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 چکيده

حضور قشر جوان به عنوان قشر پویا و پرتحرک جامعه و در این میان دانشجویان که در عرصه 

علم اندوزی پیشگام بوده به عنوان نمونه ای از این قشر، جهت توسعه در همه عرصه ها برای 

ته انگیزه جامعه ای که در حال پیشرفت می باشد، امری ضروری است. همین مطلب توانس

الزم را برای به حرکت درآمدن چرخ های پژوهش و تحقیق جهت نمایان شدن نقاط قوت و 

 ضعف جامعه در حال توسعه، توسط محققین کافی باشد.

این پژوهش به منظور بررسی عوامل مؤثر بر افزایش میزان مشارکت سیاسی در بین دانشجویان 

ای نفر، به روش طبقه 354نامه و با حجم نمونه ها به وسیله پرسشصورت گرفته و در آن داده

های اجتماعی به تبیین علل فعالیت تصادفی ساده گردآوری شده است. در ادامه به یاری نظریه

ود هر های موجسیاسی افراد شرکت کننده در تحقیق پرداخته شده است. نظر به اینكه تئوری

تواند تبیین جامعی از یك نظریه نمی کدام متغیرهای خاصی را بررسی نموده و از آنجاییكه

واقعیت جهان پیچیده اجتماعی ارائه دهد، بنابراین از دیدگاه ترکیبی جهت غنای نظری و فهم 

 عوامل مؤثر بر میزان مشارکت سیاسی، اتخاذ گردیده است.

های حاصل از پژوهش صورت گرفته بیانگر این مطلب است که در ارتباط میان پایگاه یافته

ی داراجتماعی خانواده دانشجویان با میزان مشارکت سیاسی ایشان شواهد معنی –دی اقتصا

مشاهد نشده است. همچنین نتایج بدست آمده نشان می دهد که نقش متغیرهای دوستان 

سیاسی، خانواده سیاسی در مدل مذکور بیشتر است و در نتیجه از قدرت تبیین بیشتری 

اند به بیان دیگر دانشجویانی که رخوردار بودهدرخصوص علل فعالیت سیاسی دانشجویان ب

 شوند بیشتر از ویژگیهای مذکور تأثیرپذیر خواهند بود.درگیر فعالیت سیاسی می

مشارکت سیاسی، آزادی سیاسی، خانواده سیاسی، دوستان سیاسی، پایگاه  :واژگان کليدي

 .اجتماعی –اقتصادی 
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 2اله نوروزيفيض، 1مهدي مشایخی
کارشناس آموزشی دفتر مرکزی جهاددانشگاهی و کارشناسی ارشد پژوهشگری دانشگاه آزاد، دانشكده  1

 .علوم اجتماعی واحد تهران شمال
 .استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال 2
 

  :نام نویسنده مسئول

 مهدي مشایخی

 ارزیابی عوامل تأثيرگذار بر مشارکت سياسی دانشجویان

 4/8/1399 :تاریخ دریافت

 6/10/1399 :پذیرشتاریخ 
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 مقدمه
 نیهمچن و متفاوت یگرید با کدام هر یاسیس رفتار و هاوهیش که است، گرفته شكل یمختلف ینظامها بشر خیتار طول در

 در یدممر مشارکت چیه بایتقر که یاستبداد یحكومتها از نظر صرف. است بوده گوناگون زین آنها مردم یاسیس مشارکت زانیم

 .است معطوف كیدموکرات ییحكومتها به ما توجه شود، ینم دهید آنها

شاهد گسترش بیش از پیش فرهتنگ سیاسی غرب در سطح کشورهای جهان می باشیم و همزمان با این در دنیای جدید 

رویكرد نظاره گر فزونی انگیزه های حفظ فرهنگهای بومی در سطح کشورهای در حال توسعه هستیم. گویا انتقال و اشاعه فرهنگ 

د سیاسی و اجتماعی این کشورها را در بر گرفته است. باید غربی در جهان در حال گذار، امری اجتناب پذیر بوده و تمامی ابعا

اشاره نمود که دانشگاههای کشورهای مذبور که دربرگیرنده نیروهای آینده ساز این کشورها یعنی دانشجویان هستند، از بخشهای 

 تأثیرپذیر می باشد و این تأثیر پذیری به ویژه در بعد علمی بسیار هویدا است. 

به در تمام عرصه های جامعه به خصوص در عرصه سیاست برای سیاستمداران و دولتمردان از طرف مردم مشارکت همه جان

 و به ویپه دانشجویان و جوانان در سده های اخیر همزمان با افزایش آگاهیهای عمومی، روندی شتابان به خود گرفته است. 

