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 20/7/96پذيرش    12/5/96دريافت 

 چکیده
 

 هیای  شیاص  ان و کی از ار يکیی و  شود میمحسوب  یاز رفتار اجتماع بخشی یاسیت سکمشار
 .دارد یاسی یس هیای  نظیام  مقبولییت بیا   یو رابطه تنگیاتنگ  رود میبه شمار  یاسیعمده توسعه س
انجیام  روش فراتحلیی    ، بیا پیردازد  میکه به بررسی مشارکت سیاسی دانشجويان  مطالعه حاضر

هیای   مراتب مشارکت سیاسی راش و میلبیرا  و نظريیه   های سلسله همچنین نظريه .است گرفته
دهید   های مطالعه نشان میی  يافتهاست.  واقع شدهمشارکت سیاسی هانتینگتون و وربا مورد مداقه 

که میزان مشارکت سیاسی دانشجويان نسبت بیه مشیارکت سیاسیی کی  جامعیه بیشیتر اسیت،        
مراتب مشارکت سیاسیی يعنیی شیرکت در     سطوح پايین سلسله بیشتر دانشجويان در ،حال بااين

انتخابات و پیگیری اصبار سیاسی فعیال هسیتند و تنهیا درکید کمیی از دانشیجويان مشیارکت        
کننیده عینیی،    عوامی  تبییین   تیثییر سیاسی فعاالنه دارند. مشیارکت سیاسیی دانشیجويان تحیت     

میردان بییا از    کیه  طوری به ؛ستاجتماعی و همچنین عوام  نهادی ا-ذهنی، فرهنگی-انگیزشی
اقتصیادی صیانواده و محی  سیکونت     -پايگیاه اجتمیاعی   ؛کننید  میی زنان در سیاست مشیارکت  

کنشیگرانی کیه بیه نهادهیای      ؛مشارکت سیاسیی دانشیجويان نیدارد   میزان بر  تثییریدانشجويان 
افزايا بیگانگی سیاسی از میزان مشارکت  ؛سیاسی اعتماد دارند مشارکت سیاسی بیشتری دارند

 ؛شیود  سیاسیی میی   کینا آموزش سیاسی منجر به افزايا آگاهی و  حال بااين ؛کاهد میسیاسی 
دانشجويان با تعلقات ، همچنین گذارد می تثییرقومیت دانشجويان بر میزان مشارکت سیاسی آنها 

 تشک ای آموزشی، عضويت در ، فضصانواده ؛سیاسی بیشتری دارند کنادينی باال، مشارکت و 
پذيری سیاسیی و مشیارکت سیاسیی     نقا مهمی در جامعه دانشگاه مح  تحصی و ، دانشجويی
و  ؛های جمعی )تلويزيون( بر مشارکت سیاسی صیلی ضعیف اسیت  رسانه تثییر ؛دارد دانشجويان
 است.بر مشارکت سیاسی دانشجويان ایرگذار  ديجیتالهای  از رسانه علمی و صبری استفاده

 نهادی عوام  فرهنگی و مشارکت سیاسی، عوام  عینی، عوام  انگیزشی، واژگان کلیدی:
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 مقدمه
و  سیازد  میی سیر  یمیردم آن را م  یاسی یشناصت رفتار س ،ای جامعههر  در یاسیت سکمطالعه مشار

ر یچگونه و تحت تثی یاسیت سکزان مشاری، مگوناگون اجتماعی یه در بسترهاک کند میمشخ  

مشیارکت سیاسیی يکیی از مفیاهیی بنییادی علیوم سیاسیی و علیوم         . پذيرد می تغییر عواملی چه

مطالعیه حاضیر    حال بااين است. مطالعات متعددی در اين حوزه کورت گرفته واجتماعی است 

مشیارکت سیاسیی آنهیا    بیر   میثیر کرفاً متمرکز بر مشارکت سیاسی دانشجويان اسیت و عوامی    

مطالعات متنوعی در حوزه مشارکت سیاسی دانشجويان  1394تا  1376از سال  شود. سنجیده می

طیرح   42در مطالعیه حاضیر    مختلف کورت گرفته است و دانشگاهیای ها و فضاه در دانشگاه

کیه هیر مطالعیه     داده شیده و نشیان   هنامه مورد مداقه قرار گرفتی  پژوهشی، مقاله پژوهشی و پايان

مشارکت سیاسی را بررسی کرده است. مطالعه حاضر به فراتحلیی   بر  تثییرگذاربخشی از عوام  

پیردازد و سیعی    يا فراترکیب مطالعات کورت گرفته در حوزه مشارکت سیاسی دانشیجويان میی  

بر مشارکت سیاسی دانشجويان ارائه کند. در  مثیرکند توکیف و تحلی  دقیقی از تمام عوام   می

کننیده عینیی نظییر     ت سیاسی به چهار گروه عوام  تبیینبر مشارک تثییرگذارمطالعه حاضر عوام  

عوامی    آموزشیی، محی  سیکونت، مقطیع تحصییلی؛      اقتصادی، گروه-جنسیت، پايگاه اجتماعی

ی، بیگیانگی سیاسیی، ایربخشیی    ذهنی نظیر اعتماد سیاسیی، آگیاهی سیاسی   -کننده انگیزشی تبیین

 ينیداری و سیرمايه اجتمیاعی؛ و   ومییت، د اجتمیاعی نظییر ق  -کننده فرهنگیی  عوام  تبیین سیاسی؛

پذيری سیاسیی نظییر صیانواده، فضیای دانشیگاه، عضیويت در        کننده نهادی يا جامعه عوام  تبیین

 تقسیی شده است. ديجیتالهای جمعی و  تشک  دانشجويی، گروه هماالن و رسانه

 مطالعات نظری

سیاسیی قلمیداد    هیای توسیعه   هانتینگتون و نلسون، مشارکت سیاسی را يکی از مهمترين شیاص  

و وضیعیت   ،های نخبگیان سیاسیی   ها و اولويت کنند و مشارکت سیاسی را تابع دو عام  نگرش می

دانند و بر اين باورند که فراينید مشیارکت سیاسیی     ها و نهادهای اجتماعی واسط در جامعه می گروه

هیای   منزلیت  به اين معنی که کسب ،گیرد: الف. مجرای تحرک اجتماعی از طريق دو مجرا شک  می

هیای   سیازی  های معطیو  بیه ایربخشیی در تصیمیی     اجتماعی باال در فرد احساس توانايی و نگرش

کند و اين عوام  ذهنی زمینیه مشیارکت سیاسیی و فعالییت اجتمیاعی را       نهادهای عمومی ايجاد می
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ی مشوق منزلت اجتماعی باال و احساس ایربخشی سیاسی به مثابه متغیر میان درواقعسازد.  فراهی می

يک متغیر منزلتیی   عنوان بهشود. هانتینگتون و نلسون تحصیالت را  مشارکت سیاسی و اجتماعی می

بر مشارکت سیاسی دارد. ب. مجرای سازمانی يعنیی عضیويت و مشیارکت     تثییرکنند که  قلمداد می

ی هیا  هیای اجتمیاعی و سیاسیی احتمیال مشیارکت در فعالییت       ها و نهادها و سازمان فعال در گروه

 .(Huntington & Nelson, 1976:53-60) کند اجتماعی و سیاسی را بیشتر می

 وجوی جست، یاسیداشتن مقام س یاسیت سکمشار مراتب سلسله ترين مهی 1  راشيکما

ت در اجتماعات، کيا شبه سیاسی، مشار یاسیت در سازمان سي، عضویيا ادار یاسیمقام س

 یاست، رأی، عالقه به سیاسیغیرس های بحثت در ک، مشاریاسیدر سازمان س یت انفعاليعضو

(. مقامات سیاسی مهی هستند زيرا معموالً آنها منابع 125:1391راش، ) کند دادن قلمداد می

ای شام  کسانی باشد  رسمی قدرت هستند. هرگونه بررسی کاحبان مقامات رسمی بايد تا اندازه

تر از کسانی که در نظام سیاسی  پايین که صواهان مقامات مربوط و درکدد جستجوی آن هستند.

مقام رسمی دارند يا در پی به دست آوردن مقام رسمی هستند، کسانی قرار دارند که عضو فعال 

های فشار )يا  های سیاسی يا شبه سیاسی نظیر احزاب سیاسی و گروه انواع گوناگون سازمان

عوام  »های فشار ممکن است به  ذينفع( هستند. از ديدگاه نظام سیاسی، احزاب سیاسی و گروه

هايی هستند که از طريق آنها فرد فرد اعضای جامعه  تعريف شوند. آنها سازمان« بسیج سیاسی

ها،  های سیاسی، شام  دفاع از انديشه توانند از طريق نظام سیاسی در انواع معیّنی از فعالیت می

همان، ) کنندمشارکت  ها اينيک از  های معیّن، يا ارتقای هر ها، افراد يا گروه مشاغ ، موقعیت

های فشار ممکن است شک  فعال يا انفعالی به صود بگیرد و  (. مشارکت در احزاب يا گروه126

از گرفتن مقام رسمی در چنین سازمانی تا دادن کمک مالی از طريق پرداصت حق اشتراک يا حق 

شود  انفعالی در نظر گرفته نمی تمايز دقیقی میان عضويت فعال و گونه هیچعضويت را دربرگیرد. 

تعهدی اساسی نسبت به  باوجوداينتواند با تغییر شرايط از يکی به ديگری انتقال يابد.  و فرد می

سازمان از طريق عضويت همچنان وجود دارد که ممکن است با تقويت مذاکرات سازمان و 

ای اهمیت سیاسی  تا اندازه دن در رفتار سیاسی فرد، هی برای سازمان و هی برای فرد،تثییرگذار

تعلق  ای سیاسیبه دالي  گوناگون افراد ممکن است به هیچ سازمان سیاسی يا شبه  .داشته باشد

نداشته باشند، اما ممکن است به مشارکت در شکلی از اجتماعات عمومی يا تظاهرات صیابانی 
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توسط احزاب ترغیب شوند. اين شک  مشارکت ممکن است صود به صودی باشد، اما اغلب 

. يکی ديگر از يابد میبخشی از فعالیت سیاسی آنها سازمان  عنوان بههای فشار  سیاسی يا گروه

ها، در  های متناوب مشارکت سیاسی، شک  بحث سیاسی غیررسمی توسط افراد در صانواده شک 

عالقه صود را از  مح  کار يا در میان دوستان است. گروهی عالقه به مسائ  سیاسی دارند و

آگاه  دهد میهای همگانی حفظ کنند. آنها صواهند توانست همواره از آنچه روی  طريق رسانه

باشند و درباره مسیر رويدادها عقايدی داشته باشند، اما تماي  صواهند داشت مشارکت صود را 

را يت؛ زاس یاسیت سکن مشاريمترکدادن  یبه همین حد و شايد به رأی دادن محدود کنند. رأ

ان ين است به پاکبه کندوق انداصته شد، مم یه رأکنيا محض بهن تعهد است؛ يمترکازمند ین

 ین است وجود داشته باشند، رأکه ممکگر، يد های محدوديتاز  نظر کر ن، يا برسد. عالوه بر

 ،1میلبرا لستر  (.129همان، ) شود میانتخابات محدود  یبا فراوان ناپذيری اجتناب طور بهدادن 

بر سیاست و  تثییرگذاریشهروندان که در جهت  یمشارکت سیاسی فعالیت آزادانه و فوق اراد

 یدر سیاست تا تالش و رقابت برا یطیف متنوعی از عدم درگیر گیرد میحکومت کورت 

ی از مشارکت مراتب سلسله .(Milbrath & el, 1983:2) گیرد کسب مناکب سیاسی را دربر می

صواندن يا شنیدن اصبار سیاسی و گوش دادن يا شرکت در مباحث سیاسی،  هازجملسیاسی 

کسب قدرت سیاسی و مناکب حکومتی  یشرکت در انتخابات و مبارزات سیاسی، تالش برا

کنشگران سیاسی  تیپولوژیتظاهرات و اعتراضات سیاسی را مطرح کرده است و بر اساس آن به 

 رأیپنج گروه تقسیی کردند: افراد کامالً منفع ، تنها فعالیت سیاسی آنها  پردازد و آنها را به می

گرا، فعالیت آنها منحصر به مسائ   دادن و شرکت در انتخابات است. کنشگران سیاسی محلی

 ٔ  درزمینه، نظرها کوتهکنند.  محلی است و در فضاهای سیاسی و اجتماعی محلی مشارکت می

خصی از آن ببرند. کنشگران مبارز، تنها درگیر مسائ  سیاسی مسائلی مشارکت دارند که نفع ش

اند. و کنشگران کامالً فعال، که در تمام  شوند که برای آنها اهمیت دارد و برای آن مبارزه کرده می

ها  انگیزه»های سیاست مشارکت دارند. وی برای تبیین مشارکت سیاسی به چهار عام  مهی  زمینه

بحث درباره  کورت بههای سیاسی معرض انگیزه در فرد بیشتر هر چه« های سیاسی و محرک

پردازد يا دسترسی به اطالعات تعلق به سازمانی که به شکلی به فعالیت سیاسی می سیاست،

« موقعیت اجتماعی»سیاسی مربوطه قرار داشته باشد، احتمال مشارکت سیاسی بیشتر است، 
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 طور بهشود،  ، طبقه و قومیت سنجیده میموقعیت اجتماعی با میزان تحصیالت، مح  سکونت

مشارکت « ها، باورها و اعتقادات شخصی نگرش»در مشارکت سیاسی تثییر دارد،  توجهی قاب 

تر و  تر، مسلط های اجتماعی سیاسی بر اساس ويژگی شخصی کنشگران متفاوت است شخصیت

نیز دارای « محیط سیاسی» تدرنهايسیاسی فعال باشند و  ازنظر، بیشتر احتمال دارد که برونگراتر

های  فرهنگ سیاسی ممکن است مشارکت و شک  و يا شک  که نظر اين ازاهمیت است، 

، مشوق مشارکت نباشد برعکسگردد تشويق کند و يا  مشارکت را که مناسب تلقی می

(Milbrath & el, 1983:51). 

