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            m_lalalizadeh@yahoo.com، تهران، ایران نور امیپ دانشگاه یاسیس علوم گروه اریاستاد / لعل علیزاده محمد

 dalirinia65m@gmail.comد ارش یکارشناس لی/ فارغ التحصاین یریدل یمهد
 چکیده

 معيارهاي مهمترين از يكي شهروندان مشاركت عدم يا مشاركت
 تحت ياسيس مشاركت .شودمي تلقي جامعه هر سياسي نظام مشروعيت

ي اسهيمقاپژوهش به دنبال بررسي  نيا. است مختلف  عوامل ريتأث
مشاركت سياسي مردم شهر كاشمر در انتخابات مجلس شوراي اسالمي 

 مشاركت انيم. وجود تفاوت باشديم 1396تا سال هر و شوراي ش
 و ياسالم يشورا مجلس انتخابات در كاشمر شهر مردم ياسيس

 –فرضيه پژوهش است. پژوهش حاضر از نوع توصيفي  ،شهر يشورا
پيمايشي است و جمع آوري داده ها به دو روش كمي و كيفي صورت 

 گيري از مدلو با بهرههاي توصيفي و نظري گرفته است. به استناد داده
نظري تركيبي، فرضيه موصوف مورد بررسي و تحليل قرار گرفت. 

 18نسخه  spss افزارنرماز پرسشنامه و  استفادهسپس فرضيات با 
آزمون گرديد. مقايسه بر اساس دو محور احزاب و هويت محلي و قومي 

ها صورت گرفت. هاي آنهاي مرتبط با اين محورها و شاخصو پرسش
 پژوهش شواهد بين مدل نظري با توصيفات آماري پيوند برقرار گرديد.

مشاركت سياسي مردم شهر كاشمر در انتخابات  حاكي از آن است
احزاب و انتخابات شوراي شهر تحت  ريتأثمجلس شوراي اسالمي تحت 

 .و محلي است گيهمسائل قومي و روابط قبيل ريتأث
 ،مسائل قومي، احزاب سياسي ،انتخابات سياسي، مشاركت :كلیدواژه

 .كاشمر
 12/9/1399 تاریخ تأیید  20/06/1399تاریخ دریافت 

  

 لمیع  فصلناهم-مقاهل ژپوهشی 
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 مقدمه.1
 یارآمدک و ثبات است، ییامدهایپ و آثار یدارا یاسیس نظام هر یبرا یاسیس مشارکت

 در ردمم رایز. است مردم یسو از شناختن تیرسم به و دییتأ ازمندین همواره یاسیس نظام هر
 تمشارک. کنندیم فایا شیخو نظام کارآمدن و ثبات در را اول نقش یاسیس یهانظام همه
سیس ست خود سرنوشت نییتع در مردم حضور مصادیق از ییك یا س از ییك. ا سا  نیتریا

 یشناس جامعه در یموضوع یمحورها از ییك عنوان به و بوده یاجتماع روابط یهاصورت
 یاسدددیسددد مشدددارکت ،یاجتماع علوم یلمللا نیب یها المعارف دایره. اسدددت شدددده یتلق
ضا داوطلبانه تیفعال را  ستق شرکت و رهبران انتخاب در جامعه یاع ستق ریغو و میم  در میم
(. مشددارکت سددیاسددی یكی از 19:1375 مصددفا،) اندکرده تعریف یعموم یگذار اسددتیسدد

ی اهترین مفاهیم علم سددیاسددت در عصددر حاضددر اسددت و در اشددكال مختلف در نظامبنیادی
سی و در  سیا سی در داخل یک نظام  سیا شارکت  شكال م سی تجلی می یابد. تفاوت ا سیا

هایی از اشكال نهادینه مشارکت سیاسی انواع مختلف انتخابات نیز مشاهده می گردد. نمونه
هایی از اشددكال غیرنهادی مشددارکت سددیاسددی در قالب در قالب احزاب سددیاسددی و نمونه

سی و نقش های محلی و قومی قابل برهویت سیا ست. در زمینه تفاوت نقش احزاب  سی ا ر
های محلی و قومی و علت تفاوت نقش آفرینی این نوع مشدددارکت سدددیاسدددی در هویت

های پژوهشددی وجود دارد. در راسددتای این خالء پژوهشددی، بررسددی تفاوت انتخابات خالء
رار قمشددارکت سددیاسددی در یک شددهر)کاشددمر( در دو انتخابات مبنای بررسددی این پژوهش 

گرفت. مشددارکت سددیاسددی  در شددكل انتخابات در دو انتخابات مجلا شددورای اسددالمی و 
شارکت کنندگان و  ست. تفاوت م شكال نهادین و غیرنهادی ا شهر دارای تفاوت ا شورای 

های تبلیغات در انتخابات مجلا شورای اسالمی و شورای شهر کاشمر با شواهد نشان شیوه
شد و چرایی تفاوت شارکت در انتخابات  داده خواهد  شكال نهادی م شدن ا باتوجه به فعال 

شهر)در  شورای  شكال غیرنهادی در انتخابات  سالمی)در قالب احزاب( و ا شورای ا مجلا 
 های محلی و قومی( تبیین خواهد شد.قالب روابط خویشاوندی، هویت

 . پیشینه پژوهش1

ب ه دوران پا از پیروزی انقالمطالعۀ رفتار انتخاباتی در ایران سدددابقه طو نی ندارد و ب
شود. در دورة اولیه انقالب، در شرایط اسالمی و تشكیل نظام جمهوری اسالمی محدود می

و جنگ، توجه  هادانشدددگاهو شدددرایط ناشدددی از انقالب فرهنگی و تعطیلی  60انقالبی دهه 
صی به مطالعه در حوزه رفتار رأی شد و تنها از نیمه دوم دهه خا صوص  هو ب 1370دهی ن خ
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س ا(  1380از دهه  شجویان ایران )ای سنجی دان شكیل مراکزی چدددددون مرکز افكار  وبدددددا ت
دت که بخش از آنها ها پژوهشبرخی های مطالعاتی پژوهشكده دورت گرف در این حوزه ص

 و محدودیت دسترسی قابل استفاده برای همه پژوهشگران نمی باشد. نیز به د یل اداری
شورای با بررسی ادبیات پژوهش سیاسی در انتخابات مجلا  ی درباره تفاوت مشارکت 

اسالمی و شورای شهر از منظر مشارکت کنندگان، تعدد آثار درخصوص انتخابات مجلا 
 شورای اسالمی یا شورای شهر و بدون بررسی تفاوت این دو انتخابات قابل مشاهده است.

(، 1399الح آبادی، بررسددی رابطه تحصددیالت، فرهنگ سددیاسددی و مشددارکت انتخاباتی)صدد
ا بتحلیل رفتار انتخاباتی ایرانیان با  تاکید بر شدددهر یا منطقه خاص و یكی از انتخابات ایران 

رفتن ی و بدون در نظر گالتیو مشخصات تحص یمحل هایتیبر نقش احزاب، شخص دیتاک
رتبط ( در مطالعه ادبیات م1388مقایسه دو انتخابات متفاوت )بایی  شكی و پیشگاهی فرد، 

ا های عینی و ذهنی قومیت ببا موضدوع حاضدر قابل مشداهده اسدت. بررسدی رابطه بین مولفه
توسددعه مشددارکت سددیاسددی در شددرس اسددتان گلسددتان و با تاکید بر انتخابات مجلا)عرب و 

( از منظر بررسی رابطه اقوام مختلف و مشارکت سیاسی مرتبط با بخشی 1396امیرمضاهری، 
ای و بازه زمانی کامال از ای و تفاوت منطقهبه دلیل عدم کار مقایسدددهاز این مقاله اسدددت اما 

باط پژوهش عدم ارت یل  به دل نابراین  مایز می گردد. ب های موصدددوف،  از این پژوهش مت
 ذکرآثار مرتبط با مشارکت سیاسی این دو انتخابات به صورت مستقل صرف نظر شد. 

