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این پژوهش بر آن اس��ت که وضعیت مش��ارکت سیاس��ی و عوامل تاثیرگذار بر آن را در میان جوانان دانشجوی  
دو دانش��گاه  مورد مطالعه قرار دهد. از این رو،  ابتدا س��طوح سه گانه نظریات مرتبط به مشارکت سیاسی)کالن، 
خرد و تلفیقی( مورد بررسی نظری قرار گرفت و سپس بر اساس آن، چارچوب کلی برای پژوهش میدانی طراحی 
گردید. در این پژوهش از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطالعات بهره گیری شد. 800  نفر 
از دانش��جویان که به صورت نمونه گیری تصادفی طبقات متناس��ب به عنوان نمونه آماری انتخاب ش��ده بودند، 

مورد تحقیق قرار گرفتند.
نتایج نش��ان داد که میان مش��ارکت سیاس��ی به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای رس��انه های جمعی، دینداری، 
پای��گاه اجتماعی- اقتصادی و نگرش سیاس��ی به عنوان متغیر مس��تقل ارتباط معناداری وج��ود دارد. هر یک از 
متغییرها بر اساس دیدگاه های محققان حوزه مشارکت سیاسی در بخش پایانی مورد تبیین و توضیح قرار گرفتند.
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مقدمه
هم اکنون، امر مش��ارکت سیاس��ی به برترین شاخص امر توسعه سیاسی کش��ورها در جهان تبدیل شده است. 
مش��ارکت سیاس��ی در بین ملت های در حال توس��عه ک��ه مراحل گذار از س��نت به مدرنیت��ه را همانند تجربه ای 
 حساس��ی به خود گرفته اس��ت. دولت ها به ص��ورت گریزناپذیری مجبور هس��تند به 

ً
می گذرانن��د، ش��کل کامال

مشارکت سیاسی تن دهند، چرا که مشارکت سیاسی برای دولت ها تولید مشروعیت می کند. از سوی دیگر، آمار 
باالی مش��ارکت سیاس��ی آحاد مردم در زمینه مس��ائل کالن و تصمیمات بزرگ بر فرهنگ توسعه و توسعه یافتگی 
فرهنگی هر جامعه ای داللت دارد. از منظر مذهبی، مش��ارکت سیاس��ی مداوم و حساس��یت در مورد سرنوش��ت 
خود و جامعه، نه تنها یک حق، بلکه یک تکلیف اس��ت که هم ضرروی و هم ارزش مطلوب برای دانش��جویان 
و عموم جامعه محس��وب می شود. ش��رط اجتناب ناپذیر توسعه سیاسی و اجتماعی آن است که نقش، جایگاه و 
کارکرد دانش��جویان در نظام سیاسی و ضرورت بهره مندی از توانمندی های آنان تعریف شود. توجه دانشجویان 
به سیاست به گونه ای که در برابر سرنوشت خود و جامعه شان حسایت نشان دهند و  نسبت به روندهای سیاسی 
داخلی و خارجی و مس��ائلی که حول آن ها می گذرد از بینش و تحلیل برخوردار باش��ند، از جمله موارد بس��یار 

حساس حیات سیاسی دانشجویان و الزمه توسعه سیاسی جامعه است.
دانش��گاه ها به عن��وان یکی از بخش های س��اختاری در حوزه فرهن��گ، از کارکرد خاصی در کش��ور برخوردارند. 
دانشجویان نیز در حوزه توسعه فرهنگی و سیاسی مسولیت زیادی را بر دوش می کشند. مهم ترین هدف  این مقاله، 
بررسی تاثیر برخی متغیرهای اجتماعی بر میزان مشارکت سیاسی است. از این رو سوال اصلی این تحقیق این است:
 کدام یک از عوامل اجتماعی مورد بررسی در این تحقیق تاثیر بیشتری بر مشارکت سیاسی دانشجویان دارند؟

 بررس��ی مشارکت سیاسی دانشجویان دانش��گاه آزاد خوراسگان و دانشگاه آزاد نجف آباد و عوامل موثر بر آن، 
موضوع پژوهش حاضر اس��ت. اگر بخواهیم به صورت بنیادی در مورد مس��ئله مشارکت سیاسی صحبت کنیم، 
باید پیرامون »س��هم هر کدام از عوامل مورد نظر بر مش��ارکت سیاسی دانشجویان و میزان تاثیرگذاری آن« بحث 
کنیم. دانشجویان به عنوان یک قشر آرمان خواه، نقاد و پرسشگر که نقش فعالی در سیاست دارند، مورد مطالعه 

قرار می گیرند و بررسی عوامل موثر بر مشارکت سیاسی آنان مورد نظر است.
چهارچوب نظری پژوهش

نظام های سیاسی درجوامع کارکردهای مهمی برعهده دارند که ازمهمترین آن ها، حفظ تعادل درجامعه است. 
جامعه ای که تعادل نداشته باشد در جهت دستیابی به اهداف خویش موفق نخواهد بود. تنها جامعه ای می تواند 
چارچوب مناس��بی جهت معنی بخش��یدن به زندگی افرادش فراهم کند که از نظام سیاسی قوی برخوردار باشد. 
نظام��ی که در جامعه تعادل ایجاد کند و زمینه مش��ارکت گس��ترده م��ردم را فراهم آورد می توان��د نظم، وحدت، 
پیش��رفت و… که نتایج دیگر تعادل اس��ت، را به دس��ت آورد. هدف نظریه های سیاسی، فراهم آوردن بینش همه 
جانبه از جامعه سیاسی است. نظریه سیاسی تالش می کند با ارائه چشم اندازی روشن، تصویری جامع از وضع 
موجود به مخاطبان ارائه کند. نظریه سیاسی مهمترین بازیگران، عوامل و چارچوب های سازنده زندگی سیاسی 

را شناسایی و افزون برآن روابط اساسی بین شاخص ها را توضیح می دهد.
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برای ورود به بحث نظری ابتدا نیاز اس��ت که مش��ارکت سیاس��ی را تعریف کنیم. مش��ارکت سیاس��ی، توسط 
 از انواع دیگر متمایز گردیده است-  

ً
محققان و اندیشمندان به انواع گوناگونی دسته بندی شده و هر نوع آن ماهیتا

ه��ر چند که در ظاهر همه آن ها را می توان »مش��ارکت سیاس��ی« نامید. از مهمترین تقس��یم بندی هایی که برای 
گاه، از یك سو و برانگیخته شده،  مشارکت سیاسی صورت گرفته، تقسیم آن به دو نوع خودجوش یا ارادی و خودآ

تهیج شده یا بسیج شده، از سوی دیگر است.
مش��ارکت سیاس��ی، به طور کلی نگرش و رفتاری را پوش��ش می دهد که هدف آن تأثیرگذاری، حفظ یا تغییر 
تصمیم های مقام های سیاسی داخلی است)انور2014،1: 258(؛ فعالیتی که به گونه های مستقیم با تأثیرگذاری 
بر س��اخت یا اجرای سیاس��ت های عمومی یا به گونه های غیرمس��تقیم با تأثیرگذاری ب��ر انتخاب افرادی که این 
سیاس��ت ها را ایجاد می کنند، می توانند بر اقدام دولت تأثیر زیادی داش��ته باشند)رانواتی2014،2: 1(. مشارکت 
سیاس��ی عبارت اس��ت از: »هر ُبعدی از فعالیت هایی که به طور مستقیم روی س��ازمان های دولتی و فرایندهای 
سیاسی تأثیرگذار است و غیر مستقیم بر جامعة مدنی تأثیر دارد و همچنین تالشی که برای تغییر الگوهای اصلی 

رفتارهای اجتماعی صورت می گیرد«)ون دث2001،3: 5(.
مش��ارکت سیاس��ی، کنش��ی اس��ت که بر تقس��یم ارزش ها و کاالهای اجتماعی تاثیر می گذارد. برای بسیاری 
از مردم، مش��ارکت در سیاس��ت از طریق رای دادن، اصلی ترین ش��کل مش��ارکت سیاس��ی اس��ت. با این حال، 
روش های فراوانی برای مشارکت در امور سیاسی وجود دارند که طیف گسترده ای از مهارت، زمان و منابع را در 
بر می گیرند. مردم می توانند در یک مبارزه انتخاباتی فعال ش��وند، با مقام های عمومی تماس بگیرند، ش��کوائیه 
منتش��ر کنند، عضو یک س��ازمان سیاس��ی ش��وند یا به یک نامزد یا یک برنامه انتخاباتی کمک مالی نمایند. هم 
چنین ترتیب دادن تظاهرات، اعتراض یا حتی ش��ورش نیز ش��کل دیگری از مش��ارکت سیاسی است)پالتز، اوون 
و کوک2012،4: 317(. گیدنز در بحث از مش��ارکت سیاس��ی به مردم ساالری مشارکتی اشاره نموده است و آن 
را نظامی می داند که در آن تصمیمات به طور جمعی توس��ط کس��انی که این تصمیمات بر زندگی شان تأثیرگذار 

است، گرفته می شود )نیازی،1381: 32(. 
قبل از ورود به بخش نظریات، باید گفت که اهداف این تحقیق به قرار زیر است:

• بررسی سطوح مختلف مشارکت میان دو گروه از دانشجویان دانشگاه؛	
• بررس��ی تاثیر عواملی مانند رس��انه های جمعی، دینداری، پایگاه اقتصادی- سیاس��ی و نگرش سیاس��ی بر 	

مشارکت سیاسی؛
• مش��خص ک��ردن درجه می��زان تاثیرگذاری هر ک��دام از متغیرهای مس��تقل این تحقیق)رس��انه های جمعی، 	

دینداری، پایگاه اقتصادی- سیاسی و نگرش سیاسی( بر مشارکت سیاسی؛
• ارائه یک مدل آماری از متغیرهای مورد تحلیل در این پژوهش.	

