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مطالعۀ جامعه شناختی تأثیر سبک زندگی بر مشارکت سیاسی دانشجويان
 )مطالعه موردی دانشجويان دانشگاه رازی کرمانشاه(

دریافت: 99/1/18 سجاد کنعانی نسب1      

 ابراهیم متقی2       پذیرش: 99/5/26
علی روشنایی3           عالیه شکربیگی4   خلیل میرزایی5

چکیده

دانشجویان  سیاسی  مشارکت  بر  زندگی  تأثیر سبک  بررسی  با هدف  پژوهش حاضر 
دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه انجام شده و سبک زندگی به دودسته معطوف 
به عوامل فردی و اجتماعی تقسیم شده است. این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و روش 
انجام کار نیز پیمایش است؛ پژوهش حاضر ازلحاظ نوع داده ها در گروه پژوهش های کّمی و 
ازنظر شکل جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده و از پژوهش های میدانی است. جامعۀ 
آماری پژوهش، دانشجویان دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه است که با استفاده 
از فرمول کوکران 321 نفر حجم نمونه در نظر گرفته شده و در راستای تجزیه وتحلیل داده ها 
برای دست یافتن به نتایج پژوهش از نرم افزار spss و آزمون تحلیل رگرسیون استفاده شده 
است. نتایج پژوهش گویای این موضوع است که فردیت اعم از جنسیت، مصرف مواد مخدر 
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و ورزش کردن بیشترین تأثیر را بر مشارکت سیاسی دارد؛ طبقۀ متوسط و طبقۀ فرودست 
بیشتر دارای مشارکت سیاسی به نسبت طبقۀ باالی جامعه هستند. افرادی که دارای جایگاه 

اجتماعی باالتر و وابستگی اجتماعی و بیشتر از سایرین دارای مشارکت سیاسی هستند.

واژگان کليدی: سبک زندگی، مشارکت سیاسی، دانشجویان، دانشگاه رازی، دانشکدۀ 
علوم اجتماعی
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1. مقدمه وبیان مسئله

ارزش ها،  ارتباطات،  و  تعامالت  این  رهگذر  از  و  هستند  تعاملی  موجوداتی  انسان ها 
نگرش ها، ترجیحات و رفتارهای آن ها شکل می گیرد. در این فرایند آن ها یاد می گیرند که 
برای زندگی در جامعه چگونه باید رفتار کنند. ارزش ها و هنجارهای جامعه را فرامی گیرند 
نمایند )کوشکی و  آماده  تأثیرگذار در جامعه  برای مشارکت فعال و  و می توانند خود را 
همکاران،1398: 165(. مشارکت سیاسی نوعی عمل جمعی، آگاهانه و داوطلبانه است که 
دربردارنده دخالت شهروندان در امور سیاسی و در سطوح مختلف تصمیم گیری ها و دخالت 
مردم درروند انتخاب حزب، نماینده و کاندیدای موردعالقه خود هستند. به لحاظ تاریخی 
مشارکت در حیات انسانی، سابقه ای کهن داشته و در نظریه ارسطو، منتسکیو، لویاتان، هابز 
و اندیشه جان الک، اهمیت مشارکت در امور سیاسی مورد تأکید قرارگرفته است )امینی و 
همکاران، 1399: 217(. در پی یافتن خاستگاه مفهومِی مشارکت سیاسی، می بایست به قرن 
شانزدهم میالدی و به دنبال فروپاشی نظام سیاسی کلیسا و ورود نظریه قرارداد اجتماعی به 
مباحث سیاسی و تأکید متفکران عصر روشنگری بر دخالت مردم در تعیین سرنوشت خود 
پرداخت، پس ازآن بحث مشارکت سیاسی و جامعه مدنی وارد ادبیات سیاسی مغرب زمین 
شد؛ و بر پایه آموزه های عصر روشنگری و نظریه قرارداد اجتماعی مشارکت سیاسی به 
معنای درگیر شدن فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی با اجتماعی شدن سیاست 
رابطۀ نزدیکی پیدا کرد )راش، 1393: 123(. جایگاه و پایگاه مشارکت سیاسی پس از عصر 
روشنگری و تحول معنایی مشارکت سیاسی پس از مفهوم سازی های نویِن سیاست شکل 
یافت. »می توان گفت که مشارکت سیاسی هرگونه رفتار و عمل فردی است که هدف آن 
انتخاب رهبران سیاسی است«)عالم،  یا  تأثیر قرار دادن سیاست گذاری های عمومی  تحت 
ایفا می کند.  1397: 234(. مشارکت سیاسی در نظام دموکراسی غیرمستقیم، نقش حیاتی 
انتخاب، سازوکار اصلی برای تحقق حاکمیت مردمی است. قدرت نهایی از آن مردم است و 
مردم این قدرت را از طریق فرایند مشارکت سیاسی به نمایندگان واگذار می کنند. در این میان 
مشارکت به شهروندان امکان می دهد تا مقامات مسئول را جایگزین کرده و دولت را تغییر 
دهند. ازاین رو، مشارکت باعث می گردد تا متصدیان امور در مقابل ملت پاسخگو و مسئول 
باشند )نجفی و همکاران، 1399: 132(. مشارکت سیاسی، محور زندگی سیاسی و حاوی 
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عنصری از مسئولیت پذیری، عمل آگاهانه و آزادانه و از شاخص های عمدۀ توسعه سیاسی 
و اجتماعی در جوامع مدرن و دموکراتیک است. مشارکت سیاسی به کنش و واکنش های 
افراد )به صورت فردی یا گروهی، سازمان یافته و دلخواهانه و غیر تحریک شده( که به منظور 
راهی  در  یا عمل  انتخاب رهبران سیاسی  و  مملکتی  بر سیاست های  نفوذ  و  تأثیرگذاری 
که بتوانند در ایجاد پیامدهای سیاسِی برنامه ها نقش داشته باشند، اطالق می شود. مشارکت 
سیاسی می تواند متأثر از عوامل فراوانی تصور شود، اما بدون تردید از سبک زیستن تأثیرپذیر 
خواهد بود، چراکه سبک زندگی1 تمام تصمیم ها، رویکردها و رفتارها را مورد تأثیر قرار 
می دهد. ازآنجایی که سبک زیستن بر تمام ابعاد زندگی اثرگذار است، امر سیاسی نیز بی شک 

