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در شهر مهاباد  يبا طبقات اجتماع ياسين انواع مشارکت سيرابطه ب يشناختن جامعهيين پژوهش، تبيا يهدف اصل
ق، ين تحقيمورد مطالعه در ا يش استفاده شده است. جامعه آماريمايباشد. در پژوهش حاضر از روش پيم

باشند. حجم نمونه مورد مطالعه با استفاده از يم 8931شاغل در شهر مهاباد در سال  يبه باالسال  81شهروندان 
از  يريگو نمونه ياچندمرحله ياصورت خوشهن واحدها بهيدر ب يريگد. نمونهينفر برآورد گرد 910فرمول کوکران 

ساخته العات، پرسشنامه محققاط يک صورت گرفت. ابزار گردآوريستماتيس يصورت تصادفها بهداخل خوشه
م آن يدست آمد و جهت سنجش مفاهبه 31/2کرونباخ  يکمک آلفاآن به ييايب پاياست که ضر ياسيمشارکت س

د. يراهه استفاده گردکيانس يل واريتحل ها از آزمونل دادهيه و تحليمنظور تجزکرت استفاده شد. بهيف لياز ط
ر بوده است( يمتغ 5تا حداکثر  8کرت از حداقل يف ليزان در طين مي)اياسيسق نشان داد که مشارکت يج تحقينتا

از نوع عام و خاص و  11/9و  11/9 يهانيانگيب با مين شهر مهاباد به ترتييان افراد واقع در طبقه پايدر م
 ن سطح قرار دارد. ياز نوع منفعل در باالتر 35/0ن يانگيطبقه باال با م ياسيمشارکت س

؛ يليتحم ياسيخاص؛ مشارکت س ياسيعام؛ مشارکت س ياسي؛ مشارکت سيطبقه اجتماع
 منفعل  ياسيمشارکت س
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 است خاص منظوري رايـب تجمع و يريـدرگ به معناي لغوي از حيث مشارکت واژة
 و افراد دربارة و است مشکل حل و گيريتصميم فرآيند (. مشارکت،85 :8913تبار، علوي)
 در جهت و دارند مختلف هايديدگاه و تخصص ق، منافع،يکه عال رودمي به کار هاييروهگ

 تأثيرگذار هاآن بر شانبعدي اقدامات و هاکه تصميم کنندمي کار کساني به رساندننفع

 (.8-0: 8913زاده، )ابراهيم بود خواهد

وشت خود، به ن سرنييق حضور مردم در تعياز مصاد يکيعنوان به ياسيمشارکت س
عنوان نقطه و به« ياسياز شهروندان به امور س ياديپرداختن شمار ز يها فرصت» يمعنا
 ياسيشه مشارکت سيقت اندياست. در حق يا در هر جامعه ياسيو س يساختار فرهنگ يتالق

ن سرنوشت خود و تنها ييو تع ياسيت سيمردم در فعال يها ر شدن تودهيعبارت است از درگ
، )آبرامسون ابدي يتحقق م ياسينظام س يداريثبات و پا يها نهيذر است که زمن رهگياز ا

8919 :8008.) 

 از يکي منزلهبه اوالً چرا که شودمي محسوب اجتماعي رفتار از جزئي سياسي مشارکت
 مشروعيت با تنگاتنگي رابطه رود. ثانياًمي شماربه سياسي توسعه عمده هايشاخص و ارکان

است.  ايجامعه هر سياسي نظام نوع بيانگر زيادي ميزانثالثاً به و دارد اسيسي هاينظام
 ميسر را آن مردم رفتار سياسي اي شناختجامعه هر اسيـسي مشارکت مطالعه نابراينـب

 سياسي مشارکت گوناگون ميزان اجتماعي بسترهاي در که کندمي مشخص و سازندمي

ن آن چه منجر به کاهش يبنابرا. (51: 8930)دارابي،  پذيردمي تغيير عواملي چه تأثير تحت
 يستارها و افکاريها، اشود، باورها، نگرشيم يو اجتماع ياسيش نوع مشارکت سيا افزاي

 يتيشخص يهايژگي، ويکه افراد انسان ين معنيدهد. بديت افراد را شکل مياست که شخص
 ياسيمند به مشارکت سـمستعد و عالقراد را ـها افاز آن يدارند که برخ يتلفـمخ يو روان

 گرداند. ي، منفعل و منصرف مياسيها را از مشارکت سگر آنيد يکند و برخيم
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رفتار  يها ن مؤلفهيتر از مهم يکياقشار مختلف مردم يک جامعه  ياسيمشارکت س
ران يجامعه ا ياسيران سيو چه از نظر مد ياسيشهروندان چه از نظر پژوهشگران س ياسيس

مسائل  يکشور خود و حت ياسيمختلف در قبال مسائل س يشود. طبقات اجتماع يوب ممحس
را از خود نشان داده که مورد توجه  يخاص يها العمل حساس بوده و عکس يالملل نيب

د به يم، بايک داشته باشيدموکرات يا م جامعهيبوده است. اگر بخواه يمسئوالن کشور
 م. يسائل کشور گردن نهمشارکت دادن تمام طبقات جامعه در م

ار مورد يبس يمحافل روشنفکر ياست که از سو ياز جمله امور ياسيامروزه مشارکت س
شود، به  ياد ميتوسعه  يها ن شاخصيتر از مهم يکيعنوان توجه قرار گرفته و از آن به

کشورها عنوان  يماندگ عقب يها از نشانه يکيعنوان ، بهياسيکه عدم مشارکت س يا گونه
ها، نوع و  ت و اقتدار حکومتيز مالک مشروعيقدرت و ن يها هياز پا يکيشود. امروزه  يم
ن يتر امروز، شهروندان مهم يايکه در دن يا گونه آحاد جامعه است، به ياسيزان مشارکت سيم

 يها نقش آن يشنهادها و انتقادهاي، پتاند و نظريآ يجوامع مختلف به شمار م يرکن اجتماع
ساالر،  ک حکومت مردميدن به يها دارد. اساساً رس فت و بهبود عملکرد دولتشريبسزا در پ

 در سرنوشت خود است.  يمستلزم حضور و مشارکت طبقات مختلف اجتماع

 اغلب يبرا ياسيس مشارکت نوع انتخابات، آشکارترين در مشارکت و يدهيرأ
 يبرا لهيوس ترينيعمل و دادن، مؤثرترينياست. رأ ساالرمردم جوامع در شهروندان
کنند.  اعمال ياجتماع و يعموم امور در اداره را خود و عقايد افکار تا است شهروندان

و  مناسب انتقال و ينيجانش يبرا دادن ، فرصتيدهيمشارکت، رأ عملکرد ترينياساس
 آزادانه و داوطلبانه يهاتيفعال به ياسيس مشارکت است. بنابرين جامعه در هاتيمسئول
 ياسيس و يحکومت امور ( دريجمع صورتبه چه و يفرد صورتبه )چه جامعه يک ياعضا
 رند،يگيم صورت کشور ياسيس يهاميتصم بر ميرمستقيغ يا ميمستق يرگذاريتأث هدف که با

 مقامات موجود يهااستيس از است حمايت ممکن هاتيفعال اينهدف شوند. يم اطالق

 گرفته نظر در موجود وضع رييتغ دنبالبه است ممکنباشد و يا  ساختار نظام و يا يدولت

 يپوياي و ياسيس ثبات يبرا يخاص تيطبقات مختلف در جامعه، اهم ياسيس شود. مشارکت
 دارد.  جامعه



 
 
 
 

 

از  يکياي طبقات اجتماعي مختلف هر جامعه ياسيزان انواع مشارکت سيش ميافزا
در سالمت  يالً نقش مؤثرمحسوب شده و اصو يدموکراس يسومهم گذار به يها سنجه

تواند در ايجاد تعادل کند. افزايش مشارکت سياسي در جامعه مي يفا ميجامعه ا ياسيثبات س
ا چند ييک  ياسيو هماهنگي الزم نقش بسيار مثبتي را ايفا کند؛ اما کاهش مشارکت س

ام تر مردم و نظ شيو انفصال ب ييجاد جدايا يطبقه اجتماعي مختلف در جامعه به معنا
هاي اساسي براي اداره جامعه و ثبات و ريزياست. اين وضعيت در نهايت در برنامه ياسيس

هاي ها از انجام برنامهها و بحرانسازماندهي اجتماعي اختالل ايجاد کرده و با ايجاد تنش
 (.992: 8319، 8آلموند و وربا) آورداقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ممانعت به عمل مي

روابط  يو چگونگ ياسير نوع طبقه اجتماعي و نوع مشارکت سيدرک دو متغو  ييشناسا
 يجوامع برخوردارند. چگونگ ياسيات سيدر فهم بهتر ح يگاه خاصيت و جايها از اهمن آنيب

