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سیاسـی   مشارکت .گردد تلقی میاجتماعی جوامع  -سیاسیهاي عمده توسعه  یکی از شاخص ،سیاسیمشارکت 

اهمیـت خاصـی بـراي ثبـات سیاسـی و       توسعه درحالگروه جمعیتی در کشورهاي  نیتر بزرگبه عنوان جوانان 

 شـهر یـزد و   بررسی میزان مشارکت سیاسـی جوانـان  تحقیق حاضر به منظور  ،بر همین مبنا. پویایی جامعه دارد

نظریات مشارکت سیاسی هانتینگتون، مارتین لیپست، بـرادول، میلبـراث و    .آن انجام یافته است اعوامل مرتبط ب

این پژوهش، با استفاده از روش تحقیـق پیمایشـی و   . حاضر را تشکیل می دهدپژوهش ب نظري چارچوگوئل 

 انجـام شـهر یـزد   ) سـاله  29تـا   15گروه سـنی  (نفر از جوانان  384بر روي  يا چندمرحلهاي گیري خوشهنمونه

میـانگین مشـارکت    نتایج تحقیق نشان می دهد. است در این پژوهش، پرسشنامه مورداستفادهابزار . است گرفته 

نتایج . استمیزان مشارکت عینی بیشتر از مشارکت ذهنی  وکمتر از حد متوسط بوده یزدي سیاسی پاسخگویان 

 مشـارکت  ،با افـزایش سـن  و  ردبا میزان مشارکت سیاسی رابطه معنادار دایر سن متغ همچنین موید آن است که

بین متغیرهاي فرهنگ مشارکتی خانواده، فرهنـگ  . استمردان بیشتر از زنان  مشارکتو  کاهش می یابد یاسیس

متغیرهـاي  همچنین، بین . سیاسی و انگیزه سیاسی با میزان مشارکت سیاسی رابطه مثبت و معناداري وجود دارد

نتـایج  . مشـاهده نشـد  رابطـه معنـاداري    و مشـارکت  مذهبی -تعلق ملی، وضعیت تأهل، موقعیت ساختاري فرد

حمایـت   و جنسـیت  فرهنگ برون گروهی خـانواده  سه متغیر انگیزه سیاسی،رگرسیون چندگانه از نقش معنادار 

  .نمایدکت سیاسی جوانان ایفا میکند که در این میان، انگیزه سیاسی بیشترین نقش را در تبیین مشار می

انگیـزه   و مـذهبی، فرهنـگ مشـارکتی خـانواده     -مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی، تعلق ملـی  :واژگان کلیدي
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  مقدمه

یکی از محورهاي  عنوان بههاي روابط اجتماعی بوده و ترین صورتیکی از اساسی ،از دیرباز مشارکت 

مشارکت نوعی کنش هدفمند ). 28: 2009، ١بویاکس و استوکس(است شناسی تلقی شده موضوعی در جامعه

 شده نییتعاجتماعی او در جهت نیل به اهداف معین و از پیش  طیمحدر فرایند تعاملی بین کنشگر سیاسی و 

  جمعی و آگاهانه با در نظر داشتن اهداف مشخص، در آن شرکت  صورت بهفرایندي که افراد جامعه  ؛است

که هر  ه داردپیچیدي و مفهومی چندبعدو است یک حق انسانی مشارکت، . )83: 1991، ٢پارسونز(جویند می

مع اجو ،سساابر همین . ستردار امختلف برخود بعااز آن در امختلفی ح سطود، از خوام نسبت به قواي جامعه

، ستند تا بدین طریقجتماعی ها گوناگوني ها عرصهان در ندوکت شهرریش مشاافزد و ایجال انبادمختلف به 

فوالدیان، (و از فروپاشی اجتماعی جلوگیري کنند محکم را  شان یاجتماعي پیوندهاو جتماعی اهمبستگی 

 ).78: ب1391، ایمسعودن( الزمه زندگی در اجتماع همکاري و مشارکت است ،رو از این ).2: 1387

. ستاکت سیاسی رمشا، قرارگرفته صاحبنظران سیربرو  بحث موردر کت که بسیارمهم مشااع نواز ایکی 

مباحثی  جمله ازي سیاسی و اداره جامعه ها يریگ میتصممشارکت سیاسی و چگونگی دخالت دادن مردم در 

و قدمتی  خورد یمقبل از میالد مسیح تا به امروز به چشم  ها قرناست که در سرتاسر تاریخ اندیشه سیاسی از 

امري اساسی  عنوان بهیی که طی قرون و اعصار داشته است، امروزه از آن ها بینشفراز و  وجود بادیرینه دارد و 

از مصادیق  ،این نوع مشارکت). 108: 1382چابکی، (شود ها یاد میو در ارتباط نزدیک با توسعه سیاسی ملت

ره تعیین باي درگذار استیسي و ریگ میتصمن گوناگوح سطودم در مرل کت فعارمشامهم حقوق بشر و 

- جینینی(ساالر از اهمیت زیادي برخوردار است هاي مردمدر نظامو  )203: 1368، عالم(باشد یمخود سرنوشت 

و  ها شاخص، تعریفرد مودر نظر ع جمام اکت سیاسی بیانگر عدرمشان یف گوناگورتعا). 328: 2007، ٣ویکز

مشارکت سیاسی را شرکت کردن یا درگیر شدن فرد در ) 182: 2002( 4هلسیوم. سته این پدیدي اها مؤلفه

. عرفی می نمایدي دادن در انتخابات را نمونه بارز مشارکت سیاسی مرأداند و سیاسی می يها تیفعال

از سیاست و  تر قیعمند که مشارکت سیاسی موجب آگاهی و فرهیختگی بیشتر، درك ا برآن نظران صاحب
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مستقیم یا  طور بهکه شهروندان ) 1 - 3: 2004، ١وانگ(شود می اري سیاسی در افرادافزایش احساس اثرگذ

دهند انجام می ها آنهاي ها و فعالیتي بر گزینش اعضاي دولت و حکومت یا برنامهرگذاریتأثبراي  میرمستقیغ

ي پایدار و تالش براي حفظ این ساالر مردم دهنده نشان ،مشارکت در فرایندهاي سیاسی). 1979، ٢وربا و ناي(

دم در قعی مرواخالت د :ازست رت اعبا "کت سیاسیرمشا" ،در حقیقت. باشد یمشکل از نظام سیاسی 

طلبی فرصت(مقامی دي و مارات نتظاایا و شغلی و سیاسی ات هرگونه تهدید دوراز بهسرنوشت جامعه خویش 

 ها تیفعالین ا). 14:1371تبریزنیا، (شته باشد دا ها آنسرنوشت اي در هکنندتأثیر تعییني که ا گونه به؛ )تطمیعو 

در جهت حمایت یا علیه نظام سیاسی حاکم صورت بگیرد و به شکل شرکت در گزینش رهبران  ستاممکن 

... ها و ها، اجتماعات، راهپیماییتظاهرات، شورش صورت بهسیاسی یا همکاري در اداره امور جامعه باشد یا 

 .ظاهر شود

شرایط اجتماعی، اقتصادي، سیاسی، باورهاي  ریتأثمشارکت سیاسی انواع و سطوح مختلفی دارد و این امر تحت 

، ها هیاتحادبه شکل عضویت در احزاب و  تواند یممشارکت سیاسی . ردیگ یممذهبی و پیشینه تاریخی قرار 

ي مشاهده شود ا تودهبسیجی و ي صنفی یا به اشکال ها اعتصابو  ها تحصنکسب اطالعات سیاسی، شرکت در 

و  مکاهش مشارکت سیاسی در جامعه به معناي ایجاد جدایی و انفصال بیشتر بین مرد ).9: 1391هرسیج، (

این وضعیت در نهایت در برنامه ریزي هاي اساسی براي ادارة جامعه و ثبات و . سیستم سیاسی است

از انجام برنامه هاي توسعه  ،تنش ها و بحران ها ن بهدامن زد او ب می کندزماندهی اجتماعی اختالل ایجاد سا

افزایش مشارکت سیاسی در جامعه می تواند در ایجاد . اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ممانعت به عمل می آورد

  ).330: 1963آلموند و وبرا، (تعادل و هماهنگی الزم نقش بسیار مثبتی را ایفا نماید

پردازان سیاسی معتقدند که براي مشارکت اعضا در امر سیاسی و مراحل فعالیت باید شرایط و بسترهاي نظریه

در . ي الزم برخوردار باشندها یآمادگاز  اجتماعی و افراد در آن - یاسیساختارسفراهم شود و  درجامعهالزم 

خانواده، سن، میزان  ي شخصی، انگیزه روانی،ها یژگیو :فرایند مشارکت سیاسی عوامل متنوعی چون

، تأهلي مذهبی، قومیت، نژاد، درآمد ماهیانه، وضعیت ریگ جهتی، جمع ارتباطتحصیالت، استفاده از وسایل 

ي سیاسی، موقعیت اجتماعی، محیط سیاسی، ها زهیانگي، شهري یا روستایی، طبقه اجتماعی، ا منطقهعوامل 
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 ؛دارند ریتأثتعلق اجتماعی، تحرك اجتماعی و غیره آگاهی سیاسی، احساس کارایی سیاسی، اعتماد و احساس 

و حقوق مدنی ناراضی، کنترل مطبوعات و  ها يآزاداما عواملی نظیر عدم پاسخگویی مقامات حکومتی، نداشتن 

نیز ممکن ) 142: 1384صبوري، (ي همگانی، استفاده از پلیس مخفی، سرکوب احزاب سیاسی و غیره ها رسانه

  . است مانع مشارکت شوند

) 1996(کنت لنگتون و دیوید کارنز :نی چونا، محققو محیط هاي آموزش بر رفتار سیاسیدر زمینۀ آموزش 

) 1986(، هیل پاتین )1984(، استفان کروگ )1982(الن بک و کنت جنیگز ) 1973(براوسکس و وسینایوسکی 

الموند و همکاران نیز بر این نظرند  .سی هاي میانی همت گماردندو دیگران به برر) 1993(تورن) 1991(کونولی

      ت بر زندگی خود، آگاهی بیشتري دارند و توجه بیشتري به سیاست که افراد تحصیل کرده از تاثیر حکوم

اینان در مورد فرایندهاي سیاسی اطالعات بیشتري دارند و در رفتارهاي سیاسی خود عهده دار طیف . می کنند

 بر رويقیق خود تورن در تح .)63: 1376الموند و دیگران، (وسیع تري از فعالیت هاي سیاسی می گردند

جوانانی که داراي سطح آموزش باالتر و از تربیت منسجم از نشان می دهد که آن دسته  ت جوان شیلیجمعی

  )11 :1993تورن، .(تري برخوردار بوده اند، رفتار سیاسی بیشتر و عقالنی تري را اتخاذ می کنند

به دولت  ،کند یمبراي دولت انگیزه ایجاد  ،کند یم نیتأممشارکت سیاسی جوانان مشروعیت سیاسی دولت را 

نتیجه چنین . کند یمي جامعه ایجاد ها سازمانو زمینه را براي مشارکت نهادها و  کند یمکمک  ها يریگ میتصمدر 

میزان باالي مشارکت  که يطور به ؛مشارکتی، سازندگی بیشتر و قرار گرفتن جامعه در مسیر پیشرفت است

ی فرهنگ سیاسی افتگی توسعهو  افتهی توسعهي سیاسی بر فرهنگ ها یمش خطتصمیمات و  نهیزم درسیاسی مردم 

عالوه بر . کند یمکمک  آنتوسعه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی  هو ب) 106: 1384ترابی، (آن جامعه داللت دارد 

یک حق، بلکه  تنها نهمشارکت سیاسی فعال و حساسیت نسبت به سرنوشت خود و جامعه،  این، از منظر دینی

        ). 208: 1389غفاري هشجین، (حتمی و ضروري و ارزشی مطلوب براي عموم جامعه است یک تکلیف 

ی درست بهاگر پدیده مشارکت سیاسی جوانان : استوار است هیپا سهلذا اهمیت و ارزش تحقیق حاضر بر      

نع و افزایش کنش توان زمینه مشارکت و ظهور آنان را در جامعه افزایش داد و با کاهش مواشناخته شود، می

لذا یکی از . زمینه را براي پویایی هر چه بیشتر جامعه و توسعه سیاسی جامعه فراهم نمود ،فعاالنه در جوانان

فراهم ساختن فضاي الزم براي تعامل و مشارکت همه آحاد جامعه  ،ي مهم در پیشرفت جوامعها شاخصه

. پیشرفت است نتیجه چنین مشارکتی، سازندگی بیشتر و قرار گرفتن جامعه در مسیر. جوانان است خصوص به
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هاي ارتباطی، افزایش ي واقعی براي مشارکت جوانان به گسترش مهارتها فرصتایجاد  ،از طرف دیگر

موضوع تحقیق  دوم که بر اهمیت مسئله. انجامد یم، اثربخشی، استقالل و آگاهی سیاسی آنان نفس اعتمادبه

موضوع تغییرات و تحوالت اساسی در سطح توسعه جوامع در سراسر جهان است؛ این تغییرات نیاز  ،دیافزا یم

براي  ،جدید رویارویی نزدیک دارند و از سوي دیگر مسائلبا  ،سو  کبه پاسخگویی و اقدام افرادي دارد که از ی

ي که به افراد چنین امکانی براي ا سازندهراین هر مکانیسم بناب .اند ییاجرامسئولیت  دار عهده ها آن وفصل حل

