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Abstract  

The purpose of this study is a sociological analysis of the role of responsibility of Ahwaz 

citizens in political participation. The hypotheses are based on a theoretical framework. The 

research method is survey. The statistical population of the study is all male and female citizens 

over 25 years of age living in Ahvaz. The latest census conducted in 2016 in Ahvaz shows that 

this city is estimated to have a population of 876,000 people. Cochran is selected as the sample. 

The sampling method in this study was multi-stage clustering. The data collection tool is a 

researcher-made questionnaire. The hypotheses were analyzed by SPSS software. The results 

showed 1) there is a relationship between the level of individual responsibility and political 

participation. 2) there is a relationship between the level of social responsibility and political 

participation. 3) between the level of cultural responsibility And there is a relationship between 

political participation. 4) There is a relationship between the level of economic responsibility 

and political participation. 5) There is a relationship between the level of environmental 
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 سیاسیمشارکت شهروندان اهواز در یری پذ  تینقش مسئول یجامعه شناخت لیتحل 

  1انیمیمهران کر

 2سده   یبیاد یمهد

 3در یاله ا ینب

 چکیده  

  اتی باشد. فرض  یم  مشارکت پذیریشهروندان اهواز در    یر یپذ  ت ی نقش مسئول  ی جامعه شناخت  لیحاضر تحل  قیهدف از تحق

مورد مطالعه تمام شهروندان   یباشد. جامعه آمار  یم  یشیما یپ  قیروش تحق  .می باشدگشته    نیتدو  یبراساس چارچوب نظر

دهد که   یشهر اهواز نشان م  1395انجام گرفته در سال    یر سرشما  نیباشد.آخر  یسال ساکن شهر اهواز م  25  یزن ومرد باال

کوکران به منزله نمونه   یر ینفر بر اساس فرمول نمونه گ   384تعداد    نیشود.از ا  ینفر برآورد م  876000معادل    ی تیشهر جمع  نیا

 یریپذ  تیمسئول  زانیم  نی ( ب1نشان داد    جی نتا  بود.   ی چند مرحله ا یخوشه ا قیتحق  نیدر ا  یر یشود.روش نمونه گ  یانتخاب م

  نی( ب3رابطه وجود دارد.  مشارکت پذیریو    یاجتماع  یریپذ  ت ی مسئول  زانیم  نی( ب2رابطه وجود دارد.  مشارکت پذیریو    یفرد

 مشارکت پذیریو    یاقتصاد  یریپذ  ت یمسئول  زانیم  نی( ب4رابطه وجود دارد.   مشارکت پذیریو    یهنگفر  یریپذ  ت ی مسئول  زانیم

 رابطه وجود دارد  مشارکت پذیریو  یطیمح ست یز یریپذ ت یمسئول زانیم نی( ب 5رابطه وجود دارد.

. 
 مشارکت پذیری شهروندان اهواز،  ،یریپذ ت یمسئول یجامعه شناخت ؛یدیکل واژگان
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 مقدمه 

پذیریامروزه   مهمتر  مشارکت  عنوان  توسعه   مولفه  نیبه 

امر    ن ی. امی گردد  لیتبد  ر یناپذ  زیگر  یها به امرملّت   پایدار

را    تهیسوم که گذار از سنت به مدرن  متروپل  یدر کشورها

م شکل  کنندیتجربه  باشدحس  یبه  نشان می  را  خود  ر 

دولت دهدیم ن.  برا   زیها  مشروع  یناچارند  به    ت ی کسب 

   . تن در دهند مشارکت پذیری

الگوها  در در  تحول  مشارکت »  دهیپد  ،یزندگ   یروند 

معنا  «پذیری ز  یها»فرصت   یبه  شمار  از    یادی پرداختن 

( و به  1241:  1393)آبرامسون،    «یاسیشهروندان به امور س

  ی ادرهرجامعه  ی اسی و س  ی ساختار فرهنگ  یعنوان نقطه تالق

می  عبارت    مشارکت پذیری  شهیاند  قت ی. در حقمی باشد

تو   ریبه درگ   باشد و    یاسیس  ت یمردم در فعال  یهادهشدن 

ا  نییتع از  تنها  و  باشدرهگذر    نیسرنوشت خود  که   می 

 .ابدییتحقق م یاسی نظام س یداریثبات و پا یهانهیزم

در دو سطح توده )مانند شرکت    تواندیم  مشارکت پذیری

 یهاها و تجربهدر احزاب و انجمن  ت یدر انتخابات، عضو 

مجریاجتماع قوه  مجلس،  در  )حضور  نخبگان  و    ه ی( 

 ابد؛ی( معنا  217:  1393پور،  ی)کاظم  یوداشتن مناصب عال

بدر ه  یول می مطرح بوده  مردم  اقشار    نیر صورت،  در 

جامعهباشد هر  توسعه  یبرا  یا.  اهداف    انه، یگراتحقق 

تمام   ی ستیبا انسان  یاز  گ   ی منابع  بهره  زنان  ردیخود   .

ن که    شوندیمحسوب م  یاد یو بن  یمحور  یرویهرجامعه، 

از  یآنان دوشادوش مردان به عنوان بخش ت یاشتغال و فعال

تأث  ت یجمع جامعه،  توسعه    یرفراوان یفعال  رشد،    و در 

 ندیکه حضورزنان درفرآ  ی هنگام  یجامعه دارد؛ ول  یسازندگ 

پذیری ا  مشارکت  گونه  باشد  ی به  همانند    می  که 

رأ  دهندگانیرأ روز  در  تنها  راه،    ی پا  یریگ ی سربه 

امر،    نی( ا1391ان،یکنند )حافظ  ی م  دایها حضور پصندوق

ا جامعه   یاجتماع  ب یآس  ایبحران    کی  جادیسبب  در 

 . گرددیم

 بیان مسئله 

از مباحث    یکی  ،یو اجتماع  یاسی مشارکت مردم در امور س

اول   ی مشارکت در درجه  نی. امی باشد یاس یمهم علوم س

. مشارکت در امور ردیگ   یم  شهیانسان ر  یاز طبع اجتماع

  ی و اجتماع  ی فرد  ت یتعهد و قبول مسئول  ینوع  ،یاجتماع

باشد همه    می  انسان  یکه  پذ  ریناگز  یافراد  آن    رشیبه 

در قالب    ای  می باشدممکن    ت یتعهد و مسئول  نیهستند. ا

  ی از رفتارها  یاریمانند بس  رد،یصورت گ   نیمع  یها  ت یفعال

به خود    یو اقتصاد  یساختار حقوق  ایو    ،یو اجتماع  یاخالق

 .ردیبگ

مشارکت، انسان ها در   ت ی ضرورت و اهم  لیبه دل  اسالم،

.  می باشدنموده    یسرنوشت خود به آن توجه خاص  نییتع

 :ندیفرما یالسالم( خطاب به مردم مصر م هی)عل یعل

نگو   یا مصر،  امام  یما سرپرست  دییمردم  و  مالک    ی چون 

  ی شکست م  د،یاگر در صحنه حاضر نباش  ;میدار  یچون عل

  ی جامعه ا ;می. ما در حال نبرد و جنگ با باطل هستدیخور

 .کند یاو را رها نم دارشیکه در خواب باشد، دشمن ب

  ی اساس  یاز سوالها  یکی  شرفت،ی توسعه و پ  جاد یا  یچگونگ

جوامع بوده و    یو تحول تکامل  یدگرگون  جادیو مهم در ا

جهت  ا همواره بر نقش افراد جامعه در  می باشدر  نیدر ا

ا  لین تاک   نیبه  پمی گردد  دیهدف  افراد هر جامعه  و    چی. 

اجتماع اند که اگر هر کدام در چارچوب   نیماش  ی مهره ها

محول   نقش  اساس  بر  و  ، چرخ   ایخود  کنند  کار  محقق 

  ی ها  یژگ یو  نیگردد. از مهمتر   ی شکل م  نیجامعه به بهتر 

ارتقا  کیافراد   به  که  م  یجامعه،  کمک  کند    ی آن جامعه 

.انسان به  می باشدآن    یو مشارکت اعضا  یریپذ  ت یمسئول

حفظ تعلق خود به    یبرا  دیبا  یموجود اجتماع  کیعنوان  

پ به  توجه  با  خودتکال  یامدهای جامعه،  ورفتار    ف یاعمال 

انجام   یرابه گونه ا  شیخو  یاجتماع  یمربوط به نقش ها

به همراه   گرانیخود و د  یرا برا  ی ثمر بخش  یدهدتازندگ 

و مشارکت افراد در هر جامعه،   یریپذ  ت یداشته باشد.مسئول

مهم توسعه    یها  مولفهآن جامعه و از    یاز ارزش ها  یکی

  (.1380 ،یسفانیو د یشود.)رمضان  یجامعه محسوب م

قوان  یهماهنگ   یریپذ  تیمسئول برآورده    یاجتماع  نیبا  و 

  قات یکه جامعه از فرد دارد.تحق  می باشد  یساختن انتظارات
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م نشان  رعا  یانجام شده  که  و    یریپذ  ت یمسئول  ت یدهد 

  ی روابط اجتماع میمشارکت افراد در هر جامعه موجب تنظ

و همکاران،     یشود)کالنتر  یم  یهمدل  شیو افزا  یو انسان

  ی اریتوان بس  یافراد، م  یریپذ  ت یمسئول  ت یتقو ( با  1396

، جرائم و مشکالت   یمانند بزهکار  یاز انحرافات اجتماع

داد.)ل  یرفتار کاهش  را  جامعه    ، یری، حر2005،    ونزیدر 

1396.)  