و  ياسيع قدرت سيتوز ياجتماع يها شهيبه ر يزان فراوانيان جامعه و دولت به ميرابطه م
ز باشد، يآم ن رابطه مسالمتيدارد. اگر ا يبستگ يميزان مشارکت سياسي طبقات اجتماع

تر جامعه آرام و باثبات بوده و نقش طبقات مختلف در حيات سياسي پررنگ ياسيت سيوضع
ز و با تنش همراه باشد، جامعه از ثبات و يآم ر خشونتين دو متغياگر رابطه ا يخواهد بود ول

آن به  ياجتماع –ياسيدر صحنه س يريآرامش کمتري برخوردار بوده و همواره چالش و درگ
 خورد.  يچشم م

و  يران در حال حاضر با مشکالت اقتصاديبر همگان آشکار است که کشور ا
شتر بر شانه مردم يکه روز به روز ب يبان است، مشکالتيدست به گر يالملل نيب يها ميتحر
به  ياديز يماعاجت يها بيهستند اما آس ياگرچه اقتصاد ين مشکالتيکنند. چن يم ينيسنگ

ش منازعات ي، گسترش فقر، افزايد شکاف طبقاتيش تورم، تشديافزا همراه دارند؛ مانند
، يو مال يشتيو بروز مشکالت مع ياجتماع يهايو ... . به دنبال نابسامان ياسيو س ياجتماع

شتر يجاد هرچه بيکند، ا يد ميکه سرسختانه جامعه را تهد ين خطراتيتراز مهم يکي
از مراکز  يکيعنوان به مناطق مختلف مهاباد به يم نگاهياست. اگر ن يطبقات ياه شکاف

را  ياختالف طبقات ح،وضوم بهيندازيران بيمردم کرد ساکن ا يو فرهنگ يخيعمده تار

                                                           
1- Almond &Verba  



 
 
 
  

 

  

ز مملو از ين ياز شهر، مملو از اقشار پردرآمد و محالت يتوان در آن مشاهده کرد، محالت يم
مثل تهران به آن شدت  يباشد. هر چند مهاباد همانند شهرين ميرنشياقشار کم درآمد و فق

ار يا بسيار مرفه و يها و  طبقات بسن نشده اما وجود گروهين شهر نشييل به باالشهر و پايتبد
موجود  يدر شهر ملموس و قابل مشاهده است. بدون شک اگر طبقات اجتماع ير به راحتيفق

گانه شدن و يباعث ب ين اختالف طبقات اقتصاديم، هميدر شهر مهاباد را کنار بگذار
زان و انواع يم يبه چگونگ يابين دستيدورشدن اقشار مختلف مردم از هم شده است. بنابرا

است و  يضرور يامر يشهروندان شهر مهاباد در طبقات مختلف اجتماع ياسيمشارکت س
 جامعه دارد. ييايو پو ياسيثبات س يبرا يت خاصياهم

 يهايها و تئوردگاهيل ديه و تحليصدد است ضمن مطالعه و تجز پژوهش حاضر در
طبقات  ياسيزان مشارکت سيو انواع آن، نوع و م ياسينظران در مورد مشارکت سصاحب

ت و گسترش يتقو يقرار داده و برا يمختلف جامعه مهاباد را در امور مختلف مورد بررس
 د. يالزم را ارائه نما ي، راهکارهايو اجتماع ياسيمختلف س يهامشارکت مردم در حوزه

ان يدانشجو ياسيل به مشارکت سيزان تمايم»عنوان تحت ي(، در پژوهش8932) زبانيپال
ان و يدانشجو ياجتماع-يگاه اقتصادين پايد که بيجه رسين نتيبه ا« يازده دانشگاه دولتي
 وجود ندارد. يارابطه ياسيها به مشارکت سل آنيزان تمايم

 اقتصادي -ياجتماع عوامل بررسي»به  ي(، در پژوهش8938) و همکاران يپور قنواتکين

نشان  هاپرداختند. يافته« شهر برازجان يسال به باال 81سياسي زنان  مشارکت با مرتبط
 از استفاده درآمد، مذهبي، گيريجهت اجتماعي، طبقه شغل، تحصيالت، تولد، محل که داد

 هايبرنامه به عالقه و دوستان بودن سياسي خانواده، بودن سياسي جمعي، هايرسانه

 قوميت و تأهل وضعيت سن، دارند. بين دارييمعن رابطه زنان سياسي با مشارکت سياسي

 نشد.  مشاهده معناداري سياسي رابطه مشارکت با



 
 
 
 

 

مؤثر بر ميزان  ياجتماع-ياقتصاد بررسي عوامل»(، در پژوهشي به 8938) نياجعفري
 با دهد کهيمنشان ق يتحق . نتايجه استپرداخت «خورموج شهر سياسي شهروندان مشارکت

 اجتماعي طبقات ؛بديامي نيز افزايش سياسي مشارکت به تمايل ميزان تحصيالت افزايش

 سن، بين سياسي داشتند؛ مشارکت به بيشتري تمايل ،پايين اجتماعي طبقات به نسبت باال

 نداشت. وجود رابطه سياسي مشارکت به تمايل ميزان با تأهل وضعيت و نتسکو محل

 مشارکت در مؤثر اجتماعي عوامل» پژوهشي در (،8938) يپناهحسين و شکربيگي

دادند.  قرار بررسي مورد را «گلستان استان در گنبدکاووس شهر اجتماعي زنان -سياسي
 -اجتماعي پايگاه و اجتماعي اعتماد ،تأهل وضعيت سن،  عبارت بودند از مستقل متغيرهاي
 تحقيق هايفرضيه تمامي تحقيق، هايداده تحليل رگرسيوني است. براساس بوده اقتصادي

 شدند.  تأييد

 و سياسي اجتماعي، عوامل بررسي» به پژوهشي (، در8930) زاده و همکاراناسماعيل
 «لرستان استان کاربردي علمي جامع دانشگاه دانشجويان سياسي مشارکت مؤثر بر فرهنگي

 گروهي، هايرسانه جنسيت، متغيرهاي با سياسي مشارکت ج نشان داد که بينيپرداختند. نتا
 ميزان بين دارد؛ اما وجود دارييمعن مذهبي رابطه تعهد و سياسي تعلق تقديرگرايي،

 پدر و محل تحصيالت و ميزان دانشجويان تحصيلي رشته با دانشجويان سياسي مشارکت
 نشد.  يافت داريمعني روستايي( تفاوت و )شهري ونتسک

 عوامل تأثير بررسي» به پژوهشي (، در8939) يخارستان و آباددولتمصطفايي
پرداختند.  «خرامه شهر جوانان سياسي مشارکت به تمايل بر ميزان اجتماعي-اقتصادي

ميزان  و دياقتصا-اجتماعي پايگاه و تأهل وضعيت تحصيالت، بين ج نشان داد کهينتا
 پذيريجامعه دينداري، ميزان اجتماعي، ن اعتماديندارد. همچن وجود ايرابطه سياسي مشارکت

 دارد.  مثبتي دار ويمعن رابطه مشارکت سياسي با سياسي

 در ايران زنان سياسي مشارکت»عنوان  تحت پژوهشي (، در8930) همکاران عظيمي و

 گروه دو هر سياسي در مشارکت ميانگين که ندديجه رسين نتيبه ا« آن بر مؤثر عوامل و



 
 
 
  

 

  

غيرشاغل  و دانشگاهي تحصيل بدون زنان و شاغل و دانشگاهي تحصيالت داراي زنان
 باشد. مي کم بسيار

 و فردي اجتماعي، عوامل بررسي»به  پژوهشي (، در8930) و کشاورز تاجينگين

 «ممسني نورآباد نشهرستا ساله 03 تا 81 جوانان مشارکت سياسي بر مؤثر فرهنگي

 سياسي اجتماعي، اعتماد مذهبي، تعهد جمعي، هايبين رسانه داد نشان پرداختند. نتايج

 داريمثبت و معني رابطه جوانان مشارکت سياسي با خانواده بودن سياسي و دوستان بودن

 و برحسب جنسيت نشان داد بين مشارکت سياسي جوانان ن نتايجيدارد. همچن وجود

جوانان  سياسي مشارکت بين داد نشان وجود ندارد. نتايج داريمعني اوتتف تحصيالت
 دارد.  وجود داريمعني تفاوت سکونت و محل تأهل وضعيت برحسب

 هيسرما ريتأث يبررس»تحت عنوان  يا(، در مقاله8931) يارير و اسفندياسفج يعباس
جه ين نتيبه ا« يسارواحد  يان دانشگاه آزاد اسالميدانشجو ياسيس مشارکت بر ياجتماع

