
 

 

 
 

 
 

 شناسی علوم سیاسی؛در روش« گرایی مفهومیتقلیل»بررسی دشواره 
 پژوهی: مفهوم مشارکت سیاسینمونه

 *ابوالقاسم شهریاری 
 ** سیدمحمدعلی تقوی

 چکیده
روش تحقیق، اصول و مبانیِ مورد اجماعی دارد که وفاادار  هاه ، ، ام مومومااس ایایای  ا       

وشای  ا  ایت هرا  هرریی ا ن مسئوه کاه ، اا  ا  تحقیاق، اصاول ر     حال ینجهتحقیق و درعین
منتخب را رعا ت کرده ایت  ا خیر؟ در ا ن هین، روش پیما ش که اصل را هار یانجش مهاا ی     

مند  را دارایت کاه هارا  تحقاق     ا ی ایت که مراحل متعدد و روالقرار داده، ام جموه روش
ا  اع  و پیما ش گونها داف در نظر گرفته شده، پژو شگر مومم هه رعا ت ،نهایت. پیما ش هه

 رو ایت.  گرا ی مههومی روهها  هه نام تقویلا  خاص ها دشوارهگونهوم ییایی ههدر عو
گرا ی مههومی، هه معنا  فروکا شِ    مههوم هه هخشی ام ، ، انحراف ام ا داف تحقیاق  تقویل

شودکه در ینجش مههوم مورد نظر، تنها هخشی ام ،  ینجیده شاده  را هه  مراه دارد و یبب می
یل، پژو شگر در ارائه نتا ج دچار یوگیر  شود. ها توجه هه ا ان دشاواره، در ا ان    و هه  مین دل

نوشتارکه هه روش تحویل محتوا صورس گرفته ایت، هه عنوا  نمونه مههوم مشارکت ییایی در 
مقالاه پژو شای هاا محور ات      38شاود. جامعاه ،ماار  هرریای      ا  ا را ، ارم اهی میپژو ش

 گرا ی مههومی ایت.  ش ،نها هر ایاس دشواره تقویلموضوع مشارکت ییایی و ینج
 ا هه ا ن معضل مبات  هاوده و مههاوم مویا      درصد ا ن مقاله 56د د که هیش ام نتا ج نشا  می

اند. چگونگی انجام مشارکت ییایی را هه هخشی ام ،  که شرکت در انتخاهاس ایت، تقویل داده
شناختی تقویل مههومی در خصوص مههاوم  روش   تحقیق هه روش پیما ش و نشا  داد  معضل 

 مشارکت ییایی، نقطه ثقل ا ن مقاله ایت.
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 . مقدمه و بیان مسئله1

ای است روش یک تحقیق، یکی از ابعاد مهم و کلیدی یک پژوهش علمی بوده و سنجه
های روش علمی استفاده کرده است یا مر که آیا تحقیق از ویژگیبرای بررسی این ا

دسترسی  در خصوص  اشاره دارد که ایواقعیت ویژه به «1تحقیق روش»اصطالح خیر؟ 
تواندکمّی یا کیفی یمداده مورد نظر  (.261، ص2831قیقت،ح)گیردیمصورت  دادهبه 

از تحقیقات کمّی که به روش باشد؛ اما مفهوم داده عموماً در مورد اطالعات حاصل 
 شود.یمگیرند، اطالق یمپیمایش انجام 

ویژه تکنیک پیمایش، سنجش مفاهیم فرایند بسیار مهمی تلقی در روش کمّی و به
پذیردکه پژوهشگر بتواند با استناد بدان، شود. این سنجش به این دلیل صورت میمی

د ینما ییشگوین و پییمورد نظر را تببتواند نوع رفتار های خود را پاسخ گوید و فرضیه
گرایی برای ترین رویکردهایی که از کمّیاز جمله مهم(. 21، ص2831، ی)افتخار
 دانشبین  پیونداست که هدف آن  2کند، رفتارگرایییمهای علمی استفاده پژوهش
یی هاروش. پیمایش از جمله (241، ص2831حقیقت،) است سیاسی اقدام و سیاسی

 شود.یماین رویکرد استفاده  است که در
 که به روش پیمایش و با استفاده از پژوهشمهم در انجام یک  هایاز جمله بخش

لیاتی نمودن مفاهیم تحقیق یا عم 3سازیمفهوم، مبحث گیردمیابزار پرسشنامه صورت 
مرحله در یک  ترینتوان مهممیست. این بخش را آنهاسازی برای سنجش و شاخص

پژوهشگر تعین  مورد نظرانتزاعی  ممفهوسازی، . نخست از طریق مفهومتپیمایش دانس
بیرونی یافته و دو دیگر آنکه، عملیاتی ساختن مفهوم، مفهوم اساسی مورد سنجش 

سازد و در انتهای پژوهش، موفقیت یا شکست پژوهشگر را در پژوهشگر را نمایان می
 کند.بررسی مفهوم مورد نظر آشکار می

هنگام  دراست که  یابد، آنبروز میپیمایشی  هایپژوهش درکه  تییکی از مشکال
شوند. در این موارد، مواجه می 4مفهومیفروکاهش سنجش یک مفهوم، با نوعی 

نمایندگی را  مورد نظرم هوکه ابعاد مختلف مف هاییشاخصسنجش جای پژوهشگر به
سنجیده و با تعمیم  است را بعد و جنبه از آن، شاخصی خاص که تنها مُعرف یک کند

                                                           
1. Method of Resaerch 

2. Behaviorism 

3. Conceptualization 

4. Reduction Conceptual 
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 گونهاین، در 1. به بیان الزارسفلدشودمیآن به مفهوم اولیه، مدعی سنجش آن مفهوم 
، تنها یک الیه از مفهوم اصلی گردندمیب اکه برای سنجش انتخ هاییمعرف هاپژوهش

عرف از یک مفهوم و یا ابعاد تشکیل و یا اینکه تنها یک یا دو مُ دهندمیرا پوشش 
  (.41، ص2،2831برایمن) گیرندمین، مورد سنجش قرار دهنده آ

که نتایج حاصل در مورد یک شاخص از یک  شودسبب میمفهومی  این فروکاهش
، آنچه از پیشنهادها نیزو  گیریدر نتیجهد و شونتایج آن مفهوم معرفی  عنوانبهمفهوم، 

یکی از  امرین آن پیمایش تعمیم داده شود. ا تمامیبهیک شاخص حاصل شده است، 
علوم اجتماعی را از حصول به نتیجه نهایی و مطلوب، باز  هایپیمایشکه  عللی است

اما در هنگام  گیرد؛مییک مفهوم خاص مطمح نظر قرار  ،؛ زیرا در بیان موضوعداردمی
نامیده  (213، ص2833)میرزایی، هاشاخصبه دلیل آنچه عدم شمولیت  ،سنجش

بُعد، یا معرف و یا   یک در نتیجه صرفاًسنجیده شده و ، یک شاخص منفرد شودمی
 گیرد.مورد سنجش قرار میشاخص خاص از آن مفهوم 

و علوم اجتماعی دن یکی از مفاهیم مهم در کررسیدن به تصویری از نحوه عملیاتی 
صورت  هایپیمایشمثبت و منفی موجود از این فرایند در  هایجنبهآگاه شدن از 

در  3و از سوی دیگر اهمیت فراوانی که مشارکت سیاسی سویکاز  گرفته در ایران،
است، از  پژوهشگرانداراست و به همین جهت نیز مورد توجه  هاگذاریسیاست

، هدف اصلی این تحقیق، بر همین اساسانجام تحقیق پیشرو است.  هایضرورت
صورت  ایهپیمایشمفهوم مشارکت سیاسی در گرایی مفهومی در سنجش تقلیلبررسی 

از:  عبارت استاصلی تحقیق نیز  سؤالاین هدف،  تبعبهگرفته در ایران است. 
چه وضعیتی در ایران  صورت گرفته هایپیمایشمشارکت سیاسی در  سازیمفهوم
این تحقیق از نوع اکتشافی است، طرح فرضیه نیز موضوعیت ندارد و  ازآنجاکه دارد؟

صورت گرفته در مورد مشارکت سیاسی  هاییشپیمابیشتر به دنبال ارائه تصویری از 
 .استدر ایران 

  

                                                           
1. Lazarsfeld 

2. Bryman 

3. Political Participation 
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 . مبانی نظری2

در خصوص روش تحلیل آماری و پیمایش، توجه به برخی مفاهیم، بسیار ضروری 
بسا  کند که چههایی مواجه میاست. عدم توجه به این مفاهیم، پژوهشگر را با دشواریی

تر پژوهش در علوم سیاسی و گستردههای پیامدهای منفی آن قابل تعمیم به عرصه
اجتماعی باشد. در راستای این ضرورت، بررسی مفاهیم ضروری برای اجتناب از 

 شود.گرایی مفهومی در این بخش از مقاله دنبال میتقلیل
 

 سازی. مفهوم2-1

را به مفاهیم و  اند، بخش مهمیپرداختهدر باب روش تحقیق  بحثپژوهشگرانی که به 
انواع تعریف  بندیتقسیمدر آغاز، به آنها . انددادهو سنجش آن اختصاص  نحوه تعریف

به چهار نوع از تعاریف مورد اشاره آنان را  توانمینگاه کلی، در یک که  اندآوردهروی 
 د:کر، شناسایی شرح ذیل
در تعریف یک مفهوم یا سازه، از سایر مفاهیم و  هرگاه: 1میتعریف مفهوالف. 

