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تاریخ پذیرش نهایی مقاله9311/1/91 :

چکیده

1تعیین رابطۀ بین میزان گرایش به دموکراسی و جامعهپذیری سیاسی به عنوان هدف اصلی تحقیق
مطرح شده است .متغیرگرایش به دموکراسی براساس نظریات رابرت دال ،شومپیتر ،هانتیگتون ،هابرماس،
کوهن و کیملیکا به عنوان متغیر مالک (وابسته) مطرح شده است و متغیر جامعهپذیری سیاسی و عوامل
اجتماعی مشارکت سیاسی ،آگاهی سیاسی ،اعتماد سیاسی ،قومگرایی و انسجام سیاسی بر اساس نظریههای
پارسونز ،گیدنز ،هانتیگتون ،کیملیکا ،هلد ،رابرت دال و  ...مطرح شده است .حجم نمونه در این تحقیق به
روش نمونهگیری تصادفی طبقهای متناسب از جامعۀ آماری دانشجویان بومی (کرد) دانشگاههای مهاباد
برابر با  453نفر انجام شده است .در این تحقیق از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه برای جمعآوری دادههای
مورد نیاز بهره برده و به منظور بررسی پایایی ابزار تحقیق از روش آلفای کرونباخ و رگرسیون ساده و ضریب
همبستگی پیرسون برای اندازهگیری فرضیههای اصلی و فرعی استفاده شده است .نتایج حاصل از تحلیل
دادهها حکایت از تأیید فرضیههای اصلی تحقیق دارد که بین میزان جامعهپذیری سیاسی و میزان گرایش
به دموکراسی رابطۀ معنیداری وجود دارد و میزانگرایش به دموکراسی و جامعهپذیری سیاسی در حد
متوسط به باالست .همچنین عوامل اجتماعی ازجمله مشارکت سیاسی ،آگاهی سیاسی ،قومگرایی و انسجام
سیاسی با میزان گرایش به دموکراسی رابطۀ معنیداری داردند و تنها رابطۀ اعتماد سیاسی با میزان گرایش
به دموکراسی تایید نشده است.
واژگان کلیدی :گرایش به دموکراسی ،جامعهپذیری سیاسی ،دانشجویان ،اعتماد سیاسی.

 .9کارشناسی ارشد جامعهشناسی ،گروه علوم اجتماعی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی؛ تبریز– ایران.
E- mail: hejar1631@gmail.com

 .0استادیار گروه علوم اجتماعی ،دانشگاه پیام نور ،صندوق پستی  91315 – 3113تهران -ایران (نویسنده مسئول).
E- mail: rad_291@yahoo.com

مقدمه و بیان مسأله

در تاریخ ایران زمینههای شکلگیری دموکراسی با موانع سرسختی روبرو بوده است .یکی از دالیل
مهم آن نبودن زمینههای فرهنگی و اجتماعی این مسأله است .یکی از چالشهای اساسی دموکراسی در
جوامع چند فرهنگی مربوط به جامعهپذیری سیاسی آن از طرف عوامل آن میباشد .جامعهپذیری فرایندی
استکه از طریق آن اعضای جامعه ،ارزشها و هنجارهای فرهنگی ،اقتصادی و سیاسیجامعه را به تدریج
درونی می کنند ،این امر بسیار مهم است که اعضای جامعه آن هم به طور درونی شده دموکراسی را در جامعه
بپذیرند و به آن گرایش پیدا کنند .توسعۀ سیاسی هنگامی جنبۀ عینی مییابد که در واقعیت اجتماعی
خویش واجد شرایط ویژگیهای خاصی باشد .دموکراسی امریی نیست که یک شبه و به صورت جهشی
به وجود آید عواملی مانند بافت اجتماعی ،چندگانگی فرهنگی و قومی سابقۀ تاریخی و سیاسی شکلگیری
دموکراسی را گوناکون و متفاوت میسازد .دموکراسی یکی ازموضوعات مهم رفتار سیاسی است موضوعی
که امروزه برای رژیمهای سیاسی از اهمیت برخوردار است اهمیت این موضوع برای رژیمهای سیاسی از
یک طرف به دلیل مد نظر قرار دادن موضوع مشارکت و گرایشهای سیاسی برای سنجش مشروعیت
یک رژیم و از سوی دیگر به منزلۀ عاملی برای افزایش کارآمدی یک نظام سیاسی است .دموکراسی در
اصل واژۀ یونانی ،از ترکیب دو کلمۀ « دموس» و به معنی مردم «کراتوس» به معنی قدرت و حکومت
ساخته شده است و معنی آن حکومت مردم یا مردمساالری است(هلد .)93 :9431 ،مقولۀ دموکراسی با
برابر نهاد فارسی آن «مردمساالری» قرنها مورد بحث اندیشمندان سیاسی در یونان باستان و روم ،و نیز
در قرن های هجدهم و نوزدهم میالدی به ویژه در قرن بیستم و بیست و یکم بوده بوده است .از دهۀ
 9151که به طور عمده نهضتهای استقاللطلبی در آفریقا ،آمریکای التین و آسیا برای رهایی از نوع
حکومتهای غیر دموکراتیک و مستبد آغاز گردید ،کوشش برای تأسیس نظامهای دموکراتیک موفقیتآمیز
نبوده است و بعضاً به دیکتاتوری انجامیده است .جامعهپذیری یا اجتماعی شدن به معنای همنوایی فرد با
ارزشها ،هنجارها و نگرشهای گروهی و اجتماعی است و زیر شاخۀ آن یعنی جامعهپذیری سیاسی ،انتقال
فرهنگ سیاسی از نسلی به نسل دیگر یا شکلگیری ایستارها و هنجارهای سیاسی فرد تعریف شده
است .یکی از اهداف حکومتها در عرصۀ سیاسی همسو کردن افراد جامعه با خطمشیهای نظام سیاسی
است" .جامعهپذیری" یا اجتماعی شدن به معنای همسازی و همنوایی فرد با ارزشها ،هنجارها و
نگرشهای گروهی و اجتماعی تعریف شده است(عالقهبند .)913 :9439 ،بر اساس تعریف دیگر فرایندی
است روانی -اجتماعی که به پایۀ شخصیت اساسی فردی تحت تأثیر محیط مخصوصاً نهادهای تربیتی،
دینی و خانوادگی شکل میگیرد(بیرو .)434 :9433 ،از این تعاریف معلوم میشود که جامعهپذیری در
مفهوم عام آن داللت بر فرآیندی است که به انتقال و کسب ارزشها ،نقشها و رفتارهای اجتماعی منجر
میشود .اصطالح جامعهپذیری سیاسی یکی از اصطالحات مهم در علوم سیاسی و اجتماعی است که در
حال حاضر استفاده آن به عنوان یک نظریۀ رفتاری کاربرد فراوان دارد(مهرداد .)93 :9433 ،از دید سیگل،