عوامل موثر بر میزان مشددارکت های خارجی ادبیات زیر در خصددوص در حوزه پژوهش
سیاسی و تفاوت مشارکت سیاسی در مناطق شهری و روستایی تا حدودی مرتبط به مباحث 

 نظری این مقاله قابل بررسی است.
 بر را ریتأث نیشدددتریب فرد التیتحصددد زانیم ،یمنزلت عوامل انیم از نگتونیهانت نظر به  

 و گروهها انواع در فرد تیعضو یعنی ،یسازمان یمجار دوم، عامل. دارد یاسیس مشارکت
 و خاص قیعال مدافع، یگروهها ،یصنف و یشغل یها هیاتحاد مانند یاجتماع یهاسازمان

 نیب نیهمچن .کندیم شتریب را یاجتماع و یاسیس تیفعال در مشارکت احتمال که است رهیغ
 هرابط مدتکوتاه در یاسددیسدد مشددارکت و یفرد یاجتماع تحرک یهافرصددت گسددتر 
ستفاده با بتوانند یافراد چنانچه و دارد وجود معكوس  انتقال الت،یتحص سطح بردن با  از ا

 تیضعو بهبود همان که خود موردنظر اهداف به شتریب درآمد کسب ای تر پرمنزلت شغل به
 تیفعال و اسددتیسدد در مشددارکت از معمو ً ابند،ی دسددت اسددت، خود یاجتماع و یاقتصدداد
 (.74-75: 1380،یعیرب)ندینمایم نظرصرف یاجتماع
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 یکشددورها یاسددیسدد یهاتیفعال خصددوص در( 1959 و 1963)  سددتیل قاتیتحق جینتا
شاره...  و فنالند و نروژ سوئد، آلمان، شان یو قیتحق جینتا. کرد ا  یهاتفاوت که دهدیم ن
ستا و یشهر شارکت یبرخ در ییرو سیس یهام  لشام یول دارد، وجود انتخابات مانند یا
 هسددتند، یجمع یرهبر یمیقد یهاسددنت یدارا که ییکشددورها در. شددودینم گرید یخبر

شارکت ستا مناطق در م ست یشهر مناطق از شیب ییرو ستیل. ا سدیم جهینت نیا به     که ر
. است نكسای مختلف یکشورها در انتخابات در شرکت مورد در یاسیس مشارکت یالگو
 از شیب نانیشددهرنشدد ده،یدآموز  کمتر افراد از شیب هاکردهلیتحصدد زنان، از شیب مردان
سالیم افراد ان،ییروستا سا ن، و جوانان از شیب ان  یدارا فرادا ن،یمجرد از شیب نیمتأهل کهن
 از شیب هسدددتند، سدددازمان عضدددو که یافراد و نییپا منزلت یدارا افراد از شیب با  منزلت
 (.418: 1373، دوز  ست،یل) کنندیم شرکت انتخابات در ندارند، تیعضو که یافراد

 اثر احسدداس زانیم رود،یم با  افراد التیتحصدد زانیم هرچه که داد نشددان دال رابرت
 میرمستقیغ ورط به الت،یتحص زانیم ب،یترت نیبد و ابدییم شیافزا زین آنان یاسیس یبخش
 به ادفرا یدسترس زانیم در التیتحص زانیم نیهمچن. گذاردیم اثر یاسیس مشارکت در هم

ساعدتر نهیزم امر، نیا و گذاردیم اثر اطالعات شارکت یبرا یم سیس م . دیانمیم جادیا یا
 شامل هک هاتیموقع نیا. است یاسیس مشارکت در مؤثر عوامل از زین افراد یگروه تیموقع
 سازدیم ار یداریپا نسبتاً روابط شبكه شود،یم...  و یاحرفه ،یخانوادگ ،یدوست یهاگروه
 دگاه،ید نیا در. کندیم یباز یمهم نقش افراد یاسیس رفتار و نگر  به دادن شكل رد که

سان ساً هاان سا  نیا دکننیم یزندگ آن در که شوندیم یتلق ییهاگروه پرداخته و ساخته ا
 عمل فرد یزندگ سدددراسدددر در ز ،یانگ و آموز  د،یتقل یعنی عمده، قیطر سددده از عوامل

 کی یهاارز  و معرفت یادراک یسدددرندها در رییتغ موجب ا،راهه و عوامل نیا. کندیم
شارکت که دارد وجود یفراوان شواهد که دارد دهیعق را  كلیما. شودیم فرد سیس م  یا
 ن،سدد ت،یجنسدد شددغل، الت،یتحصدد ،یاجتماع ،یاقتصدداد گاهیپا اسدداس بر سددطو ، تمام در

 ارکتمش که یانهیزم ای یاسیس طیمح ت،یشخص سكونت، مكان و منطقه ت،یقوم مذهب،
 (.133: 1377را ،) است متفاوت افتد،یم اتفاس آن در

 رب را دین و قومیت نژاد، درآمد، تحصدیالت، سدن، سدكونت، منطقه جنسدیت، ،1برادول
 مردم راچ که سؤال این به پاسخ در خود، تحقیقات مبنای بر و داندمی مؤثر مشارکت میزان

                                                      

1 . Broidwell 
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سی امر در شارکت سیا شناختی نیازهای شخصی، منافع: همچون یعوامل. کنندیم م  و روان
 مؤثر سیاسی هاتیفعال انجام در مهارت فقدان و نشناختی روا تهدید شخصی زندگی اهداف

تأکید بر متغیرهای درآمد، شغل، به باور برخی جامعه شناسان،  .(41:1386 ،یپرچم) داندیم
شددهرنشددینی، عضددویت  های پایگاه اقتصددادی و اجتماعی باتحصددیالت و مجموع شدداخ 

سازمانی مؤثر در میزان مشارکت سیاسی افراد گویای آن است که سواد یكی از متغیرهای 
ست )بارکان، شارکت ا سیار قدرتمند و موثر بر میزان م شان  (.66: 1999ب تحقیقات  یگلی ن

دهد که داشتن دوستان فعال در امور سیاسی موجب افزایش احتمال مشارکت خود افراد می
گیرد از آنجا که بحث کردن با دوسددتانی که به سددیاسددت عالقمند شددود. وی نتیجه میمی

تواند به یادگیری فرد در امور سددیاسددی کمک پردازند، میهسددتند یا به فعالیت سددیاسددی می
 کند تادهد و به آنان کمک میکند، تعامل اجتماعی، افراد را در معرض اطالعات قرار می

 های سیاسی را یاد بگیرند و اینكه این مهممشارکت در فعالیتزبان کارکردهای سیاست و 
 (.2001موجب تسهیل مشارکت سیاسی آنها شده است )مک کالرگ، 

ها بیشتر به عوامل موثر بر مشارکت سیاسی و تفاوت میزان مشارکت سیاسی این پژوهش
سی به  سیا شارکت  سی کلی تفاوت م شند. از جنبه برر ین مقاله ابه طور کلی متمرکز می با

ارتباط پیدا می کنند و از جنبه عدم بررسدددی  و عدم پرداختن به تفاوت انتخابات مجلا و 
 انتخابات محلی از موضوع این پژوهش متمایز می گردند.

 ها و تبیین شاخص . مالحظات مفهومی و نظری2

 . مشاركت سیاسی2-1

ور دولت و ملتی، حض یكی از مقوله های اساسی برای حفظ نظم و ثبات نظام سیاسی هر
: 1396و مشارکت مردم در عرصه های مختلف سیاسی است)رضایی، آذین و جعفری نژاد، 

تواند در دو سطح توده )مانند شرکت در انتخابات، عضویت در (. مشارکت سیاسی می101
ماعیها و تجربهاحزاب و انجمن  وو نخبگان )حضدددور در مجلا، قوه مجریه  (های اجت

ناصددددب  داشدددتن نا م بدییمعالی( مع رأی دادن مؤثرترین و  .(217: 1383پور، یکاظم) ا
امور عمومی و  ادارهترین وسددیله برای شددهروندان اسددت تا افكار و عقاید خود را در عملی

یک نوع سازوکار اجتمداعی بدرای گدردآوری و  درواقعگیری اجتمداعی اعمدال کنند. رأی
شدددددخی  گزینه سیهای اجتماعها و ارجحیتت سا ست. ا شارکت ی ا ترین عملكدددددرد م

سئولیترأی صب و م شینی و انتقال منا ستها در جامعه دهی فرصت دادن برای جان  دیس) ا
 (.6:1386 ی،امام
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 مستقیم جامعه اعضای آن، طریق از که داندیم ارادی فعالیت را سیاسی مشارکت سیلز
 شددوندمی سددهیم مومیع سددیاسددت به دادن شددكل در و حاکمان انتخاب در غیرمسددتقیم یا
سته از کنش های داوطلبانه ای  (.52:1969لز،یس) سی را آن د سیا شارکت  مک کالسكی م

