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چکیده
مشارکت سیاسی از مؤلفههای اصلی توسعهی سیاسی بهشمار میآید و با توجه به اینکه دانشجویان از
حامالن و کارگزاران توسعهی سیاسی محسوب میشوند ،شناخت عالیق و جهتگیریهای سیاسی آنان از
اهمیت فزآیندهای برخوردار است .در همین راستا ،پژوهش حاضر به بررسی چگونگی و چرایی مشارکت
سیاسی دانشجویان در میان نمونهای از دانشجویان دانشگاه کردستان پرداخته است .تحقیق به روش پیمایش
و با استفاده از ابزار پرسشنامه در مورد 370نفر از دانشجویان انجام گرفته است .نمونهها ،ابتدا از طریق
نمونهگیری طبقهای و سپس از طریق تصادفی ساده ،نمونهی مورد نظر انتخاب شده است .نتایج تحقیق
نشان داد که مشارکت سیاسی در نزد دانشجویان مورد بررسی از شدت قابل توجهی برخوردار نیست و
پایین میباشد و درصد کمی در تشکلهای سیاسی عضویت داشته و دارای ارتباط نهادی بودهاند .بر مبنای
نتایج تحلیل رگرسیون ،چهار عامل مصرف رسانههای ارتباط جمعی ،هویت ملی ،اعتماد تعمیمیافته و
اثربخشی سیاسی قدرت تبیین تغییرات مشارکت سیاسی دانشجویان را دارند و عوامل مذکور در مجموع 46
درصد تغییرات مشارکت سیاسی دانشجویان را تبیین نمودهاند .در بخش پایانی مقاله ،با نظر به عوامل مرتبط
با مشارکت سیاسی دانشجویان ،راهکارهای عملیاتی در جهت ارتقاء مشارکت سیاسی دانشجویان ارائه شده است.

واژههای کلیدی :مشارکت سیاسی ،اعتماد اجتماعی ،هویت ملی ،رسانههای ارتباط جمعی.
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مقدمه و بیان مسأله
مسألهی اصلی پژوهش حاضر واکاوی مشارکت سیاسی در میان دانشجویان دانشگاه کردستان
است .مشارکت سیاسی به عنوان ارزش سیاسی و مجرای تکوین و تداوم توسعهی سیاسی مطرح
شـده اسـت و این مفـاهیم به عنـوان اصول برگشتناپذیر توسعهی سیاسی و اجتماعی قلمداد
میشود .بر همین اساس ،مشارکت سیاسی هم نتیجهی وجود آزادی و توسعهی سیاسی در جامعه
و هم عامل استقرار ،حفظ و بقای آن است و بدین لحاظ هم شرط الزم برای توسعهی سیاسی و
اجتماعی یک جامعه و هم نتیجهی آن است»(دونوان 321:1986،به نقل از پناهی.)9:1386 ،
مشارکت سیاسی ،هر عمل داوطلبانه موفق یا ناموفق ،سازمانیافته یا بدونسازمان ،دورهای یا
مستمر ،شامل روشهای مشروع یا نامشروع برای تأثیر بر انتخاب رهبران و سیاستها و ادارهی
عمومی در هر سطحی از حکومت محلی یا ملی است(واینر و هانتیگتون .)140:1379،مشارکت
سیاسی دارای سطوح و مراتب مختلفی است که از باال به پایین به شرح زیر رتبهبندی شده است:
داشتن پست سیاسی یا اجرایی ،خواهان پست سیاسی یا اجراییبودن ،عضویت فعال در یک
سازمان سیاسی ،عضویت فعال در یک سازمان شبه سیاسی ،شرکت در جلسات عمومی ،تظاهرات
و غیره ،عضو غیر فعال یک سازمان سیاسی ،عضو غیر فعال یک سازمان شبه سیاسی ،شرکت در
مباحث سیاسی غیر رسمی ،عالقهمندی نسبی به امور سیاسی و رأی دادن(راش.)125:1377،
دوام و قوام مشارکت سیاسی در جامعه نشان از وجود ساخت فرصتهای سیاسی و
نهادینهشدن سازوکارهای چرخش نخبگان و ادغام اجتماعی در سطح کالن و اعتماد نهادی و
اجتماعی ،احساس اثربخشی سیاسی و امید به آینده در سطح خُرد است .در همهی جوامع با
سطوح مختلف توسعه ،مشارکت سیاسی از اهمیت بنیادین برخوردار است و اهمیت این مسأله در
جوامع در حال توسعه در نزد قشرهای مختلف جامعه و بهویژه قشر متوسط بهعنوان حامالن و
کارگزاران توسعه دوچندان میباشد .جامعهی ایران بهعنوان جامعهای در حال توسعه بیش از پیش
نیاز به گذار از مشارکتهای عاطفی و خاصگرا به مشارکت مدنی و اجتماعی به عنوان پیششرط
توسعه دارد.
نهاد دانشگاه به مثابهی یکی از نهـادهای اجتماعی مدرن در کنار کارکردهای تخصصی و
حرفهای ،کارگزار جامعهپذیری سیاسی و تکوین و تحکیم شهروندی است .در فضای دانشگاه،
عرصهها و مجاری مختلفی نظیر نشریات دانشجویی ،کانونها و تشکلهای سیاسی ،مجرایی برای
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آگاهسازی و خبررسانی ،آموزش سیاسی ،کسب تجارب سیاسی ،گفتوگو و مباحثه در باب
موضوعات سیاسی ،تقویت روحیهی نقادی ،اقناع و استدالل سیاسی ،تعلق سیاسی ،احساس
اثربخشی ،خودباوری و اعتماد سیاسی بهشمار میآیند .انتظار میرود در فضای دانشگاه ،دانشجو
دانشگاه کردستان به دلیل بافت چندفرهنـگی و چندقومیتی آن دوچنـدان مـیشود .تجربهی
جامعهپذیری اولیهی دانشجویان در بافت قومی و محلی ،با تکوین و پیریزی هویتهای اولیه با
صبغهی خـاصگـرایانه هـمراه اسـت .با ورود به دانشگاه انتظار میرود دانشجویـان ،نوعی
جامعهپـذیـری ثانویه را با فعالیت در نشریات دانشجویی و عضویت در انجمنهای علمـی،
کانونهای فرهنگی و تشکلهای سیاسی تجربه کنند که در نتیجهی آن نوعی بازاندیشی نسبت به
اُبژههای اجتماعی و سیاسی ،جرح و تعدیل جهتگیریهای سیاسی و عامگرایی هویتی پدیدار
میشود .شناخت جهتگیریهای سیاسی و کنشی دانشجویان بهمثابهی بخشی از قشر متوسط
جامعه ،معیاری برای شناخت فرهنگ سیاسی دانشجویان متعلق به اجتماعات مختلف قومی و
فرصتی برای ارزیابی کارکردهای اجتماعی و سیاسی محیطهای دانشگاهی به دست میدهد.
شواهد تجربی گویای آن است که مشارکت سیاسی در میان دانشجویان از شدت قابل توجهی
برخوردار نیست و سطح مشارکت دانشجویان عمدتاً معطوف به سطوح پایین مشارکت سیاسی
بوده و در سطوح باالتر از تعداد مشارکتکنندگان کاسته میشود که این موضوع ،مؤید مسأله
دارشدن مشارکت سیاسی در میان دانشجویان است که به نوعی نشانگر تکوین بیگانگی سیاسی-
اجتماعی است(سید امامی1386:،؛ امامجمعهزاده و همکاران1389،؛ حسنی1389،؛ پالیزبان1390،؛
گنجی1391،؛ نادری ،1396،آوریده و علمی .)1392،گزارش پژوهشی بررسی نشریات دانشجویی
دانشگاههای سراسر کشور( )1394-95گویای آن است که میانگین توجه نشریات دانشجویی در
هرکدام از شاخصهای سیاسی -امنیتی طی دو سال مذکور به ترتیب  16و  19درصد میباشد
(پالیزیان .)13:1396،این مسأله به نوعی نشان از سطح نازل پرداختن به موضوعات و مباحث
سیاسی و غیاب امر سیاسی در نشریات دانشجویی است و تبعاتی چون بیتفاوتی سیاسی و
ضعف جهتگیریهای همگرایانه را در پی خواهد داشت .با لحاظ ماهیت میدان مورد
مطالعه(دانشگاه کردستان) و مختصات متمایز قومی و مذهبی آن ،مسألهی مشارکت سیاسی در نزد
دانشجویان متعلق به اجتماعات قومی و مذهبی اهمیت فزآیندهای پیدا میکند .در همین راستا
مسألهی اصلی پژوهش حاضر این است که میزان و سطوح مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه
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کردستان چگونه است؟ عوامل اثرگذار بر میزان مشارکت سیاسی دانشجویان کدامند؟ و کالم آخر
آنکه بر مبنای یافتههای حاضر ،برای ارتقاء مشارکت سیاسی دانشجویان چه راهکارهایی را میتوان
ارائه داد؟
در زمینهی مشارکت سیاسی در نزد دانشجویان پژوهشهای عدیدهای به انجام رسیده است
که در ذیل به اصلیترین آنها پرداخته میشود:
نادری( )1396در پژوهش پیمایشی با عنوان «فراتحلیل مشارکت سیاسی دانشجویان ایرانی:
مطالعهی اثربخشی عوامل تبیینکننده» نشان داده است که با وجود پیشیگرفتن مشارکت سیاسی
دانشجویان بر مشارکت سیاسی کل جامعه ،بیشتر دانشجویان در سطوح پایین سلسلهمراتب
مشارکت سیاسی(شرکت در انتخابات و پیگیری اخبار سیاسی) فعال بوده و تنها درصد کمی از
دانشجویان مشارکت سیاسی فعاالنه دارند .یافتههای تبیینی مؤید آن است که مردان بیش از زنان
در سیاست مشارکت میکنند؛ تعلقات دینی ،اعتماد به نهادهای سیاسی و آموزش سیاسی با
مشارکت سیاسی رابطهی مثبت و بیگانگی سیاسی با آن رابطهی منفی دارد .پایگاه اجتماعی-
اقتصادی خانواده و محل سکونت دانشجویان تأثیری بر میزان مشارکت سیاسی دانشجویان نداشته
و قومیت دانشجویان بر میزان مشارکت سیاسی آنها تأثیر میگذارد؛ خانواده ،فضای آموزشی،
عضویت در تشکل دانشجویی و دانشگاه محل تحصیل ،نقش مهمی در جامعهپذیری سیاسی و
مشارکت سیاسی دانشجویان دارد؛ تأثیر رسانههای جمعی(تلویزیون) بر مشارکت سیاسی خیلی
ضعیف است و استفادهی علمی و خبری از رسانههای دیجیتال بر مشارکت سیاسی دانشجویان
اثرگذار است.
شهرامنیا و همکاران( )1396در پژوهش پیمایشی «سنجش تأثیر شبکههای اجتماعی بر
مشارکت سیاسی :مطالعهی موردی دانشجویان دانشگاه مازندران » نشان دادهاند که رابطهی مثبتی
بین شبکهبنـدی اجتماعی و مشارکت سیاسی وجود دارد و بُعد ساختی شبکههای اجتماعی بیش-
ترین تأثـیر را بر رفتار انتخاباتی دانشجویان دارد .احمدی و همکاران( )1396با عنوان «گونه-
شناسی فرهنگ سیاسی دانشجویان دانشگاه کردستان بر پایهی متـغیرهای اجتماعی-فرهنگی»،
میانگین تکثرگرایی سیاسی و درگیری عملی در سیاست به مثابهی ابعاد فرهنگ سیاسی در نزد
دانشجویان در حد متوسط است .بر این اساس فرهنگ سیاسی تنها در یکسوم دانشجویان صبغه-
ی دموکراتیک دارد و فرهنگ سیاسی بیتفاوت در مرتبهی دوم جای دارد .متغیرهای جامعهپذیری
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سیاسی ،ارتباطات خانوادگی ،جهتگیری مذهبی ،سن ،تحصیالت ،محل اقامت و قومیت ،یک
سوم تغییرات فرهنگ سیاسی دانشجویان را تبیین نموده است.
کریمی و همکاران( )1393با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر جامعهپذیری سیاسی دانشجویان»
دانشجویان تأثیر مثبت دارد و تشکلهای سیاسی برون دانشگاهی(احزاب و شخصیتهای
سیاسی) تأثیرگذاری چندانی ندارند.
یافتههای پژوهش پیمایشی هرسیج و همکاران( )1391با عنوان «بررسی رابطهی مصرف
رسانهای با مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه اصفهان» نشانگر آن است که رسانههای
دیداری-شنیداری ارتباط بیشتری با مشارکت سیاسی دارند و مشارکت سیاسی کمترین تأثیر را
از مصرف رسانههای الکترونیک میپذیرد و این رسانهها بیشترین تأثیر را بر مشارکت سیاسی
اعتراضی و پستمدرن داشتهاند.
امامجمعهزاده و همکاران( )1390در پژوهش پیمایشیِ «بررسی رابطهی میان احساس
محرومیت نسبی و مشارکت سیاسی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان» نشان دادهاند که
میانگین مشارکت سیاسی ذهنی در میان دانشجویان بیشتر از مشارکت عینی و میانگین مشارکت
متعارف تا حدودی باالتر از میزان مشارکت نامتعارف بوده است و با افزایش احساس محرومیت
نسبی ،میزان مشارکت سیاسی در تمام ابعاد آن کاهش پیدا کرده است.
پالیزبان( )1390در پژوهشی با عنوان «بررسی میزان تمایل به مشارکت سیاسی دانشجویان و
عوامل مؤثر بر آن» نشان داده است که میزان تمایل به مشارکت سیاسی در دانشجویان کم است.
یافتهها مؤید رابطهی مثبت بین میزان تمایل به مشارکت سیاسی دانشجویان با احساس کارایی
سیاسی ،حساسیت سیاسی و آگاهی سیاسی و عدم وجود رابطه با پایگاه اجتماعی -اقتصادی
دانشجویان بود.
نتایج مطالعهی پیمایشی مسعودنیا و همکاران( )1390با عنوان «بررسی رابطهی میان سرمایهی
اجتماعی و فرهنگ سیاسی دانشجویان؛ مطالعهی موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان» مؤید آن
است که میزان انسجام اجتماعی رابطهی مستقیمی با فرهنگ سیاسی دانشجویان دارد.
غفاری هشجین و همکاران( )1389در پژوهش پیمایشی «عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی
دانشجویان علوم سیاسی و فنی دانشگاه تهران» نشان دادهاند دوستان و خانواده و سپس انگیزهی
سیاسی ،سهم بیشتری در مشارکت سیاسی دانشجویان داشته است.
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 ....................98فصلنامهی مطالعات توسعهی اجتماعی -فرهنگی ،دورهی هفتم ،شمارهی ،4بهار 98