1آلموند و وربا
پذيری و فرهنگ سیاسی  در تبیین مشارکت سیاسی کنشگران به فرايند جامعه 

کنند و بر اين باورند که هر  شدن سیاسی استفاده می کند. آنها از نظريه اجتماعی می تثکیدجوامع 

کننده صانواده، مدرسه و شغ  الگوهای مشارکتی قدرتمندی را  چه در جامعه سه نهاد اجتماعی

د در درون اين سه نهاد سابقه مشارکتی بیشتری داشته باشد، در مراح  زندگی نهادينه کنند و فر

مشارکت سیاسی بیشتری صواهد داشت و جامعه از نظر فرهنگ سیاسی به فرهنگ مشارکتی 

پذيری سیاسی سه  آنها در راستای جامعه (،Almond & Verba, 1989:267) بودصواهد  تر نزديک

فرهنگ سیاسی ذهنی و فرهنگ سیاسی مشارکتی را مطرح  نظرانه، نوع فرهنگ سیاسی کوته

نظرانه با آگاهی اندک از حکومت، انتظارات اندک از حکومت و  کنند، فرهنگ سیاسی کوته می

عضوی از جامعه تصور  عنوان بهگردد افراد صود را  میزان مشارکت سیاسی اندک مشخ  می

فرهنگ سیاسی ذهنی با میزان آگاهی و انتظار ها ندارند،  گیری کنند و اساساً نقشی در تصمیی نمی

های  افراد از وجود نظام سیاسی آگاهی و از نقا که طوری بهباالتر، اما میزان مشارکت اندک 

های حکومت مطلع هستند، ولی در فرايندهای  گوناگون حکومت اطالع دارند و از نتايج تصمیی

هنگ مشارکتی با میزان آگاهی، انتظار و ندارند و فر کننده تعیینگونه نقا  گذاری هیچ سیاست

دانند و معتقدند که  گردد، مردم صود را متعلق به نظام سیاسی میمشارکت زياد مشخ  می

پردازان دو نوع  اين نظريه .(lbid, 17-20) باشند مثیرهای سیاسی  توانند در بهبود تصمیی می

دادن، بحث سیاسی، فعالیت  أیرشام  « مشارکت متعار »کنند:  مشارکت سیاسی را معرفی می

و مبارزه انتخاباتی، تشکی  گروه و حزب، ائتال  ارتباطات فردی با مراکز اداری و سیاسی 

شود.  است، مشارکت متعار  عاملی در تثبیت و انسجام يک نظام سیاسی به شمار قلمداد می
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، تظاهرات ، شام  تجمع تظلی صواهی و دادصواهی، اعتراضات سیاسی«مشارکت غیرمتعار »

همراه با درگیری و ناآرامی شهری، آشوب و صشونت علیه جنگ پارتیزانی است، مشارکت 

بندی مذکور اعتصابات،  اگر به تقسیی حال بااينغیرمتعار  نشان از بحران در نظام سیاسی است. 

 را اضافه کنیی، گوياترين الگوی مشارکت سیاسی ها تجمع، برگزاری انتخاباتها، تحريی  شورش

 (.lbid, 17-20) است

 ها تحلیل یافته
دهید کیه مییانگین مشیارکت سیاسیی دانشیجويان بیاالتر از مییانگین          مطالعات تجربی نشان میی 

مشارکت سیاسی جامعه است و عام  فضیای دانشیگاه و تحصییالت نقیا بنییادی در افیزايا       

؛ زارعیی،  1376؛ جعفیری،  1388؛ رحیمیی،  1392احمیدی،  ) دارندمشارکت سیاسی دانشجويان 

(. اگرچه میزان مشارکت سیاسی دانشجويان بیا 1387؛ کريمی بجدن، 1382نیت،  ؛ ديانتی1389

بیشیتر دانشیجويان در سیطوح پیايین      حیال  بیااين از میانگین مشارکت سیاسی افراد جامعه است، 

شیهر، مجلیس نماينیدگان و رياسیت      مشارکت سیاسی نظیر شرکت در انتخابات شورای اسالمی

( تقريبیاً نیمیی از   1392؛ گنجیی،  1376؛ جعفیری،  1382نیت،  ديانتی) کنند جمهوری فعالیت می

کننید و   دانشجويان مشارکت سیاسی منفعالنه دارند و کرفاً به مشارکت در انتخابات بسینده میی  

کیوچکی از دانشیجويان   تنهیا بخشیی    ودانشجويان مشارکت سیاسی فعال دارند  سوم يکتقريباً 

همچنین،  (.1391شوند )کحرايی،  کنشگر مبارز يا کنشگر کامالً فعال سیاسی شناصته می عنوان به

آمییز   مشارکت رسمی يا متعار  دانشجويان بیا از مشارکت سیاسی نامتعیار  يیا غیرمسیالمت   

 (.1390مرندی، ) است

. بعد ذهنی اشاره به پنداشت و تصور فرد استمشارکت سیاسی دارای دو بعد ذهنی و عینی 

های  اعتماد به دولت، فرهنگ سیاسی، ارزش تثییرمشارکت سیاسی دارد که تحت  ٔ  درزمینه

سید امامی، ) داردسیاسی و ... است و مشارکت عینی به کنا و فعالیت سیاسی کنشگران اشاره 

شکا  وجود دارد و میزان (. میان مشارکت ذهنی دانشجويان و مشارکت عینی آنها 72 :1386

؛ کحرايی، 1392ابراهیمی، ) استمشارکت سیاسی عینی دانشجويان بیا از مشارکت ذهنی 

زاده بر مشارکت سیاسی ذهنی دانشجويان  جمعه مطالعات امام حال بااين(، 1390و مرندی،  1391

 (.1389ه، زاد جمعه امام) کند دارد و آن را بیا از مشارکت سیاسی عینی قلمداد می تثکید
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 کننده عینی الف( عوامل تبیین

ای دارد. بیشتر مطالعات سینتی   کننده عینی مشارکت سیاسی اشاره به متغیرهای زمینه عوام  تبیین

کننده عینی نظییر جنسییت، گیروه سینی، تحصییالت، پايگیاه        در حوزه مشارکت سیاسی بر تبیین

 دارند. تثکیداقتصادی، مح  سکونت و ... -اجتماعی

 و مشارکت سیاسی جنسیت

مختلف يکسان است و مردان بییا از زنیان در سیاسیت     یمشارکت سیاسی در کشورها یالگو

ای دارنید و   (، زنیان مشیارکت سیاسیی منفعالنیه    319 :1373لیپست و دوز، ) نمايند مشارکت می

دارنید و عالقیه زنیان     تثکیید زنان بیر عیدم ارتبیاط زنیدگی بیا مسیائ  سیاسیی         سوم يکتقريباً 

(. مطالعیات  295 :1392، بشییريه ) اسیت کیرده   تحصیی  میردان  از به سیاست کمتر  کرده  تحصی

است، و دانشجويان دصتر عالقیه   تثییرگذاردهد که جنسیت بر مشارکت سیاسی  تجربی نشان می

 پیردازد  کمتری به فعالییت و مشیارکت سیاسیی دارنید و بنیابراين کمتیر بیه کینا سیاسیی میی          

(. بیین جنسییت و   1379و بهمنیی طیراز،    1376و جعفیری،   1387فیروزجائیان و جهیانگیری،  )

 کیه  طیوری  بیه مشارکت سیاسی مجازی و مشارکت سیاسی واقعی رابطیه معنیاداری وجیود دارد،    

در فضای واقعی بیا از دانشجويان دصتر  مشارکت سیاسی دانشجويان پسر در فضای مجازی و

 (.1389قزلسقلو، ) است

آن را موضوعی متعلیق بیه    مردانشود و  به لحاظ فرهنگی، سیاست يک امر مردانه قلمداد می

 حیال  بیااين دهند و انگیزه سیاسیی فعاالنیه دارنید،     دانند و عالقه بیشتری به آن نشان می صود می

با توجه شرايط فرهنگی و اجتماعی در چیارچوب صانیه و صیانواده     زنانعاليق و انگیزه سیاسی 

دهد که صانواده بر بیینا سیاسیی    (. مطالعات تجربی نشان می1392:298، بشیريه) گیرد شک  می

 کیه  طیوری  بیه تیر اسیت    در میان دانشجويان دصتر برجسته تثییرو اين  است تثییرگذاردانشجويان 

امینیی و  ) هسیتند بیینا سیاسیی صیانواده     تیثییر دانشجويان دصتر بیا از دانشجويان پسر تحت 

(. همچنین دانشجويان پسر به علت حضور در فضیای عمیومی   1382بگی، و چا 1389صسروی، 

رسیند و نسیبت بیه مسیائ  اجتمیاعی و سیاسیی        زودتر از دانشجويان دصتر به بلوغ سیاسی میی 

 ماننید  بهدانشجويان دصتر  طورکلی به(. 1382امینی و صسروی، ) دهند نشان میحساسیت بیشتری 

 (.1387علمی، ) گیرند سیاسی قرار نمی پذيری دانشجويان پسر در فرايند جامعه
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دارد و بر اين بیاور اسیت کیه     تثکیدزنان نسبت به تصدی مشاغ  سیاسی  عالقگی بیدال بر 

هیا چنیدان متفیاوت نیسیت، امیا در سیطت نخبگیان در         مشارکت سیاسی زنیان در سیطت تیوده   

منیدی   يیده گری مشاغ  سیاسی اصتال  وجود دارد. رويکرد کنا عقالنیی و رهیافیت فا   تصدی

دهید کیه دانشیجويان     مطالعات تجربی نشان میی . دارد تثکیدسیاست، بر سودمندی کنا سیاسی 

دصتر به سودمندی مشارکت سیاسی واقف نیستند و بنابراين مشیارکت سیاسیی زنیان در سیطت     

 (،1389امینی و صسروی، ) استنخبگان صیلی کی 

سیطت تحصییالت و    یارتقیا اينگلهارت افزايا مشیارکت سیاسیی را از طريیق سیه عامی       

ارزشی، میورد   یها حاکی بر مشارکت زنان و تغییر در اولويت یاطالعات سیاسی، تغییر هنجارها

جنسی در وظیايف اجتمیاعی و سیاسیی، بیر      یها تقلی  تفاوت که طوری بهتبیین قرار داده است. 

ر بییا از  (. دانشیجويان پسی  1384:46غفیاری و نییازی،   ) اسیت افزايا مشارکت تثییر گذاشیته  

مییزان مشیارکت سیاسیی     حیال  بیااين هیای دانشیجويی هسیتند     دانشجويان دصتر عضیو تشیک   

طهماسیبی نیادری،   ) اسیت های دانشیجويی تقريبیاً يکسیان     دانشجويان دصتر و پسر عضو تشک 

توان گفت عضويت دانشجويان دصتر در تشک  سیاسی و نهادمندی فعالییت   (، بنابراين می1376

های جنسی در وظايف اجتماعی و سیاسی شده و بیر کیفییت و    قلی  تفاوتسیاسی آنها موجب ت

 میزان مشارکت سیاسی آنها ایر گذاشته است.

