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مقدمه

مشاركت در لغت به معناي همكاري كردن ،شركت داشتن ،شر كي

شدن و یا درگیر بودن است.

مشاركت ،برانگيختن حساسيت مردم و در نتيجه افزايش درك و توان آنها براي پاسخگو يي به
طرحها و برنامههاي توسعه سياسي ،اقتصادي و اجتماعي است(روستا .) 50 : 385 1 ،در مشاركت
حدود دخالت مردم در فرايند تصميمگيري تا آن جاست كه بر زندگي آنان تأثير ميگذارد .يعني
اين حق مداخله بايد موجب حل مشكالت خود و جامعه شود .با اين وصف مشاركت ميتواند
ابزاري براي رونق بخشي به فعاليتهاي سياسي ،اقتصادي ،فرهنگی و اجتماعی و در نتيجه شتاب
دادن به آهنگ توسعه و بسط عدالت اقتصادي و اجتماعي باشد .مشاركت ،ابزار افزايش و توزيع
فرصتهاي شركت مردم در تصميمگيريهاي جمعي ،همياري و ديگرياري در توسعه و پيشرفت
كشور است(قبادی.) 35 :1931 ،
مشارکت سیاسی به عنوان یکی از مصادیق حضور مردم در تعیین سرنوشت خود ،به معنای
«فرصتهای پرداختن شمار زیادی از شهروندان به امور سیاسی» و به عنوان نقطه تالقی ساختار
فرهنگی و سیاسی در هر جامعهای است .در حقیقت اندیشه مشارکت سیاسی عبارت است از
درگیر شدن تودههای مردم در فعالیت سیاسی و تعیین سرنوشت خود و تنها از این رهگذر است

ییابد(آبرامسون.) 1241 : 1383 ،1
که زمینههای ثبات و پایداری نظام سیاسی تحقق م 

یتوان به رأیگیری ،مشارکت در فعالیتهای تبلیغاتی ،مشارکت
از ویژگیهای مشارکت سیاسی م 
در احزاب سیاسی ،عضویت در گروههای فشار ،فعالسازی احزاب سیاسی ،برقراری ارتباط با
سهای
قانونگذاران ،ترتیبدادن تظاهرات ،تشکیل اتحادیههای تجاری و برقراری کنفران 
مطبوعاتی ،تشکیل اعتصابات و غیره نام برد .رأیدهی و مشارکت در انتخابات ،آشكارترين نوع

مشارکت سیاسی برای اغلب شهروندان در جوامع مردمساالر است .رأیدادن ،مؤثرترين و عملی-
ترين وسیله برای شهروندان است تا افكار و عقايد خود را در اداره امور عمومی و اجتماعی اعمال
کنند .اساسیترين عملكرد مشارکت ،رأیدهی ،فرصت دادن برای جانشینی و انتقال مناسب و
مسئولیتها در جامعه است .بنابرين مشارکت سیاسی به فعالیتهای داوطلبانه و آزادانه اعضای
كي

جامعه(چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی) در امور حكومتی و سیاسی که با هدف

Abramson
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تأثیرگذاری مستقیم يا غیرمستقیم بر تصمیمهای سیاسی کشور صورت میگیرند ،اطالق میشوند.
اين فعالیتها ممكن است حمايت از سیاستهای موجود مقامات دولتی و يا ساختار نظام باشد و
يا ممكن است به دنبال تغییر وضع موجود در نظر گرفته شود .مشارکت سیاسی اقشار و طبقات
مختلف در هر جامعه ،اهمیت خاصی برای ثبات سیاسی و پويايی جامعه دارد.
افزایش میزان مشارکت سیاسی اقشار و طبقات مختلف در هر جامعهاي یکی از سنجههای مهم
ًال نقش مؤثری در سالمت و ثبات سیاسی جامعه
گذار به سوی دموکراسی محسوب شده و اصو ًال
ایفا میکند .افزايش مشاركت سياسي در جامعه ميتواند در ايجاد تعادل و هماهنگي الزم نقش
بسيار مثبتي را ايفا كند؛ اما کاهش مشارکت سیاسی كي

یا چند طبقه اجتماعي در جامعه به معنای

شتر مردم و نظام سیاسی است .اين وضعيت در نهايت در برنامهريزي-
ایجاد جدایی و انفصال بی 
هاي اساسي براي اداره جامعه و ثبات و سازماندهي اجتماعي اختالل ايجاد كرده است و با ايجاد

تنشها و بحرانها از انجام برنامههاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ممانعت به عمل مي-
آورد(آلموند و وربا.) 330 : 1963 ،1

رابطه پایگاه اقتصادی-اجتماعی با مشارکت سياسي و نوع فعاليتهاي سياسي يکي از مهمترين
مباحث مورد بررسي در جامعهشناسي سياسي است .در بسياري از موارد مهمترين عامل تع يي ن
کننده نوع مشارکت سياسي را پایگاه اقتصادی-اجتماعی افراد قلمداد ميکنند .مهمترین عاملی
که اندیشمندان برای گسترش مشارکت سیاسی ذکر کردهاند ،پایگاه اقتصادی-اجتماعی است.
پایگاه اقتصادی-اجتماعی باعث ایجاد طبقه میگردد .کارل مارکس ،) 1971 ( 2از سردمداران اين

ديدگاه ،اساس ًاًا قدرت سياسي را ناشي از قدرت اقتصادي ميداند و معتقد است که در هر جامعه
طبقه حاکم اقتصادي ،طبقه حاکم سياسي نيز ميباشد .از اين منظر طبقه حاکم اقتصادي ،دولت را
تشکیل ميدهد تا به وسيله آن منافع طبقاتي خود را حفظ کند و از آن براي سرکوب طبقه استثمار
شده بهره بگيرد ،گاهي هم مارکس دولت را ساختاري ميداند که در راستای حفظ منافع طبقه
سرمايهدار عمل ميکند .گاهي نيز اين رابطه سياسي را تعبير ميکند ،بدين معني که طبقه حاکم
اقتصادي به سبب داشتن قدرت اقتصادي قادر است خود را سازماندهي کرده و به قويترين
قدرت سياسي جامعه تبديل شود و به کمک آن حکومت را در اختيار خود بگیرد .بنابراین هر چه
Almond &Verba
Karl Marx
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وضعیت اقتصادی یک جامعه بهتر باشد ،مشارکت سیاسی نیز در آن بیشتر خواهد بود .در این جا
اگر چه مشارکت سیاسی با طبقه پیوند یافته است .اما واقعیت این است که رشد اقتصادی هم باعث

شکلگیری طبقه متوسط میشود و هم در نهایت باعث گسترش مشارکت سیاسی می-
گردد(مارکس.) 80 : 1971 ،
مهای
بر همگان آشکار است که کشور ایران در حال حاضر با مشکالت اقتصادی و تحری 
یکنند.
بینالمللی دست به گریبان است ،مشکالتی که روز به روز بیشتر بر شانه مردم سنگینی م 

بهای اجتماعی را به همراه دارند ،به طوری-
چنین مشکالتی اگرچه اقتصادی هستند اما آسی 
که افزایش تورم ،تشدید شکاف طبقاتی ،گسترش فقر و بیکاری ،افزایش منازعات سیاسی-
یآید .به دنبال نابسامانیهای اجتماعی و بروز مشکالت معیشتی و مالی،
اجتماعی و ...به وجود م 
فهای
یکند ،ایجاد هرچه بیشتر شکا 
یکی از مهمترین خطراتی که سرسختانه جامعه را تهدید م 
طبقاتی است .اختالفهایی که باعث هرج و مرج و توزیع ناموزون ثروت در بین اقشار و طبقات
مختلف جامعه میشود .شهر مهاباد هم به عنوان یکی از مراکز عمده تاریخی و فرهنگی مردم کرد
ساکن ایران ،همانند دیگر نقاط ایران از این قضیه مستثنی نیست .اگر نیم نگاهی به مناطق مختلف
مهاباد بیندازیم به وضوع اختالف طبقاتی را میتوان در آن مشاهده کرد ،محالتی از شهر مملو از
اقشار پردرآمد و محالتی نیز مملو از اقشار کم درآمد و فقیرنشین .هر چند مهاباد همانند شهری
مثل تهران به آن شدت تبدیل به باالشهر و پایینشهر نشده اما وجود دستههای بسیار مرفه و
دستههای فقیر به راحتی در شهر ملموس و قابل مشاهده است .بدون شک اگر طبقات اجتماعی
موجود در شهر مهاباد را کنار بگذاریم ،همین اختالف طبقات اقتصادی باعث بیگانه شدن و
دورشدن اقشار مختلف مردم از هم شده است .دستیابی به چگونگی نگرش سیاسی شهروندان شهر
مهاباد امری ضروری است و اهمیت خاصی برای ثبات سیاسی و پویایی جامعه دارد.
در رابطه با این که میزان مشارکت سیاسی اقشار و طبقات مختلف جامعه مهاباد به چه صورت
است؟ چه قشری از اقشار اجتماعي شهر مهاباد مشاركت سياسي بيشتر و كدام كي

مشاركت سياسي

كمتري دارند؟ پژوهش حاضر به دنبال این است که میزان مشاركت سیاسی اقشار مختلف جامعه
مهاباد را در امور مختلف تع يي ن كند و در نهايت بتواند راهكارها يي را براي افزايش ميزان مشاركت
اقشار مختلف مردم در فعاليتهاي سياسي را ارائه دهد .بنابراین محقق در نظر دارد تا با هدف

«تعیین نقش پایگاه اقتصادی–اجتماعی در تبیین میزان مشارکت سیاسی شهروندان شهر مهاباد»

بررسی نقش پایگاه اقتصادی – اجتماعی در53 ..........................................................................................