متأثر از سبک زندگی خواهد بود.

سبک زندگی به دلیل ارتباط محکمی که با سیاسِت انتخاب دارد، خود عین سیاست 
زندگی است. چانی می نویسد: »سبک زندگی عبارت است از فرآیند خود تحقق بخشی که 
در آن کنشگران به طور بازتابی با مسئلۀ چگونه زیستن در متن جهانی با به هم پیوستگی های 
متقابل روبه رو هستند؛ و همچنین به دلیل باز بودن زندگی اجتماعی امروز، کثرت یافتن 
زمینه های کنش و تعداد مراجع مقتدر، انتخاب سبک زندگی برای ساختن هویت و در پیش 
گرفتن فعالیت های روزانه به طور فزاینده ای اهمیت می یابد«)چانی، 1382 :148 - 147؛ به نقل 
از خواجه سروی و طباخی ممقانی، 1392: 6(. وبر در تحلیلی چندبعدی به سه مفهوم سبک 
زندگی یا سبک مند شدن زندگی، تدبیر زندگی و بخت زندگی اشاره می کند. وی خصیصۀ 
اصلی سبک زندگی را انتخابی بودن آن می دانست که محدود به برخی مضایق ساختاری و 

محدودیت های اقتصادی و اجتماعی اند )فاضلی، 1382: 44(.

طرح علمی سبک زندگی برای نخستین بار از سوی ماکس آدلر2 )1922( مطرح شد و 
سپس پیروان او همچون کرت آدلر،3 لیدا سیچر،4 الکساندر مولر،5 سوفیا دوریس،6 آنتونی 
بروک،7 آروین وکسبرگ،8 آیدا لوی9 و دیگران به تفصیل به موضوع سبک زندگی پرداختند 
و سبک زندگی را در قالب درخت سبک زندگی نشان دادند و همچنین مفاهیم ارزشی و 
انسان شناختی و فلسفی را مطرح کرده و تمام زندگی را به صورت یکپارچه به تصویر کشیدند 
)کاویانی،1391: 180(. مشارکت سیاسی اقشار مختلف مردم یک جامعه یکی از مهم ترین 
مؤلفه های رفتار سیاسی شهروندان چه ازنظر پژوهشگران سیاسی و چه ازنظر مدیران سیاسی 
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جامعه ایران محسوب می شود. طبقات اجتماعی مختلف در قبال مسائل سیاسی کشور خود و 
حتی مسائل بین المللی حساس بوده و عکس العمل های خاصی را از خود نشان داده که موردتوجه 
مسئوالن کشوری بوده است. اگر بخواهیم جامعه ای دموکراتیک داشته باشیم، باید به مشارکت 
 دادن تمام طبقات جامعه در مسائل کشور گردن نهیم )نصیری و همکاران، 1398: 193(.
مشارکت سیاسی یکی از مفاهیم رایج در حوزه سیاست است. زمانی که بحث از توسعه در 
این حوزه به میان می آید مشارکت سیاسی به عنوان یکی از پرکاربردترین مفاهیم برجستگی 
خاصی دارد و عموماً از آن به عنوان مؤلفه اصلی توسعه سیاسی نام می برند؛ اما با توجه به این 
مطالب سؤالی که در رابطه با دانشجویان به ذهن خطور می کند این است که اهمیت درک 
رفتار سیاسی دانشجویان در چیست؟ یعنی دانشجویان به عنوان یکی از گروه های اجتماعی، 
دارای چه خصوصیات و مشخصاتی در ارتباط با حوزه سیاست می باشند که شناخت رفتار 
سیاسی آن ها بااهمیت جلوه می کند؟ قطعاً دانشجویان از فعاالن سیاسی در جامعه امروزی 
ایران هستند که با توجه به کیفیت و کمیت جریان دانشجویی در کشور تأثیر آن ها بر آینده 
سیاست در جامعه ایرانی کتمان ناپذیر خواهد بود. با توجه به نقشی که دانشجویان در آینده 
کشور ازلحاظ اداره امور و فعالیت ها دارند؛ و قدرت و توانایی دانشجویان در دامن زدن به 
تحوالت اجتماعی، روشن است که فهم گذشته و تبیین رفتار آن ها در حال حاضر ما را قادر 
به پیش بینی بسیاری از موقعیت ها، نگرش ها و وقایع آینده خواهد ساخت. دانشجویان یکی 
از ارکان اصلی توسعه سیاسی هستند چراکه بسیاری از شاخص های توسعه یافتگی را در برابر 
گروه های سنتی دارا هستند. در بررسی قلمرو سیاسی در ایران، حرکت سیاسی دانشجویان 

یک شاخص مناسب است و می  توان از طریق آن، سایر تحوالت را سنجید.

