماعی موقعیت
، هاي سیاسی محرك، شخصی

  تعهد، ها مهارت، محیط سیاسی
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 .، بین نیازهاي اساسی و میزان مشارکت سیاسی رابطه وجود داردرسد یمنظر  به  . 4

 .ود داردو میزان مشارکت سیاسی رابطه وج ، بین ترجیحاترسد یمنظر  به  . 5

و میزان مـشارکت سیاسـی رابطـه وجـود      ي نسبیها سهیمقا، بین رسد یمنظر  به  . 6
 .دارد

بـا میـزان   ) سـن، جـنس، تحـصیالت    (يا نـه یزم بـین متغیرهـاي      رسد یمنظر   به  . 7
 .مشارکت سیاسی افراد رابطه وجود دارد

  
  تعریف نظري متغیرهاي پژوهش

ف فعالیت در نظام سیاسی، از  فرد در سطوح مختل   درگیرشدن  را ش مشارکت سیاسی  را
از ایـن حیـث،   ). 1383راش،  (کند می تا داشتن مقام رسمی سیاسی تعریف     نشدندرگیر

شدة آن، مثالً  دادن یا حتی انواع نهادینه توان به مشارکت در رأي   مشارکت سیاسی را نمی   
هاي تبلیغاتی براي احزاب سیاسـی یـا نامزدهـا در زمـان         عضویت در احزاب یا فعالیت    

انتخابات محدود ساخت؛ مشارکت سیاسی طیـف گونـاگونی از رفتارهـاي سیاسـی را               
سوي آن شرکت در انتخابات و سوي دیگـر آن شـرکت در قیـامی                 گیرد که یک   دربرمی

 1کالوسـکی   مـک هربـرت   . هاي بنیادین در جامعـه اسـت        جمعی براي ایجاد دگرگونی   
 دادن؛ رأي .1 :از اند  عبارت که کند  می ذکر مورد 11 را سیاسی مشارکت مختلف سطوح

 شـرکت . 4 سیاسـی؛  مسائل و موضوعات مورد در بحث. 3 سیاسی؛ اطالعات کسب. 2
 با مذاکره و وگو گفت. 6 سیاسی؛ هاي  فعالیت به کمک. 5 سیاسی؛ محافل و جلسات در

تبلیـغ   و افـراد  نـام   ثبـت  در کردن شرکت. 8 سیاسی؛ احزاب در عضویت. 7 نمایندگان؛
 ها رقابت در شرکت. 10 سیاسی؛ سخنرانی ارائۀ و مقاله نگارش. 9 یاسی؛س احزاب براي

 حزبـی  سیاسـی  هـاي   پـست  بـراي  شـدن  انتخـاب  براي رقابت. 11 سیاسی؛ مبارزات و
 گروه  5لستر میلبراث نیز افراد را از حیث مشارکت سیاسی به           ). 22: 1384،  خداوردي(

                                                
1. Klasky Mac Herbert 
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هـا، رأي دادن اسـت؛    ا فعالیت سیاسی آنکه تنه: افراد کامالً منفعل .1: کند بندي می  طبقه
  هــا، توجــه بــه مــسائل محلــی اســت؛ کــه تنهــا فعالیــت سیاســی آن: گرایــان محلــی. 2
  هـا اثرگـذار اسـت؛     که به مسائلی توجه دارند که از جنبۀ شخصی بـر آن   : فکران  کوته. 3
یر سیاست اند، درگ آن مبارزه کرده که تنها در رابطه با مسائل خاصی که براي: مبارزان. 4

: 1383راش،   (هاي سیاسی درگیر هستند     که در تمامی زمینه   : افراد کامالً فعال  . 5هستند؛  
 در مـردم  خصیصۀ حاکمیـت  به مربوط سیاسی با توجه به مطالب باال، مشارکت). 125

مراتـب   کشور در سـطوح و سلـسله   امور ادارة و ها گیري تصمیم در دخالت و انتخابات
از درجـات   اجتمـاعی  نهادهاي در همۀ مردم قدرتمندانۀ و هانهآگا و مشارکت گوناگون

  .شود پایین تا باال را شامل می
 آالم که زندگی امکانات آن از فرد التذاذ و مندي بهره از است  عبارترفاه اجتماعی

 اهداف به انسان رسیدن و رسانند می حداقل به را ها بیم و ها استرس و و روانی جسمی

رفـاه از آن حیـث کـه ریـشه در     ). 1389علمـی و حمیدیـه،    (سازند یم را میسر زندگی
 در نهایـت  رفـاه  حـال  درعـین  اما ؛ اجتماعی است ،زندگی و شرایط اجتماعی افراد دارد     

 تک تکدست ه  باید بنامیم می یعنی تمام آنچه ما رفاه ؛و براي فرد است  فرد  معطوف به   
فیتـز  ). 1386فاضـلی،   (کنـد  نتـأمی افراد برسد و رضـایت و خواسـت افـراد معـین را          

خوب  (شادکامی و رفاه را     ردیگ یم رفاه اجتماعی را در معناي وسیعی در نظر          1پاتریک،
 در احـوال  و  اوضـاع امنیـت   (تأمین ،)بودن و خوب عمل کردن یا رضایت یا خرسندي

تحقـق آمـال و    (ترجیحـات  ،...) درآمد، اشتغال، مسکن ومانندي دور در مواردي ا ندهیآ
و  مـشارکت  بـین  متعـادل  نقطـۀ ( اسـتحقاق  ،)تحقق نیازهـاي اساسـی   (نیازها ،)وهاآرز

