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هدف اصلي اين پژوهش ،تبيين جامعهشناختي رابطه بين انواع مشارکت سياسي با طبقات اجتماعي در شهر مهاباد
ميباشد .در پژوهش حاضر از روش پيمايش استفاده شده است .جامعه آماري مورد مطالعه در اين تحقيق،
شهروندان  81سال به باالي شاغل در شهر مهاباد در سال  8931ميباشند .حجم نمونه مورد مطالعه با استفاده از
فرمول کوکران  910نفر برآورد گرديد .نمونهگيري در بين واحدها بهصورت خوشهاي چندمرحلهاي و نمونهگيري از
داخل خوشهها بهصورت تصادفي سيستماتيک صورت گرفت .ابزار گردآوري اطالعات ،پرسشنامه محققساخته
مشارکت سياسي است که ضريب پايايي آن بهکمک آلفاي کرونباخ  2/31بهدست آمد و جهت سنجش مفاهيم آن
از طيف ليکرت استفاده شد .بهمنظور تجزيه و تحليل دادهها از آزمون تحليل واريانس يکراهه استفاده گرديد.
نتايج تحقيق نشان داد که مشارکت سياسي(اين ميزان در طيف ليکرت از حداقل  8تا حداکثر  5متغير بوده است)
در ميان افراد واقع در طبقه پايين شهر مهاباد به ترتيب با ميانگينهاي  9/11و  9/11از نوع عام و خاص و
مشارکت سياسي طبقه باال با ميانگين  0/35از نوع منفعل در باالترين سطح قرار دارد.
طبقه اجتماعي؛ مشارکت سياسي عام؛ مشارکت سياسي خاص؛ مشارکت سياسي تحميلي؛
مشارکت سياسي منفعل

8ـ دانشجوي دکتري جامعهشناسي سياسي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات ،تهران ،ايران.
0ـ دانشيار جامعهشناسي ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران (نويسنده مسئول)
9ـ دانشيار جامعهشناسي ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران
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واژة مشارکت از حيث لغوي به معناي درگـيري و تجمع بـراي منظوري خاص است
(علويتبار .)85 :8913 ،مشارکت ،فرآيند تصميمگيري و حل مشکل است و دربارة افراد و
گروههايي به کار ميرود که عاليق ،منافع ،تخصص و ديدگاههاي مختلف دارند و در جهت
نفعرساندن به کساني کار ميکنند که تصميمها و اقدامات بعديشان بر آنها تأثيرگذار
خواهد بود (ابراهيمزاده.)8-0 :8913 ،
مشارکت سياسي بهعنوان يکي از مصاديق حضور مردم در تعيين سرنوشت خود ،به
معناي «فرصتهاي پرداختن شمار زيادي از شهروندان به امور سياسي» و بهعنوان نقطه
تالقي ساختار فرهنگي و سياسي در هر جامعهاي است .در حقيقت انديشه مشارکت سياسي
عبارت است از درگير شدن تودههاي مردم در فعاليت سياسي و تعيين سرنوشت خود و تنها
از اين رهگذر است که زمينههاي ثبات و پايداري نظام سياسي تحقق مييابد (آبرامسون،
.)8008 :8919
مشارکت سياسي جزئي از رفتار اجتماعي محسوب ميشود چرا که اوالً بهمنزله يکي از
ارکان و شاخصهاي عمده توسعه سياسي بهشمار ميرود .ثانياً رابطه تنگاتنگي با مشروعيت
نظامهاي سياسي دارد و ثالثاً بهميزان زيادي بيانگر نوع نظام سياسي هر جامعهاي است.
بـنابراين مطالعه مشارکت سيـاسي هر جامعهاي شناخت رفتار سياسي مردم آن را ميسر
ميسازند و مشخص ميکند که در بسترهاي اجتماعي گوناگون ميزان مشارکت سياسي
تحت تأثير چه عواملي تغيير ميپذيرد (دارابي .)51 :8930 ،بنابراين آن چه منجر به کاهش
يا افزايش نوع مشارکت سياسي و اجتماعي ميشود ،باورها ،نگرشها ،ايستارها و افکاري
است که شخصيت افراد را شکل ميدهد .بدين معني که افراد انساني ،ويژگيهاي شخصيتي
و رواني مخـتلفي دارند که برخي از آنها افـراد را مستعد و عالقـمند به مشارکت سياسي
ميکند و برخي ديگر آنها را از مشارکت سياسي ،منفعل و منصرف ميگرداند.
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مشارکت سياسي اقشار مختلف مردم يک جامعه يکي از مهمترين مؤلفههاي رفتار
سياسي شهروندان چه از نظر پژوهشگران سياسي و چه از نظر مديران سياسي جامعه ايران
محسوب ميشود .طبقات اجتماعي مختلف در قبال مسائل سياسي کشور خود و حتي مسائل
بينالمللي حساس بوده و عکسالعملهاي خاصي را از خود نشان داده که مورد توجه
مسئوالن کشوري بوده است .اگر بخواهيم جامعهاي دموکراتيک داشته باشيم ،بايد به
مشارکت دادن تمام طبقات جامعه در مسائل کشور گردن نهيم.
امروزه مشارکت سياسي از جمله اموري است که از سوي محافل روشنفکري بسيار مورد
توجه قرار گرفته و از آن بهعنوان يکي از مهمترين شاخصهاي توسعه ياد ميشود ،به
گونهاي که عدم مشارکت سياسي ،بهعنوان يکي از نشانههاي عقبماندگي کشورها عنوان
ميشود .امروزه يکي از پايههاي قدرت و نيز مالک مشروعيت و اقتدار حکومتها ،نوع و
ميزان مشارکت سياسي آحاد جامعه است ،بهگونهاي که در دنياي امروز ،شهروندان مهمترين
رکن اجتماعي جوامع مختلف به شمار ميآيند و نظرات ،پيشنهادها و انتقادهاي آنها نقشي
بسزا در پيشرفت و بهبود عملکرد دولتها دارد .اساساً رسيدن به يک حکومت مردمساالر،
مستلزم حضور و مشارکت طبقات مختلف اجتماعي در سرنوشت خود است.
رأيدهي و مشارکت در انتخابات ،آشکارترين نوع مشارکت سياسي براي اغلب
شهروندان در جوامع مردمساالر است .رأيدادن ،مؤثرترين و عمليترين وسيله براي
شهروندان است تا افکار و عقايد خود را در اداره امور عمومي و اجتماعي اعمال کنند.
اساسيترين عملکرد مشارکت ،رأيدهي ،فرصت دادن براي جانشيني و انتقال مناسب و
مسئوليتها در جامعه است .بنابرين مشارکت سياسي به فعاليتهاي داوطلبانه و آزادانه
اعضاي يک جامعه (چه بهصورت فردي و چه بهصورت جمعي) در امور حکومتي و سياسي
که با هدف تأثيرگذاري مستقيم يا غيرمستقيم بر تصميمهاي سياسي کشور صورت ميگيرند،
اطالق ميشوند .هدف اين فعاليتها ممکن است حمايت از سياستهاي موجود مقامات
دولتي و يا ساختار نظام باشد و يا ممکن است بهدنبال تغيير وضع موجود در نظر گرفته
شود .مشارکت سياسي طبقات مختلف در جامعه ،اهميت خاصي براي ثبات سياسي و پويايي
جامعه دارد.

