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چکیده
اجتماعی شدن و مشاركت سياسی در نظام سياسی عصر نوين همراه با مدرنيته ،الزم و
ملزوم يكديگر در امر حاكميت و حكومت در دنيای نوين دانسته شدهاند .لذا هدف اصلی اين
تحقيق بررسی تاثير گذاری پايگاه اجتماعی ـ اقتصادی بر ميزان مشاركت سياسی در ميان
دانشجويان دانشگاه علوم و تحقيقات تهران است .چارچوب نظری تحقيق ،تركيبی و با
تاكيد بر جامعه پذيری سياسی میباشد .اين تحقيق به شيوه پيمايش انجام شده است و
دادهها به وسيله پرسشنامه از  370نفر از دانشجويان واحد علوم و تحقيقات در دانشكدههای
فنی و مهندسی ،علوم پايه و علوم انسانی و اجتماعی جمع آوری شده است .نتايج تحليل
نشان میدهد كه ميان متغيرهای مستقل (تحصيالت فرد ،وضعيت تاهل ،نوع شغل والدين
(پدر و مادر) ،وضعيت اقتصادی خانواده و استفاده از وسايل ارتباط جمعی و رسانهها) و متغير
وابسته (مشاركت سياسی فرد) رابطه معنی دار وجود دارد .نتايج حاصل از رگرسيون چند
متغيره نشان میدهد كه متغيرها به ترتيب تاثيرگذاری و اهميت شان در تبيين متغير وابسته
عبارتند از :وضعيت اقتصادی خانواده ،استفاده از وسايل ارتباط جمعی و رسانه ها ،وضعيت
تأهل ،تحصيالت فرد و شغل پدر و مادر .در كل اين متغيرها توانسته اند  %54از مشاركت
سياسی پاسخگويان را تبيين كنند.
واژگان کلیدي :مشاركت ،پايگاه اقتصادی – اجتماعی ،مشاركت سياسی ،استفاده از
رسانه ،دانشجويان واحد علوم و تحقيقات.
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بیان مسئله
بیشک مشاركت عمومی و فراگير مردم يک جامعه در تصميمگيريها واموری كه به نوعی با اهداف سياسی ـ
اجتماعی آن جامعه مرتبط است .مورد توجه بسياری از صاحب نظران قرار گرفته است و به نوعی يكی از
حقوق دمكراتيک افراد يک جامعه تلقی شده است .از قرن  16ميالدی و به دنبال فروپاشی نظام سياسی
گليسا و ورود نظريه قرارداد اجتماعی به مباحث سيای و تاكيد متفكران عصر روشنگری بر دخالت مردم در
تعيين سرنوشت خود ،بحث مشاركت سياسی و جامعه مدنی وارد ادبيات سياسی مغرب زمين شد .و بر پايه
آموزههای عصر روشنگری ونظريه قرارداد اجتماعی مشاركت سياسی به معنای درگير شدن فرد در سطوح
مختلف فعاليت درنظام سياسی با اجتماعی شدن سياست رابطه نزديكی پيدا كرد .زندگی اجتماعی و سيستم
اجتماعی به اين خاطر پديدآمده و گسترش يافته كه نيازمنديهای انسان ،بقا و تداوم وی را به طور مطلوب و
شايسته فراهم سازد (سيف زاده .)1374،174،بقای انسان و تداوم حيات وی بعنوان موجودی زيستمند و
نيازمند ،وابسته به زندگی با ديگران است .انسان در زندگی اجتماعی وگروهی ،هويت و شخصيت خود را
میيابد و در تالش برای امنيت بخشيدن به زندگی خود ،موفقيتهايی كسب میكند (سيف زاده.)97 ، 1373 ،
اجتماعی شدن و مشاركت سياسی در نظام سياسی عصرنوين همراه با مدرنيته ،الزم و ملزوم يكديگر
درامرحاكميت و حكومت در دنيای نوين دانسته شدهاند .دربين انديشههای حاكم بر جامعۀ نوين ،مشاركت
سياسی دخالت هرچه بيشتر مردم و گروههای اجتماعی در مسائل سياسی به صورت مستقيم ياغيرمستقيم
دانسته میشود .مشاركت سياسی در اين معنا نوعی اختيار و آزادی عمل فردی است كه بوسيله آن نوعی
اعمالِ اراده و قدرت تصميمگيری جمعی كه مشروعيت حكومت را تضمين میكند ديده میشود .كنارگذاشتن
خشونت و نارضايتی وعمل كردن فرد بر اساس رفتارها و فراگردهای جمعی كه نوعی برابری همگانی را
میطلبد جدای از سياست مربوط به دخالت شركتهاو يا كليسا در امور سياسی مشاركت سياسی ناميده میشود.
رابطه متقابل و انتظار از يكديگر حوزۀ گستردهای برای مشاركت سياسی فراهم ساخته كه عملكرد فرد در
سازمانها و نهادهای جامعه را در گسترده مشاركت سياسی قرار دهد .همانطور كه اشاره شد ،مشاركت سياسی
و چگونگی تحقق آن ،ريشه در تاريخ ديرينه ملتها دارد وامروزاين مفهوم اهميت دوچندانی پيدا كرده است
ومشاركت درعرصههای گوناگون همواره مورد بحث بسياری از انديشهگران و صاحبنظران بوده است.
بگونهای كه برخی از صاحب نظران ،محوراصلی توسعه بر پايه مشاركت سياسی استوار است .دراين ارتباط
لوسين پای توسعه را منوط به گذار موفقيت آميز نظامها از شش بحران میداند كه يكی ازآنها بحران
مشاركت است (پای و ديگران .)105 ، 1380 ،1به باور اين صاحبنظران ،برای توسعه يافتگی ضرورت دارد
همواره در سياست گذاريهای كالن اجتماعی ،اقتصادی و سياسی عنصر مشاركت سياسی را تقويت كنيم.
ازديگر سو برای پيشبرد توسعه سياسی و كاستن از مسائل آن ،ضمن توجه به راههای گوناگون و رفع
كاستیها ،مشاركت افراد را دراين زمينه مورد توجه ويژه قرار میدهيم .شناخت فعاليتهای سياسی جوانان ،به
دليل جوان بودن جمعيت كشور ،آسيب پذيری اين قشر و وابستگی توسعه اقتصادی و سياسی درهمه
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
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جنبههای آن به نيروی جوانان ضروری است ،اهميت ويژگيهايی چون تحول پذيری و قابليت انعطاف و تطابق
و رشد سريع ،استعداد و تحرک آنان باعث گرديده كه بعضی از كشورهای درحال توسعه تربيت جوانان را
عمدهترين مساله آينده و در صدر برنامههای ملی خودقرار دهند (سازمان ملی جوانان .)9، 1380 ،از نگاه
هابرماس،دانشجويان به علت عدم نفوذ سيستم گروههای ذينفع اقتصادی برآنان میتوانند وظيفه مهم جبران
سركوب نظرات اقتصادی بوسيله مطبوعات ،احزاب سياسی و حكومت را القاءكنند (هوالب.)119 ، 1375 ،
همچينين بشيريه معتقد است كه نوع زيست دانشجويی ،مساعد پيدايش جنبشهای اجتماعی ضد سنتی،
رهايی بخش و عدالت خواهانه است (محمدی.)211 ،1378 ،

ضرورت و اهمیت تحقیق
بطور كلی اهميت و ضرورت انجام هرتحقيقی ازدو جنبه قابل طرح است 1 :ـ اهميت نظری و 2ـ اهميت
تجربی و كاربردی .اهميت نظری هر مطالعهای لزوماً با مفهوم شناخت مرتبط است .هرتحقيقی گسترۀ
اطالعات ما را نسبت به ابعاد مختلف موضوع موردمطالعه افزايش میدهد .اين پژوهش به لحاظ نظری ما
را با مفهوم مشاركت سياسی بعنوان مولفه اصلی توسعه سياسی آشنا نموده رابطه بين اين مفهوم ومفاهيم
ديگر را در حوزۀ توسعه سياسی مشخص كرده و به ما اجازه میدهد تا از نظر گاه خاصی به مقوله
مشاركت سياسی نگريسته و سطح تحليلمان را با برقرار كردن رابطه بين اين مفهوم و مفاهيم ديگر در
حوزه توسعه سياسی باال ببريم .در بيان اهميت نظری اين موضوع بايد گفت كه در حوزه مربوط به جامعه
شناسی سياسی چهار سطح قابل تفكيک است كه يكی از اين سطوح را مشاركت سياسی در بر میگيرد.
سه سطح ديگر شامل كشمكشها و مناقشات سياسی بين دولتها يعنی جامعه شناسی روابط بين الملل ،
ماهيت و نقش دولت دردرون جوامع ،ماهيت و سازمان جنبشها واحزاب سياسی میباشد (ابراكسی و
ديگران .)289 :1367
اهميت تجربی و كاربردی هر پژوهش نيز ازجنبههای با اهميت هر تحقيق میباشد .زيرا با شناخت
دقيق هر مساله و آگاهی از ضعفها و اهميت برطرف كردن اين ضعفها ،راه برای مسئولين مربوطه به منظور
برنامه ريزی دقيق جهت نيل به اهداف مطلوب فراهم میشود .اين مساله زمانی برجسته میشود كه ما با
اهميت و مزيت مشاركت سياسی و ضررهای كاهش مشاركت سياسی به خوبی آشنا شويم.

سواالت تحقیق
آيا بين نگرش دانشجويان نسبت به نظام سياسی و ميزان مشاركت سياسی آنها رابطه وجود دارد؟
چه رابطهای بين پايگاه اجتماعی ـ اقتصادی دانشجويان با ميزان مشاركت سياسی آنها وجود دارد؟
نگرش دانشجويان نسبت به مشاركت سياسی چگونه است؟
چه عواملی سبب میشود ميزان مشاركت در سياست در بين دانشجويان نوسان داشته باشد؟
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اهداف تحقیق
الف) هدف اصلی
بررسی تاثير گذاری پايگاه اجتماعی ـ اقتصادی دانشجويان بر ميزان مشاركت سياسی آنها
ب) اهداف فرعی
2ـ بررسی ارتباط اين مفهوم با مفاهيم ديگر در حوزه سياست
3ـ بررسی نقش وضعيت اقتصادی دانشجويان بر نحوه و ميزان مشاركت سياسی آنان
4ـ بررسی نقش متغيرهای اجتماعی دانشجويان بر نحوه و ميزان مشاركت سياسی آنان
5ـ بررسی نقش برخی متغيرهای جمعيتی دانشجويان بر ميزان مشاركت سياسی آنان