یی کارآطبیعی به  طور به ،مشارکت سیاسی فراهم نماید ه ویژهبهاي مختلف مشارکت در سطح جامعه در عرصه

موضوع است، احساس تعلق و  نیتر مهمکه  ضرورت سوم. جوانی کمک خواهد کرد مؤثرو اثربخشی نیروي 

لذا با  .رود در پرتو مشارکت ایجاد شودکه انتظار میاست تعهد جوانان به عوامل و عناصر جامعه در کلیه ابعاد 

در جوامع مبتنی بر دموکراسی، بررسی مشارکت  خصوص بهتوجه به اهمیت مشارکت سیاسی در جامعه، 

هاي  شهر یزد با برخورداري از شاخص. پژوهش حاضر است بر آن موضوع مؤثرسیاسی جوانان یزدي و عوامل 

 1392در انتخابات سال  مردم، متعارف اقتصادي اجتماعی نظیر تحصیالت، شهرنشینی و اشتغال باالتر از متوسط

دهد که احساس کارایی سیاسی و میزان تعلق اجتماعی  که شواهد نشان می مشارکت داشتدرصد  86نزدیک به 

دهند لذا در این پژوهش هزار نفر از جمعیت شهر یزد را جوانان تشکیل می 172که  از آنجاییها باالست و  آن

هاي گوناگون سیاسی  به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که میزان مشارکت سیاسی جوانان یزدي در عرصه

  .گذارد ها تأثیر می چقدر است و چه عواملی بر روي مشارکت سیاسی آن

  پژوهشپیشینه 

 "بررسی میزان تمایل به مشارکت سیاسی دانشجویان و عوامل مؤثر بر آن"اي با عنوان  در مقاله) 1391(پالیزبان 

   بر اساس . با روش پیمایش به این نتیجه رسید که میزان تمایل به مشارکت سیاسی دانشجویان کم است

احساس  مشارکت سیاسی دانشجویان باوجود رابطه مثبت بین میزان تمایل به  ،شده هاي آماري انجامتحلیل

 . ید شده استیها تا کارایی سیاسی، حساسیت سیاسی و آگاهی سیاسی آن

شناختی مؤثر بر مشارکت  روان - بررسی عوامل اجتماعی"اي با عنوان درمقاله) الف1391(مسعودنیا و همکاران 

هاي جمعی و میزان میزان استفاده از رسانه نشان دادند که با توجه به میانگین، "سیاسی استادان دانشگاه اصفهان

 هاي جمعی،رابطه معناداري بین متغیرهاي رسانهو ست محرومیت نسبی، میزان مشارکت سیاسی اساتید باال
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       هاي سیاسی، میزان محرومیت نسبی و احساس ، اثرگذاري سیاسی، انگیزهآگاهی سیاسی، محیط سیاسی

با عنوان  دیگر در پژوهشی) ب1391(مسعودنیا و همکاران . ی وجود داردبا مشارکت سیاس قدرتی سیاسیبی

 نشان دادند "المللی قزوینبررسی تأثیر عوامل انگیزشی بر مشارکت سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه بین"

کت با مشار) هاي فراماديها و ارزشاعتماد سیاسی، دینداري، هویت ملی، رسانه(میان ابعاد عوامل انگیزشی 

در پژوهشی با عنوان ) 1391(نیک پورقنواتی، معینی و احمدي  .سیاسی همبستگی معناداري وجود داشته است

به این نتیجه رسیدند که محل تولد، تحصیالت،  "اقتصادي مرتبط با مشارکت سیاسی - بررسی عوامل اجتماعی"

معی، سیاسی بودن خانواده، سیاسی هاي جگیري مذهبی، درآمد، استفاده از رسانهشغل، طبقه اجتماعی، جهت

) 1390(نیا جعفري. هاي سیاسی با مشارکت سیاسی زنان رابطه معناداري دارند بودن دوستان و عالقه به برنامه

اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت سیاسی شهروندان شهر  - بررسی عوامل اقتصادي"عنوان  بادر پژوهشی 

به این نتیجه افراد واقع در سن رأي شهر خورجوج  نفر از 341با استفاده از روش پیمایش در میان  "خورموج

میزان مشارکت سیاسی مردان بیشتر از  وکه میزان تمایل به مشارکت سیاسی شهروندان در حد متوسط رسید 

طبقات اجتماعی باال . ابدیزنان است و با افزایش تحصیالت، میزان تمایل به مشارکت سیاسی نیز افزایش می

) 1390(زاده گرجی و گودرزي فقیه .نسبت به طبقات اجتماعی پایین، تمایل بیشتري به مشارکت سیاسی داشتند

 400بر روي  "بررسی میزان مشارکت سیاسی جوانان استان همدان و عوامل مؤثر بر آن"در پژوهشی با عنوان 

انتخاب  اي اي چندمرحلهگیري خوشهه با استفاده از روش نمونهسال استان همدان ک 35تا  18نفر از جوانان 

، نشان دادند بین متغیرهاي سن، جنس، تحصیالت، وضعیت تأهل، طبقه اجتماعی، میزان استفاده از شده بودند

جمعی، مشروعیت سیاسی، نوع نگرش به دنیاي سیاست، میزان اطالعات سیاسی و اثربخشی  وسایل ارتباط

در پژوهشی با ) 1388(هاشمی، فوالدیان و فاطمی امین . داردوجود کت سیاسی رابطه معنادار سیاسی با مشار

 به این نتیجه رسیدند که هر "بررسی عوامل اجتماعی و روانی مؤثر بر مشارکت سیاسی مردم شهر تهران"عنوان 

رضایت از زندگی، یک از متغیرهاي سن، وضعیت تأهل، سطح تحصیالت، انعطاف مذهبی، درجه مذهبی بودن، 

، احساس )سرنوشت گرایی(آزادي سیاسی، مشروعیت سیاسی، اعتماد سیاسی، دوستان سیاسی، فاتالیسم 

قدرتی سیاسی، بیگانگی سیاسی، پخش مسئولیت، خانواده سیاسی،  کارآمدي و اثربخشی سیاسی، احساس بی

اعی، رضایت از عملکرد دولت، محتواي ها، اعتماد اجتم آگاهی سیاسی، دوري گزینی سیاسی، استفاده از رسانه

شعارهاي کاندیداها، داشتن فراغت در روز انتخابات، ثبات در گرایش حزبی، اهمیت نتایج انتخابات، اهمیت 
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دهد که  همچنین نتایج نشان می. نظارت اجتماعی، رابطه و همبستگی معناداري با میزان مشارکت سیاسی دارد

بدین معنا که هرچه تمایالت  ؛متغیر بر میزان مشارکت سیاسی بوده است تمایالت سیاسی خانواده مؤثرترین

ي جهانگیرن و جائیاوزفیر. تر خواهد بود تر باشد، مشارکت سیاسی وي نیز بیش سیاسی خانواده فرد بیش

پیمایش ه به شیو "انتهره نشگان دانشجویاداکت سیاسی رشناختی مشاجامعهتحلیل "پژوهشی با عنوان ) 1387(

در، مات تحصیال، ضعیتتأهل، وجنس، سنهاي متغیرن میان داد نشادومتغیره نتایج تحلیل . اندام دادهانج

اده خانوه، نشکدع دانودي، قتصااضعیت د، ومحل سکونت فردر، منزلت شغلی مار، شغل پدع نور، پدت تحصیال

یش به اگرجمعی،  ارتباطل سائده از وستفا، اتعهد مذهبیهاي ارادي،  در انجمنشرکت ، سیاسین ستا، دوسیاسی

ع نود، شغلی فرتحصیالت فرد، وضعیت بین ده و بود موجوداري  معنیبطۀ د راکت سیاسی فررمشاها و  رسانه

. سته انشده یدداري د معنیبطه گونه را د هیچکت سیاسی فررمشاو قومیت ر و منزلت شغلی پددر، شغل ما

پرداخته  "تماعی مؤثر بر میزان مشارکت دانشجویان تبریزبررسی عوامل اج"در پژوهشی به ) 1382(نیت دیانتی

و تحلیل دومتغیره پژوهش مذکور، بیانگر این است که متغیرهاي عضویت در  هاي حاصل از تجزیه  یافته. است

هاي گروهی  هاي داوطلبانه، دوستان سیاسی، خانواده سیاسی، آگاهی سیاسی، فضاي باز سیاسی و رسانه انجمن

بررسی عوامل مؤثر "در پژوهشی با عنوان ) 1381(ایمان و مقدس  .اند اسی رابطه معناداري داشتهبا مشارکت سی

از مجموع متغیرها فقط هشت متغیر، سیاسی بودن دوستان،  نشان دادند "بر مشارکت سیاسی جوانان شهر شیراز

بودن، آگاهی سیاسی،  هاي سیاسی، خانواده سیاسی، مذهبیهاي اداري، عالقه به برنامهعضویت در انجمن

هاي محل کار با متغیر مشارکت سیاسی جوانان رابطه معناداري داشته  گیري جنسیت، مشارکت در تدوین تصمیم

هاي سیاسی که در این تحقیق الگوي دخالت در فعالیت. انددرصد از واریانس آن را تبیین کرده 31و درمجموع 

که مردان بیش از زنان، مجردها بیش از  طوري یشین همانند بود؛ بهآمده، با الگوي بسیاري از تحقیقات پ دست به

متأهالن، افراد داراي مشاغل دولتی بیش از دارندگان مشاغل آزاد، افراد داراي تحصیالت باال بیش از افراد بدون 

  .شوند هاي سیاسی میتحصیالت یا داراي تحصیالت پایین وارد فعالیت

ي پادر ارو کیردموکراتیغفرهنگ سیاسی و کت سیاسی رمشا"ان هشی با عنووپژدر ) 2013( ١کیربیش      

در  دمکه مر کند یمل ستدالرت اینگلهاانظریۀ  براساس "بقاسوي یوگسالي هارکشوو شرقی ي پا، اروغربی

که  اديفرو ا ترند فعالسیاسی نیز  نظر از، جتماعی توسعهیافتهترندا - ديقتصاظ اهایی که به لحارکشو
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سیلۀ وبه  ها استداللین ، اهشوین پژدر ا. اند فعالسیاسی نیز کمتر  نظر از، نددار کیردموکراتیغي ها شیگرا

، شدند یمب پایی محسواروسی اموکرد وهایی که جزرکشو ؛گرفتندار قرن مورد آزپایی موارومقایسۀ سه منطقۀ 

به وي یوگسالر تجزیۀ کشواز که بعد  کشور هفتي و مرکزو شرقی ي پادر اروپا ارویۀ دتحااعضو ر کشوده 

نقش یی، گرا سنت، ندگیزسبک ، فرهنگ سیاسی، کت سیاسیرمشاح سطو، هشوین پژدر ا. مدندد آجوو

ان و ندوشهر دن دانتایج تحقیق نشا. ستا شده ی بررسفرهنگ سیاسی و کت سیاسی ربین مشاط تباو ارجنسیت 

و در ند السیاسی کمتر فعا لحاظ از - ندي دارترودسیاسی محدکه فرهنگ  - پساکمونیستي هارکشون در ناز

  .کنند یمکت رسیاسی کمتر مشاي یندهاافرد در غربی خوي مقایسه با همتاها

 متحده االتیاشواهدي از : رضایت از زندگی و مشارکت سیاسی"در پژوهشی با عنوان ) 2012( ١فالوین و کین

بودند که آیا کسانی که از زندگی  سؤالاي، به دنبال این ک پرسشنامهبا استفاده از روش پیمایش و تکنی "آمریکا

  به این نتیجه رسیدند که افرادي که از  ها آن. کنندرضایت بیشتري دارند، بیشتر در سیاست مشارکت می

کنند و به آن بیشتر گیري و فرایندهاي سیاسی شرکت میشان رضایت بیشتري دارند، بیشتر در رأيزندگی

، کمتر به دارند خودهمچنین نتایج حاکی از آن بود که کسانی که رضایت بیشتري از زندگی . دهندمی تاهمی

  .پردازندي سیاسی میها اعتراضهاي شورشی و فعالیت

 "جوانان مدنی و مشارکت سیاسی از دریچه جنسیت در ایتالیا"پژوهشی با عنوان ) 2012(و همکاران  ٢آلبانسی

از مطالعه این بود که تا چه حد شکاف جنسیتی در جامعه بزرگساالن ایتالیایی بر اقدامات  هدف. اند دادهانجام 

    و اینکه آیا روند مشارکت ویژگی خاص جنسیت فرض  گذاردتر تأثیر میهاي جوانسیاسی و مدنی نسل

ودند که پرسشنامه خود ساله و نیز افراد زیر سن رأي ب 26تا  16نفر از افراد  835نمونه آماري تحقیق . شودمی

   هاي هنجاري  نتایج حاکی از آن بود که سرمایه فرهنگی خانواده و حمایت. دهی را تکمیل کردندگزارش

  .براي دختران و زنان جوان هستند ژهیو بهکننده مهم مشارکت سیاسی، بینیپیش

ه بررسی رابطه بین این دو ب "مشارکت سیاسی و کیفیت زندگی"در پژوهشی با عنوان ) 2008( ٣ویتز شاپیرو

دهد مردمی که مشارکت سیاسی دارند، از بیشتر بعدهاي دیگر زندگی نیز نتایج پژوهش نشان می. متغیر پرداخت

ي دادن و رأکه رابطه مثبت و معناداري میان  دهد یماز امریکاي التین نشان  شده گرفتهاطالعات . راضی هستند
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ي ها شکلکه بین  دهد یمي چند سطحی این پژوهش نشان ها مدلاز  استفاده. رضایت از زندگی وجود دارد

