بررسی رابطه طرد اجتماعی ذهنی با مشارکت سیاسی
جوانان نسل سوم انقالب اسالمی ایران
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چکیده :پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه طرد اجتماعی ذهنی با مشارکت
سیاسی جوانان نسل سوم انقالب اسالمی ایران به انجام رسیده است .برای این

منظور ،سه دیدگاه نظری رقیب ،یعنی بسیج (طرد اجتماعی همبستگی مثبت با

مشارکت سیاسی دارد = تأثیر افزایشی) ،کنارهگیری (طرد اجتماعی همبستگی

منفی با مشارکت سیاسی دارد = تأثیر کاهشی) و دیدگاه عدم تأثیر مطرح شد و

از تلفیق این دیدگاههای نظری ،مدلی تئوریک ساخت ه شد .این مدل با دادههای

حاصل از نمونهای  400نفری از دانشجویان دانشگاه رازی که به روش طبقهای

چندمرحلهای انتخابشده بودند مورد ارزیابی و آزمون تجربی قرار گرفت.
نتایج نشان داد که دانشجویانی که طرد اجتماعی ذهنی باالتری داشته ،مشارکت

سیاسی باالتری نیز داشتهاند .با وجود این ،عکس این رابطه معنادار نبود؛ یعنی
کاهش طرد اجتماعی ذهنی ،مشارکت سیاسی را کاهش نمیداد .درمجموع،

یافتههای تحقیق شواهدی تجربی برای تأييد فرضية مدل نظری بسیج مبني بر
ارتباط مثبت ميان طرد اجتماعی و مشارکت سیاسی فراهم آورد ضمن آنکه
ِ
داللت ابطالی داشت .نتایج تحلیل رگرسیون نیز
برای مدل نظری کنارهگیری
نشان داد که طرد اجتماعی ذهنی منحیثالمجموع بیست درصد از واریانس

مشارکت سیاسی جمعیت تحقیق را تبیین مینماید.

کلیدواژهها :طرد اجتماعی ذهنی ،محرومیت اجتماعی ،رضایت از زندگی،

مشارکت سیاسی ،نسل سوم انقالب.
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بیان مسئله

نظامهای سیاسی مردمساالر بر پایة اعتماد عمومی و ارادة مردم استوار میگردند و استمرار و
اقتدار آنها وابسته به مشارکت و دخالت مردم است .مردم یک جامعه با حضور در فرآیند
مشارکت سیاسی ،حمایت و مقبولیت نظام سیاسی خود را نشان میدهند .درواقع ،مشارکت
سیاسی ،عاليترين مظهر حضور و مجراي تحقق حاکميت مردم است و زمينههاي الزم را
براي چرخش نخبگان و دگرگوني در بخشهايي از گروه حاکم بهطور مستمر فراهم ميسازد
و موجب افزايش احساس مسئوليت حاکمان در مقابل خواستههاي مردم ميشود .همچنین،
مشارکت سياسي يکي از شاخصههاي توسعة سياسي محسوب میشود كه در ادبيات سياسي
امروز ،به مؤلفهاي براي ارزيابي نظامهاي سياسي بدل شده است .با توجه به اهمیت مشارکت
سیاسی ،یکی از موضوعات مهمی که در علوم اجتماعی همواره موردتوجه محققان بوده است؛
بررسی عواملی است که بر مشارکت سیاسی تأثیر (مثبت یا منفی) میگذارند .یکی از این عوامل
که در چند دهة اخیر موردتوجه قرارگرفته ،طرد اجتماعی است.
مطالعات و شواهد موجود حاکی از آن است که در حال حاضر ،در بسیاری از کشورهای
جهان سوم شمار کثیری از جوانان به دالیل مختلف ،ازجمله عدم برنامهریزی و تمهیدات الزم
نسلی برای آنان ،از دایره شمول اجتماعی کامل و واقعی بیرون مانده و مسئله عدم ادغام یا تجربة
طرد اجتماعی ،زندگی و آینده آنان را تحت تأثیر قرار میدهد .مهمترین جنبهها و ابعاد طرد
اجتماعی جوانان در این کشورها شامل عدم دستیابی به آموزش باکیفیت ،بیکاری درازمدت،
اشتغال به کار غیرمولد ،فاقد کیفیت و دارای درآمد پایین و تأخیر در برنامههای مربوط به
ازدواج و زندگی مستقل است که مورد اخیر ،بهویژه ناشی از باال بودن هزینههای تشکیل خانواده
در اینگونه کشورها در شرایط فعلی است .نیاز به مشارکت مدنی و فقدان آن نیز ،از موضوعات
مهم دیگر برای ادغام اجتماعی جوانان محسوب میشود که بر ورای مسائل مربوط به اقتصاد و
اشتغال آنان مطرح است .همة اینها به سطح عینی طرد اجتماعی مربوط میشود .در حقیقت،
سطح عینی طرد اجتماعی به جنبههای واقعی حیات فردی و اجتماعی ارجاع دارد .در سنجش
و ارزیابی طرد عینی نیز جنبههایی از طرد که نشاندهنده موقعیت و وضعیت حقیقی افراد ازنظر
شاخصهای موردتوجه محقق درزمینة شرایط و مقتضیات زندگی آنان است ،مورد سؤال واقع
میشود .بهعبارتدیگر ،در این سطح ،شرایط زندگی افراد آنطور که هست و در آن قرار
دارند مورد بررسی قرار میگیرد و نه ارزیابیای که خود آنان از وضعیت زندگی نامساعدشان
به عملآورده و ابراز مینمایند.
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بااینحال ،طرد در سطح ذهنی نیز در کنار طرد عینی ،سطح قابلتأمل و مهمی از طرد
اجتماعی است .طرد ذهنی ،جنبهای از طرد است که به احساس و تلقی فرد از موقعیت خود،
از جنبه مطرود یا مشمول بودن اشاره دارد و ارزیابی ذهنی فرد از شرایط زندگی خود است.
تلقی و ارزیابی هر فرد از موقعیت و شرایط زندگی خود ممکن است تأثیر ویژهای بر رفتارها و
فعالیت و نیز مشارکت شخص در زندگی و تالش او برای بهزیستی اجتماعی داشته باشد (باستانی
و همکاران  .)608 :1393تحقیقات نشان دادهاند که بسیاری از جوانان دچار طرد ذهنی یا احساس