 سن )مقطع تحصیلی( و مشارکت سیاسی

های سنی  گروه تمام در یسیاس مشارکت که دارد وجود یفراوان شواهد که دارد عقیده راش مايک 

مختلف يکسان است و  یمشارکت سیاسی در کشورها یالگو(. 1391:133راش، ) استمتفاوت 

لیپسیت و دوز،  ) کننید  های سنی با میزان مشارکت سیاسی متفاوت در سیاست فعالییت میی   گروه

يابید. در مطالعیه    با افزايا سن دانشجويان، مقطع تحصیلی آنیان نییز افیزايا میی     (.1373:319

در نظر گرفته شیده اسیت. تحصییالت    کننده  يک عام  تبیین عنوان بهحاضر عام  دوره تحصیلی 

شود  نقا مهمی در مشارکت سیاسی دارد و با افزايا تحصیالت بر مشارکت سیاسی افزوده می

بر مشارکت سیاسی نیدارد. مطالعیات تجربیی نشیان      تثییریدوره تحصیلی دانشجويان  حال بااين

ی دانشجويان رابطیه  دهد که بین مشارکت سیاسی و سن دانشجويان يا به عبارتی دوره تحصیل می

 (.1382و چابکی،  1387و کريمی بجدن،  1389و ربانی،  1392احمدی، ) نداردمعناداری وجود 
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منفی مقطع تحصیلی بیر مشیارکت سیاسیی دارنید. مطالعیات       تثییربعضی مطالعات اذعان بر 

دهد که سن دانشجويان با مشارکت سیاسی رابطه منفی دارد به عبارتی با افزايا سن يا  نشان می

(، اساتید دانشیگاه کیه   1379بهمنی طراز، ) شود دوره تحصیلی از مشارکت سیاسی آنها کاسته می

ابراهیمیی،  ) دارنید کت سیاسیی کمتیری از دانشیجويان    باالترين تحصیالت را دارند نسبتاً مشیار 

توان گفت دانشجويان در عرکه دانشگاهی میزان مشارکت سیاسیی بیشیتری    (. بنابراين می1392

هیای تحصییلی بیه کارشناسیی ارشید و       با افزايا دوره حال باايننسبت به میانگین جامعه دارند 

کیاها مشیارکت سیاسیی در بعید از     شیود و رويیه    دکتری از مشارکت سیاسی آنها کاسیته میی  

 کند. التحصیلی ادامه پیدا می فارغ

 مشارکت سیاسی رشته تحصیلی و

های علیوم طبیعیی    کند و رشته های علوم انسانی با جهان اجتماعی و سیاسی ارتباط پیدا می رشته

 یرتیثی کند. به اعتقاد میلبرا  شخصی که تحیت   نظیر مهندسی و پزشکی با طبیعت ارتباط پیدا می

 بیود محرک اجتماعی و سیاسیی بیشیتری باشید، احتمیال مشیارکت سیاسیی آن بیشیتر صواهید         

های سیاسیی و اجتمیاعی    (، بنابراين دانشجويان علوم انسانی بیشتر با محرک1387:65میلبرا ، )

ارتباط دارند و احتمال مشارکت سیاسی آنهیا بیشیتر اسیت. از سیوی ديگیر آگیاهی و شیناصت        

های تحصییلی   اجتماعی و سیاسی نقا مهمی در مشارکت سیاسی دارد. دانشجويانی که در رشته

اهی و شناصت اجتماعی و سیاسی بیشتری نسبت بیه سیاير دانشیجويان دارنید،     انسانی هستند آگ

کننید و دانشیجويان    زادپنیداری میی   يابی و هی همچنین دانشجويان با رشته تحصیلی صود هويت

سیروش،  ) دارنید علوم اجتماعی و سیاسی بیشتر تماي  به مشارکت سیاسیی   ويژه بهعلوم انسانی 

 (.1389و ربانی،  1379طراز،  ؛ بهمنی1393اری، ؛ شهري1388؛ تصمیی قطعی، 1394

 مشارکت سیاسی اقتصادی و-پایگاه اجتماعی

اقتصیادی موجیب   -دهند که پايین بودن پايگیاه اجتمیاعی   ادوارد مک دي  و ژان ريدلی نشان می

اقتصیادی پیايین بیه    -پايگیاه اجتمیاعی   درواقیع شیود.   تماي  کمتر برای درگیری و مشارکت میی 

شیود و ايین فراينید منجیر بیه فرسیايا        های سیاسی منجر میی  به فعالیتنسبت اد اعتنايی افر بی

(. به اعتقاد وربای و نای، افراد برصیوردار از پايگیاه   1391مسعودنیا، ) شود احساس ایربخشی می

گیری ذهنی و انگیزه برای شرکت در فرايندهای سیاسیی را   اقتصادی باال معموالً جهت-اجتماعی
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، همچنین آلموند بر مشارکت سیاسی باالی طبقات اجتماعی بیاالی  (Nie & Verba, 1972) دارند

اقتصیادی رابطیه قیوی وجیود دارد،     -دارند. بین مشارکت سیاسی و پايگاه اجتماعی اشارهجامعه 

شرايط اقتصادی باال و تحصیالت اساس و شیالوده مشیارکت سیاسیی و دموکراسیی      که طوری به

اقتصادی صانواده بر بیینا  -پايگاه اجتماعیدهد،  نشان میالعات (. مط235: 1373لیپست، ) است

است و دانشجويان دارای صانواده بیا پايگیاه اجتمیاعی     تثییرگذارو مشارکت سیاسی دانشجويان 

 1382؛ بستانی، 1382چابکی، ) دارندای  اقتصادی باال، انگیزه برای مشارکت سیاسی باال و فعاالنه

  مطالعات نظری، بیشتر مطالعیات در حیوزه رابطیه مییان پايگیاه      (. برصال1379و بهمنی طراز، 

اقتصادی و مشیارکت  -اقتصادی و مشارکت سیاسی بر عدم رابطه میان پايگاه اجتماعی-اجتماعی

دهد که رابطه معناداری بین مشارکت سیاسی دانشجويان و  دارد. مطالعات نشان می تثکیدسیاسی 

؛ 1391؛ کیحرايی،  1390؛ پالیزبیان،  1386سیید امیامی،   ) ندارداقتصادی وجود -يگاه اجتماعیپا

(، شیايان ذکیر اسیت    1384کلیی،   و زمانی 1392زنگیر،  ؛ حمیدی1392؛ ابراهیمی، 1390مرندی، 

 طیورکلی  بیه بیوده اسیت.    1384دارنید، بعید از سیال     تثکیداکثر همه مطالعاتی که بر عدم رابطه 

کننده مشارکت  اقتصادی عام  تبیین-يگاه اجتماعی، پاهشتادتوان گفت در جامعه ايران تا دهه  می

اقتصادی نقشیی در مشیارکت   -دهه، پايگاه اجتماعی بعدازاينسیاسی دانشجويان بوده است ولی 

 .نداشته استسیاسی دانشجويان 

 شهرنشینی و مشارکت سیاسی

 نید؛ ک یمی  قلمداد یاسیس تکمشار چندجانبة نديفرا یاتیح مرحلة عنوان را شدن یشهر لرنر  یدان

 شیود یم جمعی ارتباط یها رسانه با مواجهه یبرا مردم یآگاه سطت ايافزا باعث ینیشهرنش رايز

 یاقتصیاد  یهیا  تیی و فعال یدر روستاها زندگ ،دهد می ايافزا را یاسیس تکمشار قيطر نيا از و

د یی تجارت، تول یها ، در حوزهبالعکسشود، اما در شهر  یشتر در حوزه زراعت محدود میمردم ب

شتر گیردد،  یمردم ب یاقتصاد یها تیه فعالکابد. هنگام ي یالن بسط و گسترش مکگر مشاغ  يو د

شتر شیده و  یب یاسیس یها یگر، آگاهيد یشتر صواهد شد. از سویز بین یاقتصاد یها يیطبعاً توانا

ا يگردنید، همیین امیر موجیب افیزا      یمی  تثییرگذاریو  یعموم مسائ همه عالقمند به پیگیری 

 تکمشار هک است ی. میلبرا  مدع(Lerner, 1958:45) است یشهر یدر زندگ یاسیت سکمشار

)شیهری(   یزکی مر بیه منیاطق   (يی)روسیتا  یا هیحاش مناطق از افراد يیجا جابه با یاسیس فرهنگ و

 یشتری  بيتما گرانيد به نسبت افراد یبرص میلبرا ، رامونیپ - زکمر ةينظر طبق . برشود می شتریب
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 به یشتریب ايگرا بیترت نیهم به شهرها، نانکدارند. سا جامعه یاسیس یها انالک در تکمشار به

وربیا و دال   (.Milbrath, 1982:110) دارنید  روسیتاها  نانکسیا  بیا  اسیی ق در یاسی یس ینیدها يفرا

دارند و بیر ايین    یاسیت و فرهنگ سکرويکردی متفاوت نسبت به ایربخشی شهرنشینی بر مشار

بیه منیاطق    کوچی ک یروستاها و شیهرها  یعني جمعیت کیافراد از مناطق  يیجا با جابه باورند که

و  کوچی ک یرا در شیهرها يی ابید، ز ي یبزرگ، مشارکت سیاسی تنزل می  یشهرها یعنيت یپرجمع

اسیت  یبیزرگ س  یدر شیهرها  حیال  بیااين نند، ک یم کروستاها افراد کنا متصديان سیاسی را در

تعامالت و مناسبات سیاسی سردرگی  ٔ  درزمینهشود و شهروندان  یم یرشخصیده و غیچیپ یلیص

شود و سطت فرهنگ    میکمعنادار مش یاسیت سکواال و مشار یاسیفرهنگ س درنتیجهشوند.  یم

 تیثییر مطالعیات نظیری    .(Kim and Choe, 1978:32) کنید  دا میی یی اها پکی در شیهرها   یاسیس

مطالعات لرنیر، هیانتینگتون و    مثالًکند.  می تثيیدشهرنشینی يا روستانشینی بر مشارکت سیاسی را 

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

مطالعیات تجربیی مشیارکت سیاسیی      حیال  بیااين دارنید،   تثکیید شهرنشینی بر مشارکت سیاسیی  

بر مشارکت سیاسی آنهیا   تثییرويان دهد که شهرنشینی و روستانشینی دانشج دانشجويان نشان می

، 1376و جعفیری،   1394سیروش،  ) اسیت ندارد و میزان مشارکت سیاسی آنهیا تقريبیاً يکسیان    

 (.1389و قزلسقلو،  1390زنگیر،  حمیدی

 ذهنی-کننده انگیزشی ب( عوامل تبیین

با توجه به افزايا تحصیالت و درآمد و کاها مشارکت سیاسی در اروپیا و آمريکیا توجیه بیه     

ذهنی نظیر میزان آگاهی سیاسی، اعتماد سیاسی، فرهنگ سیاسی و ایربخشیی  -متغیرهای انگیزشی

کننیده مشیارکت    مفاهیی ذهنیی و انگیزشیی تبییین    عنوان بهسیاسی اهمیت پیدا کرد و اين مفاهیی 

 (.1386:65سید امامی، ) شود اد میسیاسی قلمد

 اعتماد سیاسی و مشارکت سیاسی

کنید و   زان مشارکت سیاسی استفاده میآلبرت بندورا از مفهوم اعتماد سیاسی برای تبیین نوع و می

دارند مشارکت سیاسیی بیشیتری   کنشگرانی که به محیط و نهادهای سیاسی اعتماد کند  عنوان می

چ یهی  یاسی یا اعتماد به نظیام س ي یکند که اعتماد رسم یويلکینز استدالل م(. 1977بندورا، ) دارند

 یاسی یس یهیا  که معتقدند نظام یافراد .(Wilkins, 2000:569) ندارد یاسیبا مشارکت س یارتباط
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 یاسی یس یگران در چیارچوب نمادهیا  يشتر از دیکنند، احتماالً بیمناسب و مثیر عم  م یبه شکل

دهد که اعتمیاد سیاسیی    مطالعات نشان می .(Rothstein, 2001:6) کردآن نظام مشارکت صواهند 

با فزايا میزان اعتمیاد بیه محیطیی     که طوری بهمثبت و مستقیمی دارد،  تثییربر مشارکت سیاسی 

؛ 1391هیومن،  ) يابید  سیاسی و نهادهیای سیاسیی، مشیارکت سیاسیی دانشیجويان افیزايا میی       

ای يیا مکتبیی کیه تعهید اصالقیی و       در جامعیه  حیال  ينبیاا (. 1390؛ ابراهیمیی،  1391مسعودنیا، 

ايدئولوژيکی به نظام سیاسیی و نهادهیای سیاسیی وجیود دارد، در آن جامعیه يیا مکتیب رابطیه         

دانشیجويان  معناداری بین اعتماد سیاسی و مشارکت سیاسی وجود ندارد. مییان اعتمیاد سیاسیی    

توان گفت تعهید میذهبی    می درواقع، و مشارکت سیاسی آنها رابطه معناداری وجود ندارد مذهبی

 (.1390ابراهیمی، ) هاست آنگر پنهان در مشارکت سیاسی  عام  مداصله دانشجويانو سیاسی 

 اثربخشی سیاسی و مشارکت سیاسی

در سیاست ندارد يیا وجیود نهادهیا و     تثییریمشارکت يا عدم مشارکت آنها  تصور کنند کهمردم 

(. 1364:95دال، ) داشیت ، می  به مشارکت سیاسی نخواهد ندانندهای سیاسی را ایربخا  جريان

دهنده سیستی صود فرد  های شناصتی تشکی  ها و مهارت ها، توانايی بر مبنای نظريه بندورا؛ نگرش

توانید بیر وظیايف و     ایربخشی سیاسی بخا مهمی از سیستی صود اسیت کیه میی    درواقعاست. 

