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بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت سیاسی ( مطالعه موردی دبیران
متوسطه شهر خرم آباد)1692 ،
دکتر آناهیتا معتضد راد *  /ابراهیم سپهوند

**

چكیده
مشارکت سیاسی به عنوان یکی از انواع مشارکت ،از شاخصهای توسعه اجتماعی و سیاسی در کشورها
به شمار میرود .یکی از گروههای عمده جامعه که شرکت آنان در روند اداره جامعه و توسعه سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی ضروری به نظر میرسد دبیران هستند .مشارکت سیاسی دبیران به عنوان
پیشگامان عرصه فرهنگ و آموزش و تربیت کشور و بهعنوان یکی از بزرگترین گروه جمعیتی کشور و
تربیتکننده مسؤوالن اداره جامعه در آینده محسوب میشوند اهمیت خاصی برای ثبات سیاسی و
پویایی فعلی و آینده جامعه دارد .در این راستا  ،پژوهش حاضر بر آن است تا از منظر جامعه شناختی،
به بررسی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت سیاسی دبیران متوسطه شهرستان خرمآباد بپردازد .جامعه
آماری این پژوهش دبیران متوسطه دبیرستانهای شهر خرمآباد میباشد و  013نفر به عنوان حجم
نمونه تعیین شدهاند .ابزار گردآوری اطالعات مصاحبه مبتنی بر پرسشنامه میباشد .یافتههای پژوهش
حاکی از آن است که همبستگی معناداری بین متغیرهای مستقل (رسانههای جمعی اعتماد اجتماعی ،
مشارکت اجتماعی ،جنسیت) با متغیر وابسته (مشارکت سیاسی) وجود دارد.
کلید واژهها
مشارکت سیاسی ،رسانههای جمعی ،اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی.

amotazed@yahoo.com
* عضو هیاتعلمی و استادیار علوم سیاسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرمآباد
ebrahim.sepahvand@yahoo.com
** کارشناسارشد جامعهشناسی ،دانشگاه شاهد تهران
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مقدمه
مشارکت مفهومی است چند بعدی و پیچیده که هر جامعهای نسبت به قوام خود ،از سططو
مختلفی از آن در ابعاد مختلف برخوردار است .بر همین اساس جوامع مختلف به دنبال ایجطاد و
افزایش مشارکت شهروندان در عرصههای گوناگون سیاسی و اجتماعی هستند تطا بطدین طریط
همبستگی سیاسطی و اجتمطاعی و پیونطدهای اجتمطاعی سیاسطیشطان را محکطم و از فروپاشطی
جلوگیری کنند.
یکی از انواع مهم مشارکت که بسیار مورد بحط و بررسطی قطرار گرفتطه ،مشطارکت سیاسطی
است .مشارکت سیاسی در چهارچوب های متعارف و قانون یکی از نسخههای توسعه سیاسطی در
کشورهای جهان به شمار آوردهاند.
با رون فزاینده ی بح مشارکت سیاسی در دهههای اخیر ،هطم اکنطون ایطن بحط یکطی از
مهمترین و اساسیترین مفاهیم در علوم سیاسی و اجتماعی به شمار میرود.
امروزه متفکران و صاحبنظران توسطعه ،مشطارکت را از مهطمتطرین ارکطان توسطعه بطه شطمار
می آوند و در توسعه سیاسی برای آن اهمیتی دو چندان قائلند .به اعتقاد آنان مشارکت سیاسطی
از ضرورت های جدا نشدنی و انکارناپذیر نظام سیاسی در قرن بیست و یکم اسطت و اصطلیتطرین
شاخص توسعه یافتگی سیاسی پاسخ به نیاز فزآینطده مشطارکت سیاسطی و نهادینطه کطردن آن و
قالب نهادهای مدنی است.
بررسی مشارکت سیاسی در چارچوب ساختارهای احاططه شطده اجتمطاعی راه را بطرای یط
چشم انداز وسیع در مورد مشارکت سیاسی هموار کرده و توجه را به سمت نکات مبهم و باریط
که به آن دقت نشده جلب می کند .امروزه مشارکت سیاسی از دید دانشمندان علوم اجتمطاعی و
س یاسی فرایندی است که در شبکه متغیری از روابط اجتماعی واقع شده و این روابط اجتمطاعی
می توانند رابطه بازیگران را با منابع و فرصت ها محدود یا تسهیل کنند .در جوامع اعم از توسطعه
یافته و یا در حال توسعه شاهد گسترش ارتباط مستقیم و با توجه به فواصطل زمطانی و مکطانی و
ا ینکه توسعه ارتباط این فواصل را در نور دیده و به افراد و گروهها و سازمانهای مختلف ،امکطان
برقراری و روابط متقابل را میدهد .اعتماد یکی از جنبههطای مهطم روابطط انسطانی و زمینطهسطاز
همکاری میان اعضای جامعه است و تمایل افراد را به تعامل و همکاری با گروهها افطزایش داده و
شبکهای از روابط داوطلبانه بین گروهها را در ابعاد مختلف تشکیل میدهد.
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اعتماد یکی از عناصر جامعه مدنی است و میتواند بهعنوان عاملی در جهت تعامل بین افطراد
جامعه و ارکان دولت تلقی گردد .حضور آحاد مختلف مردم ی جامعه در همکطاری و مشطارکت
در امور ،به می زان اعتماد متقابل بین آنها و ارکان مختلف حکومتی بستگی دارد .بنابراین اعتماد
امری است که میتواند نقش مؤثری در توسعه و پیشرفت ی کشور ایفا نماید.
از طرفی با ظهور و پیشرفت روزافزون انواع رسانهها این امکان فراهم شد تطا افطراد جامعطه از
امور سیاسی جامعه خود و جوامع دیگر اطالعاتی بدست آورنطد و از سطوی دیگطر ایطن رسطانههطا
ابزاری در دست قدرت های سیاسی بود تا به بیان ایدئولوژی و اندیشههای سیاسی خود بپردازند.
در مطالعات رسانهای توجه به تأثیر رسانهها بطر شطکلگیطری افکطار جمعطی از اهمیطت بسطیاری
برخوردار است.
با توجه به اینکه در نظام سیاسی کنونی ایران فرهنگیان بطه عنطوان یط قشطر تحصطیلکرده
تأثیرگذار در روند سیاسی جامعه تأثیر بسزایی در مشارکت سیاسی بر عهده دارد .لطذا توجطه بطه
فرهنگ سیاسی دبیران متوسطه از چند جنبه جائز اهمیت است .از ی سو به عقیده بسیاری از
اندیشمندان علوم اجتماعی و سیاسی برای رسیدن به ی توسطعه سیاسطی پایطدار داشطتن یط
فرهنگ سیاسی متناظر با آن الزامی است و از آنجا که دبیطران متوسطط یکطی از کطارگزاران امطر
توسعه سیاسی امروزی به ویژه در ایران شناخته می شوند؛لذا توجه به فرهنطگ سیاسطی دبیطران
متوسط آموزش و پرورش در آموزش سیاسی نسل جوان و روند جامعهپذیر کردن سیاسطی آنهطا
از اهمیت ویژه ای برخوردار است .بدون ش باال بودن میزان مشارکت سیاسی آنهطا باعط بطاال
بردن کمیت و کیفیت آموزش سیاسی جوانان و انتقال مشارکت سیاسطی بطه نسطل جطوان و بطاز
تولید مشارکت سیاسی در جامعه مطی شطوند .همچنطین پطایین بطودن مشطارکت سیاسطی آنهطا
می تواند نتایج عکس به دنبال داشطته باشطد .پطژوهش حاضطر بطا ارائطه یط مطالعطه مطوردی از
فرهنگیان شهر خرمآباد به تبیین جامعطهشطناختی میطزان مشطارکت سیاسطی دبیطران متوسططه
می پردازد .دلیل اصلی انتخاب این جامعه آماری نقش تأثیرگذاری است که آموزش و پرورش بطه
طور عموم و دبیران متوسطه دبیرستانها به طور اخطص در رونطد جامعطهپطذیری سیاسطی نسطل
جوان داشته و می تواند به باال بطردن آگطاهی و مشطارکت سیاسطی در جامعطه کمط کننطد .لطذا
شناخت میزان مشارکت سیاسی دبیران متوسطه و عوامل مؤثر بطر آن مطیتوانطد برنامطهریطزان و
سیاست گذران را در روند بهبود و ارتقا مشارکت سیاسی آنان یاری رساند.
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با توجه به مباح

