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  چکیده
سخ به  ضر پا صلی مقاله حا ست که از میان هدف ا سی ا سا سوال ا این 

سب منفعت و عزت اجتماعی،  سی، ک سیا شی  ساس اثربخ سه متغیر اح
تري در تبیین مشــارکت ســیاســی دارند. تعداد کنندهکدام یک نقش تعیین

باشـــد که از دو جامعه آماري انتخاب شـــدند. جامعه نفر می 800نمونه 
ـــاري و جامعه آما ـــهرهاي بابل و س ـــاکنان ش ـــامل س ري دوم اول ش

ـــجویان دانشـــگاه مازندران و علوم و تحقیقات تهران  دربرگیرنده دانش
دهد که میانگین مشـــارکت انتخاباتی افراد ها نشـــان میباشـــد. یافتهمی

شتر از مردان به  ست و زنان بی شارکت غیر انتخاباتی آنان ا شتر از م بی
ا هاند. یافتههاي ســـیاســـیدنبال کســـب منفعت در جریان انجام فعالیت

همچنین حاکی از آن است که انواع مشارکت سیاسی با سه متغیر اصلی 
سیون خطی چند متغیره شده رابطه معناداري دارند. در رگر بین  مطرح 

سی انتخاباتی سیا شارکت  سته م با  غیر انتخاباتی و کل ،متغیرهاي واب
متغیرهاي مســتقل احســاس اثربخشــی ســیاســی، کســب منفعت و عزت 

ــخص گردید ــده اجتماعی مش ــه مدل نهایی ارائه ش متغیر  ،که در هر س
ــت و میزان تاثیر گذاري  ــب عزت اجتماعی از مدل خارج گردیده اس کس

احساس اثربخشی سیاسی بر انواع مشارکت سیاسی بیشتر از میزان 
  تاثیرگذاري متغیر کسب منفعت بر متغیرهاي وابسته مذکور است.

احســاس  ،یانتخابات یاســیمشــارکت ســ،یاســیمشــارکت ســ :دواژهیکل
  .یکسب عزت اجتماع ،کسب منفعت ،یاسیس یاثربخش

  17/10/1397 :تأیید خیتار                                                  14/19/1397 :تافیدر خیتار
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  مقدمه

 يبیشتر مشارکت مردم در حوزه سیاست اهمیتشویم می ترهرچه به زمان حال نزدیک

ـــورهاي دنیایابد. تا جایی که امروزه در می ند چه کنمیکه تعیین  انداین مردم ،غالب کش

ـــانی حکومت کنند. می ـــی یا کس ـــارکت کس ـــان دهنده  ،مردم باالترتوان گفت که مش نش

شتر حکومت شروعیت بی سی  م سیا صه بینو و نظام  شتوانه نظام در عر ستالمللی پ که این  ا

  دهد.را افزایش می هادولتزنی قدرت چانه

 یو جمع يفرد يهارنده انواع کنشیدربرگکلمه  یواقع يه معناب یاســـیمشـــارکت ســـ

 يندهاین سرنوشت خود و جامعه و اثرگذاردن بر فراییاست که افراد به منظور دخالت در تع

ــم ــدهندیانجام م یدر باب امور عموم يریگمیتص ــت که اگر فرد یت میرای. س لز معتقد اس

ضع نما يدین جدیقوان ر داده ویین موجود را تغیبتواند قوان سیرا و شارکت  سید به م ل ینا یا

ست. در واقع اند سیآمده ا شارکت  سیشه م سان یا ستلزم دعوت ک شرکت در فرا یم ند یبه 

در اداره  یباشد که تاکنون نقشیم شدن در قدرت میو سه يکالن کشور يهايریگمیتصم

 جیبســ ینیعمقاصــد م يجامعه نداشــتند و حداکثر به هنگام ضــرورت توســط حکومت و برا

ر شدن فرد در سطوح یرا درگ یاسیز مشارکت سین کل راشی). ما1387،یخانیشدند(علیم

ـــیگوناگون فعال ـــیت در نظام س ـــم يریاز عدم درگ یاس ـــتن مقام رس ـــ یتا داش ـــیس  یاس

ـــت که با »ينت پریریج«). 123: 1381داند(راش،یم ـــه جنبه مشـــارکت یهم معتقد اس د س

وه یاز شــ يکرد . منظور و یت آن را بررســیفیشــدت و ک ،وه مشــارکتیشــ یعنی یاســیســ

ــــه مشـارکت چه شـکلیمشـارکت ا ر یا غیاسـت  یا رسـمیرد. آیگیبه خود م ین اسـت کـ

ز یکنند و نین شــرکت میمع یاســیســ يهاتیکه در فعال يز به تعداد افرادی. شــدت نیرســم

 حاصـــل از یاثربخشـــزان یت، میفیک تعداد دفعات مشـــارکت آنها اشـــاره دارد. و منظور از

  ).124:  1381راش،باشد(یمشارکت م

ا کاهش یش یدر افزا یگوناگون يرهایدهد که متغمروري بر تحقیقات پیشــین نشــان می

الت و یزان تحصیتوان به سن، جنس، تاهل، ماز جمله آن می مشارکت سیاسی تاثیرگذارند،

 در کنار. شـــاره نموداره ی، اعتماد اجتماعی، دوســـتان و غيت اقتصـــادینوع شـــغل، وضـــع

شده می شیمتغیرهاي مطرح  ساس اثربخ سی توان به متغیرهاي دیگري مانند اح سب سیا ، ک

سب عزت اجتماعی شاره نمود نیز منفعت و ک شناختی، . سه عاملی که داراي جنبها هاي روان

ــادي و اجتماعی ــوع که هر عامل نمایانگر یک جنبه میاقتص ــد، اند. با توجه به این موض باش
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ـــو ـــده، کدام عامل نقش س ـــت که از میان متغیرهاي مطرح ش ـــی تحقیق این اس ـــاس ال اس

  تري در تبیین مشارکت سیاسی دارند؟کنندهتعیین

  قیهاي تحقپرسش

هاي زیر پاســخی علمی براي آنها جســتجو این مقاله تالش دارد تا ضــمن طرح پرســش

. میزان 2دارد؟ .احســـاس اثربخشـــی ســـیاســـی پاســـخگویان در چه وضـــعیتی قرار 1: نماید

