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چکیده:
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اینازهدفباشد.میجامعهیکهاينگرشوایستارهاهنجارها،مجموعه
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واجتماعیهايشبکهابعادودهیرأيالگويابعادبینمعناداريهمبستگی
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مسألهیانبومقدمه
هرکهاستسیاسیمشارکتازايمرتبهمبینسیاسی،رفتاریکعنوانبهانتخابات

درتغییرواصالححمایت،جهتخود،سیاسیفهماساسبرجامعهدرفرديهروجامعه
نماید.میواگذارحکومتبهاموريادارهدررامردميارادهازبخشیوکندمیشرکتآن

درسیاسیهايگروهوافرادموفقیتامکانهمچنینوانتخاباتیرفتارهايازدرستتحلیل
تکنولوژیکابزارهايازريگیبهرهنیزوعلمیهاينگرشورویکردهاشناختبهانتخابات،

سنتیهايشیوهباتواننمیامروزدنیايدرکهچرادارد؛بستگیزمینهایندرايرسانهو
اساساًکهاینمگرپرداخت؛انتخاباتیرقابتازسیاسیشناختیجامعهتحلیلبهسابق

باشدتیکدموکرافضاياینازسازيصورتآیدمیصحنهبهنآچههرونباشدرقابتی
).1376:443،بکولودگول(

درايویژهجایگاهسیاسی،مشارکتمهمانواعازیکیمثابهبهانتخاباتیمشارکت
میانایندردارد.خاصطوربهسیاسیشناسیجامعهوعامطوربهشناسیمعهجامباحث

کهاستسیاسیشناسیجامعهاساسیهايویژگیازیکیانتخاباتیکنشحلیلت
الگوهااندتوانستهغربی،جوامعدرخصوصبهگوناگون،انتخاباتيمطالعهبانظرانصاحب

:1390دیگران،و(قجريآورنددستبهانتخاباتیکنشتحلیلدرمتعدديهاينظریهو
یسیاسراـفترمعنیترینقدیمیشایدوترینودمحدیدشادهندگان،رأيرفتار).137

راادفرارفتارفقطحصطالاینا،کهنداهعقیدینابر،)1940(نشرااـکهموسفلدزارالد.باش
نتایجقبیل(ازکلیيهادادهنهواد،رفابهطمربويهادادهکهريفتار؛گیردمیبردر

(همان).یکندمرکاـشآراآنت)انتخابا
تريقويمذهبیگیريجهتدارايکهافرادي،1دودوهافمنهايیافتهاساسبر
قابلتأثیرمذهبودینودارندقرارباالییسطحدرنیزسیاسیمعرفتنظرازهستند،
دودرکه،دهدمینشانهاآنهايیافتهدارد.افراداینانتخاباتیرفتارهايدرايمالحظه
کهافراديعبارتی،بهخوانند.میفراسیاسیمشارکتبهراافرادمسیحیتواسالممذهب
درسخنرانیگروهی،جالسمدرشرکتطریقازباشند،میدینیهايگیريجهتداراي

راخویشمدنیهايمهارتمقاماتبهنامهنوشتنیاودیگرانباگفتگوعمومی،محافل
کنندمیفراهمرامنابعازانبوهیمذهبیهايگیريجهتترتیببدیندهند.میافزایش

گردد.میافرادجمعیرفتارهايتقویتباعثکه

1 Hoffman and Dowd
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بنديتقسیمبابعددواینارتباطبررسیبه)،2003(1همکارانشودیترامهمچنین
پژوهشگرانهايیافتهپردازند.میانتخاباتیرفتارباشناختیوساختاريبعددوبهدینداري

دموکراتیکشهرونديرويبرمنفیتأثیردینشناختاريبعدکهحالیدردهدمینشان
اثربخشیاحساسافزایشبرايرامناسبیمحیطمذهبساختاريبعدلیوگذاردمی

سیاسیعقایددارايکهافراديدهدمینشانشهروندانمشارکتمختلفاشکالوسیاسی
زنانانتخاباتیرفتارواجتماعیيسرمایهازعنصر2اونیلهمچنینکند.میفراهماست
زناناجتماعیهايمهارتيدامنهمذهبیقاداتاعتکهکندمیاستداللاوکند.میتأکید

انتخاباتیرفتاربهبودواجتماعیمشارکتافزایشبرتواندمیامراینودهدمیگسترشرا
ترجیحاتاعمالراآنتوانمیانتخاباتی،رفتارمختلفهايتعریفبهبناکند.کمک

استانتخاباتدرمشارکتدمعیامشارکتآنگاماولینکهدانستدهندگانيأرسیاسی
).3،1383:762(لیپست
جدیدنسبتاًيحوزهیکانتخاباتی،رفتاربررسینیزایراناسالمیجمهوريدر
بامستقیمیيرابطهمطالعات،يحوزهاینعمقوقدمتمیزانآید.میشماربهپژوهشی

اسالمیجمهوريدرغرببامقایسهدردارد.کشورهردردموکراسیعمقوقدمتمیزان
بنادینیساالريمردموجمهوریتمبنايبراساسیقانونطبقراخودحکومتکهایران
نکردهپیداعمقچندانمطالعاتی،يحوزهاینگذرد،میآنقدمتازدههسهواستکرده

مراکزوهاپژوهشگاهدرخصوصبههاپروژهانجامضرورتلذااستنشدهعمومیو
).1390:69(دارابی،شودمیاحساسپیشازبیشدانشگاهی
انتخاباتیرفتاربراثرگذارعواملشناختیجامعهتحلیلپژوهش،ایناصلیهدف

ازاستعبارتسیاسی،کنشنوعیمثابهبهانتخاباتیرفتاراست.اهوازهايدانشگاهاساتید
خودازمختلفعواملازتأثیرپذیريباانتخاباتیدادنرأيوانتخاباتدرمردمکهکنشی
).1390:141دیگران،وقجريازنقلبه(غنديدهندمینشان

1 Dietram & et. al
2 Oneill
3 Lipset
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پژوهشپیشینه
داخلیتحقیقاتالف)

شناساییمستقلمتغیرعنوانبهعاملخود،پژوهشدر،)1390(دیگرانوقجري
سنجشموردپرسشنامهزااستفادهباوپیمایشیروشبهعملیاتیتعریفازپسوگردید

هايگروهافرادسیاسی،پذیريجامعه،طایفهجملهازپژوهشاینمتغیرجپنگرفت.قرار
و؛گرفتندقرارتأییدموردتأثیرگذارمتغیرهايعنوانبهتبلیغات،دوستان،گروهمرجع،
قعواتأییدموردخانوادهوگروهیفشارمردم،(اکثریت)جماعتدادنرأيهايمتغیر
).135-173: 1390(قجري و دیگران، نشدند

شناختی انتخابات: تحلیل الگوي جامعه")، در پژوهش خود تحت عنوان 1382درزي (
ي انتخابات ریاست جمهوري به این رفتار انتخاباتی مردم استان مرکزي در هشتمین دوره

از عوامل بسیار دهندگاننتیجه رسید که تعهدات دینی و پایبندي به احکام از جانب رأي
. )1382(درزي، دهی آنهاستتأثیرگذار در گرایش رأي
بررسی تجربی ارتباط ") در پژوهش خود تحت عنوان 1389(طالبان و میرزایی

به این نتیجه رسیدند که، میزان دینداري "سطوح دینداري با رفتار انتخاباتی دانشجویان
شود و دینداري االتر در انتخابات منجر میگرایان و مشارکت ببیشتر به رأي دادن به اصول

(طالبان و شودطلبان و مشارکت کمتر در انتخابات میي دادن به اصالحأکمتر نیز موجب ر
. )33-67: 1389میرزایی، 

میانمعناداريهمبستگیکه؛رسیدندنتیجهاینبه،)1391(قاضیوزادهجمعه
دارد.وجودانپاسخگویانتخاباتیرفتارودینداريابعاد