 اعتماد ميزان داوطلبانه، هاي)حضور در انجمن اجتماعي سرمايه ابعاد نيدند که بيرس
 همبستگي گويانپاسخ سياسي مشارکت ميزان و اجتماعي(، هايشبکه در اجتماعي، مشارکت

 دارد. وجود دارييمعن

 يها تيدرخصوص فعال، 8پستيقات ليقج تحيتوان به نتا يم يخارج يهادر بخش پژوهش
د يجه رسين نتيپست به ايآلمان، سوئد، نروژ و فنالند و ... اشاره کرد. ل يدر کشورها ياسيس

کسان است. يمختلف  يدر مورد شرکت در انتخابات در کشورها ياسيمشارکت س يکه الگو
ش از ينان بيهرنشده، شيش از افراد کمتر آموزش ديها ب ل کردهيش از زنان، تحصيمردان ب

 ين، افراد دارااش از مجردين بش از جوانان و کهنساالن، متأهاليانسال بيان، افراد مييروستا
ش از يکه عضو سازمان هستند، ب ين و افرادييمنزلت پا يش از افراد دارايمنزلت باال ب

  (.913-081: 8319پست، يل) کنند يت ندارند، در انتخابات شرکت ميکه عضو يافراد

                                                           
1- Lipset  



 
 
 
 

 

 يها الت و مجموع شاخصيدرآمد، شغل، تحص يرهايد بر متغيضمن تأک ،8. ال. شتيد
 ياسيزان مشارکت سيمؤثر در م يت سازماني، عضوينيبا شهرنش يو اجتماع يگاه اقتصاديپا

زان مشارکت يار قدرتمند و مؤثر بر ميبس يرهاياز متغ يکيآن است که سواد  يايافراد گو
 (.11: 8333 ،0بارکان) است

 ياسيدهد که داشتن دوستان فعال در امور س ي(، نشان م8332) 9يگليقات اليحقت
از آنجا که بحث  ،رديگ يجه مينت يشود. و يخود افراد مدر ش احتمال مشارکت يموجب افزا

تواند به  يپردازند، م يم ياسيت سيا به فعالياست عالقمند هستند يکه به س يکردن با دوستان
، افراد را در معرض اطالعات قرار يکمک کند، تعامل اجتماع ياسيفرد در امور س يريادگي
 يها تياست و مشارکت در فعاليس يکند تا زبان کارکردها يدهد و به آنان کمک م يم
 مک) آنها شده است ياسيل مشارکت سيموجب تسه ن امريهمرند و ياد بگيرا  ياسيس

 (.0228، 0کالرگ

 و قبل آلماني دهندگانرأي رفتار ميان ايمقايسه ايمطالعه (، در0288) 5جيبليه زتلر و
 ضوابط تواندمي دوستانهنوع هايگرايش که انددهيجه رسين نتيبه ابرگزاري انتخابات  از بعد

 کند. بينيپيش سياست حوزه در رفتاري را و نگرشي هايعرصه بر حاکم

 مشارکت و يزندگ از ن رضايتيب ارتباط» به پژوهشي (، در0280) 1نيک ون ويفل

 از که افرادي داد نشان آنان پژوهش پرداختند. نتايج« آمريکا متحده اياالت در سياسي

 روند در مشارکت و دادن رأي در احتمال بيشتري داشتند، به بيشتري رضايت خود زندگي

 ديدگاه از آميزرقابت طهـاين راب اهميت که داشتند حضور ديگر هايراه قـطري از سياسي

 است. تحصيالت و آموزش از شينا هاآن

                                                           
1- D.L. Sheth 

2- Barkan  

3- Leighley  

4- McClurg  

5- Zettler & Hilbig  

6- Flavin & Keane 



 
 
 
  

 

  

 سياسي فرهنگ و سياسي مشارکت»عنوان  با پژوهشي (، در0289) 8سيربيک

 کشورهاي و شرقي اروپاي غربي، اروپاي در «اينگلهارت نظرية غيردموکراتيک براساس

 اجتماعي -اقتصادي لحاظ به که کشورهايي در مردم که کرد سابق استدالل يوگسالوي

 دارند، غيردموکراتيک هايگرايش که افرادي و ترفعال نيز نظر سياسي از ،ترنديافتهتوسعه

 ند. هستن کمتر فعال نيز سياسي نظر از

 و مشارکت تحصيالت ميزان بين ارتباط بررسي» به پژوهشي (، در0285) 0پرسون

 در سايرين از بيش تحصيالت باالتر يدارا افراد کرد گزارش پرداخت. وي «سياسي

 کنند.مي شرکت سياسي هايفعاليت

 فساد از درک و زندگي از رضايت بين ارتباط»پژوهشي  (، در0281) همکاران و 9انگيژ

 گزارش دادند. آنان قرار مطالعه مورد را «شهروندان سياسي ميزان مشارکت و جامعه در

 سياسي هايمشارکت براي بيشتري تمايل از زندگي، رضايت ميزان بهبود با افراد کردند

 از بيش دارد، وجود جامعه کمتري در فساد کنند احساس که افرادي همچنين و نددار

 دارند. سياسي مشارکت به تمايل سايرين

 ترينمهم از افراد يکي نوع طبقه سياسي با هايفعاليت نوع و سياسي مشارکت نوع رابطه
 عامل ترينمهم اردمو از بسياري است. در سياسي شناسيدر جامعه بررسي مورد مباحث
کنند. جوامع مي قلمداد افراد اجتماعي نوع طبقه سياسي را مشارکت نوع کنندهتعيين

اصطالح  تعريف در اساسي بنديتقسيم دارند اما يک يگوناگون يگوناگون طبقات اجتماع
 اين مبناي است. بر ذهني و هاي عينيسنجه مبناي بر طبقه تعريف وجود دارد و آن طبقه

شوند: تقسيم مي دسته دو به اجتماعي يبندطبقه هاينظريه پردازان درنظريه بندي،تقسيم
 عوامل که 5کاردويژه ريوبه يسيک انگلياقتصاددانان کالس و  0چون کارل مارکس يافراد

                                                           
1- Kirbis  

2- Persson  

3-  Zheng 

4- Karl Marx  

5- Ricardo  



 
 
 
 

 

 دانند.مي افراد يطبقه اجتماع کننده نوعنييتع را درآمد و سطح تحصيالت شغل، چون عيني
 عملکردشان و جايگاه براساس دقيقاً افراد طبقاتي موقعيت»طبقه،  زا تعريف مارکس طبق

چون  ي(. اما افراد12: 8318)مارکس،  «شودين ميياقتصادي تع عيني نظام چارچوب در
 ذهني ايمؤلفه را بوده و طبقه لئقا تفاوت طبقه تعريف ذهني در و عيني جنبه بين 8ساندرز

 ويژگي، کامالً نظر از و اجتماعي-شناختيروان ايهبندياز گروه است عبارت که داندمي
 بود عقيده اين بر (. ساندرز801: 8332، )ساندرز «گروه به تعلق احساس به وابسته و ذهني

 شانجايگاه مورد ا درآن هاينگرش و باورها منافع، دارند، يکساني شرايط اقتصادي که کساني

 تحت، دارند مشابه هايارزش و سانيک طرز نگرش که را افرادي او است. مشترک نيز

هستند،  شبيه موقعيت عيني لحاظ از فقط که را افرادي و کرد مطرح« طبقه»عنوان 
 مطالعه براي محقق بود که گرچه بر آن ساندرز ترتيب اين د. بهينام« نفعيذ يهاگروه»

 عيني هايشاخص از منظور و بدين باشد داشته مبنايي عيني بايد ناچار اجتماعي طبقه
 است. ذهني، طبقه اجتماعي هويت تعيين اصل ترينمهم اما نمايد،استفاده 

 در که جامعه از هاييبخش»کند: يم تعريف چنين را ياجتماع طبقه نيز 0زروکورن ها
مشخصي  و مشترک نگرش و ديدگاه و کننديم فکر سانيک خود جايگاه و عاليق مورد
 طبقه، کنندهتعيين اصلي وي، مشخصه عقيده (. به801: 8919)انگويتا و رايزمن،  «دارند

معيارهاي  و است افراد هاينگرش از سانيک ايمجموعه يا شناختي مشترکروان هويت
ن نوع طبقه ييتع شاخص عنوانبه الت بيشتريا سطح تحصيدرآمد، شغل و  چون عيني

 طبقاتي يک معيار عنوانبه آگاهي ذهنيِ فاکتورهاي نيروند. بنابرامي شماربه افراد ياجتماع

