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عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت سیاسی جوانان
نسرین بساک
کارشناس ارشد جامعه شناسی

چکیده:
مشارکت سیاسی یکی از ارکان توسعه سیاسی و اجتماعی است و پرداختن به آن می تواند روشنگر یکی از جنبه های توسعه یافته گی باشد.این پژوهش همهنگام
با بازکاوی اندیشه های اندیشه پردازان علوم اجتماعی به ویژه در قلمرو مشارکت سیاسی ،به بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت سیاسی (مطالعه موردی جوانان
شهر شوشتر در سال ) 91پرداخته است و همچنین حساس تر کردن مسئوالن جامعه به اهمیت این موضوع و ارائه راهکار هایی ،برای افزایش مشارکت سیاسی
جوانان ایرانی ،از اهداف این پژوهش است.این پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک کتابخانه ای و پرسشنامه پژوهشگر ساخته انجام گرفته است.حجم
نمونه  400نفر می باشد که از جوانان ( ) 29-20ساله شهر شوشتر انتخاب شده اند.در قسمت چارچوب نظری پژوهش از نظریات مختلف (روانشناختی ،اجتماعی
اقتصادی ،ساختاری و جامعه شناختی) جهت تبیین مشارکت سیاسی ،و برای استخراج و تحلیل داده ها ،از نرم افزار  spssاستفاده شده است .یافته های پژوهش
گویای آن است که بین متغییرهای مستقل(قشربندی اجتماعی ،اعتماداجتماعی(اعتماد به دولت) ،آگاهی سیاسی ،تحصیالت ،احساس شهروندی و استفاده از رسانه
های گروهی) با متغییر وابسته (میزان مشارکت سیاسی ج وانان) رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد و بین متغیر جنسیت و میزان مشارکت سیاسی آنان رابطه
معناداری وجود نداردو به بیان دیگر فرض اچ صفر تایید شده و فرضیه مورد نظر پذیرفته نمی شود و متغیر آگاهی سیاسی با دارا بودن باالترین ضریب تعیین ،و با
کنترل سایر متغیر ها بیشترین تاثیر را بر مشارکت سیاسی جوانان ایرانی دارد .یافته ها ،گویای آن است که بیشتر افراد نمونه دارای گرایش متوسط به مشارکت
سیاسی هستند و به طور کامل باور عمومی به مشارکت فعال در صحنه های سیاسی است.اگر چه میزان مشارکت سیاسی می تواند با توجه به ویژگیهای فردی و
اجتماعی آنان متفاوت باشد.
کلید واژه ها :مشارکت سیاسی ،مردم ساالری ،قشربندی اجتماعی ،اعتماد اجتماعی،آگاهی سیاسی،احساس شهروندی،تحصیالت ،رسانه های گروهی.

