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  68-37صص ،15 پياپي ،1391 تابستان و بهار – اول شمارة هشتم، سال سياسي، دانش پژوهشي -علمي دوفصلنامه
  

  سياسي مشاركت و نسبي محروميت احساس ميان ةرابط بررسي
  اصفهان دانشگاه دانشجويان ميان در

  05/07/1390:  تاريخ دريافت                                                                         ∗زاده جمعه امام سيدجواد 
  10/08/1390:  تاريخ پذيرش                                                                           ∗∗رهبرقاضي محمودرضا 
  ∗∗∗نژاد عيسي اميد 
  ∗∗∗∗مرندي زهره 
  

  چكيده
 توسعه مهم هاي شاخص از مشاركت، انواع از يكيعنوان  به سياسي مشاركت
 كه دانشجويان سياسي مشاركت .رود مي شمار به كشورها در سياسي و اجتماعي

 در جامعه اداره مسئوالن و توسعه حال در كشورهاي در جمعيتي گروه ترين بزرگ
 .دارد جامعه پويايي و سياسي ثبات براي خاصي اهميت شوند، مي محسوب آينده
 سياسي مشاركت و نسبي محروميت احساس رابطه بررسي مقاله اين وشتنن از هدف

 توصيفي و پيمايشي روش به مطالعه اين .است اصفهان دانشگاه در دانشجويان
 روش به كه بود اصفهان دانشگاه دانشجوي نفر 188 شامل نمونه .گرفت صورت
 نامه پرسش روش از اطالعات، آوري جمع براي .شدند انتخاب اي خوشه گيري نمونه

 كمك به آن پايايي و محتوايي - صوري روش به آن، اعتبار كه است شده استفاده
 رگرسيون تحليل از استفاده با ها داده تحليل .است شده سنجيده كرونباخ آلفاي ةآمار

 نشان ها يافته .گرفت صورت Amos18 و SPSS16 افزار نرم كارگيريه ب با و چندمتغيره
 متعارف سياسي مشاركت ميزان و اقتصادي محروميت احساس بين كه درحالي داد

 ابعاد با نسبي محروميت ابعاد ساير بين اما ،)p <05/0( ندارد وجود داري معني رابطه
 محروميت احساس افزايش با و )p >01/0( دارد وجود منفي رابطه سياسي مشاركت

   .يابد مي كاهش آن ابعاد تمام در سياسي مشاركت ميزان ،نسبي
 كليدي واژگان

 محروميت احساس فرهنگي، محروميت احساس فردي، محروميت احساس 
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   مقدمه
 فرايند تكوين مختلف مراحل در كه است مواردي جمله از مردمي مشاركت لزوم

 مشاركتي يها فعاليت به توجه رو اين از و گرفته قرار جدي توجه مورد ،جوامع توسعه
 حدي تا مشاركت اهميت .است شده عنوان ،جهت اين در يراهبرد امري شهروندان

 در مردم قانونمند مشاركت توسعه هم ملي استراتژيك يها ريزي برنامه در كه است
 از يكيعنوان  به نيز سياسي مشاركت .شود مي تلقي راهبردعنوان  به گيري تصميم فرآيند
 و ها دغدغه ينتر مهم از اخير، دهه چند طي كه است موضوعي مشاركت، ابعاد ينتر مهم

 استفاده ازآنجاكه .است بوده فرهنگي و فكري محافل و روشنفكران يها دلمشغولي
 شود، مي تعبير مشاركت ةتوسع به كشور، توسعه فرآيند در انساني هاي ظرفيت از بهينه

 افزايش نيز توسعه درجه مردم، مشاركت افزايش موازات به كه است چنين استدالل
 اصل در چنانچه .شود مي آغاز مردم سياسي مشاركت با يساالر ردمم ،واقع در و يابد مي
 سرنوشت بر را انسان خدا ،است آمده مهوري اسالمي ايرانج اساسي قانون 56

 انسان از را الهي حق اين تواند نمي فردي هيچ است، ساخته حاكم خويش اجتماعي
  .دهد قرار خاص گروهي يا فرد منافع خدمت در يا كند سلب

 تمدن و فرهنگ محصوالت و دستاوردها از پديده اين كه رسد مي نظر به اگرچه
 مفهوم اين امروزه لكن دارد، ريشه اروپا فرهنگي و تاريخي تحوالت در و است غربي

 اختصاص آن، شهروندان و غربي جوامع به ديگر و شده تبديل جهاني دغدغه يك به
 تحولي نمود؛ جستجو شدن جهاني گسترش به رو فرايند در بايد را امر اين علت .ندارد
 البته .است ساخته مبدل شمول جهان گفتماني به را سياسي مشاركت گفتمان كه

 از خاصي نوع توان مين كه متعدد اشكال و متعدد ابعاد داراي است اي پديده مشاركت
 اساس بر سياسي مشاركت .دانست ساالري مردم لئاايد الگويعنوان  به را آن

 گوناگون جوامع در افراد سياسي فرهنگ و اجتماعي تجربيات سياسي، يها مهارت
  (Broom & Selznick, 1997, pp. 576-8). دارد متفاوت كميت و كيفيت

 ارائه متنوعي نظريات سياسي مشاركت در موجود يها تفاوت تبيين براي بنابراين
 ميزان پاداش، و بازخورد نبود ،ها فرصت و منابع كمبود برها  آن از برخي كه است شده

 زندگي در تأثير ميزان نهايت در و اجتماعي، زندگي با فرد نزديكي و همدلي احساس
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 سياسي مشاركت در موجود يها تفاوت تبيين درمؤثر  عواملعنوان  به فردي و اجتماعي
 كه رسد مي نظر به راستا اين در (Haralambos & Heald, 1998, p.128). كنند مي تأكيد 
 در .است نسبي محروميت احساس سياسي مشاركت ميزان برمؤثر  عوامل از ديگر يكي

 آن بعت هب و عمومي مشاركت ،)فردي سطح در( محروميت احساس از ناشي فضاي
 تبيين عميقطور  به اگر .داشت نخواهد اعراب از محلي افراد بين در سياسي مشاركت

 نوع كه رسد مي نظر به د،گرد بررسي افراد از دسته اين بين در سياسي مشاركت روند
 سياسي فرهنگي، شرايط همچون زيربناهايي در ريشه حدي تا ها انسان سياسي مشاركت

 حاصل توقعات و نسبي محروميت احساس ايجاد به منجر گاهي كه دارد اي اقتصادي و
 از خاصي نوع شهروندان در نسبي محروميت احساسزيرا  ؛شود مي افراد در آن از

 آن باال سخن برآيند .شود مي سياسي مشاركت از مانع كه كند مي توليد را باور و نگرش
 تلقي اساسي معضل يا مشكل يك افراد بين در سياسي مشاركت ضعف اگر كه است
 در محروميت احساس در بايد را آن يها ريشه از يكي كه رسد مي نظر به گاه آن شود،
 اند عبارت پژوهش اهداف بنابراين .كرد جستجو اقتصادي و سياسي فرهنگي، يها حوزه

 مشاركت ميزان بررسي گويان؛ پاسخ ميان در محروميت احساس ميزان سنجش :از
 و نسبي محروميت احساس ميان رابطه بررسي سرانجام و گويان؛ پاسخ ميان در سياسي

  .گويان پاسخ ميان در سياسي مشاركت

  چارچوب مفهومي. 1
   تعريف .1-1

 يا داشتن را چيزي از بخشي دادن، شركت واقعيت يا عمل«عنوان  به را مشاركت معموال
 سسهؤم ،مثال براي ؛)115ص ،1377 ،درزاكس و رهنما( نمايند مي تعريف »دادن تشكيل

 براي يافته سازمان كوشش« را مشاركت اجتماعي، توسعه براي متحد ملل تحقيقاتي
 از برخي سوي از معين اجتماعي شرايط در دهنده نظم نهادهاي و منابع بر كنترل افزايش
 مستثني و محروم كنترلي چنين اعمال حيطه از تاكنون كه ييها جنبش و ها گروه
 به برخي مشاركت، تعريف در .)37ص ،1380 غفاري،( است كرده تعريف ،»اند بوده