ها  در نوساز   یبرنامه  و  ز   رانیا  یتوسعه  به    یادیتوجه 

  ی جهت واگذار  ییسازوکارها جاد یمشارکت شهروندان و ا

تصم  اراتی اخت  یبرخ اجرا  یریگ   میو  و  آنهاتوسط    یها 

و    یاجتماع  یها و ناامن  ی ثبات  یب  نی.همچنمی گردددم نمر

افراد    متروپل  ست یز  یبر بخش خصوص  یتسلط حوزه دولت

ز مشکالت  با  هایرا  نگرش  و  کرده  مواجه  گرا   یاد  فرد 

 دایپ  ادیز  ت یآنچه اهم  جهی .در نتمی باشد  افتهیمجال ظهور  

، حال  می باشد  ی و منافع فرد  ی کرده حفظ حوزه خصوص

مشارکت مردم و حضور    یجوامع کنون  یاساسآنکه اصل  

(.سوال 1382  ،ی)منطقمی باشد  یموثر آنان در عرصه عموم

مشارکت  رد  ی ریپذ  ت یمسئول  ا یکه آ  نست یپژوهش ا   یاصل

 ؟می باشدموثر پذیری

 :موضوع پیشینه و اهمیت

و گسترش امر مشارکت مردم در جامعه به    ت یتقو   یبرا

امر    ن ی، شناخت عوامل موثر بر ا  یاتیاصل ح   کیعنوان  

نقش مردم در اداره جامعه در   رشی.با پذمی باشد  یضرور

به    یاجتماع  ندیفرآ  کیمسئله به عنوان    نیا  ریاخ  یدهه ها

کشور در آمد، به    زانیبرنامه ر  ی اصل  ی از دغدغه ها  یکی

حر   یطور ر  یسو به    کت که  و    کی دموکرات  یزیبرنامه 

مسئول  یمشارکت بردن  باال  گرد  یریپذ  تیو  و   دیآغاز 

  ند یفرآ  نیا  رشیکالن جامعه به سمت توجه و پذ  ت یریمد

 .گام برداشت 

  ی عامل مهم  یواجتماع  مشارکت پذیریو    یریپذ  ت یمسئول

می    ی اجتماع  ی شهروندان در شبکه ها  یهمبستگ  ت یدرتقو 

در  باشد افراد  حضور  تصم  ت یفعال.  و    ی ها  یریگ   میها 

  ن یروابط ب قیدر بلند مدت موجب تعم ی واجتماع ی اسیس

افزا  یاعضا ،   ،یگانگیاحساس    شیجامعه،  صدر  سعه 

  ی به توسعه نهاد ها  جهی و در نت  دهیتسامح و تساهل گرد

دموکرات  یمدن انجام  کیو  بدیخواهد  از    یکی  دیترد  ی. 

وفاق، اقتدار و ارتقاء   یعوامل برقرار   نیو موثرتر   نیمهمتر

افراد    یریپذ  ت یدر جامعه، مشارکت و مسئول  ت ی امن  ب یضر

باشدجامعه   بمی  و مشارکت    یریپذ  ت یمسئول   دیترد  ی. 

پشتوانه جهت حل   نیو مناسب تر نیمردم به مثابه موثرتر

ها بحران  و  معضالت  فصل  و    اجتماعی  –  یاسیس  ی و 

  ی شتری ب  یکه بتواند جلوه ها  یو هر دولت  می باشد  یتیامن

را در ابعاد مختلف   یمردم  یتوده ها  یو همدل  یاز همکار

  ، یداشته باشد موفق تر خواهد بود.)شعبان  یاجتماع  یاسیس

مشارکت  و نقش آن در    یریپذ  تیمسئول  شی( افزا 1380

 یاز مسائل مهم  یکیآن    یجامعه شناخت  لیو تحل  پذیری

  ی علم  یدرشهراهوازمورد بررس  باشدمی    ازیکه ن  می باشد

 .ردیقرار گ 

  شتر ی دهد که افراد هر چه ب  یانجام شده نشان م  قاتیتحق

اعمال خود    یامدهایخود را مسئول بدانند، به مسائل و پ

حل    یو برا  رندیگ   یتر م  یتوجه کرده، آنها را جد  شتریب

  (2000و همکاران،   سیکوشند.)منز  یم شتریآنها ب

و »مشارکت«   «یریپذ ت ی و ضرورت مقوله »مسئول ت یاهم

تر    شیکه در اصول ب  می باشدانسان تا آن حد    یدر زندگ 

که   می باشدمسئله  نیشده و هم ادیاز آن  ،یمکاتب فلسف

ها پژوهش  انجام  ا  ییضرورت  به   نیاز  را  دست 

 .کند یپژوهشگران گوشزد م

نوع  دیشا به  آنچه  گفت  مشارکت    شیدرافزا  یبتوان 

موثر   باشدشهروندان  پ  می    ی گروه  یوندهایداشتن 

مسئول احساس  و  بزرگتر  جامعه  به  اتصال    تیمختلف، 

م جامعه  به  ا  ینسبت  باعث  خود  نوبه  به  که    جاد یباشد 

ها جنبه  به  نسبت  تعهد  و  تعلق  ح  ی عالقه،    اط یمختلف 

ب   یجمع مشارکت  م  شتریو  جامعه  امور  در    ی افراد 

 ( 1381،یگردد.)نوذر

 ت  سواال

رابطه   مشارکت پذیریو   یفرد  یریپذ  ت یمسئول  نیب  ایآ-1

 وجود دارد؟ 
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پذیری و    یاجتماع  یریپذ  ت ی مسئول  نیب  ایآ-2   مشارکت 

 رابطه وجود دارد؟ 

پذیری و    یفرهنگ  ی ریپذ  ت یمسئول  ن یب  ایآ-3   مشارکت 

 رابطه وجود دارد؟ 

پذیریو    یاقتصاد  یریپذ  ت ی مسئول  نیب  ایآ-4  مشارکت 

 رابطه وجود دارد؟ 

مشارکت  و    یطیمح  ست یز  یریپذ  ت یمسئول  نیب  ایآ-5

 رابطه وجود دارد؟ پذیری

 

  قیهای تحقفرضیه

پذیری و    یفرد  یریپذ  ت ی مسئول  زانیم  نیب-1   مشارکت 

 .رابطه وجود دارد

  مشارکت پذیری و    یاجتماع  یریپذ  ت ی مسئول  زانیم  نیب-2

 .رابطه وجود دارد

  مشارکت پذیری و    یفرهنگ  یریپذ  تیمسئول  زانیم  نیب-3

 .رابطه وجود دارد

  مشارکت پذیریو  یاقتصاد یریپذ ت ی مسئول زانیم نیب-4

 .رابطه وجود دارد

مشارکت  و    یطیمح  ست ی ز  یریپذ  ت یمسئول  زانیم  نیب-5

 رابطه وجود دارد.  پذیری

 :ی ری پذ  تیمسئول فی تعر

تعرالف )  یمفهوم  فی(    تی (مسول2007:مرگلروهمکاران 

نظم دادن به تفکرات، احساسات ورفتار،    یی راتوانا  یریپذ

برا بااراده  مسئول    یهمراه  عنوان  خودبه  درنظرگرفتن 

  ی واجتماع  یفرد  یامدهایدهند وپ  یکه انجام م  ییانتخابها

 .آنها

تعرب وهمکاران  یاتیعمل   فی(  زاده  طالب   :

آنراشامل    یریپذ  ت یخوداز مسول  یاتیعمل  فی(درتعر1387)

ازخودومح  یموارد مراقبت    جه ینت  رشیپذ  ط،یهمچون 

رعا تکال  ت یعمل،  م  فهیووظ  فیمقررات،انجام    ی محوله 

مسول مهارت  همکار  یریپذ  ت یداندازنظرآنها    ی مستلزم 

  می باشد زیآم  ت یفقمو   یزمان  یهمکار  نیوا  می باشدباافراد

 وجودداشته باشد یکه درآن همدل

  :ی فرد یریپذ ت ی مسئول فیتعر-2

مرگلر)   یمفهوم  فی(تعر  الف   ی ریپذ  ت ی (مسئول2007: 