. آیا احساس اثربخشی سیاسی بر مشارکت سیاسی 3مشارکت افراد در چه سطحی است؟ 

. آیا پاســخگویان در مشــارکت ســیاســی به دنبال کســب منفعت و عزت 3تاثیرگذار اســت؟ 

قدرت  ،.در تبیین مشــارکت ســیاســی، کدام یک از ســه متغیر مطرح شــده4اند؟اجتماعی

  د؟کنندگی بیشتري دارنتبیین

  قیات تحقیبر ادب يمرور 

بررســـی علل افزایش قبولی "تحت عنوان  پیمایشــی) 1394عظیمی هاشــمی و دیگران(

صادي آن سی، اجتماعی و اقت سیا سري با تاکید بر پیامدهاي  سرا انجام  "دختران در کنکور 

سی در هر دو گروه زنان  آن نتایج اند کهداده سیا شارکت  ست که میانگین م حاکی از آن ا

اي تحصیالت دانشگاهی و شاغل و زنان بدون تحصیل دانشگاهی و غیر شاغل بسیار کم دار

ازش خوب مدل نظري بویژه در بین گروه زنان شــاغل و دانشــگاهی حاکی از درپباشــد. می

هاي سیاسی و آن است که مشارکت سیاسی زنان این گروه بیش از همه تابع سطح آگاهی

ــت و نگرش  ــت اس ــیاس ــطهنگرش آنان به س ــت به عنوان متغیر واس ــیاس ــطح به س اي تابع س

ــیتی در حوزه ســیاســت، اعتماد به نهادهاي آگاهی هاي ســیاســی، احســاس نابرابري جنس

ــرمایه اجتماعی و بویژه فعالیت ــور و در مرتبه آخر متاثر از س ــئولین کش هاي حکومتی و مس

تماعی در بحث توان اذعان داشــت که توانمندســازي و کاهش انســداد اجانجمنی اســت. می

گیري و سازماندهی است اگر به حوزه توسعه، که ترکیبی از سه مولفه آگاهی، توان تصمیم

مشــارکت ســیاســی زنان تعمیم داده شــود، مســتلزم افزایش آگاهی ســیاســی، افزایش توان 

گیري سـیاســی و سـازماندهی سـیاســی زنان اسـت. لذا افزایش تحصـیالت، ورود به تصـمیم

تواند در افزایش مشارکت سیاسی زنان ایش بسترهاي روابط انجمنی میعرصه اشتغال و افز

  .تاثیرگذار باشد

بررسی تاثیر اعتماد اجتماعی بر مشارکت «تحت عنوان  را ی) پژوهش1389بابازاده بائی( 

انجام داده است که حجم نمونه آن » سال و باالتر شهر بابل 20سیاسی: مطالعه موردي افراد 

شنفر  402 شان  يهاافتهی. بوده است ياچند مرحله ياخوشه زین يریگنمونهوه یو  پژوهش ن
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سن یانگیاگر چه تفاوت مکه دهد یم شارکت  سیم شد یمردان و زنان معنادار نم مثبت یا با

سی منفی سیا شارکت  ست  ،اما تفاوت دو گروه در م سیانگیو ممعنادار ا شارکت  سین م  یا

ن یانگین؛ تفاوت میهمچن باشد.یم زنان یمنف یاسیسن مشارکت یانگیشتر از میمردان ب یمنف

ـــ مثبت یاسیمشارکت س باشد اما تفاوت دو گروه در مورد یهل و مجرد معنادار مأافراد متـ

  ست. یمعنادار ن یمنف یاسیمشارکت س

س ستقل با متغ يرهایره متغیچند متغ یون خطیدر رگر شارکت یم سی ر م مثبت، مدل سیا

شامل پن یینها صی، اعتماد بي، اعتماد نهادیاسیر اعتماد به نظام سیج متغارائه شده  ، ین شخ

زان ین میترن و کمیشـــتریدهد که بیه بتاها نشـــان مســـیمقاباشـــد. یت و ســـن مالیتحصـــ

و اعتماد  یاسیاعتماد به نظام س يمثبت از سو یاسیر وابسته مشارکت سیبر متغ يرگذاریتاث

ر یرات متغییدرصــد تغ 8/54ارائه شــده  ییمدل نها ی. بطور کلشــودمی اعمال ین شــخصــیب

ست سواب شارکت  سیه م ض یا %) 7/0ن(یتر%) و کم8/48ن(یشتریدهد که بیح میمثبت را تو

  الت اختصاص دارد.یو تحص یاسیاعتماد به نظام س يرهایسهم آن به متغ

ـــ ـــترك خود تحت عنوان2009انو (یلیو ج نایآلس  یخانوادگ يوندهایپ«) در مقاله مش

ترین از مهمپرداختند.  یاســیعوامل موثر بر مشــارکت ســ یبه بررســ» یاســیومشــارکت ســ

ست که : مردان بیق ایتحق يهاافتهی سین ا ست عالقه دارند و در ایشتر از زنان به  ن حوزه یا

به  يشــتریل بیســه با افراد مطلقه عالقه و تمایهل در مقاأکنند. افراد مجرد و متـــــیت میفعال

ل یســه با افراد مجرد تمایز در مقایهل نأدارند. افراد متــــــ یاســیســ يهامشــارکت در بحث

عالقه  يقو یخانوادگ يهاوندیدارند. افراد با پ یاســیســ يهاتیبه مشــارکت در فعال يکمتر

س يکمتر سیس يهاتیدارد که در فعال ياست دارند و احتمال کمتریبه  شارکت کنند.  یا م

، اعتماد و یخانوادگ يوندهاین پیرســد که: بیمان یبه پا يریگجهین نتیت مقاله با ایو در نها

 وجود دارد. يرابطه معنادار یاسیمشارکت س

ـــترك خود تحت عنوان2007ل و روجاس (یآبر  له مش قا لت اول«) در م  يه بر رویحا

 یکیدر  یاسیت سمشارک یبه بررس»  یاسیمشارکت س يو اظهار ینترنتیا ينمودار: روشها

نفر  715ن پژوهش یپرداختند. حجم نمونه در ا )Bogota(بوگوتابه نام  ،ایکلمب ياز شـــهرها

  باشد. یم

 ياظهار یاســیر مشــارکت ســین کننده متغییتب یونیمدل رگرســدهد که نشــان میها یافته

