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 و فرهنگی موثر بر مشارکت سیاسی جوانان ، فردیبررسی عوامل اجتماعی

 (شهرستان نورآباد ممسنی: مطالعه موردی)
 ریحانه نگین تاجی

 دانشجوی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی دهاقان

 حمید کشاورز

  استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی دهاقان

 چکیده

هدف از این تحقیق برررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر مشارکت سیاسی جوانان شهرستان نورآباد ممسنی بوده 

نظریه میلبراث به عنوان چهارچوب نظری خود جهت  ، نظریه لیپست و پذیری سیاسیهعجام در این مطالعه از نظریه .است

جامعه آماری تحقیق شامل کلیه جوانان شهرستان ممسنی . ایمبهره بردهسال  92تا  81 تبیین مشارکت سیاسی جوانان

 نتایج با استفاده از تی. نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند 219بوده که با استفاده از فرمول کوکران 

تست دو نمونه ای، تحلیل واریانس یک طرفه، همبستگی پپرسون، رگرسیون دو متغیره، رگرسیون چند متغیره و تحلیل 

نتایج همبستگی پیرسون نشان داد بین رسانه های جمعی، تعهد مذهبی، اعتماد اجتماعی، سیاسی . مسیر تحلیل شدند

نتایج تی تست دو . نان رابطه مثبت و معنی داری وجود داردبودن دوستان و سیاسی بودن خانواده با مشارکت سیاسی جوا

بین مشارکت سیاسی جوانان برحسب جنسیت و تحصیالت تفاوت معنی نمونه ای و تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد 

نتایج تی تست دو نمونه ای نشان داد بین مشارکت سیاسی جوانان برحسب وضعیت تاهل و . داری بدست نیامده است

بدین ترتیب جوانان متاهل بیشتر از جوانان مجرد و جوانان ساکن شهر بیشتر . سکونت تفاوت معنی داری وجود داردمحل 

 سیاسی متغیرچهار که  دادنشان نتایج رگرسیون چند متغیره . از جوانان ساکن روستا به مشارکت سیاسی می پردازند

درصد از واریانس متغیر  1/46 توانسته انددر مجموع تاهل بودن و م سیاسی بودن خانواده، جمعیهای ، رسانهبودن دوستان

  .بینی یا تحلیل کنندوابسته یعنی مشارکت سیاسی جوانان را پیش

 مشارکت سیاسی، جوانان، عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی: کلید واژه ها
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 مقدمه 

این مشارکت به ویژه در نظام های . کشور را تشکیل می دهدامروزه مشارکت سیاسی مردم، زیربنا و بنیاد توسعه سیاسی 

تمامی جوامع در جریان نوسازی با مسایل و تضادهای ذاتی شرایط تحقق  .مردم ساالر از اهمیت زیادی برخوردار است

-رو میشوند، در حوزه توسعه و نوسازی سیاسی یکی از بحرانهایی که جوامع در مسیر نوسازی با آن روبتوسعه مواجه می

شدن شرایط مناسب برای مشارکت عمومی در امور حکومتی کننده فراهم شوند بحران مشارکت است که حل آن بیان

و  نو تفکر و داشتن و ابتکار، بالندگی اجتماعی، خالقیت تحرك بدلیل جوان نسل کشورها تمامی در.است

گران بر این باورند اکثر اندیشه. نماید می ایفا کشورها جانبه همه توسعه در در را خاصی محوری سازنده نقش

که اگر در کشوری مردمی فرهیخته و دارای بلوغ سیاسی و بینش درستی از جهان امروز و دنیای آینده و به طور کلی 

 .تحوالت هستی نداشته باشند، مشکل بتوان در آینده با کاروان توسعه پایدار و ترقی همراه شود 

میسر می شود، که مجموع عوامل بتوانند بدون برخورد با مانع قانونی اجتماعی و ذهنی  اسی مردم در صورتییمشارکت س

بی وقفه عمل کنند و اندیشه های متنوع سیاسی را در سازوکارهای دموکراتیک دخالت دهند وآن را بپذیرند، به گونه ای 

سیاسی یعنی مداخله در یک فعالیت   منظور ازمشارکت.  که بخشی از نیروهای سیاسی وادار به سکوت و انزوا  نشوند

سازمان یافته و عمومی که در جستجوی آن است تا خصلت، کارکرد، ساخت وسیاست ها، رفتار چندین نهاد ویا فرآیند 

و در صدد تالش برای حذف موانع به منظور کارایی وتأثیر افزون تر و ایجاد . قدرت در این حوزه ها را تحت تأثیر قرار داد

 .جدید برآیند کانال های

 بیان مساله 

موضوع مشارکت در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی امروز در سطحی گسترده مورد توجه قرار گرفته 

در جهان امروز پدیده  .از منظر توسعه ی انسانی پایدار، مشارکت نسخه ی عملی  دستیابی به توسعه ی انسانی است . است

برند گذاری از سنت به مدرنیته به سر می ر تبدیل شده است و در کشورهای جهان سوم که درمشارکت به امری گریزناپذی

ملی در کشورهای جهان سوم بیش از هر چیز به مشارکت فعال و وفاق توسعه  .نمایدتر رخ میاین مساله به شکل حساس

مینه بر خورد و اختالف و تضاد را در میان فقدان این مشارکت و وفاق اجتماعی ز. اجتماعی مؤثر افراد جامعه وابسته است

جامعه فراهم می آورد و بخش اعظم منابع کمیاب این کشور صرف مقابله ( خصوصی و عمومی)عملکرد بخش های مختلف 

مشارکت دارای ابعاد مختلفی می باشد که از جمله مهم ترین آن مشارکت . با عوارض نامطلوب این برخوردها می گردد

انتخاب، ساز و کار اصلی . مشارکت سیاسی در نظام دموکراسی غیر مستقیم، نقش حیاتی ایفا می کند .سیاسی می باشد

قدرت نهایی از آن مردم است و مردم این قدرت را از طریق فرآیند مشارکت سیاسی به . برای تحقق حاکمیت مردمی است

می دهد تا مقامات مسئول را جایگزین کرده و دولت  در این میان مشارکت به شهروندان امکان. نمایندگان واگذار می کنند

 .از این رو، مشارکت باعث می گردد تا متصدیان امور در مقابل ملت پاسخگو و مسئول باشند. را تغییر دهند

چنانچه جامعه بتواند نیروی انسانی . های خرد و کالن توجه به نیروی انسانی استریزییکی از موضوعات اساسی در برنامه

های مختلف به مشارکت بپردازند، این امر سهم زیادی در رشد و توسعه هر و متخصص تربیت نماید که بتوانند در فعالیتما

ریزان نیروی انسانی این است که با دخالت جوانان در امور ترین وظایف برنامهاز سوی دیگر، ضروری. کشور خواهد داشت

تحقیق و بررسی بر روی میزان مشارکت سیاسی افراد  .برداری کنندبهره آنها یمختلف جامعه از حداکثر استعداد و تواناییها

با توجه به اینکه توسعه و پیشرفت هر  .دهدشان را نشان میجوان حداقل اطالعات و تحلیلی از فعالیت و عملکرد سیاسی

های زندگی اجتماعی و در عالیتدر ف، بخصوص افراد جوان ی تمامی اقشار و تمامی افرادکشوری مرهون حضور همه جانبه

بنابراین، آگاهی از میزان مشارکت سیاسی جوانان یکی از . باشدهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع میهمه عرصه
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های ترقی یا رکود یک تواند زمینهتوجهی به آن میمشارکت سیاسی آنها یا بی، موضوعات مهم در حوزه سیاست می باشد

 .ایدجامعه را فراهم نم

 مبانی نظری 

به لحاظ گستردگی دامنه مشارکت سیاسی، از این واژه تعاریف مختلفی به عمل آمده است که به لحاظ تفاوت در مصداق و 

ههای ایهن پدیهده    ها و مولفهه حیطه عمل، حاکی از عدم توافق بر سر یک تعریف جامع بوده و بیانگر عدم اجماع در شاخص

دایهره المعهارف علهوم اجتمهاعی مشهارکت سیاسهی را عبهارت از فعالیهت ههای          (.14: 8219رئوف به نقل از چابکی، )است 

ای دانسته که اعضای یک جامعه برای انتخاب حکام به گونه مستقیم و غیر مستقیم در شکل گیری سیاست های داوطلبانه

