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 چکیده

مشارکت سياسي پيامدهای دو سویه دارد؛ زیرا در یک معنا فقدان مشارکت و انفعال به این مفهوم است 

کهه دوتت از مناف  باتقوه ای که باید در ددمت نن ررار یيرد بي نصهههيب مي یردد و از سهههوی دی ر، 

های ایده، ینبنابرامي شود که تغييراتي بنيادی در اندیشه و عمل به وجود نیند. مشارکت زماني مؤثر وار  

دادن به نقش و نظر مردم در تصههمي   ءمطلوب مربوط به مشههارکت یک نقطة مشههترر دارند و نن بها

حاضر با هدف نقش  در این راستا پژوهشها به مناف  ردرت است. های سهياسهي و دسترسي ننیيری

ان در مي دوره مجلس شورای اسلامي دهمين مشارکت در انتخاباتدر عوامل ان يزشي و مناب  اجتماعي 

ه انجام شد "ات وی نظری مشارکت سياسي نوریس "شههروندان شههر شاهو و با استفاده از سطخ درد

 ز از طریق مناب های مورد نياتحليلي و پيمایشهي است، داده -روش پژوهش حاضهر تویهيفياسهت. 

اسکوئر، و های کایکاریيری نزمونه و با ب Spssافزار یردنوری و با استفاده از نرم پرسشنامهاسنادی و 

زه شهر تاشده است. جامعه نماری مورد مطاتعه تمامي شهروندان  تحليل پيرسهون ضهریب همسسهت ي

ای انتخاب کران به روش سهههميهنفر با اسههتفاده از فرمول کو 344بوده که در این ميانتاسههيس شههاهو 

 دهندیان برایترین عوامل ان يزشي اعلام شده از سوی پاسخکه مه  دادنشهان  نتایج پژوهشاند. شهده

مشارکت در انتخابات به ترتيب عسارتند از: مخاتفت با جناح یا کاندیدای رريب، بهسود وضعيت ارتصادی 

از ميان  .نسست به کشور استمسئوتيت ادای دین به شهيدان و دانواده ننان و احساس  ،و معيشتي مردم
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مناب  اجتماعي مورد بررسهي رابطه معناداری بين شغل و ریی دادن افراد، شغل و ان يزش، تحصيلات و 

 علاره به سياست، ميزان اعتماد سياسي افراد وجود دارد.

 شاهو. انتخابات، شهرجغرافيای  مشارکت سياسي، جتماعي،، مناب  اجغرافيای سياسي واژگان کلیدی:

 بیان مسئله 

انتخهابهات و تحليهل رفتار انتخاباتي مردم در یک کشهههور یا یک منطقه جغرافيایي به عنوان یک رفتار 

 کي از پيچيده ترین مسائلي است که توجه اندیشمندان را در رشته های مختلف علومیحقيقت  سياسي، در

دهي و ریی .(Kalantari, 2001:166به دود جلب کرده است) اسهي و جامعه شهناسهيسهياسهي، روانشهن

ست. اترین نوع مشارکت سياسي برای اغلب شهروندان در جوام  مردم ساتار مشهارکت در انتخابات رایج

 ر و عقاید دود را در ادارهوسهيله برای شهروندان است تا افکاعملي ترین  و ؤثرترینریی دادن معسارتي به

نوری و تشخيص یزینه  اجتماعي برای جم  سهازوکاریک نوع  عي اعمال نمایند. این امرعمومي و اجتما

های اجتماعي اسهت. اسهاسهي ترین عملکرد مشارکت ریی دهي، فریت برای جانشيني و ها و ارجحيت

یی تار رانتقال پسهههت ها و مسهههئوتيت ها در جامعه مي باشهههد. با توجه به این نکات، مطاتعه و تحليل رف

دهندیان از مساحث مه  جامعه شهناسهي سهياسي است. این نوع مشارکت همراه با عتویت در احزاب و 

ياسي و خاباتي، تماس با مسئوتان با مقامات ساتيت تسليغاتي برای نامزدهای انتانجمن های سياسي، کار و فع

ن اباتي، تلاش برای ارناع شهههرونداانواع فعاتيت های اطلاع رسههاني و ارتساطي م ل ارائه سههخنراني های انتخ

 Robert)کت سياسي استرمتعارف )رانوني( مشادی ر به ریی دادن به نامزدهای انتخاباتي و غيره از اشکال 

& Hughes,1986: 293). ميزان ندان در انتخابات یکي از شههادص هااز ننجا که ميزان مشههارکت شهههرو ،

ری مردم در نظام حکومتي ما بر حتههور حداک  اری از کشههورهاسههت،يمشههروعيت نظام سههياسههي در بسهه

نها در عریههه ت را جلب کند نه تاکت در انتخابر. حکومتي که بتواند بيشههترین مشههادکنانتخابات تأکيد مي

 مقتدرانه بردوردار باشد. مشارکت حداک ر مردم در  مي تواند از موض دلي بلکه در عریه بين اتمللي نيزدا

وانند در ادارة د که بتانتخابات بسهتری برای اعتماد به نفس مسهئوتان سهياسي و منتخسان مردم فراه  مي کن

 توجه با (.Attarzadeh&Tavassoli, 2011:183را پشتيسان تصمي  های دود بدانند)، ریی مردم امور کشور

 نمي مست ني امر این از نيز حاکمان نيست، اشتساه و دطا از داتي بودنش انسان مجرد به هيچ انسهاني اینکه به

و  ها توده هایراهنمائي و ها اندیشه و افکار از ضروریست، برسد حدارل به حاکمان اشتساه ننکه باشهند. برای

 مشارکتي فعال سياسي فرایندهای در بتوانند اینکه برای مردم همچنين جویند استمداد جامعه مختلف طسقات
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 .شوداهميت مي حائز سهياسي نظام یک در انتخابات نام با فرایندی کنند کنترل نيز را ردرت و باشهند داشهته

 تعيين و نهادهای سياسي یيریشکل در را شهروندان اراده توان مي نن وسهيله به که اسهت ابزاری انتخابات

 است و پيوست هایي منسج  عمليات و اردامات سلسله انتخابات. داد مدادله سياسي ارتدار اعمال متصدیان

 شدن بریزیده به و منجر یيردمي یورت معين و محدود زمان در و مشخص جغرافيائي محدوده یک در که

 در سههياسههي واژه ترینرایج انتخابات شههود. مي مردم اک ریت سههوی از داص موضههوعي یا و افراد یا فرد

(. Ziba Kalam& Muqtada, 2014:12است) انتخابي مقامات تعيين ایلي طریقه و دموکراتيک کشهورهای

 برای ننان به کشور سرنوشت سپردن و فرد چند یا یک بریزیدن برای سهراسری انتخابات در مردم حتهور

 مشارکت نتيجة و بيشتر حساسيت این اندازه هر .است دویش نیندة به ننان حسهاسهيت معين، بيان ر مدتي

 ,.Alamdar,et alیابد) مي افزایش انتخابات بعدی دورة در ها نن باشههد، حتههور تر ملموس رسلي های

در یک فرنیند دو جانسه بين مردم و نخس ان نهادینه شههدن این فرهنک که امکان شههنادت و (. 2016:816

یيری ي مبنابراین تص نيدن نظر نخس ان امری دشوار است.شناسایي نیاهانه همه نامزدها برای مردم بدون ش

تر ميهای پيش یفته ما را به انتخاب نیاهانه نزدیکبر مسنای نظر و ریی افراد یاحب نظر و اعتماد به یروه

با توجه به مساحث مطرح شده و اهميت موضوع در این زمينه  پژوهش حاضر در این راستا و با توجه کند. 