بـا   را خـود  که است کسانی رفاه به وابسته فرد رفاه سطح (نسبی يها سهیمقا و )پاداش
چنـین دیـدگاهی   ). 26-20: 1383فیتـز پتریـک،    (کند یم، تعریف )کند یم مقایسه ها آن

: هترى براى توزیع کاالهـاى اجتمـاعى اسـت   این عوامل، اصل ب معتقد است هر یک از
، حالتى که لزوماً به احساس سرخوشى شود یمحالتى عمومى و غالب تعبیر  به شادکامى؛

                                                
1 . Tony Fitzpatrick 



   
  
  
  

 247   ...  رابطه رفاه اجتماعی با مشارکت سیاسی  

آن یـاد    رضـایت یـا خرسـندى از   عنـوان  به غالباً وپذیر نباشد، نشاطى خاص، کاهش یا
یـک فـرد در    احـوال  و  اوضاع از این امر است که یآگاه شیپتأمین؛ به معناى . شود یم

درآمـد، اشـتغال و    شخصى که از امنیت. آینده نزدیک دستخوش نابسامانى نخواهد شد
قرار دارد که فاقـد    در وضع رفاهى بهترى از شخصىیروشن بهمسکن برخوردار باشد، 

به معناى ایـن اسـت کـه بگـوییم شخـصى کـه        ترجیحات؛ .ایمنى و امنیت خاطر باشد
آرزوهایش بـرآورده نـشده اسـت، از رفـاه      صى که است، از شخافتهی تحققترجیحاتش 

در این معنا، این است که مفهـومى عرضـه    جاذبه تعریف رفاه. بیشترى برخوردار است
این دیدگاه که برآورده شـدن نیازهـا را    نیازها؛ .است يریگ اندازه قابل که بالقوه دارد یم

یان تحلیلگـران سیاسـت   مساوات طلبانه آن، در م يها داللتمظهر رفاه بدانیم، به سبب 
 کـه بـه   کننـد  یمدلیل که نیازها ظاهراً چیزى را توصیف  به این. اجتماعى مقبولیت دارد

ضـرورت بیـشترى از ترجیحـات دارد و بنـابراین کمتـر       طبیعت آدمى مربوط اسـت و 
 کـه  دهنـد  یم عینى میدان يریگ اندازه تعریف و  ینوع  به عالوه  بهنیازها  . فردگرایانه است 

 مشترك بین مشارکت و پـاداش  يا نقطهبر  استحقاق؛. بازار وابستگى ندارد رهاىبه رفتا
 مفهومى که مظهر وابستگى ذاتى جامعه است        عنوان  به معموالً   کاران  محافظه. داللت دارد 

ـ بر همین مبنا معتقدند کسانى را کـه    وکنند یمبه استحقاق استناد   پـاداش  ازانـدازه  شیب
 ، جناح راستحال نیباا.  مجازات کردتوان یم، اخالقاً رندیگ یمجامعه  مشارکت خود از

بر  ى کردن آن بسیار دشوار است و عالوه استحقاق ارزشى است که کمکند یماستدالل 
 .اسـتحقاق   نه بـه شایـستگى و  کاردارنداین بازارها به سزاوارى و تناسب براى فروش 

 با این خصلت آدمى که خـود  یوعن بهبه این نکته توجه دارد که رفاه   نسبى؛يها سهیمقا
 عنـوان فـوق بـا آنچـه رفـاه      6هر یـک از  .  پیوند داردکند یمبا دیگران مقایسه  را دائم

ـ ن کـافى و بـسنده       ییتنها  به ها  آن از   کی چیه نوعى ارتباط دارد، اما      مینام یم فیتـز   (ستی
 ).27-20: 1383پتریک، 
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  تعریف عملیاتی متغیرهاي پژوهش
هـاي   از طریـق گویـه   اعی و مشارکت سیاسی در ایـن پـژوهش،  هاي رفاه اجتم    شاخص
 »نـدرت و اصـالً   زیاد، اغلب، گاهی، بـه  «از اي لیکرت، درجه 5طیف  قالب درمربوطه 

  .آمده است 1 جدول دراست که  سنجیده شده
  

   تعاریف عملیاتی متغیرهاي مستقل و وابسته-1جدول 
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  موردنظر؛ فرد انتخاب براي انتخابات در شرکت .1
 سیاسی؛ هاي راهپیمایی در شرکت .2

 سیاسی؛ هاي مناظره و ها سخنرانی، جلسات در شرکت .3

 بحث سیاسی با دوستان و همکاران؛  .4

 عالیت تبلیغاتی کاندیداي موردنظرتان؛شرکت در ف .5

 تالش براي کسب مناسب سیاسی؛ .6

 تشویق دیگران براي شرکت در انتخابات؛ .7

 میزان مطالعات سیاسی؛ .8

 نگارش مطالب سیاسی براي نقد نظام سیاسی؛ .9

 وقت گذاشتن براي آگاه شدن از اخبار و وقایع سیاسی؛ .10

 میزان ارتباط با مقامات دولتی محلی؛ .11

احزاب، بسیج  (هاي سیاسی ت در تشکلعضویت و فعالی .12
 ؛...)و

 هاي مجازي سیاسی؛ ها و شبکه اندازي وبالگ راه .13

 شرکت و فعالیت در ستادهاي انتخاباتی؛ .14

  .مناظرات سیاسی ها و پیگیري بحث .15
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 ؛ زندگی به ورزیدن عشق .1

 روحی؛ و عاطفی ازنظر بودن سرحال .2

 زندگی؛ از رضایت احساس .3

  .حال زمان به نسبت آینده در زندگی شدن بهتر به یدام .4

ین
تأم

) 
ت
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س 
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اح

