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Abstract
Participation is a public, social, and multidimensional process of accepting responsibility
in your community. The purpose of this study is to study the sociological factors affecting
the participation of the people of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province in the elections
of the Islamic Consultative Assembly. Therefore, the effect of independent variables such
as the role of religious affiliation, tribal affiliation, political socialization and mass
mobilization on the participation of people in elections was examined. From a
methodological point of view, this research has been compiled with a quantitative
approach and a survey method, based on the use of questionnaire tools to collect data and
opinions of respondents. The sample studied in this study is 384 men and women over the
age of eighteen in Boyer-Ahmad and Dena counties in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad
province. Applying cluster and systematic sampling technique, selection and distribution
of the questionnaire was determined. Also, based on the Kolmogorov-Smirnov test, it was
found that the data of the mentioned variables do not have a normal distribution.
Therefore, Spearman rank correlation test was used to measure the correlation of
independent and dependent variables. After calculating these coefficients with the help of
SPSS software; it can be inferred that the greatest impact is related to the role of religious
affiliation in participation in elections at the rate of 0.902, tribal affiliation 0.785, political
socialization 783% and mass mobilization 577%, respectively.
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چکیده
مشارکت فرايندی عمومی ،اجتماعی و چند بعدی برای پذيرش مسئولیت درجامعه خويش است .هدف از
پژوهش حاضر نیز ،بررسی جامعهشناختی عوامل موثر بر مشارکت مردم استان کهگیلويه و بويراحمد ،درانتخابات
مجلس شورای اسالمی است .لذا تأثیر متغیرهای مستقلی چون نقش تعلقات مذهبی ،وابستگی ايلی و طايفهای،
جامعهپذيری سیاسی و بسیج توده ،بر میزان مشارکت مردم در انتخابات بررسی شد .از نظر روششناسی ،اين
پژوهش با رويکردی کمی و با روش پیمايش ،مبتنی بر بهرهگیری از ابزار پرسشنامه برای جمعآوری دادهها و
نظرات پاسخگويان ،تدوين شده است .نمونه مورد مطالعه در اين پژوهش ،تعداد  083نفراز زنان و مردان باالی
هجده سال شهرستانهای بويراحمد و دنا در استان کهگیلويهوبويراحمد میباشد که با استفاده از تکنیک
نمونهگیری خوشهای و سیستماتیک ،چگونگی انتخاب و توزيع پرسشنامه مشخص شد .همچنین برمبنای آزمون
کولموگروف-اسمیرنف مشخصگرديد دادههای متغیرهای ذکرشده ازتوزيع نرمال برخوردار نیستند .لذا از آزمون
همبستگی رتبهای اسپیرمن برای سنجش میزان همبستگی متغیرهای مستقل و وابسته استفادهگرديد .پس از
محاسبه اين ضرايب با کمک نرم افزار  ،spssچنین میتوان استنباط نمودکه بیشترين تأثیر به ترتیب به نقش
تعلقات مذهبی برمشارکت درانتخابات به میزان  ،3/132وابستگی ايلی و طايفهای  ،3/787جامعهپذيری سیاسی
 3/780و بسیج توده  3/777مربوط است.
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 .1مقدمه و بیان مساله
انسان موجودی اجتماعی است .تاريخ حیات انسان نیز تاريخ همکاری و مشارکت است؛ زمانیکه
نخستین بار انسان دريافت که میتواند با تجمیع توان جسمی و فکری خود بر مشکالت فائق آيد
(زارع و روهنده .)63-87 :9013 ،در دوران مدرن و جوامع مردمساالر نیز ،يکی از اشکال همکاری
و مشارکت ،رأیدهی و شرکت در انتخابات ،بهعنوان رايجترين نوع مشارکت سیاسی است تا افکار
و عقايد خود را در اداره امور عمومی و اجتماعی اعمال نمايند .رأیدهی در واقع يک نـوع مـکانیسم
اجتماعی برای جمعآوری و تشخیصگزينهها و ارجحیتهای اجتماعی است .اساسیترين عملکرد
مشارکت رأیدهی ،دادن فرصت برای جانشینی و انتقال پستها و مسئولیتها در جامعه میباشد.
مشارکت در انتخابات ،در قالب عضويت در احزاب و انجمنهای سیاسی ،کار و فعالیت تبلیغاتی
برای نامزدهای انتخاباتی ،تماس با مسئوالن يا مقامات سیاسی و انواع فعالیتهای اطالعرسانی و
ارتباطی مثل ارائه سخنرانیهای انـتخاباتی ،تـالش بـرای اقناع شهروندان ديگر به رأی دادن بـه
نـامزدهای انـتخاباتی و غیره ،از اشکال متعارف مشارکت سیاسی است (داوزجونز و هوگس:9186 ،9
 .)210اما بحث انتخابات به طور کل و دراستان کهگیلويه و بويراحمد به طورخاص به ويژه انتخابات
مجلس شورای اسالمی ،با وجود مشارکت باالی مردمی درآن ،اغلب منشاء بروز پیامدها ،تنشها و
اختالفات گروهی ،قومی ،منطقهای و حزبی بوده و در بعضی از ادوار خالف پیش بینیهای
بعملآمده با نتايج غیرمنتظره همراه بوده است .به طور مثال در نظرسنجیها و بازديدهای میدانی
مشاهده شده است که آرای انتخاباتی اکثريت مردم تا روزهای نزديک به رایگیری به سمت يک
کانديدا متمايل است اما به يکباره سمت و سوی آراء مردمی به سمت ديگری معطوف شده و رقیب،
پیروز میدان معرفی می شود .پديدهای شبیه سونامی که اصطالحاً به بسیج توده ،يا موج جمعیتی
مشهور شده است .لذا از آنجايیکه مبانی تأثیرگذار بر رفتار سیاسی شهروندان از جمله مشارکتِ
در انتخابات ،ريشه در فرهنگ سیاسی مردم ،خلقیات ،تجربیات و تعامالت آنان با اليههای قدرت
دارد و نیز به دلیل پیامدهای بعدی انتخاب آنان ،از جمله دستيابی به سطحی از توسعه و آزادی
و تأثیری که بر اعتماد عمومی جامعه نسبت به حاکمان خود ايجاد میکند و همچنین تشديد يا
کمرنگ شدن احساسات قومی ،ملی و مذهبی در جامعه ،بررسی و شناخت آن ضرورت داشته و
دارای اهمیت است.
اين تحقیق درصدد است با استفاده از تبیینها و مدلهای جامعهشناختی ،به بررسی و شناخت