 (. 46: 8216اسکندری، )عمومی انجام می دهند 

را به عنوان تالش هایی که با هدف تأثیر گذاری بر جامعه صورت می گیهرد،   ، مشارکت سیاسی8پژوهشگر سوئدی پیترسون

در تعریف مشارکت سیاسی بیان مهی کنهد مشهارکت     9کونوی(.46: 8219پیترسون به نقل از تاج مزنیانی، )تعریف می کند 

اب قهدرت دولتهی و خهط    سیاسی به آنگونه از فعالیت های شهروندان گفته می شود که تالش دارند بر ساختار دولت، انتخه 

 (. 9009، 2تایلور) مشی دولت تأثیر بگذارند

مشارکت سیاسی را درگیر شدن فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسهی از عهدم درگیهری تها داشهتن مقهام        6راش

د میلبراث مشارکت سیاسی را رفتاری می داند کهه اثهر مهی گهذارد و یها قصه      (.902: 8266راش، )رسمی سیاسی می داند 

  (.81: 8218،  میلبراث) تأثیرگذاری بر نتایج حکومتی را دارد

   داونزنظریه 

او (. 43:  821سرزعیم، )سیاست مورد استفاده قرار داد  های اقتصادی را برای مطالعه داونز از نخستین کسانی بود که مدل

هها را بهه   کوشد هزینهه می کند کهمطرح میرا  گر عقالنیوی یک فرد محاسبه. انگیزش اقتصادی را عامل مشارکت می داند

کند که در آن احزاب برای بهه حهداکثر رسهاندن رفی فعالیهت     سیستمی عمل می حداقل و منافع را به حداکثر برساند و در

-یابند و پهیش افراد در شرایطی که درك منافع خود را دشوار می. شهروندان به طور عقالنی رفتار می کنند  … کنند ومی

مبارزات در آن شهدید اسهت، در انتخابهات مههم و در      کنند ولی در انتخاباتی کهنتیجه دشوار است کمتر مشارکت میبینی 

 .(20:  8216احمدی، )معموالً تعداد شرکت کنندگان بیشتر است  ؛تعریف شده اند انتخاباتی که در آن مسائل به روشنی

  دال نظریه

از این دانشگاه در  علوم سیاسیرای ، دارای دکتدانشگاه ییلبازنشسته علوم سیاسی در  استادرابرت دال تئورسین سیاسی و 

او این مجموعه . توانند تابعی از جهت کلی شخص به سوی سیاست باشده های افراد میبه نظر دال انگیز .است 8260سال 

 .کندرا برای تعیین جهت یابی افراد بیان می

 شخصیت و خصوصیات ذاتی افراد؛ -8  

 فرهنگ عمومی و فراتر از آن فرهنگ سیاسی طایفه، دهکده، شهر، کشور، منطقه یا جهان؛   -9  

 جهت یابی اولیه و ابتدایی، راههای اجتماعی شده؛    -2  

 تجربه های شخصی و وضعیت زندگی؛ -6  

  .(اعتقادی و غیره)وضعیت ویژۀ هر فرد در مواجهه با یک مورد حساس  -   

                                                 
1
 - Peterson 

2
 - Conway  

3
 - Taylor 

4
 - Rush 

5
 - Milbrath 

6
 - Downs 

7
 - Dahl 
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افراد قابلیت  .کند، در تغییر یا تسهیل آن نیز موثر استبه نظر او، در حالی که هر یک از این عوامل به جهت یابی کمک می

 (.91؛ 26مصفا، )پذیرش کمتر یا بیشتر عقاید سیاسی را دارند 

 : از برای مشارکت سیاسی دالیلی وجود دارد که عبارتند، به نظر دال

در این  ؛پاداش سایر فعالیت ها ارزیابی کنند اگر افراد پاداش حاصل از درگیری های سیاسی و اجتماعی را ناچیز تر از

های بارزی احساس نکنند و به آن ها های مختلف پیش روی خود تفاوتافراد بین شقّ اگر .شوندر نمیفعالیت ها درگی

. زنندتأثیر تلقی کنند دست به فعالیت نمیهرگاه افراد فعالیّت خود را بی. آورندندهند، کمتر به مشارکت روی می اهمیت

علت محدودیت  اگر افراد به .یابدمشارکت آنان کاهش میرضایت آنان تأمین شود احتمال  هرگاه بدون مداخله افراد 

به موازات افزایش  .کمتر مشارکت داشته باشند دهندآگاهی و دانش الزم، مشارکت را فاقد کارآیی تصور کنند ترجیح می

 .(66: 8216احمدی، )یابد مشارکت کاهش می مشکالت مشارکت، احتمال

 پذیری سیاسینظریه جامعه

یاسی فرایند مستمر یادگیری است که به موجب آن افراد ضمن آشنا شدن با نظام سیاسی از طریق کسهب  پذیری سجامعه

در ایهن فراینهد ارزشهها، ایسهتارها، نهادهها،      . بهرد اطالعات و تجربیات به وظایف، حقوق و نقشهای خویش در جامعه پی می

ههایی  مکان دارد که در جریان این انتقال تغییرات و تعهدیل ا. یابداعتقادات و آداب و رسوم از نسلی به نسل دیگر انتقال می

گیرد پذیری را به عنوان یک فرایند ساده در نظر میپذیری سیاسی، جامعهنظریه جامعه .(40: 8216قوام، )نیز صورت گیرد 

کلی در اوایهل زنهدگی   گذارد که به طور پذیری بر رفتار سیاسی بعدی اثر میتجربیات جامعه( 8: کندو سه فرض را بیان می

بنابراین، آنهها  . گذارداین تجربیات بر تجربیات سیاسی آشکار نیست، ولی به طور پنهان بر سیاست اثر می( 9 ؛افتداتفاق می

شدن یک جهتی است، تجربیات خهانواده  جهت اجتماعی( 2 ؛گذارد و سازمان یافته نیستندبه طور ارادی بر سیاست اثر نمی

  (.1: 8242، 1آلموند و وربا) پذیردختار سیاست دارد، ولی بوسیله آن تاثیر نمیتأثیر مهمی بر سا

کننهد و  برخی از افراد فقط مفاهیم اولیه سیاسی را کسب مهی . گیردشود و شکل میپذیری سیاسی بتدریج کسب میجامعه

ههای  هها و فعالیهت  سی، ارزشها، انگیزهعده ای دیگر به طور مداوم اعتقادات سیا. ممکن است تا آخر عمر به آن معتقد باشند

برخی از وقایع مانند بروز جنگ یا بحران بزرگ بر . نمایندسیاسی خود را همراه با رشد سنی و تجربی تقویت یا تصحیح می

هها و رفتارههای   تجربیات غیرسیاسهی در کهودکی نقهش مهمهی را در نگهرش      (.2: 8216قوام، )گذارند کل جامعه تأثیر می

شدن اولیهه  تجربیات اجتماعی. ماندتأثیر این تجربیات در سرتاسر نوجوانی و بزرگسالی باقی می. کندبعدی بازی میسیاسی 

 (.6: 8242آلموند و وربا، )گذارد گذارد و سپس بر رفتار سیاسی تأثیر میبر شخصیت افراد تأثیر می

  پذیری جامعه  را در روشهای  آشکار و پنهان  دو روش معموال  محققان. گیردپذیری از روش های مختلفی صورت می  جامعه

  از نظام  معینی  ارزشها و احساسات  در آن  که  است  آشکار روشی  سیاسی  پذیری منظور از جامعه. دهند قرار می  مورد بررسی

  بین  آشکاری  ارزشها ارتباط  انتقال  برای  روش  در این. شود می  افراد قرار داده  در ذهن  و واضح  ، بطور مستقیم سیاسی

در   جمعی ارتباط  از وسایل  و استفاده  ، سخنرانی آموزشی  در نهادهای  رسمی  آموزش. و افراد وجود دارد  ساختار سیاسی

  تآشکار اس  سیاسی  پذیری در جامعه  معمول  از راههای  یی ، نمونه و غیره  سیاسی  تغییرات  تبلیغ  برای  عمومی  مکانهای

 (.86: 8219نادمی، )

  مشابه  ها و حقایق بر نقش  که  غیرسیاسی  گرایشهای  با انتقال  که  است  ، روشی یا غیرمستقیم  پنهان  پذیری منظور از جامعه

  مخودکار ه  بصورت  که  است  دارد و ممکن  یی و ریشه  عمیق  معموال اثری  روش  این. شود می  گذارند، انجام اثر می  سیاسی

  ، ممکن آورده  بدست  یا ستیز با دیگران  در مورد همکاری  کلی  گرایشهای  کودکی  در دوران  که  مثال کودکی. بگیرد  انجام