دهید کیه بیین     (. مطالعیات نشیان میی   1977بنیدورا،  ) باشد تثییرگذارهای سیاسی متنوع  موقعیت

اگیر دانشیجويان    کیه  طیوری  بیه ایربخشی سیاسی و مشارکت سیاسی رابطه معناداری وجود دارد 

ر فراينیدهای سیاسیی   کنا سیاسی صود را ایربخا ببینند يا تصور کننید کینا سیاسیی آنهیا د    

 (.1389و زارعی،  1391، ؛ باستانی1390؛ پالیزيان، 1386سید امامی، ) است تثییرگذار

 آموزش سیاسی )آگاهی سیاسی( و مشارکت سیاسی

پروری سیاسی چهار مرحلیه دارد: مرحلیه اول شناسیايی نخبگیان سیاسیی.       الگوی مطلوب نخبه

های سیاسیی و میديريتی بیه     مرحله دوم پرورش و تربیت سیاسی. در اين مرحله بايستی آموزش

نخبگان سیاسی در مناکب سیاسیی، اجرايیی و    کارگیری بهآنها داده شود. مرحله سوم گزينا و 

هیای   گیری از تجیارب و آموصتیه   گذاری. مرحله چهارم پايا نخبگان سیاسی يعنی بهره سیاست

(. 1393انصیاری،  ) برنید  کارگزاران و نخبگانی که در وضعیت فراغت از مسیئولیت بیه سیر میی    

 کیه  طوری بهسیاسی دانشجويان دارد، دهد که آموزش نقا مهمی در مشارکت  مطالعات نشان می
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کننید تمايی     های آموزش يا دروس آموزش مباحث سیاسی شرکت میی  دانشجويانی که در دوره

آگاهی سیاسی بر مشارکت  .(1393؛ شهرياری، 1391بیشتری به مشارکت سیاسی دارند )سهیلی، 

؛ 1382ديیانتی،  ) شیود  است و موجب افزايا مشارکت سیاسی دانشجويان می تثییرگذارسیاسی 

 (.1390و پالیزيان،  1387علمی، 

 سیاسی و مشارکت سیاسی-بیگانگی اجتماعی

توانید ایربخشیی اعمیال و     ساصتار بوروکراسی جوامع شرايطی ايجاد کرده است که کنشگر نمیی 

رفتارهای صود را کنترل کند، در چنین شرايطی احسیاس انفصیال و بیگیانگی بیر فیرد مسیتولی       

، در همین راستا (Seeman, 1986:791) دهد به کنا منفعالنه در جامعه سوق میشود و او را  می

شیود کیه    اجتمیاعی، فیرد دچیار حیالتی میی     -ماری لوين معتقد است در حالت بیگانگی سیاسی

نیست و کنا سیاسیی او تغیییری در    تثییرگذاراجتماعی -های سیاسی کند بر فعالیت احساس می

معنیايی،   قدرتی، بی کند. اين نوع بیگانگی به شک  احساس بی امور سیاسی و اجتماعی ايجاد نمی

(. مايکلسون، با اشیاره بیه اهمییت    1389:139حسنی، ) شود هنجاری، انزوا و تنفر بازنمايی می بی

انگی سیاسیی را نتیجیة نبیود    بیروز بیگی   مشارکت مردم در مسائ  اجتماعی و سیاسیی، ظهیور و  

بیر   میثیر کند. واقعیت نظام اجتماعی حاکی در هر جامعه عام  مهی  احساس ایربخشی معرفی می

احساس ایربخشی و ایرگذاری افراد است. هر قدر میزان احساس ایربخشی در افیراد   میزان وجود

 تبیینیی  اسیترلین،  .(Michelson, 2000:130) يابید  بیشتر باشد میزان بیگانگی سیاسی کاها میی 

 بیا  ارتبیاط  در رونیدها  و تمیايالت  که است باور اين بر و کرده ارائه بیگانگی سیاسی از اقتصادی

 اسیت  اقتصیادی  رفیاه  و بهزيستی زمینة در نسلی تغییرپذيری از ای تابعی اندازه تا سیاسی بیگانگی

دهد که عدم ایربخشی سیاسیی موجیب بیگیانگی سیاسیی      (. مطالعات نشان می1391مسعودنیا، )

منفیی   تیثییر است و  تثییرگذارشود و بیگانگی سیاسی اجتماعی بر مشارکت سیاسی  اجتماعی می

بر آن دارد به اين معنی که با افزايا بیگانگی سیاسیی از مشیارکت سیاسیی دانشیجويان کاسیته      

 (.1391، باستانی، 1390؛ پالیزبان، 1386؛ سید امامی، 1389حسنی، ) شود می

 اجتماعی-کننده فرهنگی ج( عوامل تبیین
اسیت. يکیی از    تثییرگذاراجتماعی بر تماي  يا عدم تماي  افراد در کنا سیاسی -عوام  فرهنگی

بر مشارکت سیاسی، قومیت )معنای عینی( و هويت قومی )معنیای ذهنیی(    مثیرمهمترين عوام  
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و نییز   بر مشیارکت سیاسیی اسیت    مثیرشگران است. دين و دينداری يکی از مفاهیی فرهنگی کن

هیا بیر افیزايا     سرمايه اجتماعی مهمترين عام  اجتماعی بر مشیارکت سیاسیی اسیت، و دولیت    

 کنند. می تثکیدمشارکت سیاسی کنشگران بر تحريک سرمايه اجتماعی 

 قومیت و مشارکت سیاسی

ت مسیاوات، بهبیود   يی ای از تقو از نوسیازی بیر اسیاس شاصصیه     کیتمیام جوامیع عالئیی مشیتر    

هیای   ا بحیران يها همراه با افیزا  ن شاص يساصتاری دارند. ا تمايزگذاریو  یاسیهای س کارايی

ابی بیه  یه برای دسیت کع در جامعه است يت، ادغام و توزکت، نفوذ، مشاریقومیتی، مشروع-تیيهو

ان یی قیومیتی تعیارض م  -تیيهیای هیو   رد، بحیران کی هیا عبیور    ن بحرانيد از ايبا یاسینوسازی س

پیارچگی در  يکالتی برای وحیدت و  ککند و مش د میيرا تشد یهای قومی و تعهدات مل وفاداری

هیای فرهنگیی هسیتند کیه      بندی ها يکی از گروه قومیت(، 171: 1380پای، ) آورد د میيجامعه پد

فريدمن در تبیین ایربخشیی وضیعیت   (. 185: 1389 ملشويچ،) کنند مشارکت سیاسی را تبیین می

دهید و   هیای قیومی توجیه نشیان میی      اقتصادی بر مشارکت سیاسی به شاص  اقلییت -اجتماعی

کننیده مشیارکت سیاسیی     های قومی را در برصی از کشورها به مثابه يکی از عوامی  تبییین   اقلیت

 .(Freedman, 2002:30) کند قلمداد می

ه بین قومیت و مشارکت سیاسی دانشجويان رابطه معناداری وجیود  دهد ک مطالعات نشان می

سیروش،  ) گیذارد  میی  تیثییر قومیت دانشجويان بر میزان مشارکت سیاسیی آنهیا    که طوری بهدارد 

( يعنی میزان مشارکت سیاسی دانشجويان لر، کرد، ترک، فارس، عرب، بلوچ و ... متفیاوت  1394

مشارکت سیاسی دانشجويان اقلیت قومی کرد يا دانشیجويان کردزبیان کمتیر از     که طوری بهاست 

(. همچنین میان الگوی مشارکت سیاسی )مشارکت سیاسیی  1392احمدی، ) استها  ساير قومیت

کسیانی کیه    کیه  طیوری  بیه آمیز و اعتراضی( و هويت قومی رابطه معناداری وجیود دارد   مسالمت

 دارنید آمییزی بیشیتری    شارکت سیاسی اعتراضیی و صشیونت  هويت قومی بااليی دارند الگوی م

(. همچنین کسانی که احساس هويت ملی بااليی دارند مشارکت سیاسیی بیاالتری   1389ربانی، )

دهد که هويیت ملیی دانشیجويان بیر      نسبت به ساير دانشجويان دارند. مطالعات تجربی نشان می

هیای هويیت ملیی بیر مییزان مشیارکت        است و با افزايا علقیه  تثییرگذارمشارکت سیاسی آنان 

 (.1388رحیمی، ) شود سیاسی دانشجويان افزوده می
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 دینداری و مشارکت سیاسی

توان نقا دين و نهادهای دينی را در زندگی سیاسی و اجتماعی ناديیده گرفیت،    امروزه کمتر می

. اسیی دارد پیذيری سی  بسیزايی در جامعیه   تثییريکی از مهمترين متغیرهای فرهنگی  عنوان بهدين 

هیای دينیی    دانشجويانی کیه فعالییت   که طوری بهدينداری عام  مهمی در مشارکت سیاسی است، 

های دينیی   (. آموزهJemna & Curelaru, 2009:20) باالستدارند میزان مشارکت سیاسی در آنها 

های دينیی   اديان و فرقه که طوری بهسازد،  مختلف رفتارهای سیاسی صاص برای پیروان فراهی می

 ,Layman) نماينید  میی  گیرا  اکیالح کیاری، راديکیال يیا     پیروان را ملزم به کنا و رفتار محافظه

دهد که ارتباط مستقیمی بین دينداری و مشارکت سیاسی وجیود   (. مطالعات نشان می1997:295

زاده،  جمعیه  امیام ) ندداردارد، دانشجويان با تعلقات دينی باال، مشارکت و فعالیت سیاسی بیشتری 

( و در میان ابعاد دينداری بعید اصالقیی و   1392؛ گنجی، 1392؛ احمدی، 1391؛ مسعونیا، 1389

 تیثییر بیشیترين   که طوری بهکننده مناسبی برای مشارکت سیاسی است،  بینی مناسکی دينداری پیا

نیداری میدرن و   (. همچنیین بیین دي  1389زاده،  جمعیه  امیام ) داردرا بر کنا سیاسی دانشجويان 

مشارکت سیاسی دانشجويان رابطه معکوس وجود دارد، يعنی با افزايا دينداری مدرن در مییان  

 (1392گنجی، ) شود دانشجويان از مشارکت سیاسی آنها کاسته می

 سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی

جتماعی و هر سازی اجتماعی و اعتماد ا سرمايه اجتماعی سه بعد دارد: ارتباطات اجتماعی، شبکه

 عنیوان  بیه يک از ابعاد بر مشارکت سیاسی اییربخا اسیت. رابیرت پاتنیام سیرمايه اجتمیاعی را       

کنید و بیین سیرمايه     اجتماعی و هنجارهای روابط متقاب  و قابلیت اعتماد تعريف میی  های شبکه

کند که جیوامعی کیه دارای سیطت     کند و عنوان می اجتماعی و مشارکت سیاسی ارتباط برقرار می

و نخبگیان سیاسیی پاسیخگوتری     میثیرتر  سیاسیبااليی از سرمايه اجتماعی هستند، ساصتارهای 

های داوطلبانه، منجر به تولید منیافع فیردی و جمعیی     کند شرکت در انجمن دارند. او تصريت می

 (.1392:20پاتنام، ) استاين منافع نتیجه مستقیی سرمايه اجتماعی  که طوری بهشود،  می

: کننید  میهای داوطلبانه غیرسیاسی به سه روش مشارکت سیاسی را تسهی   شرکت در انجمن

توسیعه   منظیور  بیه هیايی را بیرای میردم     اسیی فرکیت  هیای داوطلبانیه غیرسی   شرکت در انجمین 

های  کند. دوم اينکه، شرکت در انجمن مرتبط سیاسی فراهی می های ارتباطهای سازمانی و  مهارت

هیای سیاسیی کیه منجیر بیه       هیای سیاسیی و بحیث    غیرسیاسی داوطلبانه مردم را در معرض پیام
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هیای داوطلبانیه    نظیر وربیا انجمین    دهد. سوم اينکه، بیر طبیق   شود، قرار می مشارکت سیاسی می

 ,Verba & el) کننید  عاملی برای جذب در بسیج سیاسی نقا مهمی ايفا می عنوان به غیرسیاسی

سازی سرمايه اجتماعی و مشارکت سیاسی  دهد که بین بعد شبکه (. مطالعات نشان می1993:458