پذیر سیاسی

میزان گرایش

بین

جامعهپذیری سیاسی «یادگیری تدریجی هنجارها ،نگرشها و رفتار قابل قبول برای یک نظام سیاسی
جاری است» .جامعهپذیری سیاسی جامعۀ متشکل سیاسیداری همان نیازهایی است که فرد برای بقای
خود به آنها نیاز دارد و دارای عملکرد اضافی هم هست و آن جامعهپذیرکردن جوانان از نظر سیاسی
است .جامعهپذیری سیاسی جوانها از نظر سیاسی عبارت از تحصیل و اکتساب تدریجی هنجارها ،گرایشها و
افکار مورد پذیرش القا شده مبتنی بر بنیانهای اجتماعی معمول و بهنجار سیستمهای فرهنگی و نهادی
در چهارچوب نظام.
در ایران دستیابی به آزادی یکی از خواستههای مردم در یک صد سال اخیر بوده است و حرکتها و
جنبشهای چندی را موجب شده است .اما چنین حرکتهایی همواره به علت موانع داخلی و خارجی ناکام
مانده است .بهترین حرکتهای آزادیخواهانۀ مردم به این ترتیب قابل ذکرند :انقالب مشروطه در سال
 ،9833ظهور دولت مصدق در دهۀ  9441و انقالب اسالمی در سال  9453و باالخره انتخاب ریاست
جمهوری (9433بخارایی .)91-99 :9439 ،با این که بیش از یک قرن است اندیشۀهای دموکراسی
خواهانه به ذهن ایرانیان رسوخ کرده تحکیم دموکراتیک با مشکل روبرو شده است و شاهد بازگشت یا
بازتولید عناصری از اقتدارگرایی هستیم ،یعنی میان نظام سیاسی ایران ،اهداف ،تالشها و کنشهای
سیاسی و تئوری دموکراسی ناسازگاری مشاهده میشود و این ناسازگاری خود موجب بروز و ظهور چنین
پدیدههایی در اجتماع میشود(عبداللهی .)83 :9435 ،با توجه به وجود شکاف در بین ساختار اجتماعی
قدرت و قومیتها در تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران و همچنین تنازعات قومی ،و جنبشهای دموکراسی
خواهانه در ایران که موجب هزینههای مادی و معنوی برای نظام اجتماعی شده است؛ مطالعۀ دموکراسی
به عنوان مبنایی برای ثبات سیاسی و اجتماعی در جامعۀ مورد مطالعه ضروری مینماید .با این تفاسیر ما
در این تحقیق بر آنیم که بدانیم :اوالً میزان گرایش دانشجویان بومی دانشگاههای مهاباد به دموکراسی
چه قدر است؟ ثانیاً میزان جامعهپذیری سیاسی داشجویان چه قدر است؟ ثالثاً آیا بین میزان جامعهپذیری
سیاسی دانشجویان با میزان گرایش آنها به دموکراسی رابطه وجود دارد.؟
در جهان امروز مسألۀ همبستگی قومی در سیاستگذاریهای داخلی و حتی بینالمللی یک واحد
سیاسی از اهمیت راهبردی برخوردار است .با توجه به این که مقولهای تحت عنوان زدایش یا یکسانسازی
هویتها از دیدگاه متعدد هم ناکارآمد و هم غیر ممکن اعالم شده است .پس یافتن رویکرد میانه که
بتواند مبانی ساماندهی نوعی از سیاستگذاری اجتماعی و سیاسی باشد .بر اساس آن نگاه مبتنی بر منازعه،
تهدید را تبدیل به فرصت نماید ،و همبستگی اجتماعی و سیاسی را تقویت مینماید ،ضروری است.
مردم ایران هر از گاهی جنبشی را سامان میدهند و در نهایت دچار یأس و سرخوردگی میشوند و یا
به وضع موجود تن میدهند .جامعهشناسان دالیل زیادی را برای تثبیت نشدن دموکراسی در ایران عنوان
میکنندکه آن را با جامعهپذیری سیاسی و فرهنگ اطاعت و امریت مرتبط میدانندکه در فرهنگ ایرانیان
وجود دارد که در سطوح دیگر جامعه بازتولید میشود(سریعالقلم .)9433 ،و بعضی دیگر از جنبۀ هویتی و

جریانهای بینالمللی را بر مسائل داخلی مهم میدانند .بعضی از ویژگیهای محلی و ملی مانند احساس
ناامنی فردی ،بیاعتمادی ،بدبینی ،انزوای روحی ،بیگانگی با امور سیاسی را مهم میدانند(آبراهامیان،
 .)3 :9434در ایران هم با توجه به چند قومی بودن جامعه ایران و تحوالت جهانی ،دموکراسی در عرصۀ
کالن سیاسی و گرایش دموکراتیک در همۀ زمینههای اجتماعی در بین افراد جامعه از ضروریات چنین
جامعهای است.
مبانی نظری