( 

 شغلی؛ امنیت احساس .1
 از آینده در زندگی وضع شدن بدتر خصوص در نگرانی .2

 فعلی؛ وضع

 در بحرانی هر وجود آمدن به خصوص در نگرانی میزان .3
 فعلی؛ آرامش زدن برهم و جامعه

  سکونت محل منطقه در امنیت احساس .4
ت

ات
یح

رج
) 

وها
آرز

( 
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 پاسخگو؛ سن .1

 تأهل؛ وضعیت .2
 تحصیالت؛ انمیز .3
 پاسخگو؛ جنس .4
 تدریس؛ مقطع .5
 خانوار؛ اعضاي تعداد .6

  .تدریس سابقه .7
  

  روش پژوهش
ـ  بـراي  راهکـار  ارائۀ این تحقیق، هدف .است پژوهش کاربردي نوع بـراي   ریـزان  هبرنام

 .تقویت و گسترش روحیۀ مشارکت سیاسی فعاالنۀ معلمان در شهر مرزي مریوان است            
 برخـورداري از رفـاه   بین مثبت رابطۀ وجود که شپژوه فرضیۀ اصلی اثبات صورت در

رفـاهی افـراد    وضـعیت  بهبـود  بـا  توان می مشارکت سیاسی باالست، با میزان اجتماعی
 سـطح ) نیافتـۀ مریـوان   شـهر مـرزي و توسـعه    (خاص در مکانی )معلمان (موردسنجش

 نیز کاربردي هاي پژوهش در اساسی هدف .افزایش داد را جا و آنان آن مشارکت سیاسی
 مطالعـۀ  روش از دو پـژوهش  ایـن  اجراي  در.است اجتماعی مسائل براي ارائۀ راهکار

 تـدوین چـارچوب    بـراي  اسـنادي  در روش . شـد  استفاده) پیمایشی (میدانی و اسنادي
موضـوع   ایـن  بـه  کـه  اندیـشمندانی  نظریـات  گرفته و   انجام مطالعات به پژوهش نظري

 نتـایج  و پـژوهش  مبـانی نظـري   بـه  وجـه ت بـا  سـپس  و شده است مراجعه،  اند  پرداخته
 قالـب  و در  تهیـه  سـنجش  ابـزار  عنـوان   بـه  پژوهش  متغیرهاي ،مصاحبه از آمده  دست  به

 تحـصیلی  سـال  بـه  محـدود  اجـرا  سـال  لحاظ به  پژوهش.شده است تنظیم  نامه پرسش
  آماري جامعۀ .شود می مریوان مرزي شهر شامل محدودة جغرافیایی لحاظ  ب و 92ـ91
  ابتـدایی، راهنمـایی و   ( است که در یکی از سه مقطع تحـصیلی نفر 1380 ش،پژوه این
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 فرمـول عمـومی   از پژوهش نمونۀ حجم تعیین در. ، مشغول به تدریس هستند)متوسطه
 پـژوهش  در ایـن  مـصاحبه  مورد افراد تعداد یا نمونه حجم.  استشده  استفاده کوکران

 گیـري  نمونه روش از پژوهش ینا در حجم نمونه دست آوردن براي به .است نفر 300

ي تصادفی سـاده  ریگ نمونهي از ا شده اصالحاین روش شکل . شود استفاده می بندي طبقه
دواس،  (است تر قیدقي معرف و ها نمونه رسیدن به آنو سیستماتیک است که هدف از 

 ابتـدا ، )مدارس (جامعۀ آماري متعدد هاي بخش به توجه با پژوهش این در). 72: 1386
 هـا  نسبت این سپس محاسبه شده، جامعۀ آماري  کل به ة تحصیلیدور هر معلمان بتنس

 طریـق  از نمونـۀ مـورد نظـر،    از آن پس  و شود می محاسبه نیز نمونۀ مورد مطالعه براي
 مراجعه با و اعتبار صوري شیوه به  پژوهش1روایی. شود می انتخاب تصادفی گیري نمونه

نامـۀ   منظـور، پرسـش   بـدین . تـضمین شـد   نظر صاحب و متخصص افراد با نظر تبادل و
و  اسـاتید  اختیـار  در پـژوهش  فرضـیات  و نظـري  چـارچوب  همـراه  بـه  شـده  طراحی

 مورد اسـتفاده  نامه پرسش نهایی تدوین در ها آن هاي دیدگاه و شد داده قرار متخصصین
 .شـد  تفاده اس3کرونباخ آلفاي از نیز، گیري اندازه  ابزار2پایایی سنجش براي. قرار گرفت

 نفر از پاسخگویان    30نامۀ اولیه در جمعیت    براي اطمینان از پایایی ابزار سنجش، پرسش      
 از چنـین  هـم  .شـود  نامـه مرتفـع   پرسـش  احتمـالی مورد آزمون قرار گرفت تا نـواقص  

سـؤال   و گویه هر مقابل در را نامه پرسش مشکالت احتمالی تا شد کارشناسان، خواسته
 بانـک  کارشناسـان  نظـرات  و بررسـی  هـا  نامـه  پرسـش  آوري جمع از پس .شوند متذکر

) کرونبـاخ  آلفـاي  با اسـتفاده از ضـریب   (متغیرها اعتماد قابلیت وشد  اطالعاتی تشکیل
نامـۀ اولیـه پـس از حـذف و اصـالح       مورد سنجش قرار گرفت و بدین ترتیب پرسـش        

  .سؤاالت، نهایی شد
  
  