فوق سوال اساسی پژوهش حاضر این است که مشارکت سیاسطی در قشطر

دبیران دبیرستان های متوسه شهر خرم آباد از چطه کمیطت کیفیطت جامعطهشطناختی برخطوردار
میباشد و چه عواملی بر مشارکت سیاسی آنها تأثیرگذار میباشد؟
گفتار اول :مباني نظري و ادبیات تحقیق
الف) مباني نظري
محققان مشارکت را نوعی کنش هدفمند در فرایند تعامل بین کنشگر و محیط اجتماعی او
در جهت نیل به اهداف معین و از پیش تعین شده تعریف کردهاند؛ فرایندی که افراد جامعطه بطه
صورت آگاهانه و جمعی با در نظر داشتن اهداف معین و مشخصی که منجر به سهیم شدن آنهطا
در منابع اجتماعی می شود و در آن شرکت میکنند .از دیدگاه «برکلی» «مشارکت حقی اسطت
که به لحاظ ارزش به آزادسازی و اعتمطاد بطه خویشطتن انسطان و از لحطاظ ابطزاری بطه بسطیج و
نقش آفرینی توده های انسانی در فرایندهای علمطی حیطات اجتمطاعی سیاسطی منجطر مطیشطود
( .)Burkely,1996:65در این راستا ،مشارکت سیاسی یکطی از شاخصطههطای توسطعه اجتمطاعی،
توسعه فرهنگی و توسعه سیاسی در کشطورها بطه شطمار مطیرود و از مصطادی حضطور مطردم در
تعیین سرنوشت خود است .از مؤثرترین راههای رسیدن به توسعه واقعطی و بطادوام ،همانطا جلطب
مشارکت مردم در فرایند توسعه از مرحله تصمیمگیری تا اجراست.
مشارکت سیاسی پدیده پیچیده و دارای ابعاد متعدد است که ارتباط میطان جامعطه مطدنی و
جامعه سیاسی را عملی می سازد .بنا به تعریفی ،شرکت در فرایندهای سیاسطی کطه بطه گطزینش
رهبران سیاسی می انجامد و سیاست عمومی را تعیین میکند و یا بر آن اثر میگذارد ،مشطارکت
سیاسی نامیده میشود (آبرا کرامبی )681 :1031 ،همچنین از دیدگاه ویز ،مشارکت سیاسی هر
عمل داوطلبانه موف یطا نطاموف سطازمان یافتطه یطا بطدون سطازمان ،دورهای یطا مسطتمر شطامل
روشهای مشروع و نامشروع برای تأثیر بر انتخابات رهبران و سیاستها و اداره امطور عمطومی در
هر سطحی از حکومت محلی یا ملی است (.)Macclosky,1968:249
مشارکت سیاسی و عوامل مؤثر بر آن از منظرهای متنوع و متفاوتی مورد مطالعه قرار گرفتطه
و هر صاحب نظری این پدیده را از نگاه خویش و متناسب با فضای اجتماعی جامعه خویش مورد
مطاعه قرار داده است.
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رویکرد اجتماعی یا تبیین جامعهشناختی از رویکردهای عمده در تبیطین مشطارکت سیاسطی
به شمار میآید .از مهمترین نظریهپردازان این رویکرد میتوان «مارتین لیپست» اشطاره کطرد .او
در آثار مختلفی به بررسی عوامل تأثیرگذار بر مشارکت پرداخته است.
«لیپست» معتقد است الگوهای شرکت در انتخابطات در کشطورهای مختلفطی نظیطر آلمطان،
آمریکططا و برخططی کشططورهای دیگططر مشططابه هسططتند .در ایططن کشططورها مططردان بیشططتر از زنططان،
تحصیلکردگان بیشتر از کمتر تحصیلکردگان ،شهرنشینان بیشتر از روستاییان ،متطأهلین بیشطتر
از مجرومین ،افراد دارای منزلت باالتر بیشتر از افراد دارای منزلت پایینتطر ،اعضطای سطازمانهطا
بیشتر از اعضا در فرایندهای سیاسی -اجتماعی مشارکت دارند.
متغیرهای مورد نظر لیپست در تبیطین مشطارکت سیاسطی را مطیتطوان در سطه دسطته کلطی
تقسیمبندی کرد -1 :موقعیت اقتصادی خانواده که متغیرهایی چون سطح درآمد ،شطغل ،محطل
سکونت ،منزلت را در بر می گیرد .این متغیرها از نظر لیپست به عنوان متغیرهای پایطهای عمطل
می کنند که به طور غیرمسطتقیم از طریط برخطی متغیرهطای دیگطر نظیطر ایطدئولوژی سیاسطی،
عضویت حزبی و  ...رفتار سیاسی را تحت تأثیرقرار می دهنطد ( -6 .)Lipset,1963:141موقعیطت
اجتماعی فرد که متغیرهایی چون وضعیت تأهطل ،مشطارکت در نهادهطای سیاسطی -اجتمطاعی،
شهری یا روستایی بودن ،مهاجر یا بومی بودن ،سطح تحصیالت ،میانسال یا جوان بودن را در بر
میگیرد  -0موقعیت سیاسی -مذهبی فرد که متغیرهای ایطن وجطه تطأثیر متقطابلی بطر یکطدیگر
دارند  .متغیرهایی چون ایدئولوژی سیاسی فرد که ارتباط تنگاتنگی با میزان مطذهبی بطودن دارد
که به نوبه خود متأثر از ویژگی سیاسی خانواده نیز هست.در همطین راسطتا تحقیقطات آلمونطد و
وربا نشان داده که الگوی مشارکت در درون گروههای طبقاتی مختلطف تفطاوتهطای معنطیداری
داشته و طبقات اجتماعی باالتر مشارکت بیشتری داشتهاند(.)Almond & Verba,1975:217
متغیرهای مؤثر بر رفتار سیاسی افراد در مدل تبیینی رابرت دال را میتطوان برحسطب قائطده
هزینه -فایده تحلیل کرد که براساس آن افراد بر حسب تفاضل بطین هزینطه و فایطده دسطت بطه
انتخاب میزنند .دستیابی به پاداش مورد انتظطار احسطاس تأثیرگطذاری ،توانطایی تصطمیمگیطری
درست و دانش الزم از وضعیت موجود ،از متغیرهای ارزیابی فایده است که هر چه ایطن ارزیطابی
مثبت تر باشد احتمال مشارکت سیاسی فرد افزایش می یابد و متغیرهایی نظیر مشطکالت انجطام
رفتار ،احساس خطر در انجام رفتار و برآورد هزینه انجام رفتار در مجموع بطرآورد نهطایی فطرد از
هزینه انجام رفتار به دست میدهد (راش.)141 :1081 ،
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از نظر «لوین» اگر فرد احساس جدایی و انفصال از نظطام سیاسطی حطاکم کنطد و در نتیجطه
مشارکت خود را در فراشدهای سیاسی اثطربخش نمطیبینطد .بطر اسطاس ایطن دریافطت احسطاس
مشارکت او در رفتارهای سیاسی کاهش مییابد .در واقع مدل لطوین ،نتیجطه تعامطل و روحیطات
فرد با نظام سیاسی حاکم را در رفتار مشارکت سیاسی میبیند و فرد توان و ظرفیطت خطود ا در
تعامل با نظام سیاسی ارزیابی میکند (.)Dahl, 1984:104
«هانتینگتون»« ،لیپست»« ،آلموند و وربا» و «جورج هربرت مید» به نقش وسطایلی ارتبطاط
جمعی در افزایش آگاهی سیاسی و در نتیجه افزایش مشارکت سیاسی اشاره کردهانطد .بطه نظطر
آنان ،توسعه اقتصادی و اجتماعی کطه الزمطه اش افطزایش شهرنشطینی ،سططح سطواد ،آمطوزش و
صنعتی شدن و توسعه وسایل ارتباط جمعی است .پیش شطرط برقطراری دموکراسطی و افطزایش
مشارکت سیاسی است (توسلی.)1080 ،
سیاستمداران از وسایل ارتباط جمعی سه بهره متفاوت میگیرنطد :نخسطت ارایطه اطالعطات،
دوم شخصیتپردازی و چهرهسازی و سوم شکل دادن افکار عمومی و آماده کردن و جهطت دادن
به آن .برایان ام.م نایر در کتاب خود تحت عنوان «مقدمهای بر ارتبطاط سیاسطی» رسطانههطا را
سومین عنصر در فرآیند ارتباط و مشارکت سیاسی میداند .در نظامهطای سیاسطی دموکراتیط ،
کارکرد رسانهها را هم به عنوان انتقال دهندگان ارتباطات سیاسی و هطم بطهعنطوان فرسطتندگان
پیامهای سیاسی در نظر میگیرند (.)Mc Nair,1999, 11
«گیدنز» در بح از بحران دموکراسی دالیل متعددی را بیان میکند که یکی از آنهطا رشطد
اهمیت و نفوذ رسانهها است .وی بیان میدارد رسانههطا بطه ویطژه رسطانههطای الکترونیکطی تنهطا
درباره سیاست خبر نمیدهد بلکه تا اندازهی زیادی تعیین میکند که سیاست بایطد دربطاره چطه
باشد .در نظر وی امروزه رسانهها از دو جهت با دموکراسی در ارتباطند :نخسطت اینکطه چطرا کطه
گسترش و افزایش رسانه ها و ظهور ارتباطات جهانی ،زمینه را برای گسترش دموکراسطی فطراهم
میسازد .رسانه ها فضا را برای دیالوگ سیاسی و فعالیت بیشتر و بازتابیتر شهروندان باز و فراهم
میکنند اما ارتباط رسانهها دموکراسی جنبه دومی هم دارد و آن اینکه رسانهها همزمان بطا ایطن
باز کردن فضا به واسطه نوعی ناچیز شماری بیامطان ،تجطاری کطردن و شخصطی کطردن مسطائل
سیاسی این فضا را می بندند و مخدوش می کند .بنابراین بسیار مشکل میتوان مسطائل سیاسطی
بلند مدتتر را به بح داغ رسانه ها تبدیل کرد .دموکراسی امروزه به دموکراسی رسانهای تبدیل
شده چراکه ساز و کارهای دموکراتی

