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57-80صفحات/ 91پاییز/ هفتمشماره / سال سوم/ مطالعات جامعه شناختی جوانانفصلنامه 

*آموزان و عوامل مرتبط با آنبررسی مشارکت سیاسی دانش

1نیاموسی طیبی

2اسداله نقدي

:چکیده
آموزان در استان همدان و عوامل بررسی مشارکت سیاسی دانشبهبا استفاده از روش پیمایشی این مقاله 
بوده که اطالعات مورد نیاز آن تکنیک مورد استفاده براي گردآوري اطالعات پرسشنامه. پردازدمرتبط با آن می

-دانشگاهی در استان همدان با استفاده از روش نمونهآموزان دبیرستانی و پیشنفري از دانش398از یک نمونه 
آوري اطالعات خام با پس از جمع. اي تصادفی گردآوري شده استاي و طبقهاي چند مرحلهگیري خوشه

، تحلیل واریانس، Tآزمون (هاي ها بر اساس آمارهجزیه و تحلیل دادهبه تSPSSافزار آماري استفاده از نرم
چارچوب نظري . مبادرت گردید)متغیره، تحلیل عاملی، تحلیل مسیرریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندض

باشد و مدل پذیري سیاسی میشناسی و جامعهمورد استفاده بر اساس یک دیدگاه ترکیبی شامل نظریات جامعه
میانگین مشارکت : با آزمودن مدل تحلیلی تحقیق نتایج زیر به دست آمد. ی بر همین اساس ساخته شدتحلیل

اي کمتر از نمره)درصد2/54(آموزان نمره است و بیش از نیمی از دانش) 85/27(از حداکثر) 83/14(سیاسی 
رضایت (ی که اثر مثبت دارند مانندعوامل: آموزان عبارتند ازثر برمشارکت سیاسی دانشؤعوامل م. میانگین دارند

رضایت سیاسی، خانواده سیاسی، دوستان سیاسی، رادیو داخلی، روزنامه و مجله، تعهد دینی و شیوه تحصیلی،
).درآمد خانواررادیو خارجی، ماهواره و (و عواملی که تأثیر منفی دارند مانند) تربیتی خانواده

.سی، خانواده سیاسی، دوستان سیاسییري سیاسی، رضایت سیاپذمشارکت سیاسی، جامعه:کلید واژه

10/8/1391: تاریخ پذیرش3/4/1391:تاریخ وصول* 
tayabi53@yahoo.comهمدان 2مدرس دانشگاه پیام نور همدان و کارشناس تحقیقات آموزش و پرورش ناحیه -1
جامعه شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدانانشیارد-2
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مقدمه- 1
رغم شود که علیبا تعمق در تعاریف توسعه سیاسی از دید صاحبان اندیشه سیاسی مالحظه می

نظر هاي اصلی در میان آنها اتفاقهاي توسعه سیاسی، در بسیاري از شاخصتنوع معیارها و شاخص
اي پدیده مشارکت سیاسی سابقه. ی استهاي مهم، مشارکت سیاسیکی از شاخص. د داردوجو

شده، طوریکه له مشارکت توجه میأاز دوره یونان باستان به مس. طوالنی و به قدمت عمر بشر دارد
هاي سیاسی، اولین شاخص را مشارکت کمتر یا بیشتر افراد بندي معروف خود از نظامارسطو در طبقه

ارکت سیاسی به موضوعات مهم و در حال حاضر نیز مش. دانستدر اخذ تصمیمات سیاسی می
برانگیز دنیاي معاصر تبدیل شده است و به زعم بسیاري از اندیشمندان یکی از معیارهاي اساسی بحث

یند نوسازي که از قرون پانزدهم و شانزدهم آفر. آیدرشد و توسعه یا نوسازي سیاسی به حساب می
هاي عمیقی را آغاز شد و کم کم به سراسر جهان گسترش یافت، دگرگونیمیالدي به تدریج در اروپا 

تمایل به . در تمام ابعاد تفکر و زندگی بشر، اعم از اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به بار آورد
تر مردمی همواره با افزایش آگاهی سیاسی و به کارگیري بیشتر نیروهاي اجتماعی مشارکت گسترده

این دوران آغاز شد و در عصر روشنگري و انقالب صنعتی در قرون هیجدهم و در سیاست، از
میالدي بود که همگان بر سر اینکه مشارکت سیاسی 1960در آغاز دهه . نوزدهم به اوج خود رسید

این توافق همگانی چندان نامعقول . یکی از نمادهاي اصلی نوسازي سیاسی است توافق کرده بودند
ها در سرنوشت خویش گره خورده اسی حتی از زمان ارسطو با بحث مشارکت تودهنبود، زیرا دموکر

هاي گذشته و کهن نیز وجود دارند، اما بحث از هرچند مصادیق مشارکت سیاسی در تمدن. بود
هاي مدرن است که به له نظري و مالك سنجش مشروعیت مختص دولتأمشارکت  به عنوان یک مس
وسیعتر عمل سیاسی صورت ست و نظام سیاسی از قلمرو دولت به دایره موازات تغییر در مفهوم سیا

هایی از بزرگان را در خصوص توان توصیهر متون اسالمی نیز مید). 1377،44فیرحی، (گرفته است
اي به مردم مصر خطاب به آنان در نامه)ع(براي نمونه حضرت علی. شاهده نموداهمیت مشارکت م

اگر در . داریم) ع(رپرستی چون مالک و امامی چون علینگویید ما ساي مردم مصر،: فرمایندمی
اي که در ما در حال نبرد و جنگ با باطل هستیم جامعه. خوریدصحنه حاضر نباشید، شکست می

هاي سنی مهم در فرایند مشارکت یکی از گروه.کندباشد، دشمن بیدارش او را رها نمیخواب 
در بسیاري . آیندهاي سنی نیز به حساب میترین گروهترین و فعالسیاسی جوانان هستند که اثرگذار

حال گذار جوانان اگر احساس همبستگی و نزدیکی با نظام داشته باشند، هاي درها بویژه نظاماز نظام
اند ممکن گر احساس کنند که با نظام بیگانهپیشتاز حمایت از نظام و پیشبرد اهداف آن هستند و ا

گذار ثیرأدر صورتی که احساس نمایند مشارکت سیاسی آنان ت. ت واکنش نشان دهنداست به دو صور
تفاوتی و انفعال سیاسی را گردند و در غیر این صورت بیاست پیشتاز ایجاد تحول در نظام حاکم می
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توان دو زاویه میدر مطالعه مشارکت سیاسی از). 1382،124تاج مزینانی، (پیشه خود خواهند ساخت
گذارد ها اثر میان متغیر مستقل که بر سایر پدیدهاز یک طرف مشارکت سیاسی به عنو. پرداختبه آن

باشد به ثر از متغیرهاي عامل میأشود و از طرف دیگر به عنوان متغیر وابسته که متدر نظر گرفته می
از عوامل باشد و برخیگرفته، مشارکت سیاسی متغیر وابسته میدر بررسی صورت. شودآن توجه می

. ثیرگذار بر آن مورد مطالعه قرار گرفته استأت

له أمسبیان- 2
چگونگی اداره جامعه از مسائل مهم حیات بشري است که ریشه در نیازهاي طبیعی و اجتماعی 

دهد که زندگی آنان در تنهایی و انزوا ناممکن و ناپسند هاي زندگی انسانها نشان میواقعیت. وي دارد
واره مورد مغاز هساس چگونگی تنظیم روابط اجتماعی و اداره اجتماعات از همان آبر این ا. است

هاي اداره جوامع ها سال تجربه حیات اجتماعی روشامروزه پس از میلیون. توجه انسانها بوده است
ترین تفاوت این روشها را محوري. به لحاظ شکل و محتوا یک روند رو به کمال را طی کرده است

فعالیت گروه در گرو مشارکت اعضا است و مشارکت اعضا هویت . کت تعیین می کنداصل مشار
شناس انگلیسی با ارائه قیاس انداموارگی هربرت اسپنسر جامعه. بخشدزندگی گروهی را تداوم می

شمارد که جامعه هنگامی ضرورت مشارکت اعضا در بدن این قضیه را بدیهی میمیان بدن وجامعه و
مشارکت از ابعاد ). 1373،44دورکیم، (مشارکت، به پدیده درکنار هم بودن افزوده شودوجود دارد که