مفاهیم اساسی تحقیق
نگرش :يوسف كريمی دركتاب روان شناسی اجتماعی تعاريف متعددی كه صاحبنظران از نگرش به
عمل آورده اند .نوشته و سپس به تعريف نگرش پرداخته و عناصر آن را بيان نموده كه اينجا تعاريف ذكر
شده در كتاب ايشان را بيان مینماييم .تركيب شناختها ،احساسها و آمادگی برای عمل نسبت به يک چيز
معين را نگرش شخص نسبت به آن چيز میگويند .نگرش يک حالت روانی و عصبی آمادگی است كه از
طريق تجربه سازمان يافته ،و تاثيری هدايتی يا پويا بر پاسخهای فرد ،در برابر كليه اشياء يا موقعيتهايی
كه به آن مربوط میشود دارد .نگرش عبارت ات از واكنش عصبی  ،مثبت يا منفی  ،نسبت به يک معنی
انتزاعی يا شیء ملموس .يوسف كريمی سه عنصر را در تعريف نگرش بيان كرده است كه عبارت است از:
1ـ عنصر شناختی شامل اعتقادات و باورهای شخصی در بارهی يک شیء يا انديشه2 .ـ تمايل به عمل ،به
آمادگی برای پاسخگوی به شيوهای خاص اطالق میشود3 .ـ عنصر احساسی يا عاطفی آن است كه
معموالً نوعی احساس عاطفی با باورهای ما پيوند دارد (كريمی.)295 -296 ، 1373 ،
نگرش عالوه بر عناصر فوق دارای سه ويژگی است :نخست اين كه هرنگرش شامل يک شیء
مشخص رويداد يا موقعيت است.دوم آن كه نگرشها معموالً ارزشيابیاند و سوم آن كه نگرشها معموالً
دارای ثبات و دوام قابل توجهی هستند (همان)296:
ابعاد نگرش
هريک ازعناصر نگرش (عنصر شناختی ،عنصر عاطفی و عنصر رفتاری) خود دارای دو بعد ديگر هستند:
يک نيرومندی يا شدت و ديگری درجه پيچيدگی ،چنان كه میدانيم يک نگرش میتواند به صورت
مخالف با مطالبی باشد يا به صورت موافق با آن .
ولی اين فقط جهت نگرش را نشان ميدهدو غالباً ضروری است كه ما درجه موافقت يا مخالفت با يک
موضوع را هم بدانيم .بنابراين نيرومندی يا شدت ،تركيب جهت ونيرومندی نگرش نسبت به هريک از
عناصر ذكرشده است (همان)310 :
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نگرش سیاسی :باتوجه به مطالب ذكر شده در موردنگرش ،میتوان گفت كه نگرش سياسی ،
نظرات وديدگاه افراد چه نظر مثبت و چه منفی نسبت به يک پديدهی سياسی است .نگرش سياسی ديدگاه
و نظر فردی نسبت به يک مساله سياسی ،فرد سياسی يا برنامههای نظام سياسی يا كالً در باره نظام
سياسی است اعم از نظر مثبت يا منفی كه ناشی از اطالع آنها از آن موارد ،احساس آنها نسبت به آن موارد
يا تمايل به انجام عمل در مورد آنهاست.
(طرز تلقیهای سياسی جهت گيری منفی و مثبت در برابر واقعيات سياسی هستند ،طرز تلقی سياسی
آمادگی و يا آمادگی درونی برای انجام عمل بنحوی خاص در برابر پديدهای سياسی است چه اين پديدهها
يک ايدئولوژی باشدچه يک نيرو ،مساله مرتبط با احزاب يا افراد سياسی (آلن بيرو.)272،1370 ،
مشارکت :مشاركت كردن به معنای سهمی در چيزی پيدا كردن و از آن سود بردن و يا در گروهی
شركت جستن و بنابراين با آن همكاری داشتن است .از ديدگاه جامعه شناسی بايد بين مشاركت بعنوان
يک حالت يا وضع (امر شركت كردن) و مشاركت بعنوان يک عمل و تعهد (عمل مشاركت) تمايز قايل
شد ،مشاركت در معنای اول از تعلق به گروهی خاص و داشتن سهمی در هستی آن خبر میدهد و
درمعنای دوم داشتن شركتی فعاالنه در گروهی را میرساند و به فعاليت اجتماعی انجام شده نظر دارد،
مشاركت اشكال و درجات گوناگونی پيدا میكند مانند همكاری،همياری ،همبستگی ،انطباق ،سازگاری،
پذيرش ،انقياد و شيفتگی ،سطوح گوناگونی از مشاركت را میتوان تميز داد.
الف) مشاركت در يک يا چندگروه كه با توجه به شكل ،ماهيت ،شدت و فراوانی تماسهای فرد با گروه
قابل تعريف است.
ب) از ديدی وسيعتر و با درنظر گرفتن كل جامعه و بخشهای گوناگون سازمان آن ،مشاركت به معنای
تعلق همراه با فعاليت به مجموعهای از وظايف و هم به معنای امكان سودبردن از آن است .مشاركت
اجتماعی دراين صورت عبارتست از مشاركت كم و بيش آشكار در حيات اقتصادی و گذران اوقات فراغت،
فرهنگ  ،تقبل مسئوليتهای سياسی و مدنی و غيره دراين صورت ميزان مشاركت اغلب صورتی از
قدرت را مشخص میدارد .گروههای فی نفسه دارای مشاركت كم و بيش حائز اهميتی در كل جامعه و
درهريک از بخشهای فوق الذكر هستند ،مشاركت مفهومی است كه مخصوصاً درجامعه شناسی كاركردی
مورد استفاده قرار می گيرد مرتون تحليل كاركردهای نهان و آشكار را مخصوصاً درسطح ساختها شامل
مباحث زير میداند.
1
ـ وضع و شرايط مشاركت كنندگان در ساخت اجتماعی :مشاركت تفاضلی (به اين معناست كه
مشاركت همه انسانها و گروهها درحيات اجتماعی يكسان و با يک انگيزه صورت نمیگيرد).
ـ معنای عاطفی و شناختی رفتار آنانكه به مشاركت میپردازند.
ـ تمييز بين انگيزههای مشاركت و رفتار مشاركت كنندگان .
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Differential Participation
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جنبههای رفتاری منظم كه با آن انگيزهها پيوستهاند هرچندكه مشاركت كنندگان چندان شناختی از
آن نداشته باشند) (بيرو 258 ، 1370 ،ـ .)257
مشارکت اجتماعی :مشاركت كردن به معنای سهمی در چيزی يافتن و از آن سود بردن يا در
گروهی شركت جستن و بنابراين با آن همكاری داشتن است .به همين جهت از ديدگاه جامعه شناسی ،بايد
بين مشاركت بعنوان حالت يا وضع (امر شركت نمودن) و مشاركت بعنوان عمل تعهد (عمل مشاركت) تميز
قائل شد .مشاركت در معنای اول از تعلق به گروهی خاص و داشتن سهمی درهستی آن خبر میدهد و در
معنای دوم شركت فعاالنه در گروه را میرساند و به فعاليت اجتماعی انجام شده نظر دارد.
مشاركت می تواند اشكال و درجات گوناگونی پيداكند ،نظير همكاری ،همياری ،همبستگی ،انطباق،
سازگاری ،پذيرش ،انقياد ،شيفتگی ،ايفای نقشهای اجتماعی و انجام وظايفی كه با اين نقشها مالزمت
دارند ،مبين مشاركت معمولی و ارتجالی گونه در حيات اجتماعی است .ايفای اين نقشها ،تجلی اراده
انسانها در تعلق به جمع و يكپارچگی و يگانگی با آن است.
دراينجا سطوح گوناگونی از مشاركت قابل تميز است:
الف) مشاركت در يک يا چند گروه كه با توجه به شكل ،ماهيت ،شدت و فراوانی تماسهای فرد يا
گروه قابل تعريف است.
ب) از ديدی وسيعتر و با درنظرگرفتن كل جامعه و بخشهای گوناگون سازمانآب ،مشاركت به معنای
تعلق همراه با فعاليت به مجموعهای از وظايف و هم به معنای امكان سود بردن از آن است.
مشاركت اجتماعی دراين صورت ،عبارت از مشاركت كم و بيش آشكار در حيات اقتصادی ،گذران
اوقاع فراغت ،فرهنگ ،قبول مسئوليتهای سياسی ،مدنی و اجتماعی خواهد بود و دراين صورت ،ميزان
مشاركت اغلب شكلی از قدرت را مشخص میدارد .گروهها فینفسه دارای مشاركت كم و بيش حائز
اهميتی دركل جامعه و درهريک از بخشهای فوق الذكر ،هستند.
مشاركت اجتماعی ،مفهومی است كه مخصوصاً در جامعه شناسی كاركردی و گرايشهای موجود در
آن مورد استفاده قرار گرفته است .از نظر مرتن 1تحليل كاركرد پنهان و آشكار مخصوصاً در سطح
ساختها بايد شامل مباحث زير باشد:
وضع و شرايط مشاركت كنندگان در ساخت اجتماعی :مشاركت تفاوتی
معنای عاطفی و شناختی رفتارآنان كه به مشاركت میپردازند.
تميز بين انگيزههای مشاركت و رفتار مشاركت كنندگان
جنبههای رفتاری منظم كه به اين انگيزهها پيوستهاند ،هرچند كه مشاركت كنندگان چندان شناختی از
آنان نداشته باشند.
برخی از مولفان ،سخن از مشاركت ستيزی راندهاند و آنرا در معنای شيوه نسبتاً خاصی در تقابل بين
گروههای مختلف در يک جامعه به كار میبرند .گروهها درعين ستيز با يكديگر ،ساختهای اساسی جامعه
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 R. K. Merton
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را مورد ترديد قرار نمیدهند ،تمامی آنان ،در كل جامعه جذب گرديده به مشاركت در آن میپردازند ،ضمن
آنكه با بعضی از اشكال سازمانی ،مديريت و تصميمات سياسی و اقتصادی صاحبان قدرت به مقابله و ستيز
برمیخيزند ،انعقاد ميثاقهای جمعی نمونهای از مشاركت ستيزی است (توسلی  68 ،1382 ،ـ.)66
مشارکت سیاسی :از جمله مسائل بسيار مهمی كه نظامهای سياسی باآن مواجه هستند :مشاركت
سياسی است .از اين واژه تعاريف متعدد و متنوعی ارائه گرديده است .لستر ميلبراث آن را چنين تعريف
میكند :رفتاری كه اثرمیگذارد و يا قصد تاثيرگذاری بر نتايج سياسی دارد (ميلبارا .)43 :1981 ،1مشاركت
سياسی مفهومی است كه در خود مجموعه از اعمال و رفتارها را دربردارد ،شكل ،ماهيت گستره و ميزان
اعمال مشاركتی درمقابل با فرهنگ سياسی از جامعهای به جامعه ديگر تفاوت دارد  ،تعريف ديگر دال
براين است كه مشاركت سياسی فعاليت داوطلبانه اعضای جامعه در انتخاب رهبران و شركت مستقيم و
غيرمستقيم در سياست گذاری عمومی است (مک كالسكی .)23 :1968 ،2مايرون وينر؛ به سهم خودش از
مشاركت سياسی چنين تعريفی ارائه میدهد( :مشاركت سياسی هر عمل داوطلبانه موفق يا ناموفق ،سازمان
يافته يا بدون سازمان ،دورهای يا مستمر ،شامل روشهای مشروع يا نامشروع برای تاثير بر انتخاب رهبران
و سياستها و ادارۀ امور عمومی درهر سطحی از حكومت محلی يا ملی است (وينر .)154 :1971 ،3مايكل
راش تعريفی عام تر و كلی تر از مشاركت سياسی ارائه میدهد :درگير شدن فرد در سطوح مختلف فعاليت
در نظام سياسی از عدم درگيری تا داشتن مقام رسمی سياسی است( .راش.)123 :1377 ،
آنچه كه در اكثر تعاريف فوق ازمشاركت سياسی ،مشترک است خصيصه حاكميت مردم در انتخابات و
دخالت در تصميمگيریهاست .عمدهترين خصيصه مشاركت سياسی ،حاكميت مردم درانتخابات و نحوه
اداره امور كشور است كه به نحوی تعريفی از دموكراسی نيز هست .شواهد اساساً نشان میدهد مشاركت
سياسی درتمام سطوح بر طبق ،پايگاه اقتصادی ـ اجتماعی ،تحصيالت ،شغل ،جنسيت  ،سن ،مذهب ،ناحيه
و محل سكونت و محيط سياسی يا زمينهای كه در آن مشاركت سياسی صورت میگيرد فرق میكند.
افرادی كه بيشتر در معرض ويژگيهای  ،تقويت كننده قراردارند بيشتر احتمال دارد در سياست مشاركت
كنند تا افرادی كه درمعرض فشارهای دو سويه هستند و يک نوع تقسيم بندی از مشاركت سياسی ارائه
میشود كه بيشتر ار انواع ديگر مشاركتها با وضعيت كشورهای در حال توسعه (خصوصاٌ ايران) تطابق دارد.
طبقه :برای ماركس طبقه گروهی از مردم هستند كه در رابطه مشتركی با وسايل توليدـ وسايلی كه
به كمک آنها معيشت خود را تامين میكنندـ قراردارند (گيدنز .)223 ،1377 ،4رويكرد وبر در مورد
قشربندی اجتماعی بر پايه تحليل ماركس بنا گرديده اما وی آن را تا اندازهای تغيير داده و تكميل كرده
است .دو تفاوت اصلی ميان اين دونظريه است:
الف ـ با آنكه وبر اين نظر ماركس را میپذيردكه طبقه بر پايه شرايط اقتصادی كه به طورواقعی تعيين
شده است بنا میگردد ولی عوامل اقتصادی مختلف بيشتری را نسبت به آنچه ماركس شناخته است در
شكل گيری طبقه مهم میداند.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Milbarath
2 Macclosky
3 Weiner
4 Anthony Giddens
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بنا بر نظر وبر ،تقسيمات طبقاتی نه تنها از كنترل يا فقدان كنترل وسايل توليد بلكه از اختالفات
اقتصادی كه مستقيماً هيچ رابطهای با دارايی ندارند ناشی میشود ،اين گونه منابع بويژه شامل مهارتها،
مدارک و شرايطی است كه بر انواع مشاغلی كه افراد میتوانند كسب كنند تاثير میگذارد.
ب ـ وبر دو جنبه اساسی ديگر قشربندی را عالوه برطبقه تشخيص میدهد .او يكی از آنها را پايگاه و
ديگری را حزب مینامد (همان.)225 ،
پایگاه :پايگاه به تفاوتهای ميان گروههای اجتماعی از نظر احترام يا اعتبار اجتماعی كه ديگران برای
آنها قائل میشوند اطالق میگردد (همان.)226 ،
حزب :عبارتست از گروهی از افراد كه بعلت داشتن زمينهها ،هدفها يا منافع مشترک همكاری
میكنند (همان)226 :
پايگاه اجتماعی ـ اقتصادی :عبارتست از موقعيت خاص يک فرد يا افراد يا گروهها در يک نظام
اجتماعی يا جايی است كه فرد درساخت اجتماعی ـ اقتصادی دارد .دراين تحقيق پايگاه اجتماعی ـ
اقتصادی خانواده و دانشجو مطرح است میتوان گفت كه پايگاه اجتماعی ـ اقتصادی خانواده  ،افراد،
جايگاهی است كه خانواده در ساخت اجتماعی اقتصادی جامعه دارد .عوامل تشكيل دهنده آن عبارتند از:
1ـ درآمد خانواده2 ،ـ تحصيالت پدر و مادر3 ،ـ شغل پدر و مادر و 4ـ محل زندگی