  اطاعت  جای  به  در خانواده  که  یا کودکی. بگیرد  در پیش  سیاسی  یا رهبران  گرایشها را در مورد دیگر شهروندان  همین  است
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  های فعالیت  و از جمله  اجتماعی  فعالیت  دارد در هر نوع  نیز تمایل  در آینده  است  بوده  سهیم  خانواده  ، در تصمیمات محض

 (.86: 8219نادمی، )شود   قائل  ها ارزش مشارکت  نوع  این  نماید و برای  شرکت  سیاسی

   و گوئل  میلبراثنظریه 

ههای اجتمهاعی،   ههای سیاسهی، موفقیهت   انگیهزه : کنهد مهم تغییر مهی  به نظر میلبراث و گوئل مشارکت بسته به چهار عامل

برای مثال هر چه فهرد بیشهتر در   . به این عوامل باید مهارتها، منابع و تعهد را افزود .های شخصیتی و محیط سیاسیویژگی

پردازد، یها بهه   فعالیت میهای سیاسی به صورت بحث درباره سیاست، تعلق به سازمانی که به شکلی در آن به معرض انگیزه

که مشارکت  کنندمیآنها بیان . شوداطالعات سیاسی مربوطه دسترسی داشته باشد، احتمال مشارکت سیاسی او بیشتر می

تر و برونگرا بیشتر احتمهال دارد کهه از   تر، مسلطشود، شخصیتهای اجتماعیبراساس ویژگیهای شخصی فرد نیز متفاوت می

شود، بهه طهور   موقعیت اجتماعی که با میزان تحصیالت، محل سکونت، طبقه  قومیت سنجیده می. نظر سیاسی فعال باشند

از این نظر که فرهنهگ سیاسهی ممکهن    . محیط یا زمینه سیاسی نیز مهم است. گذاردای بر مشارکت تأثیر میهظقابل مالح

د، یا بهرعکس مشهوق مشهارکت نباشهد     گردد، تشویق کناست مشارکت و شکل یا شکلهای مشارکت را که مناسب تلقی می

 (.66: 8266راش، )

اجتمهاعی و   -وضهعیت اقتصهادی  : کندمیلبراث بر دو مجموعه از عوامل مرتبط با مشارکت فردی در امور سیاسی تأکید می 

افهرادی  . در هر دو مجموعه، مشارکت چونان امری عقالنی و اوال معطوف به هدف نشان داده شده اسهت . مرکزیت اجتماعی

دانند، و بعالوه معتقدند که اعمال خودشان، به طهور  های حکومت را مرتبط با عالیق و منافع خود میها و برنامهکه سیاست

های مگر اینکه ویژگی)تواند بر تصمیمات حکومت اثر بگذارد، تالش خواهند کرد چنین اثری بگذارند انفرادی یا جمعی، می

تحصیالت عالی، وضعیت اجتماعی و درآمد به احتمال زیاد همراه چنین برداشتها و . (ساختاری نظام سیاسی مانع آنها بشود

( 869: 8262نلسهون،  )باشد اجتماعی باالتر، خود راهی به سوی سیاست می -وضعیت اقتصادی . های تفکری هستندشیوه

 (.  : 9009، 88ادمسون)و رابطه مثبتی با مشارکت سیاسی دارد 

اسی را از توجه به محرکهای سیاسی مانند خواندن و گوش دادن به اخبار سیاسی گرفته تا سطوح مشارکت سی میلبراث

. دهدمشارکت در مباحث سیاسی، رفی دادن، مبارزه انتخاباتی، اداره امور سیاسی و مناسبتهای حزبی در یک طیف قرار می

میلبرات و گوئل عدم مشارکت . کندرح میاو همچنین اعتراضات و تظاهرات را به عنوان اشکال اضافه مشارکت سیاسی مط

دهند که باید بین این حالت ها تمایزی برقرار کرد هنجاری نسبت میتفاوتی، بدبینی، بیگانگی و بیرا به عواملی مانند بی

 .(62: 8216احمدی، ) . مشارکت سیاسی و اثر بخشی سیاسی نیز همبستگی باالیی وجود دارد به نظر آنها بین

   لیپستنظریه 

لیپست ضمن فعالیت در طیف وسیعی معتقد گردید که شهرط الزم و اساسهی توسهعه دموکراسهی، اقتصهادی شکوفاسهت؛       

. ثبهات اسهت   اقتصادی که در آن اکثر قریب به اتفاق افراد جامعه رفاه نسبی داشته باشند و معتقد باشند که اقتصاد اساسا با

شان ود اقتصاد شهروندان مهم است، بلکه اطمینان آنها به این که پایگاه اقتصادیبه دیگر سخن، او بر آن بود که نه تنها بهب

او میهزان توسهعه   . از دست خواهد رفت یا تغییرات ناگهانی اقتصادی نیز بر آن تهأثیر نخواههد داشهت دارای اهمیهت اسهت     

این نسبت را به شهرح زیهر توصهیف    او . شرط برقراری دموکراسی می داندترین پیشترین و اساسیاقتصادی هر ملت را مهم

های گوناگون توسعه اقتصادی، صنعتی شدن، شهرنشینی، ثروت و آموزش و پرورش آن چنان بهه ههم   همه جنبه "می کند

لیپست توسعه اقتصادی را که منجهر  . "دهد که همبسته سیاسی دموکراسی استای را تشکیل میعمده اند که عاملوابسته

عوامهل دیگهری نیهز    . دانستشود شرط الزم اما ناکافی برای دموکراسی میثبات میط فراگیر و بابه پدید آمدن طبقه متوس
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دموکراسی بر فرهنگهی تکیهه   . شوداز جمله نقش مهمی که برای ارزشهای فرهنگی در نظر گرفته می. اهمیت اساسی دارند

ضایتی سیاسی، اعتقاد به آزادی بیان و اجتماعهات و  خواهانه، مدارا، به رسمیت شناختن مخالف، ناردارد که آرمانهای برابری

دمکراسی نیازمند رهبری توانمند سیاسهی، احهزاب سیاسهی    . دهدمی احترام به حکومت قانون و حقوق اساسی بشر را رواج

 (.96: 8210لیپست به نقل از کیویستو، . )نیرومند و پرشور، شهروندان آگاه و نهادهای سیاسی موثر و کارآمد است

پست در دو سطح توصیف و تبیین، مدل نسبتا جامعی از عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت سیاسی و شرکت در انتخابات لی

به گفته او الگوی شرکت در انتخابات در کشورهای مختلف از جمله آلمان، سودان، آمریکا، نهروژ، فنالنهد وبرخهی    . ارایه کند

هها، شهرنشهینان بهیش از    ها بیش از کمتر آموزش دیهده ترآموزش دیده مردان بیش از زنان،. کشورهای دیگر، یکسان است

ساله ها بیش از جوانان و پیران، متأهلین بیش از مجردین، افراد دارای منزلهت اجتمهاعی بهاال بهیش از       2-  روستائیان، 

لیپسهت  )نمایند شرکت میافراد دارای منزلت اجتماعی پایین، اعضای سازمان های مختلف بیش از غیر عضوها در انتخابات 

 (.809: 8218به نقل از کاظمی پور، 

  4 هانتینگتون و نلسوننظریه 

، مشارکت اجتماعی، به طور اعم، و مشارکت سیاسی، به طور هاز نظر هانتینگتون و نلسون، در کشورهای در حال توسع

های آنها، یا محصول جانبی سیاستشود و معموال تابعی از تصمیمات نخبگان حاکم و نفسه هدف محسوب نمیاخص، فی

معنا که نخبگان برای تحکیم قدرت خود، تحکیم استقالل ملی یا اصالحات به این .شودتوسعه به طور کلی محسوب می

-تشویق میرا هایی از جامعه را هموار و آن ، راه مشارکت بخش…اجتماعی یا کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و 

کند، در دراز ی اقتصادی و اجتماعی، فرصت تحرك اجتماعی و اقتصادی فرد را بیشتر میچون توسعه یا این که. کنند

ها و پیدایش احساس توانمندی و تاثیر سیاسی، موجب یافتن نگرشمدت، عواملی مانند افزایش منزلت اجتماعی، کمال

 (.29 :8219، صدری زادههانتینگتون به نقل از )شود گسترش مشارکت سیاسی می

 اجتماعی –به نظر هانتینگتون، در درون یک جامعه سطوح مشارکت سیاسی در ارتباط با پایگاه                      اقتصادی 