مشارکت در امور سیاسی . یکی از این ابعاد مشارکت سیاسی است. مختلفی قابل طرح و بررسی است
عنصر اجتماعی در جامعه عالیق مشترکی را . گیرددرجه نخست از طبع اجتماعی انسان ریشه میدر

ناپذیر آورد که حفظ و پاسداري از آنها امر مشارکت را براي هر یک از افراد جامعه، اجتنابیپدید م
شود مشارکت کامل و خالق در بعد سیاسی و اجتماعی شرط الزم براي طوري که گفته می. سازدمی

مورد ها درامورهاي اجتماعی و ملتدر این نوع مشارکت همه افراد، گروه. بقاء نظام اجتماعی است
باید هم هدف مشارکت را. المللی شرکت دارنداي، ملی و بینتوجه خودشان در سطوح محلی، منطقه

). 1379،3کائوتري، (یکی از نیازهاي اساسی بشر دانستو هم وسیله و
نظم سیاسی از عدم درگیري تا داشتن مقام شدن فرد در سطوح مختلف درمایکل راش درگیر

گرایی، رفتن تمایز سه رویکرد اساسی نخبهگوي با درنظر. داندسیاسی میرسمی سیاسی را مشارکت 
شناسی سیاسی، سه معناي متمایز براي مشارکت سیاسی قائل گرایی و مارکسیستی در جامعهکثرت

ها ودهدر حالی که در نظریه نخبگان مشارکت سیاسی بیشتر محدود به نخبگان است و از ت. شده است
گرایی، مشارکت سیاسی به در نظریه کثرت. شودبزار دست نخبگان ارائه میتصویري غیرفعال و ا

همچنین . رودها و توزیع قدرت به مثابه کلید رفتار سیاسی به شمار میثیر در تعیین سیاستأعلت ت
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سرانجام در رویکرد مارکسیستی مشارکت سیاسی به معناي آگاهی طبقات از وضع خودشان است که
). 1377،123راش، (ا به دنبال خواهد آوردشدن آنها رسیاسی

جستجو کرد که 1950و 1940هاي توان در دههآغاز مطالعات مربوط به مشارکت سیاسی را می
ل مبارزات انتخاباتی یا دهی و مشارکت انتخاباتی در شکيأکید بر رفتار رأدر این مطالعات، عمده ت

- السفه سیاسی نیز بر این امر متفقندیشمندان و فبرخی از ا). 1382،125تاج مزینانی، (حزبی بود
هاي انتخاباتی یکی از مظاهر بارز و عینی مشارکت سیاسی عمومی در القولند که شرکت در عرصه

- ی عموم افراد واجد شرایط در عرصهاما در خصوص اینکه آیا مشارکت کیف. باشدجوامع مختلف می
و جان 1برخی مانند روسو . باشد دچار اختالف هستندهاي انتخاباتی امري پسندیده و یا مذموم می

هاي سیاسی باعث رشد آموزش و معتقدند که افزایش مشارکت عمومی در فعالیت2استوارت میل
از . گرددها با یکدیگر میتربیت عمومی از طریق بهبود و تعمیق مفهوم زندگی و ارزش روابط انسان

هاي سیاسی را نمایانگر و عدم رغبت به حضور در عرصهاز اندیشمندان بی تفاوتییسوي دیگر برخ
ه را عرضایت افراد و عامل ثبات در جامعه قلمداد نموده و درصد باالي مشارکت سیاسی عمومی جام

این . نمایندثباتی که حاکی از مشکالت اساسی در ساختار سیاسی  حکومت است تلقی میعامل بی
در 1933تا 1919هاي یمار در میان سالاش، به جمهوري واندیشمندان به عنوان شاهد مدعاي خوی

.کنندآلمان اشاره می
دهند و به فهم مشترکی دست راد به مناسک تعاملی خود معنا مییند مشارکت سیاسی افآدر فر

. داندیابند به همین دلیل است که هایدگر جهان انسانی را جهانی مشترك میان او و دیگران میمی
گیري و شناسد و با تصمیمخود را خارج از وجود خویش و در ارتباط با دیگران میانسان وجود 

).1377،50فراستخواه، (کندبا کار وعمل خود پر میاریزي زمان رطرح
مشارکت یک تجربه یادگیري است که  شهروند را نه تنها از حقوق خود بلکه آگاه از وظایف و 

هاي ارسطو، جان استوارت میل، توکویل و دگاهی در نوشتهچنین دی. دهدهایش پرورش میولیتؤمس
اي که در آن بخش بزرگی از جمعیت بیرون از حوزه سیاست باشند بطور جامعه. شودروسو یافت می
هایی دخالت اي است که در آن بیشتر شهروندان به طور منظم در فعالیتتر از جامعهبالقوه انفجاري

,Lipset)دهند گیري را به آن میت در تصمیمد که برخی مفهوم مشارککننمی 1963, بنابراین .(18
ی بطور پذیري سیاسپذیري بطور عام و جامعهیکی از متغیرهاي مهم در تبیین مشارکت سیاسی جامعه

کنند و از هاي مشارکت سیاسی را درونی میپذیري سیاسی افراد ارزشیند جامعهآدر فر. خاص است
رفتارهاي سیاسی را یاد ...) ها و خانواده، دوستان، مدرسه، رسانه(پذیريمعهطریق عوامل مختلف جا

1-Rousseau
2-John Stuort Mill
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امل تضاد وجود داشته حال اگر بین این عو. یابدگیرند که در نهایت در مشارکت سیاسی تجلی میمی
گیري دانش آموزان در زمینه مشارکت سیاسی ممکن است تغییراتی بوجود آید با کمی باشد در جهت

شده یکی از عوامل بر اساس مطالعات انجام. توان به این مهم پی بردشده میمطالعات انجامتعمق در 
پذیري در استان همدان خانواده است و بیشتر افراد در اکثر اوقات با اعضاي خانواده خود مهم جامعه

اي هها و نگرشارزش(و دارندمشورت و همفکري دارند و به ندرت با آنها اختالف و بگو و مگ
پذیریی که در خانواده اتفاق توان گفت که نوع جامعهبر همین اساس می). 242- 1380،43ایرانیان، 

-دهند که نوع جامعههمین مطالعات نشان می. ثر استؤگیري رفتار اعضاي خانواده مافتد در جهتمی
لذا توجه به . ستافتد نیز حائز اهمیت ااتفاق می) بویژه براي جوانان(پذیریی که از طریق دوستان

هاي مشارکت سیاسی استان در برخی از شاخص. تواند مفید باشدمسائل سیاسی در این فرایند می
هاي کردن به برنامهدادن و نگاهبه عنوان مثال گوش. برخوردر نیستهمدان از وضعیت مناسبی 

این پژوهش از هاي مشارکت سیاسی است که در سیاسی از طریق رادیو و تلویزیون یکی از شاخص
از ) درصد9/1(دهد که تنها هاي رفتارهاي فرهنگی ایرانیان نشان مینتایج یافته. آن استفاده شده است

رفتارهاي فرهنگی ایرانیان، (دهندهاي سیاسی از طریق رادیو گوش میشهروندان همدانی به برنامه
شهروندان استان همدان در توان گفت مشارکت سیاسی در بین بر این اساس می).  88- 1381،102

با این توضیح در این بررسی در صدد . هایی که حالت داوطلبانه دارند پایین استزمینه شاخص
بودن أثیرگذاربا توجه به تاستان همدانآموزان دوره متوسطه را در هستیم تا مشارکت سیاسی دانش

.ختی قرار دهیمایران مورد توصیف و تحلیل جامعه شناسیاسی نظام آنها در آینده 
:از این رو توجه به سؤاالت زیر ضروري است

آموزان به چه میزان است؟مشارکت سیاسی دانش-1
آموزان دختر و پسر وجود دارد؟داري بین مشارکت سیاسی دانشآیا تفاوت معنا-2
، رضایت تحصیلی، رضایت سیاسی، تقدیرگرایی، دوستان آیا بین شیوه تربیتی خانواده-3
، خانواده سیاسی، تعهد دینی، وسایل ارتباط جمعی، منزلت شغلی والدین، تحصیالت والدین، سیاسی

آموزان رابطه معناداري وجود دارد؟هاي ارادي، و مشارکت سیاسی دانشدرآمد خانوار ، انجمن
کدامیک از متغیرهاي شیوه تربیتی خانواده، رضایت تحصیلی، رضایت سیاسی، تقدیرگرایی، -4

سیاسی، خانواده سیاسی، تعهد دینی، وسایل ارتباط جمعی، منزلت شغلی والدین، تحصیالت دوستان 
کنند؟هاي ارادي، بیشتر مشارکت سیاسی را تبیین میوالدین، درآمد خانوار، انجمن

مشارکت سیاسینظريچارچوب - 3
نظریه بر قضایایی از . کندباشد و او را در مسیر مشخصی هدایت مینظریه راهنماي محقق می
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ها نظریهربه زعم ترن). 1376،34دواس، (دهندخیزد که محور اصلی تحلیل داده را تشکیل میمی
شناختی، شرحی هاي جامعهاز این رو، نظریه. ن حوادث هستنددادچرایی رخشرحی بر چگونگی و 

ودشان را سازماندهی کنند و خکنند ارتباط برقرار میبر این موارد هستند که انسانها چگونه رفتار می
,Turner)کنندمی 1998, 1) .

