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چکیده
مشارکت سیاسی بخشی از رفتار اجتماعی محسوب میشود و يکیی از ارکیان و شیاص هیای
عمده توسعه سیاسی به شمار میرود و رابطه تنگیاتنگی بیا مقبولییت نظیامهیای سیاسیی دارد.
مطالعه حاضر که به بررسی مشارکت سیاسی دانشجويان میپیردازد ،بیا روش فراتحلیی انجیام
گرفته است .همچنین نظريههای سلسلهمراتب مشارکت سیاسی راش و میلبیرا و نظريیههیای
مشارکت سیاسی هانتینگتون و وربا مورد مداقه واقع شده است .يافتههای مطالعه نشان مییدهید
که میزان مشارکت سیاسی دانشجويان نسبت بیه مشیارکت سیاسیی کی جامعیه بیشیتر اسیت،
بااينحال ،بیشتر دانشجويان در سطوح پايین سلسلهمراتب مشارکت سیاسیی يعنیی شیرکت در
انتخابات و پیگیری اصبار سیاسی فعیال هسیتند و تنهیا درکید کمیی از دانشیجويان مشیارکت
سیاسی فعاالنه دارند .مشیارکت سیاسیی دانشیجويان تحیت تیثییر عوامی تبییینکننیده عینیی،
انگیزشی-ذهنی ،فرهنگی-اجتماعی و همچنین عوام نهادی است؛ بهطوریکیه میردان بییا از
زنان در سیاست مشیارکت مییکننید؛ پايگیاه اجتمیاعی-اقتصیادی صیانواده و محی سیکونت
دانشجويان تثییری بر میزان مشارکت سیاسیی دانشیجويان نیدارد؛ کنشیگرانی کیه بیه نهادهیای
سیاسی اعتماد دارند مشارکت سیاسی بیشتری دارند؛ افزايا بیگانگی سیاسی از میزان مشارکت
سیاسی میکاهد؛ بااينحال آموزش سیاسی منجر به افزايا آگاهی و کینا سیاسیی مییشیود؛
قومیت دانشجويان بر میزان مشارکت سیاسی آنها تثییر میگذارد ،همچنین دانشجويان با تعلقات
دينی باال ،مشارکت و کنا سیاسی بیشتری دارند؛ صانواده ،فضای آموزشی ،عضويت در تشک
دانشجويی ،و دانشگاه مح تحصی نقا مهمی در جامعهپذيری سیاسیی و مشیارکت سیاسیی
دانشجويان دارد؛ تثییر رسانههای جمعی (تلويزيون) بر مشارکت سیاسی صیلی ضعیف اسیت؛ و
استفاده علمی و صبری از رسانههای ديجیتال بر مشارکت سیاسی دانشجويان ایرگذار است.

واژگان کلیدی :مشارکت سیاسی ،عوام عینی ،عوام انگیزشی ،عوام فرهنگی و نهادی

 1پست الکترونیکی نويسنده مسئولanaderi@ut.ac.ir :
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مقدمه
مطالعه مشارکت سیاسی در هر جامعهای ،شناصت رفتار سیاسیی میردم آن را میسیر مییسیازد و
مشخ

میکند که در بسترهای اجتماعی گوناگون ،میزان مشارکت سیاسی چگونه و تحت تثییر

چه عواملی تغییر میپذيرد .مشیارکت سیاسیی يکیی از مفیاهیی بنییادی علیوم سیاسیی و علیوم
اجتماعی است و مطالعات متعددی در اين حوزه کورت گرفته است .بااينحال مطالعیه حاضیر
کرفاً متمرکز بر مشارکت سیاسی دانشجويان اسیت و عوامی میثیر بیر مشیارکت سیاسیی آنهیا
سنجیده میشود .از سال  1376تا  1394مطالعات متنوعی در حوزه مشارکت سیاسی دانشجويان
در دانشگاهها و فضاهای دانشگاهی مختلف کورت گرفته است و در مطالعیه حاضیر  42طیرح
پژوهشی ،مقاله پژوهشی و پاياننامه مورد مداقه قرار گرفتیه و نشیان داده شیده کیه هیر مطالعیه
بخشی از عوام تثییرگذار بر مشارکت سیاسی را بررسی کرده است .مطالعه حاضر به فراتحلیی
يا فراترکیب مطالعات کورت گرفته در حوزه مشارکت سیاسی دانشیجويان مییپیردازد و سیعی
میکند توکیف و تحلی دقیقی از تمام عوام مثیر بر مشارکت سیاسی دانشجويان ارائه کند .در
مطالعه حاضر عوام تثییرگذار بر مشارکت سیاسی به چهار گروه عوام تبیینکننیده عینیی نظییر
جنسیت ،پايگاه اجتماعی-اقتصادی ،گروه آموزشیی ،محی سیکونت ،مقطیع تحصییلی؛ عوامی
تبیینکننده انگیزشی-ذهنی نظیر اعتماد سیاسیی ،آگیاهی سیاسیی ،بیگیانگی سیاسیی ،ایربخشیی
سیاسی؛ عوام تبیینکننده فرهنگیی-اجتمیاعی نظییر قومییت ،دينیداری و سیرمايه اجتمیاعی؛ و
عوام تبیینکننده نهادی يا جامعهپذيری سیاسیی نظییر صیانواده ،فضیای دانشیگاه ،عضیويت در
تشک دانشجويی ،گروه هماالن و رسانههای جمعی و ديجیتال تقسیی شده است.

مطالعات نظری
هانتینگتون و نلسون ،مشارکت سیاسی را يکی از مهمترين شیاص

هیای توسیعه سیاسیی قلمیداد

میکنند و مشارکت سیاسی را تابع دو عام نگرشها و اولويتهای نخبگیان سیاسیی ،و وضیعیت
گروهها و نهادهای اجتماعی واسط در جامعه میدانند و بر اين باورند که فراينید مشیارکت سیاسیی
از طريق دو مجرا شک میگیرد :الف .مجرای تحرک اجتماعی ،به اين معنی که کسب منزلیتهیای
اجتماعی باال در فرد احساس توانايی و نگرشهای معطیو بیه ایربخشیی در تصیمییسیازیهیای
نهادهای عمومی ايجاد میکند و اين عوام ذهنی زمینیه مشیارکت سیاسیی و فعالییت اجتمیاعی را
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فراهی میسازد .درواقع منزلت اجتماعی باال و احساس ایربخشی سیاسی به مثابه متغیر میانی مشوق
مشارکت سیاسی و اجتماعی میشود .هانتینگتون و نلسون تحصیالت را بهعنوان يک متغیر منزلتیی
قلمداد میکنند که تثییر بر مشارکت سیاسی دارد .ب .مجرای سازمانی يعنیی عضیويت و مشیارکت
فعال در گروهها و نهادها و سازمانهیای اجتمیاعی و سیاسیی احتمیال مشیارکت در فعالییتهیای
اجتماعی و سیاسی

را بیشتر میکند (.)Huntington & Nelson, 1976:53-60

مايک راش 1مهیترين سلسلهمراتب مشارکت سیاسی داشتن مقام سیاسی ،جستوجوی
مقام سیاسی يا اداری ،عضويت در سازمان سیاسی يا شبه سیاسی ،مشارکت در اجتماعات،
عضويت انفعالی در سازمان سیاسی ،مشارکت در بحثهای غیرسیاسی ،عالقه به سیاست ،رأی
دادن قلمداد میکند (راش .)125:1391 ،مقامات سیاسی مهی هستند زيرا معموالً آنها منابع
رسمی قدرت هستند .هرگونه بررسی کاحبان مقامات رسمی بايد تا اندازهای شام کسانی باشد
که صواهان مقامات مربوط و درکدد جستجوی آن هستند .پايینتر از کسانی که در نظام سیاسی
مقام رسمی دارند يا در پی به دست آوردن مقام رسمی هستند ،کسانی قرار دارند که عضو فعال
انواع گوناگون سازمانهای سیاسی يا شبه سیاسی نظیر احزاب سیاسی و گروههای فشار (يا
ذينفع) هستند .از ديدگاه نظام سیاسی ،احزاب سیاسی و گروههای فشار ممکن است به «عوام
بسیج سیاسی» تعريف شوند .آنها سازمانهايی هستند که از طريق آنها فرد فرد اعضای جامعه
میتوانند از طريق نظام سیاسی در انواع معیّنی از فعالیتهای سیاسی ،شام دفاع از انديشهها،
مشاغ  ،موقعیتها ،افراد يا گروههای معیّن ،يا ارتقای هر يک از اينها مشارکت کنند (همان،
 .)126مشارکت در احزاب يا گروههای فشار ممکن است شک فعال يا انفعالی به صود بگیرد و
از گرفتن مقام رسمی در چنین سازمانی تا دادن کمک مالی از طريق پرداصت حق اشتراک يا حق
عضويت را دربرگیرد .هیچگونه تمايز دقیقی میان عضويت فعال و انفعالی در نظر گرفته نمیشود
و فرد میتواند با تغییر شرايط از يکی به ديگری انتقال يابد .باوجوداين تعهدی اساسی نسبت به
سازمان از طريق عضويت همچنان وجود دارد که ممکن است با تقويت مذاکرات سازمان و
تثییرگذاردن در رفتار سیاسی فرد ،هی برای سازمان و هی برای فرد ،تا اندازهای اهمیت سیاسی
داشته باشد .به دالي گوناگون افراد ممکن است به هیچ سازمان سیاسی يا شبه سیاسیای تعلق
نداشته باشند ،اما ممکن است به مشارکت در شکلی از اجتماعات عمومی يا تظاهرات صیابانی
Michael Rush
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ترغیب شوند .اين شک مشارکت ممکن است صود به صودی باشد ،اما اغلب توسط احزاب
سیاسی يا گروههای فشار بهعنوان بخشی از فعالیت سیاسی آنها سازمان میيابد .يکی ديگر از
شک های متناوب مشارکت سیاسی ،شک بحث سیاسی غیررسمی توسط افراد در صانوادهها ،در
مح کار يا در میان دوستان است .گروهی عالقه به مسائ سیاسی دارند و عالقه صود را از
طريق رسانههای همگانی حفظ کنند .آنها صواهند توانست همواره از آنچه روی میدهد آگاه
باشند و درباره مسیر رويدادها عقايدی داشته باشند ،اما تماي صواهند داشت مشارکت صود را
به همین حد و شايد به رأی دادن محدود کنند .رأی دادن کمترين مشارکت سیاسی است؛ زيرا
نیازمند کمترين تعهد است؛ بهمحض اينکه رأی به کندوق انداصته شد ،ممکن است به پايان
برسد .عالوه بر اين ،کر نظر از محدوديتهای ديگر ،که ممکن است وجود داشته باشند ،رأی
دادن بهطور اجتنابناپذيری با فراوانی انتخابات محدود میشود (همان .)129 ،لستر میلبرا ،1
مشارکت سیاسی فعالیت آزادانه و فوق ارادی شهروندان که در جهت تثییرگذاری بر سیاست و
حکومت کورت میگیرد طیف متنوعی از عدم درگیری در سیاست تا تالش و رقابت برای
کسب مناکب سیاسی را دربر میگیرد ( .)Milbrath & el, 1983:2سلسلهمراتبی از مشارکت
سیاسی ازجمله صواندن يا شنیدن اصبار سیاسی و گوش دادن يا شرکت در مباحث سیاسی،
شرکت در انتخابات و مبارزات سیاسی ،تالش برای کسب قدرت سیاسی و مناکب حکومتی
تظاهرات و اعتراضات سیاسی را مطرح کرده است و بر اساس آن به تیپولوژی کنشگران سیاسی
میپردازد و آنها را به پنج گروه تقسیی کردند :افراد کامالً منفع  ،تنها فعالیت سیاسی آنها رأی
دادن و شرکت در انتخابات است .کنشگران سیاسی محلیگرا ،فعالیت آنها منحصر به مسائ
محلی است و در فضاهای سیاسی و اجتماعی محلی مشارکت میکنند .کوتهنظرها ،درزمینهٔ
مسائلی مشارکت دارند که نفع شخصی از آن ببرند .کنشگران مبارز ،تنها درگیر مسائ سیاسی
میشوند که برای آنها اهمیت دارد و برای آن مبارزه کردهاند .و کنشگران کامالً فعال ،که در تمام
زمینه های سیاست مشارکت دارند .وی برای تبیین مشارکت سیاسی به چهار عام مهی «انگیزهها
و محرکهای سیاسی» هر چه فرد بیشتر در معرض انگیزههای سیاسی بهکورت بحث درباره
سیاست ،تعلق به سازمانی که به شکلی به فعالیت سیاسی میپردازد يا دسترسی به اطالعات
سیاسی مربوطه قرار داشته باشد ،احتمال مشارکت سیاسی بیشتر است« ،موقعیت اجتماعی»
Lester Milbrath
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موقعیت اجتماعی با میزان تحصیالت ،مح سکونت ،طبقه و قومیت سنجیده میشود ،بهطور
قاب توجهی در مشارکت سیاسی تثییر دارد« ،نگرشها ،باورها و اعتقادات شخصی» مشارکت
سیاسی بر اساس ويژگی شخصی کنشگران متفاوت است شخصیتهای اجتماعیتر ،مسلطتر و
برونگراتر ،بیشتر احتمال دارد که ازنظر سیاسی فعال باشند و درنهايت «محیط سیاسی» نیز دارای
اهمیت است ،از اين نظر که فرهنگ سیاسی ممکن است مشارکت و شک و يا شک های
مشارکت را که مناسب تلقی میگردد تشويق کند و يا برعکس ،مشوق مشارکت نباشد
(.)Milbrath & el, 1983:51