 يرهایدهد که ســـهم متغیح میر وابســـته را توضـــیانس متغیدرصـــد از وار 25 ،ینترنتیاریغ

، مساحت خانه، استفاده یــــ اجتماع ياقتصادگاه یالت، پایت، سن، سطح تحصیجنس(کنترل
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از آن  )یاسیو نفع س یاسی، دانش سيحضور یاسیس ي، گفتگویسنت يخبر يهااز رسانه

 يرهایر متغیکنترل وارد معادله شـــدند، تاث يرهایباشـــد. در ابتدا که فقط متغیدرصـــد م 24

اســت. اما در مدل ر وابســته معنادار بوده یبر متغ یاســیو نفع ســ يحضــور یاســیســ يگفتگو

ــدن متغیینها ــتقل يرهای، با افزوده ش ــانه ینترنتیا یارتباط اجتماع(مس ــتفاده از رس  يهاو اس

ــخص گرد )ینترنتیا يخبر ــیر متغید که تاثیبه معادله، مش ــیر نفع س خود را از  يمعنادار یاس

ست. البته تاث ست داده ا سیس ير گفتگویر متغید ضور یا ست. ت یمعنادار باق يح ر یاثمانده ا

ز معنادار شــده اســت. ین یســنت يخبر يهاالت و اســتفاده از رســانهیســطح تحصــ يرهایمتغ

ــده ن يرهایمتغ ــان معنادار نیز تاثیمســتقل وارد ش ن ید گفت که در ایت بایســت. در نهایرش

و شـــرکت در  يخبر يهاالت، اســـتفاده از رســـانهیســـطح تحصـــ يرهایر متغیپژوهش تاث

 د قرارگرفت.ییمورد تا یاسیبر مشارکت س یاسیس يهابحث

  يچارچوب نظر

احساس اثربخشی  از آنجا که در مقاله حاضر هدف اصلی بررسی تاثیر سه متغیر مستقل

سیاسی، کسب منفعت و کسب عزت اجتماعی بر مشارکت سیاسی است، چارچوب نظري 

  تحقیق بر اساس سه نظریه بنا گردید که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

تغیر مطرح شــده احســاس اثربخشــی ســیاســی اســت که در ارتباط با آن از نظریه اولین م

 یاسیس یبه اثربخشاي ژهیتوجه و یاسین مشارکت سییدر تب وي رابرت دال استفاده گردید.

 شیز افزاین یاسیزان مشارکت سیباال باشد، م یاسیس یبخشزان اثریاگر م يارد. به اعتقاد ود

شزان اثریابد. در مقابل اگر میمی شد، نتیپائ یبخ سیس یتفاوت یجه آن بین با خواهد بود.  یا

خود  یاسیکند با مشارکت سیاست که در اثر آن فرد احساس م ینگرش یاسیس یاثر بخش

سیس يندهایبر فرآ شته و بر آنها کنترل یا ق ین طریتواند از ایکند و میو نظارت م اثر گذا

اد کند که افریاظهار م یاسیس یل درباره اثربخشاخود بپردازد. رابرت د يازهاین يبه ارضا

شــت، نخواهد گذا یاســیج ســیبر نتا یدهند اثر قابل توجهیتصــور کنند آنچه انجام م یوقت

س سیکمتر در امور  ساس اثریر میدرگ یا ششوند. لذا هر چه اح سیس یبخ کمتر  يفرد یا

  ).110-111: 1387و کمتر خواهد بود(خوش فر، ا یاسیباشد، مشارکت س

، ه خودیدر نظر يودر ارتباط با کسب منفعت از نظریه آنتونی داونز استفاده شده است. 

ها را به حداقل و منافع را نهیکوشــد هزیکند که ممی را مطرح یگر عقالنک فرد محاســبهی

به حداکثر رساندن  يکند که در آن احزاب برامیعمل  یستمیدر س فردبه حداکثر برساند. 

ـــهروندان نیخود تالش م يرا بزرگ  يکنند. از نظر ویرفتار م یز بطور عقالنیکنند و ش
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خاب بات فراوان و ورقهیبودن حوزه انت خا با يکه در آن را ییرا يهاه، انت عداد یدهنده  د ت

 دهد.یزان مشارکت در انتخابات را کاهش میداها را انتخاب کند، معموال میاز کاند ياریبس

ـــــنن ین داونز اییتب ــت که افراد در چـ ــرایاس ــوارتر  یدرك منافع واقع یطین ش خود را دش

که مبارزات در آن  یگر در انتخاباتید يجه دشوارتر است. از سوینت ینیش بیپ رایابند. زییم

ست، همچنیشد شن ین در انتخابات مهم و در انتخاباتید ا سائل به رو ف یتعر یکه در آن م

انتخابات مهم در منافع  يشــتر اســت. به اعتقاد ویتعداد شــرکت کنندگان ب شــده اند معموالً

که درآن مبارزات  یجه انتخاباتیشــتر احتمال دارد بتوانند در نتیگذارند، افراد بیر میافراد تاث

 ن امکان رایف شــده اند به افراد ایتعر یکه به روشــن یر بگذارند و مســائلید اســت تاثیشــد

 ).140: 1381راش،را آسانتر درك کنند( دهند تا منافع شانمی

ـــت که جامعه به افراد دهد، یا به عبارتی، می مفهوم عزت اجتماعی بیانگر جایگاهی اس

ــت. عزت در  ــان در زندگی اجتماعی قائل اس ــی اســت که جامعه براي افراد و اعمالش ارزش

ـــت. در منتهی العرب عزت  ـــدن و عزیز بودن اس به معناي لغت به معنی توانایی، مغلوب نش

افراد دوســـت دارند مورد احترام  ). معموال1390ًارجمندي در مقابل ذلت اســـت (ابراهیمی،

دهند از آنها تقدیر گردد. شناسایی و احترام به واقع شوند و به خاطر کار مثبتی که انجام می

ماعی تلقی  یاز اجت یک ن ـــودمیعنوان  کاري افراد موثر  ش یت و هم که در میزان رضــــا

هاي امنیت در باب مولفه 1404در ســـند چشـــم انداز ).37-25: 1381ی نژاد،(رمضـــاناســـت

احترام و اعتماد متقابل بین افراد، به عنوان یکی از عوامل افزایش دهنده اجتماعی، -ســیاســی

ــد ــناخته ش ــریب امنیت ش ــدیقی،ض ــتمهمچنین در نظریه ). 177-135: 1389(تص ــیس ي هاس