در دموکراسی فرض بر اینست که مردم نه به حکم ترس و اجبار ،بلکه از روی رضایت از حکومت
پیروی میکنند و ساز و کارهای برای تضمین این رضایت وجود دارد .اصالت فرد به این معنی است که
انسان اصوالً موجودی خردمند به شمار میرود و از این رو باید در تشخیص مصلحت فردی خود در حدود
نظام اجتماعی آزادی و خودمختار باشد(بشیریه .)81 :9431 ،دموکراسی به عنوان شیوه سیاسی زندگی
سیاسی در جهان مدرن بر مبانی و اصولی استوار است که در طی فرایند دراز مدت مبارزه برای ایجاد
حکومت دموکراتیک ،تکوین یافتهاند .جوهر این اصول و بنای را میتوان در اصالت برابری انسانها،
اصالت فرد ،اصالت قانون ،اصالت حاکمیت مردم و تاکید بر حقوق طبیعی ،مدنی و سیاسی انسانها یافت.
منظور از اصالت برابری این است که در دموکراسی افراد ،گروهها و طبقات مردم نیست به یکدیگر از
لحاظ حق حکومت کردن ،برتری و امتیازی ندارند .حق حکومت برای همیشه به هیچ فرد یا گروهی
واگذار نشده است و هیچ گروهی نمیتواند به عنوان برتری فکری یا ذاتی بر دیگران حکومت کند.
مشروعیت قدرت تنها بر رضایت مردم در پیروی از حکومت مبتنی است(همان .)91 :پارسونز 9به تبیین
نظری گسترش مفهوم شهروندی در دولت دموکراتیک پرداخت .اهمیت ویژهای که پارسونز به شهروندی
میداد ناشی از این واقعیت بود که او تصور میکرد در جوامع دموکراتیک شهروندی و دموکراسی به معیار
اصلی همبستگی ملی تبدیل میشود .در گذشته تفاوتهای مبتنی بر مذهب ،قومیت یا سرزمین آن قدر
مهم بود که یقین میکرد چه کسانی عضو جامعه به شمار آیند یا از عضویت در آن به طور کلی محروم
شوند(استونز .)81 :9431 ،پارسونز معتقد بود اختالفهای قومی ،مذهبی و منطقهای را میتوان با هدایت
ملی همساز کرد و ستیزههای ناشی از این اختالفها را حل کرد .بدون ترس از این که جامعه بگسلد یا
به جنگ خونین داخلی منجر شود(پین .)51 :9434 ،دال ،8نظریهپرداز عمده دموکراسی و از علمای
سیاسی بزرگ آمریکایی ،مفهوم پولیارشی94را برای توصیف نظامهای دموکراتیک معاصر و متداول ،رایج
ساخته است .به نظر او ،دموکراسی در مفهوم آرمانی و کالسیکش قابل تحقق نیست ،بلکه تنها میتواند
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برای سنجش میزان نزدیکی دموکراسیهای موجود به وضع آرمانی در نظر گرفته شود .به عبارت دیگر
نظریه دال درباره دموکراسی ،نظریهای واقع بینانه است که به ویژه متأثر از دیدگاه نخبهگرایان بوده است.
وی در نخستین کتاب خود یعنی دیباچهای بر نظریه دموکراسی ،نظریههای اکثریتی و مشارکتی یا
ایدهآلیستی دموکراسی را مورد نقد قرار میدهد و در مقابل مفهوم پولیارشی را برای توصیف دموکراسی
موجود و ممکن به کار میبرد .پولیارشی به مفهوم تعدد نخبگان حاکم ،حد مطلوب مشارکت و رقابت
سیاسی را ایجاد میکند و از بروز استبداد جلوگیری مینماید .حکومت دموکراسی واقعی نه حکومت اکثریت و
نه حکومت یک اقلیت ،بلکه حکومت چندین اقلیت است .مبنای این برداشت از دموکراسی ،نظریههای
کثرتگرایی در جامعهشناسی است که از یک سو متأثر از سنت ماکس وبر میباشند که بر وجود منابع
مختلف قدرت در جامعه تأکید دارد و از سوی دیگر در واکنش به نظریات نخبهگرایان است که بر وجود
الیت قدرت واحد در جامعه تأکید دارند .هر چند میتوان گفت که کثرتگرایی نیز مندرج در همان الگوی
الیتیستی است ،ولی از این جهت متفاوت است که بر تعدد گروههای نخبه تأکید دارد نه یک طبقه نخبه
واحد(دال .)93 :9431 ،کیملیکا 9براین باور استکه عضویت فرهنگی اهمیتی بنیادینی در سعادت شخصی
دارد و افراد باید در انتخاب و تالش جهت تحقق مفهوم خویش از زندگی سعادتبار آزاد باشد و آن بر
بنیاد وجود دموکراسی در جامعهای با گوناگونی اقلیتی و فرهنگی است .کیملیکا تصریح میکند گونهای از
لیبرالیسم که وی به دفاع از آن بر میخیزد نه تفسیر خاصی از آن که لیبرالیسم میتواند به عنوان یک
کانون سیاسی تجویزی در پاسخ به انتقادات مربوط به عضویت فرهنگی بگوید .مطابق لیبرالیسم از آن جا
که اساسیترین عالقۀ ما اعطای حق و عمل به این باورهاست ،دولت با توجه و احترامی برابر از طریق
فراهم ساختن آزادی ها و منابعی که برای آزمون و عمل بدان نیاز است ،با مردم رفتار برابر خواهد داشت
این نیاز بنیان نظریههای لیبرال در باب عدالت را تشکیل میدهد(کیملیکا .)98 :9131 ،9آلموند 8جامعهپذیری
سیاسی را یکی از مهمترین کار ویژههای سیستمی میداند که به طور مستقیم در اجرای سیاستهای
معمولی دخالتی ندارد ولی برای حفظ نظام ضروری و با اهمیت میداند(عالم .)988 :9431 ،کلمن94در
توزیع جامعهپذیری سیاسی مینویسد« :جامعهپذیری ناظر به فرایندی است که افراد ازطریق آن نگرشها
و احساساتی در قبال نظام سیاسی و نقشهایی که در آن دارند کسب میکنند» .این فراگردها شامل
شناختها (دانستهها یا باورهای فرد در مورد نظام ،موجودیت و روش کار آن ) ،احساسات (نحوۀ احساس
فرد در قبال نظام ،از جمله حس وفاداری و احساس تکلیف مدنی) میشود(کلمن .)93 :9135 ،به بیانی
دیگر جامعهپذیری سیاسی و ایستارهای فرا گرفته شده از طریق فعالیتهای سیاسی همچون وابستگی
حزبی ،ایدئولوژی ،اعتماد ،آگاهی و مانند آن میشود .این محتوا همچنین ممکن است به سمتگیری در
مقابل اقتدار مربوط باشد(چیلکوت .)451 :9433 ،جامعهپذیری به اعتبار قلمروهای مختلف تعلق ،حضور
1.

Kymlicka
Almoond
3.
Colman
2.