نتایج پژوهش پیمایشی امامجمعهزاده و همکاران( )1389با عنوان «بررسی رابطـهی میان دین-
داری و مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه اصفهان» نشان دادهاند که ارتباط مستقیمی بین سطح
دینداری و مشارکت سیاسی وجود دارد.
برخی از پیشبینیکنندههای مشارکت سیاسی» ،منابع اقتصادی-اجتماعی دانشجویان با مشارکت
سیاسی ارتباط معناداری ندارد؛ اما برخی منابع انگیزشی یا روانشناختی بهعنوان پیشبینیکنندههای
مشارکت سیاسی تأیید شدهاند.
حسنی( )1389در پژوهش پیمایشی «بررسی رابطهی بیگانگی سیاسی-اجتماعی با مشارکت
سیاسی-اجتماعی و امنیت ملی» نشان داد که همبستگی معکوسی بین بیگانگی سیاسی دانشجویان
و مشارکت سیاسی-اجتماعی و مشارکت در امنیت ملی وجود دارد.
وفادار و رفیعپور( )1375در پژوهش پیمایشی «دموکراسی ،برداشت مردم و دانشجویان» نشان
داده است که مشروعیت و اعتماد به مسئولین بر انتخابات تأثیر دارد .نکتهی قابل توجه اثر کاهنده-
ی سطح تحصیالت با شرکت در انتخابات است.
چنگان و همکاران )2017(1در پژوهش پیمایشی «بهکارگیری رسانهی اجتماعی ،عالقهی
سیاسی و مشارکت در بین دانشجویان دانشگاه در شهر چین» نشان دادهاند که بهکارگیری رسانههای
اجتماعی در عالیق سیاسی سهیم بوده و به نوبهی خود بر مشارکت مدنی و سیاسی اثر میگذارد.
بهعالوه ،عالیق سیاسی ممکن است اثرات بهکارگیری رسانههای اجتماعی را بر مشارکت سیاسی
تعدیل کند .بر مبنای پیمایش  897نفری از دانشجویان دانشگاه گوانگژو در چین ،یافتهها مؤید آن
است بهدلیل اقتدارگرایی شبکهای در چین ،ارتباطات سیاسی به میانجی شبکههای اجتماعی در
عالیق مثبت نسبت به حکومت و جامعه تأثیر گذاشته و ارتباط با فعالین سیاسی از طریق شبکه با
عالیق سیاسی منفی مرتبط است.
ظاهر )2016( 2در مقالهی پیمایشی «استفاده از رسانههای اجتماعی و مشارکت سیاسی در
ی
میان دانشجویان دانشگاه» به بررسی رابطهی بین میزان بهکارگیری فیسبوک و مشارکت سیاس ِ
در میان  416نمونه از دانشجویان پاکستانی میپردازد .بر مبنای یافتهها ،همبستگی مثبتی بین
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بر مبنای پژوهش پیمایشی سید امامی( )1386با عنوان «مشارکت سیاسی دانشجویان؛ ارزیابی

مشارکت سیاسی و عوامل مرتبط با آن :مطالعهی پیمایشی دانشجویان دانشگاه کردستان99...............

