
 

بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر میزان مشارکت سیاسی دانشجویان در 

مورد مطالعه دانشگاه آزاد اسالمی )انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسالمی 

 (واحد کرمان

  دکترکمال جوانمردو   محسن بهنام پور
 چکیده

دانشجویان به  این رهگذر شود که در مشارکت سیاسی به عنوان یکی از شاخصهای عمده توسعه تلقی می

عنوان بخشی از سرمایه های انسانی با مشارکت خود می توانند نقش تعیین کننده ای در اداره امورکشور داشته 

هدف از این تحقیق بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر میزان  مشارکت سیاسی دانشجویان در انتخابات  .باشند

جامعه آماری  تحقیق پرسشنامه و ابزار روش پژوهش پیمایشی و .دوره دهم مجلس شورای اسالمی می باشد

نفر بوده وبه روش  383حجم نمونه دانشجو می باشد که  نفر 5971 دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان 

 میلبراث و ،عوامل متعددی در افزایش مشارکت سیاسی نقش دارد که لیپست .است نمونه گیری مطبق انجام شده

متغیرهایی که تاثیر آنها بر مشارکت سیاسی دانشجویان مورد سنجش قرار گرفته  .ل به آنها اشاره داشته اندگوئ

 اعتقادات دینی و ،محل سکونت ،دوستان فرد به مشارکت تمایل والدین و ،تمایل فرد به مشارکت :عبارتند از

اعتقادات دینی بیشترین  نگرش و ،تتحصیال وضعیت اقتصادی می باشدکه از بین متغیرها وضعیت اقتصادی و

 .تاثیر را داشته است

  سرمایه اجتماعی ،انتخابات ،سیاست ،مشارکت سیاسی دانشجویان ،مشارکت :واژگان کلیدی
 99/ /5: تاریخ پذیرش                     97/  /9 :تاریخ دریافت
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Abstract 

Political participation is considered as one of the major indicators of 

development. In this regard, students, as part of a country’s human capital, 
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can play a decisive role in the management of its affairs. The aim of this 

research is to examine the sociological factors affecting the level of political 

participation of students in the tenth Parliamentary Elections of the Islamic 

Consultative Assembly. The study employed a survey research method using 

a questionnaire. The statistical population of this study consisted of students 

of Islamic Azad University of Kerman totaling 15971 students. The sample 

size of 383 students was chosen through stratified random sampling method. 

Several factors which were referred to by Lipset, Müller and Quelle play a 

role in increasing political participation. The variables measured as having 

an impact on students’ political participation are: the willingness of the 

individual to participate, the desire of the parents and friends of the 

individual to participate, place of residence, religious beliefs and economic 

status. Among the variables economic status and education, attitude and 

religious beliefs showed the greatest impact. 

 

Keywords: Participation; political participation of students; politics; 

elections; social capital 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

در حالی که در  ،مشارکت سیاسی ملت ایران در انتخابات  دوره های مختلف کم نظیر بوده

. کشورهای مدعی دموکراسی همچون آمریکا خبری از مشارکت مردمی در سطوح باال نیست

حضور مردم در  انتخابات در نظام سیاسی ایران اسالمی بر پایه اصول مربوط به حاکمیت دین و

 یک وظیفه و تصمیم گیری در این حوزه است و ت آن ها در عرصه قدرت ومشارک صحنه و

مشارکت سیاسی ملت ایران در انتخابات دوره های مختلف مطلوب  .ارزش به شمار می رود

محاسبات  حضور مردم در پای صندوقهای رای باعث نقش برآب شدن کلیه برنامه ها و ،بوده

رکت سیاسی به نوعی سهیم نمودن مردم در تعیین مشا در مورد نظام اسالمی می شود دشمنان

 . سرنوشت سیاسی کشور است



 83 ...دانشجویان در  بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر میزان مشارکت سیاسی 

 

 بیان مساله

قرآن مجیدبه پیامبر  اسالم فرمان می دهد که باید در اداره امور مردم ودولت با آنان 

سوره شوری وامرهم شوری  38آیه  .بدون مشورت آنان به تنهایی تصمیم نگیرد و مشورت کند

نماز برپا می  ه امده است وکسانی که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده وبینهم در ترجمه آی

آنچه به آنها روزی داده ایم انفاق  زا امورشان با مشورت در میان آنها انجام می گیرد و دارند و

 . ترجمه این آیه آمده در کارها با مومنان مشورت کن در79 سوره آل عمران آیه  .می کنند

خود را  فریضه الهی می دانند و ر انتخابات را نیز یک امر واجب دینی ومردم مسلمان ما ام

تاکیدات مراجع تقلید است که شرکت  این مطلب براساس فتوی و در انجام آن موظف می دانند

مشارکت مردم در  همچنین .در انتخابات موجب تقویت نظام اسالمی وحفظ اسالم می شود

 دینی مطلوب است و ز ویژگیهای یک نظام سیاسی واجتماعی ا عرصه تصمیم گیری سیاسی و

نمایندگان است اهمیت نقش دانشجویان در سرنوشت  نشان دهنده اعتماد مردم به دولت و

برخی منابع اجتماعی از جمله تحصیالت  .سیاسی کشور نشانگر این حضور چه اهمیتی دارد

 (.389 :97  ،امیسید ام)در آمد بر مشارکت سیاسی افراد تاثیر می گذارد  شغل و

 کارکرد دینی نیز انتخابات به همراه دارد آموزشی و ،فرهنگی ،همچنین کارکرد اجتماعی

اجتماعی آن باعث پیوند دولت با مردم وباال رفتن همبستگی اجتماعی می شود شرکت در 

 میلیون نفر واجد شرایط 77در کل کشور . توان به مدرسه دموکراسی تشبیه کرد انتخابات را می

یکمین دوره انتخابات در کل کشور است کل میزان مشارکت در  رای دادن هستند این سی و

هزار  83میلیون و  میلیون نفر رای اولی هستند در استان کرمان  3 درصد بود  9کل کشور 

نفر در استان واجد شرایط رای دادن در انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسالمی هستند در 

هزار نفر رای اولی بودند کل آرای شهر  93. نفر کاندید شده اند33ری کرمان هزار نف 888شهر 

 (.Sima news.ir)هزار رای صحیح  بود  389هزار برگه  رای که 8 3

 

 اهداف تحقیق

کمک به ارتقاء سطح فرهنگ سیاسی افراد جامعه و افزایش جامعه پذیری سیاسی دانشجویان 

ف جامعه می تواند از جمله اهداف این تحقیق وآگاهی بخشی سیاسی به الیه های مختل
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هدف اصلی این تحقیق شناخت وتوصیف مشارکت دانشجویان در انتخابات مورد مطالعه .باشد

 .می باشد 391 دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی با هدف چراها کنترل وارائه راهکارها در سال 