بر محور رسانهها میگردد (گیدنز.)141-141 :1084 ،
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«گیدنز» در مورد تأثیر رسانهها بر حوزه های مختلف زندگی اجتماعی به فرایند بازاندیشی اشاره
دارد .به نظر وی گسترش نظام های تخصصی علمی و تکنولوژی این روند بازاندیشی سنتها را
از طری رسانه های سیال جهانی و وسایل سریع حمل و نقل در همه جوامع تسطریع کطرده و بطه
تدریج جامعه را به جامعه سپانتی تبدیل میکند (همان .)61 :رشد بازاندیشی یکی از مهمتطرین
شاخصهای دنیای جدید است و پروژه بازاندیشانه فرد یکی از لوازم این جامعه است و رسطانههطا
از مهمترین عوامل این بازاندیشی محسوب میشوند (همان.)68:
«گروویر» به طور خالصه نقطش اعتمطاد اجتمطاعی در تسطهیل مشطارکت سیاسطی از طریط
شبکهها و انجمن های داوطلبانه را این گونه توضیح میدهد« :اعتماد اجتماعی پدیطدهای پنهطان
نیست و از تجربههای شخصی در دولتی و تجربه های افراد در زندگی مدنی پدیدار شطده اسطت.
انجمن های مدنی ،فرهنگی و ورزشی ممکن است به گسترش شبکههای تعامل اجتماعی بیشطتر
بپردازند .انجمن هایی مدنی نه تنها ایجاد ارتباطات را آسانتر میسطازند .بلکطه آنهطا بطا تسطهیل
انتقال اطالعات مربوط به افراد معتمد سهم عظیمی در تقویت سطرمایه اجتمطاعی دارنطد و ایطن
برای حوزههای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی ی منبع با ارزش است» (.)Groovier,1997:153
«اوسالنر» بیان می کند که رابطه بین اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی و یطا ارتبطاط بطین
شبکه های اجتماعی و مشارکت سیاسطی نطه تنهطا بطه شطکل مسطتقیم بطر روی انطواع خاصطی از
مشارکت سیاسی اعمال نفوذ می کند بلکه آن را به ططور غیرمسطتقیم از طریط تسطهیل انتقطال
منابع شبکه های اجتماعی و کم به ایجاد هنجارهای روابط متقابل و تعهطد مشطترد در درون
سازمانهای داوطلبانه بر مشارکت سیاسی تأثیر میگذارد (.)Uslaner,1993:3
از سوی دیگر ،برخی از اندیشمندان علوم اجتماعی و سیاسی معتقدنطد بطرای اینکطه اعتمطاد
اجتماعی منجر به مشارکت سیاسی شود ،باید این اعتقاد در افراد به وجود آید که دولت مططاب
با انتظارات و توقعات هنجاری مردم عمل میکند (.)Miller,1974:951-72
مطاب با یافتههای موی و شوفل حوزههای مختلف اعتماد اجتماعی با همدیگر ارتباط دارند،
به طوری که اعتماد سیاسی میتواند به شکل امتداد تعمیم یافته به دیگران دیده شطود (مطوی و
شوفل .)344-317 :6333 ،فقدان اعتماد سیاسی نشانگر عدم مشطروعیت حکومطت نارضطایتی و
بیگانگی افراد است؛ عواملی که علت اصلی اکراه افراد از مشارکت در فعالیتهای سیاسطی اسطت
(.)Finiter,1970:46-50
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«وربا» و همکاران او ،بر نقش انجمنهای داوطلبانه در فراهم کردن منابعی که برای مشارکت
ساسی مفیدند تأکید کردند (وربا و دیگران .)413 :1770 ،وربا و همکاران در مورد سه منبعی که
محصول مشارکت در انجمن های داوطلبانه غیرسیاسطی اسطت ،بحط کطردهانطد :اول شطرکت در
انجمنهای داوطلبانه غیرسیاسی فرصتهایی را برای مردم به منظور توسعه مهارتهای سازمانی و
ارتباطات سیاسی فراهم میکند .دوم شرکت در انجمنهطای غیرسیاسطی داوطلبانطه مطردم را در
معرض پیامهای سیاسی و بح های سیاسی منجر میشود میگذارد .سوم انجمنهای داوطلبانه
غیرسیاسی بهعنوان زمینهای برای جذب مردم در بسیج سیاسی تالش میکنند.
به نظر وربا و همکاران ،انجمنهای داوطلبانه افراد را وادار میسطازد کطه بطه تطالش آشطکاری
برای درگیر کردن افراد در سیاست دست زنند .شرکت در انجمطنهطای داوطلبانطه غیرسیاسطی،
قطرار گطرفتن در معطرض محطردهطای سیاسطی را نیطز فطراهم مطیکنطد ( Almond & Verba,
 .)1975:217افراد از طری مشطارکت در انجمطنهطای داوطلبانطه ،شطبکههطای اجتمطاعی را کطه
زمینهای برای بح درباره سیاست و یا برای جذب به فعالیتهای سیاسی است توسعه میدهند.
مطالعات متعددی که نتیجهگیری وربا در مورد ارتباط میان انجمنهای داوطلبانه و مشطاکت
سیاسی را حمایت می کند صورت گرفت است .با اسطتفاده از مطدل معادلطه سطاختاری ،اسطمیت
نشان می دهد که ارتباط اولیه گسترده با دیگران ،روابط خطانوادگی نزدیط  ،مشطارکت مطذهبی،
مشارکت در فعالیتهای فوق برنامه ،از پیشبینیکنندههای قابل توجه مشارکت بیشتر سیاسطی و
مدنی در جوانان هستند ( )Smith, 1999:553-580آیاال نیز اسطتدالل مطیکنطد کطه شطرکت در
گروه های داوطلبانه بر مشارکت سیاسی افراد تأثیرگذار اسطت .او همچنطین متوجطه شطد کطه در
موارد متعدد فعالیطت در سطازمانهای غیرسیاسطی بطر مشطارکت سیاسطی افطراد تأثیرگطذار اسطت
( .)Ayala, 2000:99-115او لزورم استدالل میکند عضویت سازمانی با ترویج مشطارکت سیاسطی
ارتباط دارد و علطت ایطن امطر بطه تقویطت فرهنطگ سیاسطی مشطارکتی و آگاهانطه مربطوط اسطت
(.)Ulzurrun, 2002:497-523
لوین نشان می دهد که شبکه های اجتماعی چه قوی و چه ضطعیف دارای اثطر مسطتقیمی بطر
انتخابات وابستگیهای حزبی و دیدگاهها ،در مطورد مسطائل مهطم سیاسطی و کنتطرل متغیرهطای
نگرشی در سطح فردی است (.)Levin, 2005:131-156
به نظر«اینگلهارت» صنعتی شدن ،شهرنشینی و سواد عمومی ،تشکیل اتحادیههای کارگری و
احزاب سیاسی تودهای را که به ح رأی بیشتر مردم در انتخابات منجر میشود تسهیل میسازد.
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سپس آنگاه که تجهیز شناختی صورت پذیرد مردم نیروی بالقوه فزایندهی خود را بطرای اشطکال
فعالتر مداخله در تصمیمگیریهای سیاسی توسعه می دهند .وی همچین به عواملی نظیر وجود
ی طبقه متوسط قوی ،گسترش مهارتهای مشارکت و همچنین پیدایش هنجارها و نگرشهایی
در میان عموم مردم که ضامن نهادهای دموکراتی هستند توجه میکند .از نظطر اینگلهطارت از
مهمترین هنجارها و نگرشهای ضامن دموکراسی وجود حس اعتماد میان شهروندان است .به نظر
وی سه متغیر توسعه اقتصادی ،رضایت از زندگی به طور کلی و حس اعتماد میان مردم با یکدیگر
دارای ارتباط متقابل هستند (اینگلهارت.)78-11 :1030 ،
ب) پیشینه تحقیق
قاسمی ( )1083دریافت که اثر پنج متغیر مستقل (دینداری ،رویدادهای سیاسطی ،موقعیطت
اجتماعی -اقتصادی ،سطح استفاده از انواع رسانهها توسط دانشجویان و جنسیت) بر متغیرهطای
وابسته مشارکت سیاسی معنادار بوده است .براتون ،آلطدرفر ،بووسطر و تمبطا ( )1777بطه بررسطی
تأثیر آموزش مدنی (جامعهپذیری را از طری گروههای اجتمطاعی) بطر فرهنطگ سیاسطی زامبیطا
پرداختند .نتایج تحقی نشان داد برنامههای آمطوزش مطدنی در زامبیطا تحطت تطأثیر متغیرهطای
دیگری چون میزان استفاده از رسانهها و تحصیالت میتواند فرهنطگ سیاسطی تأثیرگطذار باشطد.
افرادی که در این برنامهها شرکت داشتهاند حکومطت انتخطابی را بطر حکومطت منتصطب تطرجیح
می دادند (نقل از قاسمی )1083 ،نیبست الرکینگ ( )6313به بررسی تأثیر رسطانههطا بطر رفتطار
انتخاباتی در کانادا می پردازد و آن را با رفتار انتخابطاتی ایطاالت متحطده مقایسطه مطیکنطد .ایطن
تحقی حاکی از وجود تمایزات عمده بین ایاالت متحده و کانادا در مورد تلبلغطات انتخابطاتی در
رسانه های این دو کشور است و این تفاوت در تبلیغات رسانهها ،گویای فرهنگ سیاسی متفطاوت
این دو کشور است .بدین معنا که تبلیغطات انتخابطاتی در کانطادا حطزب محطور و موضطوع محطور
هستند ولی تبلیغات انتخابات ایاالت متحده بیشتر بر ویژگیهای شخصیتی کاندیطداها متمرکطز
هستند (.)Nisbitt-Larking, 2010
«اشمیت و مکزالت» ( )6313به بررسی تأثیر ارتباطات غیررسطمی در شطبکه اجتمطاعی رأی
دهندگان و ارتباطت رسمی رسانه هطای جمعطی بطر تمطایالت افطراد در انتخابطات محلطی آلمطان
می پردازند .نتایج تحقی آنها نشان میدهد هر دو شکل ارتباطات میتوانطد محطرد افطراد بطرای
رأی دادن باشد .بدین معنا که ارتباطت شخصی افراد تطأثیرات بیشطتری را بطر رفتطار انتخابطاتی
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میگذاد و تأثیرات رسانهها عموماً ضعیفتر از تأثیرات ارتباطات شخصی عمل میکنطد چطرا کطه
این تأثیرات عموماً به وسیله نگرشهای شخصی افراد تعدیل میشود .در حالی که افراد از طری
این شبکه های اجتماعی اطالعاتی را به دست می آورند که در تمایل آنها به شرکت در انتخابطات
تأثیرگذارتر است ( .)Schmitt & Mackzolt, 2010:392-404دیطانتی در پایطاننامطه کارشناسطی
ارشد خود به «بررسی عوامل اجتماعی مطؤثر بطر میطزان مشطارکت سیاسطی دانشطجویان تبریطز»
پرداخته است .یافتههای حاصطل از تجزیطه و تحلیطل دو متغیطره ایطن پطژوهش نشطان مطیدهطد
متغیرهای عضویت در انجمن های داوطلبانه ،دوستان سیاسی ،خانواده سیاسی ،آگاهی سیاسطی،
فضای باز سیاسی و رسانه های گروهی با مشارکت سیاسی رابطه معنطاداری داشطتهانطد (دیطانتی
نیت.)1086 ،
هدایتی در پایان نامه کارشناسی ارشد به بح «مشارکت سیاسی در ایران معاصر» پرداختطه
است .براساس یافته های پژوهش میتوان گفت بهرغم اینکطه سطاختار نظطام جمهطوری اسطالمی
ایران مبانی نظری و عملی مشارکت سیاسی مدنی را فراهم نموده امطا ضطعف انسطجام درونطی و
سیستمی جامعه ما را در ابعاد جامعهپذیری سیاسی و فرهنگی -سیاسطی و مشطارکتی و شطرایط
مرحله ی گذار نظام سیاسی غیردموکراتی سلطنتی به نظام سیاسی جمهوری اسطالمی موجطب
شکلگیری مشارکت سیاسی تودهای شده است (هدایتی.)1038 ،
پ در تحقی دیگری که با روش پیمایشطی صطورت گرفتطه ،دواس و هیطوز بطه بررسطی تطأثیر
زمینههای فردی و خانوادگی دانش آموزان بر نگطرش سیاسطی آنطان در آمریکطا پرداختنطد .آنطان
نتیجه گرفتند پسران در مقایسه با دختران اظهار داشته اند که تمایل بیشتری به مشارکت دارند
( 31درصد پسران و  41درصد دختران) .در همین تحقی بین طبقه اجتمطاعی دانطشآمطوزان و
میزان آگاهی سیاسیشان رابطه معناداری وجود نداشت (.)Dowfe & Hughes, 1977
در تحقی دیگری بط بطه بررسطی تطأثیر عوامطل مختلطف بطر مشطارکت سیاسطی نوجوانطان
آمریکایی پرداخته است و به عواملی چون پایگاه اجتماعی -اقتصادی والدین ،مشطارکت سیاسطی
والدین ،فعالیت نوجوانان در دبیرستان و گرایشهای مطدنی والطدین تطأثیر فطراوان بطر مشطارکت
سیاسی نوجوانان داشتهاند (.)Beck, 2000
عبدالهی در مطالعه ای بهعنوان «زنان و نهادهای مدن مسائل موانع و راهبردهطای مشطارکت
زنان مدنی زنان در ایران» پایین بودن میزان مشارکت مدنی شهروندان ایطران بطه ویطژه زنطان را
یکی از مسائل اساسی جامعه در حال گذر امروزی ایران دانسته است.
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«تأثیر رسانه ها بر اعتماد اجتماعی و سیاسی» پژوهشی است که توسط پاتوشیاموی در بطین
سالهای  1771تا  6333انجام گرفته است .وی با اشاره به اهمیت و کارکرد رسطانههطای جمعطی
در جامعه سوال تحقی خود را به این شکل طر میکند کطه رسطانههطای جمعطی بطا توجطه بطه
کارکردهایی که دارند در رابطه با وضعیت نطامطلوب مشطارکت سیاسطی و اجتمطاعی کطه هطر دو
ریشه در اعتماد سیاسی و اجتماعی دارند چه نقشی ایفا میکنند؟ شواهدی که موی در رابطه با
اثرگذاری رسانهها با اعتماد اجتما عی و سیاسی مطر کرده مربوط به مطالعطه انتخابطات ایطالتی
آمریکا در سال  1771است .یافته های این پژوهش نشان داده است کطه اسطتفاده از رسطانههطای
جمعی بر میزان اعتماد اجتماعی این افراد مؤثر بوده اسطت امطا رابططه معنطی داری بطین میطزان
استفاده از رسانههای جمعی بر اعتماد سی اسی گزارش نشده بود .بطا توجطه بطه یافتطههطای ایطن
پژوهش موی هدف تحقی خود را بررسی دقیط تطر رابططه بطین رسطانههطای جمعطی و اعتمطاد
اجتماعی عنوان کرده است (افشانی.)1083 ،
پانتام در تحقیقی که در ایتالیا به انجام رساند ،اثبات نمود که سطو مختلف اعتماد عام بطه
سطو سرمایه اجتماعی و سطح توسعه مختلف منجر مطیگطردد و بطر ایطن اسطاس تفطاوت بطین
کارآمدی نهادهطا در شطمال و جنطوب آن کشطور ریشطه در تفطاوت در میطزان اعتمطاد و سطرمایه
اجتماعی موجود دارد (افشانی.)130 :1083 ،
به طورکلی و با توجه به نظریطاتی کطه در مبطانی نظطری و تجربطی مططر شطد تقریبط ًا تمطام
گفتمانها و نظریه ها برخی از مضامین مورد مطالعه را توضیح می دهند .به بیان دیگطر هطر یط
متغیرهای تحقی را از دیطدگاه هطای متفطاوت تعریطف کطرده و عوامطل مختلفطی را بطر آن مطؤثر
دانسته اند .پس براساس چارچوب نظری مفهومی شکل گرفته از نظریات مطر شطده کطه دارای
رویکردی تلف ی است .مدل نظری زیر شکل گرفته و فرضیات استخراج شدهاند.