متغیرهای موثر برمشارکت زنان و مردان باالی هیجده سال استان کهگیلويه و بويراحمد درانتخابات
ادوار مختلف مجلس شورایاسالمی با تاکید برانتخابات اسفندماه سال  ،9018در شهرستانهای
بويراحمد به مرکزيت ياسوج و شهرستان دنا با مرکزيت سیسخت به عنوان نمونه قابل تعمیم به
ساير استان و کشور بپردازد.
1. Robert E.dowse Jon, A. hughes
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هدف کلی اين پژوهش ،شناخت عوامل موثر و تعیینکننده برمیزان مشارکت انتخاباتی در
جامعة مورد مطالعه است .لذا با توجه به اهداف مذکور ،سؤاالت زير مطرح می شود:
 )9عوامل موثر و تعیینکننده بر میزان مشارکت مردم در انتخابات کدامند؟
 )2در شهرستانهای بويراحمد و دنا مشارکت انتخاباتی چه وضعیتی دارد؟
 )0کدام يک از عوامل اجتماعی در جامعة مورد مطالعه ،در میزان مشارکت مردم در انتخابات تأثیر
بیشتری دارد؟
بنابراين متغیرهای مستقل اين پژوهش عبارتند از :وابستگی قومی وقبیلهای؛ تعلقات مذهبی؛
جامعهپذيری سیاسی؛ و بسیج توده (حرکت جمعیت) .همچنین مشارکت در انتخابات ،متغیر وابستة
اين تحقیق بوده است.
 .2ادبیات و چهارچوب نظری
مشارکت يکی از ستونهای اساسی دموکراسی است و نوستالژی دموکراسی آتنی ،از آن روی
همچنان در اذهان باقی مانده است که يادآور مشارکت آزاد و برابر مردم در میدان عمومی آتن،
مشهور به آگورا بوده است .به همین ترتیب هنگامی که آلکسی دِتوکويل 9درسال  9803از آمريکا
ديدن کرد ،وجه مشارکت ،چنان او را مسحور کرده بود که به ستايش از دموکراسی درآمريکا
پرداخت .به نظر بسیاری از نظريهپردازان دموکراتیک ،حیات زندگی دموکراتیک منوط به چنین
مشارکتی است (بشیريه .)276 :9012 ،از نیمه دوم قرن بیستم پژوهشگران علوم سیاسی و
اجتماعی کوشیدهاند عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی را مورد بررسی قرار دهند .مطالعات گذشته
در حوزه مشارکت سیاسی اغلب روی رأیدادن تمرکز میکنند و آن را اساس حقوق دموکراتیک
هر شهروندی در نظر میگیرند .آنچه بديهی به نظر میرسد اين است که علل و عوامل متعددی
در مشارکت سیاسی به طور عام و مشارکت انتخاباتی به طورخاص تأثیرگذار است و هیچ نظريهای
نمیتواند به تنهايی عوامل مؤثر بر رفتار انتخاباتی را توضیح دهد .تعیین دقیق و برشمردن عوامل
مؤثر بر رفتار انتخاباتی امری ظريف و پیچیده است که عوامل متعدد و متنوعی در آن دخیل هستند
(امام جمعهزاده وکرمیراد .)93 :9019 ،در پژوهش حاضر ،به نقش برخی از عوامل جامعهشناختی
و روانشناختی موثر بر مشارکت سیاسی اشاره می شود.
 .1.2نظریه جامعهشناسي سیاسي
نظريه جامعهشناسی سیاسی بر اين مبنا قرارگ رفته است که بین گرايشهای سیاسی افراد در
انتخابات ،شرايط اجتماعی و محیط ،رابطه مستقیمی وجود دارد (هیوود .)23 :2332 ،2الزارسفلد
و گروه تحقیقاتی وی ،به عنوان مرجع اين الگو ،به اين نتیجه رسیدندکه رأیدهندگان ،مدتها
1. Alexis Charles-Henri-Maurice Clérel de Tocqueville
2. Heywood, Andrew
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پیش از شروع تبلیغات انتخاباتی تصمیم خود را گرفته بودند .به عبارت ديگر رأیدهندگان ،دارای
گرايشهای سیاسی ثابتی هستند که ريشه در محیط خانوادگی ،زندگی شغلی و محیط فرهنگی
آنها دارد .اين گروه نشان داد که با مطالعه شرايط اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی افراد رأیدهنده،
به راحتی میتوان جهتگیری سیاسی آنها را نیز پیشبینی کرد .زيرا رابطهای مستقیم بین شرايط
اجتماعی و گرايش سیاسی افراد وجود دارد .بدينترتیب ،برای پیشبینی جهتگیری سیاسی افراد
کافی است به بررسی وضعیت اجتماعی ،موقعیت مذهبی و نظاير آن بپردازيد .وی نتیجه میگیرد:
«فرد از نظر سیاسی آنگونه می انديشدکه از نظر اجتماعی در آن به سر می برد و عواملاجتماعی،
تعیین کنندهی گرايشهای سیاسی افرادند» (الزارسفلد .)7-96 :9082 ،9در اين رابطه به چهار
عامل اساسی تأثیرگذار بر مشارکت سیاسی مانند قومیت ،مذهب ،جامعهپذيری سیاسی و بسیجتوده
يا موج جمعیتی را که به طورکلی بخشی ازکارگزاران يا عامالن جامعهپذيری هستند مورد بررسی
قرار میدهیم.
 قومیت:
چلبی ( )9077درکتاب جامعهشناسی نظم بیان میکند که قوم ،اجتماعی از افراد است که «منشأ
مشترك» اعم از واقعی يا خیالی «سرنوشت مشترك»« ،احساس مشترك» و انحصار نسبی منابع
ارزشمند مشترك؛ «پاداش ،زور ،احترام و معرفت» دارند و در کنار ساير گروهها و اقوام و براساس
رموز و نمادهای فرهنگی مشترك ،در نوعی میدان تعامل درون گروهی با کسب هويت جمعی،
مبدل به «ما» میشوند .براساس تعريف مذکور ،قومیت پديدهای فرهنگی اجتماعی است و اقوام
نیز براساس تفاوتهای فرهنگی (نمادها ،ارزشها ،هنجارها و مناسک) و اجتماعی (ويژگیهای
رابطهای) از يکديگر متمايز میشوند (يوسفی .)97 :9083 ،با اينحال هويت قومی ،سنت فرهنگی
مشترك و احساس هويتی است که قوم را بهعنوان يک گروه فرعی ازيک جامعة بزرگتر مشخص
میکند و اعضای هرگروه قومی را از لحاظ ويژگیهایخاصفرهنگی از سايراعضایجامعةخود متمايز
میدانند .هويت قومی ،از نوعی آگاهی سرچشمه میگیرد .آگاهی اعضای يک گروه قومی از تفاوت
در مؤلفه -های هويت قومی از قبیل تبار و اجداد مشترك افسآنهای يا واقعی ،آگاهی تاريخی
مشترك ،فرهنگ مشترك ،مخصوصاً زبان و يا دين مشترك و باگروههای قومی ديگرکه اين آگاهی
باعث نوعی انسجام درونی درگروه میشود (احمدلو .)37 :9089 ،در اين رابطه نتايج يک پژوهش
علمی نشان میدهدکه تنها در  93کشور جهان ،اقلیت قومی قابلتوجهی وجود ندارد ،و در اين
میان ،تنها چهاردرصد جمعیت جهاندرکشورهايی زندگی میکنند که تنها دارای يک گروهقومی
هستند (برون .)30: 9110، 2بررسیساختار قومیتی جامعه ايران نیز نشاندهنده مجموعه متنوع و
ناهمگونی از اقوام مختلف است که اين تنوع قومی ،همراه با تفاوتهای مذهبی ،زبانی ،فرهنگی
1. Lazarsfeld
2. Brown
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ديده میشود .حضور و زندگی قومیتهای مختلف چون فارسها ،لرها ،تركها ،کردها ،بلوچها،
ترکمنها و عربها درکنار يکديگر و در چهارچوب جغرافیای سیاسی واحد ،نشان دهنده موزايیک