 شجویانشناخت موانع در راه شکل گیری مشارکت سیاسی در بین دان - 

شناخت عوامل وتاثیرات احساس یاس وبی انگیزگی سیاسی وعدم رغبت برمشارکت  - 

 سیاسی دانشجویان در انتخابات مجلس شورای اسالمی

 بررسی تاثیر کمبود اطالعات سیاسی بر مشارکت سیاسی دانشجویان در انتخابات-3

ت مجلس شورای شناخت عوامل اجتماعی برگرایش دانشجویان به مشارکت در انتخابا-1

 اسالمی   

شناخت عوامل اقتصادی بر گرایش دانشجویان به مشارکت در انتخابات مجلس شورای  -7

 اسالمی

شناخت عوامل فرهنگی بر گرایش دانشجویان به مشارکت در انتخابات مجلس شورای  -9

 اسالمی

 

 تعاریف مفاهیم

تعاریف سیاسی  دستهسه  در تعریف سیاست اتفاق نظر وجود دارد به طور کلی : سیاست

 : وجود دارد

 .حکومت محدود می کند تعاریفی که سیاست را در دولت و:  دسته اول

تضاد می  سیاست را وسعت می بخشند وآنرادر بر گیرنده تمامی روابط قدرت و:  دسته دوم

 جناح یا رقیب سیاسی  و  نفر  خواه در رابطه قدرت بین  ،دانند

 ( : 359 ، جعفری) حدود می کندسیاست را قدرت سیاسی م: دسته سوم

عملیات  معین انتخابات سلسله اقدامات و زمانی محدود و جغرافیایی مشخص و:  انتخابات

مراسم خاصی از سوی  یا موضوع و پیوسته ای است که در یک محدوده فرد یا افراد و منسجم و

عملیات  اقدامات و انجام این سلسله منجر به برگزیده شدن اجرا و و اکثریت مردم صورت گیرد

 (moi.ir) اصطالحا برگزاری انتخابات نامیده می شود،که منتج به این نتیجه گردد

 : مشارکت سیاسی

                                                           

1-politics 

2-election                    
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مستمر یا دوره ای شامل  ،سازمان یافته یا بی سازمان ،مشارکت سیاسی موفق یا ناموفق"

 اداره عمومی وبکارگیری روشهای مشروع یا نامشروع برای تاثیر بر انتخاب سیاست های عمومی 

 (3:  388  ،راش مایکل)انتخاب رهبران سیاسی در هر سطحی از حکومت ملی یا محلی است

ویژگیهای نظام اجتماعی  سرمایه اجتماعی را از آن دسته از عناصر و : سرمایه اجتماعی

که همکاری ( های اجتماعی می باشد شبکه هنجارهای معامله متقابل و -مانند اعتماد اجتماعی)

هماهنگی را در بین افراد یک جامعه برای دستیابی به سود متقابل تسهیل می کند یا سرمایه  و

 ،ازکیا)اجتماعی در یک معنای عام نوعی سرمایه گذاری در روابط اجتماعی با بازده مورد انتظار 

 (  381 :381 ،غفاری

 

 ادبیات تحقیق

بررسی پایان نامه ها وکتابها را  در ادبیات تحقیق سعی برآن است تا باتوجه به موضوع مورد

معرفی نموده تابا بهره گیری از این منابع که شامل تحقیقات داخلی وخارجی می شود گام 

استفاده از این تحقیقات راهگشای سایر امور .مهمی در جهت انجام تحقیق برداشته شود

 .تحقیقاتی در پروژه است

تار انتخاباتی در جمهوری اسالمی ایران جامعه شناسی انتخابات ورف(  388 )علی  ،دارابی

 مجله سیاست خارجی 

باتاکید بر )عوامل اجتماعی موثر بررفتار انتخاباتی (  39 ) همکاران فرنجات و ،محمدی

مورد مطالعه شهر کرمانشاه مجله دانش سیاسی وبین  (انتخابات ریاست جمهوری نهم و دهم

 المللی 

معه شناختی رفتار انتخاباتی در کهگیلویه وبویر بررسی جا(  38 )عطاهلل بهار  ،رامشک

 احمد مرکز مطالعات ملی 

عوامل موثر بر  مشارکت سیاسی دانشجویان علوم سیاسی ( 398 )وهمکاران /غفاری زاهد 

 فنی دانشگاه تهران و

بررسی تاثیر اقتصادی اجتماعی دانشجویان دانشگاه شیراز بر نگرش ( 351 )باور یوسف 

 شارکت سیاسیآنان نسبت به م

                                                                                                                                         

1 Political participation 

2 Social capital  
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بررسی جامعه شناختی برخی عوامل موثر بر میزان (  39 )گالبی فاطمه و حاجی لو فتانه 

 دانشگاه تهران (مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی)مشارکت سیاسی زنان 

 عوامل موثر بر مشارکت سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی( 355 )موسوی طاهر 

به نتایج تحقیقات لیپست در خصوص فعالیتهای  در بخش پژوهشهای خارجی می توان

نروژ وفنالند اشاره کرد نتایج تحقیق وی نشان می دهد که  ،سوئد ،سیاسی در کشورهای آلمان

تفاوتهای شهری وروستایی در برخی مشارکت های سیاسی مانند انتخابات وجود دارد ولی 

 (8 1: 359 ، لیپست) .شامل برخی دیگر نمی شود

"دی ال شت"
تحصیالت ومجموع شاخص های  ،ضمن تاکیدبر متغییر های درآمد شغل   

پایگاه اقتصادی واجتماعی با شهرنشینی عضویت سازمانی موثر در میزان مشارکت سیاسی افراد 

گویای آن است که سواد یکی از متغییرهای یسیار قدرتمند وموثر بر میزان مشارکت است 

 (99: 999  ،بارکان)

"الیگلی"تحقیقات 
نشان می دهد که داشتن دوستان فعال در امور سیاسی موجب افزایش  

 ( 88 ، مک کالرک) احتمال مشارکت خود افراد می شود

"راش"تحقیقات 
3

نشان می دهد هر چه میزان تحصیالت افراد باالتر می رود میزان  

 جامعه وسیاست مقدمه ای بر (388 )مایکل  ،مشارکت سیاسی آنها افزایش می یابد راش

 ( 33 : ترجمه صبوری انتشارات سمت،جامعه شناسی

                                                           
1 Dlsheth 
2 Lay gly 
   Rush 
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 چارچوب نظری تحقیق

"لیپست"به نظر  
 
کشورهایی که به همراه رشد اقتصادی از طبقه متوسط باالتری برخوردار  

باشند دموکراتیک تراز کشورهایی هستند بر عوامل ومتغییرهایی تاکید می ورزند که به 

همی دارد ولی شدت والگوی این تاثیرگذاری ثابت نبوده اعتقادشان بر مشارکت سیاسی تاثیر م

نژاد روستایی یا شهری  –سن  -باورهای مذهبی جنسیت : است مهمترین این عوامل عبارتند از