که فرد خود را نسبت به خود و    می باشدمعن  نیبه ا  یفرد

  ی و بهروز  ازهاین  نیکه در آن قرار گرفته و همچن  یتیموقع

 . مسئول بداند گرانید

داده    یجمع آور  یبرا  هی گو   ی: تعدادیاتی عمل  فی( تعرب

  می باشد دهیگرد نیمولفه تدو نیجهت سنجش ا

 یاجتماع یریپذ ت ی مسئول فیتعر-3

نوع  یمفهوم  فی(تعر  الف عمل    ی:  به  التزام  احساس 

به   دیتق  ل یگوناگون به دل  یها  تیدرموقع  یفرد  اواکنشی

  گران،یبه د  یبندیاحساس تعهد وپا  ی.نوعمی باشد  گرانید

که    یودرک قواعدگروه  یاجتماع   ی ارهایازقواعدومع  ت یتبع

گرفته   فردشکل  باشددرذهن  او    یوبررفتارها  می 

 (. 1379)سبحان نزاد،گذاردیاثرم

داده    یجمع آور  یبرا  هی گو   ی: تعدادیاتی عمل  فی( تعرب

  می باشد دهیگرد نیمولفه تدو نیجهت سنجش ا

 

 سیاسی مشارکت 

میمفهوم  فیتعر لستر  ،    لی:  پذیریبراث  را   مشارکت 

اعمال نفوذ بر   یبرا  مردم  فعالیت ها و    کاراز    یمجموعه ا

 ف،یتعر  نیداند. در ا  یم   ی اسیاز نظام س   ت ی و حما  دولت 

امر    طهیح در  مردم  پذیریعمل  اعمال    مشارکت  شامل: 

تاث و  رقابت  حما  کیاز    یگذار  ریفشار،  و  و    ت یسو 

 (.   1383 ،ی)وثوق می باشد گرید یسو  از یبانیپشت

از  یاتیعمل  فیتعر پذیری:منظور  عمل    مشارکت  هرگونه 

  می باشد یبر س  یرگذاریو آگاهانه افراد، در جهت تاث   یاراد

در انتخابات، اعمال نفوذ،   ت ی: فعالریجامعه نظ  یعموم  یها

احزاب،    تی و عضو   یسازمان  ی ها  ت یفعال در گروه ها و 

با مقامات قدرتمند، شرکت در مراسم،   یرابطه فرد  جادیا

 .باشد یم  یاسی س یها ییمایمجالس و راهپ

 

 :انتخابات

  انتخاب که در جهت    می باشد  یاتی انتخابات مجموعه عمل

به دست گرفتن    یبـرا  نمایندگان  نییتع  ای   رئیس جمهوران

گردد  ریتدب  قدرت ا  می  از  انتخابات   نی«)همان(.  منظر، 
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  ی اسی س  ینـهادها  انتخابرا در    جامعهاراده    می باشد  یابزار

 .مداخله داد یاسیاعمال اقتدار س یمتصد نییو تع

  ی اسیسـ -  یحـقوق  یدادن که عـمل  یدهنده ضمن را  یرا

م حق  یمحسوب  در  برگز  قت یشود    ا ی و    ندهینما  دنیبا 

  ی جامعه خود مشارکت م  یاسی در اداره امور س  ندگانینما

طـر  از  واقـع  باشدانـتخابات    قیکند.در  اعضا  می    ی که 

در شکل دادن بـه    میمستق  ریو غ  میجامعه به صورت مستق

 ( 1395،یی.)موالندینما یدخالت م یعموم می باشدیسـ 

از اجـزا  طیمح  یو فضا  انـتخابات آن متشکل    ـر ی ز  یبر 

 :می باشد

که نامزدها    ییکندگان)دولت،احزاب و گروه هابرگزار  -1

 به آنان وابسته اند(؛ 

شوندگان)نـامزدها-2 اح   یانـتخابات  ی انتخاب    انا یکه 

 یشخص  یها   یـژگ یدارنـد و در کـنار و  یگروه  یوابستگ

باشدممکن   مد  می  خدمت  یت یریسـوابق  داشـته    یو  هم 

 بـاشند(؛ 

کنندگان)کسان-3 برا  یانتخاب  و    قدرت  یواگذار  یکه 

  یوارد عرصه انتخابات م   یانتخابات  یانتقال آن به نامزدها

  می باشد دادن هستند که ممکن    یرا  طی شوند(واجـد شـرا

ـ   یشی گـرا  ای   یجـزئ  یوابـستگ بـه احزاب و گروه    ست ی ن

برپا   ایها و  باشند  داشـته  م  شیگرا  نیا  هینامزدها    زان یو 

ها  که  یاطالعات موضوع  به    ی اسیس  ی از  دارند،دست 

 انتخابات بزنند؛ 

که هر کشور   ینی)متشکل از قوان  ی انـتخابات  ینـظام ها-4

تواند شامل   یانـتخابات وضـع کـرده و م یبـرگزار یبـرا

  ی نامزدها برا  نشینحوه گز   ایدادن    یسـن واجـدان حق را 

 ورود به عرصه انتخابات باشد(؛ 

  ی ـضاو ف  یاسیسـ   یحاکم بر جامعه )موضوع ها  یفضا-5

واقع    یاجتماع-یفـرهنگ در  انتخابات(.  زمان  در  حاکم 

انـتخابات  یبررس مـشارکت  و  خـوب  یانـتخابات    ی بـه 

نما  یچـگونگ به    ی م  شیرابطه متقابل جامعه و دولت را 

 (34-1395:33،یوضیگذارد.)ع

  ی انتخابات م  ژهیو  یو کارکردها  یمشارکت عموم  نییتب  در

 :اشاره نمود لیتوان به موارد ذ

برگزار-1 و  انتخابات  وجود  و   ینفس  منظم  و  متناوب 

و مردم   مشارکت پذیریبارز    یاز نـشانه ها  یکیآن    یادوار

دهندگان به طور منظم   یمعنا که را نیبد می باشد یساالر

خود در انتخابات   یاسیس  ندگانیانتخاب نما  یبرا  یو ادوار

م شرکت  به    یمتعدد  را  قدرت  همواره  آنها  آراء  و  کنند 

 شوند یمـ  دهیبرگز  هک  یکسان

 

 مشارکت یها یژگ وی ●

  ی انسان ها و منوط به آزاد  یمشارکت مشروط به برابر (1

  می باشد  نیفرض بر ا   ینظام مشارکت   کی . در    می باشدآنه

با مردم  برا   دیکه  مناسب  س  یرگذاریتأث  یفرصت  می  یبر 

را داشته باشند    یها و به دست آوردن مشاغل عموم  باشد

افراد    یستگیامکان رقابت را بر اساس شا  دیبا   زیو دولت ن

 .کند  ایمه

 ازمندی ن  زیاز هر چ   شیو ب  می باشدمشارکت حق مردم   (2

آنه آگاهانه  باشداقدام  امر   می  مشارکت    ا ی   یلیتحم  ی. 

  ف یضع  ی به گروه ها  یتوان بخش  یبلکه نوع  ست ین  یدعوت

  یمشکالت  نیتوأم با مشکالت خود نقش داشته باشند، چن

آن را به    دیبلکه با  یو نه وضع کردن  می باشد  یشینه فرما

آورد،   اتباع    ست ین  یازیامت  یعنیدست  به  حکومت  که 

بلکه حق  یم  شیخو  باشد  یدهد.  با  می  آن    دیکه  می  از 

 .فاده کندباشد

 

  یی هابا محصول ثابت و ن   می باشد  ندیفرآ  کیمشارکت  (3

 .توسعه

 می باشد  یدرجات  یو دارا  یفیو ک   یکم  یتیمشارکت فعال (4

لذا گسترده و ژرفا   ی حال مهم م  نیو در ع  ریآن متغ  ی. 

و    یآن را سطح  یباشد، وسعت مشارکت بدون عمق کاف

 یگرداند و عمق بدون وسعت مشارکت نم  یم  ریپذ  ب یآس

 .شود

 

و چنانچه    باشدمی    هیدو سو   یامدهایپ  یمشارکت دارا  ((5

 شهیدر اند  یانیبن  یراتییبنا باشد مؤثر واقع گردد، مستلزم تغ

از درون جامعه بجوشد و در قالب    دیکه با  می باشدو عمل  
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 یها  دهی. ا  ابدیو مقبول جامعه و دولت تبلور    داریپا  یها

 .نقطه مشترک دارد کیمربوط به مشارکت 

 مشارکت و دولت  ●

می  و مباشرت دولت در امور الزم    ت یریمعقدند مد  یبعض

قشر   باشد هر  از  مردم  انجام   یم  یو  در  را  دولت  توانند 

و صرف نظر از در نظر   ندی و کمک نما یاریخود،  فیوظا

توانند داوطلبانه امکانات    یگرفتن منافع قشر خاص، مردم م

ن اخت   یانسان  یرویو  در  را  انجام    اریخود  جهت  دولت، 

  ی روش به خصوص در کارها  نی: ابگذارندخود    فیوظا

 قی شود که مردم از طر  یبه طرق گوناگون انجام م   یعمران

: 
 

 ی اری خود -

 طرح یها نهیاز هز  یپرداخت بخش -

 یدی  یکارها -

 