66

فصلنامه مطالعات سیاسی؛ سال پنجم ،شماره  ،19بهار  1692ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گفتار دوم :روششناسي
الف) روش
در این پژوهش از دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شده است .برای مطالعه نظریطههطا و
تجارب تحقیقاتی به منابع و اسناد مراجعه شده و برایطی گطردآوری اطالعطات از روش پیمایشطی
بهره گیری شده است .جامعطه آمطاری پطژوهش ،کلیطه دبیطران مقططع متوسططه دوره دوم شطهر
خرمآباد بوده اند که با روش خوشهای چند مرحلهایی و شیوه سهمیهای ،نمونطهای  013نفطری از
آنها مورد مطالعه قرار گرفته اند .در پژوهش حاضر برای محاسبه اعتبار ابزار اندازهگیطری از روش
اعتبار صوری استفاده شده است .به این ترتیب که نظر کارشناسان و صاحبنظران در ایطن حطوزه
پرسیده شده و در مرحله بعد ،پس از تعیین صحت و سقم عبارات ،مقیطاسهطا و پرسطشهطا بطه
صورت پرسشنامه ای تنظیم و مورد پیش آزمون قرار گرفت .پایایی پرسشنامه نیز بطا اسطتفاده از
آزمون آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت (.)  =3/1
ب) تعاريف نظري و عملیاتي متغیرهاي تحقیق
 -1مشاركت سیاسي
 .1-1تعريف نظري :فعالیت های داوطلبانه اعضای جامعه و دخالطت مسطتقیم و غیرمسطتقیم در
تشکل سیاسی عمومی است .مشارکت سیاسی به مثابه فعالیتهایی کما و بیش مستقیمی است
که به وسیله شهروندان خصوصی در راستای نفوذ بر انتخطاب پرسطنل حکطومتی یطا کطنش آنهطا
اعمال میشود (راش.)161 :1081 ،
 .2-1تعريف عملیاتي :منظور از مشارکت سیاسی هطر گونطه عمطل ارادی و آگاهانطه افطراد ،در
جهت تأثیرگذاری بر سیاسطتهطای عمطومی جامعطه نظیطر فعالیطت در انتخابطات ،اعمطال نفطوذ،
فعالیتهای سازمانی و عضویت در گروهها و احزاب ،ایجطاد رابططه فطردی بطا مقامطات قدرتمنطد،
شرکت در مراسم ،مجالس و راهپیماییهای سیاسی میباشد.
 -2اعتماد اجتماعي
 .1-2تعريف نظري :اعتماد اجتماعی از مهمترین شاخصههای ارتباط و تعامل گروهی به شطمار
میآید و مبین آمادگی افراد و گروه ها جهطت ایجطاد رابططه اجتمطاعی و پطذیرش متقابطل اسطت.
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اعتماد داللت بر تایید پذیرش و همکاری فرد و پیرامون به شکل متقابل دارد (محسنی تبریطزی،
.)60 :1031
 .2-2تعريف عملیاتي :اعتماد داللت بر انتظارات و تعهدات اکتسابی و تایید شطدهای دارد کطه
افراد نسبت به یکدیگر و نسبت به سازمان ها و نهادهای مرتبط با زندگی اجتمطاعی خطود دارنطد
که قرین با روابط متقابل تعمیم یافته است .در پژوهش حاضر اعتماد به سه شکل مطورد بررسطی
قرار گرفته است
الف) اعتماد بین شخصی که نشاندهنده میزان اعتماد به افراد فامیل ،دوست ،همسطایه و نظطایر
آن است؛
ب) اعتماد تعمیم یافته ،داشتن حسن ظن نسبت به افراد جامعه (غریبهها) جدای از تعلط آنهطا
به گروههای سنی ،جنسی ،قومی و قبیلهای میباشد؛
ج) اعتماد نهادی نشاندهنده میزان اعتماد به نهادها و مسؤولین اداره کشور است.
 -3مشاركت اجتماعي
 .1-3تعريف نظري :مشارکت اجتماعی عبارت است از دسته فعالیتهطای ارادی کطه از طریط
آنها اعضای ی جامعه در امور مختلف شهر و روستا شطرکت کطرده و بطه صطورت مسطتقیم و یطا
غیرمستقیم در شکل دادن به حیات اجتماعی مشارکت دارند (محسنی تبریزی.)138 :1017 ،
 .2-3تعريف عملیااتي :شطرکت ارادی و آگاهانطه افطراد در فعالیطتهطای مطدنی (شطرکت در
انجمن های صنفی ،کارگری ،خبری ،تعاونی و )...فرهنگطی و تفریحطی (شطرکت در فعالیطتهطای
هنری ،علمی ،ورزشی و )...مطذهبی (شطرکت در هی طتهطای مطذهبی و )...محلطی (همکطاری بطا
همسایگان ،انجمن اولیاء و مربیان ،فعالیت عمرانی محلی و )...میباشد که به دو صورت رسمی و
غیررسمی صورت میپذیرد.
 -4رسانههاي جمعي
 .1-4تعريف نظري :رسانه وسیلهای است که پیام را منتقل میکند .رادیو ،تلویزیطون ،اینترنطت،
مطبوعات و ماهواره وسایلی هستند که پیام را از پیام به مخاطب منتقل میکند و خود رسانه را
پیام میداند (دادگران.)61 :1034 ،
 .2-4تعريف عملیاتي :در این تحقیط میطزان اسطتفاده از رسطانه جمعطی ،رادیوهطای داخلطی،
تلویزیون ،مطبوعات ،ماهواره و اینترنت مورد نظر قرار گرفته است.
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 -5طبقه اجتماعي
 .1-5تعريف نظري :طبقه اجتماعی به بخشی از اعضطای جامعطه اططالق مطیشطود کطه از نظطر
ارزشهای مشترد ،حیثیت فعالیت های اجتمطاعی میطزان ثطروت و متعلقطات شخصطی دیگطر از
بخشهای دیگر جامعه تفاوت داشته باشند (کوئن.)170 :1081 ،
 .2-5تعريف عملیاتي :شغل ،سطح تحصیلت و درآمد به عنطوان شطاخصهطای تعیطین طبقطه
اجتماعی افراد به کار رفته است.
عالوه بر فرضیات کلیدی فوق که مبتنی بر مباح نظری بیان شدهانطد انتظطار مطیرود کطه
بین متغیرهای زمینهای نظیر جنسیت ،وضعیت تأهل و سن با میطزان مشطارکت سیاسطی رابططه
وجود داشته باشد.
گفتارسوم :تجزيه و تحلیل
الف) توصیف يافتهها
توصیف خصوصیات جمعیت نمونه برحسب مشخصات فردی نشان داد کطه از مجمطوع افطراد
مورد مطالعه  14/3درصطد زنطان و  41/6درصطد را مطردان تشطکیل دادهانطد .بنطابراین مشطاهده
می شود که بیشترین فراوانی متعل به زنان میباشد .حداقل و حداکثر سن پاسخگویان بطین 63
تا  11ساله می باشد و میانگین سن پاسخگویان برابطر بطا  43/34مطیباشطد .از کطل افطراد پاسطخ
دهنده  73/0درصد از پاسخگویان را افراد متأهل و  8/3درصد مجرد و  1درصطد از پاسطخگویان
دارای وصعیت سایر می باشند .از مجموع افراد مطورد مطالعطه  0درصطد زیطر دیطپلم 7/0 ،درصطد
دیپلم یا فوقدیپلم 10/4 ،درصد کارشناسی و  63/1درصد از مدرد کارشناسی ارشد و یا بطاالتر
برخوردارند و مشاهده میشود که بیشترین فراوانطی متعلط بطه تحصطیالت لیسطانس مطیباشطد.
یافته ها نشان داد که میانگین درآمد پاسطخگویان برابطر  13811333ریطال مطیباشطد و از میطان
پاسخگویان  73/4درصد را افراد رسمی آموزش و پرورش  6/13درصد را افراد قراردادی تشطکیل
میدهند.
با توجه به نتایج بدست آمده از جدول  81/1 ،1درصد از افراد مود مطالعه خیلی کم و یا کم
در تشکل های سیاسی فعالیت و یا عضویت دارند و تنهطا  4/1درصطد از آنطان در ایطن تشطکلهطا
عضویت و یا فعالیت آنها به صورت فعال است که نشان میدهطد افطراد مطذکور کمتطر بطه شطکل
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رسمی و فعال در این زمینه اقدام کرده اند .در رابطه با راهاندازی شبکههطای سیاسطی مجطازی و
وبالگهای سیاسی  87درصد از پاسخگویان خیلی کم و یا کم به این مس له مبادرت مطیورزنطد
و تنها  0/1درصد از آنان در این زمینه مشارکت خوبی دارند که نشان از آن دارد که افراد مطورد
مطالعه کمتر از فضای اینترنت برای فعالیتهای سیاسی خود استفاده مطیکننطد و حطدود 81/6
درصد خیلی کم و یا کم درصد سطخنرانی و یطا مقالطهنویسطی در زمینطه مسطائل سیاسطی اقطدام
کردهاند و حتی  1درصد از آنان خیلی زیاد در این زمینه فعالیتی انجام دادهاند کطه نشطان از آن
دارد کطه افططراد مططورد مطالعططه خیلطی کططم در محافططل رسططمی و یطا در مجططالت و روزنامططههططای
کثیراالنتشار اقدام به این عمل کرده ،شرکت در اعتراضهای جمعی در خصوص مسائل صنفی و
سیاسی نشان می دهد که فقط  0/1درصد از آنان خیلی زیاد و یا زیاد ،در این زمینه اقدام کطرده
و  73درصد از آنان خیلی کم و یا کم در اعتراضهای صنفی و سیاسطی شطرکت مطیکننطد1/1 .
درصد نیز نظطری بینطابین دارنطد کطه نتطایج حطاکی از آن اسطت کطه افطراد رغبطت کمطی بطرای
اعتراض های صنفی و سیاسی از خود نشان دادهانطد و 6/6درصطد از افطراد رغبطت خطود را بطرای
نام نویسی انتخاب شدن در انتخابات مختلف ابراز داشتهاند و  88/1درصد تمایطل کمطی بطه ایطن
مس له دارند و  7/4درصد نیز نظری متوسط در این رابطه دارند .در زمینطه تبلیطو و هطواداری از
گروهها و احزاب سیاسی  17/1درصد خیلی کم و یا کم به این مس له تمایل دارنطد و تنهطا 16/7
درصد فعالیت قابل مالحظهای از خود نشان میدهند و  64/1درصد خیلی کم و یطا کطم درصطد
تظاهرات و راهپیماییهایی که اعالم میشود خیلی کم و یا کم شرکت میکننطد و  41/0درصطد
خیلی زیاد و یا زیاد در زمینه شرکت میکنند 04/6 .درصد نیطز نظطری بینطابین در ایطن رابططه
دارند .در رابطه با شرکت در انتخابات مختلفی که در جامعه برگزار میشود  36/1درصد از افطراد
مورد مطالعه خیلی زیاد و یا زیاد در انتخابات مختلف شرکت میکنند و تنها  13/0درصد رغبت
کمی از خود در این زمینه نشان داده اند از شرکت فعال و قابل مالحظهی این قشر در انتخابطات
مختلف جامعه دارد و بیشترین درصد را از بین فراوانیها داده در زمینطه مشطارکت سیاسطی بطه
خود اختصاص داده است و کمترین میزان متعل است بطه شطرکت در اعتطراضهطای جمعطی در
خصوص مسائل صنفی و سیاسی و همچنین راهاندازی شبکههای سیاسی مجازی و وبطالگهطای
سیاسی و نیز سخنرانی و یا مقالهنویسی در رابطه با مسائل سیاسی جاری جامعه.
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ب) يافتههاي تبییني و تحلیلي
بهمنظور آزمون فرضیه های تحقی و با توجه به نوع آنهطا (رابططهای و یطا مقایسطهای) و نطوع
متغیرهای موجود در آنها (اسمی ،فاصلهای و )...آزمون های مناسب هر فرضیه را به کار گطرفتیم.
یکی از فرضیات تحقی «رابطه بین وسایل ارتباط جمعی (رادیو ،تلویزیون ،مطبوعطات ،اینترنطت
و ماهواره) و میزان مشارکت سیاسی دبیران بوده که به منظور برسی ایطن فرضطیه بطا توجطه بطه
فاصله ای بودن دو متغیر و نیز تأمین پیشفرضهای طبیعی بودن توزیع نمرههطا و رابططه خططی
میان دو متغیر از آزمون همبستگی «پیرسون» استفاده کردیم که نتطایج آن در جطدول  6آمطده
است.
جدول  -2نتیجه آزمون پیرسون بین استفاده از وسايل ارتباط جمعي و میزان مشاركت سیاسي
متغیرها
مطبوعات