پیشینه نظري و تجربی تحقیق
تحقیقات خارجی
كيالندرمان و اوقما 1چارچوبی را برای مطالعه مشاركت در جنبشهای اجتماعی ارائه دادهاندكه براساس آن
شركت در جنبش دارای چهار قدم است .آنها براساس اين چهارچوب پيشنهادی به مطالعه جنبش صلح
هلندی 2پرداخته اند كيالندرمان و همكارش اين مطالعه را درطول زمان انجام دادند تا چهار قدم مزبور را
دنبال كنند .آنها در چهار مرحله از طريق مصاحبههای تلفنی و پرسشنامههای پستی عوامل موثر در هر
مرحله را بررسی كردند .چهار مرحله با فرم مشاركت در جنبش اجتماعی عبارتند از 1 :ـ پتانسيل بسيج،3
 2ـ شبكههای گزينش وبكارگيری3 ،ـ انگيزه مشاركت و 4ـ مانع مشاركت .كيالندرمان و همكار وی براين
باروند كه پتانسيل بسيج شامل تمام افرادی است كه موضع مثبتی به جنبش دارند .در مرحله دوم بسته به
اينكه افراد جز پتانسيل بسيج در معرض تالشهای بسيجگر برای شركت در جنبش قرار گيرند يا نه ،ممكن
است برای مشاركت انگيخته شوند يا نشوند .افراد ازطريق رسانههای عمومی ،بستگی سازمانی و عالئق
دوستی در معرض تالشهای بسيجگر قرار میگيرند .در مرحله سوم فرد تحت وقوع محركات خاص برای
مشاركت انگيخته می شوند .در مرحله چهارم اگر مانعی جلو مشاركت فرد در جنبش را نگيرد .فرد در
جنبش شركت میكند .كيالندرمان و همكارش با تحليل پاسخهای بدست آمده از آزمودنیهای تحقيق به
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Kilanderman & Oegma
2 Dutch Peace Movement
3 Mobilization Potential
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اين نتيجه رسيدند كه همه افراد جز پتانسيل بسيج در جنبش مشاركت نكردند (كيالندرمان و اوقما:1
 .) 1987آنها در توضيح اين مساله از دو مفهوم آمادگی عموميت يافته ،برای كنش و آمادگی تخصيص
يافته برای كنش استفاده كردند .به اعتقاد آنها تمام كسانی كه دارای آمادگی تعميم يافته برای كنش
3
هستند به آمادگی تخصيص يافته برای كنش گذر نمیكنند .اين مساله توسط دو مفهوم گذر 2و استحاله
تبيين می شود .منظور ازعدم گذر عدم مشاركت كسانی است كه برای مشاركت آمادگی دارند ولی در گذر
از اين آمادگی به مشاركت شكست میخورند.عدم گذر زمانی اتفاق میافتد كه فرد آماج تالشهای بسيج
قرار نمیگيرد و يا ميزان هزينههای مشاركت را بيش از فايدههای آن ارزيابی میكند .و يا موانع از
مشاركت وی جلوگيری میكنند .منظور از استحاله عدم مشاركت كسانی است كه زمانی برای مشاركت
آماده بودند ولی اذهان آنها تغيير میكند و آمادگی برای انجام كنش را ازدست میدهند .استحاله زمانی
اتفاق میافتد كه نسبت هزينهها به فايده در طول زمان نامطلوب تری شود و يا سمپاتی افراد به جنبش
كاهش میيابد (كيالندرمان و اوقما.)1987 :
رونالد راپوپرت و والتراستون 4تحقيقی را در ارتباط با  800مورد تماس تلفنی كه با يكی از كانديداهای
رياست جمهوری بنام راس پروت صورت گرفته بود انجام دادند .تحقيق با هدف تعيين سطوح درگيری در
مبارزات انتخابی و عوامل موثر بر آن صورت گرفت .پاسخ دهندگان اين تحقيق طيفی از گروههای
مختلف سنی ،جنسی و نژادی ،آموزشی ،درآمدی ،تاهلی و استخدامی را تشكيل میدادند .از پاسخ دهندگان
در باره هركدام از نامزدهای رياست جمهوری و اينكه آيا در گذشته درمبارزات انتخاباتی آينده شركت
داشته اند و يا درآينده خواهندداشت سواالت به عمل آمده كه در پايان برخی از متغيرهای مانند نژاد،
درآمد خانوادگی تاهل و سن به عنوان عوامل تعيين سطح درگيری در مبارزات انتخاباتی مشخص گرديد
(راپوپرت و استون.)1992 ،
5
تحقيق ديگر مربوط به تحقيق سيدنی وربا و نورمن نای است كه در سال  2014درمركز تحقيقات
پيمايشی دانشگاه كاليفرنيا انجام دادهاند و درآن به بررسی تاثيرات و پيامدهای مشاركت شهروندان درنظام
سياسی دموكراتيک پرداختهاند دراين تحقيق رابطه مشاركت سياسی و اهميت مذهب در نزد پاسخ
دهندگان ،درآمد خانوادگی آنان و نگرش آنها نسبت به موضوعات اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است
(وربا و نورمن نای.)2014 ،
تحقيق ديگر از جاناتان سيگل است .هدف اين تحقيق بررسی عوامل سياسی ،اجتماعی و شخصيتی
است كه مشاركت گروههای سياسی را تسهيل و يا منع میكند .سيگل ابتدا به بررسی مشاركت سياسی و
نقش تشكيالت داوطلبانه پرداخته ودر طی آن به تحقيقاتی كه مبتنی بر مطالعه نقش تشويقها و خود
انگيختگی در زندگی سازمان است توجه نشان داده است .اين تحقيق در سه قسمت تنظيم گرديده است
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Kilanderman & Oegma
2 Non-conversion
3 Erosion
4 Rapoport & Stone
5 Nie & Verba
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كه عبارتند از 1 :ـ داليل عمومی مشاركت شامل داليل پاسخ دهندگان برای پيوستن و مشاركت در
فعاليتهای داخلی (داخل گروه) ،شناخت موقعيت گروهی در برابر مسائل مهم و فعاليتهای بين گروهی فرد.
 2ـ ديدگاه پاسخ دهندگان در باره مسائل ملی و نهادهای سياسی .و 3ـ پيش زمينه اجتماعی پاسخ
دهندگان ( شامل :آموزش  ،درآمد ،قوميت ،شغل  ،سن و جنسيت) كه هركدام از موارد سه گانه
نمايانگرهای ويژگيهای شخصيتی  ،سياسی و اجتماعی افراد بوده و درتحقيق مذكور نقش هركدام
درتسهيل و يا منع مشاركت بررسی گرديده است (سيگل.)1981 ،1
تحقيق هيلز و مک ليد و همكاران تحت عنوان تاثيرات شبكههای مجادالت سياسی بر روی
مشاركت درعرصه عمومی انجام گرفته است كه در طی آن يک گروه تحقيقاتی متشكل از :بورلی هيلز ،
جک مک لئود ،ديترام شيفل ،پاتر تيشاموی و ادوارد هورم ويتز به دنبال تحليل نقش شبكههای
مجادالت سياسی در مشاركت فرد درعرصه عمومی بودهاند .فرض اصلی در اين تحقيق اين است كه
هرچه فرد در شبكه ارتباطی ناهمگون به بحث سياسی بپردازد احتمال بيشتری وجود خواهد داشت كه وی
به مشاركت درعرصه عمومی اقدام كند .دراين تحقيق اثر شبكه بحث از دو جنبه بر روی مشاركت فرد در
عرصه عمومی مورد بررسی قرار گرفته است1 :ـ اندازه و وسعت شبكه ارتباطی به معنی شمار افراد و
گروههايی كه فرد با آنها در ارتباط بوده و به تبادل اطالعات سياسی میپردازد 2 .ـ ناهمگونی شبكه :به
معنی تنوع و گونه گونی افراد و گروههايی كه با فرد در ارتباط است .اين تنوع از چهار جنبه تنوع در
جن س تنوع در سن تنوع در ايدوئولوی اجتماعی وتنوع دراطالعات سياسی در نظر گرفته شده است .اثر
متغير شبكه هم بصورت مستقيم و هم بصورت غيرمستقيم مورد اندازهگيری قرار گرفته است ،اثر
غيرمستقيم عامل مذكور از طريق سه عامل واسط و ميانی تحت عنوان فرايند ارتباط عمومی مورد ارزيابی
قرار گرفته كه عبارتند از 1 :ـ مقدار ارتباط بين شخصی2 .ـ مقدار استفاده از رسانههای عمومی3 .ـ
مقدارحساسيت نسبت به رخدادهای سياسی .عالوه بر متغيرهای باال محقق چند متغير ديگر را كه بعنوان
متغيرهای ثابت و غيرقابل تغيير بوسيله متغيرهای ديگر از آنها نام برده است را در تحقيق وارد كرده كه
عبارتند از:سن ـ تحصيالت ـ در آمد و جنس .نتايج اين تحقيق حاكی ازآن است كه اوالً از بيان
متغيرهای چهارگانه سن ،تحصيالت  ،درآمد و جنس ،متغير جنسيت هيگونه رابطهای با مشاركت ندارد.
ثانياً ناهمگونی شبكه ارتباطات شخص دارای اثرمعنیدار بر مشاركت میباشد .ثالثاً استفاده از رسانههای
عمومی دارای اثر مستقيم بر مشاركت نبوده بلكه تنها از طريق اثر بر روی متغير بحثهای بين شخص
برمشاركت تاثير گذارده است .رابعاً :ناهمگونی شبكه ارتباطی شخص (متغير اصلی تحقيق) دارای رابطه
مستقيم با مشاركت سياسی میباشد (هيلز و مک ليد.)1999 ،2

