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  چکیده
ت جهکلید طالیی مشارکت شهروندان،  عنواناقتصادي کشورها و به –ترین مرتبه اهداف اجتماعیعنوان عالیبه زندگی کیفیت امروزه
گیرد. پژوهش در دو بعد عینی و ذهنی مورد سنجش و ارزیابی قرار می شهروندان، رفاه افزایش و بهبود براي کارآمد و صحیح ریزيبرنامه

ندان از مشارکت شهروکوشد ازنظر هدف با رویکرد کاربردي با روش توصیفی از نوع پیمایشی  به ارزیابی میزان اثرپذیري حاضر می
باشد رس میدر استان فا "ریزنی"ریز بپردازد. جامعه آماري کلیه سرپرستان خانوار شهر کیفیت زندگی  به بررسی این موضوع در شهر نی

است.  شدهاي بین سیزده محله در شهر توزیعصورت خوشهنمونه انتخاب و به عنوانبه نفر 321گیري از فرمـول کوکران تعداد که با بهره
شده /.) تعیین84/.و مشارکت 80کیفیت (روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصان و پایایی آن با استفاده از محاسبه آلفاي کرونباخ

دهد . نتایج حاصل از این پژوهش نشان میاستفاده شد AMOSو  SPSSهاي آماري در نرم افرازهاي ها از آزمونتحلیل دادهاست. جهت 
) باالترین میزان 16/3() و سالمت با میانگین75/3(هاي موردسنجش، شاخص رضایتمندي زندگی خانوادگی با میانگینه در میان شاخصک

ترین میزان رضایتمندي از کیفیت زندگی را به خود اختصاص داده است. همچنین ) پایین56/2(رضایتمندي و شاخص اقتصادي با میانگین
) و کمترین میزان مشارکت مربوط به 06/3(یشترین مشارکت شهروندان مربوط به شاخص سیاسی با میانگینمشارکت هم ب يدر زمینه
تواند به افزایش ) است. نتایج آزمون تحلیل همبستگی نیز نشـان داد کـه افـزایش کیفیت زندگی می34/2(معنوي با میانگین -ذهنیشاخص 

همچنین نتایج رگرسیون مبین این  .این دو رابطه مستقیم و معناداري وجود دارد مشارکت شهروندان در امور شهري منجر شود و بین
مشارکت بیشترین تأثیر را بر مشارکت دارند و  )13/0بتاي (و شاخص اقتصادي با )20/0بتاي (مطلب است که شاخص زندگی خانوادگی با

کنند. بر این اساس بینی مییشپاز واریانس مشارکت را  % 07یفیت ترتیب که مجموعه ابعاد کیناشود و بینی مییشپاز طریق ابعاد کیفیت 
 باشد.مثبت و معنادار مشارکت می کنندهبینییشپتوان بیان نمود که کیفیت زندگی می

 . زیریمشارکت، شهر ن ،ینیشاخص ع ،یشاخص ذهن ،یزندگ تیفیککلیدواژگان: 

 
  
 

                                                           
 ين در امور شهرشهروندا آن بر مشارکت ریو تأث يشهر یزندگ تیفیک یابیارشد با موضوع ارز یکارشناس نامه انیمقاله برگرفته از پا نیا
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  مقدمه 
- از ابعاد مختلف زندگی تعریف می ها گروهزندگی مفهومی جهت تعیین رضایت و عدم رضایت افراد و  تیفیک

ي بودن این موضوع باعث شده در چندبعدي، گستردگی، پیچیدگی و ا رشته انیم). 33: 1390قالیباف و همکاران، (شود
انشناسی، علوم سیاسی، بازاریابی، مدیریت ی، اقتصاد، روشناس جامعهشهرسازي، جغرافیا،  ازجملههاي گوناگونی رشته

 اساساًکیفیت زندگی  اقتصادداناندر نزد  که يطور بهو داراي مفهوم و معانی متفاوتی باشد، قرار گیرد  مورداستفاده
، این مفهـوم نیازهـاي اساسـی، انسجام شناساندر نزد جامعه که یدرحالود؛ ش یمپیامدهاي رشد اقتصادي در نظر گرفته 

دهنده  این مفهوم نشان .)2006:276فیلیـپس (گیرد برمی دردر میان جماعات  ازخودگذشتگیو دوستی  نوع تماعی،اج
ریزي هاي برنامهعنوان ابزاري براي تدوین استراتژي هاي کلی اقتصادي، اجتماعی، کالبدي مناطق است بهویژگی

مختلف زندگی  هاي جنبهبه ابعاد و  ریزها برنامهکارکردي - نگاه کالبدي). 1207: 2008لی، (گیردمورداستفاده قرار می
اجتماعی نوین مثل رفاه  جدید، مفـاهیم هاي آگاهیو  نیازهاتحت تأثیر  ،1960سبب شد که از اواخـر دهـه  درگذشته

و  زاده مهدي(دشوعمومی مطرح  ي توسعهو  ریزي برنامهاجتمـاعی، کیفیـت زنـدگی و عـدالت اجتمـاعی در قلمـرو 
 و عالمان ها،جنبش و هانظریه تمامی نهایی و غایی فاساس، هد از آن زمان به بعد بر این ).30: 1385  همکاران،

: 1393حسینی و باقریان، (است شده شهروندان زندگی کیفیت بهبود به معطوف شهري مسائل حوزه در سیاستمداران
مراتب باالتر از میانگین آسیا است  ، نسبت رشد شهرنشینی بهتوسعه درحالیک کشور  عنوان بهکشور ایران ). 56
نقطه  1331% جمعیت و تعداد نقاط شهري به 4/71، جمعیت شهرنشین کشور به 1390 سالکه طبق آمار  يا گونه به

 فراوان مشکالت آمدن وجودبه  باعث روند افزایش این ).2: 1394پوراحمد و همکاران،(است افتهی شیافزاشهري 

، از پایداري و کیفیت زندگی ساکنان شهرها را به مخاطره انداخته است که شده یطیمح ستیز و اقتصادي - اجتماعی
مطالعات در مقایسه با فقدان سیستم سنجش و پایش کیفیت زندگی در سطوح ملی و محلی در ایران سوي دیگر 

اي اي و قانونی کشور، توجه ویژهدر حالی است که در اسناد مختلف برنامه نیاد، دهنپایینی نشان میسطح  یالملل نیب
طور شفاف در کنار اهدافی چون دستیابی به  کشور به ساله ستیانداز ب چشمدر  که يطور به مقوله شده است.این به 

 لزوم نشانگرکه  ده استرا موردتوجه قرار دا "ارتقاء کیفیت زندگی"امنیت انسانی و اجتماعی و تحقق توسعه پایدار، 
 هايطرفی دیگر در دهه از .)89: 1389 ،آخوندي(اهمیت توجه به ایجاد سیستم سنجش کیفیت زندگی در ایران است

 تواند نقششده که می مطرح توسعه پایدار فرایند مفقود يحلقه حیاتی و عنوان عنصر به مشارکت هم موضوع اخیر
با  موجود، وضع از بینانه واقع شناختبنابراین  عهده گیرد؛ اي در حل بسیاري از مشکالت و مسائل شهري را بر عمده

 نظام به دستیابی در راهی عنوان به تواندمی شهروندان، مشارکت جلب هاي زمینه ایجاد براي مشارکت الگوهاي طراحی
  .)229: 1394 همکاران، و زاده اسماعیل(باشد زندگی کیفیت سنجش جامع
 که دهدمی ریز نشاندر نی شهرنشینی روند بررسیباشد. می فارس استان در ریزنیمرکز شهرستان  عنوان به زیر ینشهر 

 در نفر 18884 از جمعیت این شهر که طوري است، به داشته چشمگیري افزایش اخیر هاي سال طی شهرنشین جمعیت

مختلف  ابعاد افزونافول روز باعث جمعیت سریع این افزایش .است رسیده 1390 سال نفر در 50291 به 1355 سال
از کاهش جمعیت این  1395 که نتایج سرشماري درسال  طوري است؛ به گردیده شهري مشکالت سایر و زندگی کیفیت

جمعیت این شهر  شي کاهنهاهمیت درزمی حائز هايجنبه از کند. ازآنجاکه یکینفر حکایت می 49850 شهر به تعداد
 عدم دسترسی عادالنه به خدمات شهري و تسهیالت الزم است که نتیجه آن مهاجرت ساکنان بومی به مرکز استان در

شهرهاي کوچک که نتیجه  در کیفیت خطر بحران زنگ درآوردن تواند با صدابررسی این موضوع می پی داشته است.
 شهروندان حتّی و مجریان سازان، تصمیم گیران، تصمیم توجه جلبآن افزایش جمعیت درکالن شهرها است، جهت 

 جهت در شهر کالبد و زندگی محیط روانی و فرهنگی اجتماعی، ،کیفیت زندگی، اقتصادي جهت شناخت مشکالت

 توجه موارد مذکور هدف اصلی از این بنابراین با رسد؛ضروري به نظر می عملی و علمی هايبرنامه هاي حل راه ارائه
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به مقایسه ابعاد هاي کیفیت زندگی و مشارکت شهروندان پژوهش این است که در کنار سنجش وضعیت شاخص
ها و نارسایی برآوردبپردازد تا از این طریق به  زیر ین شهري عینی و ذهنی در ها شاخصکیفیت زندگی از منظر 

کمبودهاي عمده در این شهر پرداخته شود و سپس رابطه کیفیت زندگی شهروندان با میزان مشارکت آنان در امور 
بینی مشارکت از دیدگاه شهروندان  شیپ بهبا استفاده از ابعاد کیفیت زندگی  تیدرنهای قرار گیرد و بررس موردشهري 

  اقدام نماید.