بعدسهبهاجتماعیهايشبکهتقسیمبا،)1393(نقدعلیوفرنیکپژوهشدر
ابعادیعنیانتخاباتیرفتارازوجهسهگرفتننظردرهمراهبهکارکردي،وتعاملیساختی،

اجتماعیيهاشبکهساختیهايویژگیکهشودمیمشاهدهفعالومتوسطتماشاگرانه،
دانشجویانانتخاباتیرفتاررويبرراتأثیرکمترینکارکرديهايویژگیوتأثیربیشترین
.)140: 1393فر و نقدعلی، (نیکداشتند

)، بعد اعتقادي، مناسکی و تجربی دینداري به 1394در تحقیق کشاورز و همکاران (
شته اباتی شهروندان اصفهان دادهی رفتار انتخترتیب بیشترین ارتباط را با گرایش رأي

).17-40: 1394است (کشاورز و همکاران، 
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ب) تحقیقات خارجی
تر بیشانتخابات اند کهدر تحقیق خود به این نتیجه رسیده)، 1380(1پیناپتر و

مسئله ها اینوابسته به رفتار انتخاباتی افرادي است که گرایش حزبی مشخصی ندارند. آن
هی در آمریکاي شمالی، اروپاي غربی و ژاپن داند. رفتار رأيرا به شکل زیر توضیح داده

تفاوت است: نخست، متعصبان فعال حزبی و شهروندان بینقش يحاکی از دو نتیجه درباره
ازنتایج انتخابات به شهروندانی بستگی دارد که فعالیت کمتري از مشارکت انتخابی دارند،

کنند. دوم،خابات را مشخص مینتایج انتهاي ایدئولوژیک ضعیف،رو افراد داراي پیونداین
بند در موفقیت احزاب در انتخابات نقش دارند، آن قید وبیدهندگان منفصل و چه رأيگر

هاي فعاالن کنند، بیشتر مبین دیدگاهستفاده میدسته از رهبران حزبی که از قدرت دولت ا
).413- 412: 1380(اپتر وپین،دهندگان منفعلسیاسی هستند تا رأي

اثر دینداري بر مشارکت سیاسی و ") در پژوهشی با نام 1990(2و همکارانسکرت
3و مکالوسا وانات"پوستانهاي اختیاري در بین سفیدپوتان و سیاهعضویت در انجمن

به این نتیجه رسیدند که "مشارکت انتخاباتی و دینداري"در تحقیق خود با نام ،)1979(
(سکرت و قوي و معناداري وجود دارديهی رابطهدأيمیزان دینداري میزان مشارکت ر

.)1990همکاران، 
مذهبیرفتارکهافراديکه،رسیدندیافتهاینبهخودپژوهشدر4برکویتزوکوتلر

5نوكدهند.میيأردموکراتلیبرالحزببهدهندمیبروزخودازبیشتريیاوشدیدتر

خودمحوراجتماعیهايشبکهکه؛ددهمینشان،)1987(سالعمومینظرسنجیدر
بامردمموارداغلبدرکهدهدمیگزارشاوکنند.بینیپیشراانتخاباتیرفتارتوانندمی

درراهاآنمشارکتوعالقهامریناکهکنند،میبحثسیاسیمسائليدربارهدوستان
).1990:63(نوك،دهدمیافزایشانتخاباتیوملیمناقشات
هايشبکهدروندرشدهتولیدجتماعیايسرمایهکهمعتقدند،6هاچفلدولک

چنینهمهاآندهد.میافزایشراسیاسیهايحوزهدرفردمشارکتاحتمالتماعیاج
زیرمراسهمحصولسیاسیهايحوزهبامرتبطجتماعیايسرمایهکهکنندمیاعالم

1 Apter & Pien
2 Secret & et. al
3 Macalus & John Wanat
4 Kotler & Berkowitz
5 noke
6 Lake & Huckfeldt
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اجتماعیهايشبکهدرونتعامالتمیزان-2،عیاجتماهايشبکهدروننخبگان- 1است:
).1،1986:574اورپساو(گستاجتماعیهايشبکهوسعتواندازه- 3و

قبیلازکنترلمتغیرهايازايمجموعهکه،کندمیاستداللنیزبرکوویتز،کتلر
وشناختیروانهاينگرشاجتماعی،هايگروهاقتصادي،ـاجتماعیپایگاهقومیت،

گذارندمیتأثیرافرادسیاسیفعالیتبرکهدارندوجوددوستیپیوندهايهايشبکه
).51-2005:74(کوتلر،

پژوهشهايفرضیه
دارد.وجودمعنادارييرابطهدهیرأيالگويوسنبینرسدمینظربه-1
دارد.وجودمعنادارييرابطهدهیرأيالگويوجنسبینرسدمینظربه-2
وجودمعنادارييرابطهدهیرأيالگويوتحصیلیيرشتهبینرسدمینظربه-3

دارد.
دارد.وجودمعنادارييرابطهدهیرأيالگويوعلمیيرتبهبینرسدمینظربه-4
معنادارييرابطهدهیرأيالگويوسیاسیپذیريجامعهبینرسدمینظربه-5

دارد.وجود
دارد.وجودمعنادارييرابطهدهیرأيالگويودینداريینبرسدمینظربه- 6
معنادارييرابطهدهیرأيالگويواجتماعیهايشبکهبینرسدمینظربه-7

دارد.وجود
يرابطهدهیرأيالگويواقتصاديـاجتماعیپایگاهبینرسدمینظربه-8

دارد.وجودمعناداري

پژوهشنظريچارچوب
يمنطقهیکیاکشوریکدرمردمانتخاباتیرفتارتحلیلونتخاباتايمسأله
البتهکهاستسیاسیجغرافیايدرمهممباحثازسیاسیرفتاریکبعنوانجغرافیایی

راسیاسیمشارکتدرروانشناسیوشناسیجامعهسیاسی،علوممختلفاندیشمندانتوجه
بهرامردمعواملیچهکهاستاینمسأله).1380:66(کالنتري،استکردهجلبنیز

اینپرسشدهندگانرأيشناختیرفتاربحثدراماانگیزاندمیبرانتخاباتدرشرکت،

1 Guest and Oropesa
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یاحزببهکهبرسندتصمیماینبهدهندگانرأيشودمیباعثعاملیچهکه،است
جامعهعواملکه،استاینحاضرپژوهشاصلیسؤالبنابرایندهند.رأيخاصشخص

کدامند؟اهوازهايدانشگاهاساتیدانتخاباتیرفتاربرمؤثرشناختی
تحقیقموضوعبامرتبطهاينظریهازگیريبهرهواستنادمستلزمسؤالاینبهپاسخ

الگوييپدیدهکه،آنجاازسازد.پذیرامکانراموردایندرتجربیپژوهشکه،است
بهتواننمیخاطربدین؛استپروردهمکانوپروردهزمینهپروده،زمانايپدیدهدهیرأي
يهمهدردهیرأيمحتوايوچگونگیچرایی،کهیافتدستشمولجهاناينظریهفرا

سپهردرراجغرافیاییواحدیکدرونانتخابیههايحوزهيهمهحتیوجهانکشورهاي
داد.قرارتحلیلموردآن

درخردومیانیکالن،سطحسهدرنظرمدهايچارچوبانتخاباتیرفتارفراینددر
ایراناسالمیجمهوريدرشدهبرگزارانتخاباتمورددرکهشودمیساختهبستري

از:اندعبارتآناصلیمتغیرهاي
سابقتعامالتقبلی،تجربیاتوتفاقاتاهرشتیکيوسیلهبهکهاقناعپیشفرایند

بودگرفتهشکلایشانمورددرانتخاباتازقبلهايزمانطولدرکاندیداهابامردم
خرد).(سطح

نآبهدهندگانرأيکهاجتماعیهايشبکهومیانی)(سطحمردمسیاسیفرهنگ
).1388(دارابی،کالن)(سطحدارندتعلق