ضریب همبستگی پیرسون
3/034

سطح معناداری
p<3/331

اینترنت

3/100

p<3/317

ماهواره

3/110

p<3/318

رادیوهای داخلی

3/067

p<3/331

تلویزیون

3/064

p<3<3/331

با توجه به جطدول  6و مقطادیر بطه دسطت آمطده ضطریب همبسطتگی پیرسطون و سططحهطای
معناداری به دست آمده بطین متغیرهطای مطبوعطات ،اینترنطت ،رادیوهطای داخلطی ،تلویزیطون و
مشارکت سیاسی افراد مورد مطالعه رابطه معناداری وجود دارد و حاکی از این است که اسطتفاده
از هر کدام از این وسیله هطا بطر مشطارکت سیاسطی دبیطران متوسططه دوره دوم دبیرسطتانهطای
شهرستان خرمآباد مؤثر می بطاش و بطین ایطن متغیرهطا و مشطارکت سیاسطی رابططه همبسطتگی
مستقیم و مثبتی وجود دارد ،ولی شدت همبستگی متغیرهطای مطبوعطات و رادیوهطای داخلطی
قابل توجه نمی باشد و بین استفاده از مطاهواره و مشطارکت سیاسطی افطراد مطورد مطالعطه رابططه
معناداری وجود ندارد و استفاده از ماهواره بر میزان مشارکت سیاسی دبیران متوسطه شهرستان
خرمآباد مؤثر نیست.
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با توجه به اینکه چند متغیر مستقل وجود دارد ،جهت بررسی رابططه بطین ایطن متغیرهطا بطا
متغیر وابسته از ضریب همبستگی چندگانه و تحلیل رگرسیونی استفاده گردیده که نتایج ان در
جدول  0آورده شده است.
جدول  -3نتايج آزمون تحلیل رگرسیوني چندمتغیره بین متغیرهاي رسانههاي جمعي (مطبوعات ،اينترنت،
ماهواره ،رديوهاي داخلي و تلويزيون) و میزان مشاركت سیاسي
درجه آزادي

F

037

116430

سطح

ضريب تعیین

ضريب

ضريب همبستگي

معناداري

تعديل يافته

تعیین

چند گانه

P< 3/331

366

36610

36416

مدل
1

معناداری در سطح %1

با توجه به جدول  0می توان بیان کرد که میزان مشارکت سیاسی در ی ترکیطب خططی بطا
متغیرهای وارد شده در معادله برابر با  3/416می باشد ،همچنین ضریب تعیین حاصطل برابطر بطا
 3/610و ضریب تعدیل یافتطه برابطر بطا  3/6اسطت ،یعنطی در واقطع حطدود  )3/610( 63درصطد
واریانس متغیر میزان مشارکت سیاسی از طری متغیرهای مستقل تبیینی و توجیه شده است.
جدول  - 4ضرايب استاندارد شده خط رگرسیون میزان مشاركت سیاسي
سطح معناداري

t

P< 3/331

160

ضرايب استاندارد
Beta

مدل رگرسیوني
مقدار ثابت

P< 3/331

06860

36667

مطبوعات

P< 3/717

36307

36336

اینترنت

P< 3/331

16811

36377

ماهواره

P< 3/331

06471

36177

تلویزیون

P< 3/333

66330

36113

رادیوهای داخلی

1

حال با توجه به جدول رگرسیون چندمتغیره معادله اسطتاندارد نیطز بطه صطورت زیطر نوشطته
میشود:
69
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(رادیوهای داخلی) ( +3/113تلویزیون) ( + 3/177مطبوعات)  = 3/667میزان مشارکت سیاسطی
دومین فرضیه تحقی «رابطه بین اعتماد اجتماعی (اعتماد بین شخصی ،اعتماد تعمطیم یافتطه و
اعتماد نهادی) و میزان مشارکت سیاسی دبیران دبیرستانهای دوره دوم شهرسطتان خطرمآبطاد»
بود که بطه منظطور بررسطی ایطن فرضطیه بطا توجطه بطه فاصطلهای بطودن دو متغیطر و نیطز تطأمین
پیشفرضهای طبیعی بودن نمره ها و رابطه خطی میان دو متغیر از آزمون همبستگی پیرسطون
استفاده کردیم که نتایج آن در جدول  1آمده است.
جدول  -5ضريب همبستگي پیرسون متغیرهاي اعتماد اجتماعي (اعتماد بین شخصي ،اعتماد تعمیم يافته و
اعتماد نهادي) و میزان مشاركت سیاسي
متغیرها