تعیین سرنوشت خود را دارند و به نوعی باید قدرت  اندیشه مشارکت و مشارکت سیاسی بدان سبب شكل گرفت که مردم حق

مهار نشدنی حاکمان در رأس هرم قدرت را محدود کرد، زیرا دولت نماینده مردم است و باید پاسخگوی مردم خود باشد. ظهور 

درگیر ساختن  این تحدید قدرت دولتمردان در گرو مشارکت همه آحاد مردم در سرنوشت خود بوده است، زیرا از رهگذر مشارکت و

 توده مردم در حیات سیاسی و اجتماعی است که زمینه های ثبات و پایداری نظام سیاسی تحقق می یابد.

آسیب پذیری جوانان و به خصوص دانشجویان از طرفی و وابستگی توسعه اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به 

شد سریع، استعداد و تحرک آنان باعث شده کشورهای در حال توسعه دانشجویان و از طرف دیگر تحول پذیری، قابلیت انعطاف و ر

توجهی ویژه به این قشر داشته باشند. مطالبات دانشجویان در ایران همیشه چه در گذشته و در طی دوران انقالب و چه در جریان 

ر در روندهای موجود جامعه به ها و فراز و نشیب های طی شده در دوران معاصر مدنظر دولتمردان بوده است. مشارکت این قش

صورت فراگیر همیشه مشهود و تأثیر گذار بوده است. آگاهی از شناخت عوامل پنهان و آشكار مؤثر بر میزان مشارکت سیاسی 

دانشجویان به عنوان قشری پیشرو و تأثیرگذار در جامعه می تواند به بینش مسئوولین در جهت تقویت مشارکت آنان افزوده و به 

در جهت رفع موانع مشارکت کمك کند. با استفاده از مشارکت دانشجویان می توان از ظرفیت و توانایی های آنان در جهت آنها 

اعتال و پیشرفت کشور بهره برداری کرد. باید گفت که می توان با شناخت جنبه های عینی مشارکت سیاسی دانشجویان، امید آن 

 اجتماعی کشور عزیزمان بدست آوریم. – داریم تا منشأ اثری در جهت توسعه سیاسی

 

 بيان مسئله
تر آن است که با پرسش آغازین کار شروع شود و آن اینكه چرا بعضی ای چون مشارکت سیاسی صحیحبرای بیان بهتر مسئله

 تفاوت هستند؟ پردازند و چرا برخی هم نسبت به فعالیتهای سیاسی بیافراد به مشارکت سیاسی می

بندی انواع فرهنگهای سیاسی به کار برده است. وی منظور خود را ت سیاسی را اولین بار آلموند در تقسیماصطالح مشارک

افراد در فرهنگ سیاسی مشارکتی شناسایی متقابلی نسبت به نظام سیاسی و عضویت در آن داشته و »کند: چنین بیان می

یری و اجرایی گرایش فعال دارند و خواه نظام را قبول یا رد گهمچنین نسبت به ساختارهای سیاسی، اداری و روندهای تصمیم

به  80: 1381)قاسمی، « ها و تصمیمات دارندکنند از نفوذ آن در زندگی خود آگاه هستند و سعی در تأثیرگذاری بر خط مشی

 (.22:1992نقل ازآلموند،

از محورهای موضوعی در جامعه شناسی تلقی  های روابط اجتماعی بوده و به عنوان یكیترین صورتمشارکت یكی از اساسی

گر و محیط اجتماعی او در راستای نیل به اهداف معین و شده است. مشارکت را نوعی کنش هدفمند در فرآیند تعاملی بین کنش

و مشخص  اند؛ فرآیندی که افراد جامعه به صورت آگاهانه و جمعی، با در نظر داشتن اهداف معیناز پیش تعیین شده تعریف کرده

 (.9:1389 و همكاران، کنند)امام جمعه زادهشود، در آن شرکت میکه منجر به سهیم شدن آنها در منابع اجتماعی می
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گیری تا اجرا و از مؤثرترین راههای رسیدن به توسعه واقعی و بادوام جلب مشارکت مردم در فرآیند توسعه از مرحله تصمیم

های سیاسی جوانان، به دلیل جوان بودن روش است. در میان اقشار مختلف جامعه شناخت فعالیتترین و پایدارترین معین با صرفه

 های آن به نیروی جوانان، ضروری استپذیری این قشر و وابستگی توسعه اقتصادی و سیاسی در همه جنبهجمعیت کشور، آسیب

 (. 9: 1380)سازمان ملی جوانان، 

های سیاسی بر فرهنگ توسعه یافته و یاسی مردم در زمینه تصمیمات و خط مشیاز طرف دیگر میزان باالی مشارکت س

توسعه فرهنگی سیاسی آن جامعه داللت دارد. از نظر دینی، مشارکت سیاسی فعال و حساسیت نسبت به سرنوشت خود و جامعه، 

، و همكاران ه است )غفاری هشجیننه تنها حق، بلكه یك تكلیف حتمی و ضروری و ارزشی مطلوب برای دانشجویان و عموم جامع

208:1389. ) 