                                                
1. Validity 
2. Reliability 
3. Cronbach ’s Alpha 
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  هاي پژوهش  شاخصآمده براي هریک از دست  میزان آلفاي به-2 جدول
  ضریب پایایی  شاخص  ضریب پایایی  متغیر

  73/0  نیازها  72/0  مشارکت سیاسی
  70/0  ترجیحات  76/0  رفاه اجتماعی

  75/0  ها مقایسه  84/0  شادکامی
     80/0  تأمین

  
 در متغیرها از یک هر براي پایایی ضریب است مشخص 2 جدول از که طور همان

 سـنجش  بـراي  متغیرهـا  بین درونی همبستگی دهندة نشان موضوع این و است باال حد

 یا و اعتماد قابلیت از ما  پژوهشکه گفت توان می ترتیب بدین و است موردنظر مفاهیم

 سـنجش  عـاملی بـراي   تحلیل از ابزار اعتبار خصوص در. است برخوردار الزم پایایی

 کـه  )Bartlett’s= 6/1759( بارتلت آزمون آمار مقدار. شد استفاده  پژوهشسازه اعتبار
 مقـدار  کـه  ایـن  بـه  توجـه  با دیگر  و از سوي)=sig 000/0( داري است در سطح معنی

 انتخـابی  متغیرهـاي  کـه مجمـوع   گرفـت  نتیجه توان است، می K.M.O= 80/0آزمون 

 بدین و دارند پژوهش مدل نظري شده تعیین متغیرهاي با باالیی و همبستگی اند مناسب

 دقیقاً گیري اندازه که ابزار گفت توان می پس ؛آید می دست هب پژوهشسازة  اعتبار ترتیب

 تعریـف  بـا  متغیرها ينظرتعریف  بین دیگر عبارت  به و سنجد را می پژوهش متغیرهاي

  .وجود داردانطباق  ها آن عملیاتی
  

  هاي پژوهش یافته
اجتمـاعی و   رفـاه   - پـژوهش اصـلی   متغیـر  دو فراوانـی  جـدول  ابتدا قسمت، این در

متغیرهـاي رفـاه    رابطـۀ  جدول سپس و شهر مریوان بین معلمان در -ت سیاسی مشارک
مستقل و وابـسته  متغیرهاي  میان رگرسیون رابطۀ و سپس مشارکت سیاسی اجتماعی با

  .شود می بررسی
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  هاي توصیفی یافته
   جنس، وضعیت تأهل و مسکن پاسخگویان-3 جدول

وضعیت   درصد  جنس
  تأهل

وضعیت   درصد
  مسکن

  درصد

  66  شخصی  4  مجرد  56  مرد
  34  استیجاري  96  متأهل  44  زن

  100  جمع  100  جمع  100  جمع
  

   مدرك تحصیلی و مقطع تدریس پاسخگویان-4 جدول

  درصد  مقطع تدریس  درصد  مدرك تحصیلی

  41  ابتدایی  29  دیپلم دیپلم و فوق

  27  دورة اول دبیرستان  68  لیسانس

  32  دورة دوم دبیرستان  3  لیسانس و دکتري فوق

  100  جمع  100  جمع

  .است سال 53 و 24 ترتیب به سن ترین بیش و ترین کم سال؛ 39 پاسخگویان سنی میانگین 
  

 درصد و فراوانی پاسخگویان برحسب متغیر مشارکت سیاسی و رفاه اجتماعی -5 جدول
  در شهر مریوان

درصد   متغیرها
  باال

درصد 
  متوسط

درصد 
  پایین

فراوانی 
  درصد باال

  فراوانی
  د متوسطدرص

فراوانی 
  درصد پایین

  38  126  136  45  42  13  رفاه اجتماعی
مشارکت 

  سیاسی
6  34  60  18  103  179  
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 میزان مشارکت سیاسی رسمی معلمان در شهر مریوان در 5هاي جدول    مطابق داده 
شاخص دیگر رفـاه  . مشارکت غیررسمی در سطح باالیی قرار دارد      سطح پایینی است و   

شـده   دهد رفاه اجتماعی معلمان شهر مریوان ناعادالنه توزیع     می اجتماعی است که نشان   
دیگر هرچه رفاه اجتماعی در سـطح پـایینی     عبارت  به .است و در سطح پایینی قرار دارد      

  .باشد، میزان مشارکت سیاسی نیز کاهش خواهد یافت
  

  هاي تبیینی یافته
   رابطۀ بین متغیرهاي مستقل با میزان مشارکت سیاسی-6 جدول

 سطح معناداري  rضریب پیرسون   فراوانی  تغیرم

  000/0  305/0  300  شادکامی

  000/0  334/0  300  تأمین

  000/0  430/0  300  نیازها

  000/0  237/0  300  ترجیحات

  000/0  343/0  300  هاي نسبی مقایسه

  000/0  495/0  300  رفاه اجتماعی

  
و ) فـاه اجتمـاعی  هـاي ر  مؤلفـه  ( میان متغیرهـاي مـستقل  6 هاي جدول  مطابق داده 

رفاه ( پژوهشسطح معناداري رابطۀ دو متغیر اصلی   . مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد    
تـوان    درصد اطمینـان مـی    99 است و با     000/0 در سطح ) اجتماعی و مشارکت سیاسی   

رابطۀ دو متغیر رفاه اجتماعی و مشارکت      . گفت که میان این دو متغیر رابطه وجود دارد        
که با افزایش رفاه اجتمـاعی مـشارکت سیاسـی نیـز             بت است؛ چنان  اي مث   سیاسی رابطه 