پیوندهای منطقه ای از نظر آنان در کشورهای فوق بجز آمریکا  طبقه اجتماعی و -بودن افراد

. مهم موثر بر مشارکت سیاسی می باشندعواملی مانند سن وجنسیت از جمله متغییرهای 

 (399: 353 ، دوز لیپست و)

"میلبراث "
"گوئل "و  

در تبیین مشارکت سیاسی از هفت عامل عمده نام می برند این  3

محیط  -های شخصی ویژگی -انگیزه سیاسی موقعیت اجتماعی)محرک : عوامل عبارتند ار

مربوط احتمال مشارکت بیشتر است  منابع وتعهد داشتن اطالعات سیاسی -مهارت -سیاسی

بیشتر احتمال دارد که از نظر سیاسی  –مسلط تر وبرون گراتر  -شخصیت های اجتماعی تر

 (38 : 355 راش )فعال باشند

"بوردیو "به نظر 
افراد چگونه با سرمایه گذاری بر روابط گروهی وضعیت اقتصادی خودرا  1

همچنین به نظر  .بهبود می بخشد (رمایه داریجامعه س)در یک فضای اجتماعی سلسله مراتبی 

"کلمن"
سرمایه اجتماعی شی واحدی نیست  .سرمایه اجتماعی باکارکردهایش تعریف می شود 7

 .بلکه انواع چیزهای گوناگونی است که دو ویژگی مشترک دارند

عناصر وپیوندهایی که )همه آن ها شامل جنبه ای ازیک ساخت اجتماعی هستند ( الف 

 (جتماعی را تداوم می بخشندحیات ا

واکنش های معین افرادی را که در درون ساختار هستند اعم از اشخاص حقیقی یا (  ب 

دستیابی به هدفهای معین را که در نبود آن دست یافتنی  تسهیل می کند و ،عامالن حقوقی

ظریه انتخاب کلمن تحت تاثیر کاربرد ن(  38:  381  ،ازکیا) خواهند بود امکان پذیر می سازند

به نظر وی سرمایه  .عقالنی در تبیین رفتار بر منافع فردی سرمایه اجتماعی تاکید می کند
                                                           
1 Lipset 
2 Mylbras  
  Goyle 
  Bourdieu 
  Coleman 
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اجتماعی به لحاظ هنجاری واخالقی خنثی است یعنی نه مطلوب است ونه نا مطلوب وصرفا با 

 "،عالوه براینها( 389:همان) فراهم کردن منابع الزم وقوع کنش ها را امکان پذیر می سازد

"پاتنام
مانند اعتماد )ویژگی های نظام اجتماعی  سرمایه اجتماعی را آن دسته از عناصر و  

می داند که هماهنگی و همکاری (شبکه های اجتماعی  هنجارهای معامله متقابل و –اجتماعی 

 (. 39:همان )را در بین افراد یک جامعه برای دستیابی به سود متقابل تسهیل می کند 

 

 ها ماتریس نظریه

 حوزه ردیف
نام نظریه 

 پرداز

 نام نظریه

 
 متغییرهای اصلی

  
جامعه 

 شناسی
 لیپست

مشارکت 

 سیاسی

 باورهای مذهبی

 طبقه اجتماعی،نژاد،جنسیت 

  
جامعه 

 شناسی
 دوز

مشارکت 

 سیاسی
 موقعیت اجتماعی، وضعیت اجتماعی

3 

 

جامعه 

 شناسی
 میلبراث

مشارکت 

 سیاسی

 ،ای شخصیویژگیه ،موقعیت اجتماعی،محرک 

 مهارت ،محیط سیاسی

1 
جامعه 

 شناسی
 گوئل

مشارکت 

 سیاسی
 روابط ،تعلق خاطر سیاسی،منابع وتعهد

7 
جامعه 

 شناسی
 بوردیو

سرمایه 

 اجتماعی
 انسجام ،اعتماد،هنجار

9 
جامعه 

 شناسی
 کلمن

سرمایه 

 اجتماعی
 منافع فردی وجمعی ،ساخت اجتماعی

5 
جامعه 

 شناسی
 پاتنام

سرمایه 

 اجتماعی
 شبکه های اجتماعی،هنجار ،اعتماداجتماعی

 

 

 

 

 

                                                           
1 Putnam 
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 سن 

 جنس 

مقطع تحصیلی 

  

 وضعیت تاهل 

 مهاجرت 

 پایگاه اجتماعی

 کنترل اجتماعی

 تعامل با افراد 

 سازمان تعامل با

 ها

شرکت در نماز 

 جمعه 

 نگرش 

 اعتقادات دینی 

 فقر

 ارث خانوادگی

 دارایی و ثروت 

 مسکن مناسب 

 درآمد

 

 

مشارکت دانشجویان 

در انتخابات دوره دهم 

 مجلس شورای اسالمی

 عوامل زمینه ای

 عوامل اجتماعی

 عوامل فرهنگی

 عوامل اقتصادی
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 فرضیه ها

  به نظر می رسد بین عوامل زمینه ای با مشارکت سیاسی دانشجویان در انتخابات مجلس

 شورای اسالمی رابطه وجود دارد

 س به نظر می رسد بین سطح تحصیالت با مشارکت سیاسی دانشجویان در انتخابات مجل

 شورای اسالمی رابطه وجود دارد

  به نظر می رسدبین عوامل اجتماعی با مشارکت سیاسی دانشجویان در انتخابات مجلس

 شورای اسالمی رابطه وجود دارد

  به نظر می رسد بین تعامل با سازمانها با مشارکت سیاسی دانشجویان در انتخابات مجلس

 شورای اسالمی رابطه وجود دارد

  بین عوامل اقتصادی با مشارکت سیاسی دانشجویان در انتخابات مجلس به نظر می رسد

 شورای اسالمی رابطه وجود دارد

  به نظر می رسد بین فقربا مشارکت سیاسی دانشجویان در انتخابات مجلس شورای اسالمی

 رابطه وجود دارد

  به نظر می رسد بین سطح درآمد با مشارکت سیاسی دانشجویان در انتخابات مجلس

 رای اسالمی رابطه وجود داردشو

  به نظر می رسد بین عوامل فرهنگی با مشارکت سیاسی دانشجویان در انتخابات مجلس

 شورای اسالمی رابطه وجود دارد

  به نظر می رسد بین نگرش با مشارکت سیاسی دانشجویان در انتخابات مجلس شورای

 اسالمی رابطه وجود دارد

 با مشارکت سیاسی دانشجویان در انتخابات مجلس  به نظر می رسد بین اعتقادات دینی

 .شورای اسالمی رابطه وجود دارد

 

 روش شناختی تحقیق

این پژوهش از نظر زمانی یک بررسی مقطعی است و شیوه اجرا پیمایشی ومکان پژوهش 

روش نمونه گیری مطبق وحجم نمونه با استفاده از .دانشگاه آزاداسالمی واحد کرمان می باشد