افزايش ميزان انواع مشارکت سياسي طبقات اجتماعي مختلف هر جامعهاي يکي از
سنجههاي مهم گذار بهسوي دموکراسي محسوب شده و اصوالً نقش مؤثري در سالمت
ثبات سياسي جامعه ايفا ميکند .افزايش مشارکت سياسي در جامعه ميتواند در ايجاد تعادل
و هماهنگي الزم نقش بسيار مثبتي را ايفا کند؛ اما کاهش مشارکت سياسي يک يا چند
طبقه اجتماعي مختلف در جامعه به معناي ايجاد جدايي و انفصال بيشتر مردم و نظام
سياسي است .اين وضعيت در نهايت در برنامهريزيهاي اساسي براي اداره جامعه و ثبات و
سازماندهي اجتماعي اختالل ايجاد کرده و با ايجاد تنشها و بحرانها از انجام برنامههاي
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ممانعت به عمل ميآورد (آلموند و وربا.)992 :8319 ،8
شناسايي و درک دو متغير نوع طبقه اجتماعي و نوع مشارکت سياسي و چگونگي روابط
بين آنها از اهميت و جايگاه خاصي در فهم بهتر حيات سياسي جوامع برخوردارند .چگونگي
رابطه ميان جامعه و دولت به ميزان فراواني به ريشههاي اجتماعي توزيع قدرت سياسي و
ميزان مشارکت سياسي طبقات اجتماعي بستگي دارد .اگر اين رابطه مسالمتآميز باشد،
وضعيت سياسي جامعه آرام و باثبات بوده و نقش طبقات مختلف در حيات سياسي پررنگتر
خواهد بود ولي اگر رابطه اين دو متغير خشونتآميز و با تنش همراه باشد ،جامعه از ثبات و
آرامش کمتري برخوردار بوده و همواره چالش و درگيري در صحنه سياسي– اجتماعي آن به
چشم ميخورد.
بر همگان آشکار است که کشور ايران در حال حاضر با مشکالت اقتصادي و
تحريمهاي بينالمللي دست به گريبان است ،مشکالتي که روز به روز بيشتر بر شانه مردم
سنگيني ميکنند .چنين مشکالتي اگرچه اقتصادي هستند اما آسيبهاي اجتماعي زيادي به
همراه دارند؛ مانند افزايش تورم ،تشديد شکاف طبقاتي ،گسترش فقر ،افزايش منازعات
اجتماعي و سياسي و  . ...به دنبال نابسامانيهاي اجتماعي و بروز مشکالت معيشتي و مالي،
يکي از مهمترين خطراتي که سرسختانه جامعه را تهديد ميکند ،ايجاد هرچه بيشتر
شکافهاي طبقاتي است .اگر نيم نگاهي به مناطق مختلف مهاباد بهعنوان يکي از مراکز
عمده تاريخي و فرهنگي مردم کرد ساکن ايران بيندازيم بهوضوح ،اختالف طبقاتي را
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ميتوان در آن مشاهده کرد ،محالتي از شهر ،مملو از اقشار پردرآمد و محالتي نيز مملو از
اقشار کم درآمد و فقيرنشين ميباشد .هر چند مهاباد همانند شهري مثل تهران به آن شدت
تبديل به باالشهر و پايين شهر نشين نشده اما وجود گروهها و طبقات بسيار مرفه و يا بسيار
فقير به راحتي در شهر ملموس و قابل مشاهده است .بدون شک اگر طبقات اجتماعي موجود
در شهر مهاباد را کنار بگذاريم ،همين اختالف طبقات اقتصادي باعث بيگانه شدن و
دورشدن اقشار مختلف مردم از هم شده است .بنابراين دستيابي به چگونگي ميزان و انواع
مشارکت سياسي شهروندان شهر مهاباد در طبقات مختلف اجتماعي امري ضروري است و
اهميت خاصي براي ثبات سياسي و پويايي جامعه دارد.
پژوهش حاضر در صدد است ضمن مطالعه و تجزيه و تحليل ديدگاهها و تئوريهاي
صاحبنظران در مورد مشارکت سياسي و انواع آن ،نوع و ميزان مشارکت سياسي طبقات
مختلف جامعه مهاباد را در امور مختلف مورد بررسي قرار داده و براي تقويت و گسترش
مشارکت مردم در حوزههاي مختلف سياسي و اجتماعي ،راهکارهاي الزم را ارائه نمايد.

پاليزبان ( ،)8932در پژوهشي تحتعنوان «ميزان تمايل به مشارکت سياسي دانشجويان
يازده دانشگاه دولتي» به اين نتيجه رسيد که بين پايگاه اقتصادي-اجتماعي دانشجويان و
ميزان تمايل آنها به مشارکت سياسي رابطهاي وجود ندارد.
نيکپور قنواتي و همکاران ( ،)8938در پژوهشي به «بررسي عوامل اجتماعي -اقتصادي
مرتبط با مشارکت سياسي زنان  81سال به باالي شهر برازجان» پرداختند .يافتهها نشان
داد که 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 مشارکت سياسي زنان رابطه معنيداري دارند .بين سن ،وضعيت تأهل و قوميت
با مشارکت سياسي رابطه معناداري مشاهده نشد.

جعفرينيا ( ،)8938در پژوهشي به «بررسي عوامل اقتصادي-اجتماعي مؤثر بر ميزان
مشارکت سياسي شهروندان شهر خورموج» پرداخته است .نتايج تحقيق نشان ميدهد که با
افزايش تحصيالت ميزان تمايل به مشارکت سياسي نيز افزايش مييابد؛ طبقات اجتماعي
باال نسبت به طبقات اجتماعي پايين ،تمايل بيشتري به مشارکت سياسي داشتند؛ بين سن،
محل سکونت و وضعيت تأهل با ميزان تمايل به مشارکت سياسي رابطه وجود نداشت.
شکربيگي و حسينپناهي ( ،)8938در پژوهشي «عوامل اجتماعي مؤثر در مشارکت
سياسي -اجتماعي زنان شهر گنبدکاووس در استان گلستان» را مورد بررسي قرار دادند.
متغيرهاي مستقل عبارت بودند از سن ،وضعيت تأهل ،اعتماد اجتماعي و پايگاه اجتماعي-
اقتصادي بوده است .براساس تحليل رگرسيوني دادههاي تحقيق ،تمامي فرضيههاي تحقيق
تأييد شدند.
اسماعيلزاده و همکاران ( ،)8930در پژوهشي به «بررسي عوامل اجتماعي ،سياسي و
فرهنگي مؤثر بر مشارکت سياسي دانشجويان دانشگاه جامع علمي کاربردي استان لرستان»
پرداختند .نتايج نشان داد که بين مشارکت سياسي با متغيرهاي جنسيت ،رسانههاي گروهي،
تقديرگرايي ،تعلق سياسي و تعهد مذهبي رابطه معنيداري وجود دارد؛ اما بين ميزان
مشارکت سياسي دانشجويان با رشته تحصيلي دانشجويان و ميزان تحصيالت پدر و محل
سکونت (شهري و روستايي) تفاوت معنيداري يافت نشد.
مصطفاييدولتآباد و خارستاني ( ،)8939در پژوهشي به «بررسي تأثير عوامل
اقتصادي-اجتماعي بر ميزان تمايل به مشارکت سياسي جوانان شهر خرامه» پرداختند.
نتايج نشان داد که بين تحصيالت ،وضعيت تأهل و پايگاه اجتماعي-اقتصادي و ميزان
مشارکت سياسي رابطهاي وجود ندارد .همچنين اعتماد اجتماعي ،ميزان دينداري ،جامعهپذيري
سياسي با مشارکت سياسي رابطه معنيدار و مثبتي دارد.
عظيمي و همکاران ( ،)8930در پژوهشي تحت عنوان «مشارکت سياسي زنان در ايران
و عوامل مؤثر بر آن» به اين نتيجه رسيدند که ميانگين مشارکت سياسي در هر دو گروه