 معناي به كردن مشاركت« :گويد مي بيرو آلن كه آنچنان ،اند كرده توجه آن عام مفهوم
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 با بنابراين و جستن شركت گروهي در يا و بردن سود آن از و يافتن چيزي در سهمي
 مشاركت بين بايد ي،شناس جامعه ديدگاه از جهت همين به .»است جستن همكاري آن
 عمل( تعهد و عملعنوان  به مشاركت و )كردن شركت امر( وضع يا حالتعنوان  به

 داشتن و خاص گروهي به تعلق از اول، معناي در مشاركت .شد لئقا يزيتم )مشاركت
 را گروه در فعاالنه شركتي داشتن دوم، معناي در و دهد مي خبر آن هستي در سهمي

 نيز برخي .)257ص ،1370 بيرو،( دارد نظر شده، انجام اجتماعي فعاليت به و رساند مي
 عبارت مشاركت« معتقدند و پرداخته مفهوم اين تعريف به اجتماعي كامال ديدگاهي از

 امور در جامعه يك اعضاي آن طريق از كه اي داوطلبانه و ارادي يها فعاليت از است
 در غيرمستقيم يا مستقيمصورت  به و كنند مي شركت خود روستاي يا و شهر محله،
  ).12ص ،1373 تبريزي، محسني( »شوند مي سهيم خود اجتماعي حيات به دادن شكل
 سياسي مشاركت آن ينتر مهم كه است برخوردار مختلفي ابعاد از مشاركت 

 اين بيشتر در .است گسترده حدودي تا نيز سياسي مشاركت تعريف دامنه .باشد مي
 در مشاركت و حاكمان انتخاب راستاي در فعاليتي سياسي مشاركت تعاريف،
 مشاركت« :دارد مي بيان اجتماعي علوم المعارفةداير كه اي گونه به .استه گيري تصميم
 يا مستقيمطور  به حكام انتخاب در جامعه يك اعضاي داوطلبانه فعاليت سياسي

 يا و )Mcclosky ,1972, P.252( »است عمومي يها سياست گيري شكل در و غيرمستقيم
 تأثير ها حكومت گيري تصميم يها خروجي و نتايج بر كه داند مي رفتاري را آن براث
 از است عبارت سياسي مشاركت تر، كامل تعريفي در ).30ص ،1378 آريايي،( گذارد مي
 كه مستمر يا مقطعي سازمان، بي يا يافته سازمان ناموفق، يا موفق داوطلبانه، اقدام نوع هر

 رهبران گزينش يا عمومي امور اداره عمومي، يها سياست انتخاب بر ياثرگذار براي
 يا قانوني يها روش به ملي و محلي از اعم حكومتي مختلف سطوح در سياسي

 سياسي مشاركت 1راش مايكل .)244-243صص ،1380 پاي،( رود مي كار به قانوني غير
 تا درگيري عدم از سياسي نظام در فعاليت مختلف سطوح در فرد شدن درگير« را

 تعريفي در همچنين ).123ص ،1377 راش،( »است دانسته سياسي رسمي مقام داشتن
 يا نفوذ پي در كه است شهروندان يها فعاليت همه شامل سياسي مشاركت ديگر،

 ساالري مردم با را سياسي مشاركت نيز رابرتسون .هستند سياست و حكومت از حمايت
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 :كند مي جستجو سياسي يها كنش كارگيريه ب و گسترش و امكان در را آن و همسو
 در معمول دموكراتيك حقوق به شهروندان دسترسي دامنه به معموالً سياسي مشاركت«

 ،1373 زاده، سيف( »شود مي اطالق دارند، را آن استحقاق قانوناً كه سياسي فعاليت
 اعضاي ورود پايه ينتر مهم ،آيد ميبر شده ارائه يها تعريف محتواي از چنانچه ).171ص
 واقع در كه است ذهني نظر از افراد عموم برابري احساس مشاركت، به جامعه يك
 و كميت بهبود جهت در افراد مساعي تشريك و همكاري همفكري، ايجاد زمينه پيش

 نيازي، و غفاري( است سياسي و اقتصادي اجتماعي، يها زمينه تمامي در زندگي كيفيت
  .)12ص ،1386

 مردم دخالت حق معناي به سياسي مشاركت نيز ايران اسالمي جمهوري نظام در
 اساس همين بر .است ديني و سياسي هاي آموزه به توجه با خود سرنوشت تعيين در

 اول اصل به توجه باها  آن بر نظارت و سياسي هاي گيري تصميم امر در مردم دخالت
 قانوني،  اصول بر مبتني مشاركت اين .است شده شناخته رسميت به اساسي قانون
 نظام انسجام و حفظ الزمة ايران، مردم اجتماعي روابط بر حاكم عرفي و مذهبي

 در مردم حضور ايران اسالمي جمهوري سياسي نظام در .است ايران اسالمي جمهوري
 شهروندان ديني تكليف و وظيفه عدل، و قسط اقامه براي اجتماعي و سياسي يها عرصه
 قدرت و حكومت آن اساس بر كه است سياسي فلسفه از برگرفته نگرش اين و است

 و حفظ منظر، اين از .شود مي محسوب اسالمي جامعه مسئوالن دوش بر امانتي سياسي،
 يها هصعر در مردم فراگير حضور و هوشياري مستلزم جامعه، سالمت مسير در حركت
 در فعال حضور بر عالوه مردم اسالمي، نظام در و است سياسي و اجتماعي ونگگونا

 استدام در بايد اسالمي، حكومت تأسيس در مشاركت و اجتماعي و سياسي يها عرصه
 و اعمال زيرا باشند؛ داشته نظر زير را نظام كارگزاران رفتار سياسي مشاركت باب از نيز
 نظام به نسبت مردم اعراض يا اقبال بازتاب طوركلي، به سياسي مشاركت اعمال عدم يا

  .)132-117صص ،1386 زاده، قاضي( بود خواهد سياسي
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  سياسي مشاركت بر اثرگذار عوامل .1-2
 تأثير سياسي مشاركت روي بر تواند مي مختلفي عوامل محققان و انشمنداند نظر از

 روي بر ندنتوا مي كه عواملي از برخي معتقدند 3گوئل و 2ميلبراث مثال، براي ؛گذارد
  :از اند عبارت گذارنداثر  سياسي مشاركت
صورت  به سياسي يها انگيزه معرض در بيشتر فرد چه هر :سياسي يها انگيزه .الف

 قرار سياسي اطالعات به داشتن دسترسي يا سياسي سازمان به تعلق سياسي، بحث
  .است بيشتر سياسي مشاركت احتمال باشد، داشته

 نظر از گراتر برون و تر مسلط تر، اجتماعي يها شخصيت :شخصيتي هاي ويژگي .ب
  .ترند فعال سياسي
 سكونت، محل تحصيالت، ميزان با كه اجتماعي موقعيت :اجتماعي موقعيت .ج
  .گذارد مي اثر مشاركت در اي مالحظه قابلطور  به شود، مي سنجيده تربيت و طبقه

 است ممكن سياسي فرهنگ در كه است مهم نظر اين از :سياسي زمينه يا محيط .د
 برعكس يا كند تشويق گردد، مي تلقي مناسب كه را مشاركت يها شكل و مشاركت
  .نباشد مشاركت مشوق
 يها مهارت و سازماني ييتوانا تحليلي، اجتماعي، يها مهارت :مهارت داشتن .ه 

   .دهد افزايش را مشاركت تواند مي سخنوري
 و مالي تعهدصورت  به كه پول مانند هست، نيز منابع نيازمند فعاليت :منابع .و 
 نيز وقت دادن اختصاصصورت  به غيرمستقيمطور  به يا و است اهدايي يها كمك
 قدرتي و نفوذ و ديگر افراد با رابطه در مالقات شكل حتي است ممكن منابع .باشد مي
 ،1384 اسماعيلي،( شود مي ناشي روابط و ها مالقات گونه اين از كه بگيرد خود به را

  ).136-135صص
 سياسي فعاليت براي افراد تمايل علل بررسي به كه نظرياتي از برخي به زير در
  .شود مي اشاره ،اند پرداخته
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  جمعي رفتار پويايي نظريه .1- 1-2
 كه شود مي استنباط 4بلومر هربرت نظريه در جمعي رفتار پويايي سازوكار اساس بر

 مرحله يعني پويايي اين اول مرحله در سياسي، تمايالت پيدايش اصلي علت و أمنش
 ضمن و شده حساس خاص موضوعاتي به نسبت فرد مرحله اين در .است تحريك
 در .كند مي موضوع به نسبت بيشتري توجه ه،مسئل به نسبت مسئوليت و تعلق احساس