و فعالیتهای اجتماعی ،گونههای مختلفی همچون جامعهپذیری قومی ،مذهبی ،سیاسی ،اقتصادی ،شغلی،
جنسی و  ...دارد .یکی از مهمترین این انواع جامعهپذیری سیاسی است که به نحوۀ ارتباط میان فرد با
نهاد سیاست و قدرت و به بیان دیگر ،به حوزۀ مدیریت کالن جامعه و سازمانهای اجتماعی مربوط میشود.
جامعهپذیری سیاسی در عین اشتراک با سایر گونههای جامعهپذیری و جامعهپذیری به معنای عام در
اصطالح جامعهشناختی ،از جهاتی متمایز است .جامعهپذیری سیاسی نیز فرایند آشناسازی افراد با نظام
سیاسی جامعه خود تعینیابی نسبی ادراکات و واکنشهای آن به پدیدههای سیاسی است(مطهری:9435 ،
.)15
پیشینۀ تحقیق

ذوالفقاری و همکاران( ،)9433در پژوهشی با عنوان تأثیر جایگاه افراد در فضای اجتماعی بر روی
گرایش آنها به ارزشهای دموکراتیک در ارتباط با جوانان  93-81ساکن تهران صورت گرفته است که
نتیجۀ تحقیقات نشان میدهد با باالرفتن جایگاه فرد درمعنای اجتماعی گرایش به ارزشهای دموکراتیک
نیز افزایش مییابد یعنی با باال رفتن سن و سطح تحصیالت گرایش به ارزشهای دموکراتیک بیشتر
میشود.
الهدادی و همکاران( ،)9431در پژوهشی با عنوان «رابطۀ عوامل اجتماعی -فرهنگی و باورپذیری
مردمساالری» به این نتیجه رسیدندکه بین جنسیت و باورپذیری مردمساالری رابطۀ معناداری وجود دارد.
به طوری که باورپذیری مردمساالری با ساخت خانواده ،تقدیرگرایی ،پایگاه اجتماعی– اقتصادی ،میزان
استفاده از وسایل ارتباط جمعی و اعتیاد اجتماعی رابطۀ مستقیم دارد.
فاضلی و کالنتری( ،)9419در پژوهشی تحت عنوان «ارزشهای دموکراتیک نسلها» که در شهر
ساری انجام گردید ،نمونۀ خود را مشتمل بر سه نسل انتخاب نمودند؛ نسل اول افراد  93–44سال ،نسل
دوم افراد  43-33ساله و نسل سوم افراد باالی  33سال .پژوهشگران سه ارزش دموکراتیک شامل:
تساهل و مدارا ،آزادی و مشارکت سیاسی را بین این سه نسل سنجیدند و به این نتایج دست یافتند که
تمایل به ارزشهای دموکراتیک در هر سه نسل زیاد است و به این لحاظ میتوان در فرضیۀ ثبات
ارزشهای سیاسی نسلها تردید داشت.
آذین و جهانشاهی( ،)9433در مقالهای تحت عنوان نقش رادیو و تلویزیون در جامعهپذیری سیاسی
دانشجویان با نمونهای شامل  431نفر به روش پیمایشی انجام دادند به این نتایج رسیدند :بر اساس نتایج
این پژوهش رادیو و تلویزیون به عنوان یکی از نهادهای مهم جامعهپذیری نقش زیادی در جامعهپذیری
سیاسی دارند.
عبدالهی و دیگری( ،)9435در پیمایشی تحت عنوان «هویت جمعی و نگرش به دموکراسی در ایران»
با استفاده از پرسشنامه در مورد  9981نفر از اعضای شش قوم آذری ،بلوچ ،عرب ،فارس ،کرد و لر انجام

پذیر سیاسی

میزان گرایش

بین

گرفته است .نتایج تحقیق حاکی از نگرش مثبت یا نسبتاً مثبت به دموکراسی است .عالوه بر این نتایج
حاصل بیانگر تأثیر مثبت و معنادار هویت جمعی بر نگرش به دموکراسی است(به نقل از ذوالفقاری و
همکاران.)938-819 :9433 ،
زلینا ،)9113(9میزان گرایش مردم به اندیشههای دموکراسی خواهانه را در جامعۀ مجارستان مورد
مطالعه قرار دادند .نتایج این تحقیقات نشان میهد هر چه تحصیالت فرد باالتر باشد احتمال رأی دادن و
مشارکت وی بیشتر است(زلینا.)333-333 :9113 ،
اینگلهارت ،)8113(8به مطالعۀ رابطۀ بین دموکراسی و خوشبختی پرداخت .اینگلهارت نشان داد که
ضریب همبستگی بین دموکراسی و احساس خوشبختی به مرور زمان تغییر کرده است و هر چه به سمت
سالهای اخیر که فرایند دموکراتیزه شدن قوت میگیرد میرسیم ،تقریباً این همبستگی کمتر شده است.
کیربیش ،)8194(4در پژوهشی با عنوان «مشارکت سیاسی و فرهنگ سیاسی غیر دموکراتیک در
اروپای غربی و شرقی و کشورهای یوگسالوی» ،بر این اساس اینگلهارت استدالل میکند که مردم در
کشورهایی که به لحاظ اجتماعی و اقتصادی توسعه یافتهترند از نظر سیاسی فعالترند و افرادی که
گرایشهای غیر دموکراتیک دارند از نظر سیاسی و اقتصادی کمتر فعالند.
شلهوت و آش ،)8198(3در پژوهشی به بررسی نوع رویکردها ،میزان آگاهی سیاسی و ارزشهای
سیاسی  9354نفر نوجوان اسرائیلی و فلسطینی میپردازد که سنین بیشتری داشتهاند در مسایل سیاسی
آگاهتر و فعالتر بودهاند و فرایند جامعهپذیری سیاسی را از همتایان یهودی خود بیشتر درونی کردهاند،
عالوه بر این یافتههای آنها نشان میدهد نوجوانانی که فرهنگ سیاسی مذهبیتری داشتهاند از آگاهی
و مشارکت سیاسی بیشتری برخوردارند این محققان اثبات کردهاند که از طریق نقش بالقوۀ فرهنگ سیاسی
در فعالیتهای سیاسی میتوان نوع رویکردهای سیاسی نوجوانان را توضیح داد(به نقل از ذوالفقاری و
همکاران9.)938-819 :9433 ،
اهداف تحقیق
هدف کلی

 تعیین رابطۀ میزان جامعهپذیری سیاسی و عوامل اجتماعی مرتبط با میزان گرایش به دموکراسی دربین دانشجویان بومی دانشگاههای شهرستان مهاباد.
اهداف اختصاصی

 تعیین رابطۀ میزان مشارکت سیاسی دانشجویان و میزان گرایش آنها به دموکراسی1.

Zelenyi
Inglehart
3.
Kybrich
4.
Shalhout & Asch
2.

