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تاریخ دریافت 3133/1/2 :؛ تاریخ پذیرش نهایی3133/2/22 :

بررسی رابطه میان دینداری و مشارکت سیاسی؛ مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه
آزاد اسالمی مشهد
دکتر قربانعلی گنجی *  /حسن سرایلو **  /یداهلل طالبی
3

2

***

1

چكيده
مشارکت سیاسی یکی از مؤلفههای اصلی توسعه سیاسی و اجتماعی است که حضور در انتخابات و
رأی دادن یکی از سادهترین اعمال سیاسی و متداولترین گونه مشارکت میباشد .در این بین میزان
مشارکت سیاسی دانشجویان بهعنوان قشر تحصیلکرده و عاملین تحوالت در عرصههای سیاسی،
اجتماعی ،فرهنگی از اهمیت باالیی برخوردار است .از اینرو هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه میان
دینداری و مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی مشهد میباشد .در این تحقیق که در سال
 0931انجام گرفت از روش پیمایشی بهره گرفته شده و جامعه آماری آن شامل  909نفر دانشجوی
دختر و پسر دانشگاه آزاد مشهد میباشد .ابزار گردآوری اطالعات نیز پرسشنامه است .جهت آزمون
سطح دینداری دو بعد سنتی و مدرن لحاظ گردیده و برای مشارکت سیاسی نیز تنها میزان حضور
دانشجویان در انتخابات ریاست جمهوری ،مجلس شورای اسالمی و شوراهای اسالمی شهر و روستا به
لحاظ کمی در نظر گرفته شده است .یافتهها نشان میدهند که ارتباط مستقیم و معناداری میان
دینداری سنتی و مشارکت سیاسی دانشجویان وجود دارد .یعنی هرچه نمره دینداری سنتی جامعه
آماری باالتر باشد مشارکت سیاسی آنها هم بیشتر میشود.
کليد واژهها
دینداری ،مشارکت سیاسی ،دانشگاه آزاد اسالمی
* عضو هیأتعلمی و استادیار علوم سیاسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد آزادشهر
** عضو هیأتعلمی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مینودشت
*** کارشناسیارشد رشته علوم سیاسی ،دانشگاه اسالمی ،واحد مینودشت
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مقدمه
مشارکت سیاسی و نحوه دخالت مردم در سیاست و سرنوشت خود یکی از مناقشهانگیزتر ین
موضوعات جامعهشناسی سیاسی است .این مقوله بهویژه برای کشورهایی که در مسیر توسعه
سیاسی قرار دارند بسیار حیاتی است .چرا که توسعه سیاسی به مشارکت تودهای و اقدام
عمومی در فعالیتهای سیاسی مربوط است (عالم )021 :0931 ،و مشارکت سیاسی نیز
میتواند این اقدام و مشارکت فردی یا جمعی را در سطوح مختلف نظام سیاسی به ارمغان آورد
که از رأی دادن تا داشتن مقام سیاسی را شامل میشود ( .)Rush, 1992: 110رأیدهی و
مشارکت در انتخابات هم متداولترین و آشکارترین نوع مشارکت سیاسی است که شهروندان از
طریق آن میتوانند هم خواستهها ،افکار و عقاید خود در امور سیاسی را مطرح کرده و هم در
گزینش رهبران سیاسی نقش داشته باشند.
یکی از شاخصههای میزان مشروعیت نظامهای سیاسی حضور و مشارکت شهروندان در
انتخابات است .مردم یک جامعه نیز با حضور در فرآیند مشارکت سیاسی حمایت و مقبولیت
نظام سیاسی خود را نشان میدهند .چرا که رقابت و مشارکت سیاسی بر مؤثر بودن و
مشروعیت یک نظام تأثیرگذار خواهد بود ( .)Almond & Verba, 1963: 330از اینرو نظامها
سعی میکنند با تشویق مردم به مشارکت سیاسی فضای رقابتی را در سطح جامعه ایجاد کنند
که در این صورت مردم توسط نظام خود مورد توجه قرار گرفته و این امر حمایت و پشتیبانی
مردم و مشروعیت نظام را در پی خواهد داشت.
نظامها و رهبران سیاسی به واسطه مشارکت سیاسی میتوانند مستقیماً با نگرش ،ترجیحات
و خواستههای شهروندان روبرو شوند .بهعبارتی مشارکت سیاسی بهعنوان یک پل ارتباطی،
رهبران و مسئولین نظامهای سیاسی را قادر خواهد ساخت تا با ارائه راهکارهای مختلف پاسخی
مناسب در برابر خواستههای مردم داشته باشند .در این بین خصوصاً حضور در انتخابات
بهعنوان یکی از شکلهای مشارکت سیاسی نقش مهمی را ایفا کرده و رهبران سیاسی را بهطور
مستقیم با اولویتهای شهروندان آشنا خواهد کرد .از طرفی شهروندان هم میتوانند از همین
راه بر رفتار رهبران تأثیرگذار باشند ( .)Hansen, 1975از اینرو با توجه به اهمیت مسأله
مشارکت شهروندان در زندگی سیاسی و بافت دینی جامعه مقاله حاضر در صدد است تا با روش
پیمایشی تأثیر عامل دینداری بر مشارکت سیاسی دانشجویان را مورد بررسی قرار دهد.
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گفتار اول) کليات
الف) بيان مساله
مشارکت شهروندان در زندگی سیاسی یکی از اهداف توسعه سیاسی استت کته بتدون شتک
باال بودن میزان آن در هر جامعه ،گامی است در جهت تحقق هدف مذکور .بر این اساس عوامتل
متعددی میتواند در شدت یتا ضتعف مشتارکت شتهروندان تأثیرگتذار باشتد .چنتانکته دیتن و
دینداری با توجه به نقش متحدکننده و همبستهکنندهای ( )Hamilton, 1995: 12که در ستطح
جامعه ایفا میکند میتواند یکی از عوامل تعیینکننده باشد که در این بتین نقتش دیتن استالم
بهنظر میرسد پررنگتر از سایر ادیان باشد در ایتن دیتن ،فترد مشتارکت سیاستی و حساستیت
نسبت به سرنوشت خود را نه تنها یک حق ،بلکه نوعی تکلیف و ارزش تلقی میکند.
موضوع مشارکت و حضور در فعالیتهای سیاسی -اجتماعی در متون اسالمی نیز مورد
تأکید قرار گرفته است .از آن جمله ،عالمه طباطبایی دخالت در امور سیاسی و کسب استقالل و
عزت و سیاست اجتماعی را یکی از شئون اجتماعی میداند (طباطبایی .)39 :0939 ،قرآن
کریم هم در آیه «و امرهم شوری بینهم »0گفتگو ،مشاوره و تبادل افکار را در میان مسلمانان
سفارش میکند .امام خمینی (ره) نیز شهروندان مسلمان را نسبت به وظیفه شرعی خود در
مشارکت سیاسی بر حذر داشته و معتقدند که از حقوق اولیته هر ملتتی است که سرنوشت و
تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد (صحیفه نور ،ج .)12 :9
این امر میتواند نشاندهنده توجه مسلمانان به بحث مشارکت سیاسی و اهمیت آن باشد.
چنانکه ارزشهای دینی مسلمانان همواره در روند مشارکت آنها بسیار تأثیرگذار بوده است
(.)Philpot, 2007: 508; Tessler, 2002: 339; Dana et al., 2011
این اهمیت و توجه مسلمانان به موضوع مشارکت سیاسی بهعنوان یکی از اصول مسلم
دموکراسی ( )Verba et al., 1995; Norris, 2002تاکنون مناقشات جدی را در بین محققین و
نظریهپردازان سیاسی برانگیخته است .در این راستا بعضی از نظریهپردازان برجسته همچون