زنان داراي تحصيالت دانشگاهي و شاغل و زنان بدون تحصيل دانشگاهي و غيرشاغل
بسيار کم ميباشد.
نگينتاجي و کشاورز ( ،)8930در پژوهشي به «بررسي عوامل اجتماعي ،فردي و
فرهنگي مؤثر بر مشارکت سياسي جوانان  81تا  03ساله شهرستان نورآباد ممسني»
پرداختند .نتايج نشان داد بين رسانههاي جمعي ،تعهد مذهبي ،اعتماد اجتماعي ،سياسي
بودن دوستان و سياسي بودن خانواده با مشارکت سياسي جوانان رابطه مثبت و معنيداري
وجود دارد .همچنين نتايج نشان داد بين مشارکت سياسي جوانان برحسب جنسيت و
تحصيالت تفاوت معنيداري وجود ندارد .نتايج نشان داد بين مشارکت سياسي جوانان
برحسب وضعيت تأهل و محل سکونت تفاوت معنيداري وجود دارد.
عباسي اسفجير و اسفندياري ( ،)8931در مقالهاي تحت عنوان «بررسي تأثير سرمايه
اجتماعي بر مشارکت سياسي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري» به اين نتيجه
رسيدند که بين ابعاد سرمايه اجتماعي (حضور در انجمنهاي داوطلبانه ،ميزان اعتماد
اجتماعي ،مشارکت در شبکههاي اجتماعي) ،و ميزان مشارکت سياسي پاسخگويان همبستگي
معنيداري وجود دارد.
در بخش پژوهشهاي خارجي ميتوان به نتايج تحقيقات ليپست ،8درخصوص فعاليتهاي
سياسي در کشورهاي آلمان ،سوئد ،نروژ و فنالند و  ...اشاره کرد .ليپست به اين نتيجه رسيد
که الگوي مشارکت سياسي در مورد شرکت در انتخابات در کشورهاي مختلف يکسان است.
مردان بيش از زنان ،تحصيل کردهها بيش از افراد کمتر آموزش ديده ،شهرنشينان بيش از
روستاييان ،افراد ميانسال بيش از جوانان و کهنساالن ،متأهالن بيش از مجردان ،افراد داراي
منزلت باال بيش از افراد داراي منزلت پايين و افرادي که عضو سازمان هستند ،بيش از
افرادي که عضويت ندارند ،در انتخابات شرکت ميکنند (ليپست.)913-081 :8319 ،

1- Lipset

دي .ال .شت ،8ضمن تأکيد بر متغيرهاي درآمد ،شغل ،تحصيالت و مجموع شاخصهاي
پايگاه اقتصادي و اجتماعي با شهرنشيني ،عضويت سازماني مؤثر در ميزان مشارکت سياسي
افراد گوياي آن است که سواد يکي از متغيرهاي بسيار قدرتمند و مؤثر بر ميزان مشارکت
0
است (بارکان .)11 :8333 ،
تحقيقات اليگلي ،)8332( 9نشان ميدهد که داشتن دوستان فعال در امور سياسي
موجب افزايش احتمال مشارکت در خود افراد ميشود .وي نتيجه ميگيرد ،از آنجا که بحث
کردن با دوستاني که به سياست عالقمند هستند يا به فعاليت سياسي ميپردازند ،ميتواند به
يادگيري فرد در امور سياسي کمک کند ،تعامل اجتماعي ،افراد را در معرض اطالعات قرار
ميدهد و به آنان کمک ميکند تا زبان کارکردهاي سياست و مشارکت در فعاليتهاي
سياسي را ياد بگيرند و همين امر موجب تسهيل مشارکت سياسي آنها شده است (مک
کالرگ.)0228 ،0
زتلر و هيبليج ،)0288( 5در مطالعهاي مقايسهاي ميان رفتار رأيدهندگان آلماني قبل و
بعد از برگزاري انتخابات به اين نتيجه رسيدهاند که گرايشهاي نوعدوستانه ميتواند ضوابط
حاکم بر عرصههاي نگرشي و رفتاري را در حوزه سياست پيشبيني کند.
فليون و کين ،)0280( 1در پژوهشي به «ارتباط بين رضايت از زندگي و مشارکت
سياسي در اياالت متحده آمريکا» پرداختند .نتايج پژوهش آنان نشان داد افرادي که از
زندگي خود رضايت بيشتري داشتند ،به احتمال بيشتري در رأي دادن و مشارکت در روند
سياسي از طريـق راههاي ديگر حضور داشتند که اهميت اين رابـطه رقابتآميز از ديدگاه
آنها ناشي از آموزش و تحصيالت است.

1- D.L. Sheth
2- Barkan
3- Leighley
4- McClurg
5- Zettler & Hilbig
6- Flavin & Keane

کيربيس ،)0289( 8در پژوهشي با عنوان «مشارکت سياسي و فرهنگ سياسي
غيردموکراتيک براساس نظرية اينگلهارت» در اروپاي غربي ،اروپاي شرقي و کشورهاي
يوگسالوي سابق استدالل کرد که مردم در کشورهايي که به لحاظ اقتصادي -اجتماعي
توسعهيافتهترند ،از نظر سياسي نيز فعالتر و افرادي که گرايشهاي غيردموکراتيک دارند،
از نظر سياسي نيز کمتر فعال هستنند.
پرسون ،)0285( 0در پژوهشي به «بررسي ارتباط بين ميزان تحصيالت و مشارکت
سياسي» پرداخت .وي گزارش کرد افراد داراي تحصيالت باالتر بيش از سايرين در
فعاليتهاي سياسي شرکت ميکنند.
ژيانگ 9و همکاران ( ،)0281در پژوهشي «ارتباط بين رضايت از زندگي و درک از فساد
در جامعه و ميزان مشارکت سياسي شهروندان» را مورد مطالعه قرار دادند .آنان گزارش
کردند افراد با بهبود ميزان رضايت از زندگي ،تمايل بيشتري براي مشارکتهاي سياسي
دارند و همچنين افرادي که احساس کنند فساد کمتري در جامعه وجود دارد ،بيش از
سايرين تمايل به مشارکت سياسي دارند.

رابطه نوع مشارکت سياسي و نوع فعاليتهاي سياسي با نوع طبقه افراد يکي از مهمترين
مباحث مورد بررسي در جامعهشناسي سياسي است .در بسياري از موارد مهمترين عامل
تعيينکننده نوع مشارکت سياسي را نوع طبقه اجتماعي افراد قلمداد ميکنند .جوامع
گوناگون طبقات اجتماعي گوناگوني دارند اما يک تقسيمبندي اساسي در تعريف اصطالح
طبقه وجود دارد و آن تعريف طبقه بر مبناي سنجههاي عيني و ذهني است .بر مبناي اين
تقسيمبندي ،نظريهپردازان در نظريههاي طبقهبندي اجتماعي به دو دسته تقسيم ميشوند:
افرادي چون کارل مارکس 0و اقتصاددانان کالسيک انگليسي بهويژه ريکاردو 5که عوامل
1- Kirbis
2- Persson
3- Zheng
4- Karl Marx
5- Ricardo