(. 262، ص2811)ساده، گویندمیه شود، آن را تعریف مفهومی )وصفی( استفاد هاسازه
ع را یا اصطالحات گنگ و وسیه واژه کهستند  یالمکا یعبارات تعاریف مفهومی، 

تعریف مفهومی، همان حقیقت  در (.11، ص2831ساروخانی،) ندکنمیح یتشر
 و( lary, 2002, p.15شوند )میآورده  هاواژهدر فرهنگ  معموالًهستند که  هاییشرح

 . دنی دیگر اشاره دارهاواژهبه تعریف یک واژه توسط 
کندوکاوی  منظوربهاصطالح را اجزای معنا و این تعریف، : 2تعریف اسمی .ب

چیزی درباره  در حقیقت تعریف اسمی(. 281 ، ص3،2836)بیکرکندمیفلسفی مشخص 
مفید  هاواژهشدن معانی  ترشخصمو مزیت آن، این است که برای  کندمیواقعیت بیان ن

را محدود  مورد نظرو دامنه مفهوم  کندمیاحتمالی را برطرف  هایسوءتفاهم؛ است
ا توافق یاتفاق نظر،  یکحاصل  یف اسمیتعار بیشتر .(13، ص4،2812دواسسازد )می

 .(114، ص5،2832)ببیهستنداصطالح خاص  یکاستفاده از  یدرباره چگونگ

                                                           
1. Conceptual Definition 

2. Nominal Definition 

3. Beker 

4. De Vaus 

5. Babbie 
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، شودمیمختلف به آن اشاره  هایکتابتعریف که در  گونهاین: 1تعریف واقعی. ج
با سؤاالتی  ( و281، ص2836)بیکر، هاستپدیده« اساسی یا غایی ماهیت»هدفش تعیین 

؛ )مانند تربیت یعنی چه و دموکراسی چیست؟( باشدمی« چیست؟»یا « یعنی چه؟»شبیه 
 (.13ص ،2834خاکی،)

سنجش مفهوم را مشخص  های، راهاین تعریف: 2تعریف عملیاتی.د
، یک متغیر تردقیقتعریف عملیاتی، یک مفهوم و به بیان (. 282، ص2836)بیکر،سازدمی
معرف و معادل آن مشخص  عنوانبهاعمال و اموری که در مطالعه  صورتبهرا 
 .قرارگیرند گیریاندازهکه مورد  آوردمیو این امکان را فراهم  کندمی، تعریف شوندمی

(Lary, 2002, p.15) یا پیشامدهای تجربی را که از طریق مفاهیم معرفی  خصایص
...؛ وهوش  و مستقیم مشاهده کرد؛ مثالً مفاهیم قدرت طوربه تواننمی، اغلب شوندمی
اموری  ،(هانگرشو  هاارزشمانند ادراکات، )ی رفتار ریغ هایویژگی، همه طورکلیبه

موارد، وجود تجربی یک مفهوم، باید استنباط شود.  نهگواینمشاهده ناپذیرند. در 
انطباق از طریق تعاریف عملی که مفاهیم را با پیشامدهای تجربی  هااستنباط گونهاین

 هایفعالیتتعریف عملیاتی،  .(13، ص2818هومن،شود )می، انجام بخشندیم
 هاستروشاز  ایمجموعهو  دکنمییک متغیر، مشخص  گیریاندازهرا در  پژوهشگر

ف شده یده توصیپد یکاز وجود  ایدرجها یوجود تشخیص  یالزم برا یهاتیفعاله ک
، دیگربیان  به (.41، ص3،2811نچمیاسو  فوردکفرانکند )میف یا مفهوم را توصیو 

و  (114، ص2832ببی،دارند )اشاره  مفهوم یکنحوه سنجش  دقتبهتعاریف عملیاتی 
سید دهد )کار خواهد برد را نشان میگیری بهشگر برای اندازهمعیارهایی را که پژوه

 (.261، ص2836امامی،
در میان این چهار تعریف، تعریف مفهومی و عملیاتی دو بخش مهم در انجام یک 

در یک تحقیق ابتدا با تعریف مفهومی و سپس با تعریف  بنابراین،؛ پیمایش هستند
حیطه  پژوهشگران. ش مواجه هستیمسازی برای سنجعملیاتی یا همان مفهوم

که به برخی  اندداشته، نظرات و پیشنهادهایی سازیمفهوم، در باب فرایند شناسیروش
 مختصر خواهیم پرداخت: طورآنها بهاز 

                                                           
1. Real Definition 

2. Operational Definition 

3. Frankfort and Nachmias 
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ین آمدن از یپا»روند حرکت از تعریف مفهومی به تعریف عملیاتی را  دواس، .الف
اهیم برای آنکه قابل استفاده باشند، باید دارای و معتقد است که مف نامدمی« نردبان انتزاع

سه مرحله را در فرایند  یو(. 11 ، ص2812دواس،) باشندتجربی  هایمعرف
 :سازدمیسازی مشخص عملیاتی

 موردنظر؛از تعاریف مفهوم  ایمجموعهتهیه  -

 پژوهشگر؛ موردنظرانتخاب تعریف  -

های که بتوان گویهای نقطهتشریح ابعاد مفهوم انتخاب شده و رسیدن به  -
 (.13-16همان، ص) نمودپرسشنامه را تدوین 

 دسازی یک مفهوم بای، این امر است که در عملیاتینکته نهایی مورد اشاره دواس
اینکه باید  ترمهماطمینان حاصل نمود که همه ابعاد آن مورد سنجش قرار گیرند و 

 به دنبالدارد، آیا  وجهیچندد که در یک مفهوم پیچیده که تعریف مفهومی کرمشخص 
 (.61همان، صداریم؟ ) مد نظرسنجش همه ابعاد آن هستیم یا شاخص خاصی را 

-میمعرفی  ا فرایندی برای فهمیدن امر واقعیر سازیمفهوم 1کیوی و کامپنهود .ب

 :شمارندبرمی، سازیمفهومدو گام را برای  آنها. کنند
 ؛کندمیواقعی را منعکس تعیین ابعاد تشکیل دهنده آن مفهوم که امر  -

 گیری کرداندازهابعاد مفهوم را  آنهاکه بتوان به کمک  هاییشاخصتعیین  -
 (.211-212، ص2811د،نهوکیوی و کامپ)

 ه است:شداشاره  سازیمفهومدر این کتاب، دو نوع 
تجربی و بر  طوربهسازی یک مفهوم، وم عملی مجزا که در آن، عملیاتیمفه -

شده،  آوریجمعستقیم یا اطالعاتی که از دیگران م هایهمبنای مشاهد
این   ،دیگربیان به  (.214، ص2811د،نهوکیوی و کامپ)پذیرد میصورت 

 ؛ی استی، استقراسازیمفهومنوع 

استفاده شده تا بر اساس یک  تریکلیمفهوم دستگاهی از چارچوب فکری  -
، موردنظرفهوم آن وجود دارد، م یمفهوم انتزاعی و روابطی که میان اجزا

 (.این روش، قیاسی است.216همان، ص)شود عملیاتی 

                                                           
1. Quivy and Campenhoudt 
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تبدیل مفاهیم انتزاعی به تعاریف عملیاتی و از تعریف عملیاتی به تعیین »بیکر  ج.
، 2836)بیکر، کندمیمعرفی سازی عنوان فرآیند مفهومرا به« آنهامتغیرها و سنجش 

وابط منطقی است و هر چه یک وی هر مفهوم اجتماعی شامل ربه اعتقاد (. 213ص
چندگانه بهتر خواهند توانست ابعاد احتمالی مفهوم را  هایمعرفباشد،  ترپیچیدهمفهوم 

این امر را در نظر داشت که یک  د؛ بنابراین در سنجش چنین مفاهیمی بایبربگیرنددر 
ان، هم) نشودص نهایی آن مفهوم انتخاب اخش عنوانبهبُعد خاص از یک مفهوم پیچیده 

 (.282ص
سازی را و عملیاتی کندمیبرایمن مفاهیم را نقطه شروع علوم اجتماعی معرفی د. 