با توجه به ماهیت موضوع ابزار .نفر می باشد 383وکران به دست آمده و حجم نمونه فرمول ک

به  طوری که ابتدا پرسشنامه توسط چند متخصص علوم ،گردآوری اطالعات پرسشنامه است
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از تکنیک پرسشنامه در این تحقیق استفاده شده است در .اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفت 

ر صحبتهایشان به وضعیت مطلوب مالی وتحصیالت رای دهندگان صحبت با کارشناس ایشان د

عالوه بر پرسشنامه از تکنیک مصاحبه استفاده شده .در ایجاد انگیزه در انتخابات اشاره می کند 

 .بهره گرفته شده است s.p.s.sجهت تجزیه وتحلیل اطالعات از نرم افزار. است 

مودارهای میله ای وهیستوگرام به دو بخش تقسیم می شود آمار توصیفی جداول ون

میباشد بخش بعد آمار استنباطی است که ضریب همبستگی وضریب پیرسون ورگرسیون را 

 .شامل می شود

 383نفر وحجم نمونه  5971 جامعه آماری دانشجویان دانشگاه آزاداسالمی واحد کرمان 

 .روش نمونه گیری مطبق است و نفر

در  ای ینهسئوال پنج گز   از  یرمتغ ینا :یاجتماعتوصیف نتایج مربوط به متغیر عوامل 

حداقل بدست آمده برابر با شده است که  یلتشک( خیلی کمتا  خیلی زیاد)از  یکرتل یفط

یانس برابر ، وار79/8یار برابر باانحراف مع ،79/3برابر با  یانگینم، 88/7، حداکثر برابر با /83

 باشد یپاسخگو به سئواالت م 383 یبرا ،-1/8 بر بایدگی براکش ،8-/  ی برابر با ، چولگ8/ 3با

 
  انیمشارکت دانشجوعوامل اجتماعی بر ریتأث زانیم -6دول ج

 متغیر
ضریب بتای 

 استاندارد نشده

خطای 

 استاندارد

ضریب 

 استاندارد بتا
t 

مقدار معناداری 

 نرمال

 -عوامل اجتماعی

 مشارکت دانشجویان
188/8 819/8 387/8  75/8 888/8 

 - یاجتماع گاهیپا

 مشارکت دانشجویان
318/8 815/8 315/8   9/5 888/8 

مشارکت  -تعامل با افراد 

 دانشجویان
  1/8 837/8  99/8   5/9 888/8 

 

در  ای ینهسئوال پنج گز 1از  یرمتغ ینا :یاجتماع پایگاهتوصیف نتایج مربوط به متغیر 

حداقل بدست آمده برابر با ست که شده ا یلتشک( خیلی کمتا  خیلی زیاد)از  یکرتل یفط

یانس برابر ، وار98/8یار برابر باانحراف مع ،93/3برابر با  یانگینم، 88/7، حداکثر برابر با /57
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پاسخگو به سئواالت  383 یبرا ،-89/8یدگی برابر باکش ،-3/8 ی برابر با ، چولگ39/8با

 .باشد یم

در  ای ینهسئوال پنج گز 9از  یرمتغ ینا :اقتصادیتوصیف نتایج مربوط به متغیر عوامل 

حداقل بدست آمده برابر با شده است که  یلتشک( خیلی کمتا  خیلی زیاد)از  یکرتل یفط

یانس برابر ، وار91/8یار برابر باانحراف مع ،3/ 9برابر با  یانگینم، 88/7، حداکثر برابر با /77

پاسخگو به سئواالت  383 یابر ،-38/8یدگی برابر باکش ،8-/  ی برابر با ، چولگ8/ 1با

 .باشد یم

 
 عوامل اقتصادی برمشارکت دانشجویان ریتأث زانیم-9جدول 

 متغیر
ضریب بتای 

 استاندارد نشده

خطای 

 استاندارد

ضریب 

 استاندارد بتا
t 

مقدار معناداری 

 نرمال

 -عوامل اقتصادی

 مشارکت دانشجویان
198/8 818/8 781/8 199/   888/8 

مشارکت  -فقر 

 شجویاندان
 7 /8 837/8 378/8  81/5 888/8 

 -و ثروت  ییدارا

 مشارکت دانشجویان
379/8 837/8 197/8  9 / 8 888/8 

 -مسکن مناسب 

 مشارکت دانشجویان
 83/8 838/8 383/8  8 /9 888/8 

 - یارث خانوادگ

 مشارکت دانشجویان
 17/8 83 /8 399/8 955/5 888/8 

 

از  یکرتل یفدر ط ای ینهسئوال پنج گز 3از  یرمتغ ینا :گرشنتوصیف نتایج مربوط به متغیر 

، حداکثر برابر  /88حداقل بدست آمده برابر با شده است که  یلتشک( خیلی کمتا  خیلی زیاد)

ی برابر با ، چولگ998یانس برابر با، وار83/8یار برابر باانحراف مع ، 18/3برابر با  یانگینم، 88/7با

 .باشد یپاسخگو به سئواالت م 383 یبرا ،-8/  یدگی برابر باکش ،8-/11
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 عوامل فرهنگی برمشارکت دانشجویان ریتأث زانیم-9جدول 

 متغیر
ضریب بتای 

 استاندارد نشده

خطای 

 استاندارد

ضریب 

 استاندارد بتا
t 

مقدار معناداری 

 نرمال

–عوامل فرهنگی 

 مشارکت دانشجویان
78 /8 839/8 757/8 9 1/ 3 888/8 

ارکت مش –نگرش 

 دانشجویان
385/8 3  8/8 711/8 913/   888/8 

 - ینیاعتقادات د

 مشارکت دانشجویان
38 /8 837/8 189/8 998/8 888/8 

 

در  ای ینهسئوال پنج گز 3از  یرمتغ ینا :سازمان هاتوصیف نتایج مربوط به متغیر تعامل با 

بدست آمده برابر با حداقل شده است که  یلتشک( خیلی کمتا  خیلی زیاد)از  یکرتل یفط

یانس برابر ، وار8/ 5یار برابر باانحراف مع ،73/3برابر با  یانگینم، 88/7، حداکثر برابر با /33

 .باشد یپاسخگو به سئواالت م 383 یبرا ،38/8یدگی برابر باکش ،8-/31ی برابر با ، چولگ8/ 7با
 

 گویه های پایگاه اجتماعی آمار توصیفی -9جدول

 کشیدگی چولگی واریانس انحراف معیار میانگین متغیر 

Q  88/1 598/8 939/8 898/8- 3  /  

Q  53/3 975/8 9 5/8 795/8- 3 9/8- 

Q3 58/3 978/8 9 5/8 585/8- 339/8 

Q1 98/3 9 5/8 81 /8  99/8- 5 8/8- 
 

 
 یاجتماع گاهیپا یها هیگونمودار  -6شکل
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در  ای ینهسئوال پنج گز 5 از  یرمتغ ینا :عوامل فرهنگیتوصیف نتایج مربوط به متغیر 