ينظریهمبنايبردهیرأيالگويودیندارييرابطهنظريتبیینپژوهشایندر
جامعهکارحاصلفرهنگیهايجنگينظریهگیرد؛میصورتهانتر1نگیفرههايجنگ

توسعههاآنيهوسیلبهو؛است)1988(وثنوو)2006؛1991(هانترهمچونشناسانی
بهخودتحقیقاتدرراآننیز،)1997(کارماینزولیمنهمچونافراديواستکردهپیدا
میزانوچگونگیدرتفاوتیعنیفرهنگیهايجنگاصطالحازمنظوراند.بردهکار

استسیاسیمختلفهايگرایشواحزابحامیانوهواداراندینیرفتارهايواعتقادات
هايجنگاینمحورهانتر،اعتقادبههستند.نیزمذهبیآیینیکپیروهمگیکه

رهنگی،فاختالفاتاینسويیکدراست.عمیقمذهبیواخالقیاختالفاتفرهنگی،
هايبنديپاياززیاديمیزانباوسنتیمذهبیهايدلبستگیواعتقاداتباافرادي
بیرونیوتعریفقابلمتعالیاخالقیاقتدارمنبعیکبهدارندتمایلکهدارندقرارمذهبی
هايبنديپايوپیشرومذهبیاعتقاداتباافرادينیزآندیگرسويدرباشند؛متعهد

1 Culture Wars
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کنندمیردکلبهراگرایانسنتاردوگاهاخالقیحقایقهاآنهستند؛تريضعیفمذهبی
يتجربهدایريومعرفتمرزهايدرونراانسانیاخالقیاقتدارنوعیکآنجايبهو

وهانتر).1389، میرزاییوطالبانازنقلبه؛1،2001:3(لیمنکنندمیجایگزینبشري
شکلموجودحزبیهايسیاستبهجاري،فرهنگیيستیزهاکه،کنندمیبیانوثنو
دهدمیقرارتأثیرتحتراانتخاباتیرفتارعلتاینبهمذهبیاعتقاداتاست.دادهايتازه
هايحمایتمستقیمطوربهکههاییارزشاست؛اجتماعیوسیاسیهايارزشمنبعکه

هايجنگيهنظری).2،2001:303زبرکویتو(کوتلردهدمیقرارتأثیرتحتراافرادحزبی
برمذهبی)اعتقاداتو(رفتارهادهندگانرأيدینداريکهاستمطلباینبیانگرفرهنگی
ازنقلبه؛2001:54(لیمن،داردمستقلاثريشانانتخاباتیرفتاروسیاسیگرایش
نهدینداريازرمتأثسیاسیروابطکهداردمیبیان3بركگرین.)1389، میرزاییوطالبان

قادرراافرادهمچنیننآبلکهدهد،میافزایشرادهیرأيبرايافرادي انگیزهتنها
صورتمؤثرتروبهترسیاسیفرآیندهايرويبرآنهاتأثیرکهکننداحساستاسازدمی

).377-2000:394برگ،(گرینگیرد
بردهیرأيالگويوسیاسیپذیريجامعهيرابطهنظريتبیینپژوهشایندر

گیرد.میصورتووتوسوپايلوسیندیدگاهوکارکردگراییينظریهمبناي
متقابلتأثروتأثیرورابطهیکازسیاسیفرهنگوپذیريامعهجبینپارسونزدیداز

فرهنگوپذیريجامعهاي،جامعههردرسیاسیفرهنگنوعاساسبریعنیبرخورارند،
:1386(اخترشهر،گیردمیشکلجامعهآنسیاسیفرهنگنوعکاران،اندردستسیاسی

دارد،عهدهبرراسیاسیفرهنگمحتوايانتقالکارکهسیاسیپذیريجامعهروایناز).75
کهاستمعتقدهمپايلوسینشود.میجامعهیکسیاسیفرهنگنگهداريوحفظسبب

هابحرانسلسلهیکازبتواندبایدیاسی،سيتوسعهفرآیندتحققبرايسیاسینظامیک
بحرانهویت،(بحرانهابحراناینازآمیزموفقیتعبورکند.عبورآمیزموفقیتطوربه

فرایندوسیاسینظامکارکردهايتوسطیکپارچگی)بحرانومشارکتتوزیع،مشروعیت،
گیرد.میانجامپذیريجامعه

پذیريجامعهازکهستايمرحلهسهفراینداسیسیپذیريجامعهپاي،لوسیندیداز
رسدمیسیاسیاموردرفعالیتفرآیندبهوشدهآغازفردزندگیابتدايازعمومی

1 Liman
2 Kotler & Berkowitz
3 Greenberg
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اول:ي مرحلهپاي:سیاسیپذیريجامعهايمرحلهسهفرآینددر).1382:384(بشیریه،
پایه،پذیريجامعهفرآیندازبعددوم،يمرحلهجامعه،فرهنگباکودكآشنایی
فرهنگیافته،آگاهیخودسیاسیجهانبهنسبتفردکهشودمیآغازپذیريجامعه

درویابدمیتحققمرحلهایندرسیاسیهویتمفهومودرونیخوددرراسیاسی
مرحلهایندرو؛شودمیتبدیلفعالگرمشاهدهشهروندیکعنوانبهفردسوم،يمرحله
دستروشنوشدهنهادینههویتیبهویافتهسیاسیاموربهنسبتتريعمیقبینش
ايمرحلهفرآیندپاي،سیاسیپذیريجامعهبنابراین؛ )1387:42پور،(سبزيیافتخواهد

یکهردراختاللوشودمیافرادسیاسیعملوهویتموجبوباشدمیهمبهمتصلو
شود.سیاسینظامدرهموفرددرهمبحرانایجادسبباستممکنمراحلایناز

سیاسیيهاتوجیهيارائهوسیاسیپذیريجامعهفراینددراساسینقشهم،1دووس
بهیاوحکومترسمیساختارهايمتوجهرانظاماهمیتبیانجهتدرشهروندانبراي
ايهفعالیتوجمعی)ارتباطسایلووسیاسی(احزابرسمیغیرسیاسیساختارشکل
جماعتوخودانگیختهتظاهراتدرهاگروهیاافرادمشارکتساخت)(بیساختارفاقد

راگروهیسیاسیمکاتبوافکارازبسیاريآنهادرمشارکتبافردکههاآشوبوغوغاطلب
).1369:98(راش،نمایدمیاخذشدهواردبدانکه

برنیزدهیرأيالگويوعیاجتماهايشبکهيرابطهنظريتبیینپژوهشایندر
گیرد.میصورتکارکردگراییينظریهمبناي

باشدموقعیتکسبهدفتنهاوشودغالبمفرطفردگراییگاههرمرتننظربه
رسمیغیرمقرارتوقواعدصورتایندرافتاد،خواهداتفاقظریفیبسیاردگرگونی

وارزشبیقواعد،اینبهکلیاعتقادد،دهنمیدستازبخشیدننظامبرايراخودتوانایی
اثربخشیهستند،اجتماعینظمابزارهايکهشدهنهاديهايمجازاتکند،میجلوهمایهبی

وگردندمیبازخودشخصیکاردانیومهارتبهافراديهمهودهندمیدستازراخود
).1384:13(توسلی،گیردمیراسیاسیواجتماعیمشارکتجايفردیت

اینکهدریافتاجتماعی،هايشبکهيدربارهپژوهشيپیشینهبررسیدرفونگ،
طریقاز-1کنند:میعملساالريمردمارتقاءراستايدرروشششازاستفادهباهاشبکه
هايمهارتآموزشومدنیفضایلپرورش- 2اجتماعی؛هايانجمنذاتیارزشتقویت

کیفیتبهبود- 4دولت؛هايسیاستتردقیقبررسیوقدرترابربدرمقاومت- 3سیاسی؛

1 Douss
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وشهروندانبرايهافرصتایجاد-6وعمومیمشورتوگفتگوتسهیل-5مردم؛برابريو
).1،2003:539(فانگحکومتیاموردرمستقیممشارکتبرايهاگروه