دورافتادگی نسبی از منابع ،امکانات و فرصتهای مادی و غیرمادی الزم برای کیفیت زندگی
قابلقبول و مناسب یک جوان در جامعه خود هستند .هرچند احساس طرد ذهنی در ذهنیت و
عواطف روانی افراد قرار دارد؛ اما مقولهای بیمبنا و صرفاً ذهنی نبوده ،بلکه عموماً ریشه در
شرایط عینی زندگی آنان دارد (قاضینژاد و همکاران  .)66 :1393سطح ذهنی طرد در مقابل
سطح عینی آن ،به ارزیابی افراد از وضعیت زندگیشان ارجاع دارد و احساس افراد از مطرود
بودن یا مشمول بودن را بازنمایی میکند .مؤلفههای عمده نمایاننده این سطح از طرد عبارتاند
از مقوالتی همانند رضایت کلی از زندگی ،رضایت از روابط اجتماعی ،رضایت از وضعیت
مسکن ،رضایت از درآمد و رضایت از شاخصهای مربوط بهسالمت روانی  /ذهنی به این معنا
که میزان احساس رضایت از زندگی ،شاد بودن و یا منزوی بودن فرد چقدر است (جهوئل :۲۰۰۷
 ۳۰به نقل از فیروزآبادی و صادقی .)254 :1391
مهمترین ویژگی هر اجتماعی ،وجود کنش و برهمکنشهای چندجانبه و دائمی میان
اعضای آن است .اعضا از طریق کنشهای اجتماعی حمایت میشوند تا در میدان رقابتها و
رفاقتها فعاالنه مشارکت کنند و در فرآیند شمول اجتماعی به بهبود اوضاع جامعه کمک کنند.
در مقابل ،هر زمان که روابط افراد با گروههای اجتماعی آسیب ببیند ،پیوندها گسسته و فاصله و
جدایی اجتماعی پدید میآید و گروهی از اجتماع و جامعه طرد و از بسیاری امتیازها و حقوق
انسانی محروم میشوند .اینگونه گسستن پیوندهای اجتماعی ممکن است داوطلبانه و آگاهانه به
دنبال ایجاد تمایز باشد و یا اجباری و ناآگاهانه صورت گیرد و به یکی از دو نوع طرد (اختیاری
و اجباری) منجر گردد (حمیدیان و همکاران  )2 :1394و افراد را از مشارکت در اجتماع بازدارد.
مشارکت سیاسی بهعنوان یکی از اشکال مشارکت ،ممکن است دور از دسترس کسانی باشد
که دچار طرد اجتماعیاند و شاید فاقد منابع و امکانات ،اطالعات و فرصتهای ضروری برای
دخالت در فرآیند سیاسی هستند .چانهزنی و فشارهای سیاسی غیررسمی ،شرکت در تظاهرات
و حضور در گردهماییهای سیاسی همگی مستلزم تحرک ،وقت و دسترسی به اطالعات است
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که در اجتماعات مطرود هیچیک از اینها پیدا نمیشود .وجود چنین چالشها و موانعی موجب
پیدایش دور باطلی میشود که نیازها و صدای مطرودان اجتماعی نمیتواند وارد دستور کار
سیاسی شود.
درمجموع ،اگر طرد اجتماعی ذهنی یا احساس طردشدگی عبارت باشد از دوری ازآنچه
توسط خود افراد ارزشمند شمرده میشود؛ سؤال اصلی که محور این مقالة پژوهشی را تشکیل
میدهد آن است که چه رابطهای میان احساس طرد اجتماعی با مشارکت سیاسی وجود دارد؟
آیا طرد اجتماعی ذهنی ارتباط منفی با مشارکت سیاسی دارد یا مثبت؟
پیشینه تئوریک

با توجه به گستردگی مفهوم طرد اجتماعی ،این مفهوم هم در سطح خرد و هم در سطح کالن
کاربرد دارد .هیالری سیلور )2007( 1که به دلیل پژوهشهای گوناگون خود ،از صاحبنظران
حوزه طرد اجتماعی به شمار میرود سه رویکرد و جهتگیری کلی را در رابطه با طرد اجتماعی
مطرح میکند:
الف) مفهوم طرد در سطح کالن :مفهوم کالن طرد درواقع جایی است که صحبت از ظرفیت
ساختاری عضویت اجتماعی مطرح باشد .در این سطح ،گروهها و اشخاص مطرود اجتماعی،
دچار عدم توانایی یا فقدان دسترسی به فرصتهای ساختاری میشوند.
ب) مفهوم طرد در سطح خرد :طرد در این سطح ،موجب قطع پیوندهای اجتماعیای میشود
که گروهها را به هم متصل میسازد .در اینجا تأکید بر روی روابط میان افراد و گروههاست،
بدون اینکه نگاهی جدی به نقش ساختارهای مطرود ساز افکنده شود.
ج) مفهوم طرد در هر دو وجه :در این حالت ،طرد درعینحال که پدیدهای خرد است،
پدیدهای کالن نیز محسوب میشود (یا بالعکس) .این رویکرد میتواند از دو رویکرد قبلی که
در آن طرد ،روابط گروهی و میان اشخاص را موردتوجه قرار میدهد ،متمایز شود؛ زیرا نهفقط
افراد مطرود ،بلکه نهادها و اشخاص مطرود ساز را هم که از این جریان بهرهمند میشوند ،در
برمیگیرد ( .)Silver 2007: 5همچنین سیلور ( )1994در تعریف علل طرد و رویکردها برای
پیشگیری از آن ،به فرهنگ سیاسی غالب رجوع میکند و معتقد است تعریف علل طرد بین
فرهنگهای سیاسی مختلف متفاوت است .سیلور سه رویکرد برای طرد اجتماعی معرفی میکند
که هرکدامشان ریشه در یک برداشت متفاوت از یکپارچگی و شهروندی دارند .هر رویکرد
1 .Hilary silver
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طرد را به یک علت خاص ،فلسفه سیاسی متفاوت جمهوریخواهی ،لیبرالیسم و دموکراسی
اجتماعی ،داللتهای 1سیاسی متفاوت و تئوریهای فقر ،نابرابری و شهروندی نسبت میدهد .وی
این سه رویکرد را همبستگی ،تخصصی شدن و انحصاری نامیده است که در ادامه بهطور مختصر
تشریح شدهاند .رویکرد همبستگی 2از فلسفه جمهوریخواهی روسو و دورکیم سرچشمه گرفته
و تا حد زیادی بر جامعهشناسی ،انسانشناختی و مطالعات فرهنگی بهویژه در فرانسه تأثیر داشته
است ( ،)Townsend 1979: 4از تجربه دولتهای انقالبی چون فرانسه الگو گرفته و به رویکرد
فرانسوی نیز معروف شده است .مطابق این اندیشه ،پایه انسجام اجتماعی بر همبستگی ارگانیک
قرار دارد و نظم اجتماعی حول ارزشها و هنجارهای مشترک و سیاستهای اجتماعی انتظام
مییابد .ازاینرو در این رویکرد ،طرد بهعنوان گسست همبستگی و ازهمگسیختگی پیوندهای
اجتماعی بین فرد و اجتماع درک میشود (.)Silver & Miller 2002:3

رویکرد تخصصی شدن 3که به رویکرد آنگلوساکسون 4نیز معروف است ،در لیبرالیسم و
فلسفه الک و مدیسون و در دولتهای لیبرال مانند امریکا ریشه دارد .این رویکرد بر وابستگی
چند سویه حوزههای تخصصی جامعه در مبادله کاال و خدمات تأکید نموده و طرد را ناشی از
رفتارهای فردی برمیشمرد .در این منظر ،جامعه بهعنوان مجموعهای از افراد که دارای حقوق و
وظایف هستند و به رقابت با یکدیگر میپردازند ،دیده میشود .از منظر این رهیافت نظم اجتماعی
از طریق شبکههای مبادالت داوطلبانه بین فردیتهای مستقل با عالیق و انگیزشهایشان شکل
میگیرد .مطابق با این رویکرد دو نوع طرد اجتماعی را میتوان برشمرد :یکی طرد تحمیلی که
به ارمغان میآید و دیگری طرد ارادی که فرد (چه محروم و چه غیر محروم) از روی اختیار با
جامعه قطع رابطه میکند (غفاری و تاجالدین 39 :1384؛ .)ESCWA 2007: 2
در رویکرد انحصاری ،5جامعه ترکیبی از دو گروه خودی - 6به معنای آنهایی که منابع
را در اختیاردارند  -و غیرخودی - 7یعنی آنهایی که منابع را در اختیار ندارند  -است و طرد
اجتماعی ناشی از تحمیل فشار گروههای معینی به دیگر گروههاست .این پارادایم بر مبنای نظریه
ماکس وبر ،مارشال و نظریههای نظم اجتماعی محقق شده است .مکانیسمهای طبقه ،موقعیت
1. Implications
2. Solidarity approach
3. Specialization approach
4. Anglo-Saxon approach
5. Monopoly
6. Insider
7. Outside
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و قدرت سیاسی بهطوریکه توسط وبر بیانشده به ایجاد نابرابری و شکلگیری گروههای
انحصاری تمایل دارد که امتیازات و قدرتشان را از طریق انسداد اجتماعی و تفکیک بازار کار
تداوم میبخشند .انسداد اجتماعی 1میتواند با رشد دموکراسی اجتماعی و حقوق شهروندی
بهصورت وارونه عمل کند (غفاری و تاجالدین .)29-32 :1384
تبیین مشارکت سیاسی