 را او كه موضوعاتي به نسبت بيشتر و شده غافل فرهنگي ساخت از افراد حالت اين
 از نارضايتي عامل كه است معتقد بلومر نتيجه در .شوند مي حساس ،اند كرده تحريك
 تنهايي،( باشد سياسي يها فعاليت به افراد گرايش اصلي علت تواند مي موجود وضع
   ).508-490صص ،1374

  اجتماعي شناسي روان نظريه .2- 1-2
 مشاركت بر مؤثر عوامل تبيين درصدد اجتماعي شناسي روان رويكرد با 5سيلز ديويد
 تربيت، و تعليم منزلت،( اجتماعي نيروهاي بطن در افراد اوالً وي نظر به .است برآمده
 و ها توانمندي نظر از شخصيتي هاي تفاوت ثانياً ؛اند شده محاط )غيره و مذهب

 يها محرك به دادن پاسخ براي آمادگي نظر از افراد كه شوند مي موجب استعدادها
 فعاليت بر شناختي روان و اجتماعي يها شرط پيش تأثير ثالثاً ؛باشند متفاوت ،اجتماعي
 و نهادها شامل اجتماعي يها محيط به بستگي زيادي حدود تا افراد اجتماعي

 به .ددار سياسي و فرهنگي يها ارزش و اعتقادات باورها، الگوي اجتماعي، ساختارهاي
 يها محيط و شخصيتي يها تفاوت اجتماعي، نيروهاي مانند متغيرهايي سيلز نظر

 افزايش يا كاهش را مشاركتها  آن در تغييري هر و اند مرتبط هم به شدت به اجتماعي
 است ناقص و كننده گمراه باشد،ها  آن از يكي بر مبتني فقط كه تحليلي هر و دهد مي

   ).7ص ،1370 ،نژاد موسوي و تبريزي محسني(
  مبادله نظريه .3- 1-2
 مردم ،)هستند 7بالو پيتر و 6هومنز جورج آن اصلي نمايندگان كه( مبادله نظريه اساس بر

 .سازد برآورده را نيازهايشان و باشد داشته برايشان پاداشي كه زنند مي رفتاري به دست
 ،1378 كريب،( شود مي توجه اعمال انتخاب عقالني يها شيوه به نظريه اين در بنابراين
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 بر را جامعه افراد بين سياسي يها گرايش پيدايش نظريه اين كه گفت توان مي ).87ص
 و زماني مرحله هر در افراد اگر كه صورت اين به .كند مي توجيه زيان و سود اساس
 پيدا بيشتري تمايل سو آن به است ممكن ،باشند داشته را پاداشي انتظار مكاني جايگاه
   ).419-418صص ،1373 توسلي،( كنند

  انگيزش نظريه .4- 1-2
 ؛هدف هانگيز :كند مي مطرح را انگيزه سه جمعي كنش در مشاركت براي 8كلندرمن
 ديگران واكنش قالب در را اجتماعي يها انگيزه وي .پاداش انگيزه و ؛اجتماعي انگيزه
 به اعتقاد قالب در را پاداش و هدف يها انگيزه و بيند مي مشاركت عمل به 9مهم

 به افراد تصميم و اراده .گيرد مي نظر در مشاركت فوايد و ها هزينه به توجه و مشاركت
 اين به يافته وزن .است انگيزه سه اين از يافته وزن اي مجموعه جمعي كنش در مشاركت

 مكمل و داشته متفاوتي يها وزن متفاوت، افراد براي توانند مي ها انگيزه اين كه دليل
 كرد خواهند تغيير كنش نوع حسب بر ها انگيزه اين يها وزن نيز و باشند يكديگر

  .)82ص ،1386 ،نيازي و غفاري(

  تكليف و ايدئولوژي نظريه .5- 1-2
 جامعه سياسي سرنوشت در مشاركت به را افراد تواند مي كه ديگري عوامل از يكي

 در .است اسالم يها آموزه مخصوصاً و ديني يها آموزه نمايد، تهييج و تشويق خويش
 واقعيت اما شود، ميتأكيد  هرچيز از بيش ديني التزام بر اسالمي باورهاي و ديني نظام

 ديگر ديني و فرهنگي نظام هر از بيش كه ستا چيزي سرنوشت، به نسبت مردم اهتمام
 محول انسان نوع به را زمين در خالفت متعال خداوند كه چنان .است بوده توجه مورد
 را شما كه است كسي او ؛»الْاَرضِ فَي خَالئف جعلَكُم الَّذي هو« :است كرده

 شناخته زمين وارث انسان و )39:فاطر( است داده قرار زمين روي در خود هاي جانشين
 در ما و »الصالحونْ عبادي يرِثُها األَرض أَنَّ الذّكّر بعد منْ الزَّبورِِ في كَتَبنا ولَقَد« :است

 زمين )حكومت( وارث من صالح بندگان كه نوشتيم )تورات( ذكر از بعد زبور )كتاب(
 و آبادي به كه خواسته ها انسان از وندخدا ديگر جايي در .)105:ءانبيا( »شد خواهند
 از را شما او »فيِها استَعمرَكُم و األَرضِ منَ أَنْشَاَكُم هو« :گمارند همت زمين عمارت
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 »بپردازيد آباداني به آن در تا )داد نيرو شما به يا( خواست شما از و آفريده زمين
 و احسن انتخاب به و جويند بهره اراده آزادي از ها انسان فرآيند اين در و )61:هود(

 رستگاري مژده »اَحسنَه فَيتَّبِعونَ الْقُولْ يستَمعونَ اَلَذينَ عباد فَبشرْ« :ورزند اقدام اصلح
  .)18-17:زمر( »كنند مي پيروي آن بهترين از و شنوند مي را سخن كه مرا بندگان آن بده

 آيات اين در كه آباداني هدف به نيل و زمين بردن ارث به و خالفت اعمال
 زمين آبادسازي همپاي مردم كه است پذير امكان ها انسان براي زماني ذكرشده

 .دهند نسق و نظم خود اجتماعي حيات به و كنند حكومت آن در عادالنه و انهمدار حق
 از زمين در خالفت اجازه اينكه كما است عادالنه حكومت تأسيس مستلزم آبادسازي

 راستا، اين در .دارد داللت عادالنه حكومت اجازه مفهوم بر خود به خود خداوند ناحيه
 و انتخاب كه كساني به و نموده تعبيه را انتخاب و ارزيابي قدرت انسان در خداوند
 .است داده )رستگاري( مژده ،دهند مي قرار خود عمل معيار و شيوه را آگاهانه گزينش
 ناچار ،بدانيم ها انسان خدادادي و طبيعي حق را عادالنه روش با حكومت اگر بنابراين

 اين در .باشند سهيم بايد آن ادارة در اي جامعه هر مردم كه بپذيريم بايد را مطلب اين
 و نبوده مشروع حق اين اعمال از غير چيزي مردم توسط حكام انتخاب صورت
 است اسالم مقبول و مشروع حكومتي ،گردد بنا مردم انتخاب شالوده بر كه حكومتي

  ).134-133صص ،1384 محسني،(
 آراي به توجه همگاني، مسئوليت شورا، همانند فقهي نهادهاي آن بر عالوه
 اصولي ترين عمده از انتقاد، آزادي و عموم از عموم نظارت جريان ، االئمه نصح عمومي،

 )اسالمي جامعه( اسالمي امت سرنوشت و جامعه ، خويش به نسبت را فرد هر كه است
 و احوال وضعيت، از خبري بي و سپاري سر الك در رفتن فرو از و نموده حساس
 در .)172-159صص ،1380 معرفت، .نك( دارد مي حذر بر جامعه آينده و حال شرايط

 كيفيت و حيات شئون انتخابات،« :كه است معتقد جعفري محمدتقي عالمه ارتباط اين
 اختيار در نكند، برخورد صريح نهي به كه مادام زندگي موضوعات همه زمينه درها  آن

 قرار اصل را جماعت و شورا و پذيرفته را انتخاب اختيار اين اسالم چون و است مردم
 »است پذيرفته عالي معناي يك در را مردم بر مردم حكومت بنابراين ،است داده