براي تقويت و گسترش مشاركت مردم در حوزةهای مختلف سیاسی و اجتماعي ،دیدگاهها و
یها ،میزان مشاركت سیاسی
بنظران را نشان داده و با تجزیه و تحلیل این تئور 
یهای صاح 
تئور 
مترین سؤال این پژوهش تحتعنوان:
شهروندان شهر مهاباد را در امور مختلف تب يي ن كند و به مه 

«نقش پایگاه اقتصادی–اجتماعی در تبیین میزان مشارکت سیاسی شهروندان شهر مهاباد» پاسخ
دهد.

پالیزبان( ،)0931در پژوهشی تحتعنوان «میزان تمایل به مشارکت سیاسی دانشجویان یازده

دانشگاه دولتی» به این نتیجه رسید که بین پایگاه اقتصادی-اجتماعی دانشجویان و میزان تمایل آن-
ها به مشارکت سیاسی رابطهای وجود ندارد.
نیکپور قنواتی و همکاران( ،)1931در پژوهشی به «بررسي عوامل اجتماعی -اقتصادي مرتبط با
مشاركت سياسي زنان  ۱۸سال به باالی شهر برازجان» پرداختند .يافتهها نشان داد كه محل تولد،
تحصيالت ،شغل ،طبقه اجتماعي ،جهتگيري مذهبي ،درآمد ،استفاده از رسانههاي جمعي،
سياسي بودن خانواده ،سياسي بودن دوستان و عالقه به برنامههاي سياسي با مشاركت سياسي زنان
رابطه معنیداري دارند .بين سن ،وضعيت تأهل و قوميت با مشاركت سياسي رابطه معناداري
مشاهده نشد.
جعفرينيا( ،)1931در پژوهشي به «بررسي عوامل اقتصادی-اجتماعي مؤثر بر ميزان مشاركت
سياسي شهروندان شهر خورموج» پرداختند .نتايج نشان داد با افزايش تحصيالت ميزان تمايل به
مشاركت سياسي نيز افزايش مييافت؛ طبقات اجتماعي باال نسبت به طبقات اجتماعي پا يي ن تمايل
بيشتري به مشاركت سياسي داشتند؛ بين سن ،محل سكونت و وضعيت تأهل با ميزان تمايل به
مشاركت سياسي رابطه وجود نداشت.
شكربيگي و حسينپناهی( ،)1931در پژوهشي «عوامل اجتماعي مؤثر در مشاركت سياسي-
اجتماعي زنان شهر گنبد كاووس در استان گلستان» را مورد بررسي قرار دادند .متغيرهاي مستقل
مدل تحليلي كه در پي تب يي ن متغير وابسته(مشاركت اجتماعي سياسي) بودهاند ،شامل سن ،وضعيت
تأهل ،اعتماد اجتماعي و پايگاه اجتماعي -اقتصادي بوده است .براساس تحليل رگرسيوني
دادههاي تحقيق ،تمامي فرضيههاي تحقيق تأ يي د شدند.
اسماعيلزاده و همکاران( ،)2931در پژوهشي به «بررسي عوامل اجتماعي ،سياسي و فرهنگي مؤثر
بر مشاركت سياسي دانشجويان دانشگاه جامع علمي كاربردي استان لرستان» پرداختند .نتایج نشان
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داد که بين مشاركت سياسي با متغيرهاي جنسيت ،رسانههاي گروهي ،تقديرگرا يي  ،تعلق سياسي و
تعهد مذهبي رابطه معنیداري وجود دارد؛ اما بين ميزان مشاركت سياسي دانشجويان با رشته

تحصيلي دانشجويان و ميزان تحصيالت پدر و محل سكونت(شهري و روستا يي ) تفاوت معني-
داري يافت نشد.
مصطفا يي دولتآباد و خارستانی( ،)3931در پژوهشي به «بررسي تأثير عوامل اقتصادي-اجتماعي
بر ميزان تمايل به مشاركت سياسي جوانان شهر خرامه» پرداختند .نتایج نشان داد که بين
تحصيالت ،وضعيت تأهل و پايگاه اجتماعي-اقتصادي و ميزان مشاركت سياسي رابطهاي وجود
ندارد .همچنین اعتماد اجتماعي ،ميزان دينداري ،جامعهپذيري سياسي با مشاركت سياسي رابطه
معنیدار و مثبتي دارد.
عظيمي و همکاران( ،)4931در پژوهشي تحت عنوان «مشاركت سياسي زنان در ايران و عوامل
مؤثر بر آن» به این نتیجه رسیدند كه ميانگين مشاركت سياسي در هر دو گروه زنان داراي
تحصيالت دانشگاهي و شاغل و زنان بدون تحصيل دانشگاهي و غيرشاغل بسيار كم ميباشد.
نگينتاجي و كشاورز( ،)4931در پژوهشي به «بررسي عوامل اجتماعي ،فردي و فرهنگي مؤثر بر
مشاركت سياسي جوانان  18تا  29ساله شهرستان نورآباد ممسني» پرداختند .نتايج نشان داد بين
مشاركت سياسي جوانان برحسب جنسيت و تحصيالت تفاوت معنيداري وجود ندارد .نتايج نشان
داد بين مشاركت سياسي جوانان برحسب وضعيت تأهل و محل سكونت تفاوت معنيداري وجود
دارد.

یتوان به نتایج تحقیقات لیپست ،) 1963 ( 1در خصوص
در بخش پژوهشهای خارجی م 

تهای سیاسی در کشورهای آلمان ،سوئد ،نروژ و فنالند و ...اشاره کرد .لیپست به این نتیجه
فعالی 
رسید که الگوی مشارکت سیاسی در مورد شرکت در انتخابات در کشورهای مختلف یکسان
است .مردان بیش از زنان ،تحصیل کردهها بیش از افراد کمتر آموزش دیده ،شهرنشینان بیش از
روستاییان ،افراد میانسال بیش از جوانان و کهنساالن ،متأهلین بیش از مجردین ،افراد دارای منزلت
باال بیش از افراد دارای منزلت پایین و افرادی که عضو سازمان هستند ،بیش از افرادی که عضویت
ندارند ،در انتخابات شرکت میکنند(لیپست.)814-973 : 1963 ،

Lipset

1
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دی .ال .شت ،1ضمن تأکید بر متغیرهای درآمد ،شغل ،تحصیالت و مجموع شاخصهای پایگاه
اقتصادی و اجتماعی با شهرنشینی ،عضویت سازمانی مؤثر در میزان مشارکت سیاسی افراد گویای
آن است که سواد یکی از متغیرهای بسیار قدرتمند و مؤثر بر میزان مشارکت سیاسی

است(بارکان.)66 : 1999 ،2

پرسون ،) 2015 (3در پژوهشي به «بررسي ارتباط بين ميزان تحصيالت و مشاركت سياسي» پرداخت.
وي گزارش كرد افراد دارای تحصيالت باالتر بيش از سايرين در فعاليتهاي سياسي شركت مي-
كنند(پرسون.) 689 - 703 : 2015 ،
مطالعات تجربی در کشورهای غربی همواره نشانگر آن بوده است که منابعی چون درآمد ،سطح
تحصیالت و منزلت اجتماعی افراد به طور کلی انگیزه بیشتری را برای شرکت فرد در انتخابات یا
سایر فعالیتهای سیاسی و اجتماعی فراهم میکند .در مقابل ،اقشار کم درآمد و افرادی که
تحصیالت کمتری دارند ،به بیتفاوتی سیاسی بیشتر گرایش دارند .برای رفع این معضل و واداشتن
اقشار کم درآمد و کمتر تحصیل کرده به انتخاب نمایندگان خود ،در برخی کشورها از قبیل
استرالیا ،ایتالیا و بلژیک شرکت در رأیگیری اجباری محسوب میشود .اگر چه میزان جریمه عدم
شرکت چندان زیاد نیست و هنوز هم بسیاری از شهروندان این کشورها از شرکت در انتخابات

خودداری میکنند(فینکل.) 441 -464 :7 98 1 ،4

پایگاه اقتصادی-اجتماعی افراد اغلب به عنوان یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده مشارکت

سیاسی آنان ذکر میشود .از جمله وربا و نای 5ادعا کردهاند افراد برخوردار از منابعی که پایگاه
اقتصادی-اجتماعی باالتری را در یک جامعه برای آنان رقم میزند(مانند درآمد و تحصیالت)
ًال جهتگیریهای روانشناختیای مییابند که آنها را برای شرکت در فرایندهای سیاسی
معمو ًال
جامعه انگیزهمندتر میکند .اینگونه افراد در مقایسه با افراد کمدرآمدتر یا کمتر تحصیل کرده با
سیاستمداران بیشتر تماس میگیرند ،تمایل بیشتری به عضویت یا فعالیت در سازمانهای مدنی،

1

D.L.Sheth
Barkan
3
Persson
4
Finkel
5
Verba & Nay
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اجتماعی یا سیاسی دارند و در فعالیتهای تبلیغاتی زمان انتخابات بیشتر شرکت میکنند(الیستر 1و
همکاران.)962- 293 : 1992 ،