با این اوصاف می توان گفت که دست یافتن به چگونگی نگرش سیاسی دانشجویان و 
توجه هر چه بیشتر به عواملی که به مشارکت سیاسی این قشر کمک می کند و بر آن تأثیر 

می گذارد امری ضروری است، یکی از مهم ترین این عوامل سبک زندگی است.

 این پژوهش از رهگذر توجه به سبک زندگی و مؤلفه های آن، کوشش دارد این موضوع 
را بررسی کند که آیا سبک زندگی مشارکت سیاسی را تحت تأثیر قرار می دهد یا خیر؟

آنچه در این پژوهش بدان پرداخته خواهد شد نه صرفاً یک تحقیق درباره مشارکت 
سیاسی، بلکه یک نگرش به مشارکت سیاسی از دیدگاهی جدید و جامعه شناختانه است. 
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مشارکت سیاسی به عنوان یک عامل جامعه شناختی توانسته است بر بسیاری از مسائل مانند 
سبک زندگی، بحران هویت، باورهای دینی، مسائل اقتصادی، فرهنگی و... تأثیر بگذارد و از 
آن ها تأثیر بپذیرد. در مجموعۀ حاضر تالش شده است تا نقش و تأثیرات سبک زندگی بر 

مشارکت سیاسی دانشجویان مورد کنکاش و بررسی قرار گیرد.

2. مروری بر سوابق و پیشینۀ نظری

بوردیو دربارۀ شکل گیری سبک های زندگی نظریه ای منسجم ارائه داده است. مطابق مدلی 
که او ارائه کرده است، شرایط عینی زندگی و موقعیت فرد در ساختار اجتماعی به تولید منش 
خاص منجر می شود و منش دودسته نظام است. نظامی برای طبقه بندی اعمال و نظامی برای 
ادراکات و شناخت ها )قریحه ها(. نتیجۀ نهایی تعامل این دو نظام، سبک زندگی است. سبک 
زندگی همان اعمال و کارهایی است که به شیوه ای خاص طبقه بندی شده و حاصل ادراکات 
خاص هستند. همچنین سبک زندگی تجسم عالقه مندی های افراد است که به صورت عمل 
لعلی و همکاران )1391( سبک  قابل مشاهده هستند )فاضلی، 1382: 45-46(.  درآمده و 
زندگی مجموعه عقاید، طرح ها و نمونه های عادتی رفتار، هوا و هوس ها و شیوه های تبین 
شرایط اجتماعی یا شخصی است که نوع خاص واکنش فرد را تعیین می کند )به نقل از: 
خانیکی و رهبر، 1394: 27-4(. شارف )1999: 32(. سبک زندگی معرف نحوه کنار آمدن با 
موانع زندگی و شیوه وی برای یافتن راه حل ها و رسیدن به اهداف است )کوری، 2005: 47( 
سبک زندگی، عقاید و فرض های اساسی فرد است که یک فرد از طریق آن ها واقعیت خودش 
را سازماندهی می کند. دی. آل. شث،10 ضمن تأکید بر متغیرهای درآمد، شغل، تحصیالت و 
مجموع شاخص های پایگاه اقتصادی و اجتماعی، شهرنشینی و عضویت سازمانی مؤثر در 
میزان مشارکت سیاسی افراد، بیان می کند که سواد یکی از متغیرهای بسیار قدرتمند و مؤثر 
بر میزان مشارکت است )بارکان،11 1999: 66(. خانیکی و رهبر )1394( بر این باورند که بین 
ارتباطات میان فردی در رفتار سیاسی و مشارکت سیاسی افراد رابطۀ معناداری وجود دارد. نیک 
بخش و همکاران )1397(، در تحقیقی با عنوان »تبیین جامعه شناختی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر 
گرایش های سیاسی؛ مطالعه موردی: استان خوزستان«، دریافتند که میزان گرایش های سیاسی 
در تمام گروه های سنی یکسان است و گرایش سیاسی به جز طیف اصول گرایی، در بین زنان 
بیشتر از مردان است. همچنین محل سکونت شهروندان در گرایش آنان به طیف اصول گرایی 
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دارای تأثیر معناداری نیست. رابرت دال )1974( درصدد است که مشخص کند چه عواملی 
را  از دیگران خود  بیش  از سیاست می شود و چرا بعضی  کناره گیری برخی مردم  باعث 
در امور سیاسی درگیر می کنند و مشارکت و حضور بیشتری دارند. او به استناد یافته های 
بررسی های خود استدالل می کند که طبقه یا قشر سیاسی به این دلیل در فرآیندهای سیاسی 
مداخله و مشارکت دارند که: 1( برای پاداش یا مزایای حاصل از آن ارزش بسیار قائل اند.2( 
تصور می کنند راه هایی که به این ترتیب ممکن است پیش رویشان قرار بگیرد مهم تر از راه های 
دیگر است. 3( مطمئن اند حتماً می توانند در نتایج تصمیمات تأثیرگذار باشند. 4( معتقدند اگر 
خودشان خوب کار نکنند نتایج کارها برایشان چندان رضایت بخش نخواهد بود. 5( دربارۀ 
واقعه یا مسئلۀ موردنظر، شناخت و مهارت کافی دارند یا دست کم فکر می کنند که از چنین 
آگاهی و دانشی برخوردارند. 6( معتقدند برای پرداختن به عمل سیاسی و ورود به عرصۀ 
سیاست الزم نیست، حتماً از موانع و سدهای زیادی بگذرند )به نقل از پناهی، 1386(. جمنا 
و کارلرو12 )2009( در پژوهشی با عنوان »ارزش ها و مشارکت سیاسی دانشجویان« بر روی 
گروهی از دانشجویان در رومانی نشان دادند که میزان رأی در انتخابات کشور در دانشجویانی 
که تمایل به فعالیت های مذهبی دارند، به شکل معناداری بسیار باالتر از افرادی است که هرگز 
مشارکت مذهبی نداشته اند. تنی و هانکوینت )2012( در پژوهشی تحت عنوان »مشارکت 
سیاسی باال، سرمایۀ اجتماعی باال، بررسی رابطه سرمایۀ اجتماعی با مشارکت سیاسی در 
بین جوانان شهر بلژیک« پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که افرادی که دارای سرمایۀ 
اجتماعی باال و متعلق به طبقه باال بودند مشارکت سیاسی بیشتری نسبت به افراد طبقه پایین 
داشتند. دوز و لیپست )1994( در کتاب »جامعه شناسی سیاسی«، برای تجزیه وتحلیل رفتار 
سیاسی و مشارکت مردم در کشورهای امریکا و کانادا، بریتانیا و استرالیا بر عوامل و متغیرهایی 
تأکید می ورزند که به اعتقادشان بر مشارکت سیاسی تأثیر مهمی دارد ولی شدت و الگوی این 
تأثیر گذاری ثابت بوده است. مهم ترین این عوامل عبارت اند از: باورهای مذهبی، جنسیت، 
سن، نژاد، روستایی یا شهری بودن افراد، طبقه اجتماعی و پیوندهای منطقه ای، اما همان طور 
که گفته شد شدت تأثیر گذاری عوامل مذکور در همه کشورها به یک اندازه نبوده و نمی توان 
به یک الگوی ثابتی در رفتار مشارکتی شهروندان دست دست یافت. به عنوان نمونه بین 
موقعیت های اجتماعی افراد جامعه و پنداشته های سیاسی و گرایش های عقیدتی و حزبی آنان 
رابطه ثابتی وجود ندارد، به طوری که بسیاری از افرادی که وضعیت اقتصادی مطلوبی ندارند، 
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در فعالیت های سیاسی به نفع احزاب محافظه کار و افراد سرمایه دار رأی می دهند و بر عکس.