شك دانشجویان یكی از اقشار اجتماعی هستند که به اقتضای عوامل با در نظر داشتن چنین نكته ای باید اقرار نمود که بی

 مشارکت گرایی در فعالیت سیاسی انگیزه باالیی برای درگیریطلبی، نوجویی،آرمانمختلفی همچون جوان بودن، تحرک، استقالل

کاری اقتصادی )به خاطر عدم وابستگی به شغل، خانواده و فرزند( و نیز به علت عالقه و شناختی که دارند و همچنین عدم محافظه

 ( .109:1381های خاص خود برخوردار است )چابكی، کنند از ویژگینسبت به مسائل جامعه پس از ورود به دانشگاه پیدا می

 

 سياسیمفهوم مشارکت و مشارکت 
(. 20917: تا بی دهخدا،« )برداریحصه» و« انبازی» معنای به« شرکت» و« شرک» ریشه از است عربی ایواژه« مشارکت»

 است کردن شریك و کردن دخالت شدن، شریك معنای به که شده تعبیر« participation» به مشارکت از انگلیسی، زبان در

 (.300: 1375 آقابخشی،)

 لاجما از آنچه. است آمده متفاوتی تعاریف با گوناگون هایکتاب در اساس، همین بر. دارد گوناگونی معانی« مشارکت» واژه

 انهناآگاه یا و آگاهانه صورت به سیاست در آنها شدن درگیر کمدست یا و مردم دخالت که است این آید،می دست به تعاریف همه

 تیاریاخ به برخی و بودن آگاهانه شعار به فقط نیز هاتعریف از برخی. اندنهاده نام« مشارکت» را غیراختیاری و اختیاری حتی یا و

 .اندکرده تفسیر قالب آن در را سیاسی مشارکت و داده اهمیت بودن

 و اجتماعی امور و هافعالیت در مؤثر شرکت خویش، رهبران انتخاب برای شهروندان یافته سازمان مساعی سیاسی مشارکت

 داوطلبانه فعالیت دیگر جایی در(. 300: 1375 آقابخشی،) است دولت سیاست هدایت و بندیصورت بر گذاشتن تأثیر و سیاسی

 به باالخره و(. 9: 1375 مصفا،) است عمومی گذاریسیاست در غیرمستقیم و مستقیم شرکت و رهبران انتخاب در جامعه اعضای

 و جامعه اراده و قدرت آوردن دست به برای سیاسی جامعه گوناگون هایبخش بین آمیزمسالمت منازعه و رقابت وجود معنای

 (. 61: 1377 علیخانی،) است عمومی مصالح تعریف

به تنهایی بنا به ماهیت خود، مفهومی اجتماعی است زیرا برای آن، فعالیت هم جهت و هدفمند بیش از »مفهوم مشارکت 

نوعی از رابطه اجتماعی است و در واقع اکثریت قریب به اتفاق فعالیتهای جمعی از  یك نفر ضرورت دارد و از این رو بیان کننده

  (.4، 1376)پیران،  «هر نوع و برای هر هدفی در بر گیرنده نوعی مشارکت است

 

 مروري بر پيشينه پژوهش
مشارکت سیاسی دانشجویان با ارزیابی برخی از پیش بینی کننده های مشارکت » ( در مقاله ای با عنوان 1386سید امامی )

نفری به بررسی مشارکت سیاسی در سه سطح مشارکت سیاسی متعارف، اعتراضی و پست  500در یك حجم نمونه « سیاسی

به جمعیت خاص مورد بررسی، رابطة آماری معناداری را میان منابع مدرن پرداخته است. یافته های تحقیق مذکور، با توجه 

اقتصادی افراد و مشارکت سیاسی آنان نشان نمی دهد، اما برخی منابع انگیزشی یا روان شناختی مورد ادعای نظریه  –اجتماعی 

 منابع به عنوان پیش بینی کننده های مشارکت سیاسی تأیید می شوند.
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بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی جوانان مورد مطالعه » ( با عنوان 1377باقری احمدآبادی )نتایج پژوهشی که توسط 

، صورت گرفت نشان داد که درجه مذهبی بودن جوانان در میزان مشارکت سیاسی مؤثر است و افراد مذهبی تر بیشتر «شهر شیراز 

 (.18-22: 1389ه،محموداوغلی، عیسی نژاد، از دیگران در فعالیت های سیاسی شرکت می کنند ) امام جمعه زاد

بر اساس پژوهشی که مرکز افكارسنجی دانشجویان ایران ایسپا به انجام رسانده میزان مشارکت سیاسی دانشجویان را پایین 

ولتی های دنفر از دانشجویان دانشگاه 667به روش پیمایش و با حجم نمونه  1384گزارش نموده است. این تحقیق در خرداد ماه 

های سیاسی تهران اجرا گردیده است. یافته های پژوهش ایسپا بیانگر آن است که فرضیه های این پژوهش بر اساس نگرش