  دارد. تقدم

 يک سو از دارد. وي تأکيد تعريف طبقه در ذهني و عيني ديدگاه دو هر بر 9ماکس وبر

 را عيني و ذهني متغير هايديدگاه انواع گر،يد ياز سو و ،شده مشخص عيناً هايوضعيت

 طبقه و دهدمي قرار توجهمورد  ،باشند داشته ارتباط مذکور هايوضعيت است با ممکن که

 مردم بخت از که تعدادي گوييممي سخن طبقه از زماني ما»کند: مي تعريف چنين را

                                                           
1- Saunders   

2- Korn Hauser  



 
 
 
  

 

  

 منافع وسيلهبه منحصراً مشترک زندگي ن بختيکه ا نحوي به باشند داشته مشترک زندگي

 دا کرده و تحتينمود پ درآمد کسب هايفرصت و کاالها مالکيت در اقتصادي مندرج

 (. 021: 8311)وبر،  «کند بروز اال يا کارک بازارهاي شرايط

 که بود پردازان رفتارگرا در باب مشارکت سياسي، درصدد ، از جمله نظريه0رابرت دال
 از سياست مردم برخي گيريگزيني سياسي و کنارهدوري باعث عواملي چه کند مشخص

 مشارکت و و کنندمي درگير سياسي امور در را خود ديگران بيش از بعضي چرا و شودمي
 دارند. دال معتقد است که اگر ميزان اثربخشي سياسي باال باشد، ميزان بيشتري حضور

تفاوتي را  يابد و اگر ميزان اثربخشي سياسي پايين باشد، بي مشارکت سياسي نيز افزايش مي
 دهند اثر قابل توجهي آورد. به نظر وي، وقتي افراد تصور کنند آنچه انجام مي به ارمغان مي

)دال،  شوند و بالعکس بر نتايج سياسي خواهد گذاشت، بيشتر در امور سياسي درگير مي
اين نکته آشکار است که عقايد سياسي همانند نياز به امنيت  دال (. بنابراين، براي95: 8310

هاي  و ساختار و کارکرد نهادها و نظامگذاشته د امنيت، در عمل سياسي فرد اثر و تهدي
 سازد. مي سياسي را متأثر

 به قشر سياسي يا طبقه که کندمي استدالل خود هايبررسي جينتا دال به استناد رابرت

 يا مزاياي پاداش ( براي8که:  دارند مشارکت و مداخله سياسي فرآيندهاي در دليل اين

است  ممکن به اين ترتيب که هاييراه کنندمي ( تصور0قائلند.  بسيار ارزش آن از حاصل
 در توانندمي حتماً اند که( مطمئن9 است. ديگر هايراه از تربگيرد، مهم قرار انشروي پيش

 کارها نکنند، نتايج کار خوب خودشان اگر ( معتقدند0باشند.  تأثيرگذار نتايج تصميمات

 و شناخت نظر، مورد مسئلة يا واقعه دربارة (5بود.  نخواهد بخشرضايت برايشان چندان
( 1برخوردارند.  دانشي و آگاهي چنين از که کنندمي فکر کمدست يا کافي دارند مهارت
 موانع از حتماً نيست الزم سياست عرصة به ورود و سياسي عمل به براي پرداختن معتقدند

 (.800-801: 8310)دال،  زيادي بگذرند سدهاي و



 
 
 
 

 

رکت در کشورها همانا مشا ياسين عامل توسعه سيترمهم 0و نلسون 8نگتونياز نظر هانت
آنها  يهااستيمات نخبگان حاکم و سياز تصم يرا تابع ياسياست. آنان مشارکت س ياسيس
م قدرت خود، يتحک ينخبگان برا يعبارتدانند. بهيتوسعه م ياز محصول جانب يا تابعيو 

، و ... ياقتصاد-ياجتماع يهايو کاهش نابرابر ي، اصالحات مليم استقالل مليتحک
ن دو محقق در نقد يکنند. ايق ميل و تشوياست تسهيامعه را در ساز ج ييهامشارکت بخش

ند توسعه يفرا يرا محصول قطع ياسيتوسعه که مشارکت س يبراليات لياز نظر يبرخ
 يهارا تنها در دوره يرگذاريند تأثين فرايدارند ايدانند، اظهار ميم يو اجتماع ياقتصاد
ق يمانند مهاجرت، جنگ، عال يعوامل يکل طورتوان مشاهده کرد و بهيم يزمان يطوالن
 ياسيش مشارکت سيتواند در افزايم يکامالً مستقل از توسعه اقتصاد يدتيو عق يمذهب

 يهامشارکت از جانب گروه يش تقاضاي، افزايين نهادهايبدون چنگر، يعبارت دبهمؤثر باشد. 
زند. پس يا بر هم مر ياسيتوفنده نظم دستگاه س يليدر حال گسترش، همچون س ياجتماع

ج ياز مشارکت و بس يريو جلوگ يکه مستلزم نهادساز ياسيط توسعه سين شرايتأم يبرا
 ابديش يد توان و قدرت حکومت افزاياست، با ياجتماع يهاش از حد گروهيب ياسيس

 (.8912ه، يري)بش

و  ها ت فرد در انواع گروهين عضويچنالت فرد و هميزان تحصينگتون، مينظر هانتبه
ق خاص و... يمدافع، عال يها ، گروهيو صنف يشغل يها هيمانند اتحاد ياجتماع يهاسازمان

بتوانند با  يچه افرادکند. چنان يشتر ميرا ب يو اجتماع ياسيت سياحتمال مشارکت در فعال
شتر به يا کسب درآمد بيتر  الت، انتقال به شغل پرمنزلتياستفاده از باال بردن سطح تحص

ت ياست و فعاليابند، معموالً از مشارکت در سيدست  يو اجتماع يت اقتصاديعبهبود وض
 (.10-15: 8912، يعي)رب ندينما ينظر م صرف ياجتماع

کند که هر رأي دهنده بالقوه يان ميدر چارچوب مکتب انتخاب عاقالنه ب 9آنتوني داونز
ارزيابي  قيو از طرکند و در جريان مبارزه انتخاباتي براساس محاسبه عقالني عمل مي

هاي احزاب مخالف و با در نظر دولتي که بر سر کار بوده و مقايسه آن با ادعاها و برنامه
                                                           
1- Huntington   

2- Nelson 

3- Anthony Downs  



 
 
 
  

 

  

ن يزند. بنابرادست به گزينش ميا آن حزب، ين يا يروزيمنافع مورد  انتظار از پتن ـگرف
ي تأمين اي براکنندگان عاقلي هستند که شرکت در انتخابات را وسيلهدهندگان انتخابرأي

 (. 013-039: 8330و همکاران،  8ستري)ال کنندمنافع شخصي خود تلقي مي

دقيق  تعقيب صرفاً سياست و اقتصاد بين رابطة دريافتند (، نيز8313) 0تيويکيندر و ک
 رأي حکومتي به است. شخص گرايانهجامعه زيادي حدود تا بلکه نيست اقتصادي منافع

 تأثيري چه کهاين مالحظة بدون است، کرده خدمت ورکش به استنباطش بنابر دهد کهمي
 به اعتماد سياسي، رضايت زندگي، از است. رضايت گذاشته خودش وضعيت مالي بر

 به مثبت نگرش انگريموجود، ب اجتماعي نظم از حمايت و سياسي زياد بحث ميزان يکديگر،
 به اعتماد ،خوشبختي زندگي، از کند. رضايتمي زندگي آن در که شخص است جهاني

 در هم با همه خود، ا جامعهي ياجتماع ياديبن يهايت فرد از دگرگونيحما و گرـيکدي
 نهادهاي مستمر فقدان يا تداوم با تنگاتنگي ارتباط آمده و هم گرد هاي فرهنگيدسته

 به اعتماد سياسي، رضايت از لحاظ تريافتهتوسعه دارد. کشورهاي جامعه در دموکراتيک
 ،9نگلهارتي)ا رنديگيباالتر قرار م يهارده در نسبتاً نشانگان اين عناصر يگرو د يکديگر
8919 :01.) 