  .ي وجود دارددار یمعنمختلف دیگر از مشارکت سیاسی و رضایت از زندگی نیز رابطه 

بر  "کت سیاسیرمشاو جتماعی ، سرمایه امذهب، جنسیت"ان عنو بامطالعه خویش در ) 2004( ١نیلاو

 و  کند یممریکا تأکید ن در انان زکت سیاسی میارمشاو جتماعی ایک عنصر سرمایه  عنوان بهمذهبی یی تعهدگرا

ین انتایج . ستاجتماعی اسرمایه د یجاو امذهبی ي ها سازمانن در نازکت رمشان بطه میاراسی ربرل نبابه د

ن چنین بیاهموي . ستاسیاسی ي هارفتارمذهبی با ي ها تیفعالو عقاید ن میاط تباد ارجوو حاکی ازمطالعه 

. توجه کننددان نسبت به مري تر طورمنظم بهمذهبی ي ها تیفعالبه ن نازکه د دارد جوي وبیشترل حتمااکه  کند یم

ده هم کرافرن نااي آبر ها تیفعالاز سیعی ومنه داگرفتن ر ختیااتحت اي بریی ها فرصتن ناز درتعهد مذهبی 

  .دهد یمش گستررا  آنانجتماعی ي اها مهارتمنه و داست ا

بر ون فزاکه رسید ین نتیجه ابه  "کت سیاسیرمشاو جتماعی اشبکه "ان هشی با عنووپژدر ) 2003(رگ مک کال

که ادي فرا. ستانیز مهم اد فرت اشبکه تعامالازه ند، اسیاسی مهم هستندان عنوداراي جتماعی ت اتعامال که نیا

. دهند بواخوردار نیز برخوي کت سیاسی باالتررامش، از شته باشندي دابیشترط تباارسیاسی ن شنایان و آستادوبا 

ي کت بیشتررمشا، از به سیاست هستند مند عالقهان همسرداراي جینی که نشان داد، زوهش وچنین نتایج پژهم

  .ندادهبوردار برخو

به این نتیجه رسید که هرچه احساس  "بررسی رابطه مشارکت سیاسی با کارایی سیاسی"در ) 2000( ٢کمپل

به نظر وي تحصیالت، پایگاه . یابدسیاسی فرد بیشتر باشد، میزان مشارکت سیاسی وي افزایش میکارایی 

  .دارند ریتأثبر میزان مشارکت سیاسی فرد  شدت بهاقتصادي و اجتماعی، درآمد و شغل 

 ينظررویکردهاي 

. مشارکت سیاسی را بررسی کنندهاي  اند علل و انگیزهاز نیمه دوم قرن بیستم، پژوهشگران رفتار سیاسی کوشیده

هاي مشارکت سیاسی را براي رفع تبعیضات اجتماعی به وجود  بسیاري از پژوهشگران نیز کوشیدند تا مدل

براي تبیین مشارکت  ی دخالت دارد و ارائه نظریه جامعبا این وصف عوامل متعددي در مشارکت سیاس. آورند
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خاصی را هاي میان بردي که رابطه متغیرهاي یهها در قالب نظرپذیر نیست و اغلب نظریهسیاسی اصوالً امکان

  .شوند ها بررسی میبرخی از نظریه ادامهدر که  گذارند، صورت گرفته استبا مشارکت سیاسی به آزمون می

آنان مشارکت . ترین عامل توسعه سیاسی در کشورها، همانا مشارکت سیاسی استمهم ١ازنظر هانتینگتون

دانند؛  ها می آن هاي عی از فرایند توسعه اقتصادي و اجتماعی و تصمیمات نخبگان حاکم و سیاستسیاسی را تاب

هاي  به عبارتی، نخبگان براي تحکیم قدرت خود، تحکیم استقالل ملی، اصالحات اجتماعی و کاهش نابرابري

هانتینگتون . کنند میهایی از جامعه را در سیاست تسهیل و تشویق مشارکت بخش... اقتصادي و  –اجتماعی 

مفهوم توسعه سیاسی را بر اساس میزان صنعتی شدن، تحرك و تجهیز اجتماعی، رشد اقتصادي و مشارکت 

که در فرایند توسعه سیاسی تقاضاهاي جدیدي  و بر این اعتقاد است که ازآنجا می کندسیاسی ارزیابی 

هاي الزم  نظام سیاسی باید از ظرفیت و تواناییکنند، لذا  هاي جدیدتر ظهور می صورت مشارکت و ایفاي نقش به

ومرج، اقتدارگرایی و زوال  ثباتی و هرج براي تغییر وضعیت برخوردار باشد، در غیر این صورت، نظام با بی

: 1382قوام، (ها به شکل انقالب برخورد کند  سامانیب سیاسی مواجه خواهد شد و امکان دارد جامعه به این نا

در فراگرد  نتیجه گرفت که افزایش مشارکت سیاسی و اجتماعی به مفهوم افزایش سهم افرادتوان پس می). 16

هاي تحرك اجتماعی فردي و مشارکت سیاسی  بین گسترش فرصت معتقد است هانتینگتون .توسعه جامعه است

تحصیالت،  در کوتاه مدت رابطه معکوس وجود دارد و چنانچه افرادي بتوانند با استفاده از باال بردن سطح

انتقال به شغل پرمنزلت تر یا کسب درآمد بیشتر به اهداف موردنظر خود که همان بهبود وضعیت اقتصادي و 

 .نمایند نظر می اجتماعی خود است، دست یابند، معموالً از مشارکت در سیاست و فعالیت اجتماعی صرف

شغل، (لحاظ موقعیت اقتصادي و اجتماعی  هبتوان بیان کرد که هرچه فرد همچنین با توجه به نظریه لیپست می

بر این اساس، باتوجه به نظریه . جایگاه باالتري داشته باشد، از نظر سیاسی فعال تر است) درآمد و تحصیالت

گالبی و (باشدهانتینگتون و لیپست، موقعیت ساختاري افراد از عوامل موثر بر مشارکت سیاسی می

 .)176: 1390حاجیلو،

هاي سیاسی، موقعیت اجتماعی، انگیزه: کندمشارکت بسته به چهار عامل مهم تغییر می ٣و گوئل ٢به نظر ملبراث

براي مثال، هر چه . ها، منابع و تعهد را نیز افزود به این عوامل باید مهارت. هاي شخصی و محیط سیاسیویژگی
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شکلی به فعالیت  سازمانی که بههاي سیاسی به شکل بحث درباره سیاست، تعلق به فرد بیشتر در معرض انگیزه

یا دسترسی داشتن به اطالعات سیاسی مربوط قرار داشته باشد، احتمال مشارکت سیاسی وي  پردازدسیاسی می

تر، اجتماعی هايشخصیت. کندهاي شخصی فرد نیز فرق می بیشتر است، اما مشارکت سیاسی بر طبق ویژگی

موقعیت اجتماعی که با میزان تحصیالت، محل . نظر سیاسی فعال باشند تر احتمال دارد که ازگراتر و برونمسلط

زمینه و محیط . ر داردیاي در مشارکت تأث مالحظه طورقابل شود، بهسکونت، طبقه اجتماعی و قومیت سنجیده می

هاي همسوي آن را مناسب یا سیاسی نیز مهم است؛ مثالً ممکن است فرهنگ سیاسی جامعه مشارکت و تشکل

ها نسبت به بنابراین، قواعد بازي مانند حق انتخاب رأي، فراوانی انتخابات، نگرش .اسب تلقی کندنامن

هاي فشار، همه متغیرهاي مهمی در اجتماعات و تظاهرات خیابانی و دامنه و ماهیت احزاب سیاسی و گروه

ه مرروزندگی اد در زفراسی کنش سیااث، میلبرلذا از دیدگاه  ).135: 1383راش، (تعیین میزان مشارکت هستند 

به فعالیت سیاسی د خور فکاالیل دبه اد فرا ،رو  این از .دارندتعلق آن ست که به هایی ا تأثیرگروه تحت

اد فرا ،هیدگادین از ا. کند مییت اهدن را ناآسیاسی ر فتارست که اده اخانون و ستاي دوهاربلکه معیاپردازند،  نمی

 ).207: 1388: هاشمی و همکاران(برند  میبه سر در آن جتماعی ازنظر اکه اندیشند  گونه می آن

محل سکونت، سن، تحصیالت، درآمد، نژاد، قومیت و دین را بر  :عواملی چون) 1-56: 2004( ١برادول       

چرا مردم در امور "داند و بر مبناي نتایج تحقیقات خود، در پاسخ به این سؤال که  میزان مشارکت تأثیر می

. بردشناختی و اهداف شخصی نام می منافع شخصی، نیازهاي روان مانندعواملی  از "کنند؟ مشارکت میسیاسی 

شناختی و  هاي قانونی، تضاد در زندگی شخصی، تهدید روان او دالیل عدم مشارکت مردم را نیز محدودیت

ها از شرایط خوب  اییچون بخشی از آمریک ،ازنظر وي. داند هاي سیاسی می فقدان مهارت در انجام فعالیت

زندگی خود راضی هستند، لذا خواهان تغییر آن نیستند و به همین دلیل، ضرورتی براي مشارکت در امور 

عالوه بر این تحقیقات او نشان می دهد که اعتماد آمریکاییان به نظام سیاسی شان پایین است . بینندسیاسی نمی

وه بر این موارد، نا امیدي و دلسرد بودن از نتایج انتخابات، عال. شودو این نیز باعث کاهش مشارکت مردم می

عدم رقابت کاندیداها از عواملی است که بر میزان  و وجود نظام تک حزبی، تردید در موثر بودن نتیجه انتخابات

  .مشارکت افراد در امور سیاسی به ویژه انتخابات تأثیرگذار است

                                                           
1
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کننده میزان مشارکت سیاسی جتماعی، فرهنگی و سیاسی تعییننظریات، موقعیت و وضعیت ا برخیبر اساس 

معتقد است بخشی از مشارکت یا عدم آن به فرهنگ ) 4: 2003( ١واکاري .هاي سیاسی آنان استافراد و فعالیت

میل به خدمت و کار براي اهداف عمومی و احساس وظیفه که از هنجارهاي اجتماعی . شودجامعه مربوط می

گیرند و تقویت و به آیند، از فرهنگ جامعه نشأت میهاي اجتماعی و در نهادها به وجود می وههستند و در گر

کند، موجب کارگیري نهادهایی که منابع سازمانی را براي مشارکت عموم مردم در یک زمان خاص آماده می

رکت در امور سیاسی ها نقش کلیدي و موثري در جریان انتخابات و مشابه اعتقاد واکاري، رسانه. گرددمی

هاي جمعی در صحنه هاي سیاسی از مرکزیت برخوردارند و قادرند با فراخواندن مردم از نظر او، رسانه. دارند

نبض قدرت  ،رسانه هاي جمعی. به مشارکت در امور سیاسی، باعث باالبردن میزان مشارکت سیاسی شوند

  .د یا دگرگون کنندهاي سیاسی اجتماعی را ایجاتوانند واقعیتهستند و می

و بیشتر به دنبال شناخت عواملی است که خارج از ست ده افعالیت کرزه ین حودر اکه ادي فراجمله از لیپست 

هاي وي معتقد است که در زمینه. شوندو به عنوان عوامل اجتماعی شناخته میرند فرد و شخصیت او قرار دا

توان بر اساس مدل واحدي به متفاوتی را به بار آورند و لذا نمیتوانند نتایج فرهنگی مختلف، عوامل مشابه می

 -1: ستده اکرن یر بیاح زبدین شررا کت سیاسی ربر مشاار علل تأثیرگذوي . تبیین مشارکت سیاسی پرداخت

بیشتر آن هرچه سطح و ست ان اندوفعالیت شهران میزدر سمی عامل مهمی ت رتحصیالوي نظر از : تتحصیال

از کمتر ن نازکه فعالیت سیاسی دارد عا وي اد: جنسیت - 3ل؛ شتغاا -2. دهد بواکت بیشتر خورشامان میز، باشد

لیپست : طبقه - 4. دد بوهاخووت متفان، نادي آقتصااموفقیت و  ننات آما با توجه به تحصیالا ،ستدان امر

عامل  - 5؛ هنددمیوز برد خوي را از فعالیت کمتر ،طبقه پایینو  فعالیت بیشتر ،باالو طبقه متوسط  ستامعتقد 

البته شدت تأثیرگذاري ). 389: 1373لیپست، (ترها فعالیت دارند سال بیشتر از جوان 55تا  35افراد بین : سن

توان به یک الگوي چندان ثابتی و همانطور که گفته شد، نمی یستعوامل مذکور در همه کشورها به یک اندازه ن

   متغیرهاي مورد نظر لیپست در تبیین مشارکت سیاسی را  .ت یافتدر رفتار مشارکتی شهروندان در آن دس

  :توان در سه سطح کلی تقسیم کردمی

                                                           
1
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. گیرد سطح درآمد، شغل، محل سکونت و منزلت را در بر می :موقعیت اقتصادي خانواده که متغیرهایی چون) 1 

به طور غیر مستقیم از طریق برخی  کنند کهاي عمل میاین متغیرها از نظر لیپست به عنوان متغیرهایی پایه

  .دهندرفتار سیاسی افراد را تجت تاثیر قرار می... ایدئولوژي سیاسی، عضویت حزبی و متغیرهاي دیگر نظیر