ان متقابل بین اعضـــاي یک مدیریت رنســـیس لیکرت، ارتباطات افقی، یعنی اعتماد و اطمین

ــه خت ــا ــــن لزامــات ش کی از ا ی نوان  ع ــه  مودي ب ع ــاطــات  تب ــار ار کن  ســـــازمــان، در 

 اش با عزتکه درباره مشارکت سیاسی و رابطه آنچه). 177-135: 1389تصدیقی،(شودمی

به  توان گفت این اســت که توجه نظام ســیاســی و کنشــگران ســیاســیمی و احترام اجتماعی

شارکتجامعه میشان در شهروندان و حرمت و جایگاه سی تواند م سیا صه  شان را در عر

افزایش دهد. به عبارت دیگر بر اســاس نظریه کنش متقابل اجتماعی، هرچه مردم احســاس 

سی مردم را به عنوان یک طرف بازي تلقی کرده و  سیا سی در بازي  سیا کنند که بازیگران 

ستند سی انگیزه قویت احتماالً ،براي بازي آنان ارزش و حرمت قائل ه سیا شارکت  ري براي م

خواهند داشت. چرا که بازي سیاسی یا مشارکت در امور سیاسی یک امر جمعی و گروهی 

گردد. بنابراین اگر مشارکت سیاسی ردم مهم و تعیین کننده قلمداد میتلقی شده و حضور م
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یک کنش اجتماعی تلقی شود این کنش مستلزم حضور و درك رابطه طرفین کنش است. 

چه بر مبناي رویکرد انتخاب عقالنی یا نظریه مبادله به موضوع مشارکت سیاسی نظر لذا چنان

بیند که مشــارکتش در افکنیم، فرد مشــارکت کننده انتخاب عاقالنه و منفعتش را در این می

صمیم سی و ت سیا شد با این امر که اداره امور  سی همراه با سیا سی بدون گیريامر  سیا هاي 

انجامد. لذا تضمین مشارکت افراد ان، کمتر به نتیجه مطلوب میهروندحضور و همکاري ش

سیاسی، مستلزم قدرشناسی و حرمت گذاري آنان است. با توجه به آنچه که هاي در عرصه

  در چارچوب نظري آمد، مدل تحلیلی به صورت زیر قابل ترسیم است:

  

  

  

  

  

  

  

  

  فرضیات تحقیق

که گفته شــد در پژوهش حاضــر فرضــیات  با توجه به مطالعه مقدماتی و بر اســاس آنچه

  ذیل مدنظر قرار گرفت:

  رسد که کسب منفعت بر مشارکت سیاسی تاثیر مثبت داشته باشد.)به نظر می1

رسد که احساس اثربخشی سیاسی بر مشارکت سیاسی تاثیرگذار باشد. به این )به نظر می2

شارکت سیاسی افزایش تا میزان م شودمیمعنا که افزایش احساس اثربخشی سیاسی سبب 

  یابد.

شته )به نظر می3 سی تاثیر مثبت دا سیا شارکت  سب عزت اجتماعی بر م سد که تمایل به ک ر

  باشد.

  داده ها يو ابزار گردآور يه آمارنوع پژوهش، جامع

کســب منفعت و عزت اجتماعی بر مشــارکت  ،یاحســاس اثربخشــ ریتاث یهت بررســج

ـــ ـــیس ـــیمایاز روش پ یاس ـــت. ا یش ـــده اس ـــتفاده ش رنده دو جامعه ین پژوهش دربرگیاس

شهرونديآمار شجو ي( شهروندییو دان ست. جامعه اول( شامل ي) ا سـال  18 يافراد باال) 
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شد که یم سار يشهرهادر با شته يبابل و  شجو اند.سکونت دا شامل )ییو جامعه دوم (دان

ها، است. زمان جمع آوري دادهقات تهران یندران و علوم و تحقماز يهاان دانشگاهیدانشجو

  د.باشینیز پرسشنامه مابزار مورد استفاده  و 1388اردیبهشت 

  يریوه نمونه گیحجم نمونه و ش

که در ا جا  ماریاز آن عه آ جام فاده گرد ين پژوهش از دو  ـــت ز بطور ید، دو نمونه نیاس

 ياطبقه یبه صــورت تصــادف کهباشــد ینفر م 400شــامل  ده شــد. نمونه اولیجداگانه برگز

سار شهر بابل و  سب از دو  شد ينامتنا شامل یند. نمونه دوم نانتخاب  ست که به  400ز  نفر ا

قات تهران ینامتناســـب از دو دانشـــگاه مازندران و علوم و تحق ياطبقه یصـــورت تصـــادف

شدیبرگز شه ،پژوهشن یدر ا يریوه نمونه گیش ند.ده  شد. حجم یم ياچند مرحلهاي خو با

ق یتحق ییجهت باال بردن اعتبار و روا براسـاس فرمول کوکران محاسـبه شـد . البتهز ینمونه ن

  ش داده شد.ینفر افزا 400حجم نمونه به 

  یاتیعملف نظري و یتعار

  یاسیمشارکت س

ت یمجموعه فعال:« به  یاســـیمشــارکت ســ یعلوم اجتماع ین المللیالمعارف بة ریدر دا

اســت یم در ســیرمســتقیم و غیجامعه در انتخابات رهبران و شــرکت مســتق يداوطلبانه اعضــا

ـــت.ف یتعر» یعموم يگذار ـــده اس ـــ يمجموعه راهنما ش ـــیعلوم س ز یم) نی(وربا و کیاس

داند که کم و یم یر حکومتیشهروندان غ یقانون يهاتیرا شامل تمام فعال یاسیشارکت سم

ـــتقیب به طور مس ند  کارگزیش قصــــد دار بات  خا ها اثر ی یاران حکومتم بر انت مال آن ا اع

  ).14: 1378،یگذارند(قربان

ا یافته یزمانا ناموفق، ســایرا هر گونه عمل داوطلبانه موفق  یاســیهم مشــارکت ســ نریوا

ــازمان، دوره ــمام بکارگی يابدون س ــتمر به انض ــروع و  يهاروش يریا مس ــروع ا نامیمش ش