 موردنظرمعیاری دقیق برای تشخیص حضور یا عدم حضور مفهوم »آوردن  به دستنیز 
ای را برای چهارگانهوی مراحل  (.81، ص2831برایمن،) داندمی« فرددر یک 

 :سازدمیسازی یک مفهوم مطرح عملیاتی
 موردنظر؛انتخاب حوزه نظری خاص برای مفهوم  -

 ؛و اجزای مختلف آن مفهوم هامؤلفهشناسایی  -

 ؛برای هر یک از ابعاد شناسایی شده هاییمعرفایجاد  -

 (.42همان، ص) هامعرفساخت شاخص برای هر یک از  -

ش و مشخص ساختن یپاال»: دکنمی ین معرفیرا چن پردازیمفهومند یفرابلیکی ه. 
 هایهه منجر به مشاهدکن یمع یپژوهش هایرویه یسازیاتیو عمل یم انتزاعیمفاه
 (.216، ص2834بلیکی،) «است یتجرب یایم در دنیه بازنمود آن مفاهشودکمی یتجرب

تبدیل مفاهیم به متغیرها و تعیین مفاهیم » که: کندمیسازی نیز اضافه عملیاتیدر شرح 
هایا روشو طراحی  آنهاتعریف  منظوربهخاص  ایمطالعهکلیدی مورد استفاده در 

 :کندمی  یان معرفیدو ز یعلم را داراوی  .(211 همان، ص)« گیری آنهاندازه
 رودمیار کهب یپژوهش هاییافتهو  ینظر هایاندیشهان یب یپرداز: برازبان مفهوم -

ن زبان یمشاهده. اقابل  هایپدیده ییشناسا یبرا ایوسیلهاست و  ینظر یو شامل معان
ل آن را ین دلیو به هم رودمیار کهم بیان مفاهیان روابط میو ب یدیلکم ین مفاهییتع یبرا
 (.جاهماناند )دانستهز یه نیان نظریز
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م یبه مفاه یل زبان نظرکر شییتغ ی: برایسازیاتیا زبان عملی یزبان آزمون تجرب -
نشان داده  یمفهوم نظر یبرا هاییمثال ن زبان، مصداق وی. در ادشویماستفاده  یتجرب
 (.216همان، ص)شودمید یده شدن مفهوم، تولیسنج یبرا هاییمعرفو  شودمی

این  اندمرتبطجداگانه ما  هایذهناصطالحاتی که با مفاهیم »معتقد است  یبب و.
 منظورمان از این اصطالحات با یکدیگر دربارهکه  سازندفراهم میامکان را برایمان 

و نتیجه « سازیمفهوم»ارتباط و در نهایت توافق برقرار کنیم. فرآیند رسیدن به توافق را 
  (.112، ص2832)ببی،« نامندمی« مفهوم»آن را 

 ، این امر است کهاندپرداختهتمامی اندیشمندان ذکر شده بدان  تقریباًنکته مهمی که 
مفهوم سود جست تا  های چندگانه برای سنجش ابعاد مختلف یکباید از شاخص

ها افزایش یافته و مفهوم مورد نظر در تمامی ابعادش مورد سنجش شمولیت شاخص
از  توانمیچگونه »شود، این است که بین مطرح میقرار گیرد. سؤالی که در این 

مفهوم، ابعاد یک برای سنجش یک های تعیین شده ها و معرفدن شاخصمناسب بو
 .2و پایایی1اساسی دیگر نهفته است: روایی در دو مفهوم پاسخ«. اطمینان حاصل کرد؟

 مورد گیریاندازهاین است که آیا ابزار  رواییاصطالح از  مقصود)اعتبار(:  روایی
 گیریاندازهویژگی و خصوصیتی که ابزار برای آن طراحی شده است را  تواندمی نظر

تا  گیریاندازهکه ابزار  دهدمیپاسخ  سؤالبه این  این مفهومعبارت دیگر بهکند یا خیر؟ 
(. اعتبار یک ابزار به نحوه 283، ص2836)بیکر،سنجدمیرا  موردنظرچه حد خصیصه 

های تجربی ( و تطابق مفهوم با معرف68، ص2812دواس،)تعریف مفهوم مورد نظر
 (.283، ص2836سنجش آن بستگی دارد )بیکر،

های رد به این معناست که پرسشروایی دا ،آزمون شودمیوقتی گفته بنابراین، 
مختلف  یهاجنبه. اعتبار، سنجدیم، باشدیم نظر موردطور دقیق آنچه را که آزمون به

را مشخص آن  یهاجنبه تمامیدارد و ارتباط بین پرسش و آزمودنی با توجه به 
 انواع .آیدینماعتبار به وجود  ،این ارتباط وجود نداشته باشد کهیدرصورت. سازدیم

 شوند:بندی میصورت ذیل دستهاعتبار به

                                                           
1. validity 

2. Reliability 
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های آن با محتوای آزمودنی : آزمون، وقتی اعتبار محتوایی دارد که هدف1اعتبار محتوا. 2
که ابزار  این استهدف نوع اعتبار  دراین (.111، ص2813 بیانی،ارتباط داشته باشد )

باط با تعریف مفهومی و در ارت دربردارندگی سؤاالتگیری را از منظر جامعیت و اندازه
تعریف عملیاتی مورد ارزیابی قرار دهیم و مشخص سازیم آیا ابزار مورد نظر کفایت و 

 های متغیر مورد نظر دارد یا خیر؟ها و شاخصتوانایی الزم را جهت سنجش معرف
محتوایی باید با تعریف اسمی مفهوم مورد استفاده پیوند داشته باشد  اعتبارنهایتاً 

مستلزم بررسی و تحلیل دقیق و کامل ، ین اعتبار محتوایتع (.64، ص2812)دواس،
آنچه از ت. اس ن شدهییاهداف تعین روابط بین سؤاالت و محتوای یمحتوای آزمون و تع

این مطلب  ست ومحتوای از اعتبار نوع درواقعشود، یماد ی 2اعتبار صوریعنوان بهآن 
حد در ظاهر شبیه به موضوعی هستند که  آزمون تا چه یهاسؤالدارد که  مدنظررا 

یک آزمون دارای اعتبار صوری است که  درصورتی .اندشدهآن تهیه  یریگاندازهبرای 
گیری آن تهیه در ظاهر شبیه به موضوعی باشند که برای اندازه طرح شده سؤاالت

ین یتع سؤاالتیک بررسی نسبتاً سطحی از ظاهر  از طریقاند. اعتبار صوری شده
 و پژوهش از طریق مراجعه به داوران هایمعرفیا  هاشاخصشناسایی اعتبار و  شودیم

ادراک ی بوده و بر حسب ذهن شدتگیرد؛ لذا بهصورت میمتخصصان در آن زمینه 
دلیل آنچه از آن به عنوان روایی  نیبه هم گیرد.صورت میمستقیم پژوهشگر و داوران 

صرف به ذهنیتی که امکان خطاپذیری نیز دارد، شود، به دلیل وابستگی یمیاد  صوری
مواقع  یاپارهبلکه تنها یک ویژگی آزمون است که در  ؛تواند نوعی روایی باشدنمی

 (.881، ص2834 )بیابانگرد، وجود آن مفید است

آزمون با یک مالک  یهانمرهصورت همبستگی مالکی بهمعیار یا : اعتبار 3یاراعتبار مع. 1
اعتبار وابسته به مالک را به  .شودا متغیر مورد سنجش، تعریف میب مرتبطخارجی 
(. در عمل برای 143، ص2811)شریفی، کنندبین تقسیم میزمان و اعتبار پیشاعتبار هم

( و به 64، ص2812،بسیاری از مفاهیم علوم اجتماعی، معیاری وجود ندارد )دواس
 بررسی کرد. ی این نوع معیار راسادگبهتوان ینمهمین دلیل 

                                                           
1. Content Validity 

2. Face Validity 

3. Criterion Validity 
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که آزمون تا چه اندازه سازه  کندیم تأکید: اعتبار سازه بر این مطلب 1اعتبار سازه. 8
 برساختناعتبار سازه مبتنی است  .گیردمیرا اندازه  نظر موردنظری یا صفت 

ی آنها همبستگها و تعیین این فرضیه آزمونهایی درباره مفاهیم مورد سنجش و یهفرض
این سنجش مستلزم سه اقدام اساسی است: در  (.242، ص2836یکر،با سنجش اولیه )ب

در مرحله بعد، چگونگی  ؛تحلیل کند دقتبهرا  موردنظرابتدا سازنده آزمون باید صفت 
ارتباط صفت با متغیرهای دیگر را مورد توجه قرار دهد و بعد از طریق آزمایش معلوم 

 (.143، ص2831شریفی،) خیریا وجود دارند  واقعاًکند که آیا این روابط فرضی 

صورتی از اعتبار سازه است که از طریق تحلیل عاملی به دست  :2اعتبار عاملی. 4
مشاهده شده را در یک  هایهآید. یک عامل، یک متغیر فرضی )سازه( است که نمرمی

 .(42، ص2811 پاک مهر و دیگران،) دهدمیقرار  تأثیریا چند متغیر تحت 
در شرایط یکسان تا چه  گیریاندازهابزار هوم به این امر اشاره دارد که این مف :پایایی

پایایی یک ابزار (. 61، ص2812)دواس، دهدمیاندازه نتایج یکسانی به دست 
. گیریاندازهبینی آن در گیری عبارت است از درجه ثبات، همسانی و قابلیت پیشاندازه

، 2834انگرد،ب)بیا یک امر اساسی استگیری، این کیفیت، در هر نوع اندازهوجود 
 توان در پنج دسته ذیل مشاهده کرد:انواع پایایی را می (.841ص

را در مورد افراد گروه  هاگیریاندازهو  هاهدر این روش تمام محاسب :3بازآزمایی. 2
نمونه در یک زمان و اجرای مجدد آن در مورد همان گروه در زمانی دیگر انجام 

 )نبوی، نباید اختالفی بین نتایج به دست آمده وجود داشته باشد اعدتاًقو  گیردمی
شود ها استفاده میاین روش برای سنجش پایایی تک پرسش (.211، ص2812