سههياسههي، علارمندی به سههياسههت، اثربخشههي  داری، اعتمادتحصههيلات، درنمد، دینبه عوامل مختلي مانند: 

 انسجام ملي، احساسن مناب  اجتماعي و های مشارکتي به عنواسهياسهي دروني)کفایت سهياسي( و مهارت

نسست به کشور، پيروی از مقام رهسری برای شرکت در انتخابات، ادای مسئوتيت تکليف شهرعي، احساس 

صادی و معيشتي مردم، رضایت از وض  موجود و تمایل دین به شههيدان و دانواده ننها، بهسود وضعيت ارت

به تداوم نن، مخاتفت با جناح یا کاندیدای رريب، مهردوردن شههناسههنامه، عادت به ریی دادن، فشههارهای 

و فشههار دانواده و اروام، به عنوان عوامل ان يزشههي پژوهش در شهههر شههاهو مورد ارزیابي ررار  رمحيط کا

ستای فه  و درر ننچه که در پيرامون ما مي یذرد جغرافيای انتخابات مي تواند به علاوه، در رایرفته است. 

موثر باشههد. دروار ، جغرافيای ردرت، بازی ران سههياسههي تأثيریذار، حوزه های انتخابيه و ... در چارچوب 

ي که در این پژوهش مطرح م اسهاسي بنابراین سهوال بحث های جغرافيایي انتخابات رابل فه  مي باشهد. 

ثر بر مشارکت سياسي شهروندان شهر شاهو در انتخابات ؤعوامل ان يزشي و مناب  اجتماعي ماسهت که؛  شهود این

نیا عوامل ان يزشههي و مناب  اجتماعي بر مشههارکت در انتخابات در ميان  مجلس شههورای اسههلامي کدامند 
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هروندان يزان مشارکت سياسي شاین متغيرها بر م و اینکه ارتساط شهروندان شهر شاهو تأثير یذار بوده است

 شهر شاهو چ ونه است 

 روش تحقیق 

 ربنقش عوامل ان يزشهههي و مناب  اجتماعي با هدف  پيمایشهههي؛ و تحقيقبا روش  پژوهش حهاضهههر

دوره  انتخابات مجلس شورای اسلامي در حوزه انتخابيه  دهمينمشارکت سياسي شهروندان شهر شاهو در 

های منطقه اورامانات )شهرستان نوظهوراین شهر یکي از شهرهای تازه  روانسر انجام شده است.شههرستان 

هرستان پاوه ش بخشي از کشوریبه تحاظ تقسيمات  روانسر، پاوه، جوانرود و ثلاث باباجاني ( است که رسلاً

تغييراتي که در تقسههيمات  اسههت. به دتيل ررار یرفته و در سههاتهای ادير در محدوده شهههرسههتان روانسههر 

فکار و ااجتماعي حاک  بر نن و نيز ترکيسي از  -سادتار و تنوع  رومي، فرهن ي ده و نيزایجاد شه کشهوری

ار ، در و ررار یرفته است. و تحليل اندیشهه های سهياسي به عنوان نمونه موردی این پژوهش مورد مطاتعه

واند به شکل و مي ت سياسي از رهيافت جغرافيای انتخابات مي باشد-این شهرستان نزمایش اهي جغرافيایي

نظر  مد رویکرد چکيهده ای از تنوعات موجود در منطقه به تحاظ مورعيت جغرافيایي نن مدنظر ررار یيرد.

و  و نقش عوامل ان يزشي "ات وی نظری مشارکت سياسي نوریس "تحليل اسهتفاده از سهطخ درد این در

های مورد نياز از طریق مناب  اسههنادی و داده اسههت.شهههر این مشههارکت در انتخابات در  بر مناب  اجتماعي

برای یردنوری اطلاعات  .یردنوری شده است شهر انجام شده،این در سطخ 3131که در نبان و نذر ميداني 

مدل نوریس را اندازه یيری کرد.  نن بتوان سطخ درد در کمکمورد نياز پرسهشهنامه ای طراحي شد که به 

ه ب سطخ تحصيلات، درنمد، دین داری، اعتماد سياسي، علاره مندی مناب  اجتماعي مورد نظر نوریس از رسيل

در  .به عنوان مرکز ثقل پرسشنامه ررار یرفتسهياسهت، اثر بخشي سياسي دروني و مهارت های مشارکتي 

وار  این مناب  اجتماعي کيفيت یا مورعيتي اسهت که فرد در جامعه در طول زمان کسهب کرده و او را برای 

های کای و نزمون Spssاز نرم افزار . برای تجزیه و تحليل اطلاعات ر توانمند سهادته استردي اموانجام ب

هر ششده است. جامعه نماری مورد مطاتعه تمامي شهروندان  استفاده اسکوئر، و ضریب همسست ي پيرسون

یيری کوکران تعداد نمونه بر اساس فرمول نمونه جمعيت داردنفر  1144حدود  بوده کهتازه تاسيس شاهو 

روش نفر به  344به تعداددرید،  32و سهطخ اطمينان 42/4 =و حداک ر واریانس d=0.05با درت برنورد 

 عوامل زیر مورد بررسي ررار یرفته اند:در تجزیه و تحليل داده ها نيز  اند.سهميه ای انتخاب شده
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جنس، شغل، تحصيلات، سن، ميزان علاره به سياست، ميزان دینداری، ). فراواني متغيرهای ایلي مانند3

 ميزان فعاتيت، کفایت سياسي، اعتماد سياسي و عوامل ان يزشي( ارائه شده است.

در رسههمت دوم رابطه متغيرهای ایههلي با ه  را بر اسههاس فرمول کای اسههکویر یا دي دو همراه با  .4

 سطخ معناداری ننها ارائه شده است.

ر مرحله سهوم از فرمول کوروتيشن یا همسست ي، ارتساط و همسست ي چند متغير ایلي دو به دو با د .1

 ه  ارائه شده است.

 مبانی نظری پژوهش 

 مفاهیمو یف تعار

 مشارکت سیاسی

های روابط اجتماعي بوده و به عنوان یکي از محورهای ترین یورتاز دیرباز مشارکت یکي از اساسي

مشارکت را نوعي کنش . (Boix and Stokes, 2009: 28) شهناسهي تلقي شهده استجامعهموضهوعي در 

ههدفمند در فرایند تعاملي بين کنش یر و محيط اجتماعي او در جهت نيل به اهداف معين و از پيش تعين 

ن يشهده تعریف نموده اند. فرایندی که افراد جامعه به یورت نیاهانه و جمعي با در نظر داشتن اهداف مع

کنند. مشارکت شهود، در نن شهرکت مياجتماعي مي  و مشهخص که منجر به سههي  شهدن ننها در مناب 

و توسعه  4، توسعه فرهن ي3های توسهعه اجتماعيسهياسهي به عنوان یکي از انواع مشهارکت از شهادص

رود و از مصههادیق حتههور مردم در تعيين سههرنوشههت دود شههمار ميدر کشههورها به  1سههياسههي

مشهارکت شهامل فرایندی است که در بریيرنده انواع کنش های فردی و (. Abdullahi, 2011:418)اسهت

یروهي به منظور دداتت در تعيين سهرنوشهت دود و جامعه و تأثيریذاردن بر تصمي  یيری در باره امور 

عمومي است. مشارکت مستقي  مردم در رانون یذاری، داتص ترین و وارعي ترین جنسه مشارکت و عاتي 

ترین جلوه حق حاکميت مردم در تعيين سهرنوشت زندیي سياسي و اجتماعي دود است و از شرط های 

در وار ، مفهوم مشهارکت سهياسي دریيری فرد در  (. Veysi, 2013:118-119تازم دموکراسهي مي باشهد)

 &Hafezniaسههطوح مختلف فعاتيت در نظام سههياسههي از عدم دریيری تا داشههتن مقام سههياسههي اسههت)

                                                           
1  . Social Development 

2  . Cultural Development 

3  . Political Development 
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224-niRad,2004:223Kavia .)مشههارکت سههياسههي هر عمل داوطلسانه موفق یا ناموفق،  3از دیدیاه وینر

های مشروع و نامشروع برای تأثير بر انتخاب ای یا مستمر، شامل روشیافته یا بدون سازمان، دورهسهازمان

در یک  .Weiner, 1971: 164))عمومي در هر حکومت محلي و ملي استها و اداره امور رهسران، سياست

های داوطلسانه و توان چنين تعریف کرد:فعاتيتمعنای کلي و با توجه به تعاریف باتا، مشارکت سياسي را مي

نزادانه اعتای یک جامعه )چه به یورت فردی و چه به یورت جمعي( در امور حکومتي و سياسي، که 

ها این فعاتيت یيرند وهای سياسي کشور یورت مياری مسهتقي  یا غيرمسهتقي  بر تصمي باهدف تأثيریذ

های موجود مقامات دوتتي، و یا سادتار نظام باشد و یا ممکن است به ممکن اسهت حمایت از سهياسهت

به عسارتي مشههارکت سههياسههي به معني (. Oneill, 2014: 37)دنسال تغيير وضهه  موجود در نظر یرفته شههود

کت در اعمال ردرت است؛ اعمال ردرتي که ررن ها در دست یروه ها یا طسقات اجتماعي معيني بوده شهر

 (.Saeedi, 2003:12است و مردم در فرایندهای سياسي جامعه دود نقشي نداشتند )

 اجتماعی منابع

 استفاده اهدافشهان تعقيب در ملت یا یروهها افراد، سهوی از بتواند که چيزی هر از اسهت عسارت مناب  

 و ... مناب  شهرت درنمد، زمين، ماتکيت تحصهيلات، شهغل، پول، دارند. ورت، نامحدودی تنوع مناب  شهود.