هانتینگتون و نلسون 2در قالب رویکرد مدرنیزاسیون ،مشارکت سیاسی و اجتماعی را تابعی از

فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی میدانند و معتقدند كه فرايند توسعه اقتصادي و اجتماعي از
طريق دو مجرا-تحرک اجتماعی و مجاری سازمانی -ميتواند سرانجام به گسترش مشاركت
سياسي و اجتماعي بينجامد :بدینصورت که کسب منزلتهای باالتر اجتماعی ،احساس توانایی را
مگیری مساعد
یاش در تأثیر نهادن بر تصمی 
در فرد تقویت کرده و نگرش او را نسبت به توانای 
یکند .به
تهای اجتماعی را تقویت م 
میسازد .این نگرشها ،زمینه مشارکت در سیاست و فعالی 
نظر هانتینگتون ،میزان تحصیالت فرد و همچنین عضویت فرد در انواع گروهها و سازمانهای
اجتماعی مانند اتحادیههای شغلی و صنفی ،گروههای مدافع ،عالیق خاص و ...احتمال مشارکت
یکند .چنانچه افرادی بتوانند با استفاده از باال بردن سطح
در فعالیت سیاسی و اجتماعی را بیشتر م 
تحصیالت ،انتقال به شغل پرمنزلتتر یا کسب درآمد بیشتر به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی
ینمایند(بشیریه،
فنظر م 
ًال از مشارکت در سیاست و فعالیت اجتماعی صر 
دست یابند ،معمو ًال
.) 1380

آلموند و پاول ،3ضمن تأ يك د بر تحصيالت ،درآمد و رتبة شغلي افراد در تع يي ن پايگاه اجتماعي-
اقتصادي آنان ،معتقدند شهروندان تحصيلكرده ،ثروتمند و بهرهمند از مهارتهاي حرفهاي
پيشرفتهتر ،بيشتر ممكن است كه واجد ايستارهاي مشاركتجويانه باشند .منابع و مهارتها يي كه
اين گونه افراد در زندگي خصوصي خود به دست ميآورند ،در مواردي كه وظيفه يا ضرورت
حكم كند ،ميتواند اين شهروندان را به سهولت به مشاركت سياسي بكشاند(آلموند و پاول،
.) 138 : 1380
رو كي رد اجتماعی يا تبیین جامعهشناختی از رو كي ردهای عمده در تبیین مشارکت سیاسی به شمار
میرود .سیمور مارتین لیپست(  ،) 1963از مهمترين نظريهپردازان اين رو كي رد ،در آثار مختلفی به
بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت در کشورهایی نظیر آلمان ،سودان ،امر كي ا ،نروژ ،فنالند و برخی

1

Allister
Huntington & Nelson
3
Almond & Paull
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از کشورهای ديگر مشابه پرداخته است .لیپست معتقد است در کليه اين کشورها ميزان مشارکت
در فرآيندهاي اجتماعي و سياسي در ميان مردان ،گروههاي تحصيل کرده ،متأهلين ،شهرنشينان،
افراد ميانسال و نيز افراد داراي منزلت باال و همچنين اعضاي سازمانها ،احزابَ ،سَسنديکاها و
شوراها بيشتر است .متغیر موردنظر لیپست در تبیین مشارکت سیاسی ،پایگاه اقتصادی-اجتماعی
خانواده است که عالوه بر متغیرهای زمینهای از قبیل سن ،جنس ،وضعیت تأهل ،وضعیت مسکونی
و ...متغیرهايی چون میزان درآمد ،نوع شغل ،سطح تحصیالت و محل سكونت را در بر میگیرد.
به طوری که هر چه وضعیت اقتصادی ،اجتماعی از قبیل درآمد ،شغل و تحصیالت بهتر و باالتر
باشد ،میزان مشارکت سیاسی بیشتر است .ليپست معتقد است که بين مشارکت سياسي و عوامل
اجتماعي-اقتصادي همبستگي باال يي وجود دارد ،به طوري که طبقات اجتماعي با درآمدهاي باال
ًال صاحبان درآمد باال بيشتر از صاحبان درآمد
مشارکت سياسي بيشتري از طبقات پا يي نتر دارند .مث ًال
پا يي ن در انتخابات شرکت ميکنند و يا کارگران و معدنچيان بيشتر از کشاورزان در انتخابات
شرکت ميکنند .به نظر جامعهشناسان سياسي ،اعضاي طبقات باال در مشاغلي کار ميکنند که بعد
سياسي قويتری دارد و عالقه و مهارتهاي آنان را افزايش ميدهد .همينطور به ع ّلّلت داشتن
تحصيالت بيشتر ،آنها آگاهي سياسي و اجتماعي بيشتري داشته و در نتيجه عالقه بيشتري براي

مشارکت سياسي دارند ،به عالوه اعضاي طبقات باالي اجتماعي وقت آزاد بيشتري براي فعاليت-
هاي سياسي دارند ،در حالي که اعضاي طبقات پا يي نتر ،از همه اين موارد محروم هستند و در
نتيجه ميزان مشارکت سياسي آنها کمتر خواهد بود.
با توجه به نكات اشاره شده در مورد نظريههاي مطرح شده در اين پژوهش ،چارچوب نظری
پژوهش حاضر به صورت ترکیبی از آرا و نظریههای ليپست ،هانتينگتون و نلسون ،وربا و نای،
آلموند و پاول برای بررسی جامعتر پدیده مورد بحث تنظیم شده است .به این صورت که با
استخراج متغیرهایی از نظریههای فوق ،مدل نظری پژوهش به صورت زیر ارائه میشود.

 .1بین میزان مشارکت سیاسی و پایگاه اقتصادی-اجتماعی شهروندان شهر مهاباد تفاوت معنی-
داری وجود دارد.
 .2بین میزان مشارکت سیاسی شهروندان شهر مهاباد و سن آنان رابطه مستقیم وجود دارد.
 .3بین میزان مشارکت سیاسی شهروندان شهر مهاباد و جنس آنان تفاوت معنیدار وجود دارد.
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 .4بین میزان مشارکت سیاسی شهروندان شهر مهاباد و وضع تأهل آنان تفاوت معنیدار وجود
دارد.
مشارکت

پایگاه-

سیاسی

اقتصادی،اجتماعی

میزان درآمد
نوع شغل
سطح تحصیالت

متغیرهای زمینهای

سن

جنس

وضعیت تأهل

نمودار ( :)1مدل نظری نقش پایگاه اقتصادی-اجتماعی در تبیین میزان مشارکت سیاسی

ششناسی
رو 

با توجه به این که پژوهش حاضر به تعیین نقش پایگاه اقتصادی–اجتماعی در تبیین میزان مشارکت

سیاسی شهروندان شهر مهاباد میپردازد ،بنابراین از روش پیمایش برای پژوهش استفاده شده است.
جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق ،کلیه شهروندان  18سال به باالی شاغل در شهر مهاباد در
سال  7931را شامل میشود که مطابق سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  5931مرکز آمار
ایران 101893 ،نفر میباشد .از این تعداد  52350نفر(حدود  15/4درصد) مرد و  49543نفر(حدود
 84/6درصد) زن هستند .حجم نمونه مورد مطالعه با استفاده از فرمول کوکران  382نفر برآورد
گردید و نمونهها به شیوه نمونهگیری احتمالی خوشهای چندمرحلهای و همچنین نمونهگیری
تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند .در این پژوهش برای دسترسی به چارچوب نمونهگیری یا
فهرست افراد مورد بررسی ،روش نمونهگیری احتمالی خوشهای چندمرحلهای انتخاب گردیده
است .جهت تعیین نمونه آماری ابتدا مناطق مختلف شهر مهاباد را از نظر سطح توسعه اقتصادی و
ِی باال ،باال ،متوسط و پایین و پایی ِنِن پایین تقسیم نموده و از هر
اجتماعی ساکنین آن به پنج طبقه باال ِی
طبقه یک منطقه را به عنوان نمونه تحقیق انتخاب نموده و نمونهگیری از بین واحدها به صورت
خوشهای چندمرحلهای و نمونهگیری از داخل خوشهها به صورت تصادفی سیستماتیک صورت
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گرفت و پرسشنامه جهت تکمیل در اختیار آنان قرار گرفت و در نهایت پس از جمعآوری
پرسشنامهها ،کار تجزیه و تحلیل اطالعات بر روی آنها صورت گرفت .ابزار گردآوری اطالعات
در تحقیق حاضر ،پرسشنامه محققساخته مشارکت سیاسی است که ضریب پایایی آن به کمک
آلفای کرونباخ  0/ 96به دست آمد و جهت سنجش مفاهیم آن از طیف لیکرت استفاده شد .به
منظور تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون ،تیمستقل و تحلیل واریانس
یکراهه استفاده گردید.
ردیف

متغیر

شاخصهای تعیین کننده پایگاه اقتصادی-اجتماعی پاسخگویان به تفکیک

۱

میزان

-1کمتر از یک میلیون تومان-۲ ،یک میلیون و یک تومان تا دو میلیون تومان-۳ ،دو میلیون و یک تومان

درآمد

تا سه میلیون تومان-۴ ،سه میلیون و یک تومان تا چهار میلیون تومان-۵ ،چهار میلیون و یک تومان تا پنج
میلیون تومان -6 ،پنج میلیون و یک تومان به باال.