برتأثیرگذاريبرايراالزمهايمهارتواطالعاتانگیزه،اجتماعیهايشبکه
وهنجارهااجتماعیهايگروهاعضايمعموالًاوالً،کند.میفراهمسیاسیمشارکت

زمینه،ایندربرانگیزد.سیاسیمشارکتبرايراآنهاتواندمیکهدارندمشترکیهايارزش
متغیربامقایسهدرحتیاجتماعیهايشبکهکهکنندمیاستداللوالندورف،وداوسون

وسیاسیهايگروهبرخیازحمایتبرايبیشتريبینیپیشقدرتداراياجتماعیتطبقا
،نقدعلیوفرنیکازنقلبه؛2،589:1985والندروف(داوسوناستآنهانفعبهدادنرأي

اختیاردروافراددرانگیزشایجادبرعالوهاجتماعی،هايشبکههمچنین،؛)1393
تاکندکمکهاگروهایناعضايبهتواندمیآنها،دسترسدراطالعاتیمنابعگذاشتن

هايفعالیتدرآنهااثربخشیواطمینانمیزانکهرادیگريهايمهارتواجتماعیروابط
، نقدعلیوفرنیکازنقلبه؛ 61:2001(وربا،دهدتوسعهدهد،میافزایشراسیاسی
انواعرويبراجتماعیپیوندهايکهورطهمانداشتاذعانتوانمیمبنااینبر.)1393

مؤثرنیزدهیرأيالگويوانتخاباتیرفتاررويبرگذارد،میتأثیرسیاسیمشارکتمختلف
است.

ازدهیرأيالگويواجتماعیـاقتصاديپایگاهيرابطهنظريتبیینجهتهمچنین
عواملمیانازتینگتون،هاناست:شدهاستفادهدالرابرتدیدگاهوهانتینگتونمبناي

دوم،عاملدارد.سیاسیمشارکتبرراتأثیربیشترینفردتحصیالتمیزانمنزلتی،
ماننداجتماعیهايسازمانوهاگروهانواعدرفردعضویتیعنیسازمانی،مجاري
احتمالکهاستغیرهوخاصعالیقمدافع،هايگروهصنفی،وشغلیهاياتحادیه

گسترشبینهمچنینکند.میبیشتررااجتماعیوسیاسیفعالیتدرمشارکت
وجودمعکوسيرابطهمدتکوتاهدرسیاسیمشارکتوفردياجتماعیتحركهايفرصت

شغلبهانتقالتحصیالت،سطحبردنباالازاستفادهبابتوانندافراديچنانچهودارد
اقتصاديوضعیتبهبودهمانکهخوددنظرموراهدافبهبیشتردرآمدکسبیاترپرمنزلت

اجتماعیفعالیتوسیاستدرمشارکتازمعموالًیابند،دستاست،خوداجتماعیو
).74- 1380:75(ربیعی،نمایندمینظرصرف

1 Fung
2 Dawson and Wallendrof
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اثربخشیاحساسمیزانرود،میباالافرادتحصیالتمیزانچههردال،رابرتنظراز
هممستقیمغیرطوربهتحصیالت،میزانترتیب،بدینویابدمیافزایشنیزآنانسیاسی

بهافراددسترسیمیزاندرتحصیالتمیزانهمچنینگذارد.میاثرسیاسیمشارکتدر
نماید.میایجادسیاسیمشارکتبرايمساعدترييزمینهامر،اینوگذاردمیاثراطالعات
شاملکههاموقعیتایناست.سیاسیتمشارکدرثرؤمعواملازنیزافرادگروهیموقعیت

راپایدارينسبتاًروابطيشبکهشود،می...وايحرفهخانوادگی،دوستی،هايگروه
ایندرکند.میبازيمهمینقشافرادسیاسیرفتارونگرشبهدادنشکلدرکهسازدمی

زندگیآندرکهوندشمیتلقیهاییگروهيپرداختهوساختهاساساًهاانساندیدگاه،
درسیاسیمشارکتکهداردوجودفراوانیشواهدکهداردعقیدهراشمایکلکنند.می

مذهب،سن،جنسیت،شغل،تحصیالت،اجتماعی،اقتصادي،پایگاهاساسبرسطوح،تمام
آندرمشارکتکهايزمینهیاسیاسیمحیطشخصیت،سکونت،مکانومنطقهقومیت،

).1380:133(راش،استمتفاوتد،افتمیاتفاق

تحقیقمتغیرهاياستخراجي نحوه:1جدول
نظریه/اندیشمنداندیدگاهمتغیر

هانتردینداري
ووتوس/پايلوسین/پارسونزکارکردگراییسیاسیپذیريجامعه
مرتن/کارکردگراییاجتماعیهايشبکه

دالابرتر/هانتینگتوناجتماعیـاقتصاديپایگاه

شناسی پژوهشروش
باآندرکهاستهمبستگینوعازوآزمایشی)(غیرتوصیفیحاضرپژوهشروش

جمعیتاست.شدهمشخصپژوهشهايسازهمیانارتباطرگرسیونتحلیلازاستفاده
يمرتبهدراهوازهايدانشگاهعلمیهیئتاعضايي کلیهشاملپژوهشایندرآماري
وآزمایشیرسمیقراردادي،استخدامیوضعیتدرتمام،استادودانشیارادیار،استمربی،
خدمتبهمشغولاهوازهايدانشگاهدر94-95تحصیلیسالدرکهاستقطعیرسمی

ازپژوهشایندرباشد.مینفر550ریزيبرنامهدفترگزارشطبقتعدادشانوباشندمی
حجممحاسبهبرايپژوهش،ایندرنماییم.میتفادهاسسادهتصادفیگیرينمونهروش
بهتوجهباو؛شداستفاده).1394پژوهان،(ایرانمورگانجدولازالزمماريي آنمونه
تعداداستکرذشایانشدند.انتخاباساتیدازنفر220ماريي آجامعهحجم
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بهپژوهشایندرگیرينمونهيشیوهباشد.میپرسشنامه150برگشتیهايپرسشنامه
به(اساتید)نمونهافرادتعداد1جدولدر؛باشدمیمتناسبايطبقهگیرينمونهروش

شدهمشخصنمونهازدانشکدههرسهموکلازدانشکدههرسهمدانشکده،هرتفکیک
انتخاببهمتعددجلساتطیابتداتحقیق،ایندرقبولقابلرواییحصولبراياست.

موجودهاينامهپرسشدرحاضرهايشاخصبینازشدهگردآوريهايشاخصرینمعتبرت
اختیاردرشدهاستخراجهايگویهتمامیاین،برعالوهنمودیم.اقدامقبلی،شدهآزمونو

نظراشتراكگرفت.قرارمطالعهموردموضوعبامرتبطکارشناسانواساتیدازتنچندین
ازپسنیز،پژوهشایندربود.نظرمورديسنجهبودنمعتبربرمبنیها،گویهبرهاآن

گرفت.انجاممقدماتیيمطالعهنامه،پرسشياولیهطراحیوهاشاخصتدوینوتهیه
يمطالعهاینبود.تحقیقينامهپرسشپایاییمیزانتعیینمقدماتی،يمطالعهاینهدف

ازبعددرآمد.اجرابهاهوازهايدانشگاهیداساتازنفري30ينمونهیکرويمقدماتی
سایرباناهماهنگونامناسبهايگویهحذفبرايپاسخگویان،نمراتجمعمحاسبه

تجزیهجهتاست.گردیدهارائه2جدولدرنتایجکهشداستفادهکرونباخآلفايازهاگویه
انحرافمیانگین،املشآماريهايروشوهاشاخصازنیزپژوهشهايدادهتحلیلو