 به عنوان را اجتماعي مورعيت اهميت نمریکا، در نيوهيون شهر درباره مطاتعه در دال رابرت هستند. نشکاری

 مورعيتي یا کيفيت فرد، اجتماعي مناب  دی ر، عسارت اسهت. به داده اجتماعي نشهان تصهمي  یيری در منسعي

 سهههادته توانمند امور بردي انجام برای را او و کرده کسهههب زمان در طول جامعه در فرد که اسهههت

  (.Abdulmutallab,2017:37است)

 انگیزشی عوامل

 هایو کنش  نرزوها دواسته ها، کردن دنسال یا اهداف به رسيدن در انسان رفتار محرر عوامل ان يزه ها 

 انواع ه  و دروني ه  کشش های انسان، ان يزه های شکل یيری بر بنابراین، مي شوند؛ شهمرده فرد دروني

 دديههل مهي تهوانههد جههامهعههه پههذیهری یهها اجهتهمههاعهي یههادیهيهری از نههاشهههي بهيهرونهيِ عهوامههل

 نورد. شمار به را باید سياسي فعاتيتهای یا امور در شهرکت (. ان يزه هایAbdulmutallab,2017:38باشهد)

 فرد نمونه، برای باشند. عاطفي نوع مي تواند از دادن ریی جمله از و سياسي فعاتيتهای در شرکت ان يزه های

 سوی از برود. ریی یندوق پای به شرعي تکليف ميهن پرستي یا شهروندی، وظيفه حس به بنا است ممکن

                                                           
1  . Weiner 



         313...                             يو مناب  اجتماع يزشيانتخابات و  نقش عوامل ان  یايجغراف                          سال سوم          

 

 فایده بر مستني دی ر، عسارت به یا و ابزاری مي تواند دادن ریی از جمله سياسي، مشهارکت ان يزه های دی ر،

 ابزاری ان يزه های از توانمي شخصي، ابزاری ان يزه های بر افزون اتسته باشد. فعاتيت یادشهده از انتظار مورد

است نيز نام  ملي زیان و سهود که ملي ابزاری ان يزه های و یهنفي یا رومي یروه زیان و سهود یروهي مانند

 (.Darabi, 2009:71برد)

  3انتخاباتجغرافیای و انتخابات 

 تعریف "فرایند یزینش عتههوی از هيئت تقنيني از طریق ریی "،4فرهنک تغت نکسههفورد انتخابات در

انتخابات مجهههرای ارتساطي ميان حکومت کنندیان و مردم تحت توای   (.Martin,2003: 168)شده است

است. انتخابات شهرایط را بهرای کنترل مردمي مههيا مي حکومت هستند. انتخابات دارای عملکرد متفاوتي 

 ,Taylorسههازند و متتههمن نن هسههتند که اداره کنههههندیان کشههور مشهههور و مقسول ترین افراد هسههتند)

 تعيين حکومت یران، از: عسارتند که اساسي دارد کارکرد سه در نظامهای دموکراتيک،خابات ت(. ان2007:137

ردرت  سلب مشروعيت از یا اعطا سرانجام، یرایش های سهياسي و ت وکلي حکوم های تعيين سهياسهت

 دموکراسي ایلي مظاهر از یکي حاضر عصر در(. Kaviani Rad, 2014: 486)حکومت است عمومي یعني

 انتخابات که و کشوری نيست ممکن انتخابات بریزاری بدون دموکراسي اسهت. انتخابات سهاتاری، مردم و

 هم اني، رای حق و توسعه دموکراسي یيری شکل با وار ، در.است دموکراسي فارد حقيقت در باشد نداشته

 انتخابات اهميت. است امروز درنمده دنيای در سياسي زندیي های جلوه مهمترین از یکي عنوان به انتخابات

 نمده وجود به انتخابات عنوان جغرافيای با مستقلي شهاده سهياسهي درجغرافيای امروزه که اسهت حدی به

 بر انتخاباتي در نتایج سههياسههي جغرافيای کاربسههت حقيقت در انتخابات جغرافيای دی ر، عسارت اسههت. به

 به جغرافيایي رویکردی وار ، (. درZarqani& Badakhshan,2017:106اسههت) اداری حوزه های حسههب

 و ن رش تنوع از برداسههته که شهههروندان سههياسههي رفتار ات وهای نن در که انتخابات، و دموکراسههي مقوته

 مورد و نید مي در نقشه یهورت به اسهت حاک  حقوري فرهن ي، ارتصهادی، سهادتارهای از ننها مطاتسات

در این ميهان، جغرافيهای انتخابات به عنوان  (.Baei & Pishgahifard, 2010: 59)یيرد مي ررار بررسهههي

( توسط 3331این دانش واره)دیرپاترین و در عين حال پویاترین یرایش جغرافيای سهياسهي از زمان طرح 

فرانسوی تا کنون در چهارچوب مفاهي  یونایون نظری و کاربردی در ددمت رلمروداری  1نندره زی فرید

                                                           
1. Electoral Geography 

2. Election  

3. André Siegfried 
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جغرافيای (. KavianiRad&Gharabegi,2017:13به عنوان بُعد کاربردی جغرافيای سههياسههي بوده اسههت)

 انتخابات که در نن ات وهای رفتار سياسي شهروندانانتخابات، رویکردی جغرافيایي به مقوته دموکراسهي و 

که برداسههته از تنوع ن رش و مطاتسات ننها از سههادتارهای ارتصههادی، فرهن ي، حقوري حاک  اسههت به 

یهورت نقشه در مي نید و بررسي مي شود. بردي از پژوهش ران، جغرافيای انتخابات زیر مجموعه علوم 

اند که جغرافيای انتخابات یرفاً تنوع در تصمي  و ریی دهندیان در  اجتماعي دانسهته اند؛ بردي نيز مدعي

یسهتره یک ناحيه اسهت. یروهي نيز تسيين مي کنند که جغرافيای انتخابات بررسي تفاوت های فتایي در 

به عسارتي، مطاتعات مربوط به  (. KavianiRad,2013:36رفتار سياسي یا بررسي جغرافيای انتخابات است)

نتخابات جنسه های سههازمان دهي، هدایت و نتایج انتخابات را مدنظر ررار مي دهد. به دتيل اینکه جغرافيای ا

ریی دهي در انتخابات ملي و محلي اغلب به یهورت اجتناب ناپذیری مکاني مي باشد و مردم به اجسار در 

از اطلاعات و داده  ناحيه ای داص ریی مي دهند  و نتایج نيز برای نن مردم انتشههار مي یابد؛ حج  عظيمي

. به عسارت دی ر، (Gregory at al, 2009: 187ها مي تواند موضهوع تحليل های جغرافيایي)فتایي( باشد)

عامل جغرافيایي ریی دهي از نظر فرهنک منطقه ای و دادلي متفاوت بوده تغييرات فتههایي را در حمایت 

 (. Pishgahifard& Sharifi,2011:1269از یروه ها و احزاب سياسي مختلف نشان مي دهد)