فعالیت سیاسی و مدت زمان استفاده از فیسبوک وجود دارد .به عبارت دیگر ،دانشجویانی که
زمان بیشتری از فیسبوک استفاده نمودهاند ،بهمراتب بیشتر فیسبوک را برای اهداف سیاسی
بهکار گرفتهاند .دانشجویانی که فیسبوک را به خاطر اهداف سیاسی بهکار گرفتهاند ،مشارکت
احتمال زیادی مشارکت سیاسی آفالین را شکل میبخشد .به عالوه ،مشارکت سیاسی ارتباط
معناداری با عوامل جمعیتشناختی نظیر جنسیت و سن دارد.
هشیش و کامل )2014( 1در مقالهای با عنوان «هویت ،اثربخشی سیاسی و مشارکت سیاسی
مورد انتظار در میان دانشجویان پرستاری پس از انقالب  25ژانویه» ،به بررسی رابطهی هویت
فردی و اجتماعی ،اثربخشی سیاسی ،مشارکت سیاسی مورد انتظار بر روی نمونهای 463نفری از
دانشجویان پرستاری مصر پس از انقالب  25ژانویه 2011مصر پرداختهاند .برمبنای نتایج ،اکثر
دانشجویان اثربخشی سیاسی داشتند و تمایلی به مشارکت فعاالنه در فعالیتهای سیاسی بهویژه
پس از انقالب  25ژانویه داشتهاند .بهعالوه همبستگی مثبتی بین هویت و اثربخشی سیاسی و
مشارکت سیاسی مورد انتظار وجود دارد .همچنین ،برنامههای آموزشی نقش مثبتی در آگاهی
بخشی در میان دانشجویان در خصوص شهروندی و اهمیت مشارکت سیاسی به عنوان ابرازی
برای نیل به رشد و توسعه داشته است .بهعالوه فضا و محیط دانشکده ،از طریق ارتقا و تقویت
حس هویت سیاسی و اجتماعی در افزایش کارایی سیاسی در میان دانشجویان سهیم بوده است.
نتایج پژوهش تسونبی و انووی )2014(2با عنوان «اثرات رسانهها بر دانش سیاسی ،عمل و
عالقهی جوانان» مؤید آن است که رسانهها بهویژه اینترنت منبع ارجعتری برای اطالعات سیاسی
و غیر سیاسی است.
استوکمر )2012( 3در پژوهش پیمایشیِ «درگیری سیاسی دانشجویان :مطالعهی جامع
دانشجویان کارشناسی دانشگاه اوتاوا» ،که در میان  570نمونه از دانشجویان مقطع کارشناسی در
رشتههای مختلف به انجام رسیده است ،نشان داد که عالقهی سیاسی و درگیری در کنشهای
سیاسی در میان دانشجویان باال است و برنامهی درسی دانشجویان ،سال تحصیلی ،عملکرد
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فعاالنهای در فعالیتهای سیاسی آنالین و آفالین داشتهاند و مشارکت سیاسی آن الین ،به
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آموزشی ،پرداخت شهریه ،مشارکت سیاسی والدین بر عالیق سیاسی دانشجویان تأثیر بهسزایی
دارد و به نوبهی خود احتمال درگیری عملی را در سیاست افزایش میدهد.
جمنا و کارلرو )2009(1در پژوهشی با عنوان «ارزشها و مشارکت سیاسی دانشجویان» که بر
دانشجویانی که تمایل به فعالیتهای مذهبی دارند بهشکل معناداری بسیار باالتر از افرادی است
که هرگز فعالیت مذهبی نداشتهاند.
نتایج پیمایش کالندا و موسکا )2007(2با عنوان «استفادهی سیاسی از اطالعات اینترنت» مؤید
تأثیرگذاری اینترنت بر مشارکت و درگیرشدن در امور سیاسی دارد.
نتایج مطالعهی سیگلر و ژوسلین )2002(3با عنوان «گستردگی عضویت گروهی و سرمایهی
اجتماعی و تأثیر آن روی نگرشهای سیاسی» نشان میدهد که عضویت گروهی ،نوع گروه و
عضویت چندگانه در گروههای مختلف نقش معناداری در نگرش سیاسی دارد .پژوهشهای
الیگلی 4نشان میدهد که بحث با دوستانی که به سیاست عالقهمند هستند یا به فعالیت سیاسی
میپردازند ،در دانش سیاسی و فعالیت در امور سیاسی اثرگذار است(مک کالرگ.)48:2001 ،5
نتایج پژوهش کمپل و جوچلویچ )2000(6با عنوان «بررسی رابطهی مشارکت سیاسی با کارایی
سیاسی» نشانگر آن است که هرچه احساس کارایی سیاسی فرد بیشتر باشد ،میزان مشارکت
سیاسی افزایش مییابد .همچنین ،تحصیالت ،پایگاه اقتصادی و اجتماعی ،درآمد و شغل بر
مشارکت سیاسی فرد اثر قابل توجهی دارد.
مبانی نظری پژوهش
مشارکت سیاسی و اجتماعی در زمرهی موضوعاتی است که در دیدگاهها و تئوریهای
گوناگون علوم اجتماعی و سیاسی بهدلیل پیوند با پدیدههای فراگیری نظیر ،آگاهی ،عضویت و
تعلق جمعی و انسجام اجتماعی که تعیینکنندهی جهتگیریهای شناختی و کنشی افراد میباشد،
مورد توجه ویژهای قرار گرفته و به شیوههای مختلفی مفهومسازی شده است .نظر به ماهیت
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روی یکی از دانشگاههای رومانی به انجام رسیده است ،نشان داده که مشارکت انتخاباتی در
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چندوجهی و پیچیدهی مشارکت سیاسی و تأثیرپذیری از عوامل عدیدهای در سطوح خُرد ،میانی و
کالن ،هیچیک از دیدگاهها و رویکردهای نظری به تنهایی قادر به تبیین مشارکت سیاسی نیست؛
بنابراین در پژوهش حاضر ،رویکردهای نظری آلموند و وربا ،1لیپست،2لرنر ،3هانتینگتون ،4پاتنام 5و
گابریل آلموند 7و سیدنی وربا 8در کتاب «فرهنگ مدنی؛ جهتگیریهای سیاسی و دموکراسی
در  5کشور» ،با استفاده از روش کمّی و یک نمونهی  5000نفری در چارچوب رویکرد
کارکردگرایی ساختاری و بر اساس جهتگیری افراد به نظام سیاسی ،به مطالعهی تطبیقی فرهنگ
سیاسی در آمریکا ،انگلستان ،آلمان ،ایتالیا و مکزیک پرداختهاند .در این مفهومشناسی ،مشارکت
سیاسی یکی از مؤلفههای محوری تفکیک انواع فرهنگ سیاسی بهشمار رفته است .به زعم آنها،
کنشورزی سیاسی به گونهای چشمگیر ،پیامد جامعهپذیری سیاسی است که طی آن افراد در
جامعهای معین با نظام سیاسی آشنا میشوند و تا اندازهی زیادی دریافتشان از سیاست و واکنش-
هایشان به پدیدههای سیاسی تعیین و به کمک آن دانش سیاسی ،ارزشهای سیاسی و باورهای
سیاسی را دربارهی موضوعات معینی کسب میکنند .از این رو ،میتوان به روشنی آثار و نمودهای
اجتماعیشدن سیاسی را در رفتارهای گوناگون سیاسی و اجتماعی از رأیدادن گرفته تا پشتیبانی از
احزاب سیاسی و ...دید(آلموند و وربا .)532 :1963 ،به باور آلموند و وربا ،عضویت داوطلبانهی
افراد در سازمانها ،گروهها و انجمنهای اجتماعی مشارکت سیاسی را افزایش میدهد .اگر نظام-
های سیاسی بخواهند باقی بمانند ،باید مؤثر و مشروع باشند .اعمال دولت باید تا حد زیادی
شهروندان را راضی نگه دارد تا بتواند در طوالنیمدت موجودیت خود را حفظ کند .ثبات،
مؤثربودن و مشروعیت نظام سیاسی ،رابطهی مستقیمی با رقابت و مشارکت سیاسی دارد(آلموند و
وربا.)217:1963 ،
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میلبراث 6به عنوان مبانی و چارچوب نظری مورد توجه قرار گرفته است.
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رابرت پاتنام در کتاب «دموکراسی و سنتهای مدنی» ،در بررسی عملکرد نهادهای حکومتی
محلی در مناطق موفق شمال ایتالیا در مقایسه با مناطق ناموفق جنوب ایتالیا به تأثیر مدرنیتهی
اقتصادی-اجتماعی و وجود جامعـهی مدنی یعنی الـگوهای مشـارکت مدنی و همبستگی مدنی
های مدنی نسبت میدهد که موجب مشارکت شهروندان این مناطق در مسایل عمومی ،پیروی از
قوانین و نیز ایجاد شبکههای اجتماعی و سیاسی افقی شدهاند .پاتنام ،مشارکت مدنی را مشارکت
فعال در موضوعات عمومی ،عالقهمندی به مسایل عمومی و آمادگی درگیرشدن در مباحث و
فعالیتهای عمومی میداند .وی ،مشارکت در انجمنها را نمونهی بارز مشارکت مدنی به عنوان
مقوٌم فرهنگ سیاسی میداند که فاصلهی میان افراد و جامعـهی بـزرگتر و عموماً دولت را کم
میکند .پاتنام ،بیان میکند که از طریق مرتبطساختن تفکرات اجتماعی با تفکر لزوم انجمنهای
مدنی و سازمانهای داوطلبانه در دستیابی به مشارکت سیاسی میتوان به وجود حکومتی کارآمد
اطمینان داشت .به نظر پاتنام ،سرمایهی اجتماعی سبب تسهیل پیوند مردم و حکومتهای منطقهای
میشود .تشکیل انجمنها و گسترش سرمایههای اجتماعی به میزان فرهنگ مشارکتی مردم بستگی
دارد .در جوامعی که شهروندان دارای سنّتهای مدنی مشارکتجویانه هستند و مردم در شبکههای
اجتماعی و سیاسی غیردولتی با هم در ارتباطند و به مسایل سیاسی عالقهمندند ،فرهنگ سیاسی
متناسب با آن شکل میگیرد و این نوع فرهنگ سیاسی ،توسعهی سیاسی و مشارکت سیاسی را
تسهیل میکند(پاتنام .)58-59:1380،پاتنام ،پس از انتشار مطالعهی خود دربارهی عملکرد نهادهای
سیاسی ایتالیا ،توجه خود را به آمریکا معطوف نمود .پیام پاتنام در طول دههی  1990پیام ثابتی
بود :سرمایهی اجتماعی آمریکا سیر نزولی به خود گرفته و عامل اصلی آن ظهور تلویزیون
است(فیلد .)55:1388 ،پاتنام معتقد است که فنآوری ،نقش اساسی در خصوصیشدن فزآیندهی
منابع تجربه دارد که بهنوبهی خود به شکلگیری جامعهای متفرق و بیسامان منجر میشود .این امر
به صورت فزآیندهای در میان نسل جوان رو به رشد است(پاتنام .)65 :1995 ،وی ،بر اساس
مطالعات و شواهد عینی در کتاب « بولینگ تکنفره »1این ایده را بیان میکند که مردم بهتدریج به
سوی انزواطلبی و بیعالقگی به شرکت در کارهای اجتماعی و گروهی کشیده میشوند و تنهایی و
تنها بازیکردن را ترجیح میدهند .استفاده از تلویزیون ،رادیو و بهویژه اینترنت انسان را از
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میپردازد .پاتنام ،موفقیت حکومتهای مناطق شمالی را نسبت به جنوب این کشور به وجود سنّت
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اندیشیدن به موضوعات جدی اجتماعی باز میدارد .وی ،صرفنظر از تأثیر خود رسانهها ،عنصر
زمان را مورد توجه قرار میدهد و نقش آن را در حوزهی مشارکت مدنی بررسی میکند .وی
معتقد است که امروزه مردم مدتزمانی را که باید به ارتباط با شهروندان و همسایگان یا تعامل با
دانیل لرنر در کتاب «گذر جامعه سنتی :نوسازی خاورمیانه( »)1958که حاصل مطالعهی
پیمایشی شش کشور در خاومیانه است ،به نقش مشارکت همگانی و سیاسی بهعنوان یکی از
مؤلفههای محوری نوسازی در جوامع در حال گذار اشاره میکند .به باور لرنر ،در کنار اثرگذاری
سواد ،ارتباطات و رسانههای همگانی و تحرک جغرافیایی(شهرنشینی) ،پیشنیاز توسعه ،تحرک
ذهنی و روانی است که در شکلگیری شخصیت انتقالی نمود پیدا میکند .مؤلفهی محوری
شخصیت انتقالی ،همدلی است .لرنر در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که همدلی یک ویژگی
مهم در توانا کردن فرد پویا و متحرک به سوی مطابقت مؤثر با شرایط متحول جامعهی نوین است.
با بهرهگیری از رسانهها و ارتباطات ،تحول درک افراد و شناخت جامعه و آگاهی سیاسی ،بیشتر
گشته ،مشارکت اقتصادی و دخالت را در سرنوشت سیاسی برای افراد ضروری مینماید(لرنر،
 .)80:1383لر نر ،نوسازی را انتقال به جامعه مشارکتی و مشارکت را نوعی دیدگاه میداند .به
عقیدهی لرنر ،نوسازی دقیقاً از طریق حذف سنت و و نوعی بسیج اجتماعی صورت میگیرد که
ابتدا در اذهان اثباتی و عقالنی دمیده شود و آنگاه افراد به رفتاری فراگیر و فارغ از انگیزهی
تعلقات گروهی و بر عکس ،مرتبط با منافع عمومی و هویت جمعی سوق مییابند .چنین بسیجی
زیربنای روند توسعه است و میتواند به تحقق دموکراسی مبتنی بر رأی همگانی و میزان باالی
مشارکت در انتخابات بیانجامد .با بهرهگیری از رسانهها و ارتباطات ،تحول درک افراد و شناخت
جامعه و آگاهی سیاسی بیشتر گشته ،مشارکت اقتصادی و دخالت در سرنوشت سیاسی را برای
افراد ضروری مینماید(لرنر .)114:1383،در واقع با پیدایش چنین ظرفیتی انسان میتواند پذیرای
ایفای نقشها و روابط جدید در جامعه باشد و خود را به صورت رایگان در تشکیالت نو و
سازمانهای جدید قرار دهد و درخواستهای سیاسی خود را به میانجی مشارکت پیگیری نماید.