در  را  سیاسی  مشارکت  اجتماعی  سرمایۀ  »آیا  عنوان  با  پژوهشی  در   )2017( نیگارد 
بزرگساالن میانسال افزایش می دهد؟ تحلیل چند سطحی از بزرگساالن فنالند و سوئد« به 
دنبال این است که اهمیت سطح فردی و سطح زمینه ای را در سرمایه انسانی و در انواع مختلف 
مشارکت سیاسی میان افراد میانسال در چارچوب کشورهای اسکاندیناوی بررسی کند و برای 
این امر به نظرسنجی از افراد میان سال سوئد و فنالند پرداخته است. نتایج تحقیقات وی نشان 
می دهد که افرادی که در سازمان ها و شبکه های اجتماعی به صورت داوطلبانه عضویت داشته 
و به آن ها اعتماد باال دارند، تمایل بیشتری به مشارکت در مشارکت سیاسی دارند و البته منطق 

و تفکر هر کدام از این افراد در این مورد و نوع مشارکتشان متفاوت بوده است.

هافمن و دود )2016( ضمن تحقیقی با عنوان »مذهب، جنسیت و مشارکت سیاسی 
در آفریقا« که درزمینۀ بررسی ارتباط نگرش مذهبی )اسالم و مسیحیت( با میزان مشارکت 
سیاسی سه کشور نیجریه، اوگاندا و سنگال« به عمل آوردند، با نمونه ای متشکل از 3600 
آزمودنی به این نتیجه رسیدند که افراد دارای جهت گیری مذهبی ازنظر شناختی در حد 
باالیی قرار دارند و دین و مذهب تأثیر قابل مالحظه ای درکنش سیاسی این افراد می گذارد. 
همچنین طبق یافته ها، هر دو مذهب اسالم و مسیحیت افراد را به مشارکت در امور اجتماعی 
فرامی خواند اما مشارکت در بین افراد مسلمان بیشتر از افراد مسیحی بوده است. جمنا و 
کارلرو13 )2009( در پژوهشی با عنوان »ارزش ها و مشارکت سیاسی دانشجویان« بر روی 
گروهی از دانشجویان در رومانی نشان دادند که میزان رأی در انتخابات کشور در دانشجویانی 
که تمایل به فعالیت های مذهبی دارند، به شکل معناداری بسیار باالتر از افرادی است که هرگز 

مشارکت مذهبی نداشته اند.

3. فرضیه  های تحقیق

سیاسی  مشارکت  و  فردی  عوامل  به  معطوف  زندگی  سبک  بین  اول:  فرضيۀ   .1-3
دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه رابطۀ معناداری وجود دارد.

3-2. فرضيۀ دوم: بین سبک زندگی معطوف به عوامل اجتماعی و مشارکت سیاسی 
دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه رابطۀ معناداری وجود دارد.