  رفتار انتخاباتی

ننچه نقش تعيين کننده در نتایج انتخابات دارد، رفتار انتخاباتي شهههروندان اسههت که به عنوان کنشههي 

سهياسهي، در فرهنک جامعه ریشه دارد و فرهنک سياسي هرجامعه ای برپایه فرهنک عمومي نن شکل مي 

ار انتخاباتي، نقش عوامل فرهن ي و سهادتار اجتماعي اهميت بسيیيرد؛ بنابراین در بررسهي و تحليل رفتار 

به عسارت دی ر رفتار انتخاباتي مردم  .(Akbari& Fakhari ,2017:2() Jafari Nejad,et al.,2011: 162)دارد

ای هتواند دیدیاه ها و ن رشباشههد که ميهای سههياسههي و اجتماعي ننها ميیر تقاضههاها و دواسههتهتسيين

اتسته ویسههر معتقد اسههت که پس از چندین دهه پژوهش درباره  به کاندیدا نمایندیي، تفهي  کند.موجود را 

دهي هنوز چارچوب نظری اسههتواری برای مطاتعه این نوع مشههارکت سههياسههي وجود ندارد اما رفتار ریی

ن انتخاباتي مردم را تسييهای نظری اشهههاره کرد که هر کدام جوانسي از رفتار ای از دیدیاهتوان به مجموعهمي

علاوه بر سهههازمان های دوتتي که مسهههئوتيت بریزاری  (.Imam Jomezadeh, et al., 2013:29)کننهدمي

خاباتي تحليل رفتار انتانتخابات یا تأمين امنيت جامعه را برعهده دارند، احزاب و فعاتان سههياسههي نيز برای 

سليغاتي دود، به بينانه برای فعاتيت انتخاباتي و تریزی وار  و برنامهبيني و تخمين نتيجه انتخابات مردم، پيش
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 Sadeghiاند)مند بودهیيری ننان علارهر سازوکار تصمي مطاتعه رفتار ریی دهي شههروندان و عوامل موثر ب

Jekha, 2015:90 .) یافته های موجود نشهههان مي دهد در فرایند انتخابات تابي ها، رایزني ها و جریان های

سهياسي، نظامي، ماتي و تسليغاتي کوشيده اند جدای از فرایند معمول مشارکت سياسي و ریی دهي  مختلف

در انتخابات و یزینش نمایندیان، ادرار محيطي شهههروندان را متناسههب با مطلوب ها و مناف  دود جهت 

فرد  و نفوذ دهنهد؛ وضهههعيتي که جانسهههتون از نن با نام جغرافيای ردرت یاد مي کند. بدین مفهوم که پول

داوطلب در اشهکال درید نراء، دست کاری مرز حوزه انتخاباتي برای اثریذاری در نتایج انتخابات، نمایش 

های عوام فریسانه، بدادلاري های انتخاباتي مانند شههایعه پراکني، به کاریيری امکانات نهادها و سههازمان های 

 ظههاهههر مههي شههههوددوتههتههي و یههاه نههيههروی نههظههامههي و انههتههظههامههي)بههه ظههاهههر بههي طههرف( 

(KavianiRad&Gharabegi,2017:275 ریی دهي و مشههارکت انتخاباتي بارزترین شههکل مشههارکت .)

سهياسهي و در عين حال تعيين کننده ترین یهورت نن اسهت. مشارکت انتخاباتي عمدتاً ارتساط سطحي و 

 .(Amini,2015:160یذرای افراد با دنيای سياست تویيف مي شود)

 سیاسی مشارکت بر ثرگذارا متغیرهای تحلیل مدل

 تسيين برای روشههها از یکي سههياسههي، مشههارکت درباره نظریات و رویکردها تنوع و تعدد به توجه با

 در شده مطرح دديلِ عوامل و متغيرها بندی سطخ ادص، طور به دهي ریی مشارکت و سهياسي مشهارکت

 تسين در کلان عوامل فردی( و)درد عوامل دسههته دو به نوعاً روش این در اسههت. سههياسهي مشههارکت تسيين

 مقاته (. درAbdulmutallab,2017:37شده است) اشاره ریی دهي مشارکت به ویژه و سهياسهي مشهارکت

 ایل در که- ریی دهي مشهارکت در دديل دسهته بندی متغيرهای برای را نوریس پيپا تحليلي مدل حاضهر

 به توجه در نوریس پيپا تمایز . وجهبه کار رفته است  -طراحي شهده اع  به طور سهياسهي مشهارکت برای

 تسيين در درد و متوسط کلان، نظریات دسته سه از او که است نن سياسي درمشارکت دديل عوامل و متغيرها

 نظریات از مجموعه دو« کلان»(. در مدل نوریس در سطخ Norris, 2002: 2است) برده نام مشارکت سياسي

 شهروندان مشارکت سطخ و نوع کننده تعيين جامعه، یک در دوتت سادتار یروه اول، است. در شده مطرح

نن  مانند و انتخاباتي نظام و روانين حزبي، نظام اساسي، رانون سهادتارهای دوتت، سهادتار منظور از اسهت. 

 جنسه های یونایون تغيير سههسب که دارد تأکيد مدرنيزاسههيون فرایند بر کلان نظریات از دی ر اسههت. دسههته

 ددمات، بخش زندیي، رشههد سههطخ از: ارتقای عسارتند تحوتات این از بردي اسههت. یشههته جوام  حيات

 طسقه یسترش و مدرن به از سهنتي ارتصهادی مناسهسات تغيير نموزشهي، فریهتهای و سهواد سهطخ افزایش
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 و دیوانساتاری، رشد جمعي، رسانه های به افزایش دسترسي مختلف، حرفه های شدن تخصصي متوسهط،

 نظریات یا سازماني نظریات عناوین تحت نن از نوریس که «مياني سهطخ»در  .کار بازار به زنان ورود افزایش

 و بسيج اجتماعي عوامل نقش به توجه با شهروندان سياسي مشارکت کند،مي یاد بسهيج کاریزاران یا عوامل

 و عوامل مهمترین .شههودمي تسيين شهههروندان بسههيج و فعال سههازی در اجتماعي شههسکه های و سههياسههي

انجمن  مذهسي، مراکز و کليساها و ینفي، کاریری اتحادیه های سياسي، احزاب از: عسارتند بسهيج کاریزاران

 سياسي مشارکت سطخ و نوع در که تفاوت هایي این نظریات، اساس بر دسری. رسانه های و داوطلسانه های

 کاریزاران نقش نفریني ميزان اسههاس بر مي شههود، دیده مشههابه نظام های دموکراتيک دارای کشههورهای در

نظریه »و « نظریه مناب »در مدل نوریس به دو « سطخ درد»در  .است تسيين رابل و سهياسهي اجتماعي بسهيج

 سطوح بيشتر، مناب  از بردوردار افراد که است مطرح عقيده این مناب  نظریه اسهت. دران يزش اشهاره شهده

 باشد، وتي معنوی یا مادی اسهت ممکن مناب  این مي دهند. ننشها دود از را سهياسهي مشهارکت باتاتری از

 مناب  مهمترین از کند.پيدا مي افزایش نيز ننان مشههارکت امکان یابد، افزایش افراد ادتيار در مناب  ميزان هرچه

 سازماني مهارت های و ارتساطات زمان نزاد، درنمد، تحصيلات، به مي توان سهياسهي مشهارکت بر تأثيریذار

 تا ان يزه های مادی از نن دامنه است ممکن و است متفاوت ان يزشهي عوامل ان يزش نظریه در .کرد اشهاره

کرده  اشاره غيرمادی از ان يزه های متنوعي طيف به ظرانندربریيرد. یاحب را ن رشي و ارزشي ان يزه های

 یا ملي مدني،(وظيفه احساس اثربخشهي، سهياسهت، احسهاس به از: علاره عسارتند نن موارد مهمترین که اند

 (.  Norris, 2002: 12سياسي افراد) ارزشهای و سياسي اعتماد ،)دیني
 

 
 (.2:12::2سیاسی)نوریس،  مشارکت تحلیل در نوریس مدل .1 نمودار
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 مفهومی چارچوب