های سیاسی و میزان تمایل آنها به مشارکت در دانشجویان در چهار محور اعتماد به نظام، ارزیابی آنها از بستر و فضای فعالیت

ه منزله های سیاسی را نباید بار گرفته است.البته عدم تمایل دانشجویان به مشارکت در فعالیتهای سیاسی مورد بررسی قرفعالیت

درصد دانشجویان پیگیر اخبار مربوط به مسائل و رخدادهای سیاسی  50تفاوتی سیاسی آنها تلقی نمود. چرا که نزدیك به بی

 پردازند.به مباحث سیاسی می درصد آنها در میان دوستان و محافل خانوادگی 40هستند و بیش از 

 

 چارچوب نظري
افزایش میزان مشارکت سیاسی دانشجویان یكی از سنجه های مهم گذار به سوی دموکراسی محسوب می شود و طبقه 

موثری در سالمت ثبات  دانشجویان در صورت وجود مجاری مناسب برای بیان دیدگاه ها و خواسته های سیاسی خود اصوالً نقش 

در خصوص مشارکت سیاسی نظریه های مختلفی سعی در تبیین عوامل مؤثر بر مشارکت داشته اند  .معه ایفا می کندسیاسی جا

 و هر کدام با رویكرد خاص خود متغیرهایی را مطرح کرده اند. 

س الهام ارکنظریه انتقادی ترکیبی از انتقادات به جنبه های مختلف زندگی فكری و اجتماعی است. این مكتب از آثار کارل م

گرفته و به تحلیل انتقادی از تفكرات فلسفی و سپس به انتقاد از طبیعت نظام سرمایه داری پرداخته است. آزادی، قلب تپندة 

 نظریه انتقادی است. 

نظریه انتقادی که هابرمارس جزو نظریه پردازان نسل دوم آن به شمار می رود؛ آزادی را در قالب برنامه رهاسازی مطرح کرد 

و هدف خود را تدوین نظریه ای قرار داد که از طریق آن انسان بیگانه از زندگی خود به جایگاه انسان آفریننده زندگی خود برسد. 

 آشكار شود و انسان آزادی یابد.   1این نظریه نقد را مبنایی قرار داد تا با تكیه بر آن رهایی

فرهنگ سیاسی که لیبرال باشد و احترام متقابل را رعایت کند، مسئله مسئله دموکراتیك کردن قدرت سیاسی و پشتیبانی از 

زندگی هابرمارس بود، بنظر او سیاستگذاری عقالنی بدون مشارکت دموکراتیك مردم قابل اجرا نیست، برای چنین مشارکتی 

م گیری یق فرایندهای تصمیشرکت در انتخابات آزاد سیاسی الزم است ولی کافی نیست. دستیابی به چنین مشارکتی باید از طر

(. در نظریه هابرماس، گستره عمومی اشاره به آزادی سیاسی دارد که در آن امكان 129: 1372نهادی شده صورت پذیرد )بشریه، 

 ارائه نظر درباره مسایل عمومی و ازجمله مسایل سیاسی بدون وجود عوامل اخالل گر در روابط بین انسان ها وجود دارد.

رد کنش متقابل نمادین خصوصیات اساسی کنش اجتماعی در خود افراد و در ادراک آنها از رفتار دیگران شكل بر اساس رویك

می گیرد. موضوع اصلی تئوری جامعه از دید مید ارتباطات نمادین است که به ارتباطات نمادین است که به اعتقاد او عبارت است 

طلب به نظریه ای است که نظریه خود و ذهن خوانده شده است. بر از مشارکت یك شخص در زندگی دیگری. بازگشت این م

حسب این نظریه، ذهنیت فرد حاصل ارتباطات است. طبق نظر مید، ذهن عبارت است از وجود خود به جریان روابط اجتماعی. 

ارتباط در ذهن فرد،  ارتباط نمادی هم عبارت است از مكانیزم ایفای نقش یا نقش پردازی خود در قبال دیگری و انعكاس این

بنابراین مفهوم ارتباط نمادی و نتایج جمعی آن جریان تطابق متقابل یا سازگاری جمعی را فراهم می سازد که در اصطالح مید 

(. ارتباط با دیگران در ذهن دیگری تعمیم یافته را متبادر می سازد که منظور از این 285:  1369نامیده می شود )توسلی،  "خود"

تعمیم یافته داین است که اشاره به تاثر کلی فرد است از قضاوتها، نگرشها و انتظاراتی که جامعه یا گروه اجتماعی فرد دیگری 

 (. 85: 1376نسبت به او دارد )عالقه بند، 
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از نظر کولی دموکراسی فقط در گروههای نخستین وجود دارد، گروه نخستین پایه و اساس کلیه اصول اخالقی در مناسبات 

 (.262: 1377بشر است و دموکراسی از گروههای نخستین به سراسر جهان واقعی سرایت می کند )شایان مهر، 