آلموند و وربا 1در تبیین مشارکت سیاسی کنشگران به فرايند جامعهپذيری و فرهنگ سیاسی
جوامع تثکید میکند .آنها از نظريه اجتماعیشدن سیاسی استفاده میکنند و بر اين باورند که هر
چه در جامعه سه نهاد اجتماعیکننده صانواده ،مدرسه و شغ الگوهای مشارکتی قدرتمندی را
نهادينه کنند و فرد در درون اين سه نهاد سابقه مشارکتی بیشتری داشته باشد ،در مراح زندگی
مشارکت سیاسی بیشتری صواهد داشت و جامعه از نظر فرهنگ سیاسی به فرهنگ مشارکتی
نزديکتر صواهد بود ( ،)Almond & Verba, 1989:267آنها در راستای جامعهپذيری سیاسی سه
نوع فرهنگ سیاسی کوتهنظرانه ،فرهنگ سیاسی ذهنی و فرهنگ سیاسی مشارکتی را مطرح
میکنند ،فرهنگ سیاسی کوتهنظرانه با آگاهی اندک از حکومت ،انتظارات اندک از حکومت و
میزان مشارکت سیاسی اندک مشخ

میگردد افراد صود را بهعنوان عضوی از جامعه تصور

نمیکنند و اساساً نقشی در تصمییگیریها ندارند ،فرهنگ سیاسی ذهنی با میزان آگاهی و انتظار
باالتر ،اما میزان مشارکت اندک بهطوریکه افراد از وجود نظام سیاسی آگاهی و از نقاهای
گوناگون حکومت اطالع دارند و از نتايج تصمییهای حکومت مطلع هستند ،ولی در فرايندهای
سیاستگذاری هیچگونه نقا تعیینکننده ندارند و فرهنگ مشارکتی با میزان آگاهی ،انتظار و
مشارکت زياد مشخ

میگردد ،مردم صود را متعلق به نظام سیاسی میدانند و معتقدند که

میتوانند در بهبود تصمییهای سیاسی مثیر باشند ( .)lbid, 17-20اين نظريهپردازان دو نوع
مشارکت سیاسی را معرفی میکنند« :مشارکت متعار » شام رأی دادن ،بحث سیاسی ،فعالیت
و مبارزه انتخاباتی ،تشکی گروه و حزب ،ائتال
است ،مشارکت متعار

ارتباطات فردی با مراکز اداری و سیاسی

عاملی در تثبیت و انسجام يک نظام سیاسی به شمار قلمداد میشود.
Almond & Verba
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«مشارکت غیرمتعار » ،شام تجمع تظلی صواهی و دادصواهی ،اعتراضات سیاسی ،تظاهرات
همراه با درگیری و ناآرامی شهری ،آشوب و صشونت علیه جنگ پارتیزانی است ،مشارکت
غیرمتعار

نشان از بحران در نظام سیاسی است .بااينحال اگر به تقسییبندی مذکور اعتصابات،

شورشها ،تحريی انتخابات ،برگزاری تجمعها را اضافه کنیی ،گوياترين الگوی مشارکت سیاسی
است (.)lbid, 17-20

تحلیل یافتهها
مطالعات تجربی نشان میی دهید کیه مییانگین مشیارکت سیاسیی دانشیجويان بیاالتر از مییانگین
مشارکت سیاسی جامعه است و عام فضیای دانشیگاه و تحصییالت نقیا بنییادی در افیزايا
مشارکت سیاسی دانشجويان دارند (احمیدی1392 ،؛ رحیمیی1388 ،؛ جعفیری1376 ،؛ زارعیی،
1389؛ ديانتینیت1382 ،؛ کريمی بجدن .)1387 ،اگرچه میزان مشارکت سیاسی دانشجويان بیا
از میانگین مشارکت سیاسی افراد جامعه است ،بیااينحیال بیشیتر دانشیجويان در سیطوح پیايین
مشارکت سیاسی نظیر شرکت در انتخابات شورای اسالمی شیهر ،مجلیس نماينیدگان و رياسیت
جمهوری فعالیت میکنند (ديانتی نیت1382 ،؛ جعفیری1376 ،؛ گنجیی )1392 ،تقريبیاً نیمیی از
دانشجويان مشارکت سیاسی منفعالنه دارند و کرفاً به مشارکت در انتخابات بسینده مییکننید و
تقريباً يکسوم دانشجويان مشارکت سیاسی فعال دارند و تنهیا بخشیی کیوچکی از دانشیجويان
بهعنوان کنشگر مبارز يا کنشگر کامالً فعال سیاسی شناصته میشوند (کحرايی .)1391 ،همچنین،
مشارکت رسمی يا متعار

دانشجويان بیا از مشارکت سیاسی نامتعیار

يیا غیرمسیالمتآمییز

است (مرندی.)1390 ،
مشارکت سیاسی دارای دو بعد ذهنی و عینی است .بعد ذهنی اشاره به پنداشت و تصور فرد
درزمینهٔ مشارکت سیاسی دارد که تحت تثییر اعتماد به دولت ،فرهنگ سیاسی ،ارزشهای
سیاسی و  ...است و مشارکت عینی به کنا و فعالیت سیاسی کنشگران اشاره دارد (سید امامی،
 .)72 :1386میان مشارکت ذهنی دانشجويان و مشارکت عینی آنها شکا

وجود دارد و میزان

مشارکت سیاسی عینی دانشجويان بیا از مشارکت ذهنی است (ابراهیمی1392 ،؛ کحرايی،
 1391و مرندی ،)1390 ،بااينحال مطالعات امامجمعهزاده بر مشارکت سیاسی ذهنی دانشجويان
تثکید دارد و آن را بیا از مشارکت سیاسی عینی قلمداد میکند (امامجمعهزاده.)1389 ،
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الف) عوامل تبیینکننده عینی
عوام تبیینکننده عینی مشارکت سیاسی اشاره به متغیرهای زمینهای دارد .بیشتر مطالعات سینتی
در حوزه مشارکت سیاسی بر تبیینکننده عینی نظییر جنسییت ،گیروه سینی ،تحصییالت ،پايگیاه
اجتماعی-اقتصادی ،مح سکونت و  ...تثکید دارند.
جنسیت و مشارکت سیاسی
الگوی مشارکت سیاسی در کشورهای مختلف يکسان است و مردان بییا از زنیان در سیاسیت
مشارکت مینمايند (لیپست و دوز ،)319 :1373 ،زنیان مشیارکت سیاسیی منفعالنیهای دارنید و
تقريباً يکسوم زنان بیر عیدم ارتبیاط زنیدگی بیا مسیائ سیاسیی تثکیید دارنید و عالقیه زنیان
تحصی کرده به سیاست کمتر از میردان تحصیی کیرده اسیت (بشییريه .)295 :1392 ،مطالعیات
تجربی نشان می دهد که جنسیت بر مشارکت سیاسی تثییرگذار است ،و دانشجويان دصتر عالقیه
کمتری به فعالییت و مشیارکت سیاسیی دارنید و بنیابراين کمتیر بیه کینا سیاسیی مییپیردازد
(فیروزجائیان و جهیانگیری 1387 ،و جعفیری 1376 ،و بهمنیی طیراز .)1379 ،بیین جنسییت و
مشارکت سیاسی مجازی و مشارکت سیاسی واقعی رابطیه معنیاداری وجیود دارد ،بیهطیوریکیه
مشارکت سیاسی دانشجويان پسر در فضای مجازی و در فضای واقعی بیا از دانشجويان دصتر
است (قزلسقلو.)1389 ،
به لحاظ فرهنگی ،سیاست يک امر مردانه قلمداد میشود و مردان آن را موضوعی متعلیق بیه
صود می دانند و عالقه بیشتری به آن نشان می دهند و انگیزه سیاسیی فعاالنیه دارنید ،بیااينحیال
عاليق و انگیزه سیاسی زنان با توجه شرايط فرهنگی و اجتماعی در چیارچوب صانیه و صیانواده
شک میگیرد (بشیريه .)1392:298 ،مطالعات تجربی نشان میدهد که صانواده بر بیینا سیاسیی
دانشجويان تثییرگذار است و اين تثییر در میان دانشجويان دصتر برجستهتیر اسیت بیهطیوریکیه
دانشجويان دصتر بیا از دانشجويان پسر تحت تیثییر بیینا سیاسیی صیانواده هسیتند (امینیی و
صسروی 1389 ،و چابگی .)1382 ،همچنین دانشجويان پسر به علت حضور در فضیای عمیومی
زودتر از دانشجويان دصتر به بلوغ سیاسی مییرسیند و نسیبت بیه مسیائ اجتمیاعی و سیاسیی
حساسیت بیشتری نشان میدهند (امینی و صسروی .)1382 ،بهطورکلی دانشجويان دصتر بهماننید
دانشجويان پسر در فرايند جامعهپذيری سیاسی قرار نمیگیرند (علمی.)1387 ،
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دال بر بیعالقگی زنان نسبت به تصدی مشاغ سیاسی تثکید دارد و بر اين بیاور اسیت کیه
مشارکت سیاسی زنیان در سیطت تیوده هیا چنیدان متفیاوت نیسیت ،امیا در سیطت نخبگیان در
تصدی گری مشاغ سیاسی اصتال