2

نوع شغل

شاغل بخش دولتی ،شاغل بخش خصوصی ،شغل آزاد

3

میزان تحصیالت

 -1ابتدایی -2 ،متوسطه اول -3 ،متوسطه دوم(دیپلم) -4 ،کاردانی-5 ،کارشناسی -6 ،کارشناسی ارشد،
 -7دکترا

خگویان در مورد گویهها جمع زده شده و در نهایت نمره به دست آمده به عنوان
نمرات پاس 
شاخص پایگاه اقتصادی -اجتماعی پاسخگویان در نظر گرفته میشود .از آن جا که شاخص پایگاه
اقتصادی -اجتماعی در  3سوال و هر کدام با چند زیر گروه سنجش شده است .دامنه تغییرات
ِی باال،
بایستی بین ارقام باشد .طبقهبندی نمرات پایگاه اقتصادی -اجتماعی به صورت :طبقه باال ِی
طبقه باال ،طبقه متوسط ،طبقه پایین و طبقه پایی ِنِن پایین است.
ردیف

متغیر

شاخصهای تعیین کننده متغیرهای زمینهای پاسخگویان به تفکیک

۱

سن

...

2

جن س

-۱زن-2 ،مرد

وضعیت تأهل

-۱مجرد -۲ ،متأهل -3 ،مطلقه -4 ،متارکه

3

ردیف

شاخصهای تعیین کننده میزان مشارکت سیاسی پاسخگویان

1

ًال در مباحث سياسي داخل خانواده شركت و در صورت لزوم اظهارنظر ميكنم
معمو ًال

2

ًال در محافل سياسي بين دوستان و همكاران خود شركت و در صورت لزوم اظهار نظر ميكنم
معمو ًال

3

در جلسات ،سخنرانيها و مجامع سياسي مشاركت و در صورت لزوم اظهار نظر ميكنم.

4

در مراسم ،همایشها و سخنرانيها با محوريت موضوعات و مباحث سياسي شركت ميكنم و به صحبتهاي فعاالن
سیاسی گوش فرا ميدهم.

5

در زمينه موضوعات سياسي روز با رسانههای گروهی مانند صداوسيما همكاري و مصاحبه ميكنم

6

به مناسبتهاي مختلف ملی-مذهبی در راهپيما يي ها ،تظاهرات و گردهما يي ها مشاركت فعال دارم.

7

به عنوان كي

عضو از اعضاي جامعه ،بستگان و آشنايان خود را به شرکت در انتخابات و فعالیتهاي تبلیغاتی کاندیداي

موردنظر خود تشویق ميكنم.
8

با نهادهاي سیاسي دولتی همچون سپاه و بسیج همكاري ميكنم
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9

به مشارکت و فعالیت در احزاب و گروههاي سیاسی ملي و محلي عالقه دارم

10

به مشاركت در تعیین سرنوشت سیاسی شهر خود عالقمند هستم
فعال سياسي در انجمنهاي مختلف عضويت دارم

11

به عنوان كي

12

به جريانات سياسي جامعة خود عالقهمند هستم

13

براي عضویت در نهادها و انجمنها كانديدا ميشوم

14
51

به منظور عضویت در عرصههاي سیاسی همچون نمایندگی مجلس ،شوراي شهر و ...فعاليت ميكنم.
برای کسب مناصب و پستهاي سیاسی تالش ميكنم

16

تالش ميكنم تشکلهاي سیاسی براي مشارکت در اداره امور جامعه ايجاد كنم.

71

در جلسات مذهبی همچون نماز جمعه ،مراسم هفته وحدت و ...شركت ميكنم.

18

به نظر من مشارکت سیاسی شهروندان در حل مشکالت عمومی جامعه مؤثر است

19

به مقالهنویسی و نگارش مطالب در مجالت و مطبوعات سیاسی عالقمند هستم

02

در انتخابات سراسری از قبیل نمایندگی مجلس ،شورای شهر و ...شركت و به نامزد مورد نظرم رأی میدهم

21

براي پيروزي كانديداي موردنظر خود ،در ايام انتخابات فعاليت تبليغاتي انجام ميدهم.

22

بهبود وضع معیشت و اشتغال مسئلهای است که آحاد جامعه را به پای صندوقهای رأی میکشاند

23

شعارهای انتخاباتی نامزدها ،مردم را تشویق به شرکت در انتخابات میکند.

24

دارای ایدئولوژی و برنامه سیاسی مشخصی هستم

25

ترس از مجازات مرا به شرکت در انتخابات وادار میکند

26

به خاطر ترس از استخدام نشدن در مناسبتهای ملی-مذهبی شرکت میکنم

27
82

به خاطر ترس از ضرر و زیان مالی از قبیل قطع یارانه در انتخابات شرکت میکنم
به خاطر ترس از ضرر و زیان حیثیتی در انتخابات شرکت میکنم

29

من به خاطر ترس از عواقب عدم مشارکت از جمله محرومیت از حقوق اجتماعی در انتخابات شرکت میکنم

30

به نظر من شرکت در انتخابات یک وظیفه شرعی و همگانی است.

31

شرکت اجباری افراد در انتخابات نادرست است.

32

در هیچ یک از انتخاباتهای سراسری در داخل ایران شرکت نمیکنم.

33

تصور میکنم که رأی من در انتخابات هیچ تأثیری در سرنوشت مردم و آینده مملکت ندارد.

34

عمل نکردن به وعده و وعیدها باعث بیاعتمادی و بدبینی نسبت به دولت و هیأت حاکمه شده است

35

نارضایتی از عملکرد دولت عاملی است که مرا را از شرکت در مناسبتهای ملی-مذهبی منصرف میکند.

36

سرنوشت و آینده ممکت به من هیچ ربطی ندارد

37

هیچ نیازی به دولت و حکومت مستقر ندارم و فردی مستقل و بینیاز هستم

38

شرکت فردی مثل من در انتخابات مهم نیست زیرا همه چیز از قبل برنامهریزی شده و فرد موردنظر از قبل توسط
حکومت انتخاب شده است

93

به هیچ یک از کاندیداها رأی نمیدهم زیرا مطمئنم این افراد نماینده واقعی مردم نیستند.

40

ترجیح میدهم گوشهای بنشینم و نظارهگر باشم تا در انتخابات شرکت کنم

41

به هیچیک از اعضای خانوادهام اجازه شرکت در انتخابات را نمیدهم

42

ترجیح میدهم در انتخابات شرکت نکنم تا کسی را انتخاب کنم که فقط به فکر منافع خودش باشد

43

ًال قوانین و مقررات رأی دادن را قبول ندارم.
اص ًال
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یافتهها

الف) يافتههاي توصيفي

براساس نتایج به دست آمده در این پژوهش 71/5 ،درصد در گروه کمتر از  25سال 21 /2 ،درصد

در گروه  25 - 30سال 16 /5 ،درصد در گروه  30 - 35سال 71/1 ،درصد در گروه سنی 35 - 40
سال 11 /5 ،درصد در گروه سنی  40 - 45سال و  16 /2درصد در گروه باالتر از  45سال قرار دارند.
براساس یافتهها 31 ،درصد در گروه زنان و  69درصد در گروه مردان قرار دارند .از کل افراد

مورد مطالعه  02/5درصد مجرد 75 ،درصد متأهل 3/5 ،درصد مطلقه و  1درصد نیز متارکه کرده-
اند .سنجش میزان درآمد پاسخگویان در این مطالعه نشان میدهد که 16 /8 :درصد درآمد کمتر از
یک میلیون تومان 38 /7 ،درصد درآمد بین یک تا دو میلیون تومان 26 /7 ،درصد درآمد بین دو تا
سه میلیون تومان 12 ،درصد درآمد بین سه تا چهار میلیون تومان 3/7 ،درصد درآمد بین چهار تا
پنج میلیون تومان و  2/1درصد درآمد بیش از پنج میلیون تومان داشتند.
براساس نتایج به دست آمده در این پژوهش 41 ،درصد شاغل بخش دولتی 82 ،درصد شغل آزاد
و  31درصد شاغل بخش خصوصی بودند .در نمونه آماری مورد مطالعه 5 ،درصد تحصیالت
ابتدایی 10 ،درصد تحصیالت راهنمایی 21 ،درصد تحصیالت متوسطه(دیپلم) 13 ،درصد
تحصیالت فوق دیپلم 32 ،درصد تحصیالت لیسانس 18 ،درصد تحصیالت فوق لیسانس و 1
درصد تحصیالت دکتری داشتند .حاصل جمع نمرات مشارکت سیاسی پاسخگویان از حداقل 11
تا حداکثر  55در نوسان بوده است .میانگین ،میانه و نمای نمرات اکتسابی پاسخگویان در مشارکت
سیاسی به ترتیب برابر است با  93 ، 38 /5و  . 35همچنین میزان مشارکت سیاسی  12 /6درصد خیلی
زیاد 43 /2 ،درصد زیاد 35 /3 ،درصد متوسط 8/4 ،درصد کم و  0/5درصد خیلی کم بوده است.