فرهنگی -قومی ،هويت وتمدن ايرانی است .براساس شاخص چند پارگی قومی ،ايران رتبه 37
ناهمگونترين کشورهای جهان را از نظر تنوع قومی و رتبه  21را از نظر تنوع زبانی دارد .بررسی
الگوهای رأیدهی اقوام در استانهای قومیتیکشور ،نوعی جهتگیری در رفتارهای انتخاباتی اقوام
را نشان میدهد (اکبری و فخاری .)72 :9016 ،درجوامع درحال توسعه نیز به دلیل فقدان
شکلگیری و ثبیت نهادهای مدنی جديد و تشکّل های واقعی حزبی ،که مبتنی بر پايگاه طبقاتی،
منافع و اهداف مشترك سیاسی و اقتصادی باشد ،يارگیری احزاب سیاسی و برنامههای انتخاباتی
با تکیّه بر شکافهای اجتماعی ،قومی-مذهبی و روابط مرکز-پیرامون صورت میپذيرد .در اين
جوامع ،احزاب به جای تکیه بر طبقه اجتماعی که تکیهگاه فعّالیّتهایحزبی و انتخاباتی درجوامع
صنعتی محسوب میشود ،از الگوی هويّت اجتماعی و ويژگیهای قومی که نفوذ ويژهای برگزينش
رأیدهندگان و حمايت حزبی دارند بهره میجويند .به همین دلیل درچنین فضايی ،بسیجقومی با
تکیّه برموضوعات خاصگرايانه و گروهگرايانه دستمايه احزاب ،گروهها و نخبگان قومی و غیرقومی
است که میتواند باعث مشارکت خشونتبار يا مسالمت -آمیز وقانونی باشد (علی محمدی:9019 ،
.)933
 مذهب:
دينداری به عنوان يک متغیر تأثیرگذار بر مشارکت سیاسی عنوان عامی است که به هر فرد يا
پديدهای که ارزشها و نشانههای دينی و گاهی اوقات اخالقی در آن متجلی باشد ،اطالق میشود.
دين به مثابه نظام فرهنگی و پديده اجتماعی در مطالعات انسانشناختی جايگاه خاصی دارد .از
ديدگاه دورکیم دين بیان ارزشهای اخالقی يک اجتماع و باورداشتهای دسته جمعی آنان است.
نظامی واحد از عقايد و اعمال منتسب به اشیاء و امور مقدس يعنی اشیاء و امور متمايزشده و
حرمتيافته که همه مؤمنان را در يک اجتماع معنوی واحد يا يک تشکیالت دينی گرد هم میآورد
(دورکیم .)62 :9168 ،9به عقیده الکسی دوتوکويل ،دموکراسی همانا برابرکردن شرايط است .آن
جامعهای دموکراتیک است که تمايزهای ناشی از سلکها و طبقات درآن ديگر وجود ندارد .از نظر
او شرط استقرار آزادی همانا رسوم و اعتقادات آدمیان است و عامل تعیینکننده رسوم همانا مذهب
است (آرون .)272-271 :9082 2،از نظر توکويلکه آرای او درباره رابطه مذهب و سیاست حائز
اهمیت است .دينداران میتوانند دارای يک فرهنگ دموکراتیک باشند و يا در برابر آن مقاومت
کنند .وی با بررسی دو نظام اجتماعی درآمريکا و فرانسه نشان میدهد که چگونه روحیه دينی در
آمريکا موافق به ايجاد يک نظام و فرهنگ سیاسیدموکراتیک شده است و چگونه اين روحیه دينی
1. David Émile Durkheim
2. Aroon
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در فرانسه در راه شکلگیری يک نظام و فرهنگ سیاسی دموکراتیک مانع ايجادکرده است (کشاورز
و ديگران .)27 :9013 ،دراين راستا به نظر میرسد يکی از مهمترين عوامل و طرح وارههايی که بر
روی رفتار انتخاباتی افراد تأثیرمیگذارد ،جهتگیری دينی و دينداری افراد است (جونز و لیل،9
 .)773-779 :2339در طول تاريخ ،پیروی از افراد دارای اقتدار کاريزماتیک يک الگوی رفتاری
بوده است .در اصل ،مشروعیّت اين اقتدار در هرگونه نـظام سیاسی عامل مهّم اطاعت مردمان است.
اقتدار کاريزماتیک و نقش اساسی آن در بسیج سیاسی-اجتماعی تنها به عرصه سیاست محدود
نبوده است؛ سران قبايل و روستاها و نیز روحانیون و رهبران مذهبی اديان توحیدی در ايـران ،در
شمار بزرگترين ارکان تنظیمکننده و هدايتکننده رفتار سیاسی-اجتماعی بودهاند .پس از پیروزی
انقالب اسالمی نقش روحانیت و نهادهای وابسته به آن در تشويق شهروندان ايرانی به مشارکت،
غیرقابل انکار است (بصیری و شاديوند .)919 :9083 ،هرچند در برخی از تحقیقات با عناوين
مختلف ،دينداری را عاملی مثبت در توسعه فرهنگ سیاسی میدانند ،تحقیقات ديگری دينداری
را عاملی بیتأثیر ،ضعیف و يا منفی در توسعه فرهنگسیاسی میدانند .باالخره برخی از تناقضها
در تحقیقات ،ناظر بر آن است که متن و تعالیم اسالمی نشان از اثر مثبت آموزههای دينی بر بعد
تساهل سیاسی فرهنگ سیاسی دارد و در مقابل در تحقیقات ديگر ،دينداری اثری منفی ،ضعیف
و خنثی بر فرهنگ سیاسی دارد (میرزايی و محسنی تبريزی.)03 :9017 ،
 جامعهپذیری سیاسي:
رشد فرهنگ ،همواره از طرق مختلفی که همگی در گذشته و تحوالت تاريخی جامعه ريشه دارند
صورت میگیرد .اين ريشهها را میتوان در باورهای رايج میانمردم ،میزان علم و دانش ،شرايط
طبیعی و جغرافیايی ،وضعیتتاريخ سیاسی -اجتماعی جستجوکرد (رفیعفر .)60 :9077 ،شايد به
دلیل همین تأکید بر يادگیری در اين رهیافت فرهنگی است که بعض ًا آن را نظرية يادگیری
اجتماعی نیز مینامند .در اين نظريه ،شهروندان ارزشهای معین را از فرهنگ سیاسیای که ايشان
در آن جامعهپذير شدهاند فرا میگیرند و اينها به نوبة خود ،رفتار سیاسی را تحت تأثیر قرار
میدهند .نظرية يادگیری اجتماعی پیشبینی میکندکه تفاوتپذيریها در مشارکت سیاسی ،منتج
از ارزشها ،اعتقادات و احساساتی دربارة سیاست است که مردم در فرايند جامعه پذيری سیاسی و
عمدت ًا در سنین کودکی و نوجوانی آنها را کسب میکنند (مکآلیستر و مکِّی.)273-72 :9112 ،2
پژوهشهای آلموند و همکارانش با تأکید بر مفهوم اجتماعی شـدن يـکی از بهترين پژوهشها
در عرصه تحلیلهای مربوط به فرهنگ سیاسی است .وی دربحث اجتماعی شدن بیان میکند که
رفتار سیاسی بهگونه چشمگیر ،برخاسته ازاجتماعیشدن سیاسی است؛ بدينسان که در فرايند
1. Jones and Leal
2. McAlister, I. and Makkai
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اجتماعیشدن سیاسی ،افراد در جامعهای معیّن بـا نـظام سـیاسی آشنا میشوند و تا اندازه زيـادی
دريافتشان از سـیاست و واکنشهايشان به پديدههای سیاسی تعیین میشود و به کمک آن،
دانش سیاسی ،ارزشهای سیاسی و باورهای سیاسی را درباره موضوعات معیّنی کسب میکنند.
ازايـن رو میتوان بـه روشنی آثار و نمودهای اجتماعی شدن سیاسی را در رفتارهای گـوناگون
سـیاسی و اجتماعی از رأی دادن گرفته تا پشتیبانی از احزاب سیاسی و...ديد (عالیزاد:9083 ،
 .)908بنابراين درصورتیکه در درون گروههای اجتماعی ،هنجارهای مؤثر و نیرومندی مبنی بر