هانتینگتون )0333( 2و فوکویاما )0332( 9هر گونه ارتباط و سازگاری میان اسالم و اصول
دموکراسی را مردود دانسته و در مقابل برخی معتقدند که این دو نه تنها ناسازگار نیستند ،بلکه
 -0سوره شوری آیه 93
2- Huntington
3- Fukuyama
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شهروندان مسلمان نیز تمایل جدی به دموکراسی داشته و از آن به شکل مطلوبی حمایت میکنند
(.)Esposito and Mogahed, 2007; Esposito and Voll, 1996; Inglehart and Norris, 2003
در این بین ارتباط میان مذهب و ارزشهای دینی با مشارکت سیاسی طبقه دانشجویان
نسبت به سایر اقشار جامعه از اهمیت باالیی برخوردار است .چرا که دانشجویان بهعنوان قشر
روشنفکر به اقتضای عواملی چون جوان بودن ،حساس بودن و آرمانخواهی در کنشهای
سیاسی ،یکی از ارکان اصلی توسعه سیاسی در هر نظامی هستند و بسیاری از شاخصهای
توسعهیافتگی را در مقابل گروههای سنتی دارا میباشند (محمدی .)3-01 :0993 ،از طرفی
همین دانشجویان در صورتیکه مجاری مناسبی جهت بیان دیدگاهها و خواستههای خود داشته
باشند نقش مؤثری در سالمت و ثبات سیاسی جامعه ایفا خواهند کرد و اگر بنا به هر دلیلی
حس تعلق به نظام سیاسی حاکم را از دست داده و احساس بیگانگی کنند میتوانند به عامل
بیثباتی در جامعه تبدیل شوند (سیدامامی.)31 :0933 ،
از آنجا که این قشر قرار است در آینده عهدهدار امور سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه
خویش خواهند بود ،بررسی و شناخت رفتار سیاسی آنها بسیار با اهمیت جلوه میکند .چرا که
مطالعه و تبیین رفتار آنها بهعنوان آیندهسازان هر جامعه ما را قادر به ارزیابی و پیشبینی
بسیاری از وقایع و تحوالت سیاسی آینده خواهد ساخت .از اینرو ،با توجه به بافت دینی جامعه
و با عنایت به فقدان و ضعف در پژوهشهایی که رابطه میان دینداری و مشارکت سیاسی را
بررسی کنند ،مطالعه حاضر در صدد است با انجام یک پیمایش در بین دانشجویان دانشگاه آزاد
اسالمی اوالً تصویر روشنی از اوضاع دینداری آنها ارائه نماید و ثانیاً تأثیر دینداری بر مشارکت
سیاسی دانشجویان را مورد بررسی قرار دهد.
از اینرو ،با توجه به اهمیت نقش دین در زندگی سیاسی و فعال بودن قشر دانشجویان در
این زمینه پژوهش حاضر در پی دستیابی به این سؤال است که چه رابطهای میان دینداری و
مشارکت سیاسی دانشجویان وجود دارد؟ و سؤال دوم اینکه چه رابطهای میان جنسیت و سطح
تحصیالت با مشارکت سیاسی و میان جنسیت با دینداری دانشجویان وجود دارد؟
ب) پيشينه موضوع
تاکنون تحقیقات گستردهای در رابطه با دینداری و مشارکت سیاسی در غرب صورت گرفته
است .متأسفانه این موضوع در ایران سابقه چندانی ندارد و تحقیقات معدودی هم که در چند
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سال اخیر صورت گرفته عمدتاً توسط نهادهای دولتی بوده است .اغلب نتایج و دادههای بهدست
آمده از تحقیقات فوق نیز با توجه به مالحظات سازمانی در اختیار سایر پژوهشگران قرار
نمیگیرد .با توجه به این امر معدود مطالعات انجام شده داخلی به همراه تحقیقات خارجی در
ذیل مورد بررسی قرار میگیرد.
سیدامامی و عبداله ( )0933منابع اجتماعی و عوامل انگیزشی را بهعنوان عوامل تأثیرگذار بر
مشارکت سیاسی مردم تهران مورد بررسی قرار دادهاند .در میان منابع اجتماعی عامل دینداری
پاسخگویان براساس میزان پایبندی آنها به تکالیف شرعی نیز لحاظ شده است .تحلیل دادهها
نشان داد که اکثریت افراد خود را به انجام تکالیف دینی موظف میدانند و این گویه از دینداری
رابطه معنادار و مثبتی با مشارکت سیاسی پاسخگویان دارد .همچنین در میتان عتوامل انگیزشی
احساس تتکلیف شرعتی از مهمترین عتوامل مشارکت سیاسی پاسخگویان است.
«مذهب ،جنسیت و مشارکت سیاسی در آفریقا» ( )Dowd & Hofman, 2009عنوان
پژوهشی است که به تأثیر مذهب بر مشارکت سیاسی زنان و مردان مسیحی آفریقا میپردازد.
این پژوهش که در طول سالهای  2113و  2119در سه کشور نیجریه ،سنگال و اوگاندا انجام
گرفت نشان داد که هم اسالم و هم مسیحیت مشوق زیادی برای مشارکت سیاسی مردان و
زنان است .اگرچه که مشارکت در بین مردان بیشتر است اما زنان مذهبیتر از مردان بوده و
اعتقادات دینی تأثیر بسیار مثبت و قوی بر مشارکت سیاسی زنان مسلمان نسبت به مسیحی
دارد .همچنین یافتهها نشان دادند که نه مسیحیت و نه اسالم به هیچ عنوان منجر به کاهش
مشارکت سیاسی زنان نمیشود .از طرفی اعتقاد دینی تأثیر بسیار مثبتی بر مشارکت سیاسی
نسبت به عمل دینی و اجتماعی افراد داشته و کسانی که جهتگیری دینی دارند از شناخت
سیاسی باالیی هم برخوردارند.
پژوهش تجربی تحت عنوان «بررسی رابطه میان دینداری و مشارکت سیاسی دانشجویان
دانشگاه اصفهان» (امام جمعهزاده ،محموداوغلی و عیسینژاد )0933 ،نشان داد که میان
دینداری و مشارکت سیاسی دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .پژوهشگران جهت
آزمون و بررسی متغیر دینداری دو بعد مناسکی و اعتقادی را در نظر گرفتند و برای مشارکت
سیاسی دو وجه آن یعنی عوامل روانشناختی -نگرش و شیوه مشارکت (رسمی و غیررسمی) را
لحاظ کردند .دادهها نشان دادند که بعد مناسکی دینداری پاسخگویان قویتر از بعد اعتقادی
آنهاست و باالترین درجه همبستگی مربوط به رابطه مشارکت سیاسی عینی و بعد مناسکی
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دینداری و کمترین آن مربوط به بعد اعتقادی دینداری با مشارکت ذهنی است .همچنین در
تمامی ابعاد مشارکت سیاسی ضرایب رگرسیون استاندارد نشان داد که مناسک مذهبی عامل
پیشبینیکننده مهمتری بوده و از اهمیت باالیی برخوردار است (امام جمعهزاده ،محمود اوغلی
و عیسینژاد.)21،29 :0933 ،
کوریا و لیل ( )Jones-Correa & Leal, 2001جهت درک بهتر مذهب در زندگی التینیهای
آمریکا نظریه وربا و همکاران ( )0331مبنی بر تأثیر تفاوتهای نژادی بر مشارکت سیاسی
شهروندان را به چالش کشیدند .طبق نظریه مذکور مردم پروتستان باید مشارکت بیشتری
نسبت به کاتولیکها داشته باشند .اما یافتهها در این پژوهش نشان دادند که تفاوتهای نژادی
و برتر بودن پروتستانها بیتأثیر بوده و بر خالف نظریه وربا کاتولیکها مشارکت
قویتری بهویژه در انتخابات کنگره دارند .براساس دادههای بهدست آمده مشخص
کلیسا و عضویت در آن نسبت به سایر انجمنهای مدنی تأثیر مثبتی بر مشارکت
شهروندان دارد .همچنین کسانی که حضور بیشتری در کلیسا دارند از مشارکت