حداقل بدست آمده برابر با شده است که  یلتشک( خیلی کمتا  خیلی زیاد)از  یکرتل یفط

یانس ، وار95/8یار برابر باانحراف مع ، 3191889برابر با  یانگینم، 7، حداکثر برابر با1 175 

پاسخگو به سئواالت  383 یبرا ،-1/8 یدگی برابر باکش ،8-/9 ی برابر با ، چولگ19/8برابر با

 .باشد یم

 
 انیمشارکت دانشجوگویه های  آمار توصیفی -9جدول

 کشیدگی چولگی واریانس انحراف معیار میانگین متغیر 

P  53/3 975/8 9 5/8 795/8- 3 9/8- 

P  58/3 978/8 9 5/8 585/8- 339/8 

P3 98/3 9 5/8 81 /8  99/8- 5 8/8- 

P1 58/3 978/8 9 5/8 585/8- 339/8 

P7 98/3 9 5/8 81 /8  99/8- 5 8/8- 

P9 9 /3 891/   99/  988/8- 195/8- 

P5 93/3 9 3/8 87 /8 37 /8- 7 7/8- 

P8 58/3 8 3/  8 7/  3 9/8- 871/8- 

P9 73/3 8 7/  838/  388/8- 598/8- 

P 8 78/3    /   79/  735/8- 785/8- 

 

در  ای ینهسئوال پنج گز8 از  یرمتغ ینا :یانر مشارکت دانشجوتوصیف نتایج مربوط به متغی

، 19 حداقل بدست آمده برابر باشده است که  یلتشک( خیلی کمتا  خیلی زیاد)از  یکرتل یفط

، 37/8یانس برابر با، وار79/8یار برابر باانحراف مع ،31988855برابر با  یانگینم، 7حداکثر برابر با

 .باشد یپاسخگو به سئواالت م 383 یبرا ،8/  یدگی برابر باشک ،8-/9 ی برابر با چولگ
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 نایمشارکت دانشجو یها هینمودار گو -9شکل

  

 .باتوجه به نتایج بدست آمده در رابطه با یافته های توصیفی تحقیق مشخص شد
 89 تعداد .)با توجه به جداول فراوانی بدست آمده در رابطه با سوال جنسیت مشخص شد

درصد  17نفر یعنی حدود  51 تعداد . اند دهندگان مرد بوده درصد پاسخ 71بیش از نفر یعنی 

نفر از  11 تعداد ) .مشخص شد وضعیت تاهلدر رابطه با سوال  (.اند دهندگان نیز زن بوده پاسخ

درصد از حجم نمونه را  3/39نفر از آنها متاهل هستند که  39 پاسخ دهندگان مجرد و تعداد 

دهندگان در بازه  نفر از پاسخ 39تنها ) .مشخص شد سندر رابطه با سوال (.دهند یم یلتشک

سال است که با  7 تا    و بیشترین فراوانی مربوط به بازه سنی . قرار دارند 8 تا  8 سنی 

تا  9 نفر از افراد پاسخ دهنده  7  تعداد . دهند درصد حجم نمونه را تشکیل می  1نفر  75 

در رابطه با (.سال سن دارند  3 ینفر از پاسخ دهندگان باال  9سال سن دارند و تعداد  38

 یلیمدرک تحص ینفر از پاسخ دهندگان دارا  9تعداد .)مشخص شد یالتسطح تحصسوال 

 یباشد که مدرک کارشناس یم یمربوط به پاسخ دهندگان یفراوان یشترینهستند و ب یکاردان

 یدارا یزنفر ن 59تعداد . دهند یم یلدرصد از حجم نمونه را تشک 71نفر حدود  89 دارند و با 

 سطح در آمددر رابطه با سوال (.دارند انفر مدرک دکتر 39ارشد هستند و  یمدرک کارشناس

  988تا  788است که درآمد  یمربوط به پاسخ دهندگان یفراوان یشترینب) .مشخص شد

نفر یعنی  78 دهند و تعداد  یم یلدرصد از حجم نمونه را تشک  1هزارتومان دارند و حدود 
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نفر از پاسخ دهندگان  97و تعداد  نصد دارنداو پ یلیونم یکدرصد حجم نمونه درآمد   3/1

 (.نصد دارنداو پ یلیونم ی یکدرآمد باال

از  یکرتل یفدر ط ای ینهسئوال پنج گز  از  یرمتغ ینا :فقرتوصیف نتایج مربوط به متغیر 

، حداکثر برابر  /88حداقل بدست آمده برابر با شده است که  یلتشک( خیلی کمتا  خیلی زیاد)

ی برابر با ، چولگ95/8یانس برابر با، وار8/ 8یار برابر باانحراف مع ،99/3ر با براب یانگینم، 88/7با

 .باشد یپاسخگو به سئواالت م 383 یبرا ،-3/8 یدگی برابر باکش ،8-/39

 یفدر ط ای ینهسئوال پنج گز  از  یرمتغ ینا :ینیتوصیف نتایج مربوط به متغیر اعتقادات د

،  /88حداقل بدست آمده برابر با شده است که  یلشکت( خیلی کمتا  خیلی زیاد)از  یکرتل

، 93/8یانس برابر با، وار59/8یار برابر باانحراف مع ، 3/ 8برابر با  یانگینم، 88/7حداکثر برابر با

 .باشد یپاسخگو به سئواالت م 383 یبرا ،8/ 3یدگی برابر باکش ،8-/95ی برابر با چولگ

 

 یاستنباط های یافته

 یدر انتخابات مجلس شوورا  یانبر مشارکت دانشجو یا ینهعوامل زم:   فرضیه کالن شماره

 .دارد یمعنادار یرتاث یاسالم
بوه   H8در این آزمون فرض . مستقل استفاده شده است tاز آزمون  یهفرض ینا یبررس یبرا

شود که تفاوت بین میانگین نمره نظرات پاسوخگویان معنوی دار نیسوت و     این صورت تنظیم می

H  خالف آن استفرض م. 