 ان يزشههي و عوامل اجتماعي مناب  یعني درد، سههطخ به تنها پژوهش این در محدودیت، وجود دتيل به

نقش عوامل ان يزشي و مناب  اجتماعي در مشارکت »هدف است و فرد ما تحليل واحدشهده است؛ پردادته 

نظریه  از این رو، سهياسهي شههروندان شههر شاهو در انتخابات دهمين دوره مجلس شورای اسلامي است؛

د، دین داری، سطخ تحصيلات، درنم»از رسيل  اسهت "نظریه درد نوریس" ،مقاته این اسهتفاده در مورد هایي

وان مرکز به عن« اعتماد سهياسي، علاره مندی به سياست، اثر بخشي سياسي دروني و مهارت های مشارکتي

 .دارد اشاره ریی دهي مشارکت سياسي تسيين به ثقل پرسشنامه ررار یرفت. که

 محیط شناسی تحقیق 

 03/42413است و وسعت نفر بوده  3312044باتغ  3132کرمانشاه طسق ندرین سرشماری سال استان 

 14بخش  13شهرستان  30تحاظ تقسيمات کشوری به  کيلومترمرب  با مرکزیت شههر کرمانشهاه اسهت. از

کيلومتر با کشور عراق مرز مشترر دارد. شهرستان  114شده است؛ و رریب به دهسهتان تقسي  11شههر و 

درجه و  10ريقه و عرض جغرافيایي د 04درجه و  01روانسهر، با مرکزیت شهر روانسر با طول جغرافيایي 

دشتي رراریرفته است. این  -متر از سطخ دریا دریک مورعيت کوهستاني 3114دريقه با ارتفاع متوسهط  01

روستای داتي  2روستای دارای سکنه و  313شهرستان دارای دو بخش، مرکزی و شاهو و شش دهستان، 

 (. Maleki et al.,2017:16از سکنه هست )

کيلومتری شمال غرب کرمانشاه و  22کيلومترمرب  در حدود  3404وانسر با وسعتي حدود شههرستان ر

نب و هوای نن نسستأ سرد و مرطوب بوده و از ميزان بارش ساتانه  ررار دارد.ور )کوه شاهو( در دامنه کوه یله

ان روانسر ستشهر .چشم يری بردوردار است. ارتصاد شهرستان عمدتاً متکي به کشاورزی و دامداری است

 اباجاني( در استان کرمانشاه است.روانسهر، پاوه، جوانرود و ثلاث بیکي از شههرسهتانهای منطقه اورامانات )

 وشاهنفر در شهر  1144نفری شهرستان روانسر  01121شهر روانسر مرکز این شهرستان است. از جمعيت 

از تلفيق دو روستای رشلاق و  3111شههر شهاهو شهری جوان و تازه تأسيس که در سال زندیي مي کنند. 

نفر است.  1144منصهورنرایي تشهکيل شهده اسهت و در حال حاضهر جمعيت ساکن در این شهر حدود 

تعدادی از مراکز اداری نظير بخشهداری، شههرداری و شسکه بهداشت در نن دایر است. کارکرد و نقش نن 

 های کشاورزی و دامپروری است.بيشتر در فعاتيت
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 تقسیمات سیاسی استان کرمانشاه نقشه موقعیت شهر شاهو در . 1 شکل

 

 59تعداد جمعیت، خانوار و شهرستانها و مراکز شهری منطقه اورامانات مطابق آمار سال  .1 جدول
 مراکز شهری جمعیت تعداد خانوار نام شهرستان ردیف

شاهو –روانسر  01121 31134 روانسر 3  

نودشه –نوسود  -باین ان -پاوه 14013 31013 پاوه 4  

کلاش -جوانرود 12313 44234 جوانرود 1  

ازیله –تازه نباد  12433 3414 ثلاث باباجاني 0  

(Pahkideh, 2018:35) 

 یافته ها و تجزیه و تحلیل

 یافته های توصیفی

این امر سههعي شههد که د عوامل دديل در اتعدو نيز ی دهندیان یهای موجود در رفتار ربا توجه تفاوت

ميزان ( شغل، 4در جدول)افراد در مشاغل مختلف با سطخ تحصيلات متفاوت برای ارزیابي انتخاب یردد. 

 :پرسش شوندیان نمده است و جنس سنتحصيلات، 

درید شاغل در  41درید دانشجو و فارغ اتتحصيل، و  31دریهد پاسخ ویان دارای شغل نزاد،  03 

درید بي سواد تا دیپل  بوده اند،  14اند، در دصوص ميزان تحصيلات پاسخ ویاندست اه های دوتتي بوده 

درید فوق تيسانس و باتاتر بوده اند. در دصوص سن پاسخ ویان  1دریهد فوق دیپل  تا تيسهانس و  40

 41و  03-14درید در یروه سني  24ررار داشهته اند، 43-31دریهد پاسهخ ویان در یروه سهني  43نيز 
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درید  10درید پاسخ ویان زن و  11در نهایت  سال به باتا ررار یرفته اند. 24یروه سهني  دریهد نيز در

 مرده بوده اند.
 

 شغل و میزان تحصیلات و سن  پرسش شوندگان .2جدول 
 عنوان

 ردیف
 درصد جنس تعداد سن درصد میزان تحصیلات درصد شغل

 11/4 زن 41/4 43-31 14/4 بي سواد تا دیپل  03/4 نزاد 3

4 
دانشجو و فارغ 

 اتتحصيل 
31/4 

فوق دیپل  تا  

 تيسانس
 10/4 مرد 24/4 14-03 40/4

1 
های شاغل دست اه

 دوتتي
41/4 

فوق تيسانس و 

 باتاتر
1/4 

سال  24

 به باتا
41/4 - 

 

 استنباطی یافته های

 شهر شاهو در انتخابات مجلس شورای اسلامي شهروندان  ثر در مشارکت سیاسیؤعوامل م

 مذهبی  دینی و  عوامل

افراد  پایسندی و مذهسي بودنثر باشد ؤممشارکت سياسي و انتخاباتي  درمي تواند هایي که متغير یکي از

اجتماعي عامل دینداری نقش  -نتایج بردي از پژوهش ها نشان مي دهد که در درون فتای سياسي» .است

سادتار سنتي حاک  بر شهر (. Hoffman and Dowd, 2008مهمتر و تأثير بيشتری بر رویکرد سياسي دارد)

شاهو، باعث شده است که اعتقادات دیني و مذهسي نن سينه به سينه و نسل به نسل انتقال پيدا کند و علمای 

اندازه یيری دین داری افراد بسيار پيچيده و دشوار اند. وارعيت این است که را حفظ کرده دین به دوبي نن

راد ميزان پایسندی اف یعني تنها یک بعد از ابعاد دین داریهش و هدف از بيان نن رویکرد این پژو. اما اسههت

پاسههخ  اک ریتاسههت. نتایج ميداني حایههل از پرسههشههنامه بيان ر این اسههت که  به انجام تکاتيف شههرعي

. هر چند مشارکت داننددود را به انجام تکاتيف و واجسات شرعي مکلف مي ،درید( 13 حدوددهندیان)

فاسير تدر ساتهای ادير، دچار کيد شده است. اما این عامل در أدر دستورات دیني و مذهسي بر نن تسهياسي 

یونایون افراد به ویژه افراد به ظاهر مذهسي و یا افراد با هدف دستيابي به مناف  و مطام  شخصي دستخوش 

سسب نمایندیان ادوار عهدی بعتهي از  تغييراتي شهده اسهت. مجموعه این عوامل در کنار بي تعهدی و بد

 شده است که نقش عوامل مذهسي به مراتب کمتر از یذشته شود. 
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 اعتماد سیاسی واثر بخشی سیاسی 

یسهترش فناوری نوین، نقش پررنک رسهانه ها و وسایل ارتساط جمعي و شکل یيری فتای مجازی 

نيز ارتساط با سههایر جوام  به سههرعت برررار یردد. اغلب  اسههت که ارتساط افراد با یکدی ر وباعث شههده 

شيوه و کسب اطلاعات نن به دوبي نیاه هستند. اما دستيابي به این مجموعه وسایل شههروندان این شهر با 

دم عنیهي بخشي به معنای مشارکت سياسي حداک ری در انتخابات نيست. وسعت و دامنه فتای مجازی، 

انتقال اطلاعات سهههرعت عمل در های مدیریت شههسکه ها و بودن هزینه طر باتامدیریت جام  نن از به دا

 .سهسب شهده که به همان ميزان افراد دریدد نیاهي بخشي هستند به همان ميزان به تخریب نن اردام کنند

وندیان مطرح پرسش ش ي ازسؤاتات شهروندان شهر شاهوکفایت سياسي  بخشي سياسي یا برای سنجش اثر

 ( نمده است. 1تایج نن در جدول )یردید که ن
 

 اثربخشی درونی یا کفایت سیاسی پاسخ دهندگان .3 جدول

 

ان نمي دهند. یکي از که پاسخ دهندیان، چندان علاره ای به سياست نشدهد نشان مي (1) نتایج جدول

زیرا اعتماد سهياسي حلقه ویل افراد جامعه با نهادهایي دتایل نن را باید در اعتماد سهياسهي جسهتجو کرد. 