مقدمه:
هدف از این پژوهش نیز ارائه نظریه های مربوط به مشارکت سیاسی و به کار گرفتن آنها برای بررسی وضعیت مشارکت سیاسی جوانان و عوامل
اجتماعی موثر بر آن،با استفاده از داده های جمع آوری شده از جوانان شهر شوشتر است .در حال حاضر توجه به نقش مشارکت اجتماعی ،سیاسی و
فرهنگی در توانمند سازی انسان ها ،افزایش بهره وری ،کاهش مشکالت شهری و مشکالت ناشی از عدم مشارکت جویی و یا مشارکت محدود افراد
جامعه ،در فعالیت های اجتماعی به منظور رسیدن به توسعه ،از برنامه های مهم ،و پیش روی دولتهاست.محدود ساختن قدرت حاکمان و ضمانت
رسیدن به توسعه در گرو مشارکت شهروندان،به ویژه جوانان در سرنوشت خود است.چرا که از رهگذر مشارکت و در گیر ساختن توده مردم در حیات
اجتماعی است که زمینه های دوام و پایداری نظام اجتماعی تحقق می یابد و از طرف دیگر مشارکت جوانان قدرت چانه زنی آنان را در برابر قدرت
های مدیریتی و تصمیم کیری ،باال برده ودر نهایت به بار نشستن آرمانها و آرزوهای جوانان را موجب می شود.همچنین بدیهی است آگاهی از میزان
مشارکت جوانان در فعالیت های سیاسی در فرایند تصمیم گیری مسئوالن ضروری بوده و از اهمیت شایانی بر خودار است.از این رو شناخت عواملی
که بر این مشارکت اثر می گذارند ،مو ضوعی است که نیازمند بررسی و پژوهش است تا راهکار های مناسبی برای دستیابی به جامعه ای مشارکت
جو ،به دست آید .مشارکت سیاسی همچون دیگر مفاهیم سیاسی پس از جنگ جهانی دوم و در پی پیش آمدن دگرگونی های بنیادی در جهان
واقعی و بررسی علمی سیاست ،با تعریفها و برداشتهای تازه روبرو شد .در بین اندیشه های حاکم بر جامعه نوین،مشارکت سیاسی ،دخالت هر چه
بیشتر مردم و گروههای اجتماعی در مسائل سیاسی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم دانسته می شود(.صبوری )1377:123،برخی از نظریه پردازان
سیاسی و اجتماعی ،مشارکت را به عنوان گونه ای از روش های عملی که در بر گیرنده توزیع مجدد قدرت در میان اعضای یک جامعه است مفهوم
سازی کرده اند که ،به واسطه آن ،بخشی از شهروندان جامعه که از فرایند های سیاسی و اقتصادی کنار گذاشته شده اند امکان مجدد کنش در این
حوزها را بدست می آورند(.اوکلی و مارسدن )1370:33،این در حالی است که که در نگاه پاتریک مشارکت در مفهوم گسترده اش برانگیختن حساسیت
مردم و به معنای بهتر افزایش شناخت و میزان توانایی شان برای پاسخگوئی به طرح های توسعه و نیز به معنای تشویق ابتکارات محلی
است(.پاتریک )1374:119،از نگاه اندیشه پردازان علوم اجتماعی"مشارکت" نوعی فرایند تعاملی چند سویه است که در آن مشارکت جویی و نظارت
مردم ،قابلیت اجتماعی -سیاسی نظام را ،در دست یابی به توسعه همراه با عدالت اجتماعی ،بیشتر باال خواهد برد(.غفاری و نیازی )12:1386
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ربکا وایتز و ماتیو مشارکت سیاسی را در یک جامعه دارای مردم ساالری ،شرکت در یک سلسله رای گیری ها با فواصل منظم برای انتخاب افراد
سیاسی و شکل گیری گروههای سیاسی و شرکت در اعتراضات قانونی یا غیر قانونی می دانند(.ربکا وایتز وماتیو )2008:25،نتایج حاصله از بررسی
عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت سیاسی جوانان شهر اسالمشهر  ،که توسط محمد حسن فتحی کارشناسی ارشد جامعه شناسی در سال 1385
صورت گرفته ،نتایج حاصله از این پژوهش نشان می دهد :داشتن دوستان سیاسی و بحث و گفتگو با آنان در مشارکت سیاسی تاثیر دارد یعنی با
افزایش تعداد این دوستان و میزان ارتباط با آنها مشارکت سیاسی نیز افزایش پیدا می کند( .فتحی)1385 ،
نتایج حاصله از عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر مشارکت سیاسی روستاییان (مطالعه موردی روستاهای حومه شهرستان بوشهر) در سال 1383که
توسط عبدالرسول هاشمی انجام شده .نشان میدهد که ابعاد اجتماعی و فرهنگی مورد بحث در مکتب نوسازی تا حدودی می تواند تبیین کننده
مشارکت سیاسی روستاییان باشد با این قید که م ی بایست نقش عوامل محیطی و سیاسی ایدئولوژیکی را نیز در نظر گرفت( .هاشمی)1383 :
وربا ،نای و کیم در اواخر سال  1966و اوایل  1967مطالعه ای با عنوان « مشارکت سیاسی چرخه زندگی» انجام داده اند .داده ها از حدود  2000تا
 2500مصاحبه از کشورهای استرالیا ،هند ،ژاپن ،نیجریه و ایاالت متحده صورت گرفته است .آنها به این نتیجه رسیده اند که ارتباط منظمی بین سن
و مشارکت سیاسی وجود داردو افراد جوان و سالخورده دارای میزان مشارکت سیاسی پایین می باشد و میانساالن دارای میزان مشارکت سیاسی
باالیی می باشند .آنها بیان کردند که بطور وا قعی افراد جوان کمترین مشارکت را دارند و شهروندان جوانتری که مدت طوالنی در اجتماع سکونت
داشتند ،نسبت به کسانی که تازه وارد هستند از لحاظ سیاسی بیشتر فعال هستند .در انتهای دیگر مقیاس سنی ،شهروندان مسن تری که در نیروی
کار فعال باقی مانده اند نسبت به کسانی که بازنشسته اند بیشتر از لحاظ سیاسی فعال هستند (1974: Verba- Nic& Kim).روجرزدر
پژوهشی با عنوان « تفاوت در نگرش های سیاسی مالکان روسی و مشارکت سیاسی آنها» بیان می کند که نوع سرمایه ،مقدار سرمایه ،درجه جامعه
پذیری سیاسی در گذشته ،سن پاسخگو ،تجربه های نسلی ،تف اوت بین رفاه گذشته و حال تحصیالت باعث تفاوت در نگرش های سیاسی و مشارکت
سیاسی آنها شده است.(Rogers , 2006) .
کوینزی درپژوهشی با عنوان« تاثیر آموزش رسمی و غیر رسمی بر مشارکت سیاسی شهروندان سنگالی» که از یک نمونه احتمالی شامل 1484
شهروند سنگالی بوده به این نتیجه رسیده که آموزش رسمی و غیر رسمی تاثیر مشابهی بر رفتارهای سیاسی دارد ولی تاثیر اموزش غیر رسمی قوی
تر است .آموزش غیر رسمی تاثیر مثبتی بر مشارکت سیاسی دارد و احتمال اینکه یک فرد رای بدهد و در ارتباط با مسائل اجتماعی و شخصی با