وجود دارد .رويکرد کنا عقالنیی و رهیافیت فايیدهمنیدی

سیاست ،بر سودمندی کنا سیاسی تثکید دارد .مطالعات تجربی نشان مییدهید کیه دانشیجويان
دصتر به سودمندی مشارکت سیاسی واقف نیستند و بنابراين مشیارکت سیاسیی زنیان در سیطت
نخبگان صیلی کی است (امینی و صسروی،)1389 ،
اينگلهارت افزايا مشیارکت سیاسیی را از طريیق سیه عامی ارتقیای سیطت تحصییالت و
اطالعات سیاسی ،تغییر هنجارهای حاکی بر مشارکت زنان و تغییر در اولويتهای ارزشی ،میورد
تبیین قرار داده است .بهطوریکه تقلی تفاوتهای جنسی در وظیايف اجتمیاعی و سیاسیی ،بیر
افزايا مشارکت تثییر گذاشیته اسیت (غفیاری و نییازی .)1384:46 ،دانشیجويان پسیر بییا از
دانشجويان دصتر عضیو تشیک هیای دانشیجويی هسیتند بیااينحیال مییزان مشیارکت سیاسیی
دانشجويان دصتر و پسر عضو تشک های دانشیجويی تقريبیاً يکسیان اسیت (طهماسیبی نیادری،
 ،)1376بنابراين می توان گفت عضويت دانشجويان دصتر در تشک سیاسی و نهادمندی فعالییت
سیاسی آنها موجب تقلی تفاوتهای جنسی در وظايف اجتماعی و سیاسی شده و بیر کیفییت و
میزان مشارکت سیاسی آنها ایر گذاشته است.
سن (مقطع تحصیلی) و مشارکت سیاسی

مايک راش عقیده دارد که شواهد فراوانی وجود دارد که مشارکت سیاسی در تمام گروههای سنی
متفاوت است (راش .)1391:133 ،الگوی مشارکت سیاسی در کشورهای مختلف يکسان است و
گروه های سنی با میزان مشارکت سیاسی متفاوت در سیاست فعالییت مییکننید (لیپسیت و دوز،
 .)1373:319با افزايا سن دانشجويان ،مقطع تحصیلی آنیان نییز افیزايا مییيابید .در مطالعیه
حاضر عام دوره تحصیلی بهعنوان يک عام تبیینکننده در نظر گرفته شیده اسیت .تحصییالت
نقا مهمی در مشارکت سیاسی دارد و با افزايا تحصیالت بر مشارکت سیاسی افزوده میشود
بااينحال دوره تحصیلی دانشجويان تثییری بر مشارکت سیاسی نیدارد .مطالعیات تجربیی نشیان
میدهد که بین مشارکت سیاسی و سن دانشجويان يا به عبارتی دوره تحصیلی دانشجويان رابطیه
معناداری وجود ندارد (احمدی 1392 ،و ربانی 1389 ،و کريمی بجدن 1387 ،و چابکی.)1382 ،
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بعضی مطالعات اذعان بر تثییر منفی مقطع تحصیلی بیر مشیارکت سیاسیی دارنید .مطالعیات
نشان می دهد که سن دانشجويان با مشارکت سیاسی رابطه منفی دارد به عبارتی با افزايا سن يا
دوره تحصیلی از مشارکت سیاسی آنها کاسته میشود (بهمنی طراز ،)1379 ،اساتید دانشیگاه کیه
باالترين تحصیالت را دارند نسبتاً مشیارکت سیاسیی کمتیری از دانشیجويان دارنید (ابراهیمیی،
 .)1392بنابراين می توان گفت دانشجويان در عرکه دانشگاهی میزان مشارکت سیاسیی بیشیتری
نسبت به میانگین جامعه دارند بااينحال با افزايا دورههیای تحصییلی بیه کارشناسیی ارشید و
دکتری از مشارکت سیاسی آنها کاسیته مییشیود و رويیه کیاها مشیارکت سیاسیی در بعید از
فارغالتحصیلی ادامه پیدا میکند.
رشته تحصیلی و مشارکت سیاسی
رشته های علوم انسانی با جهان اجتماعی و سیاسی ارتباط پیدا میکند و رشتههای علیوم طبیعیی
نظیر مهندسی و پزشکی با طبیعت ارتباط پیدا میکند .به اعتقاد میلبرا

شخصی که تحیت تیثییر

محرک اجتماعی و سیاسیی بیشیتری باشید ،احتمیال مشیارکت سیاسیی آن بیشیتر صواهید بیود
(میلبرا  ،)1387:65 ،بنابراين دانشجويان علوم انسانی بیشتر با محرکهای سیاسیی و اجتمیاعی
ارتباط دارند و احتمال مشارکت سیاسی آنهیا بیشیتر اسیت .از سیوی ديگیر آگیاهی و شیناصت
اجتماعی و سیاسی نقا مهمی در مشارکت سیاسی دارد .دانشجويانی که در رشتههای تحصییلی
انسانی هستند آگاهی و شناصت اجتماعی و سیاسی بیشتری نسبت بیه سیاير دانشیجويان دارنید،
همچنین دانشجويان با رشته تحصیلی صود هويتيابی و هیزادپنیداری مییکننید و دانشیجويان
علوم انسانی بهويژه علوم اجتماعی و سیاسی بیشتر تماي به مشارکت سیاسیی دارنید (سیروش،
1394؛ تصمیی قطعی1388 ،؛ شهرياری1393 ،؛ بهمنیطراز 1379 ،و ربانی.)1389 ،
پایگاه اجتماعی-اقتصادی و مشارکت سیاسی
ادوارد مک دي و ژان ريدلی نشان میدهند که پايین بودن پايگیاه اجتمیاعی-اقتصیادی موجیب
تماي کمتر برای درگیری و مشارکت مییشیود .درواقیع پايگیاه اجتمیاعی-اقتصیادی پیايین بیه
بیاعتنايی افراد نسبت به فعالیتهای سیاسی منجر مییشیود و ايین فراينید منجیر بیه فرسیايا
احساس ایربخشی میشود (مسعودنیا .)1391 ،به اعتقاد وربای و نای ،افراد برصیوردار از پايگیاه
اجتماعی-اقتصادی باال معموالً جهتگیری ذهنی و انگیزه برای شرکت در فرايندهای سیاسیی را
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دارند) ، (Nie & Verba, 1972همچنین آلموند بر مشارکت سیاسی باالی طبقات اجتماعی بیاالی
جامعه اشاره دارند .بین مشارکت سیاسی و پايگاه اجتماعی-اقتصیادی رابطیه قیوی وجیود دارد،
بهطوریکه شرايط اقتصادی باال و تحصیالت اساس و شیالوده مشیارکت سیاسیی و دموکراسیی
است (لیپست .)235 :1373 ،مطالعات نشان میدهد ،پايگاه اجتماعی-اقتصادی صانواده بر بیینا
و مشارکت سیاسی دانشجويان تثییرگذار است و دانشجويان دارای صانواده بیا پايگیاه اجتمیاعی
اقتصادی باال ،انگیزه برای مشارکت سیاسی باال و فعاالنهای دارند (چابکی1382 ،؛ بستانی1382 ،
و بهمنی طراز .)1379 ،برصال

مطالعات نظری ،بیشتر مطالعیات در حیوزه رابطیه مییان پايگیاه

اجتماعی-اقتصادی و مشارکت سیاسی بر عدم رابطه میان پايگاه اجتماعی-اقتصادی و مشیارکت
سیاسی تثکید دارد .مطالعات نشان می دهد که رابطه معناداری بین مشارکت سیاسی دانشجويان و
پايگاه اجتماعی-اقتصادی وجود ندارد (سیید امیامی1386 ،؛ پالیزبیان1390 ،؛ کیحرايی1391 ،؛
مرندی1390 ،؛ ابراهیمی1392 ،؛ حمیدیزنگیر 1392 ،و زمانیکلیی ،)1384 ،شیايان ذکیر اسیت
اکثر همه مطالعاتی که بر عدم رابطه تثکید دارنید ،بعید از سیال  1384بیوده اسیت .بیهطیورکلی
می توان گفت در جامعه ايران تا دهه هشتاد ،پايگاه اجتماعی-اقتصادی عام تبیینکننده مشارکت
سیاسی دانشجويان بوده است ولی بعدازاين دهه ،پايگاه اجتماعی-اقتصادی نقشیی در مشیارکت
سیاسی دانشجويان نداشته است.
شهرنشینی و مشارکت سیاسی
دانی لرنر شهری شدن را عنوان مرحلة حیاتی فرايند چندجانبة مشارکت سیاسی قلمداد مییکنید؛
زيرا شهرنشینی باعث افزايا سطت آگاهی مردم برای مواجهه با رسانههای ارتباطجمعی میشیود
و از اين طريق مشارکت سیاسی را افزايا میدهد ،در روستاها زندگی و فعالییتهیای اقتصیادی
مردم بیشتر در حوزه زراعت محدود میشود ،اما در شهر بالعکس ،در حوزههای تجارت ،تولیید
و ديگر مشاغ کالن بسط و گسترش میيابد .هنگام که فعالیتهای اقتصادی مردم بیشتر گیردد،
طبعاً توانايیهای اقتصادی نیز بیشتر صواهد شد .از سوی ديگر ،آگاهیهای سیاسی بیشتر شیده و
همه عالقمند به پیگیری مسائ عمومی و تثییرگذاری مییگردنید ،همیین امیر موجیب افیزايا
مشارکت سیاسی در زندگی شهری است () .Lerner, 1958:45میلبرا