اجتماعی، شهري  -وضعیت تأهل، مشارکت در نهادهاي سیاسی :موقعیت اجتماعی فرد که متغیرهایی چون) 2 

  .گیردبر می میانسال یا جوان بودن را در ، سطح تحصیالت ومهاجر یا بومی بودنیا روستایی بودن، 

 :چون متغیرهایی. مذهبی فرد که متغیرهاي این دو وجه تأثیر متقابلی بر یکدیگر دارند - موقعیت سیاسی) 3 

ایدئولوژي سیاسی فرد که ارتباط تنگاتنگی با میزان مذهبی بودن دارد که به نوبه خود متأثر از ویژگی سیاسی 

  ).2: 1387فوالدیان و رمضانی، (اده نیز هست خانو

کوته بینانه،  فرهنگع بر پایه سه نوان میتو ن رامع گوناگواکه جو بر این باورند) 211: 1975( ١آلموند و ربا

و ست احکومت ك از نداشناخت ، یژگی فرهنگ کوته بینانهو :دنها شناسایی کراي از آهمیزآیا  و مشارکتی ذهنی

ه یددگاهی سیاسی و آمد و درآشغل ت، سطح تحصیالظ جامعه به لحا پایینت طبقار و قشان امیادر  اغلب

. ستاکت سیاسی رمشاان میزدن بو پایینو حکومت از ناچیز رات نتظا، افرهنگع ین نوي ایژگیهااز و. دمیشو

با فرهنگ ف آن ختالاجه و وهنی ذیژگی فرهنگ سیاسی وسیاسیم نظااز شناخت بیشتر و باال رات نتظاد اجوو

کتی هر سه رفرهنگ سیاسی مشادر ما ا. ستك انداکت سیاسی رمشاان میزاك آن شتراجه و وست اپیش گفته 

فرهنگ ع ین نودر ا. ستابرجسته ) کت سیاسیرمشاان میزو حکومت ر از نتظا، احکومتاز شناخت (یژگی و

ت، تحصیالي باالح لیل سطوبه داد فرا ،دجامعه یافت میشوي باالو میانی ت طبقار و قشان امیادر غلب اکه 

کسب ت و طالعاض امعرد را در خواره هموو ند ردارگاهی سیاسی باالیی نیز برخواز آ ،شغلو مد درآ

از نها رات آنتظاو ا می یابدیش افزاسیاسی م نظااز نها آشناخت  ،نتیجهدر  .هنددمیار قرن گوناگوي گاهیهاآ

برخی ا گرارقتداسیاسی در یک نظام  ،از دید آلموند. رودر میباالتي تصمیمگیري کرسیهاي تصدن طلباداو

زي سابطریق مجااز میکوشند و بر میخیزند م به مخالفت با نظاان شنفکرن و رونشجویادا مثلن کتجویارمشا

منفعلی تشکیل وان پیردم را چنین نظامی بیشتر مردر  .هنددتغییر را آنضی پرخاشجویانهتر اعترت امااقدایا 

عمومی ر مودر اکتی رین مشاالی جز و ،بندندي نین پاابه قوه و گاآحکومت د جواز وکه هر چند هند دمی

کنند، تماس ر و زندگی میکارگ بزي مینهادر زکه ورزي کشاان گررکان و هقانا، دلموندآید از د. ندارند
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هایی که نظام به حمایت راهیکی از  ).71 -80: 1377آلموند، پاول و رابرت جی، (آگاهانه با نظام سیاسی ندارند 

لذا هر نظام سیاسی که به دنبال بقاي . باشدپذیري سیاسی میپردازد، از طریق جامعهاز خود و حفظ خود می

به همین لحاظ به اعتقاد آلموند فرایند . در میان اعضاي خود انتظارات حمایتی را رشد دهد دبای ،باشدمی خود 

از نظر . باشدکننده ثبات فرهنگ سیاسی و ساختار جامعه در گذر زمان میپذیري سیاسی اساساً تعیینجامعه

اخترشهر، (یابد پذیرد و در سراسر زندگی فرد ادامه میپذیري سیاسی هرگز واقعاً پایان نمیآلموند، جامعه

ن لماو آمکزیک ، مریکا، آنگلیس، ایتالیار اپنج کشودر کت سیاسی رسی مشاربا جهت برو ورلموند آ). 72: 1386

نظر را از شغل و سه رمداده، خانوة جتماعیکنندد اسه نهاآن طی و ند دکرده ستفااسیاسی ن جتماعیشدانظریه از 

د سه نهار ست که هر چقداین انهایت در با و ورلموند ل آستدالا. کردندسی رکت بررمشاي لگوان امیز

د ین سه نهاد در درون افرو باشند ده ینه کردنهاي را تريکت قورمشاي لگویاد شده، اه جتماعیکنندا

و شت داهد اخوي کت سیاسی بیشتررندگی مشاي زحل بعدامر، در شته باشدي داکت بیشتررمشاه جتماعیکنندا

ین در ا). 76: 1383عرفانی، (د هد بوایکتر خودکتی نزرنظر فرهنگ سیاسی به فرهنگ مشاط از جامعۀ مربو

حاکم بر ي لگوهااز اسیاسی ي گیردتی بر یارعبا یا به سیاسیم اظنون از بیرار در قتدي الگوانظریه بر نقش 

و ها دتأثیر نهاو سیاسی ن نخبگادي ـ و نهاي موقعیتهاه از مدآبره ندزساي یا تجربههاـ جتماعی ي اهادنها

د خوي هااز دادهبا و ورلموند آ ).479: 1373رت،ینگلهاا(د تأکید میشور بسیادم بر فرهنگ سیاسی مرن نخبگا

کسانی که داري دارد و معنیي هاوتطبقاتی مختلف تفاي هاوهگردر درون کت رمشاي لگواجه میگیرند که نتی

الیل قابلیت سیاسی از دیکی ، هاآنبه نظر . نددارنیز ي کت بیشتررمشا، ندار دارجتماعی باالتر قرت اطبقادر 

شد میکنند رهایی ادهخانودر  نظر طبقاتیاز ست که این ، اندارسبی ندزش مناموت و آطالعااکسانی که ك ندا

ورش پر، کندم عالاش را اند مخالفتامیتو، ستاین که هرکس با تصمیمی مخالف اتوقع ر و نتظااها در آنکه 

هر از مریکا بیش اد در افراجتماعی ا - ديقتصاامعتقدند موقعیت ي ناو با ور). 100: 1383عرفانی، (یابد نمی

کت رهد که هرچه سطح مشادمین ها نشاي آنهاداده .ستن اناآی سیاسرت قدان میزة تعیینکنندي یگردعامل 

  ).33: 1386پناهی، (.پایینتر کاهش مییابدت طبقااد فرانسبت ، یش مییابدافزا

  پژوهش نظري چارچوب
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واحدي نیست و صاحبنظران از  علت معلول شد، مشارکت سیاسی بیان تجربی و نظري مبانی در که طور همان

در  مشارکت سیاسیموضوع  تبیین براي .مبحث پرداخته و علل متنوعی را بیان نموده اند زوایاي متعددي به این

هانتیگتون، . است شده جامعه شناختی استفادهو هاي سیاسی حوزه اندیشمندان مختلف نظریات از تحقیق حاضر

اهل را وضعیت ت نلسون، لیپست و برادول موقعیت ساختاري شامل شغل، جنسیت، تحصیالت، محل سکونت و

عامل فرهنگ  ی چون آلموند وربا و دال سیونگ یوصاحبنظران .بیان می کننداز عوامل موثر بر مشارکت سیاسی 

، حکومتاز شناخت  که  به موازات آگاهی سیاسی بیشتر، می داننداز علل اصلی مشارکت سیاسی  را مشارکتی

. ام می پذیردانج مشارکت سیاسی نیز بیشترو  می شودتر کت سیاسی برجسته رمشاان میزو حکومت ر از نتظاا

وجود برجسته و غیره شاخص  ، هس و تورنی، لوسین پاي، اولسون و وربايو گوئل میلبراث نظریهبنا به 

ي سیاسی، پیوند پذیرش همگانی قوانین، قواعد و هنجارهاو اجتماعی فرایند جامعه پذیري  ،مشارکت سیاسی

برادول و . به ساختارهاي سیاسی مردم گرا استساس تعلق و اعتماد اح و با نهادهاي مذهبی و خانوادگی

رد که خود متاثر از دا آناناط تنگاتنگی با میزان سیاسی بودن ارتب ،میزان مذهبی بودن افراد معتقدند لیپست نیز

   طرحنیز انگیزه سیاسی را از عوامل مهم در مشارکت سیاسی م میلبراث و راش .ویژگی سیاسی خانواده است

هانتینگتون، مارتین و سیاسی ارچوب نظري این تحقیق از نظریات جامعه شناختی در تدوین چبنابراین . می کنند

  .در تبیین تحقیق حاضر استفاده شده است لیپست، برادول، میلبراث و گوئل

  

  

  

  

  

  

  مدل تحقیق: 1نمودار 

  پژوهشفرضیات  

  .متفاوت استزنان و مردان دو گروه  در مشارکت سیاسیمیزان  .1

  .بین سن و مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد .2

 .بین فرهنگ مشارکتی خانواده و مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد .3

 مشارکت سیاسی
مذهبی -تعلق ملی  

 فرهنگ سیاسی

 انگیزه سیاسی

 فرهنگ مشارکتی

 خانواده

ايمتغیرهاي زمینه  

  موقعیت ساختاري
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 .مذهبی و مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد - ملیبین تعلق  .4

 .بین انگیزه سیاسی و مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد .5

  .بین فرهنگ سیاسی و مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد .6

  پژوهششناسی روش 

ها از و در تحلیل داده بوده، پرسشنامه شده، ابزار مورد استفاده  این پژوهش براساس تکنیک پیمایش انجام

ساله شهر  29- 15آماري پژوهش حاضر را کلیه جوانان جامعه  .شده است  هاي آماري و استنباطی استفادهروش

حجم جامعه آماري، توسط مرکز آمار ایران و . دهندتشکیل می 1393ماه ماه و ديیزد در فاصله مقطعی آذر

براي برآورد  .نفر بود 172009ها  که تعداد آن مشخص شد 1390براساس سرشماري نفوس و مسکن سال 

مطالعه  نفر از پاسخگویان انجام گردید تا واریانس متغیر مورد 30مقدماتی روي  حجم نمونه ابتدا یک مطالعه

درصد و  95سپس با استفاده از فرمول کوکران، با سطح اطمینان . مشخص گردد) مشارکت سیاسی جوانان(

نفر  p( ،384=5/0و q=5/0(آزمون به دست آمد  اس پیشدرصد و با واریانسی که بر اس 5دقت احتمالی 

  این  به. استفاده گردید MCS(1(اي  اي چندمرحلهگیري خوشهدر این پژوهش از روش نمونه. مشخص گردید

امامشهر، فرودگاه سید گلسرخ،  محدوده( 1ترتیب اطالعات الزم از جوانان در مناطق سه گانه یزد شامل منطقه 

راه چهار و میدان امام حسین، بلوار دانشجو، میدان امیر چخماق محدوده( 2، منطقه )چاه ملکی برین و خلد

  .آوري گردیدجمع) شهرشهرك رزمندگان آزاد محدوده( 3منطقه  و )سلمان

  متغیرهاي تحقیقتعریف مفاهیم و 

  کت سیاسیرمشا

سیاسی هاي  اي پستبرن شدب نتخادن و اکرب نتخااحزاب، ابطه با در راطلبانه داوفعالیت سیاسی ع هر نوبه  

شود  میسیاسی جامعه گفته م نظاو ها دنهاو در عمومی هاي  ها و برنامه گیري سیاست ، اثرگذاري در شکلجامعه

  .بعد سنجیده شده است که در دو

  بعد ذهنی مشارکت

                                                           
1 Multistage Cluster Sampling 
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کند تا  شود که قبل از هر اقدامی به او کمک می هاي سیاسی گفته می فرد از شرکت در فعالیتبه نوع پنداشت 

تمایل به شرکت در انتخابات شوراها، تمایل به شرکت در . هاي سیاسی واقعی یا بالقوه را بررسی کند وضعیت

  .ها و احزاب سیاسی منها، تمایل به عضویت در انج انتخابات ریاست جمهوري، تمایل به شرکت در راهپیمایی

  بعد عینی مشارکت

هایی که بنا به تعریف مشارکت  یعنی درگیر شدن در فعالیت ؛جنبه دیگر مشارکت، مشارکت سیاسی عینی است 

 درمشارکت کند از قبیل  میبروز  گیري تصمیمعضویت، نظارت، اجرا و  صورت شوند و به سیاسی تلقی می

بدین . ها و غیره ي، حضور در انتخابات و شرکت در احزاب و گروهگیر شرکت در رأي عمومی، هاي میتینگ

منظور پژوهشگر از دو نوع مشارکت سیاسی رسمی و غیررسمی براي سنجش مشارکت جوانان بهره برده 

  ).18: 1389جمعه زاده و همکاران،  امام(است

  بعد رسمی مشارکت

در  آن بر تأثیرگذاريمایت از نظام سیاسی و ح منظور بهاست که اعضاي جامعه  اي داوطلبانههرگونه عمل  

و نهادهاي رسمی  ها سازمانتوسط  شده ریزي برنامهرسمی و  طور بهکه  شده  تعیینمشخص و  هاي چارچوب

 هاي راهپیماییشرکت در انتخابات مختلف، مشارکت در تظاهرات و  .دهند می، انجام گیرد میکشور صورت 