هاي توان یافت که به طور جامع به تحلیل و تببین پدیدهاي را میدر علوم اجتماعی کمتر نظریه
کید کرده و مسائل دیگر را أاي از مسائل اجتماعی تاي معموال بر جنبههر نظریه. اجتماعی بپردازد

هاي ی استفاده شده است که شامل نظریهاز مدل نظري ترکیببررسیبنابراین در این. گیردنادیده می
-پذیري سیاسی میو نظریه جامعه، کوهنگتون و نلسون، کن براون، میلبراث و گوئل، دال، لرنرنهانتی
. باشد

به . انداي مبذول داشتهگتون و نلسون در مدل خود به مشارکت در نظام سیاسی توجه ویژهنهانتی
عامل اساسی در افزایش مشارکت سیاسی افراد جامعه دخالت دارند یکی نخبگان و نظر آنها دو

نخبگان جامعه براي بقا خود در مسند قدرت اقتصادي و . اجتماعی است–دیگري توسعه اقتصادي
اول اینکه باعث تحرك اجتماعی . شوداجتماعی نیز به دو صورت باعث مشارکت سیاسی افراد می

هاي باالتر و احساس کارایی سیاسی را در افراد جامعه در پی آن کسب منزلتافراد جامعه شده و
دوم اینکه . کندنهایت این فرایند فرد را به مشارکت سیاسی بیشتر رهنمون میموجب می شود که در

له باعث أاجتماعی موجبات انسجام و تضاد گروهی را فراهم کرده که این مس-توسعه اقتصادي
مانی و در نهایت مشارکت سیاسی هاي سازوهی و دخالت بیشتر افراد در فعالیتافزایش آگاهی گر

توان بین این متغیرها و مشارکت سیاسی رابطه قابل به نظر این دو محقق در دراز مدت می. شودمی
- مطرح میغیرهقبولی برقرار کرد و در کوتاه مدت متغیرهاي دیگري چون مهاجرت، عالئق مذهبی و

ثیرگذار درمشارکت سیاسی عبارتند أمهمترین متغیرهاي تنی از نظر هانتیگتون و نلسوبطور کل. شود
هاي مختلف حزبی و احزاب و انجمن،اجتماعی، عضویت در اتحادیه-وضعیت اقتصادياز

ارکت مش(هاي قومی و مذهبی، سطح آموزش آگاهی حزبی و گروهی، وابستگی به گروه، غیرحزبی
، نوع اجتماع )مشارکت بیشتر مردان نسبت به زنان(، جنسیت)سوادهابیبیشتر باسوادها نسبت به

- و منزلت اجتماعی می) تاییمشارکت بیشتر اجتماع شهري نسبت به اجتماع روس(
,Huntington and Nelson)باشند 1976, 163).

عوامل رسد که به این نتیجه میاي که در جامعه انگلستان انجام داده استکن براون در مطالعه
محل -خانواده: ثیرگذار عبارتند ازأاین عوامل ت. شوندمختلفی باعث مشارکت انتخاباتی مردم می

به زعم وي . هاي قومی، تصورات حزبی، وسایل ارتباط جمعی، طبقه اجتماعی و دینسکونت، ریشه
. گذارندثیر میأدهندگی افراد تيأچگونگی رفتار رهر کدام از این عوامل بر
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عنوان عوامل هب) اعتماد به محیط سیاسی(و ساختاري ) اعتماد به نفس(از دو عامل فردي بندورا
برد و بر آن است که هر گاه اعتماد به دولت و اعتماد به نفس باال ثر در مشارکت سیاسی نام میؤم

-ییگري ازرفتارها بروز میابد درغیر این صورت شقوق دباشد رفتار مشارکت سیاسی نیز افزایش می
,Browne)باشدنماید که خارج از رفتار مشارکت جویانه سیاسی می 1994).

در . کندارائه میآمده است را-1سلسله مراتبی از مشارکت به ترتیبی که در نمودار 1میلبراث
.باشددادن در انتخابات میيأترین سطح مشارکت واقعی راین سلسله مراتب پایین

ت سیاسی از دیدگاه میلبراتسلسله مراتب مشارک: 1نمودار 

)1382،81نژاد بهرام، (

به نظر . دانندف به هدف میا امري عقالنی و معطومیلبراث و گوئل مشارکت سیاسی جوانان ر
هاي سیاسی، مرکزیت انگیزه: ثرند عبارتند ازؤآنها مهمترین متغیرهایی که درمشارکت سیاسی جوانان م

هاي شخصی و ویژگی) میزان تحصیالت، محل سکونت، طبقه و قومیت(اجتماعی، موقعیت اجتماعی 
). 1377،125راش، (ها، منابع و تعهدمحیط سیاسی، مهارت

ال اساسی که عقاید سیاسی تا چه اندازه عمل سیاسی افراد یک ؤدرصدد بود تا به این س2دال
یاسی ابتدا الزم ثیر عقاید در عمل سأبه زعم وي براي فهم میزان ت. نماید پاسخ دهدجامعه را تعیین می
و به خالصه نظر ا. کننده عقاید بویژه عقاید فعاالن سیاسی جامعه بررسی شوداست عوامل تعیین

1-Milbrath
2-Dahl

داشتن مقام سیاسی یا اداري

اداريجستجوي مقام سیاسی یا

مشارکت در اجتماعات عمومی، تظاهرات و غیره

عضویت انفعالی در یک سازمان سیاسی

هاي سیاسی غیررسمیمشارکت در بخش

رأي دادن
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. صورت زیر است
هاي سیاسی احتماال رژیماعمال سیاسی     عقاید سیاسی     کننده عقاید      عوامل تعیین

رشد شخصیتی بردورهگیري عقاید سیاسی در ثر در شکلؤوي چهار عامل را به عنوان عوامل م
: شماردمی

وجوان به دلیل تولد در یک اندیشه و ثیر قرارگرفتن قهري کودك و نأپذیري و تحت تجامعه-1
)هاي همسن و سالده، مدرسه، مذهب، محل کار و گروهخانوااز طریق (عقیده حاکم 

پرستیژ و احترام یک عقیده یا تفسیري از یک عقیده و مذهب نیز ممکن است موجب -2
. گرایش جوانان به آن عقیده شود

: شودپرستیژ و محبوبیت ازدوراه موجب جذب جوانان می
هاي عینی جامعه دستاوردهاي نسبی یک عقیده و مذهب که در قالب نهادها و سازمان) الف
. شودمجسم می

اعتبار و نفوذ طرفداران یا حامالن آن عقیده یا تفسیري از آن عقیده )ب
به نظر دال یکی از . سازگاري عقیده جدیدي مثل تکثرگرایی با عقاید پیشین و بنیادي فرد-3
مهم براي امکان کسب و قبول یک اندیشه، میزان سازگاري یا ناهمسازي آن با عقاید پیشین عوامل
. است

).58-1377،59فیرحی، (میزان سازگاري یا ناهمسازي عقاید با تجربه شخصی فرد-4
- بسیج اجتماع زمانی میکرد به نظر وي لرنز عامل مشارکت را در بسیج اجتماعی جستجو می