آنهایی که سواد و درآمد بیشتری دارند و دارای منزلت اجتماعی باالتری هستند نسبت به آنهایی که فقیر، . شودمتفاوت می

توسعه اقتصادی نسبت نقشهای با منزلت . تری هستند، مشارکت بیشتری دارندنزلت پایینبی سواد و دارای مشاغل با م

 –توسعه اقتصادی . باشنداین عوامل به وضوح به شدت با یکدیگر مرتبط می. دهدباالتر را در یک جامعه افزایش می

موسسات و دخالت بیشتر مردم در گونی سازمانها، دهد بخاطر اینکه آن به چنداجتماعی مشارکت سیاسی را گسترش می

های کارگری، سازمانهای اجتماعی مثل سازمانهای تجاری، موسسات کشاورزی، اتحادیه. شودچنین گروههایی منجر می

افرادی که به چنین سازمانهایی تعلق . تر هستندهای جوامع پیشرفتهسازمانهای فرهنگی، تفریحی و حتی دینی مشخصه

فعال در چنین سازمانهایی مشارکت کنند نسبت به افرادی که تعلقی به چنین سازمانهایی نداشته داشته باشند و به طور 

تر و افراد در جوامع ثروتمندتر، صنعتی تر، شهری شدهر هانتینگتون، به نظ. کنندمشارکت می باشند، بیشتر در سیاست

تر زندگی تر، کشاورزی، روستایی و ابتدایییافتهتوسعهتر نسبت به افرادی که در نظام اقتصادی و اجتماعی کمتر پیچیده

اجتماعی و گسترش مشارکت سیاسی به نظر در  -افزایش در نوسازی اقتصادی. کنندکنند بیشتر در سیاست دخالت میمی

کت سطح مشار ؛اجتماعی در جامعه باالتر باشد -هر چه سطح توسعه اقتصادی. مراحل مختلفی در تاریخ موجود بوده است

 (.988: 9009، 86هانتینگتون و دومونیگیز)سیاسی در آن جامعه باالتر است 

   لرنرنظریه 

ایران ارتباط متغیرهای اجتمهاعی   مصر، لبنان، اردن، ترکیه، سوریه و یعنیلرنر طی مطالعات خود در شش کشور خاورمیانه 

رادیهو،  )، سهن، مهذهب و اسهتفاده از رسهانها     اقتصهادی  میزان تحصیالت، پایگهاه اجتمهاعی و  ( شهر و روستا)مانند سکونت 
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او با استفاده از داده های حاصل، تئوری خود را مبنی بر مراحهل  . را با مشارکت سنجیده است( تلویزیون، مطبوعات وسینما

 کشور، مدلی ساخته و62طی مطالعات خود در مورد . سیاسی مطرح کرده است رشد اجتماعی، فرهنگی و تکامل نوسازی و

 :را در توسعه این کشورها دخیل می داند که به شرح زیر است  اجتماعی تحرك چهار مرحله و سه در آن

 شهر نشینی هههههه سوادهههههه مشارکت رسانه ای هههههههه مشارکت اجتماعی هه سیاسی
 (.6 : 8214سیف زاده به نقل از شرفخانی، ) 

براساس تحقیق و « گذر از نظام سنتی، نوسازی خاور میانه » وی با طرح نظریه . در الگوی لرنر، چهار مرحله مطرح است

ارتباطات جمعی عامل مهم تحرك : گیرد پژوهش خود در کشورهای ایران، ترکیه، مصر، سوریه، اردن و لبنان، نتیجه می

زی وی در این زمینه، مهمترین مراحل نوسا. باشد و تبدیل انسانها از حالت سنتی به متجدد می« سنتی » جوامع 

، موردنظر کشورهای 0 82توجه به آثار ارتباط جهت توسعه اقتصادی از دهه . کشورهای جهان سوم را معرفی می نماید

تحرك جغرافیایی، سوادآموزی، استفاده از رسانه ها  :کند عبارتند از  مراحلی که لرنر معرفی می. جهان سوم قرارگرفته است

 نشر و بسط با که معنی این به .است فرهنگی اشاعة نظریة درچهارچوب رلرن اندیشة .و مشارکت اقتصادی و اجتماعی

 جدید و فرهنگی عناصر پذیرش برای اجتماعی و روانی آمادگی سوم جهان کشورهای در جوامع مدرن فرهنگی عناصر

 در را مردم باورهای و هاشنگر در دگرگونی سنتی جامعة درون به شود و عناصرمی فراهم رابطه این در مؤثر نقش ایفای

 (. 808: 8210هاشمی، )دارد  پی
 چارچوب نظری 

با توجه به اینکه یک نظریه نمی تواند به طور کامل موضوع مزبور پوشش دهد، لذا برای چارچوب نظری ترکیبی از نظریه 

دگیری است که به جامعه پذیری سیاسی فرایند مستمر یااز دیدگاه نظریه جامعه پذیری سیاسی،  .ها استفاده می شود 

موجب آن افراد ضمن آشنا شدن با نظام سیاسی از طریق کسب اطالعات و تجربیات به وظایف، حقوق و نقشهای خویش 

 .کندرسانه های جمعی نقش بسیار موثری در جامعه پذیری سیاسی بازی  میاز دیدگاه این نظریه، . برددر جامعه پی می

تواند با اهمیت باشند و بنابراین و هماهنگی نظریات افراد نسبت به نظام سیاسی میهای جمعی در ایجاد یکپارچگی رسانه

 :با توجه به مطالب ذیل فرضیه ذیل استنباط می شود.اصلی افراد را تشکیل دهند "نقشه شناسایی"

 .بین رسانه های جمعی و گرایش جوانان به مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد

تواند بر تصمیمات حکومت اثر که معتقدند که اعمال خودشان، به طور انفرادی یا جمعی، میافرادی میلبراث  از دیدگاه

با توجه به  (.های ساختاری نظام سیاسی مانع آنها بشودمگر اینکه ویژگی)بگذارد، تالش خواهند کرد چنین اثری بگذارند 

 :مطالب ذیل فرضیه ذیل استنباط می شود

 .جوانان به مشارکت سیاسی رابطه وجود داردکه بین تعهد مذهبی و گرایش 

برخی از افراد فقط . گیردشود و شکل میپذیری سیاسی بتدریج کسب میجامعهاز دیدگاه نظریه جامعه پذیری سیاسی، 

عده ای دیگر به طور مداوم اعتقادات . کنند و ممکن است تا آخر عمر به آن معتقد باشندمفاهیم اولیه سیاسی را کسب می

یکی از  .نمایندهای سیاسی خود را همراه با رشد سنی و تجربی تقویت یا تصحیح میها و فعالیتسی، ارزشها، انگیزهسیا

 :با توجه به مطالب ذیل فرضیه ذیل استنباط می شود .می باشد... این عوامل، اعتماد فرد به دیگران، همسایه و 

 .ی رابطه وجود داردو گرایش جوانان به مشارکت سیاساعتماد اجتماعی بین 

تأثیرهای پنهان سراسر . گذاردخانواده تأثیر پنهان و آشکاری بر ذهن کودك برجای میاز دیدگاه جامعه پذیری اجتماعی، 

، 84ایستارهای فرد را نسبت به اقتدار متأثر می کند و تأثیرهای آشکار سبب تحول افکار سیاسی فرد می شود به گفته لین

پرورش کودك در زمینه  -9 ؛تلقین بیش از حد و پوشیده -8: گذاردیاد باورهای سیاسی را میخانواده از سه راه بن

 :با توجه به مطالب ذیل فرضیه ذیل استنباط می شود .قالب دادن به شخصیت کودك -2 ؛اجتماعی خاص
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 .بین سیاسی بودن خانواده و گرایش جوانان به مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد

تری است که به آن تعلق  انتقال فرهنگ جامعه وسیع، یکی از کارهای گروههای هماله پذیری اجتماعی، از دیدگاه جامع

گروه . یابدژادی از طریق گروههای همال انتقال می   های مذهبی و ناز جمله فرهنگ طبقه اجتماعی، پاره فرهنگ. دارند

 :مطالب ذیل فرضیه ذیل استنباط می شود با توجه به .همال ممکن است موجب تغییر نگرش سیاسی فرد بشود

 .بین سیاسی بودن دوستان و گرایش جوانان به مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد

تحصیالت کمتر، موجب مشارکت سیاسی بیشتر می شود و  به نظر میلبراث و گوئل تحصیالت بیشتر، بویژه آموزش عالی