مقامات رسمی ارتباط برقرار کند را افزایش می دهد .(Kuenzi , 2006).گیو در پژوهشی با عنوان «تأثیر عضویت سازمانی بر مشارکت سیاسی
در چین» به این یافته ها رسید که امروزه در چین ،سازمانهای رسمی از لحاظ ماهیت و عضویت متفاوت هستند و تأثیر متفاوتی بر مشارکت سیاسی
دارند .در مقایسه با حزب کمونیست و سازمان های توده ای ،انجمن های شهری در چین ،بیشتر داوطلبانه هستند و عضویت در آنها به صورت فعال
است .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل در سراسر کشور چین نشان داد که عضویت در حزب یا سازمان های توده ای توسط کانال های مامور مزیت
هایی را برای مشارکت سیاسی دارد ولی اثر الزام آوری روی فعالیت های نامتعارف ندارد .اما عضویت در انجمن های شهری به طور معنی داری همه
نوع مشارکت سیاسی را تسهیل می کند (Guo, 2007).روبین ،الیزابیت و الری پژهشی با عنوان « رابطه بین مذهب و مشارکت سیاسی» انجام
دادند .در این پژوهش ،مقیاس های راجع به ر فتارهای مذهبی گوناگون ،آداب و رسوم مذهبی و عقاید مذهبی بررسی شده تا تاثیرشان بر روی
مشارکت سیاست سنجیده شود .از داده هایی که از بررسی مذهبی بایلور در سال  2005صورت گرفته شده و به این یافته هارسیدند که عقاید مذهبی
به طور معنی داری با مشارک سیاسی ملی ارتباط دارد .فعالیت های مذهبی که با سنت مذهبی مشخص می شوند مشارکت سیاسی را کاهش می
دهند ،اما مشارکت در فعالیت های کلیسا ،مشارکت سیاسی را افزایش می دهد .آنها بیان می کنند که انواع مختلف عقاید مذهبی به طور متفاوتی بر
مشارکت سیاسی تاثیر می گذارد .اگرچه بعضی از عقاید مذهبی به طور معنی داری رفتار سیاسی را افزایش می دهند ،اما افرادی که به خدای یکتا
اعتقاد دارند کمتر به مشارکت سیاسی می پردازند .بنابراین وسعت عقاید مذهبی با فعالیت سیاسی هم پوشی دارد .فرد گرایی و عقاید خرد هیچ