مدعی است که مشارکت

و فرهنگ سیاسی با جابهجايی افراد از مناطق حاشیهای (روسیتايی) بیه منیاطق مرکیزی (شیهری)
بیشتر میشود .بر طبق نظرية مرکز  -پیرامون میلبرا  ،برصی افراد نسبت به ديگران تماي بیشتری
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به مشارکت در کانالهای سیاسی جامعه دارند .ساکنان شهرها ،به همین ترتیب گرايا بیشتری به
فراينیدهای سیاسیی در قییاس بیا سیاکنان روسیتاها دارنید ( .)Milbrath, 1982:110وربیا و دال
رويکردی متفاوت نسبت به ایربخشی شهرنشینی بر مشارکت و فرهنگ سیاسی دارند و بیر ايین
باورند که با جابهجايی افراد از مناطق کیجمعیت يعنی روستاها و شیهرهای کوچیک بیه منیاطق
پرجمعیت يعنی شهرهای بزرگ ،مشارکت سیاسی تنزل مییيابید ،زيیرا در شیهرهای کوچیک و
روستاها افراد کنا متصديان سیاسی را درک میکنند ،بیااينحیال در شیهرهای بیزرگ سیاسیت
صیلی پیچیده و غیرشخصی میشود و شهروندان درزمینهٔ تعامالت و مناسبات سیاسی سردرگی
میشوند .درنتیجه فرهنگ سیاسی واال و مشارکت سیاسی معنادار مشک میشود و سطت فرهنگ
سیاسی در شیهرها کیاها پییدا مییکنید ( .)Kim and Choe, 1978:32مطالعیات نظیری تیثییر
شهرنشینی يا روستانشینی بر مشارکت سیاسی را تثيید میکند .مثالً مطالعات لرنیر ،هیانتینگتون و
میلبرا

بر تثییر مثبت شهرنشینی بر مشیارکت سیاسیی و مطالعیات وربیا و دال بیر تیثییر منفیی

شهرنشینی بر مشارکت سیاسیی تثکیید دارنید ،بیااينحیال مطالعیات تجربیی مشیارکت سیاسیی
دانشجويان نشان میدهد که شهرنشینی و روستانشینی دانشجويان تثییر بر مشارکت سیاسی آنهیا
ندارد و میزان مشارکت سیاسی آنهیا تقريبیاً يکسیان اسیت (سیروش 1394 ،و جعفیری،1376 ،
حمیدیزنگیر 1390 ،و قزلسقلو.)1389 ،

ب) عوامل تبیینکننده انگیزشی-ذهنی
با توجه به افزايا تحصیالت و درآمد و کاها مشارکت سیاسی در اروپیا و آمريکیا توجیه بیه
متغیرهای انگیزشی-ذهنی نظیر میزان آگاهی سیاسی ،اعتماد سیاسی ،فرهنگ سیاسی و ایربخشیی
سیاسی اهمیت پیدا کرد و اين مفاهیی بهعنوان مفاهیی ذهنیی و انگیزشیی تبییینکننیده مشیارکت
سیاسی قلمداد میشود (سید امامی.)1386:65 ،
اعتماد سیاسی و مشارکت سیاسی
آلبرت بندورا از مفهوم اعتماد سیاسی برای تبیین نوع و میزان مشارکت سیاسی استفاده میکنید و
عنوان میکند کنشگرانی که به محیط و نهادهای سیاسی اعتماد دارند مشارکت سیاسیی بیشیتری
دارند (بندورا .)1977 ،ويلکینز استدالل میکند که اعتماد رسمی يا اعتماد به نظیام سیاسیی هییچ
ارتباطی با مشارکت سیاسی ندارد ( .)Wilkins, 2000:569افرادی که معتقدند نظامهیای سیاسیی
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به شکلی مناسب و مثیر عم میکنند ،احتماالً بیشتر از ديگران در چیارچوب نمادهیای سیاسیی
آن نظام مشارکت صواهند کرد ( .)Rothstein, 2001:6مطالعات نشان میدهد که اعتمیاد سیاسیی
بر مشارکت سیاسی تثییر مثبت و مستقیمی دارد ،بهطوریکه با فزايا میزان اعتمیاد بیه محیطیی
سیاسی و نهادهیای سیاسیی ،مشیارکت سیاسیی دانشیجويان افیزايا مییيابید (هیومن1391 ،؛
مسعودنیا1391 ،؛ ابراهیمیی .)1390 ،بیااينحیال در جامعیهای يیا مکتبیی کیه تعهید اصالقیی و
ايدئولوژيکی به نظام سیاسیی و نهادهیای سیاسیی وجیود دارد ،در آن جامعیه يیا مکتیب رابطیه
معناداری بین اعتماد سیاسی و مشارکت سیاسی وجود ندارد .مییان اعتمیاد سیاسیی دانشیجويان
مذهبی و مشارکت سیاسی آنها رابطه معناداری وجود ندارد ،درواقع میتوان گفت تعهید میذهبی
و سیاسی دانشجويان عام مداصلهگر پنهان در مشارکت سیاسی آنهاست (ابراهیمی.)1390 ،
اثربخشی سیاسی و مشارکت سیاسی
مردم تصور کنند که مشارکت يا عدم مشارکت آنها تثییری در سیاست ندارد يیا وجیود نهادهیا و
جريان های سیاسی را ایربخا ندانند ،می به مشارکت سیاسی نخواهد داشیت (دال.)1364:95 ،
بر مبنای نظريه بندورا؛ نگرشها ،توانايیها و مهارتهای شناصتی تشکی دهنده سیستی صود فرد
است .درواقع ایربخشی سیاسی بخا مهمی از سیستی صود اسیت کیه مییتوانید بیر وظیايف و
موقعیتهای سیاسی متنوع تثییرگذار باشد (بنیدورا .)1977 ،مطالعیات نشیان مییدهید کیه بیین
ایربخشی سیاسی و مشارکت سیاسی رابطه معناداری وجود دارد بیهطیوریکیه اگیر دانشیجويان
کنا سیاسی صود را ایربخا ببینند يا تصور کننید کینا سیاسیی آنهیا در فراينیدهای سیاسیی
تثییرگذار است (سید امامی1386 ،؛ پالیزيان1390 ،؛ باستانی 1391 ،و زارعی.)1389 ،
آموزش سیاسی (آگاهی سیاسی) و مشارکت سیاسی
الگوی مطلوب نخبه پروری سیاسی چهار مرحلیه دارد :مرحلیه اول شناسیايی نخبگیان سیاسیی.
مرحله دوم پرورش و تربیت سیاسی .در اين مرحله بايستی آموزشهای سیاسیی و میديريتی بیه
آنها داده شود .مرحله سوم گزينا و بهکارگیری نخبگان سیاسی در مناکب سیاسیی ،اجرايیی و
سیاستگذاری .مرحله چهارم پايا نخبگان سیاسی يعنی بهرهگیری از تجیارب و آموصتیههیای
کارگزاران و نخبگانی که در وضعیت فراغت از مسیئولیت بیه سیر مییبرنید (انصیاری.)1393 ،
مطالعات نشان میدهد که آموزش نقا مهمی در مشارکت سیاسی دانشجويان دارد ،بهطوریکیه
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دانشجويانی که در دوره های آموزش يا دروس آموزش مباحث سیاسی شرکت مییکننید تمايی
بیشتری به مشارکت سیاسی دارند (سهیلی1391 ،؛ شهرياری .)1393 ،آگاهی سیاسی بر مشارکت
سیاسی تثییرگذار است و موجب افزايا مشارکت سیاسی دانشجويان میشیود (ديیانتی1382 ،؛
علمی 1387 ،و پالیزيان.)1390 ،
بیگانگی اجتماعی-سیاسی و مشارکت سیاسی
ساصتار بوروکراسی جوامع شرايطی ايجاد کرده است که کنشگر نمییتوانید ایربخشیی اعمیال و
رفتارهای صود را کنترل کند ،در چنین شرايطی احسیاس انفصیال و بیگیانگی بیر فیرد مسیتولی
میشود و او را به کنا منفعالنه در جامعه سوق میدهد ) ،(Seeman, 1986:791در همین راستا
ماری لوين معتقد است در حالت بیگانگی سیاسی-اجتمیاعی ،فیرد دچیار حیالتی مییشیود کیه
احساس میکند بر فعالیتهای سیاسی-اجتماعی تثییرگذار نیست و کنا سیاسیی او تغیییری در
امور سیاسی و اجتماعی ايجاد نمیکند .اين نوع بیگانگی به شک احساس بیقدرتی ،بیمعنیايی،
بیهنجاری ،انزوا و تنفر بازنمايی میشود (حسنی .)1389:139 ،مايکلسون ،با اشیاره بیه اهمییت
مشارکت مردم در مسائ اجتماعی و سیاسیی ،ظهیور و بیروز بیگیانگی سیاسیی را نتیجیة نبیود
احساس ایربخشی معرفی میکند .واقعیت نظام اجتماعی حاکی در هر جامعه عام مهی میثیر بیر
میزان وجود احساس ایربخشی و ایرگذاری افراد است .هر قدر میزان احساس ایربخشی در افیراد
بیشتر باشد میزان بیگانگی سیاسی کاها مییيابید ) .(Michelson, 2000:130اسیترلین ،تبیینیی
اقتصادی از بیگانگی سیاسی ارائه کرده و بر اين باور است که تمیايالت و رونیدها در ارتبیاط بیا
بیگانگی سیاسی تا اندازهای تابعی از تغییرپذيری نسلی در زمینة بهزيستی و رفیاه اقتصیادی اسیت
(مسعودنیا .)1391 ،مطالعات نشان میدهد که عدم ایربخشی سیاسیی موجیب بیگیانگی سیاسیی
اجتماعی میشود و بیگانگی سیاسی اجتماعی بر مشارکت سیاسی تثییرگذار است و تیثییر منفیی
بر آن دارد به اين معنی که با افزايا بیگانگی سیاسیی از مشیارکت سیاسیی دانشیجويان کاسیته
میشود (حسنی1389 ،؛ سید امامی1386 ،؛ پالیزبان ،1390 ،باستانی.)1391 ،