  پیشینه پژوهش

دوم  ي نیمهبه عمر این مطالعات در جهان  باشد، نمیعمر مطالعات علمی و منظم کیفیت محیط زندگی، چندان طوالنی 
بــا آن جوامــع  ها آن هاي نظریهاست و  عمـدتاً در کشـورهاي غربی صورت گرفتهکه  گردد؛ برمیقـرن بیستم 

 ـوامعی همچون ایران این نـوع مطالعـات جدیـد بـودهدر جـ). 125: 2001 اندرو، سلینتون(ســنخیت بیشــتري دارد
عنوان یک حوزه تحقیقاتی خاص در مطالعات علمی کشور به اوایل  توجه ویژه به این سازه و ورود آن به کهاسـت 

). این موضوع در 6: 1391غفاري و همکاران، (ي پزشکی بودهنهیدرزم ها و بیشترین پژوهش گردد یبازم 1370دهه 
با ابعاد و  که يطور به قرارگرفتهاین رشته  نیمحقق موردتوجهت و وارد حیطه مطالعاتی جغرافیا شده اس 1380دهه 

جدول زیر به برخی از تحقیقات انجام گرفته خارجی و . در است صـورت گرفته هايها متفاوت پژوهش شاخص
  شده است.  داخلی اشاره

  هاي پژوهش)کیفیت زندگی (مأخذ: یافته يشده درزمینه انجام: برخی از مطالعات 1جدول 
 محقق نتیجه کارروش و  

 اصلی ریتأث که دهد یم نشان آن نتایج که پرداخته است را تایپه در زندگی کیفیت ذهنی در پژوهشی به سنجش
 مطالعه این همچنین نتایج. است همسایگی واحد از رضایتمندي واسطه به اجتماعی وضعیت از يمند تیرضا
 تر شیبدهد و قرار می ریتأث را تحت شهروندان رضایت درآمد تحصیالت و سن، زندگی، محل که داد نشان
 .دارد آنان زندگی کیفیت بر بسزایی ریتأث عمومی خدمات و شخصی ایمنی که بودند معتقد دهندگان پاسخ

  لی
)2008(  

 گویاي ها آن تحقیقات اند نتایج پرداخته شهري زندگی کیفیت بهبود باهدف اروپا شهر 260 عملکرد ارزیابی به 
 کیفیت بهبود در مهمی نقش محلی هاي دولت کارایی ارزیابی و زندگی کیفیت ترکیبی هاي شاخص که است آن

  داشت. خواهد زندگی

 و مرایس
  همکارش

)2011( 

 بین از که رسد می نتیجه این به و پردازدمی روسیه میلیونی شهرهاي در زندگی پژوهشی به سنجش کیفیت در

 .است اقتصادي رونق بیشترین داراي اوماسک و رونق اجتماعی بیشترین داراي کنرا روسیه، شهرهاي

  گلبرووا
)2014( 

 پردازد. وي تعاریف عملیاتی اززیست می اي به کیفیت زندگی شهري و مطالعات پایداري محیطمطالعهدر 
هایی که در سراسر جهان در اختصار این موضوع را در شهرستان بهازآن  کیفیت زندگی شهري را ارائه و پس

هاي مفهومی  و سپس به انواع مختلفی از اقدامات و تعدادي از مدل شده را بررسی طول دهه گذشته انتخاب
کند و درنهایت، به بررسی روند انجام  براي بررسی ارتباط بین شرایط عینی شهري و کیفیت زندگی اشاره می

پردازد. ي مطالعات کیفیت زندگی شهري میهاي رفتاري درزمینهزیست و پژوهش اي مرتبط با محیطهسیاست
 .تواند ابزاري در توسعه شاخص رفاه شهر باشد چنین مطالعاتی می

  
  
  مارانز

)2015(  
 

- محله شده در شهر هاي عینی و ذهنی کیفیت زندگی در روستاهاي ادغامدر پژوهشی به ارزیابی رابطه شاخص

 ابعاد همۀ در رضایت آباد شهر یزد پرداخته و به این نتیجه رسیده است که میزان هاي خیرآباد و عیش

- شاخص است و بین متوسط حد از ترکالبدي) پایین و اقتصادي، محیطی زندگی(اجتماعی، کیفیت موردبررسی،

 .ندارد وجود ايرابطه یزد در شهر شده ادغام روستاهاي در زندگی کیفیت عینی و ذهنی هاي

و  رحمتی قائد
  جمشیدي

)1392(  
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 شهر شهري امور در شهروندان مشارکت بر و تأثیر آن زندگی کیفیت و سنجش ارزیابی عنوان با مقاله در
 از باالتر روانی و اجتماعی سالمت ابعاد که داده نشان این پژوهش از حاصل است که نتایج پرداخته مینودشت

همچنین  دارند، قرار متوسط حد از ترپایین شهري محیط کیفیت جسمانی و محیطی، سالمت ابعاد و متوسط حد
 و شود منجر شهري امور در شهروندان مشارکت افزایش به تواند می شهر در زندگی و محیط کیفیت افزایش

 .دارد وجود مستقیم رابطه دو این بین

 خواجه شکوهی
  و همکاران

)1393( 

تحلیل کیفیت زندگی شهري و رابطه آن با مشارکت شهروندان در امور شهري در شهر اي با عنوان  در مقاله
هاي سالمت روانی و ابعاد نقده به بررسی این موضوع پرداخته است که نتایج تحقیق نشان داده که شاخص

کیفیت محیط شهري در سطحی متوسط از کیفیت قرارگرفته و ابعاد سالمت اقتصادي، اجتماعی، جسمانی، 
اند که کیفیت محیط شهري تر از حد متوسط قرار دارد و در ادامه به این نتیجه رسیده حیطی در سطحی پایینم

اند و مجموعه کیفیت محیط و سالمت جسمانی تأثیرگذارترین بعد بر مشارکت شهروندان در امور شهري بوده
یط شهري در مشارکت زندگی و محیط شهري ابعاد اجتماعی، جسمانی، فرهنگی، محیطی و کیفیت مح

  داري وجود دارد. ها رابطه مثبت و معنی شهروندان در امور شهري تأثیر مستقیم و غیرمستقیم داشته و بین آن

  زاده اسماعیل  
  همکاران و

)1394(  

مدیریت و استراتژي  در عرصه  ترین هدف هاي اخیر، دستیابی به کیفیت زندگی در شهري پایدار، به مهمدر سال
 قبول قابل مفهومی چارچوب هنوز کهها نشانگر این است شده است. بررسی نتایج پژوهش یزي شهري تبدیلر برنامه

 کیفیت هاي معرف و ها، قلمروهاتعیین شاخص براي واحدي شناسی روش و زندگی کیفیت سنجش براي جهانی

 ناحیه هاي ویژگی مطالعه، اهداف اساس بر کیفیت سنجش مربوط هاي معرف و قلمروها انتخاب و ندارد وجود زندگی

سنجش کیفیت ذکر است که  گیرد؛ قابل می صورت محقق شخصی هاي دسترس و قضاوت در هاي داده و موردمطالعه
و  کیفیت زندگیي  که درزمینه دهد، اما با توجه به اینروند رو به رشدي را نشان می 1388زندگی در ایران از سال 

است  نگرفته صورت تحقیقاتی هاي نقده و مینودشت تاکنوندو مطالعه در شهر جز به رابطه آن با مشارکت شهروندان
پیش بینی مشارکت  در این پژوهش سعی شده است عالوه بر بررسی این موضوع با استفاده از ابعاد کیفیت زندگی به

  پرداخته شود.