انه عمودی و افقی موجب های داوطلب های اجتماعی و انجمن رابطه معناداری وجود دارد و شبکه

؛ 1391؛ ابراهیمیی،  1391زاده،  امیام جمعیه  ) شود افزايا تماي  کنشگران به مشارکت سیاسی می

 (.1385و جعفری،  1390؛ حمیدی زنگیر، 1392رهبرقاضی، 

دگاه يوجود دارد: د یاسیو مشارکت س ین اعتماد اجتماعیب رابطدگاه مهی در مورد يدو د

شهروندان ارتباط قوی  یاسیس یها تیو فعال یان سطت اعتماد اجتماعیکند که م یم تثکیداول 

گذارد و با تسهی   می تثییرمستقیی بر مشارکت سیاسی  طور بهوجود دارد. اعتماد اجتماعی 

سازی اجتماعی و کمک به ايجاد هنجارهای روابط متقاب  و تعهد مشترک در درون  شبکه

(. 1391:4زاده و مرندی،  جمعه امام) گذارد یر میهای داوطلبانه بر مشارکت سیاسی ا انجمن

شهروندان ارتباط  یاسیس یها تیو فعال یان سطت اعتماد اجتماعیکند که م یم تثکیددگاه دوم يد

در سطوح  یة اجتماعينة سرمایموجود در زم یها ، پژوهاديگر عبارت بهوجود دارد.  یفیضع

رابطة منفی وجود دارد.  یاسیو مشارکت س ین اعتماد اجتماعیدهند که ب یو صرد نشان م یفرد

کاس بر عدم رابطه يا رابطه منفی بین اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی غیرمتعار  يا 

دهد که بین اعتماد اجتماعی و  مطالعات نشان می(. Kass, 1999:16) دارد تثکیداعتراضی 

ی با افزايا اعتماد آمیز رابطه مثبت وجود دارد يعن مشارکت سیاسی متعار  يا مسالمت

 .(1385جعفری، ) شود فردی و اعتماد نهادی بر میزان مشارکت سیاسی دانشجويان افزوده می بین

 پذیری سیاسی کننده نهادی یا عوامل جامعه د( عوامل تبیین
هیا بیر بیینا     صانواده، گروه هماالن، فضای دانشگاه و رسیانه  تثییرپذيری سیاسی اشاره به  جامعه

پذيری سیاسی ممکین اسیت بیه حفیظ      (. فرايند جامعه1391:87راش، ) داردويان سیاسی دانشج

پذيری سیاسی سه مرحلیه دارد:   جامعهی سیاسی نهادهای سنتی همراه باشد، ها هنجارها و نگرش

 وسییله  بیه پذيری سیاسیی کیه    شود، جامعه پذيری پايه که طی آن کودک با فرهنگ آشنا می جامعه

مرحلیه فراينید گمیارش     نهايتیاً کنید، و   کنشگر با فرايندها و جهان سیاسی آشنايی پیدا میی  که آن

(. 1380پیای،  ) شیود  کننیده سیاسیی فعیال میی     سیاسی که طی آن کنشگر تبدي  به يک مشارکت

دو گروه است. گروه اولیه که شیام  صیانواده و گیروه     تثییربینا سیاسی افراد تحت  طورکلی به
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سیاسی -های اجتماعی ها و تشک  روه یانويه که شام  فضاهای آموزشی، انجمنهماالن است و گ

 .استو ... 

 جمعی های رسانه

منفیی مصیر     تثییريا  تثییرو مشارکت سیاسی بر عدم  ای رسانهمطالعات اولیه در حوزه مصر  

دارد. پاتنام بیر ايین    تثکیدتلويزيون بر کنا سیاسی و مشارکت سیاسی  ويژه بههای جمعی  رسانه

تلويزيون منجر  ويژه بهها  شدن و بسیج سیاسی شهروندان، رسانه باور است که در فرايند اجتماعی

تلويزيون شهروندان را تبیدي  بیه تماشیاگران سیاده در      که طوری بهشود،  به انفعال شهروندان می

ايه اجتماعی در جامعه تلويزيون مقصرترين عام  اضمحالل سرم درواقعکند و  عرکه سیاسی می

هیای   (. بورديو نیز تلويزيون را به مثابیه ابیزاری بیرای ارائیه انديشیه     Putnam, 2000:231) است

ای همگن و محصور است که فرکت انديشیه را   تلويزيون رسانه درواقعکند.  حاضری قلمداد می

اسیی مخاطبیان   افزايا آگیاهی سی  درکدد( و اين رسانه 42: 1390بورديو، ) گیرد از مخاطب می

 (.62همان، ) کند نیست و پیامی با محتوای آگاهی سیاسی يا انقالبی ارائه نمی

دهد که  های جمعی و مشارکت سیاسی دانشجويان نشان می رسانه ٔ  درزمینهمطالعات تجربی 

( 1382ديانتی نییت،  ) استهای جمعی )تلويزيون( بر مشارکت سیاسی صیلی ضعیف  رسانه تثییر

ای بیا مشیارکت سیاسیی نامتعیار  يیا       های جمعی تلويزيون و مطبوعات رابطیه  و مصر  رسانه

(. بیر مبنیای   1391هرسییج،  ) نیدارد ها و ...  آمیز نظیر شرکت در اعتراضات، شورش غیرمسالمت

یلیی  ص تیثییر های جمعیی )تلويزيیون(    توان گفت مصر  رسانه رويکرد منفی بورديو و پاتنام می

بخشیی   بیه دنبیال آگیاهی    درمجموعها  ضعیفی بر مشارکت سیاسی دانشجويان دارد و اين رسانه

 میثیر های جمعی بر مشارکت سیاسیی   کیفیت استفاده از رسانه حال بااين سیاسی اعتراضی نیستد.

مسائ  فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعیه از طريیق تلويزيیون و مطبوعیات بیر       پیگیریاست، 

دهد استفاده از اصبیار تلويزيیونی بیر     مطالعات نشان می که طوری بهاست،  مثیرسی مشارکت سیا

(. 1392احمیدزاده،  ) داردگذارد و رابطه مسیتقیمی وجیود    می تثییرمشارکت سیاسی دانشجويان 

همچنین دانشجويانی که پیگیری مسائ  از طريق مطبوعات هستند، تماي  بیشیتری بیه مشیارکت    

 (.1386می، سید اما) دارندسیاسی 
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 دیجیتال های رسانه

رهیافیت اییر منفیی    وجیود دارد:   ديجیتیال هیای   رسیانه  تثییرگیذاری های مختلفی نسبت به  رهیافت

موجیب کیاها    ديجیتیال هیای   بر مشارکت سیاسی، بر اين باور است که رسانه ديجیتالهای  رسانه

منفی  تثییر ديجیتالهای  رسانه درواقعشود،  سرمايه اجتماعی و کاها اعتماد به نهادهای سیاسی می

شود کنشگران زمیانی کیافی بیرای     بر مشارکت سیاسی دارد. زيرا استفاده زياد از اينترنت موجب می

های اجتماعی و سیاسی نداشته باشند. فعالیت اينترنتی از ايجیاد تعیامالت چهیره بیه چهیره       فعالیت

گییرد. اينترنیت ماهیتیاً کینا فیردی       کند، بنابراين بسیج سیاسی کنشگران شک  نمیی  جلوگیری می

 ,Nie & Erbing) اسیت گردد و احتمال تقويت هر کینا جمعیی بیا اينترنیت ضیعیف       قلمداد می

توانید بیه مشیارکت     شیده نمیی   های انزواطلبانیه و قطبیی   (، اينترنت به دلی  تقويت نگرش2002:31

بیر مشیارکت    ديجیتیال هیای   سیاسی منجر شود. مطالعات تجربی در حوزه ایربخشی منفیی رسیانه  

چنیدانی بیر    تیثییر  ديجیتیال های  دهد که کر  میزان استفاده از رسانه سیاسی دانشجويان نشان می

بیه   ديجیتیال هیای   استفاده از رسیانه  همچنین( و 1391هرسیج، ) نداردمشارکت سیاسی دانشجويان 

اربرد تفريحیی  کی  کیه  طیوری  بیه منفی بر مشارکت سیاسی دانشجويان ندارد،  تثییریکوت تفريحی 

ای  و از سوی ديگر هیچ رابطیه  شودفضای مجازی موجب کاها آگاهی سیاسی و مباحث سیاسی 

هیای   (، همچنیین دانشیجويان از رسیانه   1392هرسییج،  ) نداردبا ایربخشی سیاسی درونی و بیرونی 

 دارنید کنند می  و گرايا کمتیری بیه مشیارکت سیاسیی      برای مقاکد تفريحی استفاده می ديجیتال

در مشیارکت سیاسیی    ديجیتیال هیای   رويکرد مثبت بر ایربخشی رسانه حال بااين (.1389قزلسقلو، )

کنید و   هیای اجتمیاعی را تسیهی  میی     گیری شیبکه  شک  ديجیتالهای  رسانه که طوری بهدارد.  تثکید

 دهید  حضور در فضای مجازی، اعتماد سیاسی، ایربخشی سیاسی و مشارکت سیاسی را افزايا میی 

(Gibson, Howard, & Ward, 2000:8و رسانه ،)  مهمتیرين   عنیوان  بیه توسط جوانیان   ديجیتالهای

اگیر اينترنیت بتوانید دانیا سیاسیی را هماننید        درنتیجیه شیوند.   منابع اطالعات سیاسی قلمداد می

نقا مهمی در ترغیب جوانان بیه کینا    ديجیتالهای  مشارکت سیاسی افزايا دهد، بنابراين رسانه

بر مشارکت  ديجیتالهای  دهد که کیفیت استفاده از رسانه سیاسی دارند. برصی از مطالعات نشان می

بییا از مییزان اسیتفاده از     ديجیتالهای  سیاسی دانشجويان ایرگذار است و کیفیت استفاده از رسانه

( به عبارتی استفاده صبری و علمیی از  1388 حقگوئی،) استکننده مشارکت سیاسی  آن عام  تبیین

موجب افزايا آگاهی سیاسی، مباحیث سیاسیی، ایربخشیی سیاسیی درونیی و       ديجیتالهای  رسانه
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بیر   ديجیتیال هیای   ( و نییز مییزان مواجهیه صبیری از طريیق رسیانه      1392هرسیج، ) شود بیرونی می

 (.1391باستانی، ) گذارد مثبت می تثییرمشارکت سیاسی دانشجويان 

ای بیر مشیارکت سیاسیی دانشیجويان اسیت،       کننیده  ای عامی  تبییین   بنابراين مصیر  رسیانه  

ای بااليی دارند رفتیار و مشیارکت سیاسیی بیشیتری از      دانشجويانی که مصر  رسانه که طوری به

هیای نیوين ارتبیاطی بیر کیفییت       ظهیور فنیاوری   حال بااين(، 1391هرسیج، ) دهند صود نشان می

های مشیارکت   آمیز و مشارکت اعتراضی( و شاص  ارکت سیاسی مسالمتمشارکت سیاسی )مش

گذاشیته اسیت. مطالعیات     تیثییر سیاسی )مشارکت سیاسی واقعی و مشارکت سیاسیی مجیازی(   

، بیشتر بر بعد دهد میبه دلی  آزادی بیانی که به کاربران  ديجیتالهای  دهد رسانه تجربی نشان می

 ديجیتیال هیای   (، همچنیین رسیانه  1392هرسییج،  ) گذارد یم تثییرمشارکت اعتراضی دانشجويان 

فضايی برای کنا سیاسی نظیر شرکت در کمپین سیاسی، امضاء نامه سیاسی الکترونیکیی، ارائیه   

 پیگییری آناليین،   هیای  گییری  رأیکامنت به اصبار و رويدادهای اجتماعی و سیاسی، شیرکت در  

کريمیی  ) اسیت سیاسیی و ... فیراهی سیاصته     سايت وبآنالين اصبار سیاسی، مديريت وبالگ يا 

های صارجی نیز بر مشارکت سیاسی دانشجويان  (. مصر  رسانه1389قزلسقلو،  و 1387بجدن، 

کنند مشارکت  های صارجی )ماهواره( استفاده می دانشجويانی که از رسانه که طوری بهاست،  مثیر

صیارجی نییز بیر مشیارکت      ديجیتیال هیای   (، رسانه1389بهنوئی گدنه، ) دارندتری  سیاسی پايین

دانشیجويانی   کیه  طوری بهاست،  مثیرسیاسی اعتراضی يا مشارکت سیاسی غیررسمی دانشجويان 

کنند مشارکت سیاسی اعتراضی و غیررسمی بیشیتری نسیبت    ها استفاده می که بیشتر از اين رسانه