 (.61، ص2812)دواس،

معادل هستند،  تقریباًها، دو نوع آزمون که در این روش: 4نیمه کردن آزمون دو. 1
 )نجفی، ون مشابه، باید همبستگی زیاد داشته باشدهای دو آزمو پاسخ شودمیساخته 

   (.61، ص2836

اینکه تنها به یک روش توسل جوییم، از  جایبهدر این طریق،  :1همتا هایآزمون. 8
، اختالفات و آمدهدستبهو به کمک نتایج  دهیممیرا انجام  گیریاندازههای مختلف راه

                                                           
1. Construct Validity 

2. Factor Validity 

3. Test– Retest 

4. Split- Halves 
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مختلف  هایبندیطبقهی انجام این منظور از برا غالباً. کنیممیاشتباهات را تصحیح 
 (.211، ص2812 نبوی،) شودمیاستفاده 

در این روش، یک آزمون واحد بعد از اجرا به دو : 2ریچاردسون -کودر ضریب. 4
ضریب همبستگی دو ، های آماریسپس با توجه به فرمولو  قسمت مساوی تقسیم شده

  (.61، ص2836 )نجفی،دشومحاسبه می آزمون

آلفا برای سنجش میزان تک بعدی بودن  کرونباخضریب : 3کرونباخضریب آلفای . 1
 .رودآنها آسان نیست به کار می گیریاندازهکه  هاییهمقولدیگر ها و ها، قضاوتنگرش

و نشان  شودمیبرده  ای از یک مفهوم یا سازه به کارگیری چندگانهآلفا، در اندازه
زا در یک آزمون، یک مفهوم یکسان را بیان کرده و دارای ی تمام اجحدچه  دهد تامی

(. این ضریب، از بیشترین 381، ص2818 ارتباط درونی هستند )عرب زوزنی و دیگران،
 کاربرد برای سنجش پایایی برخوردار است.

 درستیبهسازی یک مفهوم که آیا فرایند عملیاتی سؤالبنابراین در پاسخ به این 
مالک  که سنجیده شدند هاییشاخصیا خیر، روایی و پایایی صورت پذیرفته است 

باید گزارش شوند و  در یک پیمایش این دو شاخص نیز دیگربیان داوری است. به 
مناسب بوده است یا خیر،  سازیمفهومدر مورد اینکه آیا فرایند  گیریمالک تصمیم

 .شوندمیاست که برای این دو مفهوم در یک پیمایش گزارش  اینتیجه
 

 گرایی. تقلیل2-2

شناسی روشو  شناسیهستی، یشناسمعرفته در کاست  یمیمفاه گرایی از جملهتقلیل
، به معنای توضیح هاروشگرایی در افکار و گرایی یا فروکاستفروکاهشاربرد دارد. ک

)نامور و  ستهاپدیدهآن  ترسادهپیچیده از طریق توضیح در مورد اجزای  هایپدیده
است.  شناختیگرایی روشتقلیلاست،  مد نظرآنچه در این گفتار (. 1، ص2811ن،یطقی

 و نامفهومهای کل شکستن: »نویسدشناختی میگرایی روشتقلیل درتعریف 4پیکاک
 ین براکن وجه ممیبه بهتر ی آنهاو سپس گردآور آنها دهنده تشکیلی اجزا به پیچیده
 (.Peacocke,1985, p.9)«مجموعه یکدر  ی آنها باهمارکهم یچگونگ ییشناسا

                                                           
1. Equivalent Tests 

2. Kuder- Richardson 

3. Cronbach'sAlpha 

4. Peacocke 
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گرایی مشابه فرایند حرکت از سوی یک مفهوم انتزاعی شود، تقلیلکه مشاهده میچنان
عنوان تقلیل سازی و عملیاتی نمودن آن است؛ اما آنچه از آن بهبه سمت شاخص

شود، عبارت است از فروکاستن یک مفهوم پیچیده به یک مفهومی در سنجش یاد می
خاص و طراحی شاخص بر اساس آن بُعد برای سنجش مفهوم اصلی، که در این بُعد 

صورت نه دیگر آن مفهوم اولیه، بلکه تنها همان بُعد انتخاب شده بر اساس 
 هایش، سنجیده خواهند شد.معرف

سازی و عملیاتی نمودن مفاهیم با در نظر توجه و دقت نظر در خصوص مفهوم
ا و مفاهیم مورد استعمال در پیمایش، مانع گرفتار شدن هگرفتن روایی و پایایی پرسش

رود. این نوشتار با انتخاب مفهوم مشارکت گرایی مفهومی به شمار میدر ورطه تقلیل
عنوان مفهومی مورد استقبال پژوهشگران علوم سیاسی برای پیمایش، عدم سیاسی، به

گرایی صورت پذیرفته لتوجه و دقت نظر پژوهشگران این عرصه را بررسی کرده و تقلی
سازد. پیش از آن بایسته است به چیستی مفهوم مشارکت ها را نمایان میدر این پژوهش

 های متعدد این واژه اشاره کرد.سیاسی و برداشت
 
 . مشارکت سیاسی2-3

ات یه نظرکاست  اجتماعی-سیاسیعلوم چند وجهی م یمشارکت سیاسی از مفاه
ی در گوناگون یف مفهومیز تعارین سبب نیو به همدر مورد آن ارائه شده  یمختلف

در جدول ن تعاریف ین ایاز مشهورتر یبرخ خصوص آن ساخته و پرداخته شده است.
 اند:زیر ارائه شده
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 . تعاریف مشارکت سیاسی1جدول شماره 

 تعریف ارائه دهنده
ه برای انتخاب حکام به ای که اعضای یک جامعهای داوطلبانهفعالیت  المعارف علوم اجتماعیدایره

ی انجام عمومهای گیری سیاستگونه مستقیم و غیرمستقیم در  شکل
 دهند.می

 1واینر
 

یا بدون سازمان،  افتهیسازمانهر عمل داوطلبانه موفق یا ناموفق،  
های   مشروع و غیر مشروع برای تأثیر ی یا مستمر، شامل روشادوره

اره امور عمومی در هر سطحی از و اد هااستیسبر انتخاب رهبران و 
 حکومت محلی یا ملی.

 2هانتینگتون و نلسون

 
منظور تأثیر نهادن بر فرایند فعالیت شهروندان خصوصی به 

از: فعالیت در   اندعبارتی دولت که اشکال آن هایریگمیتصم
های سازمانی )عضویت در احزاب، انتخابات، اعمال نفوذ، فعالیت

ایجاد روابط  فردی با مقامات، خشونت )استفاده از و...(،  هاسازمان
 زور برای تأثیرگذاری بر تصمیمات دولت(.

های شهروندان که تالش دارند بر ساختار دولت، آن دسته فعالیت  3کانوی
 مشی دولت تأثیر بگذارند.انتخاب قدرت دولتی و خط

از عدم درگیر شدن فرد در سطح گوناگون فعالیت در نظام سیاسی   4راش
 درگیری تا داشتن مقام سیاسی.

های داوطلبانه اعضای جامعه در انتخاب رهبران و شرکت فعالیت  5مک کلوسکی
 .گذاری  عمومیمستقیم و غیر مستقیم در سیاست

 6وربا و نای
 

گیرد و هدف نیز تأثیر گذاردن هایی که توسط شهروندان صورت میفعالیت 
انتخاب کارکنان دولت  -2گیرد: ریق انجام میبر دولت است. این امر به دو ط

 .کندیمانتخاباتی که کارکنان دولت را مشخص  -1
 گذارد و یا قصد تأثیرگذاری بر نتایج حکومتی را دارد.رفتاری که اثر می  7میلبراث

؛ 1811؛ گالبی و حاجیلو،1831؛ زیباکالم و دیگران،1831زاده و دیگران،جمعهبرگرفته از: )امام

 (.1811؛ پناهی و بنی فاطمه،1818سعودنیا و دیگران،م

  

                                                           
1. Weiner 

2. Huntington and Nelson 

3. Conway 

4. Rush 

5. McCluskey 

6. Verba and Nay 

7. Milbrath 
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توان بدین نتیجه رسید که بنیان مشترکی در تمامی با بررسی تعاریف ارائه شده، می
آنها وجود دارد که عبارت است از فعالیت داشتن فرد برای تأثیرگذاری بر 

در ت سهولهای سیاسی. برای وضوح بخشیدن به این عنصر مشترک و گیریتصمیم
ا بندی سطوح درگیری در مشارکت سیاسی یتقسیمبه پردازان ی این مفهوم، نظریهبررس

عنوان مثال میلبراث چهار اند. بهی اقدام کردهاسیت سکانواع مشار مراتبسلسلهن ییتع
 طوربهگالدیاتورها یا افرادی که  .2کند: دسته را در مشارکت سیاسی مشخص می

 .8؛ دارد یشتر جنبه انتقالیب آنهاه تالش کن متوسط فعاال .1 د؛انفعالپیوسته در سیاست 
یا  هاتفاوتبی .4 اند؛فعالتماشاگرانه یا کسانی که به سطح کمترین میزان در سیاست 

بر همین مبنا وربا و  (.2836میلبراث و گوئل، ) شوندنمیکسانی که در سیاست درگیر 
-بندی میمیزان مشارکت سیاسی دسته نای شش گروه متفاوت را بر اساس تفاوت در