اينکه فرد بايد منافع شخصی را رها کرده و به سود جمع عمل کند ايجاد شود سرمايه اجتماعی
شکل خواهد گرفت (نوابخش.)03 :9087 ،
 بسیج توده (موج جمعیتي):
در نتیجة بسیج سیاسی ،طبقات پايین جامعه به درون حوزههای سیاسی راه پیدا میکنند .مشارکت
در جامعه تودهای گروهی و خودجوش ،يعنی مبتنی بر عاليق و منافع صنفی نیست بلکه
بسیجگرايانه و برانگیخته شده است .جنبش تودهای همبستگی سیاسی تازهای در جامعه ايجاد
میکند که گرچه از لحاظ عاطفی شديد است لیکن کاذب ،سطحی وگذراست( .بشیريه:9019 ،
 .)000بسیج مردمی يا موج جمعیتی در بعضی از موارد شبیه جماعت است .جماعت ابتدايیترين
و ناپايدارترين گروه اجتماعی است و ويژگیهای آن عبارتاست از:
 -9وجود ارتباط يا تماس موقت و قابل از هم گسیختن میان افراد.
 -2گروه شکل يا سازمان خاصی ندارد.
 -0افراد به شدت تابع احساسات و هیجانات آنی هستند.
 -3درمواردی عقل و منطق کافی و عادی برانبوه خلق حکومت نمیکند.
 -7هیجانات واحساسات سرعت زياد دارند و قابلیت همهگیری وجود دارد.
 -6افراد در اين موقعیت فرصت مطالعه و تفکر کافی پیرامون آنچه انجام میدهند را ندارند.
 -7افراد شخصیت و مقام فردی خويش را پس از پیوستن به گروه تا حدودی فراموش میکنند
(محسنی.)937 :9087 ،
پیشبینی ناپذيربودن کنشهایسیاسی جامعه مورد پژوهش ،هم درزمینه شرکت درانتخابات
و هم گرايش يکباره به سمت کانديدی خاص ،در قالب موج سیاسی جمعیت يا بسیج توده ،در
ادوار مختلف انتخابات بهويژه انتخابات دوره دهم و يازدهم مجلس شورای اسالمی در اين منطقه
قابل مشاهده بود .هرچند کارشناسان امر ،نسبت به بروز چنین رفتارهايی جواب منطقی و
قانعکننده يافت نکردند ،اما بروز چنین کنشهايی ،اغلب متأثر از خصیصههای فرهنگی جامعه در
سطح کالن و خرد بوده که در آن غلبه ذهنگرايی بیشتر از عملگرايی ،عدم تعادل بین ابعاد عینی
و ذهنی کنش و فردگرايی بهجای جمعگرايی است که خود سبب ترويج نوعی فرهنگ تودهای
میگردد که در آن اصالت احساسات به جای عقل ،اصالت منافع فردی و گروهی به جای منافع
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جمعی ،اصالت منافع آنی به جای منافع آتی و ...مشاهده و بروز داده میشود .در چـنین حالتی
کنشهای سیاسی مردم که بايستی درسطح درونی و بیرونی با روال منطقی و عقالنی صورت پذيرد،
اغلب با احساسات ،شور و هیجان همراه شده که تأثیر شديد و کوتاهبردی بر نتیجه انتخابات دارد.
 .2.2پیشینه تجربي تحقیق:
شهرام محمدی ( )9012درپژوهشی با عنوان بررسی نقش گروههای قومی درانتخابات مجلس
شورای اسالمی اسالم آبادغرب و داالهو ،در پی آن است که میزان تأثیرگذاری و نقش قومیتها را
درحوزه انتخابیه مذکور با استفاده از آمارهای موجود و مقايسه آنها بررسی کند .يافتههای تحقیق
نشانگرآن است که درشهرستانهايی که قومیتها و طوايف به مفهوم واقعی آنگستره فعالیت دارند
عامل موثر درانتخاب نماينده بوده ودر بسیاری از استآنهای ايران رويکردهای ايدئولوژيک مذهبی،
قومی وقبیلهای نقش اساسی دارد.
بـررسی تـجربی محمدرضا طالبان و مهدی میرزايی ( )9081در دانشگاه تربیت مدرس
نشاندهنده آن است که مـیزان ديـنداری ،اثـرمعناداری بر رفتار انتخاباتی دارد .به اين صورت که
میزان دينداری بیشتر ،به رأی دادن به اصـولگرايان و مشارکت باالتر در انتخابات منجر میشود و
میزان دينداری کمتر ،موجب رأی دادن به اصالحطلبان و مـشارکت کـمتر در انـتخابات میشود.
مرتضی اصالحچی ( )9087درپژوهشی با عنوان ،پیش بینیناپذيربودنکنشهای سیاسی
ايرانیان به بررسی حضور مردم ايران در انتخاباتهای مختلف پرداخته و با اشاره به کنشهای
سیاسی مردم ،نقش جامعهپذيری سیاسی ،سرمايهاجتماعی موجود ،وجود احزاب و انجمنها و
درکنارآن ،پايین بودن بینش و دانش سیاسی مردم را عامل چنین رفتارهايی میداند.
احمد و نادرشوهانی ( )9018پژوهشی با عنوان سنجش و تحلیل میزان تأثیرسرمايه اجتماعی
بر مشارکتسیاسی مردم (شهرايالم) با روش توصیفی -همبستگی مبتنی بر پیمايش انجام دادند
که يافتههای تحقیق نشان داد که میان اعتماد اجتماعی ،شبکه روابط اجتماعی میان مردم و
انسجام و همبستگی اجتماعی و مشارکت سیاسی رابطه معنادار وجود دارد .و به هرمیزان که
ازسطح خويشاوندان ،همکاران ،همشهريان و هموطنان حرکت کنیم از میزان سرمايه و اعتماد
اجتماعی کاسته میشود.
هافمن ودود )2338( 9براساسيافتههایپژوهشخود استدالل میکنند افرادی که دارای
جهتگیری مذهبی قویتری هستند ،از نظر معرفت سیاسی نیز درسطح بااليی قرار دارند و دين و
مذهب تأثیر قابل مالحظهای دررفتارهای انتخاباتی اين افراد دارد .يافتههای آنها نشان میدهد
که هر دو مذهب اسالم و مسیحیت افراد را به مشارکت سیاسی فرا میخوانند اما مشارکت در بین
افراد مسلمان بیشتر از افراد مسیحی بوده است.
1. Hoffman and Dowd
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برانتون )2331(9درپژوهش خود ،اهمیت نژاد و قومیت را درانتخابات مقدماتی کنگرة آمريکا
بررسی کرد .نتايج بهدستآمده نشان داد نژاد و قومیت منطقهای با تعیین نامزد متعلق به گروههای
اقلیت ،به طور حتم مرتبط است .عالوه براين ،وجود نامزدهای انتخاباتی متعلق بهگروههای اقلیت
بررقابت انتخاباتیدر انتخابات مقدماتی تأثیرگذار هستند .همچنین وجود نامزدهای امريکايی-
آفريقايی به رقابت بیشتر دردولتهای دموکراتیک منجر خواهد شد.
 .9.2فرضیههای پژوهش:
 )9میزان دينداری شهروندان ،بر میزان مشارکت آنها در انتخابات تأثیر دارد.
 )2میزان وابستگی قومی وطايفهای شهروندان ،برمیزان مشارکت آنها در انتخابات تأثیر دارد.
 )0میزان جامعهپذيری سیاسی افراد ،بر میزان مشارکت آنها درانتخابات تأثیر دارد.
 )3حرکت موج جمعیت (بسیج توده) به سمت کانديداها ،بر میزان مشارکت آنها در انتخابات
تأثیر دارد.
 .4.2مدل نظری تحقیق:
براساس نظرات انديشمندان حوزه جامعهشناسی ،عوامل متعددی درمشارکت سیاسی به طور عام
و شرکت درانتخابات به طور خاص دخیل هستند که با توجه به جمعبندی اين تحلیل ها به دو
دسته ويژگیهای جمعیتشناختی و جامعهشناختی در قالب مدل نظری زير اشاره میشود.