سیاسی
شد که
سیاسی
سیاسی

قویتری هم برخوردارند.
«بررسی عوامل اجتماعی و روانی مؤثر بر مشارکت سیاسی مردم شهر تهران» (هاشمی،
فوالدیان و فاطمی امین )0933 ،عنوان مقالهای است که عوامل تأثیرگذار بر مشارکت سیاسی
در آن مورد بررسی قرار گرفته است .در این بین انعطاف مذهبی و درجه مذهبی بودن نیز
بهعنوان عوامل مؤثر مورد آزمون قرار گرفتند که مشخص شد رابطه معناداری با میزان مشارکت
سیاسی افراد دارد .براساس یافتههای بهدست آمده مشخص شد که هرچه افراد مذهبیتر باشند
مشارکت سیاسی بیشتری هم خواهند داشت (هاشمی ،فوالدیان و فاطمی امین.)201 :0933 ،
جمال با تحقیق بر روی  991نفر از مسلمان آمریکایی در سال  2112متوجه شد که حضور
و مشارکت در مساجد حس آگاهی گروهی مسلمانان را توسعه داده و به مانند دیگر نهادهای
دینی در ایالت متحده نقش مهمی در بسیج آنها جهت مشارکت مدنی دارد .یافتهها نقش
پراهمیت مسجد در فعالیتهای مدنی و سیاسی شهروندان مسلمان را به خوبی نشان دادند.
همچنین مشخص شد که میان مشارکت در مساجد و فعالیتهای دینی مسلمانان با مشارکت
مدنی و سیاسی آنها رابطه مثبتی برقرار است (.)Jamal, 2005: 531-537
اونیل در پژوهش «جنسیت ،مذهب ،سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی» ()O’Neill, 2004
فعالیتهای داوطلبانه دینی را بهعنوان عنصری از سرمایه اجتماعی و محرک مشارکت سیاسی
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در میان زنان مورد بررسی قرار داده است .در این کار تحقیقی مشخص شد که میزان نرخ باالی
مشارکت زنان در سازمانهای دینی است .یافتهها نشان میدهند که دینداری قوی زنان کامالً با
نقشهای سنتی آنها بهعنوان حامیان اخالقیات خصوصاً برای کودکان گرهخورده و تأثیر مهمی
در عقاید سیاسی آنها دارد.
پژوهشی تحت عنوان «دینداری و حکومت اسالمی در ایران» (آزادارمکی )2113 ،رابطه
میان سطح دینداری و گرایشات سیاسی -اجتماعی شهروندان تهرانی را مورد بررسی قرار داده
است .در یک قسمت از این پژوهش ارتباط دینداری و قائل بودن به مشارکت سیاسی نیز
مدنظر قرار گرفته است .یافتهها نشان دادند کسانی که سطح دینداری باالتری دارند کمتر قائل
به مشارکت سیاسی برای زنان هستند .براساس نتایج به دست آمده مشخص شد کسانی که
دینداری قویتری دارند حمایت بیشتری هم از نظام بهعمل میآورند.
جمنا و کارلرو 0در بررسی خود به این نتیجه رسیدهاند که میان مشارکت سیاسی با
مشارکت مذهبی و فعالیتهای مذهبی افراد رابطه معناداری برقرار است .آنها در پژوهشی
تحت عنوان «ارزشها و مشارکت سیاسی دانشجویان» ( )2113بعد از انتخابات نوامبر 2113
در رومانی متوجه شدند که دانشجویان مشارکت مذهبی باالیی دارند و مشارکت سیاسی در
کسانی که تمایل به فعالیتهای مذهبی دارند بسیار بیشتر از کسانی است که هیچگونه
فعالیتی ندارند .محققین در نظریه اجتماعی عامل مذهب را بسیار مهم قلمداد میکنند که
باعث میشود فعالیتها از سطوح فردی به سطح عمومی و مشارکت اجتماعی منتقل شود.
همچنین یافتهها نشان میدهند که کلیسا نقش مهمی در روند مشارکت سیاسی ایفا میکند
(.)Jemna & Curelaru, 2009: 171
نوریس در مقاله «مبارزه انتخاباتی  2111ایالت متحده آمریکا» ( )Norris, 2000اهمیت
دین در روند مشارکت سیاسی ایالت متحده را بررسی میکند .محقق در این کار پژوهشی
براساس یافتههای خود نشان داد که دین نقش بهسزایی در رأی دادن مردم و انتخابات دارد.
نتایج تحلیلها نشان داد که دین قویترین متغیر پیشبینیکننده کسانی بود که در انتخابات
ریاست جمهوری آمریکا شرکت کرده و به بوش یا الگور رأی دادند.