تحقیقات داخلی
نسرين مصفا استاد علوم سياسی دانشگاه تهران در سال  1374تحقيق ميدانی در باره مشاركت سياسی
زنان انجام داده است .اين بررسی حالتی توصيفی دارد و همچنين وی نمونهگيری خويش را براساس
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Sigel
2 Hills & Mcleod
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اصول خاص ی انجام نداده است وی نتيجه گرفته است كه بين تحصيالت عاليه و مشاركت سياسی رابطه
وجود دارد و راديو تلويزيون نقش مهمی را در افزايش آگاهی سياسی ايفا میكند (مصفا.)1374 ،
اسدی در پژوهشكده علوم ارتباطی وتوسعه (مركز سنجش افكارو تحقيقات اجتماعی سازمان راديو و
تلوي زيون) در چارچوب يک طرح وسيع تحت عنوان گرايشهای فرهنگی و نگرشهای اجتماعی درايران
اقدام به يک تحقيق پيمايش در سطح كشور نموده است كه نظر سنجی درباره مشاركت اجتماعی و
سياسی نيز در آن گنجانيده شده است .نتايج اين نظرسنجی كه از نظر روش دقيقتر است حاكی از پايين
بودن ميزان مشاركت در انجمنهای ومجامع و نيز شركت در انتخابات میباشد (اسدی.)1356 ،
روزنامه انقالب اسالمی در آستانه برگزاری انتخابات رياست جمهوری در دوره اول اقدام به درج نتايج
يک نظر سنجی در مورد مشاركت مردم در انتخابات نموده است  .چون توضيح چندانی درمورد روش نمونه
گيری و جمع آوری اطالعات ارائه نشده است .نتايج آن قابل اعتماد نيست (روزنامه انقالب اسالمی ،1391
شماره )873
داوود رضی در پايان نامه كارشناسی ارشدخود تحت عنوان بررسی تطبيقی ميزان مشاركت مردم
درانتخابات شش دوره رياست جمهوری در استانهای كشور پرداخته شده است .نگارنده اين پايان نامه نيز
مانند حسين سراج زاده از تئوری مدرنيزاسيون يا نوسازی استفاده كرده است و متغيرهايی كه از تئوری
نوسازی نشات میگيرند را برای توضيح متغيرهای موثر بر ميزان مشاركت مردم در انتخابات به كار گرفته
است كه درنهايت به نتايج ذيل دست يافته است 1 :ـ ميزان مشاركت مردم در انتخابات رياست جمهوری
طی شش دوره بين سالهای  72ـ  58نوسان داشته است .اما در مجموع روند تغييرات در ميزان مشاركت
در انتخابات سير نزولی داشته است2 .ـ ميزان مشاركت مردم در انتخابات رياست جمهوری در استانهايی
كه نسبت افراد معتقد به مذهب شيعه اثنی عشری بيشتر از ساير مذاهب (اهل تسنن و شيعيان) بوده و
در استانهايی كه جمعيت كمتری داشته و ميزان شهرنشينی در آنان پايين تر بوده  ،بيشتر از استانهای
ديگر بوده است 3 .ـ ميزان مشاركت دراستانهای مرزی كمتر از ديگر استانها بوده است ،اين امر در اوايل
انقالب از شدت بيشتری برخوردار بوده است4 .ـ از متغيرهای نوسازی عواملی مانند :تورم ،بيكاری،
شهرنشينی ،سواد وجنسيت ،هركدام مقداری از تغييرات ميزان مشاركت مردم در انتخابات را توضيح
میدهند و از آن ميان متغير صنعتی شدن رابطه ضعيف وغيرمعنی دارـ متغير وابسته داشته است .در
مجموع عامل سواد و تورم بيشترين تاثير و متغير جنسيت كمترين تاثيررا درميزان شركت در انتخابات
داشته است (رضی .)1374 ،
ديگرتحقيق قابل ذكر در اين زمينه ،تحقيقی است كه توسط آقای طاهر موسوی تحت عنوان مشاركت
سياسی و عوامل موثر بر آن انجام گرفته است .وی در اين تحقيق از تئوری رابرت دال در توضيح موثر بر
مشاركت سياسی استفاده كرده كه اين تئوری را بيشتر میتوان در قالب تئوريهای روانشناسی اجتماعی
قرارداد .موضوع مورد مطالعه اين محقق نيز انتخابات بوده وسعی كرده است تاثير برخی از عوامل
روانش ناختی را بر ميزان شركت در انتخابات بسنجد .نتايجی كه ازاين تحقيق پس از انجام بدست آورده
است به اين شرح است 1 :ـ اگر فرد نسبت به پاداشها و مزايای حاصله از آن ارزش بااليی قائل باشد2 .ـ
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اگر نسبت به اثربخشی فعاليت سياسی خود اطمينان بااليی داشته باشد3 .ـ اگر احساس كند دانش كافی
را برای شناخت نامزدهای انتخاباتی كسب كرده است به احتمال زياد در انتخابات شركت خواهد كرد.
(موسوی.)1377 ،
تحقيقات نامبرده شده عمدتاً با تمركز به مطالعه عوامل موثر بر انتخابات و رای گيری صورت گرفته و
در آنها توجه چندانی به سطوح فعالتر مشاركت سياسی نشده بود .گو اينكه بطور كلی تحقيق عمدهای
دراين زمينه انجام نگرفته است .با اينحال اگر بخواهيم تحقيقی را ذكر كنيم كه يافته نهايی اين پژوهش
اين فرضيه را تاييد میكند كه در سالهای اخير ،تحولی در كاركردها و موقعيت انجمنهای اسالمی
دانشجويان پديد آمد و آنها را به نهادی واسط ميان دانشجويان و حكومت  ،نزديک ساخته و به سمت
فعاليتهای مدنی  ،سوق داده است (حسام.)1377 ،