ان
وي

شج
دان

ی 
اس

سی
ت 

رک
شا

ر م
ی ب

دگ
 زن

ک
سب

یر 
تأث

ی 
خت

شنا
عه 

جام
عۀ 

طال
م

237

4. روش شناسی

این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و روش انجام کار نیز پیمایش است؛ پژوهش 
حاضر ازلحاظ نوع داده ها در گروه پژوهش های کّمی قرار دارد. در جهت جمع آوری داده ها 
از پرسشنامه استفاده می گردد؛ یعنی این پژوهش از پژوهش های میدانی است. پرسشنامه 
ساختۀ محقق و متناسب با فرضیه های پژوهش طراحی و در بین جامعۀ نمونه توزیع شده و 
نتایج مورد تحلیل قرارگرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر نیز کلیۀ دانشجویان دانشکده 
علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه می باشد؛ تعداد دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی 
1935 نفر است که در سه مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در حال 
تحصیل هستند. تعداد 1465 نفر دانشجوی کارشناسی 374 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد 
و 96 نفر دانشجوی دکتری هستند. شیوۀ نمونه گیری تصادفی طبقه ای است که با استفاده از 
فرمول کوکران 321 نفر حجم نمونۀ در نظر گرفته شده است. در راستای جمع آوری داده های 
موردنیاز برای پژوهش از پرسشنامۀ 36 سؤالی استفاده شده و در جهت اطمینان از پایایی و 
روایی پرسشنامه تدوین شده در بین 11 نفر از اساتید و صاحب نظران حوزۀ جامعه شناسی 
توزیع گشته است و پس از بررسی برای میزان اعتماد به نتایج حاصل از پرسشنامه از آزمون 
آلفای کرونباخ استفاده شده که عدد 0/79 را نشان می دهد و با توجه به آلفای کرونباخ باالتر 
از 0/7 می توان بر این باور بود که پایایی این پرسشنامه از سطح مطلوب و باالیی برخوردار 
است. ضمن این که شیوه و هدف طرح سؤاالت مربوط به پرسشنامه در جدول )1( و )2( 

تشریح شده است.

5. تحلیل متغیرهای تحقیق

جدول )1( و )2( به ترتیب دو متغیر مستقل اصلی سبک زندگی معطوف به عوامل فردی 
و سبک زندگی معطوف به عوامل اجتماعی را تشریح و دسته بندی نموده است؛ و متغیرهای 
فردیت، مذهب، اجتماع، فرهنگ و اقتصاد را به صورت کامل تشریح نموده و مؤلفه ها و 

سنجه های این متغیرها را همراه با توضیحات الزم ارائه داده است.
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جدول )1( تحليل متغير سبک زندگی معطوف به عوامل فردی

متغيرهای مستقل مؤلفه   ها سنجه ها توضيحات

فردیت

 جنسیت مرد یا زن به نوعی میزان تأثیرپذیری از جنسیت و تأهل مقصود سنجش است.
 متأهل یا مجرد

 مواد مخدر تریاک، کرک، گل، حشیش و...
 مشروبات الکلی میزان استفاده از انواع مشروبات الکلی

 سیگار انواع سیگار
 قرص  های روان گردان اکستازی،LSD و ...

تناسب اندام ناشی از ورزش یا غیرورزشی، عدم اضافه وزن.
 ورزش حرفه  ای دارای رشته ورزشی تخصصی

 درگیری روزانه بیش از 2 ساعت با ورزشی خاص
 دارای مدال یا حکم قهرمانی یا عضویت در یک تیم

 ورزشی حرفه  ای

روابط صمیمی گذراندن وقت زیاد با دوستان.
 مسافرت رفتن با دوستان.

 روابط کاری و تحصیلی دارای روابط محدود و معطوف به دانشگاه
 دارای روابط محدود و معطوف به کار

بدون پوشش امروزی و معطوف به سلیقه فرد.
 پوشش رسمی و اداری.

 پوشیدن لباس  هایی با رنگ، مدل و شکل پوشش مختلف.
 مدگرایی معطوف به مد، عالقه به پوشیدن لباس های مد روز.

 رعایت حجاب به شکل معمول.
 رعایت حجاب اسالمی.
 عدم پوشش حجاب مند.

مذهب

 نوع دین اسالم، مسیح، یهود، زرتشت و... .
 فرم انتخاب دین انتخاب فردی یا معطوف به خانواده.

اعتقاد به دین دارای التزام به دین یا بی دین بودن.
 شرکت در مراسم دینی شرکت یا عدم شرکت در مراسم    های دینی و مذهبی.

 در قید دین بودن مقید به اصول دینی و دارای تفکر دین  مدار بودن.
 تفکر انتقادی در باب دین نقد فرایض دینی و گرایش به اخالقیات به جای دین.



ان
وي

شج
دان

ی 
اس

سی
ت 

رک
شا

ر م
ی ب

دگ
 زن

ک
سب

یر 
تأث

ی 
خت

شنا
عه 

جام
عۀ 

طال
م

239

جدول )2( تحليل متغير سبک زندگی معطوف به عوامل اجتماعی

متغیرهای مستقل مؤلفه  ها سنجه ها توضیحات

اجتماع

طبقۀ اجتماعی طبقۀ باال تنظیم طبقۀ اجتماعی کاری دشوار می باشد، طبقۀ متوسط اما نوع شغل، وضعیت 
اقتصادی و جایگاه طبقۀ فرودسـت اجتماعی را برای تعیین طبقه اجتماعی مورد ارزیابی قرار داده شـده 

است.

جایـگاه اجتماعـی معطـوف به شـغل هایی چون )پزشـک، قاضی و...( کـه از اعضای خانـواده جایگاه 
اجتماعی را ارتقاء می دهد؛ و شغل هایی که موجب تنزل جایگاه اجتماعی می شوند.

 معطوف به خانواده از خاندان و خانواده های )خان ها و...(.
 معطوف به اقتصاد درآمد، امالک، زمین کشاورزی و... .

وابستگی اجتماعی معطوف به شغل  های وابسته به نظام جمهوری )روحانیت، سپاه پاسداران و ...(.
 معطوف به پیشینه جانبازان، خانواده شهدا، اسیران جنگ تحمیلی، وفاداری به انقالب و... .