با توجه به مطالب ذیل فرضیه ذیل  ..سیاسی کمتر می شودی موجب مشارکت تحصیالت متوسطه یا ابتدای بویژه فقط

 :استنباط می شود

 .بین مشارکت سیاسی جوانان برحسب تحصیالت تفاوت وجود دارد

لیپست در دو سطح توصیف و تبیین، مدل نسبتا جامعی از عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت سیاسی و شرکت در انتخابات 

به گفته او الگوی شرکت در انتخابات در کشورهای مختلف از جمله آلمان، سودان، آمریکا، نروژ، فنالند  .داده استارایه 

با توجه به مطالب ذیل فرضیه ذیل .نمایندوبرخی کشورهای دیگر، یکسان است مردان بیش از زنان در انتخابات شرکت می

 :استنباط می شود

 .وت وجود داردبین مشارکت سیاسی جوانان برحسب جنسیت تفا

لیپست در دو سطح توصیف و تبیین، مدل نسبتا جامعی از عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت سیاسی و شرکت در انتخابات 

به گفته او الگوی شرکت در انتخابات در کشورهای مختلف از جمله آلمان، سودان، آمریکا، نروژ، فنالند  .داده استارایه 

با توجه به مطالب ذیل  .نمایندت متأهلین بیش از مجردین در انتخابات شرکت میوبرخی کشورهای دیگر، یکسان اس

 :فرضیه ذیل استنباط می شود

 .بین مشارکت سیاسی جوانان برحسب وضعیت تاهل تفاوت وجود دارد

سیاسی می شهرنشینان بیشتر به مشارکت سیاسی می پردازند و روستا نشینان کمتر به مشارکت به نظر میلبراث و گوئل 

 :با توجه به مطالب ذیل فرضیه ذیل استنباط می شود .پردازند

 . بین مشارکت سیاسی جوانان برحسب محل سکونت تفاوت وجود دارد

 تحقیقات پیشین 

تاثیر روابط سازمانی و پایگاه طبقاتی بر تمایل به مشارکت سیاسی جوانان تحقیقی تحت عنوان در ( 8216)جعفری نیا 

رابطه معناداری بین اثر تعاملی دو متغیر پایگاه اقتصادی و اجتماعی و روابط سازمانی با  این نتیجه رسید به شهر خورموج

بررسی تطبیقی عوامل  تحقیقی تحت عنواندر ( 8216)محمدی . میزان تمایل به مشارکت سیاسی جوانان وجود دارد

 به این نتیجه رسیدانساالن شهرستان ممسنی اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی مرتبط با مشارکت سیاسی جوانان و می

باشد و شرکت در می 82/91نمره مشارکت سیاسی میانساالن میانگین و  96/ 9نمره مشارکت سیاسی جوانان میانگین 

مشارکت سیاسی هر . های مشارکت سیاسی در میان جوانان و میانساالن عمومیت داشته استانتخابات بیش از سایر جلوه

 .باشد و بین مشارکت سیاسی آنها تفاوت چندانی وجود نداردنان و میانساالن در حد متوسط میدو گروه جوا

بررسی مقایسه ای نقش عوامل  نوجوانان، جوانان و مشارکت سیاسی؛تحقیقی تحت عنوان در ( 8229) حسینیو سروش  

که میزان مشارکت سیاسی در میان دختران و  به این نتیجه رسیدجامعه پذیری در مشارکت سیاسی جوانان و نوجوانان 

همچنین از بین عوامل جامعه پذیری، . پسران و همچنین بین جوانان و نوجوانان تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند

مشارکت سیاسی دوستان و والدین بیشترین ارتباط را با مشارکت سیاسی جوانان داشته و مشارکت سیاسی دوستان و 

فقیه زاده . ها و فن آوری های جدید و جو باز کالس بیشترین ارتباط را با مشارکت سیاسی نوجوانان دارد والدین، رسانه

بررسی میزان مشارکت سیاسی جوانان استان همدان و عوامل موثر بر  تحقیقی تحت عنواندر  (8222) گودرزی و  گرجی
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بین متغیرهای مستقل سن، جنسیت، تحصیالت، وضعیت تاهل، طبقه ی اجتماعی، میزان استفاده  به این نتیجه رسید آن

از وسایل ارتباط جمعی، مشروعیت سیاسی، نوع نگرش به دنیای سیاست، میزان اطالعات سیاسی، اثر بخشی سیاسی با 

 . مشارکت سیاسی رابطه ی معنادار وجود دارد

کهه از   ن تأثیر آموزش رسمی و غیررسمی بر مشارکت سیاسی شههروندان سهنگالی  در تحقیقی تحت عنوا (9004) نزیویک

شهروند سنگالی بوده به این نتیجه رسیده که آموزش رسمی و غیررسمی تأثیر مشابهی بر  8616یک نمونه احتمالی شامل 

ر مشارکت سیاسهی دارد  آموزش غیررسمی تأثیر مثبتی ب. تر استولی تأثیر آموزش غیررسمی قوی ؛رفتارهای سیاسی دارد

و احتمال اینکه یک فرد رفی بدهد و در ارتباط با مسائل اجتماعی و شخصی با مقامات رسمی ارتباط برقرار کند را افهزایش  

ههای داوطلبانهه جوانهان بهر مشهارکت سیاسهی       در مطالعه ای تحت عنهوان چگونهه انجمهن    (9004) بنیل و ریدان .دهدمی

آید، همبستگی باالیی بها  که مشارکت سیاسی در درون خانواده بوجود می به این نتیجه رسید ردگذابزرگسالی آنها تأثیر می

 . ماندطبقه اجتماعی دارد و بعد از شروع بزرگسالی ثابت می

به این نتیجه رسیده اند که  "های قومی و مشارکت سیاسیاقلیت"در تحقیقی تحت عنوان  (9004) ساندویک و لیستاگ

-اعضای گروههای اقلیت. تر از اکثریت هستند و  تنها در رفی دادن با هم فرق دارندنژادی از لحاظ سیاسی فعالهای اقلیت

رابطه بین "تحقیقی تحت عنوان در  (9001) روبین، الیزابیت و الری.دهنددر انتخابات ملی کمتر رفی می های نژادی

. داری با مشارکت سیاسی ملی ارتباط داردذهبی به طور معنیبه این نتایج رسیدند که عقاید م "مذهب و مشارکت سیاسی

های فعالیت  دهند، اما مشارکت درشوند مشارکت سیاسی را کاهش میهای مذهبی که با سنت مذهبی مشخص میفعالیت

 . دهدمشارکت سیاسی را افزایش می، کلیسا

 روش شناسی تحقیق 

جوانان کلیه جامعه آماری این تحقیق  .کل پیمایشی اجرا گردیده استتحلیلی و به ش -روش این تحقیق از نوع توصیفی 

نفر می باشد    6466، که تعداد آنها هم اکنون بر اساس آمار بدست آمده بوده سال شهرستان نورآباد ممسنی 92تا  81

حجم نمونه با استفاده از  شده ودر این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده  (.8220سایت مرکز آمار ایران، )

 .برای گردآوری داده های مورد نیاز تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شده است .نفر بدست آمده است 219فرمول کوکران 

به منظور اندازه گیری قابلیت اعتماد، از روش آلفای کرونباخ و با استفاده  و مطالعه اعتبار صوری است، اعتبار مورد استفاده

، 60/0، سیاسی بودن دوستان68/0سیاسی بودن خانواده متغیر میزان آلفای کرونباخ  .انجام گریده است  spssاز نرم افزار 

یب نشانگر ااین ضر. باشدمی 12/0و  مشارکت سیاسی  61/0، اعتماد اجتماعی68/0، رسانه های جمعی 66/0تعهد مذهبی 

و ...( شامل فراوانی، درصد و )دو دسته آزمون توصیفی  برای تحلیل داده ها از .ها استباال بودن میزان انسجام درونی گویه

آزمون استنباطی شامل آزمون ضریب همبستگی پیرسون، تی تست مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه، رگرسیون دو 

 .گردیده استبا هدف بررسی فرضیات انجام متغیره و رگرسیون چندمتغیره 

 یافته های تحقیق 

 یافته های توصیفی 

درصد  8/64درصد مجرد و  2 /2. درصد زن بوده است 6/68درصد پاسخگویان مرد و  1 /4نفر،  219نه آماری از بین نمو

درصد پاسخگویان تحصیالتشان زیر  2/1. درصد ساکن روستا بوده است 2/64درصد ساکن شهر و  2 /8. متاهل بوده است