 (.1389و قزلسقلو،  1391مسعودنیا، ) دارندبه ساير دانشجويان 

 ماالنگروه ه

هیا و رفتارهیای جديید را     کنید کیه در آن افیراد نگیرش     ايجاد می ای اجتماعیگروه هماالن نظام 

های هماالن به علیت دسترسیی و    (. در حقیقت گروهLangton & Karns, 1969:104) آموزند می

دهید   ای بر رفتار سیاسی يکديگر دارند. مطالعات نشان می کننده تعیین تثییراتنوع روابط عاطفی، 

پذيری سیاسی و مشارکت سیاسیی دانشیجويان    که گروه هماالن يا دوستان نقا مهمی در جامعه

 (.1389نیت،  و ديانتی 1392؛ احمدی،1387؛ فیروزجائیان، 1382چابکی، ) دارد
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 خانواده

هیايی   های آينده دارد. نگیرش  فرهنگ و بینا سیاسی به نس  نهاد صانواده نقا بنیادی در انتقال

کننید، زيیرا صیانواده در     کمتر تغییر میی کند  پذيری در افراد ايجاد می که صانواده در جريان جامعه

گیری مبانی فکری کودک نقا انحصاری دارد و ارتبیاط و روابیط مییان اعضیای صیانواده       شک 

دهی بینا  نقا صانواده بر شک  ٔ  درزمینهات تجربی همراه با احساسات و عواطف است. مطالع

هیای سیاسیی اعضیای     بیینا  تثییردهد که دانشجويان تحت  سیاسی و مشارکت سیاسی نشان می

، 1394؛ سیروش،  1391، کیحرايی،  1387؛ فیروزجائییان،  1379طیراز،   بهمنیی ) هسیتند صانواده 

(. همچنین دانشجويان دصتر به دلی  وابستگی بیشتر به صانواده 1389نیت،  ، ديانتی1392احمدی،

 هسیتند بینا و نگرش سیاسی صانواده  تثییرو عدم تماي  به پیگیری مباحث سیاسی بیشتر تحت 

 (.1389امینی،  و 1382چابکی، )

 فضای دانشگاه

فراينیدهای   ٔ  درزمینیه حکومت بر زندگی آگاهی بیشتری دارنید و   تثییراتاز  کرده تحصی افراد 

مهمییی بییر  تییثییرات(، فضییای آموزشییی 1376:63آلمونیید، ) دارنییدسیاسییی اطالعییات زيییادی 

دهد کیه فضیای آموزشیی بیر      پذيری و رفتار سیاسی افراد دارد. مطالعات تجربی نشان می جامعه

نوع دانشیگاه و دانشیکده نییز بیر مشیارکت سیاسیی        حال بااينگذارد.  می تثییرشارکت سیاسی م

هیای علیوم    های سیاسیی يیا در دانشیکده    دانشجويانی که در دانشگاه که طوری بهاست  تثییرگذار

 دارنید کنند مشارکت سیاسی بیشتری نسبت به سیاير دانشیجويان    اجتماعی يا سیاسی تحصی  می

 (1385؛ جعفری، 1387فیروزجائیان،  ؛1389زارعی، )

 تشکل دانشجویی

هیای دانشیجويی    های اجتماعی داوطلبانه و نظیر عضويت در تشک  ها و شبکه شرکت در انجمن

نقا مهمی در مشارکت سیاسی دارد. وربا و همکارانا به اين نکته اشاره دارند کیه شیرکت در   

. تشیک   (Verba & el, 1993:458) دکنی  میی های داوطلبانه مشیارکت سیاسیی را تسیهی      انجمن

دانشجويی سیاسی به مثابه يک انجمن داوطلبانه بر مبنای اهدا  سیاسیی، فرهنگیی و اجتمیاعی    

هیای   از هنجارها و ارزش متثیر شدت بهصاکی شک  گرفته است و افرادی که عضو آنها هستند، 

های آن اسیت.   و کنا و رفتار اعضاء معطو  به هنجارها و ارزش اند دانشجويیحاکی بر تشک  
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دهد که مشارکت سیاسی دانشجويان عضو تشک  دانشیجويی بییا از    مطالعات تجربی نشان می

ساير دانشجويان است و میزان مشارکت سیاسی دانشجويان عضو بسیج دانشجويی بیا از سیاير  

(. همچنین هر تشیکلی بیا توجیه    1390یمی، و ابراه 1392های سیاسی است )رهبرقاضی،  تشک 

سازی و بازنمايی ابعاد صاکی از مشارکت  ها و هنجارهای حاکی بر آن به دنبال برجسته به ارزش

 (.1390ابراهیمی، ) استسیاسی 

 شناسیروش
هیا بیا مضیمون مشیارکت و کینا       بررسی پژوها منظور بهدر مطالعه حاضر از روش فراتحلی  

فضای دانشگاهی استفاده شده است. هد  فراتحلیی  ايجیاد پیوسیتگی و     سیاسی دانشجويان در

های مختلف در يک زمینیه صیاص اسیت. در ايین روش، بیا ترکییب        انسجام بین نتايج پژوها

های آماری، نتايج پراکنیده   سازی آنها با استفاده از روش ها و مطالعات گذشته و يکدست پژوها

(. در فراتحلی  ابتدا موضیوع  Saxton, 2006) گردد تر می یتر و منطق ها دقیق و ناهماهنگ پژوها

ها حول آن موضیوع گیردآوری    شود، سپس مسئله فرموله شده و مطالعات و پژوها انتخاب می

هیا   شود. در مرحله گردآوری اطالعات، بايد متغیرهای يکسان را در ک  مطالعیات و پیژوها   می

 کیرد را ترکییب   آمیده  دست بهگیری و نتايج  اندازه مقايسه قاب وارسی کرد و آنها را در واحدهای 

 (.304:1392نصراللهی، )

ها در حوزه  های دوره تحصیالت تکمیلی، مطالعات و پژوها نامه جامعه آماری ما کلیه پايان

. تعیداد  اسیت های ايران در فضای دانشیگاه   کنا سیاسی و مشارکت سیاسی دانشجويان دانشگاه

ها، نوع روابیط مییان متغیرهیا، تفیاوت مییانگین، واريیانس و روابیط        تعداد متغیر برحسبنمونه 

آزمیودنی   20مطالعات مستق  با حداق   هانتر و همکاران،همبستگی میان متغیرها متفاوت است. 

هیای   (. در اين روش بنا بر اهدا  و فرضییه 303:1392نصراللهی، ) کنند در فراتحلی  پیشنهاد می

گییری تصیادفی سیاده، بیه      و با نمونه شده بندی دستهای اکلی ه پژوها، ک  مطالعات و پژوها

نمونه آزمودنی بنیا   42زنیی. در مطالعه حاضر  از میان آنها دست به انتخاب می تعداد حجی نمونه

و اهدا  اکیلی پیژوها و بیا توجیه بیه تنیوع متغیرهیای مسیتق           سثاالتبر فرضیات اکلی، 

متغیرهیا، تفیاوت مییانگین، واريیانس و روابیط      ایربخا بر مشارکت سیاسی، نوع روابیط مییان   

 همبستگی میان متغیرها انتخاب شده است.



 

 

 

 

 

 1396، شماره يك، بهار و تابستان 24شناختی دوره مطالعات جامعه   280 
 

 

اسیت، کیه مییزان همبسیتگی بیین دو متغییر را نشیان        « اندازه ایر»مفهوم اکلی در فراتحلی  

دهد. همچنین میزان همبستگی بین دو متغیر و تغییر در متغیر وابسته بر ایر متغیر مسیتق  نییز    می

اندازه اییر متوسیط يیا    »ها  ایر است. با تبدي ، ادغام و ترکیب اندازه ایر مطالعات و پژوهااندازه 

شود که برآوردی از روابیط مییان متغیرهاسیت. بعید از کشیف انیدازه اییر         حاک  می« شده ادغام

 (.305:1392نصراللهی، ) شود ها پرداصته می متوسط به تبیین و تفسیر آماره

 سیمای فراتحلیل

نامه در حوزه صیاص مشیارکت سیاسیی     طرح پژوهشی، مقاله پژوهشی و پايان 42مطالعه حاضر 

 45.2طیرح پژوهشیی،    کیورت  بیه  درکد مطالعات 9.6قالب دانشجويان را بررسی کرده است. 

نامه دوره کارشناسی ارشد  درکد نیز پايان 45.2پژوهشی يا علمی ترويجی و -مقاله علمیدرکد 

مطالعه در حوزه مشارکت سیاسی دانشجويان نشان  42 شناسی روش بررسیو دکتری بوده است. 

مطالعه با روش کمی پیمايا و با اسیتفاده از تکنییک پرسشینامه کیورت گرفتیه       41دهد که  می

 مطالعات اسنادی انجام شده است. کورت بهاست و يک مطالعه 

و دانشیگاه اکیفهان   تهیران   دانشیگاه بیشترين مطالعات مشارکت سیاسی بر روی دانشجويان 

هیای دولتیی اسیتان     همچنین پنج مطالعه در حوزه مشارکت سیاسیی دانشیجويان دانشیگاه    است.

هیای آزاد   تهران انجام گرفته است. پنج مطالعه در حوزه مشارکت سیاسیی دانشیجويان دانشیگاه   

 ها انجام گرفته است. تهران و شهرستان

مشارکت سیاسی میلبرا   مراتب سلسلهمشارکت سیاسی يا  یها تقريباً اکثر مطالعات از سنجه

شرکت در انتخابات شورای شهر، نمايندگان مجلس »ها شام   . اين سنجهاند کردهو راش استفاده 

پیگیری اصبار و وقايع سیاسی »، «پیمايی و تظاهرات سیاسی شرکت در راه»، «و رياست جمهوری

عضیويت در  »، «نگیارش مطالیب سیاسیی   »، «سیاسیی  هیای  شرکت در برنامه»، «ها از طريق رسانه

تیالش در  »و « فعالیت در ستاد انتخابیاتی »، «تشک  سیاسی و احزاب سیاسی يا تشک  دانشجويی

متغییر وابسیته    عنیوان  بیه در همه مطالعات حاضر مشارکت سیاسی شود.  می« گری سیاسی تصدی

اقتصادی، گیروه آموزشیی، محی     -یکننده عینی نظیر جنسیت، پايگاه اجتماع و عوام  تبیین هبود

ذهنی نظیر اعتماد سیاسی، آگاهی سیاسیی،  -کننده انگیزشی سکونت، مقطع تحصیلی، عوام  تبیین

اجتماعی نظیر قومییت، دينیداری و سیرمايه    -بیگانگی سیاسی، ایربخشی سیاسی، عوام  فرهنگی

تشیک  دانشیجويی،    کننده نهادی صانواده، فضای دانشیگاه، عضیويت در   اجتماعی و عوام  تبیین
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متغیرهیای مسیتق  بودنید کیه مشیارکت       عنیوان  بیه  ديجیتالهای جمعی و  گروه هماالن و رسانه

 دهند. قرار می تثییرسیاسی دانشجويان را تحت 

 بندی جمع
توانید   مشارکت سیاسی فعالیت اجتماعی و داوطلبانه اعضاء يک جامعه است که فیرد در آن میی  

 .شید های عمومی و يا انتخاب رهبران مشارکت داشیته با  گذاری سیاستمستقیی يا غیرمستقیی در 

 حیال  بیااين میزان مشارکت سیاسی دانشجويان نسبت به مشارکت سیاسی ک  جامعه بیشتر است، 

مراتب مشارکت سیاسی يعنیی شیرکت در انتخابیات و     بیشتر دانشجويان در سطوح پايین سلسله

درکد کمیی از دانشیجويان مشیارکت سیاسیی فعاالنیه      پیگیری اصبار سیاسی فعال هستند و تنها 

کننیده   کننیده عینیی، عوامی  تبییین     عوامی  تبییین   تثییرمشارکت سیاسی دانشجويان تحت  دارند.

پذيری  کننده نهادی يا جامعه اجتماعی و عوام  تبیین-کننده فرهنگی ذهنی، عوام  تبیین-انگیزشی

 سیاسی است.