که در اداره    نیا  ای کنند و   یدولت در انجام امور کمک م  به

گونه   نیدهند. ا  یم  یاریمدارس مردم در حد توانشان، خود 

 باشد  یاز مشارکت مردم م  یخود جلوه ا  زیو کمک ن  یاری

. 
می  و   یدولت ت یریمد یعنیمعتقدند، مشارکت  گرید یبعض

. حال آن که مشارکت از    می باشدفاده از کمک مردم  باشد

کارها به مردم و نظارت دولت    ی واگذار  گرید  ینظر بعض

  یجنبه ها   نیو با ارزش تر  نیاز مهم تر  یکیباشد .    یم

به حداکثر تالش    قیکه عالوه بر تشو   می باشد  نیمشارکت ا

 زیافراد را ن  یو سازندگ   تی خالق  کار،ابت  یرویو کوشش، ن

م گروه  یشکوفا  کار  انجام  به  مسؤوالنه،   ی کند. شوق  و 

  ی و عمل نیبهتر  ،یهر مشکل یکند که برا یافراد را وادار م

  تیریخاص مد  ط یکنند و در شرا  دایراه حل ها را پ  نیتر

صم همکار  و  همفکر  و  دوست  حساب    یمیرا  به  گروه 

 کنند. یتالش و همکار هآورند و دوشادوش او فعاالن

 نظریه ها  

 خالصه و جمعبندی نظریات ارائه شده 

با مروری بر دیدگاه ها و نظریه های پیشین مالحظه گردید  

که موضوع مشارکت سیاسی را می توان از منظر و دیدگاه  

های متفاوتی نگریست. و نیز با دیدگاهها و پارادایم های  

متفاوتی می توان آنرا مورد بررسی قرار داد. ، لذا در تتبع 

ت و بعضا  پیرامون این موضوع با دیدگاههای متنوع و متفاو

متناقضی مواجه می شویم که هر یک از آنها  از منظر و نگاه  

حوزه تخصصی خود این موضوع را مورد بررسی قرار داده  

اند . با توجه به همه موارد باال ، و اینکه جمع بندی میان  

همه این دیدگاههای نظری که بعضا مبنای مشترکی ندارند،  

ناصواب   باشدکاری  به  می  توان  نمی  و  جمعبندی ،  یک 

واحد و موجز رسید. مایکل راش، هم رأی با این نظر می 

گوید؛ دالیل فراوانی برای موافقت با این نظر داوز   و هیوز 

متغیر های     باره  در  ای  یافته  نظام  »نظریه  که  دارد  وجود 

ندارد«  وجود  مشارکت  وسیاسی  روانی  اجتماعی، 

مجددا143:  1391)راش، اینجا  در  این  بر  بنا   . مروری   ( 

مختصر به نظرات آن دسته از صاحبنظرانی خواهیم داشت  

که قرابت بیشتری با موضوع مشارکت سیاسی دارند، و در 

مشارکت   پدیده   از  زوایائی  و  ابعاد  آنها   از  هریک  واقع 

سیاسی را توضیح می دهند تا بر اساس آن بتوان هم از نگاه  

قبل    تک بعدی و نارسا بودن که در بعضی از نظریه های

، پرهیز کرد، و هم با توانمند سازی نظریه  می باشدمالحظه  

بیشتری   با موضوع تحقیق سازگاری  نظر ) که  های مورد 

تلفیق   که حاصل  قالب ساختاری چند وجهی  در   ) دارند 

به یک دیدگاه نظری منسجم   می باشدنظریه های گوناگون  

دست یافت. بنا بر این همانگونه که در چارچوب نظری به 

نظری  ص های  دیدگاه  میان  از  آمد  خواهد  مبسوط  ورت  

 ی  هی نظر پرداز هی نظر

 رشد  یشناخت اژه یپ

 اقتصادی  –نظریه طبقاتی  کارل مارکس 

 اقتصادی –عوامل اجتماعی  مارتین لیپست 

 انگیزشی  رابرت دال

 فردیویژگی های  دانیل لرنر

 سطوح ارزشی رونالد اینگلهارت

 اثر بخشی سیاسی  دال
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مطروحه در اینجا نظریه صاحبنظرانی انتخاب می گردد که  

هر یک بعد یا ابعادی از پدیده مشرکت سیاسی )نخبگان(  

      .را بیشتر مد نظر قرار داده و یا برجسته کرده اند

از صاحبنظرانی که در این زمینه مطالب برجسته و قابل     

بیشتری در مورد مشارکت سیاسی )متغیر وابسته( ارائه    تامل

لرنر،   لیپست،   ، هانتینگتون   : چون  افرادی  با  اند  داده 

اینگلهارت، رابرت دال و پاتنام مواجه می شویم که بنظر  

را   سیاسی  مشارکت  از  ابعادی  آنها  از  یک  هر  رسد  می 

نقطه  به  موجز  و  اختصار  به  اینجا  در   . اند  داده  توضیح 

  .تاکیدی و کلیدی هر یک از آنها اشاره خواهد شد  نظرات

عامل    هرکشوری  در  اقتصادی  توسعه  هانتینگتون  نظر  از 

ایشان   نظر  از  مسلط در رشد و توسعه سیاسی می گردد. 

برای   اجتماعی  منزلت  افزایش  به  منجر  اقتصادی  توسعه 

و   توانمندی  احساس  عامل  وهمین  گردد.  می  شهروندان 

نظر سیاسی را برای افراد بدنبال خواهد   بویژه موثر بودن از

مشارکت   افزایش  موجب  توانمندی،  احساس  و  داشت. 

این   مولفهاجتماعی و سیاسی می گرد. از نظر هانتینگتون  

وضعیت در سطح فردی افزایش تحرک اجتماعی و آگاهی  

. از نظر هانتینگتون تحرک اجتماعی  می باشدسیاسی بیشتر 

سیاسی   مشارکت  افزایش  کنش  باعث  لیپست  گردد.  می 

از  تابعی  در عرصه مشارکت سیاسی  را  کنشگران  سیاسی 

منافع کنشگران و حضور و فعالیت نهاد ها و احزاب سیاسی  

و دسته بندی آنها می داند. بنظر لیپست، در جامعه ای که 

دسته بندی های سیاسی بیشتر و شفاف تر باشد، اهداف و  

ت کنندگان جریان  برنامه های آنها مشخص تر باشد، مشارک

های سیاسی را بهتر درک می کنند، و در نتیجه تکلیف خود  

این صورت حجم مشارکت سیاسی   دانند. در  بهتر می  را 

 .بیشتر خواهد بود

را    مشارکت سیاسی  و  عام  بطور  را  مشارکت  لرنر سطح 

سواد،   سطح  مانند  فردی  های  ویژگی  تابع  خاص  بطور 

هرنشینی می داند. از  امکان دسترسی به رسانه ها و نرخ ش

از نوسازی و  می باشدنظر ایشان ویژگی های فردی تابعی 

رشد فرهنگی در هر جامعه، و اینکه هر چه مسیر جامعه از  

زمینه   باشد  شده  طی  مدرن  جامعه  بطرف  سنتی  شکل 

  . شد  خواهد  بیشتر  سیاسی  مشارکت  بویژه  و  مشارکت 

ماعی  اینگلهارت مشارکت سیاسی راتابعی از ارزشهای اجت

  شکل   بعنوان  ها¬نزد افراد می داند .به اینصورت که ارزش

  تأثیر   بیشترین  دارای  افراد  رفتاری  نظام  های-پیام  دهنده

  مهمترین   ،  روانی  و  فردی  بعد  در  و بوده  آنها  های¬درکنش

 بعد  در  و خود از  شناخت  و   درک   گیری جهت   برای ¬  منبع

رافراهم می  هائی  ¬نگرش  و  عقاید  از  ای¬مجموعه  اجتماعی

سازد که فرد در فرآیند جامعه پذیری آنها را کسب می کند.  

  و . میکند  هماهنگ جامعه  های¬وخود را با قواعد و هنجار

 از  تابعی  افراد  نزد  در  موثر  اجتماعی  ارزشهای  نوع  معموال

  اقشار   بنابراین،.  می باشد  افراد  اقتصادی  -اجتماعی  پایگاه

ی دارای اهداف فرهنگی،  سیاس   های¬گروه  به  تمایل  تر  مرفه

گروههای   به  تمایل  پایین  طبقات  و  درآمد  کم  اقشار  و 

سیاسی دارای اهداف اقتصادی دارند، بنا براین گرایش به 

مشارکت سیاسی در صبقات باال یا پایین جامعه به اهداف 

    .اقتصادی یا فرهنگی گروههای سیاسی ارتباط دارد

ارکت سیاسی عمدتا به  رابرت دال در مواجه با موضوع مش 

هزینه   معادله  و  هدف  به  معطوف    دید   از  فایده  –کنش 

 کنشگران  سیاسی  مشارکت   آیا  اینکه  و.  نگرد  می  کنشگران

  در   تاثیری  آنها  کنش  یا  و  ؟  خیر یا  می باشد  فایده  به  مقرون

 از  پنداشت   بنابراین  نه؟  یا   داشت   خواهد  مشارکت   نتیجه

تعیین   را مشارکت  سوی  و  سمت  و حجم  کنش، این نتیجه

  .کند¬می

با توجه به نظریات ارائه شده و جمعبندی آنها به نظر می  

آید مسئله مشارکت سیاسی در ایران را نمی توان با هیچیک  

از این نظریه ها  به تنهایی مورد بررسی قرار داد . زیرا هر  

یک از این نظریه ها، بُعد و یا منظرخاصی از عوامل موثر  

اند . در ح الیکه از منظر بر مشارکت را مد نظر قرار داده 

متعددی   ابعاد  دارای  ایران  در  تئوریکی، مشارکت سیاسی 

که بعضی از نظریه های پیرامون مشارکت سیاسی    می باشد

باید  این  بر  بنا  آنرا توضیح دهند.  ابعاد  از  بعدی  اکثر  حد 

بدنبال ارائه نظریه ای جدید و یا تلفیقی از ابعاد این نظریه 

میزان   ( نظر  مورد  مسئله  توضیح  و  توانائی  تا  بود  ها 

 مشارکت سیاسی دانشجویان ( را داشته باشد. 
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 ق یتحق نهیشیپ