ج) عوامل تبیینکننده فرهنگی-اجتماعی
عوام فرهنگی-اجتماعی بر تماي يا عدم تماي افراد در کنا سیاسی تثییرگذار اسیت .يکیی از
مهمترين عوام مثیر بر مشارکت سیاسی ،قومیت (معنای عینی) و هويت قومی (معنیای ذهنیی)
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کنشگران است .دين و دينداری يکی از مفاهیی فرهنگی مثیر بر مشیارکت سیاسیی اسیت و نییز
سرمايه اجتماعی مهمترين عام اجتماعی بر مشیارکت سیاسیی اسیت ،و دولیتهیا بیر افیزايا
مشارکت سیاسی کنشگران بر تحريک سرمايه اجتماعی تثکید میکنند.
قومیت و مشارکت سیاسی
تمیام جوامیع عالئیی مشیترکی از نوسیازی بیر اسیاس شاصصیهای از تقويیت مسیاوات ،بهبیود
کارايیهای سیاسی و تمايزگذاری ساصتاری دارند .اين شاص

ها همراه با افیزايا بحیرانهیای

هويتی-قومیتی ،مشروعیت ،نفوذ ،مشارکت ،ادغام و توزيع در جامعه است که برای دسیتیابی بیه
نوسازی سیاسی بايد از اين بحرانهیا عبیور کیرد ،بحیرانهیای هیويتی-قیومیتی تعیارض مییان
وفاداریهای قومی و تعهدات ملی را تشديد میکند و مشکالتی برای وحیدت و يکپیارچگی در
جامعه پديد میآورد (پای ،)171 :1380 ،قومیتها يکی از گروهبندیهیای فرهنگیی هسیتند کیه
مشارکت سیاسی را تبیین میکنند (ملشويچ .)185 :1389 ،فريدمن در تبیین ایربخشیی وضیعیت
اجتماعی-اقتصادی بر مشارکت سیاسی به شاص

اقلییتهیای قیومی توجیه نشیان مییدهید و

اقلیتهای قومی را در برصی از کشورها به مثابه يکی از عوامی تبییینکننیده مشیارکت سیاسیی
قلمداد میکند

(.)Freedman, 2002:30

مطالعات نشان میدهد که بین قومیت و مشارکت سیاسی دانشجويان رابطه معناداری وجیود
دارد بهطوریکه قومیت دانشجويان بر میزان مشارکت سیاسیی آنهیا تیثییر مییگیذارد (سیروش،
 )1394يعنی میزان مشارکت سیاسی دانشجويان لر ،کرد ،ترک ،فارس ،عرب ،بلوچ و  ...متفیاوت
است بهطوریکه مشارکت سیاسی دانشجويان اقلیت قومی کرد يا دانشیجويان کردزبیان کمتیر از
ساير قومیتها است (احمدی .)1392 ،همچنین میان الگوی مشارکت سیاسی (مشارکت سیاسیی
مسالمت آمیز و اعتراضی) و هويت قومی رابطه معناداری وجیود دارد بیهطیوریکیه کسیانی کیه
هويت قومی بااليی دارند الگوی مشارکت سیاسی اعتراضیی و صشیونتآمییزی بیشیتری دارنید
(ربانی .)1389 ،همچنین کسانی که احساس هويت ملی بااليی دارند مشارکت سیاسیی بیاالتری
نسبت به ساير دانشجويان دارند .مطالعات تجربی نشان میدهد که هويیت ملیی دانشیجويان بیر
مشارکت سیاسی آنان تثییرگذار است و با افزايا علقیههیای هويیت ملیی بیر مییزان مشیارکت
سیاسی دانشجويان افزوده میشود (رحیمی.)1388 ،
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دینداری و مشارکت سیاسی
امروزه کمتر میتوان نقا دين و نهادهای دينی را در زندگی سیاسی و اجتماعی ناديیده گرفیت،
دين بهعنوان يکی از مهمترين متغیرهای فرهنگی تثییر بسیزايی در جامعیهپیذيری سیاسیی دارد.
دينداری عام مهمی در مشارکت سیاسی است ،بهطوریکه دانشجويانی کیه فعالییتهیای دينیی
دارند میزان مشارکت سیاسی در آنها باالست ( .)Jemna & Curelaru, 2009:20آموزههای دينیی
مختلف رفتارهای سیاسی صاص برای پیروان فراهی میسازد ،بهطوریکه اديان و فرقههای دينیی
پیروان را ملزم به کنا و رفتار محافظهکیاری ،راديکیال يیا اکیالحگیرا میینماينید (

Layman,

 .)1997:295مطالعات نشان می دهد که ارتباط مستقیمی بین دينداری و مشارکت سیاسی وجیود
دارد ،دانشجويان با تعلقات دينی باال ،مشارکت و فعالیت سیاسی بیشتری دارند (امیامجمعیهزاده،
1389؛ مسعونیا1391 ،؛ احمدی1392 ،؛ گنجی )1392 ،و در میان ابعاد دينداری بعید اصالقیی و
مناسکی دينداری پیابینیکننده مناسبی برای مشارکت سیاسی است ،بهطوریکه بیشیترين تیثییر
را بر کنا سیاسی دانشجويان دارد (امیامجمعیهزاده .)1389 ،همچنیین بیین دينیداری میدرن و
مشارکت سیاسی دانشجويان رابطه معکوس وجود دارد ،يعنی با افزايا دينداری مدرن در مییان
دانشجويان از مشارکت سیاسی آنها کاسته میشود (گنجی)1392 ،
سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی
سرمايه اجتماعی سه بعد دارد :ارتباطات اجتماعی ،شبکهسازی اجتماعی و اعتماد اجتماعی و هر
يک از ابعاد بر مشارکت سیاسی اییربخا اسیت .رابیرت پاتنیام سیرمايه اجتمیاعی را بیهعنیوان
شبکههای اجتماعی و هنجارهای روابط متقاب و قابلیت اعتماد تعريف مییکنید و بیین سیرمايه
اجتماعی و مشارکت سیاسی ارتباط برقرار میکند و عنوان میکند که جیوامعی کیه دارای سیطت
بااليی از سرمايه اجتماعی هستند ،ساصتارهای سیاسی میثیرتر و نخبگیان سیاسیی پاسیخگوتری
دارند .او تصريت میکند شرکت در انجمنهای داوطلبانه ،منجر به تولید منیافع فیردی و جمعیی
میشود ،بهطوریکه اين منافع نتیجه مستقیی سرمايه اجتماعی است (پاتنام.)1392:20 ،
شرکت در انجمنهای داوطلبانه غیرسیاسی به سه روش مشارکت سیاسی را تسهی میکننید:
شرکت در انجمینهیای داوطلبانیه غیرسیاسیی فرکیتهیايی را بیرای میردم بیهمنظیور توسیعه
مهارتهای سازمانی و ارتباطهای مرتبط سیاسی فراهی میکند .دوم اينکه ،شرکت در انجمنهای
غیرسیاسی داوطلبانه مردم را در معرض پیامهیای سیاسیی و بحیثهیای سیاسیی کیه منجیر بیه
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مشارکت سیاسی میشود ،قرار میدهد .سوم اينکه ،بیر طبیق نظیر وربیا انجمینهیای داوطلبانیه
غیرسیاسی بهعنوان عاملی برای جذب در بسیج سیاسی نقا مهمی ايفا میکننید (

Verba & el,

 .)1993:458مطالعات نشان می دهد که بین بعد شبکهسازی سرمايه اجتماعی و مشارکت سیاسی
رابطه معناداری وجود دارد و شبکههای اجتماعی و انجمنهای داوطلبانه عمودی و افقی موجب
افزايا تماي کنشگران به مشارکت سیاسی میشود (امیام جمعیهزاده1391 ،؛ ابراهیمیی1391 ،؛
رهبرقاضی1392 ،؛ حمیدی زنگیر 1390 ،و جعفری.)1385 ،
دو ديدگاه مهی در مورد رابط بین اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی وجود دارد :ديدگاه
اول تثکید میکند که میان سطت اعتماد اجتماعی و فعالیتهای سیاسی شهروندان ارتباط قوی
وجود دارد .اعتماد اجتماعی بهطور مستقیی بر مشارکت سیاسی تثییر میگذارد و با تسهی
شبکهسازی اجتماعی و کمک به ايجاد هنجارهای روابط متقاب

و تعهد مشترک در درون

انجمنهای داوطلبانه بر مشارکت سیاسی ایر میگذارد (امامجمعهزاده و مرندی.)1391:4 ،
ديدگاه دوم تثکید میکند که میان سطت اعتماد اجتماعی و فعالیتهای سیاسی شهروندان ارتباط
ضعیفی وجود دارد .بهعبارتديگر ،پژوهاهای موجود در زمینة سرماية اجتماعی در سطوح
فردی و صرد نشان میدهند که بین اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی رابطة منفی وجود دارد.
کاس بر عدم رابطه يا رابطه منفی بین اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی غیرمتعار

يا

اعتراضی تثکید دارد ( .)Kass, 1999:16مطالعات نشان میدهد که بین اعتماد اجتماعی و
مشارکت سیاسی متعار

يا مسالمتآمیز رابطه مثبت وجود دارد يعنی با افزايا اعتماد

بینفردی و اعتماد نهادی بر میزان مشارکت سیاسی دانشجويان افزوده میشود (جعفری.)1385 ،

د) عوامل تبیینکننده نهادی یا عوامل جامعهپذیری سیاسی
جامعهپذيری سیاسی اشاره به تثییر صانواده ،گروه هماالن ،فضای دانشگاه و رسیانههیا بیر بیینا
سیاسی دانشجويان دارد (راش .)1391:87 ،فرايند جامعه پذيری سیاسی ممکین اسیت بیه حفیظ
هنجارها و نگرشهای سیاسی نهادهای سنتی همراه باشد ،جامعهپذيری سیاسی سه مرحلیه دارد:
جامعهپذيری پايه که طی آن کودک با فرهنگ آشنا میشود ،جامعهپذيری سیاسیی کیه بیهوسییله
آنکه کنشگر با فرايندها و جهان سیاسی آشنايی پیدا مییکنید ،و نهايتیاً مرحلیه فراينید گمیارش
سیاسی که طی آن کنشگر تبدي به يک مشارکتکننیده سیاسیی فعیال مییشیود (پیای.)1380 ،
بهطورکلی بینا سیاسی افراد تحت تثییر دو گروه است .گروه اولیه که شیام صیانواده و گیروه
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هماالن است و گروه یانويه که شام فضاهای آموزشی ،انجمنها و تشک های اجتماعی-سیاسی
و  ...است.
رسانههای جمعی
مطالعات اولیه در حوزه مصر