از آنجا که مش��ارکت سیاس��ی موضوعی بین رشته ای میان علوم سیاس��ی به طور اعم و جامعه شناسی سیاسی 

1. Anouar
2. Rahmawati
3. Van Deth
4. Paletz, Owen and Cook
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 متفاوتی مواجه می ش��ویم که 
ً
به طور اخص می باش��د، در تتبع پیرامون این موضوع، با دیدگاه های متنوع و بعضا

از منظر و نگاه حوزه تخصصی صاحبنظر و یا بر اس��اس س��طح تحلیل فرایند، مش��ارکت سیاسی را مورد بررسی 
قرار داده اند.

یه عوامل اجتماعی – اقتصادی مارتین لیپست  نظر
سی مور مارتین لیپست، جامعه شناس آمریکایی از واقعیت گرایان اجتماعی و کارکردگرایان است که صاحب 
تألیف��ات متعددی در حوزه مش��ارکت و عوامل مرتبط با آن می باش��د. او همچون دیگ��ر اصحاب حوزه واقعیت 
اجتماع��ی معتقد اس��ت که افراد در بطن نیروهای اجتماعی قرار دارند و رفتارش��ان متأث��ر از این نیروها و عوامل 
اس��ت. لیپس��ت از جمله نظریه پردازانی اس��ت که مدل های بیرونی را برای تبیین مش��ارکت سیاس��ی نس��بت به 
مدل های درونی ترجیح می دهد. بر این اس��اس، او بیش��تر به دنبال ش��ناخت عواملی اس��ت که خارج از فرد و 
شخصیت او قرار دارد و به عنوان عوامل اجتماعی شناخته می شوند. از طرف دیگر، این نظریه پرداز معتقد است 
که در زمینه های فرهنگی مختلف عوامل مش��ابه می توانند نتایج متفاوتی را به بار آورند و لذا نمی توان بر اس��اس 

مدل واحدی به تبیین مشارکت سیاسی در جوامع مختلف پرداخت.
لیپس��ت در کتاب »انسان سیاسی« تالش می کند تا مدل نظری مش��ارکت سیاسی خود را ارائه نماید. لیپست 
همچنین در کتاب »دموکراس��ی اتحادیه« که با همکاری جیمز کلمن و مارتین ترو نوش��ته اس��ت، می کوش��د تا 

دالیل فقدان ساز و کارهای الیگارشی و وجود مشارکت باال را در سازمان اتحادیه چاپ نشان دهد. 
»دموکراس��ی اتحادیه« در بررس��ی و تبیین مش��ارکت سیاسی نش��ان می دهد که در اتحادیه چاپ، دموکراتیک 
بودن تصمیم گیری ها، به توسعه گروه های ثانویه انجامیده است. منظور آن ها از گروه های ثانویه، گروه هایی مثل 
کلوپ های ورزش��ی اجتماعی و غیره هس��تند که به منظور برآوردن نیازهای تفریحی و اوقات فراغت آن ها ایجاد 

شده اند)عنبری،1377: 38(.
این گروه ها به ش��دت در توفیق اتحادیه چاپ و جلب بیش��تر مشارکت اعضا مؤثر بوده است. در این اتحادیه، 
فعالیت ه��ای فراخوانی و روابط غیررس��می بی��ن همکاران در محیط های کاری و غیرکاری، پیوس��تگی و کارایی 
افراد را باال برده اس��ت. لیپس��ت و همکارانش درجه باالی روابط اجتماعی بین کارگران چاپ را به واسطه عوامل 

زیر تبیین می کنند: 
• پایگاه اجتماعی گروه های شغلی؛ 	
• جنبه حرفه ای چاپ به کارگران یک احساس منافع مشترک می بخشد که در برخی مشاغل دیگر وجود ندارد؛	
• کار شبانه به پیوستگی برخی کارگران می انجامد؛	
• فقدان تمایز پایگاه بین کارگران. 	

به نظر آنان، کارگرانی که در اجتماع ش��غلی فعال هس��تند، در امور اتحادیه و تشکیالت فعالترند و میزان عالقه 
و تعهد و درگیری سیاس��ی آن ها نیز بیشتر اس��ت. بنابراین، درجه باالی مشارکت اجتماعی با نتایج سیاسی که به 

بار می آورد، از تبدیل شدن اتحادیه )چاپ( به یک سازمان الیگارشی جلوگیری می کند. 
ب��ه طور کلی نویس��ندگان، عوامل مؤثر ب��ر فرآیندهای تصمیم گیری دموکراتی��ک را در اتحادیه های کارگری یا 
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دموکراسی مبتنی بر مشارکت اعضا چنین بیان می کنند: 
• عوامل مربوط به تاریخ و س��اخت صنعت و اتحادیه و روابط آن با محیط؛ به عبارت دیگر، اس��تقالل اتحادیه 	

از فدراسیون های مافوق، کمرنگی سیستم های بروکراتیزه در اتحادیه و منافع همگن تر اعضا، مشارکت اعضا 
را در اتحادیه بیشتر می کند. 

• عوامل مربوط به پایگاه ش��غل؛ هر چه تفاوت پایگاه های ش��غلی رهبر یا کارگران درون اتحادیه با بیرون از آن 	
کمتر باش��د و هر چه فرد احس��اس پایگاه ش��غلی باالتر در اتحادیه نماید، ادعای حق مشارکت و در نتیجه، 

مشارکت واقعی آن ها افزایش می یابد. 
• عوامل مؤثر بر عالقه و مش��ارکت در عضویت در ام��ور اتحادیه؛ یعنی هر چه پیوند کارگران در فعالیت های 	

غیر رس��می بیش��تر، هر چه تنوع کارکردی اعضا در اتحادیه بیش��تر و هر چه هم هویتی کارگران با شغلش��ان 
بیشتر باشد، میزان عالقه و مشارکت آن ها در امور اتحادیه بیشتر است. 

• عوام��ل مؤثر بر توزیع منابع قدرت در اتحادیه؛ یعنی فرصت دسترس��ی بیش��تر اعضا به امکانات یادگیری و 	
کانال های ارتباطی، مشارکت در امور اتحادیه را افزایش می دهد. 

• عوام��ل مرب��وط به قانون مش��روعیت و نظام های ارزش��ی اتحادیه؛ هر چه حمایت از حقوق تقابل سیاس��ی 	
بیش��تر و هر چه دستکاری سیاس��ی در دستیابی به مشاغل، کمتر باشد، احتمال دموکراسی در اتحادیه بیشتر 

می شود. 
وی به عنوان مثال بیان می کند که تعلیم و تربیت و منزلت اجتماعی- اقتصادی در آمریکا به شدت با مشارکت 

اجتماعی همبسته است، ولی در نروژ همبستگی آنها کم است)محسنی تبریزی، 1373: 27(.
از نظر لیپست، تفاوت های شهری- روستایی در بعضی از مشارکت های اجتماعی نظیر انتخابات وجود دارد 
 در آمریکا شهرنش��ینان که بیشتر در معرض رسانه های همگانی و تعلیم و تربیت 

ً
و در بعضی دیگر نیس��ت. مثال

هس��تند و آمادگی بیش��تری برای تش��کیل انجمن های ارادی دارند، بیش از کس��انی که در اجتماعات روس��تایی 
زندگی می کنند در انتخابات مشارکت می نمایند.

مشارکت سیاسی تابعی از عواملی نظیر بهبود کمی و کیفی در تعلیم و تربیت، شهرنشینی و پیوندهای قومی و 
دینی است، زیرا آموزش و تحصیالت، حس وظیفه شهروندی، شایستگی، عالقه و مسئولیت ها و التزام مدنی و 
اجتماعی را افزایش می دهد و باعث افزایش ویژگی های شخصیتی نظیر اعتماد به نفس، احساس برتری و نظم و 
تشکل فکری می شود. عالوه بر این مدارس خود به مثابه جایگاه هایی هستند که مهارت های مربوط به مشارکت 
در آنها کسب می گردند. فرد، پیوستن به سازمان ها، انجام وظایف، شرکت در اجتماعات، بحث کردن در مورد 
مسائل اجتماعی عام و سازماندهی برای نیل به اهداف گروهی را در مدرسه و محیط های آموزشی فرا می گیرد. 
به عالوه کس��انی که س��واد بیشتری دارند، توانایی بهتر و بیش��تری جهت انتقال دانش و بینش اجتماعی- سیاسی 

خود به فرزندان شان دارند و بدین ترتیب رابطه تعلیم و تربیت و مشارکت را تداوم می بخشد.
یه سطوح ارزشی رونالد اینگلهارت نظر

  اینگلهارت در پی بسط اندیشه سلسله مراتب نیازهای مازلو است. به عقیده وی، رفتار و کنش افراد بر مبنای 
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اینکه در کجای سلس��له مراتب نیاز قرار داش��ته باشند، تعیین می ش��ود. از این رو، مشارکت سیاسی و حد آن نیز 
تابعی از این طیف است. بنابراین، اقشار مرفه تر به گروه های سیاسی دارای اهداف فرهنگی و اقشار کم درآمد به 