1- Jemna & Curelaru
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«مشارکت سیاسی مسلمانان آمریکا پس از  00سپتامبر» (،)Ayers & Hofstetter, 2008
عنوان پژوهشی است که براساس یک نظرسنجی در سال  2111انجام گرفت .محققین بهطور
خاص بر ویژگیهای مذهبی ،منابع سیاسی ،ساختارهای اجتماعی و آگاهی سیاسی بهعنوان
عوامل تأثیرگذار بر مشارکت سیاسی تأکید دارند .براساس دادههای بهدست آمده مشخص شد
که مسلمانان نرخ بسیار باالی مشارکت سیاسی را نسبت عموم مردم دارند .همچنین منابع
دینی مسلمانان رابطه معنادار و مثبتی با مشارکت سیاسی آنها داشته اما باورهای دینی این
تأثیر را ندارند.
فیروزجائیان و جهانگیری در پژوهش «تحلیل جامعهشناختی مشارکت سیاسی دانشجویان،
نمونه مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه تهران» ( )0939با تأکید بر جامعهپذیری سیاسی سعی
در تحلیل جامعهشناختی مشارکت سیاسی دانشجویان دارند .محققین  20متغیر را بهعنوان
عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی لحاظ کردند که از این میان متغیر تعهد مذهبی نیز یکی از
عوامل مربوط بود که رابطه معناداری با مشارکت سیاسی دارد.
پژوهشی با عنوان «ایمان و سیاستها :تأثیر اعتقادات دینی بر مشارکت سیاسی»
( )Driskell, Embry & Lyon, 2008تأثیر سنتها ،اعتقادات و رفتارهای دینی را بر مشارکت
سیاسی مورد بررسی قرار میدهد .براساس نتایج بهدست آمده باورها و اعتقادات دینی ارتباط
قابلتوجهی با مشارکت سیاسی ملی دارند .البته فعالیتهای دینی به واسطه تنها یک سنت دینی
تأثیر منفی بر مشارکت دارد اما حضور و مشارکت در کلیسا باعث افزایش مشارکت سیاسی
میشود .نهایتاً اینکه انواع مختلف اعتقادات دینی تأثیرات متفاوتی بر مشارکت سیاسی میگذارند.
ج) تعریف مفاهيم
 -1مشارکت سياسی
حضور ش هروندان در روند سیاستهای عمومی نوعی مشارکت سیاسی است .مشارکت
سیاسی فعالیتهای شهروندان خصوصی یا سازمانها و گروههای عمومی و خصوصی جهت نفوذ
و تأثیرگذاری بر انتخابات و ساختارهای دولتی است ( .)Alford & Friedland, 1975: 430از
این منظر هانتینگتون و واینر 0نیز تالشهای افراد عادی در هر نوع نظام سیاسی جهت نفوذ بر
کار حاکمان و تغییر رفتار آنان را از وجوه مشارکت سیاسی میدانند (.)Huntington, 1996: 139
1- Huntington & Weiner
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در رابطه با مشارکت سیاسی دو سطح تحلیل قابل تشخیص است .یکی سطح تحلیل خرد
که دربرگیرنده حاالت شخصیتی و رفتاری شهروندان است و دیگری سطح تحلیل کالن که
سیاستها ،مسئولین و رهبران نظام را در بر میگیرد .از این منظر مشارکت سیاسی فعالیتها و
کوششهای شهروندان خصوصی یک جامعه بهمنظور تأثیرگذاری بر سیاستهای عمومی است
(.)Huntington & Nelson, 1976: 14
مشارکت سیاسی فعالیت اجتماعی و داوطلبانه اعضاء یک جامعه است که فرد در آن
میتواند مستقیم یا غیرمستقیم در سیاستگذاریهای عمومی و یا انتخاب رهبران مشارکت
داشته باشد ( .)McCluskey, 1968: 249هانتینگتون نیز بر جنبه داوطلبانه بودن فعالیتهای
شهروندان در مشارکت سیاسی تأکید میکند ( .)Huntington, 1976: 15-17واینر هم مشارکت
را عملی داوطلبانه تلقی میکند که برای تأثیرگذاری بر انتخاب رهبران و سیاستها در هر
سطحی از حکومت محلی یا ملی شکل میگیرد .در اینجا مشارکت فعالیتی است که اثر
میگذارد یا قصد آن را بر حکومت دارد ( .)Weiner, 1971: 164مشارکت سیاسی میتواند
سطوح متفاوتی نیز داشته باشد .از جمله مککالوسکی 0سطوح ذیل را برای آن در نظر
میگیرد -0 .رأی دادن -2 ،کسب اطالعات سیاسی -9 ،بحث در مورد موضوعات و مسائل
سیاسی -1 ،شرکت در جلسات و محافل سیاسی -1 ،کمک مالی به فعالیتهای سیاسی،
 -3گفتگو و مذاکره با نمایندگان -9 ،عضویت در احزاب سیاسی -3 ،شرکت در ثبتنام افراد و
تبلیغ برای احزاب سیاسی -3 ،نگاشتن مقاالت و ارائه سختنرانی -01 ،شترکت در رقابتها و
مبارزات ستیاسی و  -00رقتابت بترای انتخاب شدن جهت احراز پستهای سیاسی (نقل از
خداوردی .)22 :0931 ،از نظر میلبرث و گوئل )0933( 2نیز رای دادن ،فعالیت انتخاباتی و
حزبی ،فعالیت اجتماعی ،ارتباط و تماس با صاحب منصبان ،اعتراض و وارد شدن در فرآیند
ارتباط سیاسی از جمله سطوح مختلف مشارکت سیاسی میباشد.
به هر حال مشارکت سیاسی چه سطوحی داشته باشد یا چگونه باشد عواملی نیز در آن
دخیل است .از مهمترین عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی میتوان به دو دسته نظریات
جامعهشناختی و روانشناختی اشاره کرد .در نظریات جامعهشناختی معموالً مجموعهای از
عوامل اجتماعی چون پایگاه طبقاتی ،منزلت اجتماعی ،مشارکت در سازمانها ،سن ،جنس و...
مورد نظر میباشد .نظریههای روانشناختی نیز بیشتر بر جنبههای شخصیتی افراد تأکید دارد.
1- McCluskey, Herbert
2- Milbrath & Goel
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از مهمترین نظریهپردازان در بحث جامعهشناختی میتوان به سیمورمارتین لیپست
( ،)0331هانتینگتون و نلسون ( )0393و آلموند و وربا ( )0339اشاره کرد .هانتینگتون و نلسون
در این باره منزلت اجتماعی ،عضویت و مشارکت در انواع سازمانها و گروههای اجتماعی را به
عنوان مهمترین عوامل جامعهشناختی مؤثر بر مشارکت سیاسی میدانند .آلموند و وربا هم
پایگاه طبقاتی و عضویت در سازمانهای داوطلبانه را مهمترین عامل در نظر میگیرند .لیپست
نیز با تأکید بر مجموعهای از متغیرهای اجتماعی همچون سن ،جنس ،منزلت اجتماعی ،پایگاه
طبقاتی و عضویت سازمانی معتقد است که مشارکت افراد در فرآیند سیاسی بسته به این عوامل
تغییر میکند (.)Lipset, 1960: 184
بر خالف نظریات جامعهشناختی که بیشتر بر مباحث کالن یا عوامل و ساختارهای
اجتماعی تأکید دارد ،مباحث روانشناسانه بر سطح تحلیل فردی تکیه دارد .در این مورد
احساسات ،نگرشها و گرایشهای افراد و در کل ویژگیهای شخصیتی و روانی آنها مورد نظر
میباشد .بهطور مثال دال 2در اثر مشهور خود «تحلیل سیاسی مدرن» ( )2111در بررسی
تفاوتهای یک انسان سیاسی با انسان غیرسیاسی ،معتقد است عوامل انگیزشی و روانی در
تقویت مشارکت ستیاسی شهروندان بسیار متؤثرند .طبق نظر دال مشارکت افراد هنگامی
افزایش مییابد که آنها بدانند یا احساس کنند که نتایج حاصل از تالش و فعالیتشان تأثیر
مثبتی بر مشارکت سیاسی داشته باشد (.)Dahl & Stinebrickner, 2005
عالوهبر جنبه روانشناختی مشارکت سیاسی ،نوریس ( )Norris, 2005با ترکیب رویکردهای
جامعهشناختی و روانشناختی الگوی خاصی برای تبیین مشارکت سیاسی ارائه میدهد که در
این باره به سه دسته نظریه در سطح خرد ،کالن و متوسط اشاره دارد .در سطح کالن ما با
ساختارهای کلی نظام مثل قانون اساسی ،نظام حزبی ،دیوانساالری و ...سرو کار داریم و در سطح
میانی نهادهای بسیجگر و شبکههای اجتماعی که حس مشارکت در افراد را باعث میشوند مهم
است .مانند :احزاب ،اتحادیهها و مراکز مذهبی .اما در سطح خرد ویژگیهای شخصیتی افراد حائز
اهمیت است که در دو قسمت نظریه منابع و نظریه انگیزش قابل بررسی است .در نظریه منابع به
مجموعهای از منابع تأثیرگذار در مشارکت سیاسی همچون تحصیالت و درآمد توجه میشود .در
نظریه انگیزش نیز برخی عوامل انگیزشی چون اعتقادات دینی ،ارزشهای سیاسی و یا حس
وظیفه ملی و مسئولیت مدنی در نظر گرفته میشود (.)Norris, 2005: 8