ب) يافتههاي استنباطي(آزمون فرضیهها)

فرضیه  :۱بین میزان مشارکت سیاسی شهروندان شهر مهاباد و سن آنان رابطه مستقیم وجود دارد.
براساس اطالعات جدول شماره  1مالحظه میشود که رابطه بین میزان مشارکت سیاسی و سن
پاسخگویان با توجه به سطح معنیداری(  )sig=0/ 098و ضریب همبستگی به دست آمده( )r=0/ 085
مثبت است؛ ولی چون سطح معنیداری به دست آمده بیشتر از آلفای  %5است ،در نتیجه رابطه
معنیدار نیست .بنابراین فرضیه یک رد میشود.
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جدول ( :)1نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین مشارکت سیاسی و سن
سن
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فراوانی

0/ 085

ضریب همبستگی پیرسون

0/ 098

سطح معنیداری

مشارکت سیاسی

فرضیه  :۲بین میزان مشارکت سیاسی شهروندان شهر مهاباد و جنس آنان تفاوت معنیدار وجود
دارد.
براساس اطالعات جدول شماره  2مالحظه میشود که میانگین میزان مشارکت سیاسی(این رقم بین
حداقل  1تا حداکثر  5نوسان دارد) ،برای زنان مساوی  3/ 09و برای مردان برابر  2/ 96است .مقدار
آزمون تی محاسبه شده برای جدول مزبور برابر  1/ 730شده که از مقدار تی جدول با در نظر

گرفتن پنج درصد خطا بیشتر است .یعنی بین میزان مشارکت سیاسی زنان و مردان تفاوت معنی-
داری وجود دارد و رقم میانگین مشارکت سیاسی بیانگر میزان بیشتر مشارکت سیاسی زنان نسبت
به مردان است .بنابراین فرضیه دو تأیید میشود.

جدول ( :)2نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میزان مشارکت سیاسی برحسب جنس
میزان مشارکت سیاسی
سطح معنیداری
0/ 259

مقدار T
1/ 730

انحراف معیار
0/160

0/789

میانگین
3/ 09

گروهها
زنان

مردان

2/ 96

متغیر
جنسیت

فرضیه  :3بین میزان مشارکت سیاسی شهروندان شهر مهاباد و وضعیت تأهل آنان تفاوت معنیدار
وجود دارد.
براساس اطالعات جدول شماره  3مالحظه میشود که در نمونه مورد مطالعه بین میانگینهای
گروههای مختلف وضعیت تأهل از لحاظ میزان مشارکت سیاسی تفاوت وجود دارد .با توجه به
مقدار  )F=1/ 987 ( Fو سطح معنیداری(  )sig=0/2 04به دست آمده ،مشخص میشود اختالف
معنیداری براساس وضعیت تأهل وجود دارد .بنابراین فرضیه سه تأیید میشود.

جدول ( :)3میانگین میزان مشارکت سیاسی افراد براساس وضعیت تأهل
انحراف معیار

میانگین میزان مشارکت سیاسی

تعداد

وضعیت تأهل

0/ 916

2/28

79

مجرد

1/ 029

3/ 05

287

متأهل

1/ 109

3/ 00

14

مطلقه

4/ 00

2

متارکه

1/ 011

3/ 00
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جمع
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برای مقایسه دقیقتر این گروهها به لحاظ میزان مشارکت سیاسی از پسآزمون توکی استفاده شده
است .پسآزمون توکی نشان داد که میزان مشارکت سیاسی افراد متأهل و مطلقه تقریب ًاًا نزدیک به
هم بوده و با میزان مشارکت سیاسی افراد مجرد و متارکه کرده تفاوت دارد .بیشترین میزان
مشارکت سیاسی در بین جامعه آماری مورد مطالعه مربوط به افراد متارکه کرده بوده و پس از آن
افراد متأهل و مطلقه مشارکت سیاسی داشتهاند و در رده آخر افراد مجرد قرار دارند.
مشارکت سیاسی میزان درآمد

براساس اطالعات جدول شماره  4مالحظه میشود که رابطه بین میزان مشارکت سیاسی و میزان
درآمد پاسخگویان با توجه به سطح معنیداری(  )sig=0/ 041و ضریب همبستگی به دست
آمده(  )r=0/ 618مثبت و معنیدار است و بیانگر این است که به همراه افزایش درآمد افراد ،میزان
مشارکت سیاسی آنها نیز افزایش مییابد .بنابراین فرضیه چهار تأیید میشود.

جدول ( :)4نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین مشارکت سیاسی و میزان درآمد
میزان درآمد
382

فراوانی

0/ 618

ضریب همبستگی پیرسون

0/ 041

سطح معنیداری

مشارکت سیاسی نوع شغل

مشارکت سیاسی

براساس اطالعات جدول شماره  5مالحظه میشود که در نمونه مورد مطالعه بین میانگینهای
گروههای مختلف شغلی با مقدار  )F=2/960( Fو سطح معنیداری به دست آمده (  )sig=0/ 028از
لحاظ میزان مشارکت سیاسی تفاوت وجود دارد و آزمون تحلیل واریانس یکراهه بیانگر تفاوت
معنیدار بین آنها میباشد .بنابراین فرضیه پنج تأیید میشود.

جدول ( :)5میانگین برای مقایسه میزان مشارکت سیاسی افراد براساس نوع شغل
انحراف معیار

میانگین میزان مشارکت سیاسی

تعداد

نوع شغل

1/ 030

3/ 12

55 1

شاغل بخش دولتی

1/ 00

2/ 95

701

شغل آزاد

0/ 951

2/ 89

120

شاغل بخش خصوصی

1/ 011

3/ 00
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جمع

براساس پسآزمون توکی ،بین میزان مشارکت سیاسی افراد شاغل در بخش دولتی با دو گروه
دیگر (شاغل در شغل آزاد و بخش خصوصی) تفاوت معنیدار وجود دارد و میزان مشارکت
سیاسی این گروه بیش از شاغلین مشاغل آزاد و بخش خصوصی میباشد.
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مشارکت سیاسی و سطح تحصیالت

براساس اطالعات جدول شماره  6مالحظه میشود که در نمونه مورد مطالعه بین میانگینهای
سطوح مختلف تحصیلی با مقدار  )F=1/ 620 ( Fو سطح معنیداری به دست آمده (  )sig=0/ 039از
لحاظ میزان مشارکت سیاسی تفاوت وجود دارد .بنابراین فرضیه شش تأیید میشود.

جدول ( :)6نتایج میانگین برای مقایسه میزان مشارکت سیاسی افراد براساس سطح تحصیالت
انحراف معیار

میانگین میزان مشارکت سیاسی

تعداد

سطح تحصیالت

0/ 994

2/ 89

19

ابتدایی

0/ 623

3/ 00

37

راهنمایی

0/ 957

2/ 92

79

متوسطه(دیپلم)

1/ 048

2/ 80

52

فوق دیپلم

1/2 03

3/ 12

122

لیسانس

1/ 016

3/ 07

17

فوق لیسانس

0/ 752

3/ 03

2

دکترا

1/ 011

3/ 00
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جمع

برای مقایسه دقیقتر این گروهها به لحاظ میزان مشارکت سیاسی از آزمون تحلیل واریانس یک-
راهه و پسآزمون توکی استفاده شده است .با توجه به مقدار  )F=1/ 620 ( Fو سطح معنیداری
(  )sig=0/ 039به دست آمده ،مشخص میشود بین میزان مشارکت سیاسی پاسخگویان براساس
سطح تحصیالت آنها اختالف معنیداری وجود دارد .بنابراین فرضیه شش تأیید میشود .همچنین
پسآزمون توکی نیز نشان داد که میزان مشارکت سیاسی افراد با تحصیالت کمتر از لیسانس با
افراد تحصیل کرده در دو گروه مجزا قرار میگیرند.

فرضیه اصلی :بین میزان مشارکت سیاسی شهروندان شهر مهاباد و پایگاه اقتصادی-اجتماعی آنان
تفاوت معنیدار وجود دارد.
براساس اطالعات جدول شماره  7مالحظه میشود که در نمونه مورد مطالعه بین میانگینهای

مختلف از لحاظ میزان مشارکت سیاسی با میانگینهای به دست آمده ،مقدار  )F=2/ 557 ( Fو هم-
چنین سطح معنیداری(  )Sig=0/ 038به دست آمده با  96درصد اطمینان ،تفاوت معنیداری وجود
دارد .یعنی میانگینهای به دست آمده نشان میدهد که بین میزان مشارکت سیاسی افراد دارای
پایگاه اقتصادی-اجتماعی متوسط و پایین جامعه مهاباد با سایر گروهها تفاوت معنیدار وجود دارد.
با توجه به این نتایج میتوان گفت که میزان مشارکت سیاسی افراد دارای پایگاه اقتصادی-
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اجتماعی متوسط و پایین جامعه مهاباد بیش از سایر طبقات میباشد .بنابراین فرضیه صفر رد و
فرضیه تحقیق تأیید میشود.