بر اساس نظر الیگلی، تعامل اجتماعی دارای بینش های کلیدی است که کمك می کند تا بدانیم چرا افراد درگیر سیاست 

طالعات بی نظیری قرار می گیرند که به نوبه خود رفتار سیاسی می شوند. افراد بوسیله تعامل با محیط اجتماعی خود در معرض ا

آنها را تغییر می دهد.البته از نظر وی تعامل وقتی مهم است که دارای محتوایی در ارتباط با سیاست باشد. بنابراین داشتن دوستان 

 اند و بحث سیاسی با دوستان موجب سیاسی، خانواده سیاسی، تعامل با افرادی که به سیاست عالقمندند یا درگیر امور سیاسی

می شود که افراد اطالعات و مطالبی درباره ساز و کارهای سیاست و امور سیاسی یاد بگیرند و موجب افزایش اطالعات و تجارب 

 (.4-6: 2001سیاسی فرد شود و مشارکت سیاسی وی را تسهیل کند )مك کالرگ، 

عه سنتی و مدرن قرار دارد. جامعة مدرن بر مبنای ویژگی هایی از قبیل اساس این نظریات بر تفكیك و تمایز دو نوع جام

داشتن یك اقتصاد پیشرفته، انواع تكنولوژی های جدید، سازمان های اجتماعی تمایزیافته، ثبات و توسعه سیاسی، باالبودن سطح 

شده است. بر مبنای این ویژگی  تحصیالت، بهداشت و درمان و به طور خالصه همة آن چیزهایی که خوب تلقی مشوند تعریف

های عینی و بیرونی، رفتار اجتماعی و طرز تفكر افراد نیز متناسب با آن شكل گرفته است. از جمله این ویژگی های رفتاری، 

مشارکت گستردة مردم در امور اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. در مقابل، جامعةسنتی قرار می گیرد که هنوز به سطح توسعه 

اجتماعی موجب  –(. بر مبنای رویكرد نوسازی، توسعه اقتصادی 166: 1383ادی و اجتماعی و فرهنگی نرسیده است )وثوقی، اقتص

آشنا ساختن انسان سنتی به صورتهای نوین زندگی و امكانات جدید می شود و این تجارب نوین سدهای شناختی و رویكرد فرهنگ 

 زه ای از آرزوها و خواسته ها را به میان می کشد که در ذیل آنها را از نظر می گذرانیم.سنتی را در هم می شكند و سطوح باال و تا

اساس نظریه هانتیگتن بر محور نوسازی در کشورهای در حال توسعه می باشد. به عقیده او نوسازی به معنای پذیرش تدریجی 

وفاداریها و تعلقهای افراد و گروهها به دولت ملی و  هنجارهای کلی و دستاوردی از سوی گروههای ترکیب کننده جامعه، پیدایش

(. یكی 92: 1370رواج این تصور است که شهروندان در برابر دولت حقوقی برابر و نسبت به دولت تعهداتی برابر دارند )هانتیگتن، 

یجاد ة توسعه سیاسی و ااز تأکیداتی که در نظریة هانتیگتن مطرح می شود اهمیت فرهنگ به عنوان یكی از عوامل تعیین کنند

 168: 1383دموکراسی است. عامل فرهنگ در مكتب نوسازی جدید به طور گسترده تری مورد بررسی قرار گرفته است )وثوقی، 

 (. 104: 1378به نقل از سو، 

سی و اطبق نظر هانتیگتن، فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی از دو طریق مجزا می تواند سرانجام به گسترش مشارکت سی

اجتماعی بیانجامد. یكی از این مجراها تحرک اجتماعی است. با شروع توسعه اقتصادی و اجتماعی که منجر به تحرک اجتماعی و 

ظهور قشر جدیدی از افراد تحصیل کرده مانند متخصصان، مدیران، کارگران، تكنوکرات ها و روشنفكران می شود که از آگاهی 

ن به نوبه خود در فرد احساس توانایی و تاثیر نهادن بر تصمیم گیریهای اجتماعی و سیاسی را ایجاب سیاسی باالیی برخوردارند و ای

می کند و مشوق مشارکت در سیاست و فعالیت های اجتماعی می باشد. بنظر وی از میان متغیرهای منزلتی، میزان تحصیالت 

 (.49: 1379فرد بیشترین تاثیر را بر مشارکت سیاسی دارد )علوی تبار، 

 

 فرضيه هاي تحقيق
 بنابراین با توجه به تئوری های مطرح شده برای تأکید بیشتر در این تحقیق فرضیه ها عبارتند از:

 رسد بین سیاسی بودن خانواده دانشجویان و میزان مشارکت سیاسی آنان رابطه معناداری وجوددارد.می به نظر -