  مبانی نظري تحقیق
  کیفیت زندگی

به مفهوم چگونگی استخراج است و ازنظر لغوي  Quality چیزي و چه و به معنیQual کلمه کیفیت در لغت به التین
 عنوان بهی یک ناحیه، برخی دیگر طیمح ستیزقابلیت  عنوان به. برخی آن را به معناي شرایط و چگونگی زندگی است

- سیر کردهرفاه عمومی، بهزیستی اجتماعی، شادکامی، رضایتمندي تف عنوان بهاي براي میزان جذابیت و برخی سنجه

از موقعیت خود در  افرادتوان ادراکات کیفیت زندگی مفهومی ذهنی است که آن را می  .)281: 2008اپلی و منون،(اند
نیلسون، (ها دانستدر ارتباط با اهداف، انتظارات و استانداردهاي آن کنند یمزمینه فرهنگی و ارزشی که در آن زندگی 

هایشان درون فضایی که  وان رابطه بین ادراکات فردي و احساسات مردم باتجربهعن تواند به ). همچنین می121:  2006
). کیفیت زندگی براي نشان دادن چگونگی 7:1388رضوانی و همکاران ،(کنند نیز تعریف شود در آن زندگی می

عاد مختلف زندگی در ها از اببرآورده شدن نیازهاي انسانی و نیز معیاري براي ادراك رضایت یا نارضایتی افراد و گروه
به عبارتی در یک  شود یممطرح نیز قابلیت زندگی یک مکان  معناي عنوان به). که 1384کوکبی، (هاستسکونتگاه

ي ذهنی و عینی است که هاجنبهجامعه شهري، کیفیت زندگی برگرفته از تجربه مشترك ساکنان شهر از محیط شهر از 
 موردنظرو سطح توانایی شهر در پاسخگویی به اهداف  هستیک شهر  ی هم بیانگر وضعیت افراد ساکن درنوع به

؛ رویکرد کیفیت زندگی شهري، تالشی در جهت ایجاد شهر سالم و فراهم آوردن خدمات شهري باشد یمساکنان شهر 
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بنابراین با توجه به تعاریف  ).225: 2010رهنمایی، (استمناسب و در دسترس براي همگان در چارچوب پایداري 
توان گفت که مفهوم کیفیت زندگی مفهومی چندبعدي و پیچیده در رابطه با شرایط و وضعیت جمعیت شده می ارائه

هاي ذهنی یا کیفی و هم روستا، شهر، کشور) که هم متکی برشاخص(یک منطقه در یک مقیاس جغرافیایی خاص
 باعث زندگی کیفیت مفهوم بررسی در درگیر هايحوزه ). تعدد23:  1384کوکبی، (هاي عینی یا کمی باشدشاخص

کیفیت  سنجش براي شاخص ارائه و بررسی ،تعریف به خود کاري زمینه و تناسب تخصص به محققی هر تا استه شد
  ). 60- 61: 1393حسینی و باقریان (بپردازد زندگی
که از انواع نیازهاي بشر همچون تغذیه و پوشاك  رندیگ یهاي معرف کیفیت زندگی طیف وسیعی را در برمشاخص

هاي بهداشتی، محیط اجتماعی، محیط مادي، محیط زیستی و حتی ابعاد روحی زندگی انسانی را شامل گرفته تا مراقبت
 تیامن) 3) بهداشت 2اجتماعی  رفاه) 1ي شامل ا گانه نهي ها شاخصدر همین ارتباط  ).2003شین و همکاران، (شودمی
ي ها يبرابر) 9) آزادي سیاسی 8) امنیت شغلی 7و جغرافیا  وهوا آب) 6) زندگی اجتماعی 5ی خانوادگی ندگز) 4

 چهار معموالً ).100- 99: 1389 همکارانباسخا و (شوند یمنمایانگر کیفیت زندگی محسوب  عنوان بهجنسیتی است 
 ارکان اساسی کیفیت زندگی را در کالبدي پایداري و محیطی اجتماعی، پایداري اقتصادي، پایداري مفهوم پایداري

تواند داراي وجوه ذهنی و عینی یا هاي کیفیت زندگی میسنجش شاخص .)97: 1391 موسوي و همکاران،(گیرد برمی
که نتیجه  کند یمرا ارزیابی  ها گروهافراد و  شده ابرازصورت توأمان باشد. درواقع شاخص ذهنی، سطح رضایت  به

لی معتقد است  ).215:2008لی، (باشد یمي مرتبط با محیط ها جنبهو احساس افراد از محیط زندگی و سنجش، درك 
کیفیت باید ذهنی باشد و مناسب ترین شیوه براي کشف کیفیت زندگی، پرسیدن اداراك مردم از زندگی آنها است. وي 

هاي عینی ارجح است؛ زیرا اخصگذاري به شریزي و سیاستهاي ذهنی براي اهداف برنامهمعتقد است شاخص
- ). با وجود این، شاخص1208: 2008لی  (کندریزان و سیاستگذاران فراهم میبازخوردهاي ارزشمندي را براي برنامه

هاي ذهنی پایایی کمتر و قابلیت اطمینان بیشتري دارند. یکی از دالیل پایایی کمتر گزارشات ذهنی، ناتوانی این 
  .)298: 2008:داس(وضعیت محیط زندگی مردم استها براي نمایش شاخص

معموالً  دهددهنده شرایط خارجی زندگی است، شرایط بیرونی زندگی را نمایش می کیفیت زندگی عینی نمایش 
شود یعنی احساس و کیفیت در آن مؤثر لمس بنیان نهاده می پایه متغیرهاي قابل محاسبات عینی کیفیت زندگی بر

آوري و منتشر  گیري و مفهومی کمی دارند توسط نهادهاي رسمی جمعمشاهده و اندازه  که قابلها  نیست. این شاخص
گونه  هایی ازاینهاي اقتصادي، بهداشت، آموزش، آلودگی شهري و سایر اطالعات کمی نمونه شود؛ حسابمی

تواند کیفیت زندگی ایی نمیهاي عینی نیز به تنهاما واقعیت این است که شاخص )؛98: 1389باسخا، (اطالعات هستند
ها داراي پایایی باال واقعی را نشان دهد، زیرا در نظر گرفتن بهزیستی افراد نیز داراي اهمیت است. زیرا این شاخص

کند با ترکیب دو ). اما رویکرد سوم تالش می34: 200فو، (ولی قابل اطمینال پایینی در ارزیابی بهزیستی انسان هستند
بندي  توان در طبقه که نقطه شروع این کار را می تري در رابطه باکیفیت زندگی مطرح کند دید جامعرویکرد یادشده، 

) دید. وي معتقد است که ازلحاظ مفهومی، کیفیت زندگی هم عینی و هم ذهنی است ولی جنبه ذهنی آن 1992(فرانس
از طریق یکپارچه کردن ابعاد عینی و ذهنی  غلبه دارد، اما توافقی عمومی در میان محققان کیفیت زندگی وجود دارد که

هاي گوناگون مکانی و تر و مفیدتري از کیفیت زندگی در مقیاس کیفیت زندگی امکان به دست آوردن تصویر کامل
توان بر حسب سطوح کیفیت کند که میاظهار می )2002(باره نولاین  در ).2007 امریگو و همکاران(زمانی وجود دارد

مفهوم سازي کرد: اگر هر دو شرایط عینی و ذهنی خوب باشد، حالت  2*2عاد عینی و ذهنی، ماتریسی زندگی در اب
بهزیستی است، در حالیکه اگر هر دو شرایط بد باشد، حالت محرومیت است؛ اگر شرایط عینی خوب اما ذهنی بد 

  ).30: 2003رپلی،(جود داردباشد، حالت ناهماهنگی و اگر شرایط عینی بد و ذهنی خوب باشد، حالت انطباق و
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  1)30: 2003ابعاد عینی و ذهنی(رپلی، : حالت مختلف کیفیت زندگی با ترکیب2جدول 
  

  شرایط عینی
  ارزیابی ذهنی

  بد  خوب

  ثروتمند ناشاد)(ناهماهنگی  ثروتمند شاد)(بهزیستی  خوب
  فقیر ناشاد)(محرومیت  فقیر شاد)(انطباق  بد

  
  مشارکت شهروندان در امور شهري

 در .)87:1375میر موسوي، (باشد واژه مشارکت از حیث لغوي به معناي درگیري و تجمع براي منظوري خاص می

گروهی است که آنان  هاي موقعیتدرگیري ذهنی و عاطفی اشخاص در  مشارکتآمده:  مشارکت از جامع نسبتاً تعریفی
گروهی یکدیگر را یاري دهند و در مسئولیت کار شریک  هاي هدفتا براي دستیابی به  انگیزد برمیرا 

پذیري دادن و مسئولیت در این تعریف سه جز مهم وجود دارد: درگیر شدن، یاري  .)54: 1370،طوسی(شوند
هاي مختلف شهري در چارچوب جامعه یشینه پژوهش مشارکت شهروندي در عرصه. پ)16: 1379(علوي تبار،است

هاي جغرافیایی به اشکال متنوع در ابعاد . از دوران یونان باستان تاکنون همواره در مکانمدنی سابقه طوالنی دارد
منزله مفهومی مهم مشارکت و  هاي نظري اصلی به . البته دیدگاهبروز کرده است ها انسانمختلف زندگی اجتماعی 