که رفاه به معناي توانـایی ادارة یـک       از این رو نظریۀ گیدنز مبنی بر این       . یابد  افزایش می 
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.  است430/0شود و این رابطه در سطح  بخش است، اثبات می     زندگی معقول و رضایت   
کنـد؛ منـابع را      در کنش متقابل تأکید می     گیدنز که بر منابع و قوانین در اختیار کنشگران        

هاي سازمانی براي کنش در موقعیت اجتماعی و از سوي دیگر       امکانات مادي و توانایی   
 نیازهـاي  430/0شـدت رابطـه    بنابراین با توجه بـه    داند؛  منابع را عامل تولید قدرت می     

 است، ایـن را     تر هاي رفاه اجتماعی بیش     اساسی زندگی که از شدت رابطۀ تمامی مؤلفه       
رساند که توجه به برآورده شدن نیازهاي اساسی زندگی و وضعیت رفـاهی      به اثبات می  

پذیري سیاسی در هر  معلمان که منابع انسانی فعال و توانمند در عرصۀ آموزش و جامعه 
در آینده در پی خواهد  ساز را   کشوري هستند؛ مشارکت فعاالنه سیاسی قشر جوان آینده       

که بعـد از نیازهـاي   ) 343/0 (طه متغیر مقایسه با سایر کارمندان دولتی    شدت راب . داشت
رساند کـه   اساسی در رتبۀ دوم قرار دارد، این فرض هانتینگتون و نلسون را به اثبات می       

هـا را   گیـري  هاي اجتماعی باالتر، نگرش فرد به تصمیم      تحرك اجتماعی و کسب منزلت    
همبـستگی میـان رفـاه      . کنـد   را تقویت مـی   فراهم و زمینۀ مشارکت سیاسی و اجتماعی        
نشان از اثر مستقیم و اثرگذار رفاه ) 495/0 (اجتماعی و مشارکت سیاسی با شدت رابطه 

هایی که بـر رابطـۀ مثبـت          اجتماعی بر میزان مشارکت سیاسی است و این یعنی دیدگاه         
هـاي ایـن    تـه توانـد از یاف     اي که می    فرضیه. شوند  رفاه و مشارکت تأکید دارند، اثبات می      

بعدي به کار آید این است که آیا با افزایش رفـاه اجتمـاعی               هاي  پژوهشبراي   پژوهش
  هاي غیررسمی و سنتی خواهیم بود یا خیر؟ شاهد کاهش مشارکت

  جنسیت به توجه با افراد مشارکت سیاسی میزان میانگین تفاوت آزمون -7 جدول
 مشارکتة نمر نیانگیم یفراوان جنس

 یاسیس

 انحراف

 اریمع

سطح   T مقدار

 معناداري

     06/11  58/43  167  مرد

     59/11  13/41  133  زن

  515/0  861/1  32/11  49/42  300  کل



  
  
  
  
 1394پاییز ، 24 شماره ،ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     256 

  وضعیت تأهل به توجه با افراد مشارکت سیاسی میزان میانگین تفاوت آزمون -8 جدول
 مشارکت نمره نیانگیم فراوانی  تأهل

 یاسیس

 انحراف

 اریمع

سطح   T مقدار

 معناداري

      08/9  30/49  13  ردمج

      36/11  18/42  287  متأهل

  27/0  226/2      300  کل

  
دهند که میان جنسیت و وضعیت تأهل با مشارکت   نشان می8 و 7هاي جدول  داده

سیاسی، رابطۀ معناداري وجود نـدارد و فرضـیۀ رابطـه جنـسیت و وضـعیت تأهـل بـا              
سـی معلمـان مـرد کمـی     مـشارکت سیا  میـانگین  چنین هم. شود مشارکت سیاسی رد می 

رد شدن فرضـیۀ رابطـۀ میـان        . تر از متأهلین است    مجردان بیش  تر از معلمان زن و     بیش
) 1999 (لئـود  هیلز و مک   پژوهش، با نتایج    پژوهشجنسیت و مشارکت سیاسی در این       

  .مطابقت دارد
  

 به توجه با افراد ، میزان مشارکت سیاسیFطرفۀ  تحلیل واریانس یک آزمون -9 جدول

  طح تحصیالتس

طرفه  تحلیل واریانس یک  فراوانی  متغیر
F  

 سطح معناداري

  000/0  022/17  300  تحصیالت

  
 ،)sig= 000/0 (معنـاداري  سـطح  و) F =22/17(آمـده     دست   به Fبا توجه به مقدار     

بین تحصیالت و مشارکت سیاسـی رابطـه معنـاداري وجـود دارد و فرضـیۀ مـا اثبـات           
ال بودن میزان تحصیالت معلمان، مشارکت سیاسی آنـان نیـز       بدین معنا که با با    . شود  می
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 و مطالعـات راش ) 1388 (هاشـمی و فوالدیـان   پـژوهش یابد کـه بـا نتـایج        افزایش می 
پیشین را مـورد تائیـد      هاي    پژوهشهاي    یافته پژوهشنتایج این    .مطابقت دارد  ،)1377(

  .دهد قرار می

  
  ان مشارکت سیاسیرگرسیونی رابطۀ متغیرهاي مستقل بر میز تحلیل

 تحلیـل  طریـق  از رابطۀ متغیرهاي مستقل با مـشارکت سیاسـی        بررسی و سنجش براي
بهینۀ رابطۀ ایـن   ترکیب به بتوان شد تا استفاده گام به گام روش رگرسیون چندمتغیره از  

  . یافت متغیرها دست
  

  یاسیمشارکت س بر مستقل متغیرهاي رگرسیونی تحلیل کلی هاي کننده  مشخص-10 جدول
ضریب   همبستگی  مدل