1- Lipset
2- Dahl
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 -2دینداری
دین مجموعهای از قواعد اعتقادی ،اخالقی ،فقهی و حقوقی است که خداوند جهت اداره فرد
و جامعه بشری و پترورش انسانهتا در اختیار او قرار داده است (جوادیآملی.)99 :0931 ،
سراجزاده دین را نظامی از باورها و رفتارها میداند که به مابعدالطبیعه مربوطه میشود
(سراجزاده .)13:0931 ،دورکیم 0نیز دین را نظام یکپارچهای از اعتقادات و اعمال مرتبط با
امور مقدس میداند که جزء امور ممنوعه و جدا از سایر امور تلقی میشوند .اعمال و عقایدی که
درون یک جامعه اخالقی واحد بهنام کلیسا تمام کسانی که به آن عقاید پایبندند را همبسته
میکند (نقل از .)Hamilton, 1995: 12
دینداری هتم زمانتی است کته فرد تعهد و پایبندی بته اصول و قتواعد مذکور یا دین مورد
نظر خویش را داشته باشد« .دینداری تأثیر و تجلی کم یا زیاد دین در ذهن ،روان و رفتار فرد
میباشد» (شجاعیزند .)19 :0931 ،برنت و دانیل 2دینداری را باور و اعتقاد به خدا همراه با
تعهد به پیروی از اصولی که معتقدند توسط خداوند تنظیم میشود میدانند (.)Vitell, 2005: 175
دینداری یک جامعه اعتقادی را با تعالیم و روایتهایی که اخالقیات را تشویق میکند فراهم
میآورد (.)Vitell, 2005: 156
همچنین دینداری میتواند ابعادی را شامل شود .برای مثال کرنوال 9آن را بر سه بعد
میداند )0 .شناخت :1که همان دانش و اعتقادات دینی است )2 .اثرگذاری :1که عمل براساس
دلبستگی عاطفی یا احساسات عاطفی در مورد دین مالک است و  )9رفتار :3که حضور در
مکانهای مذهبی و خواندن کتاب مقدس و دعا را در بر میگیرد (.)Barnett et al., 1996: 1163
اعتقادات ،احکام و اخالقیات سه بعد دیگر دینداری از نظر مطهری میباشند (نقل از شجاعیزند،
 .)12 :0931شجاعیزند نیز عقیده (معتقد بودن) ،ایمان (مؤمن بودن) ،عبادت (اهل عبادت
بودن) ،اخالق (اخالقی عمل کردن) و شریعت (متشرع بودن) را در نظر میگیرد (شجاعیزند،
مزینانی ،حبیبزاده .)91 :0931 ،اما مشهورترین ابعاد مطرح شده در دینداری مربوط به گالک
و استارک 9میباشد .این دو پژوهشگر پنج بعد ذیل را برای دینداری افراد قائلند.
1- Durkheim
2- Daniel and Burnett
3- Cornwall
4- Cognition
5- Affect
6- Behavior
7- Glock & Stark
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 )0بعد اعتقادی :0اعتقادات و باورهای مسلم یک دین را شامل میشود )2 .بعد مناسکی یا
عملی :2شامل اعمال عبادت و پرستش است .اعمالی که مردم برای تعهدات دینی خودشان
انجام میدهند و شامل دو قسمت میباشد .الف) آیین مذهبی :9که مجموعهای از مناسک،
اعمال دینی رسمی و اعمال مقدس را در برمیگیرد .ب) دعا یا پرستش :1که تا حدی یکسان اما
اما متفاوت از آیین مذهبی است .این قسم نسبتاً خودانگیخته ،غیتررسمی و بتهطور معمول
خصوصی است )9 .بعد تجربی :1این بعد با احساسات ،ادراک و عواطفی که توسط یک پیرو
تجربه شده مرتبط است )1 .بعد دانشی :3مربوط به اطالعات و دانش شخص دیندار نسبت به
اعتقادات مذهبی خود میباشد )1 .بعد پیامدی :9این بعد نسبت به چهار بعد قبلی متفاوتتر
است .چرا که این بعد تأثیر اعتقاد ،عمل ،تجربه و دانش دینی را در زندگی روزمره افراد
مشخص میکند (.)Glock & Stark, 1974
در این پژوهش در کنار دینداری دو عامل سطح تحصیالت و جنسیت نیز بهعنوان دیگر
عوامل مهم تأثیرگذار بر مشارکت سیاسی مدنظر میباشد .بدین ترتیب با الهام از سوابق نظری و
تجربی ،عناصر تأثیرگذار بر مشارکت سیاسی که در پژوهش حاضر مدنظر میباشد را میتوان
بهترتیب ذیل دانست:
 -0سطح تحصیالت
 -2جنسیت
 -9دینداری
د) فرضيات اساسی
 .0انتظار میرود میان سطح دینداری و سطح تحصیالت با مشارکت سیاسی رابطهای معنادار در
جهت مثبت وجود داشته باشد .بهطوریکه هرچه دینداری دانشجویان قویتر باشد میزان
مشارکت آنها هم بیشتر خواهد شد و همچنین با باال رفتن سطح تحصیالت نیز بر احتمال
شرکت دانشجویان در انتخابات افزوده میشود.
1- Belief
2- Practice
3- Ritual
4- Devotion
5- Experience
6- Knowledge
7- Consequences
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 .2انتظار میرود دانشجویان دختر دینداری قویتری نسبت به دانشجویان پسر داشته باشند ،اما
دانشجویان پسر از میزان مشارکت سیاسی باالتری برخوردار باشند.
ه) روش پژوهش
دادههای مورد تحلیل در مقاله حاضر برگرفته از یک مطالعه پیمایشی است که در سال
 0931در دانشگاه آزاد اسالمی مشهد به انجام رسیده است .روش نمونهگیری پژوهش حاضر،
«نمونهگیری تصادفی ساده» بوده که متناسب با جمعیت دانشجویان (دختر و پسر) در چهار
دانشکده 909 ،نفر به طور تصادفی برگزیده شده و با آنها حضوری مصاحبه به عمل آمده
است .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه میباشد که برای تعیین اعتبار و روایی آن از اعتبار
صوری بهره گرفته شده است .جهت اطمینان از پایایی ابزار اندازهگیری نیز از روش آلفای
کرونباخ استفاده گردید .همچنین متغیرهای مورد بررسی جهت سنجش مطابق شرح ذیل
میباشد:
و) متغيرهای تحقيق
 -1متغير وابسته
در مطالعه حاضر مشارکت در انتخابات بهعنوان متغیر وابسته میباشد که در قالب سه بعد
شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ،انتخابات مجلس شورای اسالمی و انتخابات شورای
اسالمی شهر و روستا بررسی شده است.
 -2متغير مستقل
در این پژوهش دینداری با دو گویه سنتی و مدرن متغیر مستقل میباشد .جهت سنجش
گویه سنتی بعد مناسکی دینداری و برای گویه مدرن ابعاد تجربی و پیامدی دینداری در نظر
گرفته شده است.
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گفتار دوم :یافتههای تحقيق
الف) ویژگیهای جمعيتی پاسخگویان
از مجموع  901نفر پاسخگو  1973مرد و بقیه زن بوده که میانگین سنی آنها  22سال
است .از لحاظ وضعیت شغلی 0173 ،درصد پاسخگویان شاغل و  3170درصد بیکارند .بیشترین
فراوانی سطح تحصیالت با  9371مربوط به مقطع کارشناسی بوده و اکثر آنها یعنی 9173
درصد در دانشکده فنی مشغول به تحصیل هستند .بهعالوه  0971درصد پاسخگویان متأهل و
 3271درصد مجردند .بیشتر افراد یعنی  3970درصد به لحاظ مذهبی شیعه بوده و اکثر
دانشجویان یعنی  3073درصد هم فارس هستند.
ب) توصيف متغيرها
 -1مشارکت سياسی
براساس نتایج بهدست آمده مشخص شد که بیشترین حضور دانشجویان یعنی  91درصد در
انتخابات ریاست جمهوری بوده است 1979 .درصد آنها در انتخابات مجلس شورای اسالمی شرکت
کرده و پایینترین میزان مشارکت آنها با  23درصد مربوط به انتخابات شوراهای اسالمی میباشد.
 -2دینداری
در این پژوهش شاخص دینداری سنتی با  3سؤال مورد سنجش قرار گرفت .همانطورکه در
جدول  0مشخص است میانگین نمره دانشجویان در سنجههای گرفتن روزه و خواندن نمازهای
روزانه باال بوده و ضعیفترین نمره آنها مربوط به شرکت در نمازهای جماعت با میانگین 0792
و شرکت در نماز جمعه با نمره  1732میباشد .نمره سنجههای شرکت در مجالس مذهبی و
خواندن قرآن و دعا نیز در حد متوسط قرار دارد.
جدول  -1دینداری سنتی