ا ارتساط نزدیک بدر اینجا  اعتماد سههياسياسهت که مي دواهند نماینده مردم در سهادتار اجتماعي باشهند. 

 اعتماداسهههت.  ننانای از انتظار شههههروندان از توانایي و موفقيت دارد و بيان ر درجه نمایندیانمدی کهارن

ي به رفتار دست اههای اجرایي و توجه ننان به دواسته و نياز شهروندان است. در شهر سياسي ارتساط دای

سهيس ميزان ارائه ددمات متناسب با نياز شهروندان نيست. این أشهاهو مانند سهایر شههرهای نوپا و تازه ت

 کاملاًمخالف مخالف مردد موافق کاملاً موافق بی پاسخ
 میزان

 اثر بخشی

0/4 11/4 43/4 1% 43/4 1/4 
سياست ننقدر پيچيده است که افرادی م ل من 

 نن سر در بياورند. نمي توانند از

4 1/4 0/4 34% 14/4 41/4 
اطلاعات کافي برای  فکر مي کن  توانایي و

 مشارکت در امور سياسي کشور را دارم.

3/4 1/4 13/4 34% 0/4 42/4 
افرادی م ل من در تعيين یا تغيير امور سياسي 

 دارند. مسئوتيت کشور نقش و 

4 10/4 31/4 41% 42/4 3/4 
ننقدر در زندیي دود یرفتارم که نمي توان  به 

 سياست فکر کن .
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ماد ر اعتاما در یک معنای عام تمقوته مي تواند در پایين نوردن اعتماد سههياسههي نقش مهمي داشههته باشههد. 

سهياسي را مي توان حاتت ذهني دانست که بر مسنای نن فرد در حيات مدني و سياسي دویش مي تواند به 

کند ي. فردی که اعتماد مه مستني بر اسهههت مار دود را نسيندیفتهه هها و اعمال دی ری اتکا کند و در نن رابط

سههياسههي یار و  ير بازی ران در زندیکند و باور دارد که سههایتعاون و همکاری با دی ران را احسههاس مي

، ميزان ن رش م ست و حاميانه مردم نسهست به نظام سياسي، يسهاو دواهند بود. در کل اعتماد سهيامددکار 

 (.Shayegan, 2008:67)نهادهای سياسي و کنش ران سياسي در جامعه است

 شهروندان شهر شاهو  نقش عوامل انگیزشی در مشارکت انتخاباتی

با دی ر افراد جامعه ممکن اسهههت در مشهههارکت در انتخابات علاوه بر منابعي که فرد در ادتيار دارد و 

شور، احساس به کمسئوتيت از رسيل احساس انتخابات اوت باشد، ان يزه های شرکت در امور سياسي و متف

ردم، يشههتي متکليف شههرعي، ادای دین به شهههيدان، فشههارهای محيط کار، بهسود وضههعيت ارتصههادی و مع

ظر ن موردرا باید ...  ورضههایت از وضهه  موجود و تمایل به تداوم نن، مخاتفت با جناح یا کاندیدای رريب، 

عوامل ان يزشهي مشهارکت پاسخ دهندیان در انتخابات مجلس شورای اسلامي در شهر شاهو و  .يردیررار 

 .(0شده است) جدول موضوع در ادامه به نن پردادته اطلاعات نماری نن برای درر بهتر 
 

 عوامل انگیزشی مشارکت پاسخ دهندگان در انتخابات .4جدول 

 عوامل انگیزشی خیلی زیاد زیاد حدودی تا کم بی پاسخ

 نسست به کشور مسئوتيت احساس  42/4 31/4 42/4 34/4 41/4

 احساس تکليف شرعي 4/4 1/4 43/4 01/4 41/4

 شهيدان و دانوادة ننهاادای دین به  40/4 42/4 41/4 1/4 31/4

 فشارهای محيط کار 0/4 2/4 33/4 14/4 44/4

 فشارهای دانواده و اروام 34/4 41/4 42/4 31/4 43/4

 مهر دوردن شناسنامه 3/4 1/4 32/4 22/4 41/4

 مخاتفت با جناح یا کاندیدای رريب 01/4 32/4 31/4 1/4 44/4

 در مقابل دشمنتقویت انسجام ملي  1/4 31/4 41/4 41/4 41/4

 رضایت از وضعيت موجود و تمایل به تداوم نن 3/4 2/4 40/4 03/4 43/4

 بهسود وضعيت ارتصادی و معيشتي مردم 10/4 11/4 1/4 1/4 33/4

 بهسود وضعيت و جای اه ایران در عریه بين اتمللي 2/4 41/4 41/4 40/4 41/4
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برای عوامل ان يزشهي اعلام شده از سوی پاسخ دهندیان مه  ترین دهد که ( نشهان مي0جدول )نتایج 

به ترتيب عسارتند از: مخاتفت با جناح یا کاندیدای رريب، بهسود وضعيت ارتصادی و مشهارکت در انتخابات 

 است. نسست به کشورمسئوتيت و احساس  ادای دین به شهيدان و دانواده ننانمعيشتي مردم 
 

 سطح معناداری آنها و فرمول کای اسکوئر اساس اصلی  برارتباط بین متغیرهای . 9 ولجد

  سن  تحصیلات  شغل جنس رابطه ردیف

sig 2x Sig 2x Sig 2x sig 2x 

 140114 40414 210110 40444 40411 40444 310003 40444 ميزان علاره به سياست 3

 30303 40424 300111 40441 330141 40341 30424 40444 شرکت در انتخابات 4

 440311 40332 210311 40442 110121 40444 410111 40444 علت رای دادن 1

 30033 40424 300113 40441 330141 40341 30424 40444 علت رای ندادن 0

 420311 40411 400314 40024 040401 40411 10344 40303 ميزان دینداری 2

1 
ميزان فعاتيت در یروه ها و 

 انجمن ها
40431 340144 40443 010104 40011 310243 40134 10313 

1 
اثربخشي دروني یا کفایت 

 سياسي
40213 30341 40113 330232 40211 340221 40143 20233 

1 
اعتماد سياسي به دست اه 

 های اجرایي
40443 10431 40431 310100 40223 340124 40334 330442 

 440432 40411 110222 40440 230430 40444 310111 40441 عوامل ان يزشي 3

 

 :است دصویيات زیربيان ر  (2) جدولنتایج 

شتر از زنان بي انمردکه شرکت در انتخابات در مردان بيشتر از زنان مي باشد بر ثر مؤعوامل ان يزشهي  

ات شرکت در انتخاب این عامل باعث شده به که .مربوط به نن، تمایل نشان مي دهند به سهياسهت و مسائل

و حتي در مواردی که زنان تمایل به شههرکت در  دهند.نشههان به کاندیدای مورد علاره دود  بيشههتریتمایل 

 با توجه به عدم فعاتيتشهههرکت کنند. برای ریی دادن به فرد مورد نظر  مردانایهههرار انتخابات را دارند به 

فعاتيت های در مردم نهاد  یهاها و انجمنیروه عدم تمایلاحزاب و یروههای سهياسي در این شهر، و نيز 

ل یيری در مسائ  درید زنان و مردان راج  به کفایت سياسي و توانایي دود و تصمي 14يش از ، بسياسي

مردان و زنان نسههست به اجرای عداتت و تحقق وعده ها توسههط بيشههتر  همچنين، سههياسههي مردد بودند.