ستقیم و غیر »می خواند که از طریق آن  اعضای یک جامعه در گزینش حاکمان و به طور م
(. MCClosky, 1968:249« )مستقیم در شكل گیری سیاست های عمومی سهیم می شوند

سددیاسددی مجموعه ای از فعالیت های داوطلبانه افراد جامعه اسددت که این بنابراین مشددارکت 
ا ه ها آنها تاثیر می گذارد و دامنه این فعالیتها بر انتخاب حاکمان و تصدددمیم گیریفعالیت

از عدم درگیری تا پذیر  نقش سدددیاسدددی را در بر می گیرد)ابراهیمی کیاپی، ابراهیمی و 
 (.11: 1397بابازاده بائی، 

 مشاركت سیاسی و هویت حزبی و هویت محلی و قومی  .2-2

 نآنا. دانندیم یاسیس توسعه یاصل عوامل از را یاسیس مشارکت 1نلسون و نگتونیهانت
 ضددعو و یاسددیسدد نخبگان یهاتیاولو و نگر  عامل دو ریتأث تحت را یاسددیسدد مشددارکت

 ندیفرا که معتقدند و نددانیم جامعه خود در واسطه یاجتماع ینهادها و هاانجمن و هاگروه
ی اسیس مشارکت گستر  به سرانجام تواندیم مجرا دو قیطر از یاجتماع و یاقتصاد توسعه

 :انجامدیب یاجتماع و
 نوبههب یاجتماع با تر یهامنزلت کسددب که یمعن نیا به یاجتماع تحرک یمجرا. الف
 بر نهددادن ریتددأث و ییتوانددا بدده معطوف یهددانگر  و ییتوانددا احسدددداس فرد در خود
 درمجموع یذهن عوامل نیا و کندیم جادیا را یعموم یهادسدددتگاه یهایریگمیتصدددم

 تمنزل حالت نیا در. باشدد یاجتماع یهاتیفعال و اسدتیسد در مشدارکت مشدوس تواندیم
 مشوّس ،یانیم یرهایمتغ عنوانبه یاسیس ازنظر بودن مؤثر و ییتوانا احساس و با تر یاجتماع

 ،یتمنزل یرهایمتغ انیم از سددنده،ینو دو نیا نظر به. شددودیم یاسددیسدد و یماعاجت مشددارکت
 .دارد یاسیس مشارکت بر را ریتأث نیشتریب فرد التیتحص ای سواد زانیم

 یهاسددازمان و هاگروه انواع در فعّال مشددارکت و تیعضددو یعنی یسددازمان یمجرا. ب
ست( هاآن رینظا و خاص عالئق مدافع یهاگروه ،یصنف و یشغل یهاهیاتحاد) یاجتماع  ا
 یجوامع رد عوامل نیا. کندیم شتریب را یاسیس و یاجتماع تیفعال در مشارکت احتمال که
 ورطهمان رایز دارد یشتریب تیاهم است، محدودتر هاآن در یفرد تحرک یهافرصت که
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س یبرا فرد شد گفته که ضع به دنیر صاد و یاجتماع و  به حلراه نیآخر عنوانبه بهتر یاقت
 در دخالت طورکلیبه اما پردازدیم یاسدددیسددد احزاب ای یاجتماع یهاسدددازمان در تیفعال
سیس مشارکت سطو  تفاوت نییتب در هاسازمان تیفعال  یاقتصاد -یاجتماع منزلت از ،یا
 (.54:1375 ،ییرضا) است ترمهم

شارکت مختلف سطو  ورباکنت، سی م شار) غیرفعال شهروندان شامل را سیا  تکم
 فعا ن دهنده،رأی متخصصین عمومی، فعا ن محدود، کنندگانمشارکت ،(غیرفعال سیاسی
 (.127: 1979 ،1ورباکنت. )داندمی انتخاباتی مبارزات فعا ن و کامل

 هایدر روند تحول در الگوهای زندگی، پدیده مشددارکت سددیاسددی به معنای فرصددت
 عنوان نقطه تالقی ساختار فرهنگی وی و بهپرداختن شمار زیادی از شهروندان به امور سیاس

ست از درگیر سیاسی در هر جامعه سیاسی عبارت ا شه مشارکت  ست. در حقیقت اندی ای ا
ست شدن توده سرنوشت خود و تنها از این رهگذر ا سی و تعیین  سیا های مردم در فعالیت 
 .(1241: 2،1383)آبرامسون .یابدهای ثبات و پایداری نظام سیاسی تحقق میکه زمینه

 انسجام و یك ارچگی حكومتی، نظام مشروعیت سیاسی، مشارکت شیوه، پنج به احزاب
سی پذیریجامعه و منازعات مدیریت و احزاب ملی، سعه موجبات قادرند سیا سی تو  و سیا
 ":است گفته سیاسی مشارکت تعریف در سن، روبرت. آورند فراهم را کشورها ملی امنیت
 از هدسدددت آن به پرداختن بر مبنی خود عادی دموکراتیک حقوس از شدددهروندان، که میزانی

لیددت نون در کدده سددددیدداسددددی هددایفعددا ین قددا ی ع تفدداده شددددده، ت نندددمی اسدددد  .ک
 (  1988:269 سون، برتور) 

 ونانچ که است یافته سازمان بیش و کم شهروندان از گروهی از مرکب سیاسی، حزب
 سلطت حكومت بر خواهندمی خود رأی حق از استفاده با و کنندمی عمل سیاسی واحد یک
 یافتهسدددازمان گروه سدددیاسدددی حزب. سدددازند عملی را خود عمومی هایسدددیاسدددت و یافته

 با یاسی،س واحد یک مثابه به و بوده مشترک سیاسی نظریات دارای که هستند شهروندانی
 (.344:1373عالم،)یابند  تسلط حكومت بر کوشندمی خود عمل

ست معتقد 3اپتر دیوید سی احزاب» ،ا سازی جریان در سیا صر، جوامع همه نو  چنان معا
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 آن احزاب کامالً را کشددور هر نوسددازی ویژه الگوی که دهندیم تشددكیل را مهمی نیروی
 (.175: 1965 آپتر،)«کنندمی تعیین

 بوده، برخوردار سدددازمانی دوام از که گروهی: »گویدمی حزب تعریف در  پالومبارا
شد، محلی و ملی سطو  بین ارتباط و محلی سطح در علنی و دائمی سازمان دارای  در و با
نه تصدددمیم سدددازمان این  قدرت نگهداری و کسدددب بر مبنی محلی و ملی رهبران آگاها

 کسدب به نسدبت سدازمان و داشدته وجود ائتالف یک در چه و تنهایی به چه گیری،تصدمیم
 ( .6: 1969 ،1 پالومبارا)  «بورزد عنایت مردم پشتیبانی یا آراء

 ،یمنزلت یهاگروه از یاگونه را آن و کرد توجه تیقوم به مشدددخصددداً  2وبر ماکا
صره مجموعه س یبرا ییمبنا و یاجتماع یسازمانده ینوع ،یاجتماع شده محا  یسایس جیب

 از یشدددواهد به که اسدددت مشدددترک یاین به یجمع باور تیقوم انیبن وبر نظر از. داندیم
 (.3،16:2006چیملشو)است یمتك ینگفره ای یكیزیف یهامشابهت

 سیاسی مشاركت در مؤثر . عوامل3-2

سون عوامل زیر اعتقاد به شند: بی  تأثیرگذار متعارف مشارکت بر اول  یا عالقگی می با

 سیاسی اثرگذاری سیاسی:  سیاسی؛ تأثیرگذاری امور در عالقه سیاسی: عدم اعتمادی بی

سی. زمانی هحوز در دگرگونی و تغییر ایجاد به اعتقاد شتر انتخابات یک در مردم سیا  بی

کت ند می شدددر جه در را خود آرای که کن بات نتی خا یابی مؤثر و با ارز  انت  ارز

 سیاسی یندهایفرا در توانند می که هایی گروه یا افراد توانایی: سیاسی منابع نمایند؛گستر 
شد ست شخصی سهای تما و ارتباطی مهارت زمان، پول، شامل منابع این. مؤثر با  و ًمعم. ا