 نيي)تبياجتماع پردازان رويکردنظريه ترينمهم (، از8319) پستيل نيمور مارتيس

 و اقشار مشارکت عدم يا مشارکت پديده ،ياسيس مشارکت ن انواعييتب ( دريشناختجامعه
 و سياسي فرآيندهاي در اجتماعي کلي عامل چندين بر اساس را ياجتماع مختلف طبقات

در  آن نظاير و محلي شوراهاي کارگري، ها، سَنديکاهايانجمن انتخابات، نظير اجتماعي
مورد  ديگر مشابه کشورهاي از و برخي فنالند نروژ، امريکا، سودان، آلمان، نظير کشورهايي

 تيموقع ،ياسيس مشارکت نييتب در يو نظر ردمو ري. متغل قرار داده استيه و تحليتحز
. رديگيبرمدر را سکونت شغل، محل درآمد، سطح چون يرهاييمتغ است که خانواده ياقتصاد
 بااليي همبستگي اقتصادي-اجتماعي عوامل و سياسي مشارکت بين که است معتقد ليپست

 از بيشتري اسيسي مشارکت باال درآمدهاي با اجتماعي طبقات که طوريبه وجود دارد،

                                                           
1- Allister   

2- Kinder & Kivit  

3- Inglehart  



 
 
 
 

 

 طبقه بر ثروت افزايش که است اين ليپست رهيافت ديگر در تر دارند. نکتهپايين طبقات
 بنديطبقه نوعي ثروتمند، کشورهاي در طبقه متوسط شود. با گسترشمي واقع مؤثر متوسط

 هايسازمان به متوسط طبقه که اعضاي آنجا آيد. ازمي وجودبه گونهالماس اجتماعي
 بر توانندمي بنابراين ،ها( خواهند پيوستانجمن ساير و سياسي )احزاب اوطلبانهد سياسي
 جمعي هايرسانه بر عمومي جديد افکار تشکيل منبع عنوانبه و کرده نظارت دولت قدرت
 و داده آموزش هاي سياسيمهارت تحصيل در را شهروندان بود خواهند قادر نيز و درآيند

 رشد با پست کشورهايي که همراهيل نظرشوند. به سياسي کتمشار ترغيب سبب ،سرانجام
 کشورهايي از تردموکراتيک برخوردار باشند، يبه لحاظ طبقه متوسط از نرخ باالتر ،ياقتصاد
به متوسط طبقه هايويژگي به رابطه اين در باشد. اومي کمتر آنها در زمينه اين که هستند
 دارد. اشاره کراتيکدمو توسعه براي مثبت هايمؤلفه عنوان

 پولوژي مشارکتين تيترعيپست از شايل يشناس، سنخياسيس يشناسات جامعهيدر ادب
 دهد:يز مييرا از هم تم ياسينوع مشارکت س 0پست ياست. ل ياسيس

 يشود که نهادهايده ميد يپست در جوامعي؛ از نظر ل8عام ياسيمشارکت س -8
و الزم در  يکاف ياسيس يهارساختيو هنوز زبوده س يدالتأسيها جددر آن يو مدن ياسيس

مشارکت  يگرهال نشانين دليهمشکل نگرفته است. به يرينحو گسترده و فراگها بهآن
عام برخالف مشارکت  ياسين نوع جوامع اندک است. فرد در مشارکت سيدر ا ياسيس
 ندارد.  يخاص هدف خاص ياسيس

را با خود دارد  ياسيارکت سمش يهان شاخصيتر؛ متنوع0خاص ياسيمشارکت س -0
 ياسيس يهانظام يشود که دارايده ميد يو جوامع يغرب يهايو عمدتاً در دموکراس

 ياسيک ساختار سيکهن هستند و از  يو انتخابات يدهيرأ يهاک و سنتيدموکرات
 مشارکت آحاد و افراد يالزم برا ياسيس يهارساختين جوامع زيآزادمنشانه برخوردارند. در ا

 ياسيج عمل سياز نتا يو آگاه ي، هدفمنديختگيخودانگ ،نيوجود آمده است. بنابراجامعه به
 . باشديم در اين نوع مشارکت ياسيکنشگران س يبرا

                                                           
1- General political participation  

2- Specific political participation  



 
 
 
  

 

  

عمدتاً در  يليتحم ياسيپست مشارکت سي؛ از نظر ل8يليتحم ياسيسمشارکت  -9
شود. در يده ميمردساالر د يفرهنگ يبا ساختارها ياتر و خودکامه و جوامع تودهيجوامع توتال

الزم جهت شرکت  يو آگاه ي، هدفمنديختگين نوع مشارکت افراد فاقد هر نوع خودانگيا
با اجبار و فشار و بدون  ، افرادن نوع جوامعيجه در ايهستند. در نت ياسيانات سيدر جر

 شوند. يوارد م ياسيمستقل در امور س ياسيو بدون اراده س ياستقالل رأ

و  يريگپست کنارهي(؛ از نظر لياسيس ينيگزي)دور 0منفعل ياسيمشارکت س -0
 يقدرتيو ب يگانگيهمراه با احساس ب ياسيس يهاتيکردن مردم از شرکت در فعال يدور
از عملکرد دولت باعث  يتينسبت به حکومت و احساس نارضا ينيو احساس بدب ياسيـس
( در ياسيس ينيگزي)دور ياسيشود. عدم مشارکت سيآنان م ياجتماع-ياسيس يليميب

که  شدهشود و باعث يم ياسيانات سين شکل خود منجر به انقطاع کامل فرد از جريحادتر
 است مشارکت نکند.يچ وقت در سيفرد در طول عمر خود ه

زانِ يو وجود تفاوت م ياسيشده در مورد انواع مشارکت س مطرح هايبه نظريه توجه با
ن يک از ايچيرسد که هينظر م، بهيطبقات مختلف اجتماعن يدر ب ياسيانواع مشارکت س

ل جامع يو تحل يقادر به بررس ييارائه شده به تنها يشناسجامعه يهاافتيها و رههينظر
 يبيترک باپژوهش حاضر  ين چارچوب نظريستند. بنابرايق نين تحقيده مورد مطالعه در ايپد

ن يبه ااست.  پرداختهده مورد بحث يپد يررسب يپست برايه مارکس، وبر، ساندرز و لياز نظر
ر ارائه يصورت زپژوهش به يفوق، مدل نظر يهاهياز نظر ييرهايصورت که با استخراج متغ

 شود.يم

                                                           
1- Imposed political participation 

2- Passive political participation  



 
 
 
 

 

ن انواع مشارکت ييدر تب ين نقش طبقات اجتماعيينکه پژوهش حاضر به تعيبه ابا توجه 
پژوهش استفاده شده است.  يش برايماين از روش پيپردازد، بنابرايدر شهر مهاباد م ياسيس

شاغل در شهر مهاباد  يسال به باال 81ق، شهروندان ين تحقيمورد مطالعه در ا يجامعه آمار
نفر  910باشد. حجم نمونه مورد مطالعه با استفاده از فرمول کوکران يم 8931در سال 

 يريگو نوع نمونه ياچندمرحله ياهصورت خوشن واحدها بهياز ب يريگد. نوع نمونهشبرآورد 
اطالعات در  ي. ابزار گردآوربوده استک يستماتيس يها به صورت تصادفاز داخل خوشه

کمک  آن به ييايب پاياست که ضر ياسيساخته مشارکت سق حاضر، پرسشنامه محققيتحق
کرت يف ليم آن از طيدست آمد و جهت سنجش مفاهبه 31/2 با يبرابر کرونباخ يآلفا

استفاده  يق، از اعتبار صوريتحق يهاهياعتبار گو يابيارز يق براين تحقياستفاده شد. در ا
راهه استفاده کيانس يل واريتحل ها از آزمونل دادهيه و تحليمنظور تجزشده است. به

 81نفر از شهروندان  92ن يکرونباخ، پرسشنامه حاضر ب يب آلفايمحاسبه ضر يد. برايگرد
ه و يو تجز ي، کدگذاريآورع شد و پس از جمعيشاغل در شهر مهاباد توز يالسال به با

 يهار مجموعهيک از زيهر  يهاانس نمرهي، ابتدا وارspssافزار ل با استفاده از نرميتحل
ب يانس کل سؤاالت را محاسبه و سپس با استفاده از فرمول ضريسؤاالت پرسشنامه و وار

دهد ي% برآورد شده است که نشان م31ها، زار در کل نمرهن ابيا ييايکرونباخ، پا يآلفا



 
 
 
  

 

  

% از 31کرونباخ  ياس با آلفايبوده و نمره کل مق ييايپا ين پرسشنامه دارايسؤاالت ا
ن خوب تا يها باسيمقخرده يدرون يبرخوردار است. همسان يقابل توجه يدرون يهمسان

 است. يعال

با  يان، شاخص طبقه اجتماعيگوپاسخ يطبقه اجتماع تين مطالعه جهت شناخت وضعيدر ا
الت افراد يزان سواد و تحصيانه خانوار و مينه ماهيزان هزيزان درآمد، مير ميسه متغ بيترک

مورد  ياز آن است که در نمونه آمار يبه دست آمده حاک يهاافتهيگو ساخته شد. پاسخ
 يالت عاليتحص يار داشته که عمدتاً داراان در طبقه باال قريگودرصد از پاسخ 0/01مطالعه، 

 درصد در 1/09اند، ون تومان بودهيليم 9در حد باالتر از  يانه زندگينه ماهيو درآمد و هز
نه يپلم بوده و درآمد و هزيپلم و فوق ديها در حد دالت آنيطبقه متوسط بوده که تحص