عيني چون شغل ،درآمد و سطح تحصيالت را تعيينکننده نوع طبقه اجتماعي افراد ميدانند.
طبق تعريف مارکس از طبقه« ،موقعيت طبقاتي افراد دقيقاً براساس جايگاه و عملکردشان
در چارچوب نظام عيني اقتصادي تعيين ميشود» (مارکس .)12 :8318 ،اما افرادي چون
ساندرز 8بين جنبه عيني و ذهني در تعريف طبقه تفاوت قائل بوده و طبقه را مؤلفهاي ذهني
ميداند که عبارت است از گروهبنديهاي روانشناختي-اجتماعي و از نظر ويژگي ،کامالً
ذهني و وابسته به احساس تعلق به گروه» (ساندرز  .)801 :8332،ساندرز بر اين عقيده بود
کساني که شرايط اقتصادي يکساني دارند ،منافع ،باورها و نگرشهاي آنا در مورد جايگاهشان
نيز مشترک است .او افرادي را که طرز نگرش يکسان و ارزشهاي مشابه دارند ،تحت
عنوان «طبقه» مطرح کرد و افرادي را که فقط از لحاظ موقعيت عيني شبيه هستند،
«گروههاي ذينفع» ناميد .به اين ترتيب ساندرز بر آن بود که گرچه محقق براي مطالعه
طبقه اجتماعي ناچار بايد مبنايي عيني داشته باشد و بدين منظور از شاخصهاي عيني
استفاده نمايد ،اما مهمترين اصل تعيين هويت ذهني ،طبقه اجتماعي است.
کورن هاوزر 0نيز طبقه اجتماعي را چنين تعريف ميکند« :بخشهايي از جامعه که در
مورد عاليق و جايگاه خود يکسان فکر ميکنند و ديدگاه و نگرش مشترک و مشخصي
دارند» (انگويتا و رايزمن .)801 :8919 ،به عقيده وي ،مشخصه اصلي تعيينکننده طبقه،
هويت روانشناختي مشترک يا مجموعهاي يکسان از نگرشهاي افراد است و معيارهاي
عيني چون درآمد ،شغل و يا سطح تحصيالت بيشتر بهعنوان شاخص تعيين نوع طبقه
اجتماعي افراد بهشمار ميروند .بنابراين فاکتورهاي ذهنيِ آگاهي بهعنوان يک معيار طبقاتي
تقدم دارد.
ماکس وبر 9بر هر دو ديدگاه عيني و ذهني در تعريف طبقه تأکيد دارد .وي از يک سو
وضعيتهاي عيناً مشخص شده ،و از سوي ديگر ،انواع ديدگاههاي متغير ذهني و عيني را
که ممکن است با وضعيتهاي مذکور ارتباط داشته باشند ،مورد توجه قرار ميدهد و طبقه
را چنين تعريف ميکند« :ما زماني از طبقه سخن ميگوييم که تعدادي از مردم بخت
1- Saunders
2- Korn Hauser

زندگي مشترک داشته باشند به نحوي که اين بخت زندگي مشترک منحصراً بهوسيله منافع
اقتصادي مندرج در مالکيت کاالها و فرصتهاي کسب درآمد نمود پيدا کرده و تحت
شرايط بازارهاي کاال يا کار بروز کند» (وبر.)021 :8311 ،
رابرت دال ،0از جمله نظريهپردازان رفتارگرا در باب مشارکت سياسي ،درصدد بود که
مشخص کند چه عواملي باعث دوريگزيني سياسي و کنارهگيري برخي مردم از سياست
ميشود و چرا بعضي بيش از ديگران خود را در امور سياسي درگير ميکنند و مشارکت و
حضور بيشتري دارند .دال معتقد است که اگر ميزان اثربخشي سياسي باال باشد ،ميزان
مشارکت سياسي نيز افزايش مييابد و اگر ميزان اثربخشي سياسي پايين باشد ،بيتفاوتي را
به ارمغان ميآورد .به نظر وي ،وقتي افراد تصور کنند آنچه انجام ميدهند اثر قابل توجهي
بر نتايج سياسي خواهد گذاشت ،بيشتر در امور سياسي درگير ميشوند و بالعکس (دال،
 .)95 :8310بنابراين ،براي دال اين نکته آشکار است که عقايد سياسي همانند نياز به امنيت
و تهديد امنيت ،در عمل سياسي فرد اثر گذاشته و ساختار و کارکرد نهادها و نظامهاي
سياسي را متأثر ميسازد.
رابرت دال به استناد نتايج بررسيهاي خود استدالل ميکند که طبقه يا قشر سياسي به
اين دليل در فرآيندهاي سياسي مداخله و مشارکت دارند که )8 :براي پاداش يا مزاياي
حاصل از آن ارزش بسيار قائلند )0 .تصور ميکنند راههايي که به اين ترتيب ممکن است
پيش رويشان قرار بگيرد ،مهمتر از راههاي ديگر است )9 .مطمئناند که حتماً ميتوانند در
نتايج تصميمات تأثيرگذار باشند )0 .معتقدند اگر خودشان خوب کار نکنند ،نتايج کارها
برايشان چندان رضايتبخش نخواهد بود )5 .دربارة واقعه يا مسئلة مورد نظر ،شناخت و
مهارت کافي دارند يا دستکم فکر ميکنند که از چنين آگاهي و دانشي برخوردارند)1 .
معتقدند براي پرداختن به عمل سياسي و ورود به عرصة سياست الزم نيست حتماً از موانع
و سدهاي زيادي بگذرند (دال.)800-801 :8310 ،

از نظر هانتينگتون 8و نلسون 0مهمترين عامل توسعه سياسي در کشورها همانا مشارکت
سياسي است .آنان مشارکت سياسي را تابعي از تصميمات نخبگان حاکم و سياستهاي آنها
و يا تابعي از محصول جانبي توسعه ميدانند .بهعبارتي نخبگان براي تحکيم قدرت خود،
تحکيم استقالل ملي ،اصالحات ملي و کاهش نابرابريهاي اجتماعي-اقتصادي و ،...
مشارکت بخشهايي از جامعه را در سياست تسهيل و تشويق ميکنند .اين دو محقق در نقد
برخي از نظريات ليبرالي توسعه که مشارکت سياسي را محصول قطعي فرايند توسعه
اقتصادي و اجتماعي ميدانند ،اظهار ميدارند اين فرايند تأثيرگذاري را تنها در دورههاي
طوالني زماني ميتوان مشاهده کرد و بهطور کلي عواملي مانند مهاجرت ،جنگ ،عاليق
مذهبي و عقيدتي کامالً مستقل از توسعه اقتصادي ميتواند در افزايش مشارکت سياسي
مؤثر باشد .بهعبارت ديگر ،بدون چنين نهادهايي ،افزايش تقاضاي مشارکت از جانب گروههاي
اجتماعي در حال گسترش ،همچون سيلي توفنده نظم دستگاه سياسي را بر هم ميزند .پس
براي تأمين شرايط توسعه سياسي که مستلزم نهادسازي و جلوگيري از مشارکت و بسيج
سياسي بيش از حد گروههاي اجتماعي است ،بايد توان و قدرت حکومت افزايش يابد
(بشيريه.)8912 ،
بهنظر هانتينگتون ،ميزان تحصيالت فرد و همچنين عضويت فرد در انواع گروهها و
سازمانهاي اجتماعي مانند اتحاديههاي شغلي و صنفي ،گروههاي مدافع ،عاليق خاص و...
احتمال مشارکت در فعاليت سياسي و اجتماعي را بيشتر ميکند .چنانچه افرادي بتوانند با
استفاده از باال بردن سطح تحصيالت ،انتقال به شغل پرمنزلتتر يا کسب درآمد بيشتر به
بهبود وضعيت اقتصادي و اجتماعي دست يابند ،معموالً از مشارکت در سياست و فعاليت
اجتماعي صرفنظر مينمايند (ربيعي.)10-15 :8912 ،
آنتوني داونز 9در چارچوب مکتب انتخاب عاقالنه بيان ميکند که هر رأي دهنده بالقوه
براساس محاسبه عقالني عمل ميکند و در جريان مبارزه انتخاباتي و از طريق ارزيابي
دولتي که بر سر کار بوده و مقايسه آن با ادعاها و برنامههاي احزاب مخالف و با در نظر
1- Huntington
2- Nelson
3- Anthony Downs