ستفاده منابع این از کمتر ها و اقلیت زنان سی پذیری کنند؛ جامعه می ا ض: سیا  مردم از یبع
ند؛ دار سددیاسددی امور در به مشددارکت بیشددتری گرایش که اند شددده اجتماعی شددرایطی در

شهروندان  نامزدها، از خود حمایتی پوشش با جمعی ارتباط جمعی: وسایل ارتباط وسایل
 .کند می ترغیب مشارکت هب را

شدن  آسانتر باشند: داشته تأثیر مشارکت بر تواندمی دیگری نیز عوامل اولسون نظر از
قانونی  موانع رفع مشددارکت، اهمیت از آنها درک و مردم تحصددیالت افزایش مشددارکت،
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شارکت افزایش و دادن رأی از )محرومیت  )درصورتی دولت به اعتمادی بی ها(،اقلیت م

 مردم مشارکت انگیزه بر توانند می که نامزدها برخی وجود بیفتد(، اتفاس خاصی ایعکه وق

 (.3:2005مؤثر باشند )اولسون، 
 ترکیب از که صددورت این به بوده تلفیقی مشددارکت سددیاسددی به دال نسددبت رویكرد

 پرسش این به پاسخ مقام در است. دال بهره گرفته شناسی جامعه و شناختی روان متغیرهای

 رغم علی دموکراتیک کشددورهای شددهروندان در از ای عمده بخش هنوز چرا که اسددت

ستر وجود شرایط ها ب سب، و شارکت و درگیری از منا سائل م سی، درم می  اجتناب سیا
 مشارکت احتمال نظر وی می کند. به مطر  فرضیه شش قالب در را خود پاسخ او ورزند؟

 مشددارکت از حاصددل منافع کننده کتمشددار فرد :که آید می پایین زمانی افراد سددیاسددی

 کند؛ تصورمی ارزیابی کمتر دیگر هایفعالیت حاصل از منافع با مقایسه در را خود سیاسی
 وا شددرکت کند ندارد؛ تصددور چندانی ارز  و نبوده برخوردار اهمیت از او مشددارکت کند
شته تأثیری انتخابات نتایج در تواندنمی انتخابات در صور جادای آن تغییری در و گذا  کند؛ ت
 تایج رضایتن نكند، شرکت انتخابات در مستقیماً خود  که صورتی در( یابد اطمینان) کند
 تایجن بر تأثیرگذاری برای کافی معلومات و دانش از که کند بود؛ تصدددور خواهد بخش

صور انتخابات ست؛ ت شارک راه سر بر موجود های محدودیت و موانع کند برخوردار نی  تم
 .(95-94: 1374است)دال،  بیشتر او

سیت، شگرانی نظیر برادول، جن صیالت، سن، سكونت، منطقه پژوه  نژاد، درآمد، تح

شارکت بر را دین و قومیت سخ در خود، تحقیقات مبنای بر و داندمی مؤثر میزان م  به پا

 شخصی، منافع همچون: کنند. عواملی می مشارکت امر سیاسی در مردم چرا که سوال این

شناختی نیازهای صی اهداف زندگی و روان شناختی روا تهدید شخ  در مهارت فقدان و ن

سی ها فعالیت انجام سردی و ناامیدی موارد، این بر عالوه .داند می مؤثر سیا  نتایج از دل

 رقابت عدم انتخابات، نتیجه در بودن در مؤثر تردید حزبی، تک نظام وجود انتخابات،

شارکت میزان بر که عواملی است از قیب،ر کاندیدای وجود عدم و کاندیداها  در افراد م

 (.41:1386)پرچمی،  است تأثیرگذار انتخابات در ویژه به و سیاسی امور
شناختی،   سی از جنبه جامعه  سیا شارکت  عالوه بر موارد فوس، الگوهای تاثیرگذار در م

شناسانه، امعهج كردیرو اقتصادسیاسی) انتخاب عقالیی( و روانشناسی نیز قابل بررسی است:
 توانیدهنده م یافراد را یو فرهنگ یو اقتصددداد ینشدددان داد که با مطالعه شدددرایط اجتماع

به عبارت د ینیبشیآنان را پ یدهرای جهیو در نت یاسدددیسددد یریگجهت  انیم گر،یکرد. 
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 وجود دارد. میآنان رابطه مسدددتق یدهافراد و رای یو فرهنگ یو اقتصددداد یشدددرایط اجتماع
در آن  یکه از نظر اجتماع شدیاندیآن گونه م یاسیاز نظر س دفرتاکید دارد که د  زارسفل
 (.66:1377،یوبیافراد است)ا یاسیس یهاگرایش کنندهنییتع یبرد. عوامل اجتماع یبه سرم
 یهاو رقابت یدر رفتار انتخابات ییانتخاب عقال هیدر کاربرد نظر شدددگامیداونز پ یآنتون

 یدارا ،یابدحزب اگر به قدرت دسدددت  یبرا یطالعه او، آراء فردبود. بر اسددداس م یحزب
ست دهیفا نیبا تر صور چنا ست که انگ نی. ت س زهیا صرفاً ر و  تسبه قدرت ا دنیاحزاب 
 به رقابت یبه دسددت آوردن رأ یخود برا یاسددیسدد یها یدر خط مشدد رییعلت با تغ نیبد
که توسدددط  ییهابرنامه انیاز م ها،دهنده یرأ كرد،یرو نی(. در ا1957داونز، ) پردازندیم

د، دهندگان باشددد یکننده منافع رأ نیاعالم شدددده، هر کدام را که تأم یانتخابات یداهایکاند
 .ندینمایانتخاب م
شددده  یبندقهطب كاگویمكتب شدد لیدر ذ یرفتار انتخابات لیتحل یاسددیسدد یروان دگاهید

ست. از د ش دیا  یژگیکه بدان تعلق دارد، و یدهنده، گروه یرأ یهایژگیو كاگویمكتب 
 کند و یمنسددوب م اسددتیسدد دانیحاضددر در م یاسددیسدد یکه فرد به افراد و گروه ها ییها

شته شته فرد در  یاانبا سیس دانیماز تجربه گذ ست. به ا یدهیرفتار رأ کنندهنییتع یا  نیا
ل شده ها حاصمشارکت نیا جهیکه از نت یو احساس یتجربه شرکت در انتخابات قبل ب،یترت

و عملكرد آن و نخبگان آن  یاسددیکه درباره نظام سدد یاینگرشدد یابیاسددت، به عالوه ارز
 (. 20-8:  1396، هیری)بشبخشدیم نیرا تع یدهیدارند، رفتار رأ

ها گر درک ن یدارد. برا دیتأک یاسیس یهانگر  یریگمكتب به شدت بر اندازه نیا
 نیطبق ا توجه دارد. بر یاسددیگر سددکنش یکل یهازهیبه ادراکات، تجربه گذشددته و انگ زین
نش کننده ک نییتع یاسدیسد یدر درون فضدا یاسدیو سد یاجتماع یروهایمجموعه ن دگاهید
 ،یبحز یوابستگ لیخاص آنها از قب یها یژگیو و داهاینددهنده، کا یهستند. رأ یده یرأ
رد، و ف یدرون یها یازمندیدر باب مسدددائل مختلف، ن داهایو نظرات کاند ،یالهیو قب یقوم

 هستند. یاسیس یمجموعه عناصر فضا یاسیس دانیتجربه گذشته در م
سازمانی و مجرای تحرک  های. مدل2-4 سی: مجرای  سیا شاركت  تركیبی م

 اجتماعی

فه مل و مول مدلتنوع عوا به  گذار بر رای دهی، گرایش پژوهشدددگران  تاثیر ها و های 
دل مایر مسیاسی را در پی داشته است. بنابراین  های ترکیبی در تبیین نظری مشارکتنظریه

و  نگتنیهانت های(، نظریه104-87: 1388)عبداله، پی انوریا ،مدل ویلیام میلر ،و پاسدددكال
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از  در توضدددیح و تحلیل بسدددیاری اپتر،  پالومبارا و وبر های تاثیر احزاب؛و نظریه نلسدددون
مدل نظری مورد اسددتفاده قرار  های موردی مشددارکت سددیاسددی در کشددورها به عنواننمونه

های فوس در راسدددتای فرضدددیه این پژوهش و به ها و نظریههایی از مدلگرفته اسدددت. بخش
های کمی در تائید ادعای پژوهش مورد استفاده عنوان پشتوانه نظری مقاله و هم راستا با داده