رسانهای و مشارکت سیاسی بر عدم تثییر يا تثییر منفیی مصیر

رسانههای جمعی بهويژه تلويزيون بر کنا سیاسی و مشارکت سیاسی تثکید دارد .پاتنام بیر ايین
باور است که در فرايند اجتماعیشدن و بسیج سیاسی شهروندان ،رسانهها بهويژه تلويزيون منجر
به انفعال شهروندان میشود ،بهطوریکه تلويزيون شهروندان را تبیدي بیه تماشیاگران سیاده در
عرکه سیاسی میکند و درواقع تلويزيون مقصرترين عام اضمحالل سرمايه اجتماعی در جامعه
است ( .)Putnam, 2000:231بورديو نیز تلويزيون را به مثابیه ابیزاری بیرای ارائیه انديشیههیای
حاضری قلمداد میکند .درواقع تلويزيون رسانهای همگن و محصور است که فرکت انديشیه را
از مخاطب میگیرد (بورديو )42 :1390 ،و اين رسانه درکدد افزايا آگیاهی سیاسیی مخاطبیان
نیست و پیامی با محتوای آگاهی سیاسی يا انقالبی ارائه نمیکند (همان.)62 ،
مطالعات تجربی درزمینهٔ رسانههای جمعی و مشارکت سیاسی دانشجويان نشان میدهد که
تثییر رسانههای جمعی (تلويزيون) بر مشارکت سیاسی صیلی ضعیف است (ديانتی نییت)1382 ،
و مصر

رسانههای جمعی تلويزيون و مطبوعات رابطیهای بیا مشیارکت سیاسیی نامتعیار

يیا

غیرمسالمت آمیز نظیر شرکت در اعتراضات ،شورشها و  ...نیدارد (هرسییج .)1391 ،بیر مبنیای
رويکرد منفی بورديو و پاتنام میتوان گفت مصر

رسانههای جمعیی (تلويزيیون) تیثییر صیلیی

ضعیفی بر مشارکت سیاسی دانشجويان دارد و اين رسانهها درمجموع بیه دنبیال آگیاهیبخشیی
سیاسی اعتراضی نیستد .بااينحال کیفیت استفاده از رسانههای جمعی بر مشارکت سیاسیی میثیر
است ،پیگیری مسائ فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی جامعیه از طريیق تلويزيیون و مطبوعیات بیر
مشارکت سیاسی مثیر است ،بهطوریکه مطالعات نشان می دهد استفاده از اصبیار تلويزيیونی بیر
مشارکت سیاسی دانشجويان تثییر می گذارد و رابطه مسیتقیمی وجیود دارد (احمیدزاده.)1392 ،
همچنین دانشجويانی که پیگیری مسائ از طريق مطبوعات هستند ،تماي بیشیتری بیه مشیارکت
سیاسی دارند (سید امامی.)1386 ،
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رسانههای دیجیتال
رهیافتهای مختلفی نسبت به تثییرگیذاری رسیانههیای ديجیتیال وجیود دارد :رهیافیت اییر منفیی
رسانههای ديجیتال بر مشارکت سیاسی ،بر اين باور است که رسانههیای ديجیتیال موجیب کیاها
سرمايه اجتماعی و کاها اعتماد به نهادهای سیاسی میشود ،درواقع رسانههای ديجیتال تثییر منفی
بر مشارکت سیاسی دارد .زيرا استفاده زياد از اينترنت موجب میشود کنشگران زمیانی کیافی بیرای
فعالیتهای اجتماعی و سیاسی نداشته باشند .فعالیت اينترنتی از ايجیاد تعیامالت چهیره بیه چهیره
جلوگیری میکند ،بنابراين بسیج سیاسی کنشگران شک نمییگییرد .اينترنیت ماهیتیاً کینا فیردی
قلمداد میگردد و احتمال تقويت هر کینا جمعیی بیا اينترنیت ضیعیف اسیت (

Nie & Erbing,

 ،)2002:31اينترنت به دلی تقويت نگرشهای انزواطلبانیه و قطبییشیده نمییتوانید بیه مشیارکت
سیاسی منجر شود .مطالعات تجربی در حوزه ایربخشی منفیی رسیانههیای ديجیتیال بیر مشیارکت
سیاسی دانشجويان نشان میدهد که کر

میزان استفاده از رسانههای ديجیتیال تیثییر چنیدانی بیر

مشارکت سیاسی دانشجويان ندارد (هرسیج )1391 ،و همچنین استفاده از رسیانههیای ديجیتیال بیه
کوت تفريحی تثییری منفی بر مشارکت سیاسی دانشجويان ندارد ،بیهطیوریکیه کیاربرد تفريحیی
فضای مجازی موجب کاها آگاهی سیاسی و مباحث سیاسی شود و از سوی ديگر هیچ رابطیهای
با ایربخشی سیاسی درونی و بیرونی ندارد (هرسییج ،)1392 ،همچنیین دانشیجويان از رسیانههیای
ديجیتال برای مقاکد تفريحی استفاده میکنند می و گرايا کمتیری بیه مشیارکت سیاسیی دارنید
(قزلسقلو .)1389 ،بااينحال رويکرد مثبت بر ایربخشی رسانههیای ديجیتیال در مشیارکت سیاسیی
تثکید دارد .بهطوریکه رسانههای ديجیتال شک گیری شیبکههیای اجتمیاعی را تسیهی مییکنید و
حضور در فضای مجازی ،اعتماد سیاسی ،ایربخشی سیاسی و مشارکت سیاسی را افزايا مییدهید
( ،)Gibson, Howard, & Ward, 2000:8و رسانههای ديجیتال توسط جوانیان بیهعنیوان مهمتیرين
منابع اطالعات سیاسی قلمداد میشیوند .درنتیجیه اگیر اينترنیت بتوانید دانیا سیاسیی را هماننید
مشارکت سیاسی افزايا دهد ،بنابراين رسانههای ديجیتال نقا مهمی در ترغیب جوانان بیه کینا
سیاسی دارند .برصی از مطالعات نشان میدهد که کیفیت استفاده از رسانههای ديجیتال بر مشارکت
سیاسی دانشجويان ایرگذار است و کیفیت استفاده از رسانههای ديجیتال بییا از مییزان اسیتفاده از
آن عام تبیینکننده مشارکت سیاسی است (حقگوئی )1388 ،به عبارتی استفاده صبری و علمیی از
رسانههای ديجیتال موجب افزايا آگاهی سیاسی ،مباحیث سیاسیی ،ایربخشیی سیاسیی درونیی و
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بیرونی میشود (هرسیج )1392 ،و نییز مییزان مواجهیه صبیری از طريیق رسیانههیای ديجیتیال بیر
مشارکت سیاسی دانشجويان تثییر مثبت میگذارد (باستانی.)1391 ،
بنابراين مصیر

رسیانهای عامی تبییینکننیدهای بیر مشیارکت سیاسیی دانشیجويان اسیت،

بهطوریکه دانشجويانی که مصر

رسانهای بااليی دارند رفتیار و مشیارکت سیاسیی بیشیتری از

صود نشان میدهند (هرسیج ،)1391 ،بااينحال ظهیور فنیاوریهیای نیوين ارتبیاطی بیر کیفییت
مشارکت سیاسی (مشارکت سیاسی مسالمتآمیز و مشارکت اعتراضی) و شاص

های مشیارکت

سیاسی (مشارکت سیاسی واقعی و مشارکت سیاسیی مجیازی) تیثییر گذاشیته اسیت .مطالعیات
تجربی نشان میدهد رسانههای ديجیتال به دلی آزادی بیانی که به کاربران میدهد ،بیشتر بر بعد
مشارکت اعتراضی دانشجويان تثییر میگذارد (هرسییج ،)1392 ،همچنیین رسیانههیای ديجیتیال
فضايی برای کنا سیاسی نظیر شرکت در کمپین سیاسی ،امضاء نامه سیاسی الکترونیکیی ،ارائیه
کامنت به اصبار و رويدادهای اجتماعی و سیاسی ،شیرکت در رأیگییریهیای آناليین ،پیگییری
آنالين اصبار سیاسی ،مديريت وبالگ يا وبسايت سیاسیی و  ...فیراهی سیاصته اسیت (کريمیی
بجدن 1387 ،و قزلسقلو .)1389 ،مصر

رسانه های صارجی نیز بر مشارکت سیاسی دانشجويان

مثیر است ،بهطوریکه دانشجويانی که از رسانههای صارجی (ماهواره) استفاده میکنند مشارکت
سیاسی پايینتری دارند (بهنوئی گدنه ،)1389 ،رسانههیای ديجیتیال صیارجی نییز بیر مشیارکت
سیاسی اعتراضی يا مشارکت سیاسی غیررسمی دانشجويان مثیر است ،بهطوریکیه دانشیجويانی
که بیشتر از اين رسانهها استفاده میکنند مشارکت سیاسی اعتراضی و غیررسمی بیشیتری نسیبت
به ساير دانشجويان دارند (مسعودنیا 1391 ،و قزلسقلو.)1389 ،
گروه هماالن
گروه هماالن نظام اجتماعیای ايجاد میکنید کیه در آن افیراد نگیرشهیا و رفتارهیای جديید را
میآموزند ( .)Langton & Karns, 1969:104در حقیقت گروههای هماالن به علیت دسترسیی و
نوع روابط عاطفی ،تثییرات تعیینکنندهای بر رفتار سیاسی يکديگر دارند .مطالعات نشان میدهید
که گروه هماالن يا دوستان نقا مهمی در جامعهپذيری سیاسی و مشارکت سیاسیی دانشیجويان
دارد (چابکی1382 ،؛ فیروزجائیان1387 ،؛ احمدی 1392،و ديانتینیت.)1389 ،
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خانواده
نهاد صانواده نقا بنیادی در انتقال فرهنگ و بینا سیاسی به نس های آينده دارد .نگیرشهیايی
که صانواده در جريان جامعهپذيری در افراد ايجاد میکند کمتر تغییر مییکننید ،زيیرا صیانواده در
شک گیری مبانی فکری کودک نقا انحصاری دارد و ارتبیاط و روابیط مییان اعضیای صیانواده
همراه با احساسات و عواطف است .مطالعات تجربی درزمینهٔ نقا صانواده بر شک دهی بینا
سیاسی و مشارکت سیاسی نشان میدهد که دانشجويان تحت تثییر بییناهیای سیاسیی اعضیای
صانواده هسیتند (بهمنییطیراز1379 ،؛ فیروزجائییان ،1387 ،کیحرايی1391 ،؛ سیروش،1394 ،
احمدی ،1392،ديانتی نیت .)1389 ،همچنین دانشجويان دصتر به دلی وابستگی بیشتر به صانواده
و عدم تماي به پیگیری مباحث سیاسی بیشتر تحت تثییر بینا و نگرش سیاسی صانواده هسیتند
(چابکی 1382 ،و امینی.)1389 ،
فضای دانشگاه
افراد تحصی کرده از تثییرات حکومت بر زندگی آگاهی بیشتری دارنید و درزمینیهٔ فراينیدهای
سیاسییی اطالعییات زيییادی دارنیید (آلمونیید ،)1376:63 ،فضییای آموزشییی تییثییرات مهمییی بییر
جامعه پذيری و رفتار سیاسی افراد دارد .مطالعات تجربی نشان میدهد کیه فضیای آموزشیی بیر
مشارکت سیاسی تثییر میگذارد .بااينحال نوع دانشیگاه و دانشیکده نییز بیر مشیارکت سیاسیی
تثییرگذار است بهطوریکه دانشجويانی که در دانشگاههای سیاسیی يیا در دانشیکدههیای علیوم
اجتماعی يا سیاسی تحصی میکنند مشارکت سیاسی بیشتری نسبت به سیاير دانشیجويان دارنید
(زارعی1389 ،؛ فیروزجائیان1387 ،؛ جعفری)1385 ،
تشکل دانشجویی
شرکت در انجمنها و شبکههای اجتماعی داوطلبانه و نظیر عضويت در تشک هیای دانشیجويی
نقا مهمی در مشارکت سیاسی دارد .وربا و همکارانا به اين نکته اشاره دارند کیه شیرکت در
انجمنهای داوطلبانه مشیارکت سیاسیی را تسیهی مییکنید ) .(Verba & el, 1993:458تشیک
دانشجويی سیاسی به مثابه يک انجمن داوطلبانه بر مبنای اهدا