 تعیین رابطۀ میزان آگاهی سیاسی دانشجویان و میزان گرایش آنها به دموکراسی تعیین رابطۀ میزان قومگرایی دانشجویان و میزان گرایش آنها به دموکراسی تعیین رابطۀ میزان اعتماد سیاسی دانشجویان و میزان گرایش آنها به دموکراسی تعیین رابطۀ میزان انسجام سیاسی دانشجویان و میزان گرایش آنها به دموکراسی.فرضیههای تحقیق

 بین میزان جامعهپذیری سیاسی دانشجویان بومی دانشگاههای مهاباد و میزان گرایش آنها بهدموکراسی رابطه وجود دارد.
 ب ین میزان مشارکت سیاسی دانشجویان و میزان گرایش آنها به دموکراسی رابطه وجود دارد. بین میزان آگاهی سیاسی دانشجویان و میزان گرایش آنها به دموکراسی رابطه وجود دارد. بین میزان قومگرایی دانشجویان و میزان گرایش آنها به دموکراسی رابطه وجود دارد. بین میزان اعتماد سیاسی دانشجویان و میزان گرایش آنها به دموکراسی رابطه وجود دارد. بین میزان انسجام سیاسی دانشجویان و میزان گرایش آنها به دموکراسی رابطه وجود دارد.تعاریف مفهومی و عملیاتی

 -جامعهپذیری سیاسی

جامعهپدیری سیاسی ناظر بر فرایندی استکه افراد ازطریق آن نگرشها واحساساتی در قبال نظام
سیاسی و نقشهایی که در آن دارند کسب میکنند(کلمن.)93 :9135 ،
برای اندازهگیری جامعهپذیری سیاسی از عوامل اجتماعی مرتبط با آن هم چون مشارکت سیاسی،
آگاهی سیاسی ،قومگرایی ،اعتماد سیاسی و انسجام سیاسی از گویههای محقق ساخته استفاده شده است.
 -مشارکت سیاسی

تعریف مفهومی :مشارکت سیاسی فعالیتهای شهروندان آزاد که هدف آن تاثیرگذاری بر انتخاب
کارمندان و مدیران حکومتی و نیز خطمشیهای است که آنها انتخاب میکنند(غفاری.)85 :9433 ،
 -آگاهی سیاسی

تعریف مفهومی آگاهی سیاسی :آگاهی سیاسی در برگیرنده طرز تلقیها و ارزیابیهای یک فرد مربوط
به امر سیاسی است که فرد با نظام سیاسی از طریق کسب اطالعات و تجربیات به وظایف ،حقوق و
نقشهای خویش در حوزه سیاست پی میبرد(دورژه.)35 :9438 ،

پذیر سیاسی

بین

میزان گرایش

 -اعتماد سیاسی

اعتماد سیاسی سطح و میزان اعتمادیست که شهروندان به نهادهای تصمیمگیری و مدیران سیاسی
حکومت دارند(گیدنز.) 915 :9433،
 -قومگرایی

قوم گرایی نوعی شناخت از خود و تمایز بین دیگران و فرهنگ خود را بهتر از دیگران دانستن است
(قادری.) 945 :9439 ،
 -انسجام سیاسی

انسجام سیاسی ناظر بر میزان و الگوی رابطه متقابل بین کنشگران و گروهها و خرده فرهنگهای
سیاسی تمایز یافته است(افروغ.)93 :9433 ،
ابزار و روش

تحقیق مورد نظر از لحاظ هدف کاربردی است و از نظر روش پیمایشی از نوع همبستگی میباشد.
جهت برآورد حجم نمونه از جامعه فوق با توجه به در دسترس بودن چارچوب نمونهبرداری از فرمول
کوکران استفاده شده است .بر این اساس حجم نمونه برابر با  453نفر برآورد گردیده شد .برای انتخاب
نمونه آماری از جامعه آماری از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای استفاده شده است .در این تحقیق به
منظور تعیین پایایی آزمون ،در یک مطالعه مقدماتی بر روی  41نفر از دانشجویان بومی دانشگاههای
سطح شهرستان مهاباد از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است.
جدول شماره ( :)1پایایی ابزار اندازهگیری
آلفای کرونباخ

آلفای کرونباخ استاندارد

تعداد آیتمها

مشارکت سیاسی

0/237

0/230

4

ابعاد
آگاهی سیاسی

0/244

0/247

5

قومگرایی

0/287

0/237

4

اعتماد سیاسی

0/268

0/245

4

انسجام سیاسی

0/207

0/206

4

گرایش به دموکراسی

0/870

0/877

8

کل پرسشنامه

0/877

0/870

77

یافتههای تحقیق

بر اساس یافتههای مطالعه حاضر از بین کل نمونه آماری؛ تعداد  918نفر از پاسخگویان (معادل 55
درصد) پسر و  953نفر (معادل  35درصد پاسخگویان) دختر میباشند .بر اساس اطالعات به دست آمده

که از بین دو گزینه موجود برای جنسیت بیشترین تکرار مربوط به گزینه پسر با  55درصد میباشد .از
بین کل نمونه آماری؛ تعداد  833نفر از پاسخگویان (معادل  39درصد) مجرد و  33نفر (معادل  91درصد
پاسخگویان) متأهل میباشند .همچنین تعداد  834نفر از پاسخگویان (معادل  35/9درصد) در دانشگاه
آزاد اسالمی مهاباد ،تعداد  39نفر از پاسخگویان (معادل  81/4درصد) در دانشگاه پیام نور مهاباد و  93نفر
(معادل  3/3درصد دانشجویان) در دانشگاه غیر انتفاعی میعاد مهاباد مشغول به تحصیل میباشند .در
مطالعه حاضر از بین کل نمونه آماری؛ تعداد  818نفر از پاسخگویان (معادل  53/3درصد) در گروه تحصیلی
علوم انسانی ،تعداد  13نفر از پاسخگویان (معادل  83/1درصد) در گروه علوم پایه و  53نفر (معادل 95/3
درصد دانشجویان) در گروه فنی مهندسی در شهرستان مهاباد مشغول به تحصیل میباشند.
گرایش به دموکراسی متغیر مالک (وابسته) تحقیق است .طبق جدول شماره ( )8میانگین گرایش به
دموکراسی به دست آمده از مجموع گویهها  41/13میباشد و نظر به این که میانگین امتیازات حداقل 3
و حداکثر  ،31نمره  83میباشد ،گرایش به دموکراسی در سطح متوسط به باال میباشد.
جدول شماره ( :)2بررسی آمارههای میزان گرایش به دموکراسی دانشجویان
میانگین