در  یاسیو انتخاب رهبران س یامور عموم، اداره یعموم يهاسیاستبر انتخاب  يرگذاریتاث

  ).1381پور، یداند(کاظمیم یا ملی یاز حکومت محل یهر سطح

است که توسط  ییهاتیمجموعه فعال یاسینگتون و نلسون معتقدند که مشارکت سیهانت

ــدان عــا هرون ث يدشــــ ــا م يرگــذاریجهــت ت گیبر تصــــ ت يهــايریم  ل نجــام  یدو ا

  ).Ruedin,2007: 3رد(یگیم

تا گرفتن  يریکند که از عدم درگمی ز سلسله مراتب مشارکت را مطرحیلبرات نیلستر م

سم شارکت واقعترین نیکند و پائمی رییتغ یدولت یمقام ر دادن در انتخابات  يرا یسطح م
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را در  یاسیف مشارکت سیتوان تعریمف گوناگون ارائه شده یاست(همان). با توجه به تعار

  ر خالصه نمود:یز یژگیچند و

  باشد.یداوطلبانه افراد جامعه م يهاتیاز فعال يامجموعه یاسی. مشارکت س1

    گذارد.یر میشان تاثیهايریگمیها بر انتخابات حاکمان و تصمتین فعالی. ا2

  .شودمیشامل  را یاسیرش نقش سیتا پذ يریها از عدم درگتین فعالی. دامنه ا3

س یاتیف عملیدر تعر شارکت  سنجشیاسیم شد یگو 9ن مفهوم از یا ، جهت  ستفاده  ه ا

  آمده است.  1در جدول شماره که 

  یاسیس یاحساس اثربخش

 یاسیکند با مشارکت سمی است که در اثر آن فرد احساس ینگرش یاسیس یاثر بخش

ن یتواند از امی کند ویآنها کنترل و نظارت م اثر گذاشــته و بر یاســیســ يندهایخود بر فرآ

 10ن مفهوم از یجهت ســنجش ا یاتیف عملیخود بپردازد. در تعر يازهاین يق به ارضــایطر

  آمده است. 1در جدول شماره ه استفاده شده است که یگو

  کسب منفعت

کســب منفعت بدان معناســت که افراد در جریان مشــارکت ســیاســی یک کنش عقالنی 

ـــعی کنمیمعطوف به هدف را دنبال  تامین  ند تا در جریان آن منافع خویش راکنمیند و س

آمده  1گویه استفاده شده است که در جدول شماره  5نمایند. جهت سنجش این مفهوم از 

   است.

  کسب عزت اجتماعی

صب  عزت اجتماعی یعنی اینکه کسانی که به دنبال کسب مناصب سیاسی هستند یا منا

ــغال کرده ــی را اش ــیاس ــارکت جو در س ــهروندان مش ــی حاکم)، ش ــیاس اند(یعنی نخبگان س

صه سی را مورد حرمت و احترام قرار میهاعر سیا شمارند. دهند و آنها را مهم و عزیز میي 

  آمده است. 1جهت سنجش این مفهوم از سه گویه استفاده شده است که در جدول شماره 

  اعتبار و پایایی

ها هین پایایی گوییتع ياشد. برابیم يصور بر اعتبار یاعتبار ابزار پژوهش مورد نظر مبتن

فا نیدر ا فاده گرد يپژوهش از آل ـــت باخ اس ق یک تحقیان یزان آن در جرید و میکرون

ــــــیمورد ارز یمقدمات  يق براین تحقیابه دســـت آمده در  يزان آلفایقرارگرفت . م یابـ

  آمده است. 1ه در جدول شماره مربوط يهاهیگو
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  هاي مربوط به متغیرهاي تحقیق و آلفاي کرونباخ: گویه1جدول شماره 

  ه هایگو  متغیر
ــــاي  ــــف آل

  کرونباخ

  مشارکت سیاسی

  شرکت در انتخابات ریاست جمهوري

78/0  

  مجلس شوراي اسالمی

  انتخابات شوراي اسالمی شهر و روستا

  هاي سیاسیمشارکت در بحث

  هاي جمعیهاي سیاسی رسانهعالقه به برنامه

  تشویق دیگران به شرکت در انتخابات،

  هاي انتخاباتیمشارکت در سخنرانی

  شرکت در راهپیمایی

  هاي سیاسیهواداري از جناح

ـــی  احســــاس اثربخش

  سیاسی

  اهمیت شرکت در انتخابات

90/0  

  باور به تعیین سرنوشت خود

  وجود امکان مشارکت

  میزان تاثیرگذاري راي فرد در انتخابات

  میزان تاثیرگذاري راي فرد در انتخاب رئیس جمهور

  میزان تاثیرگذاري مشارکت سیاسی فرد در تعیین وضعیت

  بی توجهی به آینده مملکت با عدم مشارکت در انتخابات

ـــری با راي مردم و میزان تش نده  مای به انتخاب ن فاتی اعتقاد 

  بودن انتخابات

  کسب منفعت

  مشارکت در انتخابات به دلیل حفظ منافع در آینده،

85/0  

  که سود بیشتري را عاید فرد کنند، دادن راي به کسانی

  ،دادن راي به کسانی که نیازهاي فرد را برآورده سازند

  دادن راي به کسانی که مشکالت فرد را برطرف کنند

  هندددادن راي به کسانی که منطقه یا استان فرد را توسعه 

  کسب عزت اجتماعی

  دادن راي به کسانی که به فرد بها دهند

84/0  
ت ها مشارکگیريدادن راي به کسانی که فرد را در تصمیم

  دهند

  رددادن راي به کسانی که به قشري که فرد در آن قرار دا

  هاي توصیفییافته

درصـــد  50 ،دهد که در هر دو نمونه شـــهري و دانشـــجوییهاي تحقیق نشـــان مییافته

سخ صد مرد می 50گویان زن و پا ضعیت در شند. به لحاظ و شهري  ،تاهلبا  2/53در نمونه 



 13                                  97زمستان  /45سال دوازدهم/ شماره                  

صد افراد مجرد و  شجوییدرصد متاهل 8/46در درصد افراد مجرد و  90 ،اند و در نمونه دان

صد متاهل می 10 سندر شند. همچنین؛ دامنه تغییرات  سخ با شهري از پا تا  18گویان نمونه 

ـــال می 75 ـــترین فراوانی(س ـــد که بیش ـــاله تعلق دارد که  23) به افراد 36باش ـــد  9س درص