1

. Moy and Petau
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مارتین لیپست ( )1963در کتاب «انسان سیاسی؛ بنیانهای اجتماعی سیاست» به واکاوی زمینه-
های اجتماعی مشارکت سیاسی بهطور عام و مشارکت انتخاباتی و رفتار رأیدهی بهطور خاص
میپردازد .او با اتکا به دادههای مشارکت انتخاباتی در کشورهایی چون آلمان ،سوئد ،آمریکا ،نروژ،
مشارکت داللت دارد .بر مبنای دادهها ،مـردان بیشـتر از زنـان در انتخابات شرکت میکنند .افراد
تحصـیلکرده بیشـتر از افراد با تحصیالت کمتر ،ساکنان در شهر بیشتر از روسـتاییان ،افـراد
واقع در ردهی سنی  35تا  55سـال بیشتر از جـوانترهـا و سالخوردگان ،افراد متأهل بیشتر از
افراد مجرد ،افراد با پایگاه اجتماعی بـاالتر بیشتر از افـراد با پایگاه اجتماعی نازلتر ،اعضای
سازمانها بیشتر از افرادی که فاقد عضویت سازمانی هستند ،مشارکت بیشتری در سیاست و
انتخابات دارند(لیپست.)82:1963،
میلبراث ( )1977در کتاب «مشارکت سیاسی :چگونگی و چرایی درگیری و مشارکت مردم در
سیاست» ،سلسلهمراتبی را از مشارکت مطرح میکند که از عدم درگیری تا گرفتن مقام رسمی
دولتی را دربرمیگیرد .او درک انباشتی و سلسلهمراتبی از مشارکت سیاسی عرضه میکند؛ بهگونهای
که افرادی که در سطوح باالی مشارکت درگیر هستند ،احتمال بیشتری دارد در سطوح پایین نیز
مشارکت داشته باشند(میلبراث .)17-18: 1965،میلبراث در مدل سلسلهمراتبی مشارکت سیاسی،
فعالیتهای تماشاگران ،فعالیتهای انتقالی و فعالیتهای گالدیاتورها را از هم تفکیک میکند:
گالدیاتورها ،1افرادی هستند که حضور فعاالنهای در سیاست دارند .تماشاگرها 2شامل افرادی است
که مداخلهی حداقلی در سیاست دارند و بیتفاوتها 3کسانی هستند که در سیاست درگیر نمیشوند.
در مدل سلسلهمراتبی مشارکت سیاسی ،کنشورزی سیاسی در پایینترین سطح ،رأیدادن در
انتخابات است .مراتب بعدی به ترتیب عبارتند از :بحثهای سیاسی ،صحبت با دیگران برای
شرکت در انتخابات ،الصاق یک نشان سیاسی بر لباس خود ،تماس و ارتباط با بخش اداری و
رسمی ،کمک مالی به یک حزب ،حضور و مشارکت در یک اجتماع و گردههمایی سیاسی ،سهیم-
شدن و مشارکت در یک کمپین و کارزار سیاسی و انتخاباتی ،عضویت در یک حزب فعال ،نامزدی
برای عهدهدارشدن یک مقام رسمی و باالترین مرتبه ،عهدهداری یک منصب رسمی و سیاسی
. gladiators
.spectators
3
. apathetics
1
2
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است .به زعم وی ،مشارکت سیاسی متأثر از محرکهای بیرونی ،فرهنگ سیاسی ،محیط سیاسی،
ارتباطات بین شخصی و مشخصههای فردی نظیر اجتماعی و معاشرتی بودن ،موقعیت اجتماعی-
اقتصادی ،منابع و مهارتها است(میلبراث .)86:1965،از نظر میلبراث و گوئل ،1حس اثربخشی
ارتباط نیرومندی با مشارکت سیاسی دارد(میلبراث و گوئل .)57:1977،بر مبنای این دسته از
مطالعات ،میزانهای باالتر اثربخشی سیاسی با متغیرهای دیگر مانند پایگاه اجتماعی-اقتصادی باالتر
و سطح تحصیالت همبستگی باالیی دارد .همچنین مشارکت سیاسی ممکن است نیازهای روانی
فرد را برآورده سازد(میلبراث و گوئل 49:1977،به نقل از راش.)141:1377،
هانتینگتون و نلسون ،2مشارکت سیاسی را بهعنوان تالشهای شهروندان بهمنظور تأثیرگذاری بر
سیاستهای عمومی تعریف میکنند(هانتینگتون و نلسون .)14:1976،هانتینگتون در کتاب « سامان
سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی» ،مشارکت سیاسی را تابعی از فرآیند نوسازی اقتصادی-
اجتماعی میداند .نوسازی اقتصادی -اجتماعی از طریق مهیاکردن فرصت تحرک اجتماعی و
اقتصادی بر گسترش مشارکت اثر میگذارد .نوسازی ،نیروهای جدیدی را وارد جامعه میکند که
خواهان مشارکت فعال در سیاست هستند تا از این طریق خواستههای خود را پیگیری کنند .وی
جوامع را از نظر مشارکت سیاسی به سنتی ،درحال گذار و مدرن تقسیمبندی میکند .از میان
عوامل منزلتی ،تحصیالت بیشترین تأثیر را بر مشارکت سیاسی دارد .باالرفتن سطح تحصیالت به
مثابهی یکی از ابعاد اصلی نوسازی آموزشی ،از طریق افزایش آگاهی سیاسی ،تقاضا برای مشارکت
سیاسی را در جامعه در پی دارد .عامل دوم ،مجاری سازمانی ،یعنی عضویت فرد در انواع گروهها
و نهادهای اجتماعی است که احتمال مشارکت را در سیاست بیشتر میکند(هانتینگتون1370،
 .)11:به زعم وی ،پایداری سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی(درحال گذار) تابع نهادمندی
سیاسی و مهیابودن امکان جذب تقاضای مشارکت سیاسی است .هانتینگتون ،از نظر نسبت
نهادمندی سیاسی به مشارکت سیاسی نیز جوامع را به دو نوع مدنی و پراتوری تقسیم میکند .نوع
پراتوری  ،با وضعیت جوامع در حال گذار و نوع مدنی با وضعیت جوامع مدرن مناسبت
دارد(هانتینگتون.)119:1370،

. Milbrath & Quell
. Huntington & Nelson
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سیاسی و این احساس که فرد از توان اثرگذاری بر سیاستها و خط مشیها برخوردار است،
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چارچوب نظری پژوهش
در این پژوهش ،با رجوع به دیدگاههای نظری و منابع تجربی و بهرهگیری از نتایج بهدستآمده
از مرور آنها و با نظر به مختصات میدان مورد مطالعه ،برای تحلیل مشارکت سیاسی دانشجویان،
در این مطالعه در گام نخست ،از رویکرد نظری هانتینگتون ،میلبراث ،و راش برای توصیف و
سطحبندی مشارکت بهره گرفته شده است .بر این مبنا ،مشارکت سیاسی نوعی کنشورزی ایجابی
است که به قصد اثرگذاری بر سیاست و خط مشیهای عمومی و نظام تدبیر صورتبندی میشود.
این کنشورزی قبل از هر چیز معطوف به ساختار قدرت و سیاست میباشد و ماهیت
تأییدی(حمایتی) و اصالحی دارد .مرور رویکردهای نظری گویای آن است که مشارکت سیاسی
ماهیت چندوجهی ،سیال و اقتضایی دارد و متأثر از عوامل عدیدهای در سطوح خُرد ،میانی و
کالن(برای مثال ،نهادمندی سیاسی و ساختفرصتهای سیاسی) است؛ با این وصف ،بهدلیل آنکه
در پژهش حاضر واحد مشاهده ،فرد و واحد تحلیل نیز سطح خُرد میباشد ،در این مطالعه به
سطوح خُرد و میانی بسنده شده است.
بر مبنای مطالعات نظری و تجربی لیپست( ،)1963مشارکت سیاسی(بهویژه مشارکت انتخاباتی
و رفتار رأیدهی) تابع عواملی چون جنسیت ،تحصیالت(بهویژه مدارج باالی تحصیلی) ،محل
سکونت(از وجه شهری یا روستایی) ،ردهی سنی( 35تا  ،)55وضعیت تأهل ،موقعیت اجتماعی-
اقتصادی ،عضویت سازمانی و نهادی است .عضویت سازمانی و نهادی در دستگاه نظری رابرت
پاتنام نیز در قالب متغیر سرمایهی اجتماعی(اعتماد بین شخصی ،تعمیمیافته و نهادی) در مشارکت
مدنی و سیاسی مورد توجه قرار گرفته است .یکی دیگر از عوامل اثرگذار ،رسانههای ارتباط
جمعی است؛ متغیری که دانیل لرنر بهمثابهی متغیری اثرگذار در آگاهی سیاسی و عالقهی سیاسی و
میل به مشارکت مفهومسازی نموده است .هانتینگتون نیز در کنار متغیرهای ساختاری به عواملی
چون آگاهی سیاسی در تکوین تقاضای مشارکت سیاسی در نزد قشرهای برآمده از نوسازی
اقتصادی و آموزشی(نظیر دانشجویان) اشاره نموده است .میلبراث و گوئل نیز ضمن سطحبندی
مشارکت سیاسی به نقش عواملی چون ،پایگاه اقتصادی-اجتماعی ،تحصیالت ،جنسیت ،شغل،
قومیت ،محل سکونت ،عضویت در گروهها و احساس اثربخشی و توان اثرگذاری بر سیاستها و
خط مشیها و امید به آینده در میزان و سطح مشارکت سیاسی اشاره کرده است.
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چارچوب نظری تنظیم و در قالب آن فرضیههای اصلی ارائه گردیده است.
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بر اساس مدل کلی تحقیق میتوان گفت که متغیرهای زمینهای(جنسیت و سن) و موقعیت
اجتماعی(رشته و مقطع تحصیلی ،اشتغال ،هویت جمعی در سطوح قومی ،دینی ،و ملی)
دانشجویان ،به تأسی از دیدگاه لیپست و میلگراث مستقیم و غیرمستقیم از طریق متغیرهای دیگر
رسانههای ارتباطی در مصرف فرهنگی و فراغتی دانشجویان نقش بهسزایی دارد و دانشجویان در
زمرهی مخاطبان و فعاالن رسانهها بهویژه رسانههای جدید هستند .بر این اساس به تأسی از
رویکرد نظری لرنر و پاتنام ،متغیر بهرهمندی و مصرف رسانههای ارتباطی بهعنوان یکی از
متغیرهای اثرگذار در مشارکت سیاسی دانشجویان در چارچوب نظری لحاظ شده است .رسانههای
ارتباطی یکی از کارگزاران اصلـی جامـعهپذیری دانشجـویان در تکوین و در جرح و تعدیل
جهتگـیریهای شنـاختی و کنشــی(آگاهـی سیاسی) و احساس و پنداشت دانشجویان نسبت به
اُبژههای اجتماعی و سیاسی(احساس اثربخشی ،امید به آینده و اعتماد اجتماعی) اثرگذار است؛
متغیرهایی که مورد تأکید پاتنام ،هانتینگتون ،لیپست و لرنر بوده است .احساس و پنداشت
دانشجویان صرفاً ماهیتی ذهنی نداشته و بهنوعی در ارتباط با موقعیت اجتماعی ،مصرف رسانههای
ارتباطی و تجربهی مشارکت اجتماعی و سیاسی در مقام عمل نیز میباشد .این مدل بر اساس
نظریات مطرحشده در این حوزه طراحی شده است ،ممکن است دادههای تجربی حاصل از تحقیق
آن را تأیید یا رد کند.
اعتماد اجتماعی