تاثیری بر روی فعالیت های سیاسی ملی ندارند و ار تباط مذهبی کالن با مشارکت سیاسی ملی رابطه دارد(Robyn & Elizabeth & ( .
Larry ,2008
جامعه ما در سه دهه اخیر دگرگونی های پر شتابی را در مورد نقش مردم در اداره امور مملکت به خود دیده است .مشارکت سیاسی جوانان ،موضوعی
است که در این پژوهش به آن پرداخته می شود مو ضوعی که هدف نهایی توسعه بوده و همواره مورد توجه اندیشمندان اجتماعی و سیاسی بوده
است .لذا در این تحقیق بر آن شدیم تا عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت سیاسی جوانان را مورد بررسی قرارر دهیم
روش تحقیق
ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه بوده است ،که بر اساس مفهوم سازی نظری وعملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته ،تهیه شد .پرسشنامه تهیه
شده در دو جامعه آماری  15نفره در دو مرحله مورد پیش آزمون قرار گرفت که پس از جمع آوری و اصالحات الزم با 53پرسش نهایی شد و مورد
استفاده قرار گرفت جامعه آماری پژوهش جوانان شوشتری میباشد .با توجه به مفهوم سازی که از گروه سنی جوان شد(جمعیت  29-20ساله) و
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همچنین با توجه به نوع پژوهش که توصیفی بوده و متغیرها که در سطح ترتیبی سنجیده می شوند نمونه پژوهش بر اساس حد نصاب های ارائه
شده در جدول کریجکی و مورگان از جمعیت  50هزار نفری جوانان شهر شوشتر ،که د ر این رده سنی قرار داشتند به دست آمد ،که نتیجه آن تعداد
 384نفر بود (ازکیا و دربان .) 271 :1382 ،امّا با توجه به این نکته که در هر پژوهش میدانی امکان وجود پرسشنامه های مخدوش و ناقص هست که
در پردازش اطالعات نیز نمی توان از آن استفاده کرد لذا برای از بین رفتن این مشکل ،نمونه خود را  400نفر در نظر گرفته شد .الزم به توضیح
است روش نمونه گیری در این پژوهش خوشه ای است به همین منظور قلمرو مکانی پژوهش به سه قسمت شمالی ،مرکزی و جنوبی تقسیم گردید
و متناسب با جمعیت هر منطقه پرسشنامه در منطقه های مختلف توزیع شد .برای با ال بردن روایی یا اعتبار پرسشنامه از اعتبار صوری استفاده شده
است .یعنی نظرات اساتید و صاحب نظرانی چون استاد درستی،دکتر نواح و دکتر پور افکاری به منظور تهیه و تنظیم پرسشنامه جویا شده ،همچنین
سواالت و پرسشنامه های پژوهش هایی که در سطح کالن انجام شده نیز مورد مطالعه قرار گرفته است
یافته های تحقیق
 .در این بخش به بررسی توصیفی وضعیت مشارکت سیاسی جوانان در شوشتر و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن براساس اطالعات جمع آوری شده از
طریق پرسشنامه ها از نمونه آماری یاد شده می پردازد.
با توجه به نمودار 1که برغم اینکه حدود 70درصد پاسخگویان دارای تحصیالت کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد هستندولی مشارکت
سیاسی چندان دلخواه به نظرنمی رسد واین پرسش بوجودمی آید که آیا آموزش عالی توانسته است به این انتظارات پاسخ دهدکه با باال رفتن
تحصیالت ،مشارکت سیاسی نیز باال می رود؟
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نمودار  : 1توزیع فراوانی جامعه نمونه بر حسب میزان تحصیالت

نمودار ،2نشان می دهد که  27درصد پاسخگویان این پژوهش ،هیچگاه در گردهمایی ها و اجتماعات رسمی و دولتی شرکت نداشته اند 21 .درصد
گاهی اوقات و 20 ،درصد از آنان کمتر اوقات حضور داشته اند .حدود  70درصد جامعه نمونه در گردهمایی ها شرکت فعال ندارند و با مقایسه داد ه
های آن با جدول () 4-4که نشان می دهد بیشتر این افراد در بخش های دولتی شاغل هستند ،جای درنگ دارد.
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کمتر اوقات