 .درصد فوق لیسانس و باالتر بوده است 1/8درصد لیسانس،  2/92درصد فوق دیپلم،   6/8درصد دیپلم،  0 / دیپلم بوده، 

 یافته های استنباطی

 .به نظرمی رسد بین رسانه های جمعی و گرایش جوانان به مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد: فرضیه اول

بوده و مقدار  0/ 22 رسانه های جمعی و گرایش جوانان به مشارکت سیاسیضریب رگرسیون بین  8-6دول براساس ج

رسانه های جمعی و گرایش جوانان کمتر است پس بین  0/ 0بوده و چون این مقدار از  000/0سطح معنی داری برابر با 
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می باشد، بدین 194/0این آزمون   Bمقدار . درصد اطمینان وجود دارد 22سطح  رابطه معناداری در به مشارکت سیاسی

واحد به متغیر وابسته مشارکت سیاسی  194/0در ازای یک واحد افزایش در متغیر مستقل رسانه های جمعی حدود  معنی

بدین معنی هر چه . باشدمستقیم و مثبت می دهنده این است که رابطه بین دو متغیر نشان Betaریب ض .افزوده می شود

 R2مقدار . میزان استفاده جوانان از رسانه های جمعی باال باشد، گرایش آنها به مشارکت سیاسی نیز باال می رود و بالعکس

درصد از واریانس مشارکت سیاسی جوانان بوسیله میزان رسانه های  9/88می باشد که بدین معنی است  889/0برار با 

 . جمعی تبیین می شود

 نتایج رگرسیون خطی جهت پیش بینی مشارکت سیاسی جوانان براساس رسانه های جمعی - -3جدول 

R R2 متغیر
 t Sig tمقدار  Beta ضریب  B ضریب  

 000/0 224/4 0/ 22 194/0 889/0 0/ 22 رسانه های جمعی

 .سیاسی رابطه وجود داردبه نظر می رسد بین تعهد مذهبی و میزان گرایش جوانان به مشارکت : فرضیه دوم

بوده و مقدار سطح معنی  901/0 ضریب رگرسیون بین تعد مذهبی و گرایش جوانان به مشارکت سیاسی 9-6براساس جدول 

 و گرایش جوانان به مشارکت سیاسی تعهد مذهبیکمتر است پس بین  0/ 0بوده و چون این مقدار از  000/0داری برابر با 

پس در ازای یک واحد افزایش  ،می باشد422/0این آزمون   Bمقدار . ارددرصد اطمینان وجود د 22رابطه معناداری در سطح 

-نشان Betaریب ض .افزوده می شودمشارکت سیاسی  واحد به متغیر وابسته 422/0حدود تعهد مذهبی در متغیر مستقل 

بدین معنی هر چه میزان تعهد مذهبی جوانان باال می رود، گرایش  .باشددهنده این است که رابطه بین دو متغیر مثبت می

درصد از  2/6می باشد که بدین معنی است  062/0برار با  R2مقدار  .آنها به مشارکت سیاسی نیز باال می رود و بالعکس

 .واریانس مشارکت سیاسی جوانان بوسیله میزان تعهد مذهبی تبیین می شود

 تعهد مذهبینتایج رگرسیون خطی جهت پیش بینی مشارکت سیاسی جوانان براساس  - -3جدول 

R R2 متغیر
 t Sig tمقدار  Beta ضریب  B ضریب  

 000/0 824/6 901/0 422/0 062/0 901/0 تعهد مذهبی

به نظرمی رسد بین اعتماد اجتماعی و میزان گرایش جوانان به مشارکت سیاسی رابطه وجود : فرضیه سوم

 .دارد

بوده و مقدار  929/0 ضریب رگرسیون بین اعتماد اجتماعی و گرایش جوانان به مشارکت سیاسی 2-6براساس جدول 

و گرایش جوانان به  اعتماد اجتماعیپس بین  ،کمتر است 0/ 0بوده و چون این مقدار از  000/0سطح معنی داری برابر با 

می باشد پس در 0/ 46این آزمون   Bمقدار . ردطمینان وجود دادرصد ا 22رابطه معناداری در سطح  مشارکت سیاسی

افزوده می مشارکت سیاسی  واحد به متغیر وابسته 0/ 46حدود اعتماد اجتماعی ازای یک واحد افزایش در متغیر مستقل 

اعتماد بدین معنی هر چه میزان  .باشددهنده این است که رابطه بین دو متغیر مثبت می نشان Betaریب ض .شود

می باشد  014/0برار با  R2مقدار .جوانان باال می رود، گرایش آنها به مشارکت سیاسی نیز باال می رود و بالعکس اجتماعی

 .درصد از واریانس مشارکت سیاسی جوانان بوسیله میزان اعتماد اجتماعی تبیین می شود 4/1که بدین معنی است 

 اعتماد اجتماعینتایج رگرسیون خطی جهت پیش بینی مشارکت سیاسی جوانان براساس  -4-3جدول 

R R2 متغیر
 t Sig tمقدار  Beta ضریب  B ضریب  

 000/0  /249 929/0 0/ 46 014/0 929/0 یاعتماد اجتماع

 

به نظر می رسد سیاسی بودن خانواده و میزان گرایش جوانان به مشارکت سیاسی رابطه وجود : فرضیه چهارم

 . دارد
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بوده و مقدار  622/0 ضریب رگرسیون بین سیاسی بودن خانواده و گرایش جوانان به مشارکت سیاسی 6-6براساس جدول 

و گرایش  سیاسی بودن خانوادهکمتر است پس بین  0/ 0بوده و چون این مقدار از  000/0سطح معنی داری برابر با 

می باشد  044/8این آزمون   Bدار . ارددرصد اطمینان وجود د 22رابطه معناداری در سطح  جوانان به مشارکت سیاسی

مشارکت  واحد به متغیر وابسته  /044حدود  سیاسی بودن خانوادهقل پس در ازای یک واحد افزایش در متغیر مست

بدین معنی هر چه  .باشددهنده این است که رابطه بین دو متغیر مثبت مینشان Betaریب ض .افزوده می شودسیاسی 

 822/0برار با  R2مقدار . خانواده جوانان بیشتر سیاسی باشند، گرایش آنها به مشارکت سیاسی نیز باال می رود و بالعکس

درصد از واریانس مشارکت سیاسی جوانان بوسیله میزان سیاسی بودن خانواده تبیین  2/82می باشد که بدین معنی است 

  .می شود

 سیاسی بودن خانوادهنتایج رگرسیون خطی جهت پیش بینی مشارکت سیاسی جوانان براساس  -3-3جدول 

R R2 متغیر
 t Sig tمقدار  Beta ضریب  B ضریب  

 000/0 91/2  622/0 044/8 822/0 622/0 سیاسی بودن خانواده

به نظر می رسد بین سیاسی بودن دوستان و گرایش جوانان به مشارکت سیاسی رابطه وجود : فرضیه پنجم

 .دارد

بوده و مقدار سطح  626/0 ضریب رگرسیون بین سیاسی بودن دوستان و گرایش جوانان به مشارکت  -6براساس جدول 

و گرایش جوانان به  سیاسی بودن دوستانکمتر است پس بین  0/ 0بوده و چون این مقدار از  000/0معنی داری برابر با 

پس در  ،می باشد 226/8این آزمون   Bمقدار . .رددرصد اطمینان وجود دا 22رابطه معناداری در سطح  مشارکت سیاسی

مشارکت سیاسی  واحد به متغیر وابسته  /226حدود  سیاسی بودن دوستانازای یک واحد افزایش در متغیر مستقل 

 دوستانبدین معنی هر چه  .باشددهنده این است که رابطه بین دو متغیر مثبت مینشان Betaریب ض. افزوده می شود

می باشد  822/0برار با  R2مقدار .جوانان بیشتر سیاسی باشند، گرایش آنها به مشارکت سیاسی نیز باال می رود و بالعکس

 . درصد از واریانس مشارکت سیاسی جوانان بوسیله میزان سیاسی بودن دوستان تبیین می شود 6 /6که بدین معنی است 

 سیاسی بودن دوستانشارکت سیاسی جوانان براساس نتایج رگرسیون خطی جهت پیش بینی م - -3جدول 

R R2 متغیر
 t Sig tمقدار  Beta ضریب  B ضریب  

  /      / 8   / 4   /  4  /33   / 4  سیاسی بودن دوستان

 .به نظر می رسد بین گرایش جوانان به مشارکت سیاسی برحسب تحصیالت تفاوت وجود دارد: فرضیه ششم