برای تبیین مشارکت سیاسی و اصوالً هرگونه رفتار سیاسی درکلیترین سطح دو دیدگاه رقیب
وجود دارد :انتخاب عاقالنه و مکتب جامعهشناختی .در مکتب انتخاب عاقالنه که آنتونی داونز
مهمترین نظریهپرداز آن است ،هرگونه رفتار سیاسی حاصل تصمیم فردی بازیگر است که
بهطور عاقالنه از میان گزینههای مختلف که در یک وضعیت خاص پیش روی اوست ،گزینهای
را انتخاب کند که به بهترین نحو اهداف او را تأمین مینماید .اولسون معتقد است که نفع
شخصی عقالنی فرد را وادار میکند که هزینههای مشارکت در گروه یا عمل جمعی را در مقابل
منافع آن بسنجد .وی عقالنیت را عامل قوی برای مشارکت سیاسی میداند .داونز و اولسون هر
دو بر عقالنیت در مشارکت سیاسی تأکیددارند (راش .)136 :1377
در مکتب جامعهشناختی ،عمل جمعی و گروهی برگرفتهشده از ارزشها و هنجارهای
موجود در جامعه است؛ لذا تحلیل مشارکت سیاسی در پرتو مطالعه عواملی چون شرایط
جامعهپذیری سیاسی افراد ،فرهنگ سیاسی ،دستگاههای گروهی و سایر شرایط مربوط به محیط
اجتماعی امکانپذیر میشود .یکی از نظریههای جامعهشناختی نظریه منابع است که در آن ادعا
میشود برخی منابع اجتماعی و اقتصادی  -ازجمله تحصیالت ،شغل و درآمد  -بر مشارکت
سیاسی افراد تأثیر میگذارند .دسترسی نابرابر افراد به اینگونه منابع در شکلگیری سبک
زندگی ،شبکههای اجتماعی و انگیزههای افراد مؤثر است؛ بنابراین رفتار مشارکتی افراد را باید
برحسب عضویت آنان در گروههای شغلی ،تحصیلی و غیره توضیح داد (سید امامی .)65 :1386

چارچوب نظری

طرد ،سازهای چندبعدی است که جنبههای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی را بهطور همزمان و
همراه با فرآیندهای شکلگیری و تعامل میان آنها در برمیگیرد .لذا طرد اجتماعی ،رویکردی
1. Social closure
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جدید در ادبیات علوم اجتماعی است که از دهه  1970وارد گفتمان علمی و سیاست اجتماعی
اروپا شده است و سپس در دیگر کشورها موردتوجه و استفاده قرارگرفته است .لذا تعریف
جامعومانع آن آسان نیست و تنوع و نیز تردیدهایی در مورد فضای مفهومی ،معرفهای اصلی
و قرابت محتوایی و ارتباط آن با مفاهیم کالسیک اجتماعی نظیر فقر و نابرابری وجود دارد.
چنانچه صاحبنظران اين حوزه معتقدند طرد ،فرآيندي پيچيده ،چندبعدي و چند علیتی
است كه افراد و گروهها را از مشاركت كامل در جامعه ،بهرهمندي از فرصتهايي كه پيشروي
اكثريت افراد يك جامعه است و دستيابي به حقوقشان ،بازميدارد.
بوچارت ( )2000از صاحبنظران این حوزه معتقد است که فقدان مشارکت در فعالیتهای

اصلی اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی در یک جامعه عنصری کلیدی در اغلب تعاریف
موجود از طرد اجتماعی است که آن را از مفاهیمی مانند فقر و محرومیت متفاوت میسازد
(Morgan 2000: 320؛ قاضینژاد و ساواالنپور .)144 :138۹
همانگونه که مالحظه شد يكي از طبقهبنديهاي مهم و اساسيِ انجامگرفته در حوزة طرد،
تفكيك اين پديده برحسب معيارها و موقعيت عيني و واقعي افراد ،در مقابل ارزيابيهاي ذهني
آنان از حيث مطرود يا مشمول بودن ،است .طرد عینی ،به جنبههاي واقعي حيات پرداخته و
بخشهايي را که نشاندهنده موقعيت و وضعيت حقيقي افراد ازنظر شاخصهای موردتوجه
محقق درزمینة شرايط و مقتضيات زندگی است ،موردسنجش قرار ميدهد؛ اما طرد ذهنی را
میتوان بازنمای احساس هر شخص از وضعیت زندگی خود و ارزیابی میزان مطرود بودن
یا مشمول بودن وی تعریف نمود .ازجمله مؤلفههای اساسی طرد ذهنی میتوان به مقوالتی
همچون رضایت کلی از زندگی ،رضایت از روابط اجتماعی ،رضایت از وضعیت مسکن،
رضایت از درآمد و رضایت از شاخصهای مربوط بهسالمت روانی /ذهنی ،شاد بودن و یا
منزوی بودن اشاره نمود (فیروزآبادی و صادقی  .)208-209 :1391با نگاهي به نظريات مطرحشده
از سوي انديشمندان اين حوزه ،مالحظه شد كه آراء آنان در قالب سه رويكرد خرد ،كالن و
رويكرد منبعث از هر دو وجه ،قابلتفکیک است .مفهوم كالن طرد ،گروهها و اشخاصي را كه
دچار عدم توانایی یا فقدان دسترسی به فرصتهای اجتماعی هستند ،با نگاهي به ظرفیتها و
معیارهاي عضویت اجتماعی واكاوي مينمايد .درحاليكه در رويكرد خرد نگر ،تأکید بر روی
روابط میان افراد و گروهها ،بدون توجه جدی به ساختارهای مطرود کننده است .در رويكرد
دووجهی نيز ،هر دو عامل مدنظر قرارگرفته بهگونهای که هم افراد مطرود و همنهادها و اشخاص
مطرودساز بررسي ميشوند.
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برای تبیین مشارکت سیاسی نیز مالحظه شد که درکلیترین سطح دو دیدگاه رقیب وجود دارد:
انتخاب عاقالنه و مکتب جامعهشناختی .در مکتب انتخاب عاقالنه ،هرگونه رفتار سیاسی حاصل
تصمیم فردی بازیگر تلقی میشود که بهطور عاقالنه از میان گزینههای مختلف که در یک وضعیت
خاص پیش روی اوست گزینهای را انتخاب کند که به بهترین نحو اهداف او را تأمین مینماید.
در مکتب جامعهشناختی ،عمل جمعی و گروهی برگرفتهشده از ارزشها و هنجارهای موجود
در جامعه است؛ لذا تحلیل مشارکت سیاسی در پرتو مطالعه عواملی چون شرایط جامعهپذیری
سیاسی افراد ،فرهنگ سیاسی ،دستگاههای گروهی و سایر شرایط مربوط به محیط اجتماعی
امکانپذیر میشود .حال ،اگر به پرسش تحقیق برگردیم که طرد اجتماعی چگونه تصمیم به
مشارکت سیاسی (بهویژه مشارکت انتخاباتی یا رأی دادن یا ندادن) را تحت تأثیر قرار میدهد؟
در مقام پاسخ میتوان گفت که اگرچه انشقاقی میان صاحبنظرا ِن قائل به مشارکت سیاسی یا
رأيدهي «گذشتهنگر» و «آيندهنگر» (مشارکت سیاسی یا رأيدهي به خاطر تنبيه متصديان امر
براي سياستهاي گذشتهشان ،اعم از اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی ،در مقابل مشارکت
سیاسی یا رأيدهي متأثر از ارزيابي وعدههاي موكول به آينده و همينطور میان صاحبنظرا ِن
قائل به ارزيابيهاي «خودمدار» در مقابل «جامعه خواه» (مشارکت سیاسی یا رأيدهي منبعث از
منفعت شخصي ،در مقابل مشارکت سیاسی یا رأيدهي متأثر از عالقه به شرايط كل جامعه)
پديد آمده است؛ بااینحال ،همة آنها «انتخابات» را از میان کلیة اشکال مشارکت سیاسی
بهمثابه همهپرسيهايي دربارة وضعيت کلی جامعهشان تلقي ميكنند .درواقع ،وجهتسميه و ايدة
بنيادي در تقریباً کلیة نظريههای مشارکت سیاسی آن است که «انتخابات» اساساً يك رفراندوم و
آیينة تمامنما براي ارزیابی وضعيت جامعه و عملكرد مقامات سیاسی مسئول در حکومت تلقي
ميشود .بر اساس «فرضية مسئوليت» كه بر ايدة «ارزيابي عملكردي» استوار است؛ رأيدهندگان،
حكومت را مسئول شرايط فعلی جامعهشان (اعم از اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی) تلقي
و بر مبناي تصورشان از عملكرد مسئوالن حکومتی تصميمگيري ميكنند .مطابق اين فرضيه،
رأيدهندگان ،وضعیت اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی جامعهشان را «مشاهده»؛ در
مورد عملكرد مقامات مسئول حکومتی «قضاوت»؛ و برحسب آن در مورد مشارکت سیاسی
و رأی دادن يا ندادن« ،اتخاذ تصميم» ميكنند .انگيزة بنيادي اين تصميمگيري ،تشويق يا تنبيه
مقامات مسئول حکومتی وقت است .اعتقاد بر اين است كه در عرصة مطالبات جامع وی (اعم
از اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی) افراد با مشاركت يا عدم مشاركت سياسي خويش،
مقامات مسئول حکومتی را براي قصور يا ناتواني در دستيابي به دستاوردهاي قابلقبول ،مجازات
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و دولتهايي را كه انتظاراتشان را برآورده سازند ،پاداش ميدهند .البته ،انگيزة تنبيه متصديان
حکومتی به خاطر عملكردشان ،معموالً قويتر از انگيزة تشويق آنان از طريق رأيدهي است.
درمجموع ،در خصوص این مسئله که طرد اجتماعی چه تأثيري در مشارکت سیاسی بهطور
عام و مشارکت انتخاباتی بهطور خاص برجاي ميگذارد ،مروری بر ادبیات نظری نشان میدهد
ِ
متعارض تأثير افزایشی ،تأثير کاهشی و عدم تأثیر مطرحشده
که سه دیدگاه مانعهالجمع و
است .بر این اساس ،ادبیات نظری معطوف به ارتباط میان طرد اجتماعی و مشارکت سیاسی
ِ
رقیب بسیج (تأثير افزایشی)،
(بهویژه مشارکت انتخاباتی یا رأیدهی) را میتوان در سه دیدگاه
کنارهگیری (تأثير کاهشی) و عدم تأثیر گنجاند (معمار .)97-101 :1391
الف) دیدگاه بسیج