  ).171ص ،1377 جعفري،(
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 آگاهي و رشد از مردم ازآنجاكه نيز ايران اسالمي انقالب گذار بنيان ديدگاه از
 و ديد صالح با دباي امور همه كنند؛ نظارت امور همه در است الزم برخوردارند، سياسي

 دوش بر كه است تكليفي و وظيفه امر اين .شود انجامها  آن نظارت تحت و مردم نظر
 )ره(خميني امام نظر از ).41ص ،17ج ،1385 ،خميني موسوي( است شده نهاده مردم
 بهتر انجام در دولت به و گردد مي كشور امور تر سريع پيشرفت باعث سالم انتقاد

 وظيفه مردم لذا ).398ص ،19ج ،1385 ،خميني موسوي( رساند مي ياري وظايفش
 كه مواقعي در و نمايند ابراز دولت به را خود انتقادات و ها راهنمايي پيشنهادات، دارند

 ).115ص ،6ج ،1385 ،خميني موسوي( دهند تذكر ،دادند انجام خالفي عمل نمسئوال
 به دين فروعات از يكي كه است منكر از نهي و معروف به امر باب از امام پيشنهاد اين

 مردم از اسالمي نظام رهبر كه است توجهي جالب بسيار نكات از و رود مي شمار
 مردم همه ،»رعيته عن مسئول وكلكم راع كلكم« حديث طبق ؛ زيراكند مي درخواست

 ،8ج ،1385 ،خميني موسوي( دارند مسئوليت حكومت برابر در و همديگر برابر در
 و معروف به امر انجام بهها  آن همه كه خواهد مي مردم از انقالب بزرگ رهبر ).487ص
  :نگردد خارج خويش صحيح مسير از كارها تا نمايند مبادرت منكر از نهي

 وارد سياسي مسائل در و اجتماعي مسائل در مردها همه و ها زن همه بايد«
 ناظر مجلس به هم باشند، ناظر دولت كارهاي به هم باشند، ناظر و باشند
 اظهارنظر .باشند امور ناظر شان همه بايد االن ملت .بكنند اظهارنظر باشند،
 كند مي عمل كه مسائلي در اجتماعي، مسائل در سياسي مسائل در بكنند
 ،1385 ،خميني موسوي( »ديدند خالف كار يك اگر بكنند، استفاده دولت،

  ).193ص ،13ج

  سياسي مشاركت ابعاد .1-3
 متعددي ابعاد و اشكال به را سياسي مشاركت سياسي علوم محققان و انشمنداند

 سياسي مشاركت از جنبه سه بايد كه است معتقد پري مثال، براي ؛اند كرده بندي تقسيم
 شيوه از وي منظور .كرد تفكيك هم از را آن كيفيت و شدت مشاركت، شيوه يعني

 يا است رسمي آيا ؟گيرد مي خود به شكلي چه مشاركت كه است اين مشاركت
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 در منابع عالقه، ميزان فرصت، طبق بر مشاركت شيوه كه كند مي استدالل و غيررسمي
 مشاركت آيا اينكه ويژه به و جامعه در مشاركت به رايج يها نگرش و فرد دسترس
 كه است افرادي تعداد سنجش شدت، از منظور .دارد فرق شود، مين يا شود مي تشويق

 منابع و ها فرصت طبق بر است ممكن امر اين كه كنند مي شركت معين يها فعاليت در
 سنجش و آيد مي دست به مشاركت نتيجه در كه اثربخشي ميزان به كيفيت .كند فرق
 مربوط ها گذاري سياست بر همچنين و كنند مي اعمال را قدرت كه كساني بر آن تأثير
 به موردي از و ديگر جامعه به اي جامعه از منابع و ها فرصت طبق بر هم كيفيت .شود مي

  ).211- 210صص ،1389 ديگران، و هشجين غفاري( كند مي فرق ديگر مورد
 يأر روي اغلب سياسي مشاركت حوزه در گذشته مطالعات رسد مي نظر به البته

 نظر در شهروندي هر ساالري مردم حقوق اساس را آن و كردند مي تمركز دادن
 نيازهاي ها دولت كه دارند انتظار دولت به خود مستقيم يأر با شهروندان .گرفتند مي

 مشاركت از بعد يك فقط دادن يأر كه كرد توجه بايد اما سازند؛ برآورده را شهروندان
 رسد مي نظر به جوامع، در مشاركت تنوع افزايش و گستردگي به توجه با .است سياسي

 اجتماعي، شرايط تأثير تحت امر اين و دارد مختلفي ابعاد و انواع سياسي مشاركت
 آلموند راستا اين در .گيرد مي قرار تاريخي پيشينه و مذهبي باورهاي سياسي، اقتصادي،

 نوع دو به را مشاركت ، يا سهيمقا و يقيتطب مطالعات معروف انپرداز هينظر وربا، و
 در شده ارائه مدل گوياترين بندي تقسيم اين .كنند مي بندي تقسيم رمتعارفيغ و متعارف
 توجه قابل بسيار نكته اين وربا و آلموند بندي تقسيم در .است مشاركت الگوهاي زمينه
 سيستم يك انسجام و تثبيت در عاملي متعارف شكل به سياسي مشاركت كه است

 كه است سياسي نظام در بحران از نشان غيرمتعارف شكل در و رود مي شمار به سياسي
 Almond( بيانجامد انقالبي و آميز خشونت تحول به است ممكن نشود توجه بدان اگر

and Verba, 1963, p.381.( و ينيع يامرعنوان  به ياسيس مشاركت تعريف اين اساس بر 
 ورود هيپا نيتر مهم رسد مي نظر به اما .شود مي يتلق فرد يذهن يها نگرش از مجزا
 در يذهن نظر از افراد عموم آمادگي احساس ،سياسي مشاركت به جامعه كي ياعضا
 و يهمكار ،يهمفكر جاديا نهيزم شيپ واقع در كه است ياجتماع و ياسيس يها كنش
 يها نهيزم يتمام در يزندگ تيفيك و تيكم بهبود جهت در افراد يمساع كيتشر

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 15، پياپي 1391بهار و تابستان  –دانش سياسي، سال هشتم، شمارة اول     48

 اين در بنابراين ).12ص ،1386 ،يازين و يغفار( است ياسيس و ياقتصاد ،ياجتماع
 مشاركت به نسبت نگرش( ذهني مشاركت بعد دو در سياسي مشاركت پژوهش
  :است شده بررسي زير در )سياسي مشاركت شيوه( عيني مشاركت و )سياسي

 نوع به ):سياسي مشاركت به نسبت نگرش( نگرشي – شناختي روان عوامل .اول
 او به اقدامي، هر از قبل كه شود مي گفته سياسي يها فعاليت در شركت از فرد پنداشت
 در فرد نگرش .كند بررسي را بالقوه يا واقعي سياسي يها وضعيت تا كند مي كمك
 دارد قرار او سوي از شده پذيرفته يها ارزش و شخصيت تجربه، با نزديك ارتباط

 اخبار پيگيري و سياست به عالقه متغيرهاي توان مي واقع در ).136ص ،1377 راش،(
عنوان  به را غيره و دولت به اعتماد سياسي، بخشي اثر حس ،ها رسانه طريق از سياسي
 ،1386 امامي، سيد( گرفت نظر در سياسي مشاركت احتمالي يها كننده بيني پيش
 در شدن درگير يعني( است عيني سياسي مشاركت مشاركت، ديگر جنبه .)72ص

 شيوه عنوان با كه )شوند مي محسوب سياسي مشاركت تعريف به بنا كه ييها فعاليت
  .است شده بررسي زير در سياسي مشاركت
 خود به شكلي چه مشاركت كه است آن منظور :سياسي مشاركت شيوه .دوم

 از را گوناگوني يها بندي تقسيم توان مي هرچند نامتعارف؟ يا است متعارف آيا گيرد، مي
 غيررسمي و رسمي دسته دو به را آن مثال براي و آورد عمل به سياسي مشاركت انواع
 11غيرمتعارف و 10متعارف سياسي مشاركت بعد دو از پژوهش اين در ولي ؛كرد تقسيم
 امامي، سيد( است شده برده بهره دانشجويان سياسي مشاركت نوع و شيوه سنجش براي

  :از اند عبارتها  آن توضيح كه )68ص ،1386
 الگوي چارچوب در كه است ييها فعاليت :متعارف سياسي مشاركت .الف 
 يها فعاليت دادن، يأر مانند ؛دارد قرار مردم دسترس در رسماً نمايندگي ساالري مردم