میانگین
حداقل

خواندن
نمازهای روزانه
273331
11

گرفتن
روزه
971111
11

خواندن
قرآن و دعا
270091
11

شرکت در
نمازهای جماعت
079291
11

شرکت در
نماز جمعه
173233
11

شرکت در
مجلس مذهبی
271233
11

حداکثر

1711

1711

1711

1711

1711

1711
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شاخص دینداری مدرن نيز با  8سؤال مورد سنجش قرار گرفت که ميانگين آنها در
جدول  2آمده است.
جدول  -2دینداری مدرن
حداقل

حداکثر

میانگین

سنجههای دینداری مدرن
اعتقاد به وجود راههای مختلف برای رسیدن به حقیقت دین

1

011

9072

اعتقاد به وجود تنها یک قرائت بر حق از دین

1

011

1972

میزان موافقت با قابل اجرا نبودن بسیاری از قوانین دین در جامعه امروز

1

011

3979

حکومت موفق حکومتی است که بر مبنای دین اداره شود

1

011

1179

جامعه بدون حکومت دینی دیندار نمیماند

1

011

13

میزان موافقت با برگرفتن تمام قوانین حکومتی از منابع دینی

1

011

1171

براساس نتایج جدول فوق بهطور متوسط  9072درصد دانشجویان موافق وجود راههای
مختلف برای رسیدن به حقیقت دین بوده و  3979درصد معتقدند که بسیاری از قوانین دینی
در جامعه امروز قابل اجرا نیستند .نظر آنها در رابطه با اعتقاد به وجود یک قرائت برحق از
دین ،میزان موافقت با برگرفتن تمام قوانین حکومتی از منابع دینی ،موفق بودن حکومت بر
مبنای دین و دیندار ماندن جامعه بواسطه حکومت دینی بینابین است.
ج) آزمون فرضيات
 -1رابطه سطح دینداری و مشارکت سياسی
در بررسی رابطه فوق که از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده تنها ارتباط
میان دینداری سنتی و مشارکت سیاسی معنادار و مثبت میباشد .همانطورکه در جدول 9
مشاهده میشود شدت رابطه بین دو متغیر مذکور  17233بوده و جهت رابطه نیز مثبت است و
با توجه به اینکه سطح معناداری این آزمون کمتر از  )Sig=17111( 1710است بنابراین
میتوان گفت که نتیجه بهدست آمده قابل تعمیم به جامعه آماری میباشد .یعنی هرچه افراد
دینداری سنتی بیشتری داشته باشند مشارکت سیاسی باالتری نیز دارند و برعکس.
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جدول  -3تحليل دومتغيره رابطه سطح دینداری و ميزان مشارکت سياسی
آمارهها