فرهنگ

زبان گویش فارسی، کردی، ترکی و... .
 لهجه لکی، لری، لهجه شهری و... .

قومیت شهر شهروند یک شهر خاص بودن.
 طایفه یا قوم فارس، کرد، ترک و... . 

موسیقی نوع استفاده سنتی، پاپ، رپ یا راک.
 دانش موسیقیایی صرفًا شنونده، نوازنده یا آگاه به علم موسیقی.

اقتصاد

وضعیت اشتغال دارای اشتغال یا بی کار کارمند، بی کار، آزاد و یا صرفًا دانشجو.

تمکن مالی وضعیت اقتصادی خوب نوع خانه، نوع ماشین، میزان حقوق فرد ماهیانه، پس انداز و... .
 وضعیت خوب اقتصادی نوع خانه، نوع ماشین، میزان حقوق

ماهیانه خانواده ، پس انداز و... پدر و مادر.

در این پژوهش، مقصود از مشارکت سیاسی، مجموعه فعالیت های ارادی مسالمت آمیز 
است که با آن، اعضای جامعه به قصد تأثیرگذاری بر تصمیم گیری های سیاسی به طور مستقیم 
یا غیرمستقیم به آن دست می زنند )مانند: عضویت در احزاب و گروه های سیاسی، شرکت 
در انتخابات، کاندیداتوری، شرکت در جنبش ها و خیزش های مردمی، شرکت در تظاهرات 
برای محکومیت کنش سیاسی مخالف با نظام جمهوری اسالمی، احساس اثربخشی سیاسی 

و انجام فعالیت های سیاسی و انتخاباتی و...(.
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6. تحلیل داده  ها

 spss در راستای تجزیه وتحلیل داده های برای دست یافتن به نتایج پژوهش از نرم افزار
استفاده می شود. در این پژوهش به دلیل پارامتریک بودن متغییرها از روش های استنباطی 
چند متغییره بین آزمودنی و تحلیل رگرسیون چند متغییره استفاده می گردد، همچنین قبل از 
تحلیل داده ها متغییرهای تحقیق تعریف عملیاتی شدند و گویه هایی که دارای بار عاملی بر 
روی متغییرها بودند، انتخاب گردیدند. جهت تعیین پایایی مقیاس ها از آزمون آلفای کرونباخ 
استفاده شده است. ضمن این که داده های موجود در جدول )3( گویای سطح باالی پایایی 

مؤلفه ها و متغیرهای مشارکت سیاسی، فردیت، مذهب، اجتماع، فرهنگ و اقتصاد است.

جدول )3( ضرایب پایایی ابزارهای پژوهش

پرسشنامه و خرده مقیاس ضریب آلفای کرونباخ

مشارکت سیاسی 0/84
سبک زندگی معطوف به عوامل فردی 0/79

سبک زندگی معطوف به عوامل اجتماعی 0/73

7. آزمون فرضیه ها

برای آزمون فرضیه های فرعی از نرم افزار spss استفاده شده است. برای بررسی فرضیه های 
پژوهش و استفاده از آزمون های آماری ابتدا باید مشخص شود که داده های جمع آوری شده 
از توزیع نرمال برخوردار هستند یا غیر نرمال، چراکه در صورت نرمال بودن توزیع داده ها، 
برای آزمون فرضیه ها باید از آزمون های پارامتریک استفاده شود و در صورت غیر نرمال بودن 
از آزمون های نا پارامتریک باید استفاده کرد. در این تحقیق با توجه به برابری واریانس ها و 
توزیع طبیعی داده ها و سطح سنجش متغیر وابسته که رتبه ای و فاصله ای است، از آزمون های 

پارامتریک رگرسیون چندگانه و همبستگی چندگانه استفاده گردیده است.

جهت بررسی رابطۀ »سبک زندگی« و »مشارکت سیاسی« از تحلیل رگرسیون به دو روش 
هم زمان و گام به گام استفاده کرده ایم اما در ابتدا ماتریس همبستگی متغیرهای موردبررسی در 
جدول )4( آورده شده است. همان طور که این جدول مشاهده می شود بیشترین همبستگی 
 .)=0r/11( )0r/62=( و کمترین همبستگی مذهب  فرهنگ  و  اجتماع  نمرات  بین  معنادار 
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مشارکت سیاسی با اجتماع )0r/45=(، مشارکت سیاسی و اقتصاد )0r/42=(، مشارکت سیاسی 
و فرهنگ )0r/48=( رابطه مثبت و معنادار دارد.

جدول )4( ماتریس همبستگی متغيرهای تحقيق

123456نام متغیرردیف

1
2
3
4
5
6
7

سبک زندگی
فردیت
مذهب
اجتماع
فرهنگ
اقتصاد

مشارکت سیاسی

-
0/36**

0/07
0/38**

0/46**

0/34**

0/45**

-
0/11

0/35**

0/33**

0/25**

0/42**

-
0/04
0/06
-0/04
0/05

-
0/62**

0/23**

0/45**

-
0/38**

0/48**
-

0/42**

نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون چندگانه با دو روش ورود هم زمان متغیرها و روش 
گام به گام در جدول های )5( و )7( ارائه شده است.