شد.استفادهرگرسیونتحلیلوپیرسونهمبستگیضریباستاندارد،

مقدماتیيمطالعهدرمتغیرهاتفکیکبهکرونباخ)(آلفايپایایینتایج:2جدول
کرونباخآلفايمتغیر

72/0دینداري
74/0اجتماعیهايشبکه
84/0سیاسیپذیريجامعه

72/0دهیرأيالگوي

پژوهشمتغیرهايعملیاتیومفهومیتعاریف
مستقلمتغیرهاي

شامل؛دسته3بهاستخدامیوضعیتحاضرپژوهشدراستخدامی:وضعیت-
است.شدهبنديتقسیمقطعیرسمیوآزمایشیرسمیقراردادي،

استادیار،مربی،گزینه،4قالبدرعلمیيرتبهپژوهشایندرعلمی:يرتبه-
گردد.میمطرحتماماستادوشیاردان
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عرب،لر،فارس،شامل؛دسته5بهقومیتلحاظبهافرادتحقیق،ایندرقومیت:-
اند.شدهبنديتقسیمسایروکرد

شد.مطرحروستاوشهربستهسؤال2قالبدرسکونت:محل-
بهتوجهباعه،جامدرفرداعتباروموقعیتبه:SES(1(اقتصاديـاجتماعیپایگاه-

جامعهیکافرادکهاستاینمنظورواقع،درشود.میگفتهوياجتماعیومالیموقعیت
بهگرفته،قرارگوناگونهايالیهدر»اجتماعیارزشباعوامل«بودندارامیزاننظراز

بهواندشدهبنديطبقهاجتماعیارزشباعواملازغنیافرادباالهايالیهدرکهطوري
:1367پور،(رفیعشودمیکاستهعواملاینبودندارامیزانازترپایینهايالیهدرترتیب
163 -162.(

اجتماعیپایگاهعینیبعداست.مدنظرذهنی)و(عینیبعددوهرحاضرپژوهشدر
پایگاهعینیبعدعملیاتیتعریفبرايسنجد.میرافردواقعیموجودوضعیتاقتصادي،ـ

درفردمسکنوضعیتوفردخانوادهدرآمد،شغل،تحصیالت،میزاناقتصادي،ـ اجتماعی
تخمیناقتصادي،ـ اجتماعیپایگاهذهنیبعدازمنظوراست.شدهپرسیدهپرسشنامه

خوددیدگاهازاجتماعیساختاردرخودجایگاهازپاسخگوپنداشتیااجتماعیي طبقه
اجتماعیپایگاهکهمطالعاتیدرگردد.محسوبتأثیرگذارمتغیروانعنبهتواندمیکهاوست

یکبهآنذهنیبعدسنجشبراياند،دادهقراراستفادهموردخودکاردررااقتصاديـ 
رامردماگر«اند:پرسیدهخوديمطالعهموردافرادازپژوهشگرانایناند.کردهاکتفاپرسش

شماکنیمتقسیمپایین)خیلیو پایینمتوسط،باال،باال،ی(خیلاقتصاديي طبقهپنجبه
).1388(نبوي،»دهید؟میقرارطبقهکدامدرراخود

وهاارزشکهايپدیدهیافردهربهکهاستعامیعنوانبودن،دینیدینداري:-
بودننیدیهاينشانهوهاارزشتجلیشود.میاطالقباشد،متجلیآندردینیهاينشانه

فردکرد.جووجستتوانمیراپنهانوآشکارهايکنشوگرایشنگرش،دررافرد
اواهتماموتقیدهمینداند.میدینیهايتوصیهودستوراترعایتبهمقیدراخوددیندار

اساساینبرسازد.میمتمایزدیگرهايانسانازرااودینی،دستوراتوهاموزهآبه
التزاموپایبندينخستبازشناخت:دیگرانازرادیندارفردطریقدوبهتوانمیتوان،می

اواجتماعیوفرديعملوجانوفکردرآنآثاروداردین»پیامد«دومواشدینی
بهپاسخازفردکهاستاينمرهمیانگیندینداريپژوهش،ایندر).1387اده،ز(سراج

1 Social-Economic Status
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واست،استاركوگالركالگويبامطابقکه،)1374(زادهسراجايگویه22پرسشنامه
باشد.میکند،میکسبمناسکیوپیامديتجربی،اعتقادي،بعدشامل

بامعینايجامعهدرافرادآنيوسیلهبهکهاستفراینديسیاسی:پذیريجامعه-
ازهاآنادراكيدهکننتعیینزیاديمیزانبهوشوندمیبهوشوندمیآشناسیاسینظام

آلموند«).1377:102(راش،استسیاسیهايپدیدهبهشانهايواکنشوسیاست
هايفرهنگني آوسیلهبهکهاسترونديسیاسیپذیريجامعهکه،استمعتقد»پاول

پذیريجامعهدر).1978:79،(پاولکندمیتغییروماندمیباقیگیرد،میشکلسیاسی
غیروسیاسی)هايحزبتشکیلدولت،(ساختمستقیمطریقدوازشخصسیاسی،
ازراتمایالتیبلکهنیستندسیاسیولیپذیردمیسیاسیهايزمینهدررا(مسائلیمستقیم

(راش،کندمیکسبراخودسیاسیخصوصیاتآورد)میبوجوداودرروانیهايجنبه
شدهگرفتهکاربهساختهمحققهايگویهزامتغیراینسازيعملیاتیبراي).1377:114
تدینوتعهدازکهنمودانتخابراکسیبایدکاندیدهاانتخابدر"نمونه؛عنوانبهاست

."داشتالتزامقانونبهبایدموقعیتوشرایطهردر"،"استبرخوردارباالتري
يیوندهاپکهديفربهمنحصرنقشاجتماعی،هايشبکه: اجتماعیهايشبکه-

يهاستیدوصخصوبههاستیدوهايکهشبند.رادريالسادممرتسهیلدراجتماعی
(دوتوکویلفکنندمیفراهمارتاطالعابهطمربوسیاسیمنابعبهدافراسیسترد،یکدنز

ششزادهاستفاباهاکهشباینکهیافتدر،اجتماعیيهابکهشيرهبادرفونگ).1969:39
تیاذرزشاتقویتطریقزا-1نند:کمیعملريساالدممرءتقاراياستاردرروش

متومقا- 3سیاسیيهارتمهازشآموومدنیفضایلورشپر-2؛عیاجتمايهاانجمن
-5دم؛مريبرابروکیفیتدبهبو- 4؛لتدويهاسیاستتریققدسیربرورتقدبرابردر

يبراهاوهگروننداوشهريبراهارصتفدایجا-6وعمومیرتمشووگفتگوتسهیل
ازمتغیراینسازيعملیاتیجهت).2003:539(فانگ،تحکومرامودریممستقکترمشا
نمونه؛عنوانبهاست.شدهاستفاده،)1998(هاچفیلدولیکتوسطشدهساختهگویه12

درفعالعضویت"."استنیازفرديهربرايسیاسیگردهمایییاجلسهیکدرشرکت"
."استنیازفرديهربرايسیاسیگروهیک

دهیرأيالگويوابستهمتغیر
مجموعهازاستعبارتالگوایناست.وابستهمتغیردهیرأيالگويپژوهشایندر
اوبهدادنرأيباعثهاویژگیوخصایصاینوداردکاندیدایککهیخصایصوهاویژگی
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اقتصادي،ـاجتماعیسیاسی،بعد4بهتوانیمراخصایصوهاویژگیاینشود.می
اعمالبا؛ 1390:149دیگران،و(قجرينمودبنديتقسیم(شخصیتی)شخصیوفرهنگی
محقق).توسطهاگویهدرتغییرات

ي پژوهشهایافته
تحقیقهايمتغیرتوصیفیهايیافته- 

توصیفینتایجيهارائوآمدهبدستاطالعاتپردازشبهنمونه،توصیفقسمتدر
پردازیم؛میپاسخگویانتوصیفیهايویژگیبرخیوايزمینهمتغیرهاي