هاي مردمی در  دلیل فقدان مشارکتها به  به دنبال شکست در برنامه 1950توسعه مشارکتی به معناي امروزي از دهه 
). به دنبال خود نوعی مشارکت، تحت عنوان مشارکت 25: 1377رهنما،(ها را فراهم کرده بود ها زمینه ناکامی آن برنامه

شهروندان در امور شهري را به دنبال آورده و توجه مدیران شهري را براي افزایش کارایی، انسجام و رضایت 
 جهت در شهروندان امروزه توانمندسازي که طوري . به)62: 1392ت( علیزاده و همکاران، شهروندان برانگیخته اس

 بلندمدت در راستايو اهـداف  ها سیاستپشتیبانی مهم براي تعیین عنوان  به خویشتن، بر تکیه شهري با امور پیشبرد

). درواقع 76: 1393همکاران خواجه شکوهی و (موردتوجه قرارگرفته است زندگی شهروندان، محیط و کیفیت بهبود
نقش  که مشارکت در مقایسه با دو رکن دیگر دهندمردم، منابع و مشارکت سه رکن اساسی توسعه پایدار را تشکیل می

دیگر مشارکت هم  عبارت به آید، به فعالیت مطلوب درمی ساختاري داشته و دو عامل مردم و منابع در چارچوب آن
کننده آن دو عامل دیگر را دارد، برآیند  ضمن آنکه نقش ترغیب براي رسیدن به آن استاي  هدف توسعه و هم وسیله

 کرامت و شایستگی افزایش موجب مشارکت نظران، صاحب ). به اعتقاد34: 1384شوریابی،(آیدآن دو نیز به شمار می

کی و مادي بخش خصوصی و هاي فکري، فیزی ها و سرمایه گردد و قادر است با استعدادها و پتانسیلمی افراد در
سازي  ها، افزایش درآمدها و بهینه وري که از پیامدهاي آن کاهش هزینه مردمی از طریق مسئله کارایی اثربخشی و بهره

ایمانی جاجرمی و دیگران، (عملکردهاست را در مدیریت شهري ارتقا بخشد و زمینه پایداري شهري را فراهم آورد
توان این الگوها را برحسب دهد که میالگوهاي موجود مشارکت در جهان نشان می نگاهی استقرایی به ).97: 1383

تأمین نیروي  - 3تأمین هزینه مالی - 2گیري  تصمیم- 1(برحسب نوع مشارکت: بندي کرد: سه معیار متفاوت طبقه
 - 5نظارتی  - 4 تأمین ایمنی شهر - 3زیست  محیط - 2عمرانی  - 1(هاي: فعالیت برحسب زمینه مشارکت در انسانی).

هاي  تشکل - 2هاي خودجوش و خودانگیخته،  تشکل- 1(دهی: نوع سازمان برحسب رفاه اجتماعی). - 6خدمات شهري 
هاي ذکرشده صورت گیرد نیز  یک از فعالیت منظور انجام کدام که مشارکت به رسمی و برانگیخته). البته بسته به این

  ). 29- 28: 1379علوي تبار، (دبندي الگوهاي مشارکت اقدام نمو توان به طبقه می

                                                           
1- Rapley 
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شده به لحاظ نظري جهت تبیین کیفیت زندگی شهري و رابطه آن 
ها بر اساس روش تجربی موردسنجش 

هاي  شاخص
عنوان متغیر 
 - مشارکت ذهنی

  .)1 شکل شماره

  

جهت گردآوري اطالعات 
 شده است.
شده به این صورت اطالعات بعد ذهنی کیفیت 
محیطی، زندگی خانوادگی و سالمت) و مشارکت در قالب 
معنوي، فیزیکی، سیاسی، ابزاري)، از طریق پرسشنامه با استفاده از طیف لیکرت از ا تا 
 ت موجود

ها، محیطی است) اطالعات از طریق نقشه
خیلی نامطلوب تا کامالً مطلوب) 

باشد  ریز می
نفر از سرپرستان خانوار با استفاده از 

با  اي متناسب
- لفايآ 

توان گفت که همبستگی درونی 
ها با استفاده از 

 جهت 
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ها بر اساس روش تجربی موردسنجش 

شاخصدر (عنوان متغیر مستقل
عنوان متغیر  مشارکت به

مشارکت ذهنیمشارکت مالی، 
شکل شماره(

جهت گردآوري اطالعات 
شده است. نامه، مشاهده، مصاحبه، فرم برداشت و آمارنامه) استفاده

شده به این صورت اطالعات بعد ذهنی کیفیت 
محیطی، زندگی خانوادگی و سالمت) و مشارکت در قالب 
معنوي، فیزیکی، سیاسی، ابزاري)، از طریق پرسشنامه با استفاده از طیف لیکرت از ا تا 

ت موجودوضعی(آوري گردیده و سپس در ادامه جهت سنجش بعد عینی که شامل
محیطی است) اطالعات از طریق نقشه

خیلی نامطلوب تا کامالً مطلوب) 
ریز می نی در شهر

نفر از سرپرستان خانوار با استفاده از 
اي متناسبها در سیزده محله بر اساس خوشه

 از محاسبهآن 
توان گفت که همبستگی درونی 

ها با استفاده از داده
 AMOSدر ادامه از نرم افراز 

    

شده به لحاظ نظري جهت تبیین کیفیت زندگی شهري و رابطه آن 
ها بر اساس روش تجربی موردسنجش 

عنوان متغیر مستقل
مشارکت بهذهنی)) و همچنین 

مشارکت مالی، 
(شده است ریزي پرداخته

جهت گردآوري اطالعات  ماهیت کاربردي است.
نامه، مشاهده، مصاحبه، فرم برداشت و آمارنامه) استفاده

شده به این صورت اطالعات بعد ذهنی کیفیت 
محیطی، زندگی خانوادگی و سالمت) و مشارکت در قالب 
معنوي، فیزیکی، سیاسی، ابزاري)، از طریق پرسشنامه با استفاده از طیف لیکرت از ا تا 

آوري گردیده و سپس در ادامه جهت سنجش بعد عینی که شامل
محیطی است) اطالعات از طریق نقشه

خیلی نامطلوب تا کامالً مطلوب) 
در شهر ساکن پژوهش، کلیه خانوارهاي

نفر از سرپرستان خانوار با استفاده از 
ها در سیزده محله بر اساس خوشه

آن  پایایی 
توان گفت که همبستگی درونی 

داده وتحلیل خوبی برخوردار است. جهت تجزیه
در ادامه از نرم افراز 

   مشارکت شهروندان از کیفیت زندگی در امور شهري

شده به لحاظ نظري جهت تبیین کیفیت زندگی شهري و رابطه آن 
ها بر اساس روش تجربی موردسنجش  صورت زیر خالصه گردیده تا روابط بین آن

عنوان متغیر مستقل کیفیت زندگی به
ذهنی)) و همچنین 

مشارکت مالی، (در قالب پنج شاخص
ریزي پرداخته معنوي، مشارکت فیزیک، مشارکت سیاسی، مشارکت ابزاري) شهروندان نی

  )1396هاي تحقیق،

ماهیت کاربردي است.
نامه، مشاهده، مصاحبه، فرم برداشت و آمارنامه) استفاده

شده به این صورت اطالعات بعد ذهنی کیفیت 
محیطی، زندگی خانوادگی و سالمت) و مشارکت در قالب 
معنوي، فیزیکی، سیاسی، ابزاري)، از طریق پرسشنامه با استفاده از طیف لیکرت از ا تا 

آوري گردیده و سپس در ادامه جهت سنجش بعد عینی که شامل
محیطی است) اطالعات از طریق نقشه

خیلی نامطلوب تا کامالً مطلوب) (5تا  1و سپس برحسب سازه از 
پژوهش، کلیه خانوارهاي

نفر از سرپرستان خانوار با استفاده از  321
ها در سیزده محله بر اساس خوشه

 و نامه از نظرات متخصصان
توان گفت که همبستگی درونی  که با توجه به نتایج مذکور می

خوبی برخوردار است. جهت تجزیه
در ادامه از نرم افراز  شده و

مشارکت شهروندان از کیفیت زندگی در امور شهري

شده به لحاظ نظري جهت تبیین کیفیت زندگی شهري و رابطه آن 
صورت زیر خالصه گردیده تا روابط بین آن

کیفیت زندگی به پژوهش سنجش میزان متغیر
ذهنی)) و همچنین (محیطی، زندگی خانوادگی و سالمت