گروه های سیاسی با اهداف اقتصادی، باید گرایش داشته باشند.
از نظ��ر اینگلهارت، رتبه و س��طح ارزش های نزد اف��راد، ویژگی و موفقیت مش��ارکت اجتماعی آن ها را تعیین 
می کند. به همین لحاظ، مطالعه ارزش ها در نزد ایشان از اهمیت باالیی برخوردار است. ارزش ها درونی ترین 
الیه های ش��خصیتی انسان ها هستند و شناخت مطلوب واقعیت های درونی هر کس منوط به شناخت ارزش ها 
و نگرش های ارزش��ی فرد اس��ت. ارزش ها به عنوان شکل دهنده پیام های نظام رفتاری افراد دارای بیشترین تأثیر 
درکنش ه��ای آن هاس��ت و در بع��د ف��ردی و روانی، مهمترین منبع ب��رای جهت گیری درک و ش��ناخت از خود و 
در بع��د اجتماع��ی، مجموعه ای از عقاید و نگرش ها هس��تند که ف��رد در فرآیند جامعه پذیری آن ها را به دس��ت 
م��ی آورد و خ��ود را با قواعد و هنجارهای جامعه هماهنگ می کند. ارزش ها در زمره مش��خصه های مهم جوامع 
هس��تند که اهمیت آن ها بر کسی پوشیده نیس��ت. آنها به مثابه پدیدهای اجتماعی نقش اساسی در شکل گیری، 
کنترل و پیش بینی کنش ها و گرایش های افراد جامعه دارند و عنصر مرکزی در س��اختار فرهنگی جوامع به شمار 

می آیند)یوسفی ،1382 :21(. 
همچنین، نگرش ها واس��طه میان ش��ناخت ها و رفتار ها تلقی می ش��وند. نگرش نوعی جهت گیری مبتنی بر 
گاهی فردی داللت دارند. نگرش های افراد ناشی از  ارزش��یابی از چیزها و امور اس��ت. گرایش ها بر فرآیندی از آ

گذشته آن ها و تجربیات مختلف زندگی است)محسنی،1379: 64 (. 
اینگلهارت ضمن تقس��یم بندی ارزش ها به دو دس��ته ارزش های مادی و فرامادی معتقد اس��ت که نظریه های 

مادی- فرا مادی بر دو فرض اساسی استوار است: 
• فرضیه کمیابی: که در آن اولویت فرد، بازتاب شرایط محیط اجتماعی و اقتصادی اش می باشد؛ به طوری که 	

 کم است. 
ً
بیشترین ارزش ذهنی  را به آن چیزهایی می دهد که عرضه آن ها نسبتا

• فرضیه اجتماعی ش��دن: که در آن ارزش های اصلی شخص تا حد زیادی بازتاب اوضاع حاکم در سال های 	
قبل از بلوغ وی است) اینگلهارت،1373 :61 (. 

این دو فرضیه با هم، مجموعه بهم پیوسته ای از پیش بینی های مربوط به دگرگونی ارزش ها را پدید می آورند. 
در حالی که فرضیه کمیابی داللت بر این دارد که رونق اقتصادی و شکوفایی آن به گسترش ارزش های فرامادی 
می انجامد، فرضیه اجتماعی شدن مبین آن است که ارزش های یک جامعه یک شبه )به سرعت( تغییر نمی کند. 
بلکه بر عکس، دگرگونی اساس��ی ارزش ها به تدریج و بیش��تر به صورت نامرئی روی می دهد. این دگرگونی در 
مقیاس وس��یع هنگامی پدید می آید که یک نسل جدید جانشین نس��ل مسن تر در جمعیت بزرگسال یک جامعه 

می گردد) همان ،50 (. 
اینگلهارت در آزمون فرضیه اجتماعی شدن نسل ها و تفاوت ارزشی میان گروه های سنی، دست به یک تحلیل 
چند متغیری می زند که متغیر وابسته آن نمایه ارزش های مادی- فرامادی است و متغیرهای مستقل آن عبارت اند 

از : گروه سنی، درآمد، وضعیت تاهل، تعداد فرزندان و وضعیت اشتغال پرسش شونده ها )همان،99(. 
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به نظر اینگلهارت، یکی از مولفه های مهم دگرگونی ارزشی، جایگزینی نسلی است. اینگلهارت برای چرخه 
زندگ��ی تاثی��ر چندانی قائل نیس��ت و تفاوت های پایدار بین گروه های س��نی را بازتاب دگرگونی نس��لی می داند. 
همچنین، نظریه دگرگونی ارزش��ی را که داللت بر جابجایی اولویت های مادی به س��مت اولویت های فرا مادی 
دارد، به توس��عه اقتصادی جوامع ارتباط می دهد تا جایی که برای تاثیر نهادهای فرهنگی در این دگرگونی چندان 
وزنی قائل نیست. جوانان بمراتب بیشتر از مسن ترها  بر خواسته های فرا مادی تاکید می ورزند و تحلیل گروه های 

سنی مبین آن است که این موضوع به مراتب بیشتر بازتاب دگرگونی نسل است تا انعکاس سالخوردگی. 
اینگله��ارت دگرگونی حاصل ش��ده در جامعه بر مبنای تح��والت اقتصادی و اجتماع��ی را در قالب دگرگونی 
در چارچ��وب س��مت گیری های ارزش��ی که منج��ر به تفاوت نس��لی می ش��ود، تعریف می نماید ک��ه در نتیجه 

دگرگونی های فرهنگی مهم به تفاوت در میان نسل ها می انجامد)اینگلهارت،1373 : 115(.     
در نظریات اینگلهارت، صنعتی شدن و نوسازی دو مفهوم کلیدی در تغییرات اجتماعی هستند. صنعتی شدن 
منجر به جامعه صنعتی و نوس��ازی منجر به جامعه مدرن ش��ده اس��ت. ُبعد مهم صنعتی ش��دن، اهمیت تس��لط 
فرهنگی اس��ت که ارزش ها و هنجارها در نظام مبتنی بر شکل اجتماعی سرمایه داری رشد یافته اند. نوسازی نیز 
 شامل متغیرهای بیرونی نمی شود، بلکه انتقال نگرش ها، عقاید و رفتار - که انتقال اجزای فرهنگی است-  

ً
صرفا

را در پی دارد و در نتیجه باعث ایجاد ارزش های ُپس��ت مدرن در جوامع پیش��رفته صنعتی می گردد، مثل عالئق 
زیبا ش��ناختی و خردمندی در جامعه  بیشتر آموزش دیده و غیر ش��خصی)خالقی،1381: 103(. اینگلهارت در 
این باره می گوید: تحول فرهنگِی خیلی وسیعی در فرهنگ معاصر غرب رخ داده است. در واقع، خیزش سطوح 
توسعه اقتصادی، سطوح باالتر آموزش و اشاعه رسانه های جمعی منجر به تغییر در مهمترین ارزش ها می شود.
در مقوله مشارکت سیاسی از منظر تئوری اینگلهارت باید گفت هم مشارکت سیاسی تابعی از ارزش های افراد 
نسبت به خوِد مشارکت سیاسی است و هم نفِس مشارکت و گرایش به سطوح مشارکت سیاسی. به عنوان مثال، 
رأی دادن به هرجناح و حزبی، تابعی از ارزش های نزد افراد اس��ت. از منظر ایش��ان اقش��ار مرفه تر به گروه های 
سیاس��ی که دارای اهداف فرهنگی هس��تند متمایل ترند و اقش��ار کم درآمد به گروه هایی ک��ه با اهداف اقتصادی 
بیش��تر س��رو کار دارن��د، تمایل دارند. بر این مبنا، آنچه که س��طح و نوع ارزش ها را در ن��زد افراد و طبقات معین 
می کند، متغیرهایی چون: س��طح تحصیالت رس��می افراد، تجارب ش��خصی و تخصص آن هاست که می تواند 
گرایش ه��ای آن ها را بر اس��اس ارزش های آن ه��ا معین کند. این متغیرها کمک می کند تا اس��تعدادهای افراد در 

شناخت مشارکت سیاسی و جهت تصمیم گیری آن ها در نوع و سطح مشارکت را تعیین کند.
 اینگلهارت اعتماد به یکدیگر را یکی از عوامل مؤثر در مش��ارکت می داند. اعتماد  به این معناس��ت که رفتار 
دیگ��ری به طرز قابل پیش بینی دوس��تانه خواهد بود. عدم اعتماد به معنای آن اس��ت ک��ه رفتار دیگری موذیانه یا 
غیر قابل اعتماد است. لذا وقتی که ابهام وجود دارد اعتماد یا عدم اعتماد، شخص را به تفسیر دوستانه یا دشمنانه 
عمال دیگری وا می دارد. پیامدها می تواند بس��یار مهم باش��د)اینگلهارت،1373: 44(. در زمینه بهبود اعتماد، 

َ
ا

 بهبودی ناپذیر 
ً
اینگلهارت می گوید: تا آنجا که به قدیمی ترین روابط مثل روابط قومی و نژادی بر می گردد نسبتا

اس��ت، ام��ا تأثیر نزدیکی و جغرافیایی و نژاد بر اعتماد یا ع��دم اعتماد مقطعی- ملی در حال کاهش می نماید. با 
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آن که زبان مهم است- اهمیتی نه به مثابه یک ویژگی قومی ثابت- بیشتر از این جهت است که می تواند یک راه 
ارتباطی یا مانعی بر س��ر راه جریان ارتباطی باش��د. اگر چه اعتماد یا عدم اعتماد بین ملت ها گرایش چشمگیری 
به تداوم نمودار می س��ازد، اما یک متغیر اس��ت نه ثابت و دستخوش دخالت انسان )همان،40 (. اینگلهارت که 
اعتماد به یکدیگر را یکی از عوامل مؤثر در مش��ارکت می داند، به بررس��ی اعتماد بین ملت ها پرداخته و س��طح 
اعتماد مردم در کش��ورهای جامعه اروپا را س��نجیده اس��ت. به نظر وی، اعتماد نسبت به ملت های دیگر ویژگی 
ثابت و فرهنگ های سیاس��ی مفروض اس��ت. این موضوع نه تنها در مورد اعتماد نسبت به ملت های دیگر، بلکه 
در مورد ترکیب اعتماد به دیگران نیز درس��ت اس��ت. اعتماد به یکدیگر، ش��رط اصلی تشکیل روابط ثانوی است 