گاهی اوقات

همیشه

بیشتر اوقات

نمودار  : 2توزیع فراوانی جامعه نمونه بر حسب شرکت در گردهماییها
نمودار ، 3نشان می دهد  82درصد از افرا د نمونه مورد پژوهش هیچگاه عضو یک حزب سیاسی نبوده اندو با توجه به این که 77درصد جامعه نمونه
در رای گیری های ملی و محلی شرکت فعال دارند فقط  7درصد عالقه مند عضویت و فعالیت در احزاب و گروههای سیاسی هستندو در اینجا این
پرسش بوجود می آید که چرا؟چه موانعی بر سر ا ین راه وجود دارد؟چه نهادی یا چه فرایندی می تواند به این امر کمک کند؟پیشنهاد می شود این
عنوان ،با پژوهش های بیشتر مورد کاوی و باز شکافی شود.
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گاهی اوقات

بیشتر اوقات

همیشه

10
0

هیچگاه

کمتر اوقات

نمودار :3توزیع فراوانی جامعه نمونه بر حسب عضویت و عالقه مندی به فعالیت در احزاب و گروههای سیاسی
بر پایه داده های نمودار  ،4می توان گفت که  32/5درصد پاسخگویان این پژوهش مخالفند که نهادهای سیاسی کشور در جلب اعتماد مردم موفق
بوده اند 17/5 ،درصد نظری بینابین داشته و  17/3درصد نیز با این نظر کامالً مخالفند.
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نمودار  : 4توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب موفقیت نهادهای سیاسی کشور در جلب اعتماد مردم
جدول : 1توزیع فراوانی جامعه نمونه بر حسب شاخص مشارکت سیاسی
میزان مشارکت سیاسی

فراوانی

درصد کل

درصد خالص

درصد تجمعی

پایین

44

11.0

11.0

11.0

متوسط

294

73.5

73.5

84.5

باال

62

15.5

15.5

100.0

جمع کل

400

100.0

100.0

میانگین2 :
میانه2 :
نما2 :
انحراف معیار0/264 :
بر مبنای شاخص مشارکت سیاسی ،از مجموع  400نفر پاسخگوی این پژوهش 62 ،نفر دارای مشارکت باالی سیاسی بوده اند 294 ،نفر یعنی 73/5
درصد دارای مشارکت متوسط و  11درصد یعنی  44نفر مشارکت سیاسی پایین داشته اند.
جدول : 2توزیع فراوانی جامعه نمونه بر حسب شاخص احساس شهروندی
میزان احساس شهروندی

فراوانی

درصد کل

درصد خالص

درصد تجمعی

کم

106

26.5

26.5

26.5

متوسط

227

56.8

56.8

83.3

زیاد

67

16.8

16.8

100.0

جمع کل

400

100.0

100.0

میانه2 :
نما2 :
انحراف معیار0/424 :
براساس شاخص احساس شهروندی پاسخگویان پژوهش می توان گفت :بیشتر افراد نمونه پژوهش یعنی  56/8درصد دارای احساس شهروندی در
حد متوسط بوده اند 26/5 ،درصد کم و  16/8درصد دارای احساس شهروندی در حد زیاد بوده اند.
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جدول : 3توزیع فراوانی جامعه نمونه برحسب شاخص استفاده از رسانه های جمعی
استفاده از رسانه های جمعی

فراوانی

درصد کل

درصد خالص

درصد تجمعی

کم

270

67.5

67.5

67.5

متوسط

120

30.0

30.0

97.5

زیاد

10

2.5

2.5

100.0

جمع کل

400

100.0

100.0

میانه1 :
نما1 :
انحراف معیار0/278 :
بر پایه داده های باال  67/5درصد یعنی  270نفر از پاسخگویان از رسانه های جمعی در حد کم استفاده می کنند 120،نفر یعنی  30درصد در حد
متوسط و  2/5درصد در حد زیاد از رسانه های گروهی استفاده می کنند.
جدول :4رابطه مشارکت سیاسی و قشر بندی اجتماعی
مشارکت سیاسی

قشر بندی
اجتماعی

جمع کل

کم

متوسط

زیاد

پایین

6

29

6

41

متوسط

21

83

29

133

باال

0

32

5

37

27

144

40

211

جمع کل

کا اسکویر9/83 :
سطح معناداری0/04 :
درجه آزادی4 :
با توجه به اینکه سطح معناداری بدست آمده کمتر از  0/05می باشد فرضیه این پژوهش تایید خواهد شد .این بدان معناست که بین قشر بندی
اجتماعی افراد و مشارکت سیاسی آنها رابطه وجود دارد یعنی اینکه هر چه افراداز قشر باالتر اجتماعی بر خوردار باشند از مشارکت سیاسی باالتری
نیز برخوردارند. .
جدول  : 5رابطه مشارکت سیاسی و آگاهی سیاسی
مشارکت سیاسی