ازپاسخگویانکهاينمرهمیانگینپاسخگویان؛سنمتغیربهمربوطهايآماره-
00/102واریانسو68/10معیارانحراف،22/45اندکردهکسبمتغیرایننمراتمجموع

باشد.می70آنحداکثرو27پاسخگویان)(سنمتغیراینبراينمرهحداقلباشد.می
نمونهافرادتعدادتحقیقایندرپاسخگویان؛جنسیتمتغیربهمربوطهايآماره-

7/80معادلنفر121وزنپاسخگویاندرصد18/0معادلنفر27کهباشندمینفر150
باشند.میمردپاسخگویانصددر

برپاسخگویانفراوانیتوزیعپاسخگویان؛علمیيرتبهمتغیربهمربوطهايآماره-
نفر88مربی،پاسخگویاندرصد70/14معادلنفر22که؛دادنشانعلمیيرتبهحسب
راپاسخگویاندرصد7/16معادلنفر25استادیار،راپاسخگویاندرصد7/58معادل

دهند.میتشکیلاستادراپاسخگویانکلازدرصد7/8معادلنفر13دانشیار،
درصد7/54اکثریتقومیتپاسخگویان؛قومیتمتغیربهمربوطهايآماره-
سایروکردافراددرصد7/2وعربدرصد3/7لر،آنهادرصد3/19فارس،نایگوپاسخ

دهند.میتشکیلرادرصد6/0هاقومیت

وابستهمتغیرومستقلمتغیرهايتوصیفیاطالعات- 
کسبينمرهحداکثروحداقلومعیارانحرافمیانگین،قبیلازتوصیفیالعاتاط

دررادهیرأيالگويوسیاسیپذیريجامعهاجتماعی،هايشبکهدینداري،بهمربوطشده
دهد.مینشانهاآزمودنی



97پاییز ،1شماره،سیزدهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 82

وستقلممتغیرهايدرهازمودنیي آنمرهکمترینوبیشترینمعیار،انحرافمیانگین،:3جدول
وابستهمتغیر

شاخص
بیشترینکمترینمعیارانحرافمیانگینمتغیر

54/8305/1062130دینداري
59/2960/51458اجتماعیهايشبکه
93/8231/955127سیاسیپذیريجامعه

74/5290/828111دهیرأيالگوي

استنباطیهايیافته- 
استفادهپیرسونهمبستگیضریبازژوهشپمتغیرهايبینيرابطهبررسیبراي

دهیرأيالگويودینداريوکاريسابقهسن،استآمده4جدولدرکهطورهمانشد.
دارد.وجودمعنادارييرابطه

وکاريسابقه(سن،مستقلمتغیرهايدوبرايپیرسونهمبستگیضریبآزموننتایج:4جدول
دهیرأيالگويودینداري)

معناداريسطحپیرسونهمبستگیضریبمتغیر
008/0921/0دهیرأيالگويوسن

061/0469/0دهیرأيالگويوشغلیيسابقه
087/0297/0دهیرأيالگويودینداري

05/0>Sig

وجنسیتمتغیريرابطهبررسیبرايگردد،میمشاهده5جدولدرکهگونههمان
)t=-611/0وSig=912/0(کلدهیيرأالگويلحاظبهنمرداوزنانبینرأدهی،الگوي
زنانمیانگینکهدهدمینشانگروهدوهايمیانگینيمقایسهندارد.وجودمعنادارتفاوت

الگويبینکهگرفتنتیجهتوانمیبنابراین؛است)91/52(مردانمیانگینو)73/51(
قرارتأییدموردمحققيفرضیهپسداردنوجودداريمعنیتفاوتزنانومرداندهیرأي
گیرد.نمی
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دهیرأيالگويوجنسمتغیردوبرايtآزموننتایج:5جدول

واریانسآنالیزآزمونازمداراوقومیتبینيرابطهآزمونبرايتحقیقایندر
ي درجه32باآمدهدستبهF،6جدولهايدادهبهتوجهباایم.کردهاستفاده)F(آزمون

برابرα=987/0داريمعنیسطحوگروهیدرونزاديي آدرجه100گروهی،میانزاديآ
دستبهاطالعاتبهتوجهبافتگتوانمیبنابراین،است.گردیدهمحاسبهF=531/0با
ندارد.وجودداريمعنیيرابطهدهیيرأالگويوقومیتبینپژوهش،اینازمدهآ

دهیرأيالگويوقومیتمتغیردوبرايواریانسآنالیزآزموننتایج:6جدول
معناداريسطح F مجذوراتمیانگین زاديي آدرجه مجذوراتمجموع تغییراتمنبع

987/0 531/0
763/0 32 41/24 گروهیبین
436/1 100 556/143 گروهیدرون
-- 132 970/167 کل

نشاندهیرأيالگويبارااجتماعیي شبکهابعادازیکهرهمبستگی7جدول
بعدبااجتماعیهايشبکهکليرابطهبهمربوطهمبستگیمیزانباالتریندهد.می

الگويبااجتماعیي شبکهيرابطهبهمربوطمیزانرینکمتودهیيرأالگويسیاسی
بعدواقتصاديـاجتماعیبعدباعاملیوکارکرديساختی،بعدبینوباشد،میدهیرأي

است.نشدهدیدهداريمعنیيرابطهشخصی

دهیرأيالگويابعادبااجتماعیيشبکهابعادهمبستگی:7جدول

دهیالگوي رأي بعد شخصی بعد فرهنگی بعد سیاسی بعد اجتماعی ـ 
اقتصادي متغیر

R Sig R Sig R Sig R Sig R Sig

181/0 028/0 085/0 304/0 095/0 248/0 143/0 081/0 026/0- 756/0 ساختی
146/0 077/0 056/0 497/0 067/0 416/0 216/0 008/0 028/0 731/0 کارکردي
107/0 198/0 096/0 247/0 007/0 928/0 265/0 001/0 077/0 349/0 تعاملی

184/0 026/0 094/0 852/0 067/0 415/0 290/0 000/0 069/0 40/0 يشبکه
اجتماعی

tdfsigمقدارمعیارانحرافمیانگینفراوانی

144921/0-2673/5109/7611/0زندهیرأيالگوي 12091/5231/9مرد
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دردهیيرأالگويوسیاسیپذیريجامعهبینهمبستگیيدهندهنشان8جدول
است.009/0معناداريسطحو214/0آمدهدستبههمبستگیضریباست.کلیبعد

دهیيرأالگويوسیاسیپذیريجامعهمتغیردوبیناستآنبیانگرآمدهدستبهنتایج
پذیرفتهدرصد99ازباالترسطحدرمذکوريفرضیهوداردوجودمعنادارومثبتيرابطه
الگويدارندباالتريسیاسیپذیريجامعهکهافراديکهدهدمینشانایناست.شده

ـاجتماعیوشخصیبعددرکهاستذکربهالزمد.هستنبرخوردارخاصیازدهیيرأ
ندارد.وجودسیاسیپذیريجامعهبامعناداريهمبستگیدهیرأيالگوياقتصادي

ودهیرأيالگويوسیاسیپذیريجامعهبرايپیرسونهمبستگیضریبآزموننتایج:8جدول
آنابعاد

معناداريسطحپیرسونهمبستگیضریبمتغیر
214/0009/0دهیرأيالگويوسیاسیذیريپجامعه

ودهیرأييالگواقتصاديـاجتماعیبعد
49/0-161/0سیاسیپذیريجامعه

141/0086/0سیاسیپذیريجامعهودهیرأييالگوسیاسیبعد
236/0004/0سیاسیپذیريجامعهودهیرأييالگوفرهنگیبعد
066/0427/0سیاسیذیريپجامعهودهیرأييالگوشخصیبعد

متغیرهچندرگرسیونواریانستجزیه
وشود،میپرداختهمتغیرهابینگانهچندروابطبررسیبهتحلیلازبخشایندر