 يز که دارايدرصد ن 8/03است؛ و ون تومان بوده يليم 9تا  5/8ن يز بيها نانه خانوار آنيماه
ون يليم 5/8ز کمتر از يها نانه خانوار آنينه ماهيپلم بوده و درآمد و هزيالت کمتر از ديتحص

 ن قرار دارند.ييتومان بوده، در طبقه پا

شهر مهاباد در  يطبقات اجتماع ياسيانواع مشارکت س يفيج آمار توصين قسمت نتايدر ا
 شود. يداده مش ينما 8قالب جدول شماره 

 عام ياسيمشارکت س 910 5/91 93 95 80/1 20/58 88 55
 خاص ياسيمشارکت س 910 1/09 2/00 2/00 21/3 9/10 89 15
 يليتحم ياسيمشارکت س 910 1/80 85 85 11/0 11/09 1 92
 منفعل ياسيمشارکت س 910 0/95 91 91 11/1 92/15 80 12

شهر مهاباد در قالب  يطبقات اجتماع ياسين انواع مشارکت سيانگين قسمت ميدر ا
 شود. يش داده مينما 0جدول شماره 



 
 
 
 

 

 باال 51/9 91/9 19/0 35/0
 متوسط 18/9 02/9 25/9 15/0
 نييپا 11/9 11/9 21/9 10/0
 کل 11/9 01/9 31/0 11/0

 باشد. ير ميمتغ 5تا حداکثر  8کرت از حداقل يف ليان براساس طيگوپاسخ ياسينمره انواع مشارکت س* 

طبقات  ياسين انواع مشارکت سيشود بيطور که در جدول فوق مشاهده مهمان
زان ين ميشتريدست آمده تفاوت وجود دارد. ببه يهانيانگيمهاباد با م در شهر ياجتماع

خاص و  ياسيسعام بوده و پس از آن مشارکت  ياسيمربوط به مشارکت س ياسيمشارکت س
دست آمده از انواع به يهانيانگيسه ميرد. مقاگييمفعل قرار من ياسيدر رده آخر مشارکت س

 دهد که: ينشان م يک طبقات اجتماعيبه تفک ياسيمشارکت س

شتر يب 11/9و  11/9 يهانيانگيب با مين به ترتييعام و خاص طبقه پا ياسيمشارکت سـ 8
 ر طبقات است. ياز سا

 يداريختلف شهر مهاباد تفاوت معنـن طبقات ميدر ب يليحمـت ياسين مشارکت سزايمـ 0
 باهم ندارند.

ر يشتر از سايب 35/0ن يانگيجامعه با م يمنفعل افراد متعلق به طبقه باال ياسيمشارکت سـ 9
 طبقات است.

به  ياسيانواع مشارکت س يداريانس و سطح معنين، واريانگيمقدار م 9در جدول شماره 
 ش داده شده است.يشهر مهاباد نما يک طبقات مختلف اجتماعيفکت



 
 
 
  

 

  

ن انواع يشود که در نمونه مورد مطالعه بيمالحظه م 9براساس اطالعات جدول شماره 
 يداريدست آمده تفاوت معنبه يهانيانگيشهر مهاباد با م يطبقات اجتماع ياسيمشارکت س

 يطبقات اجتماع ياسيدهد که مشارکت سيآمده نشان م دست به يهانيانگيوجود دارد. م
 باشد. يم يليب از نوع خاص، عام، منفعل و تحميشهر مهاباد به ترت

ن يشود که در نمونه مورد مطالعه بيمالحظه م 9و  0براساس اطالعات جداول شماره 
سطح  ( و950/9=F) Fبا مقدار  يعام طبقات مختلف اجتماع ياسيمشارکت س يهانيانگيم

وجود دارد و  يدارينان تفاوت معنيدرصد اطم 33دست آمده با ( به=282/2Sig) يداريمعن
ن با ييافراد متعلق به طبقه پا ياسين مشارکت سيانگيانگر تفاوت ميز بيشفه ن يبيآزمون تعق
شود.يد مييق تأيه تحقيه صفر رد و فرضين فرضيگر)باال و متوسط( است. بنابرايدو طبقه د

 ياسين مشارکت سيانگيتفاوت در م يداريبر معن يمبتن 0و  9، 0ه يق با فرضمطاب
ج آزمون يآنان، نتا يو منفعل شهروندان شهر مهاباد بر اساس طبقه اجتماع يليخاص، تحم

ن معنادار ييباال، متوسط و پا ياسين تفاوت در مشارکت سيانس نشان داده که ايز واريآنال
 باشد.ينم

با طبقات  ياسين انواع مشارکت سيرابطه ب يشناختن جامعهييتب»منظور پژوهش حاضر به
ن انواع ييدنبال تبانجام گرفت. محقق در پژوهش حاضر به« در شهر مهاباد ياجتماع

ن سه طبقه باال، يشاغل در شهر مهاباد در ب يسال به باال 81شهروندان  ياسيمشارکت س
 يرهايدر قالب متغ ياسير وابسته انواع مشارکت سين پژوهش متغين بود. در اييمتوسط و پا
در قالب  ير مستقل انواع طبقه اجتماعيو منفعل و متغ يليعام، خاص، تحم ياسيمشارکت س

 

 عام ياسيمشارکت س 5/91 950/9 282/2
 خاص ياسيمشارکت س 1/09 910/2 252/2
 يليتحم ياسيمشارکت س 1/80 218/8 912/2
 منفعل ياسيمشارکت س 0/95 138/2 203/2



 
 
 
 

 

 همطالع يها افتهيو مطالعه قرار گرفت. براساس  ين مورد بررسييسه طبقه باال، متوسط و پا
شهر مهاباد مشاهده  يطبقات اجتماع ياسيت سن انواع مشارکيب يداريتفاوت معن حاضر،

 ياسين نوع مشارکت سييدر تع يرفت، طبقه اجتماعيز انتظار ميتر نشيشد. همچنان که پ
 ج پژوهش حاضر نشان داد که:ين نتايم دارد. بنابراير مستقيافراد تأث

د در ن جامعه مهاباييافراد متعلق به طبقه پا نيدر ب عام و خاص ياسياوالً مشارکت س
توان  يجه مين نتين ايير طبقات است؛ در تبيشتر از ساين شهر بيا ياسين سرنوشت سييتع

ت موجود و تالش در يد وضعياز به ارتقا و تهديل نين جامعه مهاباد به دلييگفت که طبقه پا
ن يياست و تعيس ۀدر عرص يشتريل و رغبت بيت مطلوب با ميبه وضع يابيجهت دست

ن است که در جامعه يانگر ايجه بين نتيکنند. ا ير مشارکت من شهيا ياسيسرنوشت س
کنند و  ير ميدرگ ياسيشتر خود را در امور سين بييمهاباد، شهروندان متعلق به طبقه پا

را دارند. در  ياسيمشارکت و مداخله در امور س يبرا يشتريل و رغبت بيزه، ميضرورت، انگ
 ياسيزان تعهد سينشانه باال بودن م يد به نوعن جامعه مهاباييطبقه پا ياسيواقع مشارکت س

آنان در قبال  يو اجتماع يت فرديت و احساس مسئولين طبقه از جامعه مهاباد و حساسيا
ن جامعه مهاباد مشارکت ييشهر خود است؛ شهروندان متعلق به طبقه پا ياسيسرنوشت س

ت در ي، عضويرأچون شرکت در انتخابات و دادن  يخاص خود را در قالب موارد ياسيس
 يسينو(، نامياسيپست س ي)جستجويداتوري، کاندياسيس يهاها و تشکلاحزاب، انجمن

، شرکت در ياسيو شرکت در محافل س يانتخاب کردن و انتخاب شدن، سخنران يبرا
 يآورو جمع يانتخابات يها و اعتصابات، کمک به ستادهاها، تحصنييمايتظاهرات، راهپ

گران به يق ديب و تشويغات و ترغيداها، تبليکاند يت داوطلبانه براي، فعالداهايکاند يبرا يرأ
ن جامعه مهاباد يين شهروندان متعلق به طبقه پايچنگذارند. هميش ميبه نما ياسيت سيفعال

چون شرکت و اظهارنظر در جلسات و محافل  يعام خود را در قالب موارد ياسيمشارکت س
مختلف  هايمناسبت ها بهگردهمايي و تظاهرات ها،اييراهپيم ، مشارکت فعال درياسيس
 يغاتيهاي تبلتيانتخابات و فعال در شرکت به خود ق بستگان و آشناياني، تشويمذهبـ  يمل