,Lerner,1958)بد که فرد از یک ظرفیت شخصیتی همدلی برخوردار باشد تواند گسترش یا 49).
ثر در تکوین و گسترش مشارکت عبارتند از میزان شهرنشینی، گسترش ؤاز نظر وي عوامل م

).1381،165مقدس جعفري، (ها یا وسایل ارتباط جمعیسواد، دسترسی به رسانه
ترین و از جامع1و طبقه اجتماعی نظریه کوهنها پذیري ارزشدر نظریات مربوط به جامعه

.ترین زمینه نظري برخوردار استدقیق
هاي بین رفتار کید ورزید و تفاوتأترین جنبه طبقه اجتماعی تکوهن بر شغل به عنوان برجسته

هاي ثیر عمیق و نسبتا پایدار تفاوتأکردن والدین طبقه متوسط و طبقه پایین را بازتابی از تاجتماعی
ثیرات أبر اساس تفسیر کوهن مناسبات طبقاتی بر پایه ت. پنداردارزشی بین دو طبقه اجتماعی می

به عبارت دیگر تحصیالت از آن جهت به این . شوندتراکمی تجربه تحصیلی و شغلی ساخته می
دن آورتواند در فراهمکند که میمیها ارتباط پیداموضوع یعنی رابطه میان طبقه اجتماعی و ارزش

آمادگی و ظرفیت خود رهبري در شغل مؤثر باشد و شغل از آن رو در این موضوع اهمیت دارد که 

1-Kohn
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وي . تواند اعمال تجربه خود رهبري را در حوزه بسیار مهمی از زندگی یعنی کار پدید آوردمی
ساس بر این ا. پردازدهاي والدین و رفتار آنها میاش به رابطه میان ارزشهمچنین در طرح نظري

کنند منعکس ها یا شرایط تربیتی که آنان اعمال میهاي ارزشی والدین در سبکگیرياست که جهت
).   54- 1380،56دهستانی،(شودمی

پذیري سیاسی است که در زمینه شناسی سیاسی، جامعههاي مهم در زمینه جامعهیکی از نظریه
د پذیري سیاسی را فراینندیشمندان جامعها. کاربرد زیادي دارد) مشارکت(تبیین رفتارهاي سیاسی 

فرایندي که به موجب آن افراد . دانندهاي سیاسی میها و نگرشمستمر یادگیري رفتارها، اندیشه
هاي تجربیات به وظایف، حقوق و نشانهضمن آشناشدن با نظام سیاسی از طریق کسب اطالعات و

-ها و فراهمتواند به بسیج تودهثر میؤپذیري مجامعه.)1374،77قوام، (برندجامعه پی میخویش در
پذیري سیاسی معموال از طریق عوامل اولیه و ثانویه جامعه. شودکردن زمینه مشارکت آنها منجر می

هاي خانواده و گروه(عوامل اولیه : عوامل مورد نظر در این پژوهش عبارتند از. گیردصورت می
هاي هاي ارادي، دین و نهاد، وسایل ارتباط جمعی، انجمنهاي آموزشیمحیط(عوامل ثانویه ) سنهم

ثیر گذاشته و باعث أاین عوامل از سه طریق تقلید، آموزش و انگیزش بر رفتار سیاسی افراد ت) دینی
).1380،77جائیان، فیروز(یاسی  منفعل یا فعال باشندشوند که افراد به لحاظ سمی

باشدمی1ود دارد که یکی از آنها روش پیمایشهاي مختلفی وجبراي انجام یک پژوهش، روش
شود و نقطه مقابل پیمایش معموالً در مقیاس وسیع انجام می.بکار گرفته شده استو در این پژوهش

).1369،10اوپنهایم، (تمرکز بیشتر در مقیاس کوچکتر استتجربیات آزمایشگاهی است که هدف آن 
یک جامعه آماري است که پژوهشگر مایل است در هر پژوهش، جامعه مورد بررسیمعموالً

در .)1379،177سرمد و دیگران، (یر واحدهاي آن به مطالعه بپردازدمتغ) هايصفت(درباره صفت 
دانشگاهی در استان آموزان دبیرستانی و پیشاین بررسی جامعه آماري عبارتست از تمامی دانش

,Line(جدول لینحجم نمونه بر اساس.باشدنفر می93661همدان که  1978, با خطاي ) 387
.باشدنفر می381) 05/0(

در . گیري استهاي جلوگیري از اریب در نمونه انتخاب روش مناسبی براي نمونهیکی از راه
در . استاي متناسب استفاده شدهاي و طبقهاي چند مرحلهگیري خوشهاین پژوهش از روش نمونه

لی انتخاب شدند که شامل مناطق برخوردار، نیمه برخوردار و هاي اصاي ابتدا خوشهروش خوشه
بر اساس دستورالعمل طرح ارزشیابی حوزه معاونت آموزش . محروم از لحاظ امکانات آموزشی بودند

.انددر سه خوشه نامبرده تقسیم شده-1گانه آموزشی طبق جدول 19و پرورش عمومی مناطق 

1-survey
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و فرعیهاي اصلیتقسیم بندي خوشه:1جدول 
یهاي فرعخوشههاي اصلیخوشه

همدان، مالیر، نهاوند، تویسرکان2و 1ناحیه برخوردار

اسدآباد، بهار، رزن، کبودرآهنگ، اللجین، جوکار، خزل، سامن، قروه درجزین، فامنیننیمه برخوردار
سرد رود، قلقلرود، قهاوند، گل تپهمحروم

4خوشه فرعی، نیمه برخوردار 2هاي اصلی برخوردار در مرحله دوم بطور تصادفی از خوشه
نشان داده -2هاي فرعی در جدول این خوشه. خوشه فرعی انتخاب شد2خوشه فرعی و محروم 

.شده است
هاي فرعیانتخاب تصادفی خوشه: 2جدول 

خوشه هاي فرعیهاي اصلیخوشه
همدان، مالیر2ناحیه برخوردار

، رزن، اللجین، خزلاسدآباد،نیمه برخوردار
قلقلرود، قهاوندمحروم

اي متناسب گیري طبقهخوشه انتخاب شده با استفاده از روش نمونه8در مرحله سوم از میان 
هایی در این روش، واحدهاي جامعه مورد مطالعه، در طبقه. ها گردیداقدام به انتخاب تصادفی نمونه
ها کمتر شوند، تا تغییرات آنها در درون گروهبندي میهتر هستند گروکه از نظر صفت متغیر همگن

). 184، 1379سرمد و دیگران، (شود ها تعدادي نمونه انتخاب میپس از آن از هر یک از طبقه. شود
گانه 8آموزان مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی در مناطق کردن جامعه آماري، دانشبه منظور همگن

. اندبندي شدهطبقه) متوسطه، پیش دانشگاهی(، مقطع )دختر و پسر(انتخاب شده، بر اساس جنسیت 
. ها تقسیم کردتوان میان طبقههاي مختلف میرا به شیوه) n(اي حجم نمونه گیري طبقهدر نمونه

انتساب بهینه و : ها شاملسایر شیوه. هاستترین شیوه، تقسیم مساوي تعداد نمونه میان طبقهساده
- رفیع(، متناسب و نامتناسب )163، 1373ساروخانی،(2و غیرنسبی1یا نسبی) همان(انتساب متناسب 

بی و یا متناسب استفاده شده در این بررسی از روش اختصاص بهینه، نس. باشدمی)1374،389پور، 
اي گیري طبقهدانشگاهی با استفاده از روش نمونهدر برخی از مناطق آموزش در طبقه پیش. است

2له حداقل أبراي جبران این مس. بودن تعداد جامعه آن طبقه کسی انتخاب نشدعلت پایینمتناسب، به 
.نفر افزایش یافت398بنابراین حجم نمونه نهایی به . اندنفر براي این طبقات انتخاب شده

1-proportional
2-unproportional
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شود که هاي مختلفی بکار برده میگیري، شیوهابزار اندازه1براي محاسبه ضریب قابلیت اعتماد
.ها روش آلفاي کرونباخ استاز شیوهیکی 

در روش آلفاي کرونباخ آماره آلفا شاخص پایایی کل مقیاس است که باید مقدار آن حداقل 
همساز براي آزمون مقدماتی با هاي ناپس از تغییر برخی از گویهآمده بدستنهایینتایج . باشد70/0