در قالب پنج شاخص 
معنوي، مشارکت فیزیک، مشارکت سیاسی، مشارکت ابزاري) شهروندان نی

هاي تحقیق، ی تحقیق(یافته

ماهیت کاربردي است. ازنظر 
نامه، مشاهده، مصاحبه، فرم برداشت و آمارنامه) استفاده

شده به این صورت اطالعات بعد ذهنی کیفیت  چون در این پژوهش دو بعد ذهنی و عینی کیفیت زندگی در نظر گرفته
محیطی، زندگی خانوادگی و سالمت) و مشارکت در قالب 
معنوي، فیزیکی، سیاسی، ابزاري)، از طریق پرسشنامه با استفاده از طیف لیکرت از ا تا 

آوري گردیده و سپس در ادامه جهت سنجش بعد عینی که شامل
محیطی است) اطالعات از طریق نقشه ، وضعیت اقتصادي، کالبدي و زیست

و سپس برحسب سازه از 
پژوهش، کلیه خانوارهاي 

321تعداد  است.
ها در سیزده محله بر اساس خوشه نامه شده که توزیع پرسش

نامه از نظرات متخصصان
که با توجه به نتایج مذکور می

خوبی برخوردار است. جهت تجزیه
شده و بهره گرفته 

مشارکت شهروندان از کیفیت زندگی در امور شهري

شده به لحاظ نظري جهت تبیین کیفیت زندگی شهري و رابطه آن  با توجه به مطالعات صورت گرفته و تحقیقات انجام
صورت زیر خالصه گردیده تا روابط بین آن

پژوهش سنجش میزان متغیر
محیطی، زندگی خانوادگی و سالمت

  دهی سازمان 
معنوي، مشارکت فیزیک، مشارکت سیاسی، مشارکت ابزاري) شهروندان نی

ی تحقیق(یافتهمفهوم

 پیمایشی و روش تحقیق توصیفی از نوع
نامه، مشاهده، مصاحبه، فرم برداشت و آمارنامه) استفاده پرسش

چون در این پژوهش دو بعد ذهنی و عینی کیفیت زندگی در نظر گرفته
محیطی، زندگی خانوادگی و سالمت) و مشارکت در قالب  اقتصادي، کالبدي، زیست

معنوي، فیزیکی، سیاسی، ابزاري)، از طریق پرسشنامه با استفاده از طیف لیکرت از ا تا 
آوري گردیده و سپس در ادامه جهت سنجش بعد عینی که شامل

، وضعیت اقتصادي، کالبدي و زیست
و سپس برحسب سازه از 

 این آماري جامعۀ

است. نفر 49850
شده که توزیع پرسش

نامه از نظرات متخصصانشسرپ 
که با توجه به نتایج مذکور می شده است

خوبی برخوردار است. جهت تجزیهدیگر ابزار پژوهش از پایایی 
 هاي واریانس چند متغیره، همبستگی

مشارکت شهروندان از کیفیت زندگی در امور شهري

با توجه به مطالعات صورت گرفته و تحقیقات انجام
صورت زیر خالصه گردیده تا روابط بین آن

پژوهش سنجش میزان متغیر
محیطی، زندگی خانوادگی و سالمت

 ووابسته برحسب نوع مشارکت و زمینه مشارکت 
معنوي، مشارکت فیزیک، مشارکت سیاسی، مشارکت ابزاري) شهروندان نی

مفهوم: مدل 1شکل 

روش تحقیق توصیفی از نوع
پرسش(اي و پیمایشی از قبیل

چون در این پژوهش دو بعد ذهنی و عینی کیفیت زندگی در نظر گرفته
اقتصادي، کالبدي، زیست

معنوي، فیزیکی، سیاسی، ابزاري)، از طریق پرسشنامه با استفاده از طیف لیکرت از ا تا 
آوري گردیده و سپس در ادامه جهت سنجش بعد عینی که شامل

، وضعیت اقتصادي، کالبدي و زیست
و سپس برحسب سازه از  شده يآور

جامعۀ امتیاز داده به حالت کمی درآورده شده است.
49850 ها آن تعداد
شده که توزیع پرسش عنوان حجم نمونه محاسبه
 رواییمنظور قابلیت اعتبار 

شده است /.) تعیین
دیگر ابزار پژوهش از پایایی 

هاي واریانس چند متغیره، همبستگی
  است.

مشارکت شهروندان از کیفیت زندگی در امور شهري

با توجه به مطالعات صورت گرفته و تحقیقات انجام
صورت زیر خالصه گردیده تا روابط بین آن ها به با مشارکت شهروندان شاخص

پژوهش سنجش میزان متغیر قرار گیرد. بر اساس هدف از این
محیطی، زندگی خانوادگی و سالمت اجتماعی، اقتصادي، کالبدي، زیست

وابسته برحسب نوع مشارکت و زمینه مشارکت 
معنوي، مشارکت فیزیک، مشارکت سیاسی، مشارکت ابزاري) شهروندان نی

شکل 

روش تحقیق توصیفی از نوع
اي و پیمایشی از قبیل

چون در این پژوهش دو بعد ذهنی و عینی کیفیت زندگی در نظر گرفته
اقتصادي، کالبدي، زیستاجتماعی، 

معنوي، فیزیکی، سیاسی، ابزاري)، از طریق پرسشنامه با استفاده از طیف لیکرت از ا تا  - 
آوري گردیده و سپس در ادامه جهت سنجش بعد عینی که شامل (خیلی کم تا خیلی زیاد) جمع
، وضعیت اقتصادي، کالبدي و زیستخدمات
آور جمعها، فرم برداشت میدانی 

امتیاز داده به حالت کمی درآورده شده است.
تعداد 1395سال 

عنوان حجم نمونه محاسبه
منظور قابلیت اعتبار 

/.) تعیین84و مشارکت 
دیگر ابزار پژوهش از پایایی 

هاي واریانس چند متغیره، همبستگی
است. شده استفاده

مشارکت شهروندان از کیفیت زندگی در امور شهري يریاثرپذ زان

با توجه به مطالعات صورت گرفته و تحقیقات انجام
با مشارکت شهروندان شاخص

قرار گیرد. بر اساس هدف از این
اجتماعی، اقتصادي، کالبدي، زیست

وابسته برحسب نوع مشارکت و زمینه مشارکت 
معنوي، مشارکت فیزیک، مشارکت سیاسی، مشارکت ابزاري) شهروندان نی

  

روش تحقیق توصیفی از نوعپژوهش حاضر ازنظر 
اي و پیمایشی از قبیلهاي کتابخانه

چون در این پژوهش دو بعد ذهنی و عینی کیفیت زندگی در نظر گرفته
اجتماعی، (هايکه شامل شاخص

- مالی، ذهنی
(خیلی کم تا خیلی زیاد) جمع

خدماتامکانات و 
ها، فرم برداشت میدانی 

امتیاز داده به حالت کمی درآورده شده است.
سال بر اساس سرشماري 

عنوان حجم نمونه محاسبه فرمول کوکران به
منظور قابلیت اعتبار  حجم بوده است. به

و مشارکت  /؛80 کیفیت
دیگر ابزار پژوهش از پایایی  عبارت ها باال و به
SPSS هاي واریانس چند متغیره، همبستگی از آزمون

استفادهاستفاده از مدل رگرسیون 

زانیارزیابی م

با توجه به مطالعات صورت گرفته و تحقیقات انجام
با مشارکت شهروندان شاخص

قرار گیرد. بر اساس هدف از این
اجتماعی، اقتصادي، کالبدي، زیست

وابسته برحسب نوع مشارکت و زمینه مشارکت 
معنوي، مشارکت فیزیک، مشارکت سیاسی، مشارکت ابزاري) شهروندان نی

  روش تحقیق

پژوهش حاضر ازنظر 
هاي کتابخانه از روش

چون در این پژوهش دو بعد ذهنی و عینی کیفیت زندگی در نظر گرفته
که شامل شاخص

مالی، ذهنی(هايشاخص
(خیلی کم تا خیلی زیاد) جمع

امکانات و  ها،دسترسی
ها، فرم برداشت میدانی  آمارنامه

امتیاز داده به حالت کمی درآورده شده است.
بر اساس سرشماري  که

فرمول کوکران به
حجم بوده است. به

کیفیت(کرونباخ
ها باال و به گویه
SPSSافزار  نرم

استفاده از مدل رگرسیون 

ارزیابی م

با توجه به مطالعات صورت گرفته و تحقیقات انجام
با مشارکت شهروندان شاخص

قرار گیرد. بر اساس هدف از این
اجتماعی، اقتصادي، کالبدي، زیست

وابسته برحسب نوع مشارکت و زمینه مشارکت 
معنوي، مشارکت فیزیک، مشارکت سیاسی، مشارکت ابزاري) شهروندان نی

روش تحقیق

پژوهش حاضر ازنظر 
از روش

چون در این پژوهش دو بعد ذهنی و عینی کیفیت زندگی در نظر گرفته
که شامل شاخص

شاخص
(خیلی کم تا خیلی زیاد) جمع5

دسترسی
آمارنامه

امتیاز داده به حالت کمی درآورده شده است.
که

فرمول کوکران به
حجم بوده است. به

کرونباخ
گویه
نرم

استفاده از مدل رگرسیون 
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  قلمرو پژوهش