مدعای اصلی این دیدگاه آن است که طرد اجتماعی (چه عینی و چه ذهنی) همبستگی مثبت
با مشارکت سیاسی یا رأیدهی دارد یا بهعبارتدیگر ،جمعیت مشارکتکننده یا رأیدهنده
را افزایش میدهد .در این دیدگاه ،مصائب ادراکشده ،افراد را به ورود به جهان سیاست
بهعنوان ابزاری جهت جبران مصائب تشویق میکند و منجر به افزایش مشارکت سیاسی
میگردد .استدالل اصلی آن است افرادی که از حیث اجتماعی احساس طردشدگی را تجربه
میکنند ،حکومت را در پیدایش چنین وضعیتی مقصر میدانند و با این امید و باور که تغییر در
سیاستهای حکومت یا کارگزاران و مقامات سیاسی حاکم میتواند وضعیتشان را بهبود بخشد،
دست به مشارکت زده و رأی میدهند .در حقیقت ،طرد اجتماعی ممکن است بهطور فینفسه
تأثیرات متعارضی (مثبت ،منفی ،خنثی) بر سطح مشارکت سیاسی داشته باشد؛ اما گروههای
طردشده و تحتفشار اجتماعی که نمیتوانند از پس این فشارها برآیند ،در مقایسه با سایر
گروهها معموالً طالب مداخلة حکومت بهعنوان یک نیروی تعدیلکننده و جبرانی هستند و
درنتیجه به یک معدل باال از مشارکت سیاسی یا رأیدهی متوسل میشوند .همچنین شواهدی
وجود دارد که انگیزش برای تنبیه سیاسی بیشتر از انگیزش برای تقدیر سیاسی است؛ یعنی
احتمال بیشتری وجود دارد که افرادی که طرد اجتماعی را تجربه میکنند نسبت به دیگران
بهطور قویتری برانگیخته شوند که پای صندوقهای رأی بروند تا ناکامی و سرخوردگی ناشی
از ناتوانی حکومت در تدبیر امور مختلف جامعهشان (اعم از اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و
سیاسی) را با رأی به بدیلهای بهتر و کارآمدتر تخلیه نمایند .درواقع ،این نوع مشارکت سیاسی
یا رأیدهی را میتوان «اعتراضی» نامید؛ یعنی اعتراض به سیاستها و عملکرد مسئوالن سیاسی
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وقت و انتخاب مخالفان آنها جهت تغییر سیاستها .خالصه آنکه اگر استداللهای دیدگاه
بسیج درست باشد طرد اجتماعی بایستی تأثیر مثبتی در رأیدهندگی داشته باشد یا در مقیاس
وسیعتر ،بین دو متغیر طرد اجتماعی و مشارکت سیاسی همبستگی مثبت وجود دارد.
ب) دیدگاه کنارهگیری

این دیدگاه مدعایی متضاد با دیدگاه بسیج را مطرح میکند :طرد اجتماعی (چه عینی و چه ذهنی)
همبستگی منفی با مشارکت سیاسی یا رأیدهی دارد یا بهعبارتدیگر ،جمعیت مشارکتکننده
یا رأیدهنده را کاهش میدهد .در حقیقت ،طرد اجتماعی افراد را به کنارهگیری از فرآیند
سیاسی متعارف سوق میدهد و آنها را بیشتر مستعد فعالیتهای سیاسی نامتعارف (مثل
جنبشهای اعتراضی خشن ،شورش و )...میکند .استدالل اصلی در این دیدگاه آن است که
افرادی که طرد اجتماعی را تجربه میکنند ،نسبت به جامعه و نظام سیاسی حاکم بر آن ک ً
ال
بیاعتماد میشوند و مشارکت سیاسی را بیفایده تلقی میکنند .درواقع ،طردشدگان اجتماعی به
علت نداشتن احساس اثربخشی و فقدان اعتماد سیاسی است که در فرآیندهای سیاسی متعارف
مشارکت نمیجویند .پس اگر استداللهای دیدگاه کنارهگیری معتبر باشد آنهایی که طرد
اجتماعی زیادتری را تجربه میکنند ،کمتر احتمال دارد پای صندوقهای رأی حاضر شوند و
در فرآیندهای سیاسی متعارف مشارکتجویند .بر این اساس ،افزایش طرد اجتماعی به معنای
افزایش کنارهگیری از سیاست یا کاهش مشارکت سیاسی است .به عبارتی ،طرد اجتماعی
همبستگی منفی با مشارکت سیاسی دارد.
ج) دیدگاه عدم تأثیر

مدعای اصلی این دیدگاه آن است که طرد اجتماعی (چه عینی و چه ذهنی) ارتباطی با مشارکت
سیاسی ندارد .در این دیدگاه ،طرد اجتماعی نه افراد را سیاسی میکند و نه آنان را بیگانه
میسازد؛ چون ناخشنودیهای اقتصادی  -اجتماعی و قضاوتهای سیاسی در قلمروهای ذهنی
جداگانهای به سر میبرند .درواقع ،از یکسو ،معضالت ناشی از طرد اجتماعی بهاندازه کافی
ایجاد برانگیختگی سیاسی جهت مشارکت نمیکند و از سویی دیگر ،اغلب مردم اعتقادی به
راهحل سیاسی برای گرفتاریهایشان ندارند .بهطور خالصه ،اگر افرادی که طرد اجتماعی را
تجربه میکنند پیوندی میان وضعیت خویش و سیاست ترسیم نکنند ،آنگاه طرد اجتماعی هیچ
تأثیری بر احتمال رأیدهی یا سایر فعالیتهای معطوف به مشارکت سیاسی نخواهد داشت.
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فرضیات پژوهش