ج، شرکت در يهمچون سپاه و بس ياسي دولتيس نهادهاي موردنظر، همکاري با داييکاند
به  يت در انتخابات و دادن رأهمچون نماز جمعه، مراسم هفته وحدت، شرک يجلسات مذهب



 
 
 
  

 

  

شهر و ...،  يمجلس، شورا يندگيل نماياز قب يسراسر نامزد مورد نظر خود در انتخابات
 ياسيشت و اشتغال و دنبال کردن اخبار سيمشارکت در انتخابات به منظور بهبود وضع مع

 دهند.ينشان م

 يداريهاباد تفاوت معنن طبقات مختلف شهر ميدر ب يليتحم ياسيزان مشارکت سياً ميثان
باً يان طبقات مختلف جامعه مهاباد تقريدر م يليتحم ياسيزان مشارکت سيهم ندارند و م با

 باشد.يک سطح ميدر 

منفعل است؛ به  ياسيجامعه مهاباد از نوع مشارکت س يطبقه باال ياسيثالثاً مشارکت س
ر يشتر از سايجامعه مهاباد ب ين طبقه بااليدر ب ياسيس يتفاوتيحالت انفعال و ب يعبارت

 ينيگزياست دوريشهر مهاباد س يشهروندان متعلق به طبقه باال يعنين شهر است. يطبقات ا
نسبت به  يدارند و حت ياسيبه مشارکت س يل کمتريزان رغبت و تمايش گرفته و ميرا در پ

ن يفت که اتوان گيجه مين نتين اييتفاوت هستند؟ در تب يمنفعل و ب ياسيس يها تيفعال
از استمرار  يشهر مهاباد ممکن است ناش يطبقه باال ياسيس يتفاوتيحالت انفعال و ب

خود از جمله  يهادر تحقق وعده يو ناتوان يقبل و ناکارآمد يها ف دولتيعملکرد ضع
و  ياعتماديشت و اشتغال، مهار تورم، بيت معي، بهبود وضعي، عدالت اجتماعياسيتوسعه س

از وضع موجود و  يتين نارضايأت حاکمه و ... باشد. بنابرايسبت به دولت و همردم ن ينيبدب
 يجامعه از جمله عوامل ياسينانه نسبت به ساختار سينده، داشتن نگاه بدبيد به آينداشتن ام

 يطبقات اجتماع ياسيس يتفاوتيو ب ينيگزيو دور ياسياست که در کاهش مشارکت س
 دارد.  يريجامعه نقش چشمگ يد متعلق به طبقه باالان افرايشهر مهاباد بخصوص در م

هاي مردم را در تعيين توان گفت رشد انديشه مشارکت سياسي که تودهيت ميدر نها
هاي ثبات و پايداري نظام سازد، در عمل موجب تحقق زمينهسرنوشت خود درگير مي

بينش صحيح نسبت به اي که افراد بلوغ سياسي و شود، اما طبيعي است در جامعهسياسي مي
توانند در همه امور مشارکت الزم را بعمل آورند. در مقابل ضعف مسائل را نداشته باشند، نمي

در امور سياسي و اجتماعي جامعه به  ياز طبقات اجتماع يا عدم مشارکت طبقه خاصي
ي تفاوتي سياسزند که اين بيسياسي و اجتماعي دامن مي ينيگزيتفاوتي و دورگسترش بي

 آثار و تبعات زيادي در پي خواهد داشت. 



 
 
 
 

 

شهر  يعام طبقات اجتماع ياسيسه مشارکت سين پژوهش به مقايه اين فرضينخست
ق نشان داد که ين تحقيانس در ايل واريج حاصل از آزمون تحليمهاباد اختصاص دارد. نتا

ن يدارد. ا ها ارتباط معکوسآن يعام افراد مورد مطالعه با طبقه اجتماع ياسيمشارکت س
ر يشتر از ساين جامعه مهاباد بييعام طبقه پا ياسين است که مشارکت سيانگر ايجه بينت

انات و سرنوشت ين جامعه مهاباد به جريين است که طبقه پاين امر ايل ايها است. دلگروه
ها در حل ن باورند که حضور و مشارکت آنيشهر خود عالقمند هستند و برا ياسيس

ن يا يهاافتهيشت و اشتغال آن مؤثر است. يجامعه و بهبود وضع مع يمشکالت عموم
کند. دال، را تأييد مي ت همخواني دارد و آنيويندر و کيرابرت دال و ک هيه با نظريفرض

مردم در عرصه سياسي نيز  يمعتقد است که اگر اثربخشي سياسي باال باشد، مشارکت عموم
آورد. به نظر  تفاوتي را به ارمغان مي پايين باشد، بييابد و اگر اثربخشي سياسي  افزايش مي

دهند اثر قابل توجهي بر نتايج سياسي خواهد  وي، وقتي افراد تصور کنند آن چه انجام مي
ن بر طبق نظر کيندر و يشوند و بالعکس. همچن گذاشت، بيشتر در امور سياسي درگير مي

اط به کشور خدمت کرده است، دهد که بنا بر استنبکيويت، شخص به حکومتي رأي مي
 اي که چه تأثيري بر وضعيت مالي خودش گذاشته است.بدون مالحظه

شهر  يخاص طبقات اجتماع ياسيسه مشارکت سين پژوهش به مقايه اين فرضيدوم
ق نشان داد که ين تحقيانس در ايل واريج حاصل از آزمون تحليمهاباد اختصاص دارد. نتا

ن يها ارتباط معکوس دارد. اآن يرد مطالعه با طبقه اجتماعخاص جامعه مو ياسيمشارکت س
ر يش از ساين جامعه مهاباد، بييخاص طبقه پا ياسين است که مشارکت سيانگر ايجه بينت

ن جامعه مهاباد به منظور کسب مناصب و يين است که طبقه پاين امر ايل ايطبقات است. دل
ارکت در اداره امور جامعه، مشارکت و مش يبرا ياسيس يهاجاد تشکلي، اياسيس يهاپست

 يروزيپ يبرا يغاتيت تبلي، انجام فعاليو محل يمل ياسيس يهات در احزاب و گروهيفعال
ه با ين فرضيا يهاافتهيکنند. يام انتخابات و ... مشارکت ميمورد نظر خود در ا يدايکاند
چوب مکتب انتخاب عاقالنه دارد. داونز در چار ينگتون همخوانيو هانت داونز يه آنتونينظر

کند و در جريان کند که هر رأي دهنده بالقوه براساس محاسبه عقالني عمل مييان ميب
هاي مبارزه انتخاباتي با ارزيابي دولتي که بر سر کار بوده و مقايسه آن با ادعاها و برنامه



 
 
 
  

 

  

يا آن حزب عايد  رود از پيروزي ايناحزاب مخالف و با در نظر گرفتن منافعي که انتظار مي
کنندگان عاقلي دهندگان انتخابن رأييزند. بنابراشخص او شود، دست به گزينش مي
کنند. اي براي تأمين منافع شخصي خود تلقي ميهستند که شرکت در انتخابات را وسيله

بتوانند با استفاده از باال بردن سطح  ينگتون، چنان چه افرادين به نظر هانتيهمچن
و  يت اقتصاديشتر به بهبود وضعيا کسب درآمد بيتر  نتقال به شغل پرمنزلتالت، ايتحص

 کنند. ينظر م صرف يت اجتماعياست و فعاليابند، معموالً از مشارکت در سيدست  ياجتماع

شهر  يطبقات اجتماع يليتحم ياسيسه مشارکت سين پژوهش به مقايه اين فرضيسوم
ق نشان داد که ين تحقيانس در ايل وارين تحلج حاصل از آزمويمهاباد اختصاص دارد. نتا

زان يندارد و م يافراد تفاوت معنادار يبراساس طبقه اجتماع يليتحم ياسيمشارکت س
 باشد.يک سطح ميان طبقات مختلف جامعه مهاباد در يدر م يليتحم ياسيمشارکت س

هر ش يمنفعل طبقات اجتماع ياسيسه مشارکت سين پژوهش به مقايه اين فرضيچهارم
ق نشان داد که ين تحقيانس در ايل واريج حاصل از آزمون تحليمهاباد اختصاص دارد. نتا

 يداريها تفاوت معنآن يمنفعل افراد مورد مطالعه براساس طبقه اجتماع ياسيمشارکت س
جامعه مهاباد  ين طبقه بااليشتر در بيب ياسيس يتفاوتين انفعال و بيکه ا يدارد. به طور

 ياعتماديو ب ينين امر بدبيل ايشود. دلين شهر مشاهده ميا ير طبقات اجتماعيشتر از سايب
ل عمل نکردن به وعده و يأت حاکمه به دليجامعه مهاباد نسبت به دولت و ه يطبقه باال