ای دارد. بیشیتر مطالعیات    کننده عینی مشارکت سیاسی اشاره به متغیرهای زمینیه  عوام  تبیین

عینی نظیر جنسیت، گروه سینی، تحصییالت،    های کننده تبیینسنتی در حوزه مشارکت سیاسی بر 

شیارکت سیاسیی و   دارند. لیپست در مورد م تثکیداقتصادی، مح  سکونت و ... -پايگاه اجتماعی

مختلف يکسان است و مردان بییا   یمشارکت سیاسی در کشورها ی، الگود استجنسیت معتق

نمايند. دانشجويان دصتر عالقه کمتیری بیه فعالییت و مشیارکت      از زنان در سیاست مشارکت می

دانشیجويان پسیر در فراينید مشیارکت سیاسیی قیرار        ماننید  بیه سیاسی دارند، دانشجويان دصتیر  

به همین داليی  مییزان و    .شود ی يک امر مردانه قلمداد میهمچنین مشارکت سیاس و گیرند، نمی

میانگین مشارکت سیاسی دانشجويان دصتر کمتر اسیت. تحصییالت نقیا مهمیی در مشیارکت      

دوره تحصییلی   حال بااينشود  سیاسی دارد و با افزايا تحصیالت بر مشارکت سیاسی افزوده می

عام   عنوان بهتوان  ا مقطع تحصیلی را نمیبر مشارکت سیاسی ندارد و دوره ي تثییریدانشجويان 

محیرک   تیثییر به اعتقاد میلبرا  شخصی کیه تحیت    کننده مشارکت سیاسی در نظر گرفت. تبیین

اجتماعی و سیاسی بیشتری باشد، احتمال مشارکت سیاسی آن بیشیتر صواهید بیود، دانشیجويان     

میال مشیارکت سیاسیی    های سیاسی و اجتماعی ارتباط دارنید و احت  علوم انسانی بیشتر با محرک

ی نقیا مهمیی در مشیارکت    از سوی ديگر آگاهی و شناصت اجتماعی و سیاس آنها بیشتر است.

علیوم سیاسیی و علیوم اجتمیاعی،      ويیژه  بهانشجويان گروه آموزشی علوم انسانی د سیاسی دارد.
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آگاهی و شناصت اجتماعی و سیاسی بیشتری نسبت به ساير دانشجويان دارند و تمايی  بیشیتری   

اقتصیادی و  -کننیدگی پايگیاه اجتمیاعی    مطالعات نظری بر عام  تبیینبه مشارکت سیاسی دارند. 

-بیشتر مطالعات تجربی اصیر بر عیدم رابطیه پايگیاه اجتمیاعی     حال نباايدارند  تثکیدشهرنشینی 

 کنند. اقتصادی و شهرنشینی با مشارکت سیاسی اشاره می

اقتصیادی صیانواده، افیزايا شهرنشیینی و دسترسیی بیه       -با توجه به افزايا پايگاه اجتماعی

-انگیزشیی  های جمعی و کاها مشارکت سیاسی در اروپا و آمريکا توجیه بیه متغیرهیای    رسانه

ذهنی نظیر میزان آگاهی سیاسی، اعتماد سیاسی، فرهنگ سیاسی و ایربخشی سیاسی اهمیت پییدا  

کنشگرانی که به محیط و نهادهای سیاسی اعتماد دارند مشارکت سیاسیی بیشیتری دارنید و    کرد. 

اگیر کنشیگران    کننید.  گیری می مشارکت سیاسی کنارهکنشگرانی که اعتماد سیاسی کمی دارند از 

های  در سیاست ندارد يا وجود نهادها و جريان تثییریتصور کنند مشارکت يا عدم مشارکت آنها 

اگر دانشیجويان کینا    می  به مشارکت سیاسی نخواهد داشت.سیاسی را ایربخا قلمداد نکنند، 

 تثییرگیذار سیاسی صود را ایربخشی ببینند يا تصور کننید کینا سیاسیی در فراينیدهای سیاسیی      

عدم ایربخشیی سیاسیی موجیب بیگیانگی     يابد. همچنین  ت سیاسی آنها افزايا میمشارک ،است

 تثییراست و  تثییرگذارشود و بیگانگی سیاسی اجتماعی بر مشارکت سیاسی  سیاسی اجتماعی می

 .منفی بر آن دارد

اجتماعی بر تمايی  يیا عیدم تمايی      -عینی عوام  فرهنگی-کننده ذهنی عالوه بر عوام  تبیین

 تیثییر است. قومییت دانشیجويان بیر مییزان مشیارکت سیاسیی آنهیا         مثیرافراد در کنا سیاسی 

گذارد و میزان مشارکت سیاسی دانشجويان لر، کرد، ترک، فارس، عرب، بلیوچ و ... متفیاوت    می

مشارکت سیاسی دانشجويان اقلیت قومی کرد يا دانشیجويان کردزبیان کمتیر از     که طوری بهاست 

آمییز و   . همچنین میان الگوی مشارکت سیاسی )مشارکت سیاسیی مسیالمت  استها  ساير قومیت

کسانی که هويت قیومی بیااليی    که طوری بهاعتراضی( و هويت قومی رابطه معناداری وجود دارد 

آمیزی بیشتری دارند. هويت دينی و دينیداری   راضی و صشونتدارند الگوی مشارکت سیاسی اعت

دينداری مدرن و مشارکت سیاسیی دانشیجويان رابطیه    و عام  مهمی در مشارکت سیاسی است 

يعنی با افزايا دينداری مدرن در میان دانشجويان از مشارکت سیاسی آنها  ،معکوس وجود دارد

سازی سیرمايه   بین بعد شبکه ی ایربخا است.ماعی بر مشارکت سیاسسرمايه اجتشود.  کاسته می

هیای اجتمیاعی و    رابطه معناداری وجیود دارد و شیبکه  دانشجويان اجتماعی و مشارکت سیاسی 



  
 
 
 
 
 

 283   کننده ... مشارکت سیاسی دانشجويان ايرانی: مطالعه اثربخشی عوامل تبیینفراتحلیل 
 

 

های داوطلبانه عمودی و افقی موجب افیزايا تمايی  دانشیجويان بیه مشیارکت سیاسیی        انجمن

یز رابطه مثبت وجیود دارد  آم شود. بین اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی متعار  يا مسالمت می

ت سیاسیی دانشیجويان افیزوده    بر میزان مشارک ،فردی و اعتماد نهادی يعنی با افزايا اعتماد بین

همچنین بین اعتماد اجتماعی و مشیارکت سیاسیی نامتعیار  و اعتراضیی رابطیه منفیی        شود. می

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

 شود. نامتعار  و اعتراضی نمی

هیای سیاسیی نهادهیای     حفظ هنجارها و نگیرش  پذيری سیاسی ممکن است با ند جامعهفراي

ی پیذيری سیاسی   يیا اينکیه جامعیه    ؛پذيری سیاسی از طريق صانواده مث  جامعه ،سنتی همراه باشد

گییرد. گیروه    همراه با تغییر اجتماعی و سیاسی است و کنشگر در فرايند اين تغیییرات قیرار میی   

پیذيری سیاسیی و مشیارکت سیاسیی      هماالن يا دوستان و نیز صیانواده نقیا مهمیی در جامعیه    

دانشجويان دارد. دانشجويان دصتر به دلی  وابستگی بیشتر به صانواده و عدم تمايی  بیه پیگییری    

صانواده هستند. فضای آموزشی بیر  نظام بینا و نگرش سیاسی  تثییراسی بیشتر تحت مباحث سی

نوع دانشگاه و دانشکده نییز بیر مشیارکت     حال بااين .گذارد می تثییرمشارکت سیاسی دانشجويان 

هیای   های سیاسی يیا در دانشیکده   دانشجويانی که در دانشگاه که طوری به ،است تثییرگذارسیاسی 

های  کنند مشارکت سیاسی بیشتری دارند. شرکت در انجمن يا سیاسی تحصی  میعلوم اجتماعی 

تشک  دانشیجويی سیاسیی بیه مثابیه يیک انجمین       . کند میداوطلبانه مشارکت سیاسی را تسهی  

داوطلبانه بر مبنای اهدا  سیاسی، فرهنگی و اجتماعی صاکی شک  گرفته اسیت و افیرادی کیه    

 .اند دانشجويیهای حاکی بر تشک   هنجارها و ارزش از متثیر شدت به هستندعضو آنها 

 منابع
، چیا  دوم، تهیران: انتشیارات    فرهنگ علوم سیاسـی (، 1389) مینوراد،  بر و افشاریکا ی آقابخشی، علی

 چاپار.

بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و مشارکت (، 1391) زهرازاده، سید جواد و جوادی،  جمعه ی امام

 .1، شماره دانا سیاسی و بین المللی ، بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد سیاسی زنان در

 .، ترجمه مريی وتر، تهران: کويرتحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی(، 1382) رونالدگلهارت، ی اين

، تهیران:  شناسی سیاسی: نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسـی  جامعه(، 1392) حسین، بشیريهی 

 .نشر نی

http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1220/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c
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 تهران: نشر جاويد.، ترجمه ناکر فکوهی، درباره تلویزیون و سلطه ژورنالیسم(، 1390) پیری بورديو، 

 .شناسی ، ترجمه محمد تقی دلفروز، تهران: جامعههای مدنی دموکراسی و سنت(، 1392) رابرتی پاتنام، 

سیروی، تهیران:    غالمرضا صواجه ترجمه، سیاسی توسعهها در  ها و توالی بحران(، 1380) لوسینی پای، 

 .مطالعات راهبردی پژوهشکده

، ترجمه صاکباز، تهران: ارزیابی اجتماعی: نظریه، فرایند و فنون(، 1392) همکارانی تیلور، نیکوالس و 

 .نشر جامعه و فرهنگ

 .مترجی تهران: نشر ان،يظفر حسن ترجمه ،استیس دیجد لیتحل و هیتجز (،1374) رابرت ی دال،

 .، تهران: انتشارات سمتمتون علوم سیاسی(، 1393) هرمزی داورپناه، 

، ترجمه منوچهر کبوری، سیاسی شناسی جامعهبر  ای مقدمهجامعه و سیاست: (، 1391) مايک ی راش، 

 تهران: انتشارات سمت.

 ، ترجمه ملک يحیی کالحی، تهران: انتشارات سمت.سیاست به مثابه علم(، 1391) ويلفريدی روريا، 

 یهـا  ننـده ک ینیب شیاز پ یبرخ یابیان: ارزیدانشجو یاسیت سکمشار(، 1386) کیاووس ی سید امامی، 

 .6، شماره 2، پژوهشنامه علوم سیاسی، دوره یاسیت سکمشار

 ، ترجمه منوچهر کبوری، تهران: نشر نی.شناسی جامعههای بنیادی در  اندیشه(، 1394) پیتری کیويستو، 

 فرجیاد، تهیران:   محمدحسیین  ترجمیه  ،سیاسی شناسی جامعه (،1373) روبرتی لیپست، سیمور و دوز، 

 .توس انتشارات

 .، ترجمه پرويز دلیرپور، تهران: انتشارات آمهشناسی قومیت جامعه(، 1389) سینیشای ملشويچ، 

، ترجمه ناکر جمیالزاده، تهیران: انتشیارات مرکیز اسیناد      ساختارهای قدرت(، 1378) شوارتسنی منت ، 

 انقالب اسالمی.

 ان: نشر قومس.، تهرزاده نقیب، ترجمه احمد احزاب شناسی جامعه(، 1392) روبرتی میشلز، 

 ، ترجمه سید رحیی ابوالحسنی، تهران: میزان.مشارکت سیاسی(، 1387) لی ی میلبرا ، لستر و گوئ ، 

های علم اطالعات  فراتحلیل: رویکردی به تلفیق و ارزشیابی پژوهش(، 1392) سیدنوراهللی نصراللهی، 

 .2 ، شماره29 دوره، فصلنامه پردازش و مديريت اطالعات، شناسی و دانش

فوالدونید، چیا  دوم، تهیران:     اهلل عیزت ، ترجمیه  آزادی و قدرت و قـانون (، 1390) فرانتسی نويمان، 

 صوارزمی.

 .ریبکری، تهران، انتشارات امی، ترجمه رضا علومیاسیاحزاب س(، 1357) موريسی دوورژه، 
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محسین یالییی،   ، ترجمیه  سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی(، 1392) ساموئ ی هانتینگتون، 

 تهران: نشر علی.

 .، ترجمه عبدالرحمن عالی، تهران: نشر نیسیاست(، 1388) اندروی هیوود، 
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 فراتحلیل منابع مورد مطالعه برای

نامیه دوره   ، پايیان بررسی مشارکت سیاسی دانشجویان دانشـگاه گـیالن  ، (1385) دانشورکلی،  ی زمانی

 .شناسی، دانشگاه گیالن، استاد راهنما: فاروق صارابی کارشناسی ارشد علوم جامعه

، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی: مطالعـه مـوردی   (1385) اهلل ی جعفری، روح

نامه دوره کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی،  ، پايانهای تهران دانشجویان دانشگاه

 استاد راهنما: محمد رضا تاجیک.

، تأثیر فضـای مجـازی بـر مشـارکت سیاسـی: مطالعـه مـوردی و        (1387) علیرضای کريمی بجدن،  

نامه دوره کارشناسیی ارشید علیوم سیاسیی،      ، پايانمازندرانای دانشجویان دانشگاه پردیس  مقایسه

 دانشگاه مازندران، استاد راهنما: علی کريمی.