درجه و  54و بین  ثانیه عرض شمالی 24دقیقه و  12درجه و  29یه تا ثان 31دقیقه و  10 درجه و 29بین  ریز نی شهر
 در فاصله دریا و سطح از متري 1605 ثانیه طول شرقی و در ارتفاع 21دقیقه و  21درجه و  54 ثانیه تا 39دقیقه و  17

سرشماري نفوس  طبقیلومترمربع است. ک 68/1145مساحتی برابر و داراي  شده واقع شیراز شرق کیلومتري 230 حدود
  .استخانوار شهري  15338تعداد  نفر و 49850داراي جمعیت  1395و مسکن سال 

 
  ریز در کشور و استان فارس(مأخذ: نگارنده) ین: موقعیت شهر 1نقشه 

  ي تحقیقها افتهی
  ي توصیفیها افتهی) الف 
و  مردان سرپرستان خانوار را درصد 9/86معادل  279 دهنده تعداد نفر پاسخ 321از تعداد  آمده دست اساس نتایج به بر

درصد از سرپرستان خانوار را افراد متأهل و بیشترین  81دهند،  درصد را زنان شکیل می 1/13 نفر معادل 42 تعداد
دهند، ازنظر تحصیالت  می درصد را تشکیل 5/35نفر معادل  114سال قرارگرفته که  50تا  41پاسخگویان در رده سنی 

 نفر 94بیشترین فراوانی با  . همچنین ازنظر درآمد،دهد گویان را تشکیل می بیشترین پاسخ 7/41درصد با  نیز دیپلم
  اند. میلیون تومان ذکر کرده تا یک ین هفتصدرابدرآمد خود یان متوسط گو پاسخکه  درصد 3/29معادل 

  ي کیفیت زندگی و مشارکتها شاخصي مرکزي و پراکندگی ها شاخص
است که بدین ترتیب  شده استفادهریز شش شاخص اصلی و زیر معیارهایی  ینسنجش کیفیت زندگی در شهر  منظور به

با دو  2ياقتصاددسترسی، امکانات و خدمات، امنیت، حس تعلق)، شاخص (چهار زیر معیار با 1یاجتماعکه از شاخص 
دو زیر  با 6و شاخص سالمت 5نوادگی، زندگی خا4، کیفیت کالبدي3اقتصاد و اشتغال)، کیفیت محیطی(یارمعزیر 

                                                           
1  - , Foo(2000))Santoset l(2007، Lee(2008) ،Das(2008)   ،ی و همکارانرضوان)خواجه  )1387،1388 ،

  )1394رحمتی و همکاران( )، پوراحمد و همکاران و قائد1391(شکوهی
و  نژاد )، حسنی1394زاده و همکاران()، پوراحمد و همکاران، قائد رحمتی و همکاران، اسماعیل1393آخوندي( -2

  )1395(همکاران
3 - Lee(2008)  ،1394()، پوراحمد و همکاران، قائد رحمتی و همکاران1393شکوهی و همکاران( خواجه(  
)، حاجی نژاد و 1394)، پوراحمد و همکاران، قائد رحمتی و همکاران(1393()، آخوندي و همکاران1388(کوکبی  -4

  )1395همکاران(
  )1393)، آخوندي و همکاران(2005(اکونومیست ،)2000(تو - 5
  )1394زاده و همکاران()، اسماعیل1386)، ربانی و کیان پور(2005(اکونومیست)، 2003کمپل( - 6
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هاي مرکزي و ، برخی از شاخص3 ياست. در جدول شماره قرارگرفتهسنجش موردسالمت جسمی و روانی)، (یارمع
نظیر، میانگین، انحراف استاندارد، واریانس، کشیدگی، چولگی، کمینه و بیشینه از ي کیفیت زندگی ها شاخصپراکندگی 

  است. شده حاسبهمریز  دیدگاه شهروندان نی

  )1396پژوهش(ي ها افته: یمأخذ ریز یني کیفیت زندگی از دیدگاه شهروندان ها شاخصي توصیفی ها آماره: 3جدول 

 
غیر

مت
 

 میانگین ها شاخص
انحراف 
 استاندارد

 بیشینه کمینه چولگی کشیدگی

ی 
دگ

ت زن
کیفی

  
 

97/2 اجتماعی  605/0 783/0 450/0 5/1 5 

36/3 خدمات  911/0 15/0 - 446/0 1  5  
07/3 دسترسی  763/0 197/0 518/0 - 5/1  5  
37/3 امنیت  9107/0 015/0 - 646/0 - 1  5  

94/2 حس تعلق  763/0 151/0 - 018/0 - 1  5  
56/2 اقتصادي  711/0 403/0 - 116/0 - 1  5/4  
68/2 اشتغال  874/0 259/0 - 077/0 1  5  
97/2 محیطی  714/0 565/0 075/0 - 1 5 

93/2 کالبدي  733/0 383/0 081/0 - 1  83/4 

زندگی 
 خانوادگی

75/3  886/0 543/0 725/0 - 1 5 

16/3 سالمتی  758/0 034/0 353/0 - 1 5 

18/3 جسمانی  733/0 110/1 561/0 - 1  5 

15/3 روانی  030/1  561/0 - 159/0 - 1 5 

 یزندگترین و شاخص  یینپا) 56/2(توان دریافت که شاخص اقتصادي با میانگین، می3ي  شمارهمطابق با جدول 
) باالترین مقدار رضایتمندي از کیفیت زندگی را داشته است. عالوه بر این، بررسی میزان 75/3(ی با میانگینخانوادگ

  .هستنرمال  صورت به ها شاخصبیانگر توزیع  ها شاخصدر هر یک از  آمده دست بهکشیدگی 

  ي مشارکتها شاخصي مرکزي و پراکندگی ها شاخص

است که شامل مشارکت مالی،  شده استفاده 1سنجش میزان مشارکت شهروندان از پنج شاخص اصلی منظور به
، 4ي باشد. در جدول شماره یممعنوي، مشارکت فیزیکی، مشارکت سیاسی و مشارکت ابزاري - مشارکت ذهنی

واریانس، کشیدگی، چولگی،  ي مرکزي و پراکندگی مشارکت نظیر، میانگین، انحراف استاندارد،ها شاخصبرخی از 
  است. شده محاسبهریز  کمینه و بیشینه از دیدگاه شهروندان نی

   

                                                           
  )1393و همکاران( زادهیکار رفته: عل  به هايمنبع شاخص -  1



  المللی انجمن جغرافیاي ایران) جغرافیا (فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بین                    150

 

  ریز ینشهروندان  ي توصیفی مشارکت از دیدگاهها آماره: 4جدول 

  )1396هاي پژوهش(: یافتهمأخذ

ترین و مشارکت  یینپا) 38/2(یانگینممعنوي با  - توان دریافت که مشارکت ذهنی، می4مطابق با جدول شماره
در هر یک  آمده دست به) با میانگین باالترین مقدار را داشته است. عالوه بر این، بررسی میزان کشیدگی 06/3(سیاسی

  باشد. یمنرمال  صورت به ها شاخصبیانگر توزیع  ها شاخصاز 
  هاي استنباطی یافته) ب

  مقایسه ابعاد کیفیت زندگی(عینی و ذهنی)

ذهنی در چهار  ونتیجه آزمون تحلیل واریانس چند متغیره، جهت مقایسه ابعاد عینی  ،5جدول شماره  اساس بر
با  در شاخص اجتماعی بعد عینی میانگینحاکی از آن است که محیطی،  شاخص اجتماعی، اقتصادي، کالبدي، زیست

) تفاوت معناداري 417/6(آمده دست به fمقدار با توجه به  که باشد می) 96/2(بعد ذهنی ) باالتر از میانگین39/3(میانگین
) 56/2(بعد ذهنی) باالتر از میانگین 66/3(عینیمیانگین بعد در شاخص اقتصادي دارد. عینی و ذهنی وجود بین بعد 

همچنین در وجود دارد. عینی و ذهنی ) تفاوت معناداري بین بعد 28/30(آمده دست به fبا توجه به مقدار که باشد یم
 f با توجه به مقدار) 93/2(نسبت به بعد ذهنی با میانگین )76/3(البدي بعد عینی با میانگینشاخص ک

نتایج سنجش  محیطی در شاخص زیستاما دهد،  ) در این شاخص هم تفاوت معناداري را نشان می57/16(آمده دست به
 fمقدار ) با توجه به 33/3(یانگینم) و بعد عینی شهروندان با 97/2(بعد ذهنی این شاخص با میانگین