.شده استنشان داده-3اخ در جدول باستفاده از روش آلفاي کرون
ثر بر آنؤضرایب آلفاي کرونباخ براي مشارکت سیاسی و متغیرهاي م: 3جدول 

ضریب آلفاتعداد گویهنام متغیر
675/0شیوه تربیتی خانواده
572/0رضایت تحصیلی
675/0رضایت سیاسی

571/0تقدیرگرایی
481/0تعهد دینی از بعد عقیدتی

685/0دوستان سیاسی
583/0ده سیاسیخانوا

785/0مشارکت سیاسی

گیري تا چه حد خصیصه موردنظر را دهد که ابزار اندازهال پاسخ میؤبه این س2مفهوم اعتبار
هاي آن اطمینان داشت توان به دقت نتایج دادهگیري نمیبدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه. سنجدمی

).1379،175سرمد و دیگران، (
االت آن که به منظور سنجش مشارکت ؤگیري در این پژوهش پرسشنامه است و سازهابزار اند

ثر بر آن طراحی شده است اعتبار آن از طریق مشاوره با اساتید فن و تأیید نهایی ؤسیاسی و عوامل م
.توسط آنها مشخص گردید

:عبارتند ازهاي پژوهشفرضیه
. سیت متفاوت استآموزان از نظر جنمیزان مشارکت سیاسی دانش-
. مشارکت سیاسی آنها رابطه وجود داردمیزانآموزان وبین سن دانش-
. آموزان از نظر رشته تحصیلی متفاوت استمیزان مشارکت سیاسی دانش-
. آموزان رابطه وجود داردمشارکت سیاسی دانشمیزان بین میزان تحصیالت والدین و -

3-Reliability
1-Validity
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. ن از نظر محل سکونت متفاوت استآموزامیزان مشارکت سیاسی دانش-
. مشارکت سیاسی دانش آموزان رابطه وجود داردمیزانبین میزان درآمد خانواده و-
. آموزان از نظر قومیت متفاوت استمیزان مشارکت سیاسی دانش-
آموزان رابطه وجود مشارکت سیاسی دانشمیزان بین میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی و -

. ددار
. ارددمشارکت سیاسی آنها رابطه وجود میزان آموزان و بین میزان رضایتمندي تحصیلی دانش-
آموزان رابطه وجود مشارکت سیاسی دانشمیزانبین شیوه تربیتی خانواده دانش آموزان و-

. دارد
. اردمشارکت سیاسی آنها رابطه وجود دمیزانبین میزان رضایتمندي سیاسی دانش آموزان و-
. مشارکت سیاسی آنها رابطه وجود داردمیزانآموزان وبین میزان سیاسی بودن خانواده دانش-
. مشارکت سیاسی آنها رابطه وجود داردمیزانآموزان ودوستان دانشبودن بین میزان سیاسی-
.مشارکت سیاسی آنها رابطه وجود داردمیزان آموزان و دانشدینیبین میزان تعهد -
.مشارکت سیاسی آنها رابطه وجود داردمیزان بین میزان تقدیرگرایی دانش آموزان و -

یافته هاي تحقیق- 6
آموزان کالس بوده و بیشتر والدین دانش) 20/12(از نظر توزیع، میانگین تحصیالت والدین

آموزان از وضعیت یعنی تحصیالت والدین دانش. اي پایینتر از میانگین دارندنمره) درصد7/58(
. خوبی برخوردار نیست

از سایر اقوام ) درصد3/1(فارس و کمترین آنها ) درصد9/36(آموزاناز نظر قومیتی بیشتر دانش
.هستند) غیر از اقوام مطرح در استان(

میلیون تومان 2هزار تومان از حداکثر ) 05/415(از نظر درآمد ماهیانه خانوار میانگین درآمد 
هاي اکثر یعنی خانواده.درآمد خانوارشان زیر میانگین است) درصد3/58(آموزان یشتر دانشبوده و ب

.پایینی دارندآموزان درآمد نسبتاًدانش
هایی است که افراد بصورت آزادانه و اختیاري به عضویت آن در هاي ارادي یکی از گروهانجمن

آموزي، آموزي، شوراي دانشالمی، بسیج دانشانجمن اس(ها در این بررسی شاملین انجمنا.آیندمی
اي آموزهاي ارادي مربوط به بسیج دانشبیشترین مشارکت در انجمن. است) آموزيسازمان دانش

-نیز با آن همکاري می) درصد7/14(آموزان در آن عضویت دارند ودانش)  درصد5/63(شود که می
6/16(آموزي است که مربوط به شوراي دانشهادر حالیکه کمترین مشارکت در این انجمن. کنند

.کنندنیز با آن همکاري می) درصد23(آموزان در آن عضویت دارند و دانش) درصد
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از میان . ثیر ناگزیري بر روند تحوالت سیاسی دارندأوسایل ارتباط جمعی در عصر ارتباطات ت
که بیشتر آنها ان برخوردار است، طوريآموزمناسبی در بین دانشاین وسایل تلویزیون از جایگاه نسبتاً

در بین سایر . پردازندساعت به تماشاي تلویزیون می3تا 1در طول شبانه روز بین ) درصد34(
بدین صورت . خوبی برخورداراستوسایل ارتباطی تنها استفاده از روزنامه و مجله از وضعیت نسبتاً

ساعت از این وسیله ارتباطی استفاده 1متر از آموزان در طول شبانه روز کدانش) درصد8/57(که 
.کنندمی

56(بیشتر دانش آموزان . شیوه تربیتی به دو صورت خود راهبر و همنوایی بررسی شده است
هاي سنتی در له حکایت از آن دارد که هنوز شیوهأاین مس. شوندبه صورت همنوا تربیت می) درصد

.  استتر تربیت افراد در استان همدان متداول
3/50(آموزان نیمی از دانشنمره بوده و تقریبا25ًاز حداکثر ) 25/19(رضایت تحصیلی میانگین 

، از تحصیالت خود راضی آموزاننیمی  از دانشاي باالتر از میانگین داشته، یعنی تقریباًنمره) درصد
.هستند

) درصد58(آموزان انشنمره بوده و بیشتر د27از حداکثر ) 66/15(میانگین رضایت سیاسی 
.آموزان ، از نظام سیاسی رضایت ندارندتر از میانگین داشته، یعنی بیشتر دانشاي پاییننمره

له که انسان در سرنوشت خود هیچ دخالتی ندارد که البته با أتقدیرگرایی یعنی گرایش به این مس
أنظر است در این معنا منشآن مددر اینجا معناي عام. باشدمتفاوت می» قضا و قدر«معناي دینی آن 

نمره بوده 25از حداکثر ) 23/12(میانگین تقدیرگرایی . همه کارهاي خوب و بد انسان خود خدا است
بیشتر به عبارت دیگر تقریباً. اي کمتر از میانگین دارندنمره) درصد3/53(آموزان بیشتر دانشو تقریباً

.آموزان تقدیرگرا نیستنددانش
هاي دینی است از دو بعد عقیدتی و مناسکی دهنده پایبندي افراد به ارزشی که نشانتعهد دین

- نمره است و بیشتر دانش20حداکثر از ) 51/16(میانگین تعهد دینی عقیدتی . بررسی شده است
آموزان از نظر عقیده به یعنی بیشتر دانش. اي بیشتر از میانگین دارندنمره) درصد8/66(آموزان 

نمره 9از حداکثر ) 14/7(که میانگین تعهد دینی مناسکی درحالی. اي دینی خود پایبند هستندهارزش
یعنی تقریبا نیمی از . اي بیشتر از میانگین دارندنمره) درصد6/50(آموزان نیمی از دانشاست و تقریباً

. هاي دینی خود پایبند هستندآموزان از بعد رفتاري و مناسکی به ارزشدانش
-آموزان در مرحله حساسی از زندگی خود قرار دارند یعنی ضمن برخورداري از آموزشنشدا

هاي از اینرو گاهی آموزش. بهره نیستندهاي محیط مدرسه نیز بیهاي محیط خانواده از آموزش
از . ها منجر گرددله تعارض نقشأتواند به مسگانه این دو عامل و کارگزار مهم جامعه پذیري میدو