کوته میان )توجه  .4 ؛گرایانمحلی .8 ؛دادن صرف رأی .1 ؛منفعل کامالً .2کنند: 
که در راه آن مبارزه  ایعقیدهفعالیت برای ) مبارزان .1 ؛کنندگان به منافع شخصی(

 (.111، ص2818اطهری و شهریاری، ) کامالً فعال .6 ؛(کنندمی
مراتب مفهوم مشارکت سبب شده در تعریف واژگانی و تعیین سلسلهعدم اتفاق نظر 

ی مبادرت اسیت سکسطوح مشار یبرا یسازاست برخی از پژوهشگران به معرف
گیرد دربرمیز یت مفهوم را نیه شمولی کسازین معرفامل از اکباً ی. دو نمونه تقرورزند
 :شده استارائه  کیالسککراش و م توسط

 طوح مشارکت سیاسیس -2جدول شماره 

 مک کالسکی راش
 داشتن مقام سیاسی یا اداری

 جستجوی مقام سیاسی یا اداری
 عضویت فعال در یک سازمان سیاسی

 مشارکت در اجتماعات عمومی، تظاهرات و...
 عضویت انفعالی در یک سازمان سیاسی

 عضویت انفعالی در یک سازمان شبه سیاسی
 یررسمیغی سیاسی هابحثمشارکت در 

 اندکی عالقه به سیاست
 رأی دادن

 

 رأی دادن
 کسب اطالعات سیاسی

 بحث در مورد موضوعات و مسائل سیاسی
 شرکت در محافل و مجالس سیاسی

 های سیاسیکمک مالی به فعالیت
 گفتگو و مذاکره با نمایندگان
 عضویت در احزاب سیاسی

 افراد برای تبلیغ احزاب سیاسی نامثبتشرکت در 
 ی سیاسیهایسخنرانارائه  نگارش مقاله و

 ی سیاسیهارقابتشرکت در مبارزات و 
 ی سیاسی حزبیهاپسترقابت برای انتخاب شدن 

زاده و جمعهه ؛ امام1831؛ علمی،1838؛ وثوقی و هاشمی،1831؛ چابکی،1831برگرفته از: )قاسمی،

 (.1811دیگران،
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شناسی حیطه روشاین تحقیق در  ،چارچوب نظریبا توجه به : فرایند پژوهشالف. 
مراحل زیر در یک پیمایش صورت  دبرای سنجش مشارکت سیاسی بای .قرار دارد

 پذیرد:
 ارائه تعریف مفهومی مشخص از مشارکت سیاسی؛ -

نظری مشخصی که مشارکت سیاسی در آن تفسیر شده  چارچوبتعیین  -
 است؛

سطوح  بندیتقسیممشخص نمودن ابعاد مشارکت سیاسی در قالب  -
 ی؛مشارکت سیاس

 برای هر یک ابعاد؛ های موردنظرمعرفمشخص نمودن  -

 ؛هامعرفسازی برای سنجش شاخص -

 گزارش روایی و پایایی ابزار )پرسشنامه( طراحی شده. -

 هایپیمایشسازی بررسی روند عملیاتیمطمح نظر است،  پژوهشدر این  آنچه
اسی است که در سنجش مشارکت سی آنهاو نحوه عملکرد   انجام گرفته در ایران است

صورت  آنهاآیا روال منطقی نزول از مفهوم انتزاعی مشارکت سیاسی برای سنجش در 
 اند؟قلیل مفهومی در سنجش شدهپذیرفته است یا خیر و دچار ت

هایی است که به سنجش با توجه به هدف تحقیق که بررسی مقالهروش تحقیق: ب. 
یک تحلیل محتوا برای این تحقیق اند، روش کمّی و تکنمفهوم مشارکت سیاسی پرداخته

های تکنیک تحلیل محتوا نیز تحلیل صوری که به صورت و انتخاب شد. از میان گونه
 اتصاالت توجه دارد و یکی از اهداف آن نیز بررسی تکرارهای موجود در متون است

ها با استناد به ( انتخاب شد. برای بررسی مقاله141، ص2811کیوی و کامپنهود، )
 وب نظری بیان شده، پنج شاخص در نظر گرفته شده است:چارچ

چارچوب نظری ارائه شده در تحقیق: که تعریف مفهومی مشارکت سیاسی  -
 گیرد؛میدر آن صورت 

گامی در جهت  عنوانبهاز سطوح مشارکت سیاسی:  بندیتقسیمارائه  -
 ؛مشارکت سیاسی هایمعرفمعرفی ابعاد و 

سنجش: آیا تقلیل مفهومی صورت ی بیان شده برای هاشاخصبررسی  -
 ؛شمولیت کامل دارند هاشاخصپذیرفته است یا 

 ؛روایی ابزار ساخته شده برای سنجش -

 ؛پایایی ابزار ساخته شده برای سنجش -
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 .  جامعه آماری3

-هدر مجل 2814 -2813های هایی که بین سالپژوهشتمامی این مقاله  جامعه آماری
ده و به سنجش شایران چاپ  و ترویجی( اعم از پژوهشی، تخصصی) علمی های

)تعیین  گیرینمونهاز این مقاله بنابراین در باشد؛ اند، میپرداختهمفهوم مشارکت سیاسی 
که به )جای آن از سرشماری هبخشی از جامعه هدف برای بررسی( اجتناب شده و ب

ی مورد هاهمعنای بررسی تمامی واحدهای جامعه هدف است( استفاده شده است. مقال
و  در سه پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی، پایگاه مجالت تخصصی نورنظر 

بر اساس بررسی  هاهدند. تعداد این مقالششناسایی  1بانک اطالعات نشریات کشور
 مقاله گردید. 38ده، شانجام 

 های تحقیقالف. یافته
 ه دست آمد:ببر اساس پنج شاخص معرفی شده در بخش روش تحقیق، اطالعات ذیل 

 
 . چارچوب نظری ارائه شده8شماره جدول 

 درصد فراوانی 
 8662 81 تلفیقی
 6861 18 نامشخص
 211 38 جمع

های نظری و یا هایی دارند که صرفاً به معرفی دیدگاهبیشترین فراوانی را مقاله
 یکاند، بدون اینکه مشخص کنند کدامپردازان مختلف مشارکت سیاسی پرداختهنظریه

اند، مبانی نظری پردازانی که در مقاله مورد اشاره قرارگرفتهاز نظریات و یا نظریه
ها، چارچوب نظری مشخصی که پایه نظری آنهاست. به همین دلیل نیز در این مقاله

ها، درصد از مقاله 86مشخص پژوهشگران باشد، مورد اشاره قرار نگرفته است. 
ها و اند؛ بدین معنا که برخی از دیدگاهگزیدهچارچوب نظری تلفیقی را برای خود بر

پردازان این حیطه را معرفی کرده و سپس بر اساس رویکرد مورد نظر خود، به نظریه
اند؛ بنابراین این ترکیب چند نظریه مختلف برای بهبود کارایی مدل تحقیق اقدام کرده

 اند.ها، بیش از یک نظریه را برای خود انتخاب کردهدسته از مقاله
                                                           
1. www.sid.ir, www.noormags.ir, www.magiran.com 
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 ی مشارکت سیاسیبندسطح. 1شماره جدول 

 درصد فراوانی 
 1161 21 ارائه شده است

یبندسطحفاقد   64 1162 
 211 38 جمع

 مراتبسلسلهآن را به  پردازاننظریهمشارکت سیاسی که در برخی از  بندیسطح
ه قرار ، مورد اشارهاهدرصد مقال 11، در بیش از اندکردهمشارکت سیاسی نیز تعبیر 

سازی د، این عمل در فرایند عملیاتیشکه در بخش نظری اشاره طورهماننگرفته است. 
زیرا به مشخص شدن ابعاد و  شود؛میارکت سیاسی، گامی مهم محسوب مشمفهوم 
. با این وجود، تنها حدود رساندمیکه شمولیت داشته باشند، کمک شایانی  هاییمعرف

 .انددادهرا در فهرست عناوین خود جای  بندیسطحچنین  هاهدرصد از مقال 18
 

 . تقلیل مفهومی )عدم شمولیت( در سنجش مشارکت سیاسی5جدول شماره 

 درصد فراوانی 
 8461 11 دارای شمولیت
 6162 14 فاقد شمولیت
 211 38 جمع

، در هنگام سنجش مشارکت سیاسی، تقلیل مفهومی هاهدرصد از مقال 61در بیش از 
ی انتخاب شده برای سنجش، فاقد شمولیت کامل مفهوم هاشاخصفته و صورت پذیر

در  مورد نظرسطح  ترینها، پایینبیشتر این مقاله. در اندبودهمشارکت سیاسی 
مشارکت سیاسی که توسط راش و مک کالسکی نیز مورد اشاره قرار مراتب سلسله

م مشارکت سیاسی شاخص اصلی سنجش مفهو عنوانبهدادن،  رأیگرفته است، یعنی 
دچار تقلیل  هاهبنابراین، این دسته از مقال؛ است قرارگرفتهده و مورد سنجش شانتخاب 

هستند.  هاشاخصو فاقد شمولیت کامل  اندشدهمفهومی در سنجش مشارکت سیاسی 
جای سنجش مشارکت سیاسی، به سنجش رفتار انتخاباتی و هب هاه، این مقالدیگربیان به 