گرفـتن منافع مورد انتظار از پيروزي اين يا آن حزب ،دست به گزينش ميزند .بنابراين
رأيدهندگان انتخابکنندگان عاقلي هستند که شرکت در انتخابات را وسيلهاي براي تأمين
منافع شخصي خود تلقي ميکنند (اليستر 8و همکاران.)013-039 :8330 ،
کيندر و کيويت ،)8313( 0نيز دريافتند رابطة بين اقتصاد و سياست صرفاً تعقيب دقيق
منافع اقتصادي نيست بلکه تا حدود زيادي جامعهگرايانه است .شخص به حکومتي رأي
ميدهد که بنابر استنباطش به کشور خدمت کرده است ،بدون مالحظة اينکه چه تأثيري
بر وضعيت مالي خودش گذاشته است .رضايت از زندگي ،رضايت سياسي ،اعتماد به
يکديگر ،ميزان زياد بحث سياسي و حمايت از نظم اجتماعي موجود ،بيانگر نگرش مثبت به
جهاني است که شخص در آن زندگي ميکند .رضايت از زندگي ،خوشبختي ،اعتماد به
يکديـگر و حمايت فرد از دگرگونيهاي بنيادي اجتماعي يا جامعه خود ،همه با هم در
دستههاي فرهنگي گرد هم آمده و ارتباط تنگاتنگي با تداوم يا فقدان مستمر نهادهاي
دموکراتيک در جامعه دارد .کشورهاي توسعهيافتهتر از لحاظ رضايت سياسي ،اعتماد به
يکديگر و ديگر عناصر اين نشانگان نسبتاً در ردههاي باالتر قرار ميگيرند (اينگلهارت،9
.)01 :8919
سيمور مارتين ليپست ( ،)8319از مهمترين نظريهپردازان رويکرد اجتماعي(تبيين
جامعهشناختي) در تبيين انواع مشارکت سياسي ،پديده مشارکت يا عدم مشارکت اقشار و
طبقات مختلف اجتماعي را بر اساس چندين عامل کلي اجتماعي در فرآيندهاي سياسي و
اجتماعي نظير انتخابات ،انجمنها ،سَنديکاهاي کارگري ،شوراهاي محلي و نظاير آن در
کشورهايي نظير آلمان ،سودان ،امريکا ،نروژ ،فنالند و برخي از کشورهاي ديگر مشابه مورد
تحزيه و تحليل قرار داده است .متغير مورد نظر وي در تبيين مشارکت سياسي ،موقعيت
اقتصادي خانواده است که متغيرهايي چون سطح درآمد ،شغل ،محل سکونت را دربرميگيرد.
ليپست معتقد است که بين مشارکت سياسي و عوامل اجتماعي-اقتصادي همبستگي بااليي
وجود دارد ،بهطوري که طبقات اجتماعي با درآمدهاي باال مشارکت سياسي بيشتري از
1- Allister
2- Kinder & Kivit
3- Inglehart

طبقات پايينتر دارند .نکته ديگر در رهيافت ليپست اين است که افزايش ثروت بر طبقه
متوسط مؤثر واقع ميشود .با گسترش طبقه متوسط در کشورهاي ثروتمند ،نوعي طبقهبندي
اجتماعي الماسگونه بهوجود ميآيد .از آنجا که اعضاي طبقه متوسط به سازمانهاي
سياسي داوطلبانه (احزاب سياسي و ساير انجمنها) خواهند پيوست ،بنابراين ميتوانند بر
قدرت دولت نظارت کرده و بهعنوان منبع تشکيل افکار عمومي جديد بر رسانههاي جمعي
درآيند و نيز قادر خواهند بود شهروندان را در تحصيل مهارتهاي سياسي آموزش داده و
سرانجام ،سبب ترغيب مشارکت سياسي شوند .بهنظر ليپست کشورهايي که همراه با رشد
اقتصادي ،به لحاظ طبقه متوسط از نرخ باالتري برخوردار باشند ،دموکراتيکتر از کشورهايي
هستند که اين زمينه در آنها کمتر ميباشد .او در اين رابطه به ويژگيهاي طبقه متوسط به
عنوان مؤلفههاي مثبت براي توسعه دموکراتيک اشاره دارد.
در ادبيات جامعهشناسي سياسي ،سنخشناسي ليپست از شايعترين تيپولوژي مشارکت
سياسي است .ليپست  0نوع مشارکت سياسي را از هم تمييز ميدهد:
 -8مشارکت سياسي عام8؛ از نظر ليپست در جوامعي ديده ميشود که نهادهاي
سياسي و مدني در آنها جديدالتأسيس بوده و هنوز زيرساختهاي سياسي کافي و الزم در
آنها بهنحو گسترده و فراگيري شکل نگرفته است .بههمين دليل نشانگرهاي مشارکت
سياسي در اين نوع جوامع اندک است .فرد در مشارکت سياسي عام برخالف مشارکت
سياسي خاص هدف خاصي ندارد.
 -0مشارکت سياسي خاص0؛ متنوعترين شاخصهاي مشارکت سياسي را با خود دارد
و عمدتاً در دموکراسيهاي غربي و جوامعي ديده ميشود که داراي نظامهاي سياسي
دموکراتيک و سنتهاي رأيدهي و انتخاباتي کهن هستند و از يک ساختار سياسي
آزادمنشانه برخوردارند .در اين جوامع زيرساختهاي سياسي الزم براي مشارکت آحاد و افراد
جامعه بهوجود آمده است .بنابراين ،خودانگيختگي ،هدفمندي و آگاهي از نتايج عمل سياسي
براي کنشگران سياسي در اين نوع مشارکت ميباشد.
1- General political participation
2- Specific political participation

 -9مشارکت سياسي تحميلي8؛ از نظر ليپست مشارکت سياسي تحميلي عمدتاً در
جوامع توتاليتر و خودکامه و جوامع تودهاي با ساختارهاي فرهنگي مردساالر ديده ميشود .در
اين نوع مشارکت افراد فاقد هر نوع خودانگيختگي ،هدفمندي و آگاهي الزم جهت شرکت
در جريانات سياسي هستند .در نتيجه در اين نوع جوامع ،افراد با اجبار و فشار و بدون
استقالل رأي و بدون اراده سياسي مستقل در امور سياسي وارد ميشوند.
 -0مشارکت سياسي منفعل( 0دوريگزيني سياسي)؛ از نظر ليپست کنارهگيري و
دوري کردن مردم از شرکت در فعاليتهاي سياسي همراه با احساس بيگانگي و بيقدرتي
سـياسي و احساس بدبيني نسبت به حکومت و احساس نارضايتي از عملکرد دولت باعث
بيميلي سياسي-اجتماعي آنان ميشود .عدم مشارکت سياسي (دوريگزيني سياسي) در
حادترين شکل خود منجر به انقطاع کامل فرد از جريانات سياسي ميشود و باعث شده که
فرد در طول عمر خود هيچ وقت در سياست مشارکت نکند.
با توجه به نظريههاي مطرح شده در مورد انواع مشارکت سياسي و وجود تفاوت ميزانِ
انواع مشارکت سياسي در بين طبقات مختلف اجتماعي ،بهنظر ميرسد که هيچيک از اين
نظريهها و رهيافتهاي جامعهشناسي ارائه شده به تنهايي قادر به بررسي و تحليل جامع
پديده مورد مطالعه در اين تحقيق نيستند .بنابراين چارچوب نظري پژوهش حاضر با ترکيبي
از نظريه مارکس ،وبر ،ساندرز و ليپست براي بررسي پديده مورد بحث پرداخته است .به اين
صورت که با استخراج متغيرهايي از نظريههاي فوق ،مدل نظري پژوهش بهصورت زير ارائه
ميشود.