، دیپلم 96/  مشارکت سیاسی جوانانی که تحصیالتشان زیر دیپلم بوده  میانگیننشان داد  4-6نتایج جدولهمان طور که 

با . می باشد  6/9 و جوانانی که تحصیالتشان فوق لیسانس و باالتر بوده  92/96، لیسانس 96/96، فوق دیپلم 81/96

 .می باشدناین تفاوت معنی دار  0/ 01توجه به سطح معنی داری 

 مشارکت سیاسی جوانان برحسب تحصیالتمیانگین و انحراف معیار  - -3دول شماره ج

 سطح معنی داری fمقدار انحراف معیار میانگین تحصیالت

96/   زیر دیپلم  26/   

 

 

  3/  

 

 

 

 8 /  

81/96 دیپلم  4 /4  

96/96 فوق دیپلم   8/4  

92/96 لیسانس  26/4  

02/80  6/9  فوق لیسانس و باالتر   

6/96  کل   4/4  
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 .به نظر می رسد بین گرایش جوانان به مشارکت سیاسی برحسب جنسیت تفاوت وجود دارد: فرضیه هفتم

مشارکت نشان می دهد میانگین  6-6همان طور که جدول . برای بررسی این فرضیه از تی تست استفاده شده است

می باشد که با توجه به سطح معنی داری  22/92و میانگین مشارکت سیاسی زنان جوان  26/96سیاسی مردان جوان 

 . می باشدناین تفاوت معنی دار  0/ 86

 مشارکت سیاسی جوانان برحسب جنسمیانگین و انحراف معیار  - -3جدول شماره 

 سطح معنی داری tمقدار انحراف معیار میانگین جنس

26/96 مرد  64/  648/8 86 /0 

22/92 زن   2/6  

به نظر می رسد بین گرایش جوانان به مشارکت سیاسی برحسب وضعیت تاهل تفاوت وجود : فرضیه هشتم

 .دارد

مشارکت نشان می دهد میانگین  1-6همان طور که جدول . برای بررسی این فرضیه از تی تست استفاده شده است

می باشد که با توجه به سطح معنی داری   60/9و میانگین مشارکت سیاسی جوانان متاهل  18/92سیاسی جوانان مجرد 

 .بدین ترتیب جوانان متاهل بیشتر از جوانان مجرد به مشارکت سیاسی می پردازند. این تفاوت معنی دار می باشد 081/0

 مشارکت سیاسی جوانان برحسب وضعیت تاهلمیانگین و انحراف معیار  -8-3جدول شماره 

 سطح معنی داری tمقدار انحراف معیار میانگین جنس

18/92 مجرد  64/  260/9- 081/0 

2/6   60/9 متاهل  

 .به نظر می رسد بین گرایش جوانان به مشارکت سیاسی برحسب محل سکونت تفاوت وجود دارد: فرضیه نهم

مشارکت نشان می دهد میانگین  2-6همان طور که جدول . برای بررسی این فرضیه از تی تست استفاده شده است

می باشد که با توجه به سطح  42/92و میانگین مشارکت سیاسی جوانان ساکن روستا   92/9سیاسی جوانان ساکن شهر 

ان ساکن شهر بیشتر از جوانان ساکن روستان به بدین ترتیب جوان. این تفاوت معنی دار می باشد 081/0معنی داری 

 .مشارکت سیاسی می پردازند

 مشارکت سیاسی جوانان برحسب محل سکونتمیانگین و انحراف معیار  - -3جدول شماره 

 سطح معنی داری tمقدار انحراف معیار میانگین جنس

91/4  92/9 شهر  264/9 081/0 

42/92 روستا  61/4  

 متغیرهتحلیل رگرسیون چند 

را به عنوان متغیرهای مستقل  و فرهنگی متغیرهای اجتماعی 86در این قسمت با استفاده از روش رگرسیونی گام به گام    

تحلیل چند متغیره برای  عناصر اصلی -80-6جدول  .و مشارکت سیاسی را به عنوان متغیر وابسته به معادله وارد نمودیم

دهد که معادله دارای نشان میپایین جدول  بررسی نتایج آماری در. نشان میدهدپیش بینی مشارکت سیاسی جوانان را 

Rضریب تعیین یا . است0/ 10برابر با  چهارمدر مرحله  Rضریب رگرسیون چند متغیره یا . گرددمی مرحله  چهار
در  2

سیاسی ، جمعیهای ، رسانهبودن دوستان سیاسی متغیرچهار دهد که باشد و نشان میمی 461/0برابر با چهارم مرحله 

درصد از واریانس متغیر وابسته یعنی مشارکت سیاسی جوانان را  1/46توانند در مجموع میو متاهل بودن  بودن خانواده
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برابر با  چهارممتغیر در درون معادله در مرحله  چهارهمانطور که مالحظه شد، ضریب رگرسیون . بینی یا تحلیل کنندپیش

 . معنادار است( =sig F 000/0)درصد  22ضریب مذکور در سطح بیش از   Fاساس آزمون است که بر  0/ 10

 عناصر اصلی تحلیل چند متغیره به روش گام به گام برای پیش بینی  مشارکت سیاسی جوانان -  -3جدول 

R R متغیر وارد شده مرحله
اشتباه  2

 استاندارد

sig f 

 000/0 62/0  66/0  626/0 سیاسی بودن دوستان 8

 000/0 496/0 492/0 622/0 های جمعیرسانه 9

 000/0 460/0 462/0 109/0 سیاسی بودن خانواده 2

 000/0 0/ 46 461/0 0/ 10 متاهل بودن 6

بها توجهه بهه    . باشدعناصر متغیرهای درون معادله برای پیش بینی متغیر وابسته مشارکت سیاسی جوانان می -88-6جدول

بها متغیهر    سیاسی بودن خانوادهشود که همه متغیرهای وارد شده به معادله رگرسیون، به جز متغیر مقادیر بتا مشخص می

، سیاسهی بهودن دوسهتان   متغیهر   چههار بهرای   Bدهد ضریب نشان می tآزمون . وابسته دارای جهت مثبت و مستقیم است

 .معنادار هستند متاهل بودنو  سیاسی بودن خانواده، جمعیهای رسانه

 عناصر متغیرهای درون معادله برای پیش بینی متغیر وابسته مشارکت سیاسی جوانان -  -3جدول 

سطح معنی  tآزمون  Beta ضریب Bضریب   نام متغیر

 داری

 000/0 916/98 626/0 226/8 سیاسی بودن دوستان

 000/0 289/2 929/0 682/0 های جمعیرسانه

 000/0 -120/2 -826/0 -668/0 سیاسی بودن خانواده

 082/0 4/9 2 062/0 249/0 متاهل بودن

 بحث و نتیجه گیری

 تا گرفته جوامع ترین دموکراتیک از تمامی جوامع در امروز . است جوامع تمامی در حساس موضوعات از مشارکت

هدف از .  دارد مشارکت وجود بین بسیاری تفاوت طیف این در اما شود؛ می توجه موضوع مشارکت به کامل دیکتاتوری

. اجتماعی موثر بر مشارکت سیاسی جوانان شهرستان نورآباد ممسنی بوده است –این تحقیق برررسی عوامل فرهنگی 

نفر به روش نمونه  219جامعه آماری تحقیق شامل کلیه جوانان شهرستان ممسنی بوده که با استفاده از فرمول کوکران 

ده از تی تست مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه، همبستگی پپرسون، نتایج با استفا. گیری تصادفی ساده انتخاب شدند

 :  رگرسیون خطی متغیره و رگرسیون چند متغیره تحلیل شدند و به نتایج ذیل رسیدیم

رابطه معناداری در سطح  رسانه های جمعی و گرایش جوانان به مشارکت سیاسینتایج همبستگی پیرسون نشان داد بین 

ثری در جامعه ونقش بسیار م گروهیرسانه های . د داشته و این رابطه مستقیم و مثبت می باشددرصد اطمینان وجو 22

در همه کشورهای دارای تکنولوژی ارتباطات جمعی، رسانه ها در شکل دادن به افکار خاص  .کندپذیری سیاسی بازی می

درصد از واریانس مشارکت سیاسی  9/88بر اساس نتایج رگرسیون خطی دو متغیره  .بیشترین مردم، نقش مستقیمی دارند

 مش .جوانان بوسیله میزان رسانه های جمعی تبیین می شود

مخاطبان  برای را اهمیت دارای و نظر مورد های موضوع رسانه ها. دارند نقش مشارکت در جهاتی از همگانی های رسانه