  ).18: 1389جمعه زاده و همکاران،  امام... (و  سیاسی

  مشارکت غیررسمیبعد 

هاي سیاسی  منظور حمایت یا تأثیرگذاري بر نظام و جریان اي است که اعضاي جامعه به هرگونه عمل داوطلبانه 

ه این نحو. دهند ها و نهادهاي رسمی انجام می شده و رسمی توسط سازمان هاي تعیین و در خارج از چارچوب

ها با حکومت انجام  شود که درکنش متقابل بین افراد و در رابطه آن مشارکت شامل هرگونه فعالیت سیاسی می

توان اقداماتی از قبیل  در این زمینه می. شده ندارد ریزي شده و برنامه شود و ساخت و شکل از پیش تعیین می

هایی از این  طومار، مشارکت اینترنتی و فعالیتگیري از افراد، امضاي  ها، رأي حضور در تظاهرات، نوشتن نامه

  ).18: 1389جمعه زاده و همکاران،  امام(قبیل را نام برد 

  فرهنگ سیاسی



١٨ 
 

ها با دیگر  هاي نمادین، احساسات و ادراکاتی که مردم به سیستم سیاسی دارند و به ارتباط این گرایش به پاسخ 

که شامل سه عنصر اعتقاد به مشروعیت سیاسی، نهادهاي  )ساموئل سی پترسون(کند  توجه می هاي سیاسی جنبه

از قبیل میزان رضایت از عملکرد حکومت، وجود نهادي مدنی  ،شود سیاسی می ارزیابیسیاسی کارا در جامعه و 

  ).118: 1994، کینگ( هاي سیاسی و تمایل به مشارکت ها، موسسات و گروه در جامعه نظیر احزاب، انجمن

  فرهنگ مشارکتی خانواده

اعضاي خانواده تا چه  ،شود؛ یعنی خانواده اطالق می يها و عناصر مشارکت و همکاري در بین اعضا به ارزش 

هاي مشارکتی در  گیري مشترك، آزادي عمل، همکاري، حمایت، تشویق و سایر مشخصه میزان از تصمیم

: الف1391گالبی و حاجیلو، (شود گروهی و برون گروهی سنجیده می بعد دروندو خانواده برخوردارند که در 

38(.  

ها و عناصر ملی و مذهبی اطالق  خاطر افراد به مؤلفه بستگی و تعلق مذهبی به میزان احساس دل - تعلق ملی

جنادله، ( ...عشق به سرزمین، پرچم، زبان فارسی، فرهنگ، دین، قرآن، تکالیف اخالقی، ائمه و  ، نظیرشود می

1386 :43(  

  انگیزه سیاسی

 دارد می وا فعالیت به درون از خاص هدفی به رسیدن براي را فرد که درونی اطالق می شود املوعبه  

 .)141: 1373شیرازي، (

  ضرایب پایایی متغیرهاي پژوهش: 1 جدول

  آلفاي کرونباخ  تعداد گویه  متغیر

 938/0  30  مشارکت سیاسی

 704/0  12  فرهنگ مشارکتی خانواده

 898/0  18  فرهنگ سیاسی

  845/0  10  انگیزه سیاسی

  878/0  12  مذهبی -تعلق ملی

  

  یافته هاي پژوهش

  هاي توصیفییافته



١٩ 
 

 15درصد از پاسخگویان   31. باشنددرصد زن می 5/50درصد از پاسخگویان مرد و  5/49 ،در تحقیق حاضر   

   درصد از پاسخگویان 8/0. سال سن دارند 29تا  25درصد  3/33سال و  24تا  20درصد  7/35سال،  19تا 

و  پلمید فوقدرصد داراي تحصیالت  2/48تر، درصد داراي تحصیالت دیپلم و پایین 8/44. باشند سواد میبی

 ها آندرصد از  6/45از بین پاسخگویان،  .باشندو باالتر می سانسیل فوقدرصد داراي تحصیالت  3/6لیسانس و 

 0/24درصد از پاسخگویان درآمدي نداشتند و درآمد ماهیانه  6/39. باشنددرصد شاغل می 4/54غیر شاغل و 

درصد بین  3/8تومان،  ونیلیم  کتا ی 500درصد بین  7/22هزار تومان،  500درصد از کل پاسخگویان، کمتر از 

  .استپانصد هزار تومان  و ونیلیم  کدرصد باالتر از ی 5/5و پانصد هزار تومان و  ونیلیم  کتا ی ونیلیم  کی

  

 هاي توصیفی میزان مشارکت سیاسی و ابعاد آن آماره :2جدول

 حداکثر حداقل دامنه تغییرات انحراف معیار گویه ها جمع میانگین گویه ها میانگین گویه ها ابعاد

 50 10 40 41/8 56/19 96/1 10 مشارکت سیاسی ذهنی

مشارکت سیاسی عینی 

  )بعد رسمی و غیررسمی(

20 

 

63/1 75/32 70/12 71 20 91 

شاخص (مشارکت سیاسی 

)کل

30 74/1 31/52 11/20 111 30 141 

  

و  56/19دهد، میانگین بعد مشارکت سیاسی ذهنی، نشان میمیزان مشارکت سیاسی  طور که جدولهمان

باشد و میزان مشارکت عینی بیشتر از مشارکت ذهنی پاسخگویان می 75/32میانگین مشارکت سیاسی عینی، 

زاده و  هماهنگ و با نتایج امام جمعه) 1391(زاده و همکاران جمعهاین نتیجه با نتایج پژوهش امام. است

میانگین مشارکت سیاسی پاسخگویان با توجه به کمترین و بیشترین  ،همچنین. ناهمسو بود) 1389(همکاران 

باشد که حاکی از آن است که پاسخگویان به لحاظ میزان و کمتر از حد متوسط می  31/52) 141و  30(مقدار 

و هاشمیان و همکاران ) 1391(این نتیجه با نتایج پژوهش پالیزبان . باشدکت سیاسی در حد پایینی میمشار

در سطح پایینی گزارش کردند، همسو بود و  سیاسی پاسخگویان را در شهر تهرانکه میزان مشارکت ) 1388(

نیا و و جعفري) 1390(زاده گرجی و همکاران ، فقیه)الف 1391(با نتایج پژوهش مسعودنیا و همکاران 

  .که میزان مشارکت سیاسی را در سطح متوسط و باال گزارش کردند، ناهمسو بود) 1390(همکاران 
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 مذهبی و ابعاد آن  -تعلق ملیمتغیر فرهنگ سیاسی و هاي توصیفی میزان آماره :3 جدول

 گویه ها ابعاد
میانگین گویه 

 ها

گویه  جمع میانگین

 ها
 حداکثر حداقل تغییراتدامنه  انحراف معیار

 30 6 24 59/4 06/26 34/4 6 تعلق مذهبی

 30 6 24 79/5 30/23 88/3 6 تعلق ملی

 60 12 48 33/9 36/49 1/4 12مذهبی  -تعلق ملی

  45  9  36  00/6  01/27  01/3  9ارزیابی فرد از مشارکت 

  54  9  45  54/10  01/28  1/3  9  مشروعیت دولت

  54  9  45  38/10  04/30  33/3  9  عملکرد نهادها

  136  27  109  03/20  06/85  17/3  27فرهنگ سیاسی 

  

جدول فوق . مذهبی، یکی دیگر از متغیرهایی است که در این پژوهش سنجیده شده است - میزان تعلق ملی

توجه به میانگین، میزان تعلق ملی  دهد که باهاي توصیفی مربوط به میزان تعلق ملی و مذهبی را نشان میآماره

 - طورکلی، میانگین تعلق ملی به. باشد، باالتر از حد متوسط می)30تا  6در دامنه (و تعلق مذهبی پاسخگویان 

باشد که حاکی از آن است که  و باالتر از حد متوسط می  36/49، )60تا  12در دامنه (مذهبی پاسخگویان 

  . مذهبی در سطح باالیی  قرار دارند - ملیپاسخگویان به لحاظ میزان تعلق 

هاي توصیفی مربوط به جدول فوق آماره. فرهنگ سیاسی در این پژوهش، در سه بعد مجزا سنجیده شده است

گانه فرهنگ سیاسی، بعد ارزیابی فرد از مشارکت سیاسی دهد که از میان ابعاد سههریک از ابعاد آن را نشان می

  ، باالترین میزان را به خود اختصاص داده04/30ترین و بعد عملکرد نهادها با میانگین ، پایین01/27با میانگین 

باشد  و در حد متوسط می  06/85، )136تا  27در دامنه (میانگین فرهنگ سیاسی پاسخگویان  ،همچنین. است

  .حکایت دارد فرهنگ سیاسیمتوسط میزان  ازکه 

  هاتحلیل استنباطی یافته

همانطورکه مشاهده . توزیع نرمال متغیرهاي تحقیق را با آماره کالموگروف اسمیرونف نشان می دهدجدول زیر 

آزمون کالموگروف اسمیرنف براي متغیرهاي مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی، فرهنگ مشارکت  ،می شود

این متغیرها داراي توزیع بنابراین  .است معنادار نبوده  05/0خانواده و انگیزه سیاسی با سطح معناداري بیشتر از 

در آزمون داده هاي تحقیق از تحلیل هاي پارامتریک پیرسون، آزمون تی مستقل و تحلیل  پس .نرمال هستند
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بنابراین براي  .مذهبی با سطح معناداري صفر رد شد –واریانس استفاده شد و نرمال بودن متغیر تعلق ملی 

  .آزمون آن از آزمون اسپیرمن استفاده شده است

  آزمون کالموگروف اسمیرنف: 4 جدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .بین مشارکت سیاسی زنان و مردان تفاوت وجود دارد: فرضیه اول

 1یت آزمونمقایسه میانگین مشارکت سیاسی زنان و مردان جوان و نیز مقایسه میانگین ابعاد آن، از  منظور به

  :است شده  دادهکه نتایج آن در جدول زیر نشان  استفاده گردید

  

  خروجی آزمون تی مستقل جهت مقایسه میانگین مشارکت سیاسی زنان و مردان : 5 جدول

 متغیر جنسیت فراوانی میانگین انحراف معیار f سطح معنادار آزمون تی درجه آزادي سطح معناداري

022/0 339 157/2 000/0 928/20 
مشارکت  مرد 190 54/54 20/23

 زن 194 12/50 30/16 سیاسی

  

با سطح f میزان در جدول مشخص است،  شده  دادههاي نمایش که از نتایج آزمون تی و یافته طور همان

 تایید      میانگین مشارکت سیاسی زنان و مردان معناداري صفر، فرض برابري واریانس ها رد شده و تفاوت 

 در جدول فوق، میزان مشارکت سیاسی مردان از زنان شده گزارشبا توجه به میانگین ). P>05/0( می شود

 .است بیشتر

                                                           
1
 t- test 

  K-S  sig آزمون  متغیر هاي تحقیق

  

  متغیر وابسته

  117/0  191/1  مشارکت سیاسی ذهنی

  07/0  353/1  مشارکت سیاسی عینی

  /.061  382/1  )شاخص کل(مشارکت سیاسی 

  000/0  495/2  یمذهب -یمل تعلق  متغیر مستقل

  237/0  031/1  فرهنگ سیاسی  متغیر مستقل

  07/0  29/1  فرهنگ مشارکت خانوادگی  متغیر مستقل

  085/0  257/1  انگیزه سیاسی  متغیر مستقل
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  . بین سن و مشارکت سیاسی همبستگی وجود دارد: فرضیه دوم

در جدول زیر ضریب همبستگی . آزمون این فرضیه، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید منظور به

  :است شده  دادهپیرسون متغیر سن و مشارکت سیاسی جوانان و ابعاد آن نشان 

  همبستگی بین متغیر سن و مشارکت سیاسی جوانان ضریب : 6جدول 

 يمعنادار سطح )کلشاخص (سیاسیمشارکت  يمعنادار سطح عینی يمعنادار سطح ذهنی ابعاد

 036/0 -108/0* 047/0 -102/0* 044/0 -103/0* سن

* p < 05/0          ** p < 01/0            *** p < 001/0                          

بر اساس نتایج آماري حاصل از جدول باال، میان سن و مشارکت سیاسی همبستگی منفی و معناداري وجود 

. می شودکمتر  ها آنیابد، میزان مشارکت سیاسی ، هرچه سن جوانان افزایش میگرید  عبارت  به). P>05/0(دارد

عینی همبستگی منفی و  ان سن و مشارکت سیاسی ذهنی و نیزاز سوي دیگر، از بین ابعاد مشارکت سیاسی، می

همبستگی میان سن و مشارکت سیاسی  وجود مبنی بر بر این اساس این فرضیه). P> 05/0(معنادار وجود دارد 

  .شودجوانان تأیید می

  .بین فرهنگ مشارکتی خانواده و مشارکت سیاسی جوانان رابطه وجود دارد: سومضیه فر

در جدول زیر ضریب همبستگی . آزمون این فرضیه، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید منظور به

  :است شده  دادهپیرسون متغیر فرهنگ مشارکتی خانواده و مشارکت سیاسی جوانان و ابعاد آن نشان 

  ماتریس همبستگی بین متغیر فرهنگ مشارکتی خانواده  و مشارکت سیاسی جوانان  :7 جدول

 سطح معناداري عینی سطح معناداري ذهنی ابعاد
  مشارکت سیاسی

 )شاخص کل(

  سطح معناداري

 