رسانههای ارتباط
جمعی

مشارکت سیاسی

متغیرهای زمینهای
(جنسیت،سن)

امید به آینده
موقعیت اجتماعی (درآمد،

آگاهی سیاسی
اثربخشی سیاسی

رشته و مقطع تحصیلی و
هویت جمعی)

نمودار شمارهی(یک) -مدل تحلیلی عوامل مرتبط با مشارکت سیاسی دانشجویان
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فرضیات پژوهش
-

به نظر میرسد بین سن دانشجویان و مشارکت سیاسی آنان رابطهی معناداری

وجود دارد؛ هرچه سن دانشجویان باالتر میرود ،میزان مشارکت سیاسی بیشتر میشود.
-

متفاوت است.
-

به نظر میرسد بین میزان درآمد دانشجویان و مشارکت سیاسی آنان رابطهی

معناداری وجود داشته باشد؛ دانشجویانی که درآمد باالیی دارند ،میزان مشارکت سیاسی
باالتری دارند.
-

به نظر میرسد بین تحصیالت دانشجویان و مشارکت سیاسی آنان رابطهی

معناداری وجود دارد؛ با باالرفتن سطح تحصیالت دانشجویان ،میزان مشارکت سیاسی
بیشتر میشود.
-

به نظر میرسد بین رشتهی تحصیلی دانشجویان و مشارکت سیاسی آنان

رابطهی معناداری وجود دارد.
-

به نظر میرسد بین مقطع تحصیلی دانشجویان و مشارکت سیاسی آنان رابطهی

معناداری وجود دارد؛ با باالرفتن مقطع تحصیلی ،میزان مشارکت سیاسی بیشتر میشود.
-

به نظر میرسد بین میزان استفاده از رسانههای ارتباط جمعی و مشارکت

سیاسی دانشجویان رابطهی معناداری وجود دارد؛ هرچه مصرف رسانههای ارتباط جمعی
در دانشجویان بیشتر باشد ،میزان مشارکت سیاسی بیشتر است.
-

به نظر میرسد بین آگاهی سیاسی دانشجویان و مشارکت سیاسی آنان رابطهی

معناداری وجود دارد؛ هرچه آگاهی سیاسی دانشجویان بیشتر باشد ،میزان مشارکت
سیاسی بیشتر است.
-

به نظر میرسد بین اعتماد اجتماعی دانشجویان و مشارکت سیاسی آنان رابطه-

ی معناداری وجود دارد؛ هرچه اعتماد اجتماعی در دانشجویان بیشتر باشد ،میزان
مشارکت سیاسی بیشتر است.
-

به نظر میرسد بین هویت جمعی(در ابعاد ملی ،قومی و دینی) دانشجویان و

مشارکت سیاسی آنان رابطهی معناداری وجود دارد؛ هرچه هویت جمعی دانشجویان
عامگرا/خاصگرا باشد ،میزان مشارکت سیاسی بیشتر /کمتر است.
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-

به نظر میرسد بین میزان امیدواری دانشجویان به آینده و مشارکت سیاسی

آنان رابطهی معناداری وجود دارد؛ هرچه میزان امیدواری دانشجویان به آینده بیشتر
باشد ،میزان مشارکت سیاسی بیشتر است.
-

رابطهی معناداری وجود دارد؛ هرچه اثربخشی سیاسی در دانشجویان بیشتر باشد ،میزان
مشارکت سیاسی بیشتر است.
روششناسی پژوهش
این پژوهش در چارچوب روششناسی کمّی قرار گرفته و با استفاده از روش پیمایش دادهها
گردآوری شده است .از نظر زمانی ،مقطعی و از نظر هدف ،کاربردی است .برای گردآوری دادهها
از ابزار پرسشنامه استفاده شده و دادههای مورد نیاز از طریق تکنیکهای کمّی مورد تحلیل قرار
گرفته است؛ بهطوریکه پس از توصیف متغیرهای مستقل و وابسته ،با استفاده از تکنیکهای چند
متغیره(تحلیل رگرسیون) ،سهم هریک از متغیرهای مستقل در تبیین و پیشبینی مشارکت سیاسی
دانشجویان تعیین و مشخص شده است.
جامعهی آماری و روش نمونهگیری
جامعهی آماری پژوهش حاضر کلیهی دانشجویان دانشگاه کردستان ،در مقاطع تحصیلی
کارشناسی ،کارشناسیارشد و دکتری در  7دانشکده(علومانسانی و اجتماعی ،فنی و مهندسی ،علوم
پایه ،کشاورزی ،هنر و معماری ،زبان و ادبیات خارجی و منابع طبیعی) میباشد که در مجموع
شامل  45رشتهی تحصیلی (سال  )1396است .تعداد دانشجویان براساس اطالعات برگرفته از
آموزش دانشگاه کردستان  13000نفر است .از آنجاییکه امکان دستیابی به همهی دانشجویان
برای انجام پژوهش میسر نبود ،برای مطالعهی آن نمونهای برابر با  370نفر با استفاده از فرمول
کوکران ،از این حجم انتخـاب گردیـد تا بتوانیم نتایج بهدستآمده از آن را با ضریب اطمینان قابل
قبول به کل جامعهی آماری تعمیم دهیم .در این تحقیق ابتدا نسبت هر دانشکده براساس جمعیت
کل آن دانشکده از طریق نمونهگیری طبقهای محاسبه و در مرحلهی بعد از طریق نمونهگیری
تصادفی ساده ،نمونه مورد نظر انتخاب شد.

Downloaded from journals.sabz.ac.ir at 9:08 +0430 on Tuesday September 21st 2021

به نظر میرسد بین اثربخشی سیاسی دانشجویان و مشارکت سیاسی آنان

 ....................110فصلنامهی مطالعات توسعهی اجتماعی -فرهنگی ،دورهی هفتم ،شمارهی ،4بهار 98

تعاریف مفهومی و عملیاتی
مشارکت سیاسی :به معنای واردشدن فرد و درگیری در سطوح مختلف فعالیتهای
سیاسی(اعم از آگاهی از وقایع سیاسی ،بحث درباره موضوعها و مسایل سیاسی یا اقدام و عمل
پناهی( ،)1386محمدی و همکاران( ،)1394متغیر مشارکت سیاسی در ابعاد شرکت در راهپیماییها
و تظاهرات ،رأیدادن در انتخابات ،ارتباط با مسئوالن سیاسی ،عضویت فعال در تشکلهای سیاسی
دانشجویی ،گفتوگو درباره مسایل سیاسی و عالقه به موضوعات سیاسی در سطح ترتیبی و در
قالب()21گویه عملیاتی شده است.
رسانههای ارتباط جمعی :مصرف رسانههای ارتـبآطی و اطـالعـاتـی بر ارزشها و
نگرشهایی که منجر به شکلگیری یک نوع رفتار از جمله رفتار مصرفی میشود ،تأثیرگذار است.
در پژوهش حاضر ،این متغیر در سطح فاصلهای و به صورت سؤال از میزان زمان استفاده از وسایل
ارتباط جمعی(نشریات و روزنامه ،تلویزیون ،اینترنت ،ماهواره و شبکههای اجتماعی) در جهت
آموزش و یادگیری سیاسی ،پیگیری اخبار و اطالعات سیاسی و اجتماعی در قالب 10گویه و در
سطح ترتیبی عملیاتی شده است
هویت جمعی :هویت جمعی یا اجتماعی ،شناسهی آن حوزه و قلمرویی از حیات اجتماعی
است که فرد با ضمیر " ما " خود را متعلق ،منتسب و مدیون بدان میداند و در برابر آن احساس
تعهد و تکلیف میکند(عبدالهی .)70:1377،در این مطالعه هویت جمعی در ابعاد ملی ،دینی و
قومی سنجیده شده است .هویت ملی :نوعی احساس تعلق به ملتی خاص است؛ ملتی که نمادها،
سنتها ،مکانهای مقدس ،آداب و رسوم و ...معینی دارد(گیبرینو .)243:2001،1در این مقاله با
تأسی از مطالعهی تجربی قادرزاده و قادرزاده( ،)1393هویت ملی در ابعاد سرزمینی ،فرهنگی،
اجتماعی و سیاسی در قالب ( )13گویه و در سطح ترتیبی مورد سنجش قرار گرفته است .هویت
قومی :قومیت ،فرآیندی اجتماعی و روانشناختی است که بهواسطهی آن افراد با یک گروه و
برخی از جنبههای فرهنگ آن گروه هویت و پیوند میخورند .تمایز گروه از گروههای دیگر هم
بهواسطهی نشانگرهای نمادین فرهنگی زیستی یا سرزمین و هم بهواسطهی (تصور) وجود