ضريب همبستگي پیرسون

سطح معناداري

اعتماد بین شخصی
اعتماد تعمیم یافته
اعتماد نهادی

3/034
3/100
3/110

p<3/338
p<3/311
p<3/304

با توجه به جدول  1و با استفاده از میزان همبستگی پیرسون ،بطین متغیرهطای اعتمطاد بطین
شخصی و اعتماد تعمیم یافته بر میزان مشارکت سیاسی دبیران متوسطه خرمآباد مطؤثر اسطت و
این متغیرها با م تغیر مشارکت سیاسی رابطه همبستگی مستقیم و مثبتی وجود دارد ،اما شطدت
این همبستگیها قابل توجه نمیباشد .ولی بین متغیطر اعتمطاد بطین نهطادی و میطزان مشطارکت
سیاسی رابطه معناداری وجود ندارد و این فرضیه تائید نمیگردد.
با توجه به اینکه چند متغیر مستقل وجود دارد جهت بررسطی رابططه بطین ایطن متغیرهطا بطا
متغیر وابسته از ضریب همبستگی چندگانه و تحلیل رگرسیونی استفاده گردید که نتطایج آن در
جدول زیر آورده شده است.
جدول  -6نتايج آزمون تحلیل رگرسیوني چندمتغیره بین متغیرهاي اعتماد اجتماعي (اعتماد بین شخصي،
اعتماد تعیم يافته و اعتماد نهادي) و میزان مشاركت سیاسي
درجه
آزادي
037

F
06043

سطح

ضريب تعیین تعديل

معناداري

يافته

P< 3/317

36366

معناداری در سطح %1
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ضريب تعیین
36306

ضريب همبستگي
چند گانه
36138

مدل
1
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با توجه به جدول  1می توان بیان کرد که میزان مشارکت سیاسی در ی

ترکیطب خططی بطا

متغیرهای وارد شده در معادله برابر با  3/138میباشد ،همچنین ضریب تعیین حاصطل برابطر بطا
 3/306و ضریب تعیین تعدیل یافتطه برابطر بطا  3/366اسطت یعنطی در واقطع حطدود )3/306( 0
درصد واریانس متغیر میزان مشارکت سیاسی از طری متغیرهای مستقل (اعتماد بین شخصطی،
اعتماد تعمیم یافته و اعتماد نهادی) تبیین و توجیه شده است.
جدول  - 7ضرايب استاندارد شده خط رگرسیوني میزان مشاركت سیاسي
سطح معناداري

t

P< 3/331

76171

ضرايب استاندارد
Beta

مدل رگرسیوني
مقدار ثابت

P< 3/307

06410

36134

اعتماد بین شخصی

P< 3/137

16041

36131

اعتماد تعمیم یافته

P< 3/630

-16631

-36331

اعتماد نهادی

1

حال با توجه به جدول رگرسیون چندمتغیره معادله اسطتاندارد نیطز بطه صطورت زیطر نوشطته
میشود( :اعتماد بین شخصی)  =3/134میزان مشارکت سیاسی
در بررسی فرضیه دیگطر تحقیط بطا عنطوان «رابططه بطین مشطارکت اجتمطاعی (عضطویت در
گطروههططای غیررسططمی و عضططویت در گططروههططای رسططمی) و میططزان مشططارکت سیاسططی دبیططران
دبیرستانهای دوره دوم شهرستان خرم آباد» با توجه به فاصلهای بودن دو متغیر و رابطه خططی
میان دو متغیر ،از آزمون همبستگی «پیرسون» استفاده کردیم که نتایج آن در جطدول  8آمطده
است.
جدول  -8ضريب همبستگي پیرسون متغیرهاي مشاركت اجتماعي (عضويت در گروههاي غیررسمي و عضويت
در گروههاي رسمي) و میزان مشاركت سیاسي
متغیرها

ضريب همبستگي پیرسون

سطح معناداري

عضویت در گروههای غیررسمی

3/047

P<3/331

عضویت در گروههای رسمی

3/101

P<3/331
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با توجه به جدول  8و با استفاده از میزان همبستگی پیرسطون ،بطین متغیرهطای عضطویت در
گروههای غیررسمی و عضویت در گروه های رسمی و میزان مشارکت سیاسطی رابططه معنطاداری
وجود دارد و مقادیر ضریب همبستگی پیرسون که برابر بطا  3/047و  3/101و سططح معنطاداری
بهدست آمده ( )P< 3/331که از سطح معناداری برآورد شده یعنی  3/31کمتر اسطت .بنطابراین
فرض معناداری این آزمون پذیرفته میشود و حاکی از آن است که بین ایطن دو متغیطر و متغیطر
وابسته رابطه همبستگی مستقیم و مثبتی وجود دارد.
با توجه به اینکه چند متغیر مستقل وجود داردجهت بررسی رابطه بین این متغیرها با متغیر
وابسته از ض ریب همبستگی چندگانه و تحلیل رگرسیونی استفاه گردید که نتطایج آن در جطدول
زیر آورده شده است.
جدول  -9نتايج آزمون تحلیل رگرسیوني چندمتغیره بین متغیرهاي مشاركت اجتماعي (عضويت در گروههاي
غیررسمي و رسمي) و میزان مشاركت سیاسي
درجه آزادي

F

037

116780

سطح

ضريب تعیین تعديل

ضريب

ضريب همبستگي چند

معناداري

يافته

تعیین

گانه

P< 3/331

36680

36688

36101

مدل
1

معناداری در سطح %1

با توجه به جدول زیر میتوان بیان کرد که میزان مشارکت سیاسی در ی ترکیب خططی بطا
متغیرهای وارد شده در معادله برابر با  3/101میباشد ،همچنین ضریب تعیین حاصطل برابطر بطا
 3/688و ضریب تعدیل یافته برابر با  3/680است .یعنطی حطدود  )3/688( 67درصطد واریطانس
متغیر میزان مشارکت سیاسی از طری متغیرهای مستقل (عضویت در گطروههطای غیررسطمی و
عضویت در گروههای رسمی) تبیین و توجیه شده است.
جدول  -11ضرايب استاندارد شده خط رگرسیون میزان مشاركت سیاسي
سطح معناداري

T

P< 3/331

86374

ضرايب استاندارد
Beta

مدل رگرسیوني
مقدار ثابت

P< 3/336

-36080

-36361

عضویت در گروههای غیر رسمی

P< 3/331

86411

36100

عضویت در گروههای رسمی
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حال با توجه به جدول رگرسیون چند متغیره معادله اسطتادارد نیطز بطه صطورت زیطر نوشطته
میشود( :عضویت در گروههای رسمی)  =3/100میزان مشارکت سیاسی
در جدول زیر پاسخهای نمونه آماری در خصوص پرسشهای مربوط به فرضیههای تحقی با
استفاه از شاخصهای آمار توصیفی نشان داده شده است.
جدول  -11آزمون  tدو نمونه مستقل مربوط به فرضیههاي تحقیق (جنسیت و اشتغال)
میانگین

انحراف

درجه آزادي

سطح

مردان

6/017

معیار
3/33

038

معناداري
<P
3/331

زنان

6/367

3/13

038

P<3/331

شاغلین

6/186

3/33

038

P<3/117

غیرشاغلین

6/368

3/10

038

P<3/117

جنسیت

اشتغال

t
-4/61

3/133

با توجه به جدول  tمشاهده شده در سطح  P< 3/31معنیدار میباشد .بنابراین با  71درصد
اطمینان میتوان گفت میزان مشارکت سیاسی دبیران متوسطه برحسب جنسیت آنطان متفطاوت
است .با توجه به میانگینهای مشاهده شده در جدول  17میتوان نتیجطه گرفطت کطه مطردان از
میزان مشارکت سیاسی االتری نسبت به زنان برخوردارند ،همچنین با توجه به جدول باال میزان
مشارکت سیاسی دبیران متوسطه شهر خرم آباد برحسب وضعیت اشتغال آنان تفاوتی ندارد.
جدول  -12آزمون  ANOVAمربوط به سطح تحصیالت ،سن و درآمد
میانگین

درجه

مجموع

سطح

مربعات

آزادي

مجذورات

P<3/331

6/066

1/117
3/486

0
031
037

0/018
143/161
113/884

P<3/647

1/111

3/117
3/48

P<3/338

1/474

3/174
3/411

04
631
037
06
633
037

17/13
101/813
113/884
66/631
168/138
113/884

معناداري

F

66

متغیر
سطح
تحصیالت

واریانس بین
گروهی

سن

واریانس درون
گروهی

درآمد

کل
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با توجه به جدول  16نتایج بررسیهای آمطاری نشطانگر ایطن اسطت کطه آزمطونهطای تحلیطل
واریانس ی طرفه تفاوت معناداری را بین میانگینها نشان نمی دهند؛ به نحوی که  Fبرابطر بطا
 1/474 ،1/111 ،6/066و سطططح معنططاداری بططرآورد شططده برابططر بططا  P<3/647 ،P<3/331و
 P<3/318میباشد که این سطح معناداریهای بطرآورد شطده از سططح معنطاداری مطورد قبطول،
یعنی  3/31بیشتر میباشد .پس تفاوت یا اختالف معناداری بین میانگینهای سطح تحصطیالت،
سن و درآمد پاسخگویان و میزان مشارکت سیاسی دبیران دبیرستانهای شهرسطتان خطرم آبطاد
وجود نارد .پس میتوان با اطمینان  71درصد گفت که سطح تحصیالت ،سن و درآمد بر میطزان
مشارکت سیاسی دبیران دبیرستانهای شهرستان خرم آباد تأثیری ندارد.
ج) تحلیل مسیر
تحلیل مسیر تکنیکی است که همبستگی میان متغیرهای مستقل و وابسته را در قالب تأثیر
مستقیم و غیرمستقیم بیطان مطی کنطد .تکنیط تحلیطل مسطیر بطر پایطه مجموعطهای از تحلیطل
رگ رسیون چندگانه و بر اساس فرض ارتباط بین متغیرهای مسطتقل و وابسطته اسطتوار اسطت .در
پژوهش حاض این تفکی بر اساس مدل تحلیلی تحقی کطه خطود برآمطده از چطارچوب نظطری
تحقی بوده است صورت گرفته است و به صوت شکل ( )1است .در خصوص نتایج اولطین آمطاره
تحلیل عامل با عنوان کیزر مای که برابر است با  KMO=3/860میباشد و با توجه بطه مقطدار آن
نشا نمیدهد که همبستگیها ی مود آزمون برای تحلیل عامل بسیار مناسب مطی باشطند .آمطاره
بارتلت مناسب بودن دادهها را برای تحلیل عامل نشطان مطیدهطد کطه نتطایج آن برابطر اسطت بطا
 BT =8717/173و سطح معناداری حاصل که مطلوب می باشد ( )Sig=3/333بنابراین میتطوان
نتیجه گرفت که دادهها از تناسب مورد قبولی جهت آزمون تحلیل عامل برخوردارند.
جدول  -13نتايج آزون كیزر ماير و بارتلت در تحلیل عامل
OMK

12823
87176173

آزمون خی دو

1333

درجه آزادی

36333

( Sig.سطح معناداری )
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در جدول  14سهم هر عامل مشخص و متغیرهای مربوطه آورده شده است.
جدول  -14نتايج آزمون تحلیل عامل برحسب عاملهاي تائید شده
تعداد عاملها
متغیرها

عامل اول

عامل دوم

عامل سوم

عامل چهارم

درصد واريانس تبیین شده

136176

86431

16160

16310

درصد تراكمي واريانس تبیین شده

136176

616778

016161

016130

در جدول  11اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته آورده شده است.