1- Imposed political participation
2- Passive political participation

با توجه به اينکه پژوهش حاضر به تعيين نقش طبقات اجتماعي در تبيين انواع مشارکت
سياسي در شهر مهاباد ميپردازد ،بنابراين از روش پيمايش براي پژوهش استفاده شده است.
جامعه آماري مورد مطالعه در اين تحقيق ،شهروندان  81سال به باالي شاغل در شهر مهاباد
در سال  8931ميباشد .حجم نمونه مورد مطالعه با استفاده از فرمول کوکران  910نفر
برآورد شد .نوع نمونهگيري از بين واحدها بهصورت خوشهاي چندمرحلهاي و نوع نمونهگيري
از داخل خوشهها به صورت تصادفي سيستماتيک بوده است .ابزار گردآوري اطالعات در
تحقيق حاضر ،پرسشنامه محققساخته مشارکت سياسي است که ضريب پايايي آن به کمک
آلفاي کرونباخ برابري با  2/31بهدست آمد و جهت سنجش مفاهيم آن از طيف ليکرت
استفاده شد .در اين تحقيق براي ارزيابي اعتبار گويههاي تحقيق ،از اعتبار صوري استفاده
شده است .بهمنظور تجزيه و تحليل دادهها از آزمون تحليل واريانس يکراهه استفاده
گرديد .براي محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ ،پرسشنامه حاضر بين  92نفر از شهروندان 81
سال به باالي شاغل در شهر مهاباد توزيع شد و پس از جمعآوري ،کدگذاري و تجزيه و
تحليل با استفاده از نرمافزار  ،spssابتدا واريانس نمرههاي هر يک از زير مجموعههاي
سؤاالت پرسشنامه و واريانس کل سؤاالت را محاسبه و سپس با استفاده از فرمول ضريب
آلفاي کرونباخ ،پايايي اين ابزار در کل نمرهها %31 ،برآورد شده است که نشان ميدهد

سؤاالت اين پرسشنامه داراي پايايي بوده و نمره کل مقياس با آلفاي کرونباخ  %31از
همساني دروني قابل توجهي برخوردار است .همساني دروني خردهمقياسها بين خوب تا
عالي است.

در اين مطالعه جهت شناخت وضعيت طبقه اجتماعي پاسخگويان ،شاخص طبقه اجتماعي با
ترکيب سه متغير ميزان درآمد ،ميزان هزينه ماهيانه خانوار و ميزان سواد و تحصيالت افراد
پاسخگو ساخته شد .يافتههاي به دست آمده حاکي از آن است که در نمونه آماري مورد
مطالعه 01/0 ،درصد از پاسخگويان در طبقه باال قرار داشته که عمدتاً داراي تحصيالت عالي
و درآمد و هزينه ماهيانه زندگي در حد باالتر از  9ميليون تومان بودهاند 09/1 ،درصد در
طبقه متوسط بوده که تحصيالت آنها در حد ديپلم و فوق ديپلم بوده و درآمد و هزينه
ماهيانه خانوار آنها نيز بين  8/5تا  9ميليون تومان بوده است؛ و  03/8درصد نيز که داراي
تحصيالت کمتر از ديپلم بوده و درآمد و هزينه ماهيانه خانوار آنها نيز کمتر از  8/5ميليون
تومان بوده ،در طبقه پايين قرار دارند.
در اين قسمت نتايج آمار توصيفي انواع مشارکت سياسي طبقات اجتماعي شهر مهاباد در
قالب جدول شماره  8نمايش داده ميشود.
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در اين قسمت ميانگين انواع مشارکت سياسي طبقات اجتماعي شهر مهاباد در قالب
جدول شماره  0نمايش داده ميشود.
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* نمره انواع مشارکت سياسي پاسخگويان براساس طيف ليکرت از حداقل  8تا حداکثر  5متغير ميباشد.

همانطور که در جدول فوق مشاهده ميشود بين انواع مشارکت سياسي طبقات
اجتماعي در شهر مهاباد با ميانگينهاي بهدست آمده تفاوت وجود دارد .بيشترين ميزان
مشارکت سياسي مربوط به مشارکت سياسي عام بوده و پس از آن مشارکت سياسي خاص و
در رده آخر مشارکت سياسي منفعل قرار ميگيرد .مقايسه ميانگينهاي بهدست آمده از انواع
مشارکت سياسي به تفکيک طبقات اجتماعي نشان ميدهد که:
8ـ مشارکت سياسي عام و خاص طبقه پايين به ترتيب با ميانگينهاي  9/11و  9/11بيشتر
از ساير طبقات است.
0ـ ميزان مشارکت سياسي تـحميلي در بين طبقات مـختلف شهر مهاباد تفاوت معنيداري
باهم ندارند.
9ـ مشارکت سياسي منفعل افراد متعلق به طبقه باالي جامعه با ميانگين  0/35بيشتر از ساير
طبقات است.
در جدول شماره  9مقدار ميانگين ،واريانس و سطح معنيداري انواع مشارکت سياسي به
تفکيک طبقات مختلف اجتماعي شهر مهاباد نمايش داده شده است.

مشارکت سياسي عام
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براساس اطالعات جدول شماره  9مالحظه ميشود که در نمونه مورد مطالعه بين انواع
مشارکت سياسي طبقات اجتماعي شهر مهاباد با ميانگينهاي بهدست آمده تفاوت معنيداري
وجود دارد .ميانگينهاي به دست آمده نشان ميدهد که مشارکت سياسي طبقات اجتماعي
شهر مهاباد به ترتيب از نوع خاص ،عام ،منفعل و تحميلي ميباشد.
براساس اطالعات جداول شماره  0و  9مالحظه ميشود که در نمونه مورد مطالعه بين
ميانگينهاي مشارکت سياسي عام طبقات مختلف اجتماعي با مقدار  )F=9/950( Fو سطح
معنيداري ( )Sig=2/282بهدست آمده با  33درصد اطمينان تفاوت معنيداري وجود دارد و
آزمون تعقيبي شفه نيز بيانگر تفاوت ميانگين مشارکت سياسي افراد متعلق به طبقه پايين با
دو طبقه ديگر(باال و متوسط) است .بنابراين فرضيه صفر رد و فرضيه تحقيق تأييد ميشود.
مطابق با فرضيه  9 ،0و  0مبتني بر معنيداري تفاوت در ميانگين مشارکت سياسي
خاص ،تحميلي و منفعل شهروندان شهر مهاباد بر اساس طبقه اجتماعي آنان ،نتايج آزمون
آناليز واريانس نشان داده که اين تفاوت در مشارکت سياسي باال ،متوسط و پايين معنادار
نميباشد.

پژوهش حاضر بهمنظور «تبيين جامعهشناختي رابطه بين انواع مشارکت سياسي با طبقات
اجتماعي در شهر مهاباد» انجام گرفت .محقق در پژوهش حاضر بهدنبال تبيين انواع
مشارکت سياسي شهروندان  81سال به باالي شاغل در شهر مهاباد در بين سه طبقه باال،
متوسط و پايين بود .در اين پژوهش متغير وابسته انواع مشارکت سياسي در قالب متغيرهاي
مشارکت سياسي عام ،خاص ،تحميلي و منفعل و متغير مستقل انواع طبقه اجتماعي در قالب