آگاهی سیاسی

جمع کل
کا اسکویر108/25 :
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کم

متوسط

زیاد

کم

35

176

6

217

متوسط

7

106

31

144

زیاد

2

12

25

39

44

294

62

400
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سطح معناداری0/000 :
درجه آزادی4 :
با توجه به اینکه سطح معناداری بدست آمده کمتر از  0/05می باشد فرضیه این پژوهش نیز تایید خواهد شد .این بدان معناست که بین آگاهی
سیاسی و مشارکت سیاسی ارتباط وجود دارد .به درستی می توان بیان داشت که هرچه میزان آگاهی سیاسی افراد بیشتر می شود مشارکت سیاسی
آنها هم بیشتر خواهد شد.
تحلیل رگرسیونی چند متغیره این امکان ر ا به پژوهشگر می دهد که رابطه یک یک متغیرهای مستقل را با متغیر وابسته با کنترل کردن آماری اثر
سایر متغیرهای مستقل موجود در رابطه ،مطالعه کند .نرم افزار  SPSSطوری طراحی شده که متغیرهای مستقل معرفی شده را به ترتیب میزان
اهمیت (باال بودن سطح معناداری رابطه) وا رد معادله رگرسیون کرده و نوع و میزان رابطه متغیرهای مستقل را با متغیر وابسته نشان می دهد .البته
هر متغیر را که وارد معادله می کند ،سایر متغیرهای معادله را کنترل می کند تا همبستگی بین متغیرها سبب افزون نشان داده شدن رابطه نشود.
جدول  : 6نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی چند متغیره شاخص ها
مقدار ضریب

مقدار ضریب Beta

سطح معناداری

مقدار R square

آگاهی سیاسی

137/13

0/507

0/0000

0/257

احساس شهروندی

53/4

0/345

0/0000

0/119

اعتماد به دولت

38/06

0/296

0/0000

0/088

قشر بندی اجتماعی

17/33

0/216

0/0000

0/047

میزان تحصیالت

7/789

0/142

0/0000

0/020

جنسیت

3/07

-0/88

0/0800

0/008

استفاده از رسانه های جمعی

2/04

0/072

0/1500

0/005

نام متغیر مستقل

F

ستون های جدول  ، 35-4به ترتیب اطالعات زیر را به ما ارائه می دهند :نام متغیر مستقل ،مقدار ضریب  Fکه حاصل تحلیل واریانس است ،مقدار

ضریب Beta

که جهت و شدت رابطه استاندارد شده بین متغیر وابسته و مستقل را نشان می دهد ،سطح معناداری رابطه که بیان کننده احتمال