 18گویان از . در نمونه دانشجویی نیز دامنه تغییرات سن پاسخشودمیگویان را شامل پاسخ

درصد افراد را شامل  21ساله تعلق دارد که  20) به افراد 84است که بیشترین فراوانی( 55تا 

 . شودمی

میزان احساس اثربخشی، کسب  گوها برحسب: وضعیت پراکندگی پاسخ2جدول شماره

  و عزت اجتماعی منفعت

بســیار   گروه  متغیر

  کم

لی   زیاد  متوسط  کم ی خ

  زیاد

میانگین از 

5  

  88/3  6/42  4/28  6/12  1/5  3/11  شهروندي  کسب عزت اجتماعی

  5/38  4/34  2/14  2/4  7/8  دانشجویی

  56/3  3/35  3/26  9/14  9  5/14  شهروندي  کسب منفعت

  2/28  5/32  2/17  8/8  3/13  دانشجویی

  54/3  6/38  9/21  3/18  4/7  8/13  شهروندي  اثربخشیاحساس 

  29  7/24  5/21  8/9  15  دانشجویی

 9/72گویان نمونه شهري و درصد پاسخ 71دهد که نشان می 2هاي جدول شماره یافته

به دنبال کســـب عزت  درصـــد پاســـخگویان نمونه دانشـــجویی، تا حد زیاد و خیلی زیادي

درصــد  61درصــد شــهروندان و  62هســتند. تقریبا اجتماعی در جریان مشــارکت ســیاســی 

ـــب منفعت خویش می ـــجویان نیز تا حد زیاد و خیلی زیادي به کس ـــند. یافتهدانش ها اندیش

گویان نمونه شهري در درصد پاسخ 5/60 همچنین حاکی از آن است که احساس اثر بخشی

است. در حالی  درصد آنان کم و خیلی کم 2/21حد زیاد و خیلی زیاد و احساس اثربخشی 

سیاسی  شی  ساس اثربخ ساس  7/53که اح شجویان در حد زیاد و خیلی زیاد و اح صد دان در

دهد ها نشان میباشد. مقایسه میانگیندرصد آنان در حد کم و خیلی کم می 8/24اثربخشی 

که تمایل به کســب عزت اجتماعی در جریان مشــارکت ســیاســی بیشــتر از تمایل به کســب 

باشد که در حدود متوسط می 5از  54/3ین؛ میانگین احساس اثربخشی منفعت است. همچن

   تا زیاد قرار دارد.

درصــد پاســخگویان نمونه شــهري و  6/58دهد که نشــان می 3هاي جدول شــماره یافته

صد 3/53 شته در شرکت دا شه در انتخابات  شجویی همی سخگویان نمونه دان اند. همچنین؛ پا

هاي سیاسی غیرانتخاباتی درصد دانشجویان همیشه در فعالیت 7/27درصد شهروندان و  27
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ند. در مجموع درگیر بوده ـــهري و  6/37ا نه ش یان نمو ـــخگو پاس درصــــد  3/36درصــــد 

اند. مقایســه هاي سـیاســی مشـارکت داشـتهپاسـخگویان نمونه دانشـجویی همیشـه در فعالیت

شان میمیانگین بیشتر از مشارکت سیاسی  دهد که میزان مشارکت سیاسی انتخاباتیها نیز ن

   انتخاباتی است.غیر

  میزان مشارکت سیاسی گوها برحسب: وضعیت پراکندگی پاسخ3جدول شماره 

  3میانگین از   همیشه  گاهی  اصال  گروه  نوع مشارکت سیاسی

  37/2  6/58  5/24  9/16  شهروندي  انتخاباتی

  3/53  9/25  8/20  دانشجویی

  93/1  27  38  35  شهروندي  غیر انتخاباتی

  7/27  38  3/34  دانشجویی

  08/2  6/37  5/33  9/28  شهروندي  کل

  3/36  9/33  8/29  دانشجویی

گوها کسب منفعت و عزت اجتماعی پاسخ ،: مقایسه میزان احساس اثربخشی4جدول شماره 

  برحسب جنسیت

یانگین  تعداد  جنسیت  متغیر  م

  5از 

t sig 

 375/0  887/0  57/3 400  زن  احساس اثربخشی

  50/3 400  مرد

 049/0 968/1  63/3 400  زن  کسب منفعت

  48/3 400  مرد

  333/0 968/0  91/3 398  زن  عزت اجتماعی

  84/3 398  مرد

حاکی از آن اســت که احســاس اثربخشــی و تمایل به کســب  4هاي جدول شــماره یافته

تفاوت  ،منفعتعزت اجتماعی افراد بر حسب جنسیت تفاوت معناداري ندارد. اما در کسب 

باشد. به این معنا که زنان در مقایسه با مردان بیشتر به دنبال کسب منفعت دوگروه معنادار می

 در انتخابات هستند.

  گوها بر حسب جنسیت: مقایسه میزان مشارکت سیاسی پاسخ5جدول شماره 

یانگین  تعداد  جنسیت  ابعاد مشارکت سیاسی  م

  3از 

t sig 

 114/0  581/1  41/2 400  زن  انتخاباتی

  33/2 400  مرد

 773/0 289/0  93/1 400  زن  غیرانتخاباتی
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نگین  تعداد  جنسیت  ابعاد مشارکت سیاسی یا  م

  3از 

t sig 

  92/1 400  مرد

 311/0 014/1  09/2 400  زن  کل

  06/2 400  مرد

دهد که بین زنان و مردان به لحاظ میزان مشــارکت نشــان می 5هاي جدول شــماره یافته

وجود ندارد. چون سطوح معناداري  سیاسی انتخاباتی، غیرانتخاباتی و کل، تفاوت معناداري

  باشد.می 05/0مشاهده شده باالتر از 

گوها کسب منفعت و عزت اجتماعی پاسخ،:مقایسه میزان احساس اثربخشی6جدول شماره 

 برحسب وضعیت دانشجویی

 t sig  5از  میانگین  تعداد  وضعیت دانشجویی  متغیر

 003/0  979/2  64/3  400  غیر دانشجو  احساس اثربخشی

  43/3 400 دانشجو

 553/0  594/0  58/3  400  غیر دانشجو  کسب منفعت

  54/3 400 دانشجو

  557/0 -587/0  85/3  398  غیر دانشجو  عزت اجتماعی

  90/3 398 دانشجو

دهد که میزان احســاس اثربخشــی افراد غیردانشــجو نشــان می 6هاي جدول شــماره یافته