1. Baranton
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سن

شناختی

مشارکت

مؤلفه های تاثیر گذار بر

ويژگی های جمعیت

جنس
تحصیالت

شغل

مشارکت

محل سکونت

در

درآمد

انتخابات

وضعیت تاهل

شناختی

ويژگی های جا معه

باورهای مذهبی
وابستگی قومی
جامعه پذیری سیاسي

بسیج توده

 .9روششناسي
پژوهش حاضر ،با رويکرد کمی و با استفاده از روش پیمايشی انجام گرفت .از لحاظ هدف جزو
تحقیقات کاربردی محسوب میشود .جامعه آماری اين پژوهش در زمان انتخابات يازدهمین دورة
مجلـس شـواری اســالمی در اسفند ماه  ،9018ساکنین باالی  98سال شهرستانهای بويراحمد
و دنا ،در استانکهگیلويه و بويراحمد ،با جمعیتی بالغ بر 263هزارنفر بودکه با استفاده از فرمول
آماری کوکران و با سطح اطمینان 17درصد ،حجم نمونهای برابر با  083نفر از افراد ،طبقات و
قشرهای مختلف اجتماعی بدست آمد .با توجه به ماهیت موضوع ،ابزارگردآوری اطالعات ،پرسشنامه
میباشد که برای دستيابی به روايی قابل قبول ،در اختیار استادان دانشگاه ،صاحبنظران و
متخصصین مربوطه قرارگرفت .و نیز برای اطمینان از پايايی ابزار تحقیق ،ازضريب آلفایکرونباخ
استفاده شد .برای دستيابی به اين ضريب ،تعداد 03عدد پرسشنامه را به عنوان نمونه بین گروه
آزمايشی توزيع کرده و پس از جمعآوری پرسشنامههای مذکور ،نتايج زير بدست آمد.
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جدول شماره  .1محاسبه ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای مستقل و وابسته
ردیف

متغیر

میزانآلفای کرونباخ

9

تعلقات مذهبی

3/80

2

وابستگی قومی

3/76

0

جامعه پذيری سیاسی

%88

3

موج جمعیتی – بسیج توده

3/10

7

مشارکت در انتخابات

3/83

جهت توزيع پرسشنامه و جمع آوریاطالعات ،با استفاده از نمونهگیری خوشهای ،منطقه و محالت
موردنظر در اين دوشهرستان مشخص شدند و در مرحله بعدی از طريق نمونهگیری سیستماتیک،
چگونگی انتخاب و توزيع پرسشنامه مشخص شد تا کل افراد جامعه شانس برابری برای حضور
درنمونهگیری داشته باشند .درتجزيه وتحلیل دادهها از نرم افزار Spssو جهت طراحی مدلها و
الگوها ازنرمافزار  Amosاستفاده شد.
جدول شماره  .2تعاریف عملیاتي

متغیر

تعلقات مذهبی

وابستگی قومی

جامعه پذيری
سیاسی

موج جمعیتی
(بسیج توده)

ابعاد

مولفه

سواالت (تا چه میزان)
 -9شرکت در انتخابات يک وظیفه شرعی و الهی است؟
 -2انجام مناسک مذهبی و حفظ ظواهر دينی باعث رأی دادن شما به کانديد مورد نظر
خواهد شد؟  -0سید يا روحانی بودن کانديد ،در انتخاب کانديدای مورد نظر شما نقش داشته
است؟  -3دفاع از ارزش های دينی وداشتن برنامه های مذهبی ،باعث جلب توجه شما به
سمت کانديدای مورد نظرتان شد؟

الف -دين

-9سادات بودن

داربودن
ب -منتسب
بودنبه دين

 -2روحانی بودن
-0انجام مناسک و
ظاهرمذهبی داشتن

نسبت ايلی،طايفهای
داشتن

-9پیوند نسبی،
سببی -2محل
زندگی –0گويش
لهجه مشترك

 -9ارتباطات خويشاوندی با کانديدای مورد نظر ،در انتخاب شما ،نقش داشته است؟-2
درانتخاب کانديداها انتساب ايلی و هم طايفه ای بودن از اولويت های من است؟-0
خويشاوندان شما در صورت نامزد يکی از افراد طايفه از او حمايت می کنند؟ -3شايستگی
کانديداها اولويت شما برای مشارکت در انتخابات و طرفداری از يک کانديد است؟

-9احساس دينبه

 -9خود را مؤظف به شرکت در انتخابات می دانید؟

الف–مشارکت
داشتن
ب-عدم
مشارکت

گرايش يکبارهجمعیت

کشور
-2عقايد کانديداها و
موضع سیاسی آنان
-0کسب موقعیت
شغلی و...

-9تعداد طرفداران
-2نتايج نظرسنجی

 -2کسب اطالعاتی در مورد عقايد کانديداها و موضوعات سیاسی قبل از رأی دادن ،در انتخاب
کانديد مورد نظرتان ،نقش داشته است؟  -0يکی از راه های مهم آبادانی  ،پیشرفت وثبات
کشور شرکت در انتخابات است؟
 -3از طريق مشارکت در انتخابات میتوان پله های ترقی فردی و اجتماعی را طی کرد؟

-9هرچه تعداد طرفداران يک کانديدا بیشتر باشد تمايل مردم برای رأی دادن به او ،بیشترمی
شود؟  -2نتايج نظرسنجی ها ،وباال بودن آمار طرفداران يک کانديد ،باعث حمايت شما از او
شد؟  -0از ابتدا نظرتان روی کانديدای ديگری بود ولی وقتی متوجه شديددرروزهای پايانی
انتخابات ،مردم به سمت اين کانديد گرايش بیشتری دارند نظرتان تغییرکرد.
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 .4یافته ها
دراين قسمت دردو بخش آمار توصیفی و استنباطی به تجزيه وتحلیل دادهها پرداخته میشود،
برای تجزيه وتحلیل دادهها ابتدا نتايج تحقیق ارائه و سپس به آزمون فرضیهها اشاره میگردد.
 .1.4آمار توصیفي:
جدول شماره  .9فراواني برحسب جنسیت پاسخگویان
جنسیت

فراواني

درصد

زن

973

33/0

مرد

293

77/7

کل

984

100

همانگونه که در جدول شماره  0مشاهده میشود ،توزيع فراوانی جنسیت پاسخگويان دراين
پژوهش حاکی از آن است که؛ از  083نفر از پاسخگويان اين پژوهش 973 ،نفر معادل  33/0درصد
زن و  293نفر معادل  77/7درصد مرد بودهاند.
جدول شماره  .4فراواني برحسب سن
گروههای سني

فراواني

درصد

کمتر از  23سال

73

98/2

 27تا  03سال

993

21/7

 07تا  73سال

991

09/3

باالتر از  73سال

89

29/9

کل

984

100

با توجه به دادههای جدول شماره  ،3توزيع فراوانی سن پاسخگويان دراين پژوهش حاکی از
آناست که؛ از  083نفر از پاسخگويان اين پژوهش 73 ،نفر معادل  98/2درصد کمتر از  23سال،
 993نفر معادل  21/7نفر  27تا  03سال 991 ،نفر معادل  09درصد  07تا  73سال و  89نفر
معادل  29/9درصد ،باالتر از  73سال بودهاند.
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جدول شماره  .5فراواني برحسب وضعیت تأهل
وضعیت تأهل

فراواني

درصد

مجرد

992

21/2

متاهل

272

73/8

کل

984

100

همانگونه که در جدول شماره  7مشاهده میشود ،توزيع فراوانی وضعیت تاهل پاسخگويان در اين
پژوهش حاکی از آن است که؛ از  083نفر از پاسخگويان اين پژوهش 992 ،نفر معادل  21/2درصد
مجرد و  272نفر معادل  73/8درصد متاهل بودهاند.
جدول شماره  . 6فراواني برحسب میزان تحصیالت
سطح تحصیالت