 : فرضیات خرد شماره

بر مشارکت دانشجویان در انتخابات مجلس شورای اسالمی تاثیر  التیسطح تحص  - 

 .معناداری دارد

 یالتمقدار معناداری محاسبه شده، میانگین نمره نظرات پاسخگویان بر اساس سطح تحص 

دارای تفاوت % 7یک از ابعاد پژوهش در سطح خطای   گروه مختلف، در خصوص هیچ 1در 

بر  ینوالد یالتدرصد دیدگاه پاسخ دهندگان با تحص 97بنابراین با اطمینان . معنی داری نیست

 .مشابه است ی،اسالم یدر انتخابات مجلس شورا یانمشارکت دانشجو

عوامل اجتماعی بر مشارکت دانشجویان در انتخابات مجلس شورای :  فرضیه کالن شماره 

 .ی دارداسالمی تاثیر معنادار
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بین دو متغیر عوامل اجتماعی  s.p.s.sخروجی نرم افزار  در شده مشاهده همبستگی مقدار

دهد همبستگی بین این دو متغیر مطلوب  است که نشان می 387/8مشارکت دانشجویان برابر  و

 ینگفت ب توان یدرصد م 97 ینانبا اطم ینبنابرا .است 7α%=سطح خطا . و قابل قبول است

رابطه وجود دارد و  یاسالم یدر انتخابات مجلس شورا یانو مشارکت دانشجو یماععوامل اجت

 .گردد یم ییدتا یهفرض ینا

 :  فرضیات خرد شماره 

پایگاه اجتماعی بر مشارکت دانشجویان در انتخابات مجلس شورای اسالمی تاثیر - - 

 .معناداری دارد

 همچنین.است 7α%=خطا صورت گرفته است سطح % 97این آزمون در سطح اطمینان 

قابل محاسبه است که  استاندارد خطایبر  استانداردنشده بتای ضریببا تقسیم  نیز آزمون آماره

 97بنابراین با اطمینان  .است  /99 مقداربحرانی از تر بزرگ کهبه دست می آید   / 99عدد 

مجلس شورای مشارکت دانشجویان در انتخابات  توان گفت بین پایگاه اجتماعی و درصد می

 .گردد اسالمی رابطه وجود دارد و این فرضیه تایید می

تعامل با سازمان ها بر مشارکت دانشجویان در انتخابات مجلس شورای اسالمی تاثیر  - 

 .است 7α%=صورت گرفته است سطح خطا % 97این آزمون در سطح اطمینان . معناداری دارد

قابل  استاندارد خطایبر  نشده استاندارد یبتا ضریببا تقسیم  نیز آزمون آماره همچنین

بنابراین  .است  /99 بحرانی مقدار ازتر  بزرگ کهبه دست می آید  1/ 8 محاسبه است که عدد 

توان گفت بین تعامل با سازمان ها و مشارکت دانشجویان در انتخابات  درصد می 97با اطمینان 

 .گردد ایید میمجلس شورای اسالمی رابطه وجود دارد و این فرضیه ت

عوامل اقتصادی بر مشارکت دانشجویان در انتخابات مجلس شورای : 3فرضیه کالن شماره 

 .اسالمی تاثیر معناداری دارد

ضریب بتای استاندارد نشده بر  یمهمچنین آماره آزمون نیز با تقس.است 7α%=سطح خطا 

تر از مقدار  ه بزرگک یدآ یبه دست م   /199خطای استاندارد قابل محاسبه است که عدد 

و مشارکت  یعوامل اقتصاد ینگفت ب توان یدرصد م 97 ینانبا اطم ینبنابرا. است  /99بحرانی 

 .گردد یم ییدتا یهفرض یندر انتخابات رابطه وجود دارد و ا یاندانشجو

 :3فرضیات خرد شماره 

 .داری داردفقر بر مشارکت دانشجویان در انتخابات مجلس شورای اسالمی تاثیر معنا- -3
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بر  نشده استاندارد بتای ضریببا تقسیم  نیز آزمون آماره همچنین. است 7α%=سطح خطا 

 مقدار ازتر  بزرگ کهبه دست می آید   /988قابل محاسبه است که عدد  استاندارد خطای

مشارکت دانشجویان  توان گفت بین فقر و درصد می 97بنابراین با اطمینان  .است  /99 بحرانی

 .گردد تخابات مجلس شورای اسالمی رابطه وجود دارد و این فرضیه تایید میدر ان

 .درآمد بر مشارکت دانشجویان در انتخابات مجلس شورای اسالمی تاثیر معناداری دارد  -3

گروه مختلف، در سطح  3در  ینمیانگین نمره نظرات پاسخگویان بر اساس سطح درآمد والد

درصد دیدگاه پاسخ  97بنابراین با اطمینان . نیست دارای تفاوت معنی داری% 7خطای 

 ی،اسالم یدر انتخابات مجلس شورا یاندر سطح درآمد مختلف بر مشارکت دانشجو ندگانده

 .مشابه است

عوامل فرهنگی بر مشارکت دانشجویان در انتخابات مجلس شورای  :1فرضیه کالن شماره

ضریب  یممچنین آماره آزمون نیز با تقسه.است 7α%=سطح خطا  اسالمی تاثیر معناداری دارد

 یدآ یبه دست م 3 /9 9بتای استاندارد نشده بر خطای استاندارد قابل محاسبه است که عدد 

عوامل  ینگفت ب توان یدرصد م 97 ینانبا اطم ینبنابرا. است  /99تر از مقدار بحرانی  که بزرگ

 ینرابطه وجود دارد و ا یالماس یدر انتخابات مجلس شورا یانو مشارکت دانشجو یفرهنگ

 .گردد یم ییدتا یهفرض

 :1فرضیات خرد شماره 

. نگرش بر مشارکت دانشجویان در انتخابات مجلس شورای اسالمی تاثیر معناداری دارد- -1

بر  نشده استاندارد بتای ضریببا تقسیم  نیز آزمون آماره همچنین. است 7α%=سطح خطا 

 مقدار ازتر  بزرگ کهبه دست می آید  139/5که عدد  قابل محاسبه است استاندارد خطای

توان گفت  درصد می 97کند بنابراین با اطمینان  می تائید را فوق یافته که .است  /99 بحرانی

مشارکت دانشجویان در انتخابات مجلس شورای اسالمی رابطه وجود دارد و این  بین نگرش و

 .گردد فرضیه تایید می

مشارکت دانشجویان در انتخابات مجلس شورای اسالمی تاثیر معناداری اعتقادات دینی بر - -1

 همچنین. است 7α%=صورت گرفته است سطح خطا % 97این آزمون در سطح اطمینان . دارد

قابل محاسبه است که  استاندارد خطایبر  استانداردنشده بتای ضریببا تقسیم  نیز آزمون آماره

 97بنابراین با اطمینان .  است  /99 بحرانی مقدار ازر ت بزرگ کهبه دست می آید  918/3عدد 

 توان گفت بین اعتقادات دینی و مشارکت دانشجویان در انتخابات مجلس شورای  درصد می
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 .گردد اسالمی رابطه وجود دارد و این فرضیه تایید می

 

 نتایج تحقیق

ر می رسد عوامل به نظ آن یو مولفه ها یککالن شماره  یهبدست آمده از فرض یجطبق نتا

که نشان داد ( 388  )یداراباین نتایج با یافته های . نقش داردمجلس زمینه ای در انتخابات 

 .همسو می باشد است زمان پرورده ومکان پرورده یایده پد یرفتار انتخابات
به نظر می رسد که  آن یو مولفه ها یکشماره  یه خردبدست آمده از فرض یجطبق نتا