 062/0 095/0 151/0 073/0 022/0 117/0*  یگروه درونفرهنگ 

 000/0 305/0*** 000/0 283/0*** 000/0 300/0***  فرهنگ برون گروهی

 000/0 244/0*** 000/0 219/0*** 000/0 253/0*** )شاخص کل(فرهنگ مشارکتی خانواده 

* p < 05/0          ** p < 01/0            *** p < 001/0                          

خانواده و مشارکت سیاسی و ابعاد آن بر اساس نتایج آماري حاصل از جدول باال، میان فرهنگ مشارکتی 

تر باشد، جویانه ، هرچه فرهنگ خانواده مشارکتگرید  عبارت  به). P> 001/0(همبستگی مثبت و معنادار است 

همچنین، از بین فرهنگ برون گروهی با مشارکت سیاسی و ابعاد آن . میزان مشارکت سیاسی بیشتر است

ی خانواده با بعد گروه درون، ولی همبستگی بین فرهنگ )P> 001/0(همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد 
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ی با مشارکت سیاسی گروه درونو فقط بین فرهنگ ) P< 05/0(عینی و مشارکت سیاسی کل معنادار نیست 

همبستگی  وجود لذا فرضیه ششم تحقیق مبنی بر). P> 05/0(ذهنی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد 

  .شودمعنادار بین فرهنگ مشارکتی خانواده و مشارکت سیاسی جوانان تأیید می

  .بین فرهنگ سیاسی و مشارکت سیاسی جوانان رابطه وجود دارد: چهارمفرضیه 

در جدول زیر ضریب همبستگی . آزمون این فرضیه، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید منظور به

  :است شده  دادهیاسی و مشارکت سیاسی جوانان و ابعاد آن نشان پیرسون متغیر فرهنگ س

   ماتریس همبستگی بین متغیر فرهنگ سیاسی  و مشارکت سیاسی جوانان: 8جدول                              

 سطح معناداري سیاسیمشارکت  سطح معناداري عینی سطح معناداري ذهنی ابعاد

ارزیابی فرد از مشارکت 

 سیاسی

**144/0 005/0 048/0 346/0 091/0 076/0 

 000/0 178/0*** 001/0 175/0** 002/0 161/0**  رضایت از دولت

 028/0 112/0* 016/0 123/0* 108/0 082/0  عملکرد نهادها

 000/0 179/0*** 001/0 173/0** 001/0 167/0**  فرهنگ سیاسی

* p < 05/0          ** p < 01/0            *** p < 001/0                          

با توجه به جدول فوق، بین متغیر فرهنگ سیاسی و مشارکت سیاسی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد 

)001/0P< .( همچنین، از بین . سیاسی بیشتر استبه عبارتی، هرچه فرهنگ سیاسی باالتر باشد، میزان مشارکت

ابعاد فرهنگ سیاسی بین دو بعد رضایت از دولت و عملکرد نهادها با مشارکت سیاسی همبستگی مثبت و 

عالوه بر این، بین بعد ارزیابی فرد از مشارکت سیاسی و مشارکت ذهنی همبستگی مثبت و . معنادار است

فرد از مشارکت سیاسی با مشارکت عینی و شاخص کل مشارکت بین ارزیابی  که یحال در -معنادار وجود دارد

 ل از پژوهش، از فرضیه هفتم تحقیقهاي حاص ، یافتهدرمجموع). P<05/0(سیاسی همبستگی معنادار نیست 

  .کنندمبنی بر رابطه بین فرهنگ سیاسی و مشارکت سیاسی حمایت می

  .جوانان رابطه وجود داردمذهبی و مشارکت سیاسی  - بین میزان تعلق ملی: پنجمفرضیه 

  .بین میزان انگیزه سیاسی و مشارکت سیاسی جوانان رابطه وجود دارد: فرضیه ششم

در جدول زیر ضریب همبستگی . ، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیدها آزمون این فرضیه منظور به

  :است شده  دادهمذهبی و مشارکت سیاسی جوانان و ابعاد آن نشان  - پیرسون متغیر تعلق ملی

  



٢٤ 
 

  و مشارکت سیاسی جوانان انگیزه سیاسی  ،مذهبی - تعلق ملیهاي ماتریس همبستگی بین متغیر  :9 جدول

 عینی سطح معناداري ذهنی ابعاد
سطح 

 معناداري

مشارکت 

 سیاسی

سطح 

 معناداري

 -تعلق مذهبی

 ملی

045/0 382/0 086/0 093/0 073/0 154/0 

 000/0 398/0*** 000/0 373/0*** 000/0 388/0***  یاسیس زهیانگ

مذهبی و مشارکت سیاسی همبستگی معنادار وجود ندارد  - بر اساس جدول باال، بین میزان تعلق ملی

)05/0>P (بین متغیر انگیزه سیاسی و مشارکت سیاسی همبستگی مثبت و معنادار . شودو این فرضیه تأیید نمی

 ها آن، هرچه انگیزه سیاسی جوانان بیشتر باشد، میزان مشارکت سیاسی گرید  عبارت  به). P >001/0(وجود دارد 

از سوي دیگر، بین میزان انگیزه سیاسی و ابعاد مشارکت سیاسی، همبستگی مثبت و معنادار . شودبیشتر می

  ).P >001/0(وجود دارد 

هاي مستقل بر متغیر ، رگرسیون چندگانه تأثیر متغیرشده مطرحهاي بندي از آزموندر یک جمعدر نهایت  

   :شد که نتایج آن به شرح جدول زیر استبررسی  1گام به گاموابسته با روش 

  رگرسیون چندگانه براي سنجش اثر متغیرهاي مستقل بر میزان مشارکت سیاسی جوانان  :10 جدول

 متغیرهاي مستقل
ضرایب  ضرایب استاندارد نشده

  استانداردشده

 آزمون

t 

سطح 

 داريمعنی

 هم خطیهاي آماره 

B  عامل تورم   تولرانسخطاي

      000/0  025/4    279/3  198/13  مقدار ثابت

  110/1  /.901  000/0  546/6  318/0  077/0  503/0  انگیزه سیاسی

 113/1 /.898 000/0  986/3 194/0 123/0 491/0 برون گروهی خانوادهمشارکت 

  006/1  994/0  002/0  -152/3  -146/0  174/1  -700/3  جنس

  ضریب همبستگی چندگانه= 441/0ضریب تعیین                 =  194/0                          شده لیتعدضریب تعیین =  190/0 

748/61 =f      000/0 =sig 
  

از . اندوابسته داشتهداري بر متغیر تأثیر معنی متغیر مستقل ، سهبه معادله رگرسیون شده واردهاي متغیراز مجموع 

بیشترین تأثیر را در میزان مشارکت  درمجموعمانده در مدل رگرسیون، متغیر انگیزه سیاسی بین متغیرهاي باقی

 و جنس شود، تأثیر انگیزه سیاسی و فرهنگ برون گروهی خانوادهگونه که مالحظه میهمان. است سیاسی داشته

درصد از واریانس میزان  19تواند رکیب خطی متغیرهاي مستقل میواریانس ت .استبر مشارکت سیاسی مستقیم 

                                                           
1
 Stepwise 
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نیامدن برخی از متغیرهایی  حساب بهمابقی تغییرات متغیر وابسته، احتماالً به دلیل . کندمشارکت سیاسی را تبیین 

دهد که  میزان دو آماره تولرانس و عامل تورم واریانس نیز نشان می .گذار هستنداست که بر این متغیر تأثیر

و داده ها از استقالل نسبی برخوردارند و رگرسیون براي  استرتبط به متغیرها در وضعیت مطلوب اطالعات م

  .پیش بینی مناسب است

  نتیجه گیريبحث و 

گردند و میزان ترین قشر جامعه محسوب میسازترین و حساسعنوان سرنوشت در جامعه ما، جوانان به 

میزان اهمیت و فراهم بودن زمینه مشارکت افراد جامعه در امور سیاسی تلقی  ها نشانگر مشارکت سیاسی آن

لذا تحقیق . دنویژه جوانان مؤثر باش عوامل بسیاري ممکن است در مشارکت سیاسی افراد یک جامعه به. گردد می

  .حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی جوانان شهر یزد صورت گرفته است

موجود متغیر مستقل که از نظریات و تحقیقات  شارکت سیاسی و عوامل مؤثر بر آن، چهارمیزان مبراي بررسی 

 -هاي سیاسی، میزان تعلق ملیمتغیرهاي مستقل تحقیق، انگیزه. بررسی قرار گرفت شده است، مورد استخراج

مذهبی، فرهنگ سیاسی و فرهنگ مشارکتی خانواده و متغیر وابسته تحقیق، میزان مشارکت سیاسی جوانان شهر 

بودند که در این ... نظران این حوزه، هانتینگتون، میلبراث و گوئل، مایکل راش، لیپست و  صاحب. یزد بودند

، به بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی جوانان شهر یزد هاآنمفروضات نظریات  تمسک بهپژوهش، با 

  .پرداخته شد

. استکمتر از حد متوسط یزدي میانگین مشارکت سیاسی پاسخگویان نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که 

از بین ابعاد مشارکت . کاهش می یابدمشارکت سیاسی  ،و با افزایش سن می باشدمشارکت مردان بیش از زنان 

پاسخگویان با توجه به نتایج تحقیق، در . سی، میزان مشارکت عینی بیش از مشارکت ذهنی پاسخگویان بودسیا

ت کاندیدا شدن در انتخابات و کردند، ولی به فعالیت در جهها شرکت میکه در انتخابات و راهپیمایی عین این

ت سیاسی غیررسمی، پاسخگویان در عین در مورد مشارک. اقبالی نشان نمی دادندهمکاري با احزاب سیاسی  نیز

یا متون سیاسی و کمک مالی به  کردند، اما به فعالیت در جهت نوشتن نامه که اخبار سیاسی را پیگیري میاین

 عدم درگیري در(با توجه به این نتیجه، هرچه از سطوح پایین مشارکت سیاسی . پرداختنداحزاب سیاسی نمی

) داشتن مقام سیاسی و مدیریتی(به سطوح باال ) عالقه کم به مشارکت سیاسی هاي سیاسی رأي دادن و فعالیت
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شود و مشارکت سیاسی فقط به سطوح پایین کنیم، از میزان مشارکت سیاسی جوانان کاسته میحرکت می

ها منحصر  شود و حداکثر مشارکت آنمحدود می) ها و پیگیري اخبار سیاسیشرکت در انتخابات و راهپیمایی(

و هاشمیان و همکاران ) 1391(این یافته با نتایج پژوهش پالیزبان . ستهاشرکت در انتخابات و راهپیمایی به

. در سطح پایینی گزارش کردند، همسو بود سیاسی پاسخگویان را در شهر تهرانکه میزان مشارکت ) 1388(

جوانان پاسخگو در   .کم استنیز حاکی از آن بود که میزان مشارکت سیاسی ذهنی پاسخگویان همچنین ها  یافته

اندازي حزب یا تشکیالت به راه در انتخابات تمایل داشتند، ولی گرایشی به شرکت تنهاطیف مشارکت سیاسی 

و ) 1391(له پالیزبان این یافته، نتایج بسیاري از پژوهشگران از جم. مشاهده نشدها  سیاسی و فعالیت در آن

  .کندرا تأیید می) 1388(هاشمی و همکاران 

ها بود  گروهی در خانوادههاي مشارکت درونفرهنگ مشارکتی خانواده بیشترین میانگین، متعلق به گویه نظر از

بیشترین مشارکت اعضاي خانواده در سطح جامعه، در . و کمترین میانگین، به مشارکت در جامعه تعلق داشت

هاي  انتخابات ریاست جمهوري و کمترین میانگین، در گویه حمایت خانواده از مشارکت فرزندان در فعالیت

  .سیاسی بود

گانه فرهنگ سیاسی، بعد از میان ابعاد سهخگویان یزدي در حد متوسط است که میانگین فرهنگ سیاسی پاس

 نهادها با میانگین  باال را به خود اختصاص داده و بعد عملکرد میانگین پایینبا ارزیابی فرد از مشارکت سیاسی 

ن مسئوال نکهیا باها نشان داد که پاسخگویان معتقد بودند که میزان رضایت از دولت یافته نظر ازهمچنین، . است

در بعد میزان عملکرد . کشور به فکر تأمین امنیت مردم هستند، اما براي حل مشکالت کشور دوراندیش نیستند

دانستند، اما عملکرد می بخش تیرضانهادها، پاسخگویان عملکرد نیروي انتظامی را در ایجاد امنیت در شهر 

ارزیابی فرد از مشارکت سیاسی نیز،  همچنین در بعد. دانستندها مطلوب نمینهادها را در رفع محرومیت

ولی هرکس صالحیت دارد، باید  ،هاي سیاسی را نباید به جوانان سپردپاسخگویان بیان کردند که گرچه مدیریت

که حاکی ) الف 1391(این نتیجه با نتایج پژوهش مسعودنیا و همکاران . شودصاحب مناصب سیاسی و اداري 

  .ستگویان از محیط سیاسی بود، همسوخاز پایین بودن میزان رضایت پاس

در بعد تعلق مذهبی، اگرچه پاسخگویان . باالتر از حد متوسط بود تعلق ملی و تعلق مذهبی پاسخگویانمیزان 

ولی در کارهایشان خداوند را ناظر اعمال خود  ،کردندانگاري میدر انجام واجباتی چون نماز و روزه کمی سهل
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، ولی بر این نظر بودند دارند زیادي خود عالقه که به سرزمینی، پاسخگویان با ایننظر تعلق مل از. دانستند می