فراواني

درصد

بیسواد

29

7/7

سیکل

32

93/1

ديپلم

76

93/6

فوقديپلم و لیسانس

930

07/2

فوقلیسانس و باالتر

922

09/8

کل

984

100

همانگونهکه ازاطالعات جدول شماره  6مشاهده میشود ،توزيع فراوانیسطح تحصیالت
پاسخگويان دراين پژوهش حاکی ازآن استکه ،از 083نفر از پاسخگويان اين پژوهش 29 ،نفر
معادل  7/7درصد بی سواد 32 ،نفر معادل  93/1درصد سیکل 76 ،نفر معادل  93/6درصد ديپلم،
 930نفر معادل  07/2درصد فوق ديپلم و لیسانس و  922نفر معادل  09/8درصد فوق لیسانس و
باالتر بودهاند.
جدول شماره  .7فراواني بر اساس محل سکونت
محل سکونت

فراواني

درصد

شهر

277

66/1

روستا

927

00/9

کل

984

100

همانگونه که در جدول شماره  7مشاهده میشود ،توزيع فراوانی محل سکونت پاسخگويان در اين
پژوهش ،حاکی از آن است که؛ از  083نفر ازپاسخگويان اين پژوهش 277 ،نفر معادل  66/1درصد
شهرنشین و  927نفر معادل  00/9درصد روستا نشین بودهاند.
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جدول شماره . 8فراواني برحسب وضعیت شغلي
وضعیت شغلي

فراواني

درصد

بیکار

60

96/3

شاغل

77

93/8

شغلآزاد

87

22/9

کارمند دولت

922

09/8

شغلخصوصی

77

93/8

کل

083

933

همانگونه که در جدول شماره  8مشاهده میشود ،توزيع فراوانی وضعیت شغلی پاسخگويان
در اين پژوهش حاکی از آن است که؛ از 083نفر از پاسخگويان اين پژوهش 60 ،نفر معادل 96/3
درصد بیکار 77 ،نفر معال  93/8درصد شاغل 87 ،نفر معادل  22/9درصد دارای شغل آزاد922 ،
نفر معادل  09/8درصد کارمند دولت و  77نفر معادل  93/8درصد دارای شغل خصوصی هستند.
جدول شماره  .1فراواني برحسب میزان درآمد
فراوانی

درصد

تا  9میلیون تومان

60

96/3

 9تا  0میلیون تومان

76

93/6

 0تا  7میلیون تومان

990

21/3

 7تا ده میلیون تومان

931

28/3

ده میلیون به باال

30

99/2

کل

083

933

همانگونه که درجدول شماره  1مشاهده میشود ،توزيع فراوانی وضعیت درآمد پاسخگويان در
اين پژوهش ،حاکی از آن است که از  083نفر از پاسخگويان 60 ،نفر معادل  96/3درصد درآمد
کمتر از 9میلیون تومان 76 ،نفر معادل  93/6درصد بین يک تا سه میلیون تومان 990 ،نفر معادل
 21/3درصد سه تا پنج میلیون تومان 931 ،نفر معادل  28/3درصد ،پنج تا ده میلیون تومان30 ،
نفر معادل  99/2درصد باالتر از ده میلیون تومان درآمد داشتهاند.
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 .2.4آمار استنباطي:
جدول شماره  .10آزمون نرمالیتي کولموگروف اسمیرونووف
آزمون نرمالیتي

کولموگروف اسمیرنووف
آمارهها

درجهآزادی

سطح معنيداری

تعلقاتمذهبی

9/16

080

3/339

وابستگی قومی قبیله ای

0/31

080

3/3339

جامعهپذيری سیاسی

0/98

080

3/3339

انبوهخلق

0/70

080

3/3339

مشارکت درانتخابات

9/83

080

3/32

با توجه به آزمون نرمالیتی جدول شماره 93در تمامی متغیرهای تحقیق ،سطح معنیداری کمتر
از (( ) 3/37تعلقات مذهبی = 3/339؛ وابستگی قومی و قبیلهای = 3/3339؛ رسانهها و شبکههای
اجتماعی = 3/333؛ احزاب و انجمنها =  3/3339؛ سرمايه اجتماعی = ، 3/33جامعهپذيری سیاسی
 ، 3/3339انبوه خلق  3/3339ومشارکت در انتخابات = )3/32و بصورت غیر نرمال توزيع شدهاند.
جدول شماره  .11میانگین و واریانس شاخصهای گرایش مرکزی
شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگي

میانگین

واریانس

تعلقات مذهبی

0/99

9/73

وابستگی قومی قبیله ای

0/66

9/37

رسانه ها و شبکههای اجتماعی

2/17

9/32

احزاب و انجمنها

2/96

3/786

سرمايه اجتماعی

2/12

3/786

مشارکت در انتخابات

3/768

3/876

با توجه به اينکه دادههای تحقیق بصورت غیر نرمال توزيع شدهاند جهت سنجش میزان
همبستگی بین متغیرها ،از آزمون همبستگی رتبهای اسپیرمن استفاده مینمايیم.
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لذا با توجه به خروجی نرم افزار ،spssاز آزمون رتبهای اسپیرمن فوق ،سطح معنیداری 3/3339
گزارش شده است که از مقدار  3/37کوچکتر بوده و حاکی از ارتباط معنیداری بین تعلقات
مذهبی به عنوان متغیر مستقل و مشارکت درانتخابات به عنوان متغیر وابسته است .همچنین
میزان همبستگی3/132گزارش شده که نشان از اين دارد که همبستگی بسیار قوی و نزديک به
همبستگی کامل بین متغیر مستقل و متغیر وابسته وجود دارد .ولذا اين فرضیه تايید میشود .در
نمودارخطی رگرسیونی زير نیز مشاهده میکنیمکه رابطه مستقیم و معنیداری بین دو متغیر وجود
دارد.
جدول شماره  .12تاثیر تعلقات مذهبي بر میزان مشارکت در انتخابات
آزمون همبستگي
مشارکت در انتخابات

رتبهای
اسپیرمن

مشارکت
در انتخابات

**

میزان همبستگی

90333

سطح معنیداری

3

.333

تعداد

083

083

میزان همبستگی
تعلقات مذهبی

تعلقات مذهبي

**

.132

سطح معنیداری

.333

تعداد

083

نمودار خطي رگرسیون  .1رابطه بین تعلقات مذهبي و مشارکت در انتخابات

.132

90333
.
083
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جدول شماره  .19تاثیر وابستگي قومي برمیزان مشارکت درانتخابات
آزمون همبستگي
مشارکت در انتخابات

رتبهای
اسپیرمن

مشارکت
در انتخابات
وابستگی
قومی

وابستگي قومي

میزان همبستگی

90333

**.787

سطح معنیداری

3

.333

تعداد

083

083

میزان همبستگی

**

.787

90333

سطح معنیداری

.333

.