 قرار گرفت.
و  دهنده و شرایط انتخابات یرا ینتیجه محاسبات عقالن یدهرای مایر و پاسكالبه نظر 

ی عین یهاتیمتاثر از موقع یدهرفتار رای ؛اسدددت یو محیط یو فرهنگ یشدددرایط اجتماع
 یهاتیهمچون:  سددن، جنا، درامد، وطن، خاسددتگاه اجتماعی و محل تولد به عالوه موقع

شین موقعیت که یا ذهنی است مثل هویت مذهبی، آگاه اسی سی یهااجتماعی و ارز  یپی
سدددیاسدددی اسدددت مانند راسدددت و چز و ترجیح احزاب مختلف مجموعا در غالب و یا 

دهندگان در درون  یبر این را عالوه. باشدددیم شددوند،یتقاضددا)درون داد سددیسددتم( ظاهر م
نظامی قرار دارند که اسدددتراتژیهای انتخاباتی مانند اوضددداع و احوال حاکم بر انتخابات مثل 

زد و حزب بر آن و همچنین مسددایل زمانی، اجتماعی، تبلیغات، نظام انتخاباتی، وضددعیت نام
ه به داد این سددیسددتم ک نبر آن تاثیر دارد. برو یالمللنیو ب یااقتصددادی، سددیاسددی و منطقه

شدهیاز عوامل  کندیدهندگان تجلی پیدا م یصورت رفتار را ست. نتیجه  اد تاثیر پذیرفته ا
دهندگان با توجه به شدددرایط  یقوه رابال یهاتیها و ظرفگرایش ،یعقالن یاینكه در روند

 . رسدیخاص انتخابات به فعلیت م
بافت اجتماعی )مدل جامعه شناختی( که مشتمل . 1بر شش عنصر تاکید دارد: مدل میلر 

سن، مذهب، منطقه جغرافیایی و عواملی مانند مشخصه ست بر طبقه، جنا،  اعی اجتم یهاا
تعلق خاطر .2؛ دهندگان یاران و دوستان راسیاسی خانواده، همسایگان، همك یهاو نگر 

 یحزبی: این مورد مفهومی اسدداسددی اسددت در بیشددتر مدل های متعارف مربوط به رفتار را
دهندگان اسددت. تعلق خاطر حزبی به مفهوم احسدداس وابسددتگی یا تعلق خاطر رای دهنده به 

ب اسددت نه دهنده حامی یک حز ییكی از احزاب سددیاسددی اسددت یا به معنای میزانی که را
 یریگمیان احزاب. تعلق خاطر حزبی دو جنبه متمایز دارد: جهت یهارقابتدر  اعتنایناظر ب

دهندگان به احزاب دارند. ترجیحات  یکه را یبستگنسبت به احزاب و میزان حمایت و دل
 کهینسددبت به احزاب اسددت درحال یریگدهندگان در انتخابات صددرفاً حاکی از جهت یرا

ن دهندگا یدارد که ما را به میزان طرفداری را تخاطر حزبی از این جهت اهمی مفهوم تعلق
وضدددع . 5؛ اوضددداع و احوال حاکم بر انتخابات .4؛ هانگر . 3؛ دهدیاز احزاب توجه م
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 .اعمال احزاب و دولت حاکم .6؛ هارسانه
سی اپی انوریا از سه دسته نظریات کالن، متوسط و خرد در تبیین مشارکت سی مدلدر 

ست. گروه اول از شودیبرده منام سطح کالن دو مجموعه از نظریات مطر  گردیده ا . در 
و  نوع کنندهنییکه سدداختار دولت در یک جامعه، تع کندینظریات کالن بر این امر تاکید م

از سداختار دولت به طور عام: سداختارهای قانون  نظورسدطح مشدارکت شدهروندان اسدت. م
ر یک ن دالقوانین و نظام انتخاباتی و نظایر آن اسددت که در سددطح کاسدداسددی، نظام حزبی، 

 ها بین جوامع مختلف باشد.تفاوت کنندهنییتب تواندیو م گذاردیجامعه بر مشارکت تاثیر م
سته شاری م د سیون باعث  کندیدیگر از نظریات کالن بر این نكته پاف که فرایند مدرنیزا
سیاست  های مختلف حیات جوامعتغییر جنبه سیاست سبک جدیدی از  گشته و در عرصه 

 یاند از: ارتقامبتنی بر مشدددارکت را به همراه آورده اسدددت. برخی از این تحو ت عبارت
تغییر  ،یآموزشدد یهاسددطح سددواد و فرصددت افزایشسددطح زندگی، رشددد بخش خدمات، 

 همناسددبات اقتصددادی از سددنتی)کشدداورزی و دامداری( به مدرن)صددنعتی( و گسددتر  طبق
داری، جمعی دی یهامختلف، افزایش دسترسی به رسانه یهامتوسط، تخصصی شدن حرفه
 یاهسته یهاگسترده به خانواده یهاتغییر خانواده ،یسا روانیشنیداری و مكتوب، رشد د

بازار کار. بروز این تحو ت در سدددطح فردی را می به  ر توان در تغییو افزایش ورود زنان 
و رفتارهای افراد، از جمله در حوزه سدددیاسدددت مشددداهده نمود)عبدا  ها ها، نگر ارز 

101:1388.) 
سدددطح میانی، نظریات مختلفی ارائه گردیده اسدددت که از آن تحت عناوینی چون  در

. این اعتقاد وجود دارد شدودینظریات سدازمانی یا نظریات عوامل یا کارگزاران بسدیج یاد م
اعی و باید توجه بیشتری به نقش عوامل بسیج اجتم که در تبیین مشارکت سیاسی شهروندان

شبكه سی و  شت.  یسازفعال دراجتماعی  یهاسیا شهروندان مبذول دا سیج   نتریمهمو ب
کارگری و صددنفی،  یهاهیاند از؛ احزاب سددیاسددی، اتحادعوامل و کارگزاران بسددیج عبارت
ی. بر اسدداس این نظریات، خبر یهاداوطلبانه و رسددانه یهاکلیسدداها و مراکز مذهبی، انجمن

یک دموکرات یهادارای نظام ایکه در نوع و سطح مشارکت سیاسی در کشوره ییهاتفاوت
شابه دیده م ساس میزان نقش شود،یم سی قابل  ینیآفربر ا سیا سیج اجتماعی و  کارگزاران ب
 تبیین است.

ا در سدده این نظریات ر توانیسددطح خرد، نظریات متنوعی ارائه گردیده اسددت که م در
ناوین نظر نابع، نظر هیگروه تحت ع ناختی،  یهایژگیو هیانگیز  و نظر هیم جمعیت شددد
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منابع این عقیده مطر  اسدددت که افراد برخوردار از منابع بیشدددتر  هیکرد. در نظر یبنددسدددته
. این منابع ممكن است مادی یا معنوی دهندیسطو  با تری از مشارکت را از خود نشان م

ا هرچه میزان منابع در اختیار افراد افزایش یابد، امكان مشدددارکت آنان نیز افزایش باشدددد، ام
به تحصددیالت، درامد، زمان  توانیمنابع تاثیرگذار بر مشددارکت م ترینمهم. از کندیپیدا م

 اشاره کرد. زمانیسا یهاآزاد و ارتباطات و مهارت
منابع باعث تسددهیل مشددارکت  اعتقاد بر این اسددت که هر چند وجود انگیز  هینظر در

 زم برای مشارکت برخوردار  یزهیاما در صورتی که شهروندان از انگ شود،یشهروندان م
شند، به این کار مبادرت نم ست دامنهورزندینبا ست و ممكن ا  ی. عوامل انگیز  متفاوت ا

یف ران به طنظ. صاحبردیارزشی و نگرشی را در برگ یهازهیانگ امادی ت یهازهیآن از انگ
ه اند از: عالقه بموارد آن عبارت ترینمهماند که کردهاشدداره یرمادیغ یهازهیمتنوعی از انگ

سددیاسددت، احسدداس اثربخشددی، احسدداس وظیفه )مدنی، ملی یا دینی(، اعتماد سددیاسددی و 
یوافری داشته باشد یا احساس کند که م عالقهسیاسی افراد. اگر فرد به سیاست  یهاارز 
مدنی یا  یفهیبا رای دادن یا مشددارکت در سددیاسددت، تاثیرگذار باشددد یا این کار را وظ تواند