مشارکت سیاسی بسی فراتر از  چراکه ؛و نه مشارکت سیاسی اندپرداختهراد اف دهیرأی
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در احزاب  عضویتچون  یگریدهی است و سطوح دانتخابات و رأیصرف شرکت در 
سیاسی و... را  هایرقابتو  هاهسیاسی، شرکت در مبارز هایسخنرانی، ارائه یاسیس

 گیرد.دربرمی
 . روایی ابزار تحقیق6جدول شماره 

 درصد فراوانی 
 
 اشاره شده است
 

83 3614  
 سازه صوری سازه صوری
16 21 8268 2461 

14 اشاره نشده است  1461 
 211 38 جمع

روایی ابزار مورد استفاده جهت گزارشی از نوع ، هاهدرصد از مقال 14بیش از در 
ار استفاده در مورد اعتبار ابز تواننمیبنابراین  ، وجود ندارد؛سنجش مشارکت سیاسی

روایی  هاهدرصد از مقال 46د. در طرف مقابل، حدود کراظهار نظر  هاهشده در این مقال
نیز این  هاهاما نکته مهم در مورد این گروه از مقال اند؛کردهابزار مورد استفاده را گزارش 

مقاله( روایی صوری را برای  16درصد ) 82درصد، بیش از  46است که از جمع این 
د، مبنی بر ش. این امر با توجه به آنچه در بخش نظری اشاره اندکردهخود گزارش  ابزار

و فاقد اعتبار است، نشان  شودنمینوعی روایی محسوب  درواقعاینکه روایی صوری 
 درصد از مقاالت فاقد روایی ابزار هستند. 31که در مجموع، حدود  دهندمی

 
 . پایایی ابزار تحقیق 1جدول شماره 

انیفراو   درصد 
دهشاشاره   41 4361 

 1263 48 فاقد اشاره
 211 38 جمع

، پایایی ابزار تحقیق مورد اشاره قرار نگرفته است و هاهدرصد از مقال 11حدود در 
به ذکر است  الزم د.کررا بررسی  مورد نظرپایایی ابزارهای توان نمیبه همین دلیل 

خود،  مورد نظرزان آلفای کرون باخ برای ابعاد جای ارائه دقیق میهب هاهبرخی از این مقال
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نیز به  هاهکه این مقال اندکردهاکتفا « نتیجه آزمون آلفا مناسب بوده است»به اینکه  صرفاً
، در اند، بسنده کردهدلیل اینکه به گزارش بسیار نامشخص و ناواضحی از پایایی ابزار

درصد  43د. کراظهارنظر  آنهاد پایایی در مور تواننمیقرار گرفتند که  هاییهزمره مقال
نیز از آلفای کرون باخ برای بررسی پایایی ابزار سنجش خود سود  هاهدیگر مقال

 .اندجسته
 

 بررسی تحلیلی تقلیل مفهومی. 1 – 3

د، به شوبه تقلیل مفهومی منجر  تواندمیدالیلی که  تردقیقدر این بخش برای بررسی 
. بدین منظور از جداول ایممورد نظر پرداختهی هاشاخصبررسی مقاالت بر اساس 

 .ایمجستهتقاطعی سود 
ی و ارائه سطوح مشارکتمفهوم. تقاطع تقلیل 3جدول شماره   

 
 شاخص

در مقاله ارائه سطوح مشارکت سیاسی  جمع 
 خیر بله

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی
 تقلیل
 مفهومی

 6162 14 1162 41 6 1 بله
42 خیر  3626  21 2362 11 8461 
دارند که در سنجش مفهوم  هاییهوانی را مقالاکه بیشترین فر دهندمینتایج نشان 

 مراتبحال به بررسی سلسله درعینو  اندشدهمشارکت سیاسی دچار تقلیل مفهومی 
در این گروه قرار دارند.  هاهدرصد مقال 11بیش از  اند.نپرداختهمشارکت سیاسی نیز 

را منحصراً در نظر  گراییتقلیلدچار  هاهاهمیت این است که اگر مقال داراینکته دیگر 
 مراتببررسی سلسلهدرصد( فاقد  12مقاله )حدود  41مقاله(،  14مجموع در آوریم )

 اند.ف مفهوم سیاسی بسنده کردهبه توصی صرفاًمشارکت سیاسی هستند و 
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 نظری چارچوبوجود  . تقاطع تقلیل مفهومی و1جدول شماره 

 
 شاخص

 جمع چارچوب نظری تحقیق
 فاقد چارچوب تلفیقی

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی
 تقلیل
 مفهومی

 6162 14 4163 83 2168 26 بله
 8461 11 23 21 2661 24 خیر

 حالدرعین دارند که دچار تقلیل مفهومی هستند و  هاییهبیشترین فراوانی را مقال
که عدم شمولیت  سازدمیروشن  مسئله. این درصد( 41)حدود  فاقد چارچوب نظری

ت بگیرد که چارچوب نظری مشخصی ئنیز نش مسئلهاز این  تواندها میشاخصکامل 
 وجود نداشته باشد. مورد نظربرای مفهوم 

 

 . تقاطع تقلیل مفهومی و روایی و پایایی ابزار سنجش11شماره جدول 

 

 شاخص

یاییپا روایی  

 ندارد دارد ندارد دارد

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 تقلیل

 مفهومی

 8364 81 1661 11 1162 41 6 1 بله

 2861 22 1261 23 364 1 1661 11 خیر

که فاقد روایی هستند و در سنجش نیز دچار تقلیل مفهومی  هاییهدر روایی، مقال
)تقلیل  هاهند و بیشترین درصد در بین چهار گروه مقالدرصد 11، بیش از اندشده

و عدم روایی/ تقلیل مفهومی و وجود روایی/ عدم تقلیل و عدم روایی/ عدم  مفهومی
درصد نیز  11در مقابل، حدود . انددادهتقلیل و وجود روایی( را به خود اختصاص 

در پایایی نیز همین یز هستند. هایی هستند که دچار تقلیل نشده و دارای روایی نمقاله
که دچار تقلیل مفهومی هستند و پایایی را گزارش  مقاله هاییروال وجود دارد و 

 درصد(. 83)حدود  انددادهبیشترین فراوانی را به خود اختصاص  اندنکرده
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 های علوم سیاسیبررسی وضعیت سنجش مشارکت سیاسی در مجله. 2 – 3

اند که در فهرست هایی منتشر شدهمقاله در مجله 11ده، های بررسی شدر بین مقاله
های تخصصی علوم سیاسی اعالم شده از سوی وزارت علوم قرار دارند. وضعیت مجله

 گانه مورد نظر به شرح زیر است:های پنجها در شاخصاین مقاله
 های علوم سیاسیهای چاپ شده در مجله. وضعیت مقاله11جدول شماره 

 پایایی روایی تقلیل مفهومی بندی مشارکتسطح چارچوب نظری

 فاقد اشاره شده فاقد اشاره شده ندارد دارد ندارد دارد نامشخص تلفیقی

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

28 61 1 81 1 81 28 61 28 61 1 81 21 11 1 11 21 11 1 11 
 

در شاخص چارچوب نظری اکثریت با چارچوب نظری تلفیقی است. در دو 
های بندی مشارکت سیاسی  و تقلیل مفهومی همچون وضعیت کلی مقالهشاخص سطح

ها دارای تقلیل مفهومی بوده و در مقابل نیز فاقد مورد بررسی، اکثریت نسبی مقاله
اند. در دو شاخص روایی و پایایی نیز وضعیت ی مشارکت سیاسی بودهبندسطح

هایی است که روایی و پایایی را گزارش مشابهی وجود دارد و اکثریت نسبی با مقاله
های گزارش شده از نوع روایی صوری و اند. الزم به ذکر است که تمامی رواییکرده

های علوم سیاسی رای بررسی تحلیلی مقالهاند. بها نیز با آلفا گزارش شدهتمایی پایایی
 نیز دو جدول تقاطعی ارائه شده است:

 های علوم سیاسیی و ارائه سطوح مشارکت در مجلهمفهوم. تقاطع تقلیل 12جدول شماره 
 
 شاخص

در مقاله ارائه سطوح مشارکت سیاسی  جمع 
 خیر بله

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی
 تقلیل

یمفهوم  
 61 28 11 22 21 1 بله
 81 21 21 1 11 1 خیر

-است که دارای تقلیل مفهومی هستند و سطح هاییمقالهباالترین فراوانی مربوط به 

ها سازی در این مقالهعدم رعایت مراتب مفهوم اند.ارائه نداده نیز بندی مشارکت سیاسی
و به تقلیل مفهمومی در  سازیدهد رعایت نکردن فرایند مفهوممشهود است و نشان می

 عملیاتی نمودن مشارکت سیاسی منجر شده است.



                        6291پاییز / 93ش/ 32س/ شناسی علوم انسانیروش  361

 

 های علوم سیاسی. تقاطع تقلیل مفهومی و روایی و پایایی ابزار سنجش در مجله18شماره جدول 

 

 شاخص
 پایایی روایی

 ندارد دارد ندارد دارد
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 تقلیل
ومیمفه  

 11 1 41 3 11 1 41 3 بله

 1 1 81 1 1 1 81 1 خیر

که فاقد روایی هستند و در سنجش نیز دچار تقلیل مفهومی  هاییمقالهدر روایی، 
 81در مقابل، و  انددرصد بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده 41اند، با شده

پایایی  درروایی نیز هستند. هایی هستند که دچار تقلیل نشده و دارای درصد نیز مقاله
 نیز همین روال وجود دارد.