دهیرأيالگويتبییندرمستقلمتغیرهاياثرسهمومیزانیافتنقسمتاینهدف
درصدبینیپیشوتعیینبهیره،متغچندرگرسیونازاستفادهبادیگرسخنبهباشد.می

واردطریقازکاراینتحلیلایندرکهشود،میپرداختهاساتیددهیرأيالگويواریانس
ومتغیرهچندرگرسیوندراي)زمینهمتغیرهايازغیر(بهمهممستقلمتغیرهايکردن
شود.میدادهانجامآنمیزانبرآورد

مستقلمتغیرهايبادهیيرأالگويرگرسیونتحلیلبهمربوطنتایج9جدولدر
واریانسکهدهدمینشانمتغیرهچندرگرسیونتحلیلبهمربوطنتایجاست.شدهارائه

واریانسازدرصد26/0حدود2Rطریقازمستقلمتغیرهايبهتوجهباوابستهمتغیر
نشانβضرایبازهآمدبدستنتایجهمچنیناند،کردهتبیینرااساتیددهیرأيالگوي

برداريمعنیتأثیراجتماعیهايشبکهوسیاسیپذیريجامعههايمتغیرکهدهدمی
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اهمیتازحاکیشدهتحلیلاطالعاتنیزاینجادربنابراین،اند.داشتهدهیرأيالگوي
واقعمؤثراساتیددهیرأيالگويدرمتغیردواینکهنحويبهاست.عاملدواینبیشتر
دهد.مینشانخوبیبهراموضوعایننیز9جدولاند.شده

رگرسیون چند متغیرهنتایج:9جدول

تحقیقهايفرضیهمتغیرهچندرگرسیونازحاصلهنتایج:10جدول

بینیپیشبراي،10جدولنتایجبهتوجهبانهاییبینیپیشيمعادلهکلیشکل
باشد:میزیرصورتبهبروندادهابهنسبتشناختیگیريجهت

Y=232/0سیاسی)پذیري(جامعه+746/1اجتماعی)هاي(شبکه

انحرافواحدیکافزایشباکه،معناستاینبهبااليمعادلهدرمندرجارقام
انحراف232/0اندازهبهدهیرأيالگويسیاسی،پذیريجامعهمتغیردراستاندارد
میزاندراستانداردانحرافواحدیکافزایشبابعديمرتبهدریابد،میتغییراستاندارد

دریابد.میتغییراستانداردانحراف746/1ي اندازهبهدهیرأيالگوياجتماعی،ايهشبکه
هرتأثیرنسبتبهتوانمیخوبیبهاند،شدهاستانداردضرایبکهاینخاطربهمعادلهاین
پذیري سیاسی جامعهکه،شودمیمالحظهاینجادربرد.پیوابستهمتغیربرمتغیرهاازیک

ي درجهمدل
آزادي

مجموع 
مجذورات

میانگین 
Fکمیتمجذورات

سطح 
R2معناداري

3904/861301/287رگرسیون
744/3013/026/0 140096/10742729/76باقیمانده

-143000/111604کل

هاشاخص
داريمعنیسطحtمقدارetabاستاندارداشتباهBمتغیرها

028/1306/0- 153/0175/0- 158/0سن
153/0152/0170/0009/1315/0کاريسابقه

006/0077/0007/0084/0933/0دینداري
24/0139/0153/0764/1080/0ي اجتماعیهاشبکه
26/0092/0232/0673/2008/0پذیري سیاسیجامعه
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طبق.دهی داردرأيرفتاربا متغیرهاي دیگر سهم بیشتري در تبیین الگويدر مقایسه
تبییندربیشتريسهمدیگرمتغیرهايبامقایسهدرسیاسیپذیريجامعه،8جدول
دارد.دهیرأيالگويمتغیر

گیرينتیجه
هتوسعفراینددرمردممشارکتجلبپایدار،يتوسعهبهرسیدنهايراهمؤثرتریناز

سیاسیرفتارازخاصیالگويبیانگرانتخاباتیرفتاراست.اجراتاگیريتصمیميمرحلهاز
یکرسوموآدابوهنجارهاایستارها،ها،ارزشها،نگرشمجموعهبرمبتنیکهاست

موضوعبهدهیجهتبرايپیشین،تحقیقاتيمطالعهازبعدمنظور،بدینباشد.میجامعه
نظریاتبهمسألهبرمؤثراصلیعواملمسیردرحرکتوطالعاتاسازماندهیو

درووتوسوپايلوسینپارسونز،نظریاتبرتأکیدبانهایتدرومراجعهشناسیجامعه
دهیيرأالگويودینداريوسیاسیپذیريجامعهاجتماعی،هايشبکهيرابطهبحث

شد.تدوینتحقیقنظريچارچوب
استخدامیوضعیتوکاريسابقهعلمی،يرتبه(قومیت،يمتغیرهابینهمچنین

ازفارغپاسخگویانو؛استنشدهمشاهدهمعنادارييرابطهدهیرأيالگويباپاسخگویان)
همچنیناند.نمودهانتخابراخوددهیرأيالگويدیگريمتغیرهايتأثیرتحتشریطاین

:باشدمیذیلصورتبههافرضیهسایرتحلیلوتجزیهازحاصلنتایج
وجودمعنادارييرابطهدهیرأيالگويواجتماعیهايشبکهمیانرسدمینظربه-

دارد.
افراد،بینارتباطیفضاهايگسترشوعمومیهايحوزههابرماس،نظراساسبر

نظرازاست.سیاسیقدرتکردندموکراتیکوسیاسیفرهنگگیريشکلاصلیي هپای
برنیست.اجراءقابلمردمدموکراتیکمشارکتبدونعقالنیگذاريسیاست،هابرماس

جویانمشارکتتمایالتمیزانچههرکهگرفتنتیجهتوانمیهابرماس،ياندیشهاساس
فعالیتواجتماعیهايفعالیتدرشرکتقالبدردیگرانباآنانتعامالتوافرادبیندر
باالنیزجامعهآنافرادبیندرسیاسیمشارکتمیزانبد،یاافزایشمختلفهايانجمندر

هايپژوهشنتایجباامراینوگردیدتأییدحاضرپژوهشدرفرضیهاینبود.خواهد
گست)،1388(دیگرانوباستانی)،1998(هاچفلدولیک)،1987(نوكقبیلازپیشین

اینکهبرمبنی،)1392(دعلینقوفرنیک)،1387(دیگرانوموحد)،1986(اورپساو
باشد.میهمسواست،تأثیرگذارپاسخگویاندهیرأيرفتاربراجتماعیهايشبکه
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معنادارييرابطهدهیرأيالگويوسیاسیپذیريجامعهمیانرسدمینظربه-
دارد.وجود

برکهپویاومستمراستفراینديهم،سیاسیپذیريجامعهمتغیردیگرسوياز
هايدیدگاهوهاگرایشبرزندگیمختلفمراحلدرثانویهواولیهنهادهايآن،اساس

وکمعاملسیاست،يحوزهبهمربوطهايگیريتصمیمدروگذارندمیاثرشخصسیاسی
سیاسی،پذیريجامعهيمطالعهمناسبواصلیبستررود.میشماربهايکنندهتعیینبیش

اززیاديحدتاتواندمیسیاستبهفردگیريجهتاست.جامعهآنسیاسیفرهنگ
واخباربهپرداختنينحوهشود.ناشیدارد،سلطهاوبرکهفرهنگیوويشخصیت

تفکیکیونداردکافیبصريوهنريهايجاذبهمردماکثریتبرايروز،سیاسیمسائل
تحقیق،هايیافتهمطابقاست.نگرفتهانجاممردمبهسیاسیهايایدهالقايبرايعلمی

اینحالیکهدراستداشتهسیاسیمشارکتبرراتأثیربیشترینهاانجمندرفردفعالیت
آنانسیاسیگرایشوهاانجمندراطرافیانودوستانوالدین،فعالیتازمتأثرمتغیر