 رسد بین سیاسی بودن دوستان دانشجویان و میزان مشارکت سیاسی آنان رابطه معناداری وجوددارد. می به نظر -

 رسد بین آزادی سیاسی دانشجویان و میزان مشارکت سیاسی آنان رابطه معناداری وجوددارد.به نظر می -

 یاسی آنان رابطه معناداری وجود دارد.دانشجویان ومیزان مشارکت سخانواده بین پایگاه اقتصادی اجتماعی  رسدبه نظرمی -
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 روش نمونه گيريجامعه آماري و 
شامل کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد دانشكده مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

گیری های نمونهدر میان روش .می باشنددر این دانشكده مشغول تحصیل  92-93که در نیمسال اول تحصیلی  بودهتهران شمال 

گیری است که در عمل کاربرد های نمونهترین روشترین و قدیمیگیری تصادفی ساده یكی از سادهبا احتماالت برابر، روش نمونه

  هم از فرمول کوکران بدست می آید. آنو حجم نمونه بسیاری دارد و در این تحقیق هم از این روش استفاده شده 

 

 ابزار گردآوري داده هاو  روش تحقيق
برای گردآوری اطالعات استفاده شده است که با  2در این پژوهش به لحاظ گستردگی موضوع مورد مطالعه از روش میدانی

گیری است. در پژوهش اندازه آوری وهای جمعهای پیمایشی اساساً مبتنی بر شیوهتكنیك پیمایش صورت پذیرفته است. پژوهش

ای و عملیات جمع آوری اطالعات بر تكنیك پرسشنامه استوار است که شامل سئواالت بسته، بسته چند گزینهحاضر نیز اساس 

 باشد.نیمه باز می
 

 یافته هاي تحقيق
 مقطع تحصيلی شرکت کنندگان پژوهش:وضعيت 

 جدول توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مقطع تحصيلی

 درصدخالص فراوانی مقطع تحصیلی

 ٪69.2 245 کارشناسی

 ٪30.8 109 کارشناسی ارشد

 %100 354 مجموع

 کارشناسی مُد )نما(

  

نفر( از دانشجویانی که مشغول به تحصیل هستند، دانشجوی  245درصد ) 69.2شود که از مجموع پاسخگویان ، مالحظه می

گردد اکثر همانطور که مشاهده میباشند. نفر( دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد می 109درصد ) 30.8مقطع کارشناسی و 

 دانشجویانی که اشتغال به تحصیل دارند در مقطع کارشناسی هستند.

 

 وضعيت ميزان مخارج ماهانه خانواده پاسخ دهندگان:

 جدول توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مخارج ماهانه خانواده

                                                           
2.  Field Study 

 درصدخالص فراوانی مخارج ماهانه خانواده

 ٪2.9 10 هزار تومان300کمتر از 

 ٪7.2 25 هزار تومان600تا  301بین 

 ٪13.2 46 هزار تومان900تا  601بین 

 ٪16.0 56 تومان1.200.000تا  901بین 

 ٪60.7 212 تومان1.200.000بیشتر از 

  5 بی پاسخ
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شود از مجموع پاسخ دهندگان، مخارج ماهانه خانواده ماهانه خانواده مالحظه میهمانگونه که در جدول مربوط به مخارج 

هزار 600تا  301نفر( بین  25درصد ) 7.2هزار تومان، مخارج ماهانه خانواده 300نفر( از دانشجویان کمتر از  10درصد ) 2.9

 56درصد ) 16.0ار تومان، مخارج ماهانه خانواده هز900تا  601نفر( بین  46درصد ) 13.2تومان، همینطور مخارج ماهانه خانواده 

تومان می 1.200.000نفر( بیشتر از  212درصد ) 60.7تومان و سرانجام مخارج ماهانه خانواده  1.200.000تا  901نفر( بین 

یان اکثریت پاسخگو نفر از پاسخگویان به این سؤال پاسخ نداده اند. الزم به ذکر است که 5باشد. همچنین این امر در حالی است که 

 تومان در ماه می باشد. 1.200.000این پژوهش مخارج ماهانه خانوادهایشان بیشتر از 

 

 نمودار دایره اي توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مخارج ماهانه خانواده

 اجتماعی -جدول  توزیع فراوانی توصيفی پاسخگویان بر حسب متغير پایگاه اقتصادي 

 درصدخالص فراوانی اجتماعی -اقتصادي متغير پایگاه 

 5.1 18 کم

 74.6 264 متوسط

 20.3 72 زیاد

 ٪100 354 مجموع

 

درصد( در کمترین سطح،  5.1نفر ) 18اجتماعی پاسخگویان  -شود سطح متغیر پایگاه اقتصادی همانطور که مشاهده می

باالترین سطح قرار دارد اما آنچه در جدول زیر نتیجه درصد( هم در 20.3نفر ) 72درصد( در سطح متوسط و  74.6نفر ) 264