چارچوب نظري تحقیق
نظريه تالكوت پارسونز :طبق الگوی سيستمی پارسونز میتوان گفت كه سه جريان عمده جامعه پذيری،
نهادی شدن و كنترل اجتماعی در يک رابطه تعادلی وهماهنگ با يكديگر عمل میكنند .شخصيت افراد و
پيرو آن كنشهايشان شكل میگيرد  .اين شكل گيری شخصيتی برمبنای ارزشهای اجتماعی صورت
میپذيرد .بنابراين نظام فرهنگی از جمله نظام ارزشها بر نظامهای شخصيتی و اجتماعی اثرعميق
میگذارد و نظامهای شخصيتی و اجتماعی نيز برنظام كنشهای افراد جامعه موثر واقع میگردد
(رابرتسون .)36 ، 1372 ،1از نظر پارسونز هر سازمان اجتاعی بايد چهار عملكرد زير را دارا باشد:
 1ـ حفظ و نگهداری الگوهای فرهنگی بنيانی (آموزش وپرورش و جامعه پذيری با ميانجيگری
خانواده در بسياری از جوامع بزرگتر ،همين نقش را ايفا میكند)2 .ـ وحدت وانسجام بخشيدن به اعضای
خود در كار دسته جمعی هماهنگ ( معموالً دين و نظام قانونی اين وظيفه را به عهده دارد) 3 .ـ وصول
به اهداف جامعه (كه از راه سياست انجام میگيرد)4 .ـ سازگاری يا انطباق با جامعه (كه از طريق اقتصاد
انجام میپذيرد) .نياز به انجام اين وظايف يكی از محدوديتهای هر سازمان اجتماعی و درنتيجه يكی از
نخستين عوامل تعيين كننده آن است (توسلی .)247 ، 1369 ،در تئوری پارستر فرهنگ به صور مختلفی
با سياسيت پيوند دارد كه به صورتهای زير با نظام سياسی مرتبط میشود 1 :ـ انتقال ارزشها 2ـ شكل
دادن به نهادها 3ـ مشروعيت و توجيه ارزشها  4ـ تعيين هدفهای جمع و  5ـ جامعه پذيری سياسی
در نظريه پارستر فرهنگ هم خود يک نظام است و هم جزئی از نظام اجتماعی  ،فرهنگ هم حاوی
ارزشهاست و هم حامل ارزشها ازنسلی به نسل ديگر .ارزشها نيز به سهم خود هم نهادهای سياسی را
می سازند ،هم منشاء كنش افراد هستند و هم سازنده هدف جمع .ارزشها كنش افراد از جمله كنش سياسی
آنها را میسازند (يو 29 ، 1381 ،2ـ .)28
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Robertson
2 Yu
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میتوان گفت آنچه در نظام كنشی ،فرهنگ تلقی میشود؛ خود به شبكه داخلی جامعه پذيری تبديل شده
و به تشريح فرايندهای كاركردی میپردازد كه از طريق آنها نشر يافته و به بركت وساطت نهادهای اجتماعی
نظير خانواده و مدرسه  ،درونی و باز توليد شده و به كار انگيزشی فاعل میآيد (بديع  ،ب)49 ، 1376 ،
بدين ترتيب مجموعه فرايندهايی كه به مدد آنها اجتماعی شدن افراد تحقق میيابددر حكم كاركرد
حفظ الگو در جامعه میباشد از طريق جامعه پذيری است كه فرهنگ به عامالن انتقال میيابد .و توسط
آنها درونی شده عامل مهمی در انگيزش رفتار اجتماعی آنان به حساب میآيد  .اين كاركرد عمدتاً در
خانواده و در نظام آموزشی متمركز میباشد .هرچند رسانههای گروهی  ،سنديكاها ،احزاب سياسی
نيزكاركرد و نقش آموزشی دارند ( توسلی )250 ، 1369 ،
در واقع انتظارات اجتماعی به طرق مختلف در زمينههای اجتماعی متفاوت در دوش انسانها گذاشته
میشود.اين تجربه از طريق فرايند جامعه پذيری صورت میگيرد ( .چلبی )228 ، 1375 ،
از طرفی كنش متقابل بين خود و ديگری ابتدايیترين شكل نظام اجتماعی است و منظور پارسونز از
نظام اجتماعی شبكه كنش ميان افراد است كه از طريق آن دو نفر يا بيشتر ارتباط میيابند ،يكديگر را
تحت تائير قرارداده و درحد امكان جمعی عمل میكنند ( توسلی.)248 ، 1369 ،
پس با توجه به تثبيت وضع چنين نظام مكمل انتظارات است كه خود و ديگری بايد درمقابل كنش
يكديگر به نحو شايسته واكنش نشان دهد نه اينكه فقط با هم رابطه برقرار كند .و در واقع میتوان گفت
كه گرايش به تناسب واكنش هماهنگ گرايش به همنوايی يا الگوهای هنجاری نيز شكل میگيرد( .كوزر،1
.)97 ، 1378
نظريه گابريل آلموند و سيدنی وربا :هرچند نظريات آلموند و وربا در ارتباط با فرهنگ سياسی مطرح
شده است ولی مرور آن میتواند مفيد باشد آن دو بر عوامل فرهنگی تاكيد میكنند و شرط اصلی كارآيی
يک حكومت دموكراتيک را وجود فرهنگ و زندگی مدنی میدانند (پاتنام.)14 ، 1380 ،2
آلموند و وربا معتفدند در طول تاريخ در نظام كشورهای جهان سوم نوعی فرهنگ پديد آمده كه
مانع از پيشرفت توسعه سياسی میشود .بنظر اينان میتوان با بهرهگيری از مكانيسمهايی چون باال بردن
سطح سواد و توزيع مجدد ثروت به تدريج آثار سوء را از ميان برد تا افراد برای پذيرش مسئوليتها و ايفای
نقش سياسی جديد نيز وارد كردن در فرايند تصميم گيری آماده ساخت (قوام .)18 ،1379 ،
در اين راستا فرهنگ سياسی از يک سلسله (ايستار) ،اعتقادات و عناصری تشكيل شده است كه به
نظام سياسی معنی بخشيده ،رفتارهای سياسی خاصی را سبب میشود ( چيلكوت.)345 ، 1377 ، 3
در واقع آلموند و همكارش وربا در پی پاسخ به اين سوال بودند كه بنيادهای فرهنگی دموكراسی
چيست؟ آنها سعی كردند با اشاره به سه سنتی كه در جامعه شناختی سياسی غرب شكل گرفته است
يعنی برداشت فلسفی ،جامعه شناسی و روانشناختی به اين سوال پاسخ دهند.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Koser
2 Putnam
3 Chilcout
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برداشت فلسفی مبتنی است برا خالق سياسی و اينكه شهروندان بايد چگونه رفتاری از خود بروز
دهند تا دموكراسی شكل گيرد و برداشت جامعه شناسی يعنی مرتبط ساختن دموكراسی به عوامل عمومی
ديگر مثل توسعه سياسی و برداشت روانشناختی يعنی تاكيد برحاالت فردی و نوعی گونهشناسی روانی از
شهروندان به دست دهند (سيف زاده.)75 ،1379 ،
دركتاب فرهنگ مدنی ،1آلموند و وربا با سه نوع فرهنگ سياسی را مطرح كردهاند .فرهنگ سياسی
كوته بينانه با آگاهی اندک از حكومت انتظارات اندک از حكومت و ميزان مشاركت سياسی اندک مشخص
میگردد :فرهنگ سياسی ذهنی با ميزان آگاهی و انتظار باالتر اما ميزان مشاركت اندک و فرهنگ
مشاركتی با ميزان آگاهی  ،انتظارات و مشاركت زياد مشخص میگردد (راش)105 ،1377 ،2
به نظر آلموند مشاركت شهروندان مبين نحوه بهره برداری شهروندان واحد ايستارهای مشاركتی
مختلف از فرصتهايی است كه نهادها و موضوعات در اختيار آنها قرار میدهد .شهروندانی كه اطالعات
خوبی دارند .به تواناييهای خود بر اعمال نفوذ بر ديگران اعتماد دارند.يا مراتب امور سياسی هستند .يا خود
را موظف به مشاركت میدانند .از فرصتهايی كه برای مشاركت جستن وجود دارد،استفاده میكنند (آلموند،3
.)99 ، 1377
آلموند اجتماعی شدن سياسی را يكی از سه كاركرد در روند نظام سياسی در جهت ثبات و تعادل
سيستم درنظر میگيرد .و فرهنگ سياسی را نتيجه اجتماعی شدن سياسی میداند و تجربه به دست آمده
در طول اين فرايند است كه مهارتهای الزم را برای تعامل سياسی در افراد بوجود میآورد و افراد را به
مشاركت فعال در نظام سياسی تشويق مینمايد( .راش .)60 ،1377 ،
درنظر كاركردگرايی آلموند و وربا از نظر ساختاری بر تنوع ساختار ی ،فرهنگ دنيوی و سطح باالی
استقالل نظامهای فرعی تاكيد شده است .همچنين از لحاظ رفتاری معتقد به مصلحت گرايی ،ارجح
بودن فعاليتهای دسته جمعی بر فردگرايی ميزان همبستگی و ميثاق با نظام سياسی میباشند (مهديخانی
.)185 ، 1380
آنها پيشنهاد میكنند بااندازهگيری و تعيين ميزان تغيير در ساختار اجتماعی ،درالگوهای جامعهپذيری،
درتجديد نظر نسبت به نقشهای سياسی ،درنرخ تقاضاها ،درايجادگروههای نفوذ ،احزاب سياسی و وسايل
ارتباط جمعی در تقسيم كار و كاركرد درون ديوانساالری ،اين تغييرات را بعنوان شاخصهای توسعه سياسی
ودرنهايت بتوان بين تقاضاها و تصميمات سيستم تعادل برقرار كرد (امين زاده .)104 ، 1376 ،درنهايت از
نظر آلموند دولتهای جديد مواجه با ضرورت ايجاد چهار تحول اساسی يا انقالب هستند.
انقالب ملی ( ايجاد هويت ملی و فرهنگی واحد)
انقالب اقتدار سياسی ( ايجاد ساخت قدرت دولتی مشروع)
انقالب رفاهی ( توزيع منابع به نحوی عادالنهتر)
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 The Civic Culture
2 Rush
3 Almond
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انقالب مشاركت (ورود گروههای مختلف در درون زندگی سياسی ) (بشيريه.)38 ، 1380 ،
نظريه ليپست :1سيسور ماتين ليپست از جامعهشناسان سياسی مهم آمريكاست .وی ابتدا متاثر از محيط
علمی و اطرافيانش دارای انديشه چپ سوسياليستی بود.اما با گذشت زمان انديشههای او بيشتر به راست
متمايل گشت و اين زمانی بود كه وی ازمشاهده حكومتهای دولت مدار و ضددموكراتيک در بلوک شرق
وشوروی سرخورده شد .از آن پس بيشتر مطالعات او مربوط به اين شد كه چه عواملی باعث پيشبرد
دموكراسی است و چه عواملی برخالف آن عمل میكند .چون او درعمل ديد كه رويای سوسياليسم جوانی او
قابل تحقق نيست پس به دنبال عواملی گشت كه دموكراسی موجود را بهتر حفظ كند .او بيشتر انديشههايش
را درارتباط با دموكراسی و زمينههای آن را دركتاب " انسان سياسی " آورده است .در حالی كه وبر بيش از
هرچير به ويژگیهای منحصر به فرد آلمان و پارسونز به ويژگيهای خاص آمريكا توجه داشت .ليپست آشكارا
و پيوسته ،به مقايسه ملتها توجه نشان میداد .ليپست كوشيد سرنخهايی بيابد كه به تعيين احتمال ظهور
نيروهای دموكراتيک در بلوک شرق و رويارويی آنها با كمونيسم كمک كند .و درعين حال ،میخواست بداند
انگيزه دموكراتيک تاچه حد ممكن است الهام بخش ملتهای جديد پس از دوره استعمار گردد .بطور خالصه ،او
عالقمند به شناسايی عواملی بود كه به پيش رفت دموكراسی يا كند كردن حركت آن كمک میكردند
(كيوستو .)103 ، 1378 ، 2دموكراسی دراثر ليپست به گونهای نظام سياسی اطالق میشود كه بطور منظم
فرصتهای قانونی را برای تغيير مقامات حاكم ارائه نموده و به مردم اجازه میدهد از طرق انتخاب صاحبان
مناسب سياسی ،در تصميمگيريهای عمده اعمال نفوذ نمايند( .سو.)67 ٬1378 ٬
ليپست ميزان توسعه اقتصادی هرملت را مهمترين واساسی ترين پيش شرط برقراری دموكراسی
میداند به نظر او،كشورهای دموكراتيک تر نسبت به كشورهايی كه سطح دموكراسی در آنها پايينتر
است ،از متوسط ثروت باالتر ،درجه صنعتی شدن و شهرنشينی بيشتر و سطح تحصيالت باالتر برخوردارند،
وی با اشاره به " لرنر " اين نظر وی را میپذيرد كه اين درجه همبستگی باال (بين متغيرهای ياد شده و
متغيرهای دموكراسی) ممكن است محصول مراحل مختلف نوسازی باشد كه از شهرنشينی آغا شده و به
دنبال آن گسترش سواد و وسايل ارتباط جمعی پيش میآيد ونهايتاً به پيدايش نهاد دموكراتيک مشاركت
میانجامد (همان .) 68:ليپست توسعه اقتصادی را كه منجر به پديد آمدن طبقه متوسط فراگير با ثبات و
راضی میشد شرط الزم اما ناكافی برای دموكراسی میدانست .عوامل ديگری نيز اهميت اساسی دارند .از
جمله نقش مهمی كه برای ارزشهای فرهنگی درنظر گرفته میشود .دموكراسی برفرهنگی تكيه دارد كه
آرمانهای برابری خواهانه ،مدارا ،به رسميت شناختن مخالف ،نارضايتی سياسی ،اعتقاد به آزادی بيان و
اجتماعات و احترام به حكومت قانون و حقوق اساسی بشر را رواج میدهد .دموكراسی نيازمند رهبری
توانمند سياسی  ،احزاب سياسی نيرومند و پرشور ،شهروندان آگاه و نهادهای سياسی موثر و كارآمد است.
بطور خالصه ،بادرنظرگرفتن اين شرايط متعدد چنين مینمايدكه دموكراسی آسان بدست نمیآيد و
شهروندان بايد برای حفظ شرايطی كه بقای آن را تامين میكند بكوشند (كيوستو.)105:1378:
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Lipset
2 Kivisto
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او در بحثی كه راجع به دموكراسی ارائه میدهد بين ساختار طبقاتی و دموكراسی رابطه برقرار میكند.
به نظر او،در نظام دموكراتيک ،ساختار طبقاتی را میتوان بجای نمودار سه گوش يا قاعده بزرگ به مانند
الماس تصوير كرد (ليپست .)51 :1963 ،1او ساختار طبقاتی ضد دموكراتيک را شامل نخبگان كم ،طبقه
متوسط و اكثريت توده میداند و ساختار طبقاتی دموكراتيک را شامل ثروتمندان و تهيدستان كم وطبقه
متوسط در سطح اكثريت میداند (كيوستو.)105 :1378 ،
نظريه چارلز هورتن كولی :از نظر كولی ذهن پديدهای اجتماعی است كه در پويش اجتماعی تكوين
میيابد .طی اين پويش ذهنی همواره با رشدتجربيات افراد غنیتر گشته ،توسعه میيابد .خود ازنظر كولی
مركز و كانون ذهنی است كه دارای دو وضعيت است 1 :ـ وضع ذهنی خود كه من فاعلی تشكيل دهنده
آن است2 .ـ وضع عينی خود يا من برتر يا من مفعولی كه جنبه اجتماعی خود است .خود ذهنی،
عكسالعمل آگاهانه تحريک است و آگاهی هر شخص را متجانس میكند ،خود ذهنی بخشی از خود است
كه در تالش يافتن عكس العمل خود آينهای خويش در پاسخهای ديگر مردم است .درحالی كه خود عينی
كامالً جنبه اجتماعی دارد و وابسته به اجبار اجتماعی و قوانين اخالقی و انتظارات ديگران است .به اعتقاد
كولی خود اغلب يک خود اجتماعی است .يک خود آينهای كه متكی بر سه عنصر اصلی است 1 :ـ تصور
حضور ما برای ساير اشخاص 2ـ تصور قضاوت آنها از حضور ما و  3ـ برخی اقسام خود ـ احساسی نظير
غرور ،فخر يا خرسندی .درواقع به نظركولی هر انسانی در ذهن ديگری حضور دارد و همين درک حضور
سبب می شود كه كه هر فرد اجتماعی خويشتن را ادراک يا احساس كند و رفتار خود را براساس همين
حضور در ذهن ديگران تعيين كندو جهت دهد و يا انعكاس يا آينهای است كه ديگران در آن منعكساند
(توسلی .)297-298 ، 1369،مفهوم ديگری كه كولی مطرح میكند گروه تحسين است ،مطابق نظر او
گروه نخستين گروهی رودر رو است كه در پيوند دادن كنشگر به جامعه گستردهتر نقشی اساسی دارد.
گروههای نخستين جوانان كه بيشتر گروه خانوادگی و گروه همساالن هستند ،نقشی حياتی دارند .اساساً
در چهارچوب گروه نخستين است كه خود آينهای پديدار میشود و فردخود محور ياد میگيرد كه ديگران
را بحساب آورد و از اين طريق به يک عضو سهيم در جامعه تبديل میشود (رتيزر.)71 ،1374 ،2
از نظر كولی دموكراسی فقط درگروههای نخستين وجود دارد ،گروه نخستين پايه و اساس كليه اصول
اخالقی در مناسبات بشر است و دموكراسی از گروههای نخستين به سراسر جهان واقعی سرايت میكند.
مدل رابرت دال :كل تبينی كه دال از مشاركت سياسی عمل میآورد قابل تلخيص درموارد زير است:
اگر مردم در ارزشيابی خود متوجه شوند كه پاداشی كه از درگيريهای سياسی بدست میآيد از پاداش
ديگر فعاليتها ناچيزتر است حتماً كمتر در سياست درگير میشوند.
هرگاه شخصی بين شقوق پيش روی خود تفاوت بارزی احساس نكند و به آنها اهميت ندهد كمتر به
سياست خواهد پرداخت .برای مثال كسانی كه میگويند مهم نيست كدام حزب در انتخابات برنده شود.
ممكن است كمتر ازكسانی كه با انتخابات و نتيجهآن و برنده شدن حزب بخصوص اهميت میدهند
مشاركت میكنند.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Lipset
2 Ritzier
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هرگاه انسان فكر كند كه هرگونه اقدام وی درعلم سياست بیاهميت بوده و نمیتواندمنشاء تغييرات
باشد هرگز وارد آن نمیشود.
هرگاه مردم معتقد باشند كه بدون مداخله آنها نتايج اقدامات سياسی رضايت آنها را تامين میكند
مشاركت آنها در سياست كم میشود.
هرگاه شخصی فكر كندكه دانش سياسی او محدودتر از آن است كه بتواند با وارد شدن در سياست در
كارآمدی سياسی كافی برسد ترجيح خواهد داد كمتر در آن مشاركت كند.
هرچه مشكالت وارد شدن درسياست بيشتر باشد احتمال مشاركت كمتر میشود (تاج زاده، 1374 ،
 20ـ)18
نظريه ديويد سيلز :در زمينه ارتباط مشاركت و دموكراسی به اين مطلب اشاره میكند كه مشاركت
كليه افراد جامعه در اداره امور سياسی يكی از آرمانهای اصلی ديدگاههای كالسيک دموكراسی است
(سيلز )253-263 :1988 ،1به اعتقاد فالسفه سياسی درگيرساختن تعداد زيادی از مردم در حكومت ثبات و
نظم را افزايش میدهد.مشاركت سياسی بعنوان يكی از مفاهم اساسی دموكراسی در اكثر تعاريف داده شده
از يكی از شاخصهای الزم دموكراسی بوده و يكی از اهداف جوامعی كه برای نهادينه كردن نظام
دموكراسی تالش كردهاند .رسيدن به سطحی از مشاركت سياسی بوده است.