این نتایج با یافته . دارددر انتخابات مجلس  یانمشارکت دانشجوثیر زیادی بر سطح تحصیالت تا

 یاناز دانشجو یشب یاسیعلوم س یاندانشجوکه نشان دادند ( 398 )های غفاری و همکاران

که در گروه علوم  یبه طور.خود بوده اند یلیرشته تحص یرتحت تاث یاسیمشارکت س یبرا یفن

 .بوده است یرگذارترتاث یاسیس یطومح یاسیس یزهسپس انگ اده وخانو دوستان و یرتاث یاسیس

 .همسو می باشد
عوامل  ب نظر می رسد آن یو مولفه ها دوشماره  یه کالنبدست آمده از فرض یجطبق نتا

دانشجویان به عنوان آینده  .دارد یمعنادار یردر انتخابات تاث یانبر مشارکت دانشجو یاجتماع

این نتایج با یافته . رنوشت خود و میهن همیشه در صحنه حاضرندسازان مملکت در تعیین س

 و یتخانواده عضو یواقتصاد یخاستگاه اجتماعکه نشان دادند (  39 ) های گالبی و حاجی لو

در  ودوستان فرد به مشارکت ینوالد تمایل–ینوالد یها فعالیت–فرد در انجمن ها  یتفعال

 .انتخابات همخوان می باشد

بنظر می رسد به عقیده  آن یو مولفه ها دوشماره  یات خرددست آمده از فرضب یجطبق نتا

این نتایج .نقش اساسی دارددر انتخابات مجلس محقق پایگاه اجتماعی دانشجویان درمشارکت 

 یبوشغل به ترت تحصیالت–گروهها طبقه اجتماعیکه نشان داد (  38 )رامشکبا یافته های 

 .باشد یعه مورد مطالعه در انتخابات داشتند همخوان مرا در جام یرگذاریتاث یشترینب

تعامل با بنظر می رسد  آن یو مولفه ها دوشماره  یات خردبدست آمده از فرض یجطبق نتا

افرادی که برش  .دارد یمعنادار یردر انتخابات مجلس تاث یانسازمان ها بر مشارکت دانشجو

این نتایج با  .قش اساسی را داشته باشندزیادی در سطح سازمانی دارند در انتخابات مجلس ن

 یشموجب افزا یاسیداشتن دوستان فعال در امور سکه نشان داد (  88 )یافته های الیگلی

 .همخوان می باشد. شود یاحتمال مشارکت خود افراد م
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عوامل بنظر می رسد  آن یو مولفه ها سهشماره  یه کالنبدست آمده از فرض یجطبق نتا

این عامل نشان می  .دارد یمعنادار یردر انتخابات مجلس تاث یانکت دانشجوبر مشار یاقتصاد

این نتایج با . دهد افراد با تمکن مالی باال می توانند سرنوشت انتخابات را به نفع خود رقم بزنند

 یگاهدر تمام سطوح بر اساس پا یاسیمشارکت سکه نشان داد ( 388 )راش یکلمایافته های 

همخوان می . افتد یکه مشارکت در آن اتفاق م یا ینهزمتحصیالت، شغل،  ی، اجتماعی،اقتصاد

 .باشد

فقر بر  بنظر می رسد آن یو مولفه ها سهشماره  یات خردبدست آمده از فرض یجطبق نتا

توان بیان داشت  در این زمینه می .دارد یمعنادار یردر انتخابات مجلس تاث یانمشارکت دانشجو

که نشان ( 355 ) یموسواین نتایج با یافته های . نقش داردت مجلس انتخابافقر تاحدودی در 

 یدر مشارکت زنان موثر است همخوان م یواجتماع یفرهنگ واشتغال زایی ها یتداد انجام فعال

 .باشد

سطح  بنظر می رسد آن یو مولفه ها یکشماره  یه خردبدست آمده از فرض یجطبق نتا

به عقیده  .دارد یمعنادار یرتاث یاسالم یابات مجلس شورادر انتخ یاندرآمد بر مشارکت دانشجو

توانند با قدرت مالی خود انتخابات را  محقق افرادی که دارای سطح درآمد باالیی قرار دارند می

 یرهاییمتغکه نشان داد  (351 ) یوسفباور این نتایج با یافته های . در تسلط خود در بیاورند

 و یمورد سنجش قرار گرفته خاستگاه اجتماع یاندانشجو ینب یاسیآن بر مشارکت س یرکه تاث

 یردهد متغ ینشان م آمدهبدست  یجها نتا فرد در انجمن یتفعال و یتخانواده عضو یاقتصاد

 .همخوان و می باشد .داشته است یاسیبر مشارکت س یرتاث یشترینها ب فرد در انجمن یتفعال

عوامل  بنظر می رسد آن یها و مولفه هارچشماره یه کالن بدست آمده از فرض یجطبق نتا

که این عامل تاثیر  .دارد یمعنادار یردر انتخابات مجلس تاث یانبر مشارکت دانشجو یفرهنگ

که نشان داد مشارکت ( 388 )راش یکلما یها یافتهبا  یجنتا ینا .زیادی در روند انتخابات دارد

 یتشغل، مذهب شخص یالت،تحص ،ی، اجتماعیاقتصاد یگاهدر تمام سطوح براساس پا یاسیس

 .باشد یهمخوان م. افتد یکه مشارکت در آن اتفاق م

نگرش بنظر می رسد  آن یو مولفه ها چهارشماره یات خرد بدست آمده از فرض یجطبق نتا

در این باره می توان بیان کرد نگرش  .دارد یمعنادار یردر انتخابات تاث یانبر مشارکت دانشجو

 .ابات برگرفته از شرایط و اوضاع آنها دارد که اساسی در روند انتخابات داردافراد نسبت به انتخ

 یواقتصاد یکه نشان دادند خاستگاه اجتماع(  39 ) لو یو حاج یگالب یها یافتهبا  یجنتا ینا
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ودوستان فرد به مشارکت در انتخابات  ینوالد تمایلفرد در انجمن ها  یتوفعال یتخانواده عضو

 .باشد یهمسو م

 نظر می رسده ب آن یو مولفه ها چهارشماره یات خرد دست آمده از فرضه ب یجطبق نتا

این مسئله  .دارد یمعنادار یردر انتخابات مجلس تاث یانبر مشارکت دانشجو ینیاعتقادات د

مشخص کننده این نکته است که نگرش و اعتقادات دینی افراد تاثیر زیادی در روند سیاسی 

علوم  یاندانشجوکه نشان دادند ( 398 )یج با یافته های غفاری و همکاراناین نتا .آنها دارد

خود بوده اند  یلیرشته تحص یرتحت تاث یاسیمشارکت س یبرا یفن یاناز دانشجو یشب یاسیس

 .همخوان می باشد
 

 های تحقیق تنگناها محدودیت

 یل مختلف واقعیتابزار به کار رفته در این تحقیق پرسشنامه بود و افراد ممکن است به دال - 