واریانس

انحراف معیار

میزان کجی

میزان کشیدگی

مینیمم

ماکزیمم

30/78

33/77

5/83

-0/276

0/775

70

40

میزان جامعهپذیری سیاسی دانشجویان بومی در سطح باالتر از متوسط میباشد ،با توجه به یافتههای
تحقیق طبق جدول شماره ( ،) 4میانگین  31/33میباشد .با توجه به این که مجموع امتیازات حداقل 89
و حداکثر  ،915نمرۀ  34میباشد میزان جامعهپذیری در سطح متوسط به باال میباشد.
جدول شماره ( :)3بررسی آمارههای میزان جامعه پذیری سیاسی دانشجویان
میانگین

واریانس

انحراف معیار

میزان کجی

میزان کشیدگی

مینیمم

ماکزیمم

32/11

992/1

92/53

-2/032

9/393

39

920

طبق جدول شماره ( )3میزان مشارکت سیاسی دانشجویان بومی از مجموع گویهها  94/13به دست
آمده است و نظر به این که میانگین امتیازات ،نمرههای  3تا  81و امتیاز اخذ شده  98میباشد؛ لذا میتوان
نتیجه گرفت که میزان مشارکت سیاسی دانشجویان در حد متوسط به باال گزارش میشود.
جدول شماره ( :)4بررسی آمارههای میزان مشارکت سیاسی دانشجویان
میانگین

واریانس

انحراف معیار

میزان کجی

میزان کشیدگی

مینیمم

ماکزیمم

93/21

99/025

3/35

-2/222

2/225

2

02

پذیر سیاسی

بین

میزان گرایش

طبق جدول شماره ( )5میزان آگاهی سیاسی از  5گویه که در سطح رتبهای اندازهگیری شد ،میانگین
گویهها  93/33به دست آمد .پس نتیجۀ برآورد از حداقل  5و حداکثر  ،3نمره  95میباشد ،در نتیجۀ
آگاهی سیاسی در حد متوسط به باال است.
جدول شماره ( :)5بررسی آمارههای میزان آگاهی سیاسی دانشجویان
واریانس

میانگین

انحراف معیار

میزان کجی

میزان کشیدگی

مینیمم

ماکزیمم

91/13

93/31

2/253

-2/531

-2/020

1

05

طبق جدول شماره ( )3میزان اعتماد سیاسی با میانگین  98/91از حداقل امتیاز  3و حداکثر 81
نمرۀ  98میباشد که در حد متوسط به باالست .انسجام سیاسی با میانگین  94/13از حداقل امتیاز  3و
حداکثر  81نمرۀ  98میباشد که در حد متوسط به باالست.
جدول شماره ( :)6بررسی آمارههای میزان اعتماد سیاسی دانشجویان
میانگین

واریانس

انحراف معیار

میزان کجی

میزان کشیدگی

مینیمم

ماکزیمم

90/92

1/533

3/215

2/259

-2/232

2

02

طبق جدول شماره ( )3میانگین قومگرایی به دست آمده از مجموع گویهها  93/33میباشد و نظر به
این که میانگین اعداد نمرههای  3تا  81که نمره  98میباشد ،پس نتیجه برآورد میانگین پاسخگویان از
متوسط نمرهها بیشتر است .لذا میتوان نتیجه گرفت که میزان قومگرایی دانشجویان در حد متوسط به
باال میباشد.
جدول شماره ( :)7بررسی آمارههای میزان قومگرایی دانشجویان
میانگین

واریانس

انحراف معیار

میزان کجی

میزان کشیدگی

مینیمم

ماکزیمم

92/11

1/122

3/93

-2/312

9/912

2

02

طبق جدول شماره ( )3میانگین انسجام سیاسی به دست آمده از مجموع گویهها  94/13میباشد و
نظر به این که میانگین اعداد نمرههای  3تا  81که نمره  98میباشد ،پس نتیجه برآورد میانگین
پاسخگویان از متوسط نمرهها کمی بیشتر است .لذا میتوان نتیجه گرفت که میزان انسجام سیاسی
دانشجویان در حد متوسط و کمی باالتر از متوسط میباشد.
جدول شماره( :)8بررسی آمارههای میزان انسجام سیاسی دانشجویان
میانگین

واریانس

انحراف معیار

میزان کجی

میزان کشیدگی

مینیمم

ماکزیمم

93/21

2/990

0/23

2/351

9/191

1

02

 بین میزان جامعهپذیری سیاسی دانشجویان بومی دانشگاههای مهاباد و میزان گرایش آنها بهدموکراسی رابطه وجود دارد.
برای بررسی ارتباط بین جامعهپذیری سیاسی دانشجویان بومی دانشگاههای شهرستان مهاباد و میزان
گرایش به دموکراسی آنها از تحلیل رگرسیون ساده استفاده شده است که نتایج آن در جداول زیر آمده
است:
جدول شماره ( :)9تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر پیشبین (مستقل) با متغیر مالک (وابسته)
ضریب تعیین تعدیل شده

خطای استاندارد

0/346

4/27

R2

R
0/570

0/348

سطح معنیداری

سطح اطمینان

F

میانگین مربعات

درجه آزادی

مجموع مجذورات

منبع تغییرات

0/000

0/77

785/73

4737/04

7

4737/04

رگرسیون

نتیجه آزمون:

77/77

348

2237/87

رد فرض H0

------

347

77867/73

باقیمانده
کل

چنان چه در جدول شماره ( )1مالحظـه میگردد که سطـح معنیداری آزمون مربوطـه برابر 1/111
مـیباشد ،میتوان چنین ادعا نمود که آزمون فـوق در سطـح اطمینـان  1/11معنـیدار مـیباشد .این
بدین معنی است که مدل انتخاب شده معنیدار است ،پس فرض  H0رد و فرض  H1تأیید میگردد و با
توجه به ضریب تعیین  R2که عبارت است از نسبت تغییرات توضیح داده شده توسط متغیر  xبه تغییرات
کل  1/433میباشد ،میتوان بیان نمود که  43/3درصد تغییرات گرایش به دموکراسی دانشجویان بومی
دانشگاههای مهاباد توسط تغییرات در متغیر پیش بین (مستقل) «جامعهپذیری سیاسی» تبیین میگردد.
جدول شماره ( :)11مربوط به آزمون  tوضرایب پارامتر در مدل رگرسیون
ضرایب قبل از استاندارد شدن
مدل رگرسیونی