 بيشتر ننها جنسه تسليغات و شعار دارد و هيچ اه محقق نخواهد شد. که  ندو معتقد اعتماد هستندها بينماینده
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، ندادن رای ،شههرکت در انتخابات ،علاره به سههياسههتيرها نظير: سههایر متغی بين شههغل و ررابطه معنادا

ابطه معني رریی دادن و ان يزش  ،فعاتيتمتغيرهایي نظير بين شغل و اما نمي توان یافت.  ،و کفایت دینداری

وه بيشتر از سایر یر های دوتتيشاغل در دست اهفعاتيت در یروه های  هبدین یهورت ک ؛داری وجود دارد

 تيو است.شهغل نزاد بيشهتر به داطر انتخاب کاندیدای مورد علاره  باریی دادن افراد  . اما تمایل بههاسهت

کته ضروری ذکر این ن نند.کميشرکت  اتانتخابدر  ردی شهایستهف بيشهتر با هدف انتخاب يدوتتان کارمند

این یروه  در ميان ثر در ترغيب پاسخ ویان به شرکت در انتخاباتمؤعوامل ان يزشهي رسهد که به نظر مي

 . يشتر از سایر مشاغل است)کارمندان دوتت( ب

 ؛ستای دادن یشرکت در انتخابات و ر ،تحصهيلات و علاره به سهياست داری بينارابطه معنهمچنين  

م تمایل هر چند عد دارند.افراد ی نسست به سایر بيشتررغست  ،ی مدرر دانش اهيابدین معني که افراد دار

عدم تر به داطر دهند اما این عامل بيشبه شهرکت در انتخابات بيشتر افراد با سطخ تحصيل پایين تشکيل مي

 این در حاتي است .تخابات استرسل ان بدون عمل و وعده هایمجلس شورای اسلامي  اعتماد به نمایندیان

ویان اک ر پاسههخ مذهسي بودن ننها ندارد چرا که مشههارکت و یا عدم مشههارکت ننها در انتخابات ارتساطي با 

غيب ثر در ترمؤعوامل ان يزش . اما مذهسي ارزیابي کرده اند حد زیاد تافارغ از وضهعيت تحصيلي، دود را 

 يشتر از سایر یروه های تحصيلي است.پایين ب مقاط پاسخ ویان به شرکت در انتخابات در 

علاره  پایين نسدر بين افراد با دهد  نشان مي در ارتساط با سن مردان پاسخ وتحليلي در نتایج مهمترین 

 شود.يتمایل به شرکت در انتخابات ک  مسن،  باتا رفتنبا اما  باشد.مي باتایيبه سياست در حد 

 

 به دو متغیرهای مهم در میزان مشارکت سیاسی شهروندان شهر شاهو ارتباط و همبستگی، دو. 6 جدول

  
علاقه به 

 سیاست

میزان 

 دینداری

فعالیت در 

 هاگروه

کفایت 

 سیاسی

اعتماد 

 سیاسی

عوامل 

 انگیزشی

علاره به 

 سياست

Pearson Correlation 3 -411. 331. -411.* 434.**  411.** 

Sig. (2-tailed)  133. 400. 431. 441. 442. 

N 344 344 344 344 344 344 

ميزان 

 دینداری

Pearson Correlation -411. 3 410. 441. -404. -340. 

Sig. (2-tailed) 133.  012. 131. 133. 433. 

N 344 344 344 344 344 344 

فعاتيت در 

 یروه ها

Pearson Correlation 331. 410. 3 -311. 401. 411.** 

Sig. (2-tailed) 400. 012.  413. 111. 440. 
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 6ادامه جدول 

  
علاقه به 

 سیاست

میزان 

 دینداری

فعالیت در 

 گروهها

کفایت 

 سیاسی

اعتماد 

 سیاسی

عوامل 

 انگیزشی

 N 344 344 344 344 344 344 

کفایت 

 سياسي

Pearson Correlation -411.* 441. -311. 3 320. -304. 

Sig. (2-tailed) 431. 131. 413.  341. 314. 

N 344 344 344 344 344 344 

اعتماد 

 سياسي

Pearson Correlation 434.** -404. 401. 320. 3 140.** 

Sig. (2-tailed) 441. 313. 111. 341.  444. 

N 344 344 344 344 344 344 

عوامل 

 ان يزشي

Pearson Correlation 411.**  -340. 411.** -304. 140.** 3 

Sig. (2-tailed) 442. 433. 440. 314. 444.  

N 344 344 344 344 344 344 

 

 ( بيان ر دصویيات زیر است1جدول ) نتایج

عکوس به یههورت م کفایت سههياسهي ميزان دینداری ونظير متغيرها  سههایر علاره به سهياسههت بارابطه 

 ياسي درافرادی که کفایت س مذهسي و کمتر بين افراد بدین معني که علاره به مسهایل سهياسي در .باشهدمي

وامل ع سههياسههي و اتحاد یروهها،فعاتيت در  با . امامي باشههد افراد سههایر بيشههتر از کننداحسههاس مي دود

رادی که اعتماد اف . بدین یورت که علاره به مسایل سياسي دراستمستقي   به یورت ضعيف و يان يزش

 مي باشد.   ایر افرادس بيشتر از باشند انتخابات داشته ای شرکت درعوامل ان يزش بيشتری بر سياسي باتا و

 در ، وتقي مس کفایت سهياسهي به یورت بسيار ضعيف و فعاتيت دریروهها و رابطه ميزان دینداری با 

عدم  رمعکوس مي باشد که نشان  عوامل ان يزشي به یورت ضعيف و علاره به اعتماد سياسي و ؛رابطه با

 سي است.رمتغيرهای مورد بر سایر ميزان دینداری وارتساط بين 

ي به یورت عوامل ان يزش یروه ها،کفایت سياسي و در سياسي تعلاره به فعاتي سياسي با رابطه اعتماد

د سياسي بدین معني که اعتما .باشدميزان دینداری به یورت غير مستقي  مي  رابطه با دراست اما  مسهتقي 

بين افراد  رد انتخابات بيشتر و شرکت در ثر درمؤعوامل ان يزشي  مسایل سياسي ودر بين افراد علارمند به 

 اهش مي یابد.ک مذهسي کمتر مي باشد به عسارت دی ر با افزایش ميزان مذهسي بودن افراد اعتماد سياسي ننها
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 درو   در یروه ها و اعتماد سياسي به یورت مستقي فعاتيت سياسي رابطه عوامل ان يزشهي با علاره به

ان يزشي  بدین معني که عوامل .غيرمستقي  مي باشد با ميزان دینداری و کفایت سهياسهي به یورتارتساط 

و  ،وه هاافزایش مشارکت و فعاتيت در یر ،با افزایش علاره به مسهائل سياسي ؛ثر بر ترغيب پاسهخ ویانمؤ

هرچه افراد مذهسي تر بوده و در دود کفایت سهياسي را احساس  افزایش اعتماد سهياسهي افزایش مي یابد.

ي در ذکر این نکته ضروری است که کفایت سياس در انتخابات کمتر بوده است. ، عوامل ان يزشي مؤثرکنند

افراد مذهسي و افرادی که اعتماد سهياسي باتایي داشته بيشتر و در افرادی که علاره به سياست داشته کمتر از 

 ههاست.یرو سایر

 نتیجه گیری

انتخابات یکي از حوزه هایي اسهت که مشارکت سياسي در نن نمود عيني تری دارد. با افزایش نیاهي 

ست تری نسمشارکت در انتخابات شکل متفاوت ،ها، ورود فتهای مجازی، انقلاب در ارتساطات و اطلاعات

روانين،  سياسي شکل یرفته و -به یذشهته یافته اسهت. با اندادتن ریی در یندوق نراء فتای جغرافيایي 

جغرافيها و نظ  نن مشهههخص و تعيين مي یردد. منطقه اورامانات همواره در انتخابات چندیانه ریاسهههت 

ه ي یسترده ای داشتجمهوری، مجلس نمایندیان، دسریان رهسری، شهورای شهر حتور و مشارکتي سياس

هدف از تحقيق حاضههر بررسي ميزان اند و جغرافيای سهياسهي دود و کشهور را تحت تأثير ررار داده اند. 