برای رفع این کمبود بهتر بود از مصاحبه و مشاهده یا سایر موارد در . کنند ها را منعکس نمی

 صورت امکان استفاده شود 

های خاص و محتاطانه عمل کردن  عدم پاسخگویی صحیح بعضی از آزمودنی ها به گزینه - 

 .بعضی از افراد برای فاش نکردن وضعیت خود

کردند ممکن است  ی موارد چون چند نفر با هم در یک جا نشسته پر میچنانکه در بعض   -3

 آنها تحت تأثیر دوست خود قرار گرفته و پرسشنامه مطابق واقعیت پرنکنند 

انجام  397 محدودیت بعد در زمینه بعد زمانی بود باتوجه به اینکه این تحقیق در سال   -1

 .دشده و ممکن است نگرش افراد در طول زمان تغییر کن

 

 یقتحق یشنهادهایپ

برای برگزاری انتخاباتی پرشور، شناخت موانع ضروری است و باید برای رفع آن، اقدامات الزم 

 .صورت گیرد
که همه  هستند، مدعی اند؛ دشمنوبرداری دشمنان ش مانع بهره ندتوان می دانشجویان که - 

از این رو به مسئولین پیشنهاد . اند،از مخالفان نظامند های رأی حاضر نشده ها که پای صندوق آن

 .می گردد برای شرکت در انتخابات چاره اندیشی کنند



6931تابستان ، پنجم ، شماره سی و هناجتماعی، سال  پژوهش ةفصلنام  698 

 های سیاسی مشارکت ندارند افراد به یک میزان در فعالیتتوجه به اینکه گردد  با پیشنهاد می - 

و میزان مشارکت سیاسی افراد را مورد سنجش مسئولین می توانند با برنامه ریزی های اساسی 

 .بهبود ببخشندآن را 

  شرکت در انتخابات، کمتوان بیان داشت  دست آمده از این تحقیق میه طبق نتایج ب -3

از این رو به مسئولین پیشنهاد می گردد به بررسی موانع ترین نوع مشارکت سیاسی است  زینهه

 .مشارکت بپردازند و چاره اندیشی کنند

ات، فرصتی است برای مردم که نظر خودشان را انتخابمی توان بیان داشت با توجه به اینکه  -1

سوی  بهبه مسئولین پیشنهاد می گردد با برنامه ریزی درباره مدیریت یک دولت ابراز کنند 

 .هدایت و رهبری کننداصالح و تکامل تدریجی 

ترین کارکردهای انتخابات، انتقال قدرت سیاسی از گروهی  یکی از مهممی توان بیان داشت  -7 

 .از این رو مسئولین برای بهبود این امر باید چاره اندیشی کنند .دیگر است به گروه

ی برای چرخش نخبگان فراهم یها انتخابات، زمینهمی توان بیان داشت با توجه به اینکه  -9

 .مسئولین از نظریات این قشر در تصمیم گیری های حکومتی استفاده نمایند .سازد می

آمیز و  برگزاری انتخابات مشارکتین تحقیق می توان بیان داشت طبق نتایج بدست آمده از ا -5

  دهد های جامعه را افزایش می رقابتی، احساس مسئولیت نظام در مقابل خواست

 گروههاموجب تقویت  وها  انتخابات به عنوان عرصه رقابت گروهمی توان بیان داشت  -8

 .ردم آماده سازنداز این رو مسئولین باید صحنه را برای حضور م .شود می

 

 راهکارها

 باالرفتن آگاهیهای سیاسی مردم از طریق پخش برنامه های آموزشی از صدا و سیما  - 

 اجرای برنامه های  دولتی که و اطالع رسانی به موقع دولت  به مردم همراه با شفاف سازی  - 

 سیاسی برگزاری همایشهای استانی وملی باحضور احزاب برای باالبردن مشارکت  -3

 برگزاری نشستهایی با حضور نخبگان سیاسی وعلمی برای شنیدن نظرات آنها  -1

 برگزاری نشستهایی با حضور احزاب ودولت برای رسیدن به تفاهم بیشتر  -7

 استفاده از چهره های شاخص سایر احزاب برای تصدی پست وزارت در بدنه دولت  -9

نخبگان ومردم برای بررسی راههای مشارکت برگزاری همایش ملی صاحب نظران احزاب و -5

 سیاسی هر سال قبل از انتخابات
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 راه اندازی اتاقهای فکر در پارکها دانشگاهها ومساجد  -8

پخش بروشور ودفترچه های حاوی اطالعات انتخابات برگزاری جلسات توجیهی   -9

 ت دردانشگاهها مساجد وسازمانهای غیردولتی به منظور پاسخ گویی به سواال

ی نقدنظرها دعوت از صاحبنظران وافراد سیاسی برای برگزاری کرسی های آزاداندیشی و -8 

معظم انقالب آزاد اندیشی یعنی آزاد فکرکردن آزادانه تصمیم گرفتن فرمایشات مقام معظم  رهبر

 :رهبری

 علم فرهنگ و شرط الزم برای رشد- 

 به میدان آوردن تمام نخبگان- 

 دانشجوبلوغ فکری سیاسی  -3

 ایجاد جریان فکرساز -1

 نوآوری-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6931تابستان ، پنجم ، شماره سی و هناجتماعی، سال  پژوهش ةفصلنام  669 

 منابع

 فارسی

 جامعه شناسی توسعه تهران انتشارات کیهان(381 )ازکیا مصطفی وغفاری غالمرضا . 

 نشرنی ،تهران ،ترجمه هوشنگ نایبی (388 )پیمایش در تحقیقات اجتماعی ،دواس . 
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 انتشارات سمت،تهران  ،صبوری

 انتشارات آوای نور،تهران،آسیب شناسی اجتماعی (387 )هدایت اهلل ،ستوده  .1

پژوهشگاه علوم ،تهران (388 )روشهای تحقیق در علوم اجتماعی  ،باقر،ساروخانی .7

 انسانی مطالعات جلد اول

 نشر نی،تهران  ،شناسی آشنایی با مفاهیم اساسی جامعه( 388 )عضدانلوحمید  .9
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 سیاسی دانشجویان علوم سیاسی وفنی دانشگاه تهران

 /اطباییعوامل موثر بر مشارکت سیاسی دانشگاه عالمه طب(. 355 ) .طاهر ،موسوی .9

 

 انگلیسی

 . Barkan, SE ( 999), Race ,Issue engage mented 59-93:( ) 

 ,Race and society, Political participation  social networkand, 

Mcclurg .s.d 88    

 منابع اینترنتی

www.ido.ir( 397/8 ) 

www. Sima news.ir( 397/81) 

www.moi.ir( 397/8 ) 

www. Mardom salari.co( 397/8 ) 

www.pch.ir( 397/8 )  

 

 

http://www.ido.ir/
http://www.moi.ir/
http://www.pch.ir/