 یداخل قاتیتحق

پژوهش1395)ییوکال  یداداش در  .تب  ی(  عنوان    ن ییتحت 

د  یریپذ  ت یمسئول  یاصول و روش ها اسالم و    دگاهیاز 

ها ا  یتیترب  یداللت  .به  که    افتندیدست    جهینت  ن یآن 

  ی و اجتماع  یتوان در دو بعد فرد  یرا م   یریپذ  تیمسئول

در چهار عنوان    یتیترب  یمالحظه کرد ، و اصول و روش ها 

بر  تیمسئول مسئول  ابردر   ، خود،    تیخداوند  برابر  در 

مسئول  ت یمسئول و  اجتماع  برابر   مح  ت یدر  برابر    ط ی در 

به خدا و    مانیا  نکهیا  جهی . نت  دینتاج گردمی باشد  ست یز

مذهب اعمال  افزا  ی انجام  جوانان    یریپذ  ت یمسئول  شیدر 

  ی نید  یه هابر آموز  دیتوان با تاک   یدارد که م  یینقش بسزا

مذهب به حفظ    هدر سطح خانواد  یو  دانشگاه  و  مدرسه   ،

  .دیکمک نما یو اجتماع یسالمت فرد

تحت عنوان    ی( در مطالعه ا1393زاده و آورجه )  ی حاج

کر  یاجتماع  یریپذ  ت ی مسئول" قرآن  تاک   میدر  بر   دیبا 

که    دندیرس  جهینت  نیبه ا  "  زانیدر م  ییعالمه طباطبا  دگاهید

 می باشدآن    نیدر قرآن مب  یریپذ  ت یمسئول گاهیجا   یبررس

  ی ، در اجتماع و برا  یاجتماع  یکه قرآن، انسان را موجود

از مسائل مسئول   یداند و انسان را نسبت به برخ  یم  عاجتما 

  ی انسان سالم م  یها  مولفهدانسته و رفتار مسئوالنه را از  

مهم مورد  ی ها نهیکه از زم  یریپذ ت یمسئول  نیداند . بنابرا

. لذا طرح آن در قرآن، به می باشد  یمطالعه جامعه شناس

اهم باشد  یتیمنزله  برا  می  اسالم  زندگ   یکه  و   یجامعه 

باشدقائل    یاجتماع بررس  می  و  شناخت  رت  ضرو    ی و 

را در    یو جامعه شناس  یمطالعات اجتماع   ده،یپد  نیا  یعلم

  . کند یم دیییاسالم تا

 یریپذ  ت ی مسئول  یبه بررس  ی( در مقاله ا1393)  انیرستم

 می)عل   تیاهل ب  اتیقرآن و روا  دگاهیاز د  ،یشناس  فهیو وظ

دارد که با    یم  انی ب  نیخود چن  جیسالم( پرداخته و در نتا

مسئول  یبررس وظ  یریپذ  ت ی رابطه    شهی ر  ،یشناس  فهیو 

اله   یریپذ  تیمسئول امانت  در  انسان    میافتی  یرا  جز  که 

در    یگرید  ید موجو  انسان  اما  کند.  قبول  را  آن  نتوانست 

باشد که با دو اصل تقوا    ریپذ  ت ی تواند مسئول  یم  یصورت

تفکر   یآن را فراهم کند و از راهکارها یها نهیزم مان،یو ا

  . بهره برد رتیو تفقه و بص

عوامل    یبه بررس  یقی( در تحق1392پناه و حکمت)  زدانی

جوانان دانشگاه کرمان    یاجتماع   یریپذ  ت یموثر بر مسئول

نتا م  قیتحق  جی پرداختند.  عزت    ی نشان  احساس  که  دهد 

پرور  وهینفس، ش ،   یمیمنسجم، صم  یفرزند  پاسخگو  و 

  ی و نهاد  افتهی  میاعتماد تعم  ،یشخص  نیب  یاعتماد اجتماع

گذار    ریتاث  یها  ریمتغ  یاجتماع  یاقتصاد  گاهیاو پ  ت ی و جنس

 هستند. یاجتماع یریپذ ت ی بر مسئول

 

 یخارج قاتیتحق 

انتخابات در   مشارکت پذیری  یالگو  در مورد شرکت در 

از زنان،    شی. مردان بمی باشد  کسانیمختلف    یکشورها

  نان یشهرنش  ده،یکمتر آموزش د  اداز افر  شیها بکرده  لیتحص

روستا  شیب م  ان،یی از  و    شیب  انسالی افراد  جوانان  از 

منزلت باال    یافراد دارا  ن،ی از مجرد  شیب  نیکهنساالن، متأهل

که عضو سازمان   یو افراد  نییمنزلت پا  یاز افراد دارا  شیب

ب افراد  شیهستند،  انتخابات   ت ی که عضو   یاز  در  ندارند، 

 (. 418-379: 1373پست،ی)ل کنندیشرکت م

ان با عنو   ی(، در پژوهش2018)  درونیو ک   ینارسکیو  هدوا

  ن یداشتند ا  انیب  یدر مقامات محل  یاسی مشارکت در رفتار س

  ی اسیس   طی مح  کیکه    می باشد  ییراه ها  یمطالعه بر رو

دوره انتخابات    کیدر    یاس ی درک شده بر تعامل با رفتار س

با    ی م  ریتأث  یمل باشدگذارد.  نظرمی  از    ی شناخت  هیفاده 

رفتار در سازمان    ینیب  شی پ  یبرا  یبه عنوان راه  یاجتماع

بررس ما  مد  میکرد  یها،  رفتار  چگونه  رفتار   رانیکه  در 

می  مورد    یفیک   قیروش تحق  کی.  ردیگ   یشکل م  یاسیس

مدباشد با  مصاحبه  شانزده  گرفت.  قرار  سال    رانیفاده  در 

پارلمان  یها مختلف    2005سال    یانتخابات  مقامات  در 

کنندگ  یمحل شرکت  شد.  ط  انانجام  پ  یدر  از    شیدوره 

را درک کردند، که   یاسی س   یانتخابات، شدت حال و هوا

و   یانتخابات  یها  می باشدیس  انیم  یبه ارتباط قابل توجه

ها ا  ی داخل  ی سازمان  بر  عالوه  شد.  جو    ک ی  ن،یمنجر 
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درگ   یاسیس شده،  ط  ریدرک  در  از   یعیوس  فیشدن 