بر اساس مفاد استداللهاي مندرج در سه دیدگاه نظری بسیج ،کنارهگیری و عدم تأثیر شاید
باید توقع داشت که منطقاً سه فرضيه استنتاج گردد؛ ولی باید توجه داشت که فرضیة دیدگاه
عدم تأثیر ،یعنی «طرد اجتماعی تأثیری بر مشارکت سیاسی ندارد» فرضیة صفر (پوچ) محسوب
میشود که زیربنای آزمون آماری در هر فرضیة تحقیق (ارتباط میان دو متغیر) است و آوردن
آن بهعنوان فرضیة پژوهش از حیث روش شناسانه درست نیست .ازاینرو ،دو فرضیة رقیب در
این پژوهش عبارتاند از:
 -1طرد اجتماعی همبستگی مثبت با مشارکت سیاسی دارد (دیدگاه بسیج).
 -2طرد اجتماعی همبستگی منفی با مشارکت سیاسی دارد (دیدگاه کنارهگیری).
این دو فرضیة تحقیق در مدلی به شکل زیر بازنمایی شدهاند:
مدل 1

کاهش مشارکت سیاسی

کنارهگیری
از فرآیند سیاسی

افزایش مشارکت سیاسی

تشویق به مشارکت برای
جبران کمبودها

طرد اجتماعی ذهنی

نوع پژوهش ،واحد تحلیل و نمونهگیری

پژوهش حاضر با روش پهنانگر پیمایش و با استفاده از طرح تحقیق مقطعی انجامگرفته است.
واحد تحلیل و واحد مشاهده در این پژوهش «فرد» است .جمعیت این پژوهش را دانشجویان
دختر و پسر دانشگاه رازی کرمانشاه تشکیل میدهند و ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه است
که با استفاده از نرمافزار آمار در علوم اجتماعی ( )spssتجزیهوتحلیل دادهها صورت میگیرد.
نمونهگیری در این تحقیق به روش «طبقهای چندمرحلهای» انجام گرفت؛ به این صورت که ابتدا
از بین دانشکدههای مختلف دانشگاه رازی ،دو دانشکده ادبیات و علوم انسانی و علوم بهصورت
تصادفی انتخاب گردید .سپس ،بهصورت تصادفی از میان رشتههای مختلف دانشکده ادبیات و
علوم انسانی دو گروه «علوم اجتماعی» و «علوم سیاسی»؛ و از دانشکده علوم نیز سه گروه «ریاضی»،
«فیزیک» و «شیمی» انتخاب گردیدند .با توجه به جمعیت دانشجویان در این دو دانشکده (ادبیات
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و علوم انسانی 3066 :نفر و علوم 2690:نفر) از هر گروه تعداد  80نفر انتخاب (جمعاً  400نفر) و
پرسشنامهها در اختیار آنان قرار داده شد .برای تعیین حجم نمونه ابتدا دو دانشکدة علوم و ادبیات
و علوم انسانی انتخاب گردید که در سال تحصیلی  1395-1394حدود چهار هزار نفر دانشجو
داشت .بر اساس این جمعیت ،حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان  351نفر برآورد گردید
که با در نظر گرفتن احتمال پرسشنامههای معیوب ،یک نمونه  400نفری مدنظر قرار گرفت.
تصریح مفاهیم و سنجش متغیرها
طرد اجتماعی ذهنی

طرد اجتماعی ذهنی را میتوان بازنمای احساس هر شخص از وضعیت زندگی خود و ارزیابی
میزان مطرود بودن یا مشمول بودن وی تعریف نمود .ازجمله مؤلفههای اساسی طرد اجتماعی
ذهنی میتوان به مقوالتی همچون رضایت کلی از زندگی ،رضایت از روابط اجتماعی ،رضایت
از وضعیت مسکن ،رضایت از درآمد و رضایت از شاخصهای مربوط بهسالمت روانی  /ذهنی،
شاد بودن و یا منزوی بودن اشاره نمود (فیروزآبادی و صادقی.)208-209 :1391
برای تعریف عملیاتی این سازه نظری ابتدا برای این متغیر دو بُعد اصلی در نظر گرفته شد:
محرومیت اجتماعی و رضایت از زندگی.
محرومیت اجتماعی ارجاع دارد به فقدان نسبی پاداشهای جامعهای نظیر حیثیت ،قدرت،
منزلت اجتماعی و فرصتهای مشارکت در فعالیتها و سازمانهای مختلف .محرومیت
اجتماعی میتواند شامل دسترسی افراد به کار ،مسکن ،مهارت ،فضاهای خصوصی و عمومی
باشد (Thorens 2002: 152؛ غفاری و تاجالدین  .)15:1383این متغیر با مقیاسی  15گویهای در
طیف لیکرت موردسنجش قرار گرفت.
بُعد دیگر سازندة طرد اجتماعی ذهنی ،رضایت از زندگی بود که بر اساس احساس
خرسندي کلی فرد از زندگیاش تعریف گردید .بهعبارتدیگر ،رضایت از زندگی حاصل
فرآیند ارزیابی شناختی هر فرد از زندگی بر اساس معیارها و شرایط منحصربهفرد خود است
(Diner et al 1999: 276؛  .)Mcintosh2000: 37این متغیر نیز با مقیاسی  10گویهای در طیف
لیکرت موردسنجش قرار گرفت.
معرفهاي يك شاخص تركيبي یا گویههای متعدد در یک مقیاس معموالً
از سویی دیگر ،چون ّ
نقش يا وزن يكساني در سنجش مفهوم موردنظر ندارند ،هر یک از مقیاسهای دوگانة طرد اجتماعی
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ذهنی (محرومیت اجتماعی و رضایت از زندگی) بر اساس فن «تحليل مؤلفههاي اصلي» 1در تحليل
عاملي 2ساخته شد .ازاینرو ،ابتدا دو متغیر محرومیت اجتماعی و رضایت از زندگی از تركيب وزني
گویههایشان و سپس ،سازة طرد اجتماعی ذهنی از تركيب وزني دو مؤلفة اصلیاش (محرومیت
اجتماعی و رضایت از زندگی) بر اساس فن تحليل عاملي ساخته شد.
مشارکت سیاسی

مشارکت سیاسی به همه رفتارهای داوطلبانه شهروندان یک جامعه گفته میشود که از طریق آن
بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بر سیاستهای عمومی جامعه اثر میگذارند (راش  .)3 :1377انواع
گوناگون فعالیتها و مشارکت سیاسی را میتوان بهصورت سلسله مراتبی به شرح ذیل نشان داد:
 .1عضویت در یک سازمان سیاسی (بسیج ،انجمن اسالمی و)...؛
 .2عضویت در یک سازمان شبه سیاسی (شبکههای مجازی ،تلگرام ،فیسبوک و)...؛
 .3مشارکت در اجتماعات عمومی (تظاهرات و)...؛
 .4اندکی عالقه به سیاست؛
 .5رأی دادن (راش .)126 :1377
برای عملیاتی کردن مفهوم مشارکت سیاسی 13 ،پرسش مختلف معطوف به سلسلهمراتب
فعالیتهای سیاسی تدوین گردید تا مفا ِد مفهوم موردنظر را بهخوبی پوشش داده و موردسنجش
قرار دهد .گزینههای پاسخدهی به سؤاالت این مقیاس که مربوط به سطوح مختلف مشارکت
سیاسی فرد بود ،بهصورت پنجگزینهای از «همیشه» تا «اص ً
ال» در نوسان بود.
شواهد مربوط به اعتبار و پایایی