نده مملکت، يتفاوت بودن نسبت به سرنوشت و آياز عملکرد دولت، ب يتيدها، نارضايوع
ن و مقررات يدولت و حکومت مستقر، قبول نداشتن قواناز بودن نسبت به ينيمستقل و ب

دال درباره دارد. رابرت يه دال همخوانيه با نظرين فرضيا يهاافتهيو ... است.  يريگيرأ
 يدهند، اثر قابل توجهيتصور کنند آن چه انجام م يافراد وقت»سد: ينويم ياسيس ياثربخش

توان يکه م يشوند. به طورير ميدرگ ياسيسنخواهد گذاشت، کمتر در امور  ياسيج سيبر نتا
او کمتر خواهد  ياسيکمتر باشد، مشارکت س يفرد ياسيس يگفت هر چه احساس اثربخش

 يمانند او در امور حکومت محل يکند افراديکه احساس م يبه نظر دال، شهروند«. بود
ن که امور يا ايدادن است  ين که تنها راه اعالم نظر، رأيا ايگفتن ندارند  يبرا يحرف

ن که يا ايگذرد يتواند بفهمد چه ميده هستند که او نميچيپ يبه حد يو حکومت ياسيس



 
 
 
 

 

که مقابل او  يسه با کسيکنند، در مقاينم يکند توجهيبه آن چه او فکر م يمسئوالن عموم
 مشارکت کند. ياسيدارد که در امور س يکم يليکند احتمال خيفکر م

شتر يمقاله ب يو خارج يقات داخليارائه شده در قسمت تحق يقات تجربيتاً تحقينها
 ياسيق بنده مربوط به انواع مشارکت سيتحق يرهايبوده و متغ ياسيمربوط به مشارکت س
ن امر بوده يق بنده هميتحق ينوآور يهااز جنبه يکيصرف؛ و  ياسياست نه مشارکت س

ارائه شده  يقات تجربيج تحقيق حاضر با نتايج تحقيسه نتايل از مقاين دليهماست. به
  شده است. يخوددار

 يهايريگميجامعه در تصم يطبقات باال ياسيزان مشارکت سيرفت ميکه انتظار منيوجود ا با
ج پژوهش حاضر نشان داد يشتر باشد اما نتايشهر مهاباد ب ياسين سرنوشت سييو تع ياسيس

در  يرتريشتر و چشمگين جامعه نقش بييطبقات متوسط و پا ياسيزان مشارکت سيکه م
در  ياسيت مشارکت سين با توجه به اهميشهر مهاباد دارند. بنابرا ياسين سرنوشت سييتع

 يريش آن فراهم شود. لذا به کارگيبود که موجبات افزا ييهاراه يد در جستجويهر جامعه با
باد بخصوص طبقات طبقات جامعه مها ياسيزان مشارکت سيش ميمنظور افزال بهينکات ذ

 رد:يشنهاد و مورد استفاده قرار گيتواند پين شهر ميا ياسين سرنوشت سييباال، در تع

د شهروندان شهر مهاباد در ير و اصالح باورها و عقايينه تغياست در زم يضرور .8
ق يجامعه از طر يريگميت و تصميريمختلف مد يهادر عرصه ياسيخصوص مشارکت س

 رد. يصورت گ يسازدر جهت فرهنگمات الزم اقدا يعموم يهارسانه

طبقات مختلف جامعه  ينان و اعتماد عموميش اطميگردد جهت افزايه ميتوص .0
شود  يشياندو چاره يأت حاکمه بازنگريدولت و ه يهااستيمهاباد در خصوص اهداف و س

م فراه ياسيت طبقات مختلف مردم مهاباد نسبت به ساختار و مسئوالن سينه رضايتا زم
 شود.



 
 
 
  

 

  

ر ينظ يد مسائل و مشکالتيشود از بروز و تشديشنهاد مين جامعه پبه مسئوال .9
 يو باند و باندباز يبازيو پارت يض و نابرابري، تبعيعدالتي، ظلم و بياختالف و چند دستگ

اقشار مختلف مردم  يزان اعتماد عموميزند تا بتوانند ميع امکانات و منابع بپرهيو... در توز
باال  ياسيش سطح مشارکت سيافزا يجامعه مهاباد را در راستا يات باالبخصوص طبق

 ببرند.

است که  يهاباد موردـاقشار مختلف جامعه م ياسيه خواست و اراده سـتوجه ب .0
نان را ين اطميشود ايشنهاد مين پيرد. لذا به مسئولين امر قرار گيتواند مطمح نظر مسئوليم

 يشيرگذار بوده و نمايت آنان در اداره امور جامعه تأثجاد کنند که مشارکيدر ذهن مردم ا
 ست.ين

و...  ي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادياسيح سيصح يهايگذاراستيبا اعمال س .5
با توجه به  يکاريمردم کاسته شود، کاهش نرخ تورم و ب يتيزان نـارضايشـود از مـ يسع

 تواند باشد.يمها يگذاراستين سياز ا يجامعه مهاباد، بخش يت کنونيوضع

افراد در قـالب  ياسيس يهاتيتوسعه فعال ينه مناسب برايفراهم نمودن بستر و زم .1
 ياسيو س يا، حرفهيصنف يکاهايها و سندهيها، اتحادـجاد و گـسترش احزاب، تشکليا
تر را فراهم تر و آگاهانهتر، آزادانهتواند امکان مشارکت گستردهياست که م يگريشنهاد ديپ

 د.ينما

 



 
 
 
 

 

 

ران، يدر ا ييت روستايريو نظام مد ياسالم يشوراها يت مشارکتيري( مد8911) يسيزاده، ع ميابراهـ 

 .8-81: 0ام، شماره  يسال س 

و فرهنگي مؤثر  ياسي، سيعوامل اجتماع ي( بررس8930توانا )مهدي  و هواسي، علي؛زاده، حسناسماعيلـ 

 .11-39: 0، شماره 9دوره  بر مشارکت سياسي،

د ـه: محمـترجم( 8919يزمن )رارد لئونااف و يانورما، نگويتااـ 
 .زيکلک و مرندلي آونشر ان: تهرر، پويـقل

 ، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.ييباطبان طيترجمه: نسر  (8919آبرامسون، پل )ـ 

 .يتهران: نشر ن (.8912ن )يه، حسيريبشـ 

ان و عوامل مؤثر بر آن، يدانشجو ياسيل به مشارکت سيزان تمايم يبررس (8932زبان، محسن )يپالـ 

 .09-03، 8932ان ، تابست0، شماره08دوره  است، يفصلنامه س

اجتماعي مؤثر بر ميزان مشارکت سياسي شهروندان  -( بررسي عوامل اقتصادي8938ا، غالمرضا )ينيجعفرـ 

 11-800، 8938سال هفتم، شماره دوم، بهار  شهر خورموج، 

ر نهاوند استان همدان. ( بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر مشارکت سياسي زنان در شه8930دارابي، مسعود )ـ 

 .10-51: 81شماره  علوم اجتماعي، 

 ( 8912) يربيعي، علـ 
 ، تهران: فرهنگ و انديشه.

اجتماعي زنان  يي مؤثر در مشارکت سياس( عوامل اجتماع8938پناهي )حسينبهروز  و شکربيگي، عاليهـ 

، شماره 0دوره  )مورد مطالعه: زنان شهر گنبدکاووس در استان گلستان(، 
5 ،858-895. 

ان، يدانشجو ياسيبر مشارکت س يه اجتماعير سرمايتأث ي( بررس8931) يارير و اسفندياسفجيعباسـ 

 .01-11، 8931، بهار و تابستان 0، شماره 0دوره  

( مشارکت سياسي زنان در 8930هدايتي )اصغر عليطباطبايي، محمود و هاشمي، مژگان؛ قاضيعظيميـ 

 .825-800، 00، شماره 1دوره  شناسي زنان، ايران و عوامل مؤثر بر آن. جامعه



 
 
 
  

 

  

          (8913) رضايعل تبار،علويـ 

 .هاشهرداري سازمان تهران: اول، جلد 

( بررسي تأثير عوامل اقتصادي و اجتماعي بر ميزان 8939خارستاني )مرضيه و آباد، حليمهدولتمصطفاييـ 
 تمايل به مشارکت سياسي جوانان شهر خرامه، منتشر شده در

 . 8939در سال  

بررسي عوامل اجتماعي، فردي و فرهنگي مؤثر بر مشارکت  (8930کشاورز )حميد  و تاجي، ريحانهنگينـ 
سياسي جوانان شهرستان نورآباد ممسني، منتشر شده در 

 .8930در سال 

مرتبط با   ياقتصاد -( بررسي عوامل اجتماعي8938احمدي )حبيب  و معيني، مهدي ؛پورقنواتي، ليالنيکـ 
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