میانگین خانواده سیاسی . اندسیاسی این دو عامل در قالب خانواده و دوستان سیاسی سنجیده شدهبعد 
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اي باالتر از میانگین نمره) درصد1/52(آموزان بیشتر دانشنمره بوده و تقریبا25ًاز حداکثر ) 44/14(
مچنین میانگین دوستان ه. اي سیاسی هستندآموزان داراي خانوادهبه عبارت دیگر نیمی از دانش. دارند

اي نمره) درصد6/50(آموزان بیش از نیمی از دانشنمره بوده و تقریبا30ًاز حداکثر ) 23/15(سیاسی 
.آموزان داراي دوستانی سیاسی هستندعبارت دیگر بیش از نیمی از دانشبه. باالتر از میانگین دارند

آموزان ه است و بیش از نیمی از دانشنمر85/27از حداکثر ) 83/14(میانگین مشارکت سیاسی 
آموزان کمتر در امور سیاسی یعنی بیش از نیمی از دانش. دارنداي کمتر از میانگین نمره) درصد2/54(

. مشارکت دارند
آموزان دختر و پسر بین دانش. باشدبیانگر رابطه متغیرها با مشارکت سیاسی می-5نتایج جدول 

دهنده آنست که ین نشانا. معناداري وجود نداردی تفاوت عمده و از نظر میزان مشارکت سیاس
مشارکت یا عدم مشارکت در شرایط فعلی تنها اختصاص به یک جنس نداشته و هر دو جنس از این 

.کنندولیت میؤنظر احساس مس
البته شاید . از نظر سن، تفاوت معنادري در میزان مشارکت سیاسی سنین مختلف وجود ندارد

له دامنه محدود سنین در این بررسی بواسطه ماهیت آن بوده و دلیل دیگر أز دالیل این مسیکی ا
.هاي سنی استدر ارتباط با مهم بودن یا عدم اهمیت مشارکت سیاسی براي بیشتر گروهاحتماالً

هاي ثیر معنا داري نداشته، یعنی تمامی رشتهأآموزان در میزان مشارکت سیاسی آن ترشته دانش
.دهندطع متوسطه به یک نسبت به مشارکت سیاسی اهمیت میمق

بدین . هاي مختلف تفاوت معنا داري دارداما از نظر پایه تحصیلی مشارکت سیاسی در پایه
.صورت که بیشترین مشارکت از آن پایه اول است و کمترین مشارکت نیز به پایه سوم اختصاص دارد

آموزان رابطه آنها با میزان مشارکت سیاسی دانشمیزان تحصیالت والدین و منزلت شغلی 
هاي مرجعی خارج از آموزان از گروهپذیري دانشأثیرله تأشاید یکی از دالیل این مس. داري نداردمعنا

.خانواده و یا گروه همساالن باشد
صورت که بدین. فاوت معناداري با هم دارندهاي قومی از نظر میزان مشارکت سیاسی تگروه

قومیت . باشدین میزان مشارکت مربوط به قوم لک و کمترین مشارکت نیز از آن قوم کرد میبیشتر
و کرد با توجه به پیشینه نه چندان مطلوب خود در نظام سیاسی، گرایش بیشتري به انزوا  طلبی دارد

.هاي این گروه مغفول مانده استپذیري سیاسی در خانوادهبه همین دلیل جامعهاحتماالً
در برخی از . یابدآموزان کاهش میها، میزان مشارکت سیاسی دانشافزایش درآمد خانوادهبا 
گونه هاي انقالبی تجارب اینهاي مشارکت سیاسی مانند بسیج عمومی و ایجاد نهضتشاخص
ها توده مردم و کم درآمد ز آن است که موتور حرکت این نهضتها در اکثر نقاط دنیا حاکی انهضت

-و کاریزماهاي سیاسی سازماندهی میکه ایدئولوژي حاکم بر آنها از طرف نخبگان د، درحالیانبوده
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. شده است
گانه مورد بررسی بیشترین مشارکت سیاسی را قهاوند و کمترین مشارکت نیز 19از میان مناطق 

1تونیسنوع روابط حاکم بر اجتماعات کوچکی مانند قهاوند به گفته .  اندهمدان داشته2ناحیه 

جماعت یک کل ارگانیک است که در بطن آن . از نوع روابط جماعتی است) 1375،42روشه، (
و اینجاست که مشارکت سیاسی در این . شودزندگی و منافع اعضاء با زندگی و منافع جمع یکی می

ع که نودر حالی. گیرداي به خود میگروه رنگ جمعی به خود گرفته و گاهی حالت قومی و قبیله
بر خالف جماعت در جامعه . باشداي میروابط حاکم بر اجتماع بزرگتري مانند همدان از نوع جامعه

جویی و یا این نوع روابط از نوع رقابت، سبقتروابط بین اشخاص بر پایه منافع فردي است و طبعاً
ابراین مشارکت بن.تفاوتی در مورد دیگران استروابط اجتماعی است که بر اساس بیحداقل نوعی از 

گیرد و بیشتر جنبه اي که مورد نظر دورکیم است قرار میأثیر وجدان جمعیتسیاسی کمتر تحت
.گیردشخصی به خود می

یعنی با افزایش مشارکت . هاي ارادي با مشارکت سیاسی رابطه معنادار و مثبتی داردانجمن
اي که این حداقل فایده. یابدایش میها، مشارکت سیاسی آنها نیز افزدانش آموزان در این انجمن

ها دارند آنست که افراد را به همبستگی و مشارکت در تصمیم جمعی که خود عامل مهمی در انجمن
.نمایندباشد، تشویق میمشارکت در سیاست می

یندي است که فرد بواسطه آن و از طریق عامالن آن هنجارهاي مختلف آپذیري فرجامعه
پذیري ین پژوهش حائز اهمیت بوده، جامعهآنچه که در ا. گیردو سیاسی را یاد میاجتماعی، اقتصادي 

پذیري سیاسی یک نوع رابطه است بین فرد و سیستم سیاسی که او در آن زندگی معهجا. سیاسی است
-افرادي که قسمتی از آن محسوب میها وشخص در نتیجه ارتباط با سیستم سیاسی و گروه. کندمی

یکی از عوامل و یا ). 1382،42داوسون و دیگران، (بخشدبینی سیاسی خود را شکل میشوند، جهان
به طور کلی . باشدپذیري سیاسی بطور خاص خانواده میپذیري بطور عام و جامعهجامعهکارگزاران

نتایج این بررسی نشان داد که بین . شودپذیري محسوب میخانواده به عنوان مهمترین منبع جامعه
یعنی با افزایش میزان سیاسی . واده سیاسی و مشارکت سیاسی رابطه مثبت و معنا داري وجود داردخان

همچنین هر چه شیوه تربیتی . یابدهاي دانش آموزان مشارکت سیاسی آنها نیز افزایش میبودن خانواده
یز افزایش باشد، مشارکت سیاسی نخانواده بصورت خود راهبر باشد که آزادي عمل در آن بیشتر می

. یابدمی
نتایج این پژوهش .پذیري سیاسی هستنددوستان و یا گروه همساالن یکی دیگر از عوامل جامعه

1-Tonnies
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روابطی . یابدآموزان، سیاسی باشند مشارکت سیاسی آنها، افزایش میچه دوستان دانشنشان داد که هر
. که دوستان نزدیک با هم دارند برایشان ارزشمند است

رادیو، تلویزیون، مجالت و سایر وسائل ارتباط جمعی، اشکال مختلف پیام را انتقال ها،روزنامه
همه اطالعات روزانه درباره حوادث و . گذارندثیر میأهاي سیاسی تگیريدهند که بر روي جهتمی

ه هاي سیاسی و ارزیابی و تحلیل این وقایع از دولت به شهروندان، از گروه به گروه، از گروه بجریان
نتایج نشان .)207،همان(یابدفرد و از افراد نخبه به غیر نخبه، توسط وسایل ارتباط جمعی انتقال می

که در حالی. کت سیاسی رابطه ندارندرداد که تنها وسایل ارتباطی تلویزیون و اینترنت با میزان مشا
ت سیاسی داشته، یعنی وسایل ارتباطی ماهواره و رادیو خارجی رابطه معکوس و معنا داري با مشارک