مدل نظري تحقیق

عوامل اقتصادی

عوامل مجعیتی
مشارکت سیاسی
وضعیت تاهل
حتصیالت

وضعیت اقتصادی
عامل اجتماعی

گرایش به رسانه

شغل والدین

فرضیههاي تحقیق
به نظر میرسدكه بين وضعيت تاهل و مشاركت سياسی رابطه معنیداری وجود دارد.
به نظر میرسدكه بين تحصيالت فرد و مشاركت سياسیاورابطه معنیداری وجود دارد.
به نظر میرسدكه بين نوع شغل والدين و مشاركت سياسی فرد رابطه معنیداری وجود دارد.
بهنظر میرسدكه بينوضعيت اقتصادی خانواده و مشاركتسياسی فردرابطه معنیداری وجوددارد.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Sills
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به نظر میرسدكه بين ميزان گرايش به رسانهها و مشاركت سياسی فرد رابطه معنیداری وجود دارد.

روش تحقیق
اين تحقيق از روش پيمايش بهره میگيرد .پيماپيش عبارت از جمع آوری اطالعات است كه با طرح و
نقشه و بعنوان راههای علمی توصيف يا پيش بينی ،ويا به منظور تجزيه و تحليل روابط بين برخی متغير
ها ،مانند سرطان و سيگار ،صورت میپذيرد .پيمايش معموالً درمقيای وسيع انجام میشود و نقطه مقابل
تجربيات آزمايشگاهی است كه هدف آن تمركز بيشتر در مقياس كوچكتر است،اطالعات مورد نياز
پيمايش از طريق پرسشنامه ،مصاحبه وروشهای مناسب ديگر فراهم میآيد .برای تجربياتی كه در حجم
كوچک صورت میگيرد ،مانند كالس درس نيز میتوان از موارد فوق استفاده كرد (اوپنهايم.)9 ،1375 ،1
جامعه آماری مورد مطالعه اين تحقيق ،كليه جوانان دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات
تهران كه در دانشكده علوم پايه ،دانشكده فنی و مهندسی و دانشكده علوم انسانی مشغول تحصيل
میباشند كه تعداد آنها برابر با  9729نفر است و صفات مشترک ميان آنها دانشجو بودن و همچنين
تحصيل در واحد علوم و تحقيقات تهران در سال  1396است ،انتخاب شده است .بنابراين داريم:

1/ 962  0/ 5  0/ 5
384 / 16
0/052
n

 369 / 60495  370
1  1/ 962  0/ 5  0/ 5   1/ 03938

1
 1
2
 
9729 


0
/
05



در اين تحقيق بهترين شيوه برای نمونه گيری ،نمونه گيری طبقه ای 2متناسب با حجم است .بدين
دليل كه دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات تهران شامل دانشكدههای مختلفی است كه
دانشجويان در آن به تحصيل میپردازند ،بنابراين نمونه آماری تحقيق از دانشجويان مشغول به تحصيل در
دانشكده علوم پايه ،دانشكده فنی و مهندسی و دانشكده علوم انسانی مشغول كه تعداد آنها برابر با 9729
نفر است ،تشكيل شده اند .در اين روش به تناسب توزيع فراوانی هر طبقه ،طبقات تعيين میشود و سپس
در مرحله بعد ،از هر طبقه به صورت نمونه گيری تصادفی ساده افراد نمونه انتخاب میشوند .با توجه به
اين كه ÷متناسب با حجم هر طبقه میپردازيم.

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Oppenheim
2 Stratified Sampling
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حجم نمونه با انتساب متناسب
3012
 370  114
9729

n 

3617
 370  138
9729

n 

3100
 370  118
9729

n 

N1

n

 Ni

1

تعداد دانشجویان

دانشکده

3012

علوم پايه

n1 

i 1

N2

n

 Ni

n2 

3617

فنی و مهندسی

i 1

N3

n

 Ni

n3 

3100

علوم انسانی

i 1

بنابراين حجم نمونه انتخاب شده برای سه دانشكده مورد بررسی مطابق جدول زير میباشد:
رشته
دانشكده علوم پايه
دانشكده فنی و مهندسی
دانشكده علوم انسانی

تعداد دانشجویان
3012
3617
3100

سهمیه متناسب با حجم
114
138
118

بنابراين با استفاده از جدول توزيع فراوانی دادهها و مشخص شدن تعداد افراد هر طبقه ،پاسخ گويان به
پرسشنامه در نظر گرفته شده به صورت تصادفی انتخاب میشوند.

تعریف متغیرها
متغير وابسته :در اين تحقيق مشاركت سياسی بعنوان متغير وابسته درنظر گرفته شده است .مشاركت
سياسی دارای تعاريف مختلفی میباشد .برخی از محققين آن را بصورت خاص وخرد و برخی ديگر آن را
به صورت عام و كلی تعريف كردهاند .همانطور كه مشاركت سياسی دارای تعاريف متعددی است .برای
سنجش آن نيز شاخصهای متعددی عنوان شده است .كه سنجش همه آنها مشكل است .به همين خاطر
با توجه شاخصهايی كه ميلبراث و دال از مشاركت سياسی عنوان كردند ودر قبل نيز ذكرشده است.
محقق شاخص را از ميان آنها انتخاب كرد .اساس اين شاخصها ،سوال از اهل فن و عموميت آنها
درجامعه دانشجويی بوده است .درنهايت چند شاخص برای سنجش مشاركت سياسی مورد بررسی قرار
گرفت.
شركت درراهپيمايی
شركت در جلسات و سخنرانيهای سياسی
شركت در انتخابات
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Proportional Allocation
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فعاليت در ستادهای انتخاباتی
شركت و فعاليت درتشكلهای سياسی دانشجويی
كوشش برای اقناع ديگران در ارتباط با مسالهای سياسی كه خود به آنها اعتقاد داريد
خواندن بخشهای سياسی مجالت و روزنامهها
ديدن و شنيدن برنامههای سياسی

متغیرهاي مستقل
وضعيت تاهل :منظور مجرد بودن يا متاهل بودن پاسخگوست كه متغيری اسمی است.
وضعيت تحصيلی :دراين تحقيق وضعيت تحصيلی بعنوان متغير مستقل در دو سطح مورد استفاده قرار
گرفت يكی در سطح رتبهای وديگری در سطح فاصلهای .تحصيالت در سطح رتبهای برای توصيف متغير
مورد استفاده قرار گرفت .دراين سطح تحصيالت پاسخگو در دو سطح فوق ليسانس و دكترا مدنظر بوده
است .تحصيالت والدين پاسخگو در هفت سطح بیسواد ،ابتدايی  ،راهنمايی ،متوسطه وديپلم ،فوق ديپلم،
ليسانس  ،فوق ليسانس و دكترا مدنظر بوده است .همچنين دراين تحقيق برای تبيين رابطه بين تحصيالت
و مشاركت سياسی ،از تحصيالت در سطح فاصلهای استفاده شده است ،دراينجا تعداد كالسهايی كه
پاسخگو و والدين او در زمان پاسخ دادن داشته و يا دارند مدنظر بوده است .و در پرسشنامه هم سال چندم
برای پاسخگوو تعداد كالس برای والدين پرسيده شده است .بنابر اين آنگونه كه پيداست دراين تحقيق
رابطه تحصيالت فرد ،پدر و مادر فرد با مشاركت سياسی او مورد بررسی قرار گرفت.
وضيت اقتصادی خانواده :منظور موقعيت اقتصادی خانواده فرد در جامعه میباشد .دراين تحقيق موقعيت
اقتصادی برای توصيف متغير در سه سطح پايين  ،متوسط و باال در سطح تربيتی مورداستفاده قرار گرفت .و
برای تبيين رابطه اين متغير با مشاركت سياسی در سطح فاصلهای مورد استفاده قرار گرفته است.
نوع مسكن :كه در چهار سطح ملكی ـ رهنی ـ استيجاری ـ سازمانی درنظر بوده است.
ميزان درآمدماهيانه خانواده :منظور ميزان مبلغ دريافتی والدين خانواده در قبال ارائه خدمات است كه
عين درآمد توسط پاسخگويان ذكر شد.
نوع خودرو :در اين متغير نوع خودروی خانواده در صورت دارا بودن مدنظر بوده است.
امكانات خانواده :منظوردارا بودن وسايل اوليه زندگی و لوكس زندگی بوده است .بطور مثال ،موبايل،
اينترنت پرسرعت  ،رايانه ،ماهواره .... ،
وضعيت شغلی :دراين تحقيق وضعيت شغلی هم برای پاسخگو وهم برای والدين او مدنظر بوده است.
منظور از وضعيت شغلی پاسخگو وضعيت فعاليت دانشجو به غير از تحصيل است كه در قبال انجام آن
درآمد كسب میكند كه دراين تحقيق به دو دسته شاغل و غيرشاغل تقسيم میشود ،شاغل كسی است كه
به غير از امر تحصيل مشغول به انجام فعاليتی ديگری است كه از قبال آن كسب درآمد میكند و بيكار
كسی است كه به هيچ فعاليتی غير از تحصيل مشغول نيست .و منظور از وضعيت شغلی والدين دولتی و
غيردولتی بودن فعاليت شغلیآنهاست .به اين معنی كه در صورت شاغل بودن والدين ،فعاليت شغلی
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آنه امربوط به امور دولتی است يا غيردولتی با توجه به مطالب ذكر شده اين متغير در سطح اسمی مورد
بررسی قرار گرفت.
استفاده از وسايل ارتباط جمعی (گرايش به رسانهها) :دراين تحقيق منظور مقدار زمانی است كه
پاسخگويان در يكسال گذشته به استفاده از مطبوعات  ،تلويزيون (سريالها و برنامههای تفريحی) ،تلويزيون
(برنامههای سياسی و خبری) ،راديوهای خارجی ،ماهواره كتب و مجالت سياسی اختصاص دادهاند .تاكيد
اصلی دراين متغير سنجش ميزان سمتگيری افراد به انواع رسانهها و وسايل ارتباط جمعی است .هرچند
در متغير قبلی استفاده از اين وسايل مدنظر بوده است.