مقادیر

مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن

17233

سطح معناداری

17111

اما نتایج حاصل از آزمون رابطه بین دو متغیر دینداری مدرن و مشارکت سیاسی با ضریب
 -17031نشان داد که جهت رابطه منفی است .یعنی هرچه افراد دینداری مدرنتری داشته
باشند مشارکت سیاسی آنان پایینتر است.
 -2تأثير جنسيت بر دینداری
نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین دو نمونه مستقل ( )independent sample t-testدر
جدول  1نشان میدهد که میانگین میزان دینداری مردان ( )00793باالتر از زنان ( )3733بوده و
با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون  tکمتر از  1711میباشد ( )Sig=17101میباشد
میتوان نتیجه گرفت که فرض محقق مبنی بر قویتر بودن دینداری زنان رد میشود.
جدول  -4تأثير جنسيت بر دینداری
جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف

خطای

استاندارد

استاندارد میانگین

مرد

032

1712913 0079323

113719

زن

092

1733731

1712130

373393

F

17113

سطح
معناداری
17133

t

27110

سطح
معناداری
17101

 -3تأثير جنسيت بر مشارکت سياسی
بررسی رابطه جنسیت و مشارکت سیاسی نشان میدهد که میانگین میزان مشارکت
سیاسی در بین مردان ( )0733باالتر از زنان ( )0790بوده و با توجه به اینکه سطح معناداری
آزمون  tکمتر از  )Sig=17111( 1711است بنابراین میتوان گفت که با پذیرش فرض عدم
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برابری واریانسها وجود تفاوت معنادار بین میانگین مشارکت سیاسی زنان و مردان پذیرفته
شده و مردان از مشارکت سیاسی باالتری نسبت به زنان برخوردارند.
جدول  -5تأثير جنسيت بر مشارکت سياسی
انحراف

خطای

استاندارد

استاندارد میانگین
0485.5
0482.6

جنسیت

تعداد

میانگین

مرد

281

2466.8

242518.

زن

231

243206

2400.81

F

204651

سطح
معناداری
04002

سطح

t

معناداری

14812

0400.

 -4تأثير سطح تحصيالت بر مشارکت سياسی
نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس نشان میدهد که سطح معناداری آزمون  fکمتر از
 )Sig=17112( 1711میباشد .بنابراین با توجه به دادهها در جدول  3میتوان گفت که بین
سطح تحصیالت افراد و میزان مشارکت سیاسی آنان تفاوت معناداری وجود دارد بدینترتیب
که میزان مشارکت افرادی که در مقطع کارشناسیارشد ( )2701قرار دارند باالتر از دانشجویان
مقطع کارشناسی بوده و همچنین میزان مشارکت سیاسی دانشجویان مقطع کارشناسی ()0711
بیشتر از دانشجویان مقطع کاردانی ( )0713میباشد .بدینترتیب هرچه سطح تحصیالت افراد
باالتر باشد میزان مشارکت سیاسی آنان نیز بیشتر است.
جدول  -6تأثير سطح تحصيالت بر مشارکت سياسی
تعداد

مینگین مشارکت سیاسی

سطح تحصیالت
کاردانی

11

071313

کارشناسی

211

071121

کارشناسی ارشد

21

270111

F

17399

سطح معناداری
17112

 -5تأثير همزمان متغيرهای مستقل جنسيت ،سطح تحصيالت ،ميزان دینداری سنتی،
ميزان دینداری مدرن بر متغير وابسته مشارکت سياسی
جهت آزمون نهایی ،تمامی متغیرهای مستقل در سه مرحله (مطابق جدول  )9وارد معادله
رگرسیون شدند که در مرحله اول متغیر میزان دینداری سنتی قدرت تبیین  17199را دارد که
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نشان میدهد این متغیر به تنهایی  979درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی مشارکت سیاسی
را تبیین میکند .در مرحله دوم متغیر مقطع تحصیلی نیز به متغیر میزان دینداری سنتی اضافه
شد .در این مرحله قدرت تبیین مدل  17139بوده که نشان میدهد این دو متغیر در مجموع
 379درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین مینمایند .در مرحله آخر نیز متغیر جنسیت (مرد
بودن) وارد معادله رگرسیون شده که قدرت تبیین مدل در این گام  17013میباشد که نشان
میدهد سه متغیر میزان دینداری سنتی ،مقطع تحصیلی و جنسیت در مجموع  0173درصد از
تغییرات متغیر وابسته را تبیین مینمایند.
جدول  -7تحليل رگرسيون چندگانه
ضریب
هبستگی
چندگانه

ضریب
تعیین

ضریب
تعیین
تعدیل شده

خطای
استاندارد
برآورد

( 0میزان دینداری سنتی)

17293

17193

17199

0713103

( 2میزان دینداری سنتی ،مقطع تحصیلی)

17901

17133

17139

17011291

( 9میزان دینداری سنتی ،مقطع تحصیلی ،جنسیت (مرد بودن))

17912

17009

17013

0711933

مراحل رگرسیون

همچنین ضرایب تأثیر رگرسیونی در جدول  3نشان میدهد در گام آخر رگرسیون یعنی
گام سوم ،بیشترین تأثیر را متغیر دینداری سنتی بر مشارکت سیاسی دارد زیرا ضریب تأثیر
این متغیر ( )17211از متغیرهای دیگر باالتر میباشد .بعد از آن بیشترین تأثیر مربوط به متغیر
مقطع تحصیلی است با ضریب تأثیر ( )17039و متغیر جنسیت (مرد بودن) کمترین تأثیر را بر
متغیر مشارکت سیاسی دارد زیرا پایینترین ضریب تأثیر ( ) 17099را به خود اختصاص داده
است.
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جدول  -8ضرایب تأثير رگرسيونی
مراحل رگرسیون