سیاسیی ،فرهنگیی و اجتمیاعی

صاکی شک گرفته است و افرادی که عضو آنها هستند ،بهشدت متثیر از هنجارها و ارزشهیای
حاکی بر تشک دانشجويیاند و کنا و رفتار اعضاء معطو

به هنجارها و ارزشهای آن اسیت.
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مطالعات تجربی نشان می دهد که مشارکت سیاسی دانشجويان عضو تشک دانشیجويی بییا از
ساير دانشجويان است و میزان مشارکت سیاسی دانشجويان عضو بسیج دانشجويی بیا از سیاير
تشک های سیاسی است (رهبرقاضی 1392 ،و ابراهیمی .)1390 ،همچنین هر تشیکلی بیا توجیه
به ارزش ها و هنجارهای حاکی بر آن به دنبال برجستهسازی و بازنمايی ابعاد صاکی از مشارکت
سیاسی است (ابراهیمی.)1390 ،

روششناسی
در مطالعه حاضر از روش فراتحلی بهمنظور بررسی پژوهاهیا بیا مضیمون مشیارکت و کینا
سیاسی دانشجويان در فضای دانشگاهی استفاده شده است .هد

فراتحلیی ايجیاد پیوسیتگی و

انسجام بین نتايج پژوها های مختلف در يک زمینیه صیاص اسیت .در ايین روش ،بیا ترکییب
پژوهاها و مطالعات گذشته و يکدستسازی آنها با استفاده از روشهای آماری ،نتايج پراکنیده
و ناهماهنگ پژوهاها دقیقتر و منطقیتر میگردد ( .)Saxton, 2006در فراتحلی ابتدا موضیوع
انتخاب می شود ،سپس مسئله فرموله شده و مطالعات و پژوهاها حول آن موضیوع گیردآوری
میشود .در مرحله گردآوری اطالعات ،بايد متغیرهای يکسان را در ک مطالعیات و پیژوهاهیا
وارسی کرد و آنها را در واحدهای قاب مقايسه اندازهگیری و نتايج بهدستآمیده را ترکییب کیرد
(نصراللهی.)304:1392 ،
جامعه آماری ما کلیه پاياننامه های دوره تحصیالت تکمیلی ،مطالعات و پژوهاها در حوزه
کنا سیاسی و مشارکت سیاسی دانشجويان دانشگاههای ايران در فضای دانشیگاه اسیت .تعیداد
نمونه برحسب تعداد متغیر ها ،نوع روابیط مییان متغیرهیا ،تفیاوت مییانگین ،واريیانس و روابیط
همبستگی میان متغیرها متفاوت است .هانتر و همکاران ،مطالعات مستق با حداق  20آزمیودنی
در فراتحلی پیشنهاد میکنند (نصراللهی .)303:1392 ،در اين روش بنا بر اهدا

و فرضییههیای

پژوها ،ک مطالعات و پژوهاهای اکلی دستهبندیشده و با نمونهگییری تصیادفی سیاده ،بیه
تعداد حجی نمونه از میان آنها دست به انتخاب میزنیی .در مطالعه حاضر  42نمونه آزمودنی بنیا
بر فرضیات اکلی ،سثاالت و اهدا

اکیلی پیژوها و بیا توجیه بیه تنیوع متغیرهیای مسیتق

ایربخا بر مشارکت سیاسی ،نوع روابیط مییان متغیرهیا ،تفیاوت مییانگین ،واريیانس و روابیط
همبستگی میان متغیرها انتخاب شده است.
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مفهوم اکلی در فراتحلی «اندازه ایر» اسیت ،کیه مییزان همبسیتگی بیین دو متغییر را نشیان
می دهد .همچنین میزان همبستگی بین دو متغیر و تغییر در متغیر وابسته بر ایر متغیر مسیتق نییز
اندازه ایر است .با تبدي  ،ادغام و ترکیب اندازه ایر مطالعات و پژوهاها «اندازه اییر متوسیط يیا
ادغامشده» حاک می شود که برآوردی از روابیط مییان متغیرهاسیت .بعید از کشیف انیدازه اییر
متوسط به تبیین و تفسیر آمارهها پرداصته میشود (نصراللهی.)305:1392 ،
سیمای فراتحلیل
مطالعه حاضر  42طرح پژوهشی ،مقاله پژوهشی و پاياننامه در حوزه صیاص مشیارکت سیاسیی
دانشجويان را بررسی کرده است .قالب  9.6درکد مطالعات بیهکیورت طیرح پژوهشیی45.2 ،
درکد مقاله علمی-پژوهشی يا علمی ترويجی و  45.2درکد نیز پاياننامه دوره کارشناسی ارشد
و دکتری بوده است .بررسی روششناسی  42مطالعه در حوزه مشارکت سیاسی دانشجويان نشان
میدهد که  41مطالعه با روش کمی پیمايا و با اسیتفاده از تکنییک پرسشینامه کیورت گرفتیه
است و يک مطالعه بهکورت مطالعات اسنادی انجام شده است.
بیشترين مطالعات مشارکت سیاسی بر روی دانشجويان دانشیگاه تهیران و دانشیگاه اکیفهان
است .همچنین پنج مطالعه در حوزه مشارکت سیاسیی دانشیجويان دانشیگاههیای دولتیی اسیتان
تهران انجام گرفته است .پنج مطالعه در حوزه مشارکت سیاسیی دانشیجويان دانشیگاههیای آزاد
تهران و شهرستانها انجام گرفته است.
تقريباً اکثر مطالعات از سنجههای مشارکت سیاسی يا سلسلهمراتب مشارکت سیاسی میلبرا
و راش استفاده کردهاند .اين سنجهها شام «شرکت در انتخابات شورای شهر ،نمايندگان مجلس
و رياست جمهوری»« ،شرکت در راهپیمايی و تظاهرات سیاسی»« ،پیگیری اصبار و وقايع سیاسی
از طريق رسانهها»« ،شرکت در برنامههیای سیاسیی»« ،نگیارش مطالیب سیاسیی»« ،عضیويت در
تشک سیاسی و احزاب سیاسی يا تشک دانشجويی»« ،فعالیت در ستاد انتخابیاتی» و «تیالش در
تصدیگری سیاسی» میشود .در همه مطالعات حاضر مشارکت سیاسی بیهعنیوان متغییر وابسیته
بوده و عوام تبیین کننده عینی نظیر جنسیت ،پايگاه اجتماعی-اقتصادی ،گیروه آموزشیی ،محی
سکونت ،مقطع تحصیلی ،عوام تبیینکننده انگیزشی-ذهنی نظیر اعتماد سیاسی ،آگاهی سیاسیی،
بیگانگی سیاسی ،ایربخشی سیاسی ،عوام فرهنگی-اجتماعی نظیر قومییت ،دينیداری و سیرمايه
اجتماعی و عوام تبیینکننده نهادی صانواده ،فضای دانشیگاه ،عضیويت در تشیک دانشیجويی،
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گروه هماالن و رسانههای جمعی و ديجیتال بیهعنیوان متغیرهیای مسیتق بودنید کیه مشیارکت
سیاسی دانشجويان را تحت تثییر قرار میدهند.

جمعبندی
مشارکت سیاسی فعالیت اجتماعی و داوطلبانه اعضاء يک جامعه است که فیرد در آن مییتوانید
مستقیی يا غیرمستقیی در سیاستگذاری های عمومی و يا انتخاب رهبران مشارکت داشیته باشید.
میزان مشارکت سیاسی دانشجويان نسبت به مشارکت سیاسی ک جامعه بیشتر است ،بیااينحیال
بیشتر دانشجويان در سطوح پايین سلسله مراتب مشارکت سیاسی يعنیی شیرکت در انتخابیات و
پیگیری اصبار سیاسی فعال هستند و تنها درکد کمیی از دانشیجويان مشیارکت سیاسیی فعاالنیه
دارند .مشارکت سیاسی دانشجويان تحت تثییر عوامی تبییینکننیده عینیی ،عوامی تبییینکننیده
انگیزشی-ذهنی ،عوام تبیینکننده فرهنگی-اجتماعی و عوام تبیینکننده نهادی يا جامعهپذيری
سیاسی است.
عوام تبیینکننده عینی مشارکت سیاسی اشاره به متغیرهای زمینیهای دارد .بیشیتر مطالعیات
سنتی در حوزه مشارکت سیاسی بر تبیینکنندههای عینی نظیر جنسیت ،گروه سینی ،تحصییالت،
پايگاه اجتماعی-اقتصادی ،مح سکونت و  ...تثکید دارند .لیپست در مورد مشیارکت سیاسیی و
جنسیت معتقد است ،الگوی مشارکت سیاسی در کشورهای مختلف يکسان است و مردان بییا
از زنان در سیاست مشارکت مینمايند .دانشجويان دصتر عالقه کمتیری بیه فعالییت و مشیارکت
سیاسی دارند ،دانشجويان دصتیر بیهماننید دانشیجويان پسیر در فراينید مشیارکت سیاسیی قیرار
نمیگیرند ،و همچنین مشارکت سیاسی يک امر مردانه قلمداد میشود .به همین داليی مییزان و
میانگین مشارکت سیاسی دانشجويان دصتر کمتر اسیت .تحصییالت نقیا مهمیی در مشیارکت
سیاسی دارد و با افزايا تحصیالت بر مشارکت سیاسی افزوده میشود بااينحال دوره تحصییلی
دانشجويان تثییری بر مشارکت سیاسی ندارد و دوره يا مقطع تحصیلی را نمیتوان بهعنوان عام
تبیینکننده مشارکت سیاسی در نظر گرفت .به اعتقاد میلبرا