  .وجود نداردعینی و ذهنی ) تفاوت معناداري بین بعد 1 و 331() در درجه آزادي361/3(آمده دست به

  )1396پژوهش(ي ها افته: یمأخذ( مقایسه ابعاد کیفیت زندگی عینی و ذهنی تحلیل واریانس چند متغیرهآزمون  : نتایج5جدول 
 متغیر

 
  بعد ذهنی 

 
  آزادي درجه بعد عینی

  
  

  1و  331
 

 سطح معناداري fمقدار 

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 012/0 417/6 3648/0 39/3 605/0 96/2 اجتماعی

 000/0 281/30 70771/0 65/3 710/0 56/2 اقتصادي

 000/0 573/16 59039/0 76/3 733/0 93/2 کالبدي

 680/0 361/3 298/0 33/3 0,744 97/2 محیطی

غیر
مت

 

 میانگین ها شاخص
انحراف 
 استاندارد

 بیشینه کمینه چولگی کشیدگی

دان
رون

شه
ت 

ارک
مش

 

 71/4 1 005/0 137/0 726/0 52/2 مالی

 5 1 562/0 446/0 774/0 38/2 ذهنی

 75/4 1 - 023/0 - 554/0 791/0 59/2 فیزیکی

 5 1 - 553/0 - 493/0 998/0 06/3 سیاسی

 5 1 - 219/0 - 260/0 888/0 44/2 ابزاري
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 پیرسون
کیفیت داري در رابطه 

کیفیت زندگی با مشارکت 
مشارکت 
نیز بیشتر است. بنابراین، با توجه به اهمیت کیفیت محیط و زندگی که این امر خود بر 

 شده پرداخته
است. مطابق 

/0=β ،(
/0=β ،(

) در مشارکت تأثیر دارند و مشارکت از طریق ابعاد 
کنند. بینی می

  

  

    

پیرسونبا توجه به نوع متغیر از ضریب همبستگی 
داري در رابطه 

کیفیت زندگی با مشارکت 
مشارکت  کیفیت زندگی بیشتر باشد،

نیز بیشتر است. بنابراین، با توجه به اهمیت کیفیت محیط و زندگی که این امر خود بر 

  ))1396پژوهش(
 سطح معناداري

001/0 

پرداختهبینی مشارکت با استفاده از مدل رگرسیون 
است. مطابق  شده گرفته
0< p  5و/

 p  09و/
) در مشارکت تأثیر دارند و مشارکت از طریق ابعاد 

بینی می یشپ% از واریانس مشارکت را 

  

  

    

با توجه به نوع متغیر از ضریب همبستگی 
داري در رابطه  یا سطح معنی

کیفیت زندگی با مشارکت باشد، بنابراین بین دو متغیر 
کیفیت زندگی بیشتر باشد،

نیز بیشتر است. بنابراین، با توجه به اهمیت کیفیت محیط و زندگی که این امر خود بر 

پژوهش(ي ها افته: ی
سطح معناداري

بینی مشارکت با استفاده از مدل رگرسیون 
گرفتهمتغیر مالك در نظر 
05/0(توان گفت که از میان ابعاد کیفیت زندگی، شاخص اجتماعی
 >05/0() کالبدي

) در مشارکت تأثیر دارند و مشارکت از طریق ابعاد 
% از واریانس مشارکت را 

  

  )1396پژوهش 
  

   مشارکت شهروندان از کیفیت زندگی در امور شهري

  زیر یني در شهر 

با توجه به نوع متغیر از ضریب همبستگی 
یا سطح معنی sig که مقدار

باشد، بنابراین بین دو متغیر 
کیفیت زندگی بیشتر باشد،یعنی هرچه 

نیز بیشتر است. بنابراین، با توجه به اهمیت کیفیت محیط و زندگی که این امر خود بر 
  دهد.

: یمأخذ( يامور شهر
 مقدارپیرسون

19/0 

  ی کننده مشارکت از دیدگاه شهروندان

بینی مشارکت با استفاده از مدل رگرسیون 
متغیر مالك در نظر  

توان گفت که از میان ابعاد کیفیت زندگی، شاخص اجتماعی
 -0=βکالبدي (

) در مشارکت تأثیر دارند و مشارکت از طریق ابعاد 
% از واریانس مشارکت را 

  باشد.مثبت و معنادار مشارکت می

پژوهش ي ها افته: یمأخذ
  

مشارکت شهروندان از کیفیت زندگی در امور شهري

ي در شهر امور شهر

با توجه به نوع متغیر از ضریب همبستگی  کیفیت زندگی با مشارکت شهروندان
که مقدار ، با توجه به این

باشد، بنابراین بین دو متغیر  می
یعنی هرچه  رابطه مثبت و معناداري وجود دارد؛

نیز بیشتر است. بنابراین، با توجه به اهمیت کیفیت محیط و زندگی که این امر خود بر 
دهد.مشارکت در امور شـهري تـأثیر داشته است و آن را تحت شعاع قرار می

امور شهر: ضریب همبستگی بین کیفیت زندگی با مشارکت شهروندان در 
مقدارپیرسون

ی کننده مشارکت از دیدگاه شهروندان

بینی مشارکت با استفاده از مدل رگرسیون 
 عنوان بهبین و مشارکت 

توان گفت که از میان ابعاد کیفیت زندگی، شاخص اجتماعی
 p  03و/ -
 - =β در مشارکت تأثیر دارند و مشارکت از طریق ابعاد (

% از واریانس مشارکت را 07ترتیب که مجموعه ابعاد کیفیت 
مثبت و معنادار مشارکت می

مأخذمشارکت(
   

مشارکت شهروندان از کیفیت زندگی در امور شهري

امور شهربررسی رابطه کیفیت زندگی با مشارکت شهروندان در 

کیفیت زندگی با مشارکت شهروندان
، با توجه به این6شماره 
می 005/0از  ، کمتر

رابطه مثبت و معناداري وجود دارد؛
نیز بیشتر است. بنابراین، با توجه به اهمیت کیفیت محیط و زندگی که این امر خود بر 

مشارکت در امور شـهري تـأثیر داشته است و آن را تحت شعاع قرار می

: ضریب همبستگی بین کیفیت زندگی با مشارکت شهروندان در 

 يشهر

ی کننده مشارکت از دیدگاه شهروندان

بینی مشارکت با استفاده از مدل رگرسیون  یشپدر این قسمت به بررسی قدرت ابعاد کیفیت زندگی در 
بین و مشارکت 

توان گفت که از میان ابعاد کیفیت زندگی، شاخص اجتماعی
 >05/0(محیطی

< p  10/0و -
ترتیب که مجموعه ابعاد کیفیت 

مثبت و معنادار مشارکت می کننده

مشارکت(ی نیب شیپ: تحلیل ابعاد کیفیت زندگی در 

مشارکت شهروندان از کیفیت زندگی در امور شهري

بررسی رابطه کیفیت زندگی با مشارکت شهروندان در 

کیفیت زندگی با مشارکت شهروندان
شماره  هاي جدول
، کمتريشهر

رابطه مثبت و معناداري وجود دارد؛
نیز بیشتر است. بنابراین، با توجه به اهمیت کیفیت محیط و زندگی که این امر خود بر 

مشارکت در امور شـهري تـأثیر داشته است و آن را تحت شعاع قرار می

: ضریب همبستگی بین کیفیت زندگی با مشارکت شهروندان در 
 

شهر امورمشارکت شهروندان در 

ی کننده مشارکت از دیدگاه شهروندانن

در این قسمت به بررسی قدرت ابعاد کیفیت زندگی در 
بین و مشارکت  یشپمتغیر  عنوان

توان گفت که از میان ابعاد کیفیت زندگی، شاخص اجتماعی
محیطی یستز) و 

>05/0() و سالمت

ترتیب که مجموعه ابعاد کیفیت 
کننده بینی یش

: تحلیل ابعاد کیفیت زندگی در 

مشارکت شهروندان از کیفیت زندگی در امور شهري

بررسی رابطه کیفیت زندگی با مشارکت شهروندان در 

کیفیت زندگی با مشارکت شهروندان
هاي جدول اساس داده

شهر امورزندگی با مشارکت شهروندان در 
رابطه مثبت و معناداري وجود دارد؛ ي
نیز بیشتر است. بنابراین، با توجه به اهمیت کیفیت محیط و زندگی که این امر خود بر  ي

مشارکت در امور شـهري تـأثیر داشته است و آن را تحت شعاع قرار می

: ضریب همبستگی بین کیفیت زندگی با مشارکت شهروندان در 
 متغیر

مشارکت شهروندان در 

نیب شیپقدرت ابعاد کیفیت زندگی در 

در این قسمت به بررسی قدرت ابعاد کیفیت زندگی در 
عنوان بهاست. بدین منظور ابعاد کیفیت 