جدول( :)7میانگین میزان مشارکت سیاسی پاسخگویان براساس پایگاه اقتصادی -اجتماعی
انحراف معیار

میانگین میزان مشارکت سیاسی

تعداد

پایگاه اقتصادی-اجتماعی

1/20

2/ 85

47

ِی باال
باال ِی

1/ 04

2/ 90

95

باال

1/20

3/ 05

129

متوسط

0/469

3/ 31

63

پایین

0/ 959

2/ 81

84

1/ 01

3/ 00

382

بحث و نتيجهگيري
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هدف اصلی تحقیق «تعیین نقش پایگاه اقتصادی–اجتماعی در تبیین میزان مشارکت سیاسی

شهروندان شهر مهاباد» میباشد .تحقیق حاضر در قالب میزان مشارکت سیاسی مورد بحث و
بررسی قرار گرفت .در این تحقیق سعی شده است میزان مشارکت سیاسی شهروندان شاغل در
شهر مهاباد با استفاده از ابزار پرسشنامه محققساخته مشارکت سیاسی مورد بررسی و مطالعه قرار
گیرد .در این پژوهش میزان مشارکت سیاسی در قالب متغیرهای زمینهای(سن ،جنس ،وضعیت
تأهل) و پایگاه اقتصادی-اجتماعی(میزان درآمد ،نوع شغل ،سطح تحصیالت) نمونه آماری مورد
مطالعه مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت ،پس از تجزیه و تحلیل دادهها و استفاده از روشهای
آماری متفاوت در نرمافزار  ،spssدر نمونه مورد مطالعه بین میزان مشارکت سیاسی افراد دارای
پایگاه اقتصادی-اجتماعی متوسط و پایین جامعه مهاباد بیش از سایر طبقات تفاوت معنیدار آماری
مشاهدهشد .با نگرش کلی بر یافتههای این پژوهش پیرامون میزان مشارکت سیاسی شهروندان شهر
مهاباد میتوان چنین استنباط نمود:
 .1نخستین فرضیه این پژوهش به بررسی رابطه بین میزان مشارکت سیاسی و سن اختصاص دارد.
نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون در این تحقیق نشان داد که بین میزان مشارکت
سیاسی و سن پاسخگویان رابطه معنیداری وجود ندارد .براساس تجزیه و تحلیل صورت گرفته در
این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که مشارکت سیاسی در شهر مهاباد تابع سن نیست و جوان،
میانسال و پیر بودن هیچ تأثیری بر میزان مشارکت سیاسی افراد ندارد .یافتههای این فرضیه با نظریه
لیپست و دوز و نتایج تحقیق شكربيگي و حسينپناهی( ،)1931همخوانی ندارد .سیمور مارتین
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لیپست و رابرت دوز در تجزيه و تحليل رفتار سياسي و مشاركت مردم ،بر عوامل و متغيرها يي
تأ يك د ميورزند كه به اعتقادشان بر مشاركت سياسي تأثير مهمي دارد ولي شدت و الگوي اين
تأثيرگذاري ثابت نبوده است .یکی از مهمترين اين عوامل سن افراد است .به طوری که ميزان

مشارکت در فرآيندهاي اجتماعي و سياسي در ميان افراد ميانسال بيشتر است .شكربيگي و حسين-
پناهی( ،)1931در تحقیق خود تحت عنوان «عوامل اجتماعي مؤثر در مشاركت سياسي -اجتماعي
زنان شهر گنبد كاووس در استان گلستان» به این نتیجه دست یافتند که بین سن و پايگاه اجتماعي-
اقتصادي رابطه معنیدار وجود دارد.
یافتههای این فرضیه با نتایج تحقیق جعفرينيا( )1931و نیکپور قنواتی و همکاران()1931
همخوانی دارد .جعفرینیا در تحقیق خود تحت عنوان «بررسي عوامل اقتصادی-اجتماعي مؤثر بر
ميزان مشاركت سياسي شهروندان شهر خورموج» به این نتیجه دست یافت که بين سن و ميزان
تمايل به مشاركت سياسي رابطه وجود ندارد .نیکپور قنواتی و همکاران( ،)1931نیز در تحقیق
خود تحت عنوان«بررسي عوامل اجتماعی -اقتصادي مرتبط با مشاركت سياسي زنان  ۱۸سال به
باالی شهر برازجان» به این نتیجه دست یافتند که بين سن با مشاركت سياسي رابطه معناداري
مشاهده نشد.
 .2دومین فرضیه این پژوهش به مقایسه میزان مشارکت سیاسی پاسخگویان برحسب جنس
اختصاص دارد .نتایج حاصل از آزمون تی در این تحقیق نشان داد که میزان مشارکت سیاسی زنان
نسبت به مردان بیشتر است .یافتههای این فرضیه با عکس نظریه لیپست و دوز همخوانی دارد.
سیمور مارتین لیپست و رابرت دوز در تجزيه و تحليل رفتار سياسي و مشاركت مردم ،بر عوامل و
متغيرها يي تأ يك د ميورزند كه به اعتقادشان بر مشاركت سياسي تأثير مهمي دارد ولي شدت و
الگوي اين تأثيرگذاري ثابت نبوده است .یکی از مهمترين اين عوامل جنس افراد است به طوری
که ميزان مشارکت در فرآيندهاي اجتماعي و سياسي در ميان مردان بيشتر است.
یافتههای این فرضیه با نتایج تحقیق مصطفا يي