دهد که های چاپ شده در مجالت علوم سیاسی نشان میبررسی تطبیقی مقاله
های بسیاری در میان آنها وجود دارد و به احتمال فراوان مشکالت شباهت

واهیم گیری بدان خشناختی مشابهی در میان آنها وجود دارد که در بخش نتیجهروش
 پرداخت.

 

 آیا شرکت در انتخابات شاخص مناسبی برای سنجش مشارکت سیاسی است؟. 4

ده شبررسی  هایهمورد از مقال 61آورده شد،  پنج که در تفسیر جدول شمارهگونههمان
)شرکت  دهیرأیدچار تقلیل مفهومی در سنجش مشارکت سیاسی هستند و شاخص 

. اندانتخاب کردهیی در سنجش مشارکت سیاسی شاخص نها عنوانبهدر انتخابات( را 
شود که شمولیت می سازی باعثد که این شیوه عمل در عملیاتیشهمچنین اشاره 
در مقابل  .صورت نپذیرد درستیبهاز دست رفته و سنجش  هاکامل شاخص

شاخص نهایی برای  عنواندهی بهرأینیز وجود دارند که انتخاب  هاییاستدالل
. این کنندمیی را درست پنداشته و تقلیل مفهومی در سنجش را رد مشارکت سیاس

گروه معتقدند که انتخابات به دلیل دارا بودن شرایطی چون گستردگی حیطه اجرا، 
 تواندمیدر آن،  هاگروهدرگیر نمودن حجم عظیمی از جامعه و فعال بودن احزاب و 

اما در (؛ He, 2006, p.231) شودشاخص مناسبی برای سنجش مشارکت سیاسی تلقی 
 نظر داشت: مواردی را مد د، بایشودمیپاسخ به این استدالل که منجر به تقلیل مفهومی 
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دهندگان اقدامات مؤثری را برای اطمینان از میزان باالی مشارکت رأیها دولت. 2
دهی، گذاشتن امکانات برای افراد که در دهند؛ مانند اجباری کردن رأیانجام می

 ؛...بات شرکت نمایند وانتخا

ها به اقشار های مالی که از سوی احزاب سیاسی و یا حتی دولتپرداخت. 1
 کند؛پذیرد و آنان را راغب به شرکت در انتخابات میدرآمد صورت میکم

های خویشاوندی نقش مؤثری در های غیررسمی مانند شبکهها و گروهسازمان. 8
ویژه در شهرهای کنند. این مسئله بهت ایفا میبسیج افراد برای شرکت در انتخابا

 کوچک و روستاها تأثیرگذار است؛

بخشی به حکومت خود برای حاکمان مستبد از انتخابات برای مشروعیت. 4
جویند و به همین دلیل نیز انتخابات در معرض مخاطبان داخلی و خارجی سود می

 .(He, 2006, p.230) مهندسی قرار دارد

أی دادن را بایست فقط جزئی از مشارکت سیاسی محسوب نمود.رأی بنابراین، ر
اند و دادن عبارت است از اینکه بررسی گردد چه کسانی واجد شرایط رأی دادن بوده

که این موضوع در مفهوم رفتار انتخاباتی مورد )اندچه روشی را برای آن انتخاب نموده
لی عبارت است از چگونگی درگیر طورکگیرد(؛ اما مشارکت سیاسی بهبررسی قرار می

  .(Hoene, 2011, p.5) مندی وی به سیاستشدن فرد در سیاست، تداوم آن و عالقه

کند که: عنوان مشارکت سیاسی این سؤال را نیز ایجاد میمبنا قرار دادن رأی دادن به
 اگر بخش بزرگی از جمعیت یک کشور در انتخاباتی حضور نیافتند، چه معنایی دارد و»

سوی دیگر طیف را نیز در نظر داشت باید آن«. گذاردچه تأثیری بر مشروعیت آن نظام می

تواند مالک مناسبی برای سنجش مشارکت که صرف برگزاری انتخابات و داشتن مجلس، نمی

 توان کشورهای عربی را مثال آوردباره می سیاسی و امکان آن در یک کشور باشد. در این

(Tessler, 2008, p.2).  

مشارکت سیاسی  عنوانبهدادن  رأیدر نظر داشت که مبنا قرار دادن  دهمچنین بای
 الزاماًدادن تقلیل دهیم،  رأیرا نیز ایجاد خواهد کرد که اگر مشارکت را به  مسئلهاین 

نیز هانتینگتون که گونههمانرا به معنای عدم مشارکت معنا کنیم؛ اما  ندادنرأی دبای
به معنای اعتراض و نوعی رفتار باشد که عدم رضایت  تواندندادن مییرأ، کردهاشاره 

که خود نوعی مشارکت  تاباندمینسبت به وضع موجود را به صاحبان قدرت باز 
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 تواند تنهادهی نمیرأیبنابراین شاخص حضور در انتخابات و ؛ سیاسی اعتراضی است
 .(He, 2006, p.231)د شومالک برای سنجش مشارکت سیاسی تلقی 

 

 گیرینتیجه. 5

شناسی و جامعه، سنجش هر مفهومی در علوم اجتماعی )اعم از بر اساس مطالب پیشین
سازی آن مفهوم است تا سنجش ( مستلزم رعایت نکاتی در فرایند عملیاتیعلوم سیاسی

آن به وقوع نپیوندد. تقلیل  شناختیروشدر بُعد  گراییتقلیلصورت پذیرد و  درستیبه
ی به این امر اشاره دارد که در سنجش یک مفهوم پیچیده شاخص یا مفهوم

، شمولیت کامل تمامی ابعاد شوندمیکه در نهایت برای سنجش انتخاب  هاییشاخص
سطح یک مفهوم را که بروز و ظهور  ترینترین و پاییندارا نباشند و ساده مفهوم اولیه را

 د. نمفهوم پیچیده در نظر بگیرمالک سنجش یک  عنوانبهدارد،  تریسادهعینی 
که در صورت  کنندمیشناسان مراحلی را پیشنهاد برای جلوگیری از این امر، روش

چارچوب داشتن ، از وقوع تقلیل مفهومی جلوگیری به عمل خواهد آمد: آنهارعایت 
ی نهایی را یاری هاشاخصی از آن مفهوم که ابعاد و مراتبسلسلهنظری مشخص، ارائه 

روایی  از طریق سنجششده  بررسی فرایند عملیاتی سازی انجامو در نهایت  ندرسامی
 و پایایی ابزار طراحی شده.

صورت پذیرفته درباره مشارکت سیاسی در ایران  هایدر این مقاله، بررسی پیمایش
صورت گرفته در باب این مفهوم، به تقلیل  هایپیمایشکه اکثریت نسبی  کردمشخص 

 عنوانبهرا  دهیرأیدرصد( و شرکت در انتخابات و  61ند )بیش از مفهومی دچار هست
سازی در یاتیل. بررسی روند عماندکردهمشارکت سیاسی معین  گیریاندازهشاخص 

 :آنهاکه اکثریت نسبی  دهدمینیز نشان  هاهمورد این مقال
 ندارند؛چارچوب نظری مدون و مشخص  -
 اند؛ردهکن ررسیب رامشارکت سیاسی  مراتب و سطوحسلسله -

 ند؛اردهکگزارش نرا روایی ابزار سنجش  -

 . اندرا بیان نکرده ی ابزار سنجش گزارشایپای -

در باب تاثیر روایی و پایایی بر جلوگیری از تقلیل مفهومی باید یادآور شد که اصوالً 
روایی و پایایی، وضعیت ابزار موجود را بررسی خواهند کرد و در صورتی که تقلیل 
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ی در مراحل قبل از آزمون روایی و پایایی صورت گرفته باشد، این دو آزمون نیز مفهوم
توان از این دو آزمون سود جست که دهند و فقط زمانی میکارایی خود را از دست می

در مورد روایی، به صرف روایی صوری اتکا نشود و در پایایی نیز برای هر یک از ابعاد 
گانه در مقاله گزارش شود و به یک ضریب کلی در صورت جدامورد نظر، پایایی به

  مورد تمامی ابزار بسنده نشود.
ین است که با در نظر اباشد، مقاله نتیجه مهم  آیدمینکته بسیار مهمی که به نظر 

های بررسی شده قالهاکثریت م، نوعی روایی نیستدر واقع  گرفتن اینکه روایی صوری
ها ضریب آلفا در پایایی نیز تعداد محدودی از مقاله و (درصد 12) اندفاقد روایی بوده

 اند.را برای تمامی ابعاد معرفی شده در مقاله، گزارش کرده
نظر قرار گیرد این است که در میان همین اکثریت نسبی  بیشتر مد دای که باینکته

 هاییمقالهسازی هستند، مجدداً اکثریت با عملیاتیدچار نقص در فرایند هایی که مقاله
تواند دلیلی بر این مدعا باشد اند. این امر میدهشدچار تقلیل مفهومی  سرانجاماست که 