)مقدس جعفری،1381: 169(. 
 پیدایش یک طبقة متوس��ط قوی و گس��ترش مهارت های مشارکت به اس��تقرار فراگردهای دموکراتیک سیاسی 
در میان س��رآمدان و در نتیجه به یک عامل گس��ترش دهنده حیطه فعالیت سیاس��ی منتهی می ش��ود. اما تکامل 
دموکراسی توده ای با ثبات به یک تحول نیاز دارد: پیدایش هنجارها و نگرش هایی در میان عموم مردم که ضامن 

دموکراسی هستند. یکی از مهمترین این انگیزش ها حس اعتماد به یکدیگر است.
در فرهنگ مدرن آلموند و وربا به این نتیجه رس��یدند که اعتماد به نوبة خود برای مش��ارکت سیاس��ی مؤثر و در هر 
دموکراسی وسیع الزم است. حس اعتماد همچنین برای اجرای قوانین دموکراتیک الزم است)اینگلهارت،373 : 24(.
 بنابراین اگر ش��هروندان به یکدیگر اعتماد داش��ته باش��ند و این اعتماد ش��امل نظام سیاس��ی نیز نشود، در این 

صورت مشارکت گسترده ای از جانب مردم در فعالیت های اجتماعی و سیاسی و ... صورت نخواهد گرفت.
یه نهادمندی سیاسی و تحرك اجتماعی هانتینگتون )و نلسون( نظر

هانتینگت��ون در اث��ر خوی��ش ب��ا عنوان »س��امان سیاس��ی در جوامع دس��تخوش تغیی��ر« به دنبال نش��ان دادن 
چارچوب های الزم برای تحقق س��امان و یا همان اس��تواری سیاسی است. وی در آن جا بیان می دارد که سامان 
سیاس��ی تا اندازه ای به رابطه میان توسعه نهاد های سیاسی و تحرک نیروهای اجتماعی به صحنه سیاسی بستگی 
دارد)هانتینگت��ون،1375: 2-1(. وی در سراس��ر اث��ر خویش به دنبال نش��ان دادن مس��یر فرایند نهادمند ش��دن 
مش��ارکت سیاسی در کش��ورهای در حال نوسازی اس��ت. هانتینگتون با تاکید بر وجوه چند گانه نوسازی معتقد 
اس��ت نوس��ازی اجتماعی بدون اهتمام دولت به مشارکت و نوسازی سیاس��ی، به تباهی منجر می شود. نخبگان 
سیاسی سنتی در تالش برای حفظ قدرت، نخبگان سیاسی جدید را در برابر خود می بینند. وی بروز درگیری بین 
سیاس��تمداران و دیوانساالران، روشنفکران و س��ربازان و رهبران کارگری و بازرگانان به عنوان نخبگان جدید را از 
عوارض نوسازی می داند. بر اساس دیدگاه هانتینگتون، مشارکت سیاسی امری عینی و مجزا از نگرش ذهنی فرد 

مورد مشارکت جو است)همان: 132(.
 بنابراین مش��ارکت سیاس��ی تابعی از دامنه فعالیت های دولت در جامعه محس��وب می شود. از نظر ایشان در 
کش��ورهای در حال توس��عه مش��ارکت اجتماعی به طور اعم و مشارکت سیاس��ی به طور اخص، فی نفسه هدف 
 تابعی از تصمیمات نخبگان حاکم و سیاست های آن ها و یا محصول جانبی توسعه 

ً
محسوب نمی شود و عمدتا

به طور عام می باشد. به این صورت که نخبگان برای تحکیم قدرت خود، تحکیم استقالل ملی و یا اصالحات 
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اجتماعی یا گاهی نابرابری های اقتصادی و اجتماعی، مش��ارکت بخش هایی از جامعه را در سیاس��ت تس��هیل و 
تش��دید می کنند یا از طریق توسعه اقتصادی و اجتماعی، فرصت های تحرک اجتماعی و اقتصادی افراد را بیشتر 
می کنن��د. در دراز م��دت افزایش منزلت مالی باالتر در جامعه و گس��ترش فکری، ذهنی و احس��اس توانمندی و 
موثر بودن از لحاظ سیاس��ی موجب گس��ترش مشارکت سیاسی می ش��ود. از نظر هانتینگتون، توسعه اقتصادی- 
 به توس��عه و گس��ترش سیاسی منجر نمی ش��ود. تنها در دوره های بسیار 

ً
اجتماعی به خصوص شهرنش��ینی لزوما

طوالنی زمانی، و البته بر اساس تجربه های کشورهای توسعه یافته غربی می توان رابطه قابل قبولی را بین سطوح 
باالتر توس��عه اقتصادی و اجتماعی و س��طوح باالتر مش��ارکت سیاسی مش��اهده کرد. به طور کلی عواملی مانند 
گاهی   مس��تقل از توس��عه اقتصادی، موجب ارتقای آ

ً
مهاجرت، جنگ خارجی، عالئق مذهبی و عقیدتی کامال

گروه��ی، دخالت در س��ازمان ها و نیز تش��دید فعالیت های دولت می ش��وند که به نوبه خود احتمال مش��ارکت 
سیاسی را افزایش می دهند. 

هانتیینگتون برآیند و ماحصل نوسازی را در دو متغیر اساسی جستجو می کند:
 احزاب سیاسی، 

ً
الف: نهادمندی سیاسی که نهادینه کردن مشارکت سیاسی توده ها را فراهم می سازد و معموال

انتخابات و مجالس قانونگذاری  را متکفل آن می داند.    
ب: تحرک اجتماعی که ناشی از خود نوسازی است.

به عبارت دیگر، هانتینگتون کیفیت و س��طح مش��ارکت سیاس��ی را در دو س��طح کالن و خرد مطالعه می کند. 
در س��طح کالن، نهادمندی و ابزارهای نهادینه کردن توده ها را احزاب سیاس��ی، انتخابات و مجالس قانونگذاری 
می داند. وی در تعریف کارکرد احزاب سیاسی از سازماندهی مشارکت سیاسی، ادغام منافع و ایجاد پیوند میان 
نیروهای اجتماعی و حکومتی نام می برد. بنابراین تقاضای مش��ارکت سیاس��ی ایجاد شده نیازمند کانالیزه شدن 
درون نهادهای سیاسی است؛ یعنی آنچه هانتینگتون نهادمندی سیاسی می نامد، فراگردی است که سازمان ها و 
ش��یوه های عملی با آن ارزش و ثبات می یابند. نهادمندی دارای شاخص های تعریف شده ای است. هانتینگتون 
بر چهار ش��اخص اساس��ی تاکید می کند. اگر بتوان این معیارها و شاخص ها را تشخیص داد و اندازه گیری کرد، 
نظام های سیاسی را نیز می شود بر حسب نهادمندی شان با یکدیگر مقایسه نمود. همچنین از این طریق می شود 
افزایش و یا کاهش نهادمندی سازمان ها و شیوه عمل های سیاسی را در چارچوب یک نظام سیاسی اندازه گیری 

نمود)هانتینگتون، 1375 :24(.
شاخص های نهادمندی سیاسی از نظر هانتینگتون عبارت اند از:

• پیچیدگی نهادهای سیاسی؛ این پیچیدگی باعث افزایش کارائی نهادهای سیاسی می گردد.	
• اس��تقالل نهادهای سیاس��ی؛ به معنای پذیرش همه گروه های اجتماعی در کنار هم اس��ت که باعث ایجاد 	

مشروعیت در جامعه می گردد.
• انعط��الف پذی��ری نهاده��ای سیاس��ی؛ به معن��ای انطب��اق نهادها ب��ا مقتضیات تغیی��رات روزم��ره و حفظ 	

کارکردهاست.
• انسجام نهادهای سیاسی؛ به معنای چگونگی انسجام و هماهنگی درونی نهادهای سیاسی است.	



 مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر مشارکت سیاسی جوانان)مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی خوارسگان و نجف آباد(

282

در س��طح خرد، تحرک اجتماعی و ارتقای جایگاه منزلتی افراد در جامعه بر میزان مش��ارکت سیاسی آنان تاثیر 
گ��ذار اس��ت؛ بدین صورت که در فرآیند نوس��ازی و افزای��ش زمینه های تحرک اجتماعی، فرد من��زوی و تنها در 
 با توس��عه اقتصادی همراه اس��ت، بیش��تر احس��اس ضعف و 

ً
چنین جوامعی که با افزایش قدرت دولت و معموال

بی قدرتی می کند. بنابراین اگر با تحرک و افزایش جایگاه منزلتی همراه باش��د، به نوبه خود احس��اس توانایی و 
نگرش های معطوف به توانایی تاثیر نهادن بر تصمیم گیری های اجتماعی را ایجاد می کند. این عوامل ذهنی در 
مجموع می تواند مش��وق مشارکت در سیاست و فعالیت اجتماعی باشد. در این حالت، منزلت اجتماعی باالتر 
و احس��اس توانایی و موثر بودن از نظرسیاس��ی  به عنوان متغیرهای میانی مشارکت اجتماعی و سیاسی است، در 
نتیجه، تاثیر این تحرک اجتماعی بر میزان مشارکت سیاسی به ویژه در نزد نخبگان که از تحرک اجتماعی باالیی 
برخوردار هس��تند، خواهد افزود. به طور خالصه، تاثیر توس��عه اقتصادی بر منزلت اجتماعی باالتر و به دنبال آن 