شجو می شتر از افراد دان شد. و بی سب با این تفاوت به لحاظ آماري معنادار است. در مورد ک

 توان گفت که تفاوت دو گروه معنادار نیست.منفعت و عزت اجتماعی نیز می

 گوها بر حسب وضعیت دانشجویی: مقایسه میزان مشارکت سیاسی پاسخ7جدول شماره 

 t sig  3از  میانگین  تعداد  وضعیت دانشجویی  ابعاد مشارکت سیاسی

 060/0  881/1  41/2 400  غیر دانشجو  انتخاباتی

  33/2 400 دانشجو

 739/0  -333/0  92/1 400  غیر دانشجو  غیرانتخاباتی

  93/1 400 دانشجو

 466/0 729/0  09/2 400  غیر دانشجو  کل

  06/2 400 دانشجو

ــماره یافته ــان می 7هاي جدول ش ــجو بهنش ــجو و غیر دانش لحاظ  دهد که بین افراد دانش

 میزان مشارکت سیاسی انتخاباتی، غیرانتخاباتی و کل تفاوت معناداري وجود ندارد.
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  :ضرایب همبستگی میان متغیرهاي مستقل و انواع مشارکت سیاسی 8جدول شماره 

کسب  نتایج ضرایب همبستگی بین متغیرهاي مستقل(احساس اثربخشی، کسب منفعت،

شماره  سی در جدول  سیا شارکت  ست. داده 8عزت اجتماعی) و انواع م هاي جدول آمده ا

  دهد که:مذکور نشان می

)رابطه بین احساس اثربخشی با مشارکت سیاسی انتخاباتی در سطح نسبتا قوي و رابطه 1

  کسب منفعت و عزت اجتماعی با متغیر وابسته مذکور در حد نسبتا متوسط قرار دارد.

ـــی غیرانتخاباتی، قوي)د2 ـــیاس ـــارکت س ـــعیف5/0ترین رابطه(ر مورد مش ترین ) و ض

) به ترتیب بین احســـاس اثربخشـــی و کســـب عزت اجتماعی با متغیر وابســـته 278/0رابطه(

  مذکور برقرار است.

شده قوي3 ستقل مطرح  سه متغیر م شی 579/0ترین رابطه()از میان  ساس اثربخ ) بین اح

سی کل  سیا شارکت  سی و م ضعیفسیا سب عزت اجتماعی و 294/0ترین رابطه(و  ) بین ک

  متغیر وابسته مذکور برقرار است.

  باشد.)در تمامی موارد مطرح شده نوع رابطه مثبت می4

تر از رابطه ) قوي5/0)رابطه بین احسـاس اثربخشـی با مشـارکت سـیاسـی غیرانتخاباتی(5

ست. همچنین؛ رابطه متغیرهاي ) ا458/0بین احساس اثربخشی با مشارکت سیاسی انتخاباتی(

تر از رابطه آنها کسب منفعت و کسب عزت اجتماعی با مشارکت سیاسی غیرانتخاباتی قوي

  باشد.با مشارکت سیاسی انتخاباتی می

  

  

  

  متغیر  نوع مشارکت سیاسی

ــزت   کسب منفعت  احساس اثربخشی ــــب ع کس

  اجتماعی

R = 458/0  انتخاباتی  

Sig = 000/0  

R = 239/0  

Sig = 000/0  

R = 198/0  

Sig = 000/0  

R = 500/0  غیر انتخاباتی  

Sig = 000/0  

R = 295/0  

Sig = 000/0  

R = 278/0  

Sig = 000/0  

R = 579/0  کل  

Sig = 000/0  

R = 326/0  

Sig = 000/0  

R = 294/0  

Sig = 000/0  
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  : رگرسیون خطی چند متغیره بین متغیرهاي مستقل و مشارکت سیاسی انتخاباتی9جدول شماره 

-ضــــریـــب  متغیرها

  رگرسیونی

ستاندارد  غیر ا

(B) 

Std.error ضریب 

  بتا

(Beta) 

ضــــریــب 

  تعیین

)R 

Square(  

T-

value 

Sig 

 000/0 554/12   092/0 157/1  مقدار ثابت

ـــــــــــاس  احس

  اثربخشی

286/0 022/0 426/0 209/0 732/12 000/0 

 000/0 665/2 216/0 089/0 022/0 058/0  کسب منفعت

متغیرهاي مستقل و مشارکت سیاسی انتخاباتی خروجی رگرسیون خطی چند متغیره بین 

دو متغیر  ،) حاکی از آن است که از میان سه متغیر وارد شده در معادله9(در جدول شماره 

سب عزت اجتماعی  سب منفعت در مدل نهایی باقی مانده و متغیر ک شی و ک ساس اثربخ اح

درصد از تغییرات متغیر  6/21توانند از معادله خارج گردید. در مجموع دو متغیر مذکور می

ــان می ــه بتاها نش ــیح دهند. مقایس ــته مذکور را توض ــاس وابس دهد که میزان تاثیر متغیر احس

) بر 089/0) بر مشــارکت ســیاســی انتخاباتی بیشــتر از تاثیر کســب منفعت(426/0اثربخشــی(

متغیر وابســته مذکور اســت. الزم به ذکر اســت که تاثیر هر دو متغیر بر مشــارکت ســیاســی 

  باشد.انتخاباتی مثبت می

دهد که در مورد مشارکت سیاسی غیرانتخاباتی، دو نشان می 10هاي جدول شماره یافته

متغیر احســـاس اثربخشـــی و کســـب منفعت در مدل نهایی باقی مانده و متغیر کســـب عزت 

درصــد از تغییرات مشــارکت  8/26تواند اجتماعی از معادله حذف گردید. مدل مذکور می

ـــی غ ـــیاس ـــاس س ـــت که تاثیر احس ـــه بتاها حاکی از آن اس یرانتخاباتی را تبیین کند. مقایس

ـــی( ـــتر از تاثیر متغیر کســـب 457/0اثربخش ـــی غیر انتخاباتی بیش ـــیاس ) بر مشـــارکت س

ـــافه نمود که تاثیر هر دو متغیر بر 133/0منفعت( ـــت. باید اض ـــته مذکور اس ) بر متغیر وابس