اما وسایل . یابدشود، مشارکت سیاسی کاهش میهر چه از این وسایل ارتباطی بیشتر استفاده می
داري با مشارکت سیاسی دارند، یعنی هر نامه و مجله رابطه مستقیم و معناارتباطی رادیو داخلی و روز

. یابدنیز افزایش میشود، مشارکت سیاسیچه از این وسایل ارتباطی بیشتر استفاده می
تواند توسط کارگزاران جامعه تعهد دینی که از منظر عقیدتی و مناسکی مورد توجه است، می

نتایج پژوهش نشان داد که هر چه تعهد دینی در نظر و مناسک بیشتر باشد، . پذیري ایجاد گردد
یاسی و دینی با یکدیگر شاید یکی از دالیل این امر تعامل نظام س. یابدمشارکت سیاسی افزایش می

در رویکرد سیستمی تعامل مثبت بین خرده نظامها به رشد و توسعه نظام اجتماعی کمک . باشد
.نمایدمی

. اي با مشارکت سیاسی نداشتهاي فرهنگی است که در این پژوهش رابطهتقدیرگرایی از مقوله
از دو منظر تحصیلی و سیاسی توجه است در این پژوهش هاي مختلف قابلاما رضایت که از جنبه

داري ی رابطه مستقیم و معنامورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که بین این دو و مشارکت سیاس
آموزان افزایش صیلی و سیاسی، مشارکت سیاسی دانشیعنی با افزایش رضایت تح. وجود دارد

.یابدمی
رابطه متغیرها با مشارکت سیاسی: 5جدول 

ضریب نام متغیر r (*) /T و
F(**)

سطح
معنا داري

rضریب نام متغیر (*) /T و F(**سطح
معنا داري ***

=266/0رضایت تحصیلی r01/0 P<077/0تقدیر گرایی -= r05/0 P>

=280/0رضایت سیاسی r01/0 P<534/0جنس= T05/0 P>

=580/0خانواده سیاسی r01/0 P<039/0سن -= r05/0 P>

=553/0دوستان سیاسی r01/0 P<12/2رشته تحصیلی= F05/0 P>

=- 094/0تلویزیون r05/0 P> میزان تحصیالت
والدین

003/0= r05/0 P>

=209/0رادیو داخلی r01/0 P<098/0منزلت شغلی -= r05/0 P>
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73/آموزان و عوامل مرتبط با آنسی مشارکت سیاسی دانشررب
=- 103/0رادیو خارجی r01/0 P<34/4قومیت= F01/0 P<

=041/0اینترنت r05/0 P>182/0درآمد خانوار -= r01/0 P<

=- 186/0ماهواره r01/0 P<88/3مناطق آموزشی= F01/0 P<

=185/0روزنامه و مجله r01/0 P<386/0انجمن هاي ارادي= r01/0 P<

=336/0تعهد دینی r01/0 P<260/0شیوه تربیتی خانواده= r01/0 P<

ها با گینمقایسه میان**.نشان از رابطه معکوس دارد) -(مت ضرایب همبستگی با عال*
درصد 99از نظر آماري نشان از سطح معناداري در سطح >F***01/0Pو Tاستفاده از آزمون 

.باشددرصد اطمینان می95نشان از سطح معناداري در سطح >05/0Pاطمینان و 
از آنجا که تعداد متغیرهاي مورد نظر براي تحلیل مسیر زیاد بوده، لذا قبل از انجام تحلیل مسیر 

همبستگی تجربی بین متغیرها تحت . براي تعدیل متغیرها از روش تحلیل عاملی استفاده شده است
و با چرخش 1لفه اصلیؤمتغیر مورد نظر به روش م12تحلیل عاملی . عنوان عامل بدست آمده است

.عامل اصلی صورت گرفت6با 2عمودي و روش واریماکس
یید است یا نه؟ از أمورد ت) عامل6(هاي انتخاب شده لال که آیا تعداد عامؤبراي پاسخ به این س

دهد که آیا تعلق و نشان می) K-M-O(به عبارت دیگر . استفاده شده است) K-M-O(آزمون 
همبستگی یک متغیر خاص با دیگر متغیرهاي مورد تحلیل در حد قابل قبولی است یا نه؟ مقادیر 

50/0متوسط، 60/0متوسط خوب، 70/0یلی خوب، خ80/0این کمیت، تحلیل عاملی را عالی، 90/0
).1387،320منصورفر، (دهندغیر قابل قبول نشان می>50/0ضعیف و 

یعنی خیلی خوبدر این تحقیق در حد K-M-Oمقدار آماره -6با توجه به نتایج جدول 
آن قابل تعمیم به و نتایجعامل هستیم6بنابراین مجاز به استفاده از تحلیل عاملی با . باشدمی81/0

درصد 99در سطح 08/8919نیز با مقدار ) B-T(آزمون بارتلت یا کرویت. ي آماري می باشدجامعه
)01/0<P (دار بودمعنی.

عامل مناسب 6ها براي تحلیل عاملی با دادهB-Tو K-M-Oي بنابراین بر اساس آماره
.هستند

آزمون کفایت نمونه برداري:6جدول

K-m-oB-Tمتغیرها
سطح  
معناداري

81/0897/720001/0<P

1-Principal Component
2-Varimax Rotation
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باشد و این عامل تعیین شده از یک بیشتر میتعداد شش1مقدار ویژه- 7بر اساس نتایج جدول 
عامل از لحاظ 6و سهم این ها هستند هاي انتخاب شده بهترین عاملآن است که عاملامر بیانگر

درصد و کمترین سهم 36/16بیشترین سهم را عامل اول با و استدرصد 33/70تبیین کل واریانس 
.درصد دارد77/8حدود را عامل ششم با 

عامل6برآورد واریانس متغیرها در : 7جدول

مقدار ویژههاعامل
درصد (درصد واریانس
)مقدار ویژه

فراونی تجمعی درصد واریانس

196/136/1636/16
290/184/1520/32
330/185/1005/43
415/155/960/52
508/196/856/61
605/177/833/70

- 1و + 1تغییرات آن بین يیک متغیر با یک عامل است و دامنهبارهاي عاملی میزان همبستگی 
اري مورد پذیرش به توان بارهاي عاملی را از لحاظ سطح معنادبر اساس یک قاعده، می. باشدمی

:مودبندي نصورت زیر طبقه
سطح معناداري قابل قبول+ 3/0بارهاي عاملی -
سطح معناداري بیشتر قابل قبول+ 4/0بارهاي عاملی -
سطح معناداري بسیار قابل قبول+ 5/0بارهاي عاملی -

: 1387فر، منصور(باشد) 50n(50یا بیش از 50این معیار وقتی صادق است که حجم نمونه 
را نشان می دهد که براي ) همبستگی هر سؤال با هر عامل(هر عاملبار عاملی-8نتایج جدول ).303

. بوده بنابراین سطح معناداري آن بیشتر قابل قبول است4/0هر سؤال با عامل مورد نظر بیش از 

1-Eigen Value

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


75/آموزان و عوامل مرتبط با آنسی مشارکت سیاسی دانشررب
1)بارهاي عاملی(ها ضرایب همبستگی متغیرها با هریک از عامل: 8جدول 

عامل اول شامل متغیرهاي . ا اقدام به نامگذاري آنها گردیدهشدن تعداد عاملپس از مشخص
خانواده سیاسی، دوستان سیاسی و تعهد دینی بود که تحت عنوان فضاي سیاسی و تعهد دینی 

عامل دوم شامل متغیرهاي منزلت شغلی والدین، تحصیالت والدین و درآمد خانوار . مشخص گردید
عامل سوم در بر گیرنده متغیرهاي . قتصادي مشخص شده استباشد و با عنوان پایگاه اجتماعی و امی

عامل چهارم شامل . رضایت تحصیلی و سیاسی است که با عنوان رضایت مشخص شده است
پذیري مشخص متغیرهاي وسایل ارتباط جمعی و شیوه تربیت خانواده است و با عنوان عوامل جامعه

یک متغیر است و به ترتیب شامل متغیرهاي عامل پنجم و ششم که در بر گیرنده تنها . شودمی
.اندادي است با همین عناوین مشخص شدههاي ارتقدیرگرایی و شرکت در انجمن

تحلیل مسیر- 4
در این بررسی پس از تعدیل متغیرها با استفاده از روش تحلیل عاملی ابتدا نمرهاي استاندارد 