افزایش مشارکت اجتماعی و سیاسی را  افزایش می هد.
از دی��دگاه هانتینگت��ون و نلس��ون، فراین��د توس��عه اجتماع��ی و اقتص��ادی از دو طری��ق می تواند به گس��ترش 
مش��ارکت اجتماعی و سیاسی بینجامد: یک طریق آن از مجرای تحّرک اجتماعی است؛ بدین صورت که کسب 
منزلت ه��ای اجتماع��ی باالتر ب��ه نوبه خود در فرد احس��اس توانمن��دی و نگرش های معطوف ب��ه توانایی تأثیر 
گ��ذاردن بر تصمیم گیری های دس��تگاه های اجتماعی و عمومی را ایجاد می کن��د و این عوامل ذهنی در مجموع 
می تواند مشّوق مشارکت در فعالّیت های اجتماعی یا امور سیاسی باشد. در این حالت، منزلت اجتماعی باالتر 
ر بودن از نظر اجتماعی و سیاس��ی، به عنوان متغّیرهای واس��ط، مش��ّوق مشارکت های 

ّ
و احس��اس توانایی و مؤث

اجتماعی و سیاسی به حساب می آید. از نظر آنان از میان متغّیرهای منزلتی، سطح تحصیالت فرد بیشترین تأثیر 
را بر مش��ارکت اجتماعی و سیاس��ی وی دارد. دیدگاه دوم تأثیر توسعه اقتصادی و اجتماعی بر مشارکت عضویت 
حادیه های ش��غلی و صنف��ی و گروه های 

ّ
و مش��ارکت فّع��ال در ان��واع گروه ها و س��ازمان های اجتماع��ی نظیر ات

مداف��ع عالیق خاص اس��ت که در جامعه توس��عه یافته تر بر تعداد آن ها افزوده می ش��ود. ای��ن عامل در جوامعی 
که فرصت های تحّرک فردی در آن ها محدودتر اس��ت، اهمّیت بیش��تری دارد. در این جوامع فرد برای رسیدن به 
وضع اجتماعی و اقتصادی بهتر، به عنوان آخرین راه حل به فّعالّیت در سازمان های اجتماعی یا احزاب سیاسی 
می پ��ردازد. در مجموع، از دیدگاه هانتینگتن و نلس��ون، اثرگذاری ای��ن دو عامِل »منزلت اجتماعی و اقتصادی و 

فّعالّیت در سازمان اجتماعی« از اهمّیت بیشتری برخوردار است )54:1381(.
این رویکرد، برخالف رویکرد کالن محور که توّجه را بر ساختارها نهاده بود، تمرکز خود را به فرد و محّرک های 
روانی و انگیزش��ی که در فرد ایجاد می ش��وند، قرار می دهد. در این بخش، به رویکردهای خرد تبیین مش��ارکت 
سیاسی می پردازیم، مانند »رویکرد روانشناختی و تئوری عقالنیت در رأی دهی آنتونی«. تبیین های روانشناختی 
مش��ارکت بیش��تر توّجه خود را به محّرک های روانی و انگیزش��ی معطوف می دارند و معتقدند افراد در مش��ارکت 
بیش��تر تحت تأثیر انگیزه هایی مانند مطلوبیت خواهی، اثرگذاری بر روند امور و ایجاد تغییرات، انجام وظیفه و 

ی یا مذهبی قرار دارند.
ّ
انگیزه های مل

بنابرای��ن از دی��دگاه هانتینگتون )و نلس��ون( از میان متغیرهای منزلتی، متغییرهای میزان س��واد و تحصیالت و 



فصلنامه علمے مطالعات راهربدی ورزش و جوانان

283

 شامره: 48  تابستان 1399  

دانش تخصصی فرد بیش��ترین تاثیر را بر مشارکت سیاسی افراد دارد و در سطح و مرتبه بعدی، مجاری سازمانی 
یعنی عضویت و مش��ارکت فعال در انواع گروه ها و س��ازمان های اجتماعی مانند اتحادیه های ش��غلی و صنفی، 
گروه ه��ای مداف��ع عالیق خاص و غیره هس��تند که احتمال مش��ارکت در فعالیت اجتماعی و سیاس��ی را بیش��تر 
می کند)هانتینگت��ون،1375: 81(. ای��ن عوامل در جوامع��ی که فرصت تحرك فردی در آن ها محدودتر اس��ت، 
اهمیت بیشتری خواهد داشت، زیرا به اعتقاد هانتینگتون فرد برای رسیدن به وضع اجتماعی و اقتصادی مطلوب 
و باال به عنوان آخرین راه حل، به فعالیت در س��ازمان های اجتماعی یا احزاب سیاس��ی و در مجموع مش��ارکت 

سیاسی باالتر دست می زند. 
به طور کلی، دخالت در فعالیت س��ازمان ها و نهادهای سیاس��ی در تبیین تفاوت س��طوح مش��ارکت سیاس��ی 
از منزل��ت اجتماع��ی- اقتصادی مهمتر اس��ت. هانتیگتون با بررس��ی داده های مطالعات آلمون��د و وربا درباره 
کش��ورهای مکزیک، ایتالیا، آلمان، انگستان و ایاالت متحده در کتاب فرهنگ مدنی به این نتیجه می رسد: »در 
حالی که منزلت اقتصادی و اجتماعی 10 درصد واریانس در مشارکت سیاسی را  توضیح می دهند، دخالت در 
 25 درصد واریانس مشارکت را تبیین می کند« )هانتینگتون، 83(. هانتینگتون این 

ً
فعالیت های سازمان ها تقریبا

عناصر را به عنوان مؤلفه های اساسی موثر بر مشارکت سیاسی معرفی می کند. هانتینگتون معتقد است هنگامی 
(، فرصت تحرک اجتماعی نیز در جامعه وجود داش��ته باشد  

ً
که نهادمندی سیاس��ی به وقوع پیوس��ته باش��د )اوال

(، ثبات و اس��تواری سیاس��ی در جامعه ایجاد خواهد شد. این اس��تواری به معنای هماهنگی دگرگونی های 
ً
)ثانیا

سیاس��ی، اجتماعی و اقتصادی درون جامعه اس��ت که تعادل میان س��اختار را برقرار می کند و جامعه در فرآیند 
نوس��ازی خود دچار ع��دم هماهنگی نمی گردد، و هیچ گون��ه بی نظمی به وقوع نمی پیوندد. این ش��رایط ایده آل 

هانتینگتون برای جامعه در حال نوسازی است.
نگرش کلی هانتینگتون )و نلسون( این است که فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی از طریق دو مجرا می تواند 
سرانجام به گسترش مشارکت سیاسی و اجتماعی بینجامد: یکی، مجرای تحرک اجتماعی  است. به این معنی که 
کسب منزلت های باالتر اجتماعی به نوبة خود در فرد احساس توانایی و نگرش معطوف به توانایی تأثیر نهادن بر 
تصمیم گیری های دستگاه های عمومی را ایجاد می کند و این عوامل ذهنی در مجموع می تواند مشوق مشارکت 
در سیاس��ت و فعالیت اجتماعی باش��د. در این حالت منزلت اجتماعی باالتر و احساس توانایی و مؤثر بودن از 
نظر سیاس��ی به عنوان متغیرهای میانی مشوق مش��ارکت اجتماعی و سیاسی محسوب می شود)رضایی،1375: 
55(. به نظر این نویس��نده از میان متغیرهای منزلتی، میزان س��واد و تحصیالت فرد تأثیر بیش��تری به مش��ارکت 
سیاس��ی دارد. دوم، مجرای سازمانی یعنی عضویت و مش��ارکت فعال در انواع گروه ها و سازمان های اجتماعی 
)اتحادیه های ش��غلی و صنعتی، گروه های مدافع، عالیق خاص و ...( اس��ت که احتمال مش��ارکت در فعالیت 
اجتماعی و سیاس��ی را بیش��تر می کند. این عام��ل در جوامعی که فرصت های تحرک نم��ودن در آن ها محدودتر 
است، اهمیت بیشتری دارد، زیرا فرد برای رسیدن به وضع اقتصادی و اجتماعی بهتر، به عنوان آخرین راه حل، به 
فعالیت در سازمان های اجتماعی یا احزاب سیاسی می پردازد. اما به طور کلی دخالت در فعالیت سازمان ها در 
تعیین تفاوت س��طوح مش��ارکت سیاسی از منزلت اجتماعی � اقتصادی مهمتر است)مقدس جعفری و باقرزاده، 
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 .)164 : 1381
در داخل جامعه، س��طوح مشارکت سیاس��ی با پایگاه اقتصادی- اجتماعی افراد متفاوت می شود. آن هایی که 
سواد و درآمد بیشتری دارند و دارای منزلت باالتری هستند نسبت به آن هایی که فقیر، بی سواد و دارای مشاغل با 
منزلت پایین تری می باشند، مشارکت بیشتری دارند. توسعه اقتصادی باعث افزایش نقش های با منزلت باالتر در 
 با یکدیگر مرتبط می باشند،. اما مطالعات نشان می دهد که هر کدام از 

ً
یک جامعه می ش��ود. این عوامل ش��دیدا

عوامل نامبرده تأثیر مستقلی در جوامع مختلف بر روی مشارکت سیاسی دارند)هانتینگتون و دومینوی1975،1: 
.)34