کبُعدی بودن استفادهشده است.
بهمنظور پی بردن به اعتبار مقیاس متغیرهای تحقیق از آزمون ت 
کبُعدی ،مقیاسی است که همه گویههای آن مفهوم بنیادی یکسانی را میسنجند؛
مقیاس ت 
لذا باید هر گویهای که آن مفهوم را نمیسنجد ،حذف کرد .بدین منظور باید دید پاسخهای
ارائهشده به یک گویه خاص ،بازتاب الگوی پاسخهای ارائهشده به گویههای دیگر هست یا
نه؟ چنانچه گویهای با گویههای دیگر همخوانی نداشت میتوان فرض کرد که آن گویه چیز
دیگری را میسنجد و الجرم باید از مقیاس حذف گردد .برای این منظور ضریب همبستگی
1. Principal Component Analysis
2. Factor Analysis
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نمرة کل هر مقیاس را با تکتک گویههای تشکیل دهندة آن مقیاس محاسبه نموده و اگر مقدار
ضریب همبستگی گویه به مقیاس کمتر از  0/30باشد ،آن گویه را حذف میکنیم (دواس :1376
کبُعدی بودن برای دو مقیاس سازندة طرد ذهنی (محرومیت اجتماعی
 .)251-2نتایج آزمون ت 
و رضایت از زندگی) و همچنین مقیاس مشارکت سیاسی همگی دارای همبستگی باالی 0/30
بوده و لذا از اعتبار الزم برای سنجش مفاهیم مزبور برخوردار بودهاند.
شاخص پایایی یک مقیاس ،آمارهای است به نام آلفای کرونباخ که دامنه ضریب آن از صفر
تا یک است .هرچه مقدار آلفا بیشتر باشد پایایی مقیاس بیشتر خواهد بود .اندازة آلفای مقیاس،
به پایایی تکتک گویهها بستگی دارد .برای افزایش مقدار آلفا و درنتیجه افزایش پایایی مقیاس
باید همه گویههای ناپایا را حذف کرد؛ بدین منظور باید دید با حذف هرگویة معین مقدار آلفا
چقدر میشود (دواس  .)253-4 :1376در پژوهش حاضر با استفاده از این روش ،پایایی مقیاسها
موردمحاسبه قرار گرفت تا گویههایی که احتمال دارد موجب کاهش ضریب آلفای مقیاس شده
باشند ،از مقیاس حذف گردند که نتایج آن در جدول زیر منعکس است...
نتیجه آزمون پایایی آلفای کرونباخ به تفکیک مقیاسها
مقیاس

تعداد
گویه

ضریب
آلفا

گویه
حذفشده

مقدار آلفا
بعد از حذف گویه

محرومیت اجتماعی

15

0/96

-

0/96

رضایت از زندگی

10

0/95

-

0/95

طرد ذهنی

25

0/90

-

0/9۰

مشارکت سیاسی

13

0/93

-

0/93

نتایج آزمون پایایی مندرج در جدول فوق نشان میدهد که ضریب آلفای کرونباخ همة
مقیاسها بسیار باال (در دامنة بین  0/93تا  )0/96و نزدیک به یک بوده است .ضمن آنکه حذف
هیچ گویهای در هر یک از مقیاسهای تحقیق ،مقدار آلفا را افزایش نمیداد .همة این شواهد،
حاکی از آن است که گویههای مربوط به این مقیاسها از همبستگی درونی باالیی برخوردارند
و بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که مقیاسهای محرومیت اجتماعی ،رضایت از زندگی،
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طرد ذهنی و مشارکت سیاسی؛ مقیاسهایی با پایایی مناسب و مطلوب هستند.
یافتههای پژوهش

در ابتدا الزم دیده شد تا توصيفي آماري از وضعيت سازههای تحقیق در میان جمعیت موردبررسی
ارائه گردد .بدین منظور ،ابتدا جهت نمرات هر گويه يكسان گرديد؛ سپس ،گويههاي هر مقياس
به نحوي با همديگر تركيب شدند تا نمرة باال معرف بيشتر دارا بودن صفت موردبررسی و نمرة
پايين معرف كمتر بودن آن باشد .درنهایت ،برای تضمين مقایسه پذیری مقياسهاي تحقیق با
دامنة متفاوت نمرات ،این نمرات بر اساس فرمولي بهگونهای جرحوتعدیل شد كه دامنة نمرة هر
مقياس از صفر (كمترين ميزان) تا ( 20باالترين ميزان) در نوسان باشد (ر.ك .به :دواس :1376
 .)267جدول زير ،این نتایج توصيفي را منعكس كرده است.
جدول  .1آمارههای توصیفی مربوط به مقیاسهای تحقیق ()n = 400
مقیاس

تعداد
پرسشها

دامنه نمرات

میانگین
نظری

میانگین
مشاهدهشده

انحراف
معیار

محرومیت اجتماعی

15

0-20

10

7/12

4/85

رضایت از زندگی

10

0-20

10

11/08

4/36

طرد اجتماعی ذهنی

25

0-20

10

8/06

3/43

عضویت در یک سازمان سیاسی

4

0-20

10

9/35

5/39

عضویت در یک سازمان شبه سیاسی

3

0-20

10

7/74

6/37

مشارکت در اجتماعات عمومی

2

0-20

10

10/54

5/65

اندکی عالقه به سیاست

3

0-20

10

9/68

5/34

رأی دادن

1

0-20

10

11/22

5/77

مشارکت سیاسی

13

0-20

10

9/69

5/18

در جدول شمارة  ،1آمارههای توصیفی متغیر طرد اجتماعی ذهنی به همراه ابعاد آن شامل
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محرومیت اجتماعی ،رضایت از زندگی و همچنین متغیر مشارکت سیاسی و انواع آن ارائهشده
است؛ همانطور که مشاهده میشود ،میانگین و انحراف معیار محاسبهشده برای متغیر طرد
اجتماعی ذهنی به ترتیب برابر با ( )3/43 ، 8/06است .همانطور که در جدول آمده است ،میانگین
مشاهدهشده کمتر از میانگین مورد انتظار است ،بنابراین میتوان گفت طرد اجتماعی ذهنی در
جمعیت نمونه تحقیق در حد پایین ارزیابی میشود .میانگین و انحراف معیار محاسبهشده برای
بعد رضایت از زندگی به ترتیب برابر با ( )4/36 ،11/08است .همانطور که در جدول آمده
است میانگین مشاهدهشده بیشتر از میانگین مورد انتظار است؛ ولی چون این اختالف کمتر از
یک انحراف معیار ( )4/36است که نشاندهنده این است که رضایت از زندگی پاسخگویان در
حد متوسط ارزیابی میشود و خیلی قوی نیست .میانگین و انحراف معیار مشاهدهشده برای بعد
محرومیت اجتماعی به ترتیب برابر با ( )4/85 ،7/12است .همانطور که در جدول آمده است
میانگین مشاهدهشده کمتر از میانگین مورد انتظار است که نشاندهنده این است که محرومیت
اجتماعی در جمعیت نمونه تحقیق در حد پایین ارزیابی میشود.
میانگین و انحراف معیار محاسبهشده برای عضویت در یک سازمان سیاسی به ترتیب
برابر با ( )5/39 ،9/35است ،میانگین مشاهدهشده کمتر از میانگین مورد انتظار است ،درنتیجه
میتوان گفت که عضویت پاسخگویان در یک سازمان سیاسی در حد پایین ارزیابی میشود؛
میانگین و انحراف معیار محاسبهشده برای عضویت در یک سازمان شبه سیاسی به ترتیب برابر با
( )6/37 ،7/74است .همانطور که مشاهده میشود میانگین مشاهدهشده کمتر از میانگین مورد
انتظار است درنتیجه عضویت پاسخگویان در یک سازمان شبه سیاسی در حد پایین ارزیابی
میشود .میانگین و انحراف معیار محاسبهشده برای مشارکت در اجتماعات عمومی به ترتیب
برابر با ( )5/65 ،10/54است .این میانگین ،بیشتر از میانگین مورد انتظار است؛ ولی چون این
اختالف کمتر از یک انحراف معیار ( )5/65است میتوان گفت مشارکت پاسخگویان در
اجتماعات عمومی در حد متوسط ارزیابی میشود و چندان قوی نیست .میانگین و انحراف
معیار محاسبهشده برای اندکی عالقه به سیاست به ترتیب برابر با ( )5/34 ،9/68است همانطور
که مشاهده میشود میانگین مشاهدهشده کمتر از میانگین مورد انتظار است درنتیجه میتوان
گفت که عالقه به سیاست در جمعیت نمونه تحقیق در حد پایین ارزیابی میشود .میانگین و
انحراف معیار مشاهدهشده برای رأی دادن به ترتیب برابر با ( )5/77 ،11/22است ،لذا میتوان
گفت میانگین مشاهدهشده بیشتر از میانگین مورد انتظار است؛ ولی چون این اختالف کمتر از
یک انحراف معیار ( )5/77است درنتیجه میتوان گفت که رأی دادن در جمعیت نمونه تحقیق
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در حد متوسط ارزیابی میشود و چندان قوی نیست ،میانگین و انحراف معیار مشاهدهشده برای
متغیر مشارکت سیاسی به ترتیب برابر با ( )5/18 ،9/69است .همانطور که در جدول آمده
است ،میانگین مشاهدهشده کمتر از میانگین مورد انتظار است ،درنتیجه میتوان گفت مشارکت
سیاسی در جمعیت نمونه تحقیق در حد پایین ارزیابی میشود.
براي توصيف سادهتر وضعيت طرد اجتماعی ذهنی به همراه ابعاد آن (محرومیت اجتماعی و
رضایت از زندگی) و همچنین وضعیت مشارکت سیاسی پاسخگويان بهتر ديده شد شكل تقليل
يافتهاي از این مقياسها تعبیه شود .لذا ،كل نمرات پاسخگويان در این مقياسها به سه بخش
مساوي تقسيم شد و نمرات يكسوم اول« ،کم»؛ يكسوم دوم« ،متوسط»؛ و يكسوم آخر،

«زیاد» محسوب گرديد .نتايج توصیفی سازههای تحقیق نزد پاسخگويان پس از سه شقه کردن
آنها در جدول زير منعکسشده است.