  .دهند که هرکاري که از دستشان برآید، براي مردم ایران انجام می

ولی  ،کردنددر انتخابات شرکت می شان عالقه مورداز نظر میزان انگیزه سیاسی، پاسخگویان جهت انتخاب نامزد 

هاي همچنین، میانگین گویه. هاي سیاسی عضویت نداشتندآگاهی و رشد سیاسی در تشکل باال بردنجهت 

این . انگیزه سیاسی در حد متوسط بوده و حاکی از آن است که میزان انگیزه سیاسی پاسخگویان متوسط است

اه را در سطح که میزان انگیزه سیاسی اساتید دانشگ) الف 1391(یافته با نتایج پژوهش مسعودنیا و همکاران 

  .پایینی گزارش کردند، ناهمسو بود

اي  مالحظه  بین میزان مشارکت سیاسی زنان و مردان تفاوت قابل از آزمون فرضیه اول نشان داد که نتایج حاصل

آمده از بررسی رابطه بین   دست  نتایج به. که مردان بیشتر از زنان مشارکت سیاسی داشتنداي گونهبه ؛وجود دارد

زاده ، فقیه)1390(نیا و مشارکت سیاسی در این پژوهش، همسو با نتایج حاصل از پژوهش جعفري جنسیت

یاد  تحقیقات . باشدمی) 1381(، ایمان و مقدس )1387(ي جهانگیرن و جائیاوزفیر، )1390(گرجی و گودرزي 

که میلبراث و گوئل  ،لیپستري با تئونتیجه حاضر . می کنند تاییدتر مردان نسبت به زنان را شمشارکت بی شده

لیپست معتقد است زنان عموما کمتر نقش فعالی در . داردمطابقت ، ستده این فرضیه بودر اما ي نظریه پا

بیشتر فعال بوده  نشان بیشتر به امور خانه محدود شده است، حال آنکه مردا زیرا فعالیت ،سیاست ایفا کرده اند

به طور کلی بر اساس تبیین وضعیتی، مردان . زندگی برخوردار بوده اند ون از حمایت هاي جانبی زنان در،اند چ

می توانند به صورت پدر نان آور و رهبر سیاسی درآیند، ولی وظیفه مادري از نظر سنتی به عنوان یک شغل 

  . تمام وقت مدنظر است

دیگر، هرچه سن   عبارت  به. همبستگی معکوس و معنادار سن و مشارکت سیاسی بود ،از دیگر نتایج پژوهش

از سوي دیگر، از بین ابعاد مشارکت سیاسی، میان . ها کمتر است جوانان بیشتر باشد، میزان مشارکت سیاسی آن

این نتیجه، با نتایج . سن و مشارکت سیاسی ذهنی و مشارکت عینی همبستگی معکوس و معنادار وجود داشت

مبنی بر ) 1387(ي جهانگیرن و جائیاوزفیرو ) 1388(ران ، هاشمی و همکا)1390(زاده گرجی و گودرزي  فقیه

 و ) 1391(پورقنواتی و همکاران  همبستگی میان سن و مشارکت سیاسی همسو و با نتایج پژوهش نیک

که هر چه سن  فرضیه یندر الیپست  ينظر مبنايبا توجه به نتیجه حاضر . ستناهمسو) 1390(نیا جعفري

  . همخوانی ندارد شود میبیشتر  کترغبت به مشا، ریش یابدافزا
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همبستگی مثبت و معنادار میان فرهنگ مشارکتی خانواده و مشارکت سیاسی و ابعاد آن، نتیجه دیگر تحقیق 

این نتایج . جویانه باشد، میزان مشارکت سیاسی بیشتر استدیگر، هرچه فرهنگ خانواده مشارکت  بیان  به. است

 در خارج از کشور و نیک پور) 1982(و بک ) 2003(رگ مک کال ز قبیلاي نتایج مطالعات بسیاري ادر راست

) 1382(و دیانتی ) 1387(ي جهانگیرن و جائیاوزفیر، )1388(، هاشمی و همکاران )1391(قنواتی و همکاران 

در خانواده سیاسی با فرهنگ مشارکت باال که ادي فراین تحقیقات مؤید این نکته بودند که ا. در داخل کشور بود

د و هند بواخوردار برخوي کت سیاسی باالتررمشااند و والدینشان مشارکت سیاسی بیشتري دارند، از رشد یافته

هاي سیاسی شده  یشاگرسوي  د به فرن شد ق دادهباعث سو، سیاسیهاي  اده از فعالیتخانوي عضااحمایت 

وي در مطالعه انواع خانواده . تنیز یاف )1995( 1پور توان در پژوهش درویشنقطه عطف این مهم را می. است

گر و دموکراتیک تمایز قائل شده  ویژه روابط قدرت، بین دو نوع خانواده سلطه بر اساس روابط موجود و به

بلکه فرهنگ دیکته  ،آموزند گر، فرهنگ گفتگو و تفاهم را نمی هاي سلطه از نظر وي، فرزندان خانواده. است

گیرند، تقلید کورکورانه و  ها یاد می و آنچه فرزندان در این نوع خانوادهگیرند  می فرارا کردن و دیکته شدن 

هاي دموکراتیک به معناي رسمیت شناختن تنوع  هاي دموکراتیک، مناسبات و ارزش در خانواده. وابستگی است

هاي فردي، امکان  آرا، حق مخالفت و دگراندیشی، به رسمیت شناختن حریم اشخاص، حرمت افراد و ارزش

لذا زمینه . ستنظر و درنهایت مشارکت سیاسی و اجتماعی بیشتر اعضا د آزاد و حقوق برابر افراد براي اعمالرش

این متغیر . گذاردویژه والدین بر رفتار و کنش سیاسی فرد تأثیر میخانوادگی فرد و تعامل با افراد خانواده و به

این نتیجه، نظریه میلبراث را . باشدها می گرایش سیاسی آنها و متأثر از فعالیت والدین و اطرافیان در انجمن

به زعم . دهدها تعلق دارد، بر مشارکت سیاسی مورد تأیید قرار می هایی که فرد به آندرباره تأثیر خانواده و گروه

نند به طور میانگین بیش تر احساس می کده شرکت دارند، آلموند و وربا نیز افرادي که در تصمیم گیري خانوا

  .که اظهار عقاید سیاسی آنها می تواند بر دولت اثر بگذارد

هاي پژوهش حاضر از فرضیه تحقیق مبنی بر رابطه مثبت بین متغیر فرهنگ سیاسی و مشارکت سیاسی یافته

همچنین، از . به عبارتی، هرچه فرهنگ سیاسی باالتر باشد، میزان مشارکت سیاسی بیشتر است. کنندحمایت می

د فرهنگ سیاسی بین دو بعد رضایت از دولت و عملکرد نهادها با مشارکت سیاسی همبستگی مثبت و بین ابعا

، گایزر و ریک )2013(کیربیش  با نتایج مطالعات بسیاري از جملهاین نتیجه همسو . وجود داشتمعنادار 
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ین نظریه میلبراث و گوئل این نتیجه، بیانگر ا. بود) 1382(دیانتی  و) لفا1391(، مسعودنیا و همکاران )2008(

از این نظر که فرهنگ  ؛زمینه و محیط سیاسی بر میزان مشارکت سیاسی فرد مؤثر است باشد که معتقدندمی

گردد، تشویق کند یا برعکس،  هاي مشارکت را که مناسب تلقی می سیاسی ممکن است مشارکت و تشکل

ودي متأثر از فرهنگ سیاسی و طرز تلقی از نظام بر این اساس، این نوع مشارکت تا حد. مشوق مشارکت نباشد

در چگونگی ساخت قدرت و نیز میزان کننده  تعیینعوامل ترین  مهمیکی از ، سیاسیسیاسی است و فرهنگ 

پاي معتقد است که عاملین داراي فرهنگ سیاسی باال در امر  .نسبت به مشارکت سیاسی استتفاوتی  بی عالقهیا

و نسبت به رفتارهاي سیاسی حساس هستند و به تبع آن میزان آگاهی سیاسی،  می کنندتصمیم گیري دخالت 

  .یابدرضایت سیاسی، احساس اثر بخشی سیاسی و میزان مشارکت سیاسی مردم افزایش می

بین همبستگی  عدم مذهبی و مشارکت سیاسی -بین میزان تعلق ملیرابطه نتایج تحقیق در مورد آزمون فرضیه 

) 1389(زاده و همکاران و امام جمعه) 2004(نیل هاي این فرضیه با نتایج اویافته. می کند تاییددو متغیر را 

تواند در شرکت یا عدم مذهبی نمی - توان این ادعا را وارد کرد که صرف تعلق ملیمی. داشتهمخوانی ن

یاسی و میزان شرکت در انتخابات تأثیرگذار باشد و عوامل دیگري از قبیل رضایت از عملکرد نهادهاي س

 .تواند مؤثر واقع شوددر این زمینه می... مشروعیت دولت، فرهنگ مشارکتی خانواده و 

دیگر،  عبارت   به. نتیجه دیگر تحقیق، همبستگی مثبت و معنادار متغیر انگیزه سیاسی و مشارکت سیاسی بود

هاي  با دیدگاهاین امر . شود می ها بیشتر هرچه انگیزه سیاسی جوانان بیشتر باشد، میزان مشارکت سیاسی آن

هاي سیاسی فرد وابسته است تا حدي انگیزه چون میلبراث و گوئل مبنی بر اینکه مشارکت سیاسی به عواملی

صورت بحث  هاي سیاسی بهمیلبراث و گوئل تأکید دارند که هرچه فرد بیشتر در معرض انگیزه. همخوانی دارد

  عات سیاسی و عضویت در سازمان یا تشکلی که به فعالیت سیاسی درباره مسائل سیاسی، دسترسی به اطال

 -جستجوي مقام سیاسی مانندراش معتقد است انگیزه هایی  .اش بیشتر است، احتمال مشارکت سیاسیباشد

اداري، عضویت در سازمان هاي سیاسی و حزبی، مشارکت در اجتماعات و بحث سیاسی انگیزه هاي اقتصادي 

می تواند از جمله دالیل الزم براي مشارکت فعال سیاسی باشدکه با توجه به ... و مالی، انگیزه هاي فرهنگی و 

       معه و اولویت بندي نیازهاي اجتماعی درجه بندياجتماعی، اقتصادي و فرهنگی یک جا، شرایط سیاسی

  .می شود
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از . اندداري بر متغیر وابسته داشتهتأثیر معنی معادله رگرسیون، دو متغیر مستقل از مجموع متغیرهاي وارد شده به

ان مشارکت مانده در مدل رگرسیون، متغیر انگیزه سیاسی در مجموع بیشترین تأثیر را در میزبین متغیرهاي باقی

تأثیر انگیزه سیاسی و فرهنگ برون گروهی خانواده بر مشارکت  گونه که مالحظه شدهمان. است سیاسی داشته

درصد از واریانس میزان مشارکت  19تواند واریانس ترکیب خطی متغیرهاي مستقل می .استسیاسی مستقیم 

حساب نیامدن برخی از متغیرهایی است که  به دلیل به مابقی تغییرات متغیر وابسته، احتماالً. کندسیاسی را تبیین 

  .گذار هستندبر این متغیر تأثیر

  پیشنهادها

 انیب یاسیس توسعه در موثر عوامل از را مقررات و نیقوان ،یدولت يساختارها که مسئله ينظر ابعاد به توجه با

 یعامل را مشارکت دولتمردان هرچه که ی رسدم نظر به ی کند،م تایید را آن زین حاضر قیتحق جینتا و ی کنندم

 نرسند باور نیا به و بدانند مزاحم يامر را مشارکت و کنند یتلق خود اراتیاخت و ازاتیامت دادن دست از يبرا

 چیه به شوند، واقع دیمف اریبس توانند یم که برخوردارند اي بالقوه توان از و دارند ییها دهیا جامعه ياعضا که

  :کنند لحاظ را ریز موارد دولتمردان طلبد یم نیبنابرا. شد نخواهد آماده مشارکت نهیزم وجه

 ؛دولت به اعتماد حس جادیا  

  ؛دولت تیمشروع زانیم و نهادها عملکرد سطح يارتقا - 

 و يفرد یزندگ در جوانان یاسیس مشارکت تیاهم حیتشر قیطر از یاسیس تیفعال يها زهیانگ تیتقو - 

 ؛یاسیس موضوعات و مسائل با جوانان يها آرمان و اهداف تحقق یوستگیپ و یاجتماع

ایجاد انگیزه  و يریدرگ قیتشو يراستا در بالفعل یاسیس و يعملکرد ،یکالم هاي بیترغ از استفاده - 

   ؛سیاسی

  ؛مشارکت ساختن يابزار از دولتمردان يجد يخوددار - 

  -؛جامعه حسطو کلیه در نناز کترمشا ايبر زمال تتسهیال دیجاا  

 یاسیس هاي تیفعال در شرکت به فرزندان تیحما و قیتشو در هاخانواده  يدیکل و مهم نقش سازي شفاف - 

  ؛خودجوش مشارکت و
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 ها خانواده یسنت نگرش اصالحو  خانواده در دوجنس شدن یاجتماع ندیفرافرهنگی سازي در راستاي تغییر  - 

  ؛باشند فعال...  و یاسیس ،یاجتماع هاي حوزه در بتوانند مردان مانند زین زنان تا دختران به نسبت

 هاي پاداشش یافزا و جامعه در یاسیس مشارکت هاي نهیهزجهت کاهش  یرسم قدرت صاحبانتالش  - 