جدول  -15اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته میزان مشاركت سیاسي
متغیرها

انواع تاثیر
مستقیم

غیر مستقیم

كل

مشارکت اجتماعی

3601

3

3601

میزان استفاده از وسایل ارتباط اجتماعی

36618

36134

36446

اعتماد اجتماعی
وضعیت اشتغال

36118
3

36343
-36331

36111
-36331

جنسیت

36171

3

36171

بنابراین ،متغیر مشارکت اجتماعی بیشترین اثر مستقیم بر میزان مشارکت سیاسی را داشطته
و متغیر م یزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی با تأثیری که بر سایر متغیرها دارد بیشطترین اثطر
غیرمستقیم را دارا است.
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نتیجهگیري
امروزه مشارکت سیاسطی بطهعنطوان مهمتطرین شطاخص توسطعه سیاسطی ملطتهطا بطه امطری
گریزناپذیر تبدیل شده است .این امر در کشوهای جهان سوم که گطذار از سطنت بطه مدرنیتطه را
تجربه میکنند به شکل حساستر خود را نشان میدهد .از سویی مشارکت ابزار افزایش و توزیطع
فرصت های شرکت مردم در تصطمیمگیطریهطای جمعطی ،همیطاری و دیگطر یطاری در توسطعه و
پیشرفت کشور است ،لذا هر اقدامی در مسیر مهندسی سیاسی -اجتماعی و افطزایش مشطارکت،
نیاز به شناخت عوامل و علتهای اساسی تأثیرگذار بر مشارکت دارد .از میان این مفطاهیم آنچطه
مسأله اصلی این تحقی بود ،بررسی رابطه بین متغیرهای اثرگذاری چطون رسطانههطای جمعطی،
اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی با میزان مشارکت سیاسی است.
یافتههای تحقی  ،فرضیات مطروحه را مورد تائید قرار داد و نشان داد که:
 -1رسانههای جمعی میتوانند به عنطوان یکطی از عطامالن اصطلی مشطارکت سیاسطی بطه انتقطال
ارزش ها ،باورها و احساسات سیاسی یا نهادینه کردن فرهنگ مشارکت سیاسی یط جامعطه بطه
افراد آن جامعه ایفای نقش کنند چرا که به تعبیر م نایر در نظطامهطای سیاسطی دموکراتیط ،
رسانهها را سومین عنصر در فرآیند ارتباط و مشارکت سیاسی میدانند.
در این پژوهش و با استفاده از نظریه هطانتینگتون ،لیپسطت ،آلمونطد ،وربطا و گیطدنز وسطایل
ارتباط جمعی (رادیو ،تلویزیون ،مطبوعطات ،مطاهواره و اینترنطت) بطهعنطوان عطواملی کطه امکطان
مشارکت سیاسی را فراهم میکنند در نظر گرفته شده و یافتههای این پژوهش فرضیه مبنی بطر
وجود رابطه بین متغیر رسانه های جمعی و میزان مشارکت سیاسطی را مطورد تائیطد قطرار داده و
مشخص شد که بین متغیر وسایل ارتباط جمعی و میزان مشارکت سیاسی همبستگی مناسب و
مستقیم در حدو  3/416وجود دارد .بنابراین میتطوان گفطت کطه هرچطه فطرد از وسطایل ارتبطاط
جمعی استفاده کند از میزان مشارکت سیاسی بطاالتری برخطوردار خواهطد شطد و هرچطه از ایطن
وسایل کمتر استفاه کنند ،مشارکت سیاسی کمتر خواهند داشت.
این یافته تحقی بیانگر این نظر گیدنز است که تکثر و تنوع کانالهای ارتبطاط جمعطی ایطن
امکان را فراهم میآورد تا افراد به تجدیطدنظر و بازاندیشطی در باورهطای مرسطوم خطود در مطورد
مسائل سیاسی بپردازند و بتوانند از حکومت مرکزی انتقاد کنند و هر آنچه را از طری رسطانههطا
دریافت میکنند ،با توجه به تجربههای سیاسی خود مورد بازبینی قرار دهند.
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 -6اهمیت این مهم نقش اعتماد در جامعه ،به واسطه آن است که از سویی اعتمطاد برخطوردار از
مبانی اجتماعی است و مولفهای نگرشی و رفتاری محسوب میشطود و از دیگطر سطو ،اعتمطاد در
جامعه دارای کارکردها و پیامدهای اجتماعی سیاسی گوناگون است.
اوسالنر بیان نمود که رابطه بط ین اعتمطاد اجتمطاعی و مشطارکت سیاسطی و یطا ارتبطاط بطین
شبکهها ی اجتماعی و مشارکت سیاسطی نطه تنهطا بطه شطکل مسطتقیم بطر روی انطواع خاصطی از
مشارکت سیاسی اعمال نفوذ می کند بلکه آن را بهططور غیرمسطتقیم از طریط تسطهیل انتقطال
منابع شبکههای اجتماعی و کم به ایجاد هنجارهای روابط متقابل و تعهطد مشطترد در درون
سازمانهای داوطلبانه بر مشارکت تأثیر میگذارد.
در این تحقی نیز با تأکید بر نظریه اوسالنر ،موی و شوفل مبنی بر تأثیر اعتماد اجتماعی بر
مشارکت سیاسی افراد جامعه به اثبات رسیده بهطوریکه بین این دو متغیطر همبسطتگی وجطود
دارد؛ این همبستگی ضعیف می باشد که میتوان گفت این ضعف همبسطتگی بیشطتر در زمینطه
اعتماد نهادی خود را نشان داده است و نشان میدهد که اعتماد به ساختارهای حکومتی در حد
ضعیف و رو به پایین خود را نشان میدهد.
اعتماد اجتماعی مقوله ای است که رابطه درونی با روابطط اجتمطاعی در جامعطه دارد .نتیجطه
حاصل از شکل گیری اعتماد اجتماعی ،انجام مشارکت در امور مختلف و در پی آن امور سیاسطی
است .مشارکت سیاسی به عنوان یکی از ابعاد مشارکت در نتیجه اعتماد اجتماعی تولید ،رشطد و
دوام می یابد .اعتماد اجتماعی یکی از مهمترین و موثرترین عوامطل برنامطهریطزی و غنطیسطازی
فرهنگ اجتماعی و سیاسی و سازمانی است که با تشوی و تقویت نهادهای اجتماعی و صنفی و
حرفه ای به شکل گیری روابط مشارکتی بین افراد و نهادها و در نتیجه مشارکت در حطوزههطای
مختلف از جمله سیاسی یاری میرساند.
 -0مشارکت اجتماعی یکی از عوامل تأثیرگذار بر مشارکت سیاسی است که چنانچطه بطر پایطه و
مبنای صحیح پایه گذاری شود ،نتایج مثبت زیادی به دنبطال دارد .از جملطه مشطارکت مطردم در
امور مختلف افزایش می یابد .در این پژوهش به پشتوانه نظریطه وربطا و همکطاران و لطوین رابططه
مشارکت اجتماعی (عضویت در گروههای رسمی و غیررسمی) با مشارکت سیاسطی مطورد تائیطد
قرار گرفته و بین این دو همبستگی مستقیم و مثبتطی در حطدود  3/047و  3/101مطورد تائیطد
قرار گرفت .بنابراین میتوان گفت هر چه فرد در عرصه مشارکت اجتماعی رسطمی و غیررسطمی
حضور باالتری داشته باشد از مشارکت سیاسی باالتری برخوردار خواهطد شطد و هطر چطه میطزان
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حضور در انجمنها و سازمانهای رسم و غیررسمی کمتر باشد ،فرد مشطارکت کمتطری در امطور
سیاسی جامعه خواهد داشت.
 -4مشارکت دارای ماهیتی پویا است و تحقط آن برحسطب شطرایط در محطیطهطای اجتمطاعی
متفاوت و برای افراد با پایگاههای اجتماعی متفاوت ،تغییر میکند .بخشی از این شطرایط ،منطابع
و امکانات توانمندی جامعه و تواناسازی افراد را تحت تطأثیر قطرار مطیدهطد .در ایطن پطژوهش بطا
استفاده از نظریه لیپست پایگاه اجتماعی افراد (شغل ،درآمد ،تحصطیالت) و مشخصطات عمطومی
پاسخگویان به عنوان عواملی که بر مشارکت افراد در مسائل سیاسی تأثیر دارنطد در نظطر گرفتطه
شده و یافتهها ی این پطژوهش فرضطیه مبنطی بطر وجطود رابططه بطین متغیطر پایگطاه اجتمطاعی و
مشخصات عمومی پاسخگویان و میزان مشارکت سیاسی مورد تائید قرار نگرفتطه و بطین ایطن دو
متغیر همبستگی وجو دندارد به جز وضعیت جنسیت افراد پاسخگو که مردان از میزان مشارکت
سیاسی باالتری نسبت به زنان برخوردار بودند که این فرضیه جزئی همبسطتگی معنطاداری را بطا
مشارکت سیاسی داشته است و مورد تائید قرار میگیرد.
پیشنهادات
برای تحق مشارکت سیاسی نیازمند ی حرکت دوسطویه هسطتیم .یط حرکطت از بطاال بطه
پایین که همان فرصت دهی و مشارکت جویی ساختار کالن جامعطه اسطت و دیگطری حرکطت از
پایین به باال که همان مشارکت فعالیطتهطای سیاسطی -اجتمطاعی شطهروندان بطرای حضطور در
عرصههای مختلف جامعه بهویژه عرصههای عمومی اسطت .آنچطه بطه عنطوان پیشطنهاد اصطلی در
راستای هدف پژوهشی که همانا افزایش سطح مشارکت سیاسی افطراد ارائطه مطی گطردد ،ارتقطاء
فرهنگ سیاسی در جامعه است .مشارکت سیاسی و فرهنگ مشارکت سیاسی محصول و محمل
تعهد و مسؤولیت پذیری عناصر مختلف جامعه (دولت ،حوزه خصوصی و عمومی) است.
لذا گسترش سازمانها و انجمنهای داوطلبانه و غیردولتی بایداز اولویتهای سیاسطتگزاران و
کارگزاران جامعه باشد تا از این رهگذر افراد جامعه انگیزه یافته و جامعه به سمت پویایی بیشطتر
گام بردارد .الزم است برای توسعه اعتماد اجتمطاعی بطهویطژه اعتمطاد نهطادی بطهعنطوان یکطی از
راهکارهای مناسب تالش شود .بنابراین میتوان با باال بردن سططح اعتمطاد نهطادی در جامعطه از
ی سو انگیزه برای مشارکت در سطازمانهطا و انجمطنهطای داوطلبانطه و همچنطین رویطدادهای
سیاسی را افزایش دهیم و از سوی دیگر ،به توسعه و تحکیم پیوندها و روابط کطه نقطش بسطزایی
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در سرمایه سیاسی ایفا میکند منجر شود .الزم است که برنامههطای آموزشطی بیشطتری هطم در
سطح مدارس و هم در دانشگاهها و هم در رسانههای جمعی بهویژه تلویزیون و رادیطو در زمینطه
اشکال مختلف مشارکتهای اجتماعی -سیاسی و تشوی نسل جوان به کارهای جمعی بطه اجطرا
درآید و سطح آگاهی افراد جامعه را درخصوص شطیوههطای مختلطف مشطارکت از طریط چنطین
برنامههای آموزشی ارتقاء دهند.
با توجه به اینکه تمایل به مشارکت سیاسی رابطه مستقیم با موقعیطت اقتصطادی -اجتمطاعی
دارد و از طرفی تمایل به مشارکت سیاسی زنان پایینتر از مردان است ،پیشنهاد میشود شرایط
به لحاظ اقتصادی -اجتماعی و حقطوقی بطه گونطهای تطدارد دیطده شطود کطه زنطان از موقعیطت
اجتماعی -اقتصادی و سیاسی باال برخوردار شوند تا بر مشارکت سیاسی آنان افزوده شود .چطون
یکی از نتایج تحقی وجود رابططه بطین متغیطر مشطارکت اجتمطاعی و مشطارکت سیاسطی اسطت
ضروری است مسؤولین امر تدابیر بیشتر و مطوثرتری بطرای افطزایش میطزان مشطارکت اجتمطاعی
دبیران بیندیشند و آنان را در فعالیتهطا و بطه خصطوص تصطمیمگیطریهطای حطوزه آموزشطی و
فرهنگی دخیل نمایند بهویژه اینکه با فعال کردن انجمطن صطنفی رهبطران و آزادی عمطل بطرای
فعالیت در انجمنهای داوطلبانه و احزاب و گروههای سیاسی در صدد افزایش مشارکت آنطان در
امور مختلف جامعه شوند .افزایش مشارکت اجتماعی دبیطران بطهعنطوان پرورشطی دهنطده نسطل
بعدی و انتقال ارزش های این نسل به نسل بعطد در بازتولیطد و ارتقطاء مشطارکت سیاسطی نقطش
بارزی را ایفا مینماید.
فهرست منابع
الف) منابع فارسي
افشانی ،سیدعلیرضا ( .)1083آموزش كاربردي  spssدر علوم اجتماعي و رفتاري .یزد :انتشارات دانشگاه یزد.
اینگلهارت ،رونالد ( .)1030تحول فرهنگي در جوامع پیشرفته صنعتي ،ترجمه مریم وتر .تهران :انتشارات کویر.
آبراکرامبی ،نیکالس و دیگران ( .)1031فرهنگ جامعه شناسي ،ترجمه حسن پویان .تهران :چاپ پخش.
آلموند و پاول (« .)1031جامعهپذری و فرهگ سیاسی» ،ترجمه علیرضا طیب ،مجله اطالعات سیاسي -
اقتصادي ،سال  ،11شماره .131
ترابی ،یوسف« .)1084( ،آسیبشناسی مدیریت توسعه در ایران» ،فصلنامه دانش سیاسي ،شماره ،6پاییز و زمستان.
توسلی ،غالمعباس ( .)1017نظريههاي جامعهشناسي .تهران :سمت،