قرار  اجتماعی -شود، کامالً واضح بوده که اکثریت افراد در سطح متوسط در جدول توزیع فراوانی متغیر پایگاه اقتصادی گیری می

 باشد.نفر می 264داشته با تعداد 

 

 

 

 

 ٪100 354 مجموع

 تومان1.200.000بیشتر از  مُد )نما(
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 آزمون فرضيه ها )تحليل دو متغيره( :

 پيرسون و سطح معنا داري بين دو متغير خانواده سياسی و مشارکت سياسی جدول ضریب همبستگی

 آزمون

 آماری

 سطح معناداری ضریب پیرسون

**0.538 0.000 

 354 مجموع

 0.01سطح معنی داری در سطح احتمال  **

 

شدت رابطه  دهد بین دو متغیر سیاسی بودن خانواده و مشارکت سیاسی دانشجویان بهنتایج پژوهش حاضر نشان می

است و در سطح قوی قرار دارد و این  0.538(. بعالوه ضریب همبستگی بدست آمده به میزان  =0.000αداری وجود دارد )معنی

مطلب نشان دهنده آن است که خانواده سیاسی موجب افزایش رابطه قوی میزان مشارکت سیاسی در میان دانشجویان شده است. 

 گیرد.درصد اطمینان مورد تأیید قرار می 95پذیرفته شده و فرضیه با    lHهمچنین باید افزود که  فرض 

 جدول ضریب همبستگی پيرسون و سطح معنا داري بين دو متغير دوستان سياسی و مشارکت سياسی

 آزمون

 آماری

 سطح معناداری ضریب پیرسون

**0.531 0.000 

 354 مجموع

 

متغیر سیاسی بودن دوستان و مشارکت سیاسی دانشجویان به شدت رابطه دهد بین دو نتایج پژوهش حاضر نشان می

است و در سطح قوی قرار دارد و این  0.531(. بعالوه ضریب همبستگی بدست آمده به میزان  =0.000αداری وجود دارد )معنی

 یان دانشجویان شده است.مطلب نشان دهنده آن است که دوستان سیاسی موجب افزایش رابطه قوی میزان مشارکت سیاسی در م

 گیرد.درصد اطمینان مورد تأیید قرار می 95پذیرفته شده و فرضیه با    lHهمچنین باید افزود که  فرض 

 جدول ضریب همبستگی پيرسون و سطح معنا داري بين دو متغير آزادي سياسی و مشارکت سياسی

 آزمون

 آماری

 سطح معناداری ضریب پیرسون

**0.446 0.000 

 341 مجموع

(. بعالوه ضریب همبستگی  =0.000αداری وجود دارد )دهد بین دو متغیر مذکور رابطه معنینتایج پژوهش حاضر نشان می

است و در سطح قوی قرار دارد و این مطلب نشان دهنده آن است که آزادی سیاسی موجب افزایش  0.446بدست آمده به میزان 

پذیرفته شده و فرضیه با    lHرابطه قوی میزان مشارکت سیاسی در میان دانشجویان شده است. همچنین باید افزود که  فرض 

 گیرد.درصد اطمینان مورد تأیید قرار می 95

 اجتماعی خانواده و مشارکت سياسی –جدول ضریب همبستگی پيرسون و سطح معنا داري بين دو متغير پایگاه اقتصادي 

 آزمون

 آماری

 سطح معناداری ضریب پیرسون

0.030 0.572 

 354 مجموع
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اجتماعی  –( بین پایگاه اقتصادی  =0.030αداری بدست آمده )معنیدهد که با توجه به درجه نتایج پژوهش حاضر نشان می

داری بدست آمده بزرگتر از آلفای مورد داری وجود ندارد زیرا سطح معنیخانواده دانشجویان و مشارکت سیاسی آنها رابطه معنی

گیرد. پس در رد تأیید قرار نمیپذیرفته شده و فرضیه مو  oHقبول در تحقیقات اجتماعی است. همچنین باید افزود که  فرض 

میزان مشارکت سیاسی آنان رابطه معناداری وجود  دانشجویان وخانواده اجتماعی  - بین پایگاه اقتصادی»توان گفت نتیجه می

 .«داردن

 جدول آماره هاي تحليل رگرسيون چند متغيره مشارکت سياسی

 R 2R )متغیر(تبیین تغییرات 
ضریب تعیین 

 تعدیل

معیار خطای 

 3تخمین

 a( 0.454 0.443 9.228(0.674 تغییرات متغیرهای مستقل پژوهش

 

باشد. در این جدول ضریب نهایی رگرسیون چند آنچه در این جدول برای ما اهمیت دارد، ضریب تعیین تعدیل شده می

درصد تغییرات تبیین شده توسط ، بیانگر   2R=  0.457به میزان  4است که مجذور آن ضریب تعیین یا تبیین 0.674متغیره 