خطا در قضاوت وجود رابطه بین دو متغیر در جمعیت آماری می باشد و در نهایت  R squareکه مشخص می کند متغیر مستقل چند درصد از
تغییرات متغیر وابسته را می تواند تبیین کند .مقایسه داده های این جدول نشان می دهد ،از میان متغیرهای مستقل بررسی شده باالترین مقدار
 Fو باالترین ضریب  Betaمتعلق به شاخص آگاهی سیاسی است که یکی از باالترین سطوح معناداری را دارد یعنی احتمال خطا در قضاوت وجود
رابطه در جمعیت آماری مورد مطالعه کمتر از یک در هزار است .مقدار ضریب تعین یعنی  0/257 ،R squareنشان می دهد این شاخص با
کنترل سایر متغیرهای مستقل بیشترین اثر را در مشارکت سیاسی جوانان داشته است و بیشترین مقدار از تغییرات آن را تبیین می کند.
بحث و نتیجه گیری
این تحقیق درنظر دارد همهنگام با بازکاوی اندیشه های اندیشه پردازان علوم اجتماعی به ویژه در قلمرو مشارکت سیاسی ،میزان مشارکت سیاسی
جوانان شوشتر و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن را بررسی کند .همچنین حساس تر کردن مسئوالن جامعه به اهمیت ای ن موضوع و ارائه راهکارهایی
برای افزایش مشارکت سیاسی جوانان از دیگر اهداف این پژوهش است .بنا بر نظریه های ساختارگرایانه آنچه بیش از همه در میزان مشارکت سیاسی
مردم اثر می گذارد ،نوع ساختار سیاسی و اجتماعی حاکم در جامعه است .مثالً ،اگر ساختار سیاسی حاکم بر جامعه ای مردم ساالر و مشارکتی بود
و آزادی سیاسی باالیی در آن وجود داشت ،تشکل ها و احزاب و رسانه های جمعی به طور آزادانه در چنین فعالیت داشته باشند ،مردم نیز تمایل
بیشتری برای مشارکت سیاسی خواهند داشت تا جامعه ای که ساختار سیاسی اش غیرمردم ساالر و اقتدارگرا است.
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در کل متغیرهای ساختاری بیشتر از متغیرهای فردی و خانوادگی در این نظریه کالن نگر اثرگذارند .نظریه نهادمندی سیاسی یکی از نظریه های
کالن نگر ساختارگرایانه است که در آن بر نهادمندی سیاسی به منظور افزایش مشارکت سیاسی پا می فشارد - .بر اساس بررسی شاخص اعتماد به
دولت،و بر پایه مبانی نظری و پژوهشی ،هرچه افراد جامعه از درجه اعتماد به دولت باالتری برخوردار باشند دارای مشارکت سیاسی باالتری خواهند
بود.
نظریه اثربخشی و یا اعتماد سیاسی ،مشارکت سیاسی فعاالنه افراد را به میزان اثرگذاری فعالیتشان در امور جامعه مربوط می داند .همچنین بر مبنای
نظریه وظیفه شهروندی ،کسانی که احساس مسئولیت شهروندی بیشتری می کنند مشارکت سیاسی فعاالنه تری خواهند داشت.
نظریه های اجتماعی– اقتصادی به رابطه متغیرهایی مانندقشر بندی اجتماعی ،شغل ،تحصیل ،محل زندگی ،قومیت با میزان مشارکت سیاسی پا می
فش ارد .الزم به توضیح است رابطه قشر بندی اجتماعی با مشارکت سیاسی از نظریه های مهم جامعه شناسی است ،به طوری که تقریباً پذیرفته شده
است ،کسانی که مشارکت سیاسی فعاالنه تری دارند متعلق به قشرهای اجتماعی باالتر جامعه هستند ،افزون بر آن بحث نقش ،پایگاه و منزلت
اجت ماعی افراد و اجتماعی شدن سیاسی و آگاهی سیاسی نیز در این قسمت مطرح می شود ،یعنی آنان که در خانواده هایی با مشارکت سیاسی باال
بزرگ می شوند و از آگاهی سیاسی بیشتری برخوردارند بیشتر درگیر فعالیت های سیاسی می شوند .بنابراین به طور کلی می توان گفت براساس
نظریه های اجتماعی – اقتصادی  ،هم شرایط اقتصادی و هم شرایط اجتماعی افراد بر میزان مشارکت سیاسی آنان اثرگذار است.
بدین ترتیب ،بررسی روابط بین متغیرهای مستقل مطرح شده در فرضیه ها و متغیر وابسته مشارکت سیاسی این پژوهش با استفاده از جداول دو
بعدی و ضرایب مناسب نشان داد که از  6فرضیه یاد شده نخستین فرضیه( رابطه جنسیت و مشارکت سیاسی) رد و فرضیه های مربوط به متغیر
های(آگاهی سیاسی،اعتماد به دولت،قشر بندی اجتماعی،احساس شهروندی و تحصیالت) ،مورد تأیید قرار گرفتند .البته سطح معناداری بین متغیرها
در فرضیه های مختلف متفاوت بو د.همچنین از تحلیل رگرسیونی متغیرها نیز مشخص شد متغیر آگاهی سیاسی با باالترین ضریب تعیین یعنی./257
نشان می دهد که با کنترل سایر متغییر ها بیشترین تأثیر را در مشارکت سیاسی جوانان داشته است.
راهکارها و پیشنهادها
افزایش پاسخگویی دولتمردان به گونه ای نهادینه از جمله راهکار های اساسی افزایش مشارکت آگاها نه سیاسی است که نیازمند تقویت نهاد های
مدنی ارزیابی و نظارتی است.در این رابطه ،وجود رسانه های مستقل و آزاد به شکلی که به افزایش پاسخگویی دولتمردان بیانجامد ،بسان رکن چهارم
جامعه مدنی نیز ،می توانند کمک موثری باشند .فعالیت های سیاسی در کشور باید دارای شفافیت باشد  ،شفافیت به مفهوم چرخش آزاد اطال عات
به گونه ای که در دسترس همگان باشد و پاسخگو بودن در برابر عملکرد هاست.تا بر مبنای آن مردم بتوانند از رهگذر اجتماعی سیاسی گزینه های
مورد نظر خود را بر گزینند.
پیشنهاد می شود با انجام پژوهشهای مشابه در دیگر بخشهای کشور و یا در عرصه ملی به آنها پرداخته شود.
بررسی عوامل نهادی یا فرهنگی موثر بر پارادوکس( عدم شرکت در گردهمایی ها ،ولی شرکت فعال  77درصدی در رای گیری ها)و بررسی انگیزه
های فرهنگی یا اجتماعی بر این رفتار اجتماعی.
در پایان می توان چنین جمع بندی کرد که میان مشارکت سیاسی ،در زمینه مورد مطالعه،و عوامل اجتماعی اثر گذار بر آن همگرایی مورد انتظار
دیده نمی شود.به سخنی روشن تر،وجود تناقض نماها(پارادوکس ها)در یافته های این جستار می تواند به گونه ای بیان گر کژ تابی ها در شکل گیری
جامعه مدنی ایرانی تلقی شود،به گونه ای که باز کاوی کنش و واکنش های اجتماعی-سیاسی بر پایه بنیان های نظری جامعه شناسی ملت-دولت
نوگرا(مدرن)را با چالش های زیادی روبرو می سازد.
منابع
-1راش ،مایکل .)1377(.جامعه و سیاست ،ترجمه منوچهر صبوری ،تهران :انتشارات سمت.
-2پاتریک .)1374(.درآمدی بر مکاتب و نظریه های جامعه شناسی ،تهران :انتشارات مرندیز.
-3غفاری و نیازی .)1386(.بررسی وضعیت آنومیک و ارتباط آن با مشارکت سیاسی  ،پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعات ایران ،دانشگاه تهران.
4- Rebecca Weitz and Matthew S.(2008), "Political Participation and Quality of Life" Colombia University, pp.2550