  د.باشمشارکت سیاسی غیرانتخاباتی مثبت می

: رگرسیون خطی چند متغیره بین متغیرهاي مستقل و مشارکت سیاسی 10جدول شماره   

  غیرانتخاباتی

-ضــــریـــب  متغیرها

  رگرسیونی

ستاندارد  غیر ا

(B) 

Std.error ضریب 

  بتا

(Beta) 

ضــــریــب 

  تعیین

)R 

Square(  

T-

value 

Sig 

 000/0 844/14   063/0 940/0  مقدار ثابت
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-ضــــریـــب  متغیرها

  رگرسیونی

ستاندارد  غیر ا

(B) 

Std.error ضریب 

  بتا

(Beta) 

ضــــریــب 

  تعیین

)R 

Square(  

T-

value 

Sig 

ـــــــــــاس  احس

  اثربخشی

218/0 015/0 457/0 253/0 134/14 000/0 

 000/0 120/4 268/0 133/0 015/0 061/0  کسب منفعت

  : رگرسیون خطی چند متغیره بین متغیرهاي مستقل و مشارکت سیاسی کل11جدول شماره 

-ضــــریـــب  متغیرها

  رگرسیونی

ستاندارد  غیر ا

(B) 

Std.error ضریب 

  بتا

(Beta) 

ضــــریــب 

  تعیین

)R 

Square(  

T-

value 

Sig 

 000/0 013/18   056/0 014/1  ثابتمقدار 

ـــــــــــاس  احس

  اثربخشی

241/0 014/0 533/0 337/0 556/17 000/0 

 000/0 532/4 354/0 138/0 013/0 060/0  کسب منفعت

حاکی از آن است که تاثیر دو متغیر احساس اثربخشی سیاسی و  11هاي جدول شماره داده

تاثیر کسب عزت اجتماعی بر متغیر کسب منفعت بر مشارکت سیاسی کل معنادار است اما 

درصد از تغییرات مشارکت  35تواند تقریبا باشد. مدل مذکور میوابسته مذکور معنادار نمی

) بر 533/0دهد که تاثیر احساس اثربخشی(سیاسی کل را تبیین نماید. مقایسه بتاها نشان می

غیر وابســته مذکور ) بر مت138/0مشــارکت ســیاســی کل بیشــتر از تاثیر متغیر کســب منفعت(

سی کل مثبت می سیا شارکت  ست که تاثیر هر دو متغیر بر م ست. الزم به ذکر ا شد.ا این  با

تواند باشــد که افزایش میزان احســاس اثربخشــی و تمایل به کســب منفعت میبدان معنا می

 منجر به افزایش میزان مشارکت سیاسی در افراد شود.

  گیريبحث و نتیجه

شی  ضر تال سی میزان تعیینمقاله حا شی در جهت برر ساس اثربخ کنندگی متغیرهاي اح

ها حاکی باشد. یافتهسیاسی، کسب منفعت و عزت اجتماعی در تبیین مشارکت سیاسی می

شارکت در فعالیت شتر از م سی انتخاباتی بی سیا شارکت  ست که م سی غیر از آن ا سیا هاي 

تایج این پژوهش یافتهانتخاباتی اســــت. ن ـــفر(،  بابازاده(1387هاي خوش ید 1389) و  )را تائ

دهد که ســـه متغیر مســـتقل مطرح شـــده، رابطه مثبت و ها همچنین نشـــان مید. یافتهکنمی



 19                                  97زمستان  /45سال دوازدهم/ شماره                  

ستقل  سیاسی دارند. جهت بررسی بهتر تاثیر متغیرهاي م شارکت  معناداري با ابعاد متفاوت م

ــی انتخاباتی، غیر انتخاباتی و کل از ــیاس ــارکت س ــده با مش ــیون خطی چند  مطرح ش رگرس

ستفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که در هر سه مدل متغیره به شیوه گام به گام ا

از مدل نهایی حذف  متغیر کسب عزت اجتماعی ،ارائه شده براي سه بعد مشارکت سیاسی

سب منفعت در معادله باقی ماندند. از این سی و ک سیا شی  ساس اثربخ رو شده و دو متغیر اح

ـــت اما نظریه کنش  نظریات داونز و توان گفت کهیم رابرت دال مورد تائید قرار گرفته اس

ــت. به  ــی، مورد تائید قرار نگرفته اس ــیاس ــارکت س متقابل درباره تاثیر عزت اجتماعی بر مش

حاظ تطبیق تجربی نیز می تهل یاف که  فت  ناهی(توان گ قات پ تایج تحقی عالی 1382ها، ن ) و 

  دهد.تائید قرار می) را مورد 1384زاد(

)پاســـخگویان 88/3دهد که میانگین تمایل به کســـب عزت اجتماعی(ها نشـــان مییافته

سب منفعت( شتر از تمایل به ک سی(56/3بی سیا شی  ساس اثربخ ست. اما نتایج 54/3) و اح ) ا

سوي  سیاسی از  شارکت  شترین تاثیر بر انواع م شان داده است که بی رگرسیون چند متغیره ن

سی اعمال متغیرهاي  سیا سب منفعت  سی و ک سیا شی  ساس اثربخ . و این دال بر شودمیاح

  باشد. شناختی و اقتصادي در تبیین مشارکت سیاسی میاهمیت متغیرهاي روان

مقایســه بتاها حاکی از آن اســت که در هر ســه نوع مشــارکت ســیاســی، تاثیر احســاس 

سی بر سیا شی  سب نفع اثربخ شتر از تاثیر ک سی بی سیا شارکت  صادي در جریان انجام  م اقت

  توان موارد ذیل را به عنوان پیشنهاد مطرح کرد:باشد. از این رو میهاي سیاسی میفعالیت

اي در ایجاد احساس اثربخشی کنندهتواند نقش تعیینهاي جمعی می)از آنجا که رسانه1

تواند میهاي جمعی ســیاســی در افراد داشــته باشــد، بهبود عملکرد دســت اندرکاران رســانه

افزایش احساس اثربخشی سیاسی در افراد درپی داشته باشد که در نتیجه آن میزان مشارکت 

  هاي سیاسی شهروندان افزایش خواهد یافت. در فعالیت

ــاس اندرکارن و ناظران انتخاباتی می)عملکرد خوب دســت2 تواند منجر به افزایش احس

  مشارکت سیاسی را درپی خواهد داشت. اثربخشی سیاسی شود که این به نوبه خود افزایش
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