 همان طور که در جدول )5( مشاهده می شود مقدار ضریب تعیین برای متغیرهای پیش بین 
برابر 0/401 است. به این معنی که مجموع متغیرهای پیش بین حدود 40 درصد واریانس 
 )F)6/284( =31/72( حاصل از ورود این متغیرها F مشارکت سیاسی را پیش بینی می کند و
در سطح 0P</001 معنادار است. ازاین رو برای تحلیل های دقیق تر ضروری است تا ضرایب 
رگرسیون ارائه شود و از آزمون t برای بررسی معنادار بودن ضرایب مؤلفه های سبک زندگی 

به عنوان متغیر پیش بین بر مشارکت سیاسی به عنوان متغیر مالک استفاده شود.

جدول )5( تحليل رگرسيون هم زمان مشارکت سياسی برحسب متغير سبک زندگی معطوف به 
عوامل فردی و سبک زندگی معطوف به عوامل اجتماعی

R2 R2 تعدیل شده خطای معیار
متغیر مالک Rک 

سبک زندگی 0/633 0/401 0/389 1/72

همان طور که در جدول )6( مشاهده می شود مقادیر t و سطح معناداری حاکی از معناداری 
ضرایب رگرسیون مؤلفه های سبک زندگی در سطح 0P</001 و معناداری ضرایب رگرسیون 

اقتصاد در سطح 0P</005 است.
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جدول )6( ضرایب رگرسيون متغيرهای پيش بين متغير سبک زندگی معطوف به عوامل فردی و 
سبک زندگی معطوف به عوامل اجتماعی در تحليل رگرسيون هم زمان مشارکت سياسی

مالک متغیرB خطای ضریب T سطح پیش بین معیار SE معیار معنی
Beta داری

مشارکت سیاسی مقدار ثابت 2/494 0/966- 2/505 0/013
فردیت 0/050 0/015 0/176 3/222 0/001
مذهب 0/132 0/036 0/190 3/691 0/001
اجتماع 0/013 0/033 0/117 2/376 0/007
فرهنگ 0/051 0/016 0/189 3/149 0/002

اقتصاد 0/96 0/022 0/226 2/401 0/001

در ادامه برای بررسی اهمیت متغیرهای مختلف بر پیش بینی مشارکت سیاسی از تحلیل 
رگرسیون به روش گام به گام استفاده شد. در این روش ترتیب ورود متغیرها بر اساس بیشترین 
همبستگی با متغیر مالک است. در این تحلیل و در گام اول متغیر فردیت، در گام دوم متغیر 
مذهب، در گام سوم متغیر اجتماع، در گام چهارم اقتصاد و در گام پنجم فرهنگ معناداری 
خود را طی پنج گام حفظ کرده و در معادله باقی ماندند. همان طور که در جدول )7( مشاهده 
می شود در گام اول مؤلفه »فردیت« وارد معادله شده و مقدار ضریب تعیین آن برابر 0/23 
است؛ یعنی این مؤلفه به تنهایی 23 درصد از واریانس کل مشارکت سیاسی را پیش بینی 
می کند؛ متغیر »مذهب« به تنهایی 7/7 درصد از واریانس کل مشارکت سیاسی را پیش بینی 
می کند؛ متغیر »اجتماع« 18/1 درصد؛ متغیر »اقتصاد« 14/00 درصد و متغیر »فرهنگ« 3/1 

درصد از واریانس کل مشارکت سیاسی را پیش بینی می کند.

جدول )7( تحليل رگرسيون گام به گام مشارکت سياسی برحسب متغير سبک زندگی

  SE ∆R 2تعدیل شده خطای معیار R2 R R2 متغیر مالک الگو

مشارکت سیاسی 1 0/475 0/225 0/223 1/94 0/229
0/077 1/85 0/297 0/302 0/550 2
0/181 1/78 0/346 0/353 0/594 3
0/141 1/74 0/371 0/380 0/616 4
0/031 1/71 0/390 0/401 0/633 5
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همان گونه که در جدول شماره )8( مشاهده می شود مقادیر t و سطح معناداری حاکی از 
معناداری ضرایب رگرسیون است. در پیش بینی مشارکت سیاسی بیشترین سهم را در گام اول 

فردیت دارد و مقدار بتای 0/475 را به خود اختصاص داده است.

جدول )8( ضرایب رگرسيون متغيرهای پيش بين متغير سبک زندگی معطوف به عوامل فردی و 
سبک زندگی معطوف به عوامل اجتماعی در تحليل رگرسيون گام به گام مشارکت سياسی

متغیر مالک متغیر B خطای ضریب T سطح پیش بین معیار SE معیار معنی داری
  Beta

مشارکت 
سیاسی

مقدار ثابت 6/31 0/88- 9/14 0/001
فردیت 0/176 0/019 0/475 9/17 0/001

مقدار ثابت 5/19 0/864- 6/010 0/001
فردیت 0/14 0/019 0/377 7/226 0/001
مذهب 0/204 0/036 0/299 5/630 0/001

مقدار ثابت 4/341 0/852- 5/094 0/001
فردیت 0/109 0/020 0/294 5/521 0/001
مذهب 0/180 0/035 0/260 5/108 0/000
اجتماع 0/104 0/022 0/246 4/734 0/001

مقدار ثابت 3/044 0/912- 3/337 0/001
فردیت 0/086 0/021 0/230 4/168 0/001
مذهب 0/152 0/036 0/219 4/270 0/000
اجتماع 0/091 0/022 0/215 4/158 0/001
اقتصاد 0/055 0/016 0/195 3/545 0/001

مقدار ثابت 0/647 0/907- 2/919 0/004
فردیت 0/047 0/047 0/127 2/000 0/000
مذهب 0/134 0/134 0/192 3/760 0/001
اجتماع 0/095 0/095 0/224 4/392 0/001
اقتصاد 0/050 0/050 0/177 3/247 0/001
فرهنگ 0/051 0/051 0/189 3/151 0/002