  تعیین
ضریب 
تعیین 

  شده تعدیل

خطاي 
استاندارد 

 برآورد

  269/10  182/0  185/0  430/0  )نیازها(اول 

  555/9  292/0  296/0  544/0  )ها نیازها، مقایسه (دوم

  257/9  335/0  342/0  585/0  )ها، تأمین نیازها، مقایسه (سوم

ها، تأمین،  نیازها، مقایسه (چهارم

  )ترجیحات
607/0  368/0  359/0  086/9  

ها، تأمین،  نیازها، مقایسه (پنجم

  )ترجیحات، شادکامی
624/0  390/0  379/0  944/8  

                                                
1. Stepwise  
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 متغیرهـاي  چندگانۀ همبستگی ضریب شود  می مشاهده 10 جدول در که طور  همان
بـا متغیـر وابـسته      ) هاي نسبی   شادکامی، تأمین، نیازها، ترجیحات، مقایسه     میزان (مستقل
 ضـریب  .اسـت  مـستقیم  متوسـط و  همبـستگی  دهندة یک نشان  است که  624/0ا  برابر ب 
متغیـر   تغییـرات  از درصـد  39 درمجمـوع  دهـد   می  است که نشان   390/0 با برابر تعیین

 این آن با درصد 61 و شود می مذکور تبیین مستقل متغیر پنج مشارکت سیاسی با  وابسته
 پـژوهش  ایـن  در کـه مـا    اسـت  عواملی هب مربوط احتماالً که نیست قابل تبیین  متغیرها

 رابطـۀ  دهـد  مـی  نـشان  کـه  اسـت  000/0 برابـر بـا      Sigمقدار  . ندادیم قرار موردبررسی
 99 اطمینـان  و درصد خطـا   1 قبول با را وابسته متغیر با مستقل متغیرهاي میان موردنظر

ه  کـ 92ــ 91معلمان شهر مریوان در سال تحصیلی  آماري یعنی جامعۀ به توان  می درصد
  .داد تعمیم مشغول به تدریس هستند،
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  متغیرهاي مستقل با میزان مشارکت سیاسی رابطۀ داري معنی آزمون -11 جدول

  مدل
مجموع 

  مربعات

درجه 

  آزادي

میانگین 

  مربعات
F  داري معنی 

  566/7116  1  566/7116  رگرسیون

  اول  458/105  298  431/31426  باقیمانده

    299  997/38542  کل

483/67  000/0  

  107/5711  2  213/11422 رگرسیون

  دوم  316/91  297  783/27120  باقیمانده

    299  997/38542  کل

542/62  000/0  

  647/4391  3  942/13174 رگرسیون

  سوم  703/85  296  055/25368  باقیمانده

    299  997/38542  کل

243/51  0000/0  

  189/3546  4  756/14184 رگرسیون

  چهارم  570/82  295  240/24358  باقیمانده

    299  997/38542  کل

948/42  000/0  

  246/3004  5  232/15021  رگرسیون

  پنجم  006/80  294  765/2351  باقیمانده

    299  997/38542  کل

550/37  000/0  
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 و کاسته داري معنی سطح از طرف از یک  ترتیب، به  نشانگر آن است که11 جدول
شود    کاسته می  Fمقادیر   از طرف دیگر  از و شود  می افزوده آن خطاي میزان عبارتی بر   به
 بود با افزوده شـدن متغیرهـاي جدیـد در           483/67 که در مدل اول      Fکه مقدار     طوري  به

امـا هـدف از    یابـد؛   کاهش می550/37 و باالخره در مدل پنجم به  542/62مدل دوم به    
 متغیرهـاي  مجموعـه  و مـدل از    ترکیـب  بهتـرین  گـزینش  رگرسیون، انجام دادن تحلیل  

 از را بهترین پـردازش   که است مدلی پنجم مدل بنابراین، وابسته است،  متغیر بر مستقل
رابطـۀ متغیرهـاي مـستقل بـا مـشارکت         معادلۀ رگرسـیون   که دهد  می دست  ب عواملی

  .قرار دهند الشعاع تحت را مشارکت سیاسی قادرند و تشکیل داده سیاسی را
  
 بر مستقل متغیرهاي از یک هر تأثیر جهت و میزان آماري هاي کننده  مشخص-12 جدول

  مشارکت سیاسی

  ضرایب استاندارد نشده
ضرایب 

  استانداردشده
  مدل

B 
خطاي 
  Beta  استاندارد

t 
سطح 

 داري معنی

  /.651  453/0    453/3  563/1  عدد ثابت

 000/0  729/8  538/0  365/0  185/3  نیازها

 000/0  539/4  243/0  304/0  381/1  ها مقایسه

 000/0  501/5  273/0  153/0  840/0  تأمین

 000/0  -695/4  -341/0  280/0  -315/1  ترجیحات

لۀ 
رح

م
1

4 تا 
ف 

حذ
 

 
ت

 اس
شده

 000/0  233/3  212/0  246/0  796/0  شادکامی  
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 محتواي مشارکت سیاسی، روي مستقل بر از متغیرهاي یک هر تفکیکی تأثیر میزان
 نیازها متغیر که اول مدل در دهد  می نشان جدول این نتایج .دهد  می تشکیل  را 12جدول

و  شـده  مـدل  وارد متغیـر  5 کـل  در پنجم، یعنی مدل  آخر مدل تا است شده مدل وارد
مـشارکت   تبیـین  بـراي  شده  گرفته مستقل در نظر   متغیرهاي مجموعه میان از اند  توانسته
 وارد  بـر ایـن متغیـر      05/0از   تر کم داري  یمعن سطح در داري  معنی تأثیر آماري  سیاسی،