 دولتي مقامات با تماس سياسي، اهداف داراي يا سياسي يها تشكل و احزاب به مربوط
  ).68ص ،1386 امامي، سيد( منتخب نمايندگان يا

 در توان مي را سياسي مشاركت از شكل اين :غيرمتعارف سياسي مشاركت .ب 
 حقوق از بخشي و ساالري مردم فرايند از مهمي بخش كه ديد ييها فعاليت چارچوب
 رسمي مجاري از بيرون اما شوند، مي محسوب ساالر مردم نظام يك در مردم سياسي
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 راهپيمايي، تظاهرات، تحريم، سياسي، يها اعتصاب مانند ؛دارند قرار سياسي مشاركت
 برخي البته .غيره و تحصن سياسي، اعتراض بيان منظور به مراكز بعضي اشغال اعتراض،

 خود به آميز خشونت جنبه يا شوند مي تلقي غيرقانوني سياسي يها مشاركت انواع
 يا پليس با زدوخورد عمومي، اموال تخريب آميز، خشونت تظاهرات مانند( گيرند مي

 در و دارند اعتراضي جنبه اساسا كه غيرمتعارف اشكال اين كنار در ).شورش حتي
 را سياسي مشاركت از ديگري غيرمتعارف انواع گنجند، مين متعارف يها چارچوب

 و دريافت مانند ؛اند نهاده مدرن پست سياسي مشاركت نام آن بر برخي كه يافت توان مي
 غيره و اينترنت در سياسي بحث يك در شركت اينترنت، روي سياسي يها نامه ارسال

  ).68ص ،1386 امامي، سيد(

   نظري چارچوب .2
 محروميت احساس سياسي، مشاركت بر اثرگذار مهم عوامل از يكي رسد مي نظر به

 گونه همان محروميت .است محروميت ،نظريه اين محوري مفهوم يا مقوله .است نسبي
 ميان نابرابر شرايطي بر ناظر ضمنيطور  به ،شود مي مستفاد نيز آن لغوي معناي از كه

 و امتيازات ،امكانات از شهروندان از برخي آن در كه شرايطي ؛است جامعه يك اجزاي
 در محروم گروه اعضاي و مندند بهره ديگر برخي به نسبت بيشتري يها مندي بهره

 يابند مي دست احساسي به ديگر يها گروه وضعيت و خود وضعيت ميان سنجي نسبت
 اجتماعات تتحوال به تاآنجاكه احساسي چنين پيدايش .شود مي ناميده محروميت كه

 اتاجتماع بنيادين تحوالت و تغييرات از ناشي و مدرن اي پديده ،شود مي مربوط بشري
 تتحوال از ناشي محروميت كردن جلوه غيرطبيعي اصلي علت بنابراين .است بشري

 حال در يا صنعتي جامعه به ورود و سنتي ايستاي جامعه لفاف از خروج و اجتماعي
 داشته سنتي ساختار و بافت كه اجتماعاتي در است طبيعي بنابراين .است شدن صنعتي

 از طبقاتي كنند، مي حركت اجتماعي مناسبات تغيير و شدن صنعتيسوي  به اكنون و
 كه احساسي ؛كنند محروميت احساس برند مين زيادي انتفاع تحوالت روند از كه جامعه

   .گردد متعددي سياسي و اجتماعي يها ناهنجاري أشمن تواند مي
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 عامل را اقتصادي ركود دوران در اجتماعي عدالتي بي احساس 12ديويس جيمز 
 و سياسي نارضايتي نيز 13تدگر رابرت .داند مي سياسي نظام و مردم بين نارضايتي اصلي
 با خود ارزشي توقعات بين شكاف وجود از ناشي را سياسي نظام از شناختي روان

 شرايط و ها كاال از دسته آن ارزشي هاي قابليت .داند مي محيط ارزشي هاي قابليت
 ارزشي هاي قابليت و دانند، مي آن مستحق موجهيطور  به را خود مردم كه است زندگي
 جهت همين به .(Davies, 1962, p.6) يافت توان مي اجتماع در كه هستند عيني اموري
 تعهد گسست و نارضايتي بروز عامل ينتر مهم را اجتماعي عدالتي بي تدگر و ديويس
 .دانند مي اجتماعي و سياسي نظام مختلف سطوح در گروهي
 يها فعاليت از بسياري محرك كه اي اجتماعي مسائل ينتر مهم از يكي بنابراين 

 علت ينتر مهم رسد مي نظر به .است نسبي محروميت احساس است سياسي و اجتماعي
 آن اعضاي نظر از كه است اين اجتماعي نظام يك در محروميت احساس پيدايش
 وجود اجتماعي و اقتصادي نابرابري و باشد شده توزيع نابرابرصورت  به امكانات جامعه
 نابرابري نوع چهار به دارندورف راستا اين در .)65ص ،1377 كنث، و پال( باشد داشته
  :كند مي اشاره
   ؛عاليق شخصيت، ظاهري، قيافه طبيعي يها تفاوت .الف 
   ؛بدني نيروي و استعداد هوش، طبيعي هاي تفاوت .ب 
   ؛ارزش هم يها موقعيت بين تمايز .ج 
 اجتماعي پايگاه بندي درجهعنوان  به ثروت، و منزلت اساس بر قشربندي .د 

)Dahrendorf¸ 1988, pp.6-10(.  
 براي آنچه از بيشتر اي عده كه است آن نابرابري از منظور دارندورف نظر به 
 كنند، مي دريافت كه ييها پاداش و امتيازات ميزان و برند مي بهره ،كنند مي كار جامعه
 كاري مقابل در زيادي عده ،مقابل در و ،نمايند مي ايفا كه است نقشي اهميت از بيشتر
 ،پور رفيع( دنكن مي كسب خود استحقاق از كمتر يحقوق و امتياز ،دهند مي انجام كه

  .)442ص ،1380
 عامل از غير به -نسبي محروميت احساس پيدايش در كه ديگري عوامل از يكي 

 جايگاه از افراد ارزيابي اساس اين بر .است اجتماعي يها مقايسه ،استمؤثر  - نابرابري
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 .كنند مي هسمقاي كساني چه با را خودها  آن كه دارد بستگي امر اين به جامعه در خود
 راستا، اين در .ستين نابرابري معناي به لزوماً يبنس محروميت احساس بنابراين
 زيادي حدود تا مردم تمايالت و  ها نگرش كه كنند مي استدالل همكارانش و 14استوفر
 يك اعضاي كه هنگامي كنند؛ مي انتخابها  آن كه است مرجعي چارچوب نوع تابع

 محروميت از احساسي كنند،  تصور مرفه بالنسبه را ديگري مشابه مرجع گروه اجتماع،
 نداشته وجودها  آن بين در مقايسه اين از پيش تا كه آمد خواهد وجوده بها  آن بين در

 كتاب در مرتن توسط استوفر نسبي محروميت مفهوم ).693ص ،1369 پاشايي،( است
 ممكن افراد وي اعتقاد به .است شده اشاره نيز »اجتماعي ساختار و اجتماعي نظريه«

 .كنند تصور مرفه يا محروم را خود ديگران، موقعيت با خود موقعيت مقايسه در است
 را مرجع گروه كدام افراد اين اينكه به بسته )مرفه يا محروم( تصور اين اندازه و دامنه
  .)Duncan, 1968, p.14( بود خواهد متغير باشد، كرده انتخاب مقايسه مبنايعنوان  به

 را نسبي محروميت نظريه مبناي اجتماعي مقايسات كه رسد مي نظر به بنابراين 
 و معيارها به افراد هرگاه 15فستينگر لئون اجتماعي مقايسه نظريه به بنا .دهد مي تشكيل
 و عقايد با را خود استعدادهاي و عقايد نكنند، پيدا دست عيني هايداستاندار

 داشت خواهند تمايل افراد مقايسه، اين فرايند در كنند؛ مي مقايسه ديگران استعدادهاي
 و كنند مقايسه ،هاست آن خود شبيه آنان استعدادهاي و عقايد كه اشخاصي با را خود كه
 تبريزي، محسني( دارد فاحش تفاوتها  آن با استعدادهايشان و عقايد كه اشخاصي با نه

 نيازآفريني جريان اجتماعي، مقايسه فرايند آمدن وجود به از پس .)83-78صص ،1387
 موجودات ها انسان چون و كند مي سرايت پايين قشر به باال قشر از نياز احساس و