 نتیجه گیری

با توجه به مطالب عنوان شده می توان گفت؛ مشارکت سیاسی امروزه از سوی محافل 
روشنگری موردتوجه ویژه قرارگرفته و از آن به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های توسعه 
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یاد می شود، به گونه ای که مشارکت سیاسی در سطح پایین، به عنوان یکی از مهم ترین نقاط 
ضعف کشورها به شمار می رود؛ ازاین رو در دنیای مدرن امروزه شهروندان )به خصوص 
جوانان و دانشجویان( مهم ترین رکن جوامع به حساب می آیند و مشارکت سیاسی آن ها نقش 
بسزایی در بهبود راندمان کاری دولت و حکومت و الزام آن ها به پاسخ گویی در برابر افکار 
عمومی در زمینه های مختلف، دارد. ازاین رو می توان گفت که اساساً رسیدن به یک حکومت 
مردم ساالر و به طبع آن زندگی بهتر برای شهروندان، مستلزم حضور و مشارکت طبقات 
اجتماعی مختلف در امور سیاسی و تعیین سرنوشت خویش است، از سوی دیگر رشد 
مشارکت سیاسی بین اقشار مختلف مردم به خصوص دانشجویان می تواند زمینه های ثبات و 
پایداری نظام سیاسی را فراهم آورد و نظام سیاسی را در برابر تندبادهای سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی، نظامی و ... واکسینه کند؛ در نقطه مقابل، ضعف و کاهش مشارکت سیاسی 
به گسترش دوری گزینی و بی تفاوتی سیاسی خواهد انجامید که این امر تبعات جبران ناپذیری 
را برای جامعه در پی خواهد داشت. پس به نظر می رسد که دولت مردان و حاکمان باید به 
فکر افزایش انگیزه شهروندان جهت شرکت در فعالیت ها سیاسی باشند تا آسیبی ازاین جهت 

به مردم، جامعه و کشور وارد نشود.

با توجه به این که افراد پاسخ گو به سؤال های پرسشنامه در این تحقیق افرادی تحصیل کرده 
در رشتۀ علوم اجتماعی بودند، اما هیچ یک از آنان سابقۀ عضویت در احزاب و گروه های 
سیاسی را نداشته و فعالیت های سیاسی آن ها محدود به شرکت در انتخابات، شرکت در 
جنبش ها و خیزش های مردمی، شرکت در تظاهرات برای محکومیت کنش سیاسی مخالف 
با نظام جمهوری اسالمی و انجام فعالیت های سیاسی و انتخاباتی بود. موضوع دیگری که از 
یافته های این تحقیق به شمار می آید وجود شکافی قابل تأمل در میان دودستۀ افراد موافق و 
مخالف با نظام جمهوری اسالمی بود، ضمن این که قریب به نیمی از افراد پاسخ گو گرایشی 

به مشارکت سیاسی نداشتند.

نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که فردیت اعم از جنسیت، مصرف مواد مخدر و 
ورزش کردن بیشترین تأثیر را بر مشارکت سیاسی دارد؛ چنان که مردان، ورزشکاران، اشخاص 
دارای روابط صمیمی در دوستی و افرادی که کمتر مواد مخدر استفاده می نمایند، بیشتر 
مشارکت سیاسی دارند؛ و مؤلفه فردیت به تنهایی 23 درصد از واریانس کل مشارکت سیاسی 
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را پیش بینی می کند. مذهب نیز بر مشارکت سیاسی افراد اثرگذار است، چنان که افراد مذهبی 
بیشتر مشارکت سیاسی دارند، افرادی که دارای پوشش ساده و به دوراز مدگرایی هستند و افراد 
باحجاب دارای مشارکت سیاسی بیشتری می باشند. همچنین افرادی که دارای تفکر انتقادی 
در باب دین هستند کمتر مشارکت سیاسی دارند؛ و مؤلفه »مذهب« به تنهایی 7/7 درصد از 
واریانس کل مشارکت سیاسی را پیش بینی می کند. ضمن این که یافته های این تحقیق نشان 
می دهد که طبقۀ متوسط و طبقۀ فرودست بیشتر دارای مشارکت سیاسی به نسبت طبقۀ باالی 
جامعه هستند؛ افرادی که دارای جایگاه اجتماعی باالتر و وابستگی اجتماعی می باشند بیشتر 
از سایرین دارای مشارکت سیاسی هستند؛ و مؤلفه »اجتماع« به تنهایی 18/1 درصد از واریانس 
کل مشارکت سیاسی را پیش بینی می کند. مؤلفۀ فرهنگ نیز متأثر از زبان، قومیت و موسیقی 
نتایج را به سمتی سوق می دهد که تأثیر چندانی در مشارکت سیاسی ندارند. مؤلفه »فرهنگ« 
3/1 درصد از واریانس کل مشارکت سیاسی را پیش بینی می کند و درنهایت مؤلفۀ اقتصاد که 
نشان از این موضوع دارد که افراد دارای اشتغال و اشخاص دارای وضعیت اقتصادی خوب 
کمتر به مشارکت سیاسی گرایش دارند. ضمن این که افرادی که دارای شغل های دولتی هستند 
بیشتر از افراد دارای شغل آزاد دارای مشارکت سیاسی می باشند؛ و مؤلفه »اقتصاد« 14/00 
درصد از واریانس کل مشارکت سیاسی را پیش بینی می کند؛ و در پایان می توان چنین از 

یافته های این تحقیق استنباط نمود که سبک زندگی بر مشارکت سیاسی اثرگذار است.
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