 طـی  درنتیجه و بوده چنین تأثیري  فاقد اند،  نیامده مدل در که سایر فاکتورهایی  و سازند
شـکل زیـر      در نهایت دیاگرام تحلیل مسیر به      .اند   شده  حذف مدل رگرسیونی  از مراحل،

 .شود ترسیم می

  
  
  
  
        
  
   
          
  
  
  
  
  

  
  هاي رفاه اجتماعی بر مشارکت سیاسی مؤلفه مستقیم آثار میزان  مدل تحلیل-2 ودارنم

  

  نیازهاي اساسی

  هاي نسبی مقایسه

  تأمین

  ترجیحات

  شادکامی

  
مشارکت سیاسی

    

54/0 

21/0 

34/0 

27/0 

24/0 
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 بـاالترین همبـستگی را بـا        53/0با ضریب بتـاي     » نیازها«با توجه به نتایج، متغیر       
بنابراین میزان مشارکت سیاسی در بین متغیرهاي واردشدة معادله . مشارکت سیاسی دارد

لحـاظ وزن بتـا    دومین متغیري کـه بـه  .  نیازهاي افراد استدر مرحلۀ اول متأثر از میزان     
.  است24/0با ضریب تأثیر رگرسیونی » هاي نسبی مقایسه «وارد معادله شده است، متغیر  

تـر باشـد احتمـال     یعنی هرچه وضعیت ارزیابی از مقایسه با سایر کارمندان دولت، بیش     
بـا  » تـأمین  «تایج حاصله متغیـر   با توجه به ن   . شود  تر دیده می   زیادي براي مشارکت بیش   

 سومین متغیر تأثیرگذار بر مشارکت سیاسـی اسـت؛ بنـابراین میـزان              27/0ضریب بتاي   
مشارکت سیاسی در مرحلۀ سوم وابسته به میزان احساس امنیت و ایمنی افراد پاسخگو              

یعنی هرچه میزان احـساس امنیـت بـاال رود، میـزان مـشارکت سیاسـی افـزایش         . است
صورت است که با افزایش یک واحـد میـزان احـساس              نیز بدین /. 24معناي  و   یابد؛  می

چهـارمین متغیـري کـه      . یابـد    واحد افزایش می   24امنیت افراد، میزان مشارکت سیاسی      
ضـریب تـأثیر   . اسـت » ترجیحـات  «لحـاظ وزن بتـا وارد معادلـه شـده اسـت؛ متغیـر        به

وان یک عامل باالبرنده بـراي  عن توان گفت این متغیر به   است که می   27/0رگرسیونی آن   
ازاین، چهارمین متغیري که بر مـشارکت سیاسـی تـأثیر             اما پس  مشارکت سیاسی است؛  

 است و این ضریب -34/0است که ضریب تأثیر رگرسیونی آن » ترجیحات«دارد، متغیر  
دهد که به ازاي هر واحد افزایش در ترجیحات افراد، میزان مشارکت سیاسـی                نشان می 
 تـأثیر   21/0بـا ضـریب     » شادکامی«متغیر   و درنهایت  یابد؛   واحد کاهش می   34به میزان   

اي بر روي مشارکت سیاسی داشته است، یعنی هرچه میزان شادکامی در معلمان           فزاینده
  .یابد افزایش یابد، میزان مشارکت سیاسی افزایش می

  
  گیرينتیجه

توسعۀ ایران با تنوعـات       لبا توجه به اهمیت میزان مشارکت سیاسی باال در کشور درحا          
 هایی بود که آن را افزایش داد      وجوي راه   قومی، زبانی، فرهنگی و مذهبی باید در جست       
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در بررسی حاضر که تأثیر متغیر رفاه اجتماعی و . و این امر درگرو عوامل متعددي است 
بـر   »هـاي نـسبی     شادکامی، تأمین، نیازهاي اساسی، ترجیحات و مقایـسه        «هاي آن   مؤلفه

مریـوان موردبررسـی قرارگرفتـه     نیافتـۀ  شارکت سیاسی معلمان شهر محروم و توسـعه      م
دهد، متغیرهاي فوق داراي ضریب همبـستگی بـاالیی بـا             نتایج پژوهش نشان می   . است

هاي آن  میزان مشارکت سیاسی هستند، بنابراین پرداختن به مقولۀ رفاه اجتماعی و مؤلفه         
توجهی به وضعیت رفاهی و  ري است زیرا بیاز سوي مسئوالن سیاسی و آموزشی ضرو
تواند باعث شکاف میان معلمان و مـسئوالن و      منزلت اجتماعی معلمان شهر مریوان، می     

آموزي شود و نسل جوان آینده که محصول نظام  تبع آن گسست رابطۀ معلمی و دانش به
امـور  توجـه بـه امـور سیاسـی و ادارة          گریز و بی    آموزشی حاضر هستند، نسلی سیاست    

بـا  . گیري از خود نشان ندهند    کشور بوده و تمایل و رغبتی به مشارکت در امور تصمیم          
توجه به نتایج پژوهش حاضر، یکی از دالیـل میـزان پـایین مـشارکت سیاسـی در بـین         

وضعیت نامناسب رفاه  نیافتۀ مریوان ـ با قومیت و مذهب متفاوت ـ   معلمان شهر توسعه
دالنه آن است کـه بـا نتـایج مطالعـات نظـري و تجربـی                اجتماعی و سطح پایین و ناعا     

 و» برآورده شدن نیازهاي اساسی زندگی«که دو متغیر  چنان. صورت گرفته مطابقت دارد
و  ؛430/0ترین شـدت رابطـه        ، در پژوهش حاضر با بیش     »هاي نسبی   ارزیابی و مقایسه  «