تعداد

083

083

با توجه به خروجی نرم افزار ،spssازآزمون رتبهای اسپیرمن فوق ،سطح معنیداری 3/3339
گزارش شده است که از مقدار  3/37کوچکتر بوده و حاکی از ارتباط معنیدار بین وابستگی قومی،
ايلی و مشارکت درانتخابات است .همچنین میزان همبستگی  3/787گزارش شده که نشان از اين
دارد که همبستگی بسیار قوی بین متغیر مستقل و متغیر وابسته وجود دارد .ولذا اين فرضیه تايید
میشود .در نمودار خطی رگرسیونی زير نیز مشاهده میکنیم که رابطه مستقم و معنیداری بین
دو متغیر وجود دارد.
نمودار خطي رگرسیون  .2رابطه بین وابستگي قومي و مشارکت در انتخابات

بررسی تاثیر مؤلفههای مذهب ،قومیت ،جامعهپذیری سیاسی و بسیج توده بر مشارکت در انتخابات [311 | ]...
جدول شماره  .14تاثیر جامعهپذیری سیاسي بر میزان مشارکت در انتخابات
آزمون همبستگي
مشارکت در انتخابات

رتبهای
اسپیرمن

مشارکت
در انتخابات
جامعهپذيری
سیاسی

جامعهپذیری
سیاسي

میزان همبستگی

90333

**.780

سطح معنیداری

3

.888

تعداد

083

083

میزان همبستگی

**

.780

90333

سطح معنیداری

.333

.

تعداد

083

083

با توجه به خروجی نرم افزار ،spssازآزمون رتبهای اسپیرمن فوق ،سطح معنیداری 3/3339
گزارش شده است که از مقدار  3/37کوچکتر بوده و حاکی از ارتباط معنیداری بین جامعهپذيری
سیاسی و مشارکت درانتخابات است .همچنین میزان همبستگی  3/780گزارش شده که نشان از
اين داردکه همبستگی بسیار قوی بین متغیر مستقل جامعهپذيری سیاسی و متغیر وابسته مشارکت
سیاسی درانتخابات وجود دارد و لذا اين فرضیه نیز تايید میشود .درنمودارخطی رگرسیونی زير
نیز مشاهده میکنیم که رابطه مستقیم و معنیداری بین دومتغیر وجوددارد.
نمودار خطي رگرسیون  .9رابطه بین جامعهپذیری سیاسي و مشارکت در انتخابات
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جدول شماره  .15تاثیر بسیج توده (موج جمعیت) بر میزان مشارکت در انتخابات
آزمون همبستگي
مشارکت در انتخابات

رتبهای
اسپیرمن

مشارکت
در انتخابات

میزان همبستگی

90333

.755

سطح معنیداری

3

.000

تعداد

083

483

میزان همبستگی
(بسیج توده)

بسیج توده

**

.777

00000

سطح معنیداری

.333

.

تعداد

083

483

با توجه به خروجی نرم افزار ،spssازآزمون رتبهای اسپیرمن فوق ،سطح معنیداری 3/3339
گزارش شده است که از مقدار  3 /37کوچکتر بوده و حاکی از ارتباط معنیدار بین بسیج توده به
عنوان متغیرمستقل و مشارکت درانتخابات به عنوان متغیر وابسته است .همچنین میزان همبستگی
 3/777گزارش شده که نشان از اين دارد که همبستگی قوی بین متغیر مستقل و متغیر وابسته
وجود دارد و لذا اين فرضیه نیز تايید میشود .در نمودار خطی رگرسیونی نیز مشاهده میکنیم که
رابطه مستقم و معنیداری بین دو متغیر وجود دارد.
نمودار خطي رگرسیون  .4رابطه بین بسیج توده و مشارکت در انتخابات
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 .5بحث و نتیجهگیری
انتخابات ،میدانی برای حضور مردم در عرصهی سیاسی است و آنچه میتواند اين حضور را مؤثر و
کارآمد نمايد ،گزينش آگاهانه است .بنابراين بايد تالش شود ضمن توجه به آموزش سیاسی مردم،
همانگونه که هابرماس نیزگفته است ،حوزههای عمومی وگسترش فضاهای ارتباطی بین افراد ،که
پايه اصلی شکلگیری فرهنگ سیاسی و دموکراتیککردن قدرت سیاسی است در جامعه تقويت
شود.
در تحقیق حاضر ،چهار فرضیه مطرح شد که همه فرضیات مذکور تأيید شدند .يکی از اين
فرضیات تأثیر تعلقات مذهبی و باورهای دينی بر مشارکت انتخاباتی بودکه طبق مشاهدات و
پژوهشهای انجام شده يکی از عوامل مهم ايجاد انگیزه جهت مشارکت سیاسی مردم استان
کهگیلويه و بويراحمد میباشد .اين يافته با يافتههای پژوهشهای ذکرشده در پیشینه تحقیق
همسو است .باتوجه به اينکه مردم استان کهگیلويه و بويراحمد به خصوص مردم شهرستانهای
مورد پژوهش ،صددرصد شیعه بوده و نیز بخش اعظمی از مردم اين منطقه از تیره سادات هستند؛
کنشهای فردی ،اجتماعی و سیاسی مردم اين مناطق غالبا متاثر از دين و ارزشهای دينی است.
بخش زيادی از مردم ،حضور در انتخابات را بهعنوان نوعی وظیفه شرعی محسوب میکنند و لذا
درصد مشارکت سیاسی مردم در ادوار مختلف انتخابات نشان میدهدکه همیشه جزو مناطق با
مشارکت باال بوده و دين به عنوان يک مؤلفه تأثیرگذار در فرايند انتخابات و کنشهای سیاسی
مردم اين ناحیه نقش اساسی دارد .بنابراين ضرورت دارد ضمن احترام به اين ديدگاه و ارزشمند
دانستن آن ،که خود يک سرمايه اجتماعیگرانبها تلقی میشود تالش شود اين جايگاه ،با رفتارهای
غلط و کنشهای انتخاباتی ناپسند ،تضعیف نشود .اما درخصوصآرای قومی ،ايلی و طايفهای،
چنانچه از نتیجه تحقیق مشخص است بعد از عامل مذهبی ،بیشترين تأثیر را درکنشهای سیاسی
مردم اين منطقه به ويژه مشارکت در انتخابات دارد .لذا ضمناينکه اين يافته با نتايج پژوهشهای
ذکر شده همسو میباشد بايد اذعان نمود وابستگی بیش از حد يک جامعه به هويت و قومیت خود،
هرچند ممکن است باعث اتحاد برای پیروزی در انتخابات و يا مقابله با تهاجمهای پیش آمده شود
اما تا زمانی که مفهوم شهروندی و حق و تکلیف نهادينه نگردد ،صرف حضور در انتخابات و مشارکت
باال ،نمی تواند مظهرپیشرفت و ترقی يک جامعه باشد .حقوق شهروندی ،شهروند بودن فرد است.
شهروند بودن به معنای حضور سیاسی داشتن و مشارکت درتنظیم شهروندی و رابطه حق و تکلیف
است .و عمدهترين معیار بهرهمندی از حق و تکلیف ،در نظام قانون و اراده حاکم و سپس مطیع
قانون بودن است .بدين ترتیب قوم ،نژاد ،قبیله ،طبقه ،و مذهب نمیتواند منشاء حق و امتیازی
شمرده شود .حق و تکلیف برپايه حضور شهروند و صالحیت و توانايی فنی و علمی وی
درسرويسدهی عمومی ارزيابی و مشخص میشود (نوابخش .)96 :9087 ،پیشنهاد میشود ضمن
دوری از افتادن در ورطه قوم و طايفهگرايی ،نمايندگانی که از پايگاه قومی و طايفهای برخوردار
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هستند ،ممکن است به دلیل توجه بیشتر به منطقه ،ايل ،طايفه يا اشخاصی خاص در نتیجه رشد
انتظارات (داخل و يا خارج ازمحدوده قومی) به مرور دچار افت اقبال عمومی شوند ،لذا در نظر
داشته باشند که در انجام وظايف و مسئولیتهای خويش جانب عدالت ،انصاف و شايستهگزينی را
رعايت نموده تا به تدريج زمینههای تغییر ديدگاه جامعه نسبت به مشارکت سیاسی و اجتماعی،
آگاهانه و عقالنیتر شود .هرچند با توجه به ويژگیهای خاص جامعه مورد پژوهش ،مردم به طرز
قابل مالحظهاى سیاسى هستند اما سیاسى بودن بخشی از آنان برآمده از دانش و آگاهى سیاسى
نبوده و صرفاً محدود به جهتگیریهای ايلی و طايفهای و طرح انتقادهای سوگیرانه و جهت دار
است .ايجاد موج جمعیتی وچرخش ناگهانی از يک کانديد به سمت کانديدی ديگر ،از نشانههای
اين مدعاست .از آنجا که بقا و استمرار هر جامعه درگرو انتقال اعتقادات ،آگاهیها ،بینشها و
ارزشهای اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی به آحاد جامعه است .توسعه همه جانبه کشور به حضور
فعال شهروندانی آگاه به مسائل سیاسی و اجتماعی و حضور آنها در عرصههای گوناگون اجتماعی
به ويژه مشارکت سیاسی نیاز دارد .بنابراين پیشنهاد میگردد نسبت به انجام اصولی و صحیح
فرايند جامعهپذيری و انتقال هنجارها ،آموزهها و ارزشهای اجتماعی ،اخالقی وسیاسی ،اقدام گردد.