گاهی گروهی فرد باعث افزایش رش��د سازمان می شود. در بیشتر  همچنین مش��ارکت اقتصادی- اجتماعی و آ
کش��ورها افراد با آموزش، درآمد و منزلت ش��غلی باالتر نسبت به افرادی که در این موارد در سطح پایین تری قرار 
می گیرند، بیش��تر تمایل دارند تا در سازمان ها دخالت یا فعالیت نمایند. در کشورهای مختلف در پیوستگی بین 
گاهی گروهی و یا طبقه ای ممکن اس��ت  پایگاه اجتماعی و دخالت س��ازمانی تفاوت های اساس��ی وجود دارد. آ
سطح باالیی از دخالت سازمانی و مشارکت سیاسی را ایجاد کند. توسعه اقتصادی باعث می شود تا فرصت های 
تحرک اقتصادی اجتماعی فرد، هم به صورت افقی و هم به صورت عمودی گسترش یابد. اما احتمال وجود دارد 
که تحرک اجتماعی فرد موجب کاهش مش��ارکت سیاس��ی او شود. اینها ممکن اس��ت در برخی موارد جانشینی 
برای مش��ارکت سیاسی او باش��ند. واقعیت این است که اگر در ارزیابی مش��ارکت سیاسی متغیر آموزش و شغل 
 بیش��تر از میزان مشارکت سیاسی روس��تائیان نیست. اما 

ً
کنترل ش��وند، میزان مش��ارکت سیاسی ش��هروندان کال

 این گونه بیان می شود که ممکن است خصیصه هایی در محیط شهری باشد که باعث مشارکت سیاسی 
ً
معموال

پایین تری می شوند. هانتینگتون و نلسون گزینه های زیر را برای بهبود اوضاع فردی در جوامع در حال توسعه در 
نظر گرفته اند:

• اقدام فردی غیر سیاسی نظیر مهاجرت، پیدا کردن شغل بهتر و تحصیالت؛	
• اقدام فردی سیاسی مانند تماس با مقامات اداری و دولتی، ایجاد روابط با صاحبان قدرت؛	
• اقدام جمعی غیر سیاسی مانند گروه های خودیاری و تعاون؛	
• اقدام جمعی به عنوان آخرین راه)هانتینگتون و نلسون1976،2: 163(.	

ب��ا توج��ه نظریات یاد ش��ده،  متغیرهای��ی مانند پای��گاه اقتص��ادی- اجتماعی، نگرش سیاس��ی، رس��انه ها و 
دینداری)ارزش ها( در قالب مدل زیر ارائه گردیده اند:

1. Huntington and Domingvez
2. Huntingto and Nelson
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پیشینه پژوهش
غفاری هش��جین و همکاران در تحقیقی با عنوان »عوامل موثر بر مش��ارکت سیاسی دانشجویان علوم سیاسی 
و فنی دانش��گاه تهران« به بحث پیرامون مش��ارکت سیاسی دانشجویان پرداخته اند. این پژوهش از لحاظ هدف، 
کارب��ردی و ب��ه لحاظ روش، از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و گردآوری داده ها به ش��یوه پیمایش��ی صورت گرفته 
اس��ت. جامعه آماری تحقیق ش��امل 3920 نفر دانش��جو علوم سیاسی و فنی مهندس��ی بود که بر اساس فرمول 
کوکران، شمار نمونه ها به تعداد 325 نفر به دست آمد. ابتدا حسب رشته تحصیلی نمونه گیری طبقه ای و سپس 
با توجه به جمعیت هر گروه نمونه گیری تصادفی انجام گرفت. ابزار گرآوری اطالعات، پرسشنامه محقق ساخته 
40 مولفه ای بود که در قالب سواالت باز و بسته مبتنی بر طیف لیکرت تنظیم گردید. داده های تحقیق با استفاده 
از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. بر اساس یافته های پژوهش، دانشجویان علوم سیاسی بیش از دانشجویان 
فنی برای مش��ارکت سیاس��ی تحت تاثیر رش��ته تحصیلی خود بوده اند. از طرف دیگر، دانشجویان فنی بیشتر از 
دانش��جویان علوم سیاسی برای مشارکت تحت تاثیر فضای سیاسی دانشکده خود بوده اند. رابطه دانشکده محل 
تحصیل با مشارکت سیاسی در دو گروه معنادار نبود. انگیزه دانشجویان دو گروه برای مشارکت سیاسی متفاوت 
نش��ان داده ش��د؛ به طوری که در گروه علوم سیاسی تاثیر دوستان و خانواده و سپس انگیزه سیاسی سهم بیشتری 
برای مش��ارکت سیاس��ی داشته، اما در گروه فنی، دوس��تان، انگیزه سیاسی و محیط سیاس��ی تاثیرگذارتر از سایر 

انگیزه ها بوده است)غفاری هشجین و دیگران،1389(.
محسن پالیزبان در پژوهش دیگر با عنوان »بررسی میزان تمایل به مشارکت سیاسی دانشجویان و عوامل موثر 
بر آن« به روش پیمایش��ی و با اس��تفاده از ابزار پرسشنامه، داده های 667 پرسش��نامه از مجموع 700 پرسشنامه 
توزیع ش��ده بین دانش��جویان یازده دانش��گاه دولتی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. یافته های حاصل از پژوهش 
بیانگر آن بود که میزان تمایل به مش��ارکت سیاس��ی دانش��جویان کم اس��ت. بر اس��اس تحلیل های آماری انجام 
ش��ده وجود رابطه مثبت بین میزان تمایل به مش��ارکت سیاسی دانشجویان با احساس کارایی سیاسی، حساسیت 
گاهی سیاس��ی آن ها تایید ش��ده اس��ت. بر همین اس��اس، رابطه ای بین پایگاه اجتماعی- اقتصادی  سیاس��ی و آ
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دانشجویان و میزان تمایل آن ها به مشارکت سیاسی وجود ندارد)پالیزبان،1390(.
روش شناسی پژوهش

رویکرد اس��تفاده ش��ده در این مقاله، کمی و در انجام آن از روش پیمایش��ی اس��تفاده ش��ده است. جمع آوری 
اطالع��ات به وس��یله پرسش��نامه محقق س��اخته انجام گرفته اس��ت. جمعیت آم��اری این پژوهش ش��امل کلیه 
دانش��جویان دانش��گاه های آزاد اسالمی واحد نجف آباد و خوارسگان می باش��د که بر اساس آخرین آمار، شمار 
آنان بالغ بر  40837  نفر بوده است- دانشگاه آزاد واحد خوراسگان19597 نفر و دانشگاه آزاد واحد نجف آباد 

21240 نفر دانشجو داشته اند.
برای به دس��ت آوردن حجم نمونه، از فرمول کوکران اس��تفاده ش��ده اس��ت. تعداد حجم نمون��ه از مجموع دو 
دانش��گاه برابر با 750 نفر به دس��ت آمد که میان دو دانش��گاه با نسبت مساوی به میزان هر کدام 375 نفر تقسیم 
گردید. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی طبقات متناس��ب اس��تفاده گردید که بر این اس��اس سه 

متغیر جنس، رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی به عنوان متغیر ایجاد طبقات متناسب در نظر گرفته شد.
برای سنجش میزان پایایی پرسشنامه برای متغیرهای ُبعد مشارکت سیاسی و رسانه جمعی که از طیف لیکرت 
اس��تفاده گردیده، اعتبار صوری و اعتبار س��ازه ای به کار رفته اس��ت که اعتبار س��ازه ای بر اس��اس ضریب آلفای 
کرونباخ عبارت بود از: 0/72 برای مش��ارکت سیاس��ی، 0/78 برای رس��انه های جمعی، 0/74 برای دینداری و 

0/72 برای پایگاه اقتصادی- اجتماعی- که هر چهار متغیر، اعتبار سازه ای قابل قبولی داشتند.
یافته های پژوهش

تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در دو س��طح توصیفی و اس��تنباطی انجام شده است. در تحلیل توصیفی از 
شاخص های آمار توصیفی چون: فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و در تحلیل استنباطی آزمون همبستگی، 

رگرسیون، آزمون  t گروه های مستقل استفاده شده است.
آمار توصیفی

در جدول آماری صفحه بعد تعدادی از آماره های توصیفی تحقیق ارائه ش��ده اس��ت که به توضیح و تشریح آن 
می پردازیم. 
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جدول 1: آماره های توصیفی زمینه ای داشجویان دانشگاه آزاد خوارسگان و نجف آباد

درصد معتبردرصدفراوانیجنسیتدانشگاهمتغیرهای

جنسیت

دانشگاه آزاد 
خوارسگان

15441/141/1مرد

22158/958/9زن

دانشگاه آزاد نجف آباد
25166/9666/96مرد

12433/0633/06زن

وضعیت تاهل

دانشگاه آزاد 
خوارسگان

درصد معتبردرصدفراوانینوع تاهل

19953/153/1مجرد

17646/946/9متاهل

دانشگاه آزاد نجف آباد
22760/5360/53مجرد

14839/4639/46متاهل

سن

دانشگاه آزاد 
خوارسگان

حداکثرحداقلانحراف معیارمیانگین

22/463/4611832

22/183/5501835دانشگاه آزاد نجف آباد

رشته تحصیلی

دانشگاه آزاد 
خوارسگان

درصدمعتبردرصدفراوانیرشته تحصیلی

21356/856/8علوم انسانی

6918/418/4علوم پایه

4913/113/1فنی مهندسی

***منابع طبیعی

4411/711/7زبان خارجه

دانشگاه آزاد نجف آباد

7720/5320/53علوم انسانی

20/530/53علوم پایه

25668/2668/26فنی مهندسی

41/061/06منابع طبیعی

164/264/26هنر معماری

205/335/33زبان خارجه

بر اس��اس اطالعات جدول 1 ، میزان جنس��یتی ش��رکت کنن��دگان در این پژوهش در دانش��گاه آزاد نجف آباد 
براب��ر ب��ا 66/96 درص��د م��ردان در مقابل 33/60 درصد زنان اس��ت، در حالی ک��ه این میزان در دانش��گاه آزاد 
خوارس��گان برابر با  41/1 درصد برای مردان در مقابل 58/9 درصد برای زنان می باشد. در بخش بعدی جدول 
1 وضعیت تاهل شرکت کنندگان در این تحقیق به نمایش گذاشته شده است که میزان افراد متاهل در دانشگاه آزاد 

خوارسگان برابر با 46/9 درصد در برابر 39/46 درصد در دانشگاه آزاد نجف آباد است.
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آماره دیگری که در جدول 1 آمده اس��ت، س��ن مشارکت کنندگان می باش��د. میانگین سن دانشجویان دانشگاه 
آزاد خوارسگان برابر با 22/46 سال و در دانشگاه آزاد نجف آباد برابر با 22/18 سال است.