باشددر سراسر سازمان    یاسیس  یرفتارها نقش   می  با  و 

باشد  تبطمر  یادار نشان    قیتحق  نیا  های¬ افتهی .  می 

مد  دهد¬یم باشد  "یاسیس  هیسرما"از    ران یکه  فاده  می 

برا  کنند¬یم انتخابات  دوره  در  و    یرگذاریتأث  یکه 

آ  یدستکار تأث  ی¬ندهیدر  خودشان  و  سازمان    ر یخود 

 .گذارد¬یم

  ی با عنوان حال و هوا  ی(، در پژوهش2018)   درونیو ک   پرتز

  ان یب  یدر مقامات محل  یاس یمشارکت در رفتار س:  یاسیس

ا رو  نیداشتند:  بر  باشد  هایی¬ راه  یمطالعه    ک یکه    می 

  ک یدر    یاسیدرک شده بر تعامل با رفتار س  یاسیس  طیمح

مل انتخابات  با  گذارد¬یم   ریتأث  ی دوره  باشد.  از  می  فاده 

راه  یاجتماع  یشناخت  هینظر عنوان    ی نبی¬شیپ  یبرا  یبه 

که چگونه رفتار    مکنی¬یم   یرفتار در سازمان ها، ما بررس

 قیروش تحق  ک ی.  ردگی¬ی شکل م  یاسی در رفتار س  رانیمد

باشدمورد    یفیک  با  می  مصاحبه  شانزده  گرفت.  قرار  فاده 

ها  رانیمد سال  پارلمان  یدر  در    2005سال    یانتخابات 

ا دانجام ش  یمقامات مختلف محل بر  جو    کی  ن،ی. عالوه 

درگ   یاسیس شده،  ط  ریدرک  در  از   یعیوس  فیشدن 

باشددر سراسر سازمان    یاسیس  یرفتارها نقش   می  با  و 

باشدمرتبط    یادار نشان    قیتحق  نیا  های¬ افتهی .  می 

مد  دهد¬یم باشد  "یاسیس  هیسرما"از    ران یکه  فاده  می 

  ی و دستکار  یرگذاریتأث  یکه دوره انتخابات برا  کنند¬یم

 . گذارد¬یم ریو خودشان تأث ازمانس ی¬ندهیدر آ

 :یچارچوب نظر

و    یاز دو نوع کنش فرد " یکنش اجتماع  ": در کتاب لریم

و   یریپذ  ت یدارد که مسئول  یکرده و اظهار م  ادی  یاجتماع

ضمن اشاره به   ی. و  می باشد  یاخالق الزمه کنش جمع

  ی مبتن  ت یمسئول  ،یعیطب  تیمسئول  یعنی  ت یسه نوع مسئول

  نیتر  یتوجه به حقوق را اصل  ،یاخالق  ت یبر نقش و مسئول

آنها   افراد به    یعامل وابستگ  لر،یداند. به زعم م  یمعنصر 

درگ   گریکدی عامل    یر یو  جامعه،  گوناگون  امور  در  آنها 

 (.2007،  لری . )م باشدی م یاجتماع  ت یمسئول

  ل ی تحل  یوبر: فرد و کنش او را به عنوان واحد اساس  ماکس

م نظر  در  ،    ی خود  )آرون  ا1396گرفت  در  او  می ر  نی( 

  ی کنش عقالن  ،ی، کنش عاطف  یا از چهار نوع کنش سنتباشد

معطوف به هدف، از نگاه    یمعطوف به ارزش و کنش عقالن

 یتوان به کنش عقالن  یرا م  یاجتماع  یریپذ  تیوبر ، مسئول

که بر اساس آن هنجار،    یارزش نسبت داد. کنش   معطوف به

باشد   یارزش برجسته م  ک یبه عنوان    یاخالق و نوع دوست 

  ی اجتماع  یریپذ  تیروست که ماکس وبر، مسئول  ن ی. از ا

مسئول اخالق  با  مترادف  مهمتر  یم  ت ی را  و    ن یدانست 

اراد را  آن  کرد.    یخصلت  عنوان  فرد  بودن  آزاد  و 

 ( 2001)ترنروروجک ،

  ند یشدن فرآ   زهیاعتقاد بود که که با روند بروکرات  نیوبر بر ا 

عقالن روح  یامور  ها،  کنش   یریپذ  ت یمسئول  هیگشتن 

و    گران ینسبت به د  ت یکه همان احساس مسئول   یاجتماع

امر    نیگردد. ا  یم  فی، تضعمی باشد  یجمع  ریتوجه به خ 

ب  توجه  روح  شتر یضرورت  داشتن    ی ریپذ  ت ی مسئول  هیبه 

  (1383. )کوزر ،دینما  یجاب میرا ا یاجتماع

را از    یاجتماع  یریپذ  ت یپارسونز، تعهد و مسئول  تالکوت

م  یتیشخص  یها  یژگ یو تاث  ی افراد  تحت  که    ر یدانست 

  یریپذ  ت یمسئول  یقرار دارد. و  یو اجتماع  یعوامل فرهنگ

  ی به نظام اجتماع  دنیبه منظور انتظام بخش  افراد و نهادها را

م اجتماعدید  یمهم  نظام  کتاب  در  پارسونز  نظم    ی.   ،

کند. از نظر پارسونز   یم  هیرا به اجزاء خردتر تجز  یعاجتما 

قرار دارند   گریاجزاء در داد و ستد با اجزاء د  نیاز ا  کی،هر  

  ی ازهای، به رفع ن  گریکدی   یازها یضمن رفع ن  انیم  نیو در ا

( .  1951کنند)پارسونز  ،  یکمک م  زین  یکل نظام اجتماع 

نظام    دهاز خر  کیدارد که در درون هر    یپارسونز اظهار م

در    یها ، کنشگران در رفتار کنشگران اجتماع  ت یو موقع
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که عرصه   یی، جا  یاجتماع جامعه ا  یها  ت یموقع  نیقالب ا

می   ی، قابل بررس  می باشد  یاجتماع  یتعامالت و کنش ها

 ( 1389،  یوچلب  1389و کراب، 1385،ی)توسل باشد

 قیروش تحق 

تحقیق به موضوع، امکانات و اهداف تحقیق بستگی   روش

روش کتب دارد.  در  و  متفاوتند  و  متعدد  تحقیق  های 

. از  می گرددهای متفاوتی از آنها ارائه بندیگوناگون تقسیم

روش طرف صاحب بین  از  شده  تعریف  علوم  های  نظران 

 . اجتماعی، روش تحقیق حاضر از نوع پیمایشی دانست

 

و شرح   یمدل مفهوم کی متغیرهای مورد بررسی در قالب 

 :رهایمتغ یرگیو اندازه یبررس  یچگونگ

 

 :هاروش گردآوری داده

تحق پ  یکم  قیروش  پرسشنامه    ش یمایازنوع  می  وابزارآن 

پرسشنامه خواهد شد که   هیاقدام به ته ی. در بخش کلباشد

ها روش  اساس  م  یبر  در  اهواز    انیمشخص  شهروندان 

 خواهد شد. یجمع آور  لیتحل یآن برا جی و نتا عیتوز

 گیری و حجم نمونه  جامعه آماری، روش نمونه

 یمورد مطالعه تمام شهروندان زن ومرد باال  یجامعه آمار

انجام    یسرشمار  نیباشد.آخر  ی سال ساکن شهر اهواز م  25

شهر    نیدهد که ا  یشهر اهواز نشان م  1395گرفته در سال  

تعداد   نیشود.از ا   ینفر برآورد م  876000معادل    یتیجمع

گ   384 نمونه  فرمول  اساس  بر  منزله   یرینفر  به  کوکران 

 شود.  یانتخاب م نهنمو 

n≥(N.z^2  α/2.p(1-p))/(ε2 .(N-1)+zα/2.p(1-

p))=384 

که در    باشد¬یاندارد مباشد  می  ع یتوز  Z  قیتحق  نیدر ا   که

حجم   N.  باشد¬یم  1/ 96درصد  برابر با    95  نانیسطح اطم

بررس مورد  احت   qو    P،یجامعه  روش    50برابر    یاطیاز 

ضر و  با  εخطا)  ب یدرصد  برابر  گرفته    0/ 05(  نظر  در 

نتشود¬یم در  نمونه    جهی.  حجم  فوق،  نفر    384محاسبه 

 شد. نییتع

 گیری شیوة نمونه

و   افراد،حوادث،  از  تعدادی  انتخاب  یعنی  گیری،  نمونه 

اشیاء، از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه  

کل 120:  1384)دالور،   تعداد  نمونه  حجم  از  منظور   .)

.  می باشدعناصر انتخاب شده از جامعه آماری مورد مطالعه  

در مقابل، حجم جمعیت آماری مجموعه عناصر موجود در  

  گیری ¬که مبنای محاسبه در نمونه  می باشدعه آماری  جام

  از   بسیاری  در(.  157:  1377  ساروخانی،)   شود  می  محسوب

  تا   می باشد  آن  بدنبال  محقق  اجتماعی  و  انسانی  تحقیقات

 بتواند  که کند  انتخاب  ای  بگونه  را  نظر  مورد  تحقیقی  نمونه

 مطالعه  مورد   جامعه  نظر  مورد  های   ویژگی   باالئی  اطمینان  با

 .نمونه انتخابی جستجو کند درخل در را

می  ای متناسب  بوده  گیری در این تحقیق طبقهشیوه نمونه

ای جمعیت به دو یا چند طبقه  گیری طبقه. در نمونهباشد

نمونهتقسیم می  کسر  اگر  در  شود.  انتخاب   نسبت  یا  ای  

طبقه را  نمونه  باشد،  مساوی  طبقات  نسبی داخل  و  ای 

هایی  ای نسبی در مقوله روشگیری طبقهنمونه  خوانند.می

انتخاب برای همه  واحدهای   می باشد که در آن احتمال 

  (.19: 1374)سرایی،  می باشدجمعیت برابر 

می بندی شده، زمانی  ای یا مطبق یا طبقهگیری طبقهنمونه

شود که جامعه، ناهمگن و نامتجانس باشد و فاده میباشد

گروه بخواهد  نمونه هامحقق  در  مختلف  حضور یی  اش، 

  .داشته باشند

 می باشدای متناسب بدین صورت  گیری طبقهمراحل نمونه

گروه از  پس  جامعه  که  اعضای  مشخص بندی  و  آماری 

گیری  نمودن حجم نمونه، به یکی از سه روش زیر نمونه 

 .شودمی

گروه بین  مساوی  بطور  نمونه  حجم  اول:  روش  ها  الف( 

 .شودتقسیم می

ب(  روش دوم: روش اختصاص بهینه، در این روش سهم  

، حسن شودهرگروه با توجه به واریانس آن گروه تعیین می

که واریانس در نمونه، کاهش پیدا   می باشداین روش این  

این  می از واریانس گروه  می باشد کند ولی مشکل  ها،  که 

 .اطالعات دقیقی در اختیار نیست 
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نمونه   تعداد  این روش  در  متناسب،  اختصاص  ج( روش 