ضرایب رگرسیونی β

ضرایب بعد از استاندارد شده

خطای معیار

مقدار عرض از مبدأ ()β0

2/874

7/272

جامعهپذیری سیاسی

0/372

0/074

وزن βها

آزمون t

سطح معناداری
()p-value

0/570

4/556

0/000

73/636

0/000

باتوجه به یافتههای جدول شماره ( )91شاهد رابطه معنیدار بین متغیر جامعهپذیری سیاسی و گرایش
به دموکراسی هستیم ( .)P <1/15در مدل رگرسیونی باال؛  X1متغیر جامعهپذیری سیاسی و  Yمتغیر
گرایش به دموکراسی میباشد و میتوان بیان نمود که یک انحراف استاندارد افزایش در مؤلفه جامعهپذیری
سیاسی دانشجویان باعث  1/511انحراف استاندارد افزایش در گرایش به دموکراسی آنها میشود .پس
میتوان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی این آزمون از لحاظ آماری معنیدار میباشد.

پذیر سیاسی

بین

میزان گرایش

 بین میزان مشارکت سیاسی دانشجویان و میزان گرایش آنها به دموکراسی رابطه وجود دارد.جدول شماره ( :)11ضریب همبستگی پیرسون بین میزان مشارکت سیاسی و میزان گرایش به دموکراسی
گرایش به دموکراسی

مشارکت سیاسی

ضریب همبستگی پیرسون

0/407

سطح معنیداری

0/000
350

تعداد
 R2 =76/2 %و R=0/407

باتوجه به نتایج جدول شماره ( )99مقدار ضریب همبستگی پیرسون برابر با  1/311با سطح معنیداری
 1/111به دست آمده است و بیانگر این است که میزان مشارکت سیاسی با میزان گرایش به دموکراسی
در بین دانشجویان بومی دانشگاههای شهرستان مهاباد رابطه مثبت و معنیداری دارد .لذا بر این اساس
فرض صفر رد میشود و فرض یک تأیید میگردد .یعنی هر اندازه میزان مشارکت سیاسی دانشجویان
بیشتر باشد به همان میزان نیز گرایش به دموکراسی آنان بیشتر خواهد شد و بالعکس.
 بین میزان آگاهی سیاسی دانشجویان و میزان گرایش آنها به دموکراسی رابطه وجود دارد.جدول شماره ( :)12ضریب همبستگی پیرسون بین میزان آگاهی و میزان گرایش به دموکراسی
گرایش به دموکراسی
آگاهی سیاسی

ضریب همبستگی پیرسون

0/585

سطح معنیداری

0/000

تعداد

350

 R2 =34/7 %و R=0/585

با توجه به نتایج جدول شماره ( )98مقدار ضریب همبستگی پیرسون برابر با  1/535با سطح معنیداری
 1/111به دست آمده است و بیانگر این است که میزان آگاهی سیاسی با میزان گرایش به دموکراسی در
بین دانشجویان بومی دانشگاههای شهرستان مهاباد رابطه مثبت و معنیداری دارد .لذا براین اساس فرض
صفر رد میشود و فرض یک تأیید میگردد .یعنی هر اندازه میزان آگاهی سیاسی دانشجویان بیشتر باشد
به همان میزان نیز گرایش به دموکراسی آنان بیشتر خواهد شد و بالعکس.
 بین میزان قومگرایی دانشجویان و میزان گرایش آنها به دموکراسی رابطه وجود دارد.جدول شماره ( :)13ضریب همبستگی پیرسون بین میزان قومگرایی و میزان گرایش به دموکراسی
گرایش به دموکراسی
قومگرایی

ضریب همبستگی پیرسون

0/558

سطح معنیداری

0/000

تعداد

350

 R2 =37/7 %و R=0/558

با توجه به نتایج جدول شماره ( )94مقدار ضریب همبستگی پیرسون برابر با  1/553با سطح معنیداری
 1/111به دست آمده است و بیانگر این است که میزان قومگرایی با میزان گرایش به دموکراسی در بین

دانشجویان بومی دانشگاههای شهرستان مهاباد رابطه مثبت و معنیداری دارد .لذا بر این اساس فرض
صفر رد میشود و فرض یک تأیید میگردد .یعنی هر اندازه میزان قومگرایی دانشجویان بیشتر باشد به
همان میزان نیز گرایش به دموکراسی آنان بیشتر خواهد شد و بالعکس.
 بین میزان اعتماد سیاسی دانشجویان و میزان گرایش آنها به دموکراسی رابطه وجود دارد.جدول شماره ( :)14ضریب همبستگی پیرسون بین میزان اعتماد سیاسی و میزان گرایش به دموکراسی
گرایش به دموکراسی
r=-0/084
sig=0/776

اعتماد سیاسی

n=350
 R2 =0/2 %و R= -0/084

با توجه به اطالعات به دست آمده از جدول شماره ( )93میتوان چنین استنباط کرد که چون مقدار
پیرسون برابر با  1/133و سطح معنیداری آن نیز برابر با  1/993میباشد و این عدد از  1/15بزرگتر است
بر این اساس با  15درصد اطمینان میتوان گفت که میزان اعتماد سیاسی با میزان گرایش به دموکراسی
در بین دانشجویان بومی دانشگاههای شهرستان مهاباد هیچ رابطهای ندارد ،لذا بر این اساس فرض صفر
تأیید میشود و فرض یک رد میگردد.
 بین میزان انسجام سیاسی دانشجویان و میزان گرایش آنها به دموکراسی رابطه وجود دارد.جدول شماره ( :)15نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین میزان انسجام سیاسی و میزان گرایش به دموکراسی
گرایش به دموکراسی
انسجام سیاسی

ضریب همبستگی پیرسون

0/367

سطح معنیداری

0/000

تعداد

350

 R2 =41/6 %و R=0/163

با توجه به نتایج جدول شماره ( )95مقدار ضریب همبستگی پیرسون برابر با  1/431با سطح معنیداری
 1/111به دست آمده است و بیانگر این استکه میزان اعتقاد به انسجام سیاسی بامیزان گرایش به دموکراسی
در بین دانشجویان بومی دانشگاههای شهرستان مهاباد رابطه مثبت و معنیداری دارد .لذا بر این اساس
فرض صفر رد میشود و فرض یک تأیید میگردد .یعنی هر اندازه میزان اعتقاد به انسجام سیاسی
دانشجویان بیشتر باشد به همان میزان نیز گرایش به دموکراسی آنان بیشتر خواهد شد و بالعکس.