در زمینه رشته تحصیلی مشارکت کنندگان در این تحقیق می توان گفت که در دانشگاه آزاد خوارسگان  56/8 
درص��د در رش��ته های علوم انس��انی درس می خوانن��د، در حالی که در دانش��گاه آزاد نجف آب��اد 68/26 درصد 

رشته های فنی و مهندسی مشغول به تحصیل اند.

جدول 2: میزان استفاده از رسانه های جمعی دانشجویان دانشگاه آزاد خوراسگان و نجف آباد

درصدتجمعیدرصدمعتبردرصدفراوانیمیزان استفادهدانشگاه

دانشگاه آزاد 
خوارسگان

379/869/869/86کم

18348/848/858/66متوسط

15541/3341/33100/0زیاد

دانشگاه آزاد 
نجف آباد

6016/0016/0016/00کم

22961/0661/0677/06متوسط

8622/9322/93100/0زیاد

طبق جدول 2 ، میزان اس��تفاده از رسانه های جمعی در س��طح زیاد در دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد برابر با 
22/93 درصد و در دانشگاه آزاد خوارسگان برابر با 41/33 درصد است. هم چنین به طور کلی می توان استنباط 
نمود که میزان استفاده از رسانه های جمعی دانشجویان مورد آزمون از سطح متوسط به باالیی برخوردار است.

جدول 3: میزان دینداری دانشجویان دانشگاه آزاد خوراسگان و نجف آباد

درصدتجمعیدرصدمعتبردرصدفراوانیمیزان دینداریدانشگاه

دانشگاه آزاد 
خوارسگان

7419/7319/7319/73کم

23562/6662/6682/39متوسط

6617/617/6100/0زیاد

دانشگاه آزاد 
نجف آباد

13235/235/235/2کم

18549/3349/3384/53متوسط

5815/4615/46100/0زیاد

آن چنان که از جدول 3 مشخص است، میزان دینداری در سطح زیاد در دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد برابر 
با 15/46 درصد و در دانش��گاه آزاد خوارس��گان برابر با 17/6درصد می باش��د. هم چنین به طور کلی می توان 

استنباط نمود که میزان دینداری دانشجویان مورد آزمون از سطح متوسط به باالیی برخوردار است.
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جدول 4: میزان فراوانی نگرش سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاد خوراسگان و نجف آباد

درصدتجمعیدرصدمعتبردرصدفراوانینگرش سیاسیدانشگاه

دانشگاه آزاد 
خوارسگان

13134/934/934/9کم

14438/438/438/4متوسط

10026/726/7100/0زیاد

دانشگاه آزاد 
نجف آباد

8522/6622/6622/66کم

26169/669/692/26متوسط

297/737/73100/0زیاد

طبق جدول 4 ، میزان نگرش سیاس��ی در س��طح زیاد در دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد برابر ا با 7/73 درصد 
و در دانش��گاه آزاد خوارس��گان برابر است با 26/7 درصد اس��ت. هم چنین به طور کلی می توان گفت که میزان 

نگرش سیاسی دانشجویان مورد آزمون از سطح متوسط به باالیی برخوردار است.

جدول 5: میزان فراوانی پایگاه اقتصادی- اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد خوراسگان و نجف آباد

پایگاه اقتصادی- دانشگاه
درصدتجمعیدرصدمعتبردرصدفراوانیاجتماعی

دانشگاه آزاد 
خوارسگان

369/69/69/6پایین

13034/734/744/3متوسط

20955/755/7100/0باال

دانشگاه آزاد 
نجف آباد

277/27/17/1پایین

10828/828/435/5متوسط

24064/064/5100/0باال

آن چنان که از جدول 5 مش��خص اس��ت، پایگاه اقتصادی- اجتماعی در س��طح باال در دانشگاه آزاد اسالمی 
نجف آب��اد براب��ر با 64 درصد و در دانش��گاه آزاد خوارس��گان برابر با 55/7 درصد می باش��د. هم چنین به طور 
کلی می توان اس��تنباط نمود که پایگاه اقتصادی- اجتماعی دانش��جویان مورد آزمون از س��طح متوسط به باالیی 

برخوردار است.

آمار استنباطی
فرضیه اول مدعی تفاوت دانشجویان دانشگاه خوارسگان و نجف آباد به لحاظ میزان مشارکت سیاسی است. 

برای بررسی این فرضیه از آزمون تی  استفاده شده است 
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جدول 6: آزمون تی برای مقایسه میانگین مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه خوارسگان و  دانشگاه نجف آباد

میانگینتعدادگروههامتغیر
انحراف 

معیار
tدرجه آزادی

سطح 
معنی داری 

دوسویه

دانشگاه
37581/0010/00خوارسگان

3/00367/000/000
37577/0014/00نجف آباد

خروجی این آزمون نش��ان می دهد که میانگین میزان مشارکت سیاس��ی در نمونه مورد بررسی در دانشجویان 
دانش��گاه خوارسگان برابر با81/00 و در بین دانش��جویان دانشگاه نجف آباد  برابر با 77/00 است. تی محاسبه 
ش��ده ب��رای جدول مزبور 3/0 ش��ده اس��ت ک��ه از مق��دار تی جدول ب��ا در نظر گرفت��ن پنج درصد خطا بیش��تر 
می باش��د)sig=0/000(. لذا می توان فرضیه وجود تفاوت بین دانش��جویان دانش��گاه خوارسگان و دانشجویان 

دانشگاه نجف آباد به لحاظ میزان مشارکت سیاسی را پذیرفت و این فرضیه تأیید می شود.
برای بررس��ی رابطه میزان اس��تفاده از وس��ایل ارتباط جمعی، دینداری و نگرش سیاس��ی و پایگاه اقتصادی- 
اجتماعی با میزان مش��ارکت سیاس��ی با توجه به این که همه متغیرها در س��طح فاصله ای اندازه گیری شده اند، از 

آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است که نتایج این آزمون ها در جدول 7 آمده است.

جدول ۷: خروجی آزمون پیرسون برای بررسی رابطه میزان متغیرهای مستقل با میزان مشارکت سیاسی

یب همبستگی پیرسونبعد سطح معنی داریضر

0/7190/000استفاده از وسایل ارتباط جمعی

0/4830/000دینداری

0/3420/000نگرش سیاسی

0/2390/000پایگاه اقتصادی- اجتماعی

بر اس��اس اطالعات جدول مزبور، بین میزان اس��تفاده از وس��ایل ارتباط جمعی، دینداری و نگرش سیاسی و 
پایگاه اقتصادی- اجتماعی با میزان مشارکت رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر،  بر اساس 
اطالعات جدول باال رابطه معنی داری بین میزان دینداری با ضریب پیرس��ون )r=0/483( و س��طح معنی داری 
)sig=0/000( با میزان مشارکت سیاسی دانشجویان وجود دارد؛ به این معنی که هرچه میزان دینداری دانشجویان 
افزایش می یابد، بر میزان مش��ارکت سیاس��ی آن ها نیز افزوده می شود. بنابراین رابطه معنی دار بین میزان دینداری 
دانش��جویان و مشارکت سیاسی آن ها تایید می شود. همچنین، رابطه معنی داری بین پایگاه  اقتصادی– اجتماعی 
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با ضریب پیرس��ون )r=0/239( و سطح معنی داری )sig=0/000( با میزان مشارکت سیاسی دانشجویان وجود 
دارد؛ به این معنی که هرچه پایگاه اقتصادی- اجتماعی  افزایش می یابد، بر میران مشارکت سیاسی دانشجویان 
نیز افزوده می ش��ود. بر این اس��اس، رابطه بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی و میزان مشارکت سیاسی دانشجویان 

هم تایید می گردد.
هم چنین بر اس��اس اطالعات جدول باال رابطه معنی داری بین میزان اس��تفاده از رسانه های جمعی با ضریب 
پیرسون )r=0/719( و سطح معنی داری )sig=0/000( با میزان مشارکت سیاسی دانشجویان وجود دارد؛ به این 
معنی که هرچه میزان اس��تفاده از رس��انه های جمعی افزایش می یابد، بر میزان مشارکت سیاسی آن ها نیز افزوده 
می ش��ود. بنابراین رابطه معنی دار بین میزان اس��تفاده از رس��انه های جمعی و مشارکت سیاسی دانشجویان تایید 
 )r=0/342( می گردد. در نهایت، می توان گفت که رابطه معنی داری بین میزان نگرش سیاسی با ضریب پیرسون
و س��طح معنی داری )sig=0/000( با میزان مش��ارکت سیاس��ی دانش��جویان وجود دارد. به این معنی که هرچه 
میزان نگرش سیاسی افزایش می یابد، بر میزان مشارکت سیاسی آن ها نیز افزوده می شود. بنابراین رابطه معنی دار 

بین میزان نگرش سیاسی و مشارکت سیاسی دانشجویان تایید می گردد.