 براي جامعه ازآنجاكه اما ،آيند ميبر خود نيازهاي يارضا پي در لذا نيستند، منفعلي
 نتيجه در ،ستين يكسان امكانات توزيع و بوده محدود متنوع و متعدد نيازهاي يارضا
   .شود مي فراهم محروميت احساس براي زمينه

 تواند مي شهروندان زندگي سطح و رفاهي وضعيت فريزر جيمز نظريه اساس بر
 مردم ).76ص ،1385 تقوي،( باشد مشاركتي كنش درها  آن اساسي انگيزه
 شرايط اساس بر را خود كنش نوعها  آن .هستند عقاليي و منطقي ييها گيرنده تصميم
 اين در .دهند مي بروز سياسي و فرهنگي اقتصادي، وضعيت جمله از زندگي مختلف
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 با كه هستند نيازهايي و ها خواست داراي ها انسان تمامي كه است معتقد مازلو راستا
 رضوي،( زنند مي دست سياسي و اجتماعي يها فعاليت به ها خواست اين به نيل هدف
 فرهنگي سياسي، يها نابرابري وجود سبب به مردم كه هنگامي بنابراين ).116ص ،1377

 ،اند گرديده واقع تبعيض مورد ديگران با مقايسه در كه نمايند احساس اجتماعي و
 مختلف امور در شهروندان مشاركت مورد در مسئوالن اساسي نياز به كه است طبيعي

 نخواهند مناسبي پاسخ قانونمند و بهنجار سياسي مشاركت ويژه به و فرهنگي اجتماعي،
  .شد خواهند كشيده سياسي قهر يا و آميز خشونت سياسي مشاركت سمت به و داد

 فردي سطح دو در نسبي محروميت احساس يها نظريه كه داشت توجه بايد البته
 يها يافته رسد مي نظر به و است بررسي قابل )گرايي جمع( گروهي و )خودبيني(

 گرفته صورت سطوح اين از يك كدام درها  آن يها پژوهش اينكه اساس بر محققان
 منطقي ارتباط هيچ كه دهد مي نشان تحقيقات .(Runciman, 1966) است متفاوت باشد،
 كه دارد وجود احتمال اين زيرا ؛ندارد وجود محروميت احساس از شكل دو اين ميان
 يها تبعيض از ،هستند راضي خويش شخصي زندگي شرايط از كه درحالي ها انسان
 از كه درحالي ،برعكس يا و باشند ناراضي ،دارند تعلق آن به كه گروهي ضد موجود
 موجود يها تبعيض از ،هستند راضي ،دارند تعلقها  آن به كه گروهي زندگي شرايط
  (Major, 1994, pp.293–355). باشند ناراضي خويش شخصي زندگي ضد

 احساس نظريه مطالعه در تحليل سطح موضوع كه رسد مي نظر به ،بنابراين
 ،دهد مي نشان محققان يها يافته .باشد مي برخوردار خاصي اهميت از نسبي محروميت
 آشفتگي، اضطراب، گسترش باعث فردي سطح در محروميت احساس كه درحالي
 گروهي سطح در محروميت احساس ولي شود، مي اجتماع در فرد انزواي و بيگانگي

 كشمكش آشوب، قالب در سياسي خشونت گسترش و بهنجار مشاركت كاهش به منجر
 در بنابراين(Tripathi & Shrivastava, 1981, pp.313–318).  گردد مي غيره و داخلي
 نه و -گروهي درون و فردي مقايسات بر مبتني نسبي محروميت احساس كه صورتي
ها  آن از را جمعي دسته رفتار و سياسي مشاركت انتظار توان مين باشد، -گروهي برون
 تحليل سطح از پژوهش اين در اينكه به توجه با حال .(Hafer & Olson, 1993) داشت
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 شده استفاده سياسي مشاركت و نسبي محروميت احساس ارتباط بررسي براي فردي
   :گرفت نظر در پژوهش اين براي را زير فرضيات توان مي لذا ،است

 در )فرهنگي و سياسي اقتصادي،( نسبي محروميت احساس ميزان هر به .الف
 كاهش شناختي روان -ذهني بعد در سياسي مشاركت احتماالً يابد، افزايش فردي سطح

  .يافت خواهد
 سطح در )فرهنگي و سياسي اقتصادي،( نسبي محروميت احساس ميزان هر به .ب
  .يافت خواهد كاهش عيني سياسي مشاركت احتماال يابد، افزايش فردي

 سطح در )فرهنگي و سياسي اقتصادي،( نسبي محروميت احساس ميزان هر به .ج
  .يافت خواهد كاهش متعارف سياسي مشاركت احتماالً يابد، افزايش فردي
 سطح در )فرهنگي و سياسي اقتصادي،( نسبي محروميت احساس ميزان هر به .د
  .يافت خواهد كاهش غيرمتعارف سياسي مشاركت احتماال يابد، افزايش فردي

  يشناس روش .3
  پژوهش روش .3-1

 .است همبستگي و پيمايشي روش، پژوهش اين در استفاده مورد تحقيق روش
 از را سياسي مشاركت و نسبي محروميت احساس ارتباط اند داشته سعي پژوهشگران

 شامل حاضر تحقيق آماري جامعه .نمايند بررسي 16چندمتغيره رگرسيون تحليل طريق
 تحصيلي سال در كارشناسي مقطع در ها رشته تمامي از اصفهان دانشگاه دانشجويان كليه
 اي خوشه گيري نمونه شيوه به كه بود نفر 188 نمونه حجم .است بوده1389-90 سال در

 از بعد و شدند انتخاب اوليه نمونهعنوان  به نفر 250 كه شيوه بدين .شدند انتخاب
 اساس بر نمونه حجم .ماند باقي نامه پرسش 188 مخدوش يها نامه پرسش حذف

 در واردشده متغير هر ازاي به )1388 قاسمي، از نقل به ؛1999( هو و بنتلر دستورالعمل
 )20×7( 140 كه شدند مدل وارد متغير 7 پژوهش اين در .باشد مي نفر 20 تا 10 مدل
 250 ناتمام و مخدوش يها نامه پرسش و ريزش احتمال گرفتن نظر در با ولي .است نفر
 188 ناتمام و مخدوش يها نسخه حذف از پس و شدند واقع پرسش مورد نفر

 روشني اعتبار حيث اين از و است بيشتر 140 مبناي رقم از كه ماند باقي نامه پرسش
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 يكعنوان  به كالس هر دانشكده، در و اول مرتبه خوشه يكعنوان  به دانشكده هر .دارد
 ،افراد تمام ،شده گرفته نظر در روش رغم علي .شد گرفته نظر در دوم مرتبه خوشه
 همچنين .كردند همكاري دانشجو چند فقط كالس هر در و نبودند همكاري به حاضر

 نامه پرسش از بخشي افراد برخي االت،ؤس تمام تكميل بر تأكيد و درخواست وجود با
   .شد گذاشته كنار تحليل از ها نامه پرسش اين كه ننمودند تكميل را

  پژوهش نمونه توصيفي هاي ويژگي .1جدول

 انحراف  ميانگين  متغير  درصد  فراواني  متغير
  استاندارد

  جنس

  86/6  42/22 سن 47 88 مرد

  53  100  زن
 درآمد
 به ماهيانه
  تومان

09/356017 11/207110 

 تحصيالت

      56 106 كارشناسي
كارشناسي
        36  67 كارشد

      8 15 دكتري
  

 از نفر 88 تعداد .دهد مي نشان را پژوهش نمونه توصيفي هاي ويژگي 1 جدول
 مقطع داشجوي كنندگان شركت درصد 56 .بودند زن نفر 100 و مرد كنندگان شركت

 04/22 ترتيب به كننده شركت افراد سن استاندارد انحراف و ميانگين .بودند كارشناسي
 ترتيب به نمونه كل براي درآمد استاندارد انحراف و ميانگين .آمد دست به 86/6 و

   .آمد دست به 11/207110 و 09/356017
 كه استاي  نمره محروميت احساس و سياسي مشاركت از منظور پژوهش اين در

 بهها  آن ابعاد و محروميت احساس و سياسي مشاركت يها نامه پرسش در ترتيب به فرد
 سنجش ابزارهاي قسمت درها  آن اعتبار و كفايت هاي ويژگي شرح كه آورد مي دست