69

فصلنامه مطالعات سیاسی؛ سال پنجم ،شماره  ،19بهار  1692ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توسلی ،غالمعباس ( .)1086مشاركت اجتماعي در شرايط آنومیک .تهران :دانشگاه تهران.
دادگران،محمد ( .) 1034مبانی ارتباط جمعی .تهران :انتشارات فیروزه.
دیانتی نیت ،جواد ( .) 1086بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه تبریز،
پايان نامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه تبریز.
راش ،مایکل ( .)1081جامعه و سیاست ،ترجمه منوچهر صبوری .تهران :سمت.
رتیزر ،جورج ( .)1034نظریههای جامعه شناختی در دوران معاصر ،ترجمه محسن ثالثی .تهران :انتشارات علمی.
زیر ،ایرانهگن ( .)1017كارگرداني توسعه در جهان سوم ،ترجمه احمد تدین .تهران :نشر سفیر.
شراره مهدیزاده (« .)1084تلویزیون ،مخاطب و نگرش نو»  ،مجله جامعهشناسي ايران ،دوره ششم ،شماره.4
صبوری ،منوچهر ( .)1081جامعهشناسي سیاسي .تهران :انتشارات سخن.
علوی ،پرویز ( .)1031ارتباطات سیاسي .تهران :مؤسسه نشر علوم نوین.
غفاری ،غالمرضا ( .)1083تبیین عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر مشارکت اجتماعی و اقتصادی نواحی
روستایی کاشان ،پاياننامه دكتري جامعهشناسي ،دانشگاه تهران.
فوالدوند ،مجید و رمضانی احمد ( .)1083پارادايمها و تحلیلهاي مشاركت در جامعهشناسي .مشهد:
انتشارات سخن گستر.
قاسمی ،وحید ( .)1083گونه شناسی و تبیین فرهنگ سیاسی دانشجویان شاغل به تحصیل در ایران ،پايان نامه
دكتري جامعه شناسي ،دانشگاه اصفهان.
کوئن ،بورس ( .)1011جامعهشناسي عمومي ،ترجمه محسن ثالثی .تهران :انتشارات فرهنگی معاصر.
گیدنز ،آنتونی ( .)1084چشماندازهاي جهاني ،ترجمه محمدرضا جاللیپور .تهران :نشر طر نو.
لیپست ،مارتین و دوز ،رابرت ( .)1030جامعه شناسي سیاسي ،ترجمه محمدحسین فرجاد .تهران :نشر قومس.
محسنی تبریزی ،علیرضا (« .)1031بیگانگی ،مانعی برای مشارکت و توسعه ملی» ،نامه پژوهش ،سال اول،
شماره .1
نیکالس ابرکرامبی ،استفان میل و ترنر ،بریان اس .)1013( .فرهنگ جامعهشناسي .تهران :چاپخش.
هانتینگتون ،ساموئل ( .)1033سامان سیاسي در جوامع در دستخوش دگرگوني ،ترجمه محسن ثالثی.
تهران :نشر علم.
هدایتی ،نجف ( .)1038مشارکت سیاسی در ایران معاصر ،پايان نامه كارشناسي ارشد علوم سیاسي،
دانشگاه باقرالعلوم (ع).

ب) منابع انگلیسي
Almond, G. & Verba S. (1975). Civic Culture. Priceton University Press.

97

... ــــــــــــــــــــــــــــــــــ بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت سیاسی

Ayala, L.G. (2000). "Trained for Democracy: The Differing Effects of Voluntary
and Non-Voluntray Organizations on Political Participations", Political
Research Quarterly, vol (53): 99-115.
Beck, A.P.M. Jennings. (1982)."Path ways to participation", American Political
Science Review, Vol.76, No. 24.
Burkely, S. (1996). People First: A Guide to Self- Reliant Participatory Rural
Development, London: Zedbook.
Dahl, Robert A. (1984). Modem Political Analysis, fourth Edition, New Jersey;
Prentice- Hall.
Dofe, Robert E. & Hughes, John A. (1977). "Girl Boy and politics", British
Journal of Sociology, Vol. 22, March.
Finifter, A.W. (1970). "Diment of political Alienation", American Political
Science Review, 64.2, June, 1970, pp: 39-410.
Groovier, T. (1997). Social Trust and Human Communities, Montreal &
Kingston Mc Gill Queen, University Press.
Levine, J. (2005). The Social Logic of Politics: Personal Networks as Cntents
for Political Behavior. Philadelphia: Temple University Press.
Lipset, S.M. (1963). Political Man. New York: Anchor Book.
Lovin S. (1979)."Individual political participation; the effects of social structure
and communication behavior", Pacific Sociological Review: 20-60.
Macclosky, H. (1968). Political Participation, International Encyclopedia of the
Social Sciences, Vol. 12-13., NewYork: Mcmilan Company and Free Press.
Mc Nair, B. (1999). An Introduction to Political Communication, London,
Routledge Press.
Miller, Arthur H. (1974). "Political lssuess and trust in Govermment: 1964-1970",
American Political Science Review, vol.68:951-972.
Nesbitt-Larking, Paul W. (2010). "The role of the media in electoral behavior: A
Canadian perspective," Policy and Society, 29, Available online at
www.sciencedirect.com, pp. 53-64.
Schmitt, B., & Mackzolt, Ch. (2010). "Social networks and mass media as
mobilizers and demobilizers, A study of turn out at a German local election",
Electoral Studies, 29, contents lists savilable at science direct, journal home
page: www.electier.com/ localate/electstud, pp 392-404.
Smith, Elizabeth S. (1999). "The effects of investments in the social capital of
youth and political and civic behavior in Ypung Adulthood; A longitudinal
Analysis"; Political Psychology, Vol. 20, pp: 553-580.
Ulzurrun, D. (2002). "Associational membership and social capital in comparative
perspective: A note on the problems of measurement", Politics & Society, vol
(30): 497-523.

91

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1692  بهار،19  شماره،فصلنامه مطالعات سیاسی؛ سال پنجم

Uslaner, E. (1993). The Decline of Committee in Congress, Ann Arbor:
University of Michigan Press.
Verba, S., Schlozman, K.L., Brady, H., & Nie, N.H. (1993). "Race, Ethnicity, and
political sources: participation in the United Stated", British Journal of
Political Science, Vol. 23:453-457-497.

92