الگوسازی معادالت ساختاری1

1. Structural Equation Modeling (SEM) 
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الگوسازی معادالت ساختاری به محقق کمک می کند تا به تحلیل علی متغیرهای مکنون و متغیرهای مشاهده 
ش��ده به طور همزمان بپردازد )Bollen Kenneth and Scott, 1993(. برای بررس��ی روابط علی بین متغیرها 
از م��دل معادالت س��اختاری یا تحلی��ل چند متغیره با متغیره��ای مکنون با عنوان »مدل علی و تحلیل س��اختار 
کواریان��س« اس��تفاده می ش��ود. از طریق این روش می توان قاب��ل قبول بودن مدل های نظ��ری را در جامعه های 
خ��اص با اس��تفاده از داده های همبس��تگی آزمود. فرضیه مورد بررس��ی در یک مدل معادالت س��اختاری، یک 
س��اختار علی خاص بین مجموعه ای از سازه های غیر قابل مش��اهده است. این سازه ها از طریق مجموعه ای از 
متغیرهای نشانگر )قابل مشاهده( اندازه گیری می شوند. یک مدل معادالت ساختاری کامل از دو مؤلفه تشکیل 
ش��ده اس��ت: الف یک مدل س��اختاری که س��اختار علی خاصی را بین متغیرهای مکنون و متغیرهای نش��انگر 
)اندازه گیری شده( تعریف می کند. هنگامی که داده های به دست آمده از نمونه مورد بررسی به صورت ماتریس 
همبستگی یاکواریانس درآید و توسط مجموعه ای از معادالت رگرسیون تعریف شود، مدل را می توان با استفاده 
از نرم افزار  Lisrel تحلیل کرد و به برازش آن را برای جامعه ای که نمونه از آن استخراج شده آزمود. این تحلیل 
برآوردهای��ی از پارمترهای مدل و همچنین چند ش��اخص برای نکویی برازش فراهم م��ی آورد و برآورد پارمترها 
و اطالع��ات مرب��وط به نکویی برازش را می توان برای تغییرات احتمالی م��دل و آزمودن مجدد مدل نظری مورد 

آزمون قرار داد)سرمد و دیگران،1376: 276-277(.
نتایج تحلیل معادالت س��اختاری در نمودار زیر منعکس ش��ده اس��ت. چنان که مالحظه می ش��ود مش��ارکت 
سیاس��ی به عنوان س��ازة وابسته مکنون بیش از همه تابع س��ازة  میزان استفاده از رسانه های جمعی )γ = 0/70( و 

سازة دینداری )γ =0/48( می باشد.
ش��اخص های برازش مدل نش��ان می دهد که مدل از برازش خوبی برخوردار اس��ت. به منظور بررسی برازش 
مدل پیش��نهادی چند ش��اخص مورد توجه قرار گرفت. یکی از این ش��اخص ها، مربع کای1 است. مربع کای اگر 
معنی دار باش��د بدین معنی اس��ت که مدل برای داده های جامعه، قابل قبول نیست )در اینجا مربع کای معنی دار 
شده است(، ولی مربع کای تحت تأثیر حجم نمونه قرار می گیرد )سرمد و دیگران، 1386: 281(. لذا از شاخص 

مربع کای نسبی )که از تقسیم مربع کای بر درجه آزادی بدست می آید( استفاده شده است.
یکی از این ش��اخص ها، ش��اخص نیکویی برازشGFI( 2( اس��ت. )GFI( را می توان درصدی از کوواریانس 
مش��اهده  ش��ده دانست که به وس��یله کوواریانس های پیش بینی ش��ده مدل توضیح داده می ش��ود. دامنه تغییرات 
شاخص مذکور بین صفر و یك است. هر چه مقدار محاسبه شده به یك نزدیکتر باشد، بیانگر برازش بهتر مدل 
اس��ت. در مدل حاضر)GFI( معادل )0/91( به دس��ت آمده است. بنابراین می توان گفت که مدل دارای برازش 
خوبی اس��ت. شاخص دیگر، مقیاس نیکویی برازش تعدیل شدهAGFI( 3( است. این شاخص تا حدی نسبت 
ب��ه حج��م نمونه و درجات آزادی مدل، معیار)GFI( را تعدیل می کند. مقدار )AGFI( بین صفر و یك اس��ت و 
مقادیر نزدیك به یك نش��ان دهنده نیکویی برازش مدل اس��ت. در تحقیق حاضر میزان )AGFI( معادل )0/90( 

شده است که برازش مدل را تأیید می کند.
1. Chi–square
2. Goodness of Fit Index
3. Adjusted Goodness of Fit Index
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بحث و نتیجه گیری
فرضیه اصلی این پژوهش پیرامون تاثیر چهار متغیر دینداری، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، رسانه های جمعی 
و هم چنین نگرش سیاس��ی بر مش��ارکت سیاسی اس��ت. در این پژوهش محقق با اس��تفاده از پرسشنامه محقق 
ساخته توانست ابتدا تفاوت میان میزان مشارکت سیاسی میان دانشجویان دو دانشگاه را به اثبات برساند. بر این 
اساس، میانگین مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه خوارسگان برابر با 0/81 به دست آمد که این مقدار بیشتر 
از میانگین مش��ارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه نجف آباد اس��ت )0/77(. البته دانشجویان هر دو دانشگاه از 

سطح مشارکت متوسط به باالیی برخوردار اند و در حد متوسط به باال در امور سیاسی مشارکت دارند. 
بحث دینداری و مش��ارکت سیاس��ی از آن جهت در پژوهش جاری مهم بوده است که نشان می دهد هم چنان 
که اینگلهارت گفته است ارزش فرامادی در بحث مشارکت تاثیر دارد. در این پژوهش نیز به دست آمد که میان 
دینداری و مش��ارکت سیاسی رابطه وجود دارد؛ چنان که در این پژوهش ضریب پیرسون برابر با 0/483 و سطح 
معنی داری برابر با 0/000 نش��ان دهنده تاثیر دینداری بر مش��ارکت سیاسی است. در واقع بنابر تحقیقات انجام 
ش��ده )امام جمعه زاده و همکاران،1389 و طالبان و میرزایی،1389( دینداری بر مش��ارکت سیاس��ی تاثیر گذار 
است. این یافته با این تلقی مورد تایید قرار می گیرد که محتوای مشارکتی دین به ویژه در حوزه دین اسالم در امور 

سیاسی و اجتماعی خود را نشان می دهد)زارع و روهنده،1395: 42(. 
در حوزه پایگاه اجتماعی- اقتصادی و مش��ارکت سیاس��ی هم طبق نظریات لیپس��ت و لرنر، ش��اهد بودیم که 
پایگاه اقتصادی– اجتماعی در مش��ارکت سیاسی تاثیرگذار بوده است؛ به طوری که ضریب پیرسون در این زمینه 
برابر با 0/239 و س��طح معنی داری برابر با 0/000 نش��ان دهنده تاثیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی بر مش��ارکت 

سیاسی است و تحلیل های نظری پیشین در این زمینه، این بحث را توضیح و تبیین می نماید.
در حوزه رسانه های جمعی و مشارکت سیاسی نیز شاهد آن بودیم که فرضیه این پژوهش به تایید رسیده است؛ 
به صورتی که ضریب پیرس��ون در این زمینه برابر با 0/719 بوده اس��ت که باالترین ضریب موجود در میان چهار 
متغیر مس��تقل را به خود اختصاص داده و س��طح معنی داری برابر با 0/000 نشان دهنده تاثیر رسانه های جمعی 
بر مشارکت سیاسی است. رسانه های جمعی امروزه با بحث های پیشین تفاوت زیادی پیدا کرده است؛ به طوری 
که ش��بکه های اجتماعی امروزه به عنوان رس��انه در این زمینه به فعالیت می پردازن��د و پژوهش های مختلفی در 
ایران و جهان به این مس��ئله پرداخته و تاثیر آن را ثابت نموده اس��ت. در این پژوهش هم از پاس��خگویان در مورد 
رسانه های سنتی جمعی و مدرن سوال شده بود که میزان آن در حوزه رسانه های مدرن باالتر از سنتی بوده است 

که چندان بی ارتباط با فضای فعلی رسانه ها نیست.
در حوزه بحث نگرش سیاس��ی و تاثیر آن بر مش��ارکت سیاس��ی، برخی از تحقیقات معتقدند که این مشارکت 
سیاس��ی است که بر نگرش سیاس��ی تاثیر می گذارد)کوانتلیی و ون دث2014،1( در حالی که بر اساس نظریات 
مطرح شده در این پژوهش، این نگرش سیاسی است که بر مشارکت سیاسی تاثیر دارد؛ چنان که در این پژوهش 
ضریب پیرسون برابر با 0/342 و سطح معنی داری برابر با 0/000 نشان دهنده تاثیر نگرش سیاسی بر مشارکت 

سیاسی در این پژوهش بود. 

1. Quintelier & van Deth
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در بخش نظری که دیدگاه های اینگلهارت و هانگتینتون مطرح ش��د، نش��ان دادیم که نگرش سیاسی در قالب 
مدرن و سنتی مطرح می شود. آن چه در این جا باید مورد تامل قرار گیرد، آن است که دانشجویان به عنوان قشر 
جوان و تحصیلکرده اجتماع هم به تفکرات نو و مدرن و هم به بحث مشارکت سیاسی نزدیک هستند. از این رو، 

تاثیر تفکرات نو در حضور و مشارکت سیاسی را می توان مورد تایید این پژوهش دانست.
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