آماری  در جامعه  گروه  آن  نسبت  به  بسته  گروه  هر  برای 

می سو انتخاب  روش  این  نمونهشود  را  طبقهم  ای  گیری 

 .(1389نامند )افشانی، متناسب می

باشدعلت   نمونهمی  از روش  ای متناسب،  گیری طبقهفاده 

می  وجود واریانس زیاد صفت در میان مردم شهرستان بوده  

تا از این طریق، واریانس میانگین نمونه کاهش و دقت    باشد

 گیری افزایش یابد. نمونه

 :هادادهها و ابزار تجزیه روش

می  وار می باشدبر دو بخش  قیتحق نیداده ها در ا لیتحل

 ینباط می باشدو  یفی؛ آمار توصباشد

  نیانگیم ،یبدست آوردن فراوان قیکه از طر یفیآمار توص 

  .شوند یم توصیف اریو انحراف مع انسی، وار

باشد  آمار متغ  ینباطمی    ی بررس  یبرا  قیتحق  یرها یکه 

مورد   یروش معادالت ساختار  قیاز طر  قیتحق  یها  هیفرض

می در بخش آمار    یقیتحق  نیقرار گرفته اند. در ا  یبررس

جهت    یمعادالت ساختار  سازی¬از آزمون مدل  ینباطباشد

فرض باشد  قیتحق  یها  هیسنجش  گردمی  جهت  دیفاده   .

ا افزاره  نیانجام  نرم  از  می    Spssو     Excel  ی امنظور 

 . دیفاده گردباشد

 ق یتحق اتیفرض  یبررس

ب1 پذیری و    یفرد  یریپذ  ت ی مسئول  زانیم  نی(    مشارکت 

 رابطه وجود دارد. 

 میانگین  
انحراف 

 معیار
T معناداری 

مشارکت  

  پذیری

79.6 9.6 

2.540 0.012 75.8 10.7 

دهد بین گروه مسئولیت پذیری از نظر این نتایج نشان می

پذیری بنابراین    مشارکت  دارد.  وجود  معناداری  اختالف 

مبنی بر تفاوت میانگین دو گروه از نظر متغیر    1Hفرضیه  

توان گفت با  شود. بنابراین میپذیرفته می   مشارکت پذیری

گرفتن   نظر  اطمینان    5در  و  خطا  بین    95درصد  درصد 

 رابطه وجود دارد   مشارکت پذیریی و ریپذ ت یمسئول

  مشارکت پذیری و    یاجتماع  یریذپ  ت یمسئول  زانیم  نی( ب2

 رابطه وجود دارد. 

 میانگین  
انحراف 

 معیار
T معناداری 

مشارکت  

  پذیری

84.9 9.6 

2.540 0.012 80.2 10.7 

دهد بین گروه مسئولیت پذیری از نظر این نتایج نشان می

پذیری بنابراین    مشارکت  دارد.  وجود  معناداری  اختالف 

مبنی بر تفاوت میانگین دو گروه از نظر متغیر    1Hفرضیه  

توان گفت با  شود. بنابراین میپذیرفته می   مشارکت پذیری

گرفتن   نظر  اطمینان    5در  و  خطا  بین    95درصد  درصد 

 رابطه وجود دارد   مشارکت پذیریی و ریپذ ت یمسئول

  مشارکت پذیری و    فرهنگی  یریذپ  ت یمسئول  زانیم  نیب  -3

 رابطه وجود دارد. 

 میانگین  
انحراف 

 معیار
T معناداری 

مشارکت  

  پذیری

60.1 9.6 
2.540 0.012 

77.9 10.7 

دهد بین گروه مسئولیت پذیری از نظر این نتایج نشان می

پذیری بنابراین    مشارکت  دارد.  وجود  معناداری  اختالف 

مبنی بر تفاوت میانگین دو گروه از نظر متغیر    1Hفرضیه  

توان گفت با  شود. بنابراین میپذیرفته می   مشارکت پذیری

گرفتن   نظر  اطمینان    5در  و  خطا  بین    95درصد  درصد 

 رابطه وجود دارد   مشارکت پذیریی و ریپذ ت یمسئول

  مشارکت پذیریو    اقتصادی  یریپذ  تیمسئول  زانیم   نی( ب4

 رابطه وجود دارد. 

 میانگین  
انحراف 

 معیار
T معناداری 

مشارکت  

  پذیری

84.6 9.6 
2.540 0.012 

70.3 10.7 

دهد بین گروه مسئولیت پذیری از نظر این نتایج نشان می

پذیری بنابراین    مشارکت  دارد.  وجود  معناداری  اختالف 

مبنی بر تفاوت میانگین دو گروه از نظر متغیر    1Hفرضیه  
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توان گفت با  شود. بنابراین میپذیرفته می   مشارکت پذیری

گرفتن   نظر  اطمینان    5در  و  خطا  بین    95درصد  درصد 

 رابطه وجود دارد   مشارکت پذیریی و ریپذ ت یمسئول

مشارکت  و    زیست محیطی  یریپذ  ت یمسئول  زانیم  نی( ب5

 رابطه وجود دارد.  پذیری

 میانگین  
انحراف 

 معیار
T معناداری 

مشارکت  

  پذیری

80.6 9.6 
2.540 0.012 

75.1 10.7 

دهد بین گروه مسئولیت پذیری از نظر این نتایج نشان می

پذیری بنابراین    مشارکت  دارد.  وجود  معناداری  اختالف 

مبنی بر تفاوت میانگین دو گروه از نظر متغیر    1Hفرضیه  

توان گفت با  شود. بنابراین میپذیرفته می   مشارکت پذیری

گرفتن   نظر  اطمینان    5در  و  خطا  بین    95درصد  درصد 

 رابطه وجود دارد  مشارکت پذیریی و ریپذ ت یمسئول

 نتیجه گیری 

 یاسیدر نظام س  ت ی جمهور  یو اساس  یرکن  گاهیو جا   ت یاهم

مردم و    یکه مساله مشارکت عموم  می گرددسبب    ران،یا

جر ط  انی حضور  و  س  یها   ف یها  در    یاسیمختلف 

پذیریهمچون    یمهم  یرخدادها   ی تیاهم  مشارکت 

 .ابدی  ریچشمگ

  ی اساس، مردم با حضور گسترده در انتخابات، م  نیهم  بر

د تصم  دگاهیتوانند  درباره  را  در   یمهم  یها  میخود  که 

م گرفته  اجتماع  یکشور  امور  در  و  کنند  ابراز  و    یشود 

 شوند. میجامعه خود سه  یاسیس

توجه به    ،یاسیمشارکت س  شیمهم افزا  یاز مولفه ها  یکی

رو    نی. از ااشدمی ب  یاجتماع  یها   هیو سرما  یاعتماد عموم

می  و اراده مردم    یاعتماد عموم  هیبر پا  یاسیس  ینظام ها

مرار و اقتدار آنها وابسته به  می باشدو    ابندی  یحکام مباشد

. در واقع مشارکت شهروندان در می باشدمشارکت مردم  

 شود.  یمحقق م یبر اعتماد عموم یبتنم یرابطه ا

عموم   هر اعتماد  سطح  م  یجا  باشد  و    زانیباال  مشارکت 

. بنابر  ابدی  یمختلف رشد م  ی مردم در عرصه ها  یاریهم

اعتماد عموم  ینم  نیا نقش  به  توجه  ،یتوان    یب  ای   یکم 

آورد.   یکرد چرا که کاهش مشارکت را به همراه م  یتوجه

گسترده    مشارکت پذیریهر چه مشارکت مردم در    نیهمچن

 خواهد شد.  شتریب زین یاس یباشد ثبات س

  ان ی همبسته م  ینشانگر رابطه ا  مشارکت پذیریمشارکت در  

باشدمردم و حکومت   به عبارتمی  تر مشارکت،    ق یدق  ی. 

عموم  یای گو  مسئول  یاعتماد    - یاسیس  یریپذ  ت یو 

  دبخش ینو  یاسیس یریجامعه پذ ن ی. هممی باشد یاجتماع

  یی که فضا  یمشارکت  شی شود؛ افزا  یم  یمشارکت حداکثر 

از   ب  یهمدلسرشار  به  را  نشاط  باور    یم  ارو  به  آورد. 