سازی موجب تقلیل مفهومی در پیمایش و عدم شمولیت که عدم رعایت فرایند عملیاتی
 شده است. های سنجشکامل شاخص

گام نخست برای اصالح این فرایند و بهبود وضعیت پیمایش در مورد مفهوم 
های چندگانه برای سنجش ابعاد از شاخص دمشارکت سیاسی، این امر است که بای

عنوان هایی که بهمختلف این مفهوم چندوجهی سود جست تا شمولیت شاخص
شوند، افزایش یافته و مفهوم مشارکت سیاسی گیری آن انتخاب مینمادهای قابل اندازه

از تعاریف مفهومی جامع و همچنین  در تمامی ابعادش مورد سنجش قرار گیرد. استفاده
که در بحث تحلیلی نیز بدان مراتبی از سطوح مختلف این مفهوم، همچنانارائه سلسله

 د.کرد، کمک شایانی بدین امر خواهد شتاکید 

بررسی شده نتیجه  هایمقالهز آنجا که اکثر قریب به اتفاق افرجام سخن آنکه، 
انجام شده در دانشگاه و  هایطرحیلی و یا تحصیالت تکم هاینامهپایانحاصل از 

در  گذارانآنها ممکن است مد نظر سیاستمراکز تحقیقاتی علمی است که نتایج 
در سنجش مفاهیم، از  گیریاندازه، افزایش دقت گیردمختلف دولتی قرار  هایرده
به نتایج حاصل خواهد شد و به بهبود جایگاه  گذارانسیاستباعث جلب نظر  سویک

پژوهش در ایران یاری خواهد رساند و از سوی دیگر به کارکرد اصلی پیمایش که 
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اجتماعی  یهاپژوهشکه شائبه این بر جامعه است، منجر خواهد شد و  تأثیرگذاری
 اثر خواهد کرد.شده است را بیدر علوم اجتماعی  گراییتقلیلسبب رواج 
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 منابعفهرست 

بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی »(، 2818)شهریاری ابوالقاسم و اطهری، حسین
، 41، شاستیو سه ، فصلنامه زن در توسع«موردی زنان شهر بوشهر مطالعه: زنان
 .136-161ص

های دوره دکتری علوم سیاسی نامهشناختی پایانبررسی روش»(، 2831افتخاری، قاسم)
 .11-2، ص1، پژوهشنامه علوم سیاسی، ش«الملل دانشگاه تهرانو روابط بین

بررسی رابطه میان »(، 2831)نژادعیسی و امید رضا اوغلی، محمود؛ جواد زاده،جمعهامام
پژوهشنامه علوم سیاسی،  ،«و مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه اصفهان یدارنید

 .84-1، ص2ششم، شسال 

های تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه رضا فاضل، تهران: (، روش2832ببی، ارل. آر)
 سمت.

(، کمیت و کیفیت در تحقیقات اجتماعی، ترجمه هاشم آقا بیگ 2831برایمن، آلن)
 شناسان.پوری، تهران: جامعه

تهران:  های اجتماعی، ترجمه حسن چاوشیان،(، طراحی پژوهش2834)بلیکی، نورمن
 نشر نی.

 ،شناسی و علوم تربیتی، چاپ اولهای تحقیق در روانروش(، 2834ل)بیابانگرد، اسماعی
 .دوران: انتشارات تهران

شناسی، چاپ تحقیق و سنجش در علوم تربیتی و روان های(، روش2813د)بیانی، احم
 .رهیافت: انتشارات تهران، اول

، چاپ اولات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، (، نحوه انجام تحقیق2836بیکر، ترز. آل)
 تهران: نشر نی.

(، 2811پاک مهر، حمیده؛ میردورقی، فاطمه؛ غنایی چمن آباد، علی و مرتضی کرمی )
رواسازی، اعتباریابی و تحلیل عاملی مقیاس گرایش به تفکر انتقادی ریتکس در »

 .18-88، ص22گیری تربیتی، سال چهارم، ش، فصلنامه اندازه«مقطع متوسطه

 مشارکت و سیاسی فرهنگ»(، 2814فاطمه)ی بن الساداتیه سم ین وپناهی، محمدحس
 .13-81، ص63، فصلنامه علوم اجتماعی، ش«زنان سیاسی
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مشارکت  یاسهیجنسیت و مشارکت سیاسی بررسی مقا» (،2832)چابکی، ام البنین
الزهراء،  دانشگاه، فصلنامه علوم انسانی «سیاسی دانشجویان دختر و پسر در تهران

 .213-211، ص41 و 44ش
، فصلنامه علوم «در علوم سیاسی شناسیروشبحران »(، 2831)سیدصادق حقیقت،

 .214-218، ص11سیاسی، ش
، فصلنامه «تقابل رفتارگرایی و نهادگرایی در علوم سیاسی»، (2831)حقیقت، سیدصادق

 .214-281، ص11اردم، ششناسی در علوم انسانی، سال چهروش
: نامه نویسی، تهرانروش تحقیق با رویکردی به پایان، (2834خاکی، غالمرضا)

 .انتشارات بازتاب
 –تأثیر پایگاه اجتماعی » (،2831)افشاری و داوود حسین اصبغی،؛ دقصا زیبا کالم،

، فصلنامه («اقتصادی بر مشارکت سیاسی )مطالعه موردی: شهرستان دشتستان
 .11-82، ص1مطالعات سیاسی، ش

(، پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، چاپ 2812دواس، دی. ای)
 چهاردهم، تهران: نشر نی.

 .تهران: انتشارات مؤلف ،های تحقیق، چاپ اولروش، (2811ساده، مهدی)
های تحقیق در علوم اجتماعی، چاپ دوم، تهران: موسسه (، روش2831)ساروخانی، باقر

 مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
تهران: انتشارات  ،چاپ اول(، پژوهش در علوم سیاسی، 2836سید امامی، سید داوود)
 دانشگاه امام صادق.

تهران،  ،های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ اولروش(، 2811ا )اشپشریفی، حسن
 .سخنانتشارات 

درک مفهوم آلفای »(، 2818اهلل بایگی)عرب زوزنی، مرتضی؛ حسنی پور، سهیل و ولی
، آموزش در علوم پزشکی، «کرونباخ: ضرورتی برای انجام مطالعات پژوهشی اصیل

 .381-382، ص 1دوره چهاردهم، ش
بررسی رابطه بیگانگی »(، 2811)موسی زاده رحیم و فرامرز لو،تقی؛ محمود علمی،

واحد  اجتماعی و میزان مشارکت سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی
 .214-282، ص 6ششناسی، سال دوم، ، فصلنامه مطالعات جامعه«نقده
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های پژوهش در علوم اجتماعی، (، روش2811)اسچمید نویدی و اواچ، وردفکرانف
 ترجمه رضا فاضل، چاپ دوم، تهران: انتشارات سروش.

اجتماعی مؤثر بر  –رهاورد تحقیق: متغیرهای فرهنگی »(، 2832)وحید قاسمی،
-31، ص 14، مجله فرهنگ اصفهان، ش«مشارکت سیاسی زنان در استان اصفهان

31. 
جمه (، روش تحقیق در علوم اجتماعی، تر2811کیوی، ریمون و لوک وان کامپنهود)

 عبدالحسین نیک گهر، چاپ یازدهم، تهران: انتشارات توتیا.
، فصلنامه «تاثیر خانواده بر مشارکت سیاسی زنان»(، 2812گالبی، فاطمه و فتانه حاجیلو)

 .11-82، ص 8زن و جامعه، سال سوم، ش
بررسی » (،2818)فروغیعاطفه  و گلمراد مرادی،؛ نجات فر،محمدی؛ حسین مسعودنیا،

روان شناختی مؤثر بر مشارکت سیاسی استادان دانشگاه مورد  –عوامل اجتماعی 
 .214-218، ص 43شناسی کاربردی، ش، فصلنامه جامعه«مطالعه: دانشگاه اصفهان

(، پژوهش، پژوهشگری و پژوهش نامه نویسی، چاپ دوم، 2833) میرزایی، خلیل
 شناسان.تهران: نشر جامعه

، تهران: ترجمه رحیم ابوالحسنی( مشارکت سیاسی، 2836)لیل گوئل و لستر، ثامیلبر
 نشر میزان.

، مجموعه مقاالت «گراییسنجی و چالش تقلیلعلم»(، 2811نامور، زهرا و مریم یقطین)
اولین همایش سنجش علم: ارزشیابی و آسیب شناسی برون دادهای علمی، دانشگاه 

 اصفهان.
 :تهران ،در علوم اجتماعی، چاپ دهم بر روش تحقیق ای(، مقدمه2812)نبوی، بهروز

 .فروردینانتشارات 
 ،شناسی، چاپ اولهای تحقیق در علوم تربیتی و روانروش(، 2836) اهلل؛نجفی، حبیب

 .احسن :تهران
: ایراندر  سیاسی مشارکتو  روستاییان»(، 2838)هاشمیعبدالرسول  و منصور وثوقی،
، («لعه موردی روستاهای حومه شهرستان بوشهر )چاه کوتاه، آبطویل، تلمطا

 .236-262، ص 41و  42فصلنامه شناخت، ش
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تهران:  ،شناخت روش علمی در علوم رفتاری، چاپ اول، (2818هومن، حیدر علی)
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