ترویج کننده یهاموافق نظام حاکم یا ارز  یهادینی خود بداند و همچنین اگر به ارز 
 یابد.می زایشاصل مشارکت اعتقاد داشته باشد، احتمال مشارکت وی اف ی

ق یهایژگیو هینظر ناختی معت که جمعیت شددد تاث ترینمهمد اسدددت  مل  بر  رگذاریعا
شناختی آنان مانند سن، جنسیت، نژاد، محل  مشارکت افراد، خصوصیات فردی و جمعیت 

نیز  «نظریه ی ویژگی های فردی»زندگی و نظایر آن است. البته گاهی از این نظریه با عنوان 
شدیو درامد ماز متغیرهای دیگر نظیر تحصیالت  رخیب یرندهیو در برگ شودییاد م که  با

ها اشددداره کردیم. برای مثال، تحقیقات در دموکراسدددیهای غربی منابع به آن یهیما در نظر
شكال  سی دارند)به ویژه در ا سیا شارکت  سا ن بیش از جوانان م ست که بزرگ شان داده ا ن

یارکت مدر سیاست مش پوستاناهیس ازبیش  دپوستانیسنتی آن(، مردان بیش از زنان و سف
 (.102:1388)عبدا  کنند

گاه ها، خاسددتهایی از مدل مایر و پاسددكال که تاکید بر رای دهی متاثر از موقعیتگزاره
های محلی و ترجیحات حزبی دارند، تفاوت مشارکت سیاسی و رای دهی اجتماعی، هویت

شهرهای بزرگ و هویت ساس تفاوت نقش احزاب در  شهرهای کوچک برا های محلی در 
 یین می کنند. را نیز تب

از شدددش عنصدددر میلر، دو عنصدددر بافت اجتماعی و تعلق حزبی تفاوت در رای دهی را 
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ه جغرافیایی و منطق همراستا با فرضیه این پژوهش تبیین می کنند؛ تاکید بر عوامل اجتماعی،
سیاسی خانواده، همسایگان، همكاران و  یهااجتماعی و نگر  یهاعواملی مانند مشخصه

ای ه، تفاوت نگاهی حزبی در مناطق جغرافیایی بزرگتر وغلبه هویتدهندگان یدوسددتان را
تر را به طور ضددمنی در خود دارد و تاکید بر محلی در شددهرها و مناطق جغرافیایی کوچک

ی گر مشدددارکت سدددیاسدددی بر مبناتعلق خاطرحزبی و رای دهی براسددداس تعلق حزبی تبیین
 تاثیرپذیری از احزاب سیاسی است.

 های این مدل با فرضیه پژوهش قابلدر سه سطح فوس ارتباط گزاره ی انوریا در مدل پ
ارزیابی و تطبیق اسدددت. در سدددطح کالن تاکید بر نظام حزبی و تاثیرگذاری آن و فرایند 

ها و مناطقی که تاثیرپذیری بیشدددتری از مدرنیزاسدددیون و نظام مدرنیزاسدددیون؛ تفاوت محیط
رخوردار از نظر این دو مولفه، نوع مشدددارکت سدددیاسدددی تر بحزبی داشدددته اند با مناطق کم

متفاوت را به خوبی نشددان می دهد. در سددطح میانی تفاوت در عوامل و کارگزاران بسددیج 
ها و نخبگان محلی و قومی( تفاوت در مشارکت سیاسی را ترسیم سیاسی)احزاب یا هویت

ل رتبط با محیط و محهای جمعیت شناختی به ویژه عوامل ممی کنند. در سطح خرد ویژگی
صر  سی و نقش متفاوت احزاب و عنا سیا شارکت  ستا با فرضیه مقاله تفاوت م زندگی هم را

 محلی و قومی را برجسته می سازد.
نظریه های هانتینگتن و نلسون با تاکید بر عوامل موثر  بر مشارکت سیاسی که هماهنگ 

های سددیاسددی( و مجرای نبا فرضددیه پژوهش اسددت: تاثیر مجرای سددازمانی)احزاب و جریا
های اجتماعی و اقتصادی و در اینجا عوامل قومی تحرک اجتماعی) نقش نخبگان و ویژگی

ای و محلی( و نظریه هایی که تاکید بر نقش احزاب در مشارکت سیاسی دارند) اپتر، قبیله -
اده پژوهش ستفهای کمی مورد او وبر( به عنوان پشتوانه نظری و در ارتباط با داده  پالومبارا

 قرار می گیرند.
صل هدف مطالب و مدل نظری فوس، به توجه با نیبنابرا س  پژوهش نیا یا  سهیقام یبرر

 هرش یشورا و یاسالم یشورا مجلا انتخابات در کاشمر شهر مردم یاسیس مشارکت ای
ست.  شمر شهرا ساحت با کا ستان از یكی عنوان به  هكتار  3349 یبیتقر م ستان یهاشهر  ا
 ربتت به مشرس از سبزوار، و شابورین به شمال ازو مشهد غربی جنوبکه در یرضو اسانخر
سكن به مغرب از و آبادلیخل و آباد ضیف به جنوب از ه،یدریح ی م محدود آباد لیخل و برد

 (.35:1387سعادتمند،)شود
 . روش تحقیق3
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یمی دادن رأشهروندان ساکن شهر کاشمر که در سن  هیکلجامعه آماری این پژوهش 

دودستهی گردآوری اطالعات به هارو . باشندیمنفر  50000ها و تعداد تقریبی آن باشند

عات ی اطالآورجمعبندی اسددت. در این پژوهش برای  میتقسددقابلی و میدانی اکتابخانهی 

ی و مصدداحبه میدانی، توزیع پرسددشددنامه و مصدداحبه با اعضددای اکتابخانهاز رو  اسددنادی و 

 است. شدهاستفادهاری جامعه آم

وجود دارد که در این پژوهش برای  هادادهی متعددی برای گردآوری هارو ابزارها و 

ی اسددتفاده گردید. بازه تكمیل سددؤال 40ی محقق سدداخته پرسددشددنامهاطالعات از  گردآوری

شنامه س ستا و دهمین دوره پر شهر ورو سالمی  شورای ا شمین انتخابات دوره  ش ها پا از 

ه شش دور فوس درباره یاز جامعه آمار ر این اساسبت مجلا شورای اسالمی است. انتخابا

مشارکت در آنها  زانیو م یاسالم یشهر و روستا و ده دوره مجلا شورا یاسالم یشوراها

ست.  شده ا شامل دو بخش سوال  شدیمپرسشنامه موصوف  شامل با  سؤا ت؛ بخش اول 

مربوط به بررسددی  سددؤا تبخش دوم شددامل و  دهندگانپاسددخمربوط به اطالعات فردی 

 باشدیممشارکت سیاسی مردم کاشمر در انتخابات مجلا شورای اسالمی و شورای شهر 

مربوط به مجلا شورای اسالمی و شورای  سؤا تکه شامل متغیرهای مشارکت سیاسی، 

ب) های آن؛ احزاای براساس دو محور و شاخ های مقایسهاسالمی است. مقایسه و پرسش

عضویت در احزاب، هواداری احزاب( و هویت محلی و قومی)تاثیرپذیری و ارتباط با افراد 

های خانوادگی، محلی و قومی( صدددورت گرفت. نمره متنفذ، تاثیرپذیری و ارتباط با هویت

 مخالفمکمی  ؛1ی لیكرت کامالً مخالفم،ادرجه 5دهی در این پرسددشددنامه بر اسدداس مقیاس 

 .باشدیم 5؛ کامالً موافقم؛4می موافقم،؛ ک3نظری ندارم، ؛2

ی توزیع شد آمار جامعهعدد پرسشنامه بین  30، تعداد هاپرسشنامهبه منظور تعیین پایایی 

، برای پرسددشددنامه محاسددبه گردید. با SPSSو مقدار آلفای کرونباخ با اسددتفاده از نرم افزار 

شنامه تحقیق، با چنهدف تعیین روایی پا از تدوین چهارچوب اولیه، جهت ارزیاب س د ی پر

، نظرات انتقادی و آمدهعملبهتن از اسددداتید، خبرگان و کارشدددناسدددان مربوطه مشدددورت 