دولتآباد و خارستانی( ،)3931زارع و

روهنده( )4931و اسماعيلزاده و همکاران( ،)2931همخوانی دارد .مصطفا يي دولتآباد و
خارستانی در تحقیق خود تحت عنوان «بررسي تأثير عوامل اقتصادي-اجتماعي بر ميزان تمايل به
مشاركت سياسي جوانان شهر خرامه» به این نتیجه دست یافتند که ميزان تمايل به مشاركت سياسي
زنان بیشتر از مردان بود .همچنین زارع و روهنده در مقاله خود تحت عنوان «بررسي عوامل
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اجتماعي مؤثر بر مشاركت اجتماعي-سياسي» به این نتیجه دست یافتند كه بين جنسيت با مشاركت
اجتماعي -سياسي رابطة معنیدار وجود دارد .نتایج این تحقیق نیز نشان داد که میزان مشارکت
سیاسی زنان کمی بیش از مردان است .اسماعيلزاده و همکاران در پژوهش خود تحت عنوان
«بررسي عوامل اجتماعي ،سياسي و فرهنگي مؤثر بر مشاركت سياسي دانشجويان دانشگاه جامع
علمي كاربردي استان لرستان» به این نتیجه دست یافتند كه بين مشاركت سياسي با متغير جنسيت
رابطه معنیداري وجود دارد.
یافتههای این فرضیه با نتایج تحقیق نگينتاجي و كشاورز( )4931همخوانی ندارد .نگينتاجي و
كشاورز در پژوهش خود تحت عنوان «بررسي عوامل اجتماعي ،فردي و فرهنگي مؤثر بر
مشاركت سياسي جوانان  18تا  29ساله شهرستان نورآباد ممسني» به این نتیجه دست یافتند که بين
مشاركت سياسي جوانان برحسب جنسيت تفاوت معنيداري به دست نيامده است.
 .3سومین فرضیه این پژوهش به مقایسه میزان مشارکت سیاسی پاسخگویان براساس وضعیت
تأهل اختصاص دارد .نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس در این تحقیق نشان داد که در نمونه
مورد مطالعه بین میانگینهای گروههای مختلف وضعیت تأهل از لحاظ میزان مشارکت سیاسی
تفاوت معنیداری وجود دارد .براساس تجزیه و تحلیل صورت گرفته در این پژوهش میتوان
نتیجه گرفت که مشارکت سیاسی افراد تابع وضعیت تأهل است و میزان مشارکت سیاسی افراد
مجرد از همه کمتر و افراد متارکه کرده بیش از بقیه است .یافتههای این فرضیه با نظریه لیپست و
نتایج تحقیق نگينتاجي و كشاورز( )4931و شكربيگي و حسينپناهی( ،)1931همخوانی دارد.
لیپست در تب يي ن الگوي شرکت در انتخابات ميان کشورهاي مختلف (آلمان ،سوئد ،آمريکا ،نروژ،
فنالند و کشورهاي ديگر) به اين نتیجه دست یافت که در کليه اين کشورها ميزان مشارکت در
فرآيندهاي اجتماعي و سياسي در ميان متأهلين بيشتر است .نگينتاجي و كشاورز در پژوهش خود
تحت عنوان «بررسي عوامل اجتماعي ،فردي و فرهنگي مؤثر بر مشاركت سياسي جوانان  18تا 29
ساله شهرستان نورآباد ممسني» به این نتیجه دست یافتند که بين مشاركت سياسي جوانان برحسب
وضعيت تأهل تفاوت معنيداري وجود دارد .بدين ترتيب جوانان متأهل بيشتر از جوانان مجرد به
مشاركت سياسي ميپردازند .شكربيگي و حسينپناهی در پژوهش خود تحت عنوان «عوامل
اجتماعي مؤثر در مشاركت سياسي -اجتماعي زنان شهر گنبد كاووس در استان گلستان» به این
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نتیجه دست یافتند که بین وضعيت تأهل و پايگاه اجتماعي -اقتصادي رابطه مثبت و معنیدار وجود
دارد.
یافتههای این فرضیه با نتایج تحقیق جعفرينيا( ،)1931مصطفا يي دولتآباد و خارستانی( )3931و
نیکپور قنواتی و همکاران( ،)1931همخوانی ندارد .جعفرینیا در پژوهش خود تحت عنوان
«بررسي عوامل اقتصادی-اجتماعي مؤثر بر ميزان مشاركت سياسي شهروندان شهر خورموج» به
این نتیجه دست یافت که ميزان تمايل به مشاركت سياسي در بین افراد متأهل و مجرد تفاوت
چندانی ندارد .به عبارتی بين وضعيت تأهل با ميزان تمايل به مشاركت سياسي رابطه وجود ندارد.
همچنین مصطفا يي دولتآباد و خارستانی در پژوهش خود تحت عنوان «بررسي تأثير عوامل
اقتصادي-اجتماعي بر ميزان تمايل به مشاركت سياسي جوانان شهر خرامه» به این نتیجه دست
یافتند که بين وضعيت تأهل و ميزان مشاركت سياسي رابطهاي وجود ندارد .نیکپور قنواتی و
همکاران در پژوهش خود تحت عنوان «بررسي عوامل اجتماعی -اقتصادي مرتبط با مشاركت
سياسي زنان  ۱۸سال به باالی شهر برازجان» به این نتیجه دست یافتند که بين وضعيت تأهل
مشاركت سياسي رابطه معناداري وجود ندارد.
نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون در این تحقیق نشان داد که بین میزان مشارکت
سیاسی و میزان درآمد پاسخگویان رابطه معنیدار و مثبت وجود دارد .براساس تجزیه و تحلیل
صورت گرفته در این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که مشارکت سیاسی افراد تابع درآمد آنها
است .یافتههای این فرضیه با نظریه وربا و نای و آلموند و پاول همخوانی دارد .وربا و نای ادعا
کردهاند که افراد برخوردار از منزلت اجتماعی باال مانند درآمد انگیزه بیشتری برای مشارکت در
فرایندهای سیاسی جامعه دارند .اینگونه افراد در مقایسه با افراد کمدرآمدتر با سیاستمداران
بیشتر تماس میگیرند ،تمایل بیشتری به عضویت یا فعالیت در سازمانهای مدنی ،اجتماعی یا
سیاسی دارند و در فعالیتهای تبلیغاتی زمان انتخابات بیشتر شرکت میکنند .همچنین آلموند و
پاول معتقدند شهروندان ثروتمند بيشتر ممكن است كه واجد ايستارهاي مشاركتجويانه باشند.
این یافته با نتایج تحقیق نیکپور قنواتی و همکاران( )1931و زارع و روهنده( )4931همخوانی
دارد .نیکپور قنواتی و همکاران در پژوهش خود تحت عنوان «بررسي عوامل اجتماعی -اقتصادي
مرتبط با مشاركت سياسي زنان  ۱۸سال به باالی شهر برازجان» به این نتیجه دست یافتند كه درآمد
با مشاركت سياسي زنان رابطه معنیداري دارند .زارع و روهنده ،در مقاله خود تحت عنوان
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«بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر مشاركت اجتماعي-سياسي» به این نتیجه دست یافتند که بين
درآمد و مشاركت اجتماعي -سياسي رابطة معنیداری وجود دارد.
تایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس میزان مشارکت سیاسی افراد براساس نوع شغل در این
تحقیق نشان داد که میزان مشارکت سیاسی افراد تابع گروههای مختلف شغلی است و نوع شغل در
میزان مشارکت سیاسی آنان تأثیر دارد .بنابراین این یافتهها با نتایج تحقیق نیکپور قنواتی و
همکاران( ،)1931همخوانی دارد .نیکپور قنواتی و همکاران در پژوهش خود تحت عنوان
«بررسي عوامل اجتماعی -اقتصادي مرتبط با مشاركت سياسي زنان  ۱۸سال به باالی شهر برازجان»
به این نتیجه دست یافتند كه مشاركت سياسي زنان با شغل آنها رابطه معنیداري دارند.
نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس مشارکت سیاسی افراد براساس سطح تحصیالت نشان داد
که میزان مشارکت سیاسی افراد تابع میانگینهای سطوح مختلف تحصیلی است و سطح سواد و
معلومات افراد بر میزان مشارکت سیاسی آنان تأثیر دارد .یافتههای این فرضیه با نظریه لیپست ،وربا
تهای
و نای و آلموند و پاول ،هانتینگتون و دی .ال .شت همخوانی دارد .لیپست در خصوص فعالی 
سیاسی در کشورهای آلمان ،سوئد ،نروژ و فنالند و ...به این نتیجه رسید که تحصیل کردهها بیش
از افراد کمتر آموزش دیده در انتخابات شرکت میکنند .وربا و نای ادعا کردهاند افراد برخوردار
از منابع منزلت اجتماعی باال مانند تحصیالت انگیزه بیشتری برای شرکت در فرایندهای سیاسی
جامعه دارند .اینگونه افراد در مقایسه با افراد کمتر تحصیل کرده با سیاستمداران بیشتر تماس
میگیرند ،تمایل بیشتری به عضویت یا فعالیت در سازمانهای مدنی ،اجتماعی یا سیاسی دارند و
در فعالیتهای تبلیغاتی زمان انتخابات بیشتر شرکت میکنند .همچنین آلموند و پاول ،ضمن تأ يك د
بر تحصيالت در تع يي ن پايگاه اجتماعي -اقتصادي آنان ،معتقدند شهروندان تحصيلكرده بيشتر
ممكن است كه واجد ايستارهاي مشاركتجويانه باشند .منابع و مهارتها يي كه اينگونه افراد در
زندگي خصوصي خود به دست ميآورند ،در مواردي كه وظيفه يا ضرورت حكم كند ،ميتواند
اين شهروندان را به سهولت به مشاركت سياسي بكشاند .هانتینگتون( ،) 000 2نیز در تجزيه و تحليل
مشاركت سياسي به وضع نظام سياسي جامعه توجه مينمايد .به نظر او از ميان متغيرهاي منزلتي،
ميزان تحصيالت فرد بيشترين تأثير را بر مشاركت سياسي دارد .به نظر دی .ال .شت سواد یکی از
متغیرهای بسیار قدرتمند و مؤثر بر میزان مشارکت سیاسی است.
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یافتههای این رابطه این متغیرها همچنین با نتایج تحقیق نیکپور قنواتی و همکاران( )1931و
جعفرينيا( ،)1931و پرسون(  ) 2015همخوانی دارد .نیکپور قنواتی و همکاران در پژوهش خود
تحت عنوان «بررسي عوامل اجتماعی -اقتصادي مرتبط با مشاركت سياسي زنان  ۱۸سال به باالی
شهر برازجان» به این نتیجه رسیدند كه میزان تحصيالت با مشاركت سياسي زنان رابطه معنیداري
دارد .جعفرينيا در پژوهش خود تحت عنوان«بررسي عوامل اقتصادی-اجتماعي مؤثر بر ميزان
مشاركت سياسي شهروندان شهر خورموج» به این نتیجه دست یافت که با افزايش تحصيالت ميزان
تمايل به مشاركت سياسي نيز افزايش مييابد.
پرسون در پژوهشي مروری(اسنادی-کتابخانهای) به «بررسي ارتباط بين ميزان تحصيالت و
مشاركت سياسي» پرداختند .وي گزارش كرد اكثر مطالعات نشان ميدهند كه افراد با ميزان
تحصيالت باالتر بيش از سايرين در فعاليتهاي سياسي شركت ميكنند و بر طبق اين استدالل
فرض بر اين است كه افزايش ميزان تحصيالت منجر به افزايش مهارتهاي مدني و آگاهيهاي
سياسي افراد ميشود كه مكانيسم چنين عملي ،مشاركتهاي سياسي بيشتر در بين افراد با

تحصيالت باالتر است .یافتهها با نتایج تحقیق مصطفا يي دولتآباد و خارستانی( )3931و نگين-
تاجي و كشاورز( )4931و عظيمي و همکاران( ،)4931همخوانی ندارد .مصطفا يي دولتآباد و