سه طبقه باال ،متوسط و پايين مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت .براساس يافتههاي مطالعه
حاضر ،تفاوت معنيداري بين انواع مشارکت سياسي طبقات اجتماعي شهر مهاباد مشاهده
شد .همچنان که پيشتر نيز انتظار ميرفت ،طبقه اجتماعي در تعيين نوع مشارکت سياسي
افراد تأثير مستقيم دارد .بنابراين نتايج پژوهش حاضر نشان داد که:
اوالً مشارکت سياسي عام و خاص در بين افراد متعلق به طبقه پايين جامعه مهاباد در
تعيين سرنوشت سياسي اين شهر بيشتر از ساير طبقات است؛ در تبيين اين نتيجه ميتوان
گفت که طبقه پايين جامعه مهاباد به دليل نياز به ارتقا و تهديد وضعيت موجود و تالش در
جهت دستيابي به وضعيت مطلوب با ميل و رغبت بيشتري در عرصۀ سياست و تعيين
سرنوشت سياسي اين شهر مشارکت ميکنند .اين نتيجه بيانگر اين است که در جامعه
مهاباد ،شهروندان متعلق به طبقه پايين بيشتر خود را در امور سياسي درگير ميکنند و
ضرورت ،انگيزه ،ميل و رغبت بيشتري براي مشارکت و مداخله در امور سياسي را دارند .در
واقع مشارکت سياسي طبقه پايين جامعه مهاباد به نوعي نشانه باال بودن ميزان تعهد سياسي
اين طبقه از جامعه مهاباد و حساسيت و احساس مسئوليت فردي و اجتماعي آنان در قبال
سرنوشت سياسي شهر خود است؛ شهروندان متعلق به طبقه پايين جامعه مهاباد مشارکت
سياسي خاص خود را در قالب مواردي چون شرکت در انتخابات و دادن رأي ،عضويت در
احزاب ،انجمنها و تشکلهاي سياسي ،کانديداتوري(جستجوي پست سياسي) ،نامنويسي
براي انتخاب کردن و انتخاب شدن ،سخنراني و شرکت در محافل سياسي ،شرکت در
تظاهرات ،راهپيماييها ،تحصنها و اعتصابات ،کمک به ستادهاي انتخاباتي و جمعآوري
رأي براي کانديداها ،فعاليت داوطلبانه براي کانديداها ،تبليغات و ترغيب و تشويق ديگران به
فعاليت سياسي به نمايش ميگذارند .همچنين شهروندان متعلق به طبقه پايين جامعه مهاباد
مشارکت سياسي عام خود را در قالب مواردي چون شرکت و اظهارنظر در جلسات و محافل
سياسي ،مشارکت فعال در راهپيماييها ،تظاهرات و گردهماييها به مناسبتهاي مختلف
ملي ـ مذهبي ،تشويق بستگان و آشنايان خود به شرکت در انتخابات و فعاليتهاي تبليغاتي
کانديداي موردنظر ،همکاري با نهادهاي سياسي دولتي همچون سپاه و بسيج ،شرکت در
جلسات مذهبي همچون نماز جمعه ،مراسم هفته وحدت ،شرکت در انتخابات و دادن رأي به

نامزد مورد نظر خود در انتخابات سراسري از قبيل نمايندگي مجلس ،شوراي شهر و ،...
مشارکت در انتخابات به منظور بهبود وضع معيشت و اشتغال و دنبال کردن اخبار سياسي
نشان ميدهند.
ثانياً ميزان مشارکت سياسي تحميلي در بين طبقات مختلف شهر مهاباد تفاوت معنيداري
با هم ندارند و ميزان مشارکت سياسي تحميلي در ميان طبقات مختلف جامعه مهاباد تقريباً
در يک سطح ميباشد.
ثالثاً مشارکت سياسي طبقه باالي جامعه مهاباد از نوع مشارکت سياسي منفعل است؛ به
عبارتي حالت انفعال و بيتفاوتي سياسي در بين طبقه باالي جامعه مهاباد بيشتر از ساير
طبقات اين شهر است .يعني شهروندان متعلق به طبقه باالي شهر مهاباد سياست دوريگزيني
را در پيش گرفته و ميزان رغبت و تمايل کمتري به مشارکت سياسي دارند و حتي نسبت به
فعاليتهاي سياسي منفعل و بيتفاوت هستند؟ در تبيين اين نتيجه ميتوان گفت که اين
حالت انفعال و بيتفاوتي سياسي طبقه باالي شهر مهاباد ممکن است ناشي از استمرار
عملکرد ضعيف دولتهاي قبل و ناکارآمدي و ناتواني در تحقق وعدههاي خود از جمله
توسعه سياسي ،عدالت اجتماعي ،بهبود وضعيت معيشت و اشتغال ،مهار تورم ،بياعتمادي و
بدبيني مردم نسبت به دولت و هيأت حاکمه و  ...باشد .بنابراين نارضايتي از وضع موجود و
نداشتن اميد به آينده ،داشتن نگاه بدبينانه نسبت به ساختار سياسي جامعه از جمله عواملي
است که در کاهش مشارکت سياسي و دوريگزيني و بيتفاوتي سياسي طبقات اجتماعي
شهر مهاباد بخصوص در ميان افراد متعلق به طبقه باالي جامعه نقش چشمگيري دارد.
در نهايت ميتوان گفت رشد انديشه مشارکت سياسي که تودههاي مردم را در تعيين
سرنوشت خود درگير ميسازد ،در عمل موجب تحقق زمينههاي ثبات و پايداري نظام
سياسي ميشود ،اما طبيعي است در جامعهاي که افراد بلوغ سياسي و بينش صحيح نسبت به
مسائل را نداشته باشند ،نميتوانند در همه امور مشارکت الزم را بعمل آورند .در مقابل ضعف
يا عدم مشارکت طبقه خاصي از طبقات اجتماعي در امور سياسي و اجتماعي جامعه به
گسترش بيتفاوتي و دوريگزيني سياسي و اجتماعي دامن ميزند که اين بيتفاوتي سياسي
آثار و تبعات زيادي در پي خواهد داشت.

نخستين فرضيه اين پژوهش به مقايسه مشارکت سياسي عام طبقات اجتماعي شهر
مهاباد اختصاص دارد .نتايج حاصل از آزمون تحليل واريانس در اين تحقيق نشان داد که
مشارکت سياسي عام افراد مورد مطالعه با طبقه اجتماعي آنها ارتباط معکوس دارد .اين
نتيجه بيانگر اين است که مشارکت سياسي عام طبقه پايين جامعه مهاباد بيشتر از ساير
گروهها است .دليل اين امر اين است که طبقه پايين جامعه مهاباد به جريانات و سرنوشت
سياسي شهر خود عالقمند هستند و براين باورند که حضور و مشارکت آنها در حل
مشکالت عمومي جامعه و بهبود وضع معيشت و اشتغال آن مؤثر است .يافتههاي اين
فرضيه با نظريه رابرت دال و کيندر و کيويت همخواني دارد و آن را تأييد ميکند .دال،
معتقد است که اگر اثربخشي سياسي باال باشد ،مشارکت عمومي مردم در عرصه سياسي نيز
افزايش مييابد و اگر اثربخشي سياسي پايين باشد ،بيتفاوتي را به ارمغان ميآورد .به نظر
وي ،وقتي افراد تصور کنند آن چه انجام ميدهند اثر قابل توجهي بر نتايج سياسي خواهد
گذاشت ،بيشتر در امور سياسي درگير ميشوند و بالعکس .همچنين بر طبق نظر کيندر و
کيويت ،شخص به حکومتي رأي ميدهد که بنا بر استنباط به کشور خدمت کرده است،
بدون مالحظهاي که چه تأثيري بر وضعيت مالي خودش گذاشته است.
دومين فرضيه اين پژوهش به مقايسه مشارکت سياسي خاص طبقات اجتماعي شهر
مهاباد اختصاص دارد .نتايج حاصل از آزمون تحليل واريانس در اين تحقيق نشان داد که
مشارکت سياسي خاص جامعه مورد مطالعه با طبقه اجتماعي آنها ارتباط معکوس دارد .اين
نتيجه بيانگر اين است که مشارکت سياسي خاص طبقه پايين جامعه مهاباد ،بيش از ساير
طبقات است .دليل اين امر اين است که طبقه پايين جامعه مهاباد به منظور کسب مناصب و
پستهاي سياسي ،ايجاد تشکلهاي سياسي براي مشارکت در اداره امور جامعه ،مشارکت و
فعاليت در احزاب و گروههاي سياسي ملي و محلي ،انجام فعاليت تبليغاتي براي پيروزي
کانديداي مورد نظر خود در ايام انتخابات و  ...مشارکت ميکنند .يافتههاي اين فرضيه با
نظريه آنتوني داونز و هانتينگتون همخواني دارد .داونز در چارچوب مکتب انتخاب عاقالنه
بيان ميکند که هر رأي دهنده بالقوه براساس محاسبه عقالني عمل ميکند و در جريان
مبارزه انتخاباتي با ارزيابي دولتي که بر سر کار بوده و مقايسه آن با ادعاها و برنامههاي