1

.Guibernau
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گذشتهی مشترک و منافع مشترک صورت میگیرد(برگس ،1978،به نقل از قادرزاده .)47:1391 ،در
این پژوهش هویت قومی با تأسی از مطالعات تجربی(جونز واسمیت2001،1؛ پیک وپولی
بان ،)2005،در قالب ( )18گویه در ابعاد سرزمینی ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی سنجیده شده
هویتدینی :هویتدینی به دلیل ماهیت و محتوای آن نقش بسیار تعیینکنندهای در هویتیابی
افراد جامعه دارد(کالنتری و همکاران .)1388،هویت دینی نشاندهندهی احساس تعلق و تعهد به
دین و جامعهی دینی است .گویههای این متغیر برگرفته از مدل گالرک و استارک 2و مطالعهی
تجربی افشانی و جعفری( ،)1395در ابعاد چهارگانهی احساسی ،اعتقادی ،مناسکی و پیامدی در
سطح ترتیبی و در قالب ( )7گویه سنجیده شده است.
اعتماد اجتماعی :اعتماد از اجزاء کلیدی و بُعد کیفی روابط اجتماعی میباشد و شامل ابراز
اطمینان نسبت به اشخاص و نظامهای مجرد است .این متغیر در سه سطح اعتماد بین شخصی،
تعمیمیافته و نهادی مورد سنجش قرار گرفته است .اعتماد شخصی خود را در روابط چهره به
چهره نشان میدهد .اعتماد تعمیمیافته بهعنوان داشتن حسـن ظن به افراد جامعه ،جدای از تعلق
آنها به گروههای قومی و قبیلهای تعریف میشود .اعتماد نهادی ،نگرشی است نسبت به خود و
دنیای پیرامون که رفتار و اعمال ما را متأثر میکند و موجب تقویت این فکر میشود که افراد و
امور جهان قابل اعتمادند .در این مطالعه ،این متغیر با تأسی از مطالعات تجربی قادرزاده( )1393و
شریفزاده و همکاران()1394در قالب ( )19گویه و در سطح ترتیبی عملیاتی شده است.
آگاهی سیاسی :آلموند و وربا دانش نظام سیاسی ،نهادها و مسئولین آنها و ورودیها و
خروجیهای این نظام سیاسی را بُعد شناختی فرهنگ سیاسی میدانند(سریعالقلم.)28: 1389،
دانش افراد در مورد موضوعاتی نظیر حقوق و تکالیف شهروندی ،رویدادهای سیاسی ،احزاب
سیاسی و اولویتهای برنامهای آنها ،شیوهی انتخاب یا انتصاب و به عبارتی گزینش مسئوالن در
خردهنظام سیاسی ،انواع نظامهای سیاسی و ویژگیهای آنها ،وضعیت کنونی قوای سهگانه و
پایگاه احزاب مختلف را در آنها میتوان به عنوان جنبههایی از دانش سیاسی تلقی کرد(فریدون و
دیگران .)77-108: 1380،این متغیر در قالب ( )9گویه و در سطح ترتیبی سنجیده شده است.
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اثربخشی سیاسی :اثربخشی ،از درک فرد دربارهی نتایج رفتار خود ناشی میشود .وقتی افراد
یک جامعه در رسیدن به اهداف مؤثر هستند ،در این نوع فعالیتها مشارکت میکنند؛ ولی زمانیکه
احساس کنند مشارکت سیاسی آنان اثری در اوضاع جامعه و زندگی خودشان ندارد ،از این
باستانی و لوالیی( )1391در قالب ( )8گویه و در سطح ترتیبی سنجیده شده است.
میزان امیدواری به آینده :یک رشته افکار مثبت به دلیل ارضای برخی از نیازهای انسان نسبت
به گذراندن زندگی که در آینده برای شخص رخ میدهد .این متغیر براساس مطالعات تجربی میلر
و پاورز )1998( 1و افشانی و جعفری( )1395در قالب ( )8گویه و در سطح ترتیبی سنجیده شده
است.
پایایی و روایی
شیوههای مختلفی برای سنجش درجهی اعتبار پرسشنامه وجود دارد که در این تحقیق از
روش اعتبار صوری برای اطمینان از اعتبار پرسشنامه استفاده شده است .برای باالبردن اعتبار
صوری سؤاالت ،سعی شد تا در تدوین سؤاالت یا گویههای مقیاسهای اصلی ،از سؤاالت مشابهی
که در پرسشنامههای فراگیر داخلی و خارجی مورد استفاده قرار گرفته بود ،استفاده شود .عالوه بر
این ،گویهها بر اساس چارچوب نظری پژوهش و مطالعات پیشین ،در اختیار اساتید دانشگاه قرار
گرفت که در نهایت با حذف تعدادی از گویهها بر اساس نظر کارشناسان ،گویههای پژوهش
انتخاب شد .در تحقیق حاضر برای سنجش پایایی ،ضریب آلفای کرونباخ مقیاسهای مورد
استفاده(مشارکت سیاسی ،هویت جمعی ،اعتماد اجتماعی ،احساس اثربخشی ،و امیدواری به آینده)
محاسبه شد .جهت ارتقاء ضریب پایایی برخی از گویههای مربوط به مقیاسها حذف گردید و بر
این اساس ،ضریب پایایی متغیرها باالتر از  0/7به دست آمد .ضریب مذکور نشانگر آن است که
مقیاسهای اصلی از پایایی قابل قبولی برخوردار است.

Miller& Powers
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یافتههای پژوهش
ویژگیهای جمعیتی و موقعیت اجتماعی پاسخگویان
جمعیت نمونهی این پژوهش  51/4درصد زن و  48/6درصد مرد بودهاند .سن  86/6درصد
 38سال و بیشتر سن داشتهاند .میانگین سنی افراد نمونه  24/21سال و انحراف معیار آن 4/160
بوده است .از نظر مقطع تحصیلی 0/8 ،درصد افراد نمونه کاردانی 53/4 ،درصد کارشناسی38/1 ،
درصد کارشناسی ارشد و  7/7درصد دکتری بودند .بیشترین فراوانی مربوط به تحصیالت
کارشناسی بوده است .همچنین  313نفر( 87/ 4درصد) دانشجویان نمونه بیکار و فقط 45
نفر( 12/6درصد) شاغل بودهاند .از نظر مذهب 63 ،درصد تسنن و  37درصد شیعه بودند .به لحاظ
تعلق قومی دانشجویان 76/2 ،درصد کُرد 6/3 ،درصد فارس بودند و سایر قومیتها درصد کمتری
در ترکیب جمعیت نمونه داشتهاند.
توصیف آماری شاخص و ابعاد مشارکت سیاسی دانشجویان
جدول( )1میانگین و انحراف معیار شاخـص و ابعـاد مشـارکت سیاسی دانشجویان را نشان
میدهد .بر مبنای نتایج بهدستآمده میانگین مشارکت سیاسی معادل  38/7درصد است که بر مبنای
یک مقیاس صفر تا  100پایین ارزیابی میشود .شاخص ترکیبی مشارکت سیاسی نشان میدهد که
در  39/6درصد از دانشجویـان مشارکـت سیـاسی پایین ،در  52/7متوسط و در  7/7درصد باال
میباشد .در میان ابعاد مشارکت سیاسی دانشجویان ،رأیدادن و شرکت در انتخابات( 48/9درصد)
جایگاه محوری و اولیهای داشته و پس از آن به ترتیب ،عالقهی سیاسی( 41/7درصد) ،گفتوگو
دربارهی موضوعات سیاسی( 33/2درصد) ،عضویت در تشکلهای سیاسی( 22/7درصد) و ارتباط
با مسئوالن( 21/9درصد) قرار گرفتهاند.
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جدول شمارهی یک -توزیع فراوانی و درصد مشارکت سیاسی پاسخگویان
ابعاد مشارکت سیاسی

پایین

116

31/4

41/7

متوسط

176

47/6

باال

78

21/1

پایین

254

68/6

متوسط

100

27

باال

16

4/3

پایین

205

55/4

گفتوگو دربارهی

متوسط

124

33/5

موضوعات سیاسی

باال

41

11/1

پایین

243

65/7

متوسط

112

30/3

باال

15

4

پایین

120

32/4

متوسط

159

43

زیاد

91

24/4

پایین

103

27/8

متوسط

173

46/8

باال

94

25/4

پایین

150

39/6

متوسط

200

52/7

باال

29

7/7

عالقهی سیاسی

ارتباط با مسئوالن

عضویت در تشکلهای
سیاسی

شرکت در راهپیمایی

رأیدادن

شاخص ترکیبی مشارکت
سیاسی

گزینهها

فراوانی

21/9

33/2

22/7

47/6

48/9

38/7

6/6

4/4

2/41

3/7

2/5

5/92

16/9

توصیف آماری متغیرهای مستقل
شاخص ترکیبی استفاده از رسانههای ارتباط جمعی نشان میدهد که در  23/5درصد
دانشجویان ،بهرهمندی از رسانهها زیاد ،در  66/5درصد متوسط و در  10درصد پایین میباشد .در
میان سایر رسانهها به اقتضای زیست جهان دانشجویی ،اینترنت و شبکههای اجتماعی باالترین
سهم ،ماهواره جایگاه متوسط و تلویزیون و نشریات پایینترین سهم را داشتهاند.
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میانگین

انحراف معیار
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در این مطالعه ،اعتماد اجتماعی در سه بُعد سنجش شده است :شاخص اعتماد بین شخصی در
 8/7درصد از افراد نمونه پایین ،در  70/4درصد متوسط و در  20/9درصد زیاد؛ شاخص اعتماد
تعمیمیافتـه در  12درصد از افراد نمونه پایین ،در  75/2درصد متوسط و در  12/8درصد زیاد می-
 28/3درصد زیاد است.
از دیگر متغیرهای مورد بررسی ،هویت جمعی است که در سه بُعد دینی ،قومی و ملی
سنجش شده است .شاخص هویت دینی در  5/9درصد از افراد نمونه ضعیف ،در  30/9درصد
متوسط و در  63/2درصد قوی؛ شاخص هویت قومی در  11/6درصد از افراد نمونه ضعیف ،در
 61/6درصد متوسط و در  26/6درصد قوی و شاخص هویت ملی در  10/7درصد از افراد نمونه
ضعیف ،در  47/3درصد متوسط و در  42/1درصد قوی است.
توزیع متغیرآگاهی سیاسی در بین افراد نمونه نشان میدهد که در  26/6درصد افراد نمونه،
آگاهی سیاسی پایین ،در  67/8درصد در حد متوسط و در  5/6درصد باال و احساس اثربخشی
سیاسی در  18/4درصد افراد نمونه پاییـن ،در  72/5درصد در حد متوسط و در 9/1درصد باال؛
همچنین توزیع متغیر امیدواری به آینده در بین افراد نمونه نشان میدهد که در  27/3درصد افراد
نمونه ،امیدواری پایین ،در  40/3درصد در حد متوسط و در  32/4درصد امیدواری باال است.