توان گفت که از میان ابعاد کیفیت زندگی، شاخص اجتماعی
13/0=β و (
/0=βو سالمت (

ترتیب که مجموعه ابعاد کیفیت  ینا بهشود و 
یشپتوان گفت کیفیت زندگی 

: تحلیل ابعاد کیفیت زندگی در 1نمودار 

مشارکت شهروندان از کیفیت زندگی در امور شهري يریاثرپذ زان

بررسی رابطه کیفیت زندگی با مشارکت شهروندان در 

کیفیت زندگی با مشارکت شهروندان براي آزمون رابطه بین
اساس داده شده است. بر

زندگی با مشارکت شهروندان در 
يشهر امورشهروندان در 
يشهر امورشهروندان در 

مشارکت در امور شـهري تـأثیر داشته است و آن را تحت شعاع قرار می

: ضریب همبستگی بین کیفیت زندگی با مشارکت شهروندان در 6جدول 

مشارکت شهروندان در  - کیفیت زندگی

قدرت ابعاد کیفیت زندگی در 

در این قسمت به بررسی قدرت ابعاد کیفیت زندگی در 
است. بدین منظور ابعاد کیفیت 

توان گفت که از میان ابعاد کیفیت زندگی، شاخص اجتماعی)، می1(شماره
0< p  13و
/0< p  20و/

شود و بینی می
توان گفت کیفیت زندگی 

نمودار 

زانیارزیابی م

بررسی رابطه کیفیت زندگی با مشارکت شهروندان در 

براي آزمون رابطه بین
شده است. بر استفاده

زندگی با مشارکت شهروندان در 
شهروندان در 
شهروندان در 

مشارکت در امور شـهري تـأثیر داشته است و آن را تحت شعاع قرار می

جدول 

کیفیت زندگی

قدرت ابعاد کیفیت زندگی در 

در این قسمت به بررسی قدرت ابعاد کیفیت زندگی در 
است. بدین منظور ابعاد کیفیت 

شمارهبا نمودار 
05/0(اقتصادي
/05(خانوادگی

بینی می یشپکیفیت 
توان گفت کیفیت زندگی  یمیجه درنت

ارزیابی م

بررسی رابطه کیفیت زندگی با مشارکت شهروندان در 

براي آزمون رابطه بین
استفاده

زندگی با مشارکت شهروندان در 
شهروندان در 
شهروندان در 

مشارکت در امور شـهري تـأثیر داشته است و آن را تحت شعاع قرار می

قدرت ابعاد کیفیت زندگی در 

در این قسمت به بررسی قدرت ابعاد کیفیت زندگی در 
است. بدین منظور ابعاد کیفیت 

با نمودار 
اقتصادي
خانوادگی

کیفیت 
درنت
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  گیري و پیشنهاد نتیجه

 تالش در ریزانبرنامه اساس این است بر شهري ریزيبرنامه مفاهیم ترین کلیدي از یکی شهري زندگی کیفیت امروزه

 عینی و ذهنی بعد دو در آن بهتر است، سنجش و جغرافیایی مختلف سطوح در زندگی کیفیت سطوح نمایش براي

  آمده از پژوهش در این منطقه به این شرح است: دست نتایج به گیرد، انجام توأمان صورت به
میزان رضایت از شش بعد کیفیت زندگی به ترتیب کیفیت زندگی نشان داده که  نتایج حاصل از سنجش رضایتمندي از

)، 97/2()، اجتماعی16/3() با باالترین میانگین، سالمت75/3(اولویت رضایتمندي از زندگی خانوادگی با میانگین
ترین میزان رضایتمندي وجود دارد. همچنین با پایین) 56/2()، اقتصادي93/2(کیفیت کالبدي )،97/2(محیطی زیست
این است که به ترتیب، باالترین میزان مشارکت مربوط به مشارکت سیاسی با پژوهش بیانگر ارکت نتایج ي مشدرزمینه
) و 44/2()، مشارکت ابزاري52/2()، مالی59/2(با میانگین ) است، در ادامه به ترتیب مشارکت فیزیکی06/3(میانگین

پایین بود این مشارکت ناشی از عدم آشنایی  که ترین میانگین است ) پایین38/2(معنوي با میانگین - مشارکت ذهنی
  هاي شهري دانست. ها در برنامه هاي شهري و عدم استفاده از نظرات آن ها و برنامه شهروندان با طرح
نتایج این بررسی نشان شده که  آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده ذهنی) از و عینی(زندگی کیفیت جهت مقایسه ابعاد

تفاوت معناداري بین وجود دارد، اما  در دو بعد ذهنی و عینی  اجتماعی، اقتصادي، کالبدي)(اخصسه ش دهد که درمی
توان گفت سطح بعد ذهنی و عینی) تفاوت معناداري وجود ندارد. براین اساس می(محیطی  در شاخص زیست

- تري را نشان می پایینهاي موجود سطح  رضایتمندي شهروندان نسبت به ابعاد مختلف زندگی خود نسبت به واقعیت

شود و به دهد، الزم به ذکر است ازآنجاکه کیفیت زندگی از زمان و مکان جغرافیایی و نظام ارزشی جامعه متأثر می
بسا افرادي با امکانات مالی مناسب، در ذهن خود هیچ  شود، چه احساس رضایت فرد از شرایط زندگی اطالق می

باشند و یا برعکس افرادي با سطح پایینی از استانداردهاي زندگی، به عللی احساس رضایتی از زندگی خویش نداشته 
متفاوت از زندگی خویش اظهار رضایت نسبی و یا حتی کامل داشته باشند. در ادامه نتایج آزمون ضریب همبستگی 

 اي معناداري وجود رابطه ریز نی شهر شهري در شهروندان در امور مشارکت با زندگی کیفیتنشان داده که بین  پیرسون
ابراین، با توجه به که این امر خود بر رفتـار اجتمـاعی شهروندان، بخصوص بر مشارکت در امور شـهري تـأثیر بن دارد.
درنهایت  شود. میدر شـهر احسـاس  وزندگیدهد، لزوم ارتقاء کیفیت محیط است و آن را تحت شعاع قرار می داشته

زان تأثیرات ابعاد کیفیت زندگی در میزان مشارکت و سنجش میزان قدرت این اهداف این پژوهش سنجش می چون از
مدل رگرسیون نشان داده که به ترتیب شاخص ، AMOS افزار بینی مشارکت است با استفاده از نرم ابعاد در پیش

)، شاخص β=09/0()، کالبديβ=5/0()، شاخص اجتماعیβ=13/0(شاخص اقتصادي )،β=20/0(خانوادگی
از  %7تأثیر دارند و مجموعه ابعاد کیفیت زندگی  در مشارکت)، β=0- /03(محیطی یستز) و β= - 10/0(سالمت

 عادالنه توزیع و مشکالت و مسائل رفع و شهري زندگی کیفیت بنابراین ارتقاي کنند؛بینی می واریانس مشارکت را پیش

 است که در شهروندان نیازهاي با متناسب و هدفمندریزي  برنامه و مؤثر اقدامات نیازمند موردمطالعه، شهر در امکانات
  :به این شرح است مجموع

مرتبط به کشاورزي با توجه به  هاي توسعه و تحول از طریق احداث صنایع تبدیلی گیري به سمت برنامه جهت •
  هاي اشتغال و باال بردن سطح درآمدها غالب بودن شغل کشاورزي جهت ایجاد فرصت

  احداث پایگاه بهداشتی در سطح محالت طریق سطح شهر؛ از در شهري مختلف هاي کاربري ي بهینه توزیع •
هاي  احداث پاركعمومی از طریق  و سبز هاي فضاي سرانه ایجاد امکانات اوقات فراغت از طریق افزایش •

  هاي موجود در سطح شهر تجهیز پارك و همچنیناي  محله
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هدایت آب  يها تعریض کانالآوري فاضالب و  طریق احداث شبکه جمع از شهر محیطی سالمت افزایش •
  و معابر با توجه به ظرفیت و کیفیت الزم ها يجو ،ها ابانیخ

جهت  خود محل سکونت به افراد تعلق حس افزایش سطح شهر و محالت، جهت در ساز هویت اقدامات انجام •
  جلوگیري از مهاجرت به مرکز استان

 شهري از طریق طراحی هايبرنامه در شهروندان بیشتر چه هر مشارکت منظور به سازوکارهایی کردن فراهم •

 هر قبل و بعد از شهروندان نظرات پایش و سنجشجهت  الکترونیکی روابط برقراري و نظرخواهی هايسایت

  شهري مهم طرح و برنامه
 در محلی شوراهاي ایجاد جامعه، در ها آن هاي مسئولیت و وظایف حقوق، مفهوم، با شهروندان نمودن آشنا •

- شیوه زمینه در رسانی اطالع و آنان آگاهی میزان افزایش و شوراها این در عضویت براي مردم تشویق و محالت

  شهري امور در مشارکت هاي
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