  ؛آن یاجتماع

 يایدن مردم دید از استیس يایدن که یزمان تا رایز، یاسیس هاي تیفعال به جوانان نگرش نوعاصالح  - 

  .دکر دنخواه اکراه آن به ورود از شود، قلمداد دروغ و طلبی قدرت ،یدورنگ

 ياعضا يتوانمندساز و یاسیس هاي کنش و یاسیس احزاب در مشارکت از ی انگاريمنف هیروح حذف - 

 رشیپذ جهت یاسیس و ییاجرا هاي تیریمد در يرپذی مشارکت و جویی مشارکت هیروح تیتقو و جوان

  ؛جوانان مشارکت

جوانان  یاسیس دانش و فهم تیتقو و یررسمیغ و یرسم صورت به یمدن آموزش هاي کارگاه يبرگزار -

 يبرا جوانان یاسیس زهیانگ و یآگاه شیافزا با هدف یاسیس ينهادها و دولت مشروع عملکرد پیرامون

 .یاسیس يها تیفعال در شتریب مشارکت

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٣٢ 
 

   منابع

 پژوهشـگاه فرهنـگ و   : تهـران  .پذیري سیاسی در حکومت دینیهاي جامعه مؤلفه). 1386( .اخترشهر، علی

 اندیشه اسالمی

 بررسـی میـزان دینـداري و    "). 1389( .موداوغلی، رضا و عیسی نژاد، امیـد زاده، سید جواد؛ محامام جمعه

  .7-34: 1 سال ششم، شماره .نامه علوم سیاسی پژوهش ".مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه اصفهان

 چارچوبی نظري براي بررسی سیاست ). 1377( .و مونت، رابرت جیپاول، بینگهام  ؛آلموند، گابریل آبراهام

  مرکز آموزش مدیریت دولتی: تهران .علیرضا طیب .تطبیقی

 مـورد  ( بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی جوانان"). 1381( .اصغرحمدتقی و مقدس، علیایمان، م

، 35شـماره   .و علوم انسـانی مشـهد  مجله تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات  ".)شهر شیراز: مطالعه

  .735 -788): 138-139پیاپی (

 کویر: تهران. مریم وتر .تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی). 1373( .اینگلهارت، رونالد 

 بررسی میزان تمایل به مشارکت سیاسی دانشجویان و عوامل مـؤثر بـرآن  "). 1391( .پالیزبان، محسن." 

  .33 -49: 2، شماره 41دوره  .فصلنامه سیاست

 نشر دانشـگاه عالمـه   : تهران، چاپ اول .شناسی مشارکت سیاسی زنان جامعه). 1386( .پناهی، محمدحسین

  طباطبایی

 الملل مرکز نشر بین: تهران .علل ناپایداري احزاب سیاسی در ایران). 1371( .تبریزنیا، حسین  

 103-134: 2شماره  .دانش سیاسی .در ایران شناسی مدیریت توسعه آسیب). 1384( .ترابی، یوسف.  

 بررسی میزان مشـارکت سیاسـی   "). 1388( .النتري، صمد و نورمحمدیان، مژگـان جعفري نژاد، مسعود؛ ک

شـماره پیـاپی   . سال بیسـتم  .شناسی کاربرديجامعه ."وپرورش ناحیه یک شهرکرد زنان شاغل در آموزش

  .83-104: 1، شماره 33

 اجتماعی مؤثر بـر میـزان مشـارکت سیاسـی      -بررسی عوامل اقتصادي"). 1390( .نیا، غالمرضاجعفري

  .87 -122: 2سال هفتم، شماره  .پژوهشنامه علوم سیاسی ".شهروندان شهر خورموج



٣٣ 
 

 ،ـ  يها نگرش راتییتغ روند یبررس" .)1386( .یعلـ  جنادله ـ یس -یفرهنگ ـ ا در یاس  پژوهشـنامه  ".رانی

  67-12 :7 شماره .رانیا در یفرهنگ راتییتغ

 اي مشارکت سیاسی دانشـجویان   جنسیت و مشارکت سیاسی؛ بررسی مقایسه"). 1382( .البنین چابکی، ام

پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا، سال دوازدهـم و سـیزدهم،    -فصلنامه علمی ".دختر و پسر در تهران

  .107-128: 45و 44شماره 

  اجتمـاعی و   -اجتماعی با مشـارکت سیاسـی   -سیاسیبررسی رابطه بیگانگی "). 1384( .حسنی، قاسـم

  .129-170: 50شماره  .فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی ".امنیت ملی

 بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه "). 1382( .نیت، جوادانتیدی

  .تبریز، دانشکده علوم انسانی و اجتماعینامه کارشناسی ارشد، دانشگاه  پایان ".تبریز

 سمت: تهران .منوچهر صبوري .جامعه و سیاست). 1381( .راش، مایکل  

  موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد: مشهد .مدیریت آموزشی). 1373(.شیرازي، علی  

 سخن: تهران .شناسی سیاسی جامعه). 1384( .صبوري، منوچهر  

 نشر نی: تهران .بنیادهاي علم سیاست). 1368( .عالم، عبدالرحمان  

 کز امرآمـــوزان  دانـــشسیاسی و شی ارزیش ابطه گرجـــویی را مشـــارکت"). 1383( .هللانصر، عرفانی

ن ستاو پرورش ا ن آموزش مازسات تحقیقاراي شو، تحقیقاتیح طرارش گز ".انهمد نستادانشگاهی ا پیش

  .انهمد

 عوامـل مـؤثر بـر مشـارکت     "). 1389( .قطعی، اکـرم یا، عبدالرضا و تصمیم غفاري هشجین، زاهد؛ بیگی ن

-240: سـال ششـم، شـماره دوم    .دانش سیاسی ".سیاسی دانشجویان علوم سیاسی و فنی دانشگاه تهران

207.  

 کت سیاسی رمشاشــناختی  جامعــهتحلیل "). 1387( .جهانگیري، جهانگیراصــغر و  ن، علــیجائیاوزفیر

. سی مشهددوفره نشگادانسانی م اعلوت و بیادانشـکده اد جتماعی م امجلۀ علو ".انتهره نشگان دانشجویادا

  .83 -109: شماره اول



٣٤ 
 

  مشـهد  .شناسـی  هاي مشارکت در جامعـه  ها و نظریه پارادایم). 1387( .فوالدیان، مجید و رمضانی، احمـد :

 گستر سخن

 قومس: تهران .هاي توسعه سیاسی چالش). 1382( .قوام، عبدالعلی  

 بررسی جامعه شناختی عومل موثر بر میزان مشارکت سیاسـی  ". )1390( .فتانه ،اطمه و حاجیلوگالبی، ف

 .200-173: 1، شماره لدوره او .مطالعات و تحقیقات اجتماعی ".زنان

 رات نتشاا: تهران .اد رج ف  ن ی س دح م ح م . ی اس ی س  ی اس ن ش ه ع ام ج ). 1373( . رت و دوز، روب  ن ی ارت ور م م ی ت، س س پ ی ل

  ستو

 بررسـی عوامـل   "). الـف  1391( .محمدي فر، نجات؛ مرادي، گلمراد و فروغی، عاطفـه  ؛مسعودنیا، حسین

 .شناسـی کـاربردي   جامعـه  ".شناختی مؤثر بر مشارکت سیاسی استادان دانشگاه اصفهان روان -اجتماعی

  .103-124): 48پیاپی ( 4، شماره 23سال 

 بررسی تأثیر "). ب1391( .حسین ضی، محمود رضا، روحانی، حسین و کشاورز،مسعودنیا، حسین؛ رهبر قا

-فصـلنامه پـژوهش   ".المللی قزوینعوامل انگیزشی بر مشارکت سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه بین

  . 77 -95): 3پیاپی ( 2سال دوم، شماره  .هاي سیاسی جهان اسالم

 بررسی عوامـل اجتمـاعی و روانـی    "). 1388( .امین، زینبالدیان، مجید و فاطمی هاشمی، سید ضیاء؛ فو

  .199-226: سال پنجم، شماره اول .نامه علوم سیاسی پژوهش ".مؤثر بر مشارکت سیاسی مردم شهر تهران

 بررسی رابطـه مشـارکت سیاسـی و احسـاس امنیـت      "). 1391( .اوغلی، رضا هرسیج، حسین و محمود

سـال اول، شـماره    .هاي راهبردي امنیت و نظـم اجتمـاعی   وهشپژ ".اجتماعی در بین شهروندان اصفهانی

  .1-20: دوم

 ،اقتصادي مـرتبط   -بررسی عوامل اجتماعی"). 1391( .لیال؛ معینی، مهدي؛ احمدي، حبیب نیک پورقنواتی

 .39-62: سال سوم، شماره اول .شناسی زنان پژوهشی جامعه -فصلنامه علمی ".با مشارکت سیاسی

 Albanesi, C. Zani, B. & Cicognani, E. (2012). "Youth civic and political 
participation through the lens of gender: The Italian case". Human Affairs, 
22(3), 360-374. 

 Almond, G; S. Verba .(1963). Civic Culture. Princeton: Princeton university 
press 



٣٥ 
 

 Boix, C. and Stokes, S. (2009). The Oxford Handbook of Comparative 
Politics. Oxford University Press. 

 Broadwell, W. (2004). Political Participation, Georgia Perimeter College 
Rockdale/ Newton Campus, www.gpc.edu/ wbroadwe 

 Campbell, C. & Jovchelovitch, S. (2000). "Health, community and 
development: Towards a social psychology of participation". Journal of 
Community & Applied Social Psychology, 10(4), 255-270. 

 Diamond, L. (1994). Political Culture and Democracy in Developing 
Countries, Boulder, Colorado: Lynne Rienner Publishers. 

 Flavin, P. & Keane, M. J. (2012). "Life satisfaction and political 
participation: evidence from the United States". Journal of Happiness 
Studies, 13(1), 63-78. 

 Heelsum, A.V. (2002). "The Relationship between Political Participation 
and Civic Community Of Migrants in The Netherlands". Journal of 
International Migration and Integration, Vol. 3, No. 2, pp.179- 200. 

 Ginieniewicz, J. (2007). "The Scope of Political Participation". Journal of 
International Migration and Integration, Vol 8,  No. 3, pp 327–345 

 Kirbiš, A. (2013). Political Participation and Non-democratic Political 
Culture in Western Europe, East-Central Europe and Post-Yugoslav 
Countries. Democracy in Transition (pp. 225-251): Springer. 

 Lerner, D. (1956). The Passing of Traditional Society: modernizing the 
middleeast. New York, free press. 

 Lipset, S.M. (1963). "Political Man: The social Bases of Politics". New York: 
University Press. 

 Lin, N. (1976). Foundation of social research. London; M.C gram hill. inc 
 McClurg, S. D. (2003). "Social Networks and Political Participation: The 

Role of Social Interaction in Explaining Political Participation". Political 
research quarterly, 56(4), 449-464. 

 Mc Nair, B. (1999). An Introduction to Political Communication, London, 
Routledge 

 O'Neill, Brenda. (2004). "Gender, Religion, Social Capital and Political 
Participation". Prepared for delivery at the Annual Meeting of the American 
Political Science Association. 

 Parsons, T. (1991). The Social System, London: Routledge. 
 Vaccary, C. (2003). The Present and Future of Democracy and Civic 

Engagement in the Age of Mass Communications Lecture I: Introduction 
to political participation and mass communications. University of Denver. 

 Wangc, T. (2004). "Political Participation and Voting".  
http://www.unc.edu/- Wangc/ Class%205.doc. 



٣٦ 
 

 Weitz-Shapiro, R. (2008). "Political Participation And Quality of Life". 
Journal Inter American Development Bank, Columbia University. Springer- 
verlag, 541-555. 

 King, J. D. (1994). "Political Culture, Registration Laws, and Voter 
Turnout among the American States". Publius,vol. 24, pp: 115-27. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٣٧ 
 

Examining the Political Participation of Youth in Yazd City and 
Factors Influencing  

  
Mahnaz Farahmand 

Ph.D., Assistant Professor in Sociology, Yazd University, Yazd, Iran 

Somayyeh Vakili Ghasemabad 

Master degree in Sociology, Yazd University, Yazd, Iran 

Elahe Poor Rajimian  

Master degree in Sociology, Yazd University, Yazd, Iran 

Received:19 Nov. 2016   

Accepted:18  Dec. 2016 

Political participation is considered as one of the main indicators of socio-political 
development of the countries. Youth political participation which considers the 
largest population groups in developing countries for political stability and 
dynamism of society is of main important. This study is to answer the above 
questions. The theories of Samuel Hantington, Martin Lipset, Broadwell, Milbrath 
and Goel's Political Participation were used. In this survey, samples (384 Youth) 
were randomly selected through the multi-stage cluster sampling method. The 
instrument used in this study was questionnaire. The results of study showed that 
the mean of responder's political participation was less than average and among of 
dimensions of political participation, level of objective political participation was 
more than subjective participation. The results also confirmed that the significant 
correlation between age and gender and political participation and younger group's 
political participation was more than older and men political participation was 
more than women. The variables of family participation, political culture and 
political motives with political participation had a significant and positive 
relationship. Also, there was no significant relationship between the variables of 
marital status, the individual's structural situation, national and religious belonging. 
Multiple regression analysis supported the significant role of two variables "family 
out group Culture" and "political motives" that political motivation plays the most 
important role in explaining the political participation of youth. 

Keywords: Political Participation, Political Culture, National-Religious 
Belonging, Participation Culture of Family and Political Motivation  