جدول شمارهی دو -توزیع فراوانی و درصد متغیرهای مستقل در بین پاسخگویان
متغیرها
رسانههای ارتباط
جمعی

اعتماد بین شخصی

اعتماد تعمیم یافته

گزینهها

فراوانی

درصد

کم

87

23/5

متوسط

246

66/5

زیاد

37

10

پایین

31

8/7

متوسط

252

70/4

باال

75

20/9

پایین

42

12

متوسط

264

75/2

باال

45

12/8

میانگین

63/7

69

62/7

انحراف معیار

1/86

2/75

3/57
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باشد .شاخص اعتماد نهادی در  22/2درصد از افراد نمونه پایین ،در  49/4درصد متوسط و در
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متغیرها
اعتماد نهادی

هویت قومی
هویت ملی

آگاهی سیاسی

اثربخشی سیاسی

امید به آینده

پایین

80

22/2

متوسط

178

49/4

باال

102

28/3

ضعیف

21

5/9

متوسط

109

30/9

قوی

223

63/2

ضعیف

39

11/6

متوسط

207

61/6

قوی

90

26/6

ضعیف

37

10/7

متوسط

164

47/3

قوی

146

42/1

پایین

80

26/6

متوسط

204

67/8

باال

17

5/6

جمع

301

100

پایین

63

18/4

متوسط

248

72/5

باال

31

9/1

پایین

101

27/3

متوسط

149

40/3

باال

120

32/4

51/4

79/6

69/3

45/6

63/3

61/7
66/9

9/40

5/74

4/77

0/655

4/27

4/51
4/63

تحلیل دومتغیره
براساس نتایج تحلیل د متغیره در جدول شمارهی ( ،)3مشارکت سیاسی دانشجویان بر اساس
شدت رابطه با متغیرهای مصرف رسانههای ارتباط جمعی ،امید به آینده ،هویت ملی ،اثربخشی
سیاسی ،اعتماد تعمیمیافته ،آگاهی سیاسی ،اعتماد نهادی ،هویت دینی رابطهی معناداری دارد؛ اما
متغیرهای اعتماد بین شخصی هویت قومی ،سن و تحصیالت با مشارکت سیاسی رابطهی معناداری
نداشتهاند.
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هویت دینی

گزینهها

فراوانی

درصد

میانگین

انحراف معیار

مشارکت سیاسی و عوامل مرتبط با آن :مطالعهی پیمایشی دانشجویان دانشگاه کردستان117...............
جدول شمارهی سه -ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل با مشارکت سیاسی
سطح معناداری

رسانههای ارتباط جمعی

0/521

0/000

امید به آینده

0/497

0/000

هویت ملی

0/402

0/000

اثربخشی سیاسی

0/311

0/000

اعتماد تعمیم یافته

0/289

0/000

آگاهی سیاسی

0/244

0/000

اعتماد نهادی

0/232

0/000

هویت دینی

0/111

0/017

اعتماد بین شخصی

0/093

0/078

هویت قومی

0/074

0/18

سن

0/026

0/61

تحصیالت

0/08

0/31

تفاوت میانگین مشارکت سیاسی بر حسب مذهب
بنا بر اطالعات جدول ( )4پایینترین و باالترین نمرهی شاخص مشارکت سیاسی به ترتیب
مربوط به دانشجویان اهل تشیع و تسنن است .مقدار  tمحاسبهشده ( )2/054از مقدار  tبحرانی با
درجهی آزادی  336که برابر است با  1/96بزرگتر میباشد .پس میتوان نتیجه گرفت که میانگین
شاخص مشارکت سیاسی بین دانشجویان اهل سنت و اهل تشیع تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول شمارهی چهار -تفاوت میانگین مشارکت سیاسی بر حسب مذهب
متغیر

مشارکت
سیاسی

میانگین

میانگین-

انحراف

اختالف

دانشجویان

دانشجویان

استاندارد

میانگین

اهل سنت

اهل تشیع

39/04

42/97

T

درجهی

سطح

آزادی

معنی-
داری

54/54

-5/304

2/054

336

0/041
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متغیرها

ضریب همبستگی پیرسون
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تفاوت میانگین مشارکت سیاسی بر حسب جنسیت
بنابر اطالعات جدول ( )5مقدار  tمحاسبهشده( )0/143از مقدار  tبحرانی با درجهی آزادی
 368که برابر است با  ،1/96بزرگتر است .پس میتوان نتیجه گرفت که میانگین شاخص مشارکت
جدول شمارهی پنج -تفاوت میانگین مشارکت سیاسی بر حسب جنسیت
متغیر

میانگین

میانگین

انحراف

اختالف

زنان

مردان

استاندارد

میانگین

54/54

0/254

40/72

مشارکت

40/46

T

درجهی

سطح

آزادی

معنیداری

/143

سیاسی

0/886

368

0

تحلیل واریانس مشارکتسیاسی بر حسب مقطع تحصیلی
بنا بر اطالعات جدول ( )6پایینترین و باالترین نمرهی شاخص مشارکت سیاسی به ترتیب
مربوط به دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی ارشد است .با افزایش مقطع تحصیلی دانشجویان
از کاردانی به کارشناسی و کارشناسیارشد بر میانگین نمرهی مشارکت سیاسی دانشجویان افزوده
میشود؛ اما با رسیدن به مقطع دکتری میانگین نمرهی مشارکتسیاسی کاهش مییابد؛ اما این رابطه
معنادار نیست.
جدول شمارهی شش -تحلیل واریانس مشارکت سیاسی بر حسب مقطع تحصیلی
متغیر

میانگین

میانگین

میانگین

میانگین

میانگین F

دانشجویان

دانشجویان

دانشجویان

دانشجویان

کل

مقطع

کارشناسی

کارشناسی

دکتری

کاردانی
مشارکت

36/66

درجهی سطح
آزادی

معنی-
داری

ارشد
39/50

42/66

38/67

40/29

1/146

368

0/330

سیاسی

تحلیل رگرسیونی چندمتغیرهی عوامل مرتبط با مشارکت سیاسی
تحلیل رگرسیون ،روشی آماری است که طی آن واریانس متغیر وابسته را میتوان بر اساس
متغیر یا متغیرهای مستقل تبیین و پیشبینی کرد .بدین ترتیب ،کارکرد تحلیل رگرسیون تبیین و
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سیاسی در بین دانشجویان مرد و زن تفاوت معناداری وجود ندارد.
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پیشبینی است .در این مرحله به منظور بررسی تأثیر همزمان متغیرهای مستقل و تنظیم معادلهی
پیشبینی از تحلیل رگرسیون چندمتغیره به شیوهی گام به گام استفاده شده است .در این روش،
ابتدا متغیری که بیشترین همبستگی را با متغیر وابسته دارد ،انتخاب میشود و متغیر دوم ،متغیری
متغیرهایی باقی می مانند که پس از تفکیک مشارکت متغیرهای مقدم بر آنها دارای بیشترین
مجذور همبستگی  Rباشد.
نتایج تحلیل رگرسیون در جدول ( )7برای مشارکت سیاسی نشان میدهد که در مرحلهی اول،
متغیر رسانههای ارتباط جمعی وارد معادله میشود که به تنهایی  34/3درصد تغییرات متغیر
وابسته(مشارکت سیاسی) را تبیین کرده است؛ بر این اساس ،از میان متغیرهای مستقلی که در
بخش تحلیل دومتغیره ،رابطهی معناداری با مشارکت سیاسی داشتهاند ،متغیری که بر روی
مشارکت سیاسی دانشجویان اثر مستقل زیادی گذاشته و بیشترین مقدار را از تغییرات آن تبیین
میکند ،رسانههای ارتباط جمعی است .ضریب بتای این متغیر ( )0/588از همهی ضرایب بتا بیش-
تر است و بیشترین اثر را هم بر مشارکت سیاسی اعمال نموده است .هویت ملی ،متغیر مستقل
بعدی است که وارد معادله شده است .ضریب بتای این متغیر ( )0/314بوده و کمتر از متغیر
مستقل قبلی بر مشارکت سیاسی دانشجویان اثرگذار است .با اضافهشدن این متغیر به معادلهی
رگرسیون ،حدود ( )0/123درصد به ضریب تعیین چندمتغیره افزوده شده و از ( )0/343به
( )0/439افزایش یافته است؛ این دو متغیر با هم  44درصد از تغییرات مشارکت سیاسی دانشجویان
را تبیین میکنند .سومین متغیر مستقلی که وارد معادلهی رگرسیون شده است ،اعتماد تعمیمیافته
میباشد .با اضافهشدن این متغیر به معادله ،ضریب تعیّن تجمعی را ( )0/018باال برده و به مقدار
( )0/457رسانده است .بدین ترتیب این سه متغیر با هم  45درصد از تغییرات متغیر وابسته را
تبیین میکنند .چهارمین و آخرین متغیر مستقلی که وارد معادلهی رگرسیون شده است ،اثربخشی
سیاسی میباشد .با اضافهشدن این متغیر به معادله ،ضریب تعیّن تجمعی را ( )0/009باال برده و به
مقدار ( )0/466رسانده است.
مالحظه میشود که با کنترلشدن آماری سایر متغیرهای مستقل ،سطح معناداری و قدرت تبیین
متغیرهای «امید به آینده ،آگاهی سیاسی ،اعتماد نهادی و هویت دینی» از بین رفته است .بدین
ترتیب ،از میان فرضیههای اصلی مطرحشده در تحلیل رگرسیونی چندمتغیره ،فقط چهار فرضیه
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است که بعد از متغیر متقدم بیشترین همبستگی را دارد .در این روش در هر مرحله متغیر یا
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تأیید میشود و چهار متغیر مستقل این فرضیهها با هم  46درصد تغییرات مشارکت سیاسی
دانشجویان را تبیین میکنند.
جدول شماهی هفت -ضرایب تحلیل رگرسیون
Beta

معناداری

Rsquare
تجمعی

رسانههای ارتباط جمعی

122/803

0/588

0/000

0/343

هویت ملی

92/216

0/314

0/000

0/439

اعتماد تعمیمیافته

66/266

0/148

0/004

0/457

اثربخشی سیاسی

79/403

0/118

0/025

0/466

بحث و نتیجهگیری
هدف تحقیق حاضر سنجش مشارکت سیاسی و عوامل مرتبط با آن نزد دانشجویان دانشگاه
کردستان میباشد .دانشگاه در زمرهی نهادهایی است که در کنار کارکردهای آموزشی ،عهدهدار
جامعهپذیری سیاسی و نهادینهکردن فرهنگ شهروندی و مسئولیتپذیری سیاسی و اجتماعی است.
«در بررسی قلمرو سیاسی در ایران ،فعالیت سیاسی دانشجویان شاخص مناسبی است که میتوان از
طریق آن دیگر تحوالت را سنجید»(محمدی .)10:1378 ،در این مطالعه ،بر مبنای آثار نظری و
تجربی مرتبط با مشارکت سیاسی 14 ،فرضیه مطرح شد و مورد آزمون قرار گرفت 8 .مورد از
فرضیات تحقیق در مرحلهی اول بررسی مورد تأیید و در مرحلهی دوم تبیین ،رابطهی متغیرهای
مستقل با مشارکت سیاسی به وسیلهی تحلیل رگرسیونی چندمتغیره بررسی شد.
بر مبنای یافتهها ،میانگین مشارکت سیاسی نزد دانشجویان بهعنوان یکی از گروههای اثرگذار
در پویشهای سیاسی و اجتماعی شدت چندانی ندارد و کمتر از حد متوسط است .در میان ابعاد
مشارکت سیاسی عضویت نهادی در قالب تشکلهای سیاسی بسیار پایین میباشد .تقریباً دو سوم
از دانشجویان در تشکلهای سیاسی عضویت نداشته و مشارکتی هم در برنامههای تشکلهای
مستقر در دانشگاه ندارند .در فعالیتهای مختلف سیاسی و اجتماعی ،تشکلهای سیاسی نقش
مهمی در جامعهپذیری سیاسی دانشجویان دارند« .تشکلهای سیاسی بر اساس مشی سیاسی خود
و فعالیتهایی که در عرصههای مختلف سیاست دارند ،با اعالم مواضع و همچنین برگزاری
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نام متغیر مستقل

مقدار ضریب F

مقدار ضریب

سطح

مقدار

مشارکت سیاسی و عوامل مرتبط با آن :مطالعهی پیمایشی دانشجویان دانشگاه کردستان121...............