احزاب مخالف و با در نظر گرفتن منافعي که انتظار ميرود از پيروزي اين يا آن حزب عايد
شخص او شود ،دست به گزينش ميزند .بنابراين رأيدهندگان انتخابکنندگان عاقلي
هستند که شرکت در انتخابات را وسيلهاي براي تأمين منافع شخصي خود تلقي ميکنند.
همچنين به نظر هانتينگتون ،چنان چه افرادي بتوانند با استفاده از باال بردن سطح
تحصيالت ،انتقال به شغل پرمنزلتتر يا کسب درآمد بيشتر به بهبود وضعيت اقتصادي و
اجتماعي دست يابند ،معموالً از مشارکت در سياست و فعاليت اجتماعي صرفنظر ميکنند.
سومين فرضيه اين پژوهش به مقايسه مشارکت سياسي تحميلي طبقات اجتماعي شهر
مهاباد اختصاص دارد .نتايج حاصل از آزمون تحليل واريانس در اين تحقيق نشان داد که
مشارکت سياسي تحميلي براساس طبقه اجتماعي افراد تفاوت معناداري ندارد و ميزان
مشارکت سياسي تحميلي در ميان طبقات مختلف جامعه مهاباد در يک سطح ميباشد.
چهارمين فرضيه اين پژوهش به مقايسه مشارکت سياسي منفعل طبقات اجتماعي شهر
مهاباد اختصاص دارد .نتايج حاصل از آزمون تحليل واريانس در اين تحقيق نشان داد که
مشارکت سياسي منفعل افراد مورد مطالعه براساس طبقه اجتماعي آنها تفاوت معنيداري
دارد .به طوري که اين انفعال و بيتفاوتي سياسي بيشتر در بين طبقه باالي جامعه مهاباد
بيشتر از ساير طبقات اجتماعي اين شهر مشاهده ميشود .دليل اين امر بدبيني و بياعتمادي
طبقه باالي جامعه مهاباد نسبت به دولت و هيأت حاکمه به دليل عمل نکردن به وعده و
وعيدها ،نارضايتي از عملکرد دولت ،بيتفاوت بودن نسبت به سرنوشت و آينده مملکت،
مستقل و بينياز بودن نسبت به دولت و حکومت مستقر ،قبول نداشتن قوانين و مقررات
رأيگيري و  ...است .يافتههاي اين فرضيه با نظريه دال همخواني دارد .رابرتدال درباره
اثربخشي سياسي مينويسد« :افراد وقتي تصور کنند آن چه انجام ميدهند ،اثر قابل توجهي
بر نتايج سياسي نخواهد گذاشت ،کمتر در امور سياسي درگير ميشوند .به طوري که ميتوان
گفت هر چه احساس اثربخشي سياسي فردي کمتر باشد ،مشارکت سياسي او کمتر خواهد
بود» .به نظر دال ،شهروندي که احساس ميکند افرادي مانند او در امور حکومت محلي
حرفي براي گفتن ندارند يا اين که تنها راه اعالم نظر ،رأي دادن است يا اين که امور
سياسي و حکومتي به حدي پيچيده هستند که او نميتواند بفهمد چه ميگذرد يا اين که

مسئوالن عمومي به آن چه او فکر ميکند توجهي نميکنند ،در مقايسه با کسي که مقابل او
فکر ميکند احتمال خيلي کمي دارد که در امور سياسي مشارکت کند.
نهايتاً تحقيقات تجربي ارائه شده در قسمت تحقيقات داخلي و خارجي مقاله بيشتر
مربوط به مشارکت سياسي بوده و متغيرهاي تحقيق بنده مربوط به انواع مشارکت سياسي
است نه مشارکت سياسي صرف؛ و يکي از جنبههاي نوآوري تحقيق بنده همين امر بوده
است .بههمين دليل از مقايسه نتايج تحقيق حاضر با نتايج تحقيقات تجربي ارائه شده
خودداري شده است.

با وجود اينکه انتظار ميرفت ميزان مشارکت سياسي طبقات باالي جامعه در تصميمگيريهاي
سياسي و تعيين سرنوشت سياسي شهر مهاباد بيشتر باشد اما نتايج پژوهش حاضر نشان داد
که ميزان مشارکت سياسي طبقات متوسط و پايين جامعه نقش بيشتر و چشمگيرتري در
تعيين سرنوشت سياسي شهر مهاباد دارند .بنابراين با توجه به اهميت مشارکت سياسي در
هر جامعه بايد در جستجوي راههايي بود که موجبات افزايش آن فراهم شود .لذا به کارگيري
نکات ذيل بهمنظور افزايش ميزان مشارکت سياسي طبقات جامعه مهاباد بخصوص طبقات
باال ،در تعيين سرنوشت سياسي اين شهر ميتواند پيشنهاد و مورد استفاده قرار گيرد:
 .8ضروري است در زمينه تغيير و اصالح باورها و عقايد شهروندان شهر مهاباد در
خصوص مشارکت سياسي در عرصههاي مختلف مديريت و تصميمگيري جامعه از طريق
رسانههاي عمومي اقدامات الزم در جهت فرهنگسازي صورت گيرد.
 .0توصيه ميگردد جهت افزايش اطمينان و اعتماد عمومي طبقات مختلف جامعه
مهاباد در خصوص اهداف و سياستهاي دولت و هيأت حاکمه بازنگري و چارهانديشي شود
تا زمينه رضايت طبقات مختلف مردم مهاباد نسبت به ساختار و مسئوالن سياسي فراهم
شود.

 .9به مسئوالن جامعه پيشنهاد ميشود از بروز و تشديد مسائل و مشکالتي نظير
اختالف و چند دستگي ،ظلم و بيعدالتي ،تبعيض و نابرابري و پارتيبازي و باند و باندبازي
و ...در توزيع امکانات و منابع بپرهيزند تا بتوانند ميزان اعتماد عمومي اقشار مختلف مردم
بخصوص طبقات باالي جامعه مهاباد را در راستاي افزايش سطح مشارکت سياسي باال
ببرند.
 .0توجه بـه خواست و اراده سياسي اقشار مختلف جامعه مـهاباد موردي است که
ميتواند مطمح نظر مسئولين امر قرار گيرد .لذا به مسئولين پيشنهاد ميشود اين اطمينان را
در ذهن مردم ايجاد کنند که مشارکت آنان در اداره امور جامعه تأثيرگذار بوده و نمايشي
نيست.
 .5با اعمال سياستگذاريهاي صحيح سياسي ،اقتصادي ،فرهنگي ،اجتماعي و...
سعي شـود از مـيزان نـارضايتي مردم کاسته شود ،کاهش نرخ تورم و بيکاري با توجه به
وضعيت کنوني جامعه مهاباد ،بخشي از اين سياستگذاريها ميتواند باشد.
 .1فراهم نمودن بستر و زمينه مناسب براي توسعه فعاليتهاي سياسي افراد در قـالب
ايـجاد و گـسترش احزاب ،تشکلها ،اتحاديهها و سنديکاهاي صنفي ،حرفهاي و سياسي
پيشنهاد ديگري است که ميتواند امکان مشارکت گستردهتر ،آزادانهتر و آگاهانهتر را فراهم
نمايد.
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