1

جدول  :2نتایج توصیفی توزيع درصدي مقیاسهای تحقیق ()n = 400
کم ()%

متوسط ()%

زیاد ()%

محرومیت اجتماعی

52/5

34

10/8

رضایت از زندگی

17/8

50/3

27/3

طرد اجتماعی ذهنی

32/8

61/8

5/5

مشارکت سیاسی

30/5

39/5

30

دادههای جدول  2نشان میدهد که  52/5درصد از پاسخگویان از لحاظ محرومیت اجتماعی

در سطح کم 34 ،درصد در سطح متوسط 10/8 ،درصد در سطح زیاد قرار دارند 17/8 .درصد
از پاسخگویان ازلحاظ رضایت از زندگی در سطح کم 50/3 ،درصد در سطح متوسط27/3 ،
درصد در سطح زیاد قرار دارند 32/8 .درصد از پاسخگویان از لحاظ طرد اجتماعی ذهنی در
سطح کم 61/8 ،درصد در سطح متوسط 5/5 ،درصد در سطح زیاد قرار دارند و  30/5درصد از
پاسخگویان از لحاظ مشارکت سیاسی در سطح کم 39/5 ،درصد در سطح متوسط و  30درصد
در سطح زیاد قرار دارند.

1. Trichotomising
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آزمون فرضیات

در این قسمت به تحلیل دادهها در راستای وارسی فرضیات تحقیق میپردازیم .در این راستا،
شاید قابلفهمترین شکل تحلیل دادهها ،ترتیبی کردن متغیرها و تشکیل جداول تقاطعی با استفاده
از مقیاسهای تقلیلیافتة مشارکت سیاسی و طرد اجتماعی ذهنی باشد .جدول زیر بازنمای نتایج
مربوط به تحلیل تقاطعی دو متغیر ترتیبی مشارکت سیاسی و طرد اجتماعی ذهنی است.
جدول  :3تحلیل تقاطعی درصد مشارکت سیاسی با طرد اجتماعی ذهنی ()n = 400
طرد اجتماعی ذهنی

مشارکت سیاسی
ضعیف

متوسط

قوی

کل

ضعیف

14/5

16/3

2

32/8

متوسط

15/8

22/8

23/3

61/8

قوی

0/3

0/5

4/8

5/5

کل

30/5

39/5

30

100

گاما = 0/59

مجذور کای = 77/06

P= 0/000

از مقایسه ارقام مندرج در جدول باال چند نکته قابل استنباط است :اوالً ،در میان پاسخگویانی
که واجد مشارکت سیاسی ضعیف بودهاند ( 30/5درصد) تنها  0/3درصد از پاسخگویان
احساس طرد اجتماعی ذهنی قوی داشتهاند که چندان قابلتوجه نیست .ثانیاً ،از میان  5/5درصد
کل پاسخگویانی که طرد اجتماعی ذهنی آنها قوی برآورد گردیده 4/8 ،درصد یعنی تقریباً
تمامی آنها مشارکت سیاسیشان قوی ارزیابیشده است .ثالثاً ،در همة سطوح مشارکت
سیاسی (ضعیف ،متوسط ،قوی) بیشترین نسبتها متعلق به پاسخگویانی بوده که احساس طرد
اجتماعیشان «متوسط» ارزیابیشده است .همچنین ،در میان پاسخگویانی که واجد مشارکت
سیاسی قوی بودند ،کسانی که احساس طرد اجتماعی قوی داشتند بیش از دو برابر کسانی بود
که احساس طرد اجتماعی ضعیف داشتهاند ( 4/8درصد در برابر  2درصد).
همة این نتایج ،حکایت از وجود رابطهای قوی میان مشارکت سیاسی و طرد اجتماعی ذهنی
پاسخگویان نمیکند .مقدار متوسط محاسبه شدة ضریب همبستگی گاما ( )0/59نیز بر یک
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ارتباط متوسط ولی مثبت میان مشارکت سیاسی و طرد اجتماعی ذهنی داللت دارد .مجذور
کای محاسبهشده مبنی بر آزمون معناداری ضریب گاما معادل با  77/06بهدستآمده که به
لحاظ آماری کام ً
ال معنادار بوده ( )P= 000/0و قابلتعمیم به جمعیت مبنای نمونهگیری است.
نکتة مهم آنکه یافتههای مندرج در این جدول صحت این گزاره را تأیید میکند که «هر
که طرد اجتماعی ذهنیاش قوی است؛ مشارکت سیاسیاش نیز قوی است»؛ ولی بههیچوجه
عکس گزاره مذکور؛ یعنی هر که طرد اجتماعی ذهنیاش قوی نیست ،مشارکت سیاسیاش نیز
قوی نیست را تأیید نمیکند .چون نسبت پاسخگویان با مشارکت سیاسی قوی ،حدود  30درصد
پاسخگویان بوده که از این گروه ،احساس طرد اجتماعی ذهنی  2درصدشان« ،ضعیف» و 23/3
درصدشان« ،متوسط» گزارششده است؛ بنابراین از میان کل گروه «پاسخگویان با مشارکت
سیاسی قوی» تنها  4/8درصد از کل  30درصد احساس طرد اجتماعی ذهنی قوی داشتهاند و
 25/3درصد پاسخگویان با مشارکت سیاسی قوی فاقد احساس طرد اجتماعی ذهنی قوی بودهاند
که قابلتأمل و تعمق است.
در گام بعدی برای تحلیل دادهها و بهمنظور کشف میزان و جهت ارتباط هر یک از متغیرهای
تحقیق در میان جمعیت نمونة تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون استفادهشده که نتایج آن در
جدول زیر منعکسشده است.
جدول  :4ضریب همبستگی مشارکت سیاسی با طرد اجتماعی ذهنی و ابعادش ()n = 400
محرومیت اجتماعی

مشارکت
سیاسی

رضایت از زندگی

طرد اجتماعی ذهنی

ضریب
همبستگی

سطح
معناداری

ضریب
همبستگی

سطح
معناداری

ضریب
همبستگی

سطح
معناداری

0/5

0/000

0/17

0/001

0/45

0/000

یافتههای مربوط به ضریب همبستگی پیرسون مقیاس مشارکت سیاسی با مقیاس طرد اجتماعی
ذهنی ارتباط مثبتی معادل با  0/45را نشان میدهد که از لحاظ آماری نیز کام ً
ال معنیدار است
( .)P= 000/0همچنین ،یافتهها حکایت از آن دارند که هر دو بُعد طرد اجتماعی ذهنی (محرومیت
اجتماعی و رضایت از زندگی) با مشارکت سیاسی ارتباط مثبت و معناداری داشتهاند.
در گام آخر ،از مدل آماری رگرسیون استفاده شد که فن پیشرفتهتری برای تحلیل دادهها
بوده و از توان بسیار باالتری برای آزمون فرضیات در علوم اجتماعی برخوردار است .درواقع،
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براي وارسي دقيقتر فرضيههاي تحقیق از فن تحلیل رگرسيون استفاده شد تا ضمن وارسی شدت
و جهت ارتباط میان دو متغیر اصلی تحقیق (مشارکت سیاسی و طرد اجتماعی ذهنی) الگوی
ارتباط آنها را در یک معادله ،برآورد و فرموله کند.
جدول  :5تحلیل رگرسیون مشارکت سیاسی با طرد اجتماعی ذهنی
متغیر مستقل