جلسات دانشجویی در جامعهپذیری سیاسی دانشجویان سهیم هستند»(کریمی و
همکاران .)1393:115،لذا با توجه به شدت پایین عضویت دانشجویان در تشکلها برای باالبردن
مشارکت دانشجویان پیشنهاد میشود که «فضای مناسبی برای رشد تشکلها فراهم گردد تا
 .)1389:48نظر به بافت قومی دانشگاه کردستان ،اقتضایی و موقعیتیشدن برنامههای تشکلها و
اعطای مسئولیت در تشکلها به دانشجویان بومی ضروری به نظر میرسد.
از دیگر ابعاد مشارکت سیاسی ،ارتباط دانشجویان با مسئولین سیاسی و اجرایی است .بر
مبنای یافتهها ،ارتباط دانشجویان با مسئولین سیاسی و اجرایی بسیار پایین میباشد .حضور مدیران
سیاسی و اجرایی در دانشگاهها ماهیت مقطعی و مناسکی پیدا کرده است .سطح نازل رابطهی
دانشجویان با مسئوالن و کارگزاران نظام در کاهش اعتماد نهادی اثرگذار است و با نظر به رابطهی
مستقیم اعتماد نهادی با مشارکت سیاسی ضرورت دارد تا ارتباط با مسئولین سیاسی و اجرایی در
تبادل تجربه ،آشنایی مسئولین با دغدغهها و مطالبات دانشجویی و تعدیل شکافها مؤثر است.
فراتحلیل مشارکت سیاسی دانشجویان ایرانی(نادری )274:1396،مؤید آن است که اعتماد به
نهادهای سیاسی رابطهی مستقیمی با مشارکت سیاسی دانشجویان دارد.
نگاهی هرچند گذرا بر سایر ابعاد مشارکت سیاسی گویای آن است که عالقهی سیاسی و
گفتوگو در باب موضوعات سیاسی در میان دانشجویان نازل است .این مسأله مؤید آن است که
در دغدغهها و افق ذهنی و بینشی دانشجویان ،موضوعات و مباحث سیاسی جایگاه قابل توجهی
ندارد .در صورت عدم مدیریت این مسأله ،بیتفاوتی سیاسی و کنشهای سلبی و منفی در عرصه-
ی سیاست جایگزین کنشورزی ایجابی ،مثبت و همگرایانه خواهد شد .میانگین مشارکت در
انتخابات در مقایسه با سایر ابعاد مشارکت سیاسی بیشتر است .این مسأله به نوعی مؤید میل به
مشارکت(در وجه عینی) است که با مهیانمودن زمینههای مساعد نهادی و ساختاری در دانشگاه و
تقلیل هزینههای فعالیت سیاسی میتوان سایر ابعاد را تقویت نمود.
نتایج بهدستآمده از فرضیههای تحقیق حاکی از آن است که بین آگاهی سیاسی و مشارکت
سیاسی رابطهی معناداری وجود دارد .نظریهی هانتینگتون( )1379و مطالعات تجربی مسعودنیا و
همکاران( ،)1393و پالیزبان( )1390مؤید این فرضیه است .نتایج مربوط به ضریب همبستگی
پیرسون نشان داد که همبستگی مثبتی بین آگاهی سیاسی با شاخص مشارکت سیاسی وجود دارد.
یکی از مجراهای تحرک اجتماعی ،ظهور قشر جدیدی از افراد تحصیلکرده است که از آگاهی
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سیاسی باالیی برخوردارند و این به نوبهی خود احساس توانایی و مؤثربودن بر تصمیمگیریهای
اجتماعی و سیاسی را در افراد تقویت میکند .این نگرشها در مجموع میتواند زمینهساز کنش
اجتماعی و سیاسی و مشوق مشارکت در سیاست باشد .نگاهی به میانگین آگاهی سیاسی در بین
دارد .بر همین اساس ضمن تالش در جهت سیاسینشدن فضای دانشگاه و تبدیلنشدن آن به
تریبون و جوالنگاه جریانهای سیاسی ،ضرورت دارد در برنامهها و سیاستگذاریهای فرهنگی
دانشگاهها توجه ویژهای به ایجاد فضای بانشاط فرهنگی و سیاسی ،ارتقاء فهم و بینش سیاسی و
برگزاری کارگاههای آموزشی نظیر جریانشناسی سیاسی شود .لذا میتوان آموزش فرهنگ سیاسی
مشارکتی را به منظور ارتقاء سطـح آگاهی دانشجـویان در دستـور کار قرار داد .دعـوت از
صاحبنظران و شخصیتهای ملی و دانشگاهی در جهت ترسیم واقعبینانه و عالمانهی فضای
حاکم بر جامعه و تعریف جایگاه دانشگاه و دانشجویان در این روند ضروری بهنظر میرسد.
از دیگر متغیرهای مورد آزمون ،متغیرهای زمینهای و خاستگاه اجتماعی دانشجویان بود که با
توجه به دستگاه نظری لیپست و دادههای تجربی متغیرهای تحقیق مورد تأیید قرار گرفت؛ علیرغم
انتظاری که میرفت رابطهی معناداری بین سن ،هویت قومی و مقطع تحصیلی با مشارکت سیاسی
وجود نداشت .این یافته همسو با مطالعات تجربی گالبی و رضایی( ،)1392ربانی( )1389میباشد.
معنادارنبودن رابطهی هویت قومی با مشارکت سیاسی ،با نظر به مختصات میدان مورد مطالعه،
نشان از تبدیلنشدن قومیت به منبع جهتدهندهی دانش سیاسی ،عالیق و کنش سیاسی عام و ملی
است .شواهد میدانی نیز گویای آن است که دانشجویان کُرد ،عالقهی چندانی به درگیرشدن در
مباحث سیاسی ،عضویت در تشکلهای سیاسی و حضور در برنامههای تشکلها ندارند .این مسأله
میتواند همگرایی را با دشواریهایی مواجه کند .یافتههای توصیفی نیز نشان داد که تعلقات دینی
و قومی در نزد دانشجویان مورد بررسی ،شدت بیشتری از هویت ملی دارد .بر همین اساس
دربرگیرندهی ساختن فعالیتهای سیاسی در دانشگاهها ،توجه تشکلهای دانشجویی به مطالبات
قومی و مطمئن کردن دانشجویان از هزینهدارنبودن فعالیتهای سیاسی دانشجویی در معطوف
ساختن جهتگیریهای ذهنی و کنشی دانشجویان متعلق به اقوام مختلف به کنشهای سیاسی هم-
گرایانه و در مقیاس ملی اثرگذار است .متغیر دیگری که مورد آزمون قرار گرفت ،رسانههای ارتباط
جمعی بود که نظریهی لرنر ،پاتنام و مطالعهی تجربی عبدالهینژاد و همکاران( )1395مؤید این
فرضیه است.لرنر ،با تأکید بر نقش ارتباطات ،آن را زمینهساز بسیج میداند و معتقد است که
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ارتباطات ،مشارکت و توسعهی سیاسی را سامان میدهد(پناهی و عالیزاده .)96 :1384،بر مبنای
یافتههای پژوهش حاضر ،اینترنت ،شبکههای اجتماعی و ماهواره از منابع اصلی پیگیری اخبار و
اطالعات سیاسی و آموزش سیاسی دانشجویان بهشمار میروند .نتایج پژوهش هرسیج و
رسانههای الکترونیک بیشترین تأثیر را بر مشارکت سیاسی اعتراضی و پست مدرن داشتهاند .در
همین راستا تالش در جهت انعکاس هرچه بیشتر ذائقهی دانشجویان و نسل جوان در رسانههای
ارتباطی داخلی و مواجههی منطقی با مقولهی بینش سیاسی و ارتقاء فرهنگ سیاسی دموکراتیک
ضروری به نظر میرسد .از این رو مواجهه عالمانه با این مسأله ،یکی از ضروریات نظام سیاسی
است تا بیاعتمادی سیاسی در جامعهی دانشگاهی تسری پیدا نکند.
از دیگر متغیرهای مورد بررسی در پژوهش حاضر اعتماد اجتماعی بود .وجود رابطهی اعتماد
اجتماعی در سطوح نهادی و تعمیـمیافته با مشارکت سیاسـی ،مؤید نظریهی پاتنام(،)2000
اوسالنر( ،)2005مکلرگ( )2003و مطالعات تجربی علیپور و همکاران( )1388میباشد .از منظر
پاتنام ،اعتماد اجتماعی شکلدهندهی رفتار افراد در جامعه در چارچوب از قبل تعیینشده به منظور
تولید سرمایهی اجتماعی و مشارکت سیاسی است .افزایش اعتماد اجتماعی فرصتهایی را برای
دانشجویان پدید میآورد که توانمندی آنها را ارتقا میبخشد و احتمال اثربخشی آنها را افزایش
میدهد .اعتماد اجتماعی بهویژه در سطح نهـادی ،رفتارهای فرصتطلبانهی سیاسی را محـدود
میکند و بازدهی و کارکرد دولتها را افزایش میدهد« .دانشجویان در صورتی به مشارکت تمایل
خواهند داشت که درک کنند که مسئوالن دولتی در قبال عملکرد خود و نیز خواستههای آنان
پاسخگو و مسئولیتپذیرند»(مسعودنیا و همکاران .)131:1393،لذا داشتن برنامهی مدون و سازمان-
یافته برای بحث و گفتوگو و تبادل نظر میان دولتمردان و دانشجویان به منظور افزایش تعامل و
آشتیدادن دولتمردان با فضای دانشگاه ضروری به نظر میرسد .متغیر دیگری که مورد آزمون
قرار گرفت احساس اثربخشی سیاسی و امید به آینده است که نظریهی دال )1984(1و مطالعات
تجربی باستـانی و لوالیی( )1391تأیید میکند .از دید رابرت دال ،اثربخـشی سیاسی علیرغم آنکه
به عملکرد و کارائی نظام سیاسی وابسته است ،به باور و اعتماد مردم به اثربخشی سیاسی بستگی
دارد« .شهروندی که احساس اثربخشی سیاسی باالیی دارد ،احتمال دارد بیشتر از شهروندی که به
. Dahl

1
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اثرگذاری خود در مسئوالن سیاسی بدبین است ،در امور سیاسی مشارکت کند .هرچه احساس
اثربخشی سیاسی فرد کمتر باشد ،مشارکت سیاسی او کمتر خواهد بود»(دال 1984،به نقل از
پناهی .)26:1386 ،فراهمنمودن مجاری ابراز وجود و کنشگری دانشجویان در مدیریت اجتماعی و
دانشگاه ،به مثابهی یکی از کارگزاران اصلی جامعهپذیری سیاسی میانجامد ،در تقویت احساس
اثربخشی دانشجویان و به تبع آن امید به آینده اثرگذار است.
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