بررسی تاثیر اینترنت بر میزان مشارکت سیاسی: مطالعه موردی دانشجویان ، (1389) مهنازی قزلسفلو، 

نامه دوره کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشیگاه مازنیدران، اسیتاد راهنمیا:      ، پايانمازندراندانشگاه 

 نادر رازقی.

قـومی بـر مشـارکت سیاسـی مطالعـه مـوردی       بررسی میزان تاثیر هویـت   (،1389) محمدی ربانی، 

نامه دوره کارشناسی ارشد علیوم سیاسیی، دانشیگاه تهیران، اسیتاد       ، پاياندانشجویان دانشگاه تهران

 راهنما: رحیی ابوالحسنی.

http://www.jstor.org/publisher/asa
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/76234
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http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/478398
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/478398


  
 
 
 
 
 

 287   کننده ... مشارکت سیاسی دانشجويان ايرانی: مطالعه اثربخشی عوامل تبیینفراتحلیل 
 

 

ر میـزان مشـارکت سیاسـی دانشـجویان     بررسی عوامل اجتماعی موثر ب (،1382) جوادی ديانتی نیت، 

شناسی، دانشگاه تبريیز، اسیتاد راهنمیا: حسیین      نامه دوره کارشناسی ارشد جامعه ، پاياندانشگاه تبریز

 فاطمه. بنی

سیاسـی دانشـجویان   توصیف و تبیین عوامل موثر بـر مشـارکت    (،1376) فرهیاد ی طهماسبی نادری، 

شناسیی، دانشیگاه شیهید بیاهنر      نامه دوره کارشناسی ارشد جامعیه  ، پاياندانشگاه شهید باهنر کرمان

 کرمان، استاد راهنما: محمود غفوری.

بـا میـزان مشـارکت انتخابـاتی،     بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی  (،1390) عباسی حمیدی زنگیر، 

شناسیی،   نامه دوره کارشناسی ارشد جامعه ، پايانمطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه پیام نور گرمی

 فاطمه. دانشگاه تبريز، استاد راهنما: حسین بنی

های بوعلی  رسی عوامل موثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاهبر (،1379) غديری بهمنی طراز، 

شناسی، دانشگاه تربیت میدرس،   نامه دوره کارشناسی ارشد جامعه ، پايانسینا و علوم پزشکی همدان

 استاد راهنما: عماد افروغ.

بررسی میزان مشارکت سیاسی دانشجویان وعوامل جامعه شناختی مـوثر   (،1389) رضا ی زارعی، غالم

نیور تهیران،    شناسی، دانشیگاه پییام   نامه دوره کارشناسی ارشد جامعه ، پايانبر آن در دانشگاه بیرجند

 استاد راهنما: پروانه دانا.

بررسی رابطه هویت ملی با مشارکت سیاسی دانشجویان، مورد: (، 1388) ابیوذر آبادی،  ی رحیمی رستی

طباطبیائی،   شناسیی، دانشیگاه عالمیه    نامه دوره کارشناسی ارشد جامعه ، پاياندانشجویان دانشگاه قم

 استاد راهنما: محمد حسین پناهی.

بررسی میزان مشارکت سیاسی دانشجویان دانشـگاه فردوسـی و عوامـل    (، 1376) جعفریی مهرداد، 

اسیتاد راهنمیا:   نامه دوره کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه فردوسیی مشیهد،    ، پايانموثر بر آن

 حیدری بیگوند.

اجتمـاعی دانشـجویان بـر میـزان مشـارکت      -بررسی تأثیر پایگاه اقتصادی(، 1382) حسن، بستانیی 

نامیه دوره   پايیان ، گذاری جهت تقویـت ایـن مشـارکت    سیاسی آنان و ارائه راهکارهای سیاست

 ارشد علوم سیاسی، دانشگاه تهران، استاد راهنما: حمیدرضا ملک محمدی. کارشناسی

ــی    (، 1392) طییاهره، احمییدیییی  ــارکت سیاس ــزان مش ــوثر در می ــاعی م ــل اجتم ــی عوام بررس

نامه دوره کارشناسی ارشد  پايان(، دانشجویان)بررسی موردی :دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود

 نور استان تهران، استاد راهنما: احمد بخارايی. شناسی، دانشگاه پیام جامعه

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/36557
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/36557
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/36557
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/3056
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/3056
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/3056
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/547592
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/547592
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/547592
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/30543
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/30543
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/30543
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/30543
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/517547
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/517547
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/517547
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/505572
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/505572
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/505572
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/505572
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/11933
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/11933
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/11933
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/105959
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/105959
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/601944
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/601944
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ـ یو مشـارکت س  یاجتمـاع  یهـا  رابطه شـبکه (، 1392) همکارانی ابراهیمی، شهروز و  ـ در م یاس ان ی

 .66شماره  ،22نامه راهبرد، دوره  فص ان دانشگاه اصفهان، یدانشجو

ـ یت سکبر مشـار  یاسیاعتماد س تأثیر یبررس(، 1390) همکارانی ابراهیمی، قربانعلی و  : مطالعـه  یاس

 ی، فصلنامه مطالعات جامعه شناصتییج دانشجویو بس یانجمن اسالم یها لکان عضو تشیدانشجو

 .4جوانان، دانشگاه آزاد، سال دوم، شماره 

بررسی رابطه میان مشارکت سیاسی و رفاه اقتصادی دانشجویان, کارمندان (، 1392) علیی ی ابرهیمی، 

نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشیگاه اکیفهان، اسیتاد راهنمیا: سیید       پايان، اصفهان دانشگاهو اساتید 

 .نیا امیرمسعود شهرام

 یـ   شبکه 21 ساعت اخبار از استفاده رابطه بررسی(، 1392) همکاراناهلل و  ی احمدزاده کرمانی، روح

ای،  مطالعات رسانه، مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد تهران شرق :سیاسی مشارکت و سیما

 .20سال هشتی، شماره 

بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و مشـارکت  (، 1391) زهیرا زاده، سید جواد و جوادی،  جمعه ی امام

 .1، شماره دانا سیاسی و بین المللی ، سیاسی زنان در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

بررسی رابطـه میـان دینـداری و مشـارکت سیاسـی       (،1389) همکارانزاده، سید جواد و  جمعه ی امام

 .1، شماره 6پژوهشنامه علوم سیاسی، دوره دانشجویان دانشگاه اصفهان، 

تأثیر فرهنگ سیاسی بر مشـارکت سیاسـی زنـان و    (، 1389)صسروی، محمد علیو  ، علی اکبرمینیی ا

 .7آزاد اسالمی، شماره ، فصلنامه مطالعات سیاست، دانشگاه دانشجویان

های جمعـی در میـزان    بررسی نقش استفاده از رسانه(، 1392) مجیدی بهنوئی گدنه، عباس و رحمتی، 

، فصلنامه مطالعات انتخابات، سیال دوم،  بر انتخابات ریاست تأکیدمشارکت سیاسی دانشجویان با 

 .3شماره 

، سیاسی دانشجویان و عوامل مؤثر بر آن بررسی میزان تمایل به مشارکت(، 1390) محسنی پالیزبان، 

 .2، شماره 41فصلنامه سیاست، دانشگاه تهران، دوره 

بر مشارکت سیاسـی دانشـجویان علـوم سیاسـی و فنـی       مؤثرعوامل (، 1388) اکرمی تصمیی قطعی، 

 هشتچین.نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شاهد تهران، استاد راهنما دکتر غفاری  ، پاياندانشگاه

ای مشـارکت سیاسـی    جنسـیت و مشـارکت سیاسـی بررسـی مقایسـه     (، 1382) البنیین  ی چابکی، ام

، طیرح  44س(، شیماره  ) الزهرا، فصلنامه علوم نسانی، دانشگاه دانشجویان دختر و پسران در تهران

 پژوهشی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا )س(،

http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1220/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/149336/%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1_%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/149337/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%ae%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c
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عوامل انگیزشی بر مشـارکت سیاسـی در بـین     ثیرتأبررسی (، 1391) همکیاران مسعودنیا و ی حسین، 

های سیاسی جهان اسالمی، دانشگاه قزوين،  فصلنامه پژوهاالمللی قزوین،  دانشجویان دانشگاه بین

 .2، شماره 2دوره 

تبیین رابطه کاربری اینترنت و مشارکت سیاسـی دانشـجویان دانشـگاه    (، 1388) احسین گويی،  ی حق

 کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، استاد راهنمای دکتر حمید عبداللهیان.نامه دوره  پايانتهران، 

 تبیـین  در سرمایه اجتماعی ارتباطی و ساختاری ابعاد نقش بررسی(، 1392) محمودرضای رهبر قاضی، 

نامیه دوره کارشناسیی ارشید     ، پايیان سیاسی، مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان مشارکت

 زاده. جمعه اکفهان، استاد راهنما سید جواد امام علوم سیاسی، دانشگاه

کنفیرانس  سیاسی دانشجویان دانشگاه شـیراز،   مشارکت شناختی تحلیل جامعه(، 1394) لیالی سروش، 

 .ربیتی، مطالعات اجتماعی و فرهنگیتوسعه پايدار در علوم ت

 دانشجویان سیاسی مشارکت بر اساسی قانون درس آموزش تأثیر(، 1391) سهی آبادی،  ی سهیلی نجف

 طرح پژوهشی: معاونت پژوها و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد قشی.هرمزگان،  استان

ها و رفتـار سیاسـی دانشـجویان دانشـگاه      کاربری رسانه(، 1391) لواليیی سوسن، باستانی و فاطمه، 

 .3شماره  اجتماعی، دوره اول،نامه مطالعات توسعه فرهنگی و  فص بر اینترنت،  تأکیدتهران، با 

 یهـا  ننـده ک ینیب شیاز پ یبرخ یابیان: ارزیدانشجو یاسیت سکمشار(، 1386) کیاووس ی سید امامی، 

 .6، شماره 2، پژوهشنامه علوم سیاسی، دوره یاسیت سکمشار

مـوردی   ؛ مطالعـه یانسـان  علوم انیدانشجو یاسیس شیگرا یقیتطب لیتحل(، 1393) حیدری شهرياری، 

، طیرح  20، شماره 12ع(، دوره ) کادق، مجله دانا سیاسی دانشگاه امام تهران دانشگاه انیدانشجو

 پژوهشی سازمان ملی جوانان.

شکاف نظری و رفتاری در فرهنگ سیاسی دانشجویان دانشگاه تهران و (، 1391) رضا ی کحرايی، علی

 دوم.شماره  اجتماعی، سال نهی، نامه علوم ، فص بر آن مؤثرعوامل 

مجله زن و مطالعات سیاسی دانشجویان،  مشارکت جنسیت، آگاهی سیاسی و(، 1387) محمودی علمی، 

 .1صانواده، سال اول، شماره 

تحلیـل جامعـه شـناختی مشـارکت سیاسـی      (، 1387) جهیانگیری و جهیانگیر،   ی فیروزجائیان، اکغر

امه علیوم اجتمیاعی، دانشیگاه    فصیلن دانشجویان: نمونه مورد مطالعه، دانشجویان دانشگاه تهـران،  

 .1فردوسی مشهد، شماره 
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ـ یس یگـانگ یب رابطه یبررس(، 1389) حسنیی قاسی،  ـ یس تکمشـار  بـا  یاجتمـاع  و یاس  یو اجتمـاع  یاس

 .50فصلنامه علوم اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبايی، شماره تهران،  شهر یدولت یها دانشگاه انیدانشجو

 موردی مطالعه سیاسی؛ مشارکت و دینداری میان رابطه بررسی(، 1391) همکارانعلی و  ی گنجی، قربان

 .17شماره  ، مطالعات سیاسی، سال پنجی،مشهد اسالمی آزاد دانشجویان دانشگاه

بررسی رابطه میان احساس محرومیت نسبی و مشارکت سیاسی دانشـجویان  (، 1390) زهرهی مرندی، 

ارشید، دانشیگاه اکیفهان، اسیتاد راهنمیا: سیید جیواد        نامه دوره کارشناسیی   ، پاياندانشگاه اصفهان

 زاده. جمعه امام

ای با مشارکت سیاسی دانشـجویان   بررسی رابطه مصرف رسانه(، 1391) همکارانی هرسیج، حسین و 

 .2، شماره 19های ارتباطی، سال  نامه پژوها فص دانشگاه اصفهان، 

ارکت سیاسی: مطالعه موردی دانشـجویان  بررسی رابطه فضای مجازی با مش(، 1392) حسینی هرسیج، 

 .4وچهارم، شماره  شناسی کاربری، دانشگاه اکفهان، سال بیست ، فصلنامه جامعهدانشگاه اصفهان

ساختار انگیزه مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاد (، 1391) همکارانی هومن، حیدرعلی و 

 .گزارش پژوها: معاونت پژوهشی واحد تهران مرکزاسالمی، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