   .است شده داده توضيح
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   سنجش ابزارهاي .3-2
 زير شرح به نامه پرسش دو شامل آن حساسيت و موضوع به توجه با سنجش ابزارهاي

  :است بوده
 نامه پرسش از سياسي مشاركت سنجش براي :سياسي مشاركت نامه پرسش .الف

 محقق توسط ليكرت مقياس از گيري بهره با نامه پرسش اين .شد استفاده ليكرت سنج
 سياسي مشاركت مدل از استفاده با نامه پرسش اين .است الؤس 42 داراي كه شد ساخته
 تعيين براي .شد ساخته )1386( امامي سيد مدل و )1390( ديگران و زاده جمعه امام

 از متشكل نفر چند هوسيل به متعددي يها پرسش ابتدا تحقيق ابزار اعتبار و روايي
 سؤال 42 تعداد بررسي و بحث از پس و طرح، اجتماعي و سياسي علوم استادان
 40 گروه يك روي بيشتر اطمينان منظور به و الزم ويرايش از بعد كه گرديد انتخاب
 ضرايب پژوهش، اين در .شد اجرا آزمايشيصورت  به )دختر 20 و پسر نفر 20( نفري
 آزمون اعتبار درباره مطالعات .است بوده 75/0 برابر كرونباخ آلفاي روش به پايايي

 از نامه پرسش اين دهد مي نشان دروني، همساني ضريب محاسبه و مشابه نمونه براساس
 به توجه با و مطالعه صحت و دقت افزايش منظور به .برد مي سود بااليي پايايي و روايي
 عوامل( سياسي مشاركت به نسبت نگرش سطح دو در مشاركت ايران جامعه شرايط
 يا متعارف( عيني سياسي مشاركت يا سياسي مشاركت شيوه و )نگرشي -شناختي روان
 سياسي مشاركت ميزان سنجش براي ابزاري مقياس اين .گرديد تقسيم ،)متعارف غير
 4 تا )موافقم كامالً( 1 از پيوستار يك روي بر سؤال هر گذاري نمره كه است افراد

  .باشد مي )مخالفم كامالً(
 ابعاد مورد در تيسؤاال شامل نامه پرسش اين :محروميت احساس نامه پرسش .ب 

 مورد در موجود يها نظريه اساس بر ابعاد اين .بود فرهنگي و سياسي اقتصادي،
 5 كم دست( تيسؤاال ها شاخص براي و شده استخراج تدگر نسبي محروميت احساس
 متعددي يها پرسش ابتدا تحقيق ابزار اعتبار و روايي تعيين براي .شد طرح )سؤال

 حداقل علمي مرتبه با( اجتماعي و سياسي علوم استادان از متشكل نفر 4 هوسيل به
 از بعد كه گرديد انتخاب سؤال 15 تعداد بررسي و بحث از پس و طرح، )استاديار
 پسر دانشجوي نفر 20( نفري 40 گروه يك روي بيشتر اطمينان منظور به و الزم ويرايش

 روش به مقياس اين پايايي ضرايب .شد اجرا آزمايشيصورت  به )دختر دانشجوي 20 و
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 محروميت احساس ،)سؤال 5( اقتصادي محروميت احساس ابعاد براي كرونباخ آلفاي
 68/0 ،75/0 برابر ترتيب به )سؤال 5( فرهنگي محروميت احساس و )سؤال 5( سياسي

 مطالعه مرحله در .آمد دست به 77/0 )سؤال 15( نامه پرسش كل براي و 71/0 و
 ابزاري مقياس اين .نيست ها گويه از يك هيچ حذف به نيازكه  داد نشان ها يافته مقدماتي

 روي بر سؤال هر گذاري نمره كه است فردي محروميت احساس ميزان سنجش براي
 و سؤال 2 بعد هر در و باشد مي )مخالفم كامالً( 4 تا )موافقم كامالً( 1 از پيوستار يك
  .شود مي گذاري نمره معكوسصورت  به سؤال 15 از سؤال 6 مجموع در
  آماري يها روش .3-3

 تقريب مجذورات ميانگين خطاي ةريش ، خي مجذور از استفاده با مدل برازش
)RMSEA(17، تطبيقي برازش شاخص )CFI(18، ليوايس - توكر شاخص )TLI( 19 

 با و AGFI(21( شده اصالح برازش نيكويي شاخص و 20)GFI( برازش نيكويي شاخص
  .گرفت صورت Amos18 و SPSS16 افزار نرم به كارگيري

  پژوهش يها يافته .4
 ابتدا .شود مي ارائه استنباطي و توصيفي بخش دو در پژوهش از آمده دست به نتايج
   .شود مي ذكر توصيفي يها يافته

كنندگان را در هريك از ابعاد  ميانگين و انحراف استاندارد نمرات شركت 2جدول 
ميانگين مشاركت سياسي متعارف و . دهد محروميت نسبي و مشاركت سياسي نشان مي

به دست آمده است و ميزان مشاركت  47/26و  27/32غيرمتعارف به ترتيب 
ميانگين مشاركت . باالتر از ميزان مشاركت غيرمتعارف استغيرمتعارف تا حدودي 

به دست آمده است كه بر  74/58و مشاركت عيني  30/47شناسي  روان -سياسي ذهني
شناسي در ميان دانشجويان بيشتر از  روان - اين اساس ميزان مشاركت سياسي ذهني

ميانگين مربوط نامه احساس محروميت نسبي، باالترين  در پرسش. مشاركت عيني است
و كمترين ميانگين مربوط به احساس محروميت  07/9به احساس محروميت فرهنگي 

هاي  كه از جمع مقادير حيطه(ميانگين نمره كل مشاركت سياسي . است 58/6سياسي 
و مقادير مذكور  80/17و انحراف استاندارد آن  04/106) مشاركت به دست آمده است

 .به دست آمده است 81/5و  72/22نسبي به ترتيببراي نمره كل احساس محروميت 
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 ابعاد با را نسبي محروميت ابعاد ازهريك  )پيرسون( ساده همبستگي .3 جدول
 در ها همبستگي تمام ،شود مي مشاهده كه گونه همان .دهد مي نشان سياسي مشاركت

 محروميت رابطه به مربوط همبستگي ميزان باالترين .است دارامعن )p>01/0( سطح
 رابطه به مربوط همبستگي ميزان كمترين و )r=-77/0( كلي سياسي مشاركت با فرهنگي

 بحراني مقدار قدرمطلق .است )-28/0( عيني سياسي مشاركت با اقتصادي محروميت
 دهد مي نشان و است آمده دست به 58/2 از كمتر 22چندمتغيره نرمال شاخص

  .23است برقرار رگرسيوني ساختاري مدل برازش براي چندگانه نرمال فرض پيش
 ابعاد ازهريك  با نسبي محروميت احساس ابعاد چندمتغيره رابطه بررسي براي
   .شد استفاده چندمتغيره رگرسيون مدل از سياسي مشاركت

  مدل برازش هاي شاخص .4جدول

CMIN p DF CMIN/DFRMSEATLI  GFI AGFICFI 

43/12  053/0 6 07/2 077/0 92/0 98/0 91/0  98/0  
  

 )CMIN( خي مجذور كمينه مقدار شود، مي مشاهده 4 جدول در كه گونه همان
43/12 )053/0=p( مجذورات ميانگين خطاي ةريش مقدار همچنين .است آمده دست به 

 نيكويي شاخص و TLI( 92/0( لويس -توكر شاخص ،077/0 )RMSEA( تقريب
 مدل برازندگي يها شاخص بسنده مقادير از حاكي AGFI( 91/0( شده اصالح برازش
  .دارد بهينه انطباق ها داده با مدل گفت توان مي و است
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 مشاركت ابعاد بر نسبي محروميت احساس ابعاد ازهريك  استاندارد ضرايب
 متعارف مشاركت بر اقتصادي محروميت احساس ثيرأت .است آمده 1 شكل در سياسي

 وزن باالترين .است شده داده نشان چين نقطه با شكل در كه نيست دارامعن )-09/0(
 مشاركت با سياسي محروميت احساس رابطه به مربوط )-56/0( استاندارد رگرسيون

 رگرسيون ضرايب تمام ،دهد مي نشان مدل كه گونه همان .است شناختي روان ذهني
 سياسي و اقتصادي فرهنگي، يها زمينه در نسبي محروميت احساس بنابراين .است منفي
   .شود مي سياسي مشاركت سطوح كاهش باعث