 منـابع و قـوانین در       گیدنز کـه بـر     .کند   تئوري گیدنز و هانتینگتون را تقویت می       343/0
هـاي   کند و منابع را امکانات مـادي و توانـایی          اختیار کنشگران درکنش متقابل تأکید می     

هانتینگتون و نلسون هم با تأکیـد بـر    داند؛ سازمانی براي کنش در موقعیت اجتماعی می    
هــاي اجتمــاعی بــاالتر، نگــرش فــرد بــه  کــه تحــرك اجتمــاعی و کــسب منزلــت ایــن

رابطـۀ  . کنـد   فراهم و زمینۀ مشارکت سیاسی و اجتماعی را تقویت میها را   گیري  تصمیم
نشان از اثـر مـستقیم و       ) 495/0 (میان رفاه اجتماعی و مشارکت سیاسی با شدت رابطه        
 چندگانه رگرسیون که گونه همان. اثرگذار رفاه اجتماعی بر میزان مشارکت سیاسی است

 متغیر در تبیین را سهم ترین بیشندگی  اساسی ز نیازهاي برآورده شدنمؤلفۀ داد، نشان

 کیفیت کنش و چگونگی کننده در  نیازهاي اساسی نقشی تعیین.داشت مشارکت سیاسی
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 رفع نیازهاي اساسی براي الزم هاي زمینه بایستی  بنابراین.کنند می ایفا جامعه درمتقابل 

ملیت و مذهب نیافتۀ مریوان که  خصوص معلمان شهر مرزي و توسعه به جامعه در افراد
وجوي آن بـود کـه    باید در جست  آن با حکومت مرکزي تفاوت دارد، دوچندان شود و          

 و هـا  پتانـسیل  بـه  صورت گیـرد و  متوازن توسعۀ یافته و کاهش پیرامون ز ـ  شکاف مرک
توجه شود تا شاهد مشارکت فعال معلمـان شـهر          ) محروم و مرزي   (منطقه استعدادهاي

کـه گیـدنز یـادآور       همچنان . ادارة امور کشور باشیم    در عرصۀ سیاست و    مرزي مریوان 
ها  شود رضایتمندي مردم از مسئوالن و اعتقاد به حقوق شهروندي وابسته به برداشت  می

هاسـت کـه ایـن امـر در گـرو           و تفاسیر مردم نسبت به قوانین موجـود و کارآمـدي آن           
ي دارنـد،   ساماندهی سیستم پویاي آموزشی که در آن معلمـان نقـش کلیـدي و محـور               

عنـوان الگوهـاي    ها با شهروندان خود که معلمان بـه  الزامی است و تغییر رفتار حکومت   
پذیر کردن نسل جوان آینده برعهدة آنان است ضروري است و این گام           جامعه و جامعه  

ساز افزایش مشارکت سیاسی بـاال در    تواند زمینه   سوي رفاه مثبت است که می       حرکت به 
با توجه به وضعیت جامعه ایران کـه در          .ن شهر مرزي مریوان باشد    آینده در میان معلما   
اي  تواند تأثیر فزاینده هاي رفاه اجتماعی می توجهی به هریک شاخص حال گذار است بی

عنـوان سـدي مـانع برقـراري          بر عدم همبستگی جامعه فرهنگیان با دولت و درنتیجه به         
مـشارکت  میزان  دهد که میانگین  مینتایج نشان. تر شود مشارکت سیاسی فعاالنه و بیش
هـا اسـت و    تر از متأهـل  مجردها بیش تر از معلمان زن و سیاسی معلمان مرد کمی بیش

هـاي سیاسـی و    یکی از دالیل آن به حضور فعاالنه معلمان مـرد در مجـادالت و بحـث     
ل تري به پیگیري مسائ گردد که معلمان زن تمایل کم دوستان فعال در امور سیاسی بازمی 

هـاي دیگـر    اي چالـشی در پـژوهش      عنـوان مـسأله     تواند به   سیاسی دارند و این نکته می     
هـا را   هـایی بـود تـا معلمـان زن و متأهـل      وجـوي راه   که باید در جست    صورت پذیرد؛ 

هـاي سیاسـی را در معلمـان      تر سوق داد و انگیزة افزایش آگاهی        سوي مشارکت بیش    به
هاي انجام یافته، زنان نـسبت بـه مـردان آگـاهی             براساس پژوهش . شهر مریوان باال برد   

هـایی   در مـالك  . اعتناترند تري دارند و در مقایسه با مردان از نظر سیاسی بی           سیاسی کم 
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اختیار زنان، نـسبت درصـد زنـان مـدیر در            هاي پارلمانی در   چون نسبت درصد کرسی   
غالن  شـا  ۀاي در مجموعـ     مدیران کشور، نسبت درصد زنان متخصص و حرفه        ۀمجموع

متخصص کشور و نسبت درصد سهم زنان از درآمد تحقق یافته، بانوان اوضاع مناسـبی          
گالبـی و   (شان به ساخت قـدرت، بـسیار ضـعیف هـستند             ندارند و درمقیاس دسترسی   

 :1383چـابکی،  و  29: 1382؛ نـاجی راد،   33: 1383احمـدنیا، : نقـل از     بـه  1391حاجیلو،
هـا و   گیري  ریزي اساسی در تصمیم     داشتن برنامه در پایان باید خاطرنشان کرد که       ). 259

  .فراهم کردن رفاه اجتماعی عادالنه و فراگیر در جامعه از ضروریات عصر حاضر است
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