دیشمنداناننظریاتاساسبردولتی،غیرودولتینهادهايحاضرپژوهشدرباشد.می
حالودارندافرادسیاسیپذیريجامعهردرامهمینقشسیاسی،پذیريجامعههايحوزه

بانمایندمیفعالیتوپذیرفتهصورتاساتیدخودمحوریتباکهاساتیدخودتشکیالتکه
دارند.اساتیدپذیريجامعهدرمهمینقشاجتماعیوسیاسیمختلفهايفعالیتبهتوجه
اینکه،برمبنی؛باشدمیهمسو،)1390(دیگرانوقجريپژوهشنتایجبافرضیهاینتأیید

دهیرأيالگويباشند،سیاسیپذیريجامعههايمؤلفهتأثیرتحتبیشترافرادچههرکه
وسیاسیاقتصادي،ـاجتماعیفرهنگی،خصایصوکندمیپیداخاصیجهتهاآن

یريذپجامعهشود.میبرخورداربیشترياهمیتازدادنرأيهنگامبههاآنشخصی
تبیینراوابستهمتغیرتغییراتدرصد16حدوددیگران،وقجريپژوهشدردرسیاسی

کند.می
دارد.وجودمعنادارييرابطهدهیرأيالگويودینداريمیانرسدمینظربه-

واناتوکالوسوم)،1990(همکارانشوسکرتپیشینهايپژوهشنتایجبرخالف
یافتهایننشد.تأییدفرضیهاین،)1382(درزيعلی)،2001(برکویتزوکوتلر)،1979(

مذهبساختاراینکهبرمبنی)2003(دیترامو)2008(دودوهافمنهايیافتهبرخالف
کندمیفراهممختلفاشکالوسیاسیاثربخشیاحساسافزایشبرايرامناسبیمحیط

دارد.ارجیحتآنساختاريبعدبردینشناختاريبعدرسدمینظربهباشد.نمی
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پذیريجامعهمتغیرهايداد؛نشانرگرسیونیتحلیلوتجزیهازحاصلهايیافته
تري براي قويي کنندهبینی متغیرها پیشسایربیندراجتماعیهايشبکهوسیاسی

را)دهیرأي(الگويوابستهمتغیراز26/0متغیر،دواینو؛استدهی ي الگوي رأينحوه
وکاريسابقهمتغیربینداريمعنیيرابطهمتغیرها،سایرباارتباطدرنمایند.تبیین

نقشبهتوجهبااست.نشدهمشاهدهمعنادارييرابطهدهیيرأالگويبادینداري
تحلیلبهذیلدراجتماعیهايشبکهوسیاسیپذیريجامعهعاملدويکنندهتعیین
شود؛میذکرخصوصایندرپیشنهاداتیوکدامهرشناختیجامعه
پذیريجامعهمتغیرهايکه،دادنشانهادادهتحلیلوتجزیهازحاصلنتایج-

دهیيرأالگويهايمؤلفهبرايخوبیيکنندهپیشغیرهواجتماعیهايشبکهسیاسی،
باعثاطالعاتیمنابعافزایشوترگستردهجتماعیاهايشبکهبهآزادانهدسترسیهستند.
صورتبهچهوافقیصورتبهچهاجتماعیهايشبکهواقعدرشود.میمشارکتافزایش
هردردارد.مدنیمشارکتوسیاسیاجتماعیهايمشارکتدرايگستردهنقشعمودي
انتخاباتیرفتاربرتادیابتقویتبایدجامعهافرادنیازبهتوجهباهاشبکهساختصورت
کنندمیتقویترااجتماعیپیوندهايهاشبکهکه،چراباشد.تأثیرگذارعلمیهیأتاعضاء

گزینشوتصمیماتدرمهمینقشامراینوشوندمیمنجراجتماعیقدرتانباشتبهو
هايگزینهوهافرصتيزمینهدرمفیدياطالعاتو؛دارداجتماعیکنشگرانمشیخط

کاهشاجتماعیتعامالتدرزیاديمقداربهراهاهزینهودهندمیقراراختیاردرمختلف
دهند.می

عنوانسریالوفیلمجوانانتلویزیونیهايبرنامهترینپرمخاطباینکهبهتوجهبالذا
سیاسی،نگرشيارتقاءدهندهسیاسیهايایدهکهبودنخواهدفایدهازخالیاست،هشد

شودمیپیشنهادلذاشود.ارائهسریالوفیلمقالبدرسیاسیمشارکتوسیاسیآگاهی
نظامدرمذهبواقعیجایگاهتبیینبهترجديوجدیدنگرشیباحکومتیمسئوالنکه،

هویتبحرانآمدنوجودبهباعثکهراتضادهاییوخالءوورزنداهتمامافرادارزشی
شود،نهادینهبیشترمذهبیپایبنديومذهبچههرزیراسازند،مرتفعاست،شدهمذهبی
رود.میباالترآنانسیاسیپذیريجامعه
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:منابعفهرست 
ي اجتماعی در نظریات مفهوم سرمایه".)1384(غالمعباس و موسوي، مرضیه،توسلی

ماعی، ي علوم اجتنامه،"ي اجتماعیهاي سرمایهکالسیک و جدید با تأکید بر نظریه
. 62ي شماره

شناسی انتخابات و رفتار انتخاباتی در جمهوري اسالمیجامعه").1387(دارابی، علی
.2ي و شماره1ي دورهمطالعات سیاسی،ي، فصلنامه"ایران

انتخاباتی مردم استان تحلیل الگوي رفتارانتخابات:شناسیجامعه.)1382درزي، علی (
انشگاه د، کارشناسی ارشدي هنامپایان، تخابات ریاست جمهورانيهمرکزي در هشتمین دور

.تهران
يشناسی سیاسی، ترجمهاي بر جامعهجامعه و سیاست: مقدمه.)1388راش، مایکل (

منوچهر صبوري، تهران: انتشارات سمت.
بررسی تجربی ارتباط سطوح دینداري با "). 1389طالبان، محمدرضا و میرزایی، مهدي (

.4ي ، شماره2ي شناسی تاریخی، دورهي جامعه، فصلنامه"خاباتی دانشجویانرفتار انت
دهی الگوي رأيعوامل مؤثر بر".)1390احمد و ظفري، حیدر (،قجري، حسینعلی؛ آذین

تحقیقات سیاسی وي، فصلنامه"مردم شهرستان اردل در انتخابات مجلس شوراي اسالمی
.6ي شمارهاحد شهرضا،وزاد اسالمیآالمللی دانشگاهبین

علوم اجتماعی، دانشگاه ي، نامه"پذیري سیاسیجامعهدرآمدي بر".)1369(قوام، علی 
.1يتهران، شماره

بررسی تأثیر "). 1394کشاورز، زهراسادات؛ ربانی خوراسگانی، علی و یزدخواستی، بهجت (
ساالري ید بر نظام مردمدینداري بر گرایش به رفتار انتخاباتی شهروندان اصفهانی با تأک

.2ي شناسی کاربردي، سال بیست و ششم، شمارهي جامعه، فصلنامه"دینی
نوراهللا کامران فانی ويترجمه،المعارف دموکراسیدایره.)1383(مارتینسیمورلیپست،
يهکتابخانخارجه،وزارت امور:تهران، و فریبرز مجیديمحبوبه مهاجر:ویراستاران، مرادي

.صصیتخ
، تهران، "ثر بر آنؤمشارکت سیاسی زنان و عوامل اجتماعی م".)1382موحد، مجید (

.3يمطالعات زنان، شماره
بررسی تأثیر".)1388(حسین و حسینی، هاجرعلیزاده،-حسینعبدالحسین؛نبوي،
دانش ي، فصلنامه"احساس امنیت اجتماعیبرهویت قومیاقتصادي وـ اجتماعیپایگاه

.2ي شمارهسال دهم،نتظامی،ا
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محسن ثالثی، تهران: نشر علم.
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