 به .بخشند می ها آن به اجتماعی اعتبار و سازند آشکار می شهروندان برای را آن رت ضرو و اهمیت و داده نشان برجسته

 عموم تفکر که این بنابراین احتمال شوند، می دیده وفور به اجتماعات در مشارکت های سوژه که علت این به دیگر عبارت

افکار  توانند می ها اولویت دادن ان نش و عرصه به شدن وارد با ها رسانه. بود خواهد کم شود ایجاد موضوع یک حول
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 مشارکت موضوع درباره شهروندان بین آرا ترتیب اتفاق این به نمایند حساس موضوعات، ترین مهم به نسبت را شهروندان

 .آید می وجود به

 22رابطه معناداری در سطح  و گرایش جوانان به مشارکت سیاسی تعهد مذهبینتایج همبستگی پیرسون نشان داد بین 

 مذهبی جوانانی که که است امر این متغیر گویای این. درصد اطمینان وجود داشته و این رابطه مستقیم و مثبت می باشد

انجام مشارکت  به  تمایل بیشتر سیاسی مشارکت های مقوله و دیگر امر انتخابات دانستن تکلیف دلیل به احتماالً ترند

درصد از واریانس مشارکت سیاسی جوانان بوسیله میزان  2/6 اساس نتایج رگرسیون خطی دو متغیرهبر . سیاسی دارند

  . تعهد مذهبی تبیین می شود

 22رابطه معناداری در سطح  و گرایش جوانان به مشارکت سیاسی اعتماد اجتماعینتایج همبستگی پیرسون نشان داد بین 

بنابراین هر چه جوانان اعتماد اجتماعی بیشتری داشته . تقیم و مثبت می باشددرصد اطمینان وجود داشته و این رابطه مس

این امر مربوط به اعتماد به افرادی است که نهادها و موسسات را اداره می . باشند، بیشتر به مشارکت سیاسی می پردازند

و مشارکت آنها روند جریان را تغییر اگر افراد احساس کنند که در اداره ها فرایند به شکل صحیحی صورت می گیرد . کنند

درصد از واریانس مشارکت سیاسی  4/1 بر اساس نتایج رگرسیون خطی دو متغیره . می دهد بیشتر به مشارکت می پردازند

 .جوانان بوسیله میزان اعتماد اجتماعی تبیین می شود

به مشارکت سیاسی رابطه معناداری در و گرایش جوانان  نتایج همبستگی پیرسون نشان داد بین سیاسی بودن خانواده

 جوانان تحت که است از آن حاکی نتایج. درصد اطمینان وجود داشته و این رابطه مستقیم و مثبت می باشد 22سطح 

در . دارد مشارکت سیاسی آنهاخانواده تأثیر پنهان و آشکاری بر  خانواده به مشارکت سیاسی می پردازند و محیط تأثیر

را به فراگیری  افرادگیرد که پذیری سیاسی شکل میکنند نوعی جامعهدرباره مسائل، آزادانه بحث میخانواده ای که 

درصد از واریانس  2/82 بر اساس نتایج رگرسیون خطی دو متغیره .سازدشایستگی سیاسی و تعهدات مربوط به آن توانا می

 .می شود مشارکت سیاسی جوانان بوسیله میزان سیاسی بودن خانواده تبیین

رابطه معناداری در  و گرایش جوانان به مشارکت سیاسی سیاسی بودن دوستاننتایج همبستگی پیرسون نشان داد بین 

نتایج حاکی از آن است جوانان تحث تاثیر . درصد اطمینان وجود داشته و این رابطه مستقیم و مثبت می باشد 22سطح 

. استمرار حیات یک نسل دارد جامعه پذیری سیاسی نقش مهمی دربراین بنا. دوستان خود به مشارکت سیاسی می پردازند

با تماسهای اولیه کودك با  همساالنتأثیر گروههای  .هستندهمساالن پذیری سیاسی گروههای عوامل جامعه یکی از 

بر  .کندامه پیدا میهای مختلف اجتماعی تا پایان عمر ادشود و با شرکت فرد در سازمانآغاز می محیط خارج از خانواده، 

درصد از واریانس مشارکت سیاسی جوانان بوسیله میزان سیاسی بودن  6 /6اساس نتایج رگرسیون خطی دو متغیره 

 .دوستان تبیین می شود

. نتایج تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد بین مشارکت سیاسی جوانان برحسب تحصیالت تفاوت معنی داری وجود ندارد

نتایج تی . مستقل نشان داد بین مشارکت سیاسی جوانان برحسب جنسیت تفاوت معنی داری وجود نداردنتایج تی تست 

بدین ترتیب . تست مستقل نشان داد بین مشارکت سیاسی جوانان برحسب وضعیت تاهل تفاوت معنی داری وجود دارد

تست مستقل نشان داد بین مشارکت  نتایج تی. جوانان متاهل بیشتر از جوانان مجرد به مشارکت سیاسی می پردازند

بدین ترتیب جوانان ساکن شهر بیشتر از جوانان . سیاسی جوانان برحسب وضعیت تاهل تفاوت معنی داری وجود دارد

  .ساکن روستان به مشارکت سیاسی می پردازند

 سیاسی بودن خانواده، جمعیهای ، رسانهبودن دوستان سیاسی متغیرچهار دهد که نشان مینتایج رگرسیون چند متغیره 
بینی یا درصد از واریانس متغیر وابسته یعنی مشارکت سیاسی جوانان را پیش 1/46توانند در مجموع میو متاهل بودن 

 .تحلیل کنند

نقش جوانان و مشارکت آنان در حیات سیاسی و تغییرات درون سیستمی متناظر با آن دارای  ای جامعه هر در

شود که ریشه در ساختارهای جامعه دارد و بسیار حائز  ای اجتماعی  مطرح می پیچیدگیهای زیادی است و به عنوان مسأله
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ك مسائل سیاسی، انگیزه تحرك، کسب جوانان برای ورود به عرصه مشارکت سیاسی احتیاج به آموزش، در. اهمیت است

خبر صحیح و امکان بهره برداری از رسانه های دیگر را دارا بوده و مهار و قدرت تجزیه و تحلیل و استنباط حکم را نیز 

در غیر اینصورت کناره گیری و انزوای از مسائل سیاسی و یا مخالفت گریهای غیرمنطقی در برابر آن باید . اشته باشند

براین اساس بدیهی است ، نسل  . ئوال در ذهن مسئولین سیاسی مطرح شده و به دنبال پاسخ به آن باشندبعنوان س

بوجودآورنده انقالب و پاسدار ارزشهای آن ، اگر نتواند در انتقال تجارب سیاسی خود با درایت و پختگی عمل کند و جوانان 

حکومتی را در دست بگیرند درست تربیت و هدایت کند ممکن  امروز را که الجرم باید سکان مدیریت سیاسی اجرائی نظام

 .است نقصهای اساسی در حفظ و نگهداری دستاوردهای انقالب ایجاد شود
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 منابع 

       مشارکت اجتماعی دانش آموزن و عوامل موثر بر آن، جامعه شناسی ایران ،8216 ،احمدی، حسین -

http/sociologyofiran.com/index                             
 ، سایت باشگاه اندیشه«مشارکت عمومی و مشارکت سیاسی ،8216 ،اسکندری، صالح -

 http//bashgah.net/medules.php 
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Abstract 

The purpose of this study was to Present mpact cultural - social factors i on young people's 

political participation has been mamasani Nurabad city. In this study, the theory of 

political socialization, Lipset theory and Milbrath theory as the theoretical framework to 

explain the political participation of Youth 18 to 29 years been used.  Population The 

research included all mamasani city's youth, Using formula Cochran 382 people were 

randomly selected. The results using Two-sample t-test, one way ANOVA, Correlation 

Pprsvn, bivariate regression, multiple regression and path analysis were analyzed. The 

results Pearson correlation showed a between the mass media, religious commitment, socia 

trust, friends political, and political of the family with political participation of young 

people and there is a significant and  positive relationship. Two-sample t-test and  One 

way analysis of variance results indicated that the political participation of young people in 

terms of gender and education difference is not significant. Two-sample t-test results 

indicated that the political participation of young people in terms of Marital status and 

place of residence  difference is significant. Thus, The young people married than 

unmarried youth and Youth people living in city  more young living in rural are to political 

participation. Regression analysis showed that four variables friends political, mass media, 

political of the family And married a total of 64/8  percent of the variance in the dependent 

variable political participation of young people that could predict or analyze the.. 
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