شخصی کیه تحیت تیثییر محیرک

اجتماعی و سیاسی بیشتری باشد ،احتمال مشارکت سیاسی آن بیشیتر صواهید بیود ،دانشیجويان
علوم انسانی بیشتر با محرکهای سیاسی و اجتماعی ارتباط دارنید و احتمیال مشیارکت سیاسیی
آنها بیشتر است .از سوی ديگر آگاهی و شناصت اجتماعی و سیاسی نقیا مهمیی در مشیارکت
سیاسی دارد .دانشجويان گروه آموزشی علوم انسانی بهويیژه علیوم سیاسیی و علیوم اجتمیاعی،
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آگاهی و شناصت اجتماعی و سیاسی بیشتری نسبت به ساير دانشجويان دارند و تمايی بیشیتری
به مشارکت سیاسی دارند .مطالعات نظری بر عام تبیینکننیدگی پايگیاه اجتمیاعی-اقتصیادی و
شهرنشینی تثکید دارند بااينحال بیشتر مطالعات تجربی اصیر بر عیدم رابطیه پايگیاه اجتمیاعی-
اقتصادی و شهرنشینی با مشارکت سیاسی اشاره میکنند.
با توجه به افزايا پايگاه اجتماعی-اقتصیادی صیانواده ،افیزايا شهرنشیینی و دسترسیی بیه
رسانه های جمعی و کاها مشارکت سیاسی در اروپا و آمريکا توجیه بیه متغیرهیای انگیزشیی-
ذهنی نظیر میزان آگاهی سیاسی ،اعتماد سیاسی ،فرهنگ سیاسی و ایربخشی سیاسی اهمیت پییدا
کرد .کنشگرانی که به محیط و نهادهای سیاسی اعتماد دارند مشارکت سیاسیی بیشیتری دارنید و
کنشگرانی که اعتماد سیاسی کمی دارند از مشارکت سیاسی کنارهگیری میکننید .اگیر کنشیگران
تصور کنند مشارکت يا عدم مشارکت آنها تثییری در سیاست ندارد يا وجود نهادها و جريانهای
سیاسی را ایربخا قلمداد نکنند ،می به مشارکت سیاسی نخواهد داشت .اگر دانشیجويان کینا
سیاسی صود را ایربخشی ببینند يا تصور کننید کینا سیاسیی در فراينیدهای سیاسیی تثییرگیذار
است ،مشارکت سیاسی آنها افزايا میيابد .همچنین عدم ایربخشیی سیاسیی موجیب بیگیانگی
سیاسی اجتماعی میشود و بیگانگی سیاسی اجتماعی بر مشارکت سیاسی تثییرگذار است و تثییر
منفی بر آن دارد.
عالوه بر عوام تبیینکننده ذهنی-عینی عوام فرهنگی-اجتماعی بر تمايی يیا عیدم تمايی
افراد در کنا سیاسی مثیر است .قومییت دانشیجويان بیر مییزان مشیارکت سیاسیی آنهیا تیثییر
میگذارد و میزان مشارکت سیاسی دانشجويان لر ،کرد ،ترک ،فارس ،عرب ،بلیوچ و  ...متفیاوت
است بهطوریکه مشارکت سیاسی دانشجويان اقلیت قومی کرد يا دانشیجويان کردزبیان کمتیر از
ساير قومیتها است .همچنین میان الگوی مشارکت سیاسی (مشارکت سیاسیی مسیالمتآمییز و
اعتراضی) و هويت قومی رابطه معناداری وجود دارد بهطوریکه کسانی که هويت قیومی بیااليی
دارند الگوی مشارکت سیاسی اعتراضی و صشونتآمیزی بیشتری دارند .هويت دينی و دينیداری
عام مهمی در مشارکت سیاسی است و دينداری مدرن و مشارکت سیاسیی دانشیجويان رابطیه
معکوس وجود دارد ،يعنی با افزايا دينداری مدرن در میان دانشجويان از مشارکت سیاسی آنها
کاسته میشود .سرمايه اجتماعی بر مشارکت سیاسی ایربخا است .بین بعد شبکهسازی سیرمايه
اجتماعی و مشارکت سیاسی دانشجويان رابطه معناداری وجیود دارد و شیبکههیای اجتمیاعی و
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انجمنهای داوطلبانه عمودی و افقی موجب افیزايا تمايی دانشیجويان بیه مشیارکت سیاسیی
میشود .بین اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی متعار

يا مسالمتآمیز رابطه مثبت وجیود دارد

يعنی با افزايا اعتماد بینفردی و اعتماد نهادی ،بر میزان مشارکت سیاسیی دانشیجويان افیزوده
میشود .همچنین بین اعتماد اجتماعی و مشیارکت سیاسیی نامتعیار

و اعتراضیی رابطیه منفیی

وجود دارد ،يعنی اعتماد بین فردی و اعتماد نهادی باال عیاملی بیرای افیزايا مشیارکت سیاسیی
نامتعار

و اعتراضی نمیشود.

فرايند جامعه پذيری سیاسی ممکن است با حفظ هنجارها و نگیرشهیای سیاسیی نهادهیای
سنتی همراه باشد ،مث جامعهپذيری سیاسی از طريق صانواده؛ يیا اينکیه جامعیهپیذيری سیاسیی
همراه با تغییر اجتماعی و سیاسی است و کنشگر در فرايند اين تغیییرات قیرار مییگییرد .گیروه
هماالن يا دوستان و نیز صیانواده نقیا مهمیی در جامعیهپیذيری سیاسیی و مشیارکت سیاسیی
دانشجويان دارد .دانشجويان دصتر به دلی وابستگی بیشتر به صانواده و عدم تمايی بیه پیگییری
مباحث سیاسی بیشتر تحت تثییر بینا و نگرش سیاسی نظام صانواده هستند .فضای آموزشی بیر
مشارکت سیاسی دانشجويان تثییر میگذارد .بااينحال نوع دانشگاه و دانشکده نییز بیر مشیارکت
سیاسی تثییرگذار است ،بهطوریکه دانشجويانی که در دانشگاههای سیاسی يیا در دانشیکدههیای
علوم اجتماعی يا سیاسی تحصی می کنند مشارکت سیاسی بیشتری دارند .شرکت در انجمنهای
داوطلبانه مشارکت سیاسی را تسهی میکند .تشک دانشیجويی سیاسیی بیه مثابیه يیک انجمین
داوطلبانه بر مبنای اهدا

سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی صاکی شک گرفته اسیت و افیرادی کیه

عضو آنها هستند بهشدت متثیر از هنجارها و ارزشهای حاکی بر تشک دانشجويیاند.

منابع
ی آقابخشی ،علیاکبر و افشاریراد ،مینو ( ،)1389فرهنگ علوم سیاسـی ،چیا

دوم ،تهیران :انتشیارات

چاپار.
ی امامجمعهزاده ،سید جواد و جوادی ،زهرا ( ،)1391بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و مشارکت
سیاسی زنان در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد ،دانا سیاسی و بین المللی  ،شماره .1
ی اينگلهارت ،رونالد ( ،)1382تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی ،ترجمه مريی وتر ،تهران :کوير.
ی بشیريه ،حسین ( ،)1392جامعه شناسی سیاسی :نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسـی ،تهیران:
نشر نی.
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ی بورديو ،پیر ( ،)1390درباره تلویزیون و سلطه ژورنالیسم ،ترجمه ناکر فکوهی ،تهران :نشر جاويد.
ی پاتنام ،رابرت ( ،)1392دموکراسی و سنتهای مدنی ،ترجمه محمد تقی دلفروز ،تهران :جامعهشناسی.
ی پای ،لوسین ( ،)1380بحرانها و توالیها در توسعه سیاسی ،ترجمه غالمرضا صواجهسیروی ،تهیران:
پژوهشکده مطالعات راهبردی.
ی تیلور ،نیکوالس و همکاران ( ،)1392ارزیابی اجتماعی :نظریه ،فرایند و فنون ،ترجمه صاکباز ،تهران:
نشر جامعه و فرهنگ.
ی دال ،رابرت ( ،)1374تجزیه و تحلیل جدید سیاست ،ترجمه حسن ظفريان ،تهران :نشر مترجی.
ی داورپناه ،هرمز ( ،)1393متون علوم سیاسی ،تهران :انتشارات سمت.
ی راش ،مايک ( ،)1391جامعه و سیاست :مقدمهای بر جامعهشناسی سیاسی ،ترجمه منوچهر کبوری،
تهران :انتشارات سمت.
ی روريا ،ويلفريد ( ،)1391سیاست به مثابه علم ،ترجمه ملک يحیی کالحی ،تهران :انتشارات سمت.
ی سید امامی ،کیاووس ( ،)1386مشارکت سیاسی دانشجویان :ارزیابی برخی از پیشبینی کننـدههـای
مشارکت سیاسی ،پژوهشنامه علوم سیاسی ،دوره  ،2شماره .6
ی کیويستو ،پیتر ( ،)1394اندیشههای بنیادی در جامعهشناسی ،ترجمه منوچهر کبوری ،تهران :نشر نی.
ی لیپست ،سیمور و دوز ،روبرت ( ،)1373جامعهشناسی سیاسی ،ترجمیه محمدحسیین فرجیاد ،تهیران:
انتشارات توس.
ی ملشويچ ،سینیشا ( ،)1389جامعهشناسی قومیت ،ترجمه پرويز دلیرپور ،تهران :انتشارات آمه.
ی منت  ،شوارتسن ( ،)1378ساختارهای قدرت ،ترجمه ناکر جمیالزاده ،تهیران :انتشیارات مرکیز اسیناد
انقالب اسالمی.
ی میشلز ،روبرت ( ،)1392جامعهشناسی احزاب ،ترجمه احمد نقیبزاده ،تهران :نشر قومس.
ی میلبرا  ،لستر و گوئ  ،لی ( ،)1387مشارکت سیاسی ،ترجمه سید رحیی ابوالحسنی ،تهران :میزان.
ی نصراللهی ،سیدنوراهلل ( ،)1392فراتحلیل :رویکردی به تلفیق و ارزشیابی پژوهشهای علم اطالعات
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