 ی اصالحی آنان در پرسشنامه اعمال گردید.شنهادهایپ

در این پژوهش از دو رو  آمار توصیفی برای تحلیل اطالعات جمعیت شناختی و آمار 
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ضیات  ستنباطی برای آزمون فر ستفادها شامل جداول فراوانی،  شدها صیفی  ست. آمار تو ا
صد،  شدیمو انحراف معیار  هانیانگیمدر ستنباطی به منظور آزمون  با سطح ا ضو در   هاهیفر

استفاده  3و همبستگی پیرسونو  2یانمونهتی تک  ،1های کولموگروف اسمیرنوفآزموناز 
 18SPSSاز نرم افزار  ی فوسهاآزمون. برای تجزیه و تحلیل و به کارگیری شدددده اسدددت

 استفاده شده است.
 های مجرای سازمانی و مجرای. آمار توصیفی؛  توصیف و تبیین شاخص4

 تحرک اجتماعی

های های پژوهش، مدل نظری و شدداخصددهپرسددشددنامه خودسدداخته با توجه به فرضددیه
پرسش(، پرسشهای مرتبط با مشارکت  4موصوف تنظیم گردید. پرسشهای اطالعات فردی)

شاخ پرسش(، پرسش 4سی به طور عام)سیا شهر و  شورای  های مجرای  های مربوط به 
های مربوط به مجلا شددورای پرسددش( و پرسددش 12سددازمانی و مجرای تحرک اجتماعی)

شاخ  سالمی و  سازمانی و مجرای تحرک اجتماعی)ا سی  12های مجرای  سا پرسش( و ا
در خصددوص پیوند متغیرهای  هاها و جمع آوری دادهها در خصددوص فرضددیهترین پرسددش

طالعات ا یفیتوص یبخش به بررس نیدر اپژوهش از مشارکت کنندگان سوال شده است. 
 اطالعات نیهمچن و التیسددن، تحصدد یعنیپاسددخ دهندگان  یمربوط به مشددخصددات فرد

ای مجرای هبا تمرکز  بر شاخ  پژوهش و سؤا ت پرسشنامه یرهایمربوط به متغ یفیتوص
و مجرای تحرک اجتماعی )هویت محلی و قومی( متناسب با مدل نظری   (سازمانی) احزاب

  .شودیپرداخته مپژوهش، 
سخ دهندگان ی مورد نمونهآمار توصیفی مربوط به سن پاسخ دهندگان در  :سن پا

 .باشندیمدرصد(  6/24سال ) 57تا  48بررسی، سن اکثر پاسخ دهندگان بین 

سخ دهندگان صیالت پا م تحصددیالت اکثر پاسددخ دهندگان دپیل میزان :میزان تح

 .باشندیمدرصد(  5/32)

: اید؟چند نوبت در انتخابات مجلس شووورای اسووالمی شووركت كرده

                                                      

1. Kolmogorov-Smirnov Test 

2. One Sample T Test 

3. Pearson Correlation 
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ی توصددیفی مربوط به نوبت شددرکت در انتخابات مجلا شددورای اسددالمی شددامل هامارهآ

ست. از بین  شده ا سیمم، میانگین و انحراف معیار، ارائه  سخ 382مینیمم، ماک دهنده،  نفر پا

و  10و  1مینیمم و ماکسددیمم نوبت شددرکت در انتخابات مجلا شددورای اسددالمی به ترتیب 

 .باشدیمنوبت  11/5میانگین آن برابر با 

شركت كرده شهر  شورای  نفر پاسخ  382از بین  اید؟:چند نوبت در انتخابات 

ه ترتیب ن بدهنده، مینیمم و ماکسیمم نوبت شرکت در انتخابات شورای شهر پاسخ دهندگا

 .باشدیمنوبت  95/2و میانگین آن برابر با  4و  1

ستید؟: شور ه سی ك سیا ضو احزاب  ی مورد بررسدی اکثر پاسدخ نمونهدر  آیا ع

 درصد(. 6/91) باشندینمدهندگان عضو احزاب سیاسی کشور 

مشاهده  8و نمودار  7بر اساس جدول  آیا هوادار احزاب سیاسی كشور هستید؟:

یمنی مورد بررسی اکثر پاسخ دهندگان هوادار احزاب سیاسی کشور نمونه که در شودیم

 درصد(. 9/53) باشند

سددخ : اکثر پا؟گذاریدسوویاسووی وقت می مسووا لدر هفته چند سوواعت برای 

 درصد(. 8/67) گذارندیمسیاسی وقت  مسائلدهندگان کمتر از سه ساعت در هفته برای 

های پژوهش1-4 مار توصوویفی متریر ماره، 1و نمودار1جدول  در :. آ ی هاآ

 شددودیمطور که مشدداهده توصددیفی مربوط به متغیرهای پژوهش، ارائه شددده اسددت. همان

سی،  سیا شارکت  سالمی، سؤا تمیانگین م شورای ا ط به مربو سؤا ت مربوط به مجلا 

 .باشدیم 26/3و  10/3، 16/3به ترتیب برابر با  شورای اسالمی

 (= تعداد 382)متغیرهای پژوهش  ی توصیفیهاآماره: 1جدول 

 میانگین ماكسیمم مینیمم متریر
انحراف 

 معیار

 44/0 16/3 50/4 25/2 مشارکت سیاسی

مربوط به مجلا شورای  سؤا ت

 اسالمی
94/1 72/4 10/3 52/0 

 49/0 26/3 72/4 06/2 مربوط به شورای اسالمی سؤا ت
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 . آزمون نرمال بودن4-2

نشان داده شده است. با توجه به اینكه  2سمیرنف در جدول نتایج آزمون کلموگرف ا
، ادعای نرمال بودن باشدیم 05/0( در تمام متغیرها بیشتر از Sigسطح معناداری آزمون )

جهت  توانیمبنابراین  باشندیمپذیرفته شده و تمامی متغیرها دارای توزیع نرمال  هاداده
 تری استفاده نمود.ی پارامهارو ی پژوهش از هاهیفرضبررسی 
 

 (= حجم نمونه 382)اسمیرنوف -: نتایج آزمون کولموگوروف3جدول 
کددولددمددوگددروف  Zآمدداره  متغیر

 اسمیرنف

عندداداری م طح   سدددد

(Sig) 

ندددتدددیدددجددده 

 آزمون

 نرمال است 432/0 187/0 مشارکت سیاسی

به مجلا شدددورای  سدددؤا ت مربوط 

 اسالمی

 نرمال است 310/0 965/0

 نرمال است 479/0 841/0 اسالمیمربوط به شورای  سؤا ت

 
 . بررسی فرضیه ها5

میان مشارکت سیاسی مردم شهر کاشمر در انتخابات مجلا شورای اسالمی و شورای  

 نشان داده شده است. 3مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج در جدول  رابطه شهر،

 : نتایج آزمون همبستگی پیرسون3جدول 
 سن 

 853/0 ضریب همبستگی

شا
م

ت 
رک سی

سیا
 

 001/0 (Sigسطح معناداری )

 382 تعداد

 

بر اسداس جدول فوس، ضدریب همبسدتگی پیرسدون میان مشدارکت سدیاسدی مردم شدهر 

و مقداری  باشدیم 853/0کاشمر در انتخابات مجلا شورای اسالمی و شورای شهر برابر با 

 باشدیمکمتر  05/0 است که از 001/0مثبت است. همچنین سطح معناداری آزمون برابر با 
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(05/0< 000/0=Sig بنابراین با اطمینان )درصددد فرضددیه صددفر  95(H0)  یمو  شددودیمرد

سالمی  توان شورای  شمر در انتخابات مجلا  شهر کا سی مردم  سیا شارکت  گفت میان م

وشدددورای شدددهرارتباط مثبت و معناداری وجود داردوبدین ترتیب رابطه خطی وضدددریب 

اسی مردم شهر کاشمردرمجلا شورای اسالمی وشورای شهر با  همبستگی مشارکت سی

 .گرددیمی اصلی پژوهش تائید هیفرضبوده است و

 های فرعی. بررسی فرضیه1-5

 ضیه فرعی اول سی فر شمر در انتخابات : برر شهر کا سی مردم  سیا شارکت  م

ی انمونه. نتایج آزمون تی تک باشدیماحزاب  ریتأثمجلا شورای اسالمی تحت 

 مشاهده می شود. 4برای فرضیه فرعی اول در جدول 

 