در انتخابات بود که مناب  اجتماعي مشارکت از تواب  منطقه اورامانات ان يزش و مشارکت مردم شهر شاهو 

ود تحليل یورت یرفت این ب ز این تجزیه وو نتيجه ای که ا. از دیدیاه نوریس مورد بررسهي ررار یرفت

تازه تأسيس  ،و انجمن ها در این شههر شههروندان شههر شهاهو علي رغ  عدم وجود فعاتيت یروه هاکه؛ 

شهروندان  12/4به طوریکه  ؛بودن شهر و بافت سنتي نن در این انتخابات حتور حداک ری دواهند داشت

نتایج ميداني حایل از  ور یرمي دواهند داشت، ریی دادند.به اینکه در این انتخابات حته ،در پرسهشهنامه

دریههد(، دود را به انجام تکاتيف و  13پرسههشههنامه بيان ر این اسههت که اک ریت پاسههخ دهندیان)حدود 

واجسات شهرعي مکلف مي دانند. نتایج حایهل از سنجش اثر بخشي سياسي یا کفایت سياسي شهروندان 

به سياست نشان نمي دهند. یکي از در انتخابات نشان دهنده این است که پاسخ دهندیان، چندان علاره ای 

دتایل نن را باید در اعتماد سهياسهي جسهتجو کرد. زیرا اعتماد سهياسي حلقه ویل افراد جامعه با نهادهایي 

اسهت که مي دواهند نماینده مردم در سادتار اجتماعي باشند. در کل اعتماد سياسي، ميزان ن رش م ست و 

های سياسي و کنش ران سياسي در جامعه است. در بررسي نقش حاميانه مردم نسهست به نظام سياسي، نهاد
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دهد که مه  ترین عوامل عوامل ان يزشهي در مشهارکت انتخاباتي شههروندان شههر شهاهو، نتایج نشان مي

ان يزشهي اعلام شهده از سهوی پاسخ دهندیان برای مشارکت در انتخابات به ترتيب عسارتند از: مخاتفت با 

، بهسود وضهعيت ارتصهادی و معيشتي مردم ادای دین به شهيدان و دانواده ننان و جناح یا کاندیدای رريب

احسهاس مسهئوتيت نسهست به کشهور است. در بررسي ارتساط بين متغيرهای ایلي بر اساس فرمول کای 

اسهکوئر عوامل ان يزشهي مؤثر بر شهرکت در انتخابات در مردان بيشتر از زنان مي باشد که مردان بيشتر از 

به سهياست و مسائل مربوط به نن، تمایل نشان مي دهند. با توجه به عدم فعاتيت احزاب و یروههای زنان 

 14سياسي در این شهر، و نيز عدم تمایل یروه ها و انجمن های مردم نهاد در فعاتيت های سياسي، بيش از 

بودند.  سياسي مردد درید زنان و مردان راج  به کفایت سياسي و توانایي دود و تصمي  یيری در مسائل

رابطه معناداری بين شهغل و سایر متغيرها نظير: علاره به سياست، شرکت در انتخابات، رای ندادن، دینداری 

و کفایت، نمي توان یافت. اما بين شهههغل و متغيرهایي نظير فعاتيت، ریی دادن و ان يزش رابطه معني داری 

های دوتتي بيشههتر از سههایر یروه غل در دسههت اهوجود دارد؛ بدین یههورت که فعاتيت در یروه های شهها

هاسهت. اما تمایل به ریی دادن افراد با شهغل نزاد بيشهتر به داطر انتخاب کاندیدای مورد علاره است. وتي 

طه معني کنند. همچنين رابکارمندان دوتتي بيشهتر با هدف انتخاب فردی شهایسهته در انتخابات شرکت مي

سهياسهت، شرکت در انتخابات و ریی دادن است؛ هر چند عدم تمایل به  داری بين تحصهيلات و علاره به

ه داطر عدم دهند اما این عامل بيشتر بشهرکت در انتخابات بيشهتر افراد با سهطخ تحصيل پایين تشکيل مي

اعتماد به نمایندیان مجلس شههورای اسههلامي و وعده های بدون عمل رسل انتخابات اسههت. مهمترین نتایج 

ارتساط با سن مردان پاسخ و نشان مي دهد در بين افراد با سن پایين علاره به سياست در حد  تحليلي در در

ارتساط و  شود. و در نهایت؛ بررسيباشهد. اما با باتا رفتن سن، تمایل به شرکت در انتخابات ک  ميباتایي مي

ابطه رنشان دهنده این است که،  همسست ي، دو به دو متغيرهای مه  در ميزان مشارکت سياسي شهروندان شهر شاهو

باشد. بدین علاره به سهياسهت با سایر متغيرها نظير ميزان دینداری و کفایت سياسي به یورت معکوس مي

معني که علاره به مسهایل سهياسهي در بين افراد کمتر مذهسي و افرادی که کفایت سياسي در دود احساس 

ورت يزان دینداری با فعاتيت در یروهها و کفایت سياسي به یکنند بيشتر از سایر افراد مي باشد. رابطه ممي

بسهيار ضهعيف و مسهتقي ، و در رابطه با؛ علاره به اعتماد سهياسي و عوامل ان يزشي به یورت ضعيف و 

معکوس مي باشهد که نشهان ر عدم ارتساط بين ميزان دینداری و سهایر متغيرهای مورد بررسي است. رابطه 

قي  کفایت سياسي و عوامل ان يزشي به یورت مست به فعاتيت سياسي در یروه ها، اعتماد سهياسي با علاره
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اسهت اما در رابطه با ميزان دینداری به یهورت غير مستقي  مي باشد. و در نهایت رابطه عوامل ان يزشي با 

ری و اعلاره به فعاتيت سهياسهي در یروه ها و اعتماد سهياسي به یورت مستقي  و در ارتساط با ميزان دیند

 عوامل ان يزشههي، مناب  ومي توان ادعا کرد، ایر چه کفایت سههياسههي به یههورت غير مسههتقي  مي باشههد. 

سياست های مختلفي بر ميزان مشارکت سياسي شهر شاهو تأثيریذار است. علما، روحانيون، ریش سفيدان، 

حيط ، فشارهای مروابط رومي، احسهاس مسئوتيت به کشور، احساس تکليف شرعي، ادای دین به شهيدان

کار، بهسود وضهعيت ارتصهادی و معيشهتي مردم، رضایت از وض  موجود و تمایل به تداوم نن، مخاتفت با 

شهناسنامه، تسليغات و تحصيلات و درنمد تنها بخشي از این مهر دوردن جناح یا کاندیدای رريب، اشهتغال، 

طي دانش ما از سياست دیریون شده و نیاهي مناب  و ان يزه ها هستند. یرچه با جهاني شدن و انقلاب ارتسا

زدیي رویکرد متتاد دی ری است که در ها از ارصها نقاط جهان و کشهور افزایش یافته است وتي سياست

منطقه مشهاهده مي شهود و اغلب حتور و مشارکت چيزی فراتر از سياست و برنامه های سياسي به نظر 

بيشتری دارد. و در در نهایت ایر بخواهي  انتخابات در  مذهسي -مي رسهد و ریی مردم منطقه مسنای سهنتي

تواني  به طور مطلق ب ویي  که رفتار این بخش از ایران را از منظر رفتارشناسانه مورد ارزیابي ررار دهي ، نمي

های فوق که در متن تحقيق ذکریردید، پيروی کرده است. اما مردم در انتخابات، مختلف از کداميک از مدل

ان یفت به ميزاني که انتخاب مردم از روی نیاهي یهورت یرفته، نتایج و ثمرات بهتری برای کشور تومي

 داشته است. 
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