توان چنین بوده و می 0.443به میزان  5باشد. الزم به ذکر است ضریب تعیین یا تبیین تصحیح شدهمتغیرهای وارد در معادله می

درصد  44.3نتیجه گرفت که درصد واقعی اصالح شده و خالص میزان تبیین تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل، 

درصد از عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی را با معرفی و تبیین متغیرهای این  44.3واقع در این پژوهش ما توانسته ایم  است. در

 باشد.درصد از عوامل خارج از قلمرو این پژوهش می 55.7پژوهش کنترل کنیم و 

 

 نتيجه گيري
انجام شده است. « مشارکت سیاسی دانشجویان بررسی عوامل مؤثر بر میزان » حال نظر به اینكه پژوهش حاضر حول محور 

گرایانه از علل مختلف و مؤثر بر مشارکت و کنش توان به صورت علمی و یا نگاه جامعه شناسانه، برای رسیدن به درکی واقعمی

ت این سسیاسی دانشجویان، سخن گفت با استفاده از آمار استنباطی پیشرفته که با روش رگرسیون چند متغیری صورت گرفته ا

انواده اجتماعی، آزادی، خ –نتیجه حاصل شد که متغییرهای مطرح شده در این تحقیق بعنوان متغییرهای مستقل )پایگاه اقتصادی 

ر با کند. به سخن دیگتغییرات متغیر وابسته ما را که میزان مشارکت سیاسی است، تبیین می %44.3و دوستان سیاسی( به میزان 

از کنشهای سیاسی و فعالیتهای سیاسی  %44.3توانیم ایم، ما میل که در این تحقیق مطرح کردهتوجه به متغیرهای مستق

ه هاست. از این رو برای اینكبینی و کنترل پدیدهدانیم یكی از اهداف علم پیشبینی کنیم. همانطور که میدانشجویان را پیش

تغیرهای مستقل باشند، احتمال بیشتری وجود دارد که درگیر بدانیم اگر دانشجویان جامعه آماری حاضر، واجد کدامیك از م

ین متغیر بینی و تبیشوند؛ متغیرهای زیر در مجموع به عنوان متغیرهای مستقل، بیشترین سهم را در پیشفعالیتهای سیاسی می

( 0.464انواده سیاسی)داشتن خ -2( 0.432داشتن دوستان سیاسی ) -1وابسته پژوهش ما که همان مشارکت سیاسی دارا هستند: 

 (0.190اجتماعی ) -پایگاه اقتصادی  -4( 0.206آزادی سیاسی ) -3

یابیم که هر کدام از متغیرها دارای سهمی در تبیین میزان مشارکت سیاسی دانشجویان با نگاهی به متغیرهای فوق در می

 گیرد از این رو نیازمند اتخاذامل مختلف شكل میباشند. از آنجایی که جهان پیچیده اجتماعی در کنش و واکنش مستمر با عومی

یك دیدگاه ترکیبی برای تبیین موضوع پژوهش حاضر بودیم. همانگونه که مالحظه گردید صرفًا با دیدگاهی که مورد بررسی قرار 

ازها و اندشمکند. از این رو با بهره جستن از چگرفت، برای تبیین عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی مشكل است و کفایت نمی

ویم. های مختلف نائل شرویكردهای گوناگون هر چند با باورهای مختلف به موضوع این رساله نگریستیم تا به درک جامعی از پدیده

                                                           
3.  Std. Error of the Estimate 
4. R Square  
5. Adjusted R Square 
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وم شود باشد که باید در تحقیقات دیگر معلسرانجام باید گفت که اکثر عوامل مؤثر بر فعالیت سیاسی خارج از قلمرو این تحقیق می

 شود. ت پیشنهادات تحقیقی به این عوامل و موارد احتمالی اشاره میکه در قسم

 

 پيشنهادات:
 از جمله پیشنهادهایی که می توان با توجه به یافته ها مطرح نمود عبارتند از:

 افراد های اقتدار در خانواده و تأثیر آن بر فعالیت سیاسیای، گسترده و...(، بررسی گونهمطالعه انواع خانواده )هسته -1

 ها و بسترهای گوناگون اجتماعی بر کنش سیاسی افرادمطالعه تطبیقی میزان تأثیر محیطها، زمینه -2

 بررسی عوامل مختلف مؤثر بر مشارکت سیاسی در سنین مختلف و اقشار گوناگون جامعه. -3

 پذیری سیاسی در دو بخش رسمی و غیر رسمیبررسی تطبیقی فرایند جامعه -3

زی برای توسعه آموزشهای سیاسی از طریق دروسی نظیر علوم اجتماعی و تاریخی که بیشترین پیوند را با آموزش ریبرنامه -4

 سیاسی دارا هستند.

 تر علل فعالیتهای سیاسیبینی دقیقشناسی سیاسی برای تبیین و پیشگسترش مطالعات مربوط به حوزه جامعه -5
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