0

2

9

مقدار ثابت

ضرایب استاندارد نشده
خطای
ضریب
استاندارد
تاثیر
17093
17333

ضرایب استاندارد شده
ضریب تأثیر

17293

t

سطح
معناداری

37309

17111

17133

17111

.309

17101

17332

17111

27933

17111

.091

17339

17121

17111
17119
17102

میزان دینداری سننی

17119

17100

مقدار ثابت

17221

17293

میزان دینداری سننی

17111

17110

17231

سطح تحصیالت

17932

17091

17010

مقدار ثابت

17193

17239

میزان دینداری سننی

17110

17110

17211

سطح تحصیالت

17931

17023

17039

97123

مرد بودن

17913

17020

17099

27199

نتيجهگيری
مشارکت سیاسی از طریق دخالت دادن مردم در امور سیاسی و بهویژه بحث انتخابات
میتواند عامل برقراری ارتباط و تعامل افراد با نظام سیاسی باشد .شهروندان هر جامعه با حضور
در فرآیند مشارکت سیاسی میتوانند خواستهها و مطالبات خود را به نظام منتقل کرده و در
صورت توجه به مطالبات مذکور نوعی احساس رضایتمندی شکل گرفته که نهایتاً منجر به
مشروعیت بیشتر نظامها خواهد شد .در این بین دینداری و منابع دینی نقش بسیار
تأثیرگذاری بر ورود افراد به عرصه مشارکت و زندگی سیاسی دارند.
با توجه به دادههای بهدست آمده مشخص شد که سطح دینداری سنتی دانشجویان منجر
به افزایش مشارکت سیاسی آنها میشود .بدینترتیب فرض اصلی محقق مبنی بر مثبت و
معنادار بودن رابطه مذکور تأیید میشود .این یافته با نتایج تحقیقات دیگر از جمله (سیدامامی
و عبداله( ،)0933 ،هاشمی ،فوالدیان و فاطمی امین )0933 ،همخوانی دارد .البته فرضیه دیگر
تحقیق مبنی بر قویتر بودن دینداری زنان به اثبات نرسید چرا که نمره دینداری مردان باالتر
بوده که این موضوع برخالف نتایج تحقیقات اونیل ( )2111و دود و هافمن ( )2113میباشد.
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تحصیالت نیز تأثیر مثبتی بر مشارکت سیاسی افراد دارد .یافتهها نشان دادند که با باال
رفتن سطح تحصیالت مشارکت سیاسی دانشجویان نیز بیشتر میشود .این رابطه میتواند در
تحقیقات آتی بیشتر مورد توجه محققین قرار گیرد .البته ذکر این نکته هم ضروری است که
نمره دینداری پاسخگویان در بعد مناسکی تأملبرانگیز بهنظر میرسد .در این بین ضعیفترین
نمره آنها مربوط به شرکت در نماز جمعه و نمازهای جماعت بوده که این موضوع میبایست
مورد توجه مسئولین قرار بگیرد.
نکته حائز اهمیت برای نظامهای سیاسی توجه به دین و منابع آن میباشد .چرا که «مشارکت
دینی منظم ،احساس تعلق به تشکیالت دینی ،فعالیت گروهی و حضور در مراستمهتای عبتادی
میتواند به ترغیب فعالیتهای سیاسی و اجتماعی بینجامد» (.)Norris & Inglehart, 2004: 24

آلموند هم معتقد است ادیان بزرگ دنیا کته حتامالن ارزشهتای فرهنگتی و اخالقتیانتد اغلتب
پیامدهای سیاسی دارند و وابستگیهای دینی همواره منابع مهمی هستند که میتوانند مردم را به
ساخت انتخابهای سیاسی هدایت کنند ( .)Almond et al., 2000: 58نهایتتاً اینکته مشتارکت،
انتخابها و فعالیتهای سیاسی شهروندان انسجام و ثبات سیاسی را به همراه خواهد داشت کته
این انسجام بیشتر از طریق کارویژههای یکپارچه دین حفظ میشود (.)Karaman, 2004: 41
فهرست منابع
الف) منابع فارسی
امام جمعهزاده ،جواد ،محمود اوغلی ،رضا و عیسینژاد ،امیر (« .)0933بررسی رابطه میان دینداری و
مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه اصفهان» ،پژوهشنامه علوم سياسی ،سال ششم ،شماره
اول .ص .91-9
جوادیآملی ،عبداله ( .)0931شریعت در آیينه معرفت .قم :مرکز نشر اسراء.
خداوردی ،علی ( .)0931مشارکت عمومی و همبستگی ملی .انتشارات سازمان عقیدتی نیروی
انتظامی ،معاونت سیاسی.
سراجزاده ،سیدحسین ( .)0931چالشهای دین و مدرنيته .تهران :طرح نو.
سیدامامی ،کاووس (« .)0933مشارکت سیاسی دانشجویان :ارزیابی برخی پیشبینیکنندههای مشارکت
سیاسی» ،پژوهشنامه علوم سياسی ،سال دوم ،شماره  ،3ص.99- 12
سیدامامی ،کاووس و عبداهلل ،عبدالمطلب (« .)0933عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در انتخابات
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ریاست جمهوری و مجلس -مطالعه موردی شهر تهران» ،پژوهشنامه علوم سياسی ،سال چهارم،
شماره  ،1ص .013-013
شجاعیزند ،علیرضا ،شریعتیمزینانی ،سارا و حبیبزاده خطبهسرا ،رامین (« .)0931بررسی وضعیت
دینداری در بین دانشجویان» ،فصلنامه مطالعات ملی ،سال هفتم .شماره  ،2ص.11- 31
شجاعیزند ،علیرضا (« .)0931مدلی برای سنجش دینداری در ایران» ،مجله جامعهشناسی ایران،
دوره ششم ،شماره  .0ص.91- 33
عالم ،عبدالرحمن ( .)0931بنيادهای علم سياست .تهران :نشر نی.
عالمه سیدمحمدحسین طباطبایی ( .)0939الميزان .قم :بنیاد علمی و فکری عالمه طباطبایی.
فیروزجائیان ،علیاصغر و جهانگیری ،جانگیر (« .)0939تحلیل جامعهشناختی مشارکت سیاسی
دانشجویان ،نمونه مورد مطالعه :دانشجویان دانشگاه تهران» ،مجله علوم اجتماعی دانشكده
ادبيات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ،شماره اول ،ص .39-013
محمدی ،مجید ( .)0993درآمدی بر رفتارشناسی دانشجویان در ایران امروز .تهران :انتشارات کویر.
موسویخمینی ،سیدروحا .)0930( ...صحيفه نور ،جلد هفتم .تهران :مرکز مدارک فرهنگی انقالب اسالمی.
موسویخمینی ،سیدروحا .)0930( ...صحيفه نور ،جلد سوم .تهران :مرکز مدارک فرهنگی انقالب اسالمی.
میلبرث ،لستر و گوئل ،لیل ( .)0933مشارکت سياسی ،ترجمه رحیم ابوالحسنی .تهران :نشر میزان.
هاشمی ،سیدضیاء ،فوالدیان ،مجید و فاطمیامین ،زینب (« .)0933بررسی عوامل اجتماعی و روانی
مؤثر بر مشارکت سیاسی مردم شهر تهران» ،پژوهشنامه علوم سياسی .سال پنجم ،شماره اول،
ص .033-223
هانتینگتن ،ساموئل و واینر ،مایرون ( .)0993درک توسعه سياسی ،ترجمه پژوهشکده مطالعات
راهبردی .تهران :پژوهشکده مطالعات راهبردی.
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