طرد
اجتماعی ذهنی

a

B

0/68 2/75

Beta

0/45

T

sig

R

0/449 0/000 10/04

R square

0/20

F

sig

0/000 100/76

نتایج تحلیل رگرسیون دادههای تحقیق حکایت از آن دارد که متغیر طرد اجتماعی ذهنی بهتنهایی
توانسته است  20درصد از تغییرات مشارکت سیاسی پاسخگویان را تبیین کند ( .)2R = 0/20نسبت F
مشاهدهشده براي آزمون معناداري ضريب تعيين ( )2Rمعادل  100/76محاسبه گرديده كه از لحاظ
آماري بسيار معنيدار بوده است ( .)P = 0/000ازاینرو ،فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بین دو
متغیر مشارکت سیاسی و طرد اجتماعی ذهنی رد میگردد.
چگونگیارتباطواقعیمیانمتغیرهایمزبوردرمعادلةرگرسیونزیربرآوردوخالصهشدهاست:
(طرد ذهنی)  = 2/75 + 0/68مشارکت سیاسی
این معادلة رگرسیون حاکی از آن است که طرد ذهنی اثر مثبتی روی مشارکت سیاسی
پاسخگویان داشته است .در تفسیر این معادله میتوان گفت که اگر احساس طرد اجتماعی
پاسخگویان یک واحد افزایش یابد ،مشارکت سیاسی آنان نیز  0/68واحد افزایش پیدا میکند
و بالعکس ،اگر طرد ذهنی پاسخگویان یک واحد کاهش یابد ،مشارکت سیاسی آنان نیز
 0/68واحد کاهش خواهد یافت .با توجه به مقدار متوسط مشارکت سیاسی در میان جمعیت
نمونه تحقیق (=  )9/7مقدار عرض از مبدأ معادلة رگرسیون (=  )2/75داللت بر آن دارد که
اگر پاسخگویان تحقیق فاقد احساس طرد اجتماعی میبودند میزان مشارکتشان به اندازة  7واحد
کاهش مییافت (از  9/7به  .)2/7با مالحظة ضريب استاندارد رگرسيون (بتا) نيز مشخص ميگردد
كه اثر طرد اجتماعی ذهنی براي توضيح و پيشبيني مشارکت سیاسی جمعیت نمونة تحقيق معادل
با  +0/45است .مقدار  Tمحاسبهشده و سطح معناداري متناظر با آن نيز نشان ميدهد كه ضرايب
رگرسيون مزبور در سطح باالي آماري معنادار است ( P = 0/000و .)T = 10/04نتیجة نهایی
آنکه همة یافتههای آماری این بخش ،بهطور هماهنگ ،با انتظار دیدگاه نظری بسیج در توضیح
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چگونگی ارتباط طرد اجتماعی با مشارکت سیاسی مطابقت داشتهاند .همانطور که تشریح شد،
مدعای اصلی دیدگاه بسیج آن بود که طرد اجتماعی (چه عینی و چه ذهنی) ارتباط مثبتی با
مشارکت سیاسی دارد؛ یا بهعبارتدیگر ،جمعیت مشارکتکنندة سیاسی را افزایش میدهد .در
این دیدگاه ،مشقتهای ادراکشده ،افراد را به ورود به جهان سیاست بهعنوان ابزاری جهت
جبران مصائب تشویق میکند و منجر به افزایش مشارکت سیاسی میگردد.
نتیجهگیری

مسئله و هدف اصلی در این تحقیق ،مطالعه رابطه میان احساس طرد اجتماعی ذهنی با مشارکت
سیاسی بود؛ اینکه احساس طرد اجتماعی از سوی جوانان ،چگونه مشارکت سیاسی آنان را
تحت تأثیر قرار میدهد؟
دادههای حاصل از تحلیل نشان دادند که طرد اجتماعی ذهنی جوانان نمونة تحقیق که در
دو بُعد رضایت از زندگی (فردی) و محرومیت اجتماعی سنجیده شده ،متوسط رو به باال یا نسبتاً
باال است .از سوی دیگر ،دادهها نشان دادند که متغیر مشارکت سیاسی دانشجویان نمونة تحقیق
که شامل مشارکت در یک سازمان سیاسی ،سازمان شبه سیاسی ،شرکت در اجتماعات عمومی،
عالقه به سیاست و رأی دادن است ،در سطح متوسط است؛ اگرچه تفاوتهایی میان سطوح هر
یک از مؤلفهها مشاهده میگردد.
تحلیل آماری دادههای تحقیق از وجود رابطهای معنادار میان طرد اجتماعی ذهنی و مشارکت
سیاسی حکایت داشت .درواقع ،آن دسته از دانشجویانی که طرد اجتماعی ذهنی باالتری داشتند،
مشارکت سیاسی باالتری نیز داشتند .البته دادههای تحقیق ،عکس این رابطه را تأیید نمیکند؛
یعنی کاهش طرد اجتماعی ذهنی ،مشارکت سیاسی را کاهش نمیدهد .تفسیر این یافته آن
است که حتی احساس طردشدگی اجتماعی از سوی دانشجویان نمونة تحقیق ،مشارکت سیاسی
آنان را کاهش نداده است .این بدان معناست که طرد اجتماعی ذهنی ،اگرچه تأثیراتی منفی
در پی دارد ،اما دانشجویان نمونة تحقیق را تا مرحلة مشارکت پایین سیاسی پیش نبرده است.
بهعبارتدیگر ،این تحقیق مشخص ساخت که هنگامیکه دانشجویان با طرد اجتماعی ذهنی
روبهرو میشوند و میان انتظارات ارزشی (کاالها یا شرایطی از زندگی که مردم و در اینجا
دانشجویان و جوانان خود را مستحق آنها میدانند) و توانایی ارزشی آنان (کاالها یا شرایطی
از زندگی که جوانان تصور میکنند عق ً
ال و منطقاً توانایی کسب و حفظ آن رادارند) تفاوت
به وجود میآید ،این مسئله تفاوت محسوسی در زندگی سیاسی دانشجویان بر جا نمیگذارد.
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معهذا ،این یافته ممکن است در مورد جامعه خاص ایرانی  -با توجه به ارزشهای ویژه دینی
آن  -صادق باشد؛ یعنی طرد اجتماعی ذهنی ،آنان را متمایل به کاهش مشارکت سیاسی
نکند؛ درحالیکه در یک جامعه دیگر ،طرد اجتماعی باال ممکن است کاهش مشارکت را
به دنبال داشته باشد؛ زیرا نوع خاصی از نگرشها و باورها را در شهروندان تولید میکند که
مانع از مشارکت سیاسی آنان میگردد .این نتیجهای است که اکثر تحقیقات صورت گرفته در
کشورهای دیگر به آن رسیدهاند .مث ً
ال یافتههای تحقیقی کمیسیون انتخاباتی ( )2005نشان داده
است که برخی از مؤلفههای طرد اجتماعی ،باعث کاهش مشارکت سیاسی میگردد .لذا ،این
یافتة تحقیق حاضر اگر در مقیاس ملّی نیز صدق کند پتانسیلی بالقوه برای توسعه نظام ایران فراهم
میسازد و نشان میدهد که علیرغم احساس و درک طرد اجتماعی از سوی جوانان ایرانی که
اصلیترین و مهمترین بخش و گروه از یک جامعه را تشکیل میدهند ،آنان همچنان بهنظام
سیاسی خود پایبند میباشند .البته باید در نظر داشت که طرد اجتماعی ،درصورتیکه از حالتی
ذهنی به عینی تبدیل گردد ،ممکن است کاهش مشارکت سیاسی را در پی داشته باشد؛ بنابراین
تالش برای جلوگیری از تبدیل طرد ذهنی به ایجاد طرد عینی و عملی ،ضروری است.
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