ضرايب رگرسيون استاندارد و غيراستاندارد ابعاد محروميت نسبي بر ) 5(جدول 
وزن رگرسيون استاندارد ) 5(بر اساس جدول . دهد ابعاد مشاركت سياسي را نشان مي

و ) >01/0p(است احساس محروميت فرهنگي بر تمام ابعاد مشاركت معنادار و منفي 
وزن رگرسيون ). β = -46/0(شناختي دارد  روان -بيشترين تأثير را مشاركت ذهني

، )<05/0p(استاندارد احساس محروميت اقتصادي بر مشاركت متعارف معنادار نيست 
ضرايب رگرسيون احساس محروميت . ولي تأثير معناداري بر ساير ابعاد مشاركت دارد

). p >05/0(ت كمتر از ساير ابعاد محروميت نسبي است اقتصادي بر ابعاد مشارك
ضرايب رگرسيون احساس محروميت سياسي نيز با تمام ابعاد مشاركت سياسي معنادار 

  شناختي دارد  روان -و بيشترين تأثير را مشاركت ذهني) >01/0p(و منفي است 
)56/0- = β .(ت نسبي و دهد بين احساس محرومي تمام ضرايب منفي است و نشان مي

بنابراين با كاهش احساس محروميت نسبي . مشاركت سياسي رابطه منفي وجود دارد
  .يابد ميزان مشاركت سياسي افزايش مي
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  بندي جمع
 عقالني، ضرورت يكعنوان  به اخير يها دهه طي خاص،طور  به سياسي مشاركت
 و توسعه مختلف سطوح در امروزه و بوده توسعه متغير ينتر مهم انساني و اخالقي
 را مردمي مشاركت خود يها برنامه در كه بينيم مي را اي پروژه و طرح كمتر ريزي برنامه

 تغييرات آوردن وجوده ب توسعه ،بوكلند زعم هب .ندهد قرار توجه مورد مراحل تمام در
 است جامعه هدفهاي كامل تحقق براي نهادها و ها گرايش اجتماعي، ساخت در اساسي

 توسعه، امر در آن با مطابقت نياز و تغييرات از همگاني آگاهي با مردم همه تا و
عنوان  به را مشاركت وي .بود نخواهد ممكن توسعه ادامه باشند، نداشته اصيل مشاركت
 .است نموده قلمداد اجتماعي توسعه براي الزم شرايط از و جامعه پيشرفت زيربناي
 در افراد حضور .است اجتماعي يها شبكه در همبستگي تقويت عامل سياسي مشاركت
 اعضاي بين روابط تعميق موجب بلندمدت در سياسي يها گيري تصميم و ها فعاليت

 نهادهاي توسعه به نتيجه در و گرديده صدر سعه و يگانگي احساس افزايش امعه،ج
 يها سنت و يافته كاهش اي قبيله و وميق تعصبات .انجاميد خواهد ساالر مردم و مدني
 هنجارهاي نفع به لزوم صورت در و هدايت نگري عام سوي به محلي دار ريشه
 كه اموري از بسياري داشت انتظار توان مي در نتيجه .شد خواهند اصالح ساالر مردم
 مردم خود توسط اجتماعي يها فعاليت قالب در است آن انجام متصدي دولت اكنون
 به دادن سامان طريق از هم افراد و يافته كاهش دولت حجم هم عمل در و شده اداره
 .نمايند ادا اجتماع كليت به را خود دين امور اين

 و فردي سطح در نسبي محروميت احساس ميان ،پژوهش يها فرضيهبر اساس  
 و تجزيه از حاصل تايجن .دارد وجود معناداري رابطه آن ابعاد تمام در سياسي مشاركت
 با نسبي محروميت احساس ميزان بين رسد مي نظر به كه داد نشان ها داده تحليل

 هرچند .دارد وجود يدارامعن ارتباط ،بررسي مورد دانشجويان در سياسي مشاركت
 مشاهده متعارف سياسي مشاركت بر اقتصادي محروميت احساس بين داري امعن ارتباط
 و است منفي سياسي مشاركت ابعاد تمام با محروميت احساس ةرابط مجموع رد ،نشد
 يها يافته با نتيجه اين كه شود مي آن ابعاد همه در سياسي مشاركت آمدن پايين باعث
 احتماالً داد نشان تحقيقاتاين  نتايج .ستهمسو گذشته تجربي يها پژوهش از لحاص
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 انتظارات ميان و كنند مي محروميت احساس فردي سطح در دانشجويان كه هنگامي
 توانايي و )دانند ميها  آن مستحق را خود مردم كه زندگي از شرايطي و كاالها( ارزشي
 و كسب توانايي عقالً كنند مي فكر مردم كه زندگي از شرايطي و كاالها( آنان ارزشي
 اين سياسي كنش در اي مالحظه قابل تأثير ،آيد مي وجوده ب تفاوت )دارند راها  آن حفظ
 مشاركت و متعارف مشاركت بر عالوه راستا اين در و گذارد مي جاي بر افراد
 نيز سياسي مشاركت به نسبت دانشجويان يها نگرش و عيني مشاركت ،متعارفغير

 محروميت احساس است ممكن كه دهد مي نشان پژوهش اين ،بنابراين .يابد مي كاهش
  .سازد مي رهنمون سياسي بيگانگي و انزوا سمت به راها  آن دانشجويان بين در نسبي
 نظام از فرد انفصال تبيين براي گسترده اي گونه به آن عام مفهوم به بيگانگي 
 انفعال، به اشاره جهت ،همچنين و فرهنگي اهداف هنجارها، باورها، ،ها ارزش

 استفاده مشاركت شناختي آسيب صور و سياسي -اجتماعي مشاركت عدم و عالقگي بي
 و گذاري ارزش سازوكار به نسبت نازلي باور و اعتقاد داراي فرد حالت اين در .شود مي
 ارزشمند و معتبر جامعه نظر از كه آنچه هر با را خود و هست سياسي پاداش نظام
 با را اي تامه انفصال و تعلق عدم فرد همچنين .بيند نمي همسو و عقيده هم ،است
 پيدا اعتقاد باور اين به فرد دليل همين به .كند مي احساس جامعه مرسوم هاي ارزش

 در قدرتي بي نوعي و ستين انتظار مورد نتايج تعيين و تحقق به قادر او رفتار كه كند مي
 شود مي آنومي نوعي دچار فرد فرآيند اين تداوم صورت در البته .آيد مي وجوده ب فرد
 تنها كه دارد مي متصور و مفروض خود بر مفرطي حد به را احتمال اين فرد آن در كه

 و نيستند جامعه ييدأت مورد كه سازد مي نزديك هدف يها حوزه به را فرد ييها كنش
 براي كه رسد مي نظر به بنابراين .دكن مي پيدا گسترش جامعه در هنجاري بي ترتيب بدين
 حد تا جامعه در محروميت احساس تا داد ارائه را راهكاري بايد پديده اين با مقابله
  .يابد كاهش ممكن
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  ها يادداشت
                                                            

1. Rush. M. 
2. Milbarth 
3. Goel  
4. Herbert Blumer 
5. David Sills 
6. George Homans 
7. Peter Blau 
8. Klenderman 
9. significant others 
10 conventional 
11 non-conventional 
12. Davis, J. 
13. Gurr, T. R. 
14. Stouffer 
15. Leon Festinger 
16. multivariate regression 
17. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
18. Comparative Fit Index(CFI) 
19. Tucker-Lewis(TLI) 
20. Goodness of Fit Index (GFI) 
21. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 
22. multivariate normality 

باالتر باشد،  58/2در صورتي كه قدر مطلق مقدار بحراني شاخص نرمال چندمتغيره از . 23
منحني ماتريس معادالت چندمتغيره، يا هذلولي مشاهده شده با هذلولي نرمال تفاوت معنادار 

برقرار  SEMشرط نرمال بودن توزيع متغيرها، براي  و پيش) 95/0با فاصله اطمينان (دارد 
البته رعايت اين . اين پژوهش شاخص مذكور كمتر از نقطه بحراني است در. نخواهد بود

زاد ندارند، الزامي نيست و نتايج را متأثر  هايي كه متغير مكنون درون فرض در مدل پيش
  .سازد نمي
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