www.SID.ir

Archive of SID

، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی،1385  بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت سیاسی جوانان شهر اسالمشهر در سال.) 1385(. محمد،فتحی-5
.دانشگاه تهران
 پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه،) عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت سیاسی روستائیان (مطالعه موردی روستاهای حومه شهرستان بوشهر.)1383(. ع،هاشمی-6
. دانشگاه تهران،روستایی
7-Nie, Norman H; Verba, Sidney; Kim Jae-On (1974).–"Political Participation and the Life Cycle", Comparative Politics,
Vol.6, No.3, pp.319-340.
8-Rogers, Nathalia, (2006), "Political Attitudes and Political Participation of Russian Capital Owners: What Matters?
"Political Power and Social Theory, Vol.18, pp.41-83
9-Kuenzi, Michelle. T. (2006); "Nonformal Education, Political Participation over the Adult Life Span" Political
Behavior, Vol.17, No.1, pp.86-106
10-Guo, Gang (2007), "Organization Involvement and Political Participation in China", Comparative Political Studies,
Vol.40, Issue.4, pp.457-482.
11-Robyn Driskell, Elizabeth, Embry, Larry, Lyon (2008) "Faith and Politics; The Influence of Religions Beliefs on
Political Participation", Social Science
. چاپ اول، انتشارات کیهان: تهران، روش های کاربردی تحقیق.)1382(. ع، و دربان آستانه. م،ازکیا-12

www.SID.ir

Surf and download all data from SID.ir: www.SID.ir
Translate via STRS.ir: www.STRS.ir
Follow our scientific posts via our Blog: www.sid.ir/blog
Use our educational service (Courses, Workshops, Videos and etc.) via Workshop: www.sid.ir/workshop