 3ی برای فرضیه فرعی اول در مقایسه با عدد انمونه: نتایج آزمون تی تک 4جدول 

فرضیه 

 اول

 میانگین تعداد
آماره 

t 

درجه 

 آزادی

اختالف 

 میانگین

سطح معنی 

 (sigداری )

382 10/3 672/3 381 10/0 000/0 

 

شاهده  4با توجه به جدول سخ که  شودیمم سط نظر پا سبت به متو  سؤا تدهندگان ن

سیاسی مردم شهر کاشمر در انتخابات مجلا  ریتأث مطر  شده مربوط به احزابی مشارکت 

sig. مقدارباشدیم تربزرگ( μ=3است که از میانگین فرضی ) 10/3شورای اسالمی برابر با 

2
  

بوده  3/ 672 برابر با  tهمچنین مقدار آماره و  باشدیمکمتر  05/0است که از  000/0برابر با 

 شودیمرد  (H0) آماردرصد فرضیه صفر  95بنابراین با اطمینان  باشدیمکه مقداری مثبت 

سالمی  توانیمو  شورای ا شمر در انتخابات مجلا  شهر کا سی مردم  سیا شارکت  گفت م

 .گرددیمی فرعی اول پژوهش تائید هیفرضو  باشدیماحزاب  ریتأثتحت 

 ضیه فرعی دوم سی فر شمر در انتخابات : برر شهر کا سی مردم  سیا شارکت  م

ون ی و محلی است. نتایج آزمالهیقبقومی و روابط  مسائل ریتأثشورای شهر تحت 

 نشان داده شده است. 5ی برای فرضیه فرعی دوم در جدول انمونهتی تک 
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 3دوم در مقایسه با عدد  ی برای فرضیه فرعیانمونه: نتایج آزمون تی تک 5جدول 

فرضیه 

 دوم

 tآماره  میانگین تعداد
درجه 

 آزادی

اختالف 

 میانگین

سطح معنی 

 (sigداری )

382 26/3 433/10 381 26/0 000/0 

 

 سؤا تدهندگان نسبت به متوسط نظر پاسخ که  شودیممشاهده  5با توجه به جدول 
ردم ی و محلی در مشارکت سیاسی مالهیقبقومی و روابط  مسائل ریتأثمطر  شده مربوط به 

( μ=3است که از میانگین فرضی ) 26/3شهر کاشمر در انتخابات شورای شهر برابر با 
sig. مقدارباشدیم تربزرگ

2
و همچنین مقدار  باشدیمکمتر  05/0است که از  000/0برابر با   

درصد فرضیه  95ین با اطمینان بنابرا باشدیمبوده که مقداری مثبت  27/65 برابر با  tآماره 
گفت مشارکت سیاسی مردم شهر کاشمر در  توانیمو  شودیم( رد H0صفر آماری )

ی هیفرضو  باشدیممسائل قومی و روابط قبیله ای و محلی  ریتأثانتخابات شورای شهر تحت 
 .گرددیمفرعی دوم پژوهش تائید 

 گیری بحث و نتیجه 

ل مدل مایر و پاسكال، مدهایی از ری پژوهش)ترکیب گزارهبه پشتوانه نظری و مدل نظ
، نظریه هانتینگتن و نلسون و نظریه های نقش احزاب در مشارکت پی انوریا الگوی میلر،

های پژوهش  نتایج زیر به استناد داده های جمع آوری سیاسی( و بررسی و ارزیابی فرضیه
ج گیری، نتایج بدست آمده با نتاینتیجهشده و تحلیل آنها، به دست آمد. در راستای  هدف 

 .ردیگیمتحقیقات پیشین مورد بررسی و مقایسه قرار 
 نتایج آزمون فرضیه اصلی

میان مشارکت سیاسی مردم شهر کاشمر در ده دوره انتخابات مجلا شورای اسالمی و  

طه رابمثبت و معناداری وجود دارد. بدین ترتیب که  رابطه ،1396شش دوره شورای شهر تا 

شورای  شمر درانتخابات مجلا  شهرکا سی مردم  سیا شارکت  ستگی م ضریب همب خطی و

اسددالمی و شددورای شددهر با  بوده ونتایج این فرضددیه مطابق مبانی نظری پژوهش بوده ولی 

 تحقیقات مشابهی برای مقایسه در این زمینه یافت نشد.

 نتایج آزمون فرضیه فرعی
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کت سیاسی مردم شهر کاشمر در ده دوره مورد : مشارنتایج آزمون فرضیه فرعی اول
 .باشدیماحزاب  ریتأثبررسی انتخابات مجلا شورای اسالمی تحت 

دهد که مشارکت سیاسی مردم شهر آزمون فرضیه انجام شده در این تحقیق نشان می
ب احزا ریتأثکاشمر در انتخابات مجلا شورای اسالمی در دوره های مورد بررسی تحت 

-است. در ادامه افرادی که در این راستا پژوهشین فرضیه مورد تأیید قرار گرفته و ا باشدیم

 و روههاگ انواع در فرد تیعضو ، مشخ  شده است. هانتینگتونانددادههایی انجام 
 و خاص قیعال مدافع، یگروهها ،یصنف و یشغل یها هیاتحاد مانند یاجتماع یهاسازمان

لی ست   .کندی م شتریب را یاجتماع و یاسیس تیعالف در مشارکت احتمال که است رهیغ
افرادی که عضو سازمان هستند بیش از افرادی که عضویت ندارند مشارکت سیاسی دارند. 
بنابراین پیوند میان مجرای سازمانی)احزاب(و تاثیر آن بر مشارکت سیاسی به عنوان مدل 

رار ورای اسالمی کاشمر برقنظری و تاثیر احزاب در افزایش مشارکت درانتخابات مجلا ش
 گردید.

مشارکت سیاسی مردم شهر کاشمر در شش دوره : نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم
 ی و محلی است.الهیقبقومی و روابط  مسائل ریتأثانتخابات شورای شهر تحت 

دهد که مشارکت سیاسی مردم شهر آزمون فرضیه انجام شده در این تحقیق نشان می
وابط قومی و ر مسائل ریتأثهای مورد بررسی تحت ت شورای شهر در دورهکاشمر در انتخابا

ری است. پژوهشها و مدلهای نظی و محلی است و این فرضیه مورد تأیید قرار گرفتهالهیقب
یاسی را با تفاوت دو نوع مشارکت س و نلسون نگتنیهانت و  مایر و پاسكال،  میلر، پی انوریا
امل موثر بر تاثیرگذاری احزاب بر رای دهی و عناصر و بررسی علل آن و تاکید بر عو

ی هاها در رای دهی نشان داده اند. بنابراین دادههای محلی و قومی و نقش این مولفهویژگی
آماری با تحلیل توصیفی و نظری تكمیل گردید. در ارزیابی این فرضیه نیز نقش مجرای 

رکت)به عنوان بخشی از مدل تحرک اجتماعی)هویت محلی و قومی( در افزایش مشا
نظری(در مورد تاثیر مسائل محلی و قومی کاشمر در مشارکت سیاسی در شورای شهر کاشمر 

 نشان داده شد.
.



 ...ای مشارکت سیاسی مردم شهر کاشمربررسی مقایسه                                 244

 

 

 منابع و مآخذ:
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سی و عوامل اجتماعی موثر بر آن)مطالعه »(، 1397) سیا شارکت  م
 یپژوهشددد -یفصدددلنامه علم، «تطبیقی دانشدددجویان و شدددهروندان(
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ناسوو ،(1380) یعل ،یعیرب تارشوو گانیرا یرف ند  در ده
ستیر انتخابات نیهفتم ش ینامهانیپا ،یجمهور ا سکار  ینا
 معلو دانشدددكده ،ییطباطبا عالمه دانشدددگاه ،یگفرهن امور ارشدددد
 .یاجتماع
 ای هدف ای لهیوس ،یاجتماع مشارکت» ،(1375) یعبدالعل ،ییرضا
سعه ابزار صلنامه ،«تو سیس اطالعات ف صاد یا  شماره ،یاقت
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مشددارکت سددیاسددی از نظر بررسددی رابطه میزان اعتماد اجتماعی و »
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 .آفتاب حیضر: مشهد ،كاشمر شهرستان یایجرراف
: دانشددجویان سددیاسددی مشددارکت» ،(1386) کاووس امامی، سددید
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