خارستانی در پژوهش خود تحت عنوان «بررسي تأثير عوامل اقتصادي-اجتماعي بر ميزان تمايل به
مشاركت سياسي جوانان شهر خرامه» به این نتیجه دست یافتند که بين میزان تحصيالت و ميزان
مشاركت سياسي رابطهاي وجود ندارد .همچنین نگينتاجي و كشاورز در پژوهش خود تحت
عنوان «بررسي عوامل اجتماعي ،فردي و فرهنگي مؤثر بر مشاركت سياسي جوانان  18تا  29ساله
شهرستان نورآباد ممسني» به این نتیجه دست یافتند که بين مشاركت سياسي جوانان برحسب
تحصيالت تفاوت معنيداري به دست نيامده است .عظيمي و همکاران در پژوهش خود تحت
عنوان «مشاركت سياسي زنان در ايران و عوامل مؤثر بر آن» به این نتیجه رسیدند كه ميانگين
مشاركت سياسي در هر دو گروه زنان داراي تحصيالت دانشگاهي و شاغل و زنان بدون تحصيل
دانشگاهي و غيرشاغل بسيار كم ميباشد.
 .4فرضیه اصلی این پژوهش به مقایسه میزان مشارکت سیاسی پاسخگویان براساس پایگاه
اقتصادی -اجتماعی اختصاص دارد .نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس در این تحقیق نشان
داد که میزان مشارکت سیاسی افراد تابع پایگاه اقتصادی-اجتماعی آنان است .به طوری که میزان
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مشارکت سیاسی افراد دارای پایگاه اقتصادی-اجتماعی متوسط و پایین جامعه مهاباد بیشتر از سایر
افراد در این شهر میباشد .یافتههای این فرضیه با عکس نظریه لیپست(  ) 1963همخوانی دارد.
ليپست معتقد است که شهروندان با درآمدهاي باال مشارکت سياسي بيشتري از شهروندان با درآمد
پا يي نتر دارند .همينطور به ع ّلّلت داشتن تحصيالت بيشتر ،آگاهي سياسي و اجتماعي بيشتري داشته
و در نتيجه عالقه بيشتري براي مشارکت سياسي دارند ،به عالوه شهروندان دارای درآمد باال وقت
آزاد بيشتري براي شرکت در فعاليتهاي سياسي دارند ،در حالي که شهروندان دارای درآمد پا يي ن
تر ،از همه اين موارد محروم هستند و در نتيجه ميزان مشارکت سياسي آنها کمتر خواهد بود.
بنابراین نتایج تحقیق حاضر این برداشت را تأیید نمیکند.
یافتههای این فرضیه با نتایج تحقیق پالیزبان( )0931و مصطفا يي دولتآباد و خارستانی(،)3931
همخوانی ندارد .پالیزبان در پژوهش خود تحتعنوان «میزان تمایل به مشارکت سیاسی دانشجویان
یازده دانشگاه دولتی» به این نتیجه رسید که بین پایگاه اقتصادی-اجتماعی دانشجویان و میزان
تمایل آنها به مشارکت سیاسی رابطهای وجود ندارد .مصطفا يي دولتآباد و خارستانی در پژوهش
خود تحت عنوان «بررسي تأثير عوامل اقتصادي-اجتماعي بر ميزان تمايل به مشاركت سياسي
جوانان شهر خرامه» به این نتیجه دست یافتند که بين تحصيالت ،وضعيت تأهل و پايگاه اجتماعي-
اقتصادي با ميزان مشاركت سياسي رابطهاي وجود ندارد.
پیشنهادها

الف) پیشنهادهای پژوهشی (پیشنهاد برای تحقیقات آینده)

متفاوت بودن میزان مشارکت سیاسی در بین شهروندان یک جامعه امری قابل توجیه است .در این
پژوهش به تبیین میزان مشارکت سیاسی شهروندان شهر مهاباد پرداخته شد .لذا به پژوهشگران
عالقهمند به موضوع مشارکت سیاسی توصیه میگردد از آنجا که مطالعه در زمینه ابعاد و انواع
مشارکت سیاسی و عوامل و موانع مرتبط با آن و ارائه راهکارها برای افزایش مشارکت سیاسی
بسیار محدود صورت گرفته ،الزم است پژوهشهای دیگری نیز در این زمینه صورت دهند تا شاید
این پژوهشها بتواند گرهگشای مشکالت و موانع مشارکت سیاسی در جامعه ایران و باالخص شهر
مهاباد باشد .از جمله مواردی که میتوانند موضوع تحقیقات برای آینده قرار گیرند ،عبارتند از:
 -1بررسی عوامل مؤثر بر افزایش میزان مشارکت سیاسی شهروندان دارای پایگاه اقتصادی-
ِی باال و پایی ِنِن پایین در شهر مهاباد
اجتماعی باال ِی

................... 72پژوهشهای جامعه شناختی ،سال یازدهم ،شماره سوم و چهارم ،پاییز و زمستان 6931

 -2شناسایی موانع مؤثر بر کاهش میزان مشارکت سیاسی شهروندان دارای پایگاه اقتصادی-
ِی باال و پایی ِنِن پایین در شهر مهاباد
اجتماعی باال ِی
 -3شناسایی راهکارهای مؤثر بر افزایش میزان مشارکت سیاسی شهروندان دارای پایگاه
ِی باال و پایی ِنِن پایین در شهر مهاباد
اقتصادی-اجتماعی باال ِی
 -4شناسایی عوامل مؤثر بر دوریگزینی سیاسی شهروندان دارای پایگاه اقتصادی-اجتماعی باالی
جامعه مهاباد
 -5سنجش میزان رضایتمندی سیاسی در بین شهروندان دارای پایگاه اقتصادی-اجتماعی مختلف
شهر مهاباد

ب) پیشنهادهای کاربردی

با وجود اینکه انتظار میرفت میزان مشارکت سیاسی طبقات باالی جامعه در تصمیمگیریهای

سیاسی و تعیین سرنوشت سیاسی شهر مهاباد بیشتر باشد اما نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میزان
مشارکت سیاسی شهروندان دارای پایگاه اقتصادی-اجتماعی متوسط و پایین جامعه نقش بیشتر و
چشمگیرتری در تعیین سرنوشت سیاسی شهر مهاباد دارند .بنابراین با توجه به اهمیت مشارکت
سیاسی در هر جامعهای باید در جستجوی راههایی بود که موجبات افزایش آن فراهم شود .لذا به
کارگیری نکات ذیل به منظور افزایش میزان دخالت شهروندان دارای پایگاه اقتصادی-اجتماعی
ِی باال و پایی ِنِن پایین جامعه مهاباد در تعیین سرنوشت سیاسی این شهر میتواند پیشنهاد و
باال ،باال ِی
مورد استفاده قرار گیرد:
 -1امروزه با توجه به شرایط زندگی در جامعه و با توجه به بحران اقتصادی اخیر اگر اقدامی در
جهت تغییر نگرش مردم صورت نگیرد ،شدت آنها افزایش خواهد یافت .لذا بازنمایی این مسائل
در جامعه بر مشارکت سیاسی تأثیر انکارناپذیر دارد .بنابراین ضروری است در زمینه تغییر و اصالح
باورها و عقاید شهروندان شهر مهاباد در خصوص مشارکت سیاسی در عرصههای مختلف مدیریت
و تصمیمگیری جامعه از طریق رسانههای عمومی اقدامات الزم صورت گیرد.
 -2با توجه به وجود سطح متوسطی از میزان مشارکت سیاسی در جامعه و تأثیر مهم طبقه اجتماعی
بر مشارکت سیاسی توصیه میگردد جهت افزایش اطمینان و اعتماد عمومی طبقات مختلف جامعه
مهاباد در خصوص اهداف و سیاستهای دولت و هیأت حاکمه بازنگری و چارهاندیشی شود تا
زمینه رضایت طبقات مختلف مردم مهاباد نسبت به ساختار و مسئوالن سیاسی فراهم شود.
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 -3تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که بیشتر افراد متعلق به طبقه باالی جامعه در امورات
سیاسی یک شهر دخالت و شرکت میکنند اما عدم مشارکت و یا مشارکت پایین طبقات باالی
جامعه مهاباد یک آسیب به شمار میرود و اگر برای رفع و یا کاهش این آسیب چارهاندیشی نشود
ممکن است در آینده شکاف سیاسی بین دولت و ملت را عمیقتر بکند.
 -4پیشنهاد میشود که نهادهای دولتی سیاست کاهش فاصله طبقاتی را سرلوحه کار خود قرار
بدهند تا بتوانند هم بتوانند نظر طبقات مختلف مردم در راستای افزایش سطح مشارکت سیاسی در
جامعه را به خود جلب کنند و هم بتوانند حس وحدت و همبستگی و همکاری را در بین مردم
تقویت کنند.
 -5به مسئولین جامعه پیشنهاد میشود از بروز و تشدید مسائل و مشکالتی نظیر اختالف و چند
دستگی ،ظلم و بیعدالتی ،تبعیض و نابرابری و پارتیبازی و باند و باندبازی و ...در توزیع امکانات
و منابع بپرهیزند تا بتوانند میزان اعتماد عمومی اقشار مختلف مردم بخصوص طبقات باالی جامعه
مهاباد را در راستای افزایش سطح مشارکت سیاسی باال ببرند .عدالت اجتماعی و دسترسی برابر به
امکانات و منابع از جمله مـواردی اسـت کـه در رفع و کاهش بیتفاوتی و انفعال سیاسی مردم
تأثیرگذار بوده و زمینه را برای افزایش میزان مشارکت مـردم در انـتخابات فراهم مینماید.
 -6توجه به خواست و اراده سیاسی اقشار مختلف جامعه مهاباد موردی است که میتوان مطمح
نظر مسئولین امر قرار گیرد .لذا به مسئولین پیشنهاد میشود این اطمینان را در ذهن مردم ایجاد کنند
که مشارکت آنان در اداره امور جامعه تأثیرگذار بوده و نمایشی نیست.
 -7با اعمال سیاستگذاریهای صحیح سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و ...سعی شـود از
مـیزان نـارضایتی مردم کاسته شود ،کاهش نرخ تورم و بیکاری با توجه به وضعیت کنونی جامعه
مهاباد ،بخشی از این سیاستگذاریها میتواند باشد.
 -8فراهم شدن بستر و زمینه مناسب برای توسعه فعالیتهای سیاسی افراد در قـالب ایـجاد و
گـسترش احزاب ،تشکلها ،اتحادیهها و سندیکاهای صنفی ،حرفهای و سیاسی پیشنهاد دیگری
است که میتواند امکان مشارکت گستردهتر ،آزادانهتر و آگاهانهتر را فراهم نماید.
 -9نهایت ًاًا وحدت و همدلی عاملی است که گرهگشای بسیاری از مشکالت و مسائل اجتماعی بوده
و میتواند آحاد مختلف مردم را برای مشارکت در حوزههای مختلف سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی
و اجتماعی تشویق و ترغیب کند.
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