روایی (اعتبار) و پایایی
جهت مشخص كردن روايی اين پرسشنامه از اعتبار محتوا ( )content validityاستفاده شده است ،به اين
صورت كه پس از تهيه پرسشنامه و قبل از اينكه بصورت نهايی اجرا شود پرسشنامه را به تعدادی از اساتيد
و دانشجويان دانشكدههای مورد نظر در دانشگاه علوم و تحقيقات تهران به عنوان داور داده شده است و
پرسشنامه و سواالت آن به جهات مختلفی چون قابل سنجش بودن ،مفهوم بودن ،ساختمند بودن ،و
جهات ديگر مورد بررسی وداوری قرار گرفت و در نهايت برخی سوالها از پرسشنامه حذف و برخی
سواالت ديگر به پرسشنامه اضافه شد .در اين تحقيق برای تعيين پايايی از آزمون كرونباخ با استفاده از
ضريب آلفا استفاده شده است.
آلفاي کرونباخ
0/76

تعداد گویهها (سواالت)
68

یافتههاي تحقیق
به نظرمیرسدكه بين وضعيت تاهل و مشاركت سياسی رابطه معنیداری وجود دارد.
جدول زير ميانگين مشاركت سياسی دانشجويان را برحسب وضعيت تأهل مقايسه میكند .آن گونه كه
در جدول آمده است ميانگين مشاركت سياسی متأهلين بيشتر از ميانگين مشاركت سياسی مجردين
میباشد .مقدار  Fبدست آمده  3/52است  R2 .برابر با  0/14میباشد .يعنی اين متغير بدون كنترل
متغيرهای ديگر به تنهايی 14درصد از متغير وابسته را تبيين كرده است و جدول دارای سطح معنی داری
بيش از  99درصد میباشد.
وضعیت تاهل
مجرد
متأهل

فراوانی
266
104

میانگین
74/46
98/32

R

R2

مقدار F

sig

0/378

0/14

3/52

0/001

به نظرمیرسدكه بين تحصيالت فرد و مشاركت سياسیاورابطه معنیداری وجود دارد.
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جدول زير نشان دهندۀ بررسی رابطه بين تحصيالت فرد و مشاركت سياسی او میباشد .فرض ضمنی
ما بر اين است كه هر چه تحصيالت فرد بيشتر شود ،مشاركت سياسی او نيز بيشتر میشود .برای بررسی
اين فرضيه از تحليل رگرسيونی ساده استفاده شده است .همانگونه كه از جدول استنباط میشود با توجه به
 R2بدست آمده و مقدار  Tو سطح معنی داری بين تحصيالت فرد و مشاركت سياسی او رابطه معنی دار
وجود دارد.
نام متغیر
تحصيالت

R

R2

0/39

0/15

خطاي استاندارد
0/781

ضریبB

Beta

مقدار T

0/498

0/34

0/46

سطح معنی داري
0/003

به نظرمیرسدكه بين نوع شغل والدين و مشاركت سياسی فرد رابطه معنیداری وجود دارد.
جدول زير نشاندهنده مقايسه ميانگينهای مشاركت سياسی برحسب نوع شغل والدين میباشد.
همانگونه كه در جدول آمد بين اين متغير و مشاركت سياسی پاسخگو رابطه معنی دار وجود دارد .اين
جدول نشان میدهد كه مشاركت سياسی افرادی كه والدينشان در بخش دولتی مشغول به كار بوده اند
 71/04بوده و ميانگين مشاركت سياسی افرادی كه والدينشان در بخش غيردولتی مشغول به كار بوده از
 98/56بوده است .مقدار  Fبدست آمده 3/01است و  R2بدست آمده نشان میدهد كه اين متغير به تنهايی
و بدون كنترل متغيرهای ديگر  74صدم درصد از متغير وابسته را تبيين كرده است .جدول با سطح
معنیداری بدست آمد معنی دار میباشد.
نوع شغل
دولتی
غير دولتی

فراوانی
130
39

میانگین
71/04
98/56

R

R2

مقدار F

sig

0/27

0/07

3/01

0/000

به نظرمیرسدكه بين وضعيت اقتصادی خانواده و مشاركتسياسیفردرابطهمعنیداری وجود دارد.
جدول زير بيانگر همبستگی بين وضعيت اقتصادی خانواده و مشاركت سياسی فرد میباشد .فرض
ضمنی ما براين بوده است كه هرچه وضعيت اقتصادی خانواده باالتر رود  ،مشاركت سياسی فرد نيز باالتر
میرود .برای تست اين فرضيه از تحليل رگرسيونی ساده استفاده شده است  .ضريب تعيين ( )R2بدست
آمده بيانگر اين است كه  0/24از تغييرات متغير وابسته ناشی از وضعيت اقتصادی خانواده فرد میباشد.
ضريب  Betaبيانگر اين است كه رابطه بين وضعيت اقتصادی خانواده فرد و مشاركت سياسی او منفی بوده
است .به اين معنی كه هر چه وضعيت اقتصادی فرد باالتر میرود مشاركت سياسی او كمتر میشود.
ضريب  Bبيانگر آن است كه به مقدار يک واحد افزايش در وضعيت اقتصادی خانواده فرد به ميزان 1/053
از مشاركت سياسی او كم میشود .همچنين با توجه به  Tبدست آمده و سطح معنی داری فرضيه ما در
سطح  99درصد معنی داری تأييد میشود.
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نام متغير
وضعيت اقتصادی خانواده

R

R2

0/49

0/24

خطای استاندارد
0/413

ضريبB

Beta

مقدار T

-1/053

-1/110

-2/37

سطح معنی داری
0/004

به نظرمیرسدكه بين ميزان گرايش به سمت رسانهها و مشاركت سياسی فرد رابطه معنیداری وجود دارد.
جدول زير بيانگر رابطه بين ميزان استفاده از وسايل ارتباط جمعی و مشاركت سياسی است .فرض
ضمنی ما در اين تحقيق بر اين بوده است كه هرچه ميزان استفاده از وسايل ارتباط جمعی بيشتر شود
مشاركت سياسی فرد نيز بيشتر میشود ضريب تعيين ( )R2بدست آمده نشان میدهد كه  0/07از تغييرات
متغير وابسته ناشی از استفاده از وسايل ارتباط جمعی است .ضريب  Bبدست آمده نيز بيانگر آن است كه
به ميزان هر واحد تغيير در متغير مستقل  2/63بر ميزان متغير وابسته (مشاركت سياسی) افزايش میيابد.
ضريب  Betaبدست آمده نشان میدهد كه جهت رابطه بين استفاده از وسايل ارتباط جمعی و مشاركت
سياسی مثبت می باشد .يعنی هر چه ميزان استفاده از وسايل ارتباط جمعی بيشتر شود مشاركت سياسی نيز
بيشتر میشود .همچنين با توجه به مقدار  Tجدول و سطح معنی داری بدست آمده رابطه بين استفاده از
وسايل ارتباط جمعی و مشاركت سياسی در سطح بيش از  99درصد معنی دار بوده و فرضيه تأييد میشود.
نام متغير
استفاده از رسانه ها

R

R2

0/27

0/07

خطای استاندارد
0/287

ضريبB

Beta

مقدار T

2/63

0/32

6/49

سطح معنی داری
0/000

جدول زير شاخصهای آماری متغيرهای وارد شده به معادله را نشان میدهد.
رديف
1
2
3
4
5

نام متغير
استفاده از وسايل ارتباط جمعی
وضعيت اقتصادی
وضعيت تأهل
تحصيالت فرد
شغل پدر و مادر (دولتی يا غيردولتی)

سطح معنی داری
0/000
0/000
0/001
0/003
0/000

بحث و نتیجه گیري
جدول ميانگين مشاركت سياسی دانشجويان برحسب وضعيت تأهل نشنان میدهد كه ميانگين مشاركت
سياسی متأهلين بيشتر از ميانگين مشاركت سياسی مجردين میباشد .مقدار  Fبدست آمده  3/52است .
 R2برابر با  0/14میباشد .يعنی اين متغير بدون كنترل متغيرهای ديگر به تنهايی 14درصد از متغير
وابسته را تبيين كرده است و جدول دارای سطح معنی داری بيش از  99درصد میباشد .فرض ضمنی ما
بر اين است كه هر چه تحصيالت فرد بيشتر شود ،مشاركت سياسی او نيز بيشتر میشود .برای بررسی اين
فرضيه از تحليل رگرسيونی ساده استفاده شده است .بررسی رابطه بين تحصيالت فرد و مشاركت سياسی
او نشنان میدهد با توجه به  R2بدست آمده و مقدار  Tو سطح معنی داری بين تحصيالت فرد و
مشاركت سياسی او رابطه معنی دار وجود دارد .جدول مقايسه ميانگينهای مشاركت سياسی برحسب نوع
شغل والدين نشان كی دهد بين اين متغير و مشاركت سياسی پاسخگو رابطه معنی دار وجود دارد .اين
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جدول نشان میدهد كه مشاركت سياسی افرادی كه والدينشان در بخش دولتی مشغول به كار بوده اند
 71/04بوده و ميانگين مشاركت سياسی افرادی كه والدينشان در بخش غيردولتی مشغول به كار بوده از
 98/56بوده است .مقدار  Fبدست آمده 3/01است و  R2بدست آمده نشان میدهد كه اين متغير به تنهايی
و بدون كنترل متغيرهای ديگر  74صدم درصد از متغير وابسته را تبيين كرده است .جدول با سطح
معنیداری بدست آمد معنی دار میباشد .فرض ضمنی ما براين بوده است كه هرچه وضعيت اقتصادی
خانواده باالتر رود  ،مشاركت سياسی فرد نيز باالتر میرود .برای تست اين فرضيه از تحليل رگرسيونی
ساده استفاده شده است .جدول همبستگی بين وضعيت اقتصادی خانواده و مشاركت سياسی فرد میباشد.
ضريب تعيين ( )R2بدست آمده بيانگر اين است كه  0/24از تغييرات متغير وابسته ناشی از وضعيت
اقتصادی خانواده فرد میباشد .ضريب  Betaبيانگر اين است كه رابطه بين وضعيت اقتصادی خانواده فرد و
مشاركت سياسی او منفی بوده است .به اين معنی كه هر چه وضعيت اقتصادی فرد باالتر میرود مشاركت
سياسی او كمتر میشود .ضريب  Bبيانگر آن است كه به مقدار يک واحد افزايش در وضعيت اقتصادی
خانواده فرد به ميزان  1/053از مشاركت سياسی او كم میشود .همچنين با توجه به  Tبدست آمده و سطح
معنی داری فرضيه ما در سطح  99درصد معنی داری تأييد میشود .فرض ضمنی ما در اين تحقيق بر اين
بوده است كه هرچه ميزان استفاده از وسايل ارتباط جمعی بيشتر شود مشاركت سياسی فرد نيز بيشتر
میشود .ضريب تعيين ( )R2بدست آمده نشان میدهد كه  0/07از تغييرات متغير وابسته ناشی از استفاده
از وسايل ارتباط جمعی است .ضريب  Bبدست آمده نيز بيانگر آن است كه به ميزان هر واحد تغيير در
متغير مستقل  2/63بر ميزان متغير وابسته (مشاركت سياسی) افزايش میيابد .ضريب  Betaبدست آمده
نشان میدهد كه جهت رابطه بين استفاده از وسايل ارتباط جمعی و مشاركت سياسی مثبت میباشد .يعنی
هر چه ميزان استفاده از وسايل ارتباط جمعی بيشتر شود مشاركت سياسی نيز بيشتر میشود .همچنين با
توجه به مقدار  Tجدول و سطح معنی داری بدست آمده رابطه بين استفاده از وسايل ارتباط جمعی و
مشاركت سياسی در سطح بيش از  99درصد معنی دار بوده و فرضيه تأييد میشود.
نتايج حاصل از رگرسيون چند متغيره نشان میدهد كه استفاده از وسايل ارتباط جمعی ،وضعيت
اقتصادی خانواده ،وضعيت تأهل ،تحصيالت فرد و شغل پدر و مادر (دولتی يا غيردولتی) بر مشاركت
س ياسی تاثيرگذارند و شرايط ورود به معادله رگرسيونی را دارا بوده اند ،اين متغيرها به ترتيب تاثيرگذاری و
اهميت شان در تبيين متغير وابسته عبارتند از :وضعيت اقتصادی خانواده ،استفاده از وسايل ارتباط جمعی و
رسانه ها ،وضعيت تأهل ،تحصيالت فرد و شغل پدر و مادر .در كل اين متغيرها توانسته اند  %54از
مشاركت سياسی پاسخگويان را تبيين كنند.