ن متغیرها با هم عامل کلی مشخص متغیرهاي عوامل انتخاب شده بدست آمد و پس از ترکیب آ
گردید در نهایت از روش رگرسیون بک وارد براي تحلیل مسیر استفاده شد که متغیرهاي وارد شده 

.نشان داده شده است-2در معادله در نمودار 
تحلیل مسیر مشارکت سیاسی: 2نمودار 

1-X =2خانواده سیاسیX3دوستان سیاسیX =4تعهد دینیX =5منزلت شغلی والدینX= 6تحصیالت والدینX = درآمد
=  11Xشیوه تربیتی خانواده = 10Xسانه ها ر= 9Xرضایت سیاسی = 8Xشرکت در انجمن هاي ارادي = 7Xخانوار 

رضایت تحصیلی= 12Xتقدیرگرایی 
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36که از این مقدار درصد بوده58مجموع کل اثر علی متغیرهاي مستقل بر مشارکت سیاسی 
این بدان معنی است که متغیرهاي مستقل مورد . باشددرصد اثر غیرمستقیم می22درصد اثر مستقیم و 

ی مستقیم ثیر علأت. انداستفاده در این پژوهش بدون واسط اثرات بیشتري بر روي متغیر وابسته داشته
-7درصد، تقدیرگرایی 9پذیري درصد، عوامل جامعه26هاي ارادي متغیرهاي شرکت در انجمن

اقتصادي از طریق -ثیر علی غیرمستقیم پایگاه اجتماعیأدرصد بوده، همچنین میزان ت8درصد و سن 
- 4/1ثیر متغیر سن از طریق رضایت و فضاي سیاسی و تعهد دینی به ترتیب أدرصد، ت- 6/3رضایت 

رضایت و فضاي سیاسی و تعهد دینی هاي ارادي از طریق درصد، اثر متغیر شرکت در انجمن-7/0و 
پذیري از طریق رضایت و فضاي سیاسی و درصد، اثر متغیر عوامل جامعه9/10و - 1/1به ترتیب 

2/5درصد و اثر متغیر فضاي سیاسی و تعهد دینی از طریق رضایت 3/7و 7/0تعهد دینی به ترتیب 
. درصد می باشد

مرحله است بر اساس جدول ذکر شده 7ی داراي بینبیانگر آن است که معادله پیش-9جدول 
بدست ) 2R(ضریب تعیین . باشدمی71/0در مرحله هفتم برابر با ) R(ضریب همبستگی چند گانه 

دهد که در نهایت هفت متغیر درون معادله یعنی خانواده سیاسی، آمده در مرحله هفتم نشان می
بیتی خانواده، درآمد ماهیانه خانوار، رضایت هاي ارادي، دوستان سیاسی، شیوه ترشرکت در انجمن
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77/آموزان و عوامل مرتبط با آنسی مشارکت سیاسی دانشررب

. بینی کنندرا تبیین یا پیش) مشارکت سیاسی(از واریانس متغیر وابسته 51/0توانند سیاسی و سن می
درصد از لحاظ 95بدست آمده در هر هفت مرحله در سطح اطمینان حداقل ) 2R(ضریب تعیین 

. باشدمی2Rمقدار افزوده شده به در جدول بیانگر R ∆.آماري معنادار بوده است
اند با توجه به اینکه تقریباً بیش از نیمی از واریانس متغیر وابسته بوسیله متغیرهاي ما تبیین شده

از واریانس متغیر وابسته بدون تبیین باقی مانده ) 1–51/0(درصد 49درصد و در حدود 51یعنی 
.باشدمناسبی برخوردار میبینی نسبتاًتوان گفت مدل ما از قدرت پیشمی

رگرسیون متغیرهاي مستقل با مشارکت سیاسی در مرحله نهایی: 9جدول 
خطاي استانداردR2R∆ RbBetaTمتغیرهاي وارد شدهمرحله
421/0331/006/761/4-568/0323/0خانواده سیاسیاول
639/0408/0085/0423/0266/073/632/4انجمن هاي اراديدوم
684/0468/0060/0272/0261/056/510/4دوستان سیاسیسوم

693/0480/0012/0266/0131/026/306/4شیوه تربیتی خانوادهچهارم
00/4-91/2-114/0-704/0496/0016/0003/0درآمد ماهیانه خانوارپنجم
709/0503/0007/0126/0095/028/298/3رضایت سیاسیششم
713/0509/0006/0373/0078/099/196/3سنهفتم

28/49 =F713/0 =R

22/10- =a000/0 =sig F509/0 =2R

العات مربوط به جدول شکل عمومی معادله رگرسیون هفت متغیره بدست آمده با توجه به اط
.شودبراي پیش بینی مشارکت سیاسی بصورت زیر ارائه می-9

Y = a + B1(x1) + B2(x2) + B3(x3) + B4(x4) + B5(x5) + B6(x6) + B7(x7)
:عناصر معادله عبارتند از

Y =بینی متغیر وابستهنمره پیش
a =عرض از مبداء(هضریب محاسبه معادله رگرسیون چند متغیر(
B =ضریب رگرسیون براي نمرات استاندارد شده
X =متغیر مستقل که وارد معادله شده است

:باشددر نهایت شکل معادله به صورت زیر می
هاي شرکت در انجمن) (266/0) + (خانواده سیاسی) (331/0) +-22/10=مشارکت سیاسی

درآمد ) (-114/0) + (انوادهشیوه تربیتی خ) (131/0) + (دوستان سیاسی) (261/0) + (ارادي
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)سن) (078/0) + (رضایت سیاسی) (095/0) + (ماهیانه خانوار

گیرينتیجهبحث و- 6
این تحقیق بصورت مستقیم و یا توان گفت بیشتر متغیرهاي بندي کلی میدر یک جمع

نقش عوامل . یابندشود معنا و مفهوم میپذیریی که بکار گرفته میمستقیم در ارتباط با نوع جامعهغیر
خانواده اولین مکانی است که . پذیري بویژه خانواده در زمینه مشارکت سیاسی انکارناپذیر استجامعه

با توجه به نتایج این . سازدشود و آنها را درونی میشنا میهاي جامعه خود آفرد در آن با ارزش
ها به این صورت که خانواده.یی داردهاي تربیتی خانواده اهمیت بسزاپذیري در شیوهتحقیق انعطاف

کردن فرزندان توجه داشته باشند، زیرا این ي سنتی و همنوایی صرف در اجتماعیهانباید تنها به شیوه
دیدگاه در بعضی موارد نه تنها کارساز نیست بلکه زمینه هاي تنش و تضاد بین خانواده و فرزندان را 

سبت به نهاد خانواده و به دنبال آن نظام اجتماعی و بینی فرزندان نو در نهایت به بد. کندبیشتر می
بري با دادن آزادي عمل معقول و منطقی و استفاده از شیوه تربیتی خود راه.  شودسیاسی منتهی می

اگر . پذیري برداشت و متناسب با زمان و تغییرات آن حرکت کردتوان گام جدیدي در زمینه جامعهمی
هاي دیگري خواهند بود مناسبی را اتخاذ نکنند فرزندان به دنبال بدیلها در این شرایط موضعخانواده

نکته دیگري . سعی خواهند نمود الگوهاي رفتاري خود را در خارج از نهاد خانواده جستجو نمایندو
ها براي آنکه از رسانه. ها می شوداید به آن پرداخت مربوط به رسانهپذیري بکه در زمینه عوامل جامعه

هاي خود نمایند اول آنکه در تولید برنامهبیشتري برخوردار باشند باید دو هدف عمده را دنبال ثیرأت
اي عمل نمایند که افراد را عالقمند و فعال نمایند تا تفسیرهاي خاص خود را از برنامه ها داشته بگونه

گرایش به حفظ و هااي عمل نکنند که مخاطبین احساس نمایند که رسانهباشند و دوم آنکه بگونه
توان در مقابل اگر دو هدف نامبرده مد نظر رسانه ها قرار گیرد آنوقت می. تقویت وضع موجود دارند

ویژه ههاي خارجی در امان بود و یکی از اهدف اصلی آنها را که تشویق افراد بهاي رسانههجمه
.  باشد خنثی نمودبه عدم مشارکت در نظام سیاسی میجوانان
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