بررسی تاثیر مؤلفههای مذهب ،قومیت ،جامعهپذیری سیاسی و بسیج توده بر مشارکت در انتخابات [323 | ]...

منابع

 احمدلو ،حبیب ( .)9089بررسی رابطة میزان هويت ملی و هويت قومی در بین جوانان تبريز (پاياننامة
کارشناسی ارشد) .دانشگاه تربیت مدرس؛ تهران ،ايران.
 اکبری ،حسین؛ و فخاری ،روح اهلل (« .)9016نقش قومیت در رفتار انتخاباتی اجتماعات چند قومیتی؛
مورد مطالعه :شهرستان بجنورد» .مجله جامعهشناسی کاربردی.79-13 :)2( 28 ،
 امام جمعه زاده ،سید جواد؛ و کرمی راد ،جواد (« .)9019تجزيه وتحلیل عوامل مؤثر بر رفتار انتخاباتی
با نگاهی به ايران»  .مجله پژوهش های سیاسی.1-06 :)9(2 ،
 آرون ،ريمون ( .)9082مراحل اساسی سیر انديشه در جامعهشناسی (مترجم :باقرپرهام) .تهران :علمی
و فرهنگی.
 بشیريه ،حسین ( .)9019جامعهشناسی سیاسی ،نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی .تهران :نی.
 بشیريه ،حسین ( .)9012گذار به دموکراسی .تهران :نگاه معاصر.
 بصیری ،محمد علی؛ و شادی وند ،داريوش (« .)9083رفتار انتخاباتی در جوامع مبتنی بر فرهنگ عشیره
ای مطالعه موردی حوزه انتخابیه دهلران» .مجله اطالعات سیاسی -اقتصادی 968 ،و .913-917:967
 چلبی ،مسعود (  .)9077جامعهشناسی نظم :تشريح نظری نظم اجتماعی .تهران :نی.

 داوری ،رضا (  .)9076ناسیونالیسم و انقالب .تهران :دفتر پژوهش و برنامهريزی فرهنگی.

 رفیع فر ،جالل (« .)9077آنتروپی اجتماعی و نقش آن در توسعه فرهنگی» .مجله نامه پژوهش ،پیش
شماره .77-68 :9
 زارع ،بیژن؛ و روهنده ،مجید (« .)9013بررسی عوامل اجتماعی موثر برمشارکت اجتماعی ،سیاسی
مطالعه ای درباب شهروندان باالی  98سال کرج» .مجله مطالعات اجتماعی ايران.63-87 :)2( 1 ،
 شوهانی ،احمد؛ و شوهانی ،نادر (« .)9018سنجش وتحلیل میزان تأثیر سرمايه اجتماعی بر مشارکت
سیاسی مردم؛ مطالعه موردی :شهرايالم» .مجله پژوهشهای سیاسی جهان اسالم.9-27 :)3( 1 ،
 طالبان ،محمدرضا؛ و میرزايی؛ مهدی (« .)9081بررسی تجربی ارتـباط سـطوح ديـنداری با رفتار
انتخاباتی دانشجويان» .دانشنامه علوم اجـتماعی.00-67 :)3( 9 ،

 عالی زاد ،اسماعیل (« .)9083فرهنگ سیاسی و جلوههای آن درانتخابات سراسری» .مجله اطالعات
سیاسی -اقتصادی.906-937 :297-296 ،
 علی محمدی ،محبوبه (« .)9019مشارکت انتخابات اقوام در ايران در پرتو سیاست رسانه ملی»  .مجله
مطالعات انتخابات.939 :9 )9( ،

 کشاورز ،زهرا سادات؛ ربانی خوراسگانی ،علی؛ و ويزدخواستی ،بهجت (« .)9013بررسی تأثیر دين داری
برگرايش به رفتارانتخاباتی شهروندان اصفهانی با تاکید برنظام مردمساالری دينی» .مجله جامعهشناسی
کاربردی.97-33 :)2( 78 ،
 الزارسفلد ،پلاف؛ و برنارد ،برلسون ( .)9082انتخاب مردم ،مردم چگونه در انتخابات رياست جمهوری
تصمیمگیری میکنند (مترجم :محمد رضا رستمی) .تهران :تبلور.
 محسنی ،منوچهر ( .)9087مقدمات جامعهشناسی .تهران :دوران.

 | 323مجله مطالعات اجتماعی اقوام ،دورة  ،1شماره  ،2پاییز و زمستان 1311

 محمدی ،شهرام ( .)9012بررسی نقش گروههای قومی در انتخابات مجلس شورای اسالمی؛ مطالعه
موردی :انتخابات نهمین دوره اسالم آباد غرب و داالهو (پاياننامه کارشناسی ارشد) .دانشگاه آزاد اسالمی،
واحد تهران مرکزی؛ تهران ،ايران.

 میرزايی ،مهدی؛ و محسنی تبريزی ،علیرضا (« .)9017مدلی برای سنجش رابطه دينداری و فرهنگ
سیاسی» .مجله پژوهش سیاست نظری.27-77 :)20( 93 ،
 نوابخش ،مهرداد (« .)9087بررسی مفهوم شهر و شهروندی از ديدگاه جامعهشناسی» .مجله تخصصی
جامعهشناسی.99-21 :)9( 2 ،
 نوابخش ،مهرداد؛ وفدوی ،جمیله (« .)9087بررسی ابعاد سرمايه اجتماعی و نقش آن در توسعه شهری؛
مطالعه موردی منطقه  7شهر تهران» .پژوهشنامه علوم اجتماعی.27-37 :)9( 2 ،
 يوسفی ،علی (« .)9083روابط بین قومی و تأثیرآن بر هويت ملی اقوام در ايران؛ تحلیلی ثانويه بر
دادههای يک پیمايش ملی» .مجله مطالعات ملی.90-32 :)8( 2 ،
 Baranton, R. (2009). “The Importance of Race Ethnicity in Congressional Primary
Elections”. Political Research Quarterly, 62 (3): 459-473.
 Brown, M. (1993). Ethnic and Conflict and International Security. New Jersey:
Princeton university press.
 Durkheim, E. (1968). The Elementary Forms of the Religious Life. New York: The
Free Press.
 Jones-Correa, M. and Leal, D. (2001). “Political Participation: Does Religion
Matter?” Political Research Quarterly, 54: 751–770.
 Heywood, A. (2002). Politics. London: Palgrave.
 McAlister, I. and Makkai, T. (1992). “Resource and Social Learning Theories of
Political Participation: Ethnic Patterns in Australia”. Canadian Journal of Political
Science, 25 (2): 269-293.