پیشنهادات
اين پيشنهاد مربوط به مسئولين دانشگاه جهت تسهيل در امور تحقيق میباشد .مسئولين دانشگاه جهت
تسهيل امر تحقيق با حمايتهای مالی مناسب ٬هماهنگیهای مناسب بين دانشگاهی ٬فراهم كردن منابع
مرجع و  ...و مواردی از اين قبيل میتوانند راه را برای انجام تحقيقات بهتر دانشگاهی هموار كنند.
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پيشنهاد میشود كه جهت تقويت مبانی سياست گذاری در راستای توسعه مشاركتهای سياسی ٬در
تصميمگيريها و برنامههای توسعه اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی از وجود وحضور و نظرات كارشناسانه قشر
فرهيخته و دانشجويان تحصيالت تكميلی ٬استفاده بيشتری شود.
پيشنهاد میشود با توجه به اينكه ٬هرچه ميزان رضايت دانشجويان از حكومت بيشتر باشد ٬گرايش
بيشتری برای مشاركت سياسی در امور جامعه ازخودنشان خواهد داد .لذا انجام اقداماتی در جهت افزيش
رفاه عمومی و آسايش قشر تحصيلكرده ٬ايجاد اشتغال مناسب برای آنان ٬توسعه خدمات و امكانات
آموزشی ،فرهنگی وتفريحی و ايجاد مراكزی برای استفاده از پيشنهادات آنان درجهت خدمت رسانی بهينه
دولت میتواند در راستای جلب مشاركت سياسی بيشتر آنها موثر واقع شود.
پيشنهاد می شود برنامه ريزی برای جلب مشاركت دانشجويان از جانب دستگاههای دولتی و مديريتی،
برمبنای نيازهای واقعی دانشجويان و در راستای اهدف قابل دستيابی باشد.
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آبراكسی،نيكالس ،ترنررايان ( ،)1367فرهنگجامعه شناسی ،چاپ اول ،تهران،انتشاراتچاپخش.
اسدی ،علی ( ،)1356گرايشهای فرهنگی ونگرشهای اجتماعی در ايران ،بیجا ،بینام.
اوپنهايم ،آ ،ان ،)1375( ،طرح پرسشنامه و سنجش نگرشها ،ترجمه مرضيه كريم نيا ،شهر :نشر آستان
بشيريه  ،حسين ( ، )1380آموزش سياسی،چاپ اول،تهران،نشرنگاه معاصر.
بشيريه ،حسين ( ،)1377برخی مالحظات نظری درارتباط با مشاركت ،رقابت وتوسعه ،مشاركت سياسی  ،گرد
آورنده علی اكبر عليخانی ،چاپ اول ،تهران ،نشرسفيد.
بشيريه ،حسين ( ،)1372بیتفاوتی اجتماعی،ماهنامه ايران فردا ،شماره .11
بشيريه ،حسين ( ، )1374جامعه شناسی سياسی چاپ اول ،تهران ،نشر نی.
بشيريه،حسين ( ،)1374انقالب وبسيج سياسی ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
بشيريه ٬حسين ( ٬)1375ايدئولوژی و فرهنگ سياسی گروههای حاكم دردوره پهلوی ٬فصلنامه نقد و نظر٬
سازمان تبليعات اسالمی ٬سال دوم ٬شماره  3و 4.
بشيريه ٬حسين ( ٬)1376حدود و موانع مشاركت زنان در زندگی سياسی ٬مجله پيام هاجر ٬سال  17٬بهار
1376
بلوم ،ويليام (  ،)1374بنيادهای اجتماعی دموكراسی و ترجمه گروه مترجمين ،فرهنگ و توسعه،سال چهارم،
شماره .19
پاتنام  ،روبرت (،)1380دموكراسی و سنتهای مدنی ،ترجمه محمد تقی دلفروز ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات
روزنامه سالم.
پای  ،لوسين و ديگران ( ، )1380بحرانها وتوالیها در توسعه سياسی  ،ترجمه غالمرضا خواجه سروری ،چاپ
اول ،تهران ،انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردی.
تاج زاده ،مصطفی ( )1374فرهنگ سياسی و مشاركت سياسی در ايران بعد از انقالب اسالمی ،پايان نامه
كارشناسی ارشد،دانشكده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران.
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ترنر ٬جاناتان اچ ( ٬ )1371پيدايش نظريه جامعه شناختی ٬ترجمه عبدالعلی لهسايیزاده ٬چاپ فرهنگ
شيراز ٬چاپ اول ٬جلد دوم.
توسلی ٬غالمعباس ٬ )1382( ٬مشاركت اجتماعی در شرايط جامعه آنوميک ٬موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه
تهران ٬تهران.
چلبی  ،مسعود ( ،)1375جامعه شناسی نظم ،تهران ،نشرنی ،چاپ اول.
چيلكوت ٬رونالد ٬)1377( ٬نظريههای سياست مقايسهای ٬ترجمه وحيد بزرگی ٬و علی رضا طيب ٬تهران٬
موسسه خدمات فرنگی رسا.
حسام ،فرحناز ،تحليل اجتماعی نهادهای مدنی درايران ( مطالعه انجمنهای اسالمی دانشجويان ،استاد راهنما:
دكتر تقی آزاد ارمكی ،دانشگاه تربيت مدرس.1377 ،
راش ،مايكل ( ،)1377جامعه و سياست :مقدمهای بر جامعه شناسی سياسی ،ترجمه منوچهر صبوری ،چاپ
اول ،تهران ،نشر سمت.
راش ،مايكل ( ،)1377جامعه و سياست ،ترجمه منوچهر صبوری ،تهران،انتشارات سمت .رجايی ،فرهنگ،
( ،)1372تحول انديشههای سياسی درشرق باستان ،تهران نشر قدس.
رتيزر ،جورج ،)1374( ،نظريههای جامعه شناسی در دوران معاصر ،ترجمه محسن ثالثی ،چاپ اول ،تهران،
انتشارات علمی.
رتيزر،جورج ( ،)1373نظريههای جامعه شناسی ،ترجمه احمد رضا غروی زاد ،چاپ اول ،تهران ،نشر ناجد.
رضی،داوود ( ،) 1374بررسی تطبيقی ميزان مشاركت مردم در انتخابات شش دوره رياست جمهوری پس از
پيروزی انقالب اسالمی در ايران .پايان نامه كارشناسی ارشد ،دانشگاه تربيت مدرس.
روزنامه انقالب اسالمی ( ، )1391سوم بهمن ،شماره .871
سو،الوين ( )1378تغييرات اجتماعی و توسعه  ،ترجمه محمود حبيبی مظاهری ،تهران ،انتشارات پژوهشكده،
مطالعات راهبردی.
سيف زاده ،حسين ( ،)1374تحول ازمشاركت منفعالنه به مشاركت فعاالنه :تاملی نظری ،مجله دانشكده حقوق
و علوم سياسی دانشگاه تهران،سال چهارم ،شماره پنجم.
عالقبند ،علی (،)1376جامعه شناسی آموزش و پرورش،چاپ اول،تهران،نشر روان.
قوام ،عبدالعلی ( ،)1379چالشهای توسعه سياسی ،چاپ اول .تهران ،نشر قوس.
قوام ،عبدالعلی (،)1382اصول سياست خارجی وسياست بين المللی.چ نهم،تهران،نشر سمت.
كوزر ،لوئيس  ،روزنبرگ ،برنارد ( ،)1378نظريههای بنيادی جامعه شناسی ،ترجمه فرهنگ ارشاد ،چاپ اول،
تهران ،نشر نی.
كيوستيو  ،پيتر ( )1378انديشههای بنيادی در جامعه شناسی :ترجمه منوچهر صبوری،تهران ،نشر نی.
گيدنز ،آ نتونی ( ، )1373جامعه شناسی  ،ترجمه منوچهر صبوری ،تهران :نشر نی.
مصفا ،نسرين (  ،)1372مشاركت سياسی زنان  ،مجلهی سياست خارجی ،سال نهم  ،شمارهی دوم تابستان
.1372
مصفا ،نسرين ( ،)1374نقش مشاركت سياسی زنان در تواناسازی زنان ،مجله سياست خارجی ،سال هشتم،
شماره دوم.
مصفا ،نسرين ( )1373نقش مشاركت سياسی زنان در تواناسازی زنان ،مجله سياست خارجی ،سال هشتم.
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 پايان نامه كارشناسی ارشد جامعه شناسی٬ مشاركت سياسی و عوامل موثر برآن٬)1377(  سيد طاهر٬موسوی
.دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی
 ناشر٬تهران٬ ترجمه عليرضا طيب٬چهارچوبی نظری برای سياست تطبيقی٬)1377(  گابريل و ديگران،الموند
.آموزش مديريت دولتی٬مركز
. انتشارات آرون٬ تهران٬ چاپ اول٬) توسعه سياسی واقتصادی1380(  عليرضا،مهدیخانی
.76  زمستان، بررسیميزان مشاركت سياسی دانشجويان و عواملموثر برآن،مهرداد جعفری
 نشر، تهران، چاپ اول،ترجمه حسين بشريه، نقدی در حوزه عمومی: يورگن هابرماس،)1375(  رابرت،هوالب
.نی
 ناشر مركز آموزش، تهران، ترجمه عليرضا طيب،) چارچوبی نظری برای سياسی تطبيقی1381(  دال ميونگ،يو
.مديريت دولتی
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