پذیر سیاسی

میزان گرایش

بین

بحث و نتیجهگیری

به هر میزان تکثرگرایی در بافت نظامهای سیاسی و اجتماعی رشد عقالیی و نهادمند داشته باشد،
تداوم منسجمانۀ یک جامعه بیشتر است و گرایش به عمل و اندیشه حول مقولۀ مشارکت و دموکراسی بیشتر
میشود مشارکت سیاسی ازخصلت دوگانۀ فردی و کالن برخوردار است یعنی هم نظامهای سیاسی به آن
اهمیت کارکردی میدهد و هم گروههای اجتماعی و افراد به مثابۀ یک کنش عقالیی به امر مشارکت نگاه
میکنند .پس مشارکت سیاسی به نوعی مرکز ثقل جامعهپذیری سیاسی است و میزان میل و گرایش به
حضور ،گسترش و تقویت دموکراسی را تحکیم میبخشد که با تحقیق فاضلی و کالنتری و قوام همسو
میباشد .بین میزان آگاهی سیاسی دانشجویان و میزان گرایش آنها به دموکراسی رابطۀ مستقیم و
معناداری مشاهده شد .آگاهی سیاسی به علت این که زمینههای خود ابرازی را فرد را تقویت میکند و
درک عقالیی از مشارکت را در فرد سبب میشود و نسبت به آینده احساس مسئولیت را فزونی میبخشد.
در نتیجه گرایش به مشارکت سیاسی را افزایش میدهد و میل به مشارکت به صورت عملی در گرایش
به دموکراسی متجلی میگردد .نتایج این فرضیه با تحقیق آذین ،جهانشاهی و عبدالهی همسو میباشد.
بین میزان قومگرایی دانشجویان و میزان گرایش آنها به دموکراسی رابطه وجود داشت .پس میتوان
استداللکرد برای اینکه منازعات رادیکال هویتخواهی در جوامع چند فرهنگی شکل نگیرد و زمینههای
گسیختگی اجتماعی سیاسی را ایجاد ننماید ،باید شرایط فعال شدن شکافهای هویتخواهی قومی از
نظرگاههای گوناگون سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی را تا حدود زیادی کمرنگ نمود و به جای
ایجاد یکسانسازی هویتی با استراتژیهای گوناگون از ایدههای انسجام ،مشارکت و تماس استفاده کرد
تا بسترهای اجتماعی و سیاسی همگرایی به مثابه یک انتخاب عقالیی شکل بگیرد .پس میتوان گفت
هویتهای قومی به علت خصلتهای پویا و چند بعدیای که دارند حفظ نمودهای ارزشی و فرهنگی به
مثابه یک امر بهینۀ ساختمند اجتماعی همیشه مورد توجه بوده است و دارای ظرفیتهای گرایش به
دموکراسی بوده است .الزم به ذکر است این میل وقتی بیشتر تقویت میگردد که بسترهای مشارکت و
خودابرازی هویتی در فضای نهادمند امر اجتماعی و سیاسی مهیا شده باشد .بین میزان اعتماد سیاسی
دانشجویان و میزان گرایش آنها به دموکراسی رابطه وجود ندارد .افزایش اعتماد سیاسی موجب تعامل
بیشتر و بهتر مردم و گروههای اجتماعی در حوزۀ امر سیاسی میشود .اعتماد سیاسی موجب افزایش
کیفیتهای حمایتی مردم از ساختارهای سیاسی میگردد .همان طورکه شایگان مینویسد :کاهش اعتماد
سیاسی ،موجب عدم حمایت مردم از مسئوالن ،عدم رعایت قوانین و کاهش مشارکت سیاسی عقالیی و
فعاالنه میشود و در نهایت میزان مشروعیت اجتماعی نظام سیاسیکاهش مییابد .پس میتوان استدالل
کرد به هر میزان اعتماد سیاسی به عنوان یکی از ابعاد جامعهپذیری سیاسی از کیفیت باالیی برخوردار
باشد به همان میزان میل به مشارکت افزایش مییابد و در نتیجه گرایش به دموکراسی را بیشتر تقویت
میکند ،نتایج آزمون این فرضیه با مطالعات گذشته همسو نبود .بین میزان انسجام سیاسی دانشجویان و

میزان گرایش آنها به دموکراسی رابطه وجود دارد .از دیدگاه نظریهپردازان ساختی -کارکردی انسجام
اجتماعی پایۀ نظم اجتماعی است و ایجاد گسترش زمینههای وفاق و همبستگی اجتماعی ضامن ثبات
سازمان اجتماعی قلمداد میشود .انسجام در کل ناظر بر میزان و الگوی رابطۀ متقابل بین کنشگران و
گروهها و خرده فرهنگهای تمایز یافته است .به این ترتیب بین مقولۀ انسجام و همبستگی اجتماعی با
مشارکت و اعتماد سیاسی همبستگی و رابطۀ معناداری وجود دارد .این مقوله در جوامع چندقومی و متکثر
واجد اهمیت بیشتری هم هست ،چرا که زمینههای ثبات را فراهم میکند .نتایج این فرضیه با تحقیق
شلهوت و اش همسو میباشد.
پیشنهادهای کاربردی

با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق پیشنهاد میشود که نهادهای مهم تصمیمساز در جهت
جلب مشارکت عمومی اقلیتهای قومی در پروسههای اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و مدیریتی نقش
مهم و فعالی در این امر جهت توسعۀ همه جانبۀ کشور داشته باشند .همچنین نهادهای آموزشی و
دانشگاهی میتوانند در راستای توسعۀ امر آموزش عمومی و بهبود ارائۀ خدمات آموزشی به اقلیتهای
قومی از نتایج این تحقیق و پژوهشهای مشابه استفاده نمایند .این جنبۀ کاربردی و کارکردی که توسط
نهادهای مذکور انجام میشود زمینۀ افزایش مشارکت نخبگان اقلیتها را در افزایش کیفیت آموزش
عمومی و به صورت کلی بهبود ساختار آموزشی کشور در همۀ ابعاد را موجب میشود.
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