و    یتعهد اجتماع  فیصاحبنظران، کاهش مشارکت به تضع

 انجامد. یم یو مل یاجتماع  ت یکمرنگ شدن هو 

ابزارها  یکی پایداربه    دنیمهم در جهت رس  یاز   ،توسعه 

گسترده   باشدمشارکت  اهم  می  در   ت یکه  مردم  حضور 

تع  یاسیس   یندهایفرا عنوان    نییو  به  را  آنان  سرنوشت 

نظام نشان    تیرکن جمهور  میو تحک  تیاز مشروع   یمصداق

 دهد.  یم

  رقابت گروه   ندی به عنوان فرا  مشارکت پذیری  ه،یپا  نیا  بر

مردم،   یاسی س  یها  دگاهی ها و د  قهیها با محترم شمردن سل

سآن   حقوق  به  را  م  یاس یها  آگاه  باور    یشان  و  سازد 

تقو   یهاارزش    ت یشهروندان را در رعا  ت یمردمساالرانه 

 کند. یم

مشارکت  شد، مشارکت گسترده مردم در    انیعالوه بر آنچه ب

  ی اجتماع  یکه در همبستگ  ییها  یهمراه با اثرگذار  پذیری

تاث  یم  زین  یالملل  نیب  نهیدارد در زم  یو وفاق مل   ریتواند 

وزن کشور    یتواند به نوع  یم  اریداشته باشد ز  یقابل توجه

  ی زن  هارتقا بخشد و قدرت چان  یالملل  نیرا در مناسبات ب

 را باال ببرد. 

فراگ   یم  یعبارت  به حضور  که  گفت  مشارکت    ریتوان  و 

ها و آفت    ب ی در انتخابات، کشور را در برابر آس  یحداکثر

پادزهر در برابر صدمات    ی کند و نوع  یم  منیا  یخارج  یها

 . دیآ یبه حساب م

 

 نتایج حاصل از فرضیات  
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پذیری و    یفرد  ی ری پذ   ت یمسئول  زانیم  نیب   مشارکت 

 رابطه وجود دارد. 

دهد بین گروه مسئولیت پذیری از نظر این نتایج نشان می

پذیری بنابراین    مشارکت  دارد.  وجود  معناداری  اختالف 

مبنی بر تفاوت میانگین دو گروه از نظر متغیر    1Hفرضیه  

توان گفت با  شود. بنابراین میپذیرفته می   مشارکت پذیری

گرفتن   نظر  اطمینان    5در  و  خطا  بین    95درصد  درصد 

رابطه وجود دارد. نتایج    مشارکت پذیریی و  ریپذ  تیمسئول

(، سبحانی  1395کالیی)وداداشی  ته های  این فرضیه یا یاف

( نجفی  و  )1393نژاد  آورجه  و  زاده  حاجی   ،)1393  ،)

 ( حکمت)1393رستمیان  و  پناه  یزدان  مقدس 1392(،   ،)

(،  1391، طالبی و خوشبین)1392جعفری و کریمی در سال  

(   1389( و حسنی )1389(، جعفری) 1389ایمان و جالئیان)

 . باشد می

  

  مشارکت پذیری و    اجتماعی  یری پذ   تیمسئول  زانیم  نیب

 رابطه وجود دارد. 

دهد بین گروه مسئولیت پذیری از نظر این نتایج نشان می

پذیری بنابراین    مشارکت  دارد.  وجود  معناداری  اختالف 

مبنی بر تفاوت میانگین دو گروه از نظر متغیر    1Hفرضیه  

توان گفت با  شود. بنابراین میپذیرفته می   مشارکت پذیری

گرفتن   نظر  اطمینان    5در  و  خطا  بین    95درصد  درصد 

رابطه وجود دارد. نتایج    مشارکت پذیریی و  ریپذ  تیمسئول

(، سبحانی  1395کالیی)وداداشی  این فرضیه یا یافته های  

( نجفی  و  )1393نژاد  آورجه  و  زاده  حاجی   ،)1393  ،)

 ( حکمت)1393رستمیان  و  پناه  یزدان  مقدس 1392(،   ،)

(،  1391، طالبی و خوشبین)1392ری و کریمی در سال  جعف

(   1389( و حسنی )1389(، جعفری) 1389ایمان و جالئیان)

و ک   ینارسکیهدوا  ک   پرتز(،  2018)  درونیو     درون یو 

می  همر  (2005و همکاران)   تیشوا(،  2018)   البانا(،2018)

 .باشدمی باشد

  پذیری مشارکت  و    فرهنگی  یری پذ   تیمسئول  زانیم  نیب

 رابطه وجود دارد. 

دهد بین گروه مسئولیت پذیری از نظر این نتایج نشان می

پذیری بنابراین    مشارکت  دارد.  وجود  معناداری  اختالف 

مبنی بر تفاوت میانگین دو گروه از نظر متغیر    1Hفرضیه  

توان گفت با  شود. بنابراین میپذیرفته می   مشارکت پذیری

گرفتن   نظر  ا  5در  و  خطا  بین    95طمینان  درصد  درصد 

 رابطه وجود دارد.  مشارکت پذیریی و ریپذ ت یمسئول

های   یافته  یا  فرضیه  این  (،  1395کالیی)وداداشی  نتایج 

( نجفی  و  نژاد  آورجه  1393سبحانی  و  زاده  حاجی   ،)

پناه و حکمت)1393(، رستمیان )1393) (،  1392(، یزدان 

سال   در  کریمی  و  جعفری  و 1392مقدس  طالبی   ،

(  1389(، جعفری)1389(، ایمان و جالئیان)1391خوشبین)

( حسنی  و(   1389و  ک   ینارسکیهدوا  (، 2018)  درونیو 

ک   پرتز و     ت ی شوا(،  2018)   البانا(،2018)    درونیو 

 .می باشد پژوهش و (2005همکاران)

 

  مشارکت پذیری و    اقتصادی  یری پذ   تیمسئول  زانیم  نیب

 رابطه وجود دارد. 

دهد بین گروه مسئولیت پذیری از نظر این نتایج نشان می

پذیری بنابراین    مشارکت  دارد.  وجود  معناداری  اختالف 

مبنی بر تفاوت میانگین دو گروه از نظر متغیر    1Hفرضیه  

توان گفت با  شود. بنابراین میپذیرفته می   مشارکت پذیری

گرفتن   نظر  اطمینان    5در  و  خطا  بین    95درصد  درصد 

 رابطه وجود دارد   مشارکت پذیریی و ریپذ ت یمسئول

یاف یا  فرضیه  این  های  نتایج  (،  1395کالیی)وداداشی  ته 

 ( حکمت)1393رستمیان  و  پناه  یزدان  مقدس 1392(،   ،)

(،  1391، طالبی و خوشبین)1392جعفری و کریمی در سال  

(  1389( و حسنی )1389(، جعفری) 1389ایمان و جالئیان)

ک   پرتز،   و    ت یشوا(،  2018)   البانا(،2018)   درون یو 

همکاران)  پژوهش  و  (2005همکاران) و   (2002گات  

 .می باشدمی باشدهمر

 

مشارکت و    زیست محیطی  یری پذ   تیمسئول  زانیم  نیب

 رابطه وجود دارد. پذیری
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دهد بین گروه مسئولیت پذیری از نظر این نتایج نشان می

پذیری بنابراین    مشارکت  دارد.  وجود  معناداری  اختالف 

مبنی بر تفاوت میانگین دو گروه از نظر متغیر    1Hفرضیه  

توان گفت با  شود. بنابراین میپذیرفته می   مشارکت پذیری

گرفتن   نظر  اطمینان    5در  و  خطا  بین    95درصد  درصد 

 رابطه وجود دارد   مشارکت پذیریی و ریپذ ت یمسئول

یاف یا  فرضیه  این  های  نتایج  (،  1395کالیی)وداداشی  ته 

( نجفی  و  نژاد  آورجه  1393سبحانی  و  زاده  حاجی   ،)

پناه و حکمت)1393(، رستمیان )1393) (،  1392(، یزدان 

سال   در  کریمی  و  جعفری  و 1392مقدس  طالبی   ،

(  1389(، جعفری)1389(، ایمان و جالئیان)1391خوشبین)

( حسنی  و(   1389و  ک   ینارسکیهدوا   (،2018)  درونیو 

ک   پرتز و     ت ی شوا(،  2018)   البانا(،2018)   درونیو 

همکاران)  پژوهش  و  (2005همکاران) و   (2002گات  

 .می باشدمی باشدهمر

 

 پیشنهادات

شود تحقیقات پیرامون مشارکت سیاسی در پیشنهاد می  -

از   پس  زمانی  لحاظ  از  کم  فاصله  با  یا  و  انتخابات  موقع 

پیمایشی به بررسی عوامل مؤثر  های  انتخابات از طریق شیوه

تحقیقات  وسیله  به  همچنین  و  سیاسی  مشارکت  بر 

 افکارسنجی به بررسی رفتار انتخاباتی پرداخته شود. 

از آنجا که موضوع مشارکت سیاسی بصورت پیوستاری    -

متعدد   سطوح  در  باشدو  میمی  پیشنهاد  لذا  که  ،  گردد 

 دازند. محققان به بررسی این موضوع در سطوح مختلف بپر

های نظرسنجی شود مراکز دانشگاهی به شیوهپیشنهاد می -

های متعدد و  مولفهبا رویکردی علمی توجه نشان دهند و  

 مرتبط با انتخابات و